
البطاطسالبطاطس
PotatoPotato

Solanum tubersumSolanum tubersum
Fam.:Fam.: SolanaceaeSolanaceae



الوصف النباتىالوصف النباتى
ØØرىرىذذالمجموع الجالمجموع الج
ØØیتكونیتكون  مباشرةمباشرة  بالبذرةبالبذرة  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  عندعند  

  خاللخالل  نموهنموه  یكتملیكتمل  وتدىوتدى  جذرىجذرى  مجموعمجموع
  زراعةزراعة  عندعند  أماأما  ..الزراعةالزراعة  منمن  إسبوعینإسبوعین
        المنتشرةالمنتشرة  الطریقةالطریقة  وھىوھى  بالدرناتبالدرنات  البطاطسالبطاطس

  والجذروالجذر  التفرعالتفرع  كثیرةكثیرة  عرضیةعرضیة  جذورجذور  تتكونتتكون
  وتبدأوتبدأ  الجذریة،الجذریة،  بالشعیراتبالشعیرات  یغطىیغطى  الرئیسىالرئیسى
  النباتالنبات  عمرعمر  بدایةبدایة  فىفى  سطحیًاسطحیًا  باإلنتشارباإلنتشار  الجذورالجذور

  والمنطقةوالمنطقة  التربة،التربة،  فىفى  للتعمقللتعمق  تتجھتتجھ  ذلكذلك  بعدبعد  ثمثم
  یوجدیوجد  أوأو  الجذورالجذور  منمن  خالیةخالیة  تكونتكون  النباتالنبات  أسفلأسفل
    قلیلة،قلیلة،  جذورجذور  بھابھا
ØØعلىعلى  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  جذرجذر  وقوةوقوة  انتشارانتشار  یتوقفیتوقف::
..المضافةالمضافة  الماءالماء  كمیةكمیة  أوأو  الریاتالریات  عددعدد  --١١
..التربةالتربة  نوعنوع  --٢٢
  صورةصورة  فىفى  بالتربةبالتربة  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  توافرتوافر  مدىمدى  --٣٣

..للنباتللنبات  اإلمتصاصاإلمتصاص      سھلةسھلة



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

    وتكونوتكون  للصنفللصنف  الممیزالممیز  المورفولوجىالمورفولوجى  الشكلالشكل  وتحددوتحدد  التربةالتربة
    مجعدةمجعدة  أوأو  ملساءملساء  المقطعالمقطع  ثالثیةثالثیة  مجوفةمجوفة  قائمةقائمة  السیقانالسیقان  ھذهھذه

    واألزھارواألزھار  النورةالنورة  نھایتھانھایتھا  فىفى  وتحملوتحمل  سمسم٧٠٧٠  حوالىحوالى  طولھاطولھا
    وھماوھما  واألنثوسیانینواألنثوسیانین  الكلورفیلالكلورفیل  صبغةصبغة  بالسیقانبالسیقان  وتوجدوتوجد
..البطاطسالبطاطس  لسوقلسوق  الممیزالممیز  اللوناللون  یسببانیسببان  اللذاناللذان

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

    السیقانالسیقان  نمونمو  ویبدأویبدأ  ،،  الھوائیةالھوائیة  السیقانالسیقان  ظھورظھور  منمن  أیامأیام
    التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  األولىاألولى  العقدالعقد  منمن  األرضیةاألرضیة
  ویكونویكون  األصنافاألصناف  حسبحسب  وتفریعھاوتفریعھا  وعددھاوعددھا  طولھاطولھا  ویختلفویختلف

..  سمسم٤٥٤٥--٣٣  منمن  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  طولطول
ØØوسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  إلىإلى  مقسمةمقسمة  تكونتكون  األرضیةاألرضیة  والسیقانوالسیقان  

    وتتضحوتتضح  ..ألسفلألسفل  قیمتھاقیمتھا  ومیلومیل  سالمیاتھاسالمیاتھا  بطولبطول  وتتمیزوتتمیز
    الدرنات،الدرنات،  لتكونلتكون  وفروعھاوفروعھا  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  ھذهھذه  أطرافأطراف
  السیقانالسیقان  تعرضتعرض  عندعند  حیثحیث  الضوءالضوء  ذلكذلك  فىفى  ویتحكمویتحكم

    عندماعندما  أماأما  خضریةخضریة  أفرعأفرع  لتكوینلتكوین  تتجھتتجھ  للضوءللضوء  األرضیةاألرضیة
    وتكونوتكون  اإلنتفاخاإلنتفاخ  لھالھا  یحدثیحدث  الضوءالضوء  عنعن  بعیدًابعیدًا  تنموتنمو

..الدرناتالدرنات



  تمامًاتمامًا  تختلفتختلف  متحورةمتحورة  ساقساق  وھىوھى  ::الدرناتالدرنات  - - ٣٣
  وتقوموتقوم  البطاطاالبطاطا  فىفى  الموجودةالموجودة  الجذورالجذور  عنعن

  وتتكونوتتكون  النشویةالنشویة  الموادالمواد  بتخزینبتخزین  الدرناتالدرنات
..  األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  قمةقمة  أوأو  نھایةنھایة  فىفى  الدرنھالدرنھ

ØØحوالىحوالى  بعدبعد  التكوینالتكوین  فىفى  الدرناتالدرنات  تبدأتبدأ  
  للصنفللصنف  تبعًاتبعًا  الزراعةالزراعة  منمن  إسبوعینإسبوعین
  والدرناتوالدرنات..المحصولالمحصول  رعایةرعایة  وظروفوظروف
  منمن  أكبرأكبر  حجمھاحجمھا  یكونیكون  أوًالأوًال  المتكونةالمتكونة
  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف  ذلكذلك  وعلىوعلى  تلیھاتلیھا  التىالتى  الدرناتالدرنات

..مبكرًامبكرًا  المتكونةالمتكونة  الدرناتالدرنات  علىعلى  المحصولالمحصول
ØØنوعًانوعًا  محدبمحدب  العلوىالعلوى  سطحھاسطحھا  یكونیكون  والدرنةوالدرنة  

