
الحلبةالحلبة
اإلسم اإلنجلیزىاإلسم اإلنجلیزى

  FenugreekFenugreek
اإلسم العلمىاإلسم العلمى

  Trigonella foneum graecum, Trigonella foneum graecum, LL
العائلة البقولیةالعائلة البقولیة

Fa: LeguminosaeFa: Leguminosae



نبات حلبةنبات حلبة



:مقدمة•
 أو مسلوقة إما االنسان تغذیة فى یستخدم بقولى كمحصول الحلبة•

. نابتھ أو مطحونھ
 للبول مدر ھو ما منھا عدیده أغراض فى طبیا الحلبة بذور تستخدم•

.واإلمساك والمغص الھضم وعسر واللبن
 % ٥بنسبة الخبز فىصناعة األذرة دقیق الى وتضاف الحلبة تطحن•

.الخبز فى البروتین نسبة إرتفاع الى ذلك یؤدى حیث
 الظروف لتحملھا البرسیم مع الملحیة األراضى فى مخلوطة تزرع•

 وتصل . للبن الحیوانات إدرار زیادة على وتساعد القاسیة الجویة
 %٧.٣الى الزیت ونسبة %٢٠.٦ الى البذور فى البروتین نسبة

.%١١ الى ) التریجولینین ( القلویدات ونسبة



المركز اإلحصائىالمركز اإلحصائى

 فى منتشرة فدان ألف٢٠ قدرھا مساحة فى سنویا الحلبھ تزرع•
 مصر محافقظات وفى فدانًا ٥١٧٩ حوالى فى العلیا مصر محافظات
 فى البحرى الوجھ محافظات وفى فدانًا ١٣٥٢٤ حوالى فى الوسطى
 التى العلیا مصر محافظات أھم ومن )١٩٩٤( فدانًا١٠٨٥ حوالى
 مصر محافظات أھم ومن أسوان – سوھاج -أسیوط -قنا الحلبة تزرع

 الوجھ محافظات أھم ومن سویف وبنى والفیوم المنیا الوسطى
 محافظات فى تزرع كما .الشیخ وكفر واإلسماعیلیة الشرقیة البحرى

 وتزرع فدان ٢٣٩ الجدیدة واألراضى فدان ٣٩١ حوالى الصحارى
 وشمال الھند مثل آسیا فى العالم بالد بعض فى قلیلة مساحات فى

.وأسبانیا أوروبا وجنوب أفریقیا



أھم أنواع الحلبةأھم أنواع الحلبة

 التفریع فى تختلف منزرعة جمیعھا الحلبة من أنواع ثالثة یوجد•
:.یلي كما الساق نمو وطبیعة

 على من الفروع وتخرج قصیرة والساق غزیر تفریعھ :األول الطراز•
 النوع لھذا وینتمى األرض سطح من قریبة نقطة من األصلى الساق
.البحرى بالوجھ المنزرعة والسالالت األصناف جمیع

 الطول متوسطة والساق متوسط النوع ھذا فى التفریع :الثانى الطراز •
 ضیقة والسالمیات الرئیسى الساق طول على المتكونة والفروع
 لھذا الوسطى بمصر المنزرعة والسالالت األصناف جمیع وتنتمى
  .النوع



 على الفروع وتخرج طویلة والساق قلیل تفریعھ :الثالث الطراز
 طویلة والسالمیات السالمیات جمیع على األصلى الساق

  العلیا بمصر المنزرعة والسالالت األصناف جمیع وتنتمى
.النوع لھذا



األصنافاألصناف

 كمیة بإرتفاع ویمتاز للذبول مقاوم الصنف وھذا البحرى بالوجھ یزرع :٦ غربیة- ١
.المحصول

 متوسطة والساق التفریع متوسط الصنف وھذا الوسطى بمصر یزرع :٢٩جیزة- ٢
.الطول

 األراضى زراعتھ ویالئم والشرقیة اإلسماعیلیة بمحافظتى ویزرع :٢٦شرقیة - ٣
.الخفیفة

.العلیا بمصر جیدًا الصنف ھذا وینمو :٣٩ المنیا- ٤
 ویتفوق المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب الصنف ھذا أستنبط :٢ جیزة- ٥

