
العائلة الخیمیة
Fam. Umbelliferae

:تتمیز نباتات العائلة الخیمیة•
حولین ذات او حولیة عشبیة نباتات بانھا -•
  او التفصیص وعمیقة غالبا ومتبادلة مركبة واالوراق  عادة مجوفة والسیقان -•

  احیانا مجزئة
  البذور فیھا بما النبات اجزاء جمیع فى ممیزة خاصة رائحة بوجود وتتمیز -•
   الطلع مبكرة االزھار الن نظرا بالحشرات خلطى والتلقیح -•

Protandarous.
  ثمرتین من وتتكون Schizocarp  شیزوكارب الخیمیة العائلة فى والثمرة -•

.واحدة بذرة منھا وبكل Mericarp میریكارب منھما كل تسمى

 الكرفس اھمھا االقتصادیة النباتات من كثیر العائلة ھذه الى ینتمى وعموما
  والكسبرة والشبت والبقدونس االبیض والجزر والجزر اللفتى والكرفس
.والشمر



واألوراق مركبة غالبا ، ونباتاتھا قائمة ، تمتاز نباتات ھذة العائلة بأنھا نباتات عشبیة حولیة أو ذات حولین  •
ووونورات . وتمتاز بكبر حجم النخاع فى السیقان التى تصبح مفرغة عند التزھیر ، غمدیة من أسفل 

( مكونة ثمیرتان ) Schizocarp( نباتات ھذة العائلة خیمیة ذات أزھار صغیرة وتنشق الثمرة 
Mericarp ( وعلى ، كل منھا تحتوى على بذرة واحدة تحتوى على كمیة عالیة من األندوسبیرم

ظھر الثمرة توجد نتوءات تكون مجارى تحتوى على الزیوت التى تكسب الثمار طعما ورائحة  
وتستعمل نباتات ھذة العائلة  . وتنفصل ھاتان الثمیرتان عند خط اإللتحام الوسطى بینھما ، ممیزة 

والبعض اآلخر یزرع ألغراض طبیة وللزینة  ، فبعض نباتاتھا تزرع كغذاء ، فى أغراض مختلفة 
.

:وتشتمل ھذة العائلة على األجناس التالیة       •
ویتبعة الجزر ............................. Daucusالجنس –١•
ویتبعة الكرفس............................  Apiumالجنس –٢•
ویتبعة البقدونس.................... Pertroselinumالجنس –٣•
ویتبعة الجزر األبیض......................... Pastinacaالجنس –٤•
ویتبعة الفینوكیا أو الشمر الحلو..................... Foeniculumالجنس –٥•
ویتبعة الشبت  .......................... Anethumالجنس –٦•
ویتبعة الكزبرة...................... Coriandrumالجنس –٧•



ویمكن التمییز بین األجناس السابقة
:ویمكن التمییز بین األجناس السابقة كما یلى •
.واألزھار صفراء والثمار غیر شوكیة ، فصوص األوراق مركبة خیطیة رفیعة : أوال •
Anethum..........................ِ.الثمار مبططة جدا وذات بروز مجنحة –١•
Foeniculum..........الثمار لیست مبططة بوضوح والبروزات غیر مجنحة –٢•
.فصوص األوراق مركبة وتتكون من عدد كبیر من فصوص عریضة : ثانیا •
.األجزاء الخضریة والسیقان مغطاة بشعیرات –١•
األوراق ریشیة مركبة متضاعفة مرتین أو أكثر ،والقنابات تتساوى فى طولھا مع أشعة  ) أ (      •

النورة                                                                                                          
   Daucus...........................................................الخیمیة   

.األجزاء الخضریة والسیقان ملساء  -•
األزھار صفراء اللون ) أ (      •

Pastinaca...................................القنابات غیر موجودة –
Petroselinum.......القنابات موجودة والساق رقیق والثمار بیضیة الشكل –

األزھار بیضاء اللون) ب(           •
Coriandrum....األزھار الخارجیة للنورة الخیمیة ذات بتالت كبیرة وتشبة الشعاع –

Apium...األزھار الخارجیة لیست كالسابقة ، واألوراق ریشیة والقنابات واضحة •



Celery       الكـرفـس          

.Apium graveolens L. var dulce Mill     االسم العلمى

  حولى نبات :النمو طبیعة
 :االقتصادى الجزء
  نكھة كوالتأالم تكسب التى وأعناقھا أوراقة أجل من یزرع عادة
.اللفتى الكرفس فى الجذر یؤكل بینما جیدة