  طرفطرف  ویسمىویسمى  ،،  العیونالعیون  علیھعلیھ  وتتركزوتتركز
  الطرفالطرف  األرضیةاألرضیة  بالساقبالساق  المتصلالمتصل  الدرنةالدرنة

  یسمىیسمى  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  بینمابینما  القاعدىالقاعدى
  فىفى  الدرناتالدرنات  وتتشكلوتتشكل  ..القمىالقمى  بالطرفبالطرف
  ویمكنویمكن  ..  الخامسالخامس  أوأو  السادسالسادس  اإلسبوعاإلسبوع

  الشكلالشكل  أساسأساس  علىعلى  الدرناتالدرنات  بینبین  التمیزالتمیز
  والبیضاىوالبیضاى  البیضاوىالبیضاوى  ھىھى  األشكالاألشكال  وھذهوھذه

..الكروىالكروى  أوأو  والمستدیروالمستدیر  المدببالمدبب



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

ØØلونلون  طریقطریق  عنعن  البطاطسالبطاطس  أصنافأصناف  بینبین  التمییزالتمییز  یمكنیمكن    
    الصنفالصنف  حسبحسب  یختلفیختلف  الذىالذى))الخارجىالخارجى  الجلدالجلد((  الدرنةالدرنة

    ،،  األخضراألخضر  ––  األبیضاألبیض  ––  األزرقاألزرق  ––  الوردىالوردى  منمن
    أحمرأحمر  ––  أصفرأصفر  یكونیكون  قدقد  الداخلىالداخلى  اللحماللحم  لونلون  وكذلكوكذلك

..  أبیضأبیض  ––  وردىوردى  --أزرقأزرق  ––
ØØملمسملمس  حیثحیث  منمن  البطاطسالبطاطس  أصنافأصناف  تختلفتختلف  كذلككذلك    

  ..خشنخشن  أوأو  أملسأملس  یكونیكون  قدقد  الدرنةالدرنة
ØØلھالھا  الطرفیةالطرفیة  البراعمالبراعم  أنأن  نجدنجد  زراعتھازراعتھا  عندعند  والدرنةوالدرنة    

    یسودیسود  حیثحیث  األخرىاألخرى  البراعمالبراعم  قبلقبل  النموالنمو  فىفى  تبدأتبدأ
    كماكما  ،،  األخرىاألخرى  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم  علىعلى  الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم
    البراعمالبراعم  بقیةبقیة  علىعلى  للعینللعین  الوسطىالوسطى  البرعمالبرعم  یسودیسود

    البرعمالبرعم  ھذاھذا  ینموینمو  حیثحیث  ..العینالعین  نفسنفس  علىعلى  الجانبیةالجانبیة
    عندعند  خضراءخضراء  ساقساق  یكونیكون  النبتالنبت  وھذاوھذا  النبتالنبت  مكونًامكونًا

  ،،  للضوءللضوء  تعرضھتعرضھ  عندعند  أوأو  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  ظھورهظھوره
    ینموینمو  عندماعندما  أرضیةأرضیة  ساقساق  الجدیدالجدید  النبتالنبت  یكونیكون  بینمابینما

..الضوءالضوء  عنعن  بعیدًابعیدًا  ألسفلألسفل  متجھًامتجھًا



ØØالورقةالورقة::
ØØریشیةریشیة  مركبةمركبة  البطاطسالبطاطس  فىفى  الورقةالورقة  ،،  

  والورقةوالورقة  ،،  الساقالساق  علىعلى  حلزونیاحلزونیا  تترتبتترتب
  كبیرةكبیرة  طرفیةطرفیة  وریقةوریقة  منمن  تتكونتتكون  المركبةالمركبة

  محورمحور  علىعلى  ویحملویحمل  الشكلالشكل  وبیضاویةوبیضاویة
  الوریقاتالوریقات  منمن  أزواجأزواج  ٥٥--٣٣  الورقةالورقة

  فىفى  الوریقاتالوریقات  ھذهھذه  تصغرتصغر  الشكلالشكل  البیضاویةالبیضاویة
  ،ویوجد،ویوجد  القاعدةالقاعدة  ناحیةناحیة  إتجھناإتجھنا  كلماكلما  الحجمالحجم

  الوریقاتالوریقات  أزواجأزواج  بینبین  صغیرةصغیرة  وریقاتوریقات
    وتكونوتكون  ))الثانویةالثانویة  بالوریقاتبالوریقات((  تعرفتعرف

  علىعلى  بالتقابلبالتقابل  أوأو  بالتبادلبالتبادل  مرتبةمرتبة  الوریقاتالوریقات
  تكونتكون  الوریقاتالوریقات  وحوافوحواف  الورقةالورقة  محورمحور
  كثیفةكثیفة  شعیراتشعیرات  وتوجدوتوجد  مموجةمموجة  أوأو  كاملةكاملة
  ھذهھذه  التوجدالتوجد  بینمابینما  الثانویةالثانویة  الوریقاتالوریقات  علىعلى

..الكبیرةالكبیرة  الوریقاتالوریقات  علىعلى  الشعیراتالشعیرات
ØØالساقالساق  جزءجزء  علىعلى  حرشفیةحرشفیة  أوراقأوراق  توجدتوجد  

  منمن  ینموینمو  والتىوالتى  التربةالتربة  سطحسطح  علىعلى  الموجودالموجود
..األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان  آباطھاآباطھا



ØØ اإلزھار والتلقیح اإلزھار والتلقیح::
ØØسیمیةسیمیة  نورةنورة  فىفى  تحملتحمل  البطاطسالبطاطس  فىفى  اإلزھاراإلزھار  

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

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

ØØأعضاءأعضاء  تحملتحمل  أىأى  خنثىخنثى  البطاطسالبطاطس  فىفى  الزھرةالزھرة  
  أنبوبىأنبوبى  كأسكأس  منمن  وتتكونوتتكون  والتأنیثوالتأنیث  التذكیرالتذكیر
    ،،  ملتحمةملتحمة  سبالتسبالت  ٥٥  منمن  مكونمكون  مفصصمفصص

