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أقمناا ناة ع ميمٌاا بااتناا     2012/  2/  15بتارٌخ 

تطا ٌر  اقاع اراماا ) مع هٌئا استثمار ةٌااى بننا ا  

قصااال ااساااار راااً ااناااراي  ماااةه اماانٌاااا ارامتااا  

 (.  تصنٌع ااسار رً محارظا ةٌااى 

اراما  أنتهت اانة ه بجميا  ما  اات صاٌات أهمهاا ها  

هاااالا اامحصاااا ح رااااً اامحارظاااا  ايت اااااة ماااا  م ئمااااا 

تمهٌااةا اواام ح هاالا اامحصاا ح .. ااظاار ا اابٌئٌاا  ااا  

األسااااتراتٌجً رااااً سارطااااا األسااااتثمارات ااارامٌااااا 

 .مستقب  



 : ااتم ٌح ه  أي ا  طرٌقا

 م  طرٌي مق ة مع وراات استثمارٌا 



هناك ربما عدد من التساؤالت فً األذهان حول 

موضوع زراعة قصب السكر فً محافظة دٌالى 

  



هح ا  ااظر ا اابٌئٌ  رً محارظا -

 ةٌااى م ئم  ااراما  قصل ااسار



هح مما  تحت ظر ا وحا اامٌاه ااتً -

ت اج  اامحارظ  ب ج  ااسص ص ا  

 نارع اامحص ح  ننتج ااسار



امالا ااتفاٌر رً اراما محص ح قصل 

 ااسار ؟ 



هح أل  ااسار اامنتج من  ٌنة ااماةه -

اا حٌةه ااتً ال ٌما  األستغناء منها 

 . رً اح ة ح ااناام 



ام ألنتاج  األٌثان ح ااتً بةات ة ح ااناام -

باستسةام  ا ق ة ايسٌارات  رً مقةمتها 

 . اابرااٌح 



ام ألن  اامحص ح اا حٌة االي ٌما  األستفاةه -

م  مسيفات  اانباتٌ  رً اانةٌة م  ااصنامات 

 م  مسيفات  بنة ااتصنٌع رً صنامات اسره 

 . 



ام ألن  االسهح رً اةارت  قٌاسا باامحاصٌح -

ااحقيٌ  االسره  األاثر جنٌا ا م اح رً 

  حةع اامساح  ؟ 



ام ألن  ٌست مل امةاة هائي  م  األٌةي 

 اانامي  



ام أل  انحسار األراضً ااارامٌ  ٌحتاج ااى 

 ميى ( ةائم ااسضره ) اراما محص ح  منمر 

م  امقا ما  6 – 4ارتفامات تترا ح بٌ  

 ااتصحر ؟ 









ال  هناك ة ارع اٌجابٌ  مااٌا اامنن ٌ  -

 ا هتمام باات سع رً ارامت   تصنٌن   



 :أهميت محصىل قصب السكر 

 طُاعح انغكش -

 :ا ستفاةع م  مسيفات صناما ااسار  منها  مصانعقٌام   

 

 (    اافاٌبر )  رً صناما ال اا ري  ااسول ااحبٌبً البجاساستسةام  -

 ( ااراٌ   )  ااحرٌر ااصنامً   

 استسةام  رً صناما اانيا -

 استنماا  رً ااحري رً أررا  ااصناما  ت اٌة ااطاقا اااهربائٌا -

 إنتاج بنض اام اة اااٌمٌائٌا احامض ااسيٌك  حامض ااسترٌك-

 إنتاج سماة مض ي-

 

 أما  استسةام ااسائح األس ة ااناتج م  صناما ال اا ري رً تحسٌ  -

  صفات ااط با األسمنتٌا  ااسرسانٌ   تثبٌت اااثبا  اارميٌا     

 

 

 

 





 

