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 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 َ َماِء َماًء فَأ بَاَت ُكل ِ نَنَا بِِه َرج  خ  َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ

ِرُج مِ  نَا ِمن هُ َخِضًرا نُّخ  َرج  ٍء فَأَخ  تَ  َحب  ن هُ َشي  َراِكبًا َوِمَن ا مُّ

ِعَها قِ  ِل ِمن َطل  تُ ن  أَع  اٍت م ِ نَّ ن َواٌن دَانِيَةٌ َوجَ النَّخ  ي  وَن نَاٍب َوالزَّ

تَبًِها َوَغي َر ُمتََشابٍِه    اَن ُمش  مَّ ث َمَر ثََمِرِه ِإذَا أَ  ا ِإلَى  ُظُروان َوالرُّ

ِلُكم  
ِعِه ۚ إِنَّ فِي ذَ  مِ يُ ٍم ََليَاٍت ل ِقَو  َويَن        نُونَ ؤ 

 

 لعظيم ا صدق هللا                                                              

 

 

 

 (99) النعام ا                                                                                 
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 الفصل االول

 

 المشــــــاتل 

 

 الهدف العام :

 يهدف هذا الفصل إلى التعريف بالمشاتل وأنواعها واألوساط الواجب توفرها في

 المشاتل التي يتطلبها المشتل . 

 األهداف التفصيلية 

   لى بكفاءة عيتوقع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل أن يكون قادر 

 تعريف المشتل  - -

 تمييز أنواع المشاتل  - -

 التعرف على الشروط الواجب توفرها في المشتل  - -

 اختيار موقع المشتل المناسب  - -

 المناسبة للمشتل  المنشآتاختيار  - -

-  

 : الوسائل التعليمية 

 زيارة ميدانية الى المشاتل القريبة  -

 لمنشات وعرضها على الحاسبة ألنواع المشاتل وا CDأفالم  -

-  

 : متطلبات المهارة 

 استعداد ذهني وبدني
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 المشاتل ونباتات الزينة

 

 المشاتل 

يتبدداد   وفواكدده ونبالددات  ينددة ف بددم ان خضددرعندمما نريددم ان نت ددمت عددن لكبيددر النبالددات البسددتانية مدن 

مدا  افرللذهن ومن الوهلة االولدى ردرو ت لدوفير المسدتلزمات الضدرو ية لمبدل هدذه العمليدة والبدم مدن لدو

 ن يكون العامل الرئيس لمبل هذه العملية . الذي من شأنه ا  (Nursery)بالمشتليسمى 

ية وعلددى هددذا االيددا  يمكددن لعريدد  المشددتل   باندده عبددا ت عددن قنعددة اال ب لتكبيددر النبالددات البسددتن

بدر نتويد  اك الصغيرت و عايتها ولهيئتها من قبل ان لز ع في المكدان الدمائم او المسدتميم وعندمما نريدم ان

 او اكبر من المشالل وهي كااللي   في هذا الموروع نجم ان هناك نوعين 

 المشاتل المتخصصة  -1

نددوع واحددم مددن النبالددات كددان لكددون مشددالل متخصصددة بشددت ت  بإنتدداجوهددي المشددالل التددي لتخصدد  

 الفاكهة او نبالات الزينة او الغابات . 

 المشاتل المختلطة  -2

 شدت ت الخضدر بإنتداجصصدة واحدم مدن النبالدات كدان لكدون متخاكبدر مدن ندوع  بإنتداجوهي التي لقدوم 

لمددردودات وشددت ت الفاكهددة والزينددة والغابددات ويعددم هددذا النددوع مددن المشددالل االكبددر انتشددا ا فددي العددرا  ل

 االقتصادية التي يمكن ال صول عليها .

 

 الشروط الواجب توفرها في المشتل 

 لهدا التدي لضدمن خ لكي نضمن نجاح المشتل وايتمرا يته البم من ان ننتبه على مجموعة من العوامل

  -ومن اهم هذه االمو    اوديمومتهنجاح هذه المشالل 

 :ويجب ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط  Locationالموقع  -1

 ان يكون قريبا من مصاد  لسويق الشت ت وبيعها وقريبا من مصاد  لوافرها . -أ

لزمات ممت والمبيددمات وبقيددة المسددتمصدداد  لددوافر التربددة الجيددمت وااليدد ان يكددون الموقدد  قريبددا مددن -ب

 االخرى التي ل تاجها عملية  عاية الشت ت .

 ان يكون بعيما عن مصاد  التلوت -ج

 . إليهاان يكون الموق  رمن شبكة مواص ت جيمت يهولة الوصول  -د

 لوافر حماية لموق  المشتل  -هـ

 

  technical expertise  الخبرة الفنية -2
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العمدل والتكبيدر والمكاف دة  ي تاج الى الخبرت الجيمت في مجدال لخصصيو عمل ه ان العمل في المشالل

 في الكاد  المسؤول عن ادا ت المشتل .   لتوافرالميماني التي يجب ان 

 

  irrigation waterتوافر مياه الري  -3

 اه ايدالةميد فيرونة او لدويعم من اهم عناصر نجاح أي مشتل لوافر مياه الري ال  مة له علدى مدما  السد

ليدة مدن الماء بكميات مضمونة الييما في مويم الصي  ، هذا فضد  عدن ردمان لدوافر الميداه العذبدة الخا

 االم ح ، واال فان أي ا لفاع في مستوى الملوحة يعني موت الشت ت .

 

  soil  التربة -4

صدم  او ان يكدون م لكي نضمن نجاح المشدتل البدم ان لكدون لربدة المشدتل خاليدة نوعدا مدا مدن االمد ح

 حد  ان لكدون هنداك أي كلد  اردافية . ولهدذا يمكدن ان ن لوافر التربة للمشتل قريبة منه وبذلك يدو  ال

 تربدة فضد انشاء المشتل يكون في الغالب على رفا  االنها  او قريبا منها لضمان كل الصفات الجيمت لل

 عن لوافر مياه الري .

 

 توافر االمهات  -5

وافر لدمصم  ألمهات النبالات يدواء كدان ذلدك فدي المشدتل نفسده او بدالقرب منده لضدمان  البم من لوافر

 البذو  والنعم والعقل والسرطانات . 

 

 منشآت المشاتل

علدى  لغرب رمان عملية التكبير في المشالل البم من لوافر بعض المنشات التدي مدن شدانها ان ل داف 

ن مدن اهدم افي ممى نجاح الشدت ت واقلمتهدا قبدل بيعهدا ،  الشت ت من الموت او انها لكون عام  مساعما

نسدبة وواجبات مبل هذه المنشآت هدي امكانيدة السدينرت علدى الظدرو  البيئيدة داخلهدا مدن د جدة ال درا ت 

 ت الرطوبة ومن شمت االراءت فض  عن عوامل اخرى يمكن ان لؤدي دو ا مهما في ال فاظ علدى الشدت

 ة غير الم ئمة التي قم لواجهها قبل بيعها . الصغيرت  ومن الظرو  البيئي

 للك المنشات    همألموجز وفيما يلي 

 Green House  البيت الزجاجي -1

من الخشب او الزجاج  من االلمنيوم اوأو بيئي على شكل هيكل حميمي  أالبيت الزجاجي عبا ت عن منش

ل ويدل الناقددة  ضدوء الدى داخلدده وبالتداليبنفداذ ال تميدز بقم لده علدى السددماحي fiber glassالفدايبر كد   

لدذلك فدان مبدل هدذه المنشدآت لتميدز بقدم لها علدى لدوافر الظدرو  البيئيدة الم ئمدة  ,الضوئية الى حرا ية 

لنمددو النبالددات اليدديما اذا مددا لددم لددوفير مصدداد  التمفئددة والتبريددم فيهددا . لوجددم هندداك اشددكال هنميددية عميددمت 
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و  البيئية للمننقة كما ولوجم انواع عميمت منها لستعمل حسدب الغدرب م  الظر ءمت للبيوت الزجاجية ل

البدداد ات او شددت ت الزينددة والخضددر وهندداك بيددوت  إلنتدداجمددن انشددائها فهندداك بيددوت  جاجيددة مخصصددة 

النبالددات الظليددة ولربيتهددا . وعلددى  إلنتدداجا هددا  القندد  كمددا ولوجددم بيددوت اخددرى  إلنتدداجلسددتخمم  أخددرى

ت عميمت يمكن ان لستخمم في لمفئدة البيدوت منهدا ايدتخمام المداء ال دا  الدذي يمدر  مدن العموم فهناك لقنيا

خ ل شبكة انابيب لو ع داخله او بوينة الهواء ال ا  الذي يو ع داخل البيت من خد ل دافعدات اليديما 

لقليدل شدمت  بذلك .كما يمكن ان لبرد هذه البيوت صيفا بواينة اجهزت لبريم التبريم المعروفة ، كما ويمكدن

صدديفا بخلددي  مددن مددادت البددو ك والمدداء مددن اجددل لقليددل شددمت  الزجاجيددةال ددرا ت مددن خدد ل  ا االلددواح 

االراءت وال را ت طيلة الشهر ال ا ت ، وعنم يقوط امنا  الشتاء يو  نضمن غسل و وال هذه النبقدة 

 ( 1-2 و1-1  الرقيقة و جوع االشعة والضوء والم ء الى البيت الزجاجي شتاًء .) شكل  قم

 

 1-1شكل  قم 

 

 1-2شكل  قم 
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  Plastic Houseالبيوت البالستيكية  -2

يتميدز  لدين ( الدذيي) البدولي اث بالب يدتيكمنشآت اخرى لصن  هياكلهدا مدن ال ميدم فدي الغالدب  ولغندي 

ان  ,حرا يدة  الى الماخل وبالتدالي ل ويدل الناقدة الضدوئية الدى طاقدة تبشفافيتها وبذلك يسمح بنفاذ االراء

شدعة فدو  يتجداو  العدامين لعدمم قدم لها علدى ل مدل اال عمرها القصير الدذي ال يميز قن  الب يتك هو ما

ي من ماوية التل يري  وللفها  لذلك يلجا الى ارافة بعض المواد الكيكالبنفسجية التي لعمل على ل للها بش

ن قصدر مدمت مدوعلى الدرغم  ,ذه القن  التشغيلي هذه االشعة وبالتالي  يادت عمر ه لأثيرشانها ان لقلل من 

لية بير من عمايتعمال هذه القن  الب يتيكية وررو ت ايتبمالها اال ان كل  ويهولة انشائها لكون اقل بك

م يمكدن لزويدو ,انشاء البيوت الزجاجية اال ان العمر التشغيلي يكدون اطدول بكبيدر مدن البيدوت الب يدتيكية 

الظدرو   وانظمة لبريم في الصي  لغرب لدوفير المفئة كهربائية او غيرها شتاء بأنظمةمبل هذه البيوت 

اي  وعلى ننا   وعلى العموم فان مبل هذه المنشآت يمكن ان لستعمل ,البيئية الم ئمة لنمو النبالات فيها 

شددت ت ة نبالدات الخضدر والزيندة ، كمدا يمكددن ان لسدتعمل فدي لربيد ألنددواعفدي انتداج الشدت ت او الدمايات 

 .( 1-3بشكل واي  ولجا ي )شكل  قم الفاكهة والغابات والخضروات 

 

 1-3شكل  قم 

 

 plastic Tunnels  البالستيكية األنفاق -3

مصدن   وهي منشآت مشابهة للبيوت الب يتيكية اال انهدا اصدغر حجمدا ويمكدن ان لنشدأ بايدتعمال هيكدل 

لبولي ايم يغنى برقائق  (150 -75 )م ا لفاعه عنيزي من ال ميم او من جريم النخيل على شكل قو  ال

ين  م عمر معت ت الخضروات والزينة وفي لربيتها لـذه االنفا  في انتاج شــاثيلين الشفا  . ولستعمل ه

 ( .1-4) شكل  قم 
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 1-4شكل  قم 

  lath House الظلة  الخشبية  -4

فدي  هدا ولدذلك لسدتخمم شدرائح مدن الخشدبالهم  الرئيسي من انشاء الظلدة هدو لقليدل االرداءت فدي داخل

 يم بين شري ة واخرى وبدذلك نضدمن ان 5يم لترلب بشكل عمودي م  لرك مسافة  (5)انشائها بعرب 

وكنتيجددة للتنددو  ال اصددل فددي العلددوم فقددم امكددن لصددني  ( % 50)الددى الددماخل ب ددمود  لصددل االردداءت 

ن خ لده والذي م  Saranاللون االخضر يسمى لين الملون بيمشبكات ب يتيكية مصنعة من مادت البولي اث

يج اعتمادا على حجم الفت ات الموجودت في نسد (%75 -25)من لتراوحنستني  ال صول على ظل بنسبة 

 .( 1-5السا ان المستعمل ) شكل  قم 

 

 الظلة الخشبية 1-5شكل  قم 

تدى االن حلدم لسدتعمل  هميتهداأوهناك منشآت لستعمل عالميا في انتاج الشت ت اال انها وعلى الرغم من 

 ميتهدا ومدنفي العرا  اال بشكل بسي  جما لذا ينتنر  لها لزيادت معرفة النالدب بمبدل هدذه المنشدآت وبأه

 -هذه المنشآت  
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   Cold Bedsالمراقد الباردة  -5

و مبكدر ا البا دت ( يكون الهم  من إنشائها هو   اعة البذو  او العقل بشكل باألحوابولسمى ايضا ) 

 لدماف  كمدااقلمة التي لجرى للشت ت الييما فدي المواقد  ذات الشدتاء ملية األانها لستعمل لغرب اجراء ع

 في وي  وشمال العرا  . 

مددمى يددم بينهددا وبنددول ي ددمده (  180-150)لبنددى جددم ان المرقددم مددن االيددمنت فددي الغالددب وبمسددافة 

فدداع شددر  الددى الغددرب وبشددرط ان يزيددم ا لال اجددة الددى المسدداحة المنلوبددة ويكددون الجدداه الجددم ان مددن ال

نح علدى السد يم وذلك مدن اجدل مند   كدود ميداه االمندا  ( 15-10)الجما  الشمالي عن الجنوبي ب مود 

 الشمس .  ألشعةو يادت مساحة ايتقبال الغناء 

لفاعدات يعمل للمراقم غناء من ال ميم والزجاج او يستعاب عنه كالخشب والب يتك يمكن ان يفتح با 

مددق هددذا عمختلفدة وعددادت يفدتح هددذا الغنداء نهددا ا ويغلددق لدي  لضددمان التمفئدة للشددت ت المز وعدة . وألن 

لنقدل الدى ايدم فانده يديكون مكاندا مؤقتدا ل مايدة الشدت ت او ألقلمتهدا قبدل (  50-40) المرقدم يكدون ب دمود

 ال مبدل هدذه شدأتننة كمدا ان مالمكان المائم او لغرب ال فاظ عليها من الظرو  البيئية القايية ولممت بسدي

 ل توي ا ريتها على أي مادت معينة . 

 

   Hot Bedsالمراقد المدفأة  -6

يددمنت لشددابه فددي لصددميمها منشددات مددن اال أحددواب( عبددا ت عددن  المددمفأت بدداألحوابولسددمى ايضددا ) 

واب االح تعمالاليوالهم  من ا التمفئةطريقة  والجاهها المراقم البا دت  اال ان الفر  الرئيسي بينهما هو

 فئدةالتمريقدة الممفأت في الغالب لز اعة البذو  والم نات والجدذو  وبالتدالي انتداج الشدت ت .كمدا ولكدون ط

ال ايدنة ايدتعمبو بيولوجيدا أوفونة في قعر المرقم ماما كهربائيا بواينة شبكة من الكيب ت الكهربائية الم

  ، علدى موجودت ايفل التربة التي يتز ع فيهدا البدذويم ال(  30-20)طبقة من االيممت العضوية وبسمك 

 ملمراقدم عندان لكون مبل هذه االيممت غير مت للة يمكن لهدا ان لدوافر ال درا ت التدي مدن شدأنها ان لدمف  ا

ى واجهدة البذو  كما ويمكن ايدتخمام بخدا  المداء السداخن فدي مجدال التمفئدة لغند إنباتالت لل ولسرع في 

الضدوء  و خشدبي ي تدوي علدى الزجداج او الب يدتيك او الفدايبر كد   يسدمح بنفداذالمراقم بغناء معدمني ا

شكل  قم  منشأت مبل هذه ) ومت رك في الوقت نفسه لغرب اكمال العمليات الز اعية كلها والتي ل تاجها

6-1 . )  
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 1-6شكل  قم 
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 الفصل األول أسئلة

 

 ؟ شائهاإنالمشاتل  والفائدة  من  :  ما 1س

 

 ل ؟ افرها بالمشتالشروط الواجب تو : ما 2س

 

 أت المستخدمة في المشاتل مع ذكر ميزة كل منها ؟ شالمن أهم: عدد  3س

 

 المميزات التي يوفرها البيت الزجاجي لنمو النبات ؟  : ما4س

 

  ل ؟وط الواجب توافرها في موقع المشتالشر : ما 5س
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 الفصل الثاني

 المستخدمة في التكثير واالوساط االوعية 

 الهدف العام :

يهدف هذا الفصلل اللى التعريلف باألوعيلة واألوسلاط المسلتخدمة فلي إكثلار النباتلات 

 والى التعريف وبطرق تعقيمها .

 

 األهداف التفصيلية :

 ب بعد دراسته هذا الفصل ان يكون قادر على معرفة يتوقع من الطال

 االوعية المستخدمة في االكثار  - -

 االوساط المستخدمة في االكثار - -

 طرق تعقيم االوساط - -

-  

 الوسائل المساعدة :

 الزيارات الميدانية الى المشاتل القريبة - -

 توفير االوعية واالوساط في مشتل االعدادية  - -

 ضها على الحاسبة وعر CDمشاهدة افالم  - -

-  

 متطلبات المهارة :

 االستعداد الذهبي والبدني 
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 الفصل الثاني

 

 األوعية واالوساط المستعملة في اكثار النباتات

 

 

بيدر لغدرب لقم لنو ت صناعة االوعية التي ن تاجها في   اعة االنواع النبالية ونموها ونقلها بشكل ك

جمهددا ح   اعددة البددذو  او عنددم   اعددة العقددل . ولددذلك البددم وان لتميددز هددذه االوعيددة بميددزات عميددمت منهددا

يكدون  ة من المشتل . ويفضل انيتمكن من ايتغ ل اكبر مساحة ممكنالمنتظم هنمييا فض  عن صغرها ل

 من مرت واحمت . ألكبرايتعمالها  نباإلمكا

 لمعدادن اوالين وكذلك من ييمكن ان لصن  هذه االوعية من مواد عميمت مبل النين والب يتك والبولي اث

كبيدرت  دوبأعدما ت صدناعتها فدي السدنوات االخيدرت لتصدن  مدن السدتايروبو د االليا  النبالية ، كما ولنو

المكدان  في طبق واحم . كما ويتم صناعة بعض هذه االوعية من مواد نبالية عضوية لتز ع م  الشتلة في

ن ويمكد .ضريتلة او النبات الى النمو الخالمائم لتت لل بعم ممت بسينة ولت ول الى يماد عضوي يمف  الش

 لهما   لقسم االوعية المستعملة بتكبير النبالات البستانية على قسمين  ئيسيين حسب نوع ايتعماان 

 االوعية التي تستعمل لمرة واحدة :  -أ

ولكدون  ،من مرت واحدمت  ألكبرفي الغالب هذا النوع يستعمل لمرت واحمت وقم لستخمم في بعض االحيان 

 على اشكال عميمت منها   

  Polyethyiene Baes   يكيةاالكياس البالست -1

وح لدين فددي الغالددب يكدون لونهددا ايددود او ابديض شددفا  يتددرايعبدا ت عددن اكيددا  مصدنعة مددن البددولي ايب 

 فدي الويد  لملد ( يم ل توي في ثلبها االيفل على فت ات لغدرب لصدري  المداء ،  30-20طولها من )

 الزجدداجي علددى شددكل صددفو  لتددتم المسددتخمم للز اعددة ولرلددب فددي المشددتل او الظلددة الخشددبية او البيددت

ي   اعة فيم ومكاف ة, لستعمل هذه االكيا  ممة من  ي ولسالسينرت على الز اعة والقيام بعمليات الخم

عدة بدمون العقل بشكل اكبر من ايتعمالها في الخضروات والزينة ، ويمكن ان لور  في التربة عنم الز ا

 ( .2-1ال اجة الى ا التها  ) شكل  قم 
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 االكيا  الب يتيكية 2-1 قم شكل  

  Composed Pots  العبوات المصنوعة من المواد العضوية المضغوطة -2

لتميدز  مختلفة قم لكون دائرية او على شدكل مكعبدات مفدردت , اهدم مدا بأحجامعبا ت عن ينادين صغيرت 

قددل   فيهدا ولنلددذلك لدز ع البددذو (Peat Moss)بهدا هدذه العبددوات انهدا مصددنعة مدن مددواد عضدوية نباليدة 

 .(2-2 قم  الشت ت بعم نموها لتمفن معا في التربة لتكون يمادا عضويا للشتلة للمراحل ال حقة ) شكل

 

 العبوات المصنوعة من المواد العضوية  2-2شكل  قم 

   Jiffy Discsاقراص الجيفي  -3

نبالددات العضدوية الكاملددة اقدرا  لسددتعمل فدي المشددالل مندذ مددمت ليسدت بالقصدديرت, وفيهدا لسددتخمم بقايدا ال

الت لل والتي لكون موجودت في الب ا  والم ينات واالهوا  وبعدم ان لعقدم بشدكل جيدم يضدا  لهدا بعدض 

يدم وا لفاعهدا (  4-2)يزيم قنرهدا عدن  العناصر المعمنية المغذية ، لضغ  على شكل اقرا  صغيرت ال

ا ب المشدتل ولدرا بالمداء ليدزداد  يدم ل داط بشدبكة  قيقدة مدن الخيدوط ، لدذا يوصدى بدان لرلدب علدى 1

 مرت. (11 - 7)حجمها من 
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لمت للدة ولستخمم في الغالب لز اعة بذو  الخضروات ، فقم ثبت وجود منداجم هائلدة مدن هدذه النبالدات ا

 -Jiffy  ،9 Jiffy 11 7 )في اهوا  المننقة الجنوبية من بلمنا العزيز ، وهناك نوعدان مدن االقدرا  هدي

Jiffy)  (2-3) شكل  قم. 

