
Sudan grassSudan grassحشیشة السودان حشیشة السودان 
Sorghum vulgare var sudaneseSorghum vulgare var sudanese



الوصف النباتىالوصف النباتى

  بریًابریًا  وتنمووتنمو  ––  صیفىصیفى  أخضرأخضر  كعلفكعلف  یزرعیزرع  حولىحولى  عشبىعشبى  نباتنبات  السودانالسودان  حشیشةحشیشة  
..الجراوةالجراوة  إسمإسم  علیھاعلیھا  ویطلقویطلق  والسودانوالسودان  مصرمصر  إلىإلى  إنتقلتإنتقلت  ثمثم  أفریقیاأفریقیا  شمالشمال  فىفى

::الجذرالجذر••
  الجذورالجذور  وھىوھى  الجذورالجذور  منمن  أنواعأنواع  ٣٣  منمن  یتكونیتكون  حیثحیث  متعمقمتعمق  لیفىلیفى  عرضىعرضى  

..النجیلیةالنجیلیة  العائلةالعائلة  نباتاتنباتات  كبقیةكبقیة  والدعامیةوالدعامیة  والعرضیةوالعرضیة  الجنینیةالجنینیة



::الساقالساق••
السكریةالسكریة  الذرةالذرة  فىفى  الساقالساق  یشبةیشبة  
  مصمتةمصمتة  رفیعةرفیعة  الساقالساق  ولكنولكن  

  مم  ٣٣--٢٢  منمن  طولھاطولھا  یصلیصل  خضراءخضراء
  القاعدةالقاعدة  ماعداماعدا  ملساءملساء  والساقوالساق
  السالمیاتالسالمیات  علىعلى  یوجدیوجد  حیثحیث

  والساقوالساق  جذریةجذریة  شعیراتشعیرات  السفلىالسفلى
  وعلىوعلى  قاعدىقاعدى((  ..التفریعالتفریع  غزیرةغزیرة
  فىفى  السیقانالسیقان  وتحملوتحمل  ))الساقالساق  طولطول

..))القندیلالقندیل((  النوراتالنورات  نھایتھانھایتھا



::الورقةالورقة••
    السكریةالسكریة  الذرةالذرة  فىفى  الورقةالورقة  نفسنفس    

    ::النورةالنورة••
    منمن  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  شكلھاشكلھا  یختلفیختلف  متفرعةمتفرعة  عنقودیةعنقودیة  طرفیةطرفیة  

    سمسم٣٠٣٠--١٥١٥  منمن  طولھاطولھا  ویبلغویبلغ  ))اإلسطوانىاإلسطوانى  --  المخروطىالمخروطى((
  الجانبیةالجانبیة  واألفرعواألفرع  الرئیسىالرئیسى  النورةالنورة  محورمحور  علىعلى  أزواجأزواج  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  وتوجدوتوجد

..معنقةمعنقة  تكونتكون  واآلخرىواآلخرى  جالسةجالسة  السنیبالتالسنیبالت  أحدأحد  تكونتكون  بحیثبحیث



::الثمرةالثمرة••

  یكونیكون  فقدفقد  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  وحجمھاوحجمھا  شكلھاشكلھا  یختلفیختلف  برةبرة  حبةحبة  الثمرةالثمرة  
..األسوداألسود  ––  القرنفلىالقرنفلى  ––  أحمرأحمر  ––  أبیضأبیض  لونھالونھا



شكل یوضح شكل الورقة والنورة فى حشیشة السودانشكل یوضح شكل الورقة والنورة فى حشیشة السودان



والحبوب فى حشیشة السودانوالحبوب فى حشیشة السودان  النورةالنورةشكل یوضح شكل شكل یوضح شكل 



::تدریبات علمیةتدریبات علمیة••
..إرسم نبات كامل لحشیشة السودانإرسم نبات كامل لحشیشة السودان--  ١١
..إرسم المجموع الجذرى لحشیشة السودانإرسم المجموع الجذرى لحشیشة السودان--  ٢٢
..إفصل ورقة للنبات وأرسمھا مبین أھم أجزائھاإفصل ورقة للنبات وأرسمھا مبین أھم أجزائھا--  ٢٢
..إرسم شكل یوضح السنیبلة فى حشیشة السودانإرسم شكل یوضح السنیبلة فى حشیشة السودان--  ٣٣
وضح فى جدول أھم الفروق بین الذرة الرفیعة ، حشیشة وضح فى جدول أھم الفروق بین الذرة الرفیعة ، حشیشة --  ٤٤

