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محاصیل العلف األخضرمحاصیل العلف األخضر
FORAGE CROPSFORAGE CROPS

ØØ  بصفةبصفة  الخضرىالخضرى  مجموعھامجموعھا  علىعلى  الحصولالحصول  بغرضبغرض  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  تزرعتزرع  
  --  دریسدریس((  محفوظةمحفوظة  أوأو  طازجةطازجة  صورةصورة  فىفى  إماإما  الحیوانالحیوان  لتغذیةلتغذیة  أساسیةأساسیة
..األھمیةاألھمیة  فىفى  التالیةالتالیة  المرتبةالمرتبة  للتقاوىللتقاوى  البذورالبذور  إنتاجإنتاج  ویحتلویحتل  ..))سیالجسیالج



محاصیل العلف األخضرمحاصیل العلف األخضر
FORAGE CROPSFORAGE CROPS

::األخضراألخضر  العلفالعلف  نباتاتنباتات  فىفى  توافرھاتوافرھا  الواجبالواجب  الصفاتالصفات
  العالیةالعالیة  والجودةوالجودة  المرتفعالمرتفع  المحصولالمحصول--١١
    الحیوانالحیوان  قبلقبل  منمن  مستساغةمستساغة  الطعمالطعم  جیدةجیدة  تكونتكون  أنأن--٢٢
      فىفى  التربةالتربة  تغطیةتغطیة  وسرعةوسرعة  المتتالیةالمتتالیة  الحشاتالحشات  منمن  عددعدد  إعطاءإعطاء  علىعلى  القدرةالقدرة  لھالھا--٣٣

    قلیلةقلیلة  فترةفترة
  التقاوىالتقاوى  منمن  عالیةعالیة  كمیةكمیة  وإنتاجوإنتاج  والمنتظموالمنتظم  السریعالسریع  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  العالیةالعالیة  القدرةالقدرة--٤٤
..نموھانموھا  معدلمعدل  بزیادةبزیادة  الحشائشالحشائش  منافسةمنافسة  علىعلى  العالیةالعالیة  القدرةالقدرة--٥٥
الحیوانالحیوان  بصحةبصحة  الضارةالضارة  والموادوالمواد  السامةالسامة  الموادالمواد  منمن  خالیةخالیة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب--٦٦
  والعناصروالعناصر  والبروتیناتوالبروتینات  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  حیثحیث  منمن  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  ارتفاعارتفاع--٧٧

  الغذائیةالغذائیة
  إلىإلى  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  وارتفاعوارتفاع  الجذرالجذر  إلىإلى  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  نسبةنسبة  ارتفاعارتفاع--٨٨

    ..الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع



  الجذرالجذر  تحللتحلل  منمن  األزوتیةاألزوتیة  الموادالمواد  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  زراعتھازراعتھا  عنعن  ینتجینتج١١..
  إنتاجیةإنتاجیة  فىفى  یؤثریؤثر  وو  التربةالتربة  خصوبةخصوبة  منمن  یزیدیزید  ممامما  النباتاتالنباتات  وبقایاوبقایا

    ..الزراعیةالزراعیة  بالدورةبالدورة  التالیةالتالیة  المحاصیلالمحاصیل
    ..والتھویةوالتھویة  الصرفالصرف  منمن  التربةالتربة  خواصخواص  تحسینتحسین  علىعلى  یعملیعمل٢٢..
  علىعلى  التربةالتربة  تحافظتحافظ  وبالتالىوبالتالى  االنجرافاالنجراف  منمن  التربةالتربة  علىعلى  تحافظتحافظ٣٣..

..خصوبتھاخصوبتھا

فوائد زراعة محاصیل العلف األخضرفوائد زراعة محاصیل العلف األخضر



تقسیم محاصیل العلف األخضر فى مصرتقسیم محاصیل العلف األخضر فى مصر

ØØشتویةشتویة  علفعلف  محاصیلمحاصیل        
..الجلبانالجلبان  - -   المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  ::بقولیةبقولیة  ))أأ((
    الفالرسالفالرس  ::نجیلیةنجیلیة  ))بب((
ØØالصیفیةالصیفیة  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل::

..الكشرنجیجالكشرنجیج  ــ  العلفالعلف  لوبیالوبیا  ::بقولیةبقولیة  ))أأ((
..الدنیبةالدنیبة  ــ  الدخنالدخن  ــ  األمشوطاألمشوط  ــ  السكریةالسكریة  الذرةالذرة  ::نجیلیةنجیلیة  ))بب((
ØØمعمرةمعمرة  علفعلف  محاصیلمحاصیل      

..الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ::بقولیةبقولیة  ))أأ((
..الفیلالفیل  علفعلف  ::نجیلیةنجیلیة  ))بب((



