
Oil cropsمحاصیل الزیوت 
:الجزء ھذا من والھدف مقدمة
 من الزیت على للحصول أساسا تزرع المحاصیل من مجموعة عن عبارة ھى

  محاصیل وھناك . القرطم – الشمس عباد – الخروع – السمسم مثل بذورھا
  الزیت ومحاصیل ، ..… الكتان – القطن مثل ثانوى ناتج الزیت یكون أخرى
.مختلفة عائالت تتبع

 تحت المنزرعة الزیوت محاصیل أھم على للتعرف للطالب فرصة إعطاء•
.المصریة الزراعة ظروف

.الزیوت لنباتات كاملة نماذج بعرض وذلك المزرعة داخل الطالب تدریب •
 ناحیة من الزیوت محاصیل نباتات على التعرف على للطالب الفرصة إعطاء•

.البذور – الثمار –األزھار –األوراق – الساق – الجذر نوع
  بحیث الواحد للنبات المختلفة األصناف بین التمیز كیفیة على الطالب تدریب •

بسھولة األصناف بین التمیز على المقدرة لھ الطالب یكون



 Peanutالفول السودانى       
.Arachis hypogae,Lاإلسم العلمى    

  العائلة البقولیة
Leguminosae



 عدیدة جانبیة أفرع إلى متفرع قوى وتدى السودانى الفول فى :الجذر-•
 األصلى الجذر أول على صفوف أربع فى تترتب الثانویة والجذور

 الثانویة الجذور طور على صفین فى تترتب فإنھا الثالثة الجذور وأن
. سم  ٩٠ :٥٠ إلى التربة فى العمق ویصل

 أو القائمة األصناف فى قائمة تكون أن إما السودانى الفول فى :الساق-•
 النصف األصناف فى قائمة نصف أو المفترشة األصناف فى مفترشة
 واألفرع جوفاء مضلعة وھى بشعیرات مغطاة والساق .مفترشة
 الطول فى تصل الرئیسي والساق . األفقى االمتداد إلى تمیل الجانبیة

 آباط فى التى البراعم من الجانبیة األفرع وتنشأ سم ٣٠ :٢٠ نحو إلى
 تتواجد الثمریة واألفرع الرئیسى الساق أطول تكون التى و األوراق

.الخضریة األفرع مع بالتبادل الجانبیة األفرع على
 من زوجین على تحتوى ریشیة مركبة السودانى الفول فى :الورقة-•

   ضیقتان أذنتان وتتواجد  ورفیع طویل  عنق لھا والورقة الوریقات
 وأطراف.طولھا نصف نحو إلى العنق بقاعدة  تلتحمان طویلتان
 مستدیرة قمة ذات الشكل بیضیھ والوریقات. سائبة رمحیھ اآلذنات
.كاملة وحافة



 ٣ على تحتوى مجامیع فى أو مفردة السودانى الفول أزھار وتتواجد-•
 شبھ قصیر عنق لھا فراشیة كاملة الزھرة. األوراق أباط فى أزھار
 خمسة بھا طویلة  أنبوب من الكأس من تتكون أصفر ولونھا جالسة
.ذاتى اإلزھار فى والتلقیح.الكأسیة األنبوبة نھایة عند والتویج حواف

 بذور علیھ لیفى غالف لھا مستطیل قرن السوداني الفول فى الثمرة-•
 انقباض بینھا بذور ٤-٣ بھا الشبكى السطح یكسبھا مما متشابكة
 بینما القائمة األصناف فى النبات قاعدة عند تتجمع ال والثمار .واضح
  . المفترشة األصناف فى واسع مكان فى مفترشة تكون

 اللون ویأخذ رقیق ورقى بغالف مغطاة السوداني الفول فى البذرة-•
 زیت على البذور وتحتوى فلقتین من تتكون والبذرة الطوبى األحمر

.١٠٠-٨٤ من الیودى رقمھ یتراوح جاف غیر



ثمار الفول السودانى



منظر لدفن الثمار بالتربة



مراحل دفن الثمار بالتربة



نبات فول سودانى یحمل ثمار فى بدایة تكوینھا



نمو الحامل الثمرى



ثمار الفول السودانى



بذور الفول السودانى



تركیب البذرة فى الفول السودانى



الزھرة  –الساق –الورقة 



الزھرة فى الفول السودانى



شكل الزھرة



ثمار الفول السودانى



أسئلة وتمارین على الفول السودانى
أمامك نبات فول سودانى ارسمھ ثم وضح األجزاء علیھ؟•
ارسم شكال یوضح الجذر لنبات الفول السودانى؟•
وضح شكل الساق فى نبات الفول السودانى ونظام خروج الفروع       -•