..التویجالتویج  معمع  متبادلةمتبادلة  توجدتوجد  أسدیةأسدیة  ٥٥  ،،  بتالتبتالت٥٥
ØØخضراءخضراء  حوافحواف  ذاتذات  بیضاءبیضاء  تكونتكون  قدقد  واألزھارواألزھار  

    وتتفتحوتتفتح  كریمىكریمى  أوأو  فاتحفاتح  أبیضأبیض  لونلون  ذاتذات  أوأو
  ٦٦--٥٥  الساعةالساعة  فىفى  الباكرالباكر  الصباحالصباح  فىفى  الزھرةالزھرة
  التالىالتالى  الیومالیوم  فىفى  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  تنتثرتنتثر  ثمثم  صباحًاصباحًا
  المیاسمالمیاسم  بواسطةبواسطة  تستقبلتستقبل  حیثحیث  الزھرةالزھرة  لتفتحلتفتح
  منمن  جدًاجدًا  بسیطةبسیطة  نسبةنسبة  معمع  ذاتىذاتى  فالتلقیحفالتلقیح  لذلكلذلك

..الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح



ØØالثمـار والبـذورالثمـار والبـذور::
ØØمنمن  تتكونتتكون  الشكلالشكل  كرویةكرویة  عنبةعنبة  الثمرةالثمرة  

  بذوربذور  علىعلى  منھمامنھما  كلكل  یحتوىیحتوى  تجویفینتجویفین
  لونلون  ذاتذات  والثمرةوالثمرة  الشكلالشكل  كلویةكلویة  عدیدةعدیدة
    علىعلى  تحتوىتحتوى  أرجوانىأرجوانى  أخضرأخضر  أوأو  بنىبنى

..  بذرةبذرة  ٣٠٠٣٠٠--٢٠٠٢٠٠
ØØالحجمالحجم  صغیرةصغیرة  الشكلالشكل  كلویةكلویة  البذرةالبذرة  

..مممم٥٥..١١  یبلغیبلغ  قطرھاقطرھا



تمارینتمارین



البصــــــــل
Onion

Allium cepa L.
Fam. Alliaceae



الوصف النباتىالوصف النباتى
ØØالمجموع الجذرىالمجموع الجذرى
ØØلیفىلیفى  البصلالبصل  فىفى  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  

  وغیروغیر  سطحىسطحى  یكونیكون  ماما  غالبًاغالبًا  عرضىعرضى
..متعمقمتعمق

ØØأیامأیام  ١٠١٠  بحوالىبحوالى  البذورالبذور  زراعةزراعة  بعدبعد  
  متفرعمتفرع  غیرغیر  ویكونویكون  أولىأولى  جذرجذر  یتكونیتكون
  موضعموضع  عنعن  منخفضةمنخفضة  نقطةنقطة  منمن  ویظھرویظھر
  الثانىالثانى  الجذرالجذر  یظھریظھر  ثمثم  ..الفلقةالفلقة  خروجخروج
  یظھریظھر  ثمثم  األولىاألولى  الجذرالجذر  یساریسار  أوأو  یمینیمین

  للجذرللجذر  معاكسمعاكس  وضعوضع  فىفى  الثالثالثالث  الجذرالجذر
    ..األولاألول

ØØتكونتكون  عندعند  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  تنشأتنشأ  ثمثم  
  وتتجھوتتجھ  الساقالساق  بریسیكلبریسیكل  منمن  األبصالاألبصال

  بزوایابزوایا  الساقالساق  قشرةقشرة  تخترقتخترق  ألسفلألسفل
..آلخرآلخر  جذرجذر  منمن  مختلفةمختلفة



ØØنضجنضج  عندعند  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  عددعدد  ویبلغویبلغ  
  منمن  قلیلقلیل  عددعدد  ینموینمو  جذرًاجذرًا  ٢٥٢٥--٢٠٢٠  البصلالبصل

  أماأما  مباشرةمباشرة  ألسفلألسفل  عمودیًاعمودیًا  الجذورالجذور  ھذهھذه
  بزاویةبزاویة  أفقیًاأفقیًا  للخارجللخارج  فتنموفتنمو  الجذورالجذور  باقىباقى

  تدریجیًاتدریجیًا  تتجھتتجھ  ثمثم  آلخرآلخر  جذرجذر  منمن  تختلفتختلف
..الرأسىالرأسى  للنموللنمو

ØØسمسم  ٩٠٩٠  نحونحو  للجذورللجذور  عمقعمق  أقصىأقصى  ویصلویصل  
  للتربةللتربة  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فىفى  توجدتوجد  الالوو

..سمسم  ٥٥--٢٢  بعمقبعمق  جذورًاجذورًا
ØØویحلویحل  العمرالعمر  الكبیرةالكبیرة  الجذورالجذور  تموتتموت  

  تظھرتظھر  حیثحیث  خارجیةخارجیة  جدیدةجدیدة  جذورجذور  محلھامحلھا
  ثمثم  البصلةالبصلة  منتصفمنتصف  فىفى  األولیةاألولیة  الجذورالجذور
  جذورجذور  محلھامحلھا  ویحلویحل  تدریجیًاتدریجیًا  تموتتموت
  حافةحافة  علىعلى  تقعتقع  المعةالمعة  ثانویةثانویة  بیضاءبیضاء
  نھایةنھایة  حتىحتى  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتظلوتظل  البصلةالبصلة

..النباتالنبات  عمرعمر



ØØالسـاقالسـاق::
ØØالزراعةالزراعة  موسمموسم  فىفى  البصلالبصل  نباتنبات  ساقساق    

  مندمجةمندمجة  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  قرصیةقرصیة  األولاألول
  سطحسطح  تحتتحت  وتوجدوتوجد  السالمیاتالسالمیات  ومتزاحمةومتزاحمة

  ألسفلألسفل  الجذورالجذور  منھامنھا  ینتجینتج  حیثحیث  التربةالتربة
    علىعلى  ویوجدویوجد  ..ألعلىألعلى  والبراعموالبراعم  واألوراقواألوراق

