ايتهاثس
خًل اهلل َٔ نٌ غ ٧س ٢ايرنس ٚاألْج ٢يٝتهاثسٚا ٜٚأتٛا بٓطٌ ددٜد ٖهرا
،…..
ٚف ٢عًُ ١ٝايتصاٚز ٚايتهاثس آ َٔ ١ٜاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚ، ..ضٓتعسض
ٖٓا إىل ايتهاثس ف ٢ايٓباتات.

تتكاثر النباتات بطريقتين هما :



ايتهاثس اؾٓط٢
ايتهاثس ايالدٓط٢
ٚضٛف ْطتعسض َعٓ ٢ايتهاثس اؾٓطٚ ٢ايالدٓطَٛ ٢قشني نٝف ٜتِ
ايتهاثس.

التكاثر الجنسي

ٚضًٝت٘ ايبرز ٠احملت ١ٜٛعً ٢دٓني سٝح ٜتِ ف ٘ٝاؼاد اؾاَٝت٘ املرنسَ ٠ع اؾاَٝت٘ املؤْجَ ١هً ْٛا اؾٓني َٔ خالٍ عًُٝات ايتًكٝح ٚاإلخؿاب.
ٜٚطبل ته ٜٔٛاؾٓني اؾٓط ٞخطٛات عدٜدَ ٠جٌ االْكطاّ االختصاي ٞيف نٌ َٔ املتٛى َٚباٜض األشٖاز َٚا ٜتبع ذيو َٔ ته ٜٔٛسبٛب ايًكاح
ٚاْ ١ٜٛايهٝظ اؾٓٝين يف ايٓباتاتَٚ .ا ٜٓتر َٔ ذيو ٖ ٛاؿؿ ٍٛعً ٢ضالالت ددٜد ٠بعًُٝات ايرتبٚ ١ٝايتٗذني بني ايٓباتات ذات ايؿفات
املسغٛب .١ايبرٚز ٖٞٚ :غري َٓتػس ٠نجرياً يف ْباتات ايعٌٚ ..تٓتر عٓٗا ْباتات غري غب ١ٗٝمتاَاً باألّٚ ..تصزع ايبرٚز بٓجسٖا فٛم ضطح خًٝط
ايرتب ١احملكس بػهٌ ته ٕٛفَ ٘ٝتباعد ٠عٔ بعكٗا ٚذيو يٝتٛفس هلا َطاف ١ناف َٔ ١ٝضطح ايرتب ١ن ٞتُٓ ٛبػهٌ دٝدٜٚ .تهاثس بٗرٙ
ايطسٜك ١نٌ َٔ :ايهٛيٝظ (ايطذادٖٝ – )٠بٛضيت – ايبٝػْٝٛا – االضربدظ ايٓاعِ (اهلٛا ٤ايٓاعِ)  -االضربدظ اـػٔ (اهلٛا ٤اـػٔ).

ثانياً :التكاثر غير الجنسي
ٜكؿد ب٘ تهْ ٜٔٛباتات د دٜد ٠بطسٜك ١ال دٓط ١ٝأ ٟبد ٕٚتًكٝح ٚإخؿاب سٝح ته ٕٛاألفساد ايٓاػَ ١ػابٗ٘ اَ ٚطابك ١يًٓبات األؾًٞ
ٚمماثٌ ي٘ يف ايرتنٝب ايٛزاث ٞسٝح تُٓ ٛاألفساد اؾدٜد ٠بطسٜك ١االْكطاّ ايػري َباغس ٚتٛدد ثالخ ٚضا ٌ٥يتهاثس ايالدٓط( ٞتهاثس خكس،ٟ
ٚال إخؿابٚ ٞشزاع ١األْطذ١

أنواع النباتات


َرنـس : ٠ؼت ٣ٛعً ٢ايطًع َجٌ ايٓدٌٝ



َؤْجـ : ١ؼت ٣ٛعً ٢املتاع َجٌ ايٓدٌٝ
خٓجـ : ٢ؼت ٣ٛعً ٢ايطًع ٚاملتاع َعا غايب ١ٝايٓباتات ايصٖس١ٜ



التكاثر الخضري
ٜٚتِ بكطع دص َٔ ٤ايٓبات عٔ طسٜل االْطإ نايطام اٚاؾرز ا ٚاالٚزام ٚ ،غسض ١باالزض ٚايبعض مبذسد َالَطت ١يالزض  ،ف ُٛٓٝست٢
ٜؿبح ْباتا ناَال ٖٓٚ ،اى ايعدٜد َٔ ايطسم ٚايٛضا ٌ٥اييت ميهٔ اضتدداَٗا ٚذيو َٔ ادٌ إ ٜتطٛز اقتؿادٜا َٗٓٚا :

