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 :ةــــــالمقدم
كتب توماس مالتوس كتابا عن "مبدأ زيادة  1798وبالتحديد في عام رن التاسع عشر قفي الالثورة الصناعية  أتبد ماعند      

 السكان " وذكر فيه أن زيادة السكان في العالم تزداد طبقا لدالة أسية في حين أن زيادة األرض الزراعية واإلنتاج الزراعي تزداد طبقا
بدأ البشر يزداد شيء فشيء ووصل الى عدت مليارات في نهاية القرن فقد  لعالقة رياضية بسيطة ال تجاري الزيادة في تعداد السكان.

الكوارث الطبيعية المدمرة والظروف البيئية القاسية والميول نحو الحياة المدنية وترك االراضي حدوث العشرين، ومع زيادة السكان و 



بشكل مباشر على االنتاج هذه االحداث اثرت الهتمام بالزراعة وأخضاع االنتاج الزراعي لألحتكار والمضاربات التجارية وعدم االزراعية 
ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد الغذائية، مما تسبب في حدوث مجاعات في بعض الدول الفقيرة  2008شهد العالم عام الزراعي حتى 

. وبسبب 2008مليون نسمة خالل عام  963يتعرضون للجوع وقلة الغذاء حتى وصل عددهم إلى  وزاد عدد الناس في العالم الذين
مليون  950نجد اليوم نحو مليار من البشر. 1وصل عدد الفقراء والمعوزين في العالم نحو  2010تأثيرات األزمة المالية العالمية عام 
رض الزراعية إلى حد يصعب معه زيادة اإلنتاج بسبب التغير المناخ وقلة وقد وصل استغالل اإل  ،من البشر في العالم ينقصهم الغذاء

وقد  ،كان من الحبوب أكثر مما ينتجون ياستهلك األمر  2011و  2010المياه وقلة االهتمام بالزراعة على المستوى العالمي. وفي عامي 
 2050% حتي عام 70زيادة إنتاج الغذاء بنسبة  انه ال بد من FAOوتعتقد منظمة  .2012 عام في% 39ت اسعار الغذاء نحو عارتف

أو  الستهانه بهالتغطية احتياجات الناس من الغذاء وتحذر من أن العالم قد وصل إلى مرحلة حرجة بالنسبة إلى إنتاج الغذاء ال يمكن ا
البالد الفقير حيث يصرف الناس السكوت عليها. واألكيد هو أن أسعار الغذاء سترتفع مستقبال في العالم، وسوف يؤثر ذلك على سكان 

( WFP)طرت الهيئة المسؤولة عن برنامج الغذاء العالمي ضا 2008في عام  معظم دخولهم على شراء الغذاء لهم ولعائالتهم.
دولة ومدادهم بالغذاء.  78مليون من الناس في  102مساعدة نحو الهيئة ضاعفة ميزانيتها لمساعدة المحتاجين. وقد استطاعت مل

ان ازمة  الغذاء العالمي . 2010دولة خالل عام  78مليون من الناس في  90ف برنامج األغذية العالمي إلى مساعدة أكثر من ويهد
 والكوارث الطبيعية التي تجتاح الكرة االرضية ونقص االنتاج الزراعي يجعل اسعار المواد الغذائية في تزايد مستمر والى الحد الذي ال

ان االسلوب االمثل المجتمعات وعلى االمن والسلم العالمي. مى من الناس وهذا سوف ينعكس بالضد على استقرار يتحمله الغالبية العظ
يتحقق اال من خالل زيادة الرقعة الزراعية واعتماد االسلوب العلمي  ال تهوالطريقة السليمة في زيادة االنتاج الزراعية وتحسين نوعي

الزراعية، وتشجيع ودعم العمل الزراعي لألفراد والشركات  استغالل األرضو  عمليات الزراعة يف الحديثةالتقنيات أدخال و المتطور 
انشاء مراكز البحوث العلمية و االستثمارية من قبل الدولة والجهات المختصة بالعلوم الزراعية، وفسح المجال امام االستثمار الخارجي، 

والمزارعين، وتنظيم عمليات البيع والتسويق وحماية االنتاج الزراعي الت الزراعية لحفظ الحاصودعم الباحثين وأنشاء المخازن المبردة 
كل هذه  ،بعيدة االمدو وتنشيط عمل الدوائر الزراعية وتوفير المستلزمات الزراعية ووضع برامج وخطط زراعية ذات اهداف ستراتيجية 

ورفع مستوى لمختلفة والحد من النقص الحاصل في االنتاج الزراعي االمور قد تساهم في زيادة االنتاج وتوفير الحاصالت البستانية ا
فاالرض التي نزرعها والنباتات التي تنمو عليها توفر الغذاء واالمن والصحة والحياة لجميع البشر والكائنات  .االنتاج في وحدة المساحة

 سبحانه هللا خلق . وقدنا سوف نخسر الحياة الدنيا االخرة معااالخرى، واذا لم نهتم باالرض ونعمر فيها مثلما اراد هللا سبحانه وتعالى ل
 على النعم التي انعم هللا بها علينا وال نبذروان نحرص اشد الحرص  يعيش حياته حتى يأكل، يأكل حتى يعيش واللتعالى االنسان و 
ل التوازن في هذه المعادلة فان امور من وصحة االنسان واذا اختآوان ما من شيء في الحياة اغلى وأهم من رغيف الخبز و ها، في

خير دليل على ذلك، وما حصل في الماضي وما يشهده العالم من تغيرات في بداية الفية الثالثة  .كثيرة قد تحدث ولم تكن بالحسبان
قد انسانيته وان لم يجده او يحصل عليه ينقلب على نفسه ويف ،فغذاء االنسان وقوته اليومي وهو الهدف الذي يسعى اليه كل يوم

في خيرها تنعم االمم وتستمر الحياة وأذا توقفت الزراعة و . فأن جوهر الحياة هي الزراعة ويصبح عدوانيا ويفعل أي شيء لكي يعيش
نملك من طاقة وعلم في  انتاجها ونستخدم كل مانرفع من مستوى تختفي الحياة فوق االرض، فعلينا اذن ان نتوسع في زراعة االرض و 

لكافة البشر وبذلك نكون قد حققنا انسانيتا والغاية التي خلقنا من ألنفسنا و الى المستوى الذي نستطيع ان نوفر الغذاء  ينرتقها و تطوير 
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 المحاضرة الثانية
  

         

 ؤمل زراعتها في العراقالخضر الم
  Cyana Scolymus (Artichoke) -*الخرشوف:

 Offshootsمن النباتات الصيفية المعمرة يزرع بواسطة البذور خالل شهر اذار ونيسان وتجدد زراعته سنويا بواسطة الخلفات        
في العراق في بعض المحطات البحوث والكليات خالل شهري اب وايلول تنتشر زراعته في الكثير من االقطار العربية والعالم، يزرع 

والمعاهد لغرض البحوث او الدراسات، والجزء الذي يؤكل منه هي النورات الكبيرة قبل تفتحها، أذ يؤكل منها التخت الزهري وقواعد 
لكاربوهيدرات والبروتينات األوراق السميكة والطرية التي تحيط بالنوره بعد طبخها، وللخرشوف أهمية غذائية عالية حيث يحتوي على ا

التي تستعمل في تغذية ومعالجة المصابين بمرض السكر  (INULIN)واألمالح المعدنية والفيتامينات هذا باألضافة الى ماده األنيولين 
 ويحتوي على البوتاسيوم. 

  
 الى مناطق العالم أالخرى . موطن الخرشوف األصلي ومنها انتقلت تعتبر مناطق البحر األبيض المتوسط  Origin*الموطن  
 -: Cultivars*األصناف  
النبات كبير الحجم يتميز بنوراته المخروطية الشكل ولونها أخضر في مراحل نموها األولى ثم يتلون باللون  -الصنف االيطالي : -1 

 البنفسجي والنورة تكون متوسطة الحجم . 
 الصغيرة الحجم والكروية الشكل وذات اللون البنفسجي .  صنف متأخر النضج يتميز بنورته -الصنف الفرنسي : -2

  Enviromental Conditions*الظروف البيئية 
ينمو الخرشوف جيدا في المناطق التي تسودها ظروف جوية معتدلة وأن درجة الحرارة بين  .Temperatureدرجة الحرارة  -1
ْم لتكوين نورات كبيرة غضة ذات  22 -12قوي، بينما يحتاج الى  ْم مناسبة لمراحل نموه األولى ولتكوين مجموع خضري  30 -22

نوعية عالية وعند انخفاض الحرارة دون ذلك تؤدي الى تأخير تكوين النورات. وعند ارتفاع الحرارة أثناء فترة النمو الثمري أي تكوين 
 قيمتها األقتصادية.  النورات فأن ذلك يؤدي الى سرعة تفتح البراعم الزهرية داخل النورات مما يفقدها



يمكن زراعة الخرشوف في أغلب األرضي الزراعية ولكنه يجود في األرضي المزيجية الغنية بالمواد العضوية  -: SoiLالتربة  -2
الجيدة الصرف وذات مستوى ماء أرضي منخفض، كما يزرع بنجاح في الترب الرملية الخفيفة بعد اضافة االسمدة الحيوانية المتحللة 

 ا، حيث يعطي نمو خضري قوي ونورات زهرية مندمجة وكبيرة الحجم. اليه
  -:*تكاثر الخرشوف

وهي الطريقة الشائعة في التكاثر وهي نباتات صغيرة تدعى بالفسائل تخرج من قاعدة الساق تحت سطح التربة لتعطي  -الخلفات : -1
ة نمو نباتات الخرشوف حيث يمكن فصلها عن األم مع جزء من نباتات متشابهة الى األم تماما وهذه الفسائل تتكون في نهاية فتر 

 الجذور وتقليم األوراق والجذور وتزرع مرة أخرى في التربة لتكمل دورة حياة جديدة للنبات.
 ديد تقلع النباتات في شهر أيلول وتجزأ النباتات عند القاعدة مع الجذور وتزرع في تربة جديدة لتعطي نبات ج -تجزئة نبات األم: -2
 تزرع في المشاتل خالل الربيع ثم تقلع وتزرع على مروز داخل الحقل. -البذور: -3

يزرع في بداية اذار حتى نهاية نيسان في الحقول وبعد ذلك تجري عمليات الخدمة خالل مراحل نموه المختلفة  -*موعد الزراعة:
لكيمياوية لكونه نبات مجهدة للتربة وله القدرة على امتصاص حيث يحتاج الى الماء أسبوعيا وكذلك الى كميات كبيرة من األسمدة ا

بل العناصر الغذائية الموجودة داخل التربة وذلك لقوة نمو النبات وكثافة جذوره المنتشرة داخل التربة لذلك تضاف له األسمدة الحيوانية ق
 ذار ويستمر جمع الحاصل حتى شهر نيسان .الزراعة واألسمدة الكيمياوية بعد الزراعة وعلى دفعات ينضج المحصول في شهر أ

  Helianthus  tuberosus  (Girasole)*االلمازة  
تسمى االلمازة بالطرطوفة في معظم البالد العربية وهي من النباتات المعمرة وتجدد زراعتها سنويا  -األهمية األقتصادية والغذائية:

في بعض مناطق بغداد وكربالء والنجف والموصل وذلك يعود الى قلة تزرع في العراق بمساحات محدودة وتكاد تتركز زراعتها 
استعماالتها في االكل حيث تستخدم الدرنات المتكونة في نهاية السيقان األرضية للنبات في التخليل أو مطبوخة في بعض األحيان 

الغذائية في الخرشوف وهي غنية ايضا بمادة  ويكون شكل درنة االلمازة غير منتظم ويوجد عليها نتوءات وأنها تحتوي على نفس المواد
 االنيولين الذي يصنع منه سكر الفواكه وهذه تستخدم في عالج المرض السكري. 

 أمريكا الشمالية هي موطنه ومنها انتشرت الى مناطق أخرى من العالم -: *الموطن األصلي
  -ت ونسبة االنيولين فيها .أهمها :هنالك عدة أصناف منها تختلف عن بعضها في الشكل الدرنا -*األصناف :

 تتميز بوجود نتوءات على الدرنات لونها من الخارج ابيض ومن الداخل ابيض مصفر  -الصنف المحلي: -1 
 تتميز الدرنة بالون الوردي والشكل الغير منتظم   -الصنف االنكليزي : -2 
 فر الدرنات ذات شكل غير منتظم لونها أبيض مص -الصنف الفرنسي: -3 
  -: *الظروف البيئية 
تنمو النباتات في الجو المعتدل الذي يميل الى البرودة ويتأثر جدا في درجة األنجماد  Temperatureدرجة الحرارة  -1 

 مْ  18-15ولتكوين الدرنات يحتاج النباتات الى نهار قصير ودرجة حرارة 
لغنية بالمواد العضوية وكذلك في الترب المزيجية الجيدة الصرف تنجح زراعة االلمازة في األراضي الرملية ا SoiLالتربة  -2 

 والخصبة والخالية من األمالح والمواد الضارة واألدغال والحشرات وذات مستوى ماء أرضي منخفض وجيدة التهوية.
ونيسان لذا يعتبر  -ذارتتكاثر خضريا بواسطة الدرنات الكاملة أو المجزأ وأفضل موعد لزراعتها خالل شهر ا -: *تكاثر االلمازة

سم بين  30 - 25كغم، تزرع الدرنات على مروز وبمسافة  250محصول خضر صيفي ضمن ظروف العراق. يحتاج الدونم الواحد 
طن من  5نبات وأخر. يحصد المحصول بعد حوالي ستة شهور من الزراعة وتقلع الدرنات بواسطة االالت من التربة يعطي الدونم 

 % لحين تسويقها الى األسواق الخارجية أو المحلية. 95-90نها في درجة الحرارة الصفر المئوي ورطوبة الدرنات ويمكن خز 
 



 المحاضرة الثالثة
 الدورات الزراعية

هي عملية تعاقب زراعة محاصيل الخضر الشتوية والصيفية في دورة زراعية تمتد لمدة سنة واحدة أو أكثر  -:*الدورات الزراعية
راعية، تجنبا ألضرار التي قد تحصل نتيجة لتكرار زراعة نفس المحصول ألكثر من موسم في نفس الحقل ويفضل أن في قطعة أرض ز 

 يزرع محصول بقولي بعد أي محصول مجهد للتربة. 
اتبعت دورات زراعية عديدة من قبل المزارعين أو المختصين في مجال الزراعة وذلك حسب حاجة  -: *أنواع الدورات الزراعية

ألرض المزروعة، وحسب حاجة السوق وكذلك حسب رغبة المزارعين، حيث أنهم غير ملزمين بتنفيذ دورة معينة وانما ذلك يتوقف على ا
الهدف من الدورة الزراعية وكيفية تنفيذها في الحقل وأن أفضل الدورات الزراعية هي التي تحقق الهدف االقتصادي، وتعمل على 

  -درجة خصوبتها واالستفادة من النباتات المزروعة وأهم هذه الدورات وأنواعها هي : تحسين خواص التربة وترفع من
هذه الدورة تتبع في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وذلك حسب حاجة السوق ورغبة المزارع في تنوع  -الدورة الموسمية: -أ

البطاطا، الخيار، ثم يعقبها محصول شتوي بقولي مثل المحاصيل خالل الموسم الواحد، ويزرع محصول صيفي مثل الطماطة، و 
كالباقالء، أو البزاليا في نفس األرض، وفي بعض األحيان يترك قسم من األرض بدون زراعة خالل موسم الشتوي وخالل الربيع يزرع 

 فصل الخريف. المحصول بقولي مثل اللوبياء أو الفاصولياء ليزرع بعدها محصول نجيلي مثل الحنطة او الشعير خالل 
وهنا يزرع محصول واحد خالل السنة ثم في السنة القادمة يزرع محصول أخر غيره مثال تزرع الباميا أو  -الدورة السنوية : -ب

الباذنجان في السنة االولى والسنة األخرى يزرع أي محصول غير مجهد للتربة، وهذا تتبع عادة في المناطق الشمالية من العراق وفي 
 اشهر بدون زراعة. 4 -3من الدورات تترك االرض لفترة قد تصل  هذا النوع

 -* أنواع الدورات الزراعية االخرى في العراق :
وهنا تقسم األرض الزراعية الى قسمين حيث يزرع في القسم األول محصول مجهد للتربة والقسم األخر بقولي  -الدورات الثنائية: -1

 يتم تبديل كل محصول محل األخر وهكذا ومدة هذه الدورة عادة سنتين .غير مجهد وفي السنة القادمة الثانية 
مدتها ثالث سنوات وتستخدم عادة ثالث محاصيل مختلفة في نفس األرض لكل محصول قسم محدود من  -الدورات الثالثية : -2

ات الرباعية والخماسية والسداسية األرض وال يتكرر زراعة المحصول في نفس الجزء اال بعد مرور ثالث سنوات، وكذلك هناك الدور 
دونم. هنالك سلبيات واضحة  5ويبن التقسيم التالي دورة ثالثية تزرع فيها نباتات الطماطة والقرنابيط والباقالء في ارض مساحتها 

ة مثل التملح على مثل هذه الدورات المتبعة، حيث يترك قسم كبير من األرض بدون زراعة وهذا قد يؤدي الى اضرار كبيرة في الترب
وكذلك خسارة اقتصادية للمزارعين لذا يمكن معالجة هذا الخلل من خالل ادخال محصول نجيلي الحنطة، الشعير، الذرة، ضمن هذه 
الدورة فتصبح كاألتي، طماطة يعقبها ذرة صفراء، ذرة صفراء + قرنابيط ، خيار+ باقالء وهكذا يتم استغالل بشكل أمثل ومفيد للتربة 

 في نفس الوقت. والمزارع
   

  
1 

 دونم 5 سنة أولى قرنابيط باقالء الطماطة

 دونم 5 سنة ثانية باقالء طماطة القرنابيط 2

 دونم 5 سنة  ثالثة طماطة قرنابيط باقالء 3

      
 -*األسس المتبعة في تصميم الدورات الزراعية :

 اختيار الموعد الناسب   -3اختيار التربة المناسبة    -2اختيار المحصول المناسب   -1
 وضع مخطط لتوزيع المحاصيل المراد زراعتها خالل مدة الدورة.    -4



 دراسة درجة خصوبة التربة ومعرفة مقدار ما تحتوي من األمالح المعدنية والعضوية . -5
 عدم تقاطع مواعيد زراعة المحاصيل في نفس األرض. -6
 وخدمة المحاصيل خالل الدورة الزراعيةاعتماد الطرق الزراعية الحديثة في زراعة  -7
 ـ اتباع نظم الري الحديث في سقي الحقول وذلك للحد من عمليات الهدر في المياة المستخدمة في السقي   8

  -*فوائد الدورات الزراعية :
 تعمل على تحسين خواص التربة الزراعية وزيادة خصوبتها  -1
 تقلل من كمية األمالح الضارة في التربة  -3والحشرات داخل التربة  تساعد في القضاء على الكثير من األمراض -2
 تقليل كمية األسمدة النتروجينية المضافة الى التربة  -5التخلص من األدغال الضارة في الحقول المزروعة   -4
 تجنب الخسارة االقتصادية نتيجة تنوع المحاصيل المزروعة  -6
 ترك أي جزء منها غير مزروع  االستفادة القصوى من األرض وعدم -7
 يمكن تربية المواشي والدواجن في مثل هذه الحقول  -8
 أتباع الطرق الزراعية الحديثة في العمليات الحقلية. -9

زراعة محصولين او اكثر في نفس الوقت داخل البيوت المحمية او الحقل المكشوف  Inter cropping -: *الزراعة المتداخلة
كاملة من االرض الزراعية وانتاج محاصيل في فترة قصيرة او لغرض حماية النبات من االصابة، كزراعة الخيار مع وذلك لالستفاد ال

الطماطة في البيوت المحمية او زراعة البقوليات المحدودة النمو مثل الفاصولياء او البزاليا او اللوبياء متداخلة مع الطماطة او 
الحقول المكشوفة في أي موسم خالل السنة وحسب حاجة األرض أو المزارع لهذه الزراعة حيث  الخيار. يمكن أتباع هذه الطريقة في

يتم زراعة محصول قائم مثل الباميا من جهة والجهة األخرى من الساقية محصول ممتد مثل الخيار أو اللوبياء او الطماطة، أو زراعة 
 ا من الشمس القوية او الشعير مع الباقالء نثرا في اللوح.الطماطة الصيفية مع العائلة القرعية او القولية لحمايته

 :أهم فوائد الزراعة المتداخلة
 التنوع في زراعة المحاصيل يساعد على تجنب الخسائر المادية وخفض التكاليف وزيادة الربح المادي وطول مدة االنتاج -1
 احة وزيادة االنتاجاالستفادة الكاملة من الحقل وزيادة عدد النباتات في وحدة المس -2
 خفض تكاليف االنتاج الى اقل حد ممكن من خالل االقتصاد بالحراثة واعداد االرض وعمليات الخدمة والتسميد -3
 حماية النباتات من االصابة باالمراض بزراعة نباتات اخرى تكون عائل لبعض الحشرات او االمراض  -4
 ة النباتات للتربة وتقليل من اشعة الشمس الواصلة الى التربةخفض حرارة التربة ومنع التبخر من خالل تغطي -5
 حماية النباتات المزروعة بعضها لبعض من حرارة الشمس المحرقة خالل الصيف او من برودة الجو خالل الشتاء   -6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة الرابعة
 Malvaceaeالعائلــة اخلبازيـــة 

 Hibecus  esulentus(   Okraالباميا ) 

      

 القيمة الغذائية والتركيب الكيمياوي 

غ بروتين و  2.4غ ماء و  88.9غ من ثمار الباميا الطازجة على  100تعد الباميا من الخضار ذات القيمة الغذائية العالية حيث يحتوي كل  ال
ملغ  41ملغ صوديوم و  3ملغ حديد و 0.6ملغ فوسفور و  51ملغ كالسيوم و  92غ ألياف و  1غ كربوهيدرات و  7.6غ دهون و  0.3

ملغم نياسين وكمية قليلة من الكاروتين وفيتامين )أ( ابو  1ملغ ريبوفالفين و 21ملغ حامض اسكوربيك و  31ملغ بوتاسيوم و  249مغنزيوم و 
غت المساحة المزروعة من سعرة حرارية، بل 26غ من ثمار الباميا الطازجة تحوي على  100ويمكن التذكير أن كل (. Rubert, 1978راس) 

)إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام   كغ/هـ 2876طنًا بينما بلغت اإلنتاجية  12827هكتارًا أنتجت  /4460البامياء في القطر /
في صناعة  ي الساق، تدخل األلياف الموجودة فEdward 1947 (. يستخدم جريش البذور كعلف للماشية لغناه بالمواد الكربوهيدراتية2001

 (Bcheralier, 1940االوراق والخيوط ابو راس) 

 

وهي من المحاصيل الصيفية التي تزرع في الحقول المكشوفة في بداية الربيـع فـي منـاطق واسـعة مـن العـراق والعـالم، حيـث تـزرع البـذور فـي        
جها فـي بدايـة الشـهر الخـامس فـي حالـة الزراعـة المبكـرة. وقـد خطوط أو على المروز في الحقول المكشوفة لتعطـي قـرون خضـراء تقطـف قبـل نضـ

بالعديد من األمراض والفطريات كما تؤثر الحرارة المرتفعة الشديدة أدخلت زراعة محصول الباميا في البيوت المحمية حديثا أال أنها تتعرض لإلصابة 
ير مرغوب بها وتصبح النباتات غير اقتصادية.  أما زراعة نباتات الباميا داخل البيوت في بداية الصيف على النباتات مما يؤدي الى اعطاء ثمار غ

تـزرع  داخل األنفاق البالستيكية فقد نجحت بشكل كبير في العراق حيث تزرع بصورة متداخلة مع الطماطة أو الخيار أو تزرع وحـدها داخـل األنفـاق،
وأخر وعلى جانبي خطوط الري في نهاية شهر شباط وبداية آذار أو تزرع  بذرةين سم ب 50 -30مباشرة في التربة حول المنقاطات بمسافة  البذور 
وخاصـة فـي البيـوت الغيـر  2في بداية كانون األول وثم تنقل إلى األنفاق في بداية شباط ونادرا ما تـزرع خـالل شـهر ت  Jiffy-7في أقراص البذور 

زرع بنجاح في نهاية شهر كانون اول حتى منتصف كانون ثاني لتعطي حاصل مبكر خالل ت هامدفئة بسبب تأثير البرودة على النباتات النامية ولكن
وتسـتمر بـالنمو خـالل الموسـم وتعطـي أنتـاج خـالل شـهر شـباط  2ت – 1خالل شهر تالباميا تزرع  هشهر اذار ونيسان. أما إذا كانت البيوت مدفئ

عة الباميا داخل االنفاق مع نباتات الطماطة حيث تزرع الطماطـة مـن جهـة والباميـا وحسب االصناف المزروعة. وأن أكثر المزارعين يلجأون الى زرا
من جهة أالخرى للنفق في كانون اول الى نهاية شهر شـباط ، أو تـزرع مـع الخيـار متداخلـة أو منفـردة حيـث تعطـي حاصـل مبكـر خـالل شـهر اذار 

غالـب سـعره مرتفـع جـدا الراض والحشـرات وكـذلك تعطـي حاصـل مبكـر يكـون فـي ونيسان وهذه الطريقـة تكـون اقـل تكلفـة واقـل عرضـه لإلصـابة بـاإلم
 وتستمر في االنتاج حتى نهاية موسم الصيف.

