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ة باللغـ اسم المـادة

 العربيـة

محاصيل 

حقليــة 

 صيفيـــــة

 الـسـنـة

 الدراسيـة

 عــدد السـاعــات االسـبـوعــيــة

باللغة 

 االنكليزيـة

Summer 

Field 

Crops 

عدد  المجموع عملية نظرية

 الوحدات

 5 5 3 2 االولـى العربيـــــة لـغـة التـدريـس للمـادة

 اهداف المـادة : 

 الطالب بأسس ومبادىء انتاج المحاصيل الصيفية في العراق .  تعريف:  الهدف العـام       

 سيكون الطالب قادراًعلى ان : الهدف الخاص :       

 عمليات اعداد االرض وتهيئتها لزراعة المحاصيل الصيفية .     -1

 الطريقة المناسبة لزراعة كل محصول .     -2

 احل النبات وحتى الحصاد .عمليات خدمة جميع المحاصيل لمختلف مر     -3

 العمليات التحويلية والتصنيفية الهم المحاصيل الصيفية في العراق .      -4

 الـمـفــــــردات الـنظــــريـــــة                   

 تـفـاصـيــــل الـمـفـردات االسبـــوع

 لم والعراق .مقدمة عن اهداف واهمية انتاج المحاصيل الحقلية الصيفية في العا األول

 تقسيم المحاصيل حسب االستعمال اليومي ومواعيد الزراعة 

 التسميد ، انواع االسمدة ، اهمية استخدام االسمدة للنبات الثاني

انتاااج محصااول زهاارة الشاامس ، االهميااة االقتصااادية ، الظااروف البيئيااة الممةمااة ، عمليااات خدمااة  الثالث

 المحصول ، مراحل النمو .

 الرابع

 خامسوال

، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات خدمة المحصول ،   انتاج محصول القطن ، االهمية االقتصادية

 عممات النضج ، جني القطن ، الحلج وعمل الباالت ، العمليات التصنيعيـــــة

خدمة  انتاج محصول الذرة الصفراء ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات السادس

 المحصول ، النضج والحصاد ، العمليات التحويلية

 السابع

 والثامن

انتاج محصول الرز ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات خدمة المحصول ، 

 النضج والحصاد

ة المحصول ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات خدم  انتاج محصول السمسم التاسع

 ، النضج والحصاد ، العمليات التصنيعية .

انتاج محصولي فستق الحقل والماش ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات  العاشر

 خدمة المحصول ، النضج والحصاد

عمليات خدمة  انتاج محصول فول الصويا ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، الحادي عشر

 المحصول ، النضج والحصاد

انتاج محصول التبغ ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية المناسبة ، عمليات خدمة المحصول ،  الثاني عشر

 النضج والحصاد ، تجفيف االوراق ، العمليات التحويلية .

روف البيئية الممةمة ، عمليات خدمة انتاج محصولي الجوت والجلجل ، االهمية االقتصادية ، الظ الثالث عشر

 المحصول ، النضج والحصاد

انتاج محصول الذرة البيضاء ، االهمية االقتصادية ، الظروف البيئية الممةمة ، عمليات خدمة  الرابع عشر

 المحصول ، النضج والحصاد

 عرض افمم علمية عن انتاج اهم المحاصيل الصيفية . الخامس عشر
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مقدمبببب لهببببولهمببببداال هممحبببب لاحقبببباللافمةافببببحرلافةق حبببب لاف ببببح ح ل بببب لاف بببب ا ل لللللل/للاألسبببباألولاأل  
 تقسحملافمةافحرلافةق ح لحسبلاالسق ما لافحألم ل مألاهحدلافزراه 

 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

 –رحلااة األولااى مطلبااة ال  -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - أ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

   -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ب

تعتبر المحاصيل الحقلية من اهم المنتجات الزراعية في حياة الشعوب وهاي ذاذاء 

 يومي اليمكن االستغناء عنه من قبل أي شعب مهما كانت درجة تقدمه ورقيه .

 

   -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - ت

همية المحاصيل الحقلية وبشكل خاص في  العيراو والحلي   يتعرف الطالب على أ

اصييل سييب اتعيتعما  وم عيا الومي  ومعرفية  ي   لمشاكلها ومعرفية ققيييا المح

 اعتخدام المحاصيل ف  اليياعة وات تصاد .

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ث

  يتعرف الطالب على أهمية المحاصيل الحقلية وبشكل خاص في  العيراو والحلي 

 وطيرو انتتيا  لمشاكلها ومعرفة ققييا المحاصيل سيب اتعتعما  وم عا الومي 

 والحصاد للمحاصيل وقحديد الغلة .

 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 -االختبار القبلي :-2
 اذكر اهمية المحاصيل الحقلية الصيفية ف  العراو . -1

 ماه  مق مات قكامل ات تصاد العرب  ف  ال طن العرب  . -2

  يا الحاصيل الحقلية سيب اتعتعما  الي م  . -3
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 -عرض الوحدة النمطية :-3
 مقدمة :

ت قا لافمةافحرلافةق ح لمبولهمبملافمجقتباللافزراهحب ل ب لححبا للب ألملاف بافملمفمبالا ق  ب ل
درجببباللراحفبببال تقبببدمفالافقوجألفبببألج له ليو اداتفبببالافحألمحببب ل افسبببجألة لشل افمةافبببحرلافةق حببب لت ببب رل

 ىلافو  لاألرضح ل ف لم درلغذائ ل كساءلهساس لفأل  ادل مألادله فح لفوثحب لمساحالل اس  له
مولاف جاهاللافمفم ل ه ىلمذهلافمةافحرل مجقتاتفالي قمدلافوثح لمولاالسقق ارل األمولافد ف ل
  لم ظملاألححانلشل افم د لافخافح ل افتسدلاف اريلم درلا قلح س ل اجقماه ل ااق باديلفوبرل

  لاف افمل ةج كسله ىلاالسقق ارلافسحاس لفأل ب ادل افمتقم باللشل  ب لافألاب لل  دل  لهيلمتقمع
افذيلحققلاإلحسانلافوثح لمولافط  اللاف  مح لب بز هلاف اباءل ماأل بلله بىلسبطملافقمب ل بانلمبال
يقدرلبأكث لمولح فلسكانلاف افملي احألنلبدرج له لا  ىلموللم اكرلحقب لافمبألادلاف ذائحب له ل

 ببفلار بب ل قببدلاللي  ببملبفببذهلافم ببك  ل مفبب لفببأل   لافمببألادلاف ذائحبب ل بب لب داحببللافمتاهبب ل لهمببالافج
 مجبا قلم ح بقللشلفبذف لاهقمبدللافوثحب لمبوللب ألملاف بافمله بىلمةبا اللليتاباولسحاسب لاالكق باءل
افبببذات لمبببولمبببذهلافمةافبببحرلافقببب لتبببقةكمل ببب لتأل ح مبببالفألسبببألا لهببباد لمبببولاف ببب كاللافواببب ىله ل

لاحقواراتفالش
افببببحرلافةق حبببب لسببببيةل اببببأل لسحاسببببح ل ااق ببببادي لاللتخق ببببفلهببببولهممحبببب لافببببج  لت قابببب لافمة

كم ببببدرلف  م بببب لاف بببب ا ل كسببببيةلف ة ببببالله ببببىلافببببايدلمببببولافقببببد رلاألججابببب ل افو امبببب لافسحاسببببح ل
ل افا  ة لش

لب ضلافة أل لافمقق ح لفةرلم ك  لحق لاف ذاءل  لاف افمل:ل
لفاةألثلاف  مح لشالهام لهول  ةقذائح ل افمألادلاف ييتادل   لجدود ل  لاإلحقاللافزراه ل -1
 تةسحولاف م حاللافقسألةقح لف ةاألمله ىلافجطا لافمة  ل افد ف لش -2

 افق كحزله ىلهم حاللاسق يةلافق مل األراض لافزراهح لش -3

 يتااولافزراه لافمقدا   ل افم كز ل  لزراه لافمةافحرلافةق ح ل  لكا  لهحةاءلاف افملش -4

)لاألرضل افم وحبب ل لافمحبباهل ل سببائرلاإلحقبباللاال بب ىل لبمبباليةقببقلتطببألة لاف يابباللاإلحقاجحبب ل -5
 زةاد لاإلحقاجح لافزراهح لشل

  ضعلافخط لافزراهح لبفدالاالكق اءلافذات لش -6

تةقحبببقلافقجسبببحقلاالاق ببباديلببببحولافبببد  لماللافبببجظملافق ةاببب ل افم بببق ك له لماللافألاابببعلافقبببألم ل -7
 ةاداللااق ادي لمقوام  لش افةااريلافألاحدلبأسألا لااق ادي لم ق ك ل لات
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اسبببقم ارلافاةبببألثله بببىلافجطبببا لافمة ببب ل افبببد ف ل ببب لمتبببا لييتبببادلهفبببجاال هحبببألاولجدوبببد لمبببول -8
افمةافحرلافةق ح لماك  لافجاجل جحد لافجألهح ل مقا م لفآل اللافزراهح ل  ب لمبذالافمتبا ل بانل

افاقألفحبب لرغببملب ببضلافدراسبباللافجاجةبب لتألفبب  لافببىليمكاححبب لتفتببحولبببحولافمةافببحرلافةاأل حبب ل ل
تااوولهددلافو  مألسألمالل مف لفزةاد لحسا لافا  تحول  لافمة بأل لافتدوبدل كبذف لحقبرلبكق ةبال
تثاح لافجحق  جحولمولافجااتاللافاقألفح لافىلجذ رلافجااتاللافةاأل ح لفقز ةدمالبافجحق  جحول  ذف ل

 وزدادلاإلحقاللش

ألة ليحقاجحبب لافمةافببحرلافةق حبب لالبببدلمببولاإللببار لافببىلهممحبب لافق ببا نلافببد ف ل بب لمتببا لتطبب
  اف لاف ذائح لمجفالمولححثلهنلافزةاد ل  لافسكانل  لكا  لهحةاءلاف افملادلالتق كل ائاًالمبول
افةاألملفألسألا لاف افمح ليمكولل ائلل  لحاف لتأل  لاف م  لاف  ا لشل   لمتا لافق ا نلافد ف ل

ل CIMMYT ل هحببدمال ب لافمكسببح مبذالمجافبب لهببددلمبولم اكببزلافاةببألثلافقاب ب لفمجظمبباللد فحبب
تجة ببب لهبةافبببلل ببب لبةبببألثلافةجطببب ل افبببذر لاف ببب  اءلشل م كبببزلهبةببباثلافببب زلافبببد ف ل ببب لاف  ابببحول

International Rice Research Instituteلشل
 أهمية المحاصيل الحقلية الصيفية في العراق

ق ك ل لم ظببببملافمةافببببحرلافةق حبببب للاف ببببح ح لمالل ائببببد لغذائحبببب له لفببببجاهح ل هححاحببببالم بببب
ل تةقاللافىلمحاهلاف يلألنلمألسملحمألمال ي لمألسملاف حفل ةمكولتألضحةفالكمالو  ل:

زمببببببب  لاف بببببببمسل لافسمسبببببببمل لافبببببببذر لاف ببببببب  اءل ل سبببببببققلافةقبببببببرل ل بببببببأل لاف بببببببألةال لافقطبببببببولللللللللللللللللل -
ل)لمةافحرلزةقح ل غذائح ل لش

 افت ترل)لمةافحرلهفحاال لشلافقطول لافتأللل  -

 ائح ل لشافماشل)لغذلاف زل  -

 افذر لافاحااءل)لمةافحرله فل لش -

لافقاغل)لمةافحرلفجاهح ل لشل -
تقببببألىله ببببىلمببببذهلافمةافببببحرلفببببجاهاللمثببببرلفببببجاه لاف ببببز ل افجسببببحجل افزةببببألللافجااتحبببب للل

 م ببباحعلمة حببب لف بببجاه لاف الببب ل مبببذهلاف بببجاه لبةاجببب لم ةببب لافبببىلافمبببألادلاأل فحببب ل افقببب لمببب ل
دلمببولاالمقمبباىلبزراهقفببال تطببألة ليحقاجفببالممببالوببدهملمجقتبباللمببذهلافمةافببحرلاف ببح ح ل لفببذف لالببب

لاف جاه ل  لافقط لش
ل

 تقسيم المحاصيل الحقلية حسب االستعمال اليومي
  Classification According to Uses and Economical Importance 

تبببأت لهممحبببب لمبببذالافققسببببحمل ببب لكألحببببللمفببببملجبببدًال بببب ل ضبببعلافخطبببب لاإلحقاجحببب لاففاد بببب لفسببببدل
افا ببببدلمببببولافمةافببببحرلافمخق  بببب ل  ببببدائ فالافمجاسببببا لحسبببببلافظبببب  الاإلحقاجحبببب لكقببببأل  لاحقحاجببببالل
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األراض لافميئم ل افمحباهلشلكمبالانلمبذالافققسبحملوقابعلتتارةبال ب لاألسبألا لاف افمحب ل فجباكللب كالل
مخق ببب لبقتبببار ل تسبببألةقل ت بببجحعلافمةافبببحرلافةاأل حببب ل ا ببب ىلبافزةقحببب ل اف ح حببب ل مكبببذال ل ةمحبببرل

راسبب لافمةافببحرلافةق حبب لافقخ بب لحسبببلمببذهلافمتببامحعل بب لدراسبباتفملاألكاديمحبب لافمخق ببألنلبد
لهجدلافقةاح لفدراس لافماجسقح ل افدكقألراهلشل

ل تة لمذالافققسحمليمكججالتقسحملافمةافحرلافىلافمتامحعلافقافح لحسبلاسق ماالتفال:
لللCereals or Grain Cropsالمحاصيل الحبوبية :  -1

 مبب له سببعلمببالوببزرول بب لاف ببافملمببولمةافببحرلمخق  بب لمسبباحً ل هكثبب للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
يحقاجًال ل ة قمبدلافتبجسلافا ب يله بىلمبذهلافمةافبحرل ب لت ذوقبللافحألمحب ل ت بجحعلاف  بفلافم كبزل

افةجطببب ل)لبأحألاهفبببال ل اف ببب ح ل افببب زل اف بببح مل افبببذر لاف ببب  اءل افبببذر لافاحاببباءلف ةحألاحبببالل هممفبببال
لش افد ول
 Oil Cropsالمحاصيل الزيتية :  -2

اسببمفال فبب لم ببدرلمفببملف زةببألللافجااتحبب لافقبب لتسببق مرلف ببجاه لل مببو
زةألللافط اىل اف ابألنل  اا لزةألللافقتمحرل األفااغل غح مالكمالتسق مرلكساقفالب دلافق جحعل

 لافوقبببانل)لكقبببانلافابببذ رلكم بببدرلبببب  تحول ببب له حقببب لافةحألاحببباللشل تةببب لمبببذهلافمتمألهببب لوبببد رل
ل افسمسمل  أل لاف ألةال زم  لاف مسل اف    ل افخ  ول  سققلافةقرلش

ل Legume Cropsالمحاصيل البقولية :  -3
 مببببذهلافمةافببببحرلتببببزرولالسببببق ما لبببببذ رمالافتا بببب لف ببببذاءلاإلحسببببانله ل

كمبببالتسبببق مرله راافبببال سبببحقاحفالك  بببفلححبببألاح ل تسبببق مرلمبببذهلافمةافبببحرل ببب لافبببد راللافةحبببألانل
 بببأل لالافزراهببب ل ببب لتةسبببحول بببألاكلافق  ببب ل ت كحافبببال همبببملمبببذهلافمةافبببحرلللللافزراهحببب لفم د دمببب

لاف ألةال)لف زة لهياًال ل اف دسل افااايءل افةم لش
ل Sugar Cropsالمحاصيل السكرية :  -4

 االسببق ما لاألساسبب لمجبباللافاجتبب لافسببك يل لافق بببلافسببك يل مجفببال
ك  بفلف ةحألاحباللب بدله بذلافسبك للللللل)للمأللاسقخ اللافسك ل كذف لاسق ما لافمخ  اللافمقاقح 

لافاكاسل افمألالسل لش
 
 
  Fiber Cropsالمحاصيل الليفية :  -5

افذيلوزرول  لمجا قله سبعلاحق بارًالمبولغحب هللافقطو هممفالمة أل ل
)لافتبببألللاألحمببب ل األ اببب ل ل كقبببانلافمخق  ببب للافتبببأللمبببولافمةافبببحرلاف ح حببب ل فبببملمةافبببحرل
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تسق مرل  لفجاه لاألحست لب ألر ل اف  له لمخق ط له ل  لفجاه لل هفحا فال افت ترلاألفحاا
لافستادل افوجاارل افةاا ل غح مال ةسقخ للمولبذ رلافقطولافزة لهياًالش

  Medical Cropsالمحاصيل الطبية :  -6
افمةافبببحرلالسبببق ما لببببذ رماله له راافبببالكمبببألادلالسبببقخ الللتبببزرولمبببذه
المبخ  ًال ب لاف بافملححبثلاسبقطاولاف  مباءل ب للب كاللاألد ةب لافمألادلافطاح لمجفال فقدلا  لزراهقفب

اف افمحبب لت ببجحعلافمببألادلافطاحبب لافمقببأل   ل بب لمببذهلافمةافببحرلب ببألر لحقحبب ل  بب لهيل ابب ليةقبباجألنل
افحفببالد نلافاقبباءلتةبب لرحمبب لافظبب  الافتألةبب ل افزراهحبب لافمخق  بب لافقبب لتةببددلحألهحبب لافمةافببحرل

افوز ب  ل بضلافمةافبحرلافطاحب لافقب لالزافب لتجبقجلتتارةبًالمثبرلافطاح ل مكألحاتفبالشلياللهنلمجافب لب
ل حا لافة أل ل افة ا ل افزه  انل افاابألحجل افخ د لاألبحضل افخ خاشل غح مالش

  Forage Cropsالمحاصيل العلفية :  -7
 تزرولالسق ماففالك  فله ا لف ةحألاحالله ل  لافم اهب ل فقبدلببدهلل

 ببجحعلمببذهلافمةافببحرل مفبب لبة ببادمالفببملتت ح فببال  ةجفببالفببمللبب كاللكاحبب  ل بب لاف ببافملب م حبب لت
تةألة فبالافببىلمك اباللفبب ح  لب ببدلهنلهفباة لهم حبب لت  حب ل تةسببحولاف تببأل ل ب لمببزارملفبب ح  ل

 لاللتسبببمملف ةحألاحببباللمبببولافقةبب كلافوثحببب ل  بببذف لتبببأل  له بببىلافةحبببألانلFeeding lotsم طببا ل)
ةافحرلمالمبأللبقبألف ل مجفبالمبالمبأللحتح ب لف الافمألادلاف ذائح لف  ضلافقةسحولشل مولمذهلافم

 كببببذف لتسببببق مرلمببببذهلافمةافببببحرل افبببب لافاقألفحبببب لمجفببببالفقةسببببحول  ببببأل  لافق  بببب ل  جائفببببالهجببببدل
اسق ماففالكسمادله ا ل مف لبق افال  لافق   ل ب لم ح ب لم حجب لمبولافجمبألل همبملمبذهلافمةافبحرل

لافماشل غح مالشافت ل افا سحمل افف  مانلاف    ل اف أل انل افة حشلافسألداح ل ل
  Stimulant Cropsالمحاصيل المنبهة :  -8

)لبأحألاهبببلللافقابببغ همبببملمة بببأل لتةببب لمبببذهلافمتمألهببب لمبببأللمة بببأل ل
افمخق  بب ل لافببذيلوببزرول بب للببما لاف بب ا ل)لمببولهحألاهببلل  جحجحببال  بباف ل افقاببألغلاف بب اح ل ل ةسببق مرل

مةببد د ل بب لمةببا ظق لل بب ل سبب لاف بب ا لب ببألر لافقجابباكافقاببغل بب لفببجاه لافسببكاو لشلكمببالوببزرول
افة  ل ك  يءلبكمحاللا ح  ل ةسق مرل ب لتةابح لد بانلافجارجح ب ل)لاف ح ب ل لشل مجباكلمتبامحعل
مولافمةافحرلافةق ح لاال  ىلافق لففالهممح لااق ادي ل  لب بضلافا بدانل مجفبالهاطبارله  حب ل)ل

لاألفااغلشاف   رل افومألنل افوز   ل مةافحرلهيلا ح  لافزراه ل  لاف  ا ل لمجفال
  Growth Seasonsتقسيم المحاصيل حسب موسم نموها 

