
 هحاضرات إًحاج خضر عولي
   الورحلة الثالثة/ لسن البسحٌة وهٌدسة الحدائك

 مدرسا المادة 

 عبدهللا دمحم سالم الدباغ . م.د حسٌن جواد محرم البٌاتً       م.م.أ



 Solanaceaeالعائلة الباذًجاًية 

  Tomatoالطماطة 

 Pepperالفلفل  

 Eggplantالباذنجان  

 Potatoالبطاطا  

 



  Tomatoالطواطة 
Lycopersicon esculentum Mill 

 النباتات من الطماطم تعد•

 .الحولٌة العشبٌة

 ٌوم 65-55 من تحتاج•

 -85و المبكرة لألصناف

 لألصناف ٌوم 100

   .المتأخرة

 طازجة أما الثمار تستعمل•

 فً تدخل أو مطبوخة أو

 . الغذائٌة الصناعات

 طبٌعة النمو: الجذر 

 الزراعة طرٌمة حسب تختلف

 الطماطة بذور زراعة فعند

 شتل بدون الحمل فً مباشرة

 و جذر ٌكون النبات ان نجد

 60 مسافة الى ٌمتد لوي تدي

 .سم

 لٌفٌة جذور فان الشتل عند أما

 معظم ان و تتكون كثٌفة

  فً تتكون النبات فً الجذور

 سطح من العلٌا سم20-25

 . التربة



 الساق  

 :  طبٌعة النمو 

تختلؾ باختالؾ االصناؾ فمنها تكون  
ذات ساق لائم و األخرى تكون ذات ساق 

     (Seme-Erect)لرٌب من المائم 

سم و طوله  4 – 2,5إن سمن الساق بٌن 
 سم   75-60بٌن 

 10-7و تحتوي على عدد من االفرع بٌن 
 سم 180فروع و التً ٌصل طولها الى 



 األوراق 

الورلة مركبة رٌشٌة  •
(Odd-Pinnate)   

ورٌمات  9-7تتركب من •
كبٌرة و متبادلة على 

عرق الورلة و توجد بٌنها 
 .ورٌمات صؽٌرة 

سطح الورٌمات مؽطى •
بوبر و حافة الورلة 

وٌوجد فً  مفصصة
 .الورلة رائحة خاصة 

 



 :  التلقيح واالخصاب 

 Hermophordate ألن الزهرة كاملة , ذاتً فً الطماطة التلمٌح •

ولد ٌستطٌل الملم لبل تمام نضج حبوب اللماح وٌخرج خارج المخروط . •
,  % 5 – 1السدائً وفً هذه الحالة ٌحدث التلمٌح الخلطً وٌكون نسبته 
 : ومن الظروؾ التً تشجع على التلمٌح الخلطً فً الطماطة 

 .  زٌادة نشاط الحشرات خاصة فً المناطك االستوائٌة •

 Stigmaبروز المٌسم من المخروط السدائً وهذه الظاهرة تسمى •
Exertion  مدتها أو درجتها على الساللة والصنؾ والظروؾ وتتولؾ

 ( .  ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الملٌلة ) الجوٌة 

عند اجراء عملٌة ازالة االعضاء الذكرٌة للزهرة لؽرض انتاج بذور •
 .  االصناؾ الهجٌنٌة 

 



 :الثمرة 
• 

ثمرة الطماطة من النهع العنبة 
Berry  وتكهن لحمية وتختمف

في الذكل والحجم والمهن 
 ,حدب االصناف 

 8 – 2تحتهي الثمرة عمى  •
حجيرات أو مداكن حدب 

الرنف وبرهرة عامة كمعدل 
فإن الثمار الكبيرة تحتهي عمى 

 . مداكن  10 – 5
 
 



 :  البرزة 

 , فاتح رمادي الطماطة بذرة لون•
 حول وخاصة الملمس زؼبٌة

 مبططة الحجم صؽٌرة , الحواؾ
 150 بٌن تحتوي العادٌة الثمرة ،
 تكون البذور ، بذرة 300 –

 بمجرد االنبات على لادرة
 النضج طور الى الثمرة وصول

 الوزن فً تزداد أنه اال االخضر
   . الثمرة نضج بزٌادة

 



هٌاك ًىعيي هي األصٌاف بشكل عام في 
 ًبات الطواطة 

االصناف غٌر محدودة النمو 
Indeterminate 

تخرج النورات من كل عمدة  •
 ثالثة على الساق 

ٌستمر انتاج النورات طالما  •
كانت الظروؾ البٌئٌة مالئمة 

 .  إلنتاج النورات 

ٌفضل زراعة أصنافها داخل  -•
 .البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة

كمٌة الحاصل أكثر ممارنة •
   .باألصناؾ المحدودة

 

االصناف المحدودة النمو 
Determinate 

تخرج النورات من كل عمدة أو •
 .الرئٌسً الساق عمدتٌن على 

ٌتولؾ انتاج النورات عند حد •
 .  معٌن 

ٌفضل زراعة أصنافها فً •
 .      الحمول المكشوفة

كمٌة الحاصل ألل ممارنة •
 باألصناؾ ؼٌر المحدودة



 :األصٌاف 

صنؾ ذو نباتات لوٌة و ذات نمو خضري جٌد و النباتات : المحلً  -1
الثمار تكون . متفرعة و الصنؾ متأخر النضج و الحاصل ال باس به

 عصٌرٌةو ؼٌر منتظمة الشكل و  مفصصة

و تحتوي الثمار على عدد كثٌر من البذور و ٌتحمل النبات درجات  
 .الحرارة العلٌا نسبٌا و تعمد الثمار تحت درجات حرارة مرتفعة

,  منتشر زراعته فً شمال العراق خاصة محافظة دهون : بٌرسون  -2
النبات ذو نمو خضري لوي و جٌد ونمو النبات محدود و الثمار مفلطحة 

 .عمٌما وصلبة 

تصلح الثمار لالستهالن الطازج و التعلٌب و النبات مماوم لمرض الذبول 
 .الفٌوزٌرمً

3- Monte Carlo : ٌوم للنضج بعد الزراعة و  75وهو هجٌن ٌحتاج الى
ٌستعمل ألؼراض االستهالن الطازج و ثماره كروٌة و النبات محدود النمو 

 .  و دٌدان العمد الجذرٌة  الفرتزٌلًو  الفٌوزٌريالذبول  المراضو مماوم 



 Pepperالفلفل 
 

Capsicum annum L.   



 الفلفل

أحد محاصٌل العائلة الباذنجانٌة وانتشرت زراعته فً •
 كثٌر من بلدان العالم 

 .ٌزرع الفلفل فً العراق حولٌا, •

وتؤكل إما بشكل طازج  Cثمار الفلفل غنٌة بفٌتامٌن  •
 .أو مطبوخ أو ٌستعمل فً التخلٌل 

 وتحتوي الثمار اٌضا على كمٌة مناسبة من فٌتامٌن •
A  وانواع اخرى من الفٌتامٌنات والعناصر المعدنٌة

 .االخرى 

الثمار التامة النضج تكون حمراء اللون وتحتوي  •
ممارنة بالثمار غٌر  Cعلى كمٌات أكثر من فٌتامٌن 

 .تامة النضج خضراء اللون 

لثمار الفلفل ٌعود الى وجود ( المر ) الطعم الالذع  •
وٌتركز أكثر فً ,  Capsaicin الكابسكٌنمادة 

 .  المشٌمة 

 



:                            الوصف النباتي للفلفل 
 الجرز  
  

 البذور طرٌك عن الزراعة عند 
 النبات ٌكون الحمل فً مباشرة

 عمٌمة مسافة الى ٌمتد وتدي جذر
 الجذور منه وتتفرع التربة فً

 فً النبات تمدم ومع الجانبٌة
 الرئٌسً الجذر أن نجد العمر
  مسافة الى التربة فً ٌتعمك
 عند أما , سم 120 – 100
 وٌحل الوتدي الجذر ٌتمطع الشتل
 الجذور من كبٌر عدد محله

  ال فً أؼلبها توجد التً المتفرعة
   . التربة سطح من العلٌا سم 60

 



 
 األوزاق                      الساق              

 
 الورلة حافة بسٌطة، الورلة  

 شكل ، مستدلة الممة ، كاملة
 بٌضوي أو بٌضوي الورلة

   . االصناؾ حسب متطاول

 

 بداٌة فً وطري لائم ٌكون الساق
 عدة الى وٌتفرع النبات، نمو

 وفً ، شجٌرة بشكل وٌكون أفرع
 الساق ٌكون النبات عمر نهاٌة

 بٌن الساق طول وٌصل متخشب
   . سم 120 – 60



   االشهاز    

 فً االزهار تتكون
 وتكون االوراق اباط

 مجامٌع فً أو مفردة
 أو اثنٌن من زهرٌة

 ،االزهار من أكثر

 تحتوي كاملة الزهرة 
 أوراق خمسة على

 اللون خضراء كأسٌة
  توٌجٌة أوراق وخمسة
   اللون بٌضاء

 

 



 
 التلقيح واالخصاب      

 اال الذاتً، التلمٌح هو الفلفل فً السائد التلمٌح 

 الخلطً التلمٌح من نسبة ٌحدث لد أنه
  – 5 بٌن نسبته وتتراوح الحشرات بواسطة

40 % . 

 المنخفضة الرطوبة أن الدراسات بٌنت 

 كثرة عنها ٌنتج المرتفعة الحرارة ودرجات

 االنسجة فً الماء للة تسبب التً النتح

 البراعم سموط ذلن عن وٌنتج النباتٌة

 وأهم ، الصؽٌرة والثمار واالزهار الزهرٌة

 للة هً االزهار سموط الى ٌؤدي عامل

 درجة انخفاض أن كما ، التربة فً الرطوبة
 لد ˚م 16 من ألل الى التزهٌر ولت الحرارة

 انتاج أو الثمار تكوٌن فً فشل عنه ٌنتج

   . ( البذور من خالٌة ) عذرٌة ثمار

 



 Berry العنبة النوع من الثمرة

 من عدد على الثمرة وتحتوي

 الشكل فً الثمار تختلؾ البذور،

 أو المدور أو المتطاول فمنها

 ، اللون وفً الحجم وفً المربع،

 تكون الناضجة ؼٌر الثمار عادة

 الناضجة والثمار أخضر لونها

 أو أحمر أو أصفر لونها تكون

 من الثمرة جدار ٌختلؾ بنً،

   .االصناؾ حسب السمن ناحٌة

 

 الثمار



  البروز

بذذذذذذور الفلفذذذذذل صذذذذذؽٌرة 
الحجذذم ولكنهذذا أكبذذر مذذن 
بذذذذذذذذذذذذذذذور الطماطذذذذذذذذذذذذذذة 