 

 اقرا  الجيفي 2-3شكل  قم                          

 األوعية التي تستخدم ألكثر من مرة : -ب

  – لستعمل مبل هذه األوعية ألكبر من مرت  ولكون على عمت أنواع  

 Clay Potsاألوعية الفخارية ) السنادين (  -1

م مختلفددة صددغيرت ومتويددنة لسدمى أيضددا ) األصدد ( ولصددن  مددن النددين المفخددو  ولكددون علددى احجددا

لددى مددن مددرت واحددمت واذا مددا ايددتخممت مددن مددرت واحددمت قددم لتجمدد  هددذه ع ألكبددروكبيددرت يمكددن ايددتعمالها 

ه لمبدل هدذ البدم ,اين ها الخا جية الكبير من االم ح التدي لمند  مدن لبخدر المداء ولدذلك البدم مدن لنظيفهدا

 ،لصدري  المداء الزائدم مدن عمليدة الدري السنادين مدن وجدود فت دة واحدمت او اكبدر حسدب ال جدم لغدرب 

ب ة مدن الكسدر او ال صدى وذلدك قبدل مدلء السدنادين بالويد  الز اعدي لغدرعوينصح بتغنية الفت ة بقن

ة من  خروج الجذو  الدى الخدا ج  ان اهدم يميدز هدذا الندوع مدن العبدوات هدو  خد  ثمنهدا ويدهولة حركد

 و ثقل و نها ويهولة كسرها . ان عليها ه الماء الهواء في داخلها لمساميتها ، اال

 

  Plastic Potsاالوعية البالستيكية  ) السنا دين (    -2

كدون لفقم , واحجام مختلفة بأشكال ( PVC )  (Poly venyle chloride)لصن  من المواد الب يتكية 

مدا يميدز  ان, دائرية او مربعة الشكل متسعة من الجزء العلوي لتسهل عملية لفريغ السنمانة ونقدل الشدت ت

مام هدا هدو انعدهذه العبوات هو قلة و نها ويهولة نقلها ول ويلها فض  عن اشكالها الجميلدة ، اال مدن عيوب

 نم الري .المسامية في جم انها وقلتها لذلك البم من وجود فت ات عميمت لتسهيل لصري  الماء الزائم ع

 Metal cans or Potsالعلب المعدنية  -3

تلفدة ، واشدكال مخ بأحجدامن مواد معمنية كال ميم والن ا  وااللمنيوم ولذلك لصدن  لصن  في الخا ج م

الوعيددة لتميددز بقلددة المسددامية مبددل ا, مددن مددرت واحددمت  ألكبددرلددذا لكددون مختلفددة الددو ن ويمكددن ايددتعمالها 

  .الب يتيكية ) السنادين ( لذلك البم من  يادت عمد الفت ات ال  مة لتصري  الماء الزائم 
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ائح العرا  لسدتعمل العلدب المعمنيدة التدي يدبق ايدتعمالها فدي امدو  اخدرى كمدا هدو ال دال فدي صدف وفي

عدي فضد  بشدكل جيدم قبدل ملئهدا بالويد  الز ا لنظيفهداالسمن النبالي او علب الصبغ او غيرها  البدم مدن 

 يدة هدوومدن اهدم عيدوب العبدوات المعمن , عن عمل فت ات فدي القعدر لغدرب لصدري  ميداه الدري الزائدمت

مدا كلوصيلها لل درا ت التدي يمكدن ان لدؤذي الشدت ت لدذا ينصدح وبضدوع هدذه العبدوات فدي مواقد  مظللدة 

روج وينصددح بزيددادت عددمد الفت ددات عنددم مددا يددراد   اعددة الشددت ت فددي المكددان الددمائم فددي عمليددة لسددهيل خدد

 .(2-4الجذو  ) شكل  قم 

 

 ن مرتم ألكبربعض انواع االوعية التي لستخمم  2-4شكل  قم 

  :األوساط المستعملة في التكثير

  اعدة  لستعمل اويداط عميدمت فدي نمدو النبالدات البسدتانية ولكاثرهدا ، وعدادت لسدتعمل هدذه األويداط فدي

الويدداط المتعددمدت وكددذلك فددي   اعددة العقددل والنبالددات واكبا هددا ولكددي لددؤدي مبددل هددذه ا بأشددكالهاالبددذو  

 واجبالها البم من لوافر بعض الشروط  

 ان يكون الوي  جيم المسامية جيم التهوية م ئم لنمو النبالات  -1

 ال شرات وان يكون خاليا من بذو  االدغال .  ان يكون خاليا من المسببات المررية او -2

 ( م ئما للنمو وخاليا من اي  انواع االم ح الضا ت .  pHان يكون وي  التفاعل )  -3

 العناصر الغذائية ال  مة للنمو .يفضل ان يكون هذا الوي  غنيا ب -4

 ان يكون ذا انسجة جيمت لنوع البذو  او العقل او الشت ت المز وعة . -5

 متمايك .  -6

 اشكال األوساط المستعملة 

 هناك انواع عميمت من األوياط المستعملة في التكبير ، أكبرها ايتعماال االلي  

 Sand الرمل  -1

 بيرت ال جم قيايا الى اشكال الترب االخرى ولذلك فان بنائهدا لدن يكدونعبا ت عن حبيبات خشنة لكون ك

ولكبر دقائق الرمل فان المسامية يتكون فيه عالية لكل  , ذو الجودت نفسها كما هو ال ال في الوي  االول 

المداء من الهواء والماء ، ولذلك فانه ي تاج الى  يات مستمرت ، ويتميز هذا الوي  قابليته علدى االحتفداظ ب
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الرمدل العراقدي بتعدمد اشدكاله والوانده فهنداك  مدل الرمدادي و مدل  يزو يادت لوفير العناصر الغذائية . يتم

 كرب ء والرمل االبيض الص راوي و مل قاع االنها  .

 Peat Moss  البيتموس -2

 ,ية ضدوعبا ت عن ط الب ب رية او بقايا نبالات عضوية مت للدة مندذ اال  السدنين ل ولدت الدى مدادت ع

وان يخلد  امن اكبر االوياط ايتعماال في المشالل فقم يستمل لوحمه في   اعة البدذو  والعقدل والشدت ت 

 وهنداك ,ط اوية والتغذية لمبل هدذه االويدايبنسب معينة م  المزيج او الرمل من اجل ل سن الصفات الفيز

لمسدتعمل فدي هوا  او ايتخمام الويد  الوي  وطنيا بايتخمام نبالات االام اوالت جا ية النتاج مبل هذا  

مدد ح إ الدة االانتداج القندر الز اعدي الغددذائي ، او ايدتخمام بقايدا المخلفددات ال يوانيدة بعدم ان يددتم غسدلها و

بدل هدذا واليو يا منهدا بشدكل كامدل وم اولدة لسدري  ل للهدا وإردافة بعدض األيدممت الكيمياويدة للت سدين م

رات حرا يدا مدن اجدل القضداء علدى البدذو  واألدغدال وبيدوب ال شدالوي  ، والبم من لعقيم هدذا الويد  

 ال ب . ايبو ات 

 

 

 اوياط   اعية م لية  2-5شكل  قم  
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 احواب غسل المخلفات ال يوانية لعمل االوياط الز اعية 2-6شكل  قم   

 

 الزميج  -3

 .ن والندين من الرمل والغري ةاكبر انواع االوياط المستعملة في التكبير ، وهو يتكون من اجزاء منايب

و هدان مدا يميدز هدذا الويد   ,يمكن ال صول على مزيج من ردفا  االنهدا  ومدن الجدز  الموجدودت فيهدا 

تعمل لسد ,و مدلناحتوائه على الكبير من العناصر الغذائية التي ل تاجها البدذو  والعقدل فدي عمليدة النبدات وا

شدت ت االيدممت لنبدات جدذو  البدذو  ونمدو العقدل وال بشكل واي  فدي عمليدة التكبيدر بدمون أي اردافة مدن

لتصدري  ت للتهويدة وويتميدز هدذا الويد  بانده جيدم البنداء ذو مسدامية جيدم ,الصغيرت ما دامدت فدي المشدتل 

 الماء الزائم 

 

  المخلفات النباتيةبقايا بعض البذور و -4

 () السدبو   قشدو  بدذو  الدر  المسدمىقـم لستــخمم بــقايا بعض البذو  كــما هــو ال ال في ايتــخمام 

لربددة  او بقايدا يدديقان ال ننددة والشدعير ) التددبن ( كويدد  غددذائي يخلد  مدد  الويدد  المعدمني او يضددا  الددى

وعلدى  , ال قل . وهناك نوعيات اخدرى مدن بقايدا االخشداب النباليدة ، او ايدتخمام بقايدا نبدات عدر  السدو

قيدرت فالدات لعدم مية الوي  ولهويته اال ان بقايا مبل هذه النبالرغم من ان ايتخمام هذا الوي  يزيم من مسا

عدراب الدذلك يدتظهر ( %50)بالعناصر الغذائية فغالبيتها عبا ت عن يليلو  او كا بون بنسبة لزيدم عدن 

ي يستعمل فو, شتل يكون م مودا جمالعقل في المالعملية لذلك فان ايتعمالها في اوياط   اعة البذو  او ا

حتفدداظ و  بشددكل اكبددر اليدديما فددي التددرب النينيددة مددن اجددل  يددادت التهويددة فيهددا و يددادت االال قددل المكشدد

 بالرطوبة . 
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 مخاليط اخرى  -5

تخمام يهدم  ايد, الز اعية التي لم التندر  لهدا  باألوياطهناك اوياط اخرى لستعمل في الخا ج خلنا 

يلددة المضددا  لدده وهددي فددي الغالددب قل مبددل هددذه االويدداط لزيددادت التهويددة مددن خدد ل  يددادت مسددامية الويدد 

 Vermiculiteاالحتواء على العناصدر الغذائيدة ، ومدن أكبدر هدذه األويداط شديوعا مدادت الفيرموكيواليدت 

تركدب لMica التي هي عبا ت عن احم أشكال ال مم البركانية وهي في األصدل عبدا ت عدن أمد ح المايكدا 

يد  و. وهنداك   مائية وهي خفيفة الو ن ال لذوب في الماءمن ييلكات المغنيسيوم او االلمنيوم وال ميم ال

وهدي مدادت بيضداء ذات اصدل بركداني أيضدا خفيد  الدو ن خدال مدن أي  Prlite   اخدر يسدمى البيراليدت

 عنصر.

 

  -:تعقيم االوساط الزراعية

البددم مددن ان نعددر  ان كددل مددن التددرب وكددذلك االويدداط الز اعيددة ل تددوي علددى كبيددر مددن المسددببات 

هدذه  ية من يبو ات فنرية او بيوب و يرقات ال شرات . لذا فان   اعة البذو  مباشدرت فدي مبدلالمرر

ل كدذلك ال داوالترب او االوياط ييتسبب في مهاجمة مبل هذه االحياء المجهرية للبذو  قبل انبالها وبعدمه 

 بالنسبة الى الشت ت النامية . 

ميدمت عهدذه االحيداء والدتخل  منهدا  ولوجدم طرائدق لزاما لعقيم مبدل هدذه االويداط لضدمان قتدل من هنا 

 لت قيق هذه الغاية ، ومن اهم طرائق التعقيم المتبعة هي  

ية رشددوفددي هددذه النريقددة نسددتخمم أي ويدديلة حرا يددة لضددمان قتددل المسددببات ال    التعقلليم الحللراري -1

لغالدب اء ال دا  ، وفدي والمررية وفي الغالب يستعمل بخدا  المداء لت قيدق هدذا المدرب او نسدتعمل الهدوا

ية بيوب دقيقة والتي يمكن رمان غالب (30) ولممت ييليزية (82-80 ) يمكن ان لرف  د جة ال را ت الى

 ذه الم جدةهد مسداو ال شرات ويرقالها وكذلك يبو ات البكتريا والفنريات والميمان البعبانيدة اال ان مدن 

 (60)لدى اا حتدى النافعدة منهدا لدذلك لخفدض الم جدة ال را ية المرلفعة انهدا يدتقتل االحيداء المرردية كلهد

لددى عرية والمررددية الضددا ت فقد  مدد  الم افظددة شددقيقددة لضدمان قتددل المسددببات ال  (30)ولمددمت  يديليزية

  .االيجابي التأثيرالمسببات ذات 

يددة عنددم   ان مددن اهددم مسدداو  التعقدديم ال ددرا ي هددو لددأثر صددفات التربددة الفيزياو التعقلليم الكيميللائي -2

تدل مكدن ان لقييتعمال هذه الم جات ال را ية المرلفعة ، لذلك لم االيتعاردة بالمركبدات الكيميائيدة التدي ا

كدون علدى االحياء المجهرية اليديما الفنريدات والبكتريدا ، ويفضدل ان لكدون التربدة  طبدة نوعدا مدا وان ل

يدتم التأكدم  منيدة جيدمت الدى انعلى ان لترك التربة بعم المعاملة لممت   ييليزية( 25-18)د جة حرا ت من 

 ولة   اعدةمن عمم وجود أي اثر متبق للمادت الكيماوية من خ ل اخذ نماذج جيمت من الوي  المعقم وم ا

 ت منها مواد كيمياوية عميم ت  على االثر المتبقي ولقم ايتخممبذو  الجت او البرييم كوييلة للتعر
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 الدذي يمكدن ان يكدون بعبدوات Chloropiecrin ن والكلدو وبكري Methyl Bromideالمبيل برومايم 

اليديما  بدأجهزتصغيرت مضغوطة على شكل يائل يتبخر ومجرد  فد  الضدغ  عنده ، او مدن خد ل حقنده 

غدا  بعدم بذلك ، او ايصال انبوب ب يتيكي ) صونمت ( الى الوي  بعم لغنيته بالب يتك ورمان حصر ال

 .سدبب يدمها بيدة ذات لداثير يدلبي علدى الكائندات ال يدة واالنسدان ان ل ر ه ، والن غالبية المواد الكيمياو

يد  بنسدب الدذي يخلد  بالو  Bazamideمنها بمواد كيمياوية اخرى مبل مبيدم البزمايدم  االيتعارةفقم لم 

 معلمة ويرطب بالماء ويغنى بقن  الب يتك لممت بسينة قبل االيتعمال .
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 نيأسئلة الفصل الثا

 

 : ما مميزات التعقيم الحراري ؟ 1س

 

 : أذكر ميزات السنادين الفخارية ومساوئها ؟ 2س

 

 : أذكر الشروط الواجب توافرها في األوساط الزراعية ؟  3س

 

 : هناك عدة أشكال لألوساط الزراعية ما هي وما أفضلها ولماذا ؟4س

 

 تعقيم ؟ : لماذا يتم تعقيم األوساط الزراعية وما أهم طرائق ال5س
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 الفصل الثالث

 طرائق التكثير 

 الهدف العام :

يهدف هذا الفصل الى تعريف الطالب بكيفية زراعة البذور ومعرفة مواصفاتها الجيدة 

 وخزنها والمحافظة عليها .

 

 التفصيلية :  األهداف

 ته هذا الفصل ان يكون قادرا على يتوقع من الطالب بعد دراس

 والخزن الجيد لها معرفة صفات البذور الجيدة -

 طرق زراعتها المختلفة  -

 تفريد نقل الشتالت  -

 اكثار النباتات البستانية بطرق مختلفة  -

 التمييز بين التكاثر الجنسي والالجنسي  -

 القيام بعملية التطعيم والتركيب ومعرفة شروط نجاحها  -

 وعدم الموافقة  معرفة الموافقة -

 معرفة تاثير االصل على الطعم -

 الوسائل المساعدة :

 عملية التكثير في مشتل االعدادية  إجراء -

 الزيارات الميدانية للمشاتل القريبة  -

 عرض االفالم  -
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 الفصل الثالث

 طرائق التكثير

 زراعة البذور 

الغالب  ، في ان الخنوت التي للي ل ضير االوياط الز اعية البم من ان لكون   اعة البذو  او العقل

ل ال  وكذلك ا, شركات لجا ية  فان بذو  نبالات الخضروات قم لكون منتجة م ليا او مستو دت من

ج ر من خا م االخالتي يمكن لوفير قسم منها م ليا في حين ويلجا الى ايتيراد القس الفواكهلبذو  اشجا  

 العرا  على شكل بذو  او على شكل شت ت صغيرت ال جم وكذلك ال ال لما يخ  بذو  وشت ت

 نبالات الزينة .

 صفات البذور الجيدة

وعها نالى  عض الصفات الجيمت للبذو  منها ان حجم البذو  يجب ان يكون جيما لبعاالبم من لوافر ب

ن أي خالية م وان لكون نظيفةمتجانسة ال جم لضمان لوافر المواد الغذائية فيها ، كما يجب ان لكون  

ة يراو مر ةمصم  غريب يواء كانت بذو  اخرى او غيرها ، ويجب ان لكون خالية من أي افة حشري

 من نسبة انبالها العالية . لتأكما عن فض 

 Seeds Storage خزن البذور 

 ه ال الةفي هذو   اعتهاقم يتم انتاج البذو  بكميات كبيرت اوقم لستو د بكميات من الخا ج قبل موعم 

وفي  ،لبذو  البيئية الم ئمة عنم الخزن من اجل رمان الم افظة على حيوية ا  الظروالبم من لوافر 

يمت جبوات عحوال البم من ان لعبأ هذه البذو  يواء كانت بذو  خضروات ام فواكه ام  ينة في كل اال

ا ت لين او القماا في ظرو  خزن مبالية من د جة حريوم كمة ومصنعة من المعمن او البولي اث

 .(3-2و  3-1 منية م مدت لكل نوع نبالي ) شكل  قم  وألوقاتو طوبة 
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 باأللمنيوملبذو  بقوا ير واكيا  مبننة لخزين ا 3-1شكل  قم  

 

 اماكن خزن البذو  3-2شكل  قم  
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 طرائق زراعة البذور 

وموعم  لبذو هنالك اكبر من طريقة ان لستعمل لز اعة البذو  وفي الغالب فان النوع النبالي وحجم ا

رها في أكبركز دو ا في طريقة الز اعة ، وعلى العموم ين اول ان ن لؤديالز اعة كلها عوامل 

   شيوعيا وايتخماما 

 الزراعة في السنادين  -أ

 لمل م ثلقعر تشا ا في المشالل وفيها لغلق جزئيا فت ة السنمانة الموجودت في انمن أكبر النرائق ا

ها يضغ  يم وبعم( 4-3)ب ال افة العليا ب مود ربالوي  المستعمل الذي يبق ل ضيره ولعقيمه الى ق

كل توائه بشالوي  في البماية لضمان اي ىرووي, اليم او بواينة خشبة الضغ  الوي  الز اعي بواينة 

يتمو  و البجيم وبعمها لنبر البذو  بشكل متساو قم  االمكان ولغنى بعمها بنبقة خفيفة من الرمل ا

 نزال  بقة برفق لكي نضمن عمم ايزيم يمك هذه النبقة عن يمك البذ ت ، ولضغ  هذه الن ث اليب 

ت او ت واحملنزل بعم ذلك السنمانة بواينة مرشات ذات ثقوب برفق لمر ,انجرافها عن السقي و البذو 

ن م يمككبر حسب المويم او حسب ال اجة ول ين انبات البذو  ، وفي حالة كون البذو  صغيرت ال ج

اعة   يقة  ايتعمال قنعة من القماا لور  اعلى السنمانة يصب عليها الماء برفق . لستعمل هذه النر

 بذو  الخضروات الصغيرت ال جم وكذلك بذو  نبالات الزينة . 

 الفلينية : األطباقالزراعة في  -ب

فت ة  (85)لم في االونة االخيرت ايتعمال اطبا  فلينية مصنعة من مادت الستايروبو  ل توي على 

صلة لشتلة واحمت فت ة   صغيرت كل فت ة يمكن ان لشكل وحمت   اعة منف (205)كبيرت او ل توي على 

هذه االطبا  في الوي   الز اعي اوال ويسوى ين ها بشكل جيم لتز ع كل فت ة اوعين  لمل فق  . 

 (15-16)ببذ ت واحمت بعم ان ي ضر مرقم البذ ت بواينة الة خشبية لل فر بعمق م مد ، شكل  قم 

اجي والب يتيكي ويماوم لور  بعمها البذو  ولغنى بنبقة من الوي  الز اعي نفسه الى البيت الزج

 على  يها حسب ال اجة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة في االطباق الفيلينة   3-3كل رقم ش
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 الشكل يمثل سهولة نقل الدايات في االطباق الفلينية   3-4شكل رقم 

 

 الخشبية  اإلطباقالزراعة في  -ج

 x 30 x 50) بأبعادطبا  خشبية احمى النرائق القميمة المستعملة في   اعة البذو  وفيها لستخمم ا 

يم من حافة (  5-3)يور  الوي  الز اعي اوال في هذه االطبا  م  لرك مسافة ب مود  ,يم  (15

الصنمو  العليا يسوى بعم ذلك السنح باليم او خشبة التسوية ، لز ع بعمها البذو  على شكل خنوط او 

ية ولسقى متى كان ذلك ررو يا ) شكل ت الباننبرا ولغنى بعمها بنبقة يميكة او البيتمو  ولغ  للمر

 . (3-5 قم 

 

 الزراعة في اطباق خشبية 3-5  شكل رقم
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 الزراعة في االلواح  -د

لعقم يقة متبعة عنم اهل المشالل وفيها ل ضر لربة المشتل بشكل جيم بعم ان ل رت ولنعم ورط

عة . لك حسب الهم  من الز امتر او اكبر من ذ (x 1 1)ولساوى بمساحات قم لكون صغيرت ب مود 

بعم ان  ذنجانلنماطة واللهانة والقرنابي  والبصل والفلفل والباالز ع دايات الكبير من الخضراوات ك

 لنبر او لز ع على شكل خنوط .

 ل اجةلغنى البذو  بنبقة من الرمل والزميج ولضغ  بلن  ثم لروى ولكافح الشت ت كلما دعت ا

 الى ذلك . 

 ونقلها  تفريد الشتالت

ية الطبا  الخشبعملية نقل الشت ت الصغيرت بعم انبالها بالسنادين او ا (Potting up) يقصم بالتفريم

 نمانهيالى  الى السنادين مفردت او الى ا ب المشتل و  اعتها بشكل منفرد وغالبا ما لفرد كل باد ت

ن اوغذاء وماء كا  بعم صغيرت وذلك من اجل رمان حصول مبل هذه الباد ات الضعيفة على روء 

 عن كانت نامية بشكل متزاحم في الوي  الز اعي وبذلك يو  نضمن يرعة نموها وكبر حجمها فض 

 يهولة مكاف ة ال شرات واالمراب وا الة االدغال النامية معها . 

 وي ها بالالسنادين بعم ملئ ريل ض ان النريقة الشائعة في التفريم هي ل ضير اال ب وحراثتها او

ة لمعرفاالز اعي المعقم و يها بشكل بسي  ، ويتم بعمها  ف  مجموع من الشت ت الصغيرت بوياطة 

 اليم م  رمان ال صول المجموع الجذ ي كله .  الصغيرت او

م لسقى م ، ثلنقل بعمها كل شتلة صغيرت الى السنمانة او اال ب لتور  ويردم حولها التراب بشكل جي

 ة الخممة بعم ذلك بالري ولسميم ومكاف ة .هذه الشت ت ولستمر عملي

لنقل  ي حينان انسب وقت لنقل النبالات يكون اوائل الربي  او الخري  حسب موعم   اعة الشتلة ، ف

ا ل ال فيماكذلك نبالات الزينة مبل االبصال والم نات والكو مات في نهاية السكون وقبل بمء نشاطها ، و

لوافر  ا لضمانررو ت  ي النبالات قبل لفريمها او قبل نقله لأكيممن يخ  شت ت اشجا  الفواكه والبم 

 .(3-6) شكل  قم او الز اعة وعمم لقني  الجذو  الرطوبة ويهولة عملية القل  
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 عملية لفريم الشت ت 3-6  شكل  قم

 

 

 تكثير النباتات البستانية 

 

متها ها وديموى نوعالبستانية والم افظة عل احمى اهم الويائل التي يمكن بواينتها  يادت اعماد النبالات

 . لوجم اكبر من طريقة للتكبير وين اول ان نركز في اهما وهي  

 Sexual(seed) Propagation ( التكاثر الجنسي ) البذ ي  -1

 Asexual( vegetative) Propagation( التكاثر ال جنسي ) الخضري  -2

 طرائق اخرى حميبة للتكبير -3
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  Sexual(seed)Propagation) البذري (  التكاثر الجنسي

م افاكهة  أشجا خضروات او  أكانتالنرائق ايتعماال في لكبير النبالات البستانية يواء  أكبراحم 

ي عبا ت عن التي ه Seed))في عملية التكبير في هذه النريقة هو البذ ت  األيا نبالات  ينة . يكون 

و البويضة ا  Zygoteح واالخصاب والذي نتج عنهما الزايكوت الجنين الجنسي النالج من عمليتي التلقي

كان  يضة لذلكالبو المخصبة التي لكونت نتيجة ال اد واحمت من النوالين الجنسيتين في حبة اللقاح م  نوات

 البم من اعناء اهمية الييما للبذو  منها   

ن ايمكن وى عوامل عميمت   ولختل  في طول ممت حيويتها التي لعتمم في ذلك عل حيوية البذور -أ

 وية البذو  على ث ت مجامي  هي  لنقسم حي

لزيم  السينة ببذو  ل تف  ب يويتها بممت قصيرت   وفيها ل تف  مبل هذه البذو  ب يويتها لممت   -1

بيرت . سائر كالى خ المزا علعرب  الاعن واحم الى اثنين ينة لذلك كان من االنتباه على عمر البذو  و

 االنواع من البذو  البصل الكرفس والذ ت وال لوت وال نتانا .ومبال هذه 

ن من اثني تراوحبذو  ل تف  ب يويتها لممت متوينة   وفيها ل تف  البذو  ب يويتها بممت  منية ل  -2

 يا .نيا ويلفوبتو والسبانغ والبزاليا والباميا وااليبركس االى ث ت ينوات ، ومبال ذلك الخس والفاصولي

ا يلة نسبيمت طو  ب يولها لممت طويلة نسبيا   وفيها ل تف  مبل هذه البذو  ب يولها لمبذو  ل تف -3

خيا  الها الخزن هذه االنواع والبذو  و  اعتها رمن هذه الممت ومب نافباإلمكينوات ولذلك   5-3من 

 والنماطة والفلفل والباذنجان والقرنفل والماليا .  بأنواعه، القرع  بأنواعه

  البذوراختيار  -ب

مبل  ك فأنالبم من ان يتم اختيا  البذو  المراد   اعتها ولكبيرها في رمن أيس علمية ص ي ة لذل

   هذه البذو  البم من ان لتص  بالصفات االلية

 كبيرت ال جم لضمان احتوائها على أكبر كمية من الغذاء المخزن . -1

 يولها وانبالها .خالية من أي مسبب مرري او حشري يمكن أن يؤثر في البذ ت وح -2

 .ذات نسبة انبات عالية -3

 ان يكون مصم  انتاجها موثوقا لتكون منابقة للمواصفات  المنلوبة .  -4

     Seeds Dormancyسكون البذور  -ج

ان لنبت بعم لمام لكوينها على الرغم من ي مة  يمكن ال  ر من انواع البذولكبييمكن م حظة ان ا

يماء وعلى الرغم من لوافر العوامل البيئية الم ئمة كلها لعملية االنبات اجزاء البذو  كلها من جنين ويو

 rest)او    (Seed dormancy)البذو  في طو  السكون او الراحة ويمكن ان نعزو ذلك الى دخول هذه

 period  ) والذي يببه يكون  اجعا الى عمم نفاذية غ   البذ ت وص بته كما في بذو  العائلة
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، او قم يكون ذلك  اجعا الى عمم اكتمال  ةة وفي بذو  الخوخ والمشمش والكوجوالخبا ي الباذنجانية

نضج الجنين كما في بذو  نبالات االنيمون وقم ل تاج مبل هذه البذو  الى التعرب الى ممت من البرودت 

(Vernalization)   ية التنضيم كما في كبير من بذو  الفاكهة وفي مبل هذه ال الة البم من اجراء عمل

(Stratification)  خشبية او  قصناديوفيها لور  البذو  في طبقات متبادلة م  الرمل الرطب في

-5) منية من  وألوقات  ييليزية( 5)اكيا  من البولي اثلين على د جات حرا ت منخفضة من صفر الى 

قشرت البذو  او نق  يوم ، هذا فض  عن امكانية التغلب على ال االت االولى من خ ل لخميش ( 30

البذ ت نفسها في الماء الماف  او المعاملة الكيماوية ب امض الكبريتيك او ايتخمام بعض منظمات النمو 

 لذلك .

