
 دايمان مسعو . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

1 

 

 :المحاضرة الخامسة

 :محاصيل العلف النجيلية 

 Poaceae   يةئلكال الفصيلةو أ Gramineae  النجيلية الفصيلة

 والعدید والشعیر القمح وخاصة العالم في المنتشرة النباتات من العدید تضم أنھا إلى أھمیتھا تعود

 نوع ف آال 5-10 افیھ جنس 700 - 600 حوالي النجیلیة الفصیلة تضم  .العلفیة المحاصیل من

 Cereals or Grain Cropsمحاصیل الحبوب  بمحاصیل العلف النجیلیة ى موتس

األنواع النباتیة العشبیة التي تزرع لحبھا النشوي  cerealsیقصد بالحبوب : محاصيل الحبوب

وتستخدم الحبوب منذ قدیم الزمن، فقد . المكسر وتستخدم في غذاء اإلنسان أو الحیوان أو لكلیھما

عرف اإلنسان منھا القمح والشعیر منذ العصور القدیمة جداً وعّدھا الصینیون والفراعنة غذاءھم 

والحبوب كلمة . عرفھا اإلنسان منذ اكتشاف القارة األمریكیةاألساسي، أما الذرة الصفراء فقد 

تطلق في أوروبا على أكثر محاصیل الحبوب شیوعا، ففي انكلترا یقصد بھا القمح، وفي اسكتلندا 

 . یقصد بھا الشوفان، وفي أمریكا یقصد بھا الذرة الصفراء أو كما تسمى بالحب الھندي

 :تصنيف محاصيل الحبوب 

 :لحبوب بحسب اعتبارات متعددة أھمھا الفصیلة النباتیة وموسم النمو وغیرھماتصنف محاصیل ا

تتبع غالبیة محاصیل الحبوب المزروعة الفصیلة النجیلیة : التصنیف بحسب الفصیلة النباتیة -1

Gramineae التي تضم الكثیر من المحاصیل وأھمھا: 

  Triticum sativumالقمح الطري       Triticum durumالقمح القاسي 

  Oryza sativaاألرز            Hordeum vulgareالشعیر 

 . Sorghum sspالذرة البیضاء               Zea maysالذرة الصفراء 

 .Avena sativaالشوفان                    Secale cerealالشیلم 

وثمة محاصیل أخرى للحبوب أقل أھمیة مثل الحنطة السوداء من فصیلة عصا الراعي 

Polygonaceae. 

تصنف محاصیل الحبوب إلى محاصیل شتویة، تزرع في : التصنیف بحسب موسم النمو -2

وإلى . والشوفان والشیلم في فصل الشتاء مثل القمح والشعیرفصل الخریف وتنمو أساساً 

تزرع في فصل الربیع، وتنمو  جات حرارة أعلى من السابقة لذلكتحتاج إلى درمحاصیل صیفیة، 

  .اً في فصل الصیف مثل الذرة الصفراء والبیضاءأساس

أدت الحبوب دوراً أساسیاً في حیاة الشعوب وخاصة في  :مهمية اقاتصصايةة لمحاصيل الحبوباأل

الرئیس لھذه الشعوب والزالت الیوم تحتل دول العالم الثالث، إذ تعد الحبوب ومشتقاتھا الغذاء 

المكانة المرموقة في غذاء اإلنسان وغذاء الحیوان، كما تؤدي بعض األنواع كالقمح دوراً 

استراتیجیاً في سیاسات بعض الدول التي تمارس ضغوطاً على دول أخرى غیر منتجة له، ولذلك 

 .تسعى ھذه الدول لتأمین االكتفاء الذاتي من محصول القمح

تاریخ الحضارة اإلنسانیة حیث لعبت محاصیل الحبوب  يولقد كان لمحاصیل الحبوب تأثیر ھام ف

بجمع ثمار  ياستقرار االنسان وتقدمه منذ فجر التاریخ فقد قام االنسان البدائ يدوراً ھاماً ف

كانت محاصیل  يمرحلة الزراعة من مراحل تطور الجنس البشر يالنجیلیات لیتغذى علیھا، وف

 يقام بزراعتھا حیث زرع القمح والشعیر ف يالقمح والشعیر أول الحاصالت الت يحبوب وھال

الشعیر المادة مصر القدیمة وخاصة أیام الفراعنة كان القمح و يوف سنة، 0999آسیا منذ 

ویمكن القول أن الحضارات القدیمة أقیمت على زراعة أحد محاصیل الحبوب،  االساسیة للحیاة،

جنوب آسیا  ية الشرق االوسط والبحر االبیض المتوسط على القمح والشعیر وففقد قامت حضار

 يوكانت ھذه المحاصیل ھ( الذرة الشامیة)الدنیا الجدیدة على الذرة الصفراء  يعلى األرز وف

 . ھذه المناطق يف يلحصول اإلنسان على غذائه الیوم يالمصدر الرئیس

 -29الوالیات المتحدة األمریكیة تمثل  يغذاء االنسان فف يوتمثل منتجات الحبوب أھمیة كبرى ف

 يأو اكثر ف%  09وسط وغرب أوربا وتصل الى  يف%  29من الوجبات بینما تمثل %  22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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كما تمثل الحبوب أھم  يعدید من الدول االسیویة حیث یعتبر األرز محصول الحبوب األساس

  .الدول االفریقیة يمكونات الغذاء ف

 : جعلت لمحاصيل الحبوب المكانة األولى بين المحاصيل ياألسباب الص

 .تتمیز كل منطقة من المناطق الجغرافیة بجودة نمو محصول واحد أو أكثر من محاصیل الحبوب

جعلت الحبوب أھم المحاصیل ولعل شھرة ھذه المحاصیل وتوسع زراعتھا  يوتتعدد األمور الت

 :تیةفي غالبیة دول العالم تعود إلى األسباب اآل

 يالحاجة الماسة إلیھا في غذاء جمیع المجتمعات، كما أن القش الناتج منھا یمكن استخدامه ف -1

 .تغذیة الحیوان

تتمتع غالبیة محاصیل الحبوب بمقدرة على التأقلم مع بیئات كثیرة مختلفة فعلى سبیل المثال  -2

 . یمكن زراعة القمح بنجاح في القارتین األوربیة واإلفریقیة

 تحسین األصناف الزراعیة يالخصائص الوراثیة وغیرھا مما یساعد ف يالتباین الواسع ف -3

مما یساعد على سھولة %( 12نحو )صغر حجم حبوبھا وانخفاض محتواھا من الرطوبة  -4

 .نقلھا وتخزینھا مدة طویلة من دون أن تتعرض ألي تلف

مادة % 02بالمواد الغذائیة، إذ تحويارتفاع القیمة الغذائیة بسبب غنى حبوب ھذه المحاصیل  -2

غلوسیدات معظمھا % 02لیبیدات و %  2-2بروتینات و% 12 -7جافة، یدخل في تركیبھا نحو 

 كما إنھا أرخص مصادر الطاقة -6        .مكون من مواد نشویة

یمكن انتاج محصول مرتفع من الحبوب ببذل قدر قلیل من العمل واستجابتھا الجیدة لتحسین  -7

 ظروف البیئیة ال

تشغل قارة آسیا المرتبة األولى بین قارات العالم بمساحة األراضي المزروعة بمحاصیل الحبوب 

تلیھا القارة األمریكیة وثم األوربیة، ویأتي القمح واألرز والذرة الصفراء في مقدمة ھذه 

ذ عھود من( القمح والشعیر)وفي القطر العربي السوري، تزرع محاصیل الحبوب . المحاصیل

قدیمة، كما أدخلت فیه زراعة الذرة الصفراء، وتوسعت زراعتھا بفضل التوسع في مشروعات 

وأما محصول القمح فیأتي في مقدمة المحاصیل المزروعة، وتشكل الزراعة . تربیة الدواجن

 %.69المطریة منھا نحو 

  :الحبوبمحاصيل تصنيع 

 :كثیرة یمكن إیجازھا كما یأتيتستخدم عموماً محاصیل الحبوب في تصنیع منتجات 

أو الشعیر أو الذرة ( القاسي أو الطري)وھو منتج من حبوب القمح : في صناعة الدقیق -1

الصفراء وغیرھا، ویستخدم الدقیق في صناعة الخبز والمعجنات أو كمادة نشویة في الغذاء أو في 

 .الصناعة

تغذیة الحیوان، كأعالف مالئة  تستخدم مخلفات محاصیل الحبوب في: في تغذیة الحیوان -2

، كما یمكن أن یزرع بعض أنواع محاصیل الحبوب الستخدامھا كأعالف (فقیرة بالمواد الغذائیة)

خضراء أو استخدام حبوبھا في تغذیة حیوانات المزرعة مثل الذرة الصفراء والذرة البیضاء 

ھذه المحاصیل رعیاً في  والشعیر والشوفان والشیلم والدخن، وتتغذى الحیوانات مباشرة على

الحقل أو بتقطیعھا حشاً وتقدیمھا للحیوان في حظائرھا كما یمكن أن تحش النباتات الفائضة عن 

الحاجة وتخزن لحین استخدامھا في أوقات ال تتوافر فیھا األعالف على نحو كاف أي في فصل 

 :ویمكن حفظ العلف بطریقتین ھما   . الشتاء مثالً 

یقطع العلف األخضر ثم یجفف تحت أشعة الشمس في فصل الصیف، فیفقد  :الحفظ بالدریس -أ

مما یسھم في حفظه % 12 -19نسبة المادة الجافة نحو  حبالعلف الجزء األكبر من رطوبته وتص