وبین أھم طرز الفول السودانى؟
وضح شكل الورقة واالجزاء التى تتكون منھا مع الرسم؟-•
وضح شكل أزھار الفول السودانى واألجزاء التى تتركب منھا؟-•
تتبع خطوات دفن الثمار فى نبات الفول السودانى مع التوضیح  -•

بالرسم؟
فى نبات الفول السودانى ونسبة  –البذرة  –وضح شكل الثمرة  -•

الزیت فیھا؟
أذكر أھم أصناف الفول السودانى مع عمل مقارنة بینھما؟-•



Soybeanفول الصویا    
     .Glycine max ,Lاإلسم العلمى

  Leguminosaeالعائلة البقولیة 



-٥٠فى فول الصویا وتدى یتعمق فى التربة لمسافة  جذرال-•
سم وتنمو علیھ جذور ثانویة فى   ١٥٠سم وقد یصل إلى  ٨٠

أربع صفوف طولیة مع الجذر الرئیسي وتمتد جذوره أفقیًا 
سم ویتوقف تعمق وانتشار المجموع الجذرى   ٣٠-٢٠حتى 

على نوع التربة والظروف البیئیة وتنمو على جذوره عقد 
والتى تقوم   R. japonicumبكتیریة تتبع جنس الریزوبیم 

.بتثبیت النیتروجین من ھواء التربة
فى فول الصویا قائمة متفرعة وقد تكون محدودة النمو   الساق•

أو غیر محدودة النمو على حسب الصنف ویتراوح طول  
سم   ١٥٠سم وقد تصل فى الطول إلى  ١٠٠-٥٠الساق من 

عقدة وقد یصل فى   ١٥-١٠ویتراوح عدد عقد الساق بین 
.عقدة ٢٦بعض األصناف إلى 



العقد البكتیریة على جذر فول الصویا



Soybean Growth and Development

Vegetative Stages
• V-Stages
• VE,VC,V1,V2,V3, Vn

Reproductive Stages
• R-Stages
• R1,R2,R3,…R8
• Starts at Flowering



Soybean Morphology

• Note growing points
• Nodes are counted 

when the leaflet 
above that node is 
opened



SOYBEAN GERMINATION

Radical

Hypocotyl



VE - EMERGENCE

• 5 TO 14 DAYS AFTER 
PLANTING

• CHECK FOR NEED TO 
ROTARY HOE

• ASSESS HAIL 
DAMAGE



VC - COTYLEDON

• Unifoliolate leaves 
have unrolled

• Leaves are opposite



V1 STAGE

• One trifoliolate
• One node above the 

unifoliolate
• Trifoliolates are 

produced singularly 
and alternately



V2 – 2ND NODE

• Two trifoliolates
• Nodules have been 

established
• Check for proper 

nodulation
• If absent determine 

cause and prepare to 
apply N



V3 – Third Node

• 3 nodes above 
unifoliolate

• Cotyledons gone
• Axillary buds allow 

plants to recuperate 
from damage

Axillary buds



V6 Stage

• New V stages every 
3 days

• 50% leaf loss=3% 
yield loss



Reproductive Stages and Development

R1 Beginning Bloom (flower)