 الوصف النباتي



 الجذر: وتدي متعمق في التربة وفي اكثر االحيان تصاب الجذور بالديدان الثعبانية

 على اشواك زغبية  م في بعض االصناف يحتوي 2الساق: اسطواني متطاول يصل الى اكثر من 

 االوراق: بسيطة معنقة  تحتوي على اشواك وفي بعض االصناف يكون نصل الورقة يشبهه حارة اليد

االزهار: كاملة ذات لون اصفر فاتح والثمرة خضراء اللون تتحول الى اللون الحليبي بعد نضجها على النبات تنمو عليها اشواك قوية 
 والبذور كروية الشكل خضراء داكنة

 الرحيان: 

 النعناع:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المحاضرة الخامسة

 :البطاطا انتاج
( من اهم محاصيل الخضر في العالم مـن حيـث االنتـاج والمسـاحة المزروعـة وهـي تنتمـي  tuberosum L. Solanumتعد البطاطا ) 

( Solanumنــوع، وتنتســب البطاطـا الــى الجــنس ) 2000جنســًا وحـوالي  90( التــي تضــم نحـو Solanaceaeالـى العائلــة الباذنجانيـة )
نوعـًا بريـًا تنتشـر بصـورة خاصـة فـي  228نوعًا سبعة منها منزرعة وتنتج درنات و 235الذي يعد اهم واكبر اجناس العائلة وينتمي اليه 
 .[1]المناطق الجبلية المرتفعة من امريكا الجنوبية 

  
. كمـا انهـا تـأتي فـي المرتبـة الثانيـة مـن حيـث [2]أقتصادي فـي العـالم بجانـب الحنطـة والـرز والشـعير  تعّد البطاطا رابع محصول       

نها تشكل الغذاء الرئيسى للكثير من سكان العالم ومصدرًا هامـًا للكثيـر مـن العناصـر الغذائيـة، فضـح عـن احتوائهـا االستهالك البشري كو 
( الـذي تفتقـر اليـة  Lysineعلى نسبة عالية من النشأ والبروتين، كما تحتوي علـى االحمـاض االمينيـة المختلفـة وبـاالخص الاليسـين )

تسـاع المسـاحات المزروعـة بـه، وا. وألهميـة هـذا المحصـول الغذائيـة  [3]العضوية والفيتاميناتمحاصيل الحبوب، اضافة الى االحماض 
فقد اهتم مربو النباتات به مستخدمين الطرائق الحديثة والتقليدية في مجال تربيته وتحسينه واكثاره ، حيث يختلف محصول البطاطـا عـن 

(. فالبطاطا محصول مفتوح التلقـيح وبـذلك     ال يمكـن 2002)الصالحي، والتربيةبقية المحاصيل الستراتيجية االخرى في طريقة االكثار 
 )الصفدي،  Hetrozygousالحصول على مواصفات الصنف نفسها عند اكثاره عن طريق زراعة البذور كونها خلطية التركيب الوراثي 

سطح التربة، ومع طرائق االكثار الخضـري التقليديـة، (، تكثر البطاطا خضريا بواسطة الدرنات التي هي سيقان منتفخة تنمو تحت 1995
غالبـًا مـا تتعـرض النباتــات لالصـابات المرضـية كالفطريــات، والبكتريـا والفيروسـات، وبــذلك تكـون النتيجـة كميــة حاصـل قليلـة ذات نوعيــة 

ت بطاطــا خاليــة مــن الفيروســات رديئــة، لــذا تــم التركيــز علــى طرائــق االكثــار خــارج الجســم الحــي ) الزراعــة النســيجية ( النتــاج درنــا
Djurdjina) ،الحديثــة فــي تربيتــه واكثــاره  التقانــات(. لــذا دعــت الحاجــة الــى االهتمــام بالمحصــول عــن طريــق اســتخدام 1997واخــرون

ــذات الفيروســية ) ــة مــن المســببات المرضــية وبال وآخــرون  Dasبهــدف الحصــول علــى التقــاوي ذات المواصــفات المرغــوب فيهــا والخالي
( يوضــح 12جــدول رقــم )، وقــد توســعت زراعتهــا فــي العــراق فــي الســنوات االخيــر مــن القــرن العشــرين وبدايــة الفيــة الثالثــة و  2001)،

 حيث قدر. 2011وحسب بيانات الجهاز المركزي لالحصاء عام  2011المساحة واالنتاج لكل محافظة لمحصول البطاطا المزروعة عام 

 الموسـم عـن طـن الـف ( 352.8 ) بزيـادة مقـدارها 2011 لسـنة طـن ألـف ( 557.4 ) والخريفيـة يـةالربيع للعـروتين البطاطـا محصول إنتاج

  ( 372.0       ) الربيعيـة للعـروة البطاطـا محصـول إنتـاج قـدر (172.4%).الزيـادة  نسـبة وكانت طن الف ( 204.6 ) كان الذي الماضي
 ) الخريفيـة ) للعـروة البطاطـا محصـول إنتـاج قـدر حـين فـي والخريفيـة ةالربيعيـ العـروتين إنتـاج مجمـوع مـن ( % 66.7 ) بنسـبة طـن ألف

  .العروتين إنتاج مجموع من (% 33.3 ) بنسبة طن ألف185.4
 مستوى المحافظات على 2011 والخريفية  لسنة الربيعية للعروتين البطاطا لمحصول الغلة ومتوسط اإلنتاج ومجموع المزروعة (المساحة12جدول رقم )

Cultivated Area ,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Automn) at Governorats Level for 2011 



 
 
 

 المحافظة
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 اإلجمالي
 المساحة

Area Total 

المساحة 
  المتضررة

Damaged 
Area 

 المساحة المنتجة

Harvested 
Area 

للمساحة 
 Total المنتجة

Area 

  المساحة
 المحصودة 

Harvested 
Area 

 Ninevah 65752 2119.8 2119.8 31017 ـ 31017 نينوى 

 Diala 2 285.7 285.7 7 ـ 7 ديالى

 Al-Anbar 100307 2117.5 2117.5 47370 ـ 47370 االنبار

 Baghdad 383261 4751.8 4751.8 80655 ـ 80655 بغداد

 Babil 5193 3735.9 3735.9 1390  1390 بابل

 Wasit 2863 2157.5 2157.5 1327  1327 واسط

 Al-Muthanna 23 2300 2090 10 1 11 المثنى

 Total 557401 3445.5 3445.5 161776 1 161777 المجموع

 *مواعيد  الزراعة:ـ

يـتم أختيـار االصـناف الجيـدة مـن درنـات البطاطـا المتوسـط الحجـم وذات االنتاجيـة العاليـة والخاليـة مـن االصـابة  -الزراع الربيعيـة: -1 
ية والغنيـة الفيروسية بعد كسر طور السكون فيها داخل المخازن المبردة لغرض زراعتها مباشرة في الحقول المكشوفة ذات الترب المزيج

بالمواد العضوية المتحللة والجيدة الصرف والخالية من االوبئة واالفات الزراعيـة، خـالل شـهر كـانون اول الـى اواخـر شـهر شـباط وعـادة 
حاصل هذه الزراعة يتم حفظه داخل المخازن المبردة لغرض زراعته خالل الموعد الخريفي مـن نفـس السـنة، بـدل مـن االسـتيراد التقـاوي 

 ارج . من الخ

  
الزراعــة الخريفيــة: تــزرع تقــاوي البطاطــا المصــدقة فــي الحقــول المكشــوفة خــالل شــهر أب وحتــى نهايــة ايلــول وهنــا يفضــل زراعــة  -2

يــدويا مــع اتبــاع نظــام الــري بــالرط او بــالتنقيط لغــرض الحصــول علــى انتــاج عــالي يغطــي االصــناف الجيــدة بواســطة االالت الزراعيــة او 
 متطلبات السوق العراقية والحد من عمليات االستيراد.      

 كغم درنات المتوسطة الحجم / دونم  500: يحتاج الدونم الواحد الى *كمية التقاوي 
 كاردينال، مارفونة : اري،  ميركا،  ديزري،  دايمونت،*االصناف المزروعة



: يفضل زراعة درنات البطاطا في الحقول المكشوفة بواسطة زارعات البطاطا وذلك لتقليل للجهـد والوقـت وخفـض كلفـة *طريقة الزراعة
االنتاج مع انتظام خطـوط الزراعـة ومسـافات الزراعـة والتغطيـة الجيـدة وسـهولة خدمـة النباتـات المزروعـة، وعـادت تكـون  المسـافة بـين 

سـم. أمـا الزراعـة اليدويـة فتـزرع درنـات البطاطـا علـى جانـب  50ـ  30م والمسافة بـين النباتـات فـي خطـوط الزراعـة 1ـ  75خطوط من ال
سم على ان تؤخذ الجهة الثانيـة مـن تربـة المـروز وتوضـع حـول النباتـات الناميـة فـي الحقـل وذلـك لتشـجيع  50واحد من المرز بمسافة 

ات داخل التربة وحماية الدرنات المتكون عليها من التعرض الى اشـعة الشـمس المباشـرة وكـذلك منـع حصـول النباتات على تكوين المداد
 االصابة باالمراض والحشرات وكذلك لزيادة النمو الخضري واالنتاج في النباتات المزروعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة السادسة
 الطماطة

 من محاصيل الخضر المهمة في   .Lycopersicon esculentum Millتعد الطماطة  :ـ
 

 90التي تضم حوالي  Solanaceaeالعالم، لقيمتها الغذائية العالية وأستعماالتها المتنوعة، وهي تنتمي الى العائلة الباذنجانية 
 .[1]نوع من النباتات  2000جنسًا و

  
يعد محصول الطماطة من المحاصيل المجهدة للتربة لطول فترة نموه واستهالكه كميات كبيرة من العناصر الغذائية كالنتروجين        

عن أحتياجه للعناصر الغذائية الصغرى. تؤدي المغذيات الورقية والتي تحتوي على مجموعة من العناصر  والفسفور والبوتاسيوم فضال
الغذائية الكبرى والصغرى باالضـافة الى المركبات اآلخـرى، دورا مهما في نمو النبات الطبيعي وفي آكمال دورة حياتـه، وان نقص هذه 

 .[2]تأثيرات مباشـرة على نمو وحاصل النباتالعناصر يؤدي الى ظهور آعراض مختلفة ولها 
 *مواعيد  الزراعة:ـ

تزرع البذور او الشتالت مبكرا خالل شهر ايلول وتستمر حتى نهاية تشرين ثاني حيث تعطـي انتاجهـا المبكـر  -الزراعة الخريفية : -1 
حيـث تغطـى النباتـات خـالل الشـتاء بالنـايلون او  في بداية الشتاء ويستمر االنتاج نهاية الربيع وبداية الصيف وحسب الصنف المـزروع،

 تزرع داخل البيو ت المحمية المدفئة.  

   
تزرع البذور في دايات تحت الغطاء او في البيوت المحمية المدفئة خالل شهر كانون اول وتستمر حتـى نهايـة   -الزراعة الشتوية: -2

 تعطي انتاجها خالل الربيع والصيف.شهر شباط او اذار لتزرع بعد ذلك في الحقول المكشوفة ل
تزرع البذور او الشتالت خالل اذار ونيسان في الحقول المكشوفة لتعطي انتاجهـا خـالل الصـيف والخريـف وهـذه  -الزراعة الربيعية: -3

 الطريقة تحتاج الى اصناف تتحمل درجات الحرارة العالية
اب لتعطـي انتاجهـا خـالل الخريـف وبدايـة  -ل المكشـوفة خـالل شـهر تمـوزتـزرع البـذور او الشـتالت فـي الحقـو -الزراعة الصيفية: -4

الشتاء ونتيجة للتباين الكبير في درجات الحرارة خالل فصول السنة المختلفة في منـاطق العـراق الجنوبيـة والوسـطى والشـمالية لـذا يجـب 

http://www.123rf.com/photo_9134194_tomato-seedling-pot-in-greenhouse.html
http://www.123rf.com/photo_9134194_tomato-seedling-pot-in-greenhouse.html


ل على انتاج جيد ومربح، وقد نجحـت زراعـة اصـناف اختيار الموعد المناسب والصنف المالئم لكل منطقة لضمان نجاح الزراعة والحصو
 معينة في مناطق مختلفة من العراق بعد تكيفها للظروف البيئية القاسية في الشتاء او في الصيف. 

  
                                                                    غم/ دونم تزرع البذور في دايات او في اوعية بالستيكية مختلفة او داخل اطباق الفلين                 300 -200: *كمية البذور

ـ  25: تزرع الشتالت ميكانيكيا او يدويا على مروز او مساطب او تزرع على شكل خطوط المسافة بين نبات واخر *طريقة الزراعة
 الزراعة. م وحسب الصنف المزروع وطبيعة النمو وموعد 1ـ  75سم  والمسافة بين المساطب  30

-6نيوتن  -5مونتي كارلو  -4بيرسن   -3ماري موند  -2المحلي   -1   *اهم االصناف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة السابعة
 Leguminosaeالعائلة البقولية  

والنباتات  نوع من االشجار والشجيرات 81000جنس واكثر من  610واحدة من اكبر ثالثة عوائل من النباتات الزهرية تضم       
زوجية في ريشية و  ء واللوبياء والحلبةاوراق مركبة ريشية ثالثية في الفاصولياونباتات الخضر في العائلة البقولية تعطي  ،العشبية

التي  الثمرة قرنه تتكون بداخلها البذور ات،تتحول الى محالق يستعمل في تثبيت النباتفي البزاليا الباقالء البزاليا ولكن الورقة الطرفية 
اكثر  2011عام  بالبقولياتتزرع بمساحات واسعة في جميع مناطق العراق حيث بلغت المساحة المزروعة . تؤكل طازجة أو مطبوخة

ويأتي العراق في المركز  (2011) الجهاز المركزي لالحصاء   الف طن( 23واالنتاج الكلي بلغ )دونم في عموم العراق  الف 55من 
  (.,FAO 2010)أحصاء منظمة االغذية والزراعة  ج البقولياتالرابع عالميا في انتا

  -واهم االجناس التي تعود الى المحاصيل البقولية الخضرية هي :
 ليما  ءالبيضاء والحمراء وفاصوليا ءا الفاصولياهنوع اهم 150ويضم  phaseolusجنس ـ 1

 يدخل ضمنها محصول الباقالء  viciaجنس  ـ 2

 البزاليا محصول   pisumجنس ـ 3

  ءاللوبيا vignaجنس   ـ 4

     
  phaseolus valgaris ( Common  Bean ) ءالفاصوليا

 المالعنبات صيفي وخريفي وهو اكثر انواع جنسه انتشارا وانتاجا في كافة انحاء  ءالفاصوليا -: االهمية االقتصادية والغذائية*
تنجح زراعتها في جميع مناطق العراق  ،بمساحات واسعة لغرض قرونها الخضراء او بذورها الطرية او الجافة ءالفاصوليانباتات تزرع 

زراعتها في القطر وخاصة عندما  توكذلك يمكن زراعتها في انواع مختلفة من الترب ولكنها حساسة للترب الغدقة والمالحة. توسع
لبيوت الزجاجية والبالستيكية ولكن االنتاج الحالي ال يسد الحاجة المحلية لكثرة استخدامها من قبل العوائل العراقية ا في تهازراعأدخلت 

، وتقدر المساحة المزروعة بمحصول مختلف دول العالمالفاصولياء الجافة من والمطاعم العامة. العراق يستورد كميات كبيرة من 
( يبين المساحات 6طن، وجدول رقم ) (5197( وبلغ االنتاج الكلي )دونم  4157)يعي والخريفي الفاصولياء التجميعي للموسم الرب

تاتي من  ء. ان االهمية الغذائية لمحصول الفاصوليا(2011المزروعة واالنتاج للموسم الصيفي والشتوي ) الجهاز المركزي لالحصاء 
% في القرون الخضراء 6% في البذور الجافة و 22روتين تصل الى مهم الحتوائها على نسبة عالية من الب يكونها غذاء بروتين

% في القرون الخضراء 85% في البذور الجافة و11% والماء 1.6% والدهون 57.8باالضافة الى احتوائها على الكاربوهيدرات بنسبة 
كذلك تحتوي  B2,B1,A,Cيتامينات مثل وكذلك تحتوي على االحماض االمينية واالمالح المعدنية خاصة الكالسيوم والحديد وبعض الف

 ياف . لعلى نسبة من ال
اقطار امريكا االستوائية خاصة المكسيك وبيرو حيث تنمو نباتاتها بكثرة في االصلي  ءيعتبر موطن الفاصوليا -: الموطن االصلي*

 هذه المناطق ومنها انتشرت زراعتها الى مختلف بقاء العالم. 

http://www.123rf.com/photo_8619318_germinating-bean-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_12599801_growing-broad-bean-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_12599801_growing-broad-bean-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_12599803_growing-pea-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_12599803_growing-pea-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_12599803_growing-pea-on-white-background.html


    

  -حسب طبيعة النمو الى : اءتقسم اصناف الفاصولي Cultivars-:االصناف  *
سم تعطي افرع  60 – 50 هائمة او زاحفة يصل ارتفاعوهي اصناف قا Dwarf or bushاالصناف الشجيرية أو محدودة النمو  ـ 1

 وهارفستر Bountifulوباوتني فل   contenderكثيرة من قاعدة الساق غزيرة االنتاج كما في صنف كونتندر 
 م كثيرة التقرعات تعطي انتاج غزير تزرع في2الى اكثر من  اغير محدودة النمو يصل ارتفاعه Climbingاالصناف المتسلقة  ـ 2 

قرنات طويل البذور حمراء  ، تعطي النباتاتالبيوت الزجاجية والبالستيكية حيث تربى على اسالك وتلتف على خيوط متدلية من االسالك
خاصة في االصناف اليابانية واالمريكية. وقد ادخلت اصناف عديد الى العراق وقد نجحت زراعتها في مختلف مناطق القطر واهم هذه 

 استرو , ايكل , وغيرها .  االصناف توب كروب ,
 التجميعي                2011في العراق عام  زراعة الفاصولياء (6جدول رقم )

 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  المساحة المزروعة )الدونم( المحافظات
 الجمالي المساحة للمساحة المنتجة المنتجة لمتضررة اإلجمالي

 1485 922.9 922.9 1609 ـ 1609 نينوى 

 33 1300.0 1300.0 25 ـ 25 كركوك
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ديالى
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ االنبار
 3670 1471.5 1471.5 2494 ـ 2494 بغداد 

 3 775.0 775.0 4 ـ 4 بابل
 6 225.0 225.0 25 ـ 25 كربالء
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ واسط

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ صالح الدين
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ النجف
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة القادسي

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ المثنى 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذي قار
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ميسان 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ البصرة
 5197 1250.2 1250.2 4157 ـ 4157 المجموع



 

Rank Area Production (Int $1000) Flag Production (MT) Flag 

1 Morocco 74251 * 215976  

2 Algeria 59648 * 173500 F 

3 China 52029 * 151339 F 

4 Iraq 48317 * 140542  

5 Egypt 36472 * 106088  

6 Peru 22623 * 65806  

7 Bolivia (Plurinational State of) 20149 * 58609  

8 Mexico 19865 * 57782  

9 Italy 19091 * 55532  

10 Spain 18393 * 67600 F 

11 Syrian Arab Republic 15333 * 44600  

12 United States of America 14817 * 43100 F 

13 Turkey 14414 * 41929  

14 Colombia 13600 * 39560  

15 Portugal 10766 * 34900 F 

16 United Kingdom 9330 * 27140  

17 Tunisia 9179 * 26700 F 

18 Jordan 7271 * 21150  

19 Kazakhstan 6875 * 20000 * 

20 Chile 6807 * 19800 F 

وانما  ءالرطبة ال يتالئم ونمو الفاصواليا جو المناطق االستوائية يعتبر Enviromental conditions -الظروف البيئية :*
 تنمو جيد في المناطق االستوائية والمعتدلة التي تسقط فيها كميات متوسطة من االمطار . 



 وهذه االصناف الفي الحقول المكشوفة في معظم مناطق العالم نبات صيفي يزرع في فصل الربيع  ءالفاصوليا -درجة الحرارة :ـ 1
تقاوم انخفاض درجات الحرارة وعند انخفاض درجة الحرارة  صل الشتاء الن النباتات في المراحل االولى من عمرها التنجح زراعتها في ف

والدرجة الحرارية المثلى  مْ 10 -8دون الصفر المئوي فان النباتات وازهارها تموت بالكامل. ان افضل درجة حرارة النبات البذور هي 
وهذه االصناف يمكن زراعتها داخل البيوت  مْ 25 – 20جة حرارة للتزهير والعقد هي تتراوح بين وان افضل در  مْ 20 – 18للنمو هي 

 فيالمناطق الوسطى والجنوبية من العراق و الخريف بتزرع في  وهناك أصناف .الزجاجية والبالستيكية المدفئة بنفس الدرجات الحرارية
 يوم 60فترة قصيرة قد التتجاوز زهر في تو  اتالنباتنمو تحيث  ،ايلولالى نهاية  أبشهر خالل بلدان العالم االخرى ذات المناخ المعتدل 

او تؤخذ القرنات الخضراء وتباع وهي طازجة للمستهلكين في  الشتاء،نزول الثلوج او الصقيع في انخفاض الحرارة و قبل  هاعطي قرناتتو 
 عدم زراعتها تحت االغطية البالستيكية او الزجاجية. حالة 

   

 تزرع في موعدين في السنة لذا تختلف في احتياجاتها الى الضوء حسب االصناف  ءفاصوليانباتات ال -: Lightالضوء  *

 اصناف تستجيب اكثر للنهار القصير وهذه تزرع في فصل الخريف وتنمو وتنتهي حياتها في الشتاء . ـ 1

 .  يفقبل الخر  اصناف تستجيب اكثر للنهار الطويل تنمو في الربيع والصيف وتنتهي دورة حياتهاـ 2

 ؤثر فيها الفترة الضوئية . ت الو اصناف محايدة يمكن ان تعيش تحت أي نوع نهار قصير او طويل ـ 3
الى تربة خصبة اكثر من جميع انواع البقوليات وتعطي حاصل جيد في التربة المزيجية  ءتحتاج الفاصوليا -: التربة المالئمة*

عدم بفي االراضي الرسوبية المتكونة من ترسبات االنهار. وينصح  وفيراا تعطي حاصال الخفيفة او شبه رملية الغنية بالمواد العضوية كم
الصابة بالفطريات لزراعتها في االراضي الغدق ذات المستوى الماء االرضي المرتفع كذلك في الترب الثقيلة وذلك الحتمال تعرضها 

كما ان ذلك يؤثر  6( اقل من  PHون فيها االس الهيدروجيني ) وتعفن الجذور. كذلك ينخفض انتاجها في التربة الحامضية والتي يك
وتعطي  هادرجة اكثر مالئمة لنمو  7ة الحموضة أي لعلى قدرة النباتات وجذورها على تكوين العقد عليها. اما الترب المتعادلة او القلي

بنفس الحقل اال بعد  تهاها االنتاج. يفضل عدم زراعر فيها االوراق وينعدم فيفما الترب المالحة فان النباتات تتقزم وتصأ حاصال جيدا
 سنوات تجنبا االصابة باالمراض الفطرية التي تصيب المحصول في موسم زراعته. 4 – 3مرور 

 في العراق في موعدين خالل السنة الواحدة .  ءتزرع الفاصوليا -: اعداد االراضي وموعد الزراعة*
 . ويمتد الى نهاية نيسان في الوسط والجنوبناطق الشمالية من العراق موعد ربيعي اوائل شهر اذار في المـ 1

الموعد الخريفي في منتصف شهر اب حيث يعطي حاصل جيد في المناطق الوسطى والجنوبية بسبب اعتدال الجو وقصر النهار. ـ 2
نجيلي سابق سواء كان مزروع بمحصول كغم ( ينظف الحقل من المحصول ال 10 – 8) ءيتطلب الدونم الواحد لزراعة بذور الفاصوليا

بذور االدغال والنباتات االخرى ثم تحرث  وتنبتاو محصول خضر ثم تروى االرض ريا غزير وتترك لمدة عشرة ايام او اكثر لتجف 
لحقل الى سم ثم تقطع المروز حسب درجة استواء ا75ز و بين المر تكون المسافة و االرض مرتين وتنعم وتعدل ثم تمرز بواسطة المرازة 

تزرع . وحسب درجة استواء الحقل في الحقول التي تسقى سيحيام 20 – 15ز ويفضل طول المرز عادة و سواقي متعامدة على المر 
الن ذلك عند السقي سم ثم يروى مباشرة. عدم غمر المرز بالماء 30واخرى  بذرةالمرز وعلى جانبي والمسافة بين على في أبذرة واحدة 
المروز.  فيلبذور ايفضل ان يصلها الماء بالخاصية الشعرية أي عن طريق الرطوبة فقط لضمان نجاح انبات و ور تلف البذيؤدي الى 

تزرع بذور نباتات العائلة البقولية في الحقول الكبيرة بواسطة المكائن واالالت الزراعية في خطوط بأعماق ومسافات متساوية كذلك 
 مة والجني، وتروى بواسطة الري بالرط او التنقيط.تستخدم االالت في عمليات التحضين والخد

http://www.123rf.com/photo_4563673_bean-field-1.html
http://www.123rf.com/photo_10041935_agricultural-land-with-row-crops-in-fort-collins-colorado.html
http://www.123rf.com/photo_10041935_agricultural-land-with-row-crops-in-fort-collins-colorado.html
http://www.123rf.com/photo_8706310_winter-southern-sweet-corn-field.html
http://www.123rf.com/photo_8706310_winter-southern-sweet-corn-field.html


  -: عمليات الخدمة بعد الزراعة*
وهي اعادة زراعة الحفر الفاشلة التي لم تنبت البذور فيها بسبب تعرضها الى التلف او االصابة او  -: Replantingالترقيع   *

ي خاص بالبذرة كموت الجنين او قلة المواد الغذائية المخزونة التعفن او بسبب زراعتها على عمق كبير في التربة او بسبب خلل فسلج
  .تؤدي الى فشل االنبات والتياو اصابتها بالحشرات 

او مسحاة الكرك او الالعزق هو تفتيت التربة او اثارتها او قلبها بواسطة  -: Cultivation &weedingالعزق والتعشيب *
كما تساعد في التخلص من  ،زيادة احتفاظ التربة بالرطوبة وبالتالي نمو النباتات بشكل جيدحول النباتات ولذلك لاالالت الزراعية ومن 

االصابة باالمراض الفطرية  قلل منها على الضوء والغذاء. كما انها تتنافسممنع المزروعة النباتات من قرب بالاالدغال الموجود 
 والحشرية من خالل جعل التربة السطحية دائم شبه جافه. 

