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نبات الترمسنبات الترمس



-:مقدمة•
 منذ بمصر زرعت والتى البقولیة المحاصیل أقدم من الترمس یعتبر•

 أغراض فى والرومان المصریین قدماء استعملھ حیث الزمان قدیم
.الطبیھ واالغراض األكل منھا عدیده

 یزید حیث االستصالح حدیثھ لالراضى ھام بقولى محصول یعتبر •
 یزداد حیث الحامضیھ و الرملیھ االراضى وخاصة خصوبتھا من
 ١٥٠-٦٥ لحوالى تصل التى و النیتروجین من جذوره یثبت ما مقدار
.الصنف و النوع حسب على ذلك یختلف و للفدان نیتروجین كجم



 سم أ علیھ یطلق و سیالج او اخضر علف كمحصول الترمس یستخدم•
 نسبھ الرتفاع كعلف بذوره على الدواجن تتغذى كما الحلو الترمس
.% ٤٥-٣٠ من تتراوح التى و بالبذور البروتین

 مراره تسبب القلویدات من نسبھ على المصرى الترمس یحتوى•
 بذور تدخل كما.الماء فى بالنقع منھا التخلص یتم التى و للبذور
 طارد و للبول كمدر الطبیھ االدویھ صناعات من العدید فى الترمس
.للدیدان



التركیب الكیماوى للبذورالتركیب الكیماوى للبذور

  نظرًا البذریة البقولیة المحاصیل أھم من الترمس یعتبر•
  ألیاف١١.٤-٩ ومن بروتین %٤٥-٣٠ على على إلحتوائة

  النوع حسب على ذلك ویختلف كربوھیدرات٣٣-٣٠ و
.والصنف



المركز اإلحصائىالمركز اإلحصائى

  عام الترمس من فدانًا٩٨٠٩ حوالى بمصر المنزرعة المساحة بلغت•
 فدان ٤٠٤٧  البحرى بالوجھ المنزرعة المساحة بلغت حیث ١٩٩٤
 فدان ٢٣٢٧ حوالى العلیا وبمصر فدان ٢٢٨٧ الوسطى وبمصر
.فدان١١٣٧ الجدیدة باألراضى والمساحة

 واإلسماعیلیة الشرقیة محافظات فى مصر فى الترمس زراعة تتركز•
  .وأسوان والجیزة وأسیوط سویف وبنى والمنیا وسوھاج

 وبولندا وروسیا وأوروبا أسترالیا فى العالم فى الترمس زراعة تتركز•
  من أكثر السابقة السوفیتى اإلتحاد دول تنتج حیث أفریقیا وجنوب
 المساحة من %٣٠ بنسبة إسترالیا تلیھا العالمى اإلنتاج من %٥٠

 المنزرعة المساحة من %١٣ بنسبة  بولندا ثم العالم فى المنزرعة
FAO( بالعالم 1982(



أھم أنواع الترمس

  الكیمیائى والتركیب مورفولوجیًا الترمس أنواع تختلف•
:الترمس أنواع أھم ومن نوع لكل التابعة واألصناف للبذور

.Lاألبیض الترمس• Albus
.L األصفر الترمس• lutenus
.L األوراق ضیق الترمس• angustifolius
.L الرمل سھل ترمس• cogentinii
.L الحلو الترمس • mutibilis



العالقة بین النوع والوزن الجاف للساقالعالقة بین النوع والوزن الجاف للساق



أنواع مختلفة للترمسأنواع مختلفة للترمس



تابع أنواع الترمستابع أنواع الترمس



تابع األنواعتابع األنواع



تابع األنواعتابع األنواع



األصنافاألصناف

 lupus كلمة من اشتقاقھ من الترمس على Lupinusاسم یطلق•
 امتصاص و سلب على الترمس لمقدره نظرا الذئب تعنى والتى