من الفساد، ویجب أن یخزن ھذا العلف الحقاً في أماكن جافة ومظللة بعیدةً عن الرطوبة أو 

 .ت المخازن والقوارضاألشعة المباشرة للشمس أو آفا

یقطع العلف األخضر إلى قطع صغیرة تكدس في أكوام أو في حفر وتكبس : الحفظ بالسیالج -ب

ھوائي مما یرفع من حموضة الوسط جیداً لطرد الھواء وتغطى لتبدأ فیھا عملیات التخمر الال

ھوائي خمر الالولتشجیع عملیة الت. ویحافظ على جودة المنتج وحفظه من عوامل الفساد المحتملة
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في ھذا العلف البد من إضافة محصول غني بعنصر الطاقة كالذرة الصفراء أو إضافة بعض 

 .مخلفات الصناعات السكریة

 : الخدمات الزراعية

تزرع عادة حبوب المحاصیل الشتویة مع بدایة موسم الھطل المطري، أي بدءاً من شھر تشرین 

المحاصیل الصیفیة ففي بدایة الربیع بعد زوال خطر األول حتى نھایة كانون األول، أما حبوب 

 .الصقیع الربیعي أي بدءاً من نیسان حتى نھایة حزیران

تحضر األرض للزراعة بدءاً من نھایة موسم زراعة المحصول السابق بحرثھا عدة مرات 

ول بوساطة الجرار اآللي أو بالمحراث البلدي، وتھدف الحراثة األولى إلى إزالة بقایا المحص

السابق ودفنھا في التربة كي تتحلل، أما الحراثة الثانیة فقبل موسم ھطول األمطار لكي تحتفظ 

التربة بأكبر قدر من الماء عند ھطول األمطار، والثالثة قبل الزراعة مباشرة، تلیھا عملیة تنعیم 

 .التربة وتسویتھا ثم تقسیمھا إلى حقول صغیرة بغیة تسھیل تقدیم الخدمات األخرى

وتزرع الحبوب عفیراً، أي في تربة جافة تروى بعد الزراعة، أو خضیراً، إذ تروى األرض أوالً 

وتترك عدة أیام ثم تزرع فیھا الحبوب، وفي كلتا الحالتین تتبع  تقنیات مختلفة منھا البدائیة 

لك بشق كالزراعة نثراً أو تلقیطاً خلف المحراث، واألخرى الحدیثة باستخدام البذارات اآللیة وذ

التربة على مسافات معینة بین سطور الزراعة وبالعمق المناسب لكل محصول، ومن ثم توزع 

البذور وتغطى آلیاً، وتعد ھذه الطریقة األحدث في الزراعة فھي تسھم في توفیر كمیة البذار 

 .وزمن االنجاز وفي توافر العوامل البیئیة الالزمة لنمو أمثل وأجود

اتیة مثالیة، بغیة الحصول على أعلى إنتاج ممكن من دون أي ھدر وللوصول إلى كثافة نب

ترقع الحقول بزراعة بذار من النوع نفسه في أسبوع أو ( ضوء وتربة)للطاقات المتوافرة 

 .أسبوعین بعد اإلنبات وإذا ما لوحظ ارتفاع في نسبة اإلنبات وتزاحم النباتات فیستحسن تفریدھا

یعتمد ( البعلیة)نظامان، األول وھو نظام الزراعة المطریة  یتبع في زراعة الحبوب الشتویة

أساساً على میاه األمطار ومخزون المیاه في التربة السطحیة، والثاني وھو نظام الزراعة المرویة 

الذي یتبع في بعض المناطق التي ال تكون األمطار فیھا كافیة لتلبیة احتیاجات النباتات فتقدم لھا 

أما في زراعة الحبوب الصیفیة فتعتمد الزراعة على الري حصراً، كما . یةبعض الریات التكمیل

 .یختلف عدد الریات وكمیة میاه الري بحسب النوع النباتي وموسم النمو والبیئة الزراعیة

وما یتصل بالتسمید، فتختلف حاجة ھذه المحاصیل من األسمدة بحسب النوع النباتي والتربة 

 129تھا من المحاصیل، وتضاف عادة األسمدة اآلزوتیة بنحو ومدى توافر المیاه وما سبق

ھكتار من الوحدات النقیة وبدفعة واحدة  بعد الزراعة، أو تقسم ھذه الكمیة إلى دفعتین أو /كغ

أما األسمدة الفوسفاتیة فتضاف . ثالث دفعات تضاف بعد الزراعة مباشرة، وفي أثناء موسم النمو

عة بسبب بطء تحللھا، وتختلف كمیتھا بحسب نوع التربة وغیرھا، مع الفالحة األخیرة قبل الزرا

 .أما التسمید البوتاسي فیضاف في أثناء الزراعة إذا ما دعت الحاجة إلیه

 :الحصاي 

حصد الحبوب الشتویة في شھري أیار وحزیران أما محاصیل الحبوب الصیفیة ففي نھایة أیلول ت

طور النضج القاسي وعند انخفاض رطوبة الحبوب وفي تشرین األول وتشرین الثاني وذلك في 

یصعب ھرس الحبوب بین أصابع الید، بغیة الحصول على أفضل كمیة وأحسن % 19إلى نحو 

إن التبكیر في موعد الحصاد یؤدي إلى ضمور الحبوب بعد الحصاد . نوعیة من الحبوب

فراط البذور عن السنبلة وانخفاض الغلة، أما تأخیر موعده فیؤدي إلى خسارة للمزارع، بسبب إن

وتحصد محاصیل الحبوب المستخدمة كدریس وأعالف خضراء في . ومھاجمة العصافیر لھا

طور ظھور السنبلة، ومحاصیل الحبوب المستخدمة في صناعة السیالج في طور النضج اللبني 

 .أي عندما یخرج سائل لبني من الحبوب بالضغط علیھا بأصابع الید
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  :النجيليات في النمو أطوار

 مالحظة دون آلخر طور من وتنتقل انتھائھا معرفة یمكن ال التي األطوار وھي :الثانوةة األطوار

 : وھي علیھا تغیرات

 منطقة في أكبر یكون للحبة الماء دخول الحبة، إلى الماء دخول عن عبارة وھي : اإلنتباج - ١

 . الجنین أغلفة حول البروتینیة األلیرون طبقة وجود لعدم وذلك الحبة أجزاء بباقي مقارنة الجنین

  . الحبة من األولیة الجنینیة الجذور خروج وھو : اإلنتاش – ٢

 تغیرات ظھور مالحظة ویمكن انتھائھا وقت معرفة یمكن التي األطوار وھي :األساسية األطوار

 : ھي األطوار وھذه آلخر طور من انتقاله عند النبات على

 یمتد ھذا الطور ابتداءاً من میعاد الزراعة إلى إزھار النبات ویتوقف يطور النمو الخضر: أوقاا 

 . طول ھذا الطور على الصنف والظروف البیئیة

 ھو ومخبریاً  البادرات، ظھور عن عبارة ھو حقلیاً  : اإلنباتو: طور اإلنبات وتكوین البادرات -1

تتراوح الفترة الالزمة من الزراعه حتى ظھور النباتات . األولى الحقیقیة الورقة ظھور عن عبارة

وتحدث . أیام ویتوقف ذلك أساساً على درجة حرارة األرض 7 - 3فوق سطح األرض من 

 . تشرب الحبوب بالماء -أ: تغیرات متعددة أثناء ھذه المرحلة تشمل

 . التغیر السریع فى التركیب الكیمائى بالجنین واإلندوسبیرم -ب 

 . ور الریشه والجذور الجنینیةظھ -جـ

ویعتمد النبات أثناء فترة اإلنبات على الغذاء المدخر بالحبوب لتكوین أعضاء النبات وحیث یكون 

ویستطیل غمد الریشه أثناء نمو المجموع الجذرى الجنینى ویحمى الغمد . امتداد الجذور سریعا

وق سطح األرض نتیجة البرعم الطرفى حتى یصل إلى فوق سطح األرض یظھر البرعم ف

 . استطالة السالمیة بین الریشه وأول ورقة خضریة

 وقد منتجة تكون قد نموات خروج عن عبارة وھي : (طور اإلشطاء) طور التفریع القاعدي -2

من  يویمتد ھذا الطور من بدایة تكوین األفرع القاعدیة أ. اإلشطاء عقدة من وذلك منتجة تكون ال

مرحلة طرد السنابل  فيوتتناقص أعداد اإلشطاء  -بعد اسبوعین من الزراعة حتى طرد السنابل

ویتوقف إنتاج اإلشطاء مؤقتاً عند . تتكون يتموت من عدد اإلشطاء الت يلزیادة عدد اإلشطاء الت

یتكون اول شطء لنبات القمح من  ثالً م. استطالة الساق وحیث یكون عدد اإلشطاء بلغ أكبر حد

وقد تنشأ . ساكنا ثم یموت( ةأبط غمد الریش)أو الثالث إذ یظل البرعم األول  يالبرعم الثان

 . اإلشطاءات من البرعم الرابع أو الخامس وذلك عند زیادة عمق الزراعة

 لتشكیل بعضھا عن فیه العقد تتباعد الذي الطور وھو (: الساق تطاول )طور االستطالة  -3

 السالمیات تبدأ إنما واحدة، زمنیة بفترة الساق وال تتطاول الساق، على الموجودة السالمیات

 . سالمیة آخر حتى وذلك األعلى نحو بالتطاول السفلى

 يویتم طرد سنابل النبات الواحد ف. یتمیز ھذا الطور باستطالة السیقان سریعاً بتقدم حیاه النبات

. ویبلغ النبات أقصى إرتفاع له عند طرد سنبلة الساق األصلى. فترة قصیرة ال تتجاوز اسبوعا

 . ویظھر أوال سنبلة الساق الرئیسى یتبعھا سنابل اإلشطاء بالتتابع حسب ظھورھا على النبات األم

وتحدث  یمتد ھذا الطور من بدایة التھیئة لألزھار إلى نضج النبات: يطور النمو الثمر: ثانياا 

نبات من انتقال النبات من مرحلة النمو الخضرى إلى مرحلة النمو الزھري لابتغیرات نوعیه 

نباتات لظروف بیئیة معینة وتعتبر درجة الحرارة لاوالثمري ویلزم لذلك أن تعرض 

Temperature  وطول الفترة الضوئیةphoto period أھم ھذه العوامل   . 

