
الحمصالحمص
chick peachick peaاالسم االنجلیزي االسم االنجلیزي 

cicer arietinumcicer arietinumاالسم العلمي االسم العلمي   

 یزرع شتوي بقولي محصول الحمص•
 ،ھكتار ملیون ١٠ نحو سنویا منھ
  وحوض أمریكا في زراعتھ تتركز
 شرق و المتوسط األبیض البحر
 آسیا و األوسط والشرق إفریقیا
 یمثل المتقدمة البالد ففي واسترالیا
 . الھامة التصدیریة المحاصیل احد
 ري بدون زراعتھ یمكن محصول وھو
 في فقط الزراعة بریة یكتفي حیث
 كمیة كانت ولو حتى الممطرة األماكن
 المحاصیل من وھو بھا قلیلة األمطار
 تحت ویندرج للجفاف، التحمل عالیة
 أنواع ٩ نحوcicer الحمص جنس
معمر نوع ٣٤و حولیة



استخدامات الحمصاستخدامات الحمص

: منھا عدیدة استخدامات للحمص•

  معاملتھا بعد جافة بذوره أكل•
 بالحمص یعرف فیما بالحرارة
المجوھر

 تغذیة مثل صناعات في یدخل•
السن وكبار األطفال

 الجافة واألوراق السیقان تستخدم•
للحیوان كعلیقھ

 تغذیة في الخضراء البذور تستخدم•
 اإلنسان



أنواع الحمصأنواع الحمص

 األعشاب من نوع ٤٠ حوالى على الجنس ھذا یحتوى•
 على ذلك ویتوقف حولى منھا ثمانیھ الصغیره والشجیرات
(Polhill).زراعتھا C.arietinum. جمع تم ولقد  
 الرغم وعلى بدراستھا والعنایھ علیھا للحفاظ البریھ األنواع
  الحمص أصول لتفسیر دراسات ھناك فإن ذلك من

C.arietinum النوع حیث C.judaicum بمقاومتھ  
,C.reticulatumالنوعین بینما الفیوزامى للذبول

C.bijugum من الرغم على البنى للتبقع  مقاومان فھما  
  یكون عامھ بصفھ والمنزرعھ البریھ األنواع بین التھجین أن
مع تھجینھ یمكن C.reticulatumالنوع أن إال ناجح غیر



 یالحظ حیث تھجینات على للحصول . C.artietinum النوع
 اللقاح حبوب وخصوبة الكروموسومات تكوین فى ضئیل إنخفاض
  النوع تھجینات من ھجن على الحصول ویمكن .البذور وعقد

C.echinosperum النوعین مع ( Ladizinsky , 1975 )
C.reticulatumk , C.arietinum ، كل بین التھجین أن إال 

,C.judaicum النوعین من C.bijugum النوع مع  
(Ladizinsky,1975) C.pinnatifidum من كل بین وكذلك 

.النوعین cuneatum , C.judaicum الناتج التھجین یكون 
 صفات فى األنواع أحسن C.reticulatum النوع ویعتبر .عقیم

Ladizinsky)بالبذره والبروتین البذره غطاء ,  عن (1976
.األخرى المنزرعھ األنواع



األصنافاألصناف

 ٧٥ بعد التزھیر في یبدأ الحجم، كبیرة األصناف من :١ جیزة -١•
 إرتفاع متوسط ویبلغ یوم ١٧٠ -١٥٠ بعد وینضج الزراعة من یوم

 من وھو للنبات فروع ٨ الفروع عدد ومتوسط سم٦٣ النبات
  ال وزن ویبلغ الجذور وعفن الذبول لمرضى الحساسة األصناف

. جرام ٢٥ بذرة ١٠٠
 في ویدخل المبكرة الحجم صغیرة األصناف من :٢ جیزة -٢•

 الزراعة من یوم ٧٠ بعد التزھیر في ویبدأ المجوھر الحمص صناعة
 في زراعتھ وتجود . الزراعة من یوم ١٦٠- ١٥٠ بعد وینضج
. جرام ١٦ -١٤ بین بذرة ١٠٠ وزن ویتراوح القبلى الوجھ أراضى



  وتجود المبشرة الجدیدة األصناف من :١٩٥ جیزة -٣
 في ویتفوق والكالسیة والرملیة الخفیفة األراضي في زراعتھ