 احصاةااامتسيفا م  مميٌا ( األ راي ااجارا) السفٌرحري  -

 اابٌاغٌنتج من  ااتسيص م   - تنظٌا اامحص ح     

 ااتربا رً ااحورات  جراثٌم األمراض ااضارع اامستفٌا    

 اامحص ح  أ  اامتطفيا ميى ااحوائش اامصاحبا انم     

 



 

-  



 او استخدام السفٌر فً مكافحة األدغال





 

 ( انجضء انًرثقٙ يٍ انعظٛش تعذ اعرخالص انغكش)المىالس  -

مبارع م  اامسيفات غٌر اامتبي رع اامتبقٌا م  بي رع 

ااسار ا م  مصٌر ااقصل  ٌتا   م  ااسار ا 

 ااجي ا ا  اافرات ا اتنطً اارب هٌةرات بتراٌا ايً 
 م   ان  %  60 –50م  

 . ٌما  بسه اا تساٌ  اام الس افترات ط ٌيا 

ٌةسح اام الس رً اانةٌة م  ااصنامات اااٌما ٌا ااقائما 

الكحول والخل والخمٌرة والعطور ميى ااتسمر اإنتاج 

 .ومستحضرات التجمٌل وصناعة األعالف واألدوٌة 

 



  األ راي ااسضراء انيا( ااقمم اانامٌا) القالوحاستسةام  -

 أسضر اتغلٌا ااماوٌا   



 

 

عىد الىظر للىقاط السابقت يتضح مدي أهميت السكر كمادة خام 

 متعددة الىىاتج وتقىم عليها العديد مه الصىاعاث

 

 

   ٔعهفاخ  CO2، غاص  ُرجاخ شإَٚح أُخشٖ يصم انشًعي -

  انثٕذاعٕٛو  



 فضساعح انًحظٕل ٔذظُٛع انغكشرنك  فٙ ضٕءٔ

ايرظاص انثطانح ٔذٕفٛش انعًم ُٚغٓى عًهٛاً فٙ 

تانحقٕل انضساعٛح يٍ انعايهٍٛ ألعذاد كثٛشج 

انركًٛهٛح انقائًح عهٗ يخهفاخ ٔٔانًظاَع األعاعٛح 

 .طُاعح انغكش



المقومات الطبٌعٌة ومدى مالئمتها لزراعة قصب السكر     

Saccharum officinarum  L.    فً محافظة دٌالى 

 
  2009بحث مقةم إاى اامؤتمر اانيمً األ ح اايٌا اااراما بجامنا ةٌااى 

(    2009آامبارك ، ( ) 184 – 172ص )  منو ر رً مةة ساص باامؤتمر 
. 

 

 أثبتنا من خالله 

ان العراق ٌعد أولى الدول المالئمة مقوماتها الطبٌعٌة 

 . لزراعة وإنتاج المحصول 
 



 امحارظا ةٌااى ( ˚ م) اامنةالت ااوهرٌا اةرجات ااحرارع ( : 1)جدول 

 ( . 2002 -1988) ايمةع                

 

 مرحلة التفرعات

  
 أشهر السنة   معدل درجة الحرارة          درجة حرارة النهار      درجة حرارة اللٌل 

 13.3           26.2                20.2       ألار

 21.9           34.0                28.7       نٌسا 

 24.5           40.5                32.2       آٌار

أن تأثٌر درجات الحرارة على سرعة اإلنبات كبٌر حٌث وجد ان أفضل درجة حراره النبات العٌون بسرعًة هى 

 .م  27-33

م أفضل درجات الحرارة إلنتاج التفرعات ، و إنخفاضها إلى   30بٌنما تعتبر درجات الحرارة حول 

 م ٌؤدى إلى تأخٌر و إطالة مدة التفرعات  18



 امحارظا ةٌااى( ˚ م) اامنةالت ااوهرٌا اةرجات ااحرارع ( : 1)جدول 

 ( . 2002 -1988) ايمةع                  

 

 مرحلة النمو الخضري الكبرى
   

 أشهر السنة    معدل درجة الحرارة       درجة حرارة النهار      درجة حرارة اللٌل 

 

