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ع 
بو

س
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ا

 

 العملً النظري

ل 
الو

ا
 

دراسة محاصٌل العائلة الباذنجانٌة وتشمل البطاطا  
تدرس من حٌث الموطن األصلً واألحتٌاجات البٌئٌة 

 حسب مراحل النمو والتسمٌد والجنً واألصناف 

 الخضروات الصٌفٌة تحضٌر األرض لزراعة

 ً
ان
لث
ا

 

دراسة العوامل الفسٌولوجٌة التً تؤثر على طور 
السكون واألنبات وعالمات النضج والحصاد وأهم 

 األصناف واألفات 

زٌارة الى حقول البطاطا للتعرف على محصول 
 البطاطا 

ث
ثال

ال
 

وتشمل دراسة الموطن واألهمٌة وطرق  الطماطة
الزراعة والنمو والعوامل المؤثرة على التزهٌر 

والعقد ومراحل نضج الثمار وطرق الحصاد وأهم 
 األفات

أنتاج داٌة بعض الخضروات وعملٌة الشتل 
 للخضر الصٌفٌة ) طماطة ، فلفل ، باذنجان (

بع
را

ال
 

وتشمل دراسة الموطن واألهمٌة وطرق  الطماطة
الزراعة والنمو والعوامل المؤثرة على التزهٌر 

والعقد ومراحل نضج الثمار وطرق الحصاد وأهم 
 األفات

زراعة بذور الخضر الصٌفٌة للعائلة القرعٌة ) 
خٌار ، بطٌخ ، رقً ، خٌار قثاء ( وبذور العائلة 

ٌة ) الخبازٌة ) البامٌة (وبذور العائلة البقول
 فاصولٌا ، لوبٌا (

س 
ام

خ
ال

 

الفلفل وتشمل دراسة أهمٌة المحصول والعوامل 
البٌئٌة والنمو والتزهٌر والعقد ونضج الثمار وأهم 

 األفات 

زراعة بذور الخضر الصٌفٌة للعائلة القرعٌة ) 
خٌار ، بطٌخ ، رقً ، خٌار قثاء ( وبذور العائلة 

قولٌة ) الخبازٌة ) البامٌة (وبذور العائلة الب
 فاصولٌا ، لوبٌا (

س
اد

س
ال

 

الباذنجان تشمل دراسة أهمٌة المحصول والعوامل 
البٌئٌة والنمو والتزهٌر والعقد ونضج الثمار وأهم 

 األفات  

دراسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة الباذنجانٌة 
 )البطاطا( 

بع
سا

ال
 

الخٌار  تشمل دراسة أهمٌة المحصول والعوامل 
البٌئٌة والنمو والتزهٌر والعقد ونضج الثمار وأهم 

 األفات   

دراسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة الباذنجانٌة 
 )الطماطة( 

ن
ام

لث
ا

 

الرقً وأنتاج الرقً عدٌم البذور والتغٌرات التً 
 تحصل عند النضج وعالمات النضج 

لنباتات العائلة الباذنجانٌة  دراسة مورفولوجٌة
 )الباذنجان و الفلفل(

سع
تا
ال

 

البطٌخ وتشمل دراسة األزهار وعقد الثمار 
والتغٌرات التً تحدث عند النضج وطرق زراعة 

 المحصول 

دراسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة القرعٌة 
 )الخٌار ،الرقً والبطٌخ(

شر
عا

ال
 

وخٌار قثاء  وتشمل   قرع الكوسة والعناكً واألسكلة
دراسة العوامل البٌئٌة والتزهٌر والعقد وأهم 

 األصناف واألفات 

دراسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة القرعٌة )قرع 
 الكوسة والعناكً والعسلً وخٌار القثاء(
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 The Potato Familyاو تسمى عائمة البطاطا  Solanaceaeالعائمة الباذنجانية 

 تنمو نباتات ىذه العائمة في المناطؽ االستوائية والمعتدلة والباردة 

 

 تنمو نباتات ىذه العائمة في لمناطؽ االستوائية ومعتدلة البرودة 

 Irish Potatoes  تسمى او  Potato     Solanum tuberosumالبطاطا 

 

 Solanaceaeالعالة الباذنجانية   

Capsicm 
 محصوؿ الفمفؿ

Lycopersion 
 محصوؿ الطماطـ

Solanum 
 البطاطا والباذنجاف

ي 
اد

ح
ال

شر
ع

 

دراسة العائلة البقولٌة وتشمل )  فاصولٌا ولوبٌا ( 
 من حٌث دراسة العوامل البٌئٌة 

راسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة البقولٌة د
 )الفاصولٌا و اللوبٌا( 

 ً
ان
لث
ا

شر
ع

 

دراسة العائلة الخبازٌة وتشمل )البامٌا ( من حٌث 
 دراسة العوامل البٌئٌة وكذلك الذرة الحلوة 

دراسة مورفولوجٌة لنباتات العائلة الخبازٌة 
 )البامٌا ( والذرة الحلوة 

ث 
ثال

ال

شر
ع

 

دراسة مورفولوجٌة للعرهون )الفطر( و محاصٌل  دراسة طرق أنتاج محصول العرهون ) الفطر (
 الخضر المؤمل أنتشارها

ع 
اب
لر

ا

شر
ع

 

دراسة محاصٌل الخضر المؤمل أنتشارها فً العراق 
وتشمل )البطاطا الحلوة ، الداشٌن ، فاصولٌا لٌما ، 

 الجنجر (

 عملٌات الحصاد والجنً للمحاصٌل الصٌفٌة 

س 
ام

خ
ال

شر
ع

 

زٌارة الى حقول الخضروات للتعرف على أهم  الدورة الزراعٌة     
 األفات التً تصٌب الخضروات 
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 الموطن االصمي:

موطف البطاطا االصمي ىو امريكا الجنوبية وبالذات بيرو والتي يوجد فيو المركز العالمي 
كما يعد الجزء الجنوبي مف شيمي الموطف االصمي  International Potato Centerلمبطاطا 

، ومنيا انتشرت الى جميع انحاء العالـ، ومف دالئؿ 61ومنيا انتقمت الى اوروبا في القرف الػ
عمى كونيا مف االغذية الرئيسة في اوروبا، المجاعة التي اجتاحت ايرلندا في عاـ اىميتيا 

ونتج عف ىذه الكارثة  ـ بسبب مرض المفحة المتأخرة الذي اصاب البطاطا بشكؿ وبائي،6481
 مميوف مف السكاف ليس فقط بسبب الجوع انما نتيجة انتشار االوبئة. 5.3موت ما يقارب 

 البيئية االحتياجات 

محاصيؿ الجو البارد المعتدؿ واف كاف ال يتحمؿ الصقيع اذ يتمؼ النمو ا مف البطاط نباتعد ي  
 نموه أطوارفي الخضري خاصة اذا متقدما في العمر وال يتحممو اال بدرجة متوسطة. ويحتاج 

ـ المثمى لمنمو وتتعرض الدرنات 0 64-61ياتو تعد درجة ح مف االولييف االولى ففي الشيريف
في درجات الحرارة االعمى، كما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة اثناء فترة النمو الى تدني  لمتعفف

االنتاج كوف اف الحرارة المرتفعة تزيد مف التنفس في المجموع الخضري مما يقمؿ الكربوىيدرات 
 المنتقمة الى الدرنات.

منخفضة لعدة ـ( وعند تعرضيا الى درجة حرارة 0 7.1-اف متوسط درجة انجماد البطاطا )
اسابيع يعطييا طعما حمو وذلؾ لتحوؿ النشا الى سكر وتجمعو في الدرنة، وبذلؾ تصبح غير 
صالحة لمطبخ وتتموف بموف داكف غير مرغوب عف استعماليا في صناعة الجبس، ويتـ تقميؿ 

ـ لفترة مناسبة اذ يستغؿ قسـ مف السكر 0 17-71نسبة السكر في الدرنات بحفظيا في حرارة 
التنفس ويتحوؿ قسـ آخر الى نشا، واف انخفاض درجة الحرارة تؤدي الى االصابة بمرض  في

ـ او اقؿ ويكوف اكثر 0 17الريزوكتوينا عند القمة النامية لمنبات وخصوصا عند درجة حرارة 
ـ واف نسبة الضرر تتوقؼ عمى سرعة ظيور التفرعات مف التربة اذ 0 71خطرا عمى درجة حرارة 

ـ يعجؿ مف نمو النبات في حيف يقمؿ مف نمو الفطر، اف 0 17رجة الحرارة فوؽ اف ارتفاع د
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درجة حرارة الميؿ ميمة جدا لتكويف الدرنات، اذ ال تتكوف الدرنات عند وصوؿ درجة حرارة الميؿ 
ـ واف كاف النبات ينمو جيدا واف انسب درجة حرارة ليمية لتكويف الدرنات 0 10الى اكثر مف 
ـ واف انخفاض الحرارة ليال يقمؿ مف مفعوؿ ارتفاع الحرارة في النيار، في 0 71-70ونموىا بيف 

حيف اف ارتفاع الحرارة ليال لو تأثير ضار عمى تكويف الدرنات ونموىا نتيجة لزيادة معدؿ عممية 
 التنفس لمنبات واستيالكو لمعظـ الغذاء المصنع عف طريؽ ىذه العممية.

وجد اف ارتفاع درجة الحرارة اثناء فترة نمو الدرنات يقمؿ مف حجـ الدرنات كما تؤدي زيادة درجة 
حرارة التربة الى تعفف ساؽ النبات عند مالمستو سطح التربة، كما تؤدي زيادة حرارة التربة الى 

 تأخير تكويف الدرنات. 

 الضوء:

يف النشا في االجزاء المخزنة لنبات البطاطا تؤثر الفترة الضوئية في عممية التمثيؿ الضوئي وتكو 
 وىي الدرنات، وي عد الضوء والحرارة مرتبطاف معًا وكاالتي:

 = المجموع الخضريزيادة النتروجيف نيار طويؿ + حرارة مرتفعة نسبيًا + 

 = تكويف الدرنات مبكراً نقص النتروجيفنيار قصير + حرارة منخفضة نسبيًا + 

ات حرارة منخفضة+ اعتداؿ كمية النتروجيف=تشجيع تكويف اكبر كمية االضاءة المتوسطة+ درج
 مف الدرنات.

: تزرع البطاطا في مختمؼ انواع الترب )رممية خفيفة، طينية ثقيمة، تربة عضوية( المالئمة التربة
اما انسب الترب فيي الخفيفة ويشترط فييا االعتناء بالري والتسميد اما في التربة الطينية فيتـ 

ناية بالصرؼ والتسميد العضوي، نبات البطاطا حساس جدا لمصرؼ والتيوية الضرورية الع
لمجذور، اف التربة الطينية الثقيمة التي تميؿ الى االحتفاظ بالرطوبة وتصبح موحمة تنتج بطاطا 
غير منتظمة الشكؿ، وتنتج الترب الرممية الخفيفة حاصؿ مبكر اال اف الحاصؿ قميؿ وتكوف 

شكؿ مرغوب ولوف قشرة جذاب وافتح مف الدرنات التي تنتج في الترب  الثقيمة،  الدرنات ذات
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ينعدـ فييا  1.4-1.1واف انخفاض درجة التفاعؿ  3.1- 3.1ىي  pHافضؿ درجة تفاعؿ لمتربة 
مرض الجرب. وال تتحمؿ البطاطا المموحة العالية في التربة او في ماء الري وتؤدي ارتفاع 

 المموحة الى: 

 نمو الخضري.نقص ال .7

 ضعؼ النمو الجذري. .1

 نقص المحصوؿ. .5

 نقص نسبة النشا في الدرنات وزيادة نسبة الصوديوـ والكمور. .1

 العوامل الفسيولوجية التي تؤثر عمى طور السكون واالنبات   

 عالمات النضج والحصاد

تتكاثر البطاطا تكاثرا خضريا بواسطة الدرنات الصغيرة التي تزرع كاممة او بالدرنات  :التكاثر
 True Potato Seeds، وقد تتكاثر بالبذور الحقيقية Potato Seedالكبيرة الكبيرة بعد تقطيعيا 

(TPS)  ولكنيا طريقة غير تجارية حتى االف وتستخدـ في مجاؿ ابحاث التربية والتحسيف. العديد
االمراض تنتقؿ بواسطة الدرنات والتي قد ينشأ عنيا خسارة كبيرة في المحصوؿ مما قد مف 

يضطر مزارعي البطاطا الى استعماؿ التقاوي المسجمة رغـ ارتفاع اسعارىا، المتبع في العراؽ 
استيراد التقاوي لمزراعة الربيعية مف اوروبا ويحتفظ بجزء مف حاصؿ انتاج الزراعة الربيعية 

الخريفية لتعذر انتاج التقاوي محميا او استيرادىا لكونيا غير متيسرة في الدوؿ المستورد  لمزراعة
 منيا في ذلؾ الوقت، وىناؾ بعض الظواىر التي تتعمؽ بدرنات البطاطا.

: تمر درنات البطاطا بعد تكونيا بفترة تسمى or Dormancy  Rest Periodطور الراحة
االنبات حتى واف توفرت الظروؼ المالئمة لنموىا ويمتد ىذا فترة الراحة، ال تكوف قادرة عمى 

 أسابيع، وتتوقؼ ىذه المدة حسب: 70-1الطور نحو 

 . درجة نضج الدرنة: يكوف طور الراحة اطوؿ في الدرنات غير تامة النضج7

 . الصنؼ1
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 . حجـ الدرنة5

ية وجفاؼ التربة قبؿ . ظروؼ الحقؿ: قد تنبت الدرنات قبؿ حصادىا عند تعرضيا لمحرارة العال1
 الحصاد وقد يعود السبب الى كسر طور الراحة بالحرارة المرتفعة.

. ظروؼ التخزيف: اف الحرارة العالية والرطوبة الجوية النسبية المرتفعة في المخازف تؤدي الى 3
 كسر طور الراحة.

 من االسباب التي تؤدي الى كسر طور الراحة:

 موسـ لنفس السنة. زراعة محصوؿ البطاطا في اكثر مف .7

 عند تصدير التقاوي. .1

 عند الرغبة في زراعة عينات مف التقاوي الختبارىا في برنامج التقاوي المعتمدة. .5

 طرائؽ كسر طور الراحة:
 أسابيع. 1-5ـ، ورطوبة نسبية مرتفعة لمدة 0 50-10تخزيف التقاوي عمى حرارة  .7

 (.1ppm-7دقائؽ بحامض الجبريميف )تركيز  3معاممة التقاوي لمدة  .1

 معاممة التقاوي باالثيميف كموردىيدريف. .5

 : Apical dominance السيادة القمية

بعد انقضاء طور الراحة يبدأ انبات البراعـ اذا توفرت ليا الظروؼ المناسبة، لذلؾ يظير نبت 
Sprout  واحد في قمة الدرنة )الطرؼ البعيد عف ساؽ النبات( مما يؤدي الى توقؼ انبات

البراعـ االخرى الموجودة عمى سطح الدرنة، واذا ازيؿ النبت الطرفي فإف البراعـ الموجودة في 
قاعدة الدرنة )القاعدة ىي الجزء المتصؿ بالساؽ االرضي( تبدأ باالنبات. وسبب ظاىرة السيادة 

في القمة النامية او مواد  Auxinالبراعـ الطرفية ممتازة مورفولوجيا او لتكويف اوكسيف  القمية اف
مانعة اخرى تتكوف في اماكف اخرى مف الدرنة والتي تمنع نمو البراعـ القاعدية وقد فسرت ايضا 

 عمى اف البرعـ الطرفي ينافس البراعـ االخرى عمى الغذاء.

 Bud Dominanaالسيادة البرعمية 
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كؿ عيف مف عيوف الدرنة يوجد عدد مف البراعـ غالبا ما ينمو البرعـ الوسطي ويتوقؼ نمو  في
 البراعـ االخرى، وعند ازالتو تنمو البراعـ االخرى. 

 : تتبع ىذه الطريقة احيانًا عندما يكوف حجميا كبير وتيدؼ غالبا الى:الدرنات تقطيع

 . االقتصاد في التقاوي7

 ت. تنظيـ توزيع التفرعا1

وال يصح تقطيع الدرنات ميما كبر حجميا في الزراعة الخريفية النيا تتعفف عند الزراعة في 
ـ اما في الزراعة الربيعية يفضؿ اف يكوف وزف 0 10اواخر شير آب بسبب ارتفاع درجة الحرارة 

 غـ أي بحجـ البيضة تقريبًا.  30-10القطعة 

: عند استالـ التقاوي المستوردة اذا لـ تكف قد ن بتت Presprouting الزراعةقبؿ  التنبيت
فيمكف تنبيت البراعـ عمى الدرنات ويالحظ تموف البراعـ بالموف االخضر المصفر بوضوح، وتتـ 

ـ مع تعريضيا 0 71-73ىذه العممية بوضع الدرنات في صناديؽ بطبقات خفيفة تحت حرارة 
أسابيع ويجب  5-1وية التفرعات وتجري لمدة لمضوء بشرط اف يكوف غير مباشر ليساعد عمى تق

سـ، تؤدي عممية االنبات الى انتاج براعـ قصيرة  1-7بيف  Sproutsاف يتراوح طوؿ النبوت 
قوية والتبكير في االنبات وزيادة عدد السوؽ االرضية وكمية المحصوؿ جيد مع تقميؿ عدد 

عة في العراؽ وخاصة في الزراعة الربيعية السيقاف اليوائية، عممية تنبيت تقاوي البطاطا قبؿ الزرا
التي تصؿ مف الخارج تكوف بحالة جيدة وباشرت بعممية التنبيت واصبحت جاىزة لمزراعة اال اف 

أسابيع يؤدي الى استطالة  1-1تأخر توزيع التقاوي مع تركيا في مخازف عادية غير مكيفة لمدة 
ولغرض االبتعاد عف ىذه الحالة يتـ خزف  البراعـ النامية وانكماش الدرنات وتدىور نوعيتيا

 التقاوي في مخازف نظامية يسيطر عمى حرارتيا المطموبة لممحافظة عمى نوعيتيا لحيف الزراعة.