  من وھو %١٤-١٢ بنسبة ١ جیزة الصنف على المحصول
  بعد التزھیر یبدأ حیث التزھیر في قلیًال تتأخر التى األصناف

 الزراعة من یوم ١٧٥ بعد وینضج الزراعة من یوم ٨٥
  الذبول ومرض االسكوكتیا لفحة بمرض األصابة ویتحمل
  بصفات بذوره وتتمیز ، الساق لعفن ومقاوم الجذور وعفن
. المستھلك یتقبلھا



  التى األصناف من وھو جدید مبشر صنف :٥٣١ جیزة-٤
 ویبلغ النمو قویة ونباتاتھ األراضي جمیع في زراعتھا تجود
  من یوم ٧٢ بعد التزھیر ویبدأ سم٦٦-٦٢ من النبات إرتفاع
  في ویتفوق الزراعة من یوم١٦٥ بعد ینضج و الزراعة
  البذور و %١٥ بنسبة ١ جیزة الصنف على المحصول

  ویتراوح الحجم كبیرة وھى . صفاتھا لجودة المستھلك یتقبلھا
  بتحمل النباتات وتتمیز جرام ٢٥- ٢٣ من بذرة١٠٠الـ وزن

  لمرض مقاومة وھى الجذور وعفن الذبول بمرضى اإلصابة
. الساق عفن



وھو صنف صغیر حجم البذور وأعلى األصناف   : ٣جیزة -٥
 ٣-٢إنتاجیة والنباتات ذات نمو قائم ویحمل في المتوسط 

  ١٥٨یومًا وینضج بعد  ٧٨ویزھر في المتوسط بعد . أفرع 
یومًا واألزھار ذات لون أبیض وھو مقاوم لمرض الذبول  
ویتحمل مرض عفن الجذور والساق ولكن قابل لإلصابة  

.بمرض لفحة األسكوكتیا



االحتیاجات البیئیةاالحتیاجات البیئیة

  التربة في جیدًا وینمو الجاف البارد الجو الحمص یناسب
 الحارة شبھ المناطق في الشتاء فصل بدایة في الرطبة

  المناطق تلك داخل وفي الشمالى الكرة نصف في والمعتدلة
  والحیویة البیئیة الظروف تعدد الحمص محصول یواجھ
 نموه حیث من المحصول نمو في كبیرًا تأثیرًا تؤثر والتى

النسبیة والرطوبة والضوء الحرارة درجة مثل  وإنتاجیتھ



درجة الحرارة -أ•
 ویتحمل نموه بدایة في منخفضة حرارة لدرجات الحمص یحتاج•

 النمو مراحل خالل االرتفاع إلى تمیل التى المعتدلة الحرارة درجات
 بذور بتعریض تزید الحمص إنبات سرعة أن على األبحاث ودلت ،

 تحول سرعة وأیضًا منخفضة حرارة لدرجات المبتلة الحمص
 زیادة وبالتالى الثمرى النمو إلى الخضرى النمو من النباتات

 للنمو المثلى ھى ٥م ٣٥-٣٠ الحرارة درجة وتعتبر . المحصول
 ٥م ٣٥ حتى الحرارة درجة في االرتفاع الحمص ویتحمل الخضرى
.الثمرى النضج فترة خالل



الضوء -ب•
 النباتات ارتفاع زیادة إلى یؤدى الضوئیة الفترة طول أن وجد لقد•

 مثل الغذائیة العناصر امتصاص وزیادة المتكونة الجافة المادة وزیادة
 یقلل اإلضاءة شدة انخفاض بینما والبوتاسیوم والفسفور النیتروجین

 وقصر .التربة من الغذائیة العناصر وامتصاص الجافة المادة إنتاج
 وجھ وعلى للتزھیر الالزمة الفترة إطالة على یعمل الضوئیة الفترة
 الجید لإلزھار ضوئیة ساعة ١٦ حوالي إلى الحمص یحتاج العموم
Long الطویل النھار نباتات من یعتبر أنھ حیث day plant.



