
 أهم الجداول المطلوبة في مادة الزراعة .. 

أغنى الخضراوات  السبانخ

 بالكالسيوم
 أغنى الخضراوات بالماء الخيار

أغنى الخضراوات  بازيالء خضراء
 بالفسفور

أغنى الخضراوات  بازيالء خضراء
 بالبروتين

أغنى الخضراوات  الجزر أغنى الخضراوات بالحديد سبانخ
 بفيتامين أ

بدون قشرهليمون  أغنى الخضراوات  بازيالء خضراء أغنى الفاكهة بالماء 

1بفيتامين ب  

أغنى الفاكهة بالمواد  زيتون أخضر
 المعدنية

أغنى الخضراوات  اللفت

2بفيتامين ب  

خضرالفلفل األ أغنى الفاكهة بالبروتين اللوز الجاف أغنى الخضراوات  
 بفيتامين ج

الفاكهة  ىأغن البروق المجفف
 بالكربوهيدرات

أغنى الخضراوات  البطاطا الحلوه
 بالسعرات الحرارية

أغنى الخضراوات  البطاطا الحلوه أغنى الفاكهة بالدهون البيكان
 بالكربوهيدرات

 

 

نباتات 

 مائية
نباتات 

 عصارية
أشجار  شجيرات متسلقات أسيجة

 الزينه
دائمة 

 الخضرة
أشجار 

 مثمرة

الهياستت 

 المائي
الياسمين  اللوجستروم الصبار

 الزفر
 التفاح الزيتون األروكاريا المرجان

الصنوبر  رمان الزهو المجنونه بتسبروم الشمعدان اللوتس
 الحلبي

 الكمثرى الليمون

الياسمين  حصى البان جلد النمر 
 البلدي

 السفرجل البلح الحور الثويا

 الدراق الجوافه الصفصاف   برونيا  

التمر      
 الهندي

 المشمش 

 التين       

 اللوز       

الفستق        
 الحلبي

 

 

 

 



 

 نباتات الزينة الصيفية نباتات الزينة الشتوية نباتات الزينة المعمرة

 عرف الديك األقحوان الفضية
 مكنسة الجنة زهرة الخلود الخبيزة االفرنجية

 القدسية المنثور العطرة
 عباد الشمس فم السمكة مرغريت

 زينيا البيتونيا جبريرا
 المحكمة القرنفل الصيني برميوال

 األدونيس  عصفور الجنة

   القرنفل المعمر

 

 

 

 االسم الجزء النباتي موسم االزهار

 التيولب بصلة حقيقية شتوي
 الليلم بصلة حقيقية شتوي
 السوس البصلي بصلة حقيقية شتوي
 النرجس بصلة حقيقية شتوي
حقيقيةبصلة  صيفي  كروكس )الزعفرا( 
 الجالديول كورمه صيفي
 السوس الرايزوني رايزوم صيفي
 عصفور الجنة رايزوم صيفي

 الكالديوم درنات ال تزهر
 الزنبق الطرابلسي درنات صيفي
 األضاليا جذور متدرنه صيفي
 شقائق النعمان جذور متدرنه شتوي

 

 

 

الحولينالخضراوات ذات  النباتات العشبية المعمرة  الحوليات الصيفية الحوليات الشتوية 

 الباذنجان البطاطا الملفوف االسبرجس
 البندوره بازيالء الزهرة النعنع

 الفلفل الحلو فول اللفت األرضي الشوكي
 الفلفل الحار سبانخ الفجل البقدونس

 الفاصوليا الخس البصل 

   الثوم 

   الشمندر 



 

 

 اسم النبات موعد الزراعه موعد االزهار

 منثور الخريف الشتاء والربيع
 ستاتس الربيع الصيف
 زينيا الربيع الصيف

 فم السمكه الخريف الشتاء والربيع
 القرنفل الشتاء الربيع والصيف

 الجبسوفيال الربيع الصيف والخريف
 الورد الشتاء الشتاء والربيع

 دفودلز الخريف الشتاء 
 رنانكولس الخريف الشتاء
 فريزيا الخريف الشتاء

 انيمون الخريف 
 

 

Ghaida’a AL-Gallab  

 


