
  الفصل الثالث

عباد الشمس
Compositeae: العائلة المركبة 

Helianthus annus,L:اإلسم العلمى 
Sunflower:اإلسم اإلنجلیزى 



الفصل الثالثأھداف 
 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن•

 فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى الشمس عباد محصول من المساحة
.زراعتھ مناطق

 فى الشمس عباد زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن•
.والعالم مصر

.الشمس عباد من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن•
 لعباد المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن•

.الشمس
 لعباد المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن•

.الشمس
 – حشائش مقاومة – ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن•

. رى – تسمید
 وكمیة الشمس عباد لحصاد المناسب المیعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف أن•

.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول



األھمیة اإلقتصادیة
 % ٥٠-٣٥ من نسبتھ تتراوح زیت على الشمس عباد بذور تحتوى •

 ویحتوى % ٩.٧ إلى بالبذور الجلسرین نسبة وتصل الصنف حسب
 %٥.٣ البالمتیك : اآلتیة الدھنیة األحماض على الشمس عباد زیت

 بالزیت ویوجد %٤٨ اللینولیك ٤٣.٥ األولیك %٤.٣ األستیاریك
 یتراوح الیودى ورقمھ األكسدة مضادات من وھى التوكوفیرول مادة
 فى وكذلك التغذیة فى الشمس عباد زیت یستخدم .١٣٨-١٣٠ بین

 المواد من لخلوه نظرًا األھمیة فى الصویا فول یلى حیث الصناعة
 من لخلوه القلب مرضى تغذیة فى باستعمالھ ینصح حیث السامة

 والبذرة البویة صناعة فى یدخل أنھ كما كبیرة بدرجة الكولسترول
 البوتاسیوم وفوسفات الكالسیوم وأمالح والفیتامینات بالبروتین غنیة
 والنباتات )١٩٩١ الدجوى( الدواجن تغذیة فى الناتج یستخدم ولذلك

  السیالج وصناعة للماشیة أخضر كعلف تستخدم الخضراء



المركز اإلحصائى

  محصول من ١٩٩٩ عام العالم فى المنزرعة المساحة بلغت•
  إنتاجیة بمتوسط وذلك ھكتار ٢٢٨٤٠٠٠٠ نحو الشمس عباد

  فى المنزرعة المساحة بلغت بینما ھكتار/ كجم ١٢٤٧ قدرھا
 وذلك فدان ٤٢٨٠٠ نحو العام لنفس العربیة مصر جمھوریة
  جمھوریة وتحتل فدان/كجم ٩٩٠ قدرھا إنتاجیة بمتوسط

  ، سویسرا من كل بعد الرابعة اإلنتاجیة الجدارة العربیة مصر
 .وإسترالیا ، ألمانیا



األصناف
:وأھم األصناف التى تزرع فى مصر ھى  
 ١٠٠٠ – ٧٥٠المحصول یوم ٩٠ بعد ینضج – النباتات بطول یتمیز : ١ جیزة- ١

 – بیضاء البذور - %٣٠ نحو الزیت % .جم ٨.١ بذرة ١٠٠ وزن للفدان كجم
. لألمراض مقاوم

 ١ جیزة عن النضج مبكر – متوسطة األوراق ومساحة الطویلة نباتاتھ تتمیز : میاك- ٢
  بھا الزیت نسبة .سوداء البذور و یوم ١٠- ٧ بحوالى المصریة الظروف تحت

.مرتفعة
- أیدوفلور- فیدوك فرانكسول – ٣٠ كولوفور– إلیا – رودیو .العمر قصیرة أصناف- ٣

.فیوبس
 



العالقة بین الصنف والمحصول



مراحل النمو

:تنقسم أطوار النمو فى عباد الشمي إلى األطوار التالیة•
:طور اإلنبات والنمو الخضرى -١

 المدة ھذه وتصل األزھار تفتح حتى الزراعة من تمتد التى الفترة وھى
 فى بالبطئ االستطالة منحنى ویتمیز الزراعة من یوم ١٠٠-٨٠ من