الفترة بین التزھیر والعقد وعالقتھم بعملیة اإلرتباع فى الحمصالفترة بین التزھیر والعقد وعالقتھم بعملیة اإلرتباع فى الحمص



الرطوبة النسبیة - جـ

یحتاج الحمص إلى ارتفاع في الرطوبة النسبیة عند فترة  
اإلزھار والنضج ألن الجفاف مع ارتفاع في درجة الحرارة 

یزید من تساقط األزھار وتقلیل عدد القرون وبالتالى 
لذلك یراعى الزراعة في المیعاد . انخفاض كمیة المحصول

.األمثل



التربة المالئمةالتربة المالئمة

  أو طینیة كانت سواء األراضي أنواع جمیع في الحمص ینمو   
  في الحمص ینمو مصر في ، قلویة إلى متعادلة ومن طمییة
  سیئة القلویة األراضي عدا ما المصریة األراضي جمیع

 الصرف جیدة الرملیة التربة تعتبر ھذا وعلى الصرف
 إذا اإلنبات نسبة وتنخفض المحصول لزراعة جدًا مناسبة
  في زراعتھ تجود وال . الثقیلة التربة في الحمص زرع

.الغدقة أو الملحیة األراضي



زراعة الحمص فى األراضى الجدیدةزراعة الحمص فى األراضى الجدیدة



التلقیح البكتیرى التلقیح البكتیرى 

  خاصًة سنویًا ).R( المناسب البكتیري باللقاح الحمص یلقح
 باللقاح البذور معاملة تتم أن ویالحظ الجدیدة، األراضي في

  الحمص نبات فإن وكذلك .مباشرة الزراعة قبل البكتیرى
 للذوبان قابلة آمونیا إلى الجوى النیتروجین تحویل على قادر
 زیادة في تفید وكذلك مباشرة استخدامھا النبات یستطیع حیث

الالحقة للمحاصیل التربة خصوبة



كمیة التقاوى
كجم بذور في حالة الزراعة العفیر   ٤٠یلزم لزراعة محصول الحمص حوالي 

كما تختلف كمیة التقاوى في . كجم في حالة الزراعة الحراثى ٥٠وتزداد إلى 
محصول الحمص على حسب النوع والصنف ومیعاد الزراعة والكثافة النباتیة

الدورة الزراعیة
 الصیفیة المحاصیل عقب یزرع شتوي محصول الحمص
.الصویا فول القطن، الشامیة، الذرة الرفیعة، الذرة مثل



العالقة بین الكثافة والمحصولالعالقة بین الكثافة والمحصول



 محافظات    في أكتوبر شھر من األخیر النصف خالل الحمص یزرع
 في نوفمبر شھر من األول النصف خالل في یزرع بینما القبلى الوجھ

 الحمص زراعة في التأخیر عدم ویجب .البحرى الوجھ محافظات
مرتفعة حرارة لدرجات النباتات یعرض الزراعة في التأخیر ألن

میعاد الزراعةمیعاد الزراعة



طریقة الزراعةطریقة الزراعة

الزراعة في سطور -١
سم مع سرسبة البذور ، بحیث تكون البذور ٣٠یزرع الحمص في سطور على أبعاد 

ویمكن زراعتھ بواسطة المیكنة وفي ھذه الحالة . سم من بعضھا ١٠على أبعاد 
سم٥٠ - ٤٠یجب زیادة المسافة بین السطور لتصل إلى 

الزراعة في خطوط -٢
القصبتین /خط١٢یفضل زراعتھ حراتى على خطوط في األراضي الثقیلة بمعدل 

وذلك إلحكام الرى وتجنب أمراض عفن الجذور والذبول مع مراعاة أن تتم 
والخف على نبات واحد . سم١٠الزراعة على الریشتین وفي جور على أبعاد 

وھذه الطریقة تعمل على تقلیل كمیة التقاوى وزیادة نسبة اإلنبات وتقلیل منافسة 
الحشائش وسھولة مكافحتھا والحصاد باستخدام المیكنة



تأثر المحصول بمیعاد الزراعةتأثر المحصول بمیعاد الزراعة



عالقة حجم البذور بالصنف وكمیة التقاوىعالقة حجم البذور بالصنف وكمیة التقاوى



العالقة بین الصنف وكمیة التقاوى ومحصول الحمصالعالقة بین الصنف وكمیة التقاوى ومحصول الحمص



