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شكل یوضح تركیب نبات الذرة الرفیعةشكل یوضح تركیب نبات الذرة الرفیعة



الوصف النباتىالوصف النباتى

ØØالجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  RootRoot systemsystem
ØØالجنینىالجنینى  الجذرالجذر  فیكونفیكون  األولىاألولى  ررییالجذالجذ  ینموینمو  

  وقدوقد  التربةالتربة  فىفى  رأسیًارأسیًا  یتعمقیتعمق  الذىالذى  الوحیدالوحید
  حیاةحیاة  طولطول  بوظیفتھبوظیفتھ  قائمًاقائمًا  الجذرالجذر  ھذاھذا  یستمریستمر
    ..النباتالنبات
ØØالساقالساق  عقدعقد  منمن  تنموتنمو  العرضیةالعرضیة  والجذوروالجذور  

  فوقھافوقھا  أوأو  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  السفلىالسفلى
  للذرةللذرة  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  تشبھتشبھ  وھىوھى  مباشرًةمباشرًة
  جذورجذور  أنأن  فىفى  عنھعنھ  تختلفتختلف  أنھاأنھا  إالإال  الشامیةالشامیة
..وأصلبوأصلب  أدقأدق  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة



الوصف النباتىالوصف النباتى

ØØضعفھاضعفھا  الرفیعةالرفیعة  للذرةللذرة  الثانویةالثانویة  والجذوروالجذور  
  وتتعمقوتتعمق  تتفرعتتفرع  والجذوروالجذور  الشامیةالشامیة  للذرةللذرة

    للمجموعللمجموع  یجعلیجعل  ممامما  بكثرةبكثرة  وتنتشروتنتشر
  عنعن  عالیةعالیة  كفاءةكفاءة  الرفیعةالرفیعة  للذرةللذرة  الجذرىالجذرى

  تقاومتقاوم  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  ویجعلویجعل  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة
..الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  عنعن  الجفافالجفاف



StemStemالساق الساق 

ØØفىفى  تختلفتختلف  ))مصمتةمصمتة((  ممتلئةممتلئة  عشبیةعشبیة  قائمةقائمة  
    إلىإلى  سمسم٩٠٩٠  منمن  األصنافاألصناف  باختالفباختالف  طولھاطولھا

..التربةالتربة  لخصوبةلخصوبة  تبعًاتبعًا  تختلفتختلف  كماكما  أمتارأمتار٤٤
ØØفىفى  تزدادتزداد  قصیرةقصیرة  القاعدیةالقاعدیة  والسالمیاتوالسالمیات  

  وسطوسط  وفىوفى  ألعلىألعلى  اتجھنااتجھنا  كلماكلما  تدریجیًاتدریجیًا  الطولالطول
  السالمیةالسالمیة  ولكنولكن  السالمیاتالسالمیات  تتساوىتتساوى  الساقالساق

  أطولأطول  ھىھى  النورةالنورة  بتكوینبتكوین  تنتھىتنتھى  التىالتى  الطرفیةالطرفیة
    ..السالمیاتالسالمیات



التفریعالتفریع

ØØالطرفیةالطرفیة  عداعدا  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  جانبىجانبى  برعمبرعم  یوجدیوجد  
  فىفى  منھامنھا  ویخرجویخرج  البراعمالبراعم  ھذهھذه  تتكشفتتكشف  ماما  كثیرًاكثیرًا
  جانبیةجانبیة  فروعفروع  عدةعدة  الساقالساق  منمن  العلوىالعلوى  الجزءالجزء
  خروجخروج  بعدبعد  ماما  إلىإلى  الظھورالظھور  فىفى  تتأخرتتأخر  ولكنھاولكنھا
    ..  األصلىاألصلى  الساقالساق  منمن  الرئیسیةالرئیسیة  النورةالنورة

ØØمنمن  أقلأقل  حبوبحبوب  وبھاوبھا  أصغرأصغر  نوراتنورات  الفروعالفروع  ھذهھذه  
    ..األصلیةاألصلیة  الساقالساق  نورةنورة

ØØثمثم  النباتالنبات  علىعلى  برعمبرعم  أعلىأعلى  ھوھو  ینموینمو  برعمبرعم  وأولوأول  
    ..ألسفلألسفل  أعلىأعلى  منمن  المتتابعةالمتتابعة  البراعمالبراعم  یلیھیلیھ



