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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلُّمّيــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحّقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــو�زن  ــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئي ــر لهــذ� �لتطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     
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مقدمة

   مو�كبــًة للتطــور �لعلمــي و�لتكنولوجــي فــي عصــر �لمعرفــة، �أصبحــت �لحاجــة لمهــن جديــدة ضــرورة حتميــة، و�نطلاقــاً مــن توجهــات 

وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم بتحقيــق تعلــم وتعليــم نوعــي وريــادي يلبي �حتياجات �لمجتمع �لفلســطيني َوفــق �أولوياته بالتحرير و�لتنمية، كان ل� 

بــد مــن تطويــر مناهــج �لتعليــم �لمهنــي بُِحلتهــا �لجديــدة لتحاكــي �لتوجهــات �لعالميــة بنشــاأة فلســطينية و�قعيــة تعتمــد �لعقلانيــة �لعلميــة 

بالدمــج بيــن �لجانبيــن �لنظــري و�لتطبيقــي، مر�عيــاً ســوق �لعمــل، وصــول�ً �إلــى جيــل يمتلــك �لكفايــات و�لقــدرة علــى �كتشــاف �لمعرفــة 

نتــاج �لكونــي.  ســهام فــي �ل�إ �لعالميــة، و�ل�إ

   �عتمــدت �لمناهــج �لمهنيــة �لجديــدة منهجيــة �لوحــد�ت �لنمطيــة �لقائمــة علــى �لكفايــات �لمهنيــة بمجال�تهــا �لحرفيــة، و�لمنهجيــة، 

و�ل�جتماعيــة و�لشــخصية، و�رتبــاط ذلــك بســياقات و�قعيــة حياتيــة تصــف مو�قــف تعليميــة تعلميــة، توظــف حــل �لمشــكلات بطريقــة 

ــم  ــى �ســتر�تيجيات �لتقوي ــد عل ــة، و�لتاأكي ــى �أد�ء �لطلب أنشــطة تعتمــد عل ــة، دون �إغفــال للجانــب �لنظــري �لمتضمــن ل� ــة وعملي علمي

�لتربــوي �لحديثــة بمــا فــي ذلــك �لتقويــم �ل�أصيــل، و�لتحــول مــن �لتقويــم �لقائــم علــى تحقيــق �لكفايــات �إلــى تحقيــق �لجــودة و�ل�متيــاز، 

مــن خــلال �لتركيــز علــى شــمولية �أد�ء �لطلبــة، وتعزيــز �أنمــاط �لتفكيــر �لنقــدي و�لتاأملــي.

ــاج �لحيو�نــي،  نت ــاج �لنباتــي و�ل�إ نت ــن �ل�إ ــة موزعــة بي ــم �لزر�عــة للصــف �لحــادي عشــر فــي عشــر وحــد�ت نمطي ــاب عل     جــاء كت

نتــاج �لنباتــي بطــرق �لزر�عــة، وتكاثــر محاصيــل �لخضــر�و�ت و�لفو�كــه، وبعــض  بو�قــع �أربــع وحــد�ت لــكّل منهمــا، عالجــت مــادة �ل�إ

�لمحاصيــل �لحقليــة، و�لنباتــات �لعطريــة، و�أثــر �ختــلاف �لُمنــاخ، ونــوع �لتربــة علــى تنــّوع �لخضــر�و�ت و�لفو�كــه، وموعــد زر�عتهــا، 

نتــاج �لحيو�نــي، وّضحــت �لو�قــع �لزر�عــي �لفلســطيني، و�أهميتــه، و�أثــره  نتــاج �لنباتــي و�ل�إ ضافــة لوحــدة مشــتركة بيــن موضوَعــي �ل�إ بال�إ

علــى �ل�قتصــاد �لفلســطيني، �أّمــا �لجانــب �لثالــث مــن علــم �لزر�عــة: �لتصنيــع �لغذ�ئــي، فجــاء فــي وحدتيــن نمطيتيــن، تحدثــت وحــدة 

ألبــان، و�لمشــاكل  ألبــان، عــن مكونــات �لحليــب، وخصائصــه، وطــرق قيــاس جودتــه، وطــرق تصنيــع بعــض منتجــات �ل� ِصناعــُة �ل�

�لتــي تو�جههــا.

ــات  ــق �لغاي ــة وتربوييــن ومهتمييــن، نرجــو تحقي ــة مــن معلمــات ومعلميــن وطلب ــن �أيــدي ذوي �لعلاق ــاب بي      و�إذ نقــّدم هــذ� �لكت

نــه يســّرنا �ســتقبال �أّي ملاحظــة تهــدف �إلــى تطويــر �لكتــاب وتجويــده. �لتربويــة �لمنشــودة، وبعقليــة منفتحــة نحــو �لتطويــر و�لتعديــل، فاإ
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نت�ج النب�تي ال�إ



الَوْحدُة ال�أولى

الزّراعُة في فَِلسطيَن

اأن�قش: اأهمّيُة القط�ِع الزّراعيِّ في فَِلسطيَن.

3
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1. توضيح �ل�أهمّية �ل�قتصاديّة للقطاع �لزر�عّي �لفلسطينّي.

2. �لتّعرُّف �إلى �لمناطق �لزر�عّية في ِفَلسطين.

نتاج �لنباتّي �لفلسطينّي. 3. وصف و�قع �ل�إ

على  ق�درين  يكونوا  اأن  اأنشطِته�  مَع  والتّف�ُعِل  الَوْحدِة،  هذه  دراسِة  بعد  الّطلبِة  مَن  ُيَتوقَُّع 

وصِف الواقِع الزّراعّي الِفَلسطينّي، واأهمّيته، واستنت�ِج اأثِرِه في ال�قتص�د الِفَلسطينّي من خلال 

تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
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�أّول�ً: �لكفايات �لِحرفّية:

- �لقدرة على تحديد مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �لدخل 
�لقومي.

- تحديد �ل�أهمية �ل�قتصادية للمحاصيل �لزر�عية.
- تحديد مناطق زر�عة �لمحاصيل �لزر�عية في فلسطين.

- �لقدرة على معرفة �أكثر �لمحاصيل �لزر�عية �أهمية في 
فلسطين.

- تحديد مناطق فلسطين �لزر�عية وخصائص كل منطقة.

- تحديد �ل�أهمّية �ل�قتصاديّة للمحاصيل �لزر�عّية في فلسطين.
- تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. 

ثانياً: �لكفايات �ل�جتماعّية و�لشخصّية.

- �لعمل ضمن فريق.
- تقبل �لتغذية �لر�جعة.
- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

- مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.
- حفظ خصوصية �لزبون.

- �ل�ستعد�د لتلبية طلبات �لزبون.
- �لتحلي  بال�أخلاقيات �لمهنّية �أثناء �لعمل.

- �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة.
- �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
- �ل�ستفادة من مقترحات �ل�آخرين.

- �لتاأمل و�لتعلم �لذ�تي وتطوير �لذ�ت.
- �لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل.

-�لثقة بالنفس �أثناء جمع �لمعلومات وتبويبها.
-�إظهار �لوعي و�ل�هتمام �أثناء �لعمل.

-تلخيص �لمعلومات.
-�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل �آر�ء  �لُمز�رعين.
-تلبية طلبات �لُمز�رعين و�حتياجاتهم.

قناع. - �لقدرة على �ل�إ
- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

ثالثاً: �لكفاياُت �لمنهجّية:

- �لعمل �لتعاوني.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف �أساليبة.
- �لتخطيط. 

- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهني(.
- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

حصائية وتمثيل �لبيانات. - توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ
- تاأدية �لعمل بشكل منتظم.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة:

- �ستخد�م �لمو�ّد و�ل�أدو�ت بالطّرق �لمناسبة.
-  �رتد�ء ملابس �لعمل ومنها �لقفاز�ت، �أحذية �لحقل. 

- �ل�بتعاد عن �ل�آل�ت �لزر�عية �أثناء عملها في �لحقل. 
- مر�عاة فترة �أمان �لمبيد�ت �لزر�عّية �أثناء دخول �لحقل.
- تجنُّب �لحشر�ت و�لكائنات �لضاّرة �أثناء �لعمل في �لحقل.

الكف�ي�ُت الِمْهنّية

الكف�ي�ُت الِمهنّيُة المتوقَُّع مَن الطلبِة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:



6

الموقف التعليمّي التعلُّمّي)1-1(:
ال�أهمّية ال�قتص�دّية للقط�ع الزراعّي الِفَلسطينّي

وصف الموقف التعليمّي:  تريد مجموعة من �لطّلبة عمَل صفحٍة �إلكترونّية، تتحّدث عن �أهمّية �لقطاع �لزر�عّي، 

نتاج �لزر�عي. و�آثاِره على مستوى �لفرد، وعلى مستوى �لوطن، فاستشارو� معلم �ل�إ

العمل الك�مل

الموارد  المنهجّية/ استراتيجّية
التّعليم

وصف الموقف الصفّي خطوات 
العمل

وثائق: ) طلب �لطلبة، نشرة توّضح --
مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �لدخل 
جمالي، جد�ول توّضح  �لمحلي �ل�إ
�لعاملة  �ل�أيدي  �أعد�د  بين  �لفرق 
و�لقطاعات  �لزر�عي  �لقطاع  في 

�ل�أخرى(.

نترنت، عرض مقاطع -- �لتكنولوجيا )�ل�إ
فيديو عن �أعد�د �ل�أيدي �لعاملة في 

�لقطاع �لزر�عي(.

�لبحث �لعلمي.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لتعاوني/مجموعات -- �لتعليم 
عمل.

�أجمع بيانات من �لطلبة عن:

حجم -- لكترونية،  �ل�إ �لصفحة  محتوى 
�لمادة �لتي ستتضّمنها، و�لفئة �لمستهدفة 
نجاز  ل�إ �لزمنية  �لمدة  �لمادة،  هذه  من 

�لصفحة.

�أجمع بيانات عن: 

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �لدخل --
جمالي. �لمحلي �ل�إ

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �ستيعاب --
وتشغيل �ل�أيدي �لعاملة.

و�لقطاع -- �لعام  �ل�قتصاد  بين  �لعلاقة 
�لزر�عي. 

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا
جهاز حاسوب.--

 قرطاسية.--

 توفير �ل�أدو�ت �لمو�د �للازمة.--

�لقطاع -- وثائق: )جد�ول مساهمة 
�لمحلي  �لدخل  في  �لزر�عي 
جمالي، نشر�ت تبين نسبة  �ل�إ
�إلى  �لزر�عي  �لقطاع  في  �لعاملين 

�لعاملين في �لقطاعات �ل�أخرى.

مقاطع فيديو توّضح �أهمية �لقطاع --
�لزر�عي(.

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعليم �لتعاوني/مجموعات.

تحديد �لبيانات �لتي تتعلق بـ:--

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �لدخل 	-
جمالي. �لمحلي �ل�إ

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �ستيعاب 	-
وتشغيل �ل�أيدي �لعاملة.

و�لقطاع -- �لعام  �ل�قتصاد  بين  �لعلاقة 
�لزر�عي. 

تتضّمن -- مكتملة  عمل  خطة  وضع 
طرق جمع �لبيانات وتبويبها و�لصور 
و�لمرفقات �لتي ستتضّمنها �لصفحة.

�إعد�د جدول زمني للتنفيذ.--

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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قرطاسية.--

خطة �لعمل �لمعدة.--

�لوثائق و�لكتب �لعلمية �لمستخدمة.--

تعليم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لبحث �لعلمي. --

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لتي -- �لبيانية  �إعد�د �لجد�ول و�لرسوم 
توّضح:

�لدخل 	- في  �لزر�عي  �لقطاع  مساهمة   
جمالي، وفي تشغيل �ل�أيدي  �لمحلي �ل�إ

�لعاملة.

بيان �لعلاقة بين �لقطاع �لزر�عي و�ل�قتصاد 	-
�لعام.

أرقام مساهمة -- كتابة لوحات توّضح بال�
�لمحلي  �لدخل  في  �لزر�عي  �لقطاع 

جمالي. �ل�إ

�إنجاز �لمهمة وتسليم �لطلبة �لز�ئرين --
لكترونية. �لبيانات �للازمة للصفحة �ل�إ

ّفذ
أن ا

�لوثائق )نشر�ت تبين �أهمية �لقطاع --
�لزر�عي في حياة �لفرد و�لمجتمع(.

مقاطع فيديو توّضح نسب و�أعد�د --
�ل�أيدي �لعاملة في �لقطاع �لزر�عي.

�لحو�ر و�لمناقشة.-- �لتحّقق من تحديد:

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �لدخل --
جمالي. �لمحلي �ل�إ

مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �ستيعاب --
وتشغيل �ل�أيدي �لعاملة.

و�لقطاع -- �لعام  �ل�قتصاد  بين  �لعلاقة 
�لزر�عي. 

ملاءمة �لبيانات �لتي تم جمعها للعرض --
لكترونية. في �لصفحة �ل�إ

�ستفسار�ت -- على  جابة  �ل�إ صحة  من 
�لُمز�رع كافّة.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب.--

دفتر، سجلات.--

�أجهزة عرض.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--

تعليم تعاوني / مجموعات.--

على -- �لزر�عي  �لقطاع  �أهمية  توثيق 
مستوى �لوطن و�لفرد وعلاقته بتشغيل 

�ل�أيدي �لعاملة و�ل�قتصاد.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--

فتح ملف بالحالة )�أهمية �لقطاع �لزر�عي(.--

ّدم
أَق وا

ّق 
أوث ا
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�لنشر�ت �لخاصة بمساهمة �لقطاع --
�لزر�عي في �لدخل �لمحلي وتشغيل 

�ل�أيدي �لعاملة.

 

�لحو�ر و�لمناقشة.-- مقارنة �لمعلومات �لسابقة مع �لحالية --
لدى �لطلبة حول )�لحلول و�لخيار�ت 
�لقطاع  علاقة  بشاأن  �لمختلفة  �لفنية 
وتشغيل  �لمحلي  نتاج  بال�إ �لزر�عي 

�ل�أيدي �لعاملة(.

رضا �لطلبة �لز�ئرين عن �لمادة �لعلمية --
لكترونية. �لخاصة بالصفحة �ل�إ

وّم
أَق ا

 القط�ع الزراعّي مصدر مهم من مص�در ال�قتص�د القومّي.
اأن�قش:

اأتعلّم: ال�أهمّية ال�قتص�دّية للقط�ع الزراعّي الِفَلسطينّي 

 �أبحث عن �لعو�مل �لتي �أدت �إلى تر�جع �إنتاجية �ل�أيدي �لعاملة في �لقطاع �لزر�عي  

نش�ط )1( نظري:

جمالّي، ومن مقد�ر  تاأتي �ل�أهمّية �ل�قتصاديّة للقطاع �لزر�عّي من كونه يمثّل نسبًة ل� باأس بها من �لناتج �لمحلّي �ل�إ
مساهمته في تلبية �ل�حتياجات �لغذ�ئّية للمو�طنين. �إضافة �إلى مساهمته في تغطية �ل�حتياجات �لعلفّية للحيو�نات �لتي 
للّدخل، ومن �أوجه �أهمّية �لقطاع �لزر�عّي مدى مساهمته في تغطية  يربّيها �لُمز�رع و�لمستثمر، ويعتمد عليها مصدر�ً 

�لميز�ن �لتجارّي.

نتاج   من �أهم �لخصائص �لتي يتميز بها �لقطاع �لزر�عّي هو �رتباطه بال�أرض و�لماء �لتي هي من �أهّم عناصر �ل�إ
ومقّوماته في �لعالم.

نتاج  بد�أت �لّسلطة �لوطنّية �لفلسطينّية بعد قدومها �إلى �أرض �لوطن باإعادة �ل�عتبار للقطاع �لزر�عي، وذلك بزيادة �ل�إ
و�لمحافظة على �ل�أرض و�لمياه ومصادرها.

نتاج  ّن زيادة �ل�إ �إّن نشاط �لقطاع �لزر�عّي وزيادة �إنتاجّيته له تاأثيٌر كبيٌر على �ل�قتصاد �لوطنّي بشكل كبير، وعليه فاإ
�لزر�عّي بشّقْيه: �لنباتّي و�لحيو�نّي يؤّدي �إلى نمّو �ل�قتصاد بشكٍل عام.

تتفاوت مساهمة �لقطاع �لزر�عّي في �لناتج �لمحلّي من وقت �إلى �آخر، ففي سبعينّيات �لقرن �لماضي تر�جعت نسبة 
مساهمة �لقطاع �لزر�عي �إلى )35 - 45 %( بعد �أْن كانت تقارب )50 %( قبل ذلك، �أصبحت نسبة هذه �لمساهمة 
)28 - 38(% في ثمانينّيات �لقرن �لماضي، و�نخفضت في عام 1993 م لتصل �إلى 19 %، و�رتفعت عام 1994م �إلى 

نتاج �لزر�عّي في قطاع غزة عام 1997 م ليصل �إلى 16 %. 25 %، وتر�جع �ل�إ
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لعب �لقطاع �لزر�عّي دور�ً مهّماً في توفير فرص �لعمل للشعب �لِفَلسطينّي على �لّرغم من قلّة �أجور �لعاملين في 
هذ� �لقطاع، فهو يستوعب �أكثر من 10 % من �ل�أيدي �لعاملة �إضافة �إلى �لعمالة �لجزئّية.

فز�دت قدرته على  جمالّي،  �ل�إ �لمحلّي  �لناتج  �لزر�عّي في  نتاج  �ل�إ نقطَة تحّول في مساهمة  كان عام 1995 م 
جمالّي من جهة �أخرى، بحيث �أصبحت  �ستيعاب �ل�أيدي �لعاملة من جهة، و�نخفضت مساهمته في �لناتج �لمحلّي �ل�إ

ر مساهمته بـِ )13.2 %( عام 1996 م و�نخفضت �إلى حو�لي )5.9 %( عام 2011م. تُقدَّ

جمالّي �إلى �لعديد من �لعو�مل، منها:  تعود �أسباب �لتّر�ُجع في مساهمة �لقطاع �لّزر�عّي في �لدخل �لمحلّي �ل�إ
نتاج  نتاج من �ل�أرض و�لمياه، و�لّسيطرة على �لمعابر، و�لتحكّم باستير�د مستلزمات �ل�إ سيطرة �ل�حتلال على عو�مل �ل�إ
�لزر�عّي، وتصدير �لمنتجات �لزر�عّية، علاوة على ُمصادرة �ل�أر�ضي، وبناء �لمستوطنات، وخصوصاً تلك �لتي تقُع على 

�لطّرِق �لزر�عّية �لمؤّدية �إلى �ل�أر�ضي �لزر�عّية، �إضافة �إلى بناء جد�ر �لفصل �لعنصرّي.

نت�جّية الزراعّية للعّم�ل في القط�ع الزراعّي:  ال�إ

�إّن �إنتاجّية �لعّمال في �لقطاع �لزر�عّي تر�جعت خلال �ل�أعو�م )1996-2007 م(، لكنّها �أخذت بال�رتفاع �لتدريجّي، 
وفي �لعام 2000 م. ُيعزى تر�ُجع �إنتاجّية �ل�أيدي �لعاملة في �لقطاع �لزر�عّي �إلى �لعديد من �لعو�مل، منها:

نتاج �لزر�عّي من سنٍة �إلى �أخرى. 	- �لتّذبُذب في قيمة �ل�إ
زيادة عدد �لعاملين في �لقطاع �لزر�عّي. 	-
نتاج.	- قلّة معّدل�ت سقوط �ل�أمطار؛ ما �أّدى �إلى تر�ُجع كمّية �ل�إ
نتاج، من �أسمدٍة ومبيد�ٍت وغيِرها.	- �لقيود على �ستير�د مستلزمات �ل�إ

نتاج �لزر�عّي بشّقْيه �لنباتّي و�لحيو�نّي، وقد  د�ً للاإ �إّن قلّة �لمياه و�لقيود على �ستخد�مها كانت وما ز�لت عاملاً محدِّ
أبقار. �نعكس ذلك على �لتّر�جع في �لزر�عة �لمرويّة، وتربية �ل�

نت�ج الزراعّي:  ارتف�ع تك�ليف ال�إ

نتاج �لزر�عّي، ومنها تكاليف �لمياه �إلى قيام �لعديد من �لمستثمرين بنقِل �ستثمار�تهم �إلى  �أّدى �رتفاع تكاليف �ل�إ
ع في مساحات �لّزر�عة �لمرويّة في فلسطين. قطاعاٍت �قتصاديٍّة �أخرى، وهذ� ُيفّسرعدم �لتّوسٌّ

فز�دت   ،)2011-1995( بين  �لو�قعة  �لفترة  �أربع مر�ت خلال  بمقد�ر  �لزر�عّي  نتاج  �ل�إ قيمة مستلزمات  تضاعفت 
نتاج خلال �لفترة �لمذكورة من 200 مليون دول�ر �إلى حو�لي 700 مليون دول�ر. تكاليف �ل�إ

 الص�درات الزراعّية:

تناقصت �لّصادر�ت �لزر�عّية من )51 مليون دول�ر( عام 1996 �إلى )27 مليون دول�ر( عام 2002 م، ثّم �أخذت 
شارة  بال�رتفاع �لتّدريجّي حتى وصلت �إلى )35 مليون دول�ر( عام 2010م و�إلى )47 مليون دول�ر(عام 2011 م. وتجدر �ل�إ

هنا �إلى �أّن �لخضار، و�لتّمور، و�لتّوت �ل�أرضّي هي من �أهّم صادر�ت فلسطيَن من �لمحاصيل �لزر�عّية.
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�أخير�ً توجد علاقٌة وثيقٌة ومتبادلٌة بين �ل�قتصاد �لعام للّدول و�لقطاع �لزر�عّي فيها، حيث ُيسهم �لقطاع �لزر�عّي في 
جمالّي؛ ما ُينّشط �ل�قتصاَد، ويزيُد من دخل �لفرد، ويقلّل �لبطالة، ويحّسن �لميز�ن �لتجارّي، وعند  �لناتج �لمحلّي �ل�إ
تحسن �ل�قتصاد �لعام في �أيّة دولة ينعكس ذلك على �لقطاع �لزر�عّي �إيجابّياً، فمثلاً عندما يرتفع دخل �لفرد تزيد �لقّوة 

نتاج �لزر�عّي، وزيادة �لعائد منه. �لشر�ئّية له، وعليه فلا مجال لكساد �لمنتجات �لزر�عّية؛ ما يؤّدي �إلى زيادة �ل�إ

جمالّي / 1994-2014م شكل )1-1(: نسبة مساهمة �لقطاع �لزر�عّي في �لناتج �لمحلّي �ل�إ

جمالّي في �لسنو�ت من 1994-2014م. 1 بّيْن نسبة مساهمة �لقطاع �لزر�عّي في �لدخل �لمحلّي �ل�إ

جمالّي.. 2 نتاج �لزر�عّي في �لدخل �لمحلّي �ل�إ ٍل في مساهمة �ل�إ كيف كان عام 1995 م نقطَة تحوُّ

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي)2-1(: 

المن�طق الزراعّية والعوامل الُمن�خّية المؤثّرة على 
       القط�ع الزراعّي في فَِلسطين.

وصف الموقف التعليمّي:  يرغب مدير مؤّسسة في عمل ندوة عن �لمناطق �لزر�عّية في فلسطيَن، وتاأثير �لعو�مل 

�لُمناخّية على �لقطاع �لزر�عّي، فاستفسر عن �لمناطق �لزر�عّية في فلسطين، وخصائص هذه �لمناطق.

العمل الك�مل

الموارد المنهجّية/ استراتيجّية 
التعليم

وصف الموقف الصفي خطوات 
العمل

�لمناخ -- تاأثير  توّضح  نشر�ت 
على �لقطاع �لزر�عي.

�لمناطق -- عن  فيديو  مقاطع   
�لزر�عية في فلسطين.

�أقلام ولوحات وجد�ول.--

توظيف �لتكنولوجيا.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات.--

- �لمؤسسة 	 �لبيانات من مدير  �أجمع 

عن �لهدف من �لندوة وموضوعاتها 

و�لفئة �لمستهدفة منها.

- �أجمع �لبيانات عن:	
�لمناطق �لزر�عية في فلسطين.--

على -- تؤثر  �لتي  �لمناخية  �لعو�مل 
�لقطاع �لزر�عي.

مناخ فلسطين.--

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

جد�ول �لمناطق �لزر�عية وخصائصها.--

�أهمية -- توّضح  فيديو  مقاطع 
�لقطاع  على  �لمناخية  �لعو�مل 

�لزر�عي في فلسطين.

 �لحو�ر و�لمناقشة.--

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات--

�ل�أدو�ت -- وتوفير  �لعمل  مكان  تهيئة 
�لمو�د �للازمة.

على -- �لمناخية  �لعو�مل  تاأثير  تحديد 
�لمحاصيل �لزر�عية في فلسطين.

�لمناطق -- فيه  يكتب  جدول  تصميم 
�لزر�عية في فلسطين وخصائصها.

عو�مل -- من  عامل  كل  تاأثير  تحديد 
�لمناخ على �لقطاع �لزر�عي.

على -- �لمؤسسة  مدير  مع  �ل�تفاق 
�لخيار�ت �لمختلفة.

تحديد -- تشمل  شاملة  عمل  خطة  وضع 
وتحديد  فلسطين  في  �لزر�عية  �لمناطق 
�لعو�مل �لمناخية وتاأثيرها على �لمحاصيل 

�لزر�عية.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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لتنفيذ -- خاصة  ومعد�ت  �أجهزة 
�لمهمة )قرطاسية، جهاز حاسوب، 

طابعة، ل�فتات، �أقلام(.

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات --
عمل )جيكسو(.

�لعصف �لذهني.--

�إعد�د وصف للخصائص �لزر�عية في --
فلسطين.

�لمناخية -- بالعو�مل  جدول  عمل 
�لمؤثرة على �لقطاع �لزر�عي، وتاأثير 
كل عامل من �لعو�مل �لمناخية على 

�لقطاع �لزر�عي.
�لعو�مل -- عليها  يكتب  لوحات  كتابة 

�لمناخية �لمؤثرة على �لقطاع �لزر�عي.
تسليم مدير �لمؤسسة قو�ئم بالمناطق --

�لزر�عية وخصائصها و�لعو�مل �لمناخية 
وتاأثيرها على �لقطاع �لزر�عي.

ّفذ
أن ا

�لزر�عية -- �لمناطق  تبين  نشر�ت 
في فلسطين.

�لمناخية -- �لعو�مل  تبين  قو�ئم 
�لمؤثرة على �لمحاصيل �لزر�عية 

في فلسطين.

�أهمية -- توّضح  فيديو  مقاطع 
�لقطاع  على  �لمناخية  �لعو�مل 

�لزر�عي �لفلسطيني.

�لعصف �لذهني.--

�لعمل �لجماعي.--

�لتعليم �لتعاوني.--

�لتحّقق من تحديد �لمناطق �لزر�عية --
�لمناخية  �لعو�مل  في فلسطين، ومن 
في  �لزر�عي  �لقطاع  على  �لمؤثرة 

فلسطين.

�لعو�مل -- تاأثير  تحديد  من  �لتاأكّد 
في  �لزر�عي  �لقطاع  على  �لمناخية 

فلسطين.

تم -- �لتي  �لبيانات  ملاءمة  من  �لتاأكّد 
�لندوة  من  �لهدف  وتحقيق  جمعها 

�لعلمية لمدير �لمؤسسة.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب، دفتر، سجلات. --

�أجهزة عرض.--

حولر ومناقشة.--

تعلم تعاوني/ مجموعات. --

توثيق �لمعلومات حول �لمناطق �لزر�عية --
وخصائصها و�لعو�مل �لمناخية وتاأثيرها 

على �لقطاع �لزر�عي �لفلسطيني.

ملخصاً -- يتضّمن  بالحالة  ملف  فتح 
�لمناطق  تبين  قو�ئم  في  للمعلومات 
�لزر�عية �لفلسطينية و�لعو�مل �لمناخية 

وتاأثيرها على �لقطاع �لزر�عي.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية �لتي تتحدث عن --
و�لعو�مل  وخصائصها،  �لزر�عية  �لمناطق 
�لزر�عي  �لقطاع  على  وتاأثيرها  �لمناخية 

�لفلسطيني.

ّدم
أَق وا

ّق 
أوث ا
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يتضّمن -- تقرير�ًً  �لمؤسسة  مدير  تسليم 
معلومات تبين �لمناطق �لزر�عية �لفلسطينية 
�لقطاع  على  وتاأثيرها  �لمناخية  و�لعو�مل 

�لزر�عي.

�لمناطق -- �لخاصة عن  �لنشر�ت 
و�لعو�مل  وخصائصها  �لزر�عية 
�لقطاع  على  وتاأثيرها  �لمناخية 

�لزر�عي �لفلسطيني.

قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--

عصف ذهني.--

رضا مدير �لمؤسسة عن �لتقرير �لذي --
يتضّمن �لمناطق �لزر�عية في فلسطين 
�لقطاع  على  �لمناخية  �لعو�مل  وتاأثير 

�لزر�عي.

ملاءمة �لتقرير �لذي تم �إعد�ده للمو�صفات --
و�لمعايير.

وّم
أق ا

مدى تاأثير �لُمناخ على زر�عة �لمحاصيِل �لزر�عّية في منطقٍة زر�عّية معّينة.

اأن�قش:

اأتعلّم: المن�طق الزراعّية والعوامل الُمن�خّية المؤثّرة على القط�ع الزراعّي في فَِلسطين.

�أبحث عن �لمناطق �لزر�عية �لتي يتم تقسيم �ل�أر�ضي �لزر�عية �لفلسطينية وفقها. 

نش�ط )1( نظري:

و�آسيا  )�أفريقيا  �لثلاث  �لقار�ت  �لعالم، فهي ملتقى  �لجغر�فّي من  �أهمّيٌة طبيعّيٌة كبرى، بسبب موقعها  لفلسطيَن 
�إلى  نسانّية على �أرضها، و�أّدى موقعها هذ� كذلك  و�أوروبا(، وبسبب موقعها �لممّيز تعاقبت �لعديد من �لحضار�ت �ل�إ
ع و�ضٍح في  ٌع نباتّي طبيعّي، وحياة بريّة متنّوعة. وتتمّيز فلسطين كذلك بتنوُّ ع �لحيوّي، حيث يوجد فيها تنوٌّ غناها بالتنوُّ

مناخها ما بين مناطق معتدلة، وجافّة، وشبه جافّة.

 المن�طق الزراعّية في فلسطين

تبلغ مساحة فلسطين حو�لي 27 �ألف كم2 ، وتبلغ مساحة �ل�أر�ضي 26.3 مليون دونم، منها 7.6 مليون دونم �أر�ٍض 
زر�عّية، ويقع �لجزء �ل�أكبر من �ل�أر�ضي �لزر�عّية في �لمرتفعات �لجبلّية، وشمال �لنّقب، �أّما �لمناطق �لسهلّية �لساحلّية 
و�لد�خلّية فتبلُغ ِمساحتها ثلاثة ملايين دونم، ورغم �نخفاض نسبة �ل�أر�ضي �لزر�عّية في �لسهول �لساحلّية �إلّ� �أنّها تعّد �أفضل 
�أر�ضي فلسطين من حيث خصوبتها وملاءمتها للّزر�عة، حيث �لتربة �لخصبة، و�لمياه �لمتوفّرة، وبالتّالي تعدُّ هذه �لمناطق 
من �أكثر مناطق فلسطين �زدحاماً. ويتّم تقسيُم �لمحافظات �لشمالّية و�لجنوبّية من فلسطين �إلى ثلاثة �أقسام، من حيث 
�ستعمالها وهي متساوية تقريباً، ومن حيث �لمساحة، فالقسم �ل�أول هو �ل�أر�ضي �لزر�عّية، و�لقسم �لثاني �ل�أر�ضي �لتي 
تمثّل �لمر�عي و�لغابات، و�لقسم �ل�أخير هو �ل�أر�ضي غير �لزر�عّية. وتبلغ مساحة �إجمالي �ل�أر�ضي �لزر�عّية في �لمحافظات 
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�لّشمالية و�لجنوبية 1854 مليون دونم، وهي تشكّل 31 % من ِمساحة �لمحافظات �لشمالّية و�لجنوبّية من فلسطين، 91 
% في �لضفة �لغربية و 9 % في قطاع غزة. كما �أّن 68.9 % من �أر�ضي غّزة مرويّة، و 7.4 % من �ل�أر�ضي �لزر�عّية بالضفة 

�لغربية مرويّة.
يتّم تقسيم ال�أراضي الزراعّية الفلسطينّية اإلى خمس من�طق، وهي:

1- �لمناطق شبه �لساحلّية.
2-  �لمناطق �لساحلّية.

3- �لمناطق �لجبلّية �لوسطى.
4- مناطق �لسفوح �لشرقّية.

5- �لمناطق �لغوريّة.

وسيتم �لحديث بالتفصيل عن هذه �لمناطق في �لمحافظات �لشمالّية و�لجنوبّية من فلسطين.

 المنطقة شبه الس�حلّية:
�لّضفة  من  �لشمالّي  �لقسم  في  �لمنطقة  هذه  تنحصر 
ُر  �لغربّية، وتضّم شمال جنين، وغرب طولكرم، وقلقيلّية، وتُقدَّ
ِمساحُتها بحو�لي 400 �ألف دونم. وتمتاز �أر�ضي هذه �لمنطقة 
باأنّها سهلّية، وتتوفّر فيها �لمياه �لجوفّية �للازمة لعملّية �لرّي، 
وتبلغ معّدل�ت سقوط �ل�أمطار فيها ما بين 400 �إلى 600 ملم. 
�لحقلّية  �لمحاصيل  زر�عة  في  �لمنطقة  هذه  �أر�ضي  وتُستغّل 
�لصيفّية و�لشتويّة، و�لخضر�و�ت �لمرويّة و�لبعلّية، و�لحمضيات 

سهل مرج �بن عامرو�لعديد من �ل�أشجار �لمثمرة.

 المنطقة الجبلّية الوسطى:
 تمتّد هذه �لمنطقة من جنين شمال�ً �إلى �لخليل جنوباً، 
وتبلُغ ِمساحُتها حو�لي 3.5 مليون دونم، معظمها �أر�ٍض جبلّية، 
تربِتها،  ُسمك  لقلّة  �لزر�عّية؛  �لتقنّية  �ستخد�م  فيها  يصعب 
�ل�أمطار  هطول  كمّيات  وتتر�وح  �لجبلّية.  سفوِحها  و�نحد�ر 
فيها سنوياً ما بين 300 و600 ملم. وتبلغ �ل�أر�ضي �لمزروعة 
فيها حو�لي مليون دونم، معظُمها �أشجار مثمرة، مثل �لزيتون 
�لذي ُيغطّي ما نسبُته 80 % من مجموع �لِمساحة �لمزروعة 
بال�أشجار �لمثمرة، يليه �لعنب، �لذي ُيزرع �أساساً في مناطق 
�لخليل وبيت لحم،  كما ُيزرع في مساحات محدودة منها 

محاصيل �لحبوب �لشتويّة و�لخضر�و�ت.

جبال �لخليل
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 منطقة الّسفوح الّشرقّية:
تمتدُّ على طول �لجانب �لشرقّي من �لّضفة �لغربّية، من 
شرقّي محافظة جنين حتى تصَل �لبحر �لميت.  وتبلغ ِمساحة 
شبه  منطقُة  وهي  دونم.   مليون   1.5 حو�لي  �لمنطقة  هذه 

جافّة، وذ�ت �أمطاٍر تقّل عن 250 ملم.
تُعدُّ هذه �لمنطقة منطقة مر�عي، عد� بعض �لِمساحات 
لهذه  �لحاّد  �ل�نحد�َر  �أّن  �إلّ�  �لشعير،  بمحصول  تُزرع  �لتي 
تحت  150م  �إلى  �لبحر  سطح  فوق  م   800 )من  �لمنطقة 
مستوى سطح �لبحر( �أّدى �إلى �نجر�ِف �لتّربة، كما �أثَّر �لّرعي 

�لجائر على كمّية �لغطاء �لنباتّي ونوعّيته، حيث �أّدى �إلى �نقر�ض بعض �لنّباتات من مناطق �لمر�عي �لطبيعّية، و�إلى ضاآلة 
�لغطاء �لنباتّي فيها؛ ما سّهل �نجر�ف تربتها، وقضى على فُرص تعويض ما تّم تدميُره.

 المنطقة الغورّية:
دونم.  �ألف   400 بحو�لي  �لمنطقة  هذه  ِمساحة  ُر  تَُقدَّ
بُمناخها  وتمتاز  �لبحر،  سطح  تحت  300-200م  وتنخفض 
�لد�فئ، وبتوفُّر مياه �لرّي؛ ما ساعد على زر�عة �أصناٍف عديدة 
مناطق  باقي  في  ُيزَرع  لما  مغايرة  �أوقات  وفي  �لنباتات،  من 
�لنباتات و�لخضر�و�ت �لصيفّية في  �لوطن، فتزرع �لعديد من 

�أشُهِر فصِل �لّشتاء.
�أريحا

 المنطقة الس�حلّية:
يمتاز قطاُع غّزَة باحتو�ئه على �أنو�ٍع مختلفٍة من �لتّرب، 
�لجزء  من  �لساحلّي  �لشريط  في  تتركّز  �لتي  �لرملّية  فالكثبان 
�لغربّي، وتّم �ستصلاح مساحات كبيرة منها لزر�عة �لحمضّيات 
�لجزَء  فتغطّي  �لرسوبّية  �لرملّية  �لتّرب  �أّما  و�لخضر�و�ت، 
، وهذه �لتّرب تمتاز بعمقها، وتُستخدم لزر�عة �لفو�كه  �لشرقيَّ
و�لخضر�و�ت، وتحتّل �لتّربة �لطمّية �لخصبة �لتي تكّونت بفعل 
جريان �لمياه في �ل�أودية، ِمساحًة تنحصر في �لجزء �لشمالّي 
�لشرقّي، وتُستَغّل لزر�عة �لفو�كه و�لمحاصيل �لحقلّية، وُيقّدر 

معدل سقوط �ل�أمطار �لسنوّي في قطاع غّزة بحو�لي 300 ملم، ل� تحظى �لمنطقة �لجنوبّية منها بـ 150 ملم.

جبال �أبو ديس

غّزة
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ع �لكبير في �لُمناخ و�لتّضاريس ُيعطي �ل�أر�ضي �لِفَلسطينّية �لزر�عّية صبغًة خاّصة بتنّوع �لمحاصيل �لزر�عّية  هذ� �لتنوُّ
ضمن مو�سَم مختلفة، وعلى مد�ر �لعام ، فالُمز�رع �لفلسطينّي يزرع �أكثر من 105 من مختلف �لمحاصيل �لزر�عّية، 

فيزرع 38 نوعاً من �أشجار �لفاكهة، و37 نوعاً من �لخضار، و30 نوعاً من �لمحاصيل �لحقلّية.

آتي باأهّم �أنو�ع �ل�أشجار و�لخضر�و�ت و�لمحاصيل �لحقلّية في كّل منطقٍة زر�عّية:  �أملاأ �لجدول �ل�

نش�ط )2( نظري:

اأشج�ر الف�كهةالمح�صيل الحقلّيةالخضراواتالمنطقةالرقم

1

2

3

4

5

 العوامل الُمن�خّية المؤثّرة على القط�ع الزراعّي في فلسطين

تتاأثّر �لزر�عُة بالظّروف �لُمناخّية، وتعتمد عليها بشكٍل كبير، فيجُب در�سُة وتحليُل �لعلاقة بين �لُمناخ و�لزر�عة، 
فالمعرفة �لجّيدة بهذه �لعو�مل تُسّهل تحديد مو�عيد �لزر�عة، و�أنو�ع �لنباتات و�أصنافها �لتي يمكن �أن تُزَرع، في كّل 
منطقة. ولعب موقع فلسطيَن دور�ً رئيسّياً في رسم ملامِح �لُمناخ �لفلسطينّي، فمن ناحية �لموقع �لفلكّي؛ تقع في �لمنطقة 
أردنّية، وهذ�  �لمعتدلة، ومن ناحية �لموقع �لجغر�فّي تقع بين �لساحل �لشرقّي للبحر �لمتوسط، وصحر�ء سيناء و�لصحر�ء �ل�
يجعلها تخضع للمؤثّر�ت �لبحريّة؛ ما جعل �لمناطق �لساحلّية و�لجبلّية معتدلَة �لُمناخ صيفاً، فيما يتّصف ُمناخ مناطق 
�أخرى كصحر�ء �لنقب بالحر�رة �لّشديدة. كما �أّن مرور �لّرياح على �لبحر �لمتوسط في فصل �لّشتاء يؤّدي �إلى تساقط 
�ل�أمطار، وتلعُب تضاريُس فلسطيَن دور�ً مهماً في رسم ملامح ُمناخ �لبلاد، حيث عملت �لجبال �لممتدة من �لّشمال 

�إلى �لجنوب على �إعاقة وصوِل �لّرياح �لّرطبة �لقادمة من �لبحر �لمتوسط �إلى �لمناطق �لشرقّية.

نت�ج الزراعّي الِفلسطينّي، هي: واأهّم عن�صر الُمن�خ التي تؤثّر في ال�إ

2- �لصقيع. 1- درجة �لحر�رة.      

4- �لرطوبة �لجويّة. 3- كمّية �ل�أمطار.     

وء. 6- �لضَّ 5- �لرياح.      
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وتختلف �أهمّيُة كّل عنصٍر من هذه �لعناصر من محصوٍل �إلى �آخر، ومن مكان �إلى �آخر، فقد تكون كمّية �ل�أمطار 
مكان  من �أهّم �لعناصر بالنسبة لمحصوٍل معّين، وقد تكون درجُة �لحر�رة، �أو كمّية �لّرطوبة، �أو �لّرياح �أقوى �أثر�ً ما د�م بال�إ
توفيُر مياه �لرّي، وقد يكون طوُل �لفصُل �لخالي من �لّصقيع هو �لعامل �لرئيسّي، وبعض �لمحاصيل يحتاج لفترة مشمسة 

بينما ل� يحتاج لذلك �لبعض �ل�آخر.

1 درجة الحرارة:

ُد درجة �لحر�رة طوُل فصل �لنمّو. فالحر�رة لها �أهمّية كبيرة في تحديد �إنتاج بعض �لمحاصيل. ويجب �ألّ�  تُحدِّ
تقّل درجة �لحر�رة عن �لحّد �ل�أدنى �للازم لمحصوٍل معّين �أثناء فصل �لنمّو، فلكّل محصوٍل درجُة حر�رٍة مفّضلة لنمّوه، 
ودرجة حر�رة صغرى ل� ينمو تحتها، ودرجة حر�رة عظمى ل� ينمو فوقها، وكلّما كانت درجة �لحر�رة �لسائدة في موسم 
�لنمّو �أقرب �إلى �لدرجة �لمفّضلة كان ذلك �أنسب لنمّو �لنبات، و�إذ� لم تتوفّر درجة �لحر�رة �لكافية فوق �لحّد �ل�أدنى �أثناء 
ّن �لمحصول ل� ينضج، وعادة يكون معدُل �لنمّو بطيئاً عند �لحّد �ل�أدنى لدرجة حر�رته. ويختلف �لمعّدل  فترة �لنمّو فاإ
�لسنوّي لدرجة �لحر�رة في فلسطين من شهٍر ل�آخر، ومن منطقٍة ل�أخرى وفَق �لموقِع �لفلكّي، و�لجغر�فّي، و�لتضاريس، 
فمتوسط درجة �لحر�رة في �لّسهل �لساحلّي o 20م، بينما يسّجل متوّسطها �لسنوّي في �لمناطق �لمرتفعة حو�لي o 16م، 
وفي و�دي �ل�أردن o 23م ، وُيعدُّ شهُر كانون ثاني �أكثر شهور �لسنة برد�ً في فلسطين �أّما شهُر تّموز فُيعدُّ �أكثَر شهوِر �لسنِة 

�رتفاعاً في درجات �لحر�رة.

 
2 الّصقيع:

ل بخار �لماء من �لحالة �لغازيّة �إلى  ُيَعدُّ �لصقيُع من �أخطر �لعو�مل �لمناخّية على �لنباتات، ويحدث �لصقيع نتيجَة تحوُّ
�لحالة �لّصلبة مباشرًة  دون �لمرور بالّسيولة، ويؤثّر �لّصقيع في �لمحاصيل �لزر�عّية، وفي نموها في مر�حله �لمختلفة.

�بحْث عن �أنو�ع �لّصقيع، ومو�عيد تشكُّله في فلسطين.

نش�ط )3( نظري:

3 كمّيُة ال�أمط�ر:

أنّها �لمصدر �لرئيسّي للمياه �لَعْذبة �للازمة للنبات؛ ولذلك تؤثّر كمّيُة  للاأمطار تاأثيٌر كبيٌر في نمّو �لمحاصيل؛ ل�
نتاج �لزر�عّي. فكمّيُة �ل�أمطار �لساقطة وتوزيُعها يحّدد نوَع �لمحصول �لذي يمكن زر�عُته، �أو �لحيو�ن �لذي  �ل�أمطار في �ل�إ
نسان رعَيه في �لمنطقة، وليست كمّيُة �لمطر دليلاً على نجاح �لّزر�عة، �إذ �إنّه من �لمهّم �أْن تسقَط �ل�أمطاُر في  يستطيع �ل�إ
�لوقت �لمناسب، وهو فصل �لنمّو �لذي تشتّد فيه حاجُة �لنبات �إلى �لماء،  كما تُر�عى �لظّروف �ل�أخرى �لتي تتحكّم في 

ر، وبنية �لتربة، و�لغطاء �لنباتّي. مدى �ل�ستفادة من �لمطر، مثل: �نتظام سقوطه، ودرجة �لحر�رة، ومعدل �لتبخُّ

�نتظامها، حيث  بعدم  �ل�أمطار  وتتمّيز  �لجويّة،  �لمنخفضات  عن  شتاًء  فلسطيَن  على  تهطل  �لتي  �ل�أمطاُر  تنجُم 
تتفاوُت معدل�تها �لسنويّة من مكان ل�آخر ومن سنٍة ل�أخرى، كما تتمّيز بالتركُّز، حيث تهطل بكمّياٍت كبيرٍة خلال فترٍة 
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قصيرة. وُيقسم موسُم �ل�أمطار �إلى ثلاث فتر�ت، هي: �ل�أمطار �لمبكّرة )�لخريفّية(، و�ل�أمطار �لفصلّية )�لّشتويّة(، و�ل�أمطار 
�لمتاأخرة )�لربيعيّة(. وتتر�وح كمّية �ل�أمطار �لساقطة على فلسطيَن بين 250 – 800 ملم في �لمعدل �لسنوّي، وتزد�د 
�ل�أمطار بال�تّجاه شمال�ً وغرباً، وتتر�وح ما بين 650 – 800 ملم في �لّسنة، بينما تقّل بال�تّجاه جنوباً؛ بسبب وجود 

صحر�ء �لنّقب، وشرقاً بسبب وجود �لحو�جز �لجبلّية، وتتر�وح ما بين 250 – 500 ملم في �لّسنة.

�أتابُع جهاز قياس كمّية �ل�أمطار �لساقطة  للموسم �لحالي على �لمزرعة، و�أقوم بتسجيل �لمعلومات على �لنحو �ل�آتي:

نش�ط )4( عملي:

كمية ال�أمط�ر )ملم(الشهر

المجموع

4 الرّطوبة الجوّية:

للّرطوبِة �أثٌر مهمٌّ على بعض �لمحاصيل، فهي تُحّدد نجاَح �أو عدم نجاح زر�عِة بعِض �لمحاصيل في منطقٍة ما، كما 
�أّن لها �أثر�ً مهّماً في  نشوء و�نتشار �لعديد من �ل�أمر�ض �لنباتّية، وبخاّصة �ل�أمر�ض �لفطريّة و�لبكتيريّة. و�لّرطوبة �لجويّة 
مسؤولة عن معظم عناصر �لطّقس �لرئيسّية. و�أكثر شهور �لّسنة رطوبًة في فلسطين كانون ثاني وشباط. ويختلف معّدل 
�لّرطوبة من مكاٍن ل�آخر، ففي �لّسهل �لساحلّي تبلُغ �لنسبُة ما بين 69 % - 73 %، وفي �لجبال و�لهضاب 60 %، �أّما 

في �ل�أغو�ر فتتر�وح بين 40 % - 45 %.

5 الّري�ح:
نتاج �لزر�عّي: للّرياح �آثاٌر �إيجابّيٌة، و�أخرى سلبّيٌة على  �لزر�عة و�ل�إ

يجابّية للّرياح: آثار �ل�إ ومن �ل�

1-  حمل حبوب �للقاح.
2-  تساعد على نضج بعض �لمحاصيل.

آثار �لسلبّية للّرياح: ومن �ل�
1-  سرعة �لّرياح �لّشديدة تتسّبُب في كسر سيقان بعض �لنباتات �لضعيفة.

2-  تعمل على تعرية �لتربة وخاصة في �لمناطق �لجافّة.   
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ْوء: 6 الضَّ

ْوئّي )�لكلورفيلي( �لتي ُيمكُن بو�سطتها تحويُل �ل�أملاح �لذ�ئبة �لتي يمتّصها  وء على عملّية �لتمثيل �لضَّ يؤثّر �لضَّ
�لنّبات من �لتربة �إلى عناصَر غذ�ئّية تعمل على نمّو �لنبات. ويختلف �أثُر �لّضوء من محصول �إلى �آخر، فبعُض �لمحاصيِل 
ثمار بنجاح، ومن هذه �لمحاصيل)�لقمح، �لشعير( وُيطلق  زهار و�ل�إ تحتاُج �إلى �أيّاٍم ذ�ت نهاٍر طويٍل لكي تتّم فيها عملّيُة �ل�إ
عليها �لمحاصيل ذ�ت �لنهار �لطويل، كما �أّن هنالك محاصيل تحتاج �إلى نهار قصير؛ لكي تزهَر وتثمَر، وُيطلق عليها 

�لمحاصيل ذ�ت �لنهار �لقصير، ومن هذه  �لمحاصيل )فول �لصويا، �لدخن، �لذرة �لشامّية(.

�أتوّجُه �أنا ومجموعتي �إلى محطة �ل�أرصاد �لجويّة، و�لتعرُّف �إلى �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة و�لمعّد�ت �لمستخدمة 
لرصد �لعو�مل �لمناخّية �لمختلفة.

نش�ط )5( عملي:

1- تُقسُم �أرُض فلسطيَن �إلى خمس مناطق، �ذكرها.

2- وّضح تاأثير درجات �لحر�رة على زر�عة �لمحاصيل �لزر�عّية و�إنتاجها.

3- بّيْن �إيجابّيات وسلبّيات �لّرياح على �لمحاصيل �لزر�عّية.

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي)3-1(: 
نت�ج النب�تّي الِفَلسطينّي واقُع ال�إ

وصف الموقف التعليمّي:   يريُد ُمز�رٌع معرفَة �لمحاصيِل �لرئيسّية �لتي تُزرع في فلسطين، و�أهمّية كلِّ محصول؛ 

وذلك ليتسنّى لُه �ختياُر �لمحاصيل �لمناسبة �قتصاديّاً لزر�عتها في �أرضه، فاستشار خبير�ً من وز�رة �لزر�عة.

العمل الك�مل

الموارد  المنهجّية/ استراتيجّية
التّعليم

وصف الموقف الصّفّي خطوات 
العمل

نشر�ت -- �لُمز�رع،  )طلب  وثائق 
توّضح �أسماء �لمحاصيل �لرئيسية 
�لتي تزرع في فلسطين و�لمساحة 

�لمزروعة بكل محصول(.
فيديو -- مقاطع  )عرض  �لتكنولوجيا 

عن محاصيل فلسطين �ل�قتصادية(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لعصف �لذهني.--
�لتعاوني/مجموعات -- �لتعلم 

عمل.
�لبحث �لعلمي.--

�أجمع بيانات من �لُمز�رع عن:
�لمال -- ر�أس  مقد�ر  �ل�أرض،  مساحة 

�لمستثمر.
�أجمع بيانات عن:--
�أنو�ع �لمحاصيل �لزر�عية �لتي تزرع --

في فلسطين.
�لمحاصيل �لتي تشتهر بها كل منطقة --

من مناطق فلسطين
�ل�أهمية �لرئيسية لكل محصول يزرع --

في فلسطين. 

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

قرطاسية.--
توفير �ل�أدو�ت �لمو�د �للازمة.--
�لوثائق )جد�ول تقسيم �لمحاصيل --

�لزر�عية حسب �ل�أهمية و�لمساحة 
�لمزروع بها(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--
�لعصف �لذهني. --

تحديد �لبيانات �لتي تتعلق بـِ:--
�أنو�ع �لمحاصيل �لزر�عية �لتي تزرع --

في فلسطين.
�لمحاصيل �لتي تشتهر بها كل منطقة --

من مناطق فلسطين.
�ل�أهمية �لرئيسية لكل محصول يزرع --

في فلسطين
تحديد قائمة �لمحاصيل وفَق �ل�أهمية.--
�ل�تفاق مع �لُمز�رعين حول �لخيار�ت --

�لمختلفة.
�ل�تفاق على خطو�ت �لعمل ووضع --

خطة شاملة.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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قرطاسية.--
جهاز حاسوب.--
طابعة لوحات، �أقلام.--
�لوثائق )�لبيانات و�لنشر�ت �لتي --

تم جمعها(.

�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات--
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�إعد�د جدول يوّضح �أقسام محاصيل --
�لزر�عية و�أهمية كل محصول.

�لزر�عية وفَق -- كتابة قائمة �لمحاصيل 
�ل�أهمية و�لمساحة.

بالمحاصيل -- قو�ئم  �لُمز�رع  تسليم 
وفَق  وتسلسلها  و�أهميتها  �لزر�عية 

�ل�أهمية.

ّفذ
أن ا

�أهمية -- تبين  )نشرة  �لوثائق 
�لمحاصيل �لزر�عية في فلسطين، 
في  �لزر�عية  �لمحاصيل  قو�ئم 

فلسطين(.
توّضح -- فيديو  )مقاطع  �لتكنولوجيا 

�أهمية �لمحاصيل و�إنتاجها و�لمساحة 
�لمزروعة(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لتحّقق من  تحديد:
�أنو�ع  �لمحاصيل �لتي تزرع وتشتهر --

بها كل منطقة  في فلسطين. 
�أهمية  �لمحاصيل �لزر�عية في فلسطين.--
�ستفسار�ت -- عن  جابات  �ل�إ صحة 

�لُمز�رعين. 

ّقق
ح

أت ا

حاسوب، دفتر، سجلات. --
�أجهزة عرض.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

حول -- �لعمل  خطو�ت  جميع  توثيق 
�لزر�عية  �لمحاصيل  و�أهمية  �أنو�ع 

و�إنتاجها.
قو�ئم -- يتضّمن  بالحالة  ملف  فتح 

�لمحاصيل �لزر�عية و�أهميتها و�إنتاجها 
و�لمساحة �لمزروعة بها.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
تسليم �لُمز�رع تقرير�ًً يتضّمن  وصفاً --

للمحاصيل �لزر�عية و�أهميتها و�إنتاجها 
و�لمساحة �لمزروعة بها.

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

�لوثائق )�لنشر�ت �لخاصة باأسماء --
�لمحاصيل �لزر�عية و�أهميتها(.

طلب �لُمز�رع.--
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--
 �لبحث �لعلمي.--

تم -- �لذي  �لتقرير  عن  �لُمز�رع  رضا 
�إعد�ده.

ملاءمة �لتقرير �لذي تم �إعد�ده للمو�صفات --
و�لمعايير. 

وّم
أق ا
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سلامّي. �لقمُح محصوٌل �ستر�تيجّي متعلٌّق بال�أمن �لغذ�ئّي �لعربّي و�ل�إ

اأن�قش:

نت�ج النب�تّي الِفَلسطينّي اأتعلّم: واقُع ال�إ

�أوّضُح  �ستخد�مات محصولي �لقمح و�لشعير.

نش�ط )1( نظري:

ّن ُمناخها ملائٌم لزر�عة جميع �أنو�ع �لمحاصيل، فُتزَرُع فيها �لمحاصيُل  تمتاز فلسطين بالتنّوع �لُمناخّي؛ لذلك فاإ
�لمحاصيل  فيها  تُزَرُع  �لساحلّية، كما  و�لسهول  �لجبلّية،  للاأر�ضي  �لمناسبة  و�لمحاصيل  ستو�ئّية،  �ل�إ ستو�ئّية، وشبه  �ل�إ
�لصحر�ويّة، حيث �إّن صحر�َء �لنّقب صالحٌة لزر�عة هذه �لمحاصيل في �لمناطق �لتي تتوفّر فيها �لمياه �لجوفّية. يمتاز 
ُمناُخ فلسطيَن باأنّه معتدٌل ماطٌر شتاًء، وحارُّ جافٌّ صيفاً، تتر�وح معدل�ت سقوط �ل�أمطار من )800-250( ملم.علاوة 
ّن �أر�ضي فلسطين تمتاز بخصوبتها �لعالية؛ ما جعلها من �أفضل �لمناطق �لزر�عّية في �لشرق �ل�أوسط، من  على ذلك فاإ

نتاج وكمّيته. حيث جودة �ل�إ

تتكوّن من�طق فلسطيَن الزراعّية مّم� ي�أتي:

1-  �لمناطق �لساحلّية.
2-  مناطق �ل�أغو�ر.

3-  �لمرتفعات �لغربّية.
4-  �لمنحدر�ت �لشرقّية.

5-  صحر�ء �لنقب

ٍع ُمناخّي، و�ختلاٍف في �لعو�مل �لبيئّية؛ ما  �إّن �ختلاَف طبوغر�فّية �لمناطق �لزر�عّية �لفلسطينّية �أّدى �إلى خلِق تنوُّ
ٍع نباتّي كبيٍر، ومجال�ت �إنتاج محاصيل مختلفة فيها. ففي شمال ِفلسطيَن و�لجبال �لوسطى نجحت زر�عُة  �أّدى �إلى تنوُّ
�لتفاحّيات و�للوزيّات، وفي �ل�أغو�ر نجحت زر�عة �لَموز ونخيل �لبلح، علماً باأّن بعَض �أصناف �لنخيل ُيزرع بشكٍل جّيد 

في �لمناطق �لساحلّية �أيضاً.

نت�ج النب�تّي الفلسطينّي من: يتكوّن قط�ع ال�إ

1-  �أشجار �لفاكهة.
2-  �لخضر�و�ت.

3-  �لمحاصيل �لحقلّية.
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نت�ج النب�تّي بشيء من التفصيل. وسوف نتن�ول كلَّ قسٍم من اأقس�م ال�إ

 اأول�ً: اأشج�ر الف�كهة.

ّن �لتنّوع في ُمناخ فلسطيَن جعلها بيئًة مناسبًة وصالحًة لزر�عة �لكثير من �أشجار �لفاكهة، كالزيتون،  كما ُذكر سابقاً فاإ
و�لعنب، و�للوزيّات، و�لتفاحّيات، و�لحمضّيات، و�لموز، ونخيل �لبلح.

1 الزيتون:

ر �لِمساحة �لمزروعة  ُيعّد �لزيتوُن من �أهّم �ل�أشجار �لمثمرة في فلسطين، وتعتمد زر�عُته على مياه �ل�أمطار، وتُقدَّ
باأشجار �لزيتون بحو�لي 462823 دونماً، مزروع فيها حو�لي 7596562 شجرًة، وُيقّدر �إنتاجها بحو�لي 581651 
نتاج  طنّاً. ُيشكُّل �لزيتون ما نسبته 40 % من �ل�أر�ضي �لّصالحة للّزر�عة، ويسهم بحو�لي 45 % من ُمجمل دخل �ل�إ
�لنباتّي، و25 % من �لّدخل �لقومّي �لزر�عّي. يوفّر �لزيتون �لدخل ل�آل�ف �لُمز�رعين، ويوفّر عمالًة جزئّيًة لحو�لي 

100000 عامل.
ك بال�أرض.  ّن �أشجاَر �لزيتون �أشجاٌر مباركُة ُذكرت في �لقر�آن �لكريم، كما �أنّها عنو�ُن �لّصمود و�لتمسُّ �أخير�ً فاإ

2 الحمضّي�ت:

ستو�ئّية؛ لذلك فاّن زر�عَتها �أنجُح ما تكون في مناطق  ستو�ئّية وشبِه �ل�إ تُعدُّ �لحمضّيات من فاكهة �لمناطق �ل�إ
�ل�أغو�ر، و�لمناطِق �لساحلّية �لفلسطينّية �لممتّدة من رفح جنوباً �إلى ر�أس �لناقورة شمال�ً. بلغت �لِمساحة �لمزروعة 
�أّن  �لفاكهة، علماً  باأشجار  �لمزروعة  �ل�أر�ضي  نسبُته 2.6 % من  ما  دونم، وهي تشكّل  �ألف   25 بالحمضّيات 

نتاجّية و�لمساحة تقّل مع مرور �لّزمن. �ل�إ

3 اللوزّي�ت: 

ُر �لمساحة �لمزروعة بمختلف �أصناف �للوزيات  تُزَرُع �للوزيّات في جميع �لمناطق �لجبلّية �لفلسطينّية، وتُقدَّ
بحو�لي 132 �ألف دونم.

ويليه  فلسطين،  في  باللوزيّات  �لمزروعة  �لمساحة  من  �لُعليا  �لنسبة  ويشكّل  �للْوز،  �أشجار  �للوزيّات  تضّم 
�لبرقوق، ومن �للوزيّات �ل�أخرى �لّدّر�ق، و�لنكتارين، و�لمشمش، و�لكرز.

4 العنب:

ُيعّد �لعنُب من �لمحاصيل �ل�أساسّية في فلسطين، وزر�عُته تعتمد على �ل�أمطار، وتتركز بشكٍل عام في �لمناطق 
�لمرتفعة �لتي يزيد �رتفاعها عن 800م فوق سطح �لبحر. تتركّز زر�عُة �لعنب في محافظة �لخليل، تليها مناطق بيت 
لحم ور�م �لله و�لقدس. و�لجدير بالذكر �أّن منطقَة ر�م �لله كانت حتى عام 1969 �أكبَر منتٍج للعنب، لكنّها تر�جعت 
نتاج؛ بسبب �إصابة �لعنب فيها بحشرة �لفيلوكسير�، حيث قضت على معظم كروم �لعنب في ستينّيات �لقرن  في �ل�إ

�لماضي. 
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5 التّف�حّي�ت: 

أنه نباٌت بحاجة �إلى درجات برودة  ُيزَرُع �لتّفاح في �لمناطق �لتي يزيد �رتفاعها عن 700 م عن سطح �لبحر؛ ل�
كافية لكسر طور �لسكون �لفسيولوجّي فيه. ويحتاج �إلى معدل�ت تساقٍُط مطرّي، ل� تقّل عن 500 ملم، علماً �أّن 

نتاجّية و�لمساحة تقّل مَع مرور �لّزمن. �ل�إ

6 التّين:

ُيعّد �لتّيُن من �لمحاصيل �لمعّمرة و�لمهّمة في فلسطين، و�أشجاُره باقية في قرى فلسطين �لساحلّية. �إّن منطقة 
ر�م �لله هي �أكثر �لمناطق زر�عًة للتين، وتليها منطقة ناُبْلس.

7 نخيل البلح:

تنتشر زر�عُة �لنّخيل في منطقة �ل�أغو�ر و�لمناطق �لساحلية، وقد �أطلَق على مدينة �أريحا مدينة �لنخيل؛ لكثرة 
َمز�رع �لنخيل فيها. وهناك ثورٌة كبيرة في زر�عة �لنّخيل في مناطق �ل�أغو�ر لما له من مردوٍد �قتصادّي كبير.

8 الموز:

تبلغ �لِمساحة �لمزروعة باأشجار �لموز )1170( دونماً تتركّز في مدينة �أريحا، وبلغ معدل �إنتاج �لدونم حو�لي 
ُه �لُمز�رعين �إلى محاصيل �أكثر دخلاً، مثل �لنخيل،  4 طن سنويّاً. �إّن �ل�نخفاض �لحاّد في زر�عة �لموز سبُبه َتوجُّ

وسبب �آخر هو �أّن �لموز بحاجة �إلى تربٍة قليلة �لملوحة، و�لمياه �لعذبة �لتي �أصبحت غير متوفرة.

 ث�نيً�: الخضراوات.

نسان، مع �أنّها ل� تحتوي على نسٍب عالية من �لعناصر �لغذ�ئّية؛ وذلك بسبب �حتو�ئها على  �إّن �لخضر�و�ت غذ�ء �أساسّي للاإ
ها �لبندورة، و�لخيار، و�لكوسا، و�لباذنجان،  نسٍب عاليٍة من �لماء. تُزرُع �لكثير من �لخضر�و�ت في فلسطين، لكّن �أهمَّ
و�لُفلُفل، و�لّشمام، و�لبطيخ، و�لبامية، و�لفقوس. تُزَرع �لخضر�و�ت في فلسطين مرويًّة في �ل�أر�ضي �لمكشوفة، �أو �لبيوت 
�لمحمّية، وقد تُزرع بعلاً دون �لحاجة �إلى مياه �لرّي. بلغ مجموع �لمساحة �لمزروعة بالخضر�و�ت خلال عام 2010م 

)127( �ألف دونم، كان منها 21 % زر�عة محمّية، 55 % مكشوفة مرويّة، 24 % بعلّية.

 ث�لثً�: المح�صيل الحقلّية:

أنّها  نسان و�لحيو�ن؛ وذلك ل� تُعدُّ �لمحاصيل �لحقلّية �لغذ�َء �لرئيسّي في بلادنا، وهي �لمصدر �ل�أساسي للطّاقة عند �ل�إ
تحتوي على نسبٍة عاليٍة من �لبروتينات، و�لكربوهيدر�ت، و�لفيتامينات، و�لمعادن، كما تحتوي �لمحاصيل �لبقولّية على 
نسبٍة عاليٍة من �لبروتينات قد تصل �إلى 30 %.  تُستخَدُم �لمحاصيل �لحقلّية غذ�ًء للحيو�نات، حيث تصل نسبة �لبروتين 
في بعضها �إلى 25 %. تُزرع في فلسطين �لعديُد من �لمحاصيل �لحقلّية، وهي: �لقمح، و�لشعير، و�لذرة، و�لعدس، 
و�لِحّمص، و�لفول، و�لبيقياء، و�لكرسنة. بلغت �لمساحة �لمزروعة بالمحاصيل �لحقلّية خلال عام 2010 حو�لي 242 �ألف دونم. 
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ُر نسبُة �لمساحة �لمخّصصة لزر�عتة 42 % من  ُيشكّل �لقمُح �لمحصوَل �لرئيسّي من بين �لمحاصيل �لحقلّية، حيث تُقدَّ
نتاجّية و�لِمساحة تقّل مع مرور �لّزمن. �لمساحة �لكلّية �لمخّصصة لباقي �لمحاصيل �لحقلّية، علما �أّن �ل�إ

1- �أذكُر  مناطق فلسطين �لزر�عّية.

آتية: 2- �أبّيُن �ستخد�مات �لمحاصيل �ل�
    �لقمح، �لشعير، �لعدس، �لكرسنة. 

ال�أسئلة
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اأسئلة الوحدة

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: ضْع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

آتية يشكل �لنسبة �ل�أكبر من محاصيل �للوزيات في فلسطين؟ 1- �أي �لمحاصيل �ل�
د- �لنكتارين. ج- �للوز.   ب- �لدر�ق.   �أ- �لمشمش.  

آتية هي من �لمحاصيل ذ�ت �لنهار �لطويل؟ 2- �أي من �ل�
د- �لذرة �لشامّية. ج- �لدخن.   ب- فول �لصويا.   �أ- �لقمح.  

3- �أين يزرع �لنخيل؟
د- �لجبال �لجنوبّية. ج- �لجبال �لشمالّية.  ب- �لجبال �لوسطى.  �أ- �ل�أغو�ر.  

4- كم تبلغ مساحة فلسطين؟
د- 27كم2 ج- 27000كم2   ب- 270000كم2   �أ- 2700كم2  

5- كم متوسط درجة �لحر�رة �لسنوي في �لسهل �لساحلي؟
د- o 25م ج- o 23م   ب- o 20م   �أ- o 16م  

6- �أي �لمناطق �لزر�عية تصلح لزر�عة �لحمضيات؟
ستو�ئّية. ستو�ئّية وشبه �ل�إ د- �ل�إ ج- �لجبلّية.   ب-  �لصحر�ويّة.   �أ- �لجافّة.  

جمالي في سبعينيات �لقرن �لماضي؟ نتاج �لمحلي �ل�إ 7- كم بلغت مساهمة �لقطاع �لزر�عي في �ل�إ
د-  53 % - 45 % ب- 25 %          ج- 50 %   �أ- 19 %  

السؤال الث�ني: �أذكُر  محاصيل �لفاكهة �لتي تُزَرع في فلسطين، و�أرتّْبها وفَق �ل�أهمّية.

السؤال الث�لث: �أوّضُح دور �لرطوبة في نجاح زر�عة �لمحاصيل �لزر�عّية و�إنتاجها.

السؤال الرابع: ما �أنو�ع �لرياح �لتي تهب على فلسطين؟

السؤال الخ�مس: �أوّضُح �أهمّية �لقطاع �لزر�عّي في حياة �لفرد و�لمجتمع.

السؤال الس�دس: �أناقش �لعلاقة بين �لقطاع �لزر�عّي و�ل�قتصاد �لعام.

السؤال الس�بع: �أناقش �أهمّية �لزيتون لدى �لُمز�رع �لفلسطينّي.
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دراسة الح�لة:
�أرضاً  وتمتلك  �لحلوب،  أبقار  �ل� من  ر�أس  مئة  فيها  �أبقاِر،  مزرعَة  تمتلك  زر�عّيٌة  شركٌة 

ِمساحتها 150 دونماً. يريدون معرفة ما ياأتي:

1- �أهمّية �لذرة �لصفر�ء كغذ�ء للاأبقار.
2- محتوى �لذرة �لصفر�ء من �لعناصر �لغذ�ئّية.

3- كمّية �إنتاج �لدونم من �لذرة �لصفر�ء.
أبقار من �لذرة �لصفر�ء سنويّاً. 4- كمّية �حتياج مزرعة �ل�

اأقوم بدراسة اأهمّية الذرة الصفراء من حيث: 

نسان و�لحيو�نات.  1- مدى �ستخد�مها في غذ�ء �ل�إ
2- قيمتها �لغذ�ئّية.

3- كميّة �لبذ�ر �لتي تحتاجها مزرعة �لشركة لزر�عتها بالذرة �لصفر�ء.
نتاج �لمتوقَّع. 4- كمّية �ل�إ

أبقار من �لذرة �لصفر�ء خلال �لعام. 5- كمّية �ستهلاك �ل�
6- �أقوم بجمع هذه �لمعلومات، وتحليلها، وتبويبها، ومناقشتها، وتسليم �لشركة هذه �لدر�سة.



28

نج�ز مشروع خ�ّص بملف ال�إ

اسم المشروع: مشكلات القط�ع الزراعّي

اأول�ً: تحديد المشكلة:
تحديد مجال�ت �لقطاع �لزر�عّي. - 
تحديد مشكلات �لقطاع �لزر�عّي في فلسطين.- 

ث�نيً�: جمع البي�ن�ت وتحليله� )بيانات كمّية، ونوعّية( تشمل �إحصائّيات عن مدى �نتشار �لمشكلة و�ل�أضر�ر )وصف 
�نعكاس �لمشكلة على �لمجتمع(.

ث�لثً�: وضع سين�ريوه�ت وبدائل لحّل المشكلات.

رابعً�: دراسة جدوى المنفعة لكّل مقترح.

خ�مسً�: اختي�ر البديل وتوضيح المبرّرات.

س�دسً�: كت�بة تقرير.



	

 الَوْحَدُة الثّ�نية
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الَبْسَتَنُة الخضرّية )الخضراوات(

َهْل ُيؤثُّر اختلاُف اأنواِع الَخضراوات في موعِد زراعِته�، وفَق الُفصوِل المختلفة؟
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1. �لتعرُّف �إلى تصنيف محاصيل �لخضر�و�ت.

2. توضيح دور �لُمناخ و�لتّربة في �إنتاج محاصيل �لخضر�و�ت.

3. وصف طرق تكاثر محاصيل �لخضر�و�ت.

4. بيان ُطرق زر�عة �لخضر�و�ت وعملّيات �لخدمة بعد �لزر�عة.

آفات �لتي تصيبها. 5. �إنتاج بعض �لخضر�و�ت في فلسطين، ورصد �ل�

ُيتوقَُّع من �لطّلبة بعد در�سة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاعل مَع �أنشطِتها �أن يكونو� قادريَن على وصف ُطرِق 

تنوُّع  التّربة في  ونوِع  الُمن�ِخ  اختلاف  اأثر  الخضراوات وتك�ثره�، واستنت�ج  زراعة مح�صيل 

الخضراوات، وموعد زراعته�، من خلال تحقيق  �ل�آتي: 
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�أّول�ً: �لكفايات �لِحرفّية:

�لمختلفة،  �لخضر�و�ت  )صفات  تحديد  على  �لقدرة   -
�لُمناخ، خصائص  �أسس تقسيم �لخضر�و�ت، عناصر 
�لتربة، تكثير محاصيل �لخضر�و�ت وخطو�ت �لتكثير، 
تحضير �أشتال �لخضر�و�ت لنقلها �إلى �ل�أرض �لد�ئمة، 
طرق زر�عة محاصيل �لخضر�و�ت وعملّيات خدمتها، 
كمية  �لخضر�و�ت،  لزر�عة  �للازمة  �لتقاوي  كمّية 

آفات �لتي تصيب �لخضر�و�ت(. نتاج �لمتوقّع، �ل� �ل�إ
�لفصيلة  وفَق  �لخضر�و�ت  تقسيم  على  �لقدرة   -

و�ل�حتياجات �لُمناخية، و�لجزء �لمستهلك.
- �لقدرة على تحديد موعد �لزر�عة، و�لتربة �لمناسبة، و�لُمناخ 

�لمناسب للخضر�و�ت في مناطق فلسطين �لمختلفة. 
- �لقدرة على تحديد �لطُّرق �لمختلفة في تكثير كّل نوع 

من �أنو�ع محاصيل �لخضر�و�ت. 
- �لقدرة على تحديد عمليات �لخدمة �للازمة وفَق عمر 

�لمحصول.
- �لقدرة على تقييم وتقويم �لنتائج.

ثانياً: �لكفايات �ل�جتماعّية و�لشخصّية.

- �لعمل ضمن فريق.
- تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.
- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

- مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.
- حفظ خصوصية �لزبون.

- �ل�ستعد�د لتلبية طلبات �لزبون.
- �لتّحلي بال�أخلاقيات �لمهنية �أثناء �لعمل.

- �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة.
- �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

- �ل�ستفادة من مقترحات �ل�آخرين.
- �لتاأمل و�لتعلم �لذ�تي وتطوير �لذ�ت.

- �لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل.
-�لثقة بالنفس �أثناء جمع �لمعلومات وتبويبها.

-�إظهار �لوعي و�ل�هتمام �أثناء �لعمل.
-تلخيص �لمعلومات.

-�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل �آر�ء �لُمز�رعين.

-تلبية طلبات �لُمز�رعين و�حتياجاتهم.
قناع. - �لقدرة على �ل�إ

- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

ثالثاً: �لكفاياُت �لمنهجّية:

- �لعمل �لتعاوني.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف �أساليبة.
- �لتخطيط. 

- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهني(.
- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

حصائية وتمثيل �لبيانات. - توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ
- تاأدية �لعمل بشكل منتظم. 