شكل یوضح طرق زراعة الحمصشكل یوضح طرق زراعة الحمص



الرىالرى

 الرى ویتم الرى لمیاه حساسیة المحاصیل أكثر من الحمص یعتبر
 تكون أن على المحایاه بریھ التبكیر یراعى . الحامى وعلى بإحكام
 . الجدیدة باألراضي الزراعة من أیام ٧ بعد ) تجریھ ( خفیفة ریة

 القوام خفیفة األراضي في یوم ١٢-١٠ كل ذلك بعد الرى ویوالى
 القرون ونمو اإلزھار وقت الحامى على ریتین بإعطاء وینصح
 أما الرملیة األراضي في ریات٨-٦ من المحصول یروى وعمومًا
 خالل الرى بتجنب وینصح .ریات ٣-٢ من فیعطى القدیمة األراضي
 تساقط لحدوث تجنبًا شدیدة ریاح وجدت إذا خاصًة التزھیر مرحلة
.لألزھار



التسمیدالتسمید

 باطن في سرسبة یكون أن على الزراعة قبل الفوسفاتى السماد یضاف-أ
 فوسفات سوبر كیلوجرام ١٥٠ بمعدل الخطوط مسح قبل الخط

 األراضي في %٢٠ بنسبة الكمیة ھذه وتزداد %١٥ الكالسیوم
. والجیریة الرملیة

 النیتروجینى السماد من تنشیطیة جرعة یضاف القدیمة األراضي في-ب
  نشادر نترات صورة في للفدان نیتروجین وحدة ١٥ مقدارھا
 الخط باطن في سرسبة  وذلك %١٥.٥ الجیر نترات أو %٣٣.٥
 عند الجدیدة باألراضي وحدة ٢٠ إلى تزداد الزراعة عملیة أثناء

من یوم ٣٠-٢٥ بعد البكتیریة العقد عن الكشف ویتم الزراعة



 ناجحًا التلقیح یكون الجذور على عقدة ٨ من أكثر وجد فإن الزراعة
 تكوین عدم حالة في أما . ذلك بعد نیتروجینى سماد أى یضاف وال
 نیتروجین وحدة ٢٠ فتضاف الجدیدة باألراضي الفعالة البكتیریة العقد
. التالیتین الریتین قبل متساویتین دفعتین على أخرى

                          )K2O %٤٨( بوتاسیوم كبریتات كیلوجرام ٥٠ باستخدام ینصح-ج
 یتم وال .المحایاه ریھ عند وتضاف الرملیة أو الجیریة األراضي في

.الوادى أراضى في البوتاسى التسمید



التسمید بالعناصر  الصغرىالتسمید بالعناصر  الصغرى

  في زراعتھ عند الصغرى بالعناصر ورقیًا الحمص یسمد•
  بأراضى العناصر بھذه نقص تواجد أو الجدیدة األراضي
- الحدید( لكبریتات بالنسبة مخلبیة صورة في وذلك .الوادى
 الرش ویكون ماء لتر/ جرام ١/٢ بمعدل )المنجنیز- الزنك
  النبات أو بالتربة العنصر نقص درجة حسب ثالثة أو مرتین
  الخضرى النمو اكتمال عند األولى الرشة تجرى حیث
  عند الثالثة والرشة اإلزھار بدایة مع الثانیة الرشة وتكون
.الغروب قبل أو الباكر الصباح في وذلك القرون عقد



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

 مرتین أو مرة یقزبالع أو یدویًا الحمص حقول في الحشائش تقاوم•
 من یوم ٣٥ بعد األولى العزقة وتجرى بالتربة انتشارھا درجة حسب

 مبیدات توفر حالة وفي األولى من یوم ٣٥ بعد والثانیة الزراعة
  في تذاب للفدان كجم ١ بمعدل األجران مبید استخدام یمكن الحشائش

 وقبل الزراعة بعد الظھریة الرشاشة استخدام حالة في ماء لتر ٢٠٠
األجران مبید من واحدة رشة استخدام أن البحوث أثبتت ولقد اإلنبات

 زیادة إلى تؤدى الزراعة من یوم٦٠- ٥٠ بعد واحدة عزقة إجراء مع    
. األقل على %٣٠ بنسبة المحصول



