
الذرة الشامیةالذرة الشامیة
Maize or CornMaize or Corn
Zea maysZea mays, L., L.

Fam. GeramineaeFam. Geramineae



الوصف النباتىالوصف النباتى

Root:الجذرى المجموع system
:الجذور من أنواع ثالث من مكون وھو لیفى جذرىال مجموعال    
Primary:)األولیة( الجنینیة الجذور-أ roots

      من عددھا ویصل الجذیر من مباشرة تخرج التى الجذور مجموعة وھى    
  .)جنیني جذر ٤-٣ من المتوسط فى( جذور ١٠- صفر

Secondary:)الثانویة( العرضیة الجذور-ب roots
 سطح أسفل الموجودة العقد من وتنشأ تخرج التى الجذور مجموعھ وھى   

 ، محیطات ٤ عددھا محیطات فى الجذور ھذه وتخرج ، مباشرة التربة
 رأسیًا یمتد ما ومنھا معینة لمسافة أفقیًا تمتد التفریع غزیرة الجذور وھذه

.أسفل إلى أو



 جانب إلى حیاتھ فترة طوال للنبات والغذاء الماء بإمتصاص تقوم وھى
.التربة فى تثبیتھا

Aerial:)الھوائیة( الدعامیة الجذور-ـ ج or Prop roots
 من التربة سطح فوق الموجودة العقد من یخرج الجذور من النوع وھذا

 وتظل وسمیكة قرمزى لونھا الجذور وھذه .الثالثة أو الثانیة العقدة
 وبمجرد الجفاف من تحمیھا ھالمیة بطبقة وتغطى تفریع بدون

  .الفروع من العدید إلى تتفرع للتربة وصولھا
.Lodging الرقاد من حمایتھ وبالتالى النبات بتدعیم تقوم وھى    



المجموع الجذرى فى الذرة الشامیةالمجموع الجذرى فى الذرة الشامیة





الجذور الدعامیة فى الذرة الشامیةالجذور الدعامیة فى الذرة الشامیة





stemstem::الساقالساق

  من مكونة قائمة الشامیة الذرة فى الساق•
.والسالمیات العقد من عدد

  الصنف حسب على الساق طول ویختلف•
  وعمومًا .المحیطة البیئیة والعوامل والتربة
.م٥- ٢ بین ما الساق طول یتراوح

 للنورة الحاملة ھى السالمیات وأطول•
  ھى الطول فى السالمیات وأقصر المذكرة
 .األرض سطح من القریبة



 فوق برعم سالمیة كل بأسفل ویوجد مصمتة مستدیرة والسالمیات•
  الخلفات تعطى فإنھا التربة سطح أسفل نمت إذا البراعم ھذه العقدة

Tillers النبات وسط فى وخاصًة التربة سطح أعلى نمت إذا بینما 
.الكیزان تكون فإنھا

 فى مرضیة ظاھرة إعتبر ظھر وإذا الذرة فى مرغوب غیر والتفریع•
 عبء وتمثل كیزان التحمل الفروع ھذه أن حیث  المنزرع الصنف

.األم النبات على
.بینیة استطالة السیقان فى االستطالة•



leavesleaves::األوراقاألوراق

: أجزاء ٣ من تتكون بسیطة الذرة فى الورقة•
 للسالمیات المغلف الجزء وھو sheath :الغمد-أ•

 التى السالمیة ویغلف أسفل إلى أعلى من منشق وھو
.یلیھا والتى منھا یخرج

 ذو شریطى الذرة فى النصل blade :النصل-ب•
 وحافة بارز الوسطى والعرق طولى متوازى تعریق
 ١٠٠-٨٠ بین النصل طول ویصل ، مموجة النصل

  .سم١٠-٨ حوالى وعرضھ سم



 الغشائى الجزء وھو Ligue:اللسین-جـ•
 .والنصل الغمد إتصال عند الموجود
 حمایة فى كبیرًا دورًا یلعب واللسین
 من األوراق آباط فى الموجودة البراعم

.وخالفھ الندى ماء
 قاعدة عند یوجد Auricles :األذنات-د•

 آذنتین البعض یعتبرھما نتوءان النصل
 أو غائبة تكون األصناف بعض وفى

.التكوین ضعیفة



InflorescenceInflorescence  ::  النورةالنورة

  الجنس أحادى المسكن أحادى الشامیة الذرة نبات•
Monoecious من نوعین یحمل النبات أن أى 