  یكونیكون  الذىالذى  طرفىطرفى  برعمبرعم  القرصىالقرصى  الساقالساق
  النباتالنبات  عمرعمر  نھایةنھایة  قبلقبل  الثانىالثانى  الموسمالموسم  فىفى

  ثمثم  األزھاراألزھار  یحملیحمل  الذىالذى  الزھرىالزھرى  الشمراخالشمراخ
..البذورالبذور

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



ØØاألوراقاألوراق::
ØØمنمن  تتكونتتكون  البصلالبصل  نباتنبات  فىفى  الورقةالورقة  ::
    مستطیلمستطیل  جسمجسم  عنعن  عبارةعبارة  ::قاعدىقاعدى  غمدغمد  --١١

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

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

ØØالغمدالغمد  إلتقاءإلتقاء  عندعند  خاصةخاصة  فتحةفتحة  وتوجدوتوجد    
    علىعلى  یشاھدیشاھد  طولىطولى  شقشق  شكلشكل  علىعلى  بالنصلبالنصل
    وتتجھوتتجھ  اللسیناللسین  یشبھیشبھ  رقیقرقیق  غشاءغشاء  حافتھاحافتھا
    النباتالنبات  عمرعمر  بتقدمبتقدم  لإلستطالةلإلستطالة  الفتحةالفتحة  ھذهھذه
    معمع  األوراقاألوراق  حوافحواف  تقاربتقارب  علىعلى  یعملیعمل  ممامما

    تظلتظل  والتىوالتى  الفتحةالفتحة  لغلقلغلق  ذلكذلك  ویؤدىویؤدى  بعضھابعضھا
    یأخذیأخذ  حیثحیث  التالیةالتالیة  الورقةالورقة  بروزبروز  حتىحتى  مغلقةمغلقة
..خاللھاخاللھا  طریقھطریقھ  الجدیدالجدید  النصلالنصل



ØØوتصبحوتصبح  نوعًانوعًا  زغبیةزغبیة  تكونتكون  واألنصالواألنصال    
    ذاتذات  سمیكةسمیكة  إسطوانیةإسطوانیة  وتكونوتكون  قلیًالقلیًال  مخاطیةمخاطیة
    عمرعمر  نھایةنھایة  قربقرب  وعندوعند..ومجوفةومجوفة  أخضرأخضر  لونلون
    األوراقاألوراق  قواعدقواعد  تبدأتبدأ  ونضجھونضجھ  النباتالنبات

..الجدیدةالجدیدة  األبصالاألبصال  لتكونلتكون  بالتثخنبالتثخن  ))األغماداألغماد((
ØØالساقالساق  بوسطبوسط  الجدیدةالجدیدة  األوراقاألوراق  وتتكونوتتكون    

    منمن  العلوىالعلوى  سطحھاسطحھا  علىعلى  العریضةالعریضة  القرصیةالقرصیة
    غمدغمد((  إنبوبةإنبوبة  یتكونیتكون  حیثحیث  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم
    تعطىتعطى  ثمثم  النصلالنصل  مكونةمكونة  تنموتنمو  والتىوالتى  ))الورقةالورقة
    كلكل  تحیطتحیط  وھكذاوھكذا  التالیةالتالیة  الورقةالورقة  الساقالساق  قمةقمة
    والتىوالتى  تلیھاتلیھا  التىالتى  الصغیرةالصغیرة  األوراقاألوراق  ورقةورقة
..القمىالقمى  بالمرستیمبالمرستیم  بدورھابدورھا  تحیطتحیط

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



ØØالبصـلةالبصـلة::
ØØتكوینتكوین  یتمیتم  عندماعندما  البصلةالبصلة  تكوینتكوین  فىفى  النباتالنبات  یبدأیبدأ  

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

ØØأنأن  إالإال  السمكالسمك  فىفى  الساقالساق  لزیادةلزیادة  البصلةالبصلة  وتتكونوتتكون  
  وإنماوإنما  البصلةالبصلة  تكوینتكوین  فىفى  كثیرًاكثیرًا  یساھمیساھم  الال  ذلكذلك
  أغمادأغماد  سمكسمك  لزیادةلزیادة  أساسًاأساسًا  البصلةالبصلة  تتكونتتكون
  الوسطىالوسطى  المنطقةالمنطقة  سیماسیما  الال  الخارجیةالخارجیة  األوراقاألوراق
  الحجمالحجم  فىفى  البصلةالبصلة  زیادةزیادة  بإستمراربإستمرار  وو  لألغمادلألغماد
  سرعانسرعان  المسننةالمسننة  الخارجیةالخارجیة  األوراقاألوراق  أنصالأنصال  فإنفإن
  ھذهھذه  أغمادأغماد  تجفتجف  حینحین  فىفى  تجفتجف  ثمثم  تتجعدتتجعد  ماما

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





ØØالنورات واألزھارالنورات واألزھار::
ØØالبرعمالبرعم  إستطالةإستطالة  منمن  الزھرىالزھرى  الشمراخالشمراخ  یتكونیتكون  

  القرصیةالقرصیة  الساقالساق  قمةقمة  فىفى  الموجودالموجود  الطرفىالطرفى
    الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  لألبصاللألبصال
    ..األبصالاألبصال  لزراعةلزراعة  الثانىالثانى  العامالعام  فىفى  المناسبةالمناسبة

  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  بعضبعض  تستطیلتستطیل  قدقد  كذلككذلك
  شماریخشماریخ  مكونةمكونة  األوراقاألوراق  إباطإباط  فىفى  الموجودةالموجودة
..زھریةزھریة

ØØزھریًا،زھریًا،  شمراخًاشمراخًا  ٢٠٢٠- - ١١  الواحدالواحد  النباتالنبات  یحملیحمل  
  سمسم١٢٠١٢٠--٦٠٦٠  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل  إرتفاعإرتفاع  ویصلویصل
    الوسطالوسط  منطقةمنطقة  أسفلأسفل  منتفخمنتفخ  مجوفمجوف  ویكونویكون