 -1التعقيل

Slipsor

ايعكً ٖٞ ١عباز ٠عٔ دص َٔ ٤درز اٚضام اٚ ٚزقٜ ١كطع َٔ ْبات الدٌ
ايتهاثس ٜٚ ،تِ ايتهاثس اـكس ٟبكطع دص َٔ ٤ايطام (نُايف ْبات
اؾرياْ ّٛٝحيت ٟٛعً ٢بسعُني اٚثالث ١عً ٢االقٌ ٜٚ ،فكٌ إ ٜهٕٛ
ٚضط ايفسع عٝح ٜتِ قـ ايسبع ايعًٚ ٟٛايسبع ايطفًٜٚ ٞؤخر ايٓؿف
املتٛضط .
تصزع ايعكٌ يف بَٓ ١٦ٝاضب ١عً ٢إ ٜرتى بسعِ يف اهلٛاٚ ٤ايربعِ ايجاْٞ
يف َطت ٣ٛضطح ايرتب ، ١سٝح تُٓ ٛدرٚز عسقَ َٔ ١ٝهإ قطع
ايطام ٚ ،ميهٔ إ ْطتددّ ايتعك ٌٝيف ايهجري َٔ ْبات ايصَ ١ٜٓجٌ
ايٛزد ٚايٝامسني ٚبعض ايٓباتات االقتؿاد ١ٜنايعٓب ٚايتني ْٛٚ .قح
ايتهاثس بايعكٌ يف ايػهٌ ايتاي: ٞ

التكاثر بالعقل:

 ٖٞٚدص َٔ ٤ايٓبات اؿ( ٞفسع – ٚزقٜ )١فؿٌ عٓ٘ ٚحيفص نٜ ٞه ٕٛاؾرٚز اـاؾ ١ب٘ نٜ ٞطتطٝع ايُٓ ٛنٓبات َطتكٌ ٜٛٚدد
أْٛاع يًتهاثس بايعكً:ٖٞٚ ١

أ.ايعكً ١ايطاق ١ٝايػك ١ايً١ٓٝ

تؤخر يف ايسبٝع ٚايؿٝف َٔ ايٓبات األّ ٚؼ ٟٛعً ٢أزبع ١أٚزام عً ٢األقٌ ٚبط- 8 5 ٍٛضِ ٚتصاٍ ايرباعِ ايٛزق ١ٝعٓد قاعد٠
ايطام َع إسداخ قطع َا ٌ٥يف ايكاعدٜٚ ٠تهاثس بٗر ٙايطسٜك ١ايبٝػْٝٛا –
ايهسٚت – ٕٛاملهشً – ١ايهٛيٝظ (ايطذاد)٠

ب.ايعكً ١ايطاق ١ٝايكاضْ ١ٝؿف ايٓاقذ١

تكطع بط10 ٍٛضِ ٚتصاٍ ايرباعِ ايٛزق ١ٝعٓد قاعد ٠ايطام َع إسداخ قطع
َا ٌ٥يف ايكاعدٜٚ ٠تهاثس بٗر ٙايطسٜك ١نٌ َٔ :ايدٜفٓباخٝا – ايدزاضٓٝا –
ايفٝهظ دٜهٛزا (ايهٛغٛن – )١ايكػط – ١فًٛدْٚدز –ٕٚايبٛتظ (قًب
عبد ايٖٛاب) – ٚزم ايً( ُٕٛٝاألدًُْٝٛا) – نٛزدايني – سبٌ املطانني (ٖٝدزا ًٖٝهظ) – بًٝٝا (ْبات األملٓ – )ّٛٝبٝربَٝٚا .

ٖ ٛانجسِٖ غٛٝعا ملععِ ايٓباتات املٓصي ١ٝايتهاثس بايعكٌ ايطاق ١ٝالسد ٣ادصا ٤ايٓبات االّ  ٢ٖٚعباز ٠عٔ دص َٔ ٤ايٓبات
(عباز ٠عٔ ضام قٌُ عًٗٝا انجس َٔ ٚزقٜ ) ١تِ قطع٘ عٝح حيتٖ ٣ٛرا اؾص ٤عً ٢انجس َٔ عكً٘.
ًٜٚصّ هلا ٚدٛد َسقد ( ؾٛب ١ؾػري ٠اؿذِ ) عٓد ٚدٛد ْبات نبري اؿذِ َجٌ:
ايدزاضٓٝا ايدٜفٓباخٝا – ايكػط - ١فًٛٝدْدزٕٚ
تؤخر َٔ عً ٢ايطام ايسٝ٥ط ٞاالّ عكٌ َٔ األفسع اؾاْب ١ٝعٝح ال ٜكٌ ط ٍٛايعكً ١عٔ  15ضِ ٚعًٗٝا ٚزقتإ عً٢
األقٌ عً ٢إٔ تكطع مبكـ ايعكً ١أ ٚبطهني ساد قطع َطتكِٝ
ثِ تػُظ ف ٢خًٝط َجٌ ايرتب ١ايصزاع ١ٝايطابكٜٚ ١هْ ٕٛؿف األؾٝـ ممً ٤ٛغًٝط ايرتب ١ايصزاع١ٝ
ثِ تجبت ايعكً ١فٚ ٢ضط األؾٝـ
ثِ ْػطٗٝا بباق ٞاـًٝط ست ٢قسب ساف ١األؾٝـ ٚتٛقع ف ٢املسقد اير ٟتتٛافس ف ٘ٝايسطٛب ١ايعايٚ ١ٝايدف٤
ٜٚس ٣ٚعً ٢فرتات َتباعد ٠مبعدٍ َستني نٌ أضبٛعني
ٚإذا زغبت ف ٢ضسع ١جناح من ٛايعكً ١خالٍ فرت ٠قؿري ٠تػُظ ٖر ٙايعكٌ قبٌ ٚقعٗا فٖ ٢سََ ٕٛػذع يُٓ ٛاؾرٚز
ضسٜعاً َجٌ آْد ٍٚبٛٝتريى اضٝد
ٚعٓدَا تهرب ايعكً ١ف ٢اؿذِ ٚته ٕٛفُٛع درزْ ٟك ّٛبتدٜٚسٖا ف ٢أؾٝـ نبري اؿذِ  ٚايكطسٖٓٚاى عد ٠طسم اخس٣

