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 ِؾبػشح أزبط اٌخؼش                            أ.د ػّش ٘بشُ ِظٍؼ 

  -اٌخؼشِؾبط١ً 
رؼشف اٌخؼشٚاد ثأٔٙب ٔجبربد ػشج١خ ِؼؼّٙب ؽٌٟٛ ٚثؼؼٙب صٕبئ١خ اٌؾٛي )ِؾٌٛخ( ٌٚىٓ صساػزٙب رزغذد 

اٌغزٚس ٚا٤ص٘بس ٚ قع٠ٕٛب ، ٚل١ًٍ ِٕٙب ِؼّشح ِضً ا١ٌٍْٙٛ. ٚرغزخذَ أعضائٙب اٌّخزٍفخ فٟ اٌزغز٠خ وب٤ٚسا

ٚاٌغ١مبْ ٚاٌضّبس ٚاٌجزٚس. ٚرؾزبط إٌٝ ػٕب٠خ خبطخ أصٕبء صساػزٙب ٚإٔزبعٙب ٚرذاٌٚٙب ٚخضٔٙب ٚرضسع ثّغبؽبد 

 ِؾذدح ٚٔؾزبط إٌٝ سأط ِبي ػبٌٟ.

 ٚإٔٙبٚثزٌه ٟ٘ رخزٍف ػٓ ِؾبط١ً اٌؾمً اٌزٟ رؾزبط إٌٝ  ػ١ٍّبد رظ١ٕؼ١خ ؽزٝ رذخً فٟ غزاء ا٦ٔغبْ 

عؼخ ٚرؾزبط إٌٝ ػٕب٠خ ل١ٍٍخ ٠ّٚىٓ رذاٌٚٙب ٚخضٔٙب ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ ثغٌٙٛخ وّب رز١ّض ػٓ رضسع ثّغبؽبد ٚا

 ث١ّٕب اٌخؼشٚاد ٔجبربد ػشج١خ.اٌفبوٙخ ثىْٛ اٌفبوٙخ أشغبس ٚشغ١شاد 

ٕٚ٘بن رذاخً ٌجؼغ اٌؾبط٩د ً٘ ٟ٘ خؼش أَ ِؾبط١ً ِضً اٌجبل٩ء فئرا صسػذ ٌغشع إٔزبط اٌمشْٚ 

اٌغبثك خؼشٚاد أِب إرا صسػذ ٌغشع إٔزبط اٌجزٚس اٌغبفخ فٟٙ ِؾظٛي ؽمٍٟ. اٌخؼشاء فٟٙ ػّٓ اٌزؼش٠ف 

ٚوزٌه اٌجظً إرا صسع ثّغبؽبد ٚاعؼخ فٙٛ ِؾظٛي ؽمٍٟ ٚإرا صسع ثّغبؽبد ِؾذٚدح فٙٛ ِؾظٛي 

 خؼشٚاد.

 أوواع مضاسع الخضشواث:

اٌؼبئٍخ ٌٚىٓ ٔز١غخ  وبٔذ صساػخ اٌخؼشٚاد ِؾظٛسح فٟ اٌؾذائك إٌّض١ٌخ ِٚضاسع ثغ١طخ ٦ٔزبط ٠غذ ؽبعخ

ٚٚعبئً اٌّٛاط٩د ثشصد اٌؾبعخ إٌٝ ص٠بدح اٌّغبؽخ اٌّضسٚػخ ص٠بدح اٌٛػٟ اٌظؾٟ ٚاٌغزائٟ ٚرطٛس اٌّذْ 

ٚر٠ٕٛغ ا٦ٔزبط ٚإرغٗ ا٦ٔزبط إٌٝ اٌض٠بدح ٌغشع اٌزظذ٠ش ٚػٍٝ ٘زا ا٤عبط ٠ّىٓ رمغ١ُ ِضاسع اٌخؼشٚاد إٌٝ 

 ألغبَ ٟ٘:

١خ: ٚاٌٙذف ِٕٙب عذ ؽبعخ ا٤عشح ِٓ اٌخؼش ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ ٚرزٛلف ِضسػخ اٌؼبئٍخ أٚ اٌّضسػخ إٌّضٌ -1

ِغبؽزٙب ػٍٝ ػذد أفشاد اٌؼبئٍخ ٚاٌّغبؽخ اٌّزٛفشح ثغبٔت إٌّضي ٚرضسع اٌخؼشٚاد اٌزٟ ٠فؼٍٙب أفشاد 

 اٌؼبئٍخ.

ِضاسع اٌزغ٠ٛك اٌّؾٍٟ: ٚرزشوض ؽٛي اٌّذْ ٌغشع عذ ؽبعخ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ِٓ اٌخؼشٚاد ٚوبٔذ ٘زٖ  -2

ضاسع ِزبخّخ ٌٍّذْ ٌزغ١ًٙ اٌزغ٠ٛك ٌٚىٓ ٌض٠بدح ؽبعخ اٌّذْ ٚثبٌزبٌٟ ارغبع ٘زٖ اٌّضاسع إػبفخ إٌٝ اٌّ

 ِٓ ِضاسع ا٦ٔزبط اٌجؼ١ذ. اٌشجٗرمذَ ؽشق اٌّٛاط٩د أدٜ إٌٝ إثزؼبد٘ب ػٓ اٌّذْ ٚأطجؾذ لش٠جخ 

ا٩ٌّئّخ  ٤ِبوٓاٟٚ٘ ِضاسع وج١شح ِزخظظخ ٌّؾظٛي ِؼ١ٓ أٚ أوضش رضسع فٟ ِضاسع اٌزغ٠ٛك اٌجؼ١ذ:  -3

إػبفخ إٌٝ اٌى١ّخ ٌزٍجٟ ٌضساػخ اٌّؾظٛي أٚ ر١ٙئخ ظشٚف ِؾ١ّخ ٌضساػخ اٌّؾظٛي ٚثٕٛػ١خ ِخزبسح 

ؽبعخ اٌزظذ٠ش أٚ إٌمً اٌجؼ١ذ ٌٍّذْ اٌشئ١غ١خ ٚغبٌجب ِب رىْٛ رىب١ٌف ا٦ٔزبط ػب١ٌخ ٌٚزٌه ٠شوض ػٍٝ إٌٛػ١خ 

 ؽزٝ رىْٛ أعؼبس٘ب ػب١ٌخ ِغض٠خ.

ِضاسع ِزخظظخ رؼٕٟ ثبٌى١ّخ لجً إٌٛػ١خ ٚرضسع ثبٌٛلذ إٌّبعت ٌزم١ً اٌزىب١ٌف ِضاسع اٌزظ١ٕغ: ٟٚ٘  -4

 ٚلذ ٠غٛق عضء ِٓ اٌؾبطً ٧ٌعز٩ٙن أ٠ؼب.

 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ رم١ًٍ ٔفمبد أٚ رىٍفخ ا٦ٔزبط فٟ ِضاسع اٌزظ١ٕغ:

 إعزخذاَ اٌّىٕٕخ فٟ ػ١ٍّبد ا٦ٔزبط ٚاٌغٕٟ ٚاٌفشص ٚاٌزظ١ٕغ. - أ

 ذ اٌّؾذد ٚرم١ًٍ اٌؾبعخ إٌٝ ؽّب٠خ اٌشز٩د.ضساػخ فٟ اٌّٛػاٌ - ة

 إعزخذاَ وبفخ ا٦ٔزبط ػذا اٌّظبثخ. -عـ

 

ِضاسع اٌخؼش اٌّؾ١ّخ: ٟٚ٘ ِضاسع فٟ ِغّؼبد ِؾ١ّخ )ث١ٛد ث٩عز١ى١خ أٚ صعبع١خ ِفشدح أٚ ِزظٍخ(  -5

ٚا٦ٔزبط اؽئخ ٌؾّب٠خ إٌجبربد ِٓ اٌظشٚف اٌغ٠ٛخ غ١ش ا٩ٌّئّخ ٚرٛف١ش ظشٚف ٩ِئّخ ٌٍّٕٛ أٚ أٔفبق ٚ

ٌزٛف١ش اٌخؼبس ٌٍّغزٍٙه ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ. ٚثّب إْ رىٍفخ ا٦ٔزبط ٕ٘ب ػب١ٌخ فئٔٗ ِٓ اٌظشٚسٞ اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌٕٛػ١خ إٌّزغخ إػبفخ إٌٝ رٛف١ش٘ب فٟ ٚلذ ٨ رٕبفغٗ ؽبط٩د ا٦ٔزبط اٌؾمٍٟ اٌّىشٛف ل١ٍٍخ اٌزىٍفخ.

ٚس رذاس ِٓ لجً خجشاء أٚ ششوبد ِضاسع إٔزبط ثزٚس اٌخؼشٚاد: ٟٚ٘ ِضاسع ِزخظظخ ثئٔزبط اٌجز -6

 ِزخظظخ فٟ ِغبي رشث١خ ٚرؾغ١ٓ إٌجبد ٚإٔزبط اٌجزٚس.