     27.2               48.5               38.6حاٌرا         

 30.7               50.9               41.0تم ا           

 30.5               49.6               40.8          آل

م  23وفى هذه المرحلة ٌكون نمو نبات القصب سرٌع جداً وال تقل درجة الحراره عن 

 أثناء اللٌل



 امحارظا ةٌااى ( ˚ م) اامنةالت ااوهرٌا اةرجات ااحرارع ( : 1)جدول 

 ( . 2002 -1988) ايمةع                  

 

 مرحلة النضج المبكر
   

 أشهر السنة    معدل درجة الحرارة       درجة حرارة النهار       درجة حرارة اللٌل 

 26.8                44.4               35.4           أٌي ح 

 21.9              36.7               30.0تورٌ  األ ح     

 13.3                 26.6               19.8تورٌ  ااثانً     



 امحارظا ةٌااى( ˚ م) اامنةالت ااوهرٌا اةرجات ااحرارع ( : 1)جدول 

 ( . 2002 -1988) ايمةع                  

 

 (الحصاد ) مرحلة النضج المتأخر 
   

 أشهر السنة    معدل درجة الحرارة      درجة حرارة النهار      درجة حرارة اللٌل 

 9.1                  25.2                   17.3*       اان   األ ح 

 7.5                  21.6                   14.3**      اان   األ ح

 5.6 -                14.5                    5.1***      اان   األ ح

 3.4                  19.6                  11.6اان   ااثانً        

 9.6                20.7                      14.2             وباط

 



 اامنةالت ااوهرٌا انةة سامات ور ي ااومس ، اارط با( : 2)جدول 

 (   2002 -1988) اانسبٌا  منةح ااتبسر امحارظا ةٌااى  ايمةع                 

 

 مرحلة التفرعات
     

 (ملم ) معدل التبخر    ) % (أشهر السنة     عدد ساعات شروق الشمس     معدل الرطوبة النسبٌة 

   166.2            38.4                      6.45آلار             

         259.6            27.8                   9.68         نٌسا 

 363.7            19.4                      9.22ماٌس           



 اامنةالت ااوهرٌا انةة سامات ور ي ااومس ، اارط با( : 2)جدول 

 ( 2002 -1988) اانسبٌا  منةح ااتبسر امحارظا ةٌااى ايمةع                 

 

 مرحلة النمو الخضري الكبرى
     

 (ملم ) معدل التبخر     ) % (أشهر السنة    عدد ساعات شروق الشمس     معدل الرطوبة النسبٌة 

 

   438.2                14.7                 12.40حاٌرا            

 465.0                 11.9                 13.25           تم ا

 430.9                 16.8                 13.53           آل



 اامنةالت ااوهرٌا انةة سامات ور ي ااومس ، اارط با( : 2)  جة ح 

 (  2002 -1988) اانسبٌا  منةح ااتبسر امحارظا ةٌااى ايمةع                   

 

 مرحلة النضج المبكر
     

 (ملم ) معدل التبخر   ) % (أشهر السنة    عدد ساعات شروق الشمس     معدل الرطوبة النسبٌة 

 332.5             20.12                   9.16           أٌي ح

 219.4             32.5                    9.38تورٌ  األ ح     

 112.2             45.1                     8.04تورٌ  ااثانً    
 



 اامنةالت ااوهرٌا انةة سامات ور ي ااومس ، اارط با( : 2)جدول 

 ( . 2002 -1988) اانسبٌا  منةح ااتبسر امحارظا ةٌااى ايمةع                   

 

 (الحصاد ) مرحلة النضج المتاخر 
     

 (ملم ) معدل التبخر      ) % (أشهر السنة      عدد ساعات شروق الشمس     معدل الرطوبة النسبٌة 

 