..السودانالسودان



ذرة المكانسذرة المكانس ((Broom Corn) Broom Corn) 
Sorghum vulgar var technicum Sorghum vulgar var technicum 



الوصف النباتىالوصف النباتى

  البذورالبذور  فصلفصل  بعدبعد  تستخدمتستخدم  التيالتي  النورةالنورة  علىعلى  للحصولللحصول  یزرعیزرع  حولىحولى  نباتنبات  
  الحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  بذورهبذوره  تستخدمتستخدم  كماكما  المقشاتالمقشات  صناعةصناعة  فىفى  منھامنھا

..والطیوروالطیور
..دعامیةدعامیة  جذورًاجذورًا  لھلھ  أنأن  كماكما  متعمقةمتعمقة  لیفىلیفى    ::الجذرالجذر••



:الساق•
    الطولالطول  ویختلفویختلف  ،،  جافجاف  نخاعنخاع  ذاتذات  - -   مصمتةمصمتة  ––قائمةقائمة••

    منمن  طولھاطولھا  یكونیكون  القصیرةالقصیرة  األصنافاألصناف  ففىففى  األصنافاألصناف  باختالفباختالف
--مم٤٤  ::٢٢  إلىإلى  الطویلةالطویلة  األصنافاألصناف  فىفى  الطولالطول  یصلیصل  بینمابینما  ٢٢  ::١١

    الطرفیةالطرفیة  السالمیةالسالمیة  مستطیلةمستطیلة  وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  إلىإلى  مقسمةمقسمة  الساقالساق
..النورةالنورة  حاملةحاملة



::األوراقاألوراق••
..السكریةالسكریة  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  فىفى  الورقةالورقة  تمامًاتمامًا  تشبھتشبھ  الورقةالورقة

::النورةالنورة••
    منمن  النورةالنورة  طولطول  ویختلفویختلف  طولیةطولیة  فروعفروع  إلىإلى  متفرعةمتفرعة  عنقودیةعنقودیة  طرفیةطرفیة
..قصیرقصیر  صفاصفا  علىعلى  تحتوىتحتوى  السنیبالتالسنیبالت--األصنافاألصناف  باختالفباختالف  سمسم٩٠٩٠--٣٠٣٠

::حبةحبةالال••
..بنىبنى  أوأو  أحمرأحمر  العصافاتالعصافات  ولونولون  الشكلالشكل  بیضاویةبیضاویة  --بنیةبنیة  صغیرةصغیرة  حبةحبة



شكل یوضح شكل الساق واألوراق والنورة والحبوب فى ذرة المكانسشكل یوضح شكل الساق واألوراق والنورة والحبوب فى ذرة المكانس



::تدریبات عملیةتدریبات عملیة

..أمامك نبات أذرة المكانس إرسمھ موضحًا األجزاء المختلفة على الرسمأمامك نبات أذرة المكانس إرسمھ موضحًا األجزاء المختلفة على الرسم--١١
..وضح بالرسم أنواع الجذور فى أذرة المكانسوضح بالرسم أنواع الجذور فى أذرة المكانس--٢٢
..وضح بالرسم شكل الورقةوضح بالرسم شكل الورقة--٣٣
..ارسم النورة وبین علیھا األجزاءارسم النورة وبین علیھا األجزاء--٤٤



(Teosinte)(Teosinte)الذرة الریانة الذرة الریانة 
Euchleana mexicana Euchleana mexicana 