 
ها وانتشارها الن ذلك يؤدي الى ضعف نمو النباتات ومنع نمو  وحولز و اما التعشيب هي عملية ازالت االدغال النامية داخل المر 

النباتات واصابتها باالمراض والحشرات والتخلص من النباتات الضار يجعل النباتات المزروعة تنمو بشكل افضل وتحصل على الغذاء 
راعية خاصة او عن تتم ازالت االدغال عادة في المروز بواسطة ادوات ز  .والماء والضوء دون منافسة من قبل االدغال النامية معها

  .طريق المكافحة بالمبيدات االنتخابية ولكن هذه الطريقة قد تضر النباتات المزروعة
يفضل الري المتباعد في مراحل النمو االولى للنباتات ومتقارب نسبيا خالل فترة االزهار وتكوين القرنات  -: Irrigationالري  *

 بات العطاء فترة لنضج البذور داخل القرنات وجفافها . ية من عمر النئويقطع الماء في المراحل النها
تحتاج التربة العراقية الى االسمدة الكيمياوية والعضوية بصورة مستمرة لذا تضاف االسمدة  -: Fertilizationالتسميد  *

يضاف قبل سفات ثالثي كغم فسفور على هيئة سوبر فو  30كغم نتروجين على هيئة يوريا و 15الكيمياوية بكميات مختلفة وافضلها 
كغم نتروجين ثم تضاف الدفعة الثانية بعد التزهير يضاف  5على دفعتين االولى بعد الزراعة بثالث اسابيع الزراعة واليوريا تضاف 

 كغم الى الحقل ثم يروى الحقل بعد ذلك. 10الباقي من النتروجين 
وتجمع كل ثالثة ايام اما لغرض الحصول على البذور فتترك  يوم من الزراعة 55 – 45تنضج القرنات بعد  -النضج والحصاد :*

 تجفف.و القرنات تجف على النبات حيث يتحول لونها الى االصفر بعد ذلك تجنى 
 Cowpea       Vigna sinensis*اللوبياء 



قليل منها قائمة حيث تصل م وال 3نوع من النباتات العشبية الزاحفة تمتد سقانها الى اكثر من  50حوالي  Vignaيضم الجنس       
سم تنمو في المناطق االستوائية وشبهة االستوائية، جذورها وتدية متعمق تحتوي على العقد البكتيريا التي تقوم  50سيقانها الى ارتفاع 

هوائية اللون، بتثبيت النتروجين الجوي في التربة، االوراق مركبة ثالثية ذات عنق طويل واالزهار بيضاء او صفراء او بنفسجية او ق
القرون اسطوانية طويلة خضراء فاتحة اللون تتحول الى اللون االبيض المصفر عند النضج، البذور كلوية متوسطة الحجم ذات لون 

 يضم اصناف اللوبياء التي تزرع في مختلف مناطق العالم.   Sinensisابيض كريمي او بني فاتح، والنوع 

  
 ،بمساحات واسعة لغرض قرونها الخضراء او بذورها الطرية او الجافة تزرع نباتات اللوبياء -: االهمية االقتصادية والغذائية*

 تتنجح زراعتها في جميع مناطق العراق وكذلك يمكن زراعتها في انواع مختلفة من الترب ولكنها حساسة للترب الغدقة والمالحة. توسع
وخاصة االصناف المتسلقة منها، تقدر المساحة يوت الزجاجية والبالستيكية الب في تهازراعأدخلت زراعتها في القطر وخاصة عندما 

( 9طن، وجدول رقم ) (77693دونم ( وبلغ االنتاج الكلي ) 51890)المزروعة بمحصول اللوبياء التجميعي للموسم الربيعي والخريفي 
.ان االهمية الغذائية (2011الجهاز المركزي لالحصاء  توي لجميع المحافظات )يبين المساحات المزروعة واالنتاج للموسم الصيفي والش

% في البذور الجافة 23.4مهم الحتوائها على نسبة عالية من البروتين تصل الى  يتاتي من كونها غذاء بروتين ءلمحصول الفاصوليا
% في البذور 11والماء  %1.3% والدهون 56.8% في القرون الخضراء باالضافة الى احتوائها على الكاربوهيدرات بنسبة 3.4و 

خاصة الكالسيوم والحديد وبعض  % في القرون الخضراء وكذلك تحتوي على االحماض االمينية واالمالح المعدنية86.2الجافة و
 .يافلكذلك تحتوي على نسبة من ال B2,B1,A,Cالفيتامينات مثل 

زرعت في افريقيا واسيا التي القديمة تعتبر المحاصيل ئية و اللوبياء االصلي هو افريقيا االستوايعتقد ان موطن  -: الموطن االصلي*
 وكانت معروفة في الهند منذ العصر السنسكريتي كما استعملها االغريق والرومان وهكذا انتشرت الى بقاع العالم االخرى.

 ( الى ثالثة مجاميع هي  Brittingham ,1946قسم برتنكهام ) -: Cultivarsاالصناف  *
  اصناف ذات قرنات بيضاء او خضراء اللون والبذور ذات لون بني فاتح كروية -: Asparagus beanالهيلونية -1
 تشبهة نوعا ما االصناف الهيلونية وتزرع في اقطار اسيا بكثرة -:  Catjang السودانية -2
ى اساس وضع البذور في بذورها تكون مربعة الى كلوية الشكل وقد قسمت الى خمسة مجاميع عل -:Cowpea group العادية -3

 القرنة ولونها.
 -:* أهم االصناف اللوبياء التي تزرع في العراق هي

النباتات ذات نمو خضري قوي والسيقان مدادة، القرون طويلة وممتلئة البذور، ولون البذور عند النضج بني فاتح بسره  -رهاوية: -1
 قهوائية اللون، الصنف متأخر النضج غزير الحاصل

وهو من االصناف االمريكية الغزيرة االنتاج وذات نمو خضري كبير والتي ادخلت الى العراق نجحت زراعتها في  450ورنيا كاليف -2
 منتصف السبعينيات من القرن الماضي.



من أصناف نباتات اللوبياء القائمة، مبكر النضج غزير االنتاج يزرع بمساحات واسع في مختلف  Blak eyeالعين السوداء   -3
 ناطق العراق والبذور الجافة كلوية الشكل ذات لون ابيض كريمي وذات سرة سوداء اللون.م
المناطق االستوائية والمعتدلة التي و جو المناطق االستوائية  يعتبر Enviromental conditions -الظروف البيئية :*

تكيفت بعض االصناف منها الى المناطق الباردة نسبيا  منها مناسبة لنمو نباتات اللوبياء وقدتسقط فيها كميات متوسطة من االمطار 
 . مما ساعد على انتشارها

وهذه االصناف والخريف في الحقول المكشوفة في معظم مناطق العالم صيف تزرع بنجاح في ال اتنباتاللوبياء  -درجة الحرارة :ـ 1
تنمو جيدًا عند سقوط االمطار القليلة، والتتحمل انخفاض تعطي نمو خضري جيد وانتاج غزير، كما تتحمل الجو الحار والجاف نسبيا و 

ان افضل درجة حرارة  درجات الحرارة خالل فصل الخريف فأن أي انجماد او صقيع يؤدي الى سقوط االوراق واالزهار وموت النباتات 
 – 20ة للتزهير والعقد هي تتراوح بين وان افضل درجة حرار  مْ 20 – 18والدرجة الحرارية المثلى للنمو هي  مْ 10 -8النبات البذور هي 

. ال ينصح بزراعة نباتات وهذه االصناف يمكن زراعتها داخل البيوت الزجاجية والبالستيكية المدفئة بنفس الدرجات الحرارية مْ 25
التزهير  والعقد في  اللوبياء في المناطق الرطبة من العالم بسبب تعرضها لالصابة باالمراض الفطرية وكذلك تؤدي الى فشل  في عملية

 النباتات المزرعة في تلك المناطق. 
حاصل جيد في التربة المزيجية الخفيفة او شبه رملية الغنية بالمواد العضوية كما تعطي نباتات اللوبياء تعطي  -: التربة المالئمة*

ي االراضي الغدق ذات المستوى الماء االرضي عدم زراعتها فبفي االراضي الرسوبية المتكونة من ترسبات االنهار. وينصح  وفيراحاصال 
وتزرع بذور اللوبياء سابقا في العراق على الصابة بالفطريات وتعفن الجذور.لالمرتفع كذلك في الترب الثقيلة وذلك الحتمال تعرضها 

ف وتتحمل اللوبياء ملوحة التربة ضفاف االنهار وخاصة بعد انحسار موسم الفيضانات بين شقوق التربة لتعطي انتاجًا وفيرًا بأقل التكالي
 اكثر من غيرها بالنسبة الى نباتات العائلة البقولية.

 في العراق في موعدين خالل السنة الواحدة .  ءاللوبياتزرع  -: اعداد االراضي وموعد الزراعة*
 . لوسط والجنوبويمتد الى نهاية نيسان في اموعد ربيعي اوائل شهر اذار في المناطق الشمالية من العراق ـ 1

* الموعد الخريفي في منتصف شهر اب حيث يعطي حاصل جيد في المناطق الوسطى والجنوبية بسبب اعتدال الجو وقصر النهار. ـ 2
عمليات الخدمة واعداد االرض والزراعة هي نفس العمليات  كغم ( 6 – 5)اللوبياء يتطلب الدونم الواحد لزراعة بذور  -كمية البذور:

 .ءلفاصولياعلى ا التي تجري 
تتعرض نباتات اللوبياء خالل مراحل نموها المختلفة الى العديد من االصابات  -:  Agricultural Pests* االفات الزراعية

المرضية والحشرية مثل دودة قرون اللوبياء وخنفساء القوليات والعنكبوت االحمر والمن والذبابة البضاء ومرض الصدأ والذبول وتبقع 
والنيماتودا وهذه االصابات تسبب خسائر كبيرة في الحقول المزروعة ما لم يتم السيطرة عليها من خالل اجراء الرشات الوقائية  االوراق

  في المراحل االولى من عمر النباتات وكذلك تعقيم التربة قبل الزراعة والعناية المستمرة للنباتات المزروعة.  
وحسب االصناف المزروعة وموسم الزراعة ودرجة خصوبة يوم من الزراعة  60 – 55 تنضج القرنات بعد -النضج والحصاد :*

التربة ومدى الخدمة والعناية بالنباتات المزروعة خالل مراحل نموها في الحقل ونباتات اللوبياء تعطي حاصاًل غزيرًا وخاصة في الموعد 
القرنات تجف على النبات حيث يتحول لونها الى االصفر بعد ذلك رك تتشهر ثم  3 – 2القرنات أسبوعيا ولمدة وتجمع الربيعي المبكر. 
لغرض الحصول على البذور الجاف، حيث يتم جنها ووضعها في مكان مكشوف تحت اشعة الشمس لكي تجف  تجففو بعد ذلك تجنى 

 .البذور بشكل جيدا
 )التجميعي(       2011في العراق عام  اللوبياء( زراعة 9جدول رقم )

 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  المساحة المزروعة )الدونم( اتالمحافظ
 الجمالي المساحة للمساحة المنتجة المنتجة لمتضررة اإلجمالي



 1311 1061.7 1061.7 1235 ـ 1235 نينوى 

 6321 1019.6 1019.6 6199 ـ 6199 كركوك

 5016 908.2 908.2 5523 ـ 5523 ديالى

 7280 1838.9 1838.9 3959 ـ 3959 االنبار

 33232 2322.8 2322.8 14307 ـ 14307 بغداد 

 4338 702.5 702.5 6175 ـ 6175 بابل

 432 332.7 332.7 1297 ـ 1297 كربالء

 1785 992.7 992.7 1798 ـ 1798 واسط

 4841 1993.7 1993.7 2428 ـ 2428 صالح الدين

 789 1463.1 1463.1 539 ـ 539 النجف

 3651 1023.6 1023.6 3567 ـ 3567 القادسية 

 860 1492.2 1492.2 576 ـ 576 المثنى 

 3584 2351.7 2351.7 1524 ـ 1524 ذي قار

 3053 1349.1 1349.1 2263 ـ 2263 ميسان 

 1200 2400.0 2400.0 500 ـ 500 البصرة

 77693 1497.3 1497.3 51890 ـ 51890 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 المحاضرة الثامنة
  والفلفل الباذنجان انتاج

من محاصيل الخضر االقتصادية والمهمة في العراق ويعود الى العائلة الباذنجانية  Solanum molongenalالباذنجان  
Solanaceae  نوع من النباتات.  2000جنسًا و 90التي تضم حوالي 

    
غم  5.5غم رماد،  0.5غم دهون،  0.2غم بروتين،  1.1ماء و  91.5غم من ثمار الباذنجان الطازجة تحتوي على  100ان كل       

، Aوحدة دوليه من فيتامين  30سعره حرارية،  54ملغم حديد،  0.4ملغم فسفور،  37ملغم كالسيوم،  15غم ألياف،  0.9كاربوهيدرات، 
. يعد محصول C [1]ملغم من فيتامين  5ملغم فيتامين النياسين و B2 ،0.6ملم من فيتامين  0.50 فيتامين،B1 ملغم من  0.04

الباذنجان من المحاصيل المجهدة للتربة لطول مدة نموه في الحقول المكشوفة او داخل البيوت المحمية، أذ يستهلك كميات كبيرة من 
فضال عن أحتياجه للعناصر الغذائية الصغرى. يجب أضافة األسمدة الحيوانية العناصر الغذائية كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم، 

وحسب درجة خصوبة التربة ويفضل اضافة األسمدة العضوية سنويا الحقول  2كغم / م 10 – 5المتحللة الى تربة الحقل بمقدار 
ن في أوائل الربيع كمحصول صيفي في الحقول المكشوفة أو المحمية لزيادة خصوبة التربة وتحسين االنتاج. تزرع نباتات الباذنجا

المكشوفة، وقد أدخلت زراعتها في البيوت المحمية بشكل واسع وأصبحت تزرع في مواسم مختلفة من السنة لتعطي محصوال وفيرا 
 إنتاج السنة. قدريغطي حاجة السوق المحلية لمعظم مناطق العراق، تستهلك العائلة العراقية كميات كبيرة من محصول الباذنجان خالل 

 ألف (387.4) قدر حيث الماضية السنة عن إنتاج %( 16.7نسبتها ) قدرت بزيادة 2011 لسنة طن ألف (452.1) الباذنجان محصول

( الف طن 44.4(، )261.2كمية االنتاج لكل منهما ) قدرت حيث طن وقد احتلت محافظة بغداد المركز االول تليها محافظة ديالى
(  9185.4%( من مجموع االنتاج على التوالي، قدر اعلى متوسط انتاجية للدونم الواحد في محافظة بغداد ) 9.8(، )% 57.8وبنسبة )

ويحتل العراق المركز السابع عالميا في  ،( 13( جدول رقم )2011كغم )الجهاز المركزي لالحصاء،  (6979.6)كغم تليها محافظة ديالى
الباذنجان من االصناف القائمة المحدودة النمو ذات النمو الخضري الكبير والعديد التفرعات، (.FAO, 2011انتاج محصول الباذنجان)

م في نهاية الموسم، يعطي  1والذي يمكن تربيته على ساق واحد متفرع الى فرعين من القاعدة ليصل ارتفاع النبات الى اكثر من 
امل ثمري ذات لون ابيض او وردي او بنفسجي مشرب باللون االبيض، زهرة لكل ح 5ـ  3النبات أزهارا منفردة او عنقودية مجتمعة 

الثمار ذات الوان مختلفة) االسود، البنفسجي، االبيض، االحمر الفاتح( معظمها اسطوانية متطاولة وحامل الثمرة يحتوي على اشواك 
نباتات حاصل مبكر وذات حجم وطعم مرغوب خالل كبيرة، تنضج الثمار بالتعاقب على النباتات او على الحامل الثمري الواحد، تعطي ال

فصل الشتاء والربيع في البيوت المحمية واالنفاق وفي الصيف والخريف في الحقول المكشوفة، لذا يفضل جني الثمار مبكرا وعدم تركها 
  تكبر على النباتات حتى ال يتغير لونها وطعمها وتصبح غير مرغوبة في السوق العراقية.

 مستوى المحافظات على 2011 الباذنجان التجميعي لسنة لمحصول الغلة ومتوسط اإلنتاج ومجموع المزروعة ( المساحة13جدول رقم )
Cultivated Area ,Production and Average Yield for eggplant (Spring and Automn) at Governorats Level for 2011 
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 Ninevah 15464 3872.9 3872.9 3993 ـ 3993 نينوى 

 Kirkuk 6982 3741.6 3741.6 1866 ـ 1866 كركوك

 Diala 44383 6979.6 6979.6 6359 ـ 6359 ديالى

 Al-Anbar 36085 5856.1 5856.1 6162 ـ 6162 االنبار

 Baghdad 261186 9185.4 9185.4 28435 ـ 28435 بغداد

 Babil 24126 1958.4 1958.4 12319 ـ 12319 بابل

 Kerbela 5634 2221.6 2223.4 2534 2 2536 كربالء

 Wasit 10062 2308.9 2308.9 4358 ـ 4358 واسط

 Salah Aldeen 10797   2901.6   2901.6 3721 ـ 3721 صالح الدين

 Al-Najaf 9063 4691.0 4691.0 1932 ـ 1932 النجف

 Al-Qadisiya 5410   1364.8   1364.8 3964 ـ 3964 يةالقادس

 Al-Muthanna 2586   4667.9   4667.9 554 ـ 554 المثنى

 Thi Qar 18757   6742.3   6742.3 2782 ـ 2782 ذي قار

 Missan 1242   3775.1   3775.1 329 ـ 329 ميسان

 Basrah 273 758.3 758.3 360 ـ 360 البصرة

 Total 452050   5674.0   5674.2 79668 2 79670 المجموع

 
 

Rank Area Production (Int $1000) Flag Production (MT) Flag 

1 China 5671255 * 26525736 F 

2 India 2258390 * 10563000  

3 Egypt 262931 * 1229790  



4 Iran (Islamic Republic of) 189963 * 888500 F 

5 Turkey 181089 * 846998  

6 Indonesia 103117 * 482305  

7 Iraq 82834 * 387435  

8 Japan 70576 * 330100  

9 Italy 64686 * 302551  

10 Philippines 44524 * 208252  

11 Spain 40665 * 190200  

12 Syrian Arab Republic 31877 * 149100  

13 Romania 30871 * 144391  

14 Sri Lanka 22941 * 107300  

15 Azerbaijan 22644 * 105913  

16 Jordan 22395 * 104747  

17 Pakistan 18846 * 88148  

18 Côte d'Ivoire 17955 * 83983  

19 Ukraine 16954 * 79300  

20 Sudan (former) 16420 * 76800  

تزرع بذور الباذنجان في أوعية خاصة مثل اطباق الفلين او اكياس النايلون إلنتاج شتالت الباذنجان داخـل  -* موعـد الزراعــــــــــة :
أيلـول  –الظلة الخشبية أو تحت غطاء من القمـاط االبـيض )الشـاط الخفيـف( أو السـيران االخضـر او االسـمر الخفيـف فـي شـهر أب 

مكـان المسـتديم فـي البيـوت المحميـة ويمكـن التبكيـر بالموعـد بالنسـبة للبيـوت البالسـتيكية والزجاجيـة حيـث تـزرع  وبعد شهرين تنقل إلـى
. أو تـزرع خـالل شـهر أيلـول 2وتنقل فـي نهايـة ت 1البذور في شهر تموز. أما الزراعة في األنفاق تزرع البذور للموعد المبكر بداية ت

 وشباط للزراعات الربيعية المبكرة. 2و ك 1الل شهري ك. الموعد األخر خ 2وتنقل بداية شهر ت

عين بواقع بذرة واحدة لكل عين وفي حالة تربية الشتالت  209تزرع البذور داخل أطباق الفلين تحتوي على  -* زراعـــة البــــــــذور:
سم تستخدم فيها االوساط الزراعية  15لتنمو لحجم معين قبل الشتل في المكان المستديم، أو تزرع داخل اوعية بالستيكية قياس 

المتكونة من األسمدة الحيوانية المتحللة آو مزيج من الرمل المواد العضوية األخرى في انتاج الدايات. يمكن زراعة البذور في 
سم لكل  15م وعمق 2م وطول 1إلنتاج الدايات حيث توضع األقراص في الظلة الخشبية داخل االحواض بعرض  Jiffy-7أقراص

مجموعة ثم ترطب بالماء، ثم تغطى بالقماط الخفيف لحمايتها من الطيور واالفات األخرى، وبعد اإلنبات ووصول الشتالت إلى الحجم 
أوراق حقيقة تصبح الشتالت جاهزة للنقل.أما في الشتاء فتغطى الدايات المزروعة بالنايلون داخل االنفاق  4 -3المناسب وبعد تكوين 

اخل البيوت المحمية بعد تهيئة المكان المناسب لها بحيث تصل اليها أشعة الشمس المباشرة تسقي الدايات قبل أو تنتح الدايات د
اإلنبات بالماء الدافئ لحين اإلنبات وذلك لتشجيع البذورعلى اإلنبات والمحافظ على درجة حرارة االوساط الزراعية خاصة في االيام 

 الباردة.
يــوم علــى خطـوط منفــردة فــي الحقــول  60 – 45ت الباذنجــان محــدودة النمـو والكثيــرة التفرعــات بعمـر تــزرع شـتال -*طريقـة الزراعــة:

سـم بــين نبـات واخــر وحسـب االصــناف المزروعـة وطبيعــة نموهـا، وان أفضــل  60ـ  50المكشـوفة وبـالقرب مــن المنقطـات وعلــى مسـافة 
زهــرة، يفضــل اســتخدام  5 -3ي عنقــود زهــري يحمــل مــن ســم لالصــناف التــي تعطــ 90 -80مســافة للمســاطب بــين خطــوط الزراعــة هــي 

الملش االسود في تغطية خطوط الزراعة وخاصة في الزراعة الربيعية المبكرة والتي يتم فيها تغطية الشتالت خالل شهري شباط واذار ثـم 
 يرفع غطاء النايلون من على النباتات في بداية شهر نيسان. 



  

سم عن خطي الزراعة، والمسافة  15أما في حالة زراعة الشتالت في خطين متقابلين يفصل بينهما أنبوبة الري بالتنقيط بمسافة       
سم( على طول خطوط الزراعة وهذه الطريقة  80ـ  70سم بين نبات وأخر وبين المساطب ) 50ـ  40بين النباتات المزروعة فتكون من

بيعية في الحقل المكشوفة وكذلك في الزراعات الصيفية لغرض حماية النباتات من الحرارة العالية وتقليل كمية تستخدم  في العروة الر 
الضوء الواصل الى التربة، مما يساعد على خفض شدة االضاءة في وحدة المساحة وخفض حرارة التربة. إن عملية اعداد وتحضير 

التي تساعد على تحسين خواص التربة ونجاح الزراعة فيها وذلك من خالل استخدام التربة قبل الزراعة تعد من الخطوات االساسية 
االالت والمكائن الزراعية الحديثة والمتطورة في اعداد األرض والزراعة، وكذلك في عمليات العزق والتعشيب والمكافحة والتسميد مع 

حد من عملية االستيراد لمحاصيل الخضر واالستفادة من االموال اتباع نظم الري المتطورة لغرض زيادة االنتاج في وحدة المساحة وال
التي تخصص لالستيراد الخضر من الخارج في تطوير الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية ودعم المزارعين والمشاريع الزراعية المختلفة، 

 وبذلك يمكن تحقيق االكتفاء الذاتي من الحاصالت البستانية.
 طيبة، برشلونة، الموصلي، . بالك بيوتي ,  *االصناف

 غم /دونم  300-200نيسان( )على مروز(   -تزرع البذور مباشرة في الحقل خالل شهر )اذار *كمية البذور

           

 pepper annum L. Capsicumالفـــلفــــل  
التــي تــزرع فــي الحقــول المكشــوفة والبيــوت المحميــة بشــكل واســع فــي   Solanaceaeالفلفــل مــن محاصــيل العائلــة الباذنجانيــة        

غـم يمكـن 74لفلفل وزنهـا العراق وعلى مدار السنة. تأتي أهمية محصول الفلفل الى قيمته الغذائية العالية، اذ وجد بان ثمرة واحدة من ا
غـم مـن ثمـار الفلفـل  100بـان كـل   Ware and  Mc 1980. وقـد ذكـر  Cان تزيـد عـن االحتياجـات االنسـان اليوميـة مـن فيتـامين 

ملغـم  25ملغـم كالسـيوم،  11غـم اليـاف،  1.4غـم دهـون،  0.2غـم كاربوهيـدات،  5.7غـم بـروتين و 1.2سعرة حرارية،  25تحتوي على 
ملغـم نياسـين،  0.4(،  B2ملغـم رايبـوفالتين )  B  ،0.07 ملغـم فيتـامين  A  ،0.4وحـدة مـن فيتـامين  630غم حديـد، مل 0.4فسفور، 
 والباقي ماء . Cملغم من فيتامين  120



   
تـزرع بـذور نباتـات الفلفـل فـي بعـض االحيـان مباشـرة فـي الحقـول المكشـوفة القليلـة المسـاحة والبيـوت المحميـة  -زراعــة الـبذور :*

ة في االيدي العاملة والتربة جيدة وذات المحتوى العالي من االسـمدة العضـوية واالنفاق البالستيكية القليلة العدد، وعندما تكون هناك وفر 
المتحللـه والرطوبــة والحــرارة الكافيــة باالضـافة الــى عــدم وجــود النمــل او الفئـران التــي تقضــي علــى البــذور فـي حالــة زراعتهــا مباشــرة فــي 

راعتهــا فــي الحقــول المكشــوفة أو داخــل البيــوت المحميــة تجنبــا التربــة. يفضــل ان تــزرع البــذور فــي اطبــاق الفلــين النتــاج الشــتالت ثــم ز 
لالضرار التي قد تسبب فشل عملية االنبات للبذور داخل التربة. امـا فـي حالـة الزراعـة داخـل االنفـاق البالسـتيكية يفضـل ان تـزرع بـذور 

اوراق حقيقــة  4ـــ 3ان تعطــي  الشــتالت  او ســنادين صــغيرة او اكيــاس نــايلون صــغيرة داخــل المشــتل، وبعــد Jiffy-7الفلفــل فــي اقــراص 
وجذر قوي يساعدها على النمو ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة اثناء فصل الشتاء يتم زراعتها داخل االنفـاق، حيـث تغطـى بالنـايلون 

 حتى شهر نيسان ثم يرفع عنها الغطاء لتستمر في النمو واالنتاج خالل الموسم. 
تالت الفلفل المحدودة النمو في على جانبي انابيب الري بالتنقيط على شـكل خطـوط تبعـد عـن بعضـها تزرع ش  -* طريقة الزراعــة :

سـم وحسـب طبيعـة نمـو  80 -70سـم وعـرض المسـطبة بـين خطـوط الزراعـة  50 -40سم والمسـافة بـين نبـات اخـر  50ـ  30البعض 
بـالرط فـي هـذه الطريقـة وتكـون خطـوط الزراعـة فـي هـذه الحالـة النبات والصنف المزروع وطريقة التربية المتبعـة ويمكـن اسـتخدام الـري 

مفردة أو مزدوجة وهذه الطريقـة تسـتخدم فـي المسـاحات الكبيـرة. أمـا الزراعـة علـى مـروز فتكـون المسـافة بـين النباتـات المزروعـة علـى 
سم وحسب االصناف المزروعة. امـا  90 – 80سم والمسافة بين المروز  60- 50سم وعرض المرز  50الجانبي انابيب الري بالتنقيط 

م والمسـافة بـين النباتـات وعلـى 1سـم والمسـافة بـين المـروز 70في حالة استخدام الـري السـيحي أو بالواسـطة فـان عـرض المـرز يكـون 
ر سم  وهذه الطريقة غيـر مفضـل فـي الوقـت الحاضـر وال تسـتخدم اال فـي حالـة وجـود وفـرة فـي ميـاة السـقي وعـدم تـوف 50جانبي المرز 

انظمة الري الحديثة. إن الري السـيحي يـؤدي الـى  ضـائعات الكبيـرة فـي ارض الحقـل حيـث تتـرك اجـزاء كبيـرة مـن االراضـي بـدون زراعـة 
نتيجة لعمل السواقي الحقلية، وكذلك يؤدي الـى هـدر كميـات كبيـرة مـن الميـاة المسـتخدمة فـي السـقي وزيـادة نسـبة االمـالح الضـارة فـي 

نتقال االدغال واالمراض في الحقول المزروعة وزيادة الرطوبة في التربـة وعـدم االسـتفادة مـن األسـمدة الكيمياويـة الحقل وتكون وسيلة ال 
 المضافة بشكل جيد نتيجة لعملية الصرف والبزل اثناء عملية السقي. 