  للي ققدلافا ضلبأحفالتزرولهجدماليط قله ىلافمةافحرلبأحفالمةافحرللقألة له لفح ح 
 مذال طأللائعلببحولاف امب لهجبدلافبقو ملهبولمبذهلافمةافبحرلشلانلمبذالافققسبحمللاف قاءله لاف حف

مببولب ببدلر بب لحسبببل اح بب لافظبب  الافاح حبب لافقبب لمببأللحسبببلمألسببملحمألمببال ةخق ببفلمببذالافققسببحمل



 8 

تةددلمألسبملافزراهب لف مةافبحرلشل تةب لمبذالافققسبحمليمكبولتقسبحملافمةافبحرلافةق حب لافقب لتبزرول
ل  لاف  ا لافىلمالو  ل:

    Winter Crops    المحاصيل الشتوية :  -1
 مببببذهلافمةافببببحرلمبببب لهكثبببب لافمةافببببحرللببببحألهال بببب لاف بببب ا ل)لمسبببباحً ل

 ل مبب لتببزرول بب ل  ببرلافخ ةببال)له ائببرلاف ببقاءلبافجسببا لف زراهبب لافمقببأ   ل ل تجمببأللف قبب  ل احقاجببًال
 جحز ل  لافخ ةالفملتمب ل ب ل قب  لبب دلاف بقاءلححبثلتوبألنلافابادرالل ب لسباالل سبحألفألج لمخاب ل
ف د لافا دلشل هجدلاف  حعلتسقم لبجمألمالحةأللافجاجلبس ه لشل مولمبذهلافمةافبحرلمباليمكبثل ب ل

هلف لحسبلافقاكح ل ب لافقزمحب ل افجابجل همبملافمةافبحرلاف بقألة ل ب لاف ب ا لل7ل–ل5افةقرلبحول
افةجطببب ل اف ببب ح ل افاببباايءل افاجتببب لافسبببك يل افتببب ل افوقبببانل اف بببدسل افف  مبببانل افا سبببحملمببب ل

ل افةم لشلل
  Summer Cropsالمحاصيل الصيفية :  -2

دا  ببب للمبببذهلافمةافبببحرلتجاببب لببببذ رمالهجبببدمالتوبببألنلدرجببباللحببب ار لافق  ببب 
18حألاف ل)

فذف لتزرولهجدلز ا ل ط لافا دل)ل  لاف  ا ل  للف يلآمارل ححسبانل ل ةسبقم لل ىلْ ل
حمأللافمة أل ل  ل  برلاف بحفل ةجابجل ب لحفاوقبلله لبدايب لافخ ةبالشل مبذهلافمةافبحرلهباد ل
توألنل  لحمألمالهس ولمولافمةافحرلاف قألة لامالتأل  للففالمقط اباللافجمبأللاال ب ىل افب لمحباهل

افقطببول لافبب زل لافببذر لاف بب  اءل لافسمسببمل لافببذر لافاحابباءل ل تاببملافمةافببحرلافقافحبب ل:لليلشافبب ل
شلاببدلتمكببثلمببذهلافمةافببحرل بب للافتببأللل ل سببققلافةقببرل لزمبب  لاف ببمسل ل ببأل لاف ببألةال افمبباش

هلبببف ل ل فقبببدلتألفبببرلاف  مببباءلافبببىلتفتبببحوللل8ل–ل7هلبببف ل)لافقطبببولل6ل–ل5افةقبببرلحقبببىلافجابببجل
لهلف له لهارلحقىلافجاجلشل3اءل احقاللمر لمتحج لتةقاللف ق  لهفجاالافذر لاف   ل

ف مةافحرلافق لتزرولب   تحولمثرللافخ ة ح له لاف  ح ح يمكولهنليااالففذالافققسحملافمةافحرل
لافذر لاف   اءل زم  لاف مسلشل

  1986==========لافم در/لهساسحاللاحقاللافمةافحرلافةق ح ل لمةمدلهادلافس حديل)
 

 

 -ختبار الذاتي :اال-4
 ماه  المحاصيل الخريفية والربيعية . -1

 ماه  المحاصيل الحب بية اذكر مثا  عليها . -2
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
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 العلفية مع ذكر مثا  لها .عرف المحاصيل  -1

 اذكر محص   ليف  زيت  . -2

 _______2______ و 1من الحل   المقترسة لمعالجة تقص الغذاء بالعالا  -3

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
 1986المحاصيل الحقلية ، د.محمد عبد ألسعيدي/ انتاج أساسيات

ل
ل
  

 

 التسميد ، أنواع األسمدة ، أهمية استخدام األسمدة للنبات .األسبوع الثاني /    
 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

 –لااة األولااى طلبااة الرح  -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - ج

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

   -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ح

تحتوي االسمدة على العناصر الغاةية المهمة التي تضاف الى الترباة الكماال الانق  

في العناصر الغذاةية نتيجة استهمكها اثناء الزراعة وهي عامل مهام لزياادة االنتااج 

 كما ونوعا .

 

 -:(Central Ideas)لـفـكـرة المـركـزية ا - خ

قعتبييير عمليييية االيييافة اتعيييمد  اليييروعية خيييدا للحفيييا  عليييى خصييي بة التربييية     

واعتمراعها باتتتا  وقحيين بوائها الكيميائ  والفيزيائ  وقضاف اتعمد  الى التربية 

 بطرو وكميات مختلفة سيب الحاخة .  
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 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - د

لطالب على االافة اتعمد  ومعرفة ات اعها وكيفية سياب الكمييات التي  يتعرف ا

 يحتاخها الوبات من الماد  الفعالة . 

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 
 

 

 -االختبار القبلي :-2
 عرف اتعمد  . -1

 ماه  م اصفات الوباقات الت  قزعع لغرض اتعمد  الخضراء . -2

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

تسبمحدلافمةافبحرلافةق حب لابدلي قاب لهححاحبًالمبولهم حبالل دمب لافق  ب ليمالسباقلهم حب ل/لدافقسمح
افزراه لفا ضلافمةافحرل كذف لب ضلاألسمد لتةقاللافىل ض فال  لافق   لاارلافزراه لشل إمال
كاح لاف اي لموليضا  لاألسبمد لتبأل ح لب بضلاف جافب لاف ذائحب لف جابالل عحفبالت قاب لمبولهم حبالل

لمة أل لش دم لاف
 هكثبب لافمةافببحرلتسببمدلهجببدلافزراهبب له لب ببدمال بب لم ح بب لم حجبب لمببولم احببرلافجمببألل اببدل
توألنله ىلد  قحولهجدلافزراه ل اارلافقزمح لكمالم لافةاف ل  لتسمحدلم ظملافمةافحرلافجتح ح ل

لبسمادلكا ةقاللاألمألححألىلش
 أهمية التسميد :

ب ضلمبال ب لافقب ملافزراهحب لمبولهجافب ل مبألادلفقدلاسقجز  لافزراه لافمسقديم له ىلم لافسجحول
غذائحببب ليمكبببولهنليسبببق ادلمجفبببالافجاببباللبسببب ه لباإلضبببا  لافبببىلم بببك  لتسببب ملافم ألحببب ل ببب لافقببب مل
افمزر ه ل إتااولافقاألة لبسبابلاف م حباللافزراهحب لافخا  ب ل أفباة لافقب ملافزراهحب ل قحب  ل  قحب  ل

 م ببد ل جببألدلافمببألادلاف اببألة ل بب لافةقببأل لجببدًالباف جافبب لاف ذائحبب ل  افبب لهج بب لافجحقبب  جحول
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مقارحب لمبعلافقب ملافزراهحب ل ب لافبد  لافمققدمب لزراهحبالافقب لت برل حفبالافجسبا لل٪0.5افزراهح لمبألل
 دائمبًالوبذك لببأنليحبدىلهسبااملاحخ باضلافمة بأل ل ب لاف ب ا لف بد حملل٪0.4مولمذهلافمألادلافبىل

لمأللا  لاف جاف لاف ذائح ل هدىليتااولافقسمحدلش
بأحفببالمببألادلهاببألة له لغحبب لهاببألة ل ت بب الاألسببمد له لافمخ ببااللافزراهحبب  ف األس  مدة :تعري  

تألجدل  لافطاح  له لتةا لفجاهحًال تةقأليله ىلب ضلاف جاف لاف ذائح لافمفم لافق ليةقاجفال
افجابباللهفجبباءلحمببألهل مبب لتابباالافببىلافقبب ملب ببألر لهامبب لف بب ضلزةبباد لاإلحقببالل ف ة ببأل له ببىل

 لافمةافحرله مالبأنلمجاف لب ضلاألسبمد ليمكبولرلبفاله بىله را لافجاباللحألهح لجحد لمولغي
لححثليمكولامق اففالمولسطملاأل را ل االسق اد لمجللشل

لالغاية من التسميد :
  يضبببا  لهجافببب لم ذيببب لف ق  ببب لب بببدلهنلتوبببألنلابببدل قبببدللاسبببمالممبببالتةقألةبببللبسبببابلافزراهببب ل للل-1

لغح مالش
مجبببللت بببةحملتبببألازنلحسببببلاف جافببب ل ببب لافق  ببب لفط حبببانللابببدليكبببألنلاففبببدا يضبببا  لاألسبببمد ل-2

هج  له ىلآ  لممالوخديلافىلاضط امل سحألفألج ل  لافجااللوخف له ىلاإلحقالل افجألهحب ل
لش
األسمد لافماا  لادليكألنلبمثاب لمألادلغذائح لفألححاءلافمتف ةب ل ب لافق  ب ل د رمبالافمفبمل ب لل-3

لتة حرلافق   لش
ل:لحسبلم ادرمااألسمد لافىلاسمحولليمكولتقسحملأنواع األسمدة :

 مبببولاسبببمفال فببب لم كاببباللهابببألة لجببباءللحقحتببب لفاقايبببالاألححببباءلمبببولل: األس   مدة العة   وية -1
لححألاحالل حااتاللفذف ليمكولتقسحمفالافىل:

ت قا لم بدرلجحبدلف  جافب لاف ذائحب لباإلضبا  لافبىلهحفبالابدلتةسبولمبوللاألسمد لافةحألاحح ل:ل-هلللل
ك اءتفببالفيحق بباللبافمبباءلشلياللهنلك  بب لحق فببال إضببا قفالف ةقببرلهافحبب ل ل ببألاكلافق  بب ل ت  ببعل

لباإلضا  لافىلهحفالادلتوألنلم درًالفألدغا له لب ضلاألم اضل افة  الل  لافةقرلش
لفذف ليمكولافقأل لبأنلد رلافمبألادلاف ابألة لابدلاحقفبىل ب لمبذالاف  ب لفوجفبالت حبدلمبولافجاححب لللللل

 ليتبلهنلتاباالمبذهلاألسبمد لافبىلافةقبرلاابرلافة افب لب بف له بىل إمالاسق م لاف حزةا ة لش
لاألارلححثلهنلتة  فالي قمدله ىلدرجاللافة ار ل اف  أل  ل  لافق   لش

لللللللاألسمد لافجااتح ل)لافسمادلاأل ا ل ل:ل-مللل
افاقألفحبب ل لتسببق مرل بب لافببد راللافزراهحبب ل ةق ببدلبببلل)لزراهبب لمة ببأل لللب ببضلافمةافببحرلللللل

لا الل  لافق   ل  لم ح  لم حج لمولافجمألل لاارلاإلزمارلهاد ل لشلبفدا
 ولكي يكون المحصول مناسبًا كسماد أخةر يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية :    
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 أن يكون سريع النمو . -1
 بذوره رخيصة الثمن . -2

 تكاليف إنتاجية رخيصة . -3

 قتصادي .ال تؤثر زراعته على عدم زراعة أو تأخير زراعة محصول آخر ا -4

 أن يكون صغير السيقان كثير األوراق ليسرع تحلله . -5

 يفةل أن يكون بقوليًا . -6
 من أهم األسمدة الخةراء المستعملة في العالم الباقالء ، الجت ، البرسيم . للل
ت بجعل ب لم امبرل افب لبةحبثلتوبألنل مبألادلم دححب لمكث ب ل مب لم كابالاألسمدة الكيماوي ة : ل-2

 ذائح لاف ئحسح لف جاالل) هححاحالب ضلافثاحألةب لمجفبالحسببلافةاجب ل ل   بكرلحا ة له ىلاف جاف لاف
لاابرلف ذ  انلفق املجامز لباسق ما لافجااللححوليضا قفالف ق   ل تز ةدمالبافماءلش
لم كااللاف خألرلافطاح ح لمثرلفخألرلافجق الل  لت ح  ل فخألرلاف ألس اللش

 أنواع األسمدة الكيماوية :
لاحقأللله ىلهج  لغذائ ل احدل لش يما ) هسمد لبسحط  -1
 هسمد لم كا ل)ليمالاحقأللله ىلهكث لمولهج  ل احدل لش -2

 الى : حسب العنصر األساسي فيهاوتقسم األسمدة الكيماوية 
لاألسمد لارز تح لش -1
 األسمد لاف ألس اتح لش -2

 األسمد لافاألتاسح لش -3

لاألسمد لافسائ  ل اف ازة لش -4
 : أهم األسمدة النايتروجينية التجارية

 
 النسبة المئوية للنيتروجين اسم السماد
ل21-20لس  اللاألمألححألى

ل20.5لحق اللاألمألححألىلافو سح ل
ل47-46لافحألرةا

ل26لس  أللحق اللاألمألححألى
ل16لحق اللاف ألدوألى

ل11ل ألس اللاألمألححالاالحادي ل
ل
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 األسمدة الفوسفاتية : 
 52OP٪للل26ل–ل13سأل  ل ألس اللاحاديللللللللل

 52OP ٪ل49ل–ل40 امسلا كسحدلاف ألس ألرللللللل

 

 ةحولافجااتاللافاة ة ل افمةارل األفداالافق لتةقأليله ىلحسا لكاح  ل: األسمدة البوتاسية 
 ل لس  اللافاألتاسحألىلشللok2مولهكاسحدلافاألتاسحألىل

لل
لشلNل٪82يله ىلحسا لتزةدله ىليةقألللغازلاألمألححالاألسمدة السائلة :

ل
ل

 لمخسس لافم امدلاف جح ل1986افم درل/لهساسحالليحقاللافمةافحرلافةق ح ل لمةمدلهادلافس حديل)
ل ل زار لافق  حملاف اف ل افاةثلاف  م لشل

 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 ماه  اليماد اتخضر .

 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 . عدد انواع االسمدة الكيمياوية -1

 ماهي نسبة المادة الفعالة )النتروجين( في سماد اليوريا . -2

 ماهي االسمدة الساةلة والغازية وما مصادرها . -3

 

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
 1986أساسيات المحاصيل الحقلية ، د.محمد عبد ألسعيدي/
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ية ، الظ  رو  انت  ام محص  ول زه  رة الش  مي ، األهمي  ة االقتص  ادل/لاألس  بوع الثال   
البيئي  ة المالئم  ة ، عملي  ات خدم  ة المحص  ول ، مراح  ل 

لالنمو .
 

 
 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

طلبااااة   -:(Target Population)الـفـئااااـة المستـهـدفااااـة  - ذ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي  –الرحلة األولى 

 

 

   -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ر

زهر  الشمس من المحاصيل الزيتية المهمية سييي يييتخر  الزيي  محص    يعتبر   

 من بذوعه وقيتخدم الكيب ف  قغذية الحي اتات وله اعتخدامات غذائية اخرى .

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - ز

يك ن الطالب  ادعا على القييام بنتتيا  المحصي   مين الزعاعية وستيى الحصياد ولدييه 

 ملة بعمليات إتتا  المحص   وكيفية اعتخدام المكووة الزعاعية فيها .المعرفة الكا

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - س
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اتعض لزعاعية محصي   زهير  الشيمس  عيك ن الطالب  ادعا على القيام باعيداد

ومعرفة الطرو المواعبة للزعاعية واتتتيا  وعملييات خدمية المحصي   وعملييات 

 الب باعتخدم الطرو التكول خية الحديثة بالزعاعة .قصويعه من خال  معرفة الط

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 

 

 -االختبار القبلي :-2
 ماه  اتعا العلم  لوبات زهر  الشمس .

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
  Sun flower   زهرة الشمي 

لHelianthus annusاألسملاف  م ل:للللللللل
للCompositaeاف ائ  ل:لافم كا لل

 ألهمية االقتصادية :ا
سقخ اللافزة لمولافاذ رل مأللزة لجحدلفافملف ط اىل تا غلحسا لافزةب لا -1

ل٪لش50-40  لافاذ رل
 يسقخدىلافزة ل  لهمرلافز د لافمسما لبافمارج ةول همرلافم تجاللش -2

  ود رلافزة ل  لفجاه لاألفااغل   لفجاه لافت ألدلش -3

 ب  تحولشل٪35-30ه ىللتسقخدىلافوسا ل  لت ذي لافمالح لألحفالتةقأليل -4

 تسق رلحقألفللفق  ح لافجةرلححثلوجقجلافجااللكمحاللكاح  لمولرححقلاألزمارلش -5

 تسق مرله رااللكذف ل  لت ذي لاألبقارلش -6

 يسق مرلكم دلف  ةاةل  لحقأل لافقطول افخا ا اللاال  ىلشل -7

لللنمو :لالظرو  البيئية المالئمة
لدا ئل درجاللح ار لم ت   لحساحًال  اف للمة أل لفح  ليةقاللافىلجأللافمجاخل افق   ل:
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  لم ح  لتوألةولافاذ رل ل تخديلزةاد لدرج لح ار لافتبأللافبىلا ب ل قب  لافجمبأللافخاب يل سب ه ل
توألةولاألزمارلهمالافق   لافمجاسا ل انلزم  لاف مسلي ط لحافرلجحبدل ب لافقب ملافمزةتحب لجحبد ل

لاف  ال افخافح لمولاألميةلش
 :العمليات الزراعية 

ل:لت مرلهم حالل دم لافق   ل    لافزراه ل هم حالل دم لافمة أل 
 تحةير التربة وطرق الزراعة : -1

تةب ثلاألرضلحبب افقحولمق امببدتحولفبملتببج ملبألاسببط لاألابب اكل تقسبملاألرضلافببىلمبب  زلتا ببدل
سم ل تألضعلل30-25سم ل توألنلافزراه ل  لجألرلتا دلهولب افال)ل70-60هولب افال)
بببذرال ل توببألنلافزراهبب له ببىلجاحبببل احببدلمببولافمبب زل ل ة اهببىلهم حبب لل4-3 بب لكببرلجببألر ل)

افط  سببب ل)ريلاألرضلاابببرلافزراهببب  له ل)رةببب لافق ححببب  ل ةكبببألنل ضبببعلافابببذ رلهجبببدل ببب لمببباءل
ى ل ادلوزرولزم  لاف بمسلحثب ًالدا برلل20-10افق حح لفامانلاإلحااللشل ةكألنل أل لافم زل)
حفببالتببخديلافببىلاحخ بباضلافةافببرل ل ةكببألنلهمببقلاألفببألاةل فوببولمببذهلافط ةقبب لغحبب لم ابب  لأل

لسم لشل6-4افزراه ل)
 كمية البذور : -2

ك بمل تخق بفلمبذهلافومحب له بىلحسببلحتبملافابذ رل ل قبزدادلل6-5يةقاللافد حملافألاحدلمول
لك ملف د حملافألاحدلشل10  لافاذ رلافواح  لافةتمل ادلت رلافىل

 موعد الزراعة : -3
لمجق فلآمارل–لافمألهدلاأل  ل:للمجق فللااط
لبداي لتمألزلل–افمألهدلافثاح ل:لمجق فلحزة انل

لللالخف والترقيع :   -4
تت ىلهم ح ليهاد لزراه لاألماكولاف ائا له ليزاف لافجااتاللافزائبد لهبولحابالل احبدلابأليلب بدل

لوألى ل اارلاف ة لافقافح لشلل20-15حألاف ل)
 الري : -5

 لافمجا قلافةار ل ةتبلم اها لهنلتوألنل  اف ل لمة أل لفح  ل ةةقاللافىلمحاهلكثح  
رةبب لافزراهبب لرةبب لمادئبب لفوبب لتمببق لافق  بب لافمبباءلب ببكرلجحببدليسبباهدله ببىلسبب ه لاإلحاببالل

وبببألى لمبببولرةببب لل20-15يضبببا  لافبببىلهبببدىلاحتببب االافابببذ رلشل تببب  ىلاألرضلب بببدلحبببألاف ل)
تببلهبدىلافزراهب ل تقألابفل بأل لاف قب  لببحولرةب ل ا ب ىله بىلدرجباللافةب ار ل حبألولافق  ب ل ة