الوصف النباتىالوصف النباتى
..صیفىصیفى  أخضرأخضر  كعلفكعلف  یزرعیزرع  نجیلىنجیلى  حولىحولى  عشبىعشبى  نباتنبات
..دعامیةدعامیة  جذورجذور  لھلھ  أنأن  كماكما--متعمقمتعمق  عرضىعرضى  لیفىلیفى  ::الجذرالجذر
::الساقالساق
..سمكًاسمكًا  أقلأقل  أنھاأنھا  إالإال  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  تشبھتشبھ  قائمةقائمة
  تحتتحت  منمن  قاعدیًاقاعدیًا  تفرعًاتفرعًا  الساقالساق  ویتفرعویتفرع  مم٤٤--٣٣  منمن  النباتالنبات  إرتفاعإرتفاع  یبلغیبلغ

  منمن  كبیرًاكبیرًا  عددًاعددًا  یعطىیعطى  حیثحیث  فوقھافوقھا  منمن  وكذلكوكذلك  األرضاألرض  سطحسطح
..الخلفاتالخلفات

  فىفى  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  وتحملوتحمل  األوراقاألوراق  منمن  كبیرًاكبیرًا  عددًاعددًا  النباتالنبات  یحملیحمل
    الساقالساق  طولطول  علىعلى  جانبیًاجانبیًا  المؤنثةالمؤنثة  النوراتالنورات  تحملتحمل  بینمابینما  الساقالساق  نھایةنھایة

..حشاتحشات  ٤٤  ::٣٣  النباتالنبات  ویعطىویعطى––



::األوراقاألوراق••
- - الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نصلنصل  منمن  أخشنأخشن  للنصلللنصل  العلوىالعلوى  السطحالسطح--ضیقضیق  النصلالنصل--غمدیةغمدیة
..أعلىأعلى  منمن  الساقالساق  حولحول  اإللتفافاإللتفاف  بكاملبكامل  لیسلیس  الغمدالغمد

::النورةالنورة••
..المسكنالمسكن  أحادىأحادى  الجنسالجنس  وحیدوحید  الریانةالریانة  الذرةالذرة  نباتنبات  

..  طرفیةطرفیة  سنیبلةسنیبلة  نورةنورة  وھىوھى  النباتالنبات  أعلىأعلى  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  تحملتحمل



::النورةالنورة••
..  األفرعاألفرع  علىعلى  وكذلكوكذلك  الشمراخالشمراخ  علىعلى  مزدوجةمزدوجة  السنیبالتالسنیبالت  توجدتوجد

  سنیبلةسنیبلة  عنعن  عبارةعبارة  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  اللوناللون  أحمرأحمر  متكمتك  ذاتذات  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار
    ..ورقةورقة  إبطإبط  فىفى  نمانما  قصیرقصیر  لفرعلفرع  مركبةمركبة
  یشبھیشبھ  والوال  متفرعمتفرع  والمحوروالمحور  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  منمن  أصفرأصفر  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة

..القولحةالقولحة
  حولحول  یوجدیوجد--طویلطویل  خیطىخیطى  قلمقلم  ذوذو  مبیضمبیض  علىعلى  تحتوىتحتوى  المؤنثةالمؤنثة  الزھرةالزھرة

..واحدةواحدة  ورقةورقة  منمن  غالفغالف



شكل یوضح الفرق بین نباتى الذرة الشامیة والذرة الریانةشكل یوضح الفرق بین نباتى الذرة الشامیة والذرة الریانة



شكل یوضح الفرق بین نباتى الذرة الشامیة والذرة الریانةشكل یوضح الفرق بین نباتى الذرة الشامیة والذرة الریانة



::البذرةالبذرة
  یتحولیتحول  أبیضأبیض  لونھلونھ  الثمرىالثمرى  والغالفوالغالف  منحرفمنحرف  شبھشبھ  شكلھاشكلھا––  جدًاجدًا  صلبةصلبة  الحبوبالحبوب
  الحبوبالحبوب  تكونتكون  الحبوبالحبوب  تكوینتكوین  بعدبعد--الملمسالملمس  ناعمةناعمة  الحبوبالحبوب--األسمراألسمر  إلىإلى

..سبحةسبحة  ھیئةھیئة  علىعلى  متصلةمتصلة  تكونتكون

::التلقیحالتلقیح
..الذاتىالذاتى  التلقیحالتلقیح  منمن  نسبھنسبھ  بھبھ  خلطىخلطى  التلقیحالتلقیح        