لذون البذذور , والباذنجان 
أصذذذذذذذفر فذذذذذذذاتح وفٌهذذذذذذذا 

       انخفاض ظاهر 
  -:مالحظة

الزهرٌة األولٌة ٌتم البراعم 

ازالتها لتشجٌع النمو الخضري 

فً المراحل األولى للنمو حتى 

سم  40ٌصل طول النبات الى 

بعدها تترن األزهار لتعطً 

 ثمارا



 االصناف                                        
ٌمكن تمسٌم أصناؾ الفلفل الى لسمٌن رئٌسٌن 

 :  هما 
  Sweet pepperأصناؾ ثمارها حلوة   -1
 Hot(  الذعة) أصناؾ ثمارها حرٌفة  -2

pepper  
وضمن كل لسم توجد أصناؾ عدٌدة تختلؾ 

ثمارها فً الحجم والشكل واللون وكذلن فً حجم 
 ,  وطبٌعة نمو النبات 

 :  وسنذكر بعض االصناؾ التً تزرع فً العراق 
• California Wonder  ( فلفل خشن ) من

 .  االصناؾ ذات الثمار الحلوة 
• Yolo Wonder   ( فلفل خشن ) من

 .  االصناؾ ذات الثمار الحلوة 

و هما من األصناؾ التً ثبت نجاحهما فً •
العراق الحاصل عالً الثمار فٌهما جرسٌة 

 .منتظمة الشكل 
 

 



• Red Markony   ( فلفل ناعم ) من
 .  االصناؾ ذات الثمار الحلوة 

•Mosuli   ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات
 .  الثمار الحلوة 

من االصناؾ ( فلفل ناعم ) المحلً الحرٌؾ •
 .  ذات الثمار الحرٌفة 

• Tabasco   ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات
 .  الثمار الحرٌفة جدا 

• Caloro  ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات
 الثمار الحرٌفة

هنان بعض الهجن التً تزرع فً الدول المجاورة مثل تركٌا  
 ومنها 

  Mert F1   ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات الثمار الحلوة  . 
 Amiral F1  ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات الثمار الحلوة  . 

 Zumurut F1   ( فلفل ناعم ) من االصناؾ ذات الثمار الحرٌفة  . 
 Abone F1   ( فلفل خشن ) من االصناؾ ذات الثمار الحلوة 



 الباذنجان
 Egg plant 

 
Solanum 

melongena L. 
 

 

 العائلة 
Solanaceae  



 الباذًجاى        

 العائلة محاصل أحد
 المحاصٌل ومن , الباذنجانٌة

 أنحاء من الكثٌر فً الشائعة
 بالمواد ؼنٌة ثماره , العالم

 والبروتٌن الكربوهٌدراتٌة
 ؼذاء ٌعتبر , والمعادن

 بلدان من الكثٌر فً شعبً
 فً الباذنجان ٌزرع , العالم

 ٌتجدد حٌث حولٌا العراق
 تستعمل ,سنوٌا زراعته

 أو الطهً فً الباذنجان ثمار
 الثمار وخاصة التخلٌل

   . الحجم الصؽٌرة

 

 



 :  الوصف النباتي لنباث الباذنجان 
 

  : الساق

 لائم الباذنجان نبات ساق
 200 – 75 بٌن طوله وٌصل

 والظروؾ االصناؾ حسب سم
 , الزراعٌة والعملٌات البٌئٌة
 االفرع الساق على وٌنمو

   . الجانبٌة

 

 : الجذر 

 مباشرة البذور زراعة عند
 النبات ٌنتج الدائم الحمل فً

 الى ٌمتد لوي وتدي جذر
 , التربة فً بعٌدة مسافات

 الجذر ٌتمطع الشتل عند أما
 جذور للنبات فٌنمو الوتدي
 معظم وتتركز كثٌفة جانبٌة

 سم 30 ال فً الجذور هذه
   . التربة سطح من العلٌا

 

 



 االوزاق 

الورلذذذة بسذذذٌطة 
وثخٌنذذة وتوجذذد 
علذذذذذذذى سذذذذذذذطح 
الورلذذذذذذة مذذذذذذادة 

شذذذكل , وبرٌذذذة 
الورلة بٌضوي 
ذات عنذذذذذذذذذذذذذذذذك 

وحافذذة , طوٌذذل 
الورلذذذذة ملسذذذذاء 

 مفصصذذذذذذذذذذةأو 
 . تفصٌص للٌل 

 

 



 االشهاز 

) أزهذذذار الباذنجذذذان كاملذذذة 

وتكذذذون مفذذذردة أو ( خنثذذذى 

 4 – 2فذذً مجذذامٌع بذذٌن 

تتكذذذذذذون زهذذذذذذرة , زهذذذذذذرة 

الباذنجان من خمسذة أوراق 

كأسذذٌة لحمٌذذة ملتحمذذة ومذذن 

خمسة أوراق توٌجٌة لونهذا 

االسذذذدٌة عذذذددها , بنفسذذذجً 

  .خمسة محٌطة بالملم 

 

 



 التلقيح 

التلمذذٌح السذذائد 
فذذً الباذنجذذان 
هذذذذذذو التلمذذذذذذٌح 

ولكذن , الذاتً 
ٌحذذذذدث نسذذذذبة 
مذذذذذذن التلمذذذذذذٌح 
الخلطذذذذً بذذذذٌن 

6 – 7  %
بواسذذذذذذذذذذذذذذذذذطة 

 الحشرات 



 الثماز والبروز 

 الثمرة حجم , Berry العنبة النوع من الثمرة
 من وٌتراوح االصناؾ باختالؾ تختلؾ
 وشكل , الكبٌر الحجم الى الصؽٌر الحجم
 الشكل الى الكروي الشكل من ٌختلؾ الثمرة
 من ٌختلؾ الثمار ولون , المتطاول الرفٌع
 هو اللون وهذا ) الؽامك االرجوانً اللون

 أو الفاتح االخضر اللون الى ( الشائع
 المخطط االرجوانً أو االصفر أو االبٌض
 االخٌرة االنواع وهذه االبٌض باللون

   . زٌنة كنباتات تستعمل

 أن اال الفلفل لبذور مشابه الباذنجان بذور
 بنً ولونها الفلفل بذور من أصؽر حجمها

 . فاتح

 

 



 : االصناف 

  ًتنتشر زراعته فً الموصل ، الثمار طوٌلة و رفٌعة و لون : الموصل
 الثمار اسود و الحاصل جٌد و صفات الثمرة جٌدة 

  ًتنتشر زراعته فً جمٌع انحاء العراق الثمار متطاولة للٌال و : المحل
 .لونها لماع و الحاصل متوسط 

 Black Beauty  : الثمار لونها ارجوانً ؼامك و شكلها بٌن البٌضوي الى
 .الكروي 

 Early Long Purple  و Black Nite  . وهما من األصناؾ المبكرة 

 

 



 

  Potatoالبطاطا 
  .Solanum tuberosum L:االسم العلمً 

  Solanaceae:العائلة 
 

البطاطا نبات 

عشبً حولً 

وٌزرع فً العراق 

فً عروتٌن ربٌعٌة 

وخرٌفٌة وتستعمل 

اعتٌادٌا الدرنات 
 .فً التكاثر



 هيعاد الزراعة 

 جزرع البطاطا على عروجيي 
العروة الربٌعٌة وتزرع فً شهر شباط وتكون التماوي فً الؽالب : أوال•

مستوردة وتصلح درنات هذه العروة للتمطٌع وذلن بتجزئة الدرنات ذات الحجم 
 .تماوي العروة الخرٌفٌة النتاجالكبٌر طولٌا وتزرع تماوي هذه العروة 

العروة الخرٌفٌة تؤخذ تماوي هذه العروة من العروة الربٌعٌة وذلن بعد : ثانٌا•
وذلن )شهور  3-2م ه لمدة 5-4حفظها فً ؼرؾ مبردة على درجة حرارة 

 .وتزرع فً منتصؾ اب الى منتصؾ أٌلول(لكسر طور السكون

ٌجب تنبٌت العٌون على الدرنات لبل الزراعة وذلن من خالل : مالحظة•
جٌدة بعٌدا عن اشعة  اضاءةوتهوٌةوضعها فً مكان مظلل وٌحتوي على 

 وللتنبٌت فوائد عدٌدة . ٌوم 15-10الشمس المباشرة لمدة من 

 زٌادة عدد السوق األرضٌة وللة السوق الهوائٌة  -1•

 زٌادة المحصول وكبر حجم الدرنات  -2•

 . الحرارة العالٌةالتبكٌر فً المحصول وتحمله لدرجات  -3•



 الى الزراعة من للنمو مراحل بأربع البطاطا نبات ٌمر : النمو مراحل

  : ٌلً وكما الحصاد

 االنبات بداٌة من ٌستمر : Vegetative growth الخضري النمو -1

  . ورلة 12-8 تكوٌن حٌن الى

  التكون فً الدرنات تبدأ : Tuber Initiation الدرنات تكوٌن بداٌة -2

 الخضري النمو وٌستمر , Stolons االرضٌة السٌمان أطراؾ فً

  . للنبات

 نحو المجهز الؽذاء معظم ٌوجه : Tuber growth الدرنات نمو -3

  . الحجم فً تدرٌجٌا تزداد والتً المتكونة الدرنات

  الدرنة جلد ٌزداد : Maturation الدرنات تكوٌن اكتمال -4

(Periderm) ًحدها الى الجافة المادة نسبة وتصل , السمن ف 

  . والشٌخوخة باالصفرار الخضري النمو وٌبدأ , االلصى

 



  



  : الجذري المجموع

 وتدٌا جذرا البذرة من ٌنمو فإنه الحمٌمٌة بالبذور البطاطا زراعة عند

 التجارٌة الطرٌمة وهً بالدرنات التكاثر أو الزراعة عند أما .أولٌا

 , مجامٌع فً تخرج عرضٌة جذور للنبات فٌتكون البطاطا لتكاثر

 مباشرة العمد مستوى أعلى تنشأ جذور ثالثة من مجموعة كل تتكون

 استمرار ومع , النبات ساق من التربة سطح تحت الموجود الجزء فً

 وٌوجد , لٌفً جذري مجموع للنبات ٌتكون الجذور هذه ونمو تكوٌن

 الجذور ولكن , التربة سطح من العلٌا سم 30 ال فً منها األكبر الجزء

  سم 60 لمسافة االفمً االمتداد ٌصل لد كما سم 150 لمسافة تتعمك لد
 تنمو أن لبل سم 40 – 20 لمسافة افمٌا الجذور معظم وتنمو , أكثر أو

 مباشرة االم درنة تحت الموجودة المنطمة وتبمى , االسفل الى عمودٌا

  . الجذور من نسبٌا خالٌة

 





 الساق 
 اكثر أو سم75-60 بٌن طوله وٌصل ولائم عشبً البطاطا فً الهوائً الساق ان

 .الجانبٌة االفرع من عدد الساق على وٌنتج

 بٌن العرضً الممطع فً الساق وشكل ارجوانً او اخضر هو الساق لون ان 
 Rhizome بالراٌزوم المسمى األرضً الساق اما المثلث او المربع الى الدائري