R2 Full Bloom
R3 Beginning Pod
R4 Full Pod

R5 Beginning Seed
R6 Full Seed

R7 Beginning Maturity
R8 Full Maturity



Beginning Flowering

• R1
• One open flower at 

any node



Full Flower

• R2
• Open flower at one 

of the two
uppermost nodes



Beginning Pod

• R3
• Pod 3/16” long at 

one of the four 
uppermost nodes

• 60-75% of flowers 
abort and never 
contribute to yield



Full Pod

• R4
• Pod is ¾” long at 

one of the four 
uppermost nodes

• Beginning of critical 
yield determining 
period



Beginning Seed

• R5
• Seed is 1/8” long in pod 

at one of the four 
uppermost nodes

• Large demand for water 
and nutrients

• R5.5 is max node #, 
height and leaf area



Seed and Pod 
Development

Through the R5 Stage



Full Seed

• R6
• Pod containing a 

green seed that fills 
the pod cavity at one 
of the four 
uppermost nodes



Beginning Maturity

• R7
• One pod anywhere 

with its mature color



Full Maturity

• 95% of the pods 
have reached 
their mature color

• Harvestable 7-10 
days after R8

• Plant populations 
can be assessed



Key Soybean Stages

Roundup Applications
___________

V2-V3

Roundup Applications
___________

V2-V3



Key Soybean Stages

Pursuit Application
___________

VE-V3

Pursuit Application
___________

VE-V3



Key Soybean Stages

Aphid Spraying
___________

R2-R3

Aphid Spraying
___________

R2-R3



نبات فول صویا كامل



 ینمو برعم ورقة كل أباط وفى بالتبادل عقدة كل عند األوراق وتتواجد•
 أن بدورھا یمكن والتى األعلى إلى األسفل من جانبیًا فرعًا مكونًا
  شعیرات الجانبیة واألفرع الساق وتغطى. ثانویة أفرع إلى تتفرع
 شدة مثل البیئیة والعوامل النباتیة الكثافة على التفریع ویتوقف.كثیفة

.اإلضاءة
 وضع فى وتتواجد كاملة حواف ذات ثالثیة الصویا فول فى ألوراقا•

 یختلف الوریقات وعدد .األفرع على أو الرئیسي الساق على متبادل
 ورقتین والثانیة األولى العقدة على وتتواجد الصنف حسب على

  .أولیتین بسیطتین بیضاوتین
 ویتراوح األوراق أباط فى نورات فى تتواجد الصویا فول فى األزھار•

 زھرة ٢٠ إلى یصل وقد فراشیة زھرة٨-٣ بین بالنورة األزھار عدد
 األزھار وتأخذ % ٧٥-٢٥ من األزھار تساقط نسبة وتصل بالنورة
  البنفسجیة أو األزرق أو األصفر منھا عدیدة ألوان



األوراق والساق فى فول الصویا



 النضج عند قلیًال منتفخ مسطح عریضة قرن الصویا فول فى الثمرة•
 سم ١٠-٢ من طولھ كثیف بوبر مغطى أسود أو رمادى إلى بنى لونھ

 عند البذور تنفرط وقد بذور ٤-٣ على تحتوى سم ٤-٢ وعرضھا
 القرون عدد یصل وقد المیكانیكى للحصاد صالحة غیر ھى لذا النضج
 الكثافة-الزراعة میعاد على ذلك ویتوقف قرن ٤٠٠ إلى بالنبات
.واإلزھار النمو عند البیئیة الظروف جانب إلى ھذا الصنف-النباتیة

 إما فالشكل والحجم واأللوان األشكال مختلفة ملساء صلبة البذور•
 مخضر أو أسود أو أصفر أو أبیض إما واللون بیضاوى أو مستدیر
  بالبذور الزیت نسبة تصل سم ١-٠.٣ وعرضھا سم ١-٠.٥ طولھا
 وتزداد  % ٥- ٣ والرماد % ٥٠-٣٠ البروتین ونسبة % ٢٤-١٤

 %٨٥ إلى تصل وقد بالزیت  المشبعة غیر الدھنیة األحماض نسبة
  .جاف نصف البذور من الناتج والزیت ١٢٥-١٢٤ الیودى والرقم



أسئلة وتمارین على فول الصویا

أمامك نبات فول الصویا إرسمھ ثم وضح أجزاؤه المختلفة؟•
إرسم شكًال یوضح ورقة فول الصویا؟•
وضح أماكن وجود األزھار على نبات فول الصویا؟•
أذكر نسبة الزیت والبروتین فى بذور فول الصویا واھم •

إستخداماتھا؟
أذكر أھم أصناف فول الصویا المنزرعة فى مصر؟•
علل یفضل التغذیة بزیت فول  •



Seasame السمسم
.Seasamum indicum,Lاإلسم العلمى 

  Pedaliaceae  العائلة السمسمیة



.نبات حولى صیفى یزرع بمصر منذ آالف  السنین•
 الموسم طویلة األصناف فى تعمقًا أكثر ویكون متفرع وتدى الجذر-•

 فى التعمق قلیل یكون حیث سم ١٥٠-٥٠ العمق فى الجذر یصل حیث
 حسب على أیضًا وتعمقھ إنتشارة ویتوقف الموسم قصیرة األصناف

