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اإلهـــداء

إىل الذين رووا أرض فلسطني بدمائهم الزكية 
فأنبتت أشجارًا ونباتًا..

إىل الذين سبقوني يف مساهمتهم بإغناء املكتبات 
يف اجلامعات الفلسطينية مبؤلفاتهم العلمية ...

إىل السواعد اليت حرصت على خدمة أشجار الفاكهة لتبقى 
رمزًا للوطن فلسطني..

إىل الذين كان هلم الدور الكبري وساهموا يف إصدار الكتاب

وعلى رأسهم جامعة القدس املفتوحة...

املؤلف
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يتوجه املؤلف بالشكر والتقدير إىل رئاسة جامعة القدس املفتوحة، 
لتمويلها ورعايتها إلصدار هذا الكتاب العلمي، ممثلةً بـِ:

أ.د. يونس عمرو - رئيس اجلامعة

أ.د. مسري النجدي - نائب الرئيس للشؤون األكادميية
أ.د. حسن السلوادي - عميد البحث العلمي والدراسات العليا

كما يتوجه املؤلف جبزيل الشكر والتقدير من:
د. ناهدة الكسواني

على مراجعتها اللغوية هلذا الكتاب

ويتقدم املؤلف جبزيل الشكر والتقدير من:
أ. كميل غالب زيـد - مصمم اجلرافيك واملونتاج 

على دوره املميز يف تصميم  ومونتاج هذا العمل

وال يفوت املؤلف يف هذا املقام التوجه بعميق الشكر والتقدير 
لكل من ساهم يف إصدار هذا الكتاب

املؤلف 
ب



مـقـدمــة

يعترب كتاب أشجار الفاكهة “أساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها” من الكتب العلمية 
التخ�ص�صية لطلبة كلية الزراعة.

وي�صتمل هذا الكتاب على املعلومات االأ�صا�صية الإنتاج اأ�صجار الفاكهة 
بنوعيها مت�صاقطة االأوراق وم�صتدمية اخل�رشة، كذلك ي�صتمل على اأهم االأ�ص�ص 
العلمية والعملية لزراعة واإنتاج اأ�صجار الفاكهة علمياً وحملياً، واأهميتها 
اأهمية املوقع والرتبة  درا�صة  اإىل  باالإ�صافة  الغذائية،  االقت�صادية وقيمتها 

واملناخ وطرق الري والت�صميد ومكافحة االأمرا�ص واالآفات النباتية.

وُيقدم تو�صيحاً للطرق العلمية ال�صليمة الكثار وزراعة وتربية وتقليم 
اأ�صجار الفاكهة، كذلك �صوف ي�صاهم يف اإعداد الطلبة لتخطيط واإن�صاء واإدارة 
باأ�صلوب  الكتاب  هذا  يخرج  اأن  على  املوؤلف  وقد حر�ص  الفاكهة،  ب�صاتني 
�صهل واأن ي�صتمل على املعلومات االأ�صا�صية لطلبة كلية الزراعة- تخ�ص�ص 

اإنتاج نباتي ووقاية.

واأ�صاأل اهلل اأن اأكون قد وفقت يف اإي�صال هذه املعلومات اإىل كل املهتمني 
يف جمال زراعة اأ�صجار الفاكهة من باحثني وطلبة.

واهلل ولي التوفيق

املؤلف

ج
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أشجار الفاكهة

1. مقدمة: 
ال  انه  االأمد. مبعنى  الطويلة  امل�صاريع  الفاكهة من  اأ�صجار  زراعة  م�رشوع 
املادي  العائد  على  احل�صول  الزارع  ي�صتطيع  اأن  قبل  �صنوات  عدة  متر  اأن  بد 
املنا�صب من هذا امل�رشوع. ومن هنا كان التاأكيد على والتوجيه اىل نقاط معينة 
الزارع  االأهمية مبكان حتى يعود مثل هذا امل�رشوع بالنفع والفائدة على  من 

وحتقيق ما ي�صبوا اإليه وهو الربح. 

اإن اأهم ما يحقق اأكرث من 50% من ربح امل�رشوع وجناحه هي اأوىل خطوات 
االأمثل،  والعائد  اال�صتثمار  والذي يحقق  املنا�صب  ال�صنف  اختيار  اإن�صائه وهي 
فاإذا ما افرت�صنا توافر املناخ او النطاق البيئي وعوامل الرتبة املالئمة، ياأتي 
االختيار واملفا�صلة بني اال�صناف يف املقام االول. جند ان م�رشوع زراعة الفاكهة، 
اقل كلفة من زراعة املحا�صيل التقليدية، حيث حتتاج �صتالت الفاكهة، يف الكثري 
من االأحوال، اىل كميات قليلة من املياه ميكن توفريها عن طريق الري بالتنقيط، 

او طرق ري اخرى تتنا�صب مع كميات املياه املتاحة. 

باملرة  ت�صلح  ال  اأرا�صي  يف  الفاكهة  اأ�صجار  غر�ص  او  زراعة  ميكن  كذلك 
لزراعة املحا�صيل احلقلية التقليدية، مثل الزراعة على املدرجات او يف اأرا�صي 
ذات انحدارات معينة، كذلك يف االأرا�صي اخلفيفة او الرملية والتي لي�ص لديها 

قدرة عالية على االحتفاظ باملاء. فانه ميكن غر�ص �صتالت الفاكهة. 

الفاكهة التي تتحمل بع�ص الظروف ميكن غر�ص  انواع  اي�صا هناك بع�ص 
�صتالت هذه الفواكه، فعلى �صبيل املثال هناك بع�ص االنواع تتحمل ا�صجارها 
الزيتون  اجلوافة  البلح،  نخيل  ا�صجار  مثل  الري..  ماء  وملوحة  الرتبة  ملوحة 
والرمان وغريها.. واخرى تتحمل نق�ص الرطوبة االر�صية )العط�ص( مثل ا�صجار 
نخيل البلح، اللوز والف�صتق.. وغريها.. وهناك اأ�صجار الأنواع اخرى تتحمل التلوث 
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البيئي، زيادة ماء الرتبة، قلوية الرتبة الخ. مبعنى اخر ميكن القول ان �صجرة 
الفاكهة يف الكثري من االنواع تتحمل االجهاد البيئي الذي قد ال تتحمله نباتات 

حما�صيل اأخرى. 

بعض اإلصالحات اهلامة: 
هناك بع�ص االإ�صالحات التي يجب تعريفها من خالل مو�صوع هذا الكتاب. 
متابعة  له  يت�صنى  حتى  للقارئ  عر�صها  مبكان  االأهمية  من  انه  نرى  والتي 

املو�صوع ب�صورة كاملة. 

الزراعة: 

تعني الزراعة مبفهومها الوا�صع و�صيلة او علم تن�صئة او تنمية املنتجات 
الفن  العلم،   “ بانها  العلماء  احد  االر�ص وكما عرفها  النباتية واحليوانية من 
او مما تنتجه  الرتبة  االن�صان باحتياجاته من نواجت  اخلا�صة مبد   “ والتقنية 
االأر�ص. ولكن نظرا لهذا املفهوم الوا�صع، فقد قام قام العلماء بغر�ص التب�صيط 

بتق�صيم الزراعة اىل ق�صمني منف�صلني هما: 
أ .	 Zootechney

احليوانات  وانتاج  وتربية  بتن�صئة  يخت�ص  والذي  الزراعة  من  الفرع  وهو 
Animal husbandry والدواجن. والذي ي�صمى اي�صا

Agrotechney	.أ

Plant technology او علم النبات، وي�صمى اأي�صا علم تقنية النبات

Horticulture البساتني

حما�صيل  وا�صتخدام  انتاج  بتطوير،  يخت�ص  والذي  الزراعة،  فروع  احد 
علم   Chadler ت�صاندلر  ويعرف  التن�صيق.  ونباتات  الزينة  اخل�رش  الفاكهة، 
مع  يتعامل  والذي  العام،  النبات  علم  من  اخلا�ص  اجلزء  انه  على  الب�صاتني 
وكلمة  حديقة،  او  ب�صتان  تعني   Hortus وكلمة  واحلدائق.  الب�صاتني  نباتات 

Culture تعني زراعة. 
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ومن ال�صعب و�صع حدود وا�صحة لتعريف علم الب�صاتني، ويرجع ذلك اىل 
تداخل بع�ص العوامل مثل راأى العامة ومنط اال�صتهالك الذي يختلف من مكان 

الخر اكرث من كونه راجعا اىل اية عالقات طبيعية او نباتية. 

أفرع علم البساتني 

يف  كثريا  او  قليال  تت�صاوى  رئي�صية  افرع  اربعة  الب�صاتني  علم  ي�صم 
اهميتها وهي: 

أ .	Pomology علم الفاكهة

وا�صتخدام  وانتاج  بتطوير  يخت�ص  الذي  الب�صاتني  علم  فروع  احد  وهو 
املقطعني،  من  ا�صتقت  الفاكهة  علم  او   Pomology وكلمة  الفاكهة،  حما�صيل 
 Logy ويعني ثمرة فاكهة والثاين اليوناين Fruit=Pomum االول الالتيني وهو

اأو Science = Logos ويعني علم: 

ويق�صم علم الفاكهة اىل ثالثة اق�صام هي: 

1 .Practical Pomology )علم الفاكهة التطبيقي )العملي
2 . Commercial Pomology )علم الفاكهة التجاري )الت�صويقي
3 .Systematic Pomology .علم الفاكهة التق�صيمي
القسم األول: ويدخل حتته مو�صوع اإنتاج الفاكهة او بفن زراعة وتن�صئة  -

واإنتاج الفاكهة بع�ص النظر عن ا�صمها، تاريخها، تق�صيمها او انت�صارها. 

اما القسم الثاني: فيهتم اأ�صا�صا بالنواحي اخلا�صة بتجهيز واإعداد وتداول  -
وتخزين ونقل الثمار، والعمليات االأخرى التي من �صانها تو�صيل الثمار بحالة 
جيدة للم�صتهلك. ويهتم الق�صم الثالث: بنوع الفاكهة، اأهميته بالن�صبة للمحا�صيل 
الب�صتانية، ا�صمه العلمي، �صفاته املختلفة، مناطق ن�صاأته توزيعه وتق�صيمه من 
الناحية النباتية، وعالقته بغريه من النباتات وكذلك ال�صفات اخلا�صة بالثمرة 

ذاتها وتركيب او بناء ال�صجرة.. الخ
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علم اخلضر Olericulture	.أ

احد فروع علم الب�صاتني الذي يخت�ص بالعمليات الزراعية اخلا�صة باإنتاج 
 pot herb = ا�صتقت من املقطعني، الالتيني Olericulture اخل�رشوات وكلمة
Oleris وتعني ع�صبيات اال�ص�ص، والكلمة االجنليزية Culture وتعني زراعة، 

اأي املعنى االإجمايل زراعة اخل�رشوات. 

علم الزهور ونباتات الزينة Floriculture	.أ

وهو يهتم بجميع العمليات اخلا�صة التي جتري على النباتات التي تزرع 
اأ�صا�صا من اجل اأزهارها او اأوراقها.. 

علم تنسيق احلدائق Landscape Gardening 	.أ

ومن  لذلك،  الالزمة  اال�صا�صية  وبالنباتات  احلدائق  بتن�صيق  ا�صا�صا  ويهتم 
الناحية العملية. التعرف على مثل هذه النباتات، زراعتها والعناية باحلدائق 
اال اوجه متعددة من  العامة واحلدائق املدر�صية ان هي  املنزلية، واملتنزهات 

هذا الفرع. 

صيل  حملا ئية  ا لغذ ا و ية  د قتصا ال ا همية  أل ا  - 2
 : كهة لفا ا ر  شجا أ

اقت�صاديا  دورا  العامل يلعب  بلدان  الفاكهة يف كثري من  ا�صجار  اإنتاج  ان 
كبريا يف نه�صتها، ملا الإنتاج هذه االأ�صجار من عالقة مبا�رشة يف زيادة الدخل 
املوؤهلة،  الفنية  العاملة  االأيدي  ت�صغيل  االأ�صجار  هذه  اإنتاج  ويتطلب  القومي، 
الري احلديثة، وتربية  واأنظمة  االآفات،  الكيماوية، ومبيدات  االأ�صمدة  وا�صتخدام 
االأ�صجار وتقليمها اإ�صافة اىل انتاج الغرا�ص يف امل�صاتل من ناحية، الحظ ارتباط 
او  بالتجميد،  الثمار  مثل: حفظ  الغذائية  بال�صناعات  املبا�رش  الفاكهة  اأ�صجار 
التجفيف، و�صناعة املربيات واخل�صاف، والع�صري، وما حتتاجه هذه ال�صناعات 
من تقنيات عالية. عالوة على ذلك فان لثمار اأ�صجار الفاكهة، �صواء عن طريق 
مواد  من  نظرا ملا حتويه  عالية  غذائية  قيمة  الت�صنيع،  او  الطازج  اال�صتهالك 

�صكرية وزيوت، ودهون، وبروتني، وامالح معدنية، وفيتامينات. 
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1.2 الهمية االقتصادية حملاصيل اشجار الفاكهة: 

الإبراز املكانة االقت�صادية للب�صتنة ال�صجرية نود ان نذكر ان هنالك ت�صعة 
مراكز يف العامل الإنتاج ثمار الفاكهة، تنتج نحو مليون طن مرتي من الفاكهة 
من  مرتي  طن  مليون  نحو  تنتج  الفاكهة،  ثمار  الإنتاج  العامل  هذا  وي�صهم يف 
الفاكهة. وي�صهم يف هذا الكم الهائل من االإنتاج راأ�ص مال عاملي بقدر باملليارات 
من الدوالرات نظرا لكرب حجم اال�صتثمار يف هذا القطاع املهم من الزراعة، من 
ناحية اأخرى، اذا ما اخذنا بعني االعتبار ا�صتهالك كثري من انواع الفاكهة كاملوز 
او احلم�صيات يف مناطق غري تلك التي اأنتجت فيها، الأدركنا حجم اال�صتثمار، 
خا�صة وان معظم ا�صاليب االإنتاج قد اأ�صبحت ذات تقنيات عالية تعتمد امليكنة 

الزراعية، وا�صتخدام املواد الكيماوية يف معظم مراحل االإنتاج. 

تتخذ دول العامل من انتاج ا�صجار الفاكهة و�صيلة لزيادة دخلها القومي، 
بل ان بع�صها يعترب انتاج الفاكهة احد امل�صادر الرئي�صية لذلك الدخل، وعلى 
�صبيل املثال، ا�صبحت بع�ص الواليات يف الواليات املتحدة االمريكية متخ�ص�صة 
يف انتاج حمدد ملحا�صيل الفاكهة، فمثال والية كاليفورنيا متخ�ص�صة يف انتاج 
العنب واللوز والكرز واحلم�صيات، ووالية وا�صنطن متخ�ص�صة يف انتاج التفاح، 
والية جورجيا متخ�ص�صة يف انتاج الدراق، واخريا والية فلوريدا متخ�ص�صة يف 
انتاج احلم�صيات. اما على �صعيد الدول العربية فتعترب �صجرة نخيل البلح يف 
العراق وال�صعودية ودول اخلليج العربي و�صمال افريقيا احد ركائز االقت�صادي 
القومي، واما يف االردن وفل�صطني وتون�ص فتعترب ا�صجار الزيتون واحلم�صيات 
م�صدر رزق للعديد من ال�صكان، واما يف �صورية ولبنان فتعترب ا�صجار احلم�صيات 

واللوزيات والتفاح والكمرثي والعنب من الدعائم املهمة لالقت�صاد القومي. 

يعد اإنتاج الفاكهة مبا فيها اجلو زيات Nuts جزءا من الب�صتنة التي ت�صهم 
بدرجة كبرية يف الدخل الزراعي، فهي متثل تقريبا نحو 12.8% اإجمايل الدخل 
 6.5 بنحو  قيمتها  تقدر  والتي   ،1981 عام  املتحدة يف  الواليات  الزراعي يف 
بليون دوالر، وعلى الرغم من ان االهتمام بزراعة اأنواع اأ�صجار الفاكهة يزداد �صنة 
بعد اأخرى نظرا لزيادة الطلب عليها با�صتمرار، اال اأن م�صاهمة تلك االأنواع يف 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
6 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

زيادة الدخل الزراعي لي�صت على درجة واحدة، ويرجع ال�صبب يف ذلك اىل تغري 
عادة اال�صتهالك عند ال�صكان فمثال، ازداد الطلب على احلم�صيات على ح�صاب 

التفاح. 
االأوراق،  الفواكه مت�صاقطة  العامل من  ال�صنوي لدول  االإنتاج  اأما من حيث 

اإليك اجلدول التايل

جدولأرقمأ)1( 

انتاجأالعالمأمنأالفاكهةأمتساقطةأاالوراقألعامأ2011 

مقدرأبالفأطنأمتريأهكتارأاحصائيةأالفاوأنوعأالفاكهة

نوع الفاكهة

البلد القارة
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ج
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3 _ _ _ _ كندا 
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_
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0
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3

65 _
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96
47

6
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75
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12
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الواليات املتحدة
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_ _ _
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

نوع الفاكهة

البلد القارة
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11
27

75

19
19

89

26
31

32

10
47

90

12
89

40

30
79

10
50

0

ايطاليا
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24
72

29

23
04

47

34
52

0

13
44

4

17
39

0

32
25

76
80

34
3 _

37
00 الربتغال
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0

_
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5
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4
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3
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1
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24
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0
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12
93
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
8 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

نوع الفاكهة

البلد القارة
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ا�سيا
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0

الهند
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

نوع الفاكهة

البلد القارة

اح
لتف

ا

ى 
مرث

ك

اق
در كرز وق
برق

�ص
�صم

م

لوز دق
بن

بي
حل

ق 
�صت

ف

وز 
ج

23
70

93
80

49
64

57
0
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71

10
8
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49

44
43

22
41

15
4

22
46

35
6

16
40

89
5

64
05

82

17
88

99
2

12
26

90
4

جمموع املحا�صيل 

FAO املصدر: الانتاج ال�سنوي للعام 2011 منظمة الاغذية والزراعة العاملية

يالحظ من اجلدول رقم (1) اأن معدل االإنتاج ال�صنوي يف العامل من التفاح 
عام 2011 بلغ  (23709)األف طن مرتي اأنتجت منها الواليات املتحدة (4275) 
اما  مرتي.  طن  اإنتاجها  (2411)األف  بلغ  التي  ايطاليا  يليها  مرتي،  طن  األف 
بالن�صبة ملناطق االإنتاج بع�ص دول العامل عام 2011 الأنواع الفاكهة مت�صاقطة 
العنب  من  انتج  قد  العامل  ان  اجلدول  (2)يبني  فان  اخل�رشة،  ودائمة  االأوراق 
 (27007)الف طن مرتي منها  (7448)الف طن مرتي يف ايطاليا. وكان ن�صيب 
انتج  فقد  النخيل،  الإنتاج  بالن�صبة  اما  االدنى  (9346)الف طن مرتي،  ال�رشق 
العامل  (7993)الف طن مرتي منها  (6191)الف طن مرتي يف العراق، اأي اكرث 

من 70% من انتاج العامل من النخيل 

جدولأرقمأ)2( 

انتاجأدولأالعالمأمنأالفاكههأوالجوزيا	ألعامأ2011أحسبأمنظمةأالفاوأبالفأطنأمتريأهكتار

املجموع 
العام اإيطاليا رو�صيا امريكا 

ال�صمالية الربازيل العراق اليابان ال�صني جنوب 
اإفريقيا
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
10 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

املجموع 
العام اإيطاليا رو�صيا امريكا 

ال�صمالية الربازيل العراق اليابان ال�صني جنوب 
اإفريقيا
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

املجموع 
العام اإيطاليا رو�صيا امريكا 

ال�صمالية الربازيل العراق اليابان ال�صني جنوب 
اإفريقيا
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2011FAO املصدر: الانتاج ال�سنوي ملنظمة الاغذية والزراعة العاملية
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
12 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

2 الوضع احلالي إلنتاج أشجار الفاكهة:   .2

 The Present state of fruit tree production

ذكره  ما  فان  الفاكهة  ل�صجار  النتاج  احلايل  الو�صع  على  للتعرف 
�صام�صون )Samson,1980( ب�صدد هذا الو�صع ميكن تلخي�صه على النحو 

التايل: 

ان حجم االإنتاج هو املقيا�ص املهم ملعرفة اأكرث انواع الفاكهة اإنتاجا يف . 1
العامل، وبناء عليه، ميكن متييز اأربع جماميع من حما�صيل اأ�صجار الفاكهة هي: 

أ انواع فاكهة يزيد اإنتاجها ال�صنوي على 10 مليون طن مرتي يف ال�صنة 	.
ومتثل العنب واحلم�صيات واملوز والتفاح واملاجنو. 

عن 	.أ ويقل  مرتي  طن  مليون  على  ال�صنوي  انتاجها  يزيد  فاكهة  اأنواع 
ال�صنة، وت�صمل الكمرثي واالفوكادو والبابايا والدراق  10 مليون طن مرتي يف 

والربقوق واالأنانا�ص والبلح والتني والفراولة. 
انواع فاكهة يزيد انتاجها ال�صنوي عن 100000 األف طن مرتي ويقل عن 	.أ

 .Cashew Nut مليون طن مرتي يف ال�صنة مثل الكا�صو
ال�صنة مثل 	.أ األف طن مرتي يف   100000 اإنتاجها عن  انواع فاكهة يقل 

 .Macadamia واملكاداميا ،Litehi اجلوافة، جوز الربازيل، والليت�صي

تظهر كتب االإح�صاء ال�صادرة عن منظمة االأغذية والزراعة الدولية تزايدا . 2
احلم�صيات  اإنتاج  يف  املا�صية (1990-1950)  �صنة  االأربعني  خالل  م�صطردا 
واملوز اأكرث من العنب والتفاح. فقد بلغ انتاج احلم�صيات والتفاح �صنة ،1950 
14،16 مليون طن مرتي واإنتاج التفاح 21 مليون طن مرتي، اأما بالن�صبة لثمار 

الفاكهة االأخرى فيالحظ ان اإنتاج االأنانا�ص واالفوكادو يف زيادة م�صتمرة ومبعدل 
ثابت، بينما يظهر يف االإح�صائيات ان بع�ص اأنواع اأ�صجار الفاكهة يعاين نق�صا 
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يف االإنتاج، كما هو احلال يف التني، وان بع�صها االآخر قد حقق زيادة ب�صيطة يف 
االإنتاج كما يف البلح. 

اال�صتهالك . 3 العامل فيما بينهم من حيث طبيعة  نتيجة الختالف �صكان 
الت�صنيع  الغذائية يف جمال  ال�صناعات  برز تطور مهم يف  الفاكهة فقد  لثمار 
والتغذية، وبخا�صة ا�صتهالك ع�صري احلم�صيات اذ ت�صاعف ا�صتهالك احلم�صيات 

خالل ال�صنوات الع�رشة املا�صية  (1990-2000)مبقدار ثالث مرات. 
توفري  ي�صتلزم  ذلك  ان  م�صانع،  يتم يف  اىل ع�صري  احلم�صيات  ان حتويل 
والتي  والت�صنيع،  االنتاج  م�صتلزمات  من  وغريها  والتقنيات،  العاملة  االيدي 

ت�صهم معا يف زيادة الدخل القومي. 

اللقاء ال�صوء على العمالة امل�صتخدمة يف ب�صاتني الفاكهة اليك االمثلة . 4
التالية: 
أ عند ان�صاء ب�صتان فاكهة م�صاحة 20 هكتار مثال، فانه يلزم 468 رجال 	.

يوم عمل/ �صنة حلني و�صول الب�صتان اىل مرحلة االثمار املليء. 
174 	.أ االإثمار املليء فانه يلزم  اإىل مرحلة  الفاكهة  عند و�صول ب�صتان 

20 طن مرتي من  )يوم عمل( حل�صاد  25 رجال  و  لل�صيانة،  )يوم عمل(  رجال 
الثمار. 
عند اإجراء عملية خف الثمار يلزم 12 رجال )يوم عمل( و 22 رجال )يوم 	.أ

عمل( الإجراء عملية التقليم. 

 Recent changes :إنتاج أشجار الفاكهة التغيريات احلديثة ف   3.2
in fruit tree production

اىل  املتقدمة  البالد  وبخا�صة يف  ال�صجرية عامليا  الب�صتنة  ازدهار  يعزى 
التقدم االآيل )امليكنة( والكيماوي )املواد الكيماوية( معا، اأو ما يعرف بالثورة 
او  العاملة،  االيدي  ا�صتخدام  التقدم اىل احلد من  واأدى ذلك  والكيماوية.  االآلية 
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ومقاومة  واحلراثة،  الرتبة،  حت�صري  عمليات  يف  �صيق  مدى  على  ا�صتخدامها 
االأع�صاب. وح�صاد ثمار اأ�صجار الفاكهة. 

اآليا  والكرز  اجلوزيات  ثمار  وجمع  العنب  قطف  يتم  املثال،  �صبيل  فعلى 
ومب�صاعدة املواد الكيماوية. ومن ناحية اأخرى، ادى ا�صتخدام املواد الكيماوية 
 Herbicides صواء عند ت�صميد اال�صجار او يف عمليات ابادة االع�صاب باملبيدات�
 Plant او كمنظمات النبات احليوية Pesticides والق�صاء على االفات الزراعية
bioregulators اىل احلد من العمالة، ويف هذا املجال ا�صبح ا�صتخدام منظمات 

الب�صتانية،  ال�صناعات  يف  اال�صا�صية  الزراعية  العمليات  احد  احليوية  النبات 
وا�صهمت امور عديدة يف ازدياد اإنتاجية بع�ص اأ�صجار الفاكهة وحت�صني جودتها 
يف  للتحكم  الثمار  تخزين  واإمكانية  االأ�صناف،  ا�صتنباط  منها:  نذكر  كالتفاح، 
ظاهرة تبادل احلمل Alternate bearing و�صبط النمو اخل�رشي وتاأخري تلف 
تعر�صها  ومقاومة  ولونها  وطعمها  �صكلها  وحت�صني  �صالبتها  وزيادة  الثمار 

لل�صم�ص Sunseald وغريها. 

 Nutritive Value Of :4.2 القيمة الغذائية حملاصيل أشجار الفاكهة
Fruit Tree Crons

ال تعترب ثمار ا�صجار الفاكهة بحد ذاتها امل�صدر الرئي�ص لل�صعرات احلرارية 
وميكنك  املعدنية  واالمالح  للفيتامينات  رئي�ص  م�صدر  انها  بل  والربوتينات، 

اال�صتدالل على ذلك من اجلدولني  (3)و (4) 

جدولأ)3( 

السعرا	أالحراريةأبالكالوريأوالعناصرأالغذائية/أ100أجرامأقابلألالكلأ

ال�صعرات الفاكهة
احلرارية

الربوتني 
)غرام( 

الكال�صيوم
 )ملغرام( 

احلديد 
)ملغرام( 

فيتامنني اأ 
)وحدة دولية( 

فيتامني ج 
)وحدة دولية( 

ثيامني 
)ملغرام( 

400.05 )1( - 530.8220.5الربتقال
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ال�صعرات الفاكهة
احلرارية

الربوتني 
)غرام( 

الكال�صيوم
 )ملغرام( 

احلديد 
)ملغرام( 

فيتامنني اأ 
)وحدة دولية( 

فيتامني ج 
)وحدة دولية( 

ثيامني 
)ملغرام( 

1161.070.5100100.05املوز

0.07- 3032.0702.050البلح

0.10- 2694.02004.0100التني

1651.5101.0200150.07افوكادو

581.0151.02002000.05اجلوافة

Samson 1980 املصدر: مثار الفاكهة الاسستوائية سام�ون

 )1( : تعين صفرا او قريبا منه. 

يالحظ يف اجلدول رقم  (3)ال�صابق ان حمتوى ثمار البلح والتني عال من 
واملوز  والتني  واالفوكادو  اجلوافة  ثمار  ان  كما  والربوتني،  احلرارية  ال�صعرات 
حمتواها عال من فيتامني )اأ( اما الربتقال واجلوافة فمحتوى ثمارها من فيتامني 
)ج( عال، كما يالحظ ارتفاع حمتوى ثمار التني والبلح من الكالي�صوم واحلديد. 

اما بالن�صبة لثمار الزيتون وا�صجار الفاكهة مت�صاقطة االوراق فيمكن مالحظة 
اختالف حمتوياتها من ال�صعرات احلرارية والرتكيب الغذائي يف اجلدول التايل: 

جدولأ)4( 

التركيبأالغذائيأوالقيمةأالحراريةأبالكالوريأألهمأ	نواعأالفاكهةأ
أ)محتويا	أكلأ100أغرامأمنأالجزءأالذيأيؤكل(أ

ال�صعرات الفاكهة
احلرارية

الربوتني 
)غرام( 

الكال�ص�صيوم 
)ملغرام( 

احلديد 
)ملغرام( 

فيتامني اأ 
وحدة دولية

فيتامني ج 
وحدة دولية

ثيامني 
ملغرام

580.360.39050.04التفاح

630.7130.32040.02الكمرثي

460.580.688080.02اخلوخ

اثار-1 500.7171.1230الربقوق
511.0160.579070.03امل�سم�ض
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ال�صعرات الفاكهة
احلرارية

الربوتني 
)غرام( 

الكال�ص�صيوم 
)ملغرام( 

احلديد 
)ملغرام( 

فيتامني اأ 
وحدة دولية

فيتامني ج 
وحدة دولية

ثيامني 
ملغرام

660.8170.68040.06العنب

611.1180.462080.05الكرز

- اثار1321.5871.6300الزيتون االخ�رس
اثار- 1911.8871.660.5الزيتون اال�سود

املصدر: اساسسيات زراعة واكثار الفاكهة، العزويب محمد همدي، 1964/ 1965 مكتبة الاجنلو املرصية. 

)1( : تعين صفرا. 

الحظ من اجلدول رقم  (4)ال�صابق، ارتفاع حمتوي ثمار اخلوخ وامل�صم�ص 
والكرز والزيتون االأخ�رش من فيتامني )اأ( وارتفاع حمتوى ثمار الزيتون االأ�صود 

واالأخ�رش من عن�رش الكال�صيوم. 

علماء  ين�صح  املتنوعة  الفاكهة  ثمار  اىل  االإن�صان  حاجة  على  وللداللة 
التغذية تناول الفرد يوميا ما مقداره 100 غرام على االقل من هذه الثمار، على 
ان ياأخذ بعني االعتبار تنوعها وتثري االإح�صائيات اإىل ان معدل ا�صتهالك الفرد 

اليومي من الفاكهة يقدر ب137 غرام. 

3. الفاكهة يف الوطن العربي
يتميز الوطن العربي بات�صاع رقعته وترامي اطرافه وتباين مناخه وارا�صيه 
من منطقة الخرى، وهذا التباين ادى اىل امكانية التو�صع يف حما�صيل الفاكهة 
املختلفة كل ح�صب ما يالئمه من نطاقات بيئية معينة ولقد اهتمت حكومات 
الدول العربية خا�صة يف العقود القليلة املا�صية با�صتزراع الفاكهة. وقد تنوعت 
املحا�صيل وازدادت انتاجيتها عاما بعد اخر وذلك نتيجة ال�صتخدام اال�صاليب 
الزراعية املختلفة والتي تخ�ص كل  العمليات  العلمية احلديثة واملتطورة يف 
االفات واحل�صائ�ص،  الري، مكافحة  الت�صميد،  الزراعة،  او نوع من ناحية  �صنف 
وطرق قطف ونقل وتداول وتخزين ثمار الفاكهة. هذا باال�صافة اىل القفزة الن�صطة 
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والتي واكبت ذلك وحدثت يف معاهد البحوث واجلامعات والهيئات والوزارات 
املخت�صة. كل ذلك ادى اىل حدوث تطور يف الطرق البحثية. وت�صجيع احلكومات 
ا�صاليبه مبا يعود على  العلمي وتطوير  للبحث  العربية املختلفة  البلدان  يف 
وا�صتنباط  تربية  طرق  يف  حدث  الذي  التطور  كذلك  الوفري.  باخلري  املجتمع 
ا�صناف جديدة وا�صتخدام طرق التقنية احلديثة يف هذا املجال عمل على زيادة 

غلة وحدة امل�صاحة وادى اىل ازدهار فن �صناعة زراعة الفاكهة. 

بدول  الفاكهة  بانتاج  اخلا�صة  االح�صاءات  لبع�ص  �صنتعر�ص  يلي  وفيما 
الوطن العربي وكذلك كميات الفاكهة من االنواع واال�صناف املختلفة امل�صدرة 

من دول الوطن العربي واي�صا الكميات امل�صتوردة من الثمار. 

ويو�صح جدول  (5)جملة انتاج الفاكهة بدول الوطن العربي، خالل الفرتة 
من 1994 -1992 معربا عنها بااللف طن مرتي. 

جدولأ)5( : 

يبينأجملةأانتاجأالفاكهةأبدولأالوطنأالعربيأمعبراأعنهاأباأللفأطنأمتري.أ

الدولة
ال�صنوات

199219931994متو�صط الفرتة من 1991-87

290.18361.2365.10456.30االردن

129.29269.18272.48277.38االمارات

29.8017.0016.7816.00البحرين

1154.482007.301547.001790.00تون�ض

1294.831463.001446.001284.60اجلزائر

644.57923.00899.28966.96ال�سعودية 

813.40852.00849.33853.58ال�سودان

163.79259.401737.902066.96�سوريا

278.80156.00260.85262.21ال�سومال
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الدولة
ال�صنوات

199219931994متو�صط الفرتة من 1991-87

1403.61644.001880.001937.00العراق

192.71219.5219.5233.3عمان

498.00500.00521.97509.39فل�سطني

7.5210.57.3912.5قطر

1.685.595.7710.07الكويت

888.31529.31348.111372.38لبنان

324.84485.2466.60448.8ليبيا

3927.25344.005117.345446.2م�رس

2306.862244.402643.302664.5املغرب

14.8016.0022.4025.00موريتانيا

290.21335.68346.04291.10اليمن

16.121.8620442.2519973.1420.924.23 اجلملة

لالحصاءات  ال�سنوي  الكتاب  اخلرطوم،  الزراعية –  للتمنية  العربية  املنظمة  العربية –  ادلول  جامعة  املصدر: 

الزراعية العربية- اجملدل رمق -15 دي�مرب 1995. 

وبنظرة �رشيعة يت�صح لنا قدر الزيارة التي حدثت يف جملة انتاج الفاكهة 
بدول الوطن العربي، فقد كانت يف حدود 16.121.86 الف طن يف الفرتة من 

1987-1991 وو�صلت اىل 20.924.23 الف طن يف عام 1994. 

4- اشجار الفاكهة يف فلسطني
الفاكهة  وا�صجار  احلقلية  باملحا�صيل  املزروعة  امل�صاحة  اإجمايل  بلغ 
 2003/ الزراعي  العام  خالل  الفل�صطينية  االأرا�صي  يف  والزهور  واخل�رشوات 
2004 حوايل 1.824 الف دومن، منها 91.1% يف ال�صفة الغربية مقابل %8.9 

يف قطاع غزة. حيث ت�صري النتائج اىل ان امل�صاحة املزروعة باأ�صجار الفاكهة 
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�صكلت الن�صبة االكرب من جمموعات االرا�صي املزروعة حيث بلغت 63%، واما 
 %10 فكانت  احلقلية  واملحا�صيل  باخل�رشوات  املزروعة  امل�صاحات  ن�صب 
املروية يف قطاع  الزراعة  . ويالحظ تركز   )1 )�صكل  التوايل  26.95% على  و 
غزة حيث حتتل 69.3% من جمموع امل�صاحة املزروعة يف قطاع غزة. اما يف 
ال�صفة الغربية فان ن�صبة الزراعة املروية ال تتجاوز 7.9% من اجمايل امل�صاحة 

املزروعة يف ال�صفة الغربية. 
�صكل )1( 

التوزيعأالنسبيأللمساحةأالمزروعةأباشجارأالفاكهةأوالخضروا	أوالمحاصيلأالحقليةأفيأاالراضيأالفلسطينيةأ2003/ 2004. 
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وفيما يلي عر�صا لنتائج جمموعات النباتات الرئي�صية: 

1.4 اشجار الفاكهة: 

االرا�صي  يف  الفاكهة  با�صجار  املزروعة  امل�صاحة  اجمايل  يبلغ 
ال�صفة  دومن يف   1,096 منها حوايل  دومن،  األف   1,153 الفل�صطينية حوايل 
الغربية وحوايل 57 الف دومن يف قطاع غزة، وقد �صكلت امل�صاحة املزروعة 
بينما   ،%17.8 حوايل  ن�صبة  اعلى  جنني  حمافظة  يف  الفاكهة  با�صجار 
0.3%. ويالحظ يف قطاع غزة  �صكلت حمافظة �صمال غزة اقل ن�صبة حوايل 
 %82.4 ت�صكل  حيث  الفاكهة  ا�صجار  من  املروية  االأرا�صي  م�صاحة  �صيادة 
من اإجمايل م�صاحة االرا�صي املزروعة با�صجار الفاكهة. اما بالن�صبة لل�صفة 
 %97.6 الغربية فزراعة اال�صجار البعلية حتتل امل�صاحة االكرب حيث ت�صكل 
زراعة  الفاكهة  ا�صجار  على  وتغلب  الفاكهة.  ا�صجار  م�صاحة  اجمايل  من 
الفاكهة  با�صجار  املزروعة  امل�صاحة  اجمايل  من   %81 حيث حتتل  الزيتون 
بالعنب  املزروعة  امل�صاحة  ن�صبة  بلغت  بينما  الفل�صطينية،  االرا�صي  يف 
6%، اللوز 4%، ثم احلم�صيات 2% من اإجمايل امل�صاحة املزروعة با�صجار 

 .  )2 الفاكهة )�صكل 

الخرى  منطقة  من  يختلف  فانه  املح�صويل  للنمط  بالن�صبة  اما 
اهلل  ورام  وجنني  نابل�ص  حمافظات  يف  الزيتون  زراعة  ترتكز  حيث 
حمافظات  يف  زراعته  فترتكز  العنب  اما  و�صلفيت.  وطولكرم  والبرية 
واحلم�صيات  وطولكرم  جنني  حمافظات  يف  واللوز  حلم  وبيت  اخلليل 

غزة.  قطاع  يف 
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

�صكل )2( 

التوزيعأالنسبيأللمساحا	أالمزروعةأبأشجارأالفاكهةأفيأاألراضيأالفلسطينيةأحسبأالنوع،أ2003/ 2004. 

جدولأ)6( 

مساحةأوإنتاجيةأوانتاجأاشجارأالفاكهةأفيأاالراضيأالفلسطينيةأ

حسبأالمحصولأوالنوع،أ2003/ 2004. 
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

مثمراملح�صول
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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امل�احة: دومن، الانتاجية: كغم/ دومن، الانتاج: طن 

*اجلهاز املركزي لالحصاء الفل�طيين اكتوبر 2005 

Area Dunums, Yield: Kg/ dunum, Production: metric tons
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
26 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

جدولأ)7( : 

انتاجأاشجارأالفاكهةأفيأاالراضيأالفلسطينيةأحسبأالمحصولأوالمحافظة/أالمنطقة،أ2003/ 4200

 :Table 7

 Production of Fruit Trees in the Palestinian Territory by Crop

and Governorate/ District, 2003/ 2004
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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الانتاج: ابلطن

اجلهاز املركزي لالحصاء الفل�طيين اكتوبر 2005 
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

جدولأ7أ)تابع(أ:أ

انتاجأاشجارأالفاكهةأفيأاالراضيأالفلسطينيةأحسبأاالمحصولأوالمحافظة/أالمنطقة،أ2033/ 2004

 :Table 7

 Production of Fruit Trees in the Palestinian Territory by Crop

and Governorate/ District, 2003/ 2004
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د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها
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Quince- - - - - - 481- - �سفرجل 

Bomaly- - - - - - - - - 30بوملي

- - - - 4600- - - جوزيات اخرى

 Other
Guglaudacea

Nectarine- - - - - - 17- - - نكتارين

Sumak- - - - - - 19- - - �سماق
Pican- - - - - - - - - بيكان

143Other Citrus- - - 17- - - - حم�سيات اخرى
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 Production: metric ton .الانتاج: ابلطن

اجلهاز املركزي لالحصاء الفل�طيين اكتوبر 2005

5- طرق تقسيم حماصيل الفاكهة: 
طرق التق�صيم كثرية ويتوقف تبني اأي منها على الغر�ص الذي من اجله مت 

التق�صيم على العموم، ميكن تق�صيم ا�صجار الفاكهة اىل االق�صام التالية: 

طبيعة منو اال�صجار من حيث ت�صاقط االوراق دفعة واحدة ويف مو�صم . 1
حمدد، ويف هذا املجال تق�صم ا�صجار الفاكهة اىل: 

أ ت�صقط 	. وهذه   Deciduous fruit trees االوراق  متساقطة  فاكهة  أشجار 
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اأية  ال�صجرة  اوراقها يف نهاية ف�صل اخلريف من كل عام بحيث ال يبقى على 
اوراق وتبقى كذلك حلني ف�صل الربيع التايل مثل التفاح والكمرثي وال�صفرجل 

والدراق والكرز وغريها. 
اشجار فاكهة دائمة اخلضرة Evergreen fruit trees وهذه ال ت�صقط جميع 	.أ

اوراقها يف وقت حمدد من ال�صنة كما ان االوراق ال ت�صقط دفعة واحدة وقد ي�صل 
عمر الورقة اىل �صنتني او اكرث مثل الزيتون واحلم�صيات. 

1.5 تساقط الوراق 

اأوراقها ودوام خ�رشتها  الفاكهة من حيث ت�صاقط  اأ�صجار  اإن فكرة تق�صيم 
تعني اأن اأ�صجار الفاكهة دائمة اخل�رشة كاحلم�صيات والزيتون ال ت�صقط اأوراقها، 
وان اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة االأوراق كالتفاح والكمرثي هي التي ت�صقط اأوراقها، 
وهذا يعني ان اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة االأوراق تختلف عن دائمة اخل�رشة يف 
والزهرية  اخل�رشية  براعمها  تتفتح  االأوراق  مت�صاقطة  فاالأ�صجار  املجال  هذا 
واملختلطة )تتفتح عن منو خ�رشي وزهري معا( عادة يف ف�صل الربيع وي�صتمر 
منوها خالل ف�صل ال�صيف ويتوقف يف ف�صل اخلريف ومع حلول ف�صل ال�صتاء 
ت�صقط جميع االأوراق وتدخل مرحلة الراحة اما يعرف بال�صكون الفيزيولوجي، 
اأما اأ�صجار الفاكهة دائمة اخل�رشة فعلى الرغم من براعمها تبداأ بالتفتح يف ف�صل 
الربيع وي�صتمر منوها خالل ف�صل ال�صيف، اإال اأنها تعاود ن�صاطها مرة اأخرى يف 
ف�صل اخلريف بعد توقف موؤقت. ويتبني من ذلك ان االأوراق يف االأ�صجار دائمة 
اخل�رشة ال ت�صقط دفعة واحدة ويف وقت حمدد من ال�صنة بل ميتد عمرها الأكرث 
من �صنة. ففي حالة اأ�صجار الزيتون مثال تبقى الورقة حية وملت�صقة بال�صجرة 
االأم حوايل ال�صنتني ت�صبح بعدها عر�صة لالنف�صال وال�صقوط يف اأي وقت وان 
كانت اكرب ن�صبة ل�صقوط االأوراق يف الزيتون حتدث خالل ف�صل الربيع )خالل 
�صهري اآذار وني�صان( ولو �صاألنا عن طبيعة االختالف يف جمال ت�صاقط االأوراق 
بني اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة االأوراق ودائمة اخل�رشة، فانه يلزم تو�صيح بع�ص 

املفاهيم مثل طور الراحة او ال�صكون الفيزيولوجي. 
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 BotatanicalأClassification النباتي  او التصنيف  التقسيم   2.5

 families )عائالت(  ف�صائل  اىل  الفاكهة  ا�صجار  تق�صيم  فكرة  على  ويقوم 
 genus ينتمي كل منها اىل جن�ص او اكرث من ا�صجار الفاكهة، ويتبع كل جن�ص
الزراعية  اال�صناف  من  عدد  نوع  كل  يتبع  كما   ،  Species االنواع  من  عدد 

Cultivars ولتو�صيح فكرة التق�صيم النباتي اليك املثال التايل: 

التفاح  مثل جن�ص  االجنا�ص  من  عدد   rosaceae الوردية  الف�صيلة  يتبع 
امل�صمى Malus وجن�ص الكمرثي pyrus وجن�ص اللوزيات prunus وهذا اجلن�ص 
P. Per- مثال يتبعه عدد من االنواع مثل نوع الدراق امل�صمى prunus  الالخري

sica ونوع امل�صم�ص P. armeniaca ونوع اللوز وهذا بالن�صبة لكل انواع ذلك 

اجلن�ص والتي ت�صمل اي�صا الربقوق والكرز اما الدراق فيتبعه عدد من اال�صناف 
الزراعية مثل ريدهافن Redhaven وايريل كر�صت Early Crest ومبعنى اآخر

ان لكل فاكهة ا�صما علميا Scientific يتكون من كلمتني تن�ص االوىل على 
ا�صم اجلن�ص واما الثانية فتدل على ا�صم النوع وحتى يكتمل اال�صم العلمي يذكر 
اال�صم  يكتب  تقدم  ما  على  وبناء  ال�صنف  ا�صم  النوع  ا�صم  كتابة  بعد  مبا�رشة 

العلمي للدراق �صنف ريدهافن على النحو التايل: 

 Prunus persica cv. Redhaven

ا�صم  ومن �رشوط كتابة اال�صم بالطريقة ال�صحيحة ان يبدا اول حرف يف 
اجلن�ص prunus بحرف كبري كما يف ا�صم اجلن�ص وميكن اال�صتعا�صة عن اخلط 

املائل بو�صع خط حتت اال�صم

اما ا�صم النوع فيكتب جميعه باحرف �صغرية، اما بحروف مائلة او بو�صع 
خط حتته اما احلرفان فهما اخت�صار لكلمة �صنف زراعي ووجودهما يعني ا�صم 

ال�صنف وهو يف هذه احلالة ريدهافن
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تق�صم ا�صجار الفاكهة اىل جمموعات: 

أ اللوزيات او الفاكهة اللوزية او الفاكهو ذات النواة احلجرية او ما يعرف 	.
يف بع�ص االقطار العربية با�صم احللويات والتي ت�صمل الدراق والربقوق االوروبي 

والربقوق الياباين والكرز احللو وامل�صم�ص واللوز 
التفاحيات او الفاكهة التفاحية وت�صمل التفاعح والكمرثي وال�صفرجل 	.أ
التوت والتني 	.أ
اجلوزيات 	.أ
أ العنبيات ج.
أ كلليمون 	. احلم�صيات  انواع  كل  وت�صمل  ي�صمى  وعلمها  احلم�صيات 

والربتقال واجلريب فروت والبوملي، والكلمنتينا واملندلينا واخل�صا�ص وغريها. 
أ جمموعة الكاكي والرمان والعناب 	.
أ جمموعة املوز وموز اجلنة د.
أ اجلوافة والبابايا واالأنانا�ص. 	.

التوزيع اجلغرايف   -6
تنت�رش زراعة االنواع املختلفة ال�صجار الفاكهة يف العديد من مناطق العامل، 
وب�رشف النظر عن ا�صلها فان املناخ يحدد توزيعها، فا�صجار الفاكهة مت�صاقطة 
االوراق ينح�رش توزيعها ما بني خطي العر�ص 30 �صماال اىل 50 درجة جنوبا، 
اال انه ميكن زراعتها على خطوط اقل من ذلك وبخا�صة يف املناطق املرتفعة، 
او على خطوط اكرب من ذلك وبخا�صة يف املناطق املنخف�صة او التي تتعر�ص 

لظروف دافئة ت�صاعدها على النمو

نالحظ ان مناطق االنتاج تقع بني خطي عر�ص 30 اىل 50 درجة �صماال 
وجنوبا، وميكن ان متتد اىل خطوط اكرث ارتفاعا من ذلك عن طريق تاأثري مياه 
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املحيطات، او خطوط اكرث انخفا�صا من ذلك عن طريق تاأثري املناطق املرتفعة 
ذات املناخ البارد. وتقع �صمن اخلطني 30 و 50 درجة كل من املناطق الباردة 
ا�صجار  زراعة  مناطق  وهي  الدافئة  واملعتدلة  الباردة  واملعتدلة  واملعتدلة 

الفاكهة مت�صاقطة االوراق. 

اما ا�صجار الفاكهة دائمة اخل�رشة فتنح�رش زراعتها يف املناطق اال�صتوائية 
والتي تنح�رش ما بني مداري ال�رشطان واجلدي وحتت اال�صتوائية و�صبه اال�صتوائية 

ومتتاز املنطقة اال�صتوائية بطول نهار ثابت تقريبا، ومعدل �صنوي لدرجات 
 2 من  اال�صهر  بني  ما  الفارق  وي�صل  مئوية،  درجة   27 و   26 بني  ما  احلرارة 
اىل 3 درجات، بينما ي�صل الفرق يف درجة حرارة الليل والنهار من 6 اىل 10 
درجات، وتخلو ايام ال�صنة من ال�صقيع، كما ان االمطار غزيرة ومبعدل 2000 
فيها  وتقع  قاري  فمناخها  اال�صتوائية  حتت  املنطقة  اما  ال�صنة.  يف  ملليميرت 
معظم �صحاري العامل واملناطق اجلافة ذات ال�صيف الطويل وال�صم�ص ال�صاطعة 
واحلرارة املرتفعة �صيفا؟ ، والفرق الكبري يف درجات احلرارة بني الليل والنهار 
وال�صتاء املعتدل الذي مييل اىل الربودة واما املناطق �صبه اال�صتوائية فقليلة 

االمطار ال�صتوية وال�صيفية وقد تنخف�ص درجات احلرارة لدرجة التجمد. 

ميكن تق�صيم اأنواع الفاكهة املختلفة تبعا للمناخ املالئم لزراعتها اإىل: 

أ فاكهة املناطق املعتدلة الباردة 	.
فاكهة املناطق املعتدلة الدافئة	.أ
فاكهة املناطق اال�صتوائية 	.أ
فاكهة املناطق حتت اال�صتوائية 	.أ
أ فاكهة املناطق �صبه اال�صتوائيةج.

اإن تق�صيم الفاكهة ح�صب املناخ املالئم لنموها واإثمارها ي�صاعد املهتمني 
تنجح  املختلفة يف جماميع  الفاكهة  ترتيب  على  ال�صجرية  الب�صتنة  علم  يف 
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زراعة كل منها يف منطقة ذات مناخ معروف وبالتايل ي�صهل درا�صتها وبناء عليه 
تو�صع اأ�صناف التفاح والكمرثي والعنب االمريكي والعنبيات والربقوق والبندق 
والكرز يف جمموعة فاكهة املناطق الباردة واملعتدلة الباردة اأما اأ�صناف الدراق 
اأ�صناف ال�صفرجل والعنب االأوروبي واللوز فتقع  والنكتارين وامل�صم�ص وبع�ص 
اجلنة  وموز  املوز  و�صع  ومت  الدافئة.  املعتدلة  املناطق  فاكهة  جمموعة  يف 
واالأنانا�ص واملاجنو والبابايا والق�صطة يف جمموعة الفاكهة اال�صتوائية و�صبه 
اال�صتوائية، واما فاكهة املناطق حتت اال�صتوائية فقد و�صعت يف جماميع 

على النحو التايل: 

دائمة اخل�رشة ذات ح�صا�صية لدرجات احلرارة املنخف�صة التي تقل عن . 1
ثماين درجات مئوية: وت�صمل اجلوافة واحلم�صيات. 

دائمة اخل�رشة تتحمل درجات احلرارة املنخف�صة يف حدود ال�صفر املئوي . 2
او دونه بقليل: مثل الزيتون واال�صكدنيا )الب�صملة( 

للظروف . 3 حتملها  بع�ص  عن  بع�صا  الفاكهة  هذه  جماميع  مييز  ما  ان 
املناخية املحيطة مثل متطلبات درجات احلرارة املنخف�صة لك�رش طور ال�صكون 
الن�صبي يف ا�صجار الفاكهة مت�صاقطة االوراق، وتاأثري ال�صقيع او درجات احلرارة 
املنخف�صة على منو اال�صجار واجلزء التايل يلقي ال�صوء على بع�ص الفرو قات 
دائمة  الفاكهة  واأ�صجار  االأوراق  مت�صاقطة  الفاكهة  ا�صجار  بني  الف�صيولوجية 

اخل�رشة. 
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العوامل البيئية وعالقتها بزراعة الفاكهة

Environmental Factores
In Relarion To Fruit Plantation

يحتاج اإن�صاء ب�صتان فاكهة ناجح اإىل التخطيط اجليد قبل غر�ص اأول �صجرة 
باأر�صه ومن املعروف ان �صجرة الفاكهة من النباتات املعمرة التي تطول فرتة 
حياتها اىل عدة عقود ومن ثم فان اأي خطاأ يف اتخاذ القرار اخلا�ص باملوقع او 
طريقة ت�صميم الب�صتان او اختيار ال�صنف املزمع زراعته ي�صعب ت�صحيحه، او 
قد ال ميكن ت�صحيحه على االطالق وحتى لو مت بع�ص التحوير بغر�ص ت�صحيح 
الو�صع، فان ذلك يعد امر مكلفا ويف اغلب االحوال ال يعطى النتيجة املرجوة. 
وعلى ذلك فان الت�صميم قبل الزراعة اختيار ال�صنف نظام الغر�ص املالئم حيث 

ان جميعها حتدد جناح او ف�صل زراعة �صنف معني مبنطقة بعينها. 