 الدرنة لتكون راٌزوم كل نهاٌة تنتفخ ثم سم10 بطول التربة سطح تحت ٌنمو فانه
 االختالؾ وان واحد فسٌولوجً عمر ذات تكون الدرنات وان الؽذاء تخزن التً
   .حجمها فً االختالؾ الى ٌؤدي نموها سرعة فً

 الدرنة على مرتبة والعٌون (Eyes) العٌون من عدد على تحتوي درنة كل ان
 البراعم من اكثر او ثالثة على تحتوي عٌن وكل الشكل فً كما لولبً بشكل

 واعتٌادٌا األصناؾ حسب ؼائرة وتكون الدرنات سطح على مولعها ٌكون والعٌون
 حسب وذلن البٌضوي او المتطاول الى الكروي الشكل من ٌختلؾ الدرنات شكل

 .بنفسجً او رمادي او احمر او اصفر ٌكون فمد  الدرنات لون أما .الصنؾ



   : الدرنات

 متحورة ساق فهً , البطاطا نبات فً توجد التً السٌمان من الدرنات تعتبر
 فً ؼالبا الدرنات وضع ٌبدأ , أرضٌة ساق لمة فً وتنشأ تخزٌن عضو الى

 تفتح وعند , المبكرة األصناؾ فً الزهرٌة البراعم تكوٌن فترة نهاٌة
 بٌن عاللة أٌة توجد ال ولكن المتأخرة األصناؾ فً ذلن بعد أو األزهار
 لبعض الزمنً الترتٌب من أكثر ٌتعدى ال فاألمر الدرنات ووضع األزهار
 , اسبوعٌن فترة خالل بالتكوٌن الدرنات جمٌع ٌبدأ . والتطور النمو مراحل

 وتنمو نموها مراحل جمٌع خالل حجما أكبر تظل أوال المتكونة الدرنات
 الدرنات أما , حجما أصؽر وتكون ألل بسرعة التكوٌن فً التالٌة الدرنات

 طرؾ ٌسمى . حجمها ٌزٌد وال صؽٌرة تبمى فإنها متأخرا تكوٌنها ٌبدأ التً
  أو Attachment end الماعدي بالطرؾ األرضٌة بالساق المتصل الدرنة

Heel end , الممً بالطرؾ االخر الطرؾ وٌسمى Rose end أو Distal 
end , العٌون من عدد على تحتوي درنة كل Eyes على مرتبة والعٌون 

 , البراعم من أكثر أو ثالثة على تحتوي عٌن وكل , لولبً بشكل الدرنة
 حسب البٌضوي أو المتطاول الى الكروي من ٌختلؾ الدرنات شكل

   . بنفسجً أو رمادي أو أحمر أو أصفر ٌكون لد الدرنات لون , األصناؾ

 





 األوراق 

 مركبة البطاطا أوراق

 طولها ٌصل فردٌة رٌشٌة
  وذات سم، 25 – 10 بٌن

 الورٌمات من ازواج 3-4

 بٌضوي شكل وذات

 كاملة حافة ذات والورٌمات

 الورٌمات بٌن وٌوجد

 حواؾ .صؽٌرة ورٌمات

 . متموجة أو كاملة الورٌمة



 

 : األزهار 

 على لدرتها فً البطاطا أصناف تختلف

 االصناف بعض ٌزهر بٌنما االزهار،

 للٌل االخر البعض أن نجد بغزارة،

 براعم سوى ٌنتج ال وبعضها التزهٌر

   . مطلما ٌزهر ال أو زهرٌة

 أوراق وخمسة اللون خضراء كأسٌة أوراق خمسة من تتكون الزهرة

 أزرق، أو ارجوانً أو أصفر أو أبٌض لون ذات متحدة توٌجٌة

 من ٌتكون المبٌض ، اللون صفراء أسدٌة خمسة على الزهرة وتحتوي

 وفً لائم والملم البوٌضات من عدد على داخله فً ٌحتوي كربلتٌن

   . الذاتً التلمٌح هو السائد التلمٌح ، المٌسم نهاٌته



    : البذور الثمار
 أخضر لونها , ملم 25 – 12 بٌن لطرها ٌتراوح الشكل كروٌة Berry عنبة البطاطا ثمرة

 على وتحتوي مسكنٌن من الثمرة تتكون , النضج عند سوداء أو لرمزٌة تكون لد أنها اال عادة
 300 – صفر بٌن الواحدة الثمرة فً البذور عدد ٌتراوح , المشٌمة فً معلمة توجد كثٌرة بذور

 مصفر بنً الى أصفر لونها , الشكل كلوٌة أو بٌضاوٌة مسطحة البذرة . الصنؾ حسب بذرة
   . الحجم وصؽٌرة

 



 

 :األصناف 

    

إن التمٌٌز بٌن أصناؾ البطاطا صعب جدا ولكن مهم جدا فً نفس 
 : وٌمكن المٌام بالتمٌٌز بٌن االصناؾ بعدة طرق الولت، 

 . المجموع الخضري : أوال 

 .  الدرنات : ثانٌا 

 . محتوى الدرنات من البروتٌنات : ثالثا 

 .  الضوئٌة  النموات: رابعا 



 : المجموع الخضري : أوال 
ٌمكن التمٌٌز بٌن أصناؾ البطاطا عن طرٌك المجموع الخضري باستعمال الصفات 

 :  التالٌة 
 :  من حٌث ( النبات الكامل ) الخارجً للنبات المظهر  -1
 .  مفترش , شبه لائم , لائم : النمو طبٌعة  -أ

 .  ضعٌؾ , متوسط , لوي : النمو لوة  -ب
لصٌر , سم  30ٌمل طول الساق عن (  متمزم) لصٌر جدا : الساق طول  -ت

متوسطة فً الطول ٌتراوح طول الساق , سم  45 – 30ٌتراوح طول الساق بٌن 
 .  سم  60طوٌل ٌزٌد طول الساق عن , سم  60 – 45بٌن 

 .  أخضر داكن , أخضر فاتح , أخضر رمادي : النبات لون  -ث
 .  متأخر , متوسط التأخٌر , متوسط التبكٌر , مبكر : النضج  -ج
 :  من حٌث : الساق للنبات مواصفات  -2
 .  كثٌرة العدد , متوسطة العدد , للٌلة العدد : العدد  -أ

 .  سمٌكة , متوسطة السمن , رفٌعة ( : سمن الساق ) المطر  -ب
 ( .  طبٌعة تفرع السٌمان ) النمو طبٌعة  -ت
 .  الساق لون  -ث



 :  من حٌث : االوراق مواصفات  -3

 .  اتساع الورلة •

 .  طبٌعة نمو الورلة •

 .  شكل االوراق •

 

 :  من حٌث  :الورٌمات  -4

 .  اتساع الورٌمة •

 .  شكل الورٌمة •

 .  عمك العروق •

 .  حافة الورٌمة •

 .  الورٌمات فً الورلة عدد •

 .  ملمس الورٌمات  •

   

 

 :  من حٌث : النورات الزهرٌة  -5
 .  نظام التزهٌر 

 .  لون الساق الزهري 
 .  عدد االزهار فً كل نورة 

 .  عدد النورات الزهرٌة 
 ( .  الكأس والتوٌج ) لون االزهار  
 .عدد االزهار فً النبات  



 :   الدرنات : ثانٌا 

ٌمكن التمٌٌز بٌن أصناؾ البطاطا عن طرٌك الدرنات باستعمال الصفات 
 :  التالٌة 

 كلوٌة, بٌضوٌة مدببة , مستدٌرة الى بٌضوٌة , كروٌة : الدرنات شكل  -1

 .  كبٌرة , متوسطة , صؽٌرة : حجم الدرنات  -2

 .  ؼٌر منتظمة الشكل , منتظمة الشكل : الشكل انتظام  -3

        وردي , أصفر بنً , أصفر , أبٌض مصفر , أبٌض : الجلد لون  -4
 ( .  أحمر ) 

           ارجوانً أو أحمر , أصفر , أبٌض مصفر , أبٌض : اللب لون  -5
 ( .  فً للٌل من االصناؾ ) 

 .  عمٌمة , متوسطة العمك , سطحٌة : العٌون عمك  -6

 .  المتكونة على لشرة الدرنة عند تعرٌضها الى ضوء الشمس الصبؽة  -7

 .  ممٌز , خفٌؾ , ؼٌر ممٌز : تمٌز حاجب العٌن مدى  -8



    : البروتٌنات من الدرنات محتوى : ثالثا

 , البروتٌن أصناؾ خواص من خاصٌة هً وكمٌته البروتٌن نوعٌة إن
   . البروتٌن تركٌب الى استنادا كٌمٌاوٌا البطاطا أصناؾ تمٌٌز ٌمكن ولذلن

  Light Sprout : الضوئٌة النموات : رابعا

 البطاطا درنات من تنمو نموات عن عبارة هً الضوئٌة بالنموات نمصد
 النهار وضوء %60 ورطوبة ( ˚م 20 ) الحرارة من مالئمة ظروؾ تحت

 فً كثٌرا البطاطا أصناؾ وتختلؾ , االعتٌادٌة الؽرفة داخل ٌدخل الذي

 ولكل , به الشعٌرات وكثافة تفرعه وطرٌمة ولونه وشكله النبت نمو طرٌمة

 الملٌل الضوء فً النمو أن نجد , ؼٌره من تمٌزه التً الخاصة صفاته صنؾ

 وصبؽة ملونة وؼٌر ورفٌعة طوٌلة نموات تكوٌن الى تؤدي التام الظالم أو

 العالً الضوء فً النمو أما , للٌلة تكون النموات على المتكونة االنثوسٌانٌن

 بصبؽة وتتلون ومنتفخة وسمٌكة لصٌرة نموات تكوٌن الى تؤدي

 النموات فً مشاهدتها ٌمكن التً الخواص وأهم , واالنثوسٌانٌن الكلوروفٌل
   : هً الضوئٌة

 



   . سالً أو اسطوانً أو كمثري أو برمٌلً أو كروي شكلها إما : الشكل -1

 أو بالبنً مخضب أحمر لونها تكون إما الضوئٌة النموات : اللون -2
 ضارب ارجوانً أو الحمرة الى ضارب بنً أو باألزرق مخضب بنفسجً

   . االرجوانً الى ضارب أحمر أو واالحمر البنً الى

 النمو ولمة وضٌمة صؽٌرة أو كبٌرة تكون إما : الضوئً النمو لمة -3
   . كبٌرة أو صؽٌرة تكون لد والماعدة الممة بٌن والمسافة طرفً ببرعم تنتهً

 , بالشعٌرات كلٌا أو جزئٌا تؽطى لد الضوئٌة النموات : الشعٌرات كثافة -4
 أصناؾ وهنان وخشنة طوٌلة أو وصوفٌة لصٌرة إما الشعٌرات وتكون
   . شعٌرات بدون نمواتها تكون

   . الملمس خشنة أو الملمس ناعمة تكون إما : الشعٌرات ملمس -5

 تكون إما الضوئً للنمو الرئٌسً الساق على العدٌسات : العدٌسات -6
   . واضح وتمٌٌزها كبٌرة أو تمٌٌزها وصعب صؽٌرة

 الضوئً للنمو الجانبٌة االفرع تتكون أصناؾ هنان : الجانبٌة األفرع  -7
 ونمو , الجانبٌة االفرع فٌها تتكون ال ولد متأخر بولت أو مبكر بولت

   . افمً أو عمودي ٌكون إما الجانبً البرعم

 





 أنحاء جمٌع فً تزرع التً البطاطا أصناؾ من كبٌرة أعداد هنان

  : البٌضاء المشرة ذات أصناؾ ومنها العالم

Alpha:- كبٌرة ودرناته جٌد حاصل وذو النضج متأخر صنؾ وهو 

 فاتح اصفر اللب ولون سطحٌة والعٌون لصٌرة بٌضوٌة الحجم
   .الجفاؾ ٌماوم والصنؾ

•Alpha , Agria , Baraka , Diamont , Jerla , Lola , 
Maradona , Merka , Ajax , , Draga , Marfona , 

Spunta , Timet , Sinte , Alaska , Universa , Latona .  