 

 توصيع وإوتشاس الخضشواث في مىاطق العالم المختلفت:

رّٕٛ إٌجبربد فٟ إٌّبؽك ا٩ٌّئّخ ٌضساػزٙب.. ٚإْ رٌه ٠ؼزّذ أعبعب ػٍٝ اٌظشٚف اٌغ٠ٛخ ا٩ٌّئّخ ٚاٌزٟ رؾذد 

ه إٌّطمخ ػٓ عٛا٘ب أِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼٛاًِ ا٤سػ١خ فئٔٙب رؼزجش ػبًِ صبٔٛٞ ٠ؾذد ٔغبػ ٔغبػ صساػخ إٌجبد فٟ رٍ

 صساػخ اٌّؾظٛي فٟ ثمؼخ دْٚ أخشٜ ػّٓ ٔفظ إٌّطمخ ٚإْ ٔغبػ صساػخ اٌّؾظٛي ٠ؼزّذ ػٍٝ:

 اٌؼٛاًِ إٌّبخ١خ: ٚرؼزجش ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌزٟ رؤصش فٟ ٔغبػ صساػخ اٌّؾظٛي ٚرشًّ: -1

شاسح: ٟٚ٘ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٚرزّضً ثبٌزغ١ش ا١ٌِٟٛ ٌذسعبد اٌؾشاسح )اٌؾشاسح اٌؼظّٝ دسعخ اٌؾ - أ

ٚاٌؾشاسح اٌظغشٜ( ٚاٌزٟ رؾذد ّٔٛ ٚٔغبػ صساػخ اٌّؾظٛي فٟ أٞ ِٕطمخ. ٌٚزٌه ٔغذ إْ ؽبط٩د 
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ً ِؼ١ٕخ رؾذد صساػزٙب فٟ إٌّبؽك اٌذافئخ ث١ّٕب ؽبط٩د أخشٜ فٟ إٌّبؽك اٌّؼزذٌخ ٚاٌجبسدح ، ٤ْ ٌى

ٔجبد دسعبد ؽشاسح ِضٍٝ ٟٚ٘ أفؼً دسعخ ٌّٕٛ ٚإٔزبط إٌجبد.. ٚدسعخ ؽشاسح طغشٜ ٟٚ٘ أدٔٝ 

دسعخ ؽشاسح ٠زؾٍّٙب إٌجبد اٌّؼ١ٓ ٠ٚزٛلف ػٓ إٌّٛ إرا لٍذ ػٕٙب.. ٚدسعخ ؽشاسح ػظّٝ ٠زٛلف ػٓ 

 إٌّٛ إرا صادد ػٕٙب.

اٌؼٛئ١خ، ٔٛع اٌؼٛء ٚشذح  اٌؼٛء: ٠ؼزّذ رأص١ش اٌؼٛء ػٍٝ ػٕبطش اٌؼٛء اٌض٩صخ: ؽٛي اٌفزشح - ة

اٌؼٛء. ٚرخزٍف ؽبعخ إٌجبربد ٌٙب ثئخز٩ف ا٤ٔٛاع فجؼؼٙب ٠ؾزبط إٌٝ ٔٙبس ؽ٠ًٛ ٌزى٠ٛٓ ا٤ص٘بس 

ثظبي ط إٌٝ ٔٙبس ؽ٠ًٛ ٌزى٠ٛٓ اٌذسٔبد , ا٤ٚثؼؼٙب ا٢خش ٠ؾزبط إٌٝ ٔٙبس لظ١ش وّب أْ ثؼؼٙب ٠ؾزب

 ذ ا٦خز٩ف فٟ إٌجبربد رجؼب ٌزٌه.وّب أْ ٕ٘بن ٔجبربد ٨ رزأصش ثطٛي إٌٙبس.. ٌٚزٌه ٔغ

 

  اٌؼٛاًِ ا٤سػ١خ )ػٛاًِ اٌزشثخ(: -2

  ًرخزٍف ؽبعخ اٌخؼشٚاد ٌخٛاص اٌزشثخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ؽ١ش إْ ثؼؼٙب رفؼ

 ا٤ساػٟ اٌخف١فخ ِضً اٌجطبؽب ٚاٌغضس ٚثؼؼٙب ا٢خش ٠فؼً ا٤ساػٟ اٌظفشاء اٌّض٠غ١خ.

 ٠ٍٛخ رؼزجش ػبًِ ِؾذد فٟ صساػخ اٌخؼشٚاد خبطخ اٌخؼشٚاد وزٌه فبْ ٚعٛد اٌٍّٛؽخ ٚاٌم

اٌؾغبعخ ٌٙب ِضً اٌفبط١ٌٛب ٚاٌجضا١ٌب ٚاٌخ١بس ٚاٌطّبؽخ ث١ّٕب رزؾٍّٗ ٔغج١ب اٌغجبٔغ ٚاٌشٛٔذس ٚاٌغٍك 

 ٚاٌشلٟ.  ٚاٌمشع

 .وّب إْ إسرفبع ِغزٜٛ اٌّبء ا٤سػٟ ٠ؼزجش ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌضساػخ اٌخؼشٚاد 

رؼزجش اٌؼٛاًِ اٌؾ٠ٛ١خ إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌجشش٠خ ػٛاًِ ِشغؼخ أٚ ِؾذدح ٌضساػخ  اٌؼٛاًِ اٌؾ٠ٛ١خ: -3

إٌجبر١خ أٚ ا٦طبثبد اٌؾشش٠خ أٚ اٌؾ٠ٛ١خ  إٌّبفغخطٕف أٚ ِؾظٛي ِؼ١ٓ ِٓ ِٕطمخ ٤خشٜ ِضً 

 ٚوزٌه دٚس ا٦ٔغبْ فٟ ٔمً طٕف ِؼ١ٓ ِٓ ِٕطمخ ٤خشٜ.

زٟ رؤصش ػٍٝ رٛص٠غ اٌّؾبط١ً ٟ٘ اٌظشٚف ا٦لزظبد٠خ اٌؼٛاًِ ا٦لزظبد٠خ: ِٓ اٌؼٛاًِ ا٤خشٜ اٌ -4

 ومه هزي العوامل:ػ٩ٚح ػٍٝ اٌظشٚف إٌّبخ١خ ٚظشٚف اٌزشثخ 

 عٌٙٛخ إٌمً - أ

 ِذٜ رؾًّ اٌّؾظٛي ٌٍٕمً - ة

 ل١ّخ ا٤سع اٌضساػ١خ -عـ

 دسعخ صمبفخ ٚٚػٟ اٌغىبْ ِٓ إٌبؽ١خ اٌظؾ١خ ٚاٌغزائ١خ -د

 ششوط وجاح صساعت الخضشواث في مىطقت ما:

ٛفش اٌظشٚف إٌّبخ١خ )ؽشاسح ، ػٛء ، سؽٛثخ ٔغج١خ ، أِطبس فٟ إٌّبؽك ِغٙٛي( إٌّبعجخ ٌضساػخ ر -1

اٌّؾظٛي. ؽ١ش رزأصش اٌخؼشٚاد ثذسعبد اٌؾشاسح ًٚ٘ ٟ٘ ِضٍٝ ٌّٕٛ اٌّؾظٛي ٚإٔزبعٗ وزٌه 

فٟ اٌغٛ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ ٌٍٕجبربد راد اٌّزطٍجبد اٌخبطخ ٌطٛي أٚ لظش إٌٙبس. ِٚضبي آخش ٘ٛ اٌفزشح 

صساػخ اٌخؼش اٌّؾجخ ٌٍغٛ اٌغبف فٟ إٌّبؽك اٌغبفخ ٚاٌزٟ رغبػذ أ٠ؼب ػٍٝ لٍخ ا٦طبثخ  رغٛدؽ١ش 

 ثب٤ِشاع ٚخبطخ ثبٌٕغجخ ٌٍجب١ِب ٚاٌجط١خ.

رٛفش اٌشؽٛثخ ا٤سػ١خ إٌّبعجخ أٚ ِظذس سٞ لش٠ت ٤ْ اٌخؼش ِٓ إٌجبربد اٌزٟ ٨ رزؾًّ  -2

 اٌزؼط١ش.

 ٌّؾظٛي.رٛفش اٌزشثخ إٌّبعجخ ٌّٕٛ ا -3

 رٛفش ا٤عٛاق اٌمش٠جخ ٌزظش٠ف اٌؾبطً. -4

 رٛفش ٚعبئؾ إٌمً. -5

 رٛفش ا٠٤ذٞ اٌؼبٍِخ اٌف١ٕخ. -6

 تطوس صساعت الخضشواث

ٚإصد٠بد إصدادد اٌؾبعخ ٌضساػخ اٌخؼشٚاد ٔز١غخ ص٠بدح اٌطٍت ٧ٌعز٩ٙن ٚرٌه ثغجت إسرفبع ِغزٜٛ اٌّؼ١شخ 

خ غزائ١خ ػب١ٌخ ٌٚزٍج١خ اٌطٍت اٌّزضا٠ذ فمذ رُ اٌزٛعغ اٌٛػٟ اٌظؾٟ ٚاٌغزائٟ ٌّب رزّزغ ثٗ اٌخؼشٚاد ِٓ ل١ّ

ا٤فمٟ ٚاٌؼّٛدٞ فٟ ا٦ٔزبط ٔز١غخ ص٠بدح اٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ ثٙب ِٓ عٙخ ٚص٠بدح إٔزبع١خ ٚؽذح اٌّغبؽخ ِٓ 

عٙخ أخشٜ ٚرٌه ثئرجبع اٌطشق اٌضساػ١خ اٌظؾ١ؾخ ٚإعزخذاَ أفؼً إٌمبٚٞ ٚإرجبع ثشٔبِظ ع١ذ ِٓ ٔبؽ١خ خذِخ 

)ؽشق اٌضساػخ ، اٌشٞ ، اٌزؼش١ت ، اٌزغ١ّذ ، اٌّىبفؾخ ٣ٌفبد ، اٌغٕٟ( ٚخذِخ اٌؾبطً ثؼذ اٌغٕٟ  اٌّؾظٛي

)اٌفشص ٚاٌزذس٠ظ ٚاٌزؼجئخ ٚاٌزش١ّغ ٚاٌخضْ ٚإٌمً( ٚإعزخذاَ اٌّىٕٕخ اٌضساػ١خ ثشىً أِضً ٚاٌضساػخ اٌّزخظظخ 

 ٔزبع١خ ٨ثذ ِٓ:ٚإٔشبء ٚؽذاد رظ١ٕغ ٚرؼ١ٍت ٌٍّٕزٛط. ٚػ١ٍٗ ف٥عً ص٠بدح ٚرؾغ١ٓ ا٦

 اٌضساػخ فٟ اٌّٛػذ اٌّؾذد ٚثبٌىضبفخ إٌجبر١خ اٌظؾ١ؾخ رجؼب ٌٍٕٛع ٚاٌظٕف ٚاٌغشع ِٓ اٌضساػخ. -1

صساػخ إٌجبربد ثؾ١ش ٠ىْٛ ٩ِئُ ٌضساػخ اٌخؼشٚاد )ا٤سع  ف١ٗإخز١بس ا٤سع أٚ اٌٛعؾ اٌزٞ رزُ  -2

أسػٟ ِٕخفغ ٚغ١ش ِٛثٛءح  اٌّض٠غ١خ ثشىً ػبَ ٚراد اٌخظٛثخ اٌغ١ذح ٚاٌؼ١ّمخ ٚراد ِغزٜٛ ِبء

 ثب٤دغبي اٌّؼّشح(.