. البیئیة والظروف التربة نوع
 تفصلھا األركان مستدیرة مضلعة قائمة عشبیة السمسم فى الساق•

 شعیرات یكسوھا ملساء الساق تكون وقد الساق طول على أخادید
 كثافة بین عالقة وھناك الصنف حسب على تختلف كثیفة أو خفیفة

 على یتوقف الساق فى والتفریع .للجفاف النبات ومقاومة الشعیرات
 فى براعم من الفرع وینشأ .للتربة الرطوبى والمحتوى النباتیة الكثافة
 إلى تتفرع وقد أعلى إلى أسفل من یبدأ الغالب وعلى األوراق أباط

 الساق من العلوى الجزء فى خاصة ثانویة أفرع إلى األولیة األفرع
  . بنورات نھایتھا تنتھى والتى



 تكون وقد األصناف بعض فى متقابلة السفلیة السمسم نبات فى الورقة•
 .الساق من األوسط الجزء فى توجد التى األوراق من وأعرض مسننة
 فى ومتبادلة ضیقة رمحیة الحافة كاملة العلویة األوراق تكون بینما

 واألوراق الطویلة الفروع على محمولة السفلیة واألوراق الموقع
 سم ٥ :١ من أطوالھا تتراوح والتى القصیرة الفروع على العلویة

 سم١٧ : ٣ من طولھا یتراوح مفصصة أو كاملة تكون قد واألوراق
  .التربة بظروف الورقة لون ویتأثر سم ٢ :١ من وعرضھا

 ملتحمة كأسیة أوراق خمسة على تحتوى خماسیة السمسم فى الزھرة•
 منھا واحدة أسدیة خمسة على تحتوى .أعلى من وسائبة أسفل من

 ذاتى األزھار فى والتلقیح .كربالت٤ من یتكون والمبیض عقیمة
 بالحشرات %١٠ إلى الخلطى التلقح نسبة تصل وقد %٩٦ بنسبة

. زھرة ٣ :١ .األوراق أباط فى األزھار وتتواجد والریاح



أجزاء نبات السمسم•



أجزاء نبات السمسم



أزھار نبات السمسم



 سم٨ :٢ طولھا تصل مستطیلة علبة أو كبسولة السمسم فى الثمرة•
 كل كرابل أربع أو ٢ على تحتوى والكبسولة سم ٣ :٠.٥ وقطرھا

 مسكن كل وفى كاذب غشاء یفصلھما مسكنین على تحتوى كربلة
 كثیفة تكون قد بشعیرات الثمار وتتغطى .بعضھا على البذور یترتب
 إلى تؤدى والتى القاعدة حتى الرأس من طولیًا تتشقق الثمار ومعظم
.البذور إنفراط

 ناحیة من رفیعة و مدببة نھایة ذو الشكل بیضیھ السمسم فى البذرة•
 المحمر البنى – األصفر –األبیض مثل عدیدة ألوان وتأخذ السرة

  :٨ و بروتین %٢٥ :٢٠ و زیت %٦٠ :٤٥ على تحتوى والبذرة
 األولیك حامضى نسبة وتصل رماد % ٦ :٥ و كربوھیدرات %١٠

 . الدھنیة األحماض مجموع من %٨٠ إلى الزیت فى واللینولیك
  : ١٠٣ من تتراوح الیودى ورقمھ جاف البذور من الناتج والزیت
١١٦ .  



نبات سمسم مزھر



ثمار سمسم متفتحة



ثمار السمسم•



الثمرة فى السمسم–الزھرة 



قطاع طولى فى بذرة السمسم



بذور نبات السمسم



أسئلة وتمارین على السمسم
أمامك نبات السمسم إرسمھ ثم اكتب على الرسم البیانات  •

المختلفة؟
إرسم شكًال یوضح ساق السمسم ، مع توضیح شكل األوراق  -•

على كل جزء منة؟
إرسم شكًال للثمرة فى السمسم مع عمل قطاع طولى فیھا؟-•
ما ھى مناطق إنتشار السمسم فى مصر وأنواع األراضى -•

التى یزرع فیھا؟
•



Sunflowerعباد الشمس 
Helianthus annus,L.