 أصناف من العدید الترمس أنواع ویتبع .التربھ من الغذائیھ العناصر
 النمو محدودة وأخرى المر والترمس الحلو الترمس منھا الترمس
 الرومى الترمس المرة األصناف أھم ومن النمو محدودة غیر وثانیة
 تزھر ما وغالبًا ٢وجیزة ١ وجیزة والشامى ٤٥ ومنوفى ٢٣ وشرقیة
 أما .النضج متأخرة وھى الزراعة من یوم٨٠ بعد األصناف ھذه

  بعد تزھر حیث النضج ومبكرة مستوردة فھى الحلو الترمس أصناف
,Candelebra ومنھا الزراعة من یوم ٥٠ Rompet,

Mn90, Superluping  



تابع األصنافتابع األصناف

 الساللة من الفردى باإلنتخاب مستنبط صنف وھو :١ جیزة-١
  الوجھ منطقة فى زراعتھ وتجود النمو بقوة ویتمیز المحلیة
 الزراعة من یومًا ٨٠-٧٥ بعد یزھر الصنف وھذا البحرى
  األصناف أھم من وھو یومًا ١٧٠-١٦٥ بعد نضجھ ویتم
.الذبول تتحمل التى



  السالالت من الفردى باإلنتخاب مستنبط وھو : ٢ جیزة-٢
  مبكر صنف وھو القبلى الوجھ منطقة فى ویجود المحلیة
  بعد وینضج یوماًً ٧٠-٦٥ بعد یزھر حیث والنضج التزھیر
.الذبول یتحمل صنف وھو الزراعة من یومًا ١٦٠-١٥٥



اإلنبات الھوائى فى الترمساإلنبات الھوائى فى الترمس



اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة

:الحرارة درجة-
 شتوى كمحصول یزرع لھذا الحرارة معتدل جو إلى الترمس یحتاج
 وإنخفاض مبكرًا للتزھیر النباتات تدفع الحرارة درجة وإرتفاع بمصر
  و نھارًا م٥٢٦ الحرارة درجة وتعتبر اإلزھار تؤخر الحرارة درجة
  .الخضرى المجموع لنمو المثلى ھى لیًال م٥٢٠
 تتحمل وال الحرارة درجة إنخفاض تتحمل التى األنواع بعض وھناك

 .angustifolius L النوع یتحمل .النمو خالل الماء نقص
 والنمو اإلنبات نسبة وتقل .البارد الجو فى بسرعة ینمو حیث الصقیع
,L.lutenus للنوعین L. albus الحرارة تحمل حیث من 

.والصقیع



:الضوء -٢
  یلزمھ حیث الطویل النھار نباتات من الترمس یعتبر•

 إلى الضوئیة الفترة زیادة وتؤدى .ضوئیة ساعة ١٦-١٢
.بالنبات الجافة المادة وكمیة بالنبات األوراق عدد زیادة



ظاھرة التساقط فى الترمسظاھرة التساقط فى الترمس

  والقرون األزھار فى تساقط لھا یحدث الترمس أنواع معظم•
  فى %٧٠ إلى األزھار فى التساقط نسبة وتصل األولیة
.L األنواع albus, L. lutenus فى  %٨٠ وحوالى  
  ظروف تحت خاصًة .angustifolius L النوع

  فى  نسبة الترمس أنواع وأقل والجفاف المرتفعة الحرارة
 وكذلك L.mutabilis النوع ھو والثمار األزھار تساقط

  باألصناف مقارنًة األنواع كل فى النمو محدودة األصناف
 .النمو محدودة غیر لألنواع التابعة



 یمكن النورة بقمة المتواجدة الثمار تسساقط أسباب من•
  بتراكم الثمار قواعد تراتیب سكون بسبب حدوثھ
 ذات المواد ھذه أن من الرغم على األبسیسك حمض
 التساقط یحدث وقد األزھار فى للتساقط مباشر دور
 وصول یفشل أو یقلل مما الجانبى الفرع نمو نتیجة
لألزھار الضوئى البناء ناتجات



  عند بالنورة ثمرة٢٥-٢٠ یفقد أن ویمكن الصغیرة والقرون•
  النمو من مبكرة مرحلة أى فى أسفلھا الجانبیة األفرع إزالة
 وتم بالنورة ثمرة٥- ٣ من الثمار عدد یصل تركھا وعند

.L ھى أنواع ثالث على لذلك التوصل albus
angustifolius, L. mutabilis L..



