
البطاطسالبطاطس  عمليعملي



البطاطسالبطاطس
PotatoPotato

Solanum tubersumSolanum tubersum
Fam.:Fam.: SolanaceaeSolanaceae



الوصف النباتىالوصف النباتى

رىرىذذالجالج  المجموعالمجموع
  جذرىجذرى  مجموعمجموع  یتكونیتكون  مباشرةمباشرة  بالبذرةبالبذرة  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  عندعند••

  زراعةزراعة  عندعند  أماأما  ..الزراعةالزراعة  منمن  إسبوعینإسبوعین  خاللخالل  نموهنموه  یكتملیكتمل  وتدىوتدى
  جذورجذور  تتكونتتكون    المنتشرةالمنتشرة  الطریقةالطریقة  وھىوھى  بالدرناتبالدرنات  البطاطسالبطاطس
    بالشعیراتبالشعیرات  یغطىیغطى  الرئیسىالرئیسى  والجذروالجذر  التفرعالتفرع  كثیرةكثیرة  عرضیةعرضیة
  الجذریة،الجذریة،



  ثمثم  النباتالنبات  عمرعمر  بدایةبدایة  فىفى  سطحیًاسطحیًا  باإلنتشارباإلنتشار  الجذورالجذور  وتبدأوتبدأ••
  النباتالنبات  أسفلأسفل  والمنطقةوالمنطقة  التربة،التربة،  فىفى  للتعمقللتعمق  تتجھتتجھ  ذلكذلك  بعدبعد

    قلیلة،قلیلة،  جذورجذور  بھابھا  یوجدیوجد  أوأو  الجذورالجذور  منمن  خالیةخالیة  تكونتكون



::علىعلى  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  جذرجذر  وقوةوقوة  انتشارانتشار  یتوقفیتوقف
..المضافةالمضافة  الماءالماء  كمیةكمیة  أوأو  الریاتالریات  عددعدد  - - ١١
..التربةالتربة  نوعنوع  - - ٢٢
      سھلةسھلة  صورةصورة  فىفى  بالتربةبالتربة  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  توافرتوافر  مدىمدى  - - ٣٣

..للنباتللنبات  اإلمتصاصاإلمتصاص



::الساقالساق

--::وھىوھى  السیقانالسیقان  منمن  أنواعأنواع  ثالثةثالثة  لھالھا  بأنبأن  البطاطسالبطاطس  تتمیزتتمیز••
    التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  تظھرتظھر  التىالتى  السیقانالسیقان  وھىوھى  ::الھوائیةالھوائیة  السیقانالسیقان  --١١

  السیقانالسیقان  ھذهھذه  وتكونوتكون  للصنفللصنف  الممیزالممیز  المورفولوجىالمورفولوجى  الشكلالشكل  وتحددوتحدد
    حوالىحوالى  طولھاطولھا  مجعدةمجعدة  أوأو  ملساءملساء  المقطعالمقطع  ثالثیةثالثیة  مجوفةمجوفة  قائمةقائمة
  بالسیقانبالسیقان  وتوجدوتوجد  واألزھارواألزھار  النورةالنورة  نھایتھانھایتھا  فىفى  وتحملوتحمل  سمسم٧٠٧٠

    الممیزالممیز  اللوناللون  یسببانیسببان  اللذاناللذان  وھماوھما  واألنثوسیانینواألنثوسیانین  الكلورفیلالكلورفیل  صبغةصبغة
..البطاطسالبطاطس  لسوقلسوق



  الساقالساق  منمن  تخرجتخرج  التىالتى  السیقانالسیقان  وھىوھى  --::األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  --٢٢
    أیامأیام  ١٠١٠  بعدبعد  تكوینھاتكوینھا  یبدأیبدأ  حیثحیث  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة

    منمن  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  نمونمو  ویبدأویبدأ  ،،  الھوائیةالھوائیة  السیقانالسیقان  ظھورظھور  منمن
    طولھاطولھا  ویختلفویختلف  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  األولىاألولى  العقدالعقد