وهناك الكثري من العوامل التي توؤثر على اختيار موقع الب�صتان وكل عامل 
من هذه العوامل ال بد من درا�صته جيدا على حدة، وكذلك درا�صته �صمن العوامل 
االأخرى قبل اتخاذ القرار النهائي اخلا�ص باختيار املوقع ومن املعروف انه عند 
اختيار املوقع املنا�صب لزارعة ال�صجار الفاكهة ال بد ان ن�صع ن�صب اأعيننا ثالثة 

عوامل هامة وحمدودة حتكم االختيار وهي: 

مناخ منا�صب من اأخطار درجات احلرارة والرياح. . 1
م�صدر كاٍف للماء ال�صالح لري االأ�صجار. . 2
تربة عميقة ن�صبيا وخ�صبة ومتماثلة القطاع وذات �رشف جيد. . 3

ويف كثري من املناطق توجد اأي�صا بع�ص العوامل اخلا�صة باملنطقة ذاتها 
وهذه العوامل يجب و�صعها يف االعتبار، فعلى �صبيل املثال يف املناطق التي 
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تهطل بها االأمطار يف اأوقات متفرقة من ال�صنة وبغزارة.. فانه يوجد عامل اآخر 
ال�صطحي  ال�رشف  توفري  وهو  الفاكهة  اأ�صجار  زراعة  مدى جناح  يحدد  اإ�صايف 
مثل  االأخرى  العوامل  من  العديد  اإىل  باالإ�صافة  هذا  الزائد.  املاء  من  للتخل�ص 
العائد املادي، مدى مالئمة املنطقة لل�صنف، العمالة املتاحة، ثمن االأر�ص. وقد 
تاأتي هذه العوامل يف املرتبة الثانية، اإال اأنها ال تقل اأهمية عن اختيار املوقع. 
وكما �صبق القول فانه من االأهمية مبكان درا�صة جميع هذه العوامل كل على 
حدة بعناية حتى يحقق امل�رشوع الهدف منه وهو اال�صتثمار االأمثل. ويف هذه 

الوحدة �صنناق�ص هذه العوامل ب�صئ من التف�صيل. 

The Location 1. املوقع: 
اأين يقع الب�صتان بالن�صبة لبع�ص  اأو  كلمة موقع تعني املكان اجلغرايف، 
املدن، القرى، طرق النقل ال�رشيع... الخ اأما املكان ” Site” فتعني حالة الب�صتان 
ذاته بالن�صبة لالرتفاع، عالقته بامل�صطحات املائي املوجودة. طبوغرافية االر�ص 

وغريها من العوامل االخرى التي توؤثر على �صلوك اال�صجار ذاتها. 

فاملميزات االقت�صادية التي تعود على الزراع من اختيار املوقع املنا�صب 
قد تفوق ميزات عوامل اأخرى. فالب�صاتني التي تقع بالقرب من املراكز ال�صكانية 
ذات ميزات خا�صة واأكرث ربحا بالن�صبة لهم عن مثيالتها التي تقع يف اأماكن او 
مواقع بعيد حتتاج معها اىل و�صائل نقل و�صحن املنتج. كذلك قربها من الطرق 
ال�رشيعة وحمطات ال�صكك احلديدية يحقق لها �صفقة ال�صحن ال�رشيع للمنتج، 
كما ي�صكل قرب موقع الب�صتان من بيوت التعبئة واأماكن التخزين نقطة حيوية 
اأطول خالل العام بدال من طرحه يف  يف ت�رشيف الناجت وتوزيعه على فرتات 
للماء اجليد  دائم  اأي�صا توافر م�صدر  يوؤثر على �صعره.  االأ�صواق مرة واحد مما 
العوامل  قمة  على  ياتي  اال�صتخدامات  من  وغريها  الفاكهة  اأ�صجار  لري  الالزم 
التي حتدد اختيار موقع الب�صتان. ووجود موقع الب�صتان يف منطقة ذات خربة 
بزراعة الفاكهة يحقق العديد من املميزات، الن الزارع هنا �صيفاد بخربة جريانه 
فيما يخ�ص املعلومات املتعلقة باأف�صل املعامالت الزراعي مثل وقت الر�ص او 
الزراعية  واالآالت  باالأدوات  االإمداد  الر�ص، معرفة مناطق  امل�صتخدمة يف  املواد 
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الالزمة لب�صتانه، م�صادر االأ�صمدة وا�صعارها، وكذلك املبيدات وغريها. باال�صافة 
للزارع  ي�صهل  الفاكهة  ا�صجار  بزراعة  تهتم  منطقة  يف  الب�صتان  وجود  ان  اىل 
عمليات تدريج وفرز الثمار، بل اي�صا يجذب كبار التجار ل�رشاء الناجت من جملة 
الب�صاتني الواقعة بتلك املنطقة �صواء لال�صواق املحلية او الت�صدير. اما اذا كان 
ب�صتان الفاكهة املزمع ان�صائه بعيدا عن مناطق زراعة فاكهة بعينها. فقد يحقق 
ذلك ميزة للزارع مثل �صهولة ت�رشيف منتجاته للمناطق ال�صكانية املجاورة له، 
وهذا يف حد ذاته يقلل من تكاليف االنتاج. كما ان هناك ميزة اأخرى عند زراعة 
الب�صتان يف موقع منعزل عن زراعات الفاكهة االخرى وهي عدم احتمال انتقال 

االأمرا�ص واحل�رشات من الب�صاتني املجاورة. 

وكما هو معلوم فان مكان الب�صتان ”Site” يوؤثر على �صلوك اال�صجار ذاتها.. 
ومن هنا كانت االهمية اخلا�صة التي يجب اإعطائها ملعرفة التفا�صيل الكاملة 
عن مكان ما.. مبعنى ان التعرف على طبوغرافية وطبيعة االأر�ص ي�صكالن اأهمية 
الب�صتان معر�صا لالأخطار. ومن ثم  العاملني معا ي�صبح  خا�صة وبدون هذين 
فان جهودا كثرية قد بذلت بغر�ص اإيجاد املكان لي�ص فقط املنا�صب لزارعة نوع 
معني من الفاكهة بل املنا�صب اي�صا لالأ�صناف التي ميكن ان تتاأقلم على الظروف 

البيئية ال�صائدة يف هذا املكان. 

واملق�صود بالطوبوغرافية ”Topography” هو الو�صف التف�صيلي والدقيق 
لهذا املكان، ومن الناحية الب�صتانية ي�صتخدم هذا اال�صطالح لو�صف طبيعة تربة 
او ار�ص املكان املختار من ناحية �صكل االأر�ص، م�صتوى �صطح االأر�ص، االنخفا�ص 

بها واأية اأو�صاف اأخرى خا�صة بالت�صاري�ص. 

ويلعب ال�صكل الطوبوغرايف للمكان املختار دورا حيويا من ناحية تعر�صه 
او  التجمد، وكذلك من ناحية �صهولة  او  اال�صجار لل�صقيع  او تعر�ص  للتعرية، 
�صعوبة اجراء املعامالت الزراعية املختلفة. وارتفاع  ”Elevation”تربة املكان 
ذات تاأثري وا�صح يف جعل االأرا�صي االأكرث ارتفاعا اأف�صلها لزراعة اأ�صجار الفاكهة، 
ولهذا ال�صبب – يف اخلارج – عادة ما تو�صع مقايي�ص حرارة )ثرمو�صتات( يف 

مناطق خمتلفة من املكان قبل اختياره. 
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ودرجة تدرج او ميل “Slop” تربة املكان من العوامل الهامة جدا واخلا�صة 
العمليات  اإجراء  �صعوبة  اأو  �صهولة  يف  تتحكم  حيث  االأر�ص،  �صطح  مب�صتوى 
الآخر،  مكان  ونقلها من  الثقيلة  االآالت  العزيق، حتريك  مثل  املختلفة  الزراعية 
وطريقة  الزراعة،  طريقة  اأي�صا  يحدد  العامل  هذا  ان  كما  الثمار.  ونقل  وجميع 
الري التي يجب اإتباعها يف هذه احلالة، فاإذا كانت االأر�ص م�صتوية، فانه عادة 
اإما يف حالة عدم ا�صتواء الرتبة فانه ميكن  ما يتبع معها طرق الري العادية 

ا�صتخدام الري بالر�ص اأو التنقيط... الخ

وكذلك عند كرثة وجود املرتفعات واملنخف�صات يف الرتبة، ففي هذه احلالة 
ال بد من النظر بروية اىل تكاليف ت�صوية الرتبة وتاأثري ذلك على العائد املتمثل 
يف املح�صول وجودة الثمار. كما ان درجة ميل الرتبة تعر�صها للتعرية ، ودرجة 
التعرية هذه تختلف من تربة الأخرى. اإال انه ب�صفة عامة فانه عادة ما ت�صتبعد 
االأماكن التي تزيد درجة ميلها عن %15 او اأكرث، حيث اأن االأ�صجار النامية مبثل 

تلك االأرا�صي تكون عادة �صعيفة. 

وكنتيجة للعوامل الرتبطة باالرتفاع او الطوبوغرافية، ا�صبح من البديهي 
ان�صاء الب�صتان على االماكن املرتفعة، وعدم اختياره بالوديان، او املنخف�صات 
القرار تنى على  الهواء. وهذا  التي حتدد حركة  االماكن  او  ال�صيقة  او املمرات 
ي�صبب  الوديان مما  اىل  املرتفعة  االرا�صي  ينتقل من  البارد  الهواء  ان  احلقيقة 
من  بالقرب  الب�صتان  مكان  اختيار  بهااي�صا  النامية  لال�صجار  �صديدة  ا�رشارا 
امل�صطحات املائية، يلعب دورا حيويا يف تلطيف املناخ املحيط باال�صجار، كما 
انه يوؤثر ب�صدة على اختيار نوع و�صنف الفاكهة املنا�صب لهذه املنطقة، ففي 
مثل هذه االماكن يحدث تغيري بطيئ يف درجات احلرارة ب�صبب احلرارة النوعية 
العالية للماء حيث يحتاج االمر اىل كمية حرارة لرفع حرارة جرام واحد من 
املاء درجة واحدة تعادل ت�صعة ا�صعاف ما يحتاجه جرام حديد لرفع حرارته 
درجة واحدة واأربعة اأ�صعاف احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من 

الهواء درجة واحدة اي�صا. 
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مثل  التلوث  م�صادر  عن  بعده  او  قربة  يراعى  الب�صتان  ان�صاء  عند  كذلك 
و�صعف  الفاكهة  ا�صجار  تدهور  منها  الناجتة  امللوثات  ت�صبب  امل�صانع، حيث 
ب�صتان  ان�صاء  اىل  املزارع  وا�صطر  تعذر  ما  واإذا  وانخفا�ص حم�صولها..  منوها 
ف مبناطق قريبة من م�صادر التلوث وجب عليه االختيار الفواكه التي تت�صف 
بتحمل اأ�صجارها ملثل هذه الظروف مثل اأ�صجار نخيل البلح والزيتون وجتنب 
زراعة الفواكه االأخرى التي تتاأثر ب�صدة بهذه امللوثات مثل التفاح، الكمرثي... 

الخ. 

 Climate املناخ:   .2
من بني الثالثة احتياجات اال�صا�صية الالزمة الن�صاء ب�صتان فاكهة، جند ان 
املناخ ي�صكل اهم هذه االحتياجات او العوامل التي حتدد اختيار مكان الب�صتان 
يف مناطق زراعة الفاكهة يف العامل. فاملناخ هو املحدد الرئي�صي يف اين ميكن 
زراعة �صنف ما من الفاكهة، بل اكرث من ذلك يوؤثر على جودة الثمار الناجتة، 
يف حني ان العاملني االخرين – الرتبة واملاء – يحددان كمية املح�صول الناجت 
بدرجة اكرب وعند حدود معينة فان فقد اال�صجار، او املح�صول وانخفا�ص جودته 
ا�صجار  زراعة  امل�صتحيل  من  جتعل  املنا�صبة  غري  املناخية  للظروف  نتيجة 
الفاكهة يف منطقة ما. وعند تقرير املناطق املنا�صبة لزراعة الفاكهة وحتديدها 
يف غيبة املعلومات املتعلقة بالظروف اجلوية، فانه يلزم يف هذه احلالة ومن 
كانت  التي  احلرارة  درجات  على  التعرف  واملال  للوقت  االمثل  ا�صتثمار  اجل 
�صائدة يف مو�صم �صابق او مو�صمني قبل غر�ص اال�صجار، ومقارنة تلك البيانات 
بالبيانات املتعلقة بالظروف املناخية للمناطق املثلى لزراعة ال�صنف املزمع 

زراعته. 

ويعرف املناخ “Climate« انه متو�صط حالة اجلو ،”atmosphere” اما 
تكون  التي  االحداث  �صل�صلة  من  واحد  حدث  اىل  في�صري   “weather ” الطق�ص 
املناخ، او مبعنى اخر ميكن القول بان املناخ هو متو�صط حاالت الطق�ص ال�صائدة 
“Phe- ا�صطالح تو�صيح  �رشورة  اىل  اال�صارة  جتدر  وهنا  معينة.  منطقة     
املناخ وبع�ص  العالقات بني  بتو�صيح  العلم املخت�ص   “nologyوالذي يعنى 
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تكوين  التزهري،  مثل  فرتات  على  التي حتدث  احليوية  او  البيولوجية  الظواهر 
االوراق واالثمار. 

هطول  احلرارة،  هي  املناخ  ت�صكل  التي  اخلا�صة  الطبيعية  الظواهر  واهم 
الطق�ص هذه قد تكون ذات  الرطوبة وظواهر  ال�صقيع،  ال�صوء،  الرياح،  االمطار، 

تاأثريات خا�صة على حم�صول الفاكهة يف اأي مو�صم عن طريقني هما: 
التحكم يف جهد ال�صجرة ومقدرتها على تكوين الرباعم الزهرية. . 1
املح�صول خالل . 2 او  االأزهار،  الرباعم،  يق�صي على  احياناً  ال�صجرة  جهد 

مراحل تطورها. 
باالإ�صافة اىل ذلك قد توؤثر درجات احلرارة املنخف�صة يف ال�صتاء على منو 
االأ�صجار، كما قد ت�صبب لها اأ�رشارا خمتلفة. وفيما يلى �صنناق�ص بالتف�صيل اثر 

مكونات املناخ املختلفة على ف�صل او جناح زراعة الفاكهة. 

Temperature 1.2 احلرارة: 

اأهم مكونات املناخ التي توؤثر اإىل مدى بعيد على توزيع االأنواع النباتية 
وحتدد اأي اأ�صناف الفاكهة ميكنها النمو واالزدهار يف املناطق املعتدلة واملناطق 
التحت ا�صتوائية. فاملعروف ان هناك درجة حرارة دنيا ودرجة حرارة ق�صوى، 
واالنخفا�ص عن االأوىل واالرتفاع عن الثانية يوؤثران ب�صورة وا�صحة على وظائف 
عندها   ”Optimum temperature“ مثلى  درجة  له  نباتي  نوع  فكل  النبات. 
ينمو ويزدهر ويقوم بوظائفه على الوجه االأمثل. ودرجة احلرارة الدنيا ملعظم 
بني  فترتاوح  املثلى  الدرجات  اأما  5.0ْ -4.4ْم  بني  ترتاوح  الراقية  النباتات 

23.9ْم-29.4ْم. 

ويتوقف ذلك على النوع واىل حد ما على ال�صنف. اال انه يجدر مالحظة ان 
الدرجة املثلى لي�صت واحدة بالن�صبة جلميع العمليات التي حتدث داخل النبات. 

وقد ي�صتطيع الزارع تغيري درجات حرارة الليل والنهار لكن يف حدود �صيقة 
خالل ف�صول ال�صيف وال�صتاء. وقد ي�صتطيع ذلك بالن�صبة لبع�ص املحا�صيل التي 
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تزرع داخل البيوت املحمية مثل حما�صيل اخل�رشوات، وبع�ص الفواكه ال�صغرية 
مثل الفواكه ال�صغرية مثل الفراولة. اإال انه بالقطع لن يتمكن من تغيري درجات 
الذي  ال�صنف  اختيار  عليه  فان  ثم  ومن  والنهار..  الليل  خالل  الب�صتان  حرارة 
التفاح  اأ�صناف  تزدهر  املثال  �صبيل  فعلى  املنطقة،  املناخية  الظروف  توافقه 
الفاخرة يف املناطق ذات ال�صتاء البارد وال تالئمها املناطق ذات ال�صتاء الدافئ. 
كذلك ت�صلح زراعة ا�صناف نخيل البلح اجلافة يف ال�صعيد، حيث االحتياجات 
الظروف املناخية يف  النمو متوافرة يف حني ال تالئمها  احلرارية خالل ف�صل 

املناطق ال�صمالية يف م�رش. 

1.1.2 درجات احلرارة الثالث

تتباين اأ�صجار الفاكهة من حيث تاأثرها يف درجة احلرارة، وهنا ال بد من 
ذكر ان لكل نوع وكل �صنف تفاعال خا�صا مع درجة احلرارة فهناك ما ي�صمى 
بدرجة احلرارة املثلى ودرجة احلرارة الدنيا ودرجة احلرارة العليا لنمو النبات. 

اما درجة احلرارة املثلى: فهي درجة حرارة اجلو التي يكون منو النبات يف 
اأوجه، ويف احلقيقة ال ميكن توفري هذه الدرجة للنبات ب�صفة دائمة حيث تختلف 
درجة احلرارة يف اأوقات النهار تبعا ل�صدة اأ�صعة ال�صم�ص، كذلك تختلف درجات 

احلرارة تبعا للف�صل. 

اما درجة احلرارة العليا: فهي اأعلى درجة حرارة يتوقف عندها النبات عن 
النمو ب�صبب ارتفاعها. 

ان هذه الدرجات الثالث تتعلق بنمو النبات، والذي يحدد درجات احلرارة 
هو نوع النبات و�صنفه، اأما عن اثر املوقع يف درجات احلرارة فال بد من التعر�ص 
واآثار احلرارة املرتفعة  اآثار احلرارة املنخف�صة،  اإليه عن طريق معرفة كل من 
يف النباتات، ومن ثم حتديد مدى �صالحية هذا املوقع لهذا النوع وال�صنف من 

النبات. ولعل اهم االثار املرتتبة على انخفا�ص احلرارة هي: 

اأول اآثار انخفا�ص احلرارة حدوث ال�صقيع Frost وهو تدين درجات احلرارة 
اإىل ما دون درجة ال�صفر املئوي يف وقت معني، ويكون هذا ال�صقيع �صارا على 
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مت�صاقطة  االأ�صجار  على  �رشره  يقت�رش  بينما  اخل�رشة،  دائمة  االأ�صجار  جميع 
االأوراق اذا حدث يف وقت ن�صاطها. 

وهناك نوعان من ال�صقيع تبعا ملوعد حدوثه هما: 

مو�صم  نهاية  اخلريف يف  االأ�صود( يحدث يف  او  )اخلريفي  املبكر  ال�صقيع 
النمو يف االأ�صجار مت�صاقطة االأوراق، وينتج عن هذا ال�صقيع قتل القمم النامية 
ال�صتاء  ف�صل  يحدث يف  الذي  ال�صقيع  اأما  ال�صكون.  طور  دخلت يف  تكن  التي 
على  اأ�رشار  اأحداث  اإىل  يوؤدي  ال  فانه  ال�صكون،  طور  االأ�صجار يف  تكون  عندما 
االأ�صجار، وبخا�صة اإذا مل تكن درجات احلرارة منخف�صة جدا. اأما ال�صقيع االآخر 
وهو ال�صقيع الربيعي او االأبي�ص الذي يحدث يف بداية الربيع بعد منو الرباعم 
االأزهار  قتل  اإىل  يوؤدي  حيث  الفاكهة،  اأ�صجار  على  جدا  خطر  فهو  وانتفاخها، 
املوقع  درا�صة  لذلك يجب  والرباعم اخل�رشية، وبالتايل ح�صول خ�صائر كبرية، 
درا�صة جيدة ومعرفة احتمالية حدوث ال�صقيع يف ذلك املوقع ومواعيد حدوثه. 
ومن اآثار انخفا�ص احلرارة حدوث التجمد  (Freezing)، وهو عبارة عن تدين 
درجات احلرارة يف ف�صل ال�صتاء اىل ما دون درجة جتمد االأن�صجة النباتية وهذا 
النوع من التجمد له اأ�رشار كبرية على االأ�صجار مت�صاقطة االأوراق بحيث يوؤدي 
اإىل قتلها، خا�صة اذا طالت فرتة حدوث االجنماد. اأما بالن�صبة الآثار التجمد يف 
االأ�صجار دائمة اخل�رشة فانه يعترب مانعا لزراعتها، الأنها ال تتحمل االنخفا�ص 

الكبري يف درجة حرارة اجلو. 

2.1.2 حاجة األشجار لدرجات احلرارة الباردة: 

حتتاج اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة االأوراق اىل درجات حرارة منخف�صة حمددة 
وذلك للم�صاعدة يف ك�رش طور ال�صكون الن�صبي الذي تدخل به يف بداية اخلريف. 

وهنا ال بد من معرفة املوقع من حيث مدى انخفا�ص درجة احلرارة فيه، 
درجة  وهي  ال�صكون  طور  ك�رش  للم�صاعدة يف  وذلك  االنخفا�ص،  �صاعات  وعدد 
ْ 7.2م _ وهي درجة ال�صفر البيولوجي_ ولي�ص  احلرارة التي تقل عموما عن 
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ْ 7.2م خالل فرتة ال�صكون، ويف حالة عدم تعر�ص  بال�رشورة ان تنخف�ص عن 
للرباعم،  منتظم  غري  تفتح  يح�صل  املطلوبة  الربودة  ل�صاعات  الفاكهة  اأ�صجار 
اإ�صافة اإىل عدم تكون االأع�صاء التنا�صلية يف هذه الرباعم، وبالتايل �صقوط هذه 

االأزهار. 

االأوراق للربودة تبعا النواعها،  الفاكهة مت�صاقطة  اأ�صجار  وتختلف حاجة 
برودة يف  اىل  براعمها  التني ال حتتاج  مثل  االوراق  مت�صاقطة  الفواكه  فبع�ص 
اثناء ال�صتاء. اما امل�صم�ص والربقوق فان احتياجاتها من الربودة قليلة بينما 
الفواكه احتياجا للربودة، وكذلك توجد اختالفات داخل  التفاح والكمرثي اكرث 
النوع الواحد يف االحتياجات من الربودة، فعلى �صبيل املثال: الربقوق االوروبي 
ا�صناف  انتاج  مت  العلم  تقدم  ومع  الياباين.  الربقوق  من  اكرث  برودة  يحتاج 
تفاح حتتاج اىل 150 �صاعة فقط من الربودة، وا�صناف دراق يرتاوح احتياجها 

ْ 7.2م ما بني 50-350 �صاعة.  للربودة دون 

وسائل محاية االشجار من اضرار احلرارة العالية: 

ميكن حماية ا�صجار الفاكهة من ا�رشار احلرارة املرتفعة خالل مو�صم 
النمو باتباع واحدة او اكرث من الو�صائل التالية: 

زراعة حما�صيل خ�رشاء موؤقته بني ا�صجار الفاكهة ب�رشط توافر ماء الري . 1
الذي يكفي ل�صد احتياجات اال�صجار ونباتات املح�صول االخ�رش.. وترجع اهمية 
زراعة املحا�صيل املوؤقته اىل انها تعمل على حماية جذور اال�صجار – يف الطبقة 
ال�صطحية من الرتبة – من تاثري درجات احلرارة املرتفعة.. وكذلك تعمل على 
نقل العنا�رش التي تثبت يف الطبقة ال�صطحية من الرتبة اىل عمق اكرب، كما انها 

تلطف حرارة اجلو وتقلل اال�صابة ب�رشبة ال�صم�ص. 
زراعة ا�صجار الفاكهة – مثل املوالح – بني ا�صجار نخيل البلح حيث . 2

توفر االخرية الظل املنا�صب وتلطف احلرارة حول اال�صجار املنزرعة بينها وذلك 
يف املناطق ال�صحراوية والتي تكون فيها درجة احلرارة مرتفعة و�صدة اال�صاءة 

عالية، كما هو احلال يف العراق. 
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برياح . 3 وامل�صاحبة  العالية  احلرارة  درجات  ت�صودها  التي  املناطق  يف 
جافة فانه ميكن حماية ا�صجار الب�صتان بزراعة ا�صجار م�صدات الرياح – مثل 
الكازوارينا والكافور حول الب�صتان، بحيث تكون ا�صجار امل�صد قريبة من بع�صها، 
فيظل الب�صتان حمتفظ بن�صبة رطوبة اعلى، كما تقى ا�صجار الب�صتان من تاأثريات 

الرياح اجلافة. 
ميكن وقاية جذور اال�صجار وافرعها الرئي�صية من �رشبة ال�صم�ص وذلك . 4

بطالئها مبحلول اجلري الذي يقلل من كمية احلرارة املرتفعة يف مثل هذه املناطق 
ومن ثم تقل فر�صة ا�صابتها ب�رشبة ال�صم�ص. 

عند غر�ص ال�صتالت فانه جتب حمايتها من تاأثري درجات احلرارة املرفعة . 5
وذلك باحاطة كل �صتله بتعري�صه من اعواد الذرة او البو�ص، كما هو متبع عند 
غر�ص �صتالت املاجنو، كما ميكن لفها باخلي�ص كما هو احلال عند غر�ص ف�صائل 

نخيل البلح. 
االيام احلارة وذلك خلف�ص درجة حرارة اجلو . 6 اال�صجار باملاء يف  ر�ص 

وتلطيفه حول اال�صجار. حيث وجد ان هذه املعاملة يف ب�صاتني املوالح تخف�ص 
درجة احلرارة مبقدار 10 اىل 15ف. 

Light 2.2 الضوء: 

يعد ال�صوء احد عوامل املناخ الهامة التي توؤثر على منو وتزهري واثمار 
البناء ال�صوئي، فنق�ص �صدة  الفاكهة. ف�صدة ال�صوء حتدد كفاءة عملية  ا�صجار 
الرباعم  تكوين  من  ب�صدة  تقلل  التقليم  اجراء  عدم  او  التظليل  ب�صبب  اال�صاءة 
الزهرية. كذلك لوحظ ان ا�صجار الفاكهة التي تنمو يف اماكن مظللة عادة ما 
�صوء  يف  نامية  ا�صجار  من  الناجتة  مثيالتها  عن  حجما  ا�صغر  ثمارا  تعطي 
املجاورة  االوراق  تظليل  من  الثمار  ال�صغر يف حجم  ويرجع  الكامل،  ال�صم�ص 
له ومن ثم تقل كفاءتها على القيام بعملية التخليق ال�صوئي. وهو عامل مهم 
المتام عملية البناء ال�صوئي، حيث ت�صتطيع ا�صجار الفاكهة اال�صتفادة من الطاقة 
ال�صوئية يف هذه العملية. ان قدرة االوراق النامية يف ال�صوء، على الرغم من ان 
االوراق النامية يف الظل ت�صتطيع اال�صتفادة من ال�صوء ال�صعيف يف اجلو الغائم، 
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وال�صاعات املبكرة واملتاأخرة من النهار اكرث من االوراق االخرى، ويختلف وجود 
ال�صوء من منطقة الخرى، لكن نق�صانه ال ي�صكل عامال حمددا يف جميع املناطق 
انواع  ازهار بع�ص  ال�صوء يف  بالن�صبة للحرارة واملاء. ويوؤثر  كما هي احلالة 
الفاكهة مثل الفراولة عن طريق طول النهار وق�رشة حيث ت�صمى هذه الظاهرة 

 .(Photoperiodic response) باال�صتجابة لفرتة اال�صاءة

وتعمل زيادة �صدة ال�صوء عن الالزم على اال�رشار بان�صجة النبات، ويحدث 
ذلك يف املناطق ال�صحراوية، كما يف العراق وبع�ص االماكن بوالية كاليفورنيا 
وللحد من ا�رشار �صدة اال�صاءة يف هذه االحوال، عادة ما تزرع ا�صجار الفاكهة 

– مثل املوالح – بني ا�صجار البلح. 
فوق  فاال�صعة  الداخلية.  ومكوناتها  الثمار  لون  على  ال�صوء  يوؤثر  كذلك 
البنف�صجية هي امل�صئولة عن تكوين اللون االحمر يف التفاح واخلوخ، وتتوافر 
املناطق املنخف�صة ومن  املرتفعة عنها يف  املناطق اجلبلية  اال�صعة يف  هذه 
ثم ان الثمار الناجتة من ا�صجار نامية يف املناطق املرتفعة اف�صل لونا واكرث 
املناطق  والنامية يف  ال�صنف  نف�ص  ا�صجار  من  الناجتة  مثيالتها  من  جاذبية 
املنخف�صة. كذلك تتكون �صبغة االنثو�صيانني امل�صئولة عن اللون يف ثمار العنب 
والكريز من املواد الكربوهيدراتية املخلقة اثناء عملية التخليق ال�صوئي، والن 
ال�صوء يوؤثر مبا�رشة على هذه العملية وعلى نواجتها فهو يوؤثر بال�رشورة على 

مكونات الثمرة و�صفات جودتها. 

 Wind الرياح:   3.2

تعترب الرياح عامال مهما يف اإمتام عملية تلقيح االأزهار، كما اأنها ت�صكل 
اأو عندما تكون جافة، �صاخنة او باردة.  �رشرا بالغا باالأ�صجار عند ا�صتدادها، 
ومن اأهم اأ�رشار الرياح ال�صديدة الت�صبب يف ك�رش بع�ص اأفرع االأ�صجار، وت�صويه 
الثمار عند ا�صطدامها بع�صها ببع�ص او باالأغ�صان، وكذلك ت�صبب اقتالع االأ�صجار 
ال�صغرية. وت�صبب الرياح ال�صاخنة اأو الباردة اختالل التوازن املائي يف االأ�صجار، 
ويوؤدي  الرتبة،  من  املمت�ص  املاء  مع  مقارنة  املائي  النتح  مقدار  يزداد  حيث 
االأزهار والثمار، مما ي�صبب خ�صارة كبرية يف  اأعداد كبرية من  اإىل ت�صاقط  هذا 
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حم�صور الثمار. وميكن معاجلة التاأثري ال�صلبي للرياح ال�صديدة عن طريق زراعة 
م�صدات للرياح يف اجلهات التي تهب منها، وكذلك زراعة نباتات الفاكهة بكثافة 
معينة خ�صو�صا املواقع التي ت�صهد هبوب رياح جافة. عند اختيار املوقع يجب 
معرفة الرياح التي تهب على هذا املوقع من حيث �صدتها وموعد حدوثها وذلك 
التلقيح، وكذلك ملحاولة حل امل�صكالت  الرياح يف عملية  لال�صتفادة من هذه 
ح�صاب  مهم يف  عامل  الرياح  �صدة  ان  الرياح.  هذه  عن  تنجم  ان  ميكن  التي 
التكاليف االن�صائية يف ب�صتان الفاكهة، اذ يلزم و�صع دعائم لال�صجار وبخا�صة 
اأي ف�صل، وهذه تكلفة يجب  عند الزراعة يف مواقع معر�صة لرياح �صديدة يف 

اخذها بعني االعتبار. 

وللرياح تاأثريات حمدودة على منو اأ�صجار الفاكهة وانتاجها لذا يجب و�صع 
هذا العامل يف االعتبار عند اختيار موقع ومكان الب�صتان. وعادة ما تهب الرياح 
يف اخلريف ويف الربيع وت�صمى يف منطقة البحر املتو�صط با�صم �صريوكو�ص او 
بني  ترتاوح  الرياح  هذه  و�رشعة   »Khamaseens“or ”Siroccos اخلما�صني 
35-50 ميل/ �صاعة م�صببة ا�رشارا متباينة ال�صجار الفاكهة. وهناك عدة طرز 
ن�صبة  بانخفا�ص  يت�صف  والذي  )اخلما�صني(  ال�صاخن  اجلاف  فمنها  الرياح  من 
معظم  ت�صاقط  اىل  يودي  قد  النوع  هذا  ومثل  حرارته،  درجة  وارتفاح  رطوبته 

الثمار النا�صجة يف الب�صاتني التي ال توفر لها احلماية. 

اما الطراز الثاين من الرياح فهو االقل �رشعة عن ال�صابق والذي يهب على 
اال�صجار  اما  ال�صن،  ال�صغرية  اال�صجار  به  وتتاأثر  العام  خالل  خمتلفة  فرتات 
الكبرية فانها تتحمل فعله وذلك لبنائها القوي. والطراز الثالث من الرياح هو 
املجاورة  املائية  امل�صطحات  على  تهب  والتي  الباردة  بالرياح  ي�صمى  الذي 
النخفا�ص  يعود  هنا  التاأثري  ان  اال  معقولة،  �رشعتها  وتكون  الفاكهة  لب�صاتني 
درجة حرارة الرياح ولي�ص ل�رشعتها، فهذه الرياح الباردة تثبط النمو الطبيعي 
مل�صافة 7 كليلو مرتات تقريبا من امل�صطحات املائية. وهناك الطراز الرابع من 
الفاكهة منه  ا�صجار  ال�صعب حماية  العوا�صف ومن  والذي يطلق عليه  الرياح 

وعليه فانه اختيار املوقع ال بد من و�صع ذلك يف احل�صبان. 
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وتقع تاأثريات الرياح على ا�صجار الفاكهة حتت: 
االوراق، . 1 من  الكثري  اإ�صقاط  يف  تتمثل  والتي  امليكانيكية..  التاأثريات 

والنا�صجة.. جرح  النمو  املكتملة  الثمار  العقد وحتى  والثمار احلديثة  االزهار 
الثمار املتبقية على ال�صجرة نتيجة ارتطامها باالفرع وخد�صها باالأ�صواك.. متزيق 
االوراق وتقليل كفاءتها على القيام بعملية التخليق ال�صوئي، وك�رش االفرع او 
اقتالع االأ�صجار – خا�صة اذا كانت اال�صجار نامية يف ار�ص خفيفة وكانت �رشعة 

الرياح �صديدة. 
التأثريات الفسيولوجية.. والتي تتمثل يف زيادة معدل فقد املاء من االوراق . 2

عن طريق النتج، فالرياح اجلافة مثل رياح اخلما�صني تودي اىل زيادة �صحب املاء 
من االوراق وخا�صة اذا كانت االر�ص غري مروية، وتقوم االوراق بدورها ب�صحب 
 »Absissionانف�صال تكوين  على  الثمرة  تعمل  ثم  ومن  لها  الثمار  من  املاء 
“Layer يف عنق الثمرة وجدر خاليا هذه الطبقة ه�صة فال تلبث الثمرة ان ت�صقط 

حتت وطاأة ثقلها. 
التلقيح . 3 ح�رشات  ن�صاط  مع  ال�صديدة  الرياح  تتعار�ص  أخرى..  تأثريات 

ينخف�ص  ثم  ومن  الثمار  فيقل  االكمل،  الوجه  على  بعملها  االخرية  تقوم  فال 
والتعفري  الر�ص  عمليات  مع  و�صدتها  الرياح  �رشعة  تتعار�ص  كذلك  املح�صول. 
الالزمة ملكافحة االفات املر�صية واحل�رشية. وبجانب ذلك ت�صبب الرياح ال�صديدة 
اي�صا ازالة )تعرية( الرتبة يف االرا�صي الرملية واحلديثة اال�صت�صالح، مما يك�صف 
اجلذور ويعر�صها للجو فيقل امت�صا�صها للماء وي�صهل من اقتالع اال�صجار، بل 
الرملية  الكثبان  ال�صديدة على حتريك  الرياح  انه يف بع�ص املناطق قد تعمل 

وتدفن حتتها ا�صجار الفاكهة. 
و�صائل حماية االأ�صجار من االآثار ال�صارة للرياح: 

زراعة اشجار مصدات الرياح Wind breaks يف اجلهات من الب�صتان التي . 1
تهب منها الرياح )اجلهتني البحرية والغربية يف م�رش( . حيث تعمل م�صدات 
امل�صد يف  ارتفاع  اذا كان   %95-45 الرياح حوايل  الرياح على خف�ص �رشعة 
العيوب ال�صجار امل�صد منها مناف�صتها  انه توجد بع�ص  اال  25-30 مرت.  حدود 
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الغذائية، كما تظلل اال�صجار خا�صة يف  الب�صتان علىاملاء والعنا�رش  ال�صجار 
ال�صفوف القريبة من امل�صد، وتكوين جيوب باردة او مناطق باردة بالب�صتان، 

كما تكون اأ�صجار امل�صد ذاتها مبثابة مرفاأ لالآفات احل�رشية. 
يف حالة الرياح اجلافة مثل الرياح التي تهب يف اخلما�صني، يجب ري ار�ص . 2

الب�صتان رية خفيفة لتقليل االثر الف�صيولوجي ال�صار على اال�صجار وقد وجد ان 
م�صدات الرياح، تعمل على تقليل الفقد يف املاء نتيجة البخر والنتح مبعدل 

حوايل %65. 
من . 3 عليها  يخ�صى  والتي  اال�صت�صالح  احلديثة  او  الرملية  االراضي  حالة  يف 

تاأثريات الرياح )التعرية( ميكن تثبيت تربة هذه يف االرا�صي عن طريق زراعة 
بع�ص املحا�صيل اخل�رشاء. كذلك يف املناطق التي تهب عليها رياح جافة اىل 

حد ما، فانه ميكن زراعة ا�صجار الفاكهة على م�صافات قريبة نوعا. 

4.2 المطار والرطوبة: 

الرطوبة: عبارة عن مقدار بخار املاء املوجود يف الهواء ويقدر هذا ن�صبيا 
درجة  اىل  معينة  درجة حرارة  عند  الهواء  من  البخار يف حجم معني  بدرجة 
الت�صبع عند نف�ص الدرجة وعند بلوغ درجة الرطوبة 100% تتكون قطرات املاء 

على هيئة ندى او مطر. 

وكما ان للماء والرطوبة فوائد – حيث حتتوي معظم اأجزاء النبات ن�صبة 
العالية على  الرطوبة  كبرية من وزنها من املاء فان لها م�صارا حيث ت�صاعد 
االإ�صابة باالأمرا�ص، وخ�صو�صا الفطرية منها، وكذلك فهي تعطل عملية التلقيح، 
كما ان االأمطار توؤدي اىل ت�صاقط االزهار وتوؤدي اىل انخفا�ص الرطوبة اجلوية 
اىل زيادة النتح واختالل التوازن املائي للنبات، وت�صقط االأزهار والثمار لعدم 

كفاية املاء الالزم لها. 

حتتاج ا�صجار الفاكهة اىل اعلى كمية من املاء يف ال�صيف، لذا تالئم زراعتها 
املناطق ذات املناخ الذي يكون معدل �صقوط االمطار فيه عاليا والرطوبة مرتفعة، 
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الدار�ص  عزيزي  عليك  الفاكهة  ب�صتان  ان�صاء  قبل  لذلك  ال�صيف.  وخ�صو�صا يف 
االأمطار،  مياه  كميات  وت�صجل  منطقتك،  يف  اجلوية  االأر�صاد  دائرة  تراجع  ان 
والرطوبة الن�صبية خالل العام، للتاأكد من �صالحية هذا املوقع لزراعة الب�صاتني 
ام ال. عموما ين�صح بزراعة ب�صاتني الفاكهة يف مناطق تقل امطارها عن 350 

ملم ما مل يكن هناك ري تكميلي يف ف�صل ال�صيف. 

عند  االعتبار  يو�صع يف  اأ�صا�صياً  عامالً  لي�صت  الن�صبية  اجلوية  فالرطوبة 
املناطق  الفاكهة يف  انواع  معظم  زراعة  تنجح  حيث  الفاكهة،  ب�صتان  اختيار 
العالية واملنخف�صة الرطوبة، ففي املناطق املنخف�صة الرطوبة الن�صبية يزداد 
معدل النتح وتزداد احلاجة اىل ماء الري، ومن ثم ال بد من توافر مورد ماء كايف 

للري. 

الفاكهة  الأ�صجار  االأ�رشار  نق�صها بع�ص  او  اجلوية  الرطوبة  زيادة  وت�صبب 
ففي املناطق التي تزداد فيها ن�صبة الرطوبة ينت�رش الكثري من االأمرا�ص وخا�صة 
االأمرا�ص الفطرية منها، كما تزيد من تخمر وتعفن ثمار بع�ص الفواكه مثل البلح 
الذي  الدقيق  البق  االآفات احل�رشية مثل  انت�صار بع�ص  والتني، وكذلك تزيد من 
الثمار،  اإىل خف�ص جودة  يوؤدي  كما  واملوالح،  والرمان  اجلوافة  اأ�صجار  ي�صيب 
فالرطوبة العالية جتعل ق�رشة ثمرة املوالح، كما تزيد من انت�صار بع�ص االآفات 
احل�رشية مثل البق الدقيق الذي ي�صيب اأ�صجار اجلوافة والرمان واملوالح، كم قد 
توؤدي اإىل خف�ص جودة الثمار، فالرطوبة العالية جتعل ق�رشة ثمرة املوالح رقيقة 

ال تتحمل معها الثمرة عمليات النقل والتداول. 

هذا باال�صافة اىل تاأثريها يف تقليل ن�صاط ح�رشات التلقيح، وجعل مي�صم 
الزهرة اقل ا�صتعدادا ال�صتقبال اللقاح اما الرطوبة الن�صبية املنخف�صة، خا�صة 
اىل  توؤدي  كذلك  ال�صجرة  وجذع  الثمار  توقف منو  او  تعيق  رياح،  �صاحبها  اذ 
االزهار والثمار واالوراق كما توؤدي اىل تكوين بقع فلينية على  زيادة ت�صاقط 
�صطح بع�ص الثمار وهذا يقلل من قيمتها التجارية. كذلك تتعر�ص الثمار واالفرع 

ل�رشبة ال�صم�ص. 
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اأ�رشار اجلفاف عن طريق زيادة الرطوبة اجلوية وذلك  وهذا وميكن تقليل 
با�صتخدام طريقة الري بالر�ص لرفع الرطوبة، زراعة ا�صجار الفاكهة على م�صافات 

قريبة وزراعة اأ�صجار م�صدات الرياح. 

♦  Rainfull هطول االمطار

ال بد من توافر املعلومات والبيانات املتعلقة بكمية االمطار التي تهطل 
وكذلك توزيعها خالل ف�صل الهطول، الن ذلك من االهمية مبكان بالن�صبة للري 
واحتياجات ال�رشف اخلا�صة بالب�صتان. ففي القليل من املناطق تكون كميات 
االمطار كافية وموزعة على مدار ال�صنة مما يقلل احلاجة اىل الري، ويف مناطق 
اخرى تكون كميات االأمطار قليلة وموزعة على مدار ال�صنة، ومن ثم تظهر احلاجة 
االأمطار يف وقت  ثالثة تهطل كميات غزيرة من  االأ�صجار. ويف مناطق  اىل ري 
ق�صري من ال�صنة مما يلزم معها ري الب�صتان او ي�صبح ري الب�صتان اأمراً ملحاً يف 
ا�صهر اجلفاف، وهنا جتدر االإ�صارة ان هطول كميات كبرية من االأمطار يف فرتة 

زمنية ق�صرية يت�صبب يف تعرية الرتبة، وزيادة حمتواها من املاء. 

اما يف م�رش، فاالمطار التي ت�صقط تكون قليلة وال يعتمد بها عند زراعة 
ال�صمايل الغربي  الفاكهة با�صتثناء بع�ص املناطق املوجودة بال�صاحل  ا�صجار 
مل�رش و�صيناء حيث تهطل امطار قليلة اال انها كافية لزارعة بع�ص حما�صيل 
الفاكهة التي تتحمل العط�ص مثل التني، التني ال�صوكي، اللوز، الزيتون ونخيل 

البلح. 

وميكن تعريف الرتبة بانها نظام معقد جدا يتكون من مواد ع�صوية متحللة 
و�صظايا احجار تتفاوت يف احجامها، والتي عند امدادها بالهواء واملاء ت�صتطيع 
اال�صجار ان تنمو وتزدهر بها. وتنمو ا�صجار الفاكهة بنجاح يف انواع خمتلفة 
العامل املحدد كما هي احلال يف بع�ص  من الرتبة، وان نوع الرتبة لي�ص هو 
ا ملحا�صيل االخرى. اال انه ب�صفة عامة ميكن القول بان ا�صجار الفاكهة تنمو 

بطريقة اف�صل وتعطى حم�صوال اعلى يف االرا�صي العميقة اجليدة ال�رشف. 

وحتدد طبيعة الرتبة وقوامها مدى انت�صار وتغلغل املجموع اجلذري لل�صجرة 
بها، ففي الرتبة اجليدة ينت�رش اجلموع اجلذري ويتعمق وي�صغل حيزا كبريا منها، 



55
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

اما اذا كانت الرتبة �صحلة فيكون منو اجلذور �صطحيا وبذلك تكون اال�صجار اكرث 
التي متت�صها  الغذائية  والعنا�رش  املاء  كمية  ان  ب�صبب  وذلك  للعط�ص  عر�صة 

اجلذور تكون اقل من املعدل الطبيعي. 

 Soil :3. الرتبة

مقدمة: 

تعترب الرتبة الو�صط الزراعي الذي ي�صتمد منه النبات الغذاء واملاء، كما ان 
الرتبة تعمل على تثبيت جذور النباتات، ولهذا جند ان خوا�ص الرتبة الفيزيائية 
وميكن  وانتاجها  الفاكهة  ا�صجار  منو  يف  مبا�رش  واثر  عالقة  لها  والكيميائية 

تعريف الرتبة. 

الفيزيائية للرتبة  1.3 اخلواص 

اأهم ال�صفات ا لفيزيائية للرتبة وهي: 

العمق وال�رشف واالنحدار واالجنراف. 

1.1.3 العمق: 

ويق�صد به عمق الرتبة القابل المداد النبات باملواد الغذائية واملاء والذي 
ي�صمح للجذور باخرتاقه. 

تختلف اال�صجار يف منوها وانت�صار جذورها، لذلك جند تفاوتا يف متطلباتها 
من حيث عمق الرتبة، فمثال جند ان معظم اجلذور يف ا�صجار التفاح موجودة 
يف الطبقة ال�صطحية التي تنح�رش يف العمق من �صفر اىل 80 �صم بينما جند ان 
بع�ص النباتات االخرى قد متتد جذورها ما بني 1.5-2م، ومثال ذلك اللوزيات، 
ال�صنف،  من:  كل  الرتبة  يف  وتعمقها  اجلذور  امتداد  يف  املوؤثرة  العوامل  ومن 
اجلذور  انت�صار  نالحظ  حيث  الري،  وطريق  الرتبة  نوعية  اىل  ا�صافة  واال�صل، 

وتعمقها اكرث يف الرتبة الرملية مقارنة بالرتبة الطينية. 
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2.1.3 الصرف: 

التخزينية،  الرتبة  طاقة  عن  الزائدة  املياه  �رشف  هنا  بال�رشف  ونعني 
ومتتاز بع�ص االأرا�صي عن غريها بان لها قابلية لت�رشيف املياه الزائدة، دون 
احلاجة اىل ان�صاء م�صارف �صناعية وما يرتتب على ذلك من تكلفة اإ�صافية. وهذا 
يتاأتى من عدم وجود طبقة �صماء حتت الرتبة، وتوفر انحدار ب�صيط فيها مما 

يجعل املاء الزائد ين�صاب تلقائيا بعيدا عن منطقة اجلذور. 

تعترب م�صكلة عدم �رشف املاء الزائد من امل�صاكل اخلطرة حيث توؤدي اىل 
اختناق جذور النباتات، وبالتايل ذبولها وموتها، وبهذا ال ميكن زراعة ا�صجار 
نتعرف م�صكلة  لفرتة طويلة. وحتى  فيها  املياه  تبقى  ترب غدقة  الفاكهة يف 
عدم �رشف املاء يف الرتبة نالحظ جتميع املياه لفرتة زمنية بعد هطول االمطار 
اأن الرتبة غري  اأ�صبوع فهذا يعني  بغزارة، فاذا جتمعت املياه لفرتة تزيد على 
قادرة على �رشف املياه الزائدة، وبالتايل يجب عمل �صبكة �رشف للمياه الزائدة 

يف هذه االرا�صي. 

3.1.3 االحندار واالجنراف. 

الرتبة  اجنراف  يوؤثر يف  طبوغرايف  عامل  انحدارها  او  االر�ص  ميالن  ان 
ان�صاء  االر�ص منحدرة �صعب  واقت�صادياته، فكلما كانت  الب�صتان  ان�صاء  ويف 
الب�صاتني فيها، ملا يف ذلك من �صعوبة يف تنفيذ عمليات اخلدمة واحل�صاد، 
وزاد اجنراف الرتبة، لذلك يف�صل ان تكون ب�صاتني الفاكهة يف ار�ص تقل درجة 

ميالنها عن %25. 

طريق  عن  الزائد  املاء  �رشف  منها  اخلفيفة،  لالنحدارات  فوائد  هناك  اإن 
اجلاذبية، وبالتايل تخف�ص من م�صكلة �رشف املاء الزائد. 

كذلك يعترب االنحدار الب�صيط مفيدا جدا يف �رشف الهواء البارد ليتجمع يف 
ا�صفل املنحدر، فاذا كانت االرا�صي منحدرة امكن �رشف الهواء الباردة اىل ا�صفل 

املنحدر، وبالتايل نتقي خطر ال�صقيع على املنحدرات. 
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وكما ذكرنا اعاله فان االنحدار القوي يت�صبب يف اجنراف الرتبة، مما يوؤثر 
الطبيعية  ال�صفات  تدهور  اىل  ا�صافة  االنتاج،  وقلة  الرتبة  هذه  خ�صوبة  يف 

والكيماوية للرتبة. 

2.3 اخلواص الكيميائية للرتبة 

الفاكهة،  ان�صاء ب�صاتني  الكيميائية عامال بيئيا موؤثرا يف  تعترب اخلوا�ص 
وت�صمل هذه اخلوا�ص احلمو�صة والقلوية، واخل�صوبة، وامللوحة، و�صوف ن�صتعر�ص 

هذه اخلوا�ص كال على حدة. 

1.2.3 محوضة الرتبة وقلويتها

الرتبة،  الهيدروجني يف حملول  ايون  بانها درجة تركيز  تعرف احلمو�صة 
ويقال ان الرتبة حام�صية اذا كانت درجة حمو�صتها  (PH)اقل من 7 وتو�صف 
الرتبة بانها قلوية اذا كانت درجة حمو�صتها اكرث من 7 وتعترب االأرا�صي التي 
درجة حمو�صتها ما بني 5 و 8 تربا �صاحلة الإن�صاء ب�صاتني الفاكهة وان اأف�صل 

اأنواع الرتبة من كانت درجة حمو�صتها ترتاوح بني 7-6. 

اأنها  النبات، كما  تاأثريا مبا�رشا يف منو جذور  القلوية  او  توؤثر احلمو�صة 
توؤثر يف توافر العنا�رش الغذائية يف الرتبة فبع�ص العنا�رش الغذائية ال�رشورية 
للنبات تكون موجودة يف الرتبة، ولكنها غري قابلة لالمت�صا�ص ب�صبب ارتفاع 
احلمو�صة  (PH)ومثال ذلك احلديد وكثريا ما نالحظ نق�ص عن�رش احلديد يف 

االأرا�صي القلوية ب�صبب تثبيته يف الرتبة القلوية او الكل�صية. 

2.2.3 خصوبة الرتبة: 

الغذائية  باملواد  النباتات  تزويد  على  قدرتها  الرتبة  بخ�صوبة  ويق�صد 
املطلوبة، وبالقدر املطلوب، وتعتمد خ�صوبة الرتبة على جمموعة من العوامل 

اأهمها: 

تركيب الرتبة Soil texture ويق�صد به حمتوى الرتبة من الطني والرمل 
املواد  الرتبة  (Parebt material)وكمية  منها  املتكونة  والعنا�رش  وال�صلت. 
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االحتفاظ  على  الرتبة  قدرة  وتعترب  الرتبة  يف  وتخزينها  ونوعها  الع�صوية 
والتبادل الكاتيوين CEC عامال مهما يف حتديد خ�صوبة الرتبة. 

وهنا ال بد من اال�صارة اىل خ�صوبة الرتبة عامل ميكن حتقيقه عن طريق 
الت�صميد املتوازن يف الوقت املنا�صب، اذن من املمكن زراعة الرتبة الفقرية وذلك 
احلمو�صة  م�صكلتي  من  الرتبة  هذه  خلت  اذا  االأ�صمدة  كمية  زيادة  طريق  عن 

والقلوية. 

3.2.3 ملوحة الرتبة: 

توؤثر  التي  الزائدة  االمالح  من  كميات  باحتوائها  املاحلة  االرا�صي  تتميز 
وال�صلفات،  الكلور،  هي:  االمالح  هذه  واهم  واإنتاجها،  النباتات  منو  يف  �صلبا 
يتم  للزراعة ما مل  اأرا�ص غري �صاحلة  واالأرا�صي املاحلة هي  النرتات  واأحيانا 
ا�صت�صالحها، وذلك عن طريق غ�صل الرتبة بكميات وافرة من املياه، مع وجود 

م�صارف للمياه الزائدة الإزالة االأمالح من منطقة اجلذور. 