  :وتقسم مهذه المرحلة إلى

تتكون أصول السنابل بتعرض النباتات . النورات ظھور وھو :التسنبل: طور تكوین السنابل -1

. للظروف البیئیة الالزمة لدفع النبات لإلزھار ویبدأ ذلك قبل فترة طویلة من طرد السنابل

وتتراوح الفترة من طور تكوین السنابل إلى تفتح األزھار من أسبوعین إلى بضعة أشھر ویتوقف 

حة على مدى تكوین اإلشطاء بینما ویتوقف عدد السنابل بوحدة المسا. ذلك على الصنف والبیئة

 . یتوقف حجم الحبة اساسا على الظروف الالحقة لتفتح األزھار
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 في التفتح ولكن األزھار، تفتح عند النباتات أغلب في اإلزھار یحدث :اإلزھار :طور األزمهار -2

 الدلیل ھي للتلقیح األزھار جاھزیة إنما اإلزھار، لمرحلة النبات وصول على دلیالً  لیس النجیلیات

 . المرحلة لھذه النبات وصول على

وتزھر النباتات . دقیقة أو أكثر 39 - 10تتفتح األزھار عادة فى الساعات المبكرة من النھار لمدة  

ایام وتؤثر الظروف البیئیة على طول ھذه الفترة وتزھر سنبلة الساق  6- 2بعد طرد السنابل لمدة 

األصلى أوالً یتبعھا سنابل اإلشطاء بترتیب نشوئھا وتزھر األزھار الواقعه فى أعلى الثلث 

 2 - 3األوسط من السنبلة ویمتد التزھیر إلى أعلى وإلى أسفل من ھذا الموضع ویتم التزھیر فى 

ایام فى الجو الرطب الملبد بالغیوم وتقع أكبر الحبوب حجما  0 - 6إلى  ایام وتطول ھذه المدة

 . وأقلھا وزناً فى ھذا الموقع من السنبلة

النباتات وتكوین الحبوب وتحدث تغیرات  باصفراریتمیز ھذا الطور  :(النضج) طور البلوغ -3

حیث تنتقل المواد الغذائیة من األوراق والسوق واإلشطاء إلى الحبوب  الفترةمتعددة أثناء ھذه 

 : وتقسم ھذه المرحلة إلى. النامیة

تكون األوراق السفلى صفراء میتة والعلیا خضراء والسنابل خضراء : يطور النضج اللبن -1

ونسبة  بھا أعلى نسبة من الماء و اللون أبیض حلیبي على سائل تحتويوالحبة ال زالت خضراء 

أو خالیا اإلندوسبرم مملؤة ( مادة جافة %20ماء و% 71حوالى )منخفضة من المادة الجافة 

بعصیر مائى به كثیر من حبیبات النشا مع سیالن عصیر مائي من الحبوب عند الضغط علیھا، 

 . والجنین قد یتمیز تماما ویمكن للحبوب أن تنبت فى ھذا الطور إال أن بادراتھا تكون ضعیفة

تكون األوراق والسنابل صفراء وتتخذ القنابع لونھا الخاص (: يالعجین)طور النضج األصفر  -2

یرى برسیفال أن ھذا الطور أفضل  ثالً م؛ فبالنضج خالیة من الكلورفیل والحبة لینة عجینیة

یحصد فیھا القمح فعملیات النبات الفسیولوجیة تكون قد تمت ووصلت الحبة إلى  ياألطوار الت

غیر أنه من ( مادة جافة% 00ماء و % 12 يحوال)وزنھا فال تكتسب شیئا بعد ذلك أقصى 

 . يالطور التال يالمعتاد أن یحصد القمح ف

تتمیز النباتات في ھذا الطور بلونھا الذھبي ووصول الحبوب إلى أقصى : طور النضج التام -3

عادة في ھذا النباتات حصد توحجم مع ازدیاد صالبة الحبوب وسھولة انفصالھا من القنابع 

 . الطور

 تتمیز النباتات في ھذا الطور بانطفاء لون القش وجفاف السوق وسھولة: طور النضج المیت -4

و یكون محور السنبلة ھش ویمیل إلى ( سھل الكسر)حیث یصبح القش معتم ھش . كسر السنابل

النباتات ذا تأخر حصاد السقوط والكسر والحبوب تكون صلبة جدا تتساقط بسھولة من القنابع فإ

 . إلى ھذا الطور أصبح معرضا لفقد كثیر من الحبوب

 :  يتكوةنها بأطوار عدةدة ومه دنع النجيليات يفحبة الوتمر أةضاا 

 المظھر العام للنباتات أخضر والسنابل خضراء، یصل حجم الحبة الى: يطور النضج اللبن -أ

ھذا الطور قد تم  يت النشا والحبة فمداه وتمتلئ خالیا األندوسبرم بعصیر مائى تكثر به حبیبا

 . تكشفھا ولكنھا لم تصل بعد الى حجمھا بالكامل

 الجافة المادة نسبة تزداد أي الحبة في الرطوبة نسبة تقل :(الشمعي) طور النضج األصفر -ب

لون األوراق والسنابل یتحول الى اللون األصفر وذلك الختفاء ، الحبة في الماء نسبة حساب على

حصاد النتھاء العملیات للسب انمالكلورفیل وتتماسك محتویات الحبة وتصبح عجینة وھو طور 

 . الفسیولوجیة

أیام من الطور السابق والحبوب صلبة ویصعب  4 - 3وھذا الطور بعد : طور النضج التام -ج

-12 يحوال لتصبح الرطوبة نسبة تقل. الحبة عن أغلفتھا انفصالسھل تشكیلھا بین األصابع وی

 النضج مرحلة وأول الشمعي النضج مرحلة بآخر الحصاد ویتم أصفر، الحبة لون حبویص % 29

 . التام

 وفیه تكون السوق ھشة سھلة الكسر، یتكسر محور السنبلة والحبوب صلبة جداً : الطور المیت -د

  .وتضمر ویسھل تساقطھا ولذا یفقد جزءاً من المحصول
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 .Hordeum ssp       الشعير

اإلنسان وزرعھا قبل المیالد و  استأنسھا یعتبر الشعیر من أقدم المحاصیل التي :الموطن اقاصلي

تذكر بعض المصادر العلمیة ان الموطن االصلي للشعیر ھو قارة اسیا وباألخص العراق اال ان 

 .العالم السوفیاتي فافیلوف ذكر في احد كتاباته ان الموطن االصلي لزراعة الشعیر ھو الحبشة

 : انصشار الشعير ومناطق زراعصه

والجنس  Gramineaeلي شتوي، ینتمي إلى الفصیلة النجیلیة محصول عشبي نجیلي حوالشعیر 

Hordeum  نوعاً، منھا ما ھو حولي أو معّمر 29الذي یحوي نحو.  

 ت النورا ظھرتن اوالشوفان قبل القمح تي الى حد  كبیر نبا مالعایشبه في شكله الشعیر 

  spontaneumھو تحت نوع   Hordeum vulgareوان الجد البري للشعیر المنزرع 

  ( Hordeum vulgare Ssp spontanemالشعیر البري )

تنتشر زراعة الشعیر في غالبیة دول العالم، ویعود ذلك إلى استعماالته العدیدة، وإلى تعدد أصنافه 

القادرة على تحمل الشروط البیئیة المختلفة بما في ذلك القطب الشمالي والمناطق القریبة من خط 

المحصول اقتصادیا في معظم المناطق المعتدلة المناخ أو المناطق ینمو حیث . االستواء

 . الصحراویة وتحت االستوائیة

معظم المساحة المزروعة عالمیاً باإلضافة لإلنتاج العالي یتركز في القارة األوربیة، تلیھا قارة 

فراء، وذلك من حیث عالمیاً في المرتبة الرابعة بعد القمح واألرز والذرة الصالشعیر یأتي . آسیا

أما في القطر العربي السوري ، فله بین محاصیل الحبوب األھمیة . المساحة المزروعة واإلنتاج

الثانیة بعد القمح، وترتبط أھمیته بمدى التوسع في تنمیة الثروة الحیوانیة، إضافة إلى استعماله في 

اسبانیا  -كندا  -روسیا : للشعیر اھم الدول المنتجة. الصناعات الغذائیة وفي صناعة بعض األدویة

 . الوالیات المتحدة االمریكیة -استرالیا  -اوكرانیا  -تركیا  -فرنسا  -المانیا  -

اما واقع الشعیر في الوطن العربي فانه یزرع في المناطق المحدودة االمطار او في االراضي 

وتعد القمح اكثر من التي تعاني من مشاكل الصرف والملوحة لكون الشعیر یتحمل الملوحة 

 .المغرب وسوریا والجزائر من اكبر الدول العربیة المنتجة للشعیر یلیھا العراق 

یعتبر الشعیر من المحاصیل عالیة التحمل للملوحة والقلویة بینما یعتبر من المحاصیل الحساسة 