 على المؤنثة والنورة المذكرة النورة ھما النورات
.النبات نفس

Male (Tassel) :)الشوشة(المذكرة النورة-أ
inflorescence

 نھایة فى توجد طرفیة سنبلیة دالیة المذكرة النورة•
وتتركب سم٤٠ إلى طولھا ویصل النبات



 ویتفرع )األخیرة الساق سالمیة إمتداد( وسطى محور من•
 وتوجد .الجانبیة الفروع من عدد إلى قاعدتھ قرب من

 السنیبالت من زوج وكل أزواج فى مرتبة السنیبالت
  السنیبالت ھذه وتنتظم ، جالسة واألخرى معنقة إحداھما

.طولیة صفوف فى
 Glumes القنابع من زوج :من المذكرة بلةیالسن وتتركب•

 .سفلى واآلخرى علیا أحداھما زھرتین بداخلھما تضم –
 -Palae إتب – Lemma عصافة من تتكون والزھرة

 من وزوج -  Stamens أسدیھ ٣ من یتكون طلع
.Ovary أثرى مبیض - Lodiculesالفلیسات



Female (Ear)المؤنثةأوالكوز• Infloerscence 
 یعرف مختزل جانبى فرع نھایة على المؤنثة النورة تحمل•

 نمو من الفرع ھذا ینشأ ، الكعب أو Shank الكوز بحامل
.النبات وسط من قریب برعم

 نورتین أو مؤنثة نورة العادة فى الشامیة الذرة نبات ویحمل•
  .األكثر على نورات ثالثة أو

 ، الطول مختزل المؤنثة النورة یحمل الذى الجانبى والفرع•
 عند ویوجد المتقاربة والسالمیات العقد من عدد من ویتكون

 أغلفة وتكون الكوز لحمایة تتحور ورقةو برعم عقدة كل
األوراق فى األغماد تقابل وھى Husksالكیزان



 متفاوتة بدرجات مختزلة أنصال األغمدة وتحمل•
 )Cob القالوحة( المؤنثة النورة محور على السنیبالت وتترتب•

.صفوف فى مرتبة جالسة أزواج فى
 بداخلھا تضم القنابع من زوج :من المؤنثة السنیبلة وتتركب•

.)عقیمة( سفلى واألخرى )خصبة( علیا أحدھما زھرتان
 مبیض – عصافتین من الخصبة العلیا الزھرة وتتركب•

Ovaryوھو طویًال خیطًا یحمل واحد مسكن ذو نوعًا قصیر 
 المنتھیة األقالم ومجموعة بالمیسم قلم كل وینتھى القلم عن عبارة

  Silk الحریرة تسمى بالمیاسم



 – عصافات من فتتكون العقیمة الزھرة بینما•
.غائبة واألسدیة Ovule أثرى مبیض – فلیستین

  ھو للسنیبالت اإلزدواجى الترتیب ھذا أن ویالحظ•
  دائما الكوز على الحبوب صفوف عدد یجعل الذى

  الكوز فى دىفر عدد وجود تصادف وإذا زوجى
 أزواج من زوج من فردة فقد عن ناشئا ذلك فیكون

.طولى صف كل فى هوجود المفروض السنیبالت



:الشامیة الذرة فى التزھیر نظام•
Tasselالمذكرة النورة-أ•
  یمتد ثم الوسطى المحور قمة من القریبة السنیبالت ھى األزھار من تتفح ما أول•

  العلیا النورة فروع على األزھار تفتح ذلك ویلى ، أسفل وإلى أعلى إلى التزھیر
  یوم ١٤-٤ بین ما تتراوح لمدة اللقاح حبوب إنتشار ویستمر .الترتیب بنفس فالسفلى

  الشروق عند اللقاح حبوب إنتشار یبدأ ، الجویة والعوامل الصنف حسب على وذلك
Pollen اللقاح حبوب معظم إنتشار تم قد عندئذ ویكون الظھر حتى ویستمر

grains . تقریبًا ساعة ٢٤ لمدة العادیة الظروف فى بحیویتھا اللقاح حبوب وتحتفظ  
  الواحد المتك ویعطى .ساعة ٦٠ بعد اإلنبات على قدرتھا وتفقد ، حیویتھا تفقد بعدھا