 

     Asexual (Vegetative) propagationالتكاثر الالجنسي ) الخضري (  

 ت الجنسيلبذ ا عما جنين ايقصم بالتكاثر ال جنسي او الخضري هو ايتخمام أي جزء من النبالات ) فيم

 , ألمالنبات نفسها لمن االم و  اعته وذلك لغرب انتاج نبالات جميمت ل مل الصفات الو اثية  وفصله( 

لخضرت اائمة دلستعمل هذه النريقة لتكبير العميم من اشجا  الفاكهة يواء اكانت متساقنة االو ا  او 

 طريقة م اصيل الخضروات ، وهي بذلك يتختل  عنفض  عن لكبير العميم من نبالات  الزينة وبعض 

حين  ثية . فيالو ا في بعض صفالها لآلباءالتكبير الجنسي بالبذو  والتي قم لكون النبتات النالجة مخالفة 

 ان النبالات النالجة من التكبير الخضري لكون مشابهة أمهالها  لماما  .

 استخدام التكاثر الالجنسي  أسباب

لنبتات لكبير ا لمفعنا الى ايتخمام هذه التقنية في أخرىعميمت  أيباباذكره فأن هناك فض  عما لقمم 

  -البستانية ومنها  

اج كن انتيم لنتج بالبذو    فالمعرو  ان هناك بعض النبالات ال لكبير بعض النبالات التي ال -1

ونبات (  (Seedlessالبذو   بذو ها كما في حالة المو  والبرلقال ) ابو صرت ( والتين او العنب عميم

 الكا دينيا .

 التغلب على صعوبة انبات بعض االنواع النبالية كما في حالة الو د الشجيري . -2

لفاع ، ينة اال او متو قصيرت  أشجا  بإنتاجالت كم في حجم االشجا  وا لفاعها ، وفيها يتم الت كم  -3

اصل  نعيم علىلذلك يمكن الت, كاف ة وجني البما  من لسميم وميسهل معها القيام بالعمليات الز اعية 

 يسهل خممتها وجني ثما ها . عاال لفاقصيرت  األشجا  إنتاجمقصر وبذلك يمكن 

من  التغلب على بعض الظرو  البيئية الصعبة ، فالبرلقال الم لي يمكن ان ينعم على اصل -4

انخفاب جيمت كو  الجوية والتربة غير الاو النا نج لغرب مقاومة بعض الظر األو ا البرلقال الب ثي 

 د جات ال را ت وا لفاع مستوى الماء األ ري 
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تقسيم اطا بالسرعة في انتاج اعماد كبيرت من الشت ت والنبالات كما هو ال ال في لكبير البن -5

 .  مباألقك بالتجزئة او لكبير الو د الشجير يلالم نات او لجزئتها او لكبير نبات الش

 و  البذ ي ايصال االشجا  الى مرحلة االثما  المبكر وبممت  منية أقصر من   اعةالتسري  ف -6

 

 الالجنسي  االكثار طرائق

 ايتعماال وشهرت أكبرهاهناك اكبر من طريقة من التكبير ال جنسي وين اول ان نركز في 

 .التكبير بالترقيم   -1

  .التكبير بالممادات  -2

 .التكبير بالعقل  -3

  .تقسيمالتكبير بالفصل وال -4

  .التكبير بالسرطانات  -5

 .التكبير بالتركيب  -6

 .التكبير بالتنعيم   -7

 .التكبير المقيق بالز اعة النسيجية  -8

 

     Layering propagationالتكثير بالترقيد  -1

حتى في  او اناحمى طرائق التكبير ال جنسي السهل والبسينة التي يمكن اجراؤها في المشتل أو البست

ية . ه العملهذ إلنجا ل تاج الى معمات  لتنلب خممات الييما أو خبرت كبيرت كما وال المنا ل فهي ال

تصل  ال مبالتربة وهو ال ليغنيوفيها يؤخذ احم أفرع النبات الذي يفضل ان يكون قريبا من التربة 

( 6 -3)مت مللصال بالنبات األم لتكون األم هذه مصم ا لألمماد بالماء والعناصر الغذائية ويبقى هذا اال

سه م على نفيعتم شهرا لضمان لكوين البذو  المغنات بالتربة ، يفصل بعمه النبات الجميم الذي يستني  ان

خر م نوع اهذا النوع من الترقيم يسمى بالترقيم اال ري . ويوج, في التغذية ثم يز ع بشكل مستقل 

يوالي وتمو  ت وي اط بكيس فيه البيسمى بالترقيم الهوائي وذلك بخما او ا الة الل اء من فرع الشجر

 بالري الى ان يجذ  ثم يفصل من النبات األم ويز ع .

 

 مزايا التكثير بالترقيد 

  -هناك اكبر من ميزت لميز هذه النريقة من طرائق التكبير ال جنسي منها  

يمكن لكبيره فنبات المناط  ,ت بسينة مقا نة بالنرائق االخرىامكانية انتاج شجرت كبيرت خ ل مم -أ

 وكذلك ال ال م  نبات المفنباخيا . بشكل بسي  بواينة الترقيم الهوائي
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 تم لرقيميها يهذه النريقة في لرقي  النبالات الميتة كما هو ال ال في بسالين العنب وف لايتعما -ب

 قصبة طويلة في مكان الكرمة الغائبة 

  ال ال م ما هوكق االخرى الييما بنريقة العقل لكبير بعض االنواع النبالية صعبة التكبير بالنرائ -ج

 اصول التفاح والكمبرى والمانجو 

يمت يقة أكالصال الفرع بالنبات األم ، لذلك فهي طر اليتمرا رمان نجاح عملية التكبير وذلك  -د

 لنجاح لكبير النبالات الناد ت .

 التكثير بالترقيد  ئمساو

 يقة فأن لها مساو  منها على الرغم من مزايا التكبير بهذه النر

ن عمالها من ايتصعوبة ايتخمام هذه النريقة بالشكل التجا ي وذلك لقلة األفرع المتوافرت التي يمك -أ

 كل شجرت .

   .ان ايتعمال هذه النريقة لعيق حركة االليات في البستان -ب

 .مكلفة اقتصاديا اذ ل تاج الى ايمي عاملة ذات خبرت فنية  -ج

   .قم يعمل على اجهاد الشجرت ورعفهاذه النريقة بشكل ينوي ايتعمال ه -د

  .طريقة بنيئة نسبيا -و

 عملية الترقيد  إجراءموعد 

وعم فأن افضل م األو ا المتساقنة  لألشجا  فبالنسبة األشجا لجري عملية الترقيم حسب نوع 

ى نهاية ني الهر لشرين الباألجراء هذه العملية يكون في خ ل يكون العصا ت النبالية أي للممت من ش

ا  الى هر اذشهر شباط في حين يكون الموعم الم ئم لترقيم االشجا  دائمة الخضرت للممت من بماية ش

 نهاية شهر لشرين األول .

 

 Layering Methodsطرائق التكثير بالترقيد 

 -طرائق التكبير بالترقيم هي  أكبر 

  الترقيد األرضي البسيط -أ

 ملية الىالمت الترقيم ايتعماال واكبرها شيوعا ، وفيها يتم اختيا  احم افرع النبات من أبس  طرائق

كوين ل فيز لااليفل ليبنى ويمفن  في التربة على ان يخرج الجزء النرفي منه فو  ينح التربة ويمكن 

لكالس اادت الجذو  ولسريعه وذلك من خ ل لجريح الجزء الذي ييمفن ل ت ينح التربة لتسهيل لكوين م

 (Callus  ،  لستعمل االفرع الغضة القابة للبني ببساطة وذلك في بماية مويم الربي، )تم ذلك مو ان يا

 تب ما ويككبير في نهاية مويم النمو ، ويتب  هذا النوع من التكبير م  بعض نبالات الزينة الصعبة الت

 ( . 3-7)شكل  قم  بشكل لجا ي م  اشجا  البنم  
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 3-7شكل  قم  

 

  الترقيد األرضي البسيط المتعدد -ب

ن ر من مكاي اكبهي النريقة السابقة نفسها وفيه يتم اختيا  األفرع الغضة النويلة لتمفن في التربة ف

ه ب  هذحسب النول والذي يمكن ان نتوق  ال صول منه على اكبر من نبات واحم ولمرت واحمت ، ولت

كل  قم فة )شيز ال صول على القصبات الغضة والنويلة المساالنريقة في لكبير اشجا  الكروم وذلك لتم

8-3) 

 

 3-8شكل  رقم  

  الترقيد االرضي الطرفي -ج

بل نبات مفرع ولستعمل هذه النريقة م  النبالات التي لتميز بقم لها على لكوين مجموعة كبيرت من اال

لتربة اتمفن في لملية لجيمت النويلة المتالرا قي واليايمين االصفر وفيها يتم اختيا  عمد معين من األفرع ا

ن اجراء يمك, را فو  التربة من النر  الباني يم م  رمان بقاء الجزء النرفي ظاه  15)-(10بعمق 

 . (3-9عملية الترقيم في اال ب او في اوعية )ينادين ( لضمان لكوين اص  جميمت ) شكل  قم 
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 3- 9شكل رقم   

 

  الترقيد الهوائي -د

 و شجرتالتي يصعب ثني اغصانها كما هو ال ال في شجرت المناط ا لألشجا ل هذه النريقة ولستعم

ت الليمون ال امض ونبات القف  الصم ي والفيلودنم ن وذلك من اجل ال صول على شت ت كبير

ه ل جز ل(  (Ringingوخ ل ممت  منية بسينة وفيها يتم لجريح جزء من السا  واجراء عملية ل ليق 

ذا غنى هي ,د الغذائية المتكونة في المجموع الخضري العلوي ولتشجي  لكوين المجموع الجذ ي الموا

, زميج تى الحالكامل الت لل او  يرطوبة كالبيتمو  او السماد العضوالجزء باي من المواد ال افظة لل

عادية لنبية البرت اااليغل  بعمها  قائق من البولي اثلين ) الب يتك( ويتم لوفير الماء من خ ل ايتخمام 

   الجذو دت للعلى ان يتم لزويم هذا الجزء بالكمية المعتملة من الرطوبة خوفا من لعفن المننقة و يا

ء ي وعافالمتكونة . وبعم رمان مجموع جذ ي جيم يتم قن  الغصن ايفل مننقة لكوين الجذو  لتز ع 

 ( . 3-10)ينمانة ( او في المكان المائم ) شكل  قم 
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 3-10  رقم كل ش

 

 الترقيد التلي  -هـ

احمى طرائق الترقيم التي لستعمل الييما لكبير اشجا  الفاكهة كالتفاح والسفرجل والكمبرى والبيكان 

بشكل لجا ي ، وفيها يتم   اعة الشت ت  بعمر ينة واحمت في المشتل وعنم نهاية المويم يتم لقليم النبات 

بة وذلك من أجل ل فيز النبات على لكوين افرع جميمت وعنم خروج لقليما جائرا بالقرب من ينح التر

هذه األفرع بالتربة يفضل ان لمزج باي مادت عضوية مت للة وذلك من اجل ل فيز لكوين مجموع جذ ي 

جيم او بعم مرو  مويم كامل لرف  التربة الجميمت من حول الشتلة ولفصل االفرع الجميمت م  جذو ها 

 3شكل  قم  )  الجذ ي م  مجاميعها ( االفرع  5-2م ال صول على شت ت عميمت )المتكونة وبذلك يت

11-  ). 
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 الترقيم التلي 3- 11شكل  قم  

  Runners Propagationالتكثير بالمدادات  -2

ات لبعض النبالعبا ت عن يا  خا  ينمو من اباط االو ا  في مننق التاج  ((Runnersالمماد 

لسيقان ان هذه العنكبوت لنمو هذه السيقان في شكل افقي فو  ينح التربة ، ولتكوك ويلالشالييما نبات 

مو ري ينمن الس ميات والعقم . ينمو من كل عقمت مجموع جذ ي ينمف  الى داخل التربة ومجموع خض

 تاج لقل . فو  ين ها ، وبذلك ييتكون نبات جميم يمكن فصله عن نبات األم ليز ع بعم ذلك بشكل مست

 (14-12)ن النريقة الى ظرو  م ئمة لتشجي  لكون النبالات الجيمت والتي لتميز بوقت اراءت م هذه

ل ن على شكة لكوياعة والى حرا ت مرلفعة نوعا ما خ ل اشهر النمو صيفا وان النبالات الجميمت المتكون

 ( . 3-12متبادل على العقم )شكل  قم 

 

 

 

 3- 12شكل  قم  

 



 38 

  Cuttings Propagation(  باألقالم التكثير بالعقل ) -3

مكن ييم ( العقلة هي أي جزء يؤخذ من النبات ) قم يكون من يا  او جذ  او و قة او برعم او مريت

يما جقصم لشجي  لكوين المجموع الخضري او الجذ ي ليكون نبات بو مافصله او معاملته بنريقة 

 مشابها النبات األم . 

 مزايا التكثير بالعقل 

 -النريقة بعمد من المزايا منها  يز هذه ولتم

 . بات األمن النمامكانية انتاج اعماد كبيرت من النبالات في المساحة الم مودت ومن اعماد قليلة   -1

 .ل تاج الى خبرت  طريقة يريعة وال -2

  .الى لكالي  عاليةل تاج  طريقة  خيصة وال -3

روفة ا  معمنها ولؤخذ العقل من اشج ال صول على نبالات متجانسة ومشابهة االم او التي أخذت -4

عقل خذ الاالصل خالية من أي اصابة مررية او حشرية او فايرويية ذات نمو متوي  القوت م  لجنب أ

 من اشجا  ذات نمو خضري كبير جما .

 انواع العقل : 

لعمر ا خت  با باخت   النبات  وباخت   الجزء المأخوذ منه اولختل  هناك ا بعة انواع من العقل 

 الفسيولوجي وهي   

  الى   ولقسم  Stem Cuttings العقل الساقية  -1

 العقل الخشبية ألشجا  متساقنة االو ا  ومستميمة الخضرت   -أ

  .العقل نص  الخشبية  -ب

 .العقل الغضة  -ج

 .العقل العشبية   -د

  Leaf Cuttingsالعقل الورقية    -2

   Leaf-Beds Cuttingsالعقل المورقة البرعمية  -3

   Root Cuttingsالعقل الجذرية - 4

   Cane Cuttingsالعقل القصبية  5
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 وين اول ان نتكلم بشكل مختصر على كل نوع من هذه االنواع 

     Stem Cuttingsالعقل الساقية  -1

وهي  ,انبية جمن االفرع التي البم من ان ل توي على براعم طرفية او  المأخوذتوفيها لستعمل العقل 

مل لعمل لمستعكبر انواع العقل ايتعماال ولقسم على اثنين او ث ثة اشكال لبعا الى نوع الخشب امن أ

لى ميم وعلكون جذ يا وخضريا وبتالي لكوين نبات ج فأنهاالعقلة عنم   عتها ل ت الظر  الم ئمة 

    االليوفق 

 المستديمة الخضرة  األوراق لألشجارالعقل الخشبية  -أ

لتين اا  مبل المتساقنة االو  لألشجا نموات السنة السابقة  من اثناء مويم السكون لؤخذ العقل من 

 توي على يم ويجب ان ل (10 -1)لؤخذ العلقة بنول  ,والسفرجل والعنب والرمان  واألجا والزيتون 

 هي يت تويمستميمة الخضرت ف األشجا لنسبة لعقل با يم اما ( 3- 0.5)عقملين في االقل وقنرها من 

 خذألان افضل موعم  ,ظرو   طبة بسبب وجود االو ا  على االو ا  لذلك البم من ان لجذ  ل ت 

ا  عنم النص  االو  إ الةيم م   (8 -5)لؤخذ القل بنول  ,العقل يكون نهاية الخري  الى نهاية الشتاء

 ( 3-13مل لتكبر نبالات العرعر والبويا )  شكل  قم لستع ,القاعمي للعقلة 

 

 3- 13  قم شكل 

 

 العقل نصف الخشبية  -ب

ض ير بعلعمل هذه العقل من خشب نارج جزئيا أي  بعم نمو االفرع لممت معينة لذلك يستعمل لتكب

واع فض  عن لكبير ان (Pittosporum )والبتسبروم  ( (Azaleaت الزينية مبل اال اليا انبال

لعلقة ا ررو ت لرك بعض االو ا  في قمة( يم م    12-6ال مضيات والزيتون . لؤخذ العقل بنول ) 

 . (3-14) شكل  قم 
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 3- 14شكل  قم   

 

 

 العقل الغضة -جـ

ودي والماو Magnolia لؤخذ هذه العقل من النموات الغضة لبعض نبالات الزينة مبل ماكنوليا 

  تون واالجاييم او لتكبير اشجا  الفواكه مبل التفاح والخوخ والكمبرى والز( 10-8)والقرنفل وبنول 

 را ت بل ال. يمكن ان لشجر هذه العقل بشكل يري  اذا ما لم لوفير بعض الظرو  البيئية المنايبة م

 ( .3-15)شكل  قم والرطوبة الم ئمتين 

 

 العقل العشبية -د

و ا  في ن االويمك ,جيرنيوم عظم والكوليو  والقرنفل لكبر بها بعض نبالات الزينة مبل الماوودي وال

من  . والبم اخيافنبلترك أي او ا  كما في نبالات المالعلقة الو قية والكوليو  والجيرنيوم او ال نهاية

 .   ت الجميمنبالالوافر الظرو  الم ئمة لهذه العقل العشبية لضمان لكوين الجذو  وبالتالي نجاح نمو ال
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 3-15شكل رقم  

 

   Leaf Cuttingsالعقل الورقية  -2

قصم بهذه النريقة يؤخذ نصل الو قة بالكامل او جزء منه او نصل الو قة م  العنق لتز ع في 

لنريقة اولتكاثر بهذه  , عريضة من قاعمت الو قة  ال صول على نبات جميم بعم ظهو  او ا  وجذو 

لوافر  نبم مالنبات جلم النمر وبعض انواع البيكونيا والبنفسج االفريقي . ولغرب انجاح هذه النريقة 

 ( .3-16شكل  ا ت الم ئمة )الرطوبة العالية وال ر
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 3- 16شكل رقم  

 

     Leaf-Bud Cuttingsالعقل المورقة البرعمية  -3

وجود مويقصم بها العقل التي ل توي نصل و قة م  عنقها وجزء قصير من السا  م  برعم جانبي  

لجانبي رعم او قة في حين يتكون السا  من البعلى السا  في اباط الو قة . لتكون الجذو  من يويق ال

نتاج   لتيح اقة يواهمية هذه النريقة عنمما لكون االفرع المستعملة قليلة جما لذلك فان هذه النري ولألي

ت اة النبالالبيال مضي وغ اط والليمون واالراليا والبربيناعماد كبيرت من العقل مبل لكاثر كل من المن

 ( .3-17) شكل  قم الزجاجية التي لربى في البيوت 
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 3-17شكل رقم 

 

 

   Root Cuttingsالعقل الجذرية  -4

 ,يس الرئ احمى طرائق لكبير العميم من اشجا  الفاكهة الييما التي لكون يرطانات من جانب السا 

تاء لشااواخر  لؤخذ العقل من جذو  االشجا  في, مان والزيتون والتفاح والسفرجل ومن هذه االشجا  الر

  -0.2)قنر يم وب (15-10)وبماية الربي  عنمما لكون الجذو  مجهزت بكمية من المواد الغذائية بنول 

 .( 3- 18افقي ل ت ينح التربة )شكل  قم  كل عمودي اويم لز ع العقل بش (0.4

 

   Cane Cuttingsالعقل القصبية  -5

 )ن السا  نعة مقلؤخذ ,ايينيا والمفنباخيا احمى طرائق لكبير نبالات الزينة التي هي ييقان قصبية الم 

 ( انج ولز ع ولوافر لها الرطوبة المنايبة وال را ت .  1-2
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 3-18شكل رقم  

 

 زراعة العقل والظروف البيئية المالئمة لنموها 

ل ضيرها هي الز اعة التي يمكن ان لتم في اوعية ) ينادين ( او والعقل  ألخذان الخنوت التالية 

ل او في ال قل المكشو  . وفي ك  ال التين البم من ايتعمال او في المشت خل البيت الزجاجياحواب دا

لربة جيمت الصر  خالية من االم ح والمسببات المررية وفي الغالب لستعمل التربة المزيجية والتربة 

م الز اعة البم الرملية   والوي  االخير ايتعمل على ننا  واي  في   اعة العقل خلنه م  التربة وعن

من ان لمفن العقلة في التربة ب يث نضمن دفن ثلبي العقلة في التربة ويبقى البلث االخير فو  ينح 

-25)التربة والذي يجب ان ي توي على برعم واحم او اثنين لكون المسافة بين العقل في المشتل ب مود 

يم  (20-10)الخضرت وب مود  المستميمة لألشجا يم  (50-40)يم لعقل االشجا  المتساقنة  (30

لنبالات الزينة او اقل من ذلك للعقل المز وعة في االوعية ) السنادين ( . يفضل معاملة قواعم العقل 

كما ( D-2,4 و  (NAAاو   (IBA وIAA )ببعض الهرمونات النبالية المشجعة على التجذير مبل 

لروى , المبيمات ال  مة ايتخمامم من بيفضل ان لجرح قواعم العقل لتشجيعها على التجذير عنمه ال

 بإ الةالعقل متى احتاجت الى الماء م  لوفير د جة ال را ت المنايبة والرطوبة الكافية وااليتمرا  

قبل انتهاء فصل الشتاء لتكون جاهزت للنمو في  االدغال وعادت فان العقل لز ع في نهاية الخري  الى ما
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المتساقنة االو ا  اما العقل نص  خشبية والعقل الغضة فيمكن اخذها  لألشجا فصل الربي  هذا بالنسبة 

 و  اعتها في بماية مويم النمو . 