  



تزرع بذور الفلفل في المكان المخصص النتاج الدايات داخل البيوت المحمية المدفئة خالل شـهر كـانون اول  -عــة :* مواعيد الزرا
الى كانون ثاني وذلك النتاج الشتالت التي تزرع داخل االنقاق خـالل شـهر شـباط ثـم يرفـع عنهـا الغطـاء فـي بدايـة شـهر نيسـان لغـرض 

انتاج الشتالت داخل داخل البيوت المحمية المدفئـة خـالل شـهر شـباط لغـرض الزراعـة المكشـوفة االنتاج المبكر. او تزرع البذور لغرض 
في شهري اذار ونيسان، او تـزرع البـذور لغـرض انتـاج الشـتالت داخـل داخـل المشـاتل فـي بدايـة شـهر اب أو بدايـة شـهر ايلـول لغـرض 

في موعد الزراعة في حالـة الظـروف البيئيـة المسـيطرة عليهـا. امـا  زراعتها في البيوت المحمية خالل شهر تشرين االول ويفضل التبكير
البيوت الغير مدفئة يفضل ان تزرع بذور الفلفل داخل المشاتل في بداية ايلـول ثـم تنقـل الشـتالت فـي منتصـف تشـرين اول وتـزرع داخـل 

 لمكان. البيوت لتعطي انتاج مبكر في بداية كانون ثاني ويستمر االنتاج لمدة عامين في نفس ا
يستخدم نظام الري بالتنقيط في الحقول المكشوفة أو البيـوت المحميـة المزروعـة بنباتـات الفلفـل، حيـث يـتم مـد   -* الــري والتسميد:

انابيب الري فوق خطـوط الزراعـة وحسـب طريقـة الزراعـة المتبعـة ونـوع التربـة وموعـد الزراعـة، حيـث توضـع هـذه االنابيـب فـي منتصـف 
سـم وذلـك لبـزل الميـاة الزائـدة والـتخلص مـن االمـالح  50ـ  30والتـي تكـون عـادت مرتفعـة عـن ارضـية الحقـول بحـدود مسطبة الزراعـة 

الموجــودة فــي التربــة ولحمايــة النباتــات مــن الحركــة اثنــاء العمليــات الزراعيــة ولســهولة تنفيــذ عمليــات خدمــة المحصــول، وهــذه االنابيــب 
تخدم في االراضي الرملية، اما االنابيب التـي تكـون فيهـا المنقطـات او الثقـوب علـى مسـافة سم تس 20تحتوي على ثقوب المسافة بينها 

سم فهذه تستخدم فـي البيـوت ذات التـرب المزيجيـة او الطينيـة. وان نظـام الـري المسـتخدم فـي الحقـول المكشـوفة أو البيـوت  60او  40
ل موسم النمو، وعدم االفراط في كمية المياه وكذلك االسمدة المضاف الن المحمية يجب ان يوفر الرطوبة الكافية للنباتات المزروعة خال 

ذلك سيؤدي الى زيادة في النمو الخضري، وانخفاض في معدل التزهير وقلة في نسـبة العقـد وتكـوين الثمـار، والرطوبـة الزائـدة فـي التربـة 
يد )السمادات( تكون مرتبط  بأجهزة نظـام الـري الموجـودة تكون عامل مساعد في حدوث االصابة باالمراض والفطريات. وان أجهزة التسم

فــي غــرف خاصــة داخــل الحقــول المكشــوفة وبــالقرب مــن احــواض الــري، حيــث تضــاف االســمدة والمغــذيات ســواء كانــت عضــوية او غيــر 
لنباتات المزروعـة عضوية مع ماء الري عن طريق ربط السمادات مع جهاز الري بالتنقيط  بنسب محسوبة حتى ال تسبب حدوث اضرار ل

ذيات وللتربة، اال ان اضافة االسمدة العضوية المتحللة الى التربة وأعتماد مبدا الزراعة النظيفة، والتقليل مـن االسـمدة النتروجينيـة والمغـ
قـوي مع ماء الري بالرط او بالتنقيط قد يكون عامل مساعد في جعـل النباتـات المزروعـة تنمـو بشـكل جيـد وتعطـي نمـو خضـري وثمـري 

 يؤدي الى زيادة كمية االنتاج وتحسين حجم ونوعية الثمار.
 غم /دونم  400 -300النتاج شتالت الفلفل يحتاج الدونم الواحد الى  -*كمية البذور:

 يلو وندر  كاليفورنيا وندر  *االصناف:
يعود  1ية في شهر ايلول _تشريننبات معمر يزرع في الحقول المكشوفة في شهر اذار وفي البيوت المحم -: الفلفل الحــار -5

التي ال تذوب بالماء وتذوب في الكحوليات والماء   Capsicin- C8 H2 7O3الطعم الحار في ثمار الفلفل الى وجود مادة الكابسين 
لتي م بين مسطبة واخرى. وكمية البذور ا1سم، وتكون المسافة  60-50الساخن، يمكن زراعته على مروز والمساحة بين نبات واخر 

غم من البذور النقية يستعمل الفلفل في عمل المخالالت ويضاف الى االطعمة  400-300يحتاجها الدونم في انتاج الشتالت حوالي 
الكتسابها الطعم الحار. وهو مشهي ومنبهة ويحتوي على البروتين والكاربوهيدرات والدهون واالمالح المعدنية والفيتامينات والماء 

لفلفل الحلو فقط في الطعم الحار وشكل الثمرة حيث تكون طويلة ورفيعة بصورة عامة وان لونها االخضر يتحول والياف يختلف عن ا
الى اللون االحمر بعد نضج البذور داخل الثمرة اما الفلفل الحلو يعطي الوان مختلفة هي االخضر، االصفر، االحمر والبرتقالي واالبيض 

 كة لجدار الثمرة .وثماره عرضية منتفخة وذات قوام سمي



    

 *عمليات الخدمة لنباتات العائلة الباذنجانية في الحقل:  
هي اعادة زراعة الشتالت او البذور التي لم ينجح زراعتها في الحقل بعد اسبوع من الزراعة ،  -: Replantingالترقيع -1

 ويفضل زراعة الشتالت بوجود الماء . 
هي ازالة النباتات من الجور المزروعة بالبذور حيث يفضل ترك نبات واحد فقط في كل جورة في حالة  -: Thinningـ الخف 2

 ي الحقل .زراعة البذور مباشرة ف
التعشيب هي عملية ازالت االدغال من السواقي المزروعة وعدم تركها  -: Cultivation &weedingـ العزق والتعشيب 3

تنافس المحصول على الماء والغذاء والضوء وذلك تكون سبب رئيسي في االصابة باالمراض والفطريات والحشرات اما العزق فهي 
 طة االيدي او العازقات اليدوية والميكانيكية .اثارت التربة حول النباتات بواس

تستخدم هذة الطريقة في معضم نباتات العائلة الباذنجانية حيث توضع كمية من االتربة حول السيقان او  -: ـ التكسير والتنضيد4
وفي البطاطا تساعد هذة تدفن السيقان في التربة وخاصة في الطماطة وذلك تساعد العقد الموجودة على السيقان في تكوين الجذور 

الطريقة على تشجيع النباتات على تكوين المدادات لزيادة الدرنات داخل التربة وان دفن السيقان في التربة تستخدم عادة في الحقل 
روعة المكشوف اما يدويا في المساحات الصغيرة او ميكانيكيا بواسطة االالت الزراعية حيث تقوم بتجميع التربة حول النباتات المز 

 وبنفس الوقت التخلص من االدغال الموجودة بالقرب من النباتات.
تحتاج نباتات العائلة الباذنجانية الى الماء بكثرة بالرغم من مظهرها الخارجي وتركيب مجموعها الجذري  -: Irrigationـ الري 5

ي جذر وتدي قوي ومتعمق داخل التربة لذا ينصح الذي يميل الى مقاومة الجفاف وخاصة عند زراعة البذور مباشرة في الحقل حيث تعط
بعدم تعطيش النبات وخاصة في مرحلة التزهير وتكوين الثمار، كذلك عدم االفراط في عملية الري حيث ان زيادة الرطوبة بالتربة تؤدي 

تزهير وسقوط االزهار والثمار الى زيادة النمو الخضر للنبات على حساب النمو الثمري ، كذلك تعمل على استطالة السيقان وتاخير ال
وقلة العقد في االزهار وان انخفاض الرطوبة تؤدي الى تشقق الثمار وقلة العقد وعدم اتمام عملية التلقيح في االزهار وتوقف النمو في 

 النبات .
وخاصة في المراحل النمو  تستجيب نباتات العائلة الباذنجانية لالسمده العضوية والورقية والمعدنية -: Ferilizationـ التسميد 6

االولى وبداية تكوين االزهار، حيث يفضل اضافة االسمدة العضوية والمعدنية قبل الزراعة بينما تضاف االسمدة الورقية عن طريق رشها 
نوعية وكمية  على النباتات خالل مراحل نموها وبعد تكوين االزهار وعقد الثمار لما لها من اهمية كبيرة في زيادة عقد الثمار وتحسين

 االنتاج للنباتات.

 *تتوقف كمية ونوعية االسمدة العضوية والكيمياوية التي تضاف الى التربة الى عدة عوامل:ـ
 نوع التربة الزراعية في الحقل المخصص لزراعة نباتات هذه العائلة -1



عالقة العنصر السمادي المضاف  -4نوع وطبيعة النباتات المزروعة   -3الظروف الجوية السائدة في تلك المناطق الزراعية  -2
 االمراض وموعد الزراعة-6مقدار تثبيت العنصر السمادي في التربة   -5بالعناصر السمادية االخرى 

 سهولة او صعوبة الصرف والبزل في التربة      -8االسمدة الورقية المضافة   -7      

تصيب نباتات العائلة الباذنجانية وخاصة نباتات الطماطة  -:*الحشرات واالمراض التي تصيب نباتات العائلة الباذنجانية 
المزروعة في الحقول المكشوفة او داخل البيوت المحمية العديد من الحشرات واالمراض باالضافة الى االمراض الفسيولوجية ومنها 

ض العفن الطرف الزهري نتيجة للحرارة مرض الذبول الشتالت، ومرض الذبول للنباتات البالغة والتي تسببه بعض انواع الفطريات، مر 
العالية ونقص الرطوبة في التربة، وتشقق الثمار ولفحة الشمس وهي من االمراض الفسيولوجية. وكذلك تصاب بالديدان الثعبانية ) 

ت ويتغذى عليها النيماتودا( والديدان القارضة والكاروب ودودة ثمار الطماطة والهالوك وهو نبات طفيلي يتسلق ويلتف على النباتا
ويكون عادة لونه اصفر. وكذلك تصاب النباتات بالعناكب والحلم والذبابة البيضاء والمن حيث تزداد شدة االصابة في االشهر الحارة 
 واالجواء المغبرة وهذه الحشرات واالمراض تصيب ايضا نباتات الباذنجان والفلفل والبطاطا وتسبب لها اضرار كبيرة جدا، وهناك امراض

اخرى مثل البياض الزغبي والدقيقي التي تصيب الباذنجان بشكل واسع ويمكن مكافحتها عن طريق رط المغذيات الورقية التي تحتوي 
على مواد طاردة او قاتلة، كذلك تستخدم المكافحة الحيوية او أتباع الدورات الزراعية وقد تستخدم المبيدات الكيمياوية في التخلص من 

 ت  كرشات وقائية قبل الزراعة وبعدها للحد من انتشار هذه االفات الزراعية.  االمراض والحشرا

 *النضج والحصاد 
يوم من االنبات وتبعا للصـنف الظـروف الجويـة السـائدة فـي الحقـول المزروعـة، وكـذلك حسـب  150 - 85تنضج ثمار الطماطة بعد -1

 اشهر أو اكثر.  3 -2ستمر من طريقة الزراعة وموعد الزراعة ويكون جني الثمار اسبوعيا وي
دونـم جـدول  \طـن  15 -13طن وفي العالم يصل  7-5يوم وتصل انتاجية الدونم في العراق  120 – 100ـ البطاطا تعطي حاصل بعد 2

 (. 2011( يبين المساحة واالنتاج ومتوسط غلة الدونم للبطاطا في العراق ) الجهاز المركزي لالحصاء  14رقم ) 
اشهر من الشتل مرة واحدة في االسبوع عندما تصل الثمار الى حجم مناسـب وتتلـون  3تبدا عملية قطف الثمار بعد حوالي ـ الباذنجان 3

باللون االسود ويعود الطعم الحار في الثمار الى مادة السوالنين الموجودة في جميع اجزاء النبات والتي تزداد كلمـا نضـجة الثمـار يعطـي 
 طن. 12طن اواكثر وعالمية يصل  4 -5الدونم الواحد من الثمار 

يوم بعد الشـتل وحسـب االصـناف المزرعـة وطريقـة الزراعـة موعـدها  84 -56ـ الفلفل تحتاج ثمار الفلفل حتى تنضج وتعطي ثمار من 4
الحـار فيعطـي  طن في الفلفـل الحلـو امـا الفلفـل 2-4والظروف السائدة في المنطقة يعطي الدونم الواحد في ظروف القطر العراقي حوالى 

 طن / دونم من الثمار. 2 -1.5
 2011 - 2006 العراق للسنوات مستوى  على لمحصول البطاطا الغلة ومتوسط االنتاج ومجموع المزروعة (المساحة14جدول رقم )

Cultivated Area Comparing to Production and Aerage Yield For (Potatoes) at Iraq Level 
for (2006-2011) 

 ) المساحة المزروعة اجمالي  نواتالس

 دونم ( 100
Total Cultivated 

Area (100) donum 

 طن ( 100 ) االنتاج
Production (100) 

Ton 

 الدونم غلة متوسط
 (دونم/كغم)

Yield (kg/donum) 
 

2006 1800 7945 4414.5 

2007 1332 5979 4490.2 

2008 1320 3488 2641.5 

2009 788 2231 2832.6 

2010 521 2046 3929.5 

2011 1618 5574 3445.5 

 



 
 والحادية عشر المحاضرة التاسعة والعاشرة

 Solanaceae  (Nightshedالعائلة الباذنجانية )
نــوع مــن النباتــات العشــبية والشــجيرات المزروعــة فــي المنــاطق االســتوائية بالدرجــة  2000جــنس و 90تضــم هــذه العائلــة حــوالي        

بحت تــزرع صــاالســتوائية والمعتدلــة والقليــل منهــا فــي المنــاطق البــاردة، وقــد توســعت زراعــة نباتــات العائلــة الباذنجانيــة وا االولــى وشــبهة
دونـم فــي  79670اكثـر مـن  2011بمسـاحات واسـعة فـي جميـع منـاطق العــراق حيـث بلغـت المسـاحة المزروعـة بنباتـات الباذنجــان عـام 

 4 2664.4دونـم واالنتـاج بلـغ31554 بينما بلغـت المسـاحة المزروعـة بناتـات الفلفـل ( كغم 5674.0ومتوسط االنتاج بلغ )عموم العراق 
كغم / دونـم  3445.5دونم واالنتاج الكلي  161777كغم / دونم  والبطاطا  4339.7دونم وبلغ انتاجها   244169كغم / دونم والطماطة 

  -ثالثة اجناس هي :انية الباذنجوتضم العائلة   . (2011) الجهاز المركزي لالحصاء  
  L. esculentumويتبعة محصول الطماطة   Lycopersiconالجنس  -1
  S. melongenaومحصول الباذنجان   S.tuberosumويضم البطاطا   Solanumالجنس  -2

  C. frutescensوالفلفل الحار  C. annuumويضم الفلفل الحلو   Capsicumالجنس   3-

    
 ،اهميـة كبيـرة بـين النباتـات الخضـر التـي تـزرع فـي العـراق والعـالمالباذنجانيـة تحتل نباتات العائلـة :ـ االهمية االقتصادية والغذائية*

في مجـال العلـوم  لتقدم العلميالمساحة سنة بعد اخرى نتيجة ل هوتزداد هذ ،حيث يزرع منها سنويا مساحات كبيرة في جميع انحاء العالم
وكذالك الحاجة االستهالكية من قبل الشعوب. فقد بلغت المسـاحة الكليـة المزروعـة فـي العـراق الخضر محاصيل راعة وانتاج وز الزراعية 

ـــم 89300الباذنجـــان  ،دونـــم 263300المحاصـــيل )الطماطـــة  هبهـــذ ـــم 180000 البطاطـــاو دونـــم  41800الفلفـــل  ،دون المجموعـــة  ،دون
امــا االنتاجيــة فقــد تضــاعفت الــى ثــالث اضــعاف مــا كــان ينــتج فــي الســبعينيات مــن القــرن  ،(2007االحصــائية / وزارة التخطــيط العــراق 

 فقـد بلـغ انتـاجالحقـول المكشـوفة وامـا االن  كغـم /دونـم فـي 2564 بلـغ 1977معدل انتاج الدونم الواحد من الطماطة عـام  وانالماضي 
والصـنف  اتالنباتـ خدمـة خدامات السمادية المضافة الى التربة والـىالدونم الواحد اكثر من سبعة االالف كغم /دونم وذلك يعود الى االست

كل ذلك ساعد في زيادة االنتـاج وتحسـين النوعيـة. الجني والحصاد، المكافحة وعمليات الري المتطورة و يثة وطرق دالمزروع والمكننة الح
سـكريات الا والطماطة حيث تحتوي على الكاربوهيدرات و العائلة وخاصة البطاط هتعتمد الكثير من شعوب العالم في غذائها على نباتات هذ

كمـا تسـتخدم ثمـار  بكميـات البـأس بهـا. Aوفيتـامين  Cعلى فيتامين  ايضاالباذنجان والفلفل تحتوي و  ،والبروتينات والدهون الفيتامينات
ذلك كــاطــة والجــبس مــن البطاطــا و والمخــالالت وفــي صــناعة المعلبــات وصــناعة المعجــون مــن الطم االكــالت المشــهورةالنباتــات فــي  ههــذ

ر الثمـار ومـن الصـبغات الموجـودة فيهـا باالضـافة الـى الـربح يمـن عصـالمسـتخرجة التجميـل  صناعة المستحضرات الطبية ومستحضـرات
 .الى الدول االخرى  المنتجات هحقق من تصدير هذيتي ذالمادي ال

 Enviromental conditionالظروف البيئية:ـ 
اشــهر خاليــة مــن االنجمــاد لكــي تعطــي محصــوال  6 - 4العائلــة مــن المحاصــيل الصــيفية التــي تتطلــب فتــرة  هت هــذتعتبــر نباتــا       

 الظروف .  هواهم هذوتكون االزهار ونضج الثمار ثير واضح على انبات البذور ونمو النباتات أة تياقتصاديا وللظروف الجو 
تكـوين فـئ فـي النصـف االول مـن موسـم النمـو ومعتـدل اثنـاء االزهـار و تحتاج النباتـات الـى جـو دا -: Temperatureـ الحرارة 1

الليـل أثنـاء حـرارة الالتفـاوت فـي درجـات  ، أنمْ  25 – 20وتنمـو جيـدا فـي  مْ  15 – 10بذور باالنبات في درجة حـرارة ال أالثمار حيث تبد
حـرارة منخفضـة. كمـا درجات ثناء الليل في أالكاربوهيدرات النبات من  هالن ذلك يؤدي الى قلة ما يستهلك ات المزروعةوالنهار يفيد النبات

http://www.123rf.com/photo_5050967_bio-fresh-tomatoes-on-white-background.html
http://www.123rf.com/photo_10677391_new-potato-with-leaves-and-flowers.html
http://www.123rf.com/photo_10677391_new-potato-with-leaves-and-flowers.html
http://www.123rf.com/photo_4855532_paprika.html
http://www.123rf.com/photo_4855532_paprika.html


لـيال يشـجع النمـو الخضـري وتكـوين البـراعم الزهريـة  مْ  25نهـارا و  مْ  35-25ان االختالف الحاصل في درجات الحرارة بـين الليـل ونهـار 
النباتات حيث يتوقـف النمـو على جميع سلبية لها اضرار  مْ  35وان ارتفاع درجات الحرارة فوق  ،وزيادة عقد الثمار ونموها بشكل طبيعي

تـؤدي الحـرارة المرتفعـة الـى  مـاك ،كذلك تؤدي الى موت حبـوب اللقـاح وسـقوط االزهـار وعـدم تكـوين الثمـارو وتزداد سرعة التنفس والنتح 
 مْ 10درجات الحـرارة اقـل مـن اما انخفاض  .استطالة القلم في االزهار وعدم حصول التلقيح الذاتي مما يزيد نسبة حدوث التلقيح الخلطي

تـؤدي الـى سـقوط االزهـار وذبـول االوراق وبالتـالي مـوت  مْ  5دون  الحـرارة ان انخفـاضو تتوقف النباتات عن النمو وتموت حبوب اللقاح 
 العائلة. ه نباتات هذ معظم
جيـدًا خـالل مراحـل  وتعطـي حاصـال  تتطـورتنمـو و تتطلب نباتات العائلة الباذنجانية الى فترة ضوئية كافية كي  -:Lightالضوء  -2

ها النبـات تـؤدي سـتلمص كميـة الضـوء التـي يقـوان ن ،حاجة النبات الى الضوء خالل فتـرة التزهيـر وتكـوين الثمـار ادوتزدنموها المختلفة 
نف الـى اخـر السيقان وسقوط االزهار وعدم عقد الثمار كما تختلـف حاجـة النبـات الـى الضـوء مـن صـ ةستطالأالى ضعف نمو النباتات و 

 من نباتات النهار الطويل.تعتبر العائلة  هوان نباتات هذ
الجيدة الصرف الخصبة و المزيجية  التربةزراعتها في  دالعائلة في ترب مختلفة ولكنها تجو  هتزرع نباتات هذ -:Soilالتربة  -3
اعية ال تقل عن ثالث سنوات مع محاصيل غير نباتات في دورة زر اليفضل ادخال واالدغال والحشرات، الخالية من االمالح الضارة و 

لها موسم نمو طويل تجهد التربة من خالل استنزافها للغذاء في التربة الباذنجانية مجهدة للتربة والسبب يعود الى ان نباتات العائلة 
 مرة .  وكذلك تصاب بالديدان الثعبانية واالمراض الفطرية والحشرات في حالة زراعتها بنفس المكان الكثر من

 طن. 12اواكثر وعالمية يصل 
يوم بعد الشـتل وحسـب االصـناف المزرعـة وطريقـة الزراعـة موعـدها  84 -56ـ الفلفل تحتاج ثمار الفلفل حتى تنضج وتعطي ثمار من 4

الحـار فيعطـي  طن في الفلفـل الحلـو امـا الفلفـل 2-4والظروف السائدة في المنطقة يعطي الدونم الواحد في ظروف القطر العراقي حوالى 
 دونم من الثمار./  طن 2 -1.5

 2011 - 2006 العراق للسنوات مستوى  على لمحصول البطاطا الغلة ومتوسط االنتاج ومجموع المزروعة (المساحة14جدول رقم )

Cultivated Area Comparing to Production and Aerage Yield For (Potatoes) at Iraq Level 
for (2006-2011) 

 ) المساحة المزروعة اجمالي  نواتالس

 دونم ( 100

Total Cultivated 
Area (100) donum 

 طن ( 100 ) االنتاج

Production (100) 
Ton 

 الدونم غلة متوسط

 (دونم/كغم)
Yield (kg/donum) 

 
2006 1800 7945 4414.5 
2007 1332 5979 4490.2 
2008 1320 3488 2641.5 
2009 788 2231 2832.6 
2010 521 2046 3929.5 
2011 1618 5574 3445.5 

 
 

 ( لنباتات العائلة الباذنجانية:ـMorphologyالوصف النباتي او المورفولوجي )
 *تمتاز العائلة الباذنجانية بالمميزات التالية:ـ

 فافنباتاتها مجهد للتربة وذات موسم نمو طويل قد يستمر الى اكثر من سنة وتقام الحرارة العالية والج -1
 وجود مادة السوالنين في جميع اجزاء نبات الباذنجان وصبغة الالكوبين في الطماطة والفلفل ومادة الاليسين في البطاطا -2



 وجود مادة الكابسين في ثمار الفلفل والتي تكسبها الطعم الحار -3

 يتم تكاثرها جنسيا النتاج الشتالت وخضريا عن طريق العقل والدرنات -4

 وفة وبمساحات واسعة وفي البيوت المحمية وباالخص الطماطة والباذنجان والفلفلتزرع في الحقول المكش -5

 يوم 80تنضج ثمارها بعد مرور ثالثة اشهر من زراعتها كما في الطماطة، الباذنجان، البطاطا. والفلفل اقل من  -6

م كما في الطماطة  3اكثر من  نباتات الخضر لهذه العائلة تكون قائمة محدود او غير محدودة النمو قي يصل ارتفاعها الى -7
 واقل من ذلك بالنسبة للباذنجان والفلفل او زاحفة فوق سطح التربة كما في البطاطا وبعض اصناف الطماطة

 ثمارها تكون مفردة او في عناقيد وذات الوان واشكال مختلفة تؤكل طازجة او بعد الطهي والبطاطا تعطي درنات ساقية -8

 نجان والفلفل او مركبة ريشية فردية كما في البطاطا والطماطةاالوراق بسيطة كما في الباذ -9

 االزهار مفردة او مجتمعة ذات الوان مختلفة كما في البطاطا والباذنجان والفلفل او عنقودية كما في الطماطة-10

 -*الوصـــــف النباتـــــــي:
يرات الجذرية المتفرعة في حالة زراعة البذور مباشرة في : يكون الجذر وتدي ومتعمق داخل التربة ويحمل العديد من الشعـ الجذر1

التربة سواء في المشتل او في الحقل. اما عند قلع الشتالت من تربة المشتل لغرض زراعتها في المكان المستديم فأن الجذر الوتدي 
لة زراعة درنات البطاطا او العقل الساقية ينقطع من النباتات وتبقى الجذور الليفية متصل بالساق هي التي تنمو على النباتات. وفي حا

 مباشرة في الحقل فأنها تعطي جذور ليفي من العقد الساقية الموجودة داخل التربة.