يًتهاثس بايعكًْ ١ساٖا اَآَا بؿٛزٚ ٠اقش ١ددا َٚعرب ٠انجس
َٔ ايهالّ.
ز.ايعكً ١ايٛزق:١ٝ
 ٖٞٚقطع ايٛزقَ ١ع عٓكٗا ٚتػسع يف
خًٝط ايرتب ١نُا يف ايبٝػْٝٛا – شٖس٠
ايػُع( ١اهلٜٛا نازٜٛٓشا) – ايػُط١ٝ
ايتهاثس بايٛزق ١نًٗا نُا ف ٢ايػهٌ
املبني ا ٚظص َٔ ٤ايٛزق ١اٚ ٚزق ١ظص٤
َٔ عٓكٗا

 - -2ايتهاثس بايرتقٝد

طسٜك ١أخس َٔ ٣طسم تهاثس ايٓبات ،سٝح ٜتِ دعٌ أفسع ايٓباتات أ ٚضٝكاْٗا تٓتر درٚزاً َ ٢ٖٚاشايت ًَتؿك ١بايٓبات
األُّٜٚ ، .طتعٌُ عًْ ٢طام ٚاضع َع ايٓباتات اـػب ١ٝايؿًب ١أَ ٚع بعض ايٓباتات ايعػبَ ١ٝجٌ ايكسْفٌ َٔٚ .أْٛاع
ايرتقٝد املتعدد - .- :٠ايرتقٝد ايكُعُٜٚ :ٞطتددّ َع ايٓباتات اييت ي٘ فسٚع قسٜب َٔ ١ضطح األزض باالضتعاْ ١بأقُاع َٔ
ايصْو ذات َفؿالت يفتشٗا أ ٚغًكٗا ،سٝح تسقد األفسع يف ايكُع بعد عٌُ قطع فٗٝا َجٌ ايرتقٝد األزق .ٞثِ ُُٜأل
ايكُع بايرتب ١اييت ٜتِ زٜٗا َٔ سني آلخسٚ ،قد ٜتِ اضتبداٍ ايكُع بأؾـ َػكٛق ١إىل ْؿفني بٛقع ايفسع بني ٖرٜٔ
ايػكني ثِ ٜػًكا بعد ًَ ٘٦بايرتبٚ ١زٜٗا ثِ زبط ايػكني بسباط - .ايرتقٝد ايجعباْ: ٞتدفٔ أدصا َٔ ٤ايطام املساد
تسقٝدٖا بايرتب ١عٓد أَانٔ عدٜد ٠بايتبادٍ َع أَانٔ أخس ٣غري َػطا َٔ ٠ايطام - .ايرتقٝد املطتُس :دفٔ ايفسع بأنًُ٘
يف ايرتب ١يعُل  10ضِ عً ٢إٔ ُٜرتى ايطسف فكط ظاٖساً فٛم ضطح ايرتب١

. -الترقيد

الهوائي :تتبع ٖر ٙايطسٜك ١يف ايٓباتات اييت ؼٌُ أفسعٗا بعٝداً عٔ ايرتبٚ ١ال ميهٔ تٛؾًٗٝا هلا ،سٝح ٜكع