 

   Plant Division Propagationالتكثير بالفصل  -4

 يقصم بالتكبير بالفصل التكبير بكل من

 .  Bulbsاالبصال  -أ

  Cormes   بالكو مات   -ب

 -على التكثير بكل من :  Division Propagation في حين يشمل التكثير بالتقسيم  

 .  Tubers الم نات  -أ

 .  Rhizomes الرايزومات   -ب

  Offshoots  الفسائل  -ج

  Propagation   Bulbs       التكثير باالبصال -أ

يا   ا ت عنل ت ينح التربة اما من الناحية النبالية فهي عب عبا ت عن كل نبات يتكاثر بجزء ينمو

مواد زن الالتربة ول مل براعم ياكنة في اباط االو ا  لغلفها حراش  وعادت لخ قرصي لنمو ل ت ينح

ايسنث واله الغذائية في او اقها العصا ية وهناك نوعان من االبصال اما لكون مغنات كما في النرجس

ت او لخلفااوالتيولب او ان لكون ابصاالً معرات كما في الليلم .ولتكاثر مبل هذه االبصال بواينة 

اعمت قن  قللبصي ت او بواينة البصي ت الساقية او بوينة العقل الساقية واالو ا  ال رشفية او ا

 ( .3-19البصلة او لقسم البصلة نفسها ويمكن لكبيرها بالبذو  ) شكل  قم 
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 3- 19 شكل  قم 

 

   Propagation  Cormes  مات روالتكثير بالك -ب

افة ذي م و  هوائي ل مي قصير مغنى بقواعم االو ا  الجالكو مة عبا ت عن يا  ا ري منتفخ 

عقم  ولختل  الكو مة عن البصلة بكونها صلبة خالية من االو ا  ال رشفية النرية ول توي على

مواد وي توي الجزء المتضخم من الكو مة على انسجة خا نة لل, وي ميات وليس لها قر  قاعمي 

 بالمو مات الك ديو  والفريزيا .الغذائية ومبال االبصال التي لتكاثر 

كو مة يم الولتكاثر الكو مات بواينة كو مات جميمت او بواينة الكو مات ) الفكوك( او بواينة لقس

 ( 3- 20نفسها ) شكل  قم 

 

 3- 20 شكل رقم 
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 -اما انواع التكثير بالتقسيم فتشتمل على كل من :

    Propagation Tubers    التكثير بالدرنات -أ

ن اال رية ) لنشأ من انتفاخ السيقا ,عبا ت عن يا  مت و  خا ن للمواد الغذائية (  tuber)الم نة 

البرعم  ( ل توي على عمد من العيون التي هي عبا ت عن مجموعة من البراعم ويكون stolenالمماد 

د نة  ي لكونالت ومن النبالات والبراعم الجانبية االخرى  الويني اكبرها حجما وهو المهمين على نمو

 البناطا وااللما ه .

سيم واينة لقبا او ولتكاثر هذه المجموعة من النبالات بالبذو  ال قيقية او بواينة الم نة الكاملة نفسه

 ( .3- 21) شكل  قم  ي كل جزء على عين واحمت او أكبرالم نة الكبيرت على اجزاء عمت ي و

 

 3- 21  شكل رقم 

 

  Propagation   Rhizomes التكثير بالرايزومات -ب

ز هذه لتمي , عبا ت عن يا  ا ري ينمو  احفا ل ت ينح التربة او فوقها Rhizomes    الرايزوم

ية   خضرالسيقان باحتوائها على ي ميات قصيرت لريل مجامي  جذ ية من العقم الى التربة ومجامي

 ع خ ل بر لزكل منها على برعم او اك فوقها . ولتكاثر الرايزومات بالتقسيم على اجزاء صغيرت ل توي

 فصل الربي  او الخري  . 

شكل  قم )زومي االير  الرايومن امبلة النبالات التي لتكاثر بالرايزومات البيل ) النجيل ( او نبات 

22 -3. ) 
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 3- 22  شكل رقم 

 

     Offshoots Propagationالتكثير بالفسائل  -ج

سيلة لمة الفكولنلق  , جانبي ينمو من قاعمت السا  الرئيس في الشجرت الفسيلة عبا ت عن فرع او يا  

ى ة وعلعلى االفرع القصيرت السميكة لبعض النبالات كما انها لنلق على بعض انواع ابصال الزين

 الفسائل والنموات التي لظهر على او بجانب السا  الرئيس للنخيل والمو  . 

مت ب قاعلنخلة هو براعم عررية قريبة من ينح التربة بجانومصم  الفسيلة المتكونة بجانب جذع ا

سيلة ف (20-5)جذع النخلة ، ويختل  عمد الفسائل المتكونة باخت   االصنا  ويتراوح عمدها من 

بيرت في كالى  ولختل  االصنا  في قابليتها على لكوين الفسائل من ناد ت او قليلة كما في صن  البرحي

 (.3- 23ن  الزهمي ) شكل  قم انتاج الفسائل كما في ص
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 3- 23شكل رقم  

    Suckers Propagationالتكثير بالسرطانات  -5

ة التي لعررياالسرطانات عبا ت عن براعم نامية من مننقة ) التاج ( ل ت ينح التربة او من البراعم 

 قة التينلنريار بهذه من االشجا  التي لتكاث ,من البراعم الموجودت على الجذو  لتكون على الجذ  . او

لتفرع ننقة الفضل السرطانات بعم ان لزال االلربة في حين الوصول الى م ,والرمان والعنب والزيتون 

لة حيث يفضل قل  جزء من المجموع الجذ ي ولز ع بصو ت مستقلة وعنم فصل السرطانات يجب ا ا

 .(3- 24م ل  ق) شك ل خلق موا نة بين المجموع الخضرينص  مجموعها الخضري من اج

 

 

 3- 24  شكل رقم 
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  Buddingالتكثير بالتطعيم  -6

 Grafting التكثير بالتركيب  -7

ين الل اد بان هذا نباليين منفصلين يكونان نبالا جيما وقم يكو نجزئيالتنعيم والتركيب عبا ت عن ال اد 

النعم   م ايمزء العلوي المتوينلق على الج ,الساقين المنفصلين او بين برعم ويا  او بين يا  وجذ  

(Scion)  اما الجزء السفلي فيسمى االصلStock)) . 

 

 اسباب القيام بعملية التطعيم او التركيب

بعض  ي حالةفلكبير النبالات التي يصعب لكاثرها بالنرائق الخضرية االخرى والنريقة الجنسية كما  

 .ات المشمش والخوخ واللو  وال مضياصنا  التفاح والكمبرى و

  .يالتجا ية رعيفة المجموع الجذ  لألصنا ال صول على مجموع جذ ي مقاوم للظرو  البيئية 

 لتصمغ نج لمقاومة مرب اناالتغلب على بعض االمراب وال شرات كما في لنعيم البرلقال على ال

 الب ثي قالبرلد جة ال را ت كما في لنعيم البرلقال على ال النخفاب.انتاج اشجا  ل مل صفة المقاومة 

 االو ا  .

 انتاج اشجا  ذات احجام معينة . -1

اومة التغلب على ظرو  التربة غير الجيمت مبل لنعيم الخوخ على اصل المشمش البذ ي لمق -2

 الترب الرملية .

 لغيير صن  شجرت كبيرت مسنة بصن  اخر . -3

 اص ح بعض االررا  الكبيرت التي لصيب بعض االشجا  . -4

 يية .مقومة االمراب الفايرو -5

 شروط انجاح عمليتي التطعيم والتركيب

 لغرب انجاح عمليتي التنعيم او التركيب البم من لوافر بعض الشروط وهي  

 ال اد انسجة الكامبيوم لكل من النعم واالصل ولكوين نسيج جميم . -1

 ررو ت انتخاب النعوم من خشب نارج ) عمر ينة على االقل (. -2

  ل ممت السكون او الراحة للشجرت .ان لتم عملية التنعيم والتركيب خ -3

 ي  اوفي الربي  ام الخر ررو ت ان لجرى عمليتا التنعيم والتركيب حسب الموعم يواء كان -4

      الشتاء 

 ررو ت ان يكون هناك لوافق و اثي بين النعم واالصل .- -5
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 حماية مننقة التنعيم او التركيب من الظرو  البيئية الصعبة كالجفا  . -6

 خبرت ود اية شميمت جما . ائم بالعملية ذاان يكون الق -7

 

 وين اول ان نتكلم على كل نوع باختصا  شميم جما .

  Buddingالتطعيم . 6

  مخضري عبا ت عن ال اد جزئين لنبالين هما النعم المكون من برعم واحم والذي ييكون الجزء ال

    ىالائه رم حسب موعم اجويقسم التنعي ,االصل الذي ييكون المجموع الجذ ي للشجرت الجميمت 

 التطعيم الخريفي : -أ

 ن يكونويمكن ان يعمل اواخر الصي  او عنم الخري  شرط ا الفواكهمن اهم مواعيم لنعيم اشجا  

 لتسهيل عملية التنعيم عليه .  لألصلاالصل ذا نمو جيم يسهل معه القل  الخا جي 

تاء ل الشيه ييخلم الى السكون خ ل فصويفضل هذا الموعم من التنعيم الربيعي وذلك الن النعم ف

ي حالة فلربي  لكما ان الفائمت االخرى هي امكانية اعادت التنعيم مرت اخرى  ,لضمان اكتمال االلت ام 

 فشل التنعيم الخريفي . 

 التطعيم الربيعي  -ب

لتتم  سهولةبب نارج نالج من المويم السابق وفيها يتم ا الة قل  االصل شيجب اختيا  النعوم من خ 

عيم نقة التنو  منعملية التنعيم ولكتمل فيها عملية االلت ام خ ل ممت ايبوعين ليتم بعمها قرط االصل ف

 اءإلجرت وذلك من اجل اجبا  النعم على النمو والبم من ان نعر  ان الممت يتكون م مود ,مباشرت 

 ي . تلة في المشتل ول ين حلول الربي  البانشى الالتنعيم مبل هذا ، لتبق

 التطعيم الصيفي : -جـ

يس هري ماشالفاكهة ذات النوات ال جرية خ ل  ألشجا ويجري في مناطق الموايم ذات النمو النويل 

خا ج او لى الوحزيران وي مت االلت ام هنا بشكل يري  وذلك بسبب ا لفاع د جة ال را ت ليبنى النعم ا

م الى ا النعلكوين مواد غذائية في او اقه دافعيقن  االصل فو  مننقة التنعيم لمسافة معينة لضمان 

 النمو بقوت .
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 اشكال التطعيم 

 هناك طرائق عميمت لستعمل في التنعيم وين اول ان نستعرب اكبرها ايتعماال  

 : Tالتطعيم على شكل حرف  -1

عم والتي النن م المأخوذويسمى بالتنعيم الم عي ، والتسمية الية من شكل القنعة ال اوية على البرعم 

ين على االصل فقم جاءت من الشقيقين المتعامم (T)لشبة الم ع اما بالنسبة الى لسميتها على شكل حر  

 وهو من اكبر النرائق في لنعيم اشجا  الفاكهة . ,واللذان يكونان اشبه بهذا ال ر  

بعم وح االب يم من ين (30-10)كان املس على السا  االصل وعلى ا لفاع  لجرى العملية على ما

ن الصل مالتنعيم ، ويفضل ان يكون قنر ا بأشرطة ف  قل  االصل يتم ادخال البرعم ل ته ثم يرب  

را شمؤ يم اذا قل   قيق يمكن فصله بسهولة عن الخشب عنم نقنة بمء نمو البرعم يكون ( 2- (0.5

ت من اعاد البمشل العملية وجيما على نجاح عملية التنعيم . اما في حالة عمم االنتفاخ فهو مؤشر على ف

مشمش ح والاجرائها في مور  ايفل النعم االولي في االلجاه نفسها . يكبر بها كل من الخوخ والتفا

 ( .3- 25و  وال مضيات الى الو د الشجيري ) شكل  قم واالجا  والل

 

 3- 25  شكل  قم 
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 مقلوب  Tالتطعيم على شكل حرف  -2

ة لنريقاى اال ان الشق الذي يجري على االصل يكون معكويا عن لنريقة االوللقريبا مشابهه ل هي

 التنعيم ء عمليةلفضل هذه النريقة في المناطق ذات االمنا  المويمية التي لسق  عنم اجراال و ,االولى 

م في لنعي لنريقةالستعمل هذه  ,نسجة النبالية يمكن ان لتسرب الى مننقة االلت ام مسببة لعفن اال يوالت

 الكستناء وال مضيات .شت ت 

 التطعيم بالرقعة  -3

اثلة لتم في هذه النريقة ا الة قنعة مربعة او مستنيلة من قل  االصل لور  مكانها قنعة مم

ميك مبل ل  السمن قل  النعم ال اوي على البرعم . لستعمل هذه النريقة ذات الق بإبعادومساوية اياها 

وان  االصلوالعملية يفضل ان يتساوى عمر كل من النعم  شت ت الجو  والبيكيان . ولضمان انجاح هذه

 ية فييتميز بسهولة فصل الل اء عن الخشب فض  عن قوت نمو الوصول . كما يفضل ام لجرى العمل

ل اء لاواخر فصل الصي  حيث لكون كل من النعوم واالصول نشنة النمو ويمكن فيها بسهولة فصل  

 ( .3- 26عملية في الربي  ) شكل  قم ويمكن اجراء العن الخب بسهولة كما 

 

 3- 26شكل رقم 

 التطعيم الحلقي  -4

ن ملك البم لة لذطريقة مشابهة التنعيم بالرقعة ، اال ان النعم في هذه ال الة يؤخذ على شكل حلقة كام

 ي حالةويعاب على هذه النريقة موت الجزء العلوي من االصل ف ,لماثل قنر كل من النعم واالصل 

 ,ال االيتعم  مودتية االلت ام لعمم انتقال المواد الغذائية من االو ا  الى الجذو  فهي طريقة مفشل عمل

 . (3- 27) شكل  قم ان والكاكي كيولستعمل في لكبير كل من الب
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 3- 27   قم شكل 

 ظية شالتطعيم بال - 5

نب . ة العب كما في حاللستعمل هذه النريقة في حالة االنواع التي يصعب فيها فصل القل  عن الخش

ما لخريفي كانعيم ويفضل الت ,ويتم اللجوء الى هذه النريقة عنمما يتوق  نمو النبالات نتيجة لقلة الماء 

ية على ية حاوقنعة على شكل شظ ألخذويمكن اجراؤه اواخر الشتاء واوائل الربي  . ولجرى هذه العملية 

ل ى االصنعم عللل بالشكل واالبعاد نفسها يتم لببيت ا  البرعم ولزال في الوقت نفسه من القل  من االص

نعيم شم  التباو  باألشرطةعيم نلغنى مننقة الت ,كل منها بشكل كامل  شرط اننبا  انسجة الكامبيوم في

 .(  3- 29و 3- 28) شكل  قم 
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 3- 28شكل رقم  

 

 3- 29  شكل رقم 
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   Graftingالتركيب  -7

الباني نعم ونباليين االول يتكون من قلم ي توي على عمت براعم يسمى بال هو عبا ت عن ال اد جزئين

ء ية اثنالجرى مبل هذه العمل ,لغرب ال صول على شجرت جميمت  باألصلقم يكون فرعا او جذ ا يسمى 

 .وقت يكون العصا ت النبالية أي اثناء فصل الخري  في الشتاء وحتى مويم بماية الربي  

جا  يم االشيسهل لنعيمها بالبرعم كما في العنب وفي لنع على االشجا  التي اللجرى هذه العملية  

بي لها ة بم نان يميز هذه النريقة ان النبالات النالجة لكون اقوى نموا مقا ,والفروع كبيرت ال جم 

 .(3- 30المنعمة بالبراعم ) شكل  قم 

 

 3- 30 شكل  قم 

 

 

 التركيب  أشكال

كبرها االى  لتركيب لجرى لنبالات الزينة واشجا  الفواكه وين اول ان نتنر هناك انواع عميمت من ا

 ايتعماال .

 التركيب السوطي واللساني : -1

يجرى عنمما يكون النعم واالصل بسمك واحم لقريبا والتي يكون ومن اكبر انواع التركيب ايتعماال 

يم كما  ( 5-2)السفلى للنعم بنول يم وذلك من خ ل عمل قن  مائل في النهاية (   2-1)قنرها ب مود 

ويور  النعم على االصل بشرط ان يتنابق كامبيوم  ,ويعمل قنعا مائ  في الجهة العليا من االصل 
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النعم م  االصل بشكل كامل بعمها لرب  مننقة التنعيم بشرط التنعيم . لستعمل هذه النريقة في 

 لركيب العنب والتفاح والكمبرى ) شكل  قم ي لركيب الو د على الو د الشجيري االصل كما لستخمم ف

 .(3- 32و  3- 31

 

 3- 31 شكل  قم 

 

 3- 32 شكل  قم 

 

 

 التركيب بالشق -2

يستعمل هذا النوع من التركيب في لنعيم اشجا  الفاكهة السميكة بعم قنعها بالقرب من ينح التربة 

م ، اما بالنسبة الى النعم فيتم ي ( 5-4)بقصم لجميمها ولغيير صنفها وذلك بقن  االصل بعمق من 

برعم  ( 5-3)يم ل توي على  (2 – 1.5)يم وبقنر  (20-10)انتخاب افرع بعمر السنة بنول 

يوم ليمف  بذلك هذا النعم في الشق المعمول وي  بمعيم يزال جانبي النعم ابرا  الكاوبواينة يكين التن

عم يمكن ان يورح اكبر من قلم لبعا لسمك االصل بعم رمان م مسة كامبيوم االصل م  كامبيوم الن
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 33شكل  قم )ا  الى الشق بما يتسبب في للفه ي اط النعم بالشم  لغرب من  دخول مياه االمن ,االصل 

-3). 

 

 

 3- 33  شكل  قم 

 

 التركيب القلفي  -3

يجرى هذا النوع من التركيب في مويم الربي  حيث يمكن فصل القل  عن الخشب بسهولة م  ررو ت 

 لألشجا ان لكون براعم النعم في حالة يكون لذلك لؤخذ مبل هذه االق م اثناء مويم السكون بالنسبة 

مستميمة الخضرت فتؤخذ االق م اثناء  لألشجا المتساقنة االو ا  لخزن ول ين ايتعمالها ، اما بالنسبة 

الشق ( ولكي يعمل في قل  مويم النمو ، يعمل شق في يا  االصل بعم قنعه افقيا ) كما في التركيب ب

برعم في مبل هذه الشقو  بعم اجراء قن  مائل في نهايتها  (  3-2)االصل ، لمخل االقسام ال اوية على 

 ) كل  قم قة التركيب بالشم  كما في الشكل السفلى م  رمان لنابق كامبيوم النعم واالصل لتغنى منن

 .( 3- 35و 3- 34

 

 

 

 



 59 

 

 3- 34 شكل  قم 

 

 3- 35  شكل  قم
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 التركيب الجسري  -4

يكية ميكانوينلق عليه التركيب القننري او الع جي ويستخمم كع ج حاالت االصابة المررية او ال

بة االصا وفيه يعمل فت ات او شقو  في قل  السا  المصاب فو  ول ت مننقة ,للسا  الرئيس للشجرت 

ن  بعم ق ين ايفل مننقة االصابة واع هاالنعوم التي لصل ب لهي بنريقة مشابهة التركيب القلفي 

ها م  لنابقنهايتها العليا والسفلى لضمان دخولها في االصل ولضمان اخراج مننقة الكامبيوم فيها و

 .(3- 36ر ولغنى مننقة التركيب بالشم  ) شكل  قم كامبيوم االصل لببت هذه النعوم بمسامي

 

 3- 36 شكل  قم 

 

 التركيب باللصق  -5

ا م  عنمماالصل ولغنى بالشيوم بمكايوم النعم م  بمعامي ويلصق فيه كايضا بالتركيب المويسمى ا

 ينجح هذا التركيب لزال ايفل مننقة النعم واعلى مننقة االصل.
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 شروط التحام الطعم باالصل 

 لشروطاوافر للضمان انجاح عمليتي التنعيم والتركيب من خ ل نجاح عملية االلت ام بينهما البم من 

 االلية  

       كامل ضها على بعضها االخر بشكلررو ت اننبا  انسجة الكامبيوم لكل من النعم واالصل بع -1

 لكوين انسجة الكالس والصالها من النسيجين وبالتالي انتاج كامبيوم جميم . -2

 لكوين خشب ول اء جميمين من الكامبيوم اع ه يوصل بين االصل . -3

 

 التوافق وعدم  التوافق

نبات نه العلموافقة حموت عملية االلت ام بين انسجة كل من النعم واالصل بشكل كامل ينتج نعني با

بين  ام التاماللت الجميم بشكل طبيعي طوال ممت حيات النبات الجميمت اما عمم الموافقة فتعني عمم حموت ا

ن هذه اامل غير ك النعم واالصل وعمم قم ت النبات الجميم على النمو بشكل طبيعي فقم يكون االلت ام

غير  لجميمالمننقة يتتعرب للكسر وقم ي صل موت للنبات بشكل مبكر كما ان ال الة الص ية للنبات ا

 جيمت فض  عن حموت اخت فات وار ة في معمل النمو لكل من النعم واالصل في طبيعتها .

 اعراض حاالت عدم التوافق 

 صل والنعم مبل  عمم التوافق بين اال حاالتهناك اعراب كبيرت من 

 نسبة نجاح عمليتي التنعيم او التركيب  انخفاب -1

 اصفرا  اشجا  االو ا  المنعمة او المركبة او يقوطها المبكر . -2

 موت الشجرت بشكل مبكر . -3

 اخت   في قوت نمو كل من النعم واالصل . -4

 ا اخت   في موعم يقوط االو ا  لكل من النعم واالصل واخت   في موعم لفتح اال ه -5

 بينهما.

  يادت معمل النمو بصو ت غير طبيعية ايفل او فو  مننقة التنعيم. -6

 االصل في الطعم  تأثير

 ر االصل بالنعم بعمت اوجه منها يمكن ان يؤث

ه فبمال مية عليحجم ونمو النعم وطبيعته فقم يؤثر االصل في طبيعته نمو االشجا  النافي  التأثير -1

 ة لصبح قصيرت ومفترشة .من ان لكون االشجا  قائمة مرلفع



 62 

ت لمقصرااالصل في العمر الذي يتبمر فيه النعوم ، ففي الغلب يؤدي ايتعمال االصول  لأثير -2

 ا  .  واالثمال هاالى التبكير في اال ها  واالثما  ، في حين يؤدي ايتعمال االصول المقوية الى لاخير ا

ات   لاثير االصول في مواصفلاثير االصل في صفات الجودت واللون ونضج البما  . يختل -3

 البما  في النعم حسب نوع النبات وقم يزيم من حجم البما  كما ويؤثر في جودت البما  .