 , Desirre , Chardinal  : الحمراء المشرة ذات االصناؾ ومن
Romano , Alaadine . 

Desirre :-  وهو صنؾ متوسط الى متأخر النضج والدرنات كبٌرة

الحجم بٌضوٌة ومتطاولة والعٌون سطحٌة واللب ذو لون اصفر فاتح 

 .  ولون المشرة الخارجٌة احمر وٌالئم الصنؾ لعمل الجبس



 العائلة البمولٌة
(Pea or Pluse Family) 

Fabaceae   
وهً عائلة كبٌرة تضم نباتات عشبٌة وشجٌرات وأشجار وتحتوي هذه 

وهنان أربعة . جنس وبضعة األلف من األنواع   500-450العائلة بٌن 

أجناس ٌنتمً الٌها أربعة أنواع من الخضراوات التً تزرع فً العراق ، 

 :  وٌمكن التمٌٌز بٌن األجناس األربعة فً هذه العائلة كاألتً



 :  كاألتًوٌمكن التمٌٌز بٌن األجناس األربعة فً هذه العائلة 

 . محالقالورلة الطرفٌة  متحورة الى : أوالً 

 

 Pisum           بزالٌاكبٌرة     واألذٌناتكبٌر  المحالق -1        

  Vicia      البالالءصغٌرة   واألذٌناتأثري  المحالق -2        

 

   محالقثانٌاً الورلة الطرفٌة غٌر متحورة الى 

 

 Phaseolusصغٌرة       الفاصولٌا   واألذٌناتالورٌمات خشنة الملمس  -1        

   

 Vignaكبٌرة نسبٌاً       اللوبٌا            واألذٌناتالورٌمات ملساء جلدٌة  -2        



 الفاصوليا 
 

 

 تسمى الفاصولٌا الخضراء 

  Snap bean ,Green bean. 

 فتسمى  الفاصولٌا الجافة أما 

  Dry bean   ,Fields bean  

 .    Snape beanاو ,  Bean:االسم االنكلٌزي الشائع  
 .Phaseolus vulgaris L:  االسم العلمً            



   :  النباتً الوصف   

  .  الفاصولٌا نبات عشبً حولً      

 بسرعة التربة فً للفاصولٌا الرئٌسً الجذر ٌتعمك : الجذري المجموع   
 حٌاة من االولى المراحل فً لوٌا وتدٌا جذرا ٌكون حٌث , االنبات بعد

 60 نحو الى الجذر تعمك ٌصل الزراعة من واحد شهر خالل ففً , النبات
 25 ال فً خاصة الرئٌسً الجذر امتداد على الجذري التفرع وٌكثر , سم
 تكون عندما أي النمو من أخر شهر وبعد , التربة سطح من العلٌا سم

 ازداد لد الجذري النمو ٌكون االثمار وبداٌة االزهار مرحلة فً النباتات
 شدٌد وأصبح سم 90 لمسافة تعمك لد االولً الجذر ٌكون حٌث , انتشاره
 , سم 75 لمسافة افمٌا الجانبٌة الجذور وتمتد , سم 60 عمك حتى التفرع

 فً سم 60 لمسافة بالجذور امتألت لد التربة تكون النباتات نضج لرب ومع
 تعممت لد الجذور بعض تكون بٌنما , سم 90 عمك حتى االتجاهات جمٌع

 الضعٌفة المدرة ذات البمولٌة االنواع من الفاصولٌا تعد . سم 120 لمسافة
  ال النتروجٌن بتثبٌت الخاصة البكتٌرٌة العمد مع التعاونٌة المعٌشة على

Rhizobium , وٌسعى , الشأن هذا فً تختلؾ الفاصولٌا اصناؾ أن حٌث 
 المعٌشة على أكبر لدرة ذات محسنة أصناؾ انتاج الى النبات مربو

   . البكتٌرٌة العمد مع التعاونٌة
 



 الساق                                       

 وتمسم , بالنمو النبات تمدم مع للٌال تتخشب عشبٌة الفاصولٌا ساق   

 ومتوسطة , ولائمة لصٌرة : الى الساق طول حسب الفاصولٌا أصناؾ

 االصناؾ فً الساق طول وٌبلػ . ومتسلمة وطوٌلة , وزاحفة الطول
 من عدد علٌه وتوجد سم 70 – 50 حوالً ( Bush type ) المصٌرة

         Determinate زهري طرفً ببرعم وتنتهً 8 – 4 بٌن العمد

 ٌصل ( Pole type ) الطوٌلة االصناؾ وفً , ( النمو محدودة )

 العمد من كبٌر عدد على وٌحتوي سم 200 من أكثر الى الساق طول

 Indeterminate زهري ببرعم النبات ٌنتهً وال الطوٌلة والسالمٌات

 سٌمانها تكون الطوٌلة االصناؾ واعتٌادٌا , ( النمو محدودة ؼٌر )

  . زاحفة أو متسلمة



 االوراق    

 التالٌة االوراق أما بٌضاوٌة، بسٌطة تكون حمٌمٌتٌن ورلتٌن أول  

 االصناؾ وتختلؾ ورٌمات، ثالث من مكونة فردٌة رٌشٌة مركبة تكون

 ورفٌعة، طوٌلة ورٌمات ذو فبعضها وشكلها الورٌمات حجم فً

 الورلة عنك الشكل، بٌضاوٌة عرٌضة ورٌمات ذو االخر والبعض

 على وٌوجد لصٌران، الجانبٌتٌن الورلتٌن عنما بٌنما وممعر، طوٌل

  .ملساء الورٌمات حافة الحجم، صؽٌرتا اذنان الورلة لاعدة

   

 



 االزهار   

    من منها كل ٌتكون محدودة ؼٌر عنمودٌة نورات فً االزهار تحمل 
 تخرج , خنثى كبٌرة االزهار , لصٌرة أعناق ذات أزهار 8 – 3

        كأسٌة اوراق خمسة من تتكون الزهرة , االوراق اباط من االزهار

 توٌجٌة أوراق وخمسة , أخضر لونها الماعدة عند متحدة ( سبالت )

 أو وردي أو أصفر أو الصفرة الى مائل ابٌض أو ابٌض لون ذات

 واثنتان العلم تسمى كبٌرة تكون التوٌجٌة االوراق أحدى , بنفسجً

 ما لتكون االسفل من متحدتان سفلٌتٌن واثنان الجناحٌن تسمى علوٌتان

 لٌؽلؾ النهاٌة لرب نفسه حول الزورق وٌلتؾ بالزورق ٌسمى

 من تتكون الذكرٌة االعضاء , الزهرة من واالنثوٌة الذكرٌة االعضاء

 ٌتكون طوٌل المبٌض , سائب والعاشر متحدة منها تسعة , أسدٌة عشرة

 طوٌل المٌسم , الزورق مع وٌنحنً طوٌل الملم , واحدة كربلة من
  . بشعٌرات ومؽطى وملتوي

 



  



 التلمٌح   

 بعد ذلن وٌحدث , صباحا والثامنة السابعة الساعة بٌن االزهار تتفتح 

 تفتح من للٌلة اٌام بعد البتالت تذبل , السابمة اللٌلة فً المتون تتفتح أن

 الخلطً التلمٌح من نسبة تحدث كما , السائد هو الذاتً التلمٌح . الزهرة

 السائدة الجوٌة والظروؾ الصنؾ على ذلن وٌتولؾ %1 تتجاوز ال

 التلمٌح وٌحدث , العسل نحل مثل الملمحة الحشرات توفر ومدى

 بروز الى ذلن وٌؤدي الزهرة جناح على ثمٌلة نحلة تمؾ عندما الخلطً

 ال ولد , اخرى نحلة الٌه تنملها ؼرٌبة لماح لحبوب ٌعرضه مما المٌسم

 اللماح حبة تبدأ . النحل ؼٌاب فً الفاصولٌا فً خلطً تلمٌح أي ٌحدث
 الى اللماح انبوبة وتصل التلمٌح من ساعات 5 – 4 بعد االنبات فً

  . اخرى ساعات 4 حوالً بعد النمٌر فتحة

 



 والبذور الثمار  

 طرفه فً الزهرة بملم محتفظا ٌظل , طوٌل لرن ذات الفاصولٌا ثمرة  

 أو مستمٌما ٌكون فمد , االصناؾ باختالؾ المرون صفات تختلؾ ,

 أخضر لون وذات العرضً الممطع فً مبططا أو مستدٌرا أو منحنٌا
 من لسم . Wax pod أصفر لونها أو Green pod ؼامك أو فاتح

  االلٌاؾ عدٌمة تكون أو االلٌاؾ من نسبة على محتوٌة المرون

Stringless .   