االختٝاز عً ٢األفسع ايؿػري ٠اييت يٝظ بٗا أٚزام بعٌُ قطع زأض ٞثِ ُٜػط ٢ايكطع أ( ٚاؾسح) بٛاضطَ ١ادَٓ ٠ػط ١يًُٓٛ
ٚتُػط ٢بطبك (Sphagnum moss) َٔ ١تػط ١ٝناًَْٛ ٖٛٚ( ١ع َٔ أْٛاع ايطشايب ايت ٢تُطتددّ نرتبَ ١عدئَٚ.)١
ٜٚتهاثس بٗر ٙايطسٜك ١نٌ َٔ ايفٌ ٚايفٝهظ باْٛاع –١ايدٜفٓباخٝا (املسباْا) – ايدزاضٓٝا – ايكػط١
بداْ ١ٜك ّٛبتشدٜد األفسع اؾاْب ١ٝاملٛزق ١عً ٢ايػذس ٠االّ ثِ ْك ّٛبايتشصٜص َٔ ْاستني َطاف 20 ١ضِ تكسٜبا ثِ ْكّٛ
بتكػري ايكًف اـازد ٞهلرا اؾص ٤ثِ ْػط ٘ٝبهتً َٔ ١ايبٝتُٛع املبًٌ دٝداً باملاْٚ ٤ػط ٢سٛي٘ بهٝظ َٔ ايبالضتٝو
ْٚسبط٘ َٔ ايطسفني َٛ ٖٛٚدٛد عً ٢ايػذس ٠عً ٢إٔ ْك ّٛبسٖ ٣را اؾص ٤عً ٢فرتات َتكازب ١عكٓ٘ باملا ٤ثِ ٜرتى َٔ
أضبٛعني إىل ثالث ١أضابٝع ْك ّٛبايهػف عٓ٘ بسفع دص َٔ ٤ايهٝظ يٓس ٣إٔ ٖر ٙايرتقٝد٠
قاَت بته ٜٔٛدرٚز أّ ال إذا ناْت نْٛت درٚز ْك ّٛبفؿًٗا مبكـ عكً ١ساد َٔ ْٗا ١ٜايرتقٝد ٠ثِ ْكً٘ أؾٝـ ب٘
خًٝط َٔ ايرتب ١يتهْٛ ٜٔٛا ٠ايػذري ٠ؾػري ٠نُا إ ٖٓاى ايرتقٝد االزقْٚ ٢سا ٙاٚقح ف ٢ايؿٛز ٠املبٝت ١اَآَا .
ثِ ايرتاقٝد اهلٛا ١ٝ٥ايرٜ ٟطتعٌُ َع بعض ايٓباتات (أغذاز ) َجٌ:ايفٝهظ دٜهٛزا -ايفٝهظ بٓٝذاَني ايفٝهظ ْٓٝتدا

الترقيد االرضى

ايرتقٝد األزق :ٞعٓ ٢فسع َٔ أفسع ايٓبات عً ٢األزض ُٜٚدفٔ دص َ٘ٓ ٤يف ايرتب ١بعُل  10-5ضِ بعد

عٌُ قطع يف اؾاْب ايطفًٖ َٔ ٢را اؾص ٤املدفٚ ،ٕٛعً ٢إٔ ٜتِ ز َٔ ٜ٘إٓ آلخس ُٜٚدسز درٚز ٜتِ فؿًٗا َٔ األّ
تدزجيٝاًٜ ،طتػسم ته ٕٛايٓبات اؾدٜد َٔ  6-3أغٗس.
ُٜذدٖ ٣را ايٓٛع َٔ ايتهاثس َع املتطًكات ٚايٝامسني
بأْٛاع٘

 -3ايتطعِٝ

 ،ايتطع ٖٛ ِٝعباز ٠عٔ تسنٝب بسعِ أ ٚأنجس أ ٚدصْ َٔ ٤بات عًْ ٢بات آخس ٜٓتر عٓ٘ ايت٦اّ اؾصأ ٜٔضٜٛاًٚ .تُذس ٣عًُ١ٝ
ايتطع ِٝيًٓباتات عً ٢طبك َٔ ١ايهاَبَ ّٛٝطتُس ٠بني ايًشاٚ ٤اـػب َٔٚ ،األفكٌ إٔ ته ٕٛايٓباتات َٓتُ ١ٝإىل ْفظ
ايطاليٚ ١أفكًٗا عً ٢اإلطالم إذا ناْت َٔ ْٛع ٚاسد (ٖٚرا ال ٜٓفٚ ٢دٛد ايتهاثس بٗرا ايٓٛع بني األدٓاع ٚبعكٗا).
تٛدد أْٛاع عدٜد ٠يًتهاثس بايتطع - :ِٝايتطع ِٝايدعاَ - .٢ايتطع ِٝبايكًِ أ ٚبايػل - .ايتطع ِٝبايعني - .ايتطعِٝ
ايطٛط - .٢ايتطع ِٝايًطاْ - .ٞايتطع ِٝبٓصع قطع َٔ ١ايطام - .ايتطع ِٝايكاعد - .ٟايتطع ِٝبايسقع - .١ايتطعِٝ
بايكػس - .٠ايتطع ِٝبايكًِ اؾاْيب - .ايتطع ِٝبايًؿل - .ايتطع ِٝايرب عُ.٢
ايتطع ِٝبايربعِ :
ٜٚتِ باخر بسعِ نأَ تاّ ايُْٓ َٔ ٛبات ي٘ ؾفَ ١سغٛبٚ ، ١املساد تهاثسٜ ، ٠تِ ٚقع ١يف غل عً ٢غهٌ سسف  Tنُاٖٛ
َٛقح يف ايػهٌ ايتاي-: ٞ
عٝح تٓطبل اْطذ ١ناَب ّٛٝايربعِ عً ٢ناَب ّٛٝاالؾٌ ٜٚ ،تِ زبطٗا بعد ذيو زبطا قهُا ٚ ،بعد َد ُٜٛٓ ٠ايربعِ
يٝه ٕٛايٓبات اؾدٜد .
ايتطع ِٝبايكًِ :
ٜٚؤخر ايطعِ ٚب ١بسعُإ اٚثالثٜٚ ١تِ بس ١ٜنايكًِ  ،اْعس ايػهٌ ايطابل
ٜتِ قطع ايطام املساد تطع ١ُٝافكٝا ٚ ،بايكسب َٔ ضطح ايرتب ٚ ، ١غك ١عٝح ٜٛقع ايطعِ يف ايػل ٚ ،تٓطبل اْطذ١
ايهاَب ّٛٝيف ايطعِ َع ايٓبات االؾٌ عً ٢بعكٗا ٜٚ،تِ زبط َهإ ايطعِ بسباط قهِ ٜٚطً ٢بايػُع ٚ ،باالَهإ
اضتعُاٍ انجس َٔ طعِ ٚاسد اذا نإ ايطام نبريا .
ٚيٓذاح عًُ ١ٝايتطع ِٝجيب إ ٜه ٕٛبني ايطعِ ٚاألؾٌ ؾفات َتػابٗ ، ١أٜ ٟطعِ ْباتإ َٔ ايؿٓف ْفط ، ١أٜ ٚطعِ
ؾٓف عً ٢ؾٓف أخس َٔ ايٓٛع ْفط ١أٜٚطعِ ْٛع عًْٛ ٢ع اخس َٔ اؾٓظ ْفط. ١
َجال ٜتِ تطع ِٝايربتكاٍ عً ٢ايًٚ ، ُٕٛٝايتفاح عً ٢ايهُجس. ٣