::راحیةراحیة  مركبةمركبة  األوراقاألوراق--١١
  مالصقةمالصقة  األذناتاألذنات  الحافةالحافة  كاملةكاملة  بیضاویةبیضاویة  الوریقاتالوریقات  ثالثیةثالثیة--أأ

البرسیمالبرسیم……  للصنفللصنف
  واحدةواحدة  نقطةنقطة  منمن  جمیعھاجمیعھا  تخرجتخرج  وریقاتوریقات  ٩٩  ::٥٥  منمن  للورقةللورقة--بب

  كاملةكاملة  بیضیةبیضیة  والوریقاتوالوریقات  طویلةطویلة  وأذناتوأذنات  طویلطویل  ..عنقعنق  وللورقةوللورقة
..الترمسالترمس………………  الحافةالحافة

التمییز بین محاصیل العلف البقولیة تبعًا لصفات  التمییز بین محاصیل العلف البقولیة تبعًا لصفات  
األوراقاألوراق



التمییز بین محاصیل العلف البقولیة تبعًا لصفات  التمییز بین محاصیل العلف البقولیة تبعًا لصفات  
األوراقاألوراق

::  ریشیةریشیة  مركبةمركبة  األوراقاألوراق--٢٢
    محالقمحالق  یوجدیوجد  الال١١..
ثالثیةثالثیة٢٢..
  الورقةالورقة  مسننةمسننة  العلوىالعلوى  المثلثالمثلث  فىفى  الحافةالحافة  ضیقةضیقة  بیضاویةبیضاویة  الوریقةالوریقة٣٣..

..الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم…………  عنقعنق  ذاتذات  الوسطیةالوسطیة  الوریقةالوریقة  غمدیةغمدیة
  األذناتاألذنات  وبریةوبریة  الوریقاتالوریقات  مسننةمسننة  البیضةالبیضة  الوریقاتالوریقات  حوافحواف  جمیعجمیع٤٤..

..الحلبةالحلبة  …………صغیرةصغیرة
..  الكشرنجیجالكشرنجیج…………  قلبیةقلبیة  الوریقاتالوریقات٥٥..
  محالقمحالق  إلىإلى  متحورةمتحورة  والطرفیةوالطرفیة  ثالثیةثالثیة  الورقةالورقة  طرفىطرفى  محالقمحالق  یوجدیوجد٦٦..

..الجلبانالجلبان…………  متفرعمتفرع



توزیع الحیاة النباتیة على الیابستوزیع الحیاة النباتیة على الیابس

ØØحیویةحیویة  عواملعوامل((  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  لتأثیرلتأثیر  وفقًاوفقًا  النباتیةالنباتیة  الحیاةالحیاة  تقسمتقسم  
  األولاألول  المتحكمالمتحكم  المناخالمناخ  ویعتبرویعتبر  رئیسیةرئیسیة  مجموعاتمجموعات  ثالثثالث  إلىإلى  ))وحیویةوحیویة  وأرضیةوأرضیة

..الیابسالیابس  علىعلى  النباتیةالنباتیة  الحیاةالحیاة  توزیعتوزیع  فىفى
    الغاباتالغابات  مناطقمناطق١١..

..األرضاألرض  مساحةمساحة  منمن  %%٢٧٢٧  نحونحو  وتحتلوتحتل
  ::  والمحاصیلوالمحاصیل  المراعىالمراعى  مناطقمناطق٢٢..

..األرضاألرض  مساحةمساحة  جملةجملة  منمن  %%٢٠٢٠  والمراعىوالمراعى  %%١٠١٠  المحاصیلالمحاصیل  تغطىتغطى
::  الصحارىالصحارى  مناطقمناطق٣٣..

  مساحةمساحة  جملةجملة  منمن  %%٤٣٤٣  نحونحو  وتمثلوتمثل  الزراعةالزراعة  منمن  الخالیةالخالیة  األرضاألرض  وھىوھى  
..األرضاألرض



البرسیم المصرىالبرسیم المصرى
Egyptian clover or berseemEgyptian clover or berseem

Trifolium alexandrinum Trifolium alexandrinum 

ØØوھووھو  ..حولىحولى  عشبىعشبى  البرسیمالبرسیم  نباتنبات  
  األخضراألخضر  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  أھمأھم  یعتبریعتبر
  علفًاعلفًا  أیضًاأیضًا  یستعملیستعمل  كماكما  مصرمصر  فىفى
  محدودةمحدودة  وبدرجةوبدرجة  ))الدریسالدریس((  جافًاجافًا
  یستعملیستعمل  كماكما  ))سیالجسیالج((  مكمورًامكمورًا  علفًاعلفًا
..الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  فىفى  األحمراألحمر  ھھتبنتبن
ØØفىفى  ھامًاھامًا  مركزًامركزًا  یحتلیحتل  فھوفھو  ولذلكولذلك  

  كمحصولكمحصول  ویزرعویزرع  الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة
  محافظاتمحافظات  أغلبأغلب  فىفى  رئیسىرئیسى

