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Hordeum spp.Hordeum spp.
Fam. GeramineaeFam. Geramineae



الوصف النباتيالوصف النباتي

 مجموعة یتبع شتوى حولى عشى نبات•
 الواحدة الفلقة ذات النباتات

Monocotyledone
Root  الجذرى المجموع• system
 من فیتكون للقمح الجذرى المجموع یشبھ•

:ھما الجذور من نوعین



Primary )األولیة( ینیةالجن الجذور-أ
roots (Seminal)

  جنینى جذر ٩-٥ من یتراوح عددھا•
.مباشرة الجذیر من تخرج

    )الثانویة( العرضیة الجذور- ب
(Secondary) roots Adventitiousor

  من تخرج التى الجذور مجموعة وھى•
سطح أسفل الموجودة العقد



  لیفیة جذور وھى مباشرة التربة•
 ھذه وتمتد التفریع یرةغز

 سم ٣٠- ١٥ لمسافة أفقیًا الجذور
  أسفل إلى رأسیًا یمتد ما ومنھا

 التربة فى تعمقھا درجة ویختلف
  والظروف الصنف حسب على

  .بالنبات المحیطة البیئیة



StemStemالساق  الساق  

  فى سم ٢٠ بین الساق طول یتراوح•
  الجفاف ظروف وتحت القصیرة األصناف

  تحت الطویلة األصناف فى سم ١٥٠ إلى
.الجیدة النمو ظروف

  ٨-٥ من بالساق السالمیات عدد ویتراوح•
.سالمیة



  عدد ویصل قاعدى Tellering التفریع•
  الظروف تحت فرع ٦-٣ إلى الفروع
.المناسب التقاوى ومعدل المناسبة

  فى مما أقل الشعیر فى الفروع وعدد•
  أكثر ولكن الطول فى أقل والساق القمح
 تساعد الصفات وھذه .القمح عن سمكًا

  ودرجات الجفاف مقاومة على الشعیر
.العالیة الحرارة



LeavesLeavesاألوراق  األوراق  

   الغمد(من فتتكون القمح نبات فى كما•
Sheath - النصل Blade – 

.)Auricles األذینات – ligueاللسین
  فى ھعن الشعیر فى األذینات تختلف ولكن•

  الشعیر فى حجمًا أكبر فتكون القمح
یمكن وبالتالى



  والقمح الشعیر بین التمییز بواسطتھا•
.الخضرى النمو طور فى

  مجموعھا فى الورقة فإن وعمومًا•
  القمح فى مثیلتھا من وأقصر أغلظ
  ذو الشعیر فى فاتح لون ذات وھى
.H.hexastichon صفوف ستة



FlorescenceFlorescenceالنورة النورة 

  من متبادلة مجامیع محورھا على تحمل spike سنبلة النورة•
  .سنیبالت ٣ من مجموعة كل تتكون spikletsالسنیبالت

 العقد من عدد إلى ومقسم مستقیم Rachisالنورة ومحور•
flat "وسادة" عقدة كل عند ویوجد ، المتقاربة والسالمیات
cushion صفوف الستة ذو الشعیر حالة فى سنیبالت وثالث  

 Rachilla ثانوى قصیر محور على سنیبلة كل تحمل أو
-:یلى كما سنیبالت الثالث لتكوین مختلفة إحتماالت وھناك

شكل الحقلشكل الحقل••



 كلھا وتكون ومسفاة خصبة سنیبالت الثالث تكون قد-أ•
H.vulgare صفوف ستة ذو شعیر حبوب or

H.hexastichon 
 وحبوبھا مسفاة غیر والجانبیة خصبة الثالث السنیبالت- ب•

. H.intermedium أصغر
  عقیمة الجانبیة والسنیبالت خصبة فقط الوسطیة السنیبلة-ج•

 H.distichon صفین ذو شعیر أثریة أو



أشكال سنابل وسنیبالت الشعیرأشكال سنابل وسنیبالت الشعیر





الزھرةالزھرة

  فى المخصبة الزھرة أن بالذكر وجدیر•
  خیطیتین قنبعتین خلف توجد الشعیر

: من وتتركب
  مكونھ قمتھا تمتد عریضة :عصافة•

  بعض فى سفا یوجد ال وقد سفا
 - سفا یحمل وال :األتب - األصناف
  ٣ –األتب مقابل وھما :الفلیستان

  والمبیض واحدة كربلة :المتاع - أسدیة
 .ریشیان میسمان ویحمل بیضى



  والعصیقات والقنابع سفا الحتمل عصافة العقیمة وللسنیبالت•
  األزھار فى مما حجما أصغر العقیمة للسنیبالت تبواال

  غیر أو أولیة )والمتاع الطلع( األساسیة واألعضاء .الخصبة
  القمح بعكس واحدة زھرة من سنیبلة كل تتركب و موجودة
.فقط ٣ منھا تخصب أزھار ٩- ٢ من فیوجد



Flowering  التزھیر
 على الجانبیة األفرع ثم األصلى الساق سنبلة التزھیر فى تبدأ ما أول•