::العملیةالعملیة  النماذجالنماذج
..الرسمالرسم  علىعلى  األجزاءاألجزاء  موضحًاموضحًا  ارسمھارسمھ  الریانةالریانة  الذرةالذرة  نباتنبات  أمامكأمامك- - ١١
..الرسمالرسم  علىعلى  البیاناتالبیانات  كتابةكتابة  معمع  والمؤنثةوالمؤنثة  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  منمن  كًالكًال  ارسمارسم- - ٢٢
..الشامیةالشامیة  والذرةوالذرة  الریانةالریانة  الذرةالذرة  بینبین  الفرقالفرق  وضحوضح- - ٣٣



شكل یوضح النورة المذكرة والمؤنثة والحبوب فى الذرة الریانةشكل یوضح النورة المذكرة والمؤنثة والحبوب فى الذرة الریانة



شكل یوضح حجم وشكل حبوب الذرة الریانةشكل یوضح حجم وشكل حبوب الذرة الریانة



الدخنالدخن
  Pear millet or Egyptian milletPear millet or Egyptian millet  

Pennisetum glacumPennisetum glacum

  صیفىصیفى  نجیلىنجیلى  علفعلف  محصولمحصول  الدخنالدخن••
  الھندالھند  فىفى  األدمىاألدمى  للغذاءللغذاء  أیضًاأیضًا  یزرعیزرع  كماكما

  منمن  تصنعتصنع  حیثحیث  األفریقیةاألفریقیة  الدولالدول  وبعضوبعض
..الخبزالخبز  أنواعأنواع  بعضبعض  حبوبھحبوبھ

  مصرمصر  بجمھوریةبجمھوریة  یزرعیزرع  النباتالنبات  ھذاھذا••
  بمصربمصر  صغیرةصغیرة  مساحاتمساحات  فىفى  العربیةالعربیة
  كعلفكعلف  وغلبًاوغلبًا  الخبزالخبز  لعمللعمل  جزئیًاجزئیًا  العلیاالعلیا

  مختلطًامختلطًا  أوأو  بمفردهبمفرده  ماماإإ  للماشیةللماشیة  أخضرأخضر
..عشبىعشبى  حولىحولى  نباتنبات  وھووھو  بالكشرنجیجبالكشرنجیج



الوصف النباتىالوصف النباتى

::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع
..متعمقمتعمق  عرضىعرضى  لیفىلیفى  

::الساقالساق
  متفرعةمتفرعة  مصمتةمصمتة  والساقوالساق  مترمتر  ٤٤--٣٣  حوالىحوالى  إلىإلى  اإلرتفاعاإلرتفاع  فىفى  وتصلوتصل  طویلةطویلة
..بغزارةبغزارة  أعلىأعلى  ومنومن  الخلفةالخلفة  منمن  كبیركبیر  عددعدد  لتعطىلتعطى  أسفلأسفل  منمن
  قلیلقلیل  مجرىمجرى  سالمیاتسالمیات  طولطول  علىعلى  ویمتدویمتد  قصیرةقصیرة  سالمیاتسالمیات  منمن  الساقالساق  یتكونیتكون

..بعضھابعضھا  معمع  الوضعالوضع  ومتبادلةومتبادلة  اإلنخفاضاإلنخفاض
    ..  النورةالنورة  لتعطىلتعطى  الطرفیةالطرفیة  السالمیةالسالمیة  طیلطیلستستتت



::  األوراقاألوراق
  الغمدالغمد  یلتصقیلتصق  والوال  أقدامأقدام  ٣٣--٢٢  بینبین  طولھاطولھا  یتراوحیتراوح  ضیقةضیقة  مدببةمدببة  طویلةطویلة

  أقصرأقصر  الورقةالورقة  غمدغمد..  كثیرةكثیرة  أھدابأھداب  ولھولھ  قصیرةقصیرة  السالمیاتالسالمیات  قویًاقویًا  إلتصاقًاإلتصاقًا
..الملمسالملمس  خشنخشن  ،النصل،النصل  حادةحادة  وحوافھوحوافھ  السالمیةالسالمیة  منمن