    
 م او3العائلة فالساق في نباتات الطماطة الغير محددة النمو قد يصل الى طول  هو السيقان في نباتات هذم: تختلف طبيعة نـ الساق2
فرع على النبات الواحد، وكذلك بالنسبة الى الباذنجان والفلفل ولكن ارتفاعها يكون اقل في  30-25 منقد تصل  كثر ويعطي افرع كثيرةأ

  .فرع 8-5تعطي  م، اما البطاطا سيقانها محدودة النمو مفترشة قليلة التفرعات1االصناف المحدودة النمو حيث تبلغ 
توجد  والعنق كبير والنصل عريض وال طةفي الباذنجان شكل الورقة بسييختلف شكل الورقة حسب النباتات يكون  -: الورقة -3

عدة وريقات ويطلق  ىتحتوي عل ةكون مركبتاذينات في قاعدة الورقة وكذلك بالنسبة الى الفلفل ،اما شكل الورقة في الطماطة والبطاطا 
 عليها ورقة ريشية فردية وتحتوي اذينات في قاعدة الورقة . 

تحتوي على االوراق الكاسية والتويجية واحدة او اكثر عطي نباتات الباذنجان والفلفل والبطاطا ازهار مفردة كاملة ت -: االزهار -4
ويكون لون االوراق  واالعضاء الذكرية واالنثوية ويكون التلقيح السائد في الغالب ذاتي وكذلك التلقيح الخلطي بواسطة الحشرة،

اذنجان تعطي لون البنفسجي اما االزهار في الطماطة على شكل نورات عنقودية تحتوي النورة التويجية عادة ابيض وبعض اصناف الب
 .  ةزهرة لكل نور  21-15الى  الواحدة على عدة ازهار ذات لون اصفر يصل عددها

http://www.123rf.com/photo_1591717_potato-blossoms.html
http://www.123rf.com/photo_1591717_potato-blossoms.html


 
خالل انتقال حبوب  بعد اتمام عملية التلقيح واالخصاب التي تحدث في االزهار النباتات ثمار هازهار هذ تعطي -: الثمار والبذور-5

ذلك تحدث انقسامات عديدة للخاليا وتبدا المبياض تكبر ويزداد حجمها فتكون الثمار على بعد االزهار و  مياسماللقاح في المتوك الى 
درنات لون اسود في الباذنجان ولون اخضر في الفلفل ولون ابيض او اصفر او احمر في  ثمار متطاولة و مستديرة ذاتأما النباتات 
الطور االبيض  -2طور النضج االخضر  -1وثمار الطماطة تمر بعدة مراحل حتى تصل الى النضج التام وهذة المراحل هي  ،البطاطا

جميع ثمار الطماطة والفلفل والباذنجان بذور صغيرة الحجم ذات الطور النضج التام )االحمر والبرتقالي ( وتعطي  -4الطور االصفر  -3
 لون اصفر مائل الى اللون البني .

    

  
 

      
http://thephotogardenbee.com/2010/01/04/growing-for-the-future-utilizes-innovative-techniques-here-at-

epcots-creative-greenhouses-part-ii-the-land/ 
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I just loved this tomato plant - as you can see from yesterday's post! © Steve Conle 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عشر المحاضرة الثانية

 
  Citrullus vulgaris  (Watermelonالــرقـــي ) *

الصيفية التي تزرع في العراق من الناحية تعتبر نباتات الرقي من اهم محاصيل العائلة القرعية  -* االهمية االقتصادية والغذائية:
االقتصادي والغذائية وتأتي بعدها من حيث االهمية نباتات البطيخ بانواعه ثم خيار الماء والقيثاء وتأتي نباتات الشجر بأنواعها في 

حصول نباتات الرقي بالمرتبة المرتبة االخيرة، وقد تخصصت بعض المناطق بزراعة وانتاج اصناف معينة من نباتات هذه العائلة. يأتي م
الثانية بعد الخيار من حيث المساحة المزروعة وبالمرتبة االولى من حيث كمية االنتاج، حيث تزرع سنويا مساحات كبيرة جدا من 

البيئية مناطق الوسط والجنوب باالضافة الى المناطق الغربية والشمالية باصناف تتميز بنوعية وانتاجية عالية جدا ومقاومة للظروف 
الف طن حيث احتلت  340.5بأكثر من  2011وبعض االمراض التي تصيب نباتات العائلة القرعية. قدر انتاج محصول الرقي عام 

( الف طن في حين قدر اعلى متوسط  37.6(، )79.2العاصمة بغداد المرتبة االولى تليها ميسان حيث قدرت كمية االنتاج لكل منهما ) 
( يبن 18(كغم/ دونم وجدول رقم ) 4962.6( كغم/ دونم تليها محافظة ديالى )6000.0حد في محافظة النجف )انتاجية للدونم الوا

(. يتم تسويق الحاصل الى االسواق المحلية 2011المساحة المزروعة وانتاجية محصول الرقي في العراق ) الجهاز المركزي لألحصاء 
خالل اشهر الصيف ثم ينخفض في الخريف، وان طول فترة االنتاج وكمية الحاصل  في بداية شهر حزيران ويستمر االنتاج باالرتفاع

تعود على المزارعين بالربح المادي الكبير والذي يغطي تكاليف االنتاج في اكثر االحيان. تؤكل ثمار نباتات الرقي الناضجة كمادة 
يها السكر الذي يلعب الدور الرئيسي في نوعية الثمار، كذلك غذائية او فاكهة مرطبة حيث تحتوي على البروتين والكاربوهيدرات بما ف

(. ويشكل الجزء   C, A, B1, B2, PPتحتوي على الدهون واالمالح المعدنية كالحديد والكالسيوم، كما تحتوي على الفيتامينات خاصة )
% من الدهن الجاف االصفر القابل لالكل  40ـ  20% من وزن الثمرة الكلي، وبذور ثمار الرقي تحتوي على 60الذي يؤكل من الثمرة 

% من وزنها من البروتين، والرقي كبقية نباتات العائلة القرعية يحتوي على بعض الخمائر التي يقوم بتحويل البروتين  40ـ  30وعلى 
 الغير ذائب الى بيتون ذائب مما يجعل الثمار مهمة جدا في معالجة امراض الكلى وزيادة قوة ونشاط الجسم. 

  
تؤثر الظروف البيئية بشكل كبير على أنبات البذور داخل التربة وعلى :ـ  Enviromental conditions*الظروف البيئية  

واء كانت مزروعة خالل فصل الشتاء او الصيف، وتحتاج البذور والنباتات الى درجات مراحل نمو النباتات في الحقول المكشوفة س
حرارة مثلى لغرض االنبات والنمو، وفي حالة عدم توفر هذه الدرجة فان البذور تبقى ساكنة والنباتات يتوقف نموها لحين توفر الحرارة 

ْم وال تنبت في اقل من ذلك  وتموت البادرات في  17ـ  16ي درجة حرارة الالزمة لالنبات والنمو. تبدأ بذور نباتات الرقي باالنبات ف
ْم وتحتاج نباتات الرقي الى درجات الحرارة  29ـ  18ْم تحت الصفر، وان درجة الحرارة المثلى لنمو وتطور النباتات من  1درجة الحرارة 



مو طويل اليقل عن اربعة اشهر تكون درجات الحرارة فيها العالية في مرحلة تكوين ونضج الثمار، حيث تحتاج النباتات الى موسم ن
مرتفعة وذلك للحصول على ثمار ناضجة جيدا وذات طعم ولون مرغوب. تحتاج نباتات الرقي خالل مراحل نموها المختلفة الى كمية 

لذي ينتج عنه قلة تجمع كافية من الضوء لتكوين نمو خضري وثمري جيد وان قلت الضوء تؤدي الى بطئ عملية التركيب الضوئي ا
المواد الكاربوهيدراتية بما فيها السكر وبذلك تنخفض نوعية الثمار وهذه الحالة تحدث في البيوت المحمية المزروعة بمحصول الرقي او 

فأنها تأخذ البطيخ حيث تتزاحم النباتات فيما بينها على كمية الضوء الواصلة اليها، بينما النباتات المزروعة في الحقول المكشوفة 
كفايتها من الضوء لذا تكون نوعيتها وطعمها افضل بكثير من النباتات المزروعة في البيوت المحمية. تزرع نباتات الرقي في انواع 
مختلفة من االراضي الزراعية وان التربة الرملية المزيجية الخصبة والجيدة الصرف الخالية من بذور االدغال واالفات الزراعية هي 

مالئمة وافضلها نجاحا  لزراعة ونمو نبات الرقي، كما ان نباتات الرقي تنمو بصورة جيدة في االراضي الرطبة وتعطي نوعية  االكثر
ثمار مشابهة للمناطق الجافة بأستثناء االمرض التي تصيب النباتات بسبب االجواء الرطبة، يفضل عدم زراعة نباتات العائلة القرعية 

وات على ان تزرع االرض بمحاصيل نجيلية او بقولية لتحسين خواص التربة والقضاء على بعض االمراض سن 3بنفس االرض ال بعد 
والفطريات. وان اتباع طريقة الري بالرط او التنقيط في سقي النباتات مع اضافة االسمدة العضوية المتحللة التربة قبل الزراعة واضافة 

ين نوعية الثمار وزيادة االنتاج في وحدة المساحة ويقلل من خطر االصابة باالمراض االسمدة المغذية مع ماء الري يساعد على تحس
 الفسلجية والفطرية.

 التجميعي       2011( زراعة الرقي في العراق عام  18جدول رقم ) 
 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  المساحة المزروعة )الدونم( المحافظات

 الجمالي المساحة للمساحة المنتجة المنتجة لمتضررة اإلجمالي

 19241 3675.5 3675.5 5235 ـ 5235 نينوى 

 19590 3576.2 3576.2 5478 ـ 5478 كركوك

 21043 4926.9 4926.9 4271 ـ 4271 ديالى

 34253 3348.0 3348.0 10231 ـ 10231 االنبار

 79214 4213.3 4213.3 18801 ـ 18801 بغداد 

 34644 3229.9 3229.9 10726 ـ 10726 بابل

 6317 4093.8 4093.8 1543 ـ 1543 كربالء

 9014 3053.4 3053.4 2952 ـ 2952 واسط

 22355 3801.2 3801.2 5881 ـ 5881 صالح الدين

 210 6000 6000 35 ـ 35 النجف

 37550 2404.4 2404.4 15617 ـ 15617 القادسية 

 1088 2833.7 2833.7 384 ـ 384 المثنى 

 14382 2316.3 2316.3 6209 ـ 6209 ذي قار

 37559 3576.4 3576.4 10502 ـ 10502 ميسان 

 4002 2438.6 2438.6 1641 ـ 1641 البصرة

 340462 3421.5 3421.5 99506 ـ 99506 المجموع

طريقة الزراعة ومسافات الزراعة حيث كغم من البذور ويتوقف هذا على حجم البذور و  2.5ـ  2يحتاج الدونم الواحد  موعد الزراعة:ـ*
تزرع بذور الرقي في الحقل المكشوف في المناطق الوسطى والجنوبية خالل شهر اذار ـ نيسان ويمكن التبكير في موعد الزراعة خالل 

البالستيكية في  شهر  شباط حيث يتم زراعة البذور في اوعية بالستيكية وبعد االنبات تنقل الى الحقل المستديم وتزرع تحت االنفاق



تربة خصبة تحتوي على اسمدة عضوية متحلله، وتبقى تحت الغطاء حتي نهاية شهر نيسان ثم يرفع عنها الغطاء لتنمو في الحقل 
وتعطي حاصال مبكر. كما تزرع نباتات الرقي  في البيوت المحمية مباشرة في التربة في شهر تشرين اول ـ تشرين ثاني كذلك الحال 

بقية نباتات العائلة القرعية حيث ادخلت زراعتها في البيوت المحمية لغرض توفيرها على مدار السنة ورفد االسواق  بالنسبة الى
 المحلية بمنتجات العائلة القرعية في الشتاء والربيع بعدما كان انتاجها مقتصرا على فصل الصيف.

 *طريقة الزراعة وعمليات الخدمة مشابهه لنباتات الخيار والبطيخ
في  Carotineوصبغة الكاروتين  Lycopinتوجد صبغتان هما صبغة الاليكوبين الحمراء  *المواد الملونة في ثمار الرقي:ـ 

، حيث ان الثمار الغير ناضجة يكون لون اللب والبذور ابيض وكلما كبرت الثمرة وتقدمة بالنضج يتحول لونها 1-10ثمار الرقي بنسبة 
الى اللون االحمر الزاهي والبذور تتحول الى الوان مختلفة احمر او اسود او بني وحسب الصنف المزروع الى اللون الوردي الفاتح ثم 

 حيت تعطي اشكال واحجام والوان مختلفة.

 

أن الغاية االساسية من انتاج ثمار عديمة البذور للنباتات الخضر المختلفة هي الغراض  * أنتاج ثمار الرقي عديمة البذور:ـ 
تجارية تقوم بها بعض الشركات العالمية المتخصصة في انتاج البذور، لغرض انتاج اصناف هجينة تعطي ثمار خالية من البذور 

التالي تبقى تلك الشركات المصدر الرئيسي لعملية االنتاج وتسويق البذور الى الدول التي التملك برنامج خاص في انتاج البذور وب
بمواصفات عالية من حيث االنتاج والنوعية. وبنفس الوقت هناك شركات عالمية ومراكز بحوث متخصصة في انتاج هجن جديدة من 

الل أجراء عمليات التربية والتهجين بين االصناف المزروعة، او من خالل المعامالت الكيمياوي او البذور والتقاوي المحسنة من خ
التشعيع او عن طريق الهندسة الوراثية او عن طريق الزراعة النسيجية وذلك لغرض الحصول على بذور تعطي نباتات مقاومة لظروف 

يدة، اال ان البذور الناتجة من هذه النباتات بعد أنتهاء موسم زراعتها وجني البيئية او لالمراض وذات انتاجية عالية ونوعية ثمار ج
ثمارها ال يمكن أستخدمها في الزراعة في الموسم القادم، بسبب التغايرات الوراثية التي تظهر صفات غير مرغوبة عند زراعتها وان 

. وهنا البد من وجود برنامج بحثي متخصص في مجال انتاج نوعية الثمار واالنتاجية تنخفض بالمقارنة بالبذور التي تم استيرادها
البذور من خالل التربية والتهجين لالصناف المزروعة، واالستمرار في هذا البرنامج لحين الوصول الى نتائج جيد في انتاج بذور 

مقاومتها للظروف البيئية واالمراض. الخضر بمواصفات مماثلة للبذور المنتجة عالمية من حيث النوعية وكمية االنتاج وكذلك تكيفها و 



ان بعض االصناف المستوردة والتي زرعت في العراق قد تكيفة بشكل كبير للظروف البيئية في المناطق التي زرعت فيها واصبح 
يث تؤخذ باالمكان زراعة البذور الناتجة منها ولعدت سنوات بعد اجراء عملية االنتخاب لبعض النباتات التي تحمل مواصفات جيدة ح

اء، الثمار منها لغرض انتاج البذور وزراعتها في الموسم القادم وهذه النباتات هي ) الباقالء، اللوبياء، الرقي، الشجر بانواعة، خيار الم
ديمة الطماطة ، الفلفل، الباذنجان البطاطا، ومعظم نباتات الخضر االخرى (. لقد بدأ العلماء بالتفكير في انتاج نباتات خضر ثمارها ع

وتتلخص الطريقة في أن الرقي  kihara(1951)البذور أو تكون فيها بذور اثرية وأول من نجح في هذه الموضوع هو العالم الياباني 
 x1ويحتوي على (Somatic cells)في الخاليا الجسمية  (Diploid)كروموسوم  22( كروموسوم أي  x2األعتيادي يحتوي على )

 (Diploid)ولذا فأن شتالت الرقي الصغيرة  (Gametic cells)في الخاليا الجنسية  (Haploid)كروموسوم  11كروموسوم أي 
% حيث يعطي لكل نبات يوميا ولمدة أربعة أيام متتالية قطرة واحدة لكل نبات 0,4 -0,2بتركيز  Colchicineتعامل بمادة الكولجسين 

لكرموسومات ولذا نجد بأن البذور التي تنتجها النباتات المعاملة تحتوي وعلى القمة النامية حيث تؤدي هذه المادة الى مضاعفة عدد ا
( مع بذور النباتات المضاعفة x2ثم عند زراعة النباتات األعتيادية ) (Tetraploid)( x4على عدد مضاعف من الكروموسومات )

x4  وأجراء التلقيح بينها نجد بأن الناتج يكونTriploid ( أي يحتوي علىx3من الك ) روموسومات والرقي الناتج من زراعة البذور
( لتنتج ثمار ال تحتوي على بذور أو أن x2( وتلقيح األزهار األنثوية )x4( يكون عقيما ومن المعتاد أستعمال حبوب لقاح )x3األخيرة )

تحتوي على البذور لذا فأنها تكون  ( فأن الثمار الناتجةx4( وتلقيح األزهار األنثوية )x2بذورها فارغة أما اذا أستعملت حبوب اللقاح )
غير صالحة لهذا الغرض. وبالتالي تبقى تلك الشركات المنتجة للبذور مسيطرة على االسواق العالمية حيت تسوق البذور عند زراعتها 

 تعطي ثمار خالية من البذور أي ثمار عذرية او تعطي بذور ضامرة ال يمكن زراعتها مرة اخرى. 
 يوجد ثالثة انواع من نباتات الرقي وهي:قي:ـ   * أنواع نباتات الر 

تمتاز ثماره عن االنواع االخرى انها تحتوي على نسبة عالية من السكر وذات لون وطعم   Citrullus vulgaris ـ رقي المائدة 1
 مميز ومرغوب وجميع االصناف التي تتبعه تؤكل ثمارها وبذورها مسطحة ومحاطة بنسيج حول حافاتها

تستعمل ثمارها كعلف للماشية والنباتات ذات سيقان طويلة وسميكة والثمار تتكون في االقسام  C. colocynthoidosلعلف رقي ا -2
 السفلى وال تتكون في االغصان العليا طعمها حامض ولون اللب اخضر مبيض والبذور متجانسة وبدون حافة

كبير نباتات الرقي ولكن اوراقها وثمارها صغيرة الحجم وطعم الثمرة مر  نباتات معمرة تشبهه الى حد C. colocynthisالرقي البري  -3
ولون اللب ابيض مخضر مقاوم للجفاف وينمو في المناطق الصحراوية ويستخدم في طب االعشاب لعالج الكثير من االمراض التي 

 كيب مع االصناف االخرى.تصيب االنسان, ويستخدم كأصول النتاج اصناف جديدة بعد اجراء عملية التطعيم او التر 
 :         في نباتات الرقي * االصناف

 Irish gray، ايرط كري   Sugar baby، شكر بيبي   Charliston grayـ جارلستون كري 1
 Criumoon sweetكريمون سويت ،  New Hampshire ، نيوهمشايرTom watson توم واتسن  -2

  Melon  Cucumis meloالبطيخ * 
تزرع نباتات البطيخ في الحقول المكشوفة او البيوت المحمية واالنفاق البالستكية بمساحات  -االقتصادية والغذائية:* االهمية 

( يوضح المساحة 16 واسعة في العراق وذلك لغرض الحصول على ثمارها ذات االشكال والوان والطعم والنكهات المختلفة، جدول رقم )
الف طن حيث احتلت محافظة القادسية المرتبة االولى  177.0بأكثر من  2011حصول البطيخ عام واالنتاج لكل محافظة. قدر انتاج م

الف طن في حين قدر اعلى متوسط انتاجية للدونم الواحد  (25.5(، )28.5تليها محافظة واسط حيث قدرت كمية االنتاج لكل منهما )
 (. 2011حصاء الجهاز المركزي لأل( كغم/ دونم ) 3494.4وك )( كغم/ دونم تليها محافظة كرك3590.0في محافظة صالح الدين )



  
تأتي أهميتها الغذائية من الطعم الحلو الموجود في ثمارها حيث تؤكل طازجة او تعمل منها العصائر ذات النكهات والطعم       

% كما تحتوي على البروتين والزيوت بكميات  18ـ  4، وتحتوي ثمار البطيخ على الكاربوهيدرات والذي يشكل السكر فيها من المرغوب
بكميات قليلة.  B2و B1و Pو Aبالدرجة االولى، وعلى فيتامين  Cقليلة كذلك تحتوي مجموعة من الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين 

 % من الوزن الكلي للثمرة. 89كالحديد والكالسيوم، ويشكل الماء  وتحتوي على االمالح المعدنية
 موعد الزراعة: وطريقة الزراعة وكمية البذور والظروف البيئية مشابهة الى نباتات الخيار*

بعد اعداد وتهيئة الحقل من حراثة وتنعيم وتسوية يقسم الحقل الى مساطب بعرض *عمليات خدمة نباتات البطيخ في الحقل:ـ 
م  1.5ـ  1سم بين بذرة واخرى، او تزرع البذور في خطوط والمسافة  30م لغرض زراعة البذور على جانبي المسطبة وبمسافة  2ـ  1.5

سم بين البذور المزروعة وهذه الطريقة تجرى بواسطة المكائن الزراعية ونظام الري يكون اما بالتنقيط او  30ـ  25بين الخطوط 
 اف المالئمة للظروف البيئية والمقاومة لالمراض والفطريات قبل زراعة البذور.بالرط، يجب اختيار االصن

ة غزيرة ثم يقطع الماء عن النباتات لحين جفاف الحقل وذلك لتشجيعها يبعد انبات البذور تعاد زراعة المناطق الفاشلة ثم يروى الحقل ر 
تصاص ويساعد النبات تكوين مجموع خضري كبير وبالتالي يعطي على تكوين مجموع جذري قوي ومتعمق في التربة لتحسين كفاءة االم

كمية االنتاج حيدة. تجرى عمليات خدمة النباتات بعد مرور شهر من الزراعة لتخلص من االدغال التي تظهر في الحقل حيث تجرى 
ه العملية يفضل اجرائها بواسطة عملية العزق أي اثارة التربة حول النباتات والتعشيب حيث يتم استئصال الحشائش من التربة وهذ

 المكائن واالالت المخصصة لهذا الغرض، أفضل بكثير من التعشيب اليدوي. 
 2011( زراعة البطيخ في العراق عام  16جدول رقم )

 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  المساحة المزروعة )الدونم( المحافظات
 الجمالي المساحة حة المنتجةللمسا المنتجة لمتضررة اإلجمالي

 10653 2659.3 2659.3 4006 ـ 4006 نينوى 
 7495 3494.4 3494.4 2145 ـ 2145 كركوك
 373 1458.7 1458.7 256 ـ 256 ديالى
 9823 2659.1 2659.1 3694 ـ 3694 االنبار
 19687 2577.5 2577.5 7638 ـ 7638 بغداد 
 9771 2249.2 2249.2 4344 ـ 4344 بابل

 2658 2715.0 2715.0 979 ـ 979 كربالء
 25528 3113.2 3113.2 8200 ـ 8200 واسط



 24566 3590.0 3590.0 6843 ـ 6843 صالح الدين
 99 1621.4 1621.4 61 ـ 61 النجف

 28505 1718.9 1718.9 16583 ـ 16583 القادسية 
 2161 2270.1 2270.1 952 ـ 952 المثنى 
 8056 2291.9 2291.9 3515 ـ 3515 ذي قار
 9421 2322.2 2322.2 4057 ـ 4057 ميسان 
 2589 1585.2 1585.2 1633 ـ 1633 البصرة
 177385 2486.4 2486.4 64906 ـ 64906 المجموع

تي قد يروى الحقل بعد ذلك مع اضافة االسمدة الورقية مع ماء الري او قد تضاف المبيدات العضوية لمعالجة حاالت االصابة ال      
ريات متقاربة خاصة في االراضي الرملية قد تكون لعدت ساعات في اليوم عند اتباع الري النباتات الى حتاج تتظهر في الحقل، 

وتقل حاجة النباتات الى الماء كلما انخفضت درجة  في سقي الحقول المزروعة، يوم عند استخدام الري بالرط 5ـ  3بالتنقيط ومن 
حيث تحتفظ الترب الطينية بالماء لفترة  او عند زراعة النباتات في الترب الطينية الثقيلةلسحب في اشهر الخريف، وتكون احرارة النهار 

ي التربة، ويؤدي الى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الثمري في ف. ان كثرة الري يعيق تعمق الجذور اطول من الترب االخرى 
االمالح الضارة في التربة وانتشار االدغال واالمراض والحشرات، وان نباتات البطيخ التتحمل النبات، كذلك يؤدي الى زيادة تركيز 

 الرطوبة االرضية العالية واالجواء الرطبة حيث تسبب هذه الظروف اصابة النبات بالعديد من االمراض والفطريات. 
ي ، أالناناس، باالضافة الى االصناف االجنبية التي حافظ نفسة، الشوكي ، االسماعيلي الذي يزرع في الموسم الخريفاالصناف: 

 نجحت زراعتها في العراق والدول العربية وأهم انواع البطيخ في العالم هي.
 قشرته خشنة وسميكة وتجويف الثمرة يكون عميقا Cantaloupeالبطيخ االوربي  -1
2- Muskmelon الثمار صغيرة ناعمة قليلة التضلع 
 الثمار كبيرة الحجم متأخرة النضج تتحمل الخزن اللب صلد وذو رائحة طيبة Winter melonالبطيخ الشتوي  -3
البطيخ االسيوي ثمارة متطاولة ذات قشرة سميكة بيضاء اللون تميل الى اللون االخضر كروية الشكل او صفراء فاتحة اللون ذات  -4

 لصين واليابان والهند قشرة خفيفة والثمرة متطاولة ذات احجام واشكال مختلفة تنمو في ا
   Snakemelon  Cucumis melo var. flexuosus  -:*الخيار القيثاء 

تعتبر نباتات الخيار القيثاء من الخضر الصيفية التي تزرع على نطاق واسع في العراق وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية،       
جات الحرارة العالية خالل اشهر الصيف الشديدة الحرارة على العكس من نباتات وذلك لقدرة النباتات على تكوين االزهار والثمار تحت در 

ة الخيار الماء وبعض اصناف البطيخ التي تتوقف فيها عمليات النمو والتزهير والعقد وقد تموت هذه النباتات عند استمرارة الحرارة العالي
فيعتبر خيار القيثاء من انواع البطيخ لوجود تشابهه كبير في الشكل، اما  والريح الشديدة والغبار لعدة ايام. اما من الناحية النباتية

الثمار فتكون رفيعة ومتطاولة ذات لون اخضر فاتح او أخضر غامق وسطح الثمرة متعرج تؤكل قبل نضجها على النبات وقد تترك 
 80لشيء يصل طولها بعد النضج الى اكثر من لتنضج فانها تتلون باللون االصفر ذات رائحة مميزة وطعم يميل الى الحموضة بعض ا

الف طن حيث احتلت العاصمة بغداد المرتبة االولى تليها ( 133384)بأكثر من  2011عام القيثاء سم. قدر انتاج محصول خيار 
ونم الواحد ( الف طن في حين قدر اعلى متوسط انتاجية للد19577(، )38181حيث قدرت كمية االنتاج لكل منهما ) االنبارمحافظة 

( يبين المساحة وكمية االنتاج 17، وجدول رقم  ) ( كغم/ دونم3341.0)بغداد ( كغم/دونم تليها محافظة 3956.6)ديالى في محافظة 
. تتشابهة عمليات اعداد االرض وخدمة المحصول وطريقة الزراعة وموعد (2011حصاء الجهاز المركزي لأل) للنباتات الخيار القيثاء 

مية البذور مع نباتات البطيخ، اال ان نباتات الخيار تتحمل العطش الشديد والظروف البيئية السيئة اكثر من نباتات العائلة الزراعة وك
وذلك بسبب وجود مادة قلوية في  (.Bitter)         القرعية االخرى، وان بعض االصناف من نباتات الخيار تعطي ثمار مرة الطعم



و   Cucurbitacine A )                    وقد تم عزل ثالثة انواع منها وهي   Cucurbitacineالنبات  تم تشخيصها تسمى
B  Cucurbitacine  وCucurbitacine C  ( وان صفة المرارة وراثية يسيطر عليها جين واحد متغلب )Dormant كما تؤثر .)