اما الزراعة الخريفية فالتقاوي تؤخذ مف الزراعة الربيعية اواخر مايس وحزيراف وتزرع في آب 
3-5بردة عمى حرارة خالؿ الفترة بيف القمع والزراعة تخزف في مخازف م

ـ لتحفيزىا عمى التنبيت 0 
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أسابيع لتكوف قد وصمت في  1-5قبؿ التوزيع ترفع الحرارة بصورة تدريجية قبؿ التوزيع بمدة 
 ـ وقد باشرت باالنبات.0 10اياميا االخيرة الى 

 مف فوائد عممية التنبيت:

 التبكير في االنبات والحصاد ويساعد عمى تجانس االنبات. .7

 جموع جذري قوي.تكويف م .1

 يتـ التخمص مف الدرنات الضعيفة االنبات. .5

 زيادة المحصوؿ. .1

يوـ وتساعد  71-70ـ لمدة 0 70: بعد حصاد البطاطا تخزف الدرنات عمى Curingالمعالجة 
ـ 0 1ىذه الظروؼ عمى التئاـ الجروح وتكويف الطبقة الفمينية بعد ذلؾ تخفض الحرارى الى 

لغرض ـ لمبطاطا المستعممة كتقاوي، ا0 1غرض التصنيع والى حوالي بالنسبة لمبطاطا المخزونة ل
 منها:

استبعاد الدرنات المصابة فضال عف التئاـ الجروح وتقميؿ احتماؿ اصابة الدرنة المصابة  .7
 بالقطع بالفطريات او البكتريا.

التعفف تقميؿ فقد الماء بواسطة الجزء المقطوع، وتطاير الرطوبة الزائدة مما يقمؿ احتماؿ  .1
بعد الزراعة مباشرة فضال عف زيادة درجة صالبتيا وتحمميا لعمميات التداوؿ والنقؿ 

 والتخزيف.

 تقميؿ احتماؿ تعرض الدرنة لمجفاؼ عند تاخر الري. .5

 .جفاؼ التربة العالقة بيا وبالتالي سيولة تنظيفيا .4

د اف تخمو فترة الزراعة : تعد الظروؼ الجوية العامؿ المحدد في زراعة البطاطا والبموعد الزراعة
مف االنجماد القاتؿ او االرتفاع الشديد في درجة الحرارة الذي ال يتحممو نبات البطاطا ، عموما 
تزرع البطاطا في العراؽ بعروتيف ربيعية وخريفية وتختمؼ مواعيد الزراعة حسب المناطؽ اذ 

منطقة الوسطى وبداية آذار في الى بداية آذار لم 7تزرع البطاط في العروة الربيعية في اواخر ؾ
المنطقة الشمالية اما في محافظة نينوى فتزرع مف اواسط شباط، في المناطؽ الجبمية تزرع 
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البطاطا في العروة الربيعية ولمرة واحدة كمحصوؿ صيفي ويكوف ذلؾ في شير نيساف، بالنسبة 
ي المناطؽ الشمالية ونياية لمعروة الخريفية فتزرع البطاطا في االسبوع الثاني والثالث مف آب ف

 آب لغاية االسبوع االوؿ مف ايموؿ في المنطقة الوسطى.

تحضر التربة بصورة جيدة لتضمف انتاج مبكر لممحصوؿ وتعطي مجاؿ لتعمؽ طريقة الزراعة: 
الجذور باالضافة الى الصرؼ الجيد لمياه السقي مع تأميف تربة كافية الحتضاف الدرنات التي 

تقبؿ وحمايتيا مف لفحة الشمس والحرارة العالية والتعرض لالصابة بالحشرات ستتكوف في المس
واالمراض، ويراعى عدـ ترؾ الكتؿ الترابية خاصة عند استعماؿ المكننة لقمع الدرنات، تزرع 

سـ وعادة 13سـ وبيف الدرنات 13-10البطاطا في العراؽ في مروز المسافة بيف مرز وآخر 
ببضعة اياـ وتترؾ حتى تصؿ الرطوبة لدرجة مناسبة لمزراعة وعندىا  تروى التربة قبؿ الزراعة

تتـ الزراعة، تتـ الزراعة في الثمث العموي مف المرز ومف جية واحدة، وتوضع الدرنات في حفر 
 سـ وتغطى بالتراب الناعـ.70-4بعمؽ 

 النضج والحصاد: 

طن من الدرنات الصالحة لمتسويق، في المنطقة الشمالية  5-3دونم البطاطا الربيعية= 
 طن 6=

 طن  2.5-1.5دونم البطاطا الخريفي= 

 االسباب

 مناقشة:
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ييدؼ خزف البطاطا الى المحافظة عمى الدرنات بحالة جيدة لغاية استعماليا الغراض  التخزين:
اعة اذ تؤخذ درنات االنتاج الربيعي وتخزف لغرض الزراعة االستيالؾ المباشر، التصنيع او الزر 

 في العروة الخريفية، اف المخزف الحديث الجيد يجب اف تتوفر فيو النقاط التالية:

 . يسيؿ وضع واخراج البطاطا بو.7

 . المحافظة عمى درجة حرارة ثابتة اثناء الخزف.1

 %.00-43ية عند مستوى . توفر التيوية الكافية لممحافظة عمى الرطوبة النسب5

وىناؾ ثالث عوامؿ رئيسة ميمة في تخزيف ميمة البطاطا، وىي تتحكـ في حفظ الدرنات بأحسف 
 مظير واكبر قيمة غذائية مع حدوث اقؿ فقد نتيجة التعفف واالنكماش والتزريع، وىذه العوامؿ:

 . التيوية  5. الرطوبة النسبية           1. الحرارة              7

بعد انقضاء فترة العالج او خالليا يتـ فرز الدرنات واستبعاد الدرنات المصابة  :Sortingلفرز ا
والمجروحة والمخضرة وغير منتظمة الشكؿ ويجب استبعاد الدرنات المصابة بفراشة درنات 

 البطاطا وحرقيا.

 Maturity Indicesلمحصاد                 الصالحية دالئل  

 جمد بوجود تتميز الصيؼ أوائؿ أو الربيع في حصادىا يتـ والتي التكويف مكتممة غير البطاطا إف

 الزراعة ونظاـ الري مف بكؿ تتأثر لمحصاد الصالحية مرحمة إف والشؾ التكويف وغير كامؿ رقيؽ

ف الحصاد المجموع الخضري قتؿ ومعامالت  المناسب الحجـ إلى الدرنات تصؿ عندما يبدأ وا 

االضرار  إلى بسيولة تتعرض المبكرة إف البطاطا ويالحظ لمسوؽ وبالنسبة عيفالم لمصنؼ بالنسبة
 البطاطا وىذه واإلصابة باالعفاف وانكماشيا الماء فقد سرعة إلى يؤدى مما جمدىا وتسمخ الميكانيكة

 إجراء إف محدودة كما لفترة تخزف فيي ولذلؾ المتأخر بالمحصوؿ بالمقارنة واضح بشكؿ لمتمؼ قابمة

   -الصنؼ عمى ذلؾ ويعتمد  98 %-95 نسبية  ورطوبة أياـ 8 لمدة يتـ لمبطاطا التجفيفى العالج
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 المعاممة مع ـ 15 إلى تبريده ثـ حصاده يتـ البطاطا  مف المبكر المحصوؿ  عامة وبصورة

 أياـ(  5-7قصيرة ) لمدة والشحف ثـ التعبئة التزريع بمثبطات

 Quality indicesالجودة  دالئل  

 منتظـ شكؿ ذات درناتيا مف% 08 -70 عمى تشتمؿ التسويؽ في العالية الجودة درجات إف -

 وذات متجانسة تكوف أف يجب البيضاء(. كما أو الحمراء الدرنات حالة في زاىي )خاصة ولونيا

 وتشققات والتسمخات الكدمات مف وخموىا بيا الممتصقة التربة مف آثار خموىا مع مناسبة صالبة

 عف الناتجة واألضرار والتزريع النمو

 األخرى.  والعيوب االخضرار مف وخموىا الحشرات

 ونالحظ أسابيع 5-3 لمدة تخزينيا بعد عالية بجودة البطاطا تحتفظ أف يمكف المثمى الظروؼ وفى

 إلى تصؿ قد لمدة ـ0 13- 70مف اقؿ درجة عمى التكويف مكتممة غير جديدة تخزيف بطاطس أف

 (التحمير) القمي عند شديد بنى تموف إلى يؤدى قد مما المختزلة السكريات تراكـ يسبب قد أياـ ثالثة

 مظير  عمى لممحافظة أسابيع ثالث مف اقؿ لمدة يوصى بالتخزيف عامة وبصورة الجبس عمؿ أو

 . في البطاطا وجودة

 س/ تحتاج الدرنات غير مكتممة النمو الى تقميب جيد لمهواء عند خزنها؟
 

 مالحظة: البطاطا الناتجة من الزراعة النسيجية تكون خالية من االصابات الفايروسية 
Micro tuber                 mini tuber                                                 

 الزراعة الحقمية                الزراعة النسيجية        الزراعة النسيجية 

                          Elite      رتبةA 
 العروة الربيعية           العروة الخريفية
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 Tomatoاالسم االنكميزي: 

  Lycopersicon esculentumاالسم العممي: 
     Solanacea  العائمة

 الموطف االصمي: امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية مناطؽ بيرو واالكوادور
 ىـ Speciesيميز عمماء التصنيؼ نبات الطماطة نوعيف 

1.  Lycopersicon pimpinellifolium 

2.    Lycopersicon esculentum       
 احد العمماء قسـ نبات الطماطة الى النوعيف السابقيف 

 . L. esculentum .var                                                      الطماطة العادية .7

commune 

 . L. esculentum .var                     الطماطة ذات االوراؽ الكبيرة       .1

grandiflorum 

 . L. esculentum .var                       الطماطة القائمة النمو                     .5

validum 

  . L. esculentum .var        الطماطة ذات الثمار الكريزية الشكؿ )تشبو الكرز( .1

cerasiforme 
 . L. esculentum .var                    الطماطة ذات الثمار الكمثرية الشكؿ       .3

pyriforme 
 

مف المحاصيؿ الميمة مف  (Lycopersicon esculentum Mill)يعد محصوؿ الطماطة 
تحتوي عمى  أنياكما ، الناحية التغذوية وذلؾ الحتواء ثمرتو عمى كثير مف العناصر المعدنية

غراـ مف ثمار  700. كؿ Cو  Aالكربوىيدرات والبروتينات والدىوف والفيتامينات السيما فيتاميف 
وحدة  000ممغـ بوتاسيوـ و  111ممغـ حديد و  0.3ممغـ فسفور و  11الطماطة الطازجة عمى 

 15 ممغـ حامض النياسيف و 0.1و  B2ممغـ  0.01و  B1ممغـ  0.01و  Aدولية فيتاميف 
غـ كربوىيدرات  1.1غـ بروتيف و  7.7سعرة حرارية و  11غـ ماء و  05.3و  Cممغـ فيتاميف 

بحالة الجو فيقؿ  Cممغـ كالسيوـ. ومف الواجب معرفتو اف محتوى الثمار مف فيتاميف  75كمية و 
 ممغـ في االجواء الصحوة. 11ممغـ في الجو الغائـ ويزداد الى  70المحتوى الى 
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زايد أعداد السكاف في العالـ والطمب المتزايد عمى المحصوؿ، كاف البد مف توسيع  ونتيجة لت 
ىذا فضال عف التوسع في ة المساحة دالمساحة المزروعة بيذا المحصوؿ وزيادة اإلنتاجية في وح

في البيوت المحمية )البالستيكية والزجاجية ( وكذلؾ الزراعة المكشوفة األمر الذي ساعد  الزراعة
وتزرع األصناؼ عالية اإلنتاج في الزراعة المحمية نظرا . نتاج المحصوؿ عمى طوؿ السنةعمى إ

 لكونيا زراعة مكثفة.
 

 العوامل البيئية
تحتاج الطماطة الى جو دافئ نظرًا لكونيا مف المحاصيؿ الصيفية وتحتاج الى جو خالي مف 

نجماد والنبات الصغير يكوف أشير، وال يتحمؿ نبات الطماطة اال 1-5الصقيع لمدة ال تقؿ عف 
حساس لالنجماد اكثر مف نبات الطماطة الكبير، لذا ينصح بزراعة الشتالت في اماكف دافئة 

 وبعدا تنقؿ بعد اجراء عممية االقممة الى الحقؿ الدائمي.
 ـ0 57-74درجة الحرارة المالئمة لنمو النبات    

 ـ تتجمد النباتات 0 0
 ـ يتوقؼ نمو النبات 0 51اعمى مف 
 ـ ال يحدث نمو0 70اقؿ مف 

 ـ  0 50ارتفاع درجة الحرارة اعمى مف 
 الحرارة المرتفعة + الرطوبة الجوية المرتفعة = اصابة النمو الخضري باالمراض

 التربة

في جميع انواع الترب الرممية الخفيفة الى الطينية الثقيمة، يكوف  يمكف اف تزرع نباتات الطماطة
االنتاج في الترب الرممية سريع واالنتاج مبكر، والعكس يحصؿ في الترب الطينية، ومف الواجب 
توفير واتباع طرائؽ الري والتسميد والتي تؤمف الماء والمغذيات في جميع مراحؿ النمو، والبد مف 

 الزراعة في ترب ثقيمة لضماف نجاح الزراعة فييا. توفير بزؿ جيد عند
 pHدرجة تفاعل التربة 
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مدى واسع مف درجة التفاعؿ اال اف انسب درجة تفاعؿ يتراوح  بالرغـ مف تحمؿ نبات الطماطة
الى تثبيت معظـ العناصر خاصة  1، ويالحظ عند ارتفاع درجة التفاعؿ عف 1.3-3بيف 

الفسفور و الحديد والنحاس والبوروف والمنغنيز والزنؾ، ويتـ التغمب عمى مشكمة تثبيت العناصر 
مج التسميد وبالطرائؽ الحديثة فضاًل عف اضافة المادة بسبب ارتفاع درجة التفاعؿ باستخداـ برا

 العضوية.
 مموحة التربة ومموحة ماء الري 

زيادة تركيز االمالح في الترب المزروعة بنبات الطماطة يؤدي الى نقص كبير في معدؿ نمو 
النبات بسبب عدـ تحمؿ نبات الطماطة لممموحة العالية، ويترافؽ مع انخفاض معدؿ النمو قمة 

ممميموزppm (EC =5.7-5.0  ) 1300-1000االنتاج، يتحمؿ نبات الطماطة مموحة تصؿ 
ممميموز( اال اف نموىا  EC =70) ppm 1100ويمكف اف يتحمؿ النمو الخضري مموحة تصؿ 

 ومحصوليا يتأثراف بشكؿ كبير وال يكوف اقتصادي.
الى تأخر انباتيا ونقص معدؿ كما تؤثر المموحة العالية سمبيًا في انبات بذور الطماطة ويؤدي 

 االنبات ونسبة االنبات ومعدؿ استطالة البادرة.
تؤثر االمالح سمبيا مف خالؿ نقص الوزف الجاؼ الكمي لمنبات، ونقص ارتفاع وعدد االوراؽ 
ووزف الثمار ومتوسط وزف الثمرة الواحدة، كما تزداد قابمية نباتات الطماطة عمى االصابة 

لجذور والفطريات المسببة لمرض تساقط البادرات والرايزوكتونيا والفيوزاريـو بالنيماتودا وتعقد ا
 ومرض تعفف الجذور)الفايتوفثرا(.

 درجة الحرارة 
يعد نبات الطماطة مف نباتات المواسـ الدافئة، والنبات يحتاج الى جو دافئ طويؿ خالي مف 

ـ، ويؤدي تعرض النباتات لدرجة 0 10-74الصقيع، وتتراوح درجة الحرارة المالئمة لنموىا بيف 
حرارة تقارب الصفر المئوي الى تجمدىا، وال يحدث نمو يذكر عند تعرضو عند تعرضو لحرارة 

ـ ويؤدي 0 50ـ وعند ارتفاع درجة الحرارة يزداد النمو تدريجيا حتى يصؿ الى 0 70اقؿ مف 
ـ لفترة طويمة الى جعؿ االوراؽ صغيرة باىتة 0 50تعرض نبات الطماطة الى حرارة اعمى مف 

ـ  اذ نجد اف 0 73الموف والسيقاف رىيفة عكس ما يحدث عند تعرض النبات الى حرارة اقؿ مف 
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االوراؽ تكوف خضراء داكنة والسيقاف سميكة، ويتوقؼ او اليحدث نمو عند ارتفاع درجة حرارة 
ـ وىذا التفاوت 0 71ـ ولياًل 0 15النيار  ـ، افضؿ درجة حرارة في0 53الميؿ والنيار اعمى مف 

بيف درجة النيار والميؿ يناسب نبات الطماطة والسبب تقميؿ الغذاء المفقود بالتنفس نتيجة 
 انخفاض درجة الحرارة ليال.

ومما سبؽ نستنتج اف التبايف بيف درجة الحرارة نيارا وليال يناسب نبات الطماطة، ويعد التحكـ 
مف الصعب تحقيقو اال في حالة الزراعة في البيوت المكيفة اذ يتـ السيطرة  بدرجة الحرارة امرا

عمييا بإستعماؿ وسائؿ التدفئة والتبريد، ومما يجدر االشارة اليو اف االحتياجات الحرارية تتأثر 
 بشدة بشدة االضاءة، فتقؿ درجة الحرارة المناسبة ألية مرحمة بإنخفاض شدة االضاءة.

 
 

 د تعريض بادرات الطماطة لدرجة حرارة منخفضة؟س: ماذا يحدث عن
 درجة الحرارة مرحمة النمو 

 ـ0 1-7 البادرات
التأثير: تمونيا بالموف القرمزي عؿ سيقاف واوراؽ النبات والى ضعؼ نموىا ويعود السبب الى 
نقص امتصاص عنصر الفسفور في درجات الحرارة المنخفضة، فتظير اعراض نقصو متمثمة 
بالموف المذكور، كما يؤدي انخفاض درجة الحرارة الى ظيور الصبغات الثانوية )المسؤولة عف 

ج ىذه الحالة برفع درجة الحرارة في المشاتؿ المحمية وبرش البادرات بأسمدة ورقية الموف(، تعال
 غنية بالفسفور.