يرجع اثر امللوحة يف النباتات اىل تقليل كمية املياه القابلة لالمت�صا�ص، 
كذلك اىل اإخالل التوازن بني العنا�رش الغذائية املوجودة يف الرتبة مما يعيق 

امت�صا�ص بع�ص العنا�رش التي تكون بكميات قليلة. 

Water املاء   .4
يعد املاء �رشيان احلياة الن�صبية لزراعة اأ�صجار الفاكهة، وبدون املاء الكايف 
ذي املوا�صفات العالية او اجلودة املطلوبة يتوقف اإنتاج او زراعة الفاكهة. وعلى 
العك�ص من ذلك ففي املناطق ذات الرطوبة العالية تعد زيادة املاء عامال حمدداً 
او  احلاجة  زائدا عن  املاء  كان  �صواء  اية حال  فيه. وعلى  التحكم  يجب  هاماً 
او اختيار مكان  انتخاب  اأخذه يف االعتبار عند  متاحاً يف حدود �صيقة يجب 

الب�صتان. 

ومن ناحية ماء الري.. فان اجتياح اال�صجار لها يختلف باختالف ظروف 
حجم  وكذلك  الرطوبة،  الرياح،  احلرارة،  درجة  ال�صنف،  او  النوع  منها  عديدة 
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لغ�صل  االحتياج  ومدى  الرتبة،  ونوع  الزراعة  كثافة  وكذلك  وعمرها  ال�صجرة 
االمالح املرتاكمة يف بع�ص املناطق. وعليه فانه عند زراعة ب�صتان فاكهة ال بد 

من البحث عن م�صدر املاء الكايف واتباع نظام الري املنا�صب. 

اما جودة ماء الري فهي من اهم العوامل التي حتدد جناح ا�صجار الفاكهة. 
وذلك  مبكان  ال�صعوبة  من  الري  مباء  الكلية  لالمالح  احلرج  الرتكيز  فتحديد 
امل�صافة  المالح  كميات  بني  التوازن  مثل  العوامل  من  الكثري  تداخل  ب�صبب 
والكميات املزالة منها عن طريق الغ�صيل وتاأثر ذلك بنفادية الرتبة، معدل املاء 
الذي ي�صتخدمه النبات وتاأثره باملناخ، االمالح اخلا�صة او االيونات املوجودة 
من  العايل  املحتوى  ذو  فاملاء  امل�صتخدم.  واال�صل  ال�صنف  وح�صا�صية  باملاء 
اذا كان هناك ري متكرر يعمل على عدم تراكم  االمالح ميكن لال�صجا رحتمله 
تركيزات االمالح مبنطقةاجلذور. وعموما ميكن القول ان انواع الفواكه تختلف يف 
احتياجاتها للماء، فهناك بع�ص الفواكه التي حتتاج اىل كميات اقل ن�صبيا من 
املاء عن االحتياج االمثل مثل التني، الزيتون، نخيل البلح، الف�صتق واللوز وهذه 
الفواكه تتحمل العط�ص.. وهناك اي�صا بع�ص الفواكه التي تتحمل زيادة الرطوبة 
االر�صية مثل نخيل البلح والكاكي املطعوم على ا�صل فريجينيانا وهذه ميكن 

ان تنمو يف االرا�صي الغدقة نوعا. 
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ختطيط وزراعة بساتني الفاكهة

الزراعة  1. حتضري االرض وعمليات ما قبل 

1.1 حتضري االرض: 

قبل البدء يف اإعداد االأر�ص يجب عمل خريطة طبوغرافية لالر�ص، مبقيا�ص 
ر�صم منا�صب، تو�صح عليها الطرق والقنوات، وامل�صارف، درجة امليالن، ومواقع 
االأ�صجار املوجودة، ثم يبداأ تق�صيم االأر�ص تبعاً للخريطة ودرجة امليالن بحيث 
وذلك  االنحدار  درجة  زراعية ح�صب  م�صاطب  اىل  وتق�صيمه  املوقع  ت�صوية  يتم 
بان�صاء الطرق الرئي�صية والفرعية، ثم حتفر االقنية وامل�صارف ان لزم ذلك. ثم 
ت�صوى �صطح االر�ص جيدا حتى ت�صبح االر�ص م�صتوية يف كل ق�صم على حدة، ثم 
حترث االر�ص من 3 -2 مرات حراثة جيدة، تكون اوىل هذه احلرثات عميقة على 
جرافة Subsoiler )نقابة( وي�صاف فيها ال�صماد البلدي، وبعد ذلك تعني اماكن 
لل�صم�ص  لتعري�صها  الرياح، وحت�رش اجلور  ق�صم ومواقع م�صدات  اال�صجار بكل 
ومياه االمطار، وذلك قبل �رشاء ا�صجار الفاكهة ثم تزرع اال�صجار وتروى عقب 

الزراعة. 

2.1 تسوية االرض وانشاء املساطب )املدراج( 

يف االرا�صي �صديدة االنحدار: 

قبل البدء بعملية حت�صري االر�ص للزراعة ال بد من النظر اىل درجة انحدار 
اخلدمة  عمليات  وت�صهيل  الرتبة،  اجنراف  م�صكلة  من  للحد  وذلك  االر�ص  هذه 
الب�صتانية، من حراثة، وزراعة، ور�ص مبيدات، ومقاومة االفات، وح�صاد، وتداول 
الثمار. فمن املعروف ان االرا�صي املنحدرة والتي يزيد فيها امليالن عن %10 
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تتعر�ص دائما اىل م�صاكل اجنراف الرتبة، واذا مت اختيار هذه االرا�صي لزراعة 
ا�صجار الفاكهة فال بد من تخفيف درجة امليالن هذه، وذلك بتق�صيم االر�ص اىل 
اال�صمنت  او من  او من احلجارة  الرتاب،  ا�صتنادية من  واقامة جدران  م�صاطب، 
اىل  ال�صمال  من  مائلة  االر�ص  كانت  فاذا  امليالن،  على  عمودي  باجتاه  وذلك 
اجلنوب اقيمت هذه اجلدران من ال�رشق اىل الغرب وفائدة اجلدران هي حماية 

الرتبة خلفها من اجل ت�صوية االر�ص املنحدرة ومنع اجنارف الرتبة. 

ويعتمد عر�ص امل�صطبة املدرج على عدة عوامل اهمها: 

عمق الرتبة. 1

درجة امليالن. 2

نوع املح�صول املزروع. 3

ا�صتخدام االالت. 4

وجود املوانع الطبيعية. . 5
وعموما فان امل�صافة العمودية بني امل�صطبتني ت�صاوي: 

)م×اأ+ب( 

حيث م: درجة امليالن 

اأ: عامل يرتاوح مقداره من (0.8-0.4) 

ب: عامل يرتاوح مقداره من  (1-2)وذلك ح�صب درجة االنحدار في�صتعمل (1) 
يف االرا�صي املنحدرة جدا بينما ي�صتعمل  (2)يف االرا�صي االقل انحدارا. 

مثال )1( : 

ار�ص درجة ميالنها 20%، فما امل�صافة العمودية بني امل�صطبني؟ علما باأن 
اأ =  (0.4)و ب = (2) 
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امل�صافة العمودية = )م× اأ+ ب( =X 20 (0.4+2)=10م. 

امل�صافة  طول  اأي  االفقية  امل�صافة  العمودية/  امل�صافة  ي�صاوي  االنحدار 
العمودية لكل 100م امل�صافة الطولية )عر�ص امل�صطبة( 

عندنا %20 انحدار 

يعني ان كل 100م عر�ص يقابلها 20م ارتفاع )م�صاطب عمودية( كم يقابلها 
افقيا )�ص( 10م م�صافة عمودية ناجت من احلل. 

(100× 10)/ 20 = 50م عر�ص امل�صطبة ) املدرج(

وهنا يجب االخذ بعني االعتبار العوامل ال�صابقة يف حتديد عر�ص امل�صطبة 
فمثال يف االرا�صي قليلة العمق يف�صل ان يقل عر�ص امل�صطبة عن 50م ليرتاوح 
ما بني )30-40م( ، لكن اذا كانت االر�ص عميقة، وغنية، فان عر�ص امل�صطبة 

يزداد. 

االنحدار = ظل الزاوية = املقابل )امل�صافة العمودية(  

املجاور )امل�صافة االفقية(

املقابل
امل�صافة 
العمودية

امل�صافة االأفقية

زاوية امليالن

10X100 = ص�
20

= 50 م عر�ص امل�صطبة
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بالرتبة،  ال�صارة  العوامل  من  امل�صاطب  الإن�صاء  التجريف  عملية  تعترب 
املواد  من  مبحتواها  والفقرية  املتطورة  غري  الرتبة  ك�صف  مت  اذا  وبخا�صة 
ا�صافة تربةغنية  الطبقة فال بد من  اذا ما مت ك�صف مثل هذه  لذاك  الع�صوية، 
حل  يف  للم�صاعدة  للم�صاطب  الع�صوية  اال�صمدة  ا�صافة  او  الع�صوية،  باملواد 

م�صكلة فقر الرتبة. 

البستان 3.1 اعداد ارض 

زراعة مصدات الرياح واالسيجة 

من املف�صل قبل عمل اأي �صيء زراعة ا�صجار م�صدات الرياح والتي يف�صل 
غر�صها عند زراعة ا�صجار الفاكهة بار�ص الب�صتان او قبل ذلك بحوايل 2-3 �صنوات 
النها يف هذه احلالة �صت�صل اىل ارتفاعات منا�صبة ت�صتطيع معها تقدمي احلماية 
ال�صجار الفاكهة ال�صغرية ال�صن واختيار نوع ا�صجار م�صدات الرياح يتوقف على 
املنطقة ومدى تاأقلمها على الظروف املناخية وظروف الرتبة وب�صفة عامة فان 
اف�صل ا�صجار م�صدات الرياح هي تلك التي تت�صف ب�رشعة النمو و�صاق م�صتقيمة، 
او  امرا�ص  اية  ننقل  وال  لالفات  مقاومة  �صيقة  اوراقها  اخل�رشة  دائمة  قوية، 

ح�رشات ال�صجار الب�صتان. 

وعادة ما تغر�ص ا�صجار امل�صد يف اجلهات التي تهب منها الرياحت وتغر�ص 
اال�صجار اما يف �صف واحد بحيث يكون بني ال�صجرة واالخرى 1.5-2 مرت، اويف 
�صفني متجاورين ويف هذه احلالة تكون امل�صافة بني ال�صجرة واالخرى 3 مرت 
ا�صجار  اجتاه �صف  ويكون  ال�صفني  متبادلة يف هذين  اال�صجار  تزرع  وبحيث 
بحوايل  الثاين  ال�صف  يبعد  وبحيث  الرياح  هبوب  اجتاه  مع  متعامد  امل�صد 

1.8-2.5 مرت وهذه الطريقة تقدم حماية اكرث ال�صجار الفاكهة. 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
66 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

4.1 حراثة االرض: 

بعد عملية ت�صوية االر�ص تتم حراثة الرتبة حراثة جيدة، وذلك با�صتخدام 
نقابة للحراثة العميقة بدون قلب الرتبة Subsoiler وبالتعامد اذا امكن ذلك، 
�صطح  حتتذ  �صلبة  طبقة  وجود  عدم  ل�صمان  مهمة  عملية  االر�ص  نقب  ويعد 
الرتبة، ويف�صل ان ال يقل عمق هذ احلرثة عن 80 �صم، بعد ذلك ت�صوى االر�ص، 
وي�صاف اليها ال�صماد الطبيعي، او حم�صنات الرتبة عند احلاجة، ثم حترث الرتبة 
حراثة متو�صطة اخرى با�صتعمال املحراث العادي، وبعمق ال يزيد عن 40 �صم. 

5.1 انشاء شبكة الطرق: 

من املفيد جداً ان�صاء �صوارع خدمات يف الب�صتان وبخا�صة اذا كانت امل�صاحة 
كبرية بحيث نعمل على تق�صيم الب�صتان اىل مقاطع، م�صاحة كل منها ال تقل عن 
10 دومن، وذلك لت�صهيل اخلدمات الب�صتانية، والت�صويقية، وكذلك لعزل اال�صجار 

وتخفيف حدة اال�صابة مبختلف االفات الب�صتانية. 

الري والصرف:  6.1 انشاء شبكة نظام 

اذا لوحظ يف منطقة ما ان م�صتوى املحتوى املائي لالر�ص مرتفع مما قد 
بان�صاء  ذلك  ا�صالح  يجب  فانه  الفاكهة وجناحها  ا�صجار  لنمو  م�صكلة  ي�صبب 
م�صارف للمياه بحيث يقع كل �صنف من ا�صجار الفاكهة على م�رشف، ويتحقق 
ذلك بجعل م�رشف بني كل �صفني من اال�صجار وهذ امن �صانه ان يح�صن حالة 
االر�ص وتقل ملوحتها. ويف حالة كون م�صكلة ال�رشف غري معقدة فيمكن ان�صاء 
امل�صارف بني كل خم�صة خطوط، اأحيانا يتم اإن�صاء امل�صارف حتت �صطح الرتبة 

وبذلك نوفر يف امل�صافة. 

املياه على عمق  اقنية ل�رشف  او  ان�صاء م�صارف  او�صح ميكن  وب�صكل 
وبعر�ص  م   1.50-1.20 بني  ويرتاوح  االنحداري  امليل  باختالف  يختلف 
35-40 �صم، تو�صع يف اأ�صفل القناة اأحجار غري منتظمة ومتو�صطة احلجم، او 
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اقنية فخارية مثقبة، هم تغطى بالرتاب الزراعي وترتك م�صافة بني االقنية مبقدار 
30 م يف االرا�صي اخلفيفة و 10م يف االأرا�صي الطينية. 

اما بالن�صبة لنظم الري فانه ميكن �صق االقنية الرئي�صية والفرعية بانواعها، 
مع مراعاة ان تتجه االقنية من اجلزء املرتفع اىل اجلزء املنخف�ص من االر�ص، 
او  بالتنقيط  الري  مثل  اكرث  متطورة  انظمة  عرب  الري  ا�صتخدام  اي�صا  وميكن 
او  احلديدية  االنابيب  بو�صاطة  املياه  تنقل  احلالتني  هاتني  ويف  الر�صا�صات 

البال�صتيكية. 

ب�صورة  االأع�صاب  م�صكلة  حل  يف  ي�صاعد  بالتنقيط  الري  ان  لوحظ  ولقد 
اأف�صل اذا ما قورن مع الري بالر�صا�صات او الري ال�صطحي. 

 Planning and Planting The Orchard 2. ختطيط وزراعة البستان
التخطيط اجليد يعد من النقاط الهامة لزراعة ب�صتان الفاكهة، فالتخطيط 
املنا�صب قبل الزراعة، مع اختيار ال�صنف وطريقة الزراعة والعناية التي تعطى 

لالأ�صجار بعد غر�صها تعد من العوامل الهامة جدا لنجاح هذا اال�صتثمار. 

خالل مرحلة تخطيط الب�صتان، هناك عدة عوامل يجب اأن تو�صع يف االعتبار 
عند اختيار نظام او طريقة غر�ص االأ�صجار، وهذه العوامل هي: 

مدى االحتياج الأ�صجار امللقحات. . 1
احلجم النهائي لل�صجرة، مع و�صع جدول زمني الإزالة االأ�صجار املوؤقتة . 2

وذلك منعا للتزاحم. 
اجتاه تدفق مياه الري . 3
اماكن و�صع او مد خطوط الري بالتنقيط او الري بالر�ص. 4
ما اذا كان املح�صول �صيتم جمعه �صيتم جمعه يدويا او اليا. . 5

ونوع  املوقع،  االعتبار  بعني  االأخذ  يجب  الب�صتان  بتخطيط  القيام  قبل 
االأ�صجار، وحاجتها اإىل اخلدمات، والن اأ�صجار الفاكهة تبقى لفرتة لي�صت ق�صرية، 
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يجب ان يتم و�صع خمطط لزراعتها يف مكان مالئم لفرتة طويلة، وبحيث ي�صمل 
هذا املخطط وتوزيع امللقحات وما اىل ذلك. وهناك نظم زراعة خا�صة يف ب�صاتني 

الفاكهة �صوف نتعر�ص لها تاليا. 

عند ان�صاء الب�صتان وغر�ص اال�صجار يف مكانها الدائم ال بد من اتباع نظام 
خا�ص لزراعتها مثل: 

1.2 طرق غرس االشجار بالبستان

أ الطريقة الرباعية 	.
الطريقة اخلما�صية	.أ
الطريقة ال�صدا�صية	.أ

 Square System :أ- الطريقة الرباعية

وهي من ا�صهل الطرق، واف�صلها يف احلاالت التي ت�صتخدم فيها اجلرارات 
الزراعية يف عمليات اخلدمة املختلفة مثل العزق، ومقاومة االفات. وت�صتعمل 
هذه الطريقة اذا كان الب�صتان مربعا او م�صتطيال او �صبه منحرف واال�صجار يف 
هذا النظام تزرع على �صكل وحدات مربعة او م�صتطيلة يف كل ركن من اركان 

املربع او امل�صتطيل �صجرة من ا�صجار الفاكهة. �صكل رقم (1) 

�صكل رقم )1( 

تخطيطأالبستانأبالطريقةأالرباعية.أ
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الطريقة املربعة: . 1
يتم حتديد �صلع رئي�ص اأ ب وميد عليه حبل طويل، ثم يقام على هذا ال�صلع 
زاوية قائمة يف اوله وذلك با�صتخدام ديكامرت او ثالثة حبال اطوالها 5،4،3 مرت 
الطريقة  الزاوية ح�صب نظرية فيثاغور�ص، وت�صمح هذه  على �صكل مثلث قائم 
باجراء عملية العزيق املتعامد بطول الب�صتان وعر�صه، وال بد ان تكون االر�ص 
م�صتوية، اذا كانت �صرتوى باالحوا�ص او القنوات واذا كانت احلاجة ملحة اىل 
زراعة اأ�صجار ال�صنف امللقح، فال بد من غر�ص هذه اال�صجار يف مكانها الدائم 

بالب�صتان

ويف هذه الطريقة تق�صم امل�صاحات اىل مربعات، حيث تكون االأ�صجار يف 
�صفوف متعامدة، وت�صكل كل �صجرتني يف �صفني متقابلني مربعا مع ال�صجرتني 
املجاورتني لهما. وتكون �صفوف اال�صجار وتخطيطات الري وال�صف م�صتقيمة، 
اخلدمة  ل�صهولة  نظراً  ا�صتعماالً  واأكرثها  الطرق  ا�صهل  هي  الطريقة  هذه  وتعد 

خ�صو�صا باالآالت. 

ويف هذه الطريقة تق�صم امل�صاحات اىل مربعات، حيث تكون اال�صجار يف 
�صفوف متعامدة، وت�صكل كل �صجرتني يف �صفني متقابلني مربعا مع ال�صجرتني 
املجاورتني لهما. وتكون �صفوف اال�صجار وتخطيطات الري وال�رشف م�صتقيمة 
اخلدمة  ل�صهولة  نظرا  ا�صتعماال  واكرثها  الطرق  ا�صهل  هي  الطريقة  هذه  وتعد 
الن  وذلك  متعمدين  اجتاهني  املرور يف  لالالت  باالالت، حيث ميكن  خ�صو�صا 
كل  وكذلك  �صهلة،  طريقة  انها  كما  مت�صاوية،  وبع�صها  اال�صجار  بني  امل�صافة 
�صجرة ت�صغل م�صاحة من االر�ص م�صاوية ملا ت�صغله اية �صجرة اخرى. ولتحديد 
اماكن اال�صجار بهذه الطريقة يوؤتي بحبلني عليهما عالمات تبعد عن بع�صها 
على  مندها  ثم  اال�صجار  عليها  �صتغر�ص  التي  للم�صافات  م�صاوية  مت�صافات 
اجلهتني املتقابلني من الب�صتان ثم يغر�ص وتد عند كل عالمة من احلبلني لتدل 
على اماكن غر�ص اال�صجار، بعد ذلك ترفع االحبال وتو�صع يف اجتاه متعامد 
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على االجتاه االول بني كل وتدين متقابلني، ثم يغر�ص وتد عند كل عالمة اىل ان 
يتم حتديد اماكن اال�صجار جميعها. 

وميكن معرفة عدد اال�صجار الالزمة للدومن ب�صهولة باملعادلة االتية: 

2 .Rectangular System :الطريقة املستطيلة
وهي ت�صبه الطريقة الرباعية، اال ان امل�صافات املرتوكة بني �صفوف اال�صجار 
ال تت�صاوى مع امل�صافات التي بني اال�صجار وبع�صها داخل ال�صف الواحد، وهذا 
هذه  ومتتاز  اخر.  اجتاه  يف  منوها  من  ويحد  اجتاه  يف  اال�صجار  منو  ي�صجع 
الطريقة برتك م�صافات كبرية بني ال�صفوف مما ميكن مرور اآالت اخلدمة الكبرية 
داخل  اال�صجار  بني  للخدمة  احلاجة  وعدم  اال�صجار،  وجذور  افرع  اتالف  دون 
ال�صف الواحد وذلك يقلل نفقات ادارة الب�صتان. وت�صتعمل هذه الطريقة بكرثة 
يف حالة اال�صناف واالنواع التي تزرع على م�صافات �صيقة والتي تربى على 

اال�صالك مما يعطى لها �صكل من�صغطا يف اجتاه واحد كما يف العنب. 

املربعة  بالطريقة  تتم   Rectangular System امل�صتقيمة  والطريقة 
نف�صها، لكن نغري م�صافات الزراعة يف �صلعني متقابلني عن م�صافات الزراعة يف 

ال�صلعني املتقابلني االخرين. 

بق�صمة  الب�صتان  لزراعة  الالزمة  لال�صجار  التقريبي  العدد  تقدير  وميكن 
م�صاحة االر�ص باالمتار املربعة على امل�صاحة املخ�ص�صة لل�صجرة الواحدة، 
بني  وامل�صافة  الواحد  اخلط  يف  اال�صجار  بني  امل�صافة  �رشب  ناجت  وهي 

اخلطوط. 

عدد اال�صجار بالدومن =              م�صاحة الدومن

مربع امل�صافة بني ال�صجرة واالخرى
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ب- الطريقة اخلماسية: 

�صجرة خام�صة عند تالقي  انه توجد  اال  الرباعية  للطريقة  م�صابهة  وهي 
قطري كل وحدة مربعة، وميكن تنفيذ هذه الطريقة بخطوات الطريقة الرباعية 
نف�صها، مع حتديد مو�صع ال�صجرة اخلام�صة عند تالقي قطري كل مربع، كما يف 
ال�صكل رقم  (2)وهذه الطريقة تتبع عند الرغبة يف زراعة ا�صجار موؤقتة و�صط 
اال�صجار الدائمة، ولهذه الطريقة عيوب منها انها تعيق ا�صتعمال اجلرارات بني 

اال�صجار يف العمليات الزراعية. 

�صكل رقم )2( 

تخطيطأالبستانأبالطريقةأالخماسية

ج- الطريقة السداسية: 

اال�صالع طول  مت�صاوي  مثلث  �صكل  الطريقة عبارة عن  الوحدات يف هذه 
�صلعه هو امل�صافة بني النقاط املراد غر�ص اال�صجار عليها وميكن ان ي�صتخدم 
ويو�صع يف منت�صفه متاما عالمة  الغر�ص،  م�صافة  ي�صاوي �صعفي  حبل طوله 
كما تو�صع حلقة من احلديد يف كل من طرفيه. بعد و�صع االوتاد على ال�صلع 
الرئي�ص كما يف الطريقة الرباعية. يثبت الطرف االول للحبل يف وتد، والطرف 
االخر يف الوتد التايل له بوا�صطة احللقات، ثم ي�صد احلبل من عند العالمة ويدق 
وتد. وهكذا ينقل احلبل من وتد اىل اخر، حيث جترى اخلطوات نف�صها على اخلط 
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الغرا�ص،  جميع  اماكن  حتديد  من  االنتهاء  يتم  حتى  الخ،  والثالث...  الثاين 
مركزه  ويف  اال�صالع  مت�صاويى  �صدا�صي  �صكل  على  ح�صلنا  قد  نكون  وبذلك 

�صجرة. 

�صكل رقم )3( : 

تخطيطأالبستانأبالطريقةأالسداسية

وحدة  يف  اال�صجار  من  اكرب  عدد  على  ح�صلنا  قد  نكون  الطريقة  وبهذه 
امل�صاحة، وميكن ح�صاب عدد اال�صجار التقريبي كالتايل: 

عدد   × �صلع  على  املغرو�صة  اال�صجار  2×عدد   = الكلي  اال�صجار  عدد 
اال�صجار املغرو�صة على �صلع عمودي عليه مطروحا منها جمموع عدد اال�صجار 

املغرو�صة على �صلعني متعامدين. 

وهناك طريقة حل�صابها وهي تعتمد على معرفة طول �صلع املثلث املت�صاوي 
اال�صالع وهي معطاه بالعالقة: 

û û û û û ûû

û û ûû

û û ûû

عدد اال�صجار =                                وحدة امل�صاحة

مربع طول ال�صلع – مربع )0.5 طول ال�صلع(0.5 طول ال�صلع
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Planting on Riding الزراعة على مصاطب  2.2

عادة ما ت�صتخدم هذه الطريقة بكرثة يف منطقة ال�رشق االق�صى وجنوب 
كاليفورنيا عندما يكون ال�رشف �صيء وم�صتوى املاء االر�ص مرتفع. ويف هذه 
الطريقة جتهز امل�صاطب بحيث تكون مرتفعة عن �صطح االر�ص وتغر�ص ا�صجار 
قليل  خندق  ويعمل  �صفوف(   4 ) ،3 ،2او  امل�صطبة  على  �صفوف  الفاكهة يف 
العمق بني كل م�صطبني وذلك لتجميع املاء الزائد عن حاجة اال�صجار، خا�صة 
يف املناطق التي يزداد فيها هطول االمطار، وال تف�صل امل�صاطب التي حتوي خطاً 
مفرداً من اال�صجار حيث تتعر�ص فيها جذور اال�صجار لال�رشار نتيجة العزيق 
ويف هذه الطريقة يلزم ت�صوية �صطح امل�صطبة جيدا مع ا�صافة اجلب�ص الزراعي 
اذا دعت احلاجة و�رشعة زراعته مبح�صول تغطية للم�صاعدة يف تثبيت الرتبة. 

Contour Planting الزراعة الكنتورية  3.2

تتبع الزراعة الكنتورية اذا كانت الطبيعة الطبوغرافية لالر�ص واالنحدارات 
التي ي�صمح بري اال�صجار ريا �صطحيا دون احداث تعرية �صديدة للرتبة. وتتبع 
هذه الطريقة ب�صفة عامة يف االأرا�صي التي تزداد بها ن�صبة االنحدار او امليل عن 

%3 ولكنها ال تتعدى .%30-25 

وكما يدل اال�صم ففي الزراعات الكنتورية تغر�ص اال�صجار يف �صفوف تتبع 
القليلة  االرا�صي  اما يف  لالر�ص،  الطبيعي  الكنتور  طول  على  املنتظم  التدرج 
بطريقة  اال�صجار  فيها  تروى  كي  منها  مناطق  ت�صوية  فيمكن  جدا  االنحدار 
االحوا�ص، اما يف حالة االنحدار االكرث فانه منكن ري اال�صجار بطريقة القنوات 
او الري بالر�ص. وعند اتباع الزراعة الكنتورية يجب التاأكد من ان االر�ص عميقة 
ومتو�صطة القوام. وعلى الرغم من امكانية ا�صتخدام هذه الطريقة يف االرا�صي 
التي ي�صعب ابتاع الزراعة القيا�صية بها اال انه من عيوب الزراعة الكنتورية، 
وجود ما ي�صمى بال�صفوف املائلة وهي ال�صفوف التي تتطلب ظروف الزراعة 
غر�صها لال�صتفادة باكرب م�صاحة ممكنة من االر�ص، خطورة التعرية التي قد تن�صا 
احل�صائ�ص  مكافحة  عمليات  تكاليف  وزيادة  املنحدرات  على  املاء  من جريان 
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واالآفات، جمع الثمار وحماية الب�صتان. 
Planting on Terraces 4.2 الزراعة على مدرجات

يف االرا�صي التي يزداد بها االنحدار عن 25-30% يف�صل جتهيز مدرجات 
الر�ص. وعند  او  القنوات  اال�صجار على كل مدرج وتروى بطريقة  بحيث تغر�ص 
جتهيز املدرج ت�صوى ار�صه جيدا يف امل�صاحة التي تت�صع له، كما يجب ان تكون 
حافة الدرج اعلى قليال من اجلانب املجاور لالنحدار حتى يبقى ماء الري داخل 
الدرج ذاته. وعند التفكري يف الزراعة بهذه الطريقة، فهناك عدة نقاط يجب ان 

ي�صعها الزارع يف اعتباره وهي: 
م�صدر املاء وكيفية ري اال�صجار . 1
ات�صاع املمر الذي ي�صمح مبرور املعدات . 2
�رشف املاء الزائد من احد املدرجات اىل املدرج الذي يقع ا�صفله. 3
طريقة جمع الثمار. . 4

ومما ال �صك فيه ان طبوغرافية املكان و�صكل املدرج �صيحددان م�صافة غر�ص 
ماء  يرتاكم  ال  حتى  الدرج  حافة  من  بالقرب  اال�صجار  غر�ص  ويجب  اال�صجار، 
الري او االمطار حول اجلذع كما يجب ال�صماح بت�رشيف املاء الزائد من الدرج 
االعلى اىل الذي يليه او ا�صفله. كذلك ميكن زراعة بعب�ص حما�صيل التغطية على 

املدرجات حتى حتد من �رشعة اندفاع املاء واثره على تعرية الرتبة. 

البستان:  3- ختطيط ترتيب 
االنواع واال�صناف املختلفة  اال�صجار يجب ترتيب موا�صع  قبل غر�ص 

مع مراعاة االتي: 
امل�صتدمية . 1 اال�صجار  معه  تكون  ب�صكل  حدة  على  منها  نوع  كل  و�صع 

اخل�رشة يف معزل عن املت�صاقطة االوراق بقدر االمكان. 
احتياجاته . 2 عند  اال  مبفرده  الب�صتان  من  م�صاحة  يف  �صنف  كل  زراعة 

لتلقيح خلطي فيزرع معه ا�صناف اخرى مالئمة لتلقيحه. 
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الظل . 3 من  تتاأثر  ال  الطويلة حتى  بجانب  الق�صرية  اال�صجار  غر�ص  عدم 
وذلك عند زراعة ا�صجار موؤقته 

غر�ص اال�صجار التي تبلغ حجما كبريا يف اجلهة البحرية من الب�صتان . 4
لتكون مبثابة م�صد رياح يحمي اال�صجار ال�صغرية 

االماكن . 5 اكرث من غريها يف  الرتبة  التي تتحمل �صعف  اال�صناف  غر�ص 
ال�صعيفة من الب�صتان 

او تتماثل يف . 6 التي تزهر يف وقت واحد  او  املت�صابهة  اال�صناف  غر�ص 
خدمتها يف اجزاء قريبة من بع�صها. 

زراعة املوز بالقرب من م�صدر املاء نظراً الحتياجه للري الكثري. 7
ت�صاب . 8 فمثال  واالمرا�ص  باالفات  لال�صابة  املختلفة  اال�صناف  قابلية 

ا�صجار املوالح باحل�رشة الق�رشية لذلك ال تزرع يف اجلهة البحرية حتى ال تنتقل 
احل�رشة اىل باقي ا�صجار الب�صتان. 

ال تزرع امل�صايات باأي اأ�صجار فاكهة حتى ال يتعار�ص ذلك مع املرور ما . 9
عدا نخيل البلح حيث ميكن زراعته على جوانب امل�صايات 

على . 10 احتوى  اذا  للب�صتان  خريطة  تر�صم  مبا�رشة  الغر�ص  من  االنتهاء 
اأ�صجار عدة ا�صناف خمتلطة من الفاكهة ويو�صح على اخلريطة مكان ا�صجار كل 
�صنف امل�صايات قنوات الري وامل�صارف ويعمل �صجل لكل �صنف يدون فيه �صنف 
جتري  التي  الزراعية  واملعامالت  الغر�ص  تاريخ  علية  النامي  والطعم  اال�صل 

عليها الخ ويحتفظ بهذه ال�صجالت للرجوع اليها عند احلاجة. 

الزراعة وطرق الرتبية 4- مسافات 
باختالف  الزراعة  مل�صافات  احتياجاتها  يف  الفاكهة  ا�صناف  تختلف 

جمموعة من العوامل نذكر منها: 

أ نوع الرتبة: هناك الرتبة الطينية والرملية وال�صلقية، وتختلف هذه االنواع 	.

من الرتبة بكمية املياه املخزونة فيها، وكمية العنا�رش الغذائية املتوافرة فيها 
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تزداد  الرتبة  يف  املخزونة  والغذاء  املياه  كمية  زادت  كلما  انه  فنجد  للنبات 
امل�صافات املطلوبة الن ال�صجرة تنمو وحتتل م�صافة اكرب من االر�ص. 

كمية املياه املتوافرة: تعتمد م�صافات الزراعة على توافر مياه الري، فاذا ما 	.أ
مت توفريها قمنا بزيادة عدد اال�صجار يف وحدة امل�صاحة والعك�ص �صحيح. 

فاال�صجار 	.أ منوها  طبائع  يف  اال�صجار  تختلف  منوها:  وطبيعة  االشجار  قوة 
اال�صجار اخليمية  اقل من  الكمرثي والكرز تتطلب م�صاحات  النمو مثل  القائمة 
مثل اجلوز والزيتون. كذلك تختلف اال�صجار يف معدل النمو ال�صنوي فنجد ان 
هناك ا�صجارا تنمو ب�رشعة مثل الدراق، وا�صجارا حتتاج اىل وقت طويل للنمو 

وملء امل�صاحة املخ�ص�صة مثل التفاح 
االصول املستخدمة: توؤثر اال�صول امل�صتخدمة يف منو ال�صنف، وبالتايل يف 	.أ

)مقزمة(  ا�صوال مق�رشة  هناك  جند   – مثال   – التفاحيات  ففي  اال�صجار،  حجم 
ومتو�صطة النمو وقوية النمو، لذلك تزرع ا�صجار التفاحيات على م�صافات بعيد 
اذا كانت مطعمة على ا�صول بذرية قوية اما اذا كانت مطعمة على ا�صول مقزمة 

فتزرع على م�صافات قريبة. 
الفاكهة.  املتبع ف اشحار  1.4 طريقة الرتبية 

التلقيح من العمليات اال�صا�صية املحددة  زراعة امللحقات: تعترب عملية 
النتاج ا�صجار الفاكهة وال بد من معرفة متطلبات التلقيح يف اال�صجار املزروعة، 
اذ يوجد نوعان من ا�صجار الفاكهة من حيث متطلبات التلقيح، فنهاك اأ�صجار 
تتطلب تلقيحاً خلطياً، واخرى تثمر دون احلاجة اىل تلقيح خلطي، كذلك فان 
اأ�صجار مذكرة  اأنه توجد  اأي  الفاكهة تكون ثنائية امل�صكن  ا�صجار  انواع  بع�ص 
بني  املذكرة  اال�صجار  من  عدد  توزيع  من  الزراعة  عند  بد  وال  موؤنثة،  واأخرى 
اال�صجار املوؤنثة اىل املذكرة كن�صبة 1:7 وعموما فاإن التلقيح اخللطي ي�صهم يف 
زيادة االنتاج، واحيانا يف حت�صني نوعية الثمار، لذلك ال بد من زراعة اكرث من 
�صنف من نف�ص النوع يف ب�صتان الفاكهة لكي يح�صل التلقيح اخللطي، وهناك 

انظمة خا�صة لزراعة امللقحات منها: 
أ زراعة �صف من ا�صجار امللقحة بالتبادل مع ا�صجار ال�صنف االخر وهنا 	.

يجب ان تكون نوعية ثمار اال�صجار امللقحة جيدة ومرغوبة يف ال�صوق. 
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زراعة �صف من اال�صجار امللقحة الرائجة جتاريا بعد اربعة �صفوف من 	.أ
اال�صجار امللقحة وبهذا تكون ن�صبة اال�صجار امللقحة جيدة اىل املجموع الكلي 

 .%20

وذلك 	.أ اال�صلية  اال�صجار  بني  امللقحة  اال�صجار  تزرع  اأي  زراعة خلطية، 
باعتماد نظام معني كان تقع اال�صجار امللقحة ثالثا، او رابعا يف اخلط. ومهما 

كان النظام امل�صتخدم فال بد منتوافر �رشوط يف ال�صنف امللقح: 
ان تكون لهذا ال�صنف القدرة على انتاج كمية عالية من حبوب اللقاح.  -

ان تكون حبوب اللقاح املنتجة، لها قدرة عالية على االنبات يف ميا�صم  -
ال�صنف املراد تلقيحه بها. 

ان تكون حبوب اللقاح لل�صنف امللقح متوافقة مع ميا�صم االزهار يف  -
ال�صنف املراد تلقيحه

ان يكون هناك توافق يف موعد االزهار، ويف موعد دخول كل من ال�صنفني  -
مرحلة االثمار 

االثمار  - كمية  مرغوبا جتاريا من حيث  �صنفا  امللقح  ال�صنف  يكون  ان 
وموا�صفات الثمار. 

2.4 حفر اجلور وجتهيز ها لغرس الشجار 

للزراعة،  اجلور  يتم حت�صري  الزراعة،  ونظام  الزراعة  م�صافات  بعد حتديد 
باالمتالء  للحفر  لل�صماح  ا�صابيع  بعدة  الزراعة  موعد  قبل  اجلور  حفر  ويجب 
باملاء والتعر�ص لل�صم�ص، ويف�صل ان يتم احلفر يف اخلريف، الن هذا الوقت مالئم 

قبل هطول االمطار وابتالل الرتبة. 

1.2.4 طرق حفر اجلور 

تتبع طريقتان يف حفر اجلور: االوىل يدوية، والثانية ميكانيكية، وايا كانت 
الطريقة فال بد من حفر اجلور باالبعاد املنا�صبة التي ت�صمن احتواء اجلذور اذا 
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كانت اال�صجار �صلتا، او تكون ابعادها اكرب قليال من حجم االإناء املزروعة فيه 
اال�صجار. 

املجموع  او  ال�صلبة  وحجم  االر�ص،  طبيعة  على  احلفرة  ابعاد  وتعتمد 
اجلذري، فيجب ان تكون احلفرة اكرب من حجم املجموع اجلذري او ال�صلبة. واذا 
كانت االر�ص رملية فيمكن ان تكون احلفرة �صغرية، ذلك الن الرتبة الرملية تربة 

خفيفة وميكن لال�صجار ان تن�رش جذورها ب�صهولة يف هذه الرتبة. 

اما يف االرا�صي الطينية الثقيلة فيف�صل ان تكون ابعاد احلفرة كبرية حتى 
ت�صمح للجذور اجلديدة ان تنمو يف منطقة خملخلة م�صاف الها ال�صماد الطبيعي، 
وترتاوح ابعاد احلفرة من 50×50×50 �صم اىل 100×100×100 �صم، وي�صكل 
عام يالحظ انه اذا كانت هناك طبقة �صماء يف الرتبة او �صخور، فانه يف�صل ان 

تكون ابعاد احلفرة اكرب ما ميكن. 

ذكرنا ان الطريقة االوىل حلفر اجلور هي الطريقة اليدوية، وي�صتخدم فيها 
الفاأٍ�ص واملجرفة، وتتميز هذه الطريقة يف امكانية و�صع الرتاب ال�صطحي جانبا 
وهو تراب غني باملواد الغذائية الالزمة لنمو النبات، ويحتوي ن�صبة عالية من 
املواد الع�صوية والكائنات املجهرية – ويو�صع باقي الرتاب على اجلانب االخر 
من احلفرة. وعند طمر احلفرة يو�صع الرتاب ال�صطحي على جذور الغر�صة، ويوؤخذ 
على هذه الطريقة انها حتتاج اىل عدد اكرب من العمال وبالتايل زيادة تكلفة 

ان�صاء الب�صتان. 

ما  غالبا  احلفار  (Auger)الذي  فيها  في�صتخدم  امليكانيكية  الطريقة  اما 
يكون حمموال على اجلرار الزراعي، ويعمل بوا�صطة ناقل احلركة، وهناك احجام 
من هذا احلفار فمنه ال�صغري الذي يحفر دائرة قطرها 30 �صم، الكبري الذي يحفر 
دائرة قطرها 60 �صم. ومن اهم ح�صنات هذه الطريقة انها ال حتتاج اىل وقت كبري، 
لذلك فان التكاليف تكون ب�صيطة اما عن م�صاوئ هذه الطريقةفانها ال ت�صلح 
لالرا�صي التي حتتوي �صخرا، وكذلك فان احلفر يف االرا�صي الطينية تغلق من 
من  النوع  هذا  اجلور يف  بعد حفر  يجب  لذلك  ا�صمنتية،  طبقة  وكانها  الداخل 
االرا�صي تك�صري حواف احلفرة من الداخل حتى ن�صمح للماء واجلذور باالنت�صار. 
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الغراس:  5. زراعة 
بعد عمليات اختيار املوقع، وحت�صري االر�ص التح�صري اجليد، يتم تخطيط 
الب�صتان، ومن ثم حفر اجلور للزراعة، وكما ذكرنا تتم عملية احلفر يف اخلريف او 
بعده قبل موعد الزراعة، لذلك يجب معرفة مواعيد زراعة الغرا�ص، فهناك نوعان 
من الغرا�ص: غرا�ص �صلت وغرا�ص طوبارة، فالغرا�ص ال�صلت تزرع يف ا�صهر ال�صتاء، 
وتف�صل الزراعة املبكرة على املتاأخرة، اما الغرا�ص الطوبارة فيمكن زراعتها يف 
اأي وقت من ال�صنة وبخا�صة اذا توافرت املياه ومن املالحظ ان الب�صاتني الكبرية 
غالبا ما تزرع يف ا�صهر كانون الثاين، �صباط، اما يف احلدائق املنزلية فتزرع 
الغرا�ص يف اأي وقت وذلك لتوافر املياه وا�صتخدام الغرا�ص املزروعة يف اواين 
زراعية وقبل الزراعة يجب اختيار الغرا�ص املالئمة ومن اهم موا�صفات الغرا�ص: 

التدرج يف قطر�صاق الغر�صة من اال�صفل اىل االعلى، بحيث تكون �صميكة . 1
من اال�صفل وت�صتدق كلما اجتهت اىل االعلى. 

فريو�صية( . 2 ح�رشية،  )مر�صية،  املختلفة  االفات  من  خالية  تكون  ان 
واال�صابات امليكانيكية. 

التفرعات . 3 هذه  تكون  ان  فيجب  الغر�صة  على  تفرعات  هناك  كانت  اذا 
منتظمة التوزيع حول ال�صاق وعلى طول ال�صاق. 

ان تكون معروفة ال�صنف واال�صل وذات �صفات مرغوبة . 4
ان تكون ذات منو جيد يف ف�صل النمو ال�صابق، وي�صتدل على ذلك من لون . 5

اخل�صب املميز للنمو احلديث تبعا لالنواع واال�صناف. 
بعد التاأكد من ال�صفات املذكورة اعاله تتم زراعة الغرا�ص على النحو 

التايل: 
أ يالحظ عمق الزراعة، اذ يجب ان تزرع الغرا�ص بحيث تكور منطقة التطعيم 	.

ظاهرة فوق �صطح الرتبة مبا ال يقل عن 5-10 �صم يف املناطق البعلية، اما يف 
ولكن هناك  ذلك،  التطعيم عن  ارتفاع منطقة  يزيد  ان  يف�صل  املروية  االرا�صي 
منطقة  فتكون  التجذير،  اوقبل  اليا  التطعيم  ا�صبح  الزراعة  تطور  فمع  م�صكلة 
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التطعيم قريبة من �صطح الرتبة لذلك يجب ان تتم زارعة الغرا�ص على ارتفاع 2 
�صم على االقل من م�صتوى الزراعة ال�صابق يف امل�صتل 

يالحظ اجتاه منطقة التطعيم والرياح السائدة يف املنطقة، فمثال اذا كانت الرياح 	.أ
ال�صمالية هي الرياح ال�صائدة فيجب ان يكون اجتاه التطعيم من اجلهة ال�صمالية 
وذلك ل�صمان عدم ك�رشه، ويف املناطق التي ال يوجد فيها رياح قوية �صائدة فال 

�رشر يف زراعة اال�صجار باي طريقة. 
من 	.أ خلوه  حيث  من  اجلذري  املجموع  مالحظة  يجب  اجلذري:  اجملموع 

اال�صابة والتك�صري، فاذا كانت هناك عالمات خد�ص او جتريح او ا�صابات مر�صية 
والتخل�ص من اجلروح النها تكون مدخال  تقليم هذه اجلذور  او ح�رشية يجب 
�صهال لالفات، وبعد التقليم يالحظ حجم املجموع اجلذري وعند الزراعة جنعل 
املجموع اجلذري االكرب حجما يف اجلهة التي يهب منها الريح اذا مل يتعار�ص 
هذا مع جهة التطعيم ويف حالة اختالف جهة حجم اجلذور مع جهة التطعيم 

نعطي االف�صلية جلهة التطعيم. 
السماد: ي�صاف ال�صماد الطبيعي او الكيماوي اىل حفر اال�صجار عند الزراعة 	.أ

وذلك مبعدل طبقة من ال�صماد الطبيعي تعادل 3-5�صم مع نرث 50 غم من ال�صماد 
املركب  (p,k)يف ا�صفل احلفرة، واأحيانا يف�صل اإ�صافة ال�صماد الطبيعي بعد حفر 

اجلورة مبا�رشة اأي قبل الزارعة بفرتة. 
أ طريقة الزراعة: بعد حتديد عمق زراعة الغر�صة واجتاهها ح�صب املطلوب ج.

تتم ا�صافة ال�صماد الطبيعي ثم الطبقة ال�صطحية من تراب احلفرة، وتتم تغطية 
جذور الغر�صة بوا�صطة الرتاب ال�صطحي ثم بالرتاب املتبقي، ويجب عند الغر�ص 
خلخلة الغر�صة لتالم�ص حبيبات الرتبة جذورها ولطرد الهواء، ويتم بعد ذلك 
الكب�ص يجب ان  ان  التنبيه اىل  الرتاب يف احلفرة بالقدمني، وهنا يجب  كب�ص 
يكون متو�صطا خا�صة اذا كانت الرتبة رطبة. وبعد ذلك يتم ري الغرا�ص وتثبيت 

الدعامات. 
أ ري الغراس بعد الزراعة: تروى الغرا�ص بعد الزراعة لتحقيق غر�صني هما: 	.

�صماد، مما  - او  تربة جافة  الغر�صة نتيجة مالم�صتها  عدم جفاف جذور 
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يوؤدي اىل خروج املاء من الغر�صة اىل الرتاب اجلاف. 

طرد الهواء وتقريب حبيبات الرتبة لتالم�ص جذور النبات باملاء واملواد  -
الغذائية الالزمة لنموها. 

أ وضع الدعامات: حتتاج الغرا�ص احلديثة اىل دعامات البقائها يف مكانها، 	.
وملنع منوها ب�صكل مائل نتيجة للرياح ال�صائدة، وغالبا ما تكون هذه الدعامات 
من اخل�صب، اذ ميكن ت�صنيعها حمليا على �صكل اوتاد طولها 150 �صم، ومقطعها 
5X5�صم بحيث تو�صع هذه الدعامات بجانب الغر�صة وتربط الغر�صة اىل الدعامة 

بوا�صطة رباط ب�صل ي�صمن عدم احتكاك الغر�صة بالدعامة او الرباط. 
أ تقليم الزراعة: بعد االنتهاء من عملية الزراعة والتدعيم تتم عملية تقليم د.

الزراعة، ويف هذا التقليم يتم تق�صري العرا�ص اىل ارتفاع منا�صب 60-80 �صم فوق 
3-4 طرود ليتم تربيتها  العرا�ص متفرعة يتم اختيار  الرتبة، واذا كانت  �صطح 
على ال�صجرة، بحيث تكون هذه الطرود موزعة توزيعا منتظما حول ال�صاق وعلى 

طوله وبدءا من ارتفاع 30 �صم تقريبا فوق �صطح الرتبة. 
ونقوم بعملية التقليم لال�صباب التالية: 

حلفظ التوازن بني اجلذور وال�صاق. 1
ت�صجيع التفرعات اجلانبية والق�صاء على �صيادة منو القمة. 2

6. اختيار االصول واألصناف 
يتم اختيار اال�صول يف ا�صجار الفاكهة لتلبية احلاجات التالية: 

أ اال�صتفادة من هذه اال�صول بعد تطعيمها يف حتمل انواع الرتبة املوجودة 	.
يف املنطقة مثل ا�صل العنب الذي يتحمل ن�صبة عالية من الكل�ص. 

اال�صتفادة من هذه اال�صول يف حتمل االفات املوجودة يف املنطقة، مثل 	.أ
اختيار اال�صول االمريكية للعنب وا�صتخدام ال�صفرجل كا�صل لال�صكدنيا. 

اال�صتفادة من �صفات بع�ص اال�صول وتاأثريها يف موا�صفات الثمار خا�صة 	.أ
يف احلم�صيات حيث ميكن ان نح�صل على ثمار برتقال وجريب فروت ذات نوعية 
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 (Saurorange( جيدة عند تطعيمها على اخل�صخا�ص
اال�صتفادة من اال�صول يف حتمل الربودة يف املناطق الباردة. 	.أ

ويتم اختيار اال�صناف تبعا ملجموعة من العوامل هي: 

أ ال�صفات االنتاجية من حيث كمية املنتج ونوعه، فتختلف اال�صناف يف 	.
كمية انتاجها ويف نوعيته. 

ورغبة 	.أ لذوق  منا�صبا  املنتج  يكون  ان  يجب  حيث  االكلية  ال�صفات 
امل�صتهلك. 
ال�صفات الت�صويقية: من حيث قابلية هذا ال�صنف اىل اخلزن او ال�صحن 	.أ

مل�صافات بعيدة 
التوافق يف موعد االزهار بني اال�صناف ل�صمان التلقيح اخللطي. 	.أ
أ موعد ن�صج الثمار وحالة ال�صوق ال�صعرية يف ذلك املو�صم. ج.

ونحن نرى اأنه قبل اختيار �صنف معني او نوع معني من ا�صجار الفاكهة 
يجب ان تدر�ص حالة ال�صوق ورغبات امل�صتهلك من حيث موا�صفات الثمار وبعد 
ذلك تنقل لدرا�صة �صفات ال�صنف النباتية من حيث: احلالوة، وال�صالبة وحتمل 
التلقيح  اىل  ال�صنف  وحاجة  الثمار  ن�صج  موعد  وكذلك  الت�صويقية،  العمليات 

اخللطي. 

1.6 التأثري املتبادل بني االصول واالصناف: 

عند ان�صاء ب�صاتني الفاكهة ال بد من القيام بعملية اختيار اال�صناف كما 
ذكرنا �صابقا، وال بد من معرفة اال�صل امل�صتخدم ملا له من اثار يف ال�صنف من 
الثمار املنتجة لذلك ال بد من  الثمري ومنو اال�صجار وموا�صفات  حيث: احلمل 

تو�صيح اثر ال�صنف يف االأ�صل واثر اال�صل يف ال�صنف. 

آثار الصل ف الصنف:   2.6

ال�صنف، فقد عرف املزارعون بع�ص هذه  اثار كثرية لال�صل يف  هناك 
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االثار منذ زمن طويل وهي: 
أ تأثري االصل يف منو الصنف وحجم االشجار: 	.

من املعروف يف ب�صاتني الفاكهة ان اال�صول املق�رشة تئرث يف حجم اال�صجار 
م�صغرة اياها، وت�صتغل هذه الظاهرة لتحديد حجم اال�صجار وزيادة عدد اال�صجار 
يف وحدة امل�صاحة كما هو احلال يف ا�صول التفاح، حيث مت تطوير جمموعتني 

من ا�صول التفاح يف اجنلرتا ي�صار اليهما: 

Malling and Merton (MM)  وت�صمل هاتان املجموعتان من اال�صول ما 
هو مق�رش النمو جدا ومنها ما هو معدل النمو مثل MM106 ,M4، ومنها ما هو 
قوي مثل MM104,MM111، و�صوف نذكرها بالتف�صيل يف بند الحق. كذلك فان 
ال�صفرجل كا�صل لال�صكدنيا يعترب مق�رشا وكذلك احلال عند ا�صتخدام ال�صفرجل 
PRONCI-  اا�صل للكمرثي ويف حالة احلم�صيات وجد ان ا�صل الثالثي االوراق
RUS trifoliate هو ا�صل مق�رش للربتقال مقارنة مع ا�صتخدام الربتقال كاأ�صل. 

