
إعداد وتداول المحاصيل: مقرر

المحاصيلقسم-الرابعةالفرقةلطالب•

عبدالغنىمحمد|دكتور:المحاضراسم•



محاصيل الزيوت  Oil Crops

يةالحقلالمحاصيلمنمجموعةبانهاالزيوتمحاصيلتعرف•

بيناميتراوحوالذىالزيتمنعاليةنسبةعلىبذورهاتحتوى

السودانىوالفولالسمسمفى%55حوالىالىالقطنفى20%

.والخروع

اصيلمحومنها.مختلفةنباتيةلعائالتالمحاصيلهذهوتنتمى•

لىعالحصولاجلمنأساساوتزرع.شتويةومحاصيلصيفيه

.الزيت



:العائالت التى تنتمى لها محاصيل الزيوت 

.صويا العائلة البقولية وتضم كال من الفول السودانى وفول ال

.العائلة المركبة وتضم عباد الشمس والقرطم 

.العائلة السمسمية ويتبعها محصول السمسم 

.العائلة السوسبية ويتبعها الخروع 

.العائلة الصليبية وتضم الكانوال 

.ج ثانوى ويعتبر الزيت منه منت. العائلة الخبازية وتضم القطن 

ج ثانوىالعائلة الكتانية وتضم الكتان ويعتبر الزيت منه منت



ةنسبة الزيت ببذور المحاصيل الزيتي



السمسم  Sesame

الرتفاعوذلكالهامةالزيتيةالمحاصيلمنالمحصولهذايعتبر❑

كذلك،%50-45بينماتتراوحوالتيببذورهالزيتنسبة

علىوتحتوى(%25-20)البروتينمنعاليةنسبةعلىتحتوى

.)%15-10(الكربوهيدراتمنمعقولةنسبة



طرز السمسم❑

:عدد الثمار فى إبط كل ورقة : أوال •

احدةو(ثمرة)كبسولةبوجودوتتميز:الكبسوالتأحاديةطرز

ذوالحجمةكبيرالبذور،الحجمكبيرةالكبسوالت،ورقةكلابطفى

صفاتبالزيتمنتجاتتتميزكما.عاليةوجودةعاليزيتيمحتوى

.عاليةجوده

ورقةلكأبطفىكبسوالتثالثيوجد:الكبسوالتثالثيةطرز

لتينالكبسوخاصة،األولالطرازمناصغرالكبسوالتحجمولكن

الطرازمنأقلزيتيمحتوىذوالحجمصغيرةالبذور،الجانبيتين

.السابق

يقسم السمسم إلى طرز مختلفة تبعا لالعتبارات االتية



(الكبسوالت)تفتح او عدم تفتح الثمار : ثانيا 

عندبذورالوانتثارالثماربتفتحالطرزهذهوتتميز:الثمارمتفتحةطرز

الميعادعنالحصادفيالتأخيرعندفانهوبالتاليالنباتاتوجفافالنضج

سوفككذلالبذورمنكبيرةكميةلفقدنتيجةالمحصوليقلسوفالمناسب

نسبةبهيكونالبذورمنالنباتعلىالمتبقيانحيثالزيتنسبةتنخفض

فيهاليدخالتىالمنتجاتصفاتعلىذلكيؤثروسوفالزيتمنمنخفضة

.والبذورالزيت

النضجدعنالثمارتفتحبعدمالنباتاتوتتميز:الثمارمتفتحةغيرطرز

خطوةيفالبذورعلىللحصولميكانيكياحصادهايتموبالتالي،والجفاف

البذورمنجودةاقلتكونقدالناتجةالبذورولكن.الكومباينباستخدامواحدة

ينتجمماادالحصآلةفىالميكانيكيةلألضرارتتعرضحيثالسابقالطرازفى

.منهالناتجةالمنتجاتجودةوتقليلالزيتتزنخعنه



:حجم ووزن البذور: ثالثا❑

يتالزنسبةوزيادةالوزنبزيادةوتتميز:الحجمكبيرةبذورذاتطرز

