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 لرحيمالرحمن ا هللابسم 
 
 لمقدمةا

عليه فقد  اءالحديثة للطلبة ، وبنالعلمية ادر المصالتربية بتوفير ارة اهتمت وزالقد  
هة كالفاج اتنادة امعة في الزرات ادياعدالثة من الثالمرحلة اب ب منهجي لطالاليف كتابت اكلفن

ي فعية ازرلات اوينالثاء اصة لمدراقشته في ندوة خالذي تم مناو المعد من قبلنالمنهج اووفق 
ثة لحدياعلمية لادر المصاليف التاعتمدت في اوقد  ،ت لتعديالاجريت عليه بعض القطر وقد ا
نة لملوالصور استخدمت العمل وكذلك اكمة من المترالخبرة ا لىافة اضاترنيت نالالبحوث واو

 ب.الكتافي 
ت ادياعدالاء في اعزالا ابنب طالالكتا ات هذايستفيد من موضوع نالمؤلفون امل اوي 

ت احظلمالاوت المقترحاونرحب بجميع  اكمكهة . الفاج اتناعة والمهتمون بزراعية والزرا
 نالين مام ، اعلالح الصاجل تطويره لخدمة ب الالكتا الون هذوالذين سوف يتدالتي ترد من ا

لي  وهللاول اجيالاتستفيد منه  اضعامتو العربية جهدا امتنلعزيز والا البلدن انكون قد قدمن
 لتوفيق ...ا
 
 
 
 

 لمؤلفونا
             

 

 لرحيمالرحمن ا هللابسم 
 

ِخيلٌ ِصْنَواٌن َزْرعٌ َونَ اٍب وَ نَ َوفِي األَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَعْ 
لُ بَ   ٍض فِي األُكُِل إِنَّ عَلَى بَعْ  َضَهاعْ َوَغْيُر ِصنَْواٍن يُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَض ِ

 .فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ 
 

 لعظيمالعلي ا هللاصدق 
 لرعداسورة 
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 اق زراعتهومناط قتصادية ألشجار الفاكهةاإلالغذائية و األهمية   
 

 دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:بعد 
 

 .يعدد أهم العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتويها ثمار الفاكهة -1
 ا.منه يعدد المناطق المناخية في العراق ويحدد الفاكهة المالئمة لكل منطقة -2

 
 

 :غذائية واألقتصادية لا األهمية 1-1-
من  لألكللحة الصالعشبية ات اتالنبات والشجيراو شجارألار وبذور اثم كهةالفابيقصد  

لى كهة عائية للفاغذلالقيمة ا ، وتعتمداإلنسانصحية لتغذية  أهميةت اذ اهأن، حيث اإلنسانقبل 
ك ، لسترياليك ، والمامض البكتين وحا اهأهملة ات عضوية فعاعلى مركب ائهاحتوا
كون لذي تا C ميناكهة هو فيتالفا اعليه لتي تحتويات امينالفيتا أهمومن  ،ريك ارتالتاو

 .األخرىكهة الفا أنواعبرنة امق Small fruitsلصغيرة ار الثمات اكهة ذالفافي  اعلينسبته 
مين اذلك فيتكهة وكالفامن  األصنافو األنواعف ختالات وتختلف نسبته بالحمضياوكذلك في 

B1  ،B2  وB7  ،مين اسين وفيتالنياA  ...لخ.ا 
ر لفسفواسيوم والبوتالسيوم والكالمعدنية مثل اصر العنار على الثماتحتوي  ام الباوغ     
 درة.الناصر العنابعض  عن فضاللصوديوم الكبريت والمغنيسيوم واو

 المهمة وهي مصدرائية الغذادر المصامن  تعدفة( الجالطرية واكهة )الفار اثم إن       
لطرية بصورة ار الثما إن.  الموجودة فيهالزكية ائحة الرالجيدة والجسم وذلك للنكهة ا شاعنإل
ت امينالفيتا أنواعمصدر جيد لبعض  اطئة ولكنهارية وات حرامة تحتوي على سعراع
 اهإنفت( المكسرا أوت الجوزيا) Nutلنقل ار اثم أمالمعدنية . اصر العنالعضوية وا األحماضو

ت وبعض امينالفيتالبروتين واعلى  ائهاحتواعلى  لية فضالارية عات حراتحتوي على سعر
 لمعدنية .اصر العنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كهةالفار امجموعة متنوعة من ثم  1-1شكل       

 لاالولفصل ا
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ت اكهة ذالفاتين اعة بسازر وأصبحتلورق او األثاث عةافي صن أهمية ألخشابها إن اكم    

كن مي ارج كماخلامن  كهةالفاد استيراتقلل من  اعتهازر إنحيث  ادية كبيرة جداقتصا أهمية
تشكل  ألنها ادجكبيرة  أهميةله  امنه اقسم إنلبلد . اد اقتصاوبذلك تدعم  اتصدير قسم منه

 اهة علينيعيلتصات العمليابعض  إجراءعية حيث تستهلك بعد الزرات اعالصنامن  امهم اجزء
 ار. كمئالعصات والمرطبات والحلوياعة اتدخل في صن التجميد . كما ،لتجفيف التعليب ، امثل 
 رع.الشوات والمتنزهائق والحدافي  اعتهالية في زراجم أهميةكهة الفا شجارأل إن
 

 لم:العاكهة بالفا أشجارعة اطق زرامن2-1-  
لمعتدل اخ المنات اطق ذالمنات وفي جميع ارالقاكهة في جميع الفاعة اتنتشر زر 

 اكبير اراتشنا رةاألخيلسنين اكهة في الفا أنواععة بعض اتشرت زرنالم. وقد العامن  فئالداو
ح اتفلالعنب ، الموز ، ات ، الحمضيا األنواعلمية ومن هذه ارية عاتج أهمية اله صبحتأحيث 
مض الحاو ولحلالكرز بنوعيه ا أما،  األناناسو صاجاألولخوخ الكمثرى ، ا ابعده تيأوت
 .أوربالمهمة في اكهة الفا أنواعمن  نالشليك فيعتبراو

 على ارهاتشنامد لم ويعتالعات في ارالقالمهمة في جميع اكهة الفا أنواععة اتنتشر زر      
 وشبه ئيةاستوالاطق المنالموز في ايزرع  ، فمثال اعتهائمة لزرلمالالبيئية الظروف ا
طق المناعض ري وبالكناوجزر  إفريقيا. كذلك في وسط أميركافي منتصف وجنوب  ئيةاستوالا
 تيأتسط ثم لمتوا األبيضلبحر احول  اعتهات فتتركز زرالحمضيا أما،  سياألمختلفة من ا

ق طامن همأمن  تعد لتيا نابالياو كيةاألميرلمتحدة ات ايلوالافي  اوفلوريد اليفورنياك ابعده
 اهأهمو ءاستوالاقعة جنوب خط الوا نالبلداتشتهر بعض  ا. كم اسيأت في الحمضياعة ازر
 داستيراي ف أوربات وتعتمد الحمضيا جاتإنبلجنوبية ا أمريكازيل في البراو رجنتيناأل
 .إفريقيات على جنوب الحمضيا

 لمهمة فياكهة افلالم وهو من العالمنتشرة باكهة الفا أشهر أنواعح فهو من التفا أما      
لصين او ،بق السا لسوفيتياد اتحالاو األمريكيةلمتحدة ات ايلوالاعته في ا، وتتركز زر أوربا

ح التفا عةاعد زرتي بالكمثرى فتا أما.  اونيوزيلند الياستراو إفريقياوجنوب  كاأميروجنوب 
كذلك لية . والشما أمريكاو أورباهي  المنتجة لهات ارالقا همافئة والداطق المناوتنتشر في 

 اليهت لرئيساج لمنتا أوربارة اق تعدوت ارالقاعته في جميع العنب فتنتشر زرا أمالخوخ ، ا
 . إفريقياو أمريكاو اسيأرة اق
 

 يلي : الم بمالعالشهيرة باكهة الفاعة اطق زراويمكن تلخيص من
ز القوقا،  ايناسبا،   ا، فرنس اليايطاطقه : امنأشهر ولمتوسط : ا األبيضلبحر احوض  -1

ن( . ، مصر وفلسطي لمغربائر ، تونس ، الجزا) إفريقيال الروسي ، دول شما
 ....لنقلالتين والعنب ، الزيتون ، ات ، الحمضيالنخيل ، اعة اوتشتهر بزر

مثرى ، لكاح ، التفا% من محصول 41 : وهي تنتج  األميركيةلمتحدة ات ايلوالا -2
 ت.الحمضيا( واصيالقرا) صاجاأللخوخ ، ا

،  اوكوب انمب،  رجنتيناألزيل ، البرا: شيلي ،  اطقهامنأشهر ولجنوبية : ا أمريكا -3
 ت.احيالتفالعنب واولموز ات الحمضياعة ازر اوتنتشر به

 اءاألجزلهند وبعض ا،  انيرإق ، العرا: وتشمل :  قصىاألو سطاألولشرق ا -4
لزيتون ، ا لنخيل ،اعة ا،  وتشتهر بزر ناكستاوب انستانفغأو اسيأمن  ئيةاستوالا
 لعنب.او صاجاأللخوخ ، ا،  نالرمالتين ، ا

 نكوالما ، األناناست ، الحمضيالموز ، اعة ا: وتشتهر بزر إفريقيامنطقة جنوب  -5
 لحجرية.اة النوات اكه ذالفوا)عنبة( وبعض 
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 عن فضال،  ادونيسينالفلبين ، اي ، اوادي : وتشمل جزر هالهالهندي والمحيط اجزر  -6
 نكواملالموز ، ا،  واكالكاي ، الشالتين ، ا:  اويزرع به ناباليالصين واحل اسو إلى

 ت.الحمضيامن  أنواعولهند اوجوز 
 .ل ابرتقلاصة ات وخالحمضياعة ا، وتشتهر بزر ا: وتضم نيوزيلند الياستراجنوب  -7

 

 ق:العراكهة بالفا أشجارعة اقع زرامو  3--1
طق اث منثال إلىق العرالجنوب ، يقسم ال والشماخية بين المناق العراظروف  تتباين 

ية ناسليملا، دهوك ،  ربيلات افظاق وتشمل محالعرالية من الشمالمنطقة اخية وهي امن
عة ارز المتوسط وتنجح بها األبيضلبحر اخ حوض ابه لمنامش اخهالموصل ويكون مناو
سر طور ء لكالشتات برودة في فصل اعاس إلىج ا)حيث تحت األوراققطة المتساكهة الفا
خ ، ولخا،  صاجاأللكمثرى ، ا، ح التفا ايع( وتزرع فيهلربالنمو في فصل اب ءلبداحة والرا
،  لديناح صالود ات بغدافظالوسطى وتشمل محاقة لمنطالخ . ا لزعرور .العنب ، المشمش ، ا
لخضرة استديمة لماكهة الفاعة ازر ادسية ، وتنجح بهالقاء ، ، كربال لىاسط ، ديابل ، واب
 ابه حة وتنجحالراطور  إلنهاءت برودة كبيرة اعاس إلىج اتحت لتي الا األوراققطة المتساو
لية( ، لمحا صنافاألح )التفا( ، البشملة )ينكي دنيالزيتون ، ات ، الحمضيالنخيل ، اعة ازر
ي ناباليا صاجاأللمشمش، المحلية( ، ا األصنافلسفرجل )الهجينة( ، ا األصنافلكمثرى )ا
 ابه ر وتنجحا، وذي ق نالبصرة ، ميسافظة اوتشمل محلجنوبية المنطقة العنب . الكوجة واو
 نبق(.لالسدر )او نكوالمالموز والنخيل ، الخضرة مثل المستديمة اكهة الفاعة ازر
 
 
 

 األوللفصل ا أسئلة
 
 ؟نساناإلفي تغذية  اهو دوره اكهة ومالفار ائية لثمالغذالقيمة اهي  ام -1
 واعأنتشتهر كل منطقة من  اذالم وبمالعاكهة بالفاعة اطق زراهي منام -2

 كهة؟الفا
 طقة؟كل من كه فيالفواق مع ذكر العراخ اخية يقسم مناكم منطقة من إلى -3

 
 
 
 لعملي :اب نالجا

رض ويع ف اففة على ورق شــــــــــالجاولطرية اكهة الفا أنواعبيعمل جدول  -1
 (100)كل  التي تعطيهاقة الطار اشة ويبين مقداعلى ش Over headز ابجه
 .انساإلنكهة لجسم الفام من اغر

ر ائية لثمالغذالقيمة او ديةاقتصالا األهميةب بتقديم تقرير عن لطالايكلف  -2
 كهة.الفا

ش قارير وينلتقا ءالقإبلتقرير المكلفة باب لطالامجموعة من  أولب الطايقوم  -3
 ته.افي محتوي
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 تصنيف أشجار الفاكهة                     

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:

 
 يميز بين الطرق المختلفة لتصنيف أشجار الفاكهة . .1
 العملية من تقسيم أشجار الفاكهة.يوضح الفائدة  .2

 
 

 : كهةالفا أشجارتصنيف 1- -2
والتعرف على  استهاكهة هو لتسهيل درالفا أشجارلهدف من تصنيف )تقسيم( ا إن 

 نافأص إيجاد ةيكانمإ  عن فضاللتطعيم ، التهجين وامن حيث  اهأنواعفق بين التوا يةكانمإ
 لظروفاولتربة ام ظروف والمستهلكين وتقارعين والمزات جيدة ترضي اصفات مواجديدة ذ

 ت. الحشراو ضامرلألمة والمنطقة وكذلك مقاخية في المنا
مكن تصنيف ي حثين والباكهة من قبل الفا شجارألق على تصنيف موحد اتفالالم يتم       

 لية :التا سساألكهة حسب الفا أشجار
 ئملمالاخ المناحسب  يالمنخفضة( ا أولمرتفعة ارة )الحرات الدرج احسب تحمله -1

 .ارهاثمإو النموه
 .شجارأللخضري لالنمو احسب طبيعة  -2
 (.ابعة لهالتاتية النبائل العواتي )حسب النبالتقسيم ا -3
 ر.الثماحسب طعم  -4
 ر(.الثمات ار )تركيب وصفالثماحسب نوع  -5
 سة .الدرالتخصص في احسب  -6
 كهة .الفا شجارأللتصنيف امن  األنواعيلي شرح لهذه  افيم     

 

 كهة.الفا جاتإنوعة ائم لزرلمالاخ المنا ساسألتصنيف على ا  2--2
 

 : إلىخية المناطق المناتقسم  اوفيه
 Tropical and semi-tropical ئيةاستوالاوشبه  ئيةاستوالاطق المناكهة اف -ا

Fruits 
وشبه  ئيةاستوألاطق المنافي  جيدة اراثملتي تنمو وتثمر اكه الفواوهي  

ي لتالغزيرة ا ارهامطأوء الشتالصيف وا أثناءر الحا از بجوهالتي تمتا ئيةاستوألا
لجوية الرطوبة انسبة  عارتفالسحب والصيف وكثرة افي  ام وخصوصالعاتسقط طول 

 .صيراعاألوهبوب 
 ارهاج ثماتحتسية والحساوشديدة  ارهيفة جد اهأنبطق المناكه هذه از فواوتمت      

،  نكوالما ،لموز اهي :  األنواعهذه  همأو انضجه لاكتملية الارة عات حرادرج إلى
لبن ا،  واكالكالهندي ، التمر الزيت ، الهند ، نخيل ا، جوز  األناناسظ ، الببا
  .لقهوة(ا)

 Sub-Tropical Fruits ئيةاستوالاطق تحت المناكهة اف -ب

 ثانيلالفصل ا
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قل من المرتفعة ارة اللحر اهتاجاحتيتكون أكه ، الفوامن  األنواعهذه  

ر الحا اجوهز بالتي تمتا ئيةاستوالاطق تحت المنابقة وهي تجود في السالمجموعة ا
ت واد تفيوج ا، كم Frostلصقيع ات من الفترامع وجود بعض  اءارد شتالباو اصيف

 رالنهالليل وارة ات حرابين درج
 :  تاث مجموعثال إلىطق المناكه هذه افو( R.W. Hodgson )لمالعاوقد قسم 

حة اطور ر الخضرة ليس لهاكهة مستديمة اف أشجاروتشمل  : لىاألولمجموعة ا
 : إلىحقيقي وتقسم 

موز لاو نكوالما أصنافت وبعض الحمضيالصقيع مثل ا ارهيفة يضره أشجار -1
 .اريسيالكاو اميادالمكارو وازمالكالخروب والزبدية وافة والجواو

تون ، لزيالمنخفضة مثل : ارة الحرات امة للصقيع وتتحمل درجوامق أشجار -2
( ادني لبشملة )ينكيالشوكي ، التين التمر ، ا، نخيل  Kumquatت الكومكوا
 . الفيجواو

 
ط حة متوسارطور  اله ناز باتمت األوراققطة امتس أشجاروهي  : ةنياثلالمجموعة ا

 ثرأتت اكنهول اء لحد مالشتام برد والربيع وهي تقافي  اخفيف تخرج منه مبكر أو
 ناملرالتين ، المبطط ، الخوخ ا،  ربياألولعنب ا:  أمثلتهالربيع ومن الصقيع في اب

 كي.اكلاو ناكلبياللوز والجوز وا أصنافوبعض  األوراقثي لثالال البرتقا، 
 

 قاألورا قطةالخضرة ومتساكهة مستديمة اف أشجاروهي تشمل  لثة :الثالمجموعة ا
 جاضنإلرة الحرالية من اكمية ع ر ويجب توفراموسم نمو طويل وح إلىج اتحت
بيب( لزائدة والما أصناف) ربياألولعنب ا، و نالرمالتين ، ا:  أمثلتهاومن  ارهاثم
 أنواعض فة( وبعالجافة ونصف الجا األصنافلتمر )اب ، نخيل العنا،  ناكلبياو
 لهندي.الح والمالليمون او أخرلمتال البرتقات كالحمضيا

 
 

 Warm-Temperate Zoneفئة الدالمعتدلة اطق المناكهة اف -ج
Fruits 

ر الحا از بجوهالتي تمتافئة الدالمعتدلة المنطقة التي تجود في اكه الفواوهي   
 ، امهاعدنا أولصقيع اب والضباحدوث  لاحتمامع قلة  اءالممطر شتالمعتدل او اصيف

 يضاألبلبحر ا أصنافلخوخ )المشمش ، اي ، ناباليا صاجاأللمنطقة : اكه هذه افو هماو
ل لسفرجالعجمي والجوز اللوز وا أصنافلعنب ، بعض ارين( والنكتالمتوسط وا

بعض و مريكياألكي الكالهجينة( ، او سيويةاأل األصنافلكمثرى )اح والتفا،  سيوياأل
 فة .الجوالموز وا أصنافلزيتون وبعض ات ، الحمضيالتمر ، انخيل  أصناف

 

 Cold- Temperate Zoneردة  البالمعتدلة اطق المناكه افو -د
Fruits 

طق المنالتي تجود في او احة طويل نسبياطور ر التي لهاكه الفواوتشمل   
 إلىرة الحرالتي تنخفض به او اءارد شتالبا از بجوهالتي تمتاردة البالمعتدلة اردة والبا

 شجارألا، وموسم نمو المعتدل صيفالجو او األحيانلمئوي في كثير من الصفر اتحت 
فصل  ئلوأواء الشتال د خالاجمنالالصقيع واطق لخطر المناقصير ، وتتعرض هذه 

 صاجاأل،  ربياألولسفرجل الكمثرى ، اح ، التفاكه : الفواهذه  همالصيف وا أولربيع ا
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( ، األمريكيةو األوربية األصنافلخوخ )ا،  نلميرويالا صاجأ،  ربياألوو األمريكي
للوز ، الجوز ، ا أصناف( وبعض لحلوامض والحا) لكرزا،  األمريكيب ـــــــــــــلعنا
 .األسودو األحمرزبري الرالفستق وافروة ،  بوألنقل ، ا أصنافلبندق ومعظم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 
 
 
 
 
 

 نوبل وجالعرض شماعلى خطوط  اداعتماكهة الفاعة اطق زراتقسيم من يوضح 1-2شكل 
 ءاستوالاخط                                                  

 

 :لخضريالنمو التقسيم حسب طبيعة ا  3--2
ل فصل ء خالالخضرا بأوراقها اظهاحتفاقسمين حسب  إلىكهة الفا أشجارتقسم  اوفيه 

 يلي : اء وكمالشتا
 
 Evergreen Fruitلخضرة  المستديمة اكهة الفا أشجار -ا

Trees :  
ل خال بأوراقهالتي تحتفظ اكهة الفا أنواعوتشمل جميع  

ت ام درجواتق ال اهإن احة مميز ، كماتدخل في طور ر ء والالشتا
من  األنواععة هذه الصفر( ، وتنجح زرالمنخفضة )تحت ارة الحرا
 أور الحالصيف او فئالدالمعتدل اء الشتات اطق ذالمناكهة في الفا
لموز الزيتون ، ات ، الحمضيالنخيل ، ارة ، وتشمل : الحرالمعتدل ا

  .لقشطةا،  األناناس( ، البشملة )ينكي دنيا،  نكوالما، 
 ـرةمثمشجرة نخيل   2-2 لشكلا     
 

 ايع قبل بدلربا أواخرتسقط في  أوراقهامعظم  إنقطة حيث القشطة نصف متسا أشجار تعد) 
،  (األوراق طآبالقديمة وليس في ا األوراق أعناقعم تحت البرالجديد وذلك لوجود النمو ا
                    دية(.بلزادو )افوكالاظ ، الببالجميز ، النبق( ، السدر )افة ، الجوا
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 :Deciduous Fruit Treesلنفضية(  ا) األوراققطة المتساكهة الفا أشجار -ب

في  أوراقهاقط التي تتساكهة الفا أشجار أنواعوتشمل  
دخول  إلى يعودوذلك  قارأورية بدون اء فتظهر عالشتافصل 

لذي ينتهي ا Rest periodحة الرافي طور  شجارألا
ء الشتاأشهر  أثناءرة منخفضة ات حرادرج إلى ابتعرضه

وهذه  Chilling unitsلبرودة ات الذي يسمى بمتطلباو
ء غير الشتات برودة ناك اذإو. األنواعثية في هذه اصفة ور

لجديدة ات النمواخروج  ناعم فاحة للبرالرافية لكسر طور اك
موعد  أخريتد . وقد المعتاعن  اكثير أخريتلربيع اية افي بد

 .األحيان غلبالمحصول في انضج  أخرويتاإلزهار 
 
 
 
 

 لتسميد فيا ثيرأت  3-2لشكل ا             
 لنفضيةاكهة الفا أنواع حدامو ن                                                                       

 
،  لخوخاشمش ، لمالسفرجل ، الكمثرى ، اح ، التفالعنب ، اكهة هي : الفاهذه  أنواع هماو 

 .لخالكرز... اكي والكالتوت ، ا،  نالرمالتين ، ا،  ناكلبيالجوز ، اللوز ، ا،  صاجاأل
 

 : Botanical Classificationتي  النبالتقسيم ا 4--2
 أشجارلتقسيم هو وضع ا اية من هذالغالزهرة وا أجزاءسة اعلى در لتقسيما ايعتمد هذ 

بين  اتية فيمالنبابة القرا، لكي يبين مدى  ابعة لهالتا األجناسوتية النبائل العواكهة تحت الفا
 وألتطعيم ات اعملي إجراء أوجديدة  أصناف إيجادوت التهجيناعمل  جلألوذلك  األنواعبعض 

 اعاألنوو األجناس و تيةالنبائل العوايلي  اوفيم األصلولطعم افقة بين الموامعرفة  أولتركيب ا
 .ابعة لهالتا

 
 لية :التا األجناس: وتضم  Rosaceaeلوردية  ائلة العا -1
 Malus pumila        ح                  التفاويضم  Malusلجنس ا   
 Pyrus communis   لكمثرى               اويضم  Pyrusلجنس ا   
 Cydonia oblonga  لسفرجل           اويضم  Cydoniaلجنس ا   
 Prunus armeniacaلمشمش             اويضم  Prunusلجنس ا   

 Prunus persica         لخوخ                  ا                           
 P. persica var. nectarin    لمسكيالخوخ ا                           
 P. domestica             ربي       والاص اجالا                           
 P. salicina                   ي      نابالياص اجالا                           
 P. amygdalus             للوز                    ا                          
 P. avium                    لحلو              الكرز ا                          
 P. cerasus              مض             الحالكرز ا                          

 
 
 وتضم : Vitaceaeلعنبية : ائلة العا -2



 

 

 

11 

 Vitis vinifera ربي          والالعنب اويضم       Vitisلجنس ا    
 V. labrusca              مريكيالالعنب اويضم                         

 
 
 وتضم : Moraceaeلتوتية : ائلة العا -3

 Ficus caricaلتين                     اويضم      Ficusلجنس ا     
 Morus alba       لتوت               اويضم     Moursلجنس ا     

 
 وتضم Punicaceaeية : نالرمائلة العا -4

 Punica granatum                نالرماويضم   Punicaلجنس ا     
 
 
 وتضم Rutaceaeلسذبية :  ائلة العا -5

 Citrus sinensis لحلو             ال البرتقاويضم    citrusلجنس ا    
 C. aurantium               رنج               الناويضم                      
 C. paradisi                          لكريب فروتا ويضم                     
 C. limmeta              لحلو            الليمون اويضم                      
 C. limon               مضي          الحالليمون اويضم                      
 C. reticulata        لنكي                      لالاويضم                      
 C. grandis                                  لسنديأويضم                      
 C. medica          لطرنج                         اويضم                      

 Poncirus trifoliata قاورالاثي ل ثالالبرتقا: ويشمل  Poncirusلجنس ا   
 ي(ناباليال البرتقات )الكمكواويشمل  Fortunellaلجنس ا   
 
 وتضم   Oleaceaeلزيتونية : ائلة العا -6

 Olea europeaلزيتون الذي يشمل ا Oleaلجنس ا    
 اههماس اجناوتضم عدة  Arecaceaeلنخيلية : ائلة العا -7

 Phoenix dactyliferaويضم  Phoenixلجنس ا    
 Musaceaeلموزية ائلة العا -8

 .Musa spلموز           اويضم   Musaلجنس ا     
 وتضم Anacardiaceaeلفستقية ائلة العا -9

 Mangifera indica        نكوالماويضم  Mangiferaلجنس ا    
 وتضم Bromeliaceaeلبروميلية ائلة العا -10
 Ananas comosus             س انانالاويضم  Ananaلجنس ا    
 وتضم Lauraceaeلقرقية  ائلة العا -11
 Persea americanaلزيدية( ادو )افوكالاوتضم  Perseaلجنس ا     
 Rhamnaceae لسدريةائلة العا -12
 christi Zizyphus pina - لنبق(السدر )اوتضم  Zizyphusلجنس ا     

 

 ميع :اجمث لتقسيم ثالا ا: يضم هذ رالثماطعم  ساسأكهة على الفاتقسيم  -2-5
 : Sweet fruitsلحلو : الطعم ات اكهة ذالفا -ا

لحموضة ، النضج مع قليل من الحلو عند ا اكهة بطعمهالفار هذه اتتميز ثم  
لتمور ، المجموعة : ابعة لهذه التاكهة الفا أمثلةقليلة ، ومن  افيه Cمين اتكون نسبة فيت
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 األناناسكي ، الكا،  صاجاأللمشمش ، الخوخ ، الكمثرى ، اح ،  التفالعنب ، الموز ، ا
 .اوغيره

 : Acidic fruitsمضي  الحالطعم ات اكهة ذالفا -ب
على  ائهاحتولنضج ، وذلك الامضي عند الحا اكهة بطعمهالفار هذه اتتميز ثم  

وي ، وتحت Citric Acidلستريك امض اصة حالعضوية وخا األحماضلية من انسبة ع
 كهةالفا أمثلة قليلة . ومن ات فيهالسكريا، وتكون نسبة  Cمين الية من فيتاعلى نسبة ع

 ،يب فروت لكرال ، البرتقات ، كالحمضيا أصنافو أنواعلمجموعة جميع ابعة لهذه التا
 .الطرنج وغيرهارنج ، النالنكي ، لالامض، الحالليمون ا

 : Fatty fruitsلدهني  الطعم ات اكهة ذالفا -ج
لمميزة اصة الخالنكهة ات الدهني ، ذا ابطعمه ابعة لهالتاكهة الفار اتتميز ثم  

حين  ة ، فيلياع الدهن فيها، تكون نسبة  ارهاكهة عند نضج ثمالفا أنواعلكل نوع من 
 ل جميعبقتين ، وتشمالسالمجموعتين اقورنت ب اذإلحموضة ات والسكرياتنخفض نسبة 

 لبندق وكذلكا ، ناكلبيالفستق ، اللوز ، الجوز ، امثل  Nutلنقل اكهة اف أصنافو أنواع
 لزيت.ار نخيل الهند وثمار جوز اثم
 

 : ت(الصفالتشريح وابه في التشا)ر الثمالتقسيم حسب نوع ا -2-6
فقة المرا األجزاءوته اضج مع محتويالنالمبيض ارة عن اعب اهأنب اتيالثمرة نباتعرف  

 جزاءاألن حيث بهة ماكهة غير متشالفالمختلفة من ا األنواعر في الثما ناوجدت ، و إنله 
 إلى اهلبعة التار الثمالمهمة حسب نوع اكهة الفا أنواع، لذلك تم تقسيم  التي تتكون منها
 لية :التاميع المجا

 Pome fruitsحية التفاكهة الفا -1
 Stone fruitsلحجرية  اة النوات اكهة ذالفا -2
 Small fruitsلصغيرة  ار الثمات اكهة ذالفا -3
  Nut fruitsلنقل اكهة اف -4
 Hesperidium fruitsت الحمضياكهة اف -5

 

 : Pome fruitsحية  التفاكهة الفا -1
كهة الفا أنواعلمجموعة من ار هذه اتتميز ثم 

لمبيض من اذب ، حيث يتكون الكالنوع امن  ارهاثم ناب
بطبقة لحمية طرية طة المحابل الكرامن  أكثر أوثنين ا

فقة للمبيض ، المرالزهرية ا األجزاءرة عن اهي عب
عدد  نالمبيض ، والذي يحيط بالزهرة اصة تخت اوخ

، حيث تحتوي  ر كثيرةالثمالنوع من ا البذور في هذا
لسفرجل حيث ار اثم ا، عد ينكل كربلة على بذرت

وتشمل هذه  نامن بذرت أكثرلكربلة على اتحتوي 
   لخ.ا...  نالرمالسفرجل ، الكمثرى ، اح ، التفالمجموعة ا

 ح التفا رابه ثماتشيوضح   4-2 شكل        
 لتشريحية رغم االختالف الظاهريا          

                               

 
 : Stone fruitsلحجرية  اة النوات اكهة ذالفا -2
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 لمجموعة بكونابعة لهذه التاكهة الفا أنواعز اتمت   
 ـط ـبســـيــلاوع ـــــلنان ــــم حقيقــــــــــــة  ارهاثم 
 Simple Fruits  لمبيض من كربلة احيث يتكون 
 حدةاو لثمرة هو بذرةالبذور في اعدد  ناو  ةحداو
                                                                 . نابذرت اناحيأو  ، اــــلباغ
  Exocarp يةرجالخاضج النالمبيض ار ات جداطبق إن  
 لذي يؤكل منالجزء ا نايكون Mesocarpلوسطية او
 فتكون Endocarpخلية الدالطبقة ا امالثمرة ، ا 
 لوسطى.الطبقة اعن  البذرة وتفصلهاصلبة حجرية تحيط ب 
 لخوخ ، المجموعة ابعة لهذه التاكهة الفا أنواع أمثلةومن  
 لكرز.او صاجاأللمشمش ، ا

 
 لكرزار اثم مجموعة من  5-2شكل 

 
 

 : Small fruitsلصغيرة  ار الثمات اكهة ذالفا -3
بعة التاكهة الفا أنواعز ا( وتمتBerriesوتسمى ) 

رة عن عنبة حقيقية اعب ارهانوع ثم نالمجموعة بالهذه 
Berry لثمرة الذي يؤكل من الجزء اثمرة متجمعة ، و أو

 .لبذور او الثمرة مع لحمهاقشرة  يتكون من
 د عنبعنقو 6 -2 شكل                                 

 
ر اخلية من جدالدالوسطى وارجية والخات الطبقا يآ     

لنوع ا اهذ رالبذور في ثماعدد  انو Pericarpلمبيض ا
:  ابعة لهالتاكهة الفا أمثلةكهة كثيرة ، ومن الفامن 

، بلوبــــــري  Currantلكرنت ا،  Grapeلعنب ا
Blue berry   ،لكوزبري اGoose berry  ،

رة عن اعب ارها، وتكون ثم Cow berryبري اولكا
ك بري لبالار كل من اعنبة حقيقية ، في حين تكون ثم

Black berry زبري الراوRaspberry  من نوع
 لمتجمعة.ار الثما

 مجموعة من 7- 2شكل    
 لشليكار اثم         
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 : Nut fruitsلنقل اكهة اف -4
، حيث  Nutرة عن جوزة اعب ارهانوع ثم نالمجموعة بار هذه از ثماتمت  

ن ملذي يؤكل الجزء اصخرية ، و ايمتكون من خال Pericarpلمبيض ار ايكون جد
ي دهن اعمهلبذرة ، حيث يكون طاخل الموجودة دائية الغذاد الموارة عن الثمرة عبا

لية اعنسبة  تحتوي على اهإن ا، كم ابعة لهالتاكهة الفاصة مميزة لنوع ات نكهة خاوذ
،  ناكلبيا،  لفستقاللوز ، الجوز ، ا،  ابعة لهالتاكهة الفا أمثلةلدهون ، ومن امن 

 لزيت.الهند ونخيل البندق ، جوز اء ، الكستنا
 

 :Hesperidium Fruitsت الحمضيار اثم -5
ص يسمى امن نوع خ Berryرة عن عنبة اثة عبلثالا اسهاجنأبت الحمضيار اثم دتع 

Hesperidium  (8 -2)لشكلافي  الية كمالتا األجزاءلثمرة من اوتتكون. 
رة عن ا، وهي عب Flavedoفيدو : وتسمى فال Exocarpرجية الخالطبقة ا -1

 لملونة.ات الصبغالزيتية والغدد المحتوية على الملونة البشرة ا
 رة عنا، وهي عب Albedoلبيدو ا ايضأ: وتسمى  Mesocarpلوسطى الطبقة ا -2

 لبكتين .الية من ام يحتوي على نسبة عالقوا إسفنجيللون ا بيضانسيج 
وص لمحيط بفصالرقيق اء الغشارة عن ا: وهي عب Endocarpخلية الدالطبقة ا -3

 بل.الكراف ي غالالثمرة ا
 

 : Pulpللب ا
 اتهابل للمبيض مع محتويالكرا أولفصوص او اناحيأخلية الدالطبقة اويدخل ضمن  

ت اعيرشرة عن العصير تكون عبا أكياس نالبذور ، والعصير وا أكياسلتي تحتوي على ا
لثمرة هو الذي يؤكل من الجزء او Endocarpخلية الدالطبقة امية من ان ايلخالاعديدة 

 للب.ا
 

 : Coreلثمرة  امركز 
 لوسطي للثمرة ويتكون من نسيجالمحور اوهو  

 زمــــــــلحام يحتوي على كثير من القوا إسفنجي بيضا 
 لمغذية للثمرة .ائية الوعا 

 
 
 

تالحمضيار اعرضي لثم مقطع 8-2 شكل         
  

رجية اخ اهمحدالمحورة ، ا األوراقت من طبقتين من الحمضيامة تتكون ثمرة ابصورة ع
عن كربلة  رةافص عب لفصوص ، وكلالثمرة وا خلية تكون لباد األخرىولثمرة اتكون قشرة 

فتين الحاء التقالبذور على مدى الثمرة ، وتوجد ا في مركز افتهاورقة محورة تلتقي ح أو
ة لمحورا راقاألومن  ناخرا نابوصرة صفال البرتقالبذرية ، ويوجد في ا األصنافوذلك في 
 لثمرة.امة لموجودة في قالصرة اتوجد ثمرة صغيرة وهي  أخربمعنى  يإلثمرة ، افي قمة 
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 : سةالدرالتخصص في التقسيم حسب ا -2-7
 أنواع وأكهة الفانوع من  يإ أولنوع اسة التوسع في درالتقسيم هو ا الغرض من هذاو

 لي :ي امسة ارد أمثلتهالمنطقة ومن افي  ديةاقتصالا ايتهأهمكهة وذلك حسب الفامتعددة من 
 . Citriculture    ت وتسمى   الحمضيا -1
  Viticulture          لعنب        ا -2
 Phoeniculture         لنخيل          ا -3
 Oleiculture      لزيتون     ا -4
 Nut culture        لنقل                       ا -5
 . Pomology     لحسلية( ات ، احيالتفات )الحلويا -6
 
 
 
 

 نياثلالفصل ا أسئلة
 

 .عيةالزراحية النامن  أهمية أكثركهة ات للفالتقسيما يإ ذكرا -1
 .ابعة لهالتار الثماكهة حسب نوع الفاقسم  -2
 .على ذلك أمثلة إعطاءلطعم مع ا ساسأكهة على الفاتقسيم  ذكرا -3

 .النمو لهاكهة حسب طبيعة الفا أشجارقسم  -4
 ؟علنواسة التخصص في دراكهة حسب الفا أشجارئدة من تقسيم الفاهي ام -5
ن ئدة مالفا هياكهة ومالفا شجارألتي النبالتقسيم الذي يعتمد عليه ا ساساألهو ام -6

 ؟تيالنبالتقسيم اكهة حسب الفا أشجارتقسيم 
 .كهةالفا شجارألتية النبائل العوائلة من اعلى كل ع أمثلة ذكرا -7

 
 
 لعملياب نالجا

ة مستديملاكهة الفاعة اطق زراويشرح للطلبة من األرضيةيجلب نموذج للكرة  -1
لعرض ابعد تعيين خطوط  األرضيةلكرة اعلى  األوراققطة المتسالخضرة وا

 .ءاستوالال وجنوب خط اشم
 Overز اوتعرض بجه فاشفعلى ورق  األرضيةلكرة ارطة اترسم خ أو -2

head ز ابجه أوpower ponit كل  اياكهة ومزالفاعة اطق زراويؤشر من
 ردة(.افئة وبائية ، معتدلة ، داستوائية ، تحت استواخية )امنطقة من
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 كهةالفا أشجارلسكون في احة وطور الراطور       
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على :

 توضيح أهمية طور الراحة الشجار الفاكهة متساقطة االوراق. .1
 العوامل المؤثرة على طور الراحة .تعداد  .2
ور توضيح مفهوم حاجة أشجار الفاكهة لساعات البرودة وتأثيرها على كسر ط .3

 الراحة.

 : Rest Periodحة  الراطور   1--3 
لتي او األوراققطة المتساكهة الفا أشجارلتي تعتري اثية الورالة الحارة عن اهو عب 
هذه وة للنمو. سبالمنالبيئية الظروف اء رغم توفر جميع الشتافي فصل  أوراقهاقط اتسبب تس

 قطةامتسلاكهة الفا أنواع انلبرودة ، وات اعامن س ة تنتهي بتعريض األشجار لعدد كافلالحا
لحلو ارز لكاو ربياألوح التفا أصناففلبرودة ات اعالس اهحتياجاتإتختلف في  األوراق

 ، مريكياألو ربيألوا صاجاأل اللبرودة يليه اجاحتياكهة الفا أنواع أكثرمن  األوربيةلكمثرى او
ن ، لتياعنب ، لاويعتبر  . كانلبيالجوز واي ، انباليا صاجاألللوز ، المشمش ، الخوخ ، ا
 ساسأرودة على لبات اعاللبرودة . وتقدر س اجاحتياكهة الفا أنواعقل اكي من الكاو نالرما

عة اس(1000) دوتع  م  7-5لمنخفضة ارة الحرامن  شجارألا التي تتعرض لهات اعالساعدد 
 رودة.قليلة للب تاجاحتياقل ا أوعة اس (700)لية للبرودة و اع تاجاحتيا أكثر أو
 

 : Dormancyلسكون  اطور  2--3
لمستديمة او األوراققطة المتسا شجارألالكمون وهو يحدث في اب اناحيأيسمى  

ثر. لمؤامل العال السنة ويزول بزواموسم من  يإرجية ويحدث في امل خالخضرة نتيجة لعوا
 نافسير هذت في تالنباكهة وفسلجة الفال املين في مجالعاحثين والبا ءارأت ختلفاوقد 

في  لتي هيا أجزائها أوت اتالنبا إنلبعض يرى ا( فRest & Dormancy) نالمصطلحا
 به بيناشلتاخل والتدالسبب هو العكس والبعض يرى احة والرالسكون هي في طور امرحلة 

لة امل يعني حالكمون( هو مصطلح شالسكون )امصطلح  إنلمصلحين . امفهوم كل من 
و ئمة للنملمالالبيئية غير الظروف ارجية متعلقة باخ باسبأللنمو الملحوظ عن التوقف ا

 لنموا لتوقف عنايكون  أوئمة لمالالظروف غير ال تلك ايستعيد نموه بعد زو أنت اويمكن للنب
ستعيد ي أنمنه  جزء أوت ايمكن للنب ت . والاــــــــلنباخل الفسلجية دالظروف ابسبب بعض 

لنوع ا نالك فلمنخفضة . لذارة الحراتكون درجة  ام البالتعرض لظروف معينة غابإال  نموه
 أشجارعم البر Restحة الرافترة  إن يإحة ، الرا أولفسيولوجي السكون ايسمى ب األخير

ون لسكام لمصطلح العالمفهوم اتحت  تقع( األوراققطة المتسا) لنفضيةا كهةالفا
Dormancy. 

 
 حل هي :اث مرثال إلىحة الراويمكن تقسيم طور 

 :  Pre-Rest حةالراية طور ابد -1
لربيع وقد تستمر ال فصل ل خالالفعالنمو اء دورة اتهنالمرحلة بعد ايكون موعد هذه  

عم نتيجة البرا. فالتي تنمو فيهالمنطقة او شجارألاد على نوع اعتمالالخريف با أواخر إلى
 األوراقيتوكروم في الفاصبغة  إنلضوئية( حيث الفترة الضوئية )قصر الفترة اللتغير في 

عة للنمو  نالماد المواعلى تخليق بعض  األوراقلضوئية وتعمل الفترة اتستجيب لقصر 

 ثالثلالفصل ا



 

 

 

17 

عم البرا أوتبدء . اللحا سجةأنعم عن طريق البرا إلىوتنتقل  (ABA) بسيسكالامض اكح
لنمو ، املة على الكا ابليتهاتفقد ق ال اولكنه Quiescenceحة الرالتهيؤ للدخول في طور اب

في  أخرتتعم سوف تنمو وبذلك البرا ناكهة فالفا شجارأللتسميد ا أولتقليم ا إجراء إنحيث 
ض اخفنالاب أتبدلحيوية ات العمليا ىإحدلتنفس وهي اعملية  إن احة . كمالرالدخول في طور ا

د المواض تركيز اخفنادة مع الزياعة للنمو بنالماد المواتركيز  أيبد المرحلة ، كمافي هذه 
 إلىورقة  لأوقط ات وتسالنبامن خمول  أتبدلمرحلة اهذه  إنلقول المشجعة للنمو . ويمكن ا
 لخلية .ازم ت في بروتوباللتحوالاية ابد
 
 : Main restلرئيسية احة الرامرحلة  -2

ية هذه ازم وتستمر حتى نهلبروتوبالات في التغيراية المرحلة من بداهذه  أتبد 
طول و Endogenous controlخلية امل دازم وتكون بفعل عولبروتوبالات في التغيرا

لدرجة اولمزروع الصنف النوع واص الوسط وعلى خوارة الفترة يعتمد على درجة حراهذه 
لرئيسي احة الراكهة تدخل طور الفا أنواع نامة فا. وبصورة عسيليزية(7-5هي ) سبةالمنا

روف لظاد على اعتمألاب نياثلاون ناكية ابد إلىء وتستمر الشتاية ابد أولخريف اية افي نه
لرئيسي احة الرالمختلفة في طول فترة طور ات النبا أعضاءلجوية للمنطقة . وتختلف ا
في  العلياذور لجا ابينم ا( يوم تقريب30لرئيسي )ا احتهاطول ر لمرستيمية تكونا األنسجةف
( يوم . 60) احتهالتطعيم تكون رام في التحالا سجةأنو( يوم 90) إلى احتهات قد تطول رالنبا

هون لداصلبة ولاد الموادة ازم وزيلبروتوبالات في لتحوالار استمرالمرحلة باوتتميز هذه 
و  RNA) لنوويةا األحماضض اخفنابسيسك والامض ا( حABAعة للنمو مثل )نالماد المواو

DNA )عم ابرلالة تفقد لمرحات. في هذه النبالحيوية في ات العملياوتقل كل  دنىاأللحد ا إلى
 إجراء أونمو ئمة للتنمو حتى لو عرضت لظروف بيئية مال إنيمكن  لنمو والاعلى  ابليتهاق

 رةالحرا تالبرودة حيث تعمل درجات اعامن س ايتهاكف خذأت أنبعد إال  عيةات زراعملي
 عم.البراخل ات فسلجية داتغير إحداثلمنخفضة على ا
 
 
 : After rest( رياضطرالاحة الراطور  أوحة )الرابعد  امرحلة م -3

لطبيعية الة الحا إلىزم ومروره لبروتوبالاخل ات دلتحوالاء اتهنالطور بعد ا اهذ أيبد 
ة ير ضروريلمرحلة غا. وهذه  اتقريب نياثلاون ناكية انه أوط اويكون ذلك في منتصف شب

ور لمراطة دون لنشاة الحيا إلىلرئيسي احة الرات من طور اتالنباتمر  أنت حيث يمكن اللنب
رة تجبر الحراصة درجة ائمة وخلمالالوسط غير ا. ولكن ظروف رياضطرالاحة الرافي طور 

د ايجية يزدرة بصورة تدرالحرادرجة  عارتفاحة . فعند الرافي طور  يبقى إنت على النبا
عة ناملاد المواويقل تركيز  مينيةالا األحماضو النشاعم( ويتكون البرات )النبالتنفس في ا

 تالشعيراتكون ينين( وتايتوكالسالين ويلجبرالمنشطة للنمو )اد المواد تركيز اللنمو ويزد
مل العاهي  راذآوط المنخفضة في شهر شبارة الحرادرجة  إن يإ الجذرية وتدخل في وظيفتها
فعل سيطر عليه بحة مالرالطور من ا اهذ إن أخربمعنى  أوحة الرالطور من ا المحدد لطول هذا

 صانأغقطعت  اذإلطور ال على ذلك ستدال. ولال Exogenous controlرجية امل خاعو
ئمة لمالاظروف لاخل مختبر تتوفر فيه البرودة ووضعت دامن  ايتهاكف أخذتلتي ا شجارألامن 

 لنمواب أتبد العم البراتلك  نالطبيعة فالنمو ولكن في اب أوتبدعم تتفتح البرا ناحظ بللنمو ، يال
 ئمة للنمو. رة وتصبح مالالحراترتفع درجة  الربيع عندماية افي بدإال 

 افهختالا إلىيرجع  افي موعد تفتحه األصنافو األنواعلذي يحدث بين اف ختالالا إن 
 أشجار أنواعلبرعم لكل نوع من ارة اللبرودة وكذلك يعتمد على درجة حر اتهافي متطلب

لمنخفضة ارة الحرات امن درج ايتهاكهة هو حمالفا شجارألحة الرائدة من طور الفاكهة. والفا
حة يجعل الراحيث طور  اسجتهنأليحصل ضرر  إنء دون الشتال فصل ت خالاداجمنألاو
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رة الحرات امة درجوالقدرة على مقا ال وبذلك تصبح لهالة نمو غير فعاعم في حالبرا
 أن إلىلربيع اعم في البراتفتح  أخرت إلىتؤدي  األنواعء وفي بعض الشتال لمنخفضة خالا

 لربيعية.ات اداجمنالاينتهي خطر 
 ابتلتي تمر احل المرا أهمهي من  Main restحة الراة من طور نياثلالمرحلة ا إن 

 أشجار نافأصو أنواع جيةاتإنوعة ار زراتشناتحدد  اهإنلفترة حيث ال تلك عم خالالبرا
رودة للب اتهالبتختلف في متط األصنافو األنواعفلمختلفة ، اطق المنالنفضية في اكهة الفا

 حة.الراة من طور نياثلالمرحلة ال خال
 

 كهة :الفا شجارألحة الرالمؤثرة على طور امل العوا3- -3
عم( البراكهة )الفا شجارألحة الراطور  إلنهاءلضرورية البرودة ات افترة متطلب إن 

 اسهنف شجارألاكهة وكذلك بظروف الفا أشجارلمحيطة بائدة والساخية المنالظروف اب ثرأتت
 مل :العوالمختلفة ومن هذه الخدمة ات اوبعملي
عم ابر نالغيوم فامن  ل  اخ لجوايكون  المشمسة وعندما امياألففي  :لشمساضوء  -1

 فع درجةترت اوبذ اإلشعاععند  التي تفقدهامن تلك  أكثررة اتتسلم حر شجارألا
 الظل. لذا لتي تنمو فيا شجارألاوعن  ابتلمحيط اء الهوارة اعن درجة حر ارتهاحر
 لظروف.الك تحة سوف تطول تحت الراطور  إلنهاءعم البرا التي تتطلبهالفترة ا ناف
 
من  ناو يمنعلجار في الغباو نالدخاب ، والضبالغيوم واوجود  إن لغيوم :اوب الضبا -2

جة ية لدروامس ارتهاكهة حيث تكون درجة حرالفا أشجارعم ارة برادرجة حر عارتفا
   إذشرة. ابلمالشمس ا شعةأللمعرضة اعم البرارنة بامق المحيط  بهاء الهوارة احر

ة ء منخفضاولهارة احر تكون درجة إنعلى  نالدخار والغباب ، الضبالغيوم ، اتعمل 
 لمشمس.افي والصالجو ات اذ األيامرنة بامق

 
 
عم ارحة للبالراء على تقصير فترة الشتا أثناءرة ابغز األمطارسقوط  تعمل : األمطار -3

في  موجودةلاء التي تكون غير مرتبطة سواعة للنمو ونالماد اللمو هاعن طريق غسل
 عم .البرافي  أوشف الحرا

 
رة احر ء على خفض درجةالشتال فصل خال الشديدة نسبياح الرياتعمل  ح :الريا -4

ي  برودة فلامن  ايتهاكف خذأتء وبذلك الهوارة اربة لدرجة حرامق اعم بحيث تجعلهالبرا
 ت،ايرلبحا)ئية المات المسطحاقريبة من  شجارألات ناك اذإ. ولكن  المحددة لهالفترة ا

عم البراة رايعمل على رفع درجة حر اء ربمالهوا ناف لخ(ات... المحيطا ر،األنها
 لربيع.افي  افتتفتح مبكر

 
 
 إلى اكهة في نموهالفا أشجار لنمو :ال موسم خال شجارأللخضري لالنمو الة اح -5

رنة احة مقالراكسر طور  جلأل أكثرت برودة اعاس إلىج الخريف تحتافصل  أواخر
 اقسم إن األحيانحظ في بعض يال ابصورة مبكرة. ولهذ التي يتوقف نموها شجارألاب

لذي تكون الوقت اخ في اتفنالاب أتبدلقوي الخضري النمو ات اذ األغصانعم امن بر
 انموه نار والثما اقد تكونت فيه انفسه شجارألالضعيفة على ا األغصانعم افيه بر

لنمو ا إلىلصيف يؤدي ا أواخر أوء الشتال لشديد خالالتقليم ا إنمل. الخضري متكا
 إن ادم. كمالقاعم للموسم البراتفتح  خيرأت إلىيؤدي  امم غصانلأللغزير الخضري ا
ت الخضري فيطيل من متطلبات للنمو النبايدفع  أخرلمتالنتروجينية ا األسمدةبلتسميد ا
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قط اتس إندي. اعتيالالنمو ات اذ األغصانبرنة احة مقالراطور  إلنهاءلبرودة ا
حة الراعم في طور البرادخول  خيرأت إلىلطبيعي قبل موعده يؤدي اغير  األوراق

ت اكهة ببعض منظمالفا أشجاررش  إن ا. كم احتهار إلنهاء أطولج فترة اوبذلك تحت
تفتح  خيرأت إلىلخريف يؤدي افي  األوراققط اقبل تس نلجبريليامض النمو مثل حا
 .الالحقلربيع اعم في البرا

 كهة :الفا شجارألحة الراعد على كسر فترة التي تسات مالالمعا -3-4
حة وهي تعمل على تفتح الراتقصير فترة  اسطتهالتي يمكن بوات مالالمعاك بعض اهن 

 After restة حالرابعد  ات يكون على فترة ممالالمعاهذه  ثيرأت إنعم بوقت مبكر . البرا
نوع وصنف وملــــــــــة المعاحسب نوع  إطالتها أولفترة احيث تعمل على تقصير تلك 

 يلي : ام اومنه شجارألا
وفورم ، لكلورايثر ، الاز اقليل من غ إلىلتعرض ا إن ت :ازالغالتعريض لبعض ا -1

 ملةالمعاهذه  إنع. لربياعم في البرالتبكير في تفتح ا إلىتؤدي  لينيثالا والين يتيسالا
 اضيعر اتجات تكون نازالغاكهة ، ولكن قسم من تلك الفاتين اليست للتطبيق في بس

ن ء . ويمكالشتا إثناءكهة الفا شجارأللتدفئة المستخدمة في اد الموابعض  قاحترامن 
 هعالأمذكورة لات ازالغا حدأتحرير  إلىلتي تؤدي اة ئياكيميلاد الموابعض  ماستخدا
س يزيد من تنففلرش اعند  لينيثالالذي يحرر ايثرل الا أوفون ايثالا ماستخدافي  اكم
 لربيع.افي  اوتتفتح مبكر ارتهاعم فترتفع درجة حرالبرا
 
ل على لشتوي تعما للتقليملتي تحدث نتيجة اعم والبرالقريبة من الجروح ا إن لتقليم :ا -2

شجعة ملتقليم ا عملية إنلربيع. افي  البرودة مبكرات امتطلب اخذهأعم بعد البراتفتح 
على  لجروح تعملا إن إلى فةاضاإلبعة للنمو نالماد الموال تقليل تركيز للنمو من خال

م عالبراة رالقطع وبذلك ترتفع درجة حرالقريبة من ا سجةنلأللتنفس ادة سرعة ازي
 لربيع.افي  امبكر اتفتحه أويبد

 
 
عم ومن البراتبكير تفتح  إلىة ئياكيميلاد الموالرش بايؤدي  ة :ئياكيميلاد الموالرش با -3

-3,5 واDinitro-O-cyclohexyl phenol (DNDC )د المواهذه 
dinitro-O-cyclohexyl phenol (DNC حيث )بمحلول  شجارألارش  إن

لصنف ا أولبرودة للنوع ات امتطلب لاكتمادتين عند الماتين امن ه (%6)يحتوي على 
  عم بوقت مبكر.البرايعمل على تفتح 

 نإلمعتقد هو ا لضبط ولكنامعروف ب عم غيرالبراد على تفتح المواهذه  تأثير إن      
 ثيرهاتأكون ي أو.  ارتهاعم وبذلك ترتفع حرالتنفس للبراتعمل على رفع معدل سرعة 

دمه لذي تستخا (2O) األوكسجينلذي يعمل على تحرير ا Catalase ألنزيممحفز 
 تعمل على لنموات اصة منظماد وخالموابعض تلك  إن أولتنفس. اعم في عملية البرا

تتحفز  وبعد ذلك افي تصنيعه اإلسراع أولبروتينية النووية وا األحماضتصنيع 
 لربيع.اية المبكر في بدالتفتح اعم على البرا

 
 
 كهة :الفا شجارأللبرودة ات امتطلب  5--3

لبرودة ات اعالس اهتاجاحتيإفي  اهأصنافوكهة الفا أشجار أنواعفي  افختالاك اهن إن 
عض ب اجهاحتلتي تالبرودة ات اعايلي جدول يبين س اوفيم اعمهاحة لبرالراكسر طور  جلأل

 .األوراققطة المتساكهة الفا أنواع
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 لنفضيةاكهة الفا أنواعبعض  اجهالتي تحتالبرودة ات اعاس يوضح  1-3 جدول        
 

ت اعاس عدد   كهةالفا أشجارنوع 
 (7-5لبرودة )ا

 سيليزية

 تاحظلمالا

 األصناف –ح التفا
 جنبيةاأل

 قالعرال افي شم اعتهايمكن زر 800-1700

 األصناف –ح التفا
 لمحليةا

 طقالمنالوسطى وبعض الية والشمالمنطقة اتزرع في  150-200
 لجنوبيةا

 –لكمثرى ا
 جنبيةاأل األصناف

 قالعرالية من الشمالمنطقة اتزرع في  600-1500

 –لكمثرى ا
لمحلية ا األصناف

لهجينة من ا)و
 ية(نابالياو األوربية

 قالعرالية من الشمالوسطى والمنطقة اتزرع في  200-500

 قالعرالية من الشمالمنطقة اتزرع في  1400-700 ربياألو صاجاأل

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  1200-500 يناباليا صاجاأل

( 100-50ج )اتحت أصنافك ال وهنالشماتزرع في  1200-400 لصوفيالخوخ ا
 عةاس

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  300-100 األملسلخوخ ا

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  1000-200 لمشمشا

ق العرالوسطى من الية والشمالمنطقتين اتزرع في  1600-100 لعنبا
 لجنوباوجزء من 

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  300-100 لتينا

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  500-100 للوزا

 لوسطىالمنطقة اعته في اتنجح زر 400-100 كيالكا

 قالعرالوسطى من الية والشمالمنطقة اتزرع في  1000-300 ناكلبيا

 قالعرالية من الشمالمنطقة اتزرع في   1600-400 لجوزا

 لالشمالية من العاطق المناعته في اتنجح زر  1500-600 لكرزا

       

 
 : دةلبروات اعاية ساكهة عند عدم كفالفا أشجارلتي تظهر على ا األضرار -3-6

عدة  اكهة تظهر عليهالفا شجارألء الشتالبرودة في فصل ات اعاية ساعند عدم كف 
 يلي : ام األضرارومن هذه  راضرأ

 .اويقل محصوله شجارألالورقية وبذلك تتضرر الزهرية واعم البراسقوط  -1
ر غي افتحهيكون ت أو اعن موعد تفتحه شجارألالمتبقية على اعم البراتفتح  أخريت -2

 ر.الثمالعقد ونضج اواإلزهار  أخرويتمنتظم 
س لشمابة ب بضراوقد تص شجارألا ثرأتتوبذلك  ايكون ضعيف شجارأللخضري لالنمو ا -3

Sun blight  لخضري.النمو انتيجة لقلة 
دة لبروات اعاية ساتجة عن عدم كفان حدةاو ئدةاه توجد فنااألضرار إال لرغم من هذه اب

ة لربيعيات اداجمنالامن  اذهاقإن إلىيؤدي  الربيع وهذافي  افي تفتحه أخرتت اهأنعم وهي اللبر
 لتي قد تحدث.ا ةأخرلمتا



 

 

 

21 

 

 :كهةالفا شجارألحة الراطور  باسبأ7- -3
 كهة وهي :الفا شجارألعم احة للبرالراطور  باسبألتفسير  ناك سبباهن 

 حة .الرالدخول في طور ا أثناءلنمو وذلك اصة بالخات الهرمونام اعدنا أوقلة  -1
لتي تحول ا اإلنزيماتوقلة وجود  ات على صورة نشالنباخل ات داربوهيدرالكاوجود  -2

 دةاستفالاد سكرية ليسهل امو إلىلنشوية اد الموا
 .امنه

 
 
 

  
 
 
 
 

  1-3شكل                                                                               
 سقوط األوراق خالل طور الراحة وضحي                                                                    

 
 
 

 لثالثالفصل ا أسئلة
 

 .حةالراحل طور امر ذكراحة والراعرف طور  -1
 .لسكوناعرف طور  -2
 .كهةالفا شجارأللسكون احة وطور الرارن بين طور اق -3
 .كهةالفا شجارألحة الرالمؤثرة على طور امل العوا ذكرا -4
 ؟كهةالفا شجارألعم احة للبرالراعد على كسر طور التي تسات مالالمعاهي  ام -5
 .هة كالفا شجارأللبرودة ات اعاية ساجمة عن عدم كفالنا األضرار ذكرا -6
 خ.لا...  صاجاأللخوخ ، الكمثرى ، اح ، التفالبرودة لكل من ات اعابين عدد س -7

 
 :لعمليالجزء ا

لنمو اة كهة وفي فترالفا شجارألحة الراكهة في فترة الفاب على حقل لطالايطلع 
ت اهاتجافي  أفرع أربعةعم على البراب عدد الطلبة بحساحة . ويقوم الرالخضري بعد ا

 ابطهور فرعاأللتفتح ونمو اب نسبة اد حسات ثم يعاملشجرة وتعلم بعالامختلفة على 
 غير أو اسنامتج ناك اذإلربيع الخضري في النمو احظة شكل لبرودة ، ومالات اعابس

 طه.اوكذلك نش اسنامتج
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 التلقيح في أشجار الفاكهة                    
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على:

 تعريف عملية التلقيح وتعداد أهم وسائله . .1
 على نوع التلقيح.يعدد العوامل التي تؤثر  .2
 يميز بين العقد الطبيعي والعقد البكري. .3

 
 عملية التلقيح : 1--4
 

 حدالتلقيح ابل ، ويعتبر الكراسم امي لىا سديةألاح من متوك اللقال حبوب اتقناهو  
 ارهلتي بدوا لبذوراضروري لتكوين  هنأللمستقبل ار في الثمالمهمة لنمو وتطور ات الخطوا

 ميةأهبرز ت وتالهرموناب ابعد عن طريق تجهيزه ار فيمالثماعقد ونمو وتطور  إلىتؤدي 
ؤكل هو يلذي الجزء ا ناحيث  Nutت الجوزيار النسبة لجميع ثماب أكثرلتلقيح بصورة ا
 نواعاأل جاتنإلتلقيح في ا أهميةعن  فضال ،لبذوراتتكون  لتلقيح الان عملية لبذور وبدوا
 لجديدة. ا األصنافو
 
 :كهةالفا أشجارلتلقيح في ائل اوس  2-- 4

من  ىأعلوك لمتاى وخنثاألزهار تكون  اذبية عندمالجالتلقيح بايتم  ذبية :الجالتلقيح با -1
ط ح تسقاللقاحبوب  نالمتوك فاح وتنضج اللقاتنضج حبوب  اسم وعندمالميا
 ح.اللقال حبوب استقبلمستعدة الاضجة الناسم المياذبية على الجاب

رة وامتج سمالميالمتوك واخنثى واألزهار تكون  ايتم عندم مسة :لمالالتلقيح با -2
 .حداوتنضج في وقت و

كون ت اعندم أولجنس اوحيدة األزهار تكون  ايتم عندم ت :الحشراح والريالتلقيح با -3
 سة .ملمالا وأذبية الجاح باللقال حبوب اتقنائق تمنع اك عواخنثى ولكن هناألزهار 

 
 :اإلنسانسطة اعي بوالصنالتلقيح ا -4

لجنس اوحيدة األزهار تكون  ايحدث عندم
لتلقيح انسبة  نالتمر حيث افي نخيل  اكم
لنورة انوع  نا اح ضئيلة كمالرياب
 ت والاية غير مغري للحشرغريضالا

 إجراءبد من . والارتهاعلى زي ايشجعه
حتى يمكن اإلنسان سطة التلقيح بوا

سطة التلقيح ويجرى بوا ماتمإ ناضم
لخنثى وتوجد ااألزهار لة اح  فياإلنسان 

بقة السائل الوسالتلقيح بائق تمنع اعو
 لقشطة ، افي  اكم

   1-4 كلش                                                                            
 لعسلاسطة نحل ابوألزهار اقيح تل                                                              

 

 رابعلالفصل ا
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من  علىأسم في مستوى الميات والحشرا اليهإتنجذب  ئحة الالرافقيرة األزهار ف
تنضج  سمالميا نا يإ Protogenousع المتامبكرة األزهار  نا عن فضاللمتوك ا

ح من اللقاحبوب  وذلك بنقلاإلنسان بإال  لتلقيحا ماتمإل لاحتما ديوج واللمتوك اقبل 
لجوز ا أصنافلة بعض افي ح الحديثة وكمااألزهار  إلىلسن الكبيرة ااألزهار 

رة ت مذكانور اصة بهال ختعليق سال إلىج افقد تحت Protandrous ناكلبياو
 .المؤنثة عند نضجهات النورالتلقيح 

 
 :لتلقيح ا أنواع  3--4

 نوعين : إلىمة اكهة بصفة عالفا أشجارلتلقيح في ايمكن تقسيم  
 

 :Self-pollinationتي الذالتلقيح ا -1
 أولزهرة اميسم نفس  إلىكهة الفاح من زهرة صنف معين من اللقال حبوب اتقناهو  

 لبشملة .المشمش والة افي ح الصنف كمامن نفس  ىأخرميسم زهرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلزهارشجرة زيتون في فترة    2-4شكل                                 
 

 :Cross- pollinationلخلطي  التلقيح ا -2
 أخرميسم زهرة صنف  إلىكهة الفاح من زهرة صنف معين من اللقال حبوب اتقناهو  

 ي .ناباليا صاجاأل أصنافل معظم افي ح النوع كمابع لنفس ات
 
 :لتلقيحالتي تؤثر على نوع امل العوا  4--4

 وهي : األخرلتلقيح على ادة نوع من اعد على سيالتي تسامل العواك بعض اهن 
 في اكم لذي يتما تي هوالذالتلقيح ا نافاألزهار لة عدم تفتح افي ح :األزهارعدم تفتح  -1

 لبنفسج.الة اح
لة يسود الحا: في هذه  Homogamy حدالمتوك في وقت واسم والميانضج  -2

 Homogamousهرة الظالتي تظهر بهذه ات اتالنباتي وتسمى الذالتلقيح ا
plants . 

فيطلق على هذه  حدالمؤنثة في وقت والمذكرة وا ءاعضالالة عدم نضج افي ح أما      
 Dichogamousلة بـ الحات في هذه اتالنباوتسمى  Dichogamyهرة بـ الظا

plants لخلطيالتلقيح ا اويرجح له . 
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 :لزهرةاتركيب  -3
لتلقيح اع يحول دون تحقيق ناقد يوجد م لتلقيح مثالالزهرة على نوع ايؤثر تركيب  

وفي هذه  Heterostyly اسبة ويطلق عليهاغير من األقالمو سديةالا لاطوأتي فتكون الذا
ون قشطة حيث تكلاأزهار لة افي ح اكم سديةالامن  أطول أوقصيرة  إما األقالملة تكون الحا
 .سديةالامن خيوط  أطولبل الكرا مقالأ

 
 :لمسكنائية اصية ثناخ -4

سطة ابو اظ يلقح خلطيالببالخلطي فالتلقيح ا إلىلمسكن تميل ائية اثن شجارألا 
تمر يلقح لاثى( وكذلك نخيل نا( شجرة )10( شجرة ملقحة )ذكر( لكل )1ت ويلزم )الحشرا

 . اإلنسانسطة ابو اخلطي اطلعه
 
 :Incompatibilityفقة المواعدم  -5

 لتكوينامكتمل  اكليهم نات رغم البويضاح واللقافق بين حبوب ايوجد تو ه النا يإ 
 ء وظيفته .ادادر على اوق
 
 :Sterility لعقما -6

 ابلالبويضة وغا أوح اللقاموت حبوب  أولتلقيح بسبب ضعف القدرة على اعدم وهو           
 ئع.الشالذكري هو العقم ايكون  ام

  
 : حياللقا بوباألنتكوين  5--4

 دةايحتوي على م لميسما ناحيث  اإلنباتعملية  أتبدلميسم اح على اللقابعد سقوط حبوب      
قة ج من منطحي ينتاللقا بوباألننمو وتطور  نا.  تابنلإلئمة رية سكرية ورطوبة مالاعص

ل ن خالمح ويخرج اللقاخلي لحبة الدار الجدامعينة حيث يكون على شكل نتوء يخرج من 
لنمو نتيجة ا( ، ويســــــتمر بMicrospore poreرجي )الخار الجدالموجودة في الفتحة ا

يض لمباب اليخاصل دلميسم متاحي ، فاللقا بوباألنية ار عند نهالجدا التي يفرزهاد الموالبعض 
ئية الغذاد الموالقلم ويجهزه بال حي خالاللقا بوباألنر نمو استمرسطة نسيج وسيط الابو
 اذإف.  الهنمو خالي ناحي اللقا بوبنلألت يمكن اقنو اكهة لهالفا أنواعبعض  مقالأفزمة. لالا
حبوب ل إلنباتابعد عملية  احي يكون فيهاللقا بوباألننمو  نات موجودة فالقنوات تلك ناك
 ة يكونانلقالموجود في الطريق ا نات واشعير أوت الحليمات تعرف بال نتوءح خالاللقا

قلم لا ناك اذإ أما تنتفخ وتصبح رخوة . نالجدرا نا ا. كمحياللقا بوباألنبه لنسيج امش هنسيج
حي ينمو ويمر اللقا بوباألن ناكهة فالفا أشجار أنواعبعض أزهار  ل في الحاهو  اكم اصلد
 عن ضالفكتينية ، لباد المواسطة هضم العملية تتم بوالقلم وهذه الموجودة في ا سجةاألن لخال

 لقلم تصبح رخوة.الموجودة في ا األنسجة
  

 
 :حاللقاتكوين حبوب  6--4

 Maleرة عن كميت ذكري )اح عباللقاحبة  نا      
gametophyte لمتك وينتقل ا( متطور ينتشر من

لمتك من فصين طوليين ا. ويتكون األزهارسم امي لىا
 اخلهاح توجد داللقاوفي كل فص يوجد كيسين لحبوب 

 ح. اللقاحبوب 
 

 لمجهراح مكبرة تحت اب لقحبو  3-4 شكل                                                         
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ي رستيمية وفلما ايلخالالمتك يحتوي على كتلة من ا نالتطور فامن  األوليةحل المراففي 

( Microspore mother cellلذكرية ا مإاللمولدة )ا ايلخالاتنتج  اتطور األكثرحل المرا
لية ت وكل خالكروموسومامن  2N))ئري تحتوي على ات شكل داذ أجسامرة عن اوهي عب

رية لذكات السبوراتسمى  ايخال ربعأليين يتكون نتيجة لذلك امين متتاقسنامولدة تمر ب
(Microsporesوكل منه  )صل عن تنف األربعة ايلخالا نا. حدةاو  يحتوي على نوية ا

وقد  اــــميكسرجي يكون الخار الجدايتكون من طبقتين.  اراتكون جد امنه حدةاو وكل ابعضه
 س ــــــلملمان ــــــويكون خش كاشواأليشبه  اتوي على مــــــــيح

 ي على عدةر يحتوالجدا اهذ نا الميسم . كماق على سطح التصالاعد على الصفة تساوهذه 
 اإم.  نباتاإلبعد عند  احي فيماللقا بوباألن اله( يخرج من خالGerm poresثقوب تسمى )

 يحتوي على ثقوب.  وال اخلي فيكون رقيقالدار الجدا
 
 :عيالصنالتلقيح ا 7--4

لي جمع التار وبالثماعي لعقد اتلقيح صن إلىج اكهة تحتالفا أنواعك بعض اهن 
 لتمرا نخيل نواعاألهذه  هما. و اعيالتي تلقح صناكهة الفا أنواعلكمية من الوفير المحصول ا
 . ناكلبيالجوز وا أنواعلقشطة وبعض او
 
 :Date plamلتمر  انخيل  1--4-7

غريضية ويحمل ألزهرية اته المسكن نورائية اة ثنلفلقا ديةاحاألكهة الفا أشجارمن  
ن معدد  ثىاألنتحمل  ابينم اغريض سنويإ( 30-10ريض )اغألالنخيل عدد من افحل 

ذلك على و( نخلة مؤنثة 25-15لتلقيح ) حدالوالفحل اغريض ويكفي ا( 12-10ريض )اغألا
ن م (%(5لي المذكرة بحوا شجارألاويجب توفر  اح وخصوبتهاللقاوفرة حبوب  ساسأ

ف لخريافصل  للمذكرة خالالمؤنثة وا ريضاغاألتكوين  أيبد. لمؤنثةالنخيل ا أشجارمجموع 
هر لربيع في شا فياإلزهار  أيبد، ثم  لاألون ــــــــتشري إلى بأمن شهر زهار لألبق السا

قيح لتلاك نسبة من الجوية وهنا لاحواألولصنف ايس حسب اشهر م ئلأواط وحتى اشب
 ة وتتمسبة قليللناح خفيفة وغزيرة ولكن هذه اللقاحبوب  ناح حيث الرياسطة الخلطي تتم بوا

ن اإلنساسطة اعي بوالصنالتلقيح ا إجراءبد من لذكور. ولذلك الالقريبة من ا شجارألافي 
 ري.اتوفر محصول تج نالضم

  
 يلي : التلقيح كما إجراءوح اللقاوطريقة تحضير 
 غريضألاق اشقنات امعال لىأوبمجرد ظهور 

ريخ الشماه يقطع وتستخرج منه نالمذكر فا
معرض  ناكلتي تنشر في مالمذكرة الزهرية ا

لتي تنشر اء الهوات اراللشمس بعيد عن تي
ح وتترك حتى تجف ثم تجمع اللقاحبوب 

 ( يوم .3-2لفترة )اوتستغرق هذه 
 
 
 

      
 حل نضج مختلفةالتمر بمرار اثم  4-4 شكل                               
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تتم  نالعفن ويجب تكون عرضة ل اهإنف افهام جفالمذكرة قبل تماريخ الشمالة جمع اوفي ح     
من ذبول  اخوف يوم (3)تزيد عن  وفي فترة ال المؤنثة بمجرد تفتحهاريخ الشماعملية تلقيح 

جمع ت ناك ىأخرك طرق اريخ وهنا( شم5-3، يوضع في كل نورة مؤنثة )األزهارسم امي
بوب ح نانويه بلتالنخيل ويجب المؤنثة في ا ريضاغاأل اصة وتعفر بهاخ عيةأوبح اللقاحبوب 

ل قد تصرته منخفضة واف درجة حراج ناكحفظت في م اذإ اخصوص اح تحتفظ بحيويتهاللقا
 ايدة منهعدعي فهي الصنالتلقيح اطرق  إما. سيليزية (4)حفظت على درجة  اذإم اع إلى

سطة ابو أوء الهوانفخ  لةآسطة ابو أولتعفير ا لةآسطة التلقيح بوا أوليد اسطة التلقيح بوا
 ت.ائرالطا

 
 :لبكريالد التواب ارهاتتكون ثم لتي الالتين ا أصنافتلقيح بعض  2--4-7

عي حيث الصنالتلقيح ا إلىج اتحت اعذري ارهاتتكون ثم لتي الالتين امن  األصنافهذه  
 ألبيضابدرو ناسوتين  زميرياأللتين الة افي ح امؤنثة فقط كمأزهار تحتوي على  اتهانور نا

 مذكرة ومؤنثة. أزهار لمحتوي على البري التين اب الذلك يمكن تلقيحه
د المرا شجارألات في النوراحيث تعلق هذه  سديةالالتلقيح بعد نضج ا إجراءويتم  
 أثناءو د تلقيحهالمرار لثماوتدخل في  امنه Blastophagaلـ ات افتخرج حشر اتلقيحه

 رة .لثمالتلقيح وتنمو اح ويتم اللقالنورة توزع حبوب اخل تجويف افي د اهناطير
 
 :حاللقاخزن حبوب    8--4 

كهة وكذلك بعض الفا أشجارل تربية وتحسين احثين في مجالبايضطر بعض  
ل اقبستدة السم مستعالمياتكون  اعندم اح بسبب عدم توفرهاللقاخزن حبوب  إلىرعين المزا

فظة امهمة للمحلامل العوالخزن من افترة  أثناءلرطوبة ارة والحرادرجة  تعدح واللقاحبوب 
لى درجة ع احهاتخزن حبوب لق ناكهة يمكن الفا أشجارح . فبعض اللقاعلى حيوية حبوب 

حبوب  نا . فمثالاإلنباتعلى  ابليتهاظ بقاحتفالامع  مايألصفر لعدة اتحت  سيليزية( 17–15)
 12)- )ةراخزنت على درجة حر اذإت اسنو 4لمدة  اتحتفظ بحيويته نالعنب يمكن اح الق

من  اهحاتخزن حبوب لق ناكهة يمكن الفا أشجارفمعظم ( %(28ورطوبة نسبية  سيليزية
يل يمكن لنخا. و اظ بحيويتهاحتفالامع  ( سيليزية18-)رة اعلى درجة حر أخر إلىفصل 

 .باإلخصا داثإح اإلنباتدرة على ادم وتكون قالقالموسم ا إلى اح وخزنهاللقاتجفيف حبوب 
 
 
 :رالثماوعقد  اإلخصاب  9--4 

نتيجة األزهار حي تمنع من سقوط اللقا بوباألنح ونمو اللقاحبوب  تابإنعملية  نا 
لقلم احي اللقا بوباألنيخترق  نات . وبعد الجبرليناو تاوكسينالات كالهرمونالتصنيع بعض 

ه يطلق ناف Micropyleلنقير الجنيني من فتحة تعرف بالكيس المبيض يدخل ا إلىويصل 
ة لبيضانتج لبيضة وتامع خلية  اهإحداحي فتتحد اللقا بوباألنلموجودتين في النويتين ا
من  (2N)لذي يحتوي على ابعد و الجنين فيمالتي تعطي ا( Zygoteلمخصبة )ا
ي ف ينودتلموجابيتين لقطالنويتين اتتحدد مع  اهإنفة نياثلالذكرية النوية ا أمات. الكروموسوما

 ين(.نلمخزن للجاء الغذادوسبيروم )نالان الجنيني وتكونالكيس اوسط 
لثمرة وتسمى هذه ابتكوين  أويبدلمبيض ينتفخ ا ناف اإلخصابتتم عملية  ناوبعد  

 ر.الثمالمرحلة بمرحلة عقد ا
 
 
 
 : Fruit settingر  الثماعقد  1--4-9
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لمبيض في ار اثمرة بنمو جد إلىلزهرة اتحول  ابه أيبدلتي العملية ار هي الثماعقد  نا 
عقد لارة ويحدث لثمالتخت لتكوين امثل  األخرىلزهرة ا أجزاءمع بعض  أوبمفرده  إمالزهرة ا

ت الكميتاد اتحاعقب  يإ Fertilization اإلخصابعقب  األصنافو األنواعفي بعض 
 كسينوالا زافرإلمبيض على اعلى تنبه  اإلخصابلمؤنثة وتعمل عملية المذكرة مع ا

Auxine أوة لبويضالذي تنمو فيه الوقت المبيض . وفي ار انمو جد الذي يسبب بدا 
لمبيض ار ات في جدالتغيرالبذور تحدث بعض المبيض لتكوين اخل المخصبة دات البويضا
سبة نكن تحديد ت يمالتغيراللون . ومن هذه التغير في ا الحجم وربمادة ازي اهأهملتي من ا
ر املثاتعقد  ىاألخر األصنافو األنواعبفترة وجيزة وفي بعض اإلزهار قدة بعد العار الثما

 سينوكالامن  ت كبيرةالمبيض على كميالة يحتوي الحا. وفي هذه  اإلخصاب إلىجة الحابدون 
لبكري الد التوا أولبكري العقد الة بالحالعقد في هذه الطبيعي ويعرف ا
(Parthenocarpy.) 
 