.لقاح حبة ألف ٢٥ حوالى النورة وتعطى .لقاح حبة ٢٥٠٠ حوالى



Earالمؤنثة النورة-ب•
 ھى تظھر ما فأول تدریجیًا الكوز أغلفة من الظھور فى )الحریرة( المیاسم تأخذ•

  تظھر ما وآخر عمرًا السنیبالت أكثر وھى والقاعدیة الوسطیة السنیبالت میاسم
-  ٢   بین تتراوح بینھما والفترة .عمرًا أحدثھا وھى الطرفیة السنیبالت میاسم ھى

  قابلة وتستمر الكوز أغلفة من إنطالقھا بمجرد للتلقیح قابلة المیاسم وتكون.یوم ٥
.العاشر الیوم بعد للتلقیح قابلیتھا وتقل أكثر أو إسبوعین لمدة للتلقیح

:Pollenation  التلقیح•
.بالریاح خلطى التلقیح فیكون الجنس أحادى المسكن أحادى النبات•
Fertilization  اإلخصاب•
  الحرارة درجة حسب على وذلك التلقیح من ساعة ٣٦- ٢٤ خالل اإلخصاب یتم•

  والحرارة قصیرة األقالم كانت كلما سریعًا اإلخصاب ویكون .القلم وطول
.مرتفعة



النورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشامیةالنورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشامیة





 Maize kernel Maize kernelالحبةالحبة

  بالقصرة الثمرى الغالف فیھا یلتحم بره ثمرة الذرة حبة•
  وعلى الصنف حسب على الحبة وحجم شكل ویختلف ،

  .الكوز على الحبوب موضع حسب
  ، العرض فى مم ٨-٥ من الحبة حجم یتراوح وعمومًا•

  السمك فى مم ٥-٣ ، الطول فى مم ١٥-١٠
الحبة وزن من %١٢-١١ حوالى الجنین ویمثل•



  .%٨٥-٨٠ من اإلندوسبرم•
 وذلك صف ٢٨-٨ على الشامیة الذرة كوز ویحتوى•

 الكیزان على الصفوف وعدد الصنف حسب على
 .حبة ٤٠-٢٠ على الصف یحتوى ، زوجى دائمًا

Shelling التفریط ونسبة percentage تتراوح 
.القالوحة وسمك الصنف حسب %٨٥-٧٥ بین ما





تدریبات عملیةتدریبات عملیة

.الرسم على األجزاء مبینًا الشامیة للذرة كامل نبات إرسم-١•
:التالیة األجزاء الرسم على بین ثم ورقة یحمل الذرة ساق من جزءًا إرسم- ٢•
الوسطى العرق-األذنات -النصل– العقدة-الورقة غمد•
.واألذنات اللسین مبینًا بالنصل الغمد إتصال مكان وإرسم ورقة إنزع ثم•
-المتفرع النورة حامل على السنیبالت وضع والحظ المذكرة النورة إفحص- ٣•

 على بالترتیب وضعھا بعضھا من أجزائھا وأفصل السنیبالت إحدى إنزع
.المختلفة أسمائھا مبینًا إرسمھا ثم بیضاء ورقة



 ثم بھ متصلة )الشرابة( والمیاسم األقالم زالت ال ذرة كوز إفحص- ٤•
 األجزاء إفصل الكوز، من مبایض ثالث حوالى إنزع - إرسمھ

 األجزاء اسماء الرسم على مبینًا وإرسمھا منھا ألحد -  المختلفة
.المختلفة

 دقیقة ١٥ لمدة الماء فى نقعھا بعد ذرة حبة فى طولیًا قطاعًا إعمل- ٥•
-الثمرى الغالف :الرسم على مبینًا القطاع إرسم ثم األقل على

.)والریشة والقصعة الجذیرة(الجنین-اإلندوسبرم
-مختلفة لطرز والتابعة إلیك المقدمة الشامیة األذرة حبوب إفحص- ٦•

 قطاعًا وكذا منھا لكل العام الشكل یوضح تخطیطیًا رسمًا لھا إعمل ثم
 اإلندوسبرم و النشوى اإلندوسبرم لتوضیح عرضیًا وآخر طولیًا

  .بالحبة وجودھما ومكان القرنى