..الجمھوریةالجمھوریة



الوصف النباتىالوصف النباتى

::  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع--١١
ØØحسبحسب  علىعلى  تعمقھتعمقھ  درجةدرجة  یختلفیختلف  متعمقمتعمق  وتدىوتدى  أصلىأصلى  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  

  الصنفالصنف  ھوھو  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  نمونمو  فىفى  األصنافاألصناف  أقوىأقوى  أنأن  فنجدفنجد  الصنفالصنف
  تحتتحت  العلوىالعلوى  جزئھجزئھ  فىفى  سمكھسمكھ  یبلغیبلغ  الصعیدىالصعیدى  الصنفالصنف  ھوھو  وأقلھاوأقلھا  الفحلالفحل
  منمن  ویخرجویخرج  بسرعةبسرعة  یستدقیستدق  ثمثم  األصلیةاألصلیة  الساقالساق  سمكسمك  مباشرةمباشرة  التربةالتربة  سطحسطح
  الماءالماء  بامتصاصبامتصاص  تقومتقوم  التيالتي  الثانویةالثانویة  الجذورالجذور  منمن  مجموعةمجموعة  األصلىاألصلى  الجذرالجذر
  ودرجةودرجة  حجمحجم  یزدادیزداد  وعمومًاوعمومًا  التربةالتربة  فىفى  النباتالنبات  تثبیتتثبیت  جانبجانب  إلىإلى  والغذاءوالغذاء
    ..العمرالعمر  فىفى  النباتالنبات  بتقدمبتقدم  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  انتشارانتشار



ØØ ینمو على الجذر الوتدى ینمو على الجذر الوتدى
والجذور الجانبیة عقد بكتیریة والجذور الجانبیة عقد بكتیریة 

واضحة تكثر على األجزاء العلیا واضحة تكثر على األجزاء العلیا 
وعلى األخص عند موضع وعلى األخص عند موضع 

..خروج الجذور الجانبیةخروج الجذور الجانبیة
ØØ وكلما زاد عدد الحشات زاد وكلما زاد عدد الحشات زاد

.  .  تفرع الجذور وانتشارھاتفرع الجذور وانتشارھا

الوصف النباتىالوصف النباتى



StemStem  ::الساقالساق
ØØالجزءالجزء  ھىھى  البرسیمالبرسیم  نباتنبات  فىفى  الساقالساق  

  والساقوالساق  األوراقاألوراق  جانبجانب  إلىإلى  اإلقتصادىاإلقتصادى
    مجوفةمجوفة  رخوةرخوة  عصیریةعصیریة  قائمةقائمة  البرسیمالبرسیم  فىفى

  والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  تتكونتتكون
  والسالمیاتوالسالمیات  مصمتةمصمتة  العقدالعقد  واضحةواضحة  الغیرالغیر
  قمةقمة  ذاتذات  الشعبةالشعبة  وحیدةوحیدة  والساقوالساق  جوفاءجوفاء
..محدودمحدود  غیرغیر  ونموونمو  نامیةنامیة

الوصف النباتىالوصف النباتى



ØØبشعیراتبشعیرات  مغطاةمغطاة  حداثتھاحداثتھا  فىفى  لسالمیاتلسالمیاتاا  
  تتالشىتتالشى  أنأن  إلىإلى  استطالتاستطالت  كلماكلما  تأخذتأخذ  غزیرةغزیرة
  والسالمیاتوالسالمیات  الكاملالكامل  طولھاطولھا  السالمیةالسالمیة  تبلغتبلغ  عندماعندما

  ثمثم  جدًاجدًا  قصیرةقصیرة  ))والثانیةوالثانیة  األولىاألولى((  القاعدیةالقاعدیة
  القصرالقصر  فىفى  تأخذتأخذ  ثمثم  التالیةالتالیة  السالمیاتالسالمیات  تستطیلتستطیل

  السالمیاتالسالمیات  تكونتكون  حیثحیث  القمةالقمة  منمن  اقتربنااقتربنا  كلماكلما
..الكاملالكامل  طولھاطولھا  بعدبعد  تبلغتبلغ  لملم  نمونمو  طورطور  فىفى
ØØ٥٠٥٠بینبین  ماما  الغالبالغالب  فىفى  الساقالساق  طولطول  ویبلغویبلغ––    

  الصنفالصنف  نوعنوع  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك  سمسم  ١٠٠١٠٠
إلخإلخ… … الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  والتربةوالتربة

الوصف النباتىالوصف النباتى



::التفریعالتفریع
ØØالساقالساق  علىعلى  ورقةورقة  كلكل  إبطإبط  فىفى  واحدواحد  برعمبرعم  یوجدیوجد  