 Directسـ عند زراعة البذور مباشرة  5تتـ اضافة االسمدة الغنية بالفسفور اسفؿ البذور بمسافة 

seedling .في الجو البارد 
البادرات قبؿ اكتماليا ونمو االوراؽ 

 الفمقية
 أسابيع 1-1 ـ0 70-75

التأثير: تقميؿ عدد االوراؽ المتكونة قبؿ العنقود الزىري االوؿ مع انخفاض الحاصؿ بسبب بطئ 
النمو، يتـ تعريض البادرات لحرارة منخفضة في الدوؿ ذات الجو البارد لغرض الحصوؿ عمى 

    انتاج مبكر.
 الفترة الضوئية وشدة االضاءة
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( بالنسبة لتأثير الفترة الضوئية فال يتأثر day naturalمف النباتات المحايدة ) نبات الطماطة
ازىارىا بطوؿ النيار اال اف تأثير الفترة الضوئية تأثير كبير عمى النمو الخضري اذ يقؿ او 

ساعات وينخفض النمو ومحتوى الثمار مف فيتاميف  4يضعؼ كثيرا عند نقص فترة االضاءة عف 
C  االسكوربيؾ( عند انخفاض شدة االضاءة كذلؾ الحاؿ في زراعة الطماطة في )حامض

البيوت المحمية شتاءا، كما اف انخفاض درجة الحرارة شتاءا تؤدي الى فشؿ او منع حدوث 
التمقيح وانخفاض نسبة عقد االزىار، كما تؤدي انخفاض شدة االضاءة الى تكوف جيوب ىوائية 

Puffiness لعاقدة فضاًل تمونيا غير المنتظـ في مساكف الثمار اBlotchy ripening 
 مما يجعميا سيئة الطعـ. Reduce sugerوتنخفض السكريات المختزلة 

في العراؽ فإف شدة االضاءة ترتفع اكثر مف الحد الواجب لذا يستحسف تغطية النباتات في الحقؿ 
%( 53يض شدة االضاءة بنسبة او بقايا النباتات )تخف Saran netsاما باستعماؿ شباؾ الساراف 

مما يؤدي الى زيادة الحاصؿ فضاًل عف زيادة حجـ الثمار و زيادة الحموضة ومحتوى الثمار مف 
 sun( وحامض االسكوربيؾ وتقميؿ االصابة بمفحة الشمس TSSالمواد الصمبة الذائبة الكمية )

scald. 
 الرياح

اء االنثوية مما يؤدي الى فشؿ العقد وسقوط تؤدي الرياح الجافة الى بروز ميسـ الزىرة في االجز 
 االزىار، ولمتقميؿ مف التاثير الضار لمرياح الجافة يتـ اتباع االتي:

 يتـ زراعة مصدات الرياح او وضع االسيجة. .7

 يتـ ري الحقؿ بطريقة الري بالرش. .1

 زراعة االصناؼ التي تتميز بإنخفاض مستوى الميسـ. .5

 طرائؽ زراعة نبات الطماطة
 بذور الطماطة مباشرة في الحقؿ الدائمي.زراعة  .7

 أوراؽ حقيقية تنقؿ الى الحقؿ الدائمي. 3-1تزرع البذور في المشتؿ وعند بموغ الشتالت  .1
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تنتشر زراعة الطماطة في معظـ محافظات العراؽ ولكف بمساحات مختمفة نتيجة   
الظروؼ البيئية مف منطقة الى اخرى مع ظيور مناطؽ متخصصة في انتاج محصوؿ  إلختالؼ

 الطماطة مثؿ محافظة البصرة و ذي قار و النجؼ وكربالء وصالح الديف والتأميـ ونينوى.
 مناطق زراعة نبات الطماطة:

الزراعة في المناطؽ الصحراوية: خاص في المناطؽ الصحراوية لمبصرة وكربالء والنجؼ،  .7
(، تتـ الزراعة في 1ـ 1300)الدونـ العراقي= 7-كغـ دونـ 1-5ـ زراعة البذور بمعدؿ يت

 شير تموز واحيانا في حزيراف، اليدؼ مف الزراعة انتاج محصوؿ مبكر في تشريف الثاني

 
الزراعة في المناطؽ الشمالية: في محافظة التأميـ ونينوى تتـ زراعة البذور مباشرة )الطريقة  .1

، تبدأ الزراعة في 7-غـ دونـ 130-100لحقؿ الدائمي وتستعمؿ كمية بذور الشمسية( في ا
نيساف ومايس وي الحظ انخفاض كمية البذور المستخدمة في الزراعة قياسا بالزراعة في 
المناطؽ الصحراوية والسبب يعود الى اختالؼ الظروؼ البيئية واليدؼ مف االنتاج والموعد 

 الخاص لمزراعة         
 بوساطة الشتالت الزراعة .5

انتاج الشتالت في الواح: تزرع البذور نثرا او في سطور داخؿ الواح مساحتيا تعتمد عمى  . أ
-3مقدار مساحة الحقؿ الدائـ وكمية الشتالت التي يحتاجيا، تزرع البذور في الواح بطوؿ 

غـ 130-100ـ، اما مقدار ما يحتاج الدونـ مف البذور يتراوح بيف 1-7ـ وبعرض 70
(، وعند بموغ الشتالت العمر المالئـ لمنقؿ يتـ قمعيا لتزرع في 7-غـ ىكتار400-700)

الحقؿ الدائمي ولكف تؤدي ىذه العممية الى تقطع المجموع الجذري لمشتالت التي ستنقؿ مف 
االلواح الى الحقؿ الدائمي وبالتالي بطئ النمو حتى تكوف المجموع الجذري ليعاود نموه 

 الطبيعي مف جديد.

 peat potsو  paper potsو  Jiffy 7اج الشتالت في اوعية الشتؿ كأقراص انت . ب
وتكوف اما مصنعة مف البيتموس او السيميموز او مف البالستيؾ تزرع   Seedling trayو

البذور بعد ممئ االوعية الفارغة السابقة الذكر بالوسط الزراعي )بيتموس، بيراليت، 
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ال يحدث ضرر لممجموع الجذري نتيجة تقطعو وتحدث  فيرمكيواليت و التربة( بيذه الطريقة
 استمرارية في النمو عند نقؿ الشتالت مف المشتؿ لمحقؿ الدائمي مع استغالؿ الوقت.

 

 يبيف الجدوؿ االتي كمية بذور الطماطة الالزمة لطرائؽ الزراعة المختمفة

 7-كمية البذور ىكتار
 زراعة البذور مباشرة

 الزراعة في الواح
الزراعة في اطباؽ 

المناطؽ الصحراوية  الشتؿ
Desert Region 

المناطؽ الشمالية 
Northern 

Regions 

 غـ100 غـ400 غـ400 كغـ71-11
في العراؽ لتشجيع  تـ وضع خطة مف قبؿ البرنامج الوطني لتطوير زراعة وانتاج الطماطة 

المزارعيف والمستثمريف مف القطاع الخاص لمدخوؿ في ىذا النشاط الزراعي وذلؾ بأخذ االمور 
 االتية بنظر االعتبار:

 في المناطق الصحراوية

 اختيار االصناؼ ذات المواصفات الجيدة النوعية والمقاومة لآلفات. .7

وؿ الذبابة البيضاء الناقمة انتاج الشتالت في مشاتؿ مغطاة بقماش المممؿ لمنع دخ .1
لالمراض الفايروسية والتي تعد مف االمراض المحددة النتاجية المحصوؿ مع امكانية 

 استخداـ المصائد الصفراء لجذب الحشرات.

 استخداـ االوساط الزراعية المالئمة لنمو الشتالت. .5

زراعة بذور االصناؼ المختارة في اوعية الشتؿ في النصؼ االوؿ مف تموز وتنقؿ في  .1
بداية فترة التزىير خالؿ النصؼ االوؿ مف شير ايموؿ ليبدء االنتاج في منتصؼ شير 

 تشريف الثاني.

 استخداـ المغذيات الضرورية لمحصوؿ عمى شتالت متجانسة وذات مواصفات جيدة. .3
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نتاج الشتالت والمعد مف قبؿ البرنامج الوطني لتطوير زراعة اتباع برنامج وقائي ال .1
 وانتاج الطماطة في العراؽ.

 اجراء الري المنتظـ لمشتالت النامية مما يوفر االحتياجات المائية ليا. .1

اجراء عممية االقممة لمشتالت قبؿ نقميا لمحقؿ الدائمي سواءًا أكاف لمزراعة المحمية او  .4
 لمحقؿ المكشوؼ.

 
 اطق الوسطى والشماليةفي المن

  Low tunnelsاالنفاق البالستيكية  . أ

موعد نقؿ الشتالت لمزراعة تحت االنفاؽ البالستيكية ىو شير كانوف الثاني، لذا تزرع البذور في 
اوعية الشتؿ الموجود تحت بيئة البيوت البالستيكية او الزجاجية في شير تشريف االوؿ مع 

غمؽ المنافذ االخرى بقماش المممؿ، ولمنع الحشرات االخرى ضرورة احكاـ التغطية بالبالستؾ و 
 الناقمة لالمراض الفيروسية مثؿ الذبابة البيضاء يتـ إستخداـ المصائد الصفراء.

      Open Fieldالحقؿ المكشوؼ  . ب

بعد انتاج الشتالت الناتجة مف زراعة البذور في اوعية الشتؿ في شير كانوف الثاني في بيوت 
 تنقؿ الى الحقؿ المكشوؼ المعد لزراعة نبات الطماطة في اواسط اذار. محمية مدفأة،

لغرض انتاج الشتالت لالنفاؽ والحقؿ المكشوؼ تتبع نفس خطوات انتاجية الشتالت في المناطؽ 
 الصحراوية عدا مواعيد الزراعة ونقؿ الشتالت ونوع المنشآت المحمية المحمية.

 Varietiesاالصناف 

ة حسب صفاتيا واالستخدامات المختمفة، ويقوـ مربوا الخضر بجيود مميزة تقسـ اصناؼ الطماط
 لغرض انتاج العشرات مف اصناؼ الطماطة الجيدة والمحسنة سنويا في كافة دوؿ العالـ.

 تقسـ اصناؼ الطماطة الى مجموعات مختمفة وعمى اسس مختمفة وكاالتي:
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 الخمغ٘ن علٔ اعاط الثباث الْساثٖ .1

 Hybridsالِدي 

ال ٗوكي اًخاج بزّسُا اال بخكشاس الخِد٘ي ب٘ي 
ال حعذ )االباء الوغخخذهت فٖ اًخاج الِدي 

 (ثابخت ّساث٘ا

 Stableاصٌاف ثابخت ّساث٘ا 

ال ٗوكي اكثاسُا، ّحٌخح بزّسُا بخشكِا  
حشول خو٘ع االصٌاف عذا )للخلم٘ح الزاحٖ  

 (الِدي

الخمغ٘ن علٔ اعاط طشٗمت االًخاج ّالغشض .2
 هي الضساعت 

االصناف التً 
تحصد الٌاً 

Mechanical 
Harvestion 

اصناف 
الزراعة 
المحٌة 

Protected 
Cropping 

اصناف 
الحدائق 
المنزلٌة 
Home 

Garden 

اصٌاف 
الخصٌ٘ع 

Processing 

اصٌاف 
االعخِالن 

 الطاصج

Fresh 
Market 

 الخمغ٘ن علٔ اعاط طب٘عت الٌوْ .3

اصٌاف غ٘ش هحذّدة الٌوْ 
Indeteminate  ْاصٌاف هحذّدة الٌوDeteminate 
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 الخمغ٘ن علٔ اعاط لْة الٌوْ الخضشٕ.4

اصٌاف راث ًوْ 
خضشٕ هخمضم 

Dwarf ّهٌذهح 

اصٌاف راث ًوْ 
خضشٕ صغ٘ش 

 ّهٌذهح 

اصٌاف راث ًوْ 
خضشٕ كب٘ش 

ّهٌذهح 
Compact 

اصٌاف راث ًوْ 
خضشٕ كب٘ش 
ٗفخشػ بعذ اى 
ٗخدَ الٔ اعلٔ 

 بمل٘ل

اصٌاف راث 
ًوْ خضشٕ 

كب٘ش 
 ّهفخشػ

 الخمغ٘ن علٔ اعاط شكل الْسلت. 5

اصٌاف 
راث اّساق 

 عادٗت

اصٌاف راث 
 اّساق هدعذة

اصٌاف راث 
اّساق حشبَ 

 اّساق البطاطا 

اصٌاف راث 
اّساق عادٗت 
ّحضن هعظن 
االصٌاف 
 الخداسٗت

 الخمغ٘ن علٔ اعاط هذٓ حغط٘ت الٌوْ الخضشٕ للثواس. 6

اصٌاف ال حغطٖ ثواسُا 
بالٌوْاث الخضشٗت 

 بصْسة خ٘ذة

اصٌاف حغطٖ 
 ثواسُا خضئ٘ا 

ال )اصٌاف حغطٖ ثواسُا بصْسة خ٘ذة 
حخعشض ثواس ُزٍ االصٌاف لالصابت 
بلفحت الشوظ اال ارا كشفج عٌذ حمل٘ب 

 (الٌوْاث الخضشٗت 
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 الخمغ٘ن علٔ اعاط هْعذ الٌضح.7

اصٌاف هخأخشة 
 الٌضح

اصٌاف هخْعطت 
 الخأخ٘ش فٖ الٌضح

اصٌاف 
هخْعطت الخبك٘ش 

 فٖ الٌضح

اصٌاف 
 هبكشة

اصٌاف 
 هبكشة خذا

 الخمغ٘ن علٔ اعاط شكل الثوشة.8

اصٌاف 
راث ثواس 

 بشلْل٘ت

اصٌاف 
راث ثواس 

 كوثشٗت

اصٌاف 
راث 
ثواس 
 كشصٗت

اصٌاف 
راث ثواس 

للب٘ت 
 الشكل 

اصٌاف 
راث ثواس 
 هٌضغطت

اصٌاف 
راث ثواس 
هٌضغطت 

 لل٘ال

اصٌاف 
راث ثواس 

 كشّٗت

 الخمغ٘ن علٔ اعاط شذة حفص٘ص الثوشة.9

اصٌاف راث ثواس شذٗذة 
لحو٘ت ّكب٘شة )الخفص٘ص 

ّعذٗذة الوغاكي ّحصلح 
 (لعول الششائح

اصٌاف راث 
ثواس هخْعطت 

 (الخفص٘ص

اصٌاف راث ثواس 
لل٘لت الخفص٘ص 

غالب٘ت االصٌاف )
 (الخداسٗت

اصٌاف  راث 
ثواس خال٘ت هي 
 الخفص٘ص حواها 
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 الخمغ٘ن علٔ اعاط لْى الثوشة ّالشكل. 10

اصٌاف راث 
ثواس صفشاء 
حخخفٖ صبغت 

lyc.  ّهحخْاُا
 Carهي الـ

 عادٕ

اصٌاف راث 
 ثواس بشحمال٘ت

caroten  

أضعاف 10
وال تحتوي 
lycopen 

اصٌاف 
راث ثواس 

احوش 
 لشهضٕ

اصٌاف راث 
ثواس حوشاء 

لاحوت 
االصٌاف )

الخصٌ٘ع 
(الحذٗثت  

اصٌاف راث 
ثواس حوشاء 

عادٗت 
االصٌاف )

الخداسٗت 
 (المذٗوت

اصٌاف راث 
ّسدٗت اللْى 

pink 

 الخمغ٘ن علٔ اعاط حشك٘ب عٌك الثوشة. 11

الخمغ٘ن علٔ اعاط لْى االكخاف فٖ الثواس هكخولت الخكْٗي . 12
 ّغ٘ش الٌاضدت

 الخمغ٘ن علٔ اعاط حدن الثوشة. 13

 الخمغ٘ن علٔ اعاط صالبت الثواس . 14

 الخمغ٘ن علٔ اعاط هماّهت االهشاض. 15
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 الباذنجان

      Eggplantاالسم االنكميزي   

 Solanum melongenaاالسم العممي      

 Solanacea  :العائمة
مف المحاصيؿ الشائعة في كثير مف بقاع العالـ ويعتبر غذاء شعبي في المناطؽ االستوائية مثؿ 

الغنية اليند والفمبيف والصيف ومنطقة الشرؽ االوسط والبمداف العربية وىو مف المحاصيؿ الميمة 
بالكربوىيدرات والفيتامينات والعناصر الغذائية، في العراؽ يزرع في بداية الربيع كمحصوؿ صيفي 
في الزراعة المكشوفة وينتج خالؿ فصؿ الصيؼ والخريؼ، ويزرع نبات الباذنجاف في البيوت 

يا انتاج المحمية او تحت االنفاؽ البالستيكية لغرض االنتاج المبكر في االوقات التي ينعدـ في
الباذنجاف في الحقؿ المكشوفة وىذا النوع مف الزراعة )تحت البيئة المحمية( ساىـ في توفره عمى 

 مدار السنة فضاًل عف زيادة المساحة المزروعة واالنتاج الكمي.

الباذنجاف نبات عشبي حولي ويمكف زراعتو في المناطؽ المعتدلة و يمكف اف ينمو لموسـ اخر 
 ًا جائرًا قبؿ حموؿ فصؿ الشتاء.  بعد تقميمو تقميم

 االىمية الغذائية:"

غـ والياؼ خاـ 3.3غـ وكربوىيدرات 7.7غـ مف ثمار الباذنجاف الطازجة بروتيف 700تحتوي 
وحدة  50سعرة حرارية و  31ممغـ و  0.1ممغـ  وحديد 51ممغـ وفسفور 73غـ و  كالسيوـ 0.0

 0.03)رايبوفالفيف(  B2ممغـ و فيتاميف  0.01)ثياميف(  B1و فيتاميف  Aدولية مف فيتاميف 
دىوف ممغـ و  C (Ascorbic acid )3ممغـ و فيتاميف  0.1)نياسيف(  B3ممغـ و فيتاميف 

 غـ.0.3غـ ورماد 0.1
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الموطف االصمي: موطف الباذنجاف المناطؽ الحارة في اليند اذ مازاؿ ىناؾ بالحالة البرية والثاني 
نبات الباذنجاف انتشر في اوروبا مع فتوحات العرب، واصناؼ الباذنجاف الصيف، ويعتقد اف 

 البري مرة الطعـ وكثيرة االشواؾ.  