تببأ  لاف ةبب لافثاححبب لب ببكرل بباكل مفبب لفقتجبببلت ببققلافق  بب ل تقطببعلجببذ رلافاببادرالل هبباد ل
و اهىلهنليكألنلاف يلب كرلم قد لمعلتتجبلاف يلهجدل جألدلرةاةللدود ل أل ًالمولحد ثل
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وبببألىله بببىلل15 ل ل ةقألابببفلافببب يلهببباد لاابببرلافة بببادلبمبببد لLodgingاف ابببادل)االضبببطتاول
لاألارلش

 يب :العزق والتعش -6
ت ببز لاألرضلمبب  له لمبب تحول ببي لافمألسببمل مفبب لإلزافبب لاألدغببا ل افة ببائشلافاببار لافقبب ل
تجببا سلافمة ببأل له ببىلهألامببرلافجمببألل ل ة اببرلهنليكببألنلاف ببز لسببطةحالفوبب لاللوقابب رل
افجاببالل ةمكببولحقببرلب ببضلافق  ببب لمببولبببا ولافمبب زل افتفببب لاف حبب لمزر هبب لحببأل لافجااتبببالل

ححبب ل مفبب لفزةبباد لتثاحبب لافجااتبباللافقبب لمببولافمةقمببرلهنلت اببدلافجامحبب ل  افبب ل بب لاف زابب لافثا
لحقحت لفقرلاألا اكلب دلتوألةجفالش

 التسميد : -7
وقألافلمقدارلافسمادلافمسقخدىله ىل  أل  لافق   ل افمة بأل لافسبابقل ةألفبىلباسبق ما ل

ك ملسأل  ل ألس اللفيف لف د حملافألاحدلل25٪لححق  جحو ل ل21ك ملس  اللاألمألححألىل)ل50
ةااالجمحعلافسمادلاف ألس ات لهجدلافزراه لهمالافسمادلافجحق  جحجب ليابااله بىلد  قبحول ل

 لافد   لاال فىلهجدلافزراه ل افد   لافثاحح لب بدليجب اءلهم حب لافخبفل ل  ب لب بضلاألححبانل
ياببباالافسببببمادلافجحق  جحجبببب لجمح بببللب ببببدليجبببب اءلهم حبببب لافخبببفلشلهمبببباليمالاسببببقخدىلافسببببمادل

 بامسلا كسبحدلاف سب ألرل بحمكوليضبا  لل٪20٪لححقب  جحول ل20ىلافم كبلافذيليةقأليله ب
لك ملمجللف د حملافألاحدلاارلافزراه لشل50

 الدورة الزراعية : -8
مة أل لفح  لوقجا مله لوزرولمعلافمةافحرلافاقألفح لاف قألة لكافااايءل افا سبحمله لب بدل

وألى لفذف ل احبللل120-90افةجط ل اف  ح ل فوألنلافمة أل ليمكثل  لافق   ل ق  لا ح  ل)
باالمكببانلزراهبب لب بببضلافمةافببحرلاف بببح ح لب ببدلح بببادهلمثببرلافبببذر لاف بب  اءلافخ ة حببب له ل

لافماشله لافسمسمله لزراه لافذر لاف   اءلاف  ح ح ل ةقا فالزم  لاف مسشلللللل
 الحصاد :  -9

غلتة دلاألا اكلهجدمالت   لافسحقانل األ را ل ةقةأل لافق كلافىلاف ألنلافاج لححثلتا 
 هاد ليكألنلافة ادلود ةًالبألاسبط لافمجاجبرله لل٪10-8افجسا لافم ألة لف   أل  ل  لافاذ رل

افسببكاكحولافةبباد لشل تتمببعلاألابب اكل تألضببعلتةبب لهلبب  لاف ببمسلفوبب لتتببفلمببعلضبب  ر ل
افقق حبلافحألم لفملت  طلافاذ رلبألاسط لافبد لباف  ب ل ت   برلشل ةمكبولاسبقخداىلافةافبد ل

(Combineيجببببب اءلب بببببضلجاالافق بببببح  لماللافقببببب كلافألاحبببببدلب بببببدل ل ببببب لح بببببادلاألفببببب
لافق حح الل حفالشلل

 مراحل النمو :
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لوألىلشل20-15م ح  لاإلحاالل توألةولافاادرالل:ل تسق   لحألاف ل - أ
 وألىلشل40-30م ح  لافجمأللافخا يل:ل تسق   لحألاف ل - ب

 وألىلشل30-25م ح  لاإلزمارل توألةولاألا اكل:ل تسق   لحألاف ل - ت

 وألىلشل30-20دل:ل تسق   لحألاف لم ح  لافجاجل افة ا - ث

 ويختلف طول هذه المراحل أو الفترة الزمنية على حسب : 
 األفجاالشل-4حألولافق   لشلل-3مألهدلافزراه لشلل-2للدرجاللافة ار لش -1

 فجبباكلهفببجاالماكبب  لتومببرلد ر لححاتفببال بب لفيفبب لهلببف ل  افبب لت بب لاألفببجاالافمةسببج لمالل
تةمرلحااتاتفالا كلمج  دل  لححولتقأ  ل  لافجاجلاألفجاالافق كحبلافألراف لافمقتاحسل افق ل

لافق لتةمرلحااتاتفالهد لها اكل مذاليت رلح ادماله ىلمألهدووله لهكث لشل
 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 

 ماه  ت ع التربة الت  قج د بها زعاعة زهر  الشمس .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
   الشمس . ماه  اتهمية ات تصادية لمحص   زهر -1

 عدد مراسل تم  محص   زهر  الشمس . -2

 

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
 1991إتتا  المحاصيل الحقلية الصيفية ، د. عبدهللا تجا الوعيم  وآخرون /
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إنتام محصول القط ن ، األهمي ة االقتص ادية ، الظ رو  /  األسبوع الرابع والخامي
ملي   ات خدم   ة المحص   ول ، عالم   ات البيئي   ة المالئم   ة ، ع

 النةج ، جني القطن ، الحلج وعمل الباالت .
 

 
 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

طلباااة الرحلاااة   -:(Target Population)الـفـئاااـة المستـهـدفاااـة  - ش

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي  –األولى 

 

 

 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ص

المحاصييييل الليفيييية والزيتيييية سييييي قيييدخل أليافيييه فييي  صيييواعة بييير القطييين مييين يعت  

الموي خات والمالبس القطوية وييتخر  الزي  من بذوعه وييدخل في  عيد  صيواعات 

 كما قيتخدم مخلفات قصويعه أعالف للحي اتات .
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يعتبيير محصيي   القطيين   -:(Central Ideas)الـفـكااـرة المـركااـزية  - ض

وعلى الطالب ان يكي ن ملميب بطيرو الزعاعية و اتتتيا  من المحاصيل الوقدية 

 ومعرفة كيفية اعتخدام المكووة الزعاعية وعمليات التصويع الخاصة به .

 

 

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ط

ليتعييرف الطالييب علييى عمليييات الحراايية والزعاعيية وخدميية المحصيي   والجويي  

 وكيفية اعتخدام المكووة الزعاعية فيها .

 

 

 -مخطط االنسيابي:ال-ج

 
 

 

 

 -االختبار القبلي :-2
 

 اكتب اتعا العلم  لمحص   القطن .

 

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

 Cottonلافقطو

.sp Gossypium 

Malvaceaeل
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افقطولمة أل لفح  ل زةق لمفمله ىلحطا لاف افمل ة بكرلهممحب لكاحب  ل ب لااق بادلهبددل
 لي قابب لافقطببولمببأللافمة ببأل لاف ببح  لاف ئحسبب لب ببدلكاحبب لمببولافببد  لافزراهحبب لشل  افجسببا لف  بب ا

افبب زل ل اببدلبببدهليةقببرلافم كببزلاأل  له لاف ئحسبب له ببىلحطببا لاف بب ا لب ببدلتةدوببدلمسبباحاللكاحبب  ل
لكاح لتزرولباف زلسابقالش

يسق ادلمولمة أل لافقطول  لهمرلافمجسألجاللافمخق  ب ل ةسبق مرل ب لفبجاه لافة ةب ل
سق مرل  لفجاه لي اراللافسحاراللشلهمالاألحألاولاف دو  لب دل  طللمعلافة ة لاف جاه لكذف لي

مجلل)مولاألفحاا ل قسق مرل  لفجاه لافقطولافطاب ل  ب لفبجاه لب بضلافم   لباللاف  ح ب ل
 افبىلغح مبالمببولاف بجاهاللاال بب ىلافقب لوببد رل حفبالهفحباالمببذالافمة بأل لشل مجبباكلمبدالفبباح ل

ذ رلافقب لتجبقجلمجبلل افقب ليسبق ادلمجفبال ب لمولزراه لمذالافمة أل لمبأللاسبقخ اللافزةبألللمبولافاب
لاسقخيكلزةألللافط اىل اف ابألنل   ضلافمألادلافطاح لش

 نبذة تاريخية :
هنله  لمببولاسببقخدىلهفحبباالافقطببولمببولااببرلاإلحسببانلغحبب لم بب  الياللاحببلله  لمببولاسببقخدىل

لهفحاالافقطول  لفجاه لافميبسلمملاففجألدلش
ق ببفلهحةبباءلاف ببافملافببىلاف بب ملححببثلهد  ببألهلافببىلو جببعلاف اببرل بب لح بب لزراهبب لافقطببول بب لمخ

جزةبب  لفببق ح ل بب لافقبب نلافقاسببعلف مببحيدل افببىلاسببااححال بب لافقبب نلاف البب لفببملاحققببرلافببىلبقحبب لهحةبباءل
لا ر ال  لافق نلافثاح له  لش

باف غملمولافقارةخلافقديملفزراه لافقطولياللهنلزراهقلل فبجاهقللتبأ  لل ب لكثحب لمبولافا بدانل
مفبب لهفحبباالا بب ىلمثببرلاف ببألال افقجبببل افوقببانل اف امبب لل كببانلافسببابل بب لمفبب للححببثلسبباققلل بب 

فبب أل  ل  ببرلاف بب  لهببولافاببذ رلشلححببثلكاحبب لمببذهلاف م حبب ل)افة ببحج لتببقملب بب أل  ل  بب ءللببدودل
لبألسا  لآالللود ة لبسحط له لبألسا  لافحدلش

ف  ا لكانلىل   لال1820 شىلشلياللهنلزراهقللبدهللب دلهاىلل30د رلافقطولم  لحألاف ل
افقطولمزر هاله ىلض االدج  ل اف  الل  لفبدرلاإلسبيىلشل البقف للفبجاه لاف بز ل افجسبحجل
 بب لاف بب ا ل بب له اسبب لافقبب نلافقاسببعله بب ل كاحبب لاألام بب لافقطجحبب لت ببدرلافببىلاف بب مل ت بب ال
آحبذاكلبافمألسبح حولحسبا لافبىلمدوجب لافمألفبرلشلياللهنلزراهب لافقطبول ب لاف ب ا لغ ببله حفبال بابعل

قذبببذمل اببدليكببألنلمببولهسببااملمفبب لافمجا سبب لمببولااببرلافببد  لاال بب ىلافمجقتبب لف قطببوليضببا  لافببىلاف
لفتألءلافمزارهحوله ىلزراه لمةافحرلا  ىلت ط لر ةًاله   لكافخا ا اللش

 األهمية االقتصادية :
كحبالوجقجلاالتةادلافسأل حق ل افألالياللافمقةد لاالمح كح ل اففجدل اف حول افااكسقانل افا ازةرل ت ل

لمولاالحقاللاف افم لشل٪80 م  ل
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م حألنل ولمبولاطبولاألفحباال ل ه بىلحطبا لافبأل ولاف   ب لتبأت لم ب لل17االحقاللاف افم ل
ل  لمقدم لافد  لاف   ح لافمجقت لففذالافمة أل لش

 وتعود أهمية محصول القطن االقتصادية الى :
ليحقاللاألفحاالش -1
 فقطولافزم لشحافرلال2/3يحقاللافاذ رل:لححثلت كرلافاذ رل -2

لشل٪26-18حسا لافزة ل  لافاذ رل
لب  تحولشل٪45-25تةقأليلافاذ رله ىل

لافوسا لاللت  ملفق ذي لافد اجولالحقألائفاله ىلافوألسحاأل لش
٪لمبول زنلافابذ رليسبقخدىل ب لفبجاه لافبألر ل افم  ا بالل مبألادل10ي كرلافزغببل
لافايسق لشل

لمجاكلهد لهحألاولمولافقطول:لمنشأ القطن :
لسج ل ل مجلل3000ه لارسحأليل)لح أل  لاففجدلاارلحألاف للالقطن الهنديل-1للللللللللل   

   herbaceum Gossypiumل
arboreum Gossypium 

ل)لح ألمولهم ةكالافتجأل ح ل ل مجلللالقطن المصري ل-2
barbadense Gossypiumل

ل مجللللUp land cottonلهاطانلاألب جدلل-3للللللل
hersutum Gossypiumللللل

 الظرو  البيئية المالئمة :
افقطببولمببولافمةافببحرلافم مبب  ليمالزرول بب لافمجببا قلاالسببقألائح ل للبباللاالسببقألائح لافقبب لالمن  ا: : 

تقمحزلبارت اولدرجباللافةب ار له بىلمبدارلافسبج لشل ة امبرل ب لافمجبا قلافم قدفب ل افمجبا قلافتا ب ل
ل لاللافتا  لم ام  لافمةافحرلافةألفح لاف ح ح لش

ىل لوقألاببفلاإلحابباللهجببدلاحخ بباضلدرجبب لافةبب ار للºل33-30درجبب لحبب ار لإلحابباللافاببذ رللهنلهحسبب
لىلشºل12هول

لافاذ رلاف ارة ل)افخافح لمولافزغب لهس ول  ليحااتفالمولافاذ رلافم اس لبافزغبلش
لاحخ اضلافة ار لهفجاءلاإلحاالليساهدله ىلاإلفاب لبأم اضلافاادراللش

لىلشلºل32تاللافقطولينله ارلدرج لح ار لفجمأللحاا
 بشكل عام أن الشروط األساسية لنجاح زراعة القطن هي :

لتأل  لجأللم مسل أل لمألسملافجمأللش -1
 هلف لشلل7-6هدىلحد ثلاحتمادل أل ل ق  لافجمأللافق لتق ا ةل -2
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 تأل  لمحاهلكا ح لش -3

فزراه لافقطولمولححثلدرجاللافةب ار ل   بأللافسبماءلمبولاف حبألىل بي ل ميئم مجاخلاف  ا  ين
 ببرلاف ببحفلياللاحببلل بب ل سبب ل ججببألملاف بب ا لت ت ببعلدرجبباللافةبب ار ل ببي للببف يلتمببألزل آمل 

 تفببببلرةببباةلجا ببب لمألسبببمح لابببدلتبببخديلافبببىلت بببقملجبببألزلافقطبببولاابببرلحابببتلل حبببخديلمفببب لافبببىلا ببب ل
لافةافرل رداء لحألهح لاألفحاالش

لهمبالافقبب ملافطحجحب لتببخ  لافجابجل تببخديلافببىت قابب لافق  ب لاف سببأل ح لمببوله ابرلافقبب مل للالترب ة :

حق اضببببفاليحمبببألل اببب يلكاحبببب ل ل افقببب ملاف م حببب ل قحبببب  لببببافمألادلاف ذائحببب ل اف اببببألة ليضبببا  لافبببىل
لباف  أل  لش

زراه لافقطولبجتاةل  لافق ملافطحجح لافمزةتح له لافقب ملاف م حب لافمزةتحب لافقب لتةقبأليللمكانإلبا
 ل اف جاف لاف ذائحب لافاب  رة لكبافجحق  جحول لاف سب ألرل له ىلكمحاللمجاسا لمولافماد لاف األة

افاألتاسحألىل لباالمكانلت ألةضلافجق لهول  ةقلافقسمحدل ةتبلهنلتوألنلافق   لجحبد لافقفألةب ل ل
لجحد لافاز لف ة أل له ىليحقاللهاف ل حألهح لجحد لمولمة أل لافقطولش

 عمليات خدمة المحصول :
هبب لافة بب لاف حبب لحابقبب لباسببق ما لبببذ رلمجقألهبب لبافمبباءلفمببد لافمق ببألدلبفبباليهبباد لزرالالترقي  ع :  -1

سببباه ل مفببب لففسببب اول ببب لهم حببب لاإلحابببالل ة اهبببىلهنلوببب  ىلافةقبببرلب بببدلل24-36
لافق احعلش

هم حبب ليزافبب لافاببادرالله لا  فببال ضبباطفاله ببىلمسببا اللم حجبب لحسبببلالخ  ف أو التخص  يل :  -2ل
سبملححبثلتبزا لل10اولافجاباللاف جفل تقمله ىلد  قحول لاال فىلهجدماليكألنلارت 

ببببادرالل ببب لافة ببب  لافألاحبببد ل ل هجبببدمالوا بببغلل3جمحبببعلافابببادراللافاببب ح  ل تسبببقاقىل
سبببملتسبببقاقىلببببادرتحول قببب لفوبببرلح ببب  ل ةتبببألزليمالكاحببب لافظببب  الل20-15افجابببالل

افتألةبب لميئمببب لكمبببال بب ل سببب ل ججبببألملاف بب ا لهنليتببب ىلافخبببفلمبب  ل احبببد ل مفببب ل
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لشلسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببمل20-15هجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببدماليكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببألنلارت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببباولافجابببببببببببببببببببببببببببببببببببببالل

ل
رة ل ة قمدله ىلدرج لح ار لافتأللشل ةةقاللافقطولتة لل25-20وق ا ةلهددلاف ةالللالري : -3

لظ  الاف  ا لافىل:
لرةالل ي للف يلمايسل حزة انلشل8لو   ححسان رةالل ي ل3              
لرة ل ي للف يلتمألزل آملش 12              

دىلت طببحشلافقطببول افبب ل ببي ل قبب  لافقزمحبب ل توببألةولمببولافابب  ريلهنليكببألنلافبب يلمجقظمببًال هبب
افتألزلألنلافق طحشلوبخديلافبىلتسباا لحسبا لكاحب  لمبولاألزمبارل لافتبألزل  ب لمبذهلافةافب لوجا ب ل

ليهطاءلرة ل  ح  لجدًالب دلح أل لظ  الاام  لهدللافىلت طحشلافمة أل لش
افقطبول ب لهنله ابرلمألهبدلفسبق لحااتباللل1976لAL- Barzinjy &AL-Ansary ابدل جبدل

لمولافس  لافةق ح لشلل٪60افمجطق لافألسطىلمأللهجدمالتجخ ضلر أل  لافق   لافىل
يفةل ري القطن بعد الجنية االولى وتكون ري ة ززي رة ألن ه ذا يس اعد عل ى نة ج وكب ر ثم ار 

 الجنية الثانية . 
ليااالافسمادله ىلد  قحول:التسميد :  -4

للل ات ل ح فلافسمادلافجحق  جحج لهجدلافزراه لش/ليضا  لافسمادلاف ألسلاأل فى             
افثاحح لل/ليضا  لافد   لافثاحح لمولافسمادلافجحق  جحج لب دلم  رللف لموللاإلحااللللللللللللللل

ل   دليج اءلهم ح لافخفل اف ز لماال  لش
للللل52OPلل٪ل46يااالسأل  ل ألس اللفيف لت كحزلللللللللللللل

ل٪لححق  جحول44افسمادلافجحق  جحج لللافحألرةالل                    
ك مل امسلل15 تألف لفتج لتسمحدلافمةافحرلافزراهح ل  ل زار لافزراه ل اف يلبعضا  ل

ك ببببملل25ا كسببببحدلاف سبببب ألرلف ببببد حملحثبببب ًالبألاسببببط لافمسببببمداللب ببببدلافة افبببب ل ااببببرلافقج ببببحمل تابببباال
م  رللبف له بىلمح ب لت قبحمله لحثب ًالهسب رلافجااتباللححق  جحولب دلهم ح لافخفل كمح لمماف  لب دل

لفملي قبلمف لريلافةقرلش
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وابدهلججب لافقطبولهجبدلت بقملافتبألزل حابتلل هباد لتق بقملافتبألزاللتببدرةتحًالالنة ج والجن ي :  -5
هلببف ل ةتبببلهببدىلتببأ ح لافتجبب لل3-2 تسببق   لاف م حبب لمجببذلت ببقمله  لجببألز لبةببد دل