آثار االصل يف درجة حتمل الصنف للربودة: 	.أ

انخفا�ص  اىل  تعر�صها  اثناء  متفاوتة يف  بدرجات  الفاكهة  ا�صناف  تتاأثر 
ففي  االوراق،  مت�صاقطة  ام  اخل�رشة  دائمة  اال�صجار  �صواء  احلرارة  درجات 
ا�صجار احلم�صيات  يزيد من مقاومة  االوراق  الثالثي  ا�صل  ان  احلم�صيات وجد 
للربودة، ويعود ذلك اىل ان هذا اال�صل مت�صاقط االوراق، وبالتايل فان اال�صجار 
املطعمة علية تتوقف عن النمو يف وقت مبكر بحيث ين�صج اخل�صب قبل دخول 
الربد وي�صبح مقاوما للربودة، كذلك يف التفاحيات ميكن لبع�ص اال�صول ان تزيد 
من مقاومة ال�صنف للربودة، وحتمل درجات احلرارة املنخف�صة يف ف�صل ال�صتاء 

MM111 و (Malus rubusta) Rubusta no.5 .مثل

اثار االصل يف تبكري محل الصنف: 	.أ

يوؤثر اال�صل بطريقة مبا�رشة، يف تبكري حمل ال�صنف، فنجد ان بع�ص اال�صول 
لها القدرة على تبكري االنتاج يف ال�صنف، واذا ما نظرنا اىل اال�صول املق�رشة 
يف التفاح وال�صفرجل هجد ان هذه اال�صول توؤثر يف تبكري االنتاج يف اال�صناف 
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على  املطعمة  اال�صكدنيا  ان  حقلية  م�صاهدة  لوحظ يف  ولقد  عليها،  املطعمة 
�صفرجل دخلت عمر االثمار يف ال�صنة الثانية، بينما ال يتاأتى ذلك من ا�صكدنيا 
مطعمة على ا�صكدنيا من ا�صجار بذرية وهنا ال بد من التذكري ان اال�صول املقزمة 

تقزم حجم �صجرة ال�صنف وبالتايل توؤثر يف كمية االنتاج لل�صجرة الواحدة. 

آثار األصل يف مواصفات مثار الصنف: 	.أ

تختلف انواع الفاكهة يف مدى تاأثر �صفات ثمار ال�صنف باال�صل، وعموما 
نرى هذه الظاهرة �صائعة يف جمموعة احلم�صيات، اذ لوحظ ان لال�صل اثار على 
�صفات ثمار ال�صنف من حيث: �صمك ق�رشة الثمار وكمية الع�صري و�صكل الق�رشة 
اخلارجية للثمرة فقد وجد ان ا�صتعمال اخل�صخا�ص كا�صل يوؤدي اىل انتاج ثمار 
ذات ق�رشةرقيقة مقارنة با�صتعمال الليمون ROUGH LEMON) ) الذي يوؤدي 
اىل احل�صول على ثمار ذات ق�رشة �صميكة وخ�صنة. كذلك وجد ان كمية ال�صكر 
يف الكمرثي املطعمة على �صفرجل اعلى منها يف الكمرثي املطعمة على ا�صل 

كمرثي. 

أ هـ- تأثري االصل يف انتقال االمراض اىل الصنف: ج.

 Black مبر�ص اال�صوداد الطريف Williame لقد لوحظ ا�صابة �صنف الكمرثي
end عندما طعمت Pyrus trifoliate، بينما ال ت�صاب هذه اال�صناف اذا طعمب 

P. communis على

أ تأثري االصل ف يف امتصاص العناصر الغذائية يف الصنف وتوزيعها: 	.

املختلفة،  الغذائية  املواد  امت�صا�ص  على  مقدرتها  يف  اال�صول  تختلف 
وينعك�ص ذلك على توزيع هذه املواد الغذائية يف ال�صنف، مما يوؤدي اىل حدوث 
اعرا�ص نق�ص العنا�رش فيه ولذلك جند ان هناك ا�صوال لها القدرة على حتمل 
ن�صبة عالية من الكل�ص مثل ا�صل العنب االمريكي 41ب والذي ين�صح با�صتخدامه 

يف حالة االرا�صي الكل�صية. 

آثار الصنف ف الصل:   3.6

لقد عرف تاأثري ال�صنف منذ زمن بعيد، وكانت مالحظة العلماء عند تطعيم 
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)يا�صمني عادي(  اوراق اال�صل  ان  ا�صل يا�صمني عادي  اليا�صمني املربق�ص على 
قد حتولت اىل اوراق مربق�صة قد دلت على ان ال�صنف يوؤثر يف اال�صل ومن هذه 

االثار ما يلي: 
اثار الصنف يف شكل اوراق ومثار االصل: . 1

يوؤثر ال�صنف يف �صكل اوراق وثمار اال�صل، فقد لوحظ انه عند تطعيم �صنف 
من العنب على اال�صل Rupestris تكون يف فرخ من هذا اال�صل يحمل موا�صفات 
ال�صنف من حيث: �صكل االوراق وحجم الثمار. وكذلك عند تطعيم �صجرة تفاح 
Tomp- قميا ب�صنف تفاح تومبكني كينج tosh – Red Mcin  ااكنتو�ص االحمر
kin king وجد ان ثمار ال�صنف مل تتاأثر بينما وجد ان ثمار اال�صل والتي �صمح 
لها ان تنمو حتت نقطة االلتحام قد حتورت لت�صبه ثمار ال�صنف كما لوحظ انه 

قد مت تاأخري ن�صج هذه الثمار. 

اثار الصنف يف درجة مقاومة االصل للربودة: . 2

هذا التاأثري لل�صنف على اال�صل معروف منذ بداية القرن احلايل، فقد لوحظ 
انه عند تطعيم الليمون اال�صاليا �صنف يوريكا على النارجن فان ذلك يوؤدي اىل 
ا�صعاف مقاومة ا�صل النارجن للربودة وموت اال�صجار على عك�ص ما يحدث عند 

عدم التطعيم وابقاء ا�صجار النارجن غري املطعمة. 

تأثري الصنف يف قوة االصل: . 3

بع�ص  يوؤدي يف  النمو  �صعيف  وا�صل  النمو  قوي  �صنف  بني  التطعيم  ان 
االحيان اىل زيادة منو اال�صل، وامتداد جذوره مما ي�صاعد اال�صل على منو اقوى 
ال�صنف، كما هو مالحظ عند  ا�صعاف  اال�صل يف  تاأثري  وبالتايل يخفف درجة 
تطعيم ا�صول التفاح املق�رشة ب�صنفني من التفاح الدوابر Spur وغري الدوابر 
Nonspur فاالول يوؤدي اىل تق�صري منو اال�صل يف حالة تطعيمه عليه، بخالف 

تطعيم ال�صنف الثاين على ذلك اال�صل. 

التدرن . 4 مر�ص  ومنها  لالمراض  االصل  مقاومة  مقدار  يف  الصنف  يؤثر  كذلك 
ن�صبة  حتمل  درجة  حيث:  من  اال�صل  يف  ال�صنف  تاأثري  اىل  ا�صافة  التاجي 

الكل�ص.  من  عالية 
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تربية وتقليم اشجار الفاكهة

1- طبيعة محل الرباعم الزهرية يف اشجار الفاكهة: 
Fruiting Habits Of Fruit Species

معرفة موا�صع الرباعم الزهرية على �صجرة الفاكهة يعد من االهمية مبكان 
بالن�صبة للقائمني على عملية تقليم اال�صجار، حيث تختلف االنواع فيما بينها 
يف طبيعة حمل هذه الرباعم. ومن ثم فعند اجراء عملية التقليم فيما بينها يف 
طبيعة حمل هذ الرباعم. ومن ثم فعند اجراء عملية التقليم ال بد للقائمني بها 
من معرفة طبيعة احلمل هذه، هل الرباعم حتمل على دوابر اثمارية او على افرخ 
ان طبيعة  القول  ام جانبيا، وب�صفة عامة ميكن  او خ�صب، هل حتمل طرفيا 
حمل الرباعم الزهرية يف انواع الفاكهة املختلفة تقع حتت اأي واحدة من 

املجموعات التالية: 

أ فواكه حتمل براعمها الزهرية على افرع وهذه ت�صم: 	.

براعم زهرية حتمل طرفيا على افرع عمرها �صنة واحدة.  -

براعم زهرية حتمل جانبيا على افرع عمرها �صنة واحدة  -

براعم زهرية حتمل على افرع عمرها اكرب من �صنة واحدة -

فواكهة حتمل براعمها الزهرية طرفيا على دوابر اثمارية وهذه ت�صم: 	.أ

فواكهة حتمل براعمها الزهرية طرفيا على دوابر  -

فواكه حتمل براعمها الزهرية جانبيا على دوابر -
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على  الثمرية  الرباعم  مكان حمل  هو  االزهار  او  احلمل،  بطبيعة  املق�صود 
النموات احليدثة جانبيا Laterally ، او قميا Terminally وعمر تلك النموات 

التي حتمل الرباعم الثمرية. 

الثمرية ف اشجار الفاكهة.  انواع الرباعم   2.1

هناك ثالثة انواع من الرباعم الثمرية يف ا�صجار الفاكهة وهي: 

الرباعم الثمرية البسيطة ) )Simple buds: وتعترب هذه الرباعم ب�صيطة . 1

الن الربعم عند تفتحه يعطي زهرة او اكرث، ومثال ذلك براعم ا�صجار اللوزيات. 
خمتلطة . 2 الرباعم  هذه  وتعترب   )Mixed buds( املختلطة  الثمرية  الرباعم 

النها تعطي عند تفتحها منوا خ�رشيا )ي�صمل االوراق( ، ا�صافة اىل االزهار ومثال 
ذلك الرباعم الثمرية يف ا�صجار التفاحيات 

الرباعم الثمرية املركبة او العني الثمرية )Compound buds( وتعترب هذه . 3

الرباعم مركبة الن كال منها هو الذي ينمو ليعطي غ�صنا )فرخا( كما يف العنب 
والذي يحمل االوراق واملحاليق والعناقيد الزهرية التي حتمل مقابلة لالوراق 

 (Nodes) على العقد

3.1 طبيعة احلمل )Bearing habit( ف اشجار الفاكهة: 

تختلف طبيعة حمل الرباعم الثمرية يف ا�صجار الفاكهة من نوع الخر، وقد 
تختلف احيانا من �صنف الخر �صمن النوع الواحد، وفيما يلي �رشح لطبيعة 

احلمل يف اهم انواع اال�صجار املثمرة. 

الزيتون: . 1

االوراق وعلى منوات  اباط  الزيتون جانبيا يف  الثمرية يف  الرباعم  حتمل 
(Panicle or In- زهريا لتعطي عنقودا  الرباعم  وتتفتح هذه  ال�صابق   ململو�صم 

تامة  واخرى  مذكرة  ازهارا  ت�صمل  االزهار  من   (florescenceيحمل جمموعة 
 (Perfect)
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العنب: . 2

العقد يف منوات  العنب جانبيا على  )العيون( يف  الثمرية  الرباعم  حتمل 
افراخا  الربيع لتعطي منوات  العيون يف  ال�صابق وتتفتح هذه  املو�صم  )فروع( 

خ�رشية حتمل اورقا وعناقيد زهرية وحماليق. 

التني: . 3

تعطي ا�صجار التني يف غالب االحيان حم�صولني ربيعي ويعرف بالدافور 
واالخر هو املح�صول ال�صيفي العادي، وحتمل الرباعم الثمرية للمح�صول الربيعي 
املح�صول  براعم  حتمل  ال�صابق يف حني  املو�صم  )طرود(  تنوات  على  جانبيا 
ال�صيفي اي�صا جانبيا ولكن على الطرود ال�صيفية الباكورية )النموات املو�صمية( 

اللوزيات: . 4

والربقوق  وامل�صم�ص،  واللوز،  والنكتارين،  الدراق،  املجموعة  هذه  وت�صمل 
والكرز. 

حتمل الرباعم الثمرية يف هذين املح�صولني على منوات املو�صم ال�صابق،  -
وغالبا ما توجد هذه الرباعم يف جمموعات او �صوابق زهرية موؤلفة من ثالثة 
براعم االو�صط منها خ�رشي او برعمني احدهما خ�رشي كما توجد براعم زهرية 

منفردة ويعطي الربعم الزهري عند تفتحه زهرة واحدة 

ثمرية  - دوابر  على  اما  جانبيا،  اللوز  يف  الثمرية  الرباعم  حتمل  اللوز: 
ال�صابق  املو�صم  على منوات  واما  اكرث  او  �صنتني  عمرها  على منوات  حممولة 
وميكن ان حتمل الرباعم يف جمموعات كما يف الدراق، او منفردة ويعطي الربعم 
الزهري الواحد عند تفتحه زهرة واحدة لونها يرتاوعع ما بني االبي�ص والزهري 

املشمش: حتمل الرباعم الزهرية يف امل�صم�ص جانبيا على منوات املو�صم  -
برعمني  من  او  خ�رشي  او�صطها  ثالثة  من  جمموعات  يف  حتمل  وقد  ال�صابق 
الزهري  الربعم  ويعطي  منفردا  الثمري  الربعم  يحمل  قد  كما  خ�رشي  احدهما 

الواحد زهرية بي�صاء واحدة. 
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ثمرية  - دوابر  الربقوق جانبيا على  الزهرية يف  الرباعم  حتمل  الربقوق: 
الزهري  الربعم  ال�صابق ويعطي  املو�صم  او على منوات  اكرث،  او  �صنتني  عمرها 

الواحد بني  (1-3)ازهار لونها ابي�ص

الكرز احللو: حتمل الرباعم الزهرية يف الكرز جانبيا على دوابر ثمرية  -
ازهار   4-1 بني  الواحد  الربعم  ويعطي  اكرث  او  �صنتني  عمرها  زهرية(  )باقات 

بي�صاء. 

التفاحيات: . 5

وت�صمل هذه املجموعة كال من التفاح واالجا�ص وال�صفرجل. 

أ التفاح: حتمل الرباعم الثمرية يف التفاح قميا على ت�صكالت ثمرية )دوابر( 	.
عمرها من 1-20 �صنة او اكرث، او جانبيا على طرود ثمرية عمرها �صنة، ويعطي 

الربعم الواحد ما بني 1-6 ازهار زهرية اللون 
االجاص: حتمل الرباع الثمرية يف االجا�ص )الكمرثي( قميا كما يف التفاح 	.أ

وميكن ان حتمل جانبيا على منوات املو�صم ال�صابق يف بع�ص اال�صناف ويعطي 
الربعم الزهري الواحد ما بني 5-8 ازهار بي�صاء 

السفرجل: حتمل الرباعم الثمرية يف ال�صفرجل قميا يف نهاية النموات 	.أ
املو�صمية ويعطي الربعم زهرة واحدة كبرية احلجم ن�صبيا لونها مييل اىل الزهري

اجلوز: . 6

تعترب ا�صجار اجلوز احادية امل�صكن  (Monoecious)اأي ان ال�صجرة الواحدة 
حتمل كال من الرباعم الزهرية املذكرة واملوؤنثة ولكن يف اماكن خمتلفة. فالرباعم 
الزهرية املذكرة حتمل جانبياعلى منوات املو�صم املا�صي وتعطي عند تفتحها 
ما ي�صمى الهريرة  (Catkin)وهي عبارة عن حامل زهري يحمل جمموعة من 
االزهار املذكرة التي تعطي كميات كبرية من حبوب اللقاح، اما االزهار املوؤنثة 
فتحمل يف غالب االحيان قميا على النموات املو�صمية احلديثة وتكون االزهار 

املوؤثة عادة يف جمموعة من زهرتني اىل ثالث ازهار وهي �صغرية احلجم. 
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الفستق احلليب: . 7

وهو من اال�صجار ثنائية امل�صكن  (Dioecious)حيث حتمل الرباعم الزهرية 
كلتا  ويف  اخرى  �صجرة  على  املوؤنثة  الزهرية  والرباعم  �صجرة  على  املذكرة 
احلالتني توجد الرباعم الزهرية جانبيا على منوات املو�صم ال�صابق لذا ال بد من 

توفرا�صجار مذكرة واخرى موؤنثة يف الب�صتان الواحد حتى يتم التلقيح. 

احلمضيات: . 8

وت�صمل الليمون واجلريفوت والبوملي والربتقال واملندلينا وحتمل االزهار 
على ا�صجار احلم�صيات اما مفردة او يف جمموعات جانبيا وقميا على منوات 
دفع النمو  (Growth flush)االخري يف املو�صم ال�صابق وعلى النموات املو�صمية. 
تكون العناقيد الزهرية اما م�صحوبة باوراق )ازهار دفع النمو االخري( او بدون 

اوراق )ازهار النموات املو�صمية( . 

Purning of Fruit Trees 2. تقليم اشجار الفاكهة
يعد التقليم احد املعامالت الزراعية الهامة التي جتري على ا�صجار الفاكهة، 
ويعرف التقليم بانه فن وعلم ازالة بع�ص اجزاء ال�صجرة )افرخ او جذور( لتح�صني 
جودة الثمار الناجتة او ال�صالح وعالج بع�ص اال�رشار. وال �صك ان ازالة جزء من 

ال�صجرة يوؤثر على بع�ص الوظائف الف�صيولوجية لها. 

ويف حالة اال�صجار ال�صغرية ال�صن، فان الهدف من التقليم يف هذه احلالة 
هو تكوين هيكل جيد لل�صجرة. اما يف حالة اال�صجار الكبرية العمر )املثمرة( فان 
التقليم – اذا ما جرى بالطريقة ال�صحيحة – فان ال�صوء يتخلل ال�صجرة بطريقة 
الثمار واجلذور،  اىل  ال�صوئي  التخليق  نواجت عملية  انتقال  ويوؤثر على  اف�صل، 
وينظم تكوين الرباعم الزهرية وب�صفة عامة ميكن القول ان التقليم يوؤثر على 
احلالة الف�صيولوجية لل�صجرة لعدة �صنوات، اذا مل ميتد هذا التاأثري طوال حياتها 
اجراء هذه  يقرر متى ميكن  ان  بد  ال  الزارع  فان  التقليم،  بعملية  القيام  وقبل 
املعاملة ومدى �صدة التقليم كمية اخل�صب الذي �صيزال بالن�صبة لل�صجرة وب�صفة 
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عامة فانه ميكن تقليم ا�صجار الفاكهة اما خالل مو�صم ال�صكون )ال�صتاء( او خالل 
ف�صل النمو، ويختلف النتائج باختالف الوقت الذي قلمت فيه اال�صجار 

التقليم من خفيف اىل �صديد وذلك طبقا لكمية اخل�صب  كما تختلف �صدة 
القطع  نتائج خمتلفة وذلك طبقا ملو�صع  التقليم  ال�صجرة. ويعطي  املزال من 
ال�صغرية  االن�صجة  او  الطريف  الربعم  االزالة  �صملت  فاذا  املزال.  الن�صيج  ونوع 
الفرخ  ازيل  لو  عما  خمتلفة  بطريقة  ت�صتجيب  ال�صجرة  ان  جند  الفرخ،  بقمة 
داخل  املتباينة  اال�صناف  وحتى  املختلفة،  االنواع  ان  باكمله وجتدر مالحظة 
التقليم ومن ثم فانه من  الواحد ت�صتجيب بطرق خمتلفة لنف�ص طريقة  النوع 

امل�صتحيل و�صف جميع اال�صتجابات املختلفة للتقليم جلميع انواع الفاكهة. 

اما من حيث كمية اخل�صب املزال، فانه يوجد طرازين من االزالة عادة ما 
 Shoot جتري على ا�صجار الفاكهة، االول ي�صمى تقليم التق�صري او تق�صري الفرخ
Shortening والثاين ي�صمى اقليم االزالة او اخلف Thinning. وتقليم التق�صري 

ي�صمى اي�صا pinching، tipping، heading، stubbing، ويتوقف اال�صم على 
Tip- اأو Pinching  صصدة االزالة. فازالة القمة النامية للفرخ فقط ت�صمى تطوي�ص

ping، اما ازالة جزء اكرب من قمة الفرخ ت�صمى heading، اما تركجزء ق�صري من 

الفرخ بعد التقليم فيطلق عليها ترك كعوب stubbing. اما يف تقليم اخلف او 
االزالة فيتم التخل�ص من الفرخ او الفرع باكمله من عند قاعدته وجتدر مالحظة 
ان التقليم اخلف ال يغريالعالقات بني االجزاء املختلفة للفرخ او الفرع و1لك 

النها ازيلت جميعها. 

وقد قام جيورو  Gyuro (1980)بتق�صيم �صدة التقليم اىل عدة م�صتويات 
التقليم لل�صجرة باكملها. ففي  وا�صعا يف اعتباره معدل تقليم االفرخ ومعدل 
احلالة االوىل – تقليم الفرخ – و�صف االجزاء املتبقية بعد االزالة اىل طويل، 
متو�صط، ق�صري او ق�صري جدا، وهذه تطابق من ناحية كمية اخل�صب املزال الثلث 

الن�صف، الثلثني او اكرث يف حالة التقليم الق�صري جدا جدول  (8). 
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جدولأ)8( 

يبينأمعدلأتقليمأاالفر	

طريقة التقليم )�صدته( نوع التقليم 

ازالة الربعم الطريف وثلث طول الفرخطويل 
ازالة الربعم الطريف ون�سف طول الفرخ متو�سط
ازالة الربعم الطريف وثلثي طول الفرخق�سري 

ازالة اكرث من ثلثي طول الفرخق�سري جدا 

Gyuro )1980( :املصدر

1.2 اهداف التقليم وانواعه: 

عادة ما يجري التقليم على ا�صجار الفاكهة لتحقيق هدفني ا�صا�صيني 
هما، ت�صكيل هيكل ال�صجرة وتنظيم اثمارها 

تقليم الرتبية: . 1

ويجري على اال�صجار ال�صغرية ال�صن منذ غر�صها بالب�صتان امل�صتدمي وقبل 
افرع  على  واحل�صول  لها  جيد  هيكل  تكوين  يهدف  االثمار.  �صن  اىل  و�صولها 
رئي�صية قوية موزعة جيدا على اجلذع الرئي�صي لل�صجرة، حتى ميكن لل�صجرة ان 
حتمل حم�صوال اقت�صاديا منا�صبا كما ان ال�صكل اجليد لل�صجرة ي�صهل من اجراء 

عمليات اخلدمة التي جتري على اال�صجار. 

تقليم االمثار: . 2

وبذلك  واملح�صول،  اخل�رشي  النمو  بني  التوازن  احداث  هو  منه  والغر�ص 
حتقق ال�صجرة منواً خ�رشياً قوياً وجيداً وحم�صوالً منا�صباً ذا �صفات جودة عالية. 
ويجري هذا النوع من التقليم على ا�صجار الفاكهة البالغة والتي و�صلت اىل �صن 
املت�صابكة  امليتة  امل�صابة  اجلافة  االفرع  ازالة  احلالة  هذه  يف  ويتم  االثمار. 
والتي تخرج يف موا�صع غري طبيعية، وكل ذلك يعطي فر�صة لل�صوء كي يتخلل 
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حجر )قلب( ال�صجرة، وبذلك يكون االثمار موزعا على جميع اجزاء ال�صجرة )را�ص 
ال�صجرة( هذا باال�صافة اىل ان تقليم االثمار اذا ما مت بالطريقة ال�صليمة يعمل 

على تنظيم حمل الثمار عاما بعد اخر. 

من ذلك ميكن القول بان الغر�ص من التقليم يختلف باختالف الوقت اخلا�ص 
باإجرائه، وذلك طبقا لعدة عوامل هي:  (1)عمر اال�صجار،  (2)قوة منوها و  (3)اذا 
ما كانت اال�صجار مثمرة او غري مثمرة. فعند وقت الزراعة وخالل ال�صنوات القليلة 
التالية يكون الهدف هو تربية اال�صجار وتكوين هيكل و�صكل منا�صبني لها، وعقب 
و�صول هذه اال�صجار اىل �صن احلمل يجري عليها تقليم االثمار لتحقيق اغرا�صه 

ال�صابق ذكرها. 

اإن قوة ات�صال االفرع ببع�صها ذو اهمية كبرية، فاإذا كانت الزاوية حادة، 
تنف�صل ان�صجة اخل�صب عن بع�صها نتيجة منو القلف للداخل يف منطقة االت�صال 
مما يوؤدي اىل ك�رش االفرع. وميكن احل�صول على الزاوية القوية بعدم تقليم اأي 

فرعني متجاورين بدرجة واحدة حتى ال يت�صاوى �صمكها وي�صعف ات�صالهما. 

التقليم ال�صتوي – التقليم ال�صيفي  ♦
كما �صبق القول ان للتقليم ال�صتوي الذي يجري على اال�صجار خالل ال�صتاء 
املدد  يوزع  حيث  مبا�رشة،  التايل  الربيع  اال�صجار يف  هذه  على  مقوى  تاأثرياً 
الغذائي املخزن من ال�صيف ال�صابق يف اجلذور، االفرخ واجلذع بني القليل من 
مناطق النمو الباقية يف الربيع وتدل النتائج املتخ�صل عليها من جتارب التقليم 

ان اال�صجار عري املقلمة تختلف عن مثيالتها املقلمة يف االآتي: 

زيادة  - ب�صبب  وذلك  اجلافة  املادة  وزن  ويزداد  اكرب،  ارتفاع  اىل  ت�صل 
امل�صاحة الورقية. 

تعمل منو كلى اكرب لالفرخ واجلذور.  -

ت�صل اىل �صن احلمل واالثمار مبكرا وذلك لعدم ازالة التزهري االوىل )عدم  -
ازالة بادءات االزهار بوا�صطة التقليم( . 
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3. طرائق تربية اشجار الفاكهة 

واهمها:  الفاكهة  ا�صجار  تاج  تربية  يف  اتباعها  ميكن  طرائق  عدة  توجد 
الكاأ�صية. وهنالك طرائق تربية خا�صة  طريقة الرتبية الهرمية وطريقة الرتبية 
بالعنب مثل: الرتبية الراأ�صية، والق�صبية والكردونية. وفيما يلي �رشح خلطوات 

اهم طرائق الرتبية. 

 Central Leader Training 1.3 الرتبية اهلرمية 

تتبع هذه الطريقة يف تربية غرا�ص كل من التفاح والكمرثي واجلوز والبيكان، 
كما ميكن اتباعها يف تربية غرا�ص بع�ص انواع اللوزيات، ويتكون هيكل ال�صجرة 
والقائد  رئي�صية،  افرع  وثالثة  ال�صاق،  من:  الرتبية  من  النوع  هذا  يف  الرئي�ص 
الو�صطي الذي ي�صكل االمتداد الطبيعية ل�صاق ال�صجرة اىل اعلى ويحمل كل من 
ال�صاق واالفرع الرئي�صية )الفروع الهيكلية( جمموعة من االفرع الثانوية )الفروع 

ن�صف الهيكلية( التي حتمل النموات والدوابر الثمرية واخل�رشية. 

 

ال�صكل 4.1: 

التربيةأالهرميةأألشجارأالفاكهة
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1.1.3 خطوات الرتبية اهلرمية 

بني  يرتاوح  ارتفاع  اىل  الغر�صة  تق�صري  يتم  الزراعة  من  االنتهاء  بعد 
60-90�صم، ويف�صل ان ال يزيد االرتفاع عن 60-70�صم يف حالة غرا�ص الفاكهة 
املطعمة على ا�صول مقزمة او �صبه مقزمة اما غرا�ص اجلوز والتفاح والكمرثي 
عملية  وتهدف  80-90�صم.  اىل  فتق�رش  بذرية  او  قوية  ا�صول  على  املطعمة 

التق�صري هذه اىل: 
ا�صتال . 1 الن  اخل�رشي،  واملجموع  اجلذري  املجموع  بني  توازن  ايجاد 

الفاكهة تربى يف خطوط امل�صتل، وعند خلعها فان جزءا من جمموعها اجلذري 
ولتجنب  كامال،  اخل�رشي  جمموعها  يبقى  حني  ويف  امل�صتل،  ار�ص  يف  يبقى 
حدوث عدم توازن بني املجموع اجلذري واخل�رشي فانه تتم ازالة اقليم جزء م 

املجموع اخل�رشي. 
ت�صجيع الرباعم اجلانبية املتبقية على �صاق الغر�صة بعد التق�صري على . 2

قبل   Apical bud الغر�صة  قمة  املوجود يف  الربع  ان  املعروف  من  اذ  النمو، 
 Apical Dominance القمية  بال�صيادة  ي�صمى  ما  من خالل  ي�صيطر  التق�صري 
اق�صري  الغر�صة، ويف عملية  �صاق  دونه على  تقع  التي  اجلانبية  الرباعم  على 
م�صدر  ازالة  وبالتايل  القمي،  الربعم  ازالة  تتم  املطلوب  االرتفاع  اىل  الغر�صة 
ال�صيادة القمية اما اذا كانت الغر�صة عند الزراعة حتمل عددا منا�صبا من االفرع 
اجلانبية فاننا كما يف التقليم ال�صتوي االول بعد الزراعة للغرا�ص التي ال حتمل 

منوات جانبية عند زراعتها. 
موسم النمو االول بعد الزراعة:  ♦

ارتفاعات  وعلى  الغر�صة  �صاق  على  منوات  عدة  املو�صم  هذا  خالل  تظهر 
الغر�صة حتى  �صاق  من على  تكونها  بداية  النموات يف  فتزال جميع  خمتلفة، 
ارتفاع 30-40 �صم فوق �صطح االر�ص وترتك النموات املوجودة فوق هذا االرتفاع. 

التقليم الشتوي االول بعد الزراعة:  -
عند دخول الغرا�ص مو�صم ال�صتاء تكون اوراقها قد �صقطت وحتمل الغر�صة يف 
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العادة عددا من االغ�صان )الطرود( موزعة على ال�صاق يف االجتاهات املختلفة، 
 Main فيتم اختيار ثالثة منها قبل البدء بعملية التقليم لتكون االفرع الرئي�صية
Limbs او الهيكلية والتي �صت�صكل مع القائد الو�صطي )املحور املركزي( الهيكل 

اال�صا�صي لل�صجرة يف ال�صنوات الالحقة. 

ويجب عند اختيار هذه االغ�صان مراعاة ما يلي: 
ارتفاع . 1 يقل  ال  بحيث  الرتبة  �صطح  فوق  منا�صب  ارتفاع  على  تكون  ان 

اقربها اىل �صطح الرتبة عن 30-40 �صم. 
ان تكون موزعة ب�صكل متوازن حول �صاق الغر�صة يف اجتاهات خمتلفة . 2
مع . 3 الغر�صة  )�صاق(  امتداد حمور  على  متوازن  ب�صكل  موزعة  تكون  ان 

مراعاة ما ورد يف البند رقم 1
ان ال تكون زاوية التحام كل من هذه االغ�صان مع ال�صاق حادة جدا )اكرب . 4

من ْ 45( 
بعد اختيار االغ�صان الثالثة يتم القاء نظرة عليها من اجتاهات خمتلفة. 
فاذا كانت قمم االغ�صان الرئي�صية الثالثة يف م�صتوى واحد من حيث االرتفاع 
فيتم ت�صق�صري كل منها بازالة 3/1 طوله، مع االخذ بعني االعتبار ان يكون مكان 
تق�صري كل منها فوق ترعم متجه اىل اخلارج ثم يلي ذلك تق�صري القائد الو�صطي 
بازالة 3/1 طوله اي�صا بحيث تكون نقطة التق�صري فوق برعم يقع يف نف�ص اجتاه 
بعد  الو�صطي  القائد  يبقى  ان  ويجب  الزراعة،  بعد  الغر�صة  �صاق  تق�صري  مكان 

التق�صري اعلى قليال من االفرع الرئي�صية ل�صمان ا�صتمراره يف قيادة ال�صجرة. 

اما اذا كان واحد او اكرث من االفرع الرئي�صية يف و�صع يختلف عن بقية 
االفرع من حيث قربه او بعده عن القائد الو�صطي، فيتم اتخاذ االجراءات املنا�صبة 
لي�صبح هذا الغ�صن )الطرد( يف امل�صتوى )الو�صع( املطلوب. ففي حالة كون احد 
و�صع  فيتم  االخرين  الغ�صنني  من  الو�صطي  القائد  اىل  اقرب  الرئي�صية  الطرود 
املنا�صب.  الو�صع  الغ�صن يف  هذا  بني  منا�صب  بطول  ال�صلك  او  اخل�صب  قطعة 
اكرب من  الو�صطي م�صافة  القائد  الرئي�صية يبعد عن  االغ�صان  احد  اذا كان  اما 
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الغ�صن  الو�صطي فيتم ربط هذا  امل�صافة بني كل من االغ�صان االخرى والقائد 
وي�صد  منا�صب  خيط  بوا�صطة  قليال  ذلك  من  اعلى  او  منت�صفة  عند  نقطة  من 
اخليط ويربط طرفه االخر حول القائد الو�صطي لت�صييق الفجوة بني هذا الغ�صن 
والقائد الو�صطي، وياأخذ الفرع الرئي�ص الو�صع املنا�صب ثم نقوم بعد التاأكد من 
ان االغ�صان الرئي�صية الثالثة قد ا�صبحت يف م�صتوى واحد بتق�صري كل منها كما 
ذكرنا �صابقا وتزال النموات على �صاق الغر�صة با�صتثناء القائد الو�صطي واالفرع 

الرئي�صية الثالثة. 

موسم النمو الثاني بعد الزراعة:  ♦
تظهر يف هذا املو�صم منوات جديدة على االفرع الرئي�صية والقائد الو�صطي، 
ويتم  ال�صاق  قاعدة  عند  او  الغر�صة،  �صاق  على   – اي�صا   – منوات  تظهر  وقد 
القائد  الرئي�صية وعلى  االفرع  التي تظهر على  النموات  املحافظة على جميع 
الو�صطي با�صتثناء ما يعرف باملناف�ص )الطرد املناف�ص( ، وهو ذلك الغ�صن الذي 
ينمو من الربعم الذي يقع مبا�رشة ا�صفل الربعم الذي ينمو منه القائد الو�صطي 
او اأي من االفرع الرئي�صية الثالثة، و�صمي هذا الغ�صن باملناف�ص النه غالبا ما 
ينمو بزاوية حادة وياخذ و�صعا موازيا تقريبا لو�صع النمو الذي يعطي القائد 
الو�صطي يف اثناء مو�صم النمو وبذلك تبدو ال�صجرة وكان لها قائدين بدال من 
واحد، اما النموات التي تظهر على �صاق ال�صجرة دون االرتفاع املطلوب، او عند 
قاعدة ال�صاق، او من املجموع اجلذري بعيدا عن ال�صاق فيجب ازالتها منذ البداية 
عند اكت�صافها وقد ي�صتدعي االمر تكرار هذه العملية اكرث من مرة خالل مو�صم 

النمو. 

التقليم الشتوي الثاني:  -
عامني  املت  قد  الغر�صة  تكون  الثاين  ال�صتوي  التقليم  موعد  حلول  عند 
تقريبا يف الب�صتان، وحتمل الفروع الرئي�صية الثالثة، القائد الو�صطي، والتفرعات 
اجلانبية، مبا فيها بع�ص الدوابر الثمرية على كل من االفرع الرئي�صية، والقائد 
الو�صطي بخا�صة يف ا�صجار التفاح والكمرثي على القاء اال�صول املقزمة و�صبه 
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املقزمة. ويتم قبل البدء بعملية التقليم القاء نظرة على االفرع الرئي�صية للتاأكد 
الذي مت  الو�صع  ارتفاع قممها وبانها يف  انها يف م�صتوى واحد من حيث  من 
اختياره لكل منها خالل مو�صم التقليم ال�صتوي ال�صابق. ثم تق�رش هذه االفرع 
بع�ص  على  االبقاء  ويتم  ال�صابق  ال�صتوي  التقليم  يف  كما  الو�صطي  والقائد 
التفرعات اجلانبية املتجهة للخارج على االفرع الرئي�صية والقائد الو�صطي، اما 
النموات التي تظهر على ال�صطح الداخلي لالفرع الرئي�صية وتتجه نحو الداخل 
فيتم ازالة من يزيد طوله عن 20 �صم منها، النها ان تركت �صتوؤدي اىل ت�صابك 
االجزاء الداخلية للغر�صة، ويتم توجيه بعي�ص النموات اجلانبية التي تظهر على 
القائد الو�صطي اىل الفجوات املوجودة بني االفرع الرئي�صية ويتم ازالة كل تفرع 
جانبي للقائد الو�صطي متجه نحو احد االفرع الرئي�صية والقائد الو�صطي على 
�صكل طبقات متباعدة بحيث ال تقل امل�صافة بني اأي تفرع جانبي والذي يليه 
اىل اأعلى عن 30-40 �صم وذلك حتى ال يحدث تظليل للفرع اجلانبي ال�صفلي من 

الفرع الذي يليه اىل اأعلى. 

موسم النمو الثالث بعد الزراعة:  ♦
التقليم الشتوي الثالث والرابع بعد الزراعة:  -

تتبع خطوات التقليم ال�صتوي الثاين بعد الزراعة، ويجب ان ننتبه اىل ان 
ا�صجار الفاكهة املرباة تربية هرميي قد تعطي حم�صوال قليال يف مو�صم النمو 
الثاين بعد الزراعة، وان هذا املح�صول يزداد يف مو�صم النمو الثالث والرابع، اال 
ان االولوية يجب ان تكون يف هذه املرحلة من عمر الغر�صة لتكوين هيكل او 

تاج ال�صجرة القوي من خالل ت�صجيع النمو اخل�رشي. 

2.1.3 تقليم االمثار الشجار الفاكهة املرباة تربية هرمية: 

تبداأ مرحلة تقليم االثمار يف ا�صجار الفاكهة املرباة على �صكل هرمي ابتداء 
من التقليم ال�صتوي الرابع او اخلام�ص بعد الزراعة – وذلك تبعا لال�صل وال�صنف 
واالرتفاع  احلجم  اىل  و�صلت  قد  اال�صجار  تكون  الرتبية حني  فرتة  وتنتهي   –
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املنا�صبني، وتتخل�ص عملي التقليم يف هذه املرحلة باخلطوات التالية: 

ازالة النموات املوجودة على �صاق ال�صجرة حتت م�صتوى التقاء االفرع . 1
الرئي�صة بال�صاق، او عند قاعدة ال�صاق. 

ازالة النموات امل�صابة باحل�رشات واالمرا�ص . 2
ازالة النموات املت�رشرة ميكانيكا كالنموات املك�صورة بفعل الرياح، او . 3

احلمل الغريز، او بفعل االليات. 
تق�صري قمة كل من االفرع الرئي�صية الثالثة والقائد الو�صطي اىل اقرب . 4

الفرع اجلانبي اىل اخلارج يف  ان يكون اجتاه هذا  للقمة �رشيطة  فرع جانبي 
االفرع الرئي�صية الثالثة، وتهدف عملية التق�صري هذه اىل ابقاء ال�صجرة �صمن 

االرتفاع املطلوب. 
وهذه . 5 لل�صجرة  الداخلية  االجزاء  ت�صابك  اىل  توؤدي  التي  النموات  ازالة 

النموات ت�صمل الطرود املائية Water Sprouts واالأفرع التي تنمو على ال�صطح 
الداخلي لالأفرع الرئي�صية باجتاه القائد الو�صطي، او تلك التي تنمو على القائد 

الو�صطي باجتاه االفرع الرئي�صة مبا�رشة. 
القائد . 6 او  الرئي�صة  االفرع  على  املحمولة  القدمية  النموات  بع�ص  ازالة 

الو�صطي وبخا�صة تلك التي حتمل دوابر
 )ت�صكالت( ثمرية هرمة. . 7
تق�صري بع�ص النموات اجلانبية على االفرع الرئي�صية والقائد الو�صطي . 8

بهدف املحافظة على ال�صكل الهرمي لل�صجرة واحلد من تظليل النموات العلوية 
ملا حتتها. 

 Open Center Training 2.3 الرتبية الكأسية 

الدراق  وبخا�صة  اللوزيات،  غرا�ص  تربية  يف  عادة  الطريقة  هذه  تتبع 
والنكتارين وامل�صم�ص والربقوق والكرز. ومتتاز هذه الطريقة عن الرتبية الهرمية 
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بانعدام القائد الو�صطي ومن هنا جاءت الت�صمية الن �صكل تاج ال�صجرة بدون 
القائد الو�صطي يبدو كالكاأ�ص. 

ال�صكل 4.2: 

التربيةأالكأسيةأألشجارأالفاكهة

1.2.3 خطوات الرتبية الكأسية: 

ارتفاع يرتاوح ما بني  اىل  الغر�صة  يتم تق�صري  الزراعة  االنتهاء من  بعد 
60-80 �صم فوق �صطح الرتبة وذلك لتحقيق االهداف التي مت ذكرها عند احلديث 

عن تقليم الزراعة يف الرتبية الهرمية. 

موسم النمو االول بعد الزراعة:  ♦
مع بداية مو�صم النمو، تبداأ الرباعم اجلانبية املتبقية على �صاق الغر�صة 
بعد التقليم بالنمو لتعطي عددا من النموات. وتزال جميع النموات املوجودة 
على �صاق الغر�صة بدءا من م�صتوى �صطح الرتبة اىل ارتفاع نحو 40 �صم فوق 
�صطح الرتبة. وترتك النموات االخرى، وبعد ب�صعة ا�صابيع من بدء مو�صم النمو، 
الغر�صة قد ا�صبح قويا  النموات مع �صاق  التحام هذه  وعند االطمئنان اىل ان 
ن�صبيا يتم اختيار 3-4 منها – مع مراعاة ما ورد يف �رشح كيفية اختيار االفرع 
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وتزال   – الهرمية  الرتبية  الزراعة يف  بعد  االول  ال�صتوي  التقليم  الرئي�صة يف 
اأحيانا اىل تاأجيل اختيار االفرع الرئي�صية اىل  النموات االخرى ويلجاأ املزارع 

ال�صتاء عند القيام بالتقليم ال�صتوي االول بعد الزراعة. 

التقليم الشتوي االول بعد الزراعة:  -
الرئي�صة  )الطرود(  االفرع  قمم  تكون  ان  يجب  التقليم  بعملية  البدء  قبل 
التي مت اختيارها يف مو�صم النمو االول على ارتفاع واحد، ثم يتم تق�صريها 
بازالة 3/1 طول منها بدءا من القمة باجتاه اال�صفل مع مراعاة ان يتم التق�صري 
عند برعم متجه اىل اخلارج. اما اذا مل تكن قمم االفرع يف م�صتوى واحد فاننا 
نلجا اىل االجراءات التي مت ذكرها بهذا ال�صاأن عند احلديث عن التقليم ال�صتوي 
االول يف الرتبيةالهرمية بهدف ت�صويب و�صع االفرع الرئي�صة. كما يجب ازالة اأي 

منوات اخرى موجودة على ال�صاق او عند قاعدة ال�صاق. 

موسم النمو الثاني بعد الزراعة:  ♦
يتم التعامل مع االفرع الرئي�صة يف هذا املو�صم بنف�ص الطريقة التي تعامل 

بها االفرع الرئي�صة يف الرتبية الهرمية. 

اما النموات التي قد تظهر عند قاعدة ال�صاق، او على ال�صاق، فتتم ازالتها 
مبجرد اكت�صافها من قبل املزارع وتكرر هذه العملية كلما دعت احلاجة خالل 

مو�صم النمو. 

التقليم الشتوي الثاني بعد الزراعة:  -
نتبع نف�ص اخلطوات التي مت احلديث عنها يف التقليم ال�صتوي الثاين بعد 

الزراعة للغرا�ص املرباة تربية هرمية. 

التقليم يف موسم النمو الثالث والرابع بعد الزراعة  ♦
تتبع نف�ص خطوات التقليم يف مو�صم النمو الثاين بعد الزراعة يف الرتبية 

الهرمية 
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التقليم الشتوي الثالث والرابع بعد الزراعة:  -
ينطبق على التقليم ال�صتوي الثالث والرابع يف الرتبية الكاأ�صية ما مت ذكره 
عند احلديث عن التقليم ال�صتوي الثالث والرابع للغرا�ص املرباة تربية هرمية، 

مع مراعاة عدم وجود قائد و�صطي يف الغرا�ص املرباة تربية كاأ�صية. 

2.2.3 تقليم االمثار يف االشجار املرباة تربية كأسية 

من  ابتداء  كاأ�صية  تربية  املرباة  الغرا�ص  يف  االثمار  تقليم  مرحلة  تبداأ 
الغرا�ص قد كونت هيكال قويا  الزراعة حيث تكون  الرابع بعد  ال�صتوي  التقليم 
ي�صمل ال�صاق واالفرع الرئي�صة والتفرعات الثانوية، ويجب التذكري هنا ان هذه 

اال�صجار بدون قائد و�صطي، وت�صمل عملية تقليم اال�صجار ما يلي: 

ازالة جميع النموات القوية املتجهة اىل داخل ال�صجرة للحيلولة دون . 1
ت�صابكها. 

�صمن . 2 اخلارج  اىل  متجهة  جانبية  منوات  اىل  الرئي�صة  االفرع  تق�صري 
االرتفاع املطلوب لل�صجرة. 

تق�صري االفرع الثانوية املحمولة على االفرع الرئي�صة بهدفة ت�صجيعها . 3
النموات  من  تظليل  حدوث  دون  وللحيلولة  جانبية،  منوات  تكوين  على 

العلويةلالفرع التي هي ا�صفل منها. 

ازالة النموات الهرمية وتربية منوات �صغرية ال�صن لتحل حملها، وغالبا . 4
ما تتم عملية اال�صتبدال هذه تدريجيا. 

ازالة النموات غري املرغوب بها �صواء كانت على �صاق ال�صجرة ام عند . 5
قاعدة ال�صاق 

ازالة النموات التي حتمل ا�صابات ح�رشية، او مر�صية معدية، او ا�رشار . 6
ميكانيكية بالغة )جروح، ك�صور( . 
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العنب:  3.3 طرائق تربية غراس 

م�صتفيدا من  العنب،  القدم طرائق عديدة لرتبية غرا�ص  منذ  االن�صان  طور 
طبيعة منو هذه الغرا�ص التي تت�صلق كل ما ي�صادف طريقها من دعامات. وفيما 

يلي اهم طرائق تربية العنب. 

• الرتبية الراأ�صية. 	

• الرتبية الق�صبية 	

• الرتبية الكردونية. 	

 Head Training 1.3.3 الرتبية الرأسية

يتكون اجلزء العلوي من الغر�صة يف الرتبية الراأ�صية من: ال�صاق وعدد من 
االذرع الق�صرية يرتاوح ما بني  (4-7)، والدوابر الثمرية واملحمولة على االذرع 
�صيوعا  العنب  تربية  طرائق  اكرث  من  الرا�صية  الرتبية  طريقة  وتعترب  الق�صرية 

وفيما يلي اأهم خطوات هذه الرتبية. 

ال�صكل 4.3: 

التربيةأالر	سيةأألشجارأالفاكهة
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• خطوات الرتبية الرأسية: 	

تقليم الزراعة: 
باقي  وتزال  الغر�صة  على  قوية  ق�صبة  اختيار  يتم  مبا�رشة  الزارعة  بعد 
الق�صبات وتق�رش الق�صبة التي مت اختيارها بحيث تبقى عني واحدة او اثنتني 
فوق نقطة التطعيم، ثم يغطى اجلزء املتبقي من الغر�صة بالرتاب املفكك حتى 

بداية مو�صم النمو، وذلك حلماية ذلك اجلزء من تقلبات الطق�ص. 

موسم النمو االول بعد الزراعة:  ♦
على  بقيت  التي  الرباعم  من  النموات  بع�ص  املو�صم  هذا  بداية  تظهر يف 
الغر�صة عند تقليم الزراعة، وتنمو هذه االغ�صان )االفراخ( لتخرتق كومة الرتاب 
الغر�صة  اجزاء  وباقي  النموات  هذه  عن  الرتاب  يرفع  ثم  الغر�صة،  تغطي  التي 
حتى ب�صعة �صنتمرتات دون نقطة التطعيم التي يجب ان تبقى من االن ف�صاعدا 
ظاهرة فوق �صطح الرتبة، بعد رفع الرتاب يتم تفقد نقطة التطعيم للتاأكد من 
عدم وجود جذور تكونت عند قاعدة الطعم يف اثناء فرتة التغطية ويف حالة 
وجود جذور تكونت عند قاعدة الطعم يف اثناء فرتة التغطية، ويف حالة وجود 
اأي جذور يجب ازالتها كليا كي تعتمد الغر�صة يف منوها على املجموع اجلذري 
لال�صل، ثم يتم اختيار اف�صل االغ�صان )النموات( اجلديدة من حيث املوقع وقوة 
النمو، ويتم ربط هذا الغ�صن )الفرخ( اىل دعامة موؤقتة مغرو�صة يف االر�ص بجوار 
وتزال  من  (100-150)�صم،  الدعامة  ارتفاع  يقل  ال  ان  ويف�صل  العنب،  غر�صة 
جميع النموات االخرى، عند و�صول هذا الغ�صن اىل ارتفاع املطلوب يتم تق�صريه 
)تطوي�صه( اىل ارتفاع منا�صب يرتاوح ما بني  (60-70)�صم وذلك لت�صجيع تكوين 

منوات جانبية عليه. 

التقليم الشتوي االول بعد الزراعة:  -
�صقطت،  قد  الغر�صة  اوراق  تكون  االول  ال�صتوي  التقليم  موعد  حلول  عند 
ويطلق على االغ�صان املوجودة على الغر�صة بعد �صقوط اوراقها تعبري » ق�صبات 
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اوراقه  )او �رشوع( والق�صبة عبارة عن منو عمره ال يزيد عن �صنة و�صقطت   «
يف اثناء اخلريف وال�صتاء، ويف هذه املرحلة تتكون الغر�صة من ال�صاق وما 
الكا�صية  الرتبية  تقليم  وتبداأ عملية   ، )ق�صبات(  تفرعات جانبية  من  حتمله 
رقعة  امتداد  وعلى  ال�صاق،  حول  جيد  ب�صكل  موزعة  ق�صبات  باختيار (7-4) 
ق�صرية باالجتاه العمودي على ال�صاق بالقرب ن قمة الغر�صة، والهدف من اختيار 
هذه الق�صبات هو تكوين نواة راأ�ص الغر�صة، ثم تق�رش كل من هذه الق�صبات اىل 

برعمني وتزال جميع الق�صبات االخرى. 

موسم النمو الثاني بعد الزراعة:  ♦
مع بداية النمو الثاين تبداأ العيون املوجودة على الغر�صة بالتفتح لتعطي 
منوات جديدة، وقد تظهر يف هذه الفرتة – اي�صا – بع�ص النموات من اال�صل، 
او على �صاق الغر�صة في�صار اىل ازالتها مبجرد اكت�صافها، ويتم التاأكد من ربط 

الغر�صة اىل الدعامة لتبقى يف الو�صع املطلوب. 

موسم التقليم الشتوي الثاني بعد الزراعة:  -
عند دخول الغر�صة مو�صم التقليم الثاين تكون اوراقها قد �صقطت، وتتكون 
الغر�صة يف هذه املرحلة من ال�صاق وعدد من االذرع الرئي�صة  (4-7)وعدد من 
هذه  يف  الغر�صة  عملية  وتتخل�ص  الرئي�صة،  االذرع  على  املحمولة  الق�صبات 

املرحلة باخلطوات التالية: 

ازالة النموات غري املرغوب بها ان وجدت 
تنمو من  والتي  قائم(  )منو  اعلى  واىل  ا�صفل  اىل  املتجهة  الق�صبات  ازالة 
االذرع الرئي�صة، واالبقاء على الق�صبات التي تخرج من جانبي االذرع الرئي�صة 
حيث يتم تق�صري هذه الق�صبات اىل  (2-4)عيون لكل منها، وذلك ح�صب طبيعة 
احلمل يف ال�صنف قيد التقليم، وغالبا ما يتم تق�صري الق�صبات القوية اىل (4-3) 
براعم وال�صعيفة اىل برعم او برعمني، ويتم كذلك ربط �صاق الغر�صة اىل الدعامة. 
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موسم النمو الثالث بعد الزراعة:  ♦
بعد بداية مو�صم النمو تخرج منوات جديدة )افرع( من العيون املوجودة 
على الدوابر الثمرية، ومن املتوقع ان يحمل بع�صها عناقيد ثمرية متثل بداية 
مرحلة االنتاج، والتي تتكر�ص اكرث فاكرث خالل ال�صنوات التالية وت�صمل عملية 
الرتبية يف هذه املرحلة ا زالة النموات غري املرغوب فيها، مبا فيها املوجودة 

عند قاعدة ال�صاق. 

موسم التقليم الشتوي الثالث بعد الزراعة:  -
تبداأ عملية التقليم يف هذه املرحلة باختيار اف�صل ق�صبتني من حيث النمو 
واملوقع على كل ذراع رئي�ص وتق�رش الق�صبات التي مت اختيارها اىل  (2-3)عيون 
ثمرية اما الق�صبات )ال�رشوع( االخرى فتزال كليا ويتم احيانا تق�صري بع�صها 
عند  بخا�صة تلك القريبة جدا من را�ص الغر�صة اىل ترعم واحد ال�صتخدامه – 
احلاجة – بديال الحد االذرع الرئي�صة، ومع انتها ء مو�صم التقليم ال�صتوي الثالث 

تنتهي فرتة الرتبية وتبداأ مرحلة تقليم االثمار. 

2.3.3 تقليم االمثار يف الغراس املرباة تربية رأسية: 

تبداأ هذه املرحلة عندما تبلغ الغرا�ص  (3-4)�صنوات من العمر، وتتلخ�ص 
عملية التقليم باخلطوات التالية: 

اختيار ق�صبتني منا�صبتني من حيث املوقع وقوة النمو على كل ذراع . 1
رئي�ص، وتق�صري كل منهما اىل  (2-4)عيون، ويجب ان تكون هذه الق�صبات قريبة- 
ما امكن – من راأ�ص الغر�صة لتجنب و�صول ما �صتحمله من عناقيد ثمرية اىل 

االر�ص. 
اختيار ق�صبة واحدة على االقل على كل من االذرع الرئي�صة وتق�صريها . 2

الغرا�ص  العني  هذه  عن  تنتج  التي  النموات  ا�صتخدام  بهدف  واحدة  عني  اىل 
انتاجية او لتعوي�ص االذرع الرئي�صة اذا ما تعر�صت االخرية للتلف. 
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ازالة جميع النموات غري املرغوب فيها �صواء كانت من اال�صل ام على . 3
ال�صاق حتت م�صتوى راأ�ص الغر�صة 

وتكرر خطوات التقليم هذه يف موا�صم التقليم الالحقة. 