  ھذهھذه  سلوكسلوك  ویختلفویختلف  أیضًاأیضًا  فلقةفلقة  كلكل  إبطإبط  وفىوفى
  تشابةتشابة  منمن  الرغمالرغم  علىعلى  أخرأخر  إلىإلى  صنفصنف  منمن  البراعمالبراعم
..المورفولوجىالمورفولوجى  الوصفالوصف  فىفى  األصنافاألصناف  ھذهھذه
ØØالبراعمالبراعم  تنشطتنشط  الحشاتالحشات  متعددةمتعددة  األصنافاألصناف  ففىففى  

  أوأو  والورقتینوالورقتین  الفلقتینالفلقتین  إبطإبط  فىفى  الموجودةالموجودة  القاعدیةالقاعدیة
  أماأما  ..قاعدیةقاعدیة  فروعفروع  عنھاعنھا  فیتكشففیتكشف  األولىاألولى  الثالثالثالث
..األحوالاألحوال  أغلبأغلب  فىفى  ساكنةساكنة  فتظلفتظل  البراعمالبراعم  بقیةبقیة

الوصف النباتىالوصف النباتى



::التفریعالتفریع
ØØاألولىاألولى  النموالنمو  فترةفترة  نھایةنھایة  قربقرب  والنمووالنمو  التكشفالتكشف  فىفى  النشیطةالنشیطة  القاعدیةالقاعدیة  البراعمالبراعم  تبدأتبدأ  

..الحشاتالحشات  باقىباقى  فىفى  وھكذاوھكذا  الثانیةالثانیة  الحشةالحشة  محصولمحصول  لتكونلتكون  ذلكذلك  بعدبعد  تنموتنمو  التىالتى  وھىوھى
ØØالموجودةالموجودة  البراعمالبراعم  تنشطتنشط  حیثحیث  الصعیدىالصعیدى  الصنفالصنف  فىفى  البراعمالبراعم  سلوكسلوك  یختلفیختلف  بینمابینما  

  القاعدیةالقاعدیة  البراعمالبراعم  تنشطتنشط  ذلكذلك  جانبجانب  إلىإلى  الجانبیةالجانبیة  األفرعاألفرع  وتعطىوتعطى  األوراقاألوراق  آباطآباط  فىفى
..محدودمحدود  القاعدىالقاعدى  التفریعالتفریع  ولكنولكن  القاعدیةالقاعدیة  األفرعاألفرع  وتعطىوتعطى

ØØفىفى  الموجودةالموجودة  وخاصةوخاصة  الساقالساق  علىعلى  الموجودةالموجودة  البراعمالبراعم  فتنشطفتنشط  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  فىفى  أماأما  
  القاعدیةالقاعدیة  علىعلى  الموجودةالموجودة  البراعمالبراعم  وتظلوتظل  الجانبیةالجانبیة  األفرعاألفرع  وتعطىوتعطى  منھمنھ  العلوىالعلوى  الثلثالثلث
  نمونمو  فترةفترة  الفحلالفحل  للبرسیمللبرسیم  فإنفإن  وبالتالىوبالتالى  النباتاتالنباتات  حشتحشت  ولوولو  حتىحتى  سكونسكون  حالةحالة  فىفى

    ..واحدةواحدة  خضرىخضرى

الوصف النباتىالوصف النباتى



::  األوراقاألوراق
ØØساقساق  علىعلى  األولىاألولى  الخضریةالخضریة  الورقةالورقة  

  جمیعجمیع  بخالفبخالف((  األصلیةاألصلیة  البرسیمالبرسیم
  معنقةمعنقة  الحافةالحافة  كاملةكاملة  بسیطةبسیطة  ))األوراقاألوراق

  بیضىبیضى  ونصلھاونصلھا  مستدیمتینمستدیمتین  أذنتینأذنتین  ذاتذات
  عندعند  یوجدیوجد  وو  ،،  التعریقالتعریق  شبكىشبكى  مستدیرمستدیر
  العرقالعرق  عندهعنده  ینتھىینتھى  انخفاضانخفاض  قمتھقمتھ

  األوراقاألوراق  باقىباقى  عنعن  قصیرقصیر  وھووھو  الوسطىالوسطى
    ..األخرىاألخرى

الوصف النباتىالوصف النباتى



::  األوراقاألوراق
ØØوریقاتوریقات  ثالثثالث  علىعلى  تحتوىتحتوى  ریشیةریشیة  مركبةمركبة  فھىفھى  األوراقاألوراق  بقیةبقیة  أماأما  ،،  

..الحافةالحافة  كاملةكاملة  متطاولةمتطاولة  بیضاویةبیضاویة  والوریقةوالوریقة
ØØالسالمیةالسالمیة  قاعدةقاعدة  حولحول  األذنتیناألذنتین  تلتفتلتف  كماكما  بیضاویةبیضاویة  طویلةطویلة  األذناتاألذنات  

  أطرافھاأطرافھا  بأنبأن  البرسیمالبرسیم  أذناتأذنات  وتتمیزوتتمیز  القصیرالقصیر  الغمدالغمد  یشبھیشبھ  ماما  فتكونانفتكونان
..رمحیةرمحیة