::النورةالنورة
    حوالىحوالى  وسمكھاوسمكھا  سمسم  ٣٠٣٠--١٥١٥  منمن  طولھاطولھا  الشكلالشكل  إسطوانیةإسطوانیة  مندمجةمندمجة  عنقودیةعنقودیة••

..  سمسم  ٣٣- - ٢٢
  محاطةمحاطة  أزواجأزواج  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  علیھاعلیھا  وتوجدوتوجد  البنىالبنى  إلىإلى  یمیلیمیل  لونھالونھا••

..  القصیرةالقصیرة  األشواكاألشواك  منمن  بمجموعةبمجموعة
  وخصبةوخصبة  كاملةكاملة  والعلیاوالعلیا  سدائیةسدائیة  السفلىالسفلى  زھرتینزھرتین  علىعلى  السنیبلةالسنیبلة  تحتوىتحتوى••

..خلطىخلطى  والتلقیحوالتلقیح



::الحبةالحبة
..  الرأسالرأس  عندعند  بسھولةبسھولة  العصافاتالعصافات  عنعن  تنفصلتنفصل••
..  لؤلؤىلؤلؤى  ظھرظھر  ولونھاولونھا  صغیرصغیر  وحجمھاوحجمھا  كروىكروى  شكلھاشكلھا••
  بینمابینما  السودانىالسودانى  فىفى  صفراءصفراء  فھىفھى  األصنافاألصناف  باختالفباختالف  لونھالونھا  فىفى  تختلفتختلف••

  رمادىرمادى  أزرقأزرق  األخراألخر  والنصفوالنصف  نصفیھانصفیھا  أحدأحد  فىفى  شاحبةشاحبة  صفراءصفراء  تكونتكون
..  البلدىالبلدى  فىفى

..  مممم  ٤٤--٣٣  البذرةالبذرة  طولطول••



شكل یوضح أشكال مختلفة لحبوب الدخنشكل یوضح أشكال مختلفة لحبوب الدخن



::  األصنافاألصناف
::  البلدىالبلدى--١١

  والحبوبوالحبوب  أقدامأقدام١٠١٠- - ٨٨  النباتالنبات  ویصلویصل––  التفریعالتفریع  وغزارةوغزارة  النموالنمو  بقوةبقوة  یمتازیمتاز
..رمادىرمادى  أزرقأزرق  األخراألخر  والنصفوالنصف  نصفیھانصفیھا  أحدأحد  فىفى  شاحبةشاحبة  صفراءصفراء  صغیرةصغیرة

::  السودانىالسودانى--٢٢
  نوعًانوعًا  وأكبروأكبر  صفراءصفراء  الحبةالحبة  أقدامأقدام  ٥٥--٣٣  منمن  إرتفاعھاإرتفاعھا  یتراوحیتراوح  قصیرةقصیرة  النباتاتالنباتات
..البلدىالبلدى  منمن



::  عملیةعملیة  تدریباتتدریبات

..الرسمالرسم  علىعلى  األجزاءاألجزاء  وبینوبین  إرسمھإرسمھ  الدخنالدخن  لنباتلنبات  نموذجًانموذجًا  أمامكأمامك- - ١١
..أجزائھاأجزائھا  مبینًامبینًا  وارسمھاوارسمھا  الساقالساق  أوراقأوراق  منمن  ورقةورقة  افصلافصل- - ٢٢
..الشكلالشكل  الكرویةالكرویة  الحبوبالحبوب  بھابھا  مبینًامبینًا  النورةالنورة  ارسمارسم- - ٣٣



))علف الفیلعلف الفیل((  ررییحشیشة النابحشیشة الناب
  (Nabier grass or elephant grass)(Nabier grass or elephant grass)  

Pennisetum PurpureumPennisetum Purpureum

  فىفى  یستمریستمر  معمرمعمر  نباتنبات  النابیرالنابیر••
  عشرةعشرة  إلىإلى  تصلتصل  مدةمدة  األرضاألرض
  كمحصولكمحصول  ویستخدمویستخدم  سنواتسنوات
..صیفىصیفى  أخضرأخضر  علفعلف



الوصف النباتى
::الجذرالجذر

..متعمقمتعمق  لیفىلیفى  

  ::الساقالساق
  حدحد  إلىإلى  تشبھتشبھ  وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  إلىإلى  الساقالساق  وینقسموینقسم  والخلفةوالخلفة  التفریعالتفریع  كثیرةكثیرة  قائمةقائمة••

