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الجلبانالجلبان
Lathyrus sativum Lathyrus sativum 

Grass PeaGrass Pea

ØØأخضرأخضر  علفعلف  محصولمحصول  الجلبانالجلبان  
  یزرعیزرع  LathyrusLathyrus  جنسجنس  یتبعیتبع

..علیھعلیھ  الماشیةالماشیة  لتغذیةلتغذیة
ØØتمتدتمتد  شتوىشتوى  حولىحولى  عشبعشب  وھووھو  

  شھورشھور  ٣٣  ::٢٢  نحونحو  حیاتھحیاتھ  فترةفترة
  والجفافوالجفاف  للعطشللعطش  لتحملھلتحملھ  ونظرًاونظرًا
  تفضلتفضل  البرسیمالبرسیم  عنعن  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة
  كمحصولكمحصول  القبلىالقبلى  بالوجھبالوجھ  زراعتھزراعتھ
..شتوىشتوى  علفعلف



الوصف النباتىالوصف النباتى

  ::الجذرالجذر
..السمكالسمك  قلیلقلیل  متفرعمتفرع  وتدىوتدى
  ::الساقالساق
..سمسم٨٠٨٠  ::٧٠٧٠  إرتفاعةإرتفاعة  ویبلغویبلغ  ..وجوفاءوجوفاء  متورقةمتورقة  وشبةوشبة  ومجنحةومجنحة  مضلعةمضلعة  غضةغضة
::الورقةالورقة
ØØبقیةبقیة  ویمثلویمثل  الوریقاتالوریقات  منمن  زوجینزوجین  أوأو  واحدواحد  زوجزوج  منمن  تتكونتتكون  ریشیةریشیة  مركبةمركبة  

  قلیًالقلیًال  أكثرأكثر  أوأو  سمسم٥٥  نحونحو  منھامنھا  كلكل  طولطول  ویبلغویبلغ  متفرعمتفرع  محالقمحالق  الورقةالورقة
  منمن  زوجزوج  وللورقةوللورقة  كالساقكالساق  متورقمتورق  شبةشبة  ضعیفضعیف  طویلطویل  عنقعنق  وللورقةوللورقة
..الورقةالورقة  قاعدةقاعدة  عندعند  المدببةالمدببة  الكبیرةالكبیرة  األذناتاألذنات



::الزھرةالزھرة
ØØوالبتالتوالبتالت  غض،غض،  طویلطویل  زھرىزھرى  شمراحشمراح  علىعلى  تحملتحمل  إبطیةإبطیة  أوأو  فردیةفردیة  

..خنثىخنثى  وھىوھى  مصفرمصفر  أبیضأبیض  أوأو  غالبًاغالبًا  بنفسجىبنفسجى  لونلون  ذاتذات
::الثمرةالثمرة
ØØویحتوىویحتوى  أبیضأبیض  لونھلونھ  سمسم٥٥--٥٥..٢٢  نحونحو  طولةطولة  یبلغیبلغ  ومبططومبطط  عریضعریض  قرنقرن  

..بذوربذور  عدةعدة  علىعلى
    ::البذرةالبذرة
ØØالبذورالبذور  ھذهھذه  وتستخدموتستخدم  ،،فاتحفاتح  رمادىرمادى  لونھالونھا  ––  منتظممنتظم  غیرغیر  كروىكروى  شكلھاشكلھا  

  الموادالمواد  بعضبعض  علىعلى  إلحتوائھاإلحتوائھا  الحیواناتالحیوانات  علیھاعلیھا  یتغذىیتغذى  والوال  كتقاوىكتقاوى
..والحیوانوالحیوان  اإلنساناإلنسان  بصحةبصحة  الضارةالضارة

الوصف النباتىالوصف النباتى



شكل یوضح الزھرة والبذرة وجزء من نبات الجلبانشكل یوضح الزھرة والبذرة وجزء من نبات الجلبان



عملیةعملیةتدریبات تدریبات 

::یلىیلى  ماما  یوضحیوضح  توضیحیًاتوضیحیًا  رسمًارسمًا  ارسمارسم  ثمثم  أمامكأمامك  التيالتي  الجلبانالجلبان  نباتنبات  افحصافحص
..الرسمالرسم  علىعلى  األجزاءاألجزاء  مبینًامبینًا  الجلبانالجلبان  لنباتلنبات  العامالعام  الشكلالشكل- - ١١
..ھاھاتتوتحوراوتحورا  المركبةالمركبة  الورقةالورقة- - ٢٢
..والبذرةوالبذرة  الثمرةالثمرة- - ٣٣



اللبالب أو الكشرنجیجاللبالب أو الكشرنجیج
DolichosDolichos LablabLablab

Egyptian bean or lablabEgyptian bean or lablab

ØØأنھأنھ  إالإال  معمرمعمر  عشبىعشبى  نباتنبات  اللبالباللبالب  
    ..حولىحولى  كنباتكنبات  الزراعةالزراعة  فىفى  یعاملیعامل

