
العائلة الرمرامیة
Fam. Chenopodiacea

nالعائلة ھذه نباتات تتمیز:
nبالقرب نباتاتھا بعض نموی ولذلك التربة ملوحة تتحمل نباتاتھا جمیع 

.البحار شواطئ من
nالحرارة درجة بارتفاع بسرعة للتزھیر نباتاتھا تتجة.  
nبالھواء خلطى التلقیح.  
nھاازھار صغر.
nالمائدة بنجر فى كما المتدرنة وجذورھا السبانخ فى كما اوراقھا تؤكل.  
nللمالح جید كمصدر الھمیتھا كغداء المحاصیل ھذه على االقبال یرجع 

 فیتامینات من ماتحتویھ الى باالضافة الضروریة والعناصر االساسیة
.نسبیا عالیة بمعدالت

nالحجازى والسبانخ والسلق  السبانخو البنجر العائلة لھذه وینتمى.  



التمییز بین أجناس العائلة الرمرامیة
nأوال األزھار خنثى:
n  توجد الثمار فى مجامیع مكونة من ثمرتین أو أكثر وینمو

الكأس و یحیط بالثمار ویصبح فلینى التركیب
n  ...........................البنجر والسلق.............Beta
n ثانیا االزھار وحیدة الجنس والنباتات أحادیة أو ثنائیة المسكن:
n یتكون  (والثمار یغلفھا جسم یشبة الكربلة  ٥-٤عدد المیاسم

Spinacia..........السبانخ) ....................من القنابات
n والثمار توجد بین قنابتین عریضتین   ٢عدد المیاسم

Atriplex...............السبانخ الحجازى................... 



Spinach          )االسفاناخ( السبانخ
Spinacia .                        العلمى االسم oleracea L
  فى ویزھر الشتاء فى یزرع فھو عادة حولى عشبى نبات السبانخ :النمو طبیعة
  .لإلزھار المالئمة الظروف تھیأت ما إذا الربیع
.االوراق :االقتصادى الجزء

  :الغذائیة االھمیة
.المرتفعة الغذائیة القیمة ذات الھامة الخضرالورقیة أحد السبانخ عتبرت

 االساسیة مالحلال جید كمصدر الھمیتھا كغداء المحاصیل ھذه على االقبال یرجع
.نسبیا عالیة بمعدالت فیتامینات من ماتحتویھ الى باالضافة الضروریة والعناصر

  الغذائیة العناصر جمیع على الحتوائھا نظرا الخضروات ھذه اغنى السبانخوتعتبر
  قیمتھا من یقلل ولم وفیرة بكمیات والحدید والكالسیوم والكاروتین ج فیتامین من

  مكونا الكالسیوم مع یتحد الذى االكسالیك حامض على احتوائھا اال الغذائیة
  .لالمتصاص قابلة الغیر الكالسیوم اكساالت



Plant charactersالوصف النباتى 
n     المجموع الجذرىThe root system
 أكثر أو سم ٩٠ مسافة إلى التربة فى يتعمق إذ قوى وتدى جذرى مجموع للسبانخ 

 الجذر ويتفرع سم ١٨٠ حوالى عمق إلى البذور وتكوين اإلزهار وقت ويصل
  الشعيرات من كثيفة مجموعة ليعطى التربة سطح من العليا سم ٣٠ الـ فى الوتدى
 عمق على الشعيرات هذه معظم ويوجد والغذاء الماء بامتصاص تقوم التى الجذرية

.التربة سطح من سم ٢٥-١٥

nالخضري المجموع  The shoot system
nالساق The stem
. وتتفرع الساق تستطیل لالزھار النباتات تتھیأ وعندما األوراق علیھا توجد قصیرة 
n األوراق The leaves 

.التربة سطح من بالقرب القصیرة الساق من تخرج متزاحمة مجموعة فى األوراق توجد
  واضحا تفصیصا مفصصة أو كاملة حافة وذات مطاول بیضى او سھمیى والنصل معنقة األوراق 

 عند الشكل رمحیة صغیرة األوراق وتصبح للصنف تبعا وملمسھ النصل عرض ویختلف القاعدة قرب
 اإلزھار

nوالعناصر والرطوبة النھار وطول الحرارة درجة مثل البیئیة بالعوامل األوراق صفات وتتأثر 
.الغذائیة