         58.0               58.7                     6.28اان   األ ح       

 54.1                50.6                     6.52 اان   ااثانً 

   92.4               45.0                     6.37           وباط



 اامنةالت ااوهرٌا اسرما اارٌاح  األمطار ااساقطا امحارظا ( : 3)جدول 

 ( .  2002-1988) ةٌااى ايمةع                 
 

 مرحلة التفرعات
 

 (ملم)معدل األمطار الساقطة  (1‾ثا . م )أشهر السنة          معدل سرعة الرٌاح 

 

 23.8                                    3.3                          آلار

 19.3                                    4.3                          نٌسا 

 8.5                                     4.6                          ماٌس



 اامنةالت ااوهرٌا اسرما اارٌاح  األمطار ااساقطا امحارظا ( : 3)جدول 

 ( .  2002-1988) ةٌااى ايمةع                  

 

 مرحلة النمو الخضري الكبرى
 

 (ميم)منةح األمطار ااساقطا  (1‾ثا . م )منةح سرما اارٌاح  أوهر ااسنا

 

 0.7                              5.1                     حاٌرا 

 ----                              3.8                     تم ا

  ----                              5.7                     آل



 اامنةالت ااوهرٌا اسرما اارٌاح  األمطار ااساقطا امحارظا ( : 3)جدول 

 ( .  2002-1988) ةٌااى ايمةع                  

 

 مرحلة النضج المبكر
 

 (ميم)منةح األمطار ااساقطا  (1‾ثا . م )أوهر ااسنا        منةح سرما اارٌاح 

 

 4.8                               4.2 أٌي ح                      

 11.8                              2.9 تورٌ  األ ح            

  17.3                              3.0 تورٌ  ااثانً            



 اامنةالت ااوهرٌا اسرما اارٌاح  األمطار ااساقطا امحارظا( : 3)جدول 

 ( .  2002-1988) ةٌااى ايمةع                  

 

 (  الحصاد ) مرحلة النضج المتأخر 
 

 (ميم)منةح األمطار ااساقطا  (1‾ثا . م )منةح سرما اارٌاح  أوهر ااسنا

 

 29.7                                  2.1        اان   األ ح

 28.3                            3.2اان   ااثانً           

 25.2                                   3.5                وباط
 

 169.4                                       اامجم ع



 :االستنتاجات والتوصٌات للبحث السابق 

 م ئما اامق مات ااطبٌنٌا ااراما  إنتاج محص ح قصل ااسار رً.   1

 .  اامحارظا       

 إجراء تجارل حقيٌا ميى ترااٌل  راثٌا مستيفا م  اامحص ح        .  أ .   2 

 ايت اة م  م ئما تيك اامق مات اياراما  اإلنتاج( محيٌا  مست رةع )        

 مع األسل بنظر االمتبار تغٌٌر نمط ااري ااتقيٌةي  استسةام نظام ااري      

 باارش  نظام ااري بااتنقٌط تروٌةا السته ك اامٌاه ، رض  م  إ       

 استسةام هلا اانظام سٌ رر رط با مستمرع  هً مهما ااٌاةع اانم       

 ااسضري  اننااس  اإلٌجابً ميى اٌاةع حاصح ااسار  ااصفات اان مٌا      

 .  األسره       

 

 ةمم اابرامج اابحثٌا  اإلرواةٌا ااتً تستهةا تط ٌر  اٌاةع.  ب       

 اإلنتاج ايمحص ح  تناٌا ااترابط بٌ  مةٌرٌا اااراما  جهات اابحث       

 اانيمً رً مناطي ةٌااى  مناطي اانراي األسره اامنر را باراما هلا      

 .اامحص ح       

 