  .نشوئھا ترتیب حسب
 وإلى أعلى إلى یمتد ثم الواحدة السنبلة منتصف فى األزھار تفتح یبدأ•

  .الجانبتین السنیبلتین ثم الوسطى السنیبلة وتتفتح ، أسفل
  .أیام ٩-٧ فى الكامل والنبات أیام ٤- ٣ فى الواحدة السنبلة تزھیر ویتم•
 بعض فى الزھرة تتفتح ال وقد دقیقة ٢٠ لمدة متفتحة الزھرة وتظل•

.مالئمة غیر بیئیة لظروف نتیجة األصناف



  الساعةالساعة  منمن  الصباحالصباح  فترتىفترتى  فىفى  األقصىاألقصى  الحدالحد  األزھاراألزھار  تفتحتفتح  ویبلغویبلغ••
..٥٥--٣٣  الساعةالساعة  منمن  المساءالمساء  وفىوفى  الثامنةالثامنة  الساعةالساعة  إلىإلى  السادسةالسادسة

  PollinationPollination    التلقیحالتلقیح
SelfSelf  الذاتىالذاتى  التلقیحالتلقیح  ھوھو  الشعیرالشعیر  فىفى  السائدالسائد  التلقیحالتلقیح•• pollenationpollenation  ألنألن  

  نسبةنسبة  وتحدثوتحدث  ..الورقةالورقة  غمدغمد  منمن  السنبلةالسنبلة  خروجخروج  قبلقبل  تنتثرتنتثر  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب
..%%١٥١٥..٠٠  تتجاوزتتجاوز  الال  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  منمن

FertilizationFertilization    اإلخصاباإلخصاب
PollinPollin  اللقاحاللقاح  حبةحبة  سقوطسقوط  عندعند•• graingrain  ٥٥  حدودحدود  فىفى  تنبتتنبت  المیسمالمیسم  علىعلى  

  عملیةعملیة  إتمامإتمام  منمن  ساعاتساعات  ٦٦  خاللخالل  البویضةالبویضة  إخصابإخصاب  یتمیتم  كماكما  دقائقدقائق
..ZygotttZygottt  الجنینالجنین  لتكوینلتكوین  الخالیاالخالیا  إنقسامإنقسام  مباشرةمباشرة  ویبدأویبدأ  التلقیحالتلقیح



GrainGrainالحبة  الحبة  

  فھى متناسق شكل ذات بره ثمرة•
  من ومستدقة الوسط من عریضة
.الطرفین

  الحبة جراب مكونة العصافات وتلتحم•
  بالحبة إللتصاقھ بسھولة یزال ال الذى

  عاریةمثل أصناف بعض وتوجد(
.)النبوى Bonus الشعیر صنف



 أزرق یكون فقد الحبة لون ویختلف•
 األلوان وتعزى أحمر أو قرمزى أو

 واللون األنثوثیانین صبغة وجود إلى
 المیالنین صبغة إلى یرجع األسود

 الثمرى الغالف فى أو العصافات فى
.للحبوب



 فى إنتشارًا األكثر الشعیر وأصناف•
  .أزرق أو أبیض لونھا یكون الزراعة

 فى حبة ٦٠-٢٥ على السنبلة تحتوى•
.Hصفوف ستة ذو الشعیر

hexastichon ، فى حبة ٣٠-١٥ 
.H الصفین ذو الشعیر distichon .



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

 عقدة على الموجودة األجزاء بیضاء ورقة على بالترتیب ضع- ١•
  مع األجزاء ھذه إرسم.صفوف الستة ذو الشعیر سنبلة لحامل واحدة
  والتأنیث التذكیر وأعضاء الزھریة األوراق إنزع ثم أسمائھا كتابة
  ما كرر(.أسمائھا كتابة مع وإرسمھا بالترتیب ضعھا ثم جزء لكل

.)الصفین ذو الشعیر لسنبلة بالنسبة سبق
  والشعیر Bonus النبوى الشعیر حبوب بین الفرق بالرسم بین- ٢•

  الرئیسیة الفروق توضیح مع الصفین ذو والشعیر صفوف الستة ذو
.الثالثة بین



 الفرق موضحًا صفوف الستة ذو شعیر لسنبلة رأسیًا مسقطًا إرسم- ٣•
.السنابل نوعى بین

 السنبلة حامل إرسم ثم السنبلة حامل على من السنیبالت إنزع- ٤•
.اإلثنین بین الفرق توضیح الحظ-القمح سنبلة بحامل وقارنھ

 على األجزاء مبینًا الشعیر لحبة عرضیًا وآخر طولیًا قطاعًا إعمل- ٥•
.الرسم

 بقسم الخاصة النماذج بمزرعة المنزرع الشعیر محصول تتبع- ٦•
 الشعیر محصول نمو متابعة إستمارة وإعمل بالكلیة المحاصیل

.المطلوبة البیانات كل فیھا مسجًال النمو أثناء أسبوعیًا