ُٜٚطًل عً ٢اؾص َٔ ٤ايٓبات ايرٜ ٟطعِ عً ٘ٝايرباعِ "األؾٌ  َٔ" Stockاؾرز أ ٚايطامٚ ،يفغ "ايطعِ " Scionعً٢
اؾص َٔ ٤ايٓبات ايرٜ ٟتشد َع األؾٌ ٚعادَ ٠ا ٜه ٕٛضام .ؽتًف ايطع ّٛيف طٛهلا سطب ط ٍٛنٌ ْبتٚ ١ايط ٍٛايعادٖٛ ٟ
( )15ضِٜ .تٛقف جناح ايتهاثس بايتطع ِٝعً ٢نٝف ١ٝاؼاد ناَب ّٛٝاألؾٌ بهاَب ّٛٝايطعِ عٝح ٜهْٛا عً ٢اتؿاٍ
َكبٛطٜٚ ،تِ زبط ايطعِ باألؾٌ ٚبعد ايسبط ٜتِ ايًؿل مباد ٠الؾك ١يتُٓع دخ ٍٛاملاٚ ٤نريو ملٓع دفاف األْطذ١
املكطٛع( ١اجملسٚس )١سدٜجاً .تٛدد َاد ٠يًتػُٝع قدميَ ١ؤيف َٔ ١طني (دصأٚ )ٜٔدص َٔ ٤زٚخ ايبكس ٚقًَٔ ٌٝ
ايدزٜظ ،ؽًط َع بعكٗا بعد إقاف ١املا ٤يته ٕٛغب ١ٗٝباملعذ ،ٕٛأَا ايػُع اؾدٜد فٝته َٔ ٕٛدص َٔ ٤غشِ ايبكس
ٚدصأ َٔ ٜٔمشع ايٓشٌ ٚأزبع ١أدصا َٔ ٤ايؿُؼٜ .تِ ؾبِٗ مجٝعاً يف املا ٤ايبازد ٚتعذٔ املهْٛات بايٝدٚ ،عٓد اضتدداَ٘
ُٜطدٔ َس ٠أخسُٜٚ ٣طً ٢ب٘ َهإ االؼاد يهٔ يٝظ بدزد ١نبري ٠ست ٢ال تتًف األْطذٚ .١اآلٕ ٜٛدد مشع يًتطعِٝ
ُٜطتددّ بازداً ،نُا ٜٛدد غسٜط الؾل ٜك ّٛبايسبط ٚايتػُٝع يف إٓ ٚاسدٚ .ايًذ ٤ٛإىل ايتهاثس بايتطعٜ ِٝه ٕٛيألغساض

ايتاي - :١ٝػدٜد ايٓباتات ايكدمي - .١أقًُ ١بعض ايٓباتات يف أدٛا ٤غري َٓاضب - .١تػٝري بعض ايؿفات ايٓبات- .١ٝ
َطاعد ٠ايٓباتات قعٝف ١اؾرٚز أ ٚاييت يدٜٗا سطاض ١ٝغدٜد ٠يإلؾاب ١باألَساض ٚاآلفات َٔٚ.اَجًتٗا املٛاحل تطعِ عًٞ
اؾٌ ي ُٕٛٝفًها ا ٚايٓازْر  ،ايبػًُ٘ تطعِ عً ٞاؾٌ ضفسدٌ  ،ايٛزد ايبًد - ٟاؾٛزٜ ٟطعِ عً ٞاؾٌ ايٓطس ايهاضٝا
ْدٚشا تطعِ عً ٞاؾٌ ناضٝا فطتٛٝال ٚغريٖا