. ةدرج 71للحموضة كما وانه من أكثر المحاصیل تحمال للبرودة اذ یزرع لغایة خط عرض 

نظراً لتحمل الشعیر النسبي للجفاف، فإن زراعته في سوریة تتركز في مناطق االستقرار الثانیة و

وخاصة في االراضي الضعیفة بسبب . سنویاملم  399-299والثالثة والرابعة ذات معدل األمطار 

وحمص في محافظات الرقة والحسكة وحلب وحماه وذلك . الملوحة او قلة العناصر الغذائیة فیھا

كما یزرع أیضاً في بعض المناطق المرویة لألصناف الخاصة . ودیر الزور وإدلب ودرعا

 .بصناعة البیرة حیث تتطلب ھذه األصناف احتیاجات مائیة عالیة نسبیاً 

وعلى الرغم من اتساع المساحة المزروعة بالشعير في سورةة غير ان اقانصاج ةصغير من عام 

تباین معدالت الھطل المطري السنوي إذ إن ھذه  -1 :محدية منهاآلخر بفعل عدي من العوامل ال

الزراعة تتم في ترب فقیرة نسبیاً،  -2(. كمیة االمطار وتوزعھا)الزراعة ھي غالباً زراعة بعلیة 

درجات الحرارة من حیث  -3 .مع غیاب التسمید عن معظم مناطق الزراعة ونقص المنغنیز

 .االصابات الحشریة والمرضیة -2. دورة الزراعیةغیاب ال -4. االرتفاع واالنخفاض 

 :للشعیر استخدامات عدة، منھا: علفيةاألمهمية اقاتصصايةة وال

ان االھمیة االقتصادیة لمحصول الشعیر في الوقت الحاضر : في تغذیة الحیوانیستخدم  -1

خضراء وقد تتركز باستخدامه مادة علفیة تعطى للحیوانات بصورة حبوب او تبن او مواد علفیة 

ي عیة العلف ویمكن كذلك حش الشعیر فیدخل الشعیر مخلوطا مع المحاصیل البقولیة لتحسین نو

 مراحل مبكرة من النمو او تترك االغنام في حقول الشعیر للرعي وخاصة في المواسم جیدة

االمطار وعندما تكون النباتات غزیرة النمو خوفا من االضطجاع وقد ینتج عن الحش والرعي 

 .  حفیز النباتات الى زیادة التفرعات ومن ثم زیادة الحاصلت
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یستخدم دقیق حبوب الشعیر وحده أو مخلوطاً مع دقیق القمح في : في تغذیة اإلنسانیستخدم  -2

بعض الشعوب خبز الشعیر على خبز   صناعة مختلف أنواع المعجنات وخاصة الخبز، ویفضل

 . القمح

غنیة )مثل صناعة البیرة، وتفضل لذلك أصناف شعیر خاصة : في الصناعات الغذائیةیستخدم  -3

الكحول كما یدخل في صناعة . (%11بالكربوھیدرات وقلیلة االحتواء على البروتین تقل عن 

ویعد الشعیر ملیناً خفیفاً . وفي صناعة بعض أصناف البسكویتوصناعة الخل والخمیرة 

حیث یستعمل في الطب كمسھل وملطف وكغذاء  ومصدراً غنیاً بالفیتامینات والعناصر المعدنیة

  .لألطفال وعمل الحساء للمرضى

 كربوھیدرات،٪ 70 بروتینات، ٪23 فى المتوسط من الشعیرتتكون حبة : القیمة الغذائیة للحبوب

 دھون  ٪1و ماء،٪ 19و بروتین،٪ 19و

 : الى مجموعصين Hordeumتقسم انواع جنس الشعير 

 ومن ھذه االنواع  :اقانواع البرةة -أ

   Hordeum spontaneum نوع ثنائي الصفوف -1

  Hordeum agriocrithum نوع سداسي الصفوف  -2

 ویقسم ھذا النوع حسب sativum Hordeumیوجد نوع مزروع ھو  :اقانواع المزروعة -ب

  خصوبة السنیبالت إلى عدة تحت انواع  

 Hordeum distichum الشعیر ثنائي الصفوف -1

 ویقسم إلى مجموعتین  Hordeum vulgareالشعیر سداسي الصفوف  -2

Hexastichum  : (منتظم)شعیر سداسي الصفوف سداسي االضالع 

Tetrastichum  : شعیر سداسي الصفوف رباعي االضالع 

 Hordeum irregularالشعیر غیر المنتظم  -3

  :اعتبارات وھي  ینقسم الشعیر المزروع في العالم تبعاً لعدة: أنواع الشعير

  .فیقسم الى شعیر شتوي و شعیر ربیعي(: يرجة الحرارة)موعد الزراعة  .أ 

حیث یحتاج إلى فترة برودة ال تقل عن شھرین لتكوین التفرعات الخضریة : الشعیر الشتوي *

 .قبل ابتداء االستطالة ویزرع في المناطق الباردة كمحصول شتوي

فترة برودة لتكوین التفرعات الخضریة ویزرع كمحصول  ال یحتاج إلى: الشعیر الربیعي *

شتوي في المنطقتین المعتدلة وشبه االستوائیة والتي منه جمیع األصناف السوریة وكمحصول 

 .ربیعي أو صیفي في المنطقة الباردة 

  . roughو مسنن أوشعیر ذو سفا خشن  smoothیقسم الى شعیر ذو سفا ناعم  :نوع السفا .ب 

وشعیر عدیم األغلفة  hulled( مغطى)فیقسم الى شعیر ذو أغلفة  :وجوي الغالف الخارجي .ج  

 hull-less( عاري)

 ضر وشعیر اخ أسودفیقسم الى شعیر ابیض وشعیر : لون السنيبلة والحبوب .ي

وفیه  Aberg and Wiede تقسیم ویسمى وھو االكثر شیوعاً  :حسب عدي صفوف السنبلة. مهـ

الثالث الجالسة في نھایة كل یُرجع عدد الصفوف بالسنبلة إلى خصوبة او عقم السنیبالت الجانبیة 

 :وھذه االنواع ھي  سالمیة من سالمیات محور السنبلة

حیث توجد فیه ثالث زھیرات عند كل عقدة  :distichum Hordeumالشعیر ذو الصفین  -1

عقیمة غیر فھي ( الجانبیة السنیبالت)األخرى  الزھرتان  لكن یوجد به زھرة واحدة خصبة أما

  خصبة

خصبة عند كل  حیث یوجد به ثالث سنیبالت  .intermediumH  الشعیر ذو أربعة صفوف -3

 .عقدة وعصافات الزھرتین الجانبیتین ال تحمل سفا 

الثالث جمیعھا في ھذا النوع تكون مجامیع السنیبالت  : .vulgare Hالشعیر ذو ستة صفوف  -4

خصبة وتكون حبوبا عند النضج وحامل السنبلة صلب ویقسم عادة حسب شكل الحبوب الجانبیة 
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وجمیع  الى مجموعتین االولى ھي الشعیر السداسي العادي والثانیة الشعیر السداسي المتوسط

 . العصافات السفلیة تحمل سفا

في ھذا النوع تكون السنیبالت الوسطیة خصبة وتكون   :.irregular Hالشعیر غیر المنتظم  -2

حبوبا عند النضج اما السنیبالت الجانبیة فبعضھا خصب والبعض االخر عقیم او عدیم االعضاء 

الجنسیة وتكون مبعثرة على طول محور السنبلة ولھذا السبب تكون الصفوف غیر منتظمة على 

 طول محور السنبلة

 كروموسوم أما الشعیر 2n=14الشعیر الثنائي یحتوي على ف :عدي الكروموسوماتحسب  .و

  .كروموسوم 2n=42كروموسوم والشعیر السداسي یحتوي على  n=282على  الرباعي فیحتوي

ویشمل انواع الشعیر الثنائي الصف المزروع  (2n = 14)الشعیر ثنائي الكروموسوم  -1

Hordeum disticum  والشعیر السداسي الصف المزروعHordeum vulgare  والشعیر

وھو  Hordeum agriocrithumوكذلك الشعیر البري  Hordeum irregularالغیر منتظم 

 . نوع سداسي الصفوف

 ، Hordeum bulbosumویشمل االنواع البریة  (2n = 28)الشعیر رباعي الكروموسوم -2

Hordeum murium  ، Hordeum jubatum أنوع ثنائیة الصفوف . 