التربة المالئمةالتربة المالئمة

 التى والجیریة اإلستصالح حدیثة الرملیة األراضى فى بنجاح یزرع•
.%١٠ عن الكالسیوم كربونات تركیز بھا یزید ال
 الصرف سیئة والغدقة الملحیة األراضى فى زراعتھ تجود ال•

.والتھویة
 یزرع لم التى باألراضى خاصة البكتیري التلقیح باجراء ینصح•

 تقاوى بتلقیح ینصح حیث الجدیدة واألراضى قبل من بھا المحصول
 باألراض الزراعة حالة وفى البكتیري اللقاح من واحد بكیس الترمس
 فى متبع ھو كما التلقیح ویتم كیس ٣-٢ عدد باستخدام ینصح الجدیدة

.األخرى البقولیة المحاصیل



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة

  المحاصیل عقب شتوى حولى كمحصول الترمس یزرع•
.الرفیعة والذرة والسمسم السودانى كالفول الصیفیة

  البلدى كالفول الشتویة المحاصیل على محمال یزرع•
.والطماطم



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

  لزراعة األمثل المیعاد أكتوبر شھر من الثانى النصف یعتبر•
  شھر من األول والنصف القبلى بالوجة المصرى الترمس
. البحرى بالوجة لزراعتة األمثل نوفمبر

 لزراعة األمثل المیعاد أن المحاصیل قسم أبحاث دلت•
  شریف( نوفمبر من ھواألول الدقھلیة بمحافظة الترمس
١٩٩٧(.



تأثر المحصول بمیعاد الزراعةتأثر المحصول بمیعاد الزراعة



العالقة بین عدد األیام بعد الزراعة وتطور النباتالعالقة بین عدد األیام بعد الزراعة وتطور النبات



العالقة بین میعاد الزراعة والمحصولالعالقة بین میعاد الزراعة والمحصول



تأثر المحصول بمیعاد الزراعةتأثر المحصول بمیعاد الزراعة



كمیة التقاوىكمیة التقاوى

  تقاوى كجم ٥٠و العفیر الزراعة فى تقاوى كجم٤٠ إلى الفدان یحتاج•
  .الحیراتى الزراعة فى

 بإختالف المساحة بوحدة الترمس نباتات من األمثل العدد یختلف•
.L نوع الترمس فمثًال .المنزرع النوع angustifolius.

 أخرى مواقع وفى )نیوزیلندا( ٢م/نبات١٠٠ إلى المثلى الكثافة تصل•
.٢م/نبات٥٠ إلى لتصل



.L   للنوع النباتیة الكثافة• albus   ٥٠ بین تتراوح-
  إختالف عند المناطق بعض فى تتضاعف وقد ٢م/نبات٩٠
.النوع داخل والصنف النوع

.L للنوع النمو محدودة األصناف فى• angustifolius 
  المنخفضة النباتیة بالكثافة الزراعة عند إنتاجیة أعلى تسجل
.L للنوع النمو محدودة نصف باألصناف مقارنًة albus 
  النمو یقلل النمو محدودة غیر األصناف زراعة فى والتأخیر

  األفرع على القرون نضج فشل إلى ذلك ویرجع والمحصول
  .الجانبیة األفرع على مؤخرًا المتكونة البذور وحجم الجانبیة