 إعزخذاَ دٚسح صساػ١خ ص٩ص١خ أٚ سثبػ١خ. -3
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 إعزخذاَ ؽش٠مخ اٌشٞ ا٩ٌّئّخ ٚإعزخذاَ أِضً ٌٍّىٕٕخ اٌضساػ١خ. -4

 إعزخذاَ ثشٔبِظ عّبدٞ طؾ١ؼ. -5

 اٌّىبفؾخ اٌٛلبئ١خ ٌٍٕجبربد. -6

 إعزخذاَ ؽشق عٕٟ ٚفشص ٚرؼجئخ طؾ١ؾخ. -7

 ِظذس ِٛصٛق أٚ إعزخذاَ اٌٙغٓ راد اٌخظبئض اٌّّزبصح.صساػخ اٌزمبٚٞ اٌغ١ذح ِٚٓ  -8

 

 القيمت الغزائيت للخضش:

 

 اٌغزائ١خ ٚاٌطج١خ ٚرٌه: إٌبؽ١ز١ٌٍٓخؼش أ١ّ٘خ خبطخ ِٓ 

 زٗ ِٓ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌّخزٍفخ.٨ْ اٌخؼشٚاد رّذ اٌغغُ ثؾبع -1

 ٛسل١خ ٚاٌغزس٠خ.رغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌٙؼُ ٚرّٕغ ا٦ِغبن ٚخبطخ اٌغ١ٕخ ثب١ٌ٤بف ِٕٙب وبٌخؼش اٌ -2

رّض١ً ا٤غز٠خ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌّظذس ِٚؼبدٌخ ؽّٛػخ اٌذَ إٌبرظ رؼًّ ػٍٝ ِؼبدٌخ اٌؾّٛػخ إٌبرغخ ِٓ  -3

ِٓ إعز٩ٙن اٌجشٚر١ٓ اٌؾ١ٛأٟ. وّب إٔٙب رغبػذ ػٍٝ إراثخ ا٩ِ٤ػ اٌّزشعجخ ػٍٝ عذساْ ا٤ٚػ١خ 

 اٌذ٠ِٛخ ٚرّٕغ رظٍجٙب.

خ ثئعزضٕبء اٌجم١ٌٛبد ٚاٌجطبؽب ٔفئْ رٕبٌٚٙب ٨ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌجذا رؼزجش فم١شح ثّؾزٛا٘ب ِٓ اٌذْ٘ٛ ٌٚزٌه -4

 راد اٌّؾزٜٛ اٌؼبٌٟ ِٓ إٌش٠ٛبد.

رؼزجش ِظذس سخ١ض ٌٍجشٚر١ٓ إٌجبرٟ )اٌجم١ٌٛبد( ٚإٌش٠ٛبد )اٌجطبؽب ٚاٌجطبؽب اٌؾٍٛح ٚاٌزسح اٌؾٍٛح  -5

 ٚاٌمٍمبط(.

 رؼًّ ثؼغ اٌخؼبس وّؼبداد ٧ٌطبثبد اٌغشؽب١ٔخ ٚرٌه ٤ٔٙب: -6

 Eٚف١زب١ِٓ Cِؾزٜٛ ِشرفغ ِٓ ِؼبداد ا٤وغذح ٚثؼغ اٌف١زب١ِٕبد ِضً ث١زبوبس١ٔٚٓ ٚف١زب١ِٓ راد - أ

 .Glulathioneٚاٌىٍٛٔبص١ْٛ  Tocopherolٚاٌزٛوٛف١شٚي 

 ِؾزٛا٘ب اٌّشرفغ ِٓ ا١ٌ٨بف. - ة

 .Flavonesِؾزٛا٘ب اٌّشرفغ ِٓ ثؼغ اٌف٩فٛٔبد  -عـ

شؽٛفخ "اٌّبصح"( ٚرٕظ١ُ ػغؾ اٌذَ )ثظً ، رغبػذ ػٍٝ خفغ و١ّخ اٌشؾَٛ ثبٌذَ )ثظً ، صَٛ ، ؽ -7

ِغٍٟ ثزٚس  ، )اٌجط١خ ، اٌشلٟ ، اٌخ١بس )اٌخؼش اٌٛسل١خ( ، ِٚذسس ٌٍجٛيصَٛ( ٚػ٩ط ٌّشع فمش اٌذَ 

اٌجمذٚٔظ ٚاٌىشفظ( وّب ٠ذخً ثؼؼٙب فٟ طٕبػخ ا٤د٠ٚخ ِضً ا٤د٠ٚخ اٌخبطخ ثؼغؾ اٌذَ )فظٛص 

 س اٌغضس(.اٌضَٛ( ٚا٤د٠ٚخ اٌخبطخ ثأِشاع اٌمٍت )ثزٚ

 المادة الجافت بالخضش:

رؼطٟ ٔغجخ اٌّبدح اٌغبفخ ثبٌخؼشٚاد د٩١ٌ ػٍٝ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌزٟ رزٕبعت ؽشد٠ب ِؼٙب ثشىً 

 ػبَ )٨ ٠ٕطجك رٌه ػٍٝ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌف١زب١ِٕبد(.

 ٚرمغُ اٌخؼشٚاد ؽغت ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌّبدح اٌغبفخ إٌٝ ص٩س ِغّٛػبد.

% ِبدح عبفخ( ٚرشًّ ثزٚس اٌجم١ٌٛبد اٌغبفخ وبٌجبل٩ء ٚاٌجضا١ٌب  90-85ٜٛ )خؼش ػب١ٌخ اٌّؾز -1

 ٚاٌفبط١ٌٛب ٚاٌٍٛث١ب.

%( ٚرشًّ اٌضَٛ ٚاٌجطبؽب ٚاٌجطبؽب اٌؾٍٛح  40-15خؼش ِزٛعطخ اٌّؾزٜٛ ِٓ اٌّبدح اٌغبفخ ) -2

 ا٤ث١غ. اٌغضسٚاٌمٍمبط ٚا٤ٌّبصح ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخؼش اٌذس١ٔخ إػبفخ إٌٝ اٌجمٛي اٌخؼشاء ٚعزٚس ا

%( ٚرشًّ ثم١خ اٌخؼش اٌّؼشٚفخ. ٕٚ٘ب فئْ ٔغجخ اٌّبدح  15-5خؼش ل١ٍٍخ اٌّؾزٜٛ ِٓ اٌّبدح اٌغبفخ ) -3

اٌغبفخ ألً ِب ٠ّىٓ فٟ صّبس اٌفشػ١بد ٚاٌخؼش اٌٛسل١خ ٚأػٍٝ ِب ٠ّىٓ فٟ اٌخؼش اٌغزس٠خ ثئعزضٕبء 

 زٚس اٌغبفخ فبٔٙب اػٍٝ اٌغ١ّغ ػذا ِٛػٛع اٌجاٌغضس ا٤ث١غ اٌزٞ ٠ؾٛٞ أوضش ِٕٙب )اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ(.

 الكشبوهيذساث:

 

إْ ِؼظُ اٌغؼشاد اٌزٟ رؾ٠ٛٙب اٌخؼشٚاد رؼٛد إٌٝ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌىشث١٘ٛذساد ٌٚزٌه فئْ رمغ١ّٙب ؽغت 

 ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌىشث١٘ٛذساد ٠زشبثٗ ِغ رمغ١ّٙب ؽغت ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌغؼشاد اٌؾشاس٠خ:

 ١٘ٛذساد(.% وشث 60-30خؼش غ١ٕخ ثبٌغؼشاد اٌؾشاس٠خ )رؾٛٞ  -1

 % وشث١٘ٛذساد(. 30-10خؼش ِزٛعطخ ثبٌغؼشاد اٌؾشاس٠خ )رؾٛٞ  -2

 % وشث١٘ٛذساد(. 10خؼش فم١شح ثبٌغؼشاد اٌؾشاس٠خ )رؾٛٞ ألً ِٓ  -3

ٚإْ اٌّٛاد اٌىشث١٘ٛذسار١خ رظٕغ ٚرخضْ فٟ ا٤ٔغغخ إٌجبر١خ ػٍٝ طٛس ِخزٍفخ فمذ رىْٛ ػٍٝ طٛسح ٔشب وّب 

بد اٌجطبؽب ٚاٌجطبؽب اٌؾٍٛح ٚؽجٛة اٌزسح اٌغىش٠خ ٚوٛسِبد اٌمٍمبط. ٚلذ فٟ اٌجم١ٌٛبد اٌغبفخ ٚاٌخؼشاء ٚدسٔ

)ٚ٘ٛ ِشوت غ١ش ػبس ٌّشع اٌغىشٞ ٤ٔٗ ٠زؾٛي رذس٠غ١ب إٌٝ عىش  Inulineرخضْ ػٍٝ طٛسح ا١ٌٔٛٓ 

 فشوزٛص( وّب فٟ دسٔبد ا٤ٌّبصح ٚٔٛساد اٌخششٛف ، أٚ لذ ٠ىْٛ ػٍٝ طٛسح دوغزش٠ٓ وّب فٟ اٌضَٛ.
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 البشوتيىاث:

ٚاٌجطبؽب ٨ رؼزجش اٌخؼشٚاد ِظذس ٘بَ ٌٍجشٚر١ٓ فٟ غزاء ا٦ٔغبْ ثئعزضٕبء اٌجم١ٌٛبد ٌىٓ ثؼؼٙب ِضً اٌجطبؽب 

اٌؾٍٛح ٚاٌمٍمبط ٠ّىٓ أْ رّذ ا٦ٔغبْ ثغضء ِٓ ؽبعزٗ ا١ِٛ١ٌخ ِٓ اٌجشٚر١ٓ إرا أعزٍٙىذ ثى١ّبد وج١شح ٔغج١ب. 