 Compositeaeالعائلة المركبة 



 جذور وعلیھ م ٣ :١ إلى یصل متعمق وتدى الشمس عباد فى الجذر•
   .سم٦٠ لمسافة وذلك أسفل نحو تمیل ثم أفقیا تمتد جانبیة

 أبیض بلب ممتلئة مستدیرة قویة وھى قائمة الشمس عباد فى الساق-•
 مغطاة وھى عمر فى النبات بتقدم مجوفة وتكون غالبًا متیبس

  إلى یصل وقد سم٦: ٣ من الساق قطر ویتراوح خشنة بشعیرات
 سم٢٥٠ :٥٠من الطول فى تصل والساق األصناف بعض فى سم١٠

 الزراعة وكثافة البیئیة والظروف الصنف حسب على ذلك ویتراوح
 الزیتیة األصناف تكون العموم وجھ وعلى متر٥ إلى الطول یصل وقد

. الزیتیة غیر أو العلفیة األصناف من أقصر
 فى الترتیب ھذا ویتغیر متقابلة تكون الساق على السفلیة األوراق-•

 . الساق على متبادلة فتكون الساق أعلى نحو تلیھا التى األوراق مواقع
 فى تصل قد كبیرة واألوراق .ورقة ٤٠ : ١٥ األوراق عدد ویصل
 ذات وتكون خشنة شعیرات السمیك النصل ویغطى سم ٥٠ إلى الطول
.طویلة عنق ولھا القلبى الشكل وتأخذ منشاریة أو مسننة حافة



 والقرص الساق نھایة فى یحمل زھرى قرص فى األزھار تتواجد•
  : ١٠ من اإلعتیادى القرص ویتراوح مقعر أو محدب شكل ذو یكون
 والقرص . البیئیة والظروف الصنف حسب على ذلك ویتوقف سم٣٠

 الخارجیة حافتھ على یلیھا ثم مدببة بحراشیف الخارج من یحاط
 الفاتح األصفر من تتغیر جذابة ألوان ذات الرمحیة الشعاعیة األزھار

 ومیسم قلم فیھا العقیمة األزھار وھى األحمر إلى المائل البرتقالى حتى
 ویتراوح اللقاح حبوب التكون لذا والمتك المبیض وعدیمة أثرى
 القرصیة األزھار الداخل نحو ویلیھا زھرة ١١٠ :٤٠ من عددھا

 األصفر من تتغیر ألوان ذات مدببة تویجیة أوراق ٥ لھا األنبوبیة
 نحو حلزونى أو دائرى ترتیب فى وتتواجد المحمر والبرتقالى الباھت
 على محمل والمیسم فصین ذو میسم على تحتوى خنثى فھى المركز

 من مكون بمبیض وینتھى الذكریة األعضاء أنبوب خالل لیمتد قلم
 فى ٣٠٠٠ : ٧٠٠ من األنبوبیة األزھار عدد ویتراوح كربلتین

 وینحنى الشروق عند الشمس نحو یتجھ والقرص الزیتیة األصناف
 نحو وتتجھ الشمس حركة وتتبع الشمال من٥ ٧٠ - ٥٠ بزاویة

 خلطیا تلقیحًا تلقح واألزھار . الشمال من٥ ٩٠ :٦٠ بزاویة الغروب
  . %٨٥ إلى تصل قد والتى بالحشرات



 ألوان ذات سبسالء ثمرة علیھا یطلق الشمس عباد فى البذرة•
 تواجد مع واألسود والبنى واألبیض األسود منھا مختلفة
  مم ٢٥ : ٧ من الطول فى تصل فاتحة أو رمادیة خطوط

نحو البذور فى الزیت نسبة وتصل مم ٢٥ :١٥ وعرضھا
  نسبة وتصل %٢٠- ١٥ البروتین ونسبة % ٥٠–٢٥

  نصف والزیت % ٨٦ نحو مشبعة الغیر الدھنیة األحماض
.١٣٨-١٣٠ بین الیودى رقمھ یتراوح جاف



أسئلة وتمارین على عباد الشمس

إرسم شكًال كامًال لنبات عباد الشمس مبینًا علیة األجزاء؟•
 –إرسم نوره عباد الشمس ووضح مواضع األزھار علیة  -•

وطبیعة التلقیح؟
إرسم شكًال لثمرة عباد الشمس وأذكر إسمھا مع ذكرعدد  -•

البذور فى كل ثمرة؟
أذكر أھم أصناف عباد الشمس المنزرعة فى مصر  -•

وصفات كل صنف؟



Safflowerالقرطم 
Carthamus اإلسم العلمى tinchtorius,L.

