
العائلة المركبة
  Fam. Asteraceae

o دراسة العائلة المركبةالغرض من:
oیھدف ھذا الدرس إلى تدریب الطالب على:
oالتمییز الخضرى بین أجناس العائلة المختلفة  -١.
oالتعرف على نباتات العائلة -٢ .
oالتعرف على جمیع األجزاء المختلفة لھذه النباتات -٣.
oالتعرف على مواعید الزراعة وطرق التكاثر المختلفة لھذه النباتات -٤.
oطرق الزراعة المختلفة لھذه النباتات وخدمتھا ورعایتھا حتى   -٥

.الحصاد والتسویق
oكیفیة انتاج البذرة فى بعض نباتات العائلة المركبة -٦    .



الممیزات العامة لنباتات العائلة المركبة
o  كانت تسمى قدیماCompositae    وتعد العائلة المركبة من اكبر

العائالت فى المملكة النباتیة
o وتتمیز نباتاتھا:
o-   احتوائھا على اللبن النباتىlatex  
o-  غالبا ما تكون االزھار كاملة
o- النورة فى العائلة المركبة ھامة
o-   التلقیح اما ذاتیا واما خلطیا
o-  الثمرة تتكون من غرفة واحدة وتكون جافة عند النضج ومجازا تسمى

.  البذرة ولكنھا ثمرة حقیقیة فقیرة  والثمرة جالسة والبذور ال اندوسبرمیة
o  وعموما ینتمى الیھا بعض محاصیل الخضر اھمھا الخرشوف والخس

.والھندباء والسریس والكردون والشیكوریا



التمییز الخضرى بین االجناس
oلون األزھار صفراء -اوال:

األوراق قاعدیة والنباتات غیر شوكیة والرؤوس ذات أعناق-
Lactuca................. جنس الخس

األوراق متقابلة وقد تكون فى الجزء العلوى من الساق متبادلة واألزھار الشعاعیة كبیرة  -
عقیمة تسقط قبل نضج الثمار بینما األزھار القرصیة تكون صغیرة كاملة

Helianthus........جنس الطرطوفة

oلون األزھار قرمزى او أزرق أو أبیض -ثانیا:
األوراق قاعدیة كبیرة والرؤوس جالسة -

Cichorium........ جنس الشیكوریا 
األوراق متبادلة ویوجد على سطحھا من أسفل فقط وبر مبیض  -

Cynara..............جنس الخرشوف



  Globe Artichoke                الخرشوف    -١
Cynara scolymus          االسم العلمى L.

.سنویا زراعتھ تجدد معمر نبات الخرشوف:النمو طبیعة
  قبل تحصد التى )النورات( الزھریة سھورؤ أجل من یزرع :االقتصادى الجزء
.تفتحھا
 او مطبوخة او مسلوقة الزھریة نوراتة الخرشوف من یؤكل :الغذائیة االھمیة
 البیضاء الداخلیة القنابات وقواعد الزھرى التخت یؤكل حیث مقلیة او باللحم محشیة
.الغضة

 عالیة نسبة على یحتوى فھو الطبیة الناحیة من خاصة غذائیة أھمیة للخرشوف و
 أن كما ٠السكرى البول لمرضى كغذاء ھب األطباء ینصح الذى األنیولین سكر من

 أغراض لھا فینولیة مواد وھى والھیباراكسال السینارین مادتى على تحتوى أوراقھ
  حیث الكبد أمراض بعض عالج فى األوراق عصیر یستعمل ولذلك ھامة طبیة

 لھذا طبیة عقاقیر إلنتاج األوراق تستعمل وقد الكبد عصارات إفراز على یساعد
٠السیناروز یسمى إیطالیا فى كحولى مشروب األوراق من یستخرج كما ٠الغرض

  كمیات والتخت باتابالقن ویوجد والفیتامینات الكاروتین على النورات حتوىت كما
.النورات تقطیع عند االسوداد یرجع والیھ البیروكسدیز انزیم من نشطة



)  النورة قبل تفتحھا(الجزء اإلقتصادى  

قنابات خارجیة خضراء

قنابات داخلیة ذات 
قواعد لحمیة بیضاء

جزء من الحامل الزھرى

التخت الزھرى



Plant charactersالوصف النباتى           

oالمجموع الجذرى     The root system
  التربة سطح من العلیا سم ٥٠ الـ فى معظمة ویوجد ومتفرع ومتعمق قوى 

.والغذاء الماء باختزان تقوم سمیكة لحمیة جذور وللنبات
The  الخضري المجموع shoot system
o أكثر أو متر إلى النباتات ارتفاع ویصل قوى الخضرى النمو.
oالساق The stem