  خیمیةخیمیة  نورةنورة  یحملیحمل  الزھرىالزھرى  والشمراخوالشمراخ..
  وتغلفوتغلف  ،،  زھرةزھرة  ٢٠٠٠٢٠٠٠- - ٥٠٥٠  علىعلى  تحتوىتحتوى
  ،،  أجزاءأجزاء  عدةعدة  منمن  مكونمكون  شفافشفاف  بغالفبغالف  النورةالنورة
  فىفى  وزیادتھاوزیادتھا  األزھاراألزھار  نمونمو  عندعند  یتمزقیتمزق  والذىوالذى
  تحملھاتحملھا  الذىالذى  األزھاراألزھار  عندعند  ویختلفویختلف  ،،  الحجمالحجم
  البصلةالبصلة  حجمحجم  وو  الصنفالصنف  حسبحسب  النورةالنورة

..المحیطةالمحیطة  الجویةالجویة  والظروفوالظروف
ØØمنمن  العدیدالعدید  منمن  الكاذبةالكاذبة  الخیمیةالخیمیة  النورةالنورة  تتكونتتكون  

    التفرعالتفرع  الوحیدةالوحیدة  القصیرةالقصیرة  السیمیةالسیمیة  النوراتالنورات
..قنابیةقنابیة  أوراقأوراق  ٣٣- - ٢٢  بھابھا  یوجدیوجد  والتىوالتى



ØØمرةمرة  الكاذبةالكاذبة  الخیمیةالخیمیة  النورةالنورة  زھارزھارأأ  التتفتحالتتفتح  
  ویتوقفویتوقف  شھرشھر  لمدةلمدة  التفتحالتفتح  یستمریستمر  بلبل  واحدةواحدة
    الرطوبةالرطوبة  درجةدرجة  وو  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  ذلكذلك

..النسبیةالنسبیة
ØØأعناقأعناق  علىعلى  تحملتحمل  خنثىخنثى  البصلالبصل  نباتنبات  زھرةزھرة    

  والتویجوالتویج  الكأسالكأس  منمن  كًالكًال  یكونیكون  الطول،الطول،  مختلفةمختلفة
    لونھالونھا  والزھرةوالزھرة  اللون،اللون،  أبیضأبیض  زھریًازھریًا  غالفًاغالفًا
    جدًاجدًا  الفاتحالفاتح  البنفسجىالبنفسجى  إلىإلى  األبیضاألبیض  بینبین  یتراوحیتراوح
    فىفى  توجدتوجد  أسدیةأسدیة  ٦٦  البصلالبصل  بزھرةبزھرة  األسدیةاألسدیة  وعددوعدد
  المتكالمتك  وتنثروتنثر  أسدیة،أسدیة،  ٣٣  محیطمحیط  بكلبكل  محیطینمحیطین
  أماأما  ..الخارجیةالخارجیة  المتكالمتك  قبلقبل  لقاحھالقاحھا  حبوبحبوب  الداخلیةالداخلیة
  بكلبكل))مساكنمساكن((  غرفغرف  ٣٣  منمن  فمكونفمكون  المبیضالمبیض
  ..بویضتانبویضتان  غرفةغرفة

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



ØØالثمار والبذورالثمار والبذور::
ØØمنمن  مكونةمكونة  كرویةكرویة  علبةعلبة  تكونتكون  البصلالبصل  فىفى  الثمرةالثمرة    

    عندعند  بعضھابعضھا  عنعن  جدرھاجدرھا  تنشقتنشق  حجراتحجرات  ٣٣
..بذرتانبذرتان  حجرةحجرة  بكلبكل  ویوجدویوجد  النضجالنضج

ØØصغیرةصغیرة  اللوناللون  سوداءسوداء  تكونتكون  البصلالبصل  فىفى  البذورالبذور  
  كثیرةكثیرة  سمیكةسمیكة  جلدیةجلدیة  قصرةقصرة  ذاتذات  والبذرةوالبذرة  ..الحجمالحجم
  تظھرتظھر  محدبمحدب  إحداھماإحداھما  ،،  جانبینجانبین  لھالھا  التجاعیدالتجاعید
  إلىإلى  مقصرمقصر  اآلخراآلخر  والجانبوالجانب  أوجھأوجھ  ثالثةثالثة  منمن

  نتوءاننتوءان  البذرةالبذرة  طرفىطرفى  بأحدبأحد  ویوجدویوجد  مستوىمستوى
  یكونیكون  والجنینوالجنین  الجنین،الجنین،  سرةسرة  مكانمكان  یحددانیحددان
  اإلندوسبرماإلندوسبرم  فىفى  بنفسجىبنفسجى  ملتوىملتوى  إسطوانىإسطوانى
..الزیتىالزیتى



المواد المسئولة عن طعم ورائحة البصلالمواد المسئولة عن طعم ورائحة البصل
ØØالبصلةالبصلة  فىفى  موجودةموجودة  طیارةطیارة  زیوتزیوت  إلىإلى  للبصلللبصل  الممیزةالممیزة  والرائحةوالرائحة  الطعمالطعم  یرجعیرجع..
ØØفىفى  الحرافةالحرافة  وتتأثروتتأثر  دایسلفیددایسلفید  بروبیلبروبیل  األلیلاأللیل  مركبمركب  ھوھو  الزیوتالزیوت  لھذهلھذه  الرئیسیةالرئیسیة  المكوناتالمكونات  أھمأھم    

  علىعلى  بالغبالغ  أثرأثر  ذوذو    الصنفالصنف  تأثیرتأثیر  ویعتبرویعتبر  األخرىاألخرى  البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  األرضاألرض  بظروفبظروف  البصلالبصل
..األخرىاألخرى  البیئیةالبیئیة  العواملالعوامل  عنعن  البصلةالبصلة  حرافةحرافة

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

ØØالممیزةالممیزة  الرائحةالرائحة  ذوذو((  ألینینألینین  األمینىاألمینى  الحامضالحامض  وجودوجود  ومعومع  ألینیز،ألینیز،  إنزینمإنزینم  ینشطینشط  القطعالقطع  بعدبعد((..
ØØالبیروفیكالبیروفیك  وحامضوحامض  ألیسینألیسین  مركباتمركبات  وینتجوینتج  القطعالقطع  بعدبعد  األمینىاألمینى  الحامضالحامض  معمع  األنزیماألنزیم  ویتفاعلویتفاعل    

