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البصل البصل 
OnionOnion

Allium cepaAllium cepa
AmaryllidaceaeAmaryllidaceae



الوصف النباتىالوصف النباتى

الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع••
  متعمقمتعمق  وغیروغیر  سطحىسطحى  یكونیكون  ماما  غالبًاغالبًا  البصلالبصل  فىفى  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع••

..عرضىعرضى  لیفىلیفى  ویكونویكون



  غیرغیر  ویكونویكون  أولىأولى  جذرجذر  یتكونیتكون  أیامأیام  ١٠١٠  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  بعدبعد••
  خروجخروج  موضعموضع  عنعن  منخفضةمنخفضة  نقطةنقطة  منمن  ویظھرویظھر  متفرعمتفرع
  األولىاألولى  الجذرالجذر  یساریسار  أوأو  یمینیمین  الثانىالثانى  الجذرالجذر  یظھریظھر  ثمثم  الفلقة،الفلقة،

    ..األولاألول  للجذرللجذر  معاكسمعاكس  وضعوضع  فىفى  الثالثالثالث  الجذرالجذر  یظھریظھر  ثمثم
  وتتجھوتتجھ  الساقالساق  بریسیكلبریسیكل  منمن  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتنشأوتنشأ
..اآلخراآلخر  جذرجذر  منمن  مختلفةمختلفة  بزوایابزوایا  الساقالساق  قشرةقشرة  تخترقتخترق  ألسفلألسفل



  ٢٥٢٥--٢٠٢٠  البصلالبصل  نضجنضج  عندعند  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  عددعدد  ویبلغویبلغ••
  مباشرةمباشرة  ألسفلألسفل  عمودیًاعمودیًا  الجذورالجذور  ھذهھذه  منمن  قلیلقلیل  عددعدد  ینموینمو  جذرًاجذرًا

  جذرجذر  منمن  تختلفتختلف  بزاویةبزاویة  أفقیًاأفقیًا  للخارجللخارج  فتنموفتنمو  الجذورالجذور  باقىباقى  أماأما
..للنموللنمو  تدریجیًاتدریجیًا  تتجھتتجھ  ثمثم  آلخرآلخر

  فىفى  توجدتوجد  والوال  قدمقدم  ٢٢  نحونحو  للجذورللجذور  عمقعمق  أقصىأقصى  ویصلویصل••
..بوصةبوصة  ٢٢--١١  بعمقبعمق  جذورًاجذورًا  للتربةللتربة  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة



  جدیدةجدیدة  جذورجذور  محلھامحلھا  ویحلویحل  العمرالعمر  الكبیرةالكبیرة  الجذورالجذور  تموتتموت--••
  ثمثم  البصلةالبصلة  منتصفمنتصف  فىفى  األولیةاألولیة  الجذورالجذور  تظھرتظھر  حیثحیث  خارجیةخارجیة
  تقعتقع  المعةالمعة  ثانویةثانویة  بیضاءبیضاء  جذورجذور  محلھامحلھا  ویحلویحل  تدریجیًاتدریجیًا  تموتتموت
  عمرعمر  نھایةنھایة  حتىحتى  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتظلوتظل  البصلةالبصلة  حافةحافة  علىعلى
..النباتالنبات



::السـاقالسـاق••
  ومتزاحمةومتزاحمة  مندمجةمندمجة  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  قرصیةقرصیة  البصلالبصل  نباتنبات  ساقساق••

  الجذورالجذور  منھامنھا  ینتجینتج  حیثحیث  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  وتوجدوتوجد  السالمیاتالسالمیات
  الساقالساق  علىعلى  ویوجدویوجد  األعلىاألعلى  والبراعموالبراعم  واألوراقواألوراق  ألسفلألسفل

  النباتالنبات  عمرعمر  نھایةنھایة  قبلقبل  یكونیكون  الذىالذى  طرفىطرفى  برعمبرعم  القرصىالقرصى
..البذورالبذور  ثمثم  األزھاراألزھار  یحملیحمل  الذىالذى  الزھرىالزھرى  الشمراخالشمراخ