  السیقانالسیقان  طولطول  ویكونویكون  األصنافاألصناف  حسبحسب  وتفریعھاوتفریعھا  وعددھاوعددھا
..  سمسم٤٥٤٥--٣٣  منمن  األرضیةاألرضیة



    وتتمیزوتتمیز  وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  إلىإلى  مقسمةمقسمة  تكونتكون  األرضیةاألرضیة  والسیقانوالسیقان••
  ھذهھذه  أطرافأطراف  وتتضحوتتضح  ..ألسفلألسفل  قیمتھاقیمتھا  ومیلومیل  سالمیاتھاسالمیاتھا  بطولبطول

  ذلكذلك  فىفى  ویتحكمویتحكم  الدرنات،الدرنات،  لتكونلتكون  وفروعھاوفروعھا  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان
    تتجھتتجھ  للضوءللضوء  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  تعرضتعرض  عندعند  حیثحیث  الضوءالضوء
    الضوءالضوء  عنعن  بعیدًابعیدًا  تنموتنمو  عندماعندما  أماأما  خضریةخضریة  أفرعأفرع  لتكوینلتكوین
..الدرناتالدرنات  وتكونوتكون  اإلنتفاخاإلنتفاخ  لھالھا  یحدثیحدث



  فىفى  الموجودةالموجودة  الجذورالجذور  عنعن  تمامًاتمامًا  تختلفتختلف  متحورةمتحورة  ساقساق  وھىوھى  ::الدرناتالدرنات  --٣٣
  نھایةنھایة  فىفى  الدرنھالدرنھ  وتتكونوتتكون  النشویةالنشویة  الموادالمواد  بتخزینبتخزین  الدرناتالدرنات  وتقوموتقوم  البطاطاالبطاطا

..  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  قمةقمة  أوأو
  للصنفللصنف  تبعًاتبعًا  الزراعةالزراعة  منمن  إسبوعینإسبوعین  حوالىحوالى  بعدبعد  التكوینالتكوین  فىفى  الدرناتالدرنات  تبدأتبدأ••

  أكبرأكبر  حجمھاحجمھا  یكونیكون  أوًالأوًال  المتكونةالمتكونة  والدرناتوالدرنات..المحصولالمحصول  رعایةرعایة  وظروفوظروف
  الدرناتالدرنات  علىعلى  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف  ذلكذلك  وعلىوعلى  تلیھاتلیھا  التىالتى  الدرناتالدرنات  منمن

..مبكرًامبكرًا  المتكونةالمتكونة



    علیھعلیھ  وتتركزوتتركز  نوعًانوعًا  محدبمحدب  العلوىالعلوى  سطحھاسطحھا  یكونیكون  والدرنةوالدرنة••
    األرضیةاألرضیة  بالساقبالساق  المتصلالمتصل  الدرنةالدرنة  طرفطرف  ویسمىویسمى  ،،  العیونالعیون
    ..القمىالقمى  بالطرفبالطرف  یسمىیسمى  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  بینمابینما  القاعدىالقاعدى  الطرفالطرف
    ویمكنویمكن  ..  الخامسالخامس  أوأو  السادسالسادس  اإلسبوعاإلسبوع  فىفى  الدرناتالدرنات  وتتشكلوتتشكل
    ھىھى  األشكالاألشكال  وھذهوھذه  الشكلالشكل  أساسأساس  علىعلى  الدرناتالدرنات  بینبین  التمیزالتمیز

..الكروىالكروى  أوأو  والمستدیروالمستدیر  المدببالمدبب  والبیضاىوالبیضاى  البیضاوىالبیضاوى



  البراعمالبراعم  تتحملتتحمل  العیونالعیون  لھذهلھذه  للدرنةللدرنة  القمىالقمى  الطرفالطرف  حولحول  العیونالعیون  تتركزتتركز••
..الواحدةالواحدة  العینالعین  فىفى  برعمًابرعمًا  ١٢١٢--٢٢  عددھاعددھا  یتراوحیتراوح  التىالتى