  ثم النمو وبطیئة لحمیة وقصیرة سمیكة تكون النمو من االولى االطوار فى 
  نھایة وفى البراعم آباطھا وفى األوراق وتحمل .ذلك بعد بسرعة تستطیل
 ممكن خلفات مكونة المدفونة الساق على الموجودة البراعم تنمو النمو موسم

.الساق على كامنة البراعم بعض تظل كما التكاثر فى استعمالھا
o األوراق The leaves 

  ألجزاء مجزأة أو غائرا تفصیصا ومفصصة السفلى السطح من وبریة كبیرة
.سمیك لألوراق الوسطى والعرق شوكیة كثیرة



المجموع الخضرى لنبات الخرشوف 



 البراعم والمجموع الجذري

الجذور اللحمیة المخزنة

البراعم او البزوز



صورة اخرى للجذور اللحمیة

الجذور اللحمیة المخزنةالجذور اللحمیة المخزنة



صور حقلیة لنبات الخرشوف مختلفة األعمار



صورة لحقل الخرشوف أثناء الجمع 



oاإلزھاروالنورات: Inflorescence
  زھرى حامل على كبیرة رأسیة نورات فى األزھار توجد 

  العدد كثیرة خارجیة وقنابات كبیر لحمى بتخت النورة وتتمیز
 وإذا بیضاء لحمیة قواعد ذات داخلیة وأخرى اللون خضراء
 األزھار وتظھر تتفتح فإنھا طویلة فترة النبات على النورة تركت
 أنبوبة شكل على تویح ولھا شعاعیة وجمیعھا البنفسجى اللون ذات

.أجزاء خمسة من مكونة
:)البذور(الثمار
 ٢ حوالى وعرضھا مللیمتر ٥-٣ نحو طولھا یبلغ سمیكة فقیرة

.الطرف مستدقة وھى مللیمتر

النورات والثمار



نورات الخرشوف بعد تفتحھا وتكوین البذرة 

األزھار



:أھم طرق التكاثر ھى

oـ الطریقة الشائعة١
o ثالث أو جزئین إلى طولیا القدیمة النباتات وتقسم یولیة شھر فى التقلیع یتم  
 أو برعمین على منھا جزء كل یحتوى أن بشرط النبات لسمك تبعا أكثر أو

  فى القدیمة النباتات ھذه وتترك الجذور وتقلیم القدیمة األوراق ازالة مع أكثر
.ساعة ١٥ –١٠لمدة ظلیل مكان
o وأھم عیوب ھذه الطریقة:
oـ ارتفاع نسبة النباتات المیتة من ھذه التقاوى إذ تصل نسبة اإلنبات أحیانا  ١

، حیث تتعرض النباتات للتعفن ، مما یضطرنا إلى كثرة الترقیع  %  ٢٥إلى 
.وبالتالى عدم تجانس النباتات فى النضج ویتأخر المحصول الناتج

oـ ال تعطى ھذه الطریقة فرصة النتخاب النباتات٢.
oـ كبر المساحة المطلوبة من الزراعة القدیمة مما یحد من التوسع السریع  ٣

.ویكون أھم میزة لھھ الطریقة ھى قلة التكالیف



:ـ الطرق المحسنة٢
oالتكاثر بالخلفات أو الفسائل:
oنھایة فى تنمو حیث التربة سطح تحت متصل برعم من نامى نبات عن عبارة الفسیلة أو الخلفة 

  ھذه تفصل ٠صغیر خضرى ومجموع صغیرة جذور لھا ویكون القدیمة النباتات نمو فترة
.الجذور من جزء مع األم النباتات عن الفسائل أو الخلفات

oسم ٢٠ زراعة ومسافة واحدة ریشة على القصبتین فى خط ١٢ خطوط على مشتل فى وتزرع  
 تنقل ثم شھرین حوالى المشتل فى تترك ثم الجذور تكوین لتشجیع فوسفات بالسوبر التسمید مع

.الحقل إلى ملشا
o ومن أھم ممیزات ھذه الطریقة:
oوتكون الترقیع تجنبن وبالتالى مرتفعة إنبات ونسبة السابقة الطریقة من أكبر نجاحھا نسبة ـ١  

.ةتجانسم النباتات
oالخلفات منھا تؤخذ التى النباتات إلنتخاب فرصة الطریقة ھذه تعطى ـ٢.  
oمن أجزاء أربعة أو ثالثة على االقتصار من بدال نبات لك من فسائل ثمانیة على الحصول ـ٣ 

.وزراعتھا األمھات تجزأة یمكن ذلك على وزیادة األمھات
oاإلثمار فى متجانسة نباتات وتعطى مرتفع بسعر یباع مبكر محصول تعطى ـ٤. 
o ویعاب على ھذه الطریقة:
oـ تحتاج إلى خبرة ودرایة فى اجرائھا٢ .ـ كثرة التكالیف لكثرة ما تحتاجھ من عمل١.



