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الوصف النباتىالوصف النباتى

RootRoot  ::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع••
systemsystem

  منمن  نوعیننوعین  منمن  یتكونیتكون  متفرعمتفرع  لیفىلیفى••
    ::ھماھما  الجذورالجذور

  تنشأتنشأ  وھىوھى  ::))األولیةاألولیة((  الجنینیةالجنینیة  الجذورالجذور--أأ
  اإلنباتاإلنبات  عندعند  مباشرةمباشرة  الجذیرالجذیر  منمن

  تتفرعتتفرع  ٦٦--٥٥  منمن  المتوسطالمتوسط  فىفى  وعددھاوعددھا
    ..سمسم  ١٥١٥--١٠١٠  إلىإلى  طولھاطولھا  یصلیصل  عندماعندما



  العقدالعقد  علىعلى  منمن  تنشأتنشأ  وھىوھى::))الثانویةالثانویة((  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور- - بب••
    أوأو  األصلیةاألصلیة  للساقللساق  مباشرةمباشرة  التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة

    لمسافةلمسافة  التربةالتربة  فىفى  وتتعمقوتتعمق  ..))األشطاءاألشطاء    --  الخلفاتالخلفات((  لألفرعلألفرع
..سمسم  ٩٠٩٠--٦٠٦٠



شكل یوضح تركیب بادرة القمحشكل یوضح تركیب بادرة القمح



StemStem::الساقالساق

 العقد من عدد من مكونة قائمة إسطوانیة القمح فى الساق•
 ما الساق طول ویتراوح مجوفة والسالمیات ، )٧-٥( والسالمیات

.سم ١٥٠-٦٠ بین
 الموجودة وأقصرھا النبات نھایة فى الموجودة السالمیات وأطول•

.التربة سطح من بالقرب
 قاعدة عند نمو منطقة توجد حیث بینیة إستطالة السیقان وتستطیل•

.أسفل إلى أعلى من اإلستطالة وتبدأ سالمیة كل



شكل یوضح تركیب الساق فى القمحشكل یوضح تركیب الساق فى القمح



))TilleringTillering((  التفریعالتفریع

  النجیلیات ككل قاعدى القمح فى التفریع•
 كل عند الموجودة اإلبطیة البراعم من

 سطح أسفل الموجودة الساق عقد من عقدة
 بدورھا القاعدیة الفروع وتتفرع التربة

.األخرى الخلفات من عدد إلى
 فرع ٣-٢ حوالى إلى الفروع عدد ویصل•

 حالة فى فرع ٥٠ إلى یصل وقد أكثر أو
 العوامل تتوافر عندما الخصبة األراضى

 .المناسبة البیئیة



التفریع القاعدى فى القمحالتفریع القاعدى فى القمح



LeavesLeaves  ::األوراقاألوراق

 متبادل وضع فى مرتبة بسیطة غمدیة األوراق•
 األصلى الساق محور على متوازین صفین فى

:من الورقة وتتكون ، الجانبیة والفروع
 المغلف الجزء وھو Sheath :الغمد-أ•

 أسفل إلى أعلى من منشق وھو للسالمیات
 ، یلیھا والتى منھا یخرج التى السالمیة ویغلف
  ویحیط بالشعیرات مغطى أو أملس وسطحھ
 .تمامًا بالساق

 طویل شریطى النصل Blade:النصل-ب•
 التعریق ، صلب مستدق طرف ذو ضیق

 وضوحًا أكثر الوسطى والعرق طولى متوازى
 العلوى السطح على النصل یحمل وقد

  .شعیرات



  الجزء وھو Ligue :اللسین- جـ•
  وھو والنصل الغمد بین الموجود

 لھ ولیس غشائیة زائدة عن عبارة
.القمح فى أھمیة

 زوائد Auricles:األذنات-د•
 قاعدة عند الحجم متوسطة مخلبیة
  ال وقد بالشعر مغطاه وھى النصل
  بعض فى الزوائد ھذه توجد

.األصناف



InflorescenceInflorescence::النورةالنورة
FloretsFlorets::األزھاراألزھار

  فى بالتبادل السنیبالت محورھا ویحمل Spike سنبلة النورة•
  من عدد من یتكون متعرج Rachis السنبلة ومحور .صفین
 القاعدة عند عریضة والسالمیة .القصیرة والسالمیات العقد

 السنبلة وتحمل .المتعرج الشكل یعطیھا مما القمة عند وضیقة
  نحو على السنیبلة وتحتوى سنیبلة ٢٠- ١٥ نحو المتوسط فى
  ھما حرشفیتان ورقتان سنیبلة بكل ویحیط )زھرة ٩-٢(