ما  اات صاٌات هاً ( أ )  2 نوٌر هناا اااى ا  اافقاره 

نفساااها ااتاااً سرجااات منهاااا ااناااة ه ااتاااً مقاااةتها هٌئاااا 

جامنااا / اسااتثمار ةٌااااى بااتنااا   مااع ايٌااا اااراماا  

تط ٌر  اقاع اراماا قصال ااساار راً ااناراي )ةٌااى 

(  اماانٌا ارامت   تصنٌع ااساار راً محارظاا ةٌاااى 

،  هااً نفااس اات صااٌات اٌضااا ااتااً  2012راً وااباط 

سرجت منها ااناة ع ااتاً مقاةها مةٌرٌاا اراماا ةٌاااى 

اراماااا قصااال ااساااار راااً )ضااام  ااميتقاااى اانيماااً 

رااً تماا ا ( بااٌ  اانظرٌاا   ااتطبٌااي  –محارظاا ةٌااااى 

2012 



اما أهم اات صٌات ااساصا بااهٌ ع ااناما ايبح ث 

ااارامٌااا ااماا قرع ااناات أمتماااة هاالا اامواار ع 

امواار ع اسااتثماري منااةما تاام حضاا ر ااجيسااا 

ااتاساااااانا اييجنااااااا اانيمٌااااااا  مناقوااااااا اابحااااااث    

ارامااا محصاا ح قصاال ااسااار رااً ) اام ساا م 

 20 /رااً مقاار ااهٌاااع بتااارٌخ ( محارظااا ةٌااااى 

 2012 /تورٌ  ااثانً 



 نود ان نبين هنا
 ان نجاح زراعته ضمن ظروف المنطقة الوسطى من العراق  

 منطقة الضموعية 
 كان أحد أهم الدوافع القوية والمشجعة لتقديم هذا المشروع  



منظمات النمو  ألصنافا

 النباتٌة

حاصل السٌقان  عدد السٌقان

 (هكتار /طن )

نسبة السكروز 

)%( 

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 ( Brix) الكلٌة 

نقاوة العصٌر 

  )%( 

حاصل السكر    

 (هكتار  /طن ) 

NV844137 Control 34.00 42.90 11.28 14.55 67.35 6.14  

Ethephon 46.00 52.76 10.30 14.00 64.14 6.02 

GA3 34.33 42.76 12.85 14.79 72.12 7.08  

mefluidide 44.66 52.71 9.59 14.46 61.67 6.12 

 اامنةح

CO196 Control 37.33 54.55 12.61 15.69 73.26 7.21  

Ethephon 46.33 63.21 9.94 15.34 69.93 6.99  

GA3 36.66 53.94 13.07 15.01 75.99 8.40 

mefluidide 47.00 59.27 10.18 15.54 68.98 6.92 

 اامنةح

QD12 Control 28.66 39.13 9.80 13.93 67.05 6.57 

Ethephon 38.00 44.36 9.11 13.96 64.18 6.19 

GA3 30.00 39.92 11.25 1386 74.00 7.83 

mefluidide 38.66 42.55 9.30 14.19 65.84 6.02 

 اامنةح

جدول ٌبٌن نجاح زراعة محصول قصب السكر فً المناطق الوسطى من 

 ( الدراسة نفذت فً منطقة الضلوعٌة ) العراق 



 :دوافع االهتمام بالتوسع فً زراعة محصول قصب السكر فً العراق 

ٌتمٌا اانراي با ن   احةا م  األقطار ااقيٌيا ااتً ٌما     : أوال 

 هلا ما . رٌها بظح ظر ر  اامناسٌا اام ئما إنتاج قصل ااسار 

اثر العوامل الطبٌعٌة على إنتاج قصب ) أثبتناه رً بحثنا اام س م 

( السكر فً العراق ومقارنته بالبلدان المنتجة له فً العالم 

إل أورنا .  قائع اامؤتمر اانيمً األ ح اجامنا  اسط منو ر رً 

إاى إ  اامنطقتٌ  اا سطى  ااجن بٌا م  اانراي تنة اامناطي 

األ اى رً ااناام ااتً تتمٌا بمؤورات ان امح اامناخ  اامٌاه 

  ااتربا اام ئما انم   إنتاج قصل ااسار



 