 :كهةالفا أشجارلطبيعي في  العقد ا 2--4-9

األزهار تعقد كل  نا األنواعلبية من الغالة المستحب في حالمتوقع وغير اه من غير نا 
 شجارألاتحمل  لطبيعةاسبة للعقد ، وفي المنالظروف ا اتوفرت له الشجرة مهما التي تحملها

زهار األعقد تلك  ه لو فرض وتمنالدرجة األزهار من  اكبير المختلفة عدداكهة الفا أنواعفي 
 لغزيرال لحما نادة على ذلك ات وزيالصفا رديءلنتج عن ذلك تكون محصول كبير  اجميعه

ل ج نالذلك فولية التات السنوامه في اعدنا أولمحصول ايكون مجهد للشجرة وينتج عنه قلة 
 انبأثمع ابتر بحجم جيد الثمالحصول على عدد معقول من اكهة هو الفاع ازر ليهإيصبو  ام

 محصول اكي يضمنو اينهكه ال محصوال شجارألاتعطي  نايفضلون  همأنب نابج امجزية هذ
 ر وعلى عكسالثماخف بعض  إلى اناحيأع الزرا اذلك يلج إلىدمة ، وللوصول القا ماعواأل

بب قلة لتي تسا ملالعوات لوجود بعض الالحالطبيعي قليلة في بعض العقد اذلك قد تكون نسبة 
عية ازرلات العمليا ىإحدسطة العقد بواتشجيع  إلىعة الزرا ات يلجالالحاوفي مثل تلك  الثمار

 لمختلفة.ا
كهة الفانسبة مثلى حسب نوع وصنف  اهأنرع المزالتي يعتقد العقد اتختلف نسبة  

 محصوال لمشمش يعطيالكمثرى واح والتفا أشجارفي   (%(13عقد  نالمختلفة فقد لوحظ ا
محصول  لحصول علىايمكن  افيم امريح اعقد (%7-(3لعقد ات يعتبر الحمضياوفي  اوفير

لك وذ (%(1ن مقل اتم عقد نسبة  اذإلزبدية اي وناباليا صاجاأل أصنافلة معظم اوفير في ح
 يلي : العقد كماوتحسب نسبة  لنوعين .اهذين  التي تحملهااألزهار لكثرة 

 
 x 100قدة  العار الثماقدة = عدد العار ا% للثم

 لكليااألزهار عدد                        
 

 تاحيالتفاوفي 
 

 x  100قدة   العار الثماعدد  قدة = العار ا% للثم
 لزهريةابر الدواعدد                        

 
 
 
 
 
 :Parthenocarpyلبكري  العقد ا 10--4
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لموجودة في ات البويضابيضة من  يةأفي  إخصابر بدون حدوث الثمايطلق على عقد  
 يإ بذرية لبكرية الار الثمالبكرية وار الثمالطريقة بالتي تتكون بهذه ار الثمالمبيض وتعرف ا

 .Seedlessلبذور اعديمة 
ليس من  Seedless fruitsبذرية لالار الثما نا ليهإ رةاشاإليجدر  اومم 

لجنين بعد البذور نتيجة ضمور ام اعدناهرة اتكون بكرية حيث قد تحدث ظ نالضروري ا
لبرودة ا ثيرأبتلخوخ الكمثرى واح والتفار الجنين في ثماقد يضمر  ، فمثالاإلخصابولتلقيح ا

 Thompsonلعنب مثل ا أصنافلة في بعض الحابذرية وتحدث نفس  ر الالثماوتصبح 
seedless لـ اوSultanine rose لبذور نتيجة لضمور الة عدم تكون ا. وتظهر ح

 مرة.ار ظالثمالبذور في اوبذلك تكون  اإلخصاببعد  الجنين طبيعيا
 قسمين : إلىلبكرية ار الثماوتنقسم  

 Complete parthenocarpic fruitsخضرية :  أوملة ار بكرية كاثم -1
مؤثر  يةأ أولتلقيح اتج من عملية النا ثيرألتا إلىجة الحالتي تتكون بدون ار الثماوهي  

رة ص بوأل اقلبرتاي ونابالياكي الكا أصنافلكثير من الموز والة في الحاوتظهر هذه  أخر
 لعنب.ا أصنافلتين وبعض ا أصنافلكثير من العجمي والليمون او
 Stimulativeرجية الخات المؤثرا حدألر بكرية تتكون نتيجة اثم -2

Parthenocarpic Fruits 
لتلقيح اعن عملية  شئالنالتنبيه اوجود  اتكوينه ار بكرية تنشيطية يلزم لبداوهي ثم 

 اتزومالساليوسفي والكمثرى وا أنواع. وتظهر في بعض اإلخصابلرغم من عدم حدوث اب
رش انف مصفروت  لكريبالبذور مثل القليلة ا أولعديمة ا األخرىت الحمضيا أصنافوبعض 

ين لتافي  اكماألزهار يض ات في مبالحشراتج عن وجود بعض ان ثيرألتاسيدلس ، وقد يكون 
شرة مثل حاألزهار يض ات في مبالحشراوجدت  اذإال إ رالثماتتكون  لبري حيث الا

Blastophaga األزهارسم ارش مي ثيرأبتت الالحار في بعض الثماقد تتكون  أو 
جيع تش مكنأ اينافي بريط ت فمثالاتالنبانوع من  يإمن  خوذةأمح اللقابمستخلص من حبوب 

. ر بكريةاح ونتيجة تكون ثمالتفابمستخلص بذور األزهار سطة رش ار بكرية بواتكون ثم
قد عية والصنا تاوكسينالاسطة ار بكرية بوالحصول على ثماكهة يمكن الفا أنواعوفي معظم 

 لتين.ا أصنافح مع بعض استخدمت بنجا
 
 :بذريةاللاو البذريةرالثمامة بين الهات الفروقابعض  11--4

لصنف في كثير من التي هي من نفس البذرية ار الثمابذرية عن لالار الثماتختلف  
 يلي : ام اهأهمت الصفا

في صنف فلبذرية ا البذور عن مثيلتهالعديمة الثمرة ايختلف شكل  لثمرة :اشكل  -1
ية لبذرار الثما الة بينموابذرية بيضوية متطلالار الثماتكون  Zengiي نابالياكي الكا

 لشيء.امستديرة ومنبعجة بعض 
ي لكبير فاف ختالالابذرية لالالبذرية وار الثمالفروق بين ا أهممن  لثمرة :احجم  -2

عن  احجمه في صغرابذرية تكون لالار الثما نا لعنب مثالاحظ في لمالافمن  احجمه
 .لكمثرى اوح التفالة في كل من الحاحظ هذه لشجرة وتالالبذرية على نفس ار الثما

 رالثماب اوجوده عدم أولبذور ابوجود  ئياكيميلالتركيب اثير ايت : ئياكيميلالتركيب ا -3
 نواعاألف ختالاتج يختلف بالنا ثيرألتاولثمرة الموجودة في البذور ابعدد  ثرأيت اكم

ة لبذريار املثاة من وحال أكثربذرية لالار الثمالعنب تكون ا أصنافلة بعض اففي ح
 . ةوحال أكثرلبذرية ار الثمالتي تكون ا أصناففي حين يظهر عكس ذلك في 

من فر الثما لبذور على نضجاعدم وجود  أويؤثر وجود  ام الباغ ر :الثماموعد نضج  -4
لى نفس علبذرية ار الثماعلى  ابذرية في نضجهلالار الثما تأخر ائماحظ دلمالا
 لشجرة. ا
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 :رالثماحل نمو امر 12--4

م اقسنا العقد يكون نتيجة لعمليتين همابعد مرحلة  ادة حجمهار وزيالثمانمو  نا 
 ار بينمالثمامو من ن لىاألولمرحلة افي  لىاألولعملية ا، حيث تكون  ادة حجمهاوزي ايلخالا

ت اغالفراين ، وتكو ايلخالادة حجم ايكون بسبب زي األخيرةحل المرار في الثمامعظم نمو 
د في لعقاة ة من مرحلقد تتوقف بعد فترة قصير ايلخالام اقسنامرحلة  نا،  ايلخالالبينية بين ا

 اكم ،ر اضج للثملنا لاكتماقد تستمر حتى  األخرى األنواعفي بعض  اكهة بينمالفا أنواعبعض 
 واعنألنمو لانحنى م، ويمكن تحديد  ادة حجمهاوزي ايلخالام اقسنابين مرحلتي  خالاك تداهن نا

س ايق أو،  اله لطريالوزن ا أور الثماس حجم اقي ماستخدات بالجوزيالطرية واكهة الفار اثم
ن مز نوعين مة يمكن تمييالعقد وبصورة عالثمرة بعد ار ، مع تقدم نمو الثماطول وقطر 

 كهة.الفار النمو لثمات امنحني
( ناكلبيالجوز وات )الجوزيالسفرجل( والكمثرى ، اح ، التفاحية )التفار الثما نا 

لى عذي يكون لاتمتلك منحنى نمو مفرد و اهأنبلبذور تتميز العنب عديم ا أصنافولفستق او
حل اث مرلمنحنى يتميز بثالا اهذ ناو S Sigmoidal growth curveشكل حرف 

 مختلفة وهي :
ة لدرجاب ايلخالا ماقسنلثمرة نتيجة الاد حجم اويزد النمو بطيئاويكون  : لىاألولمرحلة ا -ا

 9-7ح و التفللنسبة امل بالكااإلزهار بعد  بيعاسأ 5-4لفترة اة وقد تستمر هذه لرئيسا
 ايلخالام اقسنا لمرحلة بمرحلةا( وتسمى هذه ةأخرلمتا األصنافلنسبة للكمثرى )اب بيعاسأ

Cell division . 
يث يكون ح Cell enlargement ايلخالادة حجم اوتسمى بمرحلة زي : ةنياثلالمرحلة ا -ب

 .ايخاللابين  البينية فيمات افالمسادة في حجم وتكوين اللزي النمو سريعا افيه
 Physiologicalلفسيولوجي البلوغ ا أولنضج اوتدعى بمرحلة  لثة :الثالمرحلة ا -ج

maturation  أوتبدئي النها ار حجمهالثماوتبلغ  ايتهالثمرة في نهاحيث يتوقف نمو 
ت التغيرالمرحلة اتحدث في هذه  ابقة للصنف كمالمطائية النهات اصفالموا كمتالابر الثما
 لفسيولوجية.اة وئياكيميلا
 Doubleلتي تمتلك منحنى نمو مزدوج ار والثماة من نياثلالنسبة للمجموعة اب إما     

sigmoidal growth curve لمشمش ، الخوخ ، الحجرية )اة النوات ار ذالثمافي  اكم
لبذري فتمر العنب ا أصنافولتين ار الخ( وكذلك ثمالنخيل ... الزيتون ، الكرز ، ا،  صاجاأل
 يلي : ابم اوتطوره ال نموهر خالالثما
ل معد ناو اة عددهداوزي ايلخالام اقسننتيجة ال الثمرة فيهاويكون نمو  : لىاألولمرحلة ا -ا

 ة للكرزلنسبابحية ، والتفار الثمارنة بامق اسريع لحجم تكونادة في الزيالنمو واسرعة 
لخوخ ا صنافأللنسبة اب بيعاسأ (4-3)مل و الكااإلزهار من  سبوعينألمرحلة اتكون هذه 

 لنسبة للمشمش .اب بيعاسأ 3)-(2و  صاجاألو
 اويطلق هذ Depressed periodلنسبي الخمول اوتسمى بفترة  :ةنياثلالمرحلة ا -ب

 Pitة النوالحجرية حيث تسمى بمرحلة تصلب اة النوات ار ذاللثملنسبة المصطلح با
hardening stage . 

لسكينة ا ماتخدساسطة اة بطريقة عملية بوالنواويمكن تحديد طول فترة مرحلة تصلب         
 تاقأووبة لزهري للثمرالطرف اية اطع عرضية من نهاقة( وذلك بعمل مقلحالاشفرة  أو)

لوقت ارور د بماة تزدالنوامة نسيج وامق ناحظ ب. وسوف يالانموهل مرحلة مختلفة خال
ن لثمرة . ويمكالمستحيل عمل مقطع عرضي في ايكون من  اتصلبه لاكتماوعند 

 .لثةالثالمرحلة اية احظة بدلمرحلة وذلك بمالاء تلك اتهنال على ستدالالا
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لجزء ل ايلخالا دة حجمانتيجة لزير الثماد حجم المرحلة يزدافي هذه  لثة :الثالمرحلة ا -ج
 لبينية.ات اغالفران يللب( وتكواللحمي للثمرة )ا

 رالثما نات حيث احيالتفار الثة لثمالثابهة للمرحلة المرحلة مشاهذه  بعة :الرالمرحلة ا -د
ت التغيرامع حدوث بعض  النمو تقريبالفسيولوجي ويتوقف البلوغ اتدخل مرحلة 

 ر.اللثمة ئياكيميلاية ووالفيزيا
 
 :رالثمالمؤثرة على نمو امل العوا -4-13

ة وحجم ر بنوعياثم جاتنإلزم لالا قاورالاعدد  نا : شجارأللخضري لالمجموع ا -1
ج احتح يالتفا، ف األصنافو األنواعف ختالاوهو يختلف ب سيةاساألمل العواجيدين من 

ة ثمر( ورقة لكل 30-20ج )الخوخ يحتالكمثرى وا( ورقة لكل ثمرة و30-40)
رقة لكل و( 3-2لكرز )اج ايحت ا)سعفة( لكل عذق بينم قارأو( 10ج )النخيل يحتاو

 ثمرة.
 شجارألاكثيرة على لار الثمالغزير وااألزهار  جاتإن نا : األوليةلعقد اونسبة األزهار  -2

دوره ب اين وهذلنيتروجاتية واربوهيدرالكاد الموا كستهالا إلىلعقد تؤدي اية افي بد
 لمتبقية.ار الثمايؤثر على نمو وحجم 

 إلىيؤدي  ر بصورة مبكرةالثماواألزهار عملية خف  نا ر :الثماواألزهار تخفيف  -3
 .ةحدالوالثمرة ل ايلخالادة في عدد الجني وذلك نتيجة لزيار بحجم كبير عند اثم جاتإن

لفترة ات قصر النمو كلمافصل  أثناءرة الحرادرجة  رتفعتا اكلم رة :الحرادرجة  -4
 ر.اللثم لنموادة سرعة النضج وذلك بسبب زياومرحلة اإلزهار قعة بين فترة الوا

يكون حجم لنمو واتوقف  إلىر يؤدي الثمانمو وتطور  أثناءء المانقص  نا لري :ا -5
 ر.الثماسقوط  إلىلنقص شديد يؤدي ا ناك اذإو.  ار صغيرالثما

بصورة  سوف يؤدي سيةاساأللمعدنية اصر العنانقص  نا لمعدنية :اصر العنانقص  -6
 .ايتهونوع الي يؤثر على حجمهالتار وبالثماشرة على نمو اغير مب أوشرة امب

 

 :رالثماشكل  14--4
 L/D) اقطرهــــ إلىلثمرة النسبة بين طول ا إيجادبيتحدد  نالثمرة يمكن اشكل  نا 
Ratio ايهوامستديرة عند تسلنسبة . وتكون اهذه  عارتفالة عند والثمرة متطا( فتكون 

لنمو ابظروف  ثرأيت حدالوار للصنف الثماشكل  نا. حدالنسبة عن واوتكون مبططة عند قلة 
لليل يكون ال رد خالالبار والنهال خال فئالداخ المنالتي تنمو في اح التفار اثم ناحظ فيال

ل رة مرتفعة خالات درجة حراطق ذامية في منالنار الثمامن  أكثرلة استطالا إلى ئالام اشكله
لخف ار هو الثمالة استطالمؤثرة على ا األخرىمل العوالليل . ومن ال طئة خالار ووالنها
زن اتو نالنمو. وات امنظم ماستخدالمنشطة وا األصول ماستخدار وكذلك المبكر للثما
 لخليةادة حجم اه زياتجافي  ثيرألتالثمرة عن طريق الذي يحدد شكل الطبيعية هو ات الهرمونا

 لخلية.الكلي في التوسع امن  بدال
 
 
 
 
 
 لمنفردالنمو ات منحنى الكمثرى ذاح والتفار اثم  5-4 شكل                       
 

 :Flower and Fruit Thinningر : الثماواألزهار خف  15--4
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لعقد وذلك حتى الحديثة الصغيرة ار الثما األزهار أوكمية من  إزالةرة عن اهو عب 
 ائصهاصخوتتحسن  ار فيكبر حجمهالثماعلى عدد محدود من  شجارألاخل اء دالغذايتوزع 

 :لية التا ألغراضللخف ابلة للتسويق ، ويجري القار الثمائية وتزيد نسبة الكيميالطبيعية وا
 ر.الثماكبر حجم  -1
 ر.الثماتحسين لون  -2
 ر.الثمالنكهة في الطعم واجودة  -3
 لغزير.الحمل ابسبب  األفرعكسر  لاحتماتقليل  -4
دم ة وذلك لعكهالفا أنواعبعض  از بهالتي تمتامة والمعاهرة اتقليل حدوث ظ أومنع  -5

رية لزهاعم ارلباعلى حمل  شجارألالة تشجع الحالغزير وهذه الحمل اب شجارألا قارهإ
 .اسنوي

كون مصدر ت حتى ال اإلمراض أولحشرية ا باآلفاتبة المصالضعيفة وار الثما إزالة -6
 لسليمة.ار الثمالعدوى 

 
 :Thinning methodsر :  الثماطرق خف  1--4-15

 : اهأهمر بعدة طرق الثمايجرى خف  
عدد  إزالةب أمالعملية . امدربون بهذه  أشخاص: يقوم  Hand Thinningليد  الخف با -1

ر وذلك لتطوالنمو وا مرحلة أثناءر الثما إزالة األزهار آو أثناءت ناك اذإلزهرية اعم البرامن 
فة المساون ر تكالثمالصغيرة بحيث يترك على كل فرع عدد محدود من ار الثمابعض  طاسقإب

عد معرفة ر بالثماتخف  اناحيوأكهة الفا( سم وذلك حسب نوع 20-5من ) ىأخروبين ثمرة 
 خصص لكليبحيث  قاورالاسب مع عدد ار يتنالثمامع ترك عدد من هذه  األفرععلى  اعدده

 كهة.الفاورقة حسب نوع  ربعينأ إلىثمرة من عشرة 
ملة. العاليد ا وفرة إلى اجتهامكلفة لح اهأنلطرق ولو اضبط اليد من الخف باطريقة  اوعموم

نوع  على اداعتمات اعاس (4-1)ة منحدالوالشجرة اج احيث تحت طويال اوتستغرق وقت
 ر.الثمارة اكهة وغزالفا

 : Mechanical thinningيكية   ناكلميالطرق الصغيرة بار الثماواألزهار خف  -2
ز اهتزونتيجة ال شجارألاتعمل على هز  تآال لاستعما اويتم بعدة طرق مختلفة منه 

مع وتربط ف بحيث تجالصفصا أشجار أغصان ماستخدار ويمكن الثماقط قسم من الشجرة يتسا
عم البرامن  جزء إزالةوتعمل على  حدةاو لزهرية لمرةاعم البراعلى شكل حزمة وتمرر على 

 أوقدة ، العار الثمابعض  إزالة جلألحديدية  أوت شعر قوي اة ذافرش لاستعمايمكن  أو
 طاسقإل طاطم ابطرفه اعص ماستخدا أوتج من صوندة تحت ضغط الناء الماذ من ارذ ماستخدا

 لخف.ام عملية اتظنالطريقة عدم العقد ومن عيوب هذه الحديثة الصغيرة ار الثما األزهار أو
 : Chemical Thinningت  ائياكيميلا ماستخدالخف با -3

لرش اد التركيز وميعاضبط  إلىج اتحت اهأن الطرق ومن عيوبهارخص اوهي من  
هذه  ع وبعضالمحصول للضياتعرض  إالوكهة الفالمستخدمة ونوع ادة اللم اوذلك تبع

 خرأوبعض  Dinitro phenolو  Dinitro cresolمثل  Dinitroت ات مركبائياكيميلا
 لين(.النفثات )خال N.A.Aت نمو مثل ارة عن منظماعب

تعمل على فقد حيوية حبوب  اهأنحيث اإلزهار  أثناء Dinitroت اوتستخدم مركب 
 N.A.Aلنمو ات امنظم إماتسقط ،  ام نالتي سرعااألزهار بعض  إخصابح فتمنع اللقا

 لعقد ، اثة لحديار الثما طاسقإلوذلك  بيعاسأ( 4-2مل بفترة )الكااإلزهار فستخدم بعد 

 
 :رالثمالتي تستجيب لعملية خف اكه الفوا 2--4-15
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لصنف اب ج حسنا 9)-5) ىأخروفة بين ثمرة المساره بحيث تكون اتخف ثم ح :التفا -1
 ماستخداب اح يتم خفهالتفار اثم غلباورقة لكل ثمرة و (30)بحيث يخصص 

 ت.ائياكيميلا
رة ثم 2)-1) يترك ام الباح وغالتفاقل من ار بدرجة الثماتستجيب لخف   لكمثرى :ا -2

 . دابرهعلى كل 
ر الثمام لغزير يسبب صغر حجالحمل ا نار حيث الثمالخف  ايستجيب كثير لخوخ :ا -3

لية ى يسهل عملشتوي حتالتقليم اب ءاعتنالاويفضل  األفرعكسر  لاحتما إلى فةاضاإلب
لخف امن  أفضل ناك ناحزير قطالمبكر قبل تسالخف ا نار ولقد لوحظ الثماخف 

 . شجارأللكلي لالمحصول ار والثمالنسبة لحجم اب أخرلمتا
 أول لخف قبا ويكون راملثالغزير ويستجيب لخف ااإلزهار بز ايمت ي :ناباليا صاجاأل -4

 .ة النواتخشب  أثناء
ر وتخف املثالخف  بةاستجالحجرية اة النوات اكهة ذالفا أنواعقل اهو  لمشمش :ا -5

 .ة النواقبل تخشب 
ن عقد ملخف ات ويجري الحبالمزدحمة باقيد العنات اذ األصنافتستجيب  لعنب :ا -6

ت اسين صففي تح أفضل ناك الخف مبكرا ناك الطبيعي وكلما ار حتى ثلث حجمهالثما
ء جز إزالةب وأ( األزهارلزهرية )خف اقيد العنابعض  إزالةب إمالخف ار ويجري الثما

جزئه  أوفسه لعنقود نات في الحباعدد من  إزالةب أو لثمريأ أولزهري العنقود امن 
لعنقود ات امن مجموع حب (1/3) إلى (1/4)ل من المزالجزء انسبة  وحاتترلطرفي وا

 ليد.اوتجرى ب
ية خف عمل نامة وقد وجد والمعاهرة اره لمنع حدوث ظاويجرى خف ثم : ناكلبيا -7

لحمل ا المتوقع بهالسنين غير الزهرية في اعم البراعد على تكون ار تسالثما
 دة.ات لكل ثمرة عاورق 10)-(8ويخصص 

يجب فحمة اتزتكون م اهإنفر الثماتعقد هذه  اميع فعندمابمج رهازهأتظهر  : نالرما -8
 .اتهالحجم وتتحسن صفاحتى تكبر في  حدةاو على ثمرة اخفه

ريخ اشملالصغيرة بقص ار الثما األزهار أو%( من 30-20تخف من ) لتمر :انخيل  -9
 وأ غريضالاريخ من وسط الشمابعض  إزالةب أو غريضالاقطع جزء من طرف  أو
 غريض مؤنث لكل نخلة.ا 10)-(8لصغيرة ويترك اريض اغالابعض  إزالةب
ب كبر مة وتسبوالمعالتغلب على ار على الثماعد عملية خف اتس لزيتون :ا -10

 حتى نايرلفترة من منتصف حزافي  هإجراءويفضل  التبكير في نضجهار والثماحجم 
لذي ا N.A.Aلنمو ات مثل منظم ائياكيميلا ماستخدالخف بامنتصف تموز ويجرى 

 لمليون .اجزء ب  150)-(100يستخدم بتركيز 
 
 

 :لزهريةاعم البرالتي تؤثر على تكون امل العوا 16--4
 

 : شجارألاخل ائي دالغذالمستوى ا 1--4-16
نيتروجين لالنسبة بين ا أوت النباخل المخزون دالمجهز اء الغذات اء كمياسو      

 ل .اجلما اكبير على هذ ثيرأت اسوية لهم نمالالعاف C/N Ratioت اربوهيدرالكاو
 :لشجرةا سجةأنفي  زوتيةالاتية واربوهيدرالكاد المواقة بين لعالا  

 اماحيث ق Kraybillو  Krausلمين العا إلىقة لعالاسة هذه الفضل في درايرجع  
ك اهن ناسة بالدرامن تلك  اوخرج 1918م اطة منذ عالطمات ات على نباسابدر
د الموا إلىتية اربوهيدرالكاد الموات وبين نسبة اتالنبا راثماإلزهار وإقة بين عال
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 ساسأعلى  أقسام أربعة إلىت اتالنبا ات ، ولقد قسماتالنباتلك  سجةأنفي  زوتيةالا
 يلي: النسبة وكمات في تلك افختالالا

ن مي ناتع ات كبيرة ولكنهالنيتروجين بكمياعنصر  التي توفر لهات اتالنباويشمل  -1
،  لضوئيا لتمثيلامل يعطل عملية اع يإت نتيجة لوجود اربوهيدرالكانقص شديد في 

د الموانقص  ناف النتروجينية لهاد الموالرغم من توفر ات باتالنباوهذه 
ت اتالنباك فتعطي تل ارهاثمإو ارهازهإو امحدد لنموه ملاتية يكون عاربوهيدرالكا

ضري لخا ايكون نموه يإللون اهتة اء باخضر قاورالات غضة ضعيفة تكون انمو
لة احلاهذه  ت وتظهراربوهيدرالكاتزهر لنقص  ت الاتالنبام فمثل هذه اف بوجه عضعي
 وألحشرية ا تالمبيدالرش بابعد  قاورالاعند تلف  أولظل امية في النا شجارألافي 

 .األخرىة ئياكيميلات المركبا
ة لنيتروجين ولكن كميالية من ات عاكمي التي يوجد فيهات اتالنبايشمل  -2

لنقص في او .جديدة قوية  سجةأنء افية فقط لبناتكون ك األنسجةت في اربوهيدرالكا
ن ي ولكن علضوئالتمثيل اينتج عن نقص في  لة الالحات في هذه اربوهيدرالكاكمية 

 إلىوية ت قاتعطي نمو شجارألاجديدة ، مثل تلك  سجةأنء اه في بنكستهالاسرعة 
ت اربوهيدرالكاسبة من المناية لكمالنتيجة عدم توفر الصيف تكون امن  أخرمتوقت 

لة الحاتظهر هذه ومعدومة ،  أوقليلة  شجارألاتلك  راثمإوإزهار  لجيد فيكون ا راثملإل
تظهر في  اسب للحمل ، كمالمنالسن ا إلىلتي لم تصل السن الصغيرة ا شجارألافي 

كذلك في ولصيف ا ئلأوا أوء الشتافي  ائراج التي قلمت تقليمالكبيرة ا شجارألا
 . زوتيةالا األسمدةب التي بولغ في تسميدها شجارألا

ت اة بكميتيابوهيدررالكاو زوتيةالاد الموا التي تتوفر لهات اتالنبالتقسيم ا اويشمل هذ -3
ن ع قليال كبراية تاربوهيدرالكاد الموات تكون كمية اتالنباسبة . ومثل تلك افية ومناك
وتظهر  .رة ابغز لة تزهر وتثمرالحاهذه  التي تتوفر لها شجارألا، و زوتيةالاد الموا

تربة  اتتوفر له لتياسبة للحمل والمنالسن التي بلغت القوية ا شجارألالة في الحاهذه 
 خصبة.

 دالمواو ةزوتيالاد الموافي  اكبير اي نقصنالتي تعات اتالنبالقسم ا اويشمل هذ -4
 انموه ت يكوناتالنبا. وهذه اسجتهأنتية تكون موجودة بوفرة في اربوهيدرالكا
 أو القلي ارهازهإويكون  ام امصفرة نوع أوراقهاوتكون  اخشبي الخضري ضعيفا

 لمسمدةا لميتة وغيرابسة واليالمهملة ا شجارألالة في الحا. وتظهر هذه امعدوم
 لمتروكة بدون تقليم.او
ليست  C/N Ratioزوت الا إلىت اربوهيدرالكانسبة  نا ليهإ رةاشاإليجدر  اومم   

وجد تير فقد ثر كباد المواولكن لكمية كل من هذه  اإلثمارلوحيد في تحديد امل العا
ثل اتم النسبة بينهمامنخفضة ولكن  ايتروجين بهالنات واربوهيدرالكاشجرة كمية 

ثل امن تم لرغماد فبالمواتتميز بوفرة كل من هذه  ىأخرلموجودة في شجرة النسبة ا
ت الكمياي فف ختالالا ناإال  لشجرتينالنيتروجين في ات واربوهيدرالكالنسبة بين ا

يكون  لىاألو ابينم اإلثمارواإلزهار لشجرتين على اف كبير في مقدرة ختالاسبب 
ر ذكره يجد امموة بوفرة ، نياثلالشجرة امعدم تزهر وتثمر  أو قليال ارهاثمإو ارهازهإ
تسميد لاعية كارلزات العمليالبيئية وبعض ا لاحواألو اوقوته ئيةالغذالشجرة الة اح نا
 .شجارألا راثمإزهار وإل على اثر فعا الخ لهاتحليق ... لالتقليم واو
 
 
 

 
  لبيئيةامل العوا 2--4-16
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 لتربةائية بالغذاصر العناتوفر  -أ          
 

ئية ويؤثر الغذات النبالة اعلى ح ثيرأت التربة يكون لهالموجودة بالغروية اد الموا نا  
 لمحصولاة لزهرية على كميا األعضاءزمة لتكوين ونمو ئية الادة غذام أوعنصر  يإنقص 

ت اكميه بكستهالال المحددة نظراصر العنا أهملنيتروجين من ا. ويعتبر  شجارألالتي تنتجه ا
 رعافي مز لنتروجينيةا األسمدةف السبب تضا المختلفة ، ولهذالنمو ات اكبيرة في عملي

رب اجمن ت الر فمثالثمالتزهير وعقد ا أثناء افية منهاكهة بحيث يتوفر وجود كمية كالفا
ار اإلزهة قبل لتربا إلىلصوديوم ات انتر فةاضإ نالكمثرى وجد اح والتفا أشجارجريت على ا
يجب عدم  هنا اهن ليهإ رةاشاإليجدر  اولكن مم (%(30لعقد بنسبة ادت نسبة از سبوعأب

ميل قلته ل وأ ائيانه اإلثمارعدم  إلىذلك قد يؤدي  نال لنتروجينيالتسميد افي  اإلسراف
 امهح فيه وكاللشالتسميد مثل افي  اإلسرافو اإلثمارب الخضري على حسالنمو ا إلى شجارألا

د لعقادة ايز إلىلتي تشير ا دلةاأللرغم من وجود بعض المحصول باعلى  اراض اثيرأتيؤثر 
 فةاضإ ناحظ ه لونا إاللزيتون ،الكمثرى واح والتفا فرعابر وافي دو زوتيةالاد المواعند توفر 

عن  تجان نذلك يكو نالمعتقد او اإلثماريسبب قلة  ام اكثير زوتيةالاد الموات مرتفعة من اكمي
د الموا كستهالالخضري بدرجة كبيرة يعمل على سرعة اللنمو  لنتروجينيةاد المواتشجيع 

 نا رأخمعنى ب أو،  راإلثماولإلزهار  ايبقى منه لجديدة فالا األنسجةء اتية في بناربوهيدرالكا
ار اإلزهفي  لشجرةاشر لفشل المبالسبب النيتروجين هو ادة ات وليست زياربوهيدرالكاقلة 

 .اإلثمارو
 

 كهة :الفا شجارأللفنية ات مالالمعا 3--4-16 
 ي :يل اوتشمل على م شجارأللفسيولوجية لالة الحالفنية على ات مالالمعاتؤثر  
 لضوء.ا -1
 .رضيالاء الما -2
 .زوتيةالا األسمدةبلتسميد ا -3
 .لجذريالتقليم الخضرية والقمة اتقليم  -4
 .رالثماوخف األزهار  إزالة -5
 .قاورالا إزالة -6
 .لمقصرةا األصول ماستخدا -7
 لتطويش.البضع والحز والتحليق وات اعملي ثيرأت -8
 .قاورالارة على الضالرش اد امو ثيرأت -9

 تيلين.يسالاو لينيثالالمنشطة كات ازالغابعض  تاثيرأت -10
 لضوء :ا -1

عم البرادة تكوين الضوئي ويعمل على زيالتمثيل ادة عملية الضوء على زياعد ايس 
ط على محي رالثماحيث تتكون معظم  األغصانلكثيرة ا شجارألاحظ بوضوح في لزهرية ويالا
 ر.الثمالمظلم من الشجرة اد يخلو قلب ايك المعرض للضوء بينمارجي الخالشجرة ا

 : رضياألء الما -2
لخضري النمو ا ءابطإلزهرية بسبب اعم البرادة تكون اتعمل على زي رضياألء الماقلة  

ية لفتا ارشجألايش تعط إلى ونرعالمزا ايلج اتية وكثير ماهيدرربوالكاد الموالي توفير التاوب
 درجة يكونلتعطيش لادي بالتمالزهرية بشرط عدم اعم البرا جإخراعلى  ارهاجبإلكوسيلة 

 لضوئي.التمثيل المحدد لعملية امل العاء هو المانقص  افيه
 : لنتروجينيةا األسمدةبلتسميد ا -3
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 شجارألات ناك ناف شجارألالة اعلى ح لنتروجينيةا األسمدةبلتسميد ا ثيرأتيتوقف  
لنمو احو ن شجارألاه اتجايعمل على  لنتروجينيالتسميد افي  اإلسراف نالسن فاصغيرة 

 شجارألا إلى لنتروجينياد السما ضيفأ اذإ إمار الثمالي يؤخر سن حمل التالخضري وبا
  خضريلا اة نموهعد على تقوياه يسنالنيتروجين فاي من نقص في نالتي تعالمثمرة ا
ة لقويا شجارألافي  لنتروجينيةا األسمدة ماستخدافي  اإلسراف إما ءالثمري على حد سواو

 لزهرية.اعم البرالغزير ويعمل على قلة تكون الخضري النمو اعد على ايس
 
 :لجذريالتقليم الخضرية والقمة اتقليم  -4

 أفرعلة المزا األجزاءت لغرض معين وقد تكون هذه النبا أجزاءبعض  إزالةلتقليم هو ا 
 ألفرعاعلى تقليم لخضري التقليم ار وتطلق كلمة اثم أزهار أو أوجذور  أوخضرية 

 ةإزاللى عويطلق خف  اخفه أولجذور الجذري على تقليم التقليم ايطلق  الخضرية بينما
 ر.الثماواألزهار من تقليم  ر بدالالثماواألزهار 
ية لزهراعم البراقته بتكوين وعال Top – pruningلخضرية القمة اتقليم  -ا

 :اإلثمارو
لضوئي التمثيل ات عن طريق عملية اربوهيدرالكات يكون النبا نالمعلوم امن  

Photosynthesis ص من لنيتروجين يمتا ناء ، والخضرا قاورالا التي تقوم بها
ت ارلنتاثم تختزل  3NH امونيآ واNO3ت الجذور على صورة نتراسطة التربة بوا
تجة من النالدهنية ا األحماضحيث تتحد مع بعض  امونيآ إلىت النباخل اد
 لفسفوراولكبريت المتنوعة وبوجود عنصر ا مينيةالا األحماضت لتكون اربوهيدرالكا

 اهفرعأحمت ازت اهناوش شجارألاتركت  نالجديدة فالورقية ا األنسجةثم بعد ذلك تتكون 
مية لضوئي وتقل كالتمثيل الي تقل عملية التاوب ابعض ابعضه قاورالاوضللت 

في  هنا املزهرية ، كاعم البرات فيضعف نموه ويقل تكون النباخل ات داربوهيدرالكا
 كء على ذلاوبن . اتقل كثيرلورقية احة المسا ناف ائراج اتقليم شجارألالة تقليم هذه اح

ذ يستنف ام انمو خضري غزير نوع جإخرا إلىت النبات ويتجه اربوهيدرالكايقل تكوين 
 تالنباف ينعدم ويضع أو اإلثمارلشجرة فيقل اخل الموجودة دات اربوهيدرالكامعظم 

لوقت اوفي  ، اتضليله أو األفرعحم ابحيث يمنع تز اسبالتقليم منايكون  نالذلك يجب 
 عاألفرلى عت موجودة ناكلتي اجة والحائدة عن الزالزهرية اعم البرانفسه يزيل بعض 

ع م اتهافصر فتتحسن الثماء على عدد محدود من الغذالة وبذلك يتوزع المزالخضرية ا
لتي اة لورقياة حالمسالفقده جزء كبير من  ات نظرالنبالذي يضعف ائر الجالتقليم اتجنب 
 .امهاعدنا أولزهرية اعم البراتية فيسبب قلة تكون اربوهيدرالكاد المواتبني 

 
 لزهرية اعم البراقته بتكون وعال Root pruning:لجذري التقليم ا -ب
لزهرية اعم البرا( لتشجيع تكوين نكوالمالعنبة )الة الجذري في حالتقليم ايستخدم  

مو لناب قلة يسب اممئية الغذا صرالعناود المواء والماص امتصا تقليل إلىجع اوذلك ر
عم ابرلاوين دة تكالي زيالتالشجرة وباخل اتية داربوهيدرالكاد المواكم الخضري وترا
 لزهرية.ا

 
  Fruit thinningر الثماوخف  Defloration: األزهار إزالة -5

عم البرادة تكون اعلى زي اعد كثيرار تسالثماوعملية خف األزهار  إزالة نالوحظ  
ون في تك ت ستستهلكناكتية اربوهيدرالكاد المواتوفر كمية من  اهإنلي حيث التام الزهرية للعا
 فأصناو اعأنومة في بعض والمعاصية اظهور خ خرؤر تالثماعملية خف  نار وقد ثبت الثما
 كهة.الفا
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  Defoliation:  قاورالا إزالة -6
 ام اكثيرت الحشرا أو األمراضب ابتهاصإلنتيجة  اسقوطه أو قاورالاتلف بعض  نا 

منع  وألى تقليل عيعمل  قاورالا إزالةف اهآباطلموجودة في الزهرية اعم البرايؤثر على تكشف 
 اكبير اصلي يسبب نقالتاوباألزهار عن  اتكشفه لاحتمالتقليل من الزهرية واعم البرا
 كهة.الفا أشجارتج من النالمحصول اب

 
  :Dwarfing stocksلمقصرة ا األصول -7

  
لمطعومة على اكهة الفا أشجارز اتمت   

 اكم اإلثمارسريعة  اهأنبمقصرة  صولأ
لسفرجل الكمثرى على الة تطعيم افي ح

 المقصرة لها األصول نايدل على  امم
 الزهرية مبكراعم البراعلى تكون  ثيرأت

من هذه  دةاستفالاد . ويمكن المعتاعن 
لمؤقتة في ا شجارألاعة اهرة عند زرالظا

 نا إلىكهة ويعزى ذلك الفاتين ابس
لمقصرة ا صوللأللجذري المجموع ا

 التربة محدوداره باتشنايكون نموه و
د المواص امتصاوبذلك يكون 

يمتصه  اثير عمقل بكا لنتروجينيةا
لمنشطة ا صوللأللجذري المجموع ا

 إلىت اربوهيدرالكاوبذلك تكون نسبة 
 .اإلثمارلح النيتروجين لصا

 
 
 
 
 
 

 مقصرة صولأمطعمة على  أشجار  6-4 شكل           
 
ة ببعض لزهرياعم البراعملية تكوين  ثرأتتلتطويش : البضع والحز ، التحليق ، ا -8

 يلي : ام اهأهملتي الفنية ات مالالمعا
 Ringing :لتحليق ا -ا
 األحيان غلبالعملية في ا( ملم وتجري هذه 3-2لقشرة بسمك )احلقة من  إزالةهو  

 إلىضرية لخالقمة ات تتحرك من اربوهيدرالكا نا، حيث  اإلثمارعلى  األفرعلتشجيع 
 دالموا كماء فتتراللحالقلف( يزيل معه القشرة )ا إزالةفء اللحالجذور عن طريق ا
حليقه جري تاذي لالفرع اخل ائي دالغذالمستوى الحلقة فتؤثر على ا اعليتية اربوهيدرالكا

لشمع ابلحلقة ا ناكم نا، ويفضل ده اإلثمارولزهرية اعم البرالي تشجع على تكوين التاوب
بل لتحليق قالعفن . وتجرى عملية الفطرية وا اإلمراضب بةاصاإلوف الجفامن  ايتهالحم

ة اولنات اذ كهةالفا أشجار ناتقل عن شهر. وقد لوحظ  لزهرية بفترة الاعم البراتكون 
 كهة.الفامن  األنواعلهذه  ائهاجرإلعملية فينصح بعدم اتستجيب لهذه  لحجرية الا
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  Girdling :لحز ا -ب

لزهرية اعم البراق لتشجيع تكون السا والفرع ائري حول اعمل حز د ايقصد به 
ون م يكاتئلالا نالتحليق ولكن لفترة صغيرة حيث الحز بنفس عملية اويعمل  راثمالاو
سفل الحز ا( ملم . ويجرى 1قل من )الحز ادة يكون سمك الة وعالحاسرع في هذه ا
ك اوع . وهنسبا( 5-3لزهرية )اعم البرا ن يكون عمر ا لنمو وقبلال موسم عم خالالبرا

عم البراو مفي ن عاسراإل القصد منهالصيف وال فصل عم خاللبرا اعليلحز ات يكون الاح
 كهة.الفامن  األخرى األنواعو نكوالمافي  اكم لمطعومةا

 :Notchingلبضع  ا -ج
 ،عم البرا سفلأ أو أعلى اثنين معالا أولخشب ا أولقشرة اقطعة صغيرة من  إزالةهو  
ي فمنة الكاعم البرا جخراإله ماستخداخف ويمكن ابه للتحليق ولكن بدرجة امش أثيرهوت

 لتين .ا أفرع
 :Shoot pinchingلتطويش  ا -د

لتقصير ويجرى في اتقليم  أنواعخف اوهو  فرعلألمية النالقمم ا إزالةويقصد به  
ي فألزهار الي تحمل التام ابية للعناج أفرعبي وتكوين نالجالتفرع السفرجل لتشجيع ا
ون لتي تتكالزهرية اعم البراعد على تكون السفرجل تسالتطويش في ا. وعملية  افهاطرأ

 األفرعذه هلعملية تشجع تكون اهذه  نابق حيث السام العات امن نمو أفرععلى  اطرفي
 لزهرية.اعم البراعد على تكون اوتس

 
 : األوراقبرة الضالرش اد امو ثيرأت -9

ستخدمت ا اذإلمعدنية الزيوت الكبريت والكير والحشرية كمحلول ات المبيدابعض  
 عمالبرالة تكون لضوئي وتسبب قالتركيب اب اوظيفته ءادأمن  قاورالاكيز مرتفعة تعرقل ابتر

 لزهرية.ا
 

 : تيلينيسالاو لينيثالالمنشطة كات ازالغا ثيرأت -10
لة افي ح الزهرية كماعم البرالين على تنشيط يتيسالاو لينيثالات كازالغاتعمل بعض  

 جاتنإل الياستراي واوالطريقة في جزر هاهذه  ماستخداع اوقد ش Pineappleس انانالا
ة في صاوخاألزهار س نالزهرية وتنظيم وتجاعم البراحيث تعمل على تكون س انانالا
 .سانانالا
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 بعالرالفصل ا أسئلة

 
 ؟اهاحداشرح اثم  اكهة ، عددهالفا أشجارئل تلقيح اهي وس ام -1
 ؟كهةالفا أشجارلتلقيح في التي تؤثر على نوع امل العواهي  ام -2
 .لميسماعلى  اتهابإنوح اللقاشرح عملية تكوين حبوب ا -3
 .لقشطةالتمر وافي نخيل  هإجراءعي وكيفية الصنالتلقيح اعرف  -4
 ةأمثلعدد  ؟ كهةالفا أشجارلبكري في العقد الطبيعي والعقد الفرق بين اهو  ام -5

 .على ذلك
 .لبذريةار الثماو البذريةالر الثمالفروق بين ا ذكرا -6
،  صاجاأل،  حاتفلافي كل من  المؤثرة عليهامل العوالثمرة واحل نمو امر ذكرا -7

 .لتينا
ستجيب لتي تاكه الفواكهة ، والفا أشجارفي  هإجراءطرق  ذكرالخف واعرف  -8

 ؟لخفالعملية 
 ؟اهحدالزهرية مع شرح اعم البراتكون لتي تؤثر على امل العواعدد  -9

عم البرالتي تؤثر على تكون اكهة والفا شجارأللفنية ات مالالمعاهي  ام -10
 ؟لزهريةا

 

 
 

 
 لعملياب نالجا

في  نالبستا ت فيالحشراوح الرياسطة الطبيعي بوالتلقيح اب عملية لطالاحظ يال -1
تي الذالقيح لتاحظة لمال األفرع أوبر الدواب بعض لطالايكيس  الربيع كماموسم 
ت لسبالاكهة وعدد الفا أشجارفي األزهار لطلبة على شكل ايطلع  ا، كم

 ل.لنخيا أشجارهدون عملية تلقيح ايش المدقة كماو سديةالات ولبتالاو
س طول ايق أو اويتم وزنه سبوعأكهة في كل الفار اذج من ثمالطلبة نما خذأي -2

م اقسناة حظة فترر ومالالثماحل نمو القدمة لتحديد مراسطة الثمرة بواوقطر 
 لنضج .امرحلة  لىاو ايلخالالنسبي وفترة كبر حجم الخمول اوفترة  ايلخالا

مل لحابيعة طكهة وكذلك الفا أشجارلزهري في البرعم الطلبة فترة تطور احظ يال -3
 كهة.الفا شجارأل
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 في أشجار الفاكهة اإلثمارالعقم وقلة                 
 :أن بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على

 يفهم  اسباب عقم اشجار الفاكهة المختلفة. .1
 العقم.يعدد اسباب  .2
 يفسر ظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة . .3

 
 

 :كهةالفا أشجارفي  اإلثمارلعقم وقلة ا باسبأ 1--5
 خلية :الدا األسباب أوال:

 :لتطوراشئة عن ان باسبأ -أ
لنوع افظة على قوة امة للمحالهامل العوا حدات اتالنبالبعيد بين اج والتزايعتبر  

 اذه إلىصول لوافي  األحيانت في كثير من هذه اتالنبالطبيعة اعدت امته ، ولقد سوسال
لتلقيح ا تحول دون حدوث نا اهنالتي من شات التحوراظهور بعض  إلى دىأ الهدف مما
 فظةالمحات في اتالنباتخدم  ات بينمالتحورالبعيد وهذه اج والتزالي تشجع التاب أوتي الذا

هة كالفان تياكل في بساتسبب مشت الالحالكثير من افي  اهإننجد  احهاونج اعلى قوته
لتي ات ارلتحوايلي وصف لبعض  امه وفيماعدنا أولمحصول اكل قلة المشاهذه  أهمومن 
  .كهة الفاعة المختص بزراتهم 

 : لجنساوحيدة األزهار  -ب
 أشجارخنثى . تحمل معظم أزهار من  مونثة بدالأزهار  أومذكرة أزهار تكون  ناك 

أزهار مل تح األنواعولكن في بعض  والتأنيثلتذكير ا أعضاءخنثى تحوي أزهار كهة الفا
 ت مثالالنباعلى نفس  امؤنثة منفصلة عن بعضه ىأخرومذكرة أزهار  يإلجنس ا  وحيدة
 حدات وانب على المؤنثة ولكنهالمذكرة منفصلة عن ارازهالاتكون  ناكلبيالجوز وا أشجار

ظ ابالبالنخيل وافي  أما.  Monoeciousلمسكن الجنس وحيدة اوحيدة  اهأنبوتعرف 
ئية انلجنس ثا وهذه تعرف وحيدة أخرت المؤنثة على نبات والمذكرة على نبااألزهار فتحمل 

 اضهلتذكير عن بعاو أعضاء التأنيثل افصنا ناضح اوو Dioecious plantsلمسكن ا
 وأ اإلنسانة سطاعي بوالصنالتلقيح ايجرى  نا أمالذلك  اإلثمارولتلقيح ايحول دون حدوث 

ة فياك داعدإب ناتلبسالمذكرة با شجارألابشرط توفر  لنحل(ات )الحشراسطة الخلطي بوالتلقيح ا
 لمؤنثة.ا شجارألاومغروسة قريبة من 

 
 :Heterostyleلزهرة     التذكير في او نيثالتاأعضاء ف مستوى ختالا -ج

 امنه سياساأللغرض ا افي تركيبهضحة ات واتغير األنواعلكثير من اأزهار تظهر في  
هذه  نافلخلطي التلقيح الة عدم توفر الخلطي وفي حالتلقيح اعدة على حدوث المساهو 

ى ي مستوف بين فختالااألزهار ت نجد في التغيراومن هذه  اإلثمار ايمكنه ال البات غاتالنبا
 شجارأنجد في  تالالحافي معظم  حدافي مستوى و اهمإننجد  افبينم والتأنيثلتذكير ا أعضاء

دوث وح امستهيحول دون مال التذكير بكثير مما أعضاءمن  على أعضاء التأنيثلقشطة تكون ا
 لتلقيح.ا

 
 

 خامسلالفصل ا
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 :Dichogamy والتأنيثلتذكير ا أعضاءد نضج اف ميعختالا -د
د اف في ميعختالالا إلىكهة الفا أشجارمن  األنواعفي بعض  اإلثمارعدم  أوترجع قلة  

قبل  ج ثم يذبلوابل للتزاويكون ق األعضاء حداينضج  نالتذكير بمعنى او التأنيثأعضاء نضج 
قبول سم لالميا داستعداقبل  سديةألانضج  التي يتم بهالة الحاويطلق على  األخرلعضو انضج 
لعكسية الة احلاتعرف  ابينم الفستق هذالة في الحاوتظهر هذه  Protandryح بـ اللقاحبوب 

Protogymy  أصنافلجوز وبعض القشطة وادو( وافكالالزيدية )اوتظهر في كل من 
 نالتالحاويختلف ظهور  Protandrousلطلع امبكرة  شجارألاويطلق على  ناكلبيا
ح اتفنافي  يثوالتأنلتذكير ا أعضاءوقد يتم نضج  األصنافف ختالاب ناكلبيافي  نابقتالسا

ي فلة الحا وتوجد هذه اضجان األعضاء حدالزهرة مرتين وفي كل مرة يكون اتتفتح  يإص اخ
 لزبدية .ا

 
 : ابه التأنيث عضو أولزهرة اضمور  - ه

لمؤنثة المذكرة وات الكميتاد اتحاعلى  األنواعلكثير من ار في الثمايعتمد عقد ونضج  
نسين لجا من كال لسليمةالمذكرة ا أولمؤنثة ات الكميتا األزهار أومل يعوق تكوين اع يإ ناف

 ايرت وكثالالحار من لكثيافي  اإلثمارعدم تكوين  أوقلة  لىاو البذور كلياعدم تكوين  إلىيؤدي 
من  ثالفم اتكوينه لاكتماقبل األزهار بعض  أولزهرية اعم البرايحدث ضمور بعض  ام
ن لكثير مافي  اكونهيتم ت ال ناكلبيالمؤنثة في النورة الموجودة في طرف ااألزهار  ناحظ لمالا

ض في بع ثماراإللعقم وقلة ا التلقيح ، وينشاتسقط وقت  ام الباغاألزهار وهذه  األحيان
، راألزها في بعض التأنيث  لزيتون نتيجة ضمور عضواو نالرماو األميركي صاجاأل أصناف

ت البويضا لمبيض محتوي علىاويكون  اهريامكتمل ظ التأنيث يكون عضو األنواعوفي بعض 
حدث في ي الجنيني قبل نضجه كمالكيس الة نتيجة لضمور الحالعقم في هذه ا اولكن ينش

 ع تكونتمن ال اهأال إن لبذورات عدم تكون الالحاتسبب مثل هذه  اصرة وبينم بوأل البرتقا
 ر.الثما

 
 : حاللقاعقم حبوب  -و

 ، اإلخصاب أحداثدرة على الحيوية غير قاح قليلة ات حبوب لقاتالنباتعطي كثير من  
 Beachلم العام اولقد ق األصنافو األنواعف ختالالعقيمة باح اللقاوتختلف نسبة حبوب 

ب لعناد درس لعنب ، وقا خصاألوعلى  قاورالاقطة المتسا شجارألالموضوع في ا اسة هذابدر
 ح.اللقامن حيث حيوية حبوب  أقسامث ثال إلىلعنب يمكن تقسيمه ا ناووجد  األمريكي

 خصبة.ح سليمة احبوب لق -1
 غير خصبة. ائياح عقيمة نهاحبوب لق -2
 ثنين.الاخليط بين  -3
لتكوين ا لاكتماعدم  أو Sterility امن عدم خصوبته أماح اللقالعقم في حبوب ا اوينش     

Abortion ة النواح نتيجة لضمور اللقاتكون حبوب  لاكتمابعد  لىاألولة الحا اوتنش
ة عن توقف نمو حبة نياثلالة الحا اتنش اح بينماللقافي حبة  اكليهم أولخضرية ا أولجنسية ا
 لاكتماتجة عن عدم الناح اللقالة عقم حبوب التكوين وتظهر حا لاكتماقبل  اح مبكراللقا

 Jientو  Mikadoلصنفين او J.H. Haleلخوخ الة صنف ابدرجة كبيرة في ح اتكونه
 .J. Hلصنف ا ناحظة مع مال لخلطيألتلقيح اعلى حدوث  األصنافهذه  راثمإلذلك يعتمد في 

Hale اإلثمارعلى  ادرايكون ق أمريكات ايحه عقيمة وفي بعض والاتكون جميع حبوب لق ال 
تكون ظروف  السنين وربمات وفي بعض ايلوالالجيد بدون حدوث تلقيح خلطي في بعض ا
ر ابجو ىأخرخوخ  أصنافعة ايفضل زر اح ، لذاللقالة عقم حبوب اعلى ح ثيرأت الطقس لها

تظهر هذه  السنين . كمافي جميع  راثمإلحصول على الخلطي والتلقيح ا نالصنف لضما اهذ
معظم  نالحظ اومن حسن  ارهاثمإيقلل  اح ممالتفا أصنافحد محدود في بعض  إلىلة الحا
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ح اللقالمشكلة . ولقد لوحظ وجود نسبة من حبوب اي من هذه ناتع رية الالتجاح التفا أصناف
تؤثر على  ام ادراولكن ن صاجاألو نكوالماأزهار %( في 10-2بين ) وحاتترلعقيمة ا
لحبوب  ميةاأل ايلخالاشى صرة تتال بوأل البرتقا. وفي األزهارلكثرة عدد  المحصول نظرا
 احهاحبوب لق نا يإح اللقالية من حبوب اخاألزهار وبذلك تكون  امهاقسنا أثناءح اللقا

 عقيمة.

 
 : ثيالورالتركيب امتعلقة في  باسبأ ثانيا:

مل اعو إلىترجع  اليهإ رةاشاإللتي سبق ا اإلثمارلعقم وعدم ا باسبأ ناشك فيه ال امم 
 إلىل ث من جيمل تورالعواهذه  ناشك فيه ال ازم ومميتوبالاللس سياساأللتركيب امتعلقة ب
 : ات منهابثي للنالورالتركيب ا إلىشرة التي تنسب مبا األسبابه توجد بعض ناأخر إال 

 
 :لتهجينانتيجة  اإلثمارلعقم وعدم ا -أ

لتهجين معروف منذ فترة طويلة ومن اوبين  اإلثمارلعقم وعدم اط بين ارتبالا نا    
هور ظ ناك اكلم اتيانب ابعيدة عن بعضه أنواعج بين والتزا ناك المعروف كذلك كلما

 لتهجينا لةاححظه في نال العقم هو ماعن  األمثلة. ومن  اوضوح أكثرلعقم ات الاح
 صاجاألمن  األخرى األنواعلمتنوعة مع بعض البرية ا صاجاأل أنواعج واتج عن تزالنا
ون لهجن تكافهذه  Prunus salicinaي ناباليا صاجاألمثل  ارهالتي تؤكل ثما

ي ، لاختزالام اقسنالا أثناءت المنتظم للكروموسوماعقيمة وذلك نتيجة للتوزيع غير 

ى لخوخ هجين عقيم يسمامع صنف من  صاجاأل أصناف حداج واكذلك ينتج عن تز
Mule نا اكم أنيثالت عضو اينقصه األزهار ناإال  رةاه يزهر بغزنالهجين ولو ا اوهذ 
 م.لعقاو اإلثمارته وهي عدم ابت في صفالهجين ثا اتكون مشوهة وهذ األسدية

 
 :Incompatibilityفق  التواعدم  -ب

فق التواكهة هي عدم الفا أنواعلكثير من الة افي ح اإلثمارلعدم  األسباب أهممن       
ح اللقالرغم من خصوبة كل من حبوب الصنف بات نفس اح وبويضاللقابين حبوب 

فق التواهرة بعدم الظاوتعرف هذه  اج مع بعضهادمنالاتعجز عن  اهإال أن تالبويضاو
ح التفا أصنافلة في بعض الحا. وتظهر هذه  Self incompatibilityتي الذا
تي . وتثمر الذالتلقيح الحلو عند حدوث الكرز اللوز واي وناباليا صاجاألولكمثرى او

-Crossلخلطي التلقيح اعند حدوث  اوفير وتعطي محصوال األنواعهذه 
pollination بع ات أخرصنف أزهار سم امي إلى اح صنف مال حبوب لقاتقناعند  يإ

لة افق خلطي . وقد ظهرت حالصنفين تواتكون بين هذين  نالنوع على شرط النفس 
لخلطي افق التوالة بعدم الحاوتعرف هذه  حدافق هذه بين صنفين من نوع والتواعدم 

Cross incompatibility  لكرز الحلو واللوز ا أصنافلة بين الحاوتظهر هذه
 يلي : الحلو وكما
 لة كل من :افي ح للوزا -ا

1- I.X.L.  وNon-pareil . 
2- Jordonalla  وHar pareil . 
 لحلو في كل من :ا لكرزا -ب
1- Bing  ،Lambert  وNapoleon . 
2- Black eagl  وBlack Tartarian 
3- Advanc  وRock Port . 
 



 

 

 

42 

 صاجاألولكمثرى اح والتفا أصنافلخلطي بين بعض افق التوالة عدم اوتظهر ح 
 ة برعميةبة وتوجد بين صنف وطفرالقرادرجة كبيرة من  التي فيها األصناففي  اوخصوص

Bud sport ح التفاصنف  ظهرت منه مثالDelicious  تي لالملونة ات اللسالاوبعض
. وبعض عدم  Delicious starkingو  Shot wellت برعمية مثل ات منه كطفرانش

ت اتالنباه صة في هذاثية خامل وراوجود عو إلىيعزى  اخلطي وا ايتاذ ناكء افق سوالتوا
مل العواويختلف عدد هذه  Incompatibility genesفق التوامل عدم اتعرف بعو

وجد يت اوموسوملكرائية الثنات اتالنبالكروموسومي للصنف ، ففي ا ساساألف ختالالخلية باب
ت يحتوي على ابمع ن 2Sو  1Sملين العات به امل فقد يلقح نبالعوامن هذه  نمالالخلية عافي 

 تسمح البدرجة  ادج بطيءلقلم يكون الميسم وال حية خالاللقا بوبةاألننمو  ناملين فالعانفس 
ح اللقاحبوب  تقلتنا اذإ أماسب المنالوقت البويضة في ا خصابإللمذكرة ات الكميتابوصول 

 S2و  S1ن مليالعايحتوي على  أخرت اميسم نب إلى S3و  S2ملين العات يحتوي على امن نب
 إلىللوصول  فيةالنمو بسرعة كاو اإلنبات ايمكنه S3مل العالتي تحمل اح اللقاحبوب  ناف
 اهإنف S2مل العالتي تحتوي اح اللقاحبة  إماسب ، المنالوقت التلقيح في ا ماتمإولبويضة ا

ي حبة لموجود فامل العاعلى نفس  ماألت اء نباحتولبويضة الا إخصاب ايمكنه وال اتنمو بطيئ
 . S2ح وهو اللقا

 

 : لفسيولوجيةا األسبابثالثا :
.  األنسجةبلمخزن اء الغذات والنبا سجةنأل ئياكيميلالتركيب ايتعلق ب ام اهأهمو 

 يلي : ات كماتالنباويمكن تقسيم هذه 
 :  األنسجةبلمخزون اء الغذات من حيث اخلية للنبالدالة الحا -أ

على  رثيأت الهإلزهار الفترتين قبل وبعد ائية في الغذات النبالة اح نالتجربة القد وجد ب      
 شجرة حتىلالذي يعقد ويستمر على ار الثماوعلى عدد  المتكونة وتركيبهااألزهار عدد 

 اهذ في ابيرك ادور ت ويلعبالنباخل المتوفر داء الغذا ايؤثر فيه أمثلةيلي نورد  النضج وفيما
 ب.نالجا
 حداهماأح التفا شجارألح اللقاح فعند فحص حبوب اللقايؤثر على حيوية حبوب  : لاألول المثا

سبة ن نارين وجد واين متجنالصنف وفي بستاصغيرة قوية لنفس  األخرىوكبيرة مسنة 
لمسنة الكبيرة الشجرة اعة في ا( س29) تابنلإلزمة لالات اعالساوعدد  (%(39ت ناك اإلنبات

عة في ا( س17) تابنلإلزمة لالات اعالساوعدد  (%(56 اإلنباتت نسبة ناك الضعيفة( بينما)
 لقوية.الصغيرة الشجرة الة اح
صنف معين  نا Dorseyلم العاحظ حيث ال أعضاء التأنيثعلى  ثيرألتايظهر  : نياثلال المثا

 عضاءأبدون ر  األزهات ناكلثة الثالسنة اليتين وفي ارة في سنتين متتاحمل بغز صاجاألمن 
 رةامل بغزح صاجاألمن  أخرصنف  ناحظ ال الزهرة . كماخل امرة داض اوجدت كله ذإ يثأنت

% 1قل من اكوين لتاملة الكااألزهار ت نسبة ناكلية التات اث سنولثالاسم وفي الموا حدافي 
 أوبر اولداة على لزهرياعم البراء قلة تكوين العلمالكثير من احظ ال ا. كماألزهارمن مجموع 

 اعأنوثير من كتية في ارربوهيدالكاد المواي نقص نات تعناكلتي ا شجارألالحمل في ات اوحد
 لعنب.الخوخ واوح التفا

 
  : C/N Ratioلشجرة ا سجةأنفي  زوتيةالاتية واربوهيدرالكاد المواقة بين لعالا -ب

 .اليهإلرجوع ابق يرجى السالفصل التفصيل في اب القد سبق ذكره    
 

 رجية:الخا األسباب رابعا:
لشجرة المحيطة بامل العوا انت فاتالنبا راثمإزهار وإعلى  ثيرأت البيئة لها انشك ال 

ت ومن اتالنبالذي تنتجه المحصول ات اعلى كمية وصف ثراألكبر ايكون لها اإلزهار قبل وبعد 
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لتي تختلف من منطقة البيئة امل اهي عو األشجار راثمإالخارجية التي تؤثر على  األسباب أهم
 إلى ىأخر إلىلمحصول من جهة اعلى حمل  حدالوالصنف اف مقدرة ختالافيرجع  أخرى إلى

لجوية امل العواتلعب  ا، كم األرضيةلرطوبة ائية والغذاد الموالتربة مثل توفر امل اف عوختالا
لمتحدة ات ايلوالالوحظ في  لصدد فمثالا افي هذ اكبير الضوء دورالرطوبة وارة والحرامثل 

لتكوين في صنف اغير مكتملة  يثأنت أعضاءلتي تحتوي على ااألزهار نسبة  ان كيةاألمير
 (%(36ت كانلصنف فا اهذ المزروع فيهالمنطقة اف ختالات باختلف Bur bank صاجاأل

ك ا، وهن اليفورنياو صفر في ك اريزونافي  (%(5س و افي تكس (%(27و  امالباية في وال
ينة لذلك نجد صنف اح غير حية تحت ظروف طقس متباللقاحبوب  اتكون فيهى اخرلة اح
 اتيايكون خصب ذ ابينم أمريكات ايتلقيح خلطي في بعض وال إلىج ايحت J.H. Haleلخوخ ا

في نفس  ىخرأللة من سنة الحاتلقيح خلطي بل قد تختلف  إلىج ايحت وال ىأخرت ايفي وال
متعددة من  أصنافعة اري عن طريق زراجمع محصول تج ناضم األفضللمنطقة ومن ا
لتي ارجية الخامل العوايلي  ا، وفيم نالبستافي نفس  J.H. Haleلصنف اب نالخوخ بجا

 :شجارألا راثمإتؤثر على 
 لتربة.امل اعو -1
 .لجويةامل العوا -2

  . اجعتهابق يرجى مرالسالفصل افي  اوقد سبق شرحه
 

 :Alternat bearing   كهةالفا أشجارمة في والمعاهرة اظ 2--5
ليوسفي( النكي )لالالزيتون واو نكوالمالتمر واكهة كنخيل الفا أنواعبعض  ناحظ يال 

م اي عف اوفير تعطي محصوال اهأنبز الكمثرى. تمتاح والتفا أصنافوبعض  الينشيالفال اوبرتق
لق هرة يطالظالية ، وهذه التالسنة امحصول في  إعطاءقد تفشل في  أو وتعطي محصول قليال

 ذ معظمافستنا إلى ار سنويالثمام في حمل اتظنالامة. ويعزى عدم والمعا أولحمل ادل اتب اعليه
بب يس امم ولاألم العالذي يعقد في الغزير المحصول التي تدخل في تكوين ات اربوهيدرالكا
تي لاهرية لزاعم البرام تكون اعدنا أولشجرة تكون نتيجة قلة اخل ائية دالغذالة الحال في ختالا

لمحصول الغزيرة السنين ار في الثمات عملية خف ناكلية لذلك التالسنة اتعطي محصول 
 لاغفإمكن ي الكهة ولكن الفا أصنافمة في كثير من والمعاصية اعد على تقليل ظهور خاتس

هرة اظ ناو.  قطالاإلر على الثمابعملية خف  ثرأتت كهة الالفا أصنافبعض  نالحقيقة ا
ي فمة وامعلاهرة ايفسر ظ أخر يأرك ا. وهن اكثير التحكم بهايمكن  ثية الاهرة ورامة ظوالمعا

 3GA نريليلجبامض ار تنتج حالثمالزيتون في افي بذور  جنةاأل نالزيتون يقول ا أشجار
ت اتكوين نمو لزيتون فيشجع علىا أفرع إلىلجبريليك ينتقل امض اح نالغزير والحمل اسنة 

 الر ولذلك الثمالغزير مع الحمل ات سنة اربوهيدرالكات تستنفذ معظم النمواخضرية وهذه 
 . ليةالتامحصول للسنة  عطاءإلفية اعم زهرية كايكفي لتكوين بر ام ايبقى منه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

44 

 
 مسالخالفصل ا أسئلة

 
 ؟ كهةالفا شجارألخلية الدالعقم ا باسبأ ذكرا -1
 ؟ثيالورالتركيب اب لمتعلقةالعقم ا باسبأ هي ما -2
 ؟كهةالفا أشجارمة( في والمعالحمل )ادل اهرة تباشرح ظا -3

 
 
 
 لعملياب نالجا

 ن تطور فيتجة عالنافق التوات عدم الاح عانوالعملي على الدرس الطلبة في ايطلع 
ر بعد لمجهاح تحت اللقاهدة حبوب ارب بسيطة لمشاقد تجرى تج والزهرة ا ءاعضا

ي ئاغذ ح على وسط اللقات لحبوب ابنا ءاجراو Asetocarmenبصبغة  اتصبيغه
 لغرفة.ارة السكروز في درجة حراكر والامن 
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 جني ثمار الفاكهة                          
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:

 يعدد أهم القواعد التي يمكن االعتماد عليها لتقدير نضج الثمار. .1
 بشكل مختصر المعامالت التي تؤدي الى تسريع عملية نضج الثمار. يوضح .2
 يميز بين الطرق المختلفة لجني الثمار. .3

 
لنضج اسبة من امرحلة من إلى اوعند وصوله اتكوينه لاكتماكهة بعد الفار اتجمع ثم 
ل بعيدة فيفض قاسواألت ناك اذإفلسوق البعد عن اف ختالاكهة وبالفا أنواعف ختالاتختلف ب

 اسيمة جيدة اللالمستهلك بحا إلىبحيث تصل  انضجه لاكتماوقبل  اتكوينه لاكتمابعد  اجنيه
،  صاجاألولمشمش الخوخ والحجرية كاة النوات اكه ذالفوالتلف مثل اسريعة  األنواعفي 

لحجم اون صغيرة تك اهإنفسب المنالموعد اعن  اجنيت مبكر اذإكهة الفار اثم ناة اعاويجب مر
 لاتمكابعد  الة جنيهافي ح أماق. المذاغة النكهة وغير مستسالطعم واللون رديئة اء اخضر

، األرضى لسقوط علابسبب  اتكون عرضة لفقد نسبة كبيرة منه اهإنف شجارألاعلى  انضجه
 بةاصاإلهلة ستكون  اهأن ال كموالتداتتحمل  قية تكون لينة بدرجة الالبار الثما نا اكم
 لعفن.الفطرية كا األمراضب

في  اشرة دون عرضهالجني مباي تستهلك الثمار بعد لتاصة الخائق الحداوفي  
 واألرض أ على اوقبل سقوطه انضجه ماتمإاألشجار حتى ر على الثما ءابقإيفضل  األسواق

كي ، الكاز ، لمواكهة كالفا أنواعبعض  انة اعامع مر ائصهاجودة خص كتمالوذلك ال ادهافس
 رأخت اممه شجاراألعلى  ايكتمل نضجه عي والاصن جاضإن إلىج ادو ، تحتافوكــــــــــــاال

 . اد جمعهاميع
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 اديق لغرض شحنهار في صنالثماجني   1-6 شكل                        
 

 :Standards of Maturityر  الثماعد تقدير نضج اقو -6-1 
 نواعلأل اكهة تبعار للفالثمالتقدير نضج  اد عليهاعتمالاعد كثيرة يمكن اتوجد قو 

 همأو كهة .افلار نوع معين من اعدة في تقدير نضج ثمامن ق أكثر لاستعمالمختلفة ويمكن ا
 هي:لنضج اطرق تقدير 

 سادسلالفصل ا
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سبة المنانضج لامرحلة  إلى ار كدليل على وصولهالثماحجم  لاستعمايمكن  ر :الثماحجم  -1
ر عند املثاجم قطر معين لتقدير ح احيث تستعمل حلقة له الياضالالليمون الة افي ح اكم
 لنضج.ا

 ثالفم اند نضجهع امميزة تكتسبه انلوأ اكهة لهالفا  أصناف نالمعلوم امن  ر :الثمالون  -2
 .حمراأل أو فرصاألللون اح بالتفالي ويتلون البرتقا أو صفراألللون ات بالحمضياتتلون 

لمميزة ا ألخرىا انلواألتم وتظهر القا خضراألللون ات يختفي الالحاوفي جميع هذه         
ر كن تقديلنضج . ويمامرحلة  ار ودخولهالثماتكوين  لاكتماكهة وذلك عند الفالصنف 

ثير من يقة في كلطراص. وتتبع هذه اخ انلوأدليل  لاستعماب أولمجردة العين اب أماللون ا
ثرى لكماوح التفادو وافوكالالقشطة والموز واو نكوالمات والحمضياكهة كالفا أنواع

 لكرز.او صاجاألولمشمش الخوخ واو
 الونه يث يتحولح ار من لون بذورهالثمالحكم على نضج ايمكن  ر :الثماخل البذور دالون  -3

في  انضج كملاوذلك عند  األسود أولبني ا أو صفراألللون ا إلى األبيض أو خضراألمن 
 لقشطة.الخوخ واح والتفالة اح

مجرد ب األفرع أولثمرية ابر الدوار من الثماويقصد به سهولة فصل  ر :الثماسهولة فصل  -4
لة اة في حلطريقار وتستعمل هذه الثمال عند نضج افصناليد حيث تتكون طبقة اب اثنيه

 لحجرية.اة النوات اكه ذالفوا أنواعولكمثرى اح والتفا
 Firmness رالثمابة درجة صال -5

 صبعاإلبلضغط اسطة ابو إماويكون 
سطة مختبر ابو أولخبرة اعند وجود 

وهو  Pressure testerلضغط ا
ند على والباب إمالضغط از يقدر اجه

م على الكيلوغراب أولمربع اج نالا
  لمربع.السنتمتر ا

 
   2-6 شكل                 

 
 صاجاألشمش ، لمالخوخ ، اح ، التفالكمثرى ، ار الطريقة في تقدير نضج ثماوتستعمل هذه  

 دو.افوكالاو نكوالما، 
ة لافي ح املنضج كاصة عند اخ لاشكأ ارهاكهة تكتسب ثمالفا أنواعبعض  ر :الثماشكل  -6

 لنضج.اعند  ابعهاصأ كانرأرة استدالموز واطة ارب كفوف سيباتق
لتمور ابض في القالطعم اء اختفالتين وار اة في ثمولحالادة افي زي اكملنكهة : الطعم وا -7

 ئبة.اد غير ذامو إلى Tanninينية نالتاد الموانتيجة لتحول 
لتي ا ماياأل ب عدداسطة حساكهة بوالفا أنواعر بعض ايمكن تقدير نضج ثمر : الثماعمر  -8

ف ختالاف بلمدة تختلاوهذه  امل حتى موعد نضجهالكااألزهار ء من وقت ابتدا اتمر به
في  اومي 130)-(90ح وبين التفافي  ايوم 150)-(125بين  وحاتتركهة وهي الفانوع 

 .لخوخ ا
 إلى اشلناحول لنضج حيث يتاعلى تقدم  دل ذلك اكلم النشاقلت نسبة  اكلم : ألنشانسبة  -9

 ت.اسكري
يدوي  كتوميتراز رفراسطة جهابسرعة بو اويمكن تقديره ئبة :الذالصلبة اد الموانسبة  -10

Handy Refractometer  لعنب.افي  اكهة كمالفا أنواعوهي تدل على نضج بعض 
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 جهاز الرفركتوميتر  3-6شكل                            
    0.1 ركيزت لصوديوم اهيدروكسيد  لاستعمادل بالتعاسطة اوتقدر بو لحموضة :انسبة  -11

 ت.الحمضيالطريقة لتقدير نضج اري وتستعمل هذه اعي
 

 نضج فية كدليل لللنسباتتخذ هذه  ام اوكثير لحموضة :ا إلىئبة الذالصلبة اد الموانسبة  -12
 . 1 : 10 أو 1:  8لنسبة ات حيث تكون هذه الحمضيافي  اكهة كمالفا أنواعبعض 

 
 دو.افوكالالزيتون وار اوتستعمل كدليل لنضج ثم لزيت :انسبة  -13
 

ة بتاقة ثكهة لوجود عالالفار الطرق لتقدير نضج ثماسب نامن  تعدو لتنفس :اسرعة  -14
ربون الكا سيدوك نياثر اس مقدالتنفس بقيالتنفس وتقدر سرعة النضج وسرعة ابين 

 اهلاستعما ناف الصعوبة تقديره ار في فترة معينة ونظرالثمالذي ينتج من وزن معين من ا
 . ايكون محدود

 

 :رالثمافي نضج  عاسراإلولجني التي تسهل عملية ات مالالمعا -6-2 
لقطف في النضج عند امرحلة  إلىتصل  ة الحدالوالشجرة الموجودة على ار الثما نا 
 على الموقعه اتبع احل نضجهار تختلف في مرالثما نشيء طبيعي ال ا، وهذ حداوقت و

ر املثا ر ، وعددالثمالذي يحمل الغصن ا أوبرة الخضري للدالنمو الشجرة ومدى قوة ا
 ار وغيرهاملثاوعقد األزهار لشمس وكذلك على موعد ا شعةأل الموجودة عليه ومدى تعرضها

ر على ال على ثمثة للحصوثال أومرتين ة حدالوار للشجرة الثمامل. ولذلك يكون جني العوامن 
ني في هذه لجا نا يإلجني اليف النضج وبنوعية جيدة ، وبذلك ترتفع تكامن  حدةاو درجة

 .ىأخرة ضجة تبقى لمداغير نلاو اضجة يتم جنيهالنار الثماف بياتخنالة هو جني الحا
من نضج  عاسراإل جلألتستخدم  نات نمو( يمكن ا)منظم ئيةاد كيمياك عدة مواوهن 

 نا اكم .حدةاو ة لمرةحدالوالشجرة ار ار فتجنى ثمالثماس نضج نار وكذلك تعمل على تجالثما
( Ethrelيثرل )الاد الموايكي . ومن تلك ناكلميالجني اد هو تسهيل عملية الموائدة هذه اف
 أشجارلى ر ويمكن رشه عالثمالذي يسرع من نضج ا لينيثالاز الذي يعمل على تحرير غا
 النضج كما ثلاوتم عاسرإ( حيث يعمل على Alarر )الالا. وكذلك لخوخ او صاجاألوح التفا

ر. املثاي فصل ف فةاضلإل األمثل لوقتاد والمواتلك  يزكترحظة لكرز ويمكن مالالخوخ وافي 
ن تلك ر ومن بيالثمانضج  عاسروإهم في تسهيل اتسعية الزرات العمليابعض  ناكذلك 

فحة اكلجيد وما لريالجيد والتسميد ار والثمالجيد ، وعملية خف الشتوي التقليم ات العمليا
 ر.الثماجم التي تهات الحشراو األمراض

 
 :عيالصنا اإلنضاج -6-2-1 

كي الكالموز واك شجارألاعلى  ارهايكتمل نضج ثم لتي الا نواعلأل اساسأيجرى  
 ضاغرإ أهمي يل امعينة وفيم ضاغرإل األخرىكهة الفا نواعأل ؤهاجرإدو ، ويمكن افوكالاو

 عي :الصنا اإلنضاج
 مرتفعة. راسعألمبكر وذلك للحصول على التسويق ا -1
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 اجهنض لاكتمار قبل الثمات بعيدة حيث تشحن افالتصدير لمسالشحن واتيسير  -2
 .داستيرالاكز المر اعند وصوله اعياصن اإلنضاجويجرى 

 نانضج على لا لاكتمار قبل الثمالتخزين لفترة طويلة فيفضل قطف الرغبة في اعند  -3
 لكمثرى.الة افي ح التخزين كماء فترة اتهنابعد  اعياصن اجهاضإنيتم 

ر الثماضج نفي تقدير  اخط أولخبرة القلة  انضجه لاكتمار قبل الثمالة قطف افي ح -4
 .اعيار صنالثما جاضإنلة يجب الحافي هذه 

 -21)ةحرارر لدرجة الثماحيث تعرض  لنقلار الة ثمافي ح القشور كماللب عن افصل  -5
من قدم مكعب  1000بتركيز قدم مكعب لكل  لينيثالاز اغ لاستعمامع  سيليزية27) 

 عة.اس  84)-(36بين  وحاتترلمدة  اإلنضاجحجم غرف 
 

  : عيالصنا اإلنضاجطرق  -6-2-2 
 : اهأهمعي الصنا جاضنلإلك عدة طرق اهن 

 يكي.ناكلميا ثيرألتا -1
 ئيالكيميا التأثير -2
 رة.الحرا لاستعما -3
 ت.ازالغا لاستعما -4

 
ر الثماقة بلدقيالجروح ابعض  إحداثلطريقة في اتتلخص هذه  يكي :ناكلميا ثيرألتا -1

بلح لار امذلك ضرب ث أمثلةلنضج . ومن التنفس والمتعلقة با اإلنزيماتينشط  امم
نصح ي ة الئياريخ . وهذه طريقة بدالشماعمل جروح صغيرة ب أوئكة ، الشا األفرعب
 او ةلبكتيريا أولفطرية ا األمراضبكثير من  بةاصلإلر الثماتعرض  ألنها اهلاستعماب
 .لفيروسيةا

 
 رامس ثملة غافي ح ائية كماليل كيميار في محالثماوذلك بغمر  : ئيالكيميا التأثير -2

يوم .  7)-(2بين  وحاتترلمدة  أجزاءعشرة  إلىبنسبة جزء  لكلساء اكي في مالكا
 أوخنة اسلا أودة رالبالملحية اليل المحا أولخل البلح بار املة ثمالة معافي ح اكم أو
ر املثاملة امع أو اجهاضإنبربون وذلك الكاكسيد وا نياث أو امونيالابر الثماملة امع
 لموز.الة افي ح افون كمييثالا أوثرل الاب

 
مع  زيةسيلي 26)-15)ر هي الثما جاضنإلرة اسب درجة حرناو رة :الحرا لاستعما -3

 رة هي :الحراث طرق لتوليد ك ثالاوهن (% 90-(85رطوبة نسبية من 
 

رة انش أوفة الجائش الحشا أولرز اقش  أولتبن ار بالثماوهي تغطية  لكمر :اطريقة  -ا
ر الثماس تجة من تنفالنارة الحراسطة ابو اجهاضنإلئد وذلك الجراورق  أولخشب ا

 لمنزل.الموز بالقشطة واو نكوالمار اثم جاضنإللطريقة اوتستعمل هذه 
 
رة الحرا لكيروسين وعلى درجةا أولفحمية اقد الموا: وتستعمل  قدالمواطريقة  -ب
 .انضجه لاكمإل ايوم  6)-(3ر الثمابقة وتستغرق السالرطوبة او
 
ء اهو تسخينئية لافىء كهربامد لاستعماوذلك ب ء :الكهرباسطة التسخين بواطريقة  -ج

ه م توزيعاظتناخن والساء الهوائية لتقليب الكهربا وحالمرامع توفر  اإلنضاجغرف 
 لموز.ار اثم جاضنإلري اق تجالطرق وتستعمل على نطا أفضلوهي 
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كهة الفار اثم جاضإنستيلين في الاو ثلينالات كازالغاتستعمل بعض  ت :ازالغا لاستعما -4
قدم  (1000)ز لكل الغابتركيز قدم مكعب من  ثلينالالموز ويستعمل الة افي ح اكم

ربيد اك دةام فةاضإبستيلين فيمكن توليده الاز اغ أما،  اإلنضاجمكعب من غرف 
تر مكعب من ملسيوم لكل الكاربيد ام كاغر ((3 لاستعماء ويكفي الما إلىلسيوم الكا

 .اإلنضاجغرف 
 

  ر :الثماجني طرق  -6-3 
 كهة يعتمد على :الفار انوع من ثم يألر الثماقطف  نا

 .اكهة وصنفهالفانوع  -1
 ر.الثما لاستعماطريقة  -2
 عة.الزرات افامس -3
 .اإلنتاجكمية  -4
 لجني.اليف اتك -5

 
 يلي : امر الثمالمستخدمة لجني الطرق اومن 
 لخبرةا ايمتلكو نالعملية ائمين بهذه القاعلى  ليدوية( :الطريقة اليد )الجني با -6-3-1 
 ال ناويجب  .بدونه  األخرلبعض ا ابينم املهار تقطف مع حالثمابعض  نافية ، حيث الكا

 ألفرعامثل تكسر  شجارألل أور اء للثمايكي سوناكضرر مي يةألطريقة اتسبب هذه 
 ،لخوخ ا كهة مثلالفار اثم أنواعئم معظم لطريقة تالالثمرية . وهذه ابر الدواو األغصانو
 .ويالط اتوق وتأخذمكلفة  بأنها. وتتميز  العنب .. وغيرهالكرز وا،  صاجاأللمشمش ، ا

 
ن ع فضال ام الصلبة نوعار الثمالطريقة بجني اتتبع هذه  : ليدويالهز اطريقة  -6-3-2 

وتهز  لشجرةاتحت  لسميكاش القما أويلون النات حيث توضع قطعة من الجوزيار اثم
د ولكن ق ثم تجمع يلونالنار فتسقط على املة للثمالحا األجزاءو األغصانو نويةالثا األفرع

وكذلك  األرضعلى  ار حيث تحدث رضوض وخدوش عند سقوطهايحصل ضرر للثم
 لهز.ا أثناءبر الدواو األغصانو األفرعحيث تكسر بعض  شجارألا

 
صي لعات تلك ايانه حدالية وتكون العار الثماوتستخدم لجني  لعصي :ا ماستخدا - 6-3-3 

 ت تلكاياتكون نه أور الثمافتسقط  األغصان ا. وتضرب بهاإلسفنج أوط المطامغلفة ب
رة ر بصواملثا طاسقإ اسطتهاط ويمكن بوالمطاغلف بلمالمعدن العصي مجهزة بحلقة من ا

يث ذرعه طويلة حا حدامقلوب  Vتكون على شكل حرف  أولسحب امنفردة عن طريق 
 فتسقط. األرض إلىوتسحب  ويةالزاخل ار دالثماتحصر 

 
مختلفة  نواعألمستخدمة لجني الحديثة الطرق اوهي من  : يكيةناكلميالطريقة ا - 6-3-4

ت اذبذب ثإحداصة تعمل على اخ تآالت حيث تستخدم الجوزيالطرية واكهة الفار امن ثم
 شجارألا. وار ومن ثم جمعهالثما طاسقإفتعمل على  نياثوولفترة عدة  شجارألاعلى 

 ارشجألل صة بحيث يكوناتربى بطريقة خ نالطريقة يجب ابهذه  ارهالمخصصة لجني ثما
 جراءإلرئيسية موزعة بشكل جيد بحيث تسهل ا األفرعهيكل قوي وجذع قصير وتكون 