• حسنات الرتبية الرأسية وعيوبها: 	

اوال: احلسنات:  -
من . 1 تدعيم  نظام  اىل  حتتاج  ال  الغرا�ص  الن  االن�صائية،  التكاليف  قلة 

اال�صالك واالوتاد اخل�صبية او املعدنية، وامنا حتتاج اىل وتد خ�صبي فقط خالل 
ال�صنوات االوىل من عمرها. 

بدء االنتاج يف �صن مبكر ن�صبيا الن فرتة الرتبية ق�صرية . 2
زراعة اعداد كبرية من الغرا�ص يف وحدة امل�صاحة نظرا ل�صغر احليز الذي . 3

حتتله الغر�صة املرباه بهذه الطريقة. 
ثانيا: العيوب:  -
الرطوبة، . 1 ب�صبب  تعفنها  واحتمال  االر�ص  من  الثمرية  العناقيد  قرب 

وبخا�صة اذا كانت الغرا�ص حتت الري. 
�صعوبة ر�ص العناقيد الثمرية باملبيدات احل�رشية والفطرية الن العناقيد . 2

موجودة داخل الغر�صة 
حتمل . 3 التي  املائدة  عنب  ا�صناف  الرتبة  من  الطريقة  هذه  تنا�صب  ال 

حم�صولها لها دوابر ثمرية طويلة ن�صبيا 

Cane Training 3.3.3 الرتية القصبية

يتكون هيكل  اال�صالك.  العنب على  تربية  احدى طرق  الطريقة  تعترب هذه 
الغر�صة يف هذا النوع من الرتبية من االجزاء الرئي�صية التالية: 

�صاق الغر�صة. . 1
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ق�صبتان او اكرث )تبعا لعدد اال�صالك املوجودة( عند قمة الغر�صة موزعة . 2
على اال�صالك باجتاه اليمني وال�صمال. يتم تقليمها طويال على عدة عيون. 

دوابر ا�صتبدالية وجتديدية مبعدل دابرة واحدة عند قاعدة كل ق�صبة، يتم . 3
تقليمها ق�صريا على عينتني فقط. 

• خطوات الرتبية القصبية: 	

تقليم الزراعة.  -

يتم التقليم كما يف الرتبية الراأ�صية  -

موسم النمو االول بعد الزراعة  ♦
بعد بدء مو�صم النمو با�صابيع قليلة يتم اختيار احد النموات، بحيث يكون 
وتزال  ال�صلك،  اىل  )ال�رشع(  النمو  هذا  يربط  واملوقع.  النمو  حيث  من  اف�صلها 
جميع النموات )ال�رشوع( االخرى، وعندما ي�صل طول النمو الذي مت اختياره فوق 
م�صتوى ال�صلك يتم تق�صريه اىل ارتفاع يقل عن م�صتوى ال�صلك بنحو (15-10) 

�صم بهدف ت�صجيع العيون اجلانبية على النمو. 

التقليم الشتوي االول بعد الزراعة:  -
عند حلول التقليم ال�صتوي االول تكون الغر�صة مكونة من ال�صاق وعدد من 
الق�صبات املوجودة عليه. وتبداأ عملية التقليم باختيار اف�صل غ�صنني من حيث 
قوة النمو، وقربهما من قمة ال�صاق، ثم يربط احدهما اىل ال�صلك باجتاه اليمني 
الق�صبات  اما  الي�صار، ويتم تق�صري كل منهما اىل عينتني فقط،  واالخر باجتاه 

االخرى فيتم ازالتها. 

موسم النمو الثاني بعد الزراعة:  ♦
من  تخرج  التي  النموات  بربط  املو�صم  هذا  الرتبية يف  عمليات  تتلخ�ص 
و�صماله،  ال�صاق  اىل ميني  بالت�صاوي  موزعة  تكون  بحيث  اال�صالك  اىل  العيون 

وازالة النموات التي قد تظهر عند قاعدة ال�صاق او على ال�صاق. 
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التقليم الشتوي الثاني بعد الزراعة:  -
عدد  اىل  باال�صافة  الرئي�صية  ال�صاق  من  املرحلة  هذه  الغر�صة يف  تتكون 
الق�صبات، وتتلخ�ص خطوات التقليم باختيار ق�صبتني منا�صبتني وربط احداهما 
اىل �صلك باجتاه اليمني واالخرى باجتاه ال�صمال، ثم تق�رش كل منهما اىل حوايل 6 
عيون، اما الق�صبات االخرى فيتم اختيار اثنتني منها )او اكرث عند احلاجة( بحيث 
تكون كل منهما بالقرب من راأ�ص الغر�صة )قاعدة الق�صبات التي مت اختيارها يف 
مو�صم التقليم ال�صتوي االول والتي ا�صبحت عبارة عن اذرع ق�صرية( ، وتق�رش 
كل منهما اىل عني واحدة، وت�صمى هذه الدوابر اال�صتبدالية او التجديدية النها 
املرغوب  النموات غري  اما  الثمرية،  الق�صبات  او جتديد  اما ال�صتبدال  ت�صتعمل 

فيها – �صواء كانت على �صاق الغر�صة، ام عند قاعدتها- فيجب ازالتها. 

موسم النمو الثالث بعد الزراعة:  ♦
تتفتح العيون املوجودة على الق�صبات الثمرية لتعطي اغ�صانا قد حتمل 
ما بني (1-2) من العناقيد الثمرية لكل غ�صن، ام الدوابر اال�صتبدالية فتتفتتح 
لتحمل  الغرا�ص  ترك  عدم  ويجب  ثمرية،  عناقيد  بدون  افرعا  لتعطي  عيونها 
الزهرية  العناقيد  بع�ص  ازالة  يجب  لذلك  ي�صعفها،  ذلك  الن  كبريا  حم�صوال 

)الثمرية( 

التقليم الشتوي الثالث بعد الزراعة:  -
النموات  جميع  وتزال  جيد،  انتاج  باعطاء  املو�صم  هذا  يف  الغرا�ص  تبداأ 

املرغوب فيها، �صواء كانت على ال�صاق ام عند قاعدة ال�صاق. 

• تقليم االمثار لغراس العنب املرباة تربية قصبية: 	

يتلخ�ص تقليم االثمار للغرا�ص املرباة تربية ق�صبية باخلطوات التالية: 

ازالة الق�صبات التي اعطت حم�صوال يف املو�صم ال�صابق. . 1
اختيار احدى الق�صبات املوجودة على كل دابرة جتديدية لتكون الق�صبة . 2



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
112 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

االثمارية للمو�صم القادم، وتق�صريها اىل (8-12)عينا، وذلك ح�صب قوة منوها، 
وتربط اىل ال�صلك. 

تق�صري احدى الق�صبات اىل عينتني اثنتني لت�صبح بدورها دابرة جتديدية . 3
للمو�صم القادم، ويف�صل ان تكون هذه الق�صبة قريبة من راأ�ص الغر�صة )االذرع 

الق�صرية( 

ازالة جميع النموات والق�صبات االخرى غري املرغوب فيها حيثما وجدت. . 4

• حسنات الرتبية القصبية وعيوبها: 	

اوال: احلسنات:  -
تعترب اكرث طرق الرتبية منا�صبة لال�صناف التي ال حتمل براعم ثمرية  ▪

عند قاعدة الق�صبات. 

ت�صمح بالنمو والتطور ال�رشيع يف وقت مبكر من املو�صم مقارنة بالطرق  ▪
االخرى. 

تعترب اقل طرق الرتبية من حيث �صدة التقليم.  ▪

اكرث انتاجا من طرق الرتبية االخرى )الراأ�صية والكردونية(  ▪

ثانيا: العيوب:  -
حتتاج اىل نظام تدعيم مما يجعلها اعلى كلفة من الرتبية الراأ�صية.  ▪

الق�صبات  ▪ واختيار  التقليم،  للدقة يف  الرتبية حاجة  اكرث طريق  تعترب 
املنا�صبة من حيث قوة النمو واملوقع املنا�صب. 

مالحظة: ميكن اختيار اكرث من ق�صبة يف كل اجتاه يف احلاالت التالية: 

عند وجود اكرث من �صلك يف امل�صتوى او االرتفاع الواحد. . 1

عند وجود طابقني او اكرث من اال�صالك يف نظام التدعيم. . 2
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Cordon Training 4.3.3 الرتبية الكردونية

هنالك عدة انواع من الرتبية الكردونية: 

الكردون االحادي.  -

الكردون املزدوج  -

الكردون متعدد الطبقات -

ال�صكل 4.4: 

تربيةأالكردونأاألحادي

و�صيقت�رش احلديث هنا عن الرتبية الكردونية ح�صب نظام الكردون املزدوج 
النها اكرث �صيوعا من �صواها 

خ�صبية،  او  معدنية  دعامات  على  املحمولة  اال�صالك  على  الغرا�ص  تنمو 
وتتاألف الغرا�ص من االجزاء الرئي�صة التالية: 

�صاق الغر�صة، ويكون طولها 70�صم او اكرث. . 1
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ذراعان رئي�صان: احدهما اىل اليمني واالخر اىل ال�صمال. . 2

جمموعة من االذرع الثانوية حممولة على الذراعني الرئي�صني. . 3

عدد من الدوابر الثمرية املحمولة على االذرع الثانوية. . 4

• 	 Bilateral Cordon Training :خطوات تربية الكردون املزدوج

ال�صكل 4.5: 

تربيةأالكردونأالمزدوج

• تقليم الزراعة: 	

كما يف الرتبية الراأ�صية. 

موسم النمو االول بعد الزراعة:  ♦
كما يف الرتبية الق�صبية 

التقليم الشتوي االول بعد الزراعة:  -
كما يف الرتبية الق�صبية 
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موسم النمو الثاني بعد الزراعة:  ♦
تتلخ�ص عمليات الرتبية خالل هذا املو�صم مبا يلي: 

اختيار �رشعني )غ�صنني( من النموات احلديثة، ويف�صل ان يكون مكان . 1
خروجها من ال�صاق الرئي�ص قريبا من ال�صلك. 

ربط كل من الغ�صنني على ال�صلك: احدهما اىل اليمني واالخر اىل ال�صمال، . 2
وتكرر عملية الربط كلما ازداد طول كل منهما 

ازالة جميع النموات �صواء كانت على ال�صاق ام عند قاعدته. . 3

ترك الغ�صنني اللذين مت اختيارهما لينمو كل منها حتى ي�صل اىل منت�صف . 4
اثمار  اماكن  تكوين  لت�صجيع  تق�صريهما  ثم  امل�صافة بني غر�صتني متجاورتني 
اجلانبية  النموات  وتبقى  اال�صفل  اىل  املتجهة  النموات  وتزال  عليهما.  جانبية 

االفقية. 
تتكون الغر�صة يف هذه املرحلة من: 

ال�صاق الرئي�صة . 1

ذراعان رئي�صان احدهما اىل اليمني واالخر اىل ال�صمال . 2

ق�صبات حممولة على الذراعني الرئي�صني . 3
الق�صبات  من  عدد  اختيار  على  املرحلة  هذه  يف  التقليم  عملية  تقت�رش 
اجلانبية املوجودة على الذراعني الرئي�صني، وتقت�رش كل منها اىل عني واحدة او 
اثنتني وذلك ح�صب قوة منوها، �رشط ان تكون موزعة ب�صكل منا�صب على جانبي 

الذراع الرئي�ص. 

ازالة الق�صبات )ال�رشوع( املتجهة من االذرع الرئي�صة اىل ا�صفل، وميكن  -
اال�صتفادة من بع�ص الق�صبات العمودية بربطها اىل م�صتوى ال�صلك يف حالة عدم 

توفر عدد كاف من النموات اجلانبية على الذراعني الرئي�صني. 
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ازالة جميع النموات غري املرغوب فيها على �صاق الغر�صة او عند قاعدتها.  -

التاأكد من ان طول الذراع الرئي�ص يف االجاهني ميينا و�صماال ال يتعدى  -
ن�صف امل�صافة بني غر�صتني متجاورتني. 

التاأكد من ربط الذراعني الرئي�صني اىل اال�صالك ب�صكل جيد.  -

موسم النمو الثالث بعد الزراعة:  ♦
تزال النموات غري املرغوب فيها على �صاق الغر�صة وعند قاعدتها 

التقليم الشتوي الثالث بعد الزراعة:  -
تتكون الغر�صة يف هذه املرحلة من:  ▪

ال�صاق الرئي�ص  ▪

ذراعان رئي�صيان  ▪

االذرع الثانوية وعليها عدد من الق�صبات حممولة على الدوابر )مركز  ▪
االثمار( التي تركت على الذراعني الرئي�صني يف مو�صم التقليم ال�صتوي الثاين. 

ويتم اختيار ق�صبة واحدة على كل ذراع ثانوي ويتم تق�صريها اىل (3-2) 
عيون وذلك ح�صب قوة منو الق�صبة، وال�صنف، لت�صبح دابرة ثمرية، ويتم تق�صري 

اقرب الق�صبات على االذرع الثانوية اىل الذراع الرئي�ص اىل عني واحدة. 

والنموات املوجودة  او عموديا  ا�صفل  اىل  الق�صبات املتجهة  وتزال جميع 
على �صاق الغر�صة وعند قاعدة ال�صاق. 

موسم النمو الرابع بعد الزراعة:  ♦
ازالة  ويجب  املو�صم،  هذا  خالل  حم�صوال  الغر�صة  تعطي  ان  املتوقع  من 
جميع النموات التي قد تنمو على ال�صاق او من اال�صل، كما ميكن تق�صري النموات 

التي قد ت�صل اىل االر�ص. 
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• تقليم االمثار للغراس املرباة بطرييقة الكردون املزدوج: 	

ازالة جميع النموات غري املرغوب فيها على �صاق الغر�صة، او تلك التي . 1
تنمو من اال�صل 

ازالة الق�صبات املتجهة اىل اال�صفل. . 2
تقليم الق�صبات اجلانبية اىل  (2-4)عيون، وذلك ح�صب ال�صنف وقوة منو . 3

كل منها لت�صبح دوابر اثمارية 
التاأكد من ربط الكوردون الرئي�ص اىل ال�صلك . 4
تق�صري بع�ص الق�صبات املوجودة على االذرع الثانوية اىل عني واحدة . 5

لتعطي ق�صبة جديدة حتمل حم�صول ال�صنة التالية. 
املرتوكة على  الثمرية  الرباعم  عدد  يتنا�صب  ان  احلاالت  يجب يف جميع 

الغر�صة الواحدة مع طبيعة منو انتاجية ال�صنف قيد التقليم. 

• حسنات الرتبية الكردونية وعيوبها: 	

اوال: احلسنات:  -
ت�صتعمل للعديد من ا�صناف عنب املائدة والت�صنيع.  ▪
اال�صالك  ▪ بف�صل وجود  وذلك  االر�ص،  بعيدة عن  تبقى  الثمرية  العناقيد 

وطول ال�صاق يف هذا النوع من الرتبية. 
ثانيا: العيوب:  -

تعترب الرتبية الكردونية عالية التكاليف ب�صبب احلاجة اىل ا�صالك ودعامات 
حتملها. 

طرق  من  العديد  هنالك  فان  الذكر،  �صالفة  العنب  تربية  طرق  اىل  ا�صافة 
الرتبيةالتي يقت�رش ا�صتعمالها على منطقة معينة او مت تطويرها كطرق رئي�صة 

للرتبية، ومن هذه الطرق. 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
118 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

 Prostrate Training :5.3.3 الرتبية الزاحفة

الهيكل  يتاألف  وفيها  قدما،  العنب  تربية  طرق  اكرث  الطريقة  هذه  تعترب 
اال�صا�صي للغر�صة من ال�صاق الرئي�ص، ذراع رئي�صة متثل االمتداد الطبيعي ل�صاق 
الغر�صة، ي�صاف اىل ذلك عدد من االذرع الثانوية املحمولة على الذراع الرئي�صة، 
وحتمل االذرع الثانوية عددا من الق�صبات وعلى الرغم من انت�صار هذه الطريقة 
الرتبية  امام طرق  بالرتاجع  اخذه  انها  اال  املتو�صط  االبي�ص  البحر  يف منطقة 
الوقاية ومن حيث خدمة  العناية بالغرا�ص من حيث  احلديثة، وذلك ل�صعوبة 

الب�صتان )احلراثة( 

 Arbor Training 6.3.3 الرتبية على معرشاتِ 

T- Traning T وعلى دعامات �صكل حرف
خطوات الرتبية الكاأ�صية يف الطريقتني ت�صبه اىل حد بعيد خطوات الرتبية 
الكردونية، اال ان الغرا�ص املرباة باحدى هاتني الطريقتني حتتاج اىل فرتة زمنية 
اطول لت�صل اىل م�صتوى املعر�ص او الدعامة على �صكل T او حرف T مزدوج، 
وتعترب طريقة الرتبية على املعر�صات اكرث طرق تربية العنب تكلفة، يليها يف 
ذلك الرتبية على �صكل حرف T او حرف T مزدوج ويعود ذلك الرتفاع ا�صعار 
املواد الالزمة لتدعيم الغرا�ص، اال ان انتاجية وحدة امل�صاحة يف كلتا الطريقتني 
التي متت  الرتبية  امل�صاحة يف طرق  انتاجية وحدة  االحيان  غالب  تفوق يف 

مناق�صتها يف ال�صفحات ال�صابقة. 

ال�صكل 4.6: 

التربيةأعلىأمعرشا	أللعنبأ
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الزيتون:  4. تربية وتقليم غراس 

لي�ص هنالك طرق تربية خا�صة بالزيتون كتلك الطرق املعروفة بالن�صبة 
للتفاحيات واللوزيات، حيث تربى غر�صة الزيتون منذ البداية )بعد الزراعة( على 
�صاق واحدة، ويلي ذلك اختيار  (3-4)افرع موزعة ب�صكل متوازن حول ال�صاق 
وعلى امتداد رقعة معينة من ال�صا�صق �رشط ان ال تقل امل�صاقة بني �صطح الرتبة 

ونقطة التحام اقرب هذه االغ�صان اىل االر�ص مع ال�صاق عن 30-60�صم. 

وبعد اختيار االغ�صان املطلوبة يتم ازالة النموات االهرى غري املرغوب بها 
�صواء كانت هذه النموات على ال�صاق، ام على االفرع التي مت اختيارها. وتكرر 
عملية ازالة النموات غري املرقوب فيها كلما دعت احلاجة خالل املو�صم او خالل 
ال�صنوات التالية، ويجب التاأكيد على عدم االفراط يف تقليم غرا�ص الزيتون يف 
�صنواتها  (3-5)االوىل الن ذلك يوؤخر بدء مرحلة االنتاج وبعد دخول اال�صجار 
مرحلة االثمار تبداأ خطوة الرتبية الثانية حيث يتم اختيار ثالثة افرع ثانوية 
الزيتون  ا�صجار  ترتك  ال  ان  ويجب  االوىل،  الرئي�صية  االفرع  من  فرع  كل  على 
باال�صجار )وبخا�صة عمليات الوقاية( ، وميكن التو�صل اىل ذلك من خالل تق�صري 
النموات التي تخرج من و�صط ال�صجرة ب�صكل عمودي اىل اعلى وت�صاعد عمليات 
التقليم هذه يف االبقاء على ا�صجار الزيتون �صمن االرتفاع واحلجم املطلوبني 

وعلى ت�صهيل تخلل ال�صوء لالجزاء الداخلية لل�صجرة. 

ان اف�صل موعد لتقليم ا�صجار الزيتون قبل موعد االزهار بنحو  (8)ا�صابيع، 
وهي فرتة التمييز للرباعم الزهريةاال ان معظم مزارعي الزيتون نقومون بتقليم 
ا�صجارهم بعد انتهاء عملية قطف املح�صول يف اثناء اخلريف، الن ذلك يتيح لهم 
فر�صة التخل�ص من جميع الطرود والفروع التي تك�رشت او تعر�صت لل�رشر يف 

اثناء عملية القطاف، والنموات امل�صابة باحل�رشات او االمرا�ص
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5. تربية غراس احلمضيات: 
تبداأ عملية تربية ا�صجار احلم�صيات يف اثناء فرتة منوها يف ار�ص امل�صتل، 
حيث يتم تق�صري اال�صتال اىل طول يرتاوح بني 60-80�صم وذلك من اجل ت�صجيع 
الغرا�ص على تكوين تفرعات جانبية، وتكمن اخلطوة التالية يف اختيار ما بني 
4-5 من هذه االفرع اجلانبية موزعة ب�صكل منا�صب حول حميط �صاق الغر�صة 

وعلى االرتفاع املطلوب فوق �صطح االر�ص، ثم تزال التفرعات االخرى. يلي ذلك 
تق�صري االفرع التي مت اختيارها اىل طول  (15-20)�صم لكل منها وذلك قبل خلع 
الغرا�ص من ار�ص امل�صتل، وتقت�رش عمليات الرتبية خالل ال�صنوات االوىل (6-3) 
املرغوب  االفرع غري  التخل�ص من  الدائم على  املوقع  الزراعة يف  �صنوات بعد 

فيها. 

1.5 تقليم الثـمـار ف اشجار احلمضيات: 

يوؤدي التقليم الزائد عن احلاجة يف ا�صجار احلم�صيات التي دخلت مرحلة 
يقت�رش  ان  يجب  لذا  انتاجها،  وتقلي�ص  ا�صعاف منوها  اىل  االقت�صادي  االثمار 
وامليتة  اجلافة  واالفرع  الطرود  من  التخل�ص  على  املرحلة  هذه  يف  التقليم 
وامل�صابة واملك�صورة، وازالة الطرود املائية التي تنمو على ال�صاق او يف اماكن 
التقليم  هدف  يكون  ان  يجب  كما  لل�صجرة،  الرئي�صة  االفرع  على  منا�صبة  غري 
املحافظة على اال�صجار �صمن احلجم وال�صكل املطلوبني، وحتتاج ا�صجار بع�ص 
ا�صناف املندلينا تقليم خفيف الزالة االفرع ال�صعيفة، كي ت�صبح االفرع املتبقية 
على ال�صجرة اكرث قوة. اما ا�صجار الليمون فان حاجتها اىل التقليم تفوق حاجة 
ا�صجار انواع احلم�صيات االخرى، الن ا�صجار الليمون متيل اىل تكوين افرع طويلة 
و�صعيفة �صهلة الك�رش. ولتفادي ذلك يجب تق�صري هذه االفرع الطويلة وال�صعيفة 
ا�صجار احلم�صيات يكون  اىل تفرعات جانبية منا�صبة. واف�صل االوقات لتقليم 

قبل بدء مو�صم النمو )اأي مبدة ا�صبوعني قبل االزهار( . 
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املوز:  6- تربية وتقليم نبات 
بعد زراعة ف�صائل املوز بعدة ا�صهر تبداأ ف�صائل جديدة بالظهور حول كل 
ف�صيلة قدمية )النبات االم( ، وتبداأ عملية الرتبية باختيار  (2-3)ف�صائل جديدة 
حولها،  منا�صب  ب�صكل  وموزعة  االم،  النبات  عن  ما  نوعا  بعيدة  تكون  بحيث 
�صيعطي  الذي  االم  النبات  ت�صمل  تبقى جمموعة  بحيث  الف�صائل  باقي  وتزال 

املح�صول، وف�صيلة تلي االم من حيث مرحلة النمو والتطور. 

وت�صمى االبنة التي يتوقع منها ان تعطي املح�صول بعد ازالتها النبات االم، 
وف�صيلة ثالثة ت�صمى تابعة االبنة اواحلفيدة بحيث يكون الفارق الزمني بني كل 
من االم واالبنة واحلفيدة (4-6) اأ�صهر، وتتم عملية ا�صتبدال ب�صكل دوري طيلة 
عمر الب�صتان، ويت�صح مما �صبق ان من ال�رشوري وجود ثالثة اجيال من الف�صائل 

يف احلو�ص )اجلورة( الزراعي الواحد. 

7- تربية وتقليم اشجار اجلوافة: 
تربى ا�صجار اجلوافة على �صاق واحدة تخرج منها االفرع اجلانبية موزعة 
ب�صكل جيد وعلى ارتفاع ال يقل عن 60 �صم عن م�صتوى �صطح ار�ص الب�صتان من 

اجل ت�صهيل عمليات اخلدمة حتت اال�صجار. 

عالوة على ازالة النموات )الطرود( املت�صابكة  وت�صمل عمليات التقليم – 
وامليته، او امل�صابة، وغري املرغوب فيها – تق�صري االفرع اجلانبية اىل احلد الذي 

ي�صمح بالقيام بعمليات اخلدمة وحركة االليات دون اعاقة. 

ويجب ان يكون التق�صري عند فرع جانبي منا�صب. وينطبق هذا – اي�صا – 
على االفرع التي تنمو اىل اعلى ب�صكل قائم متجاوزة االرتفاع املطلوب، فيتم 
تق�صريها اىل اقرب فرع جانبي افقي عند االرتفاع املحدد لل�صجرة، وميكن القول 
بان حاجة ا�صجار اجلوافة اىل التقليم ال�صنوي غري ملحة، وبان تقليمها يجب ان 

يبقى يف حدود التقليم اخلفيف. 
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8- تربية وتقليم اشجار الكاكي: 

القائد  طريقة  او   Central Leader الهرمية  التبية  طريقة  اتباع  ميكن 
الو�صطي املحور Modified Leader عند تربية غرا�ص الكاكي، ويتكون الهيكل 
الرئي�ص لل�صجرة من ن (3-4) افرع رئي�صية ا�صافة اىل القائد الو�صطي. ويف�صل 
ان تكون االفرع الرئي�صة موزعة ب�صكل منا�صب على ال�صاق وحولها، �رشيطة ان ال 

تقل امل�صاقة بني اول هذه االغ�صان و�صطح الرتبة عن  (70-100)�صم 

اما اال�صجار التي و�صلت �صن االثمار االقت�صادي فيجب ان تقليمها ما بني 
خفيف اىل متو�صط، ومقت�رشا على خف النموات ال�صعيفة واملت�صابكة، او تق�صري 

االفرع التي منت وراء احلد املطلوب. 

9- تربية وتقليم اشجار االفوكادو: 

متيل ا�صجار االفوكادو اىل النمو القائم، وا�صجار اال�صناف املعروفة بطبيعة 
منوها القائم حتتاج اىل الرتبية املنا�صبة يف �صنوات منوها االوىل، ويتم ذلك 
 (Growth flush) ازالة قمم االفرع احلديثة عند نهاية كل دفع منو من خالل 
لت�صجيع تكوين تفرعات جانبية عليها، ويف�صل ان تبداأ عملية التق�صري هذه يف 
بداية مو�صم النمو الثاين بعد الزراعة يف املوقع الدائم بحيث ت�صتمر يف املوا�صم 

الالحقة حتى تاأخذ ال�صجرة ال�صكل واحلجم املنا�صبني. 
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طرق اكثار اشجار الفاكهة
Methods of Fruit Tree Propagation

اخل�رشي،  والتكاثر  اجلن�صي  االكثار  هما  بطريقتني  الفاكهة  اكثار  ميكن 
واملق�صود باالكثار هو م�صاعفة وزيادة عدد النباتات الناجتة من نبات واحد 
لطرق  مف�صال  و�صفا  يلي  وفيما  النبات..  هذا  من  املمكنه  االجزاء  طريق  عن 

االكثار املتبعة يف ا�صجار الفاكهة. 

1 . Sexual Propagating التكاثر اجلنسي

ميكن تعريف التكاثر اجلن�صي بانه عبارة عن انتاج فرد جديد عن طريق 
جنني البذرة الناجت عن التلقيح واالخ�صاب.. وال ين�صح باتباع التكاثر اجلن�صي 

مع ا�صجار الفاكهة لال�صباب التالية: 

انتاج نباتات تختلف وراثيا فيما بينها، حيث انه عند تكون اجلاميطات . 1
حتدث االنعزاالت الوراثية، وهذا يوؤدي بدوره اىل انتاج ن�صل تختلف افرده عن 
بع�صها يف �صفات النمو اخل�رشي، الزهري والثمري. او مبعنى اخر، يوؤدي التكاثر 

اجلن�صي اىل انتاج افراد غري ممثلة لل�صنف اال�صلي. 
�صن . 2 اىل  الو�صول  تتاأخر يف  من  غالبا  البذرة  الناجتة عن  اال�صجار  ان 

احلمل واالثمار عن مثيالتها الناجتة بطرق التكاثر اخل�رشي
يف كثري من احلاالت كما يف املوالح تنتج ال�صتالت البذرية ا�صواكا طويلة . 3

وحادة مقارنة مبثيالتها الناجتة عن التكاثر اخل�رشي، ويوؤثر وجود اال�صواك على 
كفاءة اجراء العمليات الزراعية املختلفة مثل جمع الثمار والتقليم... وغريها. 

اال انه ميكن ا�صتخدام التكاثر اجلن�صي يف بع�ص االحوال كما يلي: 

زراعة البذور النتاج ا�صول لتطعيمها باال�صناف التجارية الرغوية. . 1
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حيث . 2 والتح�صني،  الرتبية  برامج  طريق  عن  جديدة  ا�صناف  ا�صتنباط 
الثمار  جمع  وبعد  الفاكهة  من  املختلفة  واال�صناف  االنواع  بني  التهجني  يتم 

ت�صتخل�ص البذور وتزرع حتى ميكن احلكم على الن�صل الناجت منها. 
هذه . 3 ويف  املعروفة  اخل�رشية  بالطرق  الفواكهة  بع�ص  اكثار  �صعوبة 

احلالة ت�صتخدم البذرة كو�صيلة اكثار ا�صا�صية كما هي احلال يف النب، الكاكاو، 
جوز الهند والباطاظ وغريها. 

يف بع�ص احلاالت النادرة جدا جند ان بع�ص الفواكة تعطي بذورا نقية، . 4
مبعنى انه مل يحدث خلط عند تكوين اجلنني – اأي حدث تلقحيا ذاتيا –ومن ثم 
فان زراعة مثل هذه البذور تعطى �صتالت مت�صابهة مع بع�صها وم�صابهة للنبات 
االم اىل حد كبري. وهذه احلالة توجد يف �صنف اخلوخ نيما جارد الذي ي�صتخدم 

كاأ�صل مقاوم للديدان الثعبانية. 
الثمار،  من  امل�صتخرجة  النا�صجة  البذور  ت�صتعمل  اجلن�صي  التكاثر  ويف 

وتعر�ص هذه البذور لظروف بيئية منا�صبة حتى تنبت. 

Seed Germination البذور  انبات   1.1

تف�صل البذور من الثمار يف حالة يكون فيها معدل الن�صاط احليوي، وكذلك 
الظروف ميكن  هذه  مثل  وجود  ويف  ما ميكن،  اقل  بالبذرة  الرطوبي  املحتوى 
تخزين البذور لفرتة طويلة خا�صة عند توافر درجات احلرارة املنخف�صة اثناء 
فرتة التخزين، ومن ثم ميكن نقل وتداول البذور، بامان. ويرجع عدم انبات البذور 
وهي ما زالت مت�صلة بالنبات االم اىل عدم توافر الظروف املثلى لالنبات. اال انه 
يف حاالت قليلة ميكن للبذرة ان تنبت وهي ما زالت داخل الثمرة املوجودة على 
ال�صجرة، ويطلق على هذه الظاهرة ا�صم Vivipary وميكن مالحظة ذلك احيانا 

يف ثمار احلم�صيات، وانبات البذور داخل الثمرة �صفة غري مرغوبة. 

ويتطلب انبات البذور توافر ثالثة عوامل رئي�صية هامة جدا هي: 
يجب ان تكون البذور حية، مبعنى ان يكون اجلنني حي وذا قدرة على  -

االنبات. 
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البذرة يف حالة �صكون وان يكون اجلنني قد مر مبجموعة  - عدم وجود 
او ف�صيولوجية تعيق  اأي موانع كيمائية  الن�صج، ولي�ص هناك  تغريات ما بعد 

عملية االنبات. 

توافر ظروف البيئة ال�رشورية املنا�صبة لالنبات مثل املاء، درجة احلرارة،  -
االك�صجني واحيانا ال�صوء. 

ومتر  اخرى،  مرة  لن�صاطه  بالبذرة  ال�صاكن  اجلنني  ا�صتعادة  هو  واالنبات 
عملية النبات بثالثة مراحل متداخلة مع بع�صها، وهذه املراحل هي: 

مرحلة امتصاص للماء: تقوم البذرة بامت�صا�ص املاء فيزداد حمتواها الرطوبي . 1

وتنتفخ وتزداد يف احلجم، وقد ي�صاحب ذلك االنتفاخ متزق اغلفة البذرة، بعد 
ذلك يبدا ن�صاط االنزميات التي خلقت اثناء تكوين اجلنني وكذلك تخليق بع�ص 
االنزميات اجلديدة. كما تن�صط بع�ص املركبات الكيميائية اخلا�صة بانتاج الطاقة 
الالزمة لعملية االنبات مثل االدينوزين ثالثي الفو�صفات (ATP). ويف نهاية هذه 

املرحلة ميكن م�صاهدة اوىل مظاهرة االنبات والتي تتمثل يف ظهور اجلذير 
مثل . 2 املعقدة  الغذائية  املواد  تتحول  وفيها  الغذائية:  املواد  هضم  مرحلة 

اىل  الفلقات  او  االندو�صبريم  يف  املخزنة  والربوتينات  الدهون  الكربوهيدرات، 
مواد ب�صيطة تنتقل اىل نقط النمو املوجودة مبحور اجلنني، والتي ي�صهل على 

اجلنني متثيلها. 
كنتيجة . 3 ال�صغرية  الباردة  منو  املرحلة  هذه  يف  ويحدث  النمو:  مرحلة 

ال�صتمرار االنق�صام اخللوي الذي يحدث يف نقط النمو املختلفة واملوجودة على 
حمور اجلنني، وبتقدم مراحل النمو تاأخذ الباردة ال�صكل اخلا�ص بها. 

وياأخذ انبات البذرة واحدة من ال�صورتني التاليتني: 

أ االنبات اهلوائي: وفيه تنمو ال�صويقة اجلنينية ال�صفلى اىل اعلى، حاملة 	.
معها الفلقات لتظهر فوق �صطح الرتبة كما يف انبات بذور الكريز. 

االنبات االرضي: وفيه تنمو ال�صويقة اجلنينية ال�صفلى، اال انها ال تتمدد 	.أ
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بالقدر الذي ي�صمح برفع الفلقات فوق �صطح الرتبة، ولكن الذي يظهر فوق �صطح 
االر�ص هو ال�صويقة اجلنينية العليا. 

 Seed Dormancy البذرة  2.1 سكون 

يجب التفرقة بني �صكون البذرة الناجت عن عدم توافر الظروف ال�رشورية 
 True احلقيقي  ال�صكون  وبني   Quiscence عليه  يطلق  ما  وهذا  لالنبات 

 Dor mancy

بحالة  االنبات  على  احلية  البذور  قدرة  عدم  بانه  تعريفه  ميكن  والذي 
طبيعية حتى مع توافر الظروف البيئية املثلى واملالئمة لذلك. اأي ان هذا النوع 
ال�صكون يرجع اىل عوامل داخلية خا�صة بالذرة ذاتها وهناك نوعني من  من 

ال�صكون هما: 

أ .	 Primary Dormancy السكون األوىل

ويحدث هذا النوع من ال�صكون عادة اثناء ن�صج البذرة على النبات. 

السكون الثانوي Secondary Dormancy	.أ

هذا النوع من ال�صكون يحدث للبذرة بعد جمعها وف�صلها عن النبات االم، 
ويحدث كنتيجة لتاأثري واحد او اكرث من العوامل البيئية. 

اوال: السكون االوىل:  ♦

من  لعدد  نتيجة  االوىل  ال�صكون  ويحدث  �صيوعا،  ال�صكون  انواع  اكرث 
العوامل الطبيعية والف�صيولوجية التي ميكن اجمالها فيما يلي: 

البذرة . 1 يقوم غالف  احلالة  هذه  ويف  البذرة:  اغلفة  اىل  الراجع  السكون 
بالدور الهام يف عدم انباتها وقد يرجع ذلك اىل: 

أ السكون الطبيعية: 	.
يتمثل يف وجود غالف البذرة ال�صلب والذي ي�صمح بنفاذية املاء، وتوجد 
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هذه الظاهرة يف بذور الكثري من العائالت النباتية مثل العائلة البقولية والعائلة 
النجيلية والعائلة الباذجنية والكثري من النباتات اخل�صبية.. وميكن انبات هذه 

البذور ب�صهولة عن طريق تق�صري اغلفة البذرة او خد�صها.. الخ. 

السكون امليكانيكي: 	.أ
عبارة عن وجود اغلفة �صلبة متدد اجلنني خالل عملية االنبات، ووجود هذا 
العامل يوؤخر من انبات البذرة.. وتوجد هذه احلالة يف بذور الكثري من الفواكه 

مثل اجلوز، امل�صم�ص، اخلوخ... الخ. 

السكون الكيمائي )املواد املثبطة لالنبات( : 	.أ
عليها  يطلق  كيميائية  مواد  وجود  اىل  احلالة  هذه  يف  ال�صكون  يرجع 
مثبطات االنبات توجد يف ان�صجة الثمرة واغلفة البذرة. وقد لوحظ ان ع�صري 
من  كثري  الظاهرة يف  هذه  وتوجد  ب�صدة.  البذور  انبات  يثبط  الثمار  هذه  مثل 
االنواع النباتية مثل املوالح، والفواكه ذات النواة احلجرية والتفاح والكمرثي 
والعنب، ومن امثلة املواد املثبطة لالنبات بع�ص املركبات الفينولية والكومارين 

.(ABC) وحام�ص االب�صي�صيك

االغلفة غري املنفذة للغازات: 	.أ
ان  اال  ان املاء واالك�صجني يتكونان من جزيئات �صغرية،  الرغم من  على 
اغلفة البذرة تتميز بوجود ظاهرة االختيارية بالن�صبة لنفادية هذه اجلزيئات 
من خاللها، فهي ت�صمح مبرور جزيئات املاء بينما متنع مرور جزيئات االك�صجني 
النباتات مثل  الظاهرة يف بذور بع�ص  االنبات. وتوجد هذه  ال�رشوري لعملية 
التفاح. وجتدر مالحظة ان انخفا�ص معدل نفاذية االك�صجني او زيادته من خالل 
اغلفة البذرة يرتبط ببع�ص العوامل االخرى. فقد لوحظ ان بذور التفاح مل ت�صمح 
البذرة للماء وانتفاخها على درجة  بنفاذ االك�صجني يف حني حدث امت�صا�ص 
ْ 20 م، بينما يزداد معدل نفاذية االغلفة لالك�صجني عندما تكون درجة  حرارة 
حرارة الو�صط الذي مت فيه امت�صا�ص البذرة للماء 4ْم كما ان هناك بع�ص البذور 

تختلف نفاذيتها لغازي االك�صجني وثاين اك�صيد الكربون. 
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السكون املورفولوجي: . 2
تت�صف  التي  النباتية  العائالت  بع�ص  ال�صكون يف  من  النوع  هذا  ويوجد 
بذورها بعدم اكتمال منو االجنة وقت جمع البذور، ومن ثم يلزم ا�صتكمال منو 
هذه االجنة عقب ف�صل البذور، وجمعها وقبل االنبات. وقد يرجع ال�صكون يف 

هذه احلالة اىل وجود احلاالت التالية: 

أ االجنة االثرية: 	.
فهناك بع�ص  الثمار.  ن�صج  اجنة متك�صفة وقت  االثرية عبارة عن  االجنة 
البذور حتتوي على اجنة غري متك�صفة وعادة ما تكون هذه االجنة �صغرية جدا 

ومطمورة بني االن�صجة املغذية كاالندو�صبريم. 

االجنة غري املكتملة النمو: 	.أ
يف بع�ص احلاالت حتتوي البذور على اجنة غري مكتملة النمو بحيث جند 
ان اجلنني ال ي�صغل �صوى ن�صف فراغ البذرة وذلك عند ن�صج الثمار ومن ثم ال 
بد ان ينمو اجلنني لي�صغل �صوى ن�صف فراغ البذرة وذلك عند ن�صج الثمار ومن 
ثم ال بد ان ينمو اجلنني لي�صغل هذا الفراغ قبل االنبات. وتوجد هذه احلالة يف 
بع�ص نباتات العائلة اخليمية. وميكن امل�صاعدة يف اكتمال منو اجلنني ومتدده 
وذلك بتعري�ص البذور لدرجات حرارة مرتفعة حتى يحدث االنبات. فعلى �صبيل 
املثال جند ان بذور بع�ص االنواع املختلفة من النخيل حتتاج اىل فرتة طويلة 
االنبات، ولكن ميكن اخت�صار هذه  قد ت�صل اىل عدة �صنوات حتى يحدث بها 
ما  ترتاوح  حرارة  لدرجة  البذور  بتعري�ص  وذلك  فقط  ا�صهر  ثالثة  اىل  املدة 
بني 38-40ْ م، او ميكن ان يحدث االنبات خالل 24 �صاعة وذلك بف�صل االجنة 

وزراعتها على بيئات مالئمة. 

السكون الفسيولوجي: . 3
البذرة  بان�صجة  داخلية  عوامل  عدة  فيه  يتحكم  ال�صكون  من  النوع  وهذا 
نف�صها. فكثري من بذور النباتات الع�صبية التي تنمو باملناطق املعتدلة تتميز 
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بذورها ال�صكون الف�صيولوجي الذي يكون وا�صحا عقب جمع البذور وتخزينها 
وقد متتد فرتة  البذور  وتدوال  نقل  تدرجيا خالل  والذي يختفي  تخزينا جافا، 

ال�صكون يف مثل هذه البذور من 1-6 ا�صهر. 

ويعتقد بان ال�صكون الف�صيولوجي للبذرة وعلى وجه العموم ينظم مبدى 
التوازن بني كل من مثبطات ومن�صطات النمو الداخلية. ويعزى ال�صكون اىل وجود 
االثنني.  بني  العالقة  ملدى  او  للنمو،  املن�صطة  املواد  غياب  او  املثبطة  املواد 
العوامل  بعدد  من�صطات  او  مثبطات  اكانت  �صواء  املواد  هذه  م�صتوى  ويتاأثر 
املواد  هذه  بني  العالقة  ولتو�صيح  واحلرارة.  ال�صوء  مثل  اخلارجية  البيئية 
وكيفية تنظيمها حلدوث ال�صكون من عدمة فقد وجد خان KHAN (1971) اأن 
النوع  امليكانيكية.  النباتية تتحكم يف هذه  الهرمونات  انواع من  هناك ثالثة 
االول هو اجلربيلني، غري انه تاأثري تن�صيطي على االنبات. ولكي يحدث االنبات 
ال بد من وجود اجلربيلني، غري انه يف وجود املواد املثبطةحام�ص االب�صي�صيك 
 (ABC) النوع الثاين يختفي التاأثري التن�صيطي للجربيلني اما النوع الثالث من 
املواد  ال�صكون عن طريق منع  ال�صيتوكينني ويعمل على ك�رش  الهرمونات فهو 
املثبطة من اظهار تاأثرياتها، ومن ثم فانه اذا وجدت املواد املثبطة يف حالة غري 
من�صطة فان ال�صيتوكينني ال ي�صبح له اأي دور يف ك�رش �صكون البذرة حيث ان 

هذه هي وظيفة اجلربيلني. 

سكون اجلنني: . 4
يرجع �صكون البذرة يف هذه احلالة اىل ان اجلنني نف�صه يف مرحلة �صكون 
والدليل على ذلك انه اذا ما ف�صلت مثل هذه االجنة لتنميتها على بيئات معقمة 
ال ميكن ان تنبت بحالة طبيعية وهذه الظاهرة توجد يف بذور العديد من انواع 
نباتات املناطق املعتدلة. ويلزم لك�رش هذه النوع من ال�صكون وحترير االجنة 
منه ان تعر�ص البذور لدرجة حرارة منخف�صة ورطوبة معينة من الزمن حتدث 

خاللها عدة تغريات بعد الن�صج. 

وتعر�ص البذور لدرجات حرارة منخف�صة ورطوبة منا�صبة مع وجود التهوية 
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اجليدة لفرتة زمنية تطول او تق�رش ح�صب االنواع. كل هذه االحتياجات ميكن 
االيفاء بها عن طريق ما يطلق عليه بالكمر البارد Cold Stratfication وفيه 
اخل�صب  ن�صارة  او  الرمل  من  طبقات  مع  متبادلة  طبقات  يف  البذور  تو�صع 
حرارة  درجة  على  الثالجة  يف  تخزن  ثم  �صناديق،  او  �صوان  يف  املنداه 
ويحدث  النباتية،  االنواع  باختالف  تختلف  زمنية  لفرتة  م(   ْ5-1( منخف�صة 
خاللها تعريات ما بعد الن�صج. وميكن القول بان االجنة ال�صاكنة ظاهرة �صائعة 
الباردة.  املناطق  واي�صا  املعتدلة  املناطق  ا�صجار و�صجريات  بذور  الوجود يف 

ولك�رش هذا النوع من ال�صكون يجب توافر الظروف التالية: 

امت�صا�ص البذرة للماء وانتفاخها . 1
تعري�ص البذور للربودة )لي�ص من ال�رشوري ان تكون درجة التجمد( . 2
التهوية اجليدة . 3
الوقت الكايف . 4

املاء، حيث  امت�صا�ص  للبذور من  بد  الن�صج، ال  وحلدوث تغريات ما بعد 
لوحظ ان البذور ذات االغلفة ال�صلبة مثل )اخلوخ وامل�صم�ص.. الخ( متت�ص املاء 

ببطء مما يوؤدي اىل زيادة الفرتة االزمة حلدوث التغريات املطلوبة. 

وخالل تعر�ص البذرة لدرجة احلرارة املنخف�صة، جند ان املحتوى الرطوبي 
الداخلي بالبذرة يظل ثابتا تقريبا او رمبا يرتفع هذا املحتوى تدريجيا، ولكن 
بنهاية ال�صكون ومع بداية االنبات يبداأ اجلنني يف امت�صا�ص املاء ب�رشعة ويجب 
مالحظة ان نق�ص املحتوى الرطوبي للبذور خالل عملية الكمر البارد يوؤدي اىل 
حدوث اثار �صيئة. فاجلفاف قرب نهاية الكمر البارد يوؤدي اىل اال�رشار باجلنني 
كذلك فان جفاف البذور خالل عملية الكمر البارد يوؤدي اىل ايقاف تغريات ما بعد 

الن�صج، عالوةعلى انه يوؤدي اىل ما ي�صمى بال�صكون الثانوي. 

وال بد من توافر التهوية اجليدة حول البذور اثناء عملية الكمر البارد اذ ان 
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ذلك يوؤدي اىل حدوث تغريات ما بعد الن�صج بحالة طبيعية. ويختلف طول فرتة 
بعد الن�صج باختالف االنواع او اال�صناف التابعة لنف�ص النوع. وقد متتد هذه 
الفرتة من 1-3 ا�صهر، اال انها قد تزداد اىل 5 او 6 ا�صهر يف بع�ص االنواع النباتية 

االخرى، جدول (9) 

جدولأ)9( 

يبينأالفترةأالالزمةألكمرأبذورأبعضأانواعأالفاكهة

املدة الالزمة للكمر البارد )يوم( النوع املدة الالزمة للكمر البارد )يوم( النوع 

90-120اخلوخ 90-120الربقوق االمريكي 

30اللوز 90-120الربقوق املريوبالن 

30امل�سم�ض 90-120الكريز مهالب 

90-120اجلوز60-90التفاح

60-90الكمرثي

وهناك عدة تغريات حتدث يف كل من اجلنني واالندو�صبريم خالل فرتة 280 
بعد الن�صج ي�صبح بعدها اجلنني م�صتعدا لالنبات اذا توافرت الظروف البيئية 
الالزمة )حرارة – رطوبة – اك�صجني... الخ( ، وان كانت هذه التغريات التي حتدث 
داخل البذرة غري معروفة على وجه الدقة. لكن الدرا�صات التي اجريت يف هذا 
املجال تدل على حدوث بع�ص التغريات الف�صيولوجية داخل ان�صجة البذرة والتي 
منها تخليق بع�ص االنزميات، خا�صة تلك امل�صئولة عن حتلل املواد الغذائية 
ي�صتطيع  ب�صيطة  مواد  اىل  والربوتينات  والدهون  الكربوهيدرات  مثل  املعقدة 
اجلنني متثيلها كذلك حتدث زيادة يف تركيز الهرمونات املن�صطة لالنبات مثل 
اجلربيلينات كما يحدث نق�ص يف تركز املواد املثبطة لالنبات وذلك يف نهاية 

فرتة الكمر البارد 

�صكون ال�صويقة اجلنينية العليا: يف بع�ص احلاالت جند ان البذور حتتاج . 1
اىل عمليات كمر بارد منف�صلة لكل من اجلذير وال�صويقة اجلنينية العليا وميكن 
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تق�صيم االنواع التي تقع حتت هذا الق�صم اىل جمموعتني هما: 
أ بذور ميكن تن�صيط انباتها وذلك بتعري�صها لو�صط دايفء لفرتة تختلف 	.

ال�صفلى  اجلينية  وال�صويقة  اجلذير  تن�صيط منو  املعاملة  ا�صهر، وهذه   3-1 من 
وبعد ذلك حتتاج البذور للتعر�ص للربودة ملدة ترتواح بني 1-3 ا�صهر اي�صا حتى 

ميكن لل�صويقة اجلنينية العليا ان تنمو بحالة طبيعية. 
 ويف هذه املجموعة حتتاج البذور للكمر البارد الحداث تغريات بعد يف 	.أ

اجلنني، ثم يعقب ذلك تعري�ص البذور لفرتة دفء لل�صماكع للجذير ثن تعر�ص 
بذور  ان  الطبيعية  ويف  اخل�رشي.  النمو  ين�صط  حتى  برودة  لفرتة  ثانية  مرة 
مثل هذه االنواع حتتاج اىل مو�صمي منو كاملني حتى نكتمل ويقع حتت هذه 

املجموعة بع�ص نباتات املنطقة املعتدلة. 
• ويوجد نوعني من السكون: 	

فمثال  ال�صكون.  من  واحد  نوع  من  اكرث  بالبذرة  يوجد  احلاالت  بع�ص  يف 
بع�ص احلاالت تتميز البذرة باالغلفة ال�صلبة غري املنفذة للماء، هذا باال�صافة 
اىل �صكون اجلنني نف�صة، ولت�صجيع البذور على االنبات ال بد من ك�رش كل نوع 
التي  املعامالت  ببع�ص  البذرة  اغلفة  معاملة  فيمكن  حده.  على  ال�صكون  من 
مت�صح للماء باملرور من خاللهة اىل اجلنني، ثم حتدث تغريات بعد الن�صج التي 
من �صاأنها ك�رش �صكون اجلنني. واأف�صل طريقة للتخل�ص من �صكون هذه البذور 
هو اجراء كمر دافىء لب�صعة ا�صهر تن�صط خالله االحياء الدقيقة لتحلل غالف 
البذرة ثم يعقب ذلك كمر بارد وهذا النوع من ال�صكون يوجد ببذور الفواكه ذات 

النواة احلجرية. 

ثانيا: ال�صكون الثانوي: هذا النوع من ال�صكون يحدث للبذور عقب ف�صلها 
احلالة عقب  البذور يف هذه  ان  االم. وهنا جتب مالحظة  النبات  وجمعها من 
جمعها ال تكون �صاكنةولكن نبيجة لتعر�صها لبع�ص الظروف ميكن دفعها اىل 
دخول ال�صكون. فعلى �صبيل املثال ميكن حدوث ال�صكون الثانوي عند تعري�ص 
البذور جلميع الظروف البيئية املثلى لالنبات ويف غياب عامل واحد منها فقط. 
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يف  النباتية  االنواع  على  للمحافظة  هاما  دورا  الثانوي  ال�صكون  ويلعب 
الطبيعة. فكما هو مالحظ ان بذور نباتات االنواع املنزرعة حتتفظ بحيويتها 
ملدة طويلة اذا كانت البذور جافة خالل فرتة التخزين وميكن ملثل هذه البذور 
وظلت حمتفظة  البذور  اذا مل جتفف  اما  باملاء  غمرها  عند  مبا�رشة  تنبت  ان 
مبحتوى رطوبي مرتفع فهي اما ان تنبت او تفقد حيويتها اذا مل تتوافر ظروف 
االنبات ودفع هذه البذور لكي تدخل ال�صكون الثانوي )بعدم توافر واحد او اكرث 

من الظروف املثلى لالنبات( يحافظ على حيويتها ملدة اطول. 