  فىفى  النباتالنبات  تقدمتقدم  معمع  ببطءببطء  الساقالساق  وعرضوعرض  إرتفاعإرتفاع  ویزدادویزداد••
  المقلوبالمقلوب  المخروطالمخروط  أوأو  القلبالقلب  شكلشكل  الساقالساق  یأخذیأخذ  لھذالھذا  العمرالعمر
  یبدویبدو  للساقللساق  السفلىالسفلى  والسطحوالسطح  مصمتمصمت  الساقالساق  ویكونویكون
..مبططًامبططًا



::األوراقاألوراق••
::  منمن  تتكونتتكون  البصلالبصل  نباتنبات  فىفى  الورقةالورقة••
    بالساقبالساق  یسمىیسمى  مندمجمندمج  مستطیلمستطیل  جسمجسم  عنعن  عبارةعبارة  ::قاعدىقاعدى  غمدغمد  - - ١١

  مجوفمجوف  إنبوبىإنبوبى  ویكونویكون  الحقیقیةالحقیقیة  الساقالساق  وبینوبین  بینھبینھ  للتمیزللتمیز  الكاذبةالكاذبة
..القمةالقمة  مفتوحمفتوح

  ویطوقویطوق  كلیًاكلیًا  مقفولةمقفولة  مجوفةمجوفة  إسطوانةإسطوانة  عنعن  عبارةعبارة  ::طرفىطرفى  نصلنصل  - - ٢٢
  المرستیمالمرستیم  أوأو  البرعمالبرعم  یطوقیطوق  كماكما  عمرًاعمرًا  األصغراألصغر  األوراقاألوراق  النصلالنصل
..الطرفىالطرفى



  شكلشكل  علىعلى  بالنصلبالنصل  الغمدالغمد  إلتقاءإلتقاء  عندعند  خاصةخاصة  فتحةفتحة  وتوجدوتوجد••
  اللسیناللسین  یشبھیشبھ  رقیقرقیق  غشاءغشاء  حافتھاحافتھا  علىعلى  یشاھدیشاھد  طولىطولى  شقشق

  ممامما  النباتالنبات  عمرعمر  بتقدمبتقدم  لإلستطالةلإلستطالة  الفتحةالفتحة  ھذهھذه  وتتجھوتتجھ
  ویؤدىویؤدى  بعضھابعضھا  معمع  األوراقاألوراق  حوافحواف  تقاربتقارب  علىعلى  یعملیعمل
  الورقةالورقة  بروزبروز  حتىحتى  مغلقةمغلقة  تظلتظل  والتىوالتى  الفتحةالفتحة  لغلقلغلق  ذلكذلك

..خاللھاخاللھا  طریقھطریقھ  الجدیدالجدید  النصلالنصل  یأخذیأخذ  حیثحیث  التالیةالتالیة



  قلیًالقلیًال  مخاطیةمخاطیة  وتصبحوتصبح  نوعًانوعًا  زغبیةزغبیة  تكونتكون  واألنصالواألنصال••
  أخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  سمیكةسمیكة  إسطوانیةإسطوانیة  وتكونوتكون

  تبدأتبدأ  ونضجھونضجھ  النباتالنبات  عمرعمر  نھایةنھایة  قربقرب  وعندوعند..ومجوفةومجوفة
  األبصالاألبصال  لتكونلتكون  بالتثخنبالتثخن  ))األغماداألغماد((  األوراقاألوراق  قواعدقواعد

..الجدیدةالجدیدة



    العریضةالعریضة  القرصیةالقرصیة  الساقالساق  بوسطبوسط  الجدیدةالجدیدة  األوراقاألوراق  وتتكونوتتكون••
    إنبوبةإنبوبة  یتكونیتكون  حیثحیث  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم  منمن  العلوىالعلوى  سطحھاسطحھا  علىعلى