 .لاثير االصل في ل مل برودت الشتاء  -4

 التاثير في مقاومة الشجرت للظرو  البيئية واالمراب وال شرات . -5

 الطعم في االصل  تأثير

 ي  يؤثر النعم في االصل من خ ل االل

 .االصل نمو في قوت  التأثير -1

 .في مقاومة االصل للبرودت التأثير -2

 وعمقه وعلى لفرعالها . لألصلفي حجم المجموع الجذ ي  التأثير -3

 

 

 

 

 اسئلة الفصل الثالث

 

 

 لفرق بين التكاثر الجنسي والالجنسي ؟ا : ما1س

 : عدد طرائق التكثير بالتطعيم ؟2س

 مساوئه ؟بالترقيد و : عدد مزايا التكثير3س

 : عدد اشكال التكاثر الالجنسي ؟4س

 شروط انجاح عمليتي التطعيم والتركيب ؟ : ما5س

 : كيف يؤثر الطعم في االصل ؟ 6س
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 الفصل الرابع

 

 نباتات الزينة 

 

 الهدف العام : 

 حدائق ال هندسةيتعرف الطالب في هذا الفصل على نباتات الزينة و

 األهداف التفصيلية 

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا الفصلل أن يكلون قلادر عللى التمييلز بلين مجلاميع 

 نباتات الزينة   

 النباتات العشبية المزهرة  -

 النباتات الحولية  -

 االبصال المزهرة  -

 االعشاب الطبية والعطرية  -

 المسطحات الخضراء واهميتها  -

  المتسلقات واالسيجة النباتية -

 الوسائل المساعدة :

 مشتل االعدادية وحدائقها  -

  CDافالم  -

 الزيارات الميدانية  -

 

 

 

 



 64 

 النباتات المزهرة

ي  ها فدبصو ت عامة على النبالات العشبية المزهرت التي لدز ع بدذو  (Flowers )لنلق كلمة اال ها  

هدي عبدا ت فال مائق في مويم معين من السنة لتزهر في وقت معين اما اذا ا دنا ان نعر  نبالدات الزيندة 

ي  وألجدل لبسد ,ة بعوامدل او صدفات متشدابهة عميدمت عن مجامي  نباليدة عميدمت يشدترك افدراد كدل مجموعد

  -لية  االقسام اال نبالات الزينة بصو ت عامة الى  اية هذه المجامي  يمكن ان نقسمد

    Herbaceous Flowering Plants أوالً : النباتات العشبية المزهرة 

عبا ت عن مجموعة من النبالات ذات ييقان غضة او نص  غضة يمكن لكون حولية نصد  معمدرت او 

ا مد الوانهددلعددم هددذه المجموعدة مددن النبالددات مددن أهدم مكونددات ال ميقددة النباليددة وذلدك لجمالهددا ولتعدد ,م ولدة

 ها واحجامها . واشكال

لقسم هذه المجموعة علدى خمدس مجدامي  فرعيدة لتشدابه فدي انهدا ذات مجمدوع خضدري عشدبي اال انهدا 

ي لقسدم لختل  في وقت حيالها او في لكوينها العضداء لخزينيدة ا ردية او فدي طبيعدة ايدتعمالها لدذلك فهد

 على وفق االلي   

       Annual Plantsالنباتات الحولية  -أ

ام لدذلك عدعن النبالات المزهرت او غير المزهرت التي لدتم دو ت حيالهدا فدي عدام او اقدل مدن وهي عبا ت 

  -لعاد   اعتها بشكل ينوي ولشتمل هذه النبالات على  

  Winter Flowers       الشتوية النباتات الحولية  -1

مر حتدى   وقدم لسدتوهي اال ها  التي لز ع بذو ها في الخري  لتزهر في أواخر الشتاء او أوائل الربي

قدو  (  بماية الصي  ومن أهم اال ها  الشتوية و د الكاغدم وعدر  الدميك وحلدق السدب  واالق دوان ) قدره

ندددي وشددبوي وو د البدددو ي  والختمدددة وو د الفضددة والسدددنتو يا وعدددين البددزون والشدددبكة ولابانسددديه واللي

 ( . 4 -1والجيسوفي  وااليتر ) شكل  قم 

 

 4 -1شكل  قم 
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  Summer Flowers     الصيفية  ات الحوليةالنبات -2

هدم أوهي النبالات التي لز ع في فصل الربي  لتزهر في الصي  وقم لستمر الى فصل الخريد  ، ومدن 

  واللده ا ها  هذه المجموعة عر  الميك وشعر البنات والقميفة و ينيا ويلدم  ) صدباح الخيدر ( وكو مدو

 .( 4 -2عبا  والماليا وو د ال نة ) شكل  قم 

 

 4 - 2 شكل  قم 

 

   Biennial Plants     ذات الحولين ) المحولة (  تالنباتا -ب

ول وفدي وهي النبالات التي لكمل دو ت حيالها في ينتين ، اذ يتكون المجمدوع الخضدري فدي المويدم اال

ا عمليدة يهدرى علويمكدن ان لعمدر اذا جد , المويدم البداني لكدون اال هدا  والبدذو  وبعدمها لمدوت النبالدات 

 .مبل القرنفل الصيني وحسن يوي  و هرت الجر  لجميم في التربة 

 

  Perennial Plants النباتات المعمرة  -ج

ى العمدوم وهي النبالات العشبية المزهرت التي لعيش اكبر مدن يدنتين ، وقدم لجدمد   اعتهدا يدنويا . وعلد

 فان النبالات المزهرت المعمرت يمكن لقسيم على ث ثة اقسام   

 .انيومكويليجا ويليفيا حمراء وجيرا ها  معمرت لزهر خ ل فصل الصي  والربي  مبل البنفسج وا -1
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 لزهر خ ل فصل الخري  مبل   السليفيا الز قاء والماوودي .ا ها  معمرت  -2

صديفي  ا ها  معمرت لزهر على مدما  العدام مبدل القرنفدل والجربدرا والكزانيدا وعدين البدزون وايدتر -3

 ( .4 - 3ومينا  احفة ) شكل  قم 

 

 4 - 3شكل  قم 

 

 بزون والسنتو ياهناك ا ها  معمرت اخرى مبل الجرانيوم والمرجان والسليفيا وعين الو

 

   Flowering Bulbs  د. االبصال المزهرة  

 -  ولعر  على انها كل نبات يتكاثر بجزء ل ت ينح اال ب ولذلك يمكن ان لقسم هذه االبصال على

 .ابصال حقيقة كما في النرجس واليليم والتيولب  -1

 .كو مة كما في الك ديو  والفريزيا  -2

 .ك   ايزوم كما في الكنا وال -3

  .د نات جذ ية كما في الماليا ، البكونيا الجرنية -4

لدى والبصلة بشكل عام هي عبدا ت عدن جدزء نبدالي متضدخم لخدزن فيده المدواد الغذائيدة والتدي ل تدوي ع

 -براعم ياكنة ، ولقسم االبصال حسب موعم   اعتها على   

   Winter Bulbs ابصال شتوية  -1

ال لها هر ايلول ولشرين االول لكي لزهر في اشهر اذا  ونيسان ومبوهي االبصال التي لز ع خ ل اش

 النرجس ، االير  ، الفريزيا ، الك  .

 

   Summer Bulbs ابصال صيفية  -2

هدا لزهر في شهر حزيران ولبقدى مزهدرت حتدى ايلدول ومن وهي االبصال التي لز ع في اشهر اذا  لكي

 الماليا الصيفية والزنبق . 
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        Medical and Aromatic Herbلطبية والعطرية االعشاب ا -هـ

انددب هدي للددك النبالددات التدي ل تددوي أو اقهددا او إ ها هددا اوجدذو ها ابددو بددذو ها علدى  يددوت طيددا ت بج

كبر من ااحتوائها على مواد طبية يمكن االيتفادت منها في مجاالت ص ية عميمت ومعالجة مرب واحم او 

مددرب ، وقددم لسددتخمم بعددض المددواد المنتجددة مددن هددذه النبالددات فددي ال اصددابةمددرب او لقلددل مددن اعددراب 

س ومددن اكبددر النبالددات النبيددة والعنريددة شدديوعا فددي العددرا    النددرج ,مست ضددرات التجميددل والعنددو  

سد لب والشيح وال نظل وعر  السو  والنعناع والزعتر والكدرفس واالق دوان والبدابونج والزعفدران وال

 سم  .البوم والمريمية والشبنت واكليل الجبل والكراوية وال لبة والوالكركم والزنجبيل والبصل و

 

  Lawns     ثانيا : المسطحات الخضراء 

 قدة منزليدةلعم المسن ات الخضراء احم المكونات االيايية لل ميقة النبالية بشكل عام يواء اكاندت حمي

مدا كلمبداني واحدواب الزهدو  ، او مم يية او عامة ، فهي االطدا  االخضدر الجميدل الدذي يظهدر جمدال ا

أن اغلددب  .انهددا لعمددل علددى للنيدد  الجددو ولقليددل االلربددة والغبددا  اليدديما فددي المندداطق المتربددة او ال ددا ت 

ئدل تبد  العوايالنبالات التي لسدتعمل لز اعدة المسدن ات الخضدراء لتبد  الدى العائلدة النجيليدة والقليدل منهدا 

لم لدي اتخمام كمسن ات خضدراء فدي العدرا  هدو البيدل بنوعيده االخرى ، ومن اهم النبالات الشائعة االي

لعميدم مدن اومقاومتده للظدرو  البيئيدة . لقدم لدم لجربدة  ه يث يمتا  النوع االول بسرعة نمدوواالمريكي وح

لقسداوت  ال شائش المستعملة كمروج في العالم اال ان معظمها لم لؤدي الدى ل قيدق الهدم  المنلدوب وذلدك

ة الويدنى في المننقتين الوينى والجنوبية ، وقم ثبت نجاح نوع من البيدل فدي المننقدجو العرا  الييما 

ك مدن ينة والبم بعدم ذلد ( 3-2)الذي يمكن ان يعيش لممت  Kentucky Blue Grassوالجنوبية يمعى بـ 

 ( . 4 - 4اعادت   اعته مرت ثانية ) شكل  قم 
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 4 - 4 شكل  قم 

 

 المسطحات الخضراءزراعة وخدمة 

كدل  بواينة البذو  او بواينة الرايزومات والتدي البدم مدن لجميدمها (Bermuda Grass)يز ع البيل 

تدروي لينوات وذلك بقش  النبالات من يدنح التربدة لتغندي بنبقدة  قيقدة مدن لربدة  مليدة خفيفدة  ( 4-5)

 بعم إرافة كمية من السماد النتروجيني 

ل يضمن راثة التربة بشكل جيم ولنعيمها ثم لسوى بشكاما في حالة   اعة األ ب ألول مرت البم من ح

 عدملعمم انجرا  البذو  عدن الدري ويفضدل ان يضدا  السدماد الفويدفالي أثنداء عمليدة ل ضدير التربدة بم

 لنبدددر البدددذو  او لدددز ع ,ولدددروى لغدددرب التعييدددر والتأكدددم مدددن ايدددتواء اال ب  2كغدددم   م  (2 – 1.5(

مرشدات  لروى اال ب بعدم ذلدك بويداطة , ولى بنبقة من التربة الريزومات لتغنى البذو  في ال الة اال

 ( . 4 - 5لمن  انجرا  البذو  ويعاد  ي التربة كلما دعت ال اجة الى ذلك ) شكل  قم 
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 4 - 5 شكل  قم 

 

 

   Shade Plants  ثالثا : نباتات الظل 

يرات عبدا ت عدن أشدجا  او شدجنبالات الظل عبا ت عن مجموعة من النبالات غير المتجانسة فقدم لكدون 

لدى كبافدة او عبا ت عن نبالات عشبية حولية او م ولة او معمو ت او حتى نبالات يرخسدية والتدي ل تداج ا

 روئية مختلفة نوعا ما م  وجوب لوافر نسبة عالية من الجوية .

ظددل ت اللددز ع هددذه النبالددات لجمددال أو اقهددا او لجمددال ا ها هددا او لكليهمددا ومددن أهددم مجددامي  نبالددا

عم لخشن النداالكوليو  والبيكونيا والكوليو  والبنفسج االفريقي واالو كم والسفنم  وااليبركس بنوعية ا

. يدا ، ....ودا ايينيا والرخس والك ديوم والف نجيوم والبولس والمناط والقفد  الصدم ي واللدب ب وا ل

 ( . 4 - 6وغير ذلك ) شكل  قم 
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 4 - 6 شكل  قم 

 

     Aquatie And Semi-Aquatie Plantsلنباتات المائية ونصف المائية رابعا : ا

 و طافيدة (هي مجامي  من النبالات التي قم لكون عشبية لتميز بانها لقضدي حيالهدا فدي المداء ) غاطسدة ا

الددات التددي ام النبالددات النصدد  او شددبه المائيدة فهددي عبددا ت عدن للددك النب ,واللسدتني  ان لعدديش بعيددما عنده 

 ن المداء .في االماكن الرطبدة وذلدك ل اجدة هدذه النبالدات اثنداء نموهدا وا ها هدا الدى كميدة كبيدرت مد لعيش

جدل اوعلى هذا االيا  يفضل ان لدز ع بدالقرب مدن حافدات النهدر والب يدرات والبدرك المائيدة وذلدك مدن 

 رمان لوافر الماء .
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 بالدات لعديشالمائي وعشبة النيل وهدي نمبال على ذلك نبات اللولس والزنابق المائية والبردي والياينت 

اب النويددل والغداب البلدمي والغد (مدو  الف دل(فدي المداء . ومدن االمبلدة علدى النبالدات نصد  المائيدة الكندا 

 ( .4 - 8 و 4 – 7وااللوكاييا ) شكل  قم 

 

 

7 - 4 

8 - 4 
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     Cacti And Succulent plantsخامسا : النباتات الشوكية والعصارية 

واك عصا ية او لكون  جلمية  فيعة ، بعضها ذو اشدوك وبعضدها األخدر عميمدة االشدهي نبالات ل مية 

ي بيئيدة التدولمتا  بكونها مغنات بنبقة شمعية واحتوائها على قليدل مدن البغدو  لكدي لدت ئم مد  الظدرو  ال

ن هدذه لخدزو , لعيشها النبالات  فدي بيئتهدا ال قيقيدة التدي لرلفد  فيهدا د جدة ال درا ت فضد  عدن قلدة المداء 

ن ميداه مدن الدو ن الكلدي وااليدتفادت مدن أي كميدة مد (%95)النبالات المداء فدي أنسدجتها بنسدبة لصدل الدى 

نبالدات بدر هدذه الومن اك ,االمنا  او غيرها من المتوافرت لهذا احتياج هذه النبالات الى الخممة يكون قلي  

 مضددي وكددا وجلددم النمددر والبددربين الشدديوعا ، الصددبيرات بانواعهددا ، التددين الشددوكي وك نجددو ويدديميم وي

 ( .4 - 9) شكل  قم  واالكا 

 

 

 

 4 - 9شكل رقم 
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    Climbers Plantsسادسا : المتسلقات 

جسدم لستني  ان لنمو بشكل عمدودي بمفردهدا لدذلك لتسدلق بدأي ويداطة يدواء ب نبالات رعيفة السا  ال

يمكدن ولعرب او اقها الى روء الشمس وعلى جانبها مبل االشجا  واالييجة وجم ان المو  لكي لرلف  

  -لقسيمها الى  

 .متسلقات دائمة الخضرت مبل الجهنمية وحبل المساكين ويايمين ابيض  -1

 .متسلقات متساقنة االو ا  مبل الرو  المتسلق واالنتكون  -2

 .متسلقات عشبية مبل البزاليا العنرية  -3

 .ية والويتريا متسلقات ذات ا ها  عنرية مبل اليايمين والبزاليا العنر -4

  .متسلقات الجم ان مبل مخالب الق  وحبل المساكين ومتسلق فرجينيا -5

 .(4 - 11 و4 – 10 وكمبال على المتسلقات ينظر الشكل )

 

 4 - 10  شكل  قم 
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   4 – 11 شكل  قم 

 

  Shrubs سابعا : الشجيرات 

 ,الفددرع الخضددراء اللددون الشددجيرت عبددا ت عددن نبددات خشددبي ي تددوي علددى يدداقين او اكبددر متفرعددة مددن ا

جمالده لدذلك متر ولز ع اما لجمال او اقها او النتظدام شدكلها و ( 4-3)ولرلف  هذه الشجيرات الى ا لفاع 

 فانها لستعمل ألغراب الت ميم والفصل بين اجزاء ال ميقة . 

نيا ويتميددز قسددم مددن هددذه الشددجيرات بانهددا دائمددة الخضددرت مبددل االكايدديا وشددبوي جيددري ودو نتددا وديددمو

و د ووالختمددة ال مددراء واال  والمفلددة فددي حددين يكددون القسددم األخددر متسدداق  االو ا  مبددل بنددت القنصددل 

و  4 – 12) شدجيري  شدكل   قدمالالدو د   وبعدض أندواع  القهوت و مان الزينة وك  مريم وشدوك الشدام 

13 – 4  . ) 
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 4 - 12شكل  قم  

 

 

 4 - 13  شكل  قم 
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   Ornamental Trees    ثامنا : اشجار الزينة 

ات لى ا لفاعداحم مجموعات العائلة النبالية قم لكون عا ية او مغنات البذو  ، يمكن ان يصل ا لفاعها ا

 االكايديا عالية جما ويعمر قسم منها الى مئات او اال  السنين . وقدم لكدون اشدجا ها دائمدة الخضدرت مبدل

ن عمدودي ويدرو افقدي ويوكدالبتو  ، او قدم لكدوييانوف  وخ  الجمل وفرشدة البندل وكا و يندا ويدرو 

ب ء بدداشددجا ها متسدداقنة االو ا  مبددل التددوت والجلنددا  وقددور ود دا  وجكرنددما ، كمددا يتميددز قسددم منهددا 

  نموهدددا مبدددل الصدددنوبر والمالنوليدددا والبويدددا فدددي لتميدددز اشدددجا  اخدددرى بسدددرعة نموهدددا مبدددل اليوكدددالبتو

 االو ا  .  والكا و ينا والجكرنما والتوت والفلفل  في 

 

   Hedges and Fences Plants  تاسعا : االسيجة واالسوار النباتية

ي السددياج النبددالي عبددا ت عددن مجموعددة مددن النبالددات التددي لددز ع متجدداو ت بعضددها مدد  بعضددها االخددر فدد

خنوط منتظمدة لتشدكل وحدمت متصدلة او منفصدلة عدن بعضدها ، علدى ان لقد  او لشدكل باشدكال هنميدية 

 ( . 4 – 15و4 – 14 )او يو  شكل  قم  لعني شكل جما 

، او قدم  قم لكون هذه النبالات دائمة الخضرت مبل المفلة والمو نتا ووشبوي وشجيري واال  والشمشدا 

 لكون متساقنة األو ا  مبل شوك الشام و مان الزينة ولز ع االخيرت حول البسالين . 

 

 

 4 - 14شكل  قم 
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 4 - 15   شكل  قم 

 

 الرابع أسئلة الفصل

 

 

 ؟اذكر ثالثة أنواع لنباتات زهرية صيفية وثالث نباتات زهرية شتوية  /1س

 

 ؟ما فوائد المسطحات الخضراء  /2س 

 

 ما أهم الظروف الواجب توافرها لنجاح زراعة نباتات الظل ؟ /3س
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 الفصل الخامس

 

 

 أزهار القطف 

 

 الهدف العام : 

 يهدف هذا الفصل الى التعريف الطالب بأزهار القطف

   

 األهداف التفصيلية 

 لديه معرفة بـ   يتوقع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل أن تكون 

 ازهار القطف والتعرف على بعض اشهر انواع ازهار القطف  -

 المواعيد المناسبة للقطف  -

 المعامالت الضرورية ألزهار القطف  -

 العمليات الزراعية   -

-  

 الوسائل التعليمية 

 مشتل  االعدادية  -

 الزيارات الميدانية لمحالت بيع الزهور  -

  CDأفالم  -
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    Cut flowers ازهار القطف 

ات بعددم كددن ان لبقددى م تفظددة ب يولهددا ايامددا عميددمت فددي اوانددي التنسدديق أو المزهريددهددي اال هددا  التددي يم

قدم لكدون فوهدا مولشمل  هو  القن  مجموعة نباليدة متبايندة مدن ناحيدة طبيعيدة  ن ,قنفها من النبات االم 

 غيرها . عشبية حولية او نبالية معمرت او لنتج من االبصال او

 ت بدل قنوفة ولسويقها الدى ال دم الدذي اصدب ت فيده احدمى اهدم لجدالقم لنو ت عملية انتاج الزهو  الم

 (2003)ي العدام فاالكبر حيوية في العالم ، ولشير احصائيات االل اد المولي للمنتجات  البستانية  الى انه 

مدن  (%80)مليا  يو و ، كمدا ان ا هدا  القند  لشدكل حدوالي  (75)بلغت قيمة لجا ت الزهو  المقنوفة 

اال هدا   ان من المهم معرفة كبير من االياييات التي من شانها اطالدة عمدر ,  اعة الزهو  اقتصاديات 

  فدي المقنوفة ابتماء مدن وقدت القند  وكيفيدة الخدزن والمدواد ال افظدة التدي لضدا  الدى م لدول اال هدا

لقند  االوعية والمزهريات ، ود جدة ال درا ت التدي ل فد  فيهدا اال هدا  فضد  عدن ندوع اال هدا  التدي ل

 التجا ي .

 عالقة مرحلة النمو بموعد قطف االزهار

ب مددن النبالدات فددي مراحددل مختلفددة مدن النمددو ففددي نبددات الك ديدولس الددذي يربددى لغددراال هددا  لقند  

التصددمير البددم مددن ان لقندد  شددما يخة الزهريددة مباشددرت عنددمما يظهددر اول لددون بددرعم  هددي فددي ايددفل 

فت دا لالتدماول التجدا ي الم لدي عندم لفدتح الزهدرت السدفلى  الشمراخ ، فدي حدين لدتم عمليدة القند  لغدرب

و كيددم كددام  . فاال هددا  المتفت ددة ال لت مددل مسددافات الشدد ن ، كمددا ان بعددض اال هددا  مبددل القرنفددل واال

ظدا  حتدى قنعدت قبدل نضدجها لدذلك البدم مدن االنت يمكدن ان لتفدتح ا ها هدا اذا مدا والماودي  والجربرا ال

خ ت الشدما ياما وهدي علدى النبالدات قبدل ان لقند  ، علمدا ان العميدم مدن النبالدات ذالتفتح هذه اال ها  لم

 قنفهدا مدن الزهرية مبل حلق السب  والمنبو  والشبوي والك ديولس والرو  يمكن أل ها ها ان لتفتح بعم

 النبات . 

 

 الموعد المالئم لقطف األزهار

ا  في الصباح الباكر وذلك ألن كل خ يا السا  ل بذ الكبير من اال اء من ان لجري عملية قن  اال ه

والزهدرت لكددن ممتلئدة بالمدداء مقا ندة بمددا لدو قنعددت األ هدا  عنددم ا لفداع الشددمس  وا لفداع د جددة حددرا ت 

الهواء والذي يو  يزيم من مقا نة التنفس والنتح مما يندتج عنده فقدمان المداء مدن هدذه الخ يدا . فدي حدين 

 ها  الرو  ) الو د ( يكدون فدي االوقدات المتدأخرت مدن النهدا  وذلدك الن وجم ان الوقت المنايب لقن  ا

مبل هذه اال ها  ل توي على يا   هرية وفيها او ا  ل توي على مواد كا بوهيمالية اكبر من اال هدا  
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التي يتقن  في الصباح الباكر والسبب في االخت   فدي الزهدرلين هدو احتدواء يدا  الدو د علدى او ا  

 لك ديولس أي ان االخير هو حامل  هري . وعممه في ا

   

 طريقة قطف االزهار وطول سيقانها 

 (20)البم من ايتخمام يكاكين حادت لغرب قن  ييقان ا ها  القن  التي يجدب ان اليقدل طولهدا عدن 

ي عمدل فديم وكلما  اد النول ا لفعت القيمدة والسدعر ألن األ هدا  ذات السديقان النويلدة لكدون مرغوبدة 

ت الييما اميم وفي لنسيق الزهو  ، والبم من ان لز ع كل االو ا  في الجزء السفلي من يا  الزهرالتص

سددكين التددي لغمددر فددي الميدداه لكددي اللددتعفن ولصددبح مصددم ا لتلددوت مدداء المزهريددة ، والبددم مددن ان لكددون ال

شدب التدي وات الخالمستخممة حادت لمن  او لقليل أي خما او لل  ألنسجة السا  وبالتا ي احتمال غلق قن

ند  يديبعم لوصل الماء الى االعلى كما ويفضل ان يكون  القند  مدائ  ولديس افقيدا وذلدك ألن مبدل هدذا الق

 السا  عن الشوائب او الفض ت التي لكون موجودت في قاع االناء الذي قم يكون ملوثاً .

 المواد الحافظة ألزهار القطف 

ا  عمر اال ه ايتخمام المواد ال افظة م  ماء المزهرية لزيادتلقم أكمت الكبير من المصاد  في امكانية 

ان  المقنوفدة المقنوفة وذلك ألن ييقان مبل هذه الزها  لفقم قم لها على االحتفاظ بالماء ويمكن ل  هدا 

اليدل لبقى ممت اطول في الم اصيل ال افظة عما لو ورعت في المداء وحدمه . ويجدب ان ل تدوي هدذه الم 

مغلقدة لبدراعم الويم اال ها  بالناقة الضرو ية اليتما  العمليات ال يوية فيها ولشجي  لفتح اعلى مادت لتز

 غدزو ال دزملمبل مادت السكر ، ويضا  كذلك مبيم بكتيري لل م من نمو االحياء المجهرية كالبكتريدا التدي 

 الزهدرت ، والغدذاء الدىالوعائية لسا  الزهرت مما يؤدي الى انسمادات في هذه االوعية وعمم وصول الماء 

 كل لتدر ( ونستني  ان نستعمل لذلك هايبو كلو ات الصوديوم ) الفا  او الكلو كس بمقما  ملعقة صغير ل

 ، كذلك نستعمل مادت ذات لأثير حامضي مبل حامض الستريك لتشجي  االمتصا  .  

 المعامالت الضرورية الالزمة ألزهار القطف 

   النبداتا  القن  اليديما بعدم قنفهدا وابعادهدا عدن النبدات األم بداخت لختل  المعام ت ال  مة أل ه

ن وباخت   نوعده وطبيعتده . وألن عمليدة القند  هدي التدي يدتبعم الزهدرت عدن الم صدول علدى المداء مد

ببدي  للقليدل او النبات األم لذلك البم من لوفير هذا الماء والم افظة عليده مدن خد ل لقليدل عمليدة التدنفس و

 . النتح 

ولتقليل عملية النتح البم من ور  ا ها ها بعيدم عدن ردوء الشدمس او أي مصدم  حدرا ي مرلفد  وان 

لكددون بعيددمت عددن التيددا ات الهوائيددة وان لكددون الرطوبددة فددي الموقدد  مرلفعددة نوعددا مددا مدد  رددمان وردد  

لدين او يولي اثاال ها  في اوان ل توي على الماء ، كما وينصح ان لل  اال هدا  برقدائق السديلوفان او البد

حتى الجرائم او االو ا  للتقليل من عملية فقمان الرطوبة في اثناء ش نها او لصميرها او خزنها بالنريقة 

 الجافة بمون ورعها بالماء ، علما بأن ا ها  القند  هدذه يمكدن ان لخدزن بندريقتين همدا الخدزن الرطدب
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 يدديليزية (12-7جددات بم جددة حددرا ت )وهددو ورددعها فددي اوان فيهددا مدداء او م اليددل حافظددة ولوردد  بالب 

 والخزن الجا  ولكل طريقة مزايا ومساو  لعتمم على النبات وطبيعة نموه . 