3.1 املعامالت اليت تؤدي اىل كسر سكون البذرة: 

من  الخراجها  وذلك  زراعتها  قبل  البذور  على  معامالت جتري  عدة  هناك 
النمو. بع�ص هذه  ال�صكون وحتى تنبت ب�صورة طبيعية، وتعطى بادرات قوية 
املعامالت جتري بغر�ص تطرية او تليني غطاء البذرة حتى ي�صهل دخول املاء 
والغازات من خالله، والبع�ص االخر يجري لك�رش �صكن اجلنني نف�صه او الزالة 
املواد املثبطة للنمو والتي متنع انبات البذور. وفيما يلي و�صفا موجزا لهذه 

املعامالت: 
أ البذور 	. على  ويجري   :Mechanicalأ Scarification امليكانيكي  اخلدش 

ذات االغطية ال�صلبة وذلك بغر�ص تطرية وتليني الق�رشة، وزيادة نفاذيتها للماء 
والغازات ويف هذه احلالة تخد�ص الق�رشة او تك�رش او قد تت�صقق باحدى الطرق 
امليكانيكية كاإ�صتخدام االآالت احلادة او املطارق او ا�صتخدام اوراق ال�صنفرة او 
ميكن ك�رش قمة البذرة با�صتخدام الكما�صة كما هو احلال يف بذور الزيتون. وميكن 
اجراء اخلد�ص امليكانيكي يدويا عندما تكون كمية البذور �صغرية جدا او عندما 
يكون حجم البذور كبريا كما يف حالة بذور الفواكه ذات النواة احلجرية. لكن 
عندما تكون كمية البذور كبرية او ذات احجام �صغرية مثل بذور بع�ص الفواكه، 
بغر�ص  العملية  بهذه  للقيام  خا�صة  ماكينات  ت�صتخدم  احلالة  هذه  فاإنه يف 
زيادة ن�صبة انبات مثل هذه البذور. اما بالن�صبة لبذور اال�صجار فيمكن ان تو�صع 
يف اأواٍن مبطنة بورق �صنفرة وتهز هذه االواين ميكانيكيا ويجب احلذر التام عند 

اجراء عمليات اخلد�ص حتى ال حتث اية ا�رشار باالجزاء الداخلية بالبذرة. 
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البذور 	.أ غمر  وميكن   :HotأWaterأ scarification الساخن  املاء  يف  الغمر 

يف ماء �صاخن درجة حرارته من77-100ْم، مع مالحظة و�صع جزء واحد من 
م�صدر  ا�صتبعاد  ويجب  ال�صاخن  املاء  من  اجزاء  خم�صة  او  اربعة  يف  البذور 
احلرارة مبا�رشة عقب غمر البذور. تنقل البذور بعد ذلك تدريجيا اىل ماء بارد 
12-24 �صاعة. تف�صل البذور غري املنتفخة والتي تر�صبت يف قاع االناء  ملدة 
عن البذور املنتفخة، حيث تعامل االوىل مرة ثانية باملاء ال�صاخن او ببع�ص 

املعامالت االخرى تزرع البذور املعاملة مبا�رشة 
املعاملة باالمحاض ScarificationأAcids: وفيه تعامل البذور باالحما�ص 	.أ

حيث تو�صع البذور يف اناء زجاجي ثم تغطى بحم�ص الكربيتيك املركز بحيث 
تكون الن�صبة بني البذور اىل احلام�ص 4:1 

ويجب مالحظة اال يزيد وزن البذور املعاملة يف وقت واحد عن 10 كيلو 
جرام حتى ميكن التحكم يف احلرارة الناجتة عن تفاعل احلم�ص مع اغلفة البذور. 
ويختلف  املعاملة.  اثناء  الخر  وقت  من  وبلطف  جيدا  املخلوط  تقليب  ويجب 
الوقت الالزم من دقائق وقد ميتد اىل �صت �صاعات او اكرث ح�صب بذور االنواع 
النباتية املعاملة، وعند االنتهاء من املعاملة ي�صب احلام�ص من االناء حيث 
تبقى البذور بالقاع، وعند ئذ يجب غ�صل البذور باملاء وذلك للتخل�ص من اثار 

احلام�ص. 

الكمر البارد ScarificationأMoistأWarm : ميكن حفظ البذور يف بيئة 	.أ

هذه  ا�صهر.  لعدة  املعقمة(  غري  الرملية  الرتبة  )مثل  معقمة  وغري  دافئة  رطبة 
ثم  الدقيقة  الكائنات  بفعل  البذرة  اغطية  تليني  او  مرونة  اىل  توؤدي  املعاملة 

يعقب ذلك كمر بارد حيث نعمل الكمر البارد على ك�رش �صكون اجلنني. 
أ البذور ج. تو�صع  املعاملة  هذه  ويف   :ColdأStratification البارد  الكمر 

يف بيئة منا�صبة رطبة )منداه( مع توافر االك�صجني حول البذور هم تخزن على 
احداث  هو  املعاملة  هذه  من  والغر�ص  معينة.  لفرتة  منخف�صة  حرارة  درجة 

تغريات بعد الن�صج يف االجنة. 
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وميكن اجراء عملية الكمر البارد معمليا ان ميكن اجراوؤها بزراعة البذور 
مبا�رشة بار�ص امل�صتل. وعند اجراء الكمر البارد باملعمل يف�صل ان تكون البذور 
مت�رشبة باملاء ومنتفخة وذلك بغمر البذور يف املاء لفرتة ترتاوح 12-24 �صاعة 
على درجة دافئة، وهذه الفرتة كافية يف حالة البذور ذات االغطية ال�صلبة مثل 
اخلوخ وامل�صم�ص والكريز، حيث متتد فرتة الغمر يف املاء من 3-7 انام. كما ميكن 
تعري�ص البذور ملاء جار. وبعد غمر البذور يف املاء للمدة املطلوبة. ي�صفى املاء 
وتخلط البذور ببيئة ذات قدرة على االحتفاظ بالرطوبة والبيئة املثالية التي 
تفي بهذا الغر�ص يجب ان يكون لها القدرة على االحتفاظ بالرطوبة املعقولة 
ال�صفاجنم  البيت مو�ص،  الرمل املغ�صول جيدا،  بالتهوية اجليدة، مثل،  وت�صمح 
البذور مع ثالثة امثال  مو�ص الفريميكيواليت ون�صارة اخل�صب. يخلط جزء من 
البيئة  مع  متبادلة  طبقات  البذور يف  تر�ص  ان  ميكن  كما  البيئة.  من  حجمه 
او  ذا غطاء مثقب  املعدن  او  اخل�صب  اناء من  تو�صع يف  ، وعادة  امل�صتخدمة 
اواين اخرى ب�رشظ ان توفر التهوية اجليدة ال ت�صمح بجفاف البيئية. كما ميكن 
للبيئة  الفطرية  املبيدات  بع�ص  ا�صافة  ويجب  ايثلني  البويل  اكيا�ص  ا�صتخدام 

كحماية للبذور من االمرا�ص. 

من  حرارة  درجة  على  ثالجات  يف  البال�صتيك  اكيا�ص  او  االواين  تو�صع 
البذور.  انواع  باختالف  البارد  الكمر  لعملية  الالزمة  الفرتة  وتختلف  0-10ْم، 
وخالل عملية الكمر ال بد من الك�صف عن البذور على فرتات دورية، فاذا كانت 
البيئة جافة فيجب ترطيبها، واذا بدت مظاهر االنبات على البذور يجب ف�صلها 
او دفعها  البيئة وزراعتها مبا�رشة بدون جتفيف خ�صية احداث ا�رشار بها  من 
لدخول ال�صكون الثتنوي. غري انه ميكن جتفيف البذور جزئيا بعد عملية الكمر 
ثم تخزينها على درجات حرارة منخف�صة، عندئذ تزرع دون احداث اية ا�رشار 

ودون اأي نق�ص يف تغريات بعد الن�صج. 

أ غسل البذور Leaching والغر�ص من غ�صل البذور هو التخل�ص من املواد 	.
البذور يف ماء جاٍر  املثبطة لالنبات والتي توجد بها. ويف هذه احلالة تغمر 
او تنقل اىل ماء متجدد عدة مرات من اناء الخر وهكذا وتختلف الفرتة الالزمة 
الجراء هذه العملية من 12-24 �صاعة. واذا طالت مدة املعاملةيلزم تغيري املاء 
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كل 12 �صاعة حتى ي�صمح بتوافر االك�صجني للبذور املغمورة. 
أ استخدام اكثر من معاملة: حيث ان كثري من االنواع ال�صجرية حتتوي بذورها 	.

على اكرث من نوع من ال�صكون مثل االغلفة ال�صلبة اىل �صكون اجلنني لذلك حتتاج 
مثل هذه البذور الكرث من معاملة واحدة لتحريرها من ال�صكون فاملعاملة االوىل 
تلزم لتطرية اغطية البذور وزيادة نفاذيتها للماء، اما املعاملة الثانية )الكمر 

البارد( فهي �رشورية لك�رش �صكون اجلنني واحداث تعريات بعد الن�صج. 
أ مللغمر يف حملول نرتات البوتاسيو -Soaking In Potassium Nitrat Soد.

lution ميكن احل�صول على ن�صبة انبات اعلى عند غمر البذور ال�صاكنة واحلديثة 
اجلمع يف حملول نرتات البوتا�صيوم. تو�صع البذور يف �صواين االنبات او اطباق 
برتى ثم ت�رشب مبحلول نرتات البوتا�صيوم 2%. وهذه املعاملة اعطت نتائج 

جيدة ال�رشاع انبات بذور بع�ص االنواع النباتية. 
أ .	 Hormones And Other املنشطة  الكيماويات  وبعض  اهلرمونات  استخدام 

Chemical Stimulants توجد بع�ص الهرمونات واملركبات الكيماوية التي 
ميكن با�صتخدامها ك�رش �صكون البذرة وت�صجيع انباتها. ويعد حم�ص اجلربيليك 
ك�رش  اىل  يوؤدي  يليك  اجلرب  وحم�ص  املجال.  هذا  ا�صتخداما يف  اأكرث   (GA3) 
ال�صكون الف�صيولوجي بالبذرة وين�صط انباتها ب�رشط عدم �صكون اجلنني نف�صه. 
وعادة ما تبلل بيئة انبات البذور برتاكيزات معينة من حم�ص اجلربيليك بني 
منظمات  احد  وهو  الي�صتوكينني  ي�صتخدم  كما  املليون.  يف  جزء   1000-500
النمو الطبيعية يف تن�صيط انبات البذور وذلك عن طريق ايقافه لن�صاط مثبطات 

االنبات التي توؤدي اىل �صكون البذرة. 
Seed Storage البذور  4.1 ختزين 

الثمار.  من  ف�صلها  بعد  متباينة  لفرتات  املختلفة  الفواكه،  بذور  تخزن 
ويتوقف مقدار احتفاظ البذور بحيويتها خالل فرتات التخزين على النوع وظروف 

التخزين التي من اهمها درجة احلرارة والرطوبة الن�صبية. 

وتختلف مقدرة البذور على االحتفاظ بحيويتها من عدة ايام اىل عدة �صنوات 
النباتية تبعا ملقدرتها على االحتفاظ  ومن ثم ميكن تق�صيم بذور االنواع 
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بحيويتها اىل ثالثة اق�صام هي: 
بذور قصرية العمر: . 1

حتتفظ بذور نباتات هذا الق�صم بحيويتها لفرتات ترتاوح من عدة ايام اىل 
عدة �صهور وقد ت�صل اىل عام. كما احلال يف بذور املوالح، الب�صملة، املاجنو، 
من  ا�صتخراجها  عقب  تزرع  ما  عادة  املجموعة  هذه  نباتات  وبذور  والكاكاو. 
هذه  لتخزين  احلاجة  للتخزين ويف حالة  لعدم حتملها  وذلك  مبا�رشة  الثمار 
البذور فانها تغ�صل جيدا وذلك الزالة ما عليها من مواد لزجة ثم جتفف يف الظل، 
وتخلط بالرمل وم�صحوق الفحم، وتو�صع يف اوعية حمكمة االغالق حلني وقت 
زراعتها ولزيادة مدة احلفظ تو�صع على درجة 38-55ْ ف ورطوبة 80% ولتالف 
ا�صابة البذور ببع�ص الفطريات – خا�صة بذور املوالح فانه بعد غ�صلها تغمر 

يف حملول خمفف الحد املبيدات الفطرية مثل البنليت او الفيتافاك�ص. 

بذور متوسطة العمر: . 2

وحتتفظ بذور نباتات هذا القم�ص بحيويتها لفرتة ترتاوح بني 2-3 �صنوات 
بذور  احلال يف  كما هي  املثلى  التخزين  ظروف  �صنة حتت   15 اىل  وقد متتد 
التفاح الكمرثي امل�صم�ص اخلوخ الربقوق والكريز ومثل هذه البذور ميكن تخزينها 

يف اأي مكان جيد حا ميعاد الزراعة 

بذور طويلة العمر: . 3

اغطية �صلبة غري منفة  او  اغلفة  الق�صم بوجود  نباتات هذا  بذور  وتتميز 
للماء وهذه ت�صتطيع االحتفاظ بحيويتها ملدة ترتاوح بني 10-20 عام وقد متتد 
من 75-100 عام او اكرث وجتدر مالحظة ان بذور املاجنو ال تتحمل التخزين 
لفرتة تتعدى ال�صهر الواحد ب�رشط حفظها بعد ا�صتخراجها من الثمار يف مكان 

رطب. كذلك قد حتتفظ بذور الفراولة بحيويتها ملدة قد تزيد عن 20 عام. 

• 	Growing And Propagation Media :بيئات االكثار والنمو
هناك العديد من البيئات وخماليطها املختلفة، والتي ي�صلح كل نوع منها 
ال�صتالت  وتفريد  العقل  وجتذير  البذور  كانبات  معينة،  زراعية  عملية  الجراء 
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وتدويرها وحتى انتاجها يف ار�ص امل�صتل وهناك عدة خ�صائ�ص او موا�صفات 
وميكن  املطلوب.  بالغر�ص  لتفي  املختارة  البيئة  يف  تتوافر  وان  بد  ال  عامة 

ايجاز هذه اخل�صائ�ص فيما يلي: 

او . 1 العقل  على  باالبقاء  ي�صمح  الذي  بالقدر  متما�صكة  البيئة  تكون  ان 
البذور او ال�صتالت يف اماكنها خالل فرتة انباتها او جتذيرها. 

االبتالل . 2 دورات  يتعاقب  كثريا  يتغري  ال  ثابت  البيئة بحجم  ان حتتفظ 
فيه ملا  تقل�صها عقب جفافها غري مرغوب  ان  رية. حيث  والتجفيف عقب كل 

ي�صببه من م�صاكل متعلقة بتهتك اجلذور الرهيفة ومتزقها. 
ان تكون ذات قوام وبناء ي�صمحان باالحتفاظ بكمية معقولة من الرطوبة، . 3

مما يقلل من تكرار ريها على فرتات متقاربة، وت�صمح يف نف�ص الوقت ب�رشف 
التهوية اجليدة واملنا�صبة  النباتات مما يهيىء ظروف  الزائد عن حاجة  املاء 

لتنف�ص اجلذور. 
والكائنات . 4 احل�صائ�ص  بذور  من  وخالية  نظيفة  البيئة  تكون  ان  يجب 

املمر�صة كالبكترييا والفطريات والديدان الثعابية وغريها من م�صببات االمرا�ص 
املختلفة

الكيميائية عند . 5 يذكر يف خوا�صها  اأي تغري  البيئة  اال يطراأ على  يجب 
تعر�صها لظروف التعقيم، �صواء مت ذلك با�صتخدام املواد الكيميائية والطبيعية 

املختلفة او با�صتخدام بخار املاء ال�صاخن. 
يكون . 6 ان  لذا يجب  للملوحة  ذات ح�صا�صية خا�صة  وال�صتالت  البادرات 

تركيز االمالح بالبيئة بالقدر الذي ال يحدث اأي �رشر بالبادرات او ال�صتالت 
البيئة ذات حمتوى غذائي مرتفع ومي�صور ميكنها من خالله . 7 ان تكون 

امداد النباتات النامية عليها باحتياجاتها ومتطلباتها من العنا�رش الغذائية 
يف �صورة �صهلة االمت�صا�ص خا�صة عند بقاء هذه النباتات بها لفرتة طويلة 
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 Stages Of Sexual Propagation 5.1 خطوات االكثار اجلنسيٍ 

اوال: طرق استخراج البذور 

والتفاح  والربقوق  واخلوخ  العنب  مثل  )اللبية(  اللحمية  للثمار  بالن�صبة 
البذور  ا�صتخراج  ميكن  حتى  اوال  اللب  من  التخل�ص  يتم  والفراولة.  والكمرثي 
وميكن ا�صتخراج البذور من ثمار هذه الفواكه بعد اكل لبها وميكن احل�صول عليها 
من م�صانع التعبئة والع�صائر واملربى والتجفيف.. الخ. اما بذور انواع املوالح 
اىل  عر�صيا  الثمرة  تقطيع  او  الثمار،  اكل  بعد  عليها  احل�صول  املختلفة ميكن 
ن�صفني، بحيث ال يكون القطع غائرا حتى ال ت�صار البذور. يف�صل ن�صفي الثمرة 

وتع�رش على مناخل من ال�صلك وجتمع البذور. 
النا�صجة  الثمار  جتمع  الزيتون،  مثل  امللت�صق  اللب  ذات  الثمار  يف  اما 
وتو�صع يف مكان نظيف ثم تهر�ص الثمار بوا�صطة هرا�صة متو�صطة الثقل، وهي 
واحدة  كتلة  والبذور  اللحم  من  كل  في�صبح  احلديد  من  ا�صطوانة  عن  عبارة 
خمتلطة، ثم تنقل اىل �صفائح حتتوي على رمل ممزوج باملاء وتفرك فيها الثمار 
تعيق  التي  الزيتية  الطبقة  ازالة  على  ي�صاعد  وهذا  البذور،  عن  تنف�صل  حتى 
االنبات. وقد ي�صتخدم حملول ال�صودا الكاوية برتكيز 4% او حملول ملح الطعام 
برتكيز 2% الزالة الدهون، وبهذا ت�صبح البذور نظيفة من اللحم وبقايا طبقة 
الثمار  تهر�ص   – التوت والفراولة  ال�صغرية مثل بذور  البذور  الزيت ويف حالة 
النا�صجة مع الرمل واملاء، ثم ت�صتخرج البذور من اللب متزجها باملاء وو�صعها 
يف اناء وحترك با�صتمرار فرت�صب البذور الكاملة اىل القاع حيث ت�صفى وجتمع. 
اما بالن�صبة لثمار الفواولة فيف�صل ان يو�صع عدد ب�صيط من الثمار يف خالط 
يحتوي على كمية كبرية من املاء. يدار اخلالط ملدة دقيقة واحدة او اقل فرت�صب 

البذور بالقاع وميكن جمعها. 

ثانيا: زراعة البذور 

تتم زراعة البذور باحدى الطرق االتية: 
الزراعة يف االواين اخلا�صة . 1
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ويف هذه احلالة تزرع البذور يف اال�ص�ص بانواعها املختلفة او املواجري 
او ال�صناديق او �صواين البذور وت�صتخدم االواين اخلا�صة يف زراعة البذور لعدة 

ا�صباب منها: 

أ قد يكون تربة مراقد البذور غري منا�صبة للزراعة )كاأن تكون الرتبة ملحية 	.
او ثقيلة( 
قد تكون تربة املراقد موبوءة ببع�ص امل�صببات املر�صة، والتي قد تق�صى 	.أ

على البذور او البادرات ال�صغرية يف مراحل منوها املبكرة. 
قد تكون كمية البذور امل�صتخدمة قليلة او نادرة 	.أ
قد تكون البذور امل�صتخدمة �صغرية احلجم جدا كما هو احلال يف بذور 	.أ

الفراولة 
أ ومتابعة ج. االهتمام  معه  ميكن  مما  حمدودة  م�صاحات  االواين  ت�صغل 

النباتات النامية وعزل امل�صاب او ال�صعيف منها اوال باول. 
• ميعاد الزراعة 	

تزرع بذور املوالح عادة من بداية �صهر مار�ص حتى اواخر ابريل وذلك بعد 
ا�صتخراجها من الثمار، اما الليمون املالح فتزرع بذوره يف الوقت الذي يكرث فيه 
املح�صول ويكون رخي�صا اأي من �صهر اغ�صط�ص اىل اكتوبر، وهذا اف�صل من تخزين 
لزراعة بذور املاجنو هو �صهر  الثمار وزراعتها يف �صهر مار�ص. وان�صب ميعاد 
الزيتون  اما بذور  الثمار مبا�رشة  ا�صتخراجها من  البذور عقب  اغ�صط�ص وتزرع 
والربقوق  والكمرثي  التفاح  بذور  وتزرع  و�صبتمرب.  اغ�صط�ص  �صهري  يف  فتزرع 
ال�صتاء  التعر�ص للربودة خالل  اىل  البذور حتتاج  وهذه   – واخلوخ وامل�صم�ص 
وتنبت يف اواخر ال�صتاء او اوائل الربيع، وهذه الطريقة عادة ما تتبع يف املناطق 
ذات ال�صتاء البارد كما ان هناك بع�ص البذور تزرع يف اواخر ال�صيف او مبكرا يف 
اخلريف لل�صماح بتعري�ص البذور ملدة 6-8 ا�صابيع لدرجة احلرارة املنخف�صة 
يف  زراعتها  ميكن  الفاكهة  انواع  معظم  بذور  بان  القول  وميكن  ال�صتاء  خالل 
الربيع )فيرباير – مار�ص وقد متتد فرتة زراعتها اىل ابريل( حيث تكون الظروف 

البيئية مواتية ومالئمة لالنبات. 
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• تفريد الشتالت	

يختلف الوقت الالزم النبات البذور من 1-3 ا�صابيع، وعند ظهور اول االوراق 
احلقيقية – حتى ان تزاحم ال�صتالت النامية يف حيز �صيق يوؤدي اىل تناف�صها 
مع بع�صها البع�ص مما ي�صعف هذه ال�صتالت، كما ي�صاعد على انت�صار االمرا�ص 
املختلفة ومن ثم فن تفريد ال�صتالت امر �رشوري لتوفري احليز املالئم والظروف 
البيئية املنا�صبة لنمو ال�صتالت، ويتم تفريد ال�صتالت وذلك مبلء �صواين االنبات 
او اال�ص�ص او املواجري او �صناديق الزراعة بالبيئة املنا�صبة. يعمل يف البيئة 

ثقب بعمق منا�صب بوا�صطة وتد �صغري او با�صتخدام اال�صبع. 

 Asexual Or Vegetative )الالجنسي(  اخلضري  التكاثر   -2
Propagation

يعرف التكاثر اخل�رشي بانه عبارة عن اكثار او زيادة اعداد النباتات عن 
طريق ا�صتخدام االجزاء اخل�رشية او اجلذرية املختلفة املمكنة للنبات الواحد 
بعيدا عن جنني البذرة اجلن�صي الناحت عن عمليتي التلقيح واالخ�صاب ويعزى 
هذا التخ�صي�ص الدقيق الحتواء الفواكه على نوعني من االجنة اجلن�صي واالجنة 

اخل�رشية. 

1.2 اغراض التكاثر اخلضري 

يجري التكاثر اخل�رشي لتحقيق العديد من االغرا�ص والتي من بينها 
على �صبيل املثال: 

احملافظة على الرتاكيب الوراثية: . 1

ينتج عن التكاثر اخل�رشي جمموعة من النباتات املت�صابهة يف تركيبها 
الوراثي وهي ما يطلق عليها بال�صاللة اخل�رشية ويرجع الت�صابهة يف الرتكيب 
ت�صاعفات  جمرد  من  نتجت  لكونها  النباتات  من  املجموعة  لهذه  الوراثي 
عن  عبارة  هي  النباتية  االجزاء  وهذه  اكثارها  يف  ا�صتخدمت  نباتية  الجزاء 
العادي امليتوزي.  االنق�صام املبا�رش  امكن ت�صاعفها عن طريق  خاليا ج�صمية 
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ومن ثم فانه مل حتدث او تظهر اية اختالفات او تغريات وراثية توؤدي الختالف 
الناجت عن النبات االم. 

اكثار النباتات الالبذرية: . 2

بع�ص ا�صناف وانواع الفواكه تنتج ثمارا ال بذرية )خالية من البذور( او قد 
حتتوي ثمارها على بذور اثرية او �صامرة مثل ثمار التني العادي الربتقال ب�رشة 
االنانا�ص والعنب النباتي وهذه ميكن اكثارها جيال بعد اخر عن طريق االكثار 

اخل�رشي. 

االسراع من محل الثمار: . 3

من املالحظ ان ا�صجار الفاكهة الناجتة عن طريق البذرة )متكاثرة جن�صيا( 
كثريا ما تتاأخر يف تزهريها وحملها للثمار يرجع هذه التاأخري لطول فرتة ال�صبات 
يف حياة مثل هذه النباتات، ولكن عن طريق التكاثر اخل�رشي ميكن اخت�صار هذه 
املرحلة وتق�صريها وبالتايل تق�صري الفرتة الالزمة للو�صول بالنباتات ملرحلة 

البلوغ وحمل الثمار. 

ادماج اكثر من ساللة خضرية: . 4

ويتم ذلك عن طريق بع�ص طرق االكثار اخل�رشي كالتطعيم او الرتكيب حيث 
يتم جمع او دمج �صاللتني خ�رشيتني معا يف نبات واحد كما هو احلال عند 
تطعيم الربتقال مثال على ا�صل النارجن وكل منهما �صاللة خ�رشية خملتفة عن 

االخرى 

جتنب ظهول بعضب الصفات غري املرغوبة: . 5

كثريا ما تظهر بع�ص ال�صفات املورفولوجية )الظاهرية( غري املرغوبة وذلك 
التي  الوراثية  االنعزاالت  النباتات جن�صيا بالبذرة. ويرجع ذلك اىل  اكثار  عند 
حتث عند تكوين اجلاميطات املذكرة واملوؤنثة. هذه االنعزاالت كثريا ما تنتج 
االبوين.  عنها ظهور �صفات رديئة وغري مرغوبة مل تكن موجودة من قبل يف 
وعلى �صبيل املثال ظهور اال�صواك احلادة على �صتالت املوالح الناجتة من البذور 

وذلك باملقارنة مبثيالتها الناجتة عن طريق التكاثر اخل�رشي. 
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التغلب على العوامل البيئية غري املالئمة: . 6

يعد التكاثر اخل�رشي و�صيلة ميكن عن طريقها التغلب على بع�ص الظروف 
البيئية غري املنا�صبة لنمو �صنف معني. فعلى �صبيل املثال جند ان زراعة اخلوخ 
ال جتود يف االر�ص الثقيلة، ولكن عند توافر باقي الظروف البيئية فانه ميكن 
زراعته يف مثل هذه االرا�ص وذلك بتطعيمه على ا�صل ي�صلح يف االرا�صي الثقيلة 
ان ينمو  اذا كانت االر�ص قلوية فان اخلوخ ي�صعب  اما  او الربقوق  كامل�صم�ص 
بها ويف هذه احلالة يختار اال�صل املنا�صب الذي يجود يف الرتبة القلوية حيث 
الذي يتحمل   Prunus davidiana ال�صيني  يطعم عليه اخلوخ كا�صل اخلوخ 

القلوية االر�صية

التغلب على بعض االمراض: . 7

ميكن عن طريق التكاثر اخل�رشي التغلب على بع�ص االمرا�ص فمثال الربتقال 
�صهل اال�صابة مبر�ص الت�صمغ. وللتغلب على ذلك تزرع ا�صول مقاومة لهذا املر�ص 
كا�صل النارجن او اليو�صفي كليوباترا ويطعم عليه �صنف الربتقال املطلوب. كذلك 
ا�صناف العنب االروروبي تتكاثر جتارياً بالعقل ال�صاقية النا�صجة اخل�صب على 
ان تكون الرتبة خالية من الكائنات ال�صارة مثل ح�رشة الفلوك�رشا ويف حالة 
وجود هذه احل�رشة يجب ان تطعم ا�صناف العنب االوروبي على ا�صول مقاومة 

 Vitis rupestris لهذه احل�رشة مثل نوع العنب االمريكي

انتاج اصول التطعيم عليها: . 8

�صبق ان ا�رشنا اىل انه ميكن ا�صتخدام البذور )التكاثر اجلن�صي( النتاج ا�صول 
عن  ناجتة  اال�صول  هذه  والأن  اكثارها.  املراد  املختلفة  اال�صناف  عليها  تطعم 
التكاثر اجلن�صي، فال �صك انها خمتلفة وراثيا وبالتايل فهي خمتلفة يف �صفاتها 
هذا االختالف قد يكون كبريا او قد يكون غري وا�صح تبعا ملقدار االنعزاالت التي 
حتدث اثناء تكوين اجلاميطات املذكرة واملوؤنثة، ومن ثم فان ا�صتخدام اال�صول 
او  البذرة يوؤدي بال �صك اىل ظهور اختالفات يف �صفات اال�صناف  الناجتة عن 
ال�صنف  بنف�ص  منزرعة  ب�صاتني  يف  ن�صاهد  ما  وكثريا  علها  النامية  الطعوم 
قوة منوها و�صفاتها اخل�رشية وغريها من  اال�صجار خمتلفة ومتفاوته يف  ان 
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ال�صفات االخرى ويعزى ذلك اىل اختالف تاأثري اال�صول الناجتة من البذرة على 
الطعوم النامية على تلك اال�صول ولتجنب هذه امل�صاعب ميكن ا�صتخدام االجزاء 
اخل�رشية مثل العقل ال�صاقية يف انتاج ا�صول مت�صابهة وذات �صفات حمدودة 

وتوؤثر بدرجة واحدة على طعوم ال�صنف النامية عليها جميعا. 

احملافظة على الطفرات املمتازة: . 9

يف بع�ص االحيان تظهر طفرات طبيعية او نتيجة عمليات الرتبية املختلفة 
با�صتخدام اال�صعاع او املطفرات الكيماوية تكون ذات �صفات خ�رشية او ثمرية 
مرغوبة وغالبا ما تظهر مثل هذه الطفرات على �صجرة نامية يف ب�صتان ما او 
على احد فروع �صجرة معينة فنجد على �صبيل املثال الربتقال ب�رشة ن�صاأ كطفرة 
اجلوافة  وكذلك  بالربازيل  الب�صاتني  باحد  عادي  برتقال  �صجرة  على  برعمية 
الالبذرية النباتي ظهرت كطفرة يف الهند على �صجرة جوافة من �صاللة بذرية، 

ولقد امكن بطرق االكثار اخل�رشي احلفاظ على تلك ال�صالالت. 

تفادي التعرض ملشكالت سكون البذور او امراض البادرات: . 10

م�صكالت  غمار  اخلو�ص يف  لتفادي  ناجحة  و�صيلة  يعد  اخل�رشي  التكاثر 
يوؤدي  قد  مما  منها  كل  على  التغلب  وكيفية  املختلفة  بانواعه  البذور  �صكون 
اىل عدم امكانية التحكم يف احل�صول على بادرات يف وقت حمدد من قبل هذا 
تكون  االنبات  وعقب  اأيامها  اأوائل  يف  انواعها  بجميع  البادرات  ان  عن  ف�صال 
عري�صة للعديد من االمرا�ص �صواء املنقولة مع البذرة او من بيئة الزراعة ذاتها، 
لذلك كان االكثار اخل�رشي هو احد الطرق للهروب من م�صكالت االكثار البذري 

والبادرات ال�صغرية الناجتة عنه. 

2.2 طرق التكاثر اخلضري 

 )Cutting( Cuttage 1.2.2 العقلة

النباتات  وكرثة  ا�صتخدامها  ل�صيوع  اخل�رشي،  االكثار  طرق  اهم  من  تعد 
املتكاثرة بها، و�صهولة جتهيزها واعدادها للزراعة وت�صتعمل العقل الكثار الكثري 
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من الفواكه مثل العنب التني الرمان ال�صفرجل الزيتون التفاح البلدي الرتقوق 
املاريانا اجلميز التوت والليمون احللو.. الخ. 

العقلة  فهناك  اعدادها  امل�صتخدم يف  النباتي  للجزء  تبعا  العقل  وت�صمى 
ال�صاقية او اجلذرية او الورقية واي جزء من هذه االجزاء يقوم بانتاج نبات كامل. 

أ العقلة اجلذرية: 	.

ميكن ا�صتخدامها يف اكثار الكاكي، الزيتون، التفاح، الكمرثي، الرمان وغريها 
اال انها حمدودة اال�صتعمال ن�صبيا حيث ان احل�صول على عقل جذرية ي�صتدعى 
ينجح  التي  النباتات  اغلب  ان  كما  لتقليع جذورها،  احلفر  او  النباتات  تقليع 
اكثارها بالعقل اجلذرية، ميكن اكثارها بالعقل ال�صاقية. وتوؤخذ العقل اجلذرية 
من الب�صاتني القدمية قبل تقليع ا�صجارها او من ا�صجار امهات معدة خ�صي�صا 
من  اجلذرية  العقل  اخذ  اجتاه  تغيري  مع  جذورها،  من  جزء  تعرية  بعد  لذلك 
عام الآخر. وجتهز العقل بعد غ�صل اجلذور جيدا باملاء وتقطع بطول حوايل 10 
�صم للعقلة ب�صمك القلم الر�صا�ص، ثم تزرع يف تربة رملية او خليط من الرمل 
والبيت مو�ص يف �صناديق الزراعة وتزرع اما قائمة وتكون قمتها اجلزء االقرب 
من  وذلك  من منو خ�رشي  اكرث  ينتج  قد  االخرية  احلالة  هذه  ويف  اجلذع  اىل 
اجلذور  يبداأ خروج  النموات اخل�رشية  تكوين  وبعد  العقل  براعم عر�صية على 
الطريقة غري جتارية الحتياجها  وتعد هذه  النموات.  قواعد هذه  العر�صية من 

لرعاية خا�صة ي�صعب توفريها للمزارع العادي. 

العقلة الساقية: 	.أ

وت�صتخدم يف اكثار الكثري من الفواكه مثل التني والزيتون الرمان التوت 
االق�صام  من  واحد  اخل�صب حتت  نوع  ح�صب  ال�صاقية  العقلة  وتقع  الخ  العنب 

التالية: 

عقل خ�صبية نا�صجة وهذه جتهز من خ�صب تام الن�صج  -

عقل غ�صة وهذه جتهز من خ�صب طري غري تام الن�صج  -
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وكذلك تق�صم العقل طبقا ملوقعها على الفرع املاأخوذه منه اىل: 
عقل طرفية وهي التي حتتوي على الربع الطريف وتكون اقل �صنا  -

عقل و�صطية وجتهز من و�صط الفرع  -

عقل قاعدية وهذه جتهز من قاعدة الفرع وتكون اكرث ن�صجا -

• ميعاد اخذ العقل 	

توؤخذ العقل ال�صاقية من اال�صجار املت�صاقطة االوراق من وقت �صقوط االوراق 
حتى قبل التفتح مبا�رشة اأي يف فرتة ال�صكون اما يف اال�صجار امل�صتدمية اخل�رشة 
فتوؤخذ العقل اثناء ف�صل النمو اال انها حتتاج اىل ظروف معينة حتى ال تفقد 
رطوبتها حيث حتتوي العقل على اوراق لذلك يجب ان تزرع ف جو به ن�صبة 

عالية من الرطوبة حتى ال جتف

• جتهيز العقل وحفظها وزراعتها 	

توؤخذ العقل يف الفواكه املت�صاقطة االوراق من افرع عمرها �صنة واحدة من 
اجلزء الطريف يحتوي براعم غري نا�صجة ا�صا زرعت تعطى ن�صبة جناح �صعيفة 
اما اجلزء ال�صفلي فتكون براعمه �صاكنة اكرث من الالزم فال تتفتح وجتهز العقل 
بطول 25-30 �صم وب�صمك يختلف ح�صب نوع النبات اما اذا كانت الزراعة يف 
االر�ص امل�صتدمية الرملية حيث جتف الطبقة ال�صطحية يف الرتبة ب�رشعة فتجهز 
العقلة بطول 50-60 �صم مما يوفر الرطوبة يف االجزاء ال�صفلية للعقلة وتكون 
التهوية جيدة ويف اال�صناف النادرة جتهز العقلة بطول 5-7 �صم لزراعتها يف 

�صناديق خا�صة. 

تو�صع العقل يف حزم، بكل حزمة 100 عقلة وتدون عليها البيانات الالزمة 
ثم تخزن حلني زراعتها. ، فمثال يف العنب تخزن العقل مقلوبة وقواعدها العلى 
يف الطمي لتكوين الكال�ص وهو ن�صيج �صفاف ي�صهل تكوين اجلذور حول العقلة 

اما عقل الفواكه امل�صتدمية اخل�رشة فتزرع دون تخزين

اما بالن�صبة للعقل الطرقية التي توؤخذ عادة من خ�صب ع�ص فهذه ت�صتخدم 
الكثار بع�ص املحا�صيل اال انه نظرا لعدم ن�صج اخل�صب فتكون العقلة معر�صة 
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و�صعها يف جو  وذلك عن طريق  عليها  احلفاظ  انه ميكن  اال  ب�رشعة  للجفاف 
Mist م�صبع بالرطوبة او ال�صباب

• شروط العقل اجليدة 	

ان يكون خ�صبها نا�صج عمره �صنة او اكرث . 1
عالية . 2 ا�صجار  من  ماأخوذة  تكون  وان  االمرا�ص  من  خالية  تكون  ان 

املح�صول 
ال�صالميات . 3 ذات  العقل  ان  حيث  الطول  متو�صطة  �صالميتها  تكون  ان 

انها  على  تدل  الطويلة  ال�صالميات  ذات  والعقل  النمو  �صعيفة  تكون  الق�صرية 
كانت يف الظل ويكون منوها غري طبيعي. 

اثناء . 4 ي�صهل تعفنها  الرفيعة  العقل  ان  ال�صمك حيث  ان تكون متو�صطة 
الزراعة كما ان العقل ال�صميكة تكون اكرث من الالزم فيكون جناحها اقل 

• ميعاد زراعة العقل	

تزرع العقل يف فرباير واوائل مار�ص وال ين�صح بتاأخري زراعة عقل العنب 
والرمان طويال اىل مار�ص حتى ال يفاجئها اجلو احلار فتخرج االوراق قبل ان 

تتكون اجلذور فتموت. 

• العوامل اليت تؤثر يف تكوين اجلذور على العقل الساقية: 	

اجلذور  تكوين  على  التاأثري  يف  تتداخل  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
العر�صية على العقل ال�صاقية، ومن بني العوامل ما يتعلق بالنبات ذاته، وبع�صها 
يتعلق تكيفية اخذ العقل ومعاملتها قبل الزراعة، يف حني يتعلق البع�ص االخر 
بالظروف البيئية املحيطة بالعقل خالل فرتة التجذير وبالنبات االم قبل اخذ 
العقل منه. و�صوف نتناول هذه العوامل ب�صيء من التو�صيح يف النقاط التالية: 

احلالة الفسيولوجية للنبات االم: . 1
يوؤكد امل�صتغلون يف جمال اكثار النباتات ان اخذ العقل يف ال�صباح الباكر 
وعندما تكون اخلاليا النباتية ممتلئة باملاء ومنتفخة، فان هذا يوؤدي اىل زيادة 
معدل تكوين اجلذور على العقل كما ان العقل املاأخوذة من �صيقان �صفراء ذات 
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حمتوى عال من الكربوهيدرات وم�صتوى منخف�ص من النيرتوجني كونت جذورا 
العقل املاخوذة من �صيقان خ�رشاء حتتوي  ان  وافرخ خ�رشية قليلة يف حني 
الكربوهيدرات  من  مرتفعة  م�صتويات  وكذلك  كبرية  بكميات  النيرتوجني  على 

كونت جذورا قليلة وافرخا قوية. 

تأثري التحليق على تكوين اجلذور: . 2
مواد  ورمبا  والهرمونات  الكربوهيدرات  انتقال  منع  اىل  التحليق  يوؤدي 

التجذير االخرى اىل ا�صفل هذا املنع قد يوؤدي اىل زيادة تك�صف اجلذور. 

فقد لوحظ ان حتليق الفرع قبل ف�صله من النبات االم الخذ عقل منها فاإن 
هذه العملية قد ادت اىل حت�صني التجذير يف بع�ص احلاالت فعلى �صبيل املثال 
قد امكن ت�صجيع تكوين اجلذور على عقل املوالح عن طريق حتليق الفرع املراد 
اخذ عقل منه او قد يربط ب�صلك عند قاعدته لعدة ا�صابيع قبل ف�صله عن النبات 

االم وجتهيز عقل منه. 

عمر النبات االم )مصدر العقل( . 3
يف  نباتات  من  واملاأخوذة  جذرية  او  �صاقية  كانت  �صواء  العقل  ان  وجد 
بكمية  تكون جذورا جديدة  ان  العمر( ميكنها  )�صتالت �صغرية  ال�صباب  مرحلة 
اكرب وذلك باملقارنة بالعقل املاأخوذة من نباتات بالغة. حيث ثبت من التجارب 
التي اجريت على كل من التفاح والكمرثي وغريها من االنواع النباتية االخرى، 
ان مقدرة العقل على تكوين اجلذور العر�صية تقل بتقدم النبات االم يف العمر 
النق�ص  فان  اخر  ومبعنى  البذرة  طريق  عن  ناجت  النبات  هذا  كان  اذا  خا�صة 
يف مقدرة العقلة على تكوين اجلذور يرتبط بتغري النبات وانتقاله من مرحلة 

ال�صباب اىل مرحلة الن�صج والبلوغ. 

نوع اخلشب املختار: . 4
ميكن جتهيز العقل من اكرث من مكان على النبات االم ومن االفرع. فقد جتهز 
العقلة من افرخ طرفية حديثة ال�صن، او قد تكون ماأخوذة من خ�صب م�صن قد 
ي�صل عمره اىل عدة �صنوات كما ميكن ان جتهز العقل من افرخ طرفية او جانبية. 
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وتختلف مقدرة هذه االنواع املختلفة من العقل على تكوين اجلذور العر�صية 
عليها. ولكن من ال�رشوري ان نعلم ان مقدرة العقل على تكوين اجلذور من عدمه 
ال يعزى فقط اىل نوع اخل�صب امل�صتخدم بل هناك عوامل كثرية اخرى توؤثر يف 

تلك املقدرة. 

االختالف بني اجزاء الفرع: . 5
اق�صام من  اىل عدة  الفرع  بتق�صيم  وذلك  النا�صجة  اخل�صبية  العقلة  جتهز 
القمة اىل القاعدة كل ق�صم منها ي�صمى بالعقلة. وقد لوحظ ان هناك اختالفات 

وا�صحة يف املكونات الكيماوية الجزاء الفرع املختلفة من القمة اىل القاعدة. 

ولقد امكن مالحظة االختالفات يف مقدرة العقل على التجذير وذلك باختالف 
اجلزء من الفرع الذي اخذت منه العقلة، ففي كثري من احلاالت لوحظ ان اعلى 

مقدرة على التجذير وجدت يف العقل املجهزة من االجزاء القاعدية لالفرخ. 

االفرع الزهرية او اخلضرية: . 6
العقل على  مقدرة  وا�صحا يف  تاأثريا  االفرع  املوجودة على  الرباعم  توؤثر 
 (Vaccinium atro البلويريي  انواع  يف  وجد  املثال  �صبيل  وعلى  التجذير. 

 Blueeberry coccum)

ان العقل ال�صاقية املحتوية على براعم زهرية ال ت�صتطيع تكوين اجلذور 
39% من  ان  التي ال حتمل براعم زهرية فقد وجد  ال�صاقية  باملقارنة بالعقل 
العقل امكنها تكوين اجلذور، بينما اذا احتوت العقلة على برعم زهري واحد او 
اكرث فاإنها ال ت�صتطيع التجذير. وان ازالة الرباعم الزهرية من العقل مل حت�صن من 
ن�صبة التجذير، مما يدل على ان وجود الرباعم الزهرية يف حد ذاته هو العامل 
املثبط للتجذير، ولكن هناك بع�ص الظروف الف�صيولوجية او الت�رشيحية بوجود 

الرباعم الزهرية على العقلة. 

وجود او عدم وجود الكعب بالعقل: . 7
من املف�صل عند جتهيز العقل ترك جزء ب�صيط من خ�صب النبات االم مبثابة 
امكن  فلقد  للتجذير.  ن�صبة  اعلى  على  للح�صول  وذلك  )كعب(  للعقلة  قاعدة 
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 Cy- donia oblonga احل�صول على اف�صل النتائج يف جتذير عقل ال�صفرجل
عندما احتوت العقل على كعب )جزء �صغري من خ�صب اكرب عمرا( ورمبا يعزى 

ذلك الحتواء الكعب على بادئات اجلذور. 

وجود الفريوسات: . 8
يوؤثر وجود الفريو�صات املمر�صة يف ان�صجة النبات االم يف مقدرة العقل 
املاخوذة منها على تكوين اجلذور العر�صية. ففي نبات التفاح وجد ان العقل 
املاأخوذة من امهات خالية من االمرا�ص الفريو�صية تكون اجلذور بدرجة اف�صل 
من تلك املجهزة من �صالالت موبوؤة. وجتدر اال�صارة هنا اىل ان وجود الفريو�صات 
ال يقلل فقط من ن�صبة التجذير، بل اي�صا يوؤدي اىل نق�ص عدد اجلذور املتكونة 

على العقلة الواحدة. 

الوقت املناسب من السنة الخذ العقل: . 9
يوؤثر مو�صم اخذ العقل يف مقدرة العقلة على التجذير، فقد وجد ان اف�صل 

وقت الخذ العقل يف الفواكه املت�صاقطة االوراق هو مو�صم ال�صكون. 

 Layering or Layerage :2.2.2 الرتقيد

ي�صتخدم الرتقيد يف اكثار ا�صجار الفاكهة ويف هذه الطريقة ال يتم ف�صل 
اجلزء املراد اكثاره من النبات االم اال بعد التاأكد من جناح جتذيره. 

ويق�صد بالرتقيد ثني فرع من النبات االم ودفنه حتت �صطح الرتبة وهو 
الفرع يف منوه معتمدا متاما  هذا  ي�صتمر  وبذلك  االم  بالنبات  زال مت�صال  ما 
االم  النبات  من  االخرى  النمو  وم�صتلزمات  غذاء  من  علية  يح�صل  ما  على 
والهدف من دفن الفرع املراد ترقيده يف الرتبة هو تهيئة بيئة منا�صبة خلروج 
باالفرع،  االبطية  الرباعم  وا�صفل  العقد  مناطق  من  خا�صة  العر�صية  اجلذور 
وغالبا ما يتم اجراء الرتقيد بانواعها املختلفة يف اوائل ف�صل الربيع على ان 
يتم ف�صل االفرع التي مت ترقيدها يف نهاية ف�صل النمو او يف الربيع التايل 
لتزرع اما يف اماكنها امل�صتدمية او قد تزرع يف ار�ص امل�صتل لعام اخر تنقل 

بعده اىل االر�ص امل�صتدمية. 
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وقدرتها  ا�صتطالتها  ومدى  االفرع  مرونة  باختالف  الرتقيد  طرق  وتختلف 
على الثني حتت �صطح الرتبة، او تواجدها على النبات االم قرب �صطح الرتبة او 

بعيدة عنها وغري ذلك وميكن ذكر طرق الرتاقيد التالية: 

أ الرتقيد االرضي البسيط 	.
ثم  ويثنى  الرتبة  �صطح  القريبة من  االفرع  احد  يختار  الطريقة  ويف هذه 
يدفن الفرع الذي مت ثنيه حتت �صطح الرتبة، وعلى عمق يرتاوح من 10-20�صم، 
يبقى طرف الفرع املرقد خارجا فوق �صطح الرتبة، وميكن ت�صجيع خروج اجلذور 
او  بعمل جمموعة حزوز  وذلك  الدفن،  منطقة  املرقد يف  الفرع  على  العر�صية 
الفرع،  من  املدفونة  املنطقة  يف  املوجودة  الرباعم  ا�صفل  العقد  على  خدو�ص 
الدفن  منطقة  امتداد  على  الو�صع  هذا  على  املرقد  الفرع  تثبيت  كذلك  وميكن 
ابعاد من بع�صها  ا�صالك على �صكل حرف (V) مقلوبة تو�صع على  با�صتخدام 
بحيث تبقى على الفرع املدفون ثابتا مكانه حتى يتم جتذيره. وعند التاأكد من 
امتام جتذير الفرع املرق )غالبا ما يتم ذلك يف نهاية ف�صل النمو( يف�صل عن 
النبات االم ثم يزرع منف�صال يف امل�صتل او يف االر�ص امل�صتدمية مبا�رشة، وهذا 

هو الغالب ويتكاثر بهذه الطريقة العنب والليمون املالح. 

ال�صكل 5.1: 

الترقيدأاألرضيأالبسيط
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الرتقيد االرضي املركب او الثعباني او املتكرر 	.أ
وهو ي�صبه الرتقيد االر�صي الب�صيط اال انه يف هذه الطريقة تختار االفرع 
الطويلة املرنة حيث يثنى الفرع الأكرث من مرة وتدفن االجزاء التي مت تنيها 
االر�ص  �صطح  مدفونة حتت  الفرع  من  منطقة  تبدو  بحيث  الرتبة  �صطح  حتت 
لنهاية  ن�صل  ان  اىل  مرات  عدة  ذلك  ويكرر  فوقها  اخرى ظاهرة  منطقة  تليها 
الرتقيد  حالة  يف  كما  اال�صالك  با�صتخدام  الطريف  الربعم  فيها  مبا  الفرع 
عدد  على  النمو  ف�صل  نهاية  يف  احل�صول  ميكن  الطريقة  هذه  ويف  الب�صيط، 
امل�صتدمية  لالر�ص  وتنقل  تف�صل  حيث  التجذير،  الناجحة  النباتات  من  اكرب 
او ار�ص امل�صتل ملدة عام اخر هذا وتعامل افرع الرتقيد املركب مثلما تعامل 
افرع الرتقيد الب�صيط من حيث عمل خدو�ص او حزوز ا�صفل الربعم حتت العقد، 

ويتكاثر بهذه الطريقة العنب. 

ال�صكل 5.2: 

الترقيدأاالرضيأالمركبأاوأالثعبانيأاوأالمتكرر

الرتقيد الطولي )الفرنسي( 	.أ
ويف هذه الطريقة يعمل خندق على �صكل متوازي م�صتطيالت عمقه 15-5 
�صم وبطول الفرع ثم يدفن الفرع كامال متاما مبا يف ذلك طرفه ال�صائب باخلندق، 
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ويغطى بالرتبة يف هذا الو�صع ويتم عمل خدو�ص او حزوز عند كل عقدة على 
عندها.  العر�صية  اجلذور  خروج  يتم  التي  املناطق  وهي  املرقد  الفرع  امتداد 
ويوايل ري الفرع حتى يبداأ ظهور النموات اخل�رشية على امتداده وهذه النموات 
املتك�صفة يكوم حول قاعدة كل منها كمية من الطمي تزداد كلما ارتفعت هذه 
النموات الأعلى، وذلك لت�صجيع تكوين اجلذور على قواعد هذه االفرخ اخل�رشية. 
وتف�صل هذه النموات لكل منها جمموعه اجلذري امل�صتقل يف الربيع التايل حيث 
تزرع بار�ص امل�صتل على خطوط لعام اخر ثم تنقل لالر�ص امل�صتدمية بعد ذلك. 
الطريقة  بهذه  النباتات ويتكاثر  الطريقة نح�صل على عدد كبري من  ويف هذه 

الربقوق والكريز وا�صول التفاح واال�صناف القوية من ال�صفرجل. 

ال�صكل 5.3: 

الترقيدأالطوليأ)الفرنسي(أ

الرتقيد التاجي 	.أ
وتتبع هذه الطريقة يف حالة اال�صجار او ال�صجريات ذات االفرع اجلانبية 
الرتبة،  �صطح  بعيدة عن  تكون  الوقت  نف�ص  ثنيها ويف  ي�صعب  والتي  ال�صلبة 
ولعمل االكثار بالرتقيد التاجي تقلم النباتات املراد اكثارها تقليما جائرا اىل 
قرب �صطح الرتبة وذلك عند بدء مو�صم النمو يف الربيع او اأواخر ال�صتاء. وتوؤدي 
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هذه املعاملة اىل تن�صيط وحفز الرباعم اجلانبية القاعدية املوجودة على جذع 
ال�صجرة او ال�صجرية ويف منطقة التاج، فتنمو هذه الرباعم منتجة افرعا خ�رشية 
ثم يكوم حول قواعد هذه االفرع الرتبة التي يداوم على ترطيبها لت�صجيع خروج 
اجلذور العر�صية عند قواعدها وتكرر عملية الرتدمي او التكومي هذه حتى ي�صل 
التايل  النمو  30 �صم وعندما يحل ف�صل  اىل  االفرع  الرتبة حول قواعد  ارتفاع 
يف  تزرع  قد  او  اخر  لعام  امل�صتل  بار�ص  وزراعتها  النموات  هذه  ف�صل  ميكن 

اماكنها امل�صتدمية مبا�رشة وهذا هو الغالب. 

انواع املوالح  اكثار املاجنو وبع�ص  وهذه الطريقة �صائعة اال�صتخدام يف 
وبع�ص ا�صول التفاح وال�صفرجل. 

ال�صكل 5.4: 

الترقيدأالتاجي

أ الرتقيد القمي ج.
يعد من اب�صط طرق الرتقيد والتي غالبا ما تتم طبيعيا ويعتمد عليها يف 
اكثار بع�ص نباتات مثل البالك تري والبلوبري وتتلخ�ص هذه الطريقة يف عمل 
خندق �صغري، اثناء ف�صل ال�صيف ترقد )تغطى( القمة النامية للفرع القريب من 
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�صطح الرتبة ولعمق يرتاوح من 10-20 �صم او قد يتم هذا يف اال�ص�ص عو�صا عن 
الرتبة خا�صة اذا ما كان الفرع مرتفعا بالقدر الذي ال ي�صمح بو�صوله اىل �صطح 
الرتبة، وبعد ا�صابيع قالئل تتكون اجلذور العر�صية، وميكن ف�صل النبات الناجح 

التجذير وزراعته يف ار�ص امل�صتل يف اخلريف التايل مبا�رشة. 