 Compositeaeالعائلة المركبة 



 السطحیة الطبقة فى یمتد متفرع و متعمق وتدى القرطم فى الجذر •
 یصل وقد سم ٨٠-٥٠ نحو إلى التربة فى ویتعمق سم ٣٠-١٥ نحو
.سم ١٥٠  عمق إلى

 القاعدة عند سمیكة إسطوانیة والساق متفرع قائم القرطم فى الساق-•
 األخضر أو الفاتح األزرق لونھ والساق التفریع زیادة مع السمك ویقل
 خالل قزمیة تكون والساق .طولى رفیع تجویف بھ األبیض إلى

 بسرعة الساق تستطیل ثم ) الوردیة المرحلة( األولى النمو مراحل
 فرع وكل. ثانویة أخرى أفرع علیھا من یخرج جانبیة أفرع مكونة
 الكثافة التفریع على ویؤثر ھامة أو رأسیة بنورة ینتھى النبات على

.النمو خالل البیئیة والظروف والصنف النباتیة
 وقد حالزونى ترتیب الساق على تترتب بسیطة القرطم فى الورقة-•

 األوراق سیما وال واضح وسطى بعرق األوراق وتتمیز متقابلة تكون
  :٥ من یتراوح وطولھا سم٥ : ٢ من یتراوح الورقة وعرض السفلیة
.قلیًال الورقة قمة من الوسطى العرق ویبرز سم١٠



نبات القرطم



نبات كامل للقرطم



نظام التفریع فى القرطم



شكل یوضح نبات النورة فى نبات القرطم



  :٢٠ بالنورة عددھا یختلف رأسیة نورات فى تتواجد منتظمة األزھار•
 على تحتوى واألزھار .لحمایتھا بقنابات محاطة والنورة زھرة١٥٠
 عند مفصصة لكنھا ضیقة طویلة أنبوبة مكونة ملتحمة بتالت خمس
 قصیرة خیوط وذات خمس األسدیة وعدد فصوص خمس إلى القمة

 أو أصفر لون ذات واألزھار التویج عن السدائیة األنبوبة وتخرج
 فى والتلقیح نورة ٥٠ : ٥ النبات على النورات عدد ویتراوح برتقالیة
 وقد %٤٠ إلى الذاتى التلقیح نسبة وتصل بالحشرات خلطى األزھار
.منھا الصفراء القرطامین صبغة على للحصول البتالت تحصد

 زغب یوجد وقد واحدة بذرة على تحتوى سبسالء القرطم فى الثمرة-•
 على تحتوى البذور .رمادى أو كریمى أبیض لون ذات الثمار على
 الحلو الزیت إسم علیھ یطلق % ٣٥ :٣٠ نحو نسبتھ تصل زیت

 على یحتوى والزیت %١٥ :١١ تصل بروتین نسبة على وتحتوى
 الیودى رقمة ویصل جاف زیت وھو اللینولیك حامض من عالیة نسبة
  ١٤٥-١٤٠  إلى



نبات القرطم



نورات القرطم



ثمرة نبات القرطم



أسئلة وتمارین على القرطم
 األجزاء علیة مبینا أمامك الذى القرطم لنبات كامًال شكًال إرسم•

المختلفة؟
القرطم؟ لنبات والبذرة الورقة من لكل شكًال إرسم•
مصر؟ فى القرطم من المنزرعة األصناف أھم إذكر•
القرطم؟ إستخدامات أھم ھى ما•
التلقیح؟ وإذكر األزھار موضحًا القرطم فى النورة إرسم•
نوع؟ لكل صنف إذكر ثم القرطم أنواع إذكر•

•



  Oil lettuceخس الزیت 
Lactuca scariola var olifera    اإلسم العلمى

 Compositeaeالعائلة المركبة 



 اللون ویأخذ التفریع غزیر  بالتربة كثیرًا یتعمق وتدى :الجذر•
  .قطعة عند قابضة لبنیة مادة منھ وتسیل تكونھ بدایة فى البنفسجى

 أقل أنھا إال العادى الخس من طوًال أكثر مضلع مقطع ذو قائمة :الساق•
. قطرًا

 علیة النصل أسفل فى بارز وسطى عرق ذو بسیطة :األوراق•
. قابضة مواد على وتحتوى مموجة حافة ذو واألوراق شعیرات