 معظم تشكل التً والفلمتان البذري والؽالؾ الجنٌن من تتكون البذرة  

 والمواد البروتٌن من كبٌرة كمٌات فٌها وتخزن البذرة حجم

 والحجم اللون فً وتختلؾ الشكل كلوٌة البذرة , الكربوهٌدراتٌة

  . االصناؾ باختالؾ



 االصناف     

  : ٌمكن تمسٌم اصناؾ الفاصولٌا على االسس التالٌة  

 : طول النبات حسب  -1 

 . لصٌرة اصناؾ  -أ 

 طوٌلة اصناؾ  -ب 

 : الجزء المستعمل فً الؽذاء حسب  -2 

 .  تستعمل لرونها خضراء اصناؾ  -أ 

 . تستعمل بذورها الجافة اصناؾ  -ب 

 : لون المرون حسب  -3 

 .  ذات لرون خضراء اصناؾ  -أ 

 .  مبرلشةذات لرون حمراء اصناؾ  -ب 

 . ذات لرون صفراء أو شمعٌة اصناؾ  -ج 

 



  



  



  



 : شكل البذور حسب  -4 

ذات بذور كلوٌة الشكل لونها بنً ضارب الى الحمرة أو اصناؾ  -أ 
 .  الوردي 

 . ذات بذور بٌضاء مطاولة اصناؾ  -ب 

 . ذات بذور متوسطة الحجم اصناؾ  -ت 

  .  البزالٌاذات بذور صؽٌرة تشبه بذور اصناؾ  -ث 

 :  شكل ممطع المرن حسب  -5 

 . المرن دائري ممطع  -أ 

 . المرن بٌضاوي ممطع  -ب 

 . المرن مبطط ممطع  -ج 



  



 :  سمن المرن حسب  -6 

 . ملم  6.5لطر المرنة عند الحصاد ٌمل عن : فائمة الرفع اصناؾ  -أ 

 8 – 6لطر المرنة عند الحصاد ٌتراوح بٌن : رفٌعة جدا اصناؾ  -ب 

 . ملم 

 .  ملم  9 – 8لطر المرنة عند الحصاد بٌن : رفٌعة اصناؾ  -ت 

 . ملم  9لطر المرنة عند الحصاد ٌزٌد عن : سمٌكة اصناؾ  -ث 

  



وهي االصٌاف الحي جزرع في العراق أو الحي 

 : اجريث عليها ججارب إلدخالها الى العراق هي 

 
Contender ٌوم  49و هو صنؾ مبكر ٌحتاج : كونتدر

سم و لونها اخضر فاتح مع  16x 0,8للنضج و المرون ابعادها 

وجود تبرلش للٌل على بعض الثمار باللون االرجوانً المرون 

 .ٌتكون علٌها االلٌاؾ بسرعة و البذور لونها ابٌض

وهو صنؾ ذو حاصل عالً و ٌحتاج :  Harvester  هارفستر

سم  و لونها  15x0,8ٌوم للنضج و المرون ابعادها  54الى 

اخضر فاتح و المرون مستمٌمة و ملساء و ممطعها العرضً 
 .دائري الى بٌضاوي و البذور بٌضاء

 

 



  



  Cow peaاللوبيا 
Vigna sinensis  

 
 الوصف النباتً  

  . متسلك , لائم , مفترش , اللوبٌا نبات عشبً حولً  

  المجموع الجذري 

 – 30 لمسافة الجانبٌة الجذور وتمتد , التفرٌع كثٌر وتدي اللوبٌا جذر 
 ٌتعمك , التربة من السطحٌة سم 15 ال فً كثافتها وتزداد , سم 60

   . التربة فً سم 100 لمسافة الوتدي الجذر

 الساق    

 كثٌرة , وزاحفة طوٌلة أو ولائمة لصٌرة تكون أن اما اللوبٌا ساق 

 الجانبٌة االفرع من عدد الساق على وتنمو , محدود ؼٌر ونموه التفرع



 االوراق  

 الورٌمة عنك , ورٌمات ثالث من مركبة اللوبٌا نبات فً االوراق

 طوٌل الورلة عنك , الجانبٌتٌن الورٌمتٌن عنك من للٌال أطول الوسطى

 الملمس ناعمة الورٌمات , الفاصولٌا فً مما واكبر واضحة االذٌنات ,
  . جلدٌة

  



 االزهار  

 8 – 2 نورة كل تحتوي , نورات فً اللوبٌا نبات فً االزهار تحمل 

 , االوراق اباط من وٌخرج طوٌل النورة حامل , أزواج فً أزهار

 , كرٌمً أو فاتح أصفر أو بنفسجً أو ابٌض ولونها كبٌرة االزهار

 كما ٌلتؾ وال الداخل نحو ٌنحنً والزورق وعرٌض كبٌر الزهرة وعلم
  . الفاصولٌا لزهرة مشابه الزهرة تركٌب , الفاصولٌا فً

 نفس فً وتسمط الظهر لبل وتؽلك الباكر الصباح فً االزهار تتفتح 

 ٌحدث ولد , السائد هو ذاتً التلمٌح , وثمٌلة لزجة اللماح حبوب , الٌوم

  . %1 من ألل بمعدل الخلطً التلمٌح من نسبة



  الثمار والبذور  

               طولها ٌتراوح , منحنٌة أو مستمٌمة طوٌلة اللوبٌا لرون  
 موالع بٌن انخفاضات الخارج من علٌها تظهر , سم 25 – 20 بٌن

  . بذرة 20 – 8 على المرن ٌحتوي , البذور

 الى االصناؾ بعض فً تصل ولد , عادة الحجم صؽٌرة اللوبٌا بذور 

  االصناؾ حسب والحجم واللون الشكل فً البذور تختلؾ , ملؽم 300

 بها توجد , ملونة تكون ولد , الكرٌمً أو االبٌض هو الؽالب واللون ,

 أو بنٌة أو اللون سوداء تكون لد والسرة , سرة بدون تكون أو سرة

 انبات . مجعد أو أملس البذري الؽالؾ ٌكون ولد , اللون لرمزٌة
  . Epigeal هوائً البذور

 



 االصناف  

من أهم االصناؾ التً تزرع فً العراق أو التً جربت زراعتها فً  

  : العراق هً 

 .  ازمٌرلً •

 . زعفرانٌة مبكرة •

•Black eye   . 

 . رهاوٌة•



   Gourd Familyالعائلة المرعٌة 
Cucurbitaceae 



 96 على تحتوي النباتٌة العوائل من كبٌرة عائلة المرعٌة العائلة 
 تماوم ال العائلة هذه نباتات .نباتً نوع 750 – 700و جنس

 متسلمة سٌمانها وتكون الحار، الجو فً جٌد بشكل وتنمو الصمٌع

 معمرة منها ولسم حولٌة عشبٌة ونباتاتها , لائمة ولٌست وزاحفة

 وتزرع حولٌة تكون العراق فً تزرع التً العائلة هذه نباتات .

 هً منها ٌستفاد الذي الجزء اذن ثمارها، من االستفادة ألجل

 فً تزرع والتً العائلة لهذه تنتمً التً النباتات وأهم الثمرة،
  : هً واسع نطاق على العراق

 – البطٌخ  - الكوسة لرع – ( الترعوزي ) المثاء خٌار – الخٌار 
 ( الجبلً ) العسلً المرع – ( العناكً ) السالحً المرع – الرلً

.  



 هذه بٌن التمٌٌز ٌمكن , رئٌسٌة أجناس أربعة الى تعود النباتات هذه جمٌع 

   : Baily (1975 ) العالم ذكرها كما الرئٌسٌة األربعة األجناس

 أو المنتصؾ من ملتحمة وتكون خمسة وعددها الشكل جرسٌة التوٌج أوراق -1
 . Cucurbita للجنس وٌنتمً العسلً والمرع الكوسة لرع فً كما , بملٌل أعلى

 عند ملتحمة وتكون خمسة وعددها مدورة أو الشكل جرسٌة التوٌج أوراق -2 

 التمٌٌز وٌمكن , االخرى الثالثة األجناس ضمنها وتمع منها بالمرب أو الماعدة

   : ٌلً كما بٌنهما

   : المحالٌك بواسطة -أ 

 بٌن التمٌٌز وٌمكن جنسٌن المجموعة هذه ضمن وتمع : متفرعة المحالٌك -1 

 : ٌلً وكما األوراق بواسطة الجنسٌن هذٌن

  . Lagenaria للجنس وٌنتمً السالحً المرع فً كما مفصصة ؼٌر األوراق - 

 . Citrullus للجنس وٌنتمً الرلً فً كما مفصصة األوراق - 

 تنتمً النباتات وهذه والبطٌخ المثاء وخٌار الخٌار فً كما : بسٌطة المحالٌك -2 
  . Cucumis للجنس

 

 



  Cucumberالخياز 
  .Cucumis sativus L: االسم العلمي 

 الجزء ، خرٌفً و  ربٌعً :عروتٌن فً العراق فً ٌزرع حولً عشبً الخٌار نبات 

 زراعته ٌنتشر .المخلالت فً ٌدخل أو طازج بشكل إما الثمرة، هو منه ٌؤكل الذي
   .أبدا الصمٌع ٌماوم ال الخٌار ونبات والمعتدلة، الدافئة المناطك فً



 : الوصف النباتً لنبات الخٌار  

 :المجموع الجذري 

 م1 حوالً الى طوله ٌصل وتدي جذري مجموع ٌكون الخٌار نبات 

 من السطحٌة الطبمة فً وتتركز الجانبٌة الجذور من عدد منه وٌتفرع
  . التربة سطح من سم 40 – 30 عمك وعل التربة

 



 :الساق  

 الخٌار لنبات الرئٌسً الساق 

 تنمو متسلك أو زاحؾ ٌكون إما

 ، الجانبٌة األفرع من عدد علٌه
 الرئٌسً الساق طول ٌصل ولد

   . سم 150 – 120

 

 :  األوراق  

 الورلة ، بسٌطة الخٌار نبات أوراق

 , خمسة الفصوص وعدد مفصصة،

 ٌكون ( الوسطً ) العلوي الفص

  وبهذه حادة، زاوٌة وٌشكل مدبب

 الخٌار ورلة بٌن التمٌٌز ٌمكن الصفة

 ورلة سطح على وٌوجد والبطٌخ،
   . طوٌل الورلة عنك شعٌرات، الخٌار



 وبصورة مؤنثة وأزهار مذكرة أزهار تحمل الخٌار نبات : األزهار 

 بعض وهنان , Monoecious وتسمى النبات نفس وعلى منفصلة

 وهذه Gynoecious وتسمى مؤنثة أزهار فمط تحمل الخٌار أصناؾ

   (المحمٌة الزراعة ) والبالستٌكٌة الزجاجٌة البٌوت فً تزرع األصناؾ

 



 كأسٌة أوراق خمسة من تتكون Staminate flower المذكرة الزهرة 
         أسدٌة وثالث , اللون صفراء توٌجٌة أوراق وخمسة , اللون خضراء

 ٌعنً ( واحد متن ٌحمل واالخر المتون من زوج تحمل االسدٌة من اثنان )
  المؤنثة الزهرة . أثري مبٌض على وتحتوي , خمسة المتون عدد

Pistillate flower اللون خضراء كأسٌة أوراق خمسة من تتكون , 
 ٌكون والمبٌض , أثرٌة أسدٌة وثالث , اللون صفراء توٌجٌة أوراق وخمسة

 المٌسم نهاٌته وفً لصٌر ٌملم وٌنتهً كرابل ثالث على وٌحتوي مفرد
 نبات ٌبدأ . األوراق أباط من تخرج األزهار جمٌع . أفرع ثالث الى وٌتفرع
 هذه وتسمى الساق من السفلى العمد فً المذكرة األزهار بتكوٌن الخٌار

 بتكوٌن ذلن بعد النبات ٌبدأ ثم , Male stage الذكرٌة بالمرحلة المرحلة
 هذه وتسمى الساق من العلٌا العمد على المؤنثة واألزهار المذكرة األزهار
 األزهار عدد ٌكون ولذلن , Mixed stage المختلطة بالمرحلة المرحلة
 حسب ٌتؽٌر العدد وهذا , المؤنثة األزهار من أكثر أو ضعؾ المذكرة