نسبةوانخفاض

.الجودةعاليةمنتجاتوتعطي،االلياف

ةنسببنقصتتميزالطرزوهذه:والوزنالحجمصغيرةبذورذاتطرز

.الجودةةمنخفضمنتجاتإنتاجفىتستخدموعادةاألليافنسبةوزيادةالزيت

:لون البذور : رابعا

سوداء وتوجد طرز ذات الوان بيضاء و. تتميز بذور السمسم بألوانها المختلفة

ويعتبر كل طراز من هذه الطرز له . ورمادية وصفراء وغيرها من االلوان 

.استخدامات خاصة 



الفول السودانى  Peanut

تتميزيوالتالبقوليةالزيتيةالمحاصيلأهممنالسودانيالفول❑

كما(%55–47)الزيتمنعاليةنسبةعلىباحتوئهابذوره

والفيتامينات(%35-25)البروتينمنعاليةنسبةعليتحتوى

(%20–15)الكربوهيدراتمنعاليةنسبةوكذلك

غيرومباشربشكليستخدمهامغذاءالسودانيالفوليعتبر

أهمومن.جداعديدةأغراضفىاستخدامهعنفضالهذامباشر

السودانيالفولزبدمنتجاته



:حصاد الفول السودانى وعالقته بصفات الجودة❑
隆

حوالىعدبحصادهويتمومايوأبريلشهرىفىصيفىكمحصولالسودانىالفوليزرع❑

.الطرزبعضفيذلكعنيتأخروقديوما102

:النضجعالماتأهم

.األرضمنالنباتاتاقتالعسهولة

.النباتأوراقباقيواصفرارالسفليةاألوراقجفاف

.األزهارمنالنباتاتوخلومعظمهاوجفافالهوائية(اإلبر)المشاجبعددقلة

.بالصنفالخاصالداكناللونالىالفاتحاللونمنالثمارلونتحول

.الخارجيالسطحعلىبارزةتعريقاتوظهورالثمارقشرةصالبة

الخاصاللونإلىوالبذورالثمارلونوتحولووزنهاحجمهاوكبربالبذورالثمارامتالء

.بالصنف

.الزيتنسبةخاصةأقصاهاإلىالبذرةمكوناتوصول



سم(10–3)التربةسطحتحتثمارهالسودانىالفولينتج❑

:مثلالعواملمنبكثيروالبذورالثمارجودةصفاتتتأثر•

منالثمارفصلطرق،الحصادميعاد،الحصادوطرق،الطرز•

،تقشيرالطرق،والبذوروالثمارالنباتاتتجفيفطرق،النباتات

البذورتبيضطرقوكذلك



:طرز الفول السودانى وعالقتها بصفات الجودة: أوال ❑

ودانىالسالفولطرزباختالفوالبذورالثمارجودةصفاتتتأثر

Erectالقائمةفالطرز typesالمتجانسةالثمارمنقليلةأعداداتنتج

هذاويؤدىالبذور،ولونحجموكذلكالثمارلونووالوزنالحجمفى

.معينةأغراضفىاستخدامهاعندالجودةصفاترفعالىالتجانس

Prostrateالمفترشةالطرزتنتجحينفى typesمنكبيرةأعدادا

اللونىفوربماالبذوروحجموالحجمالشكلفىالمتجانسةغيرالثمار

رالتأثيإليالتجانسعدمويؤدىالبذورعددفىالثمارتختلفكما،

.االستخدامنوعوكذلك،لمنتجاتهاالجودةونوعالزيتنسبةعلى



فصل الثمار من النباتات: ثانيا ❑

.التربةداخلثمارهيعطيالسودانيالفول•

علياألزهارموقعوكذلكبهاتجريالتيالخدمةومديالتربة•

لعمليةاهذهفيتؤثرالتيالعواملمنوغيرهاالصنفوكذلكالنبات

،ليةالكرببالحواملتسميخيوططريقعنمرتبطةتكونالثمار•