ØØسمسم  ١٣١٣  ::٤٤  بینبین  طولھطولھ  ویتراوحویتراوح..ضعیفضعیف  بزغببزغب  مغطىمغطى  طویلطویل  والعنقوالعنق  
..الساقالساق  علىعلى  الورقةالورقة  لموضعلموضع  تبعًاتبعًا

الوصف النباتىالوصف النباتى



::النورةالنورة
ØØتسمىتسمى((  بیضىبیضى  شكلھاشكلھا  مزدحمةمزدحمة  رأسرأس  

  نھایةنھایة  فىفى  تحملتحمل  ))الصباعالصباع  أوأو  بالبلحةبالبلحة
  عددعدد  یتراوحیتراوح  والفروعوالفروع  األصلیةاألصلیة  الساقالساق

    منمن  الواحدةالواحدة  النورةالنورة  فىفى  األزھاراألزھار
    ..زھرةزھرة  ١٠٠١٠٠::  ٥٠٥٠

الوصف النباتىالوصف النباتى



  لوجودلوجود  فضیًافضیًا  أخضرأخضر  التزھیرالتزھیر  قبلقبل  لونھالونھا••
  تكتسبتكتسب  النضجالنضج  وبعدوبعد  ..علیھاعلیھا  غزیرةغزیرة  شعورشعور
    ..))السمنىالسمنى((  المصفرالمصفر  األبیضاألبیض  اللوناللون  البتالتالبتالت

الوصف النباتىالوصف النباتى



ØØالوضعالوضع  ھذاھذا  فىفى  أنھاأنھا  بمعنىبمعنى  الوضعالوضع  كاذبةكاذبة  طرفیةطرفیة  تكونتكون  أنأن  إماإما  والنورةوالنورة  
    أوأو  ،،  النامیةالنامیة  القمةالقمة  منمن  جدًاجدًا  وقریبةوقریبة  مجاورةمجاورة  ورقةورقة  إبطإبط  فىفى  تنشأتنشأ  الطرفىالطرفى
  وحاملوحامل  ،،  والفروعوالفروع  السوقالسوق  علىعلى  العلیاالعلیا  األوراقاألوراق  أباطأباط  فىفى  تنشأتنشأ  إبطیةإبطیة
  أوأو  سمسم  ٥٥  نحونحو  إلىإلى  اإلخصاباإلخصاب  بعدبعد  یستطیلیستطیل––  المبدأالمبدأ  فىفى  قصیرقصیر  النورةالنورة
    ..الثمارالثمار  تنضجتنضج  عندماعندما  أكثرأكثر

ØØاستطالاستطال  كلماكلما  تقلتقل  غزیرةغزیرة  بشعوربشعور  مغطىمغطى  وھووھو..
ØØالحشاتالحشات  متعددةمتعددة  األصنافاألصناف  أوأو  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  فىفى  النوراتالنورات  تكوینتكوین  ویبدأویبدأ  

  ..قلیًالقلیًال  أكثرأكثر  أوأو  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ١٠٠١٠٠  بعدبعد  حشحش  بدونبدون  تركتتركت  إذاإذا
  ولموضعولموضع  النموالنمو  لقوةلقوة  تبعًاتبعًا  سمسم  ٣٣  ::١١  بینبین  الناضجةالناضجة  النورةالنورة  طولطول  ویتراوحویتراوح
..النباتالنبات  علىعلى  النورةالنورة

الوصف النباتىالوصف النباتى



ØØالتناظرالتناظر  وحیدةوحیدة  خنثىخنثى  البرسیمالبرسیم  زھرةزھرة  
  وھىوھى  جافةجافة  تكونتكون  تكادتكاد  سفلیةسفلیة  فراشیةفراشیة
  النورةالنورة  أسفلأسفل  منمن  التزھیرالتزھیر  یبدأیبدأ  صغیرةصغیرة

  أوأو  محیطمحیط  كلكل  أزھارأزھار  وتتفتحوتتفتح  أعالھاأعالھا  إلىإلى
  تكونتكون  الذىالذى  الوقتالوقت  ففىففى  معًامعًا  محیطینمحیطین

  تمتم  قدقد  النورةالنورة  فىفى  السفلىالسفلى  األزھاراألزھار  فیھفیھ
  الال  العلیاالعلیا  األزھاراألزھار  تكونتكون  الكاملالكامل  تفتحھاتفتحھا
    ..البرعمىالبرعمى  طورھاطورھا  فىفى  تزالتزال

الزھرة والتزھیر الزھرة والتزھیر 



ØØأسبوعأسبوع  بینبین  تتراوحتتراوح  فترةفترة  فىفى  النورةالنورة  أزھارأزھار  جمیعجمیع  تفتحتفتح  ویتمویتم    
    منمن  أیامأیام  ثالثةثالثة  نحونحو  بعدبعد  وتسقطوتسقط  البتالتالبتالت  تجفتجف  أیامأیام  عشرةعشرة  إلىإلى
..الزھرةالزھرة  تفتحتفتح