الحصاد وعالمات النضجالحصاد وعالمات النضج

 على ذلك ویتوقف حصاده حتى یومًا ١٨٠-١٥٠ حوالي الحمص یمكث
 الحمص في النضج عالمات أھم ومن .والنوع الصنف حسب

 للقرون الجفاف تمام قبل الحصاد یجب حیث والسوق القرون إصفرار
 في النباتات تكوم حیث الیدوى الحصاد ویتم البذور إلنفراط تجنبًا
 النضج بعد النباتات ترك وینبغى الشمس تحت لتجف صغیره اكوام

 %١٠( للبذره المناسب الجفاف لدرجة تصل حیث الفسیولوجى
 وإبتداء السفلى القرون جفاف أیضًا النضج عالمات ومن ) رطوبھ
 اللون إلى یمیل الذى األصفر باللون وتلونھ أسفل من العرش جفاف
.البنى



الدراسالدراس

 المساحات في یتم وھذا بالعصى بالدق یدویًا إما الدراس یتم•
  الكبیره المساحات في الدراس ماكینات باستخدام أو الصغیرة

  تبخیر إجراء مع ویخزن األجولة في ویعبئ الناتج یغربل ثم
  البقول خنافس حشرة من للوقایة البذره



الحصاد اآللى فى الحمصالحصاد اآللى فى الحمص



كمیة المحصولكمیة المحصول

 للفدان أردب ٧-٥ من الحمص في البذور محصول متوسط یتراوح•
 الحجم كبیر الحمص في وذلك كجم ١٥٠ الحمص في اإلردب ووزن

  من یتراوح التبن ومحصول . الحجم صغیر الحمص في كجم ١٥٥ و
 على ذلك ویختلف .كجم ٢٥٠ التبن حمل ووزن تبن أحمال ٥- ٤

 والعملیات النباتیة والكثافة الزراعة ومیعاد والصنف النوع حسب
.المثلى الزراعیة



الوصف النباتيالوصف النباتي

الجذر - ١
وتدي متعمق حیث یتكون من جذر وتدي 
أصلي وجذور ثانویة عدیدة منتشرة 

ویصل عمقھ إلى . علیھا العقد البكتیریة 
متر وذلك حسب عدة اعتبارات مثل  ١

نوع التربة والصنف المنزرع و العدید 
من العوامل األخرى

الساق - ٢
الساق قد یكون قائم أو مفترش یبلغ طول  

وتنشأ فروع . سم  ١٠٠النبات حوالي 
ابتدائیة وثانویة وثالثیة عند قاعدة النبات 

والتي  تكون غالبا أضخم من الساق 
الرئیسي



الورقة - ٣
 ١٨ -١١مركبة ریشیة فردیة تحتوي على 

وریقة توجد متقابلة والوریقات بیضاویة 
الشكل ذات حافة مشرشرة

األزھار- ٥
تنشأ األزھار مفردة في آباط األوراق والزھرة 

وابیض    Desiذات تویج وردي في أنواع 
وتكون بدایة التزھیر   kabouliفي أنواع 

على الساق الرئیسیة والفروع القاعدیة وعدد 
 ١٤العقد في بدایة التزھیر یكون حوالي 

عقدة على الساق الرئیسي في النباتات  
عقدة أو أكثر في النباتات  ١٣المبكرة أو 

المتأخرة التزھیر



الثمرة -٦
 ٤ -٢الثمرة قرن متفتح یحتوي على 

بذور وفي بعض األحیان تحتوي 
بذور ویختلف العدد على  ٦علي 

حسب العوامل البیئیة 



    البذورالبذور  --٧٧
البذور ذات شكل كروي غیر منتظم البذور ذات شكل كروي غیر منتظم 

ولھا قمة مدببة ویختلف لون ولھا قمة مدببة ویختلف لون 
القصرة مثل اللون األسود والبني و القصرة مثل اللون األسود والبني و 

البرتقالي و األصفر واألبیض أو البرتقالي و األصفر واألبیض أو 
ونسیج القصرة قد یكون ونسیج القصرة قد یكون ، ، األخضراألخضر

أملس أو خشن ونادرا ما یكون أملس أو خشن ونادرا ما یكون 
درنيدرني