نوع سداسي  nodosum الشعیر البريویشمل  (2n = 42)الشعیر سداسي الكروموسوم  -3

 الصفوف

  سورةة يفة وعرزالموالمنصشرة الشعير أمهم أصناف 

 : ثنائي الصفوفالشعير : وقاا أ 

غالف )ف یتمیز بأن لون الحراشف صنف محلي قدیم ثنائي الص :الشعير العربي األبيض -1

ولكن في حال زیادة كمیة الرطوبة یمیل اللون إلى . الصفرة عند النضجأبیض مائل إلى ( البذرة

یبلغ ارتفاع النبات : تنتشر زراعته في سوریة والدول المجاورة، الوصف النباتي. األخضر الفاتح

الحبوب متطاولة ذات غالف . سم حسب كمیة األمطار، سنابله طویلة، السفا بیضاء 09-09من 

ونسبة البروتین ( غ/36.2)بیضاء اللون یبلغ وزن األلف حبة ( طاةحبوب مغ)ملتصق مع الحبة 

یتمیز ھذا الصنف بالنضج المبكر والمردود الجید، كما یمتاز بتحمله للجفاف والصقیع %. 13

كما یتمیز . 7-0وتنجح زراعته في األراضي الخفیفة جیدة الصرف، ذات درجة الحموضة 

ھـ بشرط /كغ 2999مم، یغل بحدود 229عدل أمطار بتحمله للملوحة، وبشكل عام یحتاج إلى م

وفي حال زیادة كمیة الرطوبة في التربة یصاب بالرقاد ویصعب . إضافة األسمدة الموصى بھا

حصاده مما یسبب فقداً في الغلة، لذا ینصح بعدم زیادة كمیة الرطوبة في حال الزراعة عن ثالث 

 .ریات

صنف محلي قدیم ثنائي  راً من العربي األبیض، وھوصنف أقل انتشا :الشعير العربي األسوي -2

غة بالف البذرة األسود نتیجة تركیز صالصف، یتمیز عن الشعیر العربي األبیض بلون غ

 .سنبلته سوداء ذات صفین من الحبوب صغیرة الحجم. األلیرون

تطاولة، سم حسب كمیة األمطار الھاطلة، السنابل م 02-72یبلغ ارتفاع النبات : الوصف النباتي

لون غالف البذرة ( حبوب مغطاة)السفا أبیض، الحبوب متطاولة ذات غالف ملتصق مع الحبة 

یوم 139یحتاج النبات إلى %. 12.0نسبة البروتین ( غ32.2)أسود، یبلغ وزن األلف حبة 

یوم للوصول إلى مرحلة 169للوصول إلى مرحلة اإلسبال في منطقة االستقرار الثالثة وإلى 

یتمیز ھذا الصنف بشدة تحمله للجفاف والصقیع أكثر من الصنف العربي األبیض، . امالنضج الت

لذا تنتشر زراعته في المناطق الشمالیة الشرقیة من القطر في منطقة االستقرار الثالثة تحت معدل 

وفي حال زیادة كمیة  7-0یحتاج إلى تربة خفیفة، ودرجة حموضة . ملم 229-299أمطار 

 . الرقادالرطوبة، یصاب ب

لتي تكون ا لون الحبوب ماعداته ایع صفجمفي  الشعیر األبیض یشبه :األخضرالشعير العربي  -3

 خضرةمبیضاء 



 دايمان مسعو . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

0 

 

من قبل المركز العربي لدراسات ت ستنبطاوأصناف جدیدة انتخبت  :مجموعة أصناف أكساي -4

 60؛ وأكساد (الصفوفأصناف ثنائیة ) 69أكساد ثل م، (أكساد)المناطق الجافة ونصف الجافة 

 .جیدة اإلنتاج (.أصناف سداسیة الصفوف) 76أكساد 

منتخبة محلیاً من قبل مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، جیدة اإلنتاج  :مجموعة أصناف فرات -4

أصناف ثنائیة )، 3، و فرات 2فرات . وخاصة في المناطق الجیدة الھطل المطري السنوي

  (.أصناف سداسیة الصفوف) 2، فرات 4،  فرات 1؛ و فرات (الصفوف

 : الشعير سداسي الصفوف: اا نياث

صنف محلي قلیل االنتشار، أقل إنتاجاً ومقاومة للجفاف، سنبلته بیضاء ذات ستة  :الشعير الرومي

 .صفوف

صنف قدیم قلیل االنتشار، أدخل عن طریق السعودیة، حبوبه عاریة، سریع  :الشعير النبوي

 . االنفراط

أصناف مدخلة من كندا تصلح للزراعات المرویة أو المناطق  :يرةتومجموعة أصناف ترةك

 .ل المطري المرتفع سنویاً ذات الھط

 الخصائص البيولوجية 

. یمكن أن یزرع الشعیر بشكل جید في ظروف مختلفة من التربة والمناخ: البيئة المالئمة

 .والشعیر محصول مبكر النضج مقارنة مع القمح والشوفان

االشكال یبدأ الشعیر في االزھار في الوقت الذي تكون فیه السنابل ضمن غمد الورقة، وفي بعض 

 یزال في غمد الورقة  منه ینتھي من االزھار وھو ما

یزرع الشعیر على نطاق بیئي واسع مقارنة بالحبوب األخرى، حیث یزرع في * : الحرارة -1

بیئات كثیرة التباین في مناطق جغرافیة واسعة تمتد من القطب الشمالي إلى قرب خط االستواء 

 . جبال الھیماالیام في  4999ومن سطح البحر إلى ارتفاع 

باردة ولكن وأن الشعیر ینمو بشكل أفضل في ظل ظروف جافة Hockett (1990 )وجدت * 

حیث انه من أكثر المحاصیل . یمكن للشعیر أن یتحمل الطقس الحار الجاف أو البارد الرطب

  یمكن للشعیر أن یتحمل برودة الشتاء حتى .درجة 71إذ یزرع لغایة خط عرض  ةدوتحمال للبر

م لفترة قصیرة ضمن شروط دول البحر المتوسط كما یمكن أن یتحمل جیداً ارتفاع درجات 121-

 . الحرارة والجفاف فیھا

تختلف درجات الحرارة المثلى . یوم 169 - 129یمكث المحصول في األرض مدة تتراوح من * 

ما تكون درجة تستطیع حبوب الشعیر أن تنبت عند، لنمو الشعیر باختالف االصناف وطور النمو

م، تتحمل بادرات الشعیر  131 - 12م، أما درجة الحرارة المثلى لإلنبات فھي  21 -1الحرارة 

وفي أثناء النمو الخضري یحتاج النبات إلى حرارة مثلى . م تحت الصفر 41 -3الصقیع حتى 

فوق م في مرحلة اإلزھار والنضج، ویسبب ارتفاع درجة الحرارة  201 م تصل إلى 291بحدود 

م وخاصة في أثناء مرحلة تكوین الحبوب ضمور الحبوب فتصبح غیر ممتلئة تماماً مؤدیاً  491

م أو اقل فانه یؤدي إلى موت  0-وعند انخفاض درجة الحرارة إلى . إلى انخفاض إنتاجه ونوعیته

 .نبات الشعیر

للتفرعات وتوجد مجموعتان من الشعیر حسب تأثیر درجة الحرارة على طبیعة النمو * 

الخضریة وھي الشعیر الشتوي والذي یحتاج الى فترة برودة ال تقل عن شھرین والشعیر الربیعي 

الذي ال یحتاج الى فترة برودة لتكوین التفرعات الخضریة ویزرع كمحصول شتوي في 

 المنطقتین المعتدلة وشبه االستوائیة وكمحصول ربیعي او صیفي في المناطق الباردة

أو الشوفان ویمكن  القمحالشعیر أكثر مقاومة للجفاف مقارنة ب یعتبر : هطل المطريالالرطوبة و 

أن یزرع الشعیر بعالً في المناطق الھامشیة بحیث یتراوح فیھا معدل الھطل المطري السنوي بین 

ة الالزمة م فقط، وذلك بسبب قدرته على اإلفادة منھا على نحو جید وقصر المدلم 139 - 07

ملم مطر  699-499الشعیر في اإلنتاج في المناطق ذات معدل  ویجود . رة حیاتهالستكمال دو
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ونظراً لتحمل الشعیر النسبي على الحد األعلى من حاصل الحبوب؛  سنویاً لغرض الحصول

 ملم سنویاً  399-299للجفاف فیمكن أیضا زراعته في المناطق ذات معدل سقوط األمطار 

ویة وخاصة لألصناف الخاصة بصناعة المشروبات حیث كما یزرع أیضا في المناطق المر

 .تتطلب ھذه األصناف احتیاجات مائیة عالیة نسبیاً 

من نباتات النھار الطویل حیث یحتاج إلى نھار طویل نسبیاً مقداره  یعتبر نبات الشعیر : الضوء

  .وتكوین البذورساعة لیصل إلى مرحلة التطور التكاثري وتكوین النورات وأخیراً التزھیر  14

 7-6من  pHضي الطینیة الجیدة الصرف، ذات درجة تجود زراعة الشعیر في األرا: الصربة

الخصبة والغنیة بالمواد العضویة والعناصر الغذائیة المحتویة على نسبة جیدة من الكالسیوم، لذلك 

 ر یمكن زراعة الشعیر في الترب الكلسیة في أثناء استصالحھا، ویأتي بمحصول وفی

قلویة التربة ولذلك فھو یزرع في األراضي المالحة متاز الشعیر بقوة تحمله لملوحة ووی

واألراضي المستصلحة وكذلك ینمو في األراضي الرملیة الضعیفة نوعا ما ویعطي في مثل ھذه 

یزرع في جمیع األراضي التي ال تنجح فیھا حیث إن الشعیر   محصوال البأس بهاألراضي 

وأضعفھا  راضي للقمحولذلك فقد اعتاد المزارعون في سوریة بتخصیص أجود األالقمح، زراعة 

التي  PHبینما یعتبر الشعیر من المحاصیل الحساسة للحموضة فتصل درجة الحموضة . للشعیر

وبشكل عام یجب االبتعاد عن الترب الفقیرة الرملیة والحامضیة والثقیلة، . درجات 7-6یتحملھا 

 .المنخفض من الكالسیوموذات المحتوى 

 :الخصائص الزراعية

موعد الزراعة، نوع : تختلف الدورة الزراعیة بحسب أمور مختلفة أھمھا: الدورة الزراعية

، موسم األمطار، (إلنتاج الحبوب أم للعلف)، الھدف من الزراعة (بعلیة أم مرویة)الزراعة 

یة، وھي الدورة األكثر انتشاراً في وعموماً یمكن أن یزرع الشعیر إما في دورة ثالث. وغیرھا