 الباذنجاف الى ثالث اقساـ  Baileyقسـ 

سـ مع كبر االوراؽ وتفصصيا 750-10. القسـ االوؿ: يمتاز بقصر النبات نسبيا ارتفاعو 7
أو اكثر وثماره بيضوية  1وحيدة او في مجاميع مف  وتحمؿ النباتات ازىار بنفسجية الموف وتظير
 الشكؿ تقريبا ويسمى ىذا القسـ مف الباذنجاف 

    Solanum melongena var. esculentum 

. القسـ الثاني: يمتاز بطوؿ متوسط لمنبات وتحمؿ اوراؽ كبيرة ذات زوايا وثمار ىذا القسـ 1
 سـ1.3يا سـ ورفيعة يبمغ سمك53-50طويمة اذ يبمغ طوليا 

    Solanum melongena var. serpentinum 

. القسـ الثالث: يمتاز بقصر نباتاتو وانتشار نموىا ونعومة مممسيا وخموىا غالبا مف االشواؾ، 5
وتحمؿ ىذه النباتات اوراؽ مستديرة رقيقة وازىار اصغر مف ازىار القسـ االوؿ، وثمار ىذا القسـ 

 الشكؿ قرمزية الموف، ويسمى  كمثرية

    Solanum melongena var. depressum 

 المناخ المالئم:

الباذنجاف مف النباتات الحساسة لمبرودة فال يتحمؿ الحرارة المنخفضة ويحتاج الى جو دافئ 
11-17ـ وحرارة في الميؿ 0 51-51طويؿ لنجاحو، وانسب حرارة 

-700ـ ويتراوح موسـ نموه 0 
ود الحرارة المرتفعة لنموه والبد اف تكوف خالية مف الصقيع، ويراعى زراعة الشتالت يوـ تس 710

ـ، نباتات الباذنجاف حساسة لدرجات الحرارة 0 17-74عند وصوؿ الحرارة في الحقؿ بيف 
 المنخفضة اكثر مف الفمفؿ والطماطة.
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أثيرىا عمى ذلؾ مف اما االضاءة فميس ليا تأثير مباشر عمى ازىار نباتات الباذنجاف ولكف ت
 خالؿ ارتباطيا بالظروؼ الغذائية لمنبات.

اف ارتفاع درجة الحرارة صيفًا يؤدي الى تساقط االزىار بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض 
الرطوبة النسبية لميواء وليذه الظاىرة عالقة بجفاؼ التربة والتقمبات الحادة في درجة الحرارة 

 فصؿ الخريؼ. وتنخفض حدة ىذه الظاىرة في

وقد تـ انتاج ىجف ليا صفة المقاومة النسبية النخفاض درجة الحرارة نوعا ما واصبح باالمكاف 
 ـ.0 70اف يتـ العقد تحت درجة حرارة 

: ينمو الباذنجاف في أي تربة ولكنو ينمو جيدا في الترب الخصبة وجيدة الصرؼ، المالئمة التربة
الجيدة الصرؼ الغنية بالمواد العضوية ينمو المجموع ففي الترب المزيجية الرممية الخصبة 

الجذري بشكؿ جيد وينتشر في جميع االتجاىات، والمجموع الجذري لمباذنجاف حساس بالنسبة 
لمحرارة والمحتوى الغذائي والمائي، والترب الخفيفة الرممية ىي المفضمة كونيا تسخف بسرعة في 

عند زراعة الباذنجاف في الترب الطينية الثقيمة يكوف الربيع وتساعد في اعطاء حاصؿ مبكر، اما 
مثالية النتاج الباذنجاف. ويعتبر  pH 3.3-1.3نمو الجذور ضعيفًا، ويعتبر درجة تفاعؿ 

 الباذنجاف مف محاصيؿ الخضر التي تنجح في معظـ الترب العراقية.

 يتكاثر الباذنجاف بالبذور طرق التكاثر:

ة )المغطاة( يزرع في شباط وفي اذار لمزراعة الصيفية )المبكرة( لمزراعة المبكر  موعد الزراعة:
 منتصؼ ايموؿ عند زراعتو في البيوت المحمية. -وفي الفترة بيف آب

سـ 13بعد اجراء عممية تحضير التربة مف حراثة وتنعيـ تقسـ الى مروز بعرض  طريقة الزراعة:
تروى االرض لتحديد خط الماء وتترؾ لتجؼ جفافا مناسبا وتزرع الشتالت الجاىزة عند خط 

ـ والمسافة بيف نبات واخر 7.3الماء، االصناؼ االستيالكية الكبيرة الحجـ تزرع عمى مساطب 
 سـ.10-50سـ وبيف النباتات 13خميؿ فتزرع عمى مروز سـ، اما اصناؼ الت10-30
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 تجرى بعد الشتؿ بعد أسبوع لتعويض الشتالت الفاشمة. الترقيع:

يحتاج الباذنجاف كميات كبيرة مف الماء ويستجيب لمري خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة  الري:
مجموع خضري كبير ثـ وتزداد كمية الماء التي يحتاجيا النبات في بداية حياتو لغرض تكويف 

 تقؿ مع تقدـ النبات بالعمر وبدء االزىار.

توجد االزىارمفردة غالبا وتكوف عمى الفروع المقابة لالوراؽ والزىرة كبيرة قد االزهار والتمقيح: 
فصوص التويج بنفسجي  3سـ، الزىرة خنثى والكأس لحمي مفصص الى 3يصؿ قطرىا الى 

قصيرة والمتوؾ تحيط بالقمـ، والمبيض عديد المساكف،  وخيوطيا 1-3الموف واالسدية عددىا 
تتفتح المتوؾ عندما تكوف المياسـ مستعدة لمتمقيح وعميو يكوف التمقيح الذاتي ىو السائد ويكوف 
ذلؾ بوساطة الحشرات وبما اف الميسـ يعمو عف المتوؾ فيحدث التمقيح الخمطي في بعض 

% وبمعدؿ 11.4-0.1الباذنجاف تتراوح مف االزىار، ووجد اف نسبة التمقيح الخمطي في 
1.13.% 

 Solanineيعود وجود الطعـ المر في ثمار الباذنجاف الى وجود مادة السوالنيف 
(C13H51NO12 واف الحدود الطبيعية لوجود مادة السوالنيف في ثمار الباذنجاف تتراوح بيف )

 غـ.700ممغـ  7.1-1.3

ي وارتفاع درجة الحرارة وقمة الرطوبة )الجفاؼ( وزيادة وجود ىذه المادة يتأثر بالتركيب الوراث
 التسميد النتروجيني.

 :والحصاد النضج

تحصد ثمار الباذنجاف عف وصوليا الى الحجـ المناسب وقبؿ اكتماؿ نضجيا الف الثمرة المكتممة 
النضج تفقد لمعانيا ويصبح لونيا برونزيا مخضر ويصبح لبيا صمب وتتصمب البذور وىذا 
يحدث عند ترؾ الثمار حتى اكتماؿ النضج ويصؿ النبات الى الشيخوخة مبكرًا واف كمية 

عمى الصنؼ والظروؼ البيئية وعمميات الخدمة، اف قطع الثمار وىي صغيرة المحصوؿ تعتمد 
يزيد مف عدد الثمار المتكونة خاصة عندما تكوف التربة خصبة فيما يكوف المحصوؿ الكمي قميؿ. 



 محاصيل خضر صيفية :. الوادة                  وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                         

 وفاء علي حسين:. د. هدرش الوادة                                            كليت السراعت      –جاهعت بغداد     

   2016/2017:.  العام الدراسي                                                  الحدائق وهندست البستنت قسن   

                                                             : الثالثتالورحلت          

 

 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتختمؼ اصناؼ الباذنجاف عف بعضيا فيما يتعمؽ بطوؿ الفترة مف الشتؿ حتى النضج ويبمغ 
ير مف الزراعة تبعا لمصنؼ وموعد الزراعة وتجنى الثمار كؿ أش 1-1.3جمع المحصوؿ بعد 

يوـ في االصناؼ الكبيرة الحجـ، يتـ الجني في  4-1أياـ لالصناؼ الصغيرة، وكؿ  1-3
 أشير. 5الصباح المبكر، يستمر جني المحصوؿ حوالي 

 70-1يوـ عمى حرارة  70-1: ال يفضؿ خزف الباذنجاف ولكف مع ذلؾ يمكف خزنو لمدة التخزين
ـ النو يؤدي الى االضرار 0 1%، وال يخزف عمى درجة حرارة اقؿ مف 00-43ـ ورطوبة نسبية 0

 بالثمار.

  Black beauty: الصنؼ المحمي ، الموصمي، بالؾ بيوتي االصناف

 الفمفل
 Pepperاالسـ االنكميزي: 

 Solanacea  :العائمة
 أنواع ىي: 1يتبع الفمفؿ 

Capsicum annum var annum  )معظـ االصناؼ التجارية الحموة الطعـ( 
Capsicum fruetescenc .يعود اليو الصنؼ الحريؼ تباسكو   

Capsicum chinense .يعود اليو اصناؼ الفمفؿ البرازيمية والمكسيكية 
 Capsicum baccatum pendulum .يعود اليو االصناؼ التي تنمو في بيرو 
 

 الفمفل الحمو   Capsicum annumاالسم العممي: 
الجنوبية ووجد بحالتو البرية وبأنواع المختمفة وانتقؿ منيا الموطف االصمي: امريكا 

 الى اليند والمناطؽ الحارة واالستوائية في قارات العالـ.
: مف محاصيؿ الخضر التسويقية والتصديرية ويختمؼ بأىميتو عف محصولي االهمية

وىو مف متطمبات احتياج االنساف  C البطاطا والطماطة بإحتوائو عمى فيتاميف
 خاصة في فصؿ الشتاء لمقاومة االمراض.
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 القيمة الغذائية: 
 3-1بمعدؿ  Cتعد ثمار الفمفؿ اغنى مف ثمار الميموف في محتواىا مف فيتاميف 

بالصنؼ ومرحمة النضج والظروؼ  Cمرات، ويتأثر محتوى ثمار الفمفؿ مف فيتاميف 
البيئية، كما تحتوي الثمار عمى نسبة مف سكر الكموكوز والفركتوز وكمية مف النشا 

%، 13-10والبروتيف والزيوت، وتبمغ نسبة الزيوت الطيارة في بذور الفمفؿ بنسبة 
 Capsacineوتستخرج مادة الػ 

غـ  7.0حرارية و  سعرة70غراـ مف ثمار الفمفؿ الطازجة تحتوي عمى 700كؿ 
،  3غـ دىوف،  0.1بروتيف،  وحدة دولية فيتاميف  110ممغـ حديد،  0.1غـ كالسيـو

A ،41  ممغـ فيتاميفC و 71-1، اما نسبة المادة الجافة في الفمفؿ الحمو فتبمغ %
 % في الفمفؿ الحريؼ )الحار(.0-10

تسبب الطعـ مع توافر الزيوت الطيارة  C18H28O3( Capsicinمادة الكابسسيف )
-0.11بيف  Capsicinالحريؼ او الحار لثمار الفمفؿ الحار وتتراوح نسبة مادة 

% مف المادة الجافة وتختمؼ حسب التركيب الوراثي اذ قد تصؿ في بعض 0.41
 %.7.0االصناؼ الى 

 الظروف البيئية:
يحتاج نبات الفمفؿ الى جو دافئ وال يتحمؿ انخفاض درجات الحرارة ويتوقؼ نمو 

ـ ويتحمؿ نبات الفمفؿ درجة 0 71بات الفمفؿ عند انخفاض درجة الحرارة اقؿ مف ن
ـ اعتمادا عمى عمر النبات، تتشوه حبوب المقاح عند ارتفاع درجة 0 1-انجماد 

ـ مما يؤدي الى خفض عمميات التمقيح واالخصاب وعقد 0 53الحرارة اعمى مف 
ـ عند التزىير يؤدي الى فشؿ تكويف 0 71الثمار، كما اف انخفاض درجة الحرارة عف 

ـ اما 0 11-15الثمار او انتاج ثمار عذرية، أفضؿ درجة حرارة لمنمو الخضري نيارًا 
ـ، اما في 0 74ـ اما درجة حرارة التربة فيجب اف ال تقؿ عف 0 10-74لياًل فتتراوح 

فضؿ ـ وأ0 11-74ـ اما لياًل بيف 0 50-13مرحمة التزىير فدرجة الحرارة نيارًا 
 ـ.0 13-10درجة حرارة بيف 
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% في معظـ مراحؿ 13اما بالنسبة الى النسبة المئوية لمرطوبة فالبد اف ال تقؿ عف 
 النمو )مرحمة النمو الخضري ومرحمة التزىير ومرحمة اإلثمار(.

بينت الدراسات اف درجة الحرارة والري غير المالئميف ىما العامالف األساسياف في 
زىار والثمار الصغيرة، الرطوبة المنخفضة ودرجة الحرارة المرتفعة سقوط البراعـ واأل

تؤدي الى كثرة النتح التي تسبب قمة الماء في األنسجة النباتية وينتج عنيا سقوط 
البراعـ الزىرية واألزىار والثمار الصغيرة وتعتبر قمة ماء التربة وكانت العوامؿ 

 يمكنيا تعويض الماء المفقود مف الجوية تساعد عمى زيادة النتح فإف الجذور ال
النبات بنفس السرعة وينتج عنو قمة الماء في األنسجة ثـ سقوط األزىار والبراعـ 

 والثمار بالرغـ مف توفر الماء في التربة بسبب ضعؼ المجموع الجذري. 
 

 فلالفم تكاثر
غـ مف البذور ويمكف 400يتكاثر نبات الفمفؿ جنسيا بالبذور اذ يحتاج اليكتار الى 

 Jiffy-7خفض كمية االحتياج مف البذور بإستعماؿ االطباؽ الفمينية او اقراص الػ 
 غـ مف البذور. 100ويتـ خفض االحتياجات الى ما يقارب 

 موعد الزراعة:
في الزراعات المغطاة، وتزرع لمزراعة  لغرض االنتاج المبكر تزرع الشتالت في شباط

المكشوفة في اذار، اما لغرض الزراعة في البيوت المحمية فموعد الزراعة يكوف في 
 ايموؿ.-آب

 طريقة الزراعة:
سـ بيف  10-50سـ وبمسافة  40-10تزرع شتالت الفمفؿ في مروز بعرض 

 النباتات.
 النضج والحصاد:

طور النضج الذي تجنى فيو الثمار تعتمد عمى الصنؼ والغرض الذي يستعمؿ 
ألجمو، بالنسبة لالصناؼ الحموة تجنى الثمار عند وصوليا الى الحجـ المناسب 
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وتكوف ذات لوف اخضر، وقد تجنى الثمار عند اكتماؿ نضجيا وتمونيا بالموف 
تجنى بالطور االخضر او االحمر عند وجود رغبة فييا، اما االصناؼ الحريفة فقد 

عند تمونيا بالطور االحمر، جميع اصناؼ الفمفؿ عدا اصناؼ الفمفؿ االصفر تتموف 
يـو اعتمادا عمى الصنؼ  770-10بالموف االحمر عند النضج، تجنى الثمار بعد 

 أياـ.        70-1والغرض منيا، تجنى الثمار كؿ 
 

 العائلة القرعٌة 

  Cucurbitaceaeاالسم العلمً 

  Gourd Familyاالسم االنكلٌزي 

 00، تحوي اكثر من  Cucurbitsتسمى محاصٌل الخضر التابعة لهذه العائلة بأسم القرعٌات 

نوع، اغلب نباتات هذه العائلة من المحاصٌل الحولٌة وتزرع ألجل ثمارها، معظم  010جنس و 

تصاب باالفات نفسها، كما تنمو  نباتات العائلة القرعٌة تتشابه فً احتٌاجاتها البٌئٌة وعاالغلب

بصورة جٌدة فً الجو الحار وال تتحمل الصقٌع كما تكون معظمها نباتات زاحفة وعصٌرٌة 

وحولٌة، وتزرع للحصول على ثمارها، ونباتات هذه العائلة تزرع على مساطب، اما طبٌعة 

كون ازهار وقد ت Monoeciousاالزهار لهذه النباتات فتكون اما وحٌدة الجنس والمسكن 

والقلٌل من نباتات هذه  Andromonoeciousمذكرة واخرى ازهار كاملة على نفس النبات  

، اهم نباتات هذه العائلة الخٌار والبطٌخ والرقً وقرع الكوسة Dioeciousالعائلة ثنائً المسكن 

 وخٌار القثاء والقرع العسلً والعناكً.

 :االصلً الموطن

 Bottle gourd (Lagenariaالخضر فترجع زراعة الٌقطٌن  تعد القرعٌات من اقدم محاصٌل

siceraria الى اكثر من عشرة االف عام فً اسٌا وافرٌقٌا والعالم الجدٌد، اما اكتشاف بذور )

C. pepo  سنة ق.م. فً  0000-0000سنة ق.م. فً فلورٌدا والى   00000-6000فٌعود الى

فً الوالٌات المتحدة، وقد زرع الخٌار فً  سنة ق.م. فً والٌة الٌنوي 1000المكسٌك والى 
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سنة ق.م. ومنها انتشر الى الصٌن والى الغرب وقد استعمل اٌام  0000الهند منذ ال ٌقل عن 

 Cucurbitaالرومان واالغرٌق، اغلب نباتات العائلة القرعٌة حولٌة، والقلٌل منها معمر مثل 

ficifolia  .وجمٌعها حساسة للصقٌع 

 للقرعٌات Sex Expressionوالتعبٌر الجنسً  Sex ratioالجنسٌة  االزهار والنسبة

االزهار ممٌزة لونها اصفر او ابٌض، ٌتكون الكأس من خمس سبالت ملتحمة عادة وٌكون 

التوٌج من خمس بتالت ملتحمة بشكل ناقوسً وٌتكون الطلع من ثالث اسدٌة والمتاع من مبٌض 

واحد وٌحتوي على ثالث مساكن، وٌحمل المبٌض اسفل مستوى التوٌج وقد تكون االزهار 

 .Hermaphroditeاو خنثى  Pistilleنثة او مؤ Staminateمذكرة 

النتروجينػي المضػاؼ  ويعد معػدؿ السػماد نسبة االزىار المؤنثة الى المذكرةالنسبة الجنسية تمثؿ 
والظػروؼ البيئيػػة مثػػؿ شػػدة االضػػاءة والفتػػرة الضػػوئية ودرجػػة الحػػرارة وكثافػػة الزراعػػة فضػػاًل 

بريمينػػات و االيثيمػػيف واالوكسػػينات عػػف تػػأثير اليرمونػػات النباتيػػة ومنظمػػات النمػػو مثػػؿ الج
 وحامض االبسيسؾ .