 

 عمر ازهار القطف  أطاله

 -يتوق  ذلك على النقاط التالية  

عن  ويتم ذلك التقليل من فقمان الماء في اال ها  واالو ا  التي لوجم في اعناقها الى اقل قم  ممكن -1

ق لخفيض د جة حرا ت الجو الم دي  و فد  د جدة  طوبتده . ويجدب عدمم ورد  اال هدا  فدي مكدان طري

زئيدا مشمس او بجانب المصابيح كما ويجب ارافة بعدض المدواد الكيماويدة التدي لسداعم فدي يدم البغدو  ج

 مبل ) الكلو  فو م والنشاد  والفو مالين ( 

اء نفهدا بالمدبية بعم القن  وذلك بغمر اال ها  بعم قمن  لسرب الفقاعات الهوائية الى االوعية الخش -2

 البا د ثم إ الة الجزاء السفلي من العنق او ال امل ل ت ينح الماء  . 

ة المقيقدة ( مما يساعم في التقليل من نمو الكائندات ال يد5أو  4خفض د جة حمورة ماء االنية الى ) -3

 مورددة هدا  واطالددة عمرهدا ويمكدن لددوفير د جدة  الوبالتدالي مند  انسددماد قندوات لوصديل الميدداه الدى اال 

 المنخفضة عن طريق ارافة عصير الليمون او حامض الكبريتيك الى ماء االنية .

يدات  مدة لعمللوفير مواد مولمت للناقة مبل السكر والعسل االيود وذلك ألمماد  اال ها  بالناقدة ال  -4

ة ل يدات وجية الضدرو ييلوغيدر ذلدك مدن العمليدات الفسدصعود العصدا ت ، امدت   الخ يدا ، التدنفس والندتح 

وفي عسدل الدى كدل لتدر مداء  لتدغدم (  10يدكر او ) غدم (5وحيوية اال ها  ، وممكن ارافة ملعقة شداي )

 الناقة ال  مة . 

عضداء من  حموت االخصاب في اال ها  ويتم ذلك با الة االعضاء الذكرية قبل قيامها باخصداب اال -5

قدة فدان النا ربية نبالات ث ثية المجموعدة الكرويدومية حيدث لكدون ا ها هدا عقيمدة وبالتدالياالنبوية او بت

سداعم فدي للستهلك في عمليدة لكدوين االجندة والبدذو  لل فداظ علدى الندوع بدل  المولمت من انسجة الزهرت ال

 بقاء حيوية الزهرت ألطول ممت ممكنة .

يدام اتها بضدعة النشدأ لتسدتعيم نضدا لها وايدتقام يضا  ل  هدا  التدي علدى وشدك الدذبول قلدي  مدن – 6

 اخرى 

 

 -أشهر أنواع أزهار القطف :

   The Rose الورد   -اوال

وهو نبات شجيري او متسلق ينمو بريا فدي جميد  ان داء العدالم ماعدما بعدض االمداكن ال دا ت وقدم اولدت 

الو د منه والذي كان يسدتعمل  ب د فا   اهتماما كبيرا في   اعة الو ود ولربيته وذلك أليتخراج عنر

  كأفضدل العنددو  فدي المننقددة وقدم جدداء ذكدره فددي  باعيدات الخيددام واطلقددت عليده الشدداعرت االغريقيدة 
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(Sapphe) ( وبقي يائماً هذا اللقدب الدى يومندا هدذا  ..م   600لقب ملكة اال ها  قبل حوالي )( 5الشدكل 

1-. ) 

 

 

 

 -1 5 شكل  قم 

 انواع الو رد   

 واع عديدة للورد نذكر منها توجد ان

1- R.gallica  

ك موطندده فرنسددا وموعددم ا هددا ه  الربيدد  ولددون ا هددا ه قرمددزي ولدده فددروع قويددة النمددو غزيددرت االشددوا

 عريض االو ا  يترواح عمدها من ث ت الى خمس او ا  

2- R . centifolia  

افدة  ا  كبيدرت مجعدمت ذات حموطنه االصلي القوقدا  وايدران وعدمد او اقده علدى السدا  ب دمود يدب  او

 مسننة لسنناً غير منتظم 

3- R.chiresis  

ما  يمكن لربيتده داخدل البيدوت الزجاجيدة وعلدى مد (1789)موطنه األصلي الصين وقم دخل او با عام 

 السنة ولؤدي ا هراه دو ا كبيرا من الناحية التجا ية .

4- R. moschata  

مدان ثة الى  ائ ته القويدة وهدو و دي اللدون ذو خمدس الدى موطنه األصلي الب ر االبيض المتوي  نسب

 او ا  جلمية ولكون يا  النبات  فيعة ورعيفة النمو وغزيرت االشواك نوعا ما .

5- R.damascena  

 ( 2-1.5)يصدل طدول النبدات الدى  Damask Rose موطنه األصلي ب د  الشام لذا يدمي و د دمشدق 

   ولون اال ها  احمر او ابيض او و دي .متر وموعم ا ها ه في الربي  والخري
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 انتاج ازهار القطف للورد 

جيددة يعددم الددو د مددن ا هددا  القندد  المهمددة ومددن الممكددن انتاجهددا علددى مددما  السددنة داخددل البيددوت الزجا

ة التربدة ت ونسدبة الرطوبدة وكميدة المداء ال  مدة ونوعيد والب يتيكية حيث يمكن الت كم فدي د جدة ال درا

ن   والبلدماتاجه في الفصول التي لقل فيها اال ها  االخرى الييما فدي الشدتاء كمدا فدي العدراحيث يمكن ان

 تيكية وقدمالمجاو ت ، و  اعة الو د في ال قل قم لختل  لماما عن   اعته في البيدوت الزجاجيدة والب يد

نددواع ختددا  االلدز ع الددوان وانددواع  مختلفددة حسدب حاجددة البلددم وحسددب المنايددبات الوطنيدة والمينيددة وقددم ل

 واالوصا  حسب خبرت صاحب المشتل . 

 

 العمليات الزراعية 

 التربة  -1

  مدني مت لدل التربة المنايبة لز اعة الو د داخل البيوت الزجاجية او الب يتيكية لتكون من يماد حيوا

ة امدا يدم وجيدمت التهويد ( 80-60)كمية قليلة مدن التربدة الصدفراء الخصدبة ويجدب ان يكدون يدمك التربدة 

 . ( 6.5  -   5.5د جة ال مورة للتربة الم ئمة لترواح بين )

 المواد الغذائية  -2

رات ي تاج الو د الى المواد الغذائية التي لكون عضوية او غير عضدوية ويجدب ف د  التربدة ثد ت مد

 في السنة وذلك لمعرفة كمية المواد  الغذائية في التربة .

 االحتياجات  المائية  -3

نده  داخدل ا ب البيدوت الزجاجيدة اال ا م ( 1.5  -1رغم مدن ان عمدق جدذو  النبدات يصدل الدى )على الد

يجدب ان يسددقى حسدب فصددول السدنة ، ومددن الفضدل يددقي الدو د مددرت او مدرلين كددل ايدبوع اذ ان الددنق  

 ري  .بالماء قم يؤدي الى نق  كمية االنتاج ولكون البراعم  الزهرية الييما في فصل الربي  والخ

 درجة  الحرارة والضوء داخل البيوت الزجاجية  -4

يختلد   نتاج ا ها  القن  الييما في فصل الشتاء ومقما  الضوءان الضوء يؤدي دو ا مهما وكبيرا ال

يكية  من صن  الى آخر كما ان مقدما  الضدوء يدؤثر فدي د جدة ال درا ت داخدل البيدوت الزجاجيدة والب يدت

 نها اً  . ييليزية  ( 25) و  لي  ة ييليزي (15)حيث لفضل د جة ال رات 

 

     Carnationالقرنفل  -ثانيا 

ها وطدول وهو مدن النبالدات العشدبية المعمدرت لكمدن أهميتده فدي كبدر الزهدرت ولعدمد الوانهدا وانتظدام شدكل

 .(- 2 5السا  وطول ممت بقائها بعم القن  شكل  قم )
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 - 2 5   شكل  قم 
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هدا  وطن االصدلي لده ، ويمكدن لربيتده علدى مدما  السدنة لغدرب انتداج ا لعم مننقة الب در االبديض المد

ئمددة القند  داخدل البيددوت الزجاجيدة حيدت الددت كم فدي د جددات ال درا ت والضدوء والرطوبددة والتربدة الم 

 والسقي وموعم قن  اال ها  .

 هدا ه ة وااو اكبر ولكون او اقه رديقة ومتقابلدة وطويلد يم ( 75-60ويصل ا لفاع يا  القرنفل الى )

 مختلفة االلوان . 

 

 أصناف القرنفل

 صن  من نبات القرنفل ، من اهمها    (1000)يوجم هناك اكبر من 

 ( (Sim , Williem , whiteالزهرت البيضاء  -1

 قق .يم وهي لنمو جيما في فصل الشتاء والزهرت  بيرت ال جم قليلة التش (80)يصل ا لفاعها الى 

  (Crowly Pink Sim) دي الزهرت ذات اللون الو -2

 وهي صال ة للز اعة فدي فصدل الصدي  ولمتدا  بت مدل د جدات حدرا ت عاليدة ولعندي إنتاجدا عاليدا  ،

 .يم  9) )وقنر الزهرت يصل الى 

 (Scania 3G)الزهرت الصفراء  -3

 ما  . ولمتا  ياقه بكونها رعيفة نوعا  يم 8))لنمو الزهرت في فصل الشتاء ويصل قنر الزهرت الى 

   Arther Sim   هرت ا ثر -4

يمتا  هذا الندوع بكونده مختلد  االلدوان فدي النبتدة الواحدمت ولكدون او اقده كبيدرت نوعدا مدا ، وكدذلك مدن 

 Flamingالممكدن   اعتده فدي أي وقدت مدن السدنة لغدرب االنتداج ولوجدم مدن اصدنا  عميدمت اهمهدا ) 

Bissares , safari, sim  ) 

 : القرنفل تكثير طرائق

 : التكثير بالبذور اوال 

علدى يتكاثر القرنفل بالبذو  وذلك لل صدول علدى اصدنا  واندواع جميدمت حيدث لدز ع بنريقدة التفريدم و

يبة منهدا هذا االيا  يقوم المربي بالتلقيح والتهجين ألفضل االصنا  التجا ية من اصنا  اخرى غير قر

 ولستمر العملية الى ث ثة اجيال في االقل .

 ر بالعقل ثانياً : التكثي

ها الدى لؤخذ العقل من النبات األم علدى مدما  السدنة فدي الدمول المنتجدة لغدرب انتداج الشدت ت ولصدم ي

 . (1967)مليون عقلة قرنفل عام  (34)الخا ج فمب  في المول االيكنمنافية لم انتاج 

 )ي شدهرفدة لؤخدذ علدى طبيعدة المنداخ فمدب  فدي الدمو  العربيد اعتمادهويتم اخذ العقل في اوقات مختلفة 

 لشرين الباني (  -ايلول 
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و ا (%5)يم ثم لور  فدي مداء ي تدوي علدى مدادت الفو مدالين بنسدبة  (7-5 )يجب ان يكون طول العقلة

قنعهدا مدن  ايام بعدم (8 -(5برمنكنات البولاييوم ولممت  ب  ياعة قبل الز اعة ، ويمكن خزن العقل لممت 

 النبات االم . 

 ئمة النتاج ازهار القرنفل الظروف البيئية المال

 درجة الحرارة  -1

را ت حدولنايبه د جات ال را ت المنخفضة وان لكون في الليل اقل مما عليده فدي النهدا  وافضدل د جدة 

 لفداع يدرعة اذ يؤدي د ء الليل الى قلة التفرعات الجانبية وبد ء النمدو بسدبب ا ييليزية ( 8-3لي  هي )

 النمو . اكبر كمية من الكا بوهيم ات التي لسهم بمو  مهم في عملية التنفس والتي لؤدي الى ايته ك

 

 الضوء وطول النهار  -2

لظدل امدا اظل االشجا  والذي يساعم فدي يدرعة النمدو فدي الصدي  كتاج نبات القرنفل الى ظل متنقل ي 

عة نمدو ى يدرانجداح   اعدة القرنفدل ، كمدا ثبدت ان االرداءت الصدناعية ادت الدمم المائم فانه يؤدي الى عد

 اال ها  ولفت ها قبل اوانها . 

 

 

 

   Gerbera الجربرا  -ثالثا

هدا ه نبات عشبي معمر يزهر على مما  السنة لوجدم منده اندواع عميدمت لقدا ب الخمسدين نوعدا لمتدا  ا 

 خضدراءل دمائق البجمال نو الها المستميرت المتعمدت االلوان واالحجام لستخمم لتزيين البنايدات او لت ميدم ا

 ( .- 3 5)شكل  قم 
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 - 3 5  شكل  قم 

 

 

الصدلي هدو يألي بالمرلبة الرابعة بعم الو د والقرنفل والماوودي لغرب انتاج ا ها  القند  ، موطنده ا

يددة جنددوب افريقيددا . ومددن الممكددن ال صددول علددى ا هددا  الجربددرا علددى مددما  السددنة داخددل البيددوت الزجاج

 ات ال را ت ونسبة الرطوبة وكمية الضوء .والب يتيكية التي يتم الت كم فيها بم ج

 :الغرض من التربية 

  يا ت االنتاج في المتر المرب  الواحم  -1

  يادت قنر الزهرت  -2

 اعناء اللون ال قيقي  -3

 اطالة عمر الزهرت بعم القن   -4

 طول يا  الزهرت وص بته  -5
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 25)يدة السنة البان هرت وفي  (15)كبرت االنتاج من   اعة الشت ت ب ث لكون في السنة االولى  -6

 . هرت للنبات الواحم  ( 150-100) هرت وفي السنة البالبة  ( 30-

 :الظروف البيئية المالئمة لنتاج زهرة الجربرا 

اليديما لز ع الجربدرا داخدل البيدوت الزجاجيدة علدى مدما  السدنة فدي الدمول االو بيدة امدا فدي العدرا  وا

فدي  لتدي لدت كمبمايو نيسان الى نهاية ايلول ومن العوامدل ا المننقة الشمالية يمكن   اعتها في ال قول من

  -انتاج ا ها  الجربرا في البيوت الزجاجية االلية  

 الضوء  -1

صدل واط   متدر مربد  فدي ف (40)ل تاج الجربرا الى الضوء االعتيادي في فصل الصي  ول تاج  الدى 

 الشتاء .

 درجة الحرارة والتهوية  -2

لغيدر  مد   يديليزية (  20-18نتاج ا هدا  الجيربيدرا فدي الصدي  لتدرواح بدين )الد جة ال را ت المبلى 

من الضرو ي حيث االراءت القوية و ييليزية (  30-26الهواء يوميا ، اما في المول ال ا ت فت تاج الى )

تخمام لغييددر الهددواء داخددل البيددوت الزجاجيددة ولنقيتدده وذلددك للوقايددة مددن انتشددا  االمددراب حيددث يمكددن ايدد

 . احبات الهواء لتنقية الهواء شتاءً ي

 المواد الغذائية ونوعية التربة  -3

اب  لدل والتدرل تاج الجيربيرا الى التربة الخفيفة المتكوندة مدن الرمدل والبتمدو  والسدماد ال يدواني المت

 -65مدق )( ولمتدم جدذو  النبدات الدى ع 6- 7)  pHالـ  ( ويكون2  2   3  1المتريب من االنهر بنسبة ) 

كدوين ليم داخل اال ب لذا ل تاج الى التسميم بصو ت منتظمة في وقدت انبدات الشدت ت وقبدل اوان  90)

لسددائل وخدد ل مويدم واحدم عدن طريدق التسدميم ا  2كغدم   م (2البدراعم ويكدون التسدميم بالسدماد المركدب )

 ولب ت مرات في الفصل . 

 تكثير الجربرا :

 من الممكن لكبير الجربرا بنريقيتن 

 الً : التكثير بالبذور أو

 ( 4-3)ان موعم   اعة الجربرا لشهر اذا  حيث لز ع داخل الصناديق الخشدبية ومدمت لكدوين الدمايات 

   يددم  3) -2ايددابي  وبعددم نمددو الشددت ت وظهددو  خمددس و يقددات لفددرد ولكددون المسددافة بددين شددتلة واخددرى )

الددى  يوميددا وبعددم ذلددك لنقددل مددرت اخددرىوالددى السددقي  يدديليزية  ( 20 -18وفددي هددذا الوقددت ل تدداج الددى )  

 البيوت الزجاجية لغرب انتاج ا ها  القن  .

ثانيا   ان التكاثر الخضري لهدذه النبالدات يكدون بوايدنة التقسديم ويكدون موعدم التكبيدر بمايدة اذا  اغلدى 

ت بماية شهر اب ، وبهذه النريقة يمكن ال صول على عشرت الى عشرين نبته من نبات عمره ث ت يدنوا

داخل اوعيدة ) يدنادين ( ولورد  داخدل البيدوت  ع ، ولل صول على نبالات م سنة من هذه الشت ت لز 
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وهدذه النبالدات ل تداج الدى السدقي مدرلين فدي  يديليزية  (20-18)الزجاجية وهي ل تاج الى د جدة حدرا ت 

 نتشا  االمراب الفايرويية . االيبوع واللت مل الكبير نظرا ال

 

  Gladiolus  الكالديولس  -4

سدي  هو نبات بصلي مزهر ويعم من اشهر انواع ا ها  القند  فدي العدالم واكبرهدا ويسدمى عربيدا ) ال

 ة كمدا اندهالصغير ( نسدبة الدى شدكل او اقده السديفية يمتدا  بتعدمد انواعده واكانيدة   اعتده علدى مدما  السدن

 ( . - 4 5) شكل  قم  يوجم باشكال والوان مختلفة وينول ممت بقائه في المزهريات بعم القن 

 

 

  - 4 5  شكل  قم 

 

ان الك ديدولس عبددا ت عددن , المتويدد  االصدلي لدده األبديض ولعدم جنددوب افريقيدا وبعددض منداطق الب ددر 

كو مة قرصية الشكل لغلفها او ا  حرشفية ولعم من اهم االبصدال التدي لدز ع فدي العدالم المتقدمم اليديما 

القندد  . ان ا هددا  الك ديددولس ليسددت عنريددة وانمددا لمتددا   مددن ناحيددة انتدداج الكو مددات وإنتدداج أ هددا 
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بالوانهددا العميددمت ومددن الممكددن إنتدداج إ هددا ه علددى مددما  السددنة وبددمون ال اجددة الددى البيددوت الزجاجيددة او 

 الب يتيكية . 

 

 أهمية زراعة وإنتاج الكالديولس 

زينددة المنتجددة البصددال ال ان الك ديددولس لهددا دو  كبيددر مددن الناحيددة االقتصددادية فددي كبيددر مددن الددمول

 يواءكان ذلك لغرب انتاج االبصال ام اال ها  وذلك ل يباب  التالية   

ي البيدوت على مما  السنة النتاج اال ها  دون ال اجة الى   اعته ف من الممكن   اعة الك ديولس -1

 ة .ابصال الزينالزجاجية والب يتيكية بل يز ع في ال قل وهذه ميزت اللتوفر في أي نوع اخر من 

ي أي نوع لوجم انواع مختلفة وكبيرت االلوان من الك ديولس ومن الممكن للمزا ع ان يز ع او يرب -2

 حسب طلب المشتري .

 ان ممت   اعة كو مات الك ديولس حتى التزهير اللزيم على ث ثة اشهر .  -3

عمددر  المددواد الغذائيددة ألطالددة لعديش ا هددا  الك ديددولس مددمت طويلدة بعددم القندد  اذا ايددتعملت بعدض -4

 اال ها  . 

 

 طرائق تكثير الكالديولس 

 يتكاثرالك ديولس لكاثرا جنسيا وخضريا ولكل طريقة مزاياها 

 التكاثر الجنسي ) البذور (  -1

م لسدتعمل لؤخذ البذو  من ا ها  الك ديولس ولتوق  نسبة نجاح البصلة النالجة على نوعية البدذو  وقد

ول ممت مليات التهجين بين االصنا  المختلفة ، ولعم طريقة غير اقتصادية وذلك بسب طالبذو  لغرب ع

 التكبير اذ ل تاج الى اكبر من ا بعة ينوات ألنتاج صن  جميم مهجن . 

 التكاثر الخضري ) االبصال (  -2

ة فدي نهايد  بلز ع الكو مات الكبيرت النتاج البصي ت او النتاج اال ها  اذ انه عنم اقت عهدا مدن اال

ماد المويم يشاهم عنم قاعمت كل كو مة لكون بصدي ت صدغيرت واذا ا دندا ال صدول علدى الكو مدات باعد

 ا  التدي كبيرت وباحجام كبيرت يجب قن  الشما يخ الزهرية بعم لكوين البدراعم الزهريدة وعدمم قند  االو

 في  يادت الكو مات . لساعم في عملية صن  الغذاء ) التركيب الضوئي ( والذي يساعم بمو ه 

 

 التكثر الخضري ) بالبصيالت الصغيرة (  -3

البصددي ت الصددغيرت هددي نمددوات متم نددة لتكددون علددى يدديقان مددمادت لنمددو علددى قاعددمت البصددلة ومددن 

ثددم لددز ع مباشددرت فددي اال ب  يدديليزية 5)-4) حددرا ت ن خددزن البصددي ت الصددغيرت فددي د جددةالمست سدد

 وبمساحات وايعة وعلى شكل خنوط .
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 العمليات الزراعية 

 التربة والعناصر الغذائية  -1

العناصدر  من االفضل   اعة الك ديولس في اال ب الخفيفة والمفككة الصفراء اللون التي لتدوافر فيهدا

يدعة احات الواالغذائية والتهوية والماء . يفضل إرافة األيممت الكيماوية التي لزيم من الم صول في المس

 ( .6.5 -  5.5ة التربة بين ) ، ولفضل د جة حمور

 قطع القمة النامية  -2

  النبات . ان قن  القمة النامية قم لؤدي الى  يادت انتاج االبصال م  اإلبقاء على الو ا  كلها على

 الحصاد  -3

مليدة عمويم التزهيدر حيدث االو ا  خضدراء باهتدة علدى النبدات لبدمأ  ء بعم انتهاوعم نضج الكو مات ب

  ات وان لددأخير ال صدداد قددم لددؤدي الددى  يددادت انتدداج االبصددال ولكددن لددزاد خنددو ت انتشدداحصدداد الكو مدد

 االمراب . وبعم انتهاء من ال صاد لجم  الكو مات في صناديق . 

 الخزن  -4

  و ا  من الكو مات حيث لو ن الكو مات بعم ذلك في غر  التخدزين ولجفدعم ال صاد ولقني  االب

 لعفن الكو مات داخل غر  التخزين . الى اذ ان الرطوبة لؤدي بسرعة نظرا النتشا  االمراب 

ليهدا عفض  عما لقمم من ا ها  القن  ، فأنده يوجدم هنداك الكبيدر مدن ا هدا  القند  المشدهو ت والتدي 

لتيدواب ااقبال كبيدر ويمكدن   اعتهدا وانتاجهدا بنجداح فدي العدرا  والدمول الم يندة بده ومدن للدك اال هدا  

 .(- 5 5والنرجس والماليا والبسنيل الياينت وحلق السب  ) شكل  قم  والماودي والفريزيا

 

 - 5 5  شكل  قم 
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مكن أخذ لتي يان أنواع اإل ها  األنفة الذكر كلها لتعرب لعمد من األمراب الفايرويية والفنرية وا

 - بعض االحتياطات التي لعمل على لقليل االصابة بهذه األمراب ومن أهم هذه األمو  هي 

 ل صابة  والمقاومة ايتخمام األصنا  الجيمت  -1

لنسبة عن ا العمل على لهوية البيوت الب يتيكية والزجاجية بايتمرا  لل م من ا لفاع الرطوبة -2

 المقر ت .