..  السكرالسكر  قصبقصب  كبیركبیر
  وبعدوبعد  بوصةبوصة  حوالىحوالى  وسمكھاوسمكھا  قدمقدم  ١٢١٢  ::٦٦  منمن  طولھاطولھا  یبلغیبلغ  مصمتةمصمتة  غضةغضة  الساقالساق••

  ویمكنویمكن  خلفةخلفة  ٥٠٥٠  لحوالىلحوالى  عددهعدده  یصلیصل  الخلفاتالخلفات  منمن  كبیركبیر  عددعدد  ینموینمو  مباشرةمباشرة  الحشالحش
..الجوالجو  لدفئلدفئ  تبعًاتبعًا  سنویًاسنویًا  حشاتحشات٤٤  ::٢٢  أخذأخذ  ویمكنویمكن  أخذأخذ



    ::الورقةالورقة
  ویشبھویشبھ  قدمقدم  ٣٣  ::١١  منمن  النصلالنصل  طولطول  ویتراوحویتراوح  عریضعریض  نصلھانصلھا  غمدیھغمدیھ••

  المراحلالمراحل  فىفى  خصوصًاخصوصًا  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  السكرالسكر  قصبقصب  ورقةورقة  النصلالنصل
..النباتالنبات  حباتحبات  منمن  المتقدمةالمتقدمة



))حشیشة النابیرحشیشة النابیر((النورة فى علف الفیل النورة فى علف الفیل 



::التكاثرالتكاثر
..كالقصبكالقصب  عقلعقل  إلىإلى  الساقالساق  بتقطیعبتقطیع  خضریًاخضریًا  یتكاثریتكاثر      

::  العملیةالعملیة  النماذجالنماذج••
الرسم؟الرسم؟  علىعلى  أجزاؤهأجزاؤه  ووضحووضح  ارسمھارسمھ  النابیرالنابیر  حشیشةحشیشة  نباتنبات  أمامكأمامك- - ١١
الفیل؟الفیل؟  علفعلف  نباتنبات  فىفى  التكاثرالتكاثر  كیفیةكیفیة--٢٢
أمامك؟أمامك؟  الذىالذى  الفیلالفیل  علفعلف  نباتنبات  فىفى  واألوراقواألوراق  الساقالساق  صفصف  - - ٣٣



الدنیبةالدنیبة
Echinochloa crus Echinochloa crus ––galligalli

(Barngard grass or water grass)(Barngard grass or water grass)

  للعلفللعلف  كمحصولكمحصول  زرعزرع  إذاإذا  األرزاألرز  مثلمثل  مائیةمائیة  بیئةبیئة  إلىإلى  تحتاجتحتاج  حولیةحولیة  النباتاتالنباتات••
  الخضراءالخضراء  المادةالمادة  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  ویعطىویعطى  بغزارةبغزارة  ینموینمو  حیثحیث  األخضراألخضر

..القاعدةالقاعدة  منمن  كثیرًاكثیرًا  یتفرعیتفرع  سمسم  ١٥٠١٥٠--١٠٠١٠٠  إلىإلى  الطولالطول  فىفى  یصلیصل  النباتالنبات

  أكثرأكثر  ألنھألنھ  اإلستصالحاإلستصالح  حدیثةحدیثة  الملحیةالملحیة  األراضىاألراضى  فىفى  النباتالنبات  ھذاھذا  یزرعیزرع••
  الال  حیثحیث  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  األرزاألرز  نباتنبات  منمن  والعطشوالعطش  للملوحةللملوحة  تحمًالتحمًال
..األرزاألرز  زراعةزراعة  نجاحنجاح  یمكنیمكن