عالقة الكثافة النباتیة بالمحصولعالقة الكثافة النباتیة بالمحصول



تأثر المحصول بالكثافة النباتیةتأثر المحصول بالكثافة النباتیة



العالقة بین كمیة التقاوى والمحصولالعالقة بین كمیة التقاوى والمحصول



طریقة الزراعةطریقة الزراعة

 العفیر الزراعة وفى.الحراثى أو العفیر بالطریقة الترمس یزرع•
 الجورة بین سم٤٠ أبعاد على جور فى صفوف فى البذور تزرع

  .یلیھا وما سم٢٥-٢٠ أبعاد على والجور واألخرى
 خط١٢ بمعدل األرض تخطیط بعد عفیرًا خطوط على زراعتة یمكن•

 غراب رجل فى ریشتین على جور  فى البذور وتوضع القصبتین فى
 تروى ثم سم٢٥-٢٠ واألخرى الجورة بین المسافة تكون أن على

.األرض



  تكون وعندما األرض رى فى الحراثى الطریقة وتتلخص•
  ثم األرض تخطط أو المحراث خلف التقاوى تنثر مستحرثة
 لمدة المنقوعة البذور تزرع مستحرثة تكون وعندما تروى
.الجور بین سم٢٥-٢٠ بعد على جور فى ساعة١٢

  على الشتویة المحاصیل على محمًال الترمس یزرع وقد •
  الفول أو بالطماطم المنزرعة لألراضى البطالة الریشة
.الرومى



تأثر المحصول بمسافات الزراعةتأثر المحصول بمسافات الزراعة



زراعة الترمسزراعة الترمس



الرىالرى

 الرى أراضى فى ریات ثالثة حوالى المحصول یعطى•
:تكون أن على المستدیم

.الزراعة من یومًا ٤٥ حوالى بعد المحایاه ریة•
.الزھریة النورات تكوین قبل الثانیة الریة•
.القرون إمتالء بدایة عند الثالثة الریة•
 لحساسیة نظرًا الحامى على الرى یكون أن یراعى•

  وعفن الذبول ألمراض اإلصابة وتقلیل للرى المحصول
.الرملیة األراضى فى أما الجذور





التسمیدالتسمید

 للفدان الكالسیوم فوسفات سوبر كجم١٥٠-١٠٠ بمعدل الترمس یسمد•
 كمیة وزیادة بالقرن البذور عدد زیادة الى ذلك یؤدى حیث

 التبكیر على یساعد أنھ كما .البكتیریة بالعقد المثبتھ النیتروجین
  .المتساقطھ األزھار نسبة  وتقلیل باإلزھار

 ویمكن الجذریة العقد ببكتیریا تلقیحھ عند بالنیتروجین الترمس الیسمد•
 ریة قبل تنشیطیھ كجرعة نیتروجین وحدة كجم٢٠-١٥ إعطاء
 كجم٥٠-٢٥ بمعدل النیتروجینى التسمید أن وجد ولقد .التشتیة

 فى جزء٤٠٠٠ تركیزة المالح بالماء الرى مع  للفدان نیتروجین
.المحصول على یؤثر لم الملیون



  الترمس أن المعروف من فإنھ الدقیقة بالعناصر التسمید بخصوص•
L. luteus بالتربھ والمنجنیز الحدید لنقص خاصة حساسیھ لدیھ 

.L الترمس وأن angustifolius الكوبلت لنقص حساسیة لدیھ 
.L النوع وأن cosentinii لھذه . المولیدنیم لنقص حساسیة لدیھ 

 عند خاصًة الصغرى الغذائیة بالعناصر بالرش التسمید یجب األسباب
.الرملیة باألراضى زراعتھ