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة:

- �ستخد�م �لمو�ّد و�ل�أدو�ت بالطّرق �لمناسبة.
-  �رتد�ء ملابس �لعمل ومنها �لقفاز�ت و�أحذية �لحقل. 
- �ل�بتعاد عن �ل�آل�ت �لزر�عية �أثناء عملها في �لحقل. 

- مر�عاة فترة �أمان �لمبيد�ت �لزر�عّية �أثناء دخول �لحقل.

- تجنُّب �لحشر�ت و�لكائنات �لضاّرة �أثناء �لعمل في �لحقل.

الكف�ي�ُت الِمْهنّية

الكف�ي�ُت الِمهنّيُة المتوقَُّع مَن الطلبِة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي)1-2(: 
اأسس تصنيف مح�صيل الخضراوات

وصف الموقف التعليمّي:  يمتلُك �أعضاُء جمعّيٍة تعاونّية �أرضاً زر�عّية، ويريدون �لتعرُّف �إلى �أنو�ع �لخضر�و�ت 

�لتي يمكن زر�عُتها في هذه �ل�أرض، وما هو �لموعد و�لمنطقة �لمناسبين لزر�عتها، بناًء على تصنيفها من ناحية �حتياجاتها 

�لُمناخّية، وما �لطُّرق �لمتّبعة في تصنيف �لخضر�و�ت.  

العمل الك�مل

الموارد المنهجّية/ استراتيجّية 
التعليم

وصف الموقف الصفّي خطوات 
العمل

 وثائق �لجمعية.--
نشر�ت توّضح �لحر�رة �لمناسبة --

لزر�عة �لخضر�و�ت
مخطّطات لقطعة �ل�أرض. --
�أقلام ولوحات وجد�ول تُستخدم --

لرسم مخطّط �ل�أرض.
�لتكنولوجيا: مقاطع فيديو تتحدث --

عن تقسيم �لخضر�و�ت.

�لتعليم �لتعاوني /  مجموعات.--
�لحو�ر و�لمناقشة--

�أجمع �لبيانات من �لُمز�رعين عن مساحة --
�لخضر�و�ت  و�أنو�ع  وموقعها،  �ل�أرض، 
�لتي يريدون زر�عتها و�لتعرف على طرق 

تصنيفها.
�أجمع �لبيانات عن:--

- يرغب 	 �لتي  �لخضر  محاصيل  �أنو�ع 
�لُمز�رعين بزر�عتها من حيث �لتقسيم، 
�لمناسبة  �لحر�رة  درجات  حسب 
�لمملكة  في  وموقعها  ثمارها  و�أنو�ع 

�لنباتية.
- �لمناخ �لسائد في �لمنطقة �لتي يقطن 	

بها �لُمز�رعون موضوع �لبحث.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا
نماذج �لتخطيط، مخطّط قطعة --

�ل�أرض.
جد�ول تقسيم محاصيل �لخضر�و�ت --

حسب مبادئ �لتصنيف �لعالمية.
�لتكنولوجيا: عرض مقاطع فيديو --

توّضح تصنيف �لخضر�و�ت.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني / مجموعات.--

  

تحديد �أصناف �لخضر�و�ت و�حتياجاتها --
�لمناخية. 

تحديد مساحة �لمزرعة.--
تحديد محصول �لخضر �لمناسب زر�عته --

في كل قسم من �لمزرعة وتصنيفه.
تحديد �أولويّات �لُمز�رعين. --
خطو�ت -- تتضّمن  كاملة  خطة  وضع 

�لتنفيذ وتنتهي بتسليم �لُمز�رعين تقرير�ً 
يحتوي تصنيف �لخضر�و�ت.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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خطة �لعمل �لمعدة.--
قرطاسيه، جهاز حاسوب، طابعة، --

ل�فتات �أو لوحات حقلية، �أقلام.
نباتات خضر�و�ت مختلفة. --
�أدو�ت تقليم وحفر.--
 جدول تصنيف �لخضر�و�ت. --

�لبحث �لعلمي /  زيارة قطعة --
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات --
�لعصف �لذهني.--

�إعد�د جد�ول توّضح �أقسام محاصيل --
�لخضر�و�ت �لمنوي زر�عتها.

قسم -- لكل  �لمناسبة  �لحر�رة  جدولة 
من �أقسام محاصيل �لخضر�و�ت.

في -- �لسائدة  �لحر�رة  درجة  تحديد 
منطقة �لزر�عة.

رسم خريطة للمزرعة.   --
�إسقاط �لمخطّطات على �أرض �لمزرعة.--
�لجمعية -- �أعضاء  �لُمز�رعين  تسليم 

مخطّط للمزرعة يحتوي مناطق زر�عة 
كل محصول.  

نشرة تحتوي على -- �لُمز�رعين  تسليم 
تصنيف �لخضر�و�ت حسب �لتقسيم 
�لنباتي، و�ل�حتياجات �لحر�رية، �لجزء 
�لزر�عة  موسم  وحسب  �لمستخدم، 
�لتاأكّد  بعد  و�إنتاجها  لنموها  �لمناسبة 

من صحتها.

ّفذ
أن ا

بالخضر�و�ت -- خاصة  نشر�ت 
تتضّمن �أقسامها و�لمناخ �لمناسب 

وموعد زر�عتها. 
جد�ول خاصة بالتصنيف �لنباتي --

لمحاصيل �لخضر�و�ت.

�لبحث �لعلمي/�لعمل �لميد�ني --
�لمباشر عن طريق زيارة �لمزرعة. 

�لعصف �لذهني. --
�لتعلم �لتعاوني.--

محاصيل -- �ختيار  عملية  من  �لتحّقق 
�لخضر �لتي سوف تُزرع في �لمزرعة 

و�لوقت �لمناسب لزر�عتها. 
وفق -- �لمحاصيل  تصنيف  من  �لتاأكّد 

�لمناخ �لمناسب لزر�عتها و�لمجموعات 
�لنباتية �لتابعة.

�لتاأكّد من تقسيم �لمحاصيل على �أقسام --
مخطّطات �لمزرعة حسب �لموسم.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب، دفتر، سجلات. --
�أجهزة عرض.--

حو�ر ومناقشة--
تعلم تعاوني/ مجموعات--

توثيق طرق تصنيف محاصيل �لخضر�و�ت --
وفق �لمناخ �لمناسب لزر�عتها و�لمجموعات 

�لنباتية �لتابعة لها.
تقسيم -- يوّضح  بالحالة  ملف  فتح 

�لمحاصيل على شكل جدول يظهر فيه 
�لتقسيم  حسب  �لخضر�و�ت  تصنيف 
�لنباتي، و�ل�حتياجات �لحر�رية، و�لجزء 

�لمستخدم وحسب موسم �لزر�عة.
�عد�د �لعروض �لتقديمّية.--

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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يوّضح -- تقرير�ً  �لتعاونية  �لجمعية  تسليم 
تقسيم �لمحاصيل على شكل جدول يظهر 
فيه تصنيف �لخضر�و�ت حسب �لتقسيم 
و�لجزء  �لحر�رية،  و�ل�حتياجات  �لنباتي، 

�لمستخدم وحسب موسم �لزر�عة.

تصنيف -- عن  �لخاصة  �لنشر�ت 
�لتقسيم  حسب  �لخضر�و�ت 
�لنباتي، و�ل�حتياجات �لحر�رية، 

و�لجزء �لمستخدم.
نماذج �لتقويم.--

حو�ر ومناقشة.--
 بحث علمي.--

�لتي -- �لمعرفة  عن  �لُمز�رعين  رضا 
�كتسبوها حول طرق تصنيف �لخضر�و�ت.

عن -- �إعد�ده  تم  �لذي  �لتقرير  ملاءمة 
�أسس تصنيف �لخضر�و�ت مع �لمعايير 

و�لمو�صفات.

م وِّ
أق ا

�أهمّيَة تقسيم محاصيل �لخضر�و�ت، و�أعطي مثال�ً لكّل قسٍم منها. 

اأن�قش:

اأتعلّم: اأسس تصنيف مح�صيل الخضراوات

آتية: بالتعاون مع مجموعتي �أكتُب تقرير�ً عن �أقسام نباتات �لخضر�و�ت وفَق �لتصنيف �لنباتّي بالطريقة �ل�

نش�ط )1( نظري:

�ل�سم �لعلمي )Family Name)Genus species�سم �لعائلة�سم �لمحصول
.CucurbitaceaeCucurbita pepo L�لقرعية�لكوسا
�لفول

�لباذنجان
�لبندورة
�لخّس

 ،)Kingdom Plantae( ُصنّفْت جميُع �لكائنات �لحّية علمّياً �إلى ممالَك، ومن هذه �لممالك �لمملكة �لنباتّية
   DNA حيث �إّن هذ� �لتصنيف يعتمد على درجة �لقر�بة �لور�ثّية، و�لتشابه بين �لنباتات، و�أصبح حديثاً يعتمد على بصمة

لخلايا �لنباتات.
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ومن الع�ئلات التي تتبع له� الخضراوات ال�آتية:

 التصنيف النب�تّي:
 حيث تتبع محاصيل �لخضر�و�ت �إلى فصائل ِعّدة، �عتماد�ً على تركيب �لزهرة، منها:

Family Name�سم �لعائلة 

Solanaceae�لباذنجانّية

Fabaceae�لبقولّية

Cucarbitaceae�لقرعّية

بالتّعاون مع مجموعتي �أقوُم بتصنيف نبات �لقرنبيط ونبات �لخيار، وذلك بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة، �أو 
لكترونّية على �أساس �لّسلم �ل�آتي:  �لمكتبات �ل�إ

نش�ط )2( نظري:

الخي�رالقرنبيطالتصنيف

المملكة

القسم

الط�ئفة

الرتبة

الفصيلة    

الجنس

النوع

م مح�صيل الخضراوات بطرٍق اأخرى، منه�:   تُقسَّ

1 التقسيم وفَق ال�حتي�ج�ت الحرارّية

تُقسم �لخضر�و�ت �إلى مجموعتين وفَق �حتياجات نمّوها للحر�رة:
�أ-  خضر�و�ت �لمو�سم �لباردة / محاصيل �لخضر �لشتويّة، وهي مجموعتان:

ل للّصقيع: تستطيع بذور هذه �لخضر�و�ت �أن تنبَت في درجات حر�رة منخفضة، وتتحّمل �أشتالُها -- شديدة �لتحمُّ
�لّصقيَع �لشديد، ومنها: �لملفوف، و�لبصل، و�لسبانخ.

متوّسطة �لتحّمل للّصقيع: كالمجموعة �لّسابقة، تنبُت بذورها في درجات �لحر�رة �لمنخفضة، لكنّها متوّسطة --
�لتّحّمل للّصقيع، ومنها: �لبطاطا، و�لجزر، و�لخّس.
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خضر�و�ت �لمو�سم �لد�فئة / �لصيفّية، وهي مجموعتان:ب- 
خضر�و�ت حّساسة للّصقيع: ل� تتحّمل �لّصقيع، و�إْن كان خفيفاً، وغالباً ما تموت �إذ� تعّرضت له لكنّها تتحّمل --

�لجّو �لبارد نسبّياً، ومنها: �لبندورة، و�لفّقوس.
خضر�و�ت شديدة �لحساسّية للّصقيع: تتضّرر بشكٍل كبيٍر، �إذ� تعّرضت للجّو �لبارد، ومنها: �لبطيخ، و�لخيار، و�لملوخّية.--

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة، �أقوُم بملء �لجدول �ل�آتي: 

نش�ط )3( نظري:

مح�صيل خضر صيفّيةمح�صيل خضر شتوّية

ل للّصقيع حّس�سة جدًا للّصقيعحّس�سة للّصقيعمتوّسطة التحّمل للّصقيعشديدة التّحمُّ

ملحوظة: �إّن معرفة �ل�حتياجات �لحر�ريّة لمحاصيل �لخضر ضروريٌّ لتحديد موعِد �لّزر�عة، وفَق فصول �لسنة، ودرجات 
�لحر�رة �لسائدة في �لمنطقة �لمنوي �لزر�عة فيها.

2 التقسيم وفَق الجزء الُمستخَدم )الجزء ال�قتص�دّي(

ال�أمثلةال�أقس�م 

بطاطا عاديّةدرنّية
بطاطا حلوة، لفت، فجل، جزرجذريّة
�لبصل، �لثومبصلّية
�لهليونساقّية
�لسبانخ، �لخّس، �لملوخيةورقّية 

�لقرنبيطُخضر تؤكل نو�رتها
�لفول، �لفاصوليا، �للوبياء ُخضر تؤكل بذورها وقرونها �لخضر�ء

�لبندورة، �لخيار، �لباذنجان، �لُفلُفلُخضر تؤكل ثمارها

1- �ذكر �ل�أسس �لتي تّم تصنيف �لخضر�و�ت على �أساسها.
2- �ذكر محصولي ُخضر شديدة �لتحّمل للّصقيع، و�أخرى شديدة �لحساسّية للّصقيع.

3- �رسم مخطّطاً لمزرعة �فتر�ضّية، وحّدْد فيها �لمحاصيل �لممكن زر�عُتها في موسم يختاره �لطالب، على �ألّ� 
يقّل عدد �لمحاصيل عن خمسة. 

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي)2-2(: 

دور الُمن�خ والتّربة في اإنت�ج مح�صيل 

الَخضراوات

وصف الموقف التعليمّي: يسكن ُمز�رع في �أحد مناطق فلسطين ويريد زر�عة �أرضه بعدد من محاصيل �لخضر�و�ت، 

وهو يرغب في معرفة �لمحاصيل �لمناسبة لزر�عة �أرضه بها. ويطلب �أيضا �أن يتم تحليل و�قع �لمنطقة �لتي يسكن فيها، 

أربعة. من حيث نوع �لتربة و�لمناخ �لسائد في فصول �لسنة �ل�

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

نشرة توّضح �أنو�ع �لخضر�و�ت--

أتربة.-- جد�ول �أنو�ع �ل�

جد�ول معدل�ت درجات �لحر�رة --
و�ل�أمطار �لسائدة في فلسطين.

نشر�ت عن عناصر �لمناخ �ل�أخرى.--

�لشبكة �لعنكبوتية.--

�لتعليم �لتعاوني /   مجموعات.--

�لعصف �لذهني.--

�لبحث �لعلمي / زيارة �أرض --
�لُمز�رع.

�أجمع �لبيانات من �لُمز�رع عن موقع �ل�أرض، --
و�لمحاصيل �لتي يرغب في زر�عتها.

�أجمع �لبيانات عن:--

- �أنو�ع محاصيل �لخضر �لتي تُزرع في 	
فلسطين. 

- عناصر �لمناخ �لمختلفة في فلسطين 	
)�لحر�رة و�ل�أمطار و�لرطوبة(.

- خصائص �لتربة �لفيزيائية و�لكيميائية	

�أحلل معلومات محطات �ل�أرصاد �لجوية --
�لفلسطينية، من حيث درجات �لحر�رة 
من  منطقة  كل  في  و�لرياح  و�لرطوبة 

مناطق فلسطين.
ه�

حلّل
أ  وا

ت
�ن�

لبي
ع ا

جم
أ ا

قرطاسية وحاسوب .--

�لبحث �لعلمي/�لمصادر و�لمر�جع.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--

�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--

�لمناسبين -- و�لتربة  �لمناخ  تحديد 
للمحاصيل �لتي تُزرع في فلسطين.

كتابة �أقسام محاصيل �لخضر حسب --
�لمناخ و �لتربة �لمناسبين لزر�عته. 

�إعد�د خطة للعمل بجميع عناصرها --
وتنتهي  �لتنفيذ  خطو�ت  تتضّمن 
بالخضر�و�ت  تقرير�ً  �لُمز�رع  بتسليم 

�لمناسبة للزر�عة في �أرضه.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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�لخطة �لُمعّدة مسبقاً.--

و�لملوحة -- �لحموضة  مقياس 
ودرجة �لحر�رة و�لرطوبة �لنسبية.

جهاز فحص نفاذية �لتربة.--

�لتي -- �لخضر�و�ت  �أسماء  قو�ئم 
تُزرع في فلسطين.

وفق -- �لجوية  �ل�أرصاد  جد�ول 
فصول �لسنة تتضّمن )�ل�أمطار، 
درجة �لحر�رة، نسبة �لرطوبة(.

�أرض �لُمز�رع.--

�لتعلم �لتعاوني/ �لتطبق �لعملي --
في �لمزرعة ومختبر �لتربة

�لحو�ر و�لمناقشة--

�لحر�رة -- ودرجة  �لتربة  �أنو�ع  تحديد 
مناطق  من  منطقة  كل  في  �لسائدة 

فلسطين.
في -- �لسائدة  �لمناخ  عناصر  كتابة 

كل منطقة )معدل درجات �لحر�رة، 
معدل �لرطوبة(.

�لتي -- �لخضر  محاصيل  �أنو�ع  كتابة 
مناطق  من  منطقة  كل  في  تُزرع 

فلسطين.
و�لجد�ول -- �ل�أور�ق  �لُمز�رع  تسليم 

و�لمناخ،  �لتربة،  نوع  تحتوي  �لتي 
في  للزر�عة  �لمناسبة  و�لمحاصيل 

�لمنطقة �لتي يسكن فيها.

ّفذ
أن ا

بالخضر�و�ت -- خاصة  جد�ول 
و�لمناخ و�لتربة �لمناسبين للزر�عة 

في مناطق فلسطين �لزر�عية.

جد�ول توزيع محاصيل �لخضر�و�ت --
على مناطق فلسطين �لرئيسية.

مناطق -- �أنسب  توّضح  نشر�ت 
لزر�عة كل محصول من محاصيل 

�لخضر�و�ت.

حو�ر مناقشة.--

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لتحّقق من تحديد:--
- �لتي 	 �لخضرية  �لمحاصيل  �أنو�ع 

تُزرع في فلسطين.
- مناطق 	 جميع  في  �لمناخ  عناصر 

فلسطين �لزر�عية.
- فلسطين 	 مناطق  في  �لتربة  �أنو�ع 

�لمختلفة.
- دقة �ختيار �لمحاصيل �لمناسبة للزر�عة 	

في �أرض �لُمز�رع وفي مختلف مناطق 
فلسطين �لزر�عية.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب وجهاز عرض.-- �لتعلم تعاوني/ مجموعات.--

حو�ر ومناقشة.--

توثيق خطو�ت فحص �لتربة )حموضة، --
ملوحة ونفاذية ومحتوى �لعناصر �لغذ�ئية(.

توثيق معدل�ت درجات �لحر�رة و�لرطوبة --
�لسائد في مختلف مناطق فلسطين.

تقسيم -- يوّضح  بالحالة  ملف  فتح 
�لمحاصيل �لزر�عية في فلسطين حسب 

�لمناخ و�لتربة �لمناسبة للزر�عة.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية. --

تقسيم -- يوّضح  تقرير�ً  �لُمز�رع  تسليم 
وفَق  �أر�ضيه  في  �لزر�عية  �لمحاصيل 

�لمناخ و�لتربة �لمناسبة للزر�عة.

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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�لمصادر و�لمر�جع --
�لمناخ -- عناصر  حول  �لنشر�ت 

في مختلف مناطق فلسطين
زر�عة -- مو�عيد  حول  نشر�ت 

�لخضر�و�ت في فلسطين
نشر�ت حول تاأثير عناصر �لمناخ --

على �إنتاجية محاصيل �لخضر
نماذج �لتقويم.--

حو�ر ومناقشة.-- �لتي -- �لمعرفة  عن  �لُمز�رع  رضا   
�لمحاصيل  تقسيم  حول  �كتسبها 
�لمناخ  وفَق  فلسطين  في  �لزر�عية 
و�لتربة �لمناسبة للزر�عة، وعن �لتقرير 

�لذي تم �إعد�ده.

ملاءمة �لتقرير �لخاص بتقسيم �لمحاصيل --
�لزر�عية للمو�صفات و�لمعايير.

م وِّ
أق ا

نتاج. وئي و�لتنفس في محاصيل �لُخضر، و�أثر ذلك في �ل�إ  �أقارن بين عملّية �لتمثيل �لضَّ

اأن�قش

اأتعلّم: دور الُمن�خ والتّربة في اإنت�ج مح�صيل الَخضراوات

�أذكُر �أقسام محاصيل �لخضر وفَق �ستجابتها للضوء.

نش�ط )1( نظري:

اإنت�ج مح�صيل الَخضراوات. عن�صر الُمن�خ التي تُؤثّر في نمّو و

 اأّول�ً: الحرارة

�إّن لدرجة �لحر�رة تاثير�ً كبير�ً على �لعملّيات �لحيويّة و�لفسيولوجّية في �لنباتات، مثل: �لتمثيل �لّضوئي، �لتنفس، 
زهار، �لعقد و�لنضج. وعليه فاإّن درجات �لحر�رة �لسائدة في منطقٍة معّينة لها تاثيٌر كبيٌر على نمّو  �ل�متصاص، �لنتح، �ل�إ

و�إنتاج محاصيل �لُخضر.
تختلف درجة �لحر�رة �لمناسبة باختلاف نوع �لخضر�و�ت، ومرحلة نمّوها، و�لجدير بالّذكر �أنّه تّم تقسيم محاصيل 

�لُخضر �عتماد�ً على درجة �لحر�رة �لمناسبة لها �إلى محاصيَل صيفّيٍة، ومحاصيَل شتويٍّة.
جدول )1(: يبّين �لجدول �ل�آتي درجات �لحر�رة �لمناسبة لنمّو و�إنتاج بعض �لخضر�و�ت �لشتويّة:

***درجة �لحر�رة �لمثلى**درجة �لحر�رة �لعليا*درجة �لحر�رة �لدنيا�لمحصول

15- 102418�لبطاطا

18- 72420�لقرنبيط

13- 72924�لبصل

16- 42418�لفجل
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  * درجة �لحر�رة �لتي يتوقف نمو �لنبات ونشاطه �إذ� �نخفضت درجة �لحر�رة �لسائدة عنها.
 ** درجة �لحر�رة �لتي يتوقف نمو �لنبات ونشاطه �إذ� �رتفعت درجة �لحر�رة �لسائدة عنها.

*** درجة �لحر�رة �لتي يكون فيها �لنبات في �أقصى معدل�ت �لنمو و�لنشاط.
جدول )2(: يبّين �لجدول �ل�آتي درجات �لحر�رة �لمناسبة لنمو و�إنتاج بعض �لخضر�و�ت �لصيفية:

** درجة �لحر�رة �لمثلى** درجة �لحر�رة �لعليا* درجة �لحر�رة �لدنيا�لمحصول

21- 152724�لبندورة

21- 183530�لباذنجان

21- 182724�لفلفل �لحلو

21- 183529�لفلفل �لحار

نبات بذور بعض �لخضر�و�ت جدول )3(: يبّين �لجدول �ل�آتي درجات �لحر�رة �لمناسبة ل�إ

درجة �لحر�رة �لمثلىدرجة �لحر�رة �لعليادرجة �لحر�رة �لدنيا�لمحصول

16 - 103529�لبندورة

24 - 153532�لباذنجان

10 - 23525�لبصل

نبات بذور �لخضر�و�ت �لمزروعة في مزرعة �لمدرسة. �بحث في مكتبة �لمدرسة عن درجات �لحر�رة �لمناسبة ل�إ

نش�ط )2( نظري:

نبات بذور �لخضر�و�ت: آتية بما يتعلّق باإ ماذ� تعني كّل من �ل�

نش�ط )3( نظري:

درجة �لحر�رة �لدنيا:	 

 درجة �لحر�رة �لعليا:	 

درجة �لحر�رة �لمثلى:	 
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وء  ث�نيً�: الضَّ

وء �إلى:   تم تقسيم محاصيل �لخضر حسب �ستجابتها للضَّ
نباتات �لنهار �لطويل: تزهر عندما يكون �لنهار طويلاً، مثل: �لفجل، و�لخّس، و�لسبانخ.. 1

نباتات �لنهار �لقصير: تزهر عندما يكون �لنهار قصير�ً، مثل: �لخرشوف.. 2

نباتات محايدة: ل� يتاأثر �إزهارها بطول �لنهار، مثل: �لكوسا، و�لخيار، و�لبندورة.. 3

ومن �لجدير بالذكر �أّن �لّضوء ضرورٌي جد�ً لنمّو و�إنتاج �لخضر�و�ت، بِغّض �لنظر عن كونها من نباتات �لنهار �لطويل، 
أنّه �لعامل �لرئيسّي في عملّية �لبناء �لّضوئي، وهذه �لعملّية هي مصدر �لطاقة �ل�أساسّي في �لهرم �لغذ�ئّي. �أو �لقصير؛ ل�

 ث�لثً�: الم�ء والرّطوبة

تحتاج �لخضر�و�ت �إلى كمّية كافية من �لماء خلال فترة نمّوها و�إنتاجها. �أّما زر�عة �لخضر�و�ت �لبعلّية فهي بحاجة 
�إلى معدل تساقُط �أمطار 500 – 600 ملم، لتعطَي �إنتاجاً جّيد�ً.

 رابعً�: الّري�ح

على �لّرغم من �أهمّية �لرياح في نقل حبوب �للقاح �إلّ� �أّن زيادة سرعتها تزيد عملّية �لنتح و�لتبخر، وتعتمد كمّية �لنتح 
و�لتبّخر على سرعة �لرياح، ومدى رطوبتها. كما �أّن للرياح دور�ً سلبّياً في نقل مسّببات �ل�آفات من منطقة �إلى �أخرى.

 خص�ئص التربة التي تؤثّر في نمّو مح�صيل الخضراوات:

نتاج محاصيل �لخضر �لجذريّة و�لدرنّية، مثل: �لبطاطا، و�لفجل، و�للفت،  تُعدُّ �لتّربُة �لّرملّيُة �أنسَب �أنو�ع �لتّرب ل�إ
بالماء،  �ل�حتفاظ  على  قادرة  غير  �أنّها  عليها  ُيؤَخذ  ولكن  �لخضر�و�ت،  �أنو�ع  ل�أغلب  مناسبة  وهي  و�لجزر  و�لبصل، 
و�لعناصر �لغذ�ئّية �لموجودة فيها، �أو �لُمضافة �إليها عن طريق �ل�أسمدة. فهي بحاجة �إلى �لرّي و�لتسميد �لد�ئَمْين عند 

زر�عتها بمحاصيل �لخضر�و�ت.

ّن �لتربة  نتاج محاصيل �لخضر�و�ت بشكٍل غزير، وعلى �لعكس من ذلك فاإ �أّما �لتّربة متوسطة �لقو�م فهي �ل�أنسب ل�إ
�لطينّية غير مناسبة لزر�عة �لخضر�و�ت. على �أيّة حال يمكن تحسين �لتربة سو�ء كانت رملّية خفيفة �أو طينّية ثقيلة، بحيث 
تصبح مناسبة لزر�عة �لخضر�و�ت، وذلك باإضافة �لكمبوست �و �لسماد �لبلدّي �لمختمر بكمّياٍت مناسبٍة لتغيير َقو�م �لتّربة.

اإنت�جه� م� ي�أتي:  ومن خواّص التّربة ال�أخرى التي تؤثّر في نمّو مح�صيل الخضراوات و

محتوى �لتّربة من �لعناصر �لغذ�ئّية.. 1

درجة حموضة �لتّربة.. 2

درجة ملوحة �لتّربة.. 3
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�أقوم بالتّعاون مَع مجموعتي بكتابة تقرير عن �أهمّية �لعناصر �لمعدنّية �لموجودة في �لتربة لنمّو �لنباتات.

نش�ط )4( نظري:

�إّن درجة حموضة �لتّربة مهّمة جّد�ً لنمّو محاصيل �لخضر�و�ت من ناحية تاأثيرها على ذ�ئبّية �لعناصر �لغذ�ئّية في 
�لتّربة، وبالتّالي قدرة �لنبات على �متصاص هذه �لعناصر. �إّن درجة �لحموضة )pH( �لمناسبة لنمّو �لخضر�و�ت بشكٍل 

عام هي )6 –7( درجة.

درجة ملوحة التّربة تعّبر عن كمّية ال�ملاح الموجودة فيه�، وتُقسم المح�صيل وفَق تحّمله� لملوحة التربة اإلى: 

ل عاٍل للملوحة: منها �لكوسا، �لسبانخ، و�لبنجر.. 1 محاصيل ذ�ت تحمُّ

ل للملوحة: �لبندورة، �لبروكلي، �لملفوف، �لُفلُفل، �لقرنبيط، �لخّس، و�لبطاطا.. 2 محاصيل متوسطة �لتحمُّ

ل للملوحة: �لفجل، �لفاصوليا، �لجزر، و�لبصل.. 3 محاصيل قليلة �لتحمُّ

وتحديد  �لمدرسة،  مزرعة  في  قطع  ثلاث  من  تربة  عينات  ثلاث  بجمع  مجموعتي  مَع  بالتّعاون  �أقوم 
آتية لكّل عّينة: �لخصائص �ل�

نش�ط )5( عملي:

 درجة حموضة �لتّربة.. 1

 درجة ملوحة �لتّربة.. 2

توضع �لنتائج في �لجدول �ل�آتي، ومن ثّم يستنتج �لطّالب �أنو�ع محاصيل �لخضر�و�ت �لّصالحة للزر�عة فيها:

�أنو�ع �لمحاصيل �لتي يمكن زر�عتها فيها )�ستنتاج(نفاذية �لتربةدرجة �لملوحةدرجة �لحموضةرقم �لعينة

1
2
3

مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة ومختبر التّربة.

1- وّضْح كيف يؤثّر َقو�م �لتّربة على نمّو نباتات �لُخَضر.

2- بّيْن �أثر �لّرياح على نباتات �لَخضر�و�ت.

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي)3-2(: 
 ُطرُق تك�ثُر مح�صيل الَخضراوات

وصف الموقف التعليمّي:  تريد مؤّسسة زر�عّية زر�عة �أر�ٍض في �ل�أغو�ر و�لمناطق �لجبلّية، ومنطقة سهل مرج �بن 

عامر، وترغب في �ل�ستفسار عن ُطرق تكاثُر محاصيل �لخضر�و�ت �لمناسبة لهذه �لمناطق.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق �لمؤسسة. --
�لتكاثر -- طرق  توّضح  نشر�ت 

�لمختلفة لمحاصيل �لخضر�و�ت.
جد�ول تبّين �أنسب �لطرق لتكثير --

محاصيل  من  محصول  كل 
�لخضر�و�ت.

تكاثر -- طرق  توّضح  صور 
�لخضر�و�ت.

تبّين -- فيديوهات  �لتكنولوجيا: 
�لطرق �لمثلى لتكثير محاصيل 

�لخضر.

�لتعلم �لتعاوني / مجموعات --
�لبحث �لعلمي / زيارة ميد�نّية --

و�لَمز�رع  �لمدرسة  لمزرعة 
�لمجاورة �إن �أمكن.

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�أجمع �لبيانات  من �لمؤسسة للحصول --
�لتي  �لخضر�و�ت  عن  تفاصيل  على 

تريد �لمؤسسة زر�عتها.
�أجمع �لبيانات عن:--

- �لخضر 	 محاصيل  تكاثر  طرق 
�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين.

- طرق 	 من  طريقة  كل  خصائص 
�لتكثير �لمختلفة للخضر�و�ت

- �لطرق لتكثير كل محصول 	 �أنسب 
من محاصيل )�لقرنبيط، �لبندورة، 
�لفاصولياء،  �لفلفل،  �لباذنجان، 

�لكوسا(.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 قرطاسية وحاسوب. --

عينات من نباتات �لخضر�و�ت.--

�لبحث �لعلمي/�لمصادر و�لمر�جع.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--

�لتعلم �لتعاوني /  مجموعات.--

تحديد طرق تكاثر �لخضر�و�ت.--

كثار �لمناسبة لمحاصيل -- تميُّز طرق �ل�إ
�لخضر�و�ت �لمختلفة. 

بتسليم -- تنتهي  للعمل  خطة  �إعد�د 
�إكثار  طرق  تتضّمن  تقارير  �لُمز�رع 

�لخضر�و�ت.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
محافظ و�أقلام.--
در�سات سابقة عن �أحدث �لطرق --

�لمتّبعة في تكاثر �لخضر�و�ت.

�لتعلم �لتعاوني/�لتطبيق �لعملي --
و�لعمل في �لمزرعة.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لعصف �لذهني.--

�لخضر -- محاصيل  تكثير  طرق  كتابة 
�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين. 

تحديد تاأثير عناصر �لمناخ �لمختلفة --
ونمو  �لخضر�و�ت  بذور  �إنبات  على 
�لمشتل  في  زر�عتها  عند  �أشتالها 

و�ل�أرض �لد�ئمة.

ّفذ
أن ا
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بيتموس، -- �لتشتيل،  صو�ني 
فيرموكيول�يت، بذور �لخضر�و�ت، 
تقاوي، مو�د تعقيم، �لمستلزمات 
من  �لخضر�و�ت  لتكاثر  �أخرى 

�لمو�د �لثابتة في �لمشتل.

كتابة خصائص كل طريقة من طرق --
�لتكثير �لمختلفة للخضر�و�ت

تحديد �أنسب �لطرق لتكثير كل محصول --
�لبندورة،  )�لقرنبيط،  محاصيل  من 
�لباذنجان، �لفلفل، �لفاصولياء، �لكوسا(. 

و�لجد�ول -- �ل�أور�ق  �لمؤسسة  تسلم 
محاصيل  تكاثر  بطرق  �لمتعلقة 
�لخضر�و�ت بعد �لتاأكّد من صحتها.

تكاثر -- بطرق  خاصة  جد�ول 
وزر�عة �لخضر�و�ت.

نشر�ت وز�رة �لزر�عة عن طرق --
تكثير محاصيل �لخضر �لمختلفة 

�لتي تُزرع في فلسطين.  
�لتكاثر -- طرق  تبّين  لوحات 

�لمختلفة لمحاصيل �لخضر.

زيارة --  / �لعلمي  �لبحث 
و�أحيانا  �لمشتل  في  ميد�نّية 

في �ل�أرض �لد�ئمة.
حو�ر ومناقشة. --
�لعصف �لذهني.--
�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لتحّقق من: --
- عملية توزيع محاصيل �لخضر على 	

طرق �لتكاثر �لمناسبة لها.
- محاصيل 	 تكثير  طرق  تحديد  صحة 

�لخضر �لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين. 
- على 	 �لمختلفة  �لمناخ  عناصر  تاأثير 

�إنبات بذور �لخضر�و�ت ونمو �أشتالها.  
- طرق 	 من  طريقة  كل  خصائص 

�لتكاثر �لمختلفة للخضر�و�ت
- �لطرق لتكثير كل محصول 	 �أنسب 

�لبندورة،  )�لقرنبيط،  محاصيل  من 
�لباذنجان، �لفلفل، �لفاصولياء، �لكوسا(.

عند -- �لعامة  �لسلامة  �إجر�ء�ت  �تّباع 
لتكثير  �للازمة  �لمو�د  مع  �لتعامل 

محاصيل �لخضر.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب وجهاز �لعرض.-- �لحو�ر ومناقشة.--

�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات.--
كثار لمحاصيل �لخضر -- توثيق طرق �ل�إ

فلسطين  في  تُزرع  �لتي  �لمختلفة 
وخصائص كل طريقة. 

تكثير -- طرق  عن  بالحالة  ملف  فتح 
محاصيل )�لقرنبيط، �لبندورة، �لباذنجان، 
فيه  يبن  �لكوسا(  �لفاصولياء،  �لفلفل، 
و�لبيئة  �لزر�عة  وتاريخ  �لزر�عة  طريقة 

�لمستخدمة في �لعملية.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
كثار -- تسليم �لُمز�رع تقرير�ً عن طرق �ل�إ

لمحاصيل �لخضر �لمختلفة �لتي تُزرع 
في فلسطين وخصائص كل طريقة.

م  
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا
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�لمصادر و�لمر�جع �لعلمية �لخاصة --
بطرق تكثير �لخضر�و�ت.

قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل. --

حو�ر ومناقشة.--
 �لبحث �لعلمي.--

 رضا �لُمز�رعين عن �لتقارير و�لمعلومات --
�لتي حصلو� عليها.

مع -- �إعد�ده  تم  �لذي  �لتقرير  ملاءمة 
�لمعايير و�لمو�صفات.

م وِّ
أق ا

 �أقارُن بين �أشتال خضر�و�ت ُزرعْت بذوُرها في �ل�أرض �لد�ئمة مباشرًة، و�أخرى ُزرعْت بذورها في 
صو�ني �لتشتيل ثم نُقلْت �إلى �ل�أرض �لد�ئمة، و�أقوُم بتوثيق نتائج �لمقارنة.

اأتعلّم: ُطرُق تك�ثُر مح�صيل الَخضراوات

�أبحث عن طرق �إنتاج �ل�أشتال من �لبذور.

نش�ط )1( نظري:

طرق تكثير مح�صيل الخضراوات

يتّم تكثيُر محاصيل �لُخضر جنسّياً )�لتكثير �لبذري( �أو ل�جنسّياً )�لتكثير �لخضرّي(.

 اأّول�ً: التكثير الجنسّي )البذرّي(

وهي �لطريقة �لشائعة في عملّية تكثير محاصيل �لُخضر، ومن حسنات هذه �لطريقة �نخفاض تكاليفها، لكن غالباً ما 
َينتُج عن �ستخد�مها نباتاٌت تكون غير مماثلة للنباتات �ل�أم من ناحية �لطُّرِز �لّشكلّية، و�لطُّرِز �لجينّية، وقد تكون �أفر�د �لجيل 
أّمهات  �لناتج غير متماثلة مَع بعضها بعضاً. فظهرت في �لعالم �لمتقّدم شركاٌت ومختبر�ٌت مختّصة في �إنتاج �لبذور من �ل�
أّمهات  نتاج بذور مشابهة للاأمهات، ومتشابهة مع بعضها بعضاً، بحيث يتّم تلقيح �ل� �لمرغوبة، تقوم هذه �لشركات باإ

أّمهات بشكٍل نهائّي عن مصادر حبوب �للقاح �ل�أخرى.  �لمنتجة للبذور من مصدر و�حد من حبوب �للقاح، وتُعزل �ل�

ُطُرُق اإنت�ِج ال�أشت�ِل من البذور: 

تُزَرُع بذوُر �لخضر�و�ت في قطعِة �أرٍض صغيرٍة تُسّمى �لمنبَت �و �لمشتَل، وقد تُزرع في �أو�ٍن خاّصة تُسّمى صو�ني 
�لتشتيل، وبعد مرورها في مر�حل ِعّدة من �لنمّو و�لتّقسية، ووصولها �إلى �لحجم �لمناسب تُنقل �إلى �ل�أرض �لد�ئمة.   

نبات �لبذور، ونمّو �ل�أشتال �لناتجة عنها، ومن هذه �لظروف  وفي كلتا �لحالتين يجب �أْن تتوفّر ظروف خاّصة ل�إ
�لحر�رة، و�لرطوبة �أو�لتّظليل، و�لرّي، و�لتسميد.
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- الطريقة ال�أولى: صواني التشتيل
�إّن طريقَة �لتّكثير باستخد�م صو�ني �لتشتيل هي �أكثُر ُطرق �لتكثير شيوعاً في �لعالم، وهذه �لطريقة تُنتُج 
صابة بال�آفات. من �أجل  آفات �لحشريّة، �إذ� كانت �لبذور نفسها خاليًة من �ل�إ �أشتال�ً قويّة، وخالية من �ل�أمر�ض و�ل�
غلاق، ومعزولٍة تماماً عن �لبيئة �لمحيطة، فيما ُيعرف  ذلك يتّم �إنتاج �ل�أشتال بهذه �لطريقة في �أماكَن ُمحَكمِة �ل�إ
�لبيتموس مخلوطاً  �لزر�عّي. ُيستعمُل  بالّشاش  �لتّهوية  فيها فتحاُت  �لبلاستيكّية، وتُغطّى  �أو  �لزجاجّية  بالمشاتل 

بالفيرموكيول�يت كبيئٍة لزر�عِة بذوِر �لخضر�و�ت في �لّصو�ني.
لنجاح عملّية �لتشتيل بهذه �لطريقة يجب �أْن تتمَّ عملّية �لعناية بالبذور �لمزروعة بالّصو�ني و�ل�أشتال بعد 
نمّوها فيها بالّري �لد�ئم، و�لتسميد، و�لوقاية من �ل�آفات وغيرها، وعند وصول �ل�أشتال �إلى �لحجم �لمناسب تُنَقل 

مَع �لطوبارة �إلى �ل�أرض �لد�ئمة بعد تقسيتها.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم باإحضار جميع �أنو�ع صو�ني �لتشتيل �لمتوفّرة في �لّسوق.

نش�ط )2( عملي:

آتية في صو�ني �لتشتيل: �أقوم بالتّعاون مَع مجموعتي بزر�عة بذور �لخضر�و�ت �ل�

نش�ط )3( عملي:

�لمجموعة �ل�أولى: بذور �لقرنبيط و�لبندورة.
�لمجموعة �لثانية: بذور �لباذنجان و�لفلفل.

�لمجموعة �لثالثة: بذور �لفاصولياء و�لكوسا.
�أقارن بين �ل�أشتال في �لمجموعات �لثلاث �لسابقة من حيث:

حجم �ل�أشتال �لناتجة.. 1

�لعلامات غير �لطبيعية �لظاهرة على �ل�أشتال.. 2

سهولة قلعها من �لصو�ني.. 3

تماُسك �لمجموع �لجذرّي للاأشتال بعد قلعها من صو�ني �لتشتيل.. 4

مك�ن التدريب: المزرعة والمشتل. 

- الّطريقة الثّ�نية: زراعة البذور في المن�بت الّصغيرة.
�إلّ� في حال�ت قليلة جّد�ً عند �لُمز�رعين �لذين يستخدمون  وهذه �لطريقة �أصبحت غير مستخدمة حالّياً 
�لبذور �لبلديّة. تنقسم �لمنابت �إلى منابَت باردٍة وُمَدفّاأة، وفي مثل هذه �لحال�ت يجب �إعد�د �أرض �لَمنبت بشكٍل 

جّيد لتلائم زر�عة �لبذور فيها.
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من الضرورّي اأْن تتوفّر العوامل ال�آتية في اأرض المنبت: 

- تربٌة خصبٌة وخاليٌة من �ل�آفات.	

- تربٌة جّيدُة �لّصرف و�لتّهوية.	

-  تربُة �لمنبِت تكون معرضًة للّشمس.	

- تربٌة ذ�ت محتوى جّيد من �لمو�د �لعضويّة.	

- طول وعرض �لمنبت ُيسمح بعملّيات �لخدمة �لمختلفة.	
بهذه �لطريقة تُزرع �لبذور في تربة �ل�أحو�ض في سطور )x 10 7 سم(، وتُغطّى بالتر�ب، بحيث ل� تكون 
نبات. تُروى �لمنابُت بعد زر�عتها من �أعلى بقطعِة خيش، �أو باستخد�م �لرّي �لناعم؛  �لبذوُر عميقًة لمنع تاأخير �ل�إ
آفات،  نبات تتّم خدمة �لمنابت، وذلك بالتّسميد، و�لرّي، ومكافحة �ل� لمنع تناثُر �لبذور، �أو تغيُّر مكانها. بعَد �ل�إ

و�لتعشيب، وعند وصولها �إلى �لحجم �لمناسب تُنَقُل �إلى �ل�أرض �لد�ئمة.

�أناقُش مَع مجموعتي سبَب رّي �لمنابت قبل قلع �ل�أشتال منها، لَِنْقلها �إلى �ل�أرض �لد�ئمة. 

نش�ط )4( نظري:

�أبحُث في مكتبة �لمدرسة عن �لعمق �لمناسب لزر�عة �لبذور في �لمنابت.

نش�ط )5( نظري:

�أقوُم بالتعاون مَع مجموعتي باإنشاء منبٍت بارٍد، ومنبٍت د�فئ.      مك�ن التدريب: المزرعة والمشتل.

نش�ط )6( عملي:

 ث�نيً�: التّكثير اللاجنسّي اللابذرّي )الخضرّي(

آتية: وهو ذلك �لتكثير �لذي يتم باستخد�م �أّي جزٍء خضرّي �أو جذرّي من �لنبات، وُيستخَدم في �لحال�ت �ل�

- �إنتاج نباتات مطابقة للاأّمهات تماماً من ناحية �لطُُّرز �لجينّية و�لّشكلّية.	

- صعوبة تكثير �لنباتات بالبذور، كما هو في �لبصل و�لثوم و�لبطاطا.	

من عيوب هذه الطريقة: 

- �لتكلفُة �لعاليُة مقارنًة بُِطرق �لتكثير بالبذور.	

- أّمهات �إلى �ل�أجيال �للاحقة.	 �نتقال �ل�أمر�ض حيث �إّن من �لّسهل �نتقاَل �ل�أمر�ض عند �ستخد�م �لتكثير �لخضرّي من �ل�
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من ُطرِق التّكثير الخضرّي 

الّدرن�ت: وهي ساٌق �أرضّيٌة متحّورة، تحّورت من وظيفتها �لرئيسّية �إلى وظيفة تخزين �لمو�د �لغذ�ئّية فيها.. 1

يوجُد على جسم �لّدرنة عيوٌن تحتوي على بر�عَم خضريٍّة، وعند نمّو هذه �لبر�عم نحصُل منها على نباتاٍت جديدة.

بالُبرعم . 2 �لعليا محيطًة  �لجهة  �ل�أور�ق من  �لّسفلى، وتنمو  �لجهة  �لجذور من  ال�أبص�ل: وهي ساٌق قرصّية تخرج 
�لطّرفّي، مثل: �لبصل و�لثّوم.

زراعة ال�أنسجة النب�تّية: تتم باستخد�م مجموعٍة من �لخلايا �أو �ل�أنسجة، وتُزرع في �لمختبر�ت في بيئاٍت خاّصة. . 3
ومن �أهّم �ستخد�ماتها �إنتاج �أشتال خالّية من �ل�أمر�ض وخصوصاً �ل�أمر�ض �لفيروسّية. 

�أقوم بالتّعاون مع مجموعتي بزر�عة درناِت �لبطاطا كاملًة ومقسمًة على �أْن يحتوَي كلُّ قسٍم عيناً خضريّة 
أقّل.               مك�ن التدريب: المزرعة والمشتل. و�حدة على �ل�

نش�ط )7( عملي:

�أقوُم بالتّعاون مع مجموعتي بزر�عة �لبصل في �ل�أرض �لد�ئمة.               مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )8( عملي:

1- قارن بين �لتكثير �لبذرّي و�لتكثير �لخضرّي.

2- ما �لمقصود بكلٍّ مّما ياأتي؟
      -  زر�عة �ل�أنسجة.                - �ل�أبصال.   

3- ما وظيفُة درناِت �لبطاطا؟ ولماذ� ُسّميْت بالّساق �لمتحّورة؟

ال�أسئلة
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زر�عة  ُطرِق  �أفضل  عن  بال�ستفسار  فقام  بالخضر�و�ت،  �أرِضِه  زر�عَة  ُمز�رُع  يريد  وصف الموقف التعليمّي: 

�لخضر�و�ت، وخدمتها بعد �لّزر�عة.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

�لوثائق �لمتوفرة لدى �لُمز�رع. --
زر�عة -- طرق  توّضح  نشرة 

محاصيل �لخضر�و�ت.
�لطرق -- �أنسب  تبّين  جد�ول 

بعد  �لخدمة  عمليات  جر�ء  ل�إ
�لزر�عة. 

خدمة -- عمليات  توّضح  صور 
في  �أو  �لحقل  في  �لخضر�و�ت 

�لبيوت �لبلاستيكية.
تبّين -- فيديوهات  �لتكنولوجيا: 

�لخدمة  لعمليات  �لمثلى  �لطرق 
بعد زر�عة محاصيل �لخضر�و�ت.

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لتعلم �لتعاوني / مجموعات.--

�أجمع بيانات من �لُمز�رع عن: مساحة --
�لتي  و�لمحاصيل  وموقعها،  �أرضه، 
خبر�ت  من  لديه  وما  زر�عتها،  يريد 

سابقة في هذ� �لمجال.
�أجمع �لبيانات عن:--

- �لخضر 	 محاصيل  زر�عة  طرق 
�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين. 

- جمع معلومات عن عمليات �لخدمة 	
بعد زر�عة محاصيل �لخضر�و�ت.

- جمع معلومات عن �أهد�ف وفو�ئد 	
عمليات �لخدمة بعد �لزر�عة.

- �أنسب طرق �لخدمة بعد �لزر�عة لكل 	
محصول من محاصيل �لخضر.

- �حتياجات �لُمز�رع من �لتدريب.	
ه�

حلّل
أ  وا

ت
�ن�

لبي
ع ا

جم
أ ا

قرطاسيه وحاسوب .--

�لبحث �لعلمي/�لمصادر و�لمر�جع.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--

�لتعلم �لتعاوني /  مجموعات. --
�ستمطار   / �لذهني  �لعصف 

�ل�أفكار.

�لخضر�و�ت -- زر�عة  طرق  تحديد 
وعمليات �لخدمة بعد �لزر�عة.

�لتي -- �لخدمة  عمليات  تتابع  ترتيب 
تحتاجها �لخضر�و�ت  بعد �لزر�عة.

عناصرها -- بجمع  للعمل  خطة  �إعد�د 
مو�قف  في  �لُمز�رعين  دمج  تتضّمن 
تعليمية وتنتهي بتسليم �لُمز�رع تقرير�ً 
بعد  �لخضر�و�ت  عن عمليات خدمة 

زر�عتها.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التعلُّمّي)4-2(: 
ُطرُق زراعة الخضراوات، وعملّي�ت الخدمة بعد 

الزراعة.
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خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
قرطاسية.--
جر�ر زر�عي، فر�مة، محاريث، --

�أمشاط  مجارف،  فؤوس، 
�لمختلفة،  �لري  �أنابيب  �لتربة، 
بذور،  �لتربة(  )�أغطية  ملش 

�أشتال، تقاوي �لخضر�و�ت.
جهاز حاسوب.--
قطع �أرض صالحة للزر�عة.--
�أسمدة عضوية وكيمائية.--
عينات من نباتات �لخضر�و�ت.--

�لتعلم �لتعاوني/  مجموعات.--

�لحو�ر و�لمناقشة.--

كتابة �لطرق �لمناسبة لزر�عة محاصيل --
�لخضر �لمختلفة.

بعد -- �لخدمة  عمليات  تتابع  تحديد 
�لزر�عة لمحاصيل �لخضر�و�ت �لمنوي 

زر�عتها.
كتابة خصائص كل عملية من عمليات --

�لخدمة بعد �لزر�عة.
خدمة -- عمليات  تنفيذ  كيفية  توضيح 

�لخضر�و�ت بعد زر�عتها.
�لخدمة -- وتقديم  �لزر�عة  عملية  تنفيذ 

�لمناسبة للمزروعات.

ّفذ
أن ا

زر�عة -- بطرق  خاصة  جد�ول 
�لخضر�و�ت.

عن -- �لزر�عة  وز�رة  نشر�ت 
�لخضر  محاصيل  خدمة  طرق 
كل  وخصائص  �لزر�عة  بعد 
طريقة وتاأثيرها على نمو و�إنتاج 

محاصيل �لخضر�و�ت
صور عن طرق خدمة محاصيل --

�لخضر بعد �لزر�عة.

�لعمل --  / �لعلمي  �لبحث 
�لميد�ني �لمباشر في �لمزرعة.

حو�ر ومناقشة --
�لعصف �لذهني.--

ق من:-- �لتحقُّ
-  عملية توزيع محاصيل �لخضر على 	

�لطرق �لمناسبة لزر�عتها.
- صحة تحديد عمليات �لخدمة بعد 	

زر�عة محاصيل �لخضر�و�ت.
- �لخدمة 	 عمليات  تاأثير  وضوح 

�لمحاصيل  نمو  على  �لزر�عة  بعد 
و�إنتاجيتها.

- �آلية عمل كل طريقة من طرق زر�عة 	
محاصيل �لخضر�و�ت وخدمتها.

- �إجر�ء�ت �لسلامة �لعامة عند �لتعامل 	
مع �لمو�د �للازمة لزر�عة �لخضر�و�ت.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب وجهاز �لعرض.-- �لحو�ر ومناقشة.-- �لخضر�و�ت -- زر�عة  طرق  توثيق 

�لمختلفة وخصائص كل طريقة. 
خدمة -- عمليات  خطو�ت  توثيق 

�ل�أرض  في  �لزر�عة  بعد  �لخضر�و�ت 
�لد�ئمة وملحوظاتهم حول كل خطوة.

فتح ملف بالحالة يوّضح  طرق زر�عة --
�لزر�عة  وتاريخ  �لزر�عية  �لمحاصيل 
وعمليات �لخدمة �لمطلوبة في فتر�ت 

نمو و�إنتاج محاصيل �لخضر.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
�لطرق -- �أفضل  عن  تقرير�ً  �لُمز�رع  تسليم 

لزر�عة �لخضر�و�ت وخدمتها بعد �لزر�عة.

م  
ِّ َقد

أ  وا
ثّق

أو ا
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�لمصادر و�لمر�جع �لعلمية �لخاصة --
بطرق زر�عة �لخضر�و�ت وطرق 

�لخدمة بعد �لزر�عة.
قو�ىم �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
 بحث علمي.--

زر�عة -- بطرق  �لخاص  �لتقرير  ملاءمة 
�لخضر�و�ت وخدمتها بعد �لزر�عة مع 

�لمعايير و�لمو�صفات.
حول -- �لمعرفة  عن  �لُمز�رع  رضا   

�لخضر�و�ت  لزر�عة  �لطرق  �أفضل 
�لتقرير  وعن  �لزر�عة،  بعد  وخدمتها 

�لذي تم �إعد�ده.

م وِّ
أَق ا

تتاُبع خطو�ت �إعد�د �ل�أرض لزر�عة �لخضر�و�ت.

اأن�قش:

اأتعلّم: ُطرُق زراعة الخضراوات، وعملّي�ت الخدمة بعد الزراعة.

�أبحث عن �لعو�مل �لتي تؤثر في تحديد عمق زر�عة �لبذور.

نش�ط )1( نظري:

 طرق زراعة الخضراوات، وعملّي�ت الخدمة بعد الزراعة

تُزرع محاصيل �لخضر�و�ت �إّما في �لحقول �لمكشوفة، �أو تحت منشاآت خاصة تُسّمى �لدفيئات )بيوت بلاستيكّية، 
بيوت زجاجّية، و�أنفاق بلاستيكّية(.

1  الزراعة المكشوفة: 
�لزر�عّية  �لعملّيات  بالقيام بجميع  �لمنوي زر�عتها، وذلك  �ل�أرض  للزر�عة، وهي تهيئة قطعة  �ل�أرض  اأّول�ً: �إعد�د 

نبات �لبذور، ونمّو �ل�أشتال، وتتلّخص هذه �لعمليات فيما ياأتي:  �للازمة لتوفير �لبيئة �لمناسبة ل�إ

اإض�فة السم�د البلدّي:  - الحراثة و

�إّن حر�ثة �ل�أرض بعد توزيع وفرد �لسماد �لبلدّي �لمختمر من �أهّم عملّيات �لزر�عة، وُيؤخذ بعين �ل�عتبار عند 
تنفيذ �لحر�ثة، �أْن يكون عمُق �لحر�ثة مناسباً، بحيث ُيخلُط �لّسماد �لبلدّي مع �لتربة تماماً، وتتّم �لحر�ثة عندما 

تكون �ل�أرض مستحرثة )موفرة(.

 �أناقش مع معلمي وزملائي �أهمّية �أن تكون �لتربة مستحرثة عند �إجر�ء عملية �لحر�ثة. 

اأن�قش:
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اأهمّية الحراثة لزراعة الخضراوات:

تفكيك �لتّربة لتسهيل عملّية زر�عة �لبذور و�ل�أشتال، وزيادة كمّية غاز �ل�أكسجين فيها، عن طريق تحسين . 1
�لتهوية، وزيادة نفاذيّة �لتربة.

�إز�لة �ل�أعشاب و�لنباتات �ل�أخرى، وبقايا �لمحصول �لّسابق، حيث �إنّه من �لُمفّضل طمُر �ل�أعشاب وبقايا . 2
�لتربة من �لمو�د �لعضويّة، وبالتّالي تحسين  �لمحصول �لسابق، وخلطها بالتربة؛ وذلك لزيادة محتوى 

خو�ص �لتربة. 
خلط �ل�أسمدة �ل�أساسّية و�لعضويّة في �لتربة. . 3
تحسين �لمستوى �لرطوبي للتربة.. 4
آفات فيها. . 5 تعريض �لتربة للشمس و�لهو�ء؛ ما يؤّدي �إلى تقليل �أعد�د �ل�
حرث �لتربة على �أعماٍق مختلفة، خصوصاً �إذ� كانت قد تعّرضت للضغط في �لسابق.. 6
بعد حر�ثة �ل�أرض يتّم تسهيل وتسوية سطح �لتربة، وتخطيطها للزر�عة بما يناسب �لمحصول �لمر�د زر�عته.. 7

تحضير �ل�أرض لزر�عة �لخضر�و�ت.

نش�ط )2( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتحضير �ل�أحو�ض وزر�عتها ببذور �لخضر�و�ت.   مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )3( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتحضير �لمصاطب وزر�عتها ببذور و�أشتال �لخضر�و�ت. مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )4( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتغطية �لمصاطب بالبلاستيك �ل�أسود )�لملش(، وتثقيبه عند �أماكن زر�عة �ل�أشتال.

مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )5( عملي:

 ث�نيً�: زراعة الخضراوات )بذور واأشت�ل اأو اأجزاء خضرية(
أتلام، �أو �ل�أحو�ض، �أو �لمصاطب.  �أ- زر�عة �لبذور في �ل�أرض �لد�ئمة، وتتم بعدة طرق: �ل�

و�أثناء عملّية �لزر�عة تُغطّى �لبذور بطبقة من �لتر�ب، بحيث يكون عمق �لبذور 2-3 �أضعاف قُطر �لبذرة. 
هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي تؤثّر في عمق زر�عة �لبذور، وهي: 
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- �أعماق 	 فُتزَرع بذور �لخّس و�لجزر على  �لبذور،  مع حجم  �لزر�عة طرديّاً  �لبذور: ويتناسب عمق  حجم 
صغيرة لِِصَغر حجمها، بينما تُزَرُع بذور �لفاصوليا و�لبازيلاء على �أعماق �أكبر.

- نوع �لتربة ودرجة رطوبتها: تُزَرُع �لبذور على �أعماق كبيرة نسبّياً في �لتربة �لرملّية ذ�ت �لمحتوى �لقليل 	
من �لرطوبة، بينما تُزرع على �أعماق �أقّل في �لتربة �لمائلة �إلى �لطينّية ذ�ت �لمحتوى �لرطوبي �لعالي.

- درجة حر�رة �لتربة: يتناسب عمق �لزر�عة تناسباً طرديّاً مع درجة حر�رة �لتربة.	

�أناقش مع مجموعتي �لعبارة �لسابقة، و�أدّوُن نتائج �لنقاش. 

نش�ط )6( نظري:

)يتن�سب عمق الزراعة تن�سبً� طردّيً� مع درجة حرارة التربة( 

 - و�أكتب نتيجة �لنقاش في �لكّر�س �لخاّص. 

يعتمد تخطيط �لتربة للزر�عة على مسافات �لزر�عة )�لمسافة بين �لخطوطـ وبين �لنباتات في �لخط نفسه(، 
وهذ� يحّدد عدد �لنباتات في وحدة �لمساحة )كثافة �لزر�عة(، تعتمد كثافة �لزر�عة على عو�مل عديدة، 

منها: توفُّر �لمياه، وصنف �لمحصول، وخصوبة �لتربة، ودرجات �لحر�رة �لسائدة في موسم �لزر�عة.

 بالتّعاون مَع مجموعتي �أقوُم باإعد�د جدوٍل يبّين مسافات �لزر�عة لمحاصيل �لخضر�و�ت، �لتي تُزرع في 
فلسطين، بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة. 

نش�ط )7( نظري:

    ب- زر�عة �ل�أشتال في �ل�أرض �لد�ئمة: بعد زر�عة �لبذور في �لمشتل تنتج �أشتاٌل في عملّية تُعرُف بالتشتيل، 
وعندما يصبح حجم �ل�أشتال وعمرها مناسبْين للزر�عة في �ل�أرض �لد�ئمة نقوم بعملّية �لتّقسية، وتتّم هذه 
�لعملّية بنقل �ل�أشتال �إلى خارج �لمشتل، �أو خارج �لِمظلّة، وفَق ظروف �لطقس �لسائد في ذلك �لوقت، 

وتُتَرك تحت �لظروف �لجويّة مدًة مناسبًة لتهيئتها للحياة �لجديدة في �لحقل �لد�ئم. 

آتية، و�أقوم بتدوين نتائج �لنقاش: �أناقُش مع مجموعتي �لعبار�ت �ل�

نش�ط )8( نظري:

- عملّية �لتقسية مهمٌة جّد�ً لنجاح زر�عة �ل�أشتال في �لحقل �لد�ئم. 	

- ُل زر�عة �ل�أشتال في �أوقات �نخفاض درجات �لحر�رة. 	 ُيفضَّ

- تجري عملّية زر�عة �ل�أشتال تحت �لرّي.	
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ث�لثً�: خدمة مح�صيل الخضراوات بعد الزّراعة.
وهي �لعملّيات �لزر�عّية �للازمة من بد�ية زر�عة �ل�أشتال في �لحقل �لد�ئم حتى �نتهاء �لمحصول.

اأ- الترقيع والخّف:

�لترقيع: هو �إعادة زر�عة �ل�أشتال �لغائبة في �لمكان �لمخّصص لزر�عتها، �أو �ل�أشتال �لمّيتة، وتجرى �لعملّية 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ �لزر�عة.

�لخّف: هو �إز�لة �ل�أشتال �لز�ئدة؛ وذلك لمنع �لمنافسة، وتتّم بعد زو�ل خطر موت �ل�أشتال.

ب- العزق والتحضين )الحراثة السطحّية(: وهي عملّيُة تفكيك �لتربة �لسطحّية؛ للتّخلّص من �ل�أعشاب، 
آلّية  �ل� �لعز�قات  �أو  �ليدويّة،  �ل�أدو�ت  �لتربة، وتجرى باستعمال  بالتربة، وتحسين تهوية  �لنباتات  وتحضين 
في �لمساحات �لكبيرة. تُجرى عملّيُة �لعزق عدة مر�ت وفَق نمّو �ل�أعشاب و�لحشائش �لمنافسة للنباتات. 

ولصعوبة �لعزق في �لمساحات �لكبيرة جّد�ً فقد �سُتبِدَل �لعزق باستعمال مبيد�ت �ل�أعشاب، و�أغطية �لتربة 
)�لملش(، وبسبب �ل�أضر�ر �لناتجة من �ستخد�م مبيد�ت �ل�أعشاب في حقول �لخضر�و�ت �أصبح �ستخد�م 

مبيد�ت �ل�أعشاب على نطاٍق ضّيٍق جد�ً، و�نتشر �ستعمال �لملش على نطاٍق و�سع.
�لملش )�أغطية �لتربة(: هو غطاٌء بلاستيكّي تتّم تغطية �لمصاطب به، ويتم َثقُبُه في �لمكان �لمخّصص لزر�عة 

�ل�أشتال، بحيث تكون مساحة �لثقب كافيًة لزر�عة �ل�أشتال.

فوائد استعم�ل الملش:

- تدفئة منطقة �لجذور، وغالباً ما ُيستخدم �لملش �لشّفاف لهذ� �لغرض.	

- منُع نمّو �ل�أعشاب.	

- منُع �نتشار بعض �ل�أمر�ض من خلال عدم ملامسة �لنباتات للتربة.	

- منُع تبّخر �لماء، وبالتّالي توفير مياه �لرّي.	

- �لتعقيم بالمبيد�ت �لغازيّة �أو �لحر�رة.	

�أناقش مع معلمي وزملائي فو�ئد تحضين �ل�أشتال �أو �لتقاوي �لمزروعة. 

نش�ط )9( نظري:

بالتّعاون مَع زملائي �أقوُم بفرد �لملش في مزرعة �لمدرسة.                  مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )10( عملي:
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نتاج، وتكون هذه �لعملّية  جـ- الرّي: وهي عملّيُة تزويد �ل�أشتال بالماء �لكافي من �أجل �ستمر�ر عملّية �لنمّو و�ل�إ
في جميع مر�حل نمّو و�إنتاج محاصيل �لُخضر.

آتية: تختلف �حتياجات محاصيل �لخضر للرّي وفَق �لعو�مل �ل�

- �لظروف �لجويّة: �لحر�رة، و�لرطوبة، وسرعة �لرياح، وجميعها تؤثّر في عملية �لنتح و�لتبّخر.	

- نوع �لتربة: كلما كانت �لتربة تميل �إلى �لرملّية كان �حتياج �لمحصول �لمزروع فيها �أكبر لمياه �لرّي، 	
وعلى عكس ذلك عندما تميل خصائص �لتربة للطينّية.

- نوع �لمحصول: هناك محاصيل تتحّمل �لجفاف نوعاً ما، مثل: �لخيار، و�لكوسا، و�لبندورة، و�أخرى 	
باأنّه في كلتا  ل� تتحّمل �لجفاف وحّساسة له، مثل: �لخضر�و�ت �لورقية، �لخّس و�لسبانخ. علماً 

نتاج �لمطلوب. �لحالتين يجب �أْن يكون �لرّي بكمّيات كافيٍة حتى يحصل �لُمز�رع على �ل�إ

- مرحلة نمّو �لنباتات.	

- كثافة �لزر�عة.	

بِرْفقِة زملائي ومعلمي �أقوُم بجولة في مزرعة �لمدرسة؛ للاطّلاع على ُطرِق �لرّي �لمختلفة �لُمستخدَمة في 
�لمدرسة، ومقارنة هذه �لطُّرق مع بعضها بعضاً.    مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.

نش�ط )11( عملي:

د- التّسميد:

آتية للحقول �لمكشوفة و�لبيوت �لبلاستيكّية �لمزروعة بالخضر�و�ت: تُضاف �ل�أسمدة �ل�

- �ل�أسمدة �لعضويّة: تُضاف �ل�أسمدُة �لعضويّة �أثناء �إعد�د �ل�أرض للزر�عة، وتُخَلط مَع �لتّربة خلال 	
�لحر�ثة �ل�أولى.

- �ل�أرض 	 �إعد�د  �أثناء  وتضاف  و�لبوتاسّية،  �لفوسفاتّية  �ل�أسمدة  وهي  �ل�أساسّية:  �لكيماويّة  �ل�أسمدة 
للزر�عة، وتُخلط في �لحر�ثة �ل�أولى مع �لتربة.

- �لنادرة: تُضاف جميعها على دفعات وفَق حاجة 	 �لغذ�ئّية  �لنيتروجينّية و�لمركّبة و�لعناصر  �ل�أسمدة 
نتاج. �لنبات، طيلة فترة �ل�إ

وذلك  �لنبات،  يحتاجها  �لتي  �لمعدنّية  �لعناصر  �أهمّية  عن  تقرير  باإعد�د  �أقوُم  �لمجموعات  مع  بالتّعاون 
لكترونّية. بالرجوع �إلى �لمكتبات �ل�إ

نش�ط )12( نظري:

 هـ- مك�فحة ال�آف�ت: تتّم مكافحُة �ل�أمر�ض، و�لحشر�ت، و�لعناكب، و�لديد�ن �لثعبانّية ) �لنيماتود�( �لتي 
صابة بها �لحّد �ل�قتصادّي. تُسّبُب خفَض �إنتاجّية �لمحصول كّماً ونوعاً، �إذ� تجاوز مستوى �ل�إ
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يتم تحديد نوِع  �أو غير سليمة من مكاٍن معّين، وفي حّصٍة صفّيٍة  نباتات مصابة،  باإحضار عّينات  �أقوم 
صابة على كّل عّينة.         مك�ن التدريب: غرفة الصف والمزرعة. �ل�إ

نش�ط )13( عملي:

آفات �لتي تصيب �لخضر�و�ت في مزرعة  بالتّعاون مَع طلبة �لّشعبة �أقوُم بجولٍة في �لمزرعة؛ للتّعرُّف على �ل�
�لمدرسة.               مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.

نش�ط )14( عملي:

2  الزّراعُة المحمّية: 
أنفاق �للابلاستيكّية، �أو �لبيوت �لزجاجّية. هي زر�عُة �لخضر�و�ت في �لبيوت �لبلاستيكّية، �أو �ل�

اأ- ميزات الزراعة المحمّية.

- �إنتاج �لخضر�و�ت خارج موسم �إنتاجها �لطبيعّي.	

- �لتّحكّم في �لعو�مل �لُمناخية �لتي تؤثّر في نمّو �لنباتات.	

- نتاجّية لوحدة �لِمساحة.	 زيادة �ل�إ

- �إنتاج ثمار بنوعّيٍة جّيدٍة، حيث �إّن �إنتاجها بهذه �لطريقة ل� ُيعّرضها للظّروف �لجويّة �لخارجّية.	

- �إدخال �إصناٍف هجينة ذ�ت �إنتاجّية عالية، وهذه �ل�أصناف غير متاأقلمة فيما لو ُزرعت خارج �لبيوت �لمحمّية.	

- توفير فُرص عمل.	

بالتّعاون مَع مجموعتي �أقوُم بالتّعّرف �إلى �أنو�ع �لبيوت �لمحمّية، وعمل مخطّطات لكّل نوٍع منها، وتجميع 
مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة. صور لمختلف �أنو�ع �لبيوت �لمحمّية.        

نش�ط )15( نظري:

ب- العملّي�ت الزراعّية في البيوت المحمّية:

آتية: وهي �لعملّيات �لزر�عّية نفسها في �لّزر�عات �لمكشوفة، ُيضاف �إليها �لعملّيات �ل�

ربّص �لتّربة: بعد تنظيف �لتّربة من بقايا �لمحصول �لسابق، وجمع مخلّفات �لمحصول �لسابق، و�أّي . 1
شباع. ُيستخَدُم في عملّية �لّربص نظاُم �لرّي  عائٍق �آخر و�لتخلّص منها، نقوم برّي �ل�أرض لدرجة �ل�إ
نفسه �لُمستخدم للزر�عة، وبعد �أْن تُصبح �ل�أرض مستحرثًة نقوم بعملّية �لحر�ثة. تتّم هذه �لعملّية غالباً 
في �ل�أر�ضي ذ�ت �لملوحة �لمرتفعة نسبّياً، وذلك لغسل �ل�أملاح بعيد�ً عن منطقة �لجذور؛ ونظر�ً لقلّة 

مياه �لرّي ل� تُستخدم هذه �لعملّية في �لمناطق �لجبلّية في فلسطين.
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�إّن �لقيام بعملّية �لّربص ُيحّقق �لقضاَء على نسبٍة عاليٍة من �ل�أعشاب، وبالتّالي ُيخّفف عملّيات �لعزق 
�لتي تحتاج �إلى �لكثير من �ل�أيدي �لعاملة، وتهدف �أيضا �إلى خلط �لّسماد �لبلدّي في �لتربة وتفكيكها، 

وهذ� �إضافًة �إلى ما ُذكَر سابقاًً، وهو غسل �ل�أملاح بعيد�ً عن منطقة جذور محاصيل �لخضر�و�ت.

�لحر�ثة و�لتسميد �ل�أساسّي: كما ورد في عملّيات خدمة �لزر�عة �لمكشوفة.. 2

�إنشاء �لمصاطب.. 3

تجهيز خطوط �لرّي.. 4

فرد �لملش.. 5

تعقيم �لتربة . 6

زر�عة �ل�أشتال �أو �لبذور د�خل �لدفيئات.. 7

�لتقليم . 8 �إليها عملّيات  �لمكشوفة ُيضاف  �لزر�عة  �لزر�عة: وهي كما وردت في  بعد  �لخدمة  عملّيات 
و�لتسليق.

�أقوم بالتعاون مع مجموعتي بتجهيز �لمصاطب، وتركيب شبكة �لرّي، ومن ثّم َفرُد �لملش.
مك�ن التدريب: البيوت البلاستيكّية في مزرعة المدرسة.

نش�ط )16( عملي:

بالتّعاون مع مجموعتي �أقوم بتسليق �لبندورة، وتقليمها، وتسليق �لخيار، وتسنيد �لفلفل.
مك�ن التدريب: الدفيئ�ت في مزرعة المدرسة.

نش�ط )17( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بعملية قطف ثمار �لبندورة، �لخيار، �لفاصوليا، �لفلفل. 
مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.

نش�ط )18( عملي:

1- ما �لمقصود بكلٍّ مّما ياأتي: تحضين �ل�أشتال، �لحر�ثة، �لتسميد �ل�أساسّي؟

آتية في مسافات �لزر�عة: 2- كيف تؤثّر �لعو�مل �ل�
         �لحر�رة، خصوبة �لتربة، صنف �لمحصول، رطوبة �لتربة؟

ال�أسئلة
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من  بمجموعٍة  �أر�ضيهم  زر�عة  في  ويرغبون  �لُمز�رعين،  من  مجموعٌة  �لمدرسَة  ز�ر  وصف الموقف التعليمّي:  

نتاج �لخيار، �لباذنجان، �لكوسا، �لبطيخ، و�لّزهرة. محاصيل �لخضر، ويبحثون عن �لخطو�ت �لمناسبة ل�إ

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق �لُمز�رعين. --
وتتابع -- خطو�ت  توّضح  نشرة 

لمحاصيل  �لزر�عية  �لعمليات 
�لخضر�و�ت.

جد�ول تبّين �لطرق و�لعمليات --
بالمحاصيل  �لخاصة  �لزر�عية 

موضوع �لبحث.
زر�عة -- مو�عيد  يوّضح  جدول 

�لتقاوي  �لخضر�و�ت، وكمية 
ومسافات  للزر�عة،  �لمطلوبة 
نتاج �لمتوقّع. �لزر�عة، وكمية �ل�إ

آفات -- �ل� عن  فيديو  �لتكنولوجيا: 
�لتي تصيب محاصيل �لخضر�و�ت 

�لمذكورة.

�لتعلم �لتعاوني /   مجموعات. --
ميد�نّية -- علمي/زيارة  بحث 

ل�أرض �لُمز�رعين. 
�لحو�ر و�لمناقشة.--

عن -- �لُمز�رعين  من  �لبيانات  �أجمع 
مساحات �ل�أرض �لمنوي زر�عتها بكل 
�لمذكورة،  �لمحاصيل  محصول من 
موقع �ل�أرض، و�لمحاصيل �لتي كانت 
وعن  �ل�أرض،  هذه  في  سابقاًً  تُزرع 
�لُمز�رعين  يملكها  �لتي  �لمهار�ت 
�لمحاصيل وكيفية  حول زر�عة هذه 

خدمتها بعد �لزر�عة.
�أجمع �لبيانات عن:--

- طرق تتابع عمليات زر�عة محاصيل 	
�لخضر�و�ت �لمطلوبة. 

- عمليات �لخدمة بعد زر�عة محاصيل 	
�لخضر�و�ت.

- لزر�عة 	 �لملائمان  و�لتربة  �لمناخ 
�لمحاصيل �لمذكورة.

- كمية �لتقاوي �للازمة لزر�عة محاصيل 	
�لخضر�و�ت.

- مسافات �لزر�عة.	
- مو�عيد زر�عة �لخضر�و�ت.	
- �أصناف �لخضر�و�ت.	
- �لوصف �لنباتي للخضر�و�ت �لمذكورة.	
- آفات �لتي تصيب �لخضر�و�ت.	 �ل�

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

الموقف التعليمّي التعلُّمّي)5-2(: 
 اإنت�ج الخضراوات



59

قرطاسيه وحاسوب. --
�لخضر�و�ت -- نباتات  عينات 

�لمذكورة في وصف �لموقف 
�لتعليمي.

