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الكسافةالكسافة
CassavaCassava

Manihot esculantaManihot esculanta, L., L.
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae  



مقدمةمقدمة

  التىالتى  التجاریةالتجاریة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  الكسافةالكسافة  تعتبرتعتبر••
  لسھولةلسھولة  وذلكوذلك  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا  تنجحتنجح

  بعدبعد  كبیرةكبیرة  عنایةعنایة  إلىإلى  إحتیاجھاإحتیاجھا  وعدموعدم  زراعتھازراعتھا
  كبیرًاكبیرًا  محصوًالمحصوًال  تعطىتعطى  الوقتالوقت  نفسنفس  وفىوفى  الزراعةالزراعة

..المختلفةالمختلفة  األغراضاألغراض  فىفى  إستھالكةإستھالكة  یمكنیمكن  النشاالنشا  منمن



  ١٢٠١٢٠--١١٠١١٠  حوالىحوالى  الكسافةالكسافة  منمن  العالمىالعالمى  اإلنتاجاإلنتاج  یبلغیبلغ••
    الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  ،،  %%٤٢٤٢  منھامنھا  إفریقیًاإفریقیًا  تنتجتنتج  طنطن  ملیونملیون

  اإلنتاجاإلنتاج  ھذاھذا  منمن  %%٩٠٩٠  وحوالىوحوالى  ،،  %%٢٨٢٨  أسیاأسیا  ،،  %%٣٠٣٠
  البالدالبالد  أھمأھم  ومنومن  ..المنتجةالمنتجة  البالدالبالد  فىفى  محلیًامحلیًا  یستھلكیستھلك

  السوقالسوق  بالدبالد  ھىھى  المختلفةالمختلفة  الكسافةالكسافة  لمنتجاتلمنتجات  المستوردةالمستوردة
  العالئقالعالئق  تحضیرتحضیر  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا  لغرضلغرض  األوروبیةاألوروبیة
    فىفى  الداخلةالداخلة  الحبوبالحبوب  أثمانأثمان  إلرتفاعإلرتفاع  وذلكوذلك  المركبةالمركبة
..العالئقالعالئق  ھذهھذه  تكوینتكوین



      السوسبیةالسوسبیة  العائلةالعائلة  تتبعتتبع  الفلقتینالفلقتین  ذاتذات  النباتاتالنباتات  منمن  وھىوھى••
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae  تحتوىتحتوى  العائلةالعائلة  نباتاتنباتات  باقىباقى  مثلمثل  وھىوھى  

..  LatexLatex  یسمىیسمى  لبنىلبنى  سائلسائل  علىعلى
    الكروموسوماتالكروموسومات  منمن  عددعدد  علىعلى  تحتوىتحتوى  العادیةالعادیة  الكسافاالكسافا  ونباتاتونباتات••

))٢٢==٣٦٣٦nn((  غیرغیر  فھىفھى  كروموسومیًاكروموسومیًا  المتضاعفةالمتضاعفة  النباتاتالنباتات  أماأما    
..شائعةشائعة



  الموطن األصلىالموطن األصلى

  ولمولم..أمریكاأمریكا  وسطوسط  یكونیكون  أنأن  ویحتملویحتمل  البرازیلالبرازیل  شرقشرق  شمالشمال••
    وتزرعوتزرع  حالیًاحالیًا  إنتشرتإنتشرت  بلبل  األصلیةاألصلیة  مواطنھامواطنھا  فىفى  الكسافاالكسافا  تظلتظل
    زراعتھازراعتھا  دخلتدخلت  كماكما  العالمالعالم  فىفى  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  كلكل  فىفى

..الدرناتالدرنات  علىعلى  للحصولللحصول  المصریةالمصریة  الظروفالظروف  فىفى  حدیثًاحدیثًا



األصنـافاألصنـاف

––  الورقةالورقة  مساحةمساحة  --الورقةالورقة  شكلشكل((  حیثحیث  منمن  الكسافاالكسافا  أصنافأصناف  تختلفتختلف••
  فىفى  التبكیرالتبكیر  درجةدرجة  --الدرناتالدرنات  شكلشكل  --الورقةالورقة  عنقعنق  لونلون--النباتالنبات  إرتفاعإرتفاع
..))الجالیكوسیداتالجالیكوسیدات  ننمم  الدرناتالدرنات  محتوىمحتوى  --النضجالنضج

  محتواھامحتواھا  أساسأساس  علىعلى  العالمالعالم  فىفى  الموجودةالموجودة  أصنافأصناف  تقسیمتقسیم  یمكنیمكن  وعمومًاوعمومًا••
--::یلىیلى  كماكما  ))السیانوجلیكوسیداتالسیانوجلیكوسیدات((  السامةالسامة  القلویدیةالقلویدیة  الموادالمواد  منمن