صور حقلیة لنبات السبانخ مختلفة األعمار



  المجموع الخضرى لنبات السبانخ



المجموع الجذري 



اإلزھار 
nفى األوراق باطآ فى المؤنثة األزھار وتوجد صغیرة األزھار 

 المذكرة األزھار توجد بینما زھرة ٢٠- ٦ من عددھا یتراوح مجامیع
 ھذه وتكون النبات قمة فى عنقودیة أو سنبلیة نورات فى غالبا

.عادة األوراق من خالیة النورات
nعددھا یتراوح الزھرى الغالف تشبة بقنابات المؤنثة األزھار وتحاط 

 وتحتوى أجزاء ٥-٤ یحمل الذى المبیض تغلف وھذه ٤-٢ من
 الزھرى الغالف بقاعدة مطمورة أسدیة ٥-٤ على المذكرة الزھرة
 أعلى من منفصلة أنبوبة شكل على خیطین من سداه كل وتتكون
.نھایتھا فى المتك تحمل

nأكثر أو سم ٦٠-١٥ عادة الزھریة الشماریخ ارتفاع ویبلغ.
nالشائعة( المسكن اوثنائیة )الوجود نادرة( وحیدة اما السبانخ ونباتات( 

.التالیة الجنسیة الطرز فى كما



التركیب الزھرى والصفات الخضریة كما یلىمن حیث جنسیة الطرز بین التمییز ال
n نباتات مذكرة زهرية        Extreme males

 فقط مذكرة أزهارا وتحمل المزرعة نباتات بقية عن اإلزهار سريعة الحجم صغيرة النباتات
 البذور ذات األصناف فى بكثرة النباتات هذه توجد مختزلة أو الحجم صغيرة األوراق
.البذور إنتاج عند استبعادها ويجب الشوكية

nخضرية مذكرة نباتات      Vegetative males
 عن االزهار فى وتتاخر الحجم كبيرة األوراق أن غير فقط مذكرة أزهارا النباتات تحمل
 النباتات وهذه .الملساء البذور ذات األصناف فى بكثرة النباتات هذه وتوجد السابق النوع

.البذور إنتاج مزارع فى اللقاح لحبوب كمصدر مرغوبة
nالمسكن وحيدة نباتاتMonoecious plants
nفى مؤنثة وأخرى مذكرة أزهارا النباتات وتحمل الوجود نادر النباتات من النوع هذا 

  .األزهار من الواحدة المجموعة
nأغراض فى خاصة أهمية النباتات ولهذه النمو مكتملة النباتات هذه فى األوراق عادة 

.التربية
nمؤنثة نباتات         Female plants
nالبذور تعطى التى وهى فقط مؤنثة أزهارا النباتات تحمل.
n الشمراخ طول على تظهر التكوين تامة وأوراقها الخضرى النمو قوية والنباتات 

.الزهرى



التلقیح
nوتظل ایام عدة ذلك یستغرق بل واحد وقت فى النبات أزھار تتفتح ال 

 بعد أیام بضعة اللقاح حبوب الستقبال قابلة المؤنثة اإلزھار میاسم
.التفتح

n الى حملھا الھوائیة التیارات تستطیع وخفیفة جدا رفیعة اللقاح حبوب 
.الریاح بواسطة السائد ھو الخلطى فالتلقیح ذلك وعلى بعیدة مسافات



الثمار

nبذرة على تحتوى ثمرة النباتیة الناحیة من السبانخ تقاوى تعتبر 
.واحدة

nوقد بھا ویحیط بالثمرة اإلخصاب بعد الزھرى الغالف تحدیو 
 الثمار ذات األصناف بعض فى الزھرى الغالف أجزاء تستطیل
.األشواك تشبة بروزات ٤-٢ مكونة الشوكیة



بذورالسبانخ   



االحتیاجات الجویة
nالرطب ، للبرودة المائل الجو فى جيدا ينمو شتوى محصول السبانخ  

ما نوعا
nالمثلى الحرارة درجة المعتدل أو البارد الجو البذرة انبات يالئم  

  م٥ ٢٤ –٧من المالئم المجال ويتراوح م٥ ٢١ لالنبات
nدرجة ارتفعت إذا اإلنبات ويمتنع الحار الجو فى جيدا البذور تنبت ال  

.م٥ ٢ عن انخفضت او .أكثر أو م° ٣٠ إلى الحرارة
nفى جيدا النباتات تنمو وال .م°  ١٦-١٠ على جودة النمو ويزداد  

