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 العمليات والتقنيات الزراعية التي يتم اتباعها

 والتخطيط للدورات الزراعية  نوع المحصول وصنفه وموعد زراعتهوتحديد  أوال: اعداد األرض

 :اعداد األرض

حد من انتشار وي نمو المحصول بشكل صحي يعد اعداد األرض المعد للزراعة جيد وسيلة من وسائل

 ويتم ذلك من خالل: فضال عن انتشار االفات االدغال الضارة والمنافسة

 ة االدغال بالوسائل االمينة بيئيا.أزال -

 .الحار ءالماة الشمس وبطرق غير ضار بيئيا مثل اشع األرضتعقيم  -

 .تقليل الحراثة إلى أدنى حد ممكن - 

 مقاومة لالمراض واالفات. أصنافاختيار  -

 لتجاوز دورة حياة االمراض. او تأخيرها اآلفاتالستباق انتشار  انالمحصول التبكير في زراعة  -

 :الزراعيةالدورات 

تتابع  نظام تصميم الزراعية بالدورة المقصود .أساسيالعضوية على الدورات الزراعية بشكل  ترتكز الزراعة

او ثالثة او قد تكون سنتين  حددةملمدة  المزرعة من معينة ارض قطعة في المختلفة المحاصيل زراعة او تعاقب

الفاكهة فيتبع زراعة  أشجارما ا المحاصيل الموسمية الداخلة في الدورة. أنواعحسب  اربع سنوات او اكثر.

 من عمرها. األولىحل اينها وخصوصا في المرالمحاصيل فيما ب

 ومميزات الدورات الزراعية:فوائد 

انتشار االمراض واالفات بسبب عدم قليل ت .والحشائش من انتشار االفات واالمراض واالدغالالحد  -1

عن ضال ف ترافق االدغال والحشائش المرافقة لمحصول معين.وعدم تعاقب المحصول سنة بعد سنة. 

 زيادة التنوع الحيوي والمنافسة بين الكائنات.

ستهالك بين العناصر ودون ا زنخالل المحافظة على التوامن  .على خصوبة التربة وادامتهالمحافظة ا -2

من واالستفادة وزراعة محاصيل مستهلكة للنتروجين يعقبها مثبة له.   عنصر غذائي معين دون غيره

وتحسين ( التنوع الحيوي)ط االحياء المجهرية نشازيادة . التربة المختلفة أعماقالعناصر الموجودة في 

 .بناء التربة
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:الزراعية الدورة تصميم  

 للدورة الجيد والتصميم العضوية الزراعة في األساس هي المختلطة الزراعة وليس الزراعية الدورة

 وخاصة الغذائية العناصر وتوفير التربة وبناء العضوية والمادة التربة خصوبة على المحافظة يضمن الزراعية

 .والحشائش واآلفات األمراض لمقاومة جيدة ووسيلة الحيوي النشاط على تساعد كما النيتروجين

 نوع يسود ال حتى مختلفة أوقات في المحاصيل من عديدة أنواع زراعة زراعية دورة تصميم يشمل و

 اآلفات انتشار من يقلل مختلفة محاصيل فتتابع واألمراض اآلفات لمقاومة ناجحة وسيلة أنها كما الحشائش من

 .والحشائش واألمراض

 :الزراعية اتالدور تصميم عند اعتبارهاالتي يجب النقاط 

 فهذا سطحي جذري مجموع ذو محصول يتبعه أن يلزم عميق جذري مجموع ذو محصول زراعة -1

 كبير جذري مجموع ذو محصول بين التناوب .الصرف وعملية األرضي البناء تحسين عملية في يساعد

 .التربة في الحية الكائنات طينشتيعمل على  األول والنوع محدود جذري مجموع ذو آخر مع منتشر

 يتناوب النيتروجين من عالية احتياجات ذو محصولالنباتات المجهد مع محاصيل غير مجهدة او تعاقب  -2

 .الجوي النتروجين يثبت محصول مع

 .سبيا للحد من انتشار الحشائشن مع السريعة ببطء اصيل التي تنموالمحتعاقب  -3

 مناسب  عائل تكوننباتات متعاقبة زراعة عدم او تعاقب محاصيل تنتمي الى عائلة نباتية واحدة عدم  -4

 .شتركةم افات حشرية وا مراضال

 .من الناحية االقتصادية المحاصيل بين التوازن من نوع إيجاد -5

 :الزراعية الدورة تصميم خطوات

 .الدورة محاصيل أنواع اختيار- 1

 .محصول كل مساحة تحديد- 2

 .المحاصيل تعاقب تحديد- 3

 .الدورة في زراعتها موسم حسب المحاصيل تقسيم- 4

 .للدورة الزراعية الزمنية مدةال تحديد - 5
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 من الدورات الزراعيةنماذج 
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 الثانيةالسنة  االولىالسنة  االرضاقسام 

 طماطة / باقالء بطيخ / قرنابيط االولالقسم 

 بطيخ / قرنابيط طماطة / باقالء ثانيال القسم

 

 

 الثالثةالسنة  الثانيةالسنة  االولىالسنة  االرضاقسام 

 بقوليةمحاصيل  متوسطمحاصيل  مجهدةمحاصيل  االول قسمال

 مجهدةمحاصيل  بقوليةمحاصيل  متوسطمحاصيل  الثاني قسمال

 متوسطة محاصيل مجهدةمحاصيل  بقوليةمحاصيل  الثالث قسمال

 

 

 الرابعةة نالس الثالثةالسنة  الثانيةالسنة  االولىالسنة  االرضاقسام 

 ثمريةمحاصيل   ورقيةمحاصيل  جذريةمحاصيل  بقوليةمحاصيل  االول قسمال

 بقوليةمحاصيل  ثمريةمحاصيل   ورقيةمحاصيل  جذريةمحاصيل  الثاني قسمال

 جذريةمحاصيل  بقوليةمحاصيل  ثمريةمحاصيل   ورقيةمحاصيل  الثالث قسمال

  ورقيةمحاصيل  جذريةمحاصيل  بقوليةمحاصيل  ثمريةمحاصيل  الرابعالقسم 

 

 