 .العوامل البيئية ايضا على طعم الثمار
 -الى ثالثة اقسام: أساس الطعمعلى يمكن تقسيم اصناف الخيار *
 ـ أصناف ذات نمو خضري وثمري مر نتيجة لتأثير العوامل البيئية على الصفات الوراثية في النباتات1
 ـ أصناف ذات نمو خضري مر وثمار خالية من المرارة حتى ولو كانت الظروف البيئية غير مالئمة للنباتات2
 في الثمار والنمو الخضري  ـ أصناف خالية تماما من الطعم المر 3

وقد تم الحصول على أصناف من نباتات الخيار ذات ثمار رفيعة ومتطاولة خضراء اللون وخالية من المرارة تماما نتيجة للتربية       
الخرى واالنتخاب لالصناف المزروعة في المناطق الوسطى من العراق، وأنتشرت هذه الصنف في بقية مناطق العراق وبدأت االصناف ا

التي كانت تزرع في العراق باالنحسار بعد تفوق الصنف الجديد عليها وهناك صنف يزرع ديما في شمال العراق يمتاز بالتبكير وثمارة 
يمكن اجراء عملية التركيب والتطعيم بين نباتات البطيخ وخيار القيثاء صغيرة الحجم مكسوه بزغب كثيف خضراء اللون ورفيعة. 

جديدة ذات صفات خضرية وثمرية مرغوبة او انتاج اصناف مقاومة للظروف البيئية السيئة او مقاومة لبعض  للحصول على اصناف
االمراض، كما يمكن اجراء التطعيم بين االصناف المحلية او المستوردة لغرض تثبيث صفة معينة مرغوبة، وكذلك التخلص من 

 ير مقاومة للظروف البيئية واالمراض والفطريات.   االصفات الغير مرغوبة واستبعاد النباتات الضعيفة والغ
 2011في العراق عام  خيار القيثاء( زراعة 17 جدول رقم )

 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  المساحة المزروعة )الدونم( المحافظات
 الجمالي المساحة للمساحة المنتجة المنتجة لمتضررة اإلجمالي

 4505 1432.1 1432.1 3146 ـ 3146 نينوى 
 87 1247.6 1247.6 70 ـ 70 كركوك
 1298 3956.9 3956.9 328 ـ 328 ديالى
 19577 3172.4 3172.4 6171 ـ 6171 االنبار
 38181 3341.0 3341.0 11428 ـ 11428 بغداد 
 1633 1911.3 1911.3 8545 ـ 8545 بابل

 2530 1845.1 1845.1 1371 ـ 1371 كربالء
 4829 2033.3 2033.3 2375 ـ 2375 واسط

 5844 2375.6 2375.6 2460 ـ 2460 صالح الدين
 317 1650.0 1650.0 192 ـ 192 النجف

 4163 2765.8 2765.8 1505 ـ 1505 القادسية 
 4271 2659.2 2659.2 1606 ـ 1606 المثنى 
 13828 2874.2 2874.2 4811 ـ 4811 ذي قار
 13998 2054.6 2054.6 6813 ـ 6813 ميسان 
 3624 1636.9 1636.9 2214 ـ 2214 البصرة
 133384 2515.0 2515.0 53035 ـ 53035 المجموع

 

 



 عشر المحاضرة الثالثة عشر والرابعة
 .Summer squash  Cucurbiat  pepo L*قرع الكوسة ) مال احمد( ، الكومة 

 Pumpkin  C. Moschata*الشجر العسلي ) االسكلة( 

 Bottle Gourd     Laginaria vulgarisالعناقي الشجر *

نوع من النباتات الحولية او المعمرة احادية الجنس عشبية او شجيرية وذات محاليق متفرعة  Cucurbiat 25يضم الجنس       
تعود الى هذه الجنس واالوراق مفصصة واالزهار كبيرة صفراء اللون التلقيح السائد خلطي وان كل من نباتات القرع العسلي والكوسة 

حيث تؤكل ثمارها قبل النضج او بعد النضج بعد طبخها او تزرع لغرض انتاج البذور الكبيرة الحجم ذات اللون االبيض التي تباع 
 بكميات كبيرة في االسواق مع الكرزات االخرى من بذور نباتات الرقي والبطيخ والخيار. 

    

   
  Vulgarisانواع من النباتات االستوائية والنوع  6الذي يضم  Laginariaاما نباتات الشجر العناقي فانها تعود الى الجنس       

م خضراء  4رع في العراق وتتميز هذه النباتات بنموها الخضري الكبير وسيقانها زاحفة قد يصل طولها الى اكثر من هو الوحيد الذي يز 
فاتحة اللون يوجد عليها زغب كثيف، تنمو عليها محاليق متفرعة. اوراقها بسيطة دائرية الشكل غير مفصصة خضراء الون كبيرة 

هار كاملة بيضاء اللون ذات عنق طويل، التلقيح خلطي هو السائد، الثمار كبيرة الحجم الحجم ذات عنق طويل اسفنجية الملمس، االز 
خضراء اللون كمثرية الشكل ومتطاولة رفعية من االعلى ومتضخمة من االسفل، اللب داخل الثمرة ابيض الون تؤكل قبل نضجها او 

تخدم في وصفات االعشاب الطبية، لعالج بعض امراض الكلى تترك لغرض انتاج البذور الكبيرة الحجم ذات لون جوزي غامق والتي تس
والمثانة. تزرع نباتات الشجر بانواعها في فصل الصيف في حين ادخلت زراعتها في البيوت المحمية وخاصة نباتات الشجر مال احمد 

انتاج محصول الشجر بأنواعه عام التي نجحت زراعتها تحت االنفاق والبيوت المحمية كما يمكن زراعتها في العروة الخريفية. قدر 
الف طن حيث احتلت العاصمة بغداد المرتبة االولى تليها محافظة االنبار حيث قدرت كمية االنتاج لكل منهما  165.3بأكثر من  2011

ة ديالى ( كغم تليها محافظ5578.5( الف طن في حين قدر اعلى متوسط انتاجية للدونم الواحد في محافظة بغداد )13.7(، )112.7)
( يبن المساحة المزروعة وانتاجية محصول الشجر مال أحمد في العراق ) الجهاز المركزي لألحصاء  19( كغم، وجدول رقم ) 4699.7)

ْم وال تتحمل النباتات االرتفاع واالنخفاض في درجات  17ـ  15(. تحتاج النباتات الى جو معتدل تتراوح درجة الحرارة فيه بين 2011
تضرر عند تعرضها للصقيع وتموت مع انخفاض درجة الحرارة في الخريف، وان الرطوبة العالية تؤدي الى اصابة النباتات الحرارة وت

 باالمراض والفطريات.

http://www.123rf.com/photo_5571566_fresh-washed-zucchini-cucurbita-pepo.html
http://www.123rf.com/photo_5571566_fresh-washed-zucchini-cucurbita-pepo.html
http://www.123rf.com/photo_10992611_zucchini-flowers-and-fresh-green-zucchini.html
http://www.123rf.com/photo_10992611_zucchini-flowers-and-fresh-green-zucchini.html
http://www.123rf.com/photo_13138079_fresh-unripe-bottle-gourd-and-leaf.html
http://www.123rf.com/photo_13798419_squash-in-the-rattan.html
http://www.123rf.com/photo_13798419_squash-in-the-rattan.html
http://www.123rf.com/photo_10879386_variegated-bright-pumpkins-autumn-harvest.html
http://www.123rf.com/photo_10879386_variegated-bright-pumpkins-autumn-harvest.html


 
اضي الزراعية وتجود زراعتها في االراضي الرملية الغنية بالمواد العضوية، وعند زراعتها في تنمو انواع القرع في مختلف االر      

االرضي الطينية الرطبة فانها تعطي نمو خضري كبير وافرع كثيفة تؤثر على كمية ونوعية االنتاج وتكون عرضة لألصابة بمختلف 
م عن بعضها  2ـ  1. 5مباشر في الحقل على مساطب او خطوط تبعد االمراض والفطريات. تتكاثر جنسيا بواسطة البذور التي تزرع 

 كغم.   2.5ـ  2سم، يكفي زراعة الدونم الواحد من بذور الكوسة  50ـ  30والمسافة بين بذرة واخرى من 
 التجميعي        2011( زراعة الشجر بأنواعة في العراق عام  19جدول رقم ) 

 طن( االنتاج ) دونم ( /كغم اإلنتاجية) متوسط  م(المساحة المزروعة )الدون المحافظات

 الجمالي المساحة للمساحة المنتجة المنتجة لمتضررة اإلجمالي

 3480 1944.1 1944.1 1790 ـ 1790 نينوى 

 4485 1641.1 1641.1 2733 ـ 2733 كركوك

 11486 4699.7 4699.7 2444 ـ 2444 ديالى

 13745 3869.7 3869.7 3552 ـ 3552 االنبار

 112740 5578.4 5578.4 20210 ـ 20210 بغداد 

 9169 2264.0 2264.0 4050 ـ 4050 بابل

 1477 1484.4 1484.4 995 ـ 995 كربالء

 1814 1321.1 1321.1 1373 ـ 1373 واسط

 5259 2926.5 2926.5 1797 ـ 1797 صالح الدين

 40 1025.6 1025.6 39 ـ 39 النجف

 1480 1654.1 1654.1 895 ـ 895 القادسية 

 44 2950.0 2950.0 15 ـ 15 المثنى 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذي قار

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ميسان 

 110 1191.3 1191.3 92 ـ 92 البصرة

 165329 4134.8 4134.8 39985 ـ 39985 المجموع

مثل بقية نباتات العائلة القرعية ثم بعد االنبات  وقد تزرع البذور داخل االوعية البالستيكية او االكياس النايلون او اطباق الفلين      
تزرع تحت الغطاء داخل االنفاق البالستيكية في شهر شباط واذار، او في الحقل المكشوف في شهر نيسان وتزرع ايضا في الموعد 

تالت بعد ربطها بخيوط الخريفي المبكر في شهر اب وايلول. او تزرع في شهر تشرين اول في البيوت المحمية، حيث يتم تربية الش
 التعليق عموديا نحو االعلى داخل البيوت البالستيكية وتستمر في النمو واالنتاج خالل فصل الشتاء الى بداية فصل الصيف.



  -* طريقة التطعيم والتركيب في نباتات العائلة القرعيه :
زرع في أطباق فلين خالل الموسم الشتوي أو الصيفي داخل تؤخذ بذور نباتات الشجر ) الكوسة، العناكي ، االسكلة ( كأصول وت       

البيوت المحمية أو الظلل الخشبية وبنفس الوقت تزرع بذور الخيار أو البطيخ بمختلف انواعها  كطعوم تركب على نباتات الشجر بعد 
قرط قمة نباتات الشجر بواسطة سكين االنبات. وبعمر عشرين يوم تؤخذ الشتالت وتنظف جذورها من المواد العضوية العالقة بها ثم ت

حادة مع ترك ورقة فلقية واحدة فقط ثم يعمل شق في الساق نحو األسفل. وبنفس الوقت تؤخذ شتالت البطيخ أو الخيار ويعمل في 
داخل ساقها شق نحو األعلى مع عدم ازالة أي جزء خضري منها ثم يركب النبات على األصل عن طريق ادخال جزء من الساق البطيخ 

الشق المعمول في نبات الشجر ثم يتم مسك النباتين بواسطة ماسكة بالستك أو خشب )قراصة ( أو لفها بواسطة شريط من البالستك 
ثم تعاد زراعة النباتات الجديدة في اطباق الفلين وتغطى جذورها بالمواد العضوية الرطبة والمتحللة والحاوية على البوليسرين )حبيبات 

على الترب البركانية البيراليت لجعل تربة الوسط الزراعي اكثر مسامية. او يقرط جذر نبات البطيخ ويعاد النبات الذي تم  الفلين ( او
تركيبة الى األطباق ثم يوضع عليه السماد العضوي المتحلل ويترك في المشتل لمدة عشرون يوم أخرى، ثم ينقل ويزرع في الحقول 

الغرض من ذلك هو مساعدة النبات على مقاومة األمراض الذبول والنيماتيودا كذلك قوة النمو الجذري المكشوفة أو البيوت المحمية و 
والخضري وزيادة في حجم الثمار وزيادة في كمية االنتاج وتحسين نوعية والتقليل من استخدام المبيدات والتعقيم الشمسي، والحصول 

يخ والشجر في نفس السندانة وبعد االنبات بعشرين يوم يتم ربط ساق النباتين مع على مردود مادي كبير. كذلك يمكن زراعة بذرة البط
بعضهما البعض اسفل االوراق الفلقية بواسطة ماسك بالستيكي او خشبي ثم تترك الشتالت تنمو لحين يتم اللتحام بينهما فيقرط ساق 

فل ثم تعاد زرعتها في نفس السندانة وتبقى في المشتل لحين نبات الشجر العسلي من منطقة اللتحام وكذلك يقرط جذر البطيخ من االس
 موعد زراعتها في المكان المستديم وهذه الطريقة اسهل واسرع من طرق التطعيم او التركيب المتبعة في انتاج الشتالت المطعمة. 

 * أهمية التطعيم والتركيب في نباتات العائلة القرعية  
 الفطريات والنيماتودا ـ  اعطاء نباتات مقاومة لالمراض1
 ـ انتاج شتالت قوية وتملك مجموع جذري كبير يساعد على زيادة النمو الخضري والثمري 2
 ـ تقليل او الحد من استخدام المبيدات وانتاج نباتات خالية من السموم والمتبقيات الكيمياوية3
 دورة زراعيةـ يمكن زراعتها في نفس الحقل لعدت سنوات دون الحاجة الى ادخالها في 4
 ـ توفير المبالغ المادية التي تصرف في شراء المبيدات وعمليات المكافحة والتعقيم5
 ـ تشغيل عدد كبير من االيدي العاملة في عملية انتاج الشتالت 6
 ـ الحصول على ثمار كبيرة الحجم وتتحمل الشحن والخزن لفترة طويلة دون ان تتعرض الى التلف او االصابة7

    
 *المصــــادر: 

 بغداد.  – 8. أشجار ونباتات العراق القديم. سومر 1952باقر طه.  – 1
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 المحاضرة الخامسة عشر
 

 نمو النباتيةهورمونات ال

  Plants Growth Phytohormones  
هي مركبات عضوية تصنع داخل النبات وبكميات قليلة جدًا في أجزاء  : Plants Hormones* اهلرمونات النباتية

معينه منه وتنتقل الى اجزاء اخرى لتحدث تأثيرها المنشط او المثبط والمانع للنمو. والهرمونات المنشطة هي االوكسين، 
وحامض  Coumarinسيتوكينينات، والجبريللينات، أما الهرمونات المثبطة والمانعة هي حامض االبسيسيك وااليثيلين ، والكيومارين وال

وجميعها توجد بصورة طبيعية في النبات، وتلعب دورًا في العديد من العمليات  Naringeninوالنارنجنين  Phenolic Acidالفينوليك 
داخل النبات وتنظم هذه الهرمونات عملية النمو وتكوين البراعم الخضرية والجذور العرضية واالزهار والثمار  الفسيولوجية التي تجرى 

 [.1والبذور وتكوين الدرنات واالبصال وكذلك سكون البذور والبراعم، وانبات البذور وتفتح البراعم ]
ضوية محضرة صناعيا في المختبر، وهي مركبات ع  Plants Growth Regulators*منظمات النمو النباتية: 

او مستخلصة من مصادر نباتية وتستعمل في تنظيم النمو وتحسين التزهير والعقد عند معاملة النباتات بها، او قد تمنع او تثبط النمو 
 خل النبات.او التزهير في النبات، وان بعض هذه المنظمات النمو لها نفس التركيب الكيميائي للهرمونات النباتية المنتجة دا

 * اهلرمونات النباتية املنشطة للنبات:
  االوكسيناتAuxins: ( ينتج النبات االوكسين اندول حامض الخليكIAA )Indole Acetic Acid  في مناطق انقسام

حرة داخل  الخاليا بالقمم النامية للجذور والسيقان ثم ينتقل الى مناطق استطالة الخاليا ليؤثر بها. حيث ينتقل االوكسين بصورة
سم/ الساعة في  1.5ـ  0.5النبات من مكان انتاجه الى المناطق التي يؤثر فيها، اال ان حركته تكون بطيئة جدًا وقد تصل الى 

في الساق من االعلى نحو االسفل وفي الجذور من  Polar Tranportالجذور والسيقان. وتكون حركة االوكسين قطبية 
الجانبية  في النبات. وعند ارتباط االوكسين مع مركبات مشابهه له في الصيغة التركيبية داخل  االسفل نحو االعلى، وقلت حركته

( تنافس االوكسين على المواقع الفعالة في الخلية النامية Antiauxinالنبات فأن هذه المركبات تدعى مضادات االوكسين )
ز االوكسين في النبات سيؤدي الى أزالة تأثير مضاد االوكسين تجعله غير فعال في المناطق التي يؤثر فيها، اال ان زياد تركي

تعد االوكسينات من الهرمونات االساسية المستخدمة في االكثار ويعد وبذلك يشغل االوكسين المواقع الفعالة من جديد. 
في  IAAافة الـ وان اض  Lozoya ،(1987 و (Mantiel اكثر االوكسينات استخداماً  (IAA)االوكسين اندول حامض الخليك 

الوسط المنشط لتكوين الدرنات يقود الى بدأ تكوين مبكر للدرنات والمدادت تكون قصيرة والدرنات جالسة، كما ان نمو البراعم 
 Lopez ;1986واخرون،  (Estrada%سكروز 1في الوسـط الحاوي على  IAAالجانبية للعقل قد توقف كليًا باضافة الـ

وكسينات المحضرة صناعيًا والتي تستعمل كمنظم نمو في النبات هي: بيتا أندول حامض البيوتريك أما اال . Scott ،1997)[2]و
(IBA )B- indolebutyric acid ( وام نفثالين حامض الخليك ،NAA )M-naphalene acetic acid  وبار ،

 ,4-2مض الخليك، وثنائي كلوروفينوكسي حا P- chlorophenoxy acetic acidكلوروفينوكسي حامض الخليك 

dichlorophenoxy acetic acid   4-2والذي يستعمل كمبيد للحشائش ويعرف بـ,D  وثالثي ايودو حامض البنزويك .
(TIBA)2,3-5- triiodobenzoic acid. 
 االوكسين على نمو النبات: ات* تأثير 

نمو النبات وحركته باتجاه محفز الجاذبية في االوكسين له دور في أستجابة  تأثير االوكسين على الحركة واالحساس في النبات: -1
(، او في استجابة نمو واتجاه الساق واالوراق والجذور نحو الضوء في Geotropismالعملية المسماة االنتحاء االرضي )
جة (، او من االحساس باللمس حيث تلتف االجزاء النباتية والحوالق نتيPhototropismالعملية المسماة االنتحاء الضوئي )

 [.3(]Thigmotropismلذلك وهذه العملية تسمى االنتحاء اللمسي )



تحفيز االوكسين الستطالة الخاليا النباتية: يكون تأثيره شديدًا على أستطالة الخاليا، اال انه وجد في بعض االشجار ان البراعم  -2
يرة في تلك االشجار، وتذكر اكثر البحوث ان الطرفية لالغصان الطويلة تنتج اوكسين اكثر ولمدة اطول مما تكونه االغصان القص

 االوكسين يثبط استطالة الجذور اال ان البعض االخر يرى ان التراكيز العالية منه تؤدي الى استطالة الجذور.
(: يؤثر االوكسين على انقسام الخاليا فقد وجد ان نشاط االنسجة Callusتحفيز االوكسين النقسام الخاليا وتكوين الكالس ) -3

مرستيمية )الكامبيوم( في النبات له عالقة بتكوين االوكسين في البراعم النامية، وعند تعرض الساق الى الجروح فأن الخاليا ال
النباتية في تلك المنطقة تبدأ باالنقسام وتكوين الكالس وهي مادة بيضاء اللون تغطي منطقة الجروح وتعمل على تقليل فقد 

 [.4الفطريات، كما يتعبر الكالس ضروري لتجذير العقل، وتقوية وسرعة التحام الطعم باالصل] الماء منع االصابة باالمراض او
تكوين الجذور في العقل الساقية: عند معاملة العقل الساقية بتركيز عالية من االوكسين فأن ذلك يحفزها على التجذير عند زراعتها  -4

التي تكون حساسة لهذه التراكيز حيث تعرقل نموها واستطالة الخاليا في التربة او في مزارع االنسجة، على العكس من الجذور 
بسبب احتواء الجذور على نسبة كافية من االوكسين الداخلي وان معاملة الجذور باالوكسين وبتركيز عالي يؤدي الى تكوين 

 االثلين الذي يثبط نمو الجذور.
ت في القمم النامية بكميات عالية حيث يكون لها دور تثبيطي على نمو السيادة القمية ونمو البراعم الجانبية: تتركز االوكسينا -5

 االفرع الجانبية، وعند قرط القمة النامية في النبات فان االفرع الجانبية تنمو على النبات ويقل تأثير السيادة القمية. 
او الثمارة بسبب تكون منطقة االنفصال  تثبيط او منع انفصال االوراق والثمار من النبات: ان ظاهرة انفصال او سقوط االوراق -6

(Separation Zone( أو )Abscission Zone في قاعدة الورقة في منطقة اتصال الورقة بالساق او الحامل الثمري ،)
بالساق. وفي منطقة االنفصال تضعف الصفائح الوسطى للخاليا لدرجة يسهل انفصال الخاليا عن بعضها والتي تؤدي الى 

او الثمار من النبات بأي مؤثر خارجي، وان االوكسين المصنع في الورقة يمنع تطور طبقة االنفصال ولكن عند  سقوط االوراق
انتهاء عمر الورقة الفسلجي على النبات فأن كمية االوكسين تقل وتتكون منطقة االنفصال. اما االوكسين المتكون في الثمرة 

 فيثبط سقوطها ايضًا.
الثمار العذرية الثمار الحقيقة هي الثمار التي تنشأ من انقسام الخاليا في المبيض الناضج نتيجة  تحفيز نمو الثمار وتكوين -7

لحصول عملية التلقيح واالخصاب في الثمار العاقدة، اما الثمار الكاذبة هي التي تنشأ من انسجة اخرى مثل التخت حيث تلتحم 
مرة، اما الثمار العذرية هي التي تتكون على النبات بدون حصول االوراق الكاسية مع المبيض بعد عملية االخصاب في الث

عملية التلقيح او االخصاب بسبب تأثير الهرمونات داخل الثمرة او رط االزهار بالهرمونات. وان حبوب اللقاح تحتوي على 
 [.5خصاب]االوكسينات مع بعض المواد المحفزة وعند سقوطها على المبيض تحفز نموه بعد عملية التلقيح واال