 استعمال شاع وحدٌثا . والتسمٌد التربة وعوامل والصنؾ البٌئٌة الظروؾ
 وهذه , Gynoecious فمط المؤنثة األزهار تنتج الخٌار من أصناؾ

 الثمار عمد ٌتم حٌث , والزجاجٌة البالستٌكٌة البٌوت فً تزرع األصناؾ
   . واالخصاب التلمٌح الى الحاجة بدون Parthenocarpic fruits عذرٌا

 



 :  التلمٌح                    

   الخلطً التلمٌح هو الخٌار نبات فً السائد التلمٌح

   .المكشوفة الحملٌة الظروؾ فً الحشرات بواسطة

 : الثمار 
 األصناؾ باختالؾ تختلؾ الخٌار ثمرة شكل

 , الشكل اسطوانً الى بٌضوي دائما وٌكون

 الحجم ناحٌة من الخٌار ثمرة تختلؾ وكذلن

 الخٌار ثمرة حجم وٌتراوح األصناؾ باختالؾ

 لون أما ، سم 40 – 5 بٌن الطول ناحٌة من

  الناضجة ؼٌر للثمرة أخضر ٌكون عادة الثمار

 عند األصفر اللون الى وٌتحول فسٌولوجٌا،

 سطح على وٌوجد التام، الفسٌولوجً النضج

 األشوان من وعدد البثور من عدد الثمرة
  .أبٌض أو أسود لونها وٌكون األثرٌة



 الى مائل أبٌض ولونها ومبططة الحجم صؽٌرة تكون الخٌار بذور  : البذور 
   . البذور من كبٌر عدد على الخٌار ثمرة وتحتوي , االصفرار

  :  األصناف  
(  فً الحمول المكشوفة ) أهم األصناؾ التً زرعت وما زالت تزرع فً العراق ان  

 :  هً 
 .   Biet Alpha: ألفا بٌت  -1  
 .   Straight  - 8  8 – ستراٌت -2  
 .   Marketer:  ماركتر -3  
 .   Marketmore:  ماركتمور -4  
 . Ashly: أشلً  -5  
 :  أصناؾ هجٌنٌة تزرع فً الحمول المكشوفة مثل وهنان  -6  
 .     F1 ثامٌنو  F1و ؼزٌر  F1بابلٌون  -7  

 :  بعض األصناؾ تزرع فً البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة هنان   
•Rocket  .2- Karol  .3-  براءBaraa  .4-  أمٌرAmeer  .5-  كراس

Grass  .6-  رٌانRayan  .7-  شاديShade  .8-  سوزانSuazan  .9- 
 .   Dates داتس -Maxeem  .10مكسٌم 



  Musk melonأو  Cantaloupeالبطيخ 
 Cucumis melo var. reticulatus: البطيخ الشبكي 

Naud  
 Cucumis melo var. inodorous: البطيخ األملس 

Naud  



وهو , ٌعتبر البطٌخ من الخضراوات الصٌفٌة الرئٌسٌة فً العراق   

 . نبات عشبً ٌزرع حولٌا فً العراق 

 

 لشرة تكون ( الشبكً ) االول النوع كون فً االملس البطٌخ عن الشبكً البطٌخ ٌختلف 
 اتصالها ومحل الثمرة بٌن  ( ( Abscission Layer  انفصال طبمة وٌكون , شبكٌة ثماره

 طبمة ٌكون وال ملساء ثماره لشرة ٌكون ( االملس ) الثانً النوع أما , النضج عند بالساق

 بصورة تستهلن البطٌخ ثمار . النضج عند بالساق اتصالها ومحل الثمرة بٌن انفصال
 . السكرٌات من عالٌة نسبة على الحتوائها حلو طعم وذات طازجة



  



 : الوصف النباتً  

 , م 1 مسافة الى بالتربة ٌتعمك الرئٌسً الجذر : الجذري المجموع 

 فً خاصة بصورة وتتركز الجانبٌة الجذور من كبٌر عدد علٌه وٌنمو

 من كبٌرة مجموعة للنبات وٌكون , التربة سطح من العلٌا سم 30 ال
   . الشعرٌة الجذور

 العمر فً النبات تمدم مع للٌال ٌتخشب عشبً البطٌخ ساق : الساق 

 الرئٌسً الساق وٌتفرع , م 3 – 1.5 بٌن تتراوح لمسافة افمٌا وٌمتد

 حتى تنمو أولٌة فروع 5 – 4 وٌعطً النبات على االولى العمدة عند

 الفروع هذه تتفرع كما , للنبات الرئٌسً الساق مع الطول فً تتساوى

 ساق , تمرٌبا الممطع مستدٌرة والساق , ثانوٌة فروع وتعطً كذلن

 محالٌك االوراق ممابل وفً علٌه وٌنمو متسلك أو زاحؾ البطٌخ نبات

  . متفرعة ؼٌر بسٌطة

 



 على متبادلة بصورة وتخرج , بسٌطة البطٌخ نبات ورلة : االوراق 

 , فصوص 5 – 3 الى ومفصصة مستدٌرة الورلة شكل , الساق

 حتى عمٌك تفصٌص الى واضح ؼٌر بسٌط من ٌكون التفصٌص

  . االصناؾ حسب وذلن الورلة منتصؾ

 أي Andromonoecious البطٌخ نبات فً التزهٌر طبٌعة : االزهار 

 مذكرة أزهار : النبات نفس على االزهار من نوعٌن ٌنتج النبات أن

 أباط من وتنشأ مجامٌع فً توجد المذكرة االزهار , كاملة وازهار

        تسمى لصٌرة أفرع على جانبٌا تحمل الكاملة واالزهار , االوراق

( Spur ) األبطٌة البراعم من للنبات الرئٌسً الساق من تنمو حٌث 

 , فمط المذكرة االزهار تحمل النبات من السفلى العمد عموما , لألوراق

  . الكاملة واالزهار المذكرة االزهار فتحمل العلٌا العمد أما



 خضراء كأسٌة أوراق خمسة من البطٌخ فً المذكرة الزهرة تتكون 

 الماعدة، عند ملتحمة اللون صفراء توٌجٌة أوراق خمسة ومن اللون

 ٌحمل واالخر المتون من زوج تحمل منها اثنان أسدٌة ثالثة ومن

 وتتكون .أثري مبٌض ومن ( خمسة المتون عدد ) سائب واحد متن

 ومن اللون خضراء كأسٌة أوراق خمسة من أٌضا الكاملة الزهرة

 خمسة ومن الماعدة عند ملتحمة اللون صفراء توٌجٌة أوراق خمسة

 ٌتكون مبٌض ومن سائب، واالخر منها اثنٌن كل متن تلتحم أسدٌة
  .فروع 3 الى ٌتفرع بمٌسم ٌنتهً للم ومن ، كربالت 5 – 3 من

 



  



 الخلطً التلمٌح هو البطٌخ نبات فً والشائع السائد التلمٌح : التلمٌح 

 االزهار فً الذاتً التلمٌح من نسبة ٌحدث لد ولكن , الحشرات بواسطة

  . الكاملة

 والوزن واللون والحجم الشكل حٌث من تختلؾ البطٌخ ثمار : الثمار 

 تشبه التً البذور من عدد على بداخلها وتحتوي , االصناؾ باختالؾ

  . البرتمالً اللون الى ٌمٌل لونها عدا ما , الخٌار بذور

 عمد عملٌة تبدأ واالخصاب التلمٌح عملٌة وحدوث االزهار تفتح بعد 

 أنه لوحظ ولد , الحجم فً وٌزداد بالنمو المبٌض ٌبدأ حٌث الثمار

       أن بل ثمارا تنتج النبات على تتفتح التً الكاملة االزهار كل لٌست
 مراحل فً فتسمط البمٌة أما , ناضجة ثمارا وتعطً تعمد منها 4 – 3

   . عمرها من مختلفة



 فترة طول ٌستمر ال البطٌخ فً الثمار عمد بأن Rosa 1924 العالم بٌن 

 العمد عن ٌتولؾ ثم النبات على ثمار 3 – 2 بٌن تعمد أنه حٌث , االزهار

 ٌبدأ حٌث نفسها الحالة تعاد ثم , أسابٌع 3 – 2 بٌن تتراوح الزمن من لفترة

 تولؾ فترة ٌعمبها ثم , ثمرة 2 – 1 بٌن ٌتراوح النبات على جدٌدة ثمار بعمد

   . للثمار عمد دورات 3 – 2 بٌن البطٌخ نبات فً توجد وهكذا العمد عن

 عند البطٌخ ثمار فً تحدث تؽٌرات هنان أن  Rosa 1928 أٌضا وذكر 

 الذائبة الصلبة المواد مجموع ٌزداد الثمرة عمر تمدم مع بأن ووجد , النضج

 وٌنخفض , للعصٌر النوعٌة الكثافة ٌزداد وكذلن السكرٌات ومجموع

 الى تحوٌلها وكذلن التنفس عملٌة فً استهالكها بسبب المختزلة السكرٌات

 . العمر فً الثمرة تمدم مع مطردة زٌادة السكروز ٌزداد وبهذا , سكروز

 وٌزداد , االصفر اللون الى االخضر اللون من الثمرة لشرة لون وٌتحول

 مرحلة خالل ثابتة البكتٌنٌة المواد وتبمى , النضج عند اللب ولٌونة حالوة

 ما مرحلة فً عالٌة Protopectin البروتوبكتٌن مادة وتكون , الثمار نضج

   .الثمار نضج عند بشدة تنخفض ثم النضج لبل

 



 ووصولها البطٌخ ثمار نضج لمعرفة بها االستدالل ٌمكن عالمات هنان 
   : والجنً النضج لمرحلة

  مجموعة الى ٌعود الذي البطٌخ فً وخاصة الثمرة عنك انفصال  -1 
reticulatus .   

 الفلٌنٌة الشبكة بأن نجد حٌث , للثمار المشرة ولون الشبكً التعرٌك -2 
 أو االخضر من المشرة لون وٌتؽٌر , الثمرة سطح على للٌال وترتفع تؽلظ

 مجموعة فً وخاصة , الداكن البرتمالً أو االصفر اللون الى الرمادي
   . reticulatus البطٌخ

 فً وخاصة لٌنا الثمرة من الزهري الطرؾ ٌصبح حٌث الثمار لٌونة -3 
   . inodorous البطٌخ مجموعة

 بعض وفً , السكرٌات نسبة ٌزداد حٌث السكرٌات فً التؽٌر -4 
 ما ثماره جنً ٌمكن ال ( Honey Dew )الندى لطر صنؾ مثل االصناؾ

   . % 10 – 8 فٌه السكرٌات نسبة تصل لم
 حٌث , الناضجة البطٌخ ثمرة فً الذائبة الصلبة المواد نسبة اختالؾ -5 

 ثم , الثمرة وسط فً وعالٌة ( Stem end ) السالٌة النهاٌة فً للٌلة تكون
   . ( Blossom end ) الزهرٌة النهاٌة ٌلٌها

 



 جربت أو العراق فً تزرع التً االصناؾ بعض سنذكر : األصناف 

  : االجنبٌة االصناؾ من العراق فً زراعتها

 .  الملوكً -3  . ( الكحلة أبو ) االسماعٌلً – 2 .  نفسه محافظ -1

 Persian -6  . ( العسل شهد )    Honey Dew -5 .  الموشً -4

. 7- Casaba . 8- 9 . الشتوي االصفر- Luxo F1 . 10 – Amal 
F1 .  