..والنشادروالنشادر
ØØالبروبیلالبروبیل  مركبمركب  مكونًامكونًا  الھواءالھواء  فىفى  یتبخریتبخر  الذىالذى  ألیسینألیسین  مركبمركب  إلىإلى  البصلالبصل  رائحةرائحة  وترجعوترجع  

..البصلالبصل  ورائحةورائحة  طعمطعم  عنعن  المسئولالمسئول  دایسلفیددایسلفید
ØØالمرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجةلدرجة  التعرضالتعرض  مثلمثل  اإلنزیمىاإلنزیمى  النشاطالنشاط  وتثبیطوتثبیط  تھدمتھدم  التىالتى  العملیاتالعملیات  وتؤدىوتؤدى  

    رائحةرائحة  تزولتزول  حیثحیث  لذلكلذلك  جیدجید  مثالمثال  الطھىالطھى  وعملیةوعملیة  ،،  البصلالبصل  رائحةرائحة  تقلیلتقلیل  إلىإلى  التجمیدالتجمید  أوأو
..طبخھطبخھ  بعدبعد  البصلالبصل



تمارینتمارین



الكسافةالكسافة
CassavaCassava

Manihot esculantaManihot esculanta, L., L.
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae  



مقدمةمقدمة
ØØالحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا  تنجحتنجح  التىالتى  التجاریةالتجاریة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  الكسافةالكسافة  تعتبرتعتبر  

  نفسنفس  وفىوفى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  كبیرةكبیرة  عنایةعنایة  إلىإلى  إحتیاجھاإحتیاجھا  وعدموعدم  زراعتھازراعتھا  لسھولةلسھولة  وذلكوذلك
..المختلفةالمختلفة  األغراضاألغراض  فىفى  إستھالكةإستھالكة  یمكنیمكن  النشاالنشا  منمن  كبیرًاكبیرًا  محصوًالمحصوًال  تعطىتعطى  الوقتالوقت

ØØمنھامنھا  إفریقیًاإفریقیًا  تنتجتنتج  طنطن  ملیونملیون  ١٢٠١٢٠--١١٠١١٠  حوالىحوالى  الكسافةالكسافة  منمن  العالمىالعالمى  اإلنتاجاإلنتاج  یبلغیبلغ  
  اإلنتاجاإلنتاج  ھذاھذا  منمن  %%٩٠٩٠  وحوالىوحوالى  ،،  %%٢٨٢٨  أسیاأسیا  ،،  %%٣٠٣٠  الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  ،،  %%٤٢٤٢

  الكسافةالكسافة  لمنتجاتلمنتجات  المستوردةالمستوردة  البالدالبالد  أھمأھم  ومنومن  ..المنتجةالمنتجة  البالدالبالد  فىفى  محلیًامحلیًا  یستھلكیستھلك
  المركبةالمركبة  العالئقالعالئق  تحضیرتحضیر  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا  لغرضلغرض  األوروبیةاألوروبیة  السوقالسوق  بالدبالد  ھىھى  المختلفةالمختلفة

..العالئقالعالئق  ھذهھذه  تكوینتكوین  فىفى  الداخلةالداخلة  الحبوبالحبوب  أثمانأثمان  إلرتفاعإلرتفاع  وذلكوذلك
ØØالسوسبیةالسوسبیة  العائلةالعائلة  تتبعتتبع  الفلقتینالفلقتین  ذاتذات  النباتاتالنباتات  منمن  وھىوھى    EuphorbiaceaeEuphorbiaceae  وھىوھى  

..  LatexLatex  یسمىیسمى  لبنىلبنى  سائلسائل  علىعلى  تحتوىتحتوى  العائلةالعائلة  نباتاتنباتات  باقىباقى  مثلمثل
ØØ٢٢==٣٦٣٦((  الكروموسوماتالكروموسومات  منمن  عددعدد  علىعلى  تحتوىتحتوى  العادیةالعادیة  الكسافاالكسافا  ونباتاتونباتاتnn((  أماأما    

..شائعةشائعة  غیرغیر  فھىفھى  كروموسومیًاكروموسومیًا  المتضاعفةالمتضاعفة  النباتاتالنباتات
    الموطن األصلىالموطن األصلى

ØØمواطنھامواطنھا  فىفى  الكسافاالكسافا  تظلتظل  ولمولم..أمریكاأمریكا  وسطوسط  یكونیكون  أنأن  ویحتملویحتمل  البرازیلالبرازیل  شرقشرق  شمالشمال  
  دخلتدخلت  كماكما  العالمالعالم  فىفى  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  كلكل  فىفى  وتزرعوتزرع  حالیًاحالیًا  إنتشرتإنتشرت  بلبل  األصلیةاألصلیة
..الدرناتالدرنات  علىعلى  للحصولللحصول  المصریةالمصریة  الظروفالظروف  فىفى  حدیثًاحدیثًا  زراعتھازراعتھا



األصنـافاألصنـاف
ØØالنباتالنبات  إرتفاعإرتفاع––  الورقةالورقة  مساحةمساحة  - - الورقةالورقة  شكلشكل((  حیثحیث  منمن  الكسافاالكسافا  أصنافأصناف  تختلفتختلف--

  ننمم  الدرناتالدرنات  محتوىمحتوى  --النضجالنضج  فىفى  التبكیرالتبكیر  درجةدرجة  --الدرناتالدرنات  شكلشكل  --الورقةالورقة  عنقعنق  لونلون
..))الجالیكوسیداتالجالیكوسیدات

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

  قمةقمة  فىفى  موجودةموجودة  السیانوجلیكوسیدالسیانوجلیكوسید  مادةمادة  تكونتكون  وفیھاوفیھا  ::الحلوةالحلوة  األصنافاألصناف  مجموعةمجموعة  - - ١١
    نموھانموھا  موسمموسم  یكونیكون  األصنافاألصناف  وھذهوھذه..نسبیًانسبیًا  حرةحرة  صورةصورة  وفىوفى  قلیلقلیل  بمستوىبمستوى  الدرنةالدرنة
  فىفى  تحصدتحصد  لملم  إذاإذا  الشیخوخةالشیخوخة  إلىإلى  وتتجھوتتجھ  شھورشھور٩٩--٦٦  بعدبعد  درناتھادرناتھا  تنضجتنضج  حیثحیث  قصیرقصیر
..نضجھانضجھا  بعدبعد  الحالالحال

