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شكل یوضح تركیب نبات الذرة الرفیعةشكل یوضح تركیب نبات الذرة الرفیعة



الوصف النباتىالوصف النباتى

Root الجذرى المجموع• system
 الجنینى الجذر فیكون األولى ریالجذ ینمو•

 وقد التربة فى رأسیًا یتعمق الذى الوحید
 حیاة طول بوظیفتھ قائمًا الجذر ھذا یستمر
  .النبات

 الساق عقد من تنمو العرضیة والجذور•
 فوقھا أو األرض سطح تحت السفلى
 للذرة الجذرى المجموع تشبھ وھى مباشرًة
أنھا إال الشامیة



 أدق الرفیعة الذرة جذور أن فى عنھ تختلف•
.وأصلب

 ضعفھا الرفیعة للذرة الثانویة والجذور•
 وتتعمق تتفرع والجذور الشامیة للذرة

 الجذرى للمجموع یجعل مما بكثرة وتنتشر
 الشامیة الذرة عن عالیة كفاءة الرفیعة للذرة

 عن الجفاف تقاوم الرفیعة الذرة ویجعل
.الشامیة الذرة



StemStemالساق الساق 

  فى تختلف )مصمتة( ممتلئة عشبیة قائمة•
 إلى سم٩٠ من األصناف بإختالف طولھا

.التربة لخصوبة تبعًا تختلف كما أمتار٤
  فى تزداد قصیرة القاعدیة والسالمیات•

  وفى ألعلى إتجھنا كلما تدریجیًا الطول
  ولكن السالمیات تتساوى الساق وسط

  بتكوین تنتھى التى الطرفیة السالمیة
 .السالمیات أطول ھى النورة



التفریعالتفریع

 كثیرًا الطرفیة عدا عقدة كل عند جانبى برعم یوجد
 الجزء فى منھا ویخرج البراعم ھذه تتكشف ما

 تتأخر ولكنھا جانبیة فروع عدة الساق من العلوى
 الرئیسیة النورة خروج بعد ما إلى الظھور فى
 أصغر نورات الفروع ھذه ، األصلى الساق من

 وأول .األصلیة الساق نورة من أقل حبوب وبھا
 یلیھ ثم النبات على برعم أعلى ھو ینمو برعم

.ألسفل أعلى من المتتابعة البراعم



 وتكون تنمو التربة سطح قرب النبات قاعدة فى الموجودة والبراعم•
 الخلفات ھذه عدد ویتوقف الخلفة أو بالسرطان تعرف قاعدیة فروعًا
 النبات على عددھا یصل وقد السائدة البیئیة والظروف الصنف على

.األصناف بعض فى خلفة ١٥- ١٠ من الواحد
 األفرع من كثیر نمو صفة أن نجد للحبوب الرفیعة الذرة فى•

 الساق حساب على تكون ألنھا فیھا مرغوب غیر صفة الجانبیة
 للعلف تزرع التى الرفیعة الذرة فى أما ، إنتاجھ ویقل فتضعفھ
  المحصول زیادة على تعمل ألنھا فیھا مرغوب صفة فإنھا األخضر

Green األخضر العلف من fodder



LeavesLeavesاألوراق األوراق 

 الساق على عقدة كل عند ورقة تخرج•
  بطبقة مغطاه وھى متبادل بترتیب وذلك

.شمعیة
 Ligue واللسین غشائیة الورقة وحواف•

  یشبھ Blade والنصل وغشائى قصیر
  العرق ولكن الشامیة الذرة ورقة

 .وضوحًا أكثر الوسطى



 المساحة أن Miller میللر وجد كما•
 الشامیة الذرة نباتات فى الورقیة
 المساحة مرة ٢-١.٥ من تساوى
.الرفیعة للذرة الورقیة



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

 عنقودیة دالیة طرفیة للحبوب الرفیعة الذرة نورة•
 على ومحمولة بكثرة متفرعة وھى ، مزدحمة
  .بالزغب مغطى محور

 فى األصلى الشمراخ عقد من النورة فروع وتخرج•
 الفروع وتحمل بعضًا بعضھا یعلو محیطات
  .أزواج فى السنیبالت

 بإختالف ولونھا النورة شكل یختلف وعمومًا•
 )العویجة الذرة( منحنیة النورة تكون وقد األصناف

 كان ما إذا النورة شمراخ حسب وذلك قائمة أو
.قائمًا أو منحنیًا



تركیب السنیبلة فى الذرة الرفیعةتركیب السنیبلة فى الذرة الرفیعة

 تكون إحداھا أزواج فى السنیبالت وتحمل•
 لھا األخرى بینما خصبة خنثى جالسة
 أو عقیمة تكون أن وإما قصیر عنق