 أوجرة ئيسي للشلرالجذع ايعمل على هز  ام امنه تالاآلمن تلك  أنواعك عدة اوهنلعملية ا
ى تعمل عل ىأخر أنواعك ابعد . وهن ار ثم تجمع فيمالثمالرئيسية فتسقط ا األفرعهز 

ر اثملام ستالات )خيمة( تعمل على اضناومجهزة بحر الثما طاسقإ إلىت تؤدي اذبذب إحداث
 ىأخر تالآك ات هنالجوزيار الة ثما. وفي حاألرضعلى  امن سقوطه بدال ابعد سقوطه

 ر.الثماعن  قاورالافصل  إلىء يؤدي الهوار من اتي إحداثمرفقة تعمل على 



 

 

 

50 

 راضرإ حداثإ إلىليف ولكن قد تؤدي التكاسريعة وقليلة  اهأنلطريقة اهذه  اياومن مز
 إلىج ايقة تحتلطراهذه  نا الية ، كمالعار الثماصة الهز وخابعد  ار نتيجة سقوطهاللثم

د تفق ى الحتاألدغال لية من انظيفة خ األرضتكون  ناو لةاآلرض مستوية تسهل مرور ا
 .لادغاألبين تلك  ار نتيجة لسقوطهالثمابعض 

 
 :لجنيا بعد امت اعملي - 6-4 

لتعبئة. ابيوت  إلى اونقله ايتم جنيه نار بعد الثمات تجرى على اك عدة عملياهن 
ك رة وذلشالحقل مبافي  التعبئة حيث يتم تعبئتهابيوت  إلىتنقل  كهة الالفا أنواعك بعض اوهن
نيع لمخصصة للتصار الثما نا ا. كملشليك العنب ، امثل  ايكية فيهناكمي راضرأ حداثإل اتجنب

خل ات دايلعملاجميع  احيث تجرى عليه نعالمصا إلىلحقل اشرة من امب ايمكن شحنه ايضأ
 إجراءعد بلحقل اشرة من ار مبالثماتين يقومون بتعبئة البسا باصحأبعض  نا. ونعالمصا
ى لتي تجرات ايلعملا إماشر ، المبا كستهالالالمحلية لغرض ا قاسواأل إلى الهارسإولفرز ا

 لتعبئة.ابيوت  إلى ار بعد نقلهالثماعلى 
 

 لمختلفة.النقل ا عيةأووديق امن صن :رالثماتفريغ  -1
ر الثماعية لتي تؤثر على نوالحقل ارة التخلص من حراحيث يتم  لسريع :التبريد ا -2

 ر منايت امنه ر في غرف يمرالثمالعملية بوضع ابعد وتتم هذه  افيم للخزن ابليتهاوق
 ر.الثمارة اة حرخفض درج ألجلت ارد ومجهزة بمفرغالباء الهوا

 
 أوت الحشراو األمراضببة المصالمشوهة وار الثمال احيث تز لمبدئي :الفرز ا -3

 مأمامهن مر الثمامدربون حيث تمر  أشخاصلعملية ا، ويقوم بهذه  المتضررة يدويا
 حزمة متحركة.سطة ابو
 

 إزالة اويقصد به ر :الثماغسل وتنظيف  -4
لتي قد توجد الغريبة اد المواو تربةاأل

 أمالعملية ار وتتم هذه الثماعلى سطح 
ر الثمافة وذلك بمسح الجالطريقة اب

ش. اقطع قم أوعمة اة نافرشسطة ابو
ء للتنظيف ، وفي الما ماستخدايمكن  أو

ليل اكهة تستخدم محالفا أنواعبعض 
 لشكل.افي  اصة لذلك كماخ

 
 ةئياكيميلات المبيدار ببعض الثماملة امع -5

لتسويق ال خال األمراضب ابتهاصإلمنع 
 حالتفار اعملية غسل وتنظيف ثم  4-6 شكل                                    لخزن.او

 
لتي غسلت ار الثمالموجود على سطح اء الما إزالةلعملية اويقصد بهذه  لتجفيف :ا -6

 .صة بذلكاخ قافأنخل ار دالثماخن حيث تمر الساء الهوات اسطة مجففاويتم ذلك بو
 

مبدئي لالفرز ال عملية خال التي لم يتم فرزهار الثماحيث يتم فرز  : سياساأللفرز ا -7
 لمنتظم.الشكل غير ات اذ أورية اعيوب تج التي بهار الثماوكذلك تفرز 
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وع من صة لكل نات خاصفات وفق شروط وموادرج إلىر الثماحيث تدرج  لتدريج :ا -8
 لعملية.الهذه  اساسألوزن ا أور الثماكهة ويعتمد حجم الفا

 
 كهة.الفائم كل نوع من مختلفة تال عيةأوخل اد :رالثماتعبئة  -9

 لمبردة.ازن المخا إلى الهارسإ أو :رالثماتسويق  -10
 

 .كيالكاولكمثرى امثل  عيالصنا اإلنضاجر لغرض الثمات قد ترسل الالحافي بعض   -11
 
 
 

 
 دسالسالفصل ا سئلةأ

 
 .كهةالفار اعد تقدير نضج ثمادد قوع -1
 .كهةالفار التي تسهل عملية جني ثمات مالالمعاشرح ا -2
 .إلنضاجادو وطرق افوكالاكي والكاولموز ار الثمعي الصنا اإلنضاجتكلم عن  -3
 ؟اهذكراكهة الفار اطرق جني ثم هي ام -4
 .عبئةلتالجني وفي بيوت اكهة بعد الفار التي تجرى لثمات العمليا ذكرا -5

 
 
 
 
 لعملياب نالجا

لخ ام... لتقليات امقص ماستخداب أوليد اسطة الجني بواطرق  إجراءبلطلبة ايقوم 
عة انمل صاعصة علمية لمارة خالطلبة بزيايقوم  ا. كمنالبستالعملية في ارسون اويم

 ص.الخا أوم العاع القطائر في العصا جاتإن أولتعليب ا أولتخليل ا أولدبس ا
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 كهةالفا أشجار إكثارلمستعملة في ا األصول       
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:

 ات.لحشراألمراض وايقارن بين االصول البذرية والخضرية من حيث النمو ومقاومة  .1
 يوضح مفهومي التوافق وعدم التوافق بين االصل والطعم . .2
 يعدد طرق االكثار الخضرية مع ذكر االمثلة. .3

 
على  األصولكهة حيث تؤثر هذه الفا أشجارإلكثار لنسبة امهمة ب األصول تعد 

 اكم اهلاستعما صل عندالحاتقلل من  أوتزيد  ألنهامختلفة  تاثيرأت المطعمة عليها األصناف
 ثارإكتشر نا العمق ، لذالخصوبة واينة ات مختلفة وفي ترب متبافاتزرع على مس نايمكن 
رق وتغير ط جاإلنتادة افي زي ايتههمأللم العاطق عديدة من المختلفة في منااألصول هذه 

 : إلىمة ابصورة ع األصولعة . وتقسم الزرا
 
ز اذور وتمتلباسطة الجنسي بواثر التكاتجة من النا األصولوهي  لبذرية :ا األصول -7-1

 لية :التات الصفاب الباغ
 ح.الرياب ثرأتت لتربة الابتة في العمر ثالنمو طويلة اتكون قوية  -1
 يروسية.الفا األمراضصة ات وخالحشراو األمراضم كثير من واتق -2
 ي.ذري قومجموع ج اكهمتالال اف نسبيالجفام وارة وتقالحرات اض درجاخفناتتحمل  -3
 حة محدودة.ابفترة قصيرة وبمس اكبيرة منه داعدأ جاتإنيمكن  -4
 

 تي:االبفتتلخص  ائهوامس أما
 .اإلثمارمرحلة  إلىلوصول افي  المطعمة عليها األصناف أخرتت -1
 لنمو.افي  نسةامتجغير  اتجة منهالنات اتالنباتكون  -2
 .األبوينت اصف اتهابه في صفاتتش ال -3
 لتركيب.التطعيم واتعرقل عملية  كاشوأقد تحتوي على  -4

 
ي وتتميز لخضرا أوجنسي لالا اإلكثارتجة من النا األصولوهي  لخضرية :ا األصول -7-2

 لية :التات الصفاب
 .ماألت اتاثية لنبالورا اتهابهة في صفاتكون مش -1
 سطحية. اجذوره نرة الالحرات اف ودرجالجفا وماتق ال -2
 .اجهاتإنية في اعن إلىج اتحت اترب جيدة وخصبة كم إلىج اتحت -3
 
 

 :لطعم او األصلفق بين التوافق وعدم التوا -7-3
Compatibility and Scion Root Stock Incompatibility 

حية الناربة من المتقات اتالنبالتركيب بين ا أولتطعيم اعملية  إجراءه عند نالوحظ     
ت انب اهمكأنوبشكل جيد  األصلولطعم اجحة وينمو كل من العملية ناتية تكون النباثية والورا
ربة ، وتوجد اقة متقعال يأ اتوجد بينه ت الاتام عند تطعيم نبالتحالاتفشل عملية  ابينم حداو

 سابعلالفصل ا
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عدة اولكن لكل ق هعالألمذكورتين التين الحافقة بين المواعدم  أوفقة الموات الات عن حادرج
 يإلتي تعود له الجنس احية امن ن امختلفة عنه ىأخرت اتات على نباتاتطعيم نبذ فيمكن اشو
لبشملة اك تطعم لسفرجل وكذلا صلألكمثرى على ا أصنافتطعم  ، فمثال األجناسمختلفة  اهأن

 حدالوالنوع اقعة تحت نفس الوا األصناف نا الزعرور، كمالسفرجل وا صلأ( على ا)ينكي دني
 الكمثرى ينجح تطعيمها أصنافليس جميع  معين فمثال صلأمع  افقهاتكون مختلفة بدرجة تو

 لاستعماب إال لسفرجلا صلأينجح تطعيمه على  ال Bartlettلصنف السفرجل فا صلأعلى 
 أصناففق ا. كذلك تختلف درجة تو اكوسيط بينهم Hardy أو  Old Homeلصنف ا

 صاجأمع  افقهاتوقل من ا ابينه ا( فيمPrunus domestica) ربياألو صاجاأل
فق لم التواهرة عدم اظ ناف الذ Prunus cerasifera var myrobalan نيروبالام

 نايجب  اتة لذوات متفاتكون بدرج األحيانمة وفي بعض اقد تكون ت ألنها أالنتدرس لحد 
مختلفة ولسنين عديدة لمعرفة  صولأعلى  اوتطعيمه األصنافهرة لجميع الظاتدرس هذه 

 فقة مؤجلة الالمواتكون عدم  ناقد يحدث ب هنألعدم وجوده ،  أو ابينه افيم مالتافق التوا
 بعد عدة سنين.إال  تظهر

 
دلة المتباقة لعالالطعم تعتمد على وجود اعلى  األصل أو األصللطعم على ا تاثيرأت نا 

عية صورة طبيب األجزاءهذه  حداعدم نمو  إلىيؤدي  ناه نا، وبدون حدوث خلل من ش ابينهم
لجنس اع ولنوامختلفين في  اناك اذإصة الجزئين وخافقة هذه بين المواولكن تظهر عدم 

 تطعيملاهر غريبة حيث تظهر على شكل تضخم فوق منطقة ات مختلفة وعلى شكل ظوابدرج
 بدرجة لىاألعلجزء اينمو  اصة عندماوخ الجزئين مع بعضهماف نمو ختالاعند  اتحته أو
لطعم اق بين فالتواوجود عدم  إلىهر عديدة تشير العكس. وتوجد ظواوب األصلمن نمو  قويا
 يلي : اهر مالظوا. ومن هذه  األصلو
 

 لطعم بدرجة كبيرة.او األصلم بين التحالافشل  -1
 سنة ثم تموت. 2-1تعيش لمدة  يإلمبكر ا شجارألاموت  -2
ي فقط امصفرة وتتس قاورالارديئة حيث تكون  شجارأللصحية لالة الحاتكون  -3

 . الخريف مبكرا
 لنمو.افي  األصلولطعم اضحة بين ات وافختالا -4
 .لنموا ء فترةاتهناحية بدء والطعم من ناو صللأللنمو ات في طبيعة افختالالا -5
 لتطعيم.اتحت منطقة  أولنمو فوق ادة ازي -6
 لمطعمة.ا األجزاءعلى شكل حلقة حول  بيوم منفصالماكلايكون  -7
 لطعم.او األصللقلف بين اتكوين طبقة من  -8
 ت.النبالذي يسبب بدوره ذبول اء اللحالخشب فقط دون ام في التحاقد يحدث  -9

 

 فقة :المواعدم  تالاح -7-4 
 فقة :المواعدم  أنواعلتمييز بين نوعين من ايمكن 

 :Located incompatibilityلمركزية  افقة المواعدم  -1
لطعم او األصلمس بين لتالافقة يعتمد على الموالة عدم اح ناحظ بلنوع يالا افي هذ 

لة احلالى هذه علتغليب التطعيم ، ويمكن امن منطقة  األصللطعم عن ال افصناحيث تتم عملية 
لة افي ح مر ذكره الطعم كماو األصل( يوضع بين Inter stockلوسيط )ا األصل ماستخداب
 . Bartlettلكمثرى صنف ا
 
 
 



 

 

 

54 

 :Translocated incompatibilityلية  اتقنالافقة المواعدم  -2
حيث يظهر  لاألولنوع افي  اكم التغلب عليهايمكن  فقة الالموالة من عدم الحاهذه  نا 
 لنوع يمثلا اهذ نالوسيط . ا األصلحتى وبوجود  األصل إلىلطعم اينتقل من  ثيرألتا ناب
ط خبوجود  لةالحا ل على هذهستدالالابلية على تجديده . ويمكن القاء وعدم اللحال نسيج حالنا

د الموال اتقناعدم  إلىلنتيجة يؤدي القلف باوجود منطقة مبقعة على  أوللون ابني 
 ل علىالستدالا لمنطقة ، ويمكنالتطعيم حيث تتجمع فوق هذه ال منطقة تية خالاربوهيدرالكا

كهة الفاف من . وعند تطعيم صنالنشالي من السفلي خالجزء اليود حيث يكون الفحص باذلك ب
 راخشب جدت إلىفقة يعود المواسبب عدم  نالجنس فالنوع وامعين مختلف عنه في  صلأعلى 

فقة الموادم عت الاعلى ح األمثلةلطعم ومن او األصللموجود بين ازم لبروتوبالاو ايلخالا
 Myrobalan B نميروبال صلأعلى  Early haleلخوخ صنف الية هو تطعيم اتقنالا

 سبب نا. ويعتقد  Marianna 2426 صلأعلى  Nonparellللوز اوكذلك تطعيم صنف 
سبب لمات يكون الالحاوفي بعض  األصل إلىمة تنتقل ادة سالطعم ينتج ما ناهرة هو الظاهذه 

 لتطعيم.افشل  إلىفيروسي يؤدي 
 
 :صولاأل إكثارطرق  -7-5

 Sexual Propagation (لبذوراسطة ابو ): لجنسيةالطريقة ا – الأو 
 اعليه جريتأ اذإ إال تنبت ة اليلنفضاكهة الفا أشجارفة لمعظم الجالغة والبالبذور ا نا 

لبذور ا تعريض يإ Stratificationرد البالكمر ا أولتنضيد ا ات ومنهالعمليابعض 
عمل لشكل ، حيث تافي  اسبة كمارة منخفضة تحت ظروف رطوبة منات حرادرج إلى

 واعاألنظم لمثلى لمعارة الحرادرجة  نالسكون وامن طور  جنةاأللبرودة على تحرير ا
 األصنافو لبذورا أنواعف ختالالتنضيد تختلف باوفترة  سيليزية10) -(4بين  وحاتتر
 : دناهألجدول افي  اكم
 

 لبذور ا لسكون فيازمة لكسر لالارة الحرالتنضيد ودرجة افترة يبين    1-7  جدول
 

 (سيليزيةرة )الحرادرجة  ليومالتنضيد بافترة  لنوعا

 5-4 100-30 حالتفا

 10-4 110-15 لكمثرىا

 5 60-14 لمشمشا

 5-1 120-60 لكرزا

 7-4 100-35 لخوخا

 5-4 180-80 صاجالا

 7 30-20 للوزا

 5-1 150-60 ءالكستنا

 5-4 50-30 ناكلبيا

 7-5 120-30 لجوزا

 5 150-60 لعنبا

 10 90-60 كيالكا

                           
 

 اهأنزمة للتنضيد حيث لالالمدة ايقلل من  ايكيناكلصلب مياربي ادوكنالاف لغالا لةازا نا    
عة للنمو ناد ماوكذلك تحتوي على مو اإلنباتعملية  قةاعإللبذور تعمل على  األخرى غلفةاألو



 

 

 

55 

لبذور اهو غسل  اإلنباتلتي تسهل عملية ا األخرىت مالالمعا. ومن اإلنباتلبذور من اتمنع 
 عة للنمو. نالماد المواري للتخلص من الجاء الماب

                     
               

ثل لنمو مات اممنظ ماستخداب أولخشن الرمل اب ادعكه أولصلب اف لغالالعمل على تخديش ا أو
 لبذور.الكسر سكون  3GA نلجبريليامض اح
 
 Asexualلخضرية الطريقة ا – انياث

Propagation: يلي : اوتضم م 
 :Cuttingsلعقل( ا) األقالم -1
بهذه  اهإكثاريمكن كهة الفا أنواعبعض  نا
فصل  أثناء األغصانلعقل من الطريقة حيث تؤخذ ا
 امينهأتلربيع بعد المشتل في اء وتزرع في الشتا

 لجذور . اعلى تكوين  التشجيعه
 

 االقالملعنب با إكثار  1-7 شكل      
 .IBA سدرك ادول بيوتينالامض النمو مثل حات ات بمنظممالالمعابعض  اوقد تجرى عليه

 لصوأوبعض  يانامار األجاصلسفرجل الكمثرى واح والتفا صولأبعض  إكثارويمكن 
                               لطريقة .ابهذه ت الحمضيا
                     

ي ف مألمشتل ا عة هل هي فيالزراف طريقة ختالاوب األنواعف ختالالعقلة بايختلف طول      
لتي تغرس ا ماإسم .  30)-(25 المشتل يكون طولهالتي تغرس بالعقل المستديم ففي ا ناكلما

ستوي من لعقلة تحت برعم قطع ما( سم وتقطع 60-50) المستديم يكون طولها ناكلمافي 
 نوع.لاعم حسب اث برئل وقد تحتوي على ثالاسم قطع م 3فة اوفوق برعم بمس سفلاأل
 
 :Layeringلترقيد  ا -2
سطة ات جديدة بوشتال جاتإنهو  

ومن ثم  ماألت المتصلة بنبا انلسيقاتجذير 
لتطعيم ابصورة مستقلة و اوزرعه افصله
في  اكم الترقيد طبيعيا. وقد يحدث اعليه

لتي تنتج ا األخرى األنواعلعنب وبعض ا
سطح  امستهت طويلة حيث عند مالانمو

 ائمة تصبح لهلمالالرطوبة التربة وتوفر ا
لمنطقة الجذور من تلك القدرة على تكوين ا

 لطرفي .الترقيد النوع با ا، ويسمى هذ
 لتليالترقيد الترقيد كامن  أنواعك عدة اوهن

 لترقيدانب بلعا إكثار  2-7 شكل             ح المقصرة للتفا األصوللذي يستخدم مع او
 .اوغيره

   
 :Tissue culture  األنسجةعة ازر -3
لمعقمة وقد اصة والخات المختبرافي  األصول إكثارلطريقة حديثة تستخدم في اهذه  نا 
لخوخ ، حيث يؤخذ جزء صغير من او صاجاأل صولوأالنخيل  إكثارح في استخدمت بنجا
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 إلىلذي ينقل ا األصلت لينتج اعمليص وتجرى عليه عدة ائي خالنسيج ويوضع في وسط غذا
 .ئمالدا ناكلمافي يغرس  ناقبل  لخشبيةالظلة ا إلىجية ثم ابيوت زج

 
 
 
 

 بعالسالفصل ا أسئلة
 

 .كهةالفا شجارأللبذرية ا األصولت اصفامو ذكرا -1
 . كهةالفا شجارأللخضرية ا األصولت اصفامو ذكرا -2
 . كهةالفا شجارأللطعم او األصلفقة بين الموافقة وعدم الموات الابين ح -3
 . كهةالفا شجارأل صولألا إكثارعدد طرق  -4

 
 
 
 
 لعملياب نالجا

 أوعة الزرارة الوزبعة التاصة الخامة والعاتل المشا إلىرة الطلبة بزيايقوم 
فق التوات عدم الالطلبة على حاويطلع  ت،افظالمحاعية في الزرائر الدوا أو دابغد أمانة
ي منطقة وجود عقدة ف أولطعم ا أو صلألالطلبة تضخم اهد اويش األصلولطعم ابين 

 لتطعيم .ا
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 ةلفاكهارمونات النباتية ومنظمات النمو في أشجار والهستخدام إ

 

 على : ادرالب قالطالفصل يكون ا اسة هذاء من دراتهنالابعد 

 كهة.افلا أشجارلنمو على ات امنظم ماستخدال ديةاقتصالا األهميةلتعرف على ا .1

 تية .النبات ارمونولهالنمو وات امنظم ماستخدايميز بين  إن .2

  وكسر طور لعقلاعية مثل تجذير الزرات العملياتية في النبات ارمونولها ماستخدا .3

 كهة .الفار السكون في بذور ثما

لنمو ات امنظمب املتهات بعد معالنبالتي تحصل على الفسيولوجية ا تاثيرألتاحظة مال .4

 .أخرى تأثيرات إي أو رالثمادة حجم الخضري ، وزيالنمو ادة امثل زي

 
 :plant hormonesتية النبات ارمونولها -8-1
  

ت العمليافي  ؤثرت بتركيز قليل تالنبا ات نمو ينتجهاتية هي منظمالنبات ارمونولها     
ن مبد ال رثيألتا اذولكي تحدث ه اتحويره أو اتثبيطه أو ابتنشيطه إمات النبالفسيولوجية في ا
كوين ت إلى امو خضريين إنمن  لبرعم بدالامثل دفع  اثيرهأت ناكم إلى ائهابن ناكمن م الهاتقنا

 صل وتحسين نوعه.الحادة ازهرية وكذلك زي دئامب
 
  Growth regulatorsلنمو ات امنظم -8-2
ت امليلعاثر في ئية وبتركيز قليل تؤالغذاصر العناغير  من اعيات عضوية مخلقة صنامركب   
 ثحداإلت اتالنبا مصنعة تستخدم على أوت طبيعية امركب اهأنبتعرف  أوت اتالفسيولوجية للنبا

 . صل مثالالحادة ات كزيالتغيرابعض 
 
 تية :النبات ارمونولهاتقسيم  -8-3

ة دالماط في اشن يإد مثبطة  ويستدل على اد منشطة وموامو إلىلهرمونية اد المواتقسم     

لة  استطالاوم اقسنالات تحدث المنشطا, ف ايلخالالة استطام واقسناعلى عمليتي  اثيرهأتر اختباب
ت امونرولها يمكن تقسيم يإلة استطالام واقسنالات تعيق عمليتي المثبطاو امع اهمكال أو
 : إلىتية النبا
 

 وتشمل: -:  Growth promoter لمنشطة للنمواد الموا -1
 تانينيالسيتوكاو  Gibberellinsت الينيلجبراو Auxins تاوكسينالا                
                Cytokininis  .  

 

 ثامنلالفصل ا
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  Growth inhibitor لنموات امثبط -2
 لينيثالاو نبسيسيالامض اح وتشمل: 

 كيز معينة تحدثارتية تعمل في حدود تالنبات ارمونولهالنمو وات امن منظم كال إن          
 فسيولوجيلالتركيز التركيز مصطلح ا اونطلق على هذ اهرة مالفسيولوجي في ظا اثيرهأت

Physiological concentration  التركيز عن طريق ما اهذ إلىلوصول اويمكن 
 لذي يحدثالتركيز ادة لمعرفة الماتي حيث تجرب النبالحيوي للهرمون ار اختبالايعرف ب

 ابتهاجستاسة في ات حساتاعلى نب Biological testلخلوية الة استطالا أوم اقسنالا
ي لذا نالشوفا درةالة غمد باستطا أوء احننار اختبامثبط مثل  أومنشط  ناكء اللهرمون سو
يعمل . و اغيرهت والينيلجبرار اختبلقزمية الالذرة الة استطار اختباو وكسينالايجري على 

 .ائيامدة كيالمالذي يحدد تركيب ا ئيالكيميار اختبالاب ناج إلىحيوي لار اختبالا
  

 :لمنشطة للنمو اد الموا  أوال -8-3-1 
        

  Auxins  تاوكسينالا-1 
دول نا إنف اكتشابعد      

هو   IAAلخليك امض اح
لطبيعي فــــــي ا وكسينالا
 م ات ويوجد له نظــــــالنبا
ء البنـــ ايلخالافي  زيميإن
وله  ـةجالحالمزيد منه عند ا

د اير الهدمه عند م أخرم انظ
 عارتفالتخلص منـــــــه كا

زم في لالالحد اتركيزه عند 
 ت، النبا

 وكسينالاملة بالمعايجة لبذور نتار رقي عديمة اثم  1-8 شكل                                    
         

ثل ملحيوي ا يرثألتائية وله نفس الكيمياحية النابهة له من ات عديدة مشاكتشفت مركباو   
 يروفيك .البامض ادول حنالبيوتريك و امض اح دولأن
 

 ضاحمأون تك ذإدول نالالتركيب عن اتختلف في  اعية فمعظمهالصنا تاوكسينالا أما    
 اوغيرهD,NAA-2,4  اومنه وكسينالارموني يشبه ولها اثيرهأتلين لكن انفثوافينوكس 

 اهثر علييؤ زيمينإم الطبيعية بسبب عدم توفر نظا  تاوكسينالارنة بامق اثيرهأتوتتميز بقوة 
لعضوية ادة المالة على للدال وكسينالاويستعمل بطيء. ات حيث يكون هدمهالنباخل الهدم داب
 إنرح قتات وقد اتاكيز ضئيلة للنبابتر عطيتأ اذإلطولي المحور النمو على طول التي تزيد ا
ني ميالا مضالحامل غني بالحا اهذ نامل بروتيني واسطة حابو ازملبالال ينتقل خال وكسينالا
 لبرولين.الحلقي ا
 

 -: تاوكسينالا ماستخدا

 ر.الثمادة عقد افي زي NAA لين مثل اثلنتفا ضاحمأستخدمت ا .1

ة حدالوالفلقة ات ائش من ذوات حشاكمبيد  D-4 ,2لفينوكس ا ضاحمأستخدمت ا .2

دة الفينوكس في زيا الفلقتين وكذلك يستخدم هذات اذ األوراقمية مع عريضة النا
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 .رالثماتحور للنمو وفي نضج  إحداثر وفي الثمار وخف والثماعقد 

ذير في عملية تج IBAلبيوتريك  ادول حمض نادول مثل نالا ضاحمأ ماستخدا .3

 لعقل .ا

 ي .لرقار افي ثم البذور كمار عديمة اثم جاتإنفي  تاوكسينالا ماستخدا .4

 املتهامع لمشمش عندالكمثرى والتين واكهة مثل الفار التبكير في نضج ثما     .5

  .ملةالمعار الثما سجةأنفي  ثلينالا جاتإندة ابسبب زيT-2,4,5 بـــ

 :Gibberellinsت الينيلجبرا-2

ثير من لكا تؤثر على ات كماتالنباتية  تعمل على تنظيم نمو ات نبارمونوهي ه       

 ير   .لتزهات ،السبا، طول فترة  اإلنباتق ، سرعة السالمختلفة مثل طول النمو ات اعملي

 نا Kurosawaحظ ال اعندم 1929م اع ناباليال مرة في ولجبرلين الاكتشف ا     
يجة د نتالرقايسبب له  الرزت اتاينمو مع نب ناكلذي ا Gibberella fujikuraفطر

عزل  تم نا ىإلت غير معروفة ناك تازافرإينتجه من  ادي لماه بشكل غير عنالة سيقاستطال
لذي او  GAمز لهرمون را الهذ عطتألزهرية وقد ات اتالنباوجوده في  ايضألجبرلين .وثبت ا
 حداثإفي  اثيرهأتوضح  أذ لعديد منه اف اكتشال ا. نظر  DA3,GA2,GA1 امارقأ عطىأ
 ثيرهأت ناكم لىإئه ابن ناكلجبرلين من ما. ينتقل  GA3هو  اشيوع اهأكثرو ايلخالالة استطا
رة اصلعال اقتناله بسرعة اتقنات ويرتبط في اهاتجالابه وهو يتحرك في جميع  دةاستفالاو
 .له اتقناء هي وسيلة اللحا سجةأن تعدت وعلى ذلك النباضجة في النا
 
 -: تالينيلجبرا ماستخدا

مه اتظناو اإلنباتيزيد من نسبة  اجة للتنضيد ممالحالفسيولوجي دون البذرة اكسر سكون  - 1

 ر مدته .اختصاو

 أوع اــــــــرتبالاتخفيض مدة  -2 

 .اماتم اتعويضه

عم البراتنشيط نمو  -3  

ل كسر سكون ة من خالـــكنالسا

حديثة  اطالبطات ام درنـــــــعابر

 قيد اعنت وحجم الحبادة عدد ازي 2-8شكل                                  ج.ـــــــلنضا

 لجبريليكامض احلعنب بات العنب عند رش شجيرا                                          

 

في  اولي وخصوصلطاري ــــــــلخضالنمو ايزيد من  امم ايلخالالة استطام واقسناتنشيط  -4

    ة .ــــلزينات اتالورقية ونبالخضر ات اــــــتانب

 لكمثرى .اح والتفالمشمش والخوخ وافي  ار بكرية كماتكوين ثم -5

http://5e.plantphys.net/image.php?id=452
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 لعنب .ات امل حبادة طول حازي إلى فةاضإلعنب ات اعف من حجم حبايض -6

 امكق طويلة يسمح لفترة تسوي الشيخوخة ممار وحدوث الثمانمو ونضج  لاكتمايؤخر في  -7

 لمشمش.الموز وافي 

ملة المعاتسرع  -8

لين من وصول يلجبراب

لزهري اور ـــــت للطالنبا

 ارباإلثم سراعاإلومن ثم 

لموز ات اتافي نب اخصوص

 لخرشوف.او

ض ــلمبكر لبعااإلزهار  -9

في  ابه كم ملةالمعات اتالنبا

  ح .التفار الين على حجم ثميلجبراثير نوعين من ات 3-8شكل                      لبصل. ات انب

 :   Cytokininsت    اينيايتوكالسا  -3

ي يستخدم كبيئة لذالهند واللبني لجوز ائل السافي  1941م اينين في عاكيتوالساكتشف ا      

دة ام وهي تاوكسينالالنمو وليست من ادة منشطة من ايحتوي على م ذإ األنسجةلنمو 

 ة للجذورميالنا لقممايتوكينين في الساء الجزر  يتم بنالخلوي لنسيج جذر ام اقسنمنشطة لال

ن ينيايتوكالسالى ت ويطلق عالفسيولوجية للنبات العمليالخشب ليؤثر في ال خال الهاتقناويتم 

 إلىؤدي ر ويالثما وا قاورالاقط الشيخوخة ويمنع تساب حيث يؤخر حدوث الشبارمون وه

ة لالداية لحيوات اراختبالا أحدكر اصفرالالكلوروفيل ولذلك يستعمل في منع البروتين واء ابن

ب لعناح والتفاثل مقية بعد ذلك الرات اتالنبايتوكينين في كثير من الساعليه .وقد ثبت وجود 

 .اطه وغيرهالطماو

 -ت:اينينالسيتوكا ماستخدا

, ملةالمعا قاورالاحة الكلوروفيل في مساظ باحتفالا إلىينين ايتوكالساملة بالمعاتؤدي  .1

 .ايلخالام اقسناؤثر على تو اكم

 جذور .لاعد على تكوين ايس ابه.ممملة المعالعقل .الوس على الكاتكوين نسيج  .2

عم البراجيع نمو ت ويستخدم في تشاتالنبالقمية.لمعظم ادة السياهرة اظ ثيرأتلحد من ا .3

 .بيةنالجا

 أو فاقيإ إلىيؤدي  الشيخوخة مماص بالخا زيمياألنط النشايثبط عمل  أويمنع  .4

 لموت.التحلل وات اعملي خيرأت

ية برودة اعدم كفلة افي ح قاورالاقطة امتسكهة الفا أشجارحة في الراطور  ءاهإن .5

 لخوخ .ا أشجارفي  اعم كمالبراسكون  ء لكسر الشتا
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 لتين .اح والتفار في الثمادة عقد ازي .6

 جو.نالماثل مكهة الفار اثم أنواعبدون بذور( في بعض  يألعقد )ار بكرية اثم جاتإن .7

 :للنمو لمثبطةاد الموا  انياث -8-3-2

 -:Abscisic acidبسيسيك الامض اح -1

 1963م اكتشف في عالنمو. والغة البا األوراقو األنسجةلحمض في ا اء هذايتم بن  

دة  القطن وسميت بمادة معيقة للنمو في لوز اعلى م ونآخرو Okumaحصل   اعندم

في لورقٍة. وال في عنق افصنانقطة  إحداثفي  اثيرهأتمن  اسمها أخذتبسيسين ، وقد الا

 بسيسيك .الامض ادة بحالماسميت هذه  1968م اع

ة لاستطام واقسنات يمنع النبالمخلق بالطبيعي ا لهرمونامض بصفته الحا اط هذانش نا    

 نحو ةاألنسجينين ويدفع ايتوكالسالين ويلجبراو وكسينالاط اويوقف نش  ايلخالا

 لشيخوخة.ا

 : لينيثالا -2

 سجةنأرج المخلقة خا( Growth Retardent) عية الصنالنمو ات اعن معيق أما     

ت امن معيق ةئياكيميلتعرف على  مجموعة اتم  1949م ا، ففي ع ات فقد ظهرت مبكرالنبا

ف لمعروالنمو اظهر معيق  1955م ات ، وفي عاربمامينوكامركب   النمو ومنها

ع للنمو نالما ثيرهأبتلمعروف السيكوسيل النمو اظهر معيق  1960م الفوسفون وفي عاب

 صل.الحاكمية ور الثمالخضري ويزيد من عقد النمو الذي يقلل من قوة الكلنز اثم  لطوليا

 -:تارمونولفسيولوجية للها تاثيرألتا -8-4

ون رمون هم كثرألتي بمفرده بل  تكون انتيجة لهرمون نبلتطور النمو واهر اظو      

 ة معينةلوجيهرة فسيواظ إحداثلعمل وحده في اتي باون نبينفرد هرم  منشط ومثبط ، فال

 وكسينالا ينين لكن في وجود كل منالسيتوكايلزمه هرمون  ايلخالام اقسنا ، فمثال

ن زالتوا د بهلذي يقصات  ،  وارمونولتعددي للهام النظايعرف ب اك مالين ، وهنيلجبراو

ون رمورج بهالخاملة من المعات ، حيث تؤثر النباعلى  اثيرهأوتت ارمونولهافي مستوى 

لي التاوب ت منشطة ومثبطةارمونومن ه اخلية ببعضهالدات ارمونولهاقة معين على عال

 اخليات دامونرولهات هذه اتية بفعل مستويالنبالفسولوجية ا تاثيرألتا ايكون محصلة هذ

 . ابعضه اقتهوعال

 :خلية الدات ارمونولهات ات على مستويالهرمونا فةاضإ ثيرأت -8-5

 :خلي الدا وكسينالات على مستوى الهرمونا فةاضإ ثيرأت -8-5-1

مض على تثبيط الحاحيث يعمل  وكسينالابسيسيك يثبط من فعل الامض اح فةاضإ نا    

ه يعمل على ناينين فايتوكالسا فةاضإ إماتية. النبا األنسجةدة تحطمه في اوزي احيوي جهاتإن

ينين في ايتوكالسا فةاضإدور  اتية وقد يفسر هذالنبا األنسجةفي  وكسينالاتنشيط مستوى 
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ينين على ايتوكالساوكذلك يعمل  وكسينالالمنخفض من المستوى ات ات ذاتالنمو للنباتشجيع 

له دور في  نافقد ثبت بلين يلجبرامض النسبة لحا. وبوكسينالا كسدةأ تازيمأنتثبيط فعل 

 أمات تحطمه. الحيوي وخفض مستوياءه ادة بناعن طريق زي وكسينالات ادة مستويازي

صه امتصاحيث يقلل من  وكسينالار اتشناص وامتصاه يحور من  تمثيل نافقد وجد  ثلينالا

 بية.نالجالحركة ا أولقطبي اله اتقناه يؤثر في عملية نا اوتخليقه كم

 خلي:الدالين يلجبرات على مستوى ارمونولها فةاضإ ثيرأت -8-5-2

 اسيك كمبسيالامض املة بحالمعاعند لين يلجبرامض اص وتمثيل حامتصا نانقصلوحظ     
 ملةالمعا امبينلين يلجبرامن  طئةاوت اوجود مستوي إلىؤدي ت ثلينالاملة بالمعا ناوجد 

 يإع تمن اهنأوجد  ت فقداينينايتوكالنسبة للساب إما.ايضألجبرلين اتزيد من محتوى  وكسينالاب
 .نلييلجبرا ءالحيوية لبنات المثبطاتوقف فعل  اهإن اكملين يلجبرامض ال لمحتوى حاختزا

 خلي:الدا لينيثالات على مستوى ارمونولها فةاضإ ثيرأت -8-5-3  

 جاتإنيزيد من يشجع ولي ابتركيز ع وكسينالا فةاضإ نات اسالدرالعديد من القد بينت      

 ماأ. وكسينالا كسدةأتج عن ان ثيرأته نايعتقد  ناك اشر وليس كمامب ثيرأتوهو  لينيثالا

فض لمنخالتركيز ا ماستخدا ناو لينيثالا جاتإن تقليلل في افع ناكه ناوجد  نلجبريليامض اح

 .لينيثالا جاتإنبسيسيك فهو ينشط من الامض امن ح

 بسيسيك:الامض ات على مستوى حارمونولها فةاضإ ثيرأت -8-5-4 

لين يلجبرا اأمت. النبابسيسيك في الامض المستوى ح اتنظيمي اكسين دورولال نالوحظ     

 تعد لينيثالاة داحيث زي جهاتإنينشط من  لينيثالا ناه يثبط من تخليقه وتجمعه في حين ناف

 لشيخوخة.احل امر لىأو

 خلي:الداينين ايتوكالسات على مستوى ارمونولها فةاضإ ثيرأت -8-5-5

 ناوينين ايتوكالسا جاتإنوقف عملية  إلىت يؤدي النبا إلى نلييلجبرامض اح فةاضإ نا     

د ينين فيه وقايتوكالسادة تخليق ازي إلىت يؤدي النبا إلىيكوسيل السالنمو امعيق  فةاضإ

ثبط ي وكسينالا نات.ووجد النبالين في يلجبرايكوسيل في تثبيط عمل السادور  إلى ايرجع هذ

ته اويدة مستايلين وزيلجبرادوره في تشجيع  إلىلسبب في ذلك اكينين ويرجع يتوالسامن فعل 

وخفض  ينينايتوكاسلاتثبيط نقل  إلىين يؤدي يلثالاد بين اتحالا نا ايضأوجد  ات. كمالنبافي 

 لقمة. اه اتجاحركته ب
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 منالثالفصل ا أسئلة

 
 

 لنمو؟ات اتية ومنظمالنبات ارمونولهالفرق بين  ام .1

ت الينيلجبراكمثبط للنمو وبسيسيك الامض اقة بين عمل حلعالاهي  ام .2

 د منشطة للنمو؟اكمو تاوكسينالات واينيايتوكالساو

 كهة ؟الفا أشجارعلى  تاوكسينالا تامستخداا  هي ام .3

 لينيثالاو وكسينالات ات على مستويالهرمونا فةاضإ ثيرأتر اختصاشرح  با .4

 .خليةالدالين يلجبراو

 ة ؟كهالفا  أشجارعلى  اتهاهي تطبيق ات ؟ ومالينيلجبرالمقصود با ام .5
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 كهةالفاتين ابس وإنشاءتخطيط                 
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:

 بساتين الفاكهة مع ذكر خصائص كل مرحلة منها. مراحل أنشاءيعدد  .1
مكان ي الفيعدد أهم الشروط الواجب توفرها عند أنتخاب أشجار الفاكهة لزراعتها  .2

 الدائم.
ن ممساحة معينة  المطلوب زراعتها فيفاكهة الأشجار  يتمكن من حساب عدد  .3

 االرض. 
 
 مراحل  انشاء بساتين الفاكهة  -9-1
 : اتين همالبسا ءاشإنبلبدء اعند  احظتهيجب مال نامرحلت كاهن
 

 لتخطيط اسة والدرامرحلة : أوال
 

 اتين فيهابسلا ءاشإند المراقع المواسة مستفيضة للمنطقة واك دراتكون هن نايجب       
تربة لاخصوبة  ومدى اعتهاد زرالمراكهة الفا نواعألخية المنالظروف ائمة وذلك من حيث مال

 نا يجب الري كماه ات وكذلك مدى توفير مصدر ميصالالمواومدى توفر طرق  اونوعه
 لمشروع .اح انجألجل لمهمة اط النقالمرحلة بعض اتتضمن هذه 

 ته .ناوصي نالبستا ءاشإنفي للصرف على الكال الما سأرتوفر  -أ

 اتوفير م ر وسهولةالثماتسويق  ألجلت صالالموامن طرق  اقريب نالبستايكون موقع   -ب

 . األخرىت الخدماو األسمدةوعية الزرا تالاآلمن  نالبستاجه اتحت

عة ازرجل ألوذلك  اووقت حدوثه اههاتجالشديدة واح المنطقة للريامعرفة مدى تعرض  -ج

ر الثماب اهلتي تلحقا األضرارو األفرعتقليل تكسر  أوئمة لمنع لمالاح الريات امصد

ن متج الناي ئالمازن التوال ختالاعن  التي تنشالفسيولوجية ا األضراروكذلك لتقليل 

 لنتح .ادة سرعة عملية ازي

 عاألنواد تحديألجل ره اووقت حدوثه وتكر تاداجمناأل أولمنطقة للصقيع امدى تعرض  -د

 صة .الخالظروف اتحت هذه  اعتهالتي يمكن زرا

ديد كهة وذلك لتحالفا أشجارلتي تصيب ات الحشرا أو األمراضلتعرف على بعض ا -ه

ة عازرح النج امحدد مالات عالحشراو األمراضت هذه ناك اذإو امسبق افحتهاطرق مك

 . نالبستا ءاشإنبم القياكهة وجب عدم الفا أشجار

 حمالاأللية من الخالمزيجية التربة اكهة هي الفا أشجارعة جميع ائمة لزرلمالالتربة ا نا -و

م عن سطح 2-1,5يقل عن  ال رضياألء المايكون مستوى  نالصرف ويفضل الجيدة او

 ءاشإند المراتربة لا تالصف اعتهاد زرالمراكهة الفا أشجار أنواعلتربة . ويفضل تحديد ا

 التي يكون نموهااألصول لمطعمة عن ا األصناف إيجادوذلك عن طريق  اعليه نالبستا

 تاسعلالفصل ا
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لتي تنمو وتنتج بصورة ا األنواعر بعض اختيا أولتربة افي مثل هذه  اجيد اجهاتإنو

 . اجيدة فيه

 لري.اء اسبة من مات مناكمي توفر -ز

 
 نوعين : إلىكهة الفاتين اتقسم بس -9-1-1 
 
 صة:اختين ابس (1

هة وتكون كالفا أشجاركثيرة ومتنوعة من  أصنافصغيرة وتحتوي على  احتهاتكون مس     
 لمنزل .ائق تحيط بادة على شكل حداع
 رية :اتين تجا( بس2

بقة الساوط لشرا اتتوفر به ناقليلة ويجب  أصنافكبيرة وتحتوي على  احتهاتكون مس     
 لذكر.ا

 

 -: ناسبة للبستالمناكهة الفا أصنافو أنواعر اختيا
 : ناتلبساعة في اكهة للزرالفا أشجارب اتخناعند  تيةاآللشروط ايجب توفر       
بة( لتراف لجوية وظروالظروف البيئية للمنطقة )ائمة للظروف مال شجارألاتكون  نا (1

ء ضرورية الشتا أثناء( مº 7-5)إلىرة الحرادرجة  التي تنخفض بهالفترة ا ناحيث 

 .(لخوخ ...الكمثرى واح والتفالنفضية ) اكهة الفا أشجارعم احة لبرالرالكسر طور 

كهة الفا أشجار أنواعئمة لمعظم لظروف غير مالاهذه  ناحظ نال ىأخرومن جهة 

زهير لتاترة ف أثناءرة الحراودرجة  اوكميته األمطارلخضرة كموعد حدوث المستديمة ا

 ة .كهالفا أشجارعة اح وزرالتي تؤثر على نجا األخرىمل العوامن  التلقيح وغيرهاو

 يكون انهم اقسم ناكهة حيث الفا أنواعبعض  صنافأللنسبة التلقيح باحظة يجب مال (2

لقحة م شجارأ إلىج اولذلك تحت اتياتكون عقيمة ذ األخرلقسم او اتياذ التلقيح فيها

قة لطريا ألجل إيجادية البدامنذ  اويجب معرفته النقطة مهمة جدات( وهذه ا)ملقح

 . نالبستات في الملقحاعة المفضلة لزرا

لفة لمختا راضاألمولحشرية ا باآلفات بةاصلإل امتهواز بمقالتي تمتا األصنافر اختيا (3

 . ابه بةاصاإلتكون قليلة  ناو

فضل وي جهاتإنرة اوغز ارهاز بجودة ثماتمت اريامشهورة تج األصنافتكون  نا (4

فترة ل كهةالفابلسوق ا دامدألجل إوذلك  امختلفة في موعد نضجه فاصنأعة ازر

 اتهعاد زرارلماكهة الفا أنواععي تقليل اوير ادي جيداقتصالالمردود اطويلة ويكون 

 .ت النفقالخدمة وتوفير ات اعملي انتقإحتى يمكن 

 أو ةهليأتكون  نا إمادر المصادة ات من مصدر يعتمد عليه وعلشتالاتؤخذ  نا (5

 . األفضلهي  األخيرةوحكومية 

 -: شجارألا دابعأتحديد  -9-1-2

 
  -وهي : اعتهاد زرالمرا شجارألات افامل تحدد مساك عدة عواهن

  اوعمره شجارألاحجم  -1

 طولية( أوبية , نائمة , مفترشة , متفرعة , جا)ق شجارألاطبيعة نمو  -2
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 لمتبعة التربية اطريقة  -3

 لتربة اخصوبة  -4

 ح الريارة والحرات ادرجصة الجو وخالة اح -5

 
كبر نمو الى عسبة للحصول امن سغر دابعأعلى  نالبستاكهة في الفا أشجاردة تزرع اوع     

ك ة ومعنى ذلسبالمنا دابعاألكبر من ا دابعأعة على الزرالة امحصول , وفي ح فرأووخضري 
فتكون  صغيرة سغر دابعأ لاستعمالة افي ح إمائدة ابدون ف األرضع جزء كبير من اضي

  -عن ذلك : اوينشحمة امتز شجارألا
 

 ء فيالماوئية الغذاصر العنالجذور على افس الثمري وذلك لتنالخضري والنمو اضعف  -1

ي لذاو شجارأللخضرية لالمجموعة احم اتز عن ،فضالاألرضحة محصورة من اسم

جة  لنتيا لضوئي وتكونالتمثيل اتقليل عملية  ليالتابو قاورالاتسبب عنه تضليل ي

 لمحصول .ار وقلة الثما ءةارد

ثة اوحر لتقليماو تافاآلمة وار ومقالثماف طعية كقالزرات العمليا إجراءصعوبة  -2

 لتربة .اوتنعيم 

تدعو  اوفلك ظراهن ولكنحم . التزابسبب  األمراضولحشرية ا تافاآلر اتشناسهولة  -3

  -ت هي :الالحاهذه  هماربة بدون ضرر وات متقافاكهة على مسالفا أشجارغرس  إلى

س على لحجم وتغرامقصرة تكون صغيرة  صولألمطعمة على اكهة الفا أشجار (1

 صولألى لمطعم عال البرتقالسفرجل والمطعمة على ا ىلكمثراربة مثل ات متقافامس

 مقصرة . صولألمطعم على اح التفا أو رنجالنا

 على اعدهايس شجارألارب اتق نارة حيث الحراطق شديدة المغروسة في منا شجارألا  (2

 رة .الحرادرجة  عارتفر الالضا ثيرألتامة وامق

لعقل اة ولصغيرات انالسرطا التي تؤخذ منها يإلخضري اثر المخصصة للتكا شجارألا (3

 . تامهاألتين الطعوم وهي تدعى ببساو

 .لتين الخوخ والة افي ح العمر كماقصيرة  شجارألا (4

 . شجارألاحم اشديد لمنع تزلعنب حيث يجري تقليم الة تربية افي ح (5

كهة الفاع لغرس كبيرة ونوا دابعأت ناك اذإ نالبستا ءاشإنمن  لىاألولسنين افي  (6

عة ابزر األرضمن  دةاستفالالزيتون فيمكن افي  اكم اإلثمارفي  أخريتلمزروعة ا

 .شجارألاحم اعند تز التهازإيمكن  اإلثمارمؤقتة سريعة  أشجار

 
 لخدمة التنفيذ وامرحلة :  انياث 

 
من ثم و نالبستاة وتخطيط ثة وتنعم وتسويامن حراألرض  داعدإت اوتشمل عملي     

 .اخدمته لاعمأر في استمرالاسبة وامن دابعأت على لشتالا سحفر وغر
 
 ر: الشجام غرس انظ -9-2 

 
 .دية العاعية الربالطريقة ا -1
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ي ار فوتغرس األشجحيث تقسم األرض الى اشكال رباعية ) مربعات او مستطيالت( 

ن سوء كا شجاركل زاوية قائمة من زوايا المربع او المستطيل . وال تختلف زراعة اال

الخير افي  الشكل مربعا ام مستطيال عدا ان المسافات المتروكة بين صفوف االشجار

 ال تتساوى مع المسافت التي بين االشجار داخل الصف الواحد.

ن لخدمة مات اها وسهولة استخدام المكائن في عمليوتمتاز هذه الطريقة بسهولة تنفيذ

 دون ان تتسبب في اضرار أل فرع االشجار او جذورها .

 قانونعند زراعة البستان بنظام الغرس الرباعي بالويمكن حساب عدد االشجار 

 االتي:

 1+عدد االشجار =مساحة البستان /مساحة الغرس + عدد األشجار في ظلعين متعامدين 

 مثال :

 100))حسب عدد اشجار االجاص المطلوب زراعتها في حقل مستطيل الشكل طوله أ 

سافة متر والم 5) )متر ، المسافة المطلوبة بين شجرة وأخرى (50)متر وعرضه 

 متر .  10))بين الصفوف 

  الحل :

 1+عدد االشجار =مساحة البستان /مساحة الغرس + عدد األشجار في ظلعين متعامدين 

 1( +100/10( +)50/5( +)10×5)/5000)عدد االشجار = 

 1+10+10+100عدد االشجار =

 121عدد االشجار = 

 .ديةالعاسية الخمالطريقة ا -2

 نطقةوهي تماثل الطريقة الرتاعية العادية مع غرس شجرة خامسة  مؤقتة في م

دد عكون تقاطع اقطار المربع او المستطيل ، والتي يمكن ازالتها مستقبال ، وي

 من الطريقة الرباعية. (%(85االشجار بأستعمال هذه الطريقة أكثر ب 

 .ت(المثلثاسية ) طريقة السدالطريقة ا -3

ون هذه الطريقة على أبعاد متساوية من بعضها البعض وتكتكون االشجار في 

 من حصوالاالشجار شكال سداسيا منتظما ، ويمتاز هذا النظام بان أشجاره أكثر م

ة ت الخدمملياالنظامين السابقين أال  ان من عيوبه صعوبة التنفيذ وصعوبة  اجراء ع

            .بواسط المكائن 
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 :العوامل التي تتوقف عليها طريقة أختيار نظام الغرس -9-3    
 :األرضشكل  -1

 أشجارب اد غرسهالمرااألرض قطعة  ليهإلذي تميل الهندسي الشكل اويقصد     
يسهل  ضياراألوهذه  امدة على بعضهامتع اعهظالأتكون  ضياراألكهة فبعض الفا

م اظني اماستخدايسهل  ضياراألمستطيلة وفي هذه  أوقطع مربعة  إلى اتقسيمه
 إما اوعشي اهأكثرولطرق ا سهلأعية فهي الربالطريقة ا لاستعماغرس ولكن يفضل 

 عاتبإل دة يفضاع ضياراألمدة في هذه اغير متع اعهضالألتي تكون ا ضياراألفي 
 . عضالاألزي اطريقة متو

 مؤقتة . أشجارعة الرغبة في زرا -2

ي وفرض األمن  ايوامتس اكهة بحيث تشغل كل شجرة حيزالفا أشجارعة الرغبة في زرا -3

 سية .السدالطريقة الة تتبع الحاهذه 

 لخدمة ات اعية في عمليالزرالمكننة ا ماستخدالرغبة في ا -4

 
 : عة المعدة للزرات لشتالافي  التي يجب توفرهالشروط ا -9-4 

 لنمو .ات قوية لشتالاتكون  نايجب  -1

 ت .  الحشرا األمراضب بةاصاإللية من ات خلشتالاتكون  نا -2

 بقة للصنف .ات مطلشتالاتكون  نا -3

حة الراور ط أثناءء الشتال موسم قطة بدون تربة وخالالمتسا شجارألت للشتالاتقلع  -4

ة لترباى فظة علالمحادة تسمح بام يأب المستديمة فتقلع مع تربة بعد لفها شجارألا إما

 بيع لرا يإلنمو اية فصل النخيل ( وتقلع في بدالجذري )مثل ليف المجموع او

سب حتى اقدر من األفرع منل المشتل بحيث يزامن  ات بعد قلعهلشتالايجب تقليم  -5

لتقليم ايجري  نالقلع ويمكن الجذري قبل المجموع الخضري مع المجموع ازن ايتو

 لغرس .ابعد 

 اهإنيث لمهشمة حا أولمجروحة ا اجذورهقطة يجب تقليم المتسا شجارألالة اوفي ح -6

خشى من يلتي الطويلة الجذور الك يمكن تقليم اوكذ األمراضب بةاصلإلتكون عرضة 

تقليم  تزيد نسبة ال نابسهولة ويجب  المخصصة لهالحفرة اب الهادخإ كانمإعدم 

 ناسبب يجب  يأللغرس ا جيلأتلة الجذور وفي حامن طول  (%(30لجذور عن ا

وبة ثم لرطاظ على الطين ( للحفالجذرية في روبة من المجموعة اغمس  يإتروى ) 

 . الك توضع في خندق رطب حتى يتم غرسهابعد ذ

 ارسهللجو قبل غ الت فترة تعرضهاط اكلم هنأل ات فور وصولهلشتالايفضل غرس  -7

في  اخصوص اموته أولجذور اف بعض الجف الك نظراوذ التهاءت حاوس انموه أخرت

 أخرتلة ات وفي حالحمضيالتي تنقل بطينة مثل الخضرة المستديمة ا األنواعت شتال

 ةلظلاخل ادت لشتالا( فيجب وضع ت مثالالحمضيالطينة )التي تقلع بات لشتالاعة ازر

رية العات لشتالا أماو أخروء بين حين الماب اظليل مع رشه ناكفي م أو يةلخشبا

 وضع فيثم ت اهء حتى تستعيد حيويتالمافي  اوضعه مكنأفة اج صبحتأ نالجذور فا

 . اء لحين غرسهالماب وىلرطب وترالخندق ا
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 ينية لطالترب الرملية والترب اكهة في الفا أنواعلغرس لبعض ات افامس  1-9 جدول
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 سعالتالفصل ا أسئلة
 

 ؟لرئيسية اتين البسا أقسامهي  ام .1

 ؟كهة الفاتين ابس ءاشإنلتلقيح عند الة ار مساعتبالابعين  خذأن نايجب  اذالم .2

 ؟تين البسافي  شجارألا دابعألتي تحدد امل العوا أهمهي  ام .3

  ؟ هةكالفاتين اعة في بسالزرات افائمة مستجة عن عدم مالالنا األضرارهي  ام .4

 . اهإحداتين ، وتكلم عن البسالمتبعة في تخطيط الطرق م اأهعدد  .5

 

 

 :لعملي الجزء ا

 داتواأل لاعمستاسية بالخماعية والربالطريقة اتين بالبسا ءاشإنولطلبة تخطيط اينفذ  -1

 . ل الحباو

 لغرس.الوحة  لاستعمات بلشتالاقع غرس اتحديد مو -2
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  Pome fruits     تاحيالتفا              
 
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 ل.سفرجوالالتعرف على القيمة االقتصادية والغذائية لكل من التفاح والكمثرى  .1
 لعراق .افي  يقارن بين الظروف المثلى النتاج التفاح والكمثرى وبين ظروف انتاجها .2
 .دنايعدد أهم أسباب المعوقات التي تحد من االنتاج التجاري للتفاح في بال .3

 
 Quince  لسفرجلاو   Pear لكمثرىاو Appleح التفا أشجاروتشمل 

 
 Appleح التفا -1 -10
 
   Malus pumilaلعلمي: اسم الا

 
     Rosaceaeئلة:  العا

 
لجزء ا نذبة الاكلار الثما التي يطلق عليهاو pome fruitحية التفار الثما حدأهو          

لى خمس علمبيض التخت ، يحتوي الزهرية مع ا األجزاءج ادمنالذي يؤكل يتكون نتيجة ا
 .بويضتين امنه حدةاو ت في كلاحجير

 

 :  واالنتشار األصليلموطن ا -10-1-1 
ح اللتف يصلاأللموطن اهي  ايلهمالال  ال غرب جبامنطقة شم إنحثين البايعتقد بعض      

 إن خراأللبعض ايعتقد  ابينم امية فيهالبري ناح التفامن   نواعألسعة ات واباحيث توجد غ
 األسودحر لباز بين القوقال اصة جباح خاللتف ياألصللموطن اهي  اسيأمنطقة جنوب غرب 
 لم. العاسعة من او ءاحأن إلىعته اتشرت زرناوبحر قزوين ومن ثم 

 

   ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -10-1-2

مليون طن 23  لياكهة حيث يبلغ حوالفا جاتإنمن   %50ح المي للتفالعا اإلنتاجيشكل      
ثم  لصينا اليهلمنتجة له تالدول افي مقدمة  األمريكيةلمتحدة ات ايلوالا تيأتحيث  اسنوي

 . اليايطا
كم اوتر ثيرأتلذي يقلل من البكتين ار غنية بالثمائية كون الغذاح التفا أهميةتعود     

ر الثما غم من100صل ، يحتوي كل المفا ضامرأولدم الدم ويقلل ضغط ارول في لكوليستا
حدة و 90ت و اغم كربوهيدر41 غم دهون و  0.6 غم بروتين و 0.2 ء و ا% م84.4على 

 Kو  Ca إلى فةاضإ Cميناملغم فيت7 رية و اسعرة حر 56و  Aمينادولية من فيت
ر في الثمار ، تدخل امض للثمالحالطعم الذي يعطي اليك المامض ائد هو حالسامض الحاو
 زج. الطا كستهالالا إلى فةاضإئر العصات والمربياعة لعمل الصنا

 

 عاشرلالفصل ا
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   ئمة:لمالالبيئة ا -10-1-3

 األصناف جالبرودة حيث تحتات اعاح هو سالتفاعة ار زراتشنلمحدد الامل العان إ     
 تحت درجةعة واس 2000)) إلىعة برودة وقد تصل اس1600-1000بين  ام جنبيةاأل
تنجح  ال اذلكنة السا اعمهاحة في برالراطور  إلنهاء سيليزية  (7-(5بين  وحاتتررة احر
-(100تتطلب لمحلية فا األصناف أماق ، العرالية من الشماطق المنافي بعض إال  اعتهازر

ت اعافر سلة عدم تواق وفي حالعرافي وسط وجنوب  اعتهاتنتشر زر اعة برودة لذاس (250
تقل  اقدة كمالعا رالثماواألزهار قط اوتساألزهار تفتح  أخرت إلىفية يؤدي ذلك الكالبرودة ا

  لتدهور. امرحلة  إلىحتى يصل  ىأخرلصنف سنة بعد ا ثرأيتر وقد الثمانوعية 
 سيليزية ( 20- إلى 15 -) إلىلتي قد تصل المنخفضة ارة الحرات اعم درجالبراتتحمل      

-)صبح درجةلربيع فتاقتربت من فصل ا امة كلموالمقالرئيسي وتقل احة الراصة في طور اخ
  زهار.لألتلة اق سيليزية (2-)و اية نموهاعم في بداتلة للبراق سيليزية (9
 

   ئمة:لمالا لتربةا -10-1-4

ذه لكل نوع من ه ئمةلمالااألصول  ماستخدالنوعية بشرط اينة اح في ترب متبالتفاينمو       
عة اح زرار نجاعتبالتهوية ويمكن الصرف والجيدة المزيجية اهي  اهأفضل إنلترب حيث ا
ق ت عماذ لتربةاتكون  نايجب  اكم اح فيهالتفاعة اح زراعلى نج القمح مؤشرالتربة با

من  أكثرح التفا أشجارجذور  نلبذرية الا شجارألاصة امترخ  1.5)-1لجذور)ار اتشنسب الامن
لى ع األرضيء المايكون مستوى  نا يجب التربة لهذافي  اتعمق األخرىكهة الفا أشجاربقية 

 متر. 2)-1.5) عمق
كمثرى لابعد  تيأتلتهوية حيث الرديئة الترب اح ظروف التفا أشجارتتحمل جذور    
ح التفا صولأ ناحظ لظروف ويالالهذه  السفرجل في درجة تحملها( ون)ميروبالصاجاألو
س في لكلاوجود  حالتفايتحمل  المقصرة ، كمااألصول من  أكثرلرديئة الترب المنشطة تتحمل ا
لية الشمالمنطقة افي ترب  الحديد كماب نقص عنصر اولكن على حس  (%(20لتربة بنسبة ا

)قليلة ( 7-6 )ئمة فتقع بينلمالا  pHدرجة حموضة أمالكلسية ، الطبيعة ات اق ذالعرامن 
عنب لاقع بعد عدية بدرجة معينة حيث يالقاح يتحمل التفا نا ادلة( علمامتع إلىلحموضة ا
 . الكمثرى في تحمله لهاللوز والتين واو
 

 :  اإلكثارطرق  -10-1-5
ول األص جاتنإولتهجين ا ضاغرأللبذور(: وهي طريقة محدودة تستخدم الجنسية)الطريقة ا( 1
ن متجة الناثية الورات الاعزنالابسبب حدوث  ماألت النبابه اتش تجة الالنار الثما نالبذرية وا

 . األبوينة واعدم نق
  لخضرية : وتشملالطريقة ا( 2

ي تج عن برعم عرضي يقع فارة عن نمو خضري نا: عب Suckersت انالسرطا -1    
ر، لجذوالى ععم عرضية اتظهر من بر أولجذر( اق والساصلة بين الفالمنطقة اج)التامنطقة 

بهة اشم اتهاصف فتكون ماألت النباعن  ابعد فصله اللتطعيم عليه صولأكت النمواتستخدم هذه 
 . الصنف خضريايكثر  ام عندملال

 ام احهالعدم نج حالتفا إكثارفي  ا: وهي طريقة محدودة جد Cutting (لعقلا) األقالم -2    
ح انف تفلصاوكذلك  اكلترنافي  East mallingلمنتجة في منطقة المقصرة ااألصول  اعد
خذ اوعد ميلعب  اكم IBAلنمو مثلات املة ببعض منظمالمعا إلىلعقل اج ارة حيث تحتاعم

 لتجذير. اح عملية افي نج اكبير العقل دورا
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وحتى  وليلأء من شهر ابتدالخريف العملية في ا: تجري هذه  Buddingلتطعيم ا -3    
 ايوعش اهأكثري لدرعالتطعيم اويعتبر  راذآوط الربيع بين شهري شباوكذلك في  نياثلاتشرين 
 .  T-Buddingويسمى 

 هنواعأ هماتية والنبارة العصا نا: ويجري وقت حدوث سري Graftingلتركيب ا -4    
 لسوطي. التركيب المنضدي والتركيب ا

 
 

 :  لتلقيحا -10-1-6 

يفضل  اذل  Jonathanلصنفافي  اكم اتيارية غير خصبة ذالتجاح التفا أصنافمعظم        
 ات كماعة ملقحارز إلىج اتحت وال اتيالمحلية فتكون خصبة ذا األصناف أمات ، الملقحاعة ازر

 لعجمي. الصنف ابي والشرالصنف افي 
 . ارشجألالقيح تمن  بدال اليهإت تنجذب الحشرا نالاألدغال ل اتز نالتلقيح اويفضل في وقت 

 
 

  ر:الثماواألزهار قط اتس -10-1-7
قط اسلتا اث يؤدي هذحي جاتنلإللنسبة المهمة باهر الظوار من الثماواألزهار قط ايعتبر تس     
سبة انلماحلول لا إيجادوهرة الظاسة هذه ايستوجب در اصل ممالحانسبة كبيرة من  نافقد إلى
ف لظرواو كهةالفاف صنف ونوع ختالاقط تختلف بالتساشدة  ناو اإلنتاجظ على اللحف اله

قط التسات اجحددت مو األمريكيةلمتحدة ات ايلوالافي  جريتأسة المحيطة ففي درالبيئية ا
  -يلي: اح بماللتف
 كبيرة.  الملقحة وهذه تكون كميتهاغير األزهار قط ا: تس لىاألولموجة ا -1
قل ا اون كميتهوتك إخصاب التي لم يحصل فيهالملقحة ااألزهار قط اة : تسنياثلالموجة ا -2

 . لىاألولموجة امن 
ية رجية وكماخلية وخامل داقدة بسبب عوالعالصغيرة ار الثماقط الثة : تسالثالموجة ا -3
لموجة اقط في هذه الرئيسي للتسالسبب اة ويرجع نياثلالموجة اقل من ا اقطة فيهالمتسار الثما

 ة. لشجرالموجودة على ار الثماخلية بين الداد المواء والغذافس على التنا إلى
ة تحدث مالتسمية عاهذه  نا(:  June drop ناقط حزيرابعة ) موجة تسالرالموجة ا -4

ق ، العرا امنهولم العامن  ىأخرطق افي من رايأشهر  إلىوقد يتقدم  األمريكيةت ايلوالافي 
 ول نموقطة بحصاسلمتار الثمابقة وتتميز السات الموجاب اساقي ةقطة قليلالمتسار الثماكمية 

 نا امك شجارألاقية على البار الثمافي  اقل ممادوسبيرم لكنه يكون نالالجنين واملحوظ في 
ضعف نمو  ىإللموجة الرئيسي لحدوث هذه السبب اويرجع  ايضأقل ايكون  البذور فيهاعدد 

 أجزاءقي اب إلىوينتقل  جنةاأللذي يتكون في ا  IAAلطبيعيا وكسينالالجنين بسبب قلة ا
ذلك  إلىف ايض رالثمائية بين الغذاد الموافس على التنا فضال عن الثمرة ليؤثر على نموها
 . األخرى األسبابئدة مع السالبيئية الظروف اخل بين التدا

 تعدموجة لا: هذه   Pre- harvest dropلجنيار قبل الثماقط اتسمسة ) الخالموجة ا -5
 تلوث عندلالرضوض والجروح وا إحداثثر على امن  اله اكهة لمالفارعي امشكلة توجه مز

ر الثماون لموجة تكارعين وفي هذه ارة للمزايسبب خس امماألرض لشجرة على امن  اسقوطه
 ضجة. ان أولنمو ( ا) مكتملة     لغةاب

 

   ر:الثماواألزهار خف  -10-1-8  
زنة بين امو إحداثلشجرة بهدف ا التي تحملهار الثما األزهار أوجزء من  إزالةرة عن اهي عب
عد على العملية تساوهذه  ار منهالثماجه اتحت اوم قاورالالمنتجة في ات الكربوهيدراكمية 
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لخف ا إجراءلشجرة بعد المتبقية على ار الثما زهار أولألفية ات بكمية كالكربوهيدراتوفير 
ذلك  إلى فةاضإ نسةامتجت لون وطعم ونكهة الحجم ذار كبيرة الحصول على ثماوبذلك يمكن 
 لحمل انتيجة لثقل  الكبيرة منها اخصوص األفرعتقليل تكسر 

 لخف:  اطرق  -10-1-9
 
 : اح فمنهالتفالخف في اعملية  إجراءلمتبعة في الطرق اتختلف    
 ر ويتميزاملثابعض  زالةإللعملية امدربون بهذه  أشخاصلذي يقوم به اليدوي والخف ا -1
على  بشكل جيد الة وتوزيعهالمزار الثمالتحكم بنوعية وكمية ا يةكانمإبلخف النوع من ا اهذ

 تعد اهأن اة كمحدالوالشجرة الوقت طويل لخف  اقهاستغرالطريقة اب على هذه الشجرة لكن يعا
على  األخرىعية الزرات العمليا جراءإللمخصصة الغ المباثلث  اكلفتهطريقة مكلفة حيث تبلغ 

 . نالبستا أشجار
 شجارألاش على ر حيث ترالثماة في خف ئياكيميلاد الموا ماستخداوتتم ب ئياكيميلالخف ا -2

 اهوتركيز ةئياكيميلادة المالخف على نوع النوع من ا الهذ بةاستجالالغرض وتعتمد ا الهذ
 امك اهمادستخال ة قبئياكيميدة ايكية كل مناكيجب معرفة مي الذ اثيرهأتوطريقة  اوموعد رشه

 لخفاع من لنوا از هذاد ويمتالمواعلية تلك اعلى مدى ف ثيرأت البيئية لهالظروف ا نا
لنسبة ابلمتوقعة ا ئدةالفا إلى فةاضإلعملية اهذه  إجراءر في وقت اختصالاليف والتكاض اخفناب

 )خف مبكرة تجري بصورة ألنهاليدوي الخف امن  أفضل تعدلتي امة ووالمعاهرة اللحد من ظ
ت اداجمنالا قد تؤدياألزهار لتخفيف  ائهاجرإلطريقة عند اب على هذه ا(، لكن يعاألزهار

 صل ،الحاذلك ينخفض وب اقدة حديثالعار الثما أولمتبقية ااألزهار قتل  إلى ةأخرلمتالربيعية ا
 ت عديدةاسنود لالمواستخدمت هذه ا ام اذإصة الخضري خالنمو اعلى  اراضرألك اهن نا اكم
 ئجانت نالوحظ  ار ، فيمالثماواألزهار مع  قاورالاقط بعض اتس إلىيؤدي  ابعضه نلية الامتت

 أهم ئية. ومنلبيالظروف اف ختالاو اوقوة نموه شجارألاف عمر ختالاين بالطريقة تتباهذه 
 د : المواهذه 

على قتل  مل )يعملالكااألزهار ء ترش عند الون ماغ100 غم/Elgetol ((200لجيتول ا( 1
 (. اتقليل حيويته أوح اللقاقتل حبوب  أولتويجية ا قاورالا

هار اإلزيوم من   30)-(7يرش بعد   ءالون ماغ100غم/600) – Sevin (500ن ڤ( سـ2
ع من لمصناء اغذلال اتقناء [ ويمنع اللحاقلة] النا عيةاألوكم في الترامل) يعمل على الكا
 (. اقدة حديثالعار الثما إلىلورقة ا

يوم من  (25-(15يرش بعد  لمليوناجزء ب20)-3)  NAAلخليكامض الين حا( نفث3
 رالثماي في لهرمونازن التوايغير  أولحديثة ا جنةاأل ضاجهإمل) يعمل على الكالتزهير ا
 قدة(.  العا

 

   لغرس:ات افاعة ومسالزرا -10-1-10 
فئ الداء الشتا تاطق ذالمناوفي  نياثلاون ناكئم منتصف الدا ناكلمات في لشتالاتزرع      

ء الشتاي ف أمادم القالربيع ات في الثبالنمو والجذور على اعد ايس امم نياثلاتزرع في تشرين 
 يلة قبللطواذور لجات ويفضل تقليم اداجمنالال خطر الربيع بعد زواعة في الزرارد يفضل البا
 م . 7)-(6عة هي افة للزرامس أفضلوعة الزرا

 

 لتسميد:  ا -10-1-11  
د السماي( ونالحيوالعضوي)اد السما اد همالسمانوعين من  إلىح التفا أشجارج اتحت     

فيستعمل  نياثلا أمالتربة امرة كل سنتين بسبب بطء تحلله في  لاألوف احيث يض ئياكيميلا
ية اة في بدنياثلاو راذآية شهر افي بد لىاألوف بدفعتين ا( حيث يضاليوريالنتروجيني)اد السما
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ل شهر خال حدةاو بدفعة أماف احيث يض  N.P.Kتيالفوسفاد السماف اكذلك يض ناشهر نيس
 لنمو. ال موسم ت خالاعلى عدة دفع أو راذآ

 

   :لــــــريا -10-1-12 

ق العرالية من الشمالمنطقة اففي  المزروعة فيهالمنطقة اعلى  شجارألايعتمد ري          
لجنوبية اطى ولوسالمنطقة افي  أما،  األمطار إلى فةاضإ راباآلولعيون الري على ايعتمد 
 أوح الوافي  اأم شجارألا، تزرع  راألنهاه اعلى مي اسطة معتمدالواب أولري سيحي افيكون 

 اإلمطار نالء الشتالري في فصل ا إلى شجارألاج اتحت ، ال طبامس أوقي اسو أوعلى مروز 
زيرة رية غ اءإعطلتزهير فيجب الربيع وقبل فترة افي فصل  أما،  النسبة لهافية باتكون ك

تروى  ، اتاب انعلتزهير مافترة  أثناءلري اعم ويمنع البرالشجرة لتفتح اسبة لكي تستعد امن
لفة لمختا ماقسنالاحل اء في مراسة للمالما اجتهالثمرة لحاحل نمو امر أثناءم اتظناب شجارألا

م بعض ايئعة قالشا ءاخطاأللري قبل فترة معينة ومن ايقطع  نار يجب الثماوقبل جني 
قليل لبي في تسثر اله من  اشرة لمار مبالثمابعد جني  شجارألاه عن الميارعين بقطع المزا

  صل.الحالي قلة التادم وبالقالربيع التي ستتكون في الزهرية اعم البراعدد 
 

 :  لتـــقــــليما -10-1-13 

ى فيف ويقتصر علخلتقليم ايكون  انيفضل  ابر معمرة لذاح يثمر على دوالتفا نال انظر       
 ايسمى هذولشجرة المنتجة لفتح وسط ات غير النموابة والمصاحمة والمتزا األفرع إزالة

كوين يشجع ت هنأللتقصير اتقليم  إجراءبينصح  وال Thinning outلنوع تقليم خف ا
م سمى تقلييم انظ استخداممعينة ويمكن  لاطوأل األغصانبكة بل يتم قرط قمم ات متشانمو
   لمقصرة.ا صوللألوذلك   Hedgerowسيجةاال
 

 ر:  الثمات نضج امعال -10-1-14 
تم تحديد هذه وي  Maturationلبلوغا والفسلجي النضج اح في مرحلة التفار اتجنى ثم      

 لمرحلة عن طريق: ا
 لفسلجي.النضج امل حتى الكااألزهار من  ماياألعدد  -1
 لمميز للصنف. اللون ا إلى خضراألللون الثمرة من اتغير لون  -2
  .لكليةائبة الذالصلبة اد الموانسبة  -3
 لنضج. ار بالثماتقدمت  ار حيث تقل كلمالثمابة صال -4
 لنضج. ار في الثمالنسبة بتقدم احيث تقل هذه  النشافحص نسبة  -5
 

   ر:الثماجني  -10-1-15
لون لار بالثمالون سبة وعند تالمنالنضج امرحلة  إلى اعند وصوله ار يدويالثمايتم جني       

 ايهي تقطف فلتار للمرحلة الثماح حيث يمكن معرفة وصول التفا أصنافلمميز لكل صنف من ا
 وأ( ا)قطفهاعند سحبه التي تتصل بهالثمرية ابرة الدالثمرة عن ال افصناعن طريق سهولة 

 مرة. لثاقطف  لسهلالنضج حيث تجعل من ال في مرحلة افصناتتكون طبقة  ذإليد اب اعند ثنيه
 

   :األصناف -10-1-16 

 
  لمحلية وتشمل:ا( أ

شهري  الئل للحموضة ينضج خامت طعم اللون ذاء الحجم بيضار متوسطة الثماعجمي:  -1
 . ناوحزير رايأ
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 ناهري حزيرل شتنضج خال األحمرللون اء مشربة بالشكل بيضاية ناسطوالثمرة ابي: اشر -2
 وتموز. 

 لطعم. اء حلوة الحجم حمراية كبيرة ناسطوالثمرة احمر صيفي: ا -3
 ر. ايال شهر مض تنضج خالات طعم حاتحة ذاء فالشكل خضرالثمرة قلبية اكوفي:  -4

 جنبية وتشمل: الاب( 
1- Winter banana        2- Golden delicious         3- Graven stein  
4- Jonathan       5- Red delicious        6- McIntosh                     
7- Northern spy 
 

   :واألمراضت الحشرا هما  -10-1-17
 ح التفار ادودة ثم -1
 ح التفاق اسر احف -2
 لقطني المن ا -3
  األحمرلعنكبوت ا -4
 لجنوبية اح التفا قارأودودة  -5
 لدقيقي اض البيامرض  -6
 ح التفاجرب  -7
 جي التالتدرن ا -8
  سودالالعفن ا -9

 دي  الرمالعفن ا -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ح التفار اوثم أشجار 1-10شكل                                      
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 pearلعرموط( الكمثرى )ا
 communis  Pyrus   لعلمي:اسم الا
  Rosaceae ئلة:العا

    
 Pyrus ربيةوالالكمثرى ا الكمثرى همانوعين رئيسيين من Pyrus يضم جنس 

communis   ية ناباليالكمثرى اوPyrus pyrifolia    . 
 