 من یوم٩٠ بعد ویزھر التفریع قلیلة والنباتات العلیا بمصر زراعتھ عند إنتاجیتھ
.الزراعة من یوم١٦٠ بعد وینضج الزراعة

 على ویتفوق المحلیة السالالت من باإلنتخاب مستبط صنف وھو :٣٠ جیزة- ٦
.محلھا یحل وسوف السابقة األصناف



مراحل النمو فى الحلبةمراحل النمو فى الحلبة



اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة

 وإلى للنمو األولى المراحل بدایة فى معتدل جو إلى الحلبة تحتاج-
.الثمرى النضج مرحلة خالل مرتفعة حرارة درجات

 الحرارة درجة من كل وتلعب الطویل النھار نباتات من الحلبة نبات-
  .المحصول كمیة فى رئیسیًا دورًا واإلضاءة

  .الحلبة لنمو مالئمة ضوئیة ساعة ١٦ الضوئیة الفترة طول تعتبر-
 الضوئیة الفترة وزیادة اإلزھار تأخیر إلى الضوئیة الفترة نقص یؤدى-

 العناصر إمتصاص كفاءة وزیادة اإلزھار فى إلىالتبكیر تؤدى
والبوتاسیوم والفوسفور  كالنیتروجین الغذائیة



التربة المالئمةالتربة المالئمة

  تتحمل كما األراضى أنواع جمیع فى الحلبة زراعة تنجح•
.البسیطة الملوحة

 ولذلك اإلستصالح الحدیثة الرملیة باألراضى زراعتھا یمكن•
  .البرسیم مع مخلوطة تزرع

  جیدة والطمییة الطینیة األراضى فى زراعتھا تجود عمومًا•
.الصرف



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة

  المحاصیل عقب زراعتھا تتبادل شتوى محصول الحلبة•
 .الرفیعة والذرة والسمسم كالقطن الصیفیة

 من %٢٥ بمقدار تخلط حیث البرسیم مع مخلوطة تزرع•
.التقاوى كمیة



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

 .نوفمبر أخر حتى أكتوبر فىأواخر الحلبة تررع•
 تتعرض ال حتى نوفمبر أخر عن التأخیر عدم ویجب

 لحدوث تجنبًا الخماسین لریاح المزھرة النباتات
.التساقط ظاھرة



كمیة التقاوىكمیة التقاوى

  حسب على ذلك ویتوقف كجم٥٠ - ٤٠ من الفدان یحتاج•
  العفیر الزراعة فى التقاوى كمیة تقل حیث الزراعة طریقة
.الحیراتى الزراعة فى وتزداد

  )١٩٩٠ مكارم( ٢م/نبات١٠٠ المثلى النباتیة الكثافة تعتبر•
.٢٩ جیزة للصنف وذلك



تأثر المحصول بالكثافة النباتیةتأثر المحصول بالكثافة النباتیة



طریقة الزراعةطریقة الزراعة

 ثم جیدًا وتزحف األرض تحرث حیث العفیر بالطریقة الحلبة تزرع•
.أحواض إلى وتقسم وتزحف البذور تنثر

 مستحرثة تكون عندما وتحرث االرض فتروى الحیراتي الزراعة أما•
.أحواض إلى األرض وتقسم وتزحف البذور تنثر ثم

 تزرع أن ویمكن البرسیم مثل اللمعة على الحلبة تزرع أن أیضًا یمكن•
 وتؤدى الخط داخل وسرسبة سم٢٠ السطور بین والمسافة تسطیرًا

 ووزن النبات ووزن نبات لكل الفروع عدد زیادة إلى الطریقة ھذه
.)١٩٩٠ مكارم( الفدان محصول وبالتالى بالنبات البذور