                         Water melonالسقي 

 lanatus Citrullus: العلمي االسم 



 , حولٌا ٌزرع , العراق فً الرئٌسٌة الصٌفٌة الخضراوات من الرلً 

 ومرطبة وؼذائٌة  منعشة وكمادة الحلو لمذالها الناضجة ثماره تؤكل

 العراق فً المحصول هذا على ٌطلك . الحار الصٌؾ فصل خالل

  . البطٌخ مصر وفً , الرلً

 

 



  : الوصف النباتً  

 الجذري المجموع  

 1 الى تصل مسافة الى التربة فً ٌتعمك للنبات الرئٌسً الوتدي الجذر

 ال فً معظمها وٌوجد االنتشار كثٌرة جانبٌة جذور منه وٌتفرع ، م
  . التربة سطح من العلٌا سم 50

 : الساق 

 ، زاحف الرلً نبات ساق 

 لد مسافة الى ٌمتد ، مداد

  ، م 3 من أكثر الى تصل

  ، أضالع خمسة ذو مضلع

  ، الساق داخل تجوٌف ٌوجد

  ، كثٌفة بشعٌرات مغطاة

 محالٌك الساق على وٌنمو
   . متفرعة



  

 االوراق

 . فصوص  4 – 3مفصصة تفصٌص غائر بٌن   ، نبات الرلً بسٌطة ورلة 



 أي Monoecious نوع من الرلً نبات فً االزهار طبٌعة : االزهار 

 تخرج , النبات نفس على مؤنثة وأزهار مذكرة أزهار ٌنتج النبات أن

 االزهار الى المؤنثة االزهار نسبة بأن وجد , االوراق أباط من االزهار
 حسب تتفاوت النسبة وهذه Klondile 1 : 7 صنؾ الرلً فً المذكرة

  . التربة وخصوبة واالضاءة الحرارة ودرجات الصنؾ

 



 , اللون خضراء كأسٌة أوراق خمسة من تتكون المذكرة الزهرة 
 الزهرة . ملتصمة متون وثالثة , اللون صفراء توٌجٌة أوراق وخمسة
 أوراق وخمسة , اللون خضراء كأسٌة أوراق خمسة من تتكون المؤنثة
 ٌتصل كرابل ثالثة على ٌحتوي مبٌض ومن , اللون صفراء توٌجٌة

  . فروع ثالثة الى متفرع بمٌسم وٌنتهً لصٌر بملم

 بواسطة الخلطً التلمٌح هو الرلً فً السائد التلمٌح : التلمٌح 
 اال المٌاسم الى تنتمل وال لزجة الرلً فً اللماح حبوب , الحشرات
  . الملمحة الحشرات بمساعدة

 والوزن والحجم الشكل حٌث من الثمار تختلؾ : والبذور الثمار 
 ٌكون تماما الناضجة ؼٌر الثمار فً اللب لون , االصناؾ باختالؾ

 فً االحمر اللون الى ثم الباهت المرنفلً اللون الى ٌتحول ثم أبٌض
  ومحبب أحمر اللون ٌكون النضج فوق الثمار فً أما , الناضجة الثمار

  بذرة 200 – 100 بٌن البذور من عدد على الثمرة تحتوي ,

  . واللون الحجم ناحٌة من تختلؾ البذور



 أن اال , الثمار نضج موعد ٌحدد أن العادي الشخص على الصعب من 

  : وهً الثمار نضج على االستدالل بواسطتها ٌمكن عالمات هنان

 من التربة لسطح المالمس الجزء وخاصة المشرة لون ٌتحول  -1 

  . الفاتح االصفر اللون الى االبٌض اللون

 اذا معدنً رنان صوت لها ٌسمع بالٌد الثمرة على الطرق عند -2 
   . ناضجة الثمرة كانت اذا مكتوم وصوت , ناضجة ؼٌر الثمرة كانت

 ٌمكن وال التربة لسطح المالمسة الخارجٌة المشرة تتصلب -3 
  . باألظفر تخدٌشها

  . الثمرة لعنك الممابل المحالق جفاؾ -4 

 واضح صوت لها ٌسمع الٌد راحتً بٌن الثمرة على الضؽط عند -5 

  . الناضجة الثمرة فً االنسجة لتمزق

 



 ثمار فً تحدث التً الكٌمٌاوٌة التؽٌرات Rosa ( 1928 ) درس 

 الذائبة الصلبة المواد بأن ووجد , النضج من مختلفة مراحل فً الرلً

 المختزلة السكرٌات ولكن الثمرة نضج تمدم مع تزداد والسكرٌات

 جزء وٌتحول التنفس فً منها جزء الستخدام الثمرة نضج عند تنخفض

 . بالنضج الثمرة تمدم مع مطردة زٌادة ٌزداد الذي السكروز الى منها
 ثمرة داخل السكرٌات توزٌع بأن MacCillivray ( 1961 ) وذكر

 الطرؾ وفً البذور حول عالٌة نسبتها تكون حٌث متساوٌا لٌس الرلً
             الماعدي بالطرؾ ممارنة ( Blossom end ) للثمرة الزهري

( Stem end ) , حوالً الى تصل لد السكرٌة المواد فً الفرق وأن  

 تكون الذائبة الصلبة المواد بأن ووجد , المختلفة الثمرة أجزاء فً 2%

 للثمرة العلٌا المشرة فً أعلى ونسبتها , المشرة جهة فً منخفضة

  . التربة لسطح المالمسة السفلى بالمشرة ممارنة التربة سطح عن البعٌدة

 



  



  : االصناف  

 Charleston  . 

Congo  . 

Jubilee  . 

Tom Watson  . 

Sugar Baby  . 

Irish Gray  . 

Crimson Sweet  . 

Sweet Meet  . 

 



 Summer Squash( مال أحمد )  الكوستقسع 
  .Cucurbita pepo L:  االسم العلمي 

  Cucurbitaceae:        العائلت 



من الخضراوات التً تكثر زراعتها فً العراق وخاصة  الكوسةلرع   

, وكذلن ٌزرع هذا المحصول خالل موسم الخرٌؾ , فً موسم الربٌع 

وكذلن ٌزرع هذا المحصول فً البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة خالل 

الجزء الذي ٌستهلن من هذا المحصول هو الثمار ؼٌر , موسم الشتاء 
 . الناضجة والتً تستهلن بعد الطبخ 

 . هذا المحصول فً جمٌع مناطك العراق ٌزرع   

 



  :الوصف النباتً  

 وٌتؽلؽل لوٌة لمة ذات وتدي جذر النبات ٌعطً  : الجذري المجموع

 الجذور من عدد الوتدي الجذر على وٌنمو , سم 180 حوالً عمك الى

 من المرٌبة العلٌا سم 60 ال فً ؼالبا تتركز والتً الثانوٌة الجانبٌة

 أخرى جذور تنشأ ومنها , م 3 حوالً مسافة الى وتنتشر , التربة سطح
  . الجذرٌة الشعٌرات من شبكة للنبات ٌكون وهكذا

  م 1 من أكثر الى وٌمتد زاحؾ ٌكون الكوسة لرع نبات ساق : الساق

 مجوؾ الساق , الجانبٌة االفرع من عدد الرئٌسً الساق على وٌنمو ,

  .  حادة صلبة بأشوان ومؽطى ومضلع

 النصل , الحجم وكبٌرة بسٌطة الكوسة لرع نبات أوراق : االوراق

 وفً , فصوص خمسة الى مفصص الورلة , بشعٌرات ومؽطى كبٌر

 حادة زاوٌة ذو ٌكون العلوي الفص , فصوص ثالثة الى االحٌان بعض
  . مسننة الورلة حافة ,

 



  



 أي Monoecious ال النوع من الكوسة لرع نبات أزهار  : االزهار 
  النبات نفس على منفصلة مؤنثة وأزهار مذكرة أزهار ٌحمل النبات أن
 أزهار البداٌة فً النبات ٌكون , االوراق أباط من األزهار تخرج ,

 االزهار عدد ولذلن , ومؤنثة مذكرة أزهار انتاج ٌعمبها ثم مذكرة
 فً 5,5 : 1 نسبتها ٌصل حٌث , المؤنثة االزهار من أكثر المذكرة
   . الخرٌفً الموسم فً 6,7 : 1 و الربٌعً الموسم

 أوراق خمسة ومن , ورفٌع طوٌل حامل من تتكون الذكرٌة الزهرة 
 من ملتحمة اللون أصفر توٌجٌة أوراق وخمسة , اللون أخضر كأسٌة
  . المتن ملتحمة أسدٌة ثالثة ومن , الماعدة

 , اللون أخضر كأسٌة أوراق خمسة من تتكون أٌضا المؤنثة الزهرٌة 
 الحامل ولكن , الماعدة من ملتحمة اللون أصفر توٌجٌة أوراق وخمسة
 وٌتكون ومتطاول الحجم كبٌر والمبٌض , وسمٌن لصٌر ٌكون الزهري

 5 – 3 الى متفرع بمٌسم وٌنتهً لصٌر بملم وٌتصل كرابل ثالث من
  . فرع

 



  



  



 . خلطً بواسطة الحشرات  الكوسةالتلمٌح فً لرع : التلمٌح  

تختلؾ من حٌث الشكل باختالؾ االصناؾ  الكوسةثمار لرع  :الثمار 

ومن حٌث الحجم فمنها ذات , فمنها المتطاول أو المستدٌر أو المبطط 

الثمار ؼٌر الناضجة فسٌولوجٌا ٌكون لونها , حجم كبٌر أو صؽٌر 

وبعد تمدم الثمار فً النمو ٌتحول , أخضر مبٌض أو أخضر ؼامك 
 . لونها الى االصفر أو االبٌض المصفر 

 



لون البذور وشكلها , البذور متجمعة فً مركز الثمرة  :البذور  

 . وحجمها تختلؾ حسب االصناؾ 

 



 : فً العراق تزرع من أهم االصناؾ التً  :االصناف  

                                  .  مال أحمد  •

 .  االسكندرانً •

 سٌؾ •

 كارول •

• Cocozelle  

•Clarita   . 

•Zucchini   . 

•Zucchini Dark Green   . 

•Ambassador   . 

•Early White Bush Scallop   . 

•Goldneck   . 

•Patty Pan  ( أبو النجمة ). 