المناطق شبه الجافة، أو بعد محصول بقولي مثل فول الصویا والفول البلدي أو یزرع بعد 

محصول مخدوم، وتستخدم ھذه الدورة الثنائیة في المناطق الجیدة األمطار حیث یزرع الشعیر 

مد مثل الذرة أو بعد محصول صیفي مخدوم ومس« غذائي أو علفي»بعد محصول بقولي 

 . وعباد الشمس وبعض محاصیل الخضر الصفراء أو الشوندر السكري أو القطن

 یھدف تحضیر األرض للزراعة تأمین المھد المناسب للبذرة  :تحضير األرض للزراعة

 :وةشصرط في الصحضير الجيد لألرض توفر ماةلي

التربة ملتصقة بالبذرة وتعمل على یجب أن تكون التربة مفككة ومتجانسة بحیث تجعل حبیبات  - أ

 .تغطیتھا جیداً 

أن تكون التربة خالیة من األحجار الكبیرة والكتل الترابیة قدر اإلمكان، ومن الحشائش وبقایا  - ب

 .المحاصیل السابقة

وإن أھم وأول مرحلة في تحضیر مھد البذار، ھو الفالحة حیث یجب أن تفكك الطبقة السطحیة 

 (. عمق انتشار الجذور)سم  29-12اوح بین وتقلب على عمق یتر

 :وتد بينت الدراسات فائدة عملية الحراثة بما ةلي

 .إعداد مھد مناسب إلنبات البذور وللنمو الجید للنبات فیما بعد -1

 .إبادة الحشائش والنموات الضارة والتي تنافس المحصول على الماء والغذاء -2

 .الجذورتفكیك التربة بجعلھا صالحة لتعمق  -3

 .تھویة التربة حیث تعمل الفالحة على تبادل الھواء األرض وتزید نسبة األكسجین في التربة -4

تقلیب الطبقة السطحیة ودفن بقایات النباتات من المحصول السابقة واألعشاب التي سوف  -2

 .تتحلل لتصبح مادة عضویة تزید من خصوبة التربة

 .من میاه األمطار واالحتفاظ بھا مدة أطولتھیئة التربة المتصاص كمیة أكبر  -6

 .التقلیل من انتشار اآلفات الفطریة والحشریة -7
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تتم عملیة حراثة أولى لبقایا المحصول السابق، وأخرى قبل موسم ھطل األمطار ثم  وبوجه عام

حراثة ثالثة قبل الزراعة مباشرة، تلیھا عملیات تنعیم وتسویة وتخطیط األرض الزراعیة إلى 

 .اكبمس

الحشریة  واإلصاباتیفضل استخدام بذور ذات نوعیة جیدة خالیة من االمراض  :كمية البذار

وبذور االدغال والبذور الصغیرة والضامرة والمكسورة ویجب ان تكون ذات نسبة انبات عالیة 

بذور عند الزراعة بواسطة دونم / كغ  19ومعفرة وعادة یحتاج الدونم من الشعیر الى كمیة 

عند الزراعة او عند الزراعة المتأخرة او بطریقة النثر الیدوي  یةملكاد ھذه زداآللیة تاالباذرة 

 دونم / كغ  49 – 32الى الدونم فیحتاج ة علفیال

ان الشعیر المنزرع بالقطر العربي السوري ھو شعیر ربیعي، ولكنه یزرع  :موعد الزراعة

الشعیر إلنتاج الحبوب بدءاً من شھر تشرین األول وحتى غایة شھر  یزرع. كمحصول شتوي

 .كانون األول، أما الشعیر الذي سیستخدم علفاً أخضر فیمكن تأخیر زراعته حتى فصل الربیع

انسب موعد لزراعة الشعیر ھو منتصف شھر تشرین الثاني ولغایة كانون األول في المناطق 

للزراعة من حیث اعتدال درجة الحرارة بحیث تكون المرویة حیث إن ھذا الموعد مناسب 

م في النھار وبذا فانه بعد االنتھاء من عملیة البذار یحدث اإلنبات 24م في اللیل و 13مقاربة إلى 

بصورة جیدة ومنتظمة بسبب اعتدال درجات الحرارة وبالتالي تعطي الفرصة للنبات لغرض 

ل شھري كانون الثاني وشباط أما في المناطق تكوین التفرعات الخضریة قبل حلول البرد خال

 .البعلیة فان الموعد یرتبط دائما بموعد سقوط المطر

تكون الحقول مھیأة للزراعة حیث یزرع   بعد تھیئة مھد البذور بصور جیدة:  طرةقة الزراعة

أو سم 12الشعیر عالمیاً بالباذرة المسمدة التي تزرع البذور على خطوط المسافة بین خط وأخر 

حسب طبیعة التربة وخواصھا الفیزیائیة حیث تزرع البذور في  سم 2-3وعلى عمق  سم 10

سم 2حیث إن الزراعة على عمق یزید عن . الترب الخفیفة أعمق من زراعتھا في الترب الثقیلة

ویجب إن تكون اتجاه خطوط الزراعة من الشمال إلى الجنوب ، یؤخر اإلنبات أو قد یعیقه

وى من أشعة الشمس وتعتبر الزراعة بالباذرة من أحسن طرق الزراعة في الوقت لالستفادة القص

الحاضر وعند عدم توفر الباذرة فتتم الزراعة نثرا ویجب توفر عمال مھرة وتتم تغطیة البذور 

بالخرماشة ومن ثم یقسم الحقل الى مساكب وتختلف مساحتھا باالعتماد على درجة استواء التربة 

 . ملیات فتح السواقي لغرض ایصال میاه الريوتجري بعد ذلك ع

تختلف كمیات االسمدة باختالف الغرض من الزراعة فیحتاج الشعیر المزروع لغرض  :الصسميد

الشعیر الحصول على العلف االخضر الى كمیات كبیرة من االسمدة النیتروجینیة مقارنة مع 

المزروع لغرض انتاج الحبوب وھناك ایضا عوامل اخرى تتحكم في كمیة السماد الكیمیاوي 

المستخدم منھا نوع التربة ودرجة خصوبتھا والغرض من الزراعة ونوع الزراعة مرویة او 

یتم التسمید في حال الزراعة المرویة أو في المناطق الجیدة األمطار، وال یسمد الشعیر بعلیة؛ 

زراعات البعلیة، إال أن حاجة النباتات إلى بعض العناصر المغذیة قد تحد من نمو عادة في ال

الشعیر وإنتاجیته، ولذلك ینصح بزراعة الشعیر بعد محصول بقولي، أما في حال وجود أمطار 

 كافیة أو إمكانیة الري فینصح بإضافة الكمیات المناسبة من األسمدة المعدنیة 

 :آلتي وتكون التوصیات السمادیة كا

 :الزراعة البعلية - أ

 :السماد اآلزوتي -

وحدة آزوت نقي للھكتار على دفعتین متساویتین األولى مع  69یضاف : منطقة االستقرار الثانیة

 .الزراعة والثانیة عند اإلشطاء

وحدة آزوت نقي للھكتار على دفعتین متساویتین األولى مع  49یضاف : منطقة االستقرار الثالثة

 .والثانیة عند اإلشطاءالزراعة 



 دايمان مسعو . د     ةلثالسنة الثا/ية رعو ال ية وفلعالمحاصيل ال جانتإ      الزراعية كلية الهندسة - جامعة حماة

12 

 

وحدة فوسفور للھكتار دفعة واحدة  49یضاف في منطقة االستقرار الثانیة : السماد الفوسفوري -

وحدة  29أما في منطقة االستقرار الثالثة فینصح بإضافة . مع الفالحة األخیرة أو مع الزراعة

 .فوسفور للھكتار دفعة واحدة مع الفالحة األخیرة

 :المروةةالزراعة  - ب

وحدة آزوت نقي للھكتار على ثالث دفعات متساویة، األولى مع  09یضاف : السماد اآلزوتي - 

 .الزراعة والثانیة عند اإلشطاء والثالثة عند اإلسبال

تحول . وحدة فوسفور للھكتار دفعة واحدة مع الفالحة األخیرة  69یضاف : السماد الفوسفوري - 

 . المستعمل ھذه الكمیة حسب تركیز السماد

 : الخدمة بعد الزراعة

وذلك للقضاء قدر اإلمكان على االعشاب المنافسة للمحصول على الغذاء والماء، : الصعشيب

 -2 .ویمكن استخدام مبیدات االعشاب االنتخابیة للقضاء على عدد كبیر من االعشاب الضارة

إلى تبكیره في النضج لذلك فأنه  باإلضافة القمح الشعیر أكثر تحمال للعطش مقارنة ب:  ريــــــال

عموما یحتاج ، وذلك على حسب نوع التربة ومنطقة الزراعة القمح ریه اقل من  2-1یأخذ 

تبدأ عملیة الري حال االنتھاء من زراعة البذور و  إذ . ریات طوال موسم النمو 7-6الشعیر من 

مناسبة جداً ألن األرض تكون ھذا وإن الریة األولى یجب أن تكون . نثر السماد وتغطیة البذور

جافة بعد إنبات البذور یروى الحقل ثالثة ریات منتظمة متعاقبة الفترة الزمنیة بین كل ریه 

. إن ھذه الریات تساعد في زیادة عدد الحبوب بالسنبلة وبالتالي زیادة الحاصل. أیام  0وأخرى 

بعد ظھور السنابل یتم ري  .یوم حتى ظھور السنابل 11 - 19بعدھا یتم الري مرة واحدة كل 