االھمیة الغذائیة
  ٠فقط الطبیة لألغراض إال الكرفس والرومان اإلغریق یستعمل لم قدیما•
  إستخدام بغرض الساقى الكرفس یزرع حیث السالطھ خضروات مجموعة ضمن الكرفس یعد•

. كاملة األوراق او متضخمة تكون التى أوراقھ أعناق
  ، وجیدة ممیزة نكھة إلعطائھا الشوربة عمل وفى الطبخ فى یستعمل أو طازجا الكرفس یؤكل•

  الكرفس أما ٠الحیوانیة اللحوم من المصنوعة وخصوصًا المأكوالت تزیین فى یستخدم قد كما
  بعد السالطھ أنواع من كنوع تستھلك إما التى المتضخمة جذورة على للحصول یزرع الجذرى
  مع كمشھیات إلستخدامھا تخلل أنھا أو مقبوال طعما تكسبھا التى المواد بعض إضافة أو سلقھا

٠األخرى المأكوالت
. یجفف أو  Canning یعلب قد حیث یصنع قد والكرفس•
  ویستخدم طیارة زیوت بذوره من یستخرج حیث كبیرة طبیھ قیمة ذات تعتبر الكرفس أن كما•

   Apiin أسمة جلیكوسید مركب مثل٠األخرى الطبیة األغراض وبعض طعم إضافة ألغراض
.الجذور و األوراق من یستخرج الذى

 تكسبھ عطریة زیوت على یحتوى فھو الھامة البیوكیمیائیة مكوناتھ فى غنى الكرفس ویعتبر•
 )ب فیتامین( بالنیاسین جدًا غنى أنھ كما ٠لھ الممیزتین والرائحة الطعم

  والفسفور الكالسیوم وأھمھا المعدنیة باألمالح الغنیة الخضروات من أیضا الكرفس یعتبر•
والبوتاسیوم

٠األمعاء حركة تنشط التى األلیاف من محتواه إلرتفاع اإلمساك منع حاالت فى یفید أنھ كما ٠•



الجزء اإلقتصادى 



Plant charactersالوصف النباتى 
The root systemالمجموع الجذرى     •
 التى الثانویة الجذور من مجموعة محلھ ویحل الشتل بعد یضمحل وتدى جذر للنبات 

 منھا القلیل ویمتد التربة من السطحیة الطبقة فى معظمھا وتنتشر كثیرا التتعمق
.سم ٧٥ الى تصل لمسافة

The  الخضري المجموع shoot system
The الساق• stem
 نحو ارتفاعھا ویصل اإلزھار طور فى وتتفرع تستطیل الخضرى النمو أثناء قصیرة 

.واضحة عدیدة بروزات ذات والساق سم ٩٠- ٦٠
The األوراق • leaves  

 ٣-٢ من ومركبة طویلة أعناق ذات وھى متزاحمة مجموعة فى األوراق تخرج
 أو مسننة حواف وذات مقسمة للوریقات الجانبیة واألجزاء الوریقات من أزواج

 الفاتح األخضر من فیتدرج المختلفة األصناف فى النصل لون ویختلف مشرشرة
 ومقطعة العنق حجم أیضا ویختلف واضحة بروزات ذات واألعناق الداكن لألخضر
.البیئیة والعوامل الصنف باختالف العرضى



المجموع الخضرى لنبات الكرفس  



المجموع الجذري 



صور حقلیة لنبات الكرفس مختلفة األعمار



صورة لحقل الكرفس أثناء الجمع  



Inflorescenceاإلزھاروالنورات •
  مركبة خیمیة نورات فى وتوجد جدا صغیرة بیضاء األزھار 

.الحشرات بواسطة خلطى والتلقیح خنثى وھى

)البذور(الثمار•
  الشكل بیضیة وھى جدا صغیرة أنھا غیر الجزر ثمار تشبة

.ممیزة ورائحة نتوءات وذات الجوانب أحد من ومبططة

النورات والثمار



نورات الكرفس بعد تفتحھا وتكوین البذرة 



:أھم طرق التكاثر ھى
البذرة



االحتیاجات البیئیة
:الحرارة •
  المثلى الظروف تحت حتى ٠جدًا بطیئ مایكون عادة الكرفس بذور إنبات•

  أكثر إلكتمالھ یلزم قد م°١٠ حوالى حرارة درجات على فاالنبات ، لإلنبات
  تحتاج م°٢٠-١٥ بین لإلنبات المثلى الحرارة درجة وعند ٠ یوم ١٥ من