    ..مدادةمدادة  عشبیةعشبیة  والنباتاتوالنباتات
ØØالزمنالزمن  قدیمقدیم  منمن  بمصربمصر  یزرعیزرع  وكانوكان  

  بمساحاتبمساحات  إالإال  حالیًاحالیًا  یزرعیزرع  والوال
  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  جدًاجدًا  محدودةمحدودة

  وكذلكوكذلك  لإلنسانلإلنسان  كغذاءكغذاء  إلستعمالھإلستعمالھ
..للحیواناتللحیوانات  أخضرأخضر  كعلفكعلف



الوصف النباتىالوصف النباتى

    ::  الجذرالجذر
ØØالبكتیریةالبكتیریة  العقدالعقد  فروعھفروعھ  وعلىوعلى  علیھعلیھ  وتوجدوتوجد  متفرعمتفرع  وتدىوتدى  أصلىأصلى..

::  الساقالساق
ØØسمكھاسمكھا  ویبلغویبلغ  أمتارأمتار  ٥٥  ::  ٣٣  منمن  الطولالطول  فىفى  تصلتصل  مضلعةمضلعة  مدادةمدادة  مفترشةمفترشة  

..سنتیمترسنتیمتر  نصفنصف
ØØالوضعالوضع  المتبادلةالمتبادلة  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  نمونمو  نتیجةنتیجة  طولھاطولھا  امتدادامتداد  علىعلى  تتفرعتتفرع  

..علیھاعلیھا
ØØبعضبعض  فىفى  القرنفلىالقرنفلى  باللونباللون  كلیًاكلیًا  أوأو  جزئیًاجزئیًا  ملونةملونة  الساقالساق  تكونتكون  قدقد  

..األصنافاألصناف
ØØقصیرقصیر  أبیضأبیض  بزغببزغب  مغطاةمغطاة  غضةغضة  السوقالسوق..



      ::  األوراقاألوراق
ØØسمسم  ١٢١٢::  ٨٨  حوالىحوالى  طولھاطولھا  والوریقةوالوریقة  معنقةمعنقة  ثالثیةثالثیة  مركبةمركبة  األوراقاألوراق  

  سمسم  ٨٨  ::٦٦  حوالىحوالى  وعرضھاوعرضھا  القمةالقمة  عندعند  الحافةالحافة  تقریبًاتقریبًا  مثلثمثلث  وشكلھاوشكلھا
    ..قصیرقصیر  ابیضابیض  بزغببزغب  مغطاةمغطاة  األصنافاألصناف  معظممعظم  فىفى  واألوراقواألوراق

ØØحیثحیث  بالساقبالساق  اتصالھااتصالھا  نقطةنقطة  عندعند  متضخمةمتضخمة  قاعدتھقاعدتھ  طویلطویل  عنقعنق  وللورقةوللورقة  
..متبادلمتبادل  وضعوضع  فىفى  الساقالساق  علىعلى  واألوراقواألوراق  صغیرتانصغیرتان  أذنتانأذنتان  توجدتوجد

الوصف النباتىالوصف النباتى



  ::الزھرةالزھرة
ØØعلىعلى  محمولةمحمولة  ٤٤  ::٢٢  منمن  مجموعاتمجموعات  فىفى  وتوجدوتوجد  قرنفلیةقرنفلیة  أوأو  بیضاءبیضاء  األزھاراألزھار  

..فراشیةفراشیة  والزھرةوالزھرة..طویلطویل  عنقعنق
  ::  الثمرةالثمرة
ØØ  فىفى  تصلتصل  جزئیًاجزئیًا  أوأو  كلیًاكلیًا  قرنفلیةقرنفلیة  أوأو  خضراءخضراء  أوأو  بیضاءبیضاء  أماأما  قرنقرن  الثمرةالثمرة  

  علىعلى  وتحتوىوتحتوى  قلیًالقلیًال  منحنیةمنحنیة  أوأو  مستقیمةمستقیمة  مبططةمبططة  سمسم  ٦٦  ::٣٣  إلىإلى  الطولالطول
..أكثرأكثر  أوأو  بذرتینبذرتین

  ::  البذرةالبذرة
ØØمبططةمبططة  الشكلالشكل  بیضاویةبیضاویة  مبرقشةمبرقشة  أوأو  سوداءسوداء  أوأو  قرنفلیةقرنفلیة  أوأو  بنیةبنیة  أوأو  بیضاءبیضاء  

..بیضاءبیضاء  واضحةواضحة  والسرةوالسرة

الوصف النباتىالوصف النباتى



شكل یوضح األوراق واألزھار والقرون والبذور لنبات اللبالب شكل یوضح األوراق واألزھار والقرون والبذور لنبات اللبالب 