  الدرنةالدرنة  خاللخالل  موزعةموزعة  جلیكوسیدجلیكوسید  السیانوالسیانو  مادةمادة  تكونتكون  وفیھاوفیھا  ::المرةالمرة  األصنافاألصناف  مجموعةمجموعة  - - ٢٢
..ذلكذلك  بعدبعد  أشھرأشھر  لعدةلعدة  حصادحصاد  بدونبدون  تركتتركت  لولو  منھامنھا  الفورالفور  علىعلى  الشیخوخةالشیخوخة  إلىإلى  وتصلوتصل



نمـو الكسافانمـو الكسافا
ØØتحتتحت  وذلكوذلك  الساقیةالساقیة  العقلالعقل  طریقطریق  عنعن  إكثارھاإكثارھا  یتمیتم  معمرمعمر  شجیرىشجیرى  نباتنبات  الكسافاالكسافا  

  وفىوفى  البذرةالبذرة  طریقطریق  عنعن  إكثارھاإكثارھا  یتمیتم  التربیةالتربیة  برامجبرامج  وفىوفى  العادیةالعادیة  الزراعةالزراعة  ظروفظروف
    النباتالنبات  ویكونویكون..اإلنباتاإلنبات  فىفى  لإلسراعلإلسراع  النقیرالنقیر  فتحةفتحة  عندعند  البذرةالبذرة  حكحك  یجبیجب  الحالةالحالة  ھذهھذه

  تجاریًاتجاریًا  ینتجینتج  لذلكلذلك  العقلةالعقلة  عنعن  الناتجالناتج  مثیلھمثیلھ  منمن  وأضعفوأضعف  أصغرأصغر  البذرةالبذرة  عنعن  الناتجالناتج
..الساقیةالساقیة  العقلالعقل  بإستخدامبإستخدام

ØØاألقصىاألقصى  لحدھالحدھا  األوراقاألوراق  مساحةمساحة  تصلتصل  شھورشھور  ٥٥- - ٤٤  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  وبعدوبعد..
ØØالبیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  الزراعةالزراعة  منمن  الثامنالثامن  األسبوعاألسبوع  فىفى  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  یبدأیبدأ  

..وإضاءةوإضاءة  ورطوبةورطوبة  حرارةحرارة  منمن  المناسبةالمناسبة
ØØمنمن  الثانىالثانى  أوأو  األولاألول  العامالعام  فىفى  تحصدتحصد  الخضرةالخضرة  مستدیمةمستدیمة  نباتاتنباتات  المنزرعةالمنزرعة  الكسافاالكسافا  

..الزراعةالزراعة
ØØللظروفللظروف  تعرضھاتعرضھا  عندعند  األوراقاألوراق  متساقطةمتساقطة  فتكونفتكون  البریةالبریة  الكسافاالكسافا  نباتاتنباتات  أماأما  

  تعاودتعاود  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تحسینتحسین  وعندوعند  الدرناتالدرنات  حجمحجم  فىفى  الزیادةالزیادة  وتتوقفوتتوقف..السیئةالسیئة
..والدرناتوالدرنات  األوراقاألوراق  وتكوینوتكوین  النموالنمو



  الوصف النباتىالوصف النباتى
ØØالجذورالجذور::  
ØØالجذورالجذور  تنشأتنشأ  العقلالعقل  عنعن  الناتجةالناتجة  الكسافاالكسافا  فىفى  

  وھذهوھذه..العقلةالعقلة  قاعدةقاعدة  منمن  عادةعادة  العرضیةالعرضیة
  جذرىجذرى  نظامنظام  إلىإلى  تتطورتتطور  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور

  الجذورالجذور  ھوھو  یعدیعد  والذىوالذى  عرضىعرضى  لیفىلیفى
  یتحولیتحول  العادةالعادة  وفىوفى..للنباتللنبات  المغذیةالمغذیة  الرئیسیةالرئیسیة

  بینمابینما  درناتدرنات  إلىإلى  أقلأقل  أوأو  فقطفقط  لیفیةلیفیة  جذورجذور  ١٠١٠
  بوظیفتھابوظیفتھا  محتفظةمحتفظة  اللیفیةاللیفیة  الجذورالجذور  باقىباقى  تظلتظل
  وتستطیعوتستطیع  للنباتللنبات  الغذاءالغذاء  إمتصاصإمتصاص  فىفى

..سمسم١٠٠١٠٠--٩٠٩٠  لمسافةلمسافة  التربةالتربة  إختراقإختراق  الجذورالجذور



  الوصف النباتىالوصف النباتى
ØØالدرنةالدرنة
ØØالال  درنىدرنى  جذرجذر  عنعن  عبارةعبارة  الكسافةالكسافة  فىفى  الدرنةالدرنة  

  جزءجزء  أىأى  ینموینمو  والوال  البراعمالبراعم  أوأو  العیونالعیون  علیھعلیھ  یوجدیوجد
  فھىفھى  ولذلكولذلك  طویلةطویلة  لفتراتلفترات  خزنتخزنت  لولو  حتىحتى  منھامنھا

..البطاطسالبطاطس  بعكسبعكس
ØØفىفى  تصلتصل  أنأن  یمكنیمكن  الناضجةالناضجة  الكسافاالكسافا  درناتدرنات  

- - ٥٥  وزنھاوزنھا  ویصلویصل  سمسم  ١٠٠١٠٠--١٥١٥  منمن  الطولالطول
  اللوناللون  سطحھاسطحھا  منمن  الدرناتالدرنات  تأخذتأخذ  غالبًاغالبًا  كجمكجم٢٠٢٠