التفریعالتفریع

ØØوتكونوتكون  تنموتنمو  التربةالتربة  سطحسطح  قربقرب  النباتالنبات  قاعدةقاعدة  فىفى  الموجودةالموجودة  والبراعموالبراعم  
  الخلفاتالخلفات  ھذهھذه  عددعدد  ویتوقفویتوقف  الخلفةالخلفة  أوأو  بالسرطانبالسرطان  تعرفتعرف  قاعدیةقاعدیة  فروعًافروعًا
  النباتالنبات  علىعلى  عددھاعددھا  یصلیصل  وقدوقد  السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  الصنفالصنف  علىعلى

..األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  خلفةخلفة  ١٥١٥--١٠١٠  منمن  الواحدالواحد
ØØالجانبیةالجانبیة  األفرعاألفرع  منمن  كثیركثیر  نمونمو  صفةصفة  أنأن  نجدنجد  للحبوبللحبوب  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  فىفى  

  ویقلویقل  فتضعفھفتضعفھ  الساقالساق  حسابحساب  علىعلى  تكونتكون  ألنھاألنھا  فیھافیھا  مرغوبمرغوب  غیرغیر  صفةصفة
  صفةصفة  فإنھافإنھا  األخضراألخضر  للعلفللعلف  تزرعتزرع  التىالتى  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  فىفى  أماأما  ،،  إنتاجھإنتاجھ

    األخضراألخضر  العلفالعلف  منمن  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  علىعلى  تعملتعمل  ألنھاألنھا  فیھافیھا  مرغوبمرغوب
GreenGreen fodderfodder



LeavesLeavesاألوراق األوراق 

ØØوذلكوذلك  الساقالساق  علىعلى  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  ورقةورقة  تخرجتخرج  
..شمعیةشمعیة  بطبقةبطبقة  مغطاهمغطاه  وھىوھى  متبادلمتبادل  بترتیببترتیب

ØØواللسینواللسین  غشائیةغشائیة  الورقةالورقة  وحوافوحواف  LigueLigue  
  ورقةورقة  یشبھیشبھ  BladeBlade  والنصلوالنصل  وغشائىوغشائى  قصیرقصیر
  أكثرأكثر  الوسطىالوسطى  العرقالعرق  ولكنولكن  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة

    ..وضوحًاوضوحًا
ØØمیللرمیللر  وجدوجد  كماكما  MillerMiller  الورقیةالورقیة  المساحةالمساحة  أنأن  

  ٢٢--٥٥..١١  منمن  تساوىتساوى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نباتاتنباتات  فىفى
..الرفیعةالرفیعة  للذرةللذرة  الورقیةالورقیة  المساحةالمساحة  مرةمرة



HeadHead) ) القندیل أو الرأسالقندیل أو الرأس((النورة النورة 

ØØدالیةدالیة  طرفیةطرفیة  للحبوبللحبوب  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  نورةنورة  
  بكثرةبكثرة  متفرعةمتفرعة  وھىوھى  ،،  مزدحمةمزدحمة  عنقودیةعنقودیة
    ..بالزغببالزغب  مغطىمغطى  محورمحور  علىعلى  ومحمولةومحمولة

ØØالشمراخالشمراخ  عقدعقد  منمن  النورةالنورة  فروعفروع  وتخرجوتخرج  
  بعضًابعضًا  بعضھابعضھا  یعلویعلو  محیطاتمحیطات  فىفى  األصلىاألصلى
    ..أزواجأزواج  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  الفروعالفروع  وتحملوتحمل

ØØباختالفباختالف  ولونھاولونھا  النورةالنورة  شكلشكل  یختلفیختلف  وعمومًاوعمومًا  
  الذرةالذرة((  منحنیةمنحنیة  النورةالنورة  تكونتكون  وقدوقد  األصنافاألصناف
  النورةالنورة  شمراخشمراخ  حسبحسب  وذلكوذلك  قائمةقائمة  أوأو  ))العویجةالعویجة

..قائمًاقائمًا  أوأو  منحنیًامنحنیًا  كانكان  ماما  إذاإذا



تركیب السنیبلة فى الذرة الرفیعةتركیب السنیبلة فى الذرة الرفیعة

ØØتكونتكون  إحداھاإحداھا  أزواجأزواج  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  وتحملوتحمل  
  عنقعنق  لھالھا  األخرىاألخرى  بینمابینما  خصبةخصبة  خنثىخنثى  جالسةجالسة
  علىعلى  تحتوىتحتوى  أوأو  عقیمةعقیمة  تكونتكون  أنأن  وإماوإما  قصیرقصیر
    ..  ))أسدیةأسدیة  ٣٣((  فقطفقط  التذكیرالتذكیر  أعضاءأعضاء