غُ ِٓ اٌجشٚر١ٓ فئٔٙب رغذ ؽبعزٗ أ٠ؼب ِٓ اٌؼٕبطش ٚإرا أعزٍٙىذ اٌجم١ٌٛبد ثبٌمذس اٌىبفٟ فٟ عذ ؽبعخ اٌغ

 , B5 , B2اٌغزائ١خ )اٌفغفٛس ٚاٌؾذ٠ذ ٚاٌىبٌغ١َٛ ٚاٌّغٕغ١َٛ ٚاٌف١زب١ِٕبد وبٌض١ب١ِٓ ٚاٌشا٠جٛف٩ف١ٓ ٚا١ٌٕبع١ٓ أٞ 

B1 )( ٚ ٚوزٌه ثؾبعزٗ ِٓ اٌٛؽذاد اٌؾشاس٠خ ،A  vit , C  vit  ٚإْ ٚعٛد و١ّخ )ثبٌٕغجخ ٌٍجمٛي اٌخؼشاء فمؾ 

وبف١خ ِٓ اٌجشٚر١ٓ ٨ رىفٟ ثً ٠غت أْ رؾٛٞ ػٍٝ ا٤ؽّبع ا١ٕ١ِ٤خ ا٤عبع١خ اٌزٟ ٨ ٠غزط١غ اٌغغُ رؾؼ١ش٘ب 

ِٓ ِظبدس أخشٜ ٚإّٔب ٨ثذ أْ ٠ؾظً ِجبششح ِضً )ؽبِغ اٌزشثزٛفبْ ، اٌف١ًٕ ا١ٔ٨ٓ ، ا٠٩ٌغ١ٓ ، اٌضش١ٔٛ٠ٓ ، 

ٌخؼشٚاد ِٓ ٘زٖ ا٤ؽّبع ٨ ٠مً ػٓ ِؾزٜٛ فب١ٌٓ ، ِض١ٔٛ١ٓ ، ١ٌٛع١ٓ ، ا٠ضٚ ١ٌٛع١ٓ( ، ٚإْ ِؾزٜٛ ا

 غ١ش٘ب ِٓ اٌّظبدس ا٤خشٜ.

 الذهون:

 رؼزجش اٌخؼشٚاد فم١شح فٟ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌذْ٘ٛ ٚإْ ٔغجزٙب رخزٍف ِٓ ِؾظٛي ٢خش ٚرمغُ: 

 % دْ٘ٛ ِضً ثزٚس اٌجم١ٌٛبد اٌغبفخ ٚثزٚس اٌزسح اٌؾٍٛح.1.6-1خؼش رؾٛٞ -1

 طبؽب اٌؾٍٛح ٚاٌششبد.ج١ٌٛبد اٌخؼشاء ٚاٌ% دْ٘ٛ ِضً ثزٚس اٌجم 0.9-0.4خؼش رؾٛٞ  -2

 % دْ٘ٛ ٚرشًّ ثبلٟ اٌخؼشٚاد. 0.3-0.1خؼش ٠ؾٛٞ  -3

 السعشاث الحشاسيت:

ػذا اٌخؼش اٌغ١ٕخ ثبٌىشث١٘ٛذساد فئْ اٌجبلٟ فم١شح فٟ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌذْ٘ٛ ٌٚزٌه فئْ ِؾزٛا٘ب 

 ١ٔخ.. ٚرمغُ اٌخؼشٚاد:ِٓ اٌغؼشاد اٌؾشاس٠خ ل١ًٍ إرا ِب لٛسْ ثبٌّٕزغبد اٌؾ١ٛا

 (.اٌغبفخغُ ِضً اٌجمٛي )100عؼشح /  350-300خؼش غ١ٕخ عذا ثبٌغؼشاد  -1

عؼشح( صُ اٌجم١ٌٛبد اٌخؼشاء صُ 137غُ( أوضش٘ب اٌضَٛ )100عؼشح /  150-75خؼش ِزٛعؾ ثبٌغؼشاد ) -2

 عؼشح(.76اٌجطبؽب اٌؾٍٛح فبٌشلٟ صُ اٌجط١خ ٚألٍٙب اٌجطبؽب اٌؼبد٠خ )

ٚأوضش٘ب اٌخؼش اٌغزس٠خ ٚاٌجظ١ٍخ ٚألٍٙب عؼشح( ٚرزؼّٓ ثبلٟ اٌخؼش  50د )ألً ِٓ خؼش فم١شح ثبٌغؼشا -3

 غُ(.100عؼشح /  20-15اٌخظ ٚاٌخؼش اٌٛسل١خ إػبفخ إٌٝ اٌخ١بس ٚاٌمشع وٛعٗ ٚاٌطّبؽخ ٚاٌجبرٔغبْ )

 األلياف:

ِٓ اٌّبء ٚٔغجخ ػب١ٌخ ٚرؼزجش اٌخؼش اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌٙب ؽ١ش رز١ّض اٌخؼش اٌٛسل١خ ثئؽزٛائٙب ػٍٝ ٔغجخ ػب١ٌخ 

-4ِٓ اٌغ١ٍٍٛص ٚا١ٌ٤بف فزغًٙ ؽشوخ ا٤ِؼبء ٚرّٕغ ا٦ِغبن. ٚرؾزٛٞ ثزٚس اٌجم١ٌٛبد اٌغبفخ أػٍٝ ٔغجخ أ١ٌبف 

 % ، أِب ثبلٟ اٌخؼش فزمغُ إٌٝ ِغّٛػز١ٓ: 4-2% ١ٍ٠ٙب اٌفغً اٌؾبس ٚاٌجم١ٌٛبد اٌخؼشاء ٚاٌغضس ا٤ث١غ  7

 

ليًا كاآلتي : ليانة بروكسلل   خيلار   علرع عسلمي   ،لزر   عرنلابيط وترتب تناز  2-1خضر عالية األلياف :  .1
   لفت   ليانة   باميا   المازه . 

 % وتشمل باعي الخضروات حيث تعتبر البطاطا أعميا احتواًء لأللياف . 0.9-0.3خضر عميمة األلياف :  .2
 :العناصر المعدنية 

بنلللاءه ويحتلللاج بشلللكل خلللاص إللللم الكالسللليوم يحتلللاج ،سلللم اإنسلللان إللللم العناالللر المع نيلللة الضلللرورية ل 
والفسللفور والح يلل  الن اال اليللة ال تحوييللا بكميللات كاايللة لحا،للة اإنسللان . وان الخضللروات تملل  ال،سللم بالعنااللر 

% 10% كالسللليوم   8% ملللن الفسلللفور   7%( ملللن حا،لللة ال،سلللم منيلللا  10-7الغالائيلللة ولكنيلللا ال تسللل  سلللو   
 ح ي ( . 

   :الفيتامينات
ة موا   الائيلة ملن  يلر البروتينلات والكاربوىيل رات والل ىون واألملدح وتو،ل  بكميلات ضلئيمة ىو م،موع 

 اي الموا  الغالائية الطبيعية . وىي ضرورية لمنمو والتكاثر والمحااظة عمم احة ال،سم . 
 ايتلامينين كما تحلو  تمن تفكك الكارو  Aوتع  الخضر من أىم ماا ر الفيتامينات حيث ينتج ايتامين  

 C , K , E , B9 , B6 , B5 , B2 , B1 اضااة إلم )B7  واالينوزيتول والكولين . والميم ليس بما تحويو الخضر
 من ىاله الفيتامينان بل بق ر ما يستيمكو منيا . 
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 الحاجة اليومية لإلنسان البالغ من الفيتامينات )ممغم(

 ) ممغم (  الكمية الفيتامين )ممغم ( الكمية الفيتامين
  B9  1-2حامض الفوليك   C  50-70مض االسكوربك حا

  A ) 3-5الكاروتين  يعطي   B1  1.5-2النياسين 
  E  5-30التوكوايرول   B2  2-2.5الرايبواداين 
  K  0.2-3نااتوكسينون   B3  5-10البانتوتنول 
  1-0.5 االينوزيتول   B5  15-20أو  PPالنياسين 

  B7  0.15-0.30يوتين الب  B6  2-3البيري وكسين 
   مايكرو م  B12  8-15الكوبدمين 
وتعتبر الخضر الطاز،ة من أىم ماا ر الفيتامينات لإلنسان اال ان ىناك عوامل مختمفة تؤثر اييا وع   

 تسبب اق انيا مثل الحرارة   االكس ة   الضوء و يرىا من العوامل . 
 

  :محتوى الخضر المركبات الضارة لإلنسان
م ،انب المركبات المفي ة لإلنسان اان بعض الخضروات تحو  موا  سامة لإلنسان اال ان ىاله الموا  إل 

  البًا ما تو،  اي الثمار  ير الناض،ة أو الماابة أو الات االضرار الفسيولو،ية . 
ن النبات وايما ع ا اللك ااوع  تو،  اي اال،زاء السميمة ولكنيا تزال عن  التقشير أو تتحطم عن  الطيي  

 .  الال  يحو  موا  سامة اي ا،زاءه السميمة الطاز،ة وال يزول عن  الطيي ال يعتبر خضر بل نبات سام
  ومللللن امثمللللة النباتللللات السللللامة لإلنسللللان بعللللض االنلللللواع البريللللة مللللن اطللللر المشللللرم التللللي تعللللو  لم،لللللنس

 Amanitaنللواع السللامة منيللا ( . أمللا االنللواع المزروعللة اانيللا خضللر ال تحللو  مركبللات سللامة . وان اال
 :  عمم تحو 

 ( ويؤ   إلم تحطيم كريات ال م الحمراء لكنو يابح  ير سام بالتسخين أو الغميان . Phalinالفالين ) .1
وىملللا يلللؤثران الللي الكبللل  والقملللب والكملللم وال  (Phalloidine( والفالويااادين )Amanitineاالماااانيتين ) .2

 يمكن التخمص منيا بالتسخين . 
 الثايوكموكوسيدات (Thioglycosides تؤ   إلم تضلخيم الغل ة ال رعيلة . وتنتشلر ىلاله المركبلات الي )

نباتات العائمة الاميبية  ليانة   عرنابيط ...( حيث تحو  كموكوسي ات تحو  الكبريلت وىلي  يلر سلامة 
( إللم مركبلات سلامة تلؤ   إللم تضلخم الغل ة ال رعيلة . اال ان Myrosinaseولكلن تتحلول بفعلل انلزيم  

 االنزيم بفعل الحرارة يمنع ىالا التحول . تمف 

 : وىللي مركبللات كموكوسللي ية تعطللي عنلل  تحمميللا  للاز سللياني  الييلل رو،ين   الساايانوجيناتNCN وىللو )
ممغللم %   البزاليللا  15مللن المركبللات شلل ي ة السللمية لإلنسللان . وتكثللر و،و ىللا اللي اااللوليا ليمللا حللوالي 

 ممغم % .  2ليا ال،ااة والباعدء ممغم %   الفااو  2.1ممغم %   الموبيا  2.3

 ( الفافيزمFavisim)    ملرض يحل ث للبعض االالرا  الو  الحساسلية ملن تنلاول البلاعدء الخضلراء ويلؤ
( Primidineإلللم التسللمم والمللوت إالا لللم يسللعف بسللرعة . وير،للع المللرض إلللم مركبللات مللن مشللتقات  
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تشر ىالا اي منطقة حلوض البحلر األبليض تسبب حالة من اقر ال م نتي،ة نقص انزيم معين ل ييم . وين
 المتوسط . 