:التكاثر بالبزوز -٣

oعبارة عن براعم متضخمة على سیقان الخرشوف القدیمة تحت سطح التربة   :البزوز
مباشرة 

oوتجرى ھذه الطریقة كاآلتى:
oالبراعم تفصل ثم تقلع النباتات جفاف وعند ویونیھ مایو شھر خالل النباتات عن الرى یمنع 

  ، برعم ٢٥ -١٠ حوالى الواحد النبات ویعطى ، اإلبھام بواسطة علیھا بالضغط النباتات عن
 فتمتص ساعة ٤٨ لمدة بالماء المبلل بالخیش وتغطى مظللة حجرة فى البزوز ھذه تفرش ثم

 قمة ترك مالحظة مع الحقل فى الجور فى تزرع ثم الحجم فى وتنتفخ الماء البزوز ھذه
.تنبت حتى بالرى ذلك بعد وتوالى الطین أو بالتراب تغطیتھا دون البرعم

o ومن ممیزات ھذه الطریقة:
o الحصول على جمیع مزایا الطریقة السابقة وفى نفس الوقت الحصول على محصول كبیر

.مبكر النضج مع تالفى عیوب الطریقة السابقة من كثرة التكالیف والعمل

البذور مباشرة فى المكان المستدیمبالزراعة  -٤ 

..    ....      زراعة االنسجةالتكاثر بواسطة تكنیك  -٥



طرق التكاثر المختلفة 

البراعم او البزوز

البراعم او البزوزتقسیم النباتات القدیمة

البذورمشتل الخلفات



االحتیاجات البیئیة
:الحرارة

o نسبة ارتفاع وكذلك المعتدل الجو فى الخرشوف زراعة تنجح  
، بالصقیع ویتأثر الساحلیة المناطق فى ینجح ولذلك الرطوبة
o الزھریة البراعم تكوین فى االسراع الى یؤدى الحرارة درجة ارتفاع  

 كما مارس شھر فى ذلك ویالحظ بسرعة البراعم وتنضج عددھا وزیادة
 مارس شھري وأواخر الموسم أواخر فى الحرارة درجة ارتفاع أن

  قد بدرجة الزھریة البراعم ونمو تكوین فى اإلسراع إلى یؤدى وأبریل
 مما بسرعة وتتلف الحجم صغیرة زالت ما وھى النورات تفتح إلى تؤدى
.طعمھا رداءة إلى یؤدى
o ٣٠ – ٢٢مرتفعة حرارة درجة إلى نموه أول فى الخرشوف یحتاج  
  درجة ذلك یعقب ان على قوى خضرى نمو لیعطى طویل ونھار م٥

  كبیرة النورات تكوین لتشجیع نسبیا قصیر نھار مع نوعا منخفضة حرارة
.الحجم



:التربة المالئمة

oفى وینجح األراضى أنواع معظم فى الخرشوف یزرع 
 الدبالیة المواد ذات الصرف الجیدة الصفراء األراضى
.٦ حوالى حموضة درجة أنسب .المرتفعة
oما حد الى التربة ملوحة الخرشوف یتحمل عموما.  



كمیة التقاوى ومیعاد الزراعة

oكمیة التقاوى:
  الحصول یمكن تقاوى قطعة أو خلفة ٧٠٠٠ حوالى الفدان یلزم
  األمھات بتجزأة الزراعة حالة فى قیراط ٨ –٦من علیھا

.الشتل عمل حالة فى قیراط ٣ و مباشرة والزراعة
oمیعاد الزراعة:

 فى ویزرع المتبعة التكاثر لطریقة تبعا الزراعة میعاد یختلف
 فان عامة وكقاعدة سبتمبر ١/٢ –اغسطس ١/٢ من عادة مصر

  .مبكر محصول وانتاج النمو زیادة الى تؤدى المبكرة الزراعة
  .للزراعة مناسبا موعدا االخیر اغسطس ١/٢ یعتبر وعموما



:طریقة الزراعة

o البلدى بالسماد تسمد ثم التزحیف مع جیدا األرض تحرث 
 ٧ بمعدل األرض تخطط ثم األخیرة الحرثة قبل فوسفات والسوبر
 أو البحریة الریشة من الخطوط تمسح ثم القصبتین فى خطوط
 أو األمھات أجزاء من المستخدمة التقاوى قطع وتغرس الشرقیة
 .الماء وجود فى البزوز أو الخلفات
o ٨٠سم وعلى مسافة  ٢٠–١٥او الزراعة فى جور بعمق–
.سم من بعضھا ١٠
o ملحوظة:

 او التوبسین( الفطریة المبیدات فى التقاوى قطع غمس یحب
  .دقیقة ٢٠ لمدة لتر / جم ١ بمعدل )كابتان/فیتافاكس