ه ىلاألرضلفذف لتقملهم ح لافتج له ىلم احبرلتي حالفسقألطلحسا لكاح  لمولافقطول
لشلجنية 3-2وتتراوح عدد الجنيات 

الفت رة  بي ل  برلاف بحفلححبثلتابدهللللللللمب تحولل تة لظ  الاف  ا ل بانلافقطبولوزمب 
  لمجق فللف لمايسل تسقم لافىلحفاي للف لحزة انل ةبقملا بذلافتجحب لاال فبىللاالولى للتزهير

لف لهو أل لشل  لحفاي للف لآمل  داي لل
لف قزمح ل قادهلمجق فلتمألزل تخ ذلافتجح لافثاحح ل ي للف لت  ةولاأل  لشلأما الفترة الثانية

لشويبدأ تفتح الجوز في نبات القطن من األسفل الى األعلى ومن مركز الساق نحو الخارم
ل هباد لتابدهلهم حب لافتجب لهجبدمالي برلحسبا ويعتمد موعد الجني عل ى ع دد الج وز المتف تح 

ل٪لمولافتألزلافمألجألدله ىلافجااللشل50افتألزلافمق قملحألاف ل
هدىل   لحافرلافتجح لاال فىلمعلافتجح لافثاحح لالنلافقطولافجاتجلمولافتجح لاال فىلل ةتب

ه اببرل هه ببىلرتابب لمببولافقطببولافجبباتجلمببولافتجحبب لافثاححبب ل افتجحبباللاال بب ىلانل جببدلل لمفبب لألنل
غافابًالمباليكبألنلم بابًالبافة ب الل مالحألهحب لهابرلمبولافقطبولافقطولافذيليتجىل ب لحفايب لافمألسبمل

لافذيليتجىلمولافتجح لاال فىلش
ل ت كرلهم ح لافتج لحسا لهافح لمولتوافحفليحقاللافقطولسألاءلهكاح لود ة له لمحكاححكح لشل
 ة اهبببىلب بببدلاالحقفببباءلمبببولهم حببب لافتجببب لا بببعلافجااتببباللابببدرلافمسبببقطاول ح افببباله لاسبببق ماففال

اللتبببخديلافببىلاكقمببا لد ر لححبببا لد د لجببألزلافقطبببول ةكببألنلمفبب لاابببرله ائببرلكببباحألنللكةطبببلحقببى
لافثاح لش

 
 طرق جني القطن :

اللتبببزا ل  ةقببب لافتجببب لافحبببد يلمجق ببب  ل ببب لد  لكثحببب  ل ببب لاف بببافمل ل تقبببدرلالجن   ي الي   دوي :  -1
٪لمببولتوببافحفلاإلحقبباللشل تسببقخدىلمببذهلافط ةقبب لب ببكرل اسببعل بب لافمجببا قل80-50توافح ببلل

افقبب لتقببأل  ل حفببالاألوببديلاف ام بب لاف  ح بب ل ت قمببدلك بباء لهم حبب لافتجبب لافحد ةبب له ببىل ابب  ل
لاف امرل حسا لافتألزلافمق قمل مألاعلافتألزله ىلافجاالل افجمأللافخا يلش

 انلافقطببولافجبباتجلمببولافتجبب لافحببد يله اببرلمببولافقطببولافجبباتجلمببولافتجبب لافمحكبباححك لألحببلل
لافدرج لشهكث لحظا  ل هه ىل  لاف تا له ل
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حقحتبب لحقب لاألوببديلاف ام ب لب ببدلافةب ملاف افمحبب لافثاححب لظفبب للمكببائولالجن ي الميك  انيكي :  -2
لافتج ل مجاكلحألهحولمولمكائولافتج ل:

:لتقببببألىلبتمببببعلافتببببألزاللل Strippersل-ه
بأكم فبببببببببالشلححببببببببببثل
يتمبببعلمجفبببالافقطبببول
 ببببب لافمةبببببافجل حمبببببال

لب دلشل
لفتألز لافمق قة لشلل:لت قق لافقطولاألبحضلمولال  Pickersل-م
لل
ل
ل

لل
ل
ل
ل

 من عيوب الجني الميكانيكي :
هبببدىلامكبببانلافمكبببائولمبببولججببب لحسبببا لكاحببب  لمبببولافقطبببولحظببب ًالف بببدىلاحقظببباىلحابببجلجمحبببعل

لافتألزالله ىلافجااللافألاحدلش
 هباد لوبقملتسببقح له را لافقطبولبب شلافجااتبباللببا ضلافمبألادلافوحما ةبب لاابرلهم حب لافتجبب ل

لف لفقق حرلا قيطلاأل را لبافقطولافزم لادرلاالمكانلشافمحكاححك لماال  ل م
   بدلهنلتبقملهم حب لافتجبب ليتببلهنليكبألنلافقطببولافزمب لجا بًالاابرلتخزةجببللالنل جبألدلحسبا لهافحبب ل
مولاف  أل  لوخديلافىلت  جلل اف  ارلفألحلل  ذف لتقرلدرجقلله لرتاقبلل ةبجخ ضلسب  هلتا بالفبذف ل

لش
 
 
 
 
 

 الحلج وعمل الباالت :
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:لهم حببب لتبببقملبألاسبببطقفال  بببرلاف ببب  لهبببولافابببذ رلد نلافقبببأفح له بببىل  بببائ للف الحل   جتعري   
لاألفحااله لت فلافاذ رلش

 تسبببقخدىلهببباد لافةيجببباللافمج بببارة لفياطبببانلافمقألسبببط لافقح ببب لهمبببالاألاطبببانلافطألة ببب لافقح ببب ل
 ل ح اببرلح تفببالبافةيجبباللاالسببطألاحح لافقبب لتق ببرلمببولحسببا لاألفحبباالافمققط بب لهفجبباءلهم حبب

لافة حجلشل
ل

فبمللك بملل250-180يكاسلافقطبولاف ب  له بىللبكرلبباالللوقب ا ةل زحفباللافة جل   دلهم ح 
لت سرلافىلم امرلاف ز ل افجسحجله لتسأل ل ارللافقط لش

ل
٪ل تبقملبأ بذلهحجباللاليقبرل8.5يتبلميحظ لهنلحسا لاف  أل  ل  لافقطولاف   لالتزةدلهول

مببولافببألزنلهجببدلاسببقيمفال بب لافم امببرل ه ببىل٪لمببولهببددلافاببااللل ل تطبب ةل10هببددمالهببول
لهساسفالوقةددلافس  لش

ل
همببالافاببذ رلافقبب لت ببكرلف ثبب لحافببرلافقطبببولافزمبب ل حسببأل لغحبب لاف ببافملمجفببالف زراهبب لافبببىل

لم امرلافزةألللححثلوقملح قفالإلزاف لافزغبلهجفالفمله  مالالسقخ اللافزة لش
 

 العمليات التصنيعية :
لفمقس س  ل م ل:ت مرلمتمأله لمولاف م حاللا

لح جلافقطولشل-1
لتجظحفلافقطولشلل-2
ليهدادل  ط لمجاسا لف  ز لشل-3
ل

ل
ل

ل
ل
لللللللل  
ل

لاف ز لشل-4
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ل
ل
ل

لافجسحجلحسبلمألاف اللافقح  ل اف ز لشلل-5
ل

لللم ام  لاف ز ل)لا  لاألفألانل لشل-6

ل
ل
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 -االختبار الذاتي :-4
 

 عدد ات اع القطن المزعوع بالعراو .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 
 ماه  اتهمية ات تصادية لمحص   القطن .-1

 ماه  اتيب دعخة سراع  تتبات بذوع القطن . -2

 عدد طرو خو  القطن . -3

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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إنت  ام محص  ول ال  ذرة الص  فراء ، األهمي  ة االقتص  ادية ، الظ  رو  األس  بوع الس  اد  / 
البيئي  ة المالئم  ة ، عملي  ات خدم  ة المحص  ول ، النة  ج والحص  اد ، 

 العمليات التحويلية . 
 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

 –ى طلبااة الرحلااة األولاا  -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - ظ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ع

الييذع  الصييفراء محصيي   سبيي ب  مهييا ييي ق  بالمرقبيية الثالثيية بعييد الحوطيية والييرز 

عالميا وقحت ي بذوعه على تيبة خيد  من الزي  والبروقين وقيتخدم سب به غيذاء 

الافة إليى البيذوع في  عالئيح الحي اتيات لإلتيان و ييتخدم الجزء الخضري موه إ

 والدواخن .

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - غ

يك ن الطالب  ادعا على اعداد اتعض وقهي قها لزعاعة المحص   والطرو المواعيبة 

 للزعاعة والقيام بعمليات خدمة الوبات ستى الوضج والحصاد والعمليات التصويعية .

 

 -:(jectivesObأهـداف الـوحـدة ) - ف

يك ن الطالب فادعآ عليى اعيتخدام المكووية الزعاعيية لكافية المراسيل انتتاخيية مين 

 البداية و ستى الوهاية .
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 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 -االختبار القبلي :-2
 اكتب اتعا العلم  واعا العائلة للذع  الصفراء . -1

 ماه  موش  الذع  الصفراء . -2

 

 

 

 -ة :عرض الوحدة النمطي-3
 

 

  ( Corn ( Maize)لذرة الصفراء ا
افذر لاف   اءليحدىلهمملمةافحرلافةاألملاف ح ح لل تجق ب لزراهقبلل ب لم ظبملد  لاف بافمل

لش
مبأللاألمب ةكقحول ل ة ققبدلهنلمج بأهلمبأللابار لآسبحال االهققبادلافسبائدلهنلافمكسبح ل ججبألملالمنشأ : 

لهم ةكالم لافمج ألاألف  لف ذر لاف   اءلش
لل1983 و/مكقارل لل1.234ك م/د حملل)لل347.3قاجح ل  لاف  ا للم د لاإلح

لل1985 و/مكقارلل3.686م د لاإلحقاجح لاف افم ل
 ت قا لافبذر لاف ب  اءل ب لاف ب ا لمبولافمةافبحرل
اف ببببببح ح لافمفمبببببب ل تةقببببببرلم تابببببب لمققدمبببببب لبببببببحولبقحبببببب ل
افمةافحرلافةق ح لشل مب لتبزرولبمسباحاللفحسب لا ح ب ل

 لافةببب ار ل احخ ببباضلاف  أل ببب ل فوبببولبسبببابلارت ببباولدرجببب
افجساح ل ي ل قب  لافقزمحب لممبالابدلوبخديلافبىلاحخ باضل
حسبا لافق قببحملافبذيلوجببقجلهجبللحقبب لكاحب ل بب لافةافببرل

ل  اف لحافرلاف    لاف  ح ح لش
 األهمية االقتصادية :

لتةقرلافذر لاف   اءلافم تا لافثافث لمولححثلاألممح لب دلمة ألف لافةجط ل اف زلش -
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ألاليبباللافمقةببد لاألم ةكحبب لافم كببزلاأل  ل اف ئحسبب لإلحقبباللمببذالافمة ببأل ل بب لاف ببافمل ت قابب لاف -
٪لموليحقاللاف افمل لفملتبأت لاف بحول ر سبحال افا ازةبرل لافمكسبح ل ل45ححثلتجقجلماليق مل

 ر ماححال لاألرججقحول لوألغسي حالش

 ٪ل  لهم ةكالش75تد رلافذر لاف   اءل  لاف ذاءلماال  لبجسا ل -

 لتةاببح لافم بب   اللافوةألفحبب ل فببجاهاللا بب ىلمثببرليحقبباللافج ببال افزةبب ل  ةببحولتببد رل بب -
 األكرلشل

تبد رل ب ليحقباللاف  بفلافةحبألاح لافم كبزلف بدجالل األبقبارلكمبالهنلاأل را ل افسبحقانل)مخ  ببالل -
 افةافر لت قا له فله ا له لجاالف ةحألاحاللش

لف ألما لشه ىلف حدلافأل ولاف    لتق درلم  لاإلحقاللفملافم  مل ا
 

لللالظرو  البيئية والمناخية المالئمة للنمو :
افبذر لاف ب  اءلمببولافمةافبحرلافمقأا مبب لفظب  المجا حب لمخق  بب ل ل بانلزراهقفببالتجق ب لبببحول

ججبألمل ب لاالسبقألاءلكمباليمكبولزراهقفبال ب لل40لمااًلل  لكجدالافىل  لهب ضلل58  له ضل
لم ملشل250مجا قلماللكمحاللهمطارلاللتقتا زل

افقببب ملافطحجحببب لافخ بببا ل لافمزةتحببب لاف  ةجحببب لشلاللوج بببملبزراهقفبببال ببب لافقببب ملافم ةحببب ل ة :الترب   
  افق ملاف م ح لش

لللىل  لم ح  لاإلحااللشلºل10 لاللتقرلهول ف جمألل افجاجم  ºل32-30المنا: : 
 عمليات خدمة المحصول :

لول:ل٪ لفورلد حمله ىلم ح قح21كا ةقاللاألمألححألىل)لك مل150التسميد :  -1
٪ ل46ك ببببملسببببأل  ل ألسبببب الل)ل33ك ببببملكا ةقبببباللاألمألححببببألىل لل75:للافد  بببب لاأل فببببى

ليااالهجدلافزراه لش
لك ملكا ةقاللاألمألححألىلب دلم  رللف لمولافد   لاال فىلشلل75افد   لافثاحح ل:ل

ي ارلهنلتبقملمبذهلاف م حب ل ب ل اب لماكب ل   بدلاكقمبا لهم حب لاإلحابالللالترقيع والتخصيل : -2
 ةقرلب كرلكامرلشل  لاف

لساه لاارلزراهقفالفقة حزماله ىلاإلحااللشل12فمد للاذ رافحقعل
همالهم ح لافخفل)افقخ حر ل ف لكذف ليتبلهنلتقمل  ل ا لماك ل اارلاف ة لاال فبىل اابرل

سببملشلللل هبباد لوببقملل20-18يضببا  لافد  بب لافثاححبب لمببولافسببمادلهجببدمالتوببألنلافجااتبباللبارت بباول
لح  ل إبقاءلافقألة ل افس حم لمجفال هاد لهجدمالتوألنلافزراه ل  لجألرلشلر علافجااتاللافا 

 الري : -3
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لل ش هسابحعلمولافزراه ل3-2اف ة لاال فىلب دلم  رل
لفملتسقم لكرلهساألهحولرة لشلللللللللل)لت قمدله ىلافمجاخل هددلافجااتالل  لافةقرل 

 مالحظات مهمة عند ري المحصول :
لاألملاف ةاةل أل ًالمولاضطتاولافجااتاللشهدىلاف يلهفجاءلملو اهى -
هنليكبببألنلافببب يلمادئبببًال أل بببالمبببولاحتببب الافق  ببب ل ت  ةببب لافتبببذ رلالنلجبببذ رلافمة ببببأل ل -

 سطةح لش

هدىلافق طحشل اف ل ا لافقزمح ل لألنلافق طحشلوخديلافبىلج باالحابألملاف قباةل ا ب ل -
 للاإل  املش

ل
 

 العزق والتعشيب :  -4
لضلتفألة لافق   ل إزاف لاألدغا لافمجا س لفجمأللافجااتاللشاف م ح لم  لافىلم تحولف  للتقم

ل تقملهم ح لاف ز لهححاحًالمحكاححكحًالش
 ةتبببلهنلتتبب ىلاف م حبب لبألابب لماكبب لشلب ببدلمبب  رلفيفبب لهسببابحعلمببولافزراهبب ل لححببثلهنل

لهم ح لاف ز لتخديلافىلمجا س لاألدغا ل ض فلافمة أل لشللتأ ح 
 مكافحة اآلفات : -5

ل)مكا ة لمحكاححكح ل لمكا ة لكحما ة  لشلللاألدغا ل-هل
لم ضلافق ةملافطألةرلشللللللللللل-2م ضلت ةملافذر لاف   اءلشلل-1األم اضل:لللل-مل

لم ضلاف  ولافدب ألديلشلل-4م ضلافق ةملاف هس لشلللللللل-3لللللللللللللللللللل
وابألللاألحمب ل لافة  الل:ل مجفال)لح ارلسبا لافبذر ل لد د لافاجتب لافسبك يل لاف جل–لل

لافمول لد د له احح لافذر ل للش
 النةج والحصاد :
هجدمالتتفلاأل را ل تأ ذلافسحقانلباالف  ارل افةاألملباف بيب ل افت باالوادهلافة ادل

شل تببقملهم حبب لافة ببادليمببالبقطببعلافسببحقانل ه حفببالاف بب احح ل مبب ل  ةقبب لغحبب لم ابب  له لح ببادل
ل ل)لمجقظم ل لشمحكاححك لهجدمالتوألنلافزراه لمحكاححكح

ل مجاكلفيف لهحألاولمولمكائولافة ادل:
1- Picker         ,         2- Picker-sheller    ,    3- Combine 

 

ليتبلهنلتقملهم ح لافة ادلماك ًالفقتجبل قدانلافاذ رلحقحت لاالضطتاولش** 
     فة ادلش  لافة ادلافحد يل   لاف    لافخ ة ح ل اف ليتبلتت حفلاف  احح لب دلا** 
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 العمليات التحويلية :
لتد رل  لفجاه لافطةحول افج ال افزةأللل لافة ألةالل افم تجالل هحألاولافوةأل لش -
 األفجاالافة أل لتسقخدىلغذاءلماال لش -

 ب دلتةمح فالشلPOPCORNافذر لاف امح لتسقخدىلف جاه ل -

 اسقخداىلافسحقانل  لفجاه لارالللافمألسحقح لافاسحط لش -

ليال)ليمالافاذ رله لمخ  اتفال لك يئقلف ةحألاحاللشاسقخدامفالكأه -
 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 

 ماه  المالسظات الت  قؤخذ بوظر اتعتباع عود عي تباقات الذع  الصفراء .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 عدد أت اع مكائن سصاد الذع  الصفراء . -1

 ف  العراو . ماه  معد  إتتاخية الدوتا من بذوع الذع  الصفراء -2

 ماه  خط ط العرض الت  قوتشر الموها زعاعة الذع  الصفراء عالميا . -3

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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مي  ة االقتص  ادية ، الظ  رو  إنت  ام محص  ول ال  رز ، األهاألس  بوع الس  ابع والث  امن / 
البيئي    ة المالئم    ة ، عملي    ات خدم    ة المحص    ول ، النة    ج 

 والحصاد .
 

 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

 –طلبااة الرحلااة األولااى   -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - ق

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

 -:Rationale)(مبـررات الـوحـدة  - ك

يعتبيير الييرز ميين المحاصيييل الحب بييية المهميية التيي  قييدخل بشييكل اعاعيي   فيي  غييذاء 

اتتيييان ويحتييل المرقبيية الثاتييية بعييد الحوطيية باتهمييية ات تصييادية كمييا يحتييل اسياتييب 

المرقبية اتوليى علييى مائيد  الطعيام الي مييية سييي يعتبير غييذاء اعاعي  لحي ال  تصيي  

 ائية ومهمة وعهلة الهضا .عكان العالا لما يحت يه من عواصر غذ

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -  

لك  يك ن الطاليب ملميب بعملييات اتتيا  المحصي   وخدمتيه ومعرفية الظيروف البي يية 

 المواعبة للوم  واتتتا  ومعرفة الدوعات الزعاعية والعمليات التح يلية والتصويعية .