تحمل معظم القرعٌات ازهار مذكرة واخرى مؤنثة على نفس النبات أي انها وحٌدة الجنس 

وتتباٌن االنواع واصنافها التجارٌة داخل النوع الواحد فً  Monoeciousوحٌدة المسكن 

 طبٌعة االزهار وكما ٌلً:

الخٌار: معظم اصناف الخٌار القدٌمة وسالالتها البرٌة تعد وحٌدة الجنس وحٌدة  .6

 Gynoeciousمعظم اصناف الخٌار الحدٌثة انثوٌة  ماا Monoeciousالمسكن 

فال  Homozygousوهذه الصفة تمتاز بوجود هذه الصفة بشكل نقً او اصلً أي 

ا من االزهار المذكرة، وقد تنتج اال ازهار انثوٌة فقط،  مع وجود نسبة ضئٌلة جد

 Andromonoeciousانتجت بعض اصناف الخٌار التً تعطً ازهار كاملة فقط 

 ولكنها لم تنتشر كثٌراً.

البطٌخ: معظم اصناف البطٌخ تعطً ازهار مذكرة واخرى كاملة على نفس النبات  .2

وقد توجد بعض الطرز وحٌدة الجنس وحٌدة المسكن  Andromonoeciousأي 
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Monoecious  او انثوٌةGynoecious  وذكرٌةAndroecious  وخنثى

Hermaphroditic. 

اغلب نباتاتها تحمل االزهار المذكرة واالزهار المؤنثة على نفس النبات،  :الكوسة .0

 ولكن تختلف تلك االصناف فً نسبة االزهار المذكرة الى نسبة االزهار المؤنثة.

الرقً: معظم نباتاته تحمل االزهار المذكرة والمؤنثة على نفس النبات كما هو  .8

الحال فً القرع وكذلك االختالف فً نسبة التعبٌر الجنسً كما توجد بعض اصناف 

الرقً التً تحمل االزهار المذكرة وتحمل االزهار الكاملة على نفس النبات أي 

Andromonoecious. 

بشكل مبكر فً طور الباردات فً كل من الخٌار والرقً وتالحظ  وٌالحظ ان االزهار تتكون

فً العقد السفلى للساق الرئٌس، وٌتأثر اإلزهار بالعوامل الوراثٌة والبٌئٌة والهرمونٌة تنشأ من 

نسٌج المرستٌمً وٌتمٌز الحقا الى أي من االزهار المؤنثة والمذكرة والخنثى، فعندما ٌكون 

المسكن ٌكون ازهار مذكرة اوال ثم ٌكون ازهار انثوٌة الحقا فً  النباتات وحٌد الجنس وحٌد

جزء من الساق وقد تتداخل فٌه العقد التً تحمل ازهار مؤنثة مع عقد اخرى تتكون عندها 

ازهار مذكرة فقط  بصورة متداخلة معاً الى ان ٌصل الى الجزء العلوي من الساق الرئٌس اذ قد 

 فً بعض العقد.      الٌكون النبات سوى ازهار مؤنثة 

 Cucmberالخيار 

  .Cucumis sativus Lاالسم العممي 

مػػف الخضػػراوات الميمػػة فػػي العػػراؽ وينػػتج فػػي فصػػؿ الربيػػع والصػػيؼ والخريػػؼ وتسػػتيمؾ 
 ثماره طازجة او في التخميؿ.

ويعتقػد  C. hardwickiiالموطف االصمي: مػوطف الخيػار الينػد وينمػو فػي شػماؿ الينػد النػوع 
انػػو االصػػؿ البػػري لمخيػػار، الخيػػار يحتػػوي سػػبعة ازواج مػػف الكروموسػػومات ويختمػػؼ عػػف 

زوج مػف الكروموسػومات ويعتقػد اف موطنػو االصػمي افريقيػا  62اذ يممؾ  Cucumisالجنس 
الوسػػػطى، وقػػػد وجػػػد فػػػي زمػػػف المصػػػرييف وزرع فػػػي العػػػراؽ وايػػػراف ووجػػػد لػػػدى اليونػػػانييف 

 اسع في اوربا ومنيا انتقؿ الى امريكا.والروماف وزرع عمى نطاؽ و 
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 القيمةالغذائية

 التركيز المكوف التركيز المكوف التركيز المكوف التركيز المكوف
 ممغـ0500 ثياميف ممغـ62 زنؾ غـ051 الياؼ غـ0156 رطوبة

 ممغـ0508 رايبوفالفيف ممغـ0506 نحاس غـ051 رماد غـ 61 سعرات حرارية 
 ممغـ0502 نياسيف ممغـ 1 صوديـو ممغـ21 كالسيـو غـ050 بروتيف
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامض  ممغـ610 بوتاسيـو ممغـ20 فسفور غـ056 دىوف

 اسكوربيؾ
 ممغـ66

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامض  وحدة دوليةA 210فيتاميف ممغـ656 حديد غـ 058 كربوىيدرات
 الفوليؾ

 ممغـ61

  

 الظروؼ البيئية:

نبات الخيار ينمو جيدا في الجو الدافئ واف النبات يموت عند تعرضو الى الصقيع ويمكف اف 
 01-66يزرع في المناطؽ ذات الصيؼ الحار، تنبت بذور الخيار في مدى حراري يتراوح مف 

ـ وتبقى البذور ساكنة في التربة 0 64ـ لكف االنبات يكوف بطئ في درجة الحرارة االقؿ مف 0
الباردة لفترة مف الزمف وبعد ارتفاع درجة الحرارة تبدأ البذور باالنبات، اما درجة الحرارة المثمى 

ـ 0 20ـ لياًل و 0 64ـ وانسب مجاؿ حراري لنمو نبات الخيار ىو 0 00-21لالنبات تتراوح مف 
ؤدي االضاءة الجيدة الى زيادة عدد الفروع نيارًا، ويؤدي الصقيع الى اضرار شديدة بالنبات وت
 الكمية لمنبات ومف ثـ تزداد المساحة الكمية لمنبات.

ـ عف 0 2-6وينصح في حالة انخفاض شدة االضاءة كثيرًا الى خفض درجات الحرارة بمعدؿ 
الحدود المالئمة في حالة انتاج الخيار في ظروؼ الزراعة المحمية، ويجب اف ال تنخفض درجة 

ـ عند ظيور االصابة بالبياض الدقيقي ويجب اف ال تزيد الرطوبة النسبية عف 0 20الحرارة عف 
وؼ ـ لتجنب انتشار االمراض الفطرية ويتـ ذلؾ باستخداـ التدفئة والتيوية الجيدة في ظر 0 41

 الزراعة المحمية.
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: انواع كثيرة مف الترب تالئـ نمو الخيار منيا الرممية الى الترب الطينية الثقيمة المناسبة التربة
وتالئـ الترب الرممية االنتاج المبكر لمخيار فيما نجد اف الترب المزيجية او المزيجية الطينية 

مف ناحية العمميات الزراعية  150-151 تؤدي الى زيادة االنتاج، ويالئـ نمو الخيار درجة تفاعؿ
 والتغذوية والبزؿ الجيد لمتربة.

: يحتاج نبات الخيار السماد العضوي والكيمياوي ويستجيب لكالىما، Fertilizationالتسميد 
 300-730/ ىكتار و Nكغـ  513-740ونظرا لصعوبة توفير السماد العضوي، فيتـ توفير 

 / ىكتار.K2Oكغـ  300-713كغـ/ ىكتار و  P2O5كغـ 

 موعد الزراعة: 

   المنطقة موعد الزراعة الموسـ
 مف الممكف التبكير بالموعد عف الزراعة تحت الغطاء وسط العراؽ بداية شير اذار العروة الربيعية

   شماؿ العراؽ منتصؼ شير اذار 
   وسط العراؽ بداية شير آب العروة الخريفية

   شماؿ العراؽ الممكف التبكير بالموعدمف  
    1شير ت-زراعة البذور البيوت البالستيكية
    1ؾ–منتصؼ ايموؿ  البيوت الزجاجية

 كمية البذور وطريقة الزراعة

 طريقة الزراعة كمية البذور المساحة 
الزراعة عمى  مف يمكف7.13مباشرة في الحقؿ وعمى جية واحدة مف المسطبة بعرض  كغـ 5.3-5 ىكتار 7

 سـ بيف نبات واخر.50ـ. وبمسافة  5-1جيتي مسطبة بعرض 
 طريقة الشتؿ  كغـ 7713-7.3 ىكتار 7

 ويراعى اجراء عمميات الترقيع والخؼ والعزؽ
 

  Bitternessالمادة المرة في القرعيات  
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وتـ عزؿ ىذه  Nالى  Aنوع ر مز ليا مف  71ويوجد منيا  Cucurbitacinsوقد يطمؽ عمييا 
 7001واخروف عاـ  Tommasiنوع ينتمي لمعائمة القرعية، وتمكف الباحث  13المركبات مف 

 Caigua (Cyclantheraانواع اضافية مف بذور احد انواع النباتات القرعية، وىو  1مف عزؿ 

pedataلخيار ( ولو العديد مف الفوائد الطبية وىو مضاد لاللتيابات، تتواجد في ثمار الخيار وا
القثاء وبعض سالالت الكوسة والبطيخ البري وىي سامة جدا لالنساف ومادة مسيمة قوية وتناوليا 

% 300بكثرة يؤدي الى موت االنساف، فضال  عف الري يؤدي الى زيادة محصوؿ الخيار بنسبة 
ستعماؿ وتحسيف نوعية الثمار وحجميا فالدالئؿ تشير الى اف المادة المرة لنباتات الخيار تقؿ با

جينات عمى االقؿ في  3اذ تتحكـ  الوراثية بالعواملالري، وتتأثر صفة المرارة في القرعيات 
تثبيت تمؾ الصفة كما تتحكـ في نوعية وكمية المادة المرة وفي مختمؼ االجزاء النباتية، تحتوي 

يحمؿ عمى جيف سائد  C. pepoالمستعممة الغراض الزينة والعشائر البرية  Gourdمعظـ طرز 
صفة المرارة، ويمكف اف ينتقؿ بوساطة الحشرات الممقحة لبعض اصناؼ الكوسة ويظير الحقا 
في االجياؿ الالحقة، وال يمكف لحبوب المقاح التي تحمؿ جيف المرارة تأثير مباشر عمى الثمار 

 يئيةالب الظروف، كما تؤدي Xeniaالتي تنتج مف التمقيح فال تتأثر صفة المرارة بظاىرة الزينا 
الى ظيور صفة المرارة في ثمار الخيار عندما تحمؿ تمؾ الصفة الوراثية فقد تظير وبصورة 
واضحة في بعض الظروؼ البيئية وال تظير بنفس النبات تحت ظروؼ اخرى، وقد نجد في 
بعض اصناؼ الخيار اف النموات الخضرية توجد او ال توجد فييا ىذه صفة المرارة بالرغـ اف 

منيا بحسب الظروؼ البيئية السائدة، وتتميز اصناؼ الخيار الجديدة بخمو نمواتيا  الثمار تخمو
 الخضرية وثمارىا مف تمؾ الصفة.  

التمقيح الخمطي ىو السائد عدا االصناؼ االنثوية  طبيعة التمقيح في خضراوات العائمة القرعية:
 لمخيار فال تحتاج الى تمقيح 

 Muskmelon     or    Cantaloupeالبطيخ    

 .Cucumis melo var. reticulates Naudالبطيخ المشبك       
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 .Cucumis melo var. inodorous Naudالبطيخ االممس       

يعد البطيخ مف نباتات الخضراوات الصيفية الرئيسة في العراؽ، يوجد نوعاف مف البطيخ المشبؾ 
( في منطقة اتصاؿ الثمرة بالساؽ Abscission layerوىذه المجموعة تكوف طبقة االنفصاؿ )

الثمري، فضال عف اف قشرة الثمرة تكوف مشبكة، اما المجموعة الثانية فال تكوف طبقة االنفصاؿ 
في نقطة اتصاؿ الثمرة بالساؽ الثمري عند النضج وقشرة الثمرة تكوف ممساء وتسمى بالبطيخ 

 االممس.

غرب وحتى الصيف شرقًا ويعتقد اف انتشاره : ع رؼ نبات البطيخ في جنوب اوربا االصمي الموطن
 الى شماؿ وجنوب امريكا بفضؿ كولومبس.

: ينمو نبات البطيخ جيدا ويعطي رائحة وطعـ مقبوؿ عند زراعتو في االوقات المناخية الظروف
الحارة والجافة لذا نجد اف زراعتو تركزت في الترب القاحمة وشبو القاحمة، ويالحظ عند زراعتو 

الرطبة اصابتو باالمراض المختمفة، اما اذا كاف الجو ممطر او غائـ في فترة نضج في الترب 
الثمرة فإف نوعيتيا تكوف غير جيدة، وعادة يحتاج البطيخ الى موسـ نمو دافئ وطويؿ ودرجة 

 حرارة مرتفعة واجواء خالية مف الغيوـ إلنتاج محصوؿ ذي نوعية جيدة.

: ينمو في الترب الرممية الى الترب الرممية المزيجية او الطينية المزيجية وتستعمؿ المالئمة التربة
الترب الرممية المزيجية إلنتاج المبكر، وال ينمو نبات البطيخ جيدا في الترب الحامضية ونجد اف 
نمو النبات قميؿ واالوراؽ تكوف قميمة وذات لوف اصفر مخضر، و يتـ اضافة كربونات الكالسيـو 

CaCO3  اوCaO (Lime  في مثؿ ىذه الحالة، عمما اف افضؿ درجة تفاعؿ )1االسـ التجاري-
150 . 

 موعد الزراعة:

 موعد الزراعة طريقة الزراعة المنطقة
زراعة البذور مباشرة )زواؿ -ري الحقؿ وسط العراؽ

 النجماد(
 اوائؿ شير ايموؿ
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-شواطئ االنير
 سامراء

 شير تموز 

شير نيساف الى اوائؿ  بعد االمطار الربيعية-الزراعة ديما نينوى-شماؿ العراؽ
 ايار

 

 .6-كغـ ىكتار 2: البذور كمية

 : يزرع البطيخ بعدة طرائؽالزراعة طرائق

ـ مع الساقية وتزرع البذور مف 2تقسـ تربة الحقؿ الى مساطب بعرض  الزراعة عمى مساطب:
 بذور في الجورة الواحدة. 1-8جية واحدة مف المسطبة ويتـ وضع 

البطيخ عمى ضفاؼ االنيار عند ارتفاع الماء االرضي ويكوف  يزرعالزراعة عمى الشواطئ: 
رة مربعة الشكؿ بطوؿ ضمع سـ فقط في مناطؽ سامراء الشكؿ، يتـ عمؿ حف10-00عمى ارتفاع 

سـ ويتـ شتؿ بادرات البطيخ في مرحمة االوراؽ الفمقية قبؿ غروب الشمس 21-61ـ وبعمؽ 6
  ومف جيتيف متقابمتيف مف الحفرة.    

وتستعمؿ ىذه الطريقة في شماؿ العراؽ، اذ تحرث الترب عميقا وجيدا وبعد الزراعة الديمية: 
ـ 6رة بزراعة البذور في حفر تبعد عف بعضيا حوالي سقوط االمطار الربيعية يتـ المباش

نبات، فتكوف االمطار  2-6بذرة في كؿ حفرة وتخؼ الى 0-1وبخطوط مستقيمة ويتـ وضع 
الربيعية المتأخرة بعد االنبات والمياه المخزونة داخؿ التربة وتكوف كافية لنمو النبات وانتاج 

 حاصؿ.

اج يمكف استعماؿ عدة طرائؽ لغرض انتاجو في غير لغرض التبكير في االنتاالنتاج المبكر: 
 مواسمو الطبيعية وىي:

: تمتاز الجية الجنوبية بكونيا مواجية لمشمس الزراعة في الجهة الجنوبية لممسطبة .6
 ومف ثـ تكوف النباتات اسرع بالنمو وتستعمؿ لغرض الزراعة الربيعية المبكرة.
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توضع ىذه االغطية فوؽ اماكف وضع البذور : Hot capsاستعمال االغطية الواقية  .2
وتؤدي الحرارة المرتفعة لمجو والمحيط الى االسراع في انبات البذور والى االسراع بنمو 

 البادرات.   
او  Glassineتستعمؿ االغطية البالستيكية او الورقية مف نوع  :mulchتغطية التربة  .0

 البقايا النباتية الى رفع درجة الحرارة.

: يتـ استعماؿ ىذه الطريقة لغرض انتاج البطيخ، اذ توضع Jiffy-7استعمال اقراص  .8
البذور في اقراص مصنوعة مف بقايا نباتية متحممة وبعد اف تصؿ الى الحجـ المناسب 

 تنقؿ لغرض الزراعة في الترب المروية ديمًا. 

الزجاجية او استعماؿ البيوت الزجاجية والبالستيكية: مف الممكف استعماؿ البيوت  .1
البالستيكية النتاج الثمار في فصؿ الشتاء، وقد اثبتت امكانية نجاح ىذه العممية في 

 المحطات البحثية التابعة لكمية الزراعة ضمف المنطقة الوسطى مف العراؽ. 
يتـ اجراء عمميات الخدمة مف ترقيع وخؼ وري وعزؽ وكما ىو متعارؼ عميو في عممية انتاج 

 محاصيؿ الخضر. 