 ر:  اتشنالاو األصليلموطن ا -10-2-1
جنوب  اله يألصلالموطن ا ناية ويعتقد ناباليامن  اراتشنا أكثر األوربيةلكمثرى اتعد      

شر د وتنتلهنال اوكذلك جزء من شم ناستنافغاو ناستمبين جمهوريتي ترك اسيأرة اغرب ق
 جنتينراألو نابالياو اليايطاو ايانلمأو اوفرنس األمريكيةلمتحدة ات ايلوالافي  اعتهازر
لصين ا يألصلا اوطنهية فمناباليا أما،  أورباوفي معظم دول  اوبلجيك اوهولند اوكند الياستراو

 . ناباتقلت للينا اومنه
 

 ئية:  الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -10-2-2
 اودخوله زجالطا كستهالالافي  اهماستخدا إلىللكمثرى  ديةاقتصالا األهميةتعود     

ت اشروبلمابعض  اهأصنافيصنع من بعض  ات كمالحلويات والمربيائية كالغذات اعالصنا
شحن لات افاسلم الطويل وتحملها اموسم نموه إلى ديةاقتصالا ايتهأهمتعود  الكحولية كما
بعض عدنية ولما حمالاألوت امينالفيتاعلى  ائهاحتولية الافع ائية لهالغذالقيمة ا إمالطويل ، ا
 ليك . المامض اح العضوية ومنهامض الحوا

 
 ئمة:  لمالالبيئة ا -10-2-3
ة حالراطور  نهاءإللبرودة الية من ات عامتطلب إلى األوربيةلكمثرى ا أصنافج معظم اتحت     
رجة عة تحت داس 1200)-(900لبرودة ات اعاء حيث يبلغ معدل عدد سالشتال فصل خال
 لبرودة لكيات اعاقل من ساعدد  إلىج المحلية فتحتا األصناف أما سيليزية 7)-(5رة احر

جعل عم ويالبرا تفتح أخرت إلىفئ يؤدي الداء الشتا نالربيع ، الزهرية في ا اعمهاتتفتح بر
 اكم لبكتيريا ريةالناللفحة ابمرض  بةاصاإليسبب  الربيع ممالتزهير طويلة في فصل افترة 

 إلىلقيح تؤدي لتاواإلزهار ل فترة خال سيليزية 29)-(21 المرتفعة نسبيارة الحرادرجة  نا
ة بين قتوجد عال ا، كم Boscو   Hardyمثل األصنافلبذور لبعض ار عديمة اثم جاتإن
ة في صاخ اسبينرة منخفضة الحرات ادرج التي تكون فيهاطق المنار ففي الثماخ ونوعية المنا
 ادر رخوة جالثمالقطف وتصبح ار تنضج بسرعة بعد الثما نالجني فاقبل  يناألخيرلشهرين ا

في  اينمب الوار يكون متطالثماشكل  نا اكم  Breakdown األنسجة اينتيجة لتحطم خال
لصيف ال لتي يكون فصاطق المنات نوعية ونكهة جيدتين في ار ذالثماتكون  Boscلصنف ا

 . ارد نسبياب افيه
 

 ئمة:  لمالالتربة ا -10-2-4
مل اعولكثير من اعلى تحمل  الترب وذلك لقدرتهاكثيرة من  أنواعلكمثرى في اتزرع     

كه الفوالتربة بدرجة كبيرة تفوق معظم التهوية في اءة ائمة حيث تتحمل ردلمالالتربة غير ا
 اعتهاه يفضل عدم زرناإال  لثقيلةالترب او رضياألء المامستوى  عارتفاتتحمل  اكم األخرى

لتعفن  ارية وتعرضهالناللفحة ابمرض  شجارألا بةاصإد درجة الترب حيث تزدافي مثل هذه 
لتربة وهي الصوديوم في انسبة  عارتفالكمثرى ا أشجارلجذري ، تتحمل المجموع اق اختناو

على نمو  األخيرةتؤثر  ذإلقلوية الترب امن  أكثرمضية الحالترب ا إلىلتي تميل اكهة الفامن 



 

 

 

78 

لحديد اك األخرئية الغذاصر العنالكثير من اص امتصا قةاعإعن طريق  اسيئ اثيرأت شجارألا
لحديد الكون  قاورالاص فتصفر امتصلح لالاويصبح غير ص لكلساحيث يترسب بسبب وجود 

 اذإلخفيفة الرملية ا ضياراأللكمثرى في اعة ايمكن زر الكلوروفيل كماء اعنصر ضروري لبن
ت ناك اذإلتهوية الرديئة الثقيلة الترب افي  اعتهائمة وكذلك يمكن زرلمالااألصول ستعملت ا

لعميقة الترب اهي  لكمثرىاعة الحة لزرالصالترب ا أنواع أفضلوبذرية  صولأمطعمة على 
 لقلوية.     الية من الخالصرف الجيدة ا لنسجةالمتوسطة ا

 

 :  اإلكثارطرق   -10-2-5
يدة عن جد أصنافط استنبلبذور(: وهي طريقة محدودة تستخدم الالجنسية)الطريقة ا( 1

 .  اهلتطعيم عليللبذرية ااألصول  جاتنإللمختلفة وكذلك تستخدم ا األنواعلتهجين بين اطريق 
  لخضرية : وتشملالطريقة ا( 2

ي تج عن برعم عرضي يقع فارة عن نمو خضري نا: عب Suckersت انالسرطا -1    
ر، لجذوالى ععم عرضية اتظهر من بر أولجذر( اق والساصلة بين الفالمنطقة اج)التامنطقة 

بهة اشم اتهاصف فتكون ماألت النباعن  ابعد فصله اللتطعيم عليه صولأكت النمواتستخدم هذه 
 . الصنف خضريايكثر  ام عندملال

 اليفهاتك عافرتالكمثرى بسبب ا إكثارفي  ا: وهي طريقة محدودة جد Cuttingلعقل ا -2    
و لنمات اببعض منظم املتهالعقل لكن بعد معاعة الكمثرى عن طريق زرا إكثارحيث يمكن 

 . تاوكسينالاك
ق اة على نطلمتبعالة الفعا سيةاساألوئعة الشالطريقة ا: وهي  Buddingلتطعيم ا -3    

عيم لتطاريقة بط األوربيةلبذرية للكمثرى ااألصول لكمثرى حيث تطعم على ا إكثارسع في او
 ماأ اموهنرة از بغزاتمت رية حيثالتجا األصنافوبين  افق بينهالعين وذلك لوجود تواب
 اعرضهت إلى فةاضإرية التجا األصنافمع معظم  افقهاية فغير مفضلة لعدم توناباليالكمثرى ا

 ء.    السودالنقطة المرض 
ون ناك اخرأو يإتية النبارة العصا نا: ويجري وقت حدوث سري Graftingلتركيب ا -4    

 ي. ناللسا والسوطي التركيب ا إجراءط حيث يتم اشب ئلأواو نياثلا
 

 لمستخدمة:  ا األصول  -10-2-6

 
 احليلفرنسي وما األصلب أمريكاو أوربادية: يعرف في العا األوربيةلكمثرى ا ( 1
 أصنافعة بذور بعض اتجة عن زرات بذرية نوهي شتال Communisسم)كميونس(اب
يونس( في بعة للنوع)كمالتارية التجا األصنافبذور بعض  أو أوربالبرية في الكمثرى ا
يث تعطي ح Winter Nelisلصنف او  Bartlettلصنفاكبذور  األمريكيةلمتحدة ات ايلوالا

رية اجلتا صنافاألفق القوية ودرجة توااألصول من  األصل اية وجيدة ويعتبر هذوات متسشتال
 ضياراألحمل لترب حيث يتا أنواعلكثير من  األصل ا، يصلح هذاعليه جيدة جد اعند تطعيمه

 رضيةاأللرطوبة الكبير في التغير المرتفع وكذلك يتحمل ا رضياألء المات مستوى الثقيلة ذا
على  باويع ايهفلمستمرة الرطوبة ادة ابزي ثرأيتره لكنه اتشنالجذري والمجموع ابسبب تعمق 

سبب موت يلذي او  Fire blightلبكتيريارية الناللفحة امته لمرض واقلة مق األصل اهذ
 . سفلاأل إلىلقمة امن  األفرع

 سطأوالمعروفة في البذرية للكمثرى ات لشتالاتج عن ان صلأية: هو ناباليالكمثرى ا ( 2
ح التفار اثم اصدئية تشبه كثير أوللون ادية اره رما، ثم ناباليالصين وكذلك اد وشرق بال

 صلأعن  األصل اهذلصخرية ، يتميز ا ايلخالالبذور والصغيرة وتحتوي على عدد كبير من ا
مع  اته لكنه يتدهور سريعاية حيات وقوة نموه في بداناللسرط جهاتإنبقلة  ربياألولكمثرى ا

ت الشعيرالتفرع وقليل البذرية ضعيف اته لجذري لشتالالمجموع ا نا العمر كماب شجارألاتقدم 
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 اب على هذايع لرطوبة ،ادة ابزي اكثير ثرأتت التربة ولكنهاف اته جفلجذرية ، تتحمل شتالا
 Black-endلطرف اد اسودالمطعمة عليه بمرض فسيولوجي يدعى ا شجارألا بةاصإ األصل

or Hard end لثمرة الزهري من الجزء احول  األنسجةفي  المرض جمودا احيث يسبب هذ
لفرنسية الكمثرى ا أصنافر المرض بوضوح على ثما اويظهر هذ األسودللون ا إلىثم تتحول 

 ية. ناباليالكمثرى المطعمة على ا
مية في النالبرية ا لبذرية للكمثرىات لشتالاتج عن ان صلأ: وهو اناريلبرية كالالكمثرى ا ( 3

ره اثم اهلتي تحتويالكثيرة البذور الحصول على الصين وتنحصر قيمته في اد بال سطأوا
م لتطعي لاألص اهذ تؤكل ، يستخدم ر فالالثما أماقيد التي تخرج بشكل عنا الحجم جدالصغيرة ا

من  صلاأل ابر هذمته للبرودة ويعتوافئ لعدم مقالداء الشتات اطق ذالمنالكمثرى في ا أصناف
 امم قوىا انموه لمطعمة عليه يكونالكمثرى ا فاصنا ناف الطعوم لذافي  اثيرأتاألصول  قويا

 بهاته يششتالللجذري المجموع اي ، طبيعة نمو ناباليا أو ربياألولكمثرى ا صلأستعمل الو 
عرض لي تالتالتربة وبافي  كلسلا عارتفس الايجعله حس اية ممناباليالكمثرى اطبيعة نمو 

 لحديد منالحصول على الجذرية على ات الشعيرار بسبب ضعف قدرة اصفرالاهرة الشتلة لظا
 ن رطوبةمت مختلفة الترب ويتحمل درجامختلفة من  أنواعفي  األصل التربة ، يجود هذا
 اذمة على هلمطعا األصنافوتتميز  ام الية نوعاف بدرجة عالجفايتحمل ظروف  اكملتربة ا

جد يو ال ألصلا اهذ إن إلىر اويش ربياألولكمثرى ا صلأبرنة الحمل مقافي  ابتبكيره األصل
هجينة لا صنافاألفق مع ايتو ابينم األوربيةلكمثرى ا أصناففق بينه وبين عدد كبير من اتو
 افاألصنذه من ه يإ لاستعمايمكن  ام لذابشكل ت سيويةاأللكمثرى ات التي تحوي على صفا

 رتليت علىالصنف بارية مثل التجا األوربيةلكمثرى ا أصنافلرغبة في تطعيم اكوسيط عند 
 . اناريلكالاصول ا

دة ازيلمته واز بمقاطق ويمتالمنامقصر للكمثرى في بعض  صلأكلسفرجل: يستخدم ا ( 4
 نادلديارية وانلاللفحة ام مرض والنمو تقالقوية اته البعض سال نا اكملتربة الرطوبة في ا
 نافاألصبعض  لكاطعمت عليه فهن اذإ امالكمثرى تما أصنافتنجح كل  ه النا إال يةنالثعبا
يث رتليت حابلصنف امثل  األصل اطعمت على هذ اذإضعيف  افقهالمية يكون توالعارية التجا

    .           األصلبلطعم اد اتحالقمة عند منطقة ايكون نموه ضعيف وتتكسر 
 

 :  لتلقيحا -10-2-7

قبل  اليهإه اتبنالا لتي يجبالمهمة ا موراأللمختلفة يعتبر من الكمثرى ا صنافأللتلقيح ا نا   
عة ارزفشل  أو حاه يحدد نجنا ذإئمة في منطقة معينة لمالالظروف اعة بعد توفر جميع الزرا

 تي تكونالذالعقم انسبة  نلخلطي الاج للتلقيح الكمثرى تحتا أصناففمعظم  شجارألاهذه 
 أويلة كون قلت يةاإلنتاج ناف الوحده األصنافعة تلك الة زرايعني في ح اوهذ امرتفعة فيه

لعقد اون تلقيح)بد ار تعقد عذريالثما إن أو اتيالتلقيح ذايكون  األصنافمعدومة ، في بعض 
 29)-(21د لعقالتزهير وال فترة خال افئة نسبيارة دالحراتكون درجة  نالبكري( بشرط ا

رجة لداتلك  لة عدم توفرالخلطي في حالتلقيح ا إلىج اتحت األصنافلكن نفس تلك  سيليزية
يره ن فترة تزهتكو نالملقح الصنف ار اختيار عند اعتبالابنظر  خذاأليجب  ارية ، كمالحرا

ى عل نباتاإلدرة على اح قاللقاتكون حبوب  نالرئيسي والصنف امنة مع فترة تزهير امتز
بين  ار هجينلذي يعتبا Le conteلصنف ال على ذلك احي وكمثاللقا بوباألنلميسم وتكوين ا
و قح له هلملاصنف لايكون  امعدومة لذ أوقليلة  جيتهاتإنية تكون نابالياو األوربيةلكمثرى ا
بصورة و Le conteلصنف افق فترة تزهيره مع فترة تزهير الذي تتواو  Kiefferلصنفا

  -هي: أقسامثة ثال إلىلتلقيح اصية الكمثرى حسب خا أصنافمة تقسم اع
   Pineappleو  Hardyمثل  اتياخصبة ذ أصناف -1
    Bartlettو  Kiefferمثل  اعقيمة جزئي أصناف -2
   Winter Nelisو   Le conteمثل  اتياعقيمة ذ أصناف -3
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د ايث تزدح لىاألولمجموعة اي ضمن ناتوني و عثمالمحلية مثل خا األصنافر اعتباويمكن 
د عن احظتهلتي يجب مالالمهمة ا موراألومن  األخرى األصنافمع  اعتهاعند زر اجيتهاتإن
لك ر تاتشنا لىإقد يؤدي  هنألرية الناللفحة المرض  اموايكون مق نالملقح الصنف ار اختيا

ة ئحاعلى ر لكمثرى تحتوياأزهار  نالعسل حيث اسطة نحل ادة بوالتلقيح عاويتم  بةاصاإل
نحل لا اية عدد خالدالة زيالحاقليل ويفضل في هذه  اليهإلنحل اب اجذنايكون  اعطرية قليلة لذ

 لخلطي.    التلقيح اعملية  نالضم نالبستافي 
 

  ر:الثماواألزهار قط اتس -10-2-8
 امنهولنمو ات الكمثرى تستخدم بعض منظما أشجارهرة في الظاللتقليل من هذه      

قليل ت إلىحيث تؤدي  شجارألاكيز معينة عل احيث ترش بتر N.A.Aصة اخ تاوكسينالا
مرة لثا أوة لزهرامل ال بين حافصنالار عن طريق تقليل تكون طبقة الثماواألزهار قط اتس

 ة.  كيز معينالغرض وبترالنفس  D-2,4ماستخدايمكن  اكم الذي يحملهالغصن اوبين 
 

 ر:  الثماواألزهار خف  -10-2-9
ة زنامو إحداثف لشجرة بهدا التي تحملهار الثما األزهار أوجزء من  إزالةرة عن اهي عب    

عد اسلعملية تاوهذه  ار منهالثماجه اتحت اوم قاورالالمنتجة في ات الكربوهيدرابين كمية 
 جراءإجرة بعد لشالمتبقية على ار الثما زهار أولألفية اك ت بكميةالكربوهيدراعلى توفير 

 فةاضإ ةنسامتجت لون وطعم ونكهة الحجم ذار كبيرة الحصول على ثمالخف وبذلك يمكن ا

 لحمل انتيجة لثقل  الكبيرة منها اخصوص األفرعذلك تقليل تكسر  إلى
 

 
 لخف:  اطرق 

ترك ليد فتالخف بايجري  ام الباح وغالتفافي  اقل ممالكمثرى بدرجة ار في الثمايتبع خف    
لحمل ا لغزيرةا األصنافلخف في ا إلى ادة يلجابرة ثمرية وعاثمرتين في كل د أو حدةاو ثمرة
برة الدا ر علىاثم 5)-(3قيد تحتوي افي عن ارهالتي تحمل ثماو  Bartlettو  Hardyمثل

 ة. حدالوا
  

 لغرس:  ات افاعة ومسالزرا -10-2-10
 تافاتعتمد مسلربيع واية اء(في بدالشتال حة)خالالرالمقلوعة في فترة ات لشتالاتغرس    

 صولألى لمطعمة عا األصناففلصنف اوطبيعة نمو  األصللتربة ونوع اعة على نوع الزرا
و  Bartlettلصنف ام مثل  7)-(6فة المنتشر تزرع على مسالنمو ات ابذرية وذ

Pineapple  وKieffer سفرجل لا صلألمطعمة على العمودي والنمو ات اذ األصناف أما
 م.  (4)فة افتزرع على مس

 

 :  لتسميدا -10-2-11

 األنسجةوبة لتراتحليل  إجراءبعد  ادي لتسميدهامج سمابرن إلىلكمثرى ا أشجارج اتحت   
 إلىتؤدي  األن زيادته يدة المتزا اإلضافاتمن لحذر اصر ويجب العنات نقص الالتشخيص ح

   .رية  الناللفحة ابمرض  شجارألا بةاصإ إلىلذي يؤدي الغض والخضري النمو ادة ازي
 

 ح .التفاذكر في  اكملــــــري:  ا -10-2-12

 

 لتـــقــــليم:  ا -10-2-13
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 فرعا (6-(4رك لمحور ويفضل تالرئيسي ائد القالكمثرى طريقة ا أشجاريتبع في تربية      
 شجارألاتقليم  أمالذبول ابمرض  بةاصلإلعرضة  افيه شجارألالتي تكون اطق المنارئيسية في 

تي لاكثيفة لالغضة ات النمواع لتجنب تشجيع خروج المستطالمثمرة فيكون تقليم خف قدر ا
ة بالمصا فرعاأل إزالةضرورة  إلىه اتبنالايجب  ارية كمالناللفحة ابمرض  بةاصلإلتتعرض 
 لىاألوتمييز  لشتوي حيث يمكنالتقليم ا إجراءبكة عند المتشا األفرعللفحة وكذلك ابمرض 

 ارهاحمل ثمحيث ت األصنافذة في بعض ات شالالك حاء وهنالشتال خال بأوراقها اظهاحتفاب
و لنماة تقليم وقولازنة بين المواة اعاحيث يجب مر أكثر أو حدةاو بعمر سنة أفرععلى  ابيناج
 لخضري.    ا

 

 ر:  الثمانضج  -10-2-14
ي وهي لفسيولوجالبلوغ الجيدة وهي في مرحلة النوعية ات الكمثرى ذار اتقطف ثم   

 ار ماميحدث للث لمرحلةابعد هذه  شجارألاتركت على  اذإر حيث الثماسبة لقطف المنالمرحلة ا
للون ا لىإللب ايتغير لون  ذإ  Internal break downخلي للثمرةالدال حالنالايعرف ب

ن تكو ايضجة فسلجالبلوغ وهي غير ناقطفت قبل مرحلة  اذإو البني وكذلك يتغير طعمها
تنضج  هعالألمذكرة المرحلة ار في الثمامنخفضة وتتعرض للذبول ، بعد قطف  انوعيته

غرف  لىإثم تنقل  بيعاسأ 4)-(2لمدة  سيليزية 1)-(0على درجة  ابعد تخزينه اعياصن
ز ادم غقد يستخ أو (% 90-(80ورطوبة نسبية  سيليزية 20)-16)رة ابدرجة حر اإلنضاج

للتخلص  عةاس (24)لغرف كل اتهوى  نالمليون على اجزء ب 1000)-(200بتركيز  ثلينالا
 .  مايأ 5)-(4لعملية ات حيث تستغرق هذه ازالغامن 

 

 لنضج:  ات امعال
 لفسلجي.النضج احتى  ملالكا االزهارمن  ماياألعدد  -1
 . صفراألللون ا إلى خضراألللون الثمرة من اتغير لون  -2
   .لكليةائبة الذالصلبة اد الموانسبة  -3
 لنضج. ار بالثماتقدمت  ار حيث تقل كلمالثمابة صال -4
 

 ح.التفار اذكر في جني ثم اكمر:  الثماجني  -10-2-15

 

 :  األصناف -10-2-16

  -لمحلية وتشمل:ا( ا
ل ر تنضج خالصفر مخضا اق لونهالمذالحجم حلوة اصغيرة  إلىر متوسطة الثماتوني: الخا -1

 لخزن. التسويق واتتحمل  وال بأوشهري تموز 
 عيلي  اسما -2
 ية نالزعفرامنتخب  -3

 وتشمل:  جنبيةاألب( 
 
1- Bartlett  :لتصدير او لشحناب تتحمل ات شكل جذاق ذالمذالحجم حلوة الثمرة كبيرة ا

ت اعا( لتوفر سئمالقاق)عنه والعرالغربية من المنطقة اعته في ايمكن زر بأ أواخرتنضج في 
 عته.  اح زرافية لنجالكالبرودة ا

2- Le conteر ال ثمق تنضج قبالمذاتح حلوة اصفر فات لون الحجم ذاره متوسطة ا: ثم
 ب(. ائل اوارتليت)البا

3- Pine apple  :ر الثم ابه تقريبار مشالثماLe conte ائصهافي جودة خص اوتفوقه . 
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4- Kieffer ر امن ثم اكبر حجماره ا: ثمLe conte ة ولحالاصفر مخضر قليلة ا الونه
 . تابيلمرار لعمل الثماتصلح  لاألووتشرين  يلولأل شهري خال ةأخرمتر الثماتنضج 

 

 الحشرات واالمراض -10-2-17
 ت :  الحشرا أهم 
      األحمرلعنكبوت ا -4 لقطني      المن ا -3ح      التفاق ار ساحف -2ح      التفار ادودة ثم -1
         خضراأللخوخ امن  -5
 لدقيقيألبق ا -6
 

 : األمراضأهم 
 . ءاحية على حد سوالتفار الثما: مرض فطري يصيب   Black rotاألسودلعفن ا -1
        Grey mouldديالرمالعفن ا -2
  Crown gallجي التالتدرن ا -3
ح في التفابه لجرب امش  Venturia pyrinaلفطر المتسبب عن ارى ( فرع2)ج -4
 مة.والمقاو ضاعراأل
     Fire blightلذبول(ارية)الناللفحة امرض  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكمثرىار افرع ثمري وبعض ثم  2-10شكل                             
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 Quince    لحيوة(   السفرجل)ا
 Cydonia   oblonga لعلمي:اسم الا
     Rosaceae  ئلة:العا

 
 Pomeحية التفار الثمابعة لمجموعة التا قاورالاقطة المتساكهة الفا أنواع يه         
fruit سفلاأللسطح اصة على اة بزغب كثير خافة مغطالحاملة ابسيطة مستديرة ك أوراقها 

 اطرفيلزهرية مختلطة تحمل اعم البرالزغب ، الورقة قصير مغطى بالحديثة ، عنق ا وراقهاأل
 بق. السام العات امن نمو أفرععلى 

 

 ر:  اتشنالاو األصليلموطن ا -10-3-1
 نالبلدان لم ، مالعابقية دول  إلىتشر نا اجزيرة كريت ومنه اوتحديد أورباجنوب شرق 

ق العرا، في  ايلايطاصة اخ أورباوبعض دول  كيةاألميرلمتحدة ات ايلوالاعته المشهورة بزرا
ه مادستخالة عته ووفرة محصوله لقائمة لزرلمالالظروف الرغم من توفر اعته محدودة بازر

 . كلاألفي 
 

 
 ئية:  الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -10-3-2

 بضار يكون قالثمالب  إن ذإت المربيار لعمل الثما لاستعمافي  ديةاقتصالا يتهأهمتنحصر 
 لكمثرى.     ا أصنافلتطعيم  صلأكلسفرجل اق ويستخدم المذا

 

 ئمة:  لمالالبيئة ا -10-3-3
 عدتللبرودة  متهوامق نا الكمثرى كماح والتفاجه ايحت اقل ممابرودة  إلىلسفرجل اج ايحت

ة وطويل منخفضة لسفرجل لبرودةاعم اج براتحت لكمثرى ، الاح والتفامة وارنة بمقاضعيفة مق
 .  فئالداء الشتات اطق ذالمناتتفتح بسرعة حتى في  نا احة بل يمكن لهالراطور  إلنهاء

 

 ئمة:  لمالالتربة ا -10-3-4
لرملية الترب اي فعته اينصح بزر ه الناأال  لترباكثيرة من  أنواعلسفرجل في اينمو  نايمكن 

لسفرجل اولتربة التهوية في اوقلة  األرضيةلرطوبة اجذوره تتحمل  نالملحية على ا أو
لترب ا نواعأ أفضلور اصفرالا ضاعرإتظهر عليه  إذلتربة افي  لكلسانسبة  عارتفس الاحس

     لصرف. ايدة لجالخصوبة المتوسطة الخفيفة المزيجية السفرجل هي ا أشجار التي تجود فيها
 

 :  اإلكثارطرق  -10-3-5
و تنم تيلات وانالسرطالعقل واق بالعرالمحلي في السفرجل ادة يكثر ات: عانالسرطالعقل وا( 1

 أخروفة بين خط المساط على خطوط العقل في شهر شباحيث تزرع  شجارألاعدة اقرب ق
 سم.  (25)لعقل اسم وبين (70)

 صولألقلم على اب والعين اة بوامبيون وكرمالجيدة مثل شا األصنافلتطعيم : حيث تطعم ا( 2
 Eastسم المعروفة با Angersلة لسالالم تستخدم العالمحلي وفي دول السفرجل ا

Malling type A اللتطعيم عليه صولأ جاتنإل . 
 صولأكتعملة لمسات اللسالاإلكثار   Mound layeringلتليالترقيد الترقيد : يستخدم ا( 3

يقة لطراه تتبع هذ ال المختلفة بينمالم العالطريقة في دول اهذه  ماستخداويكثر  اللتطعيم عليه
 لمحلية. ا األصنافمع 



 

 

 

84 

 

 لتلقيح:  اورازهالا -10-3-6
سم يحمل 8)-(3ح بين واطوله يتر اخضري المختلط ويعطي فرعالزهري البرعم ايتكشف     

 في شجارألاللون معرقة بلون بنفسجي خفيف ، تزهر اء اكبيرة بيض حدةاو في طرفه زهرة
 الو اعتهاة لزربعالرالسنة اء من ابتدا اإلثمارب شجارألا ىوتبد راذآمن شهر  لاألولنصف ا

 . اتياذ اتلقيح اتلقح نفسه اهأن ذإلسفرجل اأزهار توجد مشكلة في تلقيح 

  ر:الثماواألزهار قط اتس
قط التسا اؤدي هذيحيث  جاتنلإللنسبة المهمة باهر الظوار من الثماواألزهار قط ايعتبر تس   
سبة انلماحلول لا إيجادوهرة الظاسة هذه ايستوجب در اصل ممالحانسبة كبيرة من  نافقد إلى
ف لظرواو كهةالفاف صنف ونوع ختالاقط تختلف بالتساشدة  ناو اإلنتاجظ على اللحف اله
 لمحيطة. البيئية ا

 

 ر:  الثماواألزهار خف 
 ، ايدوي هجراءإر فيفضل الثماستوجب خف ا ام اذإولسفرجل للخف ا أشجارج اتحت ام ادران    
 رثيأتت اذ اجعلهلذي يالحجم اقليلة وليست بد تكون الجمع فتكار قبل الثماقط اهرة تساظ أما

 لمحصول.  اكبير على 
 

 لغرس:  ات افاعة ومسالزرا -10-3-7
فئ الداء الشتات اطق ذالمناوفي  نياثلاون ناكئم منتصف الدا ناكلمات في لشتالاتزرع     

ء الشتاي ف أمادم القالربيع ات في الثبالنمو والجذور على اعد ايس امم نياثلاتزرع في تشرين 
 يلة قبللطواذور لجات ويفضل تقليم اداجمنالال خطر الربيع بعد زواعة في الزرارد يفضل البا
نف لصام حسب  5)-(3ق هي العرالسفرجل في ا أشجارعة افة لزرامس أفضلوعة الزرا
 . ارشجألالخطوط وام بين  (4)فة اعة على مسالزرا البيئية وتتبع محليالظروف او
 

 لكمثرى.اذكر في  اثل لمامم:  لرياو لتسميدا -10-3-8
 

 لتـــقــــليم:  ا -10-3-9
عند تقليم  اأملمحور الرئيسي ائد القالكمثرى بطريقة افي  السفرجل كما أشجارتربى     

ء اكتفالاث يفضل تقليم خفيف حي شجارألائر وتقلم الجالتقليم المثمرة فيجب تجنب ا شجارألا
تكون  األزهارمل حطبيعة  نلشتوي وذلك الالتقليم ال حمة خالالمتزا أولميتة ا األفرع إزالةب

 افيفخيكون  إنل فيفض األفرعلة استطالتقصير عند استخدم تقليم ا ام اذإو األفرعطرفية على 
ة لطرفيا لزهريةاعم البرا ابية جديدة تتكون عليهناج أفرععد على خروج ابحيث يس اجد

 خاصأشن قبل لتقصير مايجري تقليم  نايفضل  الي كمالحام العالتي تعطي محصول الموقع وا
لى صل وعالحادة اعد على زيايس ائهاجرإضبط ودقة  إن ذإل المجا امدربين ذوي خبرة في هذ

 لذي قداد وئالزالخضري النمو اتشجيع  إلىية حيث يؤدي اجري دون درا اذإلعكس من ذلك ا
 رية. الناللفحة ابمرض  بةاصاإل إلىلشجرة ايعرض 

     

 ر:  الثمات نضج امعال -10-3-10
لتعرف على مدى اعد على التي تسا سساأللكمثرى من اح والتفاذكر في  ام إلى فةاضإ   

لسفرجل عن طريق ار ال على نضج ثمستدالالا ايضألنضج فيمكن الثمرة من اب اقترا
ذلك يعني  ناف لثمرةالمحيط بالزغب ال از اذإف اجد اخفيف الثمرة دعكادعك)فرك( سطح 
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 ثيرأبتقط بسهولة حتى ولو الزغب يتسا ابد الثمرة كلمانضجت  النضج وكلمامن  ابهاقترا
 لخفيفة. اح الريا

 

 ر:  الثماجني   -10-3-11
لون لار بالثمان سبة وعند تلوالمنالنضج امرحلة  إلى اعند وصوله ار يدويالثمايتم جني     

تي تقطف لار للمرحلة الثمالسفرجل حيث يمكن معرفة وصول ا أصنافلمميز لكل صنف من ا
د عن أو( ا)قطفهاعند سحبه لذي تتصل بهالفرع الثمرة عن ال افصناعن طريق سهولة  افيه
  لثمرة.ا لسهل قطفالنضج حيث تجعل من ال في مرحلة افصناتتكون طبقة  ذإليد اب اثنيه

 
 :  األصناف -10-3-12

  -لمحلية وتشمل:ا( ا
م ئيتال ال اينمب اجد اجيد لجنوبية ويعطي محصوالالوسطى والمنطقة اتوني: يزرع في الخا -1

 لية. الشمالمنطقة امع ظروف  اكثير
تزرع في  اميعهبهمرو    ] ج -5ي           ناصفها -4ة        وشقال -3ة      واكرم -2
ي ف اعتهارزعند  امتوسط صالالجنوبية وتعطي حالمنطقة اتجود في  لية والالشمالمنطقة ا
 لوسطى [  المنطقة ا

 جنبية وتشمل: الاب( 
 ىلال الشمامن  فةاق كالعراطق اجحة في منالنا فاصنالا] من  اسميرن -2مبيون        اش -1
 لجنوب [ ا

 :  األمراضالحشرات و -10-3-13
ح التفاي ف اكم  Fire blightريةالناللفحة السفرجل هو مرض التي تصيب ا األمراض أهم

 قيقي. لدالبق اح والتفاق ار سالسفرجل هي حفالتي تصيب ات الحشرا أهمولكمثرى. او
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لسفرجل  ار اوثم أشجار -3-10شكل                                                  
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 شرالعالفصل ا سئلةأ
 
  ؟ذبةالكار الثماحية بالتفار الثماتسمى  اذالم /1س
 ح.التفا أشجارإلكثار لخضرية الطريقة اتكلم عن  /2س
 ح. التفاقط في التسات اتكلم عن موج /3س
 ح. التفا راثملنضج في ات امهي عال ام /4س
 ح. التفالتي تصيب ا األمراض أهمعدد خمس من  /5س
  ؟الميالكمثرى عا صنافأل ياألصلن لموطاهو  ام /6س
 ؟اذاولملكمثرى اعة الزر أفضلترب لا يإ /7س
 ر. اختصاب اوتكلم عنه اهعدد؟ لكمثرى ا صولأ أهمهي  ا/ م 8س
 لتلقيح. اصية الكمثرى حسب خا أصنافقسم  /9س
 لكمثرى .التلقيح في ات اتكلم عن خطو /10س
 لكمثرى.  ا أصناف أهمعدد  /11س
 ؟لسفرجل ا إكثارهي طرق  ام /12س
 لسفرجل .الغرس في ا تافاسومعة الزراتكلم عن  /13س
 لسفرجل .ا أشجارتين الري في بساتكلم عن  /14س
 لمحلية للسفرجل .ا األصناف/ عدد بعض  15س
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 لحجريةاة النوات اكهة ذالفا                        

 
 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:

 
ن ملحجرية ،اة النوات اكهة ذالفا شجارألرع حديثة ومتطورة امز ءاشإن أهمية كادري .1

 ئية.الغذاو ديةاقتصالاحية النا
 

 ةالنوات اكهة ذالفا شجارألرية ارع حديثة وتجامز ءاشنإلسب المنا ناكلمامييز ي .2
ثل م شجارألاتلك  راثمإوسبة لنمو المنالبيئية الظروف الذي تتوفر فيه الحجرية وا

ر ، الثما ئمة لنمورة مالاحرت احة ، ودرجالرالبرودة لكسر طور ات اعاتوفر عدد س
 .رضياألء الماوعميقة  اتودالنيمالية من اوتربة خ

 
نواة ت اليوضح أهمية األعتماد على طرق الري الحديثة في سقي أشجار الفاكهة ذا .3

 الحجرية.
 

جرية  لحاة انولات اكهة ذالفا أنواعر لكل نوع من الثماقة بين طبيعة حمل لعالا يوضح .4
 .راثمإتقليم  التقليمهلمثلى الطريقة او

 
ة النوات اذ كهةالفار اوثم أشجارلتي تصيب الحشرية المرضية وات المسببا يميز بين  .5

 .                            افحتهاطرق مكمع توضيح لحجرية ا
 
 Stone Fruitsلحجرية اة النوات اكهة ذالفا    

             
لحجرية اة النوات اكهة ذالفا أشجارمن  التي سوف ندرسها( species)  األنواع     
لذي يعود ا( و Prunusلجنس )اتتبع  الكرز( جميعهاللوز،ا،  صاجاأللمشمش ، الخوخ ، ا)

لحجرية اة  النوات اكهة بذالفامن  األنواع(. توصف هذه Rosaceaeلوردية )ائلة العا إلى
 .سيةالقا لبيئيةالظروف امن  اخلهالموجودة في دالبذرة افظ على اصلبة تح اتهانو نال

 إمال لزهرية تحمام عالبرافة ، الحادلة مسننة امتب أوراقهاو،  األوراققطة امتس شجارألا     
ملة اكزهار أعم تتفتح عن البرابر معمرة ، هذه اعلى دو أوسنة  ابية عمرهنات جاعلى نمو

ح لزهرية تتفتاعم البرا.    يثأنوتتذكير  أعضاءسية وخمسة تويجية مع اك قارأوخمسة  اله
 رود.قة واب اهكأنظر بصورة جميلة اللن شجارألا الخضرية ، فتبدواعم البرالربيع قبل افي 
 ديةاقتصالا األهمية أمائية ، ادية وغذاقتصا أهميةت الحجرية ذاة النوات اكهة ذالفا    
لتي تحول هذه ا نعالمصالكثير من اك اهن إن  ا، كم المياوع اكهة سلعة مطلوبة محليالفاف
 أمات . الحلوياعة ار في صنالثماكهة مجففة ، وتدخل هذه اف أوئر ات وعصامربي إلىر  الثما

 حمالاألوت امينالفيتاص ، غنية بامتصالالهضم واكهة سهلة الفاهذه  نائية فالغذا األهمية
لضرورية ضد اعة المنالجسم اتكسب  اهأن  اكم اسليم الجسم نموالضرورية لنمو المعدنية ا

 حادي عشرلالفصل ا



 

 

 

88 

كهة الفا أنواع( غم من كل نوع من 100ت )الي يوضح مكونالتالجدول ا.واألمراضلكثير من ا
 لحجرية.اة النوات اذ
 

    كهةالفا أنواعر بعض امن ثمغم  100ت كل ايبين مكون   1-11  جدول             
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
ر توفر اعتبالاب خذأن إنكهة يجب الفامن  األنواعرية لهذه ارع تجامز ءاشنإللتخطيط احين     
لحجرية  اة النوات اكهة ذالفا أشجارلتربة . فاخ والمنا اسبة ونقصد بهالمنالبيئية الظروف ا

لية من اتكون خ  إنلتربة فيجب ا أماحة .الرالبرودة لكسر طور ات اعاعدد من س إلىج اتحت
 بةاصإ إلىه يؤدي عارتفا نال امنخفض افيه رضياألء المايكون مستوى  نا، و اتودالنيما
 لتصمغ.اب شجارألا

لحجرية تقليم اة النوات اكهة ذالفا أشجارتقليم       
كهة الفا أشجار، ويمكن تربية معظم راثمإتربية وتقليم 

 لمفتوح الوسط الحجرية بطريقة اة النوات اذ
 ارئيسة محوري أفرع( 4-3تتوزع ) سية(،الكالطريقة ا)

ت مختلفة ، فيتوزع  ثقل الجذع وعلى مستوياحول 
 ايوامتس اتوزيع اهأغصانو  األفرعر على تلك الثما

ل واللكسر . ونح األفرعتعرض تلك  لاحتمافيقلل من 
لشجرة  ا عارتفانقلل من  إنلتربية اعن طريق تقليم 

لشجرة الرئيسة لكي تنمو بعيد عن وسط ا األفرعودفع 
لشجرة وتقضي على اقلب  إلىلشمس ا شعةأفتدخل 
 لحشرية.المرضية وات المسببامعظم 

  
 لتربية فياتقليم    1-11 كل ش                                                                     
 لشجرة.امن عمر  لىاألوت اولسنا                                                                 

 
ورقي لاتسميد لات والمبيدامثل رش  شجارألات خدمة اعملي إجراءلتربية من اويسهل تقليم  

 ر .الثماوجني 
 

ت الكمية وذاولنوعية ار جيدة من حيث الحصول على ثما إلىفيهدف  اإلثمارتقليم  أما     
 لشجرة. ا داجهإرية من دون ات تجاصفامو
ت اكهة ذالفا أشجارر، فقسم من الثمابطبيعة حمل  اقوثي اطارتبايرتبط  اإلثمارتقليم  إن     
 الخوخ ،بينمافي  اكم حدةاو سنة اعمره أغصانر على الثمالحجرية تحمل معظم اة النوا
 أفرعت محملة على اسنو 6)-(5بر معمرة المحصول على دوام يحمل معظ ربياألو صاجاأل
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, ولكي تتمكن  ربياألو صاجاألمن  أكثرلخوخ للتقليم اجة امن سنة. لذلك تكون ح أكثر اعمره
 لعملية الانفس  ادمة، بينمالقالسنة اجديدة تحمل محصول  أغصان جاتإنلخوخ من اشجرة 

من  أكثر التي يكون عمرها األغصان إزالة إلىتؤدي  ألنها ربياألو صاجاأل أشجارسب اتن
 لمحصول.الذلك   افيقل تبع الموجودة عليهالمعمرة الثمرية ابر الدوا إزالةيعني  اسنة مم
ة بكالمتشات والحشراو األمراضببة المصالميتة وا األغصان إزالة إلى اإلثمار تقليم يعد      

جرة لشا عارتفال اتحديد علىلألمية النا األفرعلشجرة، وتقصير التي تقع وسط اتلك  اخصوص
 ت لخدمة .العملي وتسهيال

 
لطريقتين اكن للتطعيم ، البذور وبالحجرية باة النوات اكهة ذالفا أشجار إكثاريجري      
لعمر ا لسنة مناة لشتلاتبلغ  إن، وبعد األصول جاتنإللمشتل البذور في احيث تزرع  ناملتامتك
 لمرغوبة،اية رالتجا األنواعو األصنافعم من اببراألصول (، تطعم  صلأ تعد أالنلشتلة ا)

ئص الذي  يمتلك خصالبذري والمشمش ات لمشمش للحصول على شتالاتزرع بذور  مثال
ذوره تزرع ب ، لذلك اتودام للنيموالثقيلة ومقا ضياراألمنشط ، يتحمل  صلأجيدة ويعتبر 

 .صاجألا أولخوخ امثل  ىأخر أنواعب أورية التجالمشمش ا أصنافبت تطعم شتال جاتنإل
وطريقة رض األلحجرية فتشمل تهيئة اة النوات  اكهة ذالفا أشجارعملية خدمة  أما      

 ت . الحشراو األمراضفحة التسميد ومكالسقي واعة والزرا
 

ثم تسمد  ، الحلفالخطرة مثل ااألدغال فح ال وتكاوتنعم ، تزاألرض تحرث  إنيجب      
 كنألماات في لشتالامكعبة لكل دونم ، تزرع  رامتأ( 4-3لمتحلل )العضوي اد السماب
لمهم التربة . لكن من اكهة وخصوبة الفاتختلف حسب نوع وصنف  دابعألمخصصة على ا
لكبيرة ا يةإلنتاجارع المزافي  اخصوص ئياكيميلالتسميد السقي واط عمليتي ارتبا إلى رةاشاإل
ن مئية المالثروة اعلى  اظالتنقيط ، حفالري بالحديثة ، مثل الطرق ايكون ب إنبد لسقي الا، ف
مسمدة( لايسمى  ) نالسقي يربط خزالتسميد بعملية التملح، ولربط التربة من التبذير وعلى ا

 إلىقي لساء ام مع اويتم ضخه نالخزاة في ذلك ئياكيميلا األسمدةب الري ، حيث تذاز امع جه
 قل كلفة.ائدة واف أكثرلتسميد ا، وبذلك تكون عملية  شجارألا
 

 
  2009لصيفي لسنة النوع للموسم اكهة حسب الفا أشجار جاتإن   2-11 شكل        

  قالعراعلى مستوى                               
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 Peach         لخوخ   ا -11-1 

 Prunus  persicaلعلمي  اسم الا

 ر:اتشنالاو ياألصللموطن ا -11-1-1 

حظ طق يالالمناللخوخ ، ففي تلك  ياألصللموطن الصين اصة اوخ اسيأطق شرق امن تعد      
فة اك إلىعته اتشرت زرنالصين ا، ومن انساإلنمن دون تدخل  ابري الخوخ نموا أشجارنمو 

ت ايلوالالمتوسط، وا األبيضلبحر المحيطة بالدول اخ معتدل مثل التي تتمتع بمنا نالبلدا
 ق. العراو العربية مثل مصر وسوريا نبلداالوكثير من  انيرإو المتحدة ، وتركيا

 

 ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -11-1-2

لمحلي، ا كستهاللمطلوبة لالائية الغذالسلع امن  هنألدية كبيرة ، اقتصا أهميةللخوخ 
لكثير من الخوخ تعتمد ا جاتإنرجية، وعلى الخا قاسولأليصدر  أنئض منه يمكن الفاو
ئر. وتوفر هذه العصات والحلويالتجفيف والتعليب واعة التحويلية ،ٍ مثل صنات اعالصنا
للدخل  فةاضاإلبرة المهالخبرة وا الهب يكتسبون من خالات فرص عمل كثيرة للشباعالصنا
 اشرة .  كماغير مب أوشرة الوطني بصورة مباد اقتصالادي، وكل ذلك يصب في مصلحة الما
ص امتصالالهضم والخوخ سهلة ار ا، فثم ديةاقتصالا يتهأهمتقل عن  ء الاكغذ يتهأهم إن
لسيوم الكائية، مثل الغذاصر العناره على كمية جيدة من ائية حيث  تحتوي ثماقيمة غذت اوذ
 . Cو  Aمين ات جيدة من فيتايحتوي على كمي الفسفور ، كماسيوم والبوتا

 

 ئمة :لمالالبيئة ا -11-1-3

 ب منطقةاتخنالية عند التاخية المنالظروف ار اعتبالايؤخذ بنظر  أنخية : يجب المنالظروف ا
 .( األوراققطة اكهة متسالفامل كل يش اري )هذالخوخ بشكل تجاعة امعينة لزر

  اإلضرارة من دون ـــــــــــحالرافية لكسر طور ات برودة كاعاء عدد سالشتايوفر فصل  أن
 ددــطق حسب عاخمسة من إلىق العرا.ويمكن تقسيم األصنافف ختالايختلف ب اوهذ .شجارألاب
 وهي: سيليزية(درجة 7-5لبرودة )ات اعاس 
 لبصرة: صفر.ا .1
 صاجاألولمشمش ا جاتإنعة برودة، حيث يمكن ا( س250-100لحلة )الكوت واة ووالسما .2

 لمحليين.الكوجة او
 عة برودة.ا( س 500-250د جنوب كركوك )ادي بغدالرماء، كربال  .3
 عة برودة.اعة سا( س1000-500ية )نالسليمانينوى،كركوك   .4
( 1500-1000ل شرق نينوى)ا،شم ربيلاية، نادهوك، سليم لحدودية لكل مناطق المنا .5

 عة برودة .اس
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( درجة 7-5عة برودة ) ا( س1000-650) إلىلخوخ ارية من التجا األصنافج اوتحت
 األصناف نالمزروع. لذلك فالصنف احة، ويعتمد ذلك على الرا، لكسر طور  سيليزية

ء الشتات اطق ذالمنافي  اعتهاتنجح زر لبرودة الات اعالية من سالعا تاجاحتيالات اذ
 ق.العراوسط  أوفئ مثل مصر الدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سيةالكالطريقة اة باخوخ مزهرة مرب أشجار   3-11 شكل                       
 
 أصنافمعظم  إنبصورة جيدة.   شجارألالكي تنمو   اراوح افئالنمو دايكون فصل  أن:  انياث
ء الشتا ناك اذإ أمار، اء معتدل، وصيف حات شتاطق ذالمناتنمو وتثمر في  أنلخوخ يمكن ا
نقص  إلىيؤدي  التفتح مماعن  ا، وقد تمتنع قسم منه افي تفتحه أخرتتعم البرا ناف افئاد
     لمحصول. ا

     
لفترة اهذه ز  وات، ولتجاتالنبل اء قد يسبب ضررالشتال رة خالالحرات اض درجاخفنا أن     
 أوراقهاته سقوط امعال أهملذي من احة، وافي طور ر شجارألا أنواعبعض   تدخل لحرجةا

 .دنىاأللحيوية للحد ا اليتهالتقليل فع

 اء حيث يبدءالشتالمرحلة قبل فصل ات لهذه النبا أيتهي
ت ائية تسمى مثبطات كيميالنمو بتكوين مركبافصل  إثناء

ية اتصل تركيز مؤثر في بد أن إلى اكم تدريجيالنمو، تترا
،وتدخل  األوراققط اتس إلى اثيرهأتء ، فيؤدي الشتا
 حة .الراطور  شجارألا

تتحلل  أنيجب  النمو وظيفتهات اتؤدي مثبط أنبعد     
 جاتإنلربيع يعرقل اية ابد إلى ار وجودهاستمرا نال
رة الحرات ادرج إن.األزهارلحديثة ويؤخر تفتح ات النموا
 ازهار الخوخ   4-11 شكل           ء الشتافصل  إثناءلبرودة( ، ات اعاعدد سلمنخفضة ) ا

لنمو تلك ،  وتختلف ات التي تعمل على تحليل مثبطاهي 
 البرودة ، بينمات اعامن س اجهاحتيالخوخ في ا أصناف
 250لي احو إلىج الخوخ تحتالمحلية من ا األصناف

 600من  أكثر إلىج اتحت األوربية األصناف ناعة,فاس
 ءاشنإللتخطيط الضروري عند اعة برودة.لذلك من اس
ت اعانعرف عدد س إنري اكهة بشكل تجاف نابست
            اجهالتي يحتالبرودة ا
 خ امن ناك ناعته والمطلوب زرالنوع الصنف وا
   براعم الخوخ الزهرية    5-11 شكل            .تاجاحتيالادني من تلك الالحد المنطقة يوفر ا
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 : سبة المنالتربة ا -11-1-4
لمزيجية التربة افي  اعتهايجب زر ارياتج اجهاتإنلخوخ ويكون ا أشجارلكي تنمو     
لترب ا أما. الحلفالخطرة مثل ااألدغال . و اتودالنيمالية من الخا، رضياألء المالخفيفة،عميقة ا

 اجهاتإنلشجرة ويقل ا لذي يضعفالتصمغ، اب شجارألا إصابةسبب ، فترضياألء المامرتفعة 
 .اونوع اكم

                                     
 

 : لتلقيحاواالزهار -11-1-5
يوجد برعم خضري بين كل  يإلزهرية زوجية ، اعم البرا غلباتحة، اء فاحمراألزهار     

لخوخ ا أصنافجميع  إنبق .السام  العاعلى خشب  ابيناعم جالبرابرعمين زهريين. تحمل 
 نالبستات في الملقحاعة ات قليلة ، لذلك يفضل زراءاستثنالتلقيح ،مع وجود اتية ارية ذالتجا
      لخلطيألتلقيح اعملية  ماتمإللنحل ا ايئم وتوفير خالالدا

                  
                                     

 :اإلكثارطرق  -11-1-6

 لبذور :اباإلكثار :الأو

 لخوخ يتم لسببين:ا أشجارإلكثار لبذور ا ماستخدا إن     
هور عني فرصة لظي اثياجديدة ور أصناف جاتإن إن.  اثياجديدة ور أصناف جاتنإل لاألولسبب ا

سية القائية لبياللظروف  اتحمله أو،  األمراضلبعض  امتهوائص جيدة للشجرة ، مثل مقاخص
 الهتحم أور لسكادة نسبة ازي أور الثماكبر حجم  ئص جديدة مثالاخص تار ذاظهور ثم أو، 

 للخزن .
 . األخرى األصناف أو األنواع اتطعم عليه صولألحصول على ا نياثلالسبب ا
 لتطعيم :اباإلكثار :انياث
لخضري هو اثر التكا نالخضري ، وللتذكير فاثر التكاطرق  حدالتطعيم هو اباإلكثار  إن
يتم و .  لجنسياة لبذراجنين  ات عدالنباجزء من  يإ ماستخدامل جديد بات كالحصول على نبا
 :األصول اآلتية لتطعيم على ا

لبذرية اخ لخوات لخوخ على  شتالا أصناف غلبالمحلية:تطعم البذرية الخوخ ات شتال .1
 نف لوفيللصالية مثل اع تابإنلتي تعطي نسبة ا األصنافلخوخ من ا، فتنتخب بذور 

 افاألصنن لتخزين، ومالبذور تقل بعد احيوية  نلسنة الا،ومن بذور نفس البرتا أو
ضع نضيد )تولتاة لبذور بمرحلا.تمر ناليل ويونارد وشاكالنيمامثل  اتودامة للنيموالمقا
ة لمدة يمئو5ت على درجة اجلخشب وتحفظ في ثالارة البذور في بيئة رطبة مثل نشا

 أثناء تلشتالالربيع، يمكن تطعيم المشتل حين حلول ا( ثم تزرع في شهراثة ثال
 لمرغوبة.ا األصنافبلربيع ا أولخريف ا

 تل، المشا باصحألبذرية: يفضل المشمش ا صولأ .2
 نية، اللبذرالمشمش ا صولأ، على األوراققطة اكهة متسالفا أصناف، تطعيم معظم 

 بةاصإلاسريع  األصل ا. ولكن هذاتودام للنيموالنمو سريع، ومقام ،وافق تالتوا
 .ايكون قصير ياإلنتاجلشجرة المن وعمر التصمغ واب
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 اودتامة للنيماولمقارد اكانيم لخوخاصول أ  6-11 شكل                       
 

صمغ مة للتوالعقل و مقاب اثرهاجيدة ويمكن تك صولأ:وهي اناريام صاجأ صولأ .3
                     ية.نالثعبا نالديداو

   
 وهي اوفرنس ات بذرية مستوردة من هولند:وهي شتال نيروبالام صاجأ صولأ .4

سنة لافس نلخريف من اهزة للتطعيم في الربيع فتكون جافي  اعتهاجيدة يتم زر صولأ
 يةنالثعبا نالديداب بةاصلإل ةساحس الثقيلة ، لكنها ضياراألئم ،ويال

وهو هجين وتم تكثيره    Garnemرنيم اك ت من صنف جديد هوتم جلب شتال .5
رة احرلات ايتحمل درج األصل ا،وهذانسبية وهي طريقة حديثة لنسيجياعة الزراب
 ولنقل  ا أثناءت لشتالا اتتعرض له إنلتي يمكن الصعبة الظروف المرتفعة ، و ا
 م خدمةتقدوبذلك ص ابشكل خ اتودامة و للنيمالمرضية بصورة عات اللمسبب موامق

تي هي لاية ،ووالكيمات المبيدا ماستخدارعين يستغنون  عن المزا نكبيرة للبيئة ، ال
 تقل منت وتنالنباتمتص من قبل  إنلسمية يمكن اة شديدة ئياد كيمارة عن مواعب
 لغة.اصحية ب اراضرأفتسبب له اإلنسان و نالحيوا إلىله خال

 

 :لغرس ات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر -11-1-7
         

 اديمة بملمستااألرض ت في لشتالاعة اعند زر اعهابتاجب الوات الخطوايمكن تلخيص    
 يلي:

لية امة وختكون سلي نالمطلوبة، وات اصفاللمو ابقتهات ومطلشتالامن مصدر  كدألتا .1
 لحشرية .المرضية وات المسببامن 

ع ، مالحلفالخطرة مثل ا األدغال إزالةو اوتسويته اوتنعيمه اثتهابحراألرض تهيئة  .2
 .مكعبة لكل دونم( رامتألمتحلل ) خمسة العضوي اد السماكمية من  فةاضإ

 نياثلا ونناكدة من منتصف التي تزرع عات ولشتالاسب لجلب المنالموعد ار اختيا .3
دوش ، لخا أو تاباصلإلتتعرض  بصورة سليمة بحيث ال اط ، ونقلهامنتصف شب إلى

 تربة.لالموجودة في المرضية ات المسبباب ابتهاصإعد على الخدوش تساتلك  نال
مس لطويلة ، ويفضل غاوتقصير  المكسورة منها زالةإلت لشتالاتقليم جذور  .4

 لقطع.ا كنأمادة مطهرة لتعقيم الجذري بمالمجموع ا
ين ب رامتأ ستة أو رامتأفة خمسة اسب وبمسالحفر( ، بعمق منالغرس ) ا كنأماتهيئة  .5

 لمنطقة.اعية في الزرائر الدوا تادارشإحسب  أو أخروت انب
 إنلى لمخصص ، عا ناكلمالغرس ، في الوحة  ماستخدائم بات بشكل قلشتالاتزرع  .6

 لشتلة.المحيطة بالتربة ا.ثم تضغط رضاأل( سم عن 30فة )التطعيم مسا ناكيبعد م
 ت ريه غزيرة . لشتالاري  .7



 

 

 

94 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 التربية الكاسية ألشجار الخوخ  7-11 شكل        

 

 لتقليم:ا -11-1-8 
ة وطريقة لشجراعلى شكل  ثيرأللتلشجرة امن  أجزاءبعض  إزالةم هو التقليم بشكل عا  

 ىإلينقسم سب للشجرة.والمنالحجم اتحسين نوعيته وبلوغ  أولمحصول ادة ابهدف زي انموه
 . راثمإتقليم تربية و تقليم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقليم التربية )الطريقة الكاسية( صورة من االعلى    8-11 شكل 
 
 
لحصول ا إلىلتربية اتقليم تربية: يهدف تقليم  – ا

سب للشجرة امن عارتفاعلى هيكل قوي مع تحديد 

لتكوين  ا، ودفعهليةاإللخدمة ات التسهيل عملي
لوسط ارعون طريقة المزا.ويفضل ار مبكرالثما
 لية،التات الخطواسية( ويتم ذلك وفق الكالمفتوح )ا
ون ناكئم في شهر الدالحقل ا إلىت لشتالابعد نقل  
 لمخصص، يقصرا ناكلمافي  اعتها،وزرنياثلا

  تقليم التربية )الموسم الثاني(  9-11شكل
 

لقمية وتحفيز بقية ادة السيا ثيرأت زالةإل سم ،70 عارتفا إلىس ـــرئيــــــــلاق اــــــــلسا 
 ابية موزعة توزيعناج أفرع  4-3ب اتخنا، يتم نياثلالتقليم النمو . في موسم اعم على البرا

 ال ناو حداو ناكتتفرع من م ق الالسات مختلفة حول ابمستوي يإوبشكل محوري،  اجيد
تكون  نالشمس عنه واحجب ضوء  إلىشرة بحيث يؤدي امب لاألوفوق  نياثلالفرع ايكون 

لكي  األخرى األفرع إزالةبلرئيسة نقوم ا األفرعر اتخت إنسم ، بعد  5 وأخرفة بين فرع المسا
لرئيسة بقرط قمته الفروع انقوم بتقصير كل فرع من  المنتخبة، كما فرعلأللتغذية ايتم تركيز 

لعملية على كل الث، نكرر الثالتقليم افي موسم ،سم  50يزيد طوله عن  ال على ان مية النا
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نقلل من  إنل واتتوزع على كل فرع بشكل منتظم ونحلتي ات النموار انخت يإبي، نافرع ج
 . األفرعحم اتز
 
لى عر الثماتوزيع  ، لغرض تنظيمالكبيرة سنويا شجارأل،لاإلثمار: يجري تقليم راثمإتقليم  -ب 

كمية لالنوعية والحصول على محصول جيد من حيث ا إلىيؤدي  الشجرة توزيعاهيكل 
لشجرة اتنشيط  إلىيؤدي  اإلثمارتقليم  إن الشمس،.كما شعةأللشجرة اوتعريض قلب 

 شجارأ.تستجيب اجيتهاتإنولشجرة ايزيد من عمر  ات خضرية جديدة ممالتكوين نمو
وخف  ةإزالم ، فيتتقصير أو)خف(  إزالةتقليم  إمالتقليم الخوخ للتقليم بشكل جيد ،وا

لمريضة . ابكة والمتشا األفرعوبقة، السالسنين امية من النالكبيرة والفروع ابعض 
 . لجديدة ات النموا جاتنإللغة وذلك البالفروع اوتقصير 

 

 لتسميد: ا  11-1-9 
 إجراءر قبل اعتبالابنظر  اخذهأمل عديدة يجب اك عوا، ولكن هنالخوخ سنويا أشجارتسمد 
لكل  شجارألالمزروع، عدد الصنف الشجرة، التربة، عمر ا: خصوبة اهأهمولتسميد، اعملية 

 :ساسأد على السمادونم. ويتم تحديد كمية ونوع 
 

 

  لتربة اتحليل 

  ر.الثماو األوراقتحليل 

 ر.الثماو األوراق انلوأو،  شجارألاحظة نمو مال 

 :ا يأتي لخوخ وفق ما أشجارم يمكن تسميد اوبشكل ع
مكعب لكل  متر 4-2لعضوي بمعدل اد السمالخوخ با أشجارم تسمد ابشكل علعضوي :اد السما

 دونم.
 

جة ارية حلحجاة النوات اكهة ذالفا أشجار أكثرلخوخ من ايعتبر لنتروجيني : اد السما .1
 رابمقد اليورياد اسم فةاضإ. ويمكن إال اللوز  يفوقه في ذلك للنتروجين، ال

عم البرافتح تقبل  لىاألوت، اث دفعشجرة(، على ثال100لكل  أو( كغم لكل دونم ) 25-50)  
 وأ انثر اإم ألسمدةاف الجني. تضالثة بعد الثار، والثمانمو  إثناءة نياثلالربيع، واية ابدفي 

 لتربة.ابشكل خطوط ثم تخلط مع 
، إلنتاجاض اخفناتي قليلة، لكن نقصه يسبب الفوسفاد الخوخ للسما أشجار بةاستجا إن .2

 إلىه يؤدي ناسيوم فالبوتاعنصر  إمات / دونم، السوبر فوسفا( كغم من  15- 10ف ) افيض
 ةفاضإكن ، ويم األمراضر لبعض الثماو شجارألامة وار ويزيد من مقالثماتحسين نوعية 

 سي/ دونم . البوتاد السما( كغم من 30 -20)
لتقديم اي به لتسميد ونعنالحديثة في الطرق امن  تعد( : و  Fertigationلتسميدي )الري ا .3

ى لحصول علاجل الري من ام ال نظئية من خالالغذاصر العنالري واه امن لكل من ميالمتزا
لطرق اب إمافة ، المضاد السما% من كمية 90ت من النبا. حيث يستفيد  جيةاتإن أفضل

لري ا أهميةف.ويمكن تلخيص المضاد السما% من كمية 40ت يستفيد النبالتقليدية فا
 يلي: ابم لتسميديأ
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 لظروف .افي كل  األسمدةوه اللمي  نسةامتجلالدقيقة وا فةاضاإل 

 لجذور .المبتلة حيث تتركز اطق المنافي  األسمدة فةاضإ 

 ل نمو حامي حسب مرالنالمحصول ا تاجاحتيافق مع التسميد ليتوامج ايمكن تعديل برن
 . شجارألا

  ن قبل م بتهاصإت الاحتمايقلل من  الرطوبة ممات قليل الخضري للنبالمجموع ايبقى
 لمختلفة.المرضية ات المسببا

 ت اى تركيزتوي عللتي تحالمتزنة وائلة السالمخلوطة والة ووالمتدا األسمدة ماستخدا يةكانمإ
 لطرقالحقل بافي  اك صعوبة في توزيعهالتي يكون هناو ىأخرصر امنخفضة من عن

 لتقليدية ا
 

ل فترة له خال األوراقص امتصا نالضم األوراقعلى  األسمدةد: رش نالمسالورقي التسميد ا .4
 يلي: اكم فةاضاإلقصيرة ، وتكون 

فتح  تد بعد السما اهذ لاستعما( ، حيث يتم 20 ،20 ،20)  NPKزن المتواد السما -أ
 ء .التر م 100غم لكل 250، بمعدل األوراقعلى  ار، رشالثماوعقد  األوراق

ية زن وبكماولمتاد السما لاستعمالفسفور : بعد مرور شهر على الي الورقي عاد السما  -ب
 ء.التر م 100غم لكل  250
ر، لفسفواي لاد عالسما لاستعما: بعد مرور شهر على يومسالبوتالي الورقي عاد السماج. 

  .األوراقعلى  اء ، رشالتر م 100م لكل غ 250وبمعدل 
 
 

 لري: ا -11-1-10 
مو نل مرحلة خال  المهمة خصوصاعية الزرات العمليامن  لخوخا أشجارري  يعتبر

ثل اوتم اإلنتاجدة ازي إلىلمنظم يؤدي الري ا إن. اإلمطارفة قليلة الجاطق المنار، وفي الثما
 نقص إن امكدمة، القالسنة الزهرية في اعم البرات على تكوين النبار وتشجيع الثمانضج 

 أهميةرر نك إن المفيد هنافة،غير مرغوبة. ومن الحجم،جار صغيرة اثم جاتإن إلىه يؤدي الميا
كون ت ائدهاوف، لكن مرتفعة اله  األوليةلكلفة التي  قد تكون التنقيط والري با ظمةأن ماستخدا

 ان محدوديكو ارهاتشنا نستكون سهلة الاألدغال  إزالةلكلفة. فعملية اكثيرة و تغطي 
وى كون مستي إنئية وكذلك على المالثروة افظ على انح اهماستخدالمروية ، وبالمنطقة اب
 لتربة للتملح.ايمنع تعرض  ا، ممامنخفضاألرض ء الما

 ر:الثماخف  -11-1-11  
حجم، لاية وار جيدة،متساة للحصول على نوعية ثمحدالوار للشجرة الثماتقليل كمية     

نحقق  إنيمكن .واجهاتإنم اتظنالشجرة واظ على حيوية اللون ،وللحفاهية النمو زامنتظمة 
 ث طرق:لهدف بثالا اهذ

 تقليل عدد إلىيجة لنتايؤدي ب األفرعتقليل عدد  إنلشتوي للشجرة: التقليم ا:الأو           
  . لكلي للشجرةار الثما

ببعض  شجارألاسطة رش ابواإلزهار تقليل عدد  يإ :اإلزهار إزالةبلخف ا:انياث           
ز احرير غت أوح اللقاعلى قتل حبوب  أمالتي تعمل او  Etherol  ية مثلوالكيماد الموا
 .اإلزهار طاسقإ إلىلذي يؤدي او ثلينالا

بين ثمرة   مس 20)-15فة )احمة وترك مسالمتزا إزالةو ار بقطفهالثما:خف  الثاث         
ج اتحت األنهعة سالوات احالمسات ارية ذالتجارع اسبة للمزالطريقة غير منا: لكن هذه ىأخرو
لدونم ا جيةاتإن إن ا.علمأطول اتستغرق وقت اهأن العمل، كما الخبرة في هذال لديهم اعم إلى
 لمعمرة.اتين البسا( طن في 12-6)  حدالوا
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 األصناف -11-1-12 
 لمحليةا األصناف: الأو       
لمحلية هي من نوع ا األصنافجميع  إن     

 توني. الخالمسكي وامثل  األملسلخوخ ا
 

 : جنبيةاأل األصناف: انياث     
لشجرة قوية، ا: Elberta البرتا .1

 األحمرللون الة، وار كروية متطالثما
% من سطح 50لي اكن يغطي حوالدا
صفر اللحم الثمرة كبير، الثمرة، حجم ا
منطقة  األحمرللون اللون يغطي ا
للب البذور غير ملتصقة بالبذرة، ا

م لمرض والصنف مقا اويعتبر هذ
لح للشحن ا، وصسمراأللعفن ا

         ت بعيدة .افالمس
   البرتاثمرة خوخ للصنف    10-11 شكل    

 
 حمراألللون ار كروية، الثمالنمو، الشجرة قوية ا:   Red havenريد هفن  .2

ر الثما للب،اق بالتصالالبذور حرة وقليلة الثمرة، امق يغطي معظم سطح الغا
 لحجم .امتوسطة  إلىكبيرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هيفن ثمرة خوخ للصنف ريد  11-11  شكل                                  
 

للب ان لثمرة متوسط، لوالنمو، حجم اقوية  شجارألا: Hale havenهيل هيفن  .3
، ادجكن احمر دار الثمالبذور، لون اء في منطقة اصفر مع وجود صبغة حمرا
 غزير. اإلنتاجو

 

 :األمراضوت الحشرا - 11-1-13 
 ت: الحشرا      

لربيع ثم تفقس عن ا أثناءر الثماعلى  ابيضهلخوخ: وهي حشرة تضع ار ادودة ثم .1
 امحدثة فيه األغصان، وتصيب اتعفنه إلىر تؤدي الثما، حيث تدخل نات في حزيرايرق
غم لكل لتر  2% بنسبة 85لسفن ادة ابم افحتها. ويتم مكاتلفه إلىيؤدي  امم احفر
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في  شجارألاء، حيث ترش اسم مكعب لكل لتر م 1% بنسبة 50كتلك الادة ام أوء، ام
 .لىاألولرشة اسبوعين من الرش بعد اد اثم يع ناية حزيرابد

ر استشعات قرون اء ذاملة خنفسالكالحشرة الطويلة : القرون اق ذو السار احف  .2
عمق  إلىلرئيس، تنفذ اق السافي  التي تعمل حفراليرقة، وار هو الضالطور اطويلة ،

 األنسجةتلف  إلىيؤدي  اق ممالسا
د المواء واقلة للمالنا األنسجة اوخصوص

صمغية من  تازافرإتظهر  ائية ، كمالغذا
لقيمة الشجرة ويقلل الثقوب ، فيضعف اتلك 
 .ارهارية لثمالتجائية والغذا

ء املة خنفسالكالحشرة الخوخ : اق ار ساحف.    3
لية على اللون تتميز بوجود بقع برتقاء اسود

وجود ثقوب على  بةاصاإل ضاعرأ، من اجسمه
 إلىقل من نصف سنتمتر ، تؤدي ا اق قطرهالسا
لشجرة ايضعف  الخشب مماق تدخل في عمق افنا
   لخوخاق ار ساحف  12-11 شكل                               .اموته إلىوقد يؤدي  اجهاتإنو

 :األمراض
لمسبب فطري، البني : العفن امرض  .1

لغضة ا األفرعور الثماواألزهار يصيب 
ثم  اوتعفنه اذبوله إلىيؤدي  امم

 نابتالكادة افحته بما.يمكن مكاموته
ء ، الون ماغم لكل ع 10% بنسبة 50

 لموسم .ال ت خالاث مرترش ثال
لمسبب فطري ، الجرب : امرض  .2

ء تظهر ارة عن بقع سمراعب ضاعراأل
ر الثماتشقق  إلىر تؤدي الثماعلى 

بق ، السالمبيد امل بنفس ا، تع اوتشوهه
 ر خوخاق وثمارأو   13-11 شكل         لرش يكون بعد مرحل عقد اوقت  إنعلى 

 لبنيالعفن ابة بامص              .حداو سبوعأبر الثما
       

 

لمسبب فطري الدقيقي : اض البيا .3
للون على سطح اء ابقع سمر ضاعراألو،

 بةاصاإللحديثة وقد تشمل ا األوراق
دة الرش بمابفح ا. يكاملهابك األوراق

غم /  16وني بنسبة ريكالمالكبريت ا
 لون .اغ

 

 بةامص خوخ أشجار   14-11 شكل                                  

 لتصمغ  ابمرض 

 

 بةاصاإللمرض ،وسبب ا الهذ اس جدالخوخ حسا، وفسلحي: مرض لتصمغامرض  .4
لثقيلة ا ضياراألفي  التربة خصوصاد رطوبة اوزي رضياألء المامستوى  عارتفاهو 

 أجزاءصمغية على جميع  تازافرإتكون بظهور  ضاعراأللتهوية،. اورديئة 



 

 

 

99 

مة للتغلب والمقااألصول  ماستخدا.يفضل اوموته افهاضعإ إلىيؤدي  الشجرة، مما
              .انامري صاجأ صلأ اهأهملمرض ومن ا اعلى هذ

 
لخوخ: من الجذور على اتعقد  اتودانيم .5

 ارهاصفراب والمصات النباذبول  ضهاعرأ
ءة الخضري، مع قلة وردا اوضعف نموه

حظ تكون لجذور يالا، وعند قلع ارهاثم
 ابهذ بةاصلإللمميزة الجذرية العقد ا
 لمرض.ا

ثة امة وحروالمقااألصول  لاستعمافحة بالمكاوتتم 
 شجارألا أمالشمس، ا شعةأل التربة وتعريضها
سم  5كيور بنسبة النيمامبيد  لاستعمالكبيرة فيمكن ا

 لاستعمالايكون  أنمكعب لكل متر مربع ، لكن يجب 
لسمية الي المبيد عا نعي الاخبير زر فاشرإتحت 
 بةاجذور خوخ مص   15-11 شكل      ر .الثمايترسب في  أنويمكن 

   لجذريةالعقد ا اتودانيمب                                                                          
 

فيما  ( خصوصا) النيكتارينالخوخ االملسينطبق على  بالخوخ الصوفي ،  إن ما تم ذكره عن
ساء ولي ملن األيتعلق بعمليات الخدمة ، وال تختلف ثمار الخوخ االملس عن الصوفي اال بكو

ت مسافاخالية من الزغب وذات رائحة عطرية واضحة وأكثر صالبة لذلك تتحمل الشحن ل
 بعيدة.
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 plumص اجالا -2 -11 
 Prunus   domestica لعلمياسم الا

 

 ر:اتشنالاو ياألصللموطن ا 1--11-2 
 
 وهي: صاجاألرئيسة من  أنواعثة ك ثالاهن

هو منطقة  ياألصلرية ، وموطنه التجا األصنافلذي يضم معظم او ربياألو  صاجاأل .1
 . اسيأشرق 

هو  ياألصلي وموطنه ناباليا صاجاأل .2
 ءاحأنمختلف  إلىتشر نا الصين ، ومنها
 لمالعا

 ياألصلوموطنه  األمريكي صاجاأل .3
 لمتحدة .ات ايلوالا

لكثير من افي  ة االجاصعاتنتشر زر
لصين، ا،أمريكا، ا، فرنساينالدول مثل روما
 .اينالما
  لعربيةالدول الكثير من اعته في اتنتشر زر اكم
 ي فيناباي صاجأشجرة    16-11 شكل    .                         قالعرامثل مصر،سورية،  

 بداية الربيع.                       
 

 ئية:الغذالقيمة او االقتصادية األهمية  2--11-2 
زج الطا كستهاللخوخ، ويستخدم لالاة بعد نياثلالمرتبة افي  المياع صاجاأل جاتإن تيأي

 ت .الحلويات والمربياعة ايدخل في صن اكمئر، اره على شكل عصاتقدم ثم أو
 ت، اريلسكات وامينالفيتاو حمالاألبره غنية الية، فثمائية عاذو قيمة غذ صاجاأل 
 

 سبة:المنالبيئية الظروف ا 3--11-2 
 خية :المنالظروف ا: الأو
لمحددة امل العوا أهممن  تعدرة الحرادرجة  إن   
ج اتحت األوربية األصناف أشجار، ف صاجاأل جاتنإل
 سيليزية( درجة 7-5عة برودة )ا( س800-1400)

ية ناباليا األصنافج اتحت احة ، بينمالرالكسر طور 
رة ادرجة حر إلىج اتحت اعة . كما( س600-800)
 إنر .الثما جاضنإل سيليزيةدرجة  38تزيد عن  ال

لسبب اق هو العرالظروف في اعدم توفر مثل هذه 
 األصناففي صعوبة نشر مثل هذه  ساساأل
  ربياألو صاجاألزهرة   17-11 شكل                                                   رية .التجا
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 سبة : المنالتربة ا: انياث
لتهوية الصرف وادة لترب جيالتربة ، فات اصفابمو ثرأتتر الثماونوعية  اإلنتاجكمية  إن      

ء اسو ، اونوع اجيدة كم ارالشجرة لكي تنتج ثماتدفع  اتودالنيماومن  حمالاأللية من الخا
لترب ال ية تفضناباليا صاجاأل أصناف، لكن  ربيأو أوي ناباي صاجألشجرة من  ات ناك
 لثقيلة.الطينية الترب اتفضل  ربياألو صاجاأل أصناف الخفيفة بينما
 
 لتلقيح.اواإلزهار  - 11-2-4  

ة .قد بر ثمريادو على ابينالزهرية محمولة جاعم البرا:نسبة كبيرة من  األوربية األصناف    
ة. حداة وسن اعمره أفرععلى  ابيناتحمل ج ات. ونسبة قليلة منهاسنو 6 إلى ايصل عمره

 امنظر شجارألاب ء ثلجية تكسابيض حدةاو لربيع. عن زهرةاية الزهرية. في بداعم البراتتفتح 
 .جميال

 
 سنة اعمره أفرععلى  ابينالزهرية تحمل جاعم البرالية من اية: نسبة عناباليا األصناف   
بر ثمرية. اعلى دو ابينايحمل ج األخرلقسم ا.وحدةاو
للون اء ابيضأزهار ث لزهري يتفتح عن ثالالبرعم ا
 ارازهأتنتج  صاجاألية من ناباليا األصناف إن يإ.