  مطلقًا اإلنبات یحدث وال٠إنباتھا یكتمل حتى یوم ١٢-٧ من الكرفس بذور
٠م°٣٠ حرارة درجة عند

 معتدل جو إلى تحتاج التى الشتویة الخضر محاصیل من الكرفس یعتبر•
  ١٨ بین تتراوح لنموه المالئمة الحرارة درجات وأنسب البرودة إلى یمیل

 م° ٢٥ ـ
 م° ١٠ ـ ٤.٤ من منخفضة حرارة درجة إلى الصغیرة النباتات تعریض•

المبكر لإلزھار لالتجاه النباتات یدفع یوم ٣٠ ـ ١٠ بین تتراوح ولمدة
:حیث الصفات رداءة إلى یؤدى النضج أثناء الحرارة درجة ارتفاع أن كما•
  نسبة وتزداد األوراق أعناق تجویف ـ٢.الذع األعناق طعم یصبح ـ١•

.بھا األلیاف
  اللون إلى األعناق لون تحول ـ٤.النباتات داخل تعفن ـ٣•

.الداكن األخضر



التربة المالئمة
  العضویة المواد فى الغنیة األراضى إلى الكرفس یحتاج•

 بالخارج الدبالیة األراضى فى ینجح ولذلك الخصوبة والزائدة
  العادیة الرملیة األراضى فى بنجاح زراعتھ یمكن ذلك وعلى

 مع الصرف جیدة والمفككة والمتوسطة الثقیلة الصفراء أو
  أما والكیماوى العضوى بنوعیھ والتسمید الرى ماء توفر

  الكرفس جذور تصبح حیث مالئمة فأقل الثقیلة األراضى
  ینصح ال ولذلك الحجم وصغیرة الشكل منتظمة غیر اللفتى

 األراضى ھذه مثل فى بزراعتھ
.٦.٧ –٥.٥بین تتراوح لنموه الحموضة درجات أنسب•



Bolting   اإلزھار المبكر  

 الزھرى الشمراخ وإخراج التزھیر إلى الكرفس نباتات تتجھ•
 إلى تؤدى الحالة وھذه للتسویق تصلح أن وقبل الحجم صغیرة وھى
 عوامل عدة إلى الحالة ھذه وترجع المحصول من كبیرة كمیة فقد

:منھا
.البذرة حیویة ضعف ـ١•
 العطش أو للتجمید تعرضھا مثل الصغیرة للنباتات صدمة حدوث ـ٢•

.وغیرھا
 العامل ھى منخفضة حرارة لدرجة الصغیرة النباتات تعریض ـ٣•

.المبكر لإلزھار النباتات لدفع األساسى



كمیة التقاوى ومواعید الزراعة
:كمیة التقاوى•
جرام من البذرة تعطى من  ٥٠٠ـ  ٣٠٠یكفى لزراعة الفدان من •

.  ألف شتلة ٣٠ـ  ٢٥
:میعاد الزراعة•
:ھما عروتین فى الكرفس یزرع•
 أغسطس منتصف من النباتات تشتل :الشتویة أو النیلیة العروة ـ١•

.األجنبیة لألصناف العروة ھذه ویفضل أكتوبر أواخر حتى
 زراعة ویمكن ومارس فبرایر فى النباتات تشتل :الصیفیة العروة ـ٢•

 إال األجنبى الكرفس فیھا یزرع وال العروة ھذه فى البلدى الكرفس
.الحرارة درجة إلعتدال السواحل على

.شھر ٢ – ١.٥بنحو الشتل قبل البذور زراعة یالحظ•



تجھیز وزراعة المشتل

:بطریقتین المشتل فى الكرفس بذرة تزرع•
  البذرة وتزرع م ٢ × ١.٥ مساحتھا أحواض فى الزراعة ـ١•

.سم ٢٠ ـ ١٥ بحوالى بعضھا عن تبعد سطور فى أو نثرا إما
  خطوط األرض بتخطیط وذلك خطوط على الزراعة ـ٢•

  جانبى على والزراعة القصبتین فى خط ١٢ بمعدل ضیقة
.الخط

.المستدیم الحقل إلى الشتالت تنقل تقریبا شھرین بعد•



فى المكان المستدیم طریقة الزراعة

 ثم فوسفات والسوبر البلدى بالسماد تسمیدھا مع جیدا األرض تخدم•
: تخطط

  التبیض فى التراب استعمال عند ق٢/خط ٧ بمعدل•
  .بالتراب التبیض عدم حالة فى ق٢ / خط ١٠ بمعدل او•
 الكرفس حالة فى سم ٢٥ مسافة على الماء وجود فى النباتات تشتل ثم•