  الزھرة والتزھیرالزھرة والتزھیر



      ::  التلقیحالتلقیح
ØØالحشراتالحشرات  بھبھ  تقومتقوم  خلطىخلطى  البرسیمالبرسیم  فىفى  التلقیحالتلقیح  

  النوراتالنورات  أنأن  ووجدووجد  ..تذكرتذكر  أھمیةأھمیة  للریاحللریاح  ولیسولیس
  إلیھاإلیھا  تنفذتنفذ  فالفال  الورقالورق  منمن  بأكیاسبأكیاس  تغلفتغلف  التيالتي

..بالمرةبالمرة  بذوربذور  تكونتكون  الال  الھواءالھواء  أوأو  الحشراتالحشرات
ØØالبذورالبذور  تكوینتكوین  نسبةنسبة  ))SeedSeed setset((  بالنوراتبالنورات    

  المتكونةالمتكونة  البذورالبذور  نسبةنسبة  أنأن  وجدوجد  فلقدفلقد  ––  منخفضةمنخفضة
  %%٧٧..٦٦٦٦  --٦٦..٢١٢١  بینبین  تتراوحتتراوح  المسقاوىالمسقاوى  فىفى
  الفحلالفحل  وفىوفى  %%٥٥..٥٠٥٠  - - ٥٥..٤٤  منمن  الصعیدىالصعیدى  وفىوفى
  وجودوجود  احتمالاحتمال  إلىإلى  یشیریشیر  ممامما  %%٧٥٧٥--٦٦..٢١٢١  بینبین
..البرسیمالبرسیم  أصنافأصناف  فىفى  جنسىجنسى  تنافرتنافر

  الزھرة والتزھیرالزھرة والتزھیر



      ::  الثمرةالثمرة
ØØمنمن  السفلىالسفلى  الجزءالجزء..متفتحةمتفتحة  غیرغیر  بقالءبقالء  الثمرةالثمرة  

  العلوىالعلوى  والجزءوالجزء  الكسرالكسر  سھلسھل  رقیقرقیق  جدارھاجدارھا
  قمةقمة  غطاءغطاء  یشبھیشبھ  ماما  یكونیكون  قوامًاقوامًا  أصلبأصلب
  والثمرةوالثمرة  ..بیكسیدیامبیكسیدیام  تسمىتسمى  وھىوھى  الثمرةالثمرة
  وھىوھى..یحمیھایحمیھا  الذىالذى  الكأسالكأس  داخلداخل  توجدتوجد

..واحدةواحدة  بذوربذور  علىعلى  العادةالعادة  فىفى  تحتوىتحتوى

  الزھرة والتزھیرالزھرة والتزھیر



عملیةعملیةتدریبات تدریبات 

::یلىیلى  لمالما  توضیحًاتوضیحًا  ارسمارسم  ثمثم  أمامكأمامك  التيالتي  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  فحصفحصاا
..الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع- - ١١
..ونوراتونورات  أوراقأوراق  منمن  علیھعلیھ  بمابما  البرسیمالبرسیم  لنباتلنبات  عامعام  منظرمنظر- - ٢٢
..المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  فىفى  والورقةوالورقة  الساقالساق- - ٣٣
..المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  فىفى  النورةالنورة- - ٤٤



..أجزائھاأجزائھا  مبینًامبینًا  البرسیمالبرسیم  زھرةزھرة- - ٥٥
..    ))التفریعالتفریع  حیثحیث  منمن((  والصعیدىوالصعیدى  والمسقاوىوالمسقاوى  الفحلالفحل  بینبین  الفرقالفرق  ماما- - ٦٦
..المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  فىفى  النموالنمو  فتراتفترات  عنعن  تكلمتكلم- - ٧٧
..النموالنمو  فتراتفترات  یوضحیوضح  تخطیطىتخطیطى  شكلشكل- - ٨٨
..والمسقاوىوالمسقاوى  الفحلالفحل  بذوربذور  منمن  كلكل  بینبین  تمیزتمیز  كیفكیف- - ٩٩

عملیةعملیةتدریبات تدریبات 



البرسیم الحجازىالبرسیم الحجازى
Medicage sativaMedicage sativa ,, L .L .