 



(  السالحي)  العناكيقسع 

Bottle Gourd  
:  االسم العلمي 

Lagenaria siceraria  

  



 من وهو , العراق فً للٌلة بمساحات السالحً أو  العناكً لرع ٌزرع 

 وعمد االزهار على لابلٌته ٌمٌزه ما وأهم الصٌفٌة الخضراوات أنواع

 العراق فً الصٌؾ فصل خالل المرتفعة الحرارة درجات تحت الثمار

 أو البطل تشبه مختلفة أشكال ذات والثمار , الطبخ فً ثماره ٌستعمل ,
 . االصناؾ حسب تختلؾ الثمار وحجم , الملتؾ االسطوانً الشكل

 ؼٌر وهً الثمار تحصد , أبٌض لونها العناكً المرع نبات أزهار

 الناضجة الثمار أما , سم 40 – 20 بٌن طولها وٌكون ناضجة

 وذات , متخشبة لشرتها وتكون لالستهالن لابلة ؼٌر تكون فسٌولوجٌا

  . فمط البذور على تحتوي فارغ لب

   : األصناف 

 الصنؾ هو تجاري نطاق على فمط واحد صنؾ العراق فً ٌزرع 

  . المحلً



  



 Pumpkinالقسع العسلي 

Cucurbita sp. 



 الى تنتمً العسلً المرع أصناؾ 
 و Moschata  النباتً النوع

Maxima األصناؾ وبعض 
  ، Mixta  النباتً النوع الى تنتمً

 فً العسلً لرع ثمار تستعمل
 فً الطبخ،أما ألؼراض العراق
 عمل فً الثمار فتستعمل الخارج

 وألؼراض والفطائر المربٌات
 .للماشٌة وكؽذاء الملً أو التعلٌب

 موسمً فً عادة وتستهلن الخرٌؾ فصل فً العسلً المرع ثمار حصاد ٌتم 

 وتصلب حجمها واكتمال نضجها تمام بعد الثمار جمع ٌتم والشتاء، الخرٌؾ

 أو األصفر اللون الى األخضر اللون من لونها وتؽٌر الخارجٌة لشرتها

 وٌمكن جٌدة، ونكهتها المذاق حلو طعمها تكون الثمار نضج وعند البرتمالً،

   . طوٌلة لفترات تخزٌنها



  



  



       

 

 :االصناف          

  

  ًاألحمر المحل . 

Connecticut Field  . 

Cushaw Green Striped   . 

Butternut 23  . 

Small Sugar  . 

Table Queen . 



  Snake Cucumberخياز القثاء 
   Cucumis melo var. flexuoses Naudاالسم العلمي 

 التً الخضراوات من المثاء خٌار

 الصٌؾ فصل فً العراق فً تزرع

 من المحصول هذا زراعة وٌمتد ،

 وٌزرع .أب شهر ولؽاٌة اذار شهر

 طازج بشكل تؤكل التً ثماره ألجل
   .المخلالت صناعة فً وتدخل



   : النباتً الوصف

 فً ٌتعمك وتدي جذري مجموع النبات ٌكون : الجذري المجموع
 من كبٌر عدد الجذر هذا على وتنمو , م1 الى تصل مسافة الى التربة

 من وٌتفرع , التربة سطح من لرٌبة تكون والتً الجانبٌة الجذور
  . كبٌرة مجموعة شكل على جذرٌة شعٌرات الجانبٌة الجذور

 

 من عدد علٌه وٌنمو , متسلك أو زاحؾ المثاء خٌار نبات ساق : الساق
 ؼٌر بسٌطة محالٌك االوراق ممابل علٌه ٌنمو وكذلن , الجانبٌة االفرع
  . متفرعة

 

 من عدد علٌها وتنمو , بسٌطة المثاء خٌار نبات ورلة : االوراق
 5 – 3 بٌن مفصصة أو كاملة والحافة , مستدٌرة شكلها , الشعٌرات
  . فصوص



 خٌار فً الواحد النبات على االزهار من أنواع عدة هنان : االزهار 

 مذكرة أزهار ٌكون النبات إما , االصناؾ حسب ذلن وتختلؾ المثاء
 ٌكون أو , Monoecious النبات نفس على منفصلة مؤنثة وأزهار

 , Andromonoecious ( خنثى ) كاملة وأزهار مذكرة أزهار النبات

  ( خنثى ) كاملة وأزهار مؤنثة وأزهار مذكرة أزهار النبات ٌكون أو
Trimonoecious , بأن نجد حٌث , االصناؾ حسب ٌختلؾ وهذا 

  النوع من ٌكون االمرٌكً والصنؾ الخشن الموصلً الصنؾ
Monoecious , البؽدادي والصنؾ الناعم الموصلً الصنؾ بٌنما 

  . Andromonoecious النوع من ٌكون

 وتنشأ مجامٌع شكل على تكون المثاء خٌار نبات فً المذكرة االزهار

      لصٌر فرع على جانبٌا تنمو الخنثى االزهار أما , االوراق أباط من

( Spur ) لألوراق االبطٌة البراعم من ٌنمو .  



 وخمسة , أخضر لونها كأسٌة أوراق خمسة من تتكون الذكرٌة الزهرة 

 من زوج تحمل منها اثنان أسدٌة وثالثة , أصفر لونها توٌجٌة أوراق
  . أثري مبٌض على وتحتوي واحد متن ٌحمل واالخر المتن

 وخمسة , أخضر لونها كأسٌة أوراق خمسة من تتكون الخنثى الزهرة 

 منها اثنان كل تلتحم أسدٌة خمسة ومن , أصفر لونها توٌجٌة أوراق

 ٌتكون والمبٌض , ( خمسة المتون عدد ) سائب ( الخامس ) واالخر

 , 5 – 4 الكربالت عدد ٌكون نادرة حاالت وفً , كربالت ثالثة من

 . أفرع ثالثة الى وٌتفرع المٌسم نهاٌته وفً لصٌر ٌملم ٌنتهً المبٌض

  

 خٌار نبات فً السائد هو الحشرات بواسطة الخلطً التلمٌح : التلمٌح
  . الخنثى االزهار فً الذاتً التلمٌح من نسبة تحدث لد ولكن , المثاء



  

   :الثمار 

 .  خٌار المثاء تختلؾ من حٌث الشكل والحجم واللون والطول باختالؾ االصناؾ ثمار 



 

   :البذور  

 .  كبٌرخٌار المثاء تكون مشابه لبذور الخٌار الى حد بذور 

 

 :االصناف          

 : من أهم أصناؾ خٌار المثاء  

 . الناعم الموصلً  -1 

 . البؽدادي الصنؾ  -2 

 . الخشن الموصلً  -3 

  .   االمرٌكً الصنؾ  -4 

 



  Mallow Familyالعائلت الخباشيت 
Malvaceae  

  Okraالبامٌا  
  Abelmoschus esculentus L. moench: االسم العلمً  



 حولً نبات . العراق فً تزرع التً المهمة الصٌفٌة الخضراوات من البامٌا 

 الثمرة هً النبات من ٌستهلن الذي الجزء .الثمار على الحصول ألجل ٌزرع

 .تجمد أو تعلب أو تجفؾ أو ، الطهً بعد الناضجة ؼٌر

 : الجذري المجموع

 مجموع البامٌا نبات ٌكون 

 فً ٌتعمك وتدي جذري

 ، م 1 من أكثر الى التربة

 الوتدي الجذر على وتنمو

 الجذور من كبٌر عدد

   . والثانوٌة الجانبٌة

 الوصف النباتً 



 : الساق  
 على تنمو ، لائم ساق ذات البامٌا نبات

 الجانبٌة، االفرع من عدد الساق هذا

 من عدد الساق على تنمو وكذلن

 فً الساق طول ٌتراوح ، الشعٌرات
 م 3 – 1 بٌن البامٌا لنبات الموسم نهاٌة

 .االصناؾ حسب

 :االوراق 
 وكبٌرة بسٌطة البامٌا نبات ورلة 

  مفصصة، الشكل، بٌضوٌة , الحجم

 الورلة على مسننة،وٌنمو الورلة حافة

 تسبب والتً الحادة الشعٌرات من عدد

 ٌلبسون لذلن الجنً عمال عند حساسٌة

   . الجنً عند الكفوؾ



 :االزهار   

 تكون البامٌا نبات فً الزهرة 

 االعضاء أن أي ( خنثى ) كاملة

 فً موجودة واالنثوٌة الذكرٌة

 من االزهار تخرج .الزهرة نفس

 تتكون . مفردة , االوراق أباط

 كأسٌة أوراق خمسة من الزهرة

 أوراق وخمسة , اللون خضراء

 وخمسة , اللون صفراء توٌجٌة

وكل , المبٌض ٌتكون من خمسة كربالت  .انبوب شكل على ملتحمة اسدٌة

,  كربلة تحتوي على عدد من البوٌضات 

 . الملم ٌتفرع الى خمسة مٌاسم



 :التلمٌح   

 نبات فً التلمٌح

 ذاتً ٌكون البامٌا

 نسبة تحدث ،ولد

 الخلطً التلمٌح من

 الحشرات بواسطة

 .% 20 الى تصل

 :  البذورالثمار  
 عن عبارة البامٌا ثمرة

 أو ومضلعة طوٌلة لرنة

 من ومستدلة اسطوانٌة

 على وٌنمو ، النهاٌة

  من عدد الثمرة

 اكتمال وعند الشعٌرات،

 ثم تتخشب الثمار نضج

     البذور لنثر وتنفتح تنشك

بذرة البامٌا مستدٌرة تمرٌبا 

وٌوجد فٌها انخفاض ولونها 

من االسمر الداكن الى 

 .  االسمر المخضر 



 االصناف  

 من البعض بعضها عن تختلؾ التً البامٌا أصناؾ من العدٌد هنان

 الورلة تفصٌص ٌكون االصناؾ فبعض االوراق وتفصٌص لون حٌث

 تفصٌص ٌكون االصناؾ ومن ، فمط متموجة الورلة فتصبح ؼائر ؼٌر

 تختلؾ وكذلن .الكؾ بشكل الورلة وتصبح جدا ؼائر االوراق

 الطول متوسطة أو لصٌرة تكون فمد النبات، طول حٌث من االصناؾ

 – 90 المصٌرة االصناؾ فً النبات طول ٌتراوح أنه حٌث .طوٌلة أو
 وكذلن سم، 240 – 180 من الطوٌلة االصناؾ وفً سم، 120

 لصٌر نمو موسم ذات تكون ومنها ، النضج موعد فً االصناؾ تختلؾ

 من تتدرج لرون ذات أصناؾ هنان .طوٌل نمو موسم ذات ومنها

 الكرٌمً اللون من اللون حٌث من وتختلؾ مضلعة، الى مستدٌرة

 .ملساء أو شوكٌة المرون تكون ولد الداكن، االخضر اللون الى االبٌض



 : ومن أهم االصناؾ الشائعة التً تم زراعتها فً العراق  

 .  بتٌرة -1  

 . بتراء  -2  

 . الموصلٌة  -3  

 . الهندٌة  -4  

 Clemson كلمسون -5  