ال�صكل 5.5: 

الترقيدأالقميأ)الطرفي(أ

أ الرتقيد اهلوائي 	.
وفيه تو�صع الرتبة حول الفرع املرقد يف الو�صع الذي هو عليه بدال من 
ثنيه يف الطرف االآخر من الرتقيد، وت�صتعمل يف هذه الطريقة اقماع خا�صة من 
ال�صاج تفتح وتقفل على الفرع املراد ترقيده، كما ميكن ا�صتعمال ق�صارى من 
كذلك ميكن  الفرع،  معا على  يربطا  ثم  ن�صفني  اىل  ك�رشها طوليا  بعد  الفخار 
على  لقدرته  حديثا  ا�صتعماله  �صاع  الذي  ايثلني  البويل  من  اكيا�ص  ا�صتعمال 
املراد  االفرع  على  اجلذور  تكوين  ولت�صجيع  املرقد  اجلزء  الرطوبة حول  حفظ 
عملية  وجتري  الرتقيد  قبل  االفرع  لهذه  عملية حتليق  هوائيا جتري  ترقيدها 
الرتقيد الهوائي مبلء االقماع بالرتبة او باأي بيئة اخرى منا�صبة لنمو اجلذور 
الفرع باملاء با�صتمرار  الفرع املرقد ويوايل ترطيب الرتبة حول  ثم تنقل على 
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وبعد تكوين املحموع اجلذري ميكن ف�صل الفرع املرقد عن نبات االم ويزرع يف 
الرتقيد يف  النوع من  االر�ص امل�صتدمية مبا�رشة وي�صتعمل هذا  او يف  امل�صتل 

اكثار ا�صجار الليمون العجمي واملاجنو. 

ال�صكل 5.6: 

الترقيدأالهوائي

Budding & Grafting 3.2.2 التطعيم والرتكيب

املراد  النبات  من  حي  نباتي  جزء  نقل  او  تركيب  او  و�صع  هو  التطعيم 
اكثاره وي�صمى الطعم Scion على جزء نباتي حي من نبات اآخر ي�صمى اال�صل 
Rootstock ب�رشط ان يتم االلتحام بني هذين اجلزئيني النباتيني لتكوين وحدة 

واحدة او نبات جديد م�صتقل. 

ويق�صم التطعيم اىل: 

أ الرتكيب Grafting: وفيه يكون الطعم عبارة عن جزء �صغري من فرع ال 	.
يتجاوز عمره عاما واحدا ويحتوي على اكرث من برعم واحد. 

التطعيم Budding: ي�صبه الرتكيب، اال ان الطعم يف هذه احلالة يحمل 	.أ
برعما واحدا فقط. 
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• 	Budding )اوال: الربعمة )التطعيم بالعني

ي�صرتط عند اخذ الرباعم ما ياتي: 

جيدة . 1 ثمار  ذات  االثمار،  غزيرة  النمو،  قوية  ا�صجار  من  الرباعم  توؤخذ 
وخالية من االمرا�ص 

توؤخذ الرباعم من افرع نا�صجة ال يقل عمرها عن عام . 2

توؤخذ الرباعم من افرع خالية من اال�صواك، خا�صة يف حالة اكثار املوالح . 3

توؤخذ الرباعم وقت �رشيان الع�صارة حتى ي�صهل ف�صل القلف . 4
وفيما يلي �رشحا مب�صطا لطرق الربعمة املختلفة: 

1 . shield )T( Buddling الربعمة الدرعية
�صيوعا  واكرثها  الفاكهة  �صتالت  لتطعيم  امل�صتخدمة  الطرق  اهم  من  تعد 
وت�صتخدم مع الفواكه ذات القلف الرفيع الذي ميكن ف�صله ب�صهولة عن اخل�صب 
املراد ف�صله  الربعم  التطعيم فوق  افقي مبطواة  الطعم بعمل حز  وفيها يجهز 
1-2 �صم، ثم يعمل خزان را�صيان يبداأ كل منهما عند احد طريف احلز  بحوايل 
االفقي ويلتقيا ا�صفل الربعم بحوايل 2�صم فيتكون بذلك �صكل درع حول الربعم 
املراد ف�صله وبعد ذلك يف�صل الربعم بجزء من القلف على �صكل درع مب�صاعدة 

ال�صالح النحا�صي ملطواة التطعيم 

ويجهز اال�صل بعمل حز افقي يف منطقة خالية من العقد والرباعم يف �صاق 
3-4 �صم، بحيث  االفقي وبطول  را�صي متعامد على احلز  اال�صل، ثم يعمل حز 
يكون احلزان معا حرف على �صكل “T” ثم يف�صل القلف عن اخل�صب على جانبي 
احلز الرا�صي “T” ثم يف�صل القلف عن اخل�صب على جانبي احلز الرا�صي “T”بعد 
ذلك يو�صع الدرع املف�صول وبه الربعم على نبات اال�صل فيما بني قلف وخ�صب 
 ” T“ االفقي حلرف  القطع  مع  للدرع  االفقي  القطع  ينطبق  حتى  اال�صل  �صاق 
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املوجود على �صاق اال�صل ثم يربط اال�صل والطعم بالرافيا املبللة بعد فردها 
جيدا مع مراعاة عدم تغطية الربعم على ان يبداأ الربط من اعلى وتكون العقدة 

ا�صفل منطقة التطعيم. 

ال�صكل 5.7: 

البرعمةأالدرعية

2 . Patch Budding :الربعمة بالرقعة
ت�صتخدم هذه الطريقة يف الفواكه ذات القلف ال�صميك مثل اجلوز والبيكان 
رقعة  حملها  ويحل  اال�صل  قلف  من  م�صتطيلة  او  مربعة  رقعة  تزال  وفيها 
مماثلة حمتوية على برعم ال�صنف املرغوب فيه ويجهز الطعم بعمل حز افقي 
يف القلف فوق الربعم املراد ف�صلة بحوايل 1-1.5 �صم وحز افقي مماثل ا�صفل 
الربعم بحوايل 1-1.5 �صم، ثم يعمل حزان راأ�صيان على جانبي الربعم يبعدان 
عن بع�صها بحوايل 2�صم ويلتقيان مع احلزين االفقني فتتكون بذلك رقعة على 
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ملطواة  النحا�صي  ال�صالح  وبا�صتخدام  الربعم،  حول  م�صتطيل  او  مربع  �صكل 
او م�صتطيلة  رقعة مربعة  �صكل  القلف على  الربعم بجزء من  يف�صل  التطعيم 
من  اخذت  التي  للرقعة  متاما  مماثلة  القلف  من  رقعة  بازالة  اال�صل  ويجهز 
من  خالية  منطقة  يف  تكون  بحيث  فيها  امل�صتعملة  الطريقة  وبنف�ص  الطعم 
الرقعة  مكان  الطعم  رقعة  تو�صع  ذلك  بعد  اال�صل  �صاق  من  والرباعم  العقد 
من  كل  ان�صجة  الكامل حلواف  التالم�ص  مالحظة  مع  اال�صل  قلف  من  املزالة 
اال�صل والطعم ثم تربط بالرافيا املبللة او با�رشطة البال�صتيك بحيث تغطى 
جميع اجلروح مع مراعاة ترك الربعم ظاهراً ويراعى ان يبداأ الربط من اعلى 

وتكون العقدة يف ا�صفل منطقة التطعيم. 

ال�صكل 5.8: 

البرعمةأبالرقعة

3 .Ring Budding :الربعمة احللقية
ت�صتخدم هذه الطريقة اي�صا يف اكثار ا�صجار الفاكهة ذات القلف ال�صميك 
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حالة  يف  انه  اال  بالرقعة  الربعمة  الطريقة  هذه  وت�صبه  والبيكان  اجلوز  مثل 
ا�صطوانة  واحالل  اال�صل  نبات  قلف  من  كاملة  ا�صطوانة  تزال  احللقية  الربعمة 
مماثلة لها من الطعم. وحمتويه على الربعم املراد ف�صله ويجب مراعاة ان يكون 
كل من �صاق اال�صل والطعم مت�صاويان يف ال�صمك ويجهز الطعم بعمل حز دائري 
فوق الربعم املراد ف�صله بحوايل 1-1.5 �صم ثم يعمل حز افقي اخر مماثل يف 
ا�صفل الربعم بنف�ص امل�صافة ويعمل حز را�صي ي�صل بني احلزين الدائرين وذلك 
يف اجلهة اخللفية للربعم وبعد ذلك تف�صل ا�صطوانة القلف وبها الربعم وذلك 
با�صتعمال ال�صالح النحا�صي للمطواة ويف اال�صل تزال ا�صطوانة من القلف مماثلة 
متاما لال�صطوانة املاخوذة من الطعم وبنف�ص الطريقة بحيث تزال من منطقة 
الطعم حمل  ا�صطوانة  تو�صع  ذلك  بعد  اال�صل  على  والرباعم  العقد  من  خالية 
اال�صطوانة املزالة من قلف اال�صل مع مراعاة التالم�ص الكامل حلواف ان�صجة كل 

من اال�صل والطعم وتربط بعد ذلك بالرافيا املبللة. 

4 .Chip Budding برعمة بيما
ت�صتخدم يف اكثار العنب حيث يف�صل الربعم من الق�صبة النا�صجة ويتم 
ذلك بعمل قطع مائل اعلى الربعم بحوايل 1�صم واخر ا�صفله مبا�رشة على ان 
يلتقي القطعان خلف الربعم وبزاوية حوايل 1�صم واخر ا�صفله مبا�رشة، على ان 
يلتقي القطعان خلف الربعم وبزاوية حوايل 300 م. يزال من اال�صل جزء مماثل، 
اجلزء  بازالة  الذي خال  املكان  اال�صل ويف  �صاق  الطعم على  يو�صح  ذلك  بعد 
بازالة  الذي خال  املكان  اال�صل ويف  �صاق  الطعم على  ذلك يو�صح  مماثل بعد 

اجلزء اخل�صبي ثم يربط الطعم على اال�صل كما �صبق �رشحة. 

• 	 Grafting ثانيا: التطعيم بالقلم

الطعم، ويحتوي  اكثاره  املراد  النبات  �صاق  اخذ جزء من  وهو عبارة عن 
هذا اجلزء على اكرث من برعم واحد وبو�صع على �صاق اال�صل بطريق توؤدي اىل 

التحامهما ومنوهما معا لتكوين نبات جديد. 
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وي�صتعمل التطعيم بالقلم يف احلاالت االتية: 

عند تطعيم ا�صجار الفاكهة التي ي�صعب ف�صل القلف فيها عن اخل�صب. 1

عندما يراد تغيري �صنف رديء يف الب�صتان باخر جيد . 2

عند التطعيم على اجلذور مبا�رشة . 3

ا�صل . 4 با�صتعمال  وذلك  والطعم  اال�صل  بني  التوافق  عدم  على  للتغلب 
و�صطي 

اجلذري . 5 املجموع  ا�صابة  مثل  املر�صية  احلاالت  بع�ص  على  للتغلب 
وجذوع اال�صجار

• طرق التطعيم او الرتكيب بالقلم: 	

1 . Tongo Grafting :الرتكيب اللساني
وي�صتخدم هذا النوع من الرتكيت عند تطعيم اال�صول ال�صغرية ذات �صمك 
2-3�صم وكذلك عند التطعيم على اجلذور مبا�رشة كما يف حالة التفاح والكمرثي 

والعنب، ويجب ان يكون كل من �صاق – اال�صل والطعم مت�صاويني يف ال�صمك. 
وتربى  اكثارها  املراد  ال�صجرة  من  �صم   15 بطول  قلم  يوؤخذ  الطعم  ولتجهيز 
قاعدته برية مائلة بطول 3-4 �صم يف عك�ص اجتاه الرباعم مع مراعاة ان يكون 
�صطح الربية ناعم وم�صتوى ثم يعمل �صق العلى يف الثلث ال�صفلي ل�صطح الربية 
بعمل  اال�صل  ويجهز  الطعم  برية  ل�صان يف  يتكون  وبذلك  3�صم  بطول  املائلة 
برية يف �صاق اال�صل مماثلة متاما لربية الطعم وبنف�ص طولها ولكنها يف اجتاه 
الرباعم، ويف الثلث العلوي ل�صطح الربية املائل يعمل �صق ال�صفل بطول 3�صم 
وبذلك يتكون ل�صان يف برية اال�صل بعد ذلك تطبق برية اال�صل على برية الطعم 
والتحاما  اكرث متا�صكا  والطعم  اال�صل  وي�صبح  �صويا  الل�صانان  يتداخل  بحيث 
وبحيث تكون براعم اال�صل والطعم بعد اجراء الرتكيب يف اجتاه واحد والعلى 
وتكون منطقة االلتحام على �صكل “N” بعد ذلك يربط الطعم باال�صل بالرافيا 
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املبللة مع تغطية منطقة التطعيم جيدا على ان يبداأ الرباط من اعلى وينتهي 
من ا�صفل منطقة التطعيم. 

ال�صكل 5.9: 

التركيبأاللساني

2 . Cleft Grafting :الرتكيب بالشق
ت�صتخدم هذه الطريقة عندما يكون �صاق اال�صل �صميكا، وعادة ما ي�صتخدم 
هذا النوع من الرتكيب عندما يراد تغيري �صنف يف الب�صتان باخر وميكن اجراوؤه 
خالل ف�صل ال�صكون يف يناير وفرباير ويجهز الطعم باخذ قلم بطول 10-15 �صم 
قاعدته بربيتني مائلتني متجاورتني بطول 4 �صم، بحيث تكونان حافة رفيعة 
من جهة وحافة عري�صة من اجلهة املقابلة ويعمل يف �صاق اال�صل �صق را�صي 
مفتوحا  ليظل  ال�صق  و�صط  اخل�صب  من  قطعة  و�صع  وميكن   6-4 بعمق  ال�صفل 
بحيث  اال�صل  �صق  بداخل  القلم  برية  تر�صق  ذلك  بعد  فيه  االقالم  و�صع  حتى 
تكون احلافة العري�صة للخارج والرفيعة للداخل مع مراعاة ان يقع قلف احلافة 
العري�صة للقلم يف حماذاة قلف اال�صل حتى ينطبق كامبيوم اال�صل مع كامبيوم 
الطعم ويف احلاالت التي يكون فيها ال�صل �صميكا بدرجة كبرية ميكن و�صع قلم 
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يف كل من طريف ال�صق على �صاق اال�صل وعادة ال يحتاج هذا التطعيم اىل ربط 
االقالم يف مكانها ويراعى  لتثبيت  االقالم يكون كافيا  اال�صل على  الن �صغط 

تغطية ال�صطوح املقطوعة جيدا ب�صمع التطعيم. 

ال�صكل 5.10: 

التركيبأبالشق

3 .Side Grafting الرتكيب اجلانيب
ي�صتخدم هذا النوع من الرتكيب مع اال�صول املتو�صطة ال�صمك وميكن اجراوؤه 
خالل ف�صل ال�صكون ابتداء من �صهر يناير ويجهز الطعم بان تربى قواعد االقالم 
بريتني متقابلتني احداهما بطول 3�صم واالخرى بطول 1�صم ويجهز اال�صل بعمل 
�صق جانبي مائل اىل ا�صفل يف �صاق اال�صل ي�صمل القلف واخل�صب ولو�صع الطعم 
على اال�صل يثنى �صاق اال�صل قليال اىل الوراء لفتح ال�صق ثم ير�صق القلم على 
احد جانبي ال�صق بحيث تكون الربية الطويلة جهة الداخل والربية الق�صرية جهة 
اخلارج، وبعد ذلك يربط الرتكيب ربطا حمكما بالرافيا ثم يغطى جيدا ب�صمع 

التطعيم. 
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ال�صكل 5.11: 

التركيبأالجانبي

4 .Bark Grafting الرتكيب القلفي القمي
ي�صتخدم هذا النوع من الرتكيب مع اال�صول ال�صميكة كما يف حالة الرتكيب 
القلف عن  الع�صارة حتى ميكن ف�صل  اثناء �رشيان  الربيع  بال�صق ويجري يف 
اخل�صب ب�صهولة. ولتجهيز الطعم تربى قاعدة القلم بريتني متقابلتني احداهما 
�صم، ولتجهيز   1 واالخرى ق�صرية بطول  ولها كتف  تقريبا  �صم   3 كبرية بطول 
اال�صل يعمل يف قمته حز را�صي بطول 4 �صم ي�صمل القلف فقط ثم يف�صل القلف 
عن اخل�صب على قمة خ�صب اال�صل، وعادة تثبت االقالم يف مكانها على نبات 

اال�صل مب�صامري رفيعة وتغطى ال�صطوح املقطوعة ب�صمع التطعيم. 

• 	 Approach Grafting التطعيم باللصق

ي�صعب  حيث  البناتي  واجلوافة  املاجنو  الكثار  الطريقة  هذه  ت�صتخدم 
اكثارها بالطرق اخل�رشية االخرى، ويف هذه الطريقة تكون نباتات اال�صول يف 
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ق�صارى مو�صوعة على �صقاالت بالقرب من افرع اال�صجار املراد اخذ الطعوم منها 
او مو�صوعة على االر�ص اذا كانت افرع اال�صجار قريبة من �صطح االر�ص ويراعى 
ان يكون كل من �صاقي اال�صل والطعم مت�صاويني يف ال�صمك وعادة يجري هذا 
النوع من الرتكيب يف اثناء ف�صل النمو يف �صهري ابريل ومايو ولتجهيز الطعم 
يعمل ك�صط يف منطقة خالية من العقد وي�صمل القلف وجزء من اخل�صب على احد 
جانبي الفرع املراد ا�صتعماله كطعم وبطول 10 �صم تقريبا ويف اال�صل يعمل 
ك�صط مماثل يف �صاقه املنزرع يف ق�رشية بعد ذلك يطبق ال�صطحان املك�صوطان 
حدوث  من  التاكد  وبعد  بالرافيا  حمكما  ربطا  ويربطا  متاما  بع�صهما  على 
االلتحام بني فرعي اال�صل والطعم يقطع �صاق اال�صل فوق منطقة االلتحام ن�صف 
وذلك  اي�صا  قطع  ن�صف  االلتحام  منطقة  الطعم حتت  �صاق  يقطع  وكذلك  قطع 
لدفع الع�صارة على املرور يف منطقة االلتحام حتى يعتمد املجموع اخل�رشي 
للطعم على جذور اال�صل يف ح�صوله على املاء والعنا�رش الغذائية املختلفة، 
وكذلك يعتمد جذر اال�صل على املجموع اخل�رشي للطعم يف احل�صول على الغذاء 
بع�صهما  عن  النباتان  فينف�صل  القطع  يكمل  ثالثة  او  ا�صبوعني  وبعد  املجهز 
ويتكون نبات جديد من كل من جذور اال�صل املنزرع يف الق�رشية وفرع الطعم 
ثم يو�صع هذا النبات يف ال�صوبة لعدة ا�صابيع ينقل بعدها اىل خطوط امل�صتل. 

ال�صكل 5.12: 

التطعيمأباللصق
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• الرتكيبات العالجية: 	

بها  ي�صاب  التي  الفاكهة  ا�صجار  لعالج  و�صيلة  الرتكيبات  من  النوع  هذا 
جمموعها اجلذري او جذوعها باالمرا�ص واالفات مما يوؤدي يف النهاية اىل �صعف 
اال�صجار وموتها ومتتاز هذه الطرق العالجية بتوفري الوقت واجلهد واملال ايل 
هذه  تعد  وال  امل�صابة  اال�صجار  حمل  لتحل  جديدة  ال�صجار  زراعة  حتتاجها 

الرتكيبات و�صيلة من و�صائل التكاثر اخل�رشي

وي�صمل الرتكيب العالجي ما يلي: 

1 . Bridge Grafting الرتكيب القنطري
كثريا ما يتاآكل قلف اال�صجار نتيجة ال�صابته باالمرا�ص او نتيجة لفعل 
الع�صارة  �رشيان  فان  كبرياً  امل�صاب  او  املتاآكل  ال�صطح  كان  فاذا  ميكانيكي 
النهاية  يف  اال�صجار  وموت  اجلذور  ل�صعف  يوؤدي  مما  يقل  �صوف  ال�صفل 
االن�صجة  تظهر  ان  اىل  امل�صاب  اجلزء  حواف  تك�صط  احلالة  هذه  ولعالج 
ال�صليمة ثم تغطى امل�صاحة املك�صوطة مبادة مطهرة واقية ثم يوؤتي باقالم 
من نف�ص نوع النبات وتربى كل من طرفيها بريتان احداهما طويلة واالخرى 
املنطقة  فوق  احدهما  راأ�صيان  حزان  امل�صاب  اجلذع  يف  ويعمل  ق�صرية 
هذين  جانبي  على  اخل�صب  عن  القلف  يف�صل  ثم  ا�صفلها  واالخر  امل�صابة 
ال�صجرة فوق وحتت  القلم بني قلف وخ�صب  احلزين وبعد ذلك يو�صع طريف 
وال�صغرية  للداخل  مواجهة  الكبرية  الربية  تكون  بحيث  امل�صابة  املنطقة 
للخارج وحتت القلف، مع مراعاة ان تكون اطوال االقالم اكرب قليال من طول 

للخارج  االقالم  تتقو�ص  امل�صابة حتى  املنطقة 



171
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

ال�صكل 5.13: 

التركيبأالقنطري

2 . Inarche Grafting الرتكيب الدعامي
قد ت�صاب جذور اال�صجار بافات مما يوؤدي اىل �صعفها وعدم قدرتها على 
�صتالت   3-2 من  تزرع  احلالة  هذه  ولعالج  وجه،  اكمل  على  بوظائفها  القيام 
اخر مقاوم  او نوع  امل�صاب  النبات  نف�ص نوع  ال�صجرة ومن  بالقرب من جذع 
 T للحالة املر�صية ب�رشط ان يكون بينهما توافق يعمل قطع على �صكل حرف
مقلوب يف �صاق ال�صجرة امل�صابة ويف�صل القلف عن اخل�صب عند منطقة القطع 
بعد ذلك تربى اطراف �صيقان ال�صتالت ال�صغرية بريتان احداهما طويلة واالخرى 
ق�صرية وتو�صع اطراف ال�صتالت املرباة بني قلف وخ�صب �صاق ال�صجرة امل�صابة 
بحيث تكون الربية الطويلة للداخل ومالم�صة للخ�صب والق�صرية للخارج حتت 
القلف وتثبت مب�صامري ويجب مراعاة ازالة براعم ال�صتالت ال�صغرية او االفرع 
التي تتكون عليها وبذلك حتل جذور ال�صتالت ال�صغرية او االفرع التي تتكون 
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عليها حمل املجموع اجلذري امل�صاب يف امت�صا�ص املاء والغذاء وتثبيت النبات 
وجتري هذه العملية يف الربيع اثناء �رشيان الع�صارة حتى ميكن ف�صل القلف 

عن اخل�صب ب�صهولة. 

3 .Crown Grafting الرتكيب التاجي
ويتم الرتكيب هنا على تاج النبات )منطقة االت�صال بني اجلذع واجلذور 
والتي يف م�صتوى �صطح الرتبة( ، وي�صتعمل لتنفيذ الرتكيب التاجي طرقا خمتلفة 
من الرتكيب مثل الرتكيب ال�صوطي والل�صاين والرتكيب بال�صق والرتكيب القلفي 
والرتكيب االخدودي وغريها، ويتوقف اختيار الرتكيب املنا�صب تبعا لنوع النبات 

وحجم اال�صل الذي �صيجري عليه الرتكيب. 

ويجري الرتكيب التاجي يف النباتات املت�صاقطة االوراق ابتداء من اواخر 
ال�صتاء وحتى اواخر الربيع، وعموما يف اأي نوع من انواع الرتاكيب امل�صتخدمة 
بف�صل امتام الرتكيب قبل بداية تفتتح الرباعم وجتهز االقالم من افرع �صاكنة 

نا�صجة اخل�صب، وتخزن حتى ميعاد اجراء الرتكيب. 

واذا اأجري الرتكيب فوق �صطح الرتبة فانه ال بد من تغطية منطقة االلتحام 
جيدا ب�صمع التطعيم منعا جلفافها، يف حني اذا كان الرتكيب عند او حتت �صطح 
الرتبة فانه يف هذه احلالة ميكن تغطية منطقة التطعيم واالفالم كلها بالرتبة 
وال يلزم هنا ا�صتخدام �صمع االطعيم ويف جميع احلاالتت ال بد من ربط منطقة 

االلتحام حتى يتم التئام اجلروح. 

4 .Double Working الرتكيب املزدوج
وهنا جند ان النبات الناجت بوا�صطة الرتكيب املزدوج يتكون من ثالثة اجزاء 
خمتلفة وراثيا عن بع�صها وهي اال�صل واال�صل الو�صطى والطعم او القمة ومن ثم 
جند ان هناك منطقتي التحام االوىل بني اال�صل واال�صل الو�صطى والثانية بني 
اال�صل الو�صطى والطعم. وي�صتخدم التطعيم املزدوج لتحقيق عدة اغرا�ص منها 
التغلب على عدم التوافق بني اال�صل والطعم او قد يكون اال�صل الو�صطى مق�رشا 
المرا�ص  او  للربودة  املقاومة  �صفة  اجلذع  يك�صب  قد  او  القمة  لنمو  مقويا  او 
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معينة – ومن امثلة التطعيم املزدوج هو تطعيم �صنف كمرثي بارتلت على ا�صل 
ال�صفرجل با�صتخدام ا�صل و�صطي هو كمرثي هاردي. 

5 . )Topworking topgrafting or tophuolding( الرتكيب القمي
بالب�صتان  النوع لتغيري �صنف غري مرغوب منزرع  عادة ما ي�صتخدم هذا 
الربعمة  او  الرتكيب  انواع  طريق  عن  هنا  التغيري  ويتم  مرغوب  اخر  ب�صنف 
باال�صناف  وتغيريها  النباتات  اقتالع  من  اف�صل  الطريقة  هذه  وتعد  املختلفة 
املطلوبة وذلك النه يف الرتكيب القمي فان النباتات اجلديدة تزهر وتثمر ا�رشع 
باملقارنة بحالة ا�صتبدال النباتات بنباتات اخرى وخا�صة اذا ما اجرى الرتكيب 

على نباتات �صغرية ال�صن �صليمة خالية من االمرا�ص. 

يجري الرتكيب القمي عادة يف الربيع قبل بدء الربيع وقبل بدء ن�صاط النبات 
امل�صتخدمة  الرتكيب  طريقة  على  يتوقف  االمثل  الوقت  كان  وان  النمو  وبداية 
فيف�صل اجراء الرتكيب بال�صق والرتكيب اجلانبي والل�صاين واالخدودي قبل �رشيان 
الع�صارة وانف�صال القلف عن اخل�صب اما الرتكيب القلفي فيف�صل عمله مبجرد 
بدء ن�صاط النبات و�رشيان الع�صارة حتى ي�صهل ف�صل القلف عن اخل�صب، ويف�صل 
احل�صول على كميات كافية من خ�صب الطعم اجليد قبل اجراء الرتكيب وذلك يف 
النباتات املت�صاقطة االوراق، وتخزن هذه الطعوم بالطرق ال�صليمة حتى يحني 
موعد اجراء الرتكيب القمي اما بالن�صبة للنباتات امل�صتدمية اخل�رشة عري�صة 

االوراق فيف�صل اخذ خ�صب الطعوم يف الوقت املنا�صب الجراء الرتكيب. 

وقبل البدء يف اجراء الرتكيب القمي ال بد من االخذ يف االعتبار حتديد عدد 
الرتكيب على  الرتكيب، وعادة ما يجري  التي �صيجري عليها  الرئي�صية  االفرع 
3-5 افرع رئي�صية. اما اذا اريد تطعيم عدد اكرب من االفرع فتختار االفرع بحيث 
الرئي�صي  ال�صجرة ويف اعلى وا�صفل اجلذع  تكون موزعة توزيعا منتظما حول 
لها، مع جتنب اختيار االفرع ال�صعيفة او تلك التي تخرج بزاوية حادة مع جذع 
ال�صجرة تزال جميع االفرع الباقية غري املختارة ولو انه بف�صل ترك فرع او عدد 
من االفرع حتى تكون م�صدرا للغذاء حتى يحني منو الرباعم. كذلك تزال جميع 
االفرع التي تنمو على جذع اال�صل ا�صفل منطقة الرتكيب، والرتكيب القمي يكون 
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اكرث جناحا اذا ما اجرى يف ا�صجار �صغرية ن�صبيا ترتاوح اقطار افرعها بني 
7.5-10 �صنتمرتات وقريبة ن�صبيا من �صطح الرتبة. 

• حدود التطعيم 	

املراد  النباتات  طبيعة  على  التعرف  من  بد  ال  التطعيم  جناح  ل�صمان 
فانه  احلقيقة  ويف  االلتحام  على  النباتات  هذه  قدرة  مدى  ومعرفة  تطعيمها 
لي�صت هناك قاعدة وا�صحة لتحديد مدى هذه القدرة ولكن ميكن القول بانه كلما 
زادت القرابة النباتية كلما كانت هناك فر�صة اكرب لنجاح التطعيم اال ان هذه 

احلقيقة لي�صت مطلقة نظرا لوجود بع�ص ال�صواذ. 

• التطعيم بني افراد الساللة الواحدة: 	

ميكن ا�صتخدام النبات الواحد كا�صل وطعم يف نف�ص الوقت ومبعنى اخر 
فانه ميكن اخذ الطعم وتركيبة على نف�ص النبات او اأي نبات اخر داخل نف�ص 
ال�صاللة ومثال ذلك فانه ميكن اخذ الطعم من �صجرة خوخ �صنف الربتا وتطعيمه 

بنجاح على اأي �صجرة من نف�ص ال�صنف ويف اأي مكان يف العامل 

• التطعيم بني السالالت داخل النوع الواحد: 	

يف كثري من الفواكه ميكن تطعيم �صالالت خمتلفة داخل النوع الواحد مع 
بع�صها البع�ص ب�صهولة تامة اال انه يف بع�ص احلاالت يف�صل تركيب او تطعيم 
�صاللة ما على �صاللة اخرى وهذه ال�صعوبة ترجع اىل ما ي�صمى بعدم التوافق 

in- compatiblity بني كل من اال�صل والطعم. 

• التطعيم بني االنواع املختلفة داخل اجلنس الواحد: 	

ميكن تطعيم نباتات تابعة النواع خمتلفة حتت نف�ص اجلن�ص ب�صهولة اإال 
ان هناك بع�ص احلاالت التي يف�صل فيها التطعيم. حيث لوحظ ان نباتات االنواع 

املختلفة جلن�ص citrus ميكن تطعيمها ب�صهولة وجناح. 

النواع  تابعة  وهي  وغريها  والليمون  اليو�صفي  الربتقال  تطعيم  فيمكن 
احلالة  نف�ص  وجدت  كذلك  النارجن،  وهو  اخر  نوع  يتبع  ا�صل  على  خمتلفة 
اللوز وامل�صم�ص والربقوق  النواة احلجرية حيث ميكن تطعيم  ذات  الفواكه  يف 
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االوروبي والربقوق الياباين وكل منها يتبع نوعا م�صتقال على اخلوخ وهو يتبع 
نوع اخر. ومن ناحية اخرى جند ان هناك انواع اخرى تابعة لنف�ص اجلن�ص ال 
ميكن تطعيمها على بع�صها بنجاح. واملثال على ذلك هو �صعوبة تطعيم اللوز 
االلتحام باال�صل ينجاح  الطعم على  ان مقدرة  العك�ص. كما  او  على امل�صم�ص 
النوع، ف�صنف الربقوق بيوتي ميكن ان  تتفاوت من �صنف اىل اخر حتت نف�ص 
الربقوق �صانتا روزا ال  ان �صنف  اللوز، يف حني جند  ا�صل  يطعم بنجاح على 

ينجح تطعيمه على ا�صل اللوز. 

وقد ينجح التطعيم يف اجتاه ويف�صل يف االجتاه االخر، فعلى �صبيل املثال 
ميكن تطعيم الربقوق �صنف ماريانا على ا�صل اخلوخ، يف حني اذا طعم اخلوح 
احلال  وكذلك  الطعم.  وي�صقط  التطعيم  ينجح  فال  املاريانا  الربقوق  ا�صل  على 
فانه ميكن تطعيم كثري من ا�صناف الربقوق الياباين بنجاح على ا�صل الربقوق 

االوروبي وان كان العك�ص ال ينجح. 

• التطعيم بني االجناس داخل العائلة: 	

غالبا ما تنخف�ص فر�صة جناح التطعيم بني نباتات االجنا�ص التابعة لنف�ص 
العائلة حيث تقل القرابة النباتية فيما بينهما، اإال اأنه يف بع�ص احلاالت اأمكن 
مالحظة جناح التطعيم بني نباتات تابعة الجنا�ص خمتلفة حتت نف�ص العائلة، 
وعلى �صبيل املثال فاإن الربتقال الثالثي االوراق poncirus trifoliata ي�صتخدم 
كاأ�صل لكثري من اأنواع املوالح وهذه تتبع جن�صاً اآخر هو Citrus، كذلك ا�صتخدام 
ال�صفرجل Cydonia oblonga كاأ�صل مق�رش حيث تطعم بع�ص اأ�صناف الكمرثى 
Eri- واأكرث من ذلك ميكن تطعيم الب�صملة ،Pyrus  لليه وهي تتبع جن�ص اآخر
 Eriobotrya وهي م�صتدمية اخل�رشة على اأ�صل ال�صفرجل obortya japonica

japonica Cydonia oblonga وهو من اال�صجار املت�صاقطة االوراق. 

• 	Incompatibility عدم التوافق

على  خمتلفني  نباتني  مقدرة  على   compatibility التوافق  لفظ  يطلق 
االلتحام ببع�صهما وتكوين كيان )نبات( واحد، يف حني يطلق لفظ عدم التوافق 
Incompatibility على تلك النباتات التي لي�صت لديها القدرة على االلتحام 
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ببع�صها وتكوين نبات واحد، ولي�صت هناك حدود فا�صلة بني حالتي التوافق 
اال�صل  بني  النباتية  القرابة  زادت  كلما  انه  القول  ميكن  ولكن  التوافق،  وعدم 
والطعم فان االلتحام بينهما يتم ب�رشعة و�صهولة، وعلى العك�ص من ذلك فان 

التطعيم ال ينجح كلما تباعدت القرابة النباتية بينهما. 

• مظاهر عدم التوافق	

غالبا ما ي�صاحب حالة عدم التوافق بني كل من اال�صل والطعم عدة مظاهر 
هذه  ومن  التطعيم.  ف�صل  على  احلكم  طريقها  عن  ميكن  االلتحام  منطقة  عند 

املظاهر ما يلي: 
مع . 1 اجليد  االلتحام  على  قدرتها  وعدم  الطعوم  من  كبرية  ن�صبة  ف�صل 

اال�صول. 
م�صحوبا . 2 النمو  ف�صل  اواخر  يف  للطعوم  اخل�رشي  املجموع  ا�صفرار 

ب�صقوط االوراق مبكرا 
عام . 3 �صعف  وجود  مع  خلفيا  االفرع  وموت  اخل�رشي  النمو  يف  نق�ص 

لل�صجرة 
موت اال�صجار قبل و�صولها اىل مرحلة البلوغ. . 4
اختالف وا�صح يف كل من معدل منو وقوة اال�صل والطعم. . 5
اثناء . 6 النمو اخل�رشي  ونهاية  بداية  والطعم يف مواعيد  اال�صل  اختالف 

مو�صم النمو 
زيادة �صمك �صاق اال�صل او الطعم اعلى او ا�صفل منطقة االلتحام. . 7
يف حالة اذا ما ك�رش وانف�صل عن اال�صل عند منطقة االلتحام جند ان . 8

�صطح االلتحام يكون نظيفا امل�صا 
• صور عدم التوافق 	

التوافق بني اال�صل والطعم اىل  العامل مو�ص Mosse (1962) عدم  ق�صم 
التوافق  نوعني رئي�صيني هما Localizid incompatibility وفيه جند ان عدم 
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�صعيفة  االلتحام  منطقة  تكون  بالطعم، حيث  اال�صل  ات�صال  منطقة  يكمن يف 
وبالرغم من ا�صتمرار ن�صيج الكامبيوم اال انه يحدث حتطم لالن�صجة التو�صيلية، 
وميكن التغلب على هذه احلالة وذلك بو�صع ا�صل و�صطي بني اال�صل والطعم 
ب�رشط وجود التوافق التام بينه وبني كل من اال�صل والطعم. ومن ا�صهر االمثلة 
ال�صفرجل  ا�صل  Bartlett مبا�رشة على  على ذلك تطعيم كمرثي �صنف بارتلت 
وهو تطعيم ال ينجح، وميكن عالج عدم التوافق هذا بو�صع ا�صل و�صطي بينهما 
هو كمرثي �صنف هاردي حيث يركب قلم من �صنف هاردي على ا�صل الفرجل اوال 
وبعد ان يتم االلتحام بينهما يركب قلم من ال�صنف بارتلت على اال�صل الو�صطي 
هاردي، وبذلك تكون ال�صجرة مكونة من ثالثة اجزاء هي ا�صل ال�صفرجل ثم اال�صل 
الو�صطي )كمرثي هاردي( ثم الطعم )كمرثي بارتلت( . كذلك احلال عند التطعيم 
)كمرثي  و�صطي  ا�صل  و�صع  فيلزم  ال�صفرجل  ا�صل  على  ليكونت  �صنف  كمرثي 
�صنف �صربا( بني كل من اال�صل والطعم وهذا ي�صمى بالرتكيب القلمي املزدوج 
التوافق  عدم  من  الثاين  النوع  اما   ،double working او   double grafting
فهو Translocated incompatibility ويف هذا النوع ال ن�صتطيع التغلب على 
عدم التوافق بني اال�صل والطعم عن طريق ا�صتخدام ا�صل و�صطي كما يف النوع 
العك�ص  او  الطعم  اىل  اال�صل  التاأثريات من  انتقال بع�ص  ال�صابق، وذلك ب�صبب 
من خالل االلتحام مما يعيق انتقال بع�ص التاأثريا ت من اال�صل اىل الطعم او 
العك�ص من خالل االلتحام مما يعيق انتقال املواد الكربوهيدراتية من اعلى اىل 
ا�صفل، مما يوؤدي اىل تراكمها اعلى منطقة االلتحام وهذا يوؤدي بدوره اىل �صعف 
 (Hales early) ال�صجرة ككل. واملثال على ذلك يف حالة تطعيم �صنف اخلوخ
على ا�صل الربقوق Myrobalan B فان منطقة االلتحام تكون �صعيفة ب�صبب 
تراكم كميات كبرية من الن�صا عند قاعدة الطعم )اخلوخ( وحتى عند ا�صتخدام 
الربقوق �صنف  (Brompton)كا�صل و�صطي متوافق مع كل من اال�صل والطعم 
فان مظاهر التوافق بني اال�صل والطعم تظل موجودة مع جتمع كميات كبرية 
عدم  من  النوع  هذا  يو�صح  اخر  مثال  وهناك  الو�صطي  اال�صل  يف  الن�صا  من 
الربقوق  ا�صل  �صنف  (Norpareil)على  اللوز  تطعيم  انه  وجد  فقد  التوافق 
 (Marianna, 2624) حدث حتطم كامل الن�صجة اللحاء على الرغم من ا�صتمرار 
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اوعية اخل�صب بني كل من اال�صل والطعم ومن ناحية اخرى فان تطعيم اللوز 
�صنف texas على نف�ص ا�صل الربقوق يعد ناجحا ودرجة االلتحام جيدة اال انه 
اذا و�صعت قطعة بطول 6 بو�صات من اللوز �صنف Texas كا�صل و�صطي بني كل 
من الطعم )لوز Nonpareil( واال�صل برقوق (Marianna, 2624) فان هذا مل 

يوؤدي اىل التغلب على عدم التوافق بينهما. 

• ميكانيكية حدوث عدم التوافق واسبابه: 	

بالرغم من ان عدم التوافق بني اال�صل والطعم يرجع يف املقام االول اىل 
االختالفات الوراثية بينهما، اال ان ميكانيكية حدوثه غري وا�صحة. ويتم التطعيم 
واحليوية  الف�صيولوجية  النظم  يف  كثريا  او  قليال  تختلف  نباتية  انواع  بني 
قد  النظم  هذه  بني  تفاعالت  كبرية حلدوث  احتماالت  وجود  مع  والت�رشيحية، 
توؤدي اىل جناح او ف�صل التطعيم. وهناك افرتا�صات كثرية قدمت من اجل تف�صري 
حدوث ظاهرة عدم التوافق بني اال�صل والطعم اال ان االدلة او ال�صواهد الالزمة 
او  واحداً  احتماالً  هناك  ان  ويبدو  كافية.  غري  االفرتا�صات  هذه  وتاأييد  لتاأكيد 
ميكانيكية واحدًة حلدوث عدم التوافق بني اال�صل والطعم، والذي ميكن تف�صريه 
ولقد  والطعم  اال�صل  بني  والكيوحيوية  الف�صيولوجية  االختالفات  ا�صا�ص  على 
ع�صدت هذه النظرية بالدرا�صات التي اجريت على عدم التوافق ببع�ص ا�صناف 
الكمرثي )الطعوم( وال�صفرجل )كا�صل( ومن االدلة التجريبية التي توؤيد هذه 

النظرية ما يلي: 
بع�ص . 1 فان  ال�صفرجل  ا�صل  على  الكمرثي  ا�صناف  بع�ص  تطعيم  عند 

مثل   Cynogenic glucoside ال�صيانوجنيك  جمموعة  مثل  اجليليكو�صيدات 
الربونا�صن Prunasin والتي تتواجد طبيعيا يف ان�صجة ال�صفرجل – تنتقل من 
ال�صفرجل اىل ان�صجة حلاء الكمرثي حيث يحدث حتطم وحتلل لهذه اجلليكو�صيدات 
عند منطقة االلتحام والذي يكون من بني نواجته حم�ص الهيدرو�صيانيك. وتتفاوت 

ا�صناف الكمرثي فيما بينها يف مقدرتها على حتلل هذه اجلليكو�صيدات. 
يوؤدي وجود حم�ص الهيدرو�صيانيك اىل �صعف الن�صاط الكامبيومي عند . 2

واخل�صب خا�صة  اللحاء  بان�صجة  ت�صوهات  ذلك  ي�صاحب  كما  االلتحام  منطقة 
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حتطم اللحاء اعلى منطقة االلتحام مبا�رشة وما ي�صاحب ذلك من نق�ص �صديد 
يف انتقال املاء واملواد الغذائية خالل االن�صجة التو�صيلية. 

لذلك . 3 تبعا  فتقل  االلتحام  منطقة  اعلى  اللحاء  ان�صجة  لتحطم  نتيجة 
معدل  زيادة  عنه  ينتج  مما  ال�صفرجل  ا�صل  اىل  ي�صل  الذي  ال�صكر  م�صتويات 
حتلل جليكو�صيدات الربونا�صني Prunasin مما يوؤدي بدوره اىل زيادة حم�ص 

الهيدرو�صيانيك الذي يقتل م�صاحات كبرية من حلاء اال�صل )ال�صفرجل( . 
نتيجة لهذا التفاعل االنزميي وحتلل اجلليكو�صيدات تنتج بع�ص املواد . 4

الكمرثي  ا�صناف  ان�صجة  والتي تنت�رش يف  املاء  للذوبان يف  والقابلة  املثبطة 
فيما  تتفاوت  املختلفة  الكمرثي  ا�صناف  ان  اىل  هنا  اال�صارة  وجتدر  املختلفة 
بينها يف كميات املواد املثبطة واملوجودة بان�صجتها، ورمبا يف�رش هذا توافق 
بع�ص ا�صناف الكمرثي مع ا�صل ال�صفرجل يف حني يوجد عدم التوافق مع البع�ص 

االخر. 
والتي  االلكرتوين  املجهر  با�صتخدام  الت�رشيحية  الدرا�صات  طريق  وعن 
ا�صناف  بع�ص  بني  االلتحام  منطقة  على   Buchoh (1960) بوت�صلوه اجراها 
الكمرثي املتوافقة وبع�ص اال�صناف غري املتوافقة مع ا�صل ال�صفرجل. او�صحت 
املالحظات ان جدر اخلاليا عند منطقة االلتحام – يف حالة التوافق – تظهر 
بها تركيزات مرتفعة من اللجنني، كما يزداد تركيز اللجني عند خط االلتحام 
يف حني جند انه يف حالة عدم التوافق فان جدر اخلاليا املتجاورة من اال�صل 
ان  املالحظات على  وتدل هذه  اللجنني  تركيزات من  اية  بها  والطعم ال يظهر 
تكوين اللجنني يف جدر خاليا كل من اال�صل والطعم يقوي من منطقة االلتحام 

وقد يرجع ف�صل االلتحام بني اال�صل والطعم اىل بع�ص امل�صببات املر�صية. 

• تصحيح عدم التوافق	

اذا امكن مالحظة ظاهرة عدم التوافق بني اال�صل والطعم قبل موت ال�صجرة 
او ك�رش منطقة االلتحام فانه ميكن عالج مثل هذه احلالة واحلفاظ على ال�صجرة، 
طاملا كان التوافق يكمن يف منطقة االلتحام ويتم ذلك باتباع طريقة الرتكيب 
والطعم.  اال�صل  امل�صتخدمة وكل من  االقالم  توافق بني  القنطري ب�رشط وجود 
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الدعامي وذلك با�صتخدام �صتالت من ا�صول متوافقة  ا�صتخدام الرتكيب  وميكن 
مع الطعم وعندما يتم االلتحام ميكن ان حتل هذه ال�صتالت اجلديدة حمل اال�صل 

القدمي وبهذا ت�صبح ال�صجرة مطعومة على ا�صل جديد. 

• 	Scion- stock relationship عالقة االصل بالطعم

قد يوؤدي ادماج جزئني نباتيني )او اكرث يف حالة ا�صتخدام اال�صل الو�صطي( 
التطعيم ميثل احدهما املجموع اخل�رشي يف حني  خمتلفني وراثيا عن طريق 
ميثل اجلزء االخر املجموع اجلذري يوؤدي هذا اىل ظهور �صلوك منو يختلف عن 
طبيعة النمو التي يظهرها اأي من النباتني عندما ينمو كل منهما م�صتقال عن 
االخر ومن اهم تاأثريات التطعيم ظهور بع�ص ال�صفات اجليدة التي يجب احلفاظ 
عليها وكذلك بع�ص ال�صفات غري املرغوبة والتي يجب التخل�ص منها واختالف 

ال�صفات )طبائع النمو( نتيجة لعملية التطعيم رمبا يرجع اىل: 
تاأثريات عدم التوافق . 1
متيز احد جزئي ال�صجرة )الطعم او اال�صل( ب�صفة او جمموعة من ال�صفات . 2

ال توجد يف اجلزء االخر كاملقاومة ملر�ص معني او عدة امرا�ص او ح�رشات او 
النيماتودا او مقاومة ظروف بيئية معينة او ظروف تربة غري منا�صبة 

ال�صفات . 3 بع�ص  تغيري  اىل  توؤدي  والطعم  اال�صل  بني  خا�صة  تفاعالت 
الب�صتانية مثل حجم ال�صجرة وطبيعة منوها وانتاجها وجودة الثمار اىل غري 

ذلك من ال�صفات
ومن ال�صعب ان نف�صل بني تلك اال�صباب الثالثة او التكهن باي منها اكرث 

تاثريا على اللتحام بني اال�صل والطعم حتت ظروف بيئية معينة. 

• االدوات واملواد الالزمة للتطعيم 	

هناك عدة ادوات خا�صة ومواد معينة من ال�رشوري توافرها بامل�صتل المتام 
عمليات التطعيم على الوجه االمثل ومن هذه االدوات واملواد ما يلي: 

1 .grafting knives مطاوي التطعيم
�صالحني  ما حتمل  عادة  املطواة  ان  اال  واالحجام  اال�صكال  متعددة  وهي 
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احدهما معدين ي�صنع من ال�صلب واالخر من النحا�ص او العظم وي�صتخدم لف�صل 
القلف 

2 .Grafting wax مشع التطعيم
ا�صتخدام �صمع التطعيم يحقق غر�صني ا�صا�صيني هما: 

تغطية منطقة التطعيم مما ي�صاعد على املحافظة على رطوبة اال�صطح  -
املجروحة، خا�صة اخلاليا املعر�صة عند هذه اال�صطح، وبقاء مثل هذه اخلاليا 
جروح  اللتئام  الالزم  الكل�ص  النتاج  �رشوريا  امرا  يعد  رطبة  غ�صة  حالة  يف 

منطقة التطعيم. 

وجود غطاء من ال�صمع مينع دخول م�صببات االمرا�ص املختلفة والتي  -
قد توؤدي اىل تعفن اخل�صب. 

له  يكون  ان  فيجب  التطعيم،  �صمع  توافرها يف  عدة �رشوط يجب  وهناك 
القدرة على االلت�صاق با�صطح النباتات وال يزال ب�صقوط االمطار، كما يجب ان 
يكون ال�صمع مرناً غري قابل للتك�رش خالل اجلو البارد كما يجب اال يكون ليناً 
التمدد  القدرة على  �صهل االن�صهار خالل االيام احلارة، كما يجب ان تكون له 
بحيث يواكب الزيادة يف �صمك التطعيم ومتدد منو اال�صل دون تك�رش او ت�صقق. 

وهو على  وي�صتخدم  ال�صاخن  ال�صمع  التطعيم:  �صمع  من  نوعان  وهناك 
درجة االن�صهار او ال�صيولة وال�صمع البارد وي�صتخدم على هيئة عجينة. 

ويرتكب ال�صمع ال�صاخن من: 
جزء قلفونية -

جزء زيت بذر الكتان -

جزء �صمع برافني.  -

ت�صيح القلفونية على النار مع زيت بذرة الكتان وتقلب حتى ي�صبح املزيج 
وي�صخن  التقليب  مع  ال�صائل  الربافني  على  املزيج  هذا  ي�صب  متاماً  متجان�صاً 
املزيج قبل ا�صتعماله يف كل مرة حتى ي�صبح �صائالً ليناً. ويف بع�ص االحوال 
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ي�صاف جزء من م�صحوق الفحم حتى ياخذ اللون اال�صود او الداكن حيث ي�صاعد 
على  ت�صاعد  اجلروح  حول  منا�صبة  حرارة  بدرجة  ال�صمع  احتفاظ  على  ذلك 

التئامها ب�رشعة 

اما ال�صمع البارد فيرتكب من: 
جزء قلفونية -

جزء �صمع ا�صكندراين  -

جزء �صحم  -

وتخلط هذه املواد معا وت�صخن لدرجة الغليان وترتك بعد ذلك لفرتة 15 
دقيقة ثم ترفع وت�صب يف اناء به ماء لتاأخذ �صكل كرة ترفع وتعجن جيدا باليد 
وبقليل من ال�صحم حتى نتخل�ص من املاء العالق بها. ثم حتفظ يف اناء حمكم 

وقبل اال�صتخدام ي�صغط املركب باليد حتى يلني قبل اال�صتعمال

3 . Tying and warpping materials مواد الربط والتغطية
اىل  والل�صاين وغريها  ال�صوطي  الرتكيب  مثل  الرتكيب  حتتاج بع�ص طرق 
بينهما  االلتحام  يتم  معا حتى  والطعم  اال�صل  م�صك  على  يعمل  رباط خا�ص 
وهناك مواد كثرية ت�صتخدم لربط مناطق التطعيم مثل �رشائط املطاط كما ان 
ال�صمع ميكنها االلت�صاق وتغطية مناطق التطعيم، ويف هذه  هناك �رشائط من 
احلالة ال داعي للرباط كما ان هناك اربطة �صاغظة ت�صبه تلك امل�صتخدمة يف 
الرافيا يف  ا�رشطة  ت�صتخدم  وكذلك  معقمة.  لي�صت  انها  غري  اجلراحة  جماالت 
عمليات ربط منطقة التطعيم، اال انه يف كل احلاالت يجب اال تزيد عددد طبقات 

الرباط النها قد ت�صبب حتليق النبات ولذا ال بد من قطعها بعد فرتة معينة 

وظهر حديثا ا�رشطة من البوليثيلني والبويل فينايل كلوريد  (PVC) ت�صتخدم 
يف الربط وهذه اال�رشطة لها القدرة على التمدد مما ي�صمح بتمدد ومنو منطقة 
التطعيم وزيادتها يف القطر. كذلك ا�رشطة البارافيلم Parafilm ا�صتخدمت اي�صا 
بنجاح وهذه اال�رشطة مقاومتة للماء ولها القدرة على التمدد اي�صا وميزة هذه 
اال�رشطة انه بعد االنتهاء من لف منطقة التطعيم ميكن ل�صف ال�رشيط من نهايته 
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بال�صغط باال�صبع فقط على النهاية التي تلت�صق مبا حتتها من لفات ال�رشيط. 