 الثانى حتى الثامن األسبوع من الفترة فى یزداد ثم النمو بدایة
 الزراعة من السادس األسبوع فى أقصاه األوراق إنتاج ویصل.عشر
.الزراعة من عشر الحادى األسبوع حتى

:والثمرى الزھرى النمو طور-٢
  ومدتھا والحصاد النضج حتى التزھیر بدایة من تمتد الفترة وھذة •

 بدایة من شھر بعد النورات ظھور ویبدأ الزراعة من یومًا ٨٩-٥٠
.الزھریة البراعم ظھور



مراحل النمو لعباد الشمس



مراحل النمو الخضریة



نبات عباد الشمس



مراحل النمو الثمریة



النورة فى عباد الشمس



مراحل تكوین النورة فى عباد الشمس



الدورة الزراعیة

 كالفول النضج المبكرة الشتویة المحاصیل عقب الشمس عباد زراعة یمكن
والشعیر

 بعد زراعتھ یمكن حین فى النیلى واألرز كالذرة نیلى محصول ویلیھ 
  المحاصیل

 فى زراعتھ یمكن كما شھور ٤-٣ باألرض الشمس عباد ویمكث .النیلیة
.وات عر



االحتیاجات البیئیة

 وخاصة مرتفعة حرارة درجة الشمس عباد نمو یالئم : الحرارة درجة
 من لنموه المالئمة الحرارة درجة وتعتبر البذور تكوین طور فى

- ٢٥ من الحصاد حتى التزھیر ومن ٥م٣٠-١٥ التزھیر حتى اإلنبات
  ودرجات الجفاف من لكل بمقاومتھ الشمس عباد یمتاز وعمومًا ٥م٣٥

. .المنخفضة الحرارة
     

 إلى النباتات لھا تتعرض التى الضوئیة الفترة نقص یؤدى :الضوء
 نباتات من الشمس عباد نبات ویعتبر للتزھیر النباتات اتجاه سرعة
.القصیر النھار



میعاد الزراعة
 عباد زراعة یمكن وعمومًا نیلى أو صیفى كمحصول مصر فى الشمس عباد یزرع

الشمس

-:فى ثالث عروات ھى  
.وأبریل مارس شھرى خالل المبكرة الصیفیة العروة١.
.ویونیو مایو شھرى خالل الصیفیة العروة٢.
  یولیو شھرى خالل والعلیا الوسطى مصر محافظات فى تزرع النیلیة العروة٣.

.وأغسطس
 یكون أن على فقط والنیلى المبكرة الصیفى العروتین فى یزرع الجدید الوادى وفى *

.سبتمبر من األول حتى أغسطس ١٥ من النیلى العروة میعاد



كمیة التقاوى

.)فدان / بذرة كجم ٥( الیدویة الزراعة فى•
)فدان/بذرة كجم ٢.٥-٢( اآللیة الزراعات فى•
  اإلصابة من وخالیة ممتلئة التقاوى تكون أن مالحظة ویجب•

.واألعفان باألمراض



العدد األمثل من النباتات فى وحدة المساحة

  عباد لزراعة میعاد أنسب أن المحاصیل قسم أبحاث دلت•
 على الزراعة عند مایو من األخیر األسبوع ھو الشمس
  نباتین ترك مع سم ٢٥ الجور بین والمسافة سم ٦٠ خطوط
  عن میاك صنف وتفوق )للفدان نبات ألف ٥٦( بالجوره

  األلف وزن زاد حیث ٣ وكلوفور وغلیا ورودیو فرانكسول
  وشریف سعید( للفدان والزیت البذور ومحصول بذرة
١٩٩٣(.