  الجلدالجلد((  الدرنةالدرنة  لونلون  طریقطریق  عنعن  البطاطسالبطاطس  أصنافأصناف  بینبین  التمییزالتمییز  یمكنیمكن••
  ––  األزرقاألزرق  ––  الوردىالوردى  منمن  الصنفالصنف  حسبحسب  یختلفیختلف  الذىالذى))الخارجىالخارجى
  ––  أصفرأصفر  یكونیكون  قدقد  الداخلىالداخلى  اللحماللحم  لونلون  وكذلكوكذلك  ،،  األخضراألخضر  ––  األبیضاألبیض

..  أبیضأبیض  ––  وردىوردى  - - أزرقأزرق  ––  أحمرأحمر



    قدقد  الدرنةالدرنة  ملمسملمس  حیثحیث  منمن  البطاطسالبطاطس  أصنافأصناف  تختلفتختلف  كذلككذلك••
    ..خشنخشن  أوأو  أملسأملس  یكونیكون

  فىفى  تبدأتبدأ  لھالھا  الطرفیةالطرفیة  البراعمالبراعم  أنأن  نجدنجد  زراعتھازراعتھا  عندعند  والدرنةوالدرنة••
    علىعلى  الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  یسودیسود  حیثحیث  األخرىاألخرى  البراعمالبراعم  قبلقبل  النموالنمو

    للعینللعین  الوسطىالوسطى  البرعمالبرعم  یسودیسود  كماكما  ،،  األخرىاألخرى  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم
العینالعین  نفسنفس  علىعلى  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم  بقیةبقیة  علىعلى



    ساقساق  یكونیكون  النبتالنبت  وھذاوھذا  النبتالنبت  مكونًامكونًا  البرعمالبرعم  ھذاھذا  ینموینمو  حیثحیث
    تعرضھتعرضھ  عندعند  أوأو  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  ظھورهظھوره  عندعند  خضراءخضراء
    ینموینمو  عندماعندما  أرضیةأرضیة  ساقساق  الجدیدالجدید  النبتالنبت  یكونیكون  بینمابینما  ،،  للضوءللضوء
..الضوءالضوء  عنعن  بعیدًابعیدًا  ألسفلألسفل  متجھًامتجھًا



::الورقةالورقة
الورقة فى البطاطس مركبة ریشیة ، تترتب حلزونیا على  الورقة فى البطاطس مركبة ریشیة ، تترتب حلزونیا على  ••

الساق ، والورقة المركبة تتكون من وریقة طرفیة كبیرة  الساق ، والورقة المركبة تتكون من وریقة طرفیة كبیرة  
أزواج من  أزواج من    ٥٥--٣٣وبیضاویة الشكل ویحمل على محور الورقة وبیضاویة الشكل ویحمل على محور الورقة 

الوریقات البیضاویة الشكل تصغر ھذه الوریقات فى الحجم  الوریقات البیضاویة الشكل تصغر ھذه الوریقات فى الحجم  
كلما إتجھنا ناحیة القاعدة ،ویوجد وریقات صغیرة بین أزواج  كلما إتجھنا ناحیة القاعدة ،ویوجد وریقات صغیرة بین أزواج  

))بالوریقات الثانویةبالوریقات الثانویة((الوریقات تعرف الوریقات تعرف 



    محورمحور  علىعلى  بالتقابلبالتقابل  أوأو  بالتبادلبالتبادل  مرتبةمرتبة  الوریقاتالوریقات  وتكونوتكون••
  وتوجدوتوجد  مموجةمموجة  أوأو  كاملةكاملة  تكونتكون  الوریقاتالوریقات  وحوافوحواف  الورقةالورقة