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - م
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طالب  ادعا على قهي ة األعض وزعاعتها والتعيرف عليى الوباقيات القائمية يك ن ال

بالحقل ومعالجة المشاكل الت   د قظهر مثل انمراض والمل سة واعتخدام المكووة 

 الزعاعية لتط ير انتتا  والعمل الزعاع 

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج

 
 

 

 -االختبار القبلي :-2
 

 .اكتب اتعا العلم  لمحص   الرز 

 

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

  انتام محصول الرز :ل
وزرولمة أل لاف زل  لب بضلمةا ظباللافقطب ل

 ل تقمحبببزلمةا ظببب لافجتبببفلبزراهببب لمبببذالل3 لل2)لجبببد  ل
افمة بببأل ل ةسببب ىلافبببىلزةببباد لاإلحقببباللبزةببباد لافمسببباحالل
اهبب لافمزر هبب ل إتابباولاالسببسلاف  محبب لاف ببةحة ل بب لافزرل

  دم لافمة أل ل  اف لييتادلهفجاالهافح لاإلحقاجح ل
 مقا مبب لفألمبب اضل افة بب الل اسببق ما لافمكججبب لافزراهحبب ل
ل  لجمحعلاف م حاللافةق ح لهجدلزراه لمة أل لاف زلش

 األهمية االقتصادية :
يةقرلاف زلافم تا لافثاحح لب دلمة أل لافةجط ل  لاألممح لاالاق بادي ل ب لاف بافملشلححبثلل_
 قا لغذاًءلرئحسحًالفةألاف لح فلسكانلاف بافملشل ةجبقجلافب زل ب لم ظبملد  لاف بافمل  ب لمقبدمقفالي

لاف حول اففجدل لهحد حألسحال لافااكسقانل س ةيحوال لتاييحدلش
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٪لمببولمة بأل لافبب زلاف بافم لوجببقجل ةسببقف  ل ب لافببد  لافألسبطىل اف بب اح لمببول92 تق ةابًالل_
لاار لآسحالش

حبب ل بب لاف بب ا لمقارحبب لباقحبب لافببد  ل كمببالينلفببادراللافبب زلمببولب ببضلك  بب ليحقبباللافبب زلهافل_
افببببد  لاف   حبببب لا ح بببب لجببببدًالشل اهقمببببادلاف بببب ا لارنله ببببىلاالسببببقح ادلففببببذالافمة ببببأل لفسببببدلافببببجق ل

لافةافرلش
فببذف ليتبببلاالمقمبباىلبزراهبب لمة ببأل لافبب زل بب لجمحببعلافببد  لاف   حبب لفوألحببللمبباد لغذائحبب لل_

لرئحسح لشل
 ل هجافب لافةدوببدللB & Aقألائببلله بىلاف جافبب لاف ذائحب ل اف حقامحجببالل)ليمقبازلافب زلباحل_

 افوافسببحألىليضببا  لافببىلافابب  تحولشلكمببالت قابب لافسببةاف لافجاتتبب لمببولهم حبباللافقفاببحشله حقبب لجحببد ل
لف ةحألاحاللالحقألائفاله ىلحسا لهافح لمولافا  تحولش

ليسق مرلاف زل  لب ضلاف جاهاللاف ذائح لمثرلجاسلاف زلشلل_
ل٪ليسق مرل  لتةاح لزة لافسي  لشل15-10دمولحخاف لاف زلحساقللل_
ليسق مرلافقشل  ليحقاللافألر ل افخ بلافما ألطل افمكاحسلشل_

 الظرو  البيئية :
 الحرارة : 

18-33
º30ىلمجاسا لف جمألل ةةقاللاف زلافىل

ºلىلكم د لفقوألةولافق  هاللش
25

º20ىل  لم ح  لتوألةولافسجابرل ل
ºلمح لشىل  ل ق  لافقزل

42درج لح ار ل
ºل أل لتخديلافىلاقرلحاألملاف قاةل هدىلحد ثلهم ح لاإل  املشل مالى

  سابلتأف لكمح لاأل كستحول  لافمباءلببدرجاللافةب ار لححبثلتوبألنلحسبا لاأل كسبتحول ب لافمباءل
هكثبب ل بب لدرجبباللافةبب ار لافمجخ ابب لممبباله حببلل بب لدرجبباللافةبب ار لاف افحبب لفببذف لي اببرلافقاكحبب ل

ل فذف لت قا لدرجاللافة ار لهامرلرئحس لمفمل  لتةدودلمألهدلافزراه لافميئملشبافزراه ل
  الرطوبة واألمطار : -2

مة ببببببأل لافبببببب زلحاببببببالللببببببالل
مائ لححبثلتبجتملزراهقبلل ب لافمجبا قل
االسببببببقألائح لاف  ابببببب ل لبببببباللاالسببببببقألائح ل
ماللافتببببأللافم قببببد لافتبببباالكمببببال بببب ل
م ببببب ل اسبببببق افحالشلكبببببذف ل ببببب لب بببببضل

 لكمببببببال بببببب لايطافحببببببالافمجببببببا قلافم قدفبببببب
ل اسااححال افا ت ا ل كافح ألرححالش
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 افمبباءلب ببألر لهامبب لمةببددلفزراهبب ل إحقبباللمة ببأل لافبب زل لللللللللللللللللللللللللللللللححببثل
لاحجل  لاف ف لشل35-8يةقاللافىل

وجمبببأللافبببب زل بببب لافمجببببا قلافم مبببألر لبافمحبببباهلححببببثلهنلحابببباللافببب زلفببببللافقاب حبببب له ببببىلحقببببرل
را لافىلافتذ رلافم مألر ل مفب لهجبدلتة ةب لاال كسبتحولهفجباءلهم حب لافق كحببلاال كستحولمولاأل ل

افاببألئ ل اببًيلهببولهنلافمبباءليةقببأليله ببىلاال كسببتحول تةدوببدلمحبباهلافبب يل بب لافةقببرلمفببملفزةبباد ل
افةافببرلححببثلافمةا ظبب له ببىلاف  أل بب ل بب لحقببأل لمة ببأل لافبب زل ببألا لمألسببملافجمببأللف ة ببأل ل

له ىلحافرلجحدلشل
م ملمط لسجألةًالححثلهنلهكث لهفبجاالل1000مجا قلاف  ا لمولاف افمليتألدلاف زل  لاف

همببالافبب زلافم مببألرللم ببملمببولافمطبب لسببجألةًالشل1200-600افبب زلغحبب لافم مببألرليةقبباللافببىلم ببد ل
لم ملمط /سج لشلل2400-1800يةقاللافىلم د ل

٪ل همألمبًال بانلاف  أل ب لافجسباح ل ب لحقبأل ل80-70هنله ارلر أل  لحساح ل ا لافقزمح ل
افبب زلتوببألنلم ت  بب لمقارحبب لبافمسبباحاللاال بب ىل بب لح ببسلافمجطقبب لبسببابل جببألدلافمحبباهل بب لافةقببرل

لب ألر لمسقم  لش
لالةوء : -3

فوجفببببالتظفبببب للحااتبببباللافجفببببارلافق ببببح جمحببببعلهفببببجاالافبببب زلت ببببجفلضببببمولمتمألهبببب ل
 انلجمحببعلاألفبجاالتوببألنلغحب لحساسبب لف اببألءلا قي بالل بب لمبدىلحساسببحقفالف قب اللاإلضبباء ل

لهسابحعلب دلاإلحاالل حسبلاألفجاالشل10-2 احرلاال فىلمولافجمأللمولهم ل  لافم
س  اعة( تش  جع ابت  داء  12-4إن الة  وء ي  ؤثر عل  ى التزهي  ر حي    إن فت  رة ا    اءة )

س  اعة( تش  جع اس  تمرار النم  و الخة  ري ف  ي  24-13التزهي  ر بينم  ا الفت  رة الة  وئية الطويل  ة )
 النبات .     

 التربة : -4
 لافثقح ببب لافخ بببا لمجاسبببا لفزراهببب لمبببذالافمة بببأل لكمبببالوبببزرول ببب لافقببب ملافمزةتحبببلافق  ببب 

لافخ ح  ل افمقألسط لفوولافق ملافثقح  لتقط بلرةًالهارلبسابل قدانلمحاهلاف يلبافق لحملش
لPH٪ل حولحاهمل غب ةولشل افب املاففحبدر جحج ل70 ه ارلافق ملافمزر ه لباف زلتةأليل

لشلل ل لفوول  لم  لوزرول  لت ملااهدي 4-6)
 مة بببأل لافببب زلمقبببا ىلف م ألحببب لبدرجببب لمقألسبببط لفبببذف لي قاببب لمبببولافمةافبببحرلافميئمببب ل
السق ببيةلافقبب ملافم ةحبب له لافق ألةبب ل ل ك مببالتقببدىلافجاببالل بب لافجمببألليكببألنلهكثبب لتةمببًيلف م ألحبب ل

ل فوولافم ألح لتخ ضلافةافرلبقق حرلهددلافق  هاللش
لللعمليات خدمة المحصول :



 39 

ا   لمعلهم حاللتةاح لاألرضلف زراه ل الليمكبول  ب فالهم حالل دم لافمة أل لمقد
لهولب ضل ةمكوليجماففالكمالو  ل:

لتحةير األرض . -1
 شلللللللللللللللللللسحقملتجا ففال  لافدر سلاف م ح للكمية البذار -2

 طرق الزراعة .  -3
 الري والبزل :    -4

مبذهلافمحباهلب بدل قب  لهم ح لافسحط  له بىليهطباءلافمحباهلافوا حب لفةقبأل لمة بأل لافب زل  بز ل
ابدىلمباءل بأل لمألسبملل15-2.5 مة أل لاف زليةقاللافىلافمحباهل بألا لمألسبملافجمبألل حةقباللافبىل

لافجمأللف ة أل له ىلحافرلجحدلش
   ل  ةق لافزراه له بىل طبألطلمحكاححكحبًالتسبقىلاألرضلببحولوبألىل آ ب لشل ة ابرلفب ال

وله له   لهياىلالنلمف ليساهدله بىلافماءل تتدودهلوألمحًالمعلتت حفلاألرضلفح  ل احد لكرلهساألل
تثاحبب لافمتمببألولافتببذريل بب لافق  بب لشل ةتبببلزةبباد لارت بباولافمحبباهل بب لافةقببرلمببعلتقببدىلافجاببالل بب ل

سملهجبدلم ح ب لافق  هباللافخاب ة ل االسبقطاف لل15-10سملفملبارت اولل4-3اف م ل)ل  لافاداي ل
لشل لشل تقاعلح سلاالسسل  ل  ةق لافزراه لحث ًالبألجألدلافماء

 ةتبلاالهقجاءلب م حب لافب يل افابز ل تجظحمفبال افب ل ب لم ح ب لافقزمحب ل مفب لف قق حبرلمبول
تأفح لافة ار له ىلسبجحايللاف جقبألدل ححبثلتبخف لافةب ار له بىلافق قبحمل اإل  بامل حبد ثلظبام  ل
هببدىلاإل  ببامل  افقبباف لتوببألةولحاببألمل ارغبب لشلكمببالو اهببىلهببدىلافبب يلبمحبباهلمافةبب ل افبب ل بب ل

لادراللشلم ح  لافا
 التسميد :    -5

تخق ببفلاألفببجاال بب لاسببقتابقفالف قسببمحدلشلكمببالهنلافجااتبباللتمببق لافجحقبب  جحول بب لافقبب مل
افم مببألر لبافمبباءله ببىللببكرلهمألححببألىل فببحسللببكرلحقبب الل اسببملمببولافجقبب اللتمببق لهجببدلبببز لمببذهل

لاألراض لفذف لحادرًالماليااالمذالاف كرلافىلافةقرلش
ك ببببببملسبببببب  اللل600افببببببىل)للIR-26 للIR-22األفببببببجاالهمألمببببببًال بببببب لاف بببببب ا ليةقببببببالل

ل لشلمك ملسمادلسأل  ل ألس اللفيف /ل130معلملك ملسمادلوألرةا/ل250ه لملاألمألححألى/
سبب  اللملك ببم/ل400 ل حابباالففبباللالعنب  ر و النعيم  ة و بازي  انهمببالاألفببجاالافمة حبب ل)ل

لفيف لشسمادلسأل  ل ألس اللملك م/ل90سمادلوألرةال لملك م/ل170األمألححألىله ل
 الخف والترقيع : -6

تقملهم ح ل فلافجااتالل  لحقأل لاف زلافمزر ه لبط ةق لافاذارل مف لب دلهنلي رلارت اول
سببملححببثلتق ببعلافجااتبباللمببولافمجببا قلافمقزاحمبب لفق ببقرل بب لافمجببا قلافخافحبب لمببولل25-20افجاببالل

لقلافةقرلشافجااتالله لا ح  لافوثا  ل  ذف لوجقظملتألزةعلافجااتالل  لجمحعلمجا 
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لللللللالتعشيب ومكافحة األدزال : -7
األدغا لتسابلض رلكاح لفمة بأل لافب زلححبثلتخ بضلافةافبرل حألهحقبلل ة قاب لافبدحانل
مولهمملاألدغا لافمقألاجبد ل ب لحقبأل لافب زلشل ةمكبولافبقخ  لمجفبالبافق  بحبلافحبد يله لاسبقخداىل

فقبب لمبباءل لل400-200يخ بب لمببعلمل /فقببل6افماحببداللافوحما ةبب لمثببرلماحببدل)ا ردراى لااببرلافزراهبب ل
ل10 لللللل34ڤيلو شلاارلغم لافق   لبافماءل ةخ  لبافق   لبافمج مباللافق فبح لشل ماحبدل)سبقاىل

ل را لشل3-1  لم ح  لملفق /
 
 

 الدورة الزراعية :
لافد ر لافزراهح لفلل ألائدلكثح  ل  لحقأل لاف زلمجفال:لتطاحق

لافقخ  لمولاألدغا لش -1
  لافوحما ة ل لاف حزةا ة ل لافااوألفألجح لشتةسحول ألاكلافق   -2

 الرز بعد البرسيم .
 الحنطة والذرة الصفراء في دورات مع الرز .

لمجاكلدراساللفزراه لاف زلباف اتألنلشل
مأللح ادلمة أل لاف زلب دلافجاجلبارت اولم حولفملت كللإلهطاءلحااتاللجدود لالراتون : 

لرلك   لافزراه لمولح اف ل لبذ رلشت ط لحافًيلشلفلل ائد لااق ادي ل  لتق ح
٪لحافًيلهكث لمولهحسول30-20افق لت ط للF1   لاف حولتسقخدىلمتولافتحرلاأل  ل

لاألفجاالاف اللا ح  لغح لاففتحج ل افاذ رلاففتحج لم ت   لافو   لشل
ل تاحولمولافدراساللهنلاففتولففالااب ح له ىلاف اتألنلهكث لمولاألفجاالش

 النةج والحصاد :
لهيماللافجاجل:

للاف  ارلاأل را ل اف جقألدلهيم له ىلبدءلافجاجلش
 انلحاجلاف جقألدلمولافتزءلاف  أليلافىلاألس رل
ل احةجاءلاف جقألدلهيم له ىلافجاجلافوامرلشل

ل15-10اارلافة ادليتبلتت حفلافةقرلبمد ل
وألىلفقسفحرلم  رلافةافدالل  ي ل ق  لافقت حفل

ل ل تق  بلشوقاد لفألنلافاذ رلافىلاألف 
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للافة ادلوقمليمالود ةًال تتمعله ىللكرلحزىل تق كل  لافةقرلفقت ح فالفملدراسفالش
ل

لله لح ادلمحكاححك لمعلم اها ل  ضلحسا لاف  أل  ل  لافاذ رلش
٪لفمجعل12 ل توألنل حللاف  أل  لPaddyيخزنلاف زلب دلافة ادل)لل بل

لل  لتت حفليفابقفالباف ط ةاللهجدلافخزنلشل ادلتسقخدىلافمت  ا
لافةافرلش
 

 

 

 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 اذكر صوفين من أصواف الرز .

 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 قكلا عن أهمية الض ء لوباقات الرز . -1

 قكلا عن األهمية ات تصادية لمحص   الرز . -2

 ماه  أهمية دعخات الحراع  نتتا  الحاصل للرز . -3

 

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991لافج حم ل هادلهللالحتمل آ   نلحقاللافمةافحرلاف ح ح لشلي

 . افمألفر
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إنتام محصول السمسم ، األهمية االقتص ادية ، الظ رو  البيئي ة  األسبوع التاسع /
المالئمة ، عمليات خدمة المحصول والنة ج والحص اد ، العملي ات 

 التصنيعية .
 

 

 -: (Over View)النظرة الشاملة-1
 

  

 –طلبااة الرحلااة األولااى   -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - ن

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ه

% مين 60-50يعتبر اليميا من المحاصيل الزيتية المهمة تست ائه عليى تييبة زيي  

دخل فيي  صييواعة الصيياب ن والزبييد  والراجيي  ومعالجيية بييذوعه وزيتييه تيتاكيييد وييي

 الحروو وييتفاد من مخلفات قصويعه م اد علفية .

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - و

يتعلا الطالب كيفية اعتخدام اتتت والمكائن الزعاعية ف  اتتا  اليميا كميا ييتعلا 

العمليييات التصييويعية بعييد الشييكل الظيياهري للوبييات ومعرفيية فتيير  اتتبييات ومعرفيية 

 الحصاد .

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ي

ييييتعلا الطاليييب كيفيييية القييييا بييي داء عملييييات قحضيييير اتعض والزعاعييية والييييق  

والتييييميد واتييي اع اتعيييمد  التييي  قضييياف اليييى الوباقيييات ومعرفييية مرسلييية الوضيييج 

 والحصاد وكيفية خمع الحاصل .
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 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 

 

 
 

 

 -الختبار القبلي :ا-2
 

 ماه  تيبة الزي  ف  بذوع اليميا .

 

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

 األهمية االقتصادية : 
ححببثللتببأت لهممحبب لافسمسببملمببولاحقألائببلله ببىلحسببا لهافحبب لمببولافزةبب  -

لل٪لش60-50تق ا ةلحسا لافزة ل  لافاذ رل
  لشي قا لافسمسملمولافمةافحرلافمفم ل  لافمجا قلافةار ل افم قدف -

 زةقللم لفألنلاف  ل اتملب دلافقجقح لش -

 شلSesoimolinزةقللاللوقأكسدلالحقألائلله ىلماد لافسحسألمألفحول -
ود رل  لفجاه لاف ألابحول افز دلاف جاه ل اف ال ل افخازل افو  ل -

٪لك  ألمحدرالليضا  لافىلافجسا ل15٪لب  تحجالل 25.3   ضلهحألاولافة ألةالل)تةأليلبذ رهل
 شلللاف افح لمولافزة  ل

 يسقخ للمجللماد لافسحسامحولافق لتزةدلافقأفح لاف اهرلفماحدلافة  اللش -

افوسببا لتسببقخدىل بب لهيئببقلافمالببح ل افببد اجولالحقألائفبباله ببىل حقامحجبباللافوافسببحألىل اف سبب ألرل -
  مألادلب  تحجح لش

 إنتام محصول السمسم :
ل ه غجدال  جز ةيلشافمجقت ل:لاففجدل اف حول  ألرمال افسألدانل ححتح ةال هفحأل حاللافد  
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٪لمبببولاإلحقببباللاف بببافم لففبببذالافمة بببأل لش ه بببىل45يحقبباللاففجبببدل اف بببحوليقبببارمللللللللللللللللل
حطبا لافبأل ولاف   ب لتق بدرلافسبألدانلافبد  لاف   حب لافمجقتب لمبولححبثلافمسباح لت حفبالاف ببألما ل

للللللل سألرةالشل تةقرلم  لافم كزلاأل  لمولححثلغ  لافمة أل ل  ل حد لافمساح لش
وببزرول بب لاف بب ا ل بب لافمةا ظبباللافألسببطىل افتجأل حبب ليضببا  لافببىلزراهقببلل بب لمةا ظبب للينلافسمسبم

ححجبألىل ت قاب لافمةا ظبالل اسب ل لديبافىل لميلابارل لباببرل لححجبألىلمبولهمبملافمةا ظباللافمجقتبب ل
ل لشل222كلل3-11ف سمسملشل)لاف   ل افمساح لافمزر ه ل  لاف  ا لجد  ل

 الظرو  البيئية :
ىلت بتعلاإلحاباللْل27-25ىل انلْل22رلزراه لافسمسمل  لت ملدرجب لح ارتفبالهكثب لمبولي ا

ل افجمأللافخا يل توألةولاألزمارلش
-3ب ألر لهام ليةقاللافسمسملافىلدرجاللافة ار لافدا   ل ألا لمألسملافجمأللافذيليسقم لحألاف ل

لهلف لشل4
لافسمسملمقا ىلحساحًالف ت االش
افخ ح  لافخ ا ل افاز ل حفالجحدلشلافسمسملمولحااتباللافجفبارلافق بح لافق   لافمجاسا ل:لافمزةتح ل

 ةبببخف لافابببألءله بببىلافسمسبببملححبببثلهنلم ظبببملهفبببجاالافسمسبببملتسبببقتحبلب بببد ل
لف  ق  لافاألئح لش

لعمليات خدمة المحصول والنةج والحصاد :
 التسميد :  -1

 لافسببببابقلللللي قمببببدلافقسببببمحدله ببببىل اح بببب لافق  بببب ل افببببد ر لافزراهحبببب لافمقا بببب له لافمة ببببأللل-
لفزراه لافسمسملش