 خلطى بھا والتلقیح صفراء األزھار طویل زھرى شمراخ لھا :النورة•
. بالحشرات

 یطلق زیت منھا یستخرج واحدة بذرة على تحتوى سبسالء :الثمرة•
 %٤٠ : ٣٥ بالبذور الزیت نسبة وتصل الحلو الزیت إسم علیة

. جاف نصف الناتج والزیت



نبات خس الزیت



نبات خس الزیت



أسئلة وتمارین على خس الزیت

  علیھ مبینًا أمامك الذى الزیت خس لنبات كامًال شكًال إرسم•
األجزاء؟

  خس لنبات والبذرة والنورة الورقة من لكل شكًال إرسم-•
الزیت؟

الحیوان؟ تغذیة فى الزیت خس أوراق إستخدام عدم علل-•
 التلقح طبیعة موضحًا الزیت خس نورة یوضح شكًال إرسم-•

فیھا؟



Caster beanالخروع 
.Ricinus communis,Lاألسم العلمى  

  Euphorbiaceaeالعائلة السوسبیة 



 جذور علیھ وتنمو سم١٥٠-١٠٠ مسافة إلى متعمق وتدى : الجذر•
 نوع على ذلك ویتوقف سم١٢٠-٦٠ مسافة إلى تمتد والتى جانبیة
 جیدًا النمو ویكون والقاعدیة الطینیة باألراضى سلبیًا یتأثر حیث التربة

.الصرف جیدة األراضى فى
 أطوال تتراوح بینما أمتار ٩ لنحو المعمرة األصناف فى یصل:الساق•

 خشبیة تكون والسوق م ٣ لحوالى الحولیة األصناف فى السیقان
 بین المسافة وتزداد  األفرع وكذلك وسالمیات عقد إلى مقسمة مجوفة
 أعلى الطویلة السالمیات توجد حیث  النبات أعلى إلى أسفل من العقد

 وتظھر البیئیة والظروف الصنف بإختالف الطول ویختلف .النبات
 النظام لھذا النورات تكوین یتعاقب حیث فرع كل نھایة فى النورة
  یتراوح العقد وعدد سم ٥-٣ نحو الساق سمك یبلغ .النبات حیاة طول

 فرع إبطھا من یخرج واحدة ورقة  تحمل عقدة وكل عقدة  ٢٥- ٢
  .جانبى



 على فرع كل ینتھى.المسكن أحادى الجنس أحادى الخروع نبات•
 دالیة النورة.األصلیة الساق على الرئیسي الساق ونورة بنورة الساق

 من %٥٠-٣٠ ونسبتھا العلوى الجزء فى المؤنثة األزھار وتحمل
-٥٠ النورة فى المذكرة األزھار نسبة تكون بینما الموجودة األزھار

.النورة من السفلى الجزء على وتحمل %٧٠
 بأشواك مغطاة تكون قد كرویة علبة الخروع نبات فى الثمرة : الثمرة•

 مصفر بنى لون ذات والثمرة تقسیمیة صفة وھى األشواك عدیمة أو
 تنشق قد واحدة بذرة مسكن بكل مساكن ٣ من ومكونة سم٣-١ قطرھا
.النضج بعد الثمرة

 بإختالف وحجمھا لونھا یختلف مبرقشة الملمس ناعمة تكون البذرة•
 لون ذات تكون أو الرمادى إلى مائلة اللون بیضاء تكون فقد الصنف

 بیضاوى البذرة شكل ویكون رصاصى أو إسود أو محمر بنى
  مضغوط



الورقة فى نبات الخروع



ثمار نبات الخروع



نورة نبات الخروع



بذور نبات الخروع



أسئلة وتمارین على الخروع

 ھذا شكل لتوضیح مبسطًا رسمًا إرسمھ الخروع نبات أمامك•
النبات؟

  ھى وما مصر فى المنزرعة الخروع أصناف أھم ھى ما -•
بینھا؟ الفروق اھم

الخروع؟ بذرة – الخروع ثمرة – الخروع لورقة شكًال إرسم•
الخروع؟ وأواق بذور على الحیوانات تغذیة عدم علل•
 األزھار مواضع موضح الخروع نورة یوضح شكًال إرسم -•