التكاثر بالتقسيم أو التفصيص

ُٜ ٖٛٚتبع َع ايٓباتات َجٌ ايفٛدري ٚاألضربدظ اييت ؽسز تٝذاْاً يف أطساف ضٛقٗا األزق ١ٝأ ٚايسٜصَٚات ،عٝح ٜتِ
تكط ِٝايسٜصَٚات إىل قطُني أ ٚثالث ١حيٌُ نٌ َٓٗا دص َٔ ٤األٚزام ٜٚتِ شزاعتٗا عً ٢سد َٔٚ.٠اَجًتٗا ايفالجنٚ ِٝ
اؾاشاْٝا ٚدًد ايُٓس ٚغريٖا
 -ٚايتهاثس باـًف/١ايفطا:ٌ٥
اـًف ٖٛ ١عباز ٠عٔ من ٛثاْ َٔ ٟٛبساعِ إبط ١ٝقسب أ ٚؼت ضطح ايرتبٜٚ ،١ه ٕٛهلا درٚز َطتكً ١عٔ ايٓبات األّ يرا
فٜٗ ٛػاب٘ ايٓبات األّ يف نٌ ؾفات٘ ُٜٚساع ٢عٓد ايفؿٌ أال ؼدخ دسٚح نبري ٠تعسض ايٓبات اؾدٜد يًفطسٜاتٜٚ ،فكٌ
عصي٘ عٓدَا ٜه ٕٛاؾَ ٛعتدالً يف ايسبٝع ٚاـسٜف .بعد ايفؿٌ ٜتِ تػط ١ٝايٓبات بكؼ األزش ؿُاٜت٘ َٔ املؤثسات اـازد.١ٝ
تؿًح ٖر ٙايطسٜكَ ١ع ْباتات ايص َٔٚ،١ٜٓاَجًتٗا ايٓد ٌٝباْٛاع٘ ٚاملٛش ٚاغًب ايؿبازات.
ش -ايتهاثس بايطسطاْات:
ايطسطاْات عباز ٠عٔ من ٛثاْ َٔ ٟٛبساعِ ضانٓ ١بايكسب َٔ قاعد ٠ايٓبات أ ٚؼت ضطح ايرتب ،١يهٔ يٝظ هلا درٚز
َطتكً ١بٓفطٗا نُا يف ساي ١اـًفٚ ١تعتُد يف غراٗ٥ا عً ٢األّٚ .عٓد ايفؿٌ البد ٚإٔ تُفؿٌ ايُٓٛات ظص َٔ ٤اؾرع
األؾً ٞايرُٜ ٟطًل عً ٘ٝايهعب يٝطاعد ايٓبات اؾدٜد عً ٢ته ٜٔٛاؾرٚز ألْ٘ حيتَٛ ٣ٛاد غرا َٔ ١ٝ٥ايٓبات األّ.
ٚتتِ بتكط ِٝايهتً ١اـكسا ٤إىل قطع ؼت ٟٛنٌ ٚاسدَٗٓ ٠ا عً ٢فسع ٚاسد عً ٢األقٌ ٚعً ٢دص َٔ ٤اؾرٚز ٚاملٛعد
املٓاضب إلدساٖ ٤ر ٙايعًُ ٖٛ ١ٝفؿٌ ايسبٝعٜٚ .تهاثس بٗر ٙايطسٜك ١نٌ َٔ ايفٛدري (ايطسخظ) – االضبدضرتا – َازْتا
– نايجٝا  -االضربدظ ايٓاعِ– االضربدظ اـػٔ) – ايطٝربع (ايػُط.)١ٝدًد ايُٓس (ضاْطٝفريا-ايفٛدري –
ٚايفالجنِٝ
ٜٚتِ ناآلت:- ٞ
ْك ّٛبٓصع ايٓبات َٔ األؾٝـ ظرٚز ٙناًَٜٛٚ ١قع عً ٢األزض ثِ حنكس غكسف أ ٚضهني ساد ٜٚتِ تكطٝعٗا عً ٢إٔ
ته ٕٛايكطع ١غاًَ ١ايُٓ ٛاـكسٚ ٟدص َٔ ٤اؾرٚز بايطٚ ٍٛتصزع نٌ قطع ١ف ٢أؾٝـ َطتكٌ ؾػري ٚتػط ٢دٝداً

ٚتس٣ٚ

ايتهاثس باـًفات:
تُٓ ٛاـًفات عاد ٠س ٍٛضام بعض أْٛاع ْباتات ايعٌ ٚتطتددّ يف ايتهاثس بعد قطعٗا عٔ درع ايٓبات األّ ٚتٛقع يف املا٤
َباغسٚ ٠ذيو يتػذٝع من ٛاؾرٚز ٚبعدٖا تصزع يف أٚاْ ٞايصزاع ١ايداٜٚ .١ُ٥تهاثس بٗر ٙايطسٜك ١نٌ َٔ ايدٜفٓباخٝا –
االضبدضرتا
ف ٢بعض ايٓباتات  ُٜٛٓعً ٢اضفٌ ايطام ايسٝ٥ط ٞيًٓباتات خًفات ؾػري ٠بٓفظ غهٌ ايٓبات االّْ .كٖٓ ّٛا بكطع ٖرٙ
اـًفات َٔ عً ٢ايطام ايسٝ٥ط ٞثِ ْك ّٛبػسضٗا ف ٢أؾٝـ ؾػري ب٘ خًٝط َٔ ايبٝتُٛع ٚايطُ ٞبٓطبٚ 1:3 ١تٛقع
داخٌ ايؿٛب ١يفرت 10 َٔ ٠إىل  ّٜٛ 15ست ٢ته ٕٛفُٛع درز ٟهلر ٙاـًف ١ثِ ْك ّٛبعد ذيو بتدٜٚسٖا ف ٢أؾٝـ انرب
ف ٢اؿذِ ٖٚر ٙايطسٜك َٔ ١ايتهاثس تعطْ ٢بات َػابٗ ١يالّ متاَا  ٚبٓفظ ايؿفات ايٛزاث.١ٝ