 : إالا و، ت ىلاله االملدح الي الطعلام اانيلا تتحل  ملع الكالسليوم المو،لو  الي طعلام اإنسلان  االوكساالت
وتسلللللبب تكلللللون اوكسلللللاالت الكالسللللليوم بشلللللكل بملللللورات يتسلللللبب عنيلللللا حالللللم الكملللللم والملللللرارة . وتو،للللل  

 ون ر والقمقاس . االوكساالت بكثرة اي السبانغ والسمق والش

  : ان و،و  ايون النتلرات الي  لالاء اإنسلان سلام ،ل ًا النلو يتحلول إللم نتريلت عبلل أو بعل  تنلاول النترات
Feالطعلللام حيلللث يملللتص ويالللل إللللم الللل م ايتحلللول ايلللون الح يللل وز المو،لللو  الللي الللل م  

( إللللم ايلللون ++
Feالح يلللللل يك  

 يللللللتمكن مللللللن نقللللللل ( الMethmoglobin( ايتكللللللون مركللللللب يلللللل عم ميثمو مللللللوبين  +++
% الي االالرا  1االوكس،ين . وان ىالا المركب مو،لو  بل م اإنسلان بالورة طبيعيلة ولكلن بكميلات عميملة 

% تسلبب 5البالغين وىي ال تؤثر النيا تتحول انزيميًا باورة ت ري،ية إلم ىيمو موبين لكن زيا تيلا علن 
  م .  1-0.7كغم ىي  70  الال  يزن تراكمو وح وث االختناق . وان ال،رعة السامة من النترات لمفر 

 تحللو  ثمللار العائمللة الباالن،انيللة ىللاله المركبللات حيللث تحللو  ثمللار الطماطللة  القموياادات الككيكوساايدية :
( والتللي تختفللي عنلل  نضللج الثمللار . وتحتللو   رنللات البطاطللا عنلل  Tomatinالخضللراء مللا ة التومللاتين  

رة االخضللللرار نتي،للللة تكللللون مركللللب السللللوالنين تعرضلللليا لمضللللوء اثنللللاء النمللللو أو عنلللل  الخللللزن إلللللم ظللللاى
 Solanin كاللك تحو  ثملار الباالن،لان عملم ملا ة السلوالنين الملرة الطعلم والتلي يلز ا  تركيزىلا . )

تبعًا لمالنف وعنل  ال،فلاف أو التعميلر لمنبلات أو زيلا ة ح،لم الثملار . وكلل ىلاله المركبلات ىلي مركبلات 
 سامة . 

  الكيوكربيتاسين(Cucurbitacins)  وىي مركبات كموكوسي ية مرة الطعم تو،  الي القرعيلات  الخيلار
   القثاء   الرعي البر    حنظل( وىي مركبات سامة ، ًا . 

 ومن المركبات السامة األخر  اي الخضر : 

 ( الييماكموتااانينHemaglutinins)  وتو،لل  اللي البللالور ال،االلة لعلل   مللن البقوليللات مثللل اااللوليا ليمللا
 واول الاويا . وتسبب عمة االمتااص وبالتالي ضعف النمو . 

 ( السااابونينSaponins)  تو،لل  اللي اللول الاللويا وتحلل ث  للازات باالمعللاء وتقمللل مللن اعاليللة الكائنللات
 ال عيقة اييا . 

  : مركبات مثبطة لكنزيمات وىي عديدة منيا 

ات إللم احملاض امينيلة . وتو،ل  ىلاله ( الال  يعمل عمم تحملل البروتينلProteases  ييزمثبط انزيم بروت -
المركبات اي الفااوليا ليما واول الاويا والباعدء والبطاطا . وتتباين ىاله المركبات اي تحمميا بالحرارة 

 حيث يزول بعضيا وال يتأثر البعض اآلخر . 
وسلة والقلرع ( ويو،ل  الي ثملار العائملة الباالن،انيلة والقلرع كCholinestraseمثبط انزيم الكولين اسلتريز   -

 العسمي . ويتحكم ىالا االنزيم بال،ياز العابي . 

 ( ويو،  اي القمقاس والفااوليا ال،ااة وىاله تمنع تحمل النشا . Amylaseمثبط انزيم   -

 ( يو،  اي  رنات البطاطا . وىاله تمنع تحمل السكر . Invertaseمثبط انزيم   -

الة و يرىلا ملن البقوليلات وىلي توعلف نشلاط انلزيم ( يو،  الي بلالور الفاالوليا ال،اTrypsinمثبط انزيم   -
 التريسين . 
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ىالا اضااة إلم الع ي  من المركبلات التلي تنت،يلا اال،لزاء النباتيلة المالابة بلاالمراض بيل ف وعلف تقل م 
االاللللللابة المرضللللللية والتللللللي تعتبللللللر مللللللن وسللللللائل المقاومللللللة الطبيعيللللللة لدمللللللراض وتعللللللرف ىللللللاله المركبللللللات باسللللللم 

 Phytoalexins كللب  ( مثللل مرSolanine اللللال  تكونللو  رنلللات البطاطللا المعرضلللة لمضللوء أو المالللابة )
 ( الال  تفرزه البزاليا الماابة مرضيًا و يرىا . Pisitineببعض األمراض . ومركب  

 :تقسيم الخضروات 
الفمقلة أحا يلة  339عائملة منيلا  78نوع( تتبلع  1200تضم المحاايل الخضرية أنواع ع ي ة  أكثر من  
عائمللة ولللاللك مللن الاللعب تقسلليميا تقسلليم واحلل  واللللك  59نللوع ثنللائي الفمقللة يتبللع  861ومنيللا   عائمللة  19ويتبللع 

 ل خول نباتات برية اي االستخ ام ولتنوع استخ ام البعض اآلخر بع  ان كان مح   . 
وملللن اىللل اف التقسللليم وضلللع النباتلللات الللي م،لللاميع تتشلللابو الللي نلللواحي معينلللة تسللليل ملللن  راسلللتيا وملللن  

  التقسيمات :
 . التقسيم النباتي 1

و ويعتبللر مللن ااضللل طللرق التقسلليم عنلل   راسللة موراولو،يللة النباتللات النللو يعتملل  عمللم الناحيللة المظيريللة  
رابلة بلين النباتلات ملن الناحيلة الوراثيلة . وعل  اسلتخ مت االزىلار التشريعية لمنبات وطبيعلة التزىيلر لتح يل   ر،لة الق

كأساس لمتقسيم إلم أنواع وا،ناس وااائل ورتب وافوف ... الن الزىرة ىلي عضلو ثابلت التركيلب ال تتغيلر أو 
 تتحور ا،زائيا تبعًا لتغير الظروف البيتية المحيطة . 

( تتبلللللع عسلللللم النباتلللللات البالريلللللة Thallopytaان كلللللل الخضلللللروات عللللل ا  المشلللللروم اللللللال  تتبلللللع نباتلللللات  
 Spermatophyta التللي تمتللاز بللأن االزىللار اييللا تكللون بللالور بعلل  اتمللام عمميتللي التمقلليح واالخاللاب ... وان )

(  اخل المبيض ولاللك تسلمم مغطلاة البلالور  الن النباتلات البالريلة تقسلم إللم شلعبتين Carpelالبالور توضع اي  
. وشللعبة مغطللاة البللالور تقسللم إلللم اللفين نباتللات الوات امقللة واحلل ة ونباتللات الوات  مغطللاة البللالور ومللواة البللالور(

امقتين . وكلل الف يضلم عل   ملن الرتلب وكلل رتبلة تضلم عل   ملن العوائلل وكلل عائملة تضلم عل   ملن اال،نلاس 
ن وكل ،نس يضم ع   من االنواع وع  يقسم النوع إلم تحت أنواع . وان لكل نبات اسم عمملي يتكلون ملن مقطعلي

: اسم ال،نس ويب أ بحرف كبير واسم النوع يتبعو الانف المزروع أحيانًا والحرف األول ملن العلالم القلائم بالتقسليم 
.oleracea B ( والتلي تضلم عل ة أنلواع محالولية مثلل الميانلة  oleracea Brassicaوبحلروف التينيلة مثلل  

Capitata arvوع محالولي واحل  ولكلن تختملف الي الفة ( والانف المحاولي يضم م،موعة نباتات تنتمي لنل
( ىي التسمية ال ولية لمانف المحاولي حمت Cultivarأو أكثر مميزة بينما تتماثل اي بقية الافات . وكممة  

 يم النباتي مزايا منيا : سولمتق( الال  يطمق عمم الانف النباتي . Varietyمحل  
 ع وامكانية التي،ين معيا . سيولة التعرف عمم  ر،ة القرابة الوراثية بين االنوا .1
 سيولة توحي  العمميات الزراعية لنباتات الفايمة الواح ة .  .2

 واللك لتشابو بالورىا .  وسيولة تح ي  عممية الزراعة المناسب .3

يللة مثللل نباتللات ئيم اللان بعللض محاالليل العائمللة الواحلل ة تختمللف اللي احتيا،اتيللا البيسللأمللا عيللوب ىللالا التق
لباالن،انية اان نباتاتيا تختمف اي ى ف زراعتيا  الثمار أم ال رنات بالنسبة لمطماطة والفمفل العائمة البقولية . أما ا

 اي الحالة األولم ... والبطاطا اي الحالة الثانية( . مما يؤ   إلم اختدف طريقة زراعتيا . 
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 . التقسيم الزراعي  2
 ويشمل ىالا التقسيم :  

 .وىو من ابسط أنواع التقسيم ولكنو ع يم الفائ ة من ناحية حسب ال،زء المستخ م اي االستيدك :  -أ 

 الحنطة 
 الن نباتات الم،موعة الواح ة تختمف اي حا،اتيا الحرارية وعممياتيا الزراعية تمثل : 

  خضر ،الرية تؤكل ،لالورىا سلواء كانلت عا يلة مثلل ا،لل الحالان   أو مت رنلة مثلل البطاطلا الحملوة أو
 األبيض والشون ر والف،ل والشمغم وبعض ااناف البق ونس . متضخمة مثل ال،زر وال،زر 

 ركس( حيللث تؤكللل السلليقان اليوائيللة   أو مثللل البطاطللا سللبخضللر سللاعية تؤكللل سلليقانيا مثللل اليميللون  اال
 حيث تؤكل سيقانيا المتحورة إلم  رنات . أو القمقاس الال  تحور ساعو إلم عمقاسة . 