 التخل  من النبالات المصابة عن طريق حرقها وإبعادها عن المشالل بمسافة جيمت  -3

 اللتزام بإ شادات ذوي الخبرت . ايتخمام المبيمات الم ئمة م  ا -4
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 الخامسأسئلة الفصل 

 

 

 

 ما أهمية أزهار القطف ؟ /1س

 

 ما الموعد المالئم لقطف األزهار ؟ /2س

 

 لماذا تستعمل بعض المواد الحافظة في أوساط أزهار القطف ؟ /3س

 

 ؟عالم عدد أهم أنواع أزهار القطف شهرة في ال /4س

 

ة ما أهم المواصفات التي يجب ان تتصف بها األزهار لكي تكون مناسب /5س

 للقطف ؟ 
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 امل البيئية المؤثرة في نمو نباتات الزينة العو

 

 الهدف العام :

 التعري  بالعوامل التي لؤثر في نمو نبالات الزينة  

 التفصيلية : األهداف

 -يتوق  من النالب بعم د ايته هذا الفصل ان يكون قاد  على   

 لاثير العوامل في نمو نبالات الزينة   -

 والرطوبة الجوية . –لغا ات ا –الضوء  –العوامل الجوية ال را ت  -

حرا ت قلويددة التربددة. –حامضددية التربددة   -المدداء  –العوامددل اال رددية العناصددر المعمنيددة  -

 .التربة 

 العوامل المساعدة 

 الم و  العملية في مشتل االعمادية  -

  CDاف م  -

 

 الفصل السادس
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    Environmental factors العوامل البيئية المؤثرة في نمو نباتات الزينة 

 يؤثر في نمو النبالات وانتاجها عام ن  ئيسيان هما  

    Climate Factorsامل الجوية أوالً   العو

     Soil Factorsثانيا   العوامل اال رية 

  Climate Factors   العوامل الجوية   –اوال 

ا  جميعهدا لؤثر هذه العوامل في العمليات الفسيولوجيا  وال يوية  ومدن يدرعة نمدو النبالدات فدي االطدو 

ل مدن هدذه لخضري والنمو البمري . ويتأل  كدل عامدالييما لكوين البذو  ويكونها وانبالها وطو  النمو ا

 العوامل من مجامي  فرعية من العوامل الجوية وكما يألي  

   Tempertureال را ت  -أ

   lightالضوء  -ب

   Gases الغا ات  -ج

  Dust الغبا   -د

  Relative Humidity الرطوبة النسبية  -ه

  Temperture   الحرارة  -أ

ذا هددفددي نمددو النبالددات ولهددذا قسددمت هددذه النبالددات علددى شددتوية وصدديفية علددى  لسددهم ال ددرا ت بددمو  مهددم

ل كد يرهدا حسدب األيا  ، ولهذا العامل المهم لأثير كبير في العمليات الفسيولوجية للنبات وقم  يختلد  لأث

ري كمدا طو  من حيات  النبات مبل لأثيرها فدي يدكون وإنبدات البدذو  ولأثيرهدا فدي النمدو الخضدري والبمد

صدلة ليدات المت كم د جة ال را ت ففي جمي  العمليات ال يوية والكيمائية في النبات وكذلك لؤثر في العملت

عدمل فقدم ولدؤثر د جدة ال درا ت العاليدة فدي  يدادت م ,بها كامتصدا  المداء والغدا ات والعناصدر المعمنيدة 

يدته ك اك لزيدم مدن معدمل الماء من النبات اليديما اذا مدا كاندت الرطوبدة النسدبية فدي الجدو منخفضدة كدذل

 بددات حسايدديةلعددم االو ا  النباليددة أكبددر أجددزاء الن ,المددواد الغذائيددة كنتيجددة لزيددادت معددمل يددرعة التددنفس 

ات  ) عض النباللم جة ال را ت وذلك ألن غالبية الفعاليات ال يوية لق  فيها ، لذلك  فأن السبب في ل مل ب

وجدود  عود الدى وجدود بعضدها الت دو ات لهدذه األو ا  ممبدلالييما الشتوية ( النخفاب د جة ال را ت ي

لنسدبة هدا امدا بال ( عليهدا او الدى ندوع االحمداب المهنيدة او الدى لركيبكالزغابات او المادت الشمعية )الكيول

ت ، لدى ال درا الى لأثير د جة ال را ت في ا هدا  النبالدات ، فدأن النبالدات عمومداً لختلد  فدي احتياجالهدا إ

تدداج الددى د جددة حددرا ت منخفضددة نسددبياً فددي حددين ي تدداج بعضددها األخددر الددى د جددات حرا يددة فددالبعض ي 

أثير لدكمدا ويختلد   , مرلفعة اما بعضها االخر فبإمكانه األ ها  ل ت مجدال وايد  مدن د جدات ال درا ت 

  .د جة ال را ت الواحمت في اعضاء الزهرت المختلفة فهي لؤثر في عملية التلقيح وفي االخصاب 
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مدمى  ولؤثر في عملية امتصا  العناصر الغذائية من خ ل لاثيرها فدي د جدة حدرا ت التربدة وفدي كما

 فعالية ونشاط االحياء المجهرية الموجودت فيها .

   Light الضوء  -ب

يدة التدي يا وال يوالعامل  الباني المهم في نمو النبالات البستانية من خ ل لأثيره مدن العمليدات الفسديولوج

ي الكدا بون بات البذو  وامتصا  العناصر الغذائيدة والتدنفس والندتح ولمبيدل البروليندات والتمبيدللشمل ان

 .فض  عن ا ها  النبالات

م اني اوكسديثلقوم الب يتيمات الخضراء الموجودت في االو ا  بعملية التصني  الغذائي من خ ل ال اد  

ة داخدل يث يزيم مدن يدرعة التفداع ت الكيميائيدالكا بون والماء لغرب انجا  عملية التركيب الضوئي ح

ب النبددات والتددي لكددون رددرو ية فددي نمددو النبددات ونضددج البمددا  ولشددير الم ايددات الددى ان يددرعة التركيدد

 الضوئي لزداد بزيادت شمت االراءت الى حم معين وان شمت 

ي ارداءت فان ينمو  شمعة   قمم ، علما بان الكبير من النبالات يمكن (3000-2000)المبلى لتراوح بين 

لنبددات  يددادت شددمت اإلردداءت لعنددي  يددادت كميددة الكا بوهيددم ات المصددنعة فددي ا م,شددمعة   قددم (500)شددملها 

 ر .وبالتالي لخزينها في أعضاء التخزين مبل الجذو  او األبصال او األو ا  او أي جزء خا ن اخ

   Gases الغازات  -ج

  Dust   الغبار  -د

  Relative Humidityالرطوبة الجوية  -هـ

مددن حجددم  (%99)يتكددون الغدد   الغددا ي للكددرت األ رددية مددن غددا ي النتددروجين واالوكسددجين بنسددبة 

لغد   افدي حدين يتكدون  (%1)الغ   الجوي القريب من ينح التربة ، بينما لكون بقية الغا ات حوالي 

ثداني اوكسديم   (%0.03  )اوكسدجين و (%21)نتدروجين و (%78)الجوي القريب من يدنح التربدة مدن 

, ة جدما الكا بون في حين لوجم الغا ات األخرى كالهايم وجين والهليون والنيون واالو ون بنسدب ردئيل

ية لنمددو يعددم غددا  ثدداني اوكسدديم الكددا بون احددم اهددم الغددا ات المهمددة وذلددك لكوندده المددادت االوليددة الضددرو 

مدن  (% 4-3)لتعدمى نسدبة  نخفضة نسدبيا الفي عملية التركيب الضوئي ، والذي يوجم بتراكيز م النبالات

كسدجين ل صل اجزاء النبات التدي فدو  يدنح التربدة علدى حاجتهدا مدن االو ,حجم الهواء الم ي  بالنبات 

من الجو فدي حدين ل صدل خ يدا المجمدوع الجدذ ي علدى االوكسدجين مدن هدواء التربدة . فضد  عدن هدذه 

ر ن ينح الب دع ا لفعنا ء الجوي والتي يقل لركيزها كلما فهنالك جزيئات الغبا  العالقة في الهوا الغا ات

 وباخت   المننقة . 

  يساعم الغبا  في امتصا  ال را ت من اشعة الشمس وفي يرعة فقدمها لدي  وفدي يدرعة لكداث  بخدا

ن مدا يقلدل مدالماء العالق في الجو ويؤثر الغبا  يلبيا في لغنية ايدنح االو ا  ويدم البغدو  والعميسدات م

 ال را ت . اال ان هذه الجزيئات يمكن ان لقلل من شمت ال را ت كنتيجة لتشتيت ,ية التركيب الضوئي عمل



 97 

لنبات انتعاا ا لؤثر الرطوبة في النبتة في نمو النبالات حيث لؤدي ا لفاعها الى قلة النتح مما يؤدي الى

 ولؤدي قلتها الى  يادت النتح مما يسبب ذبول النبات .

 ً   Soil Factorsاالرضية  العوامل -ثانيا

لددى التربدة هددي الويد  الددذي لنمددو فيده النبالددات ولددذلك فدان مددمى نجداح الم صددول يددتمم بشدكل كبيددر ع 

  النبالدات صفات التربة لتكون التربة من ث ثة اوياط صلبة ويائلة وغا يدة والتدي يدؤثر كدل منهدا فدي نمدو

 ان اهم العوامل الرئيسية للتربة هي   

 Minerals ة العناصر المعمني -أ

  water   الماء  -ب

 Soil Acidity (PH) حمورة التربة  ) لفاع ت التربة (  -جـ

  Soil Salinity ملوحة التربة  -د

 Soil Temperature حرا ت التربة  -هـ

   Minerals العناصر المعدنية  -أ

 ا فدي حدينكبيدرت نسدبي لعم العناصر المعمنية ) الغذائية ( االيا  فدي نموهدا وكبرلهدا ي تداج الدى كميدات

فعالدة فدي ي تاج بعضها االخر الى كميات قليلة ولدذلك فدأن لنظديم ظدرو  التغذيدة يعدم مدن اهدم العوامدل ال

 على   حين نمو انتاجها و يادلها . لقسم العناصر المعمنية على ايا  الكمية التي ي تاجها النبات

 

   Macro Elements العناصر المعدنية الكبرى  -1

موعدددة العناصدددر التددي ي تاجهدددا النبدددات بكميددات كبيدددرت وهدددي رددرو ية لنمدددوه والتدددي لشدددمل وهددي مج

 النتروجين والفسفو  والبولاييوم والكالسيوم والمغنسيوم والكبريت .

  Micro Elements العناصر المعدنية الصغرى  -2

ه والتدي مدوه وانتاجدولكنهدا لبقدى ردرو ية لن قليليهوهي مجموعة العناصر التي ي تاجها النبات بكميات 

 لشمل على ال ميم والن ا  والمنغنيز والزنك والبو ون . 

   Water الماء  -ب

أحددم اهددم العوامددل المهمددة فددي نمددو النبالددات البسددتانية الندده الجددزء المددذيب والناقددل لكبيددر مددن العناصددر 

بات والبم مدن لدوافر كميدة المعمنية الغذائية واالنزيمات والهرمونات وكل المواد الغذائية االخرى داخل الن

الرطوبة ال  مة للنبات طيلة حياله ب يث اللتعرب هذه النبالات لظرو  قم لزيدم فيهدا كميدة الرطوبدة او 

وهددي ال ددم االمبددل لرطوبددة التربددة ألي نبددات ن وذلددك الن  ((Field Capacityلقددل عددن السددعة ال قليددة 

ين بالتربدة وال  مدة لتدنفس الجدذو  ونمدو النبدات  يادت الرطوبة عن السعة ال قلية يتنق  كمية االوكسج

بشكل جيم ، وكما يجب ان اللقل الرطوبة فيها الن ذلك يعني بمء معانات النبدات مدن العندش الدذي يدؤدي 

الى الذبول والتي لسمى المرحلة ال رجة من حيات أي نبات والتي لختلد  مدن نبدات الدى اخدر والتدي يجدب 
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لنبات المهمة مبدل مرحلدة انبدات البدذو  وبدمء ا ها اهدا او عقدمها او عندم ان لكون بعيمت عن مراحل نمو ا

مرحلة لكوين االبصال والكو مات لذلك فأن امماد النبات بالماء الكافي الذي يعدوب مايفقدم مدن مداء اثنداء 

 عملية النتح يعم من اهم الويائل المهمة لل صول على نمو جيم ويري  . 

   Soil Acidity  pHها ( تفاعلدرجة حموضة التربة )  -ج

ة يضدر فدي لأثير كبيدرا فدي نمدو النبالدات ، فزيدادت ال موردة والقلويد (pH ) المعرو  ان لتفاعل التربة

 لتربدة ذاتاهذه الكائنات بشدكل يتفداوت حسدب ندوع النبالدات ، وعلدى العمدوم فدأن غالبيدة النبالدات لنايدبها 

. لؤثر د جة  القلوية أكبر من المتعادلة او(   6- 5.5  )فيها من (pH ) ـال مورة البسينة والتي لكون ال

لدؤثر وال مورة هذه في ممى قابلية العناصر المعمنية على الدذوبان وبدالتي علدى يدرعة امتصاصدها كمدا 

 لدل تدروجين ولفي حيات االحياء المجهرية الموجودت في التربة والييما بعض انواع البكتريا التي لببدت الن

 ميدم بشكل كبير أي اصب ت حامضية وهذا يديجعل مدن كميدة ال (pH )ـفاذا انخفض ال المواد العضوية ،

مدا ان الخضدري ك وااللمنيوم الذائبة كبيرت الى ال م الذي لصبح فيه يامة للنبالات بما يؤثر يدلبا فدي النمدو

وبان  يددادت قلويددة التربددة يددو  لعمددل علددى لببيددت بعددض العناصددر فددي التربددة بمددا يجعلهددا غيددر قابلددة للددذ

نيدز من امتصاصها فيض  ولظهدر عليده اعدراب الدنق  ومبدال ذلدك ال ميدم والمنغ وبالتالي يمكن للنبات

 والفسفو  والزنك والبو ون .

  Soil Salinityالتربة  ملوحة د: 

ننقتددين ان لركيددز االمدد ح فددي التربددة اليدديما فددي المندداطق الجافددة وشددبه الجافددة كمددا هددو ال ددال فددي الم

يدث ية من العرا  يزداد في فصل الصي  وذلك بسدبب  يدادت التبخدر مدن يدنح التربدة حالوينى والجنوب

 لميداه عندميعمل في لركيز االم ح في المناطق السن ية من هذه التدرب ، كمدا ان عدمم االهتمدام بكميدات ا

ة نتيجدك ي المز وعات وعمم وجود شبكات البزل ادى بالنتيجة الى لكوين الكبيدر مدن اال اردي المل يدة 

ل اه المبددا ال لفداع مسددتوى المدداء اال ردي ولددراكم االمدد ح كمدا ان الددري بميدداه االبدا  اال لوا يددة او بميدد

  .عامل اخر يؤدي الى  يادت ملوحة التربة

   3SOوالكبريتددات   Clولرجدد  ملوحددة التربددة الددى احتواءهددا علددى لراكيددز عاليددة مددن الكلو يددمات 

وين مبددل الصددوديوم او البولايدديوم لتسددبب بتكدد العناصددربعض التددي اذا مددا ا لبنددت بدد 3COوالكا بونددات 

بعددض االمدد ح الضددا ت مبددل كلو يددم الصددوديوم وكبريددت الصددوديوم وكا بونددات الصددوديوم بمددا لسددبب 

ا يجففهدا للنبالات اررا ا كبيرت وبما يرج  الضر  الى عمم مقم ت البذو  او الجدذو  علدى امتصاصدها بمد

 م ح التربة . من الماء نظرا لزيادت لركيز ا

امتصدا   ولختل  النبالات في ما بينها في ممى ل مل الملوحة التي لؤثر يلبا في النمدو الخضدري لقلدة

ر  ضدريدتيم ولتالنبات في للماء او للتاثير السام لبعض االيونات ليقلل من نمو النبالات ويبندىء نشداط الم

 ها  النبالات والبما  المتكونة .االو ا  ولتلون باللون البني ولموت بعم ذلك كما ولقل ا 
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      Soil Temperatureحرارة التربة  -هـ

 يدادت  لسهم ال را ت بمو  مهم في حيات النبالات فزيادت هذه الم جة يدو  لشدج  جدذو  النبالدات علدى

التربدة  امتصا  الماء والعناصر الغذائية كمدا انهدا يدو  لشدج  علدى نمدو االحيداء المجهريدة المقيقدة فدي

يمكن  ف  و , كاثرها وبالتالي لجل العناصر اكبر وفرت وايهل امتصاصا والييما التربة السن ية منها ول

ك ن الب يدتمدد جة حرا ت التربة بعمت ويائل منها ارافة االيممت العضوية او لغنية التربة بنبقة  قيقدة 

ل الم ميدة او ال قدو وهدي طريقدة طبقدت بنجداح فدي البيدوت (Mulch)األيود واألبديض والدذي يسدمى بدـ 

ننقددة المكشددوفة لتقلددل مددن ميدداه الددري وال ددم مددن نمددو األدغددال فضدد  عددن  يددادت د جددة حددرا ت التربددة للم

 الموجودت ل ت هذه األغنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

 السادس أسئلة الفصل 

 

   يؤثر في نمو النبالات عام ن  ئيسيان ما هما ؟1 

 نمو النبالات ؟  ما اهمية عامل ال را ت في 2 

 التربة في نمو النبالات ؟ pH  ما لأثير 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحدائق هندسةتصميم و

 السابعالفصل 
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 الحدائق والمنتزهات العامة هندسةتصميم و

لعتبر ال مائق والمنتزهات العامة من أياييات لخني  الممن ال ميبة والتي يعمل على إنشائها لتكون 

ى للنزهة وقضاء أيام للراحة واإلجا ت للسكان والترفيه عنهم. ويخص  في مرافق عامة للممن والقر
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هذه ال مائق أو المنتزهات أماكن لمما ية بعض األلعاب الريارية مبل المشي والجري وأماكن للعب 

  األطفال ومناطق للجلو  وااليتراحات وغيرها من ويائل الترفيه.

 نظم تصاميم الحدائق 

 سي أو المنتظم التصميم الهند  -اوال

يانا لكون أح ة وقميتميز هذا النظام بالخنوط الهنميية المستقيمة التي لتصل ببعضها بزوايا أغلبها قائم

 خنوط دائرية أو بيضاوية أو أي شكل هنميي متنايب م  معالم األ ب كما في بعض النر  أو

ذا ه  ئممساحة ال ميقة. ويأحواب الزهو  ، م  مراعات التنايب بين طول وعرب النر  والمشايات و

 و  فيودوائر الزه مساحات صغيرت كما ي ئمه النافو ات واألحواب النظام ال مائق المقامة على

 أوراع مركزية.

 تكر  حولابه موفي النظام الهنميي المتناظر للتزم أوجه ال ميقة المختلفة أن لتمشى م  بعضها في لش

يات المشاسمها إلى نصفين متماثلين ولكون أحواب الزهو  والم و  الرأيي الذي يختر  ال ميقة ويق

أكبر من هين بعلى جانبي هذا الم و  بشكل متوا ي متناظر ، كما يمكن لقسيم ال ميقة إلى نصفين متشاب

   م و  واحم لمر كلها بمركز التصميم.

في  زهو واب الوينايب هذا النظام المشايات المستقيمة والمائرية في انتظام وأن لنظم حمود أح 

جا  األش التصميم م  حمود المشايات الرئيسية أو الفرعية م  مراعات التناظر والتماثل في لو ي 

 كالهاوالشجيرات وغيرها من النبالات من حيث التنايق في ألوان أ ها ها وأو اقها ومن حيث أش

ن ممنتظمة  وية ولى أبعاد متساوأنواعها ويلتزم في هذا النظام   اعة األشجا  المتماثلة من نوع واحم ع

 بعضها وصيانة المسن ات الخضراء وقصها بإيتمرا  لتبمو منتظمة الشكل.

 منها  انواعكما أن للنظام الهنميي المتناظر عمت 

 النظام الهندسي المتناظر  -1

ي ى جانبعل... (   , ممشى تصميم ) حوب الزهو ، شجرت، مقعموهو نظام هنميي لتكر  فيه وحمت ال 

 م و  األيايي ويمكن لنفيذه في المماخل وفي المساحات الصغيرت.ال

 المضاعف النظام الهندسي المتناظر ا -2

بانوية و  الوهو نظام هنميي لتكر  فيه وحمت التصميم عمت مرات على جانبي الم و  األيايي أو الم ا

 لهنميي.اظام ميمها بالنويمكن ايتخمامه في المساحات المتوينة أو الكبيرت التي لمعو الضرو ت إلى لص

 يوالتناظر الدائري أو البيض -3

وهو نظام هنميي لتكر  فيه أجزاؤه بشكل دائري أو بيضاوي حول وحمت دائرية أو بيضاوية في وي  
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ال ميقة ويمكن أن يكون ثنائياً أو مضاعفاً . ويمكن إلباعه في الميادين العامة ذات الشكل المائري أو في 

 نافو ات أو لماثيل أو أي مجسمات بنائية. ال مائق التي لتوينها

 الشعاعيالتناظر  -4

أو  وهو نظام هنميي لتكر  فيه أجزاء ال ميقة ب يث لكون جميعها خا جة من مصم  دائري واحم

ي حمائق إشعاعات. ويتب  هذا النظام ف ( 10-8)بيضاوي واحم وال لزيم هذه األجزاء الشعاعية عن 

 الصغيرت.الميادين العامة وفي ال مائق 

 

 

 التصميم الهندسي أو المنتظم للحدائق 7-1 شكل رقم 

 

 التصميم الطبيعي  - ثانيا 

 على عمم يعتممفي هذا النظام يراعى م اكات النبيعة بقم  اإلمكان وعمم ايتخمام األشكال الهنميية و

نبيعة ات الذالتكرا  وبمون لناظر وينايب هذا النظام المساحات الكبيرت ويفضل إقامته  في األماكن 

ت  و الغاباخرية االجبال والت ل او االماكن الصالمختلفة مبل األ اري المجاو ت لألنها  والب يرات او 

  ويتميز بما يلي  

  ريق.لكون النر  والمشايات من نية بشكل طبيعي كما يفضل أال لكش  أو لبر  نهاية الن  -أ

 عمم   اعة األشجا  والشجيرات في صفو  أو على أبعاد متساوية .  -ب

  وي  ال ميقة ولصمم أحواب الزهو وجود مساحة كبيرت ومكشوفة من المسن ات الخضراء -ج    

مة منتظ بشكل غير منتظم ولز ع األشجا  والنبالات العشبية المزهرت في مجموعات وعلى مسافات غير

 .إلى المسنح األخضر بقم  اإلمكانم  مراعات التقليل من النبالات المز وعة 

يقة ال م لور  في نهاية عمم إقامة أحواب الزهو  في وي  ال ميقة ووي  المسنح األخضر ، وإنما -د

 أو على ال وا  ل ت األشجا  والشجيرات وال ل مد أشكالها بخنوط مستقيمة أو هنميية
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ألشجا  لصن  منشآت ال ميقة مبل المقاعم للجلو  والبرجوالت من المواد النبيعية مبل يو  ا  -ه

 وفروعها أو لصن  من ال جا ت ذات األشكال غير المنتظمة.

ى مو عليات الق  ولشكيل األشجا  والشجيرات واألييجة ولرك النبالات لتناالبتعاد عن عمل -ه

 طبيعتها دون أن لتخذ شك ً منتظماً أو لبمو هنميية الشكل.

 

 التصميم الطبيعي للحدائق 7- 2 شكل رقم 

 التصميم المزدوج  -3

ميية الهن وهو طرا  خلي  بين النظامين الهنميي و النبيعي في مساحة واحمت م  العناية باألشكال

ميية ة الهنوارح إلى إقامة المنشآت المائيوالم افظة على المناظر النبيعية. وفي هذا النرا  ميل 

 عمل بشكللتي لوالفساقي الجميلة لتوينها النافو ات وكذلك التماثيل واألكشاك والمقاعم والكبا ي ، ا

لنشأ طبيعي مهذب من خشب األشجا  وفروعها وبأشكال هنميية منتظمة أو من ال ميم والبناء ، و

 ل علىمنخفضة ولركها مكشوفة دون ل ميم ل وافها ويعمالمسن ات الخضراء على مستويات مرلفعة و

ردي وذج فاإلكبا  من المجموعات الشجيرية في األ كان وفي حوا  ال ميقة وكذلك   اعة أكبر من نم

  أو نماذج لها صفات لصويرية خاصة بنريقة عشوائية في أجزاء ال ميقة المختلفة.