د -ايتهاثس باؾساث: ِٝ
املكؿٛد باؾساثٖٓ ِٝا أدطاّ ذات خًٚ ١ٝاسد ٠تكَ ّٛكاّ ايبرٚز إلمتاّ عًُ ١ٝايتهاثس يف ايٓباتات عدمي ١اإلشٖاز ٚال
ٜتٛقف عً ٢االختالط اؾٓط ٞنُا يف ايٓباتات ايصٖسٜٚ .١ٜػب٘ ٖرا ايٓٛع ايتهاثس بايبرٚز يهٔ ايفسم بُٗٓٝا ٖ ٛإٔ ايتهاثس
باؾساث ِٝال حيت ٣ٛعً ٢دٓني .فعٓدَا تطكط ٖر ٙاؾساث ِٝعً ٢األزض َٔ ايٓباتات َع َطاعد ٠املاٚ ٤ايسطٛب ١تُدسز
أدطاَاً خٝط ١ٝؾػري ٠ته ٕٛاألعكا ٤ايتٓاضً ١ٝعٝح حيٌُ نٌ عك ٛتٓاضًَ ٞؤْح دسثَ ١َٛؤْجٚ ،١نريو حيٌُ عكٛ
ايتٓاضٌ املرنس عد ٠دساثٖ ِٝدبٚ .١ٝتطبح إسد ٣اؾساث ِٝاهلدب ١ٝمبعا ١ْٚقطسات املا ٤يٓكٌ اؾسث ١َٛاملؤْج ١ثِ تًكٝشٗا،
ٚته ٕٛايصجيٛت ايرٜٚ ُٜٛٓ ٟػهٌ ايٓبات اؾدٜدَ.جٌ نصبس ٠ايب٦س ٚايفٛدري

ٚ :ايٝهِ بعض االَجً ١عًْ ٢باتات ايعٌ
فٛدري
ْبات ميتاش ظُاٍ اٚزاقٚ ١حيتاز اىل دزد ١سساز٠
.فٛم املتٛضط١
ايكٜ : ٤ٛتطًب نجريا َٔ ايكٚ ٤ٛيهٔ ػٓب
.تعسٜك٘ الغع ١ايػُظ املباغس٠
ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١باضتُساز سٝح
حيتاز ايٓبات اىل ز ٟغصٜس ٜٚسؽ ايٓبات باملا ٤بؿٛز٠
َٓ.تعُ١
 .ايتهاثس  :باـًفات سٝح ٜتِ تكطُٗٝا ٚشزاعتٗا

اسبرجس

ايٓبات ٜطتعٌُ يف بٛنٗٝات ايصٖٛز ٚاالضبت ١ا ٚايعبٛات املعًك١
 .نُا ٜصزع يف اؾـ يًتٓطٝل داخٌ املٓصٍ ا ٚيف ايػسفات
.ايك : ٤ٛايٓبات ٜتطًب نجري َٔ ايك٤ٛ
.ؿساز : ٠ؼتاز اىل د ٛداف٤٢
سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١اىل سد َا ٚادعًٗا ػف قًٝال :ايسطٛب١
قبٌ ايطك ٢أ ٚز ٣ايٓبات ٚؼتاز اىل زطٛب ١د١ٜٛعاي ١ٝيرا جيب
 .زؽ ايٓبات باملا ٤باضتُساز
ايتهاثس ٜ :تهاثس بايبرز ٠يف ايسبٝع ٜٚفكٌ ْكع ايبرٚز باملا ٤ملد٠
 24.ضاعال قبٌ ايصزاعٜٚ ١تهاثس اٜكا بايتكط ِٝيف ايسبٝع

فيتونيا

ايك : ٤ٛايٓبات ٜتطًب نجري َٔ ايك ٤ٛيهٔ ػٓب تعسق٘ الغع١
.ايػُظ اؿازٚ ٠خاؾ ١يف فؿٌ ايؿٝف نُا ميهٔ يًٓبات إ ٜعٝؼ عً ٢ق ٤ٛاقٌ
اؿساز 22 – 15 َٔ : ٠دزد ١ٜٛ٦َ ١خالٍ فؿٌ
.ايُٓٚ ٛال تكٌ عٔ  15دزد١ٜٛ٦َ ١
ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١اىل سد َا نُا
ٜسؽ ايٓبات باملا ٤يتٛفري ايسطٛب ١اؾ ١ٜٛس ٍٛايٓبات
.عٝح الٜتذُع عً ٢ضطٛح االٚزام