�لمصادر --  / �لعلمي  �لبحث 
و�لمر�جع.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني /  مجموعات.--

عمليات -- وتتابع  زر�عة  طرق  تحديد 
�لخدمة للمحاصيل �لمذكورة.  

وتتابع -- زر�عتها  طريقة  توضيح 
وصول�  �لمختلفة  �لزر�عية  �لعمليات 

نتاج. �إلى �لمر�حل �ل�أخيرة من �ل�إ
زيارة -- تتضّمن  للعمل،  خطة  �إعد�د 

�جر�ء�ت  وتطبيق  �لُمز�رعين،  �أرض 
�لموقف �لتعليمي في �أر�ضيهم، وتسليم 
�لزر�عة  �لُمز�رعين تقارير تتضّمن طرق 
و�ل�أصناف  بعدها،  �لخدمة  وعمليات 
آفات �لتي تصيب تلك �لمحاصيل. و�ل�

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
قرطاسية.--
جر�ر زر�عي، فر�مة، محاريث، --

فؤوس، مجارف، �أمشاط �لتربة، 
ملش  �لمختلفة،  �لري  �أنابيب 
�أشتال،  بذور،  �لتربة(  )�أغطية 
مبيد�ت،  �لخضر�و�ت،  تقاوي 

�أدو�ت رش �لمبيد�ت.
نباتات خضر�و�ت كاملة �لنمو.--

/ مجموعات -- �لتعاوني  �لتعلم 
للتطبيق في �لمزرعة.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لبحث �لعلمي / زيارة ميد�نّية.--

كتابة �لطرق �لمناسبة لزر�عة محاصيل --
�لخضر.

ترتيب وتتابع جميع �لعمليات �لزر�عية --
�لمطلوبة.

وصف �لفروقات في خصائص �لعمليات --
�لزر�عية للمحاصيل �لمذكورة.

توضيح �ل�أصناف �لمنوي زر�عتها.--
تجهيز �ل�أرض للزر�عة.--
�لخدمة -- وتقديم  �لزر�عة  تنفيذ عملية 

�لمناسبة.
بعض -- �أصابت  �لتي  آفات  �ل� رصد 

�لمحاصيل.
زر�عة -- حول  تقارير  �لُمز�رعين  تسليم 

محاصيل �لخضر�و�ت وعمليات خدمتها 
آفات �لتي تصيبها. و�أصنافها و�ل�

ّفذ
أن ا

وتتابع -- بطرق  خاصة  جد�ول 
عمليات زر�عة �لخضر�و�ت.

عن -- �لزر�عة  وز�رة  نشر�ت 
محاصيل  و�إنتاج  زر�عة  طرق 
�لخضر، وخصائص كل طريقة 
وتاأثيرها على نمو و�إنتاج محاصيل 

�لخضر.

�لبحث �لعلمي/ زيارة ميد�نّية.   --
حو�ر ومناقشة. --
�لعصف �لذهني. --
�لتعليم �لتعاوني /  مجموعات.--

�لتحّقق من:--
- تحديد تتابع �لعمليات �لزر�عية. 	
- وعمليات 	 �لطرق  تحديد  صحة 

�إنتاج محاصيل �لخضر�و�ت.
- صحة تحديد �لمناخ و�لتربة �لمناسبة 	

لكل محصول.
- زر�عة 	 ومسافات  مو�عيد  صحة 

�لخضر�و�ت.

ّقق
ح

أت ا
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و�إنتاج -- صور عن طرق زر�عة 
محاصيل �لخضر. 

صور عن مسافات �لزر�عة.--

- آفات �لتي تصيب كل محصول من 	 �ل�
�لمحاصيل.

- جاهزيّة �ل�أرض للزر�عة.	
- �لتقّيد باإجر�ء�ت �لسلامة �لعامة عند 	

لزر�عة  �للازمة  �لمو�د  مع  �لتعامل 
�لخضر�و�ت.

حاسوب وجهاز �لعرض.-- �لحو�ر و�لمناقشة.-- نتاج �لخضر�و�ت -- توثيق  �لطرق �لكاملة ل�إ
�لمختلفة وخصائص كل طريقة. 

توثيق خطو�ت وتتابع عمليات �إنتاج --
�لخضر�و�ت.

�إنتاج -- طرق  يوّضح  بالحالة  ملف  فتح 
�لمحاصيل وتاريخ �لزر�عة وكمية �لتقاوي 

آفات �لتي تصيب �لخضر�و�ت. ول�
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
طرق -- يوّضح  تقرير�ً  �لُمز�رع  تسليم 

يبّين  جدول  في  �لمحاصيل  �إنتاج 
�لزر�عة  وتاريخ  �لزر�عة  طريقة  فيه 
آفات �لتي تصيب  وكمّية �لتقاوي و�ل�

�لخضر�و�ت.

م  
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

�لعلمية -- و�لمر�جع  �لمصادر 
�لخضر�و�ت  نتاج  باإ �لخاصة 

آفات �لتي تصيبها. و�ل�
نماذج �لتقويم.--

حو�ر ومناقشة.--  رضا �لُمز�رعين عّما تّم �إنجازه وعن --
�لمعرفة �لتي �كتسبوها و�لتقارير �لتي 

�ستلموها.
مع -- �إعد�ده  تم  �لذي  �لتقرير  ملاءمة 

�لمعايير و�لمو�صفات.
م وِّ

أَق ا

�أهد�ف �إجر�ء عملّيات �لعزق، و�لحر�ثة، ومكافحة �ل�آفات.

اأن�قش:

اأتعلّم: اإنت�ج الخضراوات

بالتّعاون مَع مجموعتي �أقوُم بتعقيم تربة �لبيوت �لبلاستيكّية بالحر�رة و�لملش.

نش�ط )1( عملي:

مك�ن التدريب: البيوت البلاستيكّية في المزرعة.
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 اإنت�ج الخضراوات

سوف نتناول في هذ� �لموقف �لتعليمّي در�سة �إنتاج محاصيل: �لخيار، و�لباذنجان، و�لكوسا، و�لبطيخ، و�لزهرة، 
وذلك من حيث: �لُمناخ �لمناسب، و�لتّربة �لمناسبة و�إعد�دها للزر�عة، ومو�عيد �لزر�عة، وعملّيات �لخدمة بعد �لزر�عة، 

آفات �لتي تصيبها. و�أهم �ل�

  Cucumber              :نجليزي       �ل�سم �ل�إ
Cucurbitaceae             :لعائلة �لنباتّية�     

Cucumis sativus L.         :ل�سم �لعلمي�        

الخي�ر

- الموطن ال�أصلي: ُيعتَقُد �أّن �أصل �لخيار هو مناطق �أسيا غرب وشرق �لهند، وُيزرع حالّياً في كّل مناطق �لعالم.

- الُمن�خ الملائم: �إّن نبات �لخيار من �لمحاصيل �لصيفّية �لذي ل� تنبت بذوره تحت درجات حر�رة �أقل من 11 ° س، 
عطاء نموٍّ  نبات بذوره هي 25 – 30 ° س، كما �أّن نبات �لخيار بحاجة �إلى دفء �لتّربة ل�إ و�إّن �أفضل درجات حر�رة ل�إ
نتاج ونمّو محصول �لخيار هي 18 – 27 ° س، وهو من �لنباتات  خضرّي، و�إنتاٍج ثمرّي جّيد. �إّن �أفضل درجات حر�رة ل�إ

شديدة �لحساسّية للّصقيع، هذ� �إضافة �إلى �أّن �لرطوبة يجب �ألّ� تزيد عن 85 % ؛ منعاً ل�نتشار �ل�أمر�ض.

- التربة المن�سبة: يمكن زر�عة �لخيار في جميع �أنو�ع �لتّربة من �لرملّية �لخفيفة �إلى �لطينّية �لثقيلة، ومن خصائص �لتربة 
�لتي يجود فيها �إنتاج محصول �لخيار هي �أْن تكون جّيدة �لّصرف، وذ�ت رقم هيدروجيني )pH( = 5.5 –6.7، وعند 

�لرغبة في �إنتاج محصول مبكّر ُيزرع �لخيار في �ل�أر�ضي �لخفيفة.

ُيزرع نب�ت الخي�ر مكشوفً�، اأو في البيوت المحمّية. 

اأّول�ً: الزراعة المكشوفة لنب�ت الخي�ر

- موعد الزراعة:

ُيزرع �لخيار زر�عًة مكشوفًة في �ل�أغو�ر، �عتبار�ً من شهري شباط و�آذ�ر، وُيزرع �أيضاً في شهر �أيلول. وُيزرع في 
�لمرتفعات �لجبلّية �عتبار�ً من  شهر نيسان ولغاية شهر �آب.

- ُطرق الزراعة وكمّية التق�وي:

تتّم زر�عة بذور �لخيار في �ل�أر�ضي �لد�ئمة مباشرًة، �أو تُزرع في صو�ني �لتشتيل، وتُنقل عند   كما درسنا سابقاًً 
وصولها �إلى �لحجم �لمناسب �إلى �ل�أرض �لد�ئمة.

ُيزرع �لخيار على مصاطب عرض �لمصطبة 1 م ، و�لمسافة بين �لمصاطب 70 – 100 سم، و�لمسافة بين �لنباتات 
في �لخط نفسه 50 سم. تتّم زر�عة �أشتال �لخيار، �أو بذوره باستعمال �لملش، في حالة زر�عة �لبذور توضع في 

�لجورة �لو�حدة 3 – 4 بذور بعمق 3 سم تحت سطح �لتربة.
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- عملّي�ت الخدمة بعد الزراعة:

�أ- �لترقيع و�لخّف: تجرى عملّية �لتّرقيع بعد �أسبوعين من �لزر�عة في حالة زر�عة �لبذور، وفي حالة زر�عة �ل�أشتال 
تجرى بعد �أسبوع من �لزر�عة، �أو بعد تعطيش �لنباتات.

تجرى عملية �لخّف بعد نمّو �ل�أور�ق �لحقيقّية، �أّما في حالة زر�عة �ل�أشتال فليس هناك حاجة لعملّية �لخّف.

ب- �لعزق: تجرى هذه �لعملّية بهدف تفكيك �لتربة، وتهويتها، و�إز�لة �ل�أعشاب منها، �أّما في حالة �ستخد�م �لملش 
ضر�ر بالنباتات �أثناء �إجر�ء عملّية �لعزق. فتتم �إز�لة �ل�أعشاب بين سطور �لملش، وُيؤَخُذ بعين �ل�عتبار عدم �ل�إ

ج- �لرّي: يجب �أن تُروى �لنباتات بانتظام، مع مر�عاة عدم تعطيش �لنباتات مع توفّر �لرطوبة �ل�أرضّية بصورة د�ئمة؛ 
حتى ل� يقّل �إنتاج �لمحصول، عدد �لريّات في وحدة �لزمن تعتمد على مرحلة نمّو �لمحصول و�لجو �لسائد.

د- �لتسميد: �إن محصول �لخيار من �أكثر محاصيل �لخضر �ستجابًة للتسميد، وتعتمد كمّية �لسماد على نوع 
نتاجّية.  �لتربة، ومرحلة نمّو �لمحصول، و�لظروف �لجويّة، و�ل�إ

ويلزم ال�أسمدة م� ي�أتي:

2 طن سماد بلدي متحلل / دونم ُيضاف �أثناء �إعد�د �ل�أرض للزر�عة.	-

ُيضاف 50 كغم سوبر فوسفات / دونم في نهاية �إعد�د �ل�أرض للزر�عة.	-

أمونياك، و30 كغم 	- آتية على ثلاث دفعات: 30 كغم يوريا، �أو 65 كغم سلفات �ل� تُضاف �ل�أسمدة �ل�
سلفات �لبوتاسيوم: بحيث تُضاف ثلث كمّية �ليوريا بعد ظهور �ل�أور�ق �لحقيقية في حالة زر�عة �لبذور، 
وبعد 15 يوماً من زر�عة �ل�أشتال، وُيضاف �لثلث �لثاني من كمّية �ليوريا ونصف كمّية �لبوتاس بعد عشرة 

�أيام من �لتّسميد �لّسابق، وُيضاف باقي كمّية سماد �ليوريا وسلفات �لبوتاس عند بد�ية �لَعقد.

هـ-  تعديل �لنباتات: تُعّدل �لنباتات بحيث ل� تكون في �لممّر بين �لّسطور؛ منعاً من �لتعّفن، و�نتشار �ل�أمر�ض فيها.

آتية: آفات �ل� و- مكافحة �ل�آفات: تُصاب نباتاُت �لخيار بال�

�ل�أور�ق  ع  تبقُّ �ل�أبيض،  �لعفن  �لزغبي،  �لبياض  �لدقيقي،  �لبياض  �لذبول،  �لعناكب،  �لمّن،  �لبيضاء،  �لّذبابة 
ن �لجذور و�لنيماتود�. ع �أور�ق �لخيار �ل�لترناري، عفن �ل�أور�ق وجرب �لثّمار، تعفُّ �لز�وي، تبقُّ

نتاج: تبلغ كمية �إنتاج �لدونم �لو�حد من ثمار �لخيار 2 – 4 طن. ز- كمّية �ل�إ

ث�نيً�: زراعة الخي�ر في البيوت المحمية:
�إن �أصناف �لخيار �لُمعّدة للزر�عة د�خل �لدفيئات تختلف �ختلافاً كلّياً عن تلك �لُمعّدة للزر�عة �لمكشوفة، فال�أصناف 
�لُمعّدة للزر�عة �لمكشوفة هي �أحاديّة �لمسكن، �أو �أنثوية، بحاجة �إلى تلقيح غالباً، �أّما �ل�أصناف �لُمعّدة للزر�عة د�خل 
منتجة للبذور،  هجينة غير  �أنثويّة، ول� تحتاج �إلى تلقيح، وتعقُد مبكر�ً، وهي �أصناف  �لبيوت �لمحمّية تحمل �أزهار�ً 

وتختلف طريقة �إعد�د �ل�أرض للزر�عة، وعملّيات �لخدمة عنها  في �ل�أصناف �لمخّصصة للّزر�عة �لمكشوفة.
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- مواعيد الزراعة:

�لعروة �ل�أولى: ُيزرع �لخيار في �لمناطق �لساحلّية وشبه �لساحلّية، �عتبار�ً من منتصف شباط – نهاية �ذ�ر.
ُيزرع في �ل�أغو�ر �عتبار�ً من منتصف تشرين �أول ولغاية منتصف كانون ثاني.

ُيزرع في �لمناطق �لجبلّية بد�ية نيسان. 
�لعروة �لثانية: منتصف �آب - نهاية �أيلول.

قد ُيزرع �لخيار في �أّي وقت من �لسنة على �ألّ� يكون هناك موجات صقيع، وفي �ل�أشهر �لحاّرة، وعند �رتفاع 
درجات �لحر�رة بشكٍل يمنع �لعقَد في �لخيار تتّم تغطية �لبلاستيك بالشيد �ل�أبيض.

- ُطرُق الزراعة: 

تُحَرُث �ل�أرُض جّيد�ً، وتُضاف �إليها �ل�أسمدة �ل�أساسّية، وهي �ل�أسمدة �لبلديّة، �أو �لكمبوست، بمعدل 2 طن/دونم، 
و�لسوبر فوسفات بمعدل 30 كغم /دونم، و�أسمدة مركّبة بمعدل 25 كغم / دونم، ثّم تتّم تسويُتها وتفريُمها، 
م �إلى مصاطب بعرض 70 – 100 سم، و�لبعد بين �لمصطبة و�ل�أخرى يكون فقط للسماح للُمز�رع بالحركة  وتُقسَّ
بين �لمصاطب، وخدمة �لنباتات �لمزروعة عليها، و�لمسافة بين �لنبات و�ل�آخر في �لخّط نفسه 30 – 50 سم. تكون 
�لزر�عة على �لمصاطب �إّما بطريق خطّين �أو خّط و�حد بناًء على رغبة �لُمز�رع، وعرض �لمصطبة، وموسم �لزر�عة، 
وصنف �لخيار. تُغطّى �لمصاطب بالملش �ل�أسود، وُيثَقب �لملش لزر�عة �ل�أشتال، وتتّم زر�عة �ل�أشتال تحت �لرّي.

عملّي�ت الخدمة بعد الزراعة: 

�أ- �لرّي و�لتّسميد:
نتاج؛ لهذ� يجب �ل�نتباه �إلى �لرّي، فلا تتعرض �لنباتات  �لخيار بحاجة كبيرة �إلى �لماء، وخصوصاً في فترة �ل�إ
نتاجّية، �إلّ� �أّن زيادة �لرّي تُضعُف �لنباتات؛ بسبب ِقلّة �ل�أكسجين في �لتربة،  للعطش مطلقاً؛ منعاً لتدنّي �ل�إ
�ل�أسمدة،  من  و�فرة  كمّية  �إلى  �لخيار  محصول  زر�عة  وتحتاج  �لتربة.  باأمر�ض  صابة  �ل�إ خطر  زيادة  وبالتّالي 

و�لعناصر �لغذ�ئّية. 

جدول )4-3(: يبّين �لجدول �ل�آتي �أحد بر�مج تسميد �لخيار: 

�ل�أسمدة �لمقترحة / دونم / �أسبوع�لزمن

بعد 15 يوماً من �لزر�عة )عند ظهور �لورقة �لحقيقّية 
نتاج. �لخامسة( ولغاية موسم �ل�إ

- أمونياك �أسبوعّياً.	 1 كغم  سلفات �ل�
- 2/1 كغم سماد مركب متو�زن ME  13:13:13   �أسبوعّياً، 	

على �أن تُعطى ريّات دون سماد، وريّات بسماد بشكٍل متعاِقب.

نتاج. خلال موسم �ل�إ
- أمونياك �أسبوعّياً.	 4 كغم سلفات �ل�
- 2 كغم سماد مركّب متو�زن ME  13:13:13*   �أسبوعّياً.	

نتاج.  كّل 30 يوماً خلال موسم �ل�إ
- 5 كغم سماد نتر�ت �لبوتاسيوم.	
- 200 غم حديد مخلبي.	
- 250 غم عناصر نادرة.	

ملاحظة 
في حالة حدوث �أّي �أعر�ض لنقص �لعناصر تتّم �إضافة �ل�أسمدة 

�لمخّصصة لذلك.

* �لعناصر �لنادرة
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ر في �لتّسليق؛  ب-  �لتعليق و�لتقليم: تُعلّق كلُّ شتلة خيار بخيط تسليٍق و�حد، وتُربّى على ساٍق و�حدة، على �ألّ� يتّم �لتاأخُّ
خوفاً من كسر �لنباتات، وتلف �ل�ور�ق �أثناء عملّية �لتّسليق، وُير�عى لَفُّ �لخيط على �لشتلة وليس �لعكس.

يشمل �لتقليم �إز�لة �لنمّو�ت �لجانبّية �لّسفلّية على �رتفاع 40 سم، �أو قّصها بعد �لعقدة �ل�أولى، و�ل�أخذ بعين 
�ل�عتبار عدم �إجر�ء هذه �لعملّية �إل� بعد قطف �لثّمار �لموجودة على �لنمّو�ت �لجانبّية �لسفلى )تمتد فترة 
نتاج(، وتُقلّم بقّيُة �لنمّو�ت �لجانبّية �لعليا على  �لقطف من �لنمّو�ت �لجانبّية �لّسفلّية مدة �أسبوعين من بد�ية �ل�إ
عقدتين �أو ثلاث عقد. بعد وصول �لنباتات �إلى �أعلى سلك �لتعليق تُتَرُك لتتدلّى، وقد ُيعاد تسليُقها مّرًة �أخرى.

ج- �لتّهوية: تُجرى �لتهوية د�خل �لدفيئات بشكٍل د�ئم لمنع �نتشار �ل�أمر�ض.

أّن بعض �ل�أمر�ض تؤّدي �إلى تلف  د- مكافحة �ل�آفات: تُجرى في �لوقت �لمناسب بشكٍل سريع، دون تاأجيل؛ ل�
�لمحصول خلال ساعات، مثل مرض �لبياض �لزغبي.

نتاج: معدل �إنتاج �لدونم 16 طنّاً، وتدوم مّدة �لقطف 2 – 3 �أشهر.   هـ- كمّية �ل�إ

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بالوصف �لنباتّي لنبات �لخيار، وذلك بوصف �لجذور )متعّمقة ر�أسّياً، وممتّدة 
جانبّياً(، و�لّساق )مضلّعة(، �ل�أور�ق )بسيطة تتكّون من خمسة مفصصه(، �ل�أزهار )�إبطّية(، �لثّمار )كبيرة(، 

�لبذور )لونها �أبيض مائل �إلى �لّصفرة(.

نش�ط )2( عملي:

مك�ن التدريب: غرفة الصف. 

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بجمع عّينات �إصابة �ل�آفات على نبات �لخيار.

نش�ط )3( عملي:

مك�ن التدريب: البيوت البلاستيكّية في المزرعة.
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                   Eggplant نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ
                         Solanaceae �لعائلة:   

Solanum melongena �ل�سم �لعلمّي:  

الب�ذنج�ن 

�أدِخَل  - الموطن ال�أصلّي: من �لُمحتَمل �أن تكون �لهند هي �لموطن �ل�أصلّي للباذنجان، حيث يتو�جد هناك بريّاً. 
سلامّية حيث �نتشر بعد ذلك �إلى مناطق �أوروبا كافّة. �لباذنجان �إلى �إسبانيا خلال �لفتوحات �ل�إ

- الُمن�خ الملائم: �لباذنجان من نباتات �لمو�سم �لد�فئة، ويحتاج �إلى موسم نموٍّ طويل، حيث تلائُمه درجة �لحر�رة من 
نتاج ) فترة  17 – 33 ° س ويحتاج �إلى درجات حر�رة مرتفعة في فتر�ت �لنمّو �ل�أولى، ودرجات حر�رة معتدلة في فترة �ل�إ
ن �لثمار(. يتاأثّر �لباذنجان جد�ً بالّصقيع، لذلك ُيزرع بعد �نتهاء فترة �لّصقيع، و�إذ� ما �أصيَب بضرباِت  عقد �ل�أزهار وتلوُّ
�لّصقيع ُيعطي ثمار�ً رديئة، وقد تموت �لنباتات. يتطلّب �لباذنجان 100 – 120 يوماً من زر�عة �لبذور حتى �إنتاج �لثّمار.

- التّربة المن�سبة: تلائم زر�عَة �لباذنجان �لتّربُة �لطينّية �لعميقة متوّسطة �لثّقل، جّيدة �لّصرف و�لتهوية، و�لغنّية بالعناصر 
�لغذ�ئّية.

- موعد الزراعة: ُيزرع في مناطق �ل�أغو�ر �بتد�ًء من شهر حزير�ن ولغاية شهر �آب، وفي �لمناطق �لجبلّية و�لساحلّية من 
شهر �آذ�ر ولغاية �أيّار.

- ُطرُق الزراعة:تكون �لمسافة بين خطوط �لزر�عة �لمكشوفة 75 – 90 سم، و�لمسافة بين �ل�أشتال في �لخط 40 – 50 
أنفاق �لمحمّية 100 – 120 سم بين �لخطوط، و 50 سم  سم نفسه، بينما تكون هذه �لمسافات في �لزر�عة د�خل �ل�

بين �لنباتات في �لخّط نفسه.

- الرّي: تحتاج �لنباتات �إلى كميّة كبيرة من مياه �لرّي، حيث يتّم رّي �لنباتات بكمّيات كبيرٍة على فتر�ٍت متباعدة، 
زهار و�إنتاج  زهار، وبعد ذلك يتم تغيُّر نمِط �لرّي ليكون بكمّياٍت صغيرٍة على فتر�ت متقاربة )في طور �ل�إ حتى بد�ية �ل�إ

زهار يؤّدي �إلى تساقُط �ل�أزهار، وقلّة عدد �لثّمار، وظهور �لطّعم �لمّر فيها.  أّن ِقلّة �لماء في فتر�ت �ل�إ �لثّمار(؛ ل�

- التّعريش والتّقليم: يتم تسنيد نباتات �لباذنجان بحيث توَضُع �أعمدة خشبّية على جانبي خطوط �لزر�عة، ويتم تثبيت 
مجموعة من �لخيوط على هذه �ل�أعمدة، وهذ� يحجز �لنباتات من �لخروج بين خطوط �لزر�عة، ويمنع �لنباتات من 

ز�لة �ل�أور�ق �لقديمة من �أسفل �لنباتات، وذلك لزيادة �لتهوية. �لّسقوط على �ل�أرض. �أّما �لتقليم فيتّم فقط باإ
نباتات  في  �لثّمار  َعقِد  لزيادة  �ل�أكسين  هرمون  �ستخد�م  �لممكن  �لتّلقيح، ومن  ذ�تّي  نباتاً  �لباذنجان  يعّد  التّلقيح:   -

�لباذنجان.
- التّسميد: نبات �لباذنجان مجهُد للتّربة، وهو بحاجة �إلى كمّية كبيرة من �ل�أسمدة؛ لذلك ُيسّمد بال�أسمدة �لعضويّة 

نتاج. و�ل�أساسّية، كما مر في �لمو�قف �لتعليمية �لسابقة، ويتم تسميده بال�أسمدة �لمركّبة خلال فترة �ل�إ

�لمّن،  �لبيضاء،  �لذبابة  �لباذنجان،  ساق  حفار  �لدقيقي،  �لبياض  منها:  �ل�آفات،  من  بالعديد  �لباذنجان  ُيصاب  ال�آف�ت:   -
�لنيماتود�، �لعناكب، ويجب �لوقاية منها قبل ظهورها، باستخد�م �لمبيد�ت �لوقائّية، ومكافحتها عند ظهورها؛ منعاً ل�نتشارها.

- النّضج والَجْني: يبد�أ قطُف ثمار �لباذنجان بقّص �أعناق �لثّمار، عند قاعدة �لكاأس، ويستمّر �لَجني حو�لي 100 يوم. 



66

 �أقوم مَع مجموعتي بالوصف �لنباتّي للباذنجان، ويتضّمن �لوصف �ل�آتي:

نش�ط )4( عملي:

- وصف �ل�أور�ق: )نوعها، وضعها على �لساق، شكلها، لونها(.	

- وصف �لّسيقان: )�لتسلّق، �لطّول، �لتّفّرع، شكل �لمقطع �لعرضي للّساق، وجود �لّزغب(.	

- �ل�أزهار: )مكان وجودها، مذكّرة �أم مؤنّثة(.	

- �لثّمار: )لونها، وتوزيع �لبذور بد�خلها(.	

- �لبذور: )شكلها، لونها، ملمسها(.	

- �لجذور )نوعها، شكلها، تحّور�تها(.        	

مك�ن التدريب: المزرعة.      

                                                                                                                                          

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بقطف ثمار �لباذنجان.

نش�ط )5( عملي:

مك�ن التدريب: المزرعة.

                   Squash نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ
                         Cucurbitaceae �لعائلة:   

 Cucurbita pepo L. �ل�سم �لعلمّي:  

الكوس� 

ستو�ئّية - الموطن ال�أصلّي: �أفريقيا �ل�إ

- المن�خ الملائم: �لكوسا من �لمحاصيل �لصيفّية، ل� تنبت بذوُره على درجات حر�رة �أقل من 15 ° س، �أو �أعلى 
نبات �لبذور هو 21 – 35 ° س. وهو نباُت ل� يتحّمل �لّصقيع، وتجود زر�عُته  من 38 ° س. �إّن �أفضَل مدى حر�رة ل�إ
في �لُمناخ �لحاّر و�لجاّف، و�إّن �رتفاع �لرطوبة �لجويّة يساعُد على �نتشار �ل�أمر�ض وخاّصة �لبياض. يتحّمل �لكوسا 

درجات �لحر�رة �لباردة �أكثر من �لخيار و�لبطيخ و�لّشّمام.

  7.5 – 6.5 = )pH( أتربة �لخصبة جّيدة �لّصرف، ذ�ت درجة حموضة - التّربة المن�سبة: ُيزَرع في جميع �أنو�ع �ل�

- مواعيد الزراعة: ُيزرع في �لمناطق �لجبلّية و�لساحلّية شهري �آذ�ر ونيسان، وتكون زر�عته في �ل�أغو�ر في شهري �أيلول 
وتشرين �أول.
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- طرق الزراعة: ُيزرع في �أتلام 120 – 150 سم بين �لخطوط و50 سم بين �لنباتات في �لخّط نفسه، وُيزرع على 
مصاطب بعرض 80 – 90 سم.

- التّرقيع والخّف: كما ُذكر سابقاً.

- الرّي: يتطلّب �لكوسا ريّاً على فتر�ت متقاربة �أكثر من نباتات �لقرعّيات �ل�أخرى؛ بسبب سطحّية �لجذور، وسرعة 
�لنمّو، وتكوين �لثّمار. تزد�د فتر�ت �لرّي قرباً في �أشهر �لّصيف �لحاّرة في �ل�أر�ضي �لخفيفة، وتكون فتر�ت �لرّي متباعدًة 

نوعاً ما عند �نخفاض درجات �لحر�رة، و�لّزر�عة في �لتربة �لثّقيلة.

- التّسميد: يتّم تسميُد محصول �لكوسا على �لنحو �ل�آتي:

2 كوب / دونم سماد بلدّي مختمر، وذلك �أثناء تحضير �ل�أرض.	-

 30 كغم سوبر فوسفات ثلاثّي.	-

10 كغم سلفات �لبوتاسيوم.	-

أمونياك.	- 30 كغم يوريا �أو 60 كغم سلفات �ل�
�لسوبر  كمية  ونصف  �ليوريا،  كمّية  )ثلث  وهي:  �لزر�عة،  بعد  �ل�أولى  دفعات:  ثلاث  على  �ل�أسمدة  هذه  تُضاف 
فوسفات(، وتكون �لدفعة �لثانية بعد �أسبوعين من �ل�أولى، وهي: )ثلث كمية �ليوريا ونصف كمّية �لسوبرفوسفات، 
زهار، وهي: )ثلث كمّية �ليوريا، ونصف كمّية سلفات  ونصف كمّية سلفات �لبوتاسيوم(، وتكون �لدفعة �لثالثة عند �ل�إ

�لبوتاسيوم(.

نتاج، ونوع �لتربة.   �أّما في حالة �ستخد�م �لرّي بالتنقيط فُتستخَدم �ل�أسمدة �لمركّبة مَع مياه �لرّي، وفَق كمّية �ل�إ

- ال�آف�ت: ُيصاب �لكوسا بالبياض �لدقيقي، �لبياض �لزغبي، �لذبول، �لذبابة �لبيضاء، �لمّن، �لعناكب، فيروس �لتبرقش، 
وظاهرة �لتبيض.

- النّضج: يبد�أ قطف �لكوسا بعد 40 – 50 يوماً من �لّزر�عة، وتستمّر فترة �لقطف 60 يوماً، تُقصُّ �لثّمار بجزء من 
�لعنق، ويكون متوسط حجم �لثّمار عند �لقطف 8 – 12 سم، وتُقَطف �لثمار كّل 2 – 3 �أيّام وفَق درجات �لحر�رة. 

يبلغ �إنتاج �لدونم من �لثّمار حو�لي 2 – 4 طّن.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بالوصف �لنباتّي للكوسا، كما ُذِكر سابقاًً. 

نش�ط )6( عملي:

مك�ن التدريب: المزرعة.
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                   Watermelon نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ
                         Cucurbitaceae �لعائلة:   

Citrullus lanatus �ل�سم �لعلمّي:  

البطيخ

ستو�ئّية - الموطن ال�أصلّي: �أفريقيا �ل�إ

- الُمن�خ المن�سب: يحتاج �لبطيخ جّو�ً حاّر�ً وجافّاً، وموسَم نمّو طويل ود�فئ، ل� يقّل فيه معدل�ت درجات �لحر�رة 
نبات �لبذور هو  نبات �لبذور هي 35 ° س، و�لمجال �لمناسب ل�إ عن 20 ° س لمدة �أربعة �أشهر، �أفضُل درجات حر�رة ل�إ
21 – 35 ° س، ويتوقّف �إنبات �لبذور عند �نخفاض درجات �لحر�رة عن 15 ° س، �أو �رتفاعها عن 40 ° س. يكون 
نمّو �لنباتات �أفضَل ما ُيمكن عند درجات حر�رة 25 – 28 ° س. يؤّدي �رتفاع �لرطوبة �إلى �نتشار �ل�أمر�ض �لفطريّة، 

وتقليل حلاوة وَجودة �لثّمار.

أتربة لزر�عة �لبطيخ هي �لتّربة متوسطة �لَقو�م، �لخصبة، جيدة �لّصرف، حيث  �أنو�ع �ل� - التّربة المن�سبة: �إّن �أفضَل 
تنمو �لنباتات في هذه �لتربة بسرعٍة �أكبر من �ل�أر�ضي �لثقيلة. يعطي �لبطيخ نوعّيَة ثماٍر ذ�ت جودة عالية، �إذ� ُزرع في 
�ل�أر�ضي �لرملّية �لخفيفة، ويمكن زر�عة �لبطيخ في �ل�أر�ضي �لثقيلة جّيدة �لّصرف، على �أْن تكون خاليًة من �ل�أملاح؛ 
أّن �لتربة �لملحّية �لجيريّة ل� تناسب زر�عة �لبطيخ. ينمو �لبطيخ في مًدى و�سٍع من درجات حموضة �لتّربة تصل �إلى  ل�

.)pH = 5(

- مواعيد الزراعة: ُيزرع في �لمناطق �لجبلّية في شهري �آذ�ر ونيسان، وُيزرع في �ل�أغو�ر و�لمناطق �لساحلّية في شهري 
شباط و�آذ�ر. 

- ُطرُق الزّراعة: تتّم زر�عة �لبذور في �ل�أرض �لد�ئمة، �أو في صو�ني �لتشتيل، ثّم تُزرع �ل�أشتال �لناتجة في �ل�أرض �لد�ئمة. 
أتلام 150 – 200 سم، وبين �لنباتات 50 –  تتّم �لزر�عة في �أتلام، �أو مصاطب تُغطّى بالملش، وتكون �لمسافة بين �ل�

80 سم، ويلزم لكّل دونم في حالة �لزر�عة بالبذور حو�لي 300 – 400 غم بذور، ويتّم وضع 4 بذور في كّل جورة.

- الخّف والتّرقيع: تُخّف حقوُل �لبطيخ على مرحلتين، �ل�أولى بعد 2 – 3 �أسابيع من �لزر�عة، حيث ُيترك في �لجورة 
2 – 3 �أشتال، و�لمرحلة �لثانية بعد �أسبوع من �ل�أولى، بحيث يبقى نبات �أو نباتان. يتّم �لخّف تحت �لرّي؛ وذلك 
لمنع خلخلة جذور �لنباتات �لمتبقّية؛ لذلك ُيفّضل قصٌّ �لنباتات �لز�ئدة دون خلعها. يتم �لترقيع بال�أشتال �لموجودة 

مسبقاً في صو�ني �لتشتيل.

ضر�ر بجذور �لنباتات. - العزق: يجرى سطحّياً لمنع �ل�إ

أّن نبات �لبطيخ ُيعطي �لعديد من �ل�أفرع في جميع �ل�تجاهات،  النب�ت�ت: وهي من �لعملّيات �لمهّمة؛ ل� - تعديل 
ومعظمها تنمو د�خل �لخّط �لفاصل بين سطور �لزر�عة، وعليه يصبح عرضًة للتلّوث من مياه �لرّي، و�لطّين، و�ل�أمر�ض؛ 

لذلك يجب توجيه �ل�أفرع على �لمصاطب مع �تّجاه �لّريح �لسائد في منطقة �لزر�عة. 

- خّف وتغطية الثّم�ر: �إّن �لغرض �لعام من خّف �لثّمار هو �لحصول على ثمار ذ�ت نوعّية جّيدة وكبيرة. في �لّزر�عة 
�لبعلّية عادًة ل� تُجرى عملّية �لخّف، حيث يحمل كلُّ نباٍت 2 – 3 ثمر�ت، �أّما �إذ� كان عدد �لثّمار �أكثَر من ثلاث، 
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بقاء على �أفضل ثلاث ثمر�ت، وبعد ذلك تتّم تسوية �لتربة �أسفل كّل ثمرة، بحيث تبقى مكانها، ول� تنزلق  فيجب �ل�إ
�إلى منطقة �لخندق بين صفوف �لزر�عة. وفي �لّزر�عة �لمرويّة تُخّف �لثمار �إلى 2 -3 ثمرة، وتتم �لعملية بعد عقد �لثمار 

باأسبوعين على �أن تكون �لثمار متباعدة عن بعضها على �لنبات �لو�حد. 

لاً للعطش؛ نظر�ً لوجود مجموٍع جذرّي متعّمق، ويمكن زر�عة  - الرّي: ُيعدُّ �لبطيخ من �أكثر محاصيل �لعائلة �لقرعّية تحمُّ
�لبطيخ بعلاً في مناطق يكون فيها معّدل�ت تساقُط �ل�أمطار عاليًة، ويمكُن زر�عُته تحت �لرّي في جميع �لمناطق �لغوريّة 
و�لساحلّية و�لجبال، وتكون �لريّة �ل�أولى بعد �لزر�عة بشهر، وذلك بعد عملّية �لخّف، وتكون �لثانية بعد ثلاثة �أسابيع 
زهار  من �ل�أولى، وتستمر �إطالة فترة �لرّي حتى تتعمق جذور �لنباتات في �لتربة، ويبقى �لرّي بال�سلوب نفسه حتى �ل�إ
وتكوين �لثمار. وبعد ذلك تتقارب فتر�ت �لرّي، وتكون منتظمة، وتُعطى كّل 10 – 15 يوماً مرة. ويجب �ل�نتباه �إلى 
عدم زيادة �لرّي؛ وذلك لمنع نقص حلاوة �لثمار، كما يؤّدي عدم �نتظام �لرّي وقت �لحّر �لشديد )�لظهيرة( �إلى تشقُّق 

�لثّمار وتساقُط �ل�أزهار.

آتية: 2 طن سماد بلدي )ُيضاف �أثناء �إعد�د �ل�أرض للزر�عة(، 30  - التّسميد: ُيضاف لكّل دونم كمّيات �ل�أسمدة �ل�
أمونياك، 30 كغم يوريا. وتُضاف هذه �ل�أسمدة على ثلاث دفعات. تكون  كغم سوبر فوسفات، 10 كغم سلفات �ل�
زهار )ثلث �ليوريا  �ل�أولى بعد �لخّف )ثلث �ليوريا وجميع كمية �لسوبرفوسفات نصف كمية �لبوتاسيوم(، و�لثانية عند �ل�إ
ونصف �لبوتاسيوم(، و�لثالثة �أثناء �لعقد وتكون كمّية �ليوريا �لمتبّقية. �أّما في حالة �لرّي بالتنقيط فُتعطى �ل�أسمدة �لمركّبة 
�لتي تحتوي �لنيتروجين، و�لفسفور، و�لبوتاسيوم بو�قع ثلاث مر�ت �أثناء �لموسم، وتُعطى �لعناصر �لنادرة خلال �لموسم 

أمر. مَع مياه �لرّي �إذ� لزم �ل�

- ال�آف�ت: ُيصاب �لبطيخ بالبياض �لدقيقي، �ل�نثر�كنوز، �لذبول، ذبابة �لبطيخ، �لمّن، �لدودة �لقاأرضة و�لعناكب. وُيفّضل 
�لتعفير �لدوري بالكبريت للوقاية من �ل�أمر�ض �لفطريّة، ويكون �لتعفير في �لصباح �لباكر مع �لحرص على عدم سقوط 

بودرة �لكبريت على �لثمار؛ حتى ل� يصفّر لونُها.

زهار  زهار في �لبطيخ بعد 40 – 50 يوماً من �لزر�عة، تنضج �لثمار بعد حو�لي 60 يوماً من �ل�إ نت�ج: يبد�أ �ل�إ - النّضج وال�إ
)تنضج ثمار �لبطيخ بعد 3 – 4 �أشهر من �لزر�عة(، ويستمر �لَجْني مدة 30 – 45 يوماً. ل� تُقَطف ثماُر �لبطيخ �إلّ� بعد 

أنّها ل� تكون بكامل جودتها.  �كتمال �لنّضج؛ ل�

- علام�ت النضج: 

جفاُف �لِمحلاق �لمقابل لعنق �لثمرة، مع ملاحظة �أّن جفاف �لمحلاق قد يكون ل�أسباٍب مرضّية �أخرى، لكّن . 1
بقاء �لمحلاق �أخضر دليٌل مؤكّد على عدم �لنّضج.

ل لون �لثمرة �لملاصق للتربة من �للون �ل�أبيض �إلى �ل�أصفر.. 2 تحوُّ
  تصلُُّب قشرة �لثمرة �لملاصقة للتربة بشكل كبير.. 3
�لطَّْرُق على �لثّمرة يكون مكتوم �لصوت، وفي حالة عدم �لنضوج يكون صوت �لطَّْرِق معدنّياً. . 4
ُيسَمُع صوُت تمزق �ل�أنسجة �لد�خلّية عند �لضغط عليها. . 5
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بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بالوصف �لنباتّي للبطيخ، كما ُذكر سابقاًً.

نش�ط )7( عملي:

مك�ن التدريب: المزرعة.

 
                   Cauliflower نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ

                         Brassicaceae �لعائلة:   
Brassica oleracea var. botrytis �ل�سم �لعلمّي:  

الزّهرة )القرنبيط( 

 - الموطن ال�أصلي: لم ُيستدّل على �لموطن �ل�أصلّي له، وُيعتقد �أّن �أصَل �لقرنبيط هو نباُت �لبروكولي.
- الُمن�خ المن�سب: �إّن �لقرنبيط من �لخضر�و�ت �لشتويّة، تنجح زر�عُتها في �لمناطق ذ�ت �لحر�رة �لمنخفضة نسبّياً، 
نبات �لبذور هي 27 ° س،  و�لرطوبة �لعالية. يتحّمل �لقرنبيط درجاِت �لحر�رة �لمنخفضَة، و�أفضل درجات حر�رة ل�إ

و�لمدى �لمناسب لها 7 – 29 ° س. ل� تنبت �لبذوُر في درجة حر�رة �أقّل من 4 ° س �أو �أكبر من 38 ° س.
يحتاج نمّو نباتات �لقرنبيط في مرحلة �لنمّو �لخضرّي �إلى حر�رة معتدلة د�فئة )24 ° س(، ويحتاج �إلى حر�رة معتدلة، 
أقر�ص. يتاأثّر محصول �لزهرة كثير�ً بارتفاع درجات �لحر�رة؛ ما  تميل �إلى �لبرودة )18 ° س( خلال مرحلة تكوين �ل�
يؤّدي �إلى تغيُّر لون �ل�أقر�ص من �ل�أبيض �إلى �ل�أصفر، تقلُّ جودة �لمحصول بسبب نمّو �لسيقان �لّزهريّة �لصغيرة د�خل 
أقر�ص. �إّن نبات �لقرنبيط يتاأثّر �أيضاً بانخفاض درجات �لحر�رة عن 10 ° س؛ ما يؤّدي �إلى  �لقرص عند بدء تفتُّح �ل�
ر نضجها. يتاأثر �لقرنبيط بالّصقيع فيتحّول لوُن �ل�أقر�ص �إلى �للون  أقر�صن وتاأخُّ ضعف نمّو �لنباتات، وصغر حجم �ل�

�لبنّي �إذ� ما تعّرضْت للّصقيع. يناسب �لقرنبيط عدم �ختلاف درجات �لحر�رة بمدى كبيٍر بين �لليل و�لنّهار.

أتربة هي �لتربة �لّصفر�ء �لثّقيلة �لخصبة.  - التّربة المن�سبة: يحتاج �لقرنبيط �إلى تربٍة خصبٍة جّيدِة �لّصرف، و�أفضل �أنو�ع �ل�
ه سريعاً، و�إنتاُجُه مبكّر�ً في �ل�أر�ضي �لخفيفة، و�لمائلة �إلى �لرملّية، لكّن �أقر�َصه تكون في هذه �لحالة صغيرة. يكون نموُّ

- مواعيد الزراعة: ُيزرع في �لمناطق �لجبلّية و�لساحلّية في شهري �آب وكانون ثاني، بينما ُيزرع في �ل�أغو�ر في شهري 
�أيلول وتشرين ثاني.

- طرق الزراعة: كما ُذكرت في �لمحاصيل �لسابقة.

- التّرقيع والعزق: كما ُذكرت في �لمحاصيل �لسابقة.

- الرّي: تروى نباتات �لقرنبيط بعد زر�عة �ل�أشتال بخمسة �أيام، ثم تُروى كّل 10 – 15 يوماً مرًة. في حالة �رتفاع 
�لنمّو  �كتمال  قبل  �لزهريّة،  �ل�أقر�ص  تكوين  نحو  يدفعها  �لنباتات  تعطيش  أّن  ل� �لرّي؛  فتر�ت  تُقّصر  �لحر�رة  درجات 

�لخضرّي. وخلال فترة �لنّضج تُروى �لنباتات ريّاً خفيفاً متقارباً.

أقر�ص، لمنع تعرُِّضها للّشمس لتبقى ناصعَة �لبياض.   - التبيُّض: تَُلفُّ �ل�أور�ق �لخارجّية حول �ل�
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نت�ج: تنضُج �ل�أقر�ص بعد 70 – 120 يوماً من �لزر�عة تقريباً، وفق �لظّروف �لجويّة، و�لصنف �لمزروع  - النّضج وال�إ
أقر�ص. أقر�ص. يعطي �لدونم 2 – 3 طّن من �ل� ويستمّر �لَجْني مدة 20 – 30 يوماً. تُجرى عملّية �لقطف قبل تفتُّح �ل�

- ال�آف�ت: ُيصاب بحّفار ساق �لزهرة، دودة ورق �لقطن، �لّذبابة �لبيضاء، �لمّن، �لديد�ن �لقاأرضة )�أبو دقيق �لملفوف(، 
�لبياض �لزغبي. 

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بالوصف �لنباتّي لنبات �لقرنبيط، كما ُذكر سابقاًً.

نش�ط )8( عملي:

مك�ن التدريب: المزرعة.

1- �كتب برنامج تسميد مناسب لنبات �لخيار.

2- �كتب �ل�سم �لعلمّي، و�لفصيلة �لنباتّية �لتي ينتمي لها نبات �لقرنبيط.
نتاج �أزهار �لقرنبيط مبكّر�ً. 3- وّضْح نوع �لتّربة �لمناسبة ل�إ

ال�أسئلة
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اأسئلة الوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: �أضْع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

1- �أي من �لخضر�و�ت شديدة �لحساسّية للصقيع؟
د-  �لبصل.    ج-  �لخّس.   ب- �لسبانخ.   �أ- �لبطيخ.  

آتية شديد �لتحمُّل للصقيع؟ 2- �أي من �لخضر�و�ت �ل�
د-  �لجزر. ج-  �لملفوف.   ب-  �لخيار.   �أ- �لبندورة.  

أفر�د �لناتجة من �لتكثير باستخد�م �لبذور؟ 3- ما سمات �ل�
ب- غير مطابقة للاأّمهات في جميع �ل�أحو�ل. �أ- مطابقة تماماً للاأّمهات.   

د- مطابقة �إذ� تّم �لتلقيُح خلطّياً من �أصناٍف �أخرى. ج- مطابقة �إذ� تّم �لتلقيح ذ�تّياً.   
4- كم تبلغ كمية �إنتاج �لدونم �لو�حد بالطّن من ثمار �لخيار في �لحقول �لمكشوفة �لمرويّة؟

د-  16 ج- 10    ب- 7    �أ- 3  
5-  �إلى ماذ� تؤّدي زيادة �لرّي كثير�ً لجميع نباتات �لخضر�و�ت؟

نتاج. ب- زيادة �ل�إ �أ- �نتشار �ل�أمر�ض �لفطريّة.   
د- زيادة حجم �لثّمار. ج- زيادة �لنمّو �لخضرّي.   

6-  كم تبلغ نسبَة �ل�أزهار �لملّقحة خلطّياً في نبات �لباذنجان؟
د-  100% ج-  80%   ب-  40%   �أ- 10%  

السؤال الث�ني: �أكتُب �لّسلم �لتصنيفّي لنبات �لكوسا من �لمملكة حتى �ل�سم �لعلمّي.

وء لنمّو و�إنتاج محاصيل �لُخضر. السؤال الث�لث: �أوّضُح �أهمّية �لضَّ

السؤال الرابع: �أذكُر خصائص �لتربة �لتي تؤثر في �إنتاج محاصيل �لخضر�و�ت.

لها ملوحة �لتربة. السؤال الخ�مس: �أذكُر �أقسام محاصيل �لُخضر �عتماد�ً على تحمُّ

السؤال الس�دس: �أوّضُح خصائص �لتربة �لتي يجب توفّرها في �لمنابت �لمخّصصة لزر�عة بذور �لخضر�و�ت.

السؤال الس�بع: ما عيوُب طريقة �لتكاثر �لخضرّي في �إنتاج محاصيل �لخضر�و�ت؟

السؤال الث�من: �أوّضُح �لعو�مل �لتي تؤثّر في عمق زر�عة بذور �لخضر�و�ت في �ل�أرض �لد�ئمة.
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آتية: السؤال الت�سع: �أوّضُح �لمقصود بالعملّيات �ل�
               تقسية �ل�أشتال.

               �لنتح. 
               �لتبّخر.

               تبيض �أقر�ص �لقرنبيط )�لزهرة(.

السؤال الع�شر: ما فو�ئُد �ستخد�م �لملش؟

السؤال الح�دي عشر: ما �لعو�مُل �لتي تعتمد عليها كمّيُة �لرّي لمحاصيل �لخضر�و�ت؟

السؤال الث�ني عشر: �أكتب عن محصولي: �لخيار، و�لبطيخ، من حيث: �لُمناخ �لمناسب، و�لتّربة �لمناسبة، ومو�عيد �لزر�عة.

السؤال الث�لث عشر: �أذكر علامات �لنّضج �لتي تظهر على ثمار �لبطيخ.

دراسة الح�لة:
يريُد ُمز�رٌع يملُك �أرضاً في �لّساحل �لِفَلسطينّي زر�عَتها بالبطيخ، وطلب منك مساعدَته في 

معرفة خطو�ت �لزر�عة من �ل�ألف �إلى �لياء.
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مشروع الوحدة

اسم المشروع: زراعة الخضراوات

ال�أهداف:
-  تنفيذ زر�عة محاصيل �لخضر�و�ت، و�لعناية بها، وخدمتها من �لزر�عة وحتى �لحصاد و�لتسويق.

ِل �لمسؤولّية عند �لطلبة. - تنمية روح تحمُّ
- تنمية �لقدرة على �تّخاذ �لقر�ر�ت.

- �لتدّرب على �لعمل �لتعاونّي في مجموعات.
- تنمية �لقدرة على �لتخطيط، كتابة خطط �لعمل، وكتابة �لجد�ول �لعمل �لزمنّية. 

طريقة العمل:
100 م2 ، ويتّم �ختيار �أحد  1- نتوّزع  �إلى مجموعات، وتقوم كّل مجموعة باختيار قطعة �أرض، مساحتها تقريباً 

محاصيل �لخضر�و�ت لزر�عته فيها. 
2- يحّضُر �لطلبة �لبذوَر �لمرغوبة. 
3- يتّم زر�عة �لبذور في �لمشتل.

4- تُنقل �ل�أشتال �إلى �ل�أرض �لد�ئمة.
5- يتّم رّي �لنباتات و�لعناية بها حتى �لقطف.

تاريخ زر�عة �لبذور في �لمشتل
تاريخ نقل �ل�أشتال �إلى �ل�أرض �لد�ئمة

أّول تاريخ �لقطف �ل�
تاريخ �لقطف �ل�أخير

نتاج كمّية �ل�إ
�لعائد �لنقدّي
�لمصروفات

أرباح صافي �ل�

نقوم  بكتابة تقرير حول جميع �لعملّيات �لزر�عّية �لتي نّفذوها طيلَة فترِة حياِة �لمحصول.
نستنتج:................................

�لمشاكل �لتي و�جهتنا خلال تنفيذ �لمشروع:........................ 
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الَوْحدُة الثّ�لثة

 كيَف تنتُج ثم�ُر الف�كهِة ب�لطُّرق الحديثِة؟

الَبستنُة الّشجرّيُة )اأشج�ُر الف�كهة( 
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1. �لتّعرُّف �إلى �أسِس تقسيِم �أشجاِر �لفاكهة.

2. تحديد َدوِر �لعو�مل �لُمناخّية، و�لتّربة في نمّو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة. 

3. وصُف ُطرِق تكاثر �أشجاِر �لفاكهة، وُطرق �إنشاء �لبساتين.

4. تتبُُّع ُطرِق خدمِة �أشجاِر �لفاكهة في �لبساتين.

5. �لتّعرُّف �إلى ُطرِق �إنتاج بعض محاصيِل �لفاكهة. 

ُيتوقَُّع مَن �لطّلبِة بعَد در�سِة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مَع �أنشطِتها �أْن يكونو� قادريَن على اإنش�ِء بس�تيِن 

ف�كهٍة، اإنت�ُجه� يحّقُق مواصف�ِت الَجودة والمق�ييس الِفَلسطينّية، من خلال تحقيق ال�آتي:  



77

�أّول�ً: �لكفايات �لِحرفّية:

- �تّباع خطو�ِت �لّسلامة �لِمْهنّية.
�لمختلفة،  �لفاكهة  �أشجار  )صفات  معرفة  على  �لقدرة   -
مناطق  �لتربة،  خصائص  �لفاكهة،  �أشجار  تقسيم  �أسس 
زر�عة �أشجار �لفاكهة وفَق خطوط �لعرض �بتد�ًء من خّط 
�ل�ستو�ء، درجة �لحر�رة �لملاءمة لزر�عة �أشجار �لفاكهة، 
�لتربة  �لفاكهة،  �أشجار  لزر�عة  �لملاءمة  و�ل�أمطار  �لرطوبة 
�أشجار  تكاثر  ُطرق  �لفاكهة،  �أشجار  لزر�عة  �لملاءمة 
خطو�ت  �لفاكهة،  �أشجار  بساتين  �إنشاء  طرق  �لفاكهة، 
�لتقليم  طرق  �لفاكهة،  بساتين  نشاء  ل�إ �ل�أرض  تحضير 
�لفاكهة  �أشجار  رّي  زهار،  �ل�إ طبائع  ومو�عيده،  و�أهد�فه 
وتسميدها، �أهمّية حر�ثة �لبساتين، منظّمات �لنمّو �لنباتّية، 

عملّيات �إنتاج �لعنب، �للوزيّات، و�لتّين(.
�لفصيلة،  وفَق  �لفاكهة  �أشجار  تقسيم  على  �لقدرة   -

و�ل�حتياجات �لمناخية، و�لثمار، وتساقط �ل�أور�ق.
وفَق  �لفاكهة  �أشجار  زر�عة  مناطق  تحديد  على  �لقدرة   -

�لظّروف �لجويّة �لّسائدة في منطقة �لزر�عة. 
- �لقدرة على تحديد �لطّرق �لمختلفة لتكاثُر كّل نوع من 

�أنو�ع �أشجار �لفاكهة.
- وصُف �لُمناخ �لملائم لزر�عة بساتيِن �أشجاِر �لفاكهة.

- تحديُد خصائص و�أنو�ع �لتّربة �لمناسبة لزر�عة �أشجار �لفاكهة. 
- وصُف ُطرق �إنشاء بساتين �لفاكهة.

- �لقدرة على تحديد عملّيات �لخدمة �للازمة لبساتين �لفاكهة.
- وصُف عملّيات �إنتاج بعض �أشجار �لفاكهة، ذ�ت �ل�أهمّية 

�ل�قتصاديّة في فلسطين.
- وصف عملّيات �إنتاج �لعنب، و�للوزيّات، و�لتين.

- �لقدرة على تقييم وتقويم �لنتائج.

ثانياً: �لكفايات �ل�جتماعّية و�لشخصّية.

- �لعمل ضمن فريق.
- تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.

- مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

- حفظ خصوصية �لزبون.
- �ل�ستعد�د لتلبية طلبات �لزبون.

- �لتّحلي بال�أخلاقيات �لمهنّية �أثناء �لعمل.
- �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
- �ل�ستفادة من مقترحات �ل�آخرين.

- �لتاأمل و�لتعلم �لذ�تي وتطوير �لذ�ت.
- �لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل.

- �لثقة بالنفس �أثناء جمع �لمعلومات وتبويبها.
- �إظهار �لوعي و�ل�هتمام �أثناء �لعمل.

- تلخيص �لمعلومات.
- �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل �آر�ء �لُمز�رعين.
- تلبية طلبات �لُمز�رعين و�حتياجاتهم.

قناع. - �لقدرة على �ل�إ

- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

ثالثاً: �لكفاياُت �لمنهجّية:

- �لعمل �لتعاوني.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف �أساليبة.
- �لتخطيط. 

- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهني(.
- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

حصائية وتمثيل �لبيانات. - توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ

- تاأدية �لعمل بشكل منتظم. 

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة:

- �ستخد�م �لمو�ّد و�ل�أدو�ت بالطّرق �لمناسبة.
- �رتد�ء ملابس �لعمل منها �لقفاز�ت، �أحذية �لحقل. 
- �ل�بتعاد عن �ل�آل�ت �لزر�عية �أثناء عملها في �لحقل. 

- مر�عاة فترة �أمان �لمبيد�ت �لزر�عّية �أثناء دخول �لحقل.
- تجنُّب �لحشر�ت و�لكائنات �لضاّرة �أثناء �لعمل في �لحقل.

الكف�ي�ُت الِمْهنّية

الكف�ي�ُت الِمهنّيُة المتوقَُّع مَن الطلبِة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )1-3(: 
اأُسس تقسيم اأشج�ر الف�كهة

وصف الموقف التعليمّي:  حضرْت مجموعٌة من طلبة �إحدى �لمد�رس �لثانويّة �ل�أكاديمّية لزيارة �لمدرسة �لزر�عّية؛ 

بهدف �لتّعرُّف �إلى �أسِس تقسيِم محاصيِل �لفاكهة، وتحديد �لبيئات �لملاءمة لها من �أجل �لمشاركة في �لمجلّة �لعلمّية 

في مدرستهم. 

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق �لطلبة.--
 مزرعة �لمدرسة.--
�أنو�ع -- توّضح  وصور  نشر�ت 

�أشجار �لفاكهة وتصنيفها 
قرطاسية.--
يتحدث -- فيديو  �لتكنولوجيا: 

عن تقسيم �أشجار �لفاكهة.

حو�ر ومناقشة. --
عمل تعاوني / مجموعات.--
بحث علمي / زيارة ميد�نّية.--
 �لبحث في �لشبكة �لعنكبوتية --

�لعالمية  �لتصنيفات  عن 
�ل�أشجار �لفاكهة. 

�أجمع �لبيانات من �لطلبة �لز�ئرين عن --
�لهدف من �لمجلة و�لفئة �لمستهدفة 
تنظيمها  وكيفية  �لمادة  منها، حجم 
�لمر�فقة  �لصور  نوعية  �لمجلة،  في 
للمادة �لعلمية، موعد تسليم �لطلب.

�أجمع �لبيانات عن:--
-  �أنو�ع �أشجار �لفاكهة �لتي يرغب 	

�لطلبة في �لتعرف على تصنيفها.
- �لتي 	 �لمختلفة  و�لبيئات  �لمناطق 

تُزرع فيها �أشجار �لفاكهة.
- زر�عة 	 مناطق  في  �لسائد  �لمناخ 

�أشجار �لفاكهة.
- �لفاكهة 	 �أشجار  خصائص وميز�ت 

�لمختلفة.
- �إليها 	 تنتمي  �لتي  �لنباتية  �لعائلات 

�أشجار �لفاكهة.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 نماذج �لتخطيط. --
لفلسطين، -- �ل�أرض  مخطّط 

�أقلام تخطيط.
لوحات.--
تنين -- �ل�أرضية  �لكرة  خريطة 

خطوط �لعرض و�لطول.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
و�ستمطار -- �لذهني  �لعصف 

�ل�أفكار.
�لتعلم �لتعاوني / مجموعات. --

تحديد �أسس تصنيف وتقسيم �أشجار --
�لنباتية  �لعائلات  حيث  من  �لفاكهة 

و�لمناخ �لمناسب لزر�عتها.
يبّين -- �ل�أرضية  للكرة  مخطّط  رسم 

خطوط �لعرض وتوزيع �نتشار �أشجار 
�لفاكهة عليه.   

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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�لفاكهة -- �أشجار  خصائص  تحديد 
�لمختلفة وملاءمتها للمنطقة.

حسب -- فلسطين  مناطق  �أقسام  تحديد 
�لمناخات �لتي تحتاجها �أشجار �لفاكهة. 

و�ضحة -- كاملة  عمل  خطة  وضع 
تتضّمن �لجدول �لزمني وكيفية تنظيم 
�لمجلة �لخاصة باأسس تقسيم �أشجار 

�لفاكهة.

خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً --
حاسوب، -- جهاز  قرطاسيه، 

طابعة.
تبّين -- �ل�أرضية  �لكرة  خر�ئط 

خطوط �لعرض 
تصنيف -- �أسس  عن  نشر�ت 

�أشجار �لفاكهة

�لعمل �لجماعي / مجموعات --
�لحو�ر و�لمناقشة.--

 �إعد�د جد�ول توّضح:--
- �أقسام �أشجار �لفاكهة وفَق �لمناخ.	
- حسب 	 �لفاكهة  �أشجار  �أقسام 

�لعائلات �لنباتية �لتي تنتمي لها.
- �أقسام �أشجار �لفاكهة وفَق تساقط 	

�ل�ور�ق.
- نوع 	 وفَق  �لفاكهة  �أشجار  �أقسام 

�لثمار.
- وفَق 	 �لفاكهة  �أشجار  �أقسام 

�ل�حتياجات �لحر�رية، و�أنو�ع ثمارها.
- فلسطين 	 ل�أر�ضي  �لمخطّطات  رسم 

و�إسقاط �أشجار �لفاكهة على �لمخطّط 
في �ل�أماكن �لملاءمة لزر�عتها. 

- تسليم �لطلبة �لز�ئرين نشرة مقترحة 	
�أشجار  تصنيف  على  تحتوي 

�لفاكهة وفَق �لتقسيم �لنباتي. 
- تزويد �لطلبة �لز�ئرين بجد�ول تبّين 	

�لفاكهة  �أشجار  تقسيمات  جميع 
ومناطق زر�عة كل قسم.

ِّذ ف
أن ا

نشر�ت خاصة باأشجار �لفاكهة --
و�لمناخ  �أقسامها  تتضّمن 

أقاليم �لمناسبة لزر�عتها.  و�ل�
�لمجموعات -- تحتوي  لوحة 

�لنباتية �لمختلفة �لتي تتبع لها 
�أشجار �لفاكهة.

 -�لحو�ر و�لمناقشة--
و�ستمطار -- �لذهني  �لعصف 

�ل�أفكار
�لتعليم �لتعاوني/ �لمجموعات.--

�لفاكهة -- �أشجار  تصنيف  من  �لتاأكّد 
لزر�عتها  �لمناسب  �لمناخ  وفق 

و�لمجموعات �لنباتية �لتابعة لها.
على -- �لمحاصيل  تقسيم  من  �لتاأكّد 

وفَق  فلسطين  في  �لزر�عية  �لمناطق 
مناخ كل منطقة.

ّقق
ح

أت ا
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يبّين -- �ل�أرضية  للكرة  مخطّط 
عليه  وتظهر  �لعرض  خطوط 
أربعة. أقاليم �لزر�عية �لرئيسي �ل� �ل�

�لتي -- �لنباتية  �لعائلات  من  �لتحّقق 
تنتمي �إليها �أشجار �لفاكهة.

حاسوب، دفتر، سجلات. --
�أجهزة عرض.--

توثيق �لنتائج وعرضها. --
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لفاكهة -- �أشجار  تصنيف  �أسس  توثيق 
حسب خصائصها و�لمناخ �لملائم لها.

تقسيم -- )�أسس  بالحالة  ملف  فتح 
�لبيئات  وتحديد  �لفاكهة  محاصيل 

�لملاءمة لها(.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
تسليم �لطلبة �لز�ئرين �لمجلة �لعلمية --

وتصنيف  تقسيم  �أسس  تحتوي  �لتي 
خصائصها  وفَق  �لفاكهة  �أشجار 

و�لمناخ �لملائم لها. 

ّدم
أَق وا

ّق 
أوث ا

�لنشر�ت �لخاصة عن تصنيف --
�أشجار �لفاكهة وفَق: 

- �لتقسيم �لنباتي.	
- �ل�حتياجات �لحر�رية،	
- �أنو�ع �لثمار.	
- قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.	

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لبحث �لعلمي. --

 رضا �لطلبة �لز�ئرين عن �لمعرفة �لتي --
�كتسبوها حول �أسس تصنيف �أشجار 
وعن  �لحالية،  �لمعرفة  مع  �لفاكهة 

�لمجلة �لعلمية شكلاً ومضموناً.
ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

م وِّ
أق ا

 �ل�أسس �لتي تّمْت بناًء عليها تقسيم �أشجار �لفاكهة.

اأن�قش:

اأتعلّم: اأُسس تقسيم اأشج�ر الف�كهة

�أقوم بالتعاون مع مجموعتي بتصنيف وتقسيم �أشجار �لفاكهة �لمزروعة في �لمدرسة وفَق:

نش�ط )1( عملي:

�لعائلات �لنباتية �لتي تنتمي �إليها مع كتابة �ل�سم �لعلمي لكل منها.	 
تساقط �أور�قها.	 
نوع ثمارها.	 
�لُمناخ �لتي تُزرع فيه.	 

مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.
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�لمجموعات  بين  و�ل�ختلاف  �لتّشابه  درجة  ومعرفة  در�سة خصائصها،  تسهيل  بغرض  �لفاكهة  �أشجاُر  تُصنَُّف 
�لمختلفة لها، وهي �أيضاً مهمة لمعرفة درجة �لقر�بة �لور�ثّية بين �أشجار �لفاكهة �لمختلفة؛ من �أجل �لتهجين و�لتطعيم 

لتغيُّر �لجنس، وفَق ما يرغبه �لُمز�رع. 

يعتمد تقسيم اأشج�ر الف�كهة على اأحد ال�أسس ال�آتية:

�لُمناخ �لملائم للّزر�عة )درجة �لحر�رة(.. 1

تساقُط �ل�أور�ق. . 2

�لمجموعات �لنباتّية )درجة �لقر�بة �لور�ثّية(.. 3

نوع �لثّمار.. 4

 اأول�ً: التقسيم وفَق الُمن�خ )درجة الحرارة المن�سبة(.

تُقسُم اأشج�ُر الف�كهة وفَق هذا التّصنيف اإلى:

1  ف�كهة المن�طق المعتدلة الب�ردة: 
ستو�ء. وُمناخها معتدل صيفاً، وبارد شتاًء، وقد يكون  تقع بين خطّي عرض 40 – 60 شمال وجنوب خّط �ل�إ

شديد �لبرودة )صقيع(. من �أشجارها: �لتّفاح، �لكمثرى، �لبرقوق، �لعنب، �لكرز.

2  ف�كهة المن�طق المعتدلة الدافئة: 
ستو�ء، وُمناخها حارٌّ صيفاً، ومعتدل   ماطر  تقع هذه �لمناطق بين خطّي عرض 30 – 40 شمال وجنوب خط �ل�إ

أمثلة: �لعنب، �لزيتون، �لمشمش، �للوز، بعض �أصناف �لحمضيات، �لّدّر�ق، و�لنكترين. شتاًء. ومن �أهّم �ل�

ستوائّية: 3  ف�كهة المن�طق تحت ال�إ
ستو�ء. ُمناخها حارٌّ جافٌّ صيفاً، بارد ماطر شتاًء. من  تقع بين خطّي عرض 20 – 30 شمال وجنوب خط �ل�إ

�أشجار �لفاكهة �لتي تُزرع فيها: �لنخيل، �لبلح، �لتين، �لرّمان، �لحمضيات.

ستوائّية:  4  ف�كهة المن�طق ال�إ
ستو�ء. ومناخها حارٌّ صيفاً وشتاًء، و�أمطارها طو�ل �لعام، ورطوبتها  تقع بين خطّي عرض 20 شمال وجنوب خط �ل�إ

أناناس، �لبابايا، �لقشطة، جوز �لهند. عالية جد�ً. من �أشجار �لفاكهة �لتي تُزرع فيها: �لموز، �لمانجا، �ل�

 ث�نيً�: التقسيم وفَق تس�قُط ال�أوراق.

 )Deciduous fruit trees( :1  اأشج�ر ف�كهة متس�قطة ال�أوراق

أنّها تدخل َطْور �لّسكون �أو �لر�حة، وتبقى دون �أور�ق طول فصل �لشتاء،  تسُقُط �أور�ق هذه �ل�أشجار في بد�ية �لخريف؛ ل�
�إّن هذه �لظاهرة تُعرف بظاهرة �لبيات �أو �لّسكون، حيث يتوقّف َسريان �لعصارة في �ل�أوعية �لناقلة لهذه �ل�أشجار.
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تحصل هذه �ل�أشجار على ما تحتاجه من درجات �لبرودة �للازمة لكسر َطور �لّسكون، خلال فصل �لشتاء، تبد�أ 
بر�عم هذه �ل�أشجار بال�نتفاخ و�لتفتُّح وتظهر �أور�قها في فصل �لربيع �لقادم لتعطَي �لنمّو �لخضرّي و�لثمرّي تباعاً. 

ومنها: �لعنب، �لتفاح، �لكمثرى، �لسفرجل، �لمشمش، �لخوخ، �لفستق �لحلبي، �لتين، �لرمان.

 )Evergreen fruit trees( :2  اأشج�ر الف�كهة دائمة الخضرة

وهي �أشجار تحتفظ باأور�قها طو�ل �لّسنة مع �لعلم �أّن �أور�ق هذه �ل�أشجار تسقُط على دفعات حسب عمرها، 
حيث �إّن �ل�أور�ق �لتي تصل �إلى عمر �لشيخوخة تسقط مباشرًة، وذلك بفعل هرمونات خاّصة، وتبقى �ل�أور�ق 
�لفتّية وقد تبقى هذه �ل�أور�ق عّدة سنو�ت، لكنّها تسقُط في نهاية �لمطاف، وتُستبدل باأور�ق حديثة �لنمّو. منها: 

أناناس، �لموز، �لتين �لشوكي. أفوكادو، نخيل �لبلح، �ل� �لزيتون، �لحمضّيات، �ل�أسكدنيا، �لجو�فة، �لمانجو، �ل�

 ث�لثً�: التقسيم النب�تّي:
في هذ� �لتقسيم تتبع جميع �أشجار �لفاكهة �إلى �لمملكة �لنباتّية، �لتي يلحق بها عدة عائلات، منها: 

- �لعائلة �لورديّة ) Rosaceae(: �لتفاحّيات، �للوزيّات )فاكهة �لنو�ة �لحجرية(.	

- �لعائلة �لزيتونّية )Oleaceae(: �لزيتون.	

-  �لعائلة �لنخلّية )Palmaceae(: نخيل �لتمر.	

- �لعائلة �لسذبّية )Rutaceae(: �لحمضّيات.	

- �لعائلة �لعنبّية )Vitaceae(: �لعنب.	

- �لعائلة �لتوتّية )Moraceae(: �لتين و�لتوت.	

- آبنوسّية ) Ebenaceae(: �لكاكا.	 �لعائلة �ل�

- �لعائلة �لموزيّة ) Musaceae(: �لموز.	

.)species( أنو�ع يتبع كّل عائلة مجموعة من �ل�أجناس )Genera(، ويتبع كّل جنس مجموعة من �ل�

)species( اسم النوع)Genus( اسم الف�كهةاسم الجنس

pumilaMalusلتفاح�

communisPyrusلكمثرى�

Dulcis )amygdalus(Prunusللوز�

viniferaVitisلعنب�

يتكون �ل�سم �لعلمي من �سم �لجنس )Genus( و�سم �لنوع )species(. ُيكتب �ل�سُم �لعلمّي للنباتات بخطٍّ مائل في 
أّول من �سم �لجنس حرف كبير،  حالة �لطّباعة، ويوضع تحته خّط في حالة �لكتابة �ليدويّة، على �أْن يكون �لحرف �ل�

أّول من �سم �لنوع حرف صغير. و�لحرف �ل�
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�كتب �ل�سم �لعلمّي ل�أشجار �لفاكهة �لموجودة في �لجدول �أعلاه.

نش�ط )2( نظري:

أقاليم �لزر�عّية بين �لخطوط. �رسم �لكرة �ل�أرضّية، وحدد خطوط �لعرض )كل 20 درجة خّط، وحّدد �أسماء �ل�

نش�ط )3( نظري:

	

	

�لشكل )1(: خطوط �لعرض �لرئيسية

 رابعً�: التقسيم وفَق الثم�ر.
�للوزيّات )�لفاكهة ذ�ت �لنو�ة �لحجرية(: منها �للوز، و�لمشمش.1. 
�لتفاحّيات: �لتفاح، �لكمثرى، �لسفرجل. 2. 
�لحمضّيات: �لبرتقال، �لليمون3. 

�لجوزيّات: �لجوز، �لفستق �لحلبي، �لبندق.4. 

قارن بين �أشجار �لفاكهة د�ئمة �لخضرة ومتساقطة �ل�أور�ق.1. 

آتية:  �لعنب، �للوز، �لتفاح.2.  �كتب �ل�سم �لعلمّي للاأشجار �ل�

�ذكر ثلاث عائلات نباتّية تنتمي �إليها �أشجار �لفاكهة.3. 

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )2-3(: 
اإنت�ج  دور العوامل الُمن�خّية والتّربة في نمّو و

اأشج�ر الف�كهة.

�أشجار  �أنو�ع  من  بعدد  �أرضه  زر�عة  يريد  فلسطين،  مناطق  �أحد  في  يسكن  ُمز�رع  وصف الموقف التعليمّي:  

�لفاكهة �لمختلفة وهو يرغب في معرفة �ل�أشجار �لمناسبة لزر�عة �أرضه بها. ويطلب �أيضا �أن يتم تحليل و�قع �لمنطقة �لتي 

يسكن فيها من حيث نوع �لتربة و�لمناخ �لسائد فيها طو�ل �لعام.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

طلب �لُمز�رع.--
�أشجار -- �أنو�ع  توّضح  نشرة 

�لفاكهة.
في -- �لتربة  �أنو�ع  جد�ول 

فلسطين.
درجات -- معدل�ت  جد�ول 

�لحر�رة �لسائدة في فلسطين
�لمناخ -- عناصر  عن  نشر�ت 

�ل�أخرى.

�لتعليم �لتعاوني / مجموعات. --
�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لبحث --  / �لعلمي  �لبحث 

حول �لمناخ �لمناسب لزر�عة 
�أشجار �لفاكهة.

�أجمع �لبيانات من �لُمز�رع عن �لمنطقة --
�لتي يسكن فيها، مساحة �أرضه،�أنو�ع 
�أشجار �لفاكهة �لتي يرغب في زر�عتها 
في �أرضه، و�لمناخ �لسائد في منطقته.

�أجمع �لبيانات عن:--
- تُزرع 	 �لتي  �لفاكهة  �أشجار  �أنو�ع   

في فلسطين.
- �أشجار 	 لزر�عة  �لملائم  �لمناخ 

�لفاكهة في فلسطين.
- �لمناسبة 	 �لتربة  وخصائص  �أنو�ع 

لزر�عة �أشجار �لفاكهة.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

قرطاسية، حاسوب.--
و�لتربة -- �لمناخ  توّضح  نشر�ت 

�أشجار  لزر�عة  �لمناسبين 
�لفاكهة.

تكنولوجيا: فيديو حول �لظروف --
�أشجار  لنمو  �لمناسبة  �لمناخية 

�لفاكهة.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني. --
و�ستمطار -- �لذهني  �لعصف   

�ل�أفكار.