 االزىار في نبات البطيخ: 

 موقع االزىار طبيعة االزىار
Andromonoecious  )عمى نفس النبات االزىار المذكرة )بشكؿ مجاميع في اباط االوراؽ

)جانبيا عمى االفرع القصيرة(،  perfect flowerواالزىار الكاممة 
عمى العقد السفمى توجد االزىار المذكرة وعمى العقد العميا تحمؿ 

% مف االزىار تصؿ لمرحمة 21ىار المذكرة والكاممة. )فقط االز 
 (.Anthesis stageالتفتح 

 

 

 عقد الثمار
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ثمار عمى النبات سيتوقؼ عقد الثمار االضافية ويستمر ىذا الحاؿ  0-2: بعد عقد مالحظة
 Rosaثمرة ثـ يتوقؼ العقد وىكذا، اطمؽ عمييا العالـ  2-6أسبوع تمييا فترة تعقد فيو  0-2حتى 

 دورة. 0-2بالدورة وفي نبات البطيخ يوجد 

 التغييرات التي تحدث في ثمار البطيخ عند النضج

و وسط  Stem endزيادة نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية )تكوف قميمة في النياية الساقية  .6
اعمى مف  Blossom endاو مركز الثمرة اعمى مف طرفي الثمرة اما في النياية الزىرية 

 الطرؼ االخر(.

 زيادة مجموع السكريات .2

 زيادة الكثافة النوعية لمعصير .0

تقدـ العمر تستيمؾ السكريات المختزلة وتتحوؿ الى  انخفاض السكريات المختزلة )مع .8
سكروز ومع تقدـ عمر الثمار يزداد السكروز بصورة ممحوظة( بعض االصناؼ مثؿ قطر 

 %.  60-4ال يمكف اف تجنى ما لـ تصؿ نسبة السكريات فييا  Honey Dewالندى او 

 التعريؽ الشبكي. تحوؿ لوف قشرة الثمرة مف الموف االخضر الى الموف االصفر مع ظيور .1

 طعـ المب يزداد حالوة مع تقدـ نضج الثمار. .1

كما تزداد ليونة الثمرة بتقدـ العمر ونجد اف الطرؼ الزىري يصبح لينًا ويستدؿ عمى نضج  .0
 مف ىذه الصفة. Inodorousثمار البطيخ المجموعة 

 قبؿ النضج فيما تنخفض بشدة عند نضج الثمار. Protopectinترتفع مادة  .4

 (Anthesis)تفتح االزهار 

 التلقٌح واالخصاب 

 المبٌض ٌنمو               عقد الثمار

 زهرة تعقد وتعطً ثمار والبقٌة تسقط فً مراحل مختلفة  ( 4-3)فقط 
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وتصمح لشحف ثمار البطيخ لالسواؽ البعيدة  Half Slipف عنؽ الثمرة نصؼ منفصؿ قد يكو  .0
او تاـ االنفصاؿ  Indorousوال تصمح ىذه الصفة الصناؼ البطيخ التي تعود لممجموعة 

Full Slip  عف الثمرة مع تكوف منطقة االنفصاؿAbscission layer  مف عالمات(
ونجد ارتفاع في السكريات وطعميا جيد مع  reticulatesالنضج( في مجموعة البطيخ 

 صالحية الثمار لمتسويؽ لممناطؽ القريبة. 

 شير. 651شير مف زراعة البذور وتنضج ويستمر جني الثمار حواؿ  8-0النضج: بعد 

: تكوف طبقة االنفصاؿ ، انفصاؿ عنؽ الثمرة، التعريؽ الشبكي ولوف القشرة، عالمات النضج
 ليونة الثمرة

 السكريات التغير في 

 العائمة القرعية 

 الرقي 

 Citrullus vulgaris سابقا            Citrullus lanatusاالسم العممي 

  watermelonاالسم االنكميزي 

 الموطف االصمي:

ينمو نبات الرقي المناطؽ بريا في المناطؽ الرممية الجافة في جنوب افريقيا خاصة في صحراء 
Kalahari. 

 تأثير العوامل البيئية 

يعد الرقي مف الخضراوات الحساسة لمبرودة ويتطمب موسـ نمو طويؿ ودافئ عمى اف ال يقؿ 
ـ لمدة اربعة اشير، اف المجاؿ المنتسب إلنبات بذور الرقي بيف 0 20درجة الحرارة الشيرية عف 

الرقي، وال يحدث ـ تعد افضؿ درجة حرارة إلنبات بذور 0 01ـ عمما اف درجة حرارة 0 26-01
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ـ، اما افضؿ درجة حرارة لنمو نباتات 0 80ـ او اعمى مف 0 61انبات في درجة حرارة اقؿ مف 
 ـ وتقؿ سرعة النمو بإنخفاض درجة الحرارة عف ذلؾ.0 24الرقي 

ـ يؤدي الى فشؿ نمو االوراؽ الفمقية واالوراؽ 0 20اف تعريض بادرات الرقي لحرارة اقؿ مف 
 منبات في تكويف الكموروفيؿ بصورة طبيعية.الحقيقة االولى ل

: الترب الرممية المزيجية الخصبة الجيدة الصرؼ ىي المفضمة لزراعة الرقي التربة المالئمة
وينجح في الترب الثقيمة شرط اف تكوف جيدة الصرؼ، وتستعمؿ الترب الخفيفة لغرض التبكير 

( وىذا ال يعني pH=5عؿ الحامضي )في زراعة الرقي، وينمو جيدا في الترب ذات درجة التفا
انيا المفضمة لنمو نبات الرقي اال انو يقاوـ درجة التفاعؿ الحامضي، وتعالج الترب الحامضية 

 Lime (CaCO3 ،CaO.)باضافة مادة 

 لنبات الرقي Sex Expressionوالتعبير الجنسي  Sex ratioاالزىار والنسبة الجنسية    

أي تحمؿ االزىار المؤنثة والمذكرة عمى نفس  Monoeciousمعظـ ازىار الرقي احادية الجنس 
النبت، وفي بعض االصناؼ قد توجد ازىار احادية الجنس وازىار خنثى، ونسبة االزىار المذكرة 

ينتج  وتتفاوت حسب الصنؼ ودرجة الحرارة والفترة الضوئية وخصوبة التربة،  1:7الى المؤنثة 
زىرة مؤنثة، لكف ال تزداد عدد الثمار الجيدة التي يكونيا نبات الرقي عف  80الرقي حوالي  نبات

 ثمار وبالرغـ مف العدد الكبير لالزىار االنثوية اال اف عدد االزىار الذكرية اعمى بكثير. 1

 وتتأثر النسبة الجنسية في نبات الرقي بالعوامؿ االتية:

 ر المؤنثة عند المعامالت بالمواد االتية: تزداد نسبة االزىامنظمات النمو .1

 IAA  6-ممغـ لتر 10بتركيز. 

 Ethaphon  6-ممغـ لتر 210بتركيز. 
 Kinetin  6-ممغـ لتر 10بتركيز. 
 CCC  6-ممغـ لتر 210بتركيز. 
 GA3  يؤدي الى زيادة عدد االزىار المذكرة( 6-ممغـ لتر 10بتركيز( 
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: تزداد االزىار المذكرة الى نسبة االزىار المؤنثة عند تعرض نبات الرقي الفترة الضوئية .1
ساعات فيما تزداد االزىار المؤنثة الى المذكرة عند التعرض  4الى فترة ضوئية مقدارىا 
ساعة، كما تزداد االزىار المؤنثة عند تعريض بادرات الرقي  61الى فنرة ضوئية مقدارىا 

ـ وفترة 0 61تيف الفمقيتيف او بداية تكوف الورقة الحقيقة لحرارة في بداية طور انفراج الورق
 ساعات يوميا لمدة اسبوعيف.  4ضوئية مقدارىا 

 عقد ثمار الرقي يتأثر بالعوامل االتية:

ينتج نبات الرقي الثمار في دورات ويؤدي عقد احدى ازىار نبات الرقي الى وقؼ عقد أي زىرة 
مو الطبيعي بعد ذلؾ، ويالحظ انخفاض عقد الثمار عند اخرى ولمدة اسبوع ثـ يستمر الن

انخفاض درجة الحرارة ويعود السبب في ذلؾ الى ضعؼ تفتح المتوؾ وقمة نشاط الحشرات 
 الممقحة في مثؿ ىذه الظروؼ.

 التموف في ثمار الرقي

 الػ ، وزيادة صبغةCaroteneوالػ  Lycopenاف الموف الداخمي لثمار الرقي يعود الى صبغتي الػ 

Lycopen  تؤدي الى جعؿ لوف لب الثمرة احمر داكف، ويالحظ اف ىذه الصبغة تختفي في
، انسب درجة حرارة لظيور صبغة الػ Caroteneاالصناؼ الصفراء ويوجد فقط صبغة الػ 

Lycopen  ـ بينما يقؿ تكوينيا عند ارتفاع درجة الحرارة عف ذلؾ المدى.0 00-20بيف 

 موعد الزراعة

 موعد الزراعة طريقة الزراعة المنطقة
شماؿ  –وسط العراؽ 

 العراؽ )عدا الجبمية(
زراعة البذور مباشرة في التربة )بعد زواؿ 

 االنجماد(
 اوائؿ شير اذار

 

 .6-كغـ ىكتار 251-2كمية البذور: 
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ـ ويتـ تعيير التربة قبؿ 8-0طريقة الزراعة: عمى جية واحدة مف المساطب والتي تكوف بعرض 
سـ، يتـ اجراء عمميات 00-10، المسافة بيف نبات واخر  6-بذرة حفرة 1-8وتوضع  الزراعة

الخدمة كالترقيع والخؼ )لغرض الحصوؿ عمى ثمار منتظمة الشكؿ واستبعاد الثمار الزائدة 
ثمار عمى النبات لضماف تجميع المواد الغذائية في عدد قميؿ  0-2والغير جيدة وعادة يتـ ترؾ 

 ؽ والري والتسميد. مف الثمار( والعز 

 النضج

يوـ مف الزراعة حسب الصنؼ وموعد الزراعة ولذا يصعب تحديد  620-00تنضج الثمار بعد 
نضج الثمار قبؿ قطفيا، ويصعب عمى الشخص العادي تحديد درجة النضج ومف غير الصحيح 

 االعتماد عمى حجـ الثمرة فقط

 عالمات النضج 

 الموف االبيض الى الموف االصفر الفاتح. تموف قشرة الثمرة المالمس لمتربة مف .6

صوت معدني رناف عند الطرؽ عمى الثمرة الناضجة وصوت مكتوـ لمثمار غير  .2
 الناضجة.

 جفاؼ المحالؽ المقابؿ لعنؽ الثمرة. .0

 تصمب القشرة الخارجية لمثمرة المالمسة لسطح التربة فال يمكف خدشيا بسيولة. .8

 عمييا براحتي اليد لمداللة عمى نضج الثمرة.سماع صوت تمزؽ االنسجة عند الضغط  .1

 
 قرع الكوسة 

    Summer squashاالسم االنكميزي   

 Cucurbitaو  .Cucurbita moscata  Lو       .Cucurbita pepo L   االسم العممي

maxima L. 
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وبعض اصناؼ القرع   C. pepoجميع اصناؼ القرع الكوسة )مال احمد و الشجر( الى النوع 
، مف  C. maximaو  C. moscataالعسمي اما اصناؼ القرع العسمي فيعود الى النوع 

الخضراوات المنتشرة زراعتيا في العراؽ في فصؿ الربيع وفي فصؿ الخريؼ، كما انتشرت 
زراعتيا في فصؿ الشتاء داخؿ المنشآت المحمية، يستيمؾ الجزء الثمري غير الناضج، وتحتوي 

% مف السكر ومواد بروتينية وعناصر معدنية مثؿ الحديد والفسفور 1ىا عمى نسبة تقدر بثمار 
، اما بذوره فتحتوي عمى نسبة عالية مف Cو  B2و  B1و  Aونسب ال بأس بيا مف فيتامينات 

 % مف وزف البذرة.81الزيت تصؿ الى 

 :االصمي الموطن

 .C. pepo L. C. moscata  L. C. maxima L جنس القرع
 آسيا امريكا  امريكا  الموطف االصمي

: يعد نبات القرع مف المحاصيؿ الصيفية وينمو جيدا في االجواء المعتدلة المناخية الظروف
ـ وال يتحمؿ االنجماد ويتحمؿ القرع العسمي ارتفاع درجات الحرارة، 0 20-61بدرجة حرارة بيف 

ويؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية الى انتشار االمراض الفطرية، في ظروؼ العراؽ تزرع نباتات 
القرع في عروتيف ربيعة والتي غالبا ما تموت نباتاتيا عند تعرضيا الى ارتفاع درجة الحرارة عند 

روة خريفية تموت نباتاتيا عند تعرضيا الى انخفاض درجة الحرارة وبدء ابتداء فصؿ الصيؼ وع
الصقيع في اواخر فصؿ الخريؼ، يعد نبات القرع مف النباتات المحبة لمضوء وال تنو وتعطي 
حاصؿ اقتصادي عند زراعتيا في االماكف المظممة، وتعد الترب المزيجية الغنية بالمواد العضوية 

 مف افضؿ الترب لزراعة نبات القرع. 051-151ة تفاعؿ الجيدة الصرؼ وذات درج

يتكاثر جنسيا بوساطة البذور وتزرع مباشرة في الحقؿ الدائـ او بطريقة طرائق زراعة القرع: 
سـ 80ـ وبمسافة 651عمى مساطب بعرض  jiffy-potsالشتؿ عند زراعة البذور في اقراص الػ 

ـ، اما القرع 0تي المساطب التي تكوف بعرض بيف نبات واخر وعمى جية واحدة فقط او عمى جي
سـ بيف نبات وآخر، وتتـ 600-00أمتار وبمسافة  8-0العسمي فيزرع عمى مساطب بعرض 

الزراعة عند مستوى ري التعيير وعمى الثمث العموي لحافة المسطبة وتتـ الزراعة في شير اذار 
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عية وفي شيري نيساف وايار لزراعة لممنطقة الوسطى وشير نيساف لممناطؽ الشمالية لمعروة الربي
القرع العسمي، وفي بداية شير ايموؿ لمعروة الخريفية، وفي شير تشريف االوؿ وتشريف الثاني 
لمزراعة في المنشآت المحمية، ويراعى االعتداؿ في الري لتجنب االمراض الفطرية وتروى التربة 

 ية.بصورة متقاربة في االجواء الحارة وفي حالة الترب الرمم

االزىار: معظـ اصناؼ نبات القرع احادية المسكف أي تحمؿ االزىار المذكرة واالزىار المؤنثة 
عمى نفس النبات وعادة تكوف االزىار مفردة في اباط االوراؽ وغالبا ما تكوف االزىار المذكرة 

 IAAو  Ethelاكثر االزىار المؤنثة، ومف الممكف زيادة عدد االزىار المؤنثة برش النباتات بالػ 
تكوف االزىار عمى العقد السفمى مذكرة  Acornواضافة السماد النتروجيني، في صنؼ القرع 

وغير كاممة التكويف غالبا ما تجؼ بع اف تنمو قميال وتسقط في المراحؿ االولى مف بدء النمو 
تيادية ثـ تمييا ازىار مذكرة اعتيادية اما في وسط النبات فيكوف النبات ازىار مذكرة ومؤنثة اع

تظير ازىار انثوية كبيرة وازىار مذكرة ضامرة وفي العقد العميا تظير ازىار مؤنثة مف الممكف اف 
 تعقد عذريا اذ يتضخـ المبيض لتمؾ االزىار ولو المقدرة عمى انتاج الثمار العذرية.

اعة يوـ مف الزراعة، اعتمادا عمى موعد االزر  00-80: يتـ جمع الثمار بعد والحصاد النضج
أياـ  0-1ثمار او  0-2أشير وتجمع الثمار كؿ  0-2والصنؼ، ويستمر جمع المحصوؿ 

اعتمادا عمى الصنؼ ورغبة المستيمؾ )المستيمؾ العراقي يفضؿ الثمار الصغيرة الحجـ(، اما 
أشير وال تجمع الثمار اال بعد النضج التاـ وذلؾ  1-8نضج ثمار القرع العسمي فتكوف بعد 

وتصمب قشرتيا وتغير لونيا الى االصفر او البرتقالي ويكوف طعميا حمو المذاؽ باكتماؿ حجميا 
 ونكيتيا جيدة ومف الممكف تخزينيا لفترة طويمة. 

 
 

 Leguminosaeالعائمة البقولية     
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نوع  20نوع ولكف النوع المزروع ال يزيد عمى  200)ويعود اليو اكثر مف   Phaseolusالجنس 
 منيا:

 .Phaseolus vulgaris Lالفاصوليا العادية  

 .Phaseolus lunatus Lفاصوليا ليما 

  .Phaseolus acutifolius var. Latifolius, Freemاالسـ العممي      Teparyفاصوليا 

   .Phaseolus coccineus Lاالسـ العممي                           Multiflorusفاصوليا 

 ( Phaseolus multiflorus)سابقًا                                                         

تزرع الفاصوليا مف اجؿ قرونيا الخضراء او البذور الخضراء او البذور الجافة وتعمؿ الفاصوليا 
كونيا مف محاصيؿ العائمة البقولية عمى تحسيف خواص التربة الكيميائية والحيوية، تتميز البذور 

 تفاع محتواىا مف الكربوىيدرات والبروتينات الجافة بار 

 غـ مف قروف الفاصوليا الخضراء 600جدوؿ يبيف محتوى             

 التركيز المكوف التركيز المكوف التركيز المكوف
 ممغـ0511 كالسيوـ غـ258 بروتيف غـ4450 ماء 

 ممغـ 0500 ثياميف وحدة دولية A 100فيتاميف  ممغـ C 62فيتاميف 
   ممغـ0518 نياسيف 0566 رايبوفالفيف

 

 الموطف االصمي: عمى االغمب جنوب امريكا.