 لميانة وليانة بروكسل والرشا  والسلمق والسلبانغ والخلس والكلراس خضر ورعية تؤكل أوراعيا مثل الف،ل وا
 الورعي والبال األخضر والكراث . 

  )البروكمي و خضر زىرية تؤكل ازىارىا مثل الخرشوف والقرنابيط  القرص الزىر  عبل تفتح االزىار 

 زنللة مكونللة خضللر باللمية تؤكللل اباللاليا مثللل الباللل االعتيللا   الللال  تتضللخم عواعلل  االوراق لتكللون خا
البامة كما اي البال والشالوت والشيف . أو تضخم البلراعم االبطيلة المو،لو ة الي عواعل  االوراق كملا 

 اي الثوم . 

  . خضر تؤكل اعناق االوراق كما اي الكراس المعنق والروبارب 

  . خضر تؤكل براعميا الخضرية مثل ليانة بروكسل والثوم 

 لطماطلة والرعلي والبطليا والقلرع العسلمي والفمفلل   أو ثملار  يلر خضر ثمرية تؤكل ثمارىا ناض،ة مثل ا
 ناض،ة مثل الخيار والباالن،ان والباميا وعرع كوسة والموبيا والبزاليا الخضراء . 

  خضر بالرية تؤكل بالورىا ناض،ة كما اي البقوليات أو  ير ناض،ة كملا الي البقوليلات الخضلراء واللالرة
 الحموة . 

 

 راعة : تقسم الخضروات تبعًا لموعد الزراعة إلى : التقسيم حسب موعد الز  -ب 

: تللزرع اللي أواخللر الالليف أو ب ايللة الخريللف لتعطللي انتا،يللا اللي الشللتاء مثللل الخضللر  خضاار وااتوية .1
الورعيللة  ليانللة   خللس   رشللا    سللمق   سللبانغ   باللل اخضللر( والقرنللابيط وال،للزر والشللون ر والشللمغم 

 والف،ل . 
التي تزرع اي الخريف خدل شير تشرين أول وثلاني لتعطلي انتلاج  وتشمل الخضر خضر ربيعية مبكرة .2

 اي ب اية الربيع كالبزاليا . 

خضلر اليفية تلزرع اللي الربيلع بعل  زوال خطلر االن،مللا  لتعطلي ثملار الي الالليف مثلل الخيلار والرعللي  .3
 والبطيا والباميا وااللمازة والالرة الحموة . 

تعطللي انتللاج اللي الخريللف مثللل الخيللار والطماطللة تللزرع اللي الالليف خللدل تمللوز و ب ل خضاار خريفيااة .4
 والبطاطة الخريفية . 

واييللا يعتملل  عمللم اتللرة توا،لل  النبللات بالحقللل  طللول عمللره( وىنللا أمللا ان  التقساايم حسااب دورة الحياااة : -ج 
تكون حولية  تكمل  ورة حياتيا اي موسم أو حول واح ( أو ثنائيلة الحلول تكملل  ورة حياتيلا الي حلولين 

موسللم النملو األول اال،للزاء المسللتخ مة اللي االسللتيدك والي موسللم النمللو الثللاني تعطللي حيلث تعطللي اللي 
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االزىلللار والبلللالور . أو الخضلللر المعملللرة وىلللي التلللي تعملللر الكثلللر ملللن حلللولين مثلللل اليميلللون والخرشلللوف 
والنعنلللاع والزعتلللر وبالللل الشللليف . وىنلللاك بعلللض الشلللواال الللي ىلللالا التقسللليم الللبعض النباتلللات االسلللتوائية 

المي يمكللن ان تكلون ىنللا حوليلة ولكلن اللي موطنيلا أو لللو تلوارت ليلا ظللروف مثاليلة تتحللول الملوطن اال
إلللم معمللرة مثللل الباالن،للان والفمفللل والطماطللة . كمللا يمكللن  اللع بعللض نباتللات ثنائيللة الحللول إلللم نباتللات 
حوليللة عنللل  تعرضللليا اللي مراحلللل نموىلللا األوللللم إلللم  ر،لللات حلللرارة منخفضللة كاايلللة لمتييئلللة لدزىلللار .. 

 وباستخ ام منظمات النمو . ا

 حسب طرائق الزراعة والعمميات الزراعية المطموبة لمنبات( وىنا توضع م،موعلة  التقسيم البايولوجي : -د 
النباتات التي تتشابو اي احتيا،اتيا البيئية وخواايا البيولو،ية والعمميات الزراعية المطموبة ليا ... الي 

 م،موعة واح ة كما يمي : 

 ية : وتشمل الميانة والقرنابيط وليانة بروكسل والبروكولي والكمم . الخضر الميان 
  . الخضر ال،الرية : وتشمل ،زر المائ ة والشون ر والشمغم والف،ل وا،ل الحاان وال،زر األبيض 

  . الخضر البامية : وتشمل البال والثوم والكراث والشالوت والشيف 

  والكلللراس والبقللل ونس اللللورعي والبالللل األخضلللر الخضلللر الورعيلللة : وتشلللمل خضلللر السلللمطة مثلللل الخلللس
 والشيكوريا والين باء والكزبرة وخضر الطبا مثل السمق والسبانغ والخيار . 

 الخضر الثمرية : وتقسم إلى :  -ه 

  . الخضر البقولية : وتشمل الفااوليا والبزاليا والباعدء والموبيا 
 والبار  والحار .  الخضر الباالن،انية : وتشمل الطماطة والباالن،ان والفمفل 

  . الخضر القرعية : وتشمل البطيا والرعي والخيار وعرع كوسة والقرع العسمي والقرع العناكي 

  . الخضر ال رنية : وتشمل البطاطا العا ية والبطاطا الحموة وااللمازة 

  مع  يرىما . الخضر الباميا والالرة الحموة : وىما يتماثدن تقريبًا اي احتيا،اتيما ولكن ال يتشابيان 

  . الخضر المعمرة : وتشمل اليميون والخرشوف والقمقاس والنعناع 

 
 االسم العلمي االسم االوكليضي اسم الخضش بالعشبي اسم العائلت

 اٌؼبئٍخ اٌّشوجخ

Compositeae 

 اٌخظ

 إٌٙذثبء

 اٌخششٛف

 ا٨ٌّبصح

 اٌخظ اٌّشششش

 اٌش١ىٛس٠ب

Lettuce 

Endivie 

Artichoke 

Jerusalem artichoke 

Curted 

Chieory 

Lactuea sativa L. 

Chicorium indivia L. 

Cynara scolimus L. 

Helianthus tuberosus L. 

Lactuca sativa var.crispe 

Chicorium intybus L. 

 اٌؼبئٍخ اٌض٠ضف١ٔٛخ

Tiliaceae 

 .Jew's mallow Chorchorus olitarius L اٌٍّٛخ١خ

 اٌؼبئٍخ اٌؼ١ٍم١خ

Convolvulacea 

 .Sweet potato Ipomea batatus L اٌجطبؽب اٌؾٍٛح

 اٌؼبئٍخ اٌمشػ١خ

Cucurbitaceae 

 اٌخ١بس

 اٌجط١خ

 اٌشلٟ

 اٌمضبء

 اٌمشع اٌؼغٍٟ

 اٌمشع اٌؼٕبوٟ

 اٌمشع ٩ِ اؽّذ

Cucumber 

Musk melon 

Watermelon 

Snake melon 

Pumpkin 

Bouttle grounde 

Summer squash 

Cucumis sativus L. 

Cucumis melo L. 

Citrullus lanatus L. 

Cucumis melo var flexuosus 

Cucurbita maxima 

Lagenaria siceraria 

Cucurbita pepo 
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 Sponge gourd Luffa cylindrical ا١ٌٍف ) اٌمشع ا١ٌٍفٟ (

 اٌؼبئٍخ اٌظ١ٍج١خ

Cruciferae 

 اٌٍٙبٔخ

 اٌٍٙبٔخ اٌظ١ٕ١خ

 اٌمشٔبث١ؾ

 اٌجشٚوٍٟ

 ٌٙبٔخ ثشٚوغً

 اٌىٍُ

 ٍغُاٌش

 اٌفغً

 اٌغشع١ش

Cabbage 

Cabbage  Chinase 

Cauliflower 

Broccli 

Brussels sprouts 

Kohlrabi 

Turnip 

Radish 

Roquete 

Brassica oleraceae var capitata 

B. pekinensis 

B. oleraceae var. botrytis 

B. O. var. italic 

B. O. var. gemmifera 

B. O. var. gonyloides 

B. rapa 

Raphanus saitvus 

Eruca sativa 

 

 بعض اسماء الخضشواث العشبيت واالوكليضيت والعلميت

 Monocoty ledoneae رواث الفلقت الواحذة  -1

 االسم العلمي االسم االوكليضي اسم وباث الخضش العشبي العائلت

 اٌؼبئٍخ إٌشعغ١خ

Amaryllidaceae 

 اٌجظً

 اٌضَٛ

 اٌىشاس

 اٌشبٌٛد

 ثظً ١ٍ٠ٚش

 ثظً ش١ف

Onion 

Garlic 

Leek 

Shallot Onion 

Welch Onion 

Chives Onion 

Allium cepa L. 