:التسمید

oوالبوتاسیوم والفوسفور األزوت من لكل شره الخرشوف یعتبر.  
  إلى ویحتاج ، البلدى السماد من ٣م ٤٠ – ٣٠حوالى للفدان یضاف
:اآلتیة الكیماویة األسمدة
oنشادر سلفات كجم ٦٠٠ – ٤٠٠  
oالكالسیوم فوسفات سوبر كجم ٤٠٠  
oالبوتاسیوم سلفات من كجم ٢٠٠  
o االرض اعداد اثناء االولى دفعات ثالث على االسمدة ھذه تضاف 

  باقى وتقسم السابقة االسمدة من ٥٠ و ٣٠٠ و ١٠٠ للزراعةبمعدل
  شھر بعد والثالثة الزراعة من شھرین بعد الثانیة دفعتین على االسمدة

.اخر



:الرى

oيكون بحيث الرى ماء من كبيرة كميات إلى الخرشوف يحتاج 
 النباتات نمو أثناء منتظمة التربة رطوبة تصبح حتى منتظم الرى
 ثم وسبتمبر أغسطس شهرى خالل أيام ١٠ كل بالرى توالى ثم

 ثم وفبراير يناير حتى الشتاء أثناء يوم ١٥ إلى الرى فترة تطال
  شهر فى الرى عنه ويمنع وأبريل مارس خالل الرى فترة تقتصر
 المتخصصة الحقول تاخذ ثم الحصاد موسم انتهاء بعد يونيو
 قلة أن مالحظة ويجب يونيو شهر فى اخرى رية التقاوى ألنتاج
 رديئة تجعلها )النورات( الرؤوس تكون أثناء انتظامه وعدم الرى

 عادة الفدان ويكفى .متليفة جلدية مفتوحة تصبح حيث الصفات
.الماء من ٣م ١٥٠٠



أھم األصناف

oوالرؤوس م ١ حوالى الى ارتفاعھا یصل شوكیة النباتات إنتشارًا األصناف أكثر :البلدى 
  صنف ویعتبر البنفسجى اللون یشوبھا خضراء قنابات ذات الشكل مخروطیة شوكیة  الزھریة

٠فیھ النقاوة نسبة قلة علیھ ویعاب٠النضج مبكر
oنقیة بحالة واحد صنف الیوجد مصر فى وعموما.

oقویة نباتاتھ وعموما  : األملس الفرنساوىو الخشن الفرنساوى ساللتان منھ ویوجد  :الفرنساوى  
  عریضة فتكون النورة قاعدة أما ٠البنفسجى اللون النورات وحراشیف أعناق وتأخذ النمو،

 من نھا كما ھاما تصدیرا صنفا یعتبر الفرنساوى الصنف وعموما سمیكة الحراشیف وقواعد
٠والحفظ والتصنیع للتخزین جدًا تصلح التى األصناف

oبدایة عند أخضر لونھا ، الطرف عند المستدقة المستطیلة بنوراتھ یمتاز :اإلیطالى الصنف  
 للتصدیر یصلح صنف وھو ٠والكبیر المتوسط بین وحجمھا ٠إرجوانى لون یشوبھا ثم تكوینھا
٠أیضا

oیمتاز حیث ٠المصریة الزراعة فى مؤخرًا اإلنتشار فى الصنف ھذا بدأ :األمریكى الصنف 
  كبیرة ونوراتھ الخضرى النمو وغزیرة متر ١.٢٠ لحوالى إرتفاعھا یصل النمو قویة بنباتات
.أیضا وللحفظ للتصدیر ویصلح ٠داكن أخضر لونھا الحجم



كیفیة الحصاد والتسویق 

oكل مرة النورات وتجمع أشھر ٤ حوالى إلى الجمع موسم یمتد  :الحصاد 
    كل تجمع حیث ذلك بعد الجمع فترات وتقصر الموسم أول فى أیام١٠
  بسكین النورات وتقطع .وأبریل مارس فى الموسم نھایة فى أیام ٣ –  ٢

.سم ٢٠ –١٥بنحو النورة أسفل من حادة
oطول الحامل ھام جدا فى ابقاء النورات غضة لمدة طویلة: ملحوظة.
oالمحصول:

ألفا من الرؤوس الزھریة وتزن   ٦٠–٥٠یقدر محصول الفدان بحوالى 
.رأسا زھریة ٤٨–١٠طن ویعطى النبات الواحد  ٦حوالى 

oیجب عمل التبرید المبدئى للنورات قبل تعبئتھا فى صنادیق   :ملحوظة
.  كرتونیة او خشبیة او اكیاس البولیثلین وذلك فى حالة التصدیر 



تعبئة النورات للتسویق



الكردون والطرطوفة

الجزء الذى یؤكل
)العروق الوسطیة(

الكردون

الجزء الذى یؤكل الدرنات

الطرطوفة