تأثر المحصول بمسافة الزراعة



تأثر المحصول بالكثافة النباتیة



مسافات الزراعة فى عباد الشمس



تأثیر میعاد الزراعة على نوعیة الزیت



اإلحتیاجات األرضیة
  الصرف الجیدة األراضي أنواع جمیع فى الشمس عباد زراعة تجود 

 حیث الخصبة األراضي فى زراعتھ عند المحصول ینخفض ولكن
 فى الشمس عباد زراعة وتنجح ،  الخضري للنمو النبات یتجھ

 الزراعة بریة العنایة مع وإعدادھا بخدمتھا اعتنى إذا الكلسیة األراضى
 البادرات ظھور قبل الرى تكرار مع بالنشع الجور إلى تصل بحیث
 سطح على المتكونة الصلبة الجیریة الطبقة لكسر التربة سطح على

.الجفاف عند األرض



            التسمید
تحدد كمیة السماد المضاف تبعًا لنوع التربة وخصوبتھا وفى  

 -:األراضى الجدیدة یتبع النظام اآلتى فى التسمید
  الخدمة أثناء متحلل قدیم بلدى سماد ٣م٢٠ یضاف :.البلدى التسمید-١
 للفدان الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ١٥٠ یضاف :الفوسفاتى التسمید-٢

 إلى فوسفورین كیس ٢ یضاف أن على الزراعة قبل الخدمة أثناء
.مباشرة الزراعة قبل التقاوى

 إبتداء دفعات ٥ على للفدان آزوت كجم ٤٥ یضاف :األزوتى التسمید-٣
 ١٥٠ تعادل الكمیة وھذه الزھریة البراعم تكوین حتى الزراعة من
 ھذه فى الیوریا سماد بإستخدام  ینصح وال نشادر نترات كجم

 الكمیة ١/٥ بمعدل اآلزوتى التسمید جرعات وتضاف .األراضى
.أسبوعیًا

 من األولى الدفعة مع للفدان بوتاسیوم شیكارة یضاف :البوتاسى التسمید- ٤
.الخف عملیة إجراء بعد النباتات أسفل تكبیش اآلزوتى السماد



التسمید بالعناصر الصغرى
  عند األولى دفعتین على الصغرى بالعناصر النباتات ترش•

 الرشة من أسبوعین بعد والثانیة حقیقیة ورقات ٨ تكوین
  جم ٤٥( من مكون مخلبى بمخلوط النباتات وترش :األولى
  )نحاس جم ٢٠ + منجنیز جم ٢٥ + زنك جم ٢٥ + حدید

 الرشة فى للفدان ماء لتر ٢٠٠ إلى السابق المخلوط ویضاف
.الثانیة الرشة فى ماء لتر ٣٠٠ ، األولى

  صورة فى البورون إضافة تؤدى الجدیدة األراضى فى•
  إلى التزھیر مرحلة منتصف فى % ٠.٢ بتركیز البوراكس

.المحصول زیادة



  :وفى حالة الرش بالعناصر الصغرى یجب مراعاه ما یأتى 

.أال تكون األرض شدیدة الجفاف أو مرویة حدیثًا١.

.یجرى الرش فى الصباح الباكر أو قبل الغروب ٢.

.  یكون إتجاه الرش مع إتجاه الریاح٣.

.یوقف الرش عند إشتداد الریاح٤.



طرق الزراعة

 على الزراعة ھى یدویًا الشمس عباد لزراعة طریقة أفضل:الیدویة الزراعة-١
 األراضى فى أما ، الرى ثم سم٢٠ أبعاد على جور فى قصبتین/خط١٢ بمعدل خطوط
 إلى المیاه تصل بحیث الرى یتم أن على الخط من العلوى الثلث فى الزراعة فتتم الكلسیة
 من السفلى الثلث فى الزراعة تتم الملحیة األراضى فى بینما  النشع طریق عن البذور
األمالح تركیز لتخفیف غزیرة ریھ الزراعة ریھ تكون أن على الخط

-:اآللیة الزراعة-٢
 تسویة مع مرتین األرض تحرث أن على الشمس عباد زراعة فى البالنتر إستخدام یمكن

 ٦٠السطور بین المسافة تكون بحیث البالنتر ضبط ویمكن البذرة مرقد وتنعیم األرض
.سم٢٠ مسافة الجور وبین سم



الزراعة اآللیة فى عباد الشمس



حقل عباد شمس



تابع طرق الزراعة

:-خدمة بدون الزراعة- ٣

 إن حیث محصول أى عقب العادیة بالطرق خدمة بدون الزراعة یمكن 
 الحصول على المزارع ویساعد والتكالیف الوقت توفیر فى یساھم ذلك
 على زراعتھ یمكن حیث بور األرض ترك من بدًال إضافى عائد على