لو تم عقد  ادياقتصا اإلنتاجلية. ويعتبر افة عابكث
 .األزهار% من تلك  1
ج ا. فهي تحتاتياعقيمة ذ صاجاأل أصنافمعظم  إن
ري . الخلطي للحصول على محصول تجالتلقيح ا إلى

 نالبستافي  صاجاألمن  أصنافلذلك تزرع عدة 
ية. مع توفير ناباليا األصنافمن  اخصوص حدالوا
 ثة دونم . حل بنسبة خليتين لكل ثالامن

 في األزهار رة اغز   18-11 كل ش          
 يناباليا صاجاأل                 

 :اإلكثارطرق  5--11-2 
 . اللتطعيم عليهاألصول  جاتنإللطريقة البذور : حيث تتبع هذه ا-الأو 
 دة .اع لربيعاي فلبرعمي التطعيم اسطة عملية ابو ارياتج صاجاأل إكثارلتطعيم : يتم ا-انياث

 : ةلمستعملااألصول  أهمومن 
 ربيةاألو صاجاأل أصناففق مع معظم امتو األصل اهذ نال نيروبالام صاجأ صلأ .1

 ية. نابالياو
 

 هثارإكلسهولة  األصل ايفضلون هذاإلكثار تل املون في مشالعا: انامري صاجأ .2
م وا، و مقانياثلتهوية الرديئة الثقيلة ا ضياراأل. ولكونه يتحمل الأولعقل اسطة ابو

 .الثاث اتودالنيماجي التالتعفن المرض 
 

 لغرس:ات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر -11-2-6 
جذور لات وتقصر لشتالا. ثم تقلم لغرساقع امووتحدد  اجيد نالبستارض اتجهز 

 إلىه اتبنالايجب عية والربالطريقة امتر ب 6 أو 5فة اعلى مس زرعتثم بة المصالجذور ال اوتز
 . نالبستالملقحة في ا شجارألاعة ازر أهمية

 
 



 

 

 

102 

 لتقليم :ا -11-2-7 
 لتربية: ا: تقليم  الأو

 اخصوص صاجاأل أشجارئمة لتربية لمالالطريقة اسية( هي الكالطريقة المفتوح )الوسط ا
 لخوخ .التي ذكرت في موضوع ات الخطوا.وفق اية منهناباليا األصناف
 

 : اإلثمار: تقليم  انياث
يسمح  امم لمريضة ،احمة والمتزافة والجا األغصان إزالة إلى اإلثماريهدف تقليم 

ة ت جديداموعلى تكوين ن شجارأل اعدالشجرة. ويساقلب  إلىلدخول الشمس با شعةأوء اللهو
ت اوليم لعدة سنتترك بدون تق إنيمكن  صاجاأل أشجار إن القديمة. عمومابر الدوا ناكتحل م

 صاجاأل شجارألئم لخفيف يكون مالالتقليم ا. لكن  اإلنتاجعلى  اثرايترك ذلك  إنمن دون 
 .ربيةوالا أوية ناباليا األصنافت من ناكء اسو

 

 لتسميد:ا -11-2-8 
 ء .الشتافي  ي للدونمنالحيواد السمامتر مكعب من  3 فةاضإلعضوي :يمكن التسميد ا: الأو
 : ئياكيميلالتسميد ا:  انياث

شجرة  . لام  لكل سنة من عمر اغر  200بمعدل اليورياف النتروجيني: تضاد السما .1
 دونم/كغم  35-25 فةاضإلتربة يمكن ار اختبائج اكغم لكل دونم. تعدل حسب نت 30 وا

سة اسح صاجاأل أشجار إنلتربة. ا إلى اسيوم نثرالبوتامن  الفسفور ومثلهامن 

 ر.الثمابسة متصلبة على انقصه تكون حبوب ي ضاعرألبورون. ومن النقص عنصر 
لورقية ا األسمدة ماستخدالبوركس لكل شجرة .ويمكن اغم من  220 فةاضإبلج اويع
 لخوخ.افي موضوع  اذكرن اكم
 

 لري ا -11-2-9   
 قة. فتروىلطريالزمن واملي ار عاعتبالاخذين بنظر ا صاجاأل أشجارنهتم بري          

في ير لتاللتزهاة فتر أثناءلري ا, ونتجنب  اغزير ار ريالثماوبعد عقد  اقبل تزهيره شجارألا
ة لثروا فظ علىاحت ألنهالتنقيط كطريقة حديثة الري باد على اعتمالايجب  ا. كماألزهارسقوط 

 رية.اجلتارع ازلماقل كلفة في اءة واكف أكثرلري التربة وتجعل عملية ائية وكذلك على الما
 

 : األصناف -11-2-10 
توني. منتخب رقم الخالمحلية. مثل ا األصناف: الأو     
لكوجة ا أصنافك اهن إن احمر دموي كما. 1
لنضج. مثل ا( وهي مبكرة  Green gageقية)العرا
 ء.السودالكوجة اء ، والصفرالكوجة اء، والحمرالكوجة ا

 
 ق:العرالمزروعة في اية ناباليا فاصنالا:انياث

ب ا. تصعارتفالامتوسطة  شجارألا(: Alloلو )ا .1
 الحجم .لونهاكبيرة  إلىلثمرة متوسطة التصمغ.اب

لبذرة كبيرة ملتصقة ار. احمرالامق مشرب باصفر غا
 ثمار أجاص ياباني   19-11 شكل               لجنوبية.الوسطى والمنطقة اللب .يزرع في اب

 Santa rosaصنف                                                               
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ة لبذرة ملتصقاء قلبية ار حمرالثما لتلقيحاتية اذ  لحجمالشجرة متوسطة ا :Beautyبيوتي   .2
 لمبكرة.اية ناباليا األصنافوهي من  ،للباب
 
 
 
 
 
 

                                              
 صنف بيوتي صاجاألر اثم   20-11 شكل                                   

 
لبذرة اصفر ذهبي وار الثماصل. لون الحالشجرة قوية منتشرة  غزيرة الذهبي: اي ناباليا .3

 للب.امنفصلة عن 
 
 
 
 
 
 

 يي ذهبنابالصنف يار اثم  21-11 شكل                                     
 
  .مثل  األوربية األصناف: الثاث
1. Czar :ت لون اكبيرة ، ذ إلىلحجم ار متوسطة الثما

 لتلقيح.اتي الصنف ذا اهذ مق ،اي غنارجوا

 

                                                                        

 األوربي األجاصر اثم   22-11 شكل       

2. Victoria :لتلقيح.اتية الحمل ،ذاللون غزيرة اء ار كبيرة حمرالثما 

 
 
 
 
 
 
 

 Victoriaصنف  ربياألو صاجاألر اثم  23 -11شكل                        
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 :األمراضوت الحشرا -11-2-11 
لتي تصيب ا اهي نفسه صاجاألر اوثم أشجارلتي تصيب ات الحشراو اإلمراضمعظم  إن     

 : إلى فةاضاإلبلمشمش الخوخ وار اوثم أشجار
ريق طعن  ايلخالا إلىتدخل  المسبب بكتريا:  Grown gall جيالتالتدرن امرض  .1

ت النبا ايخال ا، وبعد دخولهاتودالنيما أوعية الزرات العمليالتي تحدث بفعل الجروح ا

 ضاعرأ.  ماراألويسبب ظهور  السريع ممام اقسنلخلية لالاد مهيجة تدفع اتفرز مو

،  ماحجاأللملمس ، مختلفة الشكل خشنة اغير منتظمة  مارأولمرض هي ظهور ا

ة.تؤدي لتربالقريبة من سطح اق الساعلى منطقة  أولرئيسية الجذور اتتكون على 

 همأت، من النبالجذور ثم موت او األفرعوقتل  اوضعفه شجارألار اصفرا إلى بةاصاإل

ر اتشنالى عد عالتي تسا اتودالنيمات الحشرافحة التربة ومكافحة تعقيم المكاطرق 

 لمرض.ا

 ألوراقارة عن بقع صغيرة على اعب ضاعراأللمسبب فطري ، ا:  األوراقمرض تبقع  .2

 سبة.المنارية لفطات المبيدا أحدبفح ا. يكاألسودللون ا إلىت لون بني ، ثم تتحول اذ

        
    25-11 كل ش                                    24-11 شكل                       

 األوراقبة بمرض تبقع امص قارأوجي          التالتدرن ابة بمرض امص صاجأجذور    
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 APRICOTلمشمش ا -11-3 

 Prunus  armeniaca لعلمي    :اسم الا

 ر:اتشنالاطق اومن ياألصللموطن ا -11-3-1 

  صلأ إن ابقاد ساعتقالا ناك
عليه  طلقألذلك  ارمينيألمشمش هو ا
لحديثة ات اسالدرا(، لكن ارميناسم )ا
للمشمش هو   ياألصللموطن ا إن ثبتتأ
 الصين، ومنهالغربية من المنطقة  ا
 تعدلم، والعا ءاحإنبقية  إلىتشر نا
لتي تقوم الم العافي مقدمة دول  ايناسبا

ثم  اتركي المشمش ، تليهاعة ابزر
 ا، كم ناليونالمتحدة فات ايلوالاف اليايطا

لدول اعته في كثير من اتنجح زر
 اق وسوريالعرالعربية مثل مصر وا

 لتزهيراية امشمش في بد أشجار   26-11 شكل        لسعودية.العربية المملكة او ناولبن
 

 ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -11-3-2 

د ائية زاذلغامته دت قياز ائية، فكلمالغذامحصول بقيمته  يأل ديةاقتصالا األهميةترتبط 
 حين علىفاللالطلب يشجع ادة ارجية ، وزيالخا أولمحلية ا قاسواألء من الطلب عليه سوا
 نإ ادمة .كملخات اعملي إجراءلحديثة عند ات التقنياد اعتمالمحصول واعة التوسع في زرا

عليب لتاع ناصم ءاشإنلتحويلية على ات اعالصنالمستثمرين في ات كبيرة يشجع ابكمي اإلنتاج
 إلىدي ل ذلك يؤلفنية ، وكاملة والعا يدياأللطلب على ائر، فيتحقق العصاع نالتجفيف ومصاو

 ازجالمشمش طايؤكل .  صةاعي بصورة خالزرامة والوطني بصورة عاد اقتصالاتطوير 
لهضم اسهلة لات السكريالية لكونه غني بائية عالدين( . وللمشمش قيمة غذا)قمر  اومجفف

ك ينصح لفسفور، لذلالحديد وادن مثل  ايعتبر مصدر مهم للمع اص، كمامتصالاوسريعة 
 مينافيتب لمشمش غنيالتغذية، واون من سؤ نالذين يعاو لدمابين بفقر اله للمصوابتن
 A ،B،C  مراضاألمن بعض  يةالوقالجسم والضرورية لنمو ات المركبامن  تعدلتي او 

سليلوز لادة امره غنية بالكون ثم كامساإلت الالج حابه يعاشر إن ا، كم األنفلونزا اخصوص
 لتجميل .ات اعة مستحضرالذي يستخدم في صنالزيت البكتين ،و بذوره غنية باو
 

 سبة :المنالبيئية الظروف ا -11-3-3 

 اذإري التجادي اقتصالالمستوى ا إلىلمشمش  يصل ا جاتإن إنخية :  المنالظروف ا : الأو
عدد  ابدرجة يوفر فيه اردايكون ب إنء يجب الشتائمة. فلمالاخية المنالظروف اتوفرت 

ت يختلف حسب اعالساحة، وعدد الرات لكسر طور النبا اجهالتي يحتالبرودة ات اعاس
يم ، تتطلب من ال وبلينهامثل روي الميالمشهورة عا األوربية األصنافف، األصناف

 إماق.العرال ا، لذلك فهي تنجح في شمسيليزية( 7-5عة بدرجة )اس 500-1000
عة برودة ،وهي ا( س200-100) إلىج ا، فتحتاغينيالمحلية مثل لبيب، زا األصناف

تفتح  أخرت إلىفئ يؤدي الداء الشتا إن إلى رةاشاإلق ويجب العراتنجح في وسط 
لحدوث اجئة )قليلة المفالربيعية ات اداجمنالا إن التفتح .كمامن  ايمنع بعضه أوعم البرا
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 اوفي كلتزهار لأل راضرإتسبب  إن( يمكن أوربامتوقع في  احدوثه الكنه ادنفي بال
 لمحصول.انقص في  إلىلتين تؤدي الحا

 لبنيافن لتعار مرض اتشناعد على الربيع تسافي  اإلمطارولرطوبة ادة ازي  إن
ة، ترة قصيرل فخال ارة سريعالحرادرجة  عارتفا إن ا، كماألزهارور الثمالذي يصيب ا
 م.لحجاصغيرة  اضجة لكنهار ناثم جاتإن إلىق، يؤدي العرايحدث في وسط  اكم

 
ة من ليالخايجية لمزالطينية الترب المشمش في ا أشجارعة اسبة: تنجح زرالمنالتربة ا :انياث

عته ازر نا( متر، لذلك ف2،5عن ) افيه رضياألء المايقل مستوى  لتي الالملوحة وا
 ق.العراتكون محدودة في وسط وجنوب 

 

  لتلقيح:او اإلزهار -11-3-4 
 أوراقهاوء، التويجية بيضا اإلزهار أوراقها

لزهري يحوي البرعم اء صغيرة، اسية حمرالكا
من عمر  لياألوت السنوا،في حدةاو على زهرة

 اعمره أفرعلزهرية على اعم البرالشجرة تحمل ا
لعمر اب شجارألاتقدمت  ا،لكن متى محدةاو سنة
لتي ا األفرعلثمرية  على ابر الدوافي تكوين  تبدء

بر الدواوتستمر هذه  حدام واعن ع ايزيد عمره
لشجرة الة ات حسب حاسنو 4-3لمدة  اإلثمارب
 لصحية. ا

 لمشمش اأزهار   27-11 شكل        
 لزهريةاعم البراو             

 
 اهمأنف Perfectionو  Riland نالصنفا اعد اتيارية خصبة ذالتجا األصنافمعظم     
ملية ع ماتمإللعسل انحل  ايمع توفير خال ات معهمالملقحاعة الذلك يجب زر اتياذ ناعقيم

 . لخلطيألتلقيح ا

 لمشمش:ا إكثار -11-3-5 

ة عن جديد صنافأ جاتنإل أو ات للتطعيم عليهلبذور للحصول على شتالالبذور : تزرع ا – الأو
 لمختلفة.ا األصنافلتهجين بين اطريق 

ر، الثمانوعية و يةاإلنتاجلجيدة من حيث ات اصفالموات اذ األصنافلتطعيم :تكثر ا – انياث
 :األصول أهممنتخبة، ومن  صولأعلى  ابتطعيمه

ب لترالجذري كثيف ،يتحمل امجموعه  إن األصل از هذالبذري: ويمتالمشمش ا .1
 لطعم.او األصلم بين افق تا، وتواتودام للنيموالثقيلة، ومقا

سلبية.  ىأخروبية ايجإب ناللمشمش فيه جو صلأكلخوخ ار اختيا إنلبذري : الخوخ ا .2
لبذرية الخوخ ا صولألمشمش على اطعم ي إنيفضل وفي ظروف بيئية معينة 

لصرف، المشمش خفيفة وجيدة اعة المخصصة لزرا األرضتكون  اعندم ا,خصوص
تجة النا  شجارألا إن الخوخ ،كما صولأفقة مع المشمش متوا أصنافلكن ليس جميع 

 .اون قصيريك ياإلنتاجلشجرة اعمر ، و  غلتصمياب بةاصلإللتطعيم تكون معرضة امن 
 

 .ابقاس اذكرن اوكم نيروبالام انامري صاجأ صولأ .3
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 لغرس:ات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر -11-3-6 
ي ، يفضل لعضواد السما فةاضإوثة وتسوية امن حراألرض ت تهيئة ام بعمليالقيابعد 

رع من المزا(،لكي يتمكن 7x7)  أو(  6x 6) أو( 5×5عية )الربالطريقة المشمش باعة ازر
كون عدد لحديثة ،فياعية الزرا تالاآلسطة المحصول  بوالتربة وات خدمة اعملي إجراء

 شجرة لكل دونم .  100-50لي احو شجارألا
 

  لمشمشا أشجار تقليم -11-3-7 
 
 اكرنذ اح ( وكملمفتوالوسط اسية ) الكالطريقة المشمش تربى با أشجارتقليم تربية: - الأو 

 لخوخ. افي موضوع 
  اعمره بر قصيرةار على دوالثمامن  كبراأللجزء المشمش ا:  تحمل شجرة اإلثمارتقليم  -انياث
 لطويلة ، ا األفرعسنة ، موجودة على   3-4
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    

 لتقليم وبعدهاشجرة مشمش قبل    28-11 شكل 
 

 : إلىيهدف  اإلثمارتقليم  نالذلك ف
 دة تحلمرية جديبر ثاجديدة تحمل دو  أفرعلحصول على ا اخفيف الغة تقصيرالبا األفرعتقصير 
. لشمسا شعةأللشجرة ابكة وفتح وسط المتشالمريضة وا األفرع إزالةولقديمة ابر الدوامحل 

 لشجرة  .ا عارتفالقمية للحد من ا األفرعوتقصير 
ين ق وبالسان ملسفلي الجزء ابية على نالجا اتهالمشمش تتميز بكثرة نموا أشجار إن اكم   
 .المتدلية منهاوتقصير  التهازإلذلك يجب  نويةالثالرئيسية وا ذرعاأل
 

  لتسميد:ا -11-3-8 
ية ئالغذا صرالعنا لعضوية واد الموالتربة وكمية التعرف على طبيعة ا، يفضل  ابقاس اذكرن اكم
 . األسمدة فةاضإقبل  الموجودة فيها
 مكعب لكل  متر 4لعضوي بنسبة اد السماف العضوي: يضالتسميد ا: الأو

 وتشمل : ةسن جهاتإنلذي مر على المتحلل هو العضوي اد السماء .والشتال فصل خال دونم
ت امن مخلف الناتج لعضوياد السماو كن.الذي يكون ذو لون دالقديم واي  نالحيواد السما
ثم  اليوريا كمية من احفرة عميقة ويوضع معهمخلفات النباتات في تجمع  ، حيث ت اتالنبا

ن رة فتكولحفافتح لحفرة لمدة شهرين، بعد ذلك تاد في الموالحفرة. تبقى اء وتردم الماترش ب
 لبيتموساد عضوي متحلل شبيه باسم إلىت قد تحولت اتالنبا ايابق
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  ئياكيميلاد السما:انياث
ر الثماوهار األزقط كمية كبيرة من النتروجين يسبب تسانقص  إنلنتروجيني :اد السما .1

ث م على ثال/ دون اليورياكغم من  25دة اف عا.ويضاألوراقر اصفرا،و اقدة حديثالعا
 لخوخ.افي تسميد  اذكرن ات كمادفع

لسوبر اد امن سم اسيوم ومثلهالبوتات اد كبريتاكغم / دونم سم 20 إضافةيمكن  .2
 ت .افوسف

 

 لريا -11-3-9 
 سطحية، ال اف فجذورهالجفاتتحمل  ال ألنها، امنتظم المشمش ريا أشجارتروى  إنيجب      

 أشجارتعرضت  اذإفلتربة، افي  اتتعمق كثير
لنمو، اموسم  إثناءلرطوبة المشمش لنقص ا

 أخروتلمتكونة،الزهرية اعم البراقل عدد 
ونوع  شجارألاعلى  ايؤثر سلب ا، مماتزهيره

 . ار وكميتهالثما
 

 األصناف -11-3-10 
 لمحلية:ا األصناف – الأو
، قالعرامحلية تزرع في  أصنافك عدة اهن

. ارهات ثمالحجم وصفالشكل وامختلفة في 
ع، لبيب، المحلية، بيا األصناف أهمومن 

 مة للبستنه العالهيئة امت التي قا، واغينياز
 . اهإكثارو ابهاتخنابق العرافي 

 Tiltonثمرة مشمش صنف    29-11 شكل      
 

 : جنبيةاأل األصناف – انياث
لقوي، ا ابنموه جنبيةاأللمشمش ا أصنافز اتمت

 اكبيرة، وتصلح معظمه إلىلحجم امتوسطة  ارهاوثم
 أهملتجفيف. ومن التعليب وازج والطا كستهاللال

 األصناف
1. Blenheim 
2. Royal   
3. Tilton   

طن لكل دونم في  4-2لي المشمش حوا جيةاتإن
 سنة. 20 إلى 15لتي بعمر اتين البسا

 Royalثمرة مشمش صنف    30-11 شكل         
 
 
 
 
 

 : األمراضوت الحشرا -11-3-11 
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لتي تصيب ا األمراضوت الحشرا 
لخوخ التي تصيب ا المشمش هي نفسها

 األوراقلبني ومرض تبقع العفن امثل 
 بقة.السالطرق افح بنفس ا،وتك
لمسبب فطر يصيب ا:  لبنيالعفن ا    
 . الغضةويسبب موتها فرعالاورازهالا

للون ار بقع صغيرة بنية الثماتتكون على 
فحة المكا. تتم الثمرة كلهاثم تكبر لتشمل 

 لمشمشار البني على ثمالعفن ا   31-11 شكل       رش وا، ابة وحرقهالمصار الثمابجمع 
  بمبيد فطري شجارألا 
 
لحجرية، اة النوات اكهة ذالفا أشجار غلبالمسبب بكتيري، يصيب ا: األوراقمرض تبقع     
 األنسجةلبني ثم تنفصل عن اللون ا إلى احقئية تتحول الارة عن بقع ماعب األولية ضاعراإل
تدهور  إلىلشديدة تؤدي ا تاباصاإل.  األوراقعلى  اثقوب اهناكركة مالسليمة وتسقط تا
 .اجهاتإنلشجرة ويقلل من ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بة بمرضامشمش مص قارأو   32-11 شكل                                                      
 األوراقتبقع                 
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    Cherryلكرز ا -4 -11  
 
 : الكرز همامن  نارئيسي نالك نوعاهن
  Prunus cerasusمض الحالكرز او Prunus  aviumلحلو  الكرز ا
ء ابيض ارهاهزألحجم، معمرة، اكبيرة  اهأشجارلجميلة. فاكهة الفا أشجارلكرز من اشجرة  

رة صغي ،صفرألا إلىمق الغا األحمرلمختلفة تتدرج من ا انلواألت اذ ارهالحجم ، ثماكبيرة 
 رود. لواقة من اب هكأن شجارألالربيع تبدو امل طويلة، في فصل الحجم متصلة بحوا
  

 ر :اتشنالاو ياألصللموطن  ا -11-4-1
 األوراققطة المتساكهة الفا أشجارلكرز من ا     
لمعتدلة من اطق المنافي  اعتهالمنتشرة زرا
للكرز. ومن  ياألصللموطن الصين ا تعدلم. والعا
لكرز هي الية من العا اجيتهاتإنبلتي تتميز الدول ا

 ا. وكذلك تركي اليايطاو أمريكاو ايانلمأو اروسي
في  أما.  افي سوري اعتها. ونجحت زر انيرإو
لية الشماطق المناعته  في اق فتقتصر زرالعرا
     ية.نالسليمافظة ارج محالحدودية خا

 كرز في فترة  أشجار   33-11 شكل     
 اإلزهار                        

 

 ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -11-4-2 
 اذإستمر لمالغزير وا ابسبب حمله ادياقتصامة الهاصيل المحالكرز من اشجرة  تعد
عة اي صنفتعلب وتدخل  أوزجة ار طالثماسبة.وتستهلك المنالخدمة الظروف وا اتوفرت له

 لمختلفة.ائر العصات والمربيا
 

 سبة :المنالبيئة ا -11-4-3 
 خية المنالظروف ا: الأو

      بين  عةا( س1400-900بين ) وحاتترت برودة اعاعدد س إلىلكرز ا أشجارج اتحت     
د وطويل راب اءهالتي يكون شتاطق المناحة. و تنجح في الرالكسر طور  سيليزية( 5-7)

   . اسوريق والعرال من الشما قصىأطق الكرز في مناعة امعتدل . لذلك يمكن زر اوصيفه
ر البني على ثمالتعفن ار مرض اتشناعد على الية تسالعالرطوبة الكثيفة وا األمطار إن اكم
 لكرز.ا

 ليةاة عليالعالرطوبة ات الثقيلة ذا ضياراأللكرز ا أشجارتتحمل  سبة  الالمنالتربة ا:  انياث   
ء الما اهلتي يكون فيالصرف والجيدة المزيجية اسبة هي المنالتربة الصرف .واورديئة 

 . رضاألمتر تحت سطح  1.5من   أكثرعلى عمق  رضياأل
 

 لتلقيح :او رازهالا -11-4-4 
عم تحمل على ابرلا( . و 5-2)األزهارلزهرية بسيطة . تتفتح عن عدد محدود من اعم البرا    
لحلو عقيمة الكرز ا أصنافمعظم  إن اكم تاوسن 10لمدة  اإلنتاجببر معمرة وقد تستمر ادو
ة عامن زر بدلمختلفة. لذلك الا األصنافضمن  ا. وعقيمة جزئيحدالوالصنف اضمن   اتياذ

عيد افي مو فقةاتكون متو إنعلى شرط  الخلطي بينهالتلقيح ات اوتوفير مستلزم الملقحات
 لتلقيح .احدوث عملية  نا. لضم ارهازهإ
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 :اإلكثارطرق  -11-4-5 
 لية:التالطرق الكرز با إكثاريتم    
 لتهجين .اجديدة عن طريق  أصناف اإلنتاجوتستخدم  لبذورا:الأو
تعملة. لمساصول األ أهملبرعمي ومن التطعيم اثر بارية تتكالتجا األصناف إنلتطعيم :ا:انياث
 . Mazzard  ،Mahaleb      ،Stockton صولأ

ت اتانب جاتنإل.  األنسجةعة الكرز بتقنية زرا أصنافبعض   إكثارلحديثة هي الطرق امن    
 تجة.النات لشتالانوعية وجودة  نالفيروسية مع ضما األمراضلية من اقوية خ

 

 لغرس:ات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر -11-4-6 
    عية الرباة لطريقاسع . لذلك تزرع وفق ار واتشنات الحجم . ذالكرز كبيرة ا أشجار     
(6x6  )ي ف اعتهازر نلخريف . الالحديثة في ات لشتالالتربة . تزرع احسب خصوبة  أكثر أو
 ابيقت طويل نسو إلىج اتحت اهأن اجئة . كمالمفالربيعية ات اداجمنالا إلى الربيع يعرضها

 لتربة.افي  التثبيت جذوره
لحصول على لئم الدا نالبستالملقحة بشكل صحيح . في ا األصنافعة ازر إلىه اتبنالايجب 

 لنوعية.الكمية وامحصول جيد من حيث 
 

 لتقليم :ا -11-4-7 
 لية:التات الخطواسية وفق الكالطريقة الكرز با أشجار:تقليم تربية : تربى  الأو   

 سم.   90-60 عارتفالمستديمة بااألرض في  اعتهالمطعمة بعد زرالكرز ات تقليم شتال
ق .  السا رئيس قوية موزعة بشكل محوري حول أفرع 4-3ر انخت نياثلالتقليم افي موسم 

 سم. 50وتقصر بطول 

 امنتظم اتوزيع على كل فرع رئيسي. موزعةبية ناج أفرع  3-2ر اختيالي يتم التالموسم افي 
 سم .  40-30حوله .وتقصر بطول 

 
  راثمإ:تقليم  انياث  

ر تحمل الثما ن.أل ىأخركهة اشجرة ف إيقل من التقليم الكرز من ات شجرة امتطلب إن      
لحجم اغيرة صر الثما إن اسنة . كم 15 إلى 10لحمل من ابر طويلة تستمر باعلى دو ابيناج
 نتاجاإلنة من كبر كمية ممكا نالمثمرة لضماقع الموامن  ايستوجب توفير عدد كبير جد امم

ء. الهواشمس ولا شعةألشجرة  لدخول التقليم على فتح قلب اة . لذلك يقتصر حدالواللشجرة 
طوبة لرا نف الالتقليم في وقت جايجري  إنلمهم المريضة.و من احمة والمتزا األفرع إزالةب

 تالفطرياب بةاصلإللقص ا ناكتعرض م إنيمكن 
 

 لتسميد :ا -11-4-8 
 تحليل د علىاتمعالاب التسميد يمكن تقديرها إلى اجتهاومدى ح شجارألئية لالغذالة الحان إ
 فةاضإيمكن لخضرية .وات النموار. و طول الثماحظة كمية ونوعية . ومالاألوراقولتربة ا

 لية:التا األسمدة
مع  الط جيدلعضوي لكل دونم ويخاد السمامتر مكعب من  3ف ا: يضلعضوي اد السما:  الأو
 ء.الشتالتربة في ا
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 ي : ئالكيماد السما:  انياث

غم لكل سنة من عمر 250واكغم للدونم   32.اليوريالنتروجيني. اد السماف ايض .1
ة بعد نياثلا. وبيعاسأثة لنمو بثالاف استئناقبل  لىاألوت . اث دفعلشجرة .على ثالا

بحدود  شجارألادق حول اعلى شكل خن أو انثر إماف القطف.ويضالثة بعد الثاو اإلثمار
 لخضرية.ات النمواقط امس

 30ت و السوبر فوسفا كغم من22 ف ايض .2
 دونم .  سيوم  . لكلالبوتا تاكبريتكغم من 

 
 
 

 لري ا -11-4-9 
لخضري . الجزء الحجم كثيفة الكرز كبيرة ا أشجار

لنمو . في افترة  أثناءلسقي الذلك يجب تنظيم عملية 
 نر . الالثمافترة نمو  أثناءلربيع . وكذلك اية فصل ابد

بة ر وصالالثماصغر حجم  إلىلري يؤدي اء انقص م
 . اقشرته

 لكرز صنفار اثم   34-11 شكل    
             Napoleon 

 .األصناف -11-4-10 
1. Napoleon  :اراتشنا األكثرلصنف ا .

صفر مشوب اللون الحجم. ار كبيرة الثما
 ت بعيدة.افالشحن لمسالحمرة. يتحمل اب

2. Bing  :لشحن. اكنة. يتحمل اء دار حمرالثما
 ئمة.ات قالنموالشجرة صغيرة وا

لحجم . قلبية الطير : ثمرة متوسطة اقلب  .3
صفر . اللب اتح. واحمر فاللون الشكل . ا
 لنمو .الشجرة قوية ا

 Bingلكرز صنف ار امث   35-11شكل                                                            

 :األمراضوت الحشرا -11-4-11 
 ت :الحشرا

 كرز، يفقسلار البيض في ثمالربيع وتضع الغة في البات الحشرالكرز :تخرج ابة اذب .1
من  لمحصول ،اتلف  إلىخل وتؤدي الدار من الثمات تتغذى على البيض عن يرقا

 اتعريضهو شجارألالتربة تحت ا، قلب افهتالإوبة المصار الثمافحة جمع المكاطرق 
 % 1ثيون ارالبادة ابم شجارألالشمس، رش ا شعةأل

 فح برشاتكر . والثمالتي تتغذى على اليرقة ار هو الضالطور الكرز : ار ادودة ثم .2
 رثيون .البادة ابم شجارألا
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 دة ثمار الكرزالحشرة الكاملة لدوويرقات ذبابة الكرز    36-11 شكل                             
 

يؤدي و األوراقلمسبب فطري ، يصيب ا:  األوراقمرض تبقع  اهأهم:ومن  األمراض .3
ض لمرا ضاعرألشجرة ، من اموت  إلىعم وقد يؤدي البراويضعف  اقطهاتس إلى

 داشتدا ثقوب عند إلىلعلوي للورقة تتحول السطح اللون على اظهور بقع بنفسجية 
 بةاصاإل

 
 

 Almondللوز ا -5 -11  
 Prunus amygdalusلعلمي :اسم اال
 

 ر:اتشاألنو ياألصللموطن ا -11-5-1 
 إلى اوتركي انيراو انستانفغألممتدة من المنطقة اللوز هي الشجرة  ياألصللموطن ا إن      
 اأمكل بري.للوز بشا أشجار ا. حيث تنتشر فيهاسيألغربي من الجزء ايعرف ب ام أو اسوري

ول لدايط في مح عته محدودةا. وزراوتركي انيرإو اليايطاو امريكافيتركز في  ارياتج جهاتإن
 لعربية.ا

 ئية:الغذالقيمة او االقتصادية األهمية -11-5-2 
 تهالكاالسلغرض  للوزالطلب على اشدة  أور اللوز مقدار الثم االقتصادية األهميةبنعني     
حويلية لتات اعالصنامن بذوره في بعض  االستفادةلغرض  أولتصدير الغرض  أولمحلي ا

ذيذ للالطعم ات الطبية ،وتدخل بذوره ذات المستحضراعة الخفيف في صنا،حيث يستعمل زيته 
كر ولذلك لسا% من 25رجية تحتوي على الخاقشرته  إن المختلفة كمات الحلوياعة افي صن

 شية .الما أنواعلبعض  لعليقامع  ايمكن خلطه
لدهون وبعض البروتين وارية والحرات  السعرالية من  ائية عات قيمة غذابذوره ذ إن   
 ئية .الغذاصر العنا
 

 سبة :المنالبيئية الظروف ا -11-5-3 
 
 خية .المنالظروف ا: الأو

خية كل من درجة المنالظروف اتشمل 
ت من النبات الرطوبة ومتطلبارة والحرا
درجة  إنحة .الرالبرودة لكسر طور ات اعاس
ئمة مال تعد سيليزية( درجة 35-30رة )الحرا

 في مرحلة اإلزهار الكامل أشجار اللوز  37-11 شكل                           ره، اللوز وثما أشجارلنمو 
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 ألمراضار اتشانص لية تزيد من فرالعالرطوبة ا نلرطوبة الاخ قليل امن إلىللوز اج ايحت اكم
ر طور عة برودة لكسا( س600-300للوز )ا أشجارج البني ، وتحتالعفن الفطرية مثل ا
 حة.الرا

 
 سبة المنالتربة ا:  ثانيا

ت التهوية.ذاولصرف الجيدة الخفيفة المزجية اللوز هي ا أشجارسبة لنمو المنالتربة ا
مة اومق أكثرللوز تكون ا ألشجارلبذرية ا األصول إنلمنخفض . ا رضياألء المامستوى 

 راثمذات و تكون منخفضة اجيتهاتإنولكن األصول من بقية  رضياألء المامستوى  رتفاعال
 صغيرة .

 

 لتلقيح:اواإلزهار  -11-5-4 
 ثبتتأ.الحجم نسبياء كبيرة ابيضزهار األ   
للوز تتصف بوجود ا أصنافمعظم  إنت  اسالدرا
عدم قدرة حبوب  يإتي)الذافق التوالة عدم اح
نفس أزهار ت ابويض إخصابح على اللقا
فق الة عدم تواوجود ح إلى فةاضاإلبلصنف(. ا

تستطيع  ح الاللقا)حبوب  األصنافخلطي بين 
(. لذلك يجب ىأخر أصنافت ابويض إخصاب

ئم مع توفير الدا انلبستات في الملقحاعة ازر
لخلطي ومن التلقيح اعملية  حاجإنت امستلزم

يتم  ادة مالعسل . وعاوجود حشرة نحل  اهأهم
حصول  انلضم أصنافثة من ثال أكثرعة ازر

 إلى اإلنتاجدة الي زيالتالخلطي وبالتلقيح اعملية 
 للوزازهرة وثمرة   38 -11 شكل            علي كمية ممكنة.ا
 

 :اإلكثارطرق  -11-5-5 
 . اللتطعيم عليه صولأ جاتنإللبذور اللوز با أشجار إكثارلبذور : يتم ا-الأو

ن ميع . ولربافصل  اءإثن. لبرعميألتطعيم ارية بطريقة التجاللوز ا أصنافلتطعيم: تكثر ا- ثانيا
 هي التطعيم عليهالتي تجرى عملية ااألصول  أهم

 في اتعمقهولعطش . ا البذرية لتحمل جذورهاللوز ا صولألبذرية تفضل اللوز ا صولأ: .1
 جي .التالتعفن ا.  ومرض  اتودالنيما بةاصلإلمعرضة  التربة . لكنها

 
 لبذرية:الخوخ ا صولأ: .2
مو لناريعة سمية تكون النا األشجارلبذرية للخوخ  وااألصول للوز على ايمكن تطعيم     

 يقلل امم اتوداملنياب بةاصلإلسة اتكون حس ا. لكنهلىاألولسنين اصة في ا. خاإلنتاجوغزيرة 
 لشجرة .امن عمر  اكثير

ز ايمت صاجاألمن  األصل اهذ ( : 2624لة ) سال اناريام صاجأ صولأ:  .3
لموبؤة الرطبة والثقيلة ا ضياراأللعقل. ويتحمل اسطة ابو هإكثاربسهولة 

 .اتودالنيما
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 :لغرسات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر -11-5-6  
 مواقعيئة وته.وتعديلها إليهاعضوي لاد السما فةاضإو اثتهاوذلك بحراألرض  أتهي     
فة حسب المسامتر . وقد تختلف  5فة امس ىأخرولبعد بين شتلة ايكون  أنلغرس. على ا

ت لشتالاتسقى وبعد زراعتها  لجذور التربة حول المنتخبة وتضغط ا األصنافولتربة اخصوبة 
 شرة.اعة مبالزرابعد  اغزير اسقي
لذلك يفضل  .طق جبلية اق .وهي منالعرال اتنجح في شمللوز ا أشجارت معظم كان اولم     
 ىإللمشتل ات  من لشتالاعملية نقل  نشرة . الالمستديمة مبااألرض لبذور في اتزرع  إن

األرض  لمنضدة فيالبذور الجذري للضرر. فتزرع المجموع المستديمة قد تعرض ااألرض 
تخف  اتهابإنبذرة . بعد   3-2سم . توضع في كل حفرة  20لمستديمة في حفر على عمق ا

 صنافاأل أحدب اعمر سنتين . تطعم بعده إلى. ثم تخدم بشكل جيد حتى تصل  احدت وانب إلى
 لمطلوبةا

 لتقليم :ا  11-5-7
 لتربية اتقليم : الأو

ئد القاللوز بطريقة ا أشجاريفضل تربية  
 أفرعت النمو وذاسريعة  األشجار نلمحور. الا

 يلي: اقوية وطويلة وفق م
، انلبستالشتلة في اعة ابعد زر .1

 سم. 75طول  إلىتقصر 
 أيبد، اعتهام من زراوبعد ع .2

حيث كونت  لاألولتقليم اموسم 
 ء  اللوز شتا أشجارتقليم    39-11 شكل       بية.انلشتلة عدة فروع جا

 
 قي.البال ا، ويزاق محوريالساثة.موزعة حول ثال ار منهانخت .3
لرئيسة. ابية انلجالفروع امن  أجزاءل ا، تزثانيلالشتوي التقليم افي موسم  .4

 وية .انبية ثانج أفرعلتشجيع نمو 
لفروع اوية على انلث يكون قد تكونت فروع ثالثالشتوي التقليم افي موسم  .5

بي نال فرع جلقريبة من قمة كا الثانويةلفروع ا ابية. يترك منهانلجالرئيسة ا
وسم لصغيرة.في ما الثانويةلفروع اقي من هذه البال ارئيس ووسطه . ويز

جرة لشاقلب  لمريضة . ويفتحابكة والمتشا األفرعل ابع تزالرالشتوي التقليم ا
 لشمس .ا شعةألدخول 

 
 

 أصناف كاهن الوأف. األصنافف ختالاللوز با أشجار:يختلف تقليم  اإلثمار: تقليم  ثانيا
ة لمريضا األفرع إزالةمع  اخفيف ابر فتقلم تقليماعلى دو ابيانلمحصول جاتحمل معظم 

ة، داحسنة و اعمره أفرعلمحصول على اتحمل معظم  ىأخر أصنافك احمة و هنالمتزاو
يم لتقلا ءإجرايكفي . ور مستقبالالثمالتي تحمل ات النموالتشجيع خروج  أكثرتقليم  إلىج افتحت
 سنة . ( 3-2كل ) واحدة  مرة

 لتسميد:ا -11-5-8 
ئية الفيزياص الخوامتر مكعب لكل دونم لتحسين  6لعضوي بمعدل اد السماف ايض    
 ئية للتربة .الكيمياو
 : تياأللنحو اف على افتض ةكيميائيلا األسمدة أما



 

 

 

116 

 
 

دونم /كغم  50-35ف النتروجيني :يضاد السما .1
 اجتهاز بحاللوز تمتا أشجار ن. ال من اليوريا

قبل  لىاألولمرتفعة للنتروجين.على  دفعتين ا
 ر.الثماة بعد عقد ثانيلالتزهير وا

كغم  22-15ف ايضت فالسوبر فوسفاد اسم .2
 كبريتاتكغم للدونم  من  20و .للدونم

 ة.احدء على دفعة وا% . شت50سيوم البوتا
 للوزا أشجارري    40-11 كل ش 

 لتنقيطاب                

 لري :ا -11-5-9 
 ري لإهما إنلتربة . مع ذلك اتتعمق في  اجذوره نف الالجفاللوز ا أشجار تتحمل      

ويجب  .رجية الخا اف قشرتها. وجف اجيتهاتإنض اخفانو اضعف نموه إلىيؤدي  األشجار
من  ايتهاحمللشجرة اعن جذع  اء بعيدالماظ باحتفااللسقي واء ام بطريقة توصيل ماهتماال
 لتصمغ ابمرض  بةاصاإل

 Nonparell  .Texas . Jordanolo. California:  االصناف
 
 
 
 
 
 

 صنافاألف ختالاللوز بار اف شكل وحجم ثمختالا  41-11 شكل                     
 

 :األمراضوت الحشرا -11-5-10 
 
بنوديس(: الكا)  تاللوزيار جذور ات حفالحشرا:الأو   
ط بيض. تضع انق اء عليهاء كبيرة سودالمسبب خنفسا

لمنطقة اق.وهي الساج من التاطق اعلى من ابيضه
جم ات تها. تفقس عن يرقرضاأللقريبة من سطح ا
تدهور  إلىيؤدي  ا. مماقافنأ الجذور وتحفر فيها

 .اجهاتإنوتدني  األشجار
 لغةالبالحشرة ا  42-11 شكل   

 تاللوزيار جذور الحف 
  ضامرألا:  ثانيا    
ت اذ كنأمالمزروعة في اللوز ا أشجارللوز: اء اصد

لمرض. حيث تظهر ا ابهذ بةاصلإللية معرضة ارطوبة ع
لسطح ات بنية على العلوي . وبثرالسطح اهتة على ابقع ب

من قبل  اجمتهالشجرة ومها فاضعإ إلىيؤدي  السفلي.مما
   .األخرىلحشرية المرضية وات المسببا

  للوزا ابمرض صد بةاصورقة لوز م  43-11 شكل                                                



 

 

 

117 

                                                            ئي.ابمبيد فطري وق األشجارمة تكون برش اولمقاو
 
ت لشتالاجي : مرض بكتيري يصيب التالتدرن ا

لمرضية عن ات المسبباتل. حيث تدخل المشافي 
 إجراء إثناءت لشتالالتي تصيب الجروح اطريق 

تكوين  امسببلنقل ا أثناء أوعية الزرات العمليا
ت لشتالالجذور . ينتقل مع اضحة على اعقد و
 لمستديم .الحقل ا إلى
 
 

 بةاجذور شجرة لوز مص   44-11 شكل           
 جيالتالتدرن ا بمرض                       

 
لمرضي فطر. المسبب ا:  األوراقمرض تجعد 

 اهايم خالاقسانيد اتز إلىويؤدي  األوراقجم ايه
وتنطوي  األوراقلخلية. فتتجعد اوكبر حجم 

بمبيد  ألشجارفح برش السفلى . يكاللجهة 
لرش بعد الخريف ويكرر افطري في فصل 

 لربيع.  الخضري في فصل النمو اء ابتدا
 
 

 بةاق لوز مصارأو   45-11 شكل 
 األوراقبمرض تجعد      
 

 
 
 
 

 أسئلة الفصل الحادي عشر
 
 الحجرية بهذا االسم ؟: لماذا سميت الفواكه ذات النواة  1س
 ك ؟ة ذل: ان الشكل الشائع في تربية أشجار المشمش هو الشكل الكاسي . وضح أهمي2س
 ددها.عف . : يجري التقليم في أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية لتحقيق عدة أهدا3س
 ؟ وراق: ما أهمية استخدام طرق الري بالتنقيط لري أشجار الفاكهة متساقطة األ4س
د وجو جب زراعة أكثر من ثالثة أصناف من اللوز في البستان الواحد مع ضمان: ي5س

 حشرة نحل العسل ، علل ذلك.
 شمش .الم : ما أهمية كل من السماد العضوي والسماد الكيميائي لنمو وأثمار أشجار6س
 قيعراق تالي ال: لثمار الكرز واللوز أهمية  غذائية واقتصادية كبيرة ، لكن زراعتها ف7س

 ض الحلولبعض الصعوبات ، ما هي أهم تلك الصعوبات ، وهل يمكنك ان تقترح بع       
 المناسبة لتجاوزها ؟      

 الترب   في: تشير كثير من الدراسات الى ان حجم شجرة الخوخ وإنتاجيتها يكون قليال8س
 الثقيلة ، علل ذلك.       
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   انلرمالتين وا                       
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 

 .  انلرمالتين وار ائية لثمالغذاو االقتصادية األهميةح وضي .1
 

 .انلرمالتين والحمل لمحصولي اوطبيعة  اإلثمارقة بين تقليم لعالا يفسر .2
 

 كانلمار في تتوف أنلتي يجب ارة وتربة( اسبة ) درجة حرالمنالبيئية الظروف ا يعدد .3
 لتين. ا أشجارعة المخصص لزرا

 
 .اسبب لهلمافحة اوطرق مك انلرمار ابدودة ثم  بةاصلإلرجية الخا ضاعراإل يمييز .4

 

 figالتين:
 Ficus  carica لعلمي: اسم اال

              Moraceaeالعائلة :
 ر:اتشاالنو ياألصللموطن ا -12-1-1 

 

لموطن العرب هي اد بال أنيعتقد 
 ال منتشرايز لبري الالتين اللتين. ف ياألصل

 انليوناو اعته في تركيا. وتنتشر زرافيه
ق ومصر العراو اوسوري انيراو ايانسباو
من  ايانسباو انليوناو اتركي تعدلسعودية.واو

 لمنتجة للتين. ا انلبلدا أهم
 

 دوللا إلىمقة تشير الغائر الدوا  1-12 شكل         
 لمنتجة للتينا                   

 
 ئية :الغذالقيمة او االقتصادية األهمية -12-1-2
ح لاين صلتات.والحلويات والمربيائية كالغذات اعالصنالتين في كثير من ار اتستخدم ثم     

عية الصناة عدالقالي توسيع التائض منه. وبالفاعد على حفظه وتصدير ايس اللتجفيف. وهذ
ر امري.ثاجشكل تبلتي تنتجه ا انرية للبلدالتجائية ( واد غذات. موالتحويلية) تجفيف. مربيا
لتين ام من غ 100 إنلية . ائية عاذو قيمة غذ همامجففة . وكال أوزجة التين تستهلك طا
يدة من جت , وكمية اغم سكري  11.2غم بروتين ، و 0.9 ء و ا% م 81زج يحتوي علىالطا

 لحديد .السيوم والكا إلى فةاضاإلب  .B1 , B2مين افيت
 
 

 ثاني عشرلالفصل ا
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 ئمة :لمالالبيئة ا -12-1-3
ء الشتات اطق ذالمنالنوعية في اجيدة  ارالتين وتنتج ثماخية .تنمو شجرة المنامل العوا -الأو

 ألبيضالبحر اقعة ضمن حوض الوا انلبلداخ اف. مثل منالجار الحالصيف افئ والدا
خ امن إن.سيليزيةدرجة  39-38بين  تتراوح جاتنلإلرة ادرجة حر أفضل انلمتوسط. وا

 ين لكنهلتا أشجارلنمو  ائمطق من مصر(. يكون مالالمنافي بعض  اطق )كمالمنابعض 
ى لع ايؤثر سلب امملتلقيح .التي تقوم بعملية ا. اكاستوفااللبائم لنمو وتكيف حشرة غير مال
 لكلي .ا اإلنتاج

 فالجفاوتتحمل . ضياراألكثيرة من  أنواعلتين في ا أشجارسبة : تنمو المنالتربة ا – ثانيا
ة لجيداطينية لالتين هي اعة اسبة لزرالمنالترب ا أفضل إن. رضياألء المامستوى  ارتفاعو
 لخفيفة .الترب افي  الصرف. وكذلك تنمو جيدا

 
 تي النبالوصف ا -12-1-4
صة لحجم مفصاكبيرة  األوراقم. اتظانتتفرع بدون  اهأغصانوت جذع قصير اذ األشجار.     

 ضحة .ات عروق واللصنف . زغبية خشنة ذ افصوص تبع  5-3.  اعميق أو اخفيف اتفصيص
 
 صيل :المحاهرة تعدد اظ

 لسنة التين محصولين في ا أشجارتحمل 
لهوى اتين  ا: ويسمى محلي لاألولمحصول ا 

 التي عمرها أفرععلى  ابيانلذي يحمل جا. و
شهر  أواخرلمحصول في ار اوينضج ثم سنة.

 يس .ام
لحر التين ا ا: ويسمى محلي ثانيلالمحصول ا

لرئيسي . حيث تحمل المحصول ا. وهو 
لي وفي الحالموسم ات اعلى نمو ابيانر جالثما

 لبري حيث تقضيالتين ار اثم   2-12 شكل    ية شهر ار في بدالثماويتم نضج  األوراق آباط
 لثمرة  اخل اد اتهادورة حي اكافستولبالا  حشرة                                                       

       
 : اإلزهار -12-1-5
 إن يأخله. افي داإلزهار مل زهري مجوف. توجد ارة عن حالزهرية عبات النورا     

 : أنواعثة فتكون على ثالاإلزهار  أما.انهرة للعياغير ظاالزهار
 لبري فقط.التين اح: وتوجد في اللقاذكرية منتجة لحبوب إزهار  .1
لبري التين ا: وتوجد في اكاستوفلبالابيض حشرة  انحتضمخصصة ال ثويةإزهار أن .2

 فقط.
 افاألصن لبري وكلالتين ا: وتوجد في صنف اإلخصابوبلة للتلقيح اق ثويةإزهار أن .3

 .األخرى
لقح وي اتياه ذيلقح نفس أنلذي يستطيع الوحيد الصنف البري هو التين اصنف  انلذلك ف     

 .اكاستوفلبالاعدة حشرة ابمس اخلطي األخرى األصناف
 

 : إلىاالقتصادية  أهميتهاالتين حسب  أصنافتقسم  -12-1-6
  

  Capri Figلبريالتين ا -الأو
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ر لمصداهي  اهأشجاردية ولكن اقتصا أهميةت اذ ارالمجموعة ثماهذه  أصنافتنتج  ال     
رية اجلتا صنافاأليتم تلقيح  الذكرية . وبهااإلزهار  التي تنتجهاح واللقالوحيد لحبوب ا

 . األخرى
    
كن . لثويةألنااألزهار ولذكرية. ااألزهار . األزهارلبري تحمل نوعين من التين اشجرة  إن
 على نوعين: ثويةاألن ارهازهأ

 
 دية مخصصة للتلقيح.اع ثويةأن: زهرة لاألولنوع ا

 
 انحتضا هي ىأخرمخصصة لوظيفة  اغير مخصصة للتلقيح لكنه ثويةأن:زهرة ثانيلالنوع ا

ار األزهن ح ماللقالتي تقويم بدور مهم في عملية نقل حبوب ا اكاستوفااللبابيض حشرة 
 .اهلتي سوف نذكرا األخرى صنافلأل ثويةاألزهار األن إلىلبري الذكرية للتين ا
: وتتدرج  االقتصادية األهميةت التين ذامجموعة - ثانيا 

 :إلىللتلقيح  اجتهاحسب ح
لتين القسم من ا اهذ:Smyrna Figي لزميرااللتين ا. 1

بدون تلقيح.  ارهاتنمو ثم مهمة ال أصنافيضم عدة 
بلة للتلقيح اق ثويةأزهار أنتحتوي على   اهأشجار

 ارهازهأج الذكرية. لذلك تحتااألزهار لية من اخ الكنه
قيمة  اله ارارجي لكي تنتج ثماتلقيح خ إلى ثويةاألن
 أشجار لاألوملين .ايتطلب. وجود ع ارية.وهذاتج

 ارهازهأمن  لطلعالتي توفر حبوب البري والتين ا
  ،لمذكرةا
   ثى حشرة أن   3-12 شكل                                                 

 لتي تلقحا اكاستوفلبالا                                                                        
 زميرلي االلتين ا                                                                            

 
لتين ا ألشجار ةثوياألزهار األن إلىح اللقالتي تنقل حبوب او اكاستوفااللباحشرة  ثانيلاو

لية تسمى عمي. ولزميرااللتين اتين البري في بسالتين اعة اي . لذلك يجب زرلزميراال
وهي  .caprification  ةرجلكبالبري بعملية التين اح من ازميرلي بلقااللتين اتلقيح 

 . Capri fig  لبرياكليزي للتين االنسم االمن  خوذةأم
 
دون ب لاألولمحصول القسم تحمل ا التي تنضم تحت هذا األصناف:San pedroتين  -2

  لقيح.  للت رهاهزأج الرئيس فتحتالمحصول ا أما( . اعذري ارهاتلقيح )تنمو ثم إلىجة الحا
 
 و  Kadotaدي مثل العالتين ا  أصنافجميع  إن:Common Figدي العالتين ا - 3

Missionرعونالمزاجة  للتلقيح .وبذلك يستطيع الحامن دون  اعذري ارها.تنمو ثم 
  .اكاتوفسلبالائمة لحشرة لمالالبيئة ات وتوفير الملقحاعة التغلب على مشكلة زرا

 
 
 
 
 
 

http://nanoexplanations.files.wordpress.com/2011/02/courtella_wardi_ovipositing_400.jpg
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 :اإلكثارطرق   -12-1-7
يدة. جد أصناف جاتإنلهدف هو ايكون  البذور عندماسطة التين بوا إكثارلبذور : يتم ا: الأو

 رية.اتج ضاغرأللتين اإلكثار تستعمل  ال الكنه
 وأ واحدة سنة ات عمرهالعقل من نموائعة . حيث تؤخذ الشالطريقة العقل : وهي ا:ثانيا

 أولوسطية ال لعقامن  احانج أكثرلطرفية العقل اتكون  ادة ماسم. وع 30-25سنتين . بطول 
 لمستديم.ا كانلما إلىلمشتل لمدة سنة ثم نتقل العقل في اعدية. تزرع القا

 ري.اق تجالتطعيم ولكن ليس على نطا أوت انالسرطالتين با إكثاريمكن 
 

 المستديمة ومسافات الغرس :األرض خدمة وزراعة  -12-1-8
      

 فاألصناجة اسة مدى حا.ودر اوتسويته اعن طريق حرثه اجيداألرض تجهز        
فيكون  ا( .متر7×7) أو(. 6×6عية )الربالطريقة ايوصى ب ادة مالتلقيح . وعا إلىلمزروعة ا

و تحفر م.اتظانلتين تتفرع بدون ا أشجار أفرع أن(شجرة للدونم .حيث  50) األشجارعدد 
 ىإلت شتاللا.ثم نتقل  ىأخرع في جهة القاب السطح في جهة وتراب الجور بحيث يوضع ترا
لحفرة ام لغرس .ثم تردالوحة  استخداملشتلة باط . وتغرس المخصص في شهر شبا كانلما

ة بعد شراسقى مبتلتربة .ثم اق احول س التربة جيداع.وتضغط القاب اثم بتر الأولسطح اب ابتر
ربية تنب كلفة ئم . لتجالدالموقع اشرة في العقل مباعة ارعين زرالمزاعة .يفضل بعض الزرا
 . راضرإلنقل من ايسببه  أنيمكن  اوم ات ونقلهلشتالا

 

  التقليم -12-1-9
 لتربية.ا: تقليم   الأو
 :التربية همالتقليم   انلك طريقتاهن

 األفرع إزالة امن غير توجيه عد الكي تنمو طبيعي األشجارطبيعية:حيث تترك لالتربية ا .1
لتي تجري خدمة الجبلية واطق المنادة في اوتستخدم ع لمريضة.اوفة الجاحمة والمتزا
 . ايدوي افيه لمحصولا

لتربية اطريقة  إنسية : الكالتربية ا .2
 تعدلمفتوح اسي الكام النظاحسب 

 هنأل األشجارلنوع من ا ائمة لهذمال
لشجرة ودخول ايعمل على فتح وسط 

عد على نضج ايس الشمس مماضوء 
 لجيدة.وهي الالنكهة ا ائهاعطإور الثما

تم  اعم افهاهدأو اتختلف في طريقته
 .ابقاه ساذكرن

 
 لطريقةاة باشجرة تين مرب   4-12 شكل 

 لمفتوح(الوسط ا) سيةالكا        
 . األثمار: تقليم ثانيا

 فاطرأقصير تت حديثة لذلك يفضل التين يحمل على نموا ألشجارلرئيس المحصول ا إن      
 ةإزاليتم  اكم .لرئيس المحصول التي تحمل الجديدة وابية انلجا األفرعح ينمو اللسم األفرع

 . األرضه اتجامية بالنابة والمصالضعيفة وا األفرعوت انالسرطا
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د لتسميا لىإلخصبة . ا ضياراألفي  التين . خصوصا أشجارج اتحت ال  :التسميد -12-1-10

 جاتإنلى عد عال يسلمعتدالتسميد ا انلتربة لذلك ف اصر ات عنالنبالزمن يستنفذ ا. لكن بمرور 
 رية مرغوبة . ات تجاصفامحصول جيد ذو مو

ويقلب مع  ءالشتالعضوي للدونم في فصل اد السمامتر مكعب من  6ف العضوي : يضاد السما
 لتربة .ا
 ي : اولكيماد السما

نة من س. لكل اليورياغم من  100  أوكغم للدونم  22ف النتروجيني :يضاد السما .1
 لربيعاية ابدعم في البراقبل تفتح  لىاألولمنتجة . على دفعتين . الشجرة اعمر  

 عم .البراة بعد شهرين من تفتح ثانيلاو
ة . لشجرات لكل سنة من عمر السوبر فوسفاغم من  50 أوكغم للدونم  22ف ايض .2

على  .لشجرة اسي لكل سنة من عمر البوتاد السماغم من  50 أوكغم للدونم  20و
 ء.الشتافي  واحدة دفعة

 لري.اء ائب مع مالذا كيميائيلاد السما فةاضإلتنقيط  فيتم الري با كان اذإ أما
 

 لري : ا -12-1-11
على  اف لقدرتهالجفامة اوللعطش ومق لمثمرة تحمالا األشجار أكثرلتين من اشجرة  تعد     

لكثيف الجذري ا ازهامنخفضة. بفضل جه ات نسبتهكان التربة مهمالرطوبة من اص امتصا
و لنمارعة سلمنتظم  من حيث السقي امع  ابيايجا اباوتبدي تج المتفرع لكنهالوتدي واو
 لمحصول.اوكمية ونوعية  اإلثماربلتبكير او

 الجني :  -12-1-12
 لتين خشنا قاروألرجي الخالسطح المكلفة . فات العمليالتين من ار اعملية جني ثم تعد     

ل الب من عميط اسية . كمالحسامن  الجني يولد نوعا إثناءمل به العاك يد احتكاوزغبي و
. اعند قطفه رالثمالتي تفرز من اللبنية ادة المالبشرة من اية اء كفوف لحمارتدالقطف ا

 طن لكل دونم . 2-1 يةاإلنتاج
 

      
لتين على اقدرة شجرة  إن: األصناف -12-1-13

ر اتشاالنمن  المختلفة مكنهالبيئية الظروف اتحمل 
جديدة  أصناف جاتإنلم مع العاطق العديد من منافي 
حثون البائدة . وقد قدر السالظروف افقة مع امتو
لتين ولكن من اصنف من  700من  أكثرك اهن إن

 ق :العرالمزروعة في ا األصناف أهم
 

 ادوتالتين صنف كار اثم   5-12شكل        
 لمحلية:ا األصناف:  الأو

ت طعم اصفر. ذاللب اصفر وا ادة . لونهالحجم عاء صغيرة ار صفرالثمالوزيري: ا .1
 لوسطى.المنطقة اعته في اوتنتشر زر انينضج في شهر حزير حلو.
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عته  في منطقة ار :تنتشر زراتين سنج .2
 إلىر متوسطة الثماق. العرال ار شماسنج

لحة للتعليب . ذو الحجم وهي صاكبيرة 
 تلقيح . إلى رهازهأج احمر. وتحتالون 

 : جنبيةاأل األصناف:  ثانيا
1. Kadota :ء مخضرة . ار صفرالثما

لحة ار صالثمامتوسطة  إلىصغيرة 
لشحن التعليب . يتحمل اللتجفيف و

للتلقيح  رهازهإج اتحت ت بعيدة . الافالمس
 ان. مع ذلك ف اتنضج عذري أن ايمكنه يإ
 لتين صنف مشنار اثم   6-12شكل                   . احجم كبرالثمرة التلقيح يجعل ا

 
2. Mission ف لح للتجفيلحجم . يصالثمر كبيرة اتح ، احمر فاللب اسود، ار الثما: لون

 دي .العالتين ازج. ويعتبر من الطا االستهالكو
3. white adriatice :نجح تلطعم حلو اخضر مصفر، ا الحجم، لونهار متوسطة الثما

 . ار بكريالثماق . وتنضج العرافي وسط  اعتهازر
 :األمراضوت الحشرا -12-1-14

 األوراقليرقة على التين: تتغذى ا قارأودودة  .1
دة افح بمالعروق. وتكاإال  ايتبقى منه حيث ال

ء الماغم لكل لتر من  1.5 % ، بنسبة 85لسفن ا
 يس.ال شهر م. خال

بة المصار الثماليرقة تحفر في التين : ار ابة ثماذب .2
يسبب  الثمرة. مماضحة على امكونة ثقوب و

فح في شهري ا.تكاثم سقوطه اوتعفنه ارهاصفرا
سم  4% ,بنسبة 50كتليك ادة ايس بماو م راذآ

سم  1% .  50لنوكوز ا أوء .امكعب لكل لتر م
 ء .امكعب لكل لتر م

 لتيناق ار ساحف   7-12 شكل      
 

ل شهر لحجم تظهر خالاء كبيرة املة خنفسالكالحشرة التين: اق ار ساحف .3
ل خال اقافأنت تحفر ا، تفقس عن يرق األشجارلبيوض في شقوق ا،تضع انحزير

ثم توقف  ابة وموتهالمصا األفرعف اجف إلىت ، تؤدي اهاتجااللخشب وبجميع ا
مة اولمقاطرق  أهملنمو. من الشجرة عن ا

حية اخدمة جيدة من ن األشجارهي خدمة 
مة اومق أكثر ايجعله الري ممالتسميد وا

 .افة وحرقهالجا األفرعمع تقليم 
 

لمسبب فطري ، التين: ا قارأوء اصد .4
ر اتشانلية تزيد من العالرطوبة ا
ء على اظهور بقع صفر ضاعراإللمرض،ا
،تكبر لتتحول  األوراقلسفلى من الجهة ا

 األوراق أبة بصداورقة مص  8-12 شكل                ء .     احمر إلىبقع بنية  إلى
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 Pomegranates: انلرما

 Punica granatumلعلمي  اسم اال
 
    Punicaceaeلعائلة الرمانية ا

 
 ر :اتشاالنو ياألصللموطن ا -12-2-1

تشر انلهند. ثم ال اشم إلى انيرإلممتدة من المنطقة اهي  انللرم ياألصللموطن ا إن        
ق انط على انلرماعة ا. تنتشر زرميةسالاإلت الفتوحاعند  دلساألنف أفريقياولعرب اد بال إلى
 لميالعا إلنتاجاق يبلغ العراومصر و السعودية وسوريالعربية المغرب واو ايانسباري في اتج

 . الي مليونين طن سنوياحو انللرم
 
 :ةئيالغذالقيمة او االقتصادية األهمية -12-2-2  

 لتنينادة ابضة هي مالطعم قامرة  ادةعلى م انلرماتحتوي قشرة      
 tannins  لاسهإلابضة ضد ادة قاوكذلك كملجلود. اغة افي دب اعيالتي تستخدم صناو 

 ارخيأ اكتشفواحثين البالقلب. لكن ا ضامرأب بةاصاإل راخطأيقلل من  انلرمال عصير او.وتن
موجودة  يةاود كيماوهي مو antioxidant كسدةاألت ادائه على كمية كبيرة من مضاحتوا

لتي ا كيميائيلات عالالتفاتج بعض ار لنوالضا ثيرألتالخضر. تقلل من اكه والفوافي معظم 
 بةاصإلل دتألجسم. ارة( في الضاتج النواكمت)هذه اتر ام اذإلتي الجسم. واتحدث في 

 خلل وظيفي خطير. أو ضامرأب
 يدة منجوكمية  حمالوألت اربوهيدرالكائه على احتولية . الائية عاذو قيمة غذ انلرماعصير 

 انلرماير غم من عص 100سيوم. وتحتوي كل البوتالحديد ا ادن وخصوصالمعات وامينالفيتا
 ليالتاد المواعلى 

 
 ئمة :لمالالبيئة ا -12-2-3
 خيةالمنامل العوا: الأو

 الرطوبة خصوصالمعتدل اف و الجار الحالطويل الصيف ات اطق ذالمنايجود  في  انلرما     
لسعودية العربية اق والعراعته في مصر وسورية وار.  لذلك تنتشر زرالثمانضج  أثناء
 انلرما جاتإنبء وكربال الىلوسطى مثل ديات افظالمحاصة تشتهر اق خالعرا.وفي  انوعم

لتعرض ادون  اصيفرة مرتفعة ات حرايوفر له درج النخيل. مما أشجارحيث يزرع بين 
 لشمس.ا شعةألشر المبا

 
 لتربة :امل ا: عو ثانيا

مختلفة من  أنواعفي  انلرماعة اتجود زر
 رضياألء المات مستوى اذ أولحة الماء الترب سوا
 لمرتفع. ا

 ثى ،لخنا انلرمازهارا   9-12شكل                    
 لمبيض   اخ اتفانحظ ال 

 B1 B2 C Fe Ca K بروتين دهن سكر تاريوهدرالكا
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جيد  دياقتصالمحصول ذو مردود التين. و لكي يكون النخيل واإال  تحمال ايفوقه وال
ف لصراة نية جيدعته في تربة طيابد من زر. الاإلنتاجلحجم وكمية ابل للتصدير. من حيث اوق
                        . حمالاأللية من اخ
 

لقلم ا ء .احمر لتويجيةا األوراقللون. احمر اس لحمي اء . تتكون من كا: كبيرة حمراألزهار
 .اتيالتلقيح يكون ذا ان. لذلك ف االسديةقصير مطمور بين خيوط 

 
 :اإلكثارطرق  - 12-2-4 

 
 هي : انلرما أشجارإلكثار لطرق ا أهممن 

لتي يكون العقل ا. هي     Hard wood cuttingضجة : النالخشبية العقل ا:الأو        
لم ون بقطر قتك أنلشتوي. ويفضل التقليم امن  الحصول عليهامن سنة . ويمكن  أكثر اعمره

 لثمرية. ا األفرعتؤخذ من  ان. واص تقريبالرصا
 العليالجهة ائل من القطع بشكل ما( سم .يتم  30- 25لعقلة ) ايكون طول  أنيفضل       

قلة ( ع100ل )كعم.ترزم ابر أربعةعم عن البرايقل عدد  ال أنلسفلى. على الجهة افقي من او
دة ام سم . وتدفن بشكل مقلوب . لكي تتكون 30حفرة بعمق  اله . ثم يحفرامع بعضه

رض العقل في اعة امن شهر يتم زر أكثرلجذور. بعد مرور اعد على تكوين التي تسالوس الكا
ة يصبح سم، وبعد مرور سن 10 – 5 ىأخروفة بين عقلة المسالمشتل. على شكل مروز، ا

 .انلبستافي  اعتهاوزر المتر . يتم قلعهات بحدود لشتالا ارتفاع
 Suckersت انالسرطا:  ثانيا        

 اهلجذر ويكون نمواق بالسال اتصامن منطقة  ات خضرية تنشات نموانالسرطا
)يسمى  لجذعامع جزء صغير من خشب  اء. ويفضل فصلهالشتا أثناء ا. ويمكن فصلهاسريع

 لجذور. اتسهيل تكوين ألجل لكعب(. ا
      

 لترقيد:ا:  الثاث
مدة سنة ل ماألب الهاتصا ءابقإلتربة مع ات بالنبا أفرعبعض  طةاحإوهي عملية   

 ألشجاراد تعويض بعض اير الطريقة عندما.وتفضل هذه ابغية تكوين جذور عليه اتقريب
 . التي يستوجب قلعهابة والمصا أولمتضررة ا

 
 لغرس:ات افالمستديمة ومسااألرض عة اخدمة وزر

قل من ذلك في ا أولخصبة ا ضياراأل( في  5×5عية )الربالطريقة اب انلرما أشجارتزرع      
-100 األشجار .  فيكون عددالحجم نسبياصغيرة  انلرما أشجار  نخصوبة. ال قلاأل ضياراأل

 .اطن لكل دونم تقريب  15-10 يةاإلنتاجوشجرة  150
  

 : انلرما أشجارقليم  ت  -12-2-5
 تقليم تربية  – الأو

ء موسم اتهانسم . وبعد  60 ارتفاع إلىلشتلة اق اة: يقصر ساحدق واعلى ستقليم تربية 
لهيكل اون لنمو لتكالرئيس. تستمر في اق الساموزعة حول  أفرع 3-2ر انخت لاألولنمو ا

 للشجرة . ساساأل
ر احف اشر فيهلتي ينتاطق المنالطريقة ي اهذه  إلى أنلجق : امن س أكثرتقليم تربية على 

لرئيس. بعد اق السات تنمو حول انالسرطاسم. وتترك  60 ارتفاع إلىلشتلة اق. تقصر السا
لرئيس . اق اسلاملة امل معات جيدة . تعانمو  4- 3ا.تنتخب منه لاألولنمو اء موسم اتهان

 .اذوهك ثانيلالشتوي التقليم افي  انبيانج انفرع ار على كل منهافتقصر ثم نخت
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 ارهاثم تحمل معظم انلرما أشجار ن. الاخفيف اتقليم انلرما أشجار:تقلم  راثمإتقليم  - ثانيا
 لمردوداقلل من ي إنلشديد يمكن التقليم ا ان. لذلك ف اوطرفي ابيانضج وقديم . جاعلى خشب ن

ظ على فافة ويحالجالمريضة واحمة والمتزا األفرعل  اتز المثمرة . كما ألشجاردي لاقتصاال
 مإالة لشجرارك اتش ألنهائية الما األغصانوت انالسرطال اسب للشجرة . وكذلك تزامن ارتفاع
 . اجيتهاتإنو ايضعف من نموه امم ائهافي غذ

 
لترب . لكن امختلفة من  أنواعفي  انلرما أشجار:تنمو  انلرما أشجارتسميد  -12-2-6
في  اقص تدريجيالمحصول يتنا أنحظ يال
 أشجارلضعيفة. ويفضل تسميد ا ضياراأل
 يلي: اوفق م انلرما

 3لعضوي اد السمالعضوي : التسميد ا: الأو
 .امتر مكعب لكل دونم سنوي

 :كيميائيلاد السما: ثانيا
(غم لكل سنة من عمر  100% .)45 اليوريا
 لشجرة . ا
(غم كل سنة من عمر  50ت . ) السوبر فوسفا
 لشجرة ..ا

(غم لكل سنة 50%  )50سيوم .البوتات اكبريت
 لتنقيط  اب انلرما أشجارري    10-12 كل ش                                    لشجرة .امن عمر 

  
 انثر فايث يضحيس. اة في مثانيلاط وافي شب لىاألولنتروجينية على دفعتين ا األسمدةف اتض
 .ويقلبصاناألغء . تحت مسقط اسي شتالبوتاتي الفوسفاد السماف الجذع . ويضاعن  ابعيد
 لتربة.امع 
 لري :ا  -12-2-7
لكن  لتربة.اة لري وملوحاه الصعبة. مثل شحة ميالبيئية الظروف ا انلرماتتحمل شجرة      

ئي. املالمحتوى الطعم واحية ار جيدة من ناثم جاتنإللمهمة الشروط الري من ام عملية اتظان
ية لفطراية ولحشرا تاباصلإل ايعرضه امم انلرمار الري قد يسبب تشقق ثمام اتظانعدم  إن

 لى طرقد عاعتماالضح نحو او أالنه اتجااللكمية. والنوعية وامن حيث  ارديئ اإلنتاجويكون 
 لتنقيط الري بالري مثل ا

 :األصناف  -12-2-8
 لبذور.اه عديم اور انبق. رمامس انسليمي. رم انه. رماور انحلو. رم انرم
 : األمراضوت الحشرا -12-2-9

وهي  Aphid:  انلرمامن حشرة  .1
لصغيرة تتغذى على ات الحشرانوع من 

قبة اصة ثام ات لكون فمهالنبارة اعص
ت ولكن النبا أجزاءجم كل ا. وهي ته
 الطرفية ممالغضة النمو ت اتركز على 

 .اجيتهاتإنلشجرة ويقلل من ايضعف 
 Virachois: انلرمار ادودة ثم .2

livia  اراضرألحشرة ا: تسبب هذه 
   انلرمابة بحشرة من اثمرة مص  11-12 شكل                . انلرمالغة لمحصول اب

 ر. الثماعلى  ات بيضهاشالفراتضع  .3
               ء. ات حمرالبيوض عن يرقاتفقس 
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وب لثقاجود ت والفطريالبذور. تستغل الثمرة لتتغذى على اخل اد إلىر وتدخل الثماتثقب 
 .اوسقوطه اتعفنهلثمرة فتعمل على اقلب  إلى الهلتدخل من خال

ء كبيرة الثمرة. ووجود بقعة حمرافي قمع  األسودليرقة از اوجود بر بةاصاإل ضاعرأمن 
ر  الثمابعد عقد  األشجارلقمع. ترش اب انبج

 لية .التات المبيدا أحدبت اخمس مر
 ء.اغم لكل لتر م 2%   85سفن 

 ء.اسم مكعب لكل لتر م 1كتيلك  ا
 ء.اسم مكعب لكل لتر م 1يتول  اند

 ء.اسم مكعب لكل لتر م  1سوميسدين  
وقد  .ايوم  20-15 وأخرىالفترة بين رشة 

 طةاحإبلصغيرة ارع المزارعون في المزايقوم 
لحشرة من ار بكيس ورقي مثقب لمنع الثما
 .البيض عليهار لوضع الثما إلىلوصول ا

   انلرمار ابة بدودة ثماثمرة مص  12-12 شكل     
 

: ويعتبر من  انلرمار اتشقق ثم .1
لذي يتسبب الفسيولوجية وا ضامراأل
ر الثماخل ائي دالمازن التوال ختالاعن 

 أو األرضيةلرطوبة ا ارتفاعبسبب 
لثمرة. اء من قشرة السريع للمالتبخر ا

لري اية يجب تنظيم عملية اللوق
لري الحديثة مثل الطرق ا استخدامو

لكمية ابء الما لايصإلتنقيط لكي يتم اب
                             .لفعليةات النباجة المطلوبة ووفق حا

 انلرمار اتشقق ثم   13-12 شكل
 

 ضاعرأتختلف  : ال انلرماجذور  اتودانيم .2

 التي تحدثهاعن تلك  األضرارو بةاصاإل

في  اهالتي ذكرناعن تلك  اتودالنيما

 .بقةالسالفصول ا

 
 
 
 
 
 

                                                              
 لجذريةالعقد ا اتودانيم  14-12شكل 
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 عشر ثانيلالفصل ا سئلةأ
 
 لتين :ا

ن لتيا فأصنالتين ؟  وهل كل ار افي عملية تلقيح ثم اكاستوفلبالادور حشرة  ام .1
 تلقيح ؟ . إلىج اتحت

 .لتين ؟ ا  أشجارإلكثار تل المشالمتبعة في اسهول و األكثرلطريقة ا ام .2
 اراألثميم تقل إجراءلتين و طريقة ا أشجارر في الثماقة بين طبيعة حمل لعالاوضح  .3

 سبة له ؟المنا
 
 
 : انلرما

 ئد  ؟الفواتلك  أهمئية وطبية كثيرة . وضح ائد غذافو اله انلرمار اثم .1
 ؟ اهمتاوة لمقلمتبعالطرق ا اق؟ ومالعرافي  انلرمار الثم اضرر األكثرلحشرة اهي  ام .2
 في انمرية للرارع كبيرة تجامز ءاشإنلتوسع في احين لغرض لفالاهل تنصح بدعم  .3

 ؟  اذاق  ؟ ولمالعرا
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 العنب                           
 
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 يوضح االهمية االقتصادية والغذائية لثمار العنب. .1
 ألكثار العنب. يميز بين الطرق المتعددة .2
 يتعرف على طرق تربية أشجار العنب مع ميزات كل طريقة منها. .3

 

 Grapesلعنب : ا
 .Vitis vinifera Lلعلمي : اسم اال
 Vitaceaeلعنبية : ائلة العا

 
 راتشاالنو ياألصللموطن ا -13-1 
 

وبحر  األسودلبحر اقعة بين جنوب الوالمنطقة اوفي  اسيألعنب في وسط اعة ازر تأبد 
لنوع ا اوهذ ربياألولعنب ا أمنش اهإنت على النباء اعلم المنطقة يتفق عليهاقزوين . وهذه 

رق لشا إلىه عتاتشرت زران اومن هن أمريكارة اف قاكتشالعنب قبل ا أصنافمنه جميع  تأنش
 انليونا إلىيذ لنباعنب  أصنافبنشر  امواق.م( ق 600لفينيقيين )ا أنلمحتمل الغرب. ومن او

،  اليايطإ إلىعنب لا انلروماخذ ادي لميالا ثانيلالقرن ا. وحتى اوجنوب فرنس اروم إلى اومنه
تى لمتوسط حا األبيضلبحر العنب حول شرق حوض اعة اتشرت زرانريخ قريب اوحتى ت

يب لزبا جاتنإللمخصصة ا األصنافف ختالالعنب يختلف با أصنافر اتشان كان. و أفريقيال اشم
ل اية في شمخالمنالظروف الشعوب واليد ات وتقاداف عختالالنبيذ وذلك با أوئدة الما أو

 اهند وعندملاعن طريق  قصىاأللشرق العنب في اتشر ان المتوسط كمالبحر احل اوجنوب وسو
 يزرع في اليامعهم وح اخذوهألتي ا األنواعلعنب ضمن ا كانجديدة  ضيارأ ربيوناألوحتل ا

 .هأصنافلتعدد  ات نظرارالقاجميع 
 

 ئيةالغذالقيمة او االقتصادية األهمية -13-2
كهة الفا ألشجارلحة الصاغير  ضياراألل ستغالادية كبيرة في اقتصا أهمية باعنلأل  
لعمق القليلة السطحية الخصوبة والقليلة ا ضياراألولرملية ا ضياراألمثل  األخرى

(Mihaela  ،1980كم .)تياجاتاالح انلتعرية ، والتربة ومنع اه مهم في تثبيت ان ا 
ل بشكسان اإلن ةالعصير جعلته مرتبط بحيالزبيب والنبيذ واته من اره ومنتجايدة لثمالمتزا

ه نيعه وبيعوتسويقه وتص جهاتإنبلمشتغلين اس النايشكل دخل كبير لكثير من  وهوشر امب
عة ، ة المزرووالمساح اإلنتاج كهة من حيثالفا أشجاربين  امتقدم اه يحتل مركزان اسيمال
 ة.ة والزراعلألغذي منظمة العالمية لات انالم حسب بيالعاكهة في الفا جاتإنيشكل ثلث و

 ثالث عشرلالفصل ا
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جة ، الحاعند  اهستخدامتحفظ في محلول ملحي ال أولخضر ات ع في محالاتب األوراقف    
لعضوية ادة المادة التربة لزياتقطع وتخلط في  أولخضري ااإلكثار ت تستخدم في القصباو

كخشب مضغوط  أولتدفئة القديم يستخدم في الخشب او
لزيت من بذور اج استخراويمكن  األثاثعة افي صن

لبذور يستخدم كعلف اقي من الباينية وانلتادة المالعنب وا
       ي.انحيو

      
                                                              

تحتوي على  باعناألفئية ، الغذالنسبة للقيمة اب أما    
شرة التي تدخل مبالمختزلة ات السكريالية من انسبة ع

لعنب ايعطي عصير  ا، لذاإلنسانقة لجسم الطافي توليد 
 أوضيين الريالذين يقومون بمجهود عضلي كا شخاصلأل

ر اتحتوي ثم المرض. كماقهين من النا أومجهود ذهني 
 Aو  Cو  Bمين افيت العنب على الفيتامينات مثل 

لعضوية ا األحماضولمعدنية ا حمالاألسين وعلى النياو
 لدهون.البروتينية واد المواو األمينيةو

 تومسن عديم البذور ،  الصنف  1-13 شكل                                                     
 عنقود وحبات مجففة )كشمش(                         

 

 ربياألولعنب اعة ائمة لزرلمالالبيئة ا  -13-3
لبرودة لكي ينمو امعتدل  أورد اء باف وشتار وجاصيف ح إلى ربياألولعنب اج ايحت 

لصقيع اولفطرية ، ا اإلمراضر اتشانيسبب  هنألئم لرطب غير مالالصيف ابصورة جيدة و
صل الحايؤثر على ولمثمرة . ا األفرعقتل معظم  إلىلربيع يؤدي النمو في ا الذي يحدث بعد بدا

ر اشتان إلى لربيع تؤديالمبكرة با اإلمطارلعنب ولكن امهمة لنمو  اإلمطاربشكل ملحوظ. 
وم لغياووجود  ردالبالجو اواإلزهار قطة في فترة السا اإلمطار إن الفطرية ، كما اإلمراض

 ضاألمرار اتشان إلىر يؤدي الثمال مرحلة نضج خال األمطارر ووجود الثماتؤثر على عقد 
نب لعاج ايب ويحتلزباعة ا. وكذلك تؤثر على صن اعلى نوعيته ثيرألتاور الثمالفطرية وتعفن ا

.  سيليزية (10لعنب )النمو في ا ارة عن درجة بدالحرادرجة  اشهرين تهبط به إلى ربياألو
 لزهريةاقيد العناعم وتكوين البرالضوء يؤثر على تحول المحبة للضوء فات اتالنبالعنب من او

، بةالرطو ة معتدلةنمو في التربالملونة ، والعنب ي األصناففي لعنب ايؤثر على تلوين  ا، كم
خضرية لالعنب ا افرعتكسر  إلىفة تؤدي الجارة والحاح الريالعنب فاعلى  ثيرأتح اكذلك للري
 إلىث تؤدي يكي حيكانلميا اثيرهأتكبر من الفسلجي ا اثيرهأتولكن يكون  األوراقوتمزق 

 رعاألفموت  ت تكون نتيجةالنباخل ائي دالمازن التوال ختالاو األوراقلتبخر من ادة ازي
 ت ككل.النباو ذرعاألو
 

 لتربة :ا -13-4 
 إلىلسطحية التربة الم من العالترب في ا أنواعسع من العنب في مدى واعة اتنجح زر 

لترب ا إلىلخصبة الترب المزيجية ومن الطينية الترب ا إلىلرملية الترب العميقة ومن التربة ا
لعمق السطحية قليلة الترب الثقيلة والترب العنب في اعة الخصوبة. ويجب تجنب زرالقليلة ا
لبورون اعدية والقا حمالاأللية من ات عالمحتوية على تركيزالترب الصرف والفقيرة الترب او
م عن سطح   1.5عن  األرضيان ال يقل مستوى الماء ، ويجب  ىأخرمة اد سامو يأ أو
لصرف الجيدة المتوسط والتركيب ات ام وذالقوالمزيجية الترب ا نألقول التربة . ويمكن ا
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 اكم  واألمراضالحشرات رة والضا حمالاأللية من الخاو
ء تعيق نمو ات صمالتربة على طبقاتحتوي  ال نأيجب 

      لجذور.ا
 
 

                                                     
 
 
 

  األصناف حدقيد عنب الاعن  2-13 شكل                                                         
 لسلكيةالتربية اة بالمربا                                                                     

 اإلكثارطرق   -13-5
لبذور اسطة ابواإلكثار رة عن اجنسية وهي عب اهماحدلعنب اإلكثار  انك طريقتاهن 

Sexual ة فهي غير جنسية ثانيلالطريقة ا أماAsexual خضرية  أوVegetative  وهي
لتطعيم ا أو Cuttings( األقالملعقل )اب أمات وتتم النبامن  أجزاءسطة ابواإلكثار رة عن اعب

Budding  ،لتركيب اGrafling لترقيد ا أوLayering األنسجةعة ابزر أو Tissue 
Culture . 