Allium sativum L. 

Allium porrum L. 

Allium cepa var ascalonicum L. 

A . fistulosum L. 

A . schenoprasum L. 

 اٌؼبئٍخ اٌضٔجم١خ

Lillaceae 

 .Asparagus Asparagus officialis L ا١ٌٍْٙٛ ) ا٨عجشوظ (

 اٌؼبئٍخ اٌمٍمبع١خ

Araceae 

 اٌمٍمبط اٌّظشٞ

 اٌمٍمبط ا٨ِش٠ىٟ

Taro 

Dasheen 

Colocacia antiquorum 

Colocacia esculenta 

 اٌؼبئٍخ إٌغ١ٍ١خ

Gramineae 

 Sweet corn Zea mays var rugosa اٌزسح اٌغىش٠خ )اٌزسح اٌؾٍٛح (

 ػبئٍخ ا١ٌبَ

Discoraceae 

 ا١ٌبَ

ِٓ اعً ٔجبد ػشجٟ ِؼّش ٠ضسع 

عزٚسٖ اٌذس١ٔخ ٠زىبصش ثٛاعطخ 

اٌغبق اٌمشط١خ اٚ اٌغزٚس 

اٌذس١ٔخ اٌظغ١شح ٚ٘ٛ ِظذس 

غزائٟ فٟ إٌّبؽك ا٨عزٛائ١خ 

٠ٚغزؼًّ وّب رغزؼًّ دسٔبد 

 اٌجطبؽب

Yam Discorea batatus 

 اٌؼبئٍخ اٌضٔغجبس٠خ

Zingiberaceae 

 اٌضٔغج١ً

 اٌىشوُ

Ginger 

Curcuma 

Zingiber officinale 

Curcuma longa L. 

 

رواث الفلقتيه  -2  Dicoty ledoneae  :  

 االسم العلمي االسم االوكليضي اسم وباث الخضش العشبي اسم العائلت

 اٌؼبئٍخ اٌجبرٔغب١ٔخ

Solanaceae 

 اٌطّبؽخ

 اٌفٍفً

 اٌجبرٔغبْ

 اٌجطبؽب

Tomato 

Pepper 

Eggplant 

Potato 

Lycopersicum esculentum 

Capsicum annum L. 

Solanum melongena L. 

Solanum tuberosum L. 

 اٌؼبئٍخ اٌخجبص٠خ

Malvaceae 

 اٌجب١ِب

 اٌخجبص

Okra 

Mallow 

Abelmoschus esculentus 

Althaea officinalis 

 اٌؼبئٍخ اٌشِشا١ِخ

Chenopodiaceae 

 اٌغجبٔخ

 اٌشٛٔزس

 اٌغٍك

Spinach 

Table beet 

Chard 

Spinscia oleracea L. 

Bata vulgaris 

Beta cicla 

 Spearmint Mintha virdis إٌؼٕبع اٌؼبئٍخ اٌشف٠ٛخ
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Lamiaceae ْاٌش٠ؾب Basil Ocimum basilicum 

 اٌؼبئٍخ اٌخ١ّ١خ

Umbeliferae 

 اٌغضس

 اٌىشفظ

 اٌىضثشح

 اٌشجٕذ

 ؽجخ ؽٍٛح

 عضس اث١غ

Carrot 

Celery 

Coriander 

Dill 

Fennel 

Parsnip 

 

Daucus Carota L. 

ApiumGRAVEOLENS L. 

Coriandrum sativum L. 

Anethum graveolens 

Foniculum vulgare 

Pastinaca sativa 

 اٌؼبئٍخ اٌجم١ٌٛخ

Leguminoseae 

 اٌجبل٩ء

 اٌجضا١ٌب

 اٌفبط١ٌٛب

 اٌفبط١ٌٛب ١ٌّب

 ٌٛث١ب ػبد٠خ

 ٌٛث١ب عٛدا١ٔخ

 ٌٛث١ب ١ٔٛ١ٍ٘خ

Broad beans 

Pea 

snap bean 

Lima bean 

Cowpea 

Catiang 

Aspargus bean 

Vicia faba 

Pisum sativum 

Phaseolus vulgaris 

Phaseolus lunatus 

Vigna unguiculata 
Vigna cylindrical L. 

Vigna unguiculata  ssp. 

sesquipedalis 

 اٌؼبئٍخ اٌشع١ٍخ

Potulaceae 

 Purslane Portulaca oleraceae اٌجشث١ٓ

 
 :الوتل 

لبلللالور الحاويلللة عملللم ،نلللين ،نسلللي ناضلللج حلللي . ا مللب الخضلللروات تتكلللاثر تكلللاثرًا ،نسللليًا علللن طريلللق ا 
. البلالور تلزرع  البلًا الي  سليوبعضيا اآلخر تتكاثر خضريًا عن طريق أ  ،زء ملن النبلات عل ا ،نلين البلالرة ال،ن

المشللتل اللي احللواض مؤعتللة  اخللل البيللوت الز،ا،يللة أو البيللوت الحللارة أو حتللم اللي الحقللل بعلل ىا تنقللل إلللم الحقللل 
قل الشتدت من المحل المؤعت إلم المحل المست يم تسمم  الشتل( . وأحيانًا تلزرع البلالور المست يم . وان عممية ن

( حتلم نضلمن عل م تخمخلل ال،لالور أو تقطعيلا عنل  النقلل Jiffyوبع  االنبات تنقل إلم سنا ين ورعية الغيرة أو  
 لمحقل المست يم النيا تزرع مع السن انة . 

ب ان تكون الرطوبة بالحقل مدئمة وبع  الزراعة تلتم عمميلة اللر  وعن  نقل الشتدت لمحقل المست يم ي، 
 مباشرة . ويفضل الشتل مساًء واللك لت،نب حرارة النيار المرتفعة . 

 
 :فوائد عممية الوتل 

االعتاا  اي استغدل األرض : إالا كان المشتل بالحقل اانو يشغل مساحة عميملة ويمكلن اسلتغدل بلاعي  .1
الا كلللان المشللتل الللي منشلللةت الزراعلللة المحميلللة الللان  األرض لمحاللول ثلللاني مللل ة الشللليرين بالمشلللتل . وان

 ،ميع األرض يمكن استغدليا . 
التبكير اي موع  الزراعة : اي كثير من االحيان ال يمكلن التبكيلر بزراعلة البلالور بالحقلل الن الظلروف  .2

ملة حيلث تنقلل شلتدت ال،وية  ير مدئمة ولاللك تزرع البالور اي منشلةت الزراعلة وبتلواير ظلروف مدئ
بعمر شيرين وباللك نكون ع  بكرنا باالنتاج عياسًا بالزراعة المباشرة بالحقل اي نفلس وعلت نقلل الشلتدت 

 . 

االعتاا  اي التقاو  : عن  الزراعة مباشرة بالحقل نضع أكثر ملن بلالرة بلال،وة أملا الي المشلتل الان كلل  .3
 وىالا ميم اي حالة البالور الي،ينة  الية الثمن . الشتدت النات،ة ننقميا وباللك ال نفق  من البالور 
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سلليولة العنايللة بالشللتدت : الن الشللتدت اللي مسللاحة اللغيرة اللان العنايللة بيللا وخلل متيا اسلليل ممللا لللو  .4
 كانت موزعة عمم كل الحقل . 

 الحاول عمم نباتات مت،انسة الننا ننتخب الشتدت الكبيرة وننقميا لمحقل المست يم .  .5
  :تل عيوب عممية الو

 تكاليفيا أكثر نتي،ة استغدل منشةت الزراعة المحمية اضااة إلم تكاليف النقل .  .1
 اعوبة نقل الشتدت إلم محدت بعي ة .  .2

 احتمال نقميا لدمراض معيا من المشتل إالا لم تتخال إ،راءات احيحة .  .3

ل تفللرع ال،للالور ... أو ل وىنللا أمللا ننقميللا اللي مرحمللة األوراق الفمقيللة عبللتليسللت كللل النباتللات تتحمللل الشلل .4
 ( وتزرع مع ،الورىا كاممة . Jiffyننقميا إلم سنا ين أو  

 :مواكل إنتاج الخضروات في العراق 
 ىناك معوعات كثيرة اي انتاج الخضروات اي العراق منيا :  

انخفاض االنتا،ية : حيث ن،ل  ان معل ل انتا،يلة وحل ة المسلاحة اعلل بكثيلر مملا الي الل ول الم،لاورة أو  .1
 ل االنتاج العالمي واسبابو ع ي ة منيا عوامل بيئية ومنيا عوامل انية من حيث ،يل الفلدح بطريقلة مع

 زراعة وخ مة المحاول . 
عسللاوة الظللروف ال،ويللة مللن ناحيللة اخللتدف الميللل والنيللار والالليف والشللتاء . وىنللا يمكللن تداللي الحالللة  .2

لموع  المح   أ  التبكير اي اعل ا  الشلتدت بتوعيت الزراعة بشكل احيح واع ا   ايات بالمشتل عبل ا
 . 

علل م انتظللام التسللويق وب ائيتللو حيللث ان الحااللدت تتللأثر بسللرعة اثنللاء النقللل لعلل م و،للو  وسللائل النقللل  .3
المبلللر ة وكلللاللك عللل م و،لللو  الاللليغة المدئملللة ملللن التعبئلللة أو انعللل ام العبلللوات احيانلللًا ... كلللاللك سللليطرة 

الكبير بين سعر البيع من الفدح وسعر الشراء من المستيمك لاالح المربين عمم السوق وو،و  الفارق 
 المرابين والوسطاء . 

 عمة زراعة الخضر اي بعض المناطق وع م االعبال عمييا .  .4

 عمة خبرة الفدح العراعي واعوبة اعناعو بالتطور العممي الح يث اي ىالا الم،ال .  .5

 لزراعي . ع م و،و  المنااسة الاحيحة وضعف  ور االرشا  ا .6

 و،و  مشاكل عامة من التممح ور اءة عنوات الر  والبزل وارتفاع تكاليف العمل .  .7

 ومن اجل االرتقاء بانتاج الخضروات في العراق البد من : 
 تقوية ،ياز االرشا  الزراعي ووعاية المزروعات لتتمكن من تأ ية الخ مة المطموبة لممزارعين .  .1
 ة ال،ي ة وباسعار مناسبة . تأمين البالور المحسنة واالسم  .2

 تواير المكائن الزراعية .  .3

تحسلين عمميلات تسلويق وتل اول الحاالدت النباتيلة وتلأمين علدو  نظاميلة ووسلائل نقلل مبلر  والعبللوات  .4
 المختمفة لكل محاول . 