.األفرنجى الكرفس حالة فى سم ٣٥ ، البلدى



فى المكان المستدیمومسافات الزراعة  طریقة الزراعة

Celery mulching



التسمید
 لألزوت الشرھة الخضر محاصیل من الكرفس یعتبر•

 ویسمد لملوحةل التحمل متوسطة المحاصیل من وھو والبوتاسیوم
  ، فوسفات سوبر كجم ١٠٠ ، الجیر نترات كجم ٢٠٠ ـ ١٥٠ بحوالى

.بوتاسیوم سلفات كجم ٥٠
 بعد والثانیة ابیعسأ ٦ بحوالى الشتل بعد األولى دفعتین على توضع•

  أسابیع ٤ بحوالى األولى
:مثل النادرة العناصر بعض نقص یظھر قد•
.األسود القلب مرض إلى الكالسیوم نقص یؤدى ـ١•
 باللون الداخل من األوراق أعناق تلون إلى البورون نقص یؤدى ـ٢•

.األعناق تشقق ثم البنى
.األوراق اصفرار إلى المغنسیوم نقص یؤدى ـ٣•



الرى
 الموجب التأثیر یؤدى حیث ، الرى ماء وفرة إلى الكرفس یحتاج•

  .الناتج المحصول زیادة إلى التربة رطوبة لزیادة
 ضعف إلى یؤدى التربة فجفاف سطحیة جذورالكرفس أن یالحظ كما•

 رطوبة تقل أال یجب ولذلك األوراق بأعناق األلیاف وزیادة النمو
 بالنسبة الحقلیة السعة من % ٧٥ عن الكرفس نمو  فترة أثناء التربة
.الخفیفة ىضالألر

 أشعة بواسطة الماء دفء أن حیث الظھر بعد الكرفس رى یفضل•
 حالة فى ذلك یؤدى حیث البارد الجو فى الرى من أفضل الشمس
 القلب مرض مثل األمراض ببعض اإلصابة فى المساعدة إلى الكرفس
  .األسود

 شتاء یروى ثم یوما ١٢ بحوالى الزراعة ریة بعد عادة الكرفس یروى•
  حوالى إلى الدافئ الجو فى الرى فترات وتقصر ثالث أو أسبوع كل
.یوم ١٢



الرىطرق 



أھم أصناف الكرفس المنتشرة فى الزراعة 
المصریة

:الصنف البلدى•
 رؤوسًا یعطى ال إذ ومفترش متھدل الخضرى نموه بأن یتمیز ولكن النمو قوى النبات•

 المجوفة الرفیعة األعناق ذات القائمة الخضراء أوراقھ بكثرة یمتاز ولكن مندمجة
 یحتوى حیث ردیئة صفات و والتخلیل الشوربة فى تستعمل التى أوراقھ أجل من ویزرع
 ذلك ومع ٠اإلزھار سریع أنھ كما ٠جودتھ من یقلل مما األلیاف من عالیة نسبة على
٠وإستھالكًا إنتشارًا األصناف أكثر فھو

:pascalgreenFlorida یسكال جرین فلودریدا•
 أخضر أوراقھ ولون اإلزھار بطىء ولكنھ طبیعتھ فى قائم نموه النضج متأخر صنف•

 إلى وبحتاج مستساغ وطعمھ األلیاف قلیلة طریة ولكنھا سمیكة أعناق وذات داكن
٠الحصاد حتى الشتل من شھور ٤ حوالى

:PascalGiant باسكال جاینت•
 الخیوط قلیلة سمیكة لحمیة وأعناقھا داكن أخضر لون ذات أوراق تحمل نباتاتھ•

٠ممتازة صفاتھ ویعتبر واضحة تجاویف بھا یوجد ال المقطع مستدیرة
:blanchingselfGolden بالنشنج سلف جولدن•
 وعریضة وممتلئة سمیكة األوراق وأعناق مصفر أخضر لون ذات أوراق نباتاتھ تحمل•

 مصر جمھوریة فى السائدة الجویة الظروف تحت للزراعة جدًا ویصلح جید الطعم ،
٠العربیة



Blanchingعملیة التبیض فى الكرفس  

 أوراق على للحصول وذلك األوراق إلى الضوء وصول منع التبیض بعملیة یقصد•
 أكبر كمیة على تحتوى الخضراء األوراق أن ولو ، علیھا لإلقبال وذلك بیضاء وأعناق