  الساقالساق  قمةقمة  تعطىتعطى  ثمثم  النصلالنصل  مكونةمكونة  تنموتنمو  والتىوالتى  ))الورقةالورقة  غمدغمد((
  التىالتى  الصغیرةالصغیرة  األوراقاألوراق  ورقةورقة  كلكل  تحیطتحیط  وھكذاوھكذا  التالیةالتالیة  الورقةالورقة
..القمىالقمى  بالمرستیمبالمرستیم  بدورھابدورھا  تحیطتحیط  والتىوالتى  تلیھاتلیھا



  نصلنصل  ویمتدویمتد  الساقالساق  علىعلى  متبادلةمتبادلة  تكونتكون  واألوراقواألوراق••
  بھذابھذا  التالیةالتالیة  للورقةللورقة  المقابلالمقابل  الجانبالجانب  منمن  الساقالساق
..النباتالنبات  علىعلى  األوراقاألوراق  منمن  صفانصفان  یظھریظھر



::البصـلةالبصـلة••
  أربعةأربعة  تكوینتكوین  یتمیتم  عندماعندما  البصلةالبصلة  تكوینتكوین  فىفى  النباتالنبات  یبدأیبدأ••

  إلىإلى  أحیانًاأحیانًا  البصلةالبصلة  تكوینتكوین  یتأخریتأخر  وقدوقد  النباتالنبات  علىعلى  أوراقأوراق
..ورقاتورقات  ١٠١٠--٨٨  األوراقاألوراق  عددعدد  یبلغیبلغ  أنأن



    یساھمیساھم  الال  ذلكذلك  أنأن  إالإال  السمكالسمك  فىفى  الساقالساق  لزیادةلزیادة  البصلةالبصلة  وتتكونوتتكون••
  لزیادةلزیادة  أساسًاأساسًا  البصلةالبصلة  تتكونتتكون  وإنماوإنما  البصلةالبصلة  تكوینتكوین  فىفى  كثیرًاكثیرًا
    الوسطىالوسطى  المنطقةالمنطقة  سیماسیما  الال  الخارجیةالخارجیة  األوراقاألوراق  أغمادأغماد  سمكسمك

    أنصالأنصال  فإنفإن  الحجمالحجم  فىفى  البصلةالبصلة  زیادةزیادة  بإستمراربإستمرار  وو  لألغمادلألغماد
    فىفى  تجفتجف  ثمثم  تتجعدتتجعد  ماما  سرعانسرعان  المسننةالمسننة  الخارجیةالخارجیة  األوراقاألوراق

    رقیقًارقیقًا  غشائیًاغشائیًا  غالفًاغالفًا  لتكونلتكون  األوراقاألوراق  ھذهھذه  أغمادأغماد  تجفتجف  حینحین
    الداخلیةالداخلیة  األخرىاألخرى  األوراقاألوراق  وتظلوتظل  الداخلیةالداخلیة  األغماداألغماد  لحمایةلحمایة
..نوعًانوعًا  وسمیكةوسمیكة  التكوینالتكوین  جیدةجیدة  األنصالاألنصال  صغیرةصغیرة



::واألزھارواألزھار  النوراتالنورات••
  فىفى  الموجودالموجود  الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  إستطالةإستطالة  منمن  الزھرىالزھرى  الشمراخالشمراخ  یتكونیتكون••

  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  لألبصاللألبصال  القرصیةالقرصیة  الساقالساق  قمةقمة
  فىفى  الموجودةالموجودة  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  بعضبعض  تستطیلتستطیل  قدقد  كذلككذلك  ..المناسبةالمناسبة

..زھریةزھریة  شماریخشماریخ  مكونةمكونة  األوراقاألوراق  إباطإباط



  ویصلویصل  زھریًا،زھریًا،  شمراخًاشمراخًا  ٢٠٢٠--١١  الواحدالواحد  النباتالنبات  یحملیحمل••
  مجوفمجوف  ویكونویكون  سمسم١٢٠١٢٠--٦٠٦٠  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل  إرتفاعإرتفاع
  یحملیحمل  الزھرىالزھرى  والشمراخوالشمراخ..  الوسطالوسط  منطقةمنطقة  أسفلأسفل  منتفخمنتفخ
  وتغلفوتغلف  ،،  زھرةزھرة  ٢٠٠٠٢٠٠٠--٥٠٥٠  علىعلى  تحتوىتحتوى  خیمیةخیمیة  نورةنورة