ـ انسب درجة إلنبات بذور الفاصوليا، وتنخفض نسبة 0 21الظروؼ البيئية: تعد درجة حرارة 
ـ او ادنى منيا، انسب درجة حرارة لمنمو تتراوح 0 4االنبات بإنخفاض درجة الحرارة وتتوقؼ عند 

ـ، تحتاج نباتات الفاصوليا الى اربعة اشير خالية مف الصقيع كي تصؿ الى 0 0054-6450بيف 
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النضج وتتأثر النباتات كثيرا بأرتفاع درجة الحرارة كما ىو الحاؿ عند تعرضيا لمصقيع، فعند 
ـ ال تعقد االزىار واذا ما تكونت القروف تكوف اما خالية 0 01ارتفاع درجة الحرارة الى اكثر مف 

او قميمة البذور، وتنخفض نسبة العقد وتنخفض جودة القروف المتكونة كثيرًا عند مصاحبة الحرارة 
المرتفعة لتكويف البراعـ الزىرية في فترة التزىير، وال تتكوف القروف عند نمو النباتات في درجة 

 ـ.081-61لكف ترتفع نسبة العقد عندما ترتفع الحرارة لتكوف بيف ـ و 0 81ـ او 0 60حرارة 

التربة: تفضؿ نباتات الفاصوليا الترب الثقيمة جيدة الصرؼ الخالية مف االمالح )الفاصوليا مف 
اكثر محاصيؿ الخضر حساسية لممموحة( كما باالمكاف زراعة نبات الفاصوليا في العديد مف 

 الطينية.  انواع الترب مف الرممية الى 

 : تتـ بالبذور وتتـ زراعتيا في الحقؿ الدائـ مباشرة.التكاثر طريقة

: بعد اجراء عمميات اعداد التربة لمزراعة، يتـ زراعة البذور في مروز تبعد عف الزراعة طريقة
بذرة وتخؼ الحقًا الى نبات  0-2سـ توضع فييا 20سـ وفي جور تبعد عف بعضيا 40بعضيا 
 واحد.

 : الخدمة عمميات

ال تروى نباتات الفاصوليا اال بعد ظيور البادرات عمى سطح التربة، الف الري الزائد قبؿ  .6
االنبات يؤدي الى تعفف البذور وضعؼ االنبات كما اف النباتات تتعفف في الرطوبة 

 الزائدة، وتعد نباتات الفاصوليا حساسة لمعطش والري الزائد.
ي الى اصفرار اوراؽ النباتات وقمة المحصوؿ وسقوط الرطوبة الزائد )الري الغزير( يؤد .2

 االزىار و القروف الصغيرة.

يـو اعتمادا عمى نوع التربة ودرجة حرارة  61-4يتـ ري الفاصوليا عمى فترات تتراوح مف  .0
 الجو.

لضماف النمو الجيد وزيادة كمية الحاصؿ يجب االعتناء بالري وتجنب الري الغزير قرب  .8
 لتعفف القروف السفمى وزيادة النمو الخضري وتأخير النضج. نياية الموسـ منعاً 
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: نظرًا لكوف نباتات الفاصوليا مف نباتات العائمة البقولية فالجزء الكبير مف النتروجيف التسميد
الذي تحتاجو النباتات ستحصؿ عميو مف النتروجيف الجوي الذي تثبتو البكتريا التعايشية المثبتة 

تات الفاصوليا وخاصة عف الزراعات المتقاربة لالضافات النتروجينية لمنتروجيف، تستجيب نبا
 لكوف نباتات الفاصوليا مف البقوليات غير النشطة.     

: يختمؼ موعد جمع محصوؿ الفاصوليا اعتمادا عمى الغرض مف المحصول وجمع النضج
 زراعتيا

 موعد الحصاد الغرض مف الزراعة

الحصوؿ عمى القروف 
 الخضراء

قبؿ بموغ القروف حجميا الكامؿ وقبؿ كبر حجـ البذور )ترؾ القروف 
يؤدي الى انخفاض جودة القروف وظيور االلياؼ( تجمع مرة كؿ 

-2يـو مف الزراعة لالصناؼ القصيرة )يؤخذ منيا 10-10اسبوع بعد 
يوـ في االصناؼ الطويمة ويستمر جمع  40-00جنيات( و  0

 اشير. 0-6المحصوؿ فييا 
ؾ البذور استيال

 الخضراء 
تترؾ القروف حتى تصؿ الى الحجـ الكامؿ وقبؿ اف تصبح البذور 

 جافة

 استيالؾ البذور الجافة

تترؾ النباتات حتى تجؼ اغمب القروف ويتـ جمع المحصوؿ وتقطع 
النباتات بالكامؿ )االصناؼ الطويمة ال تجؼ في موعد واحد فيؤخذ 

امؿ البذور الجافة بعد تماـ منيا المحصوؿ عمى دفعتيف او ثالث( وتع
لقتؿ السوس ومنع تسوس البذور في  CSO2الجفاؼ والتنظيؼ ب

 المخازف.
)اعتمادا عمى موعد الزراعة وطريقة الزراعة والصنؼ  6-طف قروف خضراء 4-8: االنتاج

-6200)عمى جية واحدة مف المرز( و  6-كغـ ىكتار400-100وخصوبة التربة( و 
 جيتي المرز(. )عمى  6-كغـ ىكتار6100

االزىار بيضاء مصفرة او بنفسجية مزرقة، والتمقيح ذاتي اذ تنتشر حبوب المقاح والتمقيح:  االزهار
قبؿ تفتح الزىرة وتحدث نسبة مف التمقيح الخمطي اعتمادا عمى الصنؼ وحالة النمو والظرؼ 

 البيئي السائد ووجود الحشرات.
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ؼ القصيرة( او غير محدودة النمو )االصناؼ اصناؼ الفاصوليا اما محدودة النمو )االصنا
 الطويمة(، ما االختالؼ بينيما؟؟؟      

 Leguminosaeالعائمة البقولية     

 وتتبعو عدة انواع اىميا Vigna الجنس

 walp Vigna unguiculata L. spp. Unguiculataالموبيا العادية االسـ العممي  .6

 (Vigna sinensis Savi)سابقًا 
 walp Vigna unguiculata L. spp. Sesquipedalisالييميونية الموبيا  .2

: يسود االعتقاد اف افريقيا الوسطى ىي الموطف االصمي لزراعة الموبيا وتنمو االصمي الموطن
 جيدا في المناطؽ الحارة والحارة المعتدلة.

استعماؿ بذورىا اما خضراء او جافة وفي العديد مف البمداف  : تزرع الموبيا الجؿاالستعماالت
تستعمؿ كغذاء لمماشية واحيانا تستعمؿ لتحسيف خصوبة التربة، وتعد الموبيا مف البقوليات الغنية 

 بالمواد الغذائية واىميا البروتيف والنشا والمعادف.

ـ وتالئميا درجات الحرارة 020: تحتاج الموبيا الى درجاتحرارة مرتفعة حوالي الظروف البيئية
السائدة في اشير ايار وحزيراف وتموز، اذ تنتشر زراعتيا في تمؾ االشير بسبب انخفاض 
الرطوبة الجوية النسبية مما يؤدي الى عدـ انتشار امراض الصدأ التي تصاب فييا النباتات 

الباردة ويؤدي وتؤدي الى ضعؼ النمو وقمة المحصوؿ، ال تنمو نباتات الموبيا في االجواء 
 الصقيع الى اضرار تصؿ الى قتؿ النبات.

: جميع انواع الترب اال الترب الغنية بالمواد الغذائية وخاصة النتروجيف تؤدي الى زيادة التربة
 النمو الخضري لمنبات وقمة الحاصؿ، تتحمؿ الموبيا مموحة التربة بدرجة اكبر مف بقية البقوليات.

 المكاف الدائـ. : بالبذور فيطريقة التكاثر

 : كما في الفاصوليا.طريقة الزراعة
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 : موعد الزراعة

نيايتو )عدـ التأخير عف ذلؾ الموعد  –لغرض انتاج البذور الجافة يتـ زراعة البذور في اذار 
 لغرض انتاج البذور الجافة ألنو يؤدي الى قمة الحاصؿ

تكوف االزىار، والري الغزير : عمى فترات متباعدة كونو يساعد عؿ تعمؽ الجذور حتى الري
 يؤدي الى اصفرار االوراؽ وضعؼ النمو ويجب عدـ تعريض النباتات لمتعطيش.

 النضج وجمع المحصوؿ: 

 موعد الحصاد الغرض مف الزراعة
الحصوؿ عمى القروف 

 الخضراء
-10تجمع القروف الخضراء قبؿ تكويف البذور، مرة كؿ اسبوع بعد 

 اشير. 0-2جمع المحصوؿ فييا يـو مف الزراعة ويستمر 00

 المحصوؿ الجاؼ

تجمع القروف عندما تجؼ عمى النباتات ويتـ جمع المحصوؿ دفعة او 
دفعتيف اذ ال تنضج القروف عمى النباتات مرة واحدة وتترؾ النباتات 

أشير مف  1-051حتى تجؼ في مكاف مشمس، تحتاج الموبيا 
 الزراعة حتى نضج القروف.

 .     6-كغـ بذور ىكتار 6100-6200)قروف خضراء(،  6-ىكتارطف  1-8: المحصول

: بيضاء مصفرة وقد تكوف بنفسجية فاتحة، التمقيح الذاتي ىو السائد وتحدث االزهار والتمقيح
 نسبة مف التمقيح الخمطي بوساطة الحشرات. 

 

 

 Malvaceaeالعائمة الخبازية           

 الحموةمف نباتات ىذه العائمة الباميا والذرة 

   .Abelmoschus esculentus Lاالسم العممي                  Okraالباميا   
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الموطف االصمي: يعتقد اف موطف نبات الباميا في افريقيا االستوائية )تضـ الحبشة والسوداف 
وارتيريا وافريقيا ومصر حاليًا(، وانتشرت زراعتيا مف الحبشة الى شماؿ افريقيا ومنطقة شرؽ 

 االبيض المتوسط وشبو الجزيرة العربية واليند.البحر 

القيمة الغذائية: يعد نبات الباميا مف الخضراوات المضمة لدى المستيمؾ العراقي والعربي، وتنتشر 
زراعتيا في معظـ بمداف الوطف العربي، وثماره )القروف غير الناضجة( غنية بالرايبوفالفيف 

ـ، كما تعد متوسطة المحتوى مف الكربوىيدرات والفسفور والنياسيف ومحتواىا النسبي مف الكالسيو 
)حامض االسكوربيؾ( وتستعمؿ قروف الباميا في الطيي والتي تحتوي  Cوفيتاميف  Aوفيتاميف 

(  وتؤكؿ مع البذور واالوراؽ والنموات الحديثة الغضة، وتعد Mucilagesعمى مادة مخاطية )
نيا في العديد مف الصناعات منيا صناعة الحباؿ البذور مصدرا لمزيوت والبروتيف وتدخؿ سيقا

 واالكياس والورؽ وذلؾ مف السيميموز.

: تعد الباميا مف المحاصيؿ الصيفية التي تحتاج الى موسـ نمو دافئ وطويؿ اذ البيئية الظروف
 02- 28ـ ويتراوح المجاؿ الحراري إلنبات البذور بيف 0 61ال تنبت البذور في حرارة اقؿ مف 

ـ اذ يكوف النمو غزير والحاصؿ اقتصادي، ويؤدي 0 01-00الئـ النبات المجاؿ الحراري ـ، وي0
ـ، لفترة طويمة الى زيادة ارتفاع النبات وتأخير االزىار، فضاًل عف 0 01ارتفاع الحرارة اعمى مف 

زيادة معدؿ التنفس ونقص المحصوؿ وسرعة تميؼ القروف المتكونة، في حيف يؤدي التعرض 
رد الى بطئ النمو وتقـز النباتات ضعؼ االزىار واالثمار وتكوف الثمار منبعجة وغير لمجو البا

منتظمة الشكؿ، وتتأثر النباتات بشدة عند تعرضيا لمصقيع وال تنمو النباتات جيدا في المناطؽ 
ذات الموسـ القصير ذات الميؿ البارد نسبيًا ونعد الباميا مف النباتات المحبة لمضوء وال تنجح 

 اعتيا مطمقا في الظؿ اذ يتأخر االزىار ويبطئ نضج المحصوؿ.زر 

التربة المالئمة: تعد التربة الخصبة الغنية بالمادة العضوية جيدة الصرؼ مف انسب الترب 
لزراعة الباميا، بالرغـ مف انيا تزرع في الترب الرممية، كونيا تجؼ بسرعة مما يزيد مف سرعة 

ات الجني اذ يحتاج نبات الباميا الى الجني اليومي في الجو نضج الثمار وبالتالي زيادة عممي
 .pH 151-151الحار، وتجود الباميا في الترب ذات درجة التفاعؿ 
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مواعيد الزراعة: تزرع الباميا مف شير اذار حتى حزيراف بالنسبة لمزراعة المكشوفة، اما بالنسبة 
 ر شباط.لمزراعة المحمية ولغرض التبكير في االنتاج تزرع في شي

 طرائق التكاثر وطريقة الزراعة:

-01تتكاثر الباميا بوساطة البذور والتي تزرع مباشرة في الحقؿ، تزرع البذور في مروز بعرض  
سـ 00سـ ويتوقؼ عرض الخط عمى الصنؼ المستخدـ، توضع البذور في جور بمسافة 620

لالصناؼ ذات النمو الخضري سـ بالنسبة 10-81بيف جورة واخرى لالصناؼ القصيرة ومسافة 
 الكبير ومف الممكف اف تزرع في سطور داخؿ احواض.

الري: بالرغـ مف اف نباتات الباميا تتحمؿ الجفاؼ اال اف انتظاـ الري يؤدي الى استمرار النمو 
% مف التبخر السطحي 10الخضري واالزىار واالثمار ووجد اف االعتداؿ في الري بما يعادؿ 

 ، قياسا بنسب الري االخرى )االعمى واالقؿ(.اعطى اعمى محصوؿ

تعد االزىار والقروف الحديثة الصغيرة ىي االكثر حساسية لنقص الرطوبة االرضية، ونظرًا الف 
النبات يستمر في االزىار وعقد القروف ابتداءًا مف االسبوع الثامف بعد الزراعة، لذا يتعيف استمرار 

 اء الموسـ.انتظاـ الري مف ذلؾ الوقت وحتى انتي

يوـ مف الزراعة حسب الصنؼ  10-10النضج والحصاد: يتـ البدء بحصاد قروف الباميا بعد 
أشير حسب الظروؼ البيئية  0-2ودرجة الحرارة السائدة في المنطقة ويستمر الحصاد لمدة 

السائدة. تجمع القروف وىي صغيرة وقبؿ اف تتخشب وقبؿ اف تبمغ البذور نصؼ حجميا 
أياـ مف التمقيح في االصناؼ االمريكية التي تؤكؿ ثمارىا وىي  1-8كوف ذلؾ بعد الطبيعي، وي

كبيرة، واقؿ مف ذلؾ في االصناؼ المحمية التي تؤكؿ ثمارىا وىي صغيرة وتجرى عممية الحصاد 
في الصباح الباكر لسببيف ىما سيولة الحصاد اذ ال تعرقؿ اشواؾ الباميا الجني مثمما ىو الحاؿ 

يسيؿ عممية بيعيا مبكرًا في الصباح كما يقؿ الفقد عند الجني صباحًا واحتفاظ  ظيرًا ولكي
 القروف بجودتيا مدة اطوؿ ما يقؿ الفقد في القروف عند جنييا مبكرًا.
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سـ واالصناؼ 620-00االصناؼ: تختمؼ اصناؼ الباميا فيما بينيا منيا االصناؼ القصيرة مف
ولوف ومممس وطوؿ القروف وبعضيا مضمع سـ، وتختمؼ في شكؿ 280-640الطويمة مف 

واخرى ممساء ويتدرج الموف مف االبيض الكريمي الى االخضر الداكف وقد تكوف القروف شوكية 
 او ممساء ومف االصناؼ بترا وبتيرة والموصمية. 

التخزيف: تعد الباميا مف الخضراوات سريعة التمؼ، اذ ال تخزف اال لفترات قصيرة لحيف تحسف 
واىـ مظاىر فقداف الجودة في قروف الباميا بعد الحصاد ىي الذبوؿ وفقداف الغضاضة  االسعار،

 وتحمؿ الكموروفيؿ.

 
    

 Convolvulaceaeالعائمة العميقية    

  .Ipomea balata Lamاالسم العممي         Sweet potatoالبطاطا الحموة   

التي تضـ العديد مف االنواع والتي غالبا ما  تعد نباتات البطاطا مف اىـ نباتات العائمة العميقية
 تنمو في المناطؽ الحارة مف العالـ.

 الموطف االصمي:  

يعتقد اف الموطف االصمي ىو امريكا االستوائية، اذ كانت النباتات تستعمؿ كغذاء منذ القدـ اذ 
اليا في عرفت في حضارات مصر والصيف وبابؿ واليند واليوناف والروماف، وتنتشر زراعتيا ح

المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية وتوجد في افريقيا واليند والصيف والياباف والمناطؽ االستوائية 
في االمريكيتيف وجنوب الواليات المتحدة ويعود السبب في انتشارىا ىذا لكونيا مف النباتات 

ا لـ تنتشر واقتصر ـ اال اني6018المتحممة لدرجة الحرارة العالية، وقد زرعت في العراؽ عاـ 
 انتشارىا عمى المحطات البحثية.
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: تدخؿ في الصناعة الستخراج الطحيف والنشا والكموكوز استعماالت واهمية البطاطا الحموة
والكحوؿ االثيمي وكحوؿ البيوتيؿ واالسيتوف، ونظرًا لكوف الجزء المستيمؾ مف البطاطا الحموة 

لية مف النشا والسكر ونسبة ال بأس بيا مف البروتيف الجذور الدرنية والتي تحتوي عمى كميات عا
وبعض المعادف وتستيمؾ الجذور بعد شوائيا، وباالمكاف استعماؿ الجذور والمجموع  Aوفيتاميف 

 الخضري كعمؼ لمحيوانات.

تعد البطاطا الحموة مف المحاصيؿ الصيفية اذ يحتاج النبات لموسـ نمو طويؿ  الظروف البيئية:
مرتفعة لغرض زيادة محتوى الجذور مف النشا، كما يتطمب موسـ خاؿ مف ودافئ وحرارة 

أشير، وال تنجح زراعتيا في المناطؽ التي يقؿ موسـ النمو الدافئ  1-8االنجمادات لمدة تصؿ 
 شير.8فييا عف 

ـ، عمى اف ال تقؿ درجة 0 01-00أشير بدرجة حرارة بيف 1-8يتـ انتاج محصوؿ جيد بعد 
 ـ.020حرارة الميؿ عف 

يتحمؿ نبات البطاطا الحموة العطش اكثر مف بقية الحضراوات وقد ينتج محصوؿ ال بأس بو في 
ريات وبكميات  4-8المناطؽ القاحمة، اما افضؿ حاصؿ فيكوف بعد اف يحصؿ النبات عمى 

 .6-ممـ ماء موسـ100-810كافية بما يوازي 

محصوؿ البطاطا الحموة ذات درجة التفاعؿ  : الترب المزيجية مالئمة النتاجالتربة المالئمة
، اما انتاج النبات في الترب الطينية الثقيمة فتكوف صمبة وغير منتظمة الشكؿ وغير 152-150

 صالحة لالنتاج، وال يجب زراعتيا في الترب المالحة اذ اف البطاطا الحموة حساسة لممموحة.