تحديد �أنو�ع �ل�أشجار �لتي تُزرع في --
�لمناسبين  و�لتربة  و�لمناخ  فلسطين 

لزر�عتها.
مختلف -- في  �لسائد  �لمناخ  تحديد 

مناطق فلسطين. 
وفَق -- �لفاكهة  �أشجار  �أقسام  تحديد 

و�لمناخ  �لمختلفة  فلسطين  مناطق 
�لسائد ونوع �لتربة وخصائصها.

عناصرها -- بجمع  للعمل  خطة  �إعد�د 
تنتهي  بتسليم �لُمز�رع تقسيم �أشجار 
لها،  �لملائم  �لمناخ  وفَق  �لفاكهة 
وذلك بعد �لتحّقق من صحة ما جاء.

رّر
أَق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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مو�زين �لحر�رة و�لرطوبة �لحقلية.--
قو�ئم �أسماء �لفاكهة �لتي �لتي --

تُزرع في فلسطين.
وفَق -- �لجوية  �ل�أرصاد  جد�ول 

فصول �لسنة تتضّمن )�ل�أمطار، 
درجة �لحر�رة، نسبة �لرطوبة(.

�لتعلم �لتعاوني.--
�لمزرعة -- في  �لعملي  �لتطبيق 

ومختبر �لتربة. 
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�إعد�د جد�ول تتضّمن:--
- �أنو�ع �لتربة ودرجة �لحر�رة و�ل�أمطار 	

و�لرياح �لسائدة في كل منطقة. 
- �ل�أشجار �لتي تُزرع في كل منطقة 	

من مناطق فلسطين.
- �ل�ختلافات في �لمناخ بين مناطق 	

فلسطين �لمختلفة.  
- �أرض 	 على  �لتربة  �ختبار�ت  تنفيذ 

�لُمز�رع.
- خصائص 	 يوّضح  جدول  �إعد�د 

�لتي  �لمنطقة  في  و�لتربة  �لمناخ 
يملك �لُمز�رع �أرض فيها.

ّفذ
أن ا

�لفاكهة -- باأشجار  خاصة  جد�ول 
و�لمناخ و�لتربة �لمناسبين لزر�عتها 

في مناطق فلسطين �لزر�عية.
�لفاكهة -- �أشجار  توزيع  جد�ول 

على مناطق فلسطين �لرئيسية.
نشر�ت توّضح �أنسب �لمناطق --

�أشجار  من  نوع  لكل  �لزر�عية 
�لفاكهة.

خريطة خطوط �لعرض.--
مخطّط �ل�أرصاد �لجوية.--

�لبحث �لعلمي/�لتعلم �لتعاوني/ --
في  �لمباشر  �لميد�ني  �لعمل 
�لفلسطينية  �ل�أرصاد  محطات 

وفي مختبر �لتربة.
حو�ر ومناقشة. --

�أتحّقق من تحديد:  --
- تُزرع 	 �لتي  �لفاكهة  �أشجار  �أنو�ع 

في فلسطين
- عناصر �لمناخ �لملائم لزر�عة �لفاكهة.	
- فلسطين 	 مناطق  في  �لتربة  �أنو�ع 

أنو�ع  �لمختلفة ومدى ملاءمة هذه �ل�
لزر�عة مختلف �أشجار �لفاكهة. 

- للزر�عة 	 �لمناسبة  �ل�أشجار  �ختيار 
مختلف  وفي  �لُمز�رع،  �أرض  في 

�أقاليم فلسطين �لزر�عية.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب وجهاز عرض. -- عرض �لنتائج. --
حو�ر ومناقشة. --
مجموعات عمل.--

توثيق خصائص �لتربة من حيث �لحموضة، --
و�لملوحة ومحتوى �لعناصر �لغذ�ئية.

و�لرطوبة -- �لحر�رة  درجات  توثيق 
�لسائد في مختلف مناطق فلسطين.

فتح ملف بالحالة )دور �لعو�مل �لمناخية --
و�لتربة في نمو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة(.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية. --
تسليم �لُمز�رع �لجد�ول و�لمخطّطات --

لمنطقة  كامل  تحليل  تتضّمن  �لتي 
�لمناخ  وعناصر  �لتربة،  من  �أرضه 
و�أنو�ع  �لمنطقة،  تلك  في  �لسائدة 
زر�عتها  يمكن  �لتي  �لفاكهة  �أشجار 

فيها بعد �لتحّقق من صحتها.

ّدم
أَق وا

ّق 
أوث ا
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�لمصادر و�لمر�جع.--
�لمناخ -- �لنشر�ت حول عناصر 

في مختلف مناطق فلسطين.
نشر�ت عن �أنسب مناخ و�أنسب --

تربة لكل نوع من �أنو�ع �أشجار 
�لفاكهة.

قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

�لحو�ر و�لمناقشة. --
�لبحث �لعلمي.--

�لتي -- �لتقارير  عن  �لُمز�رع  رضا   
�لعو�مل  بدور  معرفته  وعن  �ستلمها، 
�لمناخية و�لتربة في نمو و�إنتاج �أشجار 

�لفاكهة �لحالية.
ملاءمة �لتقارير للمعايير و�لمو�صفات.-- م وِّ

أق ا

  تاأثير درجة �لحر�رة على نمّو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة.

اأن�قش:

اإنت�ج اأشج�ر الف�كهة. اأتعلّم: دور العوامل الُمن�خّية والتّربة في نمّو و

�أبحُث عن �أثر �لرطوبة في نمو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة.

نش�ط )1( نظري:

تختلُف �أشجاُر �لفاكهة في �حتياجاتها �لُمناخّية ويعتمد ذلك على عو�مَل ور�ثّيٍة د�خلّيٍة فيها. ومدى تاأثُّر �لفسيولوجيا 
ّن زر�عتها في هذه �لمناطق  �لد�خلّية لها بالبيئة �لمحيطة بها. فاإذ� كانت �لبيئة �لمحيطة باأشجار �لفاكهة ملاءمًة لها فاإ

ناجحًة، و�إنتاجها من �لثّمار �قتصادي.

بشكٍل عام �إذ� ُزرعت �أشجار �لفاكهة في �لمناطق �لمناسبة لها من حيث �لمناخ، ففي كّل فصٍل من فصول �لعام 
يحدث بعض �لتغّير�ت على نمّو وفسيولوجيا �ل�أشجار، تبعاً لظروف ذلك �لفصل.

تتوقّف �ل�أشجار عن �لنمّو في فصل �لشتاء، وتدخل في َطور �لّسكون لمقاومة �لبرد، وتسقط �أور�قها في  فمثلاً 
�لشتاء، حيث يزيد تركيز حامض �ل�أبسيسيك في �ل�أور�ق؛ ما يؤّدي �إلى تساقطها.

في �لشتاء تتعّرض �ل�أشجار لدرجات حر�رة منخفضة تؤّدي في نهاية �لمطاف �إلى كسر َطور �لسكون، ومع بد�ية 
نتاج طيلة فصل �لصيف. �لربيع تعود �ل�أشجار �إلى �لنمّو مرة �أخرى، وتستمر �ل�أشجار بالنمو و�ل�إ

نّها ل� تدخل َطور  هذ� فيما يتعلّق باأشجار �لفاكهة متساقطة �ل�أور�ق، �أّما �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة مثل �لزيتون، فاإ
ها يتوقّف، ويصبح سريان �لعصارة فيها في �أدنى مستوياته. �لسكون ول� تسقط �أور�قها، لكّن نموُّ
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اإنت�ج اأشج�ر الف�كهة:  العوامل الُمن�خّية المؤثّرة في نمّو و

اأّول�ً: درجة الحرارة
جهاد �لحر�رّي(، �أو  تموت �لنباتات ومنها �أشجار �لفاكهة �إذ� ما تعّرضت �إلى درجات حر�رة �أكبر من حّد معين )�ل�إ
أّن  �أقّل من حّد معّين )�لصقيع �أو �ل�نجماد(. فدرجات �لحر�رة تُحّدُد مدى �نتشار �أشجار �لفاكهة في منطقة معّينة؛ ل�
أمثلة على ذلك:  درجات �لحر�رة  تؤثّر في �لعملّيات �لبيوكيميائّية و�لفسيولوجّية �لد�خلّية ل�أشجار �لفاكهة، ومن �ل�

- زر�عة �لموز و�لحمضّيات و�لنّخيل تنتشر في مناطق �ل�أغو�ر؛ بسبب دفء فصل �لّشتاء، وحر�رة �لصيف فيها.	

- تجود زر�عة �أشجار �لتفاحّيات في �لمناطق �لمرتفعة؛ بسبب �أهمّية درجات �لحر�رة �لمنخفضة لها في فصل 	
�لشتاء.

نلاحُظ �أّن �أشجاَر �لفاكهِة متساقطَة �ل�أور�ق تدخُل َطوَر �لّسكون، �أو �لبيات �لشتوّي في فصل �لشتاء، من �أجل 
مقاومة درجات �لحر�رة �لباردة، ول� تعود للنمّو بشكٍل طبيعّي، �إلّ� �إذ� تعّرضت لدرجات حر�رة منخفضة كافية في 
فصل �لّسكون )�لشتاء(، فلا يتفتُّح كثيٌر من �لبر�عم �إذ� لم تحصل �ل�أشجار على �حتياجاتها من درجات �لحر�رة 

.)Chilling requirements( لباردة�
تحتاج �أشجار �لفاكهة �إلى درجات حر�رة باردة من �أجل كسر �لّسكون �لفسيولوجّي لها من )0 - 7( درجة مئوية، 

آتي يبّين �حتياجات بعض �أشجار �لفاكهة للبرودة بالساعات. لفترٍة زمنّيٍة معّينة، خلال فصل �لشتاء. �لجدول �ل�

جدول )1(: �حتياجات بعض �أشجار �لفاكهة للبرودة بالّساعات:

عدد الس�ع�ت التقريبّية )0 – 7( ° ماأشج�ر الف�كهة

1200 – 1500�لتفاح

700 – 1000�لبرقوق

600 – 1500�لكمثرى

صفر�لتين

�إّن من �أهّم عو�مل نجاح زر�عة �أشجار �لفاكهة هو معرفة �حتياجات تلك �ل�أشجار لدرجات �لحر�رة �لباردة �لخاّصة 
أنو�ع �أيضاً، يجب معرفة هذه �ل�حتياجات قبل  بكسر َطور �لسكون، وتختلف هذه �ل�حتياجات وفَق �ل�أجناس و�ل�

�لبدء بتنفيذ زر�عة بساتين �أشجار �لفاكهة.
أنو�ع  �ل� �لفاكهة له �حتياجات حر�ريّة مختلفة عن  �أشجار  �لعاّمة فكّل نوٍع من  بالنسبة للاحتياجات �لحر�ريّة  �أّما 
�لحر�ريّة  �لوحد�ت  �أنّه مجموُع  وُيعّرف على  �لفسيولوجّي،  �لثابت  �أو  �لحر�ري  �لثابت  ُيسّمى  ما  �ل�أخرى، وهذ� 
�للازمة لذلك �لنوع �أو �لصنف، لكي ينمو وينتج بشكل طبيعّي. وُيعّرف كمّياً على �أنّه مجموع درجات �لحر�رة 

�لتي تزيد عن درجة بدء �لنمّو في �لفترة من بد�ية �لنمّو، حتّى تمام �لنّضج.
ّن �ل�حتياجات �لحر�ريّة ل�أشجار �لفاكهة متساقطة �ل�أور�ق �أقّل منها ل�أشجار �لفاكهة د�ئمة �لخضرة، من  لذلك فاإ

أمثلة على ذلك �حتياجات �أشجار �لتفاح �لحر�ريّة �أقّل منها للعنب و�لخوخ و�لمشمش. �ل�
�لمتطلبات �لحر�ريّة لكلٍّ من:)�لنخيل �لبلح، �لموز، �لمانجا( تساوي 5000 – 6000 وحدة حر�ريّة.
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�لمتطلبات �لحر�ريّة لـِ)�للوزيات( تساوي 3000 – 4000 وحدة حر�ريّة.
�أقّل من �ل�أصناف �لمتاأّخرة، وعليه فهناك مدى حر�رّي مناسب لنمّو  �إّن �ل�أصناف �لمبكّرة لها متطلّبات حر�ريّة 

جهاد �لحر�رّي( تتسّبب في: �أشجار �لفاكهة، فاإذ� ز�دت �لحر�رة عن �لحّد �ل�أعلى )�ل�إ

- نقص معّدل نمّو �ل�أشجار.	

- �ختلال �لتّو�زن �لفسيولوجّي بين ما تمتّصه �لجذور من ماء، وكمّيُة �لماء �لمفقود عن طريق �لنتح؛ ما يتسّبب 	
في تساقُط �لثّمار.

- �إصابة �لثّمار بلفحة �لّشمس.	

- جفاف �لمياسم، وفقُد حبوب �للقاح لحيويّته،� وبالتالي تساقُط �ل�أزهار.	

- موت �لجذور �لسطحّية للاأشجار.	

- عدم تلّون �لثّمار باللون �لطبيعّي لها.	
كما ُذِكر سابقاًً �إّن لكّل نوٍع من �أشجار �لفاكهة مدى معّين من درجات �لحر�رة ينمو ويزهر ويثمر فيه بشكل طبيعّي، 
نّها تُسّبب �أضر�ر�ً بسبب تاأثيرها في حيويّة �لخلايا، �إّما عن طريق  فاإذ� ما �نخفضت درجُة �لحر�رة عن ذلك �لمدى فاإ

د �أو �لّصقيع. تعرُّض �ل�أشجار للتجمُّ

د تصيب  د: وهو �نخفاض درجات حر�رة �لبيئة �لمحيطة بال�أشجار �إلى ما دون �لّصفر �لمئوّي. �إّن �أضر�ر �لتجمُّ - التجمُّ
�ل�أشجار د�ئمَة �لخضرة ومتساقطة �ل�أور�ق، لكّن تاأثيرها �أكبر على �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة، ومن هذه �ل�أضر�ر:

- أفرع و�لجذوع.	 �حتر�ق �ل�أور�ق و�ل�

- موت �ل�أشجار.	

د على عوامل عّدة، منه�: تعتمد اأضرار التجمُّ

- درجة �نخفاض �لحر�رة.	

- كيفّية حدوث �ل�نخفاض )سريع �أو تدريجّي(.	

- فترة حدوث �ل�نخفاض وتكر�ره.	

- نوع �ل�أشجار.	

- موعد حدوث �ل�نخفاض.	

- مرحلة نمّو �لنبات.	

- الّصقيع: يحدث �لّصقيع نتيجَة �نخفاض درجات �لحر�رة �إلى �لّصفر �لمئوّي �أو تحته بقليل. ول� تحدث �أي 
�أضر�ر ل�أشجار �لفاكهة متساقطة �ل�أور�ق في فصل �لشتاء، لكّن ضَرَره يكون كبير�ً على �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة. 
غالباً ما يحدث �لصقيع �لمتاأّخر في فلسطيَن في شهري �آذ�ر و�لنصف �ل�أول من نيسان، بعد �نتهاء طور سكون 
�ل�أشجار، وبد�ية َتفتُِّح ونمّو �لبر�عم وفي هذه �لحالة ل� يقتصر تاأثيره على �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة، و�إنّما متساقطة 

�ل�أور�ق �أيضاً. 
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ث�نيً�: ال�أمط�ر
�ل�أخرى،  أنو�ع  �ل� �لرّي تختلف عن  �أو  �ل�أمطار  �لفاكهة �حتياجاتها �لخاصة من مياه  �أشجار  �أنو�ع  لكلِّ نوٍع من 
ّن معدل�ِت تساقُط �ل�أمطار من �لعو�مل �لمحّددة لزر�عة �أشجار �لفاكهة �لبعلّية، �أّما �ل�أشجار �لمرويّة فيكون  وعليه فاإ

�عتماُدها على مياه �لرّي، فمثلاً: 

- ستو�ئّية: �لفاكهة تحتاج �إلى “ 1200 – 1800 ملمتر”، معّدل تساقُط مطرّي سنويّاً.	 �لموز و�أغلب �ل�أشجار �ل�إ

- �لتفاحّيات تحتاج “ 700 – 900 ملمتر ، معّدل تساقط مطرّي سنويّاً.	
فاإذ� ُزرعت �إحدى �أنو�ع �أشجار �لفاكهة في منطقة معّدل�ت تساقط �ل�أمطار �أقّل من �حتياجات تلك �ل�أشجار �أصبح 

من �لضروري �ستخد�م �لرّي �لتكميلي. 

اإّن من اأضرار قِلّة مي�ه ال�أمط�ر اأو مي�ه الرّي على اأشج�ر الف�كهة م� ي�أتي:
- تساقُط �ل�أزهار و�لثّمار، وقصر طول �لنمّو�ت �لحديثة.	
- ِصَغر حجم �لثمار.	

نتاج �إل� �أنّها لها بعض �ل�أضر�ر، فاإذ� تساقطت �أثناء  وعلى �لرغم من �أّن �ل�أمطار تزيد رطوبة �لتّربة، وبالتّالي تزيد �ل�إ
نها تؤثّر على عمليتي تلقيح �ل�أزهار و�إخصابها، وذلك بسبب:  زهار فاإ �ل�إ

- �إعاقة نشاط �لنحل و�لحشر�ت �لملّقحة.	
- �إعاقة �نتقال حبوب �للقاح في �لهو�ء.	
- غسل حبوب �للقاح �لموجودة على سطوح �لمياسم.	
- تساقُط �ل�أزهار و�لثمار �لحديثة.	

ث�لثً�: الرطوبة الجوّية
يجب �أن تكون �لرطوبة �لجويّة في مدى متو�زن، فارتفاعها يؤّدي �إلى �نتشار �ل�أمر�ض �لفطريّة و�لبكتيريّة، و�نخفاضها 

عن حدٍّ معين يؤّدي �إلى جفاف �لمياسم، وبالتالي فشل �لتلقيح. 

رابعً�: الّري�ح 
نّها تتسّبب في: يكون للرياح �آثار سلبّية �أو �إيجابّية وفَق سرعتها ورطوبتها فاإذ� كانت �لرياح سريعة فاإ

- تساقُط �ل�أزهار و�لثمار �لحديثة.	
- �لثمار وبالتالي �نخفاض 	 �ل�أخرى؛ ما يسّبب �نخفاض نسبة عقد  �لملّقحة  �لنحل و�لحشر�ت  تدنّي نشاط 

كمّية �لمحصول.
- أفرع و�قتلاع �ل�أشجار.	 ر �ل� َتكسُّ
- زيادة معدل�ت �لنتح وخاصة �إذ� كانت �لرياح جافًة؛ ما يؤّدي �إلى �لحاجة لكمّيات رّي �إضافية؛ لهذ� ُيلجاأ 	

لزر�عة بعض �ل�أشجار �لحرجّية كمصّد�ت للّرياح. 

يجابية فتتمثّل في �لمساعدة على �نتقال حبوب �للقاح بين �ل�أزهار. �أّما �لتاأثير�ت �ل�إ



90

وء خ�مس�: الضَّ
وء من �لعو�مل �لمحّددة لنجاح زر�عة �أشجار �لفاكهة، فهو �لعامل �ل�أساسّي في عملّية �لتمثيل �لّضوئي،  ُيعدُّ �لضَّ
ضاءة  �لتي تؤّدي �إلى تر�كم �لمو�د �لغذ�ئّية في �أجز�ء �لنبات، وخصوصاً في �لثمار و�لسيقان و�لجذور، �إّن شّدة �ل�إ
وطول �لفترة �لضوئّية تؤثّر على نمّو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة، فهي تؤثر في طريقة تربية �ل�أشجار، ومسافات �لزر�عة، 

وكيفّية �لتقليم.

فال�أشجار �لمزدحمة �لتي ل� يتخلّلها �لّضوء تعطي ثمار�ً صغيرة، وبكمّيات قليلة من �لّسكر، كما �أّن �ل�أور�ق غير 
�لمعّرضة للّضوء تصفّر وتتساقُط وتنتشُر فيها �ل�أمر�ض.

 دور التّربة في اإنت�ج اأشج�ر الف�كهة

 pH )7 - 6( تنجُح زر�عُة �أشجار �لفاكهة في مجال و�سع من �أنو�ع �لتّربة، �لتّربة �لمتعادلة �أو �لقريبة من �لمتعادلة
هي �لتّربة �لمناسبة لزر�عة �أشجار �لفاكهة. �إّن حموضة �لتّربة لها دوٌر كبيٌر في قدرة �أشجار �لفاكهة على �متصاص بعض 
�لعناصر �لغذ�ئّية من �لتّربة. وقد تظهر على بعض �أشجار �لفاكهة �أعر�ٌض لنقص بعض �لعناصر، على �لّرغم من وجود هذه 
أمثلة على ذلك هي �أعر�ُض نقص �لحديد �لتي تظهر على �أشجار  �لعناصر في �لتّربة �إذ� كانت �لتّربة قلويّة، ومن �أهّم �ل�

�لفاكهة �لمزروعة في �ل�أر�ضي �لكلسّية.

يتحّمل  �لفاكهة  �أشجار  فبعض  �لتّربة،  ملوحُة  هي  �لفاكهة  �أشجار  وزر�عة  لنمّو  �لمحّددة  �لتّربة  خصائص  ومن 
ل �لملوحة لبعض �أشجار �لفاكهة. آتي يبّين درجة تحمُّ ل لها. �لجدول �ل� �لملوحة، وبعضها متوّسط، و�ل�آخر قليل �لتحمُّ

ل �ل�أشجار لملوحة �لتّربة: جدول )2(: درجة تحمُّ

ل للملوحة ل للملوحةع�لية التحمُّ ل للملوحةمتوّسط التحمُّ قليل التحمُّ

�لبرتقال�لّرمان�لنخيل

�لخوخ�لتين

�لتفاح�لزيتون

�لكمثرى�لعنب

أفوكادو �ل�

�لمشمش



91

الصف�ت الع�ّمة للتّربة المن�سبة لزراعة اأشج�ر الف�كهة:

 �لعميقة جّيدة �لّصرف.. 1

 �لطينّية �لخصبة �لتي تحتوي على نسب �لطّين، و�لّرمل، و�لمادة �لعضويّة ذ�ت �لماء �ل�أرضي بعيد �لمستوى.. 2

عدم وجود طبقة صّماء صلبة ل� تخترقها �لجذور.. 3

غنّية بالعناصر �لغذ�ئّية و�لخالية من �ل�أملاح �لّضارة، علماً باأنّه يمكن �إضافة �لعناصر �لغذ�ئّية �إلى �لتّربة عن طريق . 4
�لتّسميد �إذ� كانت �لتربة فقيرة بها.

آتي بعين �ل�عتبار: ملحوظة مهمة: تنتشر في مناطق فلسطين �لتربة �لكلسية وهنا يجب �أخذ �ل�

�لتّطعيم على �أصوٍل مقاومٍة للكلس في حالة �لزر�عة في �لتربة ذ�ت �لمحتوى �لكلسّي �لمرتفع.. 1

عدم توفّر بعض �لعناصر �لغذ�ئّية للاأشجار، مثل �لحديد ويلزم في هذه �لحالة �إضافة �لحديد �إلى منطقة �لجذور، . 2
�أو قريب منها مع �إضافة �ل�أسمدة �لعضويّة في منطقة �لجذور �أيضاً.

د على نمّو و�إنتاج �أشجار �لفاكهة.1.  قارن بين تاأثير كلٍّ من �لّصقيع و�لتجمُّ

ما �أضر�ُر سرعِة �لّرياح على �أشجار �لفاكهة؟2. 

آتية:3.  �ذكر مثال�ً على كلٍّ من �ل�
ل للملوحة.          - فاكهة متوسطة �لتحمُّ

ل للملوحة.           - فاكهة قليلة �لتحمُّ

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )3-3(: 
طرق تكثير اأشج�ر الف�كهة، وطرق اإنش�ء 

البس�تين

وصف الموقف التعليمّي: تريُد مؤّسسٌة زر�عّيٌة زر�عَة �أر�ٍض في �ل�أغو�ر و�لمناطق �لجبلّية باأشجار �لفاكهة، وترغب 

في �ل�ستفسار عن �أنو�ع وطرق تكثير �أشجار �لفاكهة، وكيفّية �إنشاء �لبساتين. 

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: طلب �لمؤسسة.--
تكثير -- طرق  توّضح  نشرة 

�أشجار �لفاكهة.
�لطرق -- �أنسب  تبّين  جد�ول 

�أشجار  من  نوع  كل  لتكثير 
�لفاكهة.

صور توّضح طرق تكاثر �ل�أشجار.--
تبّين -- فيديوهات  تكنولوجيا: 

�أشجار  لتكثير  �لمثلى  �لطرق 
�لفاكهة.

تخطيط -- طرق  توّضح  نشر�ت 
�لبستان.

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
�لبحث �لعلمي / زيارة ميد�نّية --

و�لُمز�رع  �لمدرسة  لمزرعة 
�لمجاورة.

�لحو�ر و�لمناقشة.--

عن -- �لمؤسسة  من  �لبيانات  �أجمع 
تريد  �لتي  �لفاكهة  �أشجار  �أنو�ع 
�إكثارها، ومساحة �ل�أر�ضي �لتي تريد 

زر�عتها. 

�أجمع �لبيانات عن:--
- �لفاكهة 	 �أشجار  تكثير  طرق   

�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين. 
- طرق 	 من  طريقة  كل  خصائص 

�لتكثير �لمختلفة للفاكهة.
- �لطرق تكثير كل نوع من 	 �أنسب 

�أشجار �لفاكهة.
- طرق �إنشاء بساتين �لفاكهة وطرق 	

تخطيط �لبساتين.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا
قرطاسية وحاسوب. --
�لمصادر و�لمر�جع.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لفاكهة -- �أشجار  تكثير  طرق  تحديد 
وطرق �نشاء �لبساتين.

�أشجار -- كثار  ل�إ طرق  �أفضل  تحديد 
�لفاكهة �لمختلفة.

طرق -- تتضّمن  للعمل  خطة  �إعد�د 
�لمؤسسة  بتسليم  وتنتهي  �لتنفيذ 
تكاثر  طرق  تحتوي  �لتي  �لتقارير 
�أشجار �لفاكهة وطرق �إنشاء �لبساتين.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
و�أقلام.--
بيتموس، -- �لتشتيل،  صو�ني 

فاكهة،  بذور  فيرموكيول�يت، 
�لمستلزمات  تعقيم،  مو�د 
�أخرى لتكثير �لفاكهة، �لوحات 
أوتاد �لخشبية،  و�لشو�خص، �ل�
�أدو�ت  فاكهة،  �أشجار  ُعَقل 
هرمونات  وتركيب،  تطعيم 

تجذير، خيوط تخطيط.

�لتطبيق -- �لتعاوني/  �لتعلم 
�لعملي في �لمزرعة .

�لحو�ر و�لمناقشة.--

�إعد�د جد�ول توّضح:--
- طرق تكاثر �أشجار �لفاكهة �لمختلفة 	

�لتي تُزرع في فلسطين. 
- طرق 	 من  طريقة  كل  خصائص 

�لتكاثر �لمختلفة.
- �ختيار �أنسب �لطرق لتكثير �ل�أشجار 	

في �لمناطق �لجبلية و�ل�أغو�ر )�أر�ضي 
�لمؤسسة(.

- تنفيذ عملية �لتشتيل وطرق �لتكثير 	
�لمختلفة.

ّفذ
أن ا

�إكثار -- بطرق  خاصة  جد�ول 
وزر�عة �أشجار �لفاكهة.

نشر�ت وز�رة �لزر�عة عن طرق --
تكثير �أشجار �لفاكهة �لمختلفة 
فلسطين،  في  تُزرع  �لتي 
طريقة،  كل  وخصائص 

و�أنسب �لطرق لتكثيرها.

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
حو�ر ومناقشة. --

�لتحّقق من:--
- �لفاكهة 	 �أشجار  تكاثر  طرق 

وخصائص وميز�ت هذه �لطرق.
- �أشجار 	 تكثير  طرق  تحديد  صحة 

في  تُزرع  �لتي  �لمختلفة  �لفاكهة 
فلسطين. 

- طرق �إنشاء بساتين �لفاكهة وطرق 	
تخطيطها.

�أشجار -- ملاءمة  مدى  من  �لتاأكّد 
�لفاكهة لزرعتها في �ر�ضي �لمؤسسة.

�لتاأكّد من مدى ملاءمة نوع تخطيط --
�لبستان ل�أرض �لمؤسسة.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب وجهاز �لعرض. -- عرض �لنتائج. --
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لفاكهة -- �أشجار  �إكثار  طرق  توثيق 
طريقة  كل  وخصائص  �لمختلفة 

وطرق �إنشاء �لبساتين.
تستلمها -- سوف  �لتي  �لتقارير  كتابة 

�لمؤسسة و�لتي تبّين طرق �إكثار �ل�أشجار 
وطرق  زر�عتها،  �لمؤسسة  تنوي  �لتي 
تخطيط �لبساتين بعد �لتاأكّد من صحتها.

�إكثار -- طرق  عن  بالحالة  ملف  فتح 
�ل�أشجار �لتي تنوي �لمؤسسة زر�عتها 

وطرق تخطيط �لبساتين.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
تم -- �لذي  �لتقرير  �لمؤسسة  تسليم 

�إعد�ده.

م  
ِّ قد

أ  وا
ثّق

أو ا
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�لعلمية -- و�لمر�جع  �لمصادر 
�أشجار  تكثير  بطرق  �لخاصة 

�لفاكهة.
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

نقاش جماعي. --
عصف ذهني.--
�لبحث �لعلمي. --

رضا �لمؤسسة عن �لتقرير �لخاص بطرق --
�لمؤسسة  تنوي  �لتي  �ل�أشجار  �إكثار 

زر�عتها، وطرق تخطيط �لبساتين.
ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

م وِّ
أق ا

طرق تكثير �أشجار �لفاكهة �لمتّبعة في فلسطين.

اأن�قش:

اإنش�ء البس�تين اأتعلّم: طرق تكثير اأشج�ر الف�كهة، و

�أبحث عن طرق �لتكثير �لخضري ل�أشجار �لفاكهة.

نش�ط )1( نظري:

كثار بالبذور؛ لذلك يتم �ستخد�م  أّمهات عن طريق �ستخد�م �ل�إ من غير �لممكن �إنتاج نباتات �أشجار فاكهة متشابهة مع �ل�
كثار �لخضري )�للاجنسي( باستخد�م �لُعقل، �لتطعيم، �لتركيب، �ل�أجنّة �لخضريّة، �لسرطانات و�لترقيد. �إلّ� �أّن �ستخد�م  �ل�إ

كثار �أشجار �لفاكهة مهمٌّ جّد�ً وذلك من �أجل �لحصول على �أصوٍل بذريّة لغرض تطعيمها بال�أصناف �لمرغوبة. �لبذور ل�إ

 ُطرق تكثير اأشج�ر الف�كهة:

اأّول�ً: التكثير البذرّي )الجنسّي(

وهو �إنتاج نباتات جديدة عن طريق زر�عة �لبذور.

- اأهداف التكثير الجنسي اأو البذرّي:

�أو �لبلدّي . 1 �إنتاج �أشتال بذريّة من بذور �لمشمش �لبرّي،  �أو �لتركيب عليها، مثل:  �إنتاج �أصول بذريّة للتطعيم 
لتطعيمها باأصناف �لمشمش �لمرغوب، و�إنتاج �أشتال �للوز من بذور �للوز �لمّر لتطعيمها بمختلف �أصناف �لبرقوق 

و�للوز �لحلو.
�إنتاج �أصول بذريّة خالية من بعض �ل�أمر�ض �لفيروسّية �لتي ل� تنتقل عن طريق �لبذور.. 2
�إنتاج �أصول بذريّة قويّة مقاومة للاأمر�ض و�لظّروف �لبيئّية، وظروف �لتربة �لّصعبة، ومن هذه �لظروف �لجفاف، وزيادة . 3

أمثلة على ذلك �إنتاج �أشتال من بذور �للوز �لمّر. حموضة وقلوية �لتربة، و�رتفاع �لكالسيوم في �لتربة، ومن �أهّم �ل�
�ستنباط سلال�ت جديدة عن طريق �لتهجين بين �لسلال�ت �لمختلفة.. 4
�إدخال صفات جديدة لبعض �ل�أصناف عن طريق �لتهجين.. 5
صعوبة �إكثار بعض �أنو�ع �أشجار �لفاكهة، باستخد�م ُطرق �لتكثير �لخضرّي، كما هو �لحال في تكثير �أشجار . 6

�لكاكا وجوز �لهند.
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- مواصف�ت البذور المستخدمة في عملّية التكثير

�لبذرة: هي نبات ُمصّغر في طور �لسكون، ويجب �أْن تتوفّر فيها خصائص عدة ل�ختيارها، من �أجل �ستخد�مها في عملّية 
تكثير �أشجار �لفاكهة. فما هذه �لخصائص؟

نبات ُيؤخذ عدد معين من . 1 نبات تكون مرتفعة. ولحساب نسبة �ل�إ �أن تكون حيويّة �لبذور عالية؛ �أي �أّن نسبة �ل�إ
�لبذور )مئة بذرة مثلاً(، وتتم زر�عُتها في �لصو�ني، باستخد�م بيئات معّقمة من �لبيتموس، و�لتر�ب، و�لرمل، وبعد 
عشرة �أيّام يلاحظ �أّن �لبذور �لجيدة تنبت في وقت و�حد تقريباً، و�لبذور �لضعيفة تنبت على فتر�ت متفاوتة، ومن 

نبات يجب �أن تكون فوق 08 %. نبات. علماً باأّن نسبة �ل�إ ثّم تُحسب نسبة �ل�إ
نها تغطس  وهناك طريقٌة �أسهل لفحص حيويّة �لبذور وهي طريقة �لتغطيس في �لماء، فاإذ� كانت �لبذور جيدة فاإ

في �لماء، بينما تطفو �لبذور �لرديئة على �لّسطح.

�ألّ� تكون �لبذور في حالة سكون، �أو بيات عند زر�عتها، و�إذ� كانت كذلك يتّم �لعمل على كسر َطور �لّسكون . 2
آتية: باإحدى �لطّرق �ل�

- �لتنضيد: وهو تبريد �لبذور لمدة معينة، على درجة حر�رة �أعلى قليلاً من درجة �لتّجّمد.

- خدش غلاف �لبذور: تُخدش �لبذور بحيث يصبح محتو�ها ُمعّرضاً للظروف �لخارجّية.

- نقُع �لبذور في �لماء لمدة معينة: 12 – 24 ساعة.

�أن يكون حجم �لبذور كبير�ً.. 3

�أن تكون �لبذور ذ�ت نسبة نقاوة عالية، وممثّلة للصنف.. 4
خالية من �ل�أمر�ض.. 5

�إجر�ء عملّية �إنبات بذور �أشجار �لفاكهة.

نش�ط )2( عملي:

 بالتعاون مع مجموعتي �أقوم باإحضار مجموعة من بذور مختلفة ل�أشجار �لفاكهة، ومن ثّم كسر َطور �لّسكون بطرٍق عّدة، 
نبات، وحساب نسبة �لبذور �لصالحة للزر�عة. و�إجر�ء عملّية �ل�إ

	

	

شكل )2-6(: عملّية �إنبات بذور �أشجار �لفاكهة 

مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.
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كث�ر الخضري: ث�نيً�: ال�إ

ُيقَصُد به مضاعفة �أعد�د �لنّباتات بو�سطة �ل�أجز�ء �لخضريّة. وهناك �لعديد من �ل�أجز�ء �لخضريّة ل�أشجار �لفاكهة 
يمكن تكثيرها خضريّاً، وقد تحتوي هذه �ل�أجز�ء على برعم و�حد كما هو في �لتطعيم بالعين، �أو �أكثر من برعم كما 
أقلام، وقد ل� تحتوي هذه �ل�أجز�ء على �أّي بر�عم كما هو في حالة �ستخد�م �لُعقل  هو في حال�ت �لُعقل و�لترقيد و�ل�
كثار جذور�ً كما هو في �لُعَقل �لجذريّة، وقد  �لورقّية في تكثير �أشجار �لفاكهة، وقد يكون �لجزء �لمستخدم في عملّية �ل�إ
يكون نسيجاً �أو خلّية كما هو في �لتكثير بال�أنسجة. وينتُج عن ذلك نباتات مطابقة ور�ثّياً للاأّمهات، وخالية من �ل�أمر�ض 

�لفيروسية.

كث�ر الخضري: - اأهداف ال�إ

نّه من �لصعوبة �لتحكّم في حدوثها. . 1 �لحفاظ على ثبات �لصفات �لور�ثّية في �ل�أشجار، باستثناء �لطّفر�ت فاإ

تكثير �لنباتات �لتي ل� تُكّون بذور�ً، �أو تنتج بذور�ً مّيتة، مثل: �لموز، و�لعنب عديم �لبذور.. 2

نتاج، حيث �إّن �ل�أشتال �لبذريّة ل� تُزهر �إلّ� بعد �أكثر من سبعة . 3 �إنتاج �أشجار فاكهة جديدة ومبكّرة �لنّضج و�ل�إ
كثار �لخضرّي تنضج وتُثمر خلال ثلاثة �أعو�م �أو  �أعو�م، مثل: �لزيتون و�ل�أسكدنيا، بينما �ل�أشتال �لناتجة من �ل�إ

�أقل.

�لتحكُّم في حجم �ل�أشجار، وذلك بالتّطعيم على �أصوٍل مقّصرة �أو مقّزمة.. 4

�لتغلّب على ظروف �لتّربة و�أمر�ضها، وذلك بالتّطعيم على �أصول مقاومة ل�أمر�ض �لتربة، وظروفها �لصعبة.. 5

- سلبّي�ت التكثير الخضرّي:

كثرة �لتكاليف.. 1

�نتشار �ل�أمر�ض.. 2

عدم �لتو�فق في حال�ت �لتطعيم و�لتركيب.. 3

صعوبة تجذير �لُعقل.. 4

- ُطرق التّكثير الخضرّي ل�أشج�ر الف�كهة:

الُعقل )Cuttings(: تنقسم �لُعقل �إلى ثلاثة �أنو�ع، فهي �إّما عقٌل ساقّية، �أو جذريّة، �أو ورقّية، و�إّن �أهّم هذه . 1
أنو�ع هي �لُعقل �لساقّية �لتي تنقسم �إلى ثلاثة �أنو�ع: �ل�

- 	:)Hardwood cuttings( لُعَقُل �لساقّية �لمتخّشبة�
تُؤخذ من قاعدة �لساق من خشٍب عمُره عاٌم و�حد على �ل�أقل، خلال فصل �لشتاء قبل بدء تفتُّح �لبر�عم.

- 	)Semihardwood & Softwood cuttings( لعقل �لساقّية �لغّضة ونصف �لمتخّشبة�
تُؤخذ �لغّضة من �لطّرف �لخارجّي للساق، ونصف �لمتخّشبة من �لجزء �ل�أوسط منه. تكون خلايا هذه 
�لعقل �لد�خلّية في َطور �لنمّو، وتكون سريعَة �لجفاف، وتحتاج �إلى بيئات مناسبة لنجاحها، مثل �لبيوت 
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ّن نسبَة نحاجها تكون عالية. تُؤخذ �لُعقل نصف �لمتخّشبة  �لمحمّية، لكن �إذ� ما تّمت �لعناية بها جّيد�ً فاإ
في بد�ية �لّصيف، و�لغّضة في �أّي وقٍت من �لعام.

ُيمكُن �ستخد�م �لُعقل �لجذريّة بطول 5 – 15 سم، كما هو في �لزيتون، و�لّسفرجل، و�لرّمان، وتُؤخذ في 
�لشتاء في َطور �لّسكون �لشتوّي للاأشجار.

ن  كسينات( �لتي تشّجع تكوُّ من �لعو�مل �لتي تساعد في نجاح زر�عة �لُعقل �لمعاملة بهرمونات �لتجذير )�ل�إ
كثار و�لرّي �لّضبابّي �لذي يزيد �لّرطوبة �لنسبّية للجّو �لمحيط، وبالتّالي ُيقلّل َفْقَد  �لجذور، وتدفئة �أوساط �ل�إ

�لماء من �لُعقل �لمزروعة.

	

شكل )3-6(: �إكثار �لزيتون بالعقل

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتجذير ُعقل �لزيتون في �لمشتل، ونقلها �إلى �أكياس �لتشتيل، لتصبح بعد عاٍم 
كامٍل صالحًة للزر�عة في �أرض �لبستان.

نش�ط )3( عملي:

مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.

التّطعيم والتّركيب: ُيقصد به ربُط جزٍء من نبات )�لطّعم( على نباٍت �آخر )�ل�أصل(، بحيث يتّم �ل�لتحام بينهما . 2
لتكوين نباٍت جديد.

أنو�ع �لتطعيم و�لتركيب.  بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بعرض فيلم فيديو، وعرض صور مختلفة ل�

نش�ط )4( نظري:
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�آب  �لخريف خلال شهري  �آذ�ر ونيسان، وفي  �لربيع خلال شهري  �لحمضّيات في  �لتطعيم في  تُجرى عملّية 
تطعيم  ويكون  �أول.  وتشرين  �أيلول  وشهري  وحزير�ن،  �أيار  شهري  في  �لزيتون  تطعيم  عملّية  تُجرى  و�أيلول. 

�لتفاحّيات و�للوزيّات و�لجوزيّات �عتبار�ً من شهر �أيار حتى �أيلول.

لضم�ن نج�ح التطعيم اأو التركيب ُيؤخذ بعين ال�عتب�ر م� ي�أتي:

يجب �أن تكون سكّين �لتطعيم حاّدة جد�ً.- 
يجب �أن يكون �لطعم ساكناً، �أو يكون �لبرعم ساكناً و�ل�أصل نامياً.- 
تطاُبق �لكامبيوم بين �ل�أصل و�لطعم.- 
�لمحافظة على منطقة �ل�لتحام من �لجفاف و�لحركة؛ لذلك تتم تغطيتها بشمع �لبر�فين، �أو �أشرطة �لتطعيم - 

�لبلاستيكّية �لُمعّدة لهذ� �لغرض. 

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتطعيم �أشجار �لزيتون، و�لفستق �لحلبي.

نش�ط )5( عملي:

	

		

شكل )4-6(: طرق �لتطعيم في �أشجار �لفاكهة

مك�ن التدريب: المزرعة.



99

ن . 3 أمّ، ويتّم فصلُها بعد �أْن يتّم �لتاأكُّد من تكوُّ التّرقيد: وهي عملّيُة تجذير �لّسيقان مَع بقائها متصلُة بالنبات �ل�
�لجذور ونمّوها، وينقسم �إلى �لترقيد �لهو�ئّي، ويتم للاأفُرع �لعالية �لتي َيصُعب وصولُها سطح �لتربة، كما هو 

أفرع تحت سطح �لتربة، كما هو �لحال في �لعنب. �لحال في �أشجار �لتّين، و�لترقيد �ل�أرضّي وذلك بدفن �ل�

 بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتكثير �أشجار �لعنب و�لتين بطريقة �لترقيد �ل�أرضّي و�لهو�ئّي على �لترتيب. 

نش�ط )6( عملي:

	 	

شكل )5-6(: �لترقيد �لهو�ئّي و�ل�أرضّي

مك�ن التدريب: المزرعة.

الفس�ئل )Offshoots(: هي نباتات تنمو في قاعدة جذع �ل�أشجار، وهي ناتجة من نشاط بر�عم ساقّية �أو . 4
أناناس. تُفصل فسائل �لنخيل في �لربيع و�لصيف و�لخريف، وتوضع في �لمشتل  جذريّة مثل: �لنخيل، �لموز، �ل�
�أسفل جذع  نفسه  مكانها  في  تحضيُنها  يتّم  �أو  للزر�عة،  �لصالح  �لحجم  �إلى  وصولها  كامل حتى  عاٍم  لمدة 
أّمهات، ريثما تصبح صالحًة للزر�عة في �لبستان. �أّما فسائل �لموز فيتم فصلُها في �أو�خر �لشتاء وبد�ية �لربيع. �ل�

	

شكل )6-6(: فسائل نخيل �لبلح
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تحضين فسائل �لنخيل وفصلها. فصل فسائل �لموز.

نش�ط )7( عملي:

آتية: بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بزيارة �أحد َمز�رع �لنخيل و�لموز، وذلك لتنفيذ �لتدريبات �لعملّية �ل�

- تحضين فسائل �لنخيل وفصلها عن �ل�أمهات.	

- فصل فسائل �لموز.	

- خطو�ت تاأبير )تلقيح( �لنخيل.	

 مك�ن التدريب: من�طق زراعة النخيل والموز.

وجود . 5 عدم  في  �لفسائل  عن  وتختلف  �لتاجّية،  �لمنطقة  من  �لنامية  أفرع  �ل� وهي   :)Suckers( السرط�ن�ت 
�لجذور، وتُستخَدم هذه �لطريقة في �أشجار �لرّمان و�لزيتون و�لّسفرجل.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بفصل �لسرطانات وزر�عتها.

نش�ط )8( عملي:

 مك�ن التدريب: المزرعة.

 

زراعة ال�أنسجة )Tissue culture(:تُستخَدُم في هذه �لطريقة �ل�أنسجة �أو �لخلايا �لنباتّية، وتتّم زر�عُتها في . 6
بيئات خاّصة في �لمختبر، ومن �أهّم مّيز�ت هذه �لطريقة،�لحصول على �أشجار خالية من �لفيروسات، وتكثير 
�لنباتات �لتي حصلت فيها �لطفر�ت �لور�ثّية من �أجل در�ستها، لمعرفة فيما �إذ� كانت طفر�ت جيدة �أو غير ذلك، 

وفي هذه �لحالة يتم �لتخلّص منها. 

 اإنش�ء بس�تين اأشج�ر الف�كهة
نشاء �لبساتين.  نشاء بستان �أشجار �لفاكهة هي �لخطوة �ل�أولى �لمهّمة في عملية �لتخطيط ل�إ �إّن �ختيار �لموقع �لمناسب ل�إ

نشاء بساتين �أشجار �لفاكهة ما ياأتي: من �لعو�مل �لرئيسّية �لتي تُحّدد صلاحّية �لمنطقة ل�إ
�ل�رتفاع عن سطح �لبحر و�لموقع بالنسبة لخطوط �لعرض )درجة �لحر�رة(:. 1

يمكن �ختيار مناطق �لبساتين على �أّي �رتفاعات عن سطح �لبحر، على �أْن تكون �لمنطقة خاليًة من درجات 
حر�رة �ل�نجماد و�لصقيع، خاّصة �لصقيع �لربيعّي. ومن خلال در�ستك �لمو�قف �لتعليمّية �لسابقة تلاحظ �أّن 
ستو�ء تكون �أكثر ملاءمة لزر�عة �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة، و�لحّساسة ل�نخفاض درجة  �ل�أماكن �لقريبة من خّط �ل�إ

�لحر�رة.
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طبوغر�فية �لمنطقة: تلائم زر�عة �لبساتين �ل�أر�ضي �لمستوية قليلة �ل�نحد�ر.. 2

�لرياح: يتّم تجنُّب �إنشاء �لبساتين في �لمناطق �لمعروفة بشدة �لرياح فيها.. 3

�ل�أمطار: �إذ� لم تكن �ل�أمطار كافية فالبساتين بحاجة �إلى مصادر مياه للرّي �لتكميلّي.. 4

�لتربة: يجب �أن تكون مناسبة لزر�عة �أشجار �لفاكهة �لمنوي زر�عتها في �لبستان.. 5

نشاء بساتين �أشجار �لفاكهة هو �ختيار �ل�أصناف �لملاءمة  ومن �ل�أمور �ل�أخرى �لتي يجب �ل�هتمام بها عند �لتخطيط ل�إ
للمنطقة، بعد در�سة �لعو�مل �لمذكورة �أعلاه.

 تحضير ال�أرض لزراعة البس�تين:
ز�لة �لحجارة  يتم تنظيف �ل�أرض و�إز�لة كّل ما هو غير مرغوب فيه، وبعد ذلك تتّم حر�ثة �ل�أرض حر�ثًة متعامدة �أولّية ل�إ

�لمغطاة بالتّر�ب.

خطوات تحضير ال�أرض للزراعة:

تسوية �ل�أرض وتنظيفها.	-

�إضافة �لسماد �لعضوي.	-

حر�ثة �ل�أرض لخلط �ل�أسمدة في �لتربة.	-

أوتاد �لخشبية، وذلك بناًء على 	- تخطيط �أرض �لبستان. حيث يتم تعيين مو�قع �ل�أشجار باستخد�م �لشو�خص و�ل�
نظام تخطيط �أرض �لبستان. ومن �ل�أهمية �ل�نتباه �إلى مسافات �لزر�عة، حيث يجب �أن تكون منتظمة، ملاءمة 
لحجم �ل�أشجار ونمّوها من حيث عدم �لمنافسة على �لغذ�ء و�لّضوء، وسهولة �إجر�ء �لعملّيات �لزر�عّية �لمختلفة.

نُُظم زراعة البس�تين:

هناك �لعديد من �أنظمة تخطيط �لبساتين، وهي �لنظام �لرباعّي، و�لمستطيل، و�لخماسّي، و�لمثلث، و�لسد�سّي، و�لكنتوري.

�أقوم بتحضير مخطّطات لبساتين �أشجار فاكهة مختلفة.

نش�ط )9( نظري:

 بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتنفيذ مخطَّطْين على �ل�أقل في غرفة �لصف على �لسبورة، تُبيَُّن فيهما خطو�ت تخطيط 
�لبستان.
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بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتخطيط بستان فاكهة بالطريقة �لرباعّية.

نش�ط )10( عملي:

	 	

شكل )7-6(: نظام تخطيط �لبساتين بالطريقة �لخماسّية و�لرباعّية

 مك�ن التدريب: المزرعة.

 

                

كثار �لجنسّي ل�أشجار �لفاكهة.1.  وّضح �أهد�ف �ل�إ

آتية:2.  وّضح �لمقصود بالمصطلحات �ل�
�لبذرة، �لتنضيد، حيويّة �لبذور، نقاوة �لبذور، زر�عة �ل�أنسجة، �لفسائل، تحضين �لفسائل.

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )4-3(: 
خدمة اأشج�ر الف�كهة في البس�تين

�لطرق لخدمة  �أفضل  للاستفسار عن  �لزر�عية،  �لمدرسة  لزيارة  �لمو�طنين  �أحد  وصف الموقف التعليمّي: حضر 

بساتين �لفاكهة �لتي يمتلكها.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: طلب �لُمز�رع. --
خدمة -- طرق  توّضح  نشرة 

بساتين �لفاكهة.
طرق -- �أنسب  تبّين  جد�ول 

خدمة �لبساتين. 
خدمة -- طرق  توّضح  صور 

�أشجار �لفاكهة.
تبّين -- فيديوهات  تكنولوجيا: 

�لطرق �لمثلى لعمليات خدمة 
�أشجار �لفاكهة. 

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
�لبحث �لعلمي / زيارة ميد�نّية --

لمجموعة من �لُمز�رع.
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�لُمز�رع عن مساحة -- بيانات من  �أجمع 
بساتينه و�أنو�ع �ل�أشجار فيها، و�لعمليات 
�لتي يقوم بها في مزرعته لتحديد مستوى 

مهار�ته في خدمة بساتينه.

�أجمع �لبيانات عن:--
- طرق زر�عة �أشتال �أشجار �لفاكهة 	

�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين 
- عمليات خدمة بساتين �لفاكهة.	
- من 	 عملية  كل  وفو�ئد  �أهد�ف 

عمليات �لخدمة.
- �أفضل �لطرق لخدمة �لبساتين.	

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

قرطاسية، حاسوب. --
�لمصادر و�لمر�جع.--

�لحو�ر و�لمناقشة. --
�لتعلم �لتعاوني. --

�أشجار -- بساتين  خدمة  طرق  تحديد 
�لفاكهة.

تتبعُّ عمليات �لخدمة وطريقة وموعد --
تنفيذها.

تحديد مهار�ت �لُمز�رع ومعلوماتهم --
�لفاكهة  �أشجار  خدمة  مجال  في 

وطرق �إنشاء �لبساتين. 
تحديد �حتياجات �لُمز�رع من �لتدريب. --
خطو�ت -- تتضّمن  للعمل  خطة  �إعد�د 

�لتنفيذ عمليات خدمة �أشجار �لفاكهة 
�أنشطة  في  ودمجه  �لُمز�رع  ودعوة 
تتعلّق بعمليات خدمة �أشجار �لفاكهة.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا
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خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
محافظ و�أقلام.--
جر�ر زر�عي، فر�مة، محاريث، --

�أمشاط  مجارف،  فؤوس، 
�لتربة، �أنابيب �لري �لمختلفة، 
�لري،  �أدو�ت  تقليم،  �أدو�ت 
�أدو�ت رش �لمبيد�ت، مبيد�ت 

زر�عية. منظمات نمو نباتية.
جهاز حاسوب.--
�أسمدة عضوية وكيمائية--

/�لتطبيق -- �لجماعي  �لعمل 
�لمزرعة.    في  و�لعمل  �لعملي 
�أحدث  عن   / �لعلمي  �لبحث 

طرق لخدمة �أشجار �لفاكهة.
�لحو�ر و�لمناقشة.--

بساتين -- و�إنشاء  تخطيط  طرق  رسم 
�أشجار �لفاكهة.

ل�أشجار -- �لخدمة  عمليات  طرق  تنفيذ 
�لفاكهة في �لمزرعة.

كتابة خصائص كل طريقة من طرق --
�لخدمة و�أهد�فها وفو�ئدها. ّفذ

أن ا

خدمة -- بطرق  خاصة  جد�ول 
�أشجار �لفاكهة. 

عن -- �لزر�عة  وز�رة  نشر�ت 
و�أهمية  �لبساتين  طرق خدمة 
نمو  وتاأثيرها على  كل طريقة 

و�إنتاج �أشجار �لفاكهة.
صور عن طرق خدمة �أشجار --

�لفاكهة. 
�أدو�ت خدمة �أشجار �لفاكهة --

)�لمبيد�ت و�ل�أسمدة ....(.

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
حو�ر ومناقشة.--

ق من:-- �لتحقُّ
- �أشجار 	 �أشتال  زر�عة  طرق  صحة 

�لفاكهة.
- خدمة 	 عمليات  تحديد  صحة 

بساتين �لفاكهة.
- عمليات 	 وفو�ئد  �أهد�ف  توضيح 

خدمة �لبساتين.
- طرق 	 من  طريقة  كل  عمل  �آلية 

خدمة �لبساتين.
- مدى ملاءمة برنامج خدمة �أشجار 	

لبستان  تكثيرها  وطرق  �لفاكهة 
�لُمز�رع.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب وجهاز �لعرض.-- �لحو�ر و�لمناقشة.-- �لفاكهة -- �أشجار  خدمة  طرق  توثيق 
�لمختلفة و�أهمية كل طريقة. 

توثيق خطو�ت عمليات خدمة �أشجار --
�لفاكهة. 

فتح ملف بالحالة )لطرق خدمة �أشجار --
وعمليات  �لخدمة  وتاريخ  �لفاكهة 
�لخدمة �لمطلوبة في فتر�ت نمو و�إنتاج 

�ل�أشجار(.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
�لسنوي -- �لبرنامج  �لُمز�رع  تسليم 

لخدمة �أشجار �لفاكهة.

م  
ِّ قد

أ  وا
ثّق

أو ا
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�لعلمية -- و�لمر�جع  �لمصادر 
�أشجار  �لخاصة بطرق خدمة 

�لفاكهة في �لبساتين.
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
�لبحث �لعلمي.--

�لتي -- �لمعرفة  عن  �لُمز�رع  رضا 
�أشجار  خدمة  طرق  حول  �كتسبها 
وعمليات  �لخدمة  وتاريخ  �لفاكهة 
نمو  فتر�ت  في  �لمطلوبة  �لخدمة 
�لذي  �لتقرير  �ل�أشجار، وعن  و�إنتاج 

تم �إعد�ده.
ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

م وِّ
أَق ا

 تتاُبع �أهّم عملّيات خدمة بساتين �أشجار �لفاكهة طو�ل �لعام.

اأن�قش:

اأتعلّم: طرق خدمة اأشج�ر الف�كهة في البس�تين

�أبحث عن �أنو�ع تقليم �أشجار �لفاكهة وفَق �لغرض منها.

نش�ط )1( نظري:

 اأول�ً: التقليم

نتاج �لثمرّي. ُيعّرف �لتقليم  أفرع يؤّدي �إلى ضعف �لنمّو �لخضري و�ل�إ �إّن ترَك �أشجار �لفاكهة تنمو بدون �إز�لة بعض �ل�
باأنه عملّيٌة بستانّيٌة وهي علم وفّن �إز�لة �أجز�ء من �ل�أشجار �أو تقصيرها؛ وذلك لتحسين شكل �ل�أشجار، و�لسيطرة على نموها 

وتشجيعه علماً باأّن �لتقليم قد يتضّمن �لمجموع �لجذري للاأشجار، وذلك �أثناء زر�عتها.   

يعمل �لتقليم �لشديد على خفض نسبة �ل�أور�ق �إلى �لجذور؛ ما يتسبب في �إضعاف �لمجموع �لجذري للاأشجار، وذلك 
أّن �لشجرة تستغل �لكربوهيدر�ت �لمصنّعة في �ل�أور�ق لتكوين �أغصان جديدة من  لقلّة �لغذ�ء �لجاهز �لو�صل �إلى �لجذور؛ ل�
نّه في سنو�ت �لتقليم �لشديد تندفع �ل�أشجار باتّجاه  �أجل �إعادة �لتو�زن بين �لمجموعين �لخضري و�لجذري؛ لهذ� �لسبب فاإ

تكوين مجموع خضرّي جديد، ويتوقّف �لمجموع �لجذرّي عن �لنمو.

من �لعو�مل �لُمهّمة في نمّو �ل�أشجار هي نسبة �ل�أور�ق �إلى �لخشب، �لتي يجب �أن تكون عاليًة �أيضاً، وتختلف هذه 

�لنسبة وفق �لمر�حل �لعمرية للاأشجار.

مراحل نمّو ال�أشج�ر )المراحل العمرّية(: 

ثمار يكون معدوماً  اأ-  مرحلة التربية )Juvenile stage(: تكون فيها نسبة �ل�أور�ق �إلى �لخشب عاليًة جد�ً، و�ل�إ
بسبب عدم �لبلوغ، وشّدة �لنمّو �لخضرّي. يجب �أن يكون �لتقليم في هذه �لمرحلة قليلاً، وعلى فتر�ت متباعدة؛ 

وذلك لتكوين �لخشب �لمهّم في بناء هيكٍل قوّي للاأشجار. 
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�لخشب ب-  كمّية  وتكون  مر�حله،  �أعلى  في  ثمار  �ل�إ يكون   :)Adult or mature stage( النضج  مرحلة 
و�ل�أغصان كبيرة لتعطي كمّية �لثمار �لمطلوبة. يكون �لتقليم في هذه �لمرحلة �لعمريّة متوسطاً، وذلك من �أجل 
زيادة نسبة �ل�أور�ق �إلى �لخشب؛ ما يؤّدي �إلى زيادة قوة �ل�أشجار و�ل�أغصان �لمثمرة. �إّن �لتقليم �لمتوّسط في 
هذه �لمرحلة يؤّدي �إلى �لتقليل من ظاهرة �لمعاومة )تناوب �أو تبادل �لحمل(؛ بسبب زيادة عدد �ل�أور�ق، وبالتالي 

زيادة �لمو�د �لمخزنة في �لخشب و�لجذور.
مرحلة الشيخوخة )Senescence stage(: تكون �ل�أشجار في هذه �لمرحلة كبيرة �لعمر، وذ�ت حاصل ثمري ج- 

أّن شدة �لتقليم يرفع نسبة �ل�أور�ق �إلى �لخشب، وهذ� يزيد قوة  قليل. يكون �لتقليم في هذه �لمرحلة شديد�ً؛ ل�
.)Rejuvenation( ل�أشجار ويعيد لها نشاطها، ومن �أنو�ع هذ� �لتقليم تقليم �لتشبيب�

اأهداف التقليم:

آتية: تجرى عملّية �لتقليم طول حياة �أشجار �لفاكهة تحقيقاً للاأهد�ف �ل�

تكوين هيكل مناسب للاأشجار، يتكّون من جذع رئيسّي قوّي، محاط باأفرع موّزعة بشكٍل منتظم حوله، وهذ� . 1
يفيد في تقوية �ل�أشجار لمقاومة �لرياح وحمل �لثّمار.

أفرع �لقديمة؛ ما ُيحّسن . 2 ضبط �إنتاجّية �ل�أشجار عن طريق تشجيع تكوين �أفرع جديدة مثمرة، وتقليل عدد �ل�
نوعّية �لثّمار.

تحسين نفاذيّة �لّضوء و�لتهوية د�خل �ل�أشجار؛ ما يزيد من َجودة �لثمار، وتسهيل عملّيات رّش مبيد�ت �ل�آفات.. 3

ثمار على �ل�أشجار بشكٍل منتظم.. 4  توزيع مناطق �ل�إ

أفرع �لمكسورة و�لميتة و�لجافّة و�لمصابة بال�آفات.. 5 �إز�لة �ل�

ضبط حجم �ل�أشجار لمنع تشابكها، ولتسهيل عملّيات �لخدمة، ولتاأخير �لشيخوخة.. 6

تشبيب �ل�أشجار. . 7

مواعيد التقليم: 

تُجرى عملّية �لتقليم في فصل �لشتاء، حين تكون �ل�أشجار متساقطة �ل�أور�ق في حالة �لسكون �لفسيولوجّي، وبدون 
�أور�ق، وتكون �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة، قليلة �لنشاط. يمكن �لقول �إّن تقليم �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة تكون على مد�ر 

زهار، �أي في بد�ية �لربيع. �لعام، لكن �أفضل فترة هي �لو�قعة بين نهاية جمع �لمحصول وقبل حدوث �ل�إ

أّن   يؤخذ بعين �ل�عتبار عند تقليم �ل�أشجار د�ئمة �لخضرة تجنُّب �لتقليم �لشتوّي في �لمناطق �لمعرضة للانجماد؛ ل�
�لتقليم يشجع �نتفاخ وتفتُّح �لبر�عم؛ ما يعّرضها للموت بسبب �ل�نجماد.

�لظروف.  لهذه  أفرع تكون معرضًة  �ل� قّص  �أماكن  أّن  ل� و�ل�نجماد؛  �لّصقيع  مناطق  �لخريفّي في  �لتقليم  ُيفّضل  ل� 
ويقتصر �لتّقليم �لصيفّي على تقليل كثافة �لنمّو �لخضرّي، و�إز�لة �لنمّو�ت �لمتشابكة و�لمتد�خلة وغير �لمرغوبة. يمكن 

تقليم �ل�أشجار �لمثمرة صيفاً، لكن هذ� �لتقليم يؤّدي �إلى �إضعاف �ل�أشجار. 
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شّدُة التّقليم:  

ز�لة �أجز�ء بسيطة من �ل�أشجار لتجديد �لنمّو�ت �لمثمرة، و�إز�لة بعض �لنمو�ت �لمثمرة -  التقليم الخفيف: يكون باإ
�لقديمة. يكون �لتقليم خفيفاً في حالة تربية �ل�أشجار، مثل: �لتفاح، �لكمثرى، �لمشمش، �لكرز، �للوز، �لبرقوق.

ز�لة كمية متوسطة من �لخشب �لمثمر، مثل �لدر�ق.-  التقليم المتوسط: يتم باإ

ز�لة كمية كبيرة من �لخشب، ويكون طبيعّياً في �لعنب، �أو لتشبيب �ل�أشجار -  التقليم الشديد اأو الج�ئر: يكون باإ
�لهرمة، مثل �لزيتون.

كيفّية التقليم:

يجرى بطريقتين:

ز�لة كاملة للغصن من منطقة �تصاله بالساق �لرئيسي، ويهدف هذه �لتقليم �إلى �لسماح -  تقليم الخف: ويكون باإ
ثمار. زهار و�ل�إ وء د�خل �لشجرة، وتوجيه �لنمّو �إلى �لخارج، وبالتّالي تحسين �ل�إ لدخول �لضَّ

ن �لبر�عم �لجانبّية على �لجزء �لمتبقي. -  ز�لة جزء من �لغصن لتشجيع تكوُّ تقليم التقصير: ويكون باإ

�إلى �لخشب؛ ما يضعف نمّو �ل�أغصان، لذلك ل� ُينصح  �ل�أور�ق  �إلى تقليل نسبة  أفرع �لكبيرة  �ل� يؤّدي تقصير 
أفرع �إلّ� عندما تستطيل كثير�ً، �أو تغطي �ل�أجز�ء �لسفلّية من �لشجرة. بتقصير هذه �ل�

اأنواُع التقليم وفَق ال�أغراض:

تقليم الزراعة: يقصد به تقليم �أشتال �لفاكهة بعد قلعها من �لمشتل، ويتضّمن تقليم جذور �ل�أشتال قبل �لزر�عة، . 1
وتقصير �لساق �لرئيسّي بعد �لزر�عة مباشرة.

تقليم التربية: يكون للاأشجار �لجديدة بهدف تكوين بنية جيدة وقويّة للاأشجار، وتحديد �لشكل �لمر�د تربية . 2
أفرع غير �لمناسبة. بقاء على �لفرع �لمناسب وتربيته، و�إز�لة �ل� �ل�أشجار عليه في �ل�أعو�م �لقادمة، وذلك بال�إ

أفرع �لعشو�ئية و�لمكسورة و�لمريضة . 3 ز�لة �ل� تقليم التنظيف اأو العلاجّي: ُيجرى في كّل عام، وهو ضرورّي ل�إ
أفرع �لمائّية �أو تقصيرها �إذ� كانت مناسبة للتربية )�إز�لة كّل ما هو غير مرغوب(. و�لبعيدة، كما يشمل �إز�لة �ل�

ثم�رّي: ُيجرى بهدف �لتحكّم في توزيع �لخشب �لمثمر؛ بغرض تحسين جودة �لثمار، ومنع �لهرم . 4 التقليم ال�إ
أفرع لحمايتها من  �لمبكر للاأشجار، كما يهدف �إلى �إعطاء فرصة لنمّو �أزهاٍر جديدة، و�إعطاء فرصة لتقوية �ل�
�لكسر �أثناء حمل �لثمار. تكون شدة �لتقليم متوسطًة عادًة، وقد يكون خفيفاً في حالة عدم حمل �ل�أشجار كمّيًة 
كبيرًة من �لثمار في �لموسم �لماضي، وقد يكون شديد�ً في حال�ت تهدف �إلى تقوية �ل�أشجار بشكل عام. ومن 
ثمار ل�أشجار �لفاكهة، �لتي سوف نتحدث عنها  زهار و�ل�إ ثماري يجب معرفة طبائع �ل�إ �أجل صّحة �لتقليم �ل�إ

فيما بعد.  

ز�لة نسبة كبيرة . 5 التقليم التجديدّي اأو التشبيب: ُيجرى للاأشجار �لهرمة، �لمر�د تشبيُبها �أو تطعيمها، ويكون باإ
من �لخشب، وذلك لتشجيع �إنتاج نمّو�ت خضريّة جديدة تكون نو�ًة لهيكل �لشجرة �لجديد.
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ثم�ر في اأشج�ر الف�كهة زه�ر وال�إ  طب�ئع ال�إ

ُيقَصُد به �أماكن حمل �لبر�عم �لزهريّة و�لثمار على خشب �ل�أشجار �أو على �لفروع.

ها: وفيما ياأتي �أنو�ع �لبر�عم من حيث ما ينتج عن تفتُّحها ونموُّ

البراعم الخضرّية البسيطة: ينتج عن تفتُّحها ونمّوها �ل�أور�ق و�لِقَمُم �لنامية، وغالباً تكون صغيرًة ومدبّبَة �لر�أس.. 1

البراعم الزهرّية البسيطة: ينتج عن تفتُِّحها ونمّوها �ل�أزهار و�لثمار، وتكون منتفخًة و�أكبَر من �لخضريّة، وتُحمل . 2
على دو�بر ثمريّة، �أو نمّو�ت عمر سنة، علماً باأّن معرفة �أماكن هذه �لبر�عم ضرورّي جد�ً لصحة عملّية �لتقليم.

جاص.. 3 البراعم المختلطة: ينتج عن تفتّحها �أور�ق و�أزهار، مثل �لتفاح و�ل�إ

البراعم المرّكبة: ينتج عن تفتّحها ونمّوها غصن يحمل �أور�قاً وبر�عَم زهريّة، مثل �لعنب. . 4

وقد تكون هذه البراعم:

بر�عم طرفّية: توجد في �أطر�ف �ل�أفرع.- 
أفرع(.-  بر�عم جانبّية: توجد عند �لُعَقد )جو�نب �ل�

وقد يكون الخشب الح�مل للبراعم:

خشباً مثمر�ً: فروع عمر سنة، مثل �لدّر�ق و�لزيتون. ويجب خلال عملّية �لتقليم تشجيع �لنمّو�ت �لجانبّية، - 
نتاج محصول �قتصادّي في �لسنو�ت �لقادمة. للحصول على �أغصان سنويّة )خشب مثمر( كافية ل�إ

أفرع �لقصيرة �لمضغوطة بعمر )3 - 5( سنو�ت، مثل �لتفاح و�لكرز، يجب �ل�نتباه �إلى -  دو�بر ثمريّة: وهي �ل�
هذه �لدو�بر وعدم �إز�لتها �أثناء �لتقليم.

ثم�ر في بعض اأشج�ر الف�كهة: زه�ر وال�إ  فيم� ي�أتي جدول طب�ئع ال�إ

نوع 
الف�كهة

فرع عمر 
سنة

دابره 
ثمرّية

عدد ال�أزه�ر نوع البرعمموقع البرعم
المتكونة من البرعم 

الواحد
مركببسيطج�نبيطرفي

طرفي غالباًد�برهفرعالتف�ح
جانبي بعض 

�ل�أحيان
1 - 5مختلط==

1==بسيطجانبي====فرعالدراق

3 – 5==بسيط====د�بره غالباًقاعدةالكرز الحلو

12 – 18 عنقود�ً زهريّاً==بسيطجانبي====فرعالزيتون

1 - 8مختلطبسيططرفي====فرعالحمضي�ت
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15 عنقود�ً زهريّاً==بسيط==طرفي==فرعوال�سكدني�

==جانبي====قصبةالعنب
مركب 
ومختلط

عنقود زهري

الفستق
الحلبي

==بسيطجانبي====فرع
عناقيد زهرية مذكرة 

�أو مؤنثة حسب جنس 
�لشجرة

==فرعالجوز

�لبر�عم �لتي 
تعطي �أزهار�ً 
مؤنثة تحمل 

طرفياً

�لبر�عم �لتي 
تعطي �أزهار�ً 
مذكرة تحمل 

جانبيًّا

==بسيط
عدد كبير من �ل�زهار 

�لمذكرة.
2 – 3 زهرة مؤنثة.

النخيل
�لساق 
�لرئيسي

==بسيطجانبي====
عناقيد �أزهار مذكرة 
وعناقيد �أزهار مؤنثة 
حسب جنس �لشجرة.

1 – 3مختلط====طرفي==فرعالجوافة

1==بسيطجانبي==دو�بر غالباً==المشمش

2 – 3==بسيطجانبي==دو�بر غالباً==البرقوق

1==بسيطجانبي==دو�بر غالباً==اللوز

أردنية طبعة عام 1996م   نتاج �لنباتي �لعلوم �لزر�عية �لخاصة/ وز�رة �لتربية و�لتعليم �ل� �لجدول من كتاب �ل�إ

ثمار في بعض �أشجار �لفاكهة زهار و�ل�إ جدول )3(: طبائع �ل�إ

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتقليم �لتربية لبعض �أشجار �لفاكهة �لمزروعة في �لمدرسة

نش�ط )2( عملي:

 مك�ن التدريب: مزرعة المدرسة.

ثماري لبعض �أشجار �لفاكهة �لمزروعة في �لمدرسة. بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بالتقليم �ل�إ

نش�ط )3( عملي:

 مك�ن التدريب: المزرعة.
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بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بجولة في �لمزرعة؛ للتّعرف �إلى طبائع حمل �ل�أزهار و�لثمار في �أشجار �لفاكهة.

نش�ط )4( عملي:

 مك�ن التدريب: جولة في المزرعة.

 ث�نيً�: الرّي

يكّون �لماء معظم �أجز�ء �لنباتات، حيث تحتوي �ل�أنسجة �لنباتّية من �لماء ما نسبته 32 – 85 % ، كما �أّن �لماء 
هو وسط ناقل للاأملاح �لمعدنّية و�لغذ�ء �لجاهز من �لتربة �إلى �ل�أور�ق، ومن �ل�أور�ق �إلى جميع �أجز�ء �لنبات �ل�أخرى. 
وئّي  وللماء دور رئيسّي في عملّيات �ل�أيض �لحيوّي في �لخلايا �لنباتّية، فضلاً عن كونه �لعامل �لرئيسّي في عملّية �لبناء �لضَّ
�لتي هي مصدر �لغذ�ء في �لنباتات، وُينظّم �لماء �أيضاً عملّية �إغلاق وفتح �لثغور �لتنفسية �لموجودة على سطح �أور�ق 

�لنباتات. و�إّن معرفة �ل�حتياجات �لمائّية للنباتات �لمختلفة ضروريّة لتحديد كمّية مياه �لرّي.

�إّن �أغلب �أشجار �لفاكهة في فلسطين تعتمد على مياه �ل�أمطار، ولقلّة معّدل سقوط �ل�أمطار في كثير من �لسنو�ت 
تحتاج �أشجار �لفاكهة �إلى �لرّي �لتكميلي. يجب معرفة كمّية �ل�أمطار �لساقطة، و�ل�حتياجات �لمائّية للاأشجار؛ من �جل 
ثمار، وتقليلها �إلى �لحد  تحديد كمّية �لرّي �لتكميلي �لمطلوب. وُيؤخذ بعين �ل�عتبار زيادة كمّية مياه �لرّي في فترة �ل�إ

زهار وعقد �لثمار. �ل�أدنى �أثناء فترة �ل�إ

رّي بساتين �أشجار �لفاكهة بطريقة �لرّي بالتنقيط، يتضّمن هذ� �لتدريب �لتعرُّف على تصميم وتنفيذ جميع وحد�ت شبكة �لرّي.

نش�ط )5( عملي:

 مك�ن التدريب: جولة في المزرعة.

 ث�لثً�:التّسميد
�أجز�ء  �إّن معظم  �أهمّية كبيرة في دورة حياة �أشجار �لفاكهة، حيث  لعناصر �لكربون و�لهيدروجين و�ل�أكسجين 
وئي. تدخل في  �لنبات تتكّون منها، وهي �لعناصر �لمكّونة للكربوهيدر�ت، و�لعناصر �ل�أساسّية في عملّية �لتمثيل �لضَّ
تركيب �لنباتات عناصر معدنّية �أخرى ذ�ت �أهمّية مطلقة في دورة حياة �أشجار �لفاكهة، وهي: �لنيتروجين، �لفسفور، 

�لبوتاسيوم، �لكالسيوم، �لمغنيسيوم، �لكبريت، �لحديد، �لبورون، �لنحاس، �لمنغنيز، �لزنك، �لموليبدنوم، �لكلور.