أعراض نقص الفوسفورأعراض نقص الفوسفور



تأثر المحصول بالتسمید النیتروجینىتأثر المحصول بالتسمید النیتروجینى



عالقة التمثیل الضوئى بالتسمیدعالقة التمثیل الضوئى بالتسمید



عالقة التمثیل الضوئى بالتسمیدعالقة التمثیل الضوئى بالتسمید



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

  مرتین بالعزیق الترمس حقول فى المنتشرة الحشائش تقاوم•
  ویجب الثانیة الریة قبل والثانیة التشتیة ریة قبل األولى
. بالھالوك الموبؤه األراضى فى الترمس زراعة تجنب



حقل ترمس بھ حشائشحقل ترمس بھ حشائش



الحصاد وعالمات النضجالحصاد وعالمات النضج

 ویتوقف زراعتھ من یوما ١٨٠-١٢٠ بعد الترمس محصول ینضج•
  .والصنف النوع حسب على ذلك

 والسوق والقرون األوراق إصفرار الترمس نضج عالمات أھم من•
 الیحدث حتى البنى باللون والتلون الجفاف تمام قبل التقلیع ویجب
.للبذور إنفراط

 وإذ تعبأ ثم البذور وتغربل تدرس بالجرن للنباتات الجفاف تمام بعد•
 مباشرة النباتات حرث فیتم األخضر الترمس زراعة من الھدف كان
 مبكرًا الحرث یكون أن على السیقان جفاف وقبل التزھیر مرحلة بعد

 التالى المحصول زراعة قبل المحصودة النباتات بتحلیل نسبیة بدرجة
.بالنبات الموجودة اآلزوت كمیة من الكاملة اإلستفادة إلى یؤدى حیث



كمیة المحصولكمیة المحصول

 أردب ٧- ٥ المصرى الترمس فى المحصول كمیة تتراوح•
 ومیعاد الترمس ونوع الصنف حسب على تختلف للفدان
.كجم١٥٠ األردب ویزن الزراعة



عالقة منظمات النمو بوزن البذور



عالقة منظمات النمو بعدد البذور بالقرن



بذرةبذرة  ١٠٠٠١٠٠٠عالقة منظمات النمو بوزن الـ عالقة منظمات النمو بوزن الـ 



المواصفات القیاسیة لبذور الترمس المصدرةالمواصفات القیاسیة لبذور الترمس المصدرة

.%١١ عن بالبذرة الرطوبة نسبة تزید أال یجب•
  اللون من وخالیة طبیعیة رائحة ذو البذور تكون أن •

.والكریھة الطبیعیة غیر والروائح
  والحجم اللون فى متماثلة البذور تكون أن یجب •
  والبذور الحشائش بذور من خالیة البذور تكون أن یجب •

  .والمشققة الضامرة



:درجتین إلى الترمس بذور وتصنف•
 تزید وال %٩٩ عن بالبذور النظافة معدل یقل ال  :األولى الدرجة -١

 تزید وال بالوزن %١ على المكسورة البذور من بھا یوجد ما نسبة
.بالوزن %١ على والمتشققة اللون المتغیرة أو الضامرة البذور نسبة

 وال %٩٨ عن بالبذور النظافة معدل یقل أال یجب :الثانیة الدرجة-٢
 والبذور %٢ على المكسورة البذور من بھا یوجد ما نسبة تزید

.بالوزن %٢ على القشرة والمتشققة اللون المتغیرة أو الضامرة



الجزء العملىالجزء العملى



الترمسالترمس
LupinLupin

Lupinus termis, Lupinus termis, 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   
حی  ث ی   زداد مق   دار م   ا یثب   ت ج   ذوره م   ن  

 ١٥٠-٦٥النیتروجین و التى تصل لح والى  
كج م نیت  روجین للف  دان و یختل  ف ذل  ك عل  ى  

كم    ا یس    تخدم  .حس    ب الن    وع و الص    نف  
الترمس كمحصول علف اخض ر او س یالج   
و یطلق علیھ أ سم الت رمس الحل و و تتغ ذى    
ال  دواجن عل  ى ب  ذوره كعل  ف الرتف  اع نس  بھ  

-٣٠الب  روتین بالب  ذور و الت  ى تت  راوح م  ن  
تدخل بذور الترمس ف ى العدی د م ن    %. ٤٥

ص   ناعات االدوی   ھ الطبی   ھ كم   در للب   ول و   
.طارد للدیدان



الوصف النباتيالوصف النباتي
الجذرالجذر  

الج  ذر وت  دى متعم  ق ومتف  رع   
وتنتشر علیھ العقد البكتیری ة  
غیر محدودة النم و وكروی ة   
الش          كل م          ن الن          وع  

Rhizobium 
lupinii.