الخاذ ويم . يم عن طريق األشجا  والشجيرات بالتقلويعمل على إدخال النرا  الهنميي في هذا التصم 

و  ط أأحواب الزهو  أشكاالً هنميية  خرفية مختلفة ، م   ص  النر  والمشايات بالرمل أو الب

مت ال صى المنقوا بأشكال هنميية والعمل على أن لكون غير مستقيمة كلما أمكن ذلك. وقم صم

لمختل  النرا  اوا  . ر حمائق ال يوان بالقاهرت مباالً لهذا النرال مائق الفرنسية بهذا النرا  ، كما لعتب

حم وهو يم واايشبه إلى حم كبير النرا  ال ميث حتى أن كبيراً من الكتاب يممجون النرا ين معاً ل ت 

ا شجرت قابلهيالنرا  ال ميث المختل . والتوا ن على الجانبين قم يكون بين مجموعة شجيرية على جانب 

  هملة أو لها صفات لصويرية خاصة مبل الصفصا  على الجانب اَلخر .صغيرت مت

 التصميم الحديث أو الحر  -4
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ت النبالا ع فيهوهو نظام بسي  ال يتقيم بقواعم التنسيق المعروفة مبل الم او  والتماثل وغيرها ولو 

ل و األشكاو  أيعة والصبأعماد قليلة كنماذج فردية لها صفات مميزت . ويجم  هذا النظام بين جمال النب

 نميية منط الهالهنميية بصو ت غير متماثلة . حيث أن الفكرت الرئيسية في هذا النظام هي ل رير الخنو

اصة . ة الخحملها ول ويلها إلى أشكال مبسنة ، وايتخمام أقل عمد من النبالات ذات الصفة التصويري

ل وأدخ ,يةلز اعان التعقيم ولقليل لكالي  الخممة ولميل التصميمات ال ميبة اَلن إلى البساطة والبعم ع

دن المعاومهنميو ال مائق الكبير من المواد في التصميم واإلنشاء لل مائق مبل الخشب والخريانة 

ر خمم ال جت لستوالزجاج وعملوا لها أشكاالً عميمت لختل  عما هو موجود في ال مائق القميمة والتي كان

 مادت حيةكالات مية البناء أثره على لنو  ال مائق ولصميمها وايتخمام النبالمن وت. كما كان لتنو  هن

   يتوافق مظهرها وشكلها م  المنشآت األخرى في ال ميقة.

ة. ويتم سعوديويجم  اإلشا ت هنا إلى أن جمي  لصاميم ال مائق ممكن لنفيذها في المملكة العربية ال

ً للمساحة المتوفرت  مجا ي وخفضات والبروات النبيعية فيها مبل الت ل والمنل ميم نوع التصميم وفقا

م بإنشاء لتي يتقوالمية المياه وغير ذلك ، هذا باإلرافة إلى اإلمكانيات المادية المتوفرت في األمانة أو الب

  ال ميقة أو المنتزه.

 

 التصميم الحديث أو الحر للحدائق 7- 3 شكل رقم 

  

 

 أسس تصميم وتخطيط الحدائق العامة 
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وصول نية للمركبة وبنريقة فالتصميم بمعناه الشامل هو عبا ت عن لنظيم األجزاء البسينة في صو ت 

ها ا ومعرفتام بهإلى لنظيم وبالتالي لنسيق جيم . وهناك عمد من األيس التي ينبغي لمصمم ال مائق اإللم

راعات ميجب  قبل الشروع في لنفيذ التصميم المقترح لها ولت قيق التخني  والتنسيق المنلوب لل ميقة

 األيس اَللية  

 المقياس -1

لنول ا  وبين تر مبكالمتر او الكيلوم لنول ال قيقي على النبيعة بالوحمت المتفق عليهاوهو النسبة بين ا

 نصر منعيستخمم كأي عمل هنميي لت ميم أبعاد كل  ,على الخرينة مالتصميالمراد لمبيله في وحمت 

كن   وأمافي المساحات الكبيرت ول مد به أبعاد النر ( 500  1)عناصر ال ميقة بمقيا   يم حوالي 

وعمد  الردمر األ ها  والمساحات بين النبالات وكذلك ل ساب مكعبات ال فر وئالجلو  واألحواب ودوا

 النبالات ال  مة باإلرافة إلى لقمير لكالي  لنفيذ التصميم.

 محور التصميم   -2 

 نوي أوفمنها الم و  الرئيسي النولي وم و  أو أكبر ثا  لكل حميقة م و ها ، وهي خنوط وهمية

 شك فيعرري عمودي على الرئيسي. ولكل م و  بماية ونهاية كأن يبمأ بنافو ت في طر  يقابلها ك

ً وأن يشغل المكان ا   فيها لمرلفالنر  المقابل ، هذا ويزيم من جمال ال ميقة أن يكون وينها غاطسا

كان في ة بمهميلرا  ينل على ال ميقة كلها . وعموماً ما يسمى بم و  التصميم األيايي يعتبر من األ

  لنسيق ال مائق الهنميية النرا  ولكن لم يعم له أهمية لذكر في التصميمات ال ميبة .

 التناسب والتوازن -3

ي مكان ماً فلك مكونالها ، ف  لستعمل نبالات قصيرت جنايب أجزاء ال ميقة م  بعضها وكذيجب أن لت

رت ة كبييقة صغيرت وال لز ع أشجا  مرلفعي تاج لنبالات عالية أو أشجا  ذات أو ا  عريضة في حم

مي  جال جم أمام مبني صغير أو لز ع أشجا  كبيرت ال جم في طر  صغيرت ريقة. يجب أن لتوا ن 

ية ق النبيعل مائأجزاء ال ميقة حول الم او  ، والتوا ن متماثل في ال مائق الهنميية وغير متماثل في ا

 ه ، فمب ً ظها إلغير المتماثل حيث ي تاج األخير لعناية أكبر  ، والنظام المتماثل أيهل في التنفيذ عن

 لشعو لز ع شجرت كبيرت في أحم الجوانب يقابلها مجموعة شجيرات في الجانب اَلخر . وإلعناء ا

 ىووقم ال يتسا بالتوا ن يجب أن يتساوى االثنان في جذب االنتباه وال يفو  أحم الجانبين على اَلخر .

  مد ولكن التأثير يجب أن يكون واحماً .الجانبان في الع

 

 

 السيادة  -4
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وت قة له يراعى في لصميم ال مائق ييادت وجه معين على باقي أجزائها مبل ييادت عنصر في ال ميق

لى باقي عبيعي جذب االنتباه مبل النافو ت أو المجسم البنائي أو أي شكل هنميي با   أو ييادت منظر ط

 أجزاء ال ميقة.

 اطة لبسا -5

لنسيق ني  ولخلصت الفنون ال ميبة من التعقيم والمغاالت ولستخمم البساطة في االلجاه ال ميث لتخ

وشبكة  يوا ال مائق إذ لراعى البساطة التي لعمل على ل قيق الوحمت في ال ميقة وذلك بالت ميم باأل

م  دحاإلبتعاد عن االنر  والمسن ات ، واختيا  أقل عمد من األنواع واألصنا  بمقما  كا  ، وا

 .نةالصياال ميقة باألشجا  والشجيرات أو المباني والمنشآت العميمت وهذه لسهل عمليات الخممة و

  األلوان ودرجة توافقها -6

للون ريق اطالفكرت من   اعة النبالات في ال ميقة هو إظها  العنصر اللوني ، وهذا يتألى إما عن 

ضر هو األخ لات أو من خ ل ألوان األ ها  المختلفة . والمنظراألخضر للمجموع الخضري لمعظم النبا

 ادتاليتفاويفضل , ى اإلكبا  من المسن ات الخضراءاللون السائم في ال مائق والمفضل ولذا يعمل عل

له عين بجمايح الواإليترشاد بالنبيعة نفسها إذ أن أكبر المناظر م اكات للنبيعة هو ما يررى النفس وير

 األلوان جموعةمنقنة أيايية يجب اإليتفادت بألوان المنشآت الصناعية حيث يمكنها أن لكمل . كما أنه ك

ا ت ات المختلنبالعنم لصميم ال ميقة يجب عمل لصو  ) لخيل مسبقاً ( أللوان ا م  النبالات في ال ميقة .

 ة.لفال دئة واعناء الساع ظاهري يفضل   اعة األلوان الهاوإلحتى ال يفسم التصميم في المستقبل 

 تحديد الحديقة وعزل وتقسيم مساحاتها - 7

 ر مختلفةمناظ من المهم في التخني  ل ميم ال ميقة ، وذلك بعمل منظر خلفي لها يعزلها عما حولها من

ر و من داييجة أفي م النظر ويقصره على م تويالها فق  ، فت مد ال ميقة بسو  يواء كان من نبالات األي

 ت عزلو خريانة . كما يتنلب التصميم في بعض ال االخشب أو حميم أو حجا ت أ يو  من شجيري أو

ة لك بإقام قق ذعناصر التصميم عن بعضها ليبمو كل منها وحمت قائمة بذالها لجذب النظر لميزت فيها ويت

ما ت جب يفة ليياج منتظم الشكل في ال ميقة الهنميية أو ايتخمام مجموعة من األشجا  والشجيرات الكب

ً في  ً معينا ه ة إال أنل ميقاو ائها في ال ميقة النبيعية وبذلك يت مد مكان منعزل ومستقل ويمبل طابعا

  مرلب  م  باقي أجزاء ال ميقة.

 شكل األرض ومباني الحديقة  -8

يمخل يكون شكل ينح األ ب أيا  لتصميم ال ميقة من حيث المن م ات أو المرلفعات الموجودت و

ً رمن لنسي ة الهنميي  مائقق ال ميقة. كما أن المبنى الرئيسي في ال ميقة هو العنصر السائم في الطبعا

مبني مة الولكنة عنصر مكمل في ال مائق النبيعية وال ميبة والغرب من لصميم ال مائق هو إبرا  عظ

  ويجب مراعات عمت عوامل أهمها  
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 مكم ً  نصراً عميث ألنها بذلك يتكون أال لتنافر ألوان المبنى م  ألوان ال ميقة في النرا  ال  -أ

 ماً كما في النرا  الهنميي .يائ وليس عنصراً 

حتى  اءه (أن لز ع حولها ما يسمى بز اعة األيا  ) لجميل المبنى بالنبالات حوله وبين أجز  -ب

لقات لمتسة بعض ايذوب لصميم المبنى في لصميم ال ميقة بالتم ج في اال لفاعات وفي األلوان و  اع

 المبنى . على

  إمتماد المبنى في ال ميقة على هيئة شرفة أو لرا  . -ج         

 اإلضاءة والظل - 9

من  موقعةبيشكل الضوء والظل عنصًر مهماً في لنسيق ال مائق إذ يتأثر لون العنصر وشكله وقوامة 

 .ل فيهوالظلى شكله ولو ي  الضوء حيث الظل أو شمت الضوء وقم لرج  أهميته في لنسيق ال ميقة إ

ظل في ء والويتم لو ي    اعة النبالات المختلفة واختيا ها من حيث كبافتها وممى حاجتها من الضو

 ال ميقة ويراعى مواق  العناصر المستخممة في التنسيق حسب احتياجها للضوء أو الظل.

  العوامل المؤثرة على تصميم الحدائق

 الغرض من إنشاء الحديقة -اوال 

صميم من إنشاء ال ميقة عامل مهم في ل ميم التصميم المنايب فيها حيث يختل  ليعتبر الغرب 

ن هذه ملكل  ال مائق العامة عن المنزلية أو حمائق األطفال أو حمائق المما   أو المستشفيات إذ أن

 ال مائق مواصفات خاصة بها ل ئم الغرب من إنشائها وايتخمامها.

 العوامل الطبيعية  -ثانيا 

  المناخية ملالعوا  -أ

وامل هم العالرياح من أ والرطوبة النسبة ومعمل يقوط األمنا  كال را ت ولعتبر العوامل المناخية 

امل العو التي لها لأثير كبير على لصميم ال ميقة وذلك ألن ال مائق معررة بشكل مباشر لتأثيرات

لك كمية خرى وكذوعناصر ال ميقة األلؤثر على اختيا  أنواع النبالات ومواد لذا فهي المناخية المختلفة 

 .ونظام الري مياه الري ال  مة للنبالات

 شكل وطبيعة األرض والمناظر المجاورة -ب 

ن ميم ملشكل األ ب وطبوغرافيتها أهمية بالغة في لصميم ال مائق وذلك ال لباطها الوثيق بالع

    ا يليعمت جوانب من أهمها م العناصر واإلعتبا ات البيئية الخا جية ، وهذا التأثير يكون من

  أيلوب لصميم ال ميقة حيث يستغل طاب  األ ب ولشكيل ين ها بأشكال غير منتظمة ولو ي-1

 م  طبيعة األ ب وطبوغرافيتها.  لت ءمعناصر التصميم ب يث 
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ل ميقة نظر امناظر ال ميقة المجاو ت حيث يعمل على إخفاء المناظر غير المرغوب فيها أو إبرا  م-2

دخالها  ب إلواحيها الجمالية وااليتفادت من األشجا  والعناصر النبيعية األخرى الموجودت في األون

   رمن لصميم ال ميقة.

 المياه – 3

ب لى أيلوعالماء من العناصر المؤثرت على لصميم ال مائق حيث أن لوجوده دو ا مؤثراً مصم  يعتبر 

  د ايتها ولصميمها .

 الغناء النبالي  – 4

ت النبالا عة منالغناء النبالي على لصميم ال ميقة لبعا لنوعيته وكبافته حيث أنه إذ لوفرت مجمو يؤثر

 التصاميموايات النبيعية في موق  يو  يقام علية حميقة فيجب أن يؤخذ ذلك في االعتبا  عنم إعماد الم 

.  

 نوعية التربة   -5

نبالات ختيا  الاملية عبيراً على لصميم ال مائق حيث أن من أهم العوامل البيئية النبيعية التي لها لأثيرا ك

  المختلفة يعتمم على نوع التربة وخواصها النبيعية والميكانيكية .

 العوامل االجتماعية  -ثالثا 

ا عن رد بهللنظام االجتماعي أثر كبير على لصميم ال مائق فأي مجتم  يتميز بخصائ  اجتماعية ينف

 .لراثها االصيل منفمجتمعنا يتميز بقيم وعادات ولقاليم لنبعث أي مجتم  أخر من العالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنسيق الحدائق باستخدام برامج الحاسوب 
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ائق الحد هناك العديد من البرامج التي يمكن ان تصمم وتقوم بتشكيل وهندسة وتخطيط لعمل وتنسيق

 في البرنامج . بواسطة الكمبيوتر . وذلك يعتمد على االدوات التي يمكن استخدامها

ت التي الدواااضافة الى وجود برنامج االتوكاد الشامل في مجال التصميم والتنسيق ولكن ال توجد به 

ي ألوانتستخدمها في تنسيق الحدائق كاألشجار واالعشاب والزهور واالشكال المستخدمة للزينة كا

 واالقفاص وغيرها 

لتصميم االسهلة للغاية عند استخدامه في مجال ( من البرامج   SKETCH UPكما ويعتبر برنامج )  

 ميمك بعدخل تصثالثي االبعاد وهذا البرنامج يمكنك من الرسم بالمقاييس الطبيعية وعمل فديو يتجول دا

 اكماله .

ة من اضافة الى امكانية تحديد مكان ومساحة ظل الشمس في اي يوم من ايام السنة وفي اي ساع

 وم برسم تصميمك وتحديد مكانه على الكرة االرضية .ساعات اليوم وذلك بعد ان تق

 وهناك برامج اخرى منها :

1- Artifact  Interactive   garden  

planner    

2  Architectural  Designer  

3 Real time landscaping plus 4.01  

4  Real time landscaping pro 2.03 

5 – 3D Landscape for everyone garden planner  
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 اسئلة الفصل السابع

 المتبعة ؟ م  شرح مبس  لكل نظام متب . نظم لصاميم ال مائقماهي اهم  1 

هناك عمد من األيس التي ينبغي لمصمم ال مائق اإللمام بها ومعرفتها قبل الشروع  2 

 مدها ., عفي لنفيذ التصميم المقترح لها ولت قيق التخني  والتنسيق المنلوب لل ميقة

 ؟ العوامل المؤثرت على لصميم ال مائقما هي اهم  3 
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 الثامن الفصل 

 

 الحدائق وانواعها 

 

 الهدف العام :

 الحدائق وأنواعها واهميتها يهدف هذا الفصل الى تعريف الطالب ب

 

 األهداف التفصيلية :

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل ان تكون لديه معرفة بـ

 الحدائق البابلية -

 الحدائق الفرعونية  -

 الحدائق الفارسية -

 الحديقة الرومانية -

 الحدائق االندلسية  -

 الحدائق اليابانية -

 اهمية الحدائق  -

-  

 الوسائل المساعدة : 

 رات الى الحدائق العامة الزيا -

 االفالم المساعدة  -
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 الحدائق وأنواعها 

يدة ذكدر ان هنمي مميدزات  كدل لصدميم وهندا البدم ان يبق وان د ينا اهم نظم لصاميم ال دمائق ومدا هد

ل ميقدة ايمكن لعري  يس على نوع التصميم المعتمم ,  ولنسيق كل نوع من انواع ال مائق لعتمم بشكل  ئ

(Garden) بانها للك األ ب المخصصة لز اعة األشجا  والمروج وغيرهدا مدن النبالدات حسدب لرليدب 

طبيعي  م او انها لتميز بشكلخا  ولنسيق معين لذلك البم ان لكون هذه الز اعة ذات شكل هنميي منتظ

ن او لكدو (Park)ولدذلك لسدمى  المدواطنينلكبيدرت مخصصدة لنزهدة  فقم لكون مبل هدذه ال دمائق ا, خا 

 . (Home Garden)مل قة بمنا ل لذلك لسمى بال ميقة المنزلية 

 انواع الحدائق 

 هناك العميم من لصاميم ال مائق عالميا وين اول التنر  الى انواع ال مائق المعروفة  

 الحدائق البابلية  --1

ائدب عم احم عجللقرن الساد  قبل المي د ما يسمى ب مائق بابل المعلقة والتي انشا البابليون في اواخر ا

طدول  متدر ،( 21)المنيا السب  والتي صممت هذه ال مائق علدى شدكل مسداطب ا بد  يبلدغ ا لفاعهدا الكلدي 

صدر بة البانيدة عدن ذلدك ب يدث لكدون المصدنبة الرابعدة اقنمتر ويقل طول المصد (30)المصنبة االولى 

ة وقم عملت بركة كبيرت على هيئة ش ل في اعلدى المصداطب كمدا وبندي فدي المصدنب , طوال  المصاطب

رمدان مختلفدة منهدا السدرو وال دو  والزيتدون وال بأشدجا العليا قصر للملك ، وقم   عدت هدذه المصداطب 

 وا ها  االير  شقائق النعمان والو د .

 الحدائق الفرعونية   -2

ريون ،  ضدا ت المصدرية القميمدة فدي لصدميم ال دمائق التدي انشدأها المصدالسبق لل قمملقم يجل التا يخ 

 ث والملكدةولمل اثا  ال ضا ت الفرعونية على ممى لعلقهم بهدذا الفدن اليديما فدي عهدم الملدك ل دتمس البالد

يقدة . حتشبسوت . لقم كان الماء اهم عنصر في ال ميقدة الفرعونيدة ليصدبح مركدز االشدعاع فدي ويد  ال م

ئق بسدو  لتكسدب ال ميقدة طداب  المعابدم وأحيندت هدذه ال دما اَللهدةهذه ال مائق على لماثيدل  كما ول توي

 مرلف  يتنايب م  المنشات التي في داخل ال ميقة .

 الحدائق الفارسية  -3

ن بدبعض لتميز هذه ال مائق بأنها ذات أشكال مربعة او مسدتنيلة م اطدة بسدو  مرلفد  مدن البنداء المدزي

ا  فدي ة والمزهدرت . ال ميقدة الفا يدية عبدا ت عدن م دو   ئديس   عدت علدى جانبيده ا هدالنبالات المتسلق

نوبر نظام متبادل كما وي توي على مجرى مائي في مركز ال ميقة ، وقم لدم   اعدة أشدجا  السدرو والصد

 و هو  الو د والبنفسج والماوودي فض  عن اشجا  الفاكهة ونبالات الخضروات . 

 

 

 ية الحديقة الرومان -4
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ايددتخمم الرومددان ال ددمائق لغددرب االنتفدداع منهددا وايددتغ لها بشددكل يددومي ، حيددث ايددتخممت لغددرب 

بدادت الجلو  اليومي وذلك بخد   الصدينيين والمصدريين القدمماء الدذين كاندت حدمائقهم لصدمم لغدرب الع

الحاطدة افي  والص ت واظها  عظمة مباني العظماء واالثرياء ولجميل المعابم وكما و كزت هذه ال مائق

و مبدل التامة بالمنزل وقم ايتعمل عنصر المداء كعنصدر ايايدي فيهدا كمدا و عدت االشدجا  المنتظمدة النمد

ن اشددجا  السددرو والصددنوبر بشددكل متندداظر ، وكددذلك  ا عددة أشددجا  البرلقددال فددي اوعيددة )السددنادين ( مدد

 الخز  ايتعماالها في التنسيق الماخلي .

 الحديقة األندلسية  -5

 ل دمائق فديلفن الروماني بالفن العربي في هذا النوع من ال مائق بما ندتج عدن ذلدك الندوع مدن الم خل  ا

ئدة ه فدي البيغاية الجمال او الروعة عرفت بنرا  العربي االنملسي . وفيها يبر  عنصر الماء لقلته ونم لد

داخلدي  ق علدى بنداءالص راوية فض  عن إبرا  اإل ها  ذات الرائ ة العنرية ، كما واحتوت هذه ال مائ

 واخر خا جي لل ف ت .

  اليابانيةالحدائق  -6

خد ل  وهي احدمى أنمداط ال دمائق الشدرقية لعتمدم علدى لغييدر شدكل النبالدات ولدون األو ا  او اال هدا 

ى ولكددن هددذه ال دمائق بالعقائددم المينيددة حيددث يعتقددمون بدان االنسددان يددو  يفندد ا لبنددتفصدول السددنة . لقددم 

لددذلك فددان  ذلددك بددان ال ميقددة اليابانيددة صددو ت ثابتددة لبقددى بددمون لغييددر مدد  مددرو  الددزمن ،النبيعددة باقيددة ، 

لعظمدة عناصرها األيايية هي الماء والصدخو  وهدي العناصدر البابتدة . منظدر الجبدال يدمل علدى القدوت وا

يم لصدم والذكاء في حين يمل الماء في الب يرات على االيا  والعاطفدة ولقدم لندو ت هدذه ال دمائق لدتظم

 . جبال مصغرت لجتوي على الجسو  والتماثيل وغيرها وهناك أيضا حمائق فرنسية واينالية وصينية

 أهمية الحدائق 

نمددو لقددم بددر ت اهميددة ال ددمائق فددي المجتمعددات ال ميبددة فددي منتصدد  القددرن العشددرين كنتيجددة لزيددادت ال

غيددر مددن عددوادم الغا يددة التددي لوالتنددو  العمرانددي و يددادت حركددة المددرو  وايددتخمام السدديا ات المنتجددة لل

ني ، نمدو السدكاالتوا ن الغا ي للجو بما اثر في ال الة الص ية لقناع كبير من السكان كنتيجة في  يادت ال

قليدل ل درا ي ولالذا لكمن اهمية ال مائق في وظائفها المتمبلدة بتنقيدة البيئدة وإيدهامها فدي لقليدل االحتبدا  

ر حم المظاهاية ولسهم في  يادت الع قات والرواب  االجتماعية ولعم من التلوت فض  عن وظيفتها الجمال

 التي يستمل منها على ممى لقمم الشعوب .
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 الفصل الثامن  األسئلة

 

 ؟عمد اهم انواع ال مائق  1 

  ؟ما اهمية ال مائق للمجتم   2 

  ؟  ما الذي يميز ال مائق األنملسية من بقية انواع ال مائق 3 
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 المصادر العربية 

 

دهددب م مددم ابددو دهددب و د . طددا   ابددو دهددب م مددم  لصددميم ولنسدديق ال ددمائق أ.د . ابددو .1

 الما  العربية للنشر والتو ي  .  القاهرت   1998النبعة االولى   

 يسددري الغيندداني   دا  المعددا  ولنسدديق ال ددمائق   د. م مددم  الزينددةالزهددو  ونبالددات  .2

 مصر .

 .  منبعة االدا ت الم لية   بغماد  1967  صاد  عبم الغني البعلي    ال مائق .3

لغذيددة النبددات النبيعددي  جامعددة بغددماد  و ا ت التعلدديم   1989 الصدد ا  فارددل حسددين .4

 العالي العرا 

 . انتاج ا ها  الق    منبعة التعليم العالي   بغماد  1989, طاهر نجم  يعم  يول  .5

لتعلديم جامعدة بغدماد   و ا ت ا    د. م مدم عبدا  يدلمان  1988لكبير النبالدات البسدتنية   .6

 العالي والب ث العلمي   العرا  .

.فيصدددل  شددديم ناصدددر الكنددداني  جامعدددة الموصدددل  و ا ت التعلددديم 1988البسدددتنة مبددداد   .7

 العالي العرا 

  يوين عبم هللا عبم اللنيد  lisianthus  2006د اية فسلجية في انتاج وخزن ا ها   .8

 ا  .الي   العردكتو اه   قسم البستنة   كلية الز اعة   جامعة بغماد   و ا ت التعليم العاطروحة   

د. عدمنان ناصدر منلدوب , عدز الدمين يدلنان م مدم , كدريم   1980 انتاج الخضراوات  .9

   و ا ت التعليم العالي والب ث العلمي   العرا  . لصالح عبمو
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