  مادةمادة  تكونتكون  وفیھاوفیھا  ::الحلوةالحلوة  األصنافاألصناف  مجموعةمجموعة  --١١
    وفىوفى  قلیلقلیل  بمستوىبمستوى  الدرنةالدرنة  قمةقمة  فىفى  موجودةموجودة  السیانوجلیكوسیدالسیانوجلیكوسید

    قصیرقصیر  نموھانموھا  موسمموسم  یكونیكون  األصنافاألصناف  وھذهوھذه..نسبیًانسبیًا  حرةحرة  صورةصورة
  إذاإذا  الشیخوخةالشیخوخة  إلىإلى  وتتجھوتتجھ  شھورشھور٩٩--٦٦  بعدبعد  درناتھادرناتھا  تنضجتنضج  حیثحیث

..نضجھانضجھا  بعدبعد  الحالالحال  فىفى  تحصدتحصد  لملم



    السیانوالسیانو  مادةمادة  تكونتكون  وفیھاوفیھا  ::المرةالمرة  األصنافاألصناف  مجموعةمجموعة  --٢٢
    علىعلى  الشیخوخةالشیخوخة  إلىإلى  وتصلوتصل  الدرنةالدرنة  خاللخالل  موزعةموزعة  جلیكوسیدجلیكوسید

..ذلكذلك  بعدبعد  أشھرأشھر  لعدةلعدة  حصادحصاد  بدونبدون  تركتتركت  لولو  منھامنھا  الفورالفور



نمـو الكسافانمـو الكسافا

    العقلالعقل  طریقطریق  عنعن  إكثارھاإكثارھا  یتمیتم  معمرمعمر  شجیرىشجیرى  نباتنبات  الكسافاالكسافا••
    برامجبرامج  وفىوفى  العادیةالعادیة  الزراعةالزراعة  ظروفظروف  تحتتحت  وذلكوذلك  الساقیةالساقیة
    یجبیجب  الحالةالحالة  ھذهھذه  وفىوفى  البذرةالبذرة  طریقطریق  عنعن  إكثارھاإكثارھا  یتمیتم  التربیةالتربیة

    ویكونویكون..اإلنباتاإلنبات  فىفى  لإلسراعلإلسراع  النقیرالنقیر  فتحةفتحة  عندعند  البذرةالبذرة  حكحك
    عنعن  الناتجالناتج  مثیلھمثیلھ  منمن  وأضعفوأضعف  أصغرأصغر  البذرةالبذرة  عنعن  الناتجالناتج  النباتالنبات
..الساقیةالساقیة  العقلالعقل  بإستخدامبإستخدام  تجاریًاتجاریًا  ینتجینتج  لذلكلذلك  العقلةالعقلة



    األوراقاألوراق  مساحةمساحة  تصلتصل  شھورشھور  ٥٥- - ٤٤  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  وبعدوبعد••
..األقصىاألقصى  لحدھالحدھا



    عندعند  الزراعةالزراعة  منمن  الثامنالثامن  األسبوعاألسبوع  فىفى  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  یبدأیبدأ••
..وإضاءةوإضاءة  ورطوبةورطوبة  حرارةحرارة  منمن  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  توفرتوفر

  العامالعام  فىفى  تحصدتحصد  الخضرةالخضرة  مستدیمةمستدیمة  نباتاتنباتات  المنزرعةالمنزرعة  الكسافاالكسافا••
..الزراعةالزراعة  منمن  الثانىالثانى  أوأو  األولاألول

    عندعند  األوراقاألوراق  متساقطةمتساقطة  فتكونفتكون  البریةالبریة  الكسافاالكسافا  نباتاتنباتات  أماأما••
    الدرناتالدرنات  حجمحجم  فىفى  الزیادةالزیادة  وتتوقفوتتوقف..السیئةالسیئة  للظروفللظروف  تعرضھاتعرضھا

    األوراقاألوراق  وتكوینوتكوین  النموالنمو  تعاودتعاود  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تحسینتحسین  وعندوعند
..والدرناتوالدرنات



  الوصف النباتىالوصف النباتى

  ::الجذورالجذور
فى الكسافا الناتجة عن العقل تنشأ الجذور العرضیة عادة من قاعدة فى الكسافا الناتجة عن العقل تنشأ الجذور العرضیة عادة من قاعدة ••

وھذه الجذور العرضیة تتطور إلى نظام جذرى لیفى عرضى وھذه الجذور العرضیة تتطور إلى نظام جذرى لیفى عرضى ..العقلةالعقلة
  ١٠١٠وفى العادة یتحول وفى العادة یتحول ..والذى یعد ھو الجذور الرئیسیة المغذیة للنباتوالذى یعد ھو الجذور الرئیسیة المغذیة للنبات