بالطريقةكانسواءالنباتاتوتقليعالحصادبعدالثمارفصلويجب

.الميكانيكيةبالطرقأواليدوية



تجفيف الفول السوداني:ثالثا❑

ادالميعفيتحصدأنيجبالتيالمحاصيلمنالسودانيالفول•

.والجودةالمحصولمنقدرأكبرعليللحصولوذلكالمناسب

والتيذوربالبالرطوبةنسبةعليأساسيةبصورةالميعادهذاويتوقف•

نضجهامديإليتشير

لنضجاعندالرطوبةنسبةارتفاعإليتؤديقدالعواملبعضوهناك•

باألرضلتجفالنباتاتتركيستدعيمماالغزيرةاألمطارسقوطمثل

التجفيفعمليةتتمثمالمحصولحصاديتمأو



طرق تجفيف الفول السوداني❑

:تجفيف الفول السوداني قبل الحصاد 

،جللنضالمميزةالعالماتظهورعندالتجفيفمنالنوعهذاويتم•

نضجاستكمالويتم.يوم15-10الحصادقبلالريبإيقافوذلك

للبذوربةالرطونسبةوتنخفض،الفترةهذهخاللالناضجةغيرالثمار

نسبةتصلوقد.أقلأو%18–24حواليإلي%35–50من

المناطقفي(اكثراو%35)بكثيرذلكمنأكثرإليالرطوبة

.ذلكعنالرطوبةبانخفاضاألمطارتسمحالحيثالممطرة

الفقدنسبةوتقليلالحصادسهولةهوالتجفيفعمليةمنالغرض•

ونلذواألتربةمنخاليةنظيفةثمارعليوالحصولالحصادأثناء

.المعوبريقفاتح



طرق تجفيف الفول السوداني: تابع ❑

:التجفيف بعد الحصاد

التجفيف قبل فصل الثمار•

.تجفيف الفول السوداني بعد فصل الثمار•



تقشير الفول السوداني: رابعا ❑

وتساعدالبذور،عنالقشرةفصلعمليةهوالسودانيالفولتقشير

النقلوأللتخزينالالزمالسودانيالفولحجمتقليلفيالعمليةهذه

.التكاليفتقليلوبالتالي

التقشيرعمليةعيوب•

مةلمهاجعرضةتكونالبذورأنحيثالعيوببعضالعمليةلهذه•

سودانيالبالفولمقارنةالتلفسرعةوبالتاليوالفطرياتالحشرات

المقشورغير

آالتتخدامباسأويدوياإماطرقبعدةالسودانيللفولالتقشيريجري•

.مختلفة



تخزين الفول السوداني: سادسا ❑

لمدةحفظهويمكن،للفسادمتوسطةقابليةذوالسودانيالفوليعتبر•

تحتتخزينهتمإذاأما،المناسبةالظروفتحتاكثرأوسنواتخمس

اللخاآلدميلالستهالكقابلغيريصبحفإنهمناسبةغيرظروف

شراتالحوتأثيرالفطرياتلنمونتيجةوذلكالتخزينمنواحدشهر

رغيروائحواكتسابهاوقوامهاالبذورلونفيتغيرالييؤديمما

.مقبولغيروطعممقبولة



احتياجات التخزين في الفول السوداني❑

ةبدايفيعاليةجودةصفاتذوالسودانيالفوليكونانيجب•

التخزين

كلماأنهحيثمنخفضةالتخزينحرارةدرجةتكونأنيجب•

التخزينمدةطالتكلماالحرارةدرجةانخفضت

حفظمدةعليتؤثرالتيالعواملاهممنالنسبيةالرطوبةتعتبر•

سبوعينأخاللللتغذيةصالحةغيرالبذوروتصبح،السودانيالفول

الجورطوبةفيكبيرةزيارةعند

بذورأنحيثالكريهةالروائحمنخاليالمخزنيكونأنيجب•

ائحةورنكهةالييؤديممابسهولةروائحأيتمتصالسودانيالفول

.البذورلونفيتغيرومقبولةغير