شكل یوضح المظھر العام لنبات الدینیبةشكل یوضح المظھر العام لنبات الدینیبة



الوصف النباتىالوصف النباتى

    ::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  

  إلىإلى  وتتفرعوتتفرع  غلیظةغلیظة  عدیدةعدیدة  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  أماأما  ثالثةثالثة  عددھاعددھا  األولیةاألولیة  الجذورالجذور  
  منمن  وتعمیقًاوتعمیقًا  سمكًاسمكًا  أكثرأكثر  لیفىلیفى  عامعام  بوجھبوجھ  الجذرىالجذرى  والمجموعوالمجموع  صغیرةصغیرة  أفرعأفرع
..األرزاألرز  جذورجذور



::الساقالساق  
  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  منمن  كثیرًاكثیرًا  تتفرعتتفرع  جوفاءجوفاء  اسطوانیةاسطوانیة  رفیعةرفیعة  قائمةقائمة  

  الساقالساق  وعقدوعقد  وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  منمن  الساقالساق  ویتكونویتكون  فوقھافوقھا  منمن  وكذلكوكذلك
..األرزاألرز  سیقانسیقان  منمن  أغلظأغلظ  الدنیبةالدنیبة  وسیقانوسیقان  األرزاألرز  فىفى  ممامما  أضخمأضخم

    ::األوراقاألوراق  
  أنھاأنھا  إالإال  األرزاألرز  أوراقأوراق  مثلمثل  األضالعاألضالع  متوازىمتوازى  والتعریقوالتعریق  بسیطةبسیطة  غمدیةغمدیة  

  الوسطىالوسطى  العرقالعرق  ولونولون  الملمسالملمس  ناعمناعم  والنصلوالنصل  واألذناتواألذنات  ،،  اللسیناللسین  عدیمةعدیمة
..األرزاألرز  منمن  وضوحًاوضوحًا  أكثرأكثر  وھووھو  العلوىالعلوى  السطحالسطح  منمن  غضغض  أبیضأبیض



::  النورةالنورة  
. سفا ذات والسنیبالت طرفیة دالیة عنقودیة  ••
 شمراخ من واحد جانب على أربعة أو صفین فى السنیبالت توجد•

.النورة
. مذكرة السفلى أما خنثى منھا العلیا زھرتان سنیبلة بكل•
 ستة فلھ األرز عكس على النجیلیات كباقى أسدیة ثالث الخنثى للزھرة •

.أسدیة

  



::  البذرةالبذرة

  ومغلفةومغلفة  الشكلالشكل  بیضیةبیضیة  األرزاألرز  حبةحبة  منمن  أصغرأصغر  برةبرة––  ثمرةثمرة--حبةحبة  ••
..القمةالقمة  المدببةالمدببة  اللوناللون  السمراءالسمراء  بالعصافاتبالعصافات

  كغذاءكغذاء  تستخدمتستخدم  الفاتحةالفاتحة  األصفراألصفر  ولونھاولونھا  بلمعانھابلمعانھا  الدنیبةالدنیبة  حبةحبة  تتمیزتتمیز  ••
..والدواجنوالدواجن  للطیورللطیور

  



::التلقیحالتلقیح
..ذاتىذاتى  التلقیحالتلقیح  

::  العملیةالعملیة  النماذجالنماذج  
..الرسمالرسم  علىعلى  المختلفةالمختلفة  أجزائھأجزائھ  وبینوبین  إرسمھإرسمھ  الدنیبةالدنیبة  نباتنبات  أمامكأمامك--  ١١
..واألرزواألرز  الدنیبةالدنیبة  نباتنبات  بینبین  تمیزتمیز  كیفكیف--  ٢٢
    الدنیبةالدنیبة  فىفى  والحبوبوالحبوب  والزھرةوالزھرة  السنیبلةالسنیبلة  إفحصإفحص--  ٣٣



شكل یوضح الورقة والساق والنورات فى الدنیبةشكل یوضح الورقة والساق والنورات فى الدنیبة



  Torpedograss(Torpedograss)((  األمشوط أوالنسیلةاألمشوط أوالنسیلة
Panicum repensPanicum repens

  ذاتذات  المدادةالمدادة  الطویلةالطویلة  بسیقانھبسیقانھ  ویتمیزویتمیز  معمرمعمر  نباتنبات  النسیلةالنسیلة  أوأو  األمشوطاألمشوط••
..  المنتفخةالمنتفخة  الریزوماتالریزومات