واستتتتنتجنا ان الخصتتتائ  التتتتً ٌتمٌتتتز 

بهتتتتتا المحصتتتتتول فتتتتتً العتتتتتراق ٌعطتتتتتً 

هتتتً إن مٌتتتزة مهمتتتة جتتتدا المحصتتتول 

تكالٌف زراعته مع تكالٌف تصنٌعه فتً 

العتتتراق هتتتً اقتتتل بكثٌتتتر متتتن تكتتتالٌف 

 .زراعته وتصنٌعه فً تلك الدول 



 :دوافع االهتمام بالتوسع فً زراعة محصول قصب السكر فً العراق 

 

 حاجا ااقطر ااوةٌةع ايسار الستٌراةه امٌات ابٌرع تصح إاى     :ثانٌا  

 .أضناا مضامفا قٌاسا باإلنتاج اامحيً         

 اانقص ااابٌر  اامتااٌة رً اإلنتاج ااناامً م  ااسار إلا ما      :ثالثا 

 .  ق ر  بااطيل ميٌ  مع  االرتفاع رً أسناره        

 

مادة االٌثانول المنتجة ا  اتجاه ة ح ااناام إاى أنتاج اا ق ة ااحٌ ي م       

قة سببت رً ررع سنر ااسار رً ااس ي ااناامٌا ، ال ٌ جة  من قصب السكر

مصفاع تحت ااتوٌٌة  م  اامت قع أ  76مصنناً  ح ااً 121رً ااناام حااٌا 

 2012بيٌ   اتر بنهاٌا اانام  66تصح إنتاجٌت  إاى 

  

 



 2011المصدر 

نح  أمام حقٌقا تهةة األم  ااغلائً ااناامً باات ج  الستبةاح 

 إنتاج ااسار ااسام م  قصل ااسار باألٌثان ح 

 

 : ميٌ   ط  م  قصل ااسار ٌنتج  40

 بيٌ   اتر م  األٌثان ح  3 

 ساما م  ااطاقا اااهربائٌا  /اٌاا  اط  2700

 ميٌ   ط   580 م  اامحتمح أ  ٌرتفع اإلنتاج إاى 

 

 مشروع استخراج السكر

 واألٌثانول من قصب السكر

 وتولٌد الكهرباء



 :األساليب الممكه إتباعها لتطىير إوتاج المحصىل 

 مشاريع اإلرواء الجديدة  - 1 

ٚرى فرشد خرشامٛى انرش٘ ترانرُقٛك ٔذكرٌٕ فرٙ ترامٍ انخطرٕم ٔٚررى انرشر ٛم  ثرم 

انضساعررح تٕ ررد كررافٙ نسررًاٌ غغررٛم األيررالد يررٍ يكرراٌ يٓررذ انعقهررح فررٙ  انررح 

 .األساضٙ انًهحٛح



 عًهٛح انضساعح ٔذظٓش يعٓا انخشامٛى





Surface Drip                                  Subsurface Drip 



 اانتائح اامتحصح ميٌها م  ااري بااتنقٌط رً محص ح قصل ااسار

  

 :زٌادة اإلنتاج .  1

ط   106تحت نظام ااغمر ا حظ مت سط إنتاج  ح ااً 

هاتار /ط 190هاتار بٌنما مت سط اإلنتاج اامتحصح ميٌ  /قصل

 .تحت نظام ااري بااتنقٌط

 