�إّن �أشجار �لفاكهة بحاجة �إلى جميع �لعناصر سابقة �لذكر، من �أجل �إنتاج �لكربوهيدر�ت و�لسكريّات، وبالتالي 
نسان. �لثّمار �لتي هي غذ�ء للاإ

�إّن �لعناصر �لمعدنّية �لتي يحتاجها �لنبات موجودة في �لتربة بشكٍل طبيعّي، لكنها تُستنَزف في عملّيات �لغسل 
بو�سطة مياه �لري و�ل�أمطار، وتُستنزف �أيضاً من قبل �لنباتات وخصوصاً بالزر�عة �لمكثّفة. لهذ� ومن �أجل �إنتاٍج زر�عّي 

عاٍل �أصبح من �لضرورّي �إضافة هذه �لعناصر �إلى �لتربة على شكل �أسمدة. 
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يبّين الجدول ال�آتي الوظ�ئف الع�ّمة للعن�صر التي تحت�جه� اأشج�ر الف�كهة، واأعراض نقصه� الع�مة:

�لعنصر
شكل 

�ل�متصاص
�أعر�ض �لنقص �لعاّمة�لوظائف �لرئيسّية

NO   �لنيتروجين
3
-

NH
4 

+

أنزيمات  مكّون للاأحماض �لنوويّة و�لبروتينات و�ل�
و�لكلوروفيل.

�لقديمة   �ل�أور�ق  �صفر�ر  �لنبات،  م  تقزُّ
وموتها.

H  �لفسفور
2
PO

4
 -

HPO
4
 -2

�لمفسفرة،  و�ليبيد�ت  �لنوويّة  للاأحماض  مكّون 
أنزيمات ATP، ومساعد�ت �ل�

يميل  �لد�كن  �ل�أخضر  باللون  �ل�أور�ق  ن  تلوُّ
م �لنمو �إلى �ل�حمر�ر، تقزُّ

أنزيمات �لخاصة بالبناء + K�لبوتاسيوم تصنيع �لبروتين، تنشيط �ل�
�لسكريات وحركة  نقل  تنظيم  و�لتنفس،  وئي  �لضَّ
�لماء في �لنبات و�لتحكّم في عمل �لثغور �لتنفسية. 

د �ل�أور�ق و�حتر�ق حو�فها، يقلل �لنمو. تجعُّ

له Ca +2�لكالسيوم أنزيمات  �ل� تنشيط  �لخلوي،  للجد�ر  مكّون 
علاقة بنفاذيّة �ل�أغشية. 

م �لنبات،  ه �ل�أور�ق وصغر حجمها، تقزُّ تشوُّ
موت �لبر�عم �لطرفّية.

SO�لكبريت
4
ومساعد�ت 2-  �لبروتينات  تكوين  في  يدخل 

أنزيمات. �ل�
�صفر�ر �ل�أور�ق، تقليل �لنمو.

بعض Mg +2�لمغنيسيوم وينشط  �لكلوروفيل  تركيب  في  يدخل 
أنزيمات. �ل�

�صفر�ر بين عروق �ل�أور�ق، وتساقطها.

Fe+3 �لحديد

Fe +2

مكّون للسايتوكروم، له دور مهم في سلسلة نقل 
ويلعب  أنزيمات  �ل� بعض  وينّشط  لكترونات،  �ل�إ

دور�ً في تصنيع �لكلوروفيل.  

�إلى  �إلى حّد وصولها  �صفر�ر نصل �ل�أور�ق 
�ل�أور�ق  �ل�أبيض، مع بقاء لون عروق  �للون 

�أخضر.

H�لبورون
2
BO

3
ونقل -  �لكلوروفيل،  تصنيع  في  مهّماً  دور�ً  يلعب 

�لكربوهيدر�ت، وتصنيع �ل�أحماض �لنوويّة، ويلعب 
دور�ً في �ل�أزهار و�إنبات حبوب �للقاح، كما يلعب 

دور في �نقسام �لخلايا و�أيض �لنيتروجين. 

�لتفاف  �لجانبية،  أفرع  و�ل� �لبر�عم  موت 
�ل�أور�ق. 

أنزيمات، Mn +2�لمنغنيز أمينّية، وتنشيط �ل� تكوين �ل�أحماض �ل�
تصنيع  عملّية  في  ويدخل  و�ل�ختز�ل  �ل�أكسدة 

�لكلوروفيل. 

وتبيّض  باهتة،  خضر�ء  �ل�أور�ق  تصبح 
وتسقط.

يدخل في تكوين �لكلوروفيل، يدخل في تصنيع Zn +2�لزنك
�لبروتين و�ل�أكسينات. 

ه �لجذور. جفاف �ل�أور�ق وتشوُّ
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MoO�لمولبد ينوم
4
مهمُّ في عملّية تثبيت �لنيتروجين في �لتربة عن 2- 

�لبروتين  تصنيع  في  مهمُّ  وهو  �لبكتيريا،  طريق 
أنزيمات.  و�ل�

�نحناء نصل �لورقة �إلى �أعلى.

+ Cu �لنحاس

Cu +2

أنزيمات. من يدخل في تصنيع �ل� �أجز�ء  وموت  �صفر�ر  �لنمو،  م  تقزُّ
�ل�أور�ق، موت �لبر�عم.

وئي-Cl�لكلور �لذبول وموت بعض �ل�أور�ق.يدخل في عملّية �لبناء �لضَّ

جدول )4(: �لوظائف �لعاّمة للعناصر �لتي تحتاجها �أشجار �لفاكهة و�أعر�ض نقصها �لعامة.

اأنواع ال�أسمدة المستخدمة في بس�تين اأشج�ر الف�كهة:

ن خو�ّص �لتربة . 1 �ل�أسمدة �لعضويّة: تمدُّ �ل�أشجار بقسم من �لعناصر �لغذ�ئّية �لتي تحتاجها، فضلاً عن �أنّها تُحسِّ
ن قدرة �لمجموع �لجذرّي للاأشجار على �متصاص �لعناصر �لغذ�ئّية من �لتربة. �لفيزيائّية �لتي َتحسُّ

تُضاف لتربة �لبساتين في نهاية �لخريف �إلى بد�ية �لشتاء بمعدل 2 طن / دونم، وتُخلط بالتربة �أثناء �لحر�ثة.. 2

�ل�أسمدة �لكيميائّية: تُضاف هذه �ل�أسمدة �إلى تربة �لبساتين وفَق حاجة �ل�أشجار لها، ولتحديد هذه �لحاجة . 3
تُستخدم طرق ِعدة، منها: ملاحظة �أعر�ض نقص �لعناصر �لغذ�ئية على �لنباتات، وتحليل �لتربة، وتحليل �لنبات.

أمونياك، ونتر�ت �لبوتاسيوم، و�ل�أسمدة �لمركبة �ل�أخرى. . 4 من �ل�أسمدة �لمستخدمة: �ليوريا، وسلفات �ل�

�ل�أور�ق . 5 �لرش على  �أو  �لرّي،  �أو مع مياه  �ل�أشجار،  بالنثر في صفوف  �أو  �لتربة،  �إلى  �ل�أسمدة مباشرة  تضاف 
)�لتسميد �لورقي(.

مواعيد اإض�فة ال�أسمدة:

في �لبساتين �لبعلّية تُضاف في فصل �لشتاء فاإذ� كان �لسماد بطيء �لذوبان، مثل �لسوبرفوسفات يضاف في بد�ية �لشتاء، 
فتضاف  �لمرويّة  �لبساتين  �أما في  �ل�مونياك.  �أو سلفات  �ليوريا  مثل  �لشتاء،  نهاية  �لذوبان يضاف في  و�إذ� كان سريع 

�ل�أسمدة من بد�ية �لربيع حتى منتصف �لصيف.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتسميد بعض �أشجار �لفاكهة بال�أسمدة �لكيميائية، وذلك باستخد�م �لنثر باليد 
على منطقة جذور �ل�أشجار.

نش�ط عملي )6(:

 مك�ن التدريب: المزرعة.
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 رابعً�: الحراثة والعزق

تُحرث بساتين �لفاكهة �لبعلّية مّر�ٍت ِعّدة في �لموسم، تكون �ل�أولى مَع بد�ية سقوط �ل�أمطار؛ وذلك للسماح لمياه 
ز�لة �ل�أعشاب وتفكيك �لتربة، وتكون �لحر�ثة �لثالثة بعد �لتساقط  �ل�أمطار بالدخول �إلى �لتربة، وتكون �لحر�ثة �لثانية ل�إ
ضافّي  ر �لماء منها.�أّما �لبساتين �لمرويّة �لتي تعتمد على �لرّي �ل�إ �ل�أخير للاأمطار، للمحافظة على رطوبة �لتربة، ومنع تبخُّ

فُتحرث �أربع مر�ت �لثلاثة �ل�أولى كما في �لبساتين �لبعلّية، و�لر�بعة في فصل �لصيف.

اأهداف الحراثة:

- فتح �لتربة للماء.	

- �لتخلص من �ل�أعشاب.	

- تفكيك �لتربة حول �لجذور لزيادة �لتهوية.	

- �لمحافظة على رطوبة �لتربة.	

شارة هنا �إلى �أّن �لحر�ثة باستخد�م �لتر�كتور تتسبب في ضغط �لتربة، وتقارب جزيئاتها وخصوصاً �إذ� كان  تجدر �ل�إ
محتو�ها �لرطوبّي عالياً، وبالتالي تقّل نسبة �لهو�ء فيها، وهذ� ُيضعف نمّو �لجذور فيها، وعلى �لعكس من ذلك تماماً �إذ� 

تّم �ستخد�م �لحيو�نات في �لحر�ثة. 

 خ�مسً�: قطف الثم�ر
يتم قطف �لثمار بعد وصولها �إلى مرحلة �لنضج. 

علام�ت نضج الثم�ر:

وصول وزن وحجم �لثمار �إلى �لدرجة �لممّيزة للصنف. . 1

سهولة فصل �لثمرة عن �ل�أشجار.. 2

تناقُص صلابة �لثمار.. 3

تغّير لون �لثمار. . 4

تناقُص درجة حموضة �لثمار.. 5

زيادة نسبة �لّسكَّر.. 6
وهذه صفات عامة للنضج، ولكّل نوع من �لفاكهة علامات خاصة به.
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بعد تمام �لنضج يقوم �لُمز�رع بعملّية َجْني �لمحصول، و�أثناء هذه �لعملّية �لمهّمة يجب �أن ُيؤخذ بعين �ل�عتبار �ل�أمور 
آتية: �ل�

- نها.	 �لمحافظة على �لثمار من �لجروح �أثناء �لجني؛ لمنع تعفُّ

- عدم تعريض �لثمار ل�أشعة �لشمس.	

- تنظيف �لثمار وفرز �لمصاب منها بالعفن.	

- تعبئة �لثمار في عبو�ت نظيفة.	

 س�دسً�: مك�فحة ال�آف�ت.
آفات �لتي تصيب �أشجار �لفاكهة، وطرق مكافحتها في �لصف �لقادم �إن شاء �لله. سوف يتم تفصيل �ل�

 س�بعً�: استخدام منّظم�ت النمو.
وهي هرمونات نباتّية مصنّعة، تشبه �إلى حدٍّ كبير �لهرمونات �لطبيعّية �لتي تنتجها �أنسجة �لنباتات.

يمكن تقسيم منّظم�ت النمّو الصن�عّية والطبيعّية اإلى خمسة مج�ميع:

1. �ل�أوكسينات
2. �لجبر�لينات

3. �لسايتوكينينات
ثلين 4. �ل�إ

5. حمض �ل�أبسيسيك
6. بر�سينوستيرويد

استخدام�ت منّظم�ت النمّو
1. �لتجذير

2. خّف �لثمار
3. زيادة نسبة �لعقد

4. زيادة حجم �لثمار
5. تاأخير نضج �لثمار

6. �إنضاج �لثمار
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 بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بزيارة �لمشتل؛ بهدف �لتعرُّف �إلى �أهّم منظّمات �لنمّو �لمستخدمة في �لمنطقة.

نش�ط )7( عملي:

 مك�ن التدريب: المشتل.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بمكافحة �ل�أعشاب في بساتين �لفاكهة.

نش�ط )8( عملي:

 مك�ن التدريب: المزرعة.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بقطف ثمار �لفاكهة.

نش�ط )9( عملي:

 مك�ن التدريب: المزرعة.

وّضْح �أهد�ف تقليم �أشجار �لفاكهة. 1. 

آتية:2.  بّين �لمقصود بالمصطلحات �ل�
تقليم �لتربية، تقليم �لتشبيب، �لدو�بر �لثمريّة.

�ذكْر مجموعات منظّمات �لنمّو �لنباتّية.. 3

ال�أسئلة
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وصف الموقف التعليمّي: يملُك ُمز�رٌع �أرضاً، ويرغب في �إنشاء بستان للعنب و�للوزيات و�لتين، وينوي �لتعرُّف 

�إلى كيفّية زر�عة هذه �ل�أشجار، وكيفّية تقليمها و�لعناية بها.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم وصف الموقف الصفّي
خطوات 

العمل

�لمتعلقة -- �لُمز�رع  وثائق 
بال�أرض و�لمهمة �لمطلوبة. 

وتتابع -- خطو�ت  توّضح  نشرة 
عمليات خدمة �ل�أشجار.

زهار -- �ل�إ طبائع  جد�ول 
ومسافات �لزر�عة للاأشجار.

تكثير -- طرق  يوّضح  جدول 
هذه �ل�أشجار.

تكاثر -- طرق  تبّين  صور 
�ل�أشجار.

�لتكنولوجيا: فيديوهات وصور --
�أشجار  تصيب  �لتي  آفات  �ل�

�لفاكهة.

�لبحث �لعلمي/ زيارة ميد�نّية --
�إلى  تقسيمها  �لُمز�رع  ل�أرض 

ثلاثة �أقسام. 
�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني / مجموعات.--

عن -- �لُمز�رع  من  �لبيانات  �أجمع 
زر�عتها،  في  يرغب  �لتي  �ل�أصناف 
مزرعته  منطقة  في  �لسائد  و�لمناخ 

وعن مساحة �أرضه.

�أجمع �لبيانات عن:--
- طرق وتتابع عمليات زر�عة وخدمة   	

�أشجار �لعنب و�للوزيات و�لتين. 
- �ل�أصناف �لتي يرغب �لُمز�رع في 	

زر�عتها. 
- ل�أشجار 	 ثمار  و�ل�إ زهار  �ل�إ طبائع 

�لفاكهة )�لعنب و�للوزيات و�لتين(.
- لزر�عة 	 �لملائمان  و�لتربة  �لمناخ 

�ل�أشجار �لمذكورة.
- مسافات زر�عة هذه �ل�أشجار.	
- �أشجار 	 لبساتين  �للازمة  �ل�أسمدة 

�لفاكهة.
- طرق تكاثر �ل�أشجار )�لعنب و�للوزيات 	

و�لتين(.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

قرطاسيه وحاسوب.--
�لبحث �لعلمي/�لمصادر و�لمر�جع.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني / مجموعات.--

تحديد طرق خدمة �أشجار �لفاكهة.--
�ل�أشجار -- و�أصناف  نوع  توضيح 

وطريقة خدمتها.
�إعد�د خطة للعمل تتضّمن خطو�ت --

�إكثار  وطرق  خدمة  عمليات  تنفيذ  
�أشجار �لفاكهة �لمختلفة.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )5-3(: 
اإنت�ج اأشج�ر الف�كهة
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خطة �لعمل �لمعّدة مسبقاً.--
قرطاسية.--
محاريث، فؤوس، حفار يدوي، --

حفار تر�كتور  مجارف، �أمشاط 
�أنابيب �لري �لمختلفة،  �لتربة، 
بذور، �أشتال، مبيد�ت، �أدو�ت 
رش �لمبيد�ت، �أسمدة �أدو�ت 
�لبر�فين،  شمع  وتطعيم،  تقليم 

�أشرطه بلاستيكية

�لعمل �لجماعي. --
�لتطبيق. --  / �لعلمي  �لبحث 

�لعملي و�لعمل في �لمزرعة.

تحديد �ل�أصناف �لتي يرغب �لُمز�رع --
في زر�عتها.

كثار -- �ل�إ تتضّمن طرق  �إعد�د جد�ول 
و�لمناخ  �لفاكهة،  ل�أشجار  �لمناسبة 

و�لتربة �لمناسبين للاأشجار.
�لمناسبة -- �لتسميد  بر�مج  �إعد�د 

ل�أشجار �لفاكهة.
وطرق -- خدمة  عمليات  بتنفيذ  �لبدء 

�إكثار �أشجار �لفاكهة �لمختلفة.

ّفذ
أن ا

وتتابع -- بطرق  خاصة  جد�ول 
عمليات خدمة �ل�أشجار.

عن -- �لزر�عة  وز�رة  نشر�ت 
طرق و�إنتاج �أشجار �لفاكهة.

عن -- �لزر�عة  وز�رة  نشر�ت 
منطقة  في  �لسائد  �لمناخ 

�أرض �لُمز�رع
صور عن طرق زر�عة وتكاثر --

وخدمة �أشجار �لفاكهة. 
�أشجار -- تربية  طرق  عن  صور 

�لفاكهة.

�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
حو�ر ومناقشة. --

�لتحّقق من :--
- و�لخدمة 	 �لزر�عة  طرق  تحديد 

�لمناسبة ل�أشجار �لفاكهة . 
- صحة تحديد �لمناخ و�لتربة �لمناسبة 	

للاأشجار موضوع �لبحث.
- ثمار 	 زهار و�ل�إ صحة تنفيذ طبائع �ل�إ

ل�أشجار �لفاكهة.
- دقة تحديد �لمسافات �لزر�عة للاأشجار.	
- ل�أشجار 	 �للازمة  �ل�أسمدة  �ختيار 

�لفاكهة.
- تحديد طرق تكاثر �ل�أشجار.	

ّقق
ح

أت وا
ط 

ضب
أ ا

حاسوب وجهاز �لعرض-- �لحو�ر و�لمناقشة.--
تعلم تعاوني/مجموعات.--

نتاج -- ل�إ �للازمة  �لخطو�ت  توثيق 
�أشجار �لفاكهة. وتقليمها و�لعناية بها 

�للازمة -- �لمعلومات  �لُمز�رع  تسليم 
و�للوزيات  للعنب  بستان  نشاء  ل�إ
�ل�أشجار  هذه  زر�عة  وكيفية  و�لتين، 

وتقليمها و�لعناية بها.
فتح ملف بالحالة )�إنشاء بستان للعنب --

و�للوزيات و�لتين، وكيفية زر�عة هذه 
�ل�أشجار وتقليمها و�لعناية بها.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
)�إنشاء -- بالحالة  تقرير�ً  �لمزر�ع  تسليم 

و�لتين،  و�للوزيات  للعنب  بستان 
وكيفّية زر�عة هذه �ل�أشجار وتقليمها 

و�لعناية بها.

م  
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا
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�لعلمية -- و�لمر�جع  �لمصادر 
آفات  نتاج �لفاكهة و�ل� �لخاصة باإ

�لتي تصيبها.
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
�لبحث �لعلمي.--

�لتي -- �لمعرفة  عن  �لُمز�رع  رضا 
للعنب  بستان  )�إنشاء  �كتسبها حول 
و�للوزيات و�لتين، وكيفية زر�عة هذه 
�ل�أشجار وتقليمها و�لعناية بها(، وعن 

�لتقرير �لذي تم �إعد�ده.
ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

وّم
أق ا

ثمار في بساتين �لعنب و�للوزيّات و�لتين. زهار و�ل�إ �أهد�ف در�سة طبائع �ل�إ

اأن�قش:

اأتعلّم: اإنت�ج اأشج�ر الف�كهة

�أقوم بالتعاون مع مجموعتي باإحضار صور لجميع �أنو�ع تطعيم وتركيب �لعنب.

نش�ط )1( نظري:

     

                   Grapevine نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ
                         Vitaceae �لعائلة:   

Vitis vinifera �ل�سم �لعلمّي:  

العنب 

- الموطن ال�أصلّي: ُيعتقد �أّن �لموطن �ل�أصلّي للعنب هو �أمريكا �لّشمالّية، و�أوروبا، وغرب وشرق �أسيا، وشمال �إفريقيا.

�لعنب  �أصناف  له جميع  ويتبع  �لعالم،  �أنحاء  في جميع  �نتشار�ً  �ل�أكثر  )Vitis vinifera( هو  �ل�أوروبي  �لعنب  �إّن 
�لمزروعة في فلسطين. �أما �لعنب �ل�أمريكي فهو عدة �أنو�ع، منها:

            Vitis labrusca   Vitis riparia    Vitis rupestris   Vitis berlandieri     

ثم�ر: زه�ر وال�إ  اأول�ً: ال�إ

تتكّون �لبر�عم في �لعنب في �إبط �ل�أور�ق على �لقصبات �لخضر�ء، وعادة ما يكون برعمان في �إبط كّل ورقة، 
�لصيفّي، وعادة يبقى ساكًنا، وقد ينمو نمّو�ً صغير�ً خلال  �لبرعَم  �لبرعُم �لصغير  �أحدهما صغير و�ل�آخر كبير، ُيسّمى 
أفرع �لناتجة  �لّصيف، وينمو نمّو�ً قويّاً، �إذ� تّم قصُّ ر�أس �لفرع �لرئيسّي �لحامل له )تُسمى هذه �لعملية تطويش(، �إّن �ل�

من نمّو �لبر�عم �لصيفّية قد تحمل عناقيد صغيرة جد�ً تُسّمى محصول �لترجيع، وهذ� �لمحصول يتاأّخر في �لنضج.

أنّه يتكّون في �لعادة من ثلاثة بر�عم، بجانب  �أّما �لبرعم �لكبير فهو برعٌم مركّب )�لبرعم �لشتوي( وُيسّمى بذلك؛ ل�
بعضها بعضاً، ينمو �لبرعم �ل�أوسط في بد�ية �لربيع بعد تعرُّض �ل�أشجار ل�حتياجاتها من متطلبات �لبرودة لكسر َطور 
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�لسكون، ويبقى �لبرعمان �لجانبيان وهما برعمان مساعد�ن للبرعم �ل�أوسط في حالة سكون، ما لم يتعرض �لبرعم �ل�أوسط 
�إلى �لتلف )من �لصقيع �أو �أيّة عو�مل �أخرى(، فحين ذلك ينمو �أحد �لبر�عم �لمساعدة لتكوين �لنمّو �لخضري �لسنوي.

في بد�ية �لربيع يتفتّح �لبرعم �لمركّب ُمعطياً فرعاً جديد�ً يحمل �أور�قاً ومحاليق، وعناقيد زهريّة؛ لهذ� ُسّمي �لبرعم 
�لمختلط. وتُحَمُل �لعناقيد في �لعنب جانبّياً على �لقصبات.

تكون �لبر�عم �لمثمرة قريبة من قاعدة �لقصبة، كما هو �لحال في �لعنب �لد�بوقي، و�لزيني �لبلدي، و�لسلطي 
�لخضاري، و�لجندلي، و�لحمد�ني. وتكون �لبر�عم �لمثمرة بعيدة عن قاعدة �لقصبة، كما هو �لحال في �لعنب �لبيتوني 

و�لبيروتي وجيمل )1(.

�لتلقيح في �لعنب ذ�تّي، وقد يتم �لتلقيح �لخلطّي بو�سطة �لرياح و�لحشر�ت، وذلك �أثناء تفتُّح متكات حبوب 
�للقاح، ويتّم نقُل جزٍء منها بالرياح و�لحشر�ت �إلى مياسم زهر�ت �أخرى فيكون في هذه �لحالة �لتلقيح �لخلطي.

 ث�نيً�: الُمن�خ الملائم

ُيزرع �لعنب عادة في �لمناطق �لمعتدلة �لد�فئة، لكّن هناك �أصنافاً مقاومة للبرد تُزرع في مناطق شمال �لكرة �ل�أرضّية 
ل �لصيف �لحار و�لجاّف، ورطوبة �لصيف غير مفّضلة للعنب؛ وذلك  �لباردة. �لعنب بحاجة �إلى صيٍف طويل د�فئ، وُيفضَّ
أنّها تُسّبب زيادة �نتشار �لكثير من �ل�أمر�ض �لفطريّة و�لحشر�ت. �إذ� تعرضت �لنمو�ت �لخضرية للعنب �إلى �لصقيع �لربيعّي  ل�

نّها تموت؛ لهذ� يجب تجنُّب زر�عة �لعنب في �لمناطق �لمعروفة بتعّرضها لمثل هذ� �لصقيع. �لمتاأخر فاإ

نسبة  ترتفع  �لبارد  �لصيف  ففي  �لعنب،  ثمار  في  �لحموضة  ونسبة  �لسكر،  نسبة  على  تاأثير  �لحر�رة  ولدرجة 
�لحموضة في ثمار �لعنب بينما ترتفع نسبة �لسكر في �لصيف �لد�فئ.

 ث�لثً�: التّربة

أتربة، ول� ُيزرع �لعنب في �ل�أر�ضي �لثقيلة جد�ً، و�لّضحلة جد�ً وسّيئة  يمكن زر�عة �لعنب في مدى و�سٍع من �ل�
�لّصرف، وذ�ت �لتركيز �لعالي من �ل�أملاح. تُعطي كروم �لعنب �أكبر كمّيِة محصوٍل في �ل�أر�ضي �لخصبة �لعميقة، وتُعطي 

�أفضَل جودِة ثمار في �ل�أر�ضي �ل�أقل خصوبة و�ل�أقل عمقاً. 

 رابعً�: الرّي

تحتاج كروم �لعنب �إلى ما متوسطه 500 – 600 ملم من �ل�أمطار �لسنويّة، وهذه �لكمّية كافية لسّد حاجة بساتين 
باأّن �لحر�ثة  مطار، و�أن تكون �لتربة ذ�ت قو�م يحتفظ بالماء، علماً  �لعنب، على �أن تكون موّزعة على مد�ر موسم �ل�إ

�لجيدة تساعد �لتربة على �ل�حتفاظ بالماء.

كث�ر  خ�مسً�: ال�إ

يمكن تكثير اأشج�ر العنب بطرٍق عديدة، منه�:

الُعَقُل الس�قّية المتخّشبة: يتم تجهيزها من قصبات عمرها سنة بطول 25 – 30 سم، ويكون �لقطع �لسفلّي . 1
للُعقل �أفقّياً وتحت �لُعقدة مباشرة، �أّما �لقطُع �لعلوّي فيكون مائلاً وفوق �لعقدة ب 2سم، يتّم تحضين �لُعقل في 
طبقات متبادلة من �لرمل ونجارة �لخشب على �أن يكون محتو�ها من �لرطوبة عاٍل طو�ل فترة �لتحضين. بعد تكلُّس 
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 IBAلُعقل وتكوين �لجذور تُنقل �إلى �أكياس د�خل �لمشتل، �أو في منطقة مظللة، وقد ُيستخدم هرمون �لتجذير�
)Indol butyric acid(، علماً باأنّه يتّم �ستخد�م هذه �لطريقة في �لمناطق �لتي ل� تنتشر فيها حشرة �لفيلوكسير�. 

وفي حال �نتشار هذه �لحشرة يتم �ستخد�م �لتطعيم �لمنضدي لتكثير �لعنب.

�لمقاومة . 2 أمريكّية  �ل� �ل�أصول  �لفيلوكسير� على  �لمقاوم لحشرة  غير  �لمحلّي  �لعنب  ُيطّعم  المنضدّي:  التطعيم 
لها.  يكون طول �ل�أصل 20 – 30 سم و�لمطاعيم بطول 5 – 10 سم، في هذه �لحالة تُحضن �لُعقل �لمطّعمة 
في صناديق تحتوي نجارة خشب ورملاً مرطبة، يكون وضعها في هذه �لصناديق بشكٍل مائٍل، ويكون �ل�أصل 
للاأسفل، وتكون درجة حر�رة �لتحضين 27 ° س، وبعد 30 يوماً من �لعملّية تخرج من �لصناديق، وتتم زر�عتها 

في �أكياس �لتشتيل، وتوضع تحت �لتظليل بنسبة 70 %.

الترقيد: ُيجرى في نهاية فصل �لشتاء �أثناء �لتقليم، وتُستخدم هذه �لطريقة في �لمناطق �لخالية من �لفيلوكسير�.. 3

التطعيم ب�لعين.. 4

التطعيم اللس�نّي.. 5

التطعيم الشقّي.. 6

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم باإحضار صور لجميع �أنو�ع تطعيم وتركيب �لعنب.

نش�ط )2( نظري:

 س�دسً�: مس�ف�ت الزراعة

تعتمد مس�ف�ت الزراعة على:

1. قوة نمّو �لصنف.           2. خصوبة �لتربة.             3. طريقة �لخدمة. 

تُزرع �أصناف �لعنب قويّة �لنمو على مسافات �أكبر من تلك محدودة �لنمّو. وتزد�د �لمسافات بين �لنباتات في 
آلّية؛  �ل�أر�ضي �لخصبة �لعميقة عنها في �ل�أر�ضي �لرملّية �لفقيرة، وُيزرع �لعنب على مسافات كبيرة في حال�ت �لخدمة �ل�
تسهيلاً لمرور �لجّر�ر�ت �لزر�عية، وتُقلّل �لمسافة بين �لغر�س في �لجو شديد �لحر�رة، لتظلّل �لنباتات بعضها بعضاً. ُيفّضل 

�أْن تكون مسافة �لزر�عة 3 × 3 م �أو 3 × 4م.  

 س�بعً�: عملّي�ت الخدمة

التقليم: ُيقلّم �لعنب في نهاية فصل �لشتاء، وقبل تفتُّح �لبر�عم في �لربيع، تُجرى عملّية تقليم �لعنب في فلسطين . 1
في نهاية شهر شباط وبد�ية �ذ�ر، وقد ُيجرى �لتقليم خلال فترة �لنمو بهدف:

�لتخلّص من �لبر�عم �لجانبّية �لنامية على �لفروع �لخضر�ء.	-

أفرع �لثمريّة �لممتدة، وهذ� ما ُيسّمى �لتزوين.	- �إز�لة حو�لي 15 سم من �ل�

�إز�لة بعض �ل�أور�ق �لتي تغطي �لعناقيد، وذلك لزيادة �لتهوية ولمنع �نتشار �ل�أمر�ض.	-
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قواعد تقليم العنب:

تحميل كروم �لعنب بالعيون و�لقصبات حسب قوتها، ُيز�د حمُل �ل�أشجار �لقويّة، وُيقلّل �لحمل في �ل�أشجار 	-
�لضعيفة.

�ستخد�م �لتقليم �لمختلط في قصبات ثمريّة، �إضافة �إلى دو�بر تجديديّة على عين �أو �ثنتين.	-

كلما كانت �لقصبة �لثمريّة سميكة �أصبح من �لممكن �إطالتها و�لعكس صحيح.	-

عدم ترك �ل�أكعاب في �ل�أشجار عند �لتقليم.	-

حراثة ال�أرض وري ال�أشج�ر: كما ُذكرت سابقاًً في هذ� �لموقف �لتعليمي.. 2

التسميد: ويشمل ما ياأتي:. 3

�إضافة �لسماد �لعضوي بمعدل 2 كوب / دونم عند حر�ثة �ل�أرض في نهاية �لخريف.	-

أمونياك لكل شجرة في نهاية �لشتاء، بحيث يذ�ب �لسماد مع نهاية 	- يضاف 250 – 350 غم سلفات �ل�
هطول �ل�أمطار.

بد�ية 	- في  �ل�ولى  تكون  دفعات،  ثلاث  على  سابقاًً  �لمذكورة  نفسها  �لكمية  تضاف  �لمرويّة  �لبساتين  في 
�لربيع، و�لثانية في منتصف �لربيع، و�لثالثة في فترة نمو �لثمرة وتطّورها، وقبل دخول �لسكّر في �لثمار )بد�ية 

�لصيف(.

تُضاف �لعناصر �ل�أخرى حال ظهور �أعر�ض �لنقص على نباتات كروم �لعنب، على �أْن يكون ذلك قبل ظهور 	-
�للون �للامع على ثمار �لعنب. 

 ث�منً�: ال�أمراض والحشرات
تُصاب بساتين �لعنب بالعديد من �ل�آفات، سوف نتناولها بالتفصيل في �لعام �لدر�سي �لقادم، ومنها:

نثر�كنوز.	- �ل�أمر�ض: �لبياض �لدقيقي، �لبياض �لزغبي، �لتدّرن �لتاجي، �لذر�ع �لميت، �ل�إ

�لحشر�ت: عثة �لعنب، ذبابة �لخمج، دودة جذور �لعنب، بّق �لعنب، عناكب حلم �لعنب، �لمّن �ل�أسود. 	-

 ت�سعً�: خّف الثم�ر
آتية: يهدف خف �لثمار �إلى زيادة حجم حبات �لعنب و�لعناقيد، وتُجرى باإحدى �لطّرق �ل�

�لتخلُّص من بعض �لعناقيد �لزهريّة قبل تفتُّحها. 	-

�لتخلص من بعض �لعناقيد �لثمريّة بعد �لَعقد مباشرة.	-

�إز�لة �أجز�ء من �لعناقيد �لزهريّة �أو �لثمريّة.	-
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 ع�شرًا: اأصن�ف العنب

فليم 	- هامبورج،  موسكات  �لمير�،  بيرلت،  ملاجا،  �أمبيرور،  كاردينال،  �لبذور،  عديم  ثومسون  �لعالمّية: 
سيدلس. 

�ل�أصناف �لمحلّية: �لسلطي �لخضاري، �لد�بوقي، �لزيني، �لبلوطي، �لحلو�ني، �لشامي، �لبيتوني، �لجندلي.	-

ثماري لبعض كروم �لعنب.          مك�ن التدريب: المزرعة.   بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بالتقليم �ل�إ

نش�ط )3( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بزيارة بستان �لعنب، للتّعرف �إلى طبائع حمل �ل�أزهار في �لعنب. 
مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )4( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتسميد كروم �لعنب.            مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط عملي )5(:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتوريق �لعنب )�لتقليم �ل�أخضر �أو �لصيفّي(.      مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )6( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتطعيم �لعنب، بالعين، �للسانّي، �لشقّي.         مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )7( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتجذير ُعقل �لعنب، ونقلها بعد �لتجذير �إلى �أكياس �لتشتيل، ومن َثّم وضعها 
تحت �لتظليل.         مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )8( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بزيارة بستان �لعنب، وكتابة �لوصف �لنباتّي له، يضّم ما ياأتي: 

نش�ط )9( عملي:

- شكل �ل�أشجار: متسلّقة �أو ز�حفة.	
- �ل�أور�ق: بسيطة.	
- �ل�أزهار: كاملة �أو وحيدة �لمسكن.	

- �لثمار: عنبّية.	

مك�ن التدريب: المزرعة. 
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  )Prunus( إلى �لعائلة �لورديّة �لجنس� )تتبُع �للوزيّات )�للوز، �لدّر�ق، �لنكترين، �لمشمش، �لبرقوق، �لكرز
وهي من فاكهة �لمناطق �لمعتدلة، وسميت �لفاكهة ذ�ت �لنو�ة �لحجرية لصلابة ثمارها. اللوزّي�ت

ثم�ر زه�ر وال�إ  اأول�ً: ال�إ

�لبر�عم �لزهريّة في نباتات هذه �لعائلة بسيطة؛ �أي ينتج عن تفتُّحها �أزهار فقط، وقد يتفتّح �لبرعم ليعطي زهرة 
و�حدة، كما في �لدّر�ق و�لنكتارين و�للوز و�لمشمش، �أو �أكثر من زهرة كما هو في �لكرز و�لبرقوق.

تُحمل �لبر�عم �لزهرية جانبّياً على �أفرع عمرها سنة و�حدة، كما هو في �لدر�ق و�لنكترين. تتفتّح �لبر�عم �لزهريّة 
في �للوزيات عادًة قبل تفتُّح �لبر�عم �لخضريّة في فلسطين. 

�أزهار �للوزيّات كاملة �لجنس تحتوي على �أعضاء �لتذكير و�أعضاء �لتاأنيث معاً: وعلى �لرغم من ذلك يوجد في هذه 
�ل�أشجار ظاهرة �لعقم �لذ�تّي، كما هو في �لكرز و�للوز وبعض �أصناف �لبرقوق، لذلك يقال �إّن هذه �ل�أصناف ليست ذ�تّية 
�لخصوبة، فهي تحتاج �إلى �لتلقيح �لخلطّي، �أو �لمتبادل من �أجل تكوين �لثمار على شرط �أن يكون �لتلقيح �لخلطي بين 
�أصناٍف متو�فقة؛ لهذ� �لسبب تاأتي �أهمّية نحل �لعسل في تلقيح و�إثمار هذه �ل�أصناف وخصوصاً �للوز. ومن �لجدير بالذكر 
�أنّه يجب �ستخد�م �أكثر من صنف في �لبستان �لو�حد، على �أْن يتّم �لتو�فق �لزمنّي بين بعض �ل�أصناف في تفتُّح �ل�أزهار.

	 	

شكل )9-6(: عملية �إزهار �أشجار �للوز

 ث�نيً�: الُمن�خ الملائم

تختلف �أنو�ع �للوزيّات �ختلافاً كبير�ً في �لظّروف �لجويّة �لمناسبة لنمّوها و�إثمارها، فمنها ما يحتاج �إلى فترة برودة 
قصيرة لكسر َطور �لسكون �لفسيولوجّي، مثل �للوز حيث يحتاج فقط )250 – 350( من ساعات �لبرودة �أقّل من 7.2 ° م، 

ومنها ما يحتاج �إلى �أكثر من ذلك. 
آتي يبّين عدد ساعات �لبرودة �للازمة لكسر َطور �لسكون �لفسيولوجي لبعض �أشجار �للوزيات: �لجدول �ل�

عدد ساعات �لبرودة �قل من 7.2 ° سنوع �ل�أشجار
1100�لدر�ق و�لنكترين
700 – 1000�لبرقوق �لياباني
800 – 1500�لبرقوق �ل�أوروبي

800 - 1700�لكرز
700 - 1000�لمشمش

�لجدول )5-6(: عدد ساعات �لبرودة �للازمة لكسر طور �لسكون �لفسيولوجي لبعض �أشجار �للوزيات.
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 ث�لثً�: التّربة المن�سبة.

�لتربة �لمناسبة لزر�عة �للوزيات هي �لتربة جّيدة �لّصرف، �أّما قُو�م �لتربة فيمكن زر�عة �للوزيات في تربة متوسطة �لقو�م 
�إلى خفيفة، على �ْن تكون خصبة عميقة وجافّة )عدم وجود ماء �أرضّي(، وخالية من �آفات �لتربة �لتي تصيب �للوزيات. ونظر�ً 
لعدم توفُّر هذه �لتربة في جميع �ل�أر�ضي، ولحّل مشكلة �لتربة تّم �ستخد�م �ل�أصول �لمقاومة لظروف �لتربة �لتي ل� تناسب 

�للوزيات و�لتطعيم عليها، ومنها �أصل �للوز �لمّر و�ل�أصول �لبذريّة �ل�أخرى.

يمكن تطعيم �لدر�ق و�لنكترين و�لبرقوق على �أصل �للوز �لمّر، ولكن هناك عدم تو�فق بين �أصول �للوز �لمّر و�لمشمش، 
نتاج �إْن لم يكْن في �لسنو�ت  حيث تنفصل منطقة تطعيم �أشجار �لمشمش على �أصول �للوز �لمر بعد سنو�ت ِعّدة من �ل�إ

�لثلاث �ل�أولى من �لتطعيم.

كث�ر  رابعً�: ُطُرُق ال�إ

تتكاثر �للوزيات بالعديد من �لطّرق، �أهّمها:

كث�ر ب�لبذور: تتّم زر�عة �لبذور بعد كسر َطور سكونها- كما ُذكر في �لمو�قف �لسابقة- بعد وصول �ل�أشتال . 1 ال�إ
أنو�ع �لمرغوبة. �إلى �لحجم �لمناسب، يتّم تطعيمها بال�

أقلام.. 2 التطعيم والتركيب: تتّم �إّما بالعيون �أو بال�

الُعقل الس�قّية المتخّشبة: تُستخدم هذه �لطريقة في حالة خلّو �لتربة من �ل�أمر�ض، علماً باأّن هذه �لطريقة نادرة . 3
�ل�ستخد�م في فلسطين. 

  خ�مسً�: مس�ف�ت الزراعة
تعتمد مسافة �لزر�عة في بساتين �للوزيّات على عو�مل عّدة، منها:

حجم ال�أشج�ر النه�ئّي: فكلما كان حجم �ل�أشجار كبير�ً تكون مسافات �لزر�عة �أكبر، فمثلاً:  . 1
     مسافة �لزر�عة في: �للوز: 6 × 7 م 

�لدر�ق: 4 × 5 م
�لمشمش: 7 × 7 م

نوع ال�أصل: تكون �لمسافات في �ل�أصول �لمقّزمة صغيرة، بينما في �ل�أصول �لبذريّة كبيرة.. 2

خصوبة التربة: تتّم زيادة مسافات �لزر�عة في �لتربة �لخصبة للحّد من �زدحام �ل�أشجار، ولمنع تظليل �ل�أشجار . 3
بعضها بعضاً، حيث �إّن �ل�زدحام يؤّدي �إلى نقص جودة �لثمار، وصعوبة �لتقليم و�لقطف.

 س�دسً�: عملّي�ت خدمة بس�تين اللوزّي�ت

أقّل، �ل�أولى مع بد�ية تساقُط �ل�أمطار، وتهدف . 1 الحراثة: تُحرث بساتين �للوزيّات ثلاث مر�ت في �لموسم على �ل�
�إلى فتح �لتربة لدخول مياه �ل�أمطار فيها، و�لثانية في منتصف �لشتاء لتفكيك �لتربة و�لتخلّص من �ل�أعشاب، و�لثالثة 
أنابيب �لشعرية �لتي تُفِقُد �لتربة  بعد �نتهاء موسم تساقُط �ل�أمطار بهدف �لحفاظ على رطوبة �لتربة؛ وذلك لتكسير �ل�
كثير�ً من رطوبتها. �أّما �ل�أعشاب �لقريبة من جذوع �ل�أشجار فُيجرى �لتخلّص منها يدوياً، �أو بمبيد�ت �ل�أعشاب. 
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التّسميد:. 2
تُسّمُد بساتين �للوزيّات �لبعلّية بال�أسمدة �لعضويّة بمعدل 2 كوب / دونم، و�لسوبرفوسفات بمعدل 25 كغم / 
دونم في بد�ية فصل �لشتاء، و�ل�أسمدة �لنيتروجينّية بمعدل 25 كغم / دونم تُضاف نهاية شهر شباط لمنع غسيلها 

بمياه �ل�أمطار، فيما لو �أضيفت مبكّر�ً. 

في بساتين �للوزيّات �لمرويّة يتم �لتسميد في بد�ية �لشتاء بال�أسمدة �لعضويّة، وتُضاف �ل�أسمدة �لكيميائّية على 
ثلاث دفعات في �لشتاء و�لربيع وبد�ية �لصيف، وتُعطى كلُّ شجرة ما مجموعه 1.5 كغم من �لسماد �لمركّب في 
نتاج، �أّما �ل�أشجار �لصغيرة فُتعطى لكّل شجرة ما مجموعه 100 – 300 غم وفَق عمر وحجم �ل�أشجار.  مرحلة �ل�إ

 س�بعً�: اأهّم ال�آف�ت التي تُصيب اللوزّي�ت

د �ل�أور�ق، �لتصمغ، �لكابنودس، ذبابة ثمار �لفاكهة، دبور �للوز، �لمّن، �لتدرن �لتاجي، �لمونيليا. َتجعُّ

 ث�منً�: بعض اأصن�ف اللوزّي�ت 

- �لدر�ق: صن كرست، كور�ل�ين، هالفورد، لوديل. - �للوز: �أم �لفحم، نوبلس، �للوز �لعظم.  
- �لمشمش: �لبلدي، �لحموي، �لمستكاوي. - �لبرقوق: سانتاروز�، دياموند، وكسون.  

- �لكرز: �لكرز �لحلو، �لكرز �لحامض
                  

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتقليم بعض �أشجار �للوزيّات.             مك�ن التدريب: المزرعة.  

نش�ط )10( عملي:

زهار في �للوزيّات. بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بزيارة بستان �للوزيات، للتعّرف �إلى طبائع �ل�إ
مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )11( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بتطعيم �للوزيّات.             مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )12( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوُم بوصٍف نباتّي كامل ل�أشجار �للوز.        مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )13( عملي:
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                   Fig نجليزّي:  �ل�سم �ل�إ
                         Moraceae �لعائلة:   

Ficus carica   :ل�سم �لعلمّي�

التّين

ثم�ر زه�ر وال�إ  اأّول�ً: ال�إ

تتكّون �لبر�عم �لزهريّة و�لخضريّة في �إبط �ل�أور�ق، تكون هذه �لبر�عم كبيرًة ومنتفخًة ذ�ت ر�أس مدبّب، تُغطّيها حر�شف 
ملساء، علماً باأّن �لبر�عم �لثمريّة �أكبر حجماً من �لبر�عم �لخضريّة.

يتكّون في �إبط �ل�أور�ق برعمان �أو ثلاثة بر�عم، يكون �أحدهما خضريّاً، و�ل�آخر ثمريّاً، وفي حالة �لبر�عم �لثلاثة يكون 
�ل�أوسط هو �لبرعم �لخضري، و�ل�ثنان �لجانبيان بر�عم ثمريّة.

عادة ل� تتكّون �لثمار بالقرب من قاعدة �تصال �لخشب �لمثمر بال�أصل، ولكن �لبر�عم �لزهريّة �لبعيدة عن �لقاعدة هي 
�ل�أقدر على تكوين �لثمار؛ �أي �أنها تحمل �لثمار بعد �لبرعم �لثالث.

توجد في اأشج�ر التين ال�أنواع ال�آتية من ال�أزه�ر:

ال�أزه�ر المؤنّثة: تكون هذه �ل�أزهار بذور�ً �إذ� تّم تلقيحها، ويوجد هذ� �لنوع من �لبر�عم في جميع �أنو�ع �لتين.. 1

�لبيض في ثمار . 2 �لبلاستوفاجا )Blastophaga psenes( بوضع  �أزهار مؤنّثة تقوم حشرة  ال�أزه�ر الدرنّية: هي 
�لتين، ول� يتم �إخصاب هذه �لثمار لكنها تنتفخ وتنمو �إذ� وضعت �لحشرة بيضها في مبيض �لثمرة، و�إذ� لم تضع 
�لحشرة بيضها فيها فاإّن هذه �ل�أزهار تضمر وتموت وتسقط على �ل�أرض. يوجد هذ� �لنوع من �ل�أزهار في �لتين 

�لبرّي.

ال�أزه�ر المذّكرة: تقع قرب قّمة �لحامل �لزهري ولها 3 – 5 متوك، وتوجد في �لتين �لبرّي فقط.. 3
�ل�أزهار في �أشجار �لتين صغيرة جد�ّ، وتكون د�خل �لثمرة وتُسّمى نورة زهريّة )عدد كبير من �ل�أزهار في �لنورة 
�إنتاج �لثمار، و�لبعض �ل�أخر تعقد ثماره بكريّاً دون  �إلى تلقيح من �أجل  �لو�حدة(. تحتاج بعض �أصناف �لتين 

تلقيح، وذلك وفَق نوع �لتين. ويوجد في �لعالم �أربعة �أنو�ع من �لتين، هي:

�لتين �لعادي ) Common fig(: تكون �ل�أزهار مؤنثة وتنضج بكريّاً؛ �أي ل� تحتاج �إلى تلقيح ) جميع �أصناف . 1
�لتين �لمحلّية تتبع لهذ� �لنوع(.

�لتين �لبرّي ) Capri fig(: في هذه �ل�أصناف من �لتين يوجد �أزهار مذكّرة تنتج حبوب �للقاح، و�أزهار مؤنّثة، . 2
تنقل  �لزهرة  �لحشرة د�خل  بيضها، خلال حركة  �لبلاستوفاجا حيث تضع  فيها حشرة  و�أزهار درنّية تدخل 

خصاب وتتكون �لبذور في هذه �لثمار. حبوب �للقاح من �ل�أزهار �لمذكرة �إلى �لمؤنثة، وتحدث عملية �ل�إ

أزميري: �أزهار هذه �ل�أصناف مؤنثة بحاجة �إلى تلقيح خلطّي من �أزهار مذكرة من �لتين �لبري، بو�سطة . 3 �لتين �ل�
أزميري. حشرة �لبلاستوفاجا عند خروجها من �أزهار �لتين �لبرّي ودخولها في �أزهار �لتين �ل�

أّول مثل �لتين �لعادي تعقد بكريّاً، و�أزهار �لمحصول . 4 تين سان بدرو: تعطي محصولين، �أزهار �لمحصول �ل�
أزميري تماماً.  �لثاني مثل �لتين �ل�
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 ث�نيً�: طبيعة حمل الثم�ر

تُحمل �لبر�عم �لزهريّة للتين على نوعين من �لخشب: 

خشب عمره سنة يحمل �لمحصول �ل�أول و�لناتج عن بر�عم قد تكّونت في موسم �لنمو �لسابق، تتفتّح هذه �لبر�عم . 1
�لزهريّة في �لربيع لتعطي �لمحصول �ل�أول في بد�ية �لصيف )د�فور(، وقد يكون هو �لمحصول �لوحيد في بعض 

�ل�أصناف، وثماره قليلة �لحلاوة. 

�ل�أغصان �لحديثة �لمتكّونة في �لموسم نفسه، يبد�أ تكّون �لبر�عم عليها في بد�ية حزير�ن لتنضج في �آب و�أيلول، . 2
ويكون هذ� �لمحصول هو �لمحصول �لرئيسّي، وتتمّيز ثماره بحلاوتها، توجد �لثمار في �إبط �ل�أور�ق بشكل مفرد 

عادة، وقد توجد نورتان  في �إبط  �لورقة �لو�حدة )قد تتكون ثمرتان في �إبط �لورقة(.

	 �لشكل )10-6(: طبيعة حمل �لثمار في �أشجار �لتين

 ث�لثَ�: الُمن�خ المن�سب

�إّن �أشجار �لتين متساقطُة �ل�أور�ق، و�حتياجاتها �إلى �لبرودة قليلة جد�ً، تتاأثر �أشجار �لتين بانخفاض درجات �لحر�رة �أثناء 
�لشتاء. تحتاج �أشجار �لتين �إلى صيف معتدل، طويل جاف، وشتاء د�فئ، �إّن �رتفاع درجة �لحر�رة �أكثر من 40 ° س يجعل 
ن �لثمار، فيظهر عليها �للون �ل�أسود  ق وتعفُّ �لثمار جلديّة غير مرغوبة. �لرطوبة �لجوية �لعالية خلال فترة �لنضج تؤّدي �إلى تشقُّ

ثمار، وذلك لزيادة �لرطوبة �لجوية.   وهو لون �لعفن، وغالباً ما يحدث هذ� في فلسطين في نهاية موسم �ل�إ

 رابعً�: التربة المن�سبة

تعيش �أشجار �لتين في جميع �أنو�ع �لتَُّرب، فهي تُزرع في جميع �أنحاء فلسطين، لكن �لتّربة �لمفضلة هي �لتربة 
�لرملّية �لطينّية �لخصبة، جّيدة �لّصرف، �لعميقة حيث �إّن جذور �أشجار �لتين متعّمقة جد�ً. يستطيع �لتين �لنمّو جّيد�ً في 

�لتربة �لكلسّية، لكّن �لتربة �لملحّية و�لقلويّة غير صالحة لزر�عة �لتين.  
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 خ�مسً�: ُطرق التكثير

الُعقل الس�قّية المتخشبة: يجب �أن تكون من خشب ناضج تماماً بعمر ل� يقّل عن سنتين. . 1

الترقيد: غالباً ما يكون �لترقيد �لهو�ّ،ئي �إلّ� في حال�ت تدلّي �أغصان �ل�أشجار ووصولها �إلى سطح �لتربة، ففي . 2
هذه �لحالة قد يستخدم �لترقيد �ل�أرضّي.

التطعيم: وهو عدة �أنو�ع: بالعين، بالقلم، �لشّقي، تحت �للحاء. . 3

الفس�ئل.. 4

زراعة ال�أنسجة: للحصول على نباتات مطابقة للاأمهات، وعلى نباتات خالية من �ل�أمر�ض �لفيروسية.. 5

 س�دسً�: مواعيد الزراعة
 تُزرع �ل�أشتال �عتبار�ً من شهر كانون ثاني ولغاية شهر شباط.

 س�بعً�: مس�ف�ت الزراعة
تكون مسافات �لزر�عة متفاوتة وفَق:

- �لصنف. 	
- خصوبة �لتربة.	
- معدل سقوط �ل�أمطار �لسنوّي.	

تزيد مسافات �لزر�عة كلما ز�د معدل سقوط �ل�أمطار، وكلّما ز�دت خصوبة �لتربة. مسافات زر�عة �لتين في فلسطين 
9 × 10م، وغالباً ما ُيزرع على �أطر�ف �لبستان وجو�نب �لطّرق.

 ث�منً�: عملّي�ت خدمة اأشج�ر التين

التقليم: يقتصر تقليم �أشجار �لتين على: . 1
- �لتخلص من �لسرطانات. 	
- أفرع �لمتز�حمة.	 خّف �ل�
- أفرع �لمصابة و�لجافّة و�لمكسورة.	 �إز�لة �ل�

يجب �أن يضمن �لتقليم تكوين هيكل قوّي للاأشجار، ويساعد على تسهيل عملّيات �لحر�ثة و�لقطف ومكافحة 
�ل�آفات، كما يجب �أْن يضمَن �لتقليُم عدَم �متد�د �ل�أشجار �إلى مسافات كبيرة جد�ً. ومن �لجدير بالذكر �أّن �لتقليم 

نتاج بشكٍل كبير. �لجائر ل�أشجار �لتين يعمل على تدنّي �ل�إ

التسميد: يتمثّل تسميد بساتين �أشجار �لتين بما ياأتي:. 2
- ُيضاف 3 كوب من �لسماد �لعضوي / دونم في نهاية �لخريف ويخلط مع �لتربة مع �لحر�ثة �ل�أولى.	
- ُيضاف سماد �لسوبرفوسفات، بمعدل 30 كغم / دونم في بد�ية �لشتاء.	
- تُضاف �ل�أسمدة �لمركبة 1 – 2 كغم / شجرة �أو�خر فصل �لشتاء.	
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الرّي: ُيزرع �لتين في فلسطين بعلاً، لكن يمكن �إعطاء �ل�أشجار ريّاً تكميلّياً عند تدنّي معدل هطول �ل�أمطار، . 3
بحيث تكون �لمّرة �ل�أولى بعد توقُّف هطول �ل�أمطار بشهر، و�لمرّة �لثانية بعد شهر من �ل�أولى على �أْن تكون كمّية 

�لرّي في كّل مرة كبيرًة جد�ً، لتصَل �إلى �لمجموع �لجذرّي �لمتعّمق ل�أشجار �لتين. 

 ت�سعً�: ال�آف�ت

آتية: آفات �ل� تُصاب �أشجار �لتين بال�
مرض تبرقش �أور�ق �لتين �لفيروسّي، حشرة �لتين �لشمعّية، حلم �لتين، ذبابة ثمار �لتين.

 ع�شرًا: ال�أصن�ف

�أشجار �لتين في فلسطين هي من �أصناف �لتين �لعادي، ومن هذه �ل�أصناف:
سو�دي، شحامي، مو�زي، خضاري، حماري.

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بالوصف �لنباتي ل�أشجار �لتين.    مك�ن التدريب: المزرعة وغرفة الصّف.     

نش�ط )14( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتكثير �أشجار �لتين بالُعقل �لمتخشبة.          مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )15( عملي:

بالتعاون مع مجموعتي �أقوم بتطعيم �لتين بالعين و�لقلم.             مك�ن التدريب: المزرعة.

نش�ط )16( عملي:

  

�ذكر طرَق خّف ثمار �لعنب، و�لهدف منها.1. 

بّيْن �أهّم �لعو�مل �لتي يجب مر�عاتها عند تقليم �لتين.2. 

وّضح �لعو�مل �لتي تعتمد عليها مسافات �لزر�عة في بساتين �للوزيّات. 3. 

ال�أسئلة
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اأسئلة الوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: �أضْع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

 �أي �لمناطق تصلح لزر�عة �أشجار �لمانجا؟ . 1
ستو�ئّية.  د- �ل�إ ج- �لمعتدلة �لد�فئة.  ب- �لمعتدلة �لباردة.  ستو�ئّية.   �أ- تحت �ل�إ

�إلى �أي عائلة تنتمي �لحمضيات؟:. 2
د- �لسذبّية.                                        أبنوسّية.   ج- �ل� ب- �لتوتّية.   �أ-  �لورديّة.   

آتية لها �أكبر متطلبات حر�رية؟. 3 �أي �ل�أشجار �ل�
د- �لتفاح.   ج- �لنخيل.   ب- �للوزيات.   �أ-  �لتين.   

ما �لذي يلزم لضمان نجاح �لتطعيم �أو �لتركيب؟. 4
ب- سكين ليست حادة.     �أ- منشار حاد جد�ً.        

د- بر�عم �لطعم في حالة نمّو و�ل�أصل في حالة سكون.  ج- تطابق وتلامس �لكامبيوم بين �ل�أصل و�لطعم.  

 �أين تتم عملية زر�عة �ل�أنسجة؟. 5
د- �لمختبر. ج- �لمزرعة.   ب- �لمشتل.   �أ-  غرفة �لصف.  

كم يبلغ عمر �لخشب �لمثمر �لحامل للبر�عم �لزهرية؟. 6
د- �أكثر من ثلاث سنو�ت. ج- ثلاث سنو�ت.  ب- سنتين.   �أ-  سنة و�حدة.  

على �أي شكل يمتص �لنبات عنصر �لبوتاسيوم؟ . 7
K+ -د    K -ج   K

2
O -ب    KNO

3
�أ- 

ما نوع �لتربة �لتي ينتج �لعنب �أكبر كمية من �لثمار فيها؟. 8
د- �لرملّية. ج- �لطينّية.   أقّل خصوبة وعمقاً.  ب- �ل� �أ- �لخصبة �لعميقة.  

ماهي �أفضل تربة لزر�عة بساتين �أشجار �لتين.. 9
ب- �لطينّية. �أ- �لرملّية.      
د- �لّضحلة. ج- �لرملّية �لطينّية �لخصبة �لعميقة جّيدة �لّصرف. 

السؤال الث�ني: �أوّضُح �أقسام �أشجار �لفاكهة وفَق درجة �لحر�رة �لملاءمة لنمّوها. 

ثمار، و�أعطي مثال�ً لكّل قسم.  زهار و�ل�إ السؤال الث�لث: �أذكُر ثلاثة �أقسام من �أقسام �أشجار �لفاكهة وفَق طبيعة  �ل�إ
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السؤال الرابع:  �أناقش سبب تساقط �أور�ق �أشجار �لفاكهة في فصل �لخريف.

السؤال الخ�مس: �أبّين �لمقصود بما ياأتي: �أ- سكون �ل�أشجار �لفسيولوجّي.          ب- متطلبات �لبرودة للاأشجار. 
                                          ج- �لمتطلّبات �لحر�ريّة ل�أشجار �لفاكهة.          

له؟  السؤال الس�دس: ما �أضر�ر زيادة درجة �لحر�رة عن �لحّد �ل�أعلى �لتي تستطيع �أشجار �لفاكهة تحمُّ

السؤال الس�بع: �أذكُر مو�صفات �لبذور �لمستخدمة في عملّية تكاثر �أشجار �لفاكهة.

السؤال الث�من: �أوّضُح حسنات وسيئات �لتكاثر �لخضرّي ل�أشجار �لفاكهة.

السؤال الت�سع: �أقارن بين �لُعقل �لساقّية �لمتخّشبة، ونصف �لمتخّشبة، و�لغّضة.

نشاء بساتين �أشجار �لفاكهة. السؤال الع�شر: �أبّيُن �لعو�مل �لرئيسية �لتي تحّدد صلاحّية منطقٍة ما ل�إ

السؤال الح�دي عشر: �أقارُن بين تقليم �لخف وتقليم �لتقصير.

السؤال الث�ني عشر: �أذكُر علامات �لنضج �لعاّمة لثمار �لفاكهة.

السؤال الث�لث عشر: ما هي �ستخد�مات منظّمات �لنمّو في �أشجار �لفاكهة؟

ثمار في �أشجار: �لعنب، �للوزيات، �لتين.  زهار و�ل�إ السؤال الرابع عشر: �أشرُح طبائع �ل�إ

دراسة الح�لة:

 يمتلك ُمز�رٌع دونماً من �ل�أرض، ينوي زر�عتها عنباً. �كتب له خطو�ت �لعملّية كاملة.
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مشروع الوحدة

اسم المشروع: العن�ية ب�أشج�ر الف�كهة  

ال�أهداف:
-  تنفيذ �لعناية باأشجار �لفاكهة، و�لعملّيات �لزر�عّية �لخاصة بخدمتها من �لتقليم وحتى قطف �لمحصول.

ل �لمسؤولّية عند �لطلبة. - تنمية روح تحمٌّ
- تنمية �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت.

- �لتدّرب على �لعمل �لتعاونّي. 
- ممارسة �لعمل �لزر�عّي في مجموعات.

- تنمية �لقدرة على �لتخطيط، وكتابة خطط �لعمل و�لجد�ول �لزمنّية.

طريقة التنفيذ:
�لعمل في مجموعات، وتقوم كّل مجموعة باختيار عدد معين من �أشجار �لفاكهة �لمزروعة في مزرعة �لمدرسة. 	 

نقوم بتقليم �ل�أشجار في موسم �لتقليم. . 1
آفات �لتي تصيب �ل�أشجار.. 2 نقوم بمكافحة �ل�
نقوم بتسميد �ل�أشجار.. 3
نقوم بجميع �لعملّيات �لزر�عية �لتي تحتاجها �ل�أشجار حتى نهاية قطف �لثمار.. 4
 نقوم بتسويق �لثمار.. 5

تاريخ تقليم �ل�أشجار
زهار فيها طبائع حمل �ل�إ
�ل�سم �لعلمي للاأشجار

�لعائلة �لنباتية �لتي تتبع لها �ل�أشجار
نتاج كمّية �ل�إ

�لعائد
�لمصروفات

أرباح صافي �ل�

نقوم بكتابة تقرير عن جميع �لعملّيات �لزر�عّية �لتي تّمت طيلة �لموسم �لزر�عّي، بما في ذلك تعبئة �لجدول �أعلاه.
�ستنتج: ................................

�لمشاكل �لتي و�جهتنا خلال تنفيذ �لمشروع: ........................ 
مقترحات: .................................................
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الَوْحَدُة الرابعة

الَمح�صيُل الَحقلّيُة

هل يؤثُّر اختلاُف اأنواِع المح�صيِل الحقلّيِة في موعِد زراعِته� وفَق الفصوِل المختلفة؟

133
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1. �لتعّرف �إلى �لمحاصيل �لحقلّية و�أهمّيتها �ل�قتصاديّة.

2. �لتعّرف �إلى تصنيف  �لمحاصيل �لحقلّية.

3. بيان ُطرق زر�عة  بعض �لمحاصيل �لحقلّية، وعملّيات �لخدمة بعد �لزر�عة.

4. بيان ُطرق زر�عة  و�إنتاج بعض �لنباتات �لطبّية و�لعطريّة في فلسطين.

على    ق�درين  يكونوا  اأن  اأنشطته�  مَع  والتّف�عل  الَوحدِة،  هذه  دراسة  بعد  الطلبة  من  ُيتوقَُّع 

زراعة المح�صيل الحقلّية، والعن�يِة به� حتى حص�ده�، من خلال تحقيق ال�آتي: 
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�أّول�ً: �لكفايات �لِحرفّية:

- تحديد )صفات �لمحاصيل �لحقلّية �لمختلفة، �أسس 
تكاثر  �لتربة،  خصائص  �لحقلّية،  �لمحاصيل  تقسيم 
�لحقلّية  �لمحاصيل  زر�عة  طرق  �لحقلّية،  �لمحاصيل 
لزر�عة  �للازمة  �لتّقاوي  كمّية  خدمتها،  وعمليات 
�ل�آفات  �لمتوقّع،  نتاج  �ل�إ كمّية  �لحقلّية،  �لمحاصيل 

�لتي تصيب �لمحاصيل �لحقلّية(.
�لنباتي،  �لتقسيم  حسب  �لحقلّية  �لمحاصيل  تقسيم   -
�لحياة،  دورة  �لزر�عة،  موسم  �لحقلّي،  �لتقسيم 

�ستعمال�ت خاصة، عمق �لجذور.
�لمناسبة،  �لتربة  �لزر�عة،  موعد  تحديد  على  �لقدرة   -

موعد �لحصاد.
- �لقدرة على تحديد �لطرق �لمختلفة لطريقة زر�عة كّل 

نوع من �أنو�ع �لمحاصيل �لحقلّية.
- �لقدرة على تحديد عملّيات �لخدمة �للازمة بعد �لزر�عة.

ثانياً: �لكفايات �ل�جتماعّية و�لشخصّية.

- �لعمل ضمن فريق.
- تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.

- مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.
- حفظ خصوصية �لزبون.

- �ل�ستعد�د لتلبية طلبات �لزبون.
- �لتّحلي بال�أخلاقيات �لمهنّية �أثناء �لعمل.

- �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.
- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

- �ل�ستفادة من مقترحات �ل�آخرين.
- �لتاأمل و�لتعلم �لذ�تي وتطوير �لذ�ت.

- �لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل.
- �لثقة بالنفس �أثناء جمع �لمعلومات وتبويبها.

- �إظهار �لوعي و�ل�هتمام �أثناء �لعمل.
- تلخيص �لمعلومات.

- �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل �آر�ء �لُمز�رعين.

- تلبية طلبات �لُمز�رعين و�حتياجاتهم.
قناع. - �لقدرة على �ل�إ

- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

ثالثاً: �لكفاياُت �لمنهجّية:

- �لعمل �لتعاوني.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

توظيف  على  و�لقدرة  �لعلمي  �لبحث  مهارة  �متلاك   -
�أساليبة.

- �لتخطيط. 
- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهني(.

- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.
حصائية وتمثيل �لبيانات. - توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ

- تاأدية �لعمل بشكل منتظم. 

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة:

-  �رتد�ء ملابس �لعمل ومنها �لقفاز�ت، و�أحذية �لحقل. 
- �ل�بتعاد عن �ل�آل�ت �لزر�عية �أثناء عملها في �لحقل. 

- مر�عاة فترة �أمان �لمبيد�ت �لزر�عّية �أثناء دخول �لحقل.
في  �لعمل  �أثناء  �لضاّرة  و�لكائنات  �لحشر�ت  تجنُّب   -

�لحقل.

الكف�ي�ُت الِمْهنّية

الكف�ي�ُت الِمهنّيُة المتوقَُّع مَن الطلبِة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )1-4(: 
المح�صيل الحقلّية واأهمّيته� ال�قتص�دّية

وصف الموقف التعليمّي:   يسكن ُمز�رٌع في �إحدى �لمناطق �لفلسطينّية، ويريُد ز�رعَة �أرضه بعدٍد من �لمحاصيل 

�لحقلّية؛ ويرغب في معرفة �أهّم �لمحاصيل �لحقلّية �لتي يمكن زر�عُتها في فلسطين، و�لمشاكل �لتي تو�جه زر�عتها.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق -- �لُمز�رع،  طلب  وثائق: 
�ل�أرض.

جد�ول �أنو�ع �لمحاصيل �لحقلية. --
زر�عة -- مشاكل  عن  نشر�ت 

�لمحاصيل �لحقلية في فلسطين.
نشر�ت عن �أهمية �لمحاصيل --

�لحقلية.
�أنو�ع -- عن  )فيديو  تكنولوجيا: 

�لمحاصيل �لحقلية(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعليم �لتعاوني/ مجموعات.--

�أجمع �لبيانات من �لُمز�رع عن: )مساحة --
�ل�أرض، موقع �ل�أرض، خصائص تربتها(

�أجمع بيانات عن:--
 �أنو�ع �لمحاصيل �لحقلية �لتي تُزرع 	-

في فلسطين.
�أهمية �لمحاصيل �لحقلية.	-
�لمشاكل �لتي تو�جه زر�عة �لمحاصيل 	-

�لحقلية.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�لُمز�رع نشر�ت -- وثائق: ) طلب 
ومقال�ت تتعلّق باأنو�ع �لمحاصيل 

�لحقلية في فلسطين.
نترنت: )مو�قع موثوقة تتحدث -- �ل�إ

�لمحاصيل  زر�عة  مشاكل  عن 
�لحقلية(.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات. --
�لعصف �لذهني/ �ستمطار �ل�أفكار. --

�لحقلية -- �لمحاصيل  �أنو�ع  تحديد 
�لمزروعة في فلسطين و�لمشاكل �لتي 

تو�جه زر�عتها.
ترتيب �لمحاصيل �لحقلية. --
تحديد �أهمية �لمحاصيل �لحقلية. --
�إعد�د خطة للتنفيذ.--

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

قرطاسية.--
حاسوب.--
�لوثائق: )طلب �لُمز�رع، كتب، --

عن  تتحدث  مقال�ت  صور، 
تصنيف �لمحاصيل �لحقلية(.

�لتعلم �لتعاوني/   مجموعات.--
�لحو�ر و�لمناقشة.--

�إعد�د قائمة تصنف �لمحاصيل �لحقلية --
وفَق �ل�أهمية ومكان زر�عتها.

رصد �أهم �لمشاكل �لتي تو�جه زر�عة --
�لمحاصيل �لحقلية.

�لمحاصيل -- تتضّمن  جد�ول  �إعد�د 
و�أهمية  زر�عتها  يمكن  �لتي  �لحقلية 
أولويات. كل محصول وترتيبها وفَق �ل�

ّفذ
أن ا
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وتسليمه -- �لُمز�رع  مع  جلسة  عقد 
قائمة  بالمحاصيل �لممكن زر�عتها.

مع -- عليها  �لمتفق  �لتعديلات  �إجر�ء 
�لُمز�رع.

تجهيز قائمة �لمحاصيل بصورتها �لنهائية.--

قرطاسية.--
حاسوب.--
�لوثائق: )طلب �لُمز�رع، كتب، --

عن  تتحدث  مقال�ت  صور، 
تصنيف �لمحاصيل �لحقلية(.

 �لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/مجموعات. --

�لتحّقق من:--
�لحقلية 	- �لمحاصيل  �أنو�ع  تحديد 

و�أهميتها   فلسطين  في  تُزرع  �لتي 
و�لمشكلات �لتي تو�جهها.

�لتحّقق من �ختيار �لمحاصيل �لمناسبة 	-
للزر�عة مختلف �أقاليم فلسطين �لزر�عية

�لتحّقق من �ختيار �لمحاصيل �لمناسبة 	-
للزر�عة في �أرض �لُمز�رع وفي مختلف 

�أقاليم فلسطين �لزر�عّية.

ق 
حّق

أت وا
ط 

ضب
أ ا

حاسوب وجهاز عرض.--
زر�عة -- مشاكل  عن  نشر�ت 

�لمحاصيل �لحقلية في فلسطين.
نشر�ت عن �أهمية �لمحاصيل --

�لحقلية.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--

�لحقلية -- �لمحاصيل  �أنو�ع  توثيق 
و�أهمية كل نوع منها و�لمشاكل �لتي 

تو�جه زر�عتها.
فتح ملف بالحالة يتضّمن )�لمحاصيل --

�لحقلية و�أهميتها �ل�قتصادية.
�أنو�ع -- عن  �لتقديمية  �لعروض  �إعد�د 

�لمحاصيل �لحقلية.
تسليم �لُمز�رع جد�ول تتضّمن �لمحاصيل --

�لحقلية �لتي يمكن زر�عتها و�أهمية كل 
أولويات. محصول وترتيبها حسب �ل�

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج �لتقويم.--
طلب �لُمز�رع.--
�لتي -- �لمشاكل  حول  نشر�ت 

تو�جه زر�عة �لمحاصيل �لحقلية 
في فلسطين.

قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
�لبحث �لعلمي.--

�لمحاصيل -- �ختيار  عن  �لُمز�رع  رضا 
�كتسبها  �لتي  �لمعرفة  وعن  �لحقلية، 
�لتي  �لحقلية  بالمحاصيل  يتعلق  فيما 
و�لمشاكل  �أرضه،  في  زر�عتها  يمكن 
�لتي تو�جه زر�عة �لمحاصيل �لحقلية.

ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

وّم
أَق ا

على ماذ� ُيطلق مفهوم �لمحاصيل �لحقلية )Field crops(؟

اأن�قش:
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اأتعلّم: المح�صيل الحقلّية واأهمّيته� ال�قتص�دّية

بالتعاون مع مجموعتي �أبحث عن �ل�أهمّية �لغذ�ئّية للمحاصيل �لحقلّية �لتي نتناولها يومّياً.

نش�ط )1( نظري:

 علُم المح�صيِل الحقلّية:

هو �أحد فروع �لّزر�عة �لتطبيقّية �لمهّمة �لذي يهتّم باأسس ُطرِق �إنتاج �لمحاصيل �لحقلّية، و�إد�رة �لُمز�رع وتحسين 
�ستخد�م هذه �لمحاصيل وتربيتها.

نتاج، و�لتربية، و�لتحسين،  وُيِعدُّ علُم �لمحاصيل �لحقلّية �لدر�سَة �لعلمّيَة و�لفنّيَة للمحاصيل �لحقلّية من ناحية �ل�إ
و�ل�ستخد�م للحصول على �أعلى �إنتاج كّماً ونوعاً.

 المحصول الحقلّي:

نسان،  هو �أّي نباٍت عشبّي حولّي غالباً ومعّمر �أحياناً، ُيزرع على نطاٍق و�سٍع و�قتصادّي، تُستعمل منتجاته غذ�ًء للاإ
�أو علفاً للحيو�ن، �أو للاأغر�ض �لصناعّية �لمختلفة، وهي قابلة للتخزين لفترة طويلة.

 اأهمّية المح�صيل الحقلّية:

نسان �حتياجاٍت ضروريًّة للاستمر�ر في �لحياة،  نتاج �لزر�عّي، فهي تُوفّر للاإ �لمحاصيل �لحقلّية هي �أهّم عناصر �ل�إ
وتسهم في �أنشطٍة �قتصاديٍّة مختلفة، ويمكن توضيح ذلك فيما ياأتي:

نسان:. 1 �لمحاصيل �لحقلّية هي �لمصدر �لرئيسي لغذ�ء �ل�إ
�لسكر،  محاصيل  �لحبوب،  )محاصيل  نسان  �ل�إ غذ�ء  في  للطاقة  �لرئيسي  �لمصدر  �لحقلّية  �لمحاصيل  تعدُّ 

نسان )محاصيل �لبقولّيات(. محاصيل �لزيت(  وتوفّر كمّيًة كبيرًة من �ل�حتياجات �لبروتينّية للاإ

�لمحاصيل �لحقلّية هي �لمصدر �لرئيسي لغذ�ء �لحيو�ن:. 2
�لُمصنّعة  و�ل�أعلاف  �ل�أخضر(،  �لعلف  )محاصيل  �لخضر�ء  للاأعلاف  رئيساً  مصدر�ً  �لعلفّية  �لمحاصيل  تعّد 
نتاج �للحم و�للبن و�لبيض �لضرورّي  )محاصيل �لحبوب، كسب محاصيل �لزيت( �للازمة لتغذية �لحيو�نات ل�إ

نسان بطريقٍة غير مباشرة. نسان، وتسهم �أيضاً في غذ�ء �ل�إ لغذ�ء �ل�إ

�لمحاصيل �لحقلّية مصدر رئيسّي للملابس و�ل�أقمشة:. 3

ألياف �لناتجة من زر�عة �لمحاصيل �لحقلّية )�لقطن، �لكتان( في تصنيع �لمنسوجات �لمختلفة، �لتي تُستخدم  تُستخَدم �ل�
في صناعة �لملابس وغيرها من �ل�أنسجة، �لتي تُستخدم في �ل�أغر�ض �لمنزلّية �لمختلفة )�لمفروشات، �لّستائر...(.
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�لمحاصيل �لحقلّية مصدٌر للمو�ّد �لخام للعديد من �لصناعات.. 4

و�لقطن، . 5 ألياف  �ل� صناعة  مثل:  كبيرة،  صناعاٌت  عليها  تقوم  خامات  �أهم  �لحقلّية  �لمحاصيل  منتجات  تعّد 
وصناعات �لطحين، وصناعات عصر و�ستخلاص وتكرير �لزيوت، وصناعات �لسكر، وحالّياً تُستخدم �لحبوب 

و�لزيوت في �إنتاج �لوقود �لحيوّي لتسيير �لمركبات وغيرها.