  والذىوالذى  ،،  أجزاءأجزاء  عدةعدة  منمن  مكونمكون  شفافشفاف  بغالفبغالف  النورةالنورة
  ویختلفویختلف  ،،  الحجمالحجم  فىفى  وزیادتھاوزیادتھا  األزھاراألزھار  نمونمو  عندعند  یتمزقیتمزق

  حجمحجم  وو  الصنفالصنف  حسبحسب  النورةالنورة  تحملھاتحملھا  الذىالذى  األزھاراألزھار  عندعند
..المحیطةالمحیطة  الجویةالجویة  والظروفوالظروف  البصلةالبصلة



  النوراتالنورات  منمن  العدیدالعدید  منمن  الكاذبةالكاذبة  الخیمیةالخیمیة  النورةالنورة  تتكونتتكون••
  ٣٣--٢٢  بھابھا  یوجدیوجد  والتىوالتى  التفرعالتفرع  الوحیدةالوحیدة  القصیرةالقصیرة  السیمیةالسیمیة
..قنابیةقنابیة  أوراقأوراق

    یستمریستمر  بلبل  واحدةواحدة  مرةمرة  الكاذبةالكاذبة  الخیمیةالخیمیة  النورةالنورة  زھارزھارأأ  التتفتحالتتفتح••
    وو  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  شھرشھر  لمدةلمدة  التفتحالتفتح
..النسبیةالنسبیة  الرطوبةالرطوبة  درجةدرجة



    الطول،الطول،  مختلفةمختلفة  أعناقأعناق  علىعلى  تحملتحمل  خنثىخنثى  البصلالبصل  نباتنبات  زھرةزھرة••
    اللون،اللون،  أبیضأبیض  زھریًازھریًا  غالفًاغالفًا  والتویجوالتویج  الكأسالكأس  منمن  كًالكًال  یكونیكون

  جدًاجدًا  الفاتحالفاتح  البنفسجىالبنفسجى  إلىإلى  األبیضاألبیض  بینبین  یتراوحیتراوح  لونھالونھا  والزھرةوالزھرة
    بكلبكل  محیطینمحیطین  فىفى  توجدتوجد  أسدیةأسدیة  ٦٦  البصلالبصل  بزھرةبزھرة  األسدیةاألسدیة  وعددوعدد
    المتكالمتك  قبلقبل  لقاحھالقاحھا  حبوبحبوب  الداخلیةالداخلیة  المتكالمتك  وتنثروتنثر  أسدیة،أسدیة،  ٣٣  محیطمحیط

    غرفةغرفة  بكلبكل))مساكنمساكن((  غرفغرف  ٣٣  منمن  فمكونفمكون  المبیضالمبیض  أماأما  ..الخارجیةالخارجیة
    ..بویضتانبویضتان



  الحشراتالحشرات  بواسطةبواسطة  خلطىخلطى  البصلالبصل  نباتنبات  فىفى  التلقیحالتلقیح••
  عندماعندما  إالإال  البصلالبصل  فىفى  الیحدثالیحدث  والتلقیحوالتلقیح  النحلالنحل  خاصةخاصة
    اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  نثرنثر  بعدبعد  یتمیتم  وھذاوھذا  مممم  ٥٥  القلمالقلم  طولطول  یصلیصل
..یومیوم  ٢٢--١١  بـبـ



::والبذوروالبذور  الثمارالثمار••
  ٣٣  منمن  مكونةمكونة  كرویةكرویة  علبةعلبة  تكونتكون  البصلالبصل  فىفى  الثمرةالثمرة••

  ویوجدویوجد  النضجالنضج  عندعند  بعضھابعضھا  عنعن  جدرھاجدرھا  تنشقتنشق  حجراتحجرات
..بذرتانبذرتان  حجرةحجرة  بكلبكل



  والبذرةوالبذرة  ..الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  اللوناللون  سوداءسوداء  تكونتكون  البصلالبصل  فىفى  البذورالبذور••
    ،،  جانبینجانبین  لھالھا  التجاعیدالتجاعید  كثیرةكثیرة  سمیكةسمیكة  جلدیةجلدیة  قصرةقصرة  ذاتذات