 یمكن كما الحشائش من الخطوط تنظیف بعد السابق المحصول خطوط
 فى بعضھا عن سم٢٠ تبعد جور وفى سم٦٠ تبعد سطور فى زراعتھ
.خطوط بدون المنزرعة األراضى



تأثر المحصول بمیعاد الزراعة



اإلحتیاجات المائیة
 بإجراء ینصح لذلك للرى الحساسة النباتات من الشمس عباد ألن نظرًا•

.التعطیش وال التغریق عدم مع منتظمة فترات على الحامى على الرى
 بحوالى الزراعة ریة بعد خفیفة ریھ تعطى الجیریة األراضى فى•

 یوالى ثم المتماسكة الطبقة وكسر النمو على البادرات لمساعدة أسبوع
.الجویة الظروف حسب یوم ١٥-١٢ كل الرى

 إلى النباتات ووصول یوم ١٥-١٠ بحوالى الحصاد قبل الرى یمنع•
.النضج مرحلة

 درحة إرتفاع عند أو الظھیرة وقت الرى عملیة إجراء عدم یراعى•
.الحار الجو فى الرى عند البخر عن الناتج الفقد لمنع وذلك الحرارة



اإلحتیاجات المائیة لعباد الشمس



تأثر المحصول باإلحتیاجات المائیة



مقاومة الحشائش

  النباتات حول التربة تجمع حیث مرة ٣-٢ النباتات تعزق•
  أن ویجب بالعزیق للمحصول المصاحبة الحشائش وتقاوم
  للنباتات أضرار تحدث ال حتى سطحیة األولى العزقة تكون

 إلى البطالة الریشة من  التربة ینقل العزیق عملیة وبتكرار
.الخط منتصف فى النباتات تصبح حتى العمالة الریشة



المكافحة الكیماویة للحشائش

 ١.٧ بمعدل EC %٥٠ ستومب بمبید الحولیة الحشائش مكافحة یمكن•
 للفدان ماء لتر ٢٠٠ مع الرى وقبل الزراعة بعد رش لفدان لتر

.الكبیرة للمساحات الرش موتور بإستخدام أو الظھریة بالرشاشة
  مع فدان/لتر ١.٥ بمعدل سوبر الفیوزیلید مبید إستخدام یمكن كما •

 حالة وفى .وریقات ٥ طور فى النجیل لعالج وذلك ماء لتر ٢٠٠
 ، النمر ونجیل ركبة أبو مثل الحولیة بالحشائش الموبوءة األراضى
.والملوخیة ، الشیطانى والبامیا والرجلة

 التربة على رشًا فدان/ لتر ١ بمعدل األمكس مبید إستخدام یمكن•
.مباشرة والرى الزراعة ثم التقلیب مع الزراعة قبل الناعمة



تابع مقاومة الحشائش
 :ویراعى اآلتى بكل دقة عند إجراء المكافحة الكیماویة للحشائش

 زیادة إلى یؤدى مما رشھا تكرار أو رش بدون مساحات ترك عدم١.
. للمحصول أضرارًا یسبب مما الحشائش مبیدات تركیز

.الملحیة األراضى فى الحشائش مبیدات إستخدام عدم یراعى٢.

.فقط بھا الموصى المبیدات إستخدام یراعى٣.

 فقط ،ورشھا األتربة أو فوسفات بالسوبر المبیدات خلط عدم یجب٤.
 ترك وعدم الرش تجانس لضمان الموتور أو الظھریة بالرشاشات

.التالى بالمحصول تضر المبید من باقیة آثار



تأثیر الرش ببعض مبیدات الحشائش على أعمار مختلفة والمحصول



مقاومة األمراض النباتیة واآلفات

األمراض النباتیة: أوًال
مرض عفن الساق الفحمى ١.
العفن األسكلیرتینى على الساق والقرص٢.