 التسميد 

 يف و الفسفور والبوتاسيوـ.يحتاج نبات البطاطا الحموة عناصر النتروج -

 اضافة النتروجيف بكميات كبيرة تؤدي الى انتاج جذور طويمة ورفيعة. -

 اما انخفاض كمية البوتاسيـو عف الحد المطموب يؤدي الى انتاج جذور مشوىة. -

 اما التسميد البوتاسي العالي فيؤدي الى انتاج جذور جيدة ومنتظمة النمو. -
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 الحاصؿ. اضافة الفسفور تؤدي الى زيادة -

وال يفضؿ اضافة التسميد العضوي ألنو يؤدي الى انتاج جذور قميمة العدد كبيرة الحجـ  -
 غير منتظمة الشكؿ.

 كما ينتج عنو زيادة في حجـ المجموع الخضري عمى حساب نمو الجذور الخازنة. -

 تؤدي االضافات العضوية الى االصابة باالعفاف وحفار الجذور الخازنة. -

 طرائؽ التكاثر:
ترؾ قسـ مف جذور المحصوؿ السابؽ في التربة ثـ يتـ استعماؿ العقؿ او الشتالت  .6

 الناتجة مف المحصوؿ السابؽ في فصؿ الربيع.

 استعماؿ الشتالت الناتجة مف زراعة جذور المحصوؿ السابؽ في تربة المشتؿ. .2

وسطة لغرض انتاج الشتالت ويفضؿ استعماؿ الشتالت المت 6-كغـ جذور800يحتاج اليكتار 
 الحجـ.

زراعة الجذور في المشتؿ في بداية اذار وتصبح جاىزة لمنقؿ في بداية شير  موعد الزراعة:
نيساف وتستمر فترة الشتؿ حتى اواخر حزيراف. وعند قمع الشتالت يعطي الجذر الدرني 

Mother Root  يوـ.61-60شتالت جديدة خالؿ 
سـ 00-20سـ وبتوفر الماء وبمسافة 40-01طريقة الزراعة: تزرع الشتالت في مروز بعرض 

بيف نبات واخر، ومف الضروري اجراء عممية الترقيع عند عدـ نجاح الشتالت بصورة غير 
 لضماف نجاحيا.  Rotted Cuttingعالية، ويتـ ذلؾ باستعماؿ شتالت جديدة او عقؿ مجذرة 

مف الطرؼ  : تنتج جذور البطاطا الحموة افرعProximal Dominanceالسيادة القاعدية 
القاعدي لمجذور )منطقة اتصاؿ الجذر بالساؽ( وتؤدي ىذه الظاىرة الى تقميؿ عدد الشتالت 
لمجذور المزروعة في المشتؿ، ولغرض كسر السيادة القاعدية ىذه وتحفيز انتاج شتالت مف 

 مناطؽ متعددة عمى الجذر الدرني يتـ معاممة الجذور بمنظمات النمو مثؿ:
- 2,4-D  6-مغـ لترم 60بتركيز. 

- Ethylene Chlorohydrin. 

- 2,4-T  6-ممغـ لتر 60بتركيز. 
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أشير مف الزراعة، اما دالئؿ النضج فتكوف بموغ  1-1: يتـ قمع الجذور الدرنية بعد النضج
الجذور الحجـ المناسب وجود الخدوش والجروح عمى الجذور الدرنية الناضجة تجؼ بسرعة عند 

 منيا ال تجؼ وتبقى سوداء ورطبة.تعرضيا لميواء وغير الناضجة 
 .6-طف ىكتار 02-28: الحاصل كمية
 
 

 الهميون 

 Asparagusاالسم االنكميزي 

  Asparagus officinalisاالسم العممي 

 Liliaceaeالعائمة 

زرع بيما منذ أكثر مف ألفي عاـ ، ووجد مرسوماً   اذعرؼ اليميوف منذ القدـ في أوروبا و آسيا 
عمى آثار قدماء المصرييف . ينمو اليميوف برياً  في أجزاء مف االتحاد السوفييتي و حوض البحر 

األبيض المتوسط و الجزر البريطانية وموطنو األصمي انجمترا، وىو موجود في روسيا وبولندا 
قبؿ الروماف وال تزاؿ التقنيات التي اتبعت مف قبميـ زرع اليميوف أوؿ ما زرعو مف ، واليوناف

 .ىذا المحصوؿزراعة مستخدمة حتى اليـو في 

 يزرع المحصوؿ ألجؿ سيقانو الصغيرة الغضة قبؿ أف تتفرع و التي تعرؼ باسـ المياميز
spears  ، اميز اليميوف عمى المكونات الغذائية التاليةغ مف مي 100يحتوي كؿ:  

كربوىيدرات ـ و غمم 2228بروتيف ـ و غمم 0217دىوف و Kcal 23طاقة ـ و غ 9224ماء 
ـ غمم 56فوسفور ـ و غمم 2صوديوـ ـ و غمم 273بوتاسيوـ ـ و غمم  Fiber 2,1ـ وغمم 4254
 C فيتاميفـ و غمم 0246زنؾ ـ و غمم 0287حديد ـ و غمم 18يوـ سمغنـ و غمم 21كالسيوـ و 

 B6 0,131 فيتاميفـ و غمم B2 0,128 فيتاميفـ و غمم B1 0.140 فيتاميفـ و غمم 13,2
 اليميوف مف الخضر الغنية بالنياسيف و الريبوفالفيف يعد و ـ غمم E 2 فيتاميفـ و غمم

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g4597/
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 الوصف النباتي

إنتاج محصوؿ اقتصادي اليميوف نبات عشبي معمر ويمكف أف تستمر المزارع المعتنى بيا في  
سنة و يفضؿ تجديدىا بعد ذلؾ ألنيا تبدأ بإنتاج مياميز رفيعة ممتوية و تكوف  20 - 15لمدة 

 تسنوا 10-5المزارع في أفضؿ سنوات إنتاجيا عادةً وىي بعمر 

 الجذور
تحؿ محمو الجذور السميكة الطويمة و صيراً  وال يعمر طويالً  قيكوف الجذر األولي لنبات اليميوف 

سـ أو أكثر في موسـ  90الخازنة . تنتشر ىذه الجذور في الظروؼ المناسبة لمنمو إلى عمؽ 
مسافة لسـ وتتعمؽ  180-120النمو األوؿ. ويزداد عدد الجذور سنويا و تنتشر جانبياً  لمسافة 

ي النمو إلى أجؿ بعيد و إذا أمتار طوالً ) ذلؾ ألنيا تستمر ف 3سـ و يصؿ بعضيا إلى  135
قطعت وقؼ نموىا( و تكوف كثيرة التفريع و تغطى الجذور المتشحمة بجذور ليفية ماصة تحتوي 

مف الجذور في الثالثيف  %35عمى الشعيرات الجذرية، وال تكوف ىذه الجذور متفرعة وتوجد 
ـ مف الجذور المحمية  925و سنتيمتراً  العموية مف التربة و قد قدر أف النبات الواحد يوجد بو نح

 .السميكة

تنمو الجذور المحمية مف الريزومات و يقوـ كالىما بتخزيف المواد الغذائية الالزمة لنمو البراعـ 
الجديدة سنويا. و يكوف معظـ الغذاء المخزف فييما عمى صورة سكريات غير مختزلة بينما يقؿ 

مخزف في الجذور المحمية و الريزومات عمى كثيراً  محتواىا مف النشا و قد وجد أف الغذاء ال
صورة مركبات عديدة التسكر ، تختمؼ كثيراً  في حجميا و في نسبة ما تحتويو مف فركتوز. و 

 % فركتوز في أكبر ىذه المركبات 90موكوز و ك% 10كانت النسبة 

  السيقان
ية فيي عبارة عف يحمؿ نبات اليميوف نوعيف مف السيقاف : أرضية و ىوائية أما السوؽ األرض

ريزومات تكوف متفرعة و متخشبة نوعاً  ما. توجد الريزومات تحت سطح التربة و يطمؽ عمييا 
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تنمو الجذور المحمية مف الجانب السفمي لمريزومات و تنمو  ( crown ) اسـ قرص أو تاج
 .البراعـ التي توجد عمييا معطيةً سوقاً ىوائية

تحصؿ البراعـ الجديدة النامية عمى غذائيا مف مخزوف الغذاء الذي يوجد في الريزومات و 
الجذور المحمية ، و تنمو ألعمى عمى صورة سوؽ لحمية أسطوانية الشكؿ يطمؽ عمييا اسـ 
المياميز و ىي التي يزرع ألجميا المحصوؿ و إذا تركت المياميز لتنمو فإنيا تستطيؿ كثيراً  و 

ـ( وتصبح متخشبة  221 – 1تكوف المجموع الخضري لمنبات الذي يصؿ ارتفاعو إلى )تتفرع و 
و متميفة و تمؾ ىي السوؽ اليوائية . تتفرع السوؽ اليوائية إلى أفرع رفيعة خضراء تشبو األوراؽ 

وىي التي تقوـ بعممية البناء الضوئي تخرج تفرعات السوؽ  cladophylls يطمؽ عمييا اسـ
  باط أوراؽ حرشفية صغيرة خالية مف الكموروفيؿاليوائية مف آ

تنمو الريزومات دائماً  في اتجاه أفقي و قد يموت بعضيا سنوياً  و ينمو غيرىا مف مستوى أعمى 
 . قميالً  منيا. أما السيقاف اليوائية فإنيا تموت في شتاء كؿ عاـ. و تتجدد سنوياً  في الربيع

 األوراق
 . خالية مف الكموروفيؿ تخرج مف آباطيا أفرع السوؽ اليوائية أوراؽ اليميوف صغيرة حرشفية

 األزهار و التمقيح 

توجد نباتات مذكرة و أخرى مؤنثة في اليميوف أي أنو نبات وحيد الجنس ثنائي المسكف و تحمؿ 
األزىار سواء كانت مذكرة أو مؤنثة مفردة أو في مجاميع مف زىرتيف أو أكثر. تحتوي الزىرة 

أسدية كاممة و مبيض أثري و تحتوي الزىرة المؤنثة عمى متاع كامؿ و طمع أثري  6ى المذكرة عم
 . تكوف األزىار متشابية في بداية تكوينيا ثـ تتميز إلى مذكرة و مؤنثة حسب جنس النبات

ازىار اليميوف صغيرة صفراء مخضرة واالزىار في مجاميع، والتمقيح الخمطي ىو السائد والثمار 
صغيرة خضراء الموف وتتموف باالحمر عند النضج وتحتوي عمى ثالث غرؼ بكؿ منيا بذرتاف 

 لونيما اسود. 
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  البذورو  الثمار

مساكف بكؿ منيا  3ى الثمرة عنبة صغيرة خضراء الموف تصبح حمراء عند النضج تحتوي عم
بذرتاف. البذور سوداء الموف ممساء مستديرة إلى مثمثة الشكؿ، حيث أف قاعدة البذرة تبدو مستديرة 

 جوانب عند النظر إلييا مف أعمى مما يعطييا مظيراً  مثمثا ً  3بينما تبدو البذرة ككؿ مبططة مف 

 التربة المالئمة:

في إنتاج محصوؿ مبكر مف اليميوف ألنيا تدفأ بسرعة في الربيع ،  ةالمزيجيالرممية و  الترب نفعت
كما تكوف المياميز المنتجة فييا مستقيمة و غير مخدوشة بينما تكوف المياميز المنتجة في 

ورغـ  . 6- 6.7 (pHدرجة تفاعؿ ) وتفضؿ زراعتو في مدى ،أقؿ عدداً و ممتوية الطينية الترب
لتربة عند إنباتيا إال أف النبات نفسو يعد مف أكثر محاصيؿ حساسية بذور اليميوف لمموحة ا

الخضر تحمالً  لممموحة، و لكف المموحة الزائدة تضعؼ نمو النبات و تخفض المحصوؿ و تقمؿ 
  عمر المزرعة

 تأثير العوامؿ الجوية
ارة ـ بينما تبمغ درجة الحر  30 – 16يتراوح المجاؿ الحراري المناسب إلنبات بذور اليميوف مف 

أسابيع حسب  6-2ـ و يستغرؽ إنبات البذور مف  35ـ و القصوى  10ـ و الدنيا  24المثمى 
 . درجة الحرارة حيث تزيد المدة في الجو البارد

ـ 0 25-15والحرارة  تجود زراعة اليميوف في المناطؽ التي يسودىا الجو المعتدؿ المائؿ لمبرودة 
خالؿ فصؿ  –سنوياً   –وت األجزاء اليوائية لمنبات و تتحمؿ التيجاف الصقيع الشديد بينما تم

  الشتاء

ويعزى سبب فشؿ زراعة اليميوف في بعض المناطؽ الى فشؿ النباتات في تخزيف غذاء كافي 
   .لتكويف محصوؿ في الربيع وذلؾ بسبب عدـ وجود فترة سكوف كافية اثناء الشتاء

مما يفقدىا قيمتيا التسويقية. فبينما ال تتفرع ما تؤدي الحرارة العالية إلى سرعة تفرع المياميز 
 35سـ نجد أنيا تتفرع في حرارة  100 – 75ـ إال بعد أف تصبح بطوؿ0 15المياميز في حرارة 
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سـ و تؤدي الرياح القوية إلى جفاؼ المياميز و انحنائيا في االتجاه الذي  8-5ـ و ىي بطوؿ 0

الحالة في الجانب اآلخر الذي لـ يتعرض  تأتي منو الرياح ألف معظـ النمو يكوف في ىذه
ـ بينما يتوقؼ نموىا في  29 – 18ألضرار الرياح. و تتراوح الحرارة المثمى لنمو التيجاف مف 

 . 0 35ـ أو تزيد عف 7درجة حرارة تقؿ عف 

النضج: يبدأاليميوف بالنمو عندما تبدأ حرارة الجو باالرتفاع في الربيع و ينضج اليميوف في اواخر 
 باط واوائؿ اذار  ش

 .Cynara scolymus Lاالسم العممي                           Artichoke الخرشوف

   Compositae المركبة العائمة

 شماؿ افريقيا والتي تعتبر موطنو االصمي. ينمو نبات الخرشوؼ في صحاري

: يزرع الخرشوؼ مف اجؿ الرؤوس الزىرية ويؤكؿ منيا الجزء المحمي مف شمراخ المستهمك الجزء
النورة وكذلؾ القنابات الداخمية لمنورة، يعود السبب في وصؼ االطباء لمخرشوؼ لمرضى البوؿ 

وليس بصورة نشا، اف سبب االسوداد عند قطع  السكري لكوف الكربوىيدرات مخزنة بشكؿ انيميف
  Peroxidaseالنورات يعزى الى وجود كميات نشطة مف انزيـ 

ممغـ كالسيوـ و 47غـ بروتيف و 2.9غـ ماء و 83.7غـ مف الخرشوؼ تحتوي عمى  100كؿ 
   Aوحدة دولية مف فيتاميف  200و 

الغذائية او جذور لحمية سميكة : نوعاف اما ليفية رفيعة المتصاص الماء والعناصر الجذور
 لخزف الماء والمواد الغذائية

الخرشوؼ نبات عشبي، ذو ساؽ قائمة، يتكاثر بالخمفات، أوراؽ الخرشوؼ مفصصة بعمؽ 
األوراؽ متزاحمة كبيرة. عرقيا الوسطي سميؾ جدًا ومغطاة بشعيرات، لونيا أخضر  وشائكة تقريباً 

سـ مع 120إلى  90نمو النبات ليصؿ الى طوؿ رمادي، وعمى سطحيا السفمي وبر غزيرة ي
تقوس في نموه و تفصص عميؽ و متعدد في أوراقو الخضراء الشاحبة الموف مف السطح السفمي 

سـ، أما األزىار مركبة محمولة عمى عنؽ طويؿ تتألؼ مف  82-50التي تتراوح أطواليا بيف 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ر عمى جزء غير ناضج، الزىرة أزىار خارجية بموف أزرؽ وداخمية صفراء تنمو بشكؿ رأس كبي
مركبة محمولة عمى عنؽ طويؿ تتألؼ مف أزىار خارجية بموف أزرؽ وداخمية صفراء قابؿ لؤلكؿ، 

سـ ،م قّسـ إلى حراشؼ متعددة مثمثة الشكؿ; و يكوف لؤلزىار لوف  15-8يتراوح قطره بيف 
األجزاء المنخفضة ارجواني، اف األجزاء القابمة لؤلكؿ مف تمؾ األجزاء غير الناضجة ىي 

 .المحمية، كتمة االزىار غير الناضجة تصبح غير قابمة لؤلكؿ عندما تكبر و تنضج

: يالئـ نموه الحرارة المعتدلة والنيار الطويؿ في بداية مراحؿ نموه والى درجات البيئية االحتياجات
 الصقيع.حرارة منخفضة عند تكويف الرؤوس الزىرية الكبيرة وال تتحمؿ نباتات الخرشوؼ 

وتتحمؿ  6: مختمؼ انواع الترب ويجود في الترب الجيدة الصرؼ وانسب درجة تفاعؿ التربة
 نباتات الخرشوؼ المموحة اقميمة.

 بالخمفات  -التكاثر: 

 تجزئة النبات االـ -        

 البذور -        

موعد الزراعة: في الخريؼ او بداية الربيع ويفضؿ بداية الربيع وعند الزراعة المتأرة فإف نسبة 
 كبيرة مف النباتات تفشؿ.

 سـ100-80مسافة الزراعة: 

 يـو في الشتاء ويجمع كؿ ثالثة اياـ في الشيور االخيرة. 15-10النضج: يجمع المحصوؿ كؿ 

      
 

 