  ھذهھذه  التوجدالتوجد  بینمابینما  الثانویةالثانویة  الوریقاتالوریقات  علىعلى  كثیفةكثیفة  شعیراتشعیرات
..الكبیرةالكبیرة  الوریقاتالوریقات  علىعلى  الشعیراتالشعیرات

  سطحسطح  علىعلى  الموجودالموجود  الساقالساق  جزءجزء  علىعلى  حرشفیةحرشفیة  أوراقأوراق  توجدتوجد••
..األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  آباطھاآباطھا  منمن  ینموینمو  والتىوالتى  التربةالتربة



::  والتلقیحوالتلقیح  اإلزھاراإلزھار
    تحملتحمل  حیثحیث  سیمیةسیمیة  نورةنورة  فىفى  تحملتحمل  البطاطسالبطاطس  فىفى  اإلزھاراإلزھار••

    الحاملالحامل  ویتفرعویتفرع  للسیقانللسیقان  النامیةالنامیة  القممالقمم  فىفى  عناقیدعناقید  فىفى  األزھاراألزھار
    ..اإلزھاراإلزھار  منمن  عنقوداعنقودا  منھامنھا  كًالكًال  تحملتحمل  فرعینفرعین  إلىإلى  النورىالنورى
    بسیطةبسیطة  والنورةوالنورة  ..الصنفالصنف  حسبحسب  النورةالنورة  فىفى  اإلزھاراإلزھار  عددعدد  ویختلفویختلف

..أخرىأخرى  أصنافأصناف  فىفى  مركبةمركبة  تكونتكون  قدقد  أوأو  األصنافاألصناف  معظممعظم  فىفى



الزھرة فى البطاطس خنثى أى تحمل أعضاء التذكیر الزھرة فى البطاطس خنثى أى تحمل أعضاء التذكیر ••
والتأنیث وتتكون من كأس أنبوبى مفصص مكون من والتأنیث وتتكون من كأس أنبوبى مفصص مكون من 

أسدیة توجد متبادلة أسدیة توجد متبادلة   ٥٥بتالت ، بتالت ، ٥٥سبالت ملتحمة ، سبالت ملتحمة ،   ٥٥
..مع التویجمع التویج



  أوأو  خضراءخضراء  حوافحواف  ذاتذات  بیضاءبیضاء  تكونتكون  قدقد  واألزھارواألزھار••
  فىفى  الزھرةالزھرة  وتتفتحوتتفتح  كریمىكریمى  أوأو  فاتحفاتح  أبیضأبیض  لونلون  ذاتذات

  حبوبحبوب  تنتثرتنتثر  ثمثم  صباحًاصباحًا  ٦٦--٥٥  الساعةالساعة  فىفى  الباكرالباكر  الصباحالصباح
  تستقبلتستقبل  حیثحیث  الزھرةالزھرة  لتفتحلتفتح  التالىالتالى  الیومالیوم  فىفى  اللقاحاللقاح

  بسیطةبسیطة  نسبةنسبة  معمع  ذاتىذاتى  فالتلقیحفالتلقیح  لذلكلذلك  المیاسمالمیاسم  بواسطةبواسطة
..الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  منمن  جدًاجدًا



::والبـذوروالبـذور  الثمـارالثمـار
  علىعلى  منھمامنھما  كلكل  یحتوىیحتوى  تجویفینتجویفین  منمن  تتكونتتكون  الشكلالشكل  كرویةكرویة  عنبةعنبة  الثمرةالثمرة••

  أرجوانىأرجوانى  أخضرأخضر  أوأو  بنىبنى  لونلون  ذاتذات  والثمرةوالثمرة  الشكلالشكل  كلویةكلویة  عدیدةعدیدة  بذوربذور
..  بذرةبذرة  ٣٠٠٣٠٠--٢٠٠٢٠٠  علىعلى  تحتوىتحتوى

..مممم٥٥..١١  یبلغیبلغ  قطرھاقطرھا  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  الشكلالشكل  كلویةكلویة  البذرةالبذرة••



تمارینتمارین