  علفًاعلفًا  إلستعمالھإلستعمالھ  ویزرعویزرع  المیاهالمیاه  مجارىمجارى  فىفى  ینموینمو  مائىمائى  النباتالنبات  ھذاھذا••
..  الصیفالصیف  زمنزمن  للماشیةللماشیة  أخضرأخضر

  تتحملھتتحملھ  ممامما  أكثرأكثر  العطشالعطش  وكذلكوكذلك  وقلویتھاوقلویتھا  األرضاألرض  ملوحةملوحة  یتحملیتحمل••
..الدنیبةالدنیبة

  حالةحالة  فىفى  حشاتحشات  ٤٤--٣٣  ویعطىویعطى  السیقانالسیقان  بأجزاءبأجزاء  أوأو  بالبذرةبالبذرة  النباتالنبات  یتكاثریتكاثر••
..المبكرةالمبكرة  الزراعةالزراعة



شكل یوضح المنظر العام والساق والورقة والنورة لنبات األمشوطشكل یوضح المنظر العام والساق والورقة والنورة لنبات األمشوط



الوصف النباتىالوصف النباتى

::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع••
  وعندماوعندما  باألرضباألرض  المدفونةالمدفونة  الساقالساق  عقدعقد  منمن  تخرجتخرج  لیفیةلیفیة  عرضیةعرضیة  النباتالنبات  جذورجذور  

  ینموینمو  كماكما  جذورجذور  منھامنھا  تنموتنمو  الرطبةالرطبة  باألرضباألرض  الساقالساق  عقدعقد  منمن  عقدةعقدة  أیةأیة  تتصلتتصل
..دعامیةدعامیة  جذورًاجذورًا  لھلھ  أنأن  كماكما  قائمةقائمة  ساقًاساقًا  مكونًامكونًا  العقدةالعقدة  ھذهھذه  علىعلى  الموجودالموجود  البرعمالبرعم

::الساقالساق••
    حوالىحوالى  إلىإلى  ترتفعترتفع  قدقد  وسیقانوسیقان  عرضیةعرضیة  جذورجذور  عقدھاعقدھا  منمن  یخرجیخرج  مدادةمدادة  ریزومیةریزومیة  

..متضخمةمتضخمة  عقدةعقدةوالوال  مترًامترًا  ٥٥..١١



::الورقةالورقة••
ذات غمد یغطى السالمیة لونھ مائل للحمرة علیھ شعور بیضاء وتكون ذات غمد یغطى السالمیة لونھ مائل للحمرة علیھ شعور بیضاء وتكون   

غزیرة قرب العقدة والنصل ضیق طویل عند موضع إتصال النصل غزیرة قرب العقدة والنصل ضیق طویل عند موضع إتصال النصل 
..بالغمد یوجد لسین وزغب بالسطح الداخلى ولیس للورقة أذناتبالغمد یوجد لسین وزغب بالسطح الداخلى ولیس للورقة أذنات

::النورةالنورة••
سنبلة مركبة دالیة قائمة غیر مداله تتكون من محور رئیسى یحمل فروعًا سنبلة مركبة دالیة قائمة غیر مداله تتكون من محور رئیسى یحمل فروعًا   

..وتوجد السنیبالت مرتبة على المحور الرئیسى واألفرعوتوجد السنیبالت مرتبة على المحور الرئیسى واألفرع
..السنیبالت ذات سفا وبداخل كل سنیبلة زھرة واحدةالسنیبالت ذات سفا وبداخل كل سنیبلة زھرة واحدة  



::النماذج العملیةالنماذج العملیة  

إرسم منظرًا عامًا لنبات النسیلة مبینًا السوق المدادة والقائمة وأكتب إرسم منظرًا عامًا لنبات النسیلة مبینًا السوق المدادة والقائمة وأكتب --  ١١
..األجزاء على الرسماألجزاء على الرسم

..إنزع ورقة ثم افحصھا وارسم شكًال لھا مبینًا علیھ األجزاءإنزع ورقة ثم افحصھا وارسم شكًال لھا مبینًا علیھ األجزاء--  ٢٢



))النسیلةالنسیلة((شكل یوضح أجزاء نبات األمشوط شكل یوضح أجزاء نبات األمشوط 