 
 Propagation by Seedsلبذور : اثر بالتكا

تستخدم في  لعنب والاتين البذور غير عملية في بساسطة ابواإلكثار طريقة  تعدو 
وف ظرلت والحشرا،  ضامرلألمقاومة  أوجديدة  أصناف إيجادالرغبة في لة افي حاإلكثار إال 

سبب بوذلك  امنه وذةخألما ماألت البذور تختلف عن نباتجة من النات اتالنباخ ، فالمنالتربة وا
لة افي ح اون طبيعي كميك نأ أمالبذور اباإلكثار وثية ، الورامل العوال اعزانثي والورالتركيب ا

تؤخذ  حيثنسان اإلسطة الذي يتم بواعي وهو اصن أولطبيعة ، ايحصل ب اكم أولبرية ا باعناأل
ت الحباج من كن وتستخراد سمراأل أولبني اللون ا إلى األبيضمن  البذور بعد تغير لونها

للب افصل عن تصة الخاكنة الماسطة ابو أوليد اب اجهاستخراعلى منخل حيث بعد  اوتغسل جيد
 مايأ( 5-3) لمدة فئادء اتوضع في م أنلتنضيد البذور في المفضل قبل وضع اوتجفف ، ومن 

لى درجة علبذور في صندوق خشبي فيه رمل اتنضد  ا( يوم بعده14-8رد لمدة )اء بام أو
لمشتل على اي لبذور وتزرع فاتؤخذ  ا، بعده ا( شهر تقريب3-1لمدة ) سيليزية(5-3رة )احر

مق وعلى ع ىأخرو( سم بين بذرة 7-5( سم وعلى بعد )40-30) اخطوط تبعد عن بعضه
ية شهر ايكون ذلك في نه Jiffy-7 أو Jiffy-potلبذور في اعة ازر( سم . ويمكن 2-3)

 لشكل.افي  اكم راذأية اط وبداشب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبذور اطريقة تنضيد    3-13 شكل
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 لخضري :اثر التكا

تجة منه النات اتالنبالعنب حيث تكون اعة اسع في زراق والمتبع على نطاوهو  
 اتهاس صفلمرغوبة بنفا األصناففظة على المحاوبذلك يمكن  تامهلأل اتهافي صف ةبهامش

 يلي : الخضري على مااإلكثار ثية ويشمل الورا
 

 Propagation by Cuttings   األقالمباإلكثار 
طق المناسع في اق واويتبع على نط اشيوع اهأكثرواإلكثار رخص طرق اسهل واوهو  

 وبوءة بهذهلماطق المنافي  أماق ، العرال في الحاهو اكم الفيلوكسرالية من حشرة الخا
خذ ، تؤ مريكياأللعنب ا صولألحشرة مثل امة لهذه اومق صولألتطعيم على الحشرة فيستخدم ا
( 12-10بين ) ا( سم وقطره25-20بين ) اح طولهاوضجة بعمر سنة يتران افرعلعقل من ا

لعقلة افيكون طول  لمستديما كانلماعة في الزرات كان اذا أمالمشتل ، اعة بالزرالة املم في ح
 علوي فيكونلالقطع ا أماتحت عقدة  افقيأقطع  سفلاأللعقل من ادة تقطع ا( سم وع40-60)
في  اند غرسهعلعقلة اعد على مسك المتروك يسالجزء ا ا( سم وهذ3-2لعقدة بـ )افوق  ئالام
ى ئل علاملالقطع اعد ايس اتغرس مقلوبة ، كم لعقلة فالاه اتجاعد على معرفة ايس المشتل كما

 .  األمطارلعقلة عند سقوط اء فوق المار استقراعدم 
 أولظلة التقليم وتؤمن في العقل عند اتؤخذ 

لعقلة اظليل وبصورة مقلوبة وتتكون  كانم
لمشتل افي  اريد غرسها اذاعم اث برمن ثال

 ايمين على تكون خالالتاعد فترة اوتس
لجذور العقلة على تكون اعد الس وتسالكا

لمشتل ، حيث تغرس في افي  اعند غرسه
على مروز تبعد عن  راذأ أوط اشهر شب

    العنب باألقالم إكثار   4-13 ،                                  شكل ( سم 70-60) ابعضه
لة مع ترك لعقالتربة ثلثي ا( سم بحيث يدفن في 25-20) ىأخروفة بين عقلة المساوتكون 
 كانلما ىإل الشتلة ونقلهاعة يمكن قلع الزرام من ا. بعد عاألرضفوق سطح  احدبرعم و

ت لبيوافي  عةالزرالة الخضرية في حات النموالعنب با إكثار. ويمكن ابيعه أولمستديم ا
 لتهوية.ارة والحرالرطوبة واحية امن ن المسيطر عليهاجية والزجا

 
 لتركيب :ا أولتطعيم اثر بالتكا

لعنب بشكل محدود قبل التطعيم في ا استخدام كان 
اإلكثار  كانم و 1863م اع اوربا إلى الفيلوكسرادخول حشرة 

بحشرة  بةاصاإلر اتشانئد ، ولكن بعد السالعقلة هو اب
لعنب ارع المز العنب وتدميرهاعة اطق زرافي من الفيلوكسرا

طق المنالمتبعة في الطريقة التطعيم هو اصبح ا ربياألو
مة. اومق مريكيةأ صولألحشرة على اهذه  المنتشرة بها

لمنضدة ويسمى المختبر على افي  أمالتطعيم اويجرى 
رض افي  أو Bench graftingلمنضدي ا لتركيباب
 . Field buddingلمشتل ويسمى ا

 لعنبا إكثار   5-13 كل ش                                                                         
 ي   انللسالتركيب اب                                                                           
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 Benchلمنضدي  التطعيم ا
grafting 

لتطعيم ا أنواع اكثروهو  
ت اكمي جاتتانحيث يمكن  اشيوع

لمطعمة على ات لشتالاكبيرة من 
 أو الفيلوكسرامة لحشرة اومق صولأ
لخ حيث يكون اية ... انلثعبا انلديدا

 اكثر أوسم  30 األصلطول قصبة 
لطعم يكون بطول اطول خشب  أما

 األصلبحيث يكون سمك  احدبرعم و
               ي اولطعم متساو

 لةاأللمنضدي والتركيب ا أنواعبعض    6-13 شكل                                        
 لتركيب  املة في لمستعا                                                               

عم بنفس لطاعة خشب اثل في قاسم ويجرى قطع مم 3ئل بطول ام األصلويجرى قطع في قمة 
خزن تلتركيب ا إجراءلتطعيم . وبعد المستخدمة في اكنة المالشكل وحسب نوع افي  الطول كما
 ئب منافي حق أورة خشب انش أو Peat mossلـ ا أولرمل اديق من اصنلعقل في ا
 فن مثللعات والفطريامة لنمو اوليل مقافي مح املتهاوذلك بعد مع األسودستك لبالا

Benlate أو Chinosol لمدة سيليزية(30-25رة )اثم بعد ذلك توضع في درجة حر 
قل عند لعاج تستخر ام بعدهالتحااللس والكاعلى تكوين  ار لتشجيعهاستمراب اشهر وترطيبه

لتنويه ايجب  الجذور كماعلى تكوين  المشتل لتشجيعهاوتغرس في  العيون وتغسل جيداخ اتفان
 لنمو.الطعم على ا راجبإل األصللموجودة على اعم البراكل  إزالةه يجب انب

 
 Field buddingلحقل :  ا أولمشتل التطعيم في ا

قد غرست لمدة سنة في األصول وفيه تكون  اراتشانقل التركيب النوع من ا اهذ ان 
وهي  حدةوا ار منهاضجة عمر سنة يختات نالمستديم وبعد تكون قصبا كانلما أولمشتل ا

 اى عليهيجر أو Yemaبرعم  أولكشط ا أولبرعم التطعيم باعملية  اوتجرى عليه أقواها
وهذه  خضراأللتركيب ا أولشق ا أولقلفي ا أو خدودياأل أولسوطي ا أوئي اللسالتركيب ا

 كيب.التراهذه  إجراءمطعمين مهرة لديهم خبرة في  إلىج التركيب تحتامن  األنواع
 
 Buddingلعين :  التطعيم با

تتبع في فصل  Yema buddingلتطعيم ببرعم يمة ا أولكشط اوذلك بطريقة  
ردة الباطق المناب في أل شهر لخريف خالا

فئة حسب الداطق المنافي  يلولأل شهر وخال
لتطعيم في منطقة المنطقة ويجرى اطقس 

سطة التربة حيث يعمل بواقريبة من سطح 
 األصلق ائر على سالتطعيم قشط غاسكين 

( سم 4-3وبطول ) سفلاأل إلى األعلىمن 
عميق  فقيألكشط يعمل حز اعدة اوعند ق

لجزء العمودي فينفصل الحز ابحيث يتصل مع 
لقشرة وجزء من اعلى  المكشوط محتويا
 لعين  التطعيم باطريقة   7-13 شكل           لخشب ا

في  لطعم ثم يوضعالبرعم من خشب المحتوي على الخشب اثل لفصل اويعمل كشط مم   
 ل.لشكافي  ايلون كمالنابشريط من  أو افيالرابخيوط  اويربط جيد األصلبلي الخا كانلما
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 لقلم :التركيب با

 Cleft graftingلشق اوذلك ب 
 أو خدودياأل أولسن الكبيرة ا األشجارب
لقلفي وذلك حسب ا أولسوطي ا أو يئلالا

موعد  افضل انو األصلسمك خشب 
ء الشتافصل  أواخرلقلم هو التركيب باب
لعملية اعمر لهذه  افضلو راذأشهر  ئلأواو

 ءادأسهل ايكون  إذ( سنة 8-3هو بين )
 أوئي اللسالتركيب الة اوفي ح احانج اكثرو
ي في اولسمك متسايكون  نألقلفي يجب ا

 لشق   التركيب باطريقة    8-13 شكل            األصلولطعم اكل من 
 صللألبيوم انكلاق اطبانمن  كدألتالة يجب الحالقلم في هذه التطعيم باح انج انوذلك لضم

 .ام بينهمالتحااللطعم حتى يتم او
 
 
 Green grafting:  خضراأللتركيب ا

ية فصل النمو في نهالعملية في فصل اتجرى هذه  
 ربياألولعنب ا أصنافلصيف في اية فصل الربيع وبدا

لجيدة ا Shootsلحديثة ات النموالعملية على اوتتم هذه 
تكون  ان( ملم و9-7عن ) ايقل قطره ال نألنمو ويجب ا
لسمك اثلة باوتكون متم White pith ابيضع ات نخاذ

كيف تجرى  أما.  احدبطول برعم ولذي يكون الطعم امع 
ينتخب  خضراأللتطعيم ا إجراءمن  سبوعأه قبل انلعملية فا
من عليه  األوراقل جميع اد تطعيمه وتزالذي يرالفرع ا

يجب  ا، كم األوراق أباطلموجودة في اعم البراوكذلك 
ئل في ايجرى قطع م العملية بعدها إجراءلري قبل ا إجراء
يجرى  ا( سم . كم 3.5  –  2.5 وبطول ) األصلقمة 

 األصللطعم على الطعم ثم يوضع اعدة القطع في قانفس 
 أو افيالرالطعم ويلف بامع  األصلمبيوم ابحيث ينطبق ك

 لتركيباعملية  9 -13كلش             يلون ، الناشريط من 
 خضر   ألا                                                                                 

ل لطعم ، يستعماسفل التي تظهر ات النمواجميع  إزالةم ، ويجب التحااليتم  سبوعينأوبعد  
 لنسبيةاوبة لرطالة توفر الحقل في حافي  أوجية الزجالبيوت التطعيم في النوع من ا اهذ

 لطعم.اف التي تمنع جفالية العا
 

 Propagation by layeringلترقيد :  اباإلكثار 
رج الخافي  أما سطاألولشرق اصة في اتين وخالبسائبة في الغالجور الترقيع  اساسأيتبع 

دة تتبع التطعيم . وعا أولعقل اب اهإكثارلتي يصعب ادين الموسكاعنب  إلكثار أصناففيتبع 
لمنطقة حيث احسب طقس  راذأ أوط ال شهر شبخال Tip layeringلطرفي الترقيد اطريقة 
 ماألبلتربة ويبقى متصل امع ترك طرفه فوق سطح  واحدة لتربة فرع قوي عمره سنةايدفن ب
لترقيد عملية مضعفة الجذور . وابعد معرفة تكوين  الي ومن ثم يفصل عنهالتالخريف احتى 
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 ءاشن الثر اكطريقة للتك اعهاتباينصح ب م واللال
       جيد. انبست

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 لتلي  الترقيد العنب با إكثار   10-13 شكل 

 
 

 لمستخدمةااألصول 
 الفيلوكسرامة لحشرة اولمقااألصول 

 لنقيةا األمريكية األنواعلمنتجة من ااألصول  -ا
1- (Vitis riparia) Riparia Gloire  لصغيرة ا انسناألت الكبيرة ذا قهارأوب: يتميز

 صنافأعظم فقه مع ماحه وتوالعقل ونجاب هإكثاروسهولة  الفيلوكسرامته لحشرة اووبمق
% . 10من  كثرايتحمل  لتربة والافي  للكلسم اوه غير مقان. ومن عيوبه  ربياألولعنب ا

 اديجإل رىاألخ األنواعلتهجين مع اه باستخدامف ويمكن امته قليلة للجفاومق ان اكم
 .الطينيةولرملية ا ضياراأليفضل  لرطب والارد والباخ المناجديدة وهو يفضل  صولأ

 
2- (Vitis rupestris) Rupestris du-lot  سنن لتات الصغيرة ذا قهارأوب: يتميز

 لسالكد ف ووجوالجفاو الفيلوكسرام لحشرة اولبريق وهو مقاو انللمعات الضعيف وذا
عنب لا أصناففق مع معظم الجذور على عقلة بسهولة . وهو يتوالتربة وتتكون اب

 ضياراألفي  صلأكه استخدام% ويمكن 20لحد  الكلسلتطعيم ويتحمل اعند  ربياألو
 فئة.الداطق المناه ينجح في ان الثقيلة كما

 
  مريكيةأ أنواعلتهجين بين اتجة من النااألصول  -ب

 ةاالستفادواألصول  ئاومسللتغلب على بعض  األمريكية األنواعلتهجين بين ايستخدم 
تمتع يلتربة وهو افي  الكلسس لوجود احس Ripariaلنوع ا لجيدة فمثالا اهايامن مز

نوع لا أمالعقل . الجذور على اوسهولة تكوين  الفيلوكسرالية لحشرة امة عاوبمق
Berlendieri اسرلفيلوكاة م حشراولتربة ويقافي  الكلسلية من العات التركيزام اوفهو يق 

ة فة سهولصلتهجين مطلوب له لنقل العقل لذلك فالجذور على اب عليه صعوبة تكوين اويع
 يلي : التهجين ماتجة من النااألصول لية ومن الجذور على عقلة اتكوين 
1- (Rlparia x Rupestris 3309يق : )بصورة جيدة  الفيلوكسرام حشرة او

 ربيواأللعنب ا أصناففق مع جميع التربة بصورة متوسطة ويتواب الكلسويتحمل 
 طينية.لا ضياراألف وينجح في الجفالجذور على عقلة بسهولة ، يتحمل اوتتكون 
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2- (Berlandieri x Rupestris 99Rيق : )بصورة جيدة الفيلوكسرام حشرة او 
تكون ية وتانبلثعا انلديداب بةاصلإلس احسلتربة بصورة جيدة ولكنه اب الكلسويتحمل 

 لجذور على عقلة بسهولة.ا
 اعاألنولتهجين بين اتجة من ان صولأك اهن ان اكثيرة كم ىأخر صولأك اوهن

 ية.انلثعبا انمة للديداومق صولأك اوهن ربياألولعنب امع  األمريكية
 
 

 

 اإلخصابولتلقيح ا -13-6 
زهرة  أولزهرة اسم نفس امي إلىزهرة  سديةأح من اللقال حبوب اتقانلتلقيح هو ا 

يث تقوم حلقلنسوة الزهرة وسقوط العنب قبل تفتح التلقيح في اقد يحصل  اناحياو ىأخر
 ة وتعرفلزهرا سم نفساعلى مي التلقيح عند سقوطهالتي تقوم باح اللقالمتوك بتحرير حبوب ا

 في النسوة كملقالزهرة وسقوط التلقيح بعد تفتح اتتم عملية  أو Cleistogamyلة الحاهذه 
 وألزهرة ا ح لنفساللقاسطة حبوب التلقيح بواحيث يتم  ربياألولعنب ا أصنافلة معظم اح

 لة يتمالحا ففي هذه ثويةاألنلوظيفة ات اذاألزهار ت العنب ذا أصناففي  اكم ىأخرزهرة 
ئمة لمالاوف لظرالنحل( وات )الحشراسطة ادئة وبشكل قليل بوالهاح الرياسطة التلقيح بوا

% 50لقليلة النسبية الرطوبة او سيليزية10من  األعلىرة الحرالتلقيح هو درجة العملية 
بغي لوظيفة ينا ثويةاألزهار األنت اذ األصناف، في  األمطاردئة وعدم سقوط الهاح الرياو

لي الكمالعنب الة صنف افي ح اكم اد تلقيحهالمرا األصنافت بين خطوط الملقحاعة ازر
ن عنسان اإلسطة اي بوعالصنالتلقيح ام بعملية القيا أولتلقيح اعملية  ماتمإللخ اسي ... العباو

 ح.اللقابحبوب األزهار طريق تعفير 
 الميسم يبداح على اللقاعند سقوط حبة 

ئلة ادة سكرية سام زافرإبلزهرة اميسم 
لميسم وعلى شكل اومغذية على سطح 

زم يمتص بروتوبال ات صغيرة بعدهاقطر
لميسمي ائل الساء من الماح اللقاحبة 

ح يندفع اللقاوتنتفخ ، وبعد نمو حبة 
 احدل رج خالالخا إلىخلي الدار الجدا

لشكل. افي  ارجي كمالخار الجدات افتح
 بوبةاألنحية حيث تدخل اللقا بوبةاألن امكون

سفل ا إلىلميسم وتنمو احية نسيج اللقا
لوقت تنمو القلم وفي نفس انسيج  امخترق

حية . اللقا بوبةاألنس اخل رات في دالنويا
 بوبةاألن انسبة فالمنالظروف اوعند توفر 

تصل  ان إلىلنمو احية تستمر باللقا
لنقير المبيض وتدخل من فتحة ا

Micropyle لكيس اتصل  اوعندم
تنفجر وينطلق  Embryo sacلجنيني ا

ة اتتحد مع نو اهماحد انسبيرم امنه
لبيضة امكونة  egg cellلبيضة ا
 لجنسي ات النبالتي تكون او Zygoteلمخصبة ا

Embryo plant ابعد تطوره  . 
 حي  اللقابوب األنحل نمو ارم  11-13 شكل                                                         
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جنيني. لادوسبيرم ناالة مكونة ثانيلالقطبية اة النوا إلىفتتجه  األخرىلسبيرمية اة النوا أما
  األخصابلعقد بدون حدوث ا العنب يكون معها أصنافك بعض اوهن

 
 
ر بدون بذو رافتتكون ثم إخصابلنمو وبدون المبيض على اح تقوم بتحفيز اللقاحبة  ان إذ

ك ا. وهن Black corinthلعنب افي  اكم Parthenocarpicلبكرية ار الثماتعرف ب
ر اكون ثمبعد وتت الجنين يجهض فيما اناإلخصاب إال ولتلقيح ا ايحصل به األصنافبعض 

لـ او Thompson seedlessلبذور العنب تومسن عديم ا أصنافبدون بذور في 
Perlette لـ اوBlack monukka  لة الحاوتعرف هذهStrenospermocarpic . 

 

 :  رالثماواألزهار قط اتس -13-7 
 ان أمايته وهو اوقبل نهاألزهار ية تفتح اوعند بداألزهار قبل األزهار قط ايحدث تس 

ل جيد محصو عطاءإللعنقود يكفي افي األزهار قط طبيعي بحيث يبقى عدد من ايكون تس
بقى عدد قط غير طبيعي بحيث ياقط طبيعي وتساقط تسالتسا%( من 60-20قط ا)ويعتبر تس

 باسبأ زايجإري. ويمكن امحصول تج عطاءإليكفي  ال العنقود قليل جدافي األزهار من 
 : إلىلطبيعي اقط غير التسا

ك اهن ر فيكونلغزيانتيجة للحمل زهار لألء الغذاية افسيولوجية : وهو عدم كف باسبأ -1
 لتكوين .الضعيفة النضج وا ةأخرلمتاألزهار اء فتسقط الغذافس على اتن

 لزهرة.ا أعضاءنقص في  أوعضوية : وهو وجود خلل  باسبأ -2
لة اي حف الفطرية كما األمراضمن قبل األزهار جمة اثولوجية : وهو مهاب باسبأ -3

 لدقيقي.ا أولزغبي اض البياب بةاصاإل
طوبة لراو رةالحرات اخ مثل درجالمنامل اقة بعوعال امترولوجية : وهذه له باسبأ -4

 .األزهارفترة  أثناءلضوء او األمطارو
يبقى  ابعضهملم ف( 4-2قطر ) إلىوحتى تصل  اية نموهار فيحدث منذ بدالثماقط اتس أما
 ر ثم تسقط.لمخضا صفراألللون ا إلى خضراألمن  اد ويتغير لونهايزد لحجم والا اعلى هذ

 Flower and Fruit Thinningر :  الثماواألزهار خف 
ذلك لمحصول وات العقد لتحسين صفار حديثة الثما األزهار أوبعض  إزالةرة عن اهو عب     

ة ئيكيميالاولطبيعية ا ائصهار فتتحسن خصالثماء على عدد محدود من الغذاعن طريق توزيع 
لعنب ا أصنافب لعنقود . وتستجيالصغيرة في ات الحباتقل نسبة  ا، كم اوترتفع درجة تلونه

 . ويجريائصهاكبيرة فتتحسن خص استجابةلخف ات لعملية الحبالمزدحمة باقيد العنات اذ
ض بع إزالةب أو لزهريةاقيد العنابعض  إزالةب أولعنقود افي األزهار بعض  إزالةب أمالخف ا

حسين كبر في تا هثيرأت كان اكلم الخف مبكرا كان ار . وكلمالثمالثمري بخف العنقود ا أجزاء
لخف ا أوصة ات خامقص استخدامليد بالخف با أماك عدة طرق للخف ار. وهنالثمات اصف

 بقة.السالفصول افي  ايكية وقد مر ذكرهكانلميالطرق الخف با أوة كيميائيلاد المواب
 

 عيةالزرات افاعة ومسالزرا -13-8 
لعنب وكذلك اتين افي بس اعاتبا األكثرسية هي الخمالطريقة اعية والربالطريقة اتعد  
ى سفوح صة علاسعة وخالمستوية بصورة واغير  ضياراأللكنتورية في الطريقة اتستعمل 

ق العراهي في لتربية واف طريقة ختالاعة فهي تختلف بالزرات افالنسبة لمساب أمال. الجبا
× 2.5المروحية والتربية الكوردونية في  4×  2سية للعنب ، الرالتربية ام في  2×  2تكون 

 ت سلكية.التربية على قمريام في  4
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 Fertilizationلتسميد :  ا -13-9
عد العضوي منه حيث يساصة ايتروجينية وبخالنا األسمدةبللتسميد  باعناألتستجيب  

ة ، كيميائيلالطبيعية والتربة ا صاعلى تحسين خو
ئية الغذاصر العنافي  انقص يانتع األشجارت كان اوكلم
 األسمدةكبر . وتتوقف كمية ا ابتهاستجات كان اكلم

ه ات وتوفير ميالنبالتربة وعمر اخصوبة  فة علىالمضا
لعنب للتسميد ا احتياجات تعدمة الري ولكن بصورة عا
 أشجارقورنت ببقية  ام اذالمعدنية قليلة ا األسمدةب
مجموع  اكهمتالا إلى لسببا. وقد يعود األخرىكهة الفا

ه من احتياجاتخذ التربة ويستطيع اجذري قوي يتعمق ب
 فةاضإلتربة ، ولكن يجب ا قاعمأمن  ئيةالغذاصر العنا
 صر منالعنالتعويض فقد  كيميائيلالعضوي واد السما
لنقص ات ومعرفة النبالتربة والتربة وذلك بعد تحليل ا
 لتسميد فياثير أت  12-13شكل    لعضوية في فصلا األسمدةف ائية ، وتضالغذاصر العناب

 لعنبات اوتلون حب حجم    
لنشط النمو افصل  ف فيافتض NPKصة ائية وخالكيميا األسمدة أمالعنب ات اء حول نبالشتا 

 أوفعتين على د فالنتروجيني يضاد السمالتربة ، فاف خصوبة ختالاب ت تختلفاوعلى دفع
جب ي التحلل. كما بطئ هنأل واحدة ف على دفعةاسي فيضالبوتاتي والفوسفاد السما أماث ، ثال

يمكن وت النبال من قب اصهامتصاصر والعنا   انشرة لتسهيل ذوبالتسميد مبات بعد اتالنباري 
 لخضري.    النمو الرش على التسميد با استخدام

                       

 Irrigationلري :  ا -13-10 
لنمو بصورة ديمية في ا اف ويمكنهاللجف امة نسبياولمقات اتالنبامن  باعناأل تعد 

ر اعلى مد موزعة ممل 500-400بين  تتراوحلمطر اء اكمية من م التي تتوفر بهاطق المنا
ل وفي م 10تقل كل مطرة عن  لخضري وبحيث الالنمو ال فترة خال ممل 250 السنة منها
لري ا عن طريق ءالماج من ايحت اينعدم يمكن توفير م أولمطر اسقوط  التي يقل بهاطق المنا
% من 75-70بين  تتراوحلتربة العنب جيد يجب توفر رطوبة با جاتإنلتكميلي ولكي يكون ا
ل مالى عدة عوعلعنب تعتمد ا إلىة المعطالري اء اكمية م انلقول الحقلية . ويمكن السعة ا

رب لتامن  كثراء الماج الرملية تحتالترب ات فالنباخ وعمر المنالة التربة وحانوع  امنه
مي في النات النباء من اجة للماح اكثرت النباف يكون الجار والحاخ المنا ان الطينية ، كما

 باعناأل ملا، وتع لكبيرةات اتالنبامن  اكثرء الماج الصغيرة تحتات اتالنبارد ورطب واخ بامن
 ف بريةلنمو تعراية ا، فتروى رية غزيرة في بد األخرىكهة الفا أشجارملة النسبة للري معاب
 لمجموعاجع نمو لتربة تشافية في النمو ولتوفير رطوبة كات على النبالتجهيز وذلك لتحفيز ا
نعه م أوري لايقلل  ات بعدهالنباخل اد إلىبة به المذائية الغذاد المواء والمال اتقانلجذري وا

 ،ر الثمابر حجم عدة على كابشكل منتظم للمس باعناأللعقد تروى ا، وبعد األزهارفترة  أثناء
منع يد ، ومن ثم لعنقوات في الحباضمور  إلىمه يؤدي اتظانعدم  أولفترة الري في هذه اوقلة 

ي في لراقليل تعد النضج حيث يساوحتى  احجمه اكتمالر والثمالتلوين في اء ابتدالري عند ا
د . وبعفرعألل أخرلمتالنمو اللتسويق ومنع  ار وتحملهالثماص اتحسين خو إلىلفترة اهذه 
ة لترباة ت وحفظ رطوبالقصباعدة على نضج اللمس اخفيف اري باعناأللمحصول تروى اجمع 
ن وكانن ًء مابتدالري افية فيمنع ات كالمطر بكميالة سقوط اف وفي حالجفاتتشقق عند  لكي ال

 ق.العرالوسطى من المنطقة اط في احتى منتصف شب لاألو
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 لمحصول وقطفه :ات نضج ماعال -13-11 
ك المرحلة يكون هنالنضج وفي هذه التي تجنى في مرحلة اصيل المحالعنب من ا 

 ستعمالالغرض من ار ويكون ذلك حسب الثمالعضوية في ا األحماضوت السكريازن بين اتو
لجني اد بعد اتزدت الالسكريانسبة  نال اكبير النضج يعتبر خطار قبل الثماجني  ان ار. علمالثما
ر الثما نابي حيث اتخانر يكون الثماجني  انلجني وابعد  ايكتمل تلوينه ر الالثما ان إلى فةاضإ
 يمكن لعنب والاييس لتقدير نضج اك عدة مقا، وهن احدلشجرة في وقت واتنضج على  ال
 ار ومنهالثماج لتقدير نض اآلخرلبعض او الجمع بين بعضهافقط بل يمكن  اهاحدد على اعتماال
: 
 Physical or Visual Indicesمرئية :  أوييس حسية امق -1

وتتمثل  ،للمس ا أولذوق ا أولنظر البشرية كاس الحوالتي تعتمد على اييس المقاوهي  
 تي :االييس بالمقاهذه 

مكون من لا سياساألللون ال حالانويشمل  Skin colorلثمرة التغير في لون قشرة ا -ا
 ر.الثمالمميز للصنف ويدل على نضج الجديد اللون الكلوروفيل وظهور ا

للون ا إلى خضراألللون التغير من ا: ويكون  Flesh colorلثمرة التغير في لون لب ا -ب
د على صور ملونة اعتمااللصنف ويمكن ائي حسب الكهرما صفراأل أو األبيض

Standard color  لنضج.التحديد 
ت السكريان زن بيالتوالجيد دليل على الطعم ار : يعتبر الثمالتغير في طعم ونكهة ا -ج

نضج ي ام اخر اهإنلعنقود حيث الطرفية في ار الثمالة يتم تذوق الحالحموضة وفي هذه او
 لعنقود.احلو مقبول دل ذلك على نضج  اطعمه كان انف

 لضغطا سطةابو اهل عليستدالاالر : ويمكن الثماة اودة طرازي أور الثمابة لتغير في صالا -د
ز اد جهه يوجانب ا، علم ات لينة دل ذلك على نضجهكان اليد فكلما بعاصأر بين الثماعلى 

 لشكل افي  العنب كمار ابة ثمس صالاص لقياخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر  الثمابة س صالاز قياجه   13-13 شكل 
 

 .الحبة يدل على نضجهامل ار من حالثمال افصانسهولة  -هـ
لى ذلك دليل ع تح وتخشبالفالبني اللون ا إلى خضراألللون العنقود من امل اتغير لون ح -و

 لنضج.ا
لى علبني دل ذلك اللون ا إلى األبيضللون القصرة من اتغير لون  اذالبذرة  : الون قصرة  -ز

 لنضج.ا
 ر.الثماللب يدل على نضج البذور عن ال افصانسهولة  -ح
 Chemical Indicesة : كيميائيلاييس المقا -2

لنضج ا أثناءر الثماة في كيميائيلات التغيرالمعتمدة على اييس المقاوهي مجموعة من  
 يلي : اييس على مالمقا، وتشمل هذه 
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 Total Soluble Solids (T.S.S)لكلية : ائبة الذالصلبة اد المواس نسبة اقي -ا
 Hand rafractometerليدوي الرفركتوميتر از اسطة جهالنسبة بواتقدر هذه  

 الاستعممن  لغرضاو األصنافف ختالاليه يختلف بالوصول اجب الوالرقم الشكل ، وافي  اكم
ت السكريا انلغرض حيث انفس  ءادأل Hydrometerز اجه استعمالر ويمكن الثما
لنوعية افة الكثا ئبة . وبتقديرالذالصلبة اد الموا اهملفركتوز( تكون المختزلة )كلوكوز+ ا

ئبة اذلالصلبة اد الموانسبة  إلىربة النسبة تكون مقالسكر وهذه اللعصير يمكن تقدير نسبة 
 كتوميتر.الرفراز ابجه الذي تم تقديرهالكلية ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 (TSSلكلية )ا ئبةالذالصلبة اد المواس نسبة الرفركتوميتر لقياز اجه   14-13 شكل       
Handy Refracctometer 

             
 
 Acidityلحموضة : اس اقي -ب

لعنب( امض اريك )حارتالتامض العنب هي حار الموجودة في ثما األحماض اهم ان 
ر . اثملالموجودة في العضوية ا األحماض% من مجموع 90 انيكون اليك وهمالمامض اوح

ر الثمائد في السامض الحاهو  هنألريك ارتالتامض اح ساسألحموضة على اويتم تقدير 
 ( قوة NaOHلصوديوم )ايرة مع هيدروكسيد المعالحموضة عن طريق اضجة حيث تقدر النا

 . Phenonaphthaleinلين افثنلفينوادليل  استخدامري باعي  0.1
 
 sugar / Acid ratioلحموضة : ا إلىلسكر اس نسبة اقي -ج

ر الثمالحموضة تؤثر على طعم ات والسكرياكل  انلطرق من حيث ا افضلوهي  
هذه  خ علىامنلا، ويؤثر  األصنافف ختالالنسبة بالبشري ، وتختلف ا ستهالكلال احيتهوصال

ن بة تكولنسارد فالبالجو افي  أمالنسبة تكون كبيرة ا انر فالنضج في جو حاحدث  اذالنسبة فا
 قليلة.

 ر :الثمات في الصبغاس اقي -د
وصبغة  Caroteneروتين الكاو Chlorophyllلكلوروفيل امثل صبغة  

س صبغة العصير ويتم قيافي  أور الثمافي قشرة  Anthocyaninsين انثوسياالن
يز د تركاز افكلم Spectrophotometer الطيف الضوئي زاسطة جهاين بوانثوسياالن

 لنضج.ار دل ذلك على الثمالصبغة في ا
 
 Computation Indicesسية : الحساييس امق -3

وحتى  Full-bloomلتزهير ا اكتمالمن  ماياألعدد  أماييس المقاوتشمل هذه  
ف ختالالف بلنضج وهي تختاوحتى األزهار لمتجمعة منذ ارية الحرات الوحداعدد  أولنضج ا

 خية.المنالظروف اف ختالاوب األصناف
 

 لقطف( :ار )الثماجني  -13-12 
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 إلى اصة وذلك بعد وصولهات خامقص أود اسطة سكين حالعنب بواقيد ايتم قطف عن 
 اولزبيب لمخصصة لار الثمار فالثما استخداملغرض من النضج ، حسب اسبة من امرحلة من

 وازج ، الطا ستهالكلمخصصة لالار الثمافترة طويلة عن  األشجارعلى  الكشمش يجب تركها
ئدة( الماب زج )عنالطا ستهالكلمخصصة لالار الثماجني  أمالعصير . ا اولنبيذ اعة الصن

تجنى  وال ىأخر راثم بعد فترة يتم جني ثم الأوضجة الناقيد العنابي حيث تجنى اتخانفيكون 
سطة ابو ليأل لعنب بشكاه يمكن جني انلتنويه ايجب  ات ، كمابل عدة مر واحدة لشجرة مرةا
 لنبيذ.اصة عنب اوخكنة الما

 

 Grapes training and pruningلعنب :  اتقليم  -13-13 
 

 راثمأتقليم تربية وتقليم  إلىويقسم 
 لتربيةاتقليم أوال: 

في  اعتهامن زر لىاألوت السنوال لصغيرة خالالعنب ات اتالتربية لنبايجري تقليم  
 انموه م طبيعةئلذي يالالشكل العنب بالهدف منه تشكيل شجيرة ا( وانلبستائم )الدا كانلما
ت اعمليلا جراءإت شكل يسهل اتكوين شجيرة عنب ذ إلىلتربية ايهدف تقليم  ا. كم  ارهاثمأو
وجمع  األثمار عملية تقليم إجراءوت الحشراو األمراضمة اولتربة ومقاعية )من خدمة الزرا
ة من سن ت جيدةاصفامحصول جيد ذو مو إعطاءدرة على ات قاتالنبالمحصول( بحيث تكون ا
ية ق لتربك عدة طرات. وهنالنبالمحصول بصورة جيدة على اعد على توزيع ايس اكم ىخرأل
 يلي : افيم اسوف نذكره ئاوومست العنب لكل طريقة مميزا

 
 Head trainingسية : الرالتربية ا

لتربية تتكون النوع من ا افي هذ 
ح اولعنب من جذع قصير يتراشجيرة 

( سم يوجد عند 90-60طوله بين )
 اح عددهاويتر ذرعاأليته عدد من انه

ت اهاتجاذرع موزعة في ا( 5-3بين )
برة ارة عن داع عباكل ذر أومنشمختلفة 

ع اية كل ذرامتكونة من برعمين وفي نه
رة التي هي عبالثمرية وابر الدواعدد من 

لتي ات اعدية للقصبالقا األجزاءعن 
 لعنب  اسية في الرالتربية ا  15 -13 شكل         إلى اضي بعد تقصيرهالمام العاتكونت في 

         ( عين  4-1لعيون )اعدد محدود من 
قيد العناخضرية تحمل  افرع ائهاعطإلمحصول عن طريق ا عطاءإلبر هي الدوائدة هذه اوف

رق تختلف طودمة القابر ثمرية للسنة ادو إلىت تقص النمو وتنضج لتكون قصباموسم  أثناء
خية امنلانطقة لمار وظروف الصنف وحمله للثماف طبيعة نمو ختالالتربية بالتقليم في هذه ا
 طقالمناعض بطق. ويتبع في المنا اغلبلقصير في ابري الدالتقليم ا التربة ويتبع معهاو
ع ق مالعرا تافظالطريقة في محالمختلط. وتنتشر هذه التقليم ادهوك(  –خو الية )زالشما

 ت بسيطة.اتحوير
 سية للعنبالرالتربية ات اخطو

 لغرسالتقليم عند ا
لتي الطويلة ا اتقلم جذوره واحدة سنة اوعمره انلبستا إلىلمشتل اعند نقل شتلة من  
لفرع ابية ويقصر انلجات التفرعال المتضررة وتزالجذور ال الحفرة وتزاتلتف في  انيخشى 

بدون توجيه  لاألولنمو ا( برعم ثم تغرس لكي تنمو في فصل 3-2) إلىلنمو القوي الرئيسي ا
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  يألجذري ازمة للمجموع تية الاربوهيدراد كاوذلك للحصول على نمو خضري قوي ينتج مو
 ضياراأللة اهو تشجيع تكون مجموع جذري قوي وفي ح لىاألولسنة التربية في اهدف  ان
ت مزروعة كانلو  الشتلة كمامل ا( وتعلىاألولسنة الرئيسي من )اق السالخصبة يكون تربية ا

 لمزروعة.الشتلة ادة قرب السنالنمو يمكن وضع الشتلة قوية اتكون  امن قبل وعندم
 لاألولشتوي التقليم ا

ت في لشتالاعتني بتربية التربة خصبة وات كان اذات فالنبابتربية  التقليم يبدا افي هذ 
س اب لرسالمنالطول ا إلىعلى فرع رئيسي قوي يقص  الحصول منهافيمكن  لىاألولسنة ا
لرئيسي اق السا كان اذا أماسم   1.5 لقطع عن اق عند السايقل سمك  ال انت على النبا

ت النموافة ال كالتربة وتزاعين فوق سطح    3-  2إلىيصلح للتربية فيقصر  ضعيف ال
ت لشتالا اتبد نالتقليم وقبل ا إجراء( وبعد األحيان اغلبيحصل  ات )وهو مانالسرطاو األخرى

لخشب ادة من اب كل شتلة سنانت بحيث تكون بجلشتالاب انلخشبية بجات ادالسنالنمو تثبت اب
األرض ح قي يكون فوق سطالبالطول اسم و  40- 30لتربةافي  اسم يدفن منه 150 اطوله

تكون  نا أمات ادالسنالشتلة عليه واد تربية الذي يرا االرتفاعمن  أطوليكون طوله  انويجب 
ستقيمة متكون  انعلى  األشجار  من فروع أوسم  5×  5 المقطع سمكهالخشب مربعة امن 

لتسوس ان قية مادة واماألرض لذي يدفن في السفلي الجزء اء سم ويستحسن طال 5 وبقطر 
لجنوبية الجهة ادة في السناحظ تثبيت ت ويالاسنو 5لشتلة لفترة ادة تبقى قرب السنا انحيث 

 ايتهاهمن ن اممحك الرئيسية عند عقدة وتربط ربطاق الساق حيث تقطع السا الكي يرتكز عليه
 .ايضأ امن منتصفه اهين الكي تكون مستقيمة وتربط ربط

لثلث التي تنمو على الخضرية ا األفرعت وتقص انالسرطال اتز لاألولنمو اوفي فصل  
لرئيسي اق السا كان اذا أماق الساعد على تظليل ات لتساورق 3-2 إلىق السالسفلي من ا

سم 10ي لخضرالنمو ايكون طول  النمو وعندماية افعند بداألرض وقطع قرب سطح  اضعيف
م يربط س  30-25طول إلىلفرع اقي وعند نمو البال الخضرية ويزات النمواقوى اينتخب 

 تفاعارزه اوجتدة وعند السنا إلىيستطيل يربط  الطرفية وكلمالقمة اعن  اوبعيد اهين اربط
 بية.انلجا عاألفرعد على نمو انموه وليس فايقإلسه ايقص ر سم 5ت ادة بعدة سنتمترالسنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لى للعنب   األولتربية احل امر16 -13شكل                            
 
 
 



 

 

 

143 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سيةالرالتربية ا بر فياولداذرع واألتوزيع  17-13شكل                                           
 ثانيلالشتوي التقليم ا

لخشبية ادة السنا إلىق رئيسية متفرعة مربوطة ارة عن سات عبالنباوفيه يكون  
ت على اتفرعلال المطلوب وتزا االرتفاع إلى يةاألصللرئيسية اق السالتقليم تقص اوعند 

لقوية ات التفرعالضعيفة وتقص ال اق فتزالسالعلوي من النصف اعلى  أمالسفلي النصف ا
          برعمين بحيث إلى

                      وهذه  اعلى إلىلعلوي البرعم اه اتجايكون  
 ابهاتخانيجب  ات لذالنباس التي تكون را ذرعلأللرئيسية ادىء المبالمقصرة تكون ابر الدوا

 اقوتهل لىاألو لسنةاملة في المعالعنب بهذه اعوملت شجرة  انسبق  اذات واهاتجاالفي جميع 
       ت قوية على الة تكون قد كونت تفرعالحاففي هذه 

                                                                                                     . يةاألصلق السالعلوي من النصف ا
 

 ات ويبدامن تفرع اهاسو ال ماعين ويز 3-2 إلىت ضعيف فيقصر النباجذع  كان اذا أما
دة فيقص عند السناق الخضري سالفرع از اويتج ان إلىدة السنالرئيسية مع اق السابتربية 

 لاتز اقاألورط قادم وبعد تسالقاء الشتالعقدة ، وفي موسم اعند  امحكم ايته ويربط ربطانه
-2 إلىتقص وت اهاتجاالق موزعة في جميع السات في قمة التفرعالسفلية وتترك ات التفرعا

ن ق مالسالى مية عالنائية الما األفرعوت انالسرطال الي تزالتالنمو اعين. وفي موسم  3
         ول طعند  العلوية قوي فتقطع قممهالخضرية ا األفرعنمو  كان  اذاو سفلاألجزءه 

 عطاءإ امكنهلقوية يات اتالنبا انب اح علمالرياتتكسر بفعل  ( سم )تطوش( لكي ال50-60)
 ت.النبامو ت كثيرة تؤثر على نكان اذا التهازألة يستحسن الحاقيد وفي هذه العنابعض 

 
 لثالثالشتوي التقليم ا

ت النباس التقليم يتم تكوين را افي هذ 
لتكوين ات جيدة ا( قصب6-4ب )اتخانفيتم 

ت اهاتجااللجذع في جميع اموزعة على قمة 
بر ادو إلىمية النات القصباوتقصر  كانماإلبقدر 

وطول  ا( عين حسب قوته5-2ثمرية بطول )
ت القصبامعظم هذه  أمنش انب ا)علم اتهاميسال

 ثانيلالتقليم امية من موسم النابر الدواهو من 
قي ال بالجذع( ثم تزاعم ابر اوقسم منه

لنمو المرغوبة. وفي فصل ات غير القصبا
ئية الما األفرعوت انالسرطال جميع الث تزالثا
 لتقليمات عنب قبل اشجير  18-13كل ش    وش ـــــــــثم تط ذرعاألسفل اق السامية من النا

 سم 60 إلى ايصل طوله الخضرية عندما األفرع
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من  ثراكغزير  لمحصولا انلوحظ  اذاو القوته اسبامن محصوال إعطاءب الموسم تبدا اوفي هذ 
 ت فيجب خفه.النباقة اط
 
 بعالرالشتوي التقليم ا

ت القصبات ثم تقصر هذه النباسب مع قوة القوية يتنات القصباوفيه ينتخب عدد من  
مد على خبرة )وهذه تعت اهاسو ال مالمحصول ويزا( عين لحمل  5-2بر ثمرية بطول )ادو إلى

 ال مكن لكيا الجذع مالثمرية قريبة من ابر الدواتكون  انت(. ويفضل النبالة المقلم وحا
لجذع وتقص القريبة من الية استبداالبر الدواب بعض اتخانبسرعة ويفضل  ذرعاألتستطيل 

ت انارطلسال اتز بعالرالنمو المستطيلة وفي فصل ا ذرعاأل اثنتين لكي تستبدل بهاعينين  إلى
رية لثمابر الدواسفل ا ذرعاألولجذع التي تظهر على ائية الما األفرعل اتز اكم اعند ظهوره

بر الدوامية من النالخضرية ا األفرعووجدت  انلية استبداالبر الدوامية على النا األفرعوتترك 
تي لات القصبالوقت نفسه تنضج لتكون ام. وفي العا المحصول لهذاتحمل  اهإنلثمرية حيث ا

 دم.القام الثمرية للعابر الدوا عطاءإلء الشتاتقصر في فصل 
 
 مسالخالشتوي التقليم ا

 اوم ذرعاألسب من المنالعدد اوذلك بتكوين  اكتمل تكوينهالعنب قد اوفيه تكون شجرة  
حصول في لمابر ثمرية تعطي ا( عين لتكون دو5-2) إلىت القصبات فتقصر اتحمله من قصب

صة اخو اى نفسهد علاعتماالتتمكن من  أودة اسن إلىلعنب اج شجرة ادة تحتادم وعالقام العا
ل ازلمستطيلة وتا ذرعاأللية قرب استبداالبر الدواب بعض اتخانق ويتم السات قصيرة كان اذا
 قية.البات النموافة اك
 

 سيةالرالتربية ات امميز
ربة من ات متقافا، وبمس ابكثرة ديم باعناأللجبلية حيث تزرع اطق ائمة للمنمال 

 د.لشديالبرد الثلوج واقط ابسبب تس اءات شتالقصبالكثير من ا، ويتضرر  ابعضه
ليف التكاقليلة و ائهادألخبرة كبيرة  إلىج اتحت لتقليم فهي الالتربية وا إجراءسهولة  -1

 لتربية.امن  لىاألوت السنوافي إال  داسنإئط اوس إلىج اتحت حيث ال
شب كذلك للخت واعدية للقصبالقالعيون القصير يتشجع نمو ابري الدالتقليم اسطة ابو -2

وتجديد  لمستطيلةا ذرعاألل استبداهرة في الظاد من هذه السنين ويستفالمتعدد ا
 ت.اتالنبا

 ءإجراهل يس امم ات منخفضالنباس افظة على رالمحابري يمكن الدالتقليم اسطة ابو -3
 نمو.لات املة بمنظمالمعالتحليق ، الخف ، التقليم ، اعية كالزرات العمليا

 ىإلتعرض لتربة سوف تالقريبة من سطح اقيد العنا انت فالنباس اض راخفننتيجة ال -4
 فتنضج بسرعة. رضياأل اإلشعاع

 
 سيةالرالتربية ا ئاومس

بذلك يقل لخضري والنمو اقلة  إلىلذي يؤدي ائر الجالتقليم المحصول بسبب اقلة  -1
 .اإلنتاج

ة( مثل لمثمراير لعقيمة )غاعدية القاعم البرات العنب ذا صنافأللتربية اتصلح هذه  ال -2
 . سيالعباي وانلحلوام والحماصنف بيض 

 اعرضهر وعدم تالثمايتسبب عنه تظليل  ات ممالنموات مزدحم بالنباس ايكون ر -3
 .افية فتقل جودتهاللضوء بصورة ك

 اضاألمرب بةاصاإللتلف بسبب ا إلىلتربة القريبة من سطح الثمرية اقيد العناتتعرض  -4
 صل.الحافقد جزء من  إلىيؤدي  الفطرية مما



 

 

 

145 

 الةإزبسبب وم التي تجري كل عالكبيرة التقليم ات قليل بسبب جروح النبايكون عمر  -5
 م.التقليم لكل عاكمية كبيرة من خشب 

 
 لكوردونيةالتربية ا

لتي الرؤوس( ا) ذرعاألت من جذع طويل مستديم يمتد على طول النباوفيه يتكون  
 كسالأت على اتالنباتربى  المحصول وفيهالتي تعطي الثمرية ابر الدواعدد من  ايتكون عليه

سم  40 لألوالسلك افيبعد عن  ثانيلالسلك ا أما لاألوسم للسلك  80 االرضتبعد عن سطح 
 بيقية وهولتطاحية النامن  اهأهملتربية يشمل عدة طرق سوف نتكلم عن النوع من ا اوهذ

 ع.الذرالمزدوج الكوردون ا
 
 Horizontal Bilateral Cordon Systemع  الذرالمزدوج الكوردون ا

سي ات من جذع رالنباوفيه يتكون  
( سم يتفرع عند قمته تحت 90-60) ارتفاعب
هين مختلفين اتجافرعين ب إلى لاألولسلك ا

فة بين المسايعتمد على  اطول كل منهم
عدد من  اويوجد على كل منهم األشجار

( سم 30-25) افة بينهمالمساتكون  ذرعاأل
هي  ذرعاأللعلوي فقط وهذه السطح اوعلى 

لتي تعطي الثمرية ابر الدوالتي تحمل ا
  لشكل .افي  المحصول كما

 المزدومرباة بطريقة الكوردوز شجيرة   19-13 شكل       

                            
 لتربيةات اخطو

 لاألولنمو ابقة في موسم السالتربية افي  جريتألتي املة المعات نفس لشتالامل اتع 
م س( 80طلوب )لما االرتفاععلى  كسالاألت وتركب ادالسناثم توضع  لاألولشتوي التقليم او

في قمة  انويق انينتخب فرع ثانيلالنمو اوفي فصل  ثانيلا( سم للسلك 120و ) لاألوللسلك 
ربين امتق اندين وبحيث يكوناهين متضاتجاسم وفي  20لي ابحو لاألولسلك اسفل الجذع وا

سفلى لابية انلجات النمواقي ال بادة وتزالسنا إلى اسيار انلفرعالخروج ويربط اعند منطقة 
ل اتز ام عنده( س30-20لي )ابحو لاألولسلك اعن  انويعلو انلمنتخبا انلفرعاينمو  اوعندم

م يربط ث خرلأل داه مضاتجالسفلي وفي السلك التفرع ويثنى كل فرع على احتى منطقة  ربطةاأل
 افقيأرك لينمو ( سم ويت25ر )الطرفية بمقدالقمة السفلي ويبعد عن السلك ا إلى اخفيف اربط

 زاوويتج ىأخروفة بين كرمة المسامنتصف  إلى ال حتى يصل كل منهماستطا امع ربطه كلم
عملية  نا ادة سمكه. كماعدة على زيالمسالته واستطا( سم ثم يقص لتوقيف 25ر )ابمقد

 اك مويتر سفلألا إلىمتجه  امنه كان ال مالتي يزابية انلجات النمواعد على خروج القص تسا
رة ابع األشجارن تكو ثانيلالشتوي التقليم ا. في ذرعاألدىء اليكون مب األعلى إلىمتجه  كان

لسفلي اك لسلاعلى  اتمتد كل منه ان( سم توجد في قمته قصبت90-60سي بطول )اعن جذع ر
 . لعلويالسطح ابية على انلجات النموابعض  ادين وتوجد عليهاهين متضاتجاوفي 

يقل  لذي الالجزء ا إلىتقصر  ذرعاأللذي يحمل الكرمة المنتخبة لتكوين جذع القصبة ا ان
لة افي ح أما تينافة بين نبالمسالقطع عند منتصف ايكون  ام البا( سم. وغ1.5  قطره عن )

كمل ي ثانيلا لنموالث حيث في موسم الثالشتوي التقليم افيتم تكوين ذلك في  األشجارضعف 

( عين 3-2) إلىلتي تقص العلوية ابية انلجا تالنمواعدد من  القصبة وينتخب عليهاطول 
 للكوردون. ذرعاألدىء امب تكون التي بدورهالثمرية ابر الدوالتكون 
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 لمزدوجا لكوردونالتربية بطريقة ات اخطو   20-13 شكل  
   
 
 لثالثالشتوي التقليم ا

 ابر ثمرية تبدالتكون دو ا( عين حسب قوته3-2) إلىت النبامية على جذع النات القصباتقصر 
 ت.اللنب ذرعاألدىء الث ولتكون مبالثالنمو المحصول في موسم ا إعطاءب

 
 بعالرالشتوي التقليم ا

 خذأي اقية. وبهذالبات النموال اع وتزا( عين لكل ذر4-3بطول ) واحدة برةايتم ترك د 
 لي تتركالتاشتوي لالتقليم اس وفي الرالتربية ويكتمل تكوين ائي وفق هذه النهات شكله النبا

 فرعاألوت ناالسرطالجذع وامية على النات النموال اع حسب قوته وتزابر ثمرية لكل ذرادو
 ئية.الما

 
 لكوردونيةالتربية ا ايامز

 لخصبة.اعدية القاعم البرات اذ صنافلأللتربية اتصلح هذه  -1
 انف الذ اية عن بعضهاوت متسافات بمسالنباتكون موزعة على طول جذع  ذرعاأل ان -2

 لنضجا ةمتجانسية فتكون اولشمس بصورة متسا شعةألحم وتتعرض اتتز قيد الالعنا
 .اة على سهولة جمعهوت عالالصفاجيدة 

 .رامثلإل ميال راكثعدية القالعيون اتكون  نأيعمل على  فقيةأق بصورة الساد امتدا ان -3
 تاة وقصببر ثمريالمختلط حيث تستعمل دوالتقليم ا استعماللتقليم ويمكن اسهلة  -4

 .احدو نآثمرية في 
 

 لكوردونيةالتربية ا ئاومس
 ك.سالات وامادع إلى اجهاحتيلتربية مكلفة الالطريقة من اهذه  نا -1
 ه.هرة لتكويناوم كفؤة يديأ إلىج ذلك اق طويل ويحتالصعوبة تكوين سامن  -2
 اهبصل الحا كمية ان ات كمايكون مضعف للنب المتبع معهالتقليم النوع من ا اهذ ان -3

 تكون قليلة.
د على عايس اء ولهذالشتافي فصل  األمراضوت اللحشر ىأوملطويل اق السايكون  -4

 .ابه بةاصاإلدة ازي
 
 Cane system لقصبيةالتربية ا

 كسالاألولكونكريتية ا أولحديدية ا عمدةاأل احيث تستعمل فيه اناحيألسلكية التربية اتسمى ب
سي ارة عن جذع قصير رات عبالنبالتربية ويكون افي هذه  كسالأث ثال أو كانويستعمل سل



 

 

 

147 

لتي تحمل عدد من القصيرة ا ذرعاأل( سم يحتوي في قمته على عدد من 100-90يبلغ طوله )
 تا( قصب 6-4) لثمريةات القصبا( وعدد من 6-4) اح عددهاولتجديدية يترابر الدوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لعنبالسلكية في التربية ا  21-13 شكل                
 

 عطاءإلت القصبالمحيط وتخصص هذه القصبة وظروف ا( عين حسب قوة 15-8وبطول )
ية لتجديدابر الدوامن  خذأفتلي التالمحصول ات اقصب أما ارهاثمإعند  التهازإلمحصول مع ا

وظيفة ثمرية و برة تجديدية لكل قصبةاك داوبحيث يكون هن ابقالمتروكة سا( عين 3-2بطول )
لقصبة ا أما .لة المزالمثمرة القصبة اقصبة ثمرية تحل محل  إعطاءلتجديدية هو ابرة الدا
عن  لاألوسلك لا ارتفاعدة ابرة تجديدية. ويكون عا( عين لتكون د3-2) إلىة فتقصر ثانيلا

عن  سم 40لث الثالسلك او لاألولسلك اسم عن  40 ثانيلالسلك اسم و 80االرضسطح 
 ليق عليه.المحاويستخدم لتسلق  ثانيلالسلك ا

 
 لتربيةات اخطو

ل فصل لكوردونية خالاسية والرالتربية المتبعة في املة المعات نفس لشتالامل اتع 
ة لطريقانفس ب كسالاألو عمدةاألوت ادالسنامع وضع  لاألولشتوي التقليم او لاألولنمو ا
 لكوردونية.التربية المتبعة في ا

 
 ثانيلالشتوي التقليم ا

ة احدلقوية )وات القصبا ار منهات فيختابية قد نضجت وكونت قصبانلجات النمواتكون  
تقصر حسب ودين اهين متضاتجالوسطي وفي ا أولسفلي السلك اعلى  افقيأثنين( وتطرح ا أو

 ت فتقصر جميعالقصبالة ضعف نمو ا( عين وفي ح 15-8بحيث تحتوي على ) اقوته
 أمالي. التالشتوي التلقيم ا إلىية االثمارت القصبار اختيابر تجديدية ويؤجل ادو إلىت القصبا

 سم 1.5   سبالمنالقطر ا إلىت فتقصر المنتخبة كجذع رئيسي للنبالقصبة الة ضعف افي ح
 لي.التالنمو اموسم  إلىت القصباب اتخانويؤجل 

 
 لثالثالشتوي التقليم ا

ت اقصب اضي وتحل محلهالمام العالمحصول في ا عطتألتي المنتخبة ات القصبال اتز 
لتجديدية ابر الدوالتي تكونت من ات القصبار عدد من انخت ابر تجديدية كمامية من دواجديدة ن

لسلك ا( عين تطرح على  15-8طول ) إلىلشجرة وتقصر ا( حسب قوة 4-1) اويكون عدده
بر تجديدية ادو إلىتقصر  ىأخرت ا( قصب4ر )ادين. نختاهين متضاتجالسفلي في المتوسط وا

 األشجارلي تعطي التالنمو ا. وفي فصل األخرىت النموال جميع ا( عين وتز3-2بطول )
ت خضرية من الث وتتكون نموالثالشتوي التقليم المنتخبة في الثمرية ات القصبامحصول من 
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لتقليم ابر تجديدية في ات ثمرية ودواقصب ار منهالتي نختات القصبالتجديدية لتكون ابر الدوا
 لي.التالشتوي ا

 
 بعالرالشتوي التقليم ا

بر الدوات جديدة من اقصب ابق وتحل محلهالسام العافي  ثمرتألتي ات القصبال اتز 
برة ارية دت وينتخب لكل قصبة ثما( قصب4لثمرية )ات القصبالتجديدية بحيث يكون عدد ا

ت وبذلك اانلسرطات والنبالمتكونة على جذع ات النموال ا( عين وتز3-2تجديدية بطول )
ب اختانيؤجل فت النباس ات ضعيف ولم يكتمل تكون رالنبانمو  كان اذاس والرايكتمل تكوين 

 لي.التالنمو اموسم  إلىت القصباقي اب
 

 لقصبيةالتربية ات امميز
لعنب انف لعقيمة مثل صاعدية القاعم البرات العنب ذا صنافأللتربية اتصلح هذه  -1

 سي.العباي وانلحلوام ، الحمابيض 
ت اصبقلقصبي يسمح بترك التقليم ا نال التربية غزيرالمحصول في هذه ايكون  -2

 ثير.لثمري كالخضري والنمو العيون وبذلك يكون اعدد كثير من  اطويلة عليه
لقلة  ت نتيجةالنبايطيل عمر  امملكوردونية اسية والرالتربية اقل شدة من التقليم ا -3

 لتقليم.اجروح 
ي فت صغيرة ابلتي تتميز بوجود حا أولعقد العنب قليلة ا أصنافلتربية ائم هذه تال -4

 لخا.. لبهرزي.او األحمرلرومي او سكندريةاإلت العنب موسكالعنقود مثل صنف ا
 

 لقصبيةالتربية ا ئاومس
 لثمن.اك مرتفعة سالاو تامادع إلى اجتهاطريقة مكلفة نتيجة لح اهإن -1
لثمرية ا تالقصبار اختيافي  اخط يأ انلتقليم وا ءادأل مهرة في اعم إلىج اتحت -2

 صل.الحانقص  أو انفقد إلىلتجديدية يؤدي ابر الدواو
لب يتط مراأل انلخصبة فاعدية القاعم البرات العنب ذا أصنافمع  اهاستخداملة افي ح -3

ص اخو ءةات وردالنباضعف  إلىلذي يؤدي المحصول ارة اقيد نتيجة لغزالعناخف 
 ر.الثما

 
 

 Arbors or pergolas trainingئش( : العرات )القمريات على اتالنباتربية 
 عمدةألسلك مع ا أولخشب اسقف من  استعمالت تكون بالقمريالعنب على اتربية  
سم  ( 200-180)األرضعن سطح  اهارتفاعحديدية بحيث يكون  أوكونكريتية  أوخشبية 
ريقة لطاهذه  دتعلمحصول. اهو حمل ثقل  الغرض منهاعية ويكون الزرات العملياتعيق  لكي ال
في  اهاستعمالصر ولذلك ينح متهاقإ جورأولعريش ا ءاشإند امو إلى اجهاحتيليف الالتكاكثيرة 

زرع تة جيدة. ت نوعياعنب ذ أصناف المنزلية . وتربى عليهائق الحداصة وفي الخاتين البسا
يم لتقلا بقة وقبلالساسية الرالتربية املة امل معاوتع اسنة بعد تقليمه التي عمرهات لشتالا
 ت.لشتالارس قبل غ ائهاشإنع من انم لمرغوبة والالطريقة القمرية با اتنش لاألولشتوي ا
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 لاألولشتوي التقليم ا
قوى ات بحيث يترك لشتالاتقلم  

( عين وفي 3-2) إلىلتي تقصر ات والقصبا
ت النمواقوى اينتخب  ثانيلالنمو اموسم 

يصل  اقية وعندمالبات النموال الخضرية وتزا
دة السنا إلى( سم يربط 50) إلىلنمو اطول 

لطرفية ثم يستمر القمة اعن  اوبعيد اهين اربط
 ان إلى خرآ ال يربط ربطاستطا النمو وكلماب

ر ازه بمقداولقمرية ويتجاسقف  إلىيصل 
لخضرية اتقطع قمته  اسم عنده( 10-20)

ت التفرعاتنمو  التفرع وعندمالحثه على 
على سقف  العلوية منهابية عليه تطرح انلجا
لجزء ائنة على الكات النموا أمالقمرية ا
األرض لقمرية وسطح المحصور بين سقف ا

عد في اولتس النمو مؤقتاعن  افهايقإلفتطوش 
 إزالةيجب  ادة سمكه. كماق وزيالساتظليل 

 .رضاأللمتكونة من تحت سطح ات انالسرطا
 
                                              ل            اشكألعنب على اربية ت   22-13 شكل                                    ثانيلالشتوي التقليم ا

 ت        القمرياتعددة من م                                                                      
 األفرع أمالقمرية اسفل سطح الرئيسية اق السات على النموافة ال كاوفيه تز 

ت التفرعاوجدت في  اذا أما التهازإت ضعيفة وجب كان اذالقمرية فالموجودة على سطح ا
ت ابلناذع تكوين جلمنتخبة لالقصبة احظ قوة بر. ويالادو إلىيصلح للتقصير فيقصر  العلوية ما
ت قوية كبيرة انك اذا أما( عين 3-2) إلى اسم فيجب تقصيره  1.5 زاويتج ال اقطره كان اذاف
ية لعلوارية لخضات النموالث تترك الثالنمو ات . وفي فصل النبالسمك فتترك لتكون جذع ا
 بين سقف لمحصورةات النموالقمرية وتقص القمرية لكي تمتد على سقف القريبة من سطح ا
لمحرقة الشمس ا شعةأق من الساعد على تظليل الت لكي تساستطا اكلماألرض ولقمرية ا

حمل م قد تلموسا اء يخزن فيه. وفي هذاتصنعه من غذ اق بمالسادة سمك اعد على زياولتس
و لنماف يضع ال ت لكيالنباحسب قوة  اكبير وجب خفه اعدده كان اذاقيد فالعنات بعض اتالنبا
 لخضري.ا

 
 لثالثالشتوي التقليم ا

ق السات على النموافة ال كاوفيه تز 
لقمرية احتى سقف األرض من سطح  يةاألصل

 إلىلقمرية فتقص التي فوق سطح ات القصبا أما
لمزدحمة اطق المنا( عين في 3-2بر بطول )ادو

لية من الخاطق المنافي  أمالقمرية امن سقف 
 إلىت القصبالقمرية فيكون تقصير اسقف 

( عين وتطرح في 15-8ت ثمرية بطول )اقصب
 القمرية لملئهالية من سقف الخات كانالما

وفي فصل  افضللقمرية بشكل ال سقف ستغالوال
ت من النباق ات على سابع تتكون نموالرالنمو ا

 لخشب  اقمرية من    23-13 شكل               تنمو القمرية كماحتى سقف األرض سطح 
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ح لسطاعلى  لقمرية وتمتدالمتروكة فوق سطح ات القصبابر والدوالموجودة على اعم البرا 

ب خف فيج جهاضنإت من النبايتمكن  امم اكثرقيد العناعدد  انوجد  انقيد ثمرية واوتعطي عن
لى ععد اقصر لتسلقمرية فتاسفل سطح اق السالموجودة على ات النموا أمائدة . الزاقيد العنا

 لشمس.ارة ايته من حراق وحمالساتظليل 
 
 بعالرالشتوي التقليم ا

 األفرعوت انالسرطافة ال كاوفيه تز 
لقمرية اسفل سطح اق السالموجودة على ا

لقمرية فيعتمد الموجودة على سطح ا أما
لمزروع ففي العنب اعلى صنف  اتقليمه

لخصبة اعدية القاعم البرات اذ األصناف
حم امختلط حسب تز أوبري التقليم دافيكون 

طق المنالقمرية ففي ات على سطح النموا
طق المنابر ثمرية وفي المزدحمة تترك دوا
ت القمرية تترك قصبالية من سطح الخا

لنمو ات. وفي موسم النباثمرية وحسب قوة 
  ت سلكية  اقمري   24-13 شكل             ، مسالخا

بر اولدالمتكونة من الخضرية ات النمواري من امحصول تج إعطاءبت النبا ايبدحيث 
يسي لرئاق السالتي تظهر على ات النموافة ال كالقمرية ، تزالمتروكة على سطح ات القصباو
 لتربة.التي تظهر تحت سطح ات انالسرطال اتز القمرية كماسفل سطح ا

 
 لقمريةالتربية على ات امميز

كون خفيف ي التقليم بها نلتربية وذلك الاطرق  افضل تعد اهإنصل حيث الحادة ازي -1
 لثمري يكون كبير.ا اإلنتاجولخضرية كبيرة احة المسا اوتكون فيه

ت اريلسكا عارتفالنضج واس في انلتجالتلوين واحية ار جيدة من نالثماتكون نوعية  -2
 جيدة.لتهوية بصورة الضوء وا إلى ار لتعرضهالثمالحموضة في اوقلة 

 
 تالقمريالتربية على ا ئاومس

 أوة كريتيت كونامادع إلى اجهاحتيبقة وذلك الالسالطرق ارنة بالية مقاع اكلفته -1
لخشب ائح من اشر أولقمرية اك بحجوم مختلفة لتغطية سقف سالاحديدية طويلة و

 لك.الماحسب رغبة 
 ىأومصبح حيث ت ات بهالحشراو األمراضر اتشان إلى الجيد لهالتقليم ايؤدي عدم  -2

 فحة مستمرة.امك إلىج اتحت اهإن اكم األمراضوت اللحشر
ن لحمل سوف يكوا انعدية خصبة فاعم قات براعنب ذ أصنافستعملت مع ا اذا -3

وت ت وتماتالنبالي تضعف التامة وباولمعا إلىت النباميل  إلىيؤدي  امم اغزير جد
 جيد.م بشكل افي كل ع الم يعتني بتقليمه اذا امنه أجزاء

 
  األثمارتقليم ثانيا :

سي ، كوردوني ، قصبي ائي )رالنها اتكوين هيكله اكتمالبعد  ألشجاريجرى ل 
لعنب. افظة على قوة نمو المحاذو نوعية جيدة و اوفير اجاتإنلغرض منه تحقيق ات(. واوقمري

ت وفق اللنبلمحدد الشكل افظة على ات وذلك للمحالنباة ال حياطو التقليم سنويا اويستمر هذ
ء التدعيم. ففي كل شتام النظ المخصص له وفقا االرتفاعحة والمسائه في التربية مع بقاطرق 
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لعدد ا اويسمى هذ اسب مع قوتهالعيون يتناسب من اعدد من ابحيث يترك عليه باعناألتقلم 
على  أمالتقليم وهو يترك ائم بالقاصة عند المتروك يتطلب خبرة خالعدد ا الحمولة وهذاب

يقسم تقليم  ساساأل ات وعلى هذالقصباطويلة تعرف ب أوبر الدوات حمل قصيرة تعرف باوحد
 : إلى األثمار

 
  Spur pruningبري قصير  اتقليم د – الأو

لتي ابق والسام العات اوفيه تقصر نمو 
( 5-2ت حمل قصيرة )اوحد إلىت القصباتعرف ب

من  اهادع امل الثمرية ويزابر الدواعين وتعرف ب
لتربية التقليم في النوع من ا ات ويتبع هذاقصب

ت مع القمريافي  اناحيالكوردونية واسية والرا
لخصبة اعدية القاعم البرات العنب ذا أصناف

لضعيف النمو ات العنب ذا أصنافلمثمرة(. ومع ا)
ء ات مستوى مامية في ترب ذالنا أولمتوسط ا أو
 لمزروعة بصورة كثيفة ا أولي ارضي عا

                      لترب  اعية قليلة وكذلك في ات زرافاوبمس
                                                              لقصيرابري الداليم لتقا   25-13 شكل                       لتي تعرضت للتعرية.ا أولرملية ا

 
 بريالدالتقليم ات امميز

هذه  نت الالقصباعدية على القالعيون امية من اخضرية نلعنب فروع ا ألشجاريضمن  -1
ة رة ثمريباد إلىلقصبة اتقص  امتطورة وعندم التكوين ولكنهالعين تكون ضعيفة ا

تيجة ن افتحهت يةكانمإد اتزد اعين قمة ولهذ إلىعدية العين من عين قايتغير موقع 
 .المخصصة لهائية الغذاد الموادة الزي

عية الزرا تالعمليا إجراءلسنين ويسهل المتعدد البطيئة للخشب الة استطااليضمن  -2
 لتربة.امن سطح  ات قريبالنباس اويكون ر

 
 لتقليم.ا المتفتحة بهذالعيون غير اتقليل نسبة  -3
جم وصغر ح عةالزرات افاحة كبير نتيجة لقلة مسالمسات في وحدة اتالنبايكون عدد  -4

 ت.النبا
 

 بريالدالتقليم ا ئاومس
لقصبة اجزء في  اهمفقد  إلىت حيث يؤدي القصبا جاتإنقة ا% من ط10-5يستعمل  -1

 برعم(. 12-4عم )البراوهي 
 .انويسلمقطوعة ا األجزاءوبر الدواسب مع سمك التقليم كبيرة تتناتكون جروح  -2
 .تالنبا س وبذلك يقلل من عمرالراتضخم منطقة  إلىت ويؤدي النبايقلل من قوة  -3
ئية اذغد ال موالسنوي وبذلك تزالخشب ا% من 90من  اكثرل التقليم يزا افي هذ -4

 جاتنإويؤثر بصورة سلبية على قوة  اضي وهذالمام العاطية مخزونة من احتيا
 ت.النبا

ة ة مثل )شدلخصباعدية القاعم البرات العنب ذا أصنافلتقليم فقط مع ا ايستعمل هذ -5
 لخ(.اء ، بهرزي ، تومسن )كشمشي( ... اء ، شدة بيضاسود

 
 Cane pruningتقليم قصبي طويل   – ثانيا
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لثمرية ات القصبات حمل طويلة تعرف باوحد إلىبق السام العات اوفيه تقصر نمو 
لتربية وقوة اف طريقة ختالاب ايختلف طوله

ت ا( قصب8-4بين ) اح عددهاولقصبة ويترا
 إلىفتقسم  الهاطوأ أمالتربية. احسب طريقة 

: 
 ( عين وتعرف7-4ت بطول )اقصب -

 ت.القصيباب
 ( عين.12-8ت متوسطة )اقصب -
 ( عين.16-12ت طويلة )اقصب -
 ( عين.20-17) ات طويلة جداقصب -

 لطويل  القصبي التقليم ا   26-13 شكل 
لتقليم ان ملنوع ا ا( ملم ويستعمل هذ12-10تكون بسمك ) نأت فيفضل القصباسمك هذه  أما

 سيالعبام واحملابيض  –ي انلحلوالعقيمة مثل صنف اعدية القاعم البرات العنب ذا أصناففي 
 لخ.ا... 
 
 

 لطويلالقصبي التقليم ات امميز
  نا ال كمل خشب قليالتقليم يزام من النظا ابهذ نت الالنباعد على قوة نمو ايس -1

ن لعيوان لخضرية ما األفرعلخضرية تكون كبيرة بسبب نمو عدد كبير من احة المسا
 ت.النباد عمر ايزد اوبهذت النبالمتروكة على ا

 ت.النبالمثمرة على الفروع الكبير من العدد ابسبب  اإلنتاجدة ازي -2
 كسالاأللجيد للفروع على ا داسناألجيدة بسبب  ءةاضاإلولتهوية اتكون ظروف  -3

 .الحمل عليهات اوتوزيع وحد
كر للعيون لمبالتفتح الربيع بسبب عدم افي  أخرلمتالصقيع اتقليل خطر  إلىيؤدي  -4

 لقصبة.ادة طول انتيجة لزي
 من اكثرد بقة وذلك بترك عدالسامن  افضلية بشكل االثمارت النباقة ال طستغالا -5

 ت.النبالعيون على ا
 

 لطويلالقصبي التقليم ا ئاومس
 ت.الطويل للقصبالتقليم ابسرعة بسبب  ذرعاأللة استطا -1
 م.التئاالجروح كبيرة صعبة  إلىلسنين يؤدي المتعددة ا ذرعاألتجديد  ان -2
يؤثر  امية ممانلالفروع الكبير من العدد ات نتيجة النباخل اك تظليل شديد دايكون هن -3

 ت.الحشراو األمراضفحة ار ويصعب مكالثماعلى نوعية 
عدة اي قفقعة الوالمتفتحة والعيون غير اد نسبة التقليم تزدالنوع من ا افي هذ -4

 لقصبة.ا
 صل.الحارة ابسبب غز أخرمتقيد العنايكون نضج  -5
لخصبة يجب اعدية القاعم البرات العنب ذا أصنافلتقليم مع ا اهذ استعماللة افي ح -6

 قيد.الخف للعنا إجراء
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 Mixed pruningلمختلط  التقليم ا – الثاث
 إلىلعنب ات ات نباوفيه تقصر قصب 

لثمرية ابر الدوات حمل قصيرة تعرف باوحد
ت القصبات حمل طويلة تعرف باووحد

لتقليم مع النوع من ا اويستعمل هذلثمرية ا
لخصبة اعدية القاعم البرات العنب ذا أصناف

ت اة على قمريالمربالعنب ات اتاويتبع مع نب
لكوردونية التربية ا أنواعوفي بعض  الباغ

لمحورة على شكل الكوردونية التربية امثل 
لتقليم النوع من ا ا(. ويجمع هذTحرف )

ويستبعد جزء من بقين السامين النظاسن امح
 .ائهاومس

 لمختلطالتقليم ات امميز
 يةاإلنتاجت النباقة ايستعمل ط -1

 .ابصورة جيدة نسبي
 راثمإلتقليم ام من النظا ايضمن هذ -2

للسنة  راثمإورية الجاجيد للسنة 
 ت   القصباو برالدوالمختلط ويشمل التقليم ا  27-13 شكل                       حقة.لالا

 
 لوسط.اوظروف  اتقريب األصنافسب جميع اين -3
 .افضلبصورة  يةاإلنتاجقته ال طستغالالعنب مع ات اعد على تقوية نبايس -4
ت ايعمل راءإجقيد منتظم وكذلك يسهل العناويكون نضج  ات كثيرالنباس ايبتعد ر ال -5

في  استعماال األكثرلتقليم هو النوع من ا اويعتبر هذ ت.الحشراو ضامرلألفحة المكا
 لمثمرة.ا باعناألتقليم 

 

 لعنبا أصناف -13-14 
ئدة ، ام باعنأ إلىصنف ، تقسم  10000من  اكثرلم العالعنب با أصنافيوجد من  

 ت.ارالقاتعليب ، وهو يغطي جميع  أوعصير  باعنأتجفيف ،  باعنأنبيذ ،  باعنأ
 

 ق .العرالمنتشرة بالعنب ا أصنافوصف بعض 
 الكشمش( كمالتجفيف )ا أوئدة الما باعنأ( صنف من 75من ) اكثرق العرايوجد في  

متوسطة  وأمبكرة  أصنافق وهي العرالية من الشمالمنطقة اصة بالعنب خامن  أصنافيوجد 
 رةا/ وز انكوردست قليمإدرة من حكومة ا( صنف في نشرة ص98) النضج وصف منها
ب لعنا صنافأسم ا( تحت باعنلألري استشاالملي )العالدكتور زهير علي اعة من قبل الزرا

ق. العرانوب منتشرة في وسط وج األصنافبعض هذه  انب اق ، علمالعرا انكوردست قليمإفي 
نقيبي ولبصرة المنطقة ككشمش القب  أخذتلبصرة وقد اصة بمنطقة اخ أصنافكذلك توجد 

 ق.العرافي  االقتصادية األصنافلخ وسوف نختصر على شرح بعض البصرة ... ا
 

 Deas Al-Annzلعنز : اديس 
ل خال بوألعنز اديس  اق وله عدة ضروب منهالعرات افظاعته في جميع محاتنتشر زر 

لنقل ا، يتحمل األصناف جودأوهو من  اوغيره األسودلعنز ال وديس الغزالبطل ، وكرن ا بوأو
لمنطقة ويستمر حتى شهر اد وحسب اب في بغدآ 10لنضج ينضج في ا أخرمت إلى، متوسط 

لعنقود ، امنتصف طول  إلىرزة تصل اب فاتكتالشكل ذو العنقود مخروطي ا،  ثانيلاتشرين 
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ئي عند اصفر كهرمارجي الخاللون الشكل. افي  ا( غم كم500-450لعنقود )امعدل وزن 
لعنقود ار متخلخلة في الثماسم،  6وقطرها سم 2.7 اي معدل طولهانسطوالثمرة النضج شكل ا
لبذرة بني، ا( ولون 2لحبة )البذور في الطعم حلو ، معدل عدد ا،  ابيضللب القشرة رقيقة ، ا،
لورقة العروق باعدة الطرف ، قاد مدبب التسنن حائرة ، ات خمسة فصوص غالورقة ذا

 ء . احمر
لوظيفة وهو ملقح جيد لصنف اخنثى  رهازهأ،   اإلنتاجرة الصنف بغزا ايتميز هذ 

ن. ويسمى ( عي10-6ت بطول )اقصب إلىئدة يفضل تقليمه الماعنب  أصنافلي وهو من الكما
 .اقة وغيرهالنالعروس ، حسيني ، بز ا بعاصأبلم العافي بعض دول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعنز  اديس  عنقود عنب صنف   28-13 شكل
 Kamaliلي : الكما

ية الجيدة ، ينضج في نها األصنافلنضج وهو من ا ةأخرلمتائدة الماعنب  أصنافمن  
 500زنه لعنقود ذو شكل مخروطي مفكك معدل والبيئية للمنطقة، الظروف اب حسب آشهر 

                ر نصف الثمالشكل . افي  ام كمالكيلوغرا اناحيأز اوغم ، وقد يتج
ي انجذنالبا إلىقرب ات لون بنفسجي ال ذاوت شكل بيضوي متطالثمرة ذالعنقود ، امخلخلة ب

معدل  ،لعنقود( اس في انللون غير متجات )الحبائي في بعض اصفر كهرمامع وجود لون 
سك امتم ت لبات قشرة رقيقة وذا( غم ذ9-8) اسم وزنه  2.5  اسم وقطره 3لثمرة اطول 
 ( . 3-2لحبة )البذور بائل للحموضة معدل عدد ات طعم مام ذالقواهش 

األزهار % ، 15به  T.S.Sلكلية ائبة الذالصلبة اد الموالبذور معدل ات عديمة اوقد توجد حب
 افضلصل ومن الحادة اتلقيح خلطي لزي إلىج ارج وهو يحتالخا إلىمنحنية  سديةأت ابه ذ

 إلىلعنقود اعف وزن العنز حيث يتضاي وديس انلحلوالصنف الملقحة له هو ا األصناف
لعجيمي الصنف اء من طفرة من اه جانكن ويعتقد الخضرية بنفسجي دا األفرع% ، لون 130

لعنقود ا( عين ، معدل طول  10-7ت طول )ات ذالطويل بترك قصبالتقليم ايفضل تقليمه ب ،
 سم . 28
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليالصنف كما 29  -13شكل                                                               
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 Halawani:   اني لبنانحلو
بل اويسمى في ب انصله من لبنالجيدة النضج وا ةأخرلمتائدة الماعنب  أصنافمن  

لموصل ادي وفي الواجميل  أودي الوامد ابح
ي انيسمى حلو خرآه يوجد صنف انب اتفيفيحي علم

عته في وسط ادمشق يختلف عنه ، تنتشر زر
ل كبير اوي متطانسطوالعنقود مخروطي اق ، العرا
ه توجد انب ام علماغر 400لحجم معدل وزنه ا

ر كروية الثمام ونصف ، الكيلوغراز اوقيد تتجاعن
لمحمر ا يانرجواألللون امشرب ب امتخلخلة ، لونه

  2.1  اسم وقطره 2.2لثمرة اهي معدل طول الزا
سك صلب معدل عدد اللب متمالقشرة رقيقة اسم . 