افدراسبباللافببىلهنلافقسببمحدلافجحق  جحجبب لهدىلافببىلزةبباد لحمببأللافجااتبباللمببعلزةبباد لهلببارللل-
للحسا لافا  تحول  لافاذ رلد نلزةاد ل  لحافرلافاذ رلش

كمببالوبببخديلزةبباد لافقسبببمحدلافجحق  جحجببب لافببىل بببأل لمألسبببملافجمببألل االضبببطتاولف جااتببباللل-
لمولم ح  لهقدلافثمارلافىلافجاجلشليضا  لافىل أل لاف ق  

 تااالاألسمد لاف األة ل افوحما ة لافىلافق   لفزةاد ل  أل  لافق   لافق لتخف له بىلل-
لحافرلافسمسملش

ه ببىلد  قببحولاال فببىلهجببدلافزراهبب لل/ملNك ببملل80يابباالافسببمادلافجحق  جحجبب لبم ببد لل-
لهسابحعلمولافزراه لشلل6-4 افثاحح لب دلم  رل
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 ةاببباالد  ببب ل احبببد لاابببرلل/مP2O5 ك بببملل40ف ألسببب ات ل حاببباالبم بببد لهمببالافسبببمادلا
افزراهبب ل ةخ بب لمببعلافق  بب ل تابباالاألسببمد لاف اببألة لفقةسببحول ببألاكلافق  بب لاف حزةا ةبب ل

ل افوحما ة لش
 لللالري :  -2

تخديلاف  أل  لافزائد لافىلت فلحااتاللافسمسمل  لجمحعلم احرلافجمأللفبذف لي قاب لمبولل-
ف   أل  ل لححبثلتبخديلاف  أل ب لافزائبد لافبىلاإلفباب لبمب ضلافبذبأل لافمةافحرلافةساس ل

ل كذف لافىلاضطتاولافجااتاللش
هجبدلافزراهبب لبط ةقب لافزراهبب لافتا ب ليتبببلهنلتوببألنلاف ةب لاال فببىل)رةب لافزراهبب  لمادئبب لل-

ل كذف لاف ة لافثاحح لش
  بببب ليسببببقم لافبببب يلحسبببببلحاجبببب لافجابببباللافببببىلاف  أل بببب ل افقبببب لت قمببببدله ببببىل اح بببب لافقل-

 افظبب  الافاح حبب ل افمجا حبب لافسببائد ل بب لافمجطقبب لححببثلتببزدادلهببددلاف ةببالل بب لافمجببا قل
لافم ت   لدرج لافة ار لبسابلزةاد لافقاخ ل افجقملش

 ه ببىلافبب غملمببولهنلحابباللافسمسببملمقببا ىلف ت بباالياللهحببلليتبببلهببدىلت طببحشلافجابباللل-
له ىلكمح لافةافرلشل  اف ل  ل ق  لافقزمح ل هقدلافثمارلالنلمف لوخف لس احاًل

كماليتبلهدىليج اءلهم ح لاف يلاف زة لالنلاف  أل  لافزائد لتخديلافىلميكلافجااتباللل-
ل  اف ليمالكاح لدرجاللح ار لافتأللم ت   لشل

 العزق والتعشيب : -3
تقملهم ح لاف ز ل افق  حبلبةبذرللبدودلف قاباءله بىلافة بائشل األدغبا لألنلببادراللل-

ل  لافجمأللشافسمسملض ح  ل  طح
لهم ح ليزاف لافة ائشلتقملبط ةق لسطةح لفو لاللتخف لاف م ح له ىلجذ رلافسمسملشل-
ل حسبلكثا  لاألدغا لشل3-2وق ا ةلهددلاف زااللل-
ليمكولاسقخداىلآالللهز لمحكاححكح له لافماحداللل-

لملك مل/لل5.6للDiphenamidمثرلدي جامحدلللللللللللللللللللل
لمك مل/لل2.2للAlachlorه لماحدلاالك ألرلللللللللللللللللللللل

لاللتألجدلدراسالل  لاف  ا له ىلتأفح لافماحداللافوحما ة له ىلاألدغا ل  لحقأل لافسمسملش
 الحصاد والخزن : -4
لوألىلحسبلاألفجاالشل انلهيماللافجاجل:ل120-110 ق  لحمأللمة أل لافسمسملل-

لاف  ارلاأل را ل سقأل فالش -1
  ققفالمولام لافثم  ل اف ل  لاألفجاالافمج    لافاذ رلشاف  ارلافثمارل ت -2

لافثمارلافس  ح ليكقمرلحاتفالاارلبقح لافثمارل  لهجزاءلافجااللشلل -3
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ي اببرليجبب اءلهم حبب لافة ببادل بب لاألفببجاالافمج   بب لافاببذ رلحببا لظفببألرلهيمبباللافجاببجل -
له ىلافجااللفمجعلاح  اطلافاذ رل  سار ل  لافةافرلش

دلوبببد ةالبق بببعلافجااتبببالله لح بببادمالتتببب ىلهم حببب لافة بببا -
بافمجترلمولسطملافق   لفملتتمعله ىللكرلحبزىل تجقبرل
افبببىلهمببباكولحظح ببب ل تقببب كلف ببب ضلافقت حبببفلشلفبببملتألضبببعل
افةبببزىله بببىلاطبببعلامببباشل تابببدهلهم حببب لح بببضلافابببذ رلمبببول
اف  بببل مفبب لبببعج اءلا بببلافجااتبباللرهسببًاله ببىلاف قبببل مببزل

 قةبببب ل ل تتبببب ىلافجااتبببباللفقسببببق لافاببببذ رلمببببولاف  بببببلافمج
 ل هم ح لافج ضلم  لفاحح ل ةمكولد لافجااتاللباف   لفو لتق قملاف  بلش

تتبببب ىلهم حبببب لتجظحببببفلف اببببذ رلافسببببااط له ببببىلافقمبببباشلب    قفببببال   ببببدلمفبببب لتخببببزنلف بببب ضل -
 االسق ما له لتسألَّ لش

ل
لللالعمليات التحويلية :

لاسقفيكلماال لش -1
لافزة لافذيلود رل  لفجاه لافة ألةالشد ألففال  لاف جاهاللاف ذائح لححثليسقخ للمجفال -2
 اسقخ اللاف ال لمولافاذ رلش -3

 مواصفات زيت السمسم :ل
لزة لح فلل االيكألنلرائقًالحقحًالش -
 يمكولح ظللفمد ل ألة  لبد نلتزحخلألحللاللوقأكسدلش -

 فألحللهف  له لكف ماح لوقةأل لافىلاألف  لافاام لب دلتو ة هلش -

 شل0.920ىل اللوزةدلهولل ل20لهجدلدرج لح ار ل0.915افألزنلافجأله ل -
ش)لك مببالاببرلافبب املافحببألديلكاحبب لافزةببألللسببائ  ل ك مببالل115 اللوزةببدلهببولل103افبب املافحببألديل -

 ارت علتوألنلافزةألللجا  له لح فلجا  ل لش

 شل1.470م امرلاالحوسارل -
 شل195اللوزةدلهولل188راملافق اول -
ل
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 -االختبار الذاتي :-4
 

   مكافحة اتدغا  الوامية ف  سق   اليميا .ماه  المبيدات الت  قيتخدم ف
 

 

 -االختبار البعدي :-5
 قكلا عن عمليات التيميد ف  محص   اليميا . -1

 عدد عمليات خدمة المحص   . -2

 ماه  م اصفات زي  اليميا . -3

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
افوقبل لللجام  لدارلل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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األهمي ة االقتص  ادية ،  –إنت ام محص ولي فس  تح الحق ل والم ا  األس بوع العار ر / 
 الظرو  البيئية المالئمة ، عمليات خدمة المحصول ، النةج والحصاد .

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

 –طلبااة الرحلااة األولااى   -:Target Population)(الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - أ أ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ب ب

يعتبر فيتح الحقل من تباقات المواطح الحاع  وجيبه الحياع  الح ليية وهي  محصي      

زيت  ييتخر  موه الزي ت الوباقية ويدخل زيته ف  صيواعة صياب ن الحال ية والليدائن 

عه قؤكل بعد قحميصها تست ائها على الكاعب هيدعات والفيتاميويات كميا قييتخدم وبذو

 الكيبة المتبقية بعد العصر ف  قغذية الحي اتات تست ائها على البروقين .

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - ت ت

يتعييرف الطالييب علييى األعيياليب العلمييية الحديثيية فيي  زعاعيية وإتتييا  محصيي   فيييتح 

 وكيفية اتعتخدام األمثل للمكووة الزعاعية لزياد  انتتا  كما وت عا . الحقل

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ث ث

لتييدعيب الطلبيية علييى اتعييتخدام األمثييل ل عييائل انتتييا  الحديثيية وزييياد  انتتاخييية 

أفقيييا وعم ديييا ميين خييال  زعاعيية أصييواف معتمييد  ومقاوميية ل مييراض والعطيي  

 ية .وذات إتتاخية عال

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج
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 -االختبار القبلي :-2
 
 اكتب اتعا العلم  لمحص   فيتح الحقل .-1

 ماه  ف ائد محص   الماش .-2

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 Ground nuts لل( Pea nuts )للفستح الحقل

يط ببببببقله حبببببببللهبببببببد لهسببببببماءل سبببببببققلاف احبببببببدله لاف بببببببأل لل-
  ببببببببب لهم ةكببببببببباللPeanuts للافسبببببببببألداح لل  اف  ببببببببب لاإلحو حزةببببببببب

Ground nutsلشل
ي قابب ل سببققلافةقببرلمببولحااتبباللافمجببا قلافةببار ل لبباللل-

لافةار لافةألفح لش
كمالي قا لمولافمةافحرلافزةقح لافمفم ل ب لاف بافملل لل-

لي قا لمولافألجف لافزراهح لمولافمةافحرلافق لت مرله ىليفيةلاألراض ل  اف لاف م ح لش
لل
هم ةكالافتجأل ح لفملاحق  للزراهقللمأل جللاألف  لمأللل-

  لسألاحرله  ةقحال اف حول اففجدلفملب دلمفب لاحققبرلافبىله ر بال
لش

هلف لافد  لافمجقت لاففجدل اف بحولاف ب اح ل حايتح ةبالل-ل
ل٪للمولاإلحقاللاف افم لش70ححثلي رليحقاجفالافىلحألاف ل

افمساحاللافمزر هب ل اإلحقباللل238كل1-12 ةاحولافتد  ل
لشاف افم ل

ل لش1983)يح ائح لمل و/ل2م د لافةافرل  لاف  ا ل -
هبول  ةببقلافببد ائ لافزراهحبب ل اببدلفابب لحتبباةلل1933د برلمة ببأل ل سببققلافةقببرلاف بب ا لهبباىل -

 زراهقللمعلارت اولم داللليحقاجح لافد حملافألاحدلففذالافمة أل لش

 مولافمقألاعلهنلتزدادلافمساحاللافمزر ه لمولمذالافمة أل لشل -

 افق ملافتحد لاف  الافخ ح  ل هاد لوزرول  لمةا ظق لبابرل لاألحاارلش تتألدلزراهقلل  ل -
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  بب لاف ببب ا لتطبببألرللزراهببب لمة بببأل ل سبببققلافةقبببرل مفببب لالزديبببادلافط ببببله حبببللفد ألفبببلل ببب ل -
 فجاهاللمق دد ل  اف ل  لفجاه لافزة لش

ل845افىلل1982ك مل/د حملهاىلل450تطألرلم د لاف   لمولل240كل3-12 ةاحولافتد  ل -
 شلل1986د حمللهاىلك مل/ل

ل
 األهمية االقتصادية :

مة ببأل ل سببققلافةقببرلمببولهجببرلبببذ رهلافقبب لاببدلتسببق مرلفألكببرلب ببكرلماالبب له للوببزرو
لإلحقاللافزة ل غح مالمولاف جاهالل ه ىلافجةأللارت ل:ل

٪لزة ل احللود رل  لفجاولافزةألللافجااتح ل50-45بذ رهلغجح لبافمألادلاف ذائح لتةقأليله ىل -1
لةألللافتا  لشكألحللمولافزل

 ي جعلمولافزة لهحألاولمولاف ابألنل  اف لفابألنلافةيا لش -2

 ود رل  لفجاه لاف دائولش -3

 ت جعلمولبذ رهلافز د لش -4

تجا  لبذ رهلب كرلماال لمولاارلاإلحسانلب دلهم ح لتةمح فالشل م لم ذي لالحقألائفاله ىل -5
  حولش ل افجحاسحول اف اواأل يB٪لكار ألمحدرالل ل حقامحول)11٪لزة ل ل50

 تد رلبذ رهل  لفجاه لافة ألةالل افم تجاللش -6

 ةحجللم حدلالسقخدامللمولاابرلافم بابحولببأم اضلافسبك ل مفب لالحقألائبلله بىلحسبا لهافحب ل -7
 ٪لم ادنلش4.5مولافا  تحول افمألادلافوار ألمحدراتح ل ماليق ملمول

تحولادلي رلافىلافوسا لافمقاقح لب دلاف   لتسقخدىل  لت ذي لافةحألاحاللالحقألائفاله ىلب  ل -8
ل٪لشلكذف لتسق مرلاألجزاءلافخا ة ل افتا  لكأهيالف ةحألاحاللشلل51

 الظرو  البيئية :
 المنا: :

ل سققلافةقرلمولافجااتاللافق لتةقاللافىلجأللدا ىءل لمسلسا   ل ي لد ر لححاتللش
لىلمجاسا لففحاالل افجمأللش30ْدرج لح ار ل

ولاف حبرل افجفبارلبافجسبا لفومحب لافزةب لافمقوبألنل))لهممح لافق اد ل ب لدرجباللافةب ار لببح
 ببب لافابببذ رلححبببثلهنلمةقبببألىلافزةببب لتبببزدادلحسببباقللك مبببالازدادللدرجببب لافةببب ار ل ه حبببلل

لت ارلزراهقلل  لافمجا قلافةار ل لاللافةار ل افمجا قلافم قدف لفح ًال  لش
 التربة : 
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لملاف م ح لافمزةتح لافتحبد لاف ب الشتتألدلزراهقللل  لافق ملافخ ح  لاف جح لبافمألادلاف ذائح لكافق ل
لكمالاللوج ملبزراهقلل  لاألراض لافثقح  لف  أل  لا ق ا لافماحضلففالش

ل
ل

                                                                              
 عمليات خدمة المحصول :

 التسميد : 
قألفحبببب لياللاحببببلليةقبببباللافببببىليضببببا  لاألسببببمد له ببببىلافبببب غملمببببولهنل سببببققلافةقببببرلوقاببببعلاف ائ بببب لافا

افجحق  جحجح لألممحقفال ض  رتفال  لم احرلحمألهلاال فىلشل كذف ليضا  لاألسمد لاف األة لف ق مل
لافخ ح  لاف م ح لش

ك ببملسببأل  ل ألسبب الل لينلهممحبب لل50سببمادلهاببألي/د حملااببرلافة افبب ل افزراهبب لمببعلل3ىل15يةقببالل
كرلماال ل ايتاب له ىلتوألةولاف قدلافتذرة لافخاف لبقثاحب ليضا  لافسمادلاف ألس ات لسحخف لب 

لافجحق  جحولافتأليل  لافق   لشل ةةقاللافد حملافألاحدل  لاف  ا لافىل:
لللللللل لللللP2O5٪ل45ك مل ألس اللكافسحألىلفيف ل)لل20للللللللللللل
لل لK2O٪ل60ك ألرةدلافاألتاسحألىل)للك مل10للللللللللل

لل N ٪ل21س  اللاألمألححألىل)للك مل20-10لللللللللللل
 الترقيع : 

لتقملب دلماليقارملاساألهحولمولافزراه ل ةتبلاإلس اول  ليج اءلمذهلاف م ح لباذ رلمجقأله لش
 الري :

وببألىلبببحولرةبب ل ا بب ىل حسبببلافظبب  الافتألةبب ل لفببملل10-8رةبب لب ببدلاسبباألولمببولافزراهبب ل لفببملكببرل
لهياىل ي لهلف لاف حفلشل5تق رلاف ق  لافىل

لرة لشلل22-15لليةقاللافمة أل ل ي ل ق  لحمألهل ه ح
يقطعلاف يلهولافجااتاللاارلافق علبمد لاساألولافبىلاسباألهحول حسببلاحق باللافق  ب لبافمباءل ل مبذال
ف  ضلج االافق حبالل ة ابرلهباد ليهطباءلرةب ل  ح ب لاابرلافق بعلبمبد لفيفب لهيباىلف ب ضلتسبفحرل

لهم ح لافق علش
 

 العزق والتعشيب :
لافةقرل ي ل ق  لحمألهلافىلهزاقحوله ىلاألارل للوقط بل سقق
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-15اال فىل  لافم احرلاال فىلمولححا لافجابالل بي للبف لمبايسلهجبدماليكبألنلافجاباللبارت باول
لسملشللل20

للوألىلمولاال فىل هجدلم ح  لاإلزمارل هاد لتوألنل  للف لحزة انلشلل30لهمالافثاحح لب دلم  ر
فب لاأله باملافابار لببرلوبقملب بدلاف زاب لافثاححب ل افب لتتمحبعل))لاللتقق  لهم ح لاف ز له بىليزا

افقبب املحببأل لافجااتبباللف بب ضلافقسببفحرله ببىلافثمببارلافق مببقل االسببقم ارل بب لافجمببأللشل تسببمىلمببذهل
لاف م ح لبافقق ةبله لافق دو ل  لش

مبب اللإلزافبب لاألدغببا لمببولبببحولافخطببألطله لافمبب  زلل4-3ي اببرلت  ببحبلحقببأل لاف ببأل لافسببألداح ل
لك مالده لافحللافةاج لش كذف ل

-2/د حملباف شله ىلافجااتاللهجدمالتوألنلب م ل3سمل75 ةمكولاسقخداىلافماحداللمثرلباسك انل
ل رااللشلل6

 النةج والحصاد :
لهيماللافجاجل:

لاف  ارلاأل را ل ابقداءلافجااللبافت اال هححاحًالبدءلب ضلاأل را لبافسقألطلش
 ل ف ب ضلافقأكبدلمبولحابجلافمة بأل لكألحبللتةب لسبطمل  افجظ لألممح لمألهدلافة ادله لافتج

افق  بب لوببقملا ببعلب ببضلافجااتبباللفم   بب لمببدىلحاببتفال فببيححقفالف ة ببادلححببثلت ةبب لافق حببالل
 افقبب لهببباد لتوبببألنلا ببب تفالفببب ا ل اضبببة لاف ببب   لشل كبببذف لافةبببا لبافجسبببا لف ابببذ رلححبببثلتظفببب ل

لافمة أل لحاضتًالشللمق  ا ل مكسأل لب يال  حفل ه ىلضألءلمذهلافةاف لوقملاهقاار
ه ارلمألهدلف ق عللف يلت ب ةولاأل  ل ت ب ةولافثباح لو اهبىلهبدىلافقاكحب ل ب لافة بادلألنلمفب ل

لوخديلافىلتت دلافاذ رلهجدلج ا فالشل
لهمالافقأ ح ل  لافة ادلسحد علبافاذ رلافىلهم ح لاإلحااللفاحح لب دلاكقما لحاتفالش

لمساح ل اف خ سل ةمكولاسقخداىلارالللمثرل:لغافاًالتقملهم ح لافتج لود ةًالبافق علباف
افمة اثلافقيمل لآفب لا بعلافاطا بال)فاب لحتاحفبا ل
 لااف ببببالل افبببب لففببببذالافمة ببببأل ل)لافماحجبببب ل بببب ل

لاف ألر ل لش
ب ببدلافق ببعلوببقملافببقخ  لمببولاألت  بب لاف افقبب لبافثمببارل

ل٪لش10فملتت حفلافاذ رلفخ ضلر أل قفالافىل
ل
ل
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 Mung Bean  الما 

ل
مة بببأل لبقبببألف لوبببزرولف ببب ضلافة بببأل له بببىلببببذ رهلكم بببدرلغبببذائ له لوبببزرولك  بببفل
ه ابب لف ةحألاحببالل بب ل قبب  لاف ببحفلافقبب ليقببرل حفببالاف  ببفلاأل ابب لشل ةسببق ادلمجببلل بب لتةسببحول

ل ألاكلافق   لش
 ذا المحصول كما يأتي :ويمكن إجمال أهم فوائد ه

لتسقخدىلبذ رهلك ذاءلففحسانلالحقألائفاله ىلحسا لهافح لمولافا  تحولش -1
 يسقخدىلههيال ا اءله ليابس لش -2