        فقط التذكیر أعضاء على تحتوى
  . )أسدیة ٣(

 عادًة قنابعھا تكون الخصبة السنیبلة•
سمیكة



 السفلى زھرتین داخلھا فى وتحتوى وقویة•
  الخصبة ھى والعلیا عقیمة تكون منھا

 عن عبارة ومتاع أسدیة ٣ على تحتوى(
 )واحدة بویضة على یحتوى واحد مبیض

 الخارجیة والعصافة شفافة رقیقة والعصافات
 عدیمة تكون قد أو سفاه على تحتوى قد

.السفا



Flowering التزھیر
  تكون وعندما أسفلھا إلى متجھًا النورة طرف من التزھیر یبدأ•

  تكون لقاحھا حبوب ونثر تفتحھا تم قد العلیا النورة أزھار
  .النضج دور فى تزال ال السفلى األزھار

 فى الزھرة تفتح ویتم .المعنقة السنیبلة قبل الجالسة السنیبلة تتفتح•
  منتصف بعد عام بوجھ التفتح ویبدأ أقل أو دقیقة ١٥-١٠ مدى
 .ذلك بعد یھبط ثم الصباح من األولى الساعات حتى وینشط اللیل

  .النھار أثناء فى أزھار تتفتح ما جدًا وقلیًال



 فترة تطول وقد أیام ٩-٦ نحو الواحدة النورة فى ریالتزھ ویستمر•
.األصناف بعض فى یومًا ١٥ نحو إلى الموسم نھایة فى التزھیر

Fertilization & Pollination واإلخصاب التلقیح
 ظھورھا بمجرد لقاحھا حبوب ونثر النضج فى الزھرة كومت تبدأ•

 الذاتى التلقیح بذلك فیتم للمیاسم مالمسة تكون الوقت ھذا وفى وتدلیھا
  .الحدوث كثیر الواحدة النورة أزھار بین التلقیح أن كما

 إلختالف تبعًا نسبتھ ویختلف بسھولة الخلطى التلقیح أیضًا ویقع•
. %٥٠ إلى النسبة ھذه تصل وقد البیئیة والظروف األصناف

.التلقیح من ساعة ١٢-٦ بعد اإلخصاب یتم و•



GrainGrain) ) الحبةالحبة((الثمرة الثمرة 

 النجیلیات لحبوب عام بوجھ مشابھ وتركیبھا برة•
  .األخرى

 الزھریة باألجزاء تمامًا مغلفة تكون قد والحبوب•
 األصناف بعض فى الدراس عملیة بعد حتى
 أن من أكبر حبوبھ تكون األخر البعض بینما

 بعد تمامًا عاریة وتكون العصافات تغطیھا
  .الدراس عملیة

 فقد األصناف حسب الحبوب لون یختلف كما•
 أزرق أو بنى أو أحمر أو أصفر أو أبیض یكون
.خفیف



 وأحد .كمثریًا أو بیضیًا أو كرویًا الحبة شكل•
 فى ویوجد نوعًا منبسط الحبة سطحى
 توجد المقابل السطح وفى الجنین قاعدتھ

 موضع تحدد القاعدة لدى اللون بنیة بقعة
  .الحبة إتصال

 بقایا قمتھا على توجد ناعمة ملساء والحبة•
.واضحین مخلبین شكل عل القلمین

 یقرب ما على تحتوى التكوین التامة والنورة•
.أكثر أو حبة ٢٠٠٠ من



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

؟ الرفیعة الذرة لنبات الجذرى المجموع بالرسم  وضح - ١•
 الرفیعة الذرة نبات فى الساق وشكل بیترك الرسم مع  وضح - ٢•

؟
؟ الرفیعة الذرة نبات فى األوراق بیترك الرسم مع  وضح - ٣•
 الذرة نبات عن للجفاف تحمًال أكثرًا الرفیعة الذرة نبات لماذا - ٤•

الشامیة؟



  نبات فى والزھرة والسنیبلة النورة تركیب بالرسم  وضح - ٥•
؟ الرفیعة الذرة

الرفیعة؟ للذرة ناضجة حبة تركیب الرسم مع صف - ٦•
 أجزاء ضع ....عقیمة وأخرى خصبة سنیبلة أجزاء إنزع - ٧•

 علیھا مبینًا إرسمھا ثم بیضاء ورقة على بالترتیب سنیبلة كل
.المختلفة األجزاء أسماء