جذور لیفیة فقط أو أقل إلى درنات بینما تظل باقى الجذور اللیفیة جذور لیفیة فقط أو أقل إلى درنات بینما تظل باقى الجذور اللیفیة 
محتفظة بوظیفتھا فى إمتصاص الغذاء للنبات وتستطیع الجذور محتفظة بوظیفتھا فى إمتصاص الغذاء للنبات وتستطیع الجذور 

..سمسم١٠٠١٠٠--٩٠٩٠إختراق التربة لمسافة إختراق التربة لمسافة 



  الوصف النباتىالوصف النباتى

الدرنةالدرنة
  البراعمالبراعم  أوأو  العیونالعیون  علیھعلیھ  یوجدیوجد  الال  درنىدرنى  جذرجذر  عنعن  عبارةعبارة  الكسافةالكسافة  فىفى  الدرنةالدرنة••

  بعكسبعكس  فھىفھى  ولذلكولذلك  طویلةطویلة  لفتراتلفترات  خزنتخزنت  لولو  حتىحتى  منھامنھا  جزءجزء  أىأى  ینموینمو  والوال
..البطاطسالبطاطس

  سمسم  ١٠٠١٠٠--١٥١٥  منمن  الطولالطول  فىفى  تصلتصل  أنأن  یمكنیمكن  الناضجةالناضجة  الكسافاالكسافا  درناتدرنات••
  نظرًانظرًا  البنىالبنى  اللوناللون  سطحھاسطحھا  منمن  الدرناتالدرنات  تأخذتأخذ  غالبًاغالبًا  كجمكجم٢٠٢٠--٥٥  وزنھاوزنھا  ویصلویصل

  تظھرتظھر  لذلكلذلك  القطرالقطر  فىفى  الدرناتالدرنات  زیادةزیادة  بإستمراربإستمرار  تتحطمتتحطم  الفلینیةالفلینیة  الطبقةالطبقة  ألنألن
  ویصلویصل  سمسم١٥١٥--٤٤  الدرناتالدرنات  قطرقطر  ویصلویصل..الدرنةالدرنة  سطحسطح  علىعلى  طولیةطولیة  تشققاتتشققات

  منمن  النباتالنبات  ساقساق  قاعدةقاعدة  حولحول  تتكونتتكون  والدرناتوالدرنات  كجمكجم  ١٥١٥--٨٨  الدرناتالدرنات  وزنوزن
..نباتنبات  لكللكل  درناتدرنات  ١٠١٠--٥٥  عددھاعددھا  عناقیدعناقید  صورةصورة  فىفى  الدرنیةالدرنیة  الجذورالجذور



::السیقانالسیقان
    فىفى  القائمةالقائمة  الساقالساق  إرتفاعإرتفاع  یبلغیبلغ  شجیریةشجیریة  معمرةمعمرة  نباتاتنباتات  الكسافاالكسافا••

  مم١١  یتعدىیتعدى  الال  قزمیةقزمیة  أخرىأخرى  أصنافأصناف  وفىوفى  مم  ٤٤  األصنافاألصناف  بعضبعض
  السیقانالسیقان  فىفى  العقدالعقد  بینبین  المسافةالمسافة  وتختلفوتختلف  العقدالعقد  إلىإلى  مقسمةمقسمة  والساقوالساق
..البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  األصنافاألصناف  بإختالفبإختالف



    الطرازالطراز  وعمومًاوعمومًا  األصنافاألصناف  حسبحسب  یختلفیختلف  الكسافاالكسافا  فىفى  التفریعالتفریع••
    النباتاتالنباتات  وضعوضع  یكونیكون  أنأن  یضمنیضمن  الذىالذى  ھوھو  التفریعالتفریع  منمن  المفضلالمفضل

    األفرعاألفرع  وتنمووتنمو  ..الخطوطالخطوط  بینبین  المسافةالمسافة  األفرعاألفرع  وتشغلوتشغل  قائمًاقائمًا
..الجانبیةالجانبیة  الفروعالفروع  منھامنھا  تخرجتخرج  ثمثم  مناسبةمناسبة  لمسافةلمسافة  األولیةاألولیة



::األوراقاألوراق
الورقة فى الكسافا بسیطة تتكون من عنق ونصل و یختلف طول عنق الورقة فى الكسافا بسیطة تتكون من عنق ونصل و یختلف طول عنق ••

سم وعمومًا یكون العنق أطول من النصل والعنق سمیك سم وعمومًا یكون العنق أطول من النصل والعنق سمیك ٣٠٣٠--٥٥األوراق من األوراق من 
أما النصل فیكون مفصص تفصیص راحى الشكل بسیط متعمق أما النصل فیكون مفصص تفصیص راحى الشكل بسیط متعمق 