یجب . الحقل مرتین أو ثالث مرات وھذه الریات تساعد في امتالء الحبوب وزیادة الحاصل

االھتمام بالري وخاصة بعد إنبات البذور الن انتظام الري و استمراریته یؤدي إلى تكوین سنابل 

 .وحدة المساحةكبیرة ومنتظمة وذات حبوب كثیرة مما یؤدي إلى الزیادة في الحاصل في 

الشعیر للحصول على العلف األخضر أو لتحضیر السیالج وھنا   إما أن یحش:  الحش والحصاي

وذلك لتحقیق أعلى حاصل من العلف األخضر ذي  البد من اختیار الوقت المناسب لحش النبات 

آلة مخصصة النوعیة العالیة ویحش الشعیر أما یدویاً باستخدام المناجل أو میكانیكیاً باستخدام 

  .حیث یمكن اخذ عدة حشات وخاصة بالنسبة لألصناف ثنائیة الغرض. للحش

وكذلك یمكن الرعي المباشر للنبات في الحقل من قبل الحیوانات خالل شھري كانون الثاني 

وشباط ولكن یجب إخراج الحیوانات من الحقل قبل حلول شھر آذار إذا أرید الحصول على 

 القمح قد یزرع للحصول على الحبوب حیث ینضج الشعیر مبكرا قبل  أو. حاصل جید من الحبوب

إذ یبدأ حصاد الشعیر في نھایة شھر نیسان ، یوم حسب الصنف وظروف الزراعة 39-12بنحو 

وأوائل شھر ایار ویفضل عدم تأخیر الحصاد لتالفي انفراط البذور وحصول الضائعات في 

المحاصیل الصیفیة في الوقت المالئم ویحصد  الحاصل باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لزراعة

بنفس الطرق التي تحصد بھا محاصیل الحبوب االخرى اما یدویاً باستخدام المناجل في  الشعیر 

أما في حالة . حالة المساحات الصغیرة ثم ینقل إلى البیدر إلجراء عملیة الدراس والغربلة

صة بإجراء جمیع عملیات الحصاد والفرز الزراعات الواسعة فتستخدم الحصادة الدراسة المتخص

یبدأ الحصاد عند جفاف النبات وتصلب البذور وسھولة فرك السنابل ویجب ان . والغربلة الالزمة

 .عند الحصاد% 14 -12التزید نسبة الرطوبة على 

بعد االنتھاء من عملیة الحصاد والدراس للحبوب تخزن الحبوب في مخازن جیدة : الصخزةن

التي تنشط في حالة التخزین غیر الى اإلصابة بآفات الحبوب ال تتعرض الحبوب  التھویة حتى

التي تسبب أضرار بالغة للحبوب والمواد وحشرات المخازن الجید كالفطریات والفئران 

قبل تخزینھا بحیث ال تزید نسبة الرطوبة عن  یجب ان تكون الحبوب جافة جیداكما ، المخزونة

13. % 
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إن النقص الحاصل في اإلنتاج الزراعي أدى إلى إیجاد أنماط زراعیة جدیدة :  الزراعة المصداخلة

، أو ربما قدیمة ولكن تم االھتمام بھا مؤخراً نتیجة التطور التكنولوجي في مجال المكننة الزراعیة

 .مما أدى إلى زیادة قابلیة إنتاجیة األرض وزیادة توفیر محاصیل زراعیة مختلفة في وقت واحد

ث یمكن زراعته بنجاح الشعیر من المحاصیل الناجحة عند إدخاله في المخالیط العلفیة حیویعتبر 

 .أو قد یكون مع محاصیل زراعیة أخرى  الفول العلفي  مع

أما أھم المخالیط العلفیة المتبع زراعتھا في سوریة فھي مخالیط البرسیم والشعیر أو البرسیم و 

كغ من  2شعیر أو شوفان بمعنى زراعة  % 22قابل برسیم م%  72الشوفان حیث تزرع بنسبة 

 . من الشعیر أو الشوفان للدونم الواحد كغ 12البرسیم مع 

******************** 

         Avena sativa الشوفـــــــــــــــان

كلمة شوفان جدیدة أطلقت في القرن الماضي على ھذا النبات حیث لم یرد  :اقامهمية اقاتصصايةة

اسم الشوفان في المعاجم العربیة القدیمة وال في المفردات وقد عرف في الماضي بأسماء مختلفة 

مثل ھُرطُمان وھي كلمة فارسیة وخافور وقرطمان والنوع الذي یزرع یسمى خرطان زراعي أو 

محاصیل الحبوب الشتویة والتي تزرع عادة من اجل حبوبھا التي  والشوفان من. خرطان معرف

ویستخدم قشه أحیاناً ( األحصنة)تستغل في تغذیة اإلنسان والحیوان خصوصاً الدواجن والخیول 

والشعیر في الشكل وھو ینبت عادة بینھما القمح كمرقد للحیوانات كما انه نبات عشبي حولي یشبه 

 . والشعیر ویعتبر أیضا من مھدئات األعصابح القموبذوره متوسطة بین حب 

وتعد منتجات الشوفان من األغذیة الرخیصة والمغذیة وكان ذلك السبب في انتشاره واستخدامه  -

في الكثیر من بلدان العالم منھا الوالیات المتحدة لذلك فھو واحد من أفضل المصادر التي یمكن 

امة للمحافظة على معدالت الكولسترول الطبیعیة الھ( Inositol)الحصول من خاللھا على مادة 

بالدم، كما أنه غنى بمعدن الكالسیوم والبوتاسیوم والماغنسیوم ویكون له فائدة أكبر إذا تم تناوله 

المركب حیث تفید كافة العناصر الغذائیة ھذه الجھاز العصبي، ویعتبر أیضا " ب"مع فیتامین 

 .إلجھاد ویجلب النوملضاد من فھو طعام مفضل لألطفال والمرضى وكبار الس

یقع الشوفان في المرتبة الرابعة في مجموعة محاصیل الحبوب الھامة في العالم بعد القمح  -

من مساحة الشوفان في العالم تقع في المناطق الرطبة % 09والرز والذرة، ونجد أن ما یزید عن 

دول المنتجة له تلیھا الوالیات المتحدة المعتدلة في شمال اروبا وأمریكا، وتعد روسیا في مقدمة ال

نمارك ثم اھكتار تلیھا الد/ األمریكیة ثم كندا وأسترالیا وتأتي ألمانیا بالمرتبة األولى بمعدل الغلة 

فرنسا ولقد حافظ الشوفان على مركزه بین المحاصیل األخرى بسبب قیمته الغذائیة المرتفعة 

 .ع به أصناف الشوفانوسھولة زراعته والتكیف الواسع الذي تتمت

 :اسصخدامات الشوفانالغذائية والعلفية والقيمة 

القیمة الغذائیة تختلف حسب االصناف وطریقة الزراعة والظروف البیئیة وخاصة مرحلة النمو 

حشات خالل موسم  3 – 2 حیث تكون قیمته الغذائیة عالیة في المراحل االولى ویعطي الشوفان

دونم اما معدل انتاج البذور والتي تستخدم / طن 7-6االخضر الناتج النمو ویكون معدل العلف 

دونم وكمیة التبن الناتج منه تعادل مرة / كغ 429 –399لتغذیة االنسان والحیوان فتتراوح بین 

 ونصف كمیة الحبوب تقریبا ویستخدم الشوفان في مجاالت عدیدة منه

 .لتحضیر كثیر من األغذیة المختلفةفي مجال تغذیة اإلنسان تستعمل الحبوب بعد طحنھا  .1

 يبالنسبة للحیوان توجد استعماالت كثیرة مثل العلف األخضر بعد الحصاد أو عند رع .2

 .الحیوانات أو بتجفیف العلف األخضر وتحویله إلى سیالج عن طریق عملیة التخمیر 

بل البحث إذا كان الشخص یعانى من اإلمساك ینبغي اللجوء إلى الشوفان في صورته الخام ق .3

 .عن العقاقیر واألدویة

 .تناول حبوب الشوفان یومیاً تخفض معدالت الكولسترول  .4

نوعاً من أنواع العالج بالماء یساعد على عالج ( Oatmeal)حمام من طحین الشوفان  .2

 .اإلكزیما واضطرابات الجلد األخرى
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 المزروع لم یعرف إلى اآلن، وبشكل قطعي منشأ الشوفان  :الموطن األصلي والصصنيف

وتوجد دالئل كافیة على إن الشوفان كان معروفاً منذ القدم في شمال غرب أوروبا ثم امتدت 

وقد وجدت حبوب . زراعته إلى روسیا وتركیا وبالد الشام وإلى الوالیات المتحدة األمریكیة

سنة  2999نمارك وفرنسا یرجع تاریخھا إلى االشوفان في مواقع متعددة من سویسرا وألمانیا والد

أما منشأ الشوفان األبیض العادي  .قبل المیالد كما كان یزرع في مصر والھند والصین

والمزروع حالیاً فھو قارة آسیا على حین یعتقد فافیلوف بأن الشرق األدنى ھو منشأه، أما الشوفان 

نى والشوفان األحمر المزروع فیعتقد أن موطنھما األصلي ھو منطقة الشرق األد ياألحمر البر

 .وحوض البحر المتوسط

 وةوجد نوعان رئيسيان مزروعان من الشوفان

  A. fatua يوالذي تأصل من الشوفان العادي البر  Avena sativa الشوفان العادي  

على أساس التشابه في الصفات  يعالقة القرابة بین النوعین المزروع والبر أقیمت وقد

 .المورفولوجیة واحتمال الموطن األصلي المشترك لھما

  A. sterilisویُعتقد انه تأصل من الشوفان األحمر البري   A. byzantineالشوفان األحمر 

 :اقاحصياجات البيئية

الرطبة مثل شمال الشوفان العادي من النباتات التي تنموا جیداً في المناطق الباردة : الحرارة