حقل حلبة منزرعحقل حلبة منزرع



الرىالرى
: ریات٣-٢ إلى الحلبة تحتاج•
 من یوم٣٠- ٢٥ بعد وتتم التشتیة ریة إسم علیھا یطلق األولى الریة•

.الزراعة
.التزھیر قبل تتم الثانیة والریة•
.القرون ونضج التزھیر أثناء تتم الثالثة والریة•
 األراضى فى الزراعة حالة فى ریات٦-٤ إلى الریات عدد تزداد•

 رقاد یحدث ال حتى الریاح ھبوب أثناء الرى تجنب ویجب الرملیة
 أربعة إلى الریات عدد یزداد اللمعة على الزراعة حالة وفى .للنباتات
 الشقوق سد بغیة خفیفة وتكون الزراعة من أیام١٠ بعد األولى
.بالتربة



العالقة بین نسبة الرطوبة واإلنباتالعالقة بین نسبة الرطوبة واإلنبات



العالقة بین درجة الحرارة واإلشعاع واإلنباتالعالقة بین درجة الحرارة واإلشعاع واإلنبات



تأثر اإلنبات بدرجة الحرارةتأثر اإلنبات بدرجة الحرارة



التسمیدالتسمید

 تلقیح یجب ولذلك نیتروجینى تسمید یسمد ال بقولى كمحصول الحلبة•
 وفى مرة ألول بكر أرض فى زراعتھا عند بالبكتریا البذور

 للفدان  نیتروجین وحدة كجم٢٥- ١٥ یضاف الضعیفة األراضى
.التشتیة ریة قبل تنشیطیة كجرعة

 كجم١٠٠ بمعدل الحلبة محصول یسمد الفوسفاتیة لألسمدة بالنسبة•
.للزراعة األرض تجھیز أثناء الكالسیوم فوسفات سوبر

 األرض تجھیز أثناء البوتاسیوم كبریتات كجم٥٠ بمعدل الحلبة تسمد•
  .للزراعة



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

 عند بالید اإلقتالع طرق عن یدویًا الحلبة فى الحشائش تقاوم•
 واحدة عزقة تجرى سطور فى الزراعة وعند بدار الزراعة

.التشتیة ریة قبل وذلك النباتات سطور بین خربشة تسمى



الحصاد وعالمات النضجالحصاد وعالمات النضج

  ذلك ویختلف الزراعة من یوم١٥٠-١٢٠بعد الحلبة تنضج•
.التربة ونوع والصنف الزراعة موعد حسب على

 حالة فى الزراعة من یوم٧٥- ٦٠ بعد الحلبة تحصد•
.األخضر اإلستھالك

  والقرون والسوق األوراق إصفرار الحلبة نضج عالمات من•
  ال حتى الحصاد فى التأخیر عدم ویجب البنى باللون وتلونھا
.القاعدیة بالقرون للبذور إنفراط یحدث



الحصاد األلى فى الحلبةالحصاد األلى فى الحلبة



كمیة المحصولكمیة المحصول

  ونوع الزراعة موعد حسب على الحلبة محصول یختلف•
  من یتراوح الفدان محصول فإن وعمومًا والصنف األرض

 تبن أحمال ٥-٤ ومن كجم١٥٥ األردب وزن أردب ٦- ٥
.كجم٢٥٠ التبن حمل ووزن



بذور نبات الحلبةبذور نبات الحلبة



الجزء العـملى



الحلبةالحلبة
FenugreekFenugreek

Trigonella fonaeum gracum, Trigonella fonaeum gracum, LL: : االسم العلمىاالسم العلمى

یعتب  ر محص  ول بق  ولى ھ  ام باالراض  ى حدیث  ھ    
االستص    الح حی    ث یزی    د م    ن خص    وبتھا   
وخاص   ة االراض   ى الرملی   ھ و الحامض   یھ    
وتس  تخدم ب  ذور الحلب  ة طبی  ا ف  ى أغ  راض      
عدی  ده منھ  ا م  اھو م  درللبول ولل  بن وعس  ر    