.م° ٢٧-٢١ حرارة درجة على رديئا النمو ويكون الحار الجو

n م٥ ٧- ( للصقيع تحمال الخضر محاصيل اكثر من السبانخ وتعد(  
  .الحرارة درجة وارتفاع النهار طول زيادة عند النباتات وتزهر



nوتتفاوت لألزھار، النباتات تھیئة على المنخفضة الحرارة تعمل 
:فھناك الناحیة ھذه فى كثیرا بعضھا عن األصناف

nال وهذه والسالونيكى )القبرصى(  البلدى مثل التزھیر سھلة أصناف 
.لألزهار تتهيأ لكى منخفضة لحرارة تحتاج
nفيروفالى الصنف مثل السريع للتزهير نوعا مقاومة أصناف.
nوھذه ستاندنج ولونج دنمارك أوف كنج مثل المقاومة شديدة أصناف 

 ولذلك .لألزھار تتھیأ لكى منخفضة حرارة لدرجات تحتاج األصناف
 العروات فى والسالونیكى )القبرصى(  البلدى الصنفین زراعة التنجح

  .الربیع اوائل فى تزرع التى المتاخرة



اإلزھـار المبكر فى السبـانخ
n ھى االزھارأھم العوامل التى تؤدى إلى سرعة:
nالوراثیة العوامل ـ١:
nالضوئیة والفترة الحرارة ـ٢
nالنیتروجین عنصر تأثیر ـ٣:
n وفرة أن وجد حیث السبانخ فى األزھار على األزوت عنصر یؤثر 

 خصوبة تعتبر ذلك وعلى الزھرى الشمراخ ظھور تؤخر قد النترات
  .المسئولة العوامل أحد أیضا التربة
n لتفسیر بسیطة عبارة إیجاد السھل من لیس أنھ إلى اإلشارة وتجب 

 األصناف بین كبیرة اختالفات ھناك وأن السبانخ فى اإلزھار ظاھرة
للتزھیر میلھا فى



Bolting



التربة
nإلى الرملیة من األراضى جمیع فى السبانخ زراعة تنجح  

  فى زراعتھا ویفضل الصرف الجیدة الثقیلة السوداء
  وتعطى مبكر محصول إلنتاج الخفیفة الصفراء األراضى

.محصول أكبر الثقیلة الصفراء راضىاال
nوتالئمھا التربة فى الزائدة الحموضة السبانخ تتحمل وال  

 ٧ -٦.٠ من یتراوح حموضة رقم
nویصحب ٦ عن التربة حموضة رقم انخفض إذا جیدا تنمو ال  

  من ذائبة كبیرة كمیات وجود عادة الزائدة الحموضة
  المنجنیز نقص أعراض تظھر وقد النباتات تضر األلومنیوم
  ٧. عن الحموضة رقم ارتفع إذا باالصفرار النباتات وتصاب



وكمیة التقاوى التكاثرطریقة 
n البذور مباشرة فى المكان المستديمب: طريقة التكاثر.
n  التقاوىكمية:
  التقاوى كمية وتزداد .التقاوى من كيلوجرام ١٥-١٠ من عادة الفدان يحتاج 

  ونمو البذور إلنبات مالئمة الظروف تكون عندما وتقل ، الحار الجو أثناء
.النباتات

.التسطير بآلة الزراعة كانت إذا كيلوجرام ٣ للفدان يكفىو
n على التقاوى كمية تتوقف وعموما:
.الجو حرارة درجة )بالزراعة ميعاد ) أ

.النباتات بين المسافة ) د          التربة خصوبة )جـ
n ملحوظة:

  بنقع وذلك الطرى الذبول بمرض االصابة وخفض االنبات اسراع يمكن
  بالمطهرات سطحيا فيفهاجت بعد معامالتها ثم ساعة ٢٤ لمدة الماء فى البذور
.زراعتها ثم الفطرية



مواعید الزراعة
  :االصناف حسب الزراعة مواعید تختلف

  أغسطس منتصف من تزرع :اإلزھار سریعــة األصناف ـ١
.ینایر آخر حتى

  زراعتھا میعاد امتداد یمكن :اإلزھار المتأخرة األصناف ـ٢
  المناطق بعض فى مارس فى تزرع وقد فبرایر آخر حتى

.الساحلیة
nمختلفة عروات عدة على السبانخ اصناف تزرع وعموما 

.الزراعة موسم طول



طریقة الزراعة
n اعداد األرض للزراعة:

 البلدى السماد ویضاف حرثة كل بعد وتزحف مرتین األرض تحرث
 سطحھا ویسوى أحواض إلى األرض تقسم ثم األخیرة الحرثة قبل القدیم
.جیدا
n الزراعة طرق:

 سطور فى تزرع وقد تجربع ثم األحواض فى نثرا عادة البذور تزرع
.األرض وتروى البذور تغطى ثم سم ٣٠-٢٠بعضھا عن تبعد
 ثم مصاطب او خطوط على زراعتھا فیفضل الثقیلة االراضى فى اما

 تروى الزراعة وبعد سطور فى تزرع او الخط ظھر على البذور تنثر
.مباشرة



 المختلفة الزراعةطرق 



  كیفیة الحصاد والتسویق
nالنضج:
nتصل حتى شهر ٢.٥-١.٥ من تحتاج العمر قصير محصول السبانخ  

  والصنف الجوية الظروف على ذلك ويتوقف للتسويق صالح لحجم
.التكوين فى الزهرية الشماريخ تبدأ أن قبل النباتات وتحصد المنزرع

nالحصاد:
nثم شقرف بواسطة مباشرة التربة سطح أسفل من األصلى الجذر يقطع  

.المحلية لألسواق وترسل تحزم ثم .والمصابة الصفراء األوراق تزال

n المحصول من حشات ثالثة خذويؤ  السبانخ تحش ان ويمكن.
n بالورق مبطنة عبوات فى عبأت بعيدة مسافات إلى الشحن حالة وفى  

  وتشحن المجروش الثلج من بالوزن متساوية كمية فيها وتوضع المشمع
.مثلجة عربات فى



المحصول

n يعطى )النباتات تقليع( واحدة مرة المحصول أخذ حالة فى  
 والصنف الزراعة ميعاد حسب طن ١٠- ٤ من عادة الفدان

.الزراعية بالعمليات والعناية التربة وخصوبة

nكاآلتى فيكون المحصول من حشات عدة أخذ حالة فى:
nللفدان طن ٨ وتزن الزراعة من يوما ٤٥ بعد األولى حشةال.
nنللفدا طن ٥ وتزن ٤٠-٣٥ حوالى بعد والثالثة الثانية الحشة.



الحصاد والتعبئة للتسویق



البیاض الدقیقى



انتـاج التقاوى
nـ السبانخ البلدى١:

n عروتين فى السبانخ تزرع التلقيح حدوث لضمانو ، المؤثنة قبل تزهر المذكرة النباتات أن المالحظ من 
  الثانية العروة أما .منها البذور انتاج المراد المساحة معظم فيها وتزرع نوفمبر وأوائل أكتوبر فى تبدأ األولى
 العروة من فدان لكل قيراط وبمعدل الرياح منها تهب التى الجهة وفى أسابيع ٣ بحوالى األولى بعد فتزرع
.العادى اإلنتاج حالة فى كما والخدمة الزراعة عمليات نفس وتتبع األولى

n النباتات وكذلك للصنف مطابقة الغير النباتات الستبعاد وقبله اإلزهار عند بالحقل المرور مالحظة مع 
  النباتات فيه تزهر التى الميعاد نفس فى الثانية العروة فى المذكرة النباتات تزهر ذلك وبعد الصرفه المذكرة
.األولى العروة فى المؤنثة

n تنتثر ال حتى البذور جفاف تمام قبل النباتات تقليع ويالحظ البذور من كيلوجرام ٢٠٠ حوالى الفدان يعطى  
.باألرض )تنفرط(

nاألجنبية األصناف ـ٢:
n اإلزهار فى الزهرية المذكرة النباتات وتبدأ بخدمتها العناية مع النباتات وتخف أكتوبر فى البذور تزرع  

 وهى التزهير فى متأخرة الخضرية والمذكرة المؤنثة النباتات وتبدأ .منها للتخلص بأول أوال فتقلع مبكرا
 جفافها قبل النباتات وتقلع بينها التلقيح فيتم واحد وقت فى وتزهر منها ورذالب على الحصول فى المرغوبة

  .تدرس أو تدق ثم تقليبها مع لتجف الجرن إلى تنقل ثم البذرة تساقط من خوفا
n إلى فتحتاج اإلزهار متأخرة األصناف أما اإلزهار سريعة األجنبية األصناف بذور انتاج على عادة ويقتصر 

.الخارج من استيرادها يفضل ولذلك طويل نهار