.Glumes القنابع



 الموجودة وھى Lemma خارجیة عصافة من الزھرة وتتركب•
 تبباال تسمى Paleta داخلیة وعصافة السنیبلة محور عن بعیدًا
 بینھما فیما یضمان العصافتان وھاتان ، المحور تجاه الموجودة وھى

 على یحتوى واحد مسكن ذو مبیض –  أسدیة ٣:وھى الزھرة أعضاء
 الزھرة قاعدة فى وتوجد -  ریشیین میسمین طرفة فى  واحدة بویضة

 الزھرة تفتح فى كبیرًا دورًا لھما Lodicules فلیستان الداخل من
 المتك لخروج الزھرة حتنفت المناسب الوقت فى إنتفاخھما عند إذ

  .للجو وتعرضھا والمیاسم





شكل یوضح تركیب الزھرة فى القمحشكل یوضح تركیب الزھرة فى القمح



اإلخصاباإلخصابوو  التلقیحالتلقیحوو  التزھیرالتزھیر
Flowering, Pollination and FertilizationFlowering, Pollination and Fertilization

 حسب على وذلك أیام ٦-٥ بنحو الغمد من السنبلة إنطالق بعد التزھیر یبدأ•
 یلیھا األصلیة الساق سنبلة ھى التزھیر فى تبدأ ما أول .البیئیة الظروف

  .نشوئھا بترتیب القاعدیة الفروع سنابل
 یمتد ثم األوسط الثلث أعلى فى الواقعة ھى التفتح فى السنیبالت أول•

.الوقت نفس فى وأسفل ألعلى التزھیر
 بالترتیب األخرى األزھار وتلیھا القاعدیة ھى األزھار من تتفتح ما أول•

.أعلى إلى



 بین وأقلھ صباحًا ١١ الساعة قبل أشده فى التزھیر یكون وعمومًا•
.مساًء ٣-١ الساعة

 وقد الدافئ الصافى الجو فى أیام ٥-٣ فى عادة السنبلة تزھیر یتم•
  .بالغیوم ملبد رطب الجو یكون عندما أیام ٨- ٦ إلى تطول

  تتجاوز ال الخلطى التلقیح من نسبة تحدث وقد .ذاتى القمح فى التلقیح•
٤%.

pollen اللقاح حبة تبدأ• grain من ساعة٢-١.٥ بعد اإلنبات فى 
  التلقیح من ساعة ٤٨ أو ساعة ٢٤ بعد اإلخصاب ویتم التلقیح

pollination.



Wheat GrainWheat Grain: : الحبةالحبة

 الغالف یلتحم حیث Caryopsis برة القمح حبة•
 على ویوجد .الحبة غالف مكونًا القصرة مع الثمرى
 قمة من یمتد وسطى مجرى لإلتب المواجھ الحبة سطح
 على الحبة وحجم شكل ویختلف ، قاعدتھا إلى الحبة
 .أبیض أو قرمزى أو بنیة تكون فقد الصنف حسب
 الثلث أعلى فى الموجودة ھى حجمًا الحبوب وأكبر

 الطرفیة ھى حجمًا وأقلھا السنبلة من األوسط
:من النضج الكاملة الحبة وتتكون.والقاعدیة



  :من وتتكون :الحبة أغلفة-أ•
الثمرة غالف-•
 وزن من %٩-٨ وتكون Integument القصرة-•

الحبة
  من ویتكون :اإلندوسبرم-ب•
 وزن من %٤-٣ من وتكون :األلیرون طبقة-•

الحبة
 من %٨٥- ٨٠ حوالى ویمثل :النشوى اإلندوسبم-•

الحبة وزن
 وزن من %٣-٢.٥ حوالى ویكون :الجنین-جـ•

.الحبة





تدریبات عملیةتدریبات عملیة

:التالیة األجزاء إرسم ثم أمامك التى القمح نباتات إفحص :أوًال•
- ٦ .بلةیالسن-٥  .النورة-٤ .األوراق-٣ .الساق- ٢.الجذرى المجموع- ١•

.الزھرة



 عن وإفصلھا المختلفة أجزاءھا وافحص السنبلة إشرح :ثانیًا•
:یاتى لما توضیحًا إرسم ثم بعضھا

.السنبلة حامل- ١•
 األزھار وعدد القنابع مبینًا بعضھا عن مفصلة السنبلة أجزاء- ٢•

.حجرة كل فى والمتاع والطلع والعصیفات الصغیرة
 على األجزاء مبینًا القمح لزھرة أفقى وآخر رأسى مسقط إرسم- ٣•

.الرسم
 السنبلة شكل حیث من والذكر والبلدى الھندى القمح بین قارن :ثالثأ•

.الحبوب وقوام ولون السفا وطول وقوامھا