وق   د تطح   ن . الھض   م والمغ   ص واإلمس   اك 
الحلبة وتضاف ال ى دقی ق األذرة فىص ناعة    

حیث یؤدى ذلك ال ى ارتف اع    %٥الخبز بنسبة
نس    بة الب    روتین ف    ى الخب    ز وق    د ت    زرع    
مخلوطة فى األراض ى الملحی ة م ع البرس یم     
لتحم   ل الظ   روف الجوی   ة القاس   یة وتس   اعد  
على زیادة إدرار الحیوانات للبن



نبات الحلبةنبات الحلبة



الوصف النباتيالوصف النباتي
الجذرالجذر  

الجذر وتدى قوى یتفرع لعدد كبیر الجذر وتدى قوى یتفرع لعدد كبیر 
من الفروع الثانویة وتوجد كمیة من الفروع الثانویة وتوجد كمیة 
كبیرة من العقد الجذریة على كبیرة من العقد الجذریة على 

جمیع الفروع من النوع جمیع الفروع من النوع 
melilotiimelilotii..



الســــــــــــــاقالســــــــــــــاق

    حولىحولى  عشبىعشبى  نباتنبات  الحلبةالحلبة
--٣٠٣٠  طولھطولھ  یتراوحیتراوح  شتوىشتوى

  إسطوانیةإسطوانیة  الساقالساق  سمسم  ٥٠٥٠
  منمن  متفرعةمتفرعة  ملساءملساء  مجوفةمجوفة

  الموجودةالموجودة  الساقالساق  عقدعقد
..التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  مباشرًةمباشرًة



األوراقاألوراق

الورقة مركبة ثالثیة توجد  الورقة مركبة ثالثیة توجد  . . 
فى وضع متبادل على  فى وضع متبادل على  

الساق والوریقات  الساق والوریقات  
بیضاویة ذات حافة بیضاویة ذات حافة 

..مسننةمسننة



ُأوراق نبات الحلبةُأوراق نبات الحلبة



أجزاء نبات الحلبةأجزاء نبات الحلبة



ارــــــــــــاألزھ
 سفلیة خنثى فراشیة البقولیة العائلة فى كما الزھرة

 علیھا أبیض الزھرة ولون التناظر وحیدة
 یبلغ خفیف أزرق أو رفیعة بنفسجیة خطوط
 من الزھرة وتتكون .مم٨-٥ من الزھرة طول

 علم بتالت٥( والتویج )سبالت ٥( الكأس
 )ملتحمتین بتلتین من مكون وزورق وجناحین
 والسداه ملتحمین أسدیة٩ أسدیة١٠( والطلع
  واحدة كربلة من مكون والمتاع )سائبة العاشرة

 المبیض وینتھى بویضتین على یحتوى مبیض(
 یوجدان واألسدیة والمتاع .)میسم نھایتھ فى بقلم

 وقوف عند الذورق من ویخرجان الذورق داخل
  ذاتى والتلقیح .الزھرة زورق على الحشرات
  إلى تصل الخلط من نسبة ویحدث

.الحشرات بواسطة%٠.٨



الزھرة فى الحلبةالزھرة فى الحلبة



رةرةــــــــــــــــــــــــــــالثمالثم

  بھ مبطط طویل قرن الثمرة  
  وتتمیز البذور من العدید
  مھماز بوجود الحلبة قرون
 والقرن سم ٣- ٢من طولھ
  بین إنقباضات بھ أملس
  الحجم صغیرة البذرة .البذور
  أخضر لونھا الشكل بیضیة
٠.خطافیة قمة ذات مصفر



الثمرة فى الحلبةالثمرة فى الحلبة



البذرةالبذرة--القرنالقرن- - الورقةالورقة- - الساقالساق



البذورالبذور

    بیضیةبیضیة  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  البذرةالبذرة
  مصفرمصفر  أخضرأخضر  لونھالونھا  الشكلالشكل

..خطافیةخطافیة  قمةقمة  ذاتذات



البذرة فى الحلبةالبذرة فى الحلبة