Alfalfa or LucerneAlfalfa or Lucerne

ØØ البرسیم الحجازى أحد البرسیم الحجازى أحد
محاصیل العلف التي تزرع محاصیل العلف التي تزرع 
فى مصر على نطاق ضیق فى مصر على نطاق ضیق 
وھو نبات یمكث باألرض وھو نبات یمكث باألرض 
  ٩٩فترة طویلة قد تصل إلى فترة طویلة قد تصل إلى 

سنوات إذا أعتنى بریھ سنوات إذا أعتنى بریھ 
وتسمیده ومقاومة الحشائش وتسمیده ومقاومة الحشائش 

بھ وتقل كمیة المحصول بعد بھ وتقل كمیة المحصول بعد 
..العام السادس من الزراعةالعام السادس من الزراعة



ØØفرعًافرعًا  ٢٠٢٠--٥٥  منمن  تتراوحتتراوح  فروعفروع  عدةعدة  إلىإلى  أسفلأسفل  منمن  الساقالساق  یتفرعیتفرع  
  بعضبعض  فىفى  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  إلىإلى  یتفرعیتفرع  وقدوقد  بغزارةبغزارة  األوراقاألوراق  علیھاعلیھا  توجدتوجد

    ..نادرًانادرًا  وھذاوھذا  مائةمائة  إلىإلى  الفروعالفروع  عددعدد  یصلیصل  ربماربما  حیثحیث  األحیاناألحیان
ØØالكرسىالكرسى  تسمىتسمى  الساقالساق  أسفلأسفل  منمن  الفروعالفروع  خروجخروج  منطقةمنطقة  CrownCrown  

  تحتھتحتھ  أوأو  مباشرةمباشرة  األرضاألرض  سطحسطح  عندعند  تكونتكون  أنأن  إماإما  المنطقةالمنطقة  وھذهوھذه
  علىعلى  القدیمةالقدیمة  الفروعالفروع  نمونمو  تمامتمام  بعدبعد  الجدیدةالجدیدة  البراعمالبراعم  وتنمووتنمو  بقلیلبقلیل
..حشھاحشھا  بعدبعد  أوأو  الساقالساق

البرسیم الحجازىالبرسیم الحجازى
Medicage sativaMedicage sativa , L ., L .

Alfalfa or LucerneAlfalfa or Lucerne



شكل یوضح مراحل النمو فى البرسیم الحجازىشكل یوضح مراحل النمو فى البرسیم الحجازى



الوصف النباتىالوصف النباتى

::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع--١١
ØØإلىإلى  كثیرًاكثیرًا  متعمقمتعمق  وتدىوتدى  أصلىأصلى  جذرجذر  

  فىفى  أمتارأمتار  ثالثةثالثة  إلىإلى  یصلیصل  قدقد  حیثحیث  أسفلأسفل
    السنواتالسنوات  فىفى  یصلیصل  وقدوقد  األولىاألولى  السنةالسنة
  ..أمتارأمتار١٠١٠--٨٨  التالیةالتالیة

ØØالفروعالفروع  منمن  قلیلقلیل  عددعدد  منھمنھ  ویخرجویخرج  
..األخرىاألخرى  ھىھى  تتعمقتتعمق  التيالتي  الجانبیةالجانبیة

ØØبوظیفتھبوظیفتھ  قائمًاقائمًا  األصلىاألصلى  الجذرالجذر  یستمریستمر  
    ویوجدویوجد  ..باألرضباألرض  النباتالنبات  بقاءبقاء  مدةمدة  طولطول
  الجذورالجذور  وكذلكوكذلك  األصلىاألصلى  الجذرالجذر  علىعلى

..بكتیریةبكتیریة  عقدعقد  الجانبیةالجانبیة



  ::  الساقالساق
ØØمتفرعةمتفرعة  مصمتةمصمتة  تكونتكون  تكادتكاد  رفیعةرفیعة  مضلعةمضلعة  قائمةقائمة  

  ویبلغویبلغ  أسفلأسفل  منمن  بغزارةبغزارة  ولكنولكن  أعلىأعلى  منمن  قلیًالقلیًال
  ٣٣  نحونحو  وقطرھاوقطرھا  سمسم  ٩٠٩٠--٦٠٦٠  منمن  النباتالنبات  إرتقاعإرتقاع

..سمسم
ØØمنطقةمنطقة  منمن  بغزارةبغزارة  الرئیسیةالرئیسیة  السیقانالسیقان  وتتفرعوتتفرع  

  التفریعالتفریع  أنأن  ولوولو  بدورھابدورھا  الفروعالفروع  ھذهھذه  وتتفرعوتتفرع  التاجالتاج
  ولكنھولكنھ  الزراعةالزراعة  منمن  األولاألول  العامالعام  فىفى  بطیئًابطیئًا  یكونیكون
..الحشالحش  بتوالىبتوالى  یزدادیزداد

الوصف النباتىالوصف النباتى



::  األوراقاألوراق
ØØ  مرتبةمرتبة  معنقةمعنقة  ثالثیةثالثیة  مركبةمركبة  الورقةالورقة  

    ..بالتبادلبالتبادل  الساقالساق  علىعلى
ØØالعنقالعنق  لقاعدةلقاعدة  مغلفةمغلفة  كبیرةكبیرة  واألذناتواألذنات..
ØØفىفى  بوضوحبوضوح  مسننةمسننة  ضیةضیةییبب  الوریقاتالوریقات  