 :  قلة كمٌة المٌاه .  2

م  امٌا %  60 – 50رً حااا ااري بااتنقٌط أما  ت رٌر أاثر م  

اامٌاه اامستسةما رً ااري بااغمر هلا باإلضارا إاى إماانٌا استسةام 

مصاةر مٌاه اقح رً ري مساحات اابر  سه اا ااتحام رً اح م  

 .مميٌتً ااري  ااتسمٌة





  :سهىلت الصرف.   3

نشرثكح انظرش  " فٙ َظاو انرُقٛك ذقرم انحاةرح تظرٕسج كثٛرشج ةرذا

ٔرنك نكٌٕ انُظاو ٚغرً  تضضرافح انًٛراِ  نرٗ انرشترح تانكًٛراخ انررٙ 

ٚحراض  نٛٓا انُثاخ تذٌٔ أ٘ صٚاداخ يثران  فٛٓرا ذر دٖ  نرٗ أضرشاس 

ٔذحراض  نٗ يجٕٓد كثٛش نهرخهض يُٓا ٔٚغً  انُظاو تأ غٍ َغرثح 

تٍٛ انًاء ٔانٕٓاء تانرشترح يًرا ٚغراعذ عهرٗ  رٕج انًجًرٕر انجرزس٘ 

  . يًا ٚرثعّ  ٕج انًُٕ

 

 : التىفير في األرض.  4

ذحرررد َظررراو انرُقرررٛك ا ذٕةرررذ يغرررا ٙ أٔ يرررشأٖ أٔ  ُرررٕاخ      

 ٔتانرانٙ َٕفش فٙ ٔ ذج انًغا ح َٔشفع  َراةٛح  انٓكراس 



 : األمراض.  5

انًكشرررٕفح ٔانًغررررخذيح فرررٙ انرررش٘  ٙذٕاةرررذ انًرررشأ٘ ٔانًغرررا      

تان ًش ذًُٕ عهٛٓا انحشرائ  انررٙ فرٙ ان انرة يرا ذكرٌٕ عائرم نهكصٛرش 

 ٙاإليررشاع ٔاٜفرراخ انرررٙ ذظررٛة يحظررٕل  ظررة انغرركش ْٔرريررٍ 

 .أٚسا ذكهف يقأيرٓا ٔ صانرٓا انكصٛش يٍ انٕ د ٔانجٓذ ٔانًال



  :ج الىهائيتالىا.  6

 فٙ انش٘ تانرُقٛك فٙ  ٍٛ ا ٚرجأص % 14 -13ذشكٛض انغكش  -

 .فٙ  انح ان ًش% 12  

  فٙ انش٘ تانرُقٛك فٙ  ٍٛ ا ذضٚذ  ْكراس/مٍ 190اإلَراةٛح - 

 .فٙ ان ًش ْكراس/مٍ 106عٍ   

 شٓش فٙ انش٘ تانرُقٛك  12 -11يذج يكس انًحظٕل تاألسع - 

 .شٓش فٙ ان ًش 13-12فٙ  ٍٛ ذكٌٕ   

 َغثح ااعرقطار انكًٛأ٘ ا م فٙ  انح انرُقٛك عٍ ان ًش يًا - 

 .ُٚعكظ عهٗ انعائذ اا رظاد٘ نهًحظٕل تاإلٚجاب   

 ًكس انًحظٕل فٙ األسع فٙ  انح انرُقٛك غشط ٔشالز ٚ- 

 خهفاخ تكفاءج دٌٔ ذذْٕس تًُٛا ا ٚثقٗ فٙ ان ًش أكصش يٍ   

 .غشط ٔخهفٛرٍٛ فقك ٔٚرذْٕس انًحظٕل  
 



 ممٌزات الري السطحً المطور
 تقيٌح رقة ااماء بااتبسر أ  ااتسرل م  قن ات ااري ال  اامٌاه تنقح م   -1

 ااقن ات اارئٌسٌا إاى ااقن ات اافرمٌا س ح أنابٌل مةر نا تحت سطح    

 .  األرض     

 ماةع ما ٌستسةم مااٌنا اضخ اامٌاه مما ٌسامة رً سرما ااري حٌث  -2

 . ساما   4 – 3ٌما  ري ااهاتار رً      

 إضارا اامٌاه بااام اامطي ل  رى اا قت اامطي ل ٌسامة ميى انتظام  -3

 .  اانم   تحس  اإلنتاجٌا  تقيٌح انتوار ااحوائش  اآلرات األسره     