    مقصرمقصر  اآلخراآلخر  والجانبوالجانب  أوجھأوجھ  ثالثةثالثة  منمن  تظھرتظھر  محدبمحدب  إحداھماإحداھما
    مكانمكان  یحددانیحددان  نتوءاننتوءان  البذرةالبذرة  طرفىطرفى  بأحدبأحد  ویوجدویوجد  مستوىمستوى  إلىإلى
    فىفى  بنفسجىبنفسجى  ملتوىملتوى  إسطوانىإسطوانى  یكونیكون  والجنینوالجنین  الجنین،الجنین،  سرةسرة

..الزیتىالزیتى  اإلندوسبرماإلندوسبرم



البصلالبصل  ورائحةورائحة  طعمطعم  عنعن  المسئولةالمسئولة  الموادالمواد

  فىفى  موجودةموجودة  طیارةطیارة  زیوتزیوت  إلىإلى  للبصلللبصل  الممیزةالممیزة  والرائحةوالرائحة  الطعمالطعم  یرجعیرجع••
..البصلةالبصلة

  بروبیلبروبیل  األلیلاأللیل  مركبمركب  ھوھو  الزیوتالزیوت  لھذهلھذه  الرئیسیةالرئیسیة  المكوناتالمكونات  أھمأھم••
  البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  األرضاألرض  بظروفبظروف  البصلالبصل  فىفى  الحرافةالحرافة  وتتأثروتتأثر  دایسلفیددایسلفید
  عنعن  البصلةالبصلة  حرافةحرافة  علىعلى  بالغبالغ  أثرأثر  ذوذو    الصنفالصنف  تأثیرتأثیر  ویعتبرویعتبر  األخرىاألخرى
..األخرىاألخرى  البیئیةالبیئیة  العواملالعوامل



  بینمابینما  ،،  خدشھخدشھ  أوأو  جرحھجرحھ  قبلقبل  لھلھ  رائحةرائحة  الال  البصلالبصل  أنأن  ویالحظویالحظ••
  ذلكذلك  ویرجعویرجع  جرحھجرحھ  أوأو  البصلالبصل  قطعقطع  بعدبعد  الرائحةالرائحة  ھذهھذه  تظھرتظھر
--::إلىإلى

    األمینىاألمینى  الحامضالحامض  وجودوجود  ومعومع  ألینیز،ألینیز،  إنزینمإنزینم  ینشطینشط  القطعالقطع  بعدبعد••
..))الممیزةالممیزة  الرائحةالرائحة  ذوذو((  ألینینألینین



    وینتجوینتج  القطعالقطع  بعدبعد  األمینىاألمینى  الحامضالحامض  معمع  األنزیماألنزیم  ویتفاعلویتفاعل••
..والنشادروالنشادر  البیروفیكالبیروفیك  وحامضوحامض  ألیسینألیسین  مركباتمركبات

    فىفى  یتبخریتبخر  الذىالذى  ألیسینألیسین  مركبمركب  إلىإلى  البصلالبصل  رائحةرائحة  وترجعوترجع••
    طعمطعم  عنعن  المسئولالمسئول  دایسلفیددایسلفید  البروبیلالبروبیل  مركبمركب  مكونًامكونًا  الھواءالھواء

..البصلالبصل  ورائحةورائحة



    مثلمثل  اإلنزیمىاإلنزیمى  النشاطالنشاط  وتثبیطوتثبیط  تھدمتھدم  التىالتى  العملیاتالعملیات  وتؤدىوتؤدى••
    تقلیلتقلیل  إلىإلى  التجمیدالتجمید  أوأو  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجةلدرجة  التعرضالتعرض

    تزولتزول  حیثحیث  لذلكلذلك  جیدجید  مثالمثال  الطھىالطھى  وعملیةوعملیة  ،،  البصلالبصل  رائحةرائحة
..طبخھطبخھ  بعدبعد  البصلالبصل  رائحةرائحة



تمارینتمارین