..العلوىالعلوى  ثلثھاثلثھا

الوصف النباتىالوصف النباتى



    ::واألزھارواألزھار  النورةالنورة
    بطیةبطیةإإالنورة رأسیة النورة رأسیة ••

واألزھار بنفسجیة أو واألزھار بنفسجیة أو 
قرنفلیة أو مبرقشة قرنفلیة أو مبرقشة 
..وتوجد فى مجامیعوتوجد فى مجامیع

الوصف النباتىالوصف النباتى



::  الثمرةالثمرة
ØØحولحول  یلتفیلتف  حلزونىحلزونى  قرنقرن  الثمرةالثمرة  

  ویحتوىویحتوى  اللفاتاللفات  منمن  عددعدد  بعضةبعضة
..بذوربذور  ٨٨--١١  منمن  المعتادالمعتاد  فىفى

  ::البذرةالبذرة  
ØØولونھاولونھا  الشكلالشكل  كلویةكلویة  البذورالبذور  

..مخضرمخضر  أصفرأصفر

الوصف النباتىالوصف النباتى



::  التلقیحالتلقیح
  %%٢٠٢٠- - ٥٥  حوالىحوالى  فىفى  الذاتىالذاتى  التلقیحالتلقیح  یتمیتم  قدقد  حیثحیث  %%٩٠٩٠--٨٠٨٠  منمن  بنسبةبنسبة  خلطىخلطى  التلقیحالتلقیح••

    ..األزھاراألزھار  منمن

الوصف النباتىالوصف النباتى



ØØعلىعلى  الضغطالضغط  علىعلى  الحشرةالحشرة  ثقلثقل  فیعملفیعمل  علیھاعلیھا  وتقفوتقف  للزھرةللزھرة  الحشرةالحشرة  زیارةزیارة  وعندوعند  
  أرجلھاأرجلھا  علىعلى  المحملةالمحملة  اللقاحاللقاح  لحبوبلحبوب  المباسمالمباسم  تعرضتعرض  علىعلى  یساعدیساعد  ممامما  الزورقالزورق
  األنبوبةاألنبوبة  خروجخروج  علىعلى  تساعدتساعد  فھىفھى  ،،  TrippingTripping  بعملیةبعملیة  تسمىتسمى  العملیةالعملیة  وھذهوھذه

  التذكیرالتذكیر  أعضاءأعضاء  لخروجلخروج  وذلكوذلك  مقفًالمقفًال  كانكان  الذىالذى  الزورقالزورق  داخلداخل  منمن  السدائیةالسدائیة
    ..داخلھداخلھ  فىفى  الموجودالموجود  والتأنیثوالتأنیث

ØØبمساندةبمساندة  مھمةمھمة  وغیروغیر  بسیطةبسیطة  بنسبةبنسبة  تحدثتحدث  وقدوقد  الحشراتالحشرات  بواسطةبواسطة  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتتموتتم  
  ..الشمسالشمس  حرارةحرارة  أوأو  األمطاراألمطار  أوأو  الھواءالھواء

ØØاألزھاراألزھار  فتحفتح  عملیةعملیة  إلحداثإلحداث  المنطقةالمنطقة  فىفى  كافیةكافیة  الحشراتالحشرات  تكنتكن  لملم  وإنوإن  TrippingTripping    
..قلیًالقلیًال  یكونیكون  البذورالبذور  منمن  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  محصولمحصول  فانفان

الوصف النباتىالوصف النباتى



شكل یوضح أجزاء نبات البرسیم الحجازى شكل یوضح أجزاء نبات البرسیم الحجازى 



عملیةعملیةتدریبات تدریبات 

  توضیحًاتوضیحًا  رسمًارسمًا  ارسمارسم  ثمثم  أمامكأمامك  التيالتي  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  افحصافحص
::  یلىیلى  ماما  یوضحیوضح

..الرسمالرسم  علىعلى  األجزاءاألجزاء  موضحًاموضحًا  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  لنباتلنبات  عامعام  منظرمنظر--١١  
..الحشالحش  عملیةعملیة  بتوالىبتوالى  التفریعالتفریع  زیادةزیادة  مبینًامبینًا))الكرسىالكرسى((  القاعدىالقاعدى  التفرعالتفرع  منطقةمنطقة--٢٢  
..الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  لمحصوللمحصول  الثمریةالثمریة  األجزاءاألجزاء--٣٣  

..وجودھاوجودھا  وأماكنوأماكن  األزھاراألزھار))أأ((
..للزھرةللزھرة  األساسیةاألساسیة  األعضاءاألعضاء  ))بب((

..والحجازىوالحجازى  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  منمن  كلكل  صفاتصفات  بینبین  جدولجدول  فىفى  قارنقارن--٥٥  