Lupin tapLupin tap--rootroot



الســــــــــــــاقالســــــــــــــاق

 متفرعة قائمة الساق  
 طولھا جوفاء جانبیًا
  ١٥٠ -١٠٠لـ یصل
 بوبر ومغطاه سم

.أبیض صغیر



نظام التفریع فى أنواع الترمسنظام التفریع فى أنواع الترمس



األوراقاألوراق

    راحیةراحیة  مركبةمركبة  األوراقاألوراق
  وریقاتوریقات  ٨٨- - ٥٥  منمن  تتكونتتكون
    طویلطویل  عنقعنق  لھالھا  والورقةوالورقة
  بیضاویةبیضاویة  والوریقاتوالوریقات
  الحافةالحافة  كاملةكاملة  ومستطیلةومستطیلة
  منمن  كلھاكلھا  تخرجتخرج  وبریةوبریة
  ..واحدةواحدة  نقطةنقطة



الورقة فى الترمسالورقة فى الترمس



الورقةالورقة



ورةورةــــــــــــــــــــــــــالنالن

 واألزھار عنقودیة طرفیة النورات•
 األزرق اللون ومنھا أبیض لونھا فراشیة
 یخصب وال زھرة ٢٠- ٥ من وتحتوى
.جمیعھا

 من العدید األزھار تساقط فى ویتحكم•
.والفسیولوجیة والبیئیة الوراثیة العوامل

  ترتیب النورات على تترتب واألزھار•
.لولبى

 التلقیح من نسبة بھا ذاتى والتلقیح•
 بسبب %٤ إلى تصل الخلطى
  .الحشرات



ارارــــــــــــــــــــــــاألزھاألزھ
 سفلیة خنثى فراشیة البقولیة العائلة فى كما الزھرة•

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

 ٥( والتویج )سبالت ٥( الكأس من الزھرة وتتكون•
 بتلتین من مكون وزورق وجناحین علم بتالت

 ملتحمین أسدیة ٩ )أسدیة١٠( والطلع )ملتحمتین
 كربلة من مكون والمتاع )سائبة العاشرة والسداه

 وینتھى بویضتین على یحتوى مبیض( واحدة
 .)میسم نھایتھ فى بقلم المبیض

 ویخرجان الذورق داخل یوجدان واألسدیة والمتاع•
 زورق على الحشرات وقوف عند الذورق من

  .الزھرة



فى الترمسفى الترمسوالثمار والثمار األزھار والنورات األزھار والنورات 



رةرةــــــــــــــــــــــــــــالثمالثم
 البذور عدید قرن الثمرة•

 بین خفیفة إنقباضات بھ
 وبر ویحمل البذور
.غزیر



الثمار فى الترمسالثمار فى الترمس



القرن فى الترمسالقرن فى الترمس



البذرةالبذرة

 مفلطحة وھى عاجى لون ذات البذور•
 وقد األركان مستدیرة    الشكل مربعة
.السطح مجعدة أو ملساء تكون

 القلویدات من عالیة نسبة على وتحتوى•
 األمراض بعض عالج فى وتستخدم
.الطبیة

  ومن بروتین %٤٥-٣٠ على وتحتوى•
  % ٣٣- ٣٠ و ألیاف %١١.٤-٩

 حسب على ذلك ویختلف كربوھیدرات
والصنف النوع