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

ØØیبینیبین  توضیحیًاتوضیحیًا  رسمًارسمًا  ارسمارسم  ثمثم  أمامكأمامك  التيالتي  الكشرنجیجالكشرنجیج  نباتاتنباتات  افحصافحص  
::  األتىاألتى
..األجزاءاألجزاء  علیھعلیھ  موضحًاموضحًا  للنباتللنبات  عامعام  منظرمنظر--١١
          ..الجذرالجذر--٢٢
..بالساقبالساق  اتصالھااتصالھا  ووضحووضح  الورقةالورقة--٣٣
..الساقالساق  علىعلى  األوراقاألوراق  خروجخروج  ترتیبترتیب--٤٤
..النوراتالنورات  خروجخروج  مكانمكان--٥٥
..وتركیبھاوتركیبھا  الزھرةالزھرة--٦٦
..  ))طولىطولى  قطاعقطاع((  بداخلھابداخلھا  البذورالبذور  توضیحتوضیح  معمع  الثمرةالثمرة--٧٧



لوبیا العلفلوبیا العلف
Vigna sinensis Vigna sinensis 

Cow peaCow pea

ØØ اللوبیا محصول بقولى اللوبیا محصول بقولى
صیفى تزرع للحصول على صیفى تزرع للحصول على 
بذورھا التي تستخدم كغذاء بذورھا التي تستخدم كغذاء 

    لإلنسان وتزرع بعضلإلنسان وتزرع بعض
كمحصول علف كمحصول علف   األصنافاألصناف

أخضر صیفى كما تزرع أخضر صیفى كما تزرع 
وھى نبات وھى نبات . . كسماد أخضركسماد أخضر
..عشبى حولىعشبى حولى



الوصف النباتىالوصف النباتى

: : الجذرالجذر
ØØ أصلى وتدى متفرع یتعمق باألرض وتوجد علیھ وعلى فروعھ العقد أصلى وتدى متفرع یتعمق باألرض وتوجد علیھ وعلى فروعھ العقد

..البكتیریةالبكتیریة
::الساقالساق
ØØمصمتة علیھا زغبمصمتة علیھا زغب--مدادة مستدیرةمدادة مستدیرة..
ØØ تتفرع على امتداد طولھا نتیجة نمو البراعم اإلبطیة المتبادلة الوضع تتفرع على امتداد طولھا نتیجة نمو البراعم اإلبطیة المتبادلة الوضع

..علیھاعلیھا
  ::األوراقاألوراق

ØØالوریقة بیضاویة كبیرة الحجم ناعمة الملمسالوریقة بیضاویة كبیرة الحجم ناعمة الملمس--مركبة ثالثیةمركبة ثالثیة..



:   :   األزھاراألزھار
ØØ توجد فى أزواج ذات حامل قصیر وتخرج من أباط األوراق ویختلف توجد فى أزواج ذات حامل قصیر وتخرج من أباط األوراق ویختلف

..لونھا من األبیض إلى البنفسجى حسب األصنافلونھا من األبیض إلى البنفسجى حسب األصناف
: : الثمرة الثمرة 
ØØ سم اسطوانیة الشكل سم اسطوانیة الشكل   ٣٠٣٠::  ٢٠٢٠القرون طویلة یصل طولھا من القرون طویلة یصل طولھا من ––قرن قرن

..أو بنفسجى حسب األصنافأو بنفسجى حسب األصناف  ومنحنیة قلیًال غالبًا لونھا أصفر أوبنىومنحنیة قلیًال غالبًا لونھا أصفر أوبنى
: : البذرة البذرة 
ØØ یختلف لون البذور باختالف یختلف لون البذور باختالف --لھا سرةلھا سرة––متوسطة الحجم كلویة الشكل متوسطة الحجم كلویة الشكل

..األصناف فقد تكون حمراء أو بنفسجیة أو سوداء أو مبرقشةاألصناف فقد تكون حمراء أو بنفسجیة أو سوداء أو مبرقشة

الوصف النباتىالوصف النباتى



))السیقان واألوراق والثمارالسیقان واألوراق والثمار((لوبیا العلف لوبیا العلف 



))البذورالبذور  --الثمار الثمار ––األزھار األزھار ((لوبیا العلف لوبیا العلف 



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

ØØیبینیبین  توضیحیًاتوضیحیًا  رسمًارسمًا  ارسمارسم  ثمثم  أمامكأمامك  التيالتي  اللوبیااللوبیا  نباتنبات  إفحصإفحص    
::األتىاألتى

..األجزاءاألجزاء  علیھعلیھ  موضحًاموضحًا  للنباتللنبات  عامعام  منظرمنظر  - - ١١
..الجذورالجذور  - - ٢٢
..الساقالساق  علىعلى  خروجھاخروجھا  وترتیبوترتیب  اتصالھااتصالھا  وموضعوموضع  األوراقاألوراق  - - ٣٣
..وتركیبھاوتركیبھا  والزھرةوالزھرة  خروجھاخروجھا  ومكانومكان  النوراتالنورات  - - ٤٤
..بداخلھابداخلھا  البذورالبذور  توضیحتوضیح  معمع  الثمرةالثمرة  - - ٥٥