.ايتهاثس  :بايعكً ١ايطسف١ٝ
ٖٝدزا سبٌ املطانني
ايٓبت َٔ ١ايٓباتات ايطاَ ١يرا جيب اؿسف ٚٚقعٗا بعٝدا عٔ َتٓاٍٚ
.األطفاٍ ٚاؿٛٝاْات املٓصي ١ٝاأليٝف١
ايك : ٤ٛايٓبات حيتاز اىل نجري َٔ ايكٚ ٤ٛيهٔ ػٓب تعسق٘ الغع١
.ايػُظ املباغسٚ ٠ميهٔ ٚقع ١يف اَانٔ خفٝف ١ايعٌ
.اؿساز : ٠ؼتاز اىل د ٛداف٤٢
ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١اىل سد َا َع زؽ ايٓبات باملا ٤يتٛفري
.ايسطٛب ١اؾ ١ٜٛس ٍٛايٓبات
.ايتهاثس  :بايعكًٚ ١ايرتقٝد االزق ٢يف أٚ ٟقت َٔ ايطٓ١

شلوروفيتيم الفالنجيم

ايٓبات  ُٜٛٓيف ق ٤ٛايػُظ ٚيهٔ ػٓب :ايك٤ٛ
تعسق٘ ألغع ١ايػُظ اؿاز ٠ددا ٚخاؾ ١فؿٌ
ايؿٝفٚ .ميهٔ إ  ُٜٛٓيف ايعٌ اـفٝف.يرا ميهٔ
ٚقع ايٓبات يف االَانٔ املكا ٠٤دٝدا ٚاالَانٔ
.خفٝف ١ايعٌ ٚايداف١٦
.اؿساز : ٠ؼتاز اىل د ٛداف٤٢
 .ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١اىل سد َا
ايتهاثس  :بايعكًٚ – ١ايبالبٌ اييت تته ٕٛعً ٢طٍٛ
.ضام ايٓبات

فليندرون سكاندنز

ايك : ٤ٛتتطًب نجري َٔ ايكٚ ٤ٛيهٔ ػٓب ·
 .تعسقٗا ألغع ١ايػُظ املباغسٚ ٠ميهٔ إٔ تُٓ ٛيف ايعٌ اـفٝف
.اؿساز : ٠ؼتاز سسازَ ٠عتديٚ ١د ٛداف· ٧
ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١إىل سد َا ·
ٚ.ادعًٗا ػف قًٝال قبٌ ز ٟايٓبات
.جيب زؽ ايٓباتات باملا ٤بؿٛزَٓ ٠تعُ· ١
 .ايتهاثس  :بايعكً ١ايطسف َٔ ١ٝمنٛات ددٜد· ٠

نٛملٓٝا
ايك : ٤ٛايٓبات ٜتطًب نجري َٔ ايكٚ ٤ٛيهٔ ػٓب تعسق٘ الغع١
ايػُظ املباغس ٠خاؾ ١يف فؿٌ ايؿٝف ٚميهٔ إ ٜٛقع يف االَانٔ
.ايٓؿف ظً١ًٝ
.اؿساز : ٠ؼتاز اىل د ٛداف٤٢
ايسطٛب : ١سافغ عً ٢ايرتب ١زطب ١باضتُساز ؼتاز اىل زطٛب ١د ١ٜٛسٍٛ
 .ايٓبات بسؽ زذزاذ املا٤
ايتهاثس  :بايعكً ١ايطسف١ٝ
غسٚط جيب تٛافسٖا







اضتدداّ اؾـ ْعٝفَٚ ١عكُٚ ١خاي َٔ ١ٝأثس املٛاد
ايطاَ ١اييت تطتعٌُ يف تعك ِٝاألؾـ
ٚقع طبك َٔ ١اؿؿٚ ٢ايسٌَ اـػٔ يف أضفٌ اإلؾٝـ ؼت ايرتب ١يتطٗ ٌٝعًُ ١ٝؾسف املا ٤ايصا٥د
عٓد ايس.ٟ
اضتدداّ خًط ١تسابَ ١ٝالٜ( ١ُ٥فكٌ تعك ِٝايرتب ١قبٌ اضتدداَٗا).
تأَني زطٛبَ ١عتدي ١يف ايرتبٚ ١اهلٛا ٤تهَ ٕٛال ١ُ٥إلْبات ايبرٚز ٚته ٜٔٛاؾرٚز عً ٢ايعكٌ.
تأَني دزد ١سسازَ ٠ال ١ُ٥إلنجاز ايٓباتات ترتاٚح بني (.ّْ )25-11
اختٝاز املٛعد املٓاضب إلنجاز نٌ ْٛع ْباتَ( ٞععِ ايٓباتات ميهٔ إنجازٖا يف أٚاخس ايػتاٚ ٤أٚا ٌ٥ايسبٝع
قبٌ بد ٤من ٛايٓباتات)ْٚ .طتطٝع تأَني ظسٚف بَ ١ٝ٦ٝال ١ُ٥إلنجاز ايٓباتات باضتعُاٍ دف( ١٦ٝشزاع١
قُٚ )١ٝبعد ايتطسم يدزاض ١ايعسٚف ايب ١ٝ٦ٝاملال ١ُ٥يصزاعٚ ١منٚ ٛإنجاز ْباتات