 اأهّم المح�صيل الحقلّية في فلسطين

�لقمح. و�أهّمها  منها  ستر�تيجّية  �ل�إ وبخاصة  �لحقلّية،  �لمحاصيل  �إنتاج  كمّية  في  و�ضحاً  نقصاً  فلسطين  تعاني 
آتي يبّين بعض �أنو�ع �لمحاصيل �لحقلّية �لمزروعة في فلسطين: �لجدول �ل�

�لمحصول�لرقم

قمح1

شعير2

ذرة صفر�ء3

عدس4

حمص5

سمسم6

ميرمية7

يانسون8

زعتر9

�أناقش:

نش�ط )2( نظري:

�أهمّية توفير �لمحاصيل �لحقلّية محلّياً.. 1

�بحْث عن �لمحاصيل �لحقلّية �ل�أخرى �لتي تُزرع في فلسطين، و�لمساحة �لتي تُزرع بها بالدونم.. 2
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 المش�كل التي تواجه زراعة المح�صيل الحقلّية:

تذبُذب كمّيات �ل�أمطار من موسم مطرّي ل�آخر.. 1

زهار.. 2 هبوب �لرياح �لحارة و�لجافّة )�لخماسينّية(، خاصة في فترة �ل�إ

عدم �هتمام �لُمز�رع باستخد�م �ل�أسمدة و�لمبيد�ت ومكافحة �ل�أعشاب.. 3

عدم �هتمام �لُمز�رعين باستخد�م �لمحاريث �لمناسبة.. 4

�تّجاه �لُمز�رعين �إلى زر�عة �ل�أشجار على حساب �لمزروعات �لحقلّية.. 5

عدم �ل�لتز�م بالدورة �لزر�عّية.. 6

 ال�أسب�ب التي اأّدت اإلى تراُجع المس�ح�ت المزروعة ب�لمح�صيل الحقلّية:

نتاجّية، وتدهُور �ل�أصناف و�لسلال�ت �لمتاأقلمة . 1 �نخفاض �لعائد �لماّدّي؛ بسبب �رتفاع �لتكاليف وتدنّي نسبة �ل�إ
مع �لظروف �لبيئّية �لمحلّية.

تفتُّت �لملكّية.. 2

�لّزحف �لعمر�نّي.. 3

عزوف �لُمز�رعين عن �لزر�عة، و�ل�تّجاه نحو مجال�ت عمٍل �أخرى.. 4

 الدورة الزراعّية واأهمّيته�:

�لدورة �لزر�عّية: نظاٌم تتعاقُب بموجبه زر�عُة محاصيَل معّينٍة في ِمساحة معّينة من �ل�أرض، خلال فترٍة زمنّيٍة محّددة. 
وتكمن �أهمّيتها فيما ياأتي:

مقاومة �ل�أمر�ض �لنباتّية و�لحشر�ت و�ل�أعشاب.. 1

�لمحافظة على تو�زن �لعناصر �لغذ�ئّية في �لتربة.. 2

�لمحاصيل . 3 جذور  �نتشار  عمق  ل�ختلاف  �لتربة؛  طبقات  مختلف  من  و�لماء  �لغذ�ئّية  �لعناصر  من  �ل�ستفادة 
�لمتعاقبة.

ير�د�ت على مد�ر �لسنة وسنو�ت �لدورة.. 4 تنظيم �ل�أعمال في �لمزرعة، وتوزيع �ل�إ

�لتقليل من �حتمالّية تعرُّض �لُمز�رعين للخسارة.. 5

نتاجّية كّماً ونوعاً.. 6 زيادة �ل�إ

�لمحافظة على خصوبة �لتربة، وزيادتها وزيادة �لّسعة �لمائّية �لحقلّية للتربة، وبشكل خاّص �لدور�ت �لزر�عّية �لتي . 7
تدخلها �لمحاصيل �لبقولّية.

تساعد على تنظيم ماء �لرّي، وصيانة �لتربة من �لجرف و�لغسيل، وتحسين خو�ّص �لتربة وبنائها.. 8

نتاج �ل�أفضل باأقّل �لتّكاليف.. 9 تساعد على تنظيم �ستعمال �ل�أسمدة؛ ما يضمن �ل�إ
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عّرْف ما ياأتي:1. 

�أ - علم �لمحاصيل �لحقلّية.  
ب- �لمحصول �لحقلّي.  

أولّية لبعض �لصناعات �لمهّمة؟2.  ما �أهمّية �لمحاصيل �لحقلّية في �ل�أمن �لغذ�ئّي و�إنتاج �لمو�د �ل�

�لحقلّية 3.  �لمحاصيل  بتطوير زر�عة  نبد�أ  �أن  بّد من  ل�  �لحيو�نّية في فلسطين،  �لثروة  �أريَد تطوير قطاع  �إذ� ما 
و�إنتاجها. فّسر ذلك.

ناقش �أهّم �لمشاكل �لتي تُو�جه زر�عة �لمحاصيل �لحقلّية في فلسطين.4. 

ال�أسئلة
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الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )2-4(: 
اأسس تصنيف المح�صيل الحقلّية

وصف الموقف التعليمّي:  حضرت مجموعٌة من طلبة �إحدى �لمد�رس �لثانوية �ل�أكاديمّية لزيارة �لمدرسة �لزر�عّية؛ 

بهدف �لتّعرُّف �إلى �أسس تقسيم �لمحاصيل �لحقلّية، وتحديد �لبيئات �لملاءمة لها. 

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: )طلب �لطلاب �لز�ئرين، --
نشر�ت، مقال�ت( 

نترنت، فيديو -- �لتكنولوجيا: )�ل�إ
�لمحاصيل  تقسيم  عن  وصور 

�لحقلية(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لز�ئرين -- �لطلبة  من  �لبيانات  �أجمع 
عن:

تقسيم  �أسس  عن  �لسابقة  )معرفتهم 
�لملاءمة،  و�لبيئات  �لحقلية  �لمحاصيل 

�لغرض من �لبيانات �لمطلوبة(
�أجمع بيانات عن:--

يرغب 	- �لتي  �لحقلية  �لمحاصيل  �أنو�ع 
�لطلبة �لز�ئرين في �لتعرف على تصنيفها.

�لتي 	- �لمختلفة  و�لبيئات  �لمناطق 
تُزرع فيها �لمحاصيل �لحقلية.

زر�عة 	- مناطق  في  �لسائد  �لُمناخ 
�لمحاصيل �لحقلية.

خصائص وميز�ت �لمحاصيل �لحقلية 	-
�لمختلفة.

�إليها 	- تنتمي  �لتي  �لنباتية  �لعائلات 
�لمحاصيل �لحقلية.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�لز�ئرين، -- �لطلبة  )طلب  وثائق: 
نشر�ت تتعلق بتقسيم �لمحاصيل 

�لحقلية(.
�لتكنولوجيا: )مو�قع موثوقة توّضح --

تقسيم �لمحاصيل �لحقلية(. 

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات. --
�لعصف �لذهني/�ستمطار �ل�أفكار.--

تحديد �أهم �لتصنيفات �لعالمية للمحاصيل --
�لحقلية.

تحديد �لتقسيم �لمناسب للمحاصيل --
�لحقلية.

�لمناخات -- وفَق  فلسطين  مناطق  تقسيم 
�لتي تحتاجها �لمحاصيل �لحقلية.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا
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حاسوب، -- جهاز  )قرطاسيه، 
طابعة، �أقلام لكتابة �للوحات(.

�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--
�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لعصف �لذهني.--

 �إنشاء جد�ول تبّين جميع تقسيمات --
�لمحاصيل �لحقلية ومناطق زر�عة كل 

قسم منها. 
فلسطين -- ل�أر�ضي  �لمخطّطات  رسم 

على  �لحقلية  �لمحاصيل  و�إسقاط 
�لمخطّط في �ل�أماكن �لملاءمة لزر�عتها. 

عقد جلسة مع �لطلبة �لز�ئرين لمناقشة --
�لبيئات  وتحديد  �لمحاصيل  تقسيم 

�لملاءمة لزر�عتها. 
�إجر�ء �لتعديلات �لمتفق عليها مع �لطلاب --

)حذف �أو �إضافة تقسيمات جديدة(.
�إعد�د خطة توّضح خطو�ت �لعمل.--

فذ
أن ا

قرطاسية.--
حاسوب.--
صور -- �لطلبة،  )طلب  �لوثائق: 

عن  تتحدث  مقال�ت  كتب، 
تصنيف �لمحاصيل �لحقلية تبعاً 

للمناخ(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

�لمحاصيل -- �أسس تقسيم  �لتحّقق من 
�لحقلية. 

�لمحاصيل -- تصنيف  من  �لتحّقق 
�لحقلية  وفق �لمناخ �لمناسب لزر�عتها 

و�لمجموعات �لنباتية �لتابعة لها.
على -- �لمحاصيل  تقسيم  من  �لتحّقق 

وفَق  فلسطين  في  �لزر�عية  �لمناطق 
مناخ كل �إقليم.

�لتحّقق تحديد �لعائلات �لنباتية �لتي --
تنتمي �إليها �لمحاصيل �لحقلية.

�لتحّقق من مطابقة �لتقسيمات للمحاصيل --
�لحقلية. 

ّقق
ح

أت ا
حاسوب، دفتر، سجلات. --
�أجهزة عرض.--

تعلم تعاوني/ مجموعات.--
حو�ر ومناقشة.--

توثيق معايير تصنيف �لمحاصيل �لحقلية.--
توثيق تقسيم �لمحاصيل على �لمناطق --

�لزر�عية في فلسطين حسب مناخ كل 
�إقليم.

تنتمي -- �لتي  �لنباتية  �لعائلات  توثيق 
�إليها �لمحاصيل �لحقلية.

تقسيم -- �أسس  عن  بالحالة  ملف  فتح 
�لبيئات  وتحديد  �لحقلية  �لمحاصيل 

�لملاءمة لها.

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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تقسيم -- عن  �لتقديمية  �لعروض  �إعد�د 
�لمحاصيل �لحقلية.

تسليم �لطلبة �لز�ئرين تقرير�ً عن �أسس --
وتحديد  �لحقلية  �لمحاصيل  تقسيم 

�لبيئات �لملاءمة لها.

نماذج �لتقويم.--
طلب �لطلبة �لز�ئرين.--
تصنيف -- عن  كتب  مقال�ت، 

�لمحاصيل �لحقلية.
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

�لبحث �لعلمي.--
حو�ر ومناقشة.--

معرفتهم -- عن  �لز�ئرين  �لطلبة  رضا 
تصنيف  معايير  حول  �كتسبوها  �لتي 
�لتي  و�لبيئات  �لحقلية  �لمحاصيل 
�لتقرير  وعن  فيها،  زر�عتها  يمكن 

�لذي تم �إعد�ده. 
ملاءمة �لتقرير للمعايير و�لمو�صفات.--

وم
أق ا

�أهمّية تقسيم �لمحاصيل �لحقلّية، و�أعطي مثال�ً لكّل قسٍم منها.

اأن�قش:

اأتعلّم: اأسس تصنيف المح�صيل الحقلّية

بالتعاون مع مجموعتي �أكتُب تقرير�ً عن �أقسام �لمحاصيل �لحقلّية، وفَق �لتصنيف �لنباتّي،على �لنحو �ل�آتي:

نش�ط )1( نظري:

ال�سم العلمّياسم الع�ئلةاسم المحصول

.Triticum sp�لنجيلة�لقمح

�لعدس

�لذرة
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 تقسيم المح�صيل الحقلّية: 

تُقَسُم �لمحاصيُل �لحقلّيُة �إّما وفَق �ستعمال�تها و�لغرض منها، �أو وفَق �لتّشابه �لنباتّي بينها، �أو دورة �لحياة، �أو وفَق مو�عيد 
�لّزر�عة و�لنمّو. كما توجد تقسيمات �أخرى، كالتقسيم وفَق �ل�ستعمال�ت �لخاّصة، وكل نوع من هذه �لتقسيمات يخدم 

�أغر�ضاً معّينة، ول� يمكن �أن يكون شاملاً، و�أهّم هذه �لتقسيمات ما ياأتي:

اأول�ً: التقسيم النب�تّي

�لنباتّية؛  �لقر�بة  لدرجة  �لحقلّية طبقاً  �لمحاصيل  فيه تقسيم  يتم  للمحاصيل، حيث  �لعلمّية  �لتقسيمات  �أحد  وهو 
بهدف �لتّعرُّف �إلى درجة �لتشاُبه في صفات �لنباتات، ودرجة �لقر�بة بين �لمحاصيل، ويعتمد هذ� �لتقسيم على 

تقسيم �لمحاصيل �إلى عائلاٍت نباتّية، وهي:
1. ع�ئلات ذات الفلقة الواحدة:

�أ.  �لعائلة �لنجيلّية: مثل �لقمح، و�لذرة، وقصب �لسكر، و�ل�أرز.
�لعائلة �لزنبقّية: مثل �لبصل، و�لثوم.ب. 

2 . ع�ئلات ذات الفلقتين:
�أ.  �لعائلة �لبقولّية: مثل �لفول، و�لعدس، و�لِحمَّص، و�لحلبة، و�لتّرمس، و�لفول �لسود�ني، و�لبرسيم، وفول 

�لصويا.
�لعائلة �لخبازيّة: مثل �لقطن.ب. 
�لعائلة �لكتانّية: مثل �لكتان.ج. 
�لعائلة �لمركّبة: مثل عباد �لشمس.د. 

هـ. �لعائلة �لسمسمّية: مثل �لسمسم.
و.  �لعائلة �لرمر�مّية: مثل بنجر �لسكر.

ث�نيً�: تقسيم المح�صيل وفَق ال�ستعم�ل اأو التقسيم الحقلّي

آتية: يعتمد هذ� �لتقسيم على �ستعمال�ت �لمحصول، و�أهمّيته �ل�قتصاديّة، ويشتمل على �لمجاميع �ل�
أرز، و�لذرة، و�لشوفان، و�لشيلم.. 1 مح�صيل الحبوب: مثل �لقمح، و�لشعير، و�ل�

�لشيلم

مح�صيل البذور البقولّية: �لعدس، و�لحمص، و�لحلبة، و�لترمس.. 2
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مح�صيل العلف ال�أخضر: مثل �لحشيش �لسود�ني، و�لشعير، و�لذرة �لبيضاء، و�لذرة �لصفر�ء، و�لبرسيم، . 3
ولوبيا �لعلف.

مح�صيل ال�ألي�ف: مثل �لقطن، و�لكتان.. 4
مح�صيل السكر: مثل قصب �لسكر، وبنجر �لسكر.. 5
مح�صيل الزيوت: مثل �لقطن، و�لسمسم، وكتان �لبذور، و�لفول �لسود�ني، وفول �لصويا، وعباد �لشمس، و�لعصفر.. 6

ث�لثً�: تقسيم المح�صيل وفق موسم الزراعة:

من �لممكن كذلك تقسيم �لمحاصيل وفَق موسم زر�عتها ونمّوها، ويعتمد ذلك على �لظروف �لجويّة، كالحر�رة، 
وئّية خلال �لنهار، وطول فصل �لنمّو، حيث ُوجَد �أّن كلَّ محصوٍل �أو مجموعة محاصيل تتمّيز  و�لرطوبة، و�لفترة �لضَّ

عن غيرها بظروف جويٍّة معّينة، ويمكن تقسيمها كما ياأتي:

مح�صيل شتوّية: �إذ� كانت �لظروف �لملاءمة للمحصول هي خلال �أشهر �لشتاء، عندئٍذ ُيزرع �لمحصول . 1
�أو في بد�ية �لربيع، وعندئٍذ ُيصنّف �لمحصول ضمن �لمحاصيل  خلال �لخريف، وُيحصد في نهاية �لشتاء 

أمثلة على ذلك: �لقمح، و�لشعير، و�لبرسيم، و�لحمص، و�لعدس، و�لترمس، و�لكتان. �لشتوية، ومن �ل�

مح�صيل صيفّية: �إذ� كانت �لظروف �لملاءمة لنمّو �لمحصول هي خلال �أشهر �لربيع و�لصيف، فعندئٍذ ُيزرع . 2
�لمحصول في بد�ية �لربيع ويحصد في نهاية �لصيف، وُيصنَّف هذ� �لمحصول ضمن �لمحاصيل �لصيفّية، ومن 

أمثلة على ذلك: �ل�أرز، و�لسمسم، و�لفول �لسود�ني، وفول �لصويا، و�لقطن. �ل�

رابعً�: تقسيم المح�صيل وفق فترة النمو )دورة الحي�ة(

تُقسُم �لمحاصيل كذلك وفَق �لفترة �لتي يقضيها �لمحصول في �لحقل منذ �لزر�عة وحتى نضجه وجفافه، ويكون 
كما ياأتي:

مح�صيل حولّية: وهى �لمحاصيل �لتي يستغرق في نمّوها ونضجها فترًة تقّل عن �لسنة، مثل: �لقمح، و�لفول، . 1
أرز، و�لفول �لسود�ني، و�لقطن. و�لبرسيم �لمصرّي، و�لكتان، وفول �لّصويا، و�لّذرة، و�ل�

مح�صيل ثن�ئّية الَحْول:  وهي �لمحاصيل �لتي يستغرق نمّوها �أكثر من سنة و�أقّل من سنتين، وغالبا تمضي . 2
�لثاني، مثل: �لبصل، وبنجر  �إلّ� في �لعام  �أول موسم في تخزين �لغذ�ء، ول� تُزهر ول� تُكّون ثمار�ً ول� بذور�ً 

�لسكر لغرض �لبذور.
مح�صيل معّمرة: وهي �لمحاصيل �لتي تعيش �أكثر من سنتين، مثل: قصب �لسكر، و�لبرسيم �لحجازي.. 3

خ�مسً�: تقسيم المح�صيل وفق استعم�ل�ت خ�صة:

قد ُيستعمل بعض �لمحاصيل ل�أغر�ض خاصة، فيمكن تقسيمها وفق هذه �ل�أغر�ض كما ياأتي:

وهي . 1 �ل�أرض  في  تُقلب  ثم  �لفقيرة،  �لتَُّرب  في  تُزرع  �لتي  �لمحاصيل  وهي  ال�أخضر:  التسميد  مح�صيل 
خضر�ء، مثل: �لترمس، و�لبرسيم �لمصري، و�لشعير، و�لبيقية، و�لكرسنة.
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مح�صيل التحميل: وهي �لمحاصيل �لتي تُزرع مع محاصيَل �أخرى، ولكنها تُحصد منفردة،  حيث يحمي . 2
�لمحصول �ل�أول �لذي يتحّمل شدة �لبرد �لمحصول �لثاني غير �لمقاوم خلال �ل�أشهر �لباردة، وبعد حصاد 
�ل�أول ُيصبح �لمجال ملائماً لنمّو �لمحصول �لثاني، مثل: تحميل �لبصل �أو �لثوم على �لقطن، وفول �لصويا �أو 

عباد �لشمس على �لذرة.

�لتعرية . 3 عو�مل  من  عليها  للمحافظة  �لزر�عّية  �ل�أرض  تغطية  لغرض  تُزرع  وهي محاصيل  التغطية:  مح�صيل 
و�لتاآكل، وكذلك لتحسين خو�ص �لتربة �لفيزيائّية و�لكيميائّية، كالبرسيم و�لشيلم.

�أو عصيريّة وهي . 4 لغرض حفظها في حالة غّضة  تُزرع  علفّية  )السيلاج(: وهي محاصيل  الغمير  مح�صيل 
و�لبيضاء،  �لصفر�ء  �لذرة  �لمحاصيل:  و�أهم هذه   ،)Silos( بال تُعرف  �لهو�ء  �أماكَن معزولٍة عن  خضر�ء في 

و�لبرسيم، وفول �لصويا، وعّباد �لشمس.

مح�صيل مؤقّتة: وهي �لمحاصيل �لتي تُزرع بصورٍة مؤقّتة في �أرٍض ُمعّدة لزر�عة محصوٍل رئيسّي، كالقطن . 5
ومثال على ذلك زر�عة �لبرسيم، ثّم قلبه بال�أرض بعد �أخذ قّصٍة )حّشة( و�حدة منه. �أو زر�عة محصول �آخر 

قصير �لعمر عند فشل �لمحصول �لرئيسي، كزر�عة �لدخن عند فشل �لمحصول �لصيفي.

�أصناف مختلفة من نبات �لدخن
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س�دسً�: التقسيم وفق عمق الجذور:

مح�صيل سطحّية الجذور: وهي �لتي يتركز �أكثر من 90 % من مجموعها �لجذرّي في �لطبقة �لسطحّية لعمق . 1
أرز، و�لقمح، و�لشعير. 30 سم، من سطح �لتربة، مثل: �ل�

مح�صيل متوّسطة عمق الجذور: وهي �لمحاصيل �لتي يتركّز �أكثر من 90 % من مجموعها �لجذرّي لعمق 60 سم . 2
من سطح �لتربة، مثل: بنجر �لسكر، وقصب �لسكر، و�لبرسيم �لمصري، و�لكتّان، و�لسمسم، وفول �لصويا.

مح�صيل متعّمقة الجذور: وهي �لمحاصيل �لتي يتركز �أكثر من 90 %  من مجموعها �لجذرّي، في �أكثر من . 3
1م من سطح �لتربة، مثل: �لقطن، و�لبرسيم �لحجازي، وعباد �لشمس.

�لقيام بزيارة ل�أرض �لمزرعة وعمل مقارنة بين �لمحاصيل �لمزروعة )محاصيل حولّية، مثل: �لقمح، �أو �لذرة، 
ومحاصيل ثنائّية �لحول، مثل: �لبصل، �أو بنجر �لسكر( من حيث: �لجذور، و�لسيقان، و�ل�أور�ق، ومر�حل 

�لنمّو.

نش�ط )2( عملي:

 �أكمل �لجدول �ل�آتي حول �أهّم �لمحاصيل �لحقلّية:

نش�ط )3( نظري:

موعد الحص�دعمق الجذورفصل النموال�أهمّية ال�قتص�دّيةالع�ئلة النب�تّيةالمحصولالرقم

خلال شهر 5سطحيشتويمحصول حبوب�لنجيلية�لقمح1

2

3

4

5

وّضح �ل�أسس �لتي تّم تصنيف �لمحاصيل �لحقلّية على �أساسها.1. 

آتية: �لذرة �لصفر�ء، �لعدس، �لسمسم؟2.  �إلى �أي �لعائلات تنتمي �لمحاصيل �ل�

صنّف �لمحاصيل �لحقلّية �لمزروعة في مدرستك وفق: موسم �لزر�عة، عمق �لجذور، دورة �لحياة.3. 

ال�أسئلة



149

وصف الموقف التعليمّي:  مؤسسة زر�عية تريد زر�عة �أر�ضي في �ل�أغو�ر و�لمناطق �لسهلية بالمحاصيل �لحقلية 

وترغب في �ل�ستفسار عن طرق زر�عة �لمحاصيل �لحقلية و�لعناية بها. 

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: )طلب �لمؤسسة نشر�ت، --
بزر�عة  تتعلق  وكتب  مقال�ت 

�لمحاصيل �لحقلية(.
تكنولوجيا: )فيديو وصور عن --

مر�حل زر�عة �لمحاصيل �لحقلية 
و�لعناية بها(.

�لبحث �لعلمي.--
�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني.--

�أجمع �لبيانات من �لمؤسسة عن:--
�ل�أر�ضي، -- موقع  �ل�أر�ضي،  )مساحة 

طبيعة تربة �ل�أر�ضي، �إمكانية توفير مياه 
�لري(

�أجمع بيانات عن:--
�لحقلية 	- �لمحاصيل  زر�عة    طرق  

�لمختلفة �لتي تُزرع في فلسطين. 
خصائص كل طريقة من طرق زر�عة 	-

�لمحاصيل �لحقلية.
من 	- نوع  كل  لزر�عة  �لطرق  �أنسب 

�لمحاصيل �لحقلية.
�لعمليات �لزر�عية �لضرورية للمحاصيل 	-

�لحقلية )ري، تسميد، عزق، مكافحة 
�ل�آفات...(.

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�لمؤسسة، -- )طلب  وثائق: 
نشر�ت ومقال�ت تتعلق بزر�عة 

�لمحاصيل �لحقلية(.
نترنت/ مو�قع -- تكنولوجيا: ) �ل�إ

زر�عة  طرق  بشرح  خاصة 
�لمحاصيل �لحقلية(.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني. --
�لعصف �لذهني/ �ستمطار �ل�أفكار. --

تحديد طرق زر�عة �لمحاصيل �لحقلية --
وخصائصها.

تحديد �أنسب �لطرق لزر�عة �لمحاصيل --
�لحقلية و�لعمليات �لزر�عية �لضرورية.

�إعد�د خطة زمنية للتنفيذ.-- رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )3-4(: 
اإنت�ج المح�صيل الحقلّية
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�لمؤسسة، -- )طلب  وثائق: 
نشر�ت ومقال�ت تتعلق بزر�عة 

�لمحاصيل �لحقلية(.
مو�قع -- نترنت/  )�ل�إ تكنولوجيا: 

طرق  تشرح  موثوقة  خاصة 
زر�عة �لمحاصيل �لحقلية(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

زر�عة  -- طرق  توّضح  جد�ول  �إعد�د 
�لتي  �لمختلفة  �لحقلية  �لمحاصيل 
كل  وخصائص  فلسطين  في  تُزرع 

طريقة من طرق �لزر�عة �لمختلفة.
�لضرورية -- �لزر�عية  �لعمليات  توضيح 

لكل محصول حقلي.
عقد جلسة مع �لمؤسسة لتسليمهم قائمة --

مقترحة توّضح طرق �لزر�عة وخصائصها 
لكل  �لضرورية  �لزر�عية  و�لعمليات 

محصول حقلي.
مع -- عليها  �لمتفق  �لتعديلات  �إجر�ء 

�لمؤسسة.

ّفذ
أن ا

قرطاسية.--
حاسوب.--
�لمؤسسة، -- )طلب  وثائق: 

طرق  صور  كتب،  مقال�ت، 
�لحقلية  �لمحاصيل  زر�عة 

و�لعناية بها(.
مو�قع -- نترنت/  )�ل�إ تكنولوجيا: 

طرق  تشرح  موثوقة  خاصة 
زر�عة �لمحاصيل �لحقلية(.

�لحو�ر و�لمناقشة. --
تعلم تعاوني/ مجموعات.--

�لتحّقق من:--
�لمحاصيل 	- زر�عة  طرق  تحديد 

فلسطين  في  تُزرع  �لتي  �لحقلية 
وخصائص وميز�ت هذه �لطرق.

 تحديد �لبيئات �لمناسبة لزر�عة كل 	-
�لحقلية  �لمحاصيل  �أنو�ع  من  نوع 

و�لعناية بها.
�لمتفق -- �لتعديلات  �إجر�ء  �لتحّقق من 

عليها مع �لمؤسسة.
 �لتحّقق من مطابقة �لجد�ول �لتي تم --

�إعد�دها مع طلب �لمؤسسة.

ّقق
ح

أت ا
حاسوب وجهاز �لعرض وسجلات.-- �لحو�ر و�لمناقشة. --

تعلم تعاوني/ مجموعات. --
توثيق طرق زر�عة �لمحاصيل �لحقلية --

�لمختلفة وخصائص كل طريقة وطرق 
�لعناية بالمحاصيل �لحقلية. 

�إعد�د ملف بالحالة يوّضح طرق زر�عة --
�لمحاصيل �لحقلية و�لبيئات �لملاءمة 

لزر�عتها وطرق �لعناية بها.
طرق -- عن  �لتقديمية  �لعروض  �إعد�د 

زر�عة �لمحاصيل �لحقلية.
توّضح -- نهائية  قائمة  �لمؤسسة   تسليم 

و�لعمليات  وخصائصها  �لزر�عة  طرق 
�لزر�عية �لضرورية لكل محصول حقلي.

م  
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا
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نماذج �لتقويم.--
طلب �لمؤسسة.--
مقال�ت، كتب عن طرق زر�عة --

�لمحاصيل �لحقلية و�لعناية بها.
قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.--

�لبحث �لعلمي.--
حو�ر ومناقشة.--

 رضا �لمؤسسة عن �لجد�ول �لتي توّضح --
�لمحاصيل  لزر�عة  �لمحددة  �لطرق 

�لحقلية و�لعناية بها.
ملاءمة �لتقرير �لذي تم تسليمه للمؤسسة --

للمعايير و�لمو�صفات.

وم
أق ا

 طرق زر�عة �لمحاصيل �لحقلّية �لمتّبعة في �إحدى �أقاليم فلسطين �لزر�عّية. )�لمناطق �لجبلّية �أو 
�لسهول �لساحلّية(.

اأن�قش:

اأتعلّم: اإنت�ج المح�صيل الحقلّية

�بحث عن �لخسائر �لتي يمكن �أن يسّببها �لتبكير �أو �لتاأخير في موعد �لحصاد.

نش�ط )1( نظري:

�أمثلة عن �لمحاصيل �لحقلّية �لتي تُزرع في فلسطين، وستتّم در�سة �لمحاصيل �لحقلّية �لتابعة  سنتناول در�سة 
للعائلة �لنجيلية )�لقمح، و�لشعير، و�لّذرة �لصفر�ء( وللعائلة �لبقولّية )�لعدس و�لِحّمص( وللعائلة �لسمسمّية )�لسمسم(.

 اأول�ً: القمح  
Triticum sp. :ال�سم العلمّي

     wheat  :نجليزّي      ال�سم ال�إ

أرز،  ُيعدُّ �لقمُح من �أو�ئل �لمحاصيل �لمستاأنسة، ويحتّل �لقمح �لمرتبة �ل�أولى بين �لمحاصيل �ل�أخرى )بما في ذلك �ل�
نتاج على �لمستوى �لعالمي. و�لبطاطا، و�لذرة( من حيث �لمساحة، و�ل�إ

الموطن ال�أصلّي:

من �لُمحتّمل �أن يكون �لموطن �ل�أصلّي للقمح هو �لشرق �ل�أوسط، فقد ُزرع منذ زمن بعيد ُيقّدر بِـ 10 - 15 �ألف 
سنة قبل �لميلاد، حيث دّل على ذلك �كتشاف بعض �لحبوب �لمكربنة في مصر، وتركيا، و�لعر�ق.

�ل�أهمّية �ل�قتصاديّة و�ل�ستعمال�ت:
نتاج، وُيستخَدم في صناعة  يعدُّ �لقمُح �أهمَّ محاصيل �لحبوب في �لعالم، سو�ء من حيث �لمساحة �لمزروعة، �أو كمية �ل�إ
و�لطيور،  �لحيو�نات  تغذية  في  �لنّخالة  وتُستخَدم  وغيرها،  و�لبسكويت  و�لفطائر،  و�لنشا،  �لمعكرونة،  وصناعات  �لخبز، 
وُيستخدم �لقش )�لتبن( غذ�ًء للحيو�نات )مادة مالئة(. وتحتوي حّبُة �لقمح على 63 - 71 % نشا، و8 - 15 % بروتينات، 
و1.5 - 2.5 % سليولوز، و 1.5 - 2 % عناصر معدنّية، ويكون �لجنين 2 - 3 % من حّبة �لقمح، و�لنّخالة 12 - 17 %.
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الوصف النب�تي:

نبات �لقمح

الجذر: ليفّي متفرِّع، يتكّون من �لجذور �لجنينّية من محور �لجنين، و�لجذور �لعرضّية �لتي تنمو من عقد  -
�لساق �لسفلّي، قريباً من سطح �لتربة على عمق 2.5 سم.

الّس�ق: �أسطو�نّي قائٌم �أجوف، مقّسم �إلى عقد وسلامّيات و�لعقد ممتلئة، يتر�وح طول �لساق من 60 - 150  -
سم وعدد �لسلامّيات من 5 - 7 ، و�لسلامّيات �لّسفلى تكون مغلّفًة على طولها، و�لعلويّة على معظمها باأغماد 

�ل�أور�ق.
أذينات. - الورقة: ِغمديّة وتتكّون من ِغمٍد، ونصٍل، ولُسين، وتحمل عند قاعدة �لنصل زوجاً من �ل�
الزّهرة: �لنّورة سنبلٌة مركّبٌة، توجد على �لساق �ل�أصلّي و�لفروع، وتحتوي �لسنبلة على حو�لي 20 سنيبلة،  -

�لسنيبلة على 2 - 9  �لمتعّرج، وتحتوي  �لشكل  ياأخذ  �لذي  �لسنبلة  بالتبادل على محور  و�لسنيبلات مرتّبة 
�أزهار، تضّمها قنبعتان، وتنتج 2 - 3 حبوب، وتحتوي �لّزهرة على 3 �أسدية و�لمبيض �لذي يحمل في طرفه 

َمْيسمين ريشّيْين.
الثّمرة: يتر�وح طول �لحّبة من 3 - 10 ملم، وقطرها من 3 - 5 ملم، ويختلف لونها وفَق �لّصنف. -

ال�أرض المن�سبة للزراعة:

�لتّربة �لمناسبة لزر�عة �لقمح هي �لخصبة متوّسطة �لَقو�م، جّيدة �لّصرف، مثل �ل�أرض �لطينّية �لخفيفة و�ل�أر�ضي 
�لمتوّسطة �لرملّية، ول� تنجح زر�عُته في �ل�أر�ضي �لرملّية �أو �ل�أر�ضي رديئة �لّصرف، كذلك ل� تنجح زر�عُته في 
�لتربة �لملحّية و�لقلويّة، �إلّ� بعد �ستصلاحها و�إز�لة �ل�أملاح منها، �إذ �إّن حساسية �لقمح للملوحة �أشّد من حساسية 

�لشعير و�لذرة.

الموقع في الدورة الزراعّية:

في �لزر�عة �لبعلّية ُيفّضل �تّباع نظام )قمح - نبات بقولي(، مثل: �لعدس، �أو �لفول، �أو �لحمص، وفي �لُمز�رع 
�لمرويّة يمكن زر�عة �لقمح بعد �لمحاصيل �لصيفّية.
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موعد الزراعة:

أّن �لزر�عة تعتمد على مياه �ل�أمطار. وُيزرع  �إّن موعَد �لّزر�عة من �أهّم �لعو�مل لنجاح �لقمح في فلسطين؛ وذلك ل�
�لقمح في تشرين �ل�أول وتشرين �لثاني كي تتّم �ل�ستفادة من مياه �ل�أمطار باأكبر قدٍر ممكن، ولتنمو �لنباتات في 
وقٍت مناسب لتتحّمَل برودة �لشتاء �لقارس. ويعتمد �لموعد على �لمنطقة و�لظروف �لجويّة فيها، فاإذ� هطلت �ل�أمطار 
في تشرين �ل�أول بكمّيٍة كافية يبادر �لُمز�رع فور�ً لزر�عة �لقمح، و�إذ� تاأّخرت �ل�أمطار يتاأّخر في �لزر�عة. �إن �لتبكير 

�أو �لتاأخير عن موعد �لزر�عة �لملائم يؤّدي �إلى نقٍص في �لمحصول، ويمكن �أن يصل �لنقص ل�أكثر من 30 %.

ُطرق الزراعة:

يمكن تقسيم طرق �لزر�عة �إلى قسمين، وهما:
طريقة �لزر�عة �لتقليديّة: حيث يتم نثر �لبذور باليد، ومن عيوبها:. 1

�أ.  زيادة كمّية �لبذ�ر �لمستخدم.
عدم �نتظام توزيع �لحبوب؛ ما يؤّدي �إلى �ختلاف في كثافة �لزر�عة.ب. 
نبات؛ بسبب عدم �نتظام عمق �لبذور.ج.  تفاوت في سرعة �ل�إ

طريقة �لزر�عة �لحديثة: وتتم باستخد�م �آل�ت �لزر�عة، ومن ميز�تها:. 2

�أ.  �لتحكّم في كمّية �لبذ�ر و�ل�قتصاد فيه.
�لتحكّم في مسافات �لزر�عة و�لعمق.ب. 
سرعة �إنجاز �لعمل، وتوفير �لتكاليف و�ل�أيدي �لعاملة.ج. 

زر�عة �لقمح باستخد�م �آل�ت �لزر�عة

نت�ج المتوقّع: كمّية التّق�وي وال�إ

نتاج كّماً ونوعاً، في حين �أّن قلّة �لبذ�ر تؤّدي �إلى �نتشار �ل�أعشاب. وتعتمد  �إن زيادة كمية �لبذ�ر تؤّدي �إلى ِقلّة �ل�إ
كمّية �لبذ�ر على: �لصنف، ونسبة نقاوة �لبذور، ونسبة �إنباتها، وموعد �لزر�عة، ونوع �لتربة، و�لظروف �لجويّة، 
وطريقة �لزر�عة. وبشكٍل عام فاإّن كمّية �لبذ�ر بالزر�عة �لتقليديّة من 12 - 15 كغم/دونم، وباستخد�م �ل�آل�ت من 

نتاج من 80 - 120 كغم/دونم. 8 - 10 كغم/دونم، وتتر�وح كمية �ل�إ
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الخدمة بعد الزراعة:

1. الرّي:
معظم �لقمح �لمزروع في فلسطين ُيزرع بعلاً، ويعتمد على مياه �ل�أمطار، و�لحد �ل�أدنى من مياه �ل�أمطار لنجاح 

زر�عة �لقمح هو 300 ملم في �لسنة.
�أّما �لقمح �لمروّي فيجب �لمحافظة على رطوبة �لتربة، وعدم �لرّي �أثناء هبوب �لرياح منعاً للرقاد، ويتوقّف �لرّي 

قبل �لحصاد بحو�لي 3 - 4 �أسابيع.
2. التسميد: 

في �لزر�عة �لبعلّية ُيفّضل �إضافة �ل�أسمدة �لكيماويّة مع �لزر�عة، �أما في �لزر�عة �لمرويّة فُيفّضل �إضافة �ل�أسمدة 
�لفوسفاتّية مع �لزر�عة، �أما �ل�أسمدة �لنيتروجينّية و�لبوتاسّية فُيفّضل �إضافتها على دفعات �أثناء موسم �لنمّو.

وتختلف كمية �ل�أسمدة من منطقة �إلى �أخرى وفق نوع �لتربة، وخصوبتها، وكمّية �ل�أمطار. وبشكل عام ُيفّضل 
�إضافة سماد عضوّي قبل �لزر�عة بما ل� يقل عن 4 كوب، 100 كغم، سوبرفوسفات، 30 كغم كلوريد بوتاسيوم 
�أو سلفات بوتاسيوم لكل دونم، وُيضاف �أثناء �لنمو 20 كغم سماد �أمونيا لكل دونم، على فترتين تحت �لمطر.

3. مك�فحة ال�أعش�ب:
يتم �ستخد�م مبيد�ت �ل�أعشاب �لمتخّصصة، وتُرّش بعد حو�لي 4 - 5 �أسابيع من �لزر�عة، ويجب �ستخد�م 

تقاوي نظيفة خالية من بذور �ل�أعشاب، وعند �إضافة �لسماد �لعضوّي يجب �ستخد�م سماٍد عضوّي متخّمر.

علام�ت النّضج والحص�د والتخزين:
�لتربة،  ونوع  �لجويّة،  و�لظروف  �لصنف،  �لنضج على  ويعتمد  �لزر�عة،  يوم من   200 بعد حو�لي  �لقمح  ينضج 
وموعد �لزر�عة. وتُجرى عملّية �لحصاد �إّما يدويّاً، وفي هذه �لحالة يجب �أن يتّم �لحصاد في �لصباح �لباكر لتوفُّر 
�لرطوبة؛ وذلك لعدم �لفقد في �لمحصول. و�لطريقة �لثانية في �لحصاد باستخد�م �آل�ت �لحصاد �لمتنّوعة. و�لمهّم 
في �لحصاد ليس فقط طريقة �لحصاد، فيجب �أن يتّم في �لموعد �لملائم، �إذ �إّن �لتاأخير �أو �لتبكير في �لحصاد 

ُيسّبب خسائر في �لمحصول.

�كتب تقرير�ً عن �أطو�ر نضج �لقمح، و�لطَّور �لملائم لحصاد �لقمح لعمل �لفريك.

نش�ط )2( نظري:

بعد �لحصاد يتم تجميع �لمحصول، وتتّم عملّية فصل �لحبوب عن �لقش و�لتبن بعملّية �لدرس، و�لتّْذرية بال�آل�ت 
�لتخزين من حيث:  فيها ضبط ظروف  يتم  �لحبوب في مخازن ومستودعات خاّصة،  تخزين  ويتم  �لميكانيكّية. 
�لتهوية، و�لحر�رة، و�لرطوبة، وتُجرى لها عملّية �لتبخير بالمو�د �لكيميائّية، وخاصة عند حدوث �أّي �إصابات حشريّة.
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اأهم ال�أصن�ف:
- ال�أصن�ف البلدّية )كحاتات، هيتية صفر�ء، هيتية بيضاء، هيتية سود�ء، سوري، نورسي، كحال، ناب �لجمل(

- ال�أصن�ف المدخلة المحسنة )نمرة 8، حور�ني، عمار، مايكي، �أم �لربيع، شام1، شام3، شام 5، �أم قيس، 
بركة، صنف 870، عنبر(

ال�آف�ت:
يصاب �لقمح بالعديد من �ل�آفات، مثل: �لصد�أ، و�لتفّحم، و�لسوس، و�لديد�ن �لثعبانّية.

�لتفحم     صد�أ �لقمح  �أعر�ض �إصابة جذور نبات �لقمح   

  بالديد�ن �لثعبانّية )�لنيماتود�(

حشرة �لسوس

تحضير �ل�أرض لزر�عة �لقمح، وبذور �لقمح.

نش�ط )3( عملي:

ز�لة بقايا �لمحصول �لسابق، حر�ثة �ل�أرض، تنعيم �لتربة وتسويتها، تخطيط �ل�أرض وتقسيمها،  يتم تجهيز �ل�أرض وذلك باإ
ثم يتم نثر �لبذور وتغطيتها.
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�أفحُص نبات قمح جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )4( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تّيالرقم

المجموع الجذرّي1

ليفي متفرع يتكّون من �لجذور �لجنينّية، 
عقد  من  تنمو  �لتي  �لعرضّية  و�لجذور 
�لتربة  سطح  من  قريباً  �لسفلّي،  �لساق 

على عمق 2.5 سم.

السيق�ن وال�أوراق 2
وال�أذين�ت

النورة3

السنبلة والبذور4

 ث�نيً�: الشعير  
Hordem vulgare

 
ال�سم العلمّي: 

   Barley  :نجليزّي      ال�سم ال�إ

نسان منذ عصور ما قبل �لتاريخ، وقد كان �لمصدر �ل�أساسّي للخبز في �أقطار  ُيعدُّ �لّشعير من �لمحاصيل �لتي عرفها �ل�إ
آر�ء  عن �لموطن �ل�أصلّي �لذي نشاأ فيه؛ بسبب ملاءمته للنمّو في بيئات مختلفة، فيذهب بعض  �لعالم �لقديم. وتتعّدد �ل�
�لعلماء �إلى �أّن �لحبشة هي �لموطن �ل�أصلّي له، �إذ ل� تز�ل هناك عدد من �ل�أشكال، و�لطُّرز �لبريّة موجودة، بينما يرى 

�آخرون �أّن �لشعير قد نشاأ في جنوب شرق �آسيا، ول� سّيما في �لصين و�لتبت و�لنيبال.



157

ال�أهمّية ال�قتص�دّية وال�ستعم�ل�ت:
نسان و�لحيو�ن، �إضافًة �إلى ذلك فقد �سُتخدم ماء �لشعير للاأغر�ض �لطبّية   �سُتخدَم �لشعير فيما مضى غذ�ًء للاإ
ألياف �لغذ�ئّية و�لسلينيوم، وهو نوع من مضاد�ت  منذ �لعصور �لقديمة، فالّشعير يحتوي على مستويات عالية من �ل�
�ل�أكسدة، حيث َبّينت �لدر�سات �لطبّية �لحديثة �أّن �ستخد�م �لشعير في �لنظام �لغذ�ئّي  يساعد على خفض مستوى 
�أيضاً على �ستقر�ر مستويات �لسكّر في �لدم، �لذي يفيد �لمصابين بالسكري.  �لكولسترول في �لدم،  ويساعد 
ويدخل �لشعير �أيضاً في صناعة �أنو�ع عديدة من �لمشروبات، مثل ماء �لشعير وشاي �لشعير، ويمكن �أن ُيستخدم 
�لشعير �أيضاً كبديل للقهوة، ويدخل في صناعة �لخبز بعد خلطه بدقيق �لقمح بنسبة  %5، ويدخل �أيضاً في �إعد�د 

بعض �لوصفات �لغذ�ئّية، مثل: �لعصيدة، �أو �لحساء.
وللشعير �ستعمال�ٌت متنّوعة في تغذية �لحيو�نات، �إذ تُستخدم حبوبه في عمل علائق �لحيو�نات، �أو ُيمكن قّص 
�لنباتات في مر�حل معّينة للحصول على �لعلف �ل�أخضر، �أو ُيمكن َرْعي �لمحصول مباشرة من قبل �لحيو�نات، 
�أو بتجفيف نباتاته لعمل �لسيلاج. كما ويمكن �أْن تُحرث نباتات �لشعير كسماٍد �أخضر في فصل �لربيع، �أو ُيزرع 
بالّصقيع، كما وُيستخدم �لشعير  صابة  �ل�إ �أخرى، كالبرسيم؛ ما يقلّل �حتمال�ت  كمحصول تغطية مع محاصيل 

ل�ستصلاح �لتربة �لمالحة.
وتحتوي حبوب �لشعير على %65 مو�د كربوهيدر�تّية و%12 بروتين، و%11 ماء، و%2 دهون، و%6 �لياف.

الوصف النب�تّي:
آتية: يشبه �لشعير في شكله �لعام نبات �لقمح،  وخاصة في �ل�أطو�ر �لحياتّية �لمبكّرة، ويتكّون �لنبات من �ل�أجز�ء �ل�

الجذر: جذٌر ليفّي يشبه �لمجموع �لجذرّي للقمح،  -
ويتكّون من �لجذور �لجنينّية و�لجذور �لعرضّية، وتمتد 

تحت سطح �لتربة.
الس�ق: �أسطو�نّية من 5 - 8 سلامّيات، وتنتهي �ل�أخيرة  -

أفرع �لقاعديّة �أقّل عدد�ً من �لقمح. بالسنبلة، و�ل�
الورقة: مثل �لقمح تتكّون من: غمد، ونصل، ولسيٍن  -

و�ضح، و�أَذْينْين بارزين ملتفين حول �لساق، وشكل 
أَذين ُيستخدم للتمييز بين �لقمح و�لشعير و�لشوفان. �ل�

الزّهرة: �لسنبلة طرفّية، ومحور �لسنبلة مستقيم ومختلف  -
عن محور سنبلة �لقمح �لمتعّرج، وتتكّون �لسنيبلات في 
مجموعات، كّل ثلاث سنيبلات تكّون مجموعًة في �لشعير 
ذ�ت ستة صفوف، وبذلك تكون في مجموعتين بالتبادل 
على محور �لسنبلة، بينما في �لشعير ذي �لصّفين تكون سنيبلة 
و�حدة في كّل جانب، وتتكّون كّل ُسنيبلة من زهرة و�حدة.

الثمرة: �لحبة عريضة في وسطها، مستدقّة �لطرفين، و�لحبوب مغلّفة. -
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ال�أرض المن�سبة للزراعة:
ينتشر �لّشعير في جميع �ل�أر�ضي �لزر�عّية، سو�ء كانت طينّية، �أو صفر�ء، �أو رملّية، �أو جيريّة، ويفّضل زر�عته في 
�ل�أر�ضي �لصفر�ء. ويمكن للشعير �أْن ينمَو ويعطي محصول�ً �قتصاديّاً في �ل�أر�ضي �لملحّية، سو�ء كان مصدر تلك 

�ل�أملاح هو �لتربة �أو مياه �لرّي �أو �ل�ثنين معاً.
نتاج  يعّد �لشعير �أكثر �نتشار�ً من �لقمح في بعض �لمناطق، حيث �إّن �لشعير ُيزرع في �لمناطق �لصحر�ويّة غير �لملاءمة ل�إ
ل �لشعير �لظروف �لبيئّية �لسيئة �أكثر من �لقمح؛ لذ� فاإن �إنتاجّيته تتفّوق على �لقمح في �لظروف  �لقمح، وذلك لتحمُّ

�لجويّة غير �لملاءمة، وفي فلسطين يمكن زر�عته بنجاح في �لمناطق �لتي معدل �أمطارها 250 - 300 ملم سنويّاً. 

الموقع في الدورة الزراعية:
يمكن �تّباع دورة زر�عية مشابهة للدورة �لزر�عية �لمتّبعة للقمح.

موعد الزراعة:
�إّن �أهّم �لعو�مل �لتي تُحّدد موعد زر�عة �لشعير هي �ل�أمطار، فتتّم زر�عته بعد �أول سقوط للاأمطار مباشرة، وتُسّمى 

هذه �لزر�عة �لمبتلة، ويمكن زر�عته قبل سقوط �ل�أمطار، وتسمى هذه �لزر�عة عفير�ً.

طرق الزراعة:
ل� تختلف طريقة زر�عة �لشعير عن طريقة زر�عة �لقمح  فُيزرع �آلّياً �أو يدويّاً.

نت�ج المتوقّع: كمّية التّق�وي وال�إ
تتم زر�عة 7 كغم/ دونم بذور شعير بشكل عام، ولكن في �لمناطق �لجافّة يتّم تقليل كمّية �لبذ�ر، فيتم زر�عة 5 
كغم/ دونم. وفي �لمناطق عالية �ل�أمطار يمكن زر�عة 12 كغم/دونم. ويتميز �لشعير عن �لقمح بقدرته �لعالية على 
�لتفرع؛ ما يعّوض �لفو�رق في كمّية �لبذ�ر.وتبلغ غلة �لشعير 125 كغم للدونم وفق �لمنطقة، وفي �لمناطق �لمرويّة، 
نتاج �إلى 300 - 500 كغم /دونم. وهذه �لكمّية تعتمد على �لصنف ومدى �لعناية بالمحصول، و�تّباع  قد يصل �ل�إ

نتاج �لحديثة. وسائل �ل�إ

الخدمة بعد الزراعة:
ل� يحتاج �لشعير �إلى عملّيات خدمة كثيرة بعد �لزر�عة، فيمكن تسميده كما تتّم عملّية �لتسميد لنبات �لقمح، �إذ� 

توفّرت كمّية �أمطار جّيدة، ونادر�ً ما يلزم مكافحة �ل�أعشاب؛ ل�أن �لشعير منافس للاأعشاب بشكٍل كبير.

علام�ت النضج والحص�د والتخزين:
ينضج �لشعير مبكر�ً، وقبل نضج �لقمح باأسبوعين �إلى ثلاثة �أسابيع، ومن علامات �لنضج �صفر�ر �لنبات، وصلابة 

�لحبوب، وسهولة فرك �لسنابل، ويتّم �لحصاد و�لتخزين كما في محصول �لقمح.

ال�آف�ت:
آفات نفسها �لتي تصيب نبات �لقمح. ُيصاب �لشعير بال�
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 �أفحُص نبات شعيٍر جّيد �لنّمّو وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )5( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تيالرقم

المجموع الجذري1

ليفي متفرع يشبه �لمجموع �لجذري 
للقمح، يتكّون من �لجذور �لجنينّية 
عقد  من  تنمو  �لعرضّية،  و�لجذور 
�لساق �لسفلي قريباً من سطح �لتربة.

السيق�ن وال�أوراق وال�أذين�ت2

النورة3

السنبلة والبذور4

 ث�لث�: الذرة الصفراء      
Zea mayz

 
ال�سم العلمّي: 

           Corn )Maize( :نجليزّي      ال�سم ال�إ

�لمحاصيل  من  وهي  �لصفر�ء(،  و�لذرة  أرز  و�ل� �لقمح   ( �لثلاثة  �لرئيسّية  �لحبوب  محاصيل  من  �لصفر�ء  �لذرة  تُعدُّ 
�ل�ستر�تيجّية في �لعالم.

الموطن ال�أصلي:
بّينت �لدر�سات �أّن موطنها �ل�أصلّي هو جنوب �لمكسيك وغو�تيمال�.
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ال�أهمّية ال�قتص�دّية وال�ستعم�ل�ت:
ستر�تيجّية في كثير من بلد�ن �لعالم؛ ل�أهمّيتها وتمتُّعها بقيمٍة غذ�ئّيٍة عالية،  تعّد �لذرة �لصفر�ء من �لمحاصيل �ل�إ
حيث تشكّل نسبة �لمو�د �لكربوهيدر�تّية فيها %70، و�لبروتين %12، و�لزيت %6 ، وُيستخرج من �لحبوب دقيق 
�لذرة، وُيستخدم لصناعة �لحلويات، و�لخبز، و�لبسكويت، وغذ�ء �ل�أطفال، كما ُيسهم محصول �لذرة في صناعة 
ألياف �لصناعّية، وُيستخدم في �لخلطات �لغذ�ئّية �لمركّزة في �أعلاف �لحيو�نات. و�أحياناً تُزرع  �لزيت، و�لورق، و�ل�

لصناعة �لسيلاج �لذي ُيقّدم للحيو�نات في �ل�أوقات �لتي يقّل فيها �لعلف.

الوصف النب�تّي:
أولّية، و�لعرضّية �أسفل سطح �لتربة، و�لدعامّية فوق سطح  - الجذر: يتكّون من ثلاثة �أنو�ع من �لجذور، هي �ل�

�لتربة مباشرًة وفي قاعدة �لساق. 
الّس�ق: قائمة صلبة يتر�وح طولها من 1 - 3 �أمتار، وفق �لصنف،  -

وتتكّون من ُعقد وسلامّيات من 8 - 12 سلامّية، ويحمل �لساق 
�ل�أور�ق و�لكيز�ن و�ل�أزهار.

الورقة: شريطّية متبادلة على �لساق. -
مذكّرة  - �أزهار�ً  يحمل  �إذ  �لمسكن؛  وحيد  �لذرة  نبات  الزهرة: 

و�أخرى مؤنّثة منفصلتين على �لنبات نفسه.
للساق،  - �لطرفّية  �لسلامّية  نهاية  في  وتوجد  المذّكرة:  ال�أزه�ر 

ويبلغ طولها حو�لي 40 سم.
مختزل،  - قصيٍر  جانبّي  فرٍع  نهاية  في  وتوجد  المؤنّثة:  ال�أزه�ر 

�لُعَقد �لوسطّية  �إبطّي على  ُيعَرف بالكعب �لذي ينشا من برعم 
للّساق، ويتميز �لكعب بسلامّيته �لقصيرة، وتنمو من قاعدة كّل 
ويتر�وح عددها  �لكوز،  بتغليف  تقوم  ورقٌة  �لسلامّيات  من هذه 

من 8 - 13 ورقة. و�لزهرة �لمؤنّثة عبارة عن سنبلة ذ�ت محوٍر سميٍك، يحمل �لسنيبلات �لمؤنّثة في �أزو�ج 
في صفوف طولّية.

أبيض �إلى �ل�أصفر �إلى �ل�أحمر �أو �لقرمزي وفَق �لصنف. - الثمرة: �لبذور يختلف لونها من �ل�

ال�أرض المن�سبة للزراعة:
تجود زر�عة �لذرة �لصفر�ء في �ل�أر�ضي �لطينّية و�لطمّية �لخصبة و�لجّيدة �لصرف و�لتهوية، وتنجح زر�عتها في 
�أو  �لقلويّة  �ل�أر�ضي  �ل�أسمدة �لعضويّة ومصدر �لماء �لمناسب. ول� تنجح زر�عتها في  �لرملّية عند توفّر  �ل�أر�ضي 

�لملحّية و�لسّيئة �لّصرف.

الموقع في الدورة الزراعّية:
تُزرع عقب �لمحاصيل �لشتويّة، وُيفّضل عقب �لمحاصيل �لبقولّية، وتعُقُبه زر�عة �لمحاصيل �لشتويّة �لمختلفة.
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موعد الزراعة:
نتاج �لحبوب في �لربيع �أي في  نيسان و�أيار، و�أحياناً تتاأّخر �إلى منتصف حزير�ن. وفي حالة  تُزرع �لذرة �لصفر�ء ل�إ
�ل�ستهلاك �لطازج تُزرع في �لعروة �لصيفّية في �أيار وتموز، �أما في حالة �لسيلاج فُتزرع مرتين في �لسنة �ل�أولى في 

�أو�ئل نيسان، و�لثانية بعد حصاد �لزر�عة �ل�أولى �أي في تموز.

ُطرق الزراعة:
تُزرع �لذرة �إّما نثر�ً �أو في خطوط، يدويّاً �أو باستخد�م �آل�ت �لزر�عة، وُيفّضل �أن تكون �لمسافة بين �لخطوط 70 

سم و�لمسافة بين �لبذور في �لخط نفسه من 25 - 30 سم.

نت�ج المتوقّع: كمّية التّق�وي وال�إ
تعتمد كمّية �لتّقاوي على طريقة �لزر�عة و�لغرض منها،  فاإذ� كان �لغرض من �لزر�عة �إنتاج �لبذور فاإّن كمّية �لبذ�ر 
ّن معدل �لبذ�ر يكون 10 كغم/دونم، بينما نحتاج  بالزر�عة  في خطوط 3 - 5 كغم/دونم، �أّما في حالة �لنثر فاإ
نّه يمكن توفير %50 من  �إلى 15 كغم/دونم �إذ� كان �لغرض صناعة �لسيلاج. وفي حال �ستخد�م �آل�ت �لزر�عة فاإ
آفات  �ل� �لزر�عة، ومكافحة  �لخدمة، موعد  �لصنف،  �لعو�مل:  �لعديد من  �لذرة على  �إنتاج  �لبذ�ر. ويعتمد  كمّية 

نتاج من 160 - 350 كغم / دونم. و�لحشر�ت. ويترو�ح معدل �ل�إ

الخدمة بعد الزراعة:
1. الترقيع:

يجب ترقيع �ل�أماكن �لخالية بعد 7 - 10 �أيام من �لزر�عة بحبوب من �لصنف نفسه.
2. الرّي:

يحتاج �لمحصول من 6 - 8 ريّات: �ل�أولى بعد ثلاثة �أسابيع من �لزر�عة، ثّم كّل 15 يوماً ريٌّة، ويمكن �أن تقّل 
�لفترة وفَق نوع �لتربة و�لظروف �لجويّة، ويتم �إيقاف �لرّي قبل 2 - 3 �أسابيع قبل �لحصاد.

3. التسميد:
�أثناء تجهيز �ل�أرض للزر�عة تتّم �إضافة �لسماد �لعضوّي �لمتخّمر بمقد�ر 5 كوب/دونم، ويضاف سماد سوبر 
فوسفات )%16 فوسفات(  بمقد�ر 25 كغم/دونم، �أّما �لّسماد �لنيتروجيني فتتم �إضافته على دفعتين، �أو ثلاث 

دفعات.
4. العزق:

�لنباتات، وتمنع  تُقوي  �لنبات حتى  �ل�أولى من عمر  �لمر�حل  �أو مرتين في  �لتربة مرة  �إلى عزق  �لذرة  تحتاج 
�ل�أعشاب من �لنمو، ويتم �لتحضين بالتر�ب بعد �لعزق.

5. مك�فحة ال�أعش�ب:
بالعزق وباستخد�م مبيد�ت �أعشاب خاّص للنباتات ذ�ت �ل�أور�ق �لعريضة.
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علام�ت النضج والحص�د والتخزين:
من علامات �لنضج �صفر�ر �لسيقان، وجفاف �ل�أور�ق، وتكامل نمّو �لعر�نيس، وجفاف حبوبها، ومقاومتها للضغط 
صبع. ويبد�أ �لحصاد حال نضوج �لحبوب فسيولوجّياً، وعندما تحتوي �لبذور على 25 - 35 % رطوبة. ويتم  بال�إ
�لحصاد يدويّاً �أو �آلّياً لكيز�ن �لذرة، ويتم حصاد �لنبات باآل�ت زر�عّية خاصة ل�ستخد�مه للاأعلاف. وبعد �لحصاد 

تفرط �لحبوب من �لكيز�ن، وتُجّفف بشكل جيد حتى تصبح نسبة �لرطوبة فيها 13 - 14 % ويتّم تخزينها.

ال�آف�ت:
و�لدودة  و�لصغيرة(،  �لكبيرة  �لقصب  )دودة  �لذرة  ثاقبات  �أهّمها  و�ل�أمر�ض،  آفات  �ل� من  بالعديد  �لّذرة  تُصاب 

�لقاأرضة، و�لمّن و�لتفّحم، و�لّصد�أ، و�لذبول.

دودة �لقصب           �لمّن     

�لصد�أ على �أور�ق �لذرة �لصفر�ء �لتفحم على �أكو�ز �لذرة      

تحضير �ل�أرض وزر�عة بذور �لذرة.

نش�ط )6( عملي:

يتم تجهيز �ل�أرض كما تّم تجهيزها لزر�عة بذور �لقمح، ومن ثّم يتّم تصميم شبكة �لرّي، وزر�عة بذور �لذرة.



163

�أفحُص نبات ذرة صفر�ء، جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )7( عملي:

رسم توضيحيوصف النب�تالجزء النب�تيالرقم

�لمجموع �لجذرّي1
�لتربة  سطح  �أسفل  وعرضّية  �أولّية 
مباشرة  �لتربة  سطح  فوق  و�لدعامّية 

وهي في قاعدة �لساق.

�لسيقان و�ل�أور�ق2

�لنورة3

�لكوز و�لبذور4

 رابعً�: العدس     
Lens culinaris

 
ال�سم العلمّي: 

        Lentils :نجليزّي      ال�سم ال�إ

الموطن ال�أصلّي:
ُيعتقُد �أّن �لموطن �ل�أصلّي للعدس هو �لجنوب �لغربي من �آسيا وتركستان في �آسيا �لوسطى، ويقال �إنّه ُوجد بشكٍل 

برّي في �لجهة �لشرقّية من قارة �آسيا.

ال�أهمّية ال�قتص�دّية وال�ستعم�ل�ت:
نسان، ل�حتو�ئه على كمّية و�فرة من �لبروتين 25 %  �لعدس من �لمحاصيل �لبقولّية �لمهّمة �لتي تُستعمل في تغذية �ل�إ
تقريباً، وعلى نسبة عالية من �لكربوهيدر�ت تقرب من 46 %، ورماد 2.2 %، و�ألياف 3.2 %. تستعمل عروشه 
�لخضر�ء علفاً للبقر �لحلوب، كما تُستعمل في تسميد �لتربة بالمو�د �لعضويّة، وذلك بقلبها في �لتربة عندما تكون 

أتبان �لجّيدة �لتي تتغّذى عليها �ل�أغنام و�لماعز. زهار. وتبن �لعدس من �ل� في َطور �ل�إ
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الوصف النب�تي:
الجذر: وتدّي متفّرع، عليه ُعقد بكتيريّة، و�لجذور غير متعّمقة. -
الس�ق: شبه مفترش �أو قائم ومتفرع على �متد�د �لساق، وهي مضلّعة �لمقطع. -
الورقة: مركّبة ريشّية تنتهي بمحلاق طرفّي وحافّة، �لوريقات كاملة �لحافّة و�لوريقات في �أزو�ج متقابلة، ويصل  -

عددها من 4 - 7 �أزو�ج. 
الزّهرة: فر�شّية في نو�ر�ت �إبطّية، وكّل نورة تحتوي على 1 - 4 �أزهار،  -

و�لزهرة خنثى صغيرة لونها �أبيض �أو �أزرق باهت.
الثّمرة: قرٌن مبطّط يحتوي على بذرة �أو بذرتين، و�لبذور عدسّية محّدبة  -

�لوجهين، ولون �لفلقات �أصفر محّمر.

ال�أرض المن�سبة للزراعة:
تجود  ول�  �لقلويّة،  �لتربة  وتُفّضل  �لخصوبة،  متوّسطة  �لطينّية،  �لتربة  تناسبه 

زر�عته في �لتربة �لحمضّية.

الموقع في الدورة الزراعية:
يتبادل مع �لمحاصيل �لشتويّة بعد �أي محصول صيفّي، ويعقبه �أّي محصول 

صيفي.

موعد الزراعة:
�لعدس محصوٌل شتوّي، ُيزرع بعد سقوط �ل�أمطار، وغالباً ُيزرع في �أو�خر شهر تشرين �لثاني، �أو �أو�ئل كانون �ل�أول، 

في �ل�أغو�ر. وُيزرع قبل هذ� �لموعد بِـ 2 - 3 �أسابيع.

طرق الزراعة:
يزرع نثر�ً باليد، �أو باستخد�م �آل�ت �لزر�عة على مسافة 20 سم بين �لصفوف.

نت�ج المتوقّع: كمية التّق�وي وال�إ
لكل دونم يتم زر�عة من 8 - 10 كغم بذور. ويتر�وح معدل �لكمّية �لمنتجة للعدس 80 - 150 كغم /دونم، وقد 

يصل �إلى 250 كغم/دونم في �لمناطق عالية �ل�أمطار.

الخدمة بعد الزراعة:
ل� يحتاج �لعدس �إلى عملّيات خدمة كثيرة بعد �لزر�عة، ومن �أهّم عملّيات �لخدمة هي مكافحة �ل�أعشاب، وتتم 
باستخد�م �لرّش باأحد مبيد�ت �ل�أعشاب �لمخّصصة، �أو يدوياً، وتتّم �إضافة �ل�أسمدة �لعضويّة �أثناء تحضير �ل�أرض 
للزر�عة و�ل�أسمدة �لفوسفاتية �أثناء �لزر�عة، ويحتاج �إلى سماد نيتروجينّي بكمّيات قليلة. و�إذ� ما ُزرع �لعدس مرويّاً 

يجب �لرّي مرًة كّل شهر، �أو كلما �قتضت �لحاجة.
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علام�ت النضج والحص�د والتخزين:
�صفر�ر �لنبات، و�متلاء �لقرون، وجفاف �أطر�فها، وعند ظهور هذه �لعلامات يتم حصاد �لعدس خوفاً من تساقط 
�لقرون، �أو �نفر�طها. و�لحصاد يتم يدويّاً بقلع �لنبات كاملاً وتجفيفه، وبعدها تتّم عملّيات: �لدر�سة، و�لتذرية، 

و�لغربلة، و�لتعبئة، و�لتخزين في مخازن نظيفة وخالية من �لحشر�ت.

ال�آف�ت:
ُيصاب �لعدس باأمر�ٍض عديدة، مثل: �لبياض �لزغبي، وعفن �لجذور، و�لذبول، وموت �لبادر�ت. كما يصاب ببعض 

�لحشر�ت، مثل: �لذبابة �لبيضاء، ودودة قرون �لعدس، و�لدودة �لقاأرضة �لخضر�ء، وسوس �لعدس في �لمخازن.

�لذبابة �لبيضاء

تحضير �ل�أرض وزر�عة بذور �لعدس.

نش�ط )8( عملي:

بعد تجهيز �لتربة يتم نثر بذور �لعدس وتغطيتها.

 �أفحص نبات عدس جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )9( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تيالرقم

وتدّي متفّرع، عليه عقد بكتيريّة، وهي المجموع الجذري1
متفّرعة بغز�رة، سطحّية غير منتشرة.

السيق�ن وال�أوراق2

النورة3

القرون والبذور4
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 خ�مس�: الِحّمص

Cicer arietinum :ال�سم العلمّي
 Chickpeas :ال�سم ال�نجليزّي         

الموطن ال�أصلّي:
أبيض �لمتوسط، �أما �لحمص ذو �لبذور  ُيعتقد �أّن �لموطن �ل�أصلّي للِحّمص ذي �لبذور �لكبيرة هو حوض �لبحر �ل�

�لصغيرة فيعتقد �أّن موطنه �ل�أصلي هو جنوب غرب �آسيا.

ال�أهمّية ال�قتص�دّية وال�ستعم�ل�ت:
تُستعمل خضر�ء، ويزيد نبات �لحمص من خصوبة  نسان باأشكال مختلفة، و�أحياناً  تُستخدم بذوره في تغذية �ل�إ
�لتربة، فهو يقوم بتثبيت �لنيتروجين �لجوّي، وبقايا �لنبات بعد فصل �لبذور ُيستخدم لتغذية �لحيو�نات، وتحتوي 

بذور �لحمص على 19 % بروتين و52 % نشا. 

الوصف النب�تّي:
الجذر: وتدّي متفّرع عليه ُعقد جذريّة. -
مستدير  - و�لعرض،  �لقطع  قائمة  الس�ق: 

�أجوف، عليه شعير�ت، وكثير �لتفريع، وتغطّى 
�لفروع بزغب.

الورقة: مركّبة ريشّية، و�لوريقات �لطرفّية غير  -
متحورة، و�لوريقات بيضاويّة متبادلة، وحافتها 

مسنّنة.
سمنّي،  - �أبيض  لونها  �إبطّية،  مفردة  الزهرة: 

خنثى فر�شّية.
الثمرة: قرن على غلافه زغب و�لبذور صفر�ء، ويحتوي �لقرن على بذرة و�حدة �أو بذرتين. -

ال�أرض المن�سبة للزراعة:
لاً للملوحة. يجود في �ل�أر�ضي �لطينّية �لثقيلة، وُيعدُّ �لحمص �أكثر �لبقوليات تحمُّ

الموقع في الدورة الزراعّية:
محصوٌل شتوّي ُيزرع بعد �أّي محصول صيفّي، ويعقُبُه �أّي محصول صيفّي، ويتبادل في �لدورة مع �لمحاصيل 

�لشتويّة �ل�أخرى، مثل: �لقمح و�لشعير.
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موعد الزراعة:
ثاني،  وتشرين  �أول  تشرين  شهري  في  �ل�أول  �لموعد  زر�عته،  �لمر�د  �لصنف  وفق  رئيسّيين  موسمين  في  يزرع 
كمحصول شتوّي للاأصناف �لمقاومة للبرودة، و�لموعد �لثاني في نهاية فصل �لشتاء و�أو�ئل �لربيع للاأصناف غير 

�لمقاومة للبرودة.

طرق الزراعة:
ُيزرع �إّما يدويّاً بالنثر، �أو تنقيط �لبذور خلف خّط �لمحر�ث، �أو باستخد�م �آل�ت �لزر�عة في صفوف.

نت�ج المتوقّع: كمّية التّق�وي وال�إ
نبات، وطريقة �لزر�عة، و�لمسافة بين  تعتمد كمّية �لبذ�ر على عو�مل عدة، منها: �لصنف، وحجم �لبذور، ونسبة �ل�إ
�لسطور وبين �لنباتات في �لسطر نفسه، ونوع �لتربة. وتتر�وح �لكمّية عادًة بين 6 - 10 كغم/دونم. ويتر�وح معدل �إنتاج 

�لدونم من �لحبوب �لجافّة ما بين 50 - 150 كغم، وقد تصل �إلى 200 كغم، �إذ� تو�فرت �لظروف �لملاءمة لذلك.

الخدمة بعد الزراعة:
يتّم خّف �لنباتات �لمتز�حمة، وترقيع �ل�أماكن �لغائبة، وخلع �ل�أعشاب يدويّاً.

علام�ت النّضج والحص�د والتخزين:
�إذ� كان �لغرض من �لزر�عة �لحصول على �لحبوب �لخضر�ء تُقلع �لنباتات في مرحلة مبكّرة بعد �متلاء �لقرون، 
وقبل �صفر�رها، �أّما �إذ� كان �لغرض �لحصول على �لبذور �لجافّة فُتقلُع �لنباتات عندما تبد�أ �ل�أور�ق و�لقرون �لسفلى 

بال�صفر�ر و�لجفاف.
و�لقلُع يتّم يدويّاً، ويمكن �لحصاد باستخد�م �ل�آل�ت لبعض �ل�أصناف طويلة �لساق، ثّم يتّم تجفيف �لنبات ودرسه، 

وفصل �لبذور، وتخزينها في مخازن نظيفة، وخاليه من �لحشر�ت، وخصوصاً سوس �لمخازن.

ال�آف�ت:
مثل:  �لحشر�ت،  بعض  تصيبه  )�ل�أسكوكايتا(، كما  �لتبّقع  �لِحّمص هو مرض  نباَت  �لتي تصيب  �ل�أمر�ض  �أهّم 

�لديد�ن �لخضر�ء، و�لديد�ن �لقاأرضة، و�لديد�ن �لثعبانّية.

تحضير �ل�أرض وزر�عة بذور �لحمص.

نش�ط )10( عملي:

يتم تحضير �لتربة، ثم تُزرع �لبذور، وتُغطّى بالتر�ب.
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�أفحُص نباَت حمص جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )11( عملي:

رسم توضيحيوصف النب�تالجزء النب�تيالرقم

وتدّي متفّرع عليه ُعقد بكتيريّة.المجموع الجذري1

السيق�ن وال�أوراق2

النورة3

القرون والبذور4

 س�دسً�: الّسمسم

Sesamum indicum:ال�سم العلمّي
  Sesame :ال�سم ال�نجليزّي         

الموطن ال�أصلّي:
يعتقد �أن �لموطن �ل�أصلّي للسمسم هو جنوب شرق �آسيا و�لهند، ومعروف في بلاد �لشرق منذ �لِقَدم، وُيزرع بكثرة 

في �لبلاد �لحاّرة من �آسيا و�أفريقيا.

ال�أهمّية ال�قتص�دّية وال�ستعم�ل�ت:
تحتوي بذور �لّسمسم على نسبٍة عاليٍة من �لّزيت تصل من 48 - 65 % وتصل نسبة �لبروتين في �لبذور من 18 - 22 %، 
و�لكعك،  كالخبز،  �لماأكول�ت  بعض  في  نسان  للاإ غذ�ًء  �لبذور  وتُستعمل  كربوهيدر�ت،   % 15 على  وتحتوي 
و�لحلوى وغيره، وُيفّضل �لسمسم �ل�أبيض في هذه �لحالة، وُيصَنُع من �لّسمسم �لحلاوة �لطحينّية، وتُستخرج منه 
مادُة �لطحينة. وُيستخرج منه زيٌت خاص ُيدعى زيت �لسيرج، وهو من �لزيوت نصف �لجافة وفق سرعة تكثّفه 
أقّل نظافًة في تزييت �لماكينات، وعمل  نسان، و�ل� بالهو�ء، ول� يتزنّخ بسهولة، ُيستعمل �لنظيف منه في تغذية �ل�إ
ضاءة. ولزيت �لّسمسم خصائص �أخرى ممتازة، فهو صالح للمزج ببعض �لمو�د �ل�أخرى �لمستعملة  �لصابون و�ل�إ
في �لعلاجات، وحامل للبنسلين، وُيستعمل في زيادة تاأثير بعض �لمو�د �لقاتلة للحشر�ت، ويدخل في صنع مو�د 
�لتجميل و�لعطور و�لصابون. و�لكسبة �لمتبقية بعد �ستخر�ج �لزيت تُستعمل في تغذية �لمو�شي و�لدو�جن، وهي 

علٌف جّيد، وُمغذٍّ ل�حتو�ئه على مو�ّد غذ�ئّية مهّمة بنسبة مرتفعة، كما ُيستعمل �لقّش وقود�ً في �لمناطق �لريفّية.
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الوصف النب�تّي:

الجذر: وتدّي متعّمق في �لتربة، ويوجد عليه صّفان متقابلان  -
من �لجذور �لثانويّة.