االوكسين المبيد لالعشاب: أستخدمت بعض االوكسينات المحضرة صناعيا في المختبر في البحوث المتعلقة بزيادة االنتاج وتحسن  -8
في مزارع االنسجة النباتية، ولكن تبين ان المنظم  D-2,4و  NAAالنمو في النبات وقد استخدمت هذه المنظمات النمو مثل 

 خدم بتراكيز عالية على النباتات واالدغال العريضة االوراق فأنهيؤدي الى قتل هذه النباتات.اذا ما أست D-2,4النمو 
تحديد الجنس في ازهار النبات: يحفز االوكسين النبات على تكوين االزهار االنثوية مع خفض عدد االزهار الذكرية في الخيار  -9

 لى النبات مهم جدا في تكوين االزهار االنثوية.والشجر مال احمد، وان نوعية االوكسين وتركيزه وموعد رشه ع
في توسع  ATPنتيجة لالستهالك الطاقة  ADPزيادة التنفس في النباتات: يعمل االوكسين الموجود داخل الخلية على زيادة الـ  -10

 ونمو الخلية، وان ذلك يؤدي الى زيادة معدل التنفس وان عالقة االوكسين بالتنفس عالقة مباشرة.
يحفز تكوين االثلين في الجذور والذي يسبب خاصية االنتحاء  IAAين االثلين: لقد أظهرت البحوث ان االوكسين تحفيز تكو  -11

 IAAفي بعض االحيان. كما ان تأثير االوكسين  IAAاالرضي، وقد وجد ان االثلين قد يمتلك تأثيرات معاكسة لتأثيرات الـ 
 . واالثلين على ظاهرة الشيخوخة والسقوط يكون مختلف

 Artifical Sinkيسبب تكوين مركز التصريف االصطناعي  IAAتحفيز االوكسين لنقل المواد الحيوية: وجد ان االوكسين  -12
والذي تتجه نحوه المواد الحيوية او المغذيات، والتي تؤثر على النمو وان أستطالة الخلية تكون سريعة جدًا اذا ما قورنت بحركة 



ير االوكسين على حركة نقل المغذيات يمكن ان يؤثر على المدى البعيد في عملية النمو في نقل المغذيات. ومع ذلك فأن تأث
 [.6النبات]

 * تأثير رط االوكسينات على نباتات الخضر:
 االوكسينات المضافة الى الوسط الغذائي تشجع العقل الساقية والعقل المعاملة بها على التجذير ويمنع نمو البراعم الجانبية -1
 ض النباتات على التزهير المبكر وزيادة عدد االزهار االنثوية على النباتتشجيع بع -2
 زيادة نسبة االزهار العاقدة وتحسين نوعية الثمار وزيادة االنتاج -3
 منع او تأخير تساقط الثمار قبل نضجها على النبات -4
 التحكم في عملية تكوين االزهار في بعض النباتات مثل االناناس -5
 ع السيتوكينينات في تأخير اصفرار وذبول اوراق القرنابيط عند التخزينتستعمل االوكسينات م -6
 في القضاء على االدغال الضارة التي تنمو مع نباتات الخضر   D-2,4يستخدم االوكسين الـ  -7
ر وهي من هرمونات النمو النباتية التي تحفز نمو الساق في النبات، وقد تم أكتشاف الفط :Gibberellinsاجلربلينات  -2

(Gibberella fujikuori وهو الفطر المسبب في استطالة السيقان في النباتات المصابة، وقد وجد العالم الياباني )
Kurosawa  ان مستخلص هذا الفطر المضاف الى النباتات يؤدي الى استطالة السيقان فيها. وقد تم عزل هذا الفطر من العالم

Yabuta  وHayashi and Sumiki  وأسموه Gibberellin وبنفس الوقت تم اكتشاف االوكسين من علماء الغرب في
من اكتشاف الجبرلين في النباتات الراقية حيث الحظ ان مستخلص االيثري  Phinnyاالربعينيات القرن العشرين. وقد استطاع 

نوعًا من  50وقد تم أكتشاف  لبذور الخيار البري يحتوي على مواد تحفز نمو النبات بالطريقة التي يعمل بها الجبرلين نفسها،
في االوراق  GA3الجبرلينات في النباتات الراقية وعديمة البذور والطحالب والفطريات ولكنها في البكتريا. يصنع حامض الجبرلين 

النشطة فسيولوجيًا ثم ينتقل الى مناطق أستطالة الخاليا عن طريق الخشب، وان الجبرلين يحفز نمو النبات بالكامل بعكس 
الوكسين االوكسينات التي تؤثر في قمم النباتات. ان الجبرلين المخزون في البذور بشكل حر او مرتبط تنتقل الى البادرة المتطورة ا

عن طريق اللحاء، أما في الجذور فأن الجبرلينات تنتقل خالل أنسجة الخشب، أما بالنسبة الى لطريقة أنتقال الجبرلينات من الفلق 
فال تزال غير واضحة بسبب ان االوراق الفتية تتسلم الجبرلينات وال تصدرها عن طريق الخشب او اللحاء وأن  او االوراق الفتية

سم بالساعة. كما تحضر الجبرلينات صناعيًا  5معدل حركة الجبرلينات فقد وجد أنها أسرع مما في االوكسينات وتقدر بنحو 
بات لزيادة نسبة العقد في االزهار دون الحاجة الى التلقيح وان الثمار وتستعمل كمنظمات نمو، يستخدم الجبرلين رط على الن

العاقدة بدون تلقيح تحوي على الجبرلين بتركيز أعلى من الثمار العاقدة بالتلقيح، وبنفس الوقت يعتبر الجبرلين ضروري لنمو 
ادة المساحة الورقية وزيادة عملية التمثيل الثمار العذرية. وعند رط الطماطة بالجبرلين قد ساعد على زيادة سرعة نموها وزي

 [.7(]Rugbee & White, 1984الضوئي والتغلب على مشاكل انخفاض درجة الحرارة في التربة، او في المحاليل الغذائية )
 * تأثير رط الجبرلينات على نباتات الخضر:

 يساعد على استطالة الخاليا وزيادة طول الساق في النبات -1
 ة التقزم الوراثي او الفسلجي وزيادة سرعة النمو التغلب على ظاهر  -2
 تشجيع النباتات على التزهير وزيادة نسبة عقد الثمار وتحسين نوعيتها -3
 الحصول على ثمار عذرية ذات وزن وحجم جيد ومبكرة في النضج كما في الخيار والشجر والفلفل -4
 والتغلب على ظاهرة السكون في البذور والبراعم وتشجيعها على النم -5
 مقاومة درجات الحرارة المنخفض دون معدالتها والنمو بصورة طبيعية لبعض نباتات الخضر مثل الكرفس -6
 التبكير في انتاج ونضج نورات الخرشوف -7

 * الثأثيرات الفسيولوجية للجبرلينات على النباتات



ت البزاليا والفاصوليا والرقي والخيار والقرع تحفيز أستطالة الخاليا والتغلب القزمة الوراثية: ان القزمة الوراثية تحدث في نباتا -1
بسبب طفرة وراثية التي تؤدي الى قصر السيقان في النبات ، وهذه الطفرة تؤثر في احدى العمليات الحيوي المتعلقة بتكوين 

ى أستطالة السيقان الجبرلينات او في مركز النمو المتعلق بعمل الجبرلين. وان أضافة الجبرلين لهذه النباتات المتقزمة تؤدي ال
 وتعود النباتات الى حالتها الطبيعية.

التأثير في عمليتي أستطالة الساق الزهري واالزهار: يتكون النمو الخضري في المراحل االولى من عمر النبات وقبل تكون  -2
ية موسم النمو االزهار فيها، وقد تكون سيقان بعض النباتات قصيرة او غير واضحة وخاصة في الخضر الورقية، وفي نها

وفي مرحلة تكون االزهار تبدأ السيقان باالستطالة لتحمل االزهار او النورات الزهرية على النباتات. وقد وجد ان النباتات التي 
حصلت فيها أستطالة الساق الزهري وأزهرت تحتوي على كمية من الجبرلينات او الشبيهة بها أكثر من النباتات التي لم 

 ة الساق الزهري وغير المزهرة.تحصل فيها أستطال
الجبرلين يحفز تكوين االثمار العذرية: لقد وجد ان الجبرلينات تشابه عمل االوكسينات في تحفيزها لتكوين الثمار العذرية في  -3

( وذات النوات الصلبة Pome Fruitsبعض النباتات، وان الجبرلينات تنفرد في تحفيز الثمار العذرية في التفاحيات )
(Stone F. كما ان البذور الناشئة تمتلك نسبة عالية من الجبرلينات، وتقل هذه النسبة عند اكتمال نمو البذور، ويظهر ان .)

 الجبرلين ينتقل من البذور الى أنسجة الثمرة بسبب نمو الثمرة ونشوئها.
رة والمتساقطة االوراق في اوائل كسر السكون في البذور والبراعم: تصبح البراعم في حالة سكون في النباتات الدائمة الخض -4

الخريف وبداية فصل الشتاء، وان سكون البراعم والبذور ال يكسر خالل فصل الشتاء وعند حلول الربيع القادم تتفتح البراعم 
 وتنبت البذور. وفي بعض الحاالت تتفتح البراعم بزيادة طول المدة الضوئية التي تحدث في اواخر الشتاء وكذلك تنبت البذور

عند تعرضها لضوء الشمس او الضوء االحمر وهي رطبة، وقد وجد ان الجبرلين يكسر انواع السبات في البذور والبراعم كافة 
 [..8وبذلك يعوض متطلبات الحرارة او النهار الطويل او الضوء االحمر]

في البذور النابتة: ينشط الجبرلين الجينات  تحفيز الجبرلينات لتكوين االنزيمات المحللة للمواد الغذائية وتسهيل نقل المغذيات -5
الجديد وبالتالي تتكون انزيمات جديدة وينشط فعاليتها حيث تعمل على هضم مواد المواد  m-RNAالمسؤولة عن تكوين الـ   

يا ميتة عادة الغذائية الموجودة في االندوسبريم، والجنين يكون محاطًا بالنسيج الخازن للغذاء الذي يسمى االندوسبريم وهو خال
( وعند االنبات Aleurone Layerمحاطة بطبقة رقيقة من الخاليا الحية الغنية بالبروتين وتسمى هذه الطبقة بطبقة االليرون )

فان هذه الطبقة تجهز االنزيمات المحللة والتي تهضم النشأ والبروتين. وان المركبات البسيطة الذائبة تستعمل لتغذية الجنين الذي 
وانواع مختلفة من الـ  Lipaseو   ,α- Amylase Ribonucieaseى بادرة صغيرة، وان اهم هذه االنزيمات المحللة ينمو ال

Proteases  ،وقد وجد ان أزالة الجنين من البذور يؤدي الى عدم انبات البذور وان طبقة االليرون ال تكون االنزيمات المحللة ،
يؤدي الى عدم تكوين االنزيمات المحللة، وبذلك اليتم هضم المواد الغذائية المخزونة في  وان ازالة طبقة االليرون من االندوسبريم

 ( تقل فعاليته التثبيطية في البذور النابته بسبب زيادة نسبة الجبرلين فيها. ABA) Abscisic acidالبذور وان هرمون 
ت التي تعطي ازهار انثوية مثل الخيار والشجر مال أحمد عند الجبرلين يسبب زيادة االزهار الذكرية في النبات: لقد وجد النباتا-6

رشها بالجبرلين بتراكيز معينة تؤدي الى تكوين بعض االزهار الذكرية فيهان وبالتالي يمكن حصول عملية التلقيح واالخصاب وهذه 
 فز تكوين االزهار االنثوية.العملية تفيد في أجراء عملية التربية والتهجين في هذه النباتات، وان بعض الجبرلينات تح

( في بعض النباتات: عند معاملة بعض النباتات بالجبرلين فأنها تصل Geotropismتأثير الجبرلين على االنتحاء االرضي )-7
الى طول عمودي معين، نتيجة لالستطالة هذه النباتات المعاملة بالجبرلين. كما ان الجبرلين يشبه عمل االوكسين في تحفيز نشاط 

لكامبيوم في انقسام الخاليا، في بعض النباتات مثل الفاصولياء والبطاطا وكذلك يشبه االوكسين في عرقلة نمو البراعم الجانبية ا
 [.     9عند أضافته للساق المقطوع]



انتين والزي Kinetinيوجد العديد من هرمونات النمو التي ينتجها النبات مثل الكاينتين  :Cytokininsالسيتوكينينات  -3
Zeatin  في نباتات الذرة والذي يعتبر اكثر فاعلية، وقد أكتشف العالم النمساويHaberlandt  مادة موجودة في  1913عام

من  Millerانسجة اللحاء وهي تسبب أنقسام الخاليا البرنكيمية في درنات البطاطا المقطوعة او المجروحة ، وبعد ذلك تمكن 
خاليا نخاع التبغ عند زراعة هذه الخاليا في وسط  غذائي خاص بالزراعة النسيجية. وقد أطلق  عزل مادة كيمياوية تحفز أنقسام

وأن  Furfurylamion Purine – 6( وتسمى كيمياويًا Kinetin) Cytokenesisعلى المادة التي تسبب أنقسام الخاليا بالـ 
النقي يكون  Kinetinوقد وجد ان الـ  RNAمن تحلل الـ  المعزولة من النباتات قد تم أستخالصها Kinetinsأكثر الكاينتينات 

أقل فعالية لذا يتطلب لبعض العوامل المشاركة ألجل زيادة فعاليته. وان السايتوكاينين المسبب لالنقسام الخاليا يكثر في البذور 
عصارة الخشبية الى أعلى الساق والثمار الفتية ثم ينخفض عند النضج، وان قمم الجذور تصنع السايتوكاينين الذي يتحرك في ال

، وتؤدي السيتوكينينات Benzyladenine( ABواالوراق والثمار. كما توجد منها منظمات نمو مصنعة مثل البنزل أدنين )
المصنعة الى تشجيع النمو الخضري وزيادة عدد االفرع الخضرية وزيادة نسبة العقد في االزهار وتحسين نوعية الثمار 

ا تعمل على تأخير الشيخوخة، وأطالة فترة التخزين في الخضر الورقية وخاصة الخس، وايضًا تؤدي الى خفض [. كم10العاقدة]
معدل التنفس في الخضر المخزونة في درجة حرارة الغرفة مثل الشلغم، البروكلي، الهليون يؤدي الى أطالة فترة أحتفاضها 

 بنضارتها لعدة ايام
 باتات الخضر:* تأثير رط السايتوكينينات على ن

 تشجيع نباتات النهار القصير على التزهير المبكر وكذلك تؤدي الى ازهار بعض نباتات النهار الطويل -1
 تساعد النباتات على تكوين نمو خضري قوي مع زيادة عدد االوراق واالفرع الخضرية وخاصة في مزارع االنسجة -2
يمكنها التغلب على تأثير حامض االبسيسك المثبط لفعل  تعمل على انبات البذور من خالل كسر طور السكون فيها حيث -3

 الجبرلين
 * التأثيرات الفسيولوجية للسايتوكاينين على النباتات:

 Tissueتحفيز أنقسام الخاليا: ان اول التأثيرات المكتشفة هي تحفيز السايتوكاينين النقسام الخاليا في مزارع االنسجة ) -1

Cultureيتوكاينين واالوكسين وبنسبة متساوية الى الوسط الغذائي فأنها تؤدي الى انقسام (، فقد وجد عند أضافة السا
. وان أضافة السايتوكاينين الى االوساط الغذائية في  Differentiation( وتميز الخاليا Callusالخاليا وتكوين الكالس )

خضرية بينما االوكسينات تؤدي الى تكوين الجذور في مزارع االنسجة فأنها تؤدي الى انقسام الخاليا النباتية وتكوين البراعم ال
العقل المزروعة على االوساط الغذائية. وألجل حدوث أنقسام الخاليا للعقل المزروعة في مزارع االنسجة النباتية يجب ان 

 يحدث التعاقب االتي:
 انقسام الخلية -واة  هـ أنقسام الن –تكوين البروتينات واالنزيمات د  -جـ   RNAتكوين  –ب   DNAتكوين الـ  -أ

تحفيز اتساع الخاليا النباتية: يحفز السايتوكاينين أتساع الخاليا وكذلك االوكسين والجبرلين وعند معاملة قطع ورقية من  -2
 الفاصولياء بالسايتوكاينين يحدث اتساع كبير للخاليا ولهذا السبب يمكن اعتبار السايتوكاينين محفزًا ألنقسام الخاليا فقط.

ير السايتوكاينين على نمو الجذور والساق واالوراق: ال يؤثر السايتوكاينين في أستطالة ساق النبات كما يفعل الجبرلين، وأنما تأث -3
( والجذور بسبب تحفيزه التساع الخاليا جانبيًا أو تحفيز Hypocotylsيسبب زيادة سمك الساق والسويقات تحت الفلقية )

ايتوكاينين يثبط أستطالة الجذر الرئيسي ويحفز تكوين الجذور الجانبية. أما االبحاث المتعلقة انقسام الخاليا، كما وجد ان الس
بتأثير السايتوكاينين على نمو الساق واالوراق فقد وجد ان أستعمال السايتوكاينين واالوكسين بنسب غير متساوية في زارعة 

حالة غير متخصصة ولكن عند زيادة نسبة السايتوكاينين في نسيج خاليا التبغ تؤدي الى بقاء الخاليا الناتجة للكالس ب
الوسط الغذائي للنسيج تتكون البراعم الورقية الطبيعية، وعندما تكون نسبة السايتوكاينين واالوكسين مالئمة يحدث تطور 

ذة من الساق او الجذور والبراعم الخضرية في آن واحد. كما وجد أن السايتوكاينين يثبط أستطالة بعض االجزاء المأخو 



الجذور.  أما تأثير السايتوكاينين على نمو االوراق فقد وجد ان أستعمال السايتوكاينين في مزارع االنسجة يعوض متطلبات 
 الضوء التساع االوراق، من خالل تحفيز النمو في هذه االوراق بسبب زيادة معدل انقسام الخاليا وتوسعها.

السايتوكاينين على تكوين الكلوروفيل والبروتينات واالحماض النووية ويبقي لون الورقة  تأخير الشيخوخة في االوراق: يحافظ -4
أخضر عند غمس االوراق المقطوعة في محلول مغذي يحتوي على السايتوكاينين وبالتالي يمنع حدوث الشيخوخة، وان 

خة االوراق وأصفرارها. وقد استخدم الجذور عندما تجهز السايتوكاينين في االجزاء التي توثر فيها فأنها تمنع شيخو 
السايتوكاينين في أطالة عمر االزهار المقطوفة والثمار الطازجة والخضراوات المخزونه والتي تكون مصحوبة بقلة معدل 

 التنفس فيها.
الحماض االمينية السايتوكاينين يحفز نقل المغذيات: يؤدي السايتوكاينين دورًا مهمًا في النباتات من خالل نقل المغذيات مثل ا -5

والهرمونات والمغذيات المعدنية وخاصة الفوسفات من االنسجة القديمة الى االنسجة الفعالة في القمم النامية واالوراق الفتية 
 واالزهار والثمار والبذور.

والساق فتتحرر البراعم أنهاء السيادة القمية: يحفز السايتوكاينين تكوين االنسجة الخشبية المجاورة لالنسجة الوعائية للبراعم  -6
الجانبية من سيادة البراعم الطرفية في قمم النبات وبذلك تنمو البراعم الجانبية ويسهل نقل الماء والمغذيات التي تسبب نمو 

 وتطور هذه البراعم على النبات. 
ة تنبت عندما تكون مجاورة كسر السكون في البذور والبراعم وتحفيزها على االنبات: يعتقد بأن بعض بذور النباتات المزروع -7

للجذور النباتات االخرى، ألن الجذور تفرز السايتوكاينين الذي يسهل انبات البذور. وقد أظهرت البحوث بأن السايتوكاينين 
يكسر سكون البذور والبراعم لعدد من النباتات فبذور الخس التي تتطلب الضوء ال نباتها سوف تنبت بالظالم بعد معاملتها 

 كاينين.السايتو 
تأثير السايتوكاينين على تطور المرحلة التكاثرية ونوعية االزهار: لقد وجد ان السايتوكاينين يحفز تكوين االزهار في النباتات التي  -8

تتطلب النهار الطويل او تتطلب مدة البرودة كافية، وكذلك يحفز تكوين االثمار العذرية في عدد من النباتات واشجار الفواكه 
 به عمل االوكسين في تأثيره على االزهار والثمار في النبات.وبذلك يشا

 تأثير السايتوكانين في تكوين االنزيمات: يحفز تكوين بعض االنزيمات ومنها انزيمات التركيب الضوئي في البادرات. -9
الكلوروبالست اثناء نمو  تأثير السايتوكاينين في نشوء الكلوروبالست: ان وجود السايتوكاينين في االوراق يكون ضروريًا لنشوء -10

( أي Etioplastالورقة ونشوئها، وفي مزارع االنسجة وبغياب الضوء وعدم اضافة السايتوكاينين ان البالستيدات تكون بيضاء )
(. وعند اضافة Stroma Lamellae( والصفائح الحشوية )Granaعديمة الكلورفيل وكذلك عدم نشوء الحبيبات البالستيدية )

ن الى الكالس في الوسط الغذائي وفي ظالم تام تتكون الصفائح فقط، اما في الضوء فأن الصفائح والحبيبات السايتوكايني
 [.            9والكلورفيل تتكون عند اضافة السايتوكاينين الى نسيج الكالس النامي في الوسط الغذائي]

 مو في االوراق والسيقان واالزهار وأهمها:تؤدي هذه المانعات الى وقف الن :Growth Inhibitors*مانعات النمو 
: يؤثر على طبيعة نمو النبات فيوقف انقسام الخاليا تماما والسالميات تكون قصيرة  Maleic Hydrazideالماليك هيدرازيد  -1

 واالوراق خضراء داكنه، ويستفاد منه في منع تبرعم رؤوس البصل والبطاطا والثوم.
 زريع درنات البطاطا والبطاطا الحلو والبصل.يمنع ت Chloro-IPCمبيد االدغال  -2
جزء بالمليون فانها تؤدي الى  10: وهي تفيد في وقف النمو النباتي، وعند رشها بتركيز  Morphactionsالمورفاكتينات  -3

 التبكير في تزهير الطماطة وتحسين العقد، وكذلك زيادة التكاثر في الفراولة. 
هي مركبات عضوية موجود بكميات قليلة جدا في النبات والبذور والتي تعمل  :Growth Retardants* مثبطات النمو 

الذي يعمل على  Abscisin Acidعلى عكس فعل هرمونات النمو او أضعافها، والمنتجة طبيعيًا في النبات هي حامض االبسيسين 
قف النمو في بعض النباتات النهار الطويل. اما االثيلين تحفيز االزهار في العديد من النباتات القصيرة النهار، بينما يثبط االزهار او يو 



Ethylene  يتواجد في الثمار بالدرجة االولى واجزاء النبات االخرى الذي يسرع من تكوين طبقة االنفصال باالوراق والثمار، وينظم
تزهير وهو هرمون نباتي ويدعى بالفلوريجين تكوينها في االزهار والثمار غير العاقدة، وبذلك يفيد في اجراء عملية الخف. أما هرمون ال

Florigen [10:وهناك مثبطات نمو صناعية تضم مجموعات عديدة ولها تأثيرات مختلفة اهمها ،] 
 أضعاف فعل الجبرلين والحد من السيقان، وتقصير طول السالميات، وزيادة سمك الساق دون أحداث أي تغيرات غير مرغوبة. -1
 ة نسبة الجذور النامية، وجعل االوراق ذات لون أخضر داكنتقليل النمو الخضري وزياد -2
 زيادة مقاومة النباتات للظروف البيئية السيئة، وتحملها لظروف الملوحة والجفاف وتلوث الهواء -3

 ( حامض االبسيسكABA) Abscisic Acid  : ( لقد اتفق الباحثون على تسمية هذا الهرمون بالـABA) Abscisic 

Acid الصة من اوراق بعض النباتات بواسطة الميثانول وبعد دراسة خصائصه الكيمياوية والفيزياوية وجد انه يطابق الذي تم استخ
من ثمار   II Abscisinواخرين حيث تم عزل هذا المركب  Addicotالمكتشف من قبل االمريكي  II  Abscisinتمامًا الهرمون 

يكون مؤثر بشدة في سبات Abscisic Acid (ABAات. وان هرمون )القطن الذي يسرع في سقوط االوراق وثمار بعض النبات
( IAAالبذور والبراعم في بعض النباتات أكثر مما يسببه في سقوط االوراق واالزهار في النباتات. كما انه يثبط تحفيز االوكسين )

اتات مغطاة البذور وبعض انواع لنمو قطع من الوريشة وكذلك يسيطر على حركة الثغور. وقد تم عزله ايضًا من العدد من نب
( ppm 1.0 – 0.01عارية البذور، كما يوجد بشكل طبيعي في الجذور والسيقان واالوراق والثمار والبذور ويتراوح تركيزه بين الـ )

( في كل من العصارة الخشبية واللحائية وكذلك في االنسجة الحية خارج الحزم ABAعلى أساس الوزن الطري. ينتقل الـ )
وان  من سرعة حركة االوكسين في النباتملمتر/ الساعة وهي أعلى  30- 20( يتحرك بسرعة ABAوعائية، وقد وجد ان الـ )ال

 Mevalonic( يتكون مباشرة من خالل تكوين الـ ABA(. ويرجح البعض بأن الـ )non polar( غير قطبية )ABAحركة الـ )

acid ( ونظرًا ألن الجبرلين و الـABA )بالتفاعالت الحيوية نفسها لذا يتوفر للنبات وسيلة للسيطرة على تكوين نوع  يتكونان
يتكون  (ABA)الـ  الهرمون المراد توفره في الوقت المالئم. ولقد وجد ان الجبرلين يتكون في النبات في ظروف النهار الطويل و

على نوعية التفاعالت التي تؤدي الى تكوين الـ في النبات في ظروف النهار القصير، لهذا يعد طول النهار مفتاحًا للسيطرة 
(ABA)  والجبرلين عن طريق نظامPhytochrome  وكذلك يتكون الـ(ABA)  في البالستيدة الخضراء في االوراق

 [.11والسيقان]
 * التأثيرات الفسيولوجية لحامض االبسيسك في النبات:

ان البطاطا ولهذا يلعب دورًا ما في السيادة القمية في براعم درنات يثبط نمو سيق (ABA)التأثير على النمو: لقد وجد ان الـ  -1
الى البراعم او  (ABA)يحفز نمو الدرنات، وعند اضافة الـ  (ABA)البطاطا على الرغم من بعض البحوث تشير الى ان الـ 

 االفرع الخضرية النامية لبعض النباتات يسبب تثبيط نموها ويجعلها في حالة شبيهة بالسكون.
يثبط بشدة انبات البذور ويجعلها في حالة سبات وان الجبرلين يتغلب  (ABA)تحفيز سبات البذور والبراعم: ان هرمون الـ  -2

تقل نسبته عندما تتعرض البذور الى درجات  (ABA)ويسبب أنبات البذور، وكذلك لوحظ ان الـ  (ABA)على تأثير الـ 
يسبب سبات البراعم  (ABA)بذور فتؤدي الى انباتها. وقد وجد بأن الـ حرارة واطئة وبالتالي يكسر طور السكون في ال

وذلك عند تكونه في االوراق عندما يقصر النهار في الخريف ثم ينتقل الى البراعم عن طريق اللحاء ويسبب سبات البراعم. 
ليس الهرمون الوحيد  (ABA)في البراعم مما يؤدي الى تفتحها. وهذا يظهر بأن الـ  (ABA)وفي الربيع تقل كمية الـ 

 الذي يؤثر في سبات البراعم وأنما توجد مواد مثبط أخرى او بسبب أختفاء الهرمونات المحفزة كالجبرلين والسايتوكاينين.
على تحفيز انقسام الخاليا وهدم الصفاح الوسطى وكذلك تنشيط  (ABA)تحفيز السقوط ) االنفصال ( والشيخوخة: يعمل الـ  -4

يكون أقل  (ABA)وأن الـ  Proteaseو Cellulase, Pectinaseالنزيمات المتعلقة بهدم الخاليا مثل الـ او تكوين بعض ا
تأثيرًا على االوراق الكاملة وهذه الحالة ترجع الى تأثيرات االوكسين والسايتوكاينين اللذان يمنعان السقوط. ولكن أضافة الـ 

(ABA) خوختها وذلك بفقدان الكلوروفيل والبروتينات وقلة الى االوراق المقطوعة تسبب االسراع في شيRNA . 