.الكرفس نكھة من تقلل قد كما )أ( فیتامین من
 المنزرع للصنف تبعا وذلك أسابیع ٥ – ٢بحوالى الحصاد قبل التبیض عملیة تجرى •

:طرق بعدة التبیض عملیة وتجرى السائدة الجویة والظروف نموه وسرعة
.رخیصة طریقة ھذه وتعتبر وربطھا بالورق النباتات لف أو وربطھا النباتات ضم ـ١•
 بین الذى الفراغ ملء ثم الخط جانب على بوضعھا وذلك خشبیة ألواح استعمال ـ٢•

.بالتربة تدریجیا األلواح
.النباتات حول تدریجیا التراب وضع ـ٣•
 االثیلین ویستعمل صنادیق فى یوضع حیث الحصاد بعد وذلك االثیلین غاز استعمال ـ٤•

 أیام ٥ إلى وتحتاج عالیة ورطوبة م°١٨ حرارة درجة وعلى األلف فى واحد بتركیز
.الخضراء لألصناف أیام وعشرة التبیض ذاتیة لألصناف

 على تساعد كما الكرفس جودة على تؤثر ال حیث الطرق أحسن األخیرة الطریقة وتعتبر•
 أسھل أما المتناھیة الدقة إلى تحتاج ولكنھا األعناق فى األلیاف وھضم النضج عملیة
 وزیادة األوراق أعناق طول إلى تؤدى أنھا حیث التراب استعمال شیوعا وأكثرھا الطرق

 تكتسب قد النباتات أن كما باألمراض لإلصابة النبات تعرض علیھا یعاب ولكن طراوتھا
 الغسیل كثرة إلى النباتات تحتاج كما المتحللة النباتیة المواد أو السماد من ردیئة رائحة
.الجید



كیفیة الحصاد
بعد فینضج األجنبى الكرفس أما شھور ٣ بعد البلدى الكرفس ینضج•

 حجما تبلغ عندما النباتات تقلع بحیث الزراعة من أشھر ٥ –٤
  .للتسویق مناسبا

 عند بسرعة یمتلئ النباتات قلب أن حیث التقلیع فى التبكیر عدم یالحظ•
 ذلك یؤدى قد النضج بعد النباتات تركت وإذا النضج من النباتات قرب
.األعناق تجویف إلى

  :الحصاد•
 بواسطة األرض سطح تحت الجذور من بجزء تقطع أو النباتات تقلع•

 وتعد تعبأ أو النباتات وتغسل الخارجیة األوراق تنزع ثم المنقرة
.الباكر الصباح فى الجمع ویفضل .للتسویق

:المحصول•
 الكرفس ومن ـ البلدى الكرفس من  )نبات ألف ٢٠( طن ١٥ – ١٠•

.نبات ألف ٢٥ االجنبى



كیفیة الحصاد آلیا



تعبئة النباتات للتسویق



كرفسالفى بذرة الإنتاج 
:الكرفس البلدى•
 المحلیة البیئیة الظروف تحت أزھار فى صعوبة توجد ال•
 تخف ثم وسبتمبر أغسطس شھر فى وذلك المستدیم بالمكان النباتات تشتل•

المختلفة الخدمة عملیات تجرى ثم متزاحمة كانت إذا النباتات
 مایو فى البذرة وتنضج للتزھیر تتجھ النباتات أن نجد وأبریل مارس شھر فى•

.بذرة كیلوجرام ٢٠٠ حوالى الفدان ویعطى ویونیھ

:األفرنجى الكرفس•
 انتاج لصعوبة وذلك الخارج من األفرنجى الكرفس تقاوى استیراد یفضل•

  المنخفضة الحرارة درجة ذو شتاء فیھ تتوفر ال مصر جو ألن مصر فى بذرتھ
  صنادیق فى البذرة تزرع محلیا بذرتھ وإلنتاج ، لإلزھار النباتات لدفع الكافیة
 م° ١٠ ـ ٥ درجة على ثالجات فى الشتالت توضع ثم سبتمبر شھر فى الشتلة
 مباشرة الحقل فى تشتل ذلك وبعد المستدیم المكان فى الشتل قبل أسبوعین لمدة

  عزل مسافة توفر مالحظة ویجب ، مایو فى البذرة وتنضج مارس فى فتزھر
.الخلطى التلقیح حدوث من منعا واحد كیلومتر عن تقل ال األصناف بین كافیة