التلقیح؟ وطبیعة – علیة



"الشلجم"الكانوال  
     Bracicaceaeالصلیبیة : العائلة

,Brassica napusاإلسم العلمى     L.
Canola or Rape seedاإلسم اإلنجلیزى 



  الصلبیة للعائلة ینتمى شتوى حولى نبات الشلجم أو الكانوال•
. صیفیة طرز ولھ

-٨٥ لمسافة التربة فى متعمق وتدى الكانوال فى الجذر-•
  والصنف التربة نوع حسب على ذلك     ویختلف سم١٣٠

.الرطوبى للشد بمقاومتھ الكانوال فى الجذر ویمتاز
  عند ومتخشبة متفرعة قائمة صلبة قویة الكانوال فى الساق-•

  وقطرھا سم٢٠٠-٥٠ طولھا یتراوح دائرى مقطع ذو النضج
  والظروف الصنف حسب عل ذلك ویتوقف   سم ٣-٠.٥

. البیئیة
  عند وتصفر األولى النمو مراحل فى أخضر لون ذات الساق-•

  الفروع عدد یصل حیث أعلى من التفریع وغزیرة النضج
  .النباتیة الكثافة على ذلك ویتوقف فرع ٢٠-٥ النبات على



  األوراق و طویلتان ورقتان بعد تتكون الحقیقة األوراق-•
 أعلى تتواجد التى من أعمق تفصصات وذات أكبر السفلیة
  أخضر لون ذات واألوراق وأطول أضیق تكون والتى النبات
 ومادة ناعمة بشعیرات ومكسوة الحصاد أثناء وتصفر مزرق
  ترتیب ذات متقاربة أوراق ١٠- ٨ یحمل والنبات شمعیة
.متبادل أو متقابل

  الجانبیة واألفرع الرئیسى الساق أطراف فى تتواجد األزھار-•
 وتمتد الساق على سم١٥-١٠ طول فى مباشرة نورة بشكل
  الرباعیة واألزھار واحد شھر لمدة النبات على األزھار فترة

  . فاتح أخضر بلون مدببة نھایات ذات الكأسیة واألوراق



نبات الكانوال



  من مفصولتین كربلتین من وتتكون علبة الكانوال فى الثمرة•
  النضج عند تصفر ثم أخضر لونھا كاذب بغشاء الوسط
  فى الساق وتحمل البذور انفراط إلى یؤدى الحصاد وتأخیر
 علبة ثمرة٨٠-٥٠ الغالب

  أحمر أو إسود أو غامق بنى لون ذات الكانوال فى البذرة-•
 من یتراوح بذرة األلف وزن صغیرة الشكل كرویة وھى فاتح

  والبروتین زیت %٦٠- ٥٠على البذور وتحتوى جرام٧- ٥
  ونسبة %٤٠- ٣٥ حوالى اللینولنیك حمض ونسبة %٤٠-٣٠

  %٦ إلى تصل األوربیة األنواع فى اإلیروسیك حمض
  .جاف غیر والزیت ١٠٨-٩٧ بین یتراوح الیودى والرقم



األزھار فى الكانوال



بذور الكانوال



أسئلة وتمارین على الكانوال
؟ الكانوال لمحصول اإلقتصادیة األھمیة إذكر•
؟ والشلجم الكانوال بین الفرق إذكر•
؟ التلقیح ونوع للكانوال الیودى الرقم إذكر•
                 ؟ مصر فى المنتشرة و الكانوال أصناف أھم إذكر•
؟ الكانوال فى والزھرة والنورة الورقة نوع ماھو•
للكانوال؟ الجذرى المجموع شكل بالرسم وضح•
الكانوال؟ فى األوراق شكل بالرسم وضح•
مصر؟ فى والمنزرعة صفاتھا وبعض األصناف أھم جدول فى وضح•
 فى طولى قطاع موضحًا الكانوال فى والثمرة الزھرة شكل وضح•

الكبسولة؟
مصر؟ فى الكانوال لزراعة اإلقتصادیة األھمیة إذكر•
سریعًا؟ مصر فى الكانوال تنتشر لم لماذا•



أسئلة عامة
:قارن بین كل مما یلى•
.األحماض الدھنیة المشبعة والغیر مشبعة- ١
.الرقم الیودى ورقم التصبن- ٢
.الفول السودانى القائم والمفترش- ٣
.فول الصویا محدود النمو وغیر محدود النمو- ٤