الس�ق: قائم مضلّع )4 - 8 �أضلاع( مغطّى بشعير�ت ملساء. -

الورقة: �لسفلّية عريضة غير مسنّنة معنقة، وترتيب �ل�أور�ق  -
متقابلة في �لجزء �لسفلّي، ثم تتبادل بعد ذلك، �أو حلزوني.

الزّهرة: �إبطّية وقد تكون فرديّة �أو ثلاثّية، ولونها �أبيض، �أو  -
�أصفر، �أو قرنفلي، �أو �أحمر.

مكّون  - كّل مسكن  مساكن،   4 -  2 فيها  الثّمرة: كبسولة 
�لحجم  �لبذور، صغيرة  من حجرتين، بكلٍّ منها صفٌّ من 
بيضاويّة �لّشكل، يختلف لونها وفق �لّصنف، فمنها �ل�أبيض، 
عند  متفتحة  غير  �أو  متفتحًة  تكون  قد  و�لثمار  �ل�أحمر،  �أو 

�لجفاف بعد �لنّضج.

ال�أرض المن�سبة للزراعة:
تجود زر�عته في �ل�أر�ضي �لعميقة و�لمفكّكة �لصفر�ء �لخفيفة �أو �لطينّية، ويمكن زر�عته في �ل�أر�ضي �لرملّية مع 

�لعناية بالتسميد �لعضوّي و�لرّي.

الموقع في الدورة الزراعّية:
، ُيزرع عقب �لمحاصيل �لشتويّة، مثل: �لقمح، و�لشعير، و�لعدس، ويجب عدم تكر�ر زر�عته في  محصوٌل صيفيٌّ

�ل�أرض �إلّ� بعد سنتين �أو ثلاثة؛ تفادياً للاأمر�ض، وتدهُور �لمحصول.

موعد الزراعة:
ُيزرع في شهري �آذ�ر ونيسان في �لمناطق �لسهلّية، وُيزرع في نيسان و�أيار في �لمناطق �لجبلّية و�لباردة، ويمكن 

تبكير زر�عته في �ل�أغو�ر.

طرق الزراعة:
، بعد خلط �لبذور بالرمل، لضمان �نتظام �لتوزيع، ويمكن زر�عته باستخد�م �آل�ت �لزر�عة. ُيزرع نثر�ً بشكل يدويٍّ

نت�ج المتوقّع: كمّية التّق�وي وال�إ
يحتاج �لدونم �إلى 1 - 1.5 كغم من �لبذور، وتختلف كمّية �لمحصول وفَق �لّصنف وظروف �لزر�عة، ويتر�وح �إنتاج 

�لدونم 25 - 80 كغم للزر�عة �لبعلّية، �أّما في �لزر�عة �لمرويّة فتتر�وح ما بين 100 - 250 كغم.
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الخدمة بعد الزراعة:
يتّم خّف �لنباتات بحيث تُترك مسافة 10 سم بين �لنبات و�ل�آخر، وفي �لمر�حل �لمبكرة من عمر �لنبات تتم عملّية 

�لعزق للتخلّص من �ل�أعشاب، ويمكن �لتخلص من �ل�أعشاب يدويّاً.
�لذبول، وُيروى كل  باأمر�ض  صابة  للاإ ُمعّرضاً  �لرطوبة يكون  للرّي، فعند زيادة  �لّسمسم حّساساً جد�ً  نبات  يعّد 

10 - 15 يوماً وفق نوع �لتربة و�لظروف �لجويّة، ويمكن زر�عته بعلاً �إذ� كان معدل �ل�أمطار �أكثر من 300 ملم.

علام�ت النّضج والحص�د والتخزين:
يبد�أ �لنضج بعد 3 - 4 �أشهر من �لزر�عة، ومن علامات �لنضج �صفر�ر �ل�أور�ق، وتساقطها، و�صفر�ر �لقرون. ويتم 
�لحصاد قبل �لنضج �لكامل؛ خوفاً من تساقط �لبذور. ويتّم تجميعها في ُحزٍم وتَُرّص بشكل هرمّي في مكاٍن ملائم 

لمدة 10 - 15 يوماً، ثم تُقَلُب �لُحزم �إلى �أسفل على مفارش، وتتّم غربلة �لبذور وتعبئتها وتخزينها.

ال�آف�ت:
آفات �لحشريّة، مثل: دودة قرون  ُيصاب �لّسمسم باأمر�ض �لذبول، وعفن �لجذور، وتبّقع �ل�أور�ق، ويصاب ببعض �ل�

�لّسمسم، ودودة ورق �لسمسم، و�لمّن، و�لتربس.

تحضير �ل�أرض، وزر�عة بذور �لّسمسم.

نش�ط )12( عملي:

بعد تحضير �لتربة للزر�عة يتّم نثر �لبذور، وتغطيتها بالتر�ب، ومتابعتها حتى �لحصاد.

�أفحُص نباَت سمسٍم جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدُد �لوصف �لنباتّي، و�أرسُم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )13( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تيالرقم

1
المجموع الجذرّي

وتدّي متعّمق في �لتربة، ويوجد عليه 
صّفان متقابلان من �لجذور �لثانويّة.

2
السيق�ن وال�أوراق

3
النورة

4
الثمر
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زيارة للمحاصيل �لحقلّية �لتي قمت �أنا ومجموعتي بزر�عتها، و�أقوم بالعملّيات �لزر�عّية �لمختلفة، و�أسّجل 
�لمعلومات في �لنموذج �ل�آتي لكّل محصول: 

نش�ط )14( عملي:

اسم المحصول:    الصنف المزروع:    
ت�ريخ الزراعة:    المس�حة المزروعة:    

كمّية التق�وي:          

جدول العملّي�ت الزراعّية

الت�ريخكيفّية العملالعملّية الزراعّيةالرقم

�ذكر مز�يا �ستعمال �ل�آل�ت �لزر�عّية في زر�عة �لقمح.1. 

عّدْد �أربعة من �ستخد�مات �لذرة �لصفر�ء.2. 

آتية: �لعدس، و�لحمص، و�لّسمسم.3.  �شرح مو�عيد زر�عة كّل من �لمحاصيل �ل�

ال�أسئلة
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وصف الموقف التعليمّي:  �شترى ُمز�رٌع �أرضاً، ويرغب في �إنشاء مزرعة للنباتات �لطبّية و�لعطريّة فيها )ميرمّية، 

زعتر، يانسون( وينوي �لتعّرف على تصنيف �لنباتات �لطبّية و�لعطريّة، وكيفّية زر�عة هذه �لنباتات، و�لعناية بها.

العمل الك�مل

الموارد المنهجّية/ استراتيجّية 
التعليم

وصف الموقف الصفّي خطوات 
العمل

وثائق -- �لُمز�رع،  طلب  وثائق: 
�ل�أرض.

�لطبية -- �لنباتات  �أنو�ع  جد�ول 
�لزعتر  زر�عة  وطريقة  و�لعطرية 
و�ل�عتناء  و�ليانسون  و�لميرمية 

بها.
�لتكنولوجيا: )فيديو عن تصنيف --

�لنباتات �لطبية و�لعطرية وطريقة 
زر�عة �لزعتر و�لميرمية و�ليانسون 

و�ل�عتناء بها(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--

�أجمع بيانات من �لُمز�رع عن:--
)مساحات �ل�أرض ومخطّطها، و�لظروف 

�لجوية �لسائدة في �لمنطقة(
�أجمع معلومات عن:--

وخدمة  	- زر�عة  عمليات  وتتابع  طرق 
نباتات �لزعتر و�لميرمية و�ليانسون و�أهمية 

�لنباتات �لمذكورة.
�لمناخ و�لتربة �لملائمان لزر�عة �لزعتر 	-

و�لميرمية و�ليانسون.
للزعتر 	- �لمناسبة  �لزر�عة  مسافات 

و�لميرمية و�ليانسون.
�ل�أسمدة �للازمة للمحاصيل �لسابقة.	-
طرق تكثير �لزعتر و�لميرمية و�ليانسون.	-
تصنيف �لنباتات �لطبية و�لعطرية.	-

ه�
حلل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا
نشر�ت -- �لُمز�رع  )طلب  وثائق: 

�لزعتر  زر�عة  تتعلق  ومقال�ت 
و�لميرمية و�ليانسون و�ل�عتناء بها.

نترنت: )مو�قع موثوقة تتحدث -- �ل�إ
�لطبية  �لنباتات  تصنيف  عن 

و�لعطرية(.

�لمناقشة و�لحو�ر.--
�لتعلم �لتعاوني/ مجموعات.--
�ستمطار -- �لذهني/  �لعصف 

�ل�أفكار.

تحديد �سس تصنيف �لمحاصيل على --
فلسطين حسب  في  �لزر�عية  �لمناطق 

مناخ كل �إقليم.
تنتمي -- �لتي  �لنباتية  �لعائلات  تحديد 

�إليها �لمحاصيل �لحقلية.
تحديد �أصناف �لنباتات �لطبية و�لعطرية --

وطريقة خدمتها.
�إعد�د خطة توّضح تقسيم �لمحاصيل --

على �لمناطق �لزر�عية في فلسطين وفَق 
مناخ كل �إقليم.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )4-4(: 
النب�ت�ت الطبّية والعطرّية
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قرطاسية.--
حاسوب.--
�لُمز�رع، -- )طلب  �لوثائق: 

كتب، صور، مقال�ت(.

�لعمل �لجماعي.--
�لحو�ر و�لمناقشة.--

تصنيف �لنباتات �لطبية و�لعطرية.--
�لطبية -- �لنباتات  باأنو�ع  جد�ول  �إعد�د 

و�لعطرية �لمناسبة للزر�عة في �لمنطقة.
كثار �لمناسبة للزعتر و�لميرمية -- طرق �ل�إ

و�ليانسون.
بر�مج �لتسميد �لمناسبة للزعتر و�لميرمية --

و�ليانسون.
 جد�ول  تبّين �أهم �لتقسيمات للنباتات --

�لطبية و�لعطرية وخصائص �لنباتات �لطبية 
و�لميرمية  �لزعتر  زر�عة  وطرق  و�لعطرية 

و�ليانسون بر�مج �لتسميد �لمناسبة.
لمناقشة -- �لُمز�رع  مع  جلسة  عقد 

�لمحاصيل �لممكن زر�عتها.
مع -- عليها  �لمتفق  �لتعديلات  �إجر�ء 

�لُمز�رع.

فذ
أن ا

قرطاسية.--
حاسوب.--
�لوثائق: )طلب �لُمز�رع، كتب، --

صور، مقال�ت(.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
�لعصف �لذهني.--
�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--

�لتحّقق من:--
تقسيم �لنباتات �لطبية و�لعطرية.	-
وخدمة 	- زر�عة  وتتابع  طرق  تحديد 

�لنباتات �لطبية و�لعطرية. 
وصف �لمناخ و�لتربة �لمناسبة للزعتر 	-

و�لميرمية و�ليانسون ومسافات �لزر�عة 
�للازمة.

تحديد �ل�أسمدة وكمياتها �لمناسبة.	-
و�لميرمية 	- �لزعتر  �إكثار  طرق  تحديد 

و�ليانسون.
مع 	- عليها  �لمتفق  �لتعديلات  �إجر�ء 

�لُمز�رع.
عند 	- �لعامة  �لسلامة  �إجر�ء�ت  �تباع 

لزر�عة  �للازمة  �لمو�د  مع  �لتعامل 
وخدمة �لنباتات �لطبية و�لعطرية.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب وجهاز عرض.-- �لحو�ر و�لمناقشة.--
�لعصف �لذهني.--
�لتعلم �لتعاوني/مجموعات.--

�لطبية -- �لنباتات  تصنيف  �أسس  توثيق 
نتاج  ل�إ �لكاملة  و�لطرق  و�لعطرية 
�لنباتات �لطبية و�لعطرية و�لعناية بها. 

�إنتاج -- عمليات  وتتابع  خطو�ت  توثيق 
�لنباتات �لطبية و�لعطرية.

م  
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا
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تقسيم -- معايير  يوّضح  حالة  ملف  فتح 
�لنباتات �لطبية و�لعطرية.

�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
تسليم �لُمز�رع �أسس تصنيف �لنباتات --

نتاج  �لطبية و�لعطرية و�لطرق �لكاملة ل�إ
�لنباتات �لطبية و�لعطرية و�لعناية بها.

طلب �لُمز�رع.--
نشر�ت تقسيم  �لنباتات �لطبية --

و�لعطرية.
قو�ىم �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
�لبحث �لعلمي.--

�لنباتات -- تقسيم  عن  �لُمز�رع  رضا 
نتاج  �لطبية و�لعطرية و�لطرق �لكاملة ل�إ
بها،  و�لعناية  و�لعطرية  �لطبية  �لنباتات 

وعن �لتقارير �لتي تم �إعد�دها. 
ملاءمة �لتقارير �لتي تّم �إعد�دها للمعايير --

و�لمو�صفات.

وم
أق ا

 �أهمّية �لنباتات �لطبّية و�لعطريّة.

اأن�قش:

اأتعلّم: النب�ت�ت الطبّية والعطرّية

 �كتْب تقرير�ً عن طرق �ستخد�مات �لنباتات �لطبّية و�لعطريّة.

نش�ط )1( نظري:

�لتي  �لنباتات  �أقدم  من  مجموعًة  و�لعطريّة  �لطبّية  �لنباتات  تُعدُّ 
نسان و�ستخدمها على مّر �لعصور في �أغر�ٍض شتّى. فكان تارًة  عرفها �ل�إ
�لوسطى و�لحديثة  ظهر  �لعصور  يستخدمها غذ�ًء، و�أخرى دو�ًء، وفى 
�لنباتات، وتعّددت �ستخد�ماتها، فبد�أت  �أهمّية هذه  للعيان مدى  جلّياً 
تدخل في بعض �لصناعات �لغذ�ئّية كمو�ّد حافظة، ومكسبات للطعم، 

وفاتحات شهّية وغيرها من �ل�ستخد�مات ذ�ت �ل�أهمّية �ل�قتصاديّة.

للاأسرة  �لمنزلّية؛ لكونها تحّقق  �لحد�ئق  �لحد�ئق، وخاّصة  و�لعطريّة في  �لطبّية  �لنباتات  زر�عة  �نتشرت حديثاً 
فو�ئد كثيرة �قتصاديّة، �أو علاجّية، �أو نفسّية ل�ستخد�مها في عمل �ل�أكلات �لغذ�ئّية، كالتو�بل، �أو �ستعمالها في �لناحّية 

�لعلاجية، �إضافة �إلى �أنّها تحّقق �لر�حة �لنفسّية ل�أصحاب �لمنزل؛ لكونها تفرز �لرو�ئح �لعطريّة �لممّيزة.

وُيعّرف �لنبات �لطبّي باأنّه �لنبات �لذي يحتوى على مادة �أو مو�د طبّية، قادرة على علاج مرض معّين، �أو تقليل 
أولّية �لمستخدمة في تحضير �لمو�د �لطبّية. صابة به، �أو �لذي يحتوي على �لمو�ّد �ل� �ل�إ
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�أما �لنبات �لعطرّي فهو �أّي نبات يحتوى على زيت عطرّي ) زيت طّيار( في جزء منه، ُيستخدم في تحضير �لعطور، 
كما توجد نباتات تحتوى على زيوٍت عطريّة وتُستخدم في علاج بعض �ل�أمر�ض، وتسّمى هذه �لنباتات �لطبّية و�لعطريّة.

ويمكُن تصنيُف النب�ت�ت الطبّية والعطرّية تبعً� للجزء المستخدم، الذي يحتوي على الم�دة الفّع�لة، اإلى:

1 نب�ت�ت تُستعمل ب�أكمله�:

وهي �لنباتات �لتي تتو�جد فيها �لمو�د �لكيميائّية �لفّعالة بال�أجز�ء �لنباتّية �لمختلفة، دون �أن تميل للتركيز �أو �لتجّمع 
في عضو نباتّي محّدد دون �ل�أخر، ومن �أمثلتها )�لد�تورة(.

نبات �لد�تورة

2 نب�ت�ت تُستعَمل اأوراقه�:

وهي �لتي تحتوي على �لمو�د �لكيميائّية �لفّعالة في �أور�قها، ومن �أمثلتها )�لّريحان، و�لنّعناع، و�لّصّبار، و�لّشاي، 
و�لحنّاء(.

 نبات �لحنّاء
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3 نب�ت�ت تُستعمل اأزه�ره� اأو نوارته� الزْهرّية:

وهي �لنباتات �لتي تتو�جد مو�دها �لفّعالة في �أزهارها، مثل: )�لبابونج  و�لزعفر�ن(.

�لزعفر�ن

4 نب�ت�ت تُستعمل ثم�ره�:

وهي �لنباتات �لتي تحتوي على �لمو�د �لكيميائّية �لفّعالة في ثمارها، مثل: )�لحنظل( .

5 نب�ت�ت تُستعمل بذوره�:

 وهي �لنباتات �لتي تحتوي على �لمو�د �لكيميائية في بذورها، مثل: )حبة �لبركة، و�لخروع، وعّباد �لشمس(.

6 نب�ت�ت تُستعمل اأجزاؤه� ال�أرضية:

وهى �لنباتات �لتي تحتوي على �لمو�د �لكيميائّية في سيقانها �ل�أرضّية �لمتحّورة، �أو جذورها �لوتديّة، �أو �لمتدّرنة، 
مثل: )عرق �لسوس(.

وسنعرض هن� اأمثلة عن اأهم النب�ت�ت الطبّية والعطرّية في فلسطين.

 اأول�: الزعتر
Thymus vulgaris :ال�سم العلمي

Thyme :ال�سم ال�نجليزي

الموطن ال�أصلي:

موطنه �ل�أصلي جنوب �أوروبا. 

الوصف النب�تي:
�لزعتر ُشَجْيرة معّمرة، عطريّة، كثيرة �لفروع تُكّون كساًء للاأرض، تعلو حو�لي 30 سم. �أور�قها صغيرة تنبت من 

�لساق، و�أزهارها ورديّة �أو �أرجو�نّية، تُزهر منتصف �لصيف.
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الجزء المستخدم:
تُستعمل من نبتة �لزعتر �ل�أجز�ء فوق �ل�أرضّية، �أي �لجذع و�ل�أور�ق و�ل�أزهار، حيث تُستعمل طعاماً وشر�باً )مغلي 

�لزعتر، ومنقوعه(، كما تستخرج منها �لزيوت و�لعقاقير �لطبّية.

ال�ستعم�ل�ت وال�أثر الطبّي:
عبّية، كما يعالج �أمر�ض �لربو، و�لبلغم  للّزعتر فو�ئُد كثيرة ، فهو يساعد في علاج �لّسعال �لديكي، و�ل�لتهابات �لشُّ
َعِب �لهو�ئّية بخروج �لمخاط منها،  فيلطّفها بُِشرِب  �لمصاحب لهذه �ل�أعر�ض و�ل�أمر�ض. فيساعد على تهدئة �لشُّ
غلي �لزعتر. كما ُيعّد �لّزعتُر منّشطاً للدورة �لدمويّة، ومطّهر�ً لها، ومسكّناً للاآل�م، ويعالج مشاكل �لمسالك �لبولّية، 
ويخّفف من مرض �لمغص �لكلوّي ويشفيه، ويساعد �لّزعتر على خفض �لكولستيرول كذلك، ويعمل على طرد 
�لغاز�ت من �لمعدة، ويساعد في عملّية �لهضم، وعلى �متصاص �لمو�د �لغذ�ئّية، ويعمل على �لقضاء على �لفطريّات 
يتون  سهال، وتناُولُُه مع زْيت �لزَّ أميبا(، كما ُيعّد قاتلاً للمْيكروبات. ويعالج �لّزعتر حال�ت �ل�إ و�لطُّفْيلّيات، مثل )�ل�
يمنح �لذ�كرَة �لقويّة، وُيسهم �أيضاً في َتْقِويِة جلد �لر�أس، ويعالج �آل�م �ل�أسنان، و�لتهابات �للّثّة، ويحمي �ل�أسنان 
من �لتعّرض للتسّوس، كما ويعالج �لتهابات �لحلق و�لحنجرة،  و�لتهابات �لقصبات �لهو�ئّية، ويساعد �لجسم على 
�لتّعرُّق، ويمكن �ستعمالُه على �لثاآليل كمرهم لعلاجها. ويستعمل �لّزعتر �أيضاً في صناعة �لعطور، ومستحضر�ت 
أمر�َض �لجلدَية، مثل: �ل�أكزيما و�لصدفّية، ويعالج  �لتجميل، و�لّصابون، وفي صناعة ُمزيل �لَعَرق، ويعالج �لزعتر �ل�
�لحروق �لجلديّة �أيضاً. كما �أّن مغلي �لّزعتر مع �لعسل يساعد�ن على تنقية �لدم، ويساعد �لّزعتر في تفتيت �لحصى 

في �لِكلى، كما �أنّه ُيفيد في علاج مرضى �لسكر.

ال�أرض المن�سبة للزراعة:
ُل �لّزعتُر �لتّربة �لطينّية �لغنّية بالكلس. تنجُح زر�عُة نباِت �لّزعتر في �لعديد من �أنو�ع �لتَّرِب، وُيفضِّ

موعد الزراعة:
تُزرع �أشتاُل �لّزعتر في �ل�أرض �لبعلّية  من بد�ية �لربيع، مع تجنُّب زر�عتها في �أيام �لّصقيع، �أّما زر�عته  في �ل�أر�ضي 

�لمرويّة و�لمحمّية فُينصح في بد�ية شهر تشرين �أول وحتى منتصف كانون �لثّاني.

ُطرق الزراعة:
ز�لة �ل�أعشاب و�لحجارة، ثّم حرثها مرتين متعامدتين، وتتّم �إضافة �لسماد �لبلدّي �لمخّمر �إلى  يتّم تحضير �ل�أرض باإ
�لتربة بمعدل 3 - 4م لكل دونم، ثّم �إضافة �ل�أسمدة �لكيماويّة بمعّدل 25 كغم سوبر فوسفات، و60 كغم من 
أمونياك، �أو 30 كغم من �ليوريا لكّل دونم، �أو �إضافة �ل�أسمدة �لمركّبة �لكاملة غير �لذ�ئبة بمعدل  سماد سلفات �ل�

30 كغم لكّل دونم. ثّم تُخلط �ل�أسمدة جّيد�ً بالتربة، وتُنّعم وتُسّوى.
تُخطُّط �ل�أرُض �إلى �أتلام �أو مصاطب، تبعد عن بعضها مسافة 50 سم. وتُروى �ل�أرض، وبعد جفافها جزئّياً تُزرع 
�ل�أشتال على مسافة 30 سم بين �لشتلة و�ل�أخرى على �لخّط �لو�حد، ويكون عمق �لزر�عة 10سم، ثّم تُغطّى جذور 

�ل�أشتال جّيد�ً بالتّربة. وتُروى �ل�أشتال مباشرًة بعد �لزر�عة.
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كمية التّق�وي:
يحتاج �لدونم �إلى 8000 شتلة.

الخدمة بعد الزراعة:
1. الرّي:

يتّم رّي �لزعتر بكمّياٍت كبيرة في فترة حياته �ل�أولى، ثّم تتّم عملّية �لّرّي �عتماد�ً على �لظّروف �لجويّة ونوع 
�لتّربة، وفي فصل �لصيف ُيفّضل �لّرّي كّل �أربعة �أيام مّرة، �أّما في فصل �لشتاء فُيعتَمُد على مياه �ل�أمطار، وفي 
أتلام �لمفتوحة، �أو �لرّي بالتنقيط، �أو �لرّي  ل �لرّي كّل عشرة �أيام، ويتّم بُطرٍق ِعّدة، منها: �ل� مناطق �ل�أغو�ر ُيفضَّ

بالرّشاشات.
2. التسميد: 

�لّزعتر من �لنباتات �لُمْجِهدة للتربة، كونه نباتاً معّمر�ً،  يعيش من 4 - 5 سنو�ت، فيتّم تسميُده بالسماد �لبلدّي 
أمونيوم بعد كّل َقّصة، وتتّم �إضافة  في فصل �لخريف بمعدل 4 كغم/دونم، و�إضافة 25 كغم/ دونم سلفات �ل�

20 - 30 كغم/دونم سماد سوبر فوسفات على دفعتين: �ل�أولى في بد�ية �لربيع، و�لثّانية بعد �ل�أولى بشهرين.
3. مك�فحة ال�أعش�ب:

نها تُعّد  تُسّبب �ل�أعشاُب �لغريبة �لكثير من �ل�أضر�ر للزعتر، فعلاوة على منافستها �لّزعتر على �لغذ�ء و�لماء فاإ
مصدر�ً للكثير من �ل�أمر�ض و�لحشر�ت �لتي تهاجم �لزعتر؛ لذ� يجب �إز�لتها فور ظهورها، �إّما باليد، �أو بال�أدو�ت 

�ليدويّة ول� ُينَصح باستعمال �لمبيد�ت �لكيماويّة.

النّضج والحص�د:
بعد ثلاثة �أسابيع من زر�عة �لّزعتر يتّم قص �لزعتر على �رتفاع 7سم، للحصول على �أكبر عدد ممكن من �لنمّو�ت 
�لجانبّية، ويمكن بعد ذلك قصُّ �لّزعتر من 3 - 4 مّر�ت في �لسنة في �لزر�عات �لمكشوفة، ومن 6-4 مّر�ت 
في �لزر�عات �لمحمّية، ويعتمد ذلك على �لظروف �لجويّة، و�لتسميد، و�لرّي. يصل �إنتاج �لدونم �لو�حد �إلى 
نتاجّي لنبات �لزعتر حو�لي 4 سنو�ت، وُيفّضل بعد ذلك  1000 كغم في �لَقّصة �لو�حدة، علماً باأّن �لعمر �ل�إ

تجديد زر�عته. علل ذلك.
وتتم عملّية �لحصاد في �لّصباح �لباكر، �أو في �لمساء؛ تلافياً ل�رتفاع درجات �لحر�رة، وتتّم �لعملّية  بو�سطة 
ِمقّصات خاّصة، ول� ُينصح باستعمال �لسكاكين �أو �لمناجل �لتي تُسّبُب تخلُخل �لجذور وخلعها، �إضافة �إلى 
�أّن �لقّص يجب �أن يكون متساوياً. يتم �لقص عندما يكون �رتفاع �لنمّو�ت 30 - 50 سم، على �أن يكون �رتفاع 

�لقّص حو�لي 5 سم عن سطح �ل�أرض وقبل �إزهار �لنّبات.

ال�آف�ت:
ُيصاب �لزعتر باأمر�ٍض فطريّة عديدة، منها: �لصد�أ، و�لبياض �لدقيقي، و�لذبول �لفطري، و�للفحة �لمبكرة، كما 

ُيصاب ببعض �لحشر�ت، مثل: �لمّن و�لتربس، و�لديد�ن �لقاأرضة.
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�لبياض �لدقيقي

 تحضير �ل�أرض وزر�عة �أشتال �لزعتر.

نش�ط )2( عملي:

يتم تحضير �ل�أرض وتصميم شبكة رّي بالتنقيط، ومن ثم زر�عة �ل�أشتال بجانب كّل عين تنقيط.

�أفحُص نبات زعتر جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )3( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تّيالرقم

شكل النب�ت1

�لفروع تكون  معّمرة عطريّة، كثيرة  ُشَجيرة 
كساء للاأرض، تعلو �إلى حو�لي 30 سم

السيق�ن وال�أوراق2

ال�أزه�ر3
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 ث�ني�: الميرمية
Salvia officinalis :ال�سم العلمي

Sage :نجليزي ال�سم ال�إ

الموطن ال�أصلي:

أبيض �لمتوسط. يعّد �لموطن �ل�أصلّي للميرمّية بلاد حوض �لبحر �ل�

الوصف النب�تّي:

�لميرمّية نباٌت عشبّي معّمر صغير، له عرٌق يرتفع قليلاً عن �ل�أرض بحدود 30 سم في �لمتوسط، تتفّرع منها �أغصان 
يصبح لونُها �أحمر غامقاً كلّما تقّدم �لعمر بالنبتة، و�أور�قها ناعمة �لملمس، وذ�ت لون �أخضر رمادّي، طول �لورقة 

بين 2 - 4 سم، وهي من �لنباتات �لعطريّة �لتي تنتمي �إلى �لفصيلة �لشفويّة.

الجزء المستخدم:

�ل�أور�ق و�لرؤوس �لمزهرة.

ال�ستعم�ل�ت وال�أثر الطبّي:

�لميرمّية مطّهرة ومهّدئة ومضاّدة للالتهابات، وتتمتّع بخصائَص هرمونّيٍة فّعالة، وتُستخَدم �لميرمّية �ليوم في علاج 
وزيادة  �لبطن،  و�ألم  �لشهّية،  وفقد�ن  �لهضمّية،  �ل�ضطر�بات  �أبرزها:  �لصحّية،  و�لمشاكل  �ل�أمر�ض،  من  �لكثير 
فر�ز�ت في �لمعدة. و�لميرمّية مطّهرة وتخلّص �لجسم من �لماء �لز�ئد، وتعالج مشكلة كثرة �لتّعّرق. وهي منّشطة  �ل�إ
ومفيدة  �ليدين.  ورجفة  �لذ�كرة،  وَضْعف  �لدم،  بفقر  وللمصابين  �ل�متحانات،  �أيّام  بها  ُينصح  �لدمويّة،  للدورة 
ل�لتهاب ونزيف �للثة، و�حتقان �لحلق و�لحنجرة عند �ستخد�مها كغرغرة. ومهّدئة وتساعد على �رتخاء �لعضلات، 
�لُمسنّين. وتحتوي  رهاَق خصوصا لدى  أرَق و�لقلَق و�ل�إ �ل� ُف  �لنّوم ُيخفِّ قَُبْيل  �لمز�ج، وُشْرُب منقوِعها  وتحسين 

�لميرمّية على مادة حافظة طبيعّية؛ لذلك تُخلط مع �لمو�ّد �لمر�د حفُظها بكمّية من �أور�ق �لميرمّية.

ال�أرض المن�سبة للزراعة:

ل في �لتّربة �لمتوّسطة �لخفيفة، وَتجنُّب  تنجح زر�عُة نبات �لميرمّية في �لعديد من �أنو�ع �لتَّرِب، لكّن زر�عَتها تُفضَّ
زر�عِتها في �لتّربة �لطينّية.

موعد الزراعة:

ُل �لتبكير في �لزر�عة، �أّما بالنّسبة لزر�عة �لبذور فُتزَرع  تُزرُع �ل�أشتال من بد�ية شهر �آذ�ر وحتى نهاية �لصيف، وُيفضَّ
بالمشاتل في شهر تشرين �ل�أول.

ُطرق الزراعة:

ز�لة �ل�أعشاب و�لحجارة، وحر�ثة �ل�أرض، ثّم تُقّسم �ل�أرُض �إلى خطوط �لمسافة بينها 70 - 90  يتم تجهيز �ل�أرض باإ
سم، و�لمسافة بين �ل�أشتال في �لخّط نفسه 40 سم.
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كمّية التّق�وي:

يحتاج �لدونم 3500 - 4000 شتلة.

الخدمة بعد الزراعة:

1. الرّي:
ُل عدم تعطيش �لنبات في مر�حل  تعتمد كمّية �لرّي على نوع �لتربة و�لظّروف �لجويّة، ومرحلة نمّو �لنبات، وُيفضَّ

صابة بال�أمر�ض �لفطريّة. عمره �ل�أولى، وُيفّضل عدُم �لزيادة في كمّية �لرّي؛ خوفاً من �ل�إ

2. التسميد: 
يوصى باإضافة سماد سوبر فوسفات 50كغم /دونم، و 12.5 كغم / دونم سلفات �لبوتاسيوم، و50 كغم / دونم 
أمونياك، على �أن يوَضَع نصُفها بعد �لزر�عة بحو�لي ثلاثة �أسابيع و�لنصف �ل�آخر بعد �أسبوعين من  سلفات �ل�

أمونياك بعد �لقطف. �لدفعة �ل�أولى، ويتم �إعطاء وجبات من �ل�

3. مك�فحة ال�أعش�ب:
يتم �لتخلّص من �ل�أعشاب بو�سطة �لعزق حول �لنبات كلما نمت هذه �ل�أعشاب.

4. الترقيع:
يتم �لترقيع باإعادة زر�عة �ل�أماكن �لغائبة بطريقة �لزر�عة نفسها.

النضج والحص�د:

يكون �لتزهير �بتد�ء من �أو�خر �آذ�ر ويستمر خلال شهر نيسان و�أيار، ويكون �لتزهير قليلاً في �لعام �ل�أول، ثم يزد�د 
في �ل�أعو�م �لتالية، ويتّم قّص �لنباتات عند بد�ية �لتزهير، وُيؤخذ قّصتان )حّشتان( في �لعام �ل�أول، وثلاث قصات 
في �ل�أعو�م �لتالية، و�أهّم �لقّصات هي �لتي تُؤخذ خلال شهر �أيلول و�آب وتشرين �أول . على �أن يتّم �لقص خلال 

�لنهار، مع ترك حو�لي 15 سم من �لجزء �لقاعدي للنبات لتجديد �لنمّو و�ستئناف نشاطه.

ال�آف�ت:

تُصاب �لميرمّية ببعض �ل�أمر�ض و�ل�آفات، منها: �لبياض �لدقيقي، و�لّذبول، و�لديد�ن �لقاأرضة.

�لبياض �لدقيقي
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تحضير �ل�أرض وزر�عة �أشتال �لميرمّية

نش�ط )4( عملي:

�أفحُص نبات ميرمّية جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )5( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تّيالرقم

شكل النب�ت1

له  صغير،  معّمر  عشبٌي  نباٌت 
�ل�أرض  عن  قليلاً  يرتفع  عرق 

بحدود 30 سم في �لمتوسط.

2
السيق�ن وال�أوراق

ال�أزه�ر3

 ث�لثً�: الي�نسون
Pimpinellaanisum :ال�سم العلمّي

Anise :نجليزّي ال�سم ال�إ

الموطن ال�أصلّي:

أبيض �لمتوسط. ُيعدُّ �لموطن �ل�أصلّي لليانسون بلاد حوض �لبحر �ل�

الوصف النب�تّي:

، يصُل �رتفاُعه �إلى 50 - 75 سم، �أور�قه متوسطة �لحجم، ومفّصصة تفصيصاً شبَه غائر، وشكلها  نباٌت عشبيٌّ َحْوليٌّ
بيضاوّي قلبّي، خاّصة �ل�أور�ق �لسفلّية، ويحمل �لنبات �أزهار�ً صغيرًة بيضاء في نور�ت خيمّية، و�لثّمار بيضاويّة 
مستطيلة، تنشقُّ كلٌّ منها بسرعة عند جفافها �إلى ثمرَتين ُمْنَحِنَيتْين، ولون �لثمرة �أخضر رمادّي، ويبلغ طولها 2  - 3 

ملم، وقطرها 1ملم، ور�ئحتها عطريّة، وطعمها حلو.
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الجزء المستخدم:

�لبذور.

ال�ستعم�ل�ت وال�أثر الطبّي:

للاأطفال،  خاّصة  للمغص  ومانعاً  للغاز�ت،  طارد�ً  ويعدُّ  بالسكّر،  ُمحلّى  مغلّيًة كشر�ٍب  �ليانسون  بذوُر  تُستخَدُم 
من  لكثير  ُيضاف  كما  للبلغم،  كطارد  �لزَّيت  لصفات  وذلك  �لّسعال؛  مركّبات  في  �ليانسون  زيُت  وُيستخدم 
�ل�أدوية لتحسين طعمها ور�ئحتها، وُيستخدم مدّر�ً للبول و�لَعَرق، وفي مستحضر�ت �لتجميل، ومعجون �ل�أسنان، 
يساعد  كما  و�لتشنّجات،  �لمغص،  �أدوية  وفي  �ل�أعصاب،  لتهدئة  وُيستخدم  �لصابون،  وصناعة  و�لمنظّفات، 
�ليانسون على زيادة معّدل �إدر�ر �للبن، وذلك عند �إضافته �إلى علائق �لحيو�نات، كما ُيستخدم في �لطّب �لبيطرّي 

ز�لة �ل�نتفاخ، كما �أنّه مهّدئ . ل�إ

ال�أرض المن�سبة للزراعة:

تنجُح زر�عُته في مختلف �أنو�ع �ل�أر�ضي، وُيزرع في �ل�أر�ضي �لثقيلة َبْعلاً، وفي �ل�أر�ضي �لخفيفة و�لمتوسطة مرويّاً.

موعد الزراعة:

ُيزرُع في كانون �ل�أول حتى شباط، ويمكن �أن ُيزرع في �ل�أغو�ر في شهري تشرين �لثاني وكانون �ل�أول.

طرق الزراعة:

تتّم حر�ثُة �ل�أرض مرتين متعامدتين، ثّم �إضافة سماد عضوي متحلل بمعدل 4-3 م3 /دونم مع 40 كجم سوبر 
فوسفات، وذلك في �ل�أر�ضي �لقديمة على �أْن تتّم زيادة هذه �لكمّية في �ل�أر�ضي �لجديدة لتصل �إلى 4 - 5 م3/
دونم سماد عضوّي متحلّل، و 70 كجم/دونم سوبر فوسفات، تُزرُع �لبذور في ُحَفر)ُجَور( في منتصف �لخّط، 
حيث يوَضُع في كّل حفرة 4 - 5 بذور، ثم تُغطّى �لحفر بطبقٍة رقيقٍة من �لتّر�ب، وتبعد �لحفرة عن �ل�أخرى مسافة 

30 سم، ثم تُروى �ل�أرض بعد �لزر�عة مباشرة. 

كمّية التّق�وي:

يحتاج �لدونم 1 - 3 كغم من �لبذور.

الخدمة بعد الزراعة:

1. الرّي:
يتم �لري وفَق حاجة �لنبات، وذلك عندما يصبح لون �ل�أور�ق د�كناً.

2. التسميد: 
ُيفّضل �إضافة سماد نيتروجينّي على دفعتين: �ل�أولى بعد شهر من �لزر�عة، و�لدفعة �لثانية بعد شهر ونصف من 

�لدفعة �ل�أولى. كما يتم �لتسميد بالعناصر �لّصغرى، مثل: �لزنك و�لمنجنيز.
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3. مك�فحة ال�أعش�ب:
تُز�ل �ل�أعشاب بالعزق و�لنبات صغير، وباليد عندما يكبر.

4. الخّف:
نها تُخّف على مسافة 15 سم من بعضها. �إذ� كانت �لنباتات كثيفة فاإ

النضج والحص�د:

ُع ثماُر �ليانسون قبل تمام �لنّضج، شاأنها شاأن باقي �لحبوب �لِعطريّة؛ وذلك حتى ل� يحدث فرٌط للبذرة،  تُجمَّ
حيث تُجّمُع �لثمار عندما يكون لونها زيتونياً �أخضر وليس �أصفر، ويتم قرط �لنباتات فوق سطح �لتّربة، وتُنَقُل �إلى 

، وتُغرَبُل وتُعبَّاأ. مكان نظيف ل�ستكمال جفاف �لبذور، ثم تُدَرُس، �أو تَُدقُّ

ال�آف�ت:

آفات �لحشريّة، �أهّمها: �لديد�ن �لقاأرضة، و�لدودة �لخضر�ء، و�لحّفار. يصاب �ليانسون ببعض �ل�

تحضير �ل�أرض وزر�عة بذور �ليانسون.

نش�ط )6( عملي:

�أفحُص نباَت يانسون جّيد �لنمّو، وبكامل �أجز�ئه، و�أحّدد �لوصف �لنباتّي، و�أرسم شكلاً توضيحّياً للنبات في �لجدول �ل�آتي:

نش�ط )7( عملي:

رسم توضيحّيوصف النب�تالجزء النب�تّيالرقم

شكل النب�ت1

له  صغير،  معّمر  عشبٌي  نباٌت 
�ل�أرض  عن  قليلاً  يرتفع  عرق 

بحدود 30 سم في �لمتوسط.

2
السيق�ن وال�أوراق

ال�أزه�ر3
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�أقوم بمتابعة للنباتات �لطبّية و�لِعطريّة في �لمدرسة، و�أتابُع �لمحاصيل �لتي قمُت بزر�عتها �أنا ومجموعتي، 
و�أقوم بالعملّيات �لزر�عّية �لمختلفة، و�أسّجل �لمعلومات في �لنموذج �ل�آتي لكّل محصول: 

نش�ط )8( عملي:

اسم المحصول:    الصنف المزروع:    
ت�ريخ الزراعة:    المس�حة المزروعة:    

كمّية التق�وي:          

جدول العملّي�ت الزراعّية

الت�ريخكيفّية العملالعملّية الزراعّيةالرقم

ناقش �أهمّية �لنباتات �لطبّية و�لِعطريّة.1. 

قارن بين �لنباتات �لطبّية و�لِعطريّة ) �لزعتر، و�لميرمّية، و�ليانسون( من حيث:2. 

  �أ- �لجزء �لمستعمل.
ب- موعد �لزر�عة.  
جـ- طريقة �لزر�عة.  

�ذكر كمية �لتّقاوي لكلٍّ من: �لميرمّية، و�لّزعتر، و�ليانسون.. 3

ال�أسئلة
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اأسئلة الوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: ضْع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

ما كمّية �لتّقاوي �للازمة لزر�عة دونم و�حد من �لميرمية؟. 1
ب-  3000-2500 شتلة. �أ - 2000-1500 شتلة.     

د- 5000-4500 شتلة.         ج- 4000-3500 شتلة    

�أي من �لمحاصيل �لتالية يتبع �لعائلة �لبقولية؟. 2
أرز. د-  �ل� ج-  �لفول.   ب-  �لبصل.    �أ - �لقمح.   

�لى �أي عائلة يصنف نبات �لقطن؟. 3
د-  �لنجيلّية. ج-  �لخبازيّة.   ب-  �لمركبة.   �أ - �لكتانّية.   

ما �لمحصول �لذي يحتل �لمرتبة �ل�أولى في �لعالم بين �لمحاصيل �لحلقية؟. 4
د-  �لعدس.            ج-  �لقمح.   ب-  �لذرة �لصفر�ء.   �أ - �لشعير.   

ما هو �ل�سم �لعلمي للزعتر؟. 5
Thymus vulgaris  -ب     Salvia officinalis  - أ�
Thymus officinalis -د     Salvia vulgaris -ج

آتية يستغرق نموها ونضجها في �لحقل فترة �أقل من سنة؟. 6 �أي من �لمحاصيل �ل�
د-  معّمرة. ج-  ثنائّية �لحول.   ب-  حولّية.   �أ - مؤقّتة.   

 ما �لمحاصيل �لتي تُزرع بغرض تغطية �ل�أرض �لزر�عية للمحافظة عليها من عو�مل �لتعرية؟. 7
د-  محاصيل معّمرة. ج-  محاصيل مؤقتة.  ب-  محاصيل تغطية.  �أ - محاصيل تحميل.  

آتية شتوية؟. 8 �أي محصول من �لمحاصيل �ل�
د-  �لشعير. ج-  �لقطن.   ب-  فول �لصويا.   �أ - �لسمسم.  

ما �لنبات  �لذي له جذر وتدي متفرع عليه عقد بكتيرية؟. 9
د-  �لشعير. ج-  �لزعتر.   ب-  �لذرة.   �أ - �لعدس.   

ما عدد �ل�أسدية في زهرة �لقمح؟. 10
د-  5      ج-  4    ب-  3    �أ - 2    

السؤال الث�ني: �أناقُش موعد �لزر�عة �لمناسب لزر�عة كّل من: �لقمح، و�لميرمّية، و�لعدس، و�لحمص.

السؤال الث�لث: �أوّضُح �أهمّية �لمحاصيل �لحقلّية.
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السؤال الرابع: �أذكُر خصائص �لتربة �لملاءمة لزر�عة نبات �لحمص.

آتية:) �لذرة، و�لحمص، و�لزعتر، و�لشعير(. السؤال الخ�مس: ما كمّية �لتّقاوي �للازمة لزر�عة دونم و�حد من �لمحاصيل �ل�

السؤال الس�دس: �أبحُث عن �أهّم �لمشاكل �لتي تو�جه زر�عة �لمحاصيل �لحقلّية في فلسطين.

السؤال الس�بع: ما �أقساُم �لمحاصيل �لحقلّية �عتماد�ً على موسم �لزر�عة؟ �ذكر مثال�ً لكل قسم.

السؤال الث�من: �أوّضُح كيف يتم تسميد نبات �لذرة.

السؤال الت�سع: �أذكُر علامات �لنضج �لتي تظهر على نبات �لشعير.

السؤال الع�شر: زيادة �أو نقص كمّية �لبذ�ر عند زر�عة نبات �لقمح تؤّدي �إلى �أضر�ر بالمحصول. فّسر ذلك.

آفات �لتي تصيب نبات �لّسمسم. السؤال الح�دي عشر: �أشرُح �أهّم �ل�

السؤال الث�ني عشر: يتم حصاد نبات �لّسمسم بعد �لنضج �لفسيولوجي، وقبل �لنضج �لكامل.علّل ذلك.

السؤال الث�لث عشر: �أذكُر علامات نضج �لذرة �لصفر�ء.

السؤال الرابع عشر: �أِصُف نبات �لعدس وصفاً نباتّياً.
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مشروع الوحدة

اسم المشروع: زراعة المح�صيل الحقلّية

ال�أهداف:
-  تنفيذ زر�عة �لمحاصيل �لحقلّية، و�لعناية بها، وخدمتها من �لزر�عة وحتى �لحصاد و�لتسويق.

ل �لمسؤولّية. - تنمية روح تحمُّ
- تنمية �لقدرة على �تّخاذ �لقر�ر�ت.

- �لتدّرب على �لعمل �لتعاونّي في مجموعات.
- تنمية �لقدر�ت على �لتخطيط وكتابة خطط �لعمل، وكتابة �لجد�ول �لزمنّية للعمل.

طريقة العمل:
1- �لعمل في مجموعات، و�ختيار قطعة �أرض مساحتها تقريباً 100 م2 ، ويتم �ختيار �أحد �لمحاصيل �لحقلّية لزر�عته 

فيها. 
2- تحضير �لبذور �لمرغوبة.

3- تجهيز قطعة �ل�أرض.
4- زر�عة �ل�أرض.

5- �لعناية بالنباتات حتى �لحصاد وتعبئة �لجدول �ل�آتي:

تاريخ تجهيز قطعة �ل�أرض
تاريخ زر�عة �لبذور

طريقة �لزر�عة
تاريخ �لحصاد
نتاج كمّية �ل�إ

�لعائد�ت
�لمصروفات

أرباح صافي �ل�

6- �أكتُب تقرير�ً �أصُف فيه جميع �لعملّيات �لزر�عّية �لتي تّم تنفيُذها طيلة فترة حياة �لمحصول، و�لمشاكل �لتي و�جهت 
تنفيذ �لمشروع.
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التصنيع الغذائي
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الَوْحدُة الخ�مسة

ِصن�عُة ال�ألب�ن

اأن�قش: تعتبر مشتق�ت ال�ألب�ن من المنتج�ت ذات القيمة الغذائّية الع�لية.
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1. �لتّعّرف �إلى مكونات �لحليب، وخصائِصِه، وُطرِق قياِس َجْودتِه.

ألبان، و�لمشاكل �لتي تو�جُهها. 2. �لتّعّرف �إلى ُطُرِق تصنيِع بعِض منتجاِت �ل�

ُيتوقَُّع من الّطلبِة بعد دراسة هذه الَوْحدِة، والتّف�ُعل مَع اأنشطته� اأْن يكونوا ق�درين على اإعداد 

بعِض منتج�ِت ال�ألب�ن، من خلال تحقيِق ال�آتي: 
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�أّول�ً: �لكفايات �لِحرفّية:

- تحديُد مكونات �لحليِب وخصائِصه.
- تصنيف �أسباب تلّوث �لحليب.

ألبان. - �إجر�ء �لفحوصات �لمتعلّقة بُمنتجات �ل�
- تطبيق ُطرِق �لكشِف عن غّش �لحليب.

ألبان، وُطرق �إنتاجها. - تحديُد �أنو�ع منتجات �ل�
ألبان. - تمييز �لتركيب �لكيميائّي لمنتجات �ل�
ألبان. - تحديُد ُطرِق قياس جْودة منتجات �ل�

ألبان. - تحديُد �ل�أجهزة �لمستخدمة في صناعة �ل�
- تحديُد �لمشاكل �لتي يمكن مو�جهتها �أثناء �لعملّيات 

�لتصنيعّية.
ألبان �لمختلفة. - تحديُد ُطرق ِحفظ منتجات �ل�

ألبان. - تحديُد �لمشاكل �لرئيسّية �لتي تُو�جه تطور قطاع �ل�

ثانياً: �لكفايات �ل�جتماعّية و�لشخصّية.

- �لعمل ضمن فريق.
- تقبل �لتغذية �لر�جعة.
- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

- مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.
- حفظ خصوصية �لزبون.

- �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.
- �لتحلي بال�أخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.

- �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة.
- �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

- �ل�ستفادة من مقترحات �ل�آخرين.
- �لتاأّمل و�لتعلّم �لذ�تّي وتطوير �لذ�ت.

- �لتمتّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل.
- �لثقة بالنفس �أثناء جمع �لمعلومات وتبويبها.

- �إظهار �لوعي و�ل�هتمام �أثناء �لعمل.
 -تلخيص �لمعلومات.

- �ل�ستعد�د �لتام لتقبل �آر�ء �لُمز�رعين.

- تلبية طلبات �لُمز�رعين و�حتياجاتهم.
قناع. - �لقدرة على �ل�إ

ثالثاً: �لكفاياُت �لمنهجّية:

- �لعمل �لتعاوني.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف �ساليبة.
- �لتخطيط. 

- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(.
- �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

- توثيق نتائج �لعمل وعرضها
حصائية وتمثيل �لبيانات. - توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ

- وضع خطة وجد�ول زمنية.
- تاأدية �لعمل بشكل منتظم

- مر�عاة �ل�أمان و�لسلامة �أثناء �لتطبيق.
- بحث علمي.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة:

باإرشاد�ت  و�ل�لتز�م  �لعامة،  �لسلامة  بمعايير  �ل�لتز�م   -
�لمعلم.

- �ستخد�م �لمو�د و�ل�أدو�ت بالطريقة �لمناسبة.
- �رتد�ء لباس �لعمل، ومعّد�ت �لوقاية �لشخصية.

- �لحذر عند �ستخد�م مو�ّد �لتنظيف و�لتعقيم.

الكف�ي�ُت الِمْهنّية

الكف�ي�ُت الِمهنّيُة المتوقَُّع مَن الطلبِة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:
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ألبان، ويرغب  وصف الموقف التعليمّي:  يريُد شخٌص �لعمَل على جمِع �لحليِب من �لُمز�رعين، وبيِعِه لمصانع �ل�

في �لتّعرُّف �إلى خصائص �لحليب، وطرِق فحِصه، ومعرفة طرِق �لكشف عن غّش �لحليب وتلّوثه، و�لطرق �لُمثلى لنقله؛ 

ألبان. وذلك لضمان جْودة �لحليب قبل �ستلامه من �لُمز�رعين، و�أثناء نقله �إلى مصانع �ل�

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: قرطاسية، كتب علمية --
عن �لصناعات �لغذ�ئّية.

وجهاز -- �إنترنت  �لتكنولوجيا:   
حاسوب.

وسيلة نقل.--
�لمنطقة -- في  ألبان  �ل� مصانع 

�لقريبة.

بحث علمي/ زيارة ميد�نية.--
حو�ر ومناقشة.--

�أجمع �لبيانات من �لزبون عن معرفته --
بخصائص �لحليب وطرق فحصه.

�أجمع �لبيانات عن:--
مكونات �لحليب وخصائصه.	-
طرق فحص �لحليب.	-
�أسباب تلوث �لحليب.	-
طرق �لكشف عن غش �لحليب.	-
كيفية نقل �لحليب بالشكل �لسليم.	-

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ُع ا
جم

أ ا

وثائق: قرطاسية، طلب �لزبون، --
�لبيانات �لتي تم جمعها.

�لتكنولوجيا: جهاز حاسوب.--
وسيلة نقل.--

�لمناقشة و�لحو�ر.--
تعلم تعاوني/ مجموعات.--

تحديد مكونات �لحليب وخصائصه.--
تحديد طرق فحص �لحليب.--
تحديد �أسباب تلوث �لحليب.--
تحديد طرق �لكشف عن غش �لحليب.--
بالشكل -- �لحليب  نقل  كيفية  تحديد 

�لسليم.
تحديد موعد للزيار�ت �لمقررة لزيارة --

ألبان في �لمنطقة �لقريبة. مصانع �ل�
وضع خطة توضح خطو�ت �لعمل.--

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )1-2(: 
مكوّن�ت الحليب، وخص�ئصه، وُطُرق قي�س 

َجْودته.
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وثائق: قرطاسية، طلب �لزبون--
خطة �لعمل �لمتفق عليها --
�لتكنولوجيا: جهاز حاسوب --
�لمنطقة -- في  ألبان  �ل� مصانع 

�لقريبة، وسيلة نقل.
مكونات -- عن  خاصة  نشر�ت 

�لحليب وخصائصه، طرق فحص 
�لحليب، �أسباب تلوث �لحليب، 

طرق نقل �لحليب �لصحيحة.

حو�ر ومناقشه--
تعلم تعاوني/ مجموعات--

�تباع قو�عد �ل�أمن و�إجر�ء�ت �لسلامة --
�لعامة.

�إعد�د جدول يوضح: --
مكونات �لحليب وخصائصه.	-
 طرق فحص �لحليب.	-
 �أسباب تلوث �لحليب.	-
 طرق �لكشف عن غش �لحليب.	-
 كيفية نقل �لحليب بالشكل �لسليم.	-

ّفذ
أن ا

وثائق: قرطاسية، نشر�ت خاصة --
عن مكونات �لحليب وخصائصه، 
�أسباب  �لحليب،  فحص  طرق 
تلوث �لحليب، طرق نقل �لحليب 

�لصحيحة، طلب �لزبون.

�لحو�ر و�لمناقشة.--
تعلم تعاوني/ مجموعات ثنائية--

�لتحّقق من تحديد )مكونات �لحليب --
�لحليب،  فحص  طرق  وخصائصه، 
�أسباب تلوث �لحليب، طرق �لكشف 
عن غش �لحليب، كيفية نقل �لحليب 

بالشكل �لسليم(.
�لتاأكد من �تّباع قو�عد �لسلامة �لعامة.--

ّقق
ح

أت ا

منتجات -- صناعة  عن  وثائق 
�ل�لبان.

حاسوب، -- جهاز  �لتكنولوجيا: 
كامير�، �أجهزة عرض.

�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--  توثيق �لمعلومات عن:--
مكونات �لحليب وخصائصه.	-
 طرق فحص �لحليب.	-
 �أسباب تلوث �لحليب.	-
 طرق �لكشف عن غش �لحليب.	-
 كيفية نقل �لحليب بالشكل �لسليم.	-
�لوصول -- لسهولة  �لمعلومات  �أرشفة 

لها، �إضافة �إلى �لتصوير �لفوتوغر�في.
فتح ملف بالحالة )مكونات �لحليب --

وخصائصه وطرق قياس جردته(.
�إعد�د �لعروض �لتقديمية.--
خصائص -- عن  تقرير�ً  �لزبون  تسليم 

�لحليب وطرق فحصه، وطرق �لكشف 
عن غش �لحليب وتلوثه و�لطرق �لمثلى 
�لحليب  جودة  لضمان  وذلك  لنقله؛ 
قبل �ستلامه من �لُمز�رعين و�أثناء نقله 

ألبان. �إلى مصانع �ل�

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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نشر�ت عن -- قرطاسية،  وثائق: 
ألبان صناعة �ل�

-�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل--

حو�ر ومناقشة--
بحث علمي--

مقارنة �لمعرفة �لسابقة لدى �لمستثمر --
بالمعرفة �لحالية عن خصائص �لحليب 
وطرق فحصه، ومعرفة طرق �لكشف 
و�لطرق  وتلوثه  �لحليب  غش  عن 
جودة  لضمان  وذلك  لنقله،  �لمثلى 
�لُمز�رعين  من  �ستلامه  قبل  �لحليب 

ألبان. و�أثناء نقله �إلى مصانع �ل�

وّم
أق ا

ُيعّد �لحليب من �لمو�د �لغذ�ئّية سريعة �لتلف.

ن�قش:

اأتعلّم: مكوّن�ت الحليب، وخص�ئصه، وُطُرق قي�س َجْودته.

�أبحث عن �لقيمة �لغذ�ئّية للحليب.

نش�ط )1( نظري:

ُيعّد �لحليُب �أولَّ غذ�ء يعتمد عليه �لرضيع في بد�ية حياته، فهو 
أنه يحتوي على جميع �لعناصر �لغذ�ئّية بنسٍب  وجبة غذ�ئية كاملة؛ ل�
مختلفة؛ �إذ يحتوي على �لماء، و�لدهن، و�لفيتامينات، و�ل�أملاح �لمعدنية 
ما عد� �لحديد، و�لمو�د �للازمة لبناء �لجسم )�لبروتين، و�لفيتامينات(، 
و�لقيام بالنشاطات �لحيوية )�لكربوهيد�ت، و�لدهون(. ويمتاز �لحليب 
بكونه ذ� طعٍم مستساغ، وقابلاً للهضم. وُيعّرف �لحليب على �أنّه سائٌل 

ناث �لحيو�نات �لثديية، تفرزه بعد �لول�دة  �أبيُض مائٌل للاصفر�ر، حلو �لمذ�ق، ذو ر�ئحة خفيفة، وهو �إفر�ز �لغدد �للبنية ل�إ
رضاع صغارها. �أما بالنسبة لحليب �لسرسوب )�للبا( فهو �لحليب �لمفرز بعد �لول�دة مباشرة، ويستمر لمدة 2 - 3 �أيام،  ل�إ
ويمتاز باحتو�ئه على �ل�أجسام �لمضادة لحماية حديثي �لول�دة من �ل�أمر�ض و�لجر�ثيم، كما يمتاز باللزوجة، ويحتوي على 
نسبة مرتفعة من �لبروتينات، و�ل�أملاح، ومنخفض �لدهون، ويمتاز باللون �لمائل للصفرة بدرجة �أكبر من �لحليب �لعادي.

تعتمد مكّونات �لحليب على نوع �لحيو�ن، وسلال�ته، وعمره، وموسم �لحلابة، ونوع �لغذ�ء وكمّيته، و�لحالة 
أبقار( فيحتوي على �ل�أملاح �لمعدنية،  �لصحّية للحيو�ن، و�لظروف �لبيئّية �لمحيطة به. �أما بالنسبة لتركيب �لحليب )�ل�

مثل: Mg ،Na ،P ،Ca ، �إضافة �إلى  �لفيتامينات، �لتي تُقسم �إلى:

1 ..B ،C لذ�ئبة بالماء�
2 ..K ،E ،D، A لذ�ئبة بالدهون�
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ونتيجة لهذ� �لتركيب �لكيميائي، ُيعّد �لحليب من �لمو�د �لغذ�ئّية سريعة �لتلف 
من خلال  خها  تفسُّ على  ويستدل  �لدهون،  خ  تفسُّ �أهّمها:  من  تغّير�ت  تحدث  حيث 
و�لمو�د  �لماء  من  مختلفة  نسٍب  من  �لحليب  ويتكّون  منه.  �لمنبعثة  �لكريهة  �لر�ئحة 
�لّصلبة، �لتي ُيمكن قياُسها باستخد�م جهاز تحليل �لحليب )LACTOSCAN(، �نظر 

جدول رقم )1(، �لذي يبّين نسب مكّونات �لحليب لدى بعض حيو�نات �لمزرعة.

نوع الحيوان
%

ل�كتوزالدهونالبروتينالم�ء

87.83.23.84.8ال�أبق�ر

88.73.13.54.4الم�عز

824.585.1الج�موس

835.464.9ال�أغن�م

بل 87.52.95.33.3ال�إ

جدول )1(: مكّونات �لحليب لبعض حيو�نات �لمزرعة

أبقار  قياس نسب مكّونات حليب �ل�

نش�ط )2( عملي:

المواد وال�أدوات: حليب خام طازج، جهاز تحليل �لحليب )ل�كتوسكان(.

خطوات العمل:
خلط �لحليب جيد�ً.. 1
تشغيل �لجهاز و�لتاأكّد منه.. 2
أنبوب �لمخّصص.. 3 وضع كمية من �لحليب في �ل�
�إعطاء �أمر �لتشغيل و�ل�نتظار حتى ظهور �لنتائج.. 4
قر�ءة �لنتائج وتسجيلها.. 5
أنبوب( بالماء �لمقطّر.. 6 غسل �لجهاز )�ل�
غسل �لجهاز بمحلول قاعدّي تركيز 3 %.. 7
غسل �لجهاز بمحلول حامضّي تركيز 3 %.. 8
شطف �لجهاز بالماء �لمقطّر.. 9

كتابة تقرير.. 10
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 الخواص الحسّية للحليب:
نسان، وتُعّد �ل�ختبار�ُت �لحسّية   �لخو�ص �لحسّية للحليب هي تلك �لخو�ص �لتي يمكن �لتعرُّف �إليها بوساطة حو�س �ل�إ
ألبان؛ لتقييم َجْودته، وتحديد صلاحّيته للاستهلاك، ومن هذه  �ختبار�ٍت �أولّيًة سريعًة عند �ستلام �لحليب في مصانع �ل�

الخواص م� ي�أتي:

�أبيض، مائل للصفرة بسبب . 1 لونه  �لحليب سائل غير شّفاف،  اللون: 
وكيزينات  �لدهن،  ُحبْيبات  �أسطح  من  ْوئّية  �لضَّ �ل�أشعة  �نعكاس 
�لكالسيوم، �إضافة �إلى مادة �لكاروتين �لصفر�ء �لتي تنتقل من �ل�أعلاف.

الطعم: يمتاز طعم �لحليب بالحلاوة �لخفيفة بسبب سكر �للاكتوز، . 2
�أّما تو�ُجد �ل�أملاح �لمعدنّية فُيعطي طعماً مالحاً خفيفاً. 

نسان �لتمييز بين �لرو�ئح �لمختلفة، وتُعّد ر�ئحُة . 3 الرائحة: يستطيع �ل�إ

�لحليب ر�ئحًة متميزًة وخفيفًة تُشم بعد �لحلابة مباشرة، وتتاأثر ر�ئحة �لحليب بنوع �لغذ�ء �لذي يتناوله �لحيو�ن، 
مثل �لبصل و�لثوم. ويتميّز �لحليب بسرعة عشقه للرو�ئح، و�لغاز�ت �لمحيطة به.

�لتعّرف �إلى ر�ئحة �لحليب �لطازج.

نش�ط )3( عملي:

أبقار �لطازج، وعّينة �أخرى من حليب قديم )عمره ل� يتجاوز يوم و�حد(، وملاحظة ر�ئحة كلٍّ منهما. �إحضار عّينة من حليب �ل�

 سّجل ملحوظاتك، وناقشها مع زملائك ومعلمك.

 خص�ئص الحليب الفيزي�ئّية:
للخو�ص �لفيزيائّية �أهمّية كبيرة في تقييم جْودة �لحليب و�لكشف عن �لغش فيه، ومدى ملاءمته للتصنيع، ومن هذه 

�لخو�ص ما ياأتي:

الوزن النوعّي: ُيعّرف باأنه وزن حجم معين من �لحليب مقسوماً على وزن �لحجم نفسه من �لماء، عند درجة . 1
أوز�ن �لنوعية لمكّوناته �لصلبة �لمختلفة �إذ يتر�وح بين  حر�رة 15.5 درجة مئوية، ويتاأثر �لوزن �لنوعي للحليب بال�

1.027 _ 1.034 تبعاً ل�ختلاف نسب هذه �لمكّونات.

د: وهي �لدرجة �لتي يتحّول فيها �لسائل من حالة �لسيولة . 2 درجة التجمُّ
�إلى حالة �لّصلابة. وتعتمد درجة تجّمد �لحليب على مكّوناته �لذ�ئبة 
د  في �لماء، وهي �للاكتوز و�ل�أملاح �لمعدنّية، �إذ يبلغ معدل درجة تجمُّ
�لحليب �لبقري من )0.53- _ 0.55-( درجة مئوية. وتُستخَدم درجة 
�لتجّمد للكشف عن �إضافة �لماء للحليب، �إذ ترتفع لتقترب من درجة 

د �لماء. تجمُّ
جهاز �لرفر�كتوميتر
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مع�مل ال�نكس�ر: يقيس معامل �ل�نكسار مقد�ر �ل�نحر�ف �لذي يحدث للاأشعة �لضوئّية عند مرورها في وسطين . 3
مختلفين في �لكثافة كالهو�ء و�لماء. ومعامل �ل�نكسار ل�أّي سائٍل طبيعّي قيمته ثابتة عند درجة حر�رة معينة. 
أبقار )1.3440 �إلى 1.3480(. وُيقاس معامل �ل�نكسار باستخد�م  فمعامل �نكسار �لماء 1.3329 ولحليب �ل�

.)REFRACTOMETER( .جهاز ُيسّمى �لرفر�كتوميتر

�إذ� . 4 غليه  �أو عند  �لرينين،  �أنزيم  �إضافة   عند  للحليب، حيث يحدث  �لتجّبن  باأنه حالة  �لتخثّر  يعّرف  التخثّر: 
كانت حموضته فوق معدلها �لطبيعّي؛ نتيجة لتلّوثه بالميكروبات، وتكون حموضة �لحليب �لطبيعّية عند مقد�ر 

.pH)6.9 - 6.4(

درجة غلي�ن الحليب: تكون درجة غليان �لحليب �لنقي عند 100.17درجه مئوية، �إل� �أّن هذه �لدرجة قد ترتفع . 5
�أو تنخفض قليلاً تبعاً لمكونات �لحليب.

 غّش الحليب:
ُيعّد �لحليب مغشوشاً �إذ� نُِزع �أحد مركّباته، �أو �أضيفت �إليه مادة �أخرى، و�أهّم هذه �لطرق ما ياأتي:

�إضافة مو�د تزيد من �لكثافة، مثل:�لنشا، �لدقيق، �لجيلاتين، صفار �لبيض، بياض �لبيض.. 1

�إضافة مو�د حافظه، مثل بايكربونات �لصوديوم.. 2

�إضافة حليب خام مع حليب معامل حر�ريّاً.. 3

�إضافة مو�د ملّونة.. 4

�إضافة �لحليب �لمجّفف. . 5

اأهم ال�ختب�رات السريعة للكشف عن فس�د اأو غّش الحليب:

- اللون: يمكن �لكشف عن �لتهاب �لضرع من لون �لحليب �ل�أحمر، حيث يظهر في �لحليب لون �أحمر خفيف 	
في حالة �لتهاب �لضرع.

- الطعم والرائحة: ُيعّد �لطعم �لحامض، و�لطعم �لمر، و�لر�ئحة �لحامضّية �لكريهة دل�لة على فساد �لحليب، وتلّوثه 	
�لشديد بالجر�ثيم.

- اختب�ر الحليب ب�لغلي�ن: �إن غلي �لحليب ُيعّد مؤّشر�ً سريعاً على جودة �لحليب، فالحليب �لفاسد يتخثر عند 	
�لغلي؛ بسبب �رتفاع حموضته �لناتجة عن شدة تلّوثه بالميكروبات.

- الكشف عن غش الحليب ب�لنش�: يتم باستخد�م �ليود.	
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�لكشف عن غش �لحليب بالنشا

نش�ط )4( عملي:

المواد وال�أدوات: حليب �أبقار، نشا، يود، كاأس شفاف عدد 2، ملعقة

خطوات العمل:

وضع �لحليب في كاأسين.. 1
�إضافة �لنشا �إلى �إحدى �لكاأسين، وتحريكه جيد�ً.. 2
�إضافة �ليود �إلى كلا �لكاأسين وتحريكهما جيد�ً.. 3
ملاحظة �للون �لناتج في كلا �لكاأسين.. 4
تسجيل �لملحوظات.. 5
ناقش ملحوظاتك مع �لطلبة ومعلمك.. 6

 تلوّث الحليب:

يخلو �لحليب عالي �لجودة من �لمو�د �لملّوثة، و�لشو�ئب، وبقايا �ل�أدوية و�لمو�د �لكيميائّية،  وفي حالة  تلّوث 
�لحليب هناك دليل على �أّن �لطّرق �لمتّبعة في �إنتاج �لحليب غير سليمة، ومستوى �لنظافة متدٍن.

ومن اأهم المص�در التي تسّبب تلوّث الحليب في ح�ل عدم نظ�فته�، اأو تعقيمه� م� ي�أتي: 

مكان �لحلابة.. 1

�أدو�ت �لحلابة �أو �أنابيب �لمحلب.. 2

�أوعية نقل �لحليب.. 3

ألبان.. 4 �لعاملون في �لَمز�رع ومصانع �ل�

كما �أّن وجود بقايا �لعلاجات، و�لحيو�نات �لمريضة، و�ل�أعلاف �لملّوثة، و�لحشر�ت و�لقو�رض يؤدي �إلى تلّوث �لحليب.

 نقل الحليب:

تُعّد عملّية نقل �لحليب من �لمزرعة �إلى �لمصنع مهّمًة جد�ً لضمان جودة �لحليب، حيث �إنّه خلال هذه �لعملّية 
أّن �لحليب ُيعّد وسطاً ملائماً لنمّو �ل�أحياء  يمكن �أن تنخفض جودة �لحليب �إذ� لم تتم �لسيطرة على عملية �لنقل؛  وذلك ل�
�لمجهرية وتكاثرها؛ وذلك ل�حتو�ئه على �لمتطلبات �لغذ�ئّية لنمّوها، ومن �ل�أدو�ت �لمستخدمة في نقل �لحليب ما ياأتي:

ال�أواني العميقة: شائعة �ل�ستعمال في نقل �لحليب وتختلف �أشكالها و�أحجامها حسب �لغرض من �ستخد�مها، . 1
وحسب �أماكن �ستعمالها، ولكن يفضل توحيد �لشكل و�لحجم في �لمزرعة �لو�حدة، �أو في �لبلد �لو�حد وذلك 

ل�أسباب عّدة، �أهّمها:
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- سهولة �لتد�ُول و�لترتيب.	
- سهولة عملّيات �لغسل و�لتعقيم.	
- سهولة حساب كمّية �لحليب �لمنقولة.	

الصه�ريج: ُينَقُل �لحليب بو�سطة صهاريج مزدوجة �لجدر�ن، . 2
ومعزولة، ومصنوعة من �لحديد �لّصلب �لمقاوم للصد�أ )ستانلس 
بمضّخات  مزّودة  خاّصة،  نقٍل  سّيار�ت  على  محمولة  ستيل(، 

خاّصة لتعبئة �لحليب وتفريغه.

�لتي  �ل�أدو�ت،  �لُمستخَدمة في تنظيف وتعقيم  �لمو�د و�لطّرق  �إلى مكتبة مدرستك، �بحث عن  بالّرجوع 
تُستخَدم في عملّية نقل �لحليب،  و�كتب تقرير�ً حول ذلك.

نش�ط )5( نظري:

المتطلّب�ت الواجب مراع�ته� في ال�أواني والّصه�ريج عند نقل الحليب:

يجب �أن تكون نظيفًة ومعّقمًة.. 1
�ألّ� تزيد درجة حر�رة �لحليب �لمنقول عن 6 درجات مئويّة، خصوصاً �إذ� كانت �لمسافة بعيدة.. 2
�أن تكون مملوءًة بالحليب �إلى نهايتها؛ منعاً لرّج �لحليب حتى ل� تتكّون ُحبْيبات �لّزَبد على �لّسطح.. 3
عدم تعرُِّضها ل�أشّعة �لشمس �لمباشرة خصوصاً في �لّصيف.. 4
عدم فتحها �أثناء �لنقل، منعاً لتلّوثها.. 5

 استلام الحليب:

عند استلام الحليب في المصنع يجب مراع�ة م� ي�أتي:

أولّية على �لحليب قبل تفريغه.. 1 �إجر�ء �لفحوصات �ل�
جر�ء فحوصات �لزرع �لميكروبّي.. 2 سحُب عينات ل�إ
تفريغ �لحليب ثم توزينه، �أو قياس حجمه.. 3
ضخُّ �لحليب �إلى خّز�نات �لحفظ �لمبردة.. 4
أو�ني و�لّصهاريج وتعقيمها.. 5 غسُل �ل�

 تبريد الحليب وت�أثيره على الجودة: 

�إّن تبريد �لحليب بعد �لحلابة مباشرًة من �ل�أمور �لضروريّة �لتي يجب �لقيام بها، وعدم �لتّهاون بشاأنها للحّد من نشاط 
أّن �لحليب وسٌط جّيٌد لنمّو هذه �لميكروبات،  �لميكروبات �لتي تكون قد وصلت للحليب �أثناء عملّية �لحلابة؛ وذلك ل�

أنزيمّية و�لكيميائّية غير �لمرغوب فيها، ويبّرد �لحليب مباشرة �إلى درجة 3 - 6 درجة مئوية. فالتّبريد يثّبط �لنّشاطات �ل�
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 حموضة الحليب:
نسبُة �لحموضة في �لحليب �لطازج تكون بين )0.14 - 0.16 %(،  وترجع هذه �لحموضة �إلى وجود مركّبات 
ذ�ت تاأثير حمضّي،  مثل: ثاني �أكسيد �لكربون �لذ�ئب، بروتينات �لشرش، �أملاح �لفوسفات، و�لكازين، وهذ� ما ُيسّمى 
بالحموضة �لطبيعّية للحليب. ولكن عند ترك �لحليب فترة من �لوقت تقوم �لميكروبات �لموجودة طبيعّياً في �لحليب 

بتخمير سكر �للاكتوز، وتكوين حامض �للاكتيك، وهذه تُسّمى �لحموضة َ�لمتولّدَة، �أو �لحموضَة �لناشئة.

:pH تقدير الرقم الهيدروجيني 
هو عبارة عن �للوغارتم �لسالب لتركيز �أيون �لهيدروجين في �لمحلول، ورقم pH �لحليب �لطبيعي هو )6.4 - 6.9(، 
ويرتفع هذ� �لرقم �إلى �أْن يكون قريباً من �لتعاُدل، �إذ� نتج �لحليب من حيو�نات مصابة بالتهاب �لّضرع، كما ينخفض رقم 
pH عن 6.4 عند نشاط بكتيريا حامض �للاكتيك، وتحويل جزء من سكر �للاكتوز �إلى حامض �للاكتيك، وهناك علاقٌة 

 .pH ؛ �أي كلما �رتفعت �لحموضة �نخفض رقم �لpH عكسّيٌة بين �لحموضة ورقم

كم� اأّن قي�س الحموضة يس�عد على تحديد: 

نتاجه.. 1 مدى كون �لحليب طازجاً، و�لعناية باإ
ألبان �لمختلفة، �أو رفضه بشكل كامل.. 2 مدى ملاءمة �لحليب لمنتجات �ل�

وهن�ك العديد من طرق الكشف عن مستوى حموضة الحليب، منه�:

طريقة التجبن ب�لغلي�ن Clot on boiling test : �إذ� �رتفعت حموضة �لحليب عن 0.25 % يتجبن �لحليب . 1
جر�ء هذ� �ل�ختبار: يؤخذ 2 - 5 مل في �أنبوبة �ختبار، وتوضع في حمام مائي يغلي لمدة 5 دقائق،  بالغليان. ول�إ
أنابيب وتُرّج، ويلاحظ �لتخثّر من عدمه فاإذ� ُوجد �لتخثر دّل على �أّن حموضة �لحليب �أعلى من 0.25 %،  تُخَرج �ل�

و�إن لم يوجد فهذ� يدّل على �أّن حموضة �لحليب �أقل من 0.25 %.
أنبوب �لمحتوي على �لحليب مباشرة على موقد حر�رّي )�للهب(. وفي حال عدم توفّر �لحمام �لمائي، يمكن وضع �ل�

�لحليب . 2 يتجّبن  �لحليب عن 0.21 %  �رتفعت حموضة  �إذ�   :Alcohol test ب�لكحول   التجّبن   طريقة 
جر�ء هذ� �ل�ختبار، تؤخذ كمية من �لحليب )2 مل( تقريباً، يضاف �إليها )2 مل(  بالحكول ذي �لتركيز 68 %. ول�إ
أنبوب فهذ� يدل  أنابيب برفق، فاإذ� تكّونت خثرة على جد�ر �ل� يثايل 68 % )حجم متساٍو( وتُرج �ل� من كحول �ل�إ

على �أّن حموضة �لحليب �أعلى من 0.21 %.
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قياس حموضة �لحليب

نش�ط )6( عملي:

المواد وال�أدوات: عّينات حليب مختلفة، �أو�ٍن، مصدر حر�ري، كحول تركيز 68 %، سحاحة.