لطعم حلو وهو صنف ا( بذرة 4-3لحبة )البذور با
ية شهر انه إلىت النبامرغوب قد يبقى على 

عدية على القاعم البرا ان، يتميز ب ثانيلاتشرين 
لقصبي التقليم اعين عقيمة يفضل  4-3ت القصبا
                                                     لشكل .افي  الطويل كما

 
 

 ي   انلصنف حلوا   30-13 شكل            
 
 
 

 Shadda Soadaء :  اشدة سود
لنضج وهو المبكرة العنب ا أصنافمن  
 انحزير 10د في ائدة ونبيذ ينضج في بغداعنب م
لعنقود مخروطي ذو كتفين اخ ، شكل المناحسب 

لشكل اته كروية الحجم حباصغيرين متوسط 
ت اسود وقد توجد به حبا العنقود لونهاصة بامتر
 النضج يكون لونهاء بنفسجية ولكن عند احمر

 ء  العنب شدة سودا  31-13 شكل    م .ا( غر 280-220لعنقود )امق ، معدل وزن اسود غا
                      سم ،   1.4  اسم وقطره 1.5   ار مستديرة معدل طولهالثماسم  17لعنقود اومتوسط طول  

بض عند الحموضة ويظهر به طعم قالطعم حلو مع قليل من السمك ، الثمرة متوسط اجلد 
سية الراربية ئم للت( بذرة صنف مال4-2) اء كبيرة معدل عددهالبذور صفرائد ، الزالنضج ا
،  ئرةاصوص غفلقصبة خصبة ، للورقة خمسة اعدية على القاعم البرا نبري الالدالتقليم او
ثم  ىالدي إلىقل تانلية الشمالمنطقة الصنف من ا اصل هذا بانللون ويعتقد اء اليق حمرالمحا
 لشكل .افي  ات كمافظالمحاقي اب إلى اتشر منهان
 

 Buhriziبهرزي : 
وكذلك في  انحزير 17د في النضج حيث ينضج في بغدالمبكرة ائدة الما باعنأمن  

هرين ومعدل وزنه ال ذو كتفين ظاولشكل(. متطافي  العنقود مخروطي )كماق ، العراوسط 
سم   2.5 الة معدل طولهاولثمرة بيضوية متطالعنقود ، اخل ار مخلخلة دالثماغم ،  500

لقشرة النضج ، اض عند ائل للبياتح مائي فاصفر كهرمارجي الخا اسم لونه 1.6 اوقطره
لطعم اف اللب شفارج الخالحبة من اخل البذور دافة يمكن رؤية ادة شمعية شفاة بمارقيقة مغط
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لتفصص اسية اخم األوراقلحجم ، ا( وهي كبيرة 2لحبة )البذور في احلو معدل عدد 
لعنقود عشبي سهل امل اء حاعدة حمراذو قرزة العروق باد والتسنن حائرة والفصوص غاو
عدية قليلة القالعيون او اخنثى وظيفياألزهار لعنقود ، التفرط من ات سهلة الحبالكسر ، وا

 Tعلى شكل حرف  أوت ا( عين ، يربى على قمري8-6ت بطول )اقصب إلىيقلم  الذ األثمار
          ذلك  نال اويجب عدم تحميله كثير

    لعنقود.الصغيرة بات الحبادة عدد ازي إلىيؤدي 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 

 لصنف بهرزي  ا( 32-13كل )ش                                                                    
 
 Abbassiسي :  اعب

لوسطى من المنطقة افي  انحزير 21لمبكرة ينضج في ائدة الماعنب  أصنافمن  
لشكل( افي  العنقود مخروطي )كماق شكل العرا

لعنقود ارزين معدل وزن ال ذو كتفين باومتط
لعنقود ، كروية اصة بار مترالثمام واغر 920

   1.9 اسم وقطره   2.1 امعدل طوله هليجيةإ
ر ارجية للثمالخالقشرة اسود ، ات لون اسم ذ

 TSSلطعم حلو معدل اتح ، اصفر فاللب اسميكة 
غية ، معدل عدد الدبادة الما% مع وجود 18به 

 سديةأت اذ رهازهأ( بذرة 4-2لحبة )البذور با
يتعدى  ال اح قليل جداللقاحبوب  تابإنومنحنية 

 افضلت واملقح إلىعة الزراج عند ا% يحت2-5
لتومسن سيدلس ارليت ، الباملقح له هو 

قليلة  أوعدية له عقيمة القاعم البرالبهرزي ، او
 سي  الصنف عبا   33-13 شكل       عين.   10-8تقليم قصبي بطول  إلىج ايحت األثمار

سنن لتارة ، لصغيا األوراقئرة في الكبيرة وغير غا األوراقئرة في اللورقة خمسة فصوص غ
 لطرف .اد مدبب اح
 
 

 
 
 Taeffee - Redئفي )عجيمي(  اط
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لنضج في المتوسطة ا األصنافمن  
لعنقود اتموز ،  16ق ينضج في العراوسط 

لشكل(. معدل افي  ال )كماومخروطي متط
سم ، لونه  20م وطوله اغر 270وزنه 

لثمرة بيضوي احمر وردي شكل ارجي الخا
   1.6 اسم وقطره   2.4 ال معدل طولهاومتط

لطعم حلو ، اصفر ، اللب القشرة رقيقة اسم . 
 األصناف% وهو من 16به  TSSلـ ا
( بذرة ، 3لبذور )المرغوبة ، معدل عدد ا
د ، التسنن حالتفصص اسية الورقة خما
لخصوبة القصبة قليلة اعدية على القالعيون ا

 8-6ت بطول اعلى قصب األثماريقلم عند  الذ
ئف في  الطاصله من مدينة ا انعين. يعتقد 

 لصنف عجيمي  ا   34-13 شكل                        لسعودية.ا
 

 Thompsonلبذور :  اتومسن عديم 
Seedless 

 انستانفغأو انيراق والعرايسمى كشمش في  
ئدة اوهو عنب تجفيف وعنب م ىأخر سيويةأ راقطأو

قيده كبيرة النمو ، عناه قوية أشجارلبذور اوهو عديم 
لعنقود الشكل معدل طول اوهو مخروطي  فاتكتات اذ

صفر ام لونه اغر 350سم ومعدل وزنه  14-25
ر الثماض ، ائل للبيالشكل(. مافي  ائي )كماكهرم

          الحجم معدل طولهالشكل متوسطة ابيضوية 
 لصنف تومسنا   35-13 شكل         سم  1.5  – 1.1 اسم ومعدل قطره  1.8 – 1.3

 لبذور )كشمش(اديم ع                                                                        
ي و ينضج فصفر ذو طعم حلاللب لحمي اة بطبقة شمعية خفيفة ، اصفر ذهبي مغطات لون اذ

لبذور ان تجهظ ولك اإلخصابولتلقيح ابذور وهو صنف يتم به  راثآد فيه اتموز في بغد ئلأوا
به  TSSلـ ا( عين نسبة 10-6لطول )ات متوسطة ات ، يفضل تربيته على قصبالحباعند نمو 

 ورباآوفي  ابيضكشمش  اتي وفي روسيات كثيرة يسمى في مصر بنا% وله تسمي16
 تومسن . أمريكاوفي  اينانسلط

 
 
 
 
 

 Perletteبرليت : 
،  انحزير أواخر أوية شهر تموز النضج ينضج في بدامتوسط  إلىوهو صنف مبكر  

معة افي ج Regina viillor x sultaninaلعنب الصنف نتج من تهجين صنف ا اوهذ
لشكل افي  الثمري مخروطي كمالعنقود ا.  Olmoمن قبل  1936م اع الفورنياديفس في ك

 650-450سم ومعدل وزنه  27-19لعنقود ارزة معدل طول ال مع وجود كتوف باومتط
سم   1.6  –  1.3  اوقطره الشكل معدل طولهالعنقود ، كروية اصة بار متراثملام ، اغر

تيني للب جالالعنقود بقوة ات ملتصقة بالحبالنضج ، ائي عند اكهرم أوخضر مصفر ا الونه
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ئدة وهو صنف مرغوب . البذور يصلح كعنب تجفيف وكعنب مابلوري وهو عديم  ابيضم القوا
د ومدبب اح التفصص. تسننهاسية اتكون خم ام ادرالتفصص وناثية ثال أوملة اك األوراق

       لنمو.الطرف ، وهو قوي ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصنف برليت  ا   36-13 كلش                                                                     
 Yaqutiقوتي : اي

ره ا، تنضج ثم المبكرة جدالعنب ا أصنافمن  
لشكل اعنقوده مخروطي  رايأية شهر انهد افي بغد
ته كروية اصغيرة وحجمه صغير ، حب فاتكتاذو 

، لون  ات جدالنباص ملتصق بالشكل عنقوده مترا
مل امق حاي غانذنجاب إلىحمر قرمزي ات الحبا
ته السمك ، حبالقشرة متوسطة العنقود قصير ، ا

لطعم مع اللب لحمي عصيري حلو البذور ، اعديمة 
غية ، الدبادة المالحموضة وقليل من طعم اقليل من 

األزهار م. ا( غر160لعنقود صغير معدل وزنه )ا
عدية على القالعيون النمو اقوية  األشجارخنثى ، 

  8-6لتلقيح ايترك عند  ا، لذ األثمارت قليلة القصبا
 الصنف ياقوتي عديم البذور    37-13 شكل 

   لشكل.افي  اعين لكل قصبة كم
            

 لعنبالتي تصيب الحشرية ا تافاآلولفطرية ا األمراض -13-15 
 
 لفطريةا األمراض – الأو

 لفطريةا األمراض اهممن 
 لدقيقياض البيا -1

 لزغبياض البيا -2
 األسودلعفن ا -3
 ديالرمالعفن ا -4

 
 Powdery mildewلدقيقي   اض البيا -1

تحة ابشكل بقع ف بةاصاإلوتظهر  األخرىلخضرية ا األجزاءو األوراقيصيب  
. وكذلك  األوراقسطح اصة ابة وبخالمصا األجزاءدة طحينية ، في ام اللون عليها

م اتظانعدم  أووهي صغيرة  اقطهاتس أور الثمار ويسبب منع عقد الثماواألزهار يصيب 
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لمرض ا اتجف . وهذ أووتتجعد وقد تتشقق  اخشن اويصبح سطحه افيشوه شكله انموه
 األجزاءلمرض بجمع ا ام هذاوجه . يقل عالاهم اذادية كبيرة اقتصائر ايسبب خس

لتعفير بزهر ا أو% 2-1بل للبلل بنسـبة القالكبريت الرش بامع  ابة وحرقهالمصا
 أوكول اتراالنديوميل ، الرالبينوميل ، الفطرية مثل ات المبيدالرش با أولكبريت ا
 إلىلجديدة ات النمواتصل  اعندم لىاألولرشة ات ، امر أربعة األشجاروترش  كانلرويا

لثة بعد وصول حجم الثالرشة اشرة والعقد مباة بعد ثانيلالرشة ا( سم ،  20-15طول )
 .اوقبل تلونه احجمه اكتمالبعة بعد الرالطبيعي وا اثلث حجمه إلىر الثما

 
 Downy mildewلزغبي   اض البيا -2

للون على اهتة ابشكل بقع ب بةاصاإلفقط وتظهر  األوراقلمرض ا ايصيب هذ 
 ام هذاولسفلي . يقالسطح ادي على ارم ابيضزغب  ابلهايق قارولأللعلوي السطح ا
 أوكول ارتاالن أوديوميل الرا أولبينوميل امبيد  أولرش بمحلول بوردو المرض با
 . ابقامر س ات كماربع مرا األشجارلخ وترش ا...  كانلرويا

 
 األسودلعفن ا -3

بل للبلل بنسبة القالكبريت الرش با أولكبريت التعفير بام باور ويقالثمايصيب  
1-2.% 
 
 ديالرمالعفن ا -4

 بقة.السالطريقة ام بنفس اوويق ار ويسبب تلفهالثمايصيب  
 

 لحشريةا تاباصاإل – ثانيا
 اليهانتطرق  سوف ال الذ األنق لحد العراغير موجودة ب الفيلوكسراحشرة  ان 

 : اق ومنهارلعالعنب في اعلى  اليالمنتشرة حات الحشرام فقط على لكالاوسوف نقتصر 
 لعنب :ار ادودة ثم -1

م اووتق ادهاوفس ار تسبب تعفنهالثماب اليرقة حيث تحدث ثقوبالضرر تسببه ا 
ديتركس ، لا% ، 85لسفن امثل  الموصى بها أولمتيسرة الحشرية ات المبيدالرش باب
 لخ.اثيون  ... لمالاسد ، السوبرالنوكوز ، ا

 
 
 لعنب :ا قارأودودة  -2

كبيرة  راضرألعنب وتحدث ا قارأور حيث تتغذى على الضالطور اليرقة هي ا 
 لحشرية.ات المبيدام باولحديثة وتقاتين البسافي 

 
 لعنب :از اقف -3

 اتية ممالنبارة العصاص امتصالحورية وذلك باملة والكالحشرة الضرر تسببه ا 
م اوتق% و70 إلىلمحصول تصل ادية في اقتصارة الي خسالتاوب األشجاريسبب ضعف 

 .خرآمبيد حشري  يأ أوثيون لمالالرش باب
 
 لدقيقيالبق القشرية والحشرة ا -4

بة المصا األجزاء% وحرق 3لفولك بتركيز التقليم بزيت اء بعد الشتاترش ب 
 ثيون.لمالالنمو بافصل  أثناءلرش او
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 عشر لثاثلالفصل ا سئلةأ
 

 لعنب.ار ائية لثمالغذالقيمة او االقتصادية األهمية اذكر -1
 ق.العرافي  استعماال اكثر ايهمأولعنب ا اكتارعدد طرق  -2
 . Phylloxera الفيلوكسرامة لحشرة اولمقالعنب ا صولأ اذكر -3
 لعنب.ار في الثماواألزهار قط اتس باسبأهي ام -4
 ت.القمريالتربية على اوعيوب  ايامز اذكرلعنب واعدد طرق تربية  -5
 لعنب.ار المستخدمة لتحديد نضج ثمات مالعالاهي ام -6

 
 
 
 
 لعملياب انلجا

 ءأجزالى علتعرف العنب ويتم ارع افي مز األثمارلطلبة عملية تقليم ارس ايم -1
بر ادو وأ ريهاثمإت اقصب أوبر ثمرية ات دوكانء الحمل سوات الشجرة ووحدا

 بر.الدوات والقصباتقليم مختلط بين  أو ليهاستبدا أوتجديدية 
 ت.القمريالكوردونية والقصبة واسية ، الرالتربية التعرف على ايتم  -2
 يف.لتجفائدة وعنب المائعة من عنب الشا األصنافلتعرف على بعض ايتم  -3
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 النخيل                              

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 

 لنخيل ائل اعملية فصل فس إجراء-1

 لمحصولادة ازي إلىلتي تؤدي ات العمليا إجراء-2

 لحديثةالطرق النخيل وفق اعملية ري وتسميد  إجراء-3

 .اعتهالتمر في صنالتي يدخل ائية الغذات اعالصنالنخيل وائد التعرف على فوا-4

 لنخيلات التي تعتمد على منتجات اعالصنالتعرف على ا-5

 

 Date  palmلنخيل ا

 L. Phoenix    dactyliferaلعلمي  اسم الا

 Arecaceaeئلة : العا

 

         لتمرانخلة  -1-14شكل                                          

 رابع عشرلالفصل ا
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به ق وشالعرائية . استوطق تحت الالمنات اتاق وهي من نبالعرافي  لىاألولشجرة النخيل ا

 تاراإلمادية لسعواق والعرالنخيل في اللنخيل.يكثر  ياألصللموطن العربية  هي الجزيرة ا

في  وت  الفراف نهري دجلة واق على ضفالعرالمغرب حيث يزرع في او اليبيئر الجزا

د البفقد سمي  لنخيلاق بالعراسم القدم . ويرتبط الجنوبية منذ الوسطى واق العرات افظامح

ق ارلعا ماقوأفدين . وعني الرادي اد وفي بال امعروف ناكلكثير لذي اد بسبب نخلة السوا

لكريم ا نالقراضع في النخلة في عدة موالنخلة وذكرت السومريون باو شوريوناألوبليون البا

 هنتتخذون م باعناألولنخيل ات ا) ومن ثمر)لرحيم الرحمن ا هللالنحل بسم افي  صورة  امنه

 لعظيما هللا( . صدق (لقوم يعقلون يةأللك في ذ نا احسن اورزق اسكر

   ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -14-1

لرغم من اق ، وعلى العراة مميزة  في ناكم اوله ادياقتصالمهمة ا شجارألالنخيل من ا
قي اعرلاد اقتصالائم النخيل من دعابصورة كبيرة يبقى  األخيرةت السنوافي  ادهاعدأض اخفنا
ت اوتينلبراعلى  اهائوواحتلية للتمور العائية الغذالقيمة امن  تيةأمت ديةاقتصالا األهميةو
لحديد ا انهمصر معدنية متعددة اوعن A , B مين اوفيت واألليافت الكربوهيدرالدهون واو
 اعلتهتمور جتفعة لللمرائية الغذالقيمة ا وهذهلكبريت .المغنسيوم والسيوم والكاسيوم والبوتاو
لكحول او لائسال لسكرالدبس و ائية  مثل الغذات اعالصنالكثير من اعية  معتمدة في ادة صنام
 امإنور فقط الثماى تقتصر عل لنخيل الائد ازية .وفوالغات المشروبالخل واتي والنبالبروتين او

 ائد كمالمواو صاقفاألو سرةاألوسي الكرالجريد مثل اتعتمد على  ىأخرت اعاك صناهن
ل الحبا لليف في صنع اف ويستعمل المهاس وناكلماو نالحصراعة الخوص في صنايستعمل 
بحق  لنخلةاف ات لذانالنوى كعلف للحيواء ويستعمل البنالجذع  في اويستعمل  األثاثوحشو 
 . يستعمل ومفيد افيه اكل م نلبيئة الاتدعى صديقة  أنتستحق 

                  

   لتمرار الخوص ، ثمامصنوعة من  قاطبأول سال  2-14شكل                 
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 سبةالمنالبيئة ا -14-2
 

 : خيةالمنالظروف ا  أوال
ت ائمة فهي تتحمل درجلمالالجوية غير القدرة على تحمل لظروف ا النخيل لها أشجار     

لذي  الليف او األوراقعد المتكون من قوالسميك اف لغالالمنخفضة وذلك لوجود ارة الحرا
ئل  الفسالة اقل في  حالتحمل يكون ا ارجي . وهذالخالجو اعن  الجذع ويعزلهايحيط ب

ت الوحدار النخيل تختلف في مقدا فانأص نا.  ايتهايستوجب حم امم المزروعة حديثا
 رة ارجة حرلنخيل عند  دالنمو في ا أيبدحيث  ر الثمازمة لنمو ونضج لالارية الحرا

 ةأخرلمتا األصنافقل من اري اج تجميع حرالرطبة تحتالمبكرة وا األصناف سيليزية18
ف ار وجاصيف طويل ح إلىج النخيل بذلك يحتا إن. أكثرري اج تجميع حرالتي تحتافة الجاو
في فترة  األمطارلي من الخاق العرايتوفر في جو  اته، وهو مالاح حسنأفي  اإلنتاجيكون  كيل
 ر.الثمالتلقيح ونضج التزهير وا
 سبةالمنالتربة ا:   انياث

تحمل قلوية ية وتلكلسالرملية والترب ا أنواعسع من النخيل تنمو  في طيف وا أشجار    

 جهاتإنود ويكون لنخيل يجالتربة لكن  الملوحة ا تحمال كهالفوا أشجار أكثر تعد التربة كما

لحة اصلالتربة ار اختياية في العنايجب  الملوحة لذالقليلة الصرف الجيدة ا ضياراألفي  أفضل

ر و يعتبلنوعية فهالكمية واحية امن ن ايضأ هالمياحية من صال كدألتالنخيل وضرورة اعة اللزر

ير حد كب إلى عتهازرح النخيل حيث يتوقف نجا أشجارعة التوسع في زرامة الهامل العوا حدا

 عارتفا هوتحملف الجفاللعطش و بتحملهلنخيل ائية رغم وصف الما هاحتياجاتعلى توفير 

ل وتختلف لمحصوالي التالخضري وبالنمو ايقلل من  حمالاألتركيز  نلري الاء املوحة م

 ونوع شجارألاوعمر  األصناف فختالابلتمر السنوية لنخيل اية ئالما تاجاحتيالات اتقدير

 ئدة .السالجوية الظروف التربة وا

 ثر التكا -14-3 

 لنخيل بطريقتين اثر ايتك

 ثرالتكاطريقة جنسية  هي اللطريقة ا: أوال

 باسبلأل اهماستخدالتي قل البذور واب

 لية:التا

ر رديئة اتعطي ثمتجة النا شجارألا .1
لنخيل ا أشجارنصف  تكونلنوعية .ا
غير منتجة  إيذكرية  تجة النا

 ر.اللثم
لبذور لحين اعة الفترة من زراتكون  .2

 ئل  الفساطة بانخلة صغيرة مح   3-14 شكل     طويلة. اإلثمارلشجرة لطور اوصول 
 

 فحل.الا جاتإنجديدة وعلى  أصنافب اتخنالطريقة على ا هذه استخداملذلك يقتصر  .3

    جنسيةلالالطرق ا:  انياث
  نخيل حيث تنتجلا إكثارلمستخدمة في الرئيسة ااإلكثار ئل وهي طريقة الفساثر بالتكا     

 أشجار تعطي اعتهاوزر اعند فصله امن عمره لىاألوت السنوائل في النخيل فسا أشجار
 لية:التا مورألاع اينصح بتبئل جيدة اعلى فس لحصولاألجل و. اماتم مإاللنخلة ا إلىبقة امط
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 رة.المختائل الفسافة من الجاء والصفرا األوراق إزالة .1
ددها يزيد ع عة بانتظام و الموز مإاللنخلة ائل حول الفساتربية عدد محدود من  -2

 . ئلافسستة عن 
 . اتهامهأعن  اقبل فصله ائل وخدمتهالفساية بالعنا -3
ة لنخلاذع جلتربة حول ائل بجمع الفسا جاتإنئل على الفساقليلة  شجارألاتشجيع  -4

 لجذور.اء للتشجيع نمو الماب امع ترطيبه
 -يلي: ابشكل جيد ينصح بم ماأللنخلة الفسيلة عن اولفصل 

ص م .ويقلبرعاية الفسيلة لحمالفسيلة وترك صفين  منه حول قلب اتقليم جريد  -1
 .لقلعالطرف  لتسهيل عملية النصف ويربط قرب ا إلىلمتبقي الجريد ا

عدة اق مع  ماألب الهاتصا كانم راظهإجل الفسيلة من اب من حول التراح ايز -2

 . لفسيلةا

شب لخاة من بمطرقة ثقيل الفسيلة ثم يضرب عليهاو ماأللفصل بين اتوضع عتلة  - 3

مجموع لالفسيلة جزء من ايكون مع  أنويحرص على  ماأللفسيلة عن احتى تنفصل 

 . لجذريا

قلب رضوض ب أوشروخ  تحدث ال حتى األرضب لفسيلةام ارتطايحرص على عدم  -4
 . لفسيلةا

قية في البا لجذورا وتقصرلمهشمة ا أولمجروحة الجذور ال الجذور وتزاتنظف  -5
 . لفسيلةا

من  ف حيثالجفامن  افظة عليهالمحاية مع الفسيلة وتنقل برفق وعناتلف  -6
ليل ظ ناكم في اف وحفظهاللجف الفصل وعدم تعريضهائل بعد الفسام باهتمالاجب الوا

روح لجاوتعقيم منطقة  ايجب لفه اعتهازر أخرتء وعند المالجذور باوترطيب 
 لفطريةات المبيداب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لنسيجيةاعة الزرالنخيل با إكثارت اخطو  4 -14 شكل        
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 لنسيجيةاعة الزراثر بالتكا:  الثاث

لقمة اشطة من لنا األنسجةخذ ا الحديثة حيث يتم فيهاجنسي لالاثر التكاوهي من طرق     

رع في حيث تز فاألصنا جودأيكون من  ادة مالتي عالنخلة و  أورة المختامية للفسيلة النا

ر بتطوي جةاألنس تبدألظروف ا هذهت مغلقة ومعقمة في مثل ائم في مختبرئي مالاوسط غذ

 تبدأ حلاة مرت بعدالنبايمر  أنبعد  امالفسيلة تمات ات يحمل صفايعطي كل جنين نب جنةأ

ل سبة لكانمئية اغذ طاسأوحل في المرالجذور وتتم  هذه الخضري ثم تطور ونمو النمو اب

رة ثم تتبع مرحلة امن ضوء ودرجة حر اخية مسيطر عليهامرحلة تحت ظروف من

تحت  جيةازجلا أوستكية لبالالبيوت ا إلىت لشتالالتقسية حيث تنقل ات مرحلة المختبرا

ت اتابلنا ايهفتحضر أشهر ثة لية وعلى مدة تقرب من ثالالعالرطوبة اخية تتميز باظروف من

 إلىئل الفسا اج فيهاتحت أشهر أخرى 9 إلى 6من  اح مدتهاوتر ىأخرلمرحلة  مهيأةلتصبح 

ي فعة الزرلهزية الجا إلىلوصول النمو واسرعة  اية تضمن لهاية من تغذية وسقاظروف عن

 :يلي املنسيجية باعة الزرالنخيل باثر المستديم  وتتميز طريقة تكا كانلما

 م.لالاثلة الممائل الفساكبيرة من  داعدألحصول على ا-1

 . األمراضلية من ائل سليمة وخالحصول على  فسا-2

 سية.القالبيئية الظروف امن تحمل  ات مجموع جذري يمكنهائل ذالحصول على فسا-3

 . اإلنتاجلعمر وسريعة في الحجم واثلة من  حيث ائل متمالحصول على فسا-4
 

 --لنخيل:ارع امز ءاشإن -14-4 
 ارتين وتسويتهمجيدة  ةثاحر اثتهابحر األرض  داعدأبلنخيل ا انبست ءاشإنعملية  أتبد    
 لتيافة المسامتر وهي 10 ×10 او 8×8 او 7×7 أماسبة المنالغرس ا دابعأتحدد  اماتم

ع حول لتي تزرالنخيل ا أشجارمتربين 6فة الطينية وينصح بمسااألرض في  اينصح به
عة بفترة الزرام قبل موعد 1×1×1 دابعأبحفرة  ئل تحضرالفساعة الزرالطرق .ا أورع المزا

د املساميج ولزالحفرة بخليط مكون من الغرس تلك تستبدل تربة ا دابعأسبة ،على ضوء امن
 لتربةار لعضوي وتستقاد السماعة لكي يستكمل تحلل الزرالمتحلل وتروى قبل العضوي ا

لحفرة  اخل ائل  بعمل حفرة دالفساك يتم غرس ابعد ذاألرض مع سطح  اهاويكون مستو
 األرض.لفسيلة بمستوى الجذع اكبر قطر ايكون  أنويحرص على  ابقالمعدة سا

 لريا -14-5
للنخلة  اويم مكعب سن 175ليالري تقدر بحوا هاميت كبيرة من اكمي إلىلنخيل اج ايحت   

 هالميادر اصمخية ونوعية المنالظروف اف  ختالاتختلف ب هالميا إلىجة الحا اآلنة حدالوا
 ئل: الفساعند سقي  اتهاعاجب مرالوا موراأللتربة  ومن اونوعية  اووفرته

 

 

 

                                                

   انخيل مزروع حديث نابست   5-14 شكل 
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 .عةالزرائل حديثة الفساسقي  -الأو

 .ئلالفسامن غرس  ايوم ربعينألمدة او ائل يوميالفسايتم ري -1

ت اغاجود فرلحرص على عدم واء مع المالجذري بالمجموع اب ةالمحيط لمنطقةايتم غمر -2

 لفسيلة.التربة حول الك بضغط ائية وذاهو

 عارتفا دنلظهيرة عا تاقأولري في اء وتجنب المسا أوكر الباح الصبالري في ايكون -3

 رة.الحرات ادرج

 اسبوعيأت امر 3- 2ئل بعدلالري للفسالجذري يكون المجموع امن تكون  كدألتابعد -4

 خية.المنالظروف اوحسب 

 لمثمرالنخيل اري  -:انياث

دة ايحيث ينصح بز اتقليله أولري ادة كمية المثمر بزيالنخيل ام بعملية ري اهتمااليجب      

شرة ابمر الثماف لمبكر وكذلك قبل قطالطلع التلقيح لتنشيط نمو الري قبل موسم ات اعدد مر

 الري عند مالمحصول في حين ينصح بتقليل امن جني  ءاهنتاال وبعدر  الثمانضج  أثناءو

فترة  أثناءوء الشتالمحصول وفي فصل امرتفع وقبل جني  رضياألء المايكون مستوى 

 لري .اه ابمي اداقتصا اهأكثرولطرق ا أفضللتنقيط الري باطريقة  تعد لتزهير  .ا

 لنخيلاتسميد  -14-6

عته في اح زرالنخيل على نجا أشجارعد امل يساع رهاتشنالكبير والجذري المجموع ا       

 ئيةالغذاصر العناب لنخلةا دامدإلكبير على الجذري المجموع ا اهذلك لقدرة اوذ لفقيرةا األرض

بشكل  نخيل يستجيبلا إنلتسميد بل ا إلىجة الحاتعني عدم  لميزة الاتلك  ن أالإسبة . المنا

 جودأو كثرألمحصول ا كان اخصبة ومعتنى بتسميدهاألرض ت كان التسميد فكلما إلىكبير 

كغم من   3-2ف الخفيفة حيث يضالترب النيتروجينية في ا سمدةلأللنخلة احيث تستجيب 

د السماكغم من  45 فةاضإب ايضأة  ينصح احدلوالنخلة ا إلىلنيتروجينية ا يةاولكيما ةألسمدا

 ء.اشتلال فصل لشجرة خالاكغم لكل سنة من عمر   10-5بمعدل  أولعضوي لكل نخلة ا

لرملية ا ضياراألسيوم في البوتات ات  وكبريتافوسف لسوبرا يداسم فةاضإب ايضأيوصى 

ي ل نخلة فلكسيوم البوتاد ات وربع كغم من سمالسوبر فوسفاد امن سمكغم  حداوبمعدل و

 من كل سنة. راذآشهر 
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 لنخيلات خدمة اعملي -14-7

 لنخيلاتلقيح :  أوال

 

   يضراغاألمل لعدد من انخيل مذكر ح  6 -14 شكل                             

 ىإل 5ع من ريخ وتتم بوضالشماريض وبروز اغاألق اشقانلنخيل عند اتجري عملية تلقيح 

قط املية تسلتسهيل ع اخ مقلوبالشمرالمؤنثة ويوضع النخلة اريخ مذكرة في عذوق اشم 10

 اكييكانيح ميلتلقاعملية  إجراءيمكن  اكم مايأط خفيف لعدة ارب حولهويربط  حالقأحبوب 

 رضاأللمضغوط من اء الهواتستخدم  ليةآت املقح استخدامب

 التدليه أولتركيس ا: انياث

 نام قبل اتظنالنخلة باعلى محيط  العذوق وتوزيعهاسحب  اوهي عملية يقصد به       

ض لكي تتعر روالمجاف علسالثقيلة على العذوق اجين( وتربط العرالعذوق )ا ناتتصلب سيق

د بعد عق لعملية تجرىا وهذه اتهايحسن من صف اجيدة مم ار للضوء وتكون تهويتهالثما

ع عملية جم لعملية تسهيلا هذهئد الطبيعي من فوالحجم ار نصف الثمار ووصول حجم الثما

 ر.اثملاجين نتيجة لثقل العرار اكسنالتعفن والتجريح وار الثمالمحصول وتجنيب ا

 لنخيلار اخف ثم:الثاث

لحجم  حيث ار كبيرة اعلى ثملحصول اجل النخيل من ار تجري على الثماعملية خف  نا    
هرة اظلتغلب على افي  ايضأتفيد  اهإنو المتبقية وكمار الثمالعملية تزيد من حجم ا ههذ إن
ي ف ليالق في سنة ومحصوال اوفير محصوال شجارألامة( حيث تحمل والمعالحمل )ادل اتب
لخف هذه املية لتلقيح وعابعد  بيعاسأ  6-4 ل لخف خالاعملية  إجراءلية يفضل التالسنة ا

 تجرى بعدة طرق وهي: 
 وبة لرطاكم الوسطية لمنع تراريخ الشما إزالةلزهرية حيث يتم اريخ الشماخف -1
 لعذوق. امل لتقليل عدد اعذق ك إزالةلعرجون حيث يتم اخف  -1
 .  انهلطرفي مالثلث الطريقة يتم قطع بقطع ا هذهلزهرية وفي اريخ الشماتقصير  -2
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 وق(لعذالتكميم )تغطية ا:ابعار

 امالورق عند وأش القما أولخوص امن  أكياسبلعذوق العملية بعملية تغطية ا هبهذيقصد    

ة في لرطوبا دةار وزيالثماقط التقليل من عملية تساجل ال من خالالمرحلة  إلىر الثماتصل 

ر الغبارية ولحشا تافلآلر الثماتقليل تعرض  ايضأ ائدهافة ومن فوالجارة الحاطق المنا

 .لطيور او

 : مخامسا التقلي
 

لموجودة على ا كاشواأل إزالةولمصفرة القديمة ا األوراقوف الجالسعف ا إزالةوهي عملية 

صل الحالتلقيح وجني اعملية  إجراءجل تسهيل المتبقية من اء الخضرا األوراققوعد 

  .محصول أفضللنخلة ات لكل عرجون لكي تعطي اسعف  8-6وينصح بترك 

 

 ف الجالسعف ا إزالةلنخيل باعملية تقليم   7-14 شكل                     
 لتكريب اا: ادساس

 هذهف وتتم لسعاعد الموجود في قوالليف ا إزالةو األوراقعد اقو إزالةبلتكريب اويتم 

 ,لخريفالعملية في فصل ا

 
   لليف اب( ولكرا) األوراقعد اقو إزالةلتكريب وتشمل اعملية    8-14 شكل            

 



 

 

 

169 

 لمحصول :النضج وجني ات امعال -14-8
 ي ه راطوأله انموها ونضجها وهذ إكمالحتى يتم مختلفة  راطوأب الثمرة بعد عقدهاتمر 

 لتلقيحاعد ب الذي يبدءالبطيء النمو ابوك وهو طور الحباويسمى بطور  لاألولطور ا -:1
ثمرة لالحمص ويكون شكل احجم حبة  إلىلثمرة احيث تصل فيه  بيعاسأ 5-4ويستغرق 

 .انشهر حزير ئلأوا إلىر الثماخضر لون ويستمر من عقد اكروي 

مرة لثا فيه لة تصلاستطااللسريع والنمو الجمري وهو طور اويسمى بطور  ثانيلالطور ا-2
 دوقز وتمو انل شهر حزيرخضر ويتم ذلك خالا اء لونهامل مع بقالمتكالطبيعي ا احجمه إلى

 .ابضار قالثماويكون طعم  بأ  ئلأوا إلىيمتد 

حيث يختفي  لثمرةالون  فيهيتغير  لذيألطور اوهو  ل لخالالث ويسمى طور الثالطور ا-3
 هاقصألحجم ا يهفويبلغ  األحمر أو شقراأل أو صفراألللون أ إلىر الثماوتتحول  خضراأللون 

-3لطور ا اويستمر هذ األصنافق في بعض المذال حلو لخالاضجة ويصبح البذور ناوتكون 
 بيع.اسأ 5

رطب من  إلى اإلخاللل فيه لذي يتحوالطور الرطب وهو ابع ويسمى طور الرالطور ا -4

 . بيعاسأ  4-3لثمرة ويستمر امل ايعم ك أن إلىئب السامرة ثطرف ال

تقل يث حلثمرة انضج  فيهلذي يكتمل الطور التمر وهو امس ويسمى طور الخالطور ا -5

 نا ولكنلطور ليوام الحم في هذا ائية يكون قالنها اتهاصف  إلىلرطوبة وتصل انسبة  افيه

 فة الجا  األصناففي  ايكون صلب

 

 
 شجرة نخيل مثمرة  9 -14 شكل 

 -ر :الثماجني   -14-9  
دة المالي من الخالحلو وال لخالات اذ األصنافل في لخالار من طور الثماجني  أيبد         
زج  اطلا الكستهل لاللخالالبريم حيث تجنى في طور المكتوم والبرحي وافي  ابضة  كمالقا

ر القنطالتبرزل والبرين واي واولخستا أصنافلرطب مثل اتجنى في طور  األصناف أكثر
طب لرامرحلة  ر فيالثماء  اتقانية واليد وبعناسطة الة بوالحا هذهر في الثماويكون جني 

جنى ت لتيا نافاألص إما ةداع التلف تستهلك محلياتكون سريعة   راطواأل هلتمر بهذار اوثم
 .األرض إلىلنخلة امل ويترك من الكالعذق بالنضج فيقطع ابعد  اتمر
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 :األصناف  -14-10

 لزهديأ اهأهمعدد محدود من  ارياتج اصنف يشتهر منه 600من   أكثرق العرايوجد في 
لبريم  ا  لمكتومالبرحي  اشرسي الاي ولحالاي  والخضراي والخستا  ناسطة عمراير السا
 بالجبجالديري  البرين  التبرزل  ا

 -ت :الحشراو األمراض أهم  11--14

   -لنخيل:ا ضامرأ أهممن 
 لنخيلاس طلع اخي -1

 ميةالنالقمة اتعفن  -2

 ذبالكالتفحم ا -3

 -لنخيل :التي تصيب ات الحشرا أهممن 
 سالدوباحشرة -1
 لحميرةاحشرة -2
 رلتوريةالبالقشرية الحشرة ا-3
 ت  ارالحفا-4
 لنخيلا ذقر عاحف -ا

 لنخيل ار سعف احف -ب
 يللنخاق ار ساحف -ج
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 بع عشرالرا لفصلا سئلةأ
 
 ق ؟اعرلالنخيل في ل ديةاقتصالا األهمية هي ام-1
 لنخيل ؟ا إكثارطرق  هي ام-2
 -:راصباخت يلي امشرح ا-3

 لنخيلاتكميم  ،لنخيل   اتكريب  ،لنخيل   اخف ،لنخيل  اتلقيح 
 لرياطرق  حسنأهي  التسميد للنخيل مالري وعملية اكيف تجرى عملية -4
  ؟لجيدةالفسيلة ات اصف هي ام-5
 ؟ األنسجةعة ازر بطريقة لنخيلا اكثارت امميز هي ام-6
 ؟لنخيلالية في التات العمليامتى تجرى -7

  .لتكريب ا-لتكميم   دا-ميد جلتسا-ئل بالفساعة ازر -ا
 
 

 -الوسائل المساعدة:
لقطاع ومية واوبساتين النخيل التابعة للمزارع الحك درسةلمالنخيل في  ارة مزرعة ازي  .1

 الخاص.
 لنخلة.ات خدمة ام بعمليالقيا .2
 لنخيل .اتين ائح عن بساوشر مفالأعرض  .3
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 Citrusت الحمضيا
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 يوضح األهمية االقتصادية والغذائية لثمار الحمضيات . .1
 الحمضيات من تغيرات درجات الحرارة.يعدد األساليب المتبعة لحماية  .2
 اج.ألنتيعدد عمليات الخدمة التي تجرى الشجار الفاكهة وتأثير كل عامل على ا .3

 

 راتشنالاو ياألصللموطن ا -15-1 
طق المنا يه Citrusبعة للجنس التا األنواعوت اللحمضي ياألصللموطن ا أنيعتقد  

 إلى تشرتنا اهيو ومنلمالا وجزر اسيألممتدة من جنوب شرقي ا ئيةاستوالاوشبه  ئيةاستوالا
 لترنجاوت الفرادي دجلة وابر تيمور في والترنج وجدت في مقالمختلفة فبذور الم العا أجزاء

ليمون ، لال والبرتقارنج والنالم وبعده عرف العالتي عرفت بات الحمضيا قدمأهو من 
ل اللبرتق ياألصللموطن ا أنلمرجح الم والعا ءاحإنقي الصين قبل بال عرف في البرتقاف
ح لاملالليمون ا أما ،لهند اموطنه  ناف الياضالاليمون  أمالصينية ، الهند الصين والترنج هو او
ت لكريب فروا ولهند . ا ياألصلرنج فموطنه النا ويو ، لمالا جزرلهندي فموطنه الليمون او

 انبساألن قبل يو وقد زرع ملمالارخبيل السندي فموطنه ا أمالغربية ، الهند افموطنه جزر 
مصر  إلىدخل اد لصينية وقالهند النكي فموطنه لالا أمادوك ، اش نالقبطاسم اعليه  اطلقوأو
 ليوسفي.ايد يوسف ولذلك سمي باعلى يد ع 1832م اع
 

ت الم عن طريق فتوحالعا ءاحأن إلى يةاألصل اطق وجودهات من منالحمضياتشرت نا 
دور  لهم انسباألول البرتغاو العرب وجنواحي مال أن الفرس ، كماو نالرومات العرب وغزوا

 أبدلماهو  يةمسالاإللعربية ا طوريةامبراإلت ويعتبر عصر الحمضياعة ار زراتشناوفضل في 
 ةاألوربي نادلبلا إلىتقلت نا المتوسط وبعدها األبيضلبحر افي حوض  ارهاتشنالفعلي في ا

 إلى سدلاألنن ت مالحمضياعة اتقلت زرنا ميةسالاإل طوريةامبراإلل حكم ا، وبعد زو األخرى
 . أمريكافي  اعتهاتشرت زرنالجديد على يد كريستوف كولومبس وبذلك الم العا

 

 ئية للمحصولالغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -15-2
لم حيث يقدر العا ناد كثير من بلداقتصافي  ازاممت ات مركزالحمضياعة اتحتل زر 

ئل اتطور وس دىأت ، وقد ارلدوالايين من لمالات اعة بمئالزرالمستخدم في هذه ال الما سأر
 نياثم بلتحكاق لمسيطر عليه عن طريالمبرد والتخزين التبريد والتعبئة والحديثة والنقل ا
 إلى اوشحنه الهوا( في تسهيل تدControl atmusfere) 2COربون الكاكسيد وا

 .اوشيوعه اهكستهالادة اعد ذلك على زياس امم اجهاتإنطق ابعيدة عن من تافامس
 
 
 
 
 

 خامس عشرلالفصل ا
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عة المية للزرالعالمنظمة ات انالم حسب بيالعات في الحمضيالسنوي من ا اإلنتاجويعد  
 :في  اكم األنواعب ( مليون طن متري موزعة حس95لي )ا( بحوFAOلدولية )ا غذيةاألو

 اإلنتاجت وكمية الحمضيايبين نوع    1-15 جدول                    

 لمنتجةالكمية ا تالحمضيانوع  ت
 لطناب

 لمئويةالنسبة ا
 لميالعا اإلنتاجمن 

  70.73  67450000 لابرتق 1

 11.8   11400000 لنكيال 2

   8.75 8550000 ن ليمو 3

   6.73 6650000 كريب فروت وسندي 4

   1.99 190000 ىأخر عانوا 5

 100 95055000 لمجموعا

 
في مقدمة  ايجعله امم ات مستمرالحمضيا جاتإنوعة التوسع في زرال ايز وال 

حية امن ن لىواأللمرتبة المية حيث تحتل العا ديةاقتصالا األهميةت اعية ذالزراصيل المحا
 : ر فمثالامليون هكت 105لمزروعة حيث تبلغ احة المساو اإلنتاج
 طن 15524000ل البرتقالجنوبية تنتج من ا أمريكا
 طن 9111000ل البرتقالية تنتج من الشما أمريكا

 طن 7370000ل        البرتقال تنتج من البرتغا
 طن 3499000ل     البرتقاتنتج من  إفريقيارة اق
 طن 397000ل       البرتقات تنتج من المحيطا

 لم فهي :العال في المنتجة للبرتقا لدولا اشهر أما 
 طن 13372000زيل                        البرا

 طن 6566000       األمريكيةلمتحدة ات ايلوالا
طن  1600000 – 1200000 اجهاتإنز والهند ومصر يتجالصين ، المكسيك ، ا أما 
وشبه  ئيةاتوسالاطق المنار تتوزع في ا( مليون هكت105) المزروعة فيهافة المسا، وتبلغ 

 جاتإن أما. ءاستوالال وجنوب خط ا درجة شم 40ْلمحصورة بين خطي عرض ا ئيةاستوالا
 8000لليمون اطن ومن  45000لنكي لالاطن ومن  135000ل فهو البرتقاق من العرا

 ء.لدين ، كربالاح ، صال لىاد ، ديالمنتجة هي بغدا تافظالمحا اشهروطن. 

 راللثم ئياكيميلالتركيب ائية والغذالقيمة ا -15-3
ت على نسبة بسيطة الحمضيار اتحتوي ثم 

 ان اال لدهوناولبروتين ات واربوهيدرالكامن 
لمختلفة.  ات امينالفيتاب الية جداع اقيمته

ز الجها ضامرأمة واعد على مقات يسالحمضيا
لمعدنية ا حمالاألبت غنية الحمضيالتنفسي ، وا
لسيوم الكاسيوم والبوتا مثل اإلنسانزمة لجسم لالا
لكبريت الصوديوم والمغنيسيوم والحديد واو
ت مصدر الحمضيا تعد الخ . كمالفوسفور ... او

رة في منع البحاد منه استفالذي ا Cمين الفيت
ر مصدر من الثما أن اسقربوط ، كمالامرض 

 لدموي  ال البرتقاثمرة   1-15 شكل           لكثير الذي يدخل في البكتين اج استخرادر امص
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در امص همألحديثة من ا تالنمواو األزهارور الثماقشرة  نائية . والغذات اعالصنامن 
ر اثملاحتوي تلتجميل. اد العطرية وموائح الروالتي تستعمل في العطرية الزيوت اج استخرا

تحتوي  امك Aروتين الكاسين وكمية من النياو 2Bو  1Bو  Cمين الية من فيتاعلى نسبة ع
مض الحالليمون الستريك وتكون نسبته في امض اصة حالعضوية وخا األحماضر على الثما
     % . 8-6لمحلي ا
ر اتوي ثمتح ارية . كماسعرة حر 56لعصير امل من  100% وتعطي كل 1ل البرتقافي  إما 
رة ، لمات اركبلمافول ، لفالات ا، مركب األنزيماتلنتروجينية ، ات المكونات على الحمضيا
 لعضوية.ات غير المكونات ، السكريالملونة ، اد الموا

  تالحمضياعة ائمة لزرلمالالبيئة ا -15-4 
 لري .اء التربة وماخ ، المنامل اتشمل عوو 
 

 خالمنامل اعو -أوال
ة فئالداطق المناو ئيةاستوالاطق تحت المنافي  قلمتأت صالأئية استوات اتات نبالحمضيا     

 هرالظوا وتعرضت لكثير من يةاألصل ائعهاعن طب الجديدة خرجت كثيرالبيئة اوفي هذه 
ئم الي ابم اهصات غيرت بعض خوالحمضيا ناف الذ يةاألصل اطقهاتوجد في من لتي الالجوية ا

ت في الحمضياة عاح زرانج احتماللتي تؤثر على مدى امل العواخ من المناولجديدة. ا ابيئته
 انف ا، لذ والرياحالحرارة والرطوبة والضوء درجة هي اهم عوامل المناخ منطقة معينة و

ت من احمضيلا ألشجار لثمريأ اإلنتاجولخضري النمو اعلى  اثيرهأوتمل العواسة هذه ادر

طق المنايد سة على تحدالدراعد هذه احيث تس ابه مالماإللتي يجب ا سيةاساألت الضروريا
 سبة.المنا األصنافواألصول ر اختيات والحمضيالمختلفة من ا األنواععة ائمة لزرلمالا

عة اح زراد لنجلمحدا األهممل العاخ المنامل المنخفضة من بين عوارة الحرادرجة  تعد     
ل ماعو إلى فةاضاإلب اونوع اكم اإلنتاجولنمو اتؤثر على  ألنهامنطقة  يإت في الحمضيا
فر لصادرجة  راعتبالتربة. ويمكن املوحة  اوخصوص يةاإلنتاجعلى  ايضألتي تؤثر التربة ا
تحت  يةسيليز(4 -2) حرارة درجة تعد ارة . وعمومالضات الدرجاتحته من  المئوي وما
 عاألفرو رالثماعن ذلك تجمد  ات حيث ينشاعاستمرت عدة سا اذإ اخصوص ارة جدالصفر ضا
ية عالصنابيعية ولطائل الوساب امتهواويمكن مق شجارألاق ثم تموت الساقلف  قاحترالغة والبا
 ت ،امضيلحاعة الزر اعنامل محدد ومالشديد ولمدة طويلة يصبح عاض اخفنالا أنإال  لمختلفةا

ليه بنزهير يلالليمون امة هو وامق اقلهاللبرد ف امتهوافي مق األصنافو األنواعوتختلف 
مة لسليا رشجاألا نا ا. كماتزومالسا اعدالنكي ملالا أصنافل ثم جميع البرتقالهندي والليمون ا

ية لمروا رشجاألاسبة ، واغير من تاقأولمسمدة في الضعيفة وا شجارألامة من وامق أكثر
 :لية التالطرق اب لمنخفضةارة الحرامة وافة. ويمكن مقاج التي تربتها شجارألامن  أكثر احديث

( 12-10يقل عمره عن ) لذي الالنخيل ات تحت الحمضياعة الطبيعية : وهي زراية الحما -1
( درجة 3-2ية للنخيل )الحمار ام ويكون مقد( 9-8عة )الزرات افاتكون مس انسنة و

 Windح الريات امصد استخداملمكشوفة فيجب اعة الزرافي  أمالصفر ، امئوية تحت 
break الصغيرة عن طريق لفهات لشتالاية الغرس ، وحمات افا، وتضييق مس  ،

 جة.الحاعية عند الصنالتدفئة اة بانستعاالو
ض افخاالنسب اتن داعدإبلنفطية وتستخدم اقد الموا استخدامعية : وتتم بالصناية الحما -2

ت افومخل سطبلاإلد التبن وسمالرخيصة طريقة حرق )السيطرة المتوقع ومن طرق ا
 أوء الهواب لتقلي المراوح استخدامد ، كذلك اجمناألقبل حدوث  األشجارلتلقيم( بين ا
 ها.مايتباألغطية لح مع لف األشجار الصغيرة أنظمة الري بالرش استخدام أو لسقيا
 51رة اعند درجة حر ات يتوقف نموهالحمضيالية ، فالعارة الحرات ادرج ثيرأتعن  ماأ     

رة الحرا ثيرأوت ار وظهور بقع فلينية عليهالثما قاحترالمرتفعة على ارة الحراوتؤثر سيليزية 
 أكثرلنكي من لالالبنزهير والهندي واليمون اف األصنافو األنواعف ختالالمرتفعة يختلف با
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مة وامق اقلهاف الياضالال وليمون البرتقا أمالمرتفعة ، ارة الحرات امة لدرجوامق األنواع
ر الثماواألزهار على سقوط  اعد كثيراسب يسالمنالحد ارة عن الحرا عارتفا نام اوبشكل ع

رة الحرا ثيرأتويكون  June drop ناقط حزيرايسمى بتس ام الكبيرة وهذالصغيرة وا
لتركيب اح تعمل على تغير الريالرطوبة مع شدة اض اخفنالرطوبة فالمرتفعة مرتبط با
رة الحرا راضرألخضري ويمكن تقليل النمو اهري وطبيعة الظالشكل ار واللثم ئياكيميلا
 يلي : المرتفعة بما

 ح .الريا التي تهب منهات الجهاح بعدة خطوط في الريات اعة مصدازر -1
 عة.الزرات افاتضييق مس -2
 لنخيل.ال ت تحت ظالالحمضياعة ازر -3
 لرش.الري با انظمة استخدام -4

لنمو ات بايلحمضا احيث تبد سيليزية (35 – 32ت هي درجة )المثلى للحمضيارة الحرا تعدو
ت حيث اييولوجي للحمضالبالصفر الدرجة هي اهذه  تعدو سيليزية (18 – 13عند درجة )

لنمو عند اويقل  سيليزية (35 – 32عند درجة ) هاقصأ إلىحتى يصل  النمو بعدهاد ايزد
 اأم، زهارلألمثلى لالدرجة المثلى للنمو عن الدرجة اوتختلف  سيليزية 49 إلىرة الحرا عارتفا

 ة.رالضا حدود غيرلار في النهالليل وارة اف بين درجة حرختالالا اسبهار فينالثماسرعة تلون 
 
 لجويةالرطوبة ا ثيرأت

لرطوبة اف في ختالاال صبحأو االستوائيةطق تحت المنات في الحمضيا قلمتأتلقد  
حية الغة من ناب أهميةلرطبة ليس له ا االستوائيةطق المنالمعقولة عن الحدود الجوية في ا

لنمو الى طبيعة ئية ، فهو يؤثر عاستثنااللظروف افي بعض إال ، األشجار راثمإوح ونمو انج
ر املثاجم وح اولونه األوراقوسمك وحجم  اوشكله األشجارلثمري كطريقة تفرع الخضري وا

 رشلري بالا أنظمة استخداملجوية بالرطوبة الج نقص اويع .اوطعمه اولونه اوسمك قشرته
رية لفطا مراضاإلر اتشانعد على الجوية تسالرطوبة ادة ازي انب اسبة علمالمنا تاقاألوفي 

 لخ.ا.. .زرقاألو خضراأللعفن العفن مثل او
 
 ح :الريا ثيرأت

وموسم  اوشدته ايكون مرتبط بسرعته اثيرهأوتت الحمضيا أشجارح على الرياتؤثر  
سبة ارطوبة من تادئة وذاح هالرياتكون  ابي عندمايجا ثيرأت انثيرأت اوهي له شجارألانمو 

ص امتصادة اعد علـى زياتس اقح( كماح لوالريا ارسلنأولتلقيح )ا إجراءعد على افهي تس
 .األوراقلنتح من ادة التربة عن طريق زيامن  غذيةاألوء الما

 باألتربةلمحملة الشديدة واح الرياف ينلسلبي فهو يكون عن طريقاح الريا ثيرأت أما 
 اذإور الثما وسقوط األفرعتكسر  إلىوتؤدي  شجارأليكية لناكمي راضرأ إلىل فتؤدي الرماو
 من امتهجاعد على مهايس امم األوراقتخدش في  إحداث إلىل فتؤدي الرمات محملة بناك

 ألضرارامن  ثرأك افسيولوجية ويكون ضرره راضرأوت. الفطرياو البكتريالمجهرية كا ءاحياأل
 تقوم نا لىإيؤدي  الشجرة مماخل ائي دالمازن التوال ختالا إلىيكية حيث تؤدي ناكلميا

 إلىي قليلة فتؤد لتربةات رطوبة ناك اذإ أمار . الثمار فتسقط الثماء من المابسحب  األوراق
 .لحديثةات النمواموت 

 
 
 لضوءا ثيرأت

لورقة ويؤثر الثغور في الضوئي وعلى غلق وفتح التركيب الضوء على عملية ايؤثر  
ت تختلف في الحمضيا نايدل على  ايوجد م ، ولكن ال شجارألالفسيولوجية في ات العملياعلى 

لشجرة ا أجزاءلضوء جميع ايتخلل  ناينبغي  اكهة لذالفا أشجارلضوئية على بقية ا اهتاجاحتيا
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 أجزاءلحمل على جميع افيتوزع اإلزهار  دئامبعم وتكوين البراعد على تحول الكي يس
 فقط. فاطراأليكون على  لشجرة والا

 
 تالحمضيا شجارأللثمري الخضري والنمو اخ على طبيعة المنا ثيرأت

لمختلفة يتحور ات الحمضيا أصنافو نواعأللثمري الخضري والنمو ا ناحظ لمالامن  
ور لتحات ارجلمختلفة ، وتختلف داخية المنات البيئاتحت ظروف  يةاألصلعن طبيعة  اكثير
 ات وفيماللحمضي ةياألصل ئيةاستوالالبيئة امل المكونة للبيئة عن عوامل العواف ختالال اتبع

 ت.الحمضياعة اسبة لزرالمنالمختلفة اخية المنات البيئات في التحورا همأليلي جدول 
 

 
 

 ت مزهرةاشجرة حمضي  2 -15 شكل 
 

 ت الحمضيا شجارأللثمري الخضري والنمو اخ على طبيعة المنا ثيرأتيوضح    2-15 جدول 

 تالنباجزء 
 لمنطقةانوع 

 ئيةاستوائية وشبه استوا ئيةاستوالاتحت 

 لخضريالنمو اطبيعة 
 أودورتين  امندمجة له شجارألا

 لسنةات نمو في اث دورثال
 النمو تقريبامفتوحة مستمرة  شجارألا

 أربعةلنمو عن ات ايقل عدد دور وال

 األوراق
 تمة ملتفة قليالاء قاصغيرة خضر

 اسمك أكثروجلدية 
هية منبسطة اء زاكبيرة خضر األوراق
 اقل سمكاغضة 

 اإلزهارطبيعة 

ويكون عيد الموامنتظم ومحدود 
لسنة مع ا في واحدة مرة الباغ

ت ولذلك اءاستثنالاوجود بعض 
 حدالمحصول في موسم وايكون 

 التزهير كلمالة اوتقل ح مستمر اإلزهار
 ائي لذاستوالاخ المناخ عن المناحرف نا

 أولسنة المحصول على طول اقد يوجد 
 من موسم أكثرفي 

 رالثما

لقشرة مركز الحجم ولون اصغيرة 
 ام اسميكة خشنة نوعلقشرة او

لعصير مركز ونسبة اولون وطعم 
 ليةاع ات فيهالسكريالحموضة وا

 اقل تركيزالقشرة الحجم ولون اكبيرة 
 أكثرلثمرة اء والقشرة رقيقة ملساو

لطعم ونسبة اقل تركيز في اعصيرية و
 تالسكريالحموضة وا
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 لرياء التربة ومامل اعو -ثانيا
)ثقيلة ، متوسطة ورملية(  ضياراأل أنواعح في جميع ات بنجالحمضياعة ايمكن زر 
ت اختلف انلتربة ليس بمشكلة وا أنسجة ان يإ انسبي الهشة بعد تفتيتهالصخرية اوحتى 

 لخصبةاقة لعميالترب ات الحمضياوتفضل  ضياراألفي كل نوع من هذه  االقتصاديةلحدود ا
لمزيجية اهي  اعتهالترب لزراسب ان، و تافاآلورة الضا حمالاأللية من الصرف خاجيدة 

لترب افي  اهعتاينصح بزر لخفيفة ولكن الالرملية الترب افي  اعتهايمكن زر الخفيفة كما
ب قر إلى رضيألاء المايرتفع  ال نايجب  اكم لملحية .ا أولصرف السيئة الثقيلة الطينية ا

ت الحمضيا ةباصإ إلىذلك يؤدي  نلسنة الا تاقأووقت من  يإلتربة في ام من سطح    1.20
لتربة الوية دة قازي ن( ال8 – 5بين ) pHلتربة اعل ايكون تف نايجب  التصمغ ، كمابمرض 
لسيوم الكايتعرض  اس . كمالنحالمنغنيز والزنك ، الحديد، انقص  ضاعرأظهور  إلىتؤدي 

به لري وتركياء امضية. يؤثر مالحا ضياراألللفقد في  األخرىعد القوالمغنيسيوم وبعض او
ن رة عالضا حمالاألتزيد نسبة  ال نايجب  أذت الحمضيا أشجار راثمإوعلى نمو  ئياكيميلا

 .موتلاللضعف و شجارألاتعرضت  إالو شجارألاقدرة تحمل 
 

 تالحمضيا إكثارطرق  - 15-5
ت على الحمضيا إكثاريختلف  ري والاق تجات بعدة طرق على نطالحمضيا إكثاريمكن  

 ) جنسيلالا اراإلكثولبذور اعن طريق  لجنسيا اإلكثارك افهن األخرىكهة الفا أشجار إكثار
عن طريق  التركيب وحديثا أولتطعيم ا أو رضياأللترقيد ا أولعقلة اعن طريق  (لخضريا

 .األنسجةعة ازر
 
 :بالبذور اإلكثار -1

من جنين وبذلك  أكثردوك( على الشالسندي )اء استثنات بالحمضياتحتوي جميع بذور  
 اتجان ايجنس احداو اجنين اتهابإنوهي تعطي عند  Polyembryonic جنةاألتكون متعددة 

تجة عن انخضرية  ىأخر جنةأتعطي عدة  اكم ماألته عن اتختلف صف اإلخصابولتلقيح امن 
لبذرة اثر باتكلابر . ويعتاتهام في كل صفبه لالالنيوسلة( وهي تكون مشالنوية )ا ايم خالاقسنا

رية . لخضا جنةألامن  اتجان ناك اذإ الجنسية وخضريا جنةاألمن  اتجان ناك اذإ اجنسي اثراتك
لطعوم ا خذألذرية ب أشجار جاتنإل أو اللتطعيم عليه صولأ جاتنإلدة البذور عاباإلكثار ويجري 

وسية لفيرا ضاألمرالية من اخ شجارألالنكي وتكون هذه لالال والبرتقالة افي ح اكم امنه
 راذآ شهر ئلأواوط اشهر شب أواخرلبذور هو اعة اموعد لزر أفضلو،  Psorosisكمرض 
 اتهات كميناك اذإمروز  أو حالوأشرة في امب اعتهار وزرالثمالبذور من اج استخراويفضل 

ذور في لباعة ال زرقليلة. ويفض اتهات كميناك اذإلخشبية اديق الصنا أودين السنافي  أوكبيرة 
  1.5  ستغرق ي  رلبذوا تابإن ناب المدة سنة علم ادهافي مه ائهاد ثم تفرد بعد بقالمها أوية اد
 لجوية.الظروف اشهر حسب  3 –
 

 : الخضري اإلكثار
 صولأك أو اتهائمة بذاق أشجارلعقلة كات بالحمضيا أنواعثر بعض العقلة : تتكاثر بالتكا -1

 أفرعلعقل من الترنج. تؤخذ امض والحالحلو والليمون الطريقة في اوتتبع هذه  اللتطعيم عليه
 اقطع سفلاألوتقطع من  أوراقهال ا( سم وتز20( سم وبطول )  1.5-1) ا( قطرهأغصان)
( 3لعلوي )البرعم اويبعد عن  ئالام افتقطع قطع األعلىمن  أماشرة . البرعم مبا سفلأ افقيأ

ط ابعد مدة قليلة ، ويكون ذلك في منتصف شهر شب أوشرة امب اخذهألعقل بعد اسم . وتزرع 
يظهر  وال اسم من بعضه 40فة اء وعلى مسالماسم وبوجود  60 اعلى مروز تبعد عن بعضه

لتعشيب الري وامن حيث  ابه ويعتنياألرض برعمين فوق سطح  أو حدابرعم وإال  امنه
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ت بدون تطعيم فتربى لشتالاخذ ا ريدأ اذإو اعتهاسنة من زر أشهر أوبعد ستة  اويمكن تطعيمه
 .ابيعه أولمستديم ا ناكلما إلى المشتل وتقلع بطيئة عند نقلهافي  اهناكفي م ىأخرسنة 

 
 رضياأللترقيد اثر بالتكا -2

لح وهي المامض والحالحلو وا هأنواعبلليمون ا إكثارفي  اناحيألطريقة اوتتبع هذه  
 تي :الاب لتي تتلخصا الكثرة عيوبه انظر لاستعمالامحدودة 

 اقيدهوتر انيهثلتي يمكن ا األفرعبعدد  اتجة من كل شجرة محدودالنات اتالنبايكون عدد  -ا
 يكون محدد بكل شجرة. اوهذ

 يلة.فترة طو ماألبلمرقد الفرع ال اتصم وذلك اللترقيد مجهدة لالاعملية  نا -ب
لمفضل اعد لموا نا. وماألت النبالعزق حول ات اعملي إجراءلترقيد تعيق اعملية  نا -ج

 . ناونيس راذآلترقيد هو شهر ا جراءإل
 
 Reproduction by buddingلتطعيم : اثر بالتكا -3

 اراتشنا اهأكثرولطرق ا سهلأوهو  
لدرعي التطعيم ات هو الحمضيائع في الشاو
رة وعند العصا ناجري أثناءلرقعة ويكون او

 األصلولطعم القلف في كل من اسهولة فصل 
لتطعيم الخريف وا أولربيع افصل  ئلأوافي 

ت حيث ينمو الحمضيالمفضل في الربيعي هو ا
لخريفي فينمو ا أمالفصل . الطعم في نفس ا

لي التالربيع ا إلى اكناقي سالبابعضه ويظل 
لتطعيم افوق منطقة  األصلوينمو عند قطع 
لمطعمة الشتلة اقل تقلع ا أووبعد مرور سنة 

للبيع. ويجرى  أوئم الدا ناكلماللغرس في 
في  اكم Tعلى شكل حرف  أولدرعي التطعيم ا
   لدرعيالتطعيم ات عملية اخطو   3-15 شكل             لشكل ، ا

 
قطع عمودي و فقيأد يجرى قطع الحا التطعيم ففي طرفهاسطة سكين العملية بواتجرى      

ثم يؤخذ  Tسم ويكون على شكل حرف  30-20لي ابحواألرض فوق سطح  األصلعلى 
 ى شكل درعلبرعم علالتطعيم يقشط اسطة سكين الشجرة وبوالمنتخب من الفرع البرعم من ا

 لمعمولا لشقالبرعم في الخشب منه ويتم وضع ا إزالةعلى شكل رقعة مستطيلة ويفضل  أو
لربط اون توفرت ويك نا افيالرابخيوط  أويلون الناثم يربط بشريط من  األصلعلى خشب 

ل على دخضر اكل لونه  نالبرعم فايفحص  سبوعأ( 3-2لبرعم ، وبعد )ايغطى  محكم وال
 يم .لتطعاة لون بني دل ذلك على فشل عملي إلىجف وتحول لونه  نالتطعيم واح عملية انج
 
 Reproduction by graftingلتركيب : اسطة اثر بوالتكا -4

لعين . التطعيم باهو  األفضلف إالوصة ات خالافي ح لتركيباب االكثارتتبع طريقة  
 لتركيب هي :ا في االكثار التي يتبع فيهاصة الخات الالحاو
 لسن.اكبيرة  شجارألافي  -ا

 اقد يكون سببه أورض القوا أوت الحشرا أو األمراضببعض  شجارألا بةاصإلة افي ح -ب
لشجرة العلوي من الجزء اموت  أورة الحرات اض درجاخفناكلبيئية الظروف ا ثيرأت

لقلفي التركيب اي ، ناللسالتركيب ا،  لسوطيألتركيب ا التركيب منهامن  أنواعك عدة اوهن
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 لخ والامي ... الدعالتركيب الجسري والتركيب اللصق ، التركيب بالشق ، التركيب با، 
 .انرى ضرورة لشرحه

 
 : لمستخدمةا االصول
 أصناف التي تطعم عليهااألصول  جودأطعة ابصيغة ق أالنلحد  م التوصللم يت 

نف ية للصانلبستا أوة تيالنبابة القرا إلى اداستنا صلأر اختيايكتفي ب لمختلفة ، والات الحمضيا
 األصلر اختياتؤثر على  ىأخرمل مختلفة اعقد من ذلك لوجود عوالة المسا نلمطعوم الا
 .ايستجد منه المعروفة وما األمراضولجو التربة واك

لذي يجود في منطقة يفشل ا األصل ناف ىخرألمل من منطقة العواف هذه ختالوال 
 ةأهميقل عن ت كبيرة ال أهمية األصلر اختيال نالمسلم به ا. ومن ىأخربيئة  أوتحت ظروف 

نمو ت نانتظر ي لبيئة فالالطعم والكل من  اسبامن األصللم يكن  اذإفلطعم ، اب صنف اتخنا
 إلىتطرق ت كثيرة ومتعددة ولكن سوف نالحمضيا صولأ ناو امجزي اجاتإنلشجرة وتنتج ا

 لعملية :العلمية واحية النامن  اهأهم
 
 Bitter or sour orangeرنج :  النا -1

طعيم تلبرد ، ويمكن التصمغ وام مرض اوت يقاللحمضي اليالجيدة حااألصول من 
 نصف مقصر صلألرطوبة وهو الثقيلة وا ضياراألم اوت عليه وكذلك يقالحمضيا أنواعمعظم 

 باويع متوسطة اجيتهاتإن انإال  ر جيدةات ثمالمطعمة عليه تكون ذا األشجارلعطش وام اوويق
 استعماال ألكثرا األصللبذور وهو اثر با، يتك Tristezaلسريع التدهور ابمرض  بتهاصإعليه 

 ق .العرافي 
 
 Rough lemonلمخرفش( الخشن )الليمون ا -2

مجموع  الرملية ذالترب افي  امنشط خصوص صلألسريع ، التدهور ام مرض وايق 
قل ا عليه تكون لمطعومةا األصنافر اثم ان اال ليةاع جيتهاتإنلتربة ، اجذري قوي ومتعمق ب

ب ايل. يصقل اسميكة وعصيره ارنج حيث تكون قشرتهالنالمطعومة على ا األصنافجودة من 
 ذور.للب فةاضاإلبلعقل اثر بايتكرنج ، الناقل تحمل للبرودة من التصمغ وابمرض 

 
 Cleopatra mandarin:  اترالنكي كليوبلالا -3

لبرودة ام اورنج ويقالنامن  أعلىلملوحة بدرجة ام اولسريع ، يقالتدهور ام مرض اويق 
في  ج ، ينمورنالناية مثل انلثعبا انلديدام اولتصمغ متوسطة ولكنه يقامته لمرض او، مق

عومة لمطان ل جودة مقا اهإال أن  لمطعومة عليه جيدةا األصنافر الرملية ، ثمالثقيلة والترب ا
 متوسطة. يةاإلنتاجولبذور اعلى  ائهاحتوال ارنج نظرالناعلى 

 
 Troyer citrangeج : ناترويرستر -4

م بشدة مرض وا، يق األوراقثي لثالال البرتقاصرة و بوأل البرتقاوهو هجين بين  
 ،ر الثماك نوعية جيدة وكذل جيتهاتإن.  اتودالنيمالتصمغ واقل مرض السريع وبدرجة التدهور ا

 لتربة.ابملوحة  ثرأيت اإلثمار ولمطعومة عليه تكون مبكرة ا األصناف
 
 Trifoliate orange األوراقثي ل ثالالبرتقا -5

لمطعومة ا شجارألامقصر و صلأردة ، وهو الباطق المنا في االصول أفضليعتبر من  
 اذور ، كملباثر بالتصمغ بدرجة كبيرة. يتكالسريع والتدهور ام مرض وا. يق اعليه تثمر مبكر

 األصل اتكون متوسطة. يعتبر هذ يةاإلنتاجمة عليه تكون جيدة ولكن لمطعار الثمائص اخص نا
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 األنواعفقه من بعض النمو ودرجة توا بطيءه نا التربة ، كمائدة في الزاللملوحة  اس جداحس
 محدودة.

 

 لحمل :اوطبيعة  لتلقيحاو االزهار -15-6
لزهرة خنثى ائحة عطرية ات رالمظهر ذاللون شمعية اء ات بيضالحمضيا في االزهار 

لليمون ا لةافي ح المبيض كمانتيجة لضمور  مذكرة ازهار. وقد توجد  األحيان غلبافي 
لسطح اون وقد يتل. اإلزهارفي موسم  ةأخرمتتتفتح  لتيا االزهارلترنج وفي امض والحا
 الياضاالو لمحليان لليموالترنج والة افي ح اكم يانرجواأل أو األحمرللون ات برجي للبتالالخا

 رص وتمثللقاتشبه  أوية انت صغيرة فنجسبال أربعةس يحتوي على الزهرة مكونة من كا، 
ميع ا( متصلة بمج60-15عديدة ) االسدية ت ولتويج مكون من خمس بتالادة بقرص واع

سب عدد ادة يتناوع قط.القلم متساكربلة و أو( حجرة 15-8يحتوي على )التأنيث  وعضو
 . شجارألاخل اتية داربوهيدرالكاد المواكم امع تر اطردي االزهار

تي وخلطي في افق ذالنحل( ويوجد توات )الحشراسطة ات بوالحمضيالتلقيح في ايتم  
( كري )عذريةلبالد التوار باثم جاتإنلقدرة على ا األصنافلبعض  ناولو  تالحمضيا ازهار
 .بقةاول سلبكرية في فصار الثمالبذور . وقد سبق شرح ادة عديمة ار تكون عالثماوهذه 

 

 ر :الثماطبيعة حمل  -15-7 
 على االزهارت حديثة وتظهر اعلى نمو ابنالزهرية جا اعمهابر شجارألاتحمل  

 ت :النورالحديثة في نوعين من ات النموا
 Leafy Inflorescenceلورقية : ات النورا -1

 األوراق آباطفي األزهار توجد  اوفيه
ورقة  بطإلحديثة بحيث توجد كل زهرة في ا

 لشكل.افي  اكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   تالحمضيالورقية في ات النورا   4-15 شكل      
 
 Leafless or Woody Inflorescenceلورقية : اغير  أولخشبية ات النورا -2

ت امولناعلى  ابنات تخرج جالنوراوهذه  األوراقلية من اقيد خاعن في االزهارتخرج  اوفيه
ت انورلافي  اهتمثيال الورقية تفوق كثيرات النورالعقد في انسبة  نالحديثة . ولقد وجد ا
 يةقلاألو بقالسالخريف ات الزهرية تحمل على نمواعم البرامعظم  نالخشبية . ولقد وجد ا

          بق. السالربيع ات اتحمل على نمو
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 تالحمضيالخشبية في ا تالنورا  5 -15 شكل                                                   
 لتيا راالزها ابطهإت حديثة تخرج في الربيع عن نموالمختلطة تتفتح في اعم البراجميع  ناو

عم البرا نادة الخشبية ، وعالنورة الورقية وات النورا ات همالنوراتحمل نوعين من 
مل العواديد من لعاك اوهن اقبل تفتحه بيعاسأ( 4-2عم زهرية بفترة )ابر إلىلخضرية تتطور ا
 لتطور .ا التي تؤثر على هذا
 رجية وتشمل :الخامل العوا -ا

 
 لمنخفضةا األرضيةولجوية ارة الحرا -1
 .رضياألء المانقص  -2
 لجذور ولمدة طويلة.احول  رضياألء الما عارتفا -3
 لية.العالجوية ارة الحرا -4

ل اوغير منتظم طو اخفيف ارازهأت تزهر الحمضيا أشجار ناف ئيةاستوالاطق المناوفي  
 م.العا

 لية :التا لطرقاب االزهارد التحكم في ميعاويمكن  
مكن لربيع يا ءأثنافية اك رامطأ افيهلري وليس التي تعتمد على افة الجاطق المنافي  -1

 .اإلزهارد المبكر بتبكير ميعالري اب
قة ذور طريلجاتقطيع جزء من  أولبنزهير التي تستعمل في ليمون التصويم واعملية  -2

Verdelli الياضالاعلى ليمون  اليايطالمستعملة في ا. 
 لتطبيق.الم يدخل في طور  النمو وهذات امعوق لاستعما -3

 ت لذلك وهي :اك عدة نظرياخلية : وهنالدامل العوا -ب
 .لنتروجين او نربوالكازن بين التوا -1
 دة هرمونية معينة.اكم لماوجود تر -2
ة ليالتالسنة افي  لشجرةا ازهارولشجرة على نمو وتطور الذي تحمله الغزير الحمل اثر ا -3

عروف لما. وايلنشالفال النكي وبرتقلالالحمل مثل ادل التي تظهر تبا األصنافصة في اوخ
لسنة اي ف األشجار ازهارلغزير يزيد من الحمل المحصول في سنة اجزء من  إزالة نا
 لية .التا

 

 : رالثماو األزهارقط اتس -15-8 
لفترة تختلف حسب نوع اإلزهار يمتد موسم  اغزير ارازهأت الحمضيا أشجارتعطي  

رحلة ملتي تدخل ااألزهار  أمامة ، ابصفة ع ايوم 21-15بين  تتراوحت وهي الحمضيا
 أفضل % في6لكلي للشجرة وهي تشكل ااألزهار فتمثل نسبة ضئيلة من مجموع  اإلثمار

 دية .العا لاحواأل% في 2 إلىسم وقد تصل الموا
على  مقدرةاإلزهار  أكثرهي اإلزهار تتفتح في وسط موسم  لتيا األزهار ناولقد وجد  

زهار األ أو القيحهتيتم  لتي الا أو لمختزلةااألزهار  إمائي النها اإلثمارمرحلة  إلىلوصول ا
 ن :ط في مرحلتيقالتساويحدث  األحيان غلبالسقوط في ا إلىتميل  اهإنفحمة المتزالضعيفة وا

ر وتقد افتحهبعد ت أو قبل األزهار أولزهرية اعم البرالزهري : وفيه تسقط الطور ا -1
 .لكليا األزهار% من مجموع  70-50لنسبة بين اهذه 

لنضج اربت مرحلة التي قار الثما أولعقد الحديثة ار الثما: وفيه تسقط  لثمريألطور ا -2
وتموز ويعرف  نايس وحزيرال شهر ملمرحلة يكون خالاقط في هذه التسا غلباو

مرحلة  إلىر الثماتصل  نا إلىقط التساوفيه يستمر  June drop ناقط حزيرابتس
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عية الزرات مالالمعالبيئة واف ظروف ختالال اقط تبعالتسالنضج . وتختلف نسبة ا
وجود  نلبذرية الا األصنافعن  اقطهاد تسالبذور يزدالعديمة ار الثما ناولقد وجد 

 امتهواومق اقهالتصايزيد من  ار ممالثمات في الهرمونادة اعد على زيالبذور يسا
 اجيد محصوالقي يعطي البالجزء ا نايكون طبيعي بحيث  نا إماقط التساقط. واللتس

عية. ويمكن تقليل الزرالجوية والظروف ائمة قط غير طبيعي نتيجة لعدم مالاتس أو
 يلي : اة ماعاقط بمرالتسا

ي سب بحيث تحتواد مناوفي ميع افيالنيتروجين كا التسميد وخصوصايكون  نا -1
 .لعقداو األزهار أثناءفية منه الشجرة على كمية كا

 لعطش.امن  شجارألاي ناتع ال نا -2
من  رشجاألار فهي تحمي اقط للثمالتساعد على تقليل اح تسالريات اعة مصدازر -3

 فة.الجاخنة الساح الريا
 

 Alternate bearingمة : والمعا أولحمل ادل اتب  -15-9 
تعطي  اهأنبتتميز  النشيالفال النكي وبرتقاالت كالحمضيا أنواعبعض  انحظ يال 
 اهطلق عليهرة يالظالي وهذه التام العافي  قليال م وتعطي محصوالافي ع اغزير محصوال

 نوي للمزرعةلسالكلي المحصول اهرة على الظاتؤثر هذه  مة وقد الاولمعا أولحمل ادل اتب
ي اوتسلاة باحدولاللمزرعة  األشجارلخفيف بين الحمل الغزير والحمل ات ادل سنواحيث قد تتب

خفيف لالحمل ات ارجة مرضية في سنوبد ارهاتزهر وتعقد ثم األشجار انهد المشا، و اتقريب
صل يلم  . ابلية تقريالشجرة خايترك  ار حديثة مماثم أزهار أو كقط ايتس امعظمه انولو 

 يرخأت نا ئعالشا ناولو  اجهلة عالوالحمل ومحادل الة تباح باسبألطعة ائج قانت إلىحثون البا
 رثيأتلري اولتسميد اعيد امج مواوبرن اإلثمارموسم  إثناءلجوية الظروف المحصول واجمع 

ت اربوهيدرالكاذ معظم استنفا إلىهرة الظا باسبأحثين عزى البالة. ففريق من الحاعلى هذه 
زن التوال ختالايسبب  امم لاألوم العالذي يعقد في الغزير المحصول التي تدخل في تكوين ا
ة لسناصول لتي تعطي محالزهرية اعم البراتكون نتيجة قلة تكون  شجارألاخل ائي دالغذا
قليل تلحد من ا عد علىالمحصول تسالغزيرة السنين ار في الثمات عملية خف ناكة لذلك نياثلا

ية ثاصية وراخمة هي والمعاهرة اظ ناحقيقة  لاغفإيمكن  ه النامة ولو والمعاصية اظهور خ
مل لحار سنة الثما ناحثين هو البالفريق من  أخر يأرك ا. وهن اكثير التحكم بهايمكن  ال
مو عد على نايس امم األفرع لىالشجرة وا إلىلجبريليك بكمية ينتقل امض الغزير تنتج حا

عم البرا ء لتحولالغذاك وفرة من ايكون هن لشجرة والاء من الغذاتستنفذ  التي بدورها األفرع
 لية .التالسنة افي  اإلثمارعم زهرية وبذلك يقل ابر إلىلخضرية ا

 

 عة :الزرات افاومس عةالزرا -15-10 
×  50 ادهابعأفي حفر  المعد لهالمحل الجديدة في ات الحمضيا أشجارعة ايمكن زر 

ل تطعيم مث المقصرة نسبيااألصول سم ففي  75×  75×  75 ادهابعأحفر  أوسم  50×  50
لمعدة الحفرة ا دابعأ انلليمون )بنزهير( فا أو األوراقثي لثالال البرتقا صلأت على الحمضيا

 5 ىأخرو فة بين شجرةالمساسم و 50×  50×  50ئم هو الدا كانلمات في الحمضياعة الزر
 75×  75×  75 دابعأت احفرة ذ إلىج افتحت امية جيدالنا أو لمنشطةا االصولفي  إما م .