تللأمين عنللوات ر  وبللزل نظاميللة تخفللض مللن كمفللة االنتللاج وتزيلل  مللن االنتا،يللة الزراعيللة واللللك لتحسللين  .5
 التربة من ،ية وع م الحا،ة إلم وعو  تشغيل مضخات من ،ية أخر  .  خواص

 اتباع الطرق الح يثة اي مكااحة االمراض والحشرات واال  ال .  .6

 ال،ني اي الموع  المح   .  .7
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 المنوآت الكزمة لزراعة ووتل واقممة الخضروات 
ل معللين مثللل ارتفللاع الحللرارة أو يم،للأ المللزارع إلللم ت،للاوز الظللروف البيئيللة  يللر المناسللبة لزراعللة محاللو  

انخفاضليا أو االضللاءة اللي منللاطق أخلر  مللن العللالم .. حيللث يلتم تييللأة شللتدت الخضللر الي أمللاكن خااللة لحللين 
تللللوار الظللللروف الخار،يللللة المدئمللللة وان ىللللاله األمللللاكن أو المنشللللةت ىللللي الظمللللو الخشللللبية أو السللللمكية   البيللللوت 

لواطئللة   البيللوت الحللارة ... وان اائلل ة ىللاله المنشللةت تكمللن بعلل ة نقللاط البدسللتيكية   البيللوت الز،ا،يللة   االنفللاق ا
 منيا : 
اطالة اترة نمو وتوا،  النبات بالحقل وبالتالي زيا ة اتلرة انتا،لو ملثًد إالا كلان الاليف عالير يلتم اعل ا   .1

 شير .  2-1شير لمحقل انكون بكرنا باالنتاج اترة ال تقل عن  2-1شتدت تنقل بع  
من محاول واح  الي األرض الي وعلت واحل  الن الشلتدت التلي تكفلي لزراعلة  ونلم يمكلن  زراعة أكثر .2

واسللتغدل األرض اللي ىللاله الشلليرين النتللاج محاللول سللريع النمللو والحااللل مثللل  2م100زراعتيللا اللي 
 المحاايل الورعية . 

 حماية الشتدت من الظروف  ير المدئمة لمنمو .  .3

اسليل واعلل كمفلة لحلين  2م100رة الشتدت الي  ونلم تكلون اإ ارة الي تقميل عمميات الخ مة ب اًل من ا ا .4
 زراعتيا . 

 زيا ة الحاال والتبكير ايو .  .5

 سيولة ا،راء عممية انتخاب لمشتدت اي المشتل .  .6
 وآت : نومن ىذه الم

 :الظمو الخوبية 
ة عنلل  ا،للراء والغللرض منيللا حمايللة الشللتدت مللن حللرارة الالليف المحرعللة واشللعة الشللمس المباشللرة خاالل 

 عممية الشتل . 
 2/3أو  1/3سلم وتعطلي ظلل يقل ر بلل240-210سم وارتفاعيا 5والظمو تتكون من شرائح خشب بعرض  

( تسلمح Saran Fabricتبعًا لنوع النبات وي ىن الخشب ب ىان اخضر المون . وىناك ظمل سلمكية منسلو،ة ملن  
وزن  اخلف( تسلتعمل للنفس الغلرض وىلي Poly Propylene Fabric،لزء ملن اشلعة الشلمس   وىنلاك  ح،لب ب

 ( . Saranمن الل 
 

 :البيوت الزجاجية 
حيللث يسللتخ م الز،للاج لمسللماح الشللعة الشللمس باللل خول ولكللن حمايللة النبللات مللن الريللاح وامكانيللة ا،للراء  

وت الت ائة والتبري  أو حتم ح،ب ،زء من اشعة الشمس بطدء الز،لاج ملن الخلارج وان الفائل ة األساسلية ملن البيل
 الز،ا،ية ىي : 

 سيولة السيطرة عمم  ر،ة الحرارة  اخل البيت .  .1
 سيولة السيطرة عمم التيوية والرطوبة النسبية  اخل البيت .  .2

 سيولة ا،راء عمميات الخ مة .  .3

ختمفة من البيوت الز،ا،ية من حيلث الشلكل والح،لم وطبيعلة السليطرة عملم الظلروف البيئيلة  ليلًا أو م وىناك أنواع
... واي كل االحوال ي،ب ان يحو  البيت الز،ا،ي اتحلات تيويلة كملا ان الت ائلة تلتم علن طريلق البخلار    ي وياً 

أو المللاء الحللار أو أ  وسلليمة أخللر  مللع و،للو  مللراوح لتحريللك اليللواء  اخللل البيللت . واللي الالليف يللزو  بمبللر ات 
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لتيلا عنل  انتفلاء الحا،لة إلييلا الي ب ايلة ىواء مع طدء السطح الخلار،ي لمبيلت بملا ة النلورة  طبقلة خفيفلة يمكلن ازا
 الشتاء( . 

 البيوت البكستيكية 
شللاع اسللتخ اميا أخيللرًا لسلليولة ا،راءىللا وسلليولة نقميللا ورخللص ثمنيللا ولكللن المشللكمة اييللا ان البدسللتك  

يللاف يتمللف اللي الالليف ولللاللك يحنللاج إلللم تبلل يميا سللنويًا أو كللل سللنتين عنلل  العنايللة بيللا وحاليللًا يمكللن اسللتعمال ال
 الز،اج بشكل افائح امبة ولكنيا تح،ب ،زء من الضوء وسعرىا مرتفع 

 البيوت الحارة 
وتسللتعمل النتللاج الشللتدت اقللط وخااللة شللتدت الطماطللة والباالن،للان والفمفللل والبيللوت الحللارة عللا ة مللا  

شلعة الشلمس وان تكون عريبة من مباني المزرعة وماا ر المياه و يلر معرضلة لتيلارات اليلواء البلار ة وموا،يلة ال
الا للم تتلوار ىلاله يبنلم ،ل ار  تكون محمية من ال،انب اآلخر بتل أو حائط أو مبنم أو ما ات رياح أو اسلي،ة وان

سلم . ويمكللن ت ائللة البيلوت الحللارة عللن طريلق الكيربللاء أو اسللتعمال 150ليلا مللن ال،انللب الشلمالي الغربللي بارتفللاع 
 لحيواني .اة أو استخ ام السما  االماء الحار بانابيب خا

 البيوت الباردة 
النباتلللات المزروعلللة الللي البيلللوت الز،ا،يلللة أو  تييئلللةوتسلللتعمل لزراعلللة النباتلللات الللي أوائلللل الربيلللع ... ول 

بعللض الخضللر الورعيللة مثللل الخللس والمعلل نوس .  إنتللاجبو النباتللات التللي زرعللت بللالخريف أو االبدسللتيكية أو تشلل
 زو ة بما ر حرار  ع ا حرارة الشمس . وىي مشابية لمبيوت الحارة ع ا كونيا  ير م

 تعاريف 
 ىي النسبة المئوية بالوزن لمبالور المطابقة لمانف نسبة إلم الوزن الكمي لمعينة .  نسبة نقاوة البذور :

والشوائب والحام والتراب نسبة إللم اللوزن  واأل  الىي النسبة المئوية بالوزن لبالور الحشائش  نسبة الووائب :
 .  الكمي لمعينة

ىي النسبة المئوية بالع   لمبالور النقية التي تعطلي بلا رات طبيعيلة سلميمة الي ظلروف مثملم والي  نسبة االنبات :
 م ة معينة . 

ىي النسبة المئوية لمبالور التي تنبت اي الظروف المثمم لدنبلات بالرف النظلر علن المل ة  القدرة عمى االنبات :
 التي تنبت اييا . 

% 50ع ل خلروج البلا رات بالنسلبة لوحل ة اللزمن . وتقلاس بعل   األيلام الدزملة لكلي تظيلر ىي مسرعة االنبات : 
 من ع   النباتات اوق سطح التربة . 

 نسبة االنبات . × ىي نسبة النقاوة  القيمة الزراعية لمبذور :
 

 حساب ع   النباتات اي وح ة المساحة : 
  2م10000 ونم =  4    اليكتار =    2م2500ال ونم =  

 
 ع   النباتات بال ونم = لللللللللللللللللللل 

 
 
 

 المساحة التي يشغميا النبات الواح   

 مساحة ال ونم 
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 م 10× م 10رس لغح   ع   النباتات التي تحتا،يا الزراعة  ونم واح  إالا عممت ان مسااة ا مثال :
 رس لغع   النباتات = المساحة / مساحة ا الحل :

 
 = للللللللللل                     

 
 

% ونسلبة 80تي تحتا،يلا لزراعلة  ونلم ملن البزاليلا إالا عمملت ان نسلبة انبلات العينلة ما وزن البالور ال مثال آخر :
بللالرة  2500بللال،وة . وان كللل  بللالره واحلل ه  سللم ويوضللع20×50 بأبعللا % وزراعتيللا 90نقاوتيللا 

 تزن كغم واح  ؟ 
  2م0.10م = 0.5× م 0.2الحل : المساحة التي يشغميا النبات = 

 
 لللللل ع   النباتات بال ونم = ل 

 
 بالرة نقية  25000نبات نحال عمييا من  25000=                           

 كغم بالور نقية نحتاج .  10لللللللل =  
 منخفضة لاللك نستخرج القيمة الزراعية لمبالور =  إنباتياولكن البالور المو،و ة  ير نقية ونسبة  

 
 مقموب القيمة الزراعي × ،يا = البالور النقية % وعميو اان وزن البالور التي تحتا72للللللللل = 

 
 كغم نحتاج .  13.900لللللل = ×  10=  

10  ×10    

2500   

     2م2500

     2م0.1 

25000 

2500 

80×90 
100 

72 

100 