الطريقة ال�أولى: فحص التجّبن ب�لغلي�ن، وفيه� يتّم اتّب�ع الخطوات ال�آتية:

وضع كمّية من �لحليب في �إناء معدنّي.. 1
تسخين �لحليب باستخد�م �للهب حتى �لغليان.. 2
ناء وملاحظة �لتخثّر �إن ُوجد �أم ل�.. 3 �إز�لة �ل�إ

ملحوظة: اإن وجود التخثّر يدّل على اأّن حموضة الحليب اأعلى من 0.25 %

الطريقة الثّ�نية: فحص التّجّبن ب�لكحول، وفيه� يتّم اتّب�ع الخطوات ال�آتية:

�أخذ كمّية معينة من �لحليب 2مل، ووضعها في وعاء مسطّح.. 1
�إضافة 2مل من �لكحول على �لحليب وتحريك �لوعاء بلطف.. 2
ملاحظة وجود �لتخثّر �أم ل�.. 3

ملحوظة: اإّن وجود التخثّر يدل على اأّن حموضة الحليب اأعلى من 0.21 %

طريقة المع�يرة Titration وفي هذه �لطريقة تتّم معايرة �لحليب بمحلول قاعدّي، ويتّم من خلالها تحديد . 3
نسبة �لحموضة في عّينة �لحليب.

استخدام جه�ز قي�س الحموضة )pH Meter(: وفي هذه �لطريقة ُيستخدم . 4
جهاز قياس �لحموضة �لذي ُيعّد طريقة حديثة، و�أكثر دقًّة من �لطّرق �لسابقة، 

كما �أنّه سهل �ل�ستخد�م.

 بسترُة الحليب

ُيعامل  نه  فاإ �لتّلف؛ ولذلك  �لحليب مادة غذ�ئّية سريعة  �أّن  كما هو معروف 
حر�رياً للتقليل من تلفه، ويمكن تعريف �لبسترة باأنّها معاملة حر�ريّة يتّم فيها تسخين 
حر�رة  درجة  �إلى  فجاأة  تبريده  ثّم  ومن  محّدد  ووقت  حر�رة،  درجة  �إلى  �لحليب 
�لحليب؛  في  وجودها  �لشائع  �لُممرضة  �لميكروبات  على جميع  للقضاء  منخفضة 

بحيث تجعله �آمنا للاستهلاك. وتهدف البسترة اإلى تحقيق ال�أهداف ال�آتية:

�أ-  �لقضاء على جميع �ل�أحياء �لمجهريّة �لُممرضة، ومن ثم �لمحافظة على صّحة �لمستهلك.
�إطالة مدة حفظ �لمادة �لغذ�ئّية بتقليل �أعد�د �لميكروبات فيها.ب- 
أنزيمات ومنع نشاطها.ج-  تلاف �ل� �لتّقليل من �لتغّير�ت غير �لمرغوب فيها في �لحليب، وذلك باإ
تسهيل عملّية �لتسويق �إذ يمكن بيع �لحليب �لمبستر في فتر�ٍت �أطول.د- 
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اأنواع البسترة:
أنو�ع ما ياأتي: ، و من �أهّم هذه �ل� هناك �أنو�ع عّدة من �لبسترة، وقد تُجرى على دفعاٍت �أو بشكٍل مستمرٍّ

البسترة البطيئة )Low Temperature Long Time-LTLT(: يتّم فيها تسخين �لحليب على درجة . 1
حر�رة 63 درجة مئويّة لمدة نصف ساعة، ثّم تبريده مباشرة.

�لحليب في . 2 فيها تسخين  يتّم   :)High Temperature Short Time-HTSH( الّسريعة البسترة 
مبادل حر�رّي ذي صفائح على درجة حر�رة 72 درجة مئويّة لمدة 15 ثانية، ثّم تبريده بشكٍل سريع.

�لحليب في مبادل حر�رّي على . 3 فيها تسخين  الف�ئقة:)Ultra Pasteurization-UP(: يتّم  البسترة 
درجة حر�رة 138-125 درجة مئويّة،  لمدة 2 - 4 ثو�ٍن، ثّم تبريده بشكل سريع.

البسترة ف�ئقة الحرارة )Ultra High Temperature-UHT(: يتّم فيها تسخيُن �لحليب في مبادل�ٍت . 4
حر�ريٍّة على مرحلتين، ترفع درجة حر�رة �لحليب في �لمرحلة �ل�أولى لتصل حو�لي 80 درجة مئويّة لتصَل 
في �لمرحلة �لثانية �إلى 138 - 150 درجة مئويّة لمدة 2 - 10 ثو�ٍن، ثّم ُيبرَُّد بشكٍل سريع، وُيعبَّاأ في ظروٍف 
معّقمة، وميزة هذ� �لمنتج �أنّه ل� يحتاج للحفظ �لُمبرَّد، بل ُيحَفظ على درجة حر�رة �لغرفة لمدة تصل �إلى 

6 �أشهر، وبذلك يصبح �لمنتج �لنهائّي معّقماً تجاريّاً.

أنو�ع �لّسابقة تُعدُّ بسترًة مستمرًة،  و�لجديُر بالّذكر �أّن جميع �ل�
أّول )�لبسترة �لبطيئة(، وتُحَفظ جميع �لمنتجات  عد� �لنّوع �ل�
درجات   7 عن  تزيد  ل�  حر�رة  درجة  على  بالتّبريد  �لمبسترة 
مئويّة )باستثناء �لبسترة فائقة �لحر�رة(. وتتفاوُت مّدة �لّصلاحّية 
�أو  �أيّام،  �إّن مدَة �لّصلاحّية تكون 7  وفق نوع �لبسترة، حيث 
�أقّل لمنتجات �لبسترة �لبطيئة، و14 - 21 يوماً للبسترة �لّسريعة، 
وتصل �إلى 90 يوماً للحليب �لمعامل، باستخد�م �لبسترة �لفائقة.

جهاز بسترة �لحليب

�ذكْر خو�ص �لحليب �لحسّية.1. 

بّيْن �أهمّية تبريد �لحليب مباشرًة بعد �إجر�ء عملّية �لحلابة.2. 

عّدد �أنو�ع بسترة �لحليب.3. 

ال�أسئلة
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وصف الموقف التعليمّي:  تريد �إحدى �لجمعّيات �لتعاونّية للتصنيع �لغذ�ئّي �لعمل على �إنتاج �أصناٍف مختلفٍة من 

ألبان)�للبن �لر�ئب، �للبنة، �للبن  ّن �لعاملين في هذه �لجمعية بحاجة �إلى �لتّعرُّف �إلى منتجات �ل� ألبان؛ لذلك فاإ منتجات �ل�

�لمخيض، �للبن �لجميد، �لقشدة، �لزبدة، �لّسمن، و�لجبنة(، وطرق صناعتها.

العمل الك�مل

الموارد
المنهجّية/ استراتيجّية 

التعليم
وصف الموقف الصفّي

خطوات 
العمل

وثائق: قرطاسية وكتب علمية--
وجهاز -- �إنترنت  �لتكنولوجيا: 

حاسوب.
وسيلة نقل.--
�لمنطقة -- في  ألبان  �ل� مصانع 

�لمحيطة.
ألبان -- نشر�ت عن �أهم منتجات �ل�

وطرق صناعتها، و�لظروف �لمثلى 
نتاجها. ل�إ

بحث علمي/ زيارة ميد�نية.--
حو�ر ومناقشة.--

مدى -- عن  �لزبون  من  �لبيانات  �أجمع 
ألبان )�للبن �لر�ئب،  معرفته بمنتجات �ل�
�لجميد،  �للبن  �لمخيض،  �للبنة،�للبن 
و�لجبنة(  �لسمن،  �لزبد،  �لقشدة، 

وطرق صناعتها.

�أجمع �لبيانات عن:--
ألبان �لمختلفة.	- مفهوم منتجات �ل�
ألبان	- �أهمية منتجات �ل�
منتجات 	- نتاج  ل�إ �لمثلى  �لظروف 

ألبان. �ل�
منتجات 	- وصفات  خو�ص  تحديد 

ألبان �ل�
ألبان.	- �لبيئة �لمناسبة لحفظ منتجات �ل�

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

وثائق: قرطاسية، �لبيانات �لتي --
تم جمعها، طلب �لزبون

�لتكنولوجيا: جهاز حاسوب.--
وسيلة نقل.--
ألبان -- نشر�ت عن �أهم منتجات �ل�

وطرق صناعتها، و�لظروف �لمثلى 
نتاجها. ل�إ

�لمناقشة و�لحو�ر.--
تعلم تعاوني/ مجموعات.--

ألبان �لمختلفة.-- تحديد منتجات �ل�
ألبان-- تحديد �أهمية منتجات �ل�
نتاج منتجات -- تحديد �لظروف �لمثلى ل�إ

ألبان. �ل�
تحديد تحديد خو�ص وصفات منتجات --

ألبان �ل�
تحديد �لبيئة �لمناسبة لحفظ منتجات --

ألبان �ل�

رّر
أَق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

الموقف التعليمّي التّعلُّمّي )2-2(: 
 طريقة اإنت�ج اللبن الرائب، اللبنة، اللبن المخيض، 
اللبن الجميد، القشدة، الزبدة، الّسمن، والجبنة.
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تحديد موعد للزيار�ت �لمقررة لزيارة --
ألبان في �لمنطقة �لمحيطة. مصانع �ل�

وضع خطة توضح خطو�ت �لعمل--

وثائق: قرطاسية، طلب �لزبون.--
خطة �لعمل، وسيلة نقل.--
�لتكنولوجيا: جهاز حاسوب. --
ألبان.-- مصانع �ل�

حو�ر ومناقشة--
تعلم تعاوني/ مجموعات--

�إعد�د جدول يوضح: ) مفهوم منتجات --
منتجات  �أهمية  �لمختلفة،  ألبان  �ل�
نتاج منتجات  ألبان، �لظروف �لمثلى ل�إ �ل�

ألبان. �ل�
�إعد�د وصفاً يوضح �لخو�ص وصفات --

ألبان، و�لبيئة �لمناسبة لحفظ  منتجات �ل�
ألبان(. منتجات �ل�

ُِّذ ف
أن ا

نشر�ت -- قرطاسية،  وثائق: 
خاصة بطريقة تصنيع منتجات 

ألبان. �ل�
ألبان -- نشر�ت عن �أهم منتجات �ل�

وطرق صناعتها، و�لظروف �لمثلى 
نتاجها. ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة--
تعلم تعاوني/ مجموعات ثنائية--

منتجات -- �لتحّقق من تحديد )مفهوم 
ألبان �لمختلفة، و�أهميتها، �لظروف  �ل�

نتاجها(. �لمثلى ل�إ
تحديد خو�ص وصفات -- من  �لتحّقق 

ألبان، و�لبيئة �لمناسبة لحفظها. منتجات �ل�
�لتاأكّد من �تّباع قو�عد �لسلامة �لعامة.--

ُق
َّ حق

أت ا

حاسوب، -- جهاز  �لتكنولوجيا: 
كامير�، �أجهزة عرض.

�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل.--
ألبان -- نشر�ت عن �أهم منتجات �ل�

وطرق صناعتها، و�لظروف �لمثلى 
نتاجها. ل�إ

حو�ر ومناقشة.--
تعلم تعاوني/ مجموعات.--

توثيق �لمعلومات عن: مفهوم منتجات --
ألبان �لمختلفة، و�أهميتها، �لظروف  �ل�

نتاجها. �لمثلى ل�إ
ألبان، و�لبيئة -- خو�ص وصفات منتجات �ل�

�لمناسبة لحفظها.
�إعد�د �لمجموعات �لعروض �لخاصة --

بنتائجها.
ألبان -- �ل� )منتجات  بالحالة  ملف  فتح 

وطرق صناعتها(.
�لوصول -- لسهولة  �لمعلومات  �أرشفة 

لها، �إضافة �إلى �لتصوير �لفوتوغر�في.
ألبان -- �ل� منتجات  تقرير�ً عن  �لزبون  تسليم 

�لمخيض،  �للبن  �للبنة،  �لر�ئب،  )�للبن 
�لسمن،  �لزبد،  �لقشدة،  �لجميد،  �للبن 

و�لجبنة( وطرق صناعتها.

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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نشر�ت -- قرطاسية،   وثائق: 
ألبان �لمختلفة  عن منتجات �ل�

وطرق �لتصنيع.
�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل.--

حو�ر ومناقشة.--
بحث علمي.--

�لتعاونية -- �لجمعية  في  �لعاملين  رضا 
حول  �كتسبوها  �لتي  �لمعرفة  عن 
ألبان )�للبن �لر�ئب، �للبنة،  �ل� منتجات 
�للبن �لمخيض، �للبن �لجميد، �لقشدة، 
�لزبد، �لسمن، و�لجبنة( وطرق صناعتها.

ملاءمة �لتقرير �لذي تم �إعد�ده للمعايير --
و�لمو�صفات.

ُم 
قوِّ
أ ا

ألبان. مو�صفات �لبيئة �لمناسبة لحفظ منتجات �ل�

ن�قش:

اأتعلّم:طريقة اإنت�ج اللبن الرائب، اللبنة، اللبن المخيض، اللبن الجميد، القشدة، الزبدة، الّسمن، والجبنة.

ألبان قديماً وحديثاً. �أقارن بين صناعة منتجات �ل�

نش�ط )1( نظري:

ّن �لحليب �لز�ئد عن �لحاجة يتّم تصنيُعه وتحويله  �إّن قدرَة  �لحليب على �لبقاء دون فساد محدودة جّد�ً؛ لذلك فاإ
�لجميد،  �للبن  �لمخيض،  �للبن  �للبنة،  �لر�ئب،  �للبن  ألبان  �ل� منتجات  ومن  �أطول.  لفترة  �لبقاء  تتحّمل  منتجات  �إلى 

�لقشدة، �لسمن، �لزبدة، و�لجبنة �لبيضاء.

 اأهمّية منتج�ت ال�ألب�ن:
�ل�أغذية  ِفَلسطينّي يخلو منها، وتُعدُّ من  بيٌت  ل� يكاد  �لتي  �لمختلفة و�لمتنّوعة  ألبان بمنتجاتها  �ل� تتمّيز صناعة 
�لرئيسية لما تكتسبه من قيمٍة غذ�ئّيٍة عالية، فهي تحتوي على �لعناصر �لغذ�ئّية �لرئيسّية:)�لبروتينات، و�لكربوهيدر�ت، 
و�لّدهون، و�ل�أملاح �لمعدنّية، و�لفيتامينات(، �إضافة �إلى �أّن �لتّنّوع في �إنتاجها يجعُل سعَرها مناسباً للفرد �لِفَلسطينّي، 
أَسِر �لّزر�عّية، فهي من �لمشاريع �لتي تتمّيز بسرعة دور�ن ر�أس �لمال،  ألبان مصدر�ً لدخِل �لكثير من �ل� كما تُعدُّ صناعُة �ل�

ألبان. ومن �لُملاَحِظ في �أيامنا هذه �أّن هناك �هتماماً و�ضحاً في قطاع صناعة �ل�

 اللبن الرائب:

من  �لمتخّمر  �لحليب  ناتج  باأنّه  �لر�ئب  �للبن  ُيعّرُف 
�ستعمال بكتيريا حامض �للاكتيك، �لتي تحّول سكّر �لحليب 
»�للاكتوز« �إلى حامض �للاكتيك، حيث ترتفع �لحموضة �إلى 
حدٍّ يتخثّر فيه بروتين �لكازين، محّول�ً َقو�َم �لحليب �لّسائل �إلى 
اأهمّية  وتكمُن  ممّيزة.  نكهٍة  ذي  متماسٍك  ِشْبِه صلٍب  َقو�ٍم 

اللبن الرائب في كونِه يتصف بم� ي�أتي:
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- قيمته �لغذ�ئّية عالية، فهو يحتوي على �لبروتين، و�لّدهون، و�ل�أملاح �لمعدنّية، و�لفيتامينات.	

- سهال. 	 تمنع �لبكتيريا �لعصويّة �لموجودة في �للبن نموَّ �لبكتيريا �لقولونّية �لمسّببة للاإ

- �للبن �لر�ئب له تاأثيٌر مانٌع لتكاثُر بعض �لخلايا �لسرطانّية.	

- يساعد في عملّية �لهضم وتسهيل حركة �لغذ�ء د�خل �ل�أمعاء.	

- ُيعدُّ غذ�ًء ُمستساغاً؛ وذلك بسبب طعمه �لحامض، ونكهته �لمرغوبة.	

- �إنتاج 	 ملائم للذين يعانون من حساسّية �للاكتوز، فمعظم سكّر �لحليب يتحّول �إلى حامض �للاكتيك عند 
�للبن �لر�ئب.

طريقة تصنيع اللبن الرائب:

تحضير الحليب، ويتم على النحو ال�آتي:. 1

- أولّية للحليب؛ للتاأكُّد من صلاحّيته للتّصنيع.	 �ستلام �لحليب �لخام، و�إجر�ء �لفحوصات �ل�

- ز�لة �لشو�ئب منه �إْن ُوِجَدت.	 تصفية �لحليب ل�إ

-  بسترة �لحليب على درجة حر�رة 90 - 95 درجة مئوية مدة 7 - 10 دقائق.	

- تبريد �لحليب حتى يصل �إلى درجة حر�رة 43 - 45 درجة مئوية، ليصبَح وسطاً مناسباً لنمّو بكتيريا �لبادئ.	

2 . Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus( ميكروبات �لبادئ :Starter Culture اإض�فة الب�دئ
thermophilus( تُباُع تجاريّاً في صورة غير نشطٍة مجّففة �أو مجّفدة، بحيث يتّم تنشيطها �أو �إضافتها مباشرًة 
وفَق �إرشاد�ت �لّشركة �لصانعة - يمكن �أيضا �لحصول على �لبادئ )�لروبة �أو �لخميرة( من لبن ر�ئب محّضر 
من �ليوم �لّسابق؛ �أي �ستخد�م �لر�ئب نفسه كخميرة، وهكذ� ُيحجز يومّياً جزء�ً من �لر�ئب ل�ستخد�مه لليوم 
�لتالي. تُضاف �لروبة بنسبة 2 - 3 % من وزن �لحليب �لمر�د تخميُره، ويتّم تحريُكُه جّيد�ً لضمان توزيعه 

بشكٍل كامل.

�لر�ئب مع . 3 باللبن  �إليه في عبو�ت خاّصة  �لروبة  �إضافة  بعد  �لحليب  تعبئُة  يتّم   :Incubation التحضين
�لُمثلى  �لحر�رة  لتوفير درجة  �لتحضين في حاضنات  تتّم عملّية  ثّم  بالميكروبات،  ث  �لتّلوُّ لتجنُّب  �لتغطية 
لنشاط �لبكتيريا، وتكون درجة �لحر�رة 43 - 45 درجة مئوية لمدة 3 - 6 ساعات، �أّما في حال تصنيع �لر�ئب 
�لمنزلّي فيتّم وضُع �لعبو�ت في مكان د�فئ لمدة 10 - 12 ساعة. وتؤّدي زيادة مدة �لتحضين عن �لحّد 

�لمناسب �إلى زيادة حموضة �للبن �لر�ئب �لناتج، فيصبح طعُمه ل�ذعاً وغيَر مقبول للمستهلك.

التبريد Cooling : بعد �نتهاء عملّية �لتّخثّر، ووصول �للبن �لر�ئب �إلى �لَقو�م و�لحموضة �لمطلوبة، تنقل . 4
�لعبو�ت خارج �لحاضنة لمدة 20 - 30 دقيقة، لخفض درجة حر�رتها تدريجّياً، ثم تُنَقل �لعبو�ت �إلى ُغَرِف 

�لتّبريد �لتي تتر�وح درجة حر�رتها بين3 - 6 درجة مئويّة.
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نترنت، �أو بالرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �بحْث عن �أهّم �لفروق في �لتركيب �لكيميائّي  مستخدماً شبكة �ل�إ
بين �لحليب و�للبن �لر�ئب، ثم �كتْب ذلك في دفترك.

نش�ط )2( نظري:

قد تظهُر بعُض العيوب في صن�عة اللبن الرائب، منه�:

الَقوام غير متم�سك)ضعف الخثره( ويعود ذلك اإلى:. 1

- �نخفاض نسبة �لمو�د �لصلبة في �لحليب.	
- �ستعمال بادئ )روبة( ذي َجْودة منخفضة.	
- ث �لحليب بالخمائر.	 �إنتاج غاز�ت بسبب تلوُّ
- درجة حر�رة �لتحضين غير مناسبة.	
- كمّية �لروبة غير كافية.	

ارتف�ع حموضة اللبن، ويعود ذلك اإلى:. 2

- زيادة حموضة �لحليب �لطازج.	
- �رتفاع درجة حر�رة �لتحضين، �أو زيادة �لمدة.	
- عدم كفاءة عملّية �لبسترة.	

انفص�ل المصل اأو الشرش، ويعود ذلك اإلى:. 3

- �رتفاع �لحموضة نتيجة �لتحضين لفترة طويلة، وعلى درجات حر�رة مرتفعة.	
- عدم تجنيس �لحليب.	

 اللّبنة:

ألبان �لمتخّمرة، �لتي يتّم تصنيُعها من �للبن �لر�ئب، وهي عبارة عن تركيز �للبن �لر�ئب بعد  �إحدى منتجات �ل�
تخليصه من �لمصل »�لشرش« ؛ ما يؤّدي �إلى زيادة نسبة �لّدهن و�لمو�ّد �لّصلبة في �للّبنة، و�لهدف من هذه �لعملّية 

�إطالة مّدة ِحفِظ �لمنتج. وتكمُن اأهمّية اللبنة فيم� ي�أتي:

- تُعدُّ �للبنُة ذ�ت قيمٍة غذ�ئّيٍة عاليٍة، فهي غنّيٌة بالّدهون، و�لبروتينات، و�ل�أملاح �لمعدنّية.	

- تتمّيز �للبنُة باحتو�ئها على ما ل� يقّل عن 10 % دهن، 12 % بروتينات، 2 % �أملاح معدنّية، �إضافة �إلى 	
�حتو�ئها على فيتامينات مهّمة، مثل فيتامين »�أ« ، وفيتامين »د«.

- سهولة حفظ �للبنة، حيث تُحفظ ِضعَف مّدة ِحفِظ �للبن �لر�ئب على درجة �لحر�رة نفسها؛ ل�رتفاع نسبة 	
�لمو�ّد �لّصلبة، و�رتفاع حموضتها، وتو�ُجد نسبٍة من �لملح فيها �لتي َتُحدُّ من نمّو �ل�أحياء �لدقيقة.
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طريقة تصنيع اللبنة:

تحضير �للبن �لر�ئب، كما ُذكر سابقاً.. 1

�إلى �للّبن �لر�ئب بنسبة 1 - 2 %، ويتّم تحريُكُه . 2 ُيضاُف ملُح �لطّعام 
جّيد�ً.

 ُيعّباأ �للبُن في �أكياِس قماٍش خاّصة، ثم توَضُع �ل�أكياس في جوٍّ بارد، . 3
�أو ثّلاجة خاّصة، للتّخلّص من �لمصل لمدة يوٍم كامل.

يجب �أن تتمَّ عملّية تصفية �للبنة من �لمصل في مكاٍن بارد )�لثلاجة(. لماذ�؟
سؤال

�لتقليديّة، . 4 بالطريقة  �للبنة  تُعّباأ  ثُّم  جّيد�ً،  �لكمّية  وتُخَلُط  خاّصة،  �أوعية  في  �ل�أكياُس  تُفّرُغ  �لتصفية  بعد 
باستخد�م ملاعَق نظيفٍة مصنوعة من �لستانلس ستيل، �أو بالطّريقة �لحديثة، حيث تتمُّ تعبئُتها في عبو�ت، �أو 

�أكياس بشكٍل �آلّي، ثم تُحفظ مبّردة.

نتاِج لبنٍة كاملِة �لّدسم، بخلاف �للبنة �لتقليديّة �لتي تُنَتُج في  تُستخَدُم �لطّريقُة �لّسابقة في غالبّية �لمصانع �لِفَلسطينّية ل�إ
�لّريف و�لبادية �لفلسطينّيّة، فهي خاليُة �لّدسم تُصَنُع من لبن �لمخيض، بعد تسخينه وتصفيته بالّشاش لمدة يوٍم كامل 
�أو �أكثر، حيث تُستهَلك طازجة، �أو تُعمل على شكل كر�ت لتحفظ بالزيت، وكذلك يمكن �أْن ُيصنع منها �لجميد 

�لبلدي، �لذي سيتم شرحه ل�حقاً.

 صناعة �للبن �لر�ئب و�للبنة

نش�ط )3( عملي:

المواد وال�أدوات: حليب، ملح طعام، قطعة قماش، �أكياس قماشّية، �أو�ٍن، مصدر حر�رّي، ميز�ن حر�رة، وعاء مدرج.

نتاج �للبن �لر�ئب و�للبنة. - بالرجوع �إلى ما تم شرحه سابقاً، قم باإ
- �كتْب تقرير�ً عن �لعمل �لذي قمَت به. 

ِحفُظ اللّبنِة ب�لّزْيت:

�إّن تصنيَع كر�ِت �للبنة �لمحفوظة بالّزيت يتم بالطريقة �لسابقة نفسها، مع ملاحظة 
�أّن مّدة �لتّصفية للبنة تتر�وح بين 2 - 4 �أيّام، للتّخلُّص من �أكبر كمّية من �لّشرش، 
ُر  وزيادة �لتماُسك، وبعد �نتهاء فترة �لتّصفية تتّم �إضافُة كمّيٍة �أخرى من �لملح تُقدَّ
بحو�لي 2 % من وزن �للّبنة، ثم يتّم عجُنها جّيد�ً، وتكويرها على شكل كّر�ت. قد 

�لهدف من �إضافة �لملح: 

- تحسين طعم �للبنة �لناتجة.
- يعمل كمادة حافظة.

يساعد على خروج �لمصل.
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نحتاج �إلى وضع �لكر�ت على شاش، وتنشيفها لمدة يوٍم كامل في �لظّل �إذ� �أردنا �أْن نختصر وقت �لتّصفية. بعد ذلك 
توَضُع �لكر�ت في عبو�ٍت زجاجّيٍة �أو بلاستيكّية، ثم ُيضاُف �إليها زيُت �لّزيتون، حتى تُغَمُر بشكٍل كامل، ثم يتّم �إغلاُق 

�لعبو�ِت باإحكام، وتُحفُظ في مكاٍن بارٍد وُمعِتم.

العيوب التي تواجه حفظ اللبنة ب�لزيت:

- الطعم المّر للبنة: وسبُبه تصفيُة �للبنة على درجات حر�رٍة مرتفعة، �أو �ستخد�ُم زيِت �لّزيتون �لحديث، 	
�أو �لّزيت �لقديم جّد�ً.

- تفتُُّت اللبنة: وسبب ذلك ما ياأتي:	

 عدم �إتمام عملّية �ستخر�ج �لمصل من �للبنة �إلى �لحّد �لمطلوب.. 1

�إضافة �لزيت �إلى كر�ت �للبنة وهي ساخنة؛ لذ� يجب تكوير �للبنة وهي باردة.. 2

ل حفُظها في مكاٍن بارد.. 3  �رتفاع درجة �لحر�رة في مكان �لتخزين؛ لذلك ُيفضَّ

الشنكليش:

ُيسّمى �لشنكليش �لجبنَة �لطّريَّة �لُمنضَجة بالعفن، وهي تشبُه �إلى حدٍّ كبير �للبنَة مضافاً �إليها بعُض �لبهار�ت و�لتو�بل، 
�إضافة �إلى �لتنضيج. وُيمكُن تصنيُعها من لبن �لمخيض، �أو من �لر�ئب خالي �لّدسم، كذلك تُصَنع من �لر�ئب كامل 

�لّدسم، بحيث يتّم تخفيُفه بالماء. وفيم� ي�أتي اإحدى ُطُرق التّصنيع ب�ستخدام الرائب ك�مل الّدسم:

-  تسخين �للبن �لر�ئب لدرجة حر�رة 85 درجة مئويّة، بعد 	
�أْن ُيضاُف �إليه 30 % ماء، ثّم ُيبّرُد �إلى درجة حر�رة �أقّل 

من 45 درجة مئويّة.

- �إضافة ملح طعام بنسبة 3 - 4 % من وزن �لر�ئب؛ لتسهيل 	
�إخر�ج �لمصل عن �لخثرة �لمتكّونة.

- �أكياٍس قماشّيٍة نظيفٍة،  حتى 	 �لمتخثّر في  �لر�ئب  يوَضُع 
تتّم عملّية �لتّصفية.

- يتّم �إنتاُج �لعجينة )�للبنة( بعد تصفيته، ثّم تُضاُف �لمنكّهات، وفق �لرغبة، مثل: �لقزحة، �لّسمسم، �لمحلب، 	
�ليانسون، �لفلفل، وغيرها.

- تُشكُّل �لعجينُة بالّشكل و�لحجم �لمر�د ) يمكن �ستهلاكها بعد هذه �لمرحلة(، �أو يتّم تخزيُنها في عبو�ٍت 	
زجاجّية مدة شهر �إلى شهرين، حتى حدوث �لعفن.

- ُيز�ل �لعفن عن �لناتج، ثم يؤكل مع زيت �لزيتون.	
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 اللبن المخيض 

ألبان  �ل� منتجات  من  فهو  �لحامض،  بطعمه  �لمخيض  �للبن  يتمّيز 
لة، وخصوصاً في فصلي �لربيع و�لصيف، وُيعرَّف �للبن  �لمرغوبة و�لمفضَّ
�لمخيض باأنّه �لسائل �لمتبّقي بعد خّض �لر�ئب، و�لحصول على �لزبدة. 
في  الحديثة  ب�لّطرق  المخيض،  اللبن  صن�عِة  ي�أتي خطواُت  وفيم� 

مص�نع ال�ألب�ن:

 حليب منزوع �لّدسم.. 1

2 .)Homogenization( عمل تجانُس للحليب

بسترة �لحليب  عند درجة حر�رة 90 مئويّة، مدة 5 دقائق.. 3

تبريد �لحليب حتى 22 - 25 درجة مئويّة، ثّم �إضافة �لبادئة وفَق تعليمات �لّشركة �لّصانعة، و�لتعبئة في �لعبو�ت . 4
. pH 4.5 لنهائّية، ثم تحضينه مدة 6 - 14 ساعة حسب نوع �لبادئه �لمستخدمة، �أو حتّى�

بعد �نتهاء مدة �لتحضين، تُنَقُل �لعبو�ت للتّبريد لتوقف عملّية �لتخمر، وحفظ �لمنتج.. 5

نت�ج اللبن المخيض فهي كم� ي�أتي:  اأّم� الّطريقُة التقليدّيُة ل�إ

تصنيع �لر�ئب بالطّريقة �لتقليديّة كما ُذِكَر سابقاً.. 1

يوَضُع �للبن �لر�ئب في �لخّضاض، وتبد�أ عملّية �لخّض حتى يتمَّ فصُل �لزبدة.. 2

تُصّفى �لّزبدة من �للبن �لمتبّقي، �لذي ُيسّمى �للبن �لمخيض.. 3

ُيمكُن �ستهلاُك �للبن �لمخيض كما هو، �أو باإضافة ملح  بنسبة 1 - 1.5 % ، وتحريكه جّيد�ً.. 4

تتمُّ تعبئُة �للبن �لمخيض في عبو�ٍت، وحفُظه مبّرد�ُ لمدة �أسبوع.. 5

آتية: بالّرجوع �إلى �لمو�صفات و�لمقاييس �لِفَلسطينّية، �كتْب �أهّم �لمو�د �لُمضافة �لمسموح باستخد�مها في صناعة �لمنتجات �ل�

نش�ط )4( نظري:

�للبن �لر�ئب.- 

�للبنة. - 

�للبن �لجميد.- 
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 اللبن الجميد

ُيعدُّ �لجميُد لبناً ر�ئباً مركّز�ً ومجّففاً، ُيعاُد تجهيُزه قبل �ل�ستهلاك، 
باإضافة �لماء حتى ُيصبَح سميكاً، وهو من �لمنتجات �لتّقليديّة �لقديمة، 
�لّز�ئد عن �لحاجة، فهو يتمّيز بطول فترة ِحْفِظِه �لتي قد  لحفِظ �لحليِب 
ي�أتي  وفيم�  جّيدة.  ظروٍف  في  ُحِفظ  ما  �إذ�  �أكثر،  �أو  سنتين  �إلى  تصُل 

الخطواُت ال�أس�سّية لصن�عِة الجميد من اللبن المخيض التقليدّي:

تسخين �للبن �لمخيض �إلى 55 - 70درجة مئويّة، حتى يتمَّ تخثُّر جو�مد �لحليب �للادهنّية.. 1

تصفية �للبن �لمخيض �لمتخثّر للتّخلّص من �لمصل �لّز�ئد، بِوْضِعه في �أكياِس قماٍش خاّصة وتعليقه مدة 2 - 3 . 2
�أيّام،  وقد يتّم ضغُطه لزيادة �لتّخلّص من �لمصل للحصول على لبنِة خالية من �لّدسم.

ُيضاُف �لملح بنسبة 8 - 10 % من وزن �للبنة، تُعَجُن �للبنُة �لناتجة جّيد�ًن وتُعاُد في �لكيس، وتُْتَرُك مدة 6 - 7  . 3
�أيّام  لزيادة �لتّركيز.

تُعَجُن �للبنة مرًة �أخرى مَع �إمكانّية �إضافة �لعصفر لمن يرغب، ثّم تُشكَُّل �إلى �أقر�ص متوسطة �لحجم 400 غم . 4
تقريباً.

أقر�ص . 5 تُْتَرُك �أقر�ُص �لجميد في �لظّّل لمدة 10 - 15 يوماً، مَع تقليبها باستمر�ر حتى وصول نسبِة �لّرطوبة في �ل�
ثها. �إلى �أقلَّ من 20 % ، وتكون مغطّاًة بقماٍش للتّقليل من تلوُّ

بعد �ستكمال عملّية �لتّجفيف يتمُّ وضُعها في �أكياٍس قماشّيٍة، �أو بلاستيكّيٍة خاّصة، ثّم حفُظها في مكاٍن بارٍد . 6
وجاّف.

 المنتج�ت الّدهنّية )القشدة، الّزبدة، الّسمنة(

نساُن منُذ �لِقَدِم تركيَز ُدهِن �لحليب،  ُيَعدُّ �لّدهُن من �أهّم مكّونات �لحليب من �لناحية �ل�قتصاديّة، فقد حاوَل �ل�إ
وتحويله �إلى منتجاٍت مختلفٍة، مثل �لقشدة، و�لّزبدة، و�لّسمنة، وتساعد هذه �لعملّية على سهولة ِحفظ �لمكّونات �لّدهنّية 

للحليب، ونقِلها، وكذلك تخزينها لمدة �أطول مقارنًة مع �لحليب نفسه.

- القشدة 

تظهُر في معظم �ل�أحيان طبقٌة رقيقٌة على سطح �لحليب �لخام، 
عند وْضِعه في وعاء، وترِكه مدًة من �لوقت. و�أهّم ما يمّيز هذه �لطبقَة 
هو �حتو�ؤها على نسبٍة عاليٍة من �لّدهون، وبذلك يمكن تعريُف �لقشدِة 
ألبان، �لتي تتركّز فيها نسبة �لّدهون. تتكّون   على �أنّها �إحدى منتجات �ل�

أوز�ن �لنّوعّية  طبقة �لقشدة على سطح �لحليب بسبب �ختلاف �ل�
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لمكّونات �لحليب، َفمن �لمعروف �أّن كثافة �لّدهون �أقّل من كثافة �لمكّونات �ل�أخرى �لموجودة في �لحليب، وهذ� 
ما يؤّدي �إلى صعودها وتر�كمها على سطح �لحليب.

اأهمّية القشدة
تنّوعت �ستخد�مات �لقشدة، وهذ� ما ُيكسُبها �أهمّيًة كبيرًة، فهي تُستخدم في �لتّغذية بشكٍل مباشر، كما �أنّها 
تُستخدم في صناعة �لحلويات، و�أنو�ع مختلفة من �لكيك، �إضافًة �إلى �ستخد�مها في �لمثلّجات �للبنّية. وتعدُّ 
�لقشدُة مرحلًة من مر�حل صناعة �لّزبدة، وتختلف �لقشدة في محتو�ها من �لّدهن؛ تبعاً لنوع �لقشدة، و�لطّريقة 
�لمستخدمة في تحضيرها، و�لغرض من �ستعمالها. وُيمكُن تصنيُف �لقشدة �عتماد�ً على محتو�ها من �لدهن �إلى:

- القشدة الخفيفة: تحتوي على نسبة دهن �أقّل من 25 %

- القشدة المتوّسطة: تحتوي على نسبة دهن بين 25 - 40 %

- القشدة الّسميكة: تحتوي على نسبة دهن �أكثر من 40 %

ُطُرُق الحصول على القشدة:
يتّم �لحصول على �لقشدة بطريقتين: �إحد�هما قديمة، و�لثّانية حديثة ومتطّورة، وهما:

طريقة �لترقيد )�لجاذبّية �ل�أرضّية(.. 1

طريقة �لفرز )�لطّرد �لمركزّي(.. 2

الطريقة ال�أولى: تحضير القشدة ب�ستخدام طريقة التّرقيد
تعتمد هذه �لطريقة على �لجاذبّية �ل�أرضّية، وتتناسب قّوُة �لجاذبّية �ل�أرضّية طرديّاً مَع كثافة �لمو�ّد، حيث �إّن كثافة 
حليب �لفرز �أكبر من كثافة �لّدهون، فبهذ� يتّم فصُل �لّدهون عن باقي مكّونات �لحليب و�رتفاعها �إلى �أعلى، ُمشكّلًة 
طبقًة رقيقًة تُعَرُف بالقشدة. وتتّم هذه �لعملّية بعد وضِع �لحليب في �أو�ٍن مسطّحٍة، ومنخفضِة �لعمق 10 - 15سم، 
وترِكِه مدًة ل� تقّل عن يوٍم تحت تاأثير درجات حر�رة منخفضة �أقّل من 10درجة مئوية. ومن العوامل التي تس�عد 

ع ُدهن الحليب على الّسطح م� ي�أتي: على تجمُّ

�رتفاع نسبة �لدهون في �لحليب.. 1

ِكَبُر حجم ُحَبيبات �لّدهون في �لحليب.. 2

تسخين �لحليب على ناٍر هادئة.. 3

تخفيف �لحليب باإضافة �لماء.. 4

ع الدهون على السطح  فهي: اأّم� العوامل التي تُعيق تجمُّ

تجنيس الحليب: حيث �إّن عملّية �لتّجنيس تساعُد على تصغير حجم ُحبيبات �لّدهون، وبالتّالي صعوبُة تجميِعها.. 1

التّسخين الّشديد: �لذي ُيسّبب تغيير في شكل بروتين �لحليب، وبالتّالي �إعاقة فصل �لّدهون.. 2
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تُعدُّ طريقُة الفرز ب�ستخدام التّرقيد طريقة سهلة التّطبيق، ولكنه� تتّصف ببعض العيوب، اأهّمه�:

تحتاج �إلى وقت طويل، وخصوصاً �إذ� كانت كمّيُة �لحليب كبيرة.. 1

كفاءتُها غيُر عاليٍة، حيث �إّن �لجزء �لمتبّقي من �لّدهون في �لحليب قد يصل �إلى �أكثر من 0.5 %.. 2

ٍث في �لحليب، �أو �لقشدة عالية.. 3 �حتمالّيُة حدوِث تلوُّ

عدُم �لقدرة على �لتحكّم في نسبة �لدهن في �لقشدة �لناتجة.. 4

عدُم �لقدرة على �إجر�ء هذه �لطريقة في �ل�أجو�ء �لحاّرة )فصل �لّصيف(.. 5

الّطريقة الثّ�نية: تحضيُر القشدة ب�ستخدام الفّراز )الّطرد المركزّي(
يتّم �لحصول على �لقشدة في هذه �لطريقة باستخد�م جهاز �لفّر�ز، حيث �إّن �لحليب 
يدخل �إلى مخروط د�خل �لجهاز، وتكون سرعُة دور�ن �لمخروط عاليًة جّد�ً، بحيث 
يعمُل على فصل �لجزء �ل�أكبر من �لّدهون، وذلك �عتماد�ً على �لفرق في �لكثافة، 
حيث �إّن �لقشدَة تتجّمع في �لوسط )بالقرب من ِمحوِر �لدور�ن(، وتخرُج من فتحِة 
خاّصة، كما �أّن �لحليَب �لمتبّقي )�لحليب �لفرز( يتجّمع بعيد�ً عن محور �لدور�ن، 
ِعّدة،  عوامل  على  الفرز  كف�ءُة  وتعتمد  به،  خاّصة  �أخرى  فتحٍة  من  ويخرج 

اأهّمه�:

سرعة الفراز: كلما ز�دت سرعة دور�ن �لمخروط ز�دت نسبة �ستخلاص �لّدهون من �لحليب.. 1

حموضة الحليب: تتاأثر كفاءة �لفرز سلباً عند �رتفاع حموضة �لحليب؛ وذلك نتيجة تاأثير �لحموضة �لعالية . 2
على بروتين �لكازين، وعلى لزوجة �لحليب.

درجة الحرارة: �إّن �رتفاع درجة حر�رة �لحليب بشكٍل كبير يقلُّل من كفاءة �لفرز، كما �أّن �نخفاَضها �أيضاً . 3
يؤثّر في ذلك، وتُعدُّ درجة حر�رة )35م - 40م( هي �ل�أفضل لعملية �لفرز.

دور�ن . 4 سرعة  مَع  تتناسَب  حتى  �لفر�ز،  �إلى  �لحليب  دخول  سرعة  تنظيم  يجب  الحليب:  تدفُّق  سرعة 
�لمخروط، بحيث تتعّرض كمّيُة �لحليب كلُّها �إلى عملّية �لطّرد �لمركزّي بشكٍل كاٍف.

اأّم� مزاي� طريقة الفراز فهي:

�رتفاع نسبة �ستخلاص �لدهن مقارنًة مَع طريقة �لتّرقيد، حيث تبلغ نسبة �ل�ستخلاص في هذه �لطريقة �أكثر . 1
من 85 %.

ل� تحتاج �إلى وقت طويل؛ ما يقلُّل حدوث �لتلّوث، سو�ء للقشدة �أو �لحليب �لفرز.. 2

�إمكانّية �لتحكّم في نسبة �لّدهن في �لقشدة �لناتجة.. 3

�لقدرة على �إنتاج كمّياٍت كبيرة.. 4
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ِحْفُظ القشدة: يتّم حفُظ �لقشدة  بُِطُرٍق ِعّدة، منها:

التّبريد: يتّم حفُظ �لقشدة عند درجة حر�رة 3 - 6 درجة مئوية مّدة 5 - 7 �أيّام.. 1

التجميد: يتّم حفُظ �لقشدة فترًة �أطول، وقد تصُل �إلى �أشهر عند درجة حر�رة )18-( درجة مئويّة، و�لجدير . 2
بالّذكر �أّن تجميَد �لقشدة يؤثُّر سلباً على َقو�مها، ويمكُن تجميد �أنو�ٍع محّددة فقط من �لقشدة.

ن �لقشدة �إلى 66م/30 دقيقة، �أو �لبسترة �لّسريعة 75م° مدة . 3 البسترة: وتتُم �إّما بالطّريقة �لبطيئة، حيث تُسخَّ
15ثانية، ثّم تُحَفظ بالتّبريد.

التعقيم: يتّم تجنيس �لقشدة، ثّم تُعَباأ في علٍب خاّصة، بحيث تتحّمل درجاِت �لحر�رة �لعالية، ويتمُّ �إغلاقُها . 4
ُم بتسخينها على درجة حر�رة 105م مدة 25 - 30 دقيقة، ثّم تُبّرُد وتُحَفظ عند درجة  بشكٍل جّيد، ثم تُعقَّ

حر�رة �لغرفة لحين �ستهلاكها.

- الّزبدة

ألبان �لتي ترتفُع فيها نسبُة �لّدهون، ويتّم �لحصول عليها من خّض �للبن �لر�ئب، �أو �لقشدة �لّزبدُة �إحدى منتجات �ل�

التّركيُب الكيمي�ئّي للّزبدة:

�لخام  �لمادة  �أهّمها:  ِعّدة،  بعو�مَل  للّزبدة  �لكيميائّي  �لتّركيُب  يتاأثُّر 
�لُمستخَدمة )�لحليب، �لقشدة(، وطريقة �لتّصنيع.

 وتتكّوُن �لّزبدة من 80 - 82 % دهون، 15 - 17 % ماء، 1.5 - 2 % مادة صلبة ل� دهنّية، كما �أّن  حموضة �لّزبدة 
تتاأثّر بالطّريقة �لمتّبعة في �لتّصنيع، حيث يتر�وح مقد�ر pH بين) 4.5 - 6.7(.

ُطُرُق صن�عِة الّزبدة 

م �لتّكنولوجّي، وتتمثُّل طرُق  تتمُّ صناعُة �لّزبدة باستخد�م �لطريقة �لتقليديّة، �أو �لطُُّرِق �لحديثة �لتي تعتمُد على �لتّقدُّ
صناعة �لزبدة فيما ياأتي: 

ترويب �لحليب، ثم خّضه مباشرًة.. 1
ترقيد �لحليب، ثم فصل �لقشدة وخّضها.. 2
فصل �لقشدة من �لحليب باستخد�م �لفّر�ز، ثم خّضها.. 3
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الّطريقة ال�أولى: ترويُب الحليب ثّم خّضه.

هَي من �أقدِم �لطُّرق �لتي �سُتخِدمت في �لّريف، و�لبادية �لِفَلسطينّية، حيث �إّن هذه �لطريقة تعتمد على وضِع 
منصٍب  على  تُعلَُّق  َثّم  ومن  )�لِقْربة(،  بالّسعن  ُيعَرُف  �لذي  �لماعز،  جلد  من  مصنوٍع  وعاٍء  في  �لر�ئب  �للبن 

أمام  خشبّي ثلاثّي �ل�أرجل،  لِخّض �لر�ئب عن طريق تحريِكه يدويّاً �إلى �ل�
وَطْفِوها  �لّدهون  َفْصِل  �لحركة تساعد على  �إّن هذه  �لخلف، حيث  و�إلى 
على �لّسطح، وقد تستغرُق هذه �لعملّية 1 - 4 ساعات، وذلك وفَق َجودة 
�لترويب، وبعد �ل�نتهاء من ذلك يتّم فتُح �لّسعن، وتجميع ُحَبيبات �لّدهون 
ول�  بالمرور،  للّبن  يسمُح  ُمنخٍل  �ستخد�م  طريق  عن  بَِتْصِفَيِتها  )�لزبدة(، 

يسمح للّدهون، ثُّم تُشكّل على هيئة كر�ٍت صغيرة، ويتّم حفُظها.
 وخلال ثلاثة �لعقود �لماضية تّم �ستبد�ُل �لّسعن بوعاٍء مصنوٍع من �لستانلس 
�لَكْهربائّية  �لخّضاضات  �ستخد�ُم  يكثُر  أيّام  �ل� هذه  وفي  �ليدوّي،  للخّض 

�لمنزلّية في �لكثير من �لمناطق �لريفّية و�لبادية.

الطريقة الثّ�نية: ترقيُد الحليب ثّم فصُل القشدة وخّضه�، وتَُعدُّ هذه �لطريقُة مشابهًة للطّريقة �لّسابقة، فهي قديمُة 
�أيضاً، ويتّم فيها ترقيُد �لحليب، ثم فصُل �لقشدة، وخّضها.

عيوُب الطريقتْين الس�بقتْين:
�حتمالّيُة تلّوث �لّزبدة �لناتجة و�للّبن �لفرز بالميكروبات تكون عالية.. 1
بقاُء جزٍء من �لّدهن في لبن �لخّض.. 2
�إنتاُج زبدة غير متجانسِة �لّصفات، فقد تكوُن حموضُتها مرتفعًة �أحياناً، �أو قد تحتوي على نسبٍة عاليٍة من . 3

�لماء، �أو مو�ّد ل� دهنّية.
ل� يمكن �ل�عتماُد عليهما في �إنتاج كمّياٍت كبيرٍة من �لّزبدة.. 4

ثّم  الفّراز  ب�ستخدام  الحليب  عن  القشدة  فصُل  الثّ�لثة:  الّطريقة 
ه�. وتُعدُّ هذه �لطريقُة من �لطُّرِق �لحديثِة �لتي تُستخَدُم في �لمصانع  خضُّ
نتاج �لّزبدة بَجودٍة عالية، وكمّياٍت كبيرة، وفي هذه �لطريقة تُصنُع �لّزبدة  ل�إ
من �لقشدة، وذلك بعد َفْرِزها من �لحليب، بو�سطة �لفّر�ز �لميكانيكّي، ثم 

نت�ج الزبدة. وتتمثّل في الخطوات ال�آتية: تخميره� ل�إ

�ستلام �لقشدة وتوزينها، ثم �إجر�ء �ل�ختبار�ت �للازمة.. 1

بسترة �لقشدة: وتكون درجة �لبسترة �أعلى من درجة بسترة �لحليب، وتصل �إلى 75م° مدة 30 دقيقة، �أو . 2
85م° مدة 3 - 5 دقائق.
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تبريد �لقشدة: تبرد بعد �لبسترة مباشرة �إلى درجة حر�رة 20م° تقريباً.. 3

تخمير �لقشدة: ُيستخَدُم �لبادئ لتخمير �لقشدة؛ بهدف �لحصول على �لطّعم و�لنّكهة �لمرغوبة.. 4

تجهيز �لّزبدة للخّض: يتُم في هذه �لخطوة تعديُل درجة �لحر�رة لتصبح بين 15 - 20م، و�أْن تكوَن �لحموضُة . 5
مناسبًة بين 0.25 - 0.40 % كحمض ل�كتيك.

خّض �لقشدة: تُخضُّ �لقشدُة باستخد�م �لخّضاض �لميكانيكّي �لذي يسمُح لحبيبات �لّدهن، بال�صطد�م . 6
مَع بعضها بعضاً، ومن ثّم َطْفُوها على �لّسطح د�خل �لخّضاض.

جمُع �لّزبدة وغسلُها: تُجَمُع �لّزبدة بعد ظهورها في �لخّضاض باستخد�م مصفاٍة ذ�ِت ثقوٍب صغيرة، ثّم . 7
توضُع في وعاٍء يحتوي على ماٍء بارٍد، درجُة حر�رته �أقّل من 7 درجات مئويّة.

تمليُح �لّزبدة: ُيضاُف �لملُح �إلى �لّزبدة؛ بهدف �إعطائها طعماً مستساغاً، وزيادة فترة ِحْفظها، وتكون نسبُة . 8
�إضافة �لملح 2 - 3 % ، وقد ُيضاُف �لملُح على شكل محلول.

تشكيُل �لّزبدة: يتّم فيها خلُط �لّزبدة، ودمًجها مع بعضها بعضاً؛ للحصول على َقو�ٍم وتركيٍب متجانس.. 9

�لتّعبئة و�لتّغليف: تُعّباأ �لّزبدة في عبو�ٍت خاّصة، بحيث تتناسب مَع رغبة �لمستهلك، ثّم تُحفظ عند درجة . 10
حر�رة 3 - 7م° مدة �أسبوعين، �أو يتّم تجميُدها لُِتحفَظ مدًة �أطول.

نتاج �لّزبدة على نطاق  تَُعدُّ عملّيُة ترويب �لحليب، و�ستخد�م �لخّضاضات �لَكهربائّية �لمنزلّية من �أكثر �لطُّرق ملاءمًة ل�إ
آتية: صغير، ففي هذه �لطريقة يتّم �تّباع �لخطو�ت �ل�

صناعة �لّزبدة

نش�ط )5( عملي:

المواد وال�أدوات: حليب خام، بادئ، ملح طعام، مصدر حر�رّي، �أو�ٍن، ِمصفاة، ميز�ن حر�رة.

خطوات العمل:

تصفيُة �لحليب بعد �لتّاأكُّد من صلاحّيته للاستخد�م.. 1
بسترة �لحليب على 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية. . 2
تبريد �لحليب حتى درجة 43 - 45م°، ثم �إضافُة �لبادئة 2 - 3 %.. 3
�لتحضين عند �لدرجة نفسها مدة 3 - 6ساعات، حتى تكتمَل عملّية �لترويب. . 4
�لتبريد مرة �أخرى �إلى 14 - 20 درجة مئوية. . 5
يوضُع �للبن �لناتج في �لخّضاض، وُيخّض حتى تطفَو �لّدهون على �لّسطح. . 6
ُع �لّزبدُة �لناتجة، ثّم يتّم غسلُها بالماء �لبارد )�أقّل من 10 درجات مئوية(، وتمليحها، وتشكيلها، وتعبئتها، . 7 تُجمَّ

ومن ثّم حفظها. 
كتابة تقرير.. 8
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الّسمن 
�لّسمن: هو منتُج عالي �لتّركيز من �لّدهون، حيُث تصُل نسبُة �لّدهون �إلى 99.4 % تقريباً، ويمكن �لحصوُل على �لّسمن 

من �لقشدة، �أو �لّزبدة بطرٍق حر�ريّة، �أو ميكانيكّية حر�ريّة تؤّدي �إلى �لتّخلص شبه �لتّام من �لماء و�لمو�د �للادهنّية.

ال�أس�س في صن�عة الّسمن

اأّول�ً: �لتّخلّص من �أكبر كمّية ممكنة من �لماء و�لمو�ّد �للادهنّية؛ وذلك للحصول على �لمادة �لدهنّية بدرجٍة عاليٍة من �لنّقاوة. 
ّن فترة صلاحّيته تزد�د مقارنًة مع �لقشدة و�لزبدة.  نزيمات، وبذلك  فاإ ث�نيً�: �لقضاُء على �لميكروبات، وتحطيم �ل�إ

ُطرُق صن�عِة الّسمن 

تُعدُّ �لطريقُة �لحر�ريُّة ) غلي �لزبدة ( من �أقدم �لطّرِق  لتصنيع �لسمن، وهي كما ياأتي: 

�ختيار �لّزبدة �لجّيدة، ووزنها.. 1

توضع �لزبدة في وعاء ستانلس ستيل، ثّم تُسّخن على ناٍر هادئة، مَع �لتّحريك بهدوء، حتى تسيَل �لّزبدُة . 2
بشكٍل كامل .

ُيضاُف �لملُح بنسبة �أقل من 1 %، و�لبرغل بنسبة 3 - 4 %؛ بهدف تخثير �لبروتين.. 3

ل وضُع �لبهار�ت في قطعة قماش(.. 4 �إضافة �لبهار�ت �لمناسبة �لتي تعطي �لّسمن �لر�ئحة �لمرغوبة )ُيفضَّ

�ل�ستمر�ر في عملّية �لتّسخين، و�لتّقليب �لمستمر حتى تتبّخر معظم كمّية �لماء.. 5

ب �لجو�مد و�لبرغل  معاً، وبذلك يبد�أ �لّسمن بالنّضج، ومن هذه �لعلامات:. 6 ملاحظة ترسُّ
 �أ-  تلاشي �لعكارة، ويصبح �لّسمن صافياً. 

ب- تظهر ر�ئحة �لسمن �لمعروفة. 

�إيقاف مصدر �لحر�رة، وُيترك �لوعاء حتى تنخفض درجة �لحر�رة؛ لتسهيل عملّية �لتّصفية بقطعة شاٍش �أبيَض . 7
نظيف.

وء.. 8 ُيعّباأ �لّسمُن في �لعبو�ت �لخاّصة، ثم ُيحفظ في مكاٍن بارد بعيد�ً عن �لّرطوبة و�لضَّ

وللمح�فظة على الّسمن اأطول فترٍة ممكنة، وجودة ع�لية، يجب مراع�ة م� ي�أتي:

1 ..E إضافة مضاد�ت �ل�أكسدة مثل فيتامين�

عدم ترك فر�غ كبير في �لعبو�ت بعد تعبئتها للتّقليل من �لتزنّخ.. 2

تجنُُّب وضِع �لّسمن �لحديث فوق �لّسمن �لقديم.. 3

تعبئُة �لّسمن في عبو�ٍت ل� تسمُح بحدوث �ل�أكسدة.. 4
كذلك يمكن �إنتاج �لّسمن بطريقِة �لطّرد �لمركزّي، وهذه �لطريقة تكون في �لمصانع �لكبيرة، حيث تعمُل �لفّر�ز�ت 

على �ستخلاص �لّدهون بنسبٍة عالية، ومن ثّم تتمُّ عملّية �إضافة �لنّكهة، ثّم تعبئتها وتخزينها. 
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الجبنُة البْيض�ء:
تُعدُّ صناعُة �لجبنِة �لبيضاِء من �لّصناعات �لتقليديّة في �لوطِن �لعربّي، وفي 
قباٍل كبيٍر لدى �لمستهلِك �لمحلّي. فالجبنُة  ِفَلسطيَن خاّصة، وتحظى باإ
�لبيضاُء هي �لخثرُة �لمتكّونة لَتجبُِّن �لحليب، باستعمال �أنزيم �لرينين، �أو 
عطائها  حمض �للاكتيك، ثّم �إز�لة �لماء بالتّقطيع و�لتّسخين و�لكبس؛ ل�إ
شكَل �لقالب �لذي ُوضَع فيه. وتعتمد نسبُة �لتّصافي في صناعِة �لجبنِة 
لتر   3.5 - 3 فمثلاً  للحليب،  �لمنتجة  �لحيو�نات  نوع  على  �لبيضاء 
أبقار 5 - 7 لتر�ت حليب  حليب �أغنام يعطي 1 كغم جبنة، �أّما  حليب �ل�

�أبقار يعطي 1 كغم جبنة.

التركيب الكيمي�ئّي للجبنة البيض�ء:

- تُعدُّ �لجبنة �لبيضاء مصدر�ً بروتينّياً مركّز�ً، حيث �إّن نسبَة �لبروتين تصل �إلى 18 %، وتكمن �أهمّية �لبروتينات 	
في بناء �ل�أنسجة �لتّالفة، كما ُيعدُّ بروتين �لجبن من �لنّوع سهل �لهضم، و�ل�ستفادة منه عالية.

- تُعدُّ �لجبنُة مصدر�ً مركّز�ً للفسفور و�لكالسيوم، وتكمُن �أهمّيته في بناء �لعظام و�ل�أسنان.	
- تحتوي �لجبنة على فيتامينات مهّمة، مثل: فيتامين »ب 1«، فيتامين »ب12«، فيتامين »�أ«.	
- يعطي �لجبن طاقة حر�ريّة عالية.	
- تُعدُّ �لجبنُة مصدر�ً للّدهون، حيث تصل �لنسبة �إلى 18 - 22 %.	

طريقة تصنيع الجبنة البيض�ء )المبسترة(:

تُنتُج �لمصانُع �لِفَلسطينّية �لحديثة هذ� �لّصنَف من �ل�أجبان بكثرة، وتتلّخص ُطرُق �لتّصنيع فيما ياأتي:
تحضير الحليب: حيث يخضع الحليب اإلى بعض المع�ملات ال�آتية:

- أولّية، لمعرفة مدى صلاحّيته للتصنيع.	 �ستلام �لحليب، وعمل �لفحوصات �ل�

- تصفية �لحليب للتاأكّد �أّن �لحليب نظيف من �أية شو�ئب، وبقايا شعر.	

- بسترة �لحليب، حيث تُعدُّ عملّيًة مهمًة، وذلك من خلال تسخين �لحليب على درجة حر�رة 72درجة مئوية، 	
لمدة 15 ثانية؛ وذلك للقضاء على جميع �لكائنات �لحّية �لُمْمِرضة .

- تبريد �لحليب �إلى درجة حر�رة 35 - 39درجة مئويّة.	

- �إضافة كلوريد �لكالسيوم �إلى �لحليب لزيادة قابلّيته للتجبُّن، وسبب �إضافة كلوريد �لكالسيوم هو �أّن تسخين �لحليب 	
�أثناء �لبسترة يؤّدي �إلى ترسيب جزء من �أملاح �لكالسيوم، ويضاف كلوريد �لكالسيوم 20 - 30غم/100 لتر، وُيفّضل 

�أْن تتمَّ �إضافته على شكل محلول.
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- �لتّجبُّن: ويتم ذلك باإضافة �لمنفحة �أو �لمساة )�لمحتوية على �أنزيم �لرنين(، وقد تُضاف على شكل سائل، 	
أنزيم، ثم يضاف �لسائل �إلى �لحليب  �أو حبيبات جافة بعد تذويبها في محلول ملحي خفيف لتنشيط �ل�
عند درجة حر�رة 35 - 37درجة مئويّة)�أو كما تحّددها �لشركة �لصانعة للمنفحة(، مع �لتحريك �لجّيد، ثم 
ُيترك على درجة �لحر�رة نفسها مدة 40 - 60 دقيقة حتى تتّم عملّية �لتّجّبن، ويمكن معرفة ذلك بالضغط 

على �لخثرة عند جد�ر حوض �لتجبن، فتنفصل �لخثرة عن �لجد�ر بشكل و�ضح.

أنزيم �للازمة لتجبُّن كمّيٍة معّينة من �لحليب خلال 40 - 60 دقيقة. قّوة �لمنفحة: هي كمّية �ل�

- �لتّقطيع: عند �كتمال عملّية �لتجّبن، تُقطَُّع �لخثرة �إلى مربعات 	
صغيرة بشكل منتظم؛ وذلك لتسهيل �لتخلُّص من �أكبر كمّية من 
�لشرش،  لتقليل �لفقد من �لكازينات و�لّدهن مع �لّشرش، وبالتّالي 

زيادة نسبة �لتّصفية، ويتم �لتقطيع باستخد�م ِسكّين خاّصة.

- �لتّصفية: بعد �نتهاء عملّية �لتقطيع، تترك �لخثرة مدة 5 - 10 دقائق 	
حتى تتجّمع، ول� يضعف َقو�مها،  وبعد ذلك تتم تصفيتها من 

�لشرش، باستخد�م قطع قماش نظيفة.

- في 	 �لخثرة  تعبئة  تتّم  �لتّصفية،  من  �ل�نتهاء  بعد  �لجبنة:  كبس  
�لمصل خلال  من  للتّخلص  �لخثرة   تكبس  ثم  قو�لب خاصة، 

ساعة �أو �أكثر، وفَق قّوة �لضغط في �لِمْكبس.

- ثّم 	 �ألو�ح خاصة،  �لِمكبس، ووضعها على  �لجبنة من  �إز�لة  تتّم 
تقطيعها �إلى �ل�أحجام �لملاءمة. وبما �أّن هذه �لطريقة تعتمد على 
مباشرة،  �ستهلاكها  فيمكن  �لجبنة  في صناعة  �لمبستر  �لحليب 
ول� تحتاج ل�أي معاملات حر�رية �أخرى. غالباً ما تتّجه �لمصانع 
في  بوضعها  �لمبسترة  �لبيضاء  �ل�أجبان  حفظ  �إلى  �لِفَلسطينّية 

محلول ملحي تركيز 10 - 14 %، وتُحفظ مبّردة. 

الجبنة  )البيض�ء المغلّية(:
تتمتُّع �لجبنة �لبيضاء بمركٍز مرموٍق، وشعبّية و�سعة على �لمائدة �لفلسطينّيّة بشكٍل خاّص، و�لمائدة �لعربّية بشكٍل 
ألبان شيوعاً. وتدخل �لجبنة في تحضير بعض �أصناف �لحلويات، كالكنافة  عام، وهي بذلك تُعدُّ من �أكثر منتجات �ل�
وُيطلق على  و�لمعجنات،  �لفطائر  من  �أنو�ع مختلفة  في تحضير  تدخل  �أنّها  و�لكلاج، كما  و�لقطايف،  �لنابلسّية، 
�لجبنة �لبيضاء في بعض �ل�أحيان �لجبنة �لنابلسّية نسبًة �إلى مدينة ناُبلَس في فلسطين، حيث �إّن هذه �لمدينة �شتهرت 

بصناعتها. 



221

يمكن تلخيص طريقة تصنيع الجبنة البيض�ء ب�لّطريقة التقليدّية ب�لخطوات ال�آتية:

- أبقار( �إلى 35 درجة مئويّة.	 تسخين حليب �ل�أغنام )يمكن �ستعمال حليب �ل�

- �إضافة �لمنفحة حسب �إرشاد�ت �لشركة �لصانعة.	

- يترك على درجة �لحر�رة نفسها مدة 40 - 60 دقيقة، حتى تتّم عملّية �لتجّبن.	

- تقطيع �لمادة �لمتجّبنة، وتركها قليلاً، ثّم تصفيتها في شاش، ويتم كبسها لمدة 1 - 2 ساعة.	

- تُقطّع �لجبنة �إلى قطع صغيرة، ويرش عليها �لملح �لجاّف بكثافة، حتى تُغطّى وتُتَرك مدة 24 - 48 ساعة مع 	
�لتقليب، ورش �لملح كّل 6 - 8 ساعات .

- تحضير محلول ملحّي تركيز 18 - 20 %، ثم ُيغلى �لمحلول �لملحّي، وتُضاف بعد ذلك �لمو�د �لمنكّهة، مثل 	
�لمستكة، �لمحلب في صّرة قماشّية.

- تُغلى �لجبنة في �لمحلول �لملحي مدة 10 - 15 دقيقة.	

- تُرفع قطع �لجبنة من �لمحلول، وتُوضع على سطٍح �أملس، تُرّش �لقزحة، وتُتَرك �لجبنة لتبرد، ومن ثّم تُعّباأ في 	
�أو�ٍن بلاستيكّية �أو زجاجّية.

- ُد �لمحلول �لملحي �إلى 20 درجة مئوية، وُيصّفى فوق �لجبنة، حتى يتّم غمرها، وتُغلق باإحكام.	 ُيبرَّ

- يمكن حفظها مدة 1 - 2 سنة على درجة حر�رة �لغرفة.	

صناعة �لجبنة

نش�ط )6( عملي:

المواد وال�أدوات: حليب طازج، �أنزيم �لرينين، ملح كلوريد �لكالسيوم، ملح طعام، �أو�ٍن، مصدر حر�رّي، ميز�ن حر�رة، 
شاش �أبيض نظيف، عبو�ت.

نتاج �لجبنة �لبيضاء �لمبسترة. خطوات العمل: بالّرجوع �إلى ما تّم شرحه سابقاً قْم باإ
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تظهر بعض �لعيوب في �لجبنة بشكل عام، ومن هذه �لعيوب ما هو موّضٌح في �لجدول �ل�آتي:

تف�دي العيبالسببالعيب

اصفرار السطح الخ�رجي 
للاأقراص. 

غمر �لجبنة في �لمحلول �لملحي.	 تعرُّض �لجبنة للهو�ء لفترة طويلة.	 

حفظ �لجبنة في محلول عالي �لتركيز 	 الجبنة صلبة جدًا.
�أكثر من 20 %.

مناسب 	  ملحي  محلول  �ستعمال 
�لتركيز، �أقل من 20 %

ملحي 	 الجبنة طرّية جدًا. محلول  في  �لجبنة  حفظ 
منخفض �لتركيز �أقل من 18 %

مناسب 	  ملحي  محلول  �ستعمال 
�لتركيز 18 %

سفنجي )وجود  القوام ال�إ
فراغ�ت هوائية(.

�ل�أحياء 	  من  كبيرة  كمّيات  وجود 
�لدقيقة �لمنتجة للغاز�ت.

ذي 	  �لنظيف  �لحليب  �ستعمال 
�لنوعّية �لجيدة.

نمو �ل�أحياء �لدقيقة على سطح �لجبنة 	 سطح الجبنة هلامي.
�أثناء �لتخزين.

بشكل 	  وتخزينها  �لجبنة  غلي 
جّيد.

�إضافة �لمنفحة بكمية كبيرة. 	 الطعم المّر. 
مدة �لتخثر طويلة.	 

�ستخد�م �لمنفحة حسب شروط 	 
�لشركة �لمصنّعة.

ذي 	 تحلُّل �لدهن ل�أسباب حيوية �أو كيميائّية.	 الطعم المتزنّخ. �لنظيف  �لحليب  �ستعمال 
�لنوعّية �لجّيدة.

نظيفة، 	 الّطعم الخميرّي غير  و�أوعية  �أدو�ت  �ستعمال 
�أثناء  �لخشب  �ستعمال  وخصوصاً 

�لتّصنيع.

�ستعمال �ل�أدو�ت و�ل�أوعية �لنظيفة، 	 
بدل  ستانلس  �أدو�ت  و�ستعمال 

�لخشب.

ما �لمقصود بالجبنة �لبيضاء؟1. 

تُعد �ل�أجبان من �ل�أغذية ذ�ت �لقيمة �لغذ�ئّية �لعالية، ناقْش ذلك.2. 

ال�أسئلة
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اأسئلة الوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول:  �ختر �ل�إ

ما مقد�ر pH �لحليب �لطازج؟. 1
د- )6.5 - 6.8(     ج- )4.5(         ب- )5 - 6(       �أ- )8(       

ما �لمدة �للازمة للبسترة �لسريعة للحليب عند درجة حر�رة 72م ؟. 2
د-  ساعة. ج-  30 دقيقة.     ب- 15 ثانية.       �أ- 3 ثو�ٍن.  

أبقار؟. 3 ما �لوزن �لنوعي لحليب �ل�
د- )1.01 - 1.02( ج- )1.027 - 1.034(  ب-  )1.09 (     �أ- ) 1.5(     

ماهي �لدرجة �لمثلى لحفظ �لحليب �لمبستر؟. 4
د- صفر�ً ج- 3 - 6 درجة مئوية  ب- 8- درجة مئوية  �أ- 20- درجة مئوية 

�إلى ماذ� يعود طعم �لحلاوة �لخفيف في �لحليب؟  . 5

د- سكر �لجلوكوز. ج- سكر �للاكتوز.  ب- سكر �لمالتوز.  �أ- سكر �لسكروز.  

ما نسبة �لدهن في �لقشطة �لخفيفة؟ . 6
د- �أكثر من 80 % ج- 40 - 79 %   ب- من 25 % - 40 %  �أ- �أقّل من 25 % 

ما نسبة �لدهون في �لزبدة ؟. 7
د- 99.4 % ج- 80 % - 82 %  ب- 3.5 %   �أ- 35 % - 40 % 

ما هو �لمنتج �لذي يتميز بطول فترة حفظه؟. 8
د- �للبن �لمخيض. ج- �للبن �لجميد.   ب- �للبن  �لر�ئب.  �أ- �لحليب �لمبستر. 

آتية تحتوي على �على نسبة من �لدهون؟. 9 �أي �لمنتجات �ل�
د- �لجبنة. ج- �لّسمن.   ب- �لقشدة.    �أ- �لحليب.   

السؤال الث�ني: �أبّين �لمقصود بكلٍّ من: 

�لبادئ، �للبن �لر�ئب، �للبنة، قوة �لمنفحة، �لسمن.    

السؤال الث�لث: �أوّضح طريقة تقدير حموضة �لحليب بالغليان.

السؤال الرابع: ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند �ستلام �لحليب في �لمصانع؟
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السؤال الخ�مس: �أذكر مصادر تلّوث �لحليب.

السؤال الس�دس: �أذكر �أسماء �لميكروبات �لمستخدمة في بادئ �للبن �لر�ئب.

آتية؟ السؤال الس�بع: كيف يتم تفادي �لمشكلات �ل�
- �رتفاع حموضة �لحليب.	
- ضعف قو�م �للبن �لر�ئب.	
- ظهور �لطعم �لخميري في �لجبنة.	
- سفنجي في �لجبنة.	 �لقو�م �ل�إ

السؤال الث�من: �أعلل ما ياأتي:
- مدة حفظ �للبنة �أطول منها في �للبن �لر�ئب.

- تبريد �لحليب بشكٍل سريع �أثناء �لبسترة.

السؤال الت�سع: ل�حَظ صاحب محّل تجارّي �أّن عبو�ت �للبن �أصبحت منتفخة، ما �ل�أسباب �لتي �أّدت �إلى ذلك؟ 
كيف يمكن حّل هذه �لمشكلة؟

أبقار �لتي تبعد مسافة 10 كم، ل�حظ  ألبان �لذي تم نقلة من مزرعة �ل� السؤال الع�شر: بعد �ستلام �لحليب في مصنع �ل�
�لفنّي �لمسؤول وجود ر�ئحة غريبة للحليب، ناقش ما ياأتي:

- �أسباب ظهور هذه �لر�ئحة.	
- جر�ء�ت �للازم �لقيام بها للحكم على جودة �لحليب، وقبوله للتصنيع، �أو رفضه و�إتلافه.	 �ل�إ
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اأعدُّ مشروعي

عنوان المشروع: قي�س نسبة التص�في لمنتج�ت ال�ألب�ن

 ال�أهداف: 

ألبان وقياس نسبة �لتصافي فيها.. 1 �إنتاج �أصناف مختلفة من منتجات �ل�
تطوير �لمهار�ت و�ل�عتماد على �لذ�ت.. 2
تنمية روج �لعمل �لجماعي.. 3
نتاج.. 4 �لقدرة على حل �لمشاكل �أثناء �ل�إ

 خطوات العمل:

توزيع �لطلبة �إلى مجموعات.. 1
تاأخذ كل مجموعة 20 لتر حليب. 2
نتاج صنف و�حد من �لمنتجات �لتالية )لبنة، جميد ، جبنة(. 3 تقوم كل مجموعة باإ
يتم حساب نسبة �لتصافي في كل مجموعة.. 4

رقم 

المجموعة

كمية 

الحليب

الصنف 

الن�تج

نسبة الوزن الن�تج

التص�في

ملاحظ�ت

لبنة20 لترال�أولى

جميد20 لترالث�نية

جبنة20 لترالث�لثة

�لمشاكل �لتي و�جهتها �أثناء تنفيذ �لمشروع. 5
�لحلول �لمتبعة. 6
كتابة تقرير. 7
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جلنة املناهج الوزارية:

املشاركون يف ورشات كتاب علم الزراعي  للصف احلادي عرش: 

م. �أمل �أبو �أسعد

م. فادية بدر

م. محمد �أبو شرخ

م. محمد عمرو

م. توفيق رضو�ن

م. �أسامة بعلوشة

م. عبد �لمنعم �أبو عودة

م. �أسامة �لبع

م. محمد �لكفارنة

م. مجدي دريبة 

م. مالك �أبو هربيد

م. فلسطين فاخوري

م. محمد نصر

م. �أحمد �لحيح

م. شرحبيل جبريني

م. محمد عمرو

م. محمد قاسم

م. فو�ز مجاهد د. بصري صالح    د. صبري صيدم   

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس �أ. عز�م �أبو بكر    �أ. ثروت زيد   

د. سمية نخالة م. وسام نخلة    