    بإستمراربإستمرار  تتحطمتتحطم  الفلینیةالفلینیة  الطبقةالطبقة  ألنألن  نظرًانظرًا  البنىالبنى
    تشققاتتشققات  تظھرتظھر  لذلكلذلك  القطرالقطر  فىفى  الدرناتالدرنات  زیادةزیادة
    الدرناتالدرنات  قطرقطر  ویصلویصل..الدرنةالدرنة  سطحسطح  علىعلى  طولیةطولیة

  كجمكجم  ١٥١٥--٨٨  الدرناتالدرنات  وزنوزن  ویصلویصل  سمسم١٥١٥--٤٤
  منمن  النباتالنبات  ساقساق  قاعدةقاعدة  حولحول  تتكونتتكون  والدرناتوالدرنات
  ١٠١٠--٥٥  عددھاعددھا  عناقیدعناقید  صورةصورة  فىفى  الدرنیةالدرنیة  الجذورالجذور
..نباتنبات  لكللكل  درناتدرنات



ØØالسیقانالسیقان::
ØØإرتفاعإرتفاع  یبلغیبلغ  شجیریةشجیریة  معمرةمعمرة  نباتاتنباتات  الكسافاالكسافا  

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

ØØاألصنافاألصناف  حسبحسب  یختلفیختلف  الكسافاالكسافا  فىفى  التفریعالتفریع  
  الذىالذى  ھوھو  التفریعالتفریع  منمن  المفضلالمفضل  الطرازالطراز  وعمومًاوعمومًا
  وتشغلوتشغل  قائمًاقائمًا  النباتاتالنباتات  وضعوضع  یكونیكون  أنأن  یضمنیضمن
  األفرعاألفرع  وتنمووتنمو  ..الخطوطالخطوط  بینبین  المسافةالمسافة  األفرعاألفرع
  الفروعالفروع  منھامنھا  تخرجتخرج  ثمثم  مناسبةمناسبة  لمسافةلمسافة  األولیةاألولیة
..الجانبیةالجانبیة



ØØاألوراقاألوراق::
ØØعنقعنق  منمن  تتكونتتكون  بسیطةبسیطة  الكسافاالكسافا  فىفى  الورقةالورقة  

--٥٥  منمن  األوراقاألوراق  عنقعنق  طولطول  یختلفیختلف  وو  ونصلونصل
  النصلالنصل  منمن  أطولأطول  العنقالعنق  یكونیكون  وعمومًاوعمومًا  سمسم٣٠٣٠

  مفصصمفصص  فیكونفیكون  النصلالنصل  أماأما  سمیكسمیك  والعنقوالعنق
  متعمقمتعمق  بسیطبسیط  الشكلالشكل  راحىراحى  تفصیصتفصیص

  فصوصفصوص  ٧٧--٥٥  منمن  یختلفیختلف  عددھاعددھا  والفصوصوالفصوص
    ٦٦--١١  وعرضھوعرضھ  سمسم٢٠٢٠--٤٤  الفصالفص  طولطول  ویكونویكون

..سمسم
ØØعلىعلى  حلزونیًاحلزونیًا  الكسافاالكسافا  فىفى  األوراقاألوراق  وتترتبوتترتب  

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



ØØاألزھـاراألزھـار::
ØØاألزھاراألزھار  أنأن  أىأى((  المسكنالمسكن  وحیدوحید  نباتنبات  الكسافاالكسافا  

  ))النباتالنبات  نفسنفس  علىعلى  تحملتحمل  والمؤنثةوالمؤنثة  المذكرةالمذكرة
  عنعن  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  تنفصلتنفصل  أىأى((  الجنسالجنس  وحیدوحید

))المؤنثةالمؤنثة
ØØعادةعادة  وتكونوتكون  األوراقاألوراق  آباطآباط  منمن  النورةالنورة  تتكونتتكون  

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

ØØمنمن  حجمًاحجمًا  أكبرأكبر  عادةعادة  تكونتكون  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار  
  صفراءصفراء  سبالتسبالت  ٥٥  منمن  وتتكونوتتكون  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار

  نوعىنوعى  كالكال  فىفى  وذلكوذلك  بتالتبتالت  توجدتوجد  والوال  حمراءحمراء  أوأو
  الطلعالطلع  فانفان  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  فىفى  أماأما..األزھاراألزھار
  وخیوطوخیوط  صفینصفین  فىفى  مرتبةمرتبة  أسدیةأسدیة١٠١٠  منمن  یتكونیتكون

  أماأما  ..صغیرصغیر  متكمتك  ذاتذات  طویلةطویلة  سائبةسائبة  األسدیةاألسدیة
    منمن  مركبمركب  مبیضمبیض  منمن  فیتكونفیتكون  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار

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

..واحدةواحدة



ØØالتزھیر والتلقیحالتزھیر والتلقیح::
ØØبعضبعض  أماأما  األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  التزھیرالتزھیر  ینتظمینتظم  

  أوأو  الحدوثالحدوث  نادرنادر  فیھافیھا  التزھیرالتزھیر  یكونیكون  األصنافاألصناف
  ألنألن  خلطىخلطى  التلقیحالتلقیح  یكونیكون  وعمومًاوعمومًا  موجودموجود  غیرغیر

..الجنسالجنس  وحیدوحید  النباتالنبات
ØØالثمـرة والبـذرةالثمـرة والبـذرة::
ØØإلىإلى  المبیضالمبیض  یتطوریتطور  واإلخصابواإلخصاب  التلقیحالتلقیح  بعدبعد  

  شھورشھور  ٥٥--٣٣  إلىإلى  تحتاجتحتاج  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  ثمرةثمرة
    اإلندوكارباإلندوكارب  غالفغالف  یتشققیتشقق  حیثحیث  تنضجتنضج  حتىحتى

  تحتوىتحتوى  حیثحیث  البذورالبذور  وتنتشروتنتشر  الثمرةالثمرة  وتتفتحوتتفتح
    ..بذوربذور  ٣٣  علىعلى  الثمرةالثمرة

ØØسمسم٥٥..١١- - ١١  طولھاطولھا  الشكلالشكل  بیضیةبیضیة  تكونتكون  والبذوروالبذور  
..منقطمنقط  رمادىرمادى  لونلون  ذاتذات  وتكونوتكون



تمارینتمارین


