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  Legume field cropsالمحاصيل البقولية 

 

هي عبارة عن مجموعة المحاصيل الحقلية التي تنتمي الى العائلة البقولية والتي تزرع من أجل الحصول  

على بذورها التي تستخدم في تغذية اإلنسان أو الحيوان واهم هذه المحاصيل الفول والعدس والحمص 

 والفول السوداني. والترمس والحلبة وفول الصويا 

 أهمية المحاصيل البقولية

تعتبر محاصيل البقول من أقدم المحاصيل التي عرفها اإلنسان فهي تلي محاصيل الحبوب من حيث الألهمية  

 وذلك للفوائد التالية:

تعتبر مصدر أساسي لتغذية اإلنسان وخاصة لألفراد الذين ال يأكلون اللحوم حيث تتميز البذور   -1

 فاع محتواها من البروتين و الكربوهيدرات والعناصر المعدنية. البقولية بارت 

تعمل المحاصيل  البقولية على زيادة خصوبة التربة نتيجة لما تخلفه من بقايا نباتية بعد عملية  -2

الحصاد  باإلضافة الى امكانية استخدامها كسماد أخضر وكذلك تحسين تهوية التربة  نظرا لتعمق 

 . المجموع الجذري بالتربة

تعتبر من المحاصيل الهامة ألغراض التحميل والتكثيف الزراعي وزراعة مخاليط األعالف وفي   -3

 الدورات الزراعية  وذلك لتعظيم اإلستفادة من األرض الزراعية وتحقيق  عائد اقتصادي مرتفع. 

ادل  تثبيت األزوت الجوي حيث تعيش بكتريا الريزوبيوم على جذور النباتات البقولية  في عالقة تب -4

حيث تمد النبات بالنيتروجين الذي يحتاجه لنموه في مقابل حصولها على  Symbiosisمنفعة 

 الغذاء.

 

 أهم الصفات المورفولوجية المميزة للمحاصيل البقولية 

 

قد تمتد   سافة الجذوروتدية متعمقة ومتفرعة وتنتشر عليها العقد البكتيرية، حيث تتعمق الجذور لم -1

 .  كما يتفرع الجذر الوتدي من األعلى إلى جذور ثانوية تمتد بشكل أفقي متر  2الي 

في  كما ائمة مقاومة للرقاد )ق صمتةقائمة أو نصف قائمة، متسلقة أو مفترشة، مجوفة أو مالساق  -2

 . (في العدس كما الثمار كوينالحمص والفول، أو شبه قائمة وضعيفة وعرضة للرقاد بعد العقد وت
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في معظم البقوليات ريشية مركبة   من عدد من الوريقات الصغيرة قد تكون مسننة ًتتكون االوراق  -3

وريقات والورقة لها عنق    5ن  أو كاملة الحافة أما في الترمس فاألوراق مركبة راحية تتكون م  غالبا

 .قطة واحدة طويل والوريقات بيضاوية ومستطيلة كاملة الحافة وبرية تخرج كلها من ن

، توجد في ابط االوراق وغير منتظمة وتتركب من توجد في نورات عنقودية ألزهارفراشية خنثىا -4

خمس سبالت، وخمس بتالت، تعرف الخلفية منها بالعلم، والجانبيتان بالجناحين، واألماميتان  

  .وتضم بداخلهما أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث.ملتحمتان وتدعى بالزورق 

ينما تلتحم خيوط ب رةحئبة يتكون الطلع من عشر أسدية في محيطين، وتبقي السداة الخلفية سا -5

 .األسدية التسع األخرى وتشكل انبوبة سدائية تضم بداخلها المتاع 

يتركب المتاع من كربلة واحدة تحتوي علي حجرة واحدة، ويوجد بداخلها صفان متقابالن من  -6

 .البويضات، والمبيض علوي 

رج من إبط خنقودية إبطية ت إما ع النورات.ذاتي غالبا ولكنه قد يكون خلطيا  التلقيح بالحشراتً  -7

زهرة كما في الفول والعدس، أو قد تكون النورات عنقودية   6-2األوراق وتحمل عدة أزهار 

 .زهرة وال يخصب جميعها كما في الترمس   27-5طرفية وتحتوى من  

وتعرف البقلة بأنها ثمرة تتكون من غرفة واحدة،  legume ، او بقلة podاما قرن  الثمرة -8

 . والبذورال اندوسبرمية عادة.هيها الظهري والبطني عند النضج تتفتح من وج 

 

 

  

 شكل المجموع الجذري لنباتات البقوليات  ناميا عليه العقد البكتيرية                 
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 تركيب الورقة المركبة الريشية 
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 الشكل المورفولوجي لبعض المحاصيل البقولية 
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 الزهرة الفراشية تركيب 

 

 

 

 الثمرة في البقوليات 

  

 

 

 