ليسقخدىلكسمادله ا لفقةسحول ألاكلافق   لش -3
لل292كل1-15يحقاجحقلل  لاف  ا لماحج ل  لجد  ل
 الظرو  البيئية المالئمة للنمو :

35-30افببىلم قببد لافةبب ار ل بب لدرجبباللحبب ار لتقبب ا ةلبببحوليةقبباللافببىلجببأللحببارلحسبباحال
ºىلكمببالاحببلل

لوقةمرلارت اولدرجاللافة ار لهفجاءل ق  لافجمأللهدال ق  لافقزمح لش
لافة ار لافم ت   لتخديلافىلاقرلاألزمارل هدىلح أل لاإل  املش

قب لت ت بعل حفبالهمالافق   لافميئم ل:لافمزةتح لافتحبد لاف ب الل لاللي ابرلزراهقبلل ب لاألراضب لاف
لحسا لافم ألح ل كذف لاألراض لافق لو ت عل حفالمسقألىلافماءلاألرض لش

 عمليات خدمة المحصول :
 التسميد : -1

ل٪ لش21سمادلححق  جحج ل)س  اللاألمألححألىللك مل10        
لشلP2O5٪ل45ك ملسأل  ل ألس اللفيف لت كحزلل25لللللللل

لىلمولافجحق  جحولشافسمادلاف ألس ات ليااالمعلافد   لاأل فلل
 الري : -2
لرة ل ي لافمألسمل ة قمدلهددلاف ةالله ىل:ل8-12 

لافظ  الافاح ح لافسائد ل لمألهدلافزراه لش
افماشلمولافمةافحرلاف ح ح لافق لتقةمرلافت االحساحًالشلو اهىلهدىلافق طحشلهجدلبدءلم ح  ل

لاح  لشافقزمح لألنلمف لوخف له ىلاألزمارل حسا لهقدلافثمارلبدرج لك
يتبلافقخ  لمولاألدغا لشليمالود ةًال  لحاف لافزراه لحث ًاله لاسقخداىلآالللاف ز لهجدلافزراه ل

له ىلم  زله لسطألرلشل
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 العزق والتعشيب : -3
وألى لمولافزراه لححثلهنلغافاح لاألدغا لادلحم لل20-15ي ارليج اءلاف ز لب دلم  رل)

ل ةمكولتمححزمالبسفألف لش
 الحصاد : -4

/لاف  ارلاأل را ل ج ا فال كذف لتادهلافق حاللباالف  ارل ةقةأل لفألحفالافىللللافجاجهيما
لاف ألنلافاج لافداكولش

همألمًالوجاجلافماشل  للف لتمألزلهجدلافزراه ل  لاف    لاف  ح ح ل  ي للف لت  ةولاأل  ل
لهجدلافزراه ل  لاف    لافخ ة ح لش

فةاألمل امقيئفال اارلهنلت رلحسا لافق حاللي ارلافادءلبمألهدلافة ادلماال  لب دلحاجلا
٪لححثلهنلم اكرليحقاللمة أل لافماشل  لاف  ا لمأللاح  اطلافق حالل70افتا  ل  لافةقرل

لهفجاءلافة ادل ضحاولافاذ رلشل
  ةق لافة ادل/لاطعلافجااتالل تت ح فالبافةقرله لهنلوقملحق فالماال  لافىلمكانل اكل ارلل

هم ح لافدراسلبألاسط لافةحألاحالله لم  رلآاللل ألافالفملب دلمف لتت ىلافةقرل   دلج ا فالتقمل
لهم ح لافقذرة لف  ضل  رلافاذ رلهولافق   لش

 الما  كمحصول علفي أخةر :
ود رل  لافد راللافزراهح لححثلوزرولمعلافذر لاف   اءل افاحااءلب ألر لمقاادف لبحول طألطل

اف  فلاأل ا لباإلضا  لافىلزةاد ليحقاجح لافذر لافزراه ل)لافزراه لافمقدا   ل لف  ضليحقالل
لفوألحلليمدلافق   لبافجحق  جحولافمثا ل  لافق   لش
٪لححثلي ط لح قحوله لفيف لبم د لللل15وقملح للهجدمالي رلافىلم ح  لافقزمح لبجسا ل

ل وله فله ا لف د حملافألاحدلشللل4-7
احااءلإلهطاءله حق لمقتاحس ل ماللكماليسقخدىلف مرلافدرةسلبخ طللمعلافة ائشلكافذر لاف

لاحم لغذائح لجحد لش
 

 

 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 اذكر ت ع التربة الت  يمكن زعاعة فيتح الحقل فيها .-1

 ماه  عدد الريات لمحص  الماش خال  الم عا . -2
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 -االختبار البعدي :-5
 اذكر الم طن اتصل  واجهر الدو  لوبات فيتح الحقل . -1

 ا عن اتهمية ات تصادية لمحص   فيتح الحقل .قكل -2

 قكلا عن عملية التيميد لمحص   الماش . -3

 

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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ول الص   ويا ، األهمي   ة االقتص   ادية ، إنت   ام محص   ول ف   األس   بوع الح   ادي عش   ر / 
الظ   رو  البيئي   ة المالئم   ة ، عملي   ات خدم   ة المحص   ول ، 

للالنةج والحصاد .
 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

طلباااة الرحلاااة   -:(Target Population)الـفـئاااـة المستـهـدفاااـة  - ج ج

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي  –األولى 

 

 

 

 -:(Rationale)لـوحـدة مبـررات ا - ح ح

قعتبر بذوع محصي   في   الصي يا مين البيذوع الزيتيية ويمكين ان قييتخدم كبيديل عين 

% 50-30% وتيييبة البييروقين 24-14اللحييا والحليييب تست ائهييا علييى زييي  تيييبته 

ويفضييل اعييتعماله ميين  بييل المصييابين بيينمراض اليييكر وإمييراض القلييب كمييا ييييتخدم 

 ك ته بق ل  . المحص   لتحيين خ اص التربة ل

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - خ خ

يييتعلا الطالييب كافيية عمليييات اتتتييا  ومعرفيية المع  ييات والمشيياكل التيي  ق اخهييه 

خال  العمل كما عيتعرف على الظروف المواخية والبي ية المالئمة لالتتيا  وكيفيية 

 .اعتخدام اتعاليب العلمية الحديثة للمكووة الزعاعية للمحص   

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - د د

التعيييرف عليييى اتصيييواف واتتييي اع للمحصييي   وزعاعييية اتصيييواف الجييييد  ذات 

الم اصفات اتتتاخية العالية لغيرض زيياد  غلية اليدوتا واعيتخدام الطيرو الحديثية 

 للزعاعة .



 57 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 -االختبار القبلي :-2
 

  يا .ماه  اتعا العلم  لمحص   ف   الص

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

 إنتام محصول فول الصويا :
ليحقاجح لمذالافمة أل لل191كل1-10واّحولافتد  ل

ل ول2000اف  ا لب غليحقاجلل
لهففل ول166م  للللللللللللللل
لهففل ول199افأل ولاف    لللللل
 األهمية االقتصادية :

 لشلححثلت رل حللحسا لافزة لافىلهمملافمةافحرلافزةقح لباإلضا  لافىلكألحللمة أل لبقألف -
ل٪لش50-30٪ل حسا لافا  تحولافىل14-24

 بدورلهولاف ةألىل افة حبل  لاف حولش -

ي ارلاسق مافللمولاارلافم ابحولبأم اضلافسك لالحخ اضلحسبا لافج بال حبلل كبذف لم ابرل -
 مولاارلافم ابحولبأم اضلافق بل افوادل ت  بلاف  اوحولش

 يسقخدىلفق ذي لافةحألانلش -

لسحول ألاكلافق   لفوألحللمة أل لبقألف لشتة -
ل:لالظرو  البيئية المالئمة

لوقأف لحاالل أل لاف ألةالبافة ار ل افاألءل اف  أل  لححثلهنل:
24 ارت باولدرجب لافةب ار لهبو

ºىلوبخف لسب احًاله بىليحقباللافابذ رل ل انلدرجب لافةب ار لافمجاسبا لف جمبألل
23-25

ºلىلش
لللافجفارلافق ح لشحااتاللم ظملهفجاال أل لاف ألةالمولحااتا
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ل:لعمليات خدمة المحصول
لللN٪ل21ك ملس  اللاألمألححألىلل25-20احقحاجاللافد حملللالتسميد : -1

 P2O5٪ل46ك مللسأل  ل ألس اللل50ل

لتااالد   ل احد ل  طًالمعلافق   لهجدلافزراه 
ًالاف ألسبب ألرلضبب  ريلجببدًال بب لم ح بب لافجمببأللافثمبب يل ل افوافسببحألىلي قابب لمببأللار بب لمفمببلللل

لشل5.5هوللPH ض  رةًال  لافق ملافق ح  لافةاماح لافق ليقرل حفال
سبببملل5يابباالافسببمادلافوحمحبببا يلبألابب لماكببب لااببرلافزراهبب له لهجبببدلافزراهبب ل مفببب لبمسببا  ل

سملهياًال ةقملهمرله د دله ىل أل لافمب زلفقتجببلاحقوباكلافجاباللبافسبمادلافوحمحبا يلل5   مقل
ل أل المولافا رلف اادراللاف  ح  لش
 هلكا لاألسمد لافمسقخدم ل:لل

ااببرلافقج ببحمل مفبب للسببأل  ل ألسبب اللفيفبب ك ببملل50ك ببم/دلكد  بب له فببىلمببعلل20لافحألرةببالل-1
ك بم/دلوألرةبالل25بخ طفالبافق   ل لفملتااالافد   لافثاحح لمبولافسبمادلافجحق  جحجب لبمقبدارل

لهجدلافقزمح ل توألةولافق حاللش
ل25ك م/دلد  ب له فبىلاابرلافقج بحملمبعلللل75 لبمقدارلل27-27لNPافسمادلافم كبل)لل-2

لك م/دلوألرةالكألجا لفاحح لهجدلافقزمح له لتوألةولافق حاللش
ل 27-27لNPك م/دلسمادلم كبل)ل5ك م/دلسأل  ل ألس اللفيف لمعلل30يضا  لل-3
 الترقيع والخف : -2

  وألىلمولافزراه لشلل20-15تقملهم ح لافق احعلب دللللللللللللللل
لوألىلمولافزراه ل حسبلافةاج لشل21 افخفلب دلل
لسمل ةق كلهاألىلافجااتاللشل10 هجدمالت املافجااتاللبطأل لللللللللللللل

 الري :  -3

لشلوقألافله ىلهد لهألامرل:ل)لحألهح لافق   ل لدرج لح ار لافتألل        
افب يل                                   أل لاف ألةالحساسلف مباءل ب لاف قب اللافمخق  ب لمبولافجمبأللشللللل

 بي ل     اف زةب لوبخديلافبىلافب  ارلافجااتبالل ت  ةابفالافبىلهمب اضلافبذبأل ل ه بولافتبذ رلشل
لوألىلل ةمجعلاف يلاارلافة ادلبأساألهحولشلل12ل–ل7اف حفلكرل

 العزق والتعشيب : -4
  سملشللل20سطة ل مكا ة لاألدغا ل ةقملاف ز لهجدماليكألنلارت اولافجاالل اف ز لل       

لج والحصاد :النة
يتا تضج المحص   من خال  العالمات التالية وه  اصفراع اتوعاو والييقان وقبدأ 

اتوعاو اليفلية باليق ط و د قوشح الثماع ط ليا وقيقط البذوع موها و بل اتشقاو 
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الثماع يتا الحصاد ويك ن اما يدويا بالمواخل او بالمكائن الخاصة بحصاد محص   

 ف   الص يا . 

 

 

 -الختبار الذاتي :ا-4
 

 ماه  الع امل الت  قحدد عدد الريات خال  الم عا .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 قكلا عن األهمية ات تصادية لمحص   ف   الص يا . -1

 قكلا عن قيميد محص   ف  الص يا . -2

 قكلا عن الوضج والحصاد للمحص   . -3

 

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم ح ح لشليحقاللافمةافحرلاف 

 . افمألفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

إنتام محصول التبغ ، األهمية االقتصادية ، الظرو  البيئي ة للاألسبوع الثاني عشر /
المناسبة ، عمليات خدمة المحصول ، النةج والحصاد )تجفيف األوراق( ، العمليات 

 التحويلية .
 

 
 

 -: (Over Viewرة الشاملة)النظ-1
 

  

 –طلبااة الرحلااة األولااى   -:(Target Population)الـفـئااـة المستـهـدفااـة  - ذ ذ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ر ر

موييه اليييكائر  عيعتبيير التبيي  ميين تباقييات المويياطح اتعييت ائية وجييبه اتعييت ائية وقصييو

 مادق  الويك قين والقطران . ويحت ي على 

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - ز ز

يتعرف الطالب على ات اع الترب والمواخ الذي قج د زعاعة التب  فيه كما يتعلا كيفيية 

 طيي  اتوعاو ااويياء الوضييج وقجفيفهييا باعييتخدام اتعيياليب العلمييية الحديثيية وميياه  

 لك  تحصل على اعلى اتتا  كما وت عا . المعامالت الت  يجب ان قجرى على التب 

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - س س

كيفية اعتخدام وعائل اتتتا  الحديثة مين اتصيواف المحييوة والمعتميد  واعيتخدام 

 اتعمد  الكيمياوية المواعبة واقباع عمليات اتتتا  الحديثة . 

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج
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 -االختبار القبلي :-2
 

 عن عملية التر يع لمحص   التب  .قكلا 

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

  األهمية االقتصادية :لللللل 
ل االسقج ا ل)افا حأل  له لاف طألس ل تاغلاف  حألنلشلفجاه لافسكاو ل تاغلافماغ -1
مجباكلمةببا الللفيسببق اد لمببولافمببألادلافمألجببألد ل بب له را لافقاببغلفق ببجحعلكببرلمببولافابب  تحول -2

 للافطحار لافمفم لش   ضلهحألاولافزةألل

 ل اف قبببانلتقبببأف انلTarانلافمبببادتحولاف ئحسبببحقحول ببب لافقابببغلممبببالافجحكبببألتحول افقطببب انل)افقبببارل -3
ب ألامببرلهدوببد ل كببذف ليخق ببفلت كحزممببال بب لاأل را لحسبببلمألا فببال بب لهه ببىل هسبب رله ل

ل س لافجااللش
 الظرو  البيئية :

 لكمبببالتبببجتملزراهقبببلل ببب لافتبببأللافقابببغلمبببولحااتببباللافمجبببا قلاالسبببقألائح ل لببباللاالسبببقألائح ل
لججأل ًالشل40لمااًللافىل  له ضلل60افم قد ل ل تمقدلزراهقللمول  له ضل

27انلدرج لافة ار لافمث ىلفجمألهلم لل-
ºلىلش

31ه ارلدرج لح ار لفيحااللم لل-
ºلىلش

35وقةمرلدرج لح ار لهافح لادلت رلافىلل-
º10ىل درج لب  د لادلت رل

ºلىلش
ر لفبحًيلوبخديلافبىلتق حبرلهبددلاأل را ل افقزمحب لافسب ةعلهمبالارت باولدرجب لانلاحخ اضلدرج لافة ا

لافة ار لهكث لمولافم د ل ح مرله ىلافقزمح لش
سببقألطلاألمطببارلوببخف له ببىلحألهحبب لاأل را ل زةبباد لحسببا لسببقألطلاألمطببارلتببخديلافببىلحقبب لل-

حسبببا للكمحببب لافجحكبببألتحول ل ه بببىلهكبببسلمفببب لية بببرلهجبببدمالتوبببألنلاألمطبببارل  ح ببب لححبببثلت ت بببع

  Tobaccoالتبغ 
Nicotiana tobacum 

Solanaceae 
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افجحكألتحول كذف لافةبا لبافجسبا لف جحقب  جحول افوافسبحألىلححبثلت ت بعلحسباقفمال ب لاأل را لهمبالكمحب ل
لافاألتاسحألىل افمألادلافوار ألمحدراتح لافذائا ل احفالتقرل  لاأل را لش

كمببالانلحسببا لاف  أل بب لت  بببلد رًالكاحبب ًالهفجبباءلافجمببألل افة ببادلححببثلتق ببرلمببولتوسببح ل تق ببفلل-
لغلمماليسفرلحق فالافىلافمخازنلد نلهنلت قدلمولكمحقفاله لحألهحقفالشه را لافقا

   لاف  ا لتتألدلزراه لمة أل لافقاغل ب لافمجبا قلاف بمافح ل   بكرل باكل ب لافسبفأل لافألاا ب ل
بببحولافتاببا ل لححببثلتوببألنلدرجبب لافةبب ار لم قدفبب لحألهببًالمببالافببىلبببارد لمببعلحسببا لمببولاف  أل بب ل

لفزراه ل  لمةا ظاللافس حماحح ل هر حرل دمألكلفملححجألىلشافميئم لف جمأللشل ه حللتق كزلا
 التربة المالئمة : 

 Sandy loam , Siltلتتألدل  لافق ملافمزةتح لافتحد لاف  ال افقفألة لشل انله ارلافق م -

loam ل افق ملاف جح لبافمألادلاف األة ل افم دحح لشل
 شل6-5.5درج لحمألض لافق   لفجمأللمذالافمة أل ل -

فببببذك لانلاف يابببب لافمجاسببببا لبببببحولحسبببببلافوافسببببحألىل افم جحسببببحألىل افاألتاسببببحألىل مببببولافتببببدو لبا
افمألجألد ل  لاأل را لففبالتبأفح لكاحب له بىلحسبا لاالحقب ا ل ب لفبجاه لافسبحكاو ل ل مبذهلمحبز ل ب ل

لاف جاه لش
لعمليات خدمة المحصول :

 الري : -
 اف بألنل افمكألحباللل افق كحبل افمطا ح  ه را لافقاغليتبلهنلتوألنلمولححثلاف كرل افةتم

افوحمحا ةب لب بكرلمقتباحسلحقببىلت طب لاف ائةب ل افط بمل افخببألاكلاأل ب ىلف قابغل افقب لت  بببلد رًال
كاح ًال  لتةدودلافجألهح لافم غأل  لبافجسا لف  جاه ل افمسقف  لشلمذهلاف ألامرلتقأف لجمح ًالبق كحبل

  ببب ل افقببب لتةبببددلااب حقفببباله بببىلاأل را ل مكألحاتفبببالافوحمحا ةببب ل افقببب لتبببخف ل ببب لتةدوبببدمالر أل ببب لافق
لامق اكلاف جاف لاف ذائح ل مكذالتخف له ىلحمألل تطألرلافجااللش

هم حبب لافبب يلتببقملماالبب  لب ببدلهم حبب لاف ببقرلهجببدماليكببألنلافتببأللجا ببًالشل هجببدماليكببألنلافتببألل
م مسًال درج لافة ار لهافح ل اف ةاةللدود لي ارلهنلتقملهم حب لافب يلهفجباءلاف حبرله ل ب لاف بااةل

لااك لححثليكألنلافجااللهكث لاحق ابًالاارلهم ح لاف يلشاف
ليمكولاسقخداىل   لهدود ل  لاف يل  امجفالاف يلباف شل حسبل اح  لافق   لش -
لللرة لشلل15-10همألمًاليةقاللافجااللهفجاءل ق  لحمألهلمابحول -
 الترقيع : -

األولهححاحًالفملهاد لب دلهم ح لاف قرلتظف لهيماللافذبأل له ىلافجاالل مذاليسق   لهس
لتادهلافجااتاللباالحق امل ة املفألحفاله ا لش
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 فوولهجدلميحظ لمألللب ضلاف قيللوقط بلاألم لزراه للقيللحدوث لفق ألةضلاف قدل
ل  ي لهساألهحولافىلفيف لهسابحعلش

ل
ل
ل

 العزق والتعشيب : -
ل لاف بببأسيزافببب لاألدغبببا ل األه ببباملمبببولافةقبببرلب بببدلمببب  رلفيفببب لهسبببابحعلمبببولاف بببقرلبألاسبببط

 ةاباالافسبمادلب بدلمبذهلاف م حب ل تةابحول شحسبلحاج لافةقرللهكث لمولم  ل تو رلاف م ح 
لافجااللبافق   لحأل لسا لافجااللش

  Topping and Suckeringالتطويش والسرطنة :    -
لم لهم ح ليزاف لاألجزاءلافزم ة لمولافجااللش:  التطويش