ØØسمیكةسمیكة  عادًةعادًة  قنابعھاقنابعھا  تكونتكون  الخصبةالخصبة  السنیبلةالسنیبلة  
  منھامنھا  السفلىالسفلى  زھرتینزھرتین  داخلھاداخلھا  فىفى  وتحتوىوتحتوى  وقویةوقویة
    علىعلى  تحتوىتحتوى((  الخصبةالخصبة  ھىھى  والعلیاوالعلیا  عقیمةعقیمة  تكونتكون
  یحتوىیحتوى  واحدواحد  مبیضمبیض  عنعن  عبارةعبارة  ومتاعومتاع  أسدیةأسدیة  ٣٣

  شفافةشفافة  رقیقةرقیقة  والعصافاتوالعصافات  ))واحدةواحدة  بویضةبویضة  علىعلى
  قدقد  أوأو  سفاهسفاه  علىعلى  تحتوىتحتوى  قدقد  الخارجیةالخارجیة  والعصافةوالعصافة

..السفاالسفا  عدیمةعدیمة  تكونتكون



ØØأزھارأزھار  تكونتكون  وعندماوعندما  أسفلھاأسفلھا  إلىإلى  متجھًامتجھًا  النورةالنورة  طرفطرف  منمن  التزھیرالتزھیر  یبدأیبدأ  
  الال  السفلىالسفلى  األزھاراألزھار  تكونتكون  لقاحھالقاحھا  حبوبحبوب  ونثرونثر  تفتحھاتفتحھا  تمتم  قدقد  العلیاالعلیا  النورةالنورة
    ..النضجالنضج  دوردور  فىفى  تزالتزال

ØØالمعنقةالمعنقة  السنیبلةالسنیبلة  قبلقبل  الجالسةالجالسة  السنیبلةالسنیبلة  تتفتحتتفتح..    
ØØبعدبعد  عامعام  بوجھبوجھ  التفتحالتفتح  ویبدأویبدأ  أقلأقل  أوأو  دقیقةدقیقة  ١٥١٥--١٠١٠  مدىمدى  فىفى  الزھرةالزھرة  تفتحتفتح  ویتمویتم  

  ..ذلكذلك  بعدبعد  یھبطیھبط  ثمثم  الصباحالصباح  منمن  األولىاألولى  الساعاتالساعات  حتىحتى  وینشطوینشط  اللیلاللیل  منتصفمنتصف
    ..النھارالنھار  أثناءأثناء  فىفى  أزھارأزھار  تتفتحتتفتح  ماما  جدًاجدًا  وقلیًالوقلیًال

ØØالتزھیرالتزھیر  فترةفترة  تطولتطول  وقدوقد  أیامأیام  ٩٩--٦٦  نحونحو  الواحدةالواحدة  النورةالنورة  فىفى  ررییالتزھالتزھ  ویستمرویستمر  
..األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  یومًایومًا  ١٥١٥  نحونحو  إلىإلى  الموسمالموسم  نھایةنھایة  فىفى

FloweringFloweringالتزھیر التزھیر 



& &   FertilizationFertilizationالتلقیح واإلخصاب التلقیح واإلخصاب 
PollinationPollination

ØØظھورھاظھورھا  بمجردبمجرد  لقاحھالقاحھا  حبوبحبوب  ونثرونثر  النضجالنضج  فىفى  الزھرةالزھرة  ككوومتمت  تبدأتبدأ  
  الذاتىالذاتى  التلقیحالتلقیح  بذلكبذلك  فیتمفیتم  للمباسمللمباسم  مالمسةمالمسة  تكونتكون  الوقتالوقت  ھذاھذا  وفىوفى  وتدلیھاوتدلیھا

    ..الحدوثالحدوث  كثیركثیر  الواحدةالواحدة  النورةالنورة  أزھارأزھار  بینبین  التلقیحالتلقیح  أنأن  كماكما
ØØالختالفالختالف  تبعًاتبعًا  نسبتھنسبتھ  ویختلفویختلف  بسھولةبسھولة  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  أیضًاأیضًا  ویقعویقع  

..  %%٥٠٥٠  إلىإلى  النسبةالنسبة  ھذهھذه  تصلتصل  وقدوقد  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  األصنافاألصناف
ØØالتلقیحالتلقیح  منمن  ساعةساعة  ١٢١٢--٦٦  بعدبعد  اإلخصاباإلخصاب  یتمیتم  وو..