لكريب ا ،لسندي ا صولأل على البرتقافي تطعيم  ام كم 8 ىأخروفة بين شجرة المساسم و
 لسريع.النمو ات المخرفش ذالليمون افروت ، 
بنوع  ثرأيتلذي او ىخرألت فقد يختلف من منطقة الحمضيا أشجارعة ام زرانظ إما 

قة لطرياة بلمستوياغير  ضياراألت في الحمضيا، فقد تزرع  ءاستوالافي  التربة وتدرجها
 سية.السدا أوسية الخماعية ، الربالطريقة ا أوطب المسا أولكنتورية ا
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بقة ومن السا دابعاأل إلىلحفر ا، تحضر  نالبستافي  شجارألاعة اموقع زربعد تحديد  
 حلل بنسبةلمتالعضوي اد السمامن  جلحفرة ممزواب الحفرة مزيج من تراثم يوضع في هذه 

م لتطعياقة م دفن منطالتسميد:لتاويجب .  الجذور وتروى جيدالتربة حول اثم ترص  4:  1
ي لجذراوع لمجمازن بين الخضرية لخلق توالمجموعة او لجذوراقد تقلم  اناحيأولتربة اب
ول حلتربة ا من عدم خلخلة كدألتاسة لذلك ويجب احس األشجار نال األشجارلخضري لهذه او
ن ع اشف لنذلك يك انف السفلي منهالجزء الشتلة وامن ذلك بتحريك  كدألتالجذور ويجب ا

 لليف.ا ربطةألتربة وفك امن سطح األدغال  إزالةيجب  الجذور كماتغطية 
 
 

 لتسميد : ا -15-11 
مل العوار يعتبر من استمرات باتاهزة للنبائية بصورة جالغذاصر العناتوفر  نا 

ئية اذلغاصر العنانقص  ضاعرأحظة مال ناصل جيد ، والحصول على حا نالرئيسية لضما
ول على لحصا نالمهمة لضمامل العوالتربة يعتبر من او األوراقوتحليل  شجارألاعلى 

لي اجيد للحصول على محصول ع ساسألموسم ليكون ال محصول جيد ونمو غزير خال
ربة لتالى نوع عتعتمد  سمدةلألجة الحا نالتربة . اص اعلى خو ثيرألتادم بدون القاللموسم 
لرطوبة اولتربة ارة اودرجة حر األصلقل على نوع اوبدرجة  شجارألاد وعمر السماونوع 

 إلىج احتت تالحمضيا أشجار نامة فالتربة . وبصورة عالمجهرية با ءاحياألولمتوفرة ا
كبريت لالسيوم ، الكالمغنيسيوم ، اسيوم ، البوتالفسفور ، النيتروجين ، الية التاصر العنا

س النحايديوم ، لمولبالمنغنيز ، ارصين( ، الخالزنك )الحديد ، ا إلىج ات كبيرة وتحتابكمي
نصر ء عاتثنسالتربة باصر متوفرة بالعناهذه  ناحظ لمالات قليلة . ومن البورون بكمياو
ويمكن  . ألمطاراه امي أولسقي التربة بالتربة بسبب غسله من الذي يكون قليل بالنيتروجين ا

 ة :حدالوات وللشجرة الحمضيامج لتسميد اوضع برن
 لغرس. احلل قبل لمتاي نالحيواد السمالمعدة للغرس بالحفرة ا: يكتفي بتسميد  لىاألولسنة ا
فة لخفياملية ولرا ضياراأللعضوي وفي اد السماف ايض لخصبة الا ضياراألة في نياثلالسنة ا

 مونيومالات اكبريتكغم  1/2و  اءا( شترابقأ أو ماغنأت اي )مخلفناد حيواكغم سم 5 فايض
 لربيع.اعلى دفعتين في 

 10رملية لا ضياراألد عضوي وفي اكغم سم7.5 ف الخصبة يضا ضياراأللثة في الثالسنة ا
 دفعتين . على االمونيومت اكبريتكغم  1/2د عضوي مع اكغم سم

ت اريتكب( كغم 2/3 – 1/2مع ) ابقامر س العضوي كماد السماف ابعة : يضالرالسنة ا
بر كغم سو 35د عضوي مع اكغم سم 150 – 125ف ا( يض10-5لسنة )ا. ومن مونيومالا

 ت.اث دفعدونم على ثال لكل االمونيومت اكبريتكغم  15ت مع افوسف
 

 لري : ا  -15-12 
طور  اعريضة وليس له قارأوت الخضرة ذالمستديمة اكهة الفا أشجارت من الحمضيا 

جذور  نالنتح ورغم ذلك فالسنة عن طريق اء طول المات من احة لذلك فهي تفقد كميار
لتصمغ ابمرض  بةاصاإللتي تسبب او األرضيةلرطوبة ادة اسية لزيالحسات شديدة الحمضيا

gummosis  جة الحاعند  شجارألالري فتروى ائقة بالفاية العنايتطلب  الجذور ، لذاوتعفن
لغرس الحديثة ات الحمضيا أشجارت ونوعه فالنبالتربة وعمر اخ ونوع المنالة احسب ح

ت في الرياعدد  نا اء. كمالشتالصيف عنه في فصل افي موسم  أكثرت اري إلىج اتحت
ت الحمضيارع الري في مزات الثقيلة وتختلف فترا ضياراألمن  أكثرلرملية يكون ا ضياراأل
سطحية غير متعمقة لذلك  لىاألولمثمرة حيث جذور ارع المزالمثمرة عن الحديثة وغير ا

 امنه شجارألاك عدة طرق لري النمو. وهناعلى  اعدهالتربة لتسارطوبة جيدة في  إلىج اتحت
 افهاكتألتي تزرع على المروز اتبعة هي طريقة لمالطريقة الرش ولكن الري بالتنقيط والري با
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ء الشتالسقي في فصل ا نالسنة غير ات في جميع فصول الحمضياتين ا، وتسقى بس شجارألا
ت افتر إما( سم. 90-60لتربة في عمق )افظة على رطوبة المحاوينبغي  اقل بكثير منه صيفا
لمستخدم ا األصلوت النبالتربة وعمر اخية ونوع المنالظروف اطق والمنالري فتختلف حسب ا

مج اويمكن وضع برن اءا( يوم شت 30-15تمتد من ) أو اصيف سبوعأ، وقد تكون مرة كل 
 يلي : السنة وكمال اطو شجارألاط الة نشات حسب حالحمضياتين الري بس

 
ي ف ءاتبد وهي األشجارط افترة في موسم نش لأولربيع : وهي النمو في ا افترة بد -1

ج يع خرولتشج اغزير اري األشجارتروى  اوفيه راذآشهر  ئلأواوط اشهر شب أواخر
خروج  خيرأتلفترة يسبب العطش في هذه ا انب اعلماألزهار ولخضرية ات النموا
 صل.الحافي كمية  اونتيجة ذلك يسبب نقصاألزهار ولجديدة ات النموا

زن التوال في ختالا يإ انت والحمضيات في ري الفترا حرجألتزهير : وهي افترة  -2
 يضاراأل لري فياكذلك يفضل تقليل األزهار لفترة يسبب سقوط ال هذه ئي خالالما
لشديد اعطش لا أولغزير الري اتجنب  يإلثقيلة ا ضياراأللري في امنع  أولرملية ا

ليل لا أثناء أوح الصبارة كالحرالمعتدلة ا تاقاألويكون في  انلري يجب ا انب اعلم
 لظهيرة.ا أثناءلري امع تجنب 

في  شجارألاج احتلوزن بسرعة وتالحجم وار في الثماد اتزد العقد : وفيهابعد  افترة م -3
لري اقلة  نا الطبيعي علما احجمه إلىر الثمالمنتظم حتى تصل الري ا إلىلفترة اهذه 

يسبب سب فالمنالحد الري عن ادة ازي أما ار وسقوطهالثماصغر حجم  إلىتؤدي 
 لفسيولوجية.ا األمراضر كثير من اللثم

ت اى فترعل شجارألاحيث تروى  الهلري خالاء ار : يفضل تقليل مالثمافترة نضج  -4
يث حلفطرية ا األمراضب بةاصلإلتكون عرضة  ر والالثماجودة  ثرأتت عدة حتى الامتب
 شجارألاعطيش لمميز للصنف وتاللون ا اويظهر عليه خضراأل ار بفقد لونهالثما اتبد

سبب لري فيادة ازي أما. اقبل نضجه اقطهار وتسالثمالفترة يسبب صغر حجم افي هذه 
 ر.الخزن للثمالتسويق وات ار ويؤثر على عمليارية للثمالتجالعيوب ابعض 

 

 تالحمضيا أشجارتربية وتقليم  -15-13 
لرئيسي اق الساعلى طريقة تربية  اعتهامن زر لىاألولسنين افي  شجارألاتربى  

 يلي : ار ماعتبالابنظر  خذاأللمحور مع ا
لتكون  ياعل إلى توجه واحدة قاسلمشتل على المطعمة من ا شجارألابتربية  ايبد -1

 ت.ادالسنا لاستعمائمة باق
 .نالبستافي  شجارألاسبة عند غرس المنا ذرعاألر اختيايتم  -2
 امل منهاعولاعدد من  حسب االرضيبعد عن سطح  لاألوع الذرا أولفرع ار اختيايتم  -3

ية لجواوبة لرطاو األمطار( وكمية ليةإ أولخدمة )يدوية اعة وطريقة الزرات افامس
ه اتجالاسم وب 80-50 لاألو عالذراو االرضفة بين سطح المساتكون  ناويفضل 

 لجنوبي.ا
تميل  لدمويالمحلي وال البرتقارنج والناف شجارألار طبيعة نمو اعتبالايؤخذ بنظر  -4

حلي لمانكي للالاو الينشيالفاي ووافالياصرة و بوأل البرتقا إمائم ، القاللنمو 
ل لمتهدا فقيألافتميل للنمو  الياضالالكريب فروت وليمون ارين والتنجاو اتزومالساو

 لةالحاي ف أماو. لنمابية على نالجا األفرعنعمل على تشجيع  لىاألولة الحا. ففي  انوع
 لمنخفضة.ا األفرعة فنعمل على رفع مستوى نياثلا

ع افة بين ذرالمسام وتكون اتظناق بالساموزعة حول محيط  5-4 األفرعيكون عدد  -5
لحمل ارة ايتحمل غز شجارأللهدف من ذلك تكوين هيكل قوي لاسم و  25-15 آخرو

دة ازيعد على ار للضوء وبذلك يسالثمالشجرة واكبر جزء من اويسمح بتعريض 
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 األفرعتقليم  افحة. ويجري سنويالمكالجني وات ار وسهولة عمليالثمالعقد وجودة ا
ل اتز الشجرة كمالشجرة حتى ينتظم شكل ارجة عن هيكل الخالنمو والمنتظمة اغير 

 ت.انالسرطائية والما األغصان
 

ل قالكريب فروت ابر يعت فمثال األصنافو األنواعف ختالافيختلف ب اإلثمارتقليم  أما          
ن عدد يكو هنأل راثمإتقليم  إلىج افيحت الياضااللليمون ا أما للتقليمجة ات حالحمضيا أنواع

 ارتفاعل على يعم الشجرة ممامن وسط  Riderكوب الرالتي تعرف بائية الما األفرعكبير من 
 ألشجاراة نمو ف طبيعختالالتقليم يختلف با انف ات لذالنموالشجرة باحم قلب اوتز األشجار

فة الجاة وحمالمتزا األفرعجة فيجرى خف الحاتقصير حسب  أويكون تقليم خف  ان إمافهو 
ع قت بعد جمو يةألتقليم في ا، ويجرى  التهاستطالية للحد من العا فرعلألويجرى تقصير 

 تاقاألوسب ناء الشتالعقد ويعتبر فصل اوعند اإلزهار ل لتقليم خالالمحصول ويفضل تجنب ا
 ليم .للتق استجابةكهة الفا أشجارقل ات الحمضيا أشجار انب التقليم علما جراءإل
 

 لمحصولات نضج امعال -15-14 
مدة طويلة  شجارألاحيث تمكث على  اونضجه ات ببطىء نموهالحمضيار از ثماتمت 

 وراقاألقطة امتسلا أولخضرة المستديمة اء اكهة سوالفار امن ثم اقورنت بغيره ام اذإ انسبي
في  امكشهر  11-9 لح و الما لليمون اشهر 6من  شجارألاعلى  امدة نموه وحاتترحيث 

 شجارألامر على لهندي قد تستالليمون او النيشيالفال البرتقا أصناف. وبعض األنواعلبية اغ
صقة ملت ائهابق كانمإب اهأصنافز بعض اتمت التزهير حتى تجمع. كمام من بدء امن ع أكثر

د يد موعجب تحد، لذلك يأشهرعدة  إلىقد تمتد  المدة طويلة نسبي ام نضجهابعد تم شجارألاب
 ابليتهاوق اودتهلفسيولوجية بجا التهاط حارتبعلمي سليم ال ساسأعلى  اجمعه أور الثماقطف 

ر غير الثما نال Maturationلبلوغ اقبل  ات يجب عدم قطفهالحمضيار اثم ناب اللحفظ علم
 نالجني. اديد موعد للون فقط لتحاد على اعتمالايمكن  ئي والالنهالنضج ا إلىتصل  لغة الالبا

ك اوهن .عة الزراومنطقة  األصنافو األنواعف ختالات يختلف بالحمضيار اموعد جني ثم
د المواسبة ر ، نالثماللون ، حجم ا:  اسب للجني منهالمنالموعد امة لتحديد اييس عامق
رة ملثاب عمر احس ،لوزن ا إلىلعصير ا، نسبة  لكلية الحموضة الكلية ، نسبة ائبة الذالصلبة ا

  250-235 اولهيكون ط لنكي مثاللالال والبرتقالنمو ففي ا لاكتما إلى ملالكا االزهارمن 
  ايوم

 

 رالثماجني  -15-15 
 ستهالكلحة لالالة صابح قاسواألر في الثماء ار على فترة بقالثمات قطف اتؤثر عملي 

 أوية اليد بعناب إماضجة النار القطف للثمار ويجرى الثمالقطف وتجهيز اية بالعنالذلك يجب 
لثمرة ايزيد عن مستوى سطح  لمقطوفة بعنق الار الثماصة وبحيث تكون ات خاسطة مقصابو

فتخدش وتكون األرض ر على الثماتلقى  لجمع حتى الات القطف في عبواثم توضع بعد 
لعفن ات والفطرياب ابتهاصإيسبب  اتجريحه أولقطف ا أثناءر الثماخدش  نالعرضة للتلف 

لخدش وتكون ار سهلة الثما سجةأنلندى حيث تكون اوجود  أثناءلجني اويفضل عدم  وتتلف .
لتعريق ا أولتذبيل اعملية  إجراءولذلك يستحسن  الرطوبة فيسهل خدشهار مشبعة بالثما ايخال

Sweating اهارتفاعيزيد  ت الادر في طبقالجا أولحصير ار على الثماوذلك بترك  اعليه 
فتتحمل  قليال اظليل مهوى حتى تنكمش قشرته كانعة في ماس 13-12سم لمدة  60عن 

ر الثماف اكتشالفرصة لتسهيل ا إعطاءل وكذلك اولتدالنقل والتعبئة وات اعملي اسجتهأن
ر وذلك الثمالمستحسن تدريج اومن  افرزه لسهلالفطرية فيكون من ا األمراضببة المصا
تصلح للتسويق وبعد ذلك تقسم  هرة الاعيوب ظ التي بهاء والخضرالمشوهة وار الثما دابعأب
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لدرجة الثة )الثارة( والمختالدرجة اة )ثانيلازة( والممتالدرجة ا) لىاألوت اث درجثال إلىر الثما
  دية( .اعتياال
 

ن ثم % وم20ة عن نياثلا% وفي 10عن  لىاألورية في التجالعيوب ايسمح بتعدي  وال
 تسوق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ت مثمرةاشجرة حمضي   6-15 شكل                            
 

 لمية :العاقية والعرا األصنافو أنواعالبرتقال:
 ل :البرتقا

ل البرتقا جاتإنحيث يشكل  األنواعرنة ببقية امق لىاألولدرجة ال بالبرتقا أهمية تيأت 
ر من اثملاز وخلو الممتالطعم ات وذلك بسبب المي للحمضيالعا اإلنتاج% من 70بحدود 

 ل هي :البرتقاميع من امج أربعةحظة لية ويمكن مالالعالحموضة ارة والمرا
 ديالعال البرتقا -1

لمرتبة اب تيأوتت الحمضيا جاتإن% من 44لي المجموعة حواهذه  أصنافتشكل  
ل . امة للبرتقالعات الصفا ارهالمختلفة حيث تتمثل في ثمال البرتقاميع امن حيث مج لىاألو

 لمجموعة :اهذه  اصناف اشهرومن 
 لمحليال البرتقا

دة اقية ، يزرع عالعراتين البسائع في اصنف ش
لنخيل منذ فترة طويلة . قد يكون ا أشجارتحت 

 اتهاصف ان اال منه واحدة لةسالمن  أكثرلك اهن
ت نوعية جيدة تنضج ار ذالثماربة ، اتكون متق

متوسطة  إلىلموسم وتكون صغيرة اوسط 
   لمحليال البرتقاثمرة    7-15 شكل           صة فيالحموضة خالحجم تحتوي على بعض ا

 
رنة اقليلة مق ةياإلنتاج نا البذور كمالعديد من ار على الثمالنضج. تحتوي احل اية مرابد 
 ل.لشكاي ف احه كماونج قلمهألت اقية نظرالعراتين البساعته في المية. ينصح بزرالعا األصنافب

 
 يوافاليا أوموطي الشال البرتقا

حيث  نا، فلسطين ولبن اصة في سورياوخ سطاألولشرق ائع في منطقة اصنف ش 
 لموسمار وسط الثمالجيدة. تنضج النوعية الي والعا جاتنلإلسبة المنالجوية الرطوبة اتتوفر 

ر تخلو من الثماد ازة ، وتكار عصيرية ذو نكهة ممتالثماكبير.  إلىمتوسط  اويكون حجمه
طق المنالية في اع يةاإلنتاجلحة للتصدير. ار صاثم ايجعله القشرة سميكة وقوية ممالبذور. ا
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ية والصحراطق المنار تنخفض في الجيدة للثمالنوعية ابشكل كبير و اإلنتاج ان اال لرطبةا
 فة.الجا

 
 النشيال صنف فالبرتقا

 األصناف أهميعتبر من  
لم ، تستخدم معظم العارية في التجا

لعصير . تنضج اج استخرره الاثم
لموسم ويكون موسم ا أواخرره اثم

 يلولأ –ط ا)شب اجد أخرمتتسويقه 
لتزهير(. وبذلك الية لسنة التاللسنة 

على  رالثماو االزهارهدة ايمكن مش
كبيرة  إلىر متوسطة الثما.  شجارألا
لبذور الية من التقشير خالحجم صعبة ا

لية اع يةاإلنتاجولنمو غزير ا.  اتقريب
تين البساعته في ا، ينصح بزر

لظروف التكيفه لمختلف  اقية نظرالعرا
   الينشيال صنف فالبرتقار اثم   8-15 شكل                                         خية.المنا

     
 
 صرة  بوأل البرتقا -2 

صرة  بوأل البرتقا تيأي 
دي العال البرتقاة بعد نياثلالمرتبة اب

لتقشير لذلك اره سهلة احيث تكون ثم
صرة  بوأل البرتقار اتستعمل ثم

زجة حيث تكون عديمة ار طاكثم
لفصوص عن البذور ويمكن فصل ا

 إلى فةاضإلبعض بسهولة ا ابعضه
ر الثماز ار. تمتازة للثمالممتالنكهة ا
لثمرة اية الصرة في نهابوجود  ايضأ
رة الصرة عباق. والسالبعيدة عن ا

وية صغيرة ناثمرة ث أوعن ثميرة 
   صرة بوأل البرتقار اثم   9-15 شكل                 لكبيرة . الثمرة اية امطمورة في نه

 
 ان االليلة ،ق يةاإلنتاجية قليل لذلك تكون والصحراصرة للظروف  بوأل البرتقادرجة تكيف 

 صرة. بوأل البرتقا أصناف أهمشنطوني من الوالصنف ازة ويعتبر ار تكون ممتالثمانوعية 
 
 لدمويال البرتقا -3

للون القشرة على العصيرية وا األكياسء احتوار بالثمالنوع من ا ار هذاز ثماتمت 
و روكاورو وتم األصناف تعدوين . ناثوسينالاعلى صبغة  اءهاحتوالوردي بسبب ا أو األحمر

ة نسب ان إال لموسمالشكل وتنضج وسط ار بيضوية الثمالنوع حيث تكون ا اهذ أشهر أصناف
                                         مرتفعة. ار فيهالثماسقوط 
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 األكياس العصيرية حمراء اللون    البرتقال الدموي،   10-15 شكل 

 
 :لسكريال البرتقا

قليلة . ومن  يتهأهم ان االلحموضة ،ار من الثمال بخلو البرتقالنوع من ا ايتميز هذ 
 لبلدي.السكري ال البرتقا مثلتهأ

 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 

   لسكريال البرتقار اثم  11-15 شكل       
 
 :لنكيلالا

لنكي بسهولة فصل لالار اتتميز ثم 
لطبقة اء اختفللب وذلك الالقشرة عن ا
لثمرة. كذلك اء من قشرة البيضالشحمية ا

. الفصوص عن بعضهاتتميز بسهولة فصل 
لطعم اب والجذاللون اب ايضأر الثماتتميز 

                      ز الممتا
 

 لنكي  لالار اثم   12-15 شكل                                                             
. لشحناي ولجناعملية  أثناءلجروح بسهولة التي تكون عرضة للخدوش والرقيقة القشرة او

 : أمثلتهاومن  يةاإلنتاجمن حيث  األهمدي العالنكي لالا أصناف تعد
 
 لمحليالنكي لالا -1

قية العراتين البسالمحلي في النكي لالاينتشر  
ره سهلة ا. ثم سطاألولشرق افي منطقة  ايضأو
لبذور عديدة اة. خرات نكهة عصيرية فالتقشير ذا
ط ، ينصح اشهر شب إلى لأوون ناكلنضج في او

 ره.اوجودة ثم قلمهألت اق نظرالعراعته في ابزر
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  لمحليالنكي لالار اثم   13-15 شكل         
 
 
 ينالنكي صنف كليمنتلالا -2

ون ناكره بصورة مبكرة في اتنضج ثم 
 إلىر صغيرة الثماجيدة .  يةاإلنتاج تعدو لاألو

لبذور. اعدد  الحجم يختلف فيهامتوسطة 
لية امة عوات مقالحجم ذامتوسطة  شجارألا

عة الزرالح لطريقة اللبرودة لذلك يكون ص
 ناوجد بقية. لقد العرالظروف المكشوفة تحت ا
لذلك  يةاإلنتاجدة الخلطي يعمل على زيالتلقيح ا

ت الحمضيامن  األخرى األنواععة ايفضل زر
 ايلصنف مع وضع خالا اهذ أشجارلقرب من اب
   ينالنكي كليمنتلالار اثم   14-15 شكل           .نالبستالنحل في ا

 
 
 سينالنكي صنف دلالا -3

،  األحمرللون ا إلىره تميل اثم
لبرودة بدرجة ام والحجم تقاه كبيرة أشجار

 نالرغم من اغزير ب اإلنتاجمتوسطة. 
ر الثمامة. والمعاهرة از بظاتمت شجارألا

لبذور. ينصح العديد من اتحتوي على 
 قية.العرالظروف اعته تحت ابزر

 
 

   سينالنكي صنف دال   15-15 شكل                                                           
 
 لكريب فروتا

لظروف ا تعدر لذلك الثمالية لتنضج العارة الحرا لىالكريب فروت ا أشجارج اتحت 
زرعت  اذإ لىحأقيد وتصبح اره تحمل على شكل عناعته. ثمائمة لزرق مالالعراخية في المنا

 لكريب قبلار اتؤكل ثم ام البا. وغأطوللفترة  شجارألارة وتركت على الحاطق المنافي 
. ات فيهايلسكرايز ر وقلة تركالثمالكبر حجم  الوزن نظرالرغبة في تقليل الة افي ح والفطور ا

 ق هي:العرافي  اعتهالتي يمكن زرالمية والعالكريب فروت ا اصناف  اشهرومن 
 لبذورالعديم ارش الصنف ما -1

لنكهة امعدومة .  أولبذور قليلة اتح ، اصفر فا الحجم لونهار كبيرة الثماو بيضاللب ا 
 لشحن.الخزن وار تتحمل الثماجيدة و يةاإلنتاجر عصيرية ، الثماجيدة و

 األحمرلخد اذو  أوش لصنف ريدبالا -2
حمر ، وكذلك ا إلىللب وردي ارش حيث يكون لون الصنف ماثية من انتج كطفرة ور 

 ذور.لبامن  ادج ر على عدد قليلالثما. تحتوي  ايضأ األحمرللون التي تحتوي على القشرة ا
 : ناكلصنف دنا -3

ء عند القشرة صفراصفر واللب الحجم ، اة كبيرة خرات نكهة فاره ذاصنف بذري ثم 
 م.التالنضج ا

 لحلوامض والحالليمون ا
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 لمحليامض الحالليمون ا -1
 االزهار إلىمض الحالليمون ا أشجارتميل  

لجوية الرطوبة اصة عند توفر السنة خار امد على
سة للبرودة. ويعتبر اتكون حس اهإن اسبة ، كمالمنا
ق العرافي  المحلي مرغوب جدامض الحالليمون ا

عصيره  نر وذلك الالثمالرغم من صغر حجم اعلى 
لمية. العا األصنافبرنة الحموضة مقاز بقلة ايمت

ر في الثمالقشرة رقيقة ، تنضج ار عصيرية والثما
للون ،  ويمتد اء اخضر لاتز الوتشرين وهي  يلولأ

لمية العا األصناف. ومن راذآلجني لحد شهر اموسم 
 لمحليالصنف اق مع العرافي  اعتهالتي ينصح بزرا

  مضالحالليمون ار اثم   16-15 شكل      
 
لنضج عصيرية اللون عند اء ار صفرالثماوصنف لزبون حيث تكون  اصنف يوريك 
 لواألشرين لفترة من تال لنضج خالالية واع األصنافلهذه  يةاإلنتاجلحموضة شديدة ، او

 .راذآية اولغ
 لحلوالليمون ا -2

حية النالحلو مهم من الليمون ايعتبر  
فقط ،  سطاألولشرق امنطقة  نارية في بلدالتجا

ء على اطونالا إلىتميل  اهأنبه أشجار قارأوتتميز 
وبذلك  بيضا يكون االزهارلون  نا اكم انفسه

لذي امض الحا لليمونا ازهارعن  ايمكن تفريقه
للون. ابنفسجية  رهازهإولحديثة اته اتكون نمو

 ،  كاشواأللحجم وكذلك اكبيرة  شجارألا
   لحلوالليمون ار اثم  17-15 شكل 

 
للب احموضة ، ولالي من الخاللب التي تكون ملتصقة بالقشرة الملمس رقيقة اعمة ار نالثماو

قي العرا لصنفاللب. المحيطة با األنسجةصة ارة وخالمراللون يشوبه بعض ا بيضاعصيري 
 غزير. اإلنتاجولنوعية اره جيدة اوتكون ثم األصناف أفضليعتبر من 

 تالحمضيا تافآو ضامرأ

 تالحمضيات افاو ضامرأ -15-17 
لطعم ، اونوع  األصلذلك يتوقف على  نااألمراض إال لعديد من ات الحمضياتصيب  

رق يد ، وطلتسما، و اتهالري ، وكمياه ا، ومي رضياألء المالتربة ومستوى اخ ، والمنا
 : األمراضهذه  أهمعة ومن الزرا

 
 تالحمضياف قمة امرض جف-1
 ضه:اعرأ

 : امنه مل كثيرةالمرض نتيجة عدة عوا ا، ويتسبب هذ األوراققط الفروع ، وتساف اجف
قص ت ، ونارلحشاببعض  بةاصاإلوية ، نالثعبا نالديدافيروسية ، و ىأخروبكتيرية  ضامرأ

توجد  اللشمس والفروع ولفحة اتصمغ  أوس النحالحديد وا، ك ثريةاألصر العنافي بعض 
 جوسيلة معينة للعال

   
  بةاصلإللحقيقي السبب ابدون تحديد 
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لشجرة اج فة وعالالجا األغصان إزالةبوينصح 
 لسبب.  ابعد معرفة 

 
 
 
 
 

 بةات مصاشجرة حمضي   18-15 شكل 
 قمةلاف اجف بمرض                                                         

 
 الحمضياتلقمة في اف امرض جف-2
 : فاطراألمرض ذبول -3

 أولتربة اضعف  أو األسمدة فةاضإفي  لاإلهمات نتيجة الحمضيا أشجاريصيب  
 لبنياللون ا إلىتح يتحول اخضر فا ابقع لونه األوراقلسيئة ، وتظهر على الجو الظروف 

 لضعيفة.ا األفرعب بةاصاإلوتسقط مع تقدم 
 لضعيفة.ا األفرع زالةإللتقليم الري والتسميد وات ام بعملياهتمالاج بلعالاويكون  

 
 Gummosisلتصمغ  امرض -4

ق اوجود جروح بس أولفطرية ا األمراضبلشجرة ا بةاصإللمرض نتيجة ا ايتسبب هذ 
 : تياأل عاتبإبج لعالالمسبب ويمكن ال الصمغ يزول بزوا زافرإ نا، و اهأغصانولشجرة ا

 لشجرة.ابسة من اليا األجزاءقص  -1
 ت.بس نادفنادة مطهرة مثل سابم ناكلماد ثم يدهن ابة بسكين حالمصا األجزاءقشط  -2
 .شجارألالري لجذوع اه امسة ميعدم مال -3
 عية.ارلزالخدمة ات ام بعمليالقيا أثناء شجارألاعدة اجروح في ق إحداثتجنب  -4
 .يدوميل ، وسيثتين ، وبريفكورالشجرة مثل راخل حوض اخلط مبيد فطري د -5

 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

   لتصمغابة بمرض ات مصاحمضي أشجار   19-15 شكل        
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 لشجرةاء لجذع المامسة لمال ادياق ، تفالساعمل ردم حول    20-15 شكل 

 
 : اتودالنيما-5
 شجارأللرفيعة المغذية الجذور اجم اته   

 ت.الحمضيا
 ض:اعراأل

ت على اخاتفنا أوظهور عقد كروية ،  -
 لجذور.ا

ة ناسطوالالقلف بسهولة عن ال افصنا -
 خلية.الدا

 رة.والمتجا شجارألالتدهور في اظهور  -
 بةات مصاجذور حمضي  21-15 شكل                                

   اتودالنيماب                                                                               
 يةالوقا

 بة.ات غير مصعة شتالازر -
     تيديالفاة مثل ئياكيميدة التربة بماملة اومع ابة بجذورهالمصا شجارألاقلع 

    
 لموبوءةا االرضلمستعملة في اعية الزرا تادواألتعقيم  -
 مة.وامق أصنافلبحث عن الة وامح -

 
 Sun Burnلشمس : اضربة -6

لشديدة الشمس ارة ار لحرالثماعن تعرض  اتنش
 لري .ام اتظناوعدم 

 ض:اعراأل
ء على قشرة افة صفراظهور بقع ج -1

 لشمس.ا شعةألجهة الموالثمرة ا
 لثمرة.ارة استدا لاكتماعدم  -2
 .شجارألاتشقق قلف  -3

 
 

     بةات مصاثمرة حمضي   22-15 شكل                 
 لشمس  ا  بضربة                               

 
 فحةالمكا

قدر ب ارة نفسهلشجا قارأوبر مظللة الثما، لكي تكون  ائرالتقليم جايكون  ال نايجب  -1
 .كانماإل

           لشمس.ا شعةأ، ليحجب عنه  لصوديومامخفف من هيدروكسيد لقلف بمحلول ارش 
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 ت منتظمة.الري فيكون على فتراية بالعنا -2

 
 تالحمضيا تافأ

       : ات عديدة منهات حشرالحمضيا أشجارجم اته 
 

         ء :الحمرالقشرية الحشرة ا-1
 

 إلىلعلوي ، وقد تنتقل السطح اصة على ا، خ األوراقلحشرة على اتظهر هذه  
 ر.الثماو األوراقتية من النبارة العصاص امتصالحديثة وتقوم بات النموا
 فحةالمكا

ت بين افالمساة اعابة وبمرالمصا األجزاءلسليمة وبتقليم ات لشتالاعة افح بزراتك 
-10ت كل اث مرثال أولرش مرتين ار ازينون ، ويجب تكرالديا أوثيون لمالالرش باو شجارألا

 . ايوم 15
 
 
 
 
 
 
 

 لحشرةابة باصاإل   23-15 شكل 
 ءالحمرالقشرية ا                                                                          

 ت :الحمضياروس اكا-2
ر قبل فترة الثماعلى  اإلصابة لنكي ،  وتظهرلالال والبرتقالحلو والليمون ايصيب  

روسية اكالات المبيدافح باوتك ر.الثماو األوراقتية من النبارة العصالنضج ، حيث تمتص ا
 ميت.وا –لثيون الكا –لكلثين المتخصصة كا
 تالحمضياروس اكا

 ت :الحمضياق اروادودة 
 اردونيالجالدبتركس وات كثيرة مثل امبيد لاستعمافح باوتك تالنبا قارأوت اليرقاتقرض 

 لخ.اكرون ... النوفالنوكس واكتليك والاو
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 قارأو  24-15كلش
 روس  اكاالب بةامص

 
 
 ت :الحمضيا قارأو قافأنت اعناحشرة ص-4

ت المبيدا ىإحد لاستعمافح باتية . وتكالنبارة العصاوتمتص  األوراقفي  اقافأنتحدث  
 يمكرون.الداكرون والنوفاوثيو ، نالاتين ، ايكازية مثل الجها

 
 
 
 
 

 تالحمضيا قارأو قافأنت اعناص   25-15 شكل               
 : األسودت الحمضياَمْن -5

يجب وت الفطريا اتية ، وتفرز ندوة عسلية تنمو عليهالنبارة العصاص امتصات بالحشراتقوم 
 زينون.الديا أوثيون لمالاسبة مثل المنات المبيداب ال ظهورهاح افحتهامك
 
 
 
 
 
 
 
   األسودت الحمضيابة بمن امص قارأو   26-15 شكل               
 
 لدقيقي :البق ا-6

 األفرعو األوراق، ويظهر على سطح  اصيف بةاصاإلد ام وتزدالعار اجد على مدايتو 
 ر ونقصالثمات ويؤثر على حجم النبارة اء وهو يمتص عصاة بيضوالصغيرة على شكل غشا

لرش او، التخلص منها وت الحشرافح بجمع ا، يك اوسقوطه األوراقنتيجة ذبول  اعدده
 زينون.الدياسيد ، السوبر اثيون ، لمالابمبيدات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لدقيقيالبق ا  27-15 شكل                                         
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 مس عشراخلالفصل ا سئلةأ
 
 

 ت.الحمضيار ائية لثمالغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية ذكرا -1
 ت.احمضيلا شجارأللثمري الخضري والنمو اخ على طبيعة المنابين كيف يؤثر  -2
 ت.الحمضيا إكثارطرق  ذكرا -3
 .زايجإب اشرحهات ثم الحمضيافي  لمستخدمةا االصولعدد  -4
 ت.الحمضيا شجارألر الثمابين طبيعة حمل  -5
 ت.الحمضيالزهرية في اعم البرالمؤثرة على تطور امل العواعدد  -6
 ت.الحمضيافي  رالثماو االزهارقط ات تسابين موج -7
 لعلمية .ا سساألت وفق الحمضيا شجارألمج ري اصمم برن -8
 ت.الحمضيابين طريقة تربية  -9

 ت.الحمضيابعة له من التات المجموعاو Citrusللجنس  اوصف قدم -10
 ت.الحمضيا أشجارلتي تصيب ات الحشراو اإلمراض ذكرا -11
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 لعملياب نالجا

 .سة الدرا ناكيبة من ممزرعة قر يةأفي  ت الحمضياتين اة بسرازي -1
 ج.لنضاو احل نموهار ومرالثمالتلقيح وعقد او ملالكا االزهارع على طالالا -2
 لجني.ات اركة في عمليالمشا -3
ته ورسم ذلك امكون نات وبيالحمضيار اعمل مقطع طولي وعرضي في ثم -4

 .ئهاجزأعلى  شيرألتاولمقطع ا
 ت.الحمضيالبذور من البذرية وعديمة ا األصنافع على طالالا -5
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   oliveالزيتون  

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 يوضح األهمية االقتصادية والغذائية لثمار الزيتون. .1
 في بالدنا.يفسر اسباب انخفاض زراعة وأنتاج الزيتون  .2
 يميز بين طرق أكثار الزيتون مع توضيح االهمية التطبيقية لكل طريقة. .3

 

 oliveلزيتون ا

    Olea  europaeaلعلمي    اسم الا
    Oleaceaeالعائلة              

     لخضرة معمرة .ائمة الزيتون شجرة دا   

لصمود في ظروف بيئية القدرة على ا اله

ف وقلة خصوبة  اسبة من جفاغير من

  اومعدل نموه لزيتون  تعمر طويالا.وشجرة 

 إلىلزيتون يعود ا صلأ نابطي . يعتقد ب

لمتوسط وتعد ا األبيضلبحر امنطقة  شرق 

لزيتون حيث الشجرة ا لاألولموطن ا اسوري

لمغرب ا إلىم الشاد لزيتون من بالاتقل نا

ل البرتغاو  ايناسبا  إلىلعربي ومنه ا

   شجرة زيتون مسنة1 -16شكل                                             .  اوجنوب فرنس

 -ئية:الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -16-1 

     
   لزيتاج استخرر الا، وثم شجارألار زيتون على اثم  2-16شكل                       

 سادس عشرلالفصل ا
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عمل لذي يستايت لزائية كبيرة فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الزيتون قيمة غذار الثم     

ت البروتيناو تاربوهيدرالكاعلى  ايضأية وتحوي نالحيوالدهون امن  بدالاإلنسان ء افي غذ

ت ي الصناعافضال عن استعمالها ف ايضأت طبية الاستعمالزيتون ار اولثم .تامينالفيتاو

 .الغذائية

 سبة :المنالبيئية الظروف ا  -16-2

رة الحرارجة دوتتحمل  ارة صيفالحاطق المنالزيتون تنمو في ا أشجارخية :المنامل العوا-1

ة لمنخفضا رةالحرات الدرج الزيتون في مدى تحملها أصنافء . تختلف الشتالمنخفضة في ا

 إن ذإء الشتافصل  أثناء ادياقتصا رد لكي تعطي محصوالاجو ب إلىج الزيتون تحتا أشجار.و

 ر .الثماواألزهار تكون قليلة  اولكنه اجيد اتنمو نمو أن إلى افئ يدفعهالداء الشتا

 20و 15 لزيتون بين اعة اطق زرارة في منالحرالسنوي لدرجة المتوسط اح وايتر    

 ال  أن ويجب شجارألدون حدوث ضرر ل سيليزية 40لقصوى ارة الحراوقد ترتفع  سيليزية

 المرتفعة كونهالرطوبة الزيتون با أشجار ثرأوتت سيليزية 7-لصغرى عن ارة الحراتقل  درجة 

 أشجارة عايجب تجنب زر الضوء لذا إلىج الزيتون تحتا أشجارت والفطرياتزيد من نمو 

 ىأخر أشجارلزيتون تحت ظل ا

 سبة:المنالتربة ا -16-3

لرملية الصخرية وا ضياراأللترب مثل امختلفة من  أنواعفي تنمو أشجار الزيتون     

تحمل لرملية ويافة والجالجيدة الترب المحصول يرتبط ويجود في ا أنإال لطينية الكلسية واو

 . خرىاأل شجارألارنة بالصوديوم مقامثل كلوريد  حمالاأللية من الزيتون نسبة عا

 -ثر :التكا -16-4

 -:الزيتون بطرق عديدة منها أشجار إكثاريمكن 

  ضاغرأفي   وكذلك التطعيم  عليهالغرض األصول  جاتنإللطريقة اوتستعمل هذه : لبذورا-1

 لتحسين التربية وا

ضج عمرة انلعقل من خشب الزيتون حيث تؤخذ اثر الرئيسة في تكالطريقة اوهي  لعقل :ا-2

مض احنية مثل لهرمواد الموالعقل بامل اتل وقد تعالمشافي  راذآسنة وتزرع في  شهر   1-2

بعد  ايضأل  تستعم اهإنفلغضة العقل ا أمالتجذير . التشجيع (  IBA) سدأبيوتيرك  دولأن

شهر  لذلك خال ويكون لرشابلري استيكية تحت لبالالبيوت اخل المجذرة داد المواب املتهامع

 .    بأووتموز  ناحزير
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 سع اق والزيتون على نطالتكثير اوتستعمل  -ت :انالسرطا-3

 لقلمالعين والتطعيم بالزيتون بايمكن تكثير   -لتطعيم :ا-4

 -:األرض داعدإوعة الزرا -16-5

 أوت ابعمر إلى اثم تقسيمه اوتسويته اعة عن طريق حرثهاللزراألرض  داعدإيتم      

عية ازرلات العمليا إجراءلتي تيسر اسبة  المنالطرق التصميم وترك ات حسب مستطيال

لتربية  اطريقة لمزروع  والصنف ار حسب امتا9  -6من  دابعأبلغرس ا كنأمالمختلفة  وتحدد ا

ق اجعل سل لغرسال لوحة  مط  .تستعامتر، ويتم ذلك في شهر شب 5×5لجور ا دابعأوتكون  

 عة الزراد شرة بعاق ثم تروى مبالسالحفرة وتدك جيد حول اسي . تردم الشتلة في وضع را

 -لتسميد:ا -16-6

لنتروجينية ا سمدةاألبء وتسمد الشتافصل  أثناءلعضوية ا األسمدةبلزيتون ا أشجارتسمد       

 ايس .كماوم راذآلنمو على دفعتين لشهري ال موسم م لكل شجرة خالاكيلوغر   2.5-2بمعدل 

رة م للشجاغر بمعدل كيلو راذآفي  حدةاو دفعة لسيومالكات اسوبر فوسف سمدةأ فةاضإبينصح 

 دين.السما من كال

 لري:ا -16-7

ري  إنإال  يلراه افة وتتحمل ملوحة ميالجاخية المنالظروف الزيتون تتحمل ا أشجار     

لري ا لتنقيط من طرقالري بالمحصول وطريقة ات منتظمة يزيد من اعلى فتر شجارألا

ير لتزهاقبل  هاكبر كمية ميأ إلىلزيتون ا أشجارج الزيتون وتحتا أشجارعة اسبة لزرالمنا

ت اعمليكون ترة حيث الحرا تادرج عارتفالسريع وكذلك في فترة ار الثماوحتى مرحلة نمو 

 لنتح مرتفعة .ار ولتبخا

 -:شجارألالتقليم وتربية ا -16-8

ئيسة رق ايتكون من س الشجرة قوياجعل هيكل  إلىلزيتون بطريقة تؤدي اتربى شجرة  

ميز هذه وية تتناث أفرعتحمل  اوهي بدوره أفرع( 4-3) اسم يخرج منه 50لي احو اطوله

 اكملمحصول ,امع جلمبكر، وسهولة ا  اإلثمارولقوية ،اح الريا مأما شجارألا ت اثبلطريقة با

 .لشجرة ا عارتفا لحد منلت انالسرطالميتة وابكة والمتشاو لميتةافة والجا األفرع إزالةيجب 

 -لتلقيح:اواإلزهار  -16-9

لتي تكونت في ا األفرعوعلى  األوراق آباطلزيتون يكون في ا أشجارفي األزهار حمل     

 شجارألايس وتحمل اشهر م ئلأوا إلى نال شهر نيسخالاإلزهار بق ويكون السالنمو اموسم 

لبيئية ولكون الظروف او األصنافف ختالاب النسبة بينهامذكرة  تختلف  ارازهأوخنثى أزهار 
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لنحل المزرعة وتربية امن صنف في أكثر عة ازر اسبايكون من الذ الخلطي مفيدالتلقيح ا

مة والمعاهرة اظ إلىلتي تتعرض ا شجارألالزيتون من ا أشجارلتلقيح وادة اعدة على زياللمس

  .سبالمنالتسميد ار والثماعملية خف  إجراءيستوجب  امم

 -ر :الثماجمع  

   
   الزيتون يدويار اجني ثم   3-16 شكل           

 نتاجاإلطق اومن األصنافحسب  لاألوون ناكحتى شهر  بأ شهرل ر خالالثمايكون نضج 

 لمطلوب .النضج اودرجة 

يقة لطراهذه و ار يدويالثمايستدعي جمع  ال طبيعية ممافصناتكون طبقة  لزيتون الار اوثم

ل جامن  لينثالادة اد محررة لمابمو شجارألايكي ترش ناكلميالجمع ا إجراءمكلفة ولغرض 

 مد على هزلتي تعتالجمع ا تاآلال ماستخدايسهل  ال ممافصنالاتكون طبقة  إلىلتشجيع ا

 .شجارألا

  -لزيتون :ا أصناف -16-10

 -لمحلية :ا األصناف -1

 : ى فظة نينواصة محاق وخالعرال اعته في شماصنف تنتشر زر-صنف بعشيقة

لنمو الشجرة قوية متوسطة المزروعة وا األصناف% من 90لي اويشكل حو

 . تافاآللكثير من ام والعطش وتقالبيئية تتحمل اللظروف  قلمةأمت

  قةة بعد صنف بعشينياثلالدرجة اب تيأيي واخست ايضأيسمى  شرسيأصنف 

 ألفرعابمرض تيبس  بتهاصإب عليه ايع يل لكنلر وهو صنف يصلح للتخاتشنالاب

 .تيسيليوم لفيرافطر  افطرية يسببه إصابةهي و

كبيرة ره افظة دهوك ثمافظة نينوى ومحالصنف في محا اينتشر هذ -:ناكده -

م والبيئية وتقاللظروف  قلمةأمتلشجرة قوية التخليل , الة يستخدم للزيت وواومتط

 . تاباصاإلولعطش ا
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ح اجنثبت  اعدمب جنبيةاألولعربية ا األصنافلعديد من ا لادخإتم  -لعربية :ا األصناف -2

 -: األصنافومن هذه  العديد منهاعة ازر

 

 لزيت اج استخرصله من تونس يصلح الاو -لي:شمال 

 ليلة, مته قواجيد ومع قلمهأتلسورية ا األصناف جودأمن  وهو -ي:نالصورا

 لزيت اج استخرايصلح للتخليل و

 ئحة عطرية ا,زيته جيد ذو ر اينتشر في سوري -لخضيري:ا 

  -: جنبيةاأل األصنافومن 

 ية.ناسبالا األصنافمن  ادي,وهمامنزنيللو,كروس 

 لية.ايطالا األصنافمن  اتينو,وهما,كوراتريناك اتناس 
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 دس عشرالسا لفصلا سئلةأ

 

 ؟الزيتون تكلم عنها جاتإنوعة اطق زراهي من ام -1

 لشرح؟الزيتون مع ا إكثارعدد طرق  -2

 ته؟عالتوسع في زرا يةكانمإهي  اق,ومالعرالزيتون في ا أشجار أهمية ام -3

 لزيتون؟افي  التغلب عليهامة وكيف يمكن والمعاهرة اهي ظ ام -4

 لزيتون؟الخف في اكيف تجري عملية  -5

 .قالعرالمهمة في الزيتون ا أصنافبعض  ذكرا -6

 .لزيتونالمحصول في اكتب عن عملية جني ا -7
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 لموزا                             
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 

 .قالعراري في اق تجالموز على نطاعة اجه زرالتي توات الصعوبا أهم يعدد .1
 لموز.اإلكثار لمستخدمة الطرق ا أهمتوضيح  .2

 
                                     Bananaلموز         : ا
  Musa  spلعلمي :اسم الا
          : Musaceaeئلة العا
 

 ر اتشنالاو ياألصللموطن ا -17-1
 ائملذي يكون مالالرطب وار الحالجو از بالتي تمتا اسيأللموز هو جنوب  ياألصللموطن ا     

يكون  لتيالم العا ءاحأنجميع  إلىعته اتشرت زرنا اسيأره . من جنوب الموز وتكوين ثمالنمو 
 و تشير . للموز ياألصللموطن اهي  اسيأجنوب  أن.مع  اسيأخ جنوب المن ابهامش اخهامن
  اميلاللموز ع لواأللمنتج ازيل هي البراصة الجنوبية وخا أمريكا  نابلد أن إلى تائياحصاإل
بعض  ىإل فةاضإ. لمنتجة للموزالدول ابرز أمن  ناتعدلفلبين الهند وا ناف اسيأق افي نط إما

 . نامصر ولبن العربية وفي مقدمتهالدول ا
 

 تي:النبالوصف ا -17-2
 رة على سطحلمعمالعشبية ات اتالنبا ضخمأة ، ويعتبر من حدالوالفلقة ات اتامن نب     

 اغمدتهألتف تلتي ات النبا قارأورة عن اذبة) وهو عبالكاق السات من النبا، يتكون األرض
 ةورمكلحقيقية فهي اق السا أماق( ، السايشبه  اعمودي احول بعض لتكون نمو ابعضه

(cormو ، )رضاأللتي توجد تحت سطح ا . 
 

 ئية :الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -17-3
 كثرأبموز لمي للالعا اإلنتاجلم، ويقدر العاكهة في الفاصيل امح أهممن  حدالموز وايعتبر      
 لياج حوند تنتلهالم ، فالعامة لكثير من دول ادية هاقتصامة امليون طن  ،ويمثل دع 50من 
 نالبنوطن  لفأ 260تنتج  مصر  امليون طن . بينم 6لي ازيل حوالبرامليون طن ،و 11

 ق مثالالعراف لمستهلكة ،الدول ا إلىلموز امن  اجهاتإن نالبلداطن ، وتصدر هذه  لفأ 110
ل اوملص اثل مفريقية ا أو اوسوري نالموز من دول عربية مثل لبنات كبيرة من ايستورد كمي

 لجنوبية.ا أميركامن بعض دول  أو.
ئه على احتوا% مع  25-%14لتي تشكل نسبة ات والكربوهيدرالغنية بار الثمالموز من ا إن
 ,A,B,Cت امينافيت

 
 
 

 لسابع عشرالفصل ا
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 سبة :المنالبيئة ا -17-4
 لرطوبةارة والحرادرجة  .1

           عة لمرتفا رةالحراه سبالموز تنالموز ، فا جاتنإللمحددة امل العوالرطوبة من ارة والحرادرجة  
 رةالحرارجة دتتوفر   ادنففي باللجوية ، الرطوبة انسبة  عارتفامع  سيليزيةدرجة  10-42

ت الواجود محلموز، مع وا جاتنإلسب ايعتبر من ف ، لذلك الاق جالعراخ اسبة لكن منالمنا
 عية .افي ظروف صن جهاتنإل
 

تي لا لمزيجيهألتربة الموز هي ا جاتإنوعة ائمة لزرلمالالتربة ائمة : لمالالتربة ا .2
رضي منخفض اء ات مستوى ماوذلعضوية اد الموالية من اتحتوي على نسبة ع

    .اتودالنيمالية من اخو
 :اإلكثارطرق  -17-5 .3
 تافلخلا،   ماألت النبات عن الخلفافصل  يإلتقسيم الموز هي باإلكثار  سيةاساأللطريقة ا     
ت بعد لتي تمواو مإالت النبالتي سوف تحل محل النسبة للموز واب نياثلالجيل ات امن نب تعد

ك اهن أن اكم.لمستقبل افي  ماألت لكي تحل محل الخلفالمهم ترك بعض ا، لذلك من  ارهاثمإ
لموز ا أشجار إلكثار  tissue culture األنسجةعة اد على تقنية زراعتمالام نحو اه عاتجا

ي فبق امطلمرضية وات المسببالي من ات خاعلى نب اسطتها، وهي طريقة متطورة ونحصل بو
في  ت ثم تقسمانبمية للالنالقمة ا خذأنلنسيجية اعة الزراخذ منه . وفي الذي ا صللألته اصف

 تانتج نبيئية معقمة لكي ابيئة غذ إلىعديدة ، ينقل كل جزء  أجزاء إلىمختبر متخصص 
 لحقل . ا إلى اصغير ينقل تدريجي

 

 لحمل :اطبيعة  -17-6
ق السا)  لكورمةالذي يخرج من الزهري بسيط ، يتفتح عن عنقود زهري ، والبرعم ا     

تح ني لتتفثم ينح الزهري عموديالعنقود ا( , يرتفع األرضلموجود تحت سطح الحقيقية وا
 لمؤنثةا: األزهارمن  أنواعثة لزهري  على ثالالعنقود ا,ويحتوي األزهارميع اعليه مج

  لمذكرة .الخنثى واو
لموز تنمو ار اثم إن،   المبيض ينمو عذريا نال ايكون بذور مطلق لذي يؤكل الالموز  ا إن    

لذي الموضع ابتقوس بسيط , ويطلق على  األعلى إلى المبيض وتنمو  تدريجيامن نمو  اعذري
  20- 5  حة من الوالكف اب بعاصاأل أور الثمالكف ، ويختلف عدد الموز با بعاصأتتجمع فيه 

 لكف.ات وموضع النباحسب قوة  اصبعإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  األت النبامن  تالخلفاوظهور  لموزا تافي نب اإلثماريوضح    1-17 شكل                
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 وتتم على مرحلتين: لموز:اتربية  -17-7
 نهاأل،  ماألول ت حالخلفا داعدإولتقليل   المرغوب فيهات غير الخلفا إزالةلخف : ااوالً: 

 .ائهاعلى غذ ماألفس اتن
 ي تموتلتا، و ماألدة ( لتحل محل ات عاث خلفت ) ثالالخلفاترك بعض  يإلتربية : ا  ثانياً:

لكي  ارشه 18 إلىج الصغيرة تحتالخلفة ا. و صلأتست أنلمحصول لذلك يفضل ابعد جمع 
 . اإلثمارب أوتبد ماألمحل  خذأت
 

 لري :ا -17-8
ت كبيرة من اكمي إلىلموز اج ايحت   

 قارأو نه وبصورة منتظمة الالميا
ت  كبيرة الحجم تفقد كميالموز كبيرة ا

 أن النتح . كماه عن طريق الميامن 
للحمية رقيقة وسطحية تتضرر اجذوره 

 لتربة .اف الة جفابشدة في ح

 لتسميد:ا -17-9
لعضوية ا األسمدة إلىلموز اج ايحت   
لموز ا نت كبيرة الاة بكميئياكيميلاو

  افي فترة قصيرة مكون اسريع اينمو نمو
   لتنقيطالموز بطريقة ا أشجارري    2-17 شكل     

 
.  دفعتين لكل شجرة توزع على اليوريانصف كغم من  فةاضإ، ويمكن اكبير اخضري امجموع

 على  حدالوات اسي للنبالبوتاد السمامن  اتي ومثلهالفوسفاد السماغم من  250 فةاضإمع 
 ة.حدادفعة و

 لتعبئة :الجني وا -17-10
هري لزاقود لعنامل اد حيث تقطع بجزء من حاسطة سكين حاح بوالصبالعذوق في اتجمع      

ف في الجالموز ارض مفروشة بورق ائمة على العذوق قاسم.توضع  30لذي يبلغ طوله ا

ر الثماني جللخزن .يجب  أوللتصدير  أولمحلي السوق ا إلىلمحصول اضليل ثم ينقل  ناكم
 امدة اوع شرالمبا كستهاللحة لالالك تكون غير صر ،. وبذالثماللون صلبة اء اوهي خضر

 م .اكيلوغر 18رتونية  تزن اديق كافي صن  اتعب
 

 د:الحصالموز بعد ا جاضإن -17-11
ل ظروف ضجة تتحمالناء غير الخضرا ارهاثم ن، ال الموز قبل نضوجهار اتحصد ثم     

صيرة، قلبشري بفترة ا كستهاللال اقبل عرضه اعياصن اجهاضإنلخزن ، ويجري الشحن وا
 :ايجري بطرق منه اعيالموز صنا جاضإنو

خل افي دالمتقد بلهب صالفحم اكغم من  2-1لفحم : توضع اقد اسطة موابو اإلنضاج .1
 اعدهبب  البالموسم ، تفتح اعة حسب اس  14-6لمدة  الموز ثم غلقهاغرفة خزن 

 وال ئيةاة بدلطريقالكن هذه  سبوعين،أ أو سبوعألمدة  العملية يومياللتهوية. تكرر 
 لمطلوبة. اءة الكفاتتصف ب

 .لينيثالاز اغ أوستيلين الاز اغ ماستخداب اإلنضاج .2
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مة لمحكالموز افي غرف خزن  ثلينالا أوستيلين الاز ايتم نشر غ هعالألطريقتين ا افي كلت
لنضج هو ات اململيون( ولفترة محدودة . من عالاجزء ب 1000لمغلقة وبتركيز محددة )ا
 مميز.لا صفراألللون ار بالثماسكر وتتلون  إلىء  النشاللب ويتحول اد وزن ازديا
 

 لموز:اتخزين  -17-12
 اهوخزن اشحنه اءأثنر تتعرض الثمالخزن . فاحية  للشحن وكهة صالالفا أنواعقل الموز ا     
ئية ن ظروف بيلخزالشحن وا أثناءتوفرت  اذإال إ،اتلفه إلىفطرية عديدة تؤدي  ضامرأ  إلى
درجة  13رة ابدرجة حر سبوعأ 3-2تشحن لمدة  أنء يمكن الخضرالموز ار اسبة. فثمامن

ظروف من لاتحت نفس  ىأخر بيعاسأثة لمدة ثال ايمكن خزنه ا% , كم90ة ورطوبة يسيليز
 رة ورطوبة.ادرجة حر

 

 : األمراض -17-13
لفسيولوجية :هي تلك ا األمراض .1

لتعرض اشئة عن النات اباضطرالا
 راثمإوئمة لنمو لظروف بيئية غير مال

لرديئة الحة ، المالتربة الموز ، فا
لتعرض الري وام اتظنالصرف ، وعدم ا
لمحرقة الشمس ا شعةألشر المبا

ت اتصيب نب أنلشديدة يمكن اح الرياو
                         شديدة . راضرأبره الموز وثما
 
 

 لموز بسببا قارأو قاحترا  3-17 شكل    
  لقويةالشمس ا شعةأولتربة املوحة      

 
لمسبب ا: مرض تورد القمة الفيروسي .2

ر في معظم اتشنالاسع افيروس ، و
ت اتالنبالتخلص من الموز،يجب ارع امز

مة حشرة وابة بسرعة ، مع مقالمصا
لفيروس من اعد على نقل التي تسالمن ا
  األوراقلسليم.ا إلىب المصات النبا
للون. اء ابة تكون متيبسة وصفرالمصا

 ت.النبالشديدة تسبب موت ا بةاصاإل
 
 

 قارأولقمة على اتورد  مرض  4-17شكل                                                         
   لموزا    
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 بع عشرالسا لفصلا سئلةأ
 

لك جه ذاوتت اك صعوباوهل هنري ؟ ابشكل تج  ادنلموز في بالات انب إكثارهل يمكن  .1
 ت.الصعوباسبة للتغلب على تلك المنالحلول ا  يكأرهي في  اوم ا؟ بينه

 ؟ الموز قبل نضوجهار اتقطف ثم اذالم .2
 ة. وضح ذلك بشكل مختصر . يجينسلاعة ازرلا لموز بطريقةا إكثاريمكن  .3
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   Loquat    (   الدنيالبشملة)لنكي ا                         
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 البشملة .يوضح األهمية االقتصادية والغذائية لثمار  .1
 ا.الدنبيعدد الصعوبات التي تواجه عملية أنتاج ثمار البشملة بشكل تجاري في  .2

 
 
   Eriobotrya japonica: لعلمياسم الا
     Rosaceaeئلة:  العا
 

 ر:  اتشنالاو ياألصللموطن ا -18-1 
 لصينابير في كبشكل  اعتهاتشرت زرنالتي ا ئيةاستوالالمنطقة شبه اكه البشملة من فوا    

 أشجاردت ، وج ياألصل اموطنه إلىي نسبة ناباليا صاجاألب اناحيأحيث تسمى  نابالياو
رة القال ووسط ا، مدغشقر ، شم اكلترنالهند ، ام كجنوب العاطق مختلفة من البشملة في منا

ئيسي في رتزرع كمحصول  العربي فنجدهالوطن اق اعلى نط أماي اوالهاوجزر  األمريكية
 ت قليلة في مصر. اوبكمي افلسطين وسوري

 

 ئية:  الغذالقيمة او ديةاقتصالا األهمية -18-2
هون % د  0.04% بروتين و  0.33ت والسكريا% من 11لبشملة على ار اتحتوي ثم    

 زجالطا لألكل رالثماء ، تستخدم ارة عن ماقي فعبالبا أماد ا% رم  0.33ف واليا%   0.34و
عة اي صنف امل حيث تستخدم عندهالكالنضج امرحلة  إلىحتى تصل  شجارألاتترك على  أو
 لطبخ. افي  أوت المربيات والحلويا
 

 تي:  النبالوصف ا -18-3
 أشجارصلح كتم وهي  10 إلىتصل  اناحيأوم  8-7بين اهعارتفاح والبشملة يتراشجرة       

فة الحامسننة  لشكلاية واسميكة بيض األوراقلزكية ، ا ائحتهاور ارهازهأل الجم ازينة نظر
 تم مناق رخضا السفلي لونها الضلوع من سطحهارزة الورقة مجمدة بالقمة وصحيفة ادة اح

رزة اكون ببية تنالجالعروق احيث تغطى بزغب بني غزير و سفلاألتح من اخضر فاو األعلى
 . األفرعلبعض عند قمم ا اربة من بعضهامتق اعموم األوراقوضحة او
 

 لتلقيح:  اواإلزهار  -18-4
،  لاألوون ناكو نياثلالخريف في شهري تشرين افصل  أواخرلبشملة في ا أشجارتزهر     

 ائحة زكية تحمل طرفيات راللون ذاتحة اء فاصفرأزهار لزهرية بسيطة تتكشف عن اعم البرا
خنثى متعددة األزهار وسم  15-10 اقيد طولهابق في عنالسام العات امن نمو أفرععلى 

 إمالبشملة تكون ار اعدة ، ثمالقابل ملتحمة عند ات مبيض مكون من خمس كراذ سديةالا
 اميع عنقودية غير مندمجة مع بعضهالشكل تحمل في مجاكمثرية  أوبيضوية  أوكروية 

لنضج ام امق عند تمالغالي البرتقا أو صفراأل إلىلنضج يتحول اخضر قبل ات لون البعض وذا
مضي اسك وذو طعم حامتم إلىت لحم عصيري اسم ذ 7.5 - 2.5ح بين والثمرة يترا، طول 

 ثامن عشرلالفصل ا
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 5-1وتحتوي  الفصل عنهات عنق غير سهل الثمرة ذاو األصنافسكري حسب  إلىمقبول 
 سم.  2-1.5  اللون طولهاء بنية ابذرة ملس

 

 ئم:  لمالاخ المنا -18-5
ت احمضيلا أشجارعة التي تصلح لنمو وزراطق المنالبشملة في جميع ا أشجارتنمو     

زء من ل جرد خالالباخ المنا نام فاوبشكل ع راألنهالقريبة من احلية والساطق المنا اسيمال
 شجارألا نا البشملة كماملم يعتبر جيد لنمو   125-35بمعدل  اإلمطارقط السنة مع تسا

لشديد ا عارتفالاض واخفنالابشدة ب ثرأتت اهأنرة حيث الحرافئ وصيف معتدل اء داج لشتاتحت
 2 - بين ارة مالحراض درجة اخفنالحديثة عند ار الثماواألزهار رة حيث تموت الحرات ابدرج

ضرر  يإبدون  سيليزية  10-لغة درجة البا شجارألافي حين تتحمل  سيليزية 3- إلى سيليزية
ور لبذاموت  ىإللصقيع يؤدي ا ناف اقل من نصف نموها إلىر الثماتصل  اعندم اناحيأويذكر 

 رداخ بالمنا يكون ابذرية وعندم ضجة الار نالي تكون ثمالتالنمو وباللحم بافقط ويستمر 
يمكن لنكهة واوة ولحالار قليلة اتكوين ثم إلىذلك يؤدي  نالنضج فاب في موسم الضباوكثير 

 رة. الحرافئ وصيف معتل اء داشت إلىج البشملة تحتا نالقول ا
 

 ئمة:  لمالالتربة ا -18-6
ية لمزيجا لتربا عدتلرملية والغدقة واو الملحية منها الترب عدا أنواعلبشملة في جميع اتنمو 

 لبشملة. ا رأشجاعة الترب لزرا أنواع أفضللصرف من الجيدة العميقة اء والصفرالطينية ا

 

 لغرس:  ات افاعة ومسالزرا -18-7 
عي في الربا مالنظاويتبع  ىأخروم بين شجرة   7.5 – 3.5 ت افاعلى مس شجارألاتزرع     

م بين  3.5و أخروم بين خط  7.5فة محدودة بـالمساحيث تكون  اصة بهالخاتين البسا ءاشإن
ت لشتالا عةالزراألشهر سب نامن  ناونيس راذآلخط ويعتبر شهري اعلى نفس  ىأخروشجرة 

 يلولأري ل شهلخريفي خالالموسم اعة في الزرام بالقيايمكن  المستديم كما ناكلمافي 
 . لاألووتشرين 

 

 لتقليم:  ا -18-8  
ي من لالتاكي يقلل بل امن عمره لىاألو ربعاألت السنوال خال شجارألاية بتربية العنايجب      

ي يكل قوء هاسي لبناكلام النظا أولمحور ائد القالبشملة بطريقة المثمرة وتربى ا شجارألاتقليم 
يفة لكثالمثمرة ا شجارألا أمالعقد ادة اء لزيالهواللضوء ولشجرة ا أجزاءولتعريض  راثملإل
ن م ألفرعال احيث تز لنموالمعتدلة اكهة الفا أشجارقي امن ب أكثرتقليم  إلىج ادة تحتالنمو فعا

م العات انمو على اتحمل طرفياألزهار  ناة اعالمثمر مع مرالخشب التحديد كمية  خرألوقت 
ر قدر لتقصيا رة عن تقليم خف مع تجنب تقليمالتقليم عبايكون معظم  نابق حيث يفضل السا
 صل. الحالتقليم يكون بعد جني ا جراءإلسب وقت نا ناع والمستطا
 

 لري:  ا -18-9
حة الرار في طور لكمثرى تماح والتفاو صاجاألولخوخ الوردية كائلة العا أشجارجميع  نا     
ء الشتايف ولخرافصلي  أثناءتنمو وتزهر وتثمر  اهإنفلبشملة ا اعد اء مالشتال فصل خال

ة صاملة خاعمل ماتع نالفترة والبشملة في هذه ا أشجارئقة بري الفاية العناولذلك يجب 
يمكن خ والمناولتربة اعلى طبيعة  شجارألا اجهالتي تحتات الريالنسبة للري ويتوقف عدد اب
 . ارية سنوي  24-23لخفيفة هو ا ضياراألبت الريامتوسط عدد  نالقول ا
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 لتسميد:  ا -18-10
 اكم حدالواللدونم  3م 12بمعدل  يلولأو بأل شهري لعضوي خالاد السماب شجارألاتسمد 

ي نالقاين ل تشرت خالاث دفعة وعلى ثالحدالواغم للشجرة   300-200 لكلسات اتسمد بنتر
د اكغم من سم100  فةاضإلرملية فيفضل ا ضياراأللة افي ح أما نياثلاون ناكو لاألوون ناكو
 . حدالواسيوم للدونم البوتات اد سلفاكغم من سم 50ت والسوبر فوسفا
 
 
 

 :  اإلكثارطرق  -18-11
هذه  دتعشرة وار مبالثمامن  اجهاستخرابعد  راذآوط البذور في شهري شبالبذور: تزرع اب -1
 أويم للتطع تشتال جاتإنتستخدم بشكل رئيسي في  اهإال إن ديةاقتصالطريقة مكلفة وغير ا
في  ك مختلفةوكذل ارهاثمإو افي بلوغه ابطألبذرية ا شجارألا ناف اوعموم التركيب عليها

 ناكلماي ف اعتهات من زراسنو ربعأمن  أكثرلمطعمة حيث تثمر بعد ا شجارألاعن  اتهاصف
 لمستديم. ا

على  وأبذرية  ولصأعلى  أمالتطعيم اثر بالبشملة تتكالجيدة من ا األصناف نالتطعيم : اب -2
ط اي شهر شبفلعقل اب هإكثاروذلك لسهولة  األحيانلذي يفضل في كثير من السفرجل وا صولأ

ون يع حيث تكلربالتطعيم في ايكون  نايفضل  الربيع ولهذالبشملة في اومن ثم تطعم عليه 
ث ثال أونتين سلمطعمة بعد ا شجارألادة تثمر الخريف وعالتطعيم في امن  اعليح النجانسبة 

 ئم. الدا ناكلمافي  اعتهات من زراسنو
 
 

 ر:  الثماخف  -18-12
 اعة مع بعضهقيد مجتماتحمل في عن ارهاصل وبكون ثمالحارة البشملة بغزا أشجارتتميز    

 ادء تكوينهبلحجم عند الصغيرة ار الخف للثماعملية  إجراءلضروري الي فمن التالبعض وبا
 لبعيد. المدى الشجرة على ا جيةاتإندة اوزيلنوعية ا اتهاوذلك لتحسين صف

 

 ر:  الثمالنضج وجني ا -18-13
تى ح راذآن شهر ء مابتدالربيع التي تنضج في ار والمنتظم للثما ابحمله شجارألاتتميز     

يصل  نامكن لماومن  اكغم سنوي 30-20لغة بحدود البالشجرة اصل احيث يبلغ ح رايأ ئلأوا
 ات منهاة مميزلجيدة بعدالبشملة ار از ثمات وتمتاسنو 10 التي عمرها شجارألكغم ل 90 إلى

هو  ائمال دلذي يفضاللون والطعم والنوع واوكذلك  األصنافف ختالالذي يختلف بالحجم وا
 ايالمزا همأمن  البذور وصغر حجمهالليموني وكذلك قلة عدد ا صفراألولمحمر الي البرتقا
 . الثمرة يزيد من قيمتهائحة في الرادة ازي ناو المطلوبة كما
 

 
 :  فاصنالا -18-14

 لنمو جيد. النضج واومبكرة  ام اره مستديرة نوعالسكري : ثما -1
2- Large roundو جيد لنماكن واصفر دا الشكل لونهالحجم مستديرة اره كبيرة ا: ثم
 لطعم مقبول. المحصول غزير واو

3- Late victoriaلنمو او تحاصفر فاللون او ام الشكل نوعاره مستطيلة كمثرية ا: ثم
 متوسط. 
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4- Premiere ة ب عليه شداويع أمريكا ياألصلوموطنه  األصناف حسنأ: يعتبر من
 مية. النالقمم او األوراقف اجف الفطرية وخصوصا اإلمراضب بتهاصإ

5- Advanceن م أكثرف لصيارة في الحرالطعم ويتحمل اللب حلو الشكل واره كمثرية ا: ثم
 لمحصول غزير. ار جيدة والثماو األخرى األصنافقي اب

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 لبشملار اوثم أشجار   1-18 شكل 
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 من عشرالثالفصل ا سئلةأ
 

 ؟ر للبشملة اتشنالاطق اومن ياألصللموطن اهو  ام /1س

 لبشملة .ا شجارألتي النبالوصف اتكلم عن  /2س

 ؟لبشملة ا أشجارسبة لنمو المناخية المنالظروف اهي  ام /3س

 لبشملة .ا أشجارلتسميد في اتكلم عن  /4س

 ؟لبشملة افي اإلكثار هي طرق  ام /5س
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 Nabk tree    لسدر(  النبق)ا                     
 

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 يتعرف على األهمية الطبية والغذائية لثمار النبق. .1
 أهم االمراض والحشرات التي تصيب أشجار النبق.يوضح  .2

 
   Zizyphus spina- christiلعلمي: اسم الا
     Rhamnaceaeئلة:  العا

 

 ر:  اتشنالاو ياألصللموطن ا  1--19 
وجد في شبه ت الحبشة كماد وبال ايلهمالالصين وال افي شم النبق طبيعياتنمو شجرة      

على  اسيملتشجير والا ضاغرأللنبق ا أشجارلعربية، تزرع الجزيرة اء وشبه اجزيرة سين
ج حيث زالطا كللألر الثمالجيد وتستخدم ا اوكذلك من خشبه ادة من ظلهاستفلطرق لالابي ناج
حجم لاكبيرة  ىإللنمو متوسطة الخضرة بطيئة النبق مستديمة ا أشجارمرتفعة ،  راسعأبع اتب

من  اتقريب رامتأثة لشكل تتفرع على بعد ثالاية ناسطوادة اغير معتدلة وع اقهاس انسبي
 حتوية علىلما األفرعلموقع على ادلة امعة متبلشكل جلدية الابيضوية  أوراقها، األرض

 ر. اتشنالالتهدل وا إلىدة تميل اصغيرة ح كاشوأ
 

 لطبية:ا األهميةوئية الغذالقيمة ا2--19

 لسكراوز هو لكلوكات ويعتبر الكربوهدرالي من ات محتوى عازجة وهي ذار طالثماتؤكل     
لسيوم الكا لمعدنية مثلاصر العناوبعض  C,B,Aت امينار على فيتالثماتحتوي  ائد كمالسا
 في وراقاألخدم تست ذإلطبية فهي متعددة ات اماستخدالا أمالحديد.الفسفور واسيوم والبوتاو

،  لصدريةا األمراضج مفيد في عال األوراقلجلدية ومنقوع ا األمراضلجة اعمل عجينة لمع
 لاسهلإلد اومض نارد للديداوط
 

 ر:  الثماوعقد اإلزهار  3--19
عقد تلخريف حيث افي  لاألوء مصفرة تظهر في موسمين النبق صغيرة خضراأزهار     

ن فيكو نياثلااإلزهار موسم  إما راذآفي شهر  الرئيسي عند نضجهالمحصول ار لتعطي الثما
لحجم ار صغيرة الثمالصيف ، ا أواخرفي  األهميةقليل  اويناث لصيف لتعطي محصوالا ئلأوافي 

ضج وكل لنام امتلطعم عند النضج وحلوة ام ات طعم غير مقبول قبل تماذ البالشكل غامستديرة 
 م. القوالحجم صلبة اكبيرة  حدةاو ثمرة تحتوي على بذرة

 

 لغرس:  ات افاعة ومسالزرا 4 --19
 ضياراألي فم  5 اغرس قدره دابعأعلى  ارهالحصول على ثمالنبق بقصد ا أشجارتزرع      

ق لطراو هراألن بينالبذرية فتزرع على جا شجارألا أماء الصفرا ضياراألم في  7 أولرملية ا
 . اوخشبه ادة من ظلهاستفم لال 10عية على بعد الزرا

 تاسع عشرلالفصل ا
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 لتقليم:  ا 5--19
ية قوية موزعة بناج أفرع 4-3ب اتخنالصغيرة على النبق ا شجارأللتربية ايقتصر تقليم     
 إزالةع م األفرعسب من اق ثم ينتخب على كل فرع عدد منالسات مختلفة على اهاتجافي 

لشجرة كل قوي لء هيابكة لبنالمتشاحمة والمتزاتلك  اسيموالاألرض لقريبة من سطح ا األفرع
 أوبة المصاميتة ولا األفرع إزالةتقليم خفيف يقتصر على  إلىج الغة فتحتالبا شجارألا إما، 

 لمحصول. ات جمع الية لتقليل نفقالعا األفرعلمظللة وكذلك تقصير ا األفرع
 

 لتسميد:  ا6--19
 إما ءالشتاد عضوي/ شجرة في اكغم سم 2-1لصغيرة بمعدل النبق ا أشجارتسمد      

ل ف وخاللصياية فصل اعضوي/ شجرة في نهد اكغم سم 5-3لمثمرة فتسمد بمعدل ا شجارألا
سمد ت الخريف ، كمال فصل خالاإلزهار وذلك لكي يكون مؤثر على  يلولأو بأشهري 

أشهر ل الخت ادفع ربعأكغم / شجرة تنثر على  1لسيوم بمعدل الكات اد نترابسم شجارألا
ت اوسفف د سوبراكغم سم  150-100 فةاضإيفضل  اوتموز كم رايأو راذآو نياثلاون ناك

 . راذآل شهر خال حدالواللدونم  اسيوم سنويالبوتا تاكبريتد اكغم سم  75-100
 

 لري: ا7--19
ر لجذوار اتشنا لرطوبة حول منطقةابد من توفير ف ومع ذلك الالجفالسدر ا أشجارتتحمل     

 جارشألاروى لرملية تالترب التربة ففي الري على نوع ار جيدة . ويتوقف اللحصول على ثم
لري اتوقف ي نا. ويفضل  سبوعينألطينية فتروى كل الترب افي  إما سبوعأكل  حدةاو مرة
 منتظم. ر فيكونالثمال فترة نمو خال إمار الثماهير ويقلل عند نضج لتزال فترة خال

قع مرتين في الحديثة وبوالتر / للشجرة  30-20لتنقيط بمعدل الري بام انظ ماستخداويمكن 
-50تعطى من لمثمرة فا شجارألا إمالصيف افي  الربيع ويوميات في امر 3ًء واشت سبوعاأل

 هعالألمذكورة ات المرالتر / شجرة وبنفس عدد  70
 

 :  اإلكثارطرق  8--19
ة ي بين فترلراة اعالربيع مع مرال خالاألرض شرة في النبق مبالبذور: تزرع بذور اب -1
في دين وانسلبذور في اعة ايمكن زر ا، كم اإلنباتلبذور وحتى ابة هذه لصال انظر ىأخرو
 2- 1.5  وحاتتر وبعد فترة اكبر قطرادين اسن إلىت تنقل لشتالالخريف وبعد كبر ا أولربيع ا

 لمستديمة. ااألرض جح في ابشكل ن اعتهاعة يمكن زرالزراسنة من 
 لألكل ارهاثمدم لتي تستخاتلك  اسيملنبق والالجيدة من ا األصناف إكثارلتطعيم: يمكن اب -2
يف لخرافي و راذآل شهر لربيع خالات بذرية في لعين على شتالالتطعيم باسطة ازج بوالطا

 . يلولأل شهر خال

 ر:  الثمالنضج وجني ا 9--19
 شجارألا أتبدلنضج ام اللون عند تمابنية  إلىء ائحة صفرالرالطعم زكية النبق حلوة ار اثم    
لشجرة اح محصول والمستديم ويترا ناكلماعة في الزرالثة من الثالسنة اء من ابتدا اإلثمارفي 

 لجيدة. الخدمة اية والعنالعمر ومدى اكغم حسب   60-20ة حدالوا
 

 :  األصناف 10--19
 لبذريالصنف ا-1
 حيالتفألصنف ا-2
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 لزيتونيالصنف ا-3
 يوالبمبالصنف ا-4
 سيلمالالصنف ا-5
 

 لسدر:ا ضامرإوت احشر 11--19
 صامتصام بر وتقوالثماو األفرععلى  األبيض الحشرة بشكلهاجد الدقيقي : تتوالبق ا. 1
 وميثون.س أوكتيلك الفسفورية مثل ات المركبافح بار . تكالثمارة مسببة سقوط العصا

 
 الب مملات على اليرقالثمرة وتتغذى اخل ار حيث تضع بيضة دالثماكهة : تصيب الفابة ا. ذب2

لص من لتخاو اقطة وحرقهالسار الثمافح بجمع ا. تك اقطهار وتسالثماتلف  إلىيودي 
 دل ثون بمعالهوستادة ابم شجارألارش  أولحشرة . ار اتشنامصدر  ألنهائش الحشا

 ء .التر م 100/   3سم  150
 
 كهة. الفابة افي ذب الج كمالنبق : وتعار ابة ثما. ذب3
 
رية لحشات ابيدلمافح بالورقة وتكابين سطحي  اقافأنت اليرقاتعمل لنبق : ا قارأور ا. حف4

 كتيليك.السفن ، امثل 
 

 فهي : األمراض أهم إما
 لذبول ا ضامرأ. 1
 لجذور ا انعفأ. 2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنبق(السدر )ار اوثم أشجار  1-19 شكل                               
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 سع عشرالتالفصل ا سئلةأ

 
 ؟ر للسدر اتشنالاطق اومن ياألصللموطن اهو  ام /1س

 لسدر .ار في الثماوعقد اإلزهار تكلم عن  /2س

 لسدر .ا أشجارلتسميد في اتكلم عن  /3س

 ؟لسدر افي اإلكثار طرق  أهمهي  ام /4س

 لسدر .ا أصناف أهمعدد  /5س
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 لة(والفرالشليك)ا                       

 بعد دراسة هذا الفصل يفترض بالطالب ان يكون قادرا على أن:
 ته.ل شتالوالشليك وتدات اتانب يعدد طرق أكثار -1

 الشليك.زراعة وأنتاج معرفة طرق  -2

 يوضح أهم الصعوبات التي تواجه أنتاج الشليك في بالدنا بشكل تجاري. -3

 strawberry لة(والفرالشليك)ا

  sp  Fragaria     لعلمي :اسم الا

 Rosaceaeئلة : العا

 

   ضجةار شليك ناثم  1-20 شكل          
 

تسمى  قيةفأق اسق ينتشر عن طريق السات عشبي معمر قصير انب -لة:والفرات انب -20-1 

 لوردية.الفصيلة الشليك من الة جنس والفرات وتتبع ادامد

 لكبير .ادي اقتصالائد العات اية ذنالبستاصيل المحاوهو من 

لوردي اللون ابثم  األبيضللون العقد ثم تتلون باية اء عند بداخضر ارهالة تكون ثموالفرا

رف لطا إلى لقمي(ائي للثمرة )النهالطرف التلون من النضج حيث يكون اء عند اوتكون حمر

 عدي .القا

صر وم اتركيولمكسيك او نابالياو األمريكيةلمتحدة ات ايلوالالة في والفراعة اتنتشر زر

  الجنوبية وبولندا اوكوري

 

 العشرونلفصل ا
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  -ئية :الغذالقيمة ا -20-2

معظم ت وامينالفيتا ايضأسيوم وغني البوتالحديد والمعدنية مثل اد المواكهة غنية بالة فوالفرا

ة من سبة جيدنلة على والفراتحتوي  الة هي بصورة فركتوز كموالفرالموجودة في ات السكريا

 .ئيةالغذات اعالصنازجة وتستخدم في الة طوالفرا كلأت مينيةالا األحماض

 حمالاألن ملية الخالصرف الجيدة التربة الة في والفراعة ايمكن زر -سبة:المنالتربة ا

لترب ا جودأي لمزيجية هالرملية وااألرض ولتربة ات اتود وفطريالنيمالمعمرة وااألدغال و

   7.5عن  افيه PHـ لايزيد  لتي الالترب الة في والفراتجود  اوعموم

 -عة:الزراطرق  - 20-3

 

 

  طباصستيكي على ملبالالبيت اخل الشليك داعة ازر  2-20 شكل                   
  
كية ستيلبالا لبيوتاستيكية حيث تجهز لبالالبيوت اخل اق دالعرالة في والفرات ايزرع نب 

( 7-5متر ) 9لذي عرضه استيكي لبالالبيت اخل اطب دالمصالعضوية وتعمل ا األسمدةوتنشر 

ء الغطايوضع  عيب( والالمشاطب )المصالتنقيط فوق ا بيبأناطب في كل بيت وتنشر امص

 لية في طورالعارة الحرالة من والفراسية اوذلك لحس سبوعينأبعة الزرابعد  إلى األسود

 عةالزراى عند عالبليت( ويرام مثل )اعة بمبيد فطري عالزرات قبل ادرالبات ,تغطس ادرالبا

 ةلوالفراعة اوزر اب عليهالترا لةاهإولحفرة افي  اوضعه امإنواألرض لشتلة في ا ضغطعدم 

 -تتم بطريقتين : 

ل وخال بأية شهر المبردة في نهات لشتالاعة المبردة : تتم زرات لشتالاعة بالزرا -1

 اوتم تخزينه نياثلاون ناكلمشتل في شهر امن  ات سبق قلعهوهي شتال يلولأ شهر
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ت تعطي شتال امثل هكذ نا( مئوي ,حيث 2-1رة منخفضة من )ات حراعلى درج

 اوفير محصوال

 تشرين وحتى شهر يلولأت في شهر لشتالاعة ازجة :تتم زرالطات لشتالاعة بالزرا -2

 ينسبوعألمدة  اشرةً  ,يمكن حفظهامب اعتهالمشتل وزرامن  احيث يتم قلعه لاألو

 شرةً امب اعتهالة تعذر زرافي ح سيليزية 2رة اعلى درجة حر

 لخضريالنمو ارة منخفضة تزيد من التخزين على درجة حرا يإملة المعاوهذه 

 ونناكو لاألوون ناكل شهر عة خالالزرالطريقة من ابهذه  اإلنتاجلمحصول ,ويكون او

 .ناونيس راذآشهر  إلىويستمر  نياثلا

 -لري :ا -20-4

من  لىواألحل المرالرش في الري بالتنقيط وقد يستخدم الري باسب هو المنالري ا  

رية لفطا راضاألمدة ازي إلىيؤدي  اإلثمارلرش في مرحلة الري بالخضري( النمو النمو)ا

 لتعفن او

 لمحصول :اجمع  -20-5 

 

 

 

 

 

 

 

 لشليكار اجني ثم   3-20شكل                                           

 نارة على الحرات ادرج عارتفاعند كر ويتوقف البالصبح افي  المحصول يوميايتم جمع 

جمع في ت ناعى اير التسويق كما ناكلنضج حسب مات مختلفة من الة بدرجوالفراتجمع 

ب يج ا,كم سالتصنيع فتجمع بدون كات تجمع لغرض ناك اذإ إلىت الالحافي جميع  سالكأ

 ة سبالمنات العبوالتعبئة بالنضج وتتم ائدة الزالفة والتار الثماد استبعا

 سيليزياللصفر اعلى درجة  مايأ( 10لشليك لفترة قصيرة)ايمكن تخزين  -لتخزين :ا

 .(% 90-%85لرطوبة )او
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 -: اآلفاتفحة امك -20-6

 ال( حتى ألسودا الغطاءستيك )لبالاطب بالمصار فضل تغطية الثما انعفأية من اللوق      

وع لمجماد ه ويجب فرالميافي وجود  الة يدويوالفرالتربة وتشتل ار سطح الثمامس تال

ط فق لقميألبرعم ا إلىلتربة ايظهر فوق سطح  مل بحيث الالكالجذري للشتلة ودفنه با

ح بغمر لشتل وينصاح اض نسبة نجاخفنات واتالنباتعفن  إلىعدم دفنه يؤدي  ناحيث 

 ة عالزرا ءأثنالشمس ا إلىت لشتالاعة في محلول مطهر وعدم تعريض الزرات قبل لشتالا

 

 

 ت نضج مختلفةار بدرجامل ثمات شليك حانب   4-20 شكل                

 ت:الحشراو األمراض -20-7

 -: اهأهموت الحشراو األمراضلعديد من الة بوالفراب اتص

 لفيروسية   ا األمراض -1

 لذبولا -2

 لدقيقيأض البيا -3

  األوراقتبقع  -4

 ر الثما انعفأ -5

 تودالنيما -6

 األحمرلعنكبوت ا -7

 لمناء والبيضابة الذبا -8

 ءالخضرالدودة القطن وا قارأودودة  -9
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 -ق:العرا إلىلتي دخلت ا األصناف أهم -8-20  

Festival  ,Ruby gem  ,Sweet charlie 

 

 

 فةمختل صنافألر شليك تعود اثم   5-20 شكل                                
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 لعشرونا لفصلا سئلةأ

 لشليك؟اعة اطرق زر أهمهي  ام -1

 لشليك؟ائد افو أهم ذكرا -2

 لشليك؟اعة افي زر األسود ءالغطا لاستعما أهميةهي  ام -3

 لشليك؟اكيف يتم جمع محصول  -4

 لشليك؟التي تصيب ا تافاآل هماعدد -5

 

 -الوسائل المساعدة :

 رة مزرعة شليكازي

 ر.الثمالشليك وتصنيع اعة اتخص زر تايدهدة عرض فديو وسالامش
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 الكويت ، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
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	11-1- الخوخ            Peach
	الاسم العلمي  Prunus  persica
	11-1-1- الموطن الأصلي والانتشار:
	تعد مناطق شرق أسيا وخاصة الصين الموطن الأصلي للخوخ ، ففي تلك المناطق يلاحظ نمو أشجار الخوخ نموا بريا من دون تدخل الإنسان، ومن الصين انتشرت زراعته إلى كافة البلدان التي تتمتع بمناخ معتدل مثل الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، والولايات المتحدة ...
	11-1-2- الأهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية:
	للخوخ أهمية اقتصادية كبيرة ، لأنه من السلع الغذائية المطلوبة للاستهلاك المحلي، والفائض منه يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية، وعلى إنتاج الخوخ تعتمد الكثير من الصناعات التحويلية ،ٍ مثل صناعة التعليب والتجفيف والحلويات والعصائر. وتوفر هذه الصناعات فرص عمل ...
	11-1-3- البيئة الملائمة :
	الظروف المناخية : يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار الظروف المناخية التالية عند انتخاب منطقة
	معينة لزراعة الخوخ بشكل تجاري (هذا يشمل كل الفاكهة متساقطة الأوراق ).
	أن يوفر فصل الشتاء عدد ساعات برودة كافية لكسر طور الراحـــــــــــة من دون الإضرار
	بالأشجار. وهذا يختلف باختلاف الأصناف.ويمكن تقسيم العراق إلى خمسة مناطق حسب عــدد
	ساعات البرودة (5-7)درجة سيليزية وهي:
	1. البصرة: صفر.
	2. السماوة والكوت والحلة (100-250) ساعة برودة، حيث يمكن إنتاج المشمش والأجاص والكوجة المحليين.
	3.  كربلاء، الرمادي بغداد جنوب كركوك (250-500 ) ساعة برودة.
	4.  نينوى،كركوك السليمانية (500-1000) ساعة ساعة برودة.
	5. المناطق الحدودية لكل من دهوك، سليمانية، اربيل ،شمال شرق نينوى(1000-1500) ساعة برودة .
	وتحتاج الأصناف التجارية من الخوخ إلى (650-1000) ساعة برودة ( 5-7) درجة سيليزية ، لكسر طور الراحة، ويعتمد ذلك على الصنف المزروع. لذلك فان الأصناف ذات الاحتياجات العالية من ساعات البرودة لا تنجح زراعتها في المناطق ذات الشتاء الدافئ مثل مصر أو وسط العراق.
	شكل 11-3   أشجار خوخ مزهرة مرباة بالطريقة الكاسية
	ثانيا : أن يكون فصل النمو دافئا وحارا  لكي تنمو الأشجار  بصورة جيدة. إن معظم أصناف الخوخ يمكن أن تنمو وتثمر في المناطق ذات شتاء معتدل، وصيف حار، أما إذا كان الشتاء دافئا فان البراعم تتأخر في تفتحها ، وقد تمتنع قسم منها عن التفتح مما يؤدي إلى نقص المحص...
	11-1-4- التربة المناسبة :
	لكي تنمو أشجار الخوخ ويكون إنتاجها تجاريا يجب زراعتها في التربة المزيجية الخفيفة،عميقة الماء الأرضي، الخالية من النيماتودا. و الأدغال الخطرة مثل الحلفا. أما الترب مرتفعة الماء الأرضي، فتسبب إصابة الأشجار بالتصمغ، الذي يضعف الشجرة ويقل إنتاجها كما ...
	11-1-5- الازهاروالتلقيح:
	الأزهار حمراء فاتحة، اغلب البراعم الزهرية زوجية ، إي يوجد برعم خضري بين كل برعمين زهريين. تحمل البراعم جانبيا على خشب العام  السابق .إن جميع أصناف الخوخ التجارية ذاتية التلقيح ،مع وجود استثناءات قليلة ، لذلك يفضل زراعة الملقحات في البستان الدائم و...
	11-1-6- طرق الإكثار:
	أولا:الإكثار بالبذور :
	11-1-9  التسميد:
	تسمد أشجار الخوخ سنويا، ولكن هناك عوامل عديدة يجب أخذها بنظر الاعتبار قبل إجراء عملية التسميد، وأهمها: خصوبة التربة، عمر الشجرة، الصنف المزروع، عدد الأشجار لكل دونم. ويتم تحديد كمية ونوع السماد على أساس:
	4. التسميد الورقي المساند: رش الأسمدة على الأوراق لضمان امتصاص الأوراق له خلال فترة قصيرة ، وتكون الإضافة كما يلي:
	2. مرض الجرب : المسبب فطري ، الأعراض عبارة عن بقع سمراء تظهر على الثمار تؤدي إلى تشقق الثمار وتشوهها ، تعامل بنفس المبيد السابق ، على إن وقت الرش يكون بعد مرحل عقد         شكل  11-13   أوراق وثمار خوخ
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