ل  ولافتاحاح ل  لافجااللشهم ح ليزاف لافا اهمل األ أما السرطنة :
ففبباتحولاف م حقببحولهممحبب لكاحبب  لبافجسببا لفتمحببعلهحببألاولافقاببألغلافقتارةبب لفقأفح ممبباله ببىلافجألهحبب ل

ل افتألد لش
تبببقملماتبببانلاف م حقبببانلب بببدل فبببأل لافجمبببألاللافزم ةببب لافبببىلم ح ببب لافقوامبببرل توبببألنلاابببرل قببب  ل

لافة ادلبثيف لهسابحعلش
مبببأللتألجحبببللاف جافببب لاف ذائحببب لافقببب لية بببرله حفبببالينلاففبببدالاف ئحسببب لمبببولمبببذهلاف م حبببالل

افجاللافىلاأل را ل ل   لمذهلافةاف لتجة ب لافوار ألمحبدرالل افجحقب  جحول ب لاأل را ل لباإلضبا  ل
ل ححثلتزدادلف اللافتألد ل حفالش افىلافقاكح ل  لافجاج

ابببدلوقط ببببلاألمببب ليجببب اءلاف م حببباللمببب تحول بببي لافمألسبببمل له حبببللوج بببملباسبببقخداىلم كببببل
 مببأللم كبببلهاببأليلي مببرله ببىلتجظببحملافجمببألالل ةمجببعل Maliec Hydrazidل(MH)كحمحببائ ل

مببذالافجببألولوببخف لهببول  ةببقلافقمبباسللOff-Shottحمببأللافابب اهملفاححبب ل ل إمالاسببقخدىلم ببللافم كبببل
بافجاالل هاد لو شلاارلافقطألةشل افس  ج ل ل كجقحت لالسقخداىلافمادتحول انلحسا لافسحط  له ىل

مببعلم اهببا لهحببلليمالتزامجبب لهم حبب لافبب شلحببعلسببقألطلل٪90احبب ل افزم ةبب لاببدلت ببرلافببىلافجمببألاللافتاح
لاألمطارل حج ملبعج اءلهم ح لاف شلفاحح لفامانلافقأفح لافوامرله ىلافجمألاللافجااتح لش

 مكافحة اآلفات : -
 أواًل / األدزال :

ليزاف لاألدغا لاارل   دلهم ح لاف قرلشل انله ط لاألدغا لمأللاففافألكلش
 ثانيًا / األمراض :
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لانلافزراه لافتحد لم له  لمةا ف لفمقا م لاألم اضل ة اهىلمالو  ل:
لهدىلاسقخداىلمخ  اللافقاغل  لافةقرله م قرلافداي ل أل ًالمولاحققا لاألم اضلش -
 غسرلاألوديلبافماءل اف ابألنلش -

ل
 ثالثًا / الحشرات :
ل35فقابغل تق بذىله حبلل مجباكلللحألولمولافة  اللافق لتفباجملحاباللال100مجاكلهكث لمول

حألولمجفالتخ ملافةقبأل لب بكرلم ةبأللل لفوبول مسب لمجفبالمب لافقب ليكبألنلضب رمالكاحب ًالللل)مبول
لافخألخل لمباب لافقطولافاحااءل لف  سلافقطول لافد د لافقارض ل افوار م لش

 النةج والحصاد : -
 عالمات النةج :

ج بباالحا بباللاأل را ل ل مببذالية ببرلهبباد لافبب  ارلاأل را ل ت حبب لفألحفببالاأل ابب ل كببذف لبببدهل
لهسابحعلمولافزراه ل  لافةقرلشلافجاجلوادهلمولهس رلافجااللافىلاأله ىلشل8-6ب دل

لتقملهم ح لافة ادلمول ي لهد لهم حالل:
ححببثلحاببدهلبقألزةببعله بب ل  بباح لبببحولفبب ألالافجااتبباللافمكقم بب لافجاببجلفببملتاببدهلهم حبب لاطببعل

اببببًالححببببثلياببببمولافمزارهببببألنلافة ببببأل له ببببىلاأل را لافسبببب  ىلافجااتبببباللهجببببدلمسببببقألىلاألرضلتق ة
لفجألهحقفالافتحد لتتارةًالش

-2 لحااتالل  لكرل  ا ل ةقملت كفال  لافةقرلفمد للل6-5ب دلهم ح لافقطعلتتمعلافجااتالل)
لوألىلهجدلهدىل جألدلهمطارلفقتفل   دمالتجقرلافىلافمخزنلافمتفزلففذالاف  ضلشل3

32.2حببب لليمالكاحببب لدرجببب لافةببب ار لهاف
ىلي ابببرلحقبببرلافجااتببباللافبببىلافمخبببزنلماالببب  ل كبببذف ليمال°

لتألا جالسقألطلهمطارلش
 التجفيف :

لتقملمذهلاف م ح ل  لمخازنل اف ل  ط  لهدود لمجفال:
لافقت حفلباففألاءلافسا ولش -1
 افقت حفلبافجارلش -2

 افقت حفلاففألاءلش -3

لفملوقملهمرلافااالللف  ضلافقسألةقلش
 مط ألملم اج قفالمولاارلافطافب ل289-286ميحظ ل:)لاف  ةاللمول

 

 

 -االختبار الذاتي :-4
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 اكتب اتعا العلم  والعائلة لمحص   التب  .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 
 قكلا عن أهمية الظروف البي ية المواعبة لوم  وإتتا  التب  . -1

 قكلا عن أهمية عمليت  التط ي  واليرطوة لمحص   التب  . -2

   التب  .ماه  طرو قجفي -3

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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الجلجل ، األهمية االقتصادية ،  الجوت ولإنتام محصوليللاألسبوع الثال  عشر /
للمحصول ، النةج والحصاد .الظرو  البيئية المالئمة ، عمليات خدمة ا

 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

طلباااة الرحلاااة   -:(Target Population)الـفـئاااـة المستـهـدفاااـة  - ش ش

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي  –األولى 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ص ص

م اليافهميا في  صيواعة يعتبر كل من الج ت والجلجل مين المحاصييل اللحائيية وقييتخد

اتكيييا) لالكيي ات ب وجييباد الصيييد وصييواعة اليييجاد والكمبيياع وغيرهييا كمييا قيييتخدم 

 الييقان بعد اعتخرا  اتلياف موها ف  صواعة ال عو والكاعق ن .

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - ض ض

الحديثية يتعرف الطاليب عليى اعيتخرا  اتليياف بطريقية التعطيين واعيتخدام ال عيائل 

للمكووة الزعاعية ف  زعاعة محص لين كما يتعرف عليى الظيروف البي يية والعملييات 

 الزعاعية لكل موهما

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ط ط

ادخا  اصواف خديد  واقبياع اتعياليب الحديثية ل عيائل اتتتيا  لغيرض الحصي   

 . على الياف عالية الج د  والمتاتة

 

 

 -المخطط االنسيابي:-ج
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 -االختبار القبلي :-2
 قكلا عن اتهمية ات تصادية لكل من الج ت والجلجل .

 

 

 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

 

 األهمية االقتصادية :
لي قا لمولافمةافحرلاف ةائح ل ةأت لبافدرج لافثاحح لب دلافقطولش -
دىل بب ل بب لفببجاه لهكحبباسلح بب لاألغذيبب ل)لافوببألاح ل ل افتج بباكلافببذيليسببقخلتسببقخدىلهفحا ببل -

 ت  حفلافااائعل مجفالباالللافقطولش

 ت مرلمولهفحا لل حألطلافسألت  لش -

   لفجاه لافاس ل افستادل افوماارل افسقائ ل   ضلفألازىلافقجتحدل األغطح لش -

 تسقخدىلافسحقانلب دلاسقخ اللاألفحاالمجفال  لفجاه لافألر ل افوارتألنل غح لمف لش -

 الظرو  البيئية المالئمة :
لحارل ر بليضا  لافىلحفارل ألةرلم مسل أل لمألسملافجمأللشيةقاللافىلجألل -
38-15تقب ا ةلدرجباللافةب ار ل -

43 ابدلت ببرلافبىلهكثب لمبوللى°
لcapsularis ة قاب لافجببألوللى°

هكثبب لتأا مببًالمببولافجببألولار بب ل  االمكببانلزراهقببلل بب لافمجببا قلافم ت  بب له لافمجخ ابب ل ة ببكرل
 قبببجتملزراهقبببلل ببب للolitoriusالافجبببألولمبببولافتبببألللافمبببزر ول ببب لاففجبببدل لهمبببل٪75مبببذالافجبببألول

 افمجا قلافم ت   ل ق لش

 التربة المالئمة :
جمحعلهحألاولافق ملافطحجح ل افثقح  ل اف م ح ل ل ه ا فالافق ملافمزةتح لافسف  لافاز ل افخافح لمبول

لاألميةلش
 عملي ات خدمة المحصول :

ل حملشك ملمولكرلمولافجحق  جحول اف ألس ألرلف دل40ل–ل30التسميد : 
هيباىلمبولرةب لافزراهب لمبعلم اهبا لحقبعلافابذ رلافمسبقخدم ل ب لهم حب لافق احببعلل10تبقملب بدلالترقي ع : 

 ساه لفزةاد لس ه لاإلحااللشل14فمد ل

حاالل  لكرلجألر ل تت ىلهجدمالتوألنلافجااتاللل3ل–ل2يزاف لافجااتاللافزائد ل إبقاءلالخف : 
لسملشل15ل–ل14بارت اول
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ةقاللافمة أل لكمحاللكاح  ل ي للف يلتمألزل آملشل انل ق  لحمألليكألنلمجقظمل ةلالري :
لم م لشل600ل–ل500هلف لححثليةقالل)ل5ل–ل4افمة أل ل

ليزاف لاألدغا لافق لتجا سلافمة أل له ىلهألامرلافجمأللمجذلافاداي لشالعزق : 
أل فىلشلاف زا لاأل فىلهجدليج اءلهم ح لافخفلشل اف زا لافثاحح لب دللف لمولاف زا لاللللللل

ل هححجًالهجدل جألدلهدغا لحت يلهزا لفافث لب دللف لمولاف زا لافثاحح لش
 النةج والحص اد :

لشل٪50وقملاطعلسحقانلافتألللهجدمالت رلحسا لافقزمح ل  لافةقرل -
 انلافقأ ح لوخديلافىلزةاد لافةافرل فوولحألولاألفحااليكألنل  جًالردئلافجألهح لش -

 ا  لافةافرل توألنلاألفحاالا ح  لافمقاح لشهمالافقاكح ل  لافة ادلوخديلافىل -

 وقملافة ادلود ةًال فوجللمك ِّفل ل حافحًالوقملاطعلافسحقانلمحكاححكحًالش -

 التعطين واستخرام األليا  :
ل  لافوقامل سحقملافقط  لففال  لافتزءلاف م  لشل168فم اج قفالمولاارلافطافبلف ة ل 
ل
ل

ل
ل
ل
ل

لاألهمية االقتصادية :
لمةافحرلاف ةائح ل اسقخداماتللم ابف لالسق ماالللافحاالافتألللشي قا لمولاف

يسببببقخدىل بببب لهمببببرللببببااكلاف ببببحدل األكحبببباسلافتج بببباكل  حببببألطلافسببببألت  ل افةاببببا ل   ببببضل -
لافم   لاللاألرضح ل ةد رلهياًال  لفجاه لاألام  لش

وجبببقجلهبببول  ببب لهفحببباالافت تبببرلمبببعلهفحببباالافتبببألللمخبببافح لفح حببب لتسبببقخدىل ببب لاف دوبببدلمبببول -
اضلافق لتوألنلهاألىلمولهفحاالافتبألللشل مبولهحبألملهفحباالافت تبرلهحفبال  بج ل غحب لاألغ ل
 فحج لش

لاسقخداىلمخ  اللافسحقانلب دلاسقخ اللاألفحاال  لفجاه لافألر لشلل -
 الظرو  البيئي ة :

لي قا لافت ترلهارل  لمقط ااتللمولافمجاخل افق   لمقارح لمعلافتألللش
هلف ل لكمالوقأف لافت ترلل5ل–ل4مأللافذيلوق ا ةلبحولم مل ح  لمألسملافجل700-ل500يةقالل

لب كرلس ا لباف ةاةلافقألة لش

 الجلج ل 
Kenaf , Deccan , Hemp 

Hibiscus cannabinus 

Malvaceae 
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 عمليات خدم ة المحص ول :
لك م/د حملمولافجحق  جحول اف ألس ألرلشل40-ل30لالتسميد : -
 افق احعل -

افخفللللللللللللللل - كمبال  لافتبأللللللللللللللللللل
 اف ز لللللللللللللللل -

لاف يل -
 النةج والحص اد :

لتادهلهم ح لاطعلافسحقانل  لم ح  لافقزمح ل اارلتوألةولافاذ رلش -
 و اهىلهدىلافقأ ح لألنلمف لوخديلافىلف أل  لاسقخ اللاألفحاال رداء لحألهحقفالش -

 افقطعلود يل ل تألضعل  لحزىلفملحت يلهم ح لافق طحولش -

 مولافسحقانلافتا  لشل٪16تا غلحسا لاألفحاال -

لمكقارلشك م/ل1350ل–ل900وق ا ةلافةافرل -
 

 

 -االختبار الذاتي :-4
 

 ماه  اهمية عمليت  الخ  والتر يع للج ت الجلجل .
 

 

 

 -االختبار البعدي :-5
 قكلا عن اتهمية ات تصادية تلياف الج ت والجلجل .-1

 قكلا عن عملية التعطين واعتخرا  اتلياف من الييقان . -2

 

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم ح لشليحقاللافمةافحرلاف ح 

 . افمألفر
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إنتام محصول الذرة البيةاء ، األهمية االقتصادية ، لاألسبوع الرابع عشر /
للالظرو  البيئية المالئمة ، عمليات خدمة المحصول ، النةج والحصاد .

 

 

 

 -: (Over Viewالنظرة الشاملة)-1
 

  

طلباااة الرحلاااة   -:(Target Population)مستـهـدفاااـة الـفـئاااـة ال - ظ ظ

 المعهد التقني الموصل .–قسم اإلنتاج النباتي  –األولى 

 

 -:(Rationale)مبـررات الـوحـدة  - ع ع

قعتبر الذع  البيضاء محص   علف  مها كبذوع او ساصيل اخضير وقييتعمل الحبي ب 

 ء .بعد طحوها ف  صواعة الخبز كبديل لد يح القمح والذع  الصفرا

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  - غ غ

يتعييرف الطالييب علييى اتعييتخدام اتمثييل لالعيياليب العلمييية فيي  زعاعيية واتتييا  الييذع  

 البيضاء وقصويع اليايلج موها القيام عمليات خدمة المحص   بعد الزعاعة .

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) - ف ف

صيل اتخضير وذلين مين خيال  اعيتخدام الحص   على اكبر كمية مين البيذوع او الحا

الطييرو العلمييية الحديثيية فيي  الزعاعيية والخدميية والحصيياد و زعاعيية اتصييواف الجيييد  

 الحاصل كما وت عا .

 -المخطط االنسيابي:-ج

 

 -االختبار القبلي :-2
 

 قكام عن الوضج والحصاد لمحص   الذع  البيضاء .
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 -عرض الوحدة النمطية :-3
 

 األهمية االقتصادية :
لمة أل له   لمفمل)ه فله ا له لفجاه لافساو جل لش -
 افةاألملب دل ةجفالتسق مرل  لفجاه لافخازلكادورلفداحقلافقممل افذر لاف   اءلش -

 يمكولزراه لافذر لافاحااءل ح ادمالبج سلارالللافمسقخدم لفمة أل لافةجط لش -

ل
 الظرو  البيئي ة :

للالحرارة :
30ل-ل26

تقةمرلدرجاللافة ار لاف افح لفوولكمح لاحقاللىلهحسبلدرج لح ار لف جمألل ل°
لافةاألملتقأف لش

 وتمتاز الذرة البيةاء عن الذرة الصفراء بتحملها الجفا  وذلك لألسباب التالية : 
لففالافقاب ح له ىلافسكألنل  لحاف لهدىلتأل  لافظ  الافاح ح لافمجاسا لش -1
 افمتمألولافتذريلكاح ل مق  ولش -2

 ا ل افسحقانلش جألدل اق للم ح له ىلاأل رل -3

 افمساح لافألراح لف ح  لمقارح لبافذر لاف   اءلش -4

ففالافقاب ح له ىلتوبألةولت  هبالل اب ة لجدوبد لهجبدلتبأل  لاألمطبارل مباءلافب يلب بدلت  ضبفال -5
لف ت االش

 التربة المالئمة :
لجمحعلهحألاولافق ملافخ ح  ل افثقح  لكمالتقةمرلافم ألح ل افق ألة لبدرجاللهافح لحساحًالش

لم ملمط لسجألةًالشل600-ل400افذر ل ي لمألسملافجمأللافىلتةقالل
 عمليات خدم ة المحص ول :

مة أل لافذر لافاحااءلمولافمةافبحرلافمتفبد لف ق  ب ل ه حبللتقط ببليجب اءلجمحبعلهم حبالل
افخدمب لمبولتسببمحدل ت  بحبل مكا ةب لهدغببا لف ب ضلافقاباءله ببىلكبرلمبالوجببا سلافمة بأل لمببول

ل افقاف لزةاد ليحقاجح لافجااللشافمألادلاف ذائح ل ماءل ضألءل ل
 التسميد :

لك م/د حملمولافجحق  جحولياااله ىلد  قحول ل25-ل20
هسببابحعلليمالكببانلاففببدالافة ببأل له ببىلل5ل–ل4األ فببىلهجببدلافزراهبب ل افثاححبب لب ببدلمبب  رلل
لد  اللمعلزةاد لافومح لشل3هماليمالكانلاففداله فله ا ل حمكولهنليااالافةاألمل ل
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لحدلافجحق  جحج لت مرله ىلزةاد لحسا لحامضلاففحدر سحاحح لافساىل  لافجااللشينلزةاد لافقسم
ك م/د حبببملسبببمادلسبببأل  ل ألسببب اللافوافسبببحألىلافثيفببب لياببباالد  ببب ل احبببد لهجبببدلح افببب لل30ل–ل25

لاألرضلشل
 الخف والترقيع :

لهسابحعلمولافزراه لشلمعلت كلحاالل احدل  لافتألر لشل5-4تقملب دلم  رل
افساىلبجسا للHCNقديملافجااتاللافمق أله لافىلافةحألاحاللالحقألائفاله ىلحامضلمعلم اها لهدىلت

لهافح لشل ةت ىلافخفليمالكانلاف  ضلمولافزراه لمأللافة أل له ىلافةاألملشل
لالتعشيب :

مبب الل ب لحافبب لزراهقفباله ببىلسبطألرله لمبب  زل  ب لم ح بب لماكب  لمببولهمبب لل3-2تتب ىل
لافجااللش

ك م/د حبببملل250اابببرلببببز غلافابببادرالل ل همبببملافماحبببدالل)األتببب ازةوليمالاسبببقخدم لافماحبببدالل قتببب ىل
لل للD 2.4 ماحدل
 ل: الري  -

 رةاللل ة اهىلهدىلافق طحشل ي ل ق  لافقزمح لشل10ل–ل6

 النةج والحص اد :
لشلهيماللافجاجل)ج االافألرا لافس  ح لفملافسحقانل األ را لاف  ألة  

ل تق كلفقتفلفملتدَرسلف  رلافةاألملشافة ادلود يله لمحكاححك لححثلتقطعلاف ؤ سل
 

 -االختبار الذاتي :-4
 

 قكلا عن التعشيب لمحص   الذع  البيضاء .
 

 -االختبار البعدي :-5
 اكتب اتعا العلم  والعائلة لمحص   الذع  البيضاء . -1

 قكلا عن الظروف البي ية المواعبة لوم  وإتتا  الذع  البيضاء . -2

 ضاء والذع  الصفراء ن الذع  البي اعن بي -3

 -: (Refrencesالمصادر )-6
دارلافوقبل لللجام  لل1991ل هادلهللالحتمل آ   نللهفج حم يحقاللافمةافحرلاف ح ح لشل

 . افمألفر
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 عرض أفالم علمية عن إنتام أهم المحاصيل الصيفية .لاألسبوع الخامي عشر /
لش) ح مل فائق  للICARDAح اطلمجظم ل -1
 م ألرلف  م حاللافزراهح لPower pointه ضلتقديم ل -2

لح  الل جح لمقخ   لبزراه لمة ألف لافقطول اف زلللللل -3
 

 

 

 