سم سم ٢٠٢٠--٤٤فصوص ویكون طول الفص فصوص ویكون طول الفص   ٧٧--٥٥والفصوص عددھا یختلف من والفصوص عددھا یختلف من 
..سمسم  ٦٦--١١وعرضھ وعرضھ 



    علىعلى  العقدالعقد  مواضعمواضع  علىعلى  حلزونیًاحلزونیًا  الكسافاالكسافا  فىفى  األوراقاألوراق  وتترتبوتترتب••
    فىفى  األوراقاألوراق  تختلفتختلف  وعمومًاوعمومًا  ..  ٥٥//٣٣أوأو  ٥٥//٢٢  بنظامبنظام  الساقالساق
  عادةعادة  الكسافاالكسافا  أوراقأوراق  وتتواجدوتتواجد  الصنفالصنف  حسبحسب  والحجموالحجم  الشكلالشكل
..النباتالنبات  ساقساق  نھایةنھایة  قربقرب



::األزھـاراألزھـار
  علىعلى  تحملتحمل  والمؤنثةوالمؤنثة  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  أنأن  أىأى((  المسكنالمسكن  وحیدوحید  نباتنبات  الكسافاالكسافا••

))المؤنثةالمؤنثة  عنعن  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  تنفصلتنفصل  أىأى((  الجنسالجنس  وحیدوحید  ))النباتالنبات  نفسنفس
  زھرىزھرى  عنقودعنقود  عنعن  عبارةعبارة  عادةعادة  وتكونوتكون  األوراقاألوراق  آباطآباط  منمن  النورةالنورة  تتكونتتكون••

  توجدتوجد  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  ولكنولكن  والمؤنثةوالمؤنثة  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  منمن  كلكل  علىعلى  یحتوىیحتوى
..الزھرىالزھرى  العنقودالعنقود  قاعدةقاعدة  عندعند  فتوجدفتوجد  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار  وأماوأما  العنقودالعنقود  طرفطرف  فىفى



  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  منمن  حجمًاحجمًا  أكبرأكبر  عادةعادة  تكونتكون  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار••
    بتالتبتالت  توجدتوجد  والوال  حمراءحمراء  أوأو  صفراءصفراء  سبالتسبالت  ٥٥  منمن  وتتكونوتتكون
  فانفان  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  فىفى  أماأما..األزھاراألزھار  نوعىنوعى  كالكال  فىفى  وذلكوذلك
    األسدیةاألسدیة  وخیوطوخیوط  صفینصفین  فىفى  مرتبةمرتبة  أسدیةأسدیة١٠١٠  منمن  یتكونیتكون  الطلعالطلع
    فیتكونفیتكون  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار  أماأما  ..صغیرصغیر  متكمتك  ذاتذات  طویلةطویلة  سائبةسائبة

    ویتكونویتكون  ..قرصیةقرصیة  غددیةغددیة  فصوصفصوص  ١٠١٠  منمن  مركبمركب  مبیضمبیض  منمن
    بویضةبویضة  علىعلى  یحتوىیحتوى  مسكنمسكن  كلكل  مساكنمساكن  ٣٣  منمن  المبیضالمبیض
..واحدةواحدة



::التزھیر والتلقیحالتزھیر والتلقیح
ینتظم التزھیر فى بعض األصناف أما بعض األصناف ینتظم التزھیر فى بعض األصناف أما بعض األصناف ••

یكون التزھیر فیھا نادر الحدوث أو غیر موجود وعمومًا یكون التزھیر فیھا نادر الحدوث أو غیر موجود وعمومًا 
..یكون التلقیح خلطى ألن النبات وحید الجنسیكون التلقیح خلطى ألن النبات وحید الجنس



::والبـذرةوالبـذرة  الثمـرةالثمـرة
  صغیرةصغیرة  ثمرةثمرة  إلىإلى  المبیضالمبیض  یتطوریتطور  واإلخصابواإلخصاب  التلقیحالتلقیح  بعدبعد••

    یتشققیتشقق  حیثحیث  تنضجتنضج  حتىحتى  شھورشھور  ٥٥--٣٣  إلىإلى  تحتاجتحتاج  الحجمالحجم
    حیثحیث  البذورالبذور  وتنتشروتنتشر  الثمرةالثمرة  وتتفتحوتتفتح  اإلندوكارباإلندوكارب  غالفغالف
    ..بذوربذور  ٣٣  علىعلى  الثمرةالثمرة  تحتوىتحتوى

    ذاتذات  وتكونوتكون  سمسم٥٥..١١--١١  طولھاطولھا  الشكلالشكل  بیضیةبیضیة  تكونتكون  والبذوروالبذور••
..منقطمنقط  رمادىرمادى  لونلون



تمارینتمارین