في  (ABA)على االزهار : عندما تتعرض النباتات ذات النهار القصير الى النهار الطويل فأن تركيز الـ  (ABA)تأثير الـ  -5
مما يدل على وجود مواد  االوراق يزداد وبالتالي تزهر النباتات. بينما نباتات النهار الطويل التزهر في ظروف النهار القصير

 مثبطة لالزهار في القمم النامية للنباتات ذات النهار الطويل.
يسبب غلق الثغور في بعض النباتات بسبب الظروف البيئة غير  (ABA)السيطرة على فتح وغلق الثغور: لقد وجد أن الـ  -6

حيث يؤدي الى تشوه وموت  (ABA)ويؤثر الـ  المالئمة حيث تزداد تركيزها في النبات في ظروف الجفاف والحرارة العالية.
 البراعم وموت وتشوه الثمار وتكوين حراشف البراعم وتقليل انقسام الخاليا.  

  االثيلنيEthylene: االميني  يعد الحامضMethionine  الحاوي على الكبريت المركب االصلي لالثيلين، وقد اوضحت
أنزيم بأالضافة الى  H2O2وكذلك  Mononucleotide Flavine( FMNاالبحاث بأن وجود الضوء والمركب )

Peroxidase  والذي يشترك في التفاعالت الحيوية الخاصة بتكوين االثيلين. يتكون االثيلين طبيعيًا في النباتات حيث يتواجد
جذور والسيقان واالوراق في الجذور واالوراق واالزهار والثمار الناضجة والبذور، وأن غاز االثيلين قد يغير من طبيعة حركة ال

في نباتات البزاليا، ويكون فعال في نضج الثمار ويسبب كسر سكون درنات البطاطا. وقد أكتشف دور االثيلين في تحفيز 
سقوط االوراق، وتحفيز االزهار في نباتات االناناس. وان غاز االثيلين يتحرر من البذور النامية وكذلك من الثمار الناضجة، 

النباتات باالوكسين تسبب تحرر االثيلين بضعفين او اكثر، وان تكوين االثيلين في النباتات يعتمد على الظروف  وعند معاملة
البيئية فأن كل من درجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة تقلل من انتاج االثيلين، كما ان أنخفاض نسبة االوكسجين تسبب أيضًا 

في أطالة عمر الثمارة والخضر في المخزن. كذلك وجد ان الضوء يؤثر في انتاج قلة تكوين االثيلين، وهذه الحالة تستخدم 
االثيلين في بادرات البزاليا فيؤدي الى انحاء السويقة نتيجة لتكون االثيلين فيها وعند تعرض البادرات الى الضوء االحمر فأن 

االنسجة النباتية وخالل المسافات البينية او خالل  البادرات تستقيم بسبب قلة تكوين االثيلين. يتحرك االثيلين بسهوله خالل
 [.12االغشية بعملية االنتشار ويمكن ان يكون ذائبًا في االنظمة المحبة للدهون وبذلك تسهل حركته في النبات]

 * التأثيرات الفسيولوجية لالثيلين على النبات:
ر غاز االثيلين الذي يسبب في سرعة نضج الثمار القريبة التأثير على نضج الثمار: الثمار الناضجة والتالفة والمصابة تحر  -1

منها وهكذا يتحرر االثيلين تباعًا من الثمار التي نضجت، وان عملية النضج لها عالقة بعملية التنفس فقد وجد أن معدل 
فس النضجي التنفس في الثمار يزداد بشدة ثم يعقبه أنخفاض شديد عند بداية نشوء الثمرة وتسمى هذه الظاهرة بالتن

(Climacteric والذي يكون محفزًا لبدأ التغيرات التي تحول الثمرة الى حالة قابلة لالكل، وأثناء ذلك فأن أنسجة الثمرة )
تحرر االثيلين بكميات كبيرة أثناء مرحلة التنفس النضجي، كما وجد ان الظروف التي تبطيء النضج كدرجة الحرارة المنخفضة 

تعرقل ايضًا تكوين االثيلين مما يدل على ان عملية النضج هي  CO2او التركيز العالي من غاز  او وجود مثبطات النمو 
 (. ATPحيوية وتتطلب الطاقة )

التي تحرر االثيلين عند  Ethephonو  Ethralالتأثير على تكوين االزهار: عند أضافة االثيلين او بعض المركبات مثل  -2
 الى تكوين االزهار فيها. رشها عل نباتات االناناس فأنها تودي

االثيلين يسبب تشوه النمو في البادرات او النبات: ان الحالة الطبيعية لنمو االوراق واالغصان في النباتات تعتمد على نسبة  -3
أستطالة الجزء العلوي والجزء السفلي في النبات. فأذا كان نمو الجزء العلوي أسرع من نمو الجزء السفلي أنحنى ذلك الجزء 

(، أما اذا كان نمو الجزء السفلي أسرع من الجزء العلوي أتجه Epinastyو االسفل وتسمى هذه الحالة من تشوه النمو )نح
( وقد وجد بأن االثيلين يسبب هذه الظاهرة في النباتات، كما أن التراكيز العالية Hyponastyأو أنحنى نحو االعلى وتسمى )

 النمو بسبب تحرر االثيلين.من االوكسينات تسبب أيضًا ظاهرة تشوه 
االثيلين يسبب الشحوب في النبات: ان النباتات النامية في الظالم تختلف عن النباتات الطبيعية النامية تحت اشعة الشمس  -4

المباشرة في نواحي عديدة، فتكون السويقة الجنينية في النباتات النامية في الظالم اكثر أستطالة والساق طويل وضعيف 



العقد واالوراق الفلقية صغيرة جدًا ومعكوفة نحو االسفل ولونها ابيض مصفر والجذر ضعيف وقليل التفرعات، وهذه وخالي من 
 الحالة تحدث نتيجة التراكيز العالية من االثيلين الموجد في النبات.

باتات ذوات الفلقتين، كما االثيلين يثبط أستطالة السيقان والجذور واالوراق: بسبب توسع الخاليا بصورة قطرية وخاصة في ن -5
 ان االثيلين يثبط نمو البراعم الجانبية في النبات.

تأثير االثيلين على االنتحاء االرضي: لقد وجد بأن البزاليا النامية في الظالم والشاحبة بسبب زيادة تركيز االثيلين التتأثر  -7
وقد يفسر ذلك بأن االثيلين يمنع حركة االوكسين  (Ageotropic Wayبالجاذبية االرضية، ولهذا تنمو بطريقة الأنتحائية )

 في النبات أستجابة للجاذبية االرضية.
االثيلين يسبب السيادة القمية: لقد أظهرت االبحاث بأن االثيلين يثبط نمو البراعم الجانبية بشدة، بسبب السيادة القمية  -8

المرستمية الطرفية كما هو الحال بالنسبة لالوكسين الذي للبراعم الطرفية، كما وجد بأن االثيلين يتكون بكثرة في االنسجة 
 % قد ينهي السيادة القمية ألنه ينافس االثيلين.5بتركيز  CO2يثبط نمو البراعم الجانبية، كما أتضح بأن 

 االثيلين يسبب االنفصال او السقوط لالوراق والثمار وبذلك يعاكس دور االوكسين في النبات -9
 ة لالوراق وغيرها من االنسجة واالجزاء النباتيةاالثيلين يسبب الشيخوخ -10
االثيلين يحدد الجنس: وبذلك يشابه عمل االوكسين حيث يعمل على زيادة نسبة االزهار على النباتات التي تسود االزهار  -11

 الذكرية فيها
 الالثيلين ينهي سبات البذور في بعض النباتات  -12

   Growth Plants Inhibitorsاملثبطات النمو النباتية: 
ان الكثير من مثبطات النمو توجد في معظم االجزاء النباتية وعندما تكون كميتها عالي في البذور والبراعم واالجزاء االخرى من 
النبات فأنها تبقيها في حالة سكون، وأن قلتها مع توفر الظروف البيئية المالئمة تنهي حالة السكون في هذه االجزاء، وقد وجد 

ان جذور بعض النباتات تفزر بعض المواد التي تثبط نمو النباتات االخرى. وتشمل المواد المثبطة لنمو النبات بعض الباحثين 
واالثلين، أما المجموعة االخرى من المثبطات فتشمل المركبات  ABAالعديد من المواد الكيميائية والتي تم درساتها مثل ألـ 

مرتبطة بالسكريات، وان جرح االنسجة النباتية  Glycosidesبشكل كاليكسيدات الفينولية وهذه المركبات توجد في النباتات 
غير المرتبطة بالسكريات. كما أن  Aglyconesالى مركبات فعالة  Phenolic Glycosideتؤدي الى تحلل المواد الفينولية 

نات تعد من مثبطات النمو، كما والبروتي Hydroxyprolineبعض الباحثين قد توصلوا الى ان بعض االحماض االمينية مثل 
توجد مثبطات نمو تم تصنيعها لها أهمية كبيرة في نمو النباتات واالنتاج الزراعي، حيث تستخدم في تقليل النمو في بعض 
النباتات كما تستعمل في اسراع أزهار بعض النباتات أو عرقلة بعض العمليات الحيوية. وهناك مثبطات نمو نباتية أخرى تقلل 

 Phosfon-Dالة الساق بسبب تثبيطها لفعالية المرستيمات تحت الطرفية وبالتالي تقلل أستطالة الساق ومنها الـ أستط
فأنه يعمل على  Amo-1618كما انه يحفز تكوين السايتوكاينين الذي يسبب تضخم الجذور وأما المركب  CCCوالسايكوسيل 

 Apicalستيمات تحت القمية دون التأثير على المرستيمات الطرفية )أعاقة استطالة الساق ويمنع أنقسام الخاليا في المر 

Meristems أما الـ .)Alar (SADH فهو يشتق من مركب الـ )Succinic acid  وقد يوجد بشكل حر او حامض متأين
هذه المادة تعمل على ويسبب تثبيط النمو وتبكير ازهار بعض النباتات وكذلك يثبط أنقسام الخاليا في المرستيم الطرفي، كما ان 

تثبيط نمو النبات وتجعله من النوع القصير جدًا بعكس تأثير الجبرلين. وقد أكتشفت مثبطات نمو جديدة ومشتقة من مركب 
Fluorene-9- Carboxylic Acid  وتسمىMorphactins  وهي تعمل بعض التغيرات المورفولوجية عند تثبيطها لنمو

تخدام تراكيز عالية منها فأنها تؤدي الى قتل االدغال كما أنها تسبب تشوه االوراق وعرقلة نمو كثير من النباتات، وفي حالة اس
( Chemical Pruning Agents الساق وتفتح البراعم. كما تعد المواد المواد الكيمياوية المسماة عوامل التقليم الكيمياوية )

ات النمو. ويمكن فصل وتنقية مثبطات النمو بالوسائل التكنيكية التي ترط على النباتات لغرض خف االزهار والثمار من مثبط
اال انه صعوبة الحصول عليها بحالة نقية حيث  Chromatographyالتي تستعمل لعزل وتنقية منظمات النمو مثل طريقة 



االبحاث بأن تأثيرات ان المواد المعزولة تختلف نوعًا وكمًا عن تلك المواد الموجودة في النسيج النباتي. وقد اظهرت بعض 
( ولكن يتم ذلك عن طريق بعض العمليات الحيوية IAAالمركبات الفينولية قد ال تكون عن طريق تحفيزها ألكسدة االوكسين )

االخرى التي تتعلق بتثبيط أنتاج بعض الهرمونات او تحفيز هدم بعض الهرمونات، كما انها تتداخل بطريقة ما مع عمل بعض 
 [.  12ل بصورة حرة عن بقية الهرمونات]الهرمونات او تعم

 االنزميات Enzymes  :مواد بسيطة أوالعكس أى تفتيت  إن من أهم مظاهر الحياة فى النبات بناء مركبات معقدة من
الخاليا التى تحوى البالستيدات الخضراء تنفرد بتكوين المواد  المركبات المعقدة الى مواد ابسط منها ومن المعروف أن

آخرى أقل تركيبًا  بسيطة بينما يبدوا أن كل خلية نباتية لها القدرة على تكوين مواد عضوية معقدة من درئية من موادالكربواي
يتحكم فى سرعتها واتجاهها وتنظيمها جهاز خاص يؤدى  وعلية فكل خلية اذن مركزا لعدد كبير من التفاعالت الكيميائية

لدرجات  بانه عامل مساعد عضوى حيوي ذو وزن جزئيئ كبير شديد الحساسيةيعرف االنزيم  التفاعالت طبقا لبرنامج معين
 . [13]التفاعل الحرارة المرتفعة ويختص كل انزيم بتنشيط تفاعل او اكثر دون ان يتاثر بذلك

 وقد فشل  من الخواص لقد أظهرت الدراسات االولى لالنزيمات أنها تشترك مع البروتينات فى كثير:  الصفات الطبيعية لالنزيمات
اليوربيز على شكل بللورات نقية وأثبت أنها عبارة عن بروتين  الباحثون االوائل فى عزل اإلنزيمات حتى أمكن من عزل إنزيم

منها يحتوى  عدد من اإلنزيمات من النباتات وقد أثبت دراستها أنها بروتينات تالرغم من أن كثيراً  ومنذ ذلك الحين أمكن عزل
اإلنزيمات ذات وزن جزئيى كبير فإنزيم البيرواكسيديز  وبروتينات. تينبة مرتبطة بجزئيات البروتينعلى مجموعات غير برو 

 وإنزيم 248000بينما إنزيم الكاتاليز وزنه الجزيئي يبلغ  40000وزته الجزئيى حوالى  الذى يعتبر من أصغر اإلنزيمات

بالحرارة المرتفعة فإذا ما ارتفعت درجة  ت األخرى فى تأثرها. تشترك اإلنزيمات البروتينا 4830000اليورييز وزنه الجزيئي 
 البروتين ورسب وبذلك يفقد اإلنزيم نشاطه . وهناك مواد تؤثر ايضا فى البروتينات الحرارة للغليان ولو لفترة وجيزة تخثر

صاص والزئبق والفضة وكذلك مثل الر  واإلنزيمات تأثيرا مشابها لتأثير الحرارة المرتفعة ومن هذه المواد أيونات المعادن
 تتميز البروتينات وهى المادة اآلساسية فى تكوين اإلنزيمات بانها ذات طبيعة. األحماض والقواعد واألشعة فوق البنفسجية

اإليدروجين فى الوسط الخارجى ، وعتد  مزدوجة أى انها تتأين إما كحامض أو كقلوى ويتوقف ذلك على درجة تركيز أيون 
البروتين على عدد متساوى من كل من الشقين الحامضى والقلوى ، ولذلك  صة أليون اإليدروجين يحتوى جزئ درجة تركيز خا
مميزة لكل نوع من أنواع  متعادال من حيث الشحنات الكهربائية ، وتعرف هذه الدرجة بنقطة التعادل وهى نقطة يكوت اإليون 

أن حيوية كل إنزيم تتوقف على طبيعة تأين جزئ البروتين  ات إلىالبروتينات ، ترجع أهمية تلك الظاهرة بالنسبة لألنزيم
لكل إنزيم  تتوقف حيوية اإلنزيم على درجة تركيز أيون اإليدروجين فى وسط التفاعل ولذلك فقد وجد المكون له ، وبعبارة أخرى 

 . [14]يبلغ تأثيره عندها حده االقصى pH درجة مثلى أليون اإليدروجين

اإلنزيمات من حيث تكوينها ،  إن التقدم فى دراسة فى خواص اإلنزيمات قد مكن الباحثين من تقسيم: لإلنزيمات التركيب الكيماوى *
 : إلى القسمين اآلتين

األميليز وهذه  البروتينات البسيطة : وتشمل عدد من اإلنزيمات المحللة مثل إنزيم البورييز وإنزيم اإلنزيمات التى تتكون من-1
  كليا من أحماض أمينيةاإلنزيمات تتكون 

ويعرف هذا  من شقين: أحمدهما بروتينى واآلخر غير بروتينى يتكون من ذرة معدنية أو جزئ عضوى ، إلنزيمات التى تتكون -2
هى جزء من المركز الفعال لجزئ اإلنزيم , وقد دلت  الشق باسم المجموعة الغير بروتينية , والشك أن المجموعات الغير بروتينة

الغير بيروتينية عن الشق البروتينى فى بعض اإلنزيمات فى حين ال يمكن حدوث ذلك  على أنه يمكن فصل المجموعةاالبحاث 
طريقة الفصل الغشائى للذائبات ، غالبا ما  من المالحظ أن عزل إنزيم ما ، بإستعمال.  البعض اآلخر نظرًا ألرتباط الشقين فى

 كن يرجع إلى إزالة بعض المواد القابلة للفصل الغشائى والتى تعرف فى هذه الحالةول يؤدى إلى تغير حدث فى طبيعة اإلنزيم ،

وهذه المواد الزمة لنشاط اإلنزيم  Co-factor وكذلك العامل المعاون  Co-enzyme باسم قرين اإلنزيم او الممرفق اإلنزيمى



ن أصل اإلنزيم + قرين اإلنزيم او العامل المعاون . فى هذه الحالة يتكون م ويسمى الشق البروتينى بأصل اإلنزيم أى ان اإلنزيم
 جزء متمم لالنزيم الخاص به اإلنزيم أو العامل المعاون عادة ال يتاثر بالحرارة بعكس أصل اإلنزيم كما أنه يعتبر وقرين

 ناحية الكيميائية وجود التالىمن ال Substrate يقوم األنزيم بعملة على آى مادة تفاعل أشارت الدراسات األنزيمية الى أنة يلزم لكى*
 ثالثة مواقع البد من وجود مواقع مقابلة من األنزيم والمادة المتفاعلة وال يقل عادة عن -أ

  نشاط الثالثة مواقع لألنزيم تكون مختلفة أو غير متناظرة -ب
وتكون المجموعات األربعة متصلة بذرة  يجب أن تحتوى المادة على مجموعتين مماثلة للنزيم مع مجموعتين آخرتين غير متماثلة – ج

من وجود مواقع مقابلة من األنزيم  يوضح انة يلزم لكى يقوم األنزيم بعملة على آى مادة تفاعل 1شكل  كربون كما بالشكل التالى
يجب أن تحتوى المادة ويجب أن تكون المواقع لألنزيم مختلفة أو غير متناظرة كما  , والمادة المتفاعلة وال يقل عادة عن ثالثة مواقع

 .متصلة بذرة كربون  مجموعتين مماثلة للنزيم مع مجموعتين آخرتين غير متماثلة وتكون المجموعات األربعة على
وإنما يهئ وسطًا صالحًا لحدوث  Substrate قد كان يعتقد أن اإلنزيم ال يتحد مطلقًا من مادة التفاعل :طبيعة عمل اإلنزيم*

التفاعل  تتجمع تجمعا سطحيًا حول دقائق اإلنزيم الغروية حيث تتالمس هذه الجزيئات ويتم ادة أو مواد التفاعلالتفاعل إذ أن جزيئات م
 بينها ثم تنتشر المنتجات النهائية وتحل محلها جزيئات جديدة تتفاعل وهكذا

زيم مكونًا مركبًا ما وهذا االتحاد مؤقت إذ ينحل فعليا باإلن وهناك رأى آخر يقول ان التفاعل اإلنزيمى يحدث نتيجة إلتحاد المادة إتحادا *
جديد بكمية أخرى من مادة  احداث تغيير فى مادة التفاعل إلى اإلنزيم االصلى ونواتج التفاعل ثم يتحد اإلنزيم من هذا المركب سريعا بعد

هى دائمة الحركة والتصادم بعضها ببعض ، تحتوى على كمية من الطاقة لذلك ف إن جزيئات مادة التفاعل ) أ ( فى محلول ما .  التفاعل
نتيجة لتصادمها فإنها تصبح قادرة على  إكتسبت تلك الجزيئات كمية طاقة كافية لبدء التفاعل مع جزئ مادة ثانية ) ب ( فأن فإذا ما

 كتسبها حتى تتفاعل بطاقةلذلك تعرف كمية الطاقة التى يجب لجزيئات المادة أن ت . ( التفاعل والتحول إلى المادة جديدة ) أب أو ج

أن اإلنزيم يسبب نقص كمية طاقة التنشيط  وبتتبع تأثير اإلنزيم فى مثل هذه التفاعالت فقد وجد Energy of activation التنشيط
طاقة  وى لتتحول إلى المادة ج ، وينتج عن ذلك أن عددًا أكبر من جزيئات المادة سوف يصل لمست الالزمة التمام التفاعل لجزئ المادة أ

التنشيط الالزمة للتحليل الحامضى لجزئ السكروز على  التنشيط الالزمة فى وحدة الزمن وبذلك تزيد سرعة التفاعل ، وقد قدرت طاقة
م تساوى  525بينما طاقة التنشيط الالزمة لتحليل جزئ السكروز فى وجود إنزيم السكريز على درجة  كالورى ، 25560م بمقدار  525
المتفاعلة اى توصيل طاقة المادة الى طاقة  لذلك فمن المعتقد أن اإلنزيم يقلل من طاقة التنشيط الالزمة لجزئ المادة *. سعراً  8700

 معها فيكون معقد انزيمى ذو طاقة تنشيط أقل آى أن األنزيم يخفض طاقة التنشيط الالزمة التنشيط لكى تتفاعل وذلك عن طريق اتحاده

  .ألتمام التفاعل

  

لكل إنزيم مادة  مات ويقصد بالتخصص أنإن التخصص من أهم مميزات اإلنزي Specificity of enzymes *التخصص االنزيمات:
فهناك إنزيمات  .غيرها ولتخصص اإلنزيمات درجات متفاوتة معينة أو مجموعة مواد متشابهة كيماويًا يستطيع أن يوثر فيها دون 

 Stereo-chemical المواد ذات التشابه الفراغى ويعرف هذا التخصص بإسم تخصص التشابع الفراعى تتخصص فى التاثير على

Specificity عمليات الهدم والبناء داخل الخاليا الحية ذات التشابه فراغى أى  فالمعروف أن معظم المواد الكيماوية التى تتكون أثتاء
أنها تؤثر فقط فى المركب  اليمينية والمركبات اليسارية ولقد بلغت معظم اإلنزيمات درجة كبيرة فى تخصصها بحيث أن منها المركبات

الذى يؤثر فقط فى حامض اللكتيك اليسارى ويعطى  Lactic dehydrogenase دون شبيه اليسارى . ومثال ذلك إنزيم اليمنى مثال



اإلنزيمات تختلف درجة  ويمكن تمييز أتواع أخرى من .لهذا اإلنزيم أن يؤثر فى حامض اللكتيك اليمتى البيروفيك ويمكن حامض
وتتخصص  Low Specificity اإلنزيمات ذات التخصص المنخفض المتفاعلة . فهناكالتخصص فيها طبقًا للتركيب الكيماوى للمواد 

 استرا فى حالة اللبيز الرابطة التى تربط شقى جزئ المادة المتفاعلة . فمثال يجب أن يكون هذه الرابطة رابطة هذه اإلنزيمات طبقًا لنوع

Lipase ورابطة بيتيد فى حالة بيتيديز Peptidase كوسيديزو لكيد فى حالة جلبكوس ورابطة  Glucosidase *  وهنالك نوع أخر من
تؤثر فى المواد  وهو واسع االنتشار فى اإلنزيمات التى Group Specificity فيها التخصص تخصص مجموعة اإلنزيمات يكون 

األنزيم بالتفاعل مع  ومثال بأن يقوم Absolute Specificity وهناك تخصص لإلنزيمات يعرف بالتخصص المطلق *  الكربوايرانية
االنزيم بذلك التفاعل  فأذا قام ATP بأدخال مجموعة الفوسفات على االلدوزات فى وجود Kinase انزيم الكينيز تركيب معين كأن يقوم

وكما فى إنزيم المالتيز  Glucokinase مطلق وسمى بأسمه على الجلوكوز فقط دون غيرة من السكريدات سمى ان تخصص االنزيم
اما اذا كان لألنزيم  , المالتوز فقط , وال يؤثر فى المركبات االخرى التى تحتوى على رابطة االلفاجليكوسيدات  يؤثر إال فى سكرفهو ال

او يحلل الرابطة الجلوكوزيدية فأن ذلك النزيم يكون  ATP الفوسفات من تأثير على محموعة االلدوزات جميعها بأن ينقل لها مجموعة
 . Relative Specificity متخصص تخصص نسبى
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