الوالیات المتحدة وجنوب كندا وشمال أوروبا أما األصناف الحمراء یناسبھا الجو الدافئ وھذه 

الصفة ساعدت على امتداد زراعته في مناطق واسعة مثل جنوب الوالیات المتحدة ومنطقة البحر 

بتحمله للجفاف األبیض المتوسط وجنوب أوروبا واسترالیا واألرجنتین، كما یتمیز ھذا الصنف 

والحرارة المرتفعة ومقاومته لألمراض الفطریة إذ یمكث المحصول في األرض مدة تتراوح بین 

م1  2 –1یوماً من دون أن یتطلب حرارة مرتفعة إذ تنبت بذوره في درجة حرارة  129 – 199

من ویتطلب رطوبة تربة مرتفعة فھو محب للرطوبة أكثر ( م1  2-:  3-) وتتحمل الصقیع من 

ویزرع إما في الربیع أو في الخریف، وإذا ما . الشعیر والقمح ، كما أنه حساس لجفاف الھواء

صادف مرحلة تكوین البذور حرارة مرتفعة وجفاف فان الحبوب تكون غیر ممتلئة تماما وبالتالي 

ینخفض المحصول أما ارتفاع درجات الحرارة وخاصة عند التزھیر فتؤدي إلى قلة نسبة العقد 

 .ي السنابل وإلى التبكیر في نضج البذور قبل اكتمال تكوینھاف

یحتاج الشوفان إلى ظروف جویة معتدلة فھو متوسط المقاومة للبرد واقل تحمال : الرطوبة

للجفاف من الشعیر خاصة في مراحل اإلزھار والنضج لذلك فھو یزرع تحت نظام الري فقط أو 

ملم ویعتبر الجو الرطب مناسب جدا  422 - 372عن   في المناطق التي ال یقل فیھا معدل المطر

لزراعة الشوفان وتحتاج نباتات الشوفان إلى كمیة اكبر من الماء لنموھا وتطورھا لذلك ال تنجح 

 .زراعة الشوفان في المناطق القاحلة إال إذا توفرت إمكانیات الري التكمیلي أو الكلي

ار الطویل حیث یُزرع في المناطق التي تكون فیھا یعتبر الشوفان من النباتات ذات النھ: الضوء

فترة اإلضاءة طویلة أثناء موسم النمو لكي تدفع النباتات لتكوین النورات وتعجیل التزھیر مما 

یؤدى ذلك إلى قِصر النباتات الناتجة، ولكن تعریض الشوفان ألیام اقصر یحدث عكس ذلك حیث 

 .سحاب فان النباتات تكون أطوللُوحظ انه في المواسم التي یكثُر فیھا ال

تنجح زراعة الشوفان في كثیر من األراضي الطینیة الثقیلة الخصبة جیدة الصرف حیث : الصربة

 .انه من المحاصیل التي تتحمل حموضة التربة بدرجة اكبر من تحمل القمح والشعیر

البقولیة الشتویة الشوفان من المحاصیل الشتویة حیث یتبادل مع المحاصیل  :الموتع في الدورة

 ویعقب محاصیل الخضر الصیفیة

الطریقة الشائعة لزراعة الشوفان ھي النثر بالید أو أن یزرع آلیا بواسطة الباذرة  :طرق الزراعة

سم بعد ان تُحرث األرض جیدا باألمشاط  29 – 12في سطور تبعد عن بعضھا بمسافة حوالي  

ذور سواء كانت الزراعة مرویة أو دیمیة وتقسم القرصیة وتعدیلھا وتسویتھا ومن ثم تغطیة الب

الى الواح تعتمد مساحة اللوح على درجة استواء االرض وطریقة الزراعة والغرض من 

 .الزراعة وعموما یزرع بنفس طریقة زراعة الشعیر 
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یزرع الشوفان منفردا أو مخلوطا في المواعید التي تزرع فیھا محاصیل الحبوب : موعد الزراعة

مثل القمح والشعیر من منتصف تشرین االول الى منتصف تشرین الثاني، أما الزراعة  الشتویة

فموعدھا یرتبط دائما بموعد سقوط المطر، أما الزراعة القائمة على الري فان ( المطریة)البعلیة 

 .ھناك عوامل كثیرة تتحكم في تحدید موعد الزراعة

 3كغم وتزع على عمق  129 – 199الواحد حوالي كمیة البذور الالزمة للھكتار : كمية البذار

ھـ مع مالحظة زیادة ھذه الكمیة خاصة / كغم  199 – 09سم وفي الزراعة البعلیة  تكون بحدود  

تحت ظروف اإلنبات السیئة سواء في الزراعة التي تعتمد على األمطار أو تحت ظروف الري 

 .ى فان ھذه الكمیة تقل إلى النصف وعند زراعته في مخالیط مع البرسیم أو البقول األخر

یحتاج الشوفان الذي یُزرع إلنتاج العلف األخضر أو الجاف لكمیة اكبر من النیتروجین : الصسميد

وذلك إلنتاج مجموع خضري كثیف مما لو ُزرع إلنتاج الحبوب والجدول التالي یبین كمیة 

 :ا معھا من تبنالعناصر الغذائیة الرئیسیة التي تحصل علیھا كمیة الحبوب وم

 ومن ھذا الجدول یتضح أن طن واحد من الحبوب وما یتبعه من تبن یأخذ من التربة  

 . كغ من أوكسید البوتاسیوم 42كغ من خامس أوكسید الفسفور و 12كغ من النیتروجین و  36 

 K2Oاوكسید البوتاسیوم  P2O5خامس اوكسید الفسفور  نیتروجین

3.6 1.2 4.5 

 :عوامل تتحكم في كمیة السماد الكیماوي الذي یُضاف إلى التربة منھاوھناك عدة 

 ھل الزراعة بعلیة أم مرویة -3الغرض من الزراعة  -2نوع التربة ودرجة خصوبتھا   -1

 49یُسمد الشوفان تسمیدا أساسیا عند الزراعة ویُضاف عادة حوالي : ویتم تسمید الشوفان كاآلتي

كغ من الفسفور والبوتاسیوم في الزراعة المرویة بالنسبة  09جین و كغ للھكتار من النیترو 29 -

للترب الفقیرة بالبوتاسیوم، كما یُسمد تسمیدا تكمیلیا عند الحاجة بسماد نیتروجیني بمعدل یتراوح 

 .كغ نیتروجین للھكتار وتقل ھذه الكمیة عند زراعته مخلوطا مع محصول بقولي  49 - 39من 

العضوي فانه یُضاف إلى األرض ثم تُحرث األرض حیث انه مفید جدا  في حالة توفر السماد 

 .لألرض الرملیة الخفیفة

ال یتحمل الشوفان الجفاف مثل الشعیر وھو ُمتأخر في النضج لذلك فان ُمعدل االستھالك : ـريال

ة المائي للشوفان اكبر من الشعیر لذلك فان إنتاجیته من العلف األخضر تتناسب مع توفر الرطوب

في التربة بصورة مستدیمة خاصة في فترات النمو الحرجة مثل اإلزھار والنضج ومن الُمالحظ 

انه عند زراعته مبكرا فان احتیاجاته من المیاه تكون كبیرة الن الجو یكون دافئ، لذلك یجب 

ى تنظیم مواعید الري بحیث تُعطى المیاه قبل الحش بفترة مناسبة حتى تكون التربة جافة ثم تُرو

 . عقب الحش أو الرعي مباشرة لتشجیع إعادة النمو

یحصد الشوفان للحصول على العلف األخضر أو لتحضیر السیالج ولكن البد من  :الحصاي

اختیار المرحلة المناسبة للحصاد لتحقیق محصول غزیر ذي نوعیة عالیة فإذا ُزرع الشوفان 

الحبوب نُضجا كامال قبل الحصاد ویستدل لغرض إنتاج الحبوب فالبد من االنتظار إلى أن تنُضج 

على ذلك من اصفرار النباتات وجفافھا واكتمال تكوین الحبوب حیث تكون صلبة ولیست حلیبیة 

 .ویتم الحصاد بالحاصدة للمساحات الكبیرة ویدویا للمساحات الصغیرة% 14-13ونسبة الرطوبة 

شرة بان تُطلق في الحقل في المرحلة وقد یُحصد الشوفان بیولوجیا أي باستعمال الحیوانات مبا

المناسبة لكي تحصل على حاجتھا من العلف األخضر أو یُحصد بنفس الطرق التي تُحصد بھا 

محاصیل الحبوب األخرى وھى الحصاد الیدوي التقلیدي عندما تكون المساحة المزروعة صغیرة 

رت اآلالت المطلوبة، وعند حصاد إما إذا كانت المساحة المزروعة كبیرة فانه یُحصد آلیا إذا تواف

المحصول المخصص إلنتاج الحبوب فان النباتات بعد عملیة الحصاد تُدرس في عملیتین 

منفصلتین أو یكون الحصاد والدراس في عملیة واحدة ویمتاز ھذا النوع من آالت الحصاد 

لذلك ثم یربط التبن  بالكفاءة العالیة وتستقبل الحبوب إما في أكیاس أو تنزل سائبة في عربة معدة

 .إذا كان الحصاد قریبا من سطح األرض أو یتصرف فیه بأي طریق أخرى

 **********    انتھت المحاضرة   **********