GrainGrain) ) الحبةالحبة((الثمرة الثمرة 

ØØالنجیلیاتالنجیلیات  لحبوبلحبوب  عامعام  بوجھبوجھ  مشابھمشابھ  وتركیبھاوتركیبھا  برةبرة  
    ..األخرىاألخرى

ØØالزھریةالزھریة  باألجزاءباألجزاء  تمامًاتمامًا  مغلفةمغلفة  تكونتكون  قدقد  والحبوبوالحبوب  
  األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  الدراسالدراس  عملیةعملیة  بعدبعد  حتىحتى
  أنأن  منمن  أكبرأكبر  حبوبھحبوبھ  تكونتكون  األخراألخر  البعضالبعض  بینمابینما

  بعدبعد  تمامًاتمامًا  عاریةعاریة  وتكونوتكون  العصافاتالعصافات  تغطیھاتغطیھا
    ..الدراسالدراس  عملیةعملیة

ØØفقدفقد  األصنافاألصناف  حسبحسب  الحبوبالحبوب  لونلون  یختلفیختلف  كماكما  
  أزرقأزرق  أوأو  بنىبنى  أوأو  أحمرأحمر  أوأو  أصفرأصفر  أوأو  أبیضأبیض  یكونیكون
..خفیفخفیف



GrainGrain) ) الحبةالحبة((الثمرة الثمرة 

ØØكمثریًاكمثریًا  أوأو  بیضیًابیضیًا  أوأو  كرویًاكرویًا  الحبةالحبة  شكلشكل..  
  ویوجدویوجد  نوعًانوعًا  منبسطمنبسط  الحبةالحبة  سطحىسطحى  وأحدوأحد
  المقابلالمقابل  السطحالسطح  وفىوفى  الجنینالجنین  قاعدتھقاعدتھ  فىفى

  تحددتحدد  القاعدةالقاعدة  لدىلدى  اللوناللون  بنیةبنیة  بقعةبقعة  توجدتوجد
    ..الحبةالحبة  اتصالاتصال  موضعموضع

ØØقمتھاقمتھا  علىعلى  توجدتوجد  ناعمةناعمة  ملساءملساء  والحبةوالحبة  
..واضحینواضحین  مخلبینمخلبین  شكلشكل  علعل  القلمینالقلمین  بقایابقایا
ØØماما  علىعلى  تحتوىتحتوى  التكوینالتكوین  التامةالتامة  والنورةوالنورة  

..أكثرأكثر  أوأو  حبةحبة  ٢٠٠٠٢٠٠٠  منمن  یقربیقرب



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

؟؟  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  لنباتلنبات  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  بالرسمبالرسم    وضحوضح  - - ١١
؟؟  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  نباتنبات  فىفى  الساقالساق  وشكلوشكل  ببییتركترك  الرسمالرسم  معمع    وضحوضح  - - ٢٢
؟؟  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  نباتنبات  فىفى  األوراقاألوراق  ببییتركترك  الرسمالرسم  معمع    وضحوضح  - - ٣٣
  الذرةالذرة  نباتنبات  عنعن  للجفافللجفاف  تحمًالتحمًال  أكثرًاأكثرًا  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  نباتنبات  لماذالماذا  - - ٤٤

الشامیة؟الشامیة؟
  الذرةالذرة  نباتنبات  فىفى  والزھرةوالزھرة  والسنیبلةوالسنیبلة  النورةالنورة  تركیبتركیب  بالرسمبالرسم    وضحوضح  - - ٥٥

؟؟  الرفیعةالرفیعة



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

الرفیعة؟الرفیعة؟  للذرةللذرة  ناضجةناضجة  حبةحبة  تركیبتركیب  الرسمالرسم  معمع  صفصف  - - ٦٦
  سنیبلةسنیبلة  كلكل  أجزاءأجزاء  ضعضع  ........عقیمةعقیمة  وأخرىوأخرى  خصبةخصبة  سنیبلةسنیبلة  أجزاءأجزاء  انزعانزع  - - ٧٧

  األجزاءاألجزاء  أسماءأسماء  علیھاعلیھا  مبینًامبینًا  ارسمھاارسمھا  ثمثم  بیضاءبیضاء  ورقةورقة  علىعلى  بالترتیببالترتیب
..المختلفةالمختلفة