:اآلفات الحشریة :ثانیًا
  مقاومة فى المبیدات وتستخدم والتربس والنطاط القارضة بالدودة الشمس عباد یصاب

.اآلفات تلك



الحصاد وتجھیز المحصول
 ظھور بدایة مع أسبوعان بحوالى الحصاد قبل النباتات عن الرى یمنع•

 بعد النباتات وتحصد األوراق بإصفرار تعرف التى النضج عالمات
 قبل للنباتات السفلي األوراق وتنزع الزراعة من یوم ١٠٠-٩٠ حوالى

 للفدان طن ٣ نحو األوراق محصول ویبلغ یوم ٢٠-١٥ بنحو حصادھا
 ثم النورات تنكسر ال حتى النضج تمام قبل القرصیة النورات وتقطع
 %١٠ الرطوبة نسبة تصل عندما النورات وتدرس الشمس فى تجفف

 عام بوجھ الحصاد موعد ویتحدد النباتیة األجزاء عن الحبوب وتفصل
 عندما وكذلك األصفر اللون إلى الخلفي سطحھا من النورة لون یتحول
.البنى اللون إلى القنابات لون یتغیر



الحصاد اآللى لعباد الشمس



منظر آخر الحصاد اآللى لعباد الشمس



المحصول

  محصول ویبلغ البذور من كجم ١٢٠٠-٦٠٠ الفدان یعطى•
  محصول على وللحصول طن ٣-٢ النباتات قش من الفدان
  إلتمام العسل نحل من خلیتین أو خلیة توفیر یجب عالى
 .الخلطى التلقیح



محصول عباد الشمس



عالقة المحصول بمراحل النمو



الثمرة فى عباد الشمس



نورة عباد الشمس



أسئلة وتمارین على محصول عباد الشمس
الشمس؟ عباد زراعة أھمیة أذكر١س•
الشمس؟ عباد زیت على القلب مرضى تغذیة یفضل لماذل٢س•
الشمس؟ عباد اصناف أھم أذكر٣س•
الشمس؟ عباد فى الزراعة میعاد عن تكلم٤س•
والصنف؟ التقاوى كمیة بین العالقة ھى ما٥س•
 األراضى فى الزیت محاصیل أحد زراعة فى علمیة استشارة منك طلب إذا٦س•

  المحصول ھذا عن تكلم تفضل؟ المحاصیل أى الكالسیوم بكربونات الغنیة الرملیة
بالصنف؟ ذلك وعالقة التقاوى كمیة أو المثلى النباتیة الكثافة متناول

الشمس؟ عباد نمو مراحل عن تكلم٧س•
الجدیدة؟ اآلراضى فى المنزرع الشمس عباد فى والرى التسمید عن تكلم٨س•
الشمس؟ عباد فى الحشائش مقاومة عند یراعى ماذا٩س•



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
 الشكل قلبیة الساق على متقابلة الشمس عباد نبات فى األوراق) (- ١

.مسننة حافة وذات
 أسود أو أبیض لون ذات سبسالء الشمس عباد نبات فى الثمرة) (- ٢

.واحدة بذرة على تحتوى
 بمصر اإلنتشار محدودة المحاصیل من الشمس عباد محصول) (- ٣

.والعالم
.بمصر العام مدار على ٣ عروات فى الشمس عباد زراعة یمكن- ٤
 العلوى الثلث فى الجدیدة األراضى فى الشمس عباد زراعة یفضل- ٥

.للخط



:األقواس بین من الصحیحة اإلجابة إختر•
 للخط )سفلى ثلث-العلوى ثلثل-نصف( فى الشمس عباد زراعة یفضل- ١

.الجیریة باألراضى
 فردیة مركبة – مسننة قلبیة – مسننة بسیطة( الشمس عباد فى الورقة- ٢

.)مسننة
 جمیع فى )سبسالء - كبسولة – قرن( الشمس عباد فى الثمرة- ٣

.األصناف
.)عنقودیة -دالیة  ھامة( الشمس عباد فى النورة- ٤
 )خلطى ذاتى –خلطى – ذاتى( الشمس عباد فى السائد التلقیح- ٥

.بالحشرات