3- التكاثر الدقيق وزراعة االنسجة: 

Micropropagation And Tissue Culture

ن�رش عامل النبات االملاين جوتيب هابريالندت عام 1902 نتائج حماوالته 
التجريبية – والتي مل تكتمل – لزراعة خاليا اوراق العديد من النباتات الزهرية 
اال ان هذه املحاوالت رغم انها مل تكن مثمرة، قد فتحت الطريق امام الكثري من 
االبحاث املتتالية حتى توجت يف النهاية بالنجاح، فقد كان التقدم طفيفا يف 
متطورة  طرق  ا�صتخدمت  1930، حيث  عام  اوائل  االن�صجة حتى  زراعة  جمال 
ادت اىل امكانية زراعة اجلذور املف�صولة لعديد من االنواع النباتية يف بيئات 
معقمة. ويف عام 1938 امكن زراعة ن�صيج الكال�ص Callus املف�صول من اجلزر 
طرق  ا�صتحدثت  كما  امل�صتخدمة  الزراعة  بيئات  هائال يف  تطورا  ذلك  تلى  ثم 
اجزاء نباتية خمتلفة هذا  زراعة  امكن عن طريقها  اكرث تقدما  للزراعة  جديدة 
باال�صافة اىل زراعة ن�صيج الكال�ص لكثري من النباتات ومنذ عام 1960 ازدادت 
ف�صل  امكن  بل  الفردية  اخلاليا  زراعة  امكن  حيث  تقدما  االن�صجة  زراعة  طرق 

وزراعة بروتوبال�صت اخلاليا ذاتها. 

وفيما يلي االنواع املختلفة ملزارع االجزاء النباتية: 

مزارع االع�صاء النباتية Orange Cultures: وهو عبارة عن اع�صاء  -
نباتية امكن ف�صلها من النبات االم وهي ت�صمل كل من قمم االفرخ اخل�رشية قمم 
اجلذور، بادءات االوراق مبادئ االزهار بادءات االجزاء الزهرية غري مكتملة النمو 

وكذلك الثمار غري مكتملة النمو 

مزارع االجنة Embryo Cultures: وفيها تتم زراعة االجنة التي مت  -
ف�صلها �صواء اكانت مكتملة او غري مكتملة النمو 

عن  - عبارة  وهي   :Callus )or tissue( cultures الكال�ص  مزارع 
 (explants) ان�صجة تن�صا من اخلاليا التي ت�صتعيد ن�صاطها لالجزاء املف�صولة
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من االع�صاء النباتية وتنمي ان�صجة الكال�ص )عادة كتلة اخلاليا( على بيئات 
�صلبة. 

وهذه  -  :Suspension cultures ال�صائلة(  )املزارع  اخلاليا  معلق 
تتكون من خاليا مف�صولة وجتمعات �صغرية جدا من اخلاليا والتي تنمي على 

بيئات �صائلة. 

وكما هو احلال يف النباتات الكاملة فان كل من اخلاليا واالن�صجة واالع�صاء 
كالنيرتوجني  املعدنية  العنا�رش  وجود  لنموها  تتطلب  املنزرعة  النباتية 
والزنك  والنحا�ص  واملنجنيز  واملغني�صيوم  واحلديد  والكال�صيوم  والف�صفور 
والبورون واملوليبدينوم والكربيت والبوتا�صيوم والتي ت�صاف عادة اىل بيئات 
الزراعة يف �صورة امالح كما يلزم ا�صافة االك�صجني يف �صورة غاز اما الكربون 
فيلزم ا�صافته يف �صورة ع�صوية )�صكر( ويف هذا تختلف االن�صجة املنزرعة عن 
معظم النباتات الكاملة التي ال ت�صتطيع احل�صول على الكربون الالزم لها من 
خالل عملية التخليق ال�صوئي. كذلك يلزم ا�صافةاالحما�ص االمينية وجمموعة 

من فيتامينات )ب( وهرمونات النمو او لنب جوز الهند. 

• 	 The importance of tissue culture اهمية زراعة االنسجة

ميكن عن طريقها درا�صة بع�ص احلقائق الهامة مثل قدرة اخللية النباتية . 1
على تخليق فرد جديد كامل او ما ي�صمى totipotetiality of cell )احتواء اخللية 

على املعلومات الوراثية الكاملة والالزمة لذلك( 
ميكن عن طريقها معرفة دور ال�صيتوكينني وهو اأحد الهرمونات النباتية . 2

الهامة يف تك�صف االجيال النبايتة اجلديدة. 
تقدم مزارع االن�صجة كو�صيلة لتهجني االنواع النباتية املختلفة )والتي . 3

ي�صعب تهجينها حتت الظروف العادية( وانتاج ا�صناف جديدة. 
ميكن انتاج ا�صول خالية من االمرا�ص خا�صة الفريو�صية منها عن طريق . 4

مزارع االن�صجة. 
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ميكن ا�صتخدام مزارع االن�صجة كو�صيلة لتهجني االنواع النباتية املختلفة . 5
)والتي ي�صعب تهجينها حتت الظروف العادية( وانتاج ا�صناف جديدة. 

تعد م�صادر جديدة للمواد العالجية والنباتية االخرى. . 6
ذات . 7  Haploids الوراثي  الرتكيب  احادية  نباتات  على  احل�صول  ميكن 

االهمية يف جمال الوراثة والتهجني، وذلك عن طريق زراعة املتك. 
جتميد . 8 طريق  عن   Germ plasm الوراثية  الرتاكيب  على  املحافظة 

اأمكن ا�صتعادة ن�صاط خاليا وقمم نامية لكل من  اخلاليا والقمم النامية، فقد 
حرارة  درجات  على  حفظها  بعد  االن�صجة  زراعة  طريق  عن  والقرنفل  اجلزر 

منخف�صة-196ْ م. 
با�صتخدام زراعة االن�صجة ميكن نقل اال�صول الوراثية لنبات اأو جمموعة . 9

من النباتات من مكان اىل اأخر يف �صهولة وي�رش. 
تعد من اجنح الطرق وا�رشعها يف انتاج اعداد �صخمة من النباتات من . 10

جزء نباتي واحد وذلك مقارنة بطرق التكاثر االخرى. 
وفيما يلي و�صف خمت�رش النواع مزارع االن�صجة املختلفة: 

1 . Organs and embryos االعضاء النباتية واالجنة

اهم ما مييز زراعة االع�صاء النباتية املختلفة وكذلك االجنة هو احتفاظها 
وهي  لها  يحدث  الذي  النمط  بنف�ص  النمو  يف  وا�صتمرارها  النباتية  ب�صفاتها 
الكل�ص  ما زالت مت�صلة بالنبات االم. وهي يف هذا تختلف عن كل من مزارع 
ومعلق اخلاليا اللذين تختفي فيهما اخل�صائ�ص املميزة و�صلوك النمو والتطور 
الذي يحدث لهما يف النبات االم. وتهيئ االع�صاء النباتية وكذلك االجنة فر�صة 
حقيقية لدرا�صة خ�صائ�ص وظائف ع�صوا ما منها وهو معزول عن النبات االم، 
كما ميكن اي�صا درا�صة مدى اعتماد الع�صو النباتي يف منوه على منظمات النمو 

او عوامل النمو االخرى. 

أ .	 Roots اجلذور
لقد كان للجذور املف�صولة دورا هاما يف تاريخ زراعة االن�صجة، ولقد جنح 
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وايت White يف عام 1934 من زراعة جذورا مف�صولة لنبات الطماطم لفرتة 
زمنية وذلك يف بيئة �صائلة حتتوي على امالح معدنية و�صكروز وم�صتخل�ص 

اخلمرية وتتلخ�ص طريقة White يف النقاط التالية: 

توؤخذ بذور الطماطم وتعقم اغلفتها جيدا، ثم تنبت يف جو معقم. تف�صل 
قمة اجلذير بطول 10ملم ثم تنقل اىل دورق يحتوي على بيئة مغذية. ينمو هذا 
اجلزء مبعدل يومي مقداره 10 ملم تقريبا، تظهر اجلذور اجلانبية على هذا اجلزء 
بعد اربعة ايام، بعد �صبعة ايام توؤخذ اجلذور اجلانبية ال�صتخدامها يف زراعة 
بنف�ص  اجلديدة  اجلذور  هذه  وتنمو  بيئة جديدة  اىل  قممها  تنقل  جديدة حيث 
معدل منو القمة اجلذرية اال�صلية وتخرج عليها جذور جانبية، وبعد �صبعة ايام 
توؤخذ هذه القمم ويكرر ما �صبق وهكذا. وحتتاج بيئات النمو امل�صتخدمة هنا 
الإ�صافة م�صتخل�ص اخلمرية، او قد ي�صتعا�ص عنها با�صافة ثالث جمموعات من 
فيتامني (B) وهي الثيامني والبرييدوك�صن وحم�ص النيكوتينيك وكذلك ا�صافة 

احلم�ص االميني جالي�صني. 

االوراق Leaves	.أ
ميكن ف�صل الورقة وتعقيمها جيدا ثم و�صعها يف بيئة اجار وتظل الورقة 
النمو  على  االوراق  مقدرة  الن  ونظرا  طويلة،  لفرتة  بن�صارتها  حمتفظة  هكذا 
او جزء منها يتوقف على مرحلة  الورقة  زراعة  النمو عند  حمدودة فان كمية 
الن�صج التي تف�صل فيها الورقة من النبات االم فاالوراق ال�صغرية ذات مقدرة 
�صو�صيك�ص و�صتيفي�ص  الكبرية ولقد متكن كل من  االوراق  النمو من  اعلى على 
 Sus- sex & Steeves (1953) من ف�صل وتنمية بادءات االوراق من الرباعم 
البادءات  العر�صية لنبات (Osmanda Cinnamomea L) ولقد جنحت هذه 

الورقية يف النمو طبيعيا على بيئة حتتوي على امالح معدنية و�صكروز 

قمم االفرخ اخلضرية Shoot Tips 	.أ
امكن تعقيم قمم افرخ كثري من النباتات وتنميتها على بيئة مغذية ب�صيطة 
�صبيل  نباتات كاملة جديدة، فعلى  تك�صف  يتم  ثم  وافرخا ومن  فتكون جذورا 
املثال وجد لو Loo يف 1945 انه ميكن ف�صل وزراعة القمم اخل�رشية )بطول 
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5 مم( لنبات اال�صربج�ص Asparagus officinalis وزراعتها على بيئة حتتوي 
على امالح غري ع�صوية و�صكروز برتكيز 3%. ولقد لوحظ ان معدل النمو يتح�صن 
هاما  موؤ�رشا  اعطت  ذاتها  حد  يف  البيئة  وهذه  لل�صوء  املزرع  عر�صت  ما  اذا 

المكانية النمو. 

الثمار  4. عقد 
العقد:  1.4 مفهوم 

الزهرة  حياة  يف  جديدة  مرحلة  تبداأ  االخ�صاب  عملية  حدوث  بانتهاء 
املخ�صبة ت�صمى مرحلة عقد الثمار، بعدها تبداأ البذرة والثمرة بالنمو ويجب 
الرتكيز هنا على البذرة االخذة بالتكوين والنمو وان�صجة الثمرة يعتربان امل�صدر 
Gipb- مثل اجلربيلينات Plant hor – mones  للرئي�صي للهرمونات النباتية

ولهذه  –Cytokinins وغريها.  وال�صيتوكينينات   Auxin واالك�صني   berelllins
الثمار وا�صتمرارية منوها وبخا�صة  الهرمونات دور كبري يف امتام عملية عقد 
ان وجودها يعمل على جذب املواد الغذائية من االوراق القريبة للثمرة حديثة 
التكوين، مناف�صة بذلك النمو اخل�رشي وبالتايل فان الهرمونات النباتية تعمل 
بطريقة غري مبا�رشة على تغذية الثمرة وتطورها ومنوها اال ان تكوين البذور 
الثمار  كل  ان  يعني  ال  النباتية  الهرمونات  تكوين  ا�صتمرارية  او  الثمار،  داخل 
التي عقدت مبدئيا �صتبقى على ال�صجرة حلني قطفها، اذ ان عدداً ال باأ�ص به من 
 First drop الثمار حديثة العقد والتكوين ي�صقط ويعرف ذلك بال�صقوط االول
وعادة ما يحدث هذا للثمريات حديثة التكوين وخالل اول اربعة ا�صابيع من بدء 
امتام عملية االخ�صاب حيث يتم اجها�ص اجلنني من ناحية اخرى قد ي�صتمر 
�صقوط الثمريات لفرتة اخرى وملدة اربعة ا�صابيع بعد ال�صقوط االول مما يوؤدي 
اىل تناق�ص عدد الثمار. ويعد هذا ال�صقوط طبيعيا ويطلق عليه ت�صاقط حزيران 
June drop، ويحدث يف اغلب ا�صجار الفاكهة مت�صاقطة االوراق نتيجة لتناف�ص 
 Embryos الثمار حديثة التكوين مع بع�صها بع�صا على الغذاء او موت االجنة
)يف البذور حديثة التكوين( وبالتايل غياب امل�صدر الهرموين. ومع ذلك تبقى 
ن�صبة ال باأ�ص بها من الثمار تكفي للح�صول على انتاج ثمري بكميات جتارية 
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لكثري من انواع الفاكهة بعد ت�صاقط حزيران ينخف�ص معدل �صقوط الثمار كثريا 
ان  اىل  النمو  يف  والثمار  البذور  وت�صتمر  ال�صجرة  على  عددها  تقريبا  ويثبت 
تقرتب من مرحلة الن�صج Maturity Stage متهيدا لقطفها، حيث تبداأ مرحلة 

 .Preharvest drop ثالثة من ال�صقوط ت�صمى ت�صاقط ما قبل احل�صاد

ر�ص  ان  العلماء  اثبت  الثمار  عقد  النباتية يف  الهرمونات  اهمية  والإظهار 
ا�صجار الربقوق االيطايل Italian prune عندما ت�صل الثمار ن�صف مرحلة منوها 
 20 اىل   10 من  وبرتكيز   ،5-2.4 Tp Synthetic auxin ال�صناعي  باالك�صني 
جزء باملليون بعد ا�صبوعني من ت�صلب نواة الثمرة احلجرية  (bit) مينع �صقوط 
املاجنو  ا�صجار  ر�ص  ان  العلماء  اثبت  اخرى  ناحية  من  وين�صط منوها.  الثمار 
والتفاح مبحلول من اجلربيلني وال�صيتوكايني قد رفع من ن�صبة العقد. ا�صافة 
اىل ذلك ثبت ان للهرمونات النباتية االخرى مثل االثيلني Ethylene وحام�ص 

االب�صاي�صيك Abscisic acid دورا يف عقد الثمار. 

 Seeded Fruits )الثمار وتكوين البذور )ثـمـار بذرية 2.4 عقد 

توؤثر الهرمونات املتكونة يف البذرة على عقد الثمرة ومنوها حتى مرحلة 
الن�صج ويالحظ ان كثريا من انواع ا�صجار الفاكهة – كما يف حالة الفاكهة ذات 
ال   – والدراق  والربقوق  والكرز  امل�صم�ص  مثل   Stone Fruits احلجرية  النواة 
تعقد ثمارها، وال ت�صل مرحلة دون حدوث االخ�صاب والذي يتبعه تطور كامل 
البع�ص  التكوين ونا�صجة، وجند يف  للجنني ينتهي بتكوين بذرة حية كاملة 
االخر – كما يف التفاحيات Pome Fruits - انه ميكن للثمار ان تعقد بعدد 
قليل من البذور او بدون بذور، ولكن ال ت�صل الثمار يف هذه احلالة اىل حجم 
الثمار البذرية. ولهذا ينبغي مالحظة ان بقاء البذور حية داخل ثمار العديد من 
الثمار يف  هذه  ال�صتمرار  ا�صا�صيا  �رشطا  يعترب  اثناء منوها  الفاكهة يف  انواع 
النمو. والظهار العالقة الوطيدة يف الثمار البذرية بني منو الثمرة – باجزائها 
 Mesocarp الثمرة  لب  او  وحلم   Exocarp اخلارجية  الثمرة  )ق�رشة  الثالثة 
وجزء الثمرة الداخلي ال�صلب Endocarp او ما ي�صمى بالنواة Pit حيث يطلق 
على االجزاء الثالثة جدار املبي�ص Pericarp– ومنو البذرة والذي يبني التغري 
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IAA مقدارا بامليكروغرام/ غرام مادة جافة من وزن بذرة  يف تركيز االك�صني 
 ، )Halehaven الدراق �صنف هال هافن

 Seedless )الثمار بدون تكوين بذور )ثـمـار ال بذرية عقد   3.4
Parthenocarpy وعقد الثمار بكريا fruit

نود ان نبني مفهومي عقد الثمار من غري تكوين بذور، اأو ما ي�صمى بالثمار 
اذ كثري ما يتم اخللط بينهما وقد يبدو للوهلة  الثمار بكريا.  الالبذرية، وعقد 

االوىل انه ال يوجد بينهما اأي فرق وابداأ االن بتو�صيح هذين املفهومني. 

 Fruit growth الثمار  4.4 منو 

1.4.4 مفهوم منو الثمار: 

 بعد امتام عمليتي التلقيح واالخ�صاب والعقد املبدئي يكون حجم الثمرة 
عادة �صغريا جدا وتكون الثمرة عر�صة لكثري من العوامل التي توؤثر يف معدل 
منوها وحجمها النهائي وميكن التعرف عن كثب على منو الثمرة بعد عقدها 

مبا�رشة عن طريق: 

متابعة قيا�ص الزيادة يف حجم الثمرة وهي مت�صلة بال�صجرة االم وذلك . 1
بتحديد قطر الثمرة، وعلى فرتات زمنية وحلني و�صولها مرحلة الن�صج. 

وزنها . 2 او  اجلاف  وزنها  معرفة  او  حجمها  وقيا�ص  الثمار  بع�ص  قطف 
الطازج وهذا يتطلب قطف بع�ص الثمار وعلى فرتات زمنية ملتابعة الزيادة يف 
حجمها ووزنها. ويعزى منو الثمرة وزيادة حجمها يف مراحله االوىل اىل زيادة 
عدد خاليا الثمرة بوا�صطة االنق�صام اخللوي Cellular division، وا�صتطالة تلك 
يف  اخلاليا  بني  فيما  الهوائية  الفراغات  وت�صهم   Cell Enlargment اخلاليا 
زيادة حجم الثمرة يف املراحل املتاأخرة من عمر الثمرة، Intercellular، وتكون 
هذه الفراغات الهوائية معدومة او �صغرية جدا يف اثناء تفتح االزهار واملرحلة 

االوىل من عمر الثمرة اال انها تزداد ات�صاعا بتقدم الثمرة يف العمر. 
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وتختلف املدة الزمنية التي تبقى فيها خاليا الثمرة قادرة على االنق�صام 
 (Rubus) وروب�ص (Ribes)  باختالف االنواع، فمثال يف حالة جن�ص ثمار رايب�ص
الكامل لالزهار،  التفتح  انق�صام اخلاليا مع  يتوقف   – التوتية  الثمار  وهي من 
بينما يف حالة ثمار الكرز ي�صتمر االنق�صام اخللوي مدة ا�صبوعني تقريبا بعد 
تفتح االزهار، واربعة ا�صابيع يف الربقوق والدراق، واربعة اىل خم�صة ا�صابيع 
يف التفاح، و�صبعة اىل ت�صعة ا�صابيع يف الكمرثي، كما ان هناك حاالت ي�صتمر 
فيها انق�صام خاليا الثمرة حلني و�صولها مرحلة الن�صج كما هو احلال يف ثمار 

االفوكادو والفراولة. 

اما ا�صتطالة خاليا الثمرة تبداأ يف اثناء عملية االنق�صام اخللوي، وت�صتمر 
مرحلة  الثمار  و�صول  من  تقرب  ولفرتة  عالية،  ومبعدالت  بعدها،  اال�صتطالة 
 (Vacuole) الن�صج والعامل الرئي�ص يف ا�صتطالة اخللية هو الفجوة الع�صارية
ا�صتمرار  مع  احلجم  وتزداد يف  الفجوة �صغرية جدا  تلك  تكون  بداخلها، حيث 
اخللية باال�صتطالة، لتحتل يف النهاية غالبية حجم اخللية، وهنا ت�صل اخللية 
اكرب ا�صتطالة لها ويرجع �صبب زيادة حجم الفجوة الع�صارية اىل توارد املاء 
وبع�ص املواد االخرى اليها من اخللية من خالل غ�صاء الفجوة لتكون ما ي�صمى 
بالع�صري اخللوي Cellular sap الذي يحتوي ال�صكريات واالحما�ص الع�صوية. 
 Exocarp كما يوجد يف الفجوات الع�صارية خلاليا الثمرة القريبة من ق�رشتها
مثل:  املعروفة  الوانها  الثمار  تك�صب  والتي  والزرقاء  احلمراء  ال�صبغات  بع�ص 

�صبغة االنثو�صيانني  (Anthocyanin) احلمراء. 

ويتاأثر حجم الثمرة وعدد خالياها بعدد من العوامل ولهذه العوامل اهمية 
اقت�صادية النها تقرر حجم الثمرة النهائي عندما يحني موعد قطافها ا�صافة اىل 
تاأثريها يف �صلوك الثمرة يف اثناء فرتة التخزين. فلقد اثبت العلماء ان الثمار 
الكبرية حتوي عددا اكرب من اخلاليا مقارنة بالثمار اال�صغر حجما والتي توؤخذ 
من ال�صجرة نف�صها، ا�صافة اىل انه لي�ص بال�رشورة ان تكون خاليا الثمار الكبرية 
اكرب حجما من الثمار اال�صغر حجما واملاخوذة من ا�صجار حملها غزير. وتختلف 
هذه احلقائق باختالف املنطقة والظروف املناخية ال�صائدة يف اثناء منو الثمرة 
حتى يف ثمار ال�صنف الواحد. مثال كثافة الثمرة الناجتة عادة عن االختالفات 
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يف الفراغات البينية )بني اخلاليا( كانت اعظم بكثري يف الثمار ال�صغرية عنها 
ا�صافة اىل ذلك هنالك عدة عوامل  الكبرية يف منطقتني خمتلفتني.  الثمار  يف 

تلعب دورا رئي�صيا يف حجم الثمرة النهائي مثل: الت�صميد وخف الثمار. 

 Frit Shape 2.4.4 شكل الثمرة

يعترب �صكل الثمرة النهائي مهما من وجهة نظر اقت�صادية بحتة كما انه 
النمو، فبينما يف�صل  الثمرة خالل مو�صم  العوامل يف منو  تاثري بع�ص  يعك�ص 
امل�صتهلك ثمار التفاح املطاولة ل�صنفي ديلي�ص�ص Delicious وجولدن ديلي�ص�ص 
Golden Delicious يف�صل نف�ص امل�صتهلك الثمرة املن�صغطة ل�صنفي التفاح 
جوناثان Jonathan وماكنتو�ص Mc- intosh واف�صل طريقة للتعبري عن كل 
الثمرة هو ن�صبة طولها اىل قطرها ratio Diameter/ Length، اذ كلما زادت 
هذه الن�صبة، فان ذلك يعني ثمارا مطاولة، والعك�ص �صحيح، فعندما تكون هذه 

الن�صبة قليلة ت�صبح الثمرة من�صغطة. 

عندما تبداأ الثمرة بالنمو تكون ن�صبة طولها اىل قطرها كبرية، مبعنى ان 
الثمرة تكون مطاولة، ومع ا�صتمرار الثمرة بامنو وتقدمها نحو مرحلة الن�صج، 
تبداأ هذه الن�صبة بالنق�صان التدريجي اىل ان تثبت قبل قطف الثمار. وهناك عدد 
من العوامل توؤثر يف �صكل الثمرة، بع�صها بيئي له عالقة باملناخ والبع�ص االخر 
الحد  �رشرا  التي حتدث  العمليات  او  املختلفة  الزراعية  بالعمليات  عالقة  له 

اجزاء الزهرة وهذه العوامل هي: 

أ العوامل املناخية: 	.
الدافىء  - والنهار  ال�صافية،  ال�صماء  ذات  املناطق  يف  تنمو  التي  الثمار 

والليايل الباردة تكون اكرث ا�صتطالة من التي تنمو يف املناطق ذات االيام احلارة 
والليايل الدافئة 

ارتفاع  - اول (16)يوما من منوها فان  الثمرة يتحدد يف  نظرا الن �صكل 
درجات احلرارة يف تلك الفرتة يعمل على �صغر ن�صبة طولها اىل قطرها 
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ثمار اجلهة اجلنوبية ل�صجرة الفاكهة اكرب حجما واقل ا�صتطالة من الثمار  -
التي تنمو يف اجلهة املقابلة 

العمليات الزراعية املختلفة تعمل على زيادة ن�صبة طول الثمرة اىل قطرها 	.أ
مثل: 
خف الثمار اجلائر.  -

-  GA5 اجلربيلينات  مثل  احليوية  النباتات  مبنظمات  اال�صجار  ر�ص 
وبخا�صة GA4 GA7 - وال�صايتوكاينني. وعلى نطاق جتاري يتم ر�ص ا�صجار 
التفاح مبادة الربومالني Promalin للح�صول على ثمار طولها اكرب من قطرها 

تكرار عدد مرات خف الثمار  -

خف الثمار املبكر.  -

عوامل اخرى مثل: 	.أ
تلف كاأ�ص الثمرة ب�صبب كيمياوي او فيزيائي يعمل على نق�صان ن�صبة  -

طول الثمرة اىل قطرها 

اال�صول املعظمة Invigorating rootstocks تنتج ثمارا اكرث ا�صتطالة  -
 . Dwarfing rootstocks مقارنة باال�صول املق�رشة او املقزمة

 Fruit Density 3.4.4 كثافة الثمرة

)ن�صبة  لها   Specific gravity النوعية  بالكثافة  الثمرة  كثافة  عن  يعرب 
الوزن/ احلجم( وتختلف هذه الكثافة باختالف انواع ثمار الفاكهة ومراحل منو 
الثمرة يف ال�صنف الواحد واجزاء الثمرة الواحدة خالل ف�صل النمو. على �صبيل 
املثال يكون مركز الثمرة Core يف التفاح اكرب كثافة عن باقي اجزاء الثمرة، 
بينما يالحظ ان مركز ثمرة الكمرثي اكرب كثافة منه يف حالة التفاح. اما يف 
حالة ثمار الدراق فيالحظ اختالف الكثافة النوعية. لها يف اجزاء الثمرة والبذرة 
ونظرا  وبذرتها.  ال�صلبة  ونواتها  الثمرة،  حلم  ي�صمل  والذي  النمو،  ف�صل  خالل 
لثبات ن�صبة املاء واملواد ال�صكرية يف الثمرة خالل مراحل منوها، فان التغري 
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الهوائية بني خالياها  الفراغات  ات�صاع  اىل  ا�صا�صا  النوعية يرجع  يف كثافتها 
وات�صاع فراغ الثمرة احلجري (Carpellar)، اذ كلما تناف�صت الكثافة النوعية 

للثمرة ات�صعت الفراغات الهوائية 

 Fruit growth patterns 4.4.4 امناط منو الثمرة

العالقة بني  للثمار متثل  الثمرة تكوين منحنيات منو  باأمناط منو  يق�صد 
يختلفان  �صكلني  املنحنيات  هذه  وتاأخذ  والزمن.  الثمرة  حجم  يف  الزيادة 

باختالف انواع الفاكهة وهما ال�صيجمويدي املفرد، وال�صيجمويدي املزدوج. 

أ .	 S النمط السيجمويدي املفرد او منحنى النمو شكل
 Single Sigmoid or S- shaped growth curve

يتكون هذا املنحنى من ثالثة اجزاء يعرب فيها اجلزء االول عن بطء يف معدل 
منو الثمرة والبذرة، وبخا�صة يف االيام االوىل، والتي تعقب العقد، ويختلف طول 
هذه الفرتة باختالف نوع الفاكهة بعدها تاأتي املرحلة الثانية من النمو، حيث 
يالحظ ان هناك ت�صارعا ملحوظا يف معدل منو الثمرة والبذرة، ثم تاأتي املرحلة 

الثالثة والنهائية حيث يتناق�ص معدل منو الثمرة. 

ال�صكل 5.14: 

النمطأالسيجمويديأالمفرد
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النمط السيجمويدي املزدوج Double sigmoid growth curve 	.أ
تقربا  اذ يثبت  املفرد،  ال�صيجمويدي  ال�صكل  النمط يتكرر حدوث  ويف هذا 
معدل الزياة يف حجم الثمرة خالل منت�صف فرتة منو الثمرة ويرجع ال�صبب يف 
 Endocarp or ثبات احلجم اىل ت�صلب الثمرة الداخلي، والذي ي�صمى بالنواة
pit، واىل ا�صتمرارية البذور يف النمو وهذا النوع من النمو �صائع احلدوث يف ثمار 
الدراق والربقوق والكرز وامل�صم�ص والزيتون  النواة احلجرية مثل  الفاكهة ذات 
الثمرة  خاليا  فيها  اخرى  مرحلة  تاأتي  هذه  الثبات  فرتة  بعد  والتني  والعنب 

باال�صتطالة ال�رشيعة. 

ال�صكل 5.15: 

مراحلأنموأثمرةأالنخيل

الثمار:  5. خف 

1.5 مفهوم خف الثمار

يق�صد بخف الثمار العمل على حتديد عدد الثمار التي حتملها ال�صجرة يف 
مو�صم ما، وهذا التحديد يتم لتحقيق اغرا�ص معينة �صيتم ذكرها فيما بعد، ويتم 
الثمار يجب  الرئي�صي من خف  الغر�ص  الطرق ولتحقيق  الثمار بعدد من  خف 

مراعاة املرحلة التي ميار�ص فيها للح�صول على اف�صل النتائج. 
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الثمار:  2.5 اغراض خف 

للخف اغرا�ص معينة يتوقف حتقيقها على مدى جناح هذه العملية علما 
بان بع�ص انواع الفاكهة ال حتتاج اىل خف كما هو احلال يف ثمار الكرز بنوعيه 
والبندق واحلم�صيات  والف�صتق احللبي  واللوز واجلوز  او احلام�ص  احللو واملر 

واالفوكادو والفراولة وت�صمل اغرا�ص اخلف حتقيق التايل: 

والربقوق . 1 وامل�صم�ص  الدراق  ا�صجار  تعقد  ما  كثريا  الثمرة:  حجم  زيادة 
والتفاح والكمرثي والزيتون وتعطي عددا كبريا من الثمار بحيث ال ت�صتطيع معه 

هذه الثمار و�صول احلجم املقبول جتاريا وامنا تبقى �صغرية. 
احملافظة على فروع الشجرة الرئيسة من الكسر. نظرا لزيادة عدد ثمار . 2

ال�صجرة الواحدة ت�صبح معه فروعا عر�صة للك�رش ب�صبب زيادة وزن الثمار عليها. 
احملافظة على خمزون الشجرة من املواد الغذائية . 3

ا�صتنفاذ  على  يعمل  املوا�صم  احد  يف  الواحدة  ال�صجرة  ثمار  عدد  زيادة 
مواردها الغذائية، والذي قد يكون كبريا لدرجة ان ال�صجرة الواحدة ال ت�صتطيع 
ان تكون براعم زهرية ملح�صول املو�صم التايل، مما يجرب ال�صجرة الدخول يف 
حالة تعرف بتبادل احلمل Alternate bearing )حمل اال�صجار الغزير يف �صنة 

يتبعه ال حمل او حمل خفيف يف ال�صنة التالية( . 

منع تدهور االشجار وموتها. . 4
ان ا�صتمرارية حمل ال�صجرة حمال غزيرا �صنة بعد اخرى دون حدوث ظاهرة 
تبادل احلمل ي�صعف ال�صجرة ويعمل على ا�صتنفاذ موادها الغذائية )املخزونة( 

مما يوؤدي اىل موتها كما هو احلال يف بع�ص ا�صناف العنب. 

حتسني صفات الثمار . 5
حيث  املتبقية  الثمار  ولون  وطعم  على حت�صني حجم  الثمار  خف  يعمل 

ي�صلها كميات اكرب من املواد الغذائية عما لو تركت كل الثمار على ال�صجرة. 
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تنشيط التميز الزهري Flower initation خف الثمار يف �صنة احلمل . 6
الغزير يوؤدي اىل تن�صيط التميز الزهري يف براعم الت�صكالت )الدوابر( الثمرية 
 (Frutiting spurs)والطرود ال�صنوية اذ عن طريق اخلف يتم التخل�ص من عدد 

من االجنة التي تنتج موادا مثبطة للتميز الزهري. 
الثمار ومواعيد اخلف  3.5 مراحل خف 

 Stages and dates of Fruit thinning

حتى يتحقق الغر�ص الرئي�ص من خف الثمار اال وهو احل�صول على ثمار 
كبرية احلجم ن�صبيا مقارنة بثمار اال�صجار التي مل يتم خفها، فانه يراعى ان 
يبداأ اخلف مبكرا بقدر االمكان وعلى الرغم من ان اخلف املتاأخر لي�ص بفاعلية 
اخلف املبكر من حيث زيادة حجم الثمار وحت�صني �صفاتها اال انه اف�صل بكثري 

من عدم اجراء اخلف. 

وللخف مراحل ومواعيد كثرية، ابكرها ما يبداأ يف اثناء فرتة التميز الزهري 
يف ال�صيف ال�صابق لتفتح الرباعم الزهرية يف ا�صجار الفاكهة مت�صاقطة االوراق 
واكرثها تاأخرا ما يتم بعد عقد الثمار بفرتة طويلة وما بني هاتني املرحلتني 

مراحل كثرية يتم فيها اجراء خف الثمار. 

وميكن تلخي�ص املراحل واملواعيد على النحو التايل: 
يعترب اخلف يف هذه املرحلة من املواعيد املبكرة جدا، وميكن ان يعود . 1

بفائدة على ا�صجار الفاكهة وبخا�صة تلك التي تكون اعدادا كبرية من الرباعم 
الزهرية والتي تق�رش فيها الفرتة ما بني االزهار وعقد الثمار وو�صولها مرحلة 
الن�صج كما هو احلال يف بع�ص ا�صناف الدراق املبكر اإال ان هذه الطريقة ال تزال 

قيد البحث والدرا�صة وغري �صائعة اال�صتعمال لدى ا�صحاب ب�صاتني الفاكهة. 
ان اال�صا�ص العلمي للخف يف مرحلة التميز الزهري مبني على ر�ص اال�صجار 
يف هذه املرحلة باأحد مثبطات التميز الزهري مثل: الر�ص مرة واحدة او مرتني 
جزءا   250-25 بني  ترتاوح  وبرتاكيز   Gibberellic- acid اجلربيليك  بحام�ص 

باملليون. 
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2 . Pruning موعد التقليم

Head- با�صلوبني: تق�صري الطرود Winter pruning  تتم التقليم ال�صتوي
 . Thinning out وخف الطرود ing black

يعمل التقليم على خف الثمار اما بطريقة مبا�رشة وذلك بازالة كمية من 
اخل�صب املثمر ويتوقف مقدار اخلف على �صدة التقليم Pruning Severtity. او 
بطريقة غري مبا�رشة اذ ت�صتفيد الثمار املتبقية من املواد الغذائية امل�صنعة يف 

ال�صجرة ليزاد حجمها مثلما يزداد معه منو اجلذور والطرود املختلفة. 

مرحلة االزهار. . 3

ا�صحاب  ال�صائع وامل�صتخدم عمليا من قبل  املوعد  االزهار  تعترب مرحلة 
ب�صاتني الفاكهة الجراء عملية خف الثمار ولهذه املرحلة مواعيد عديدة يتوقف 

اختيار احدها على نوع الفاكهة امل�صتخدمة. وهذه املراحل هي: 

4 . Full – bloom مرحلة التفتح الكامل

اأي عندما ت�صبح اغلب ازهار ال�صجرة متفتحة، حيث يتم حتديد موعد اخلف 
باحد املواعيد التالية: 

اخلف عندما يكون 50% من االزهار متفتحة.  -

اخلف عندما يكون 80% من االزهار متفتحة.  -

مرحلة ما بعد العقد أي عقد الثمار post- full bloom اأي عندما يتم التلقيح . 5
واالخ�صاب وتعقد اغلب الثمار حيث يتم حتديد موعد اخلف باحد امل�صطلحات 

التالية: 
10 ايام بعد التلقيح -

16 يوما بعد العقد.  -

الثمار  4.5 طرائق خف 

من الوا�صح ان خف الثمار يجري على اال�صجار ذات احلمل الغزير ولكن ال 
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بد ان ن�صاأل اأنف�صنا: ما عدد الثمار الواجب ف�صلها عن ال�صجرة؟ 

االجابة عن هذا ال�صوؤال لي�صت �صهلة مبعنى انه ي�صعب اعطاء ارقاماً حمدودة 
 ،Cultivar طاملا ان كثريا من العوامل تلعب دورا يف مقدار اخلف مثل ال�صنف
وموعد ن�صج الثمار، وقوة ال�صجرة، وعمرها والظروف املحيطة واملوؤثرة يف منو 

ال�صجرة. 

ان اال�ص�ص التي تبنى عليها طرائق اخلف مبنية على عدد الثمار يف الطرد 
الثمار بحيث يكون لكل طرد  الدراق حيث يتم خف  الواحد كما هو احلال يف 
بطول 15-20 �صم ثمرة واحدة او عدد من االوراق لنمو الثمرة كما هو احلال يف 

التفاح حيث يلزم بني 20-40 ورقة للثمرة. 

واجلزء التايل يناق�ص الطرق العامة خلف الثمار وهي: 

 Hand fruit thnning :1.4.5 خف الثمار اليدوي

يق�صد بخف الثمار اليدوي ازالة او ف�صل االزهار او الثمار باليد با�صتخدام 
اال�صابع وهذه الطريقة كانت مبنية يف ال�صابق على حتديد امل�صافة بني الثمار 
يف الطرد الواحد او الع�صو الثمري الواحد، اال انها تطورت بحيث ا�صبحت مبنية 

على ازالة الثمار ال�صغرية وال�صعيفة ب�رشف النظر عن امل�صافة بني الثمار. 

 Mechanical fruit thinning :2.4.5 خف الثمار امليكانيكي

ميكن اجراء اخلف امليكانيكي للثمار بطرائق عدة منها: 
يف مرحلة العقد او بعدها بقليل، يتم توجيه املاء حتت �صغط عاٍل من  -

مر�ص ماء يدار يدويا مما يعمل على ازالة الثمار �صغرية احلجم وال�صعيفة. 

ميكن مت�صيط اأع�صاء االثمار بوا�صطة فر�صاة خا�صة.  -

ي�صتخدم يف  - )كالذي  امليكانيكي  الهز  بوا�صطة جهاز  ال�صجرة  هز جذع 
جمع الثمار( ويوؤخذ على هذه الطريقة ازالة الثمار الكبرية وازالة عدد اكرب من 

العدد املطلوب. 
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 Chemical fruit thinning 3.4.5 خف الثمار الكيمياوي

يعترب اخلف الكيمياوي لثمار الفاكهة من الطرائق االكرث �صيوعا وتقبال بني 
الع�رشين  القرن  الأوائل  الكيماويات  ا�صتخدام  ويعود  الفاكهة  ب�صاتني  ا�صحاب 

حيث اجري عام 1920 عدد كبري من االبحاث والتجارب الختيار اف�صلها. 

ا�صافتها  ومراحل  وتراكيزها،  الكيماويات  انواع  يف  يبحث  التايل  واجلزء 
وامليكانيكية التي تعمل بوا�صطتها. 

أ انواع الكيماويات وتركيزها ومراحل ا�صافتها وامليكانيكية التي تعمل 	.
بها. 

من  العديد  ا�صتخدام  الفاكهة  ا�صجار  لثمار  الكيماوي  اخلف  ي�صمل 
الكيماويات ولكل منها مزاياه وعيوبه وهذه الكيماويات: 

- Tar – oil distillate زيت القطران املقطر
ا�صتخدم هذا الزيت قدميا على ا�صجار التفاح، وهذا ي�صبب �صقوط االزهار 

وهي يف مرحلة العنقود الزهري املغلق 

-  )DNOC( كرساليت صوديوم ثنائي النيرتو
 Sodium dinitro- o- Cresylate

يعمل هذا املركب الكيماوي على منع امتام عملية التلقيح عند مالم�صته 
ميا�صم االزهار، وبخا�صة عند ا�صافته يف اثناء فرتة االزهار، واما بعد مرور يوم 
او يومني قبل التفتح الكامل لالزهار كما يف الدراق وامل�صم�ص، او يوم او يومني 

بعد امتام التفتح الكامل كما يف التفاح والكمرثي. 

- Methyl carbamate ميثايل كرباميت
ومنها مركب ال�صيفني Sevinٍ ذو الفاعلية اجليدة عند ا�صافته من 30-20 
يوما بعد التفتح الكامل على ا�صجار التفاح فقط دون الكمرثي وثمار الفواكه 

ذات النواة احلجرية. 
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- Morestan املورستان
وي�صاف بعد التفتح الكامل يف ا�صجار التفاح

-  Ethephon اثيفون
الفواكه ذات  التفاح وا�صجار ثمار  الكامل يف ا�صجار  التفتح  وي�صاف بعد 

النواة احلجرية 

-  Naphthalene acetic acid حامض النفثالني اخللي
وي�صتخدم برتكيز 15 جزءا باملليون من 15-21 يوما بعد �صقوط البتالت 

- Amide of naphthalene acetic acid حامض النفثالني اخللي االميدي
وي�صاف برتكيز 25-50 جزءا باملليون من 3-8 ايام بعد �صقوط البتالت. 

الثمار:  6. نضج 

الثمار  1.6 مفهوم نضج 

تو�صف الثمرة باأنها اأ�صبحت نا�صجة Mature عندما ت�صل املرحلة االأخرية 
ن�صج  وي�صتدعي  االأم.  بال�صجرة  مت�صلة  زالت  ما  وهي  وتكوينها،  منوها،  من 
انق�صام  ت�صمل:  والتي  الالزمة،  والتكوين  النمو  مراحل  بجميع  مرورها  الثمرة 
اخلاليا، وا�صتطالتها، وتراكم املواد الكربوهيدراتية فيها، وزيادة مكونات املواد 
احلام�صية،  املواد  ونق�صان  بها،  اخلا�صني  واللون  النكهة  الثمرة  تك�صب  التي 
تو�صف  قد  اأخرى،  ناحية  ذكرها الحقاً. ومن  �صيتم  التي  التغريات  وغريها من 
الثمرة باأنها قد تعددت مرحلة الن�صج وانتقلت اإىل مرحلة ت�صبح فيها الثمرة 
يف حالة اأح�صن ما تكون �صاحلة لالأكل Palatable اأي اأنها يف مرحلة الن�صج 
االإ�صتهالكي Ripe وما ي�صاحب هذه املرحلة من تغريات اأخرى عديدة مثل زيادة 

حمتواها الع�صريي، واكت�صابها ال�صفات املميزة لل�صنف اأو النوع. 
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2.6 مراحل ودالئل نضج الثمار والتغريات املرافقة
Stages and indices of fruit maturity and associated changes

تعترب معرفة دالئل ن�صج الثمار مهمة لتحديد موعد قطف الثمار، مما يعطي 
�صاحب الب�صتان مرونة يف ت�صويق حم�صوله، اإ�صافة اإىل اأنها توؤمن و�صول الثمار 
الهدفان معاً.  اإىل مرحلة تكون معها قابلة لالأكل. ول�صوء احلظ ال يتفق هذان 
اإن ت�صدير الثمار اإىل م�صافات بعيدة يوجب قطفها قبل اأن ت�صل مرحلة  فمثالً 
الن�صج بوقت ق�صري، مما يعمل على عدم و�صول الثمار اإىل اجلودة املثلى التي 
يتطلع اإليها امل�صتهلكون. ومن ناحية اأخرى، فاإن دالئل ن�صج الثمار املعتمدة 
من الناحية القانونية تتزامن مع احلد االأدنى لطعم الثمار امل�صت�صاغ من قبل 

امل�صتهلك. 

ي�صمل ن�صج الثمرة حدوث ثالثة تغريات رئي�صية هي: 
1 . Physical Changes تغريات فيزيائية

تزداد ليونتها، ويقل معها  اأي  الثمرة،  النوع نق�صان �صالبة  ي�صاحب هذا 
لون ق�رشة الثمرة االأخ�رش ب�صبب هدم اليخ�صور CHlorophll واختفائه، وظهور 
 Xnthophyll والزانثوفيل   Carotene الكاروتني  مثل  مكانه،  اأخرى  �صبغات 

والتي يعزى اإليها ظهور الربتقايل واالأ�صفر. 

2 . Biochemical Changes تغريات كيموحيوية

ي�صاحب هذا التغري نق�صان حمتوى الثمرة من الن�صا، وزيادة ن�صبة املواد 
ال�صكرية Sugars واملواد ال�صلبة الذائبة Soluble Solids مع نق�صان ن�صبة 

 .Acidity احلمو�صة

3 . Phisiological Changes تغريات فيزيولوجية

معدل  يكون  اإذ  الثمرة،  تنف�ص  معدل  التدريجي يف  النق�صان  ذلك  وي�صمل 
تنف�صها اأعلى ما يكون بعد عقدها مبا�رشة، واأدنى ما ميكن عند و�صولها مرحلة 

الن�صج. ويف جمال التغيري يف معدل تنف�ص الثمرة ميكن تبيان التايل: 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
202 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

عند و�صول الثمرة مرحلة الن�صج، يكون معدل تنف�صها قد م�صل اإىل ددنى 
معدل. ويف هذه املرحلة، تظهر بع�ص اأنواع ثمار الفاكهة مثل: التفاح، والكمرثى، 
والدراق، وامل�صم�ص، والربقوق، واملاجنو، واملوز، واالـفوكادو، والبابايا، ارتفاعاً 
مفاجئاً يف معدل التنف�ص، وبخا�صة بعد قطفها. ويعقب هذا االرتفاع املفاجئ 
 ، م�صتوية(  )الثمرة  والتام  املتقدم  االإ�صتهالكي  الن�صج  مرحلة  الثمرة  و�صول 
وتو�صف الثمار هذا ال�صلوك باأنها كالمياكترييك Climac teric fruits، اأي ذات 
طور تنف�ص الن�صج االأعظمي. ويعتقد اأن بع�ص اأنواع ثمار الفاكهة االأخرى مثل: 
الكرز، والتني، واحلم�صيات باأنواعها، والفراولة واالأنانا�ص، والعنب، والزيتون 
ال جتتاز طور تنف�ص الن�صج االأعظمي اأي االرتفاع املفاجئ يف معدل التنف�ص 
عقب و�صولها مرحلة الن�صج، وتو�صف الثمار حينئذ باأنها بدون ظاهرة تنف�ص 

 .Nonclimateric fruits

ا�صا�ص االختالف يف  الثمار املختلفة لها معدالت ن�صج خمتلفة على  اأن 
�صدة التغري يف معدل التنف�ص عقب و�صول الثمرة مرحلة الن�صج. وقد ثبت من 
االأبحاث اجلارية بهذا ال�صدد، اأن الثمار كافة متر بطور تنف�ص الن�صج االأعظمي، 

وقد يكون ذلك قبل قطفها وهي على االأ�صجار اأو بعد ذلك. 

وتتوقف املرحلة املثلى لقطف الثمرة على عدة عوامل منها: 
الغرض من استخدام الثمرة. 1

هل �صيتم ا�صتهالك الثمرة طازجة؟ اأم اأنه �صيتم ت�صنيعها؟ فمثالً تقطف ثمار 
االأنانا�ص الأغرا�ص الت�صنيع عندما ت�صبح الثمرة لينة، حيث ي�صمح لها بالو�صول 
اإىل مرحلة الن�صج االإ�صتهالكي Ripe مع احتوائها اأعلى ن�صبة للع�صري. اأما يف 

حاالت اال�صتهالك الطازج في�صمح بقطفها قبل ذلك. 

قرب أو بعد األسواق . 2
التي  الثمار  حالة  يف  وخ�صو�صاً  )الت�صدير(  البعيدة،  االأ�صواق  حالة  يف 
تظهر زيادة يف معدل التنف�ص بعد قطفها. فاإن الثمار تقطف يف مرحلة مبكرة 
من الن�صج، بعك�ص االأ�صواق املحلية، حيث تقطف يف مرحلة متاأخرة من الن�صج. 
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اأما دالئل ن�صج الثمار فتكون على النحو التايل: 
تراجع �صالبة لب الثمرة كما هو احلال يف الكمرثى والتفاح.  -

تغيري لون ق�رشة الثمرة مثل الدراق ومعظم ثمار الفاكهة.  -

تغيري لون لب الثمرة مثل معظم ثمار اللوزيات.  -

الكثافة النوعية للثمرة مثل الكرز.  -

عدد االأيام من وقت االإزهار التام حلني موعد الن�صج مثل التفاح والكمرثى  -
وال�صفرجل. 

عدد الوحدات احلرارية املرتاكمة خالل فرتة زمنية حمددة يف اأثناء منو  -
الثمرة مثل الكمرثى. 

ت�صقق ق�رشة الثمرى كما يف اجلوزيات.  -

و�صول الثمرة اإىل حجم معني كما هو احلال يف معظم اأنواع الثمار.  -

ارتفاع حمتوى الثمرة من ال�صكر مثل العنب.  -

ارتفاع حمتوى الثمرة من املواد ال�صلبة الذائبة مثل الكرز.  -

تراجع حمتوى الثمرة من االأحما�ص.  -

تراجع حمتوى الثمرة من الن�صا مثل التفاح والكمرثى واملوز.  -

الكاكي  - مثل   Tannin التانينية  املواد  من  الثمرة  حمتوى  تراجع 
 .Persimon

ارتفاع ن�صبة ال�صكر/ احلام�ص مثل احلم�صيات.  -

زيادة ن�صبة الع�صري يف الثمرة مثل احلم�صيات والعنب.  -

زيادة ن�صبة الزيت اأو االأحما�ص الدهنية مثل الزيتون واالأفوكادو.  -

ا�صتدارة الثمرة مثل املوز.  -
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• األجهزة املستخدمة لتحديد بعض دالئل نضج الثمار. 	

فيما يلي اأهم االأجهزة واالأدوات امل�صتخدمة يف هذا املجال: 

1 .Hand Refractometer الرفراكتوميرت اليدوي
2 . The Magness- Maylor tester جهاز اختبار �صالبة الثمرة
3 . Color Charts خرائط االألوان
4 . pH meter مقيا�ص احلمو�صة
5 . Strach index دليل حمتوى الثمرة من الن�صا

الثمار  7. قطف 

الثمار  1.7 الطرق املستعملة ف قطف 

Methods of fruit harvesting

باأ�صتخدام بع�ص  اأو  اأو ميكانيكياً،  اإما يدوياً،  الفاكهة  اأ�صجار  تقطف ثمار 
املواد الكيماوية. 

ويتوقف اختيار اأي من هذه الطرائق على عدة عوامل منها: 

واجلوز . 1 البندق  يقطف  املثال،  �صبيل  وعلى  القطف.  قيد  الفاكهة  نوع 
وغريها من جمموعة اجلوزيات ميكانيكياً عن طريق هز االأ�صجار، بعك�ص ثمار 

احلم�صيات التي تقطف يدوياً. 
توفر ورخ�ص االأيدي العاملة. عندئذ يف�صل القطف اليدوي على القطف . 2

امليكانيكي اأو الكيماوي. 
قطف . 3 ي�صتدعي  للثمار  الطازج  اال�صتهالك  مثالً  الثمار.  ا�صتهالك  طريقة 

الثمار يدوياً، فيما يف�صل القطف امليكانيكي عند ا�صتعمال الثمار يف الت�صنيع. 
االأ�رشار التي تتعر�ص لها ال�صجرة. . 4
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يف كثري من االأحيان ت�صبب طريقة القطف �صواء منها الكيماوي اأم امليكانيكي 
اأم اليدوي اأ�رشاراً لل�صجرة، اأو اأي من اأجزائها، كاأن يحدث هز ال�صجرة امليكانيكي 
ك�رشاأ لالأفراع اأو اجلذع. كما ان القطف الكيماوي يحدث اأ�رشاراً جانية كثرية مثل: 

زيادة ن�صبة االأوراق املت�صاقطة، اأو ت�صمغ بع�ص االأفرع. 

واجلزء التايل يبني طرائق القطف: 
1 . Hand harvest القطف اليدوي

يراعي عند قطف الثمار يدوياً م�صكها براحة اليد بحيث ال ترتك االأ�صابع 
اأي اأثر فيها مع رفع الثمار وتدويرها مييناً وي�صاراً و�صد الثمرة لالأ�صفل. وبهذه 
الكيفية، ميكن احل�صول على ثمار بعنق دون اإحداث اأي �رشر لها. ويف حالة ثمار 
وي�صتخدم  اليد،  براحة  الثمرة  املندلينا، مت�صك  اأو  الكلمنتينا،  مثل  احلم�صيات 
مق�ص التقليم يف ف�صلها، ذلك الأن �صد الثمرة يعمل على ف�صل جزء من ق�رشتها 
من جهة منطقة ات�صالها بالفرع Stem end مما يعمل على ت�صويهها، وت�صبح 

مدخالً للكائنات الدقيقة )املمر�صة( . 

2 . Mechanical harvest القطف امليكانيكي

وبخا�صة  الفاكهة،  اأنواع  من  عدد  يف  امليكانيكي  الثمار  قطف  ي�صتخدم 
اجلوزيات والربقوق، وقد ي�صتخدم حلد ما يف حالة الدراق، وامل�صم�ص، والتفاح 
الزيتون  الغذائي، وقد ي�صتخدم جزئياً يف حالة  الت�صنيع  ا�صتخدامها يف  عند 

والكرز. 

وقبل البدء يف التفكري با�صتخدام القطف امليكانيكي، يجب مراعاة تربية 
االأ�صجار وتقليمها مبا يتنا�صب والقطف امليكانيكي. ويف هذا املجال، يجب اأن 
االأ�صجار  هز جذوع  اأجهزة  اأداء  الأن  �صم،   60 عن  ال�صجرة  ارتفاع جذع  يقل  ال 
ميكانيكياً يكون اأف�صل يف حالة ت�صغيلها على ارتفاع ال يقل عن 60 �صم، ويف 
حالة ا�صتخدام هز االفرع الرئي�صة Primary scaffolds يراعى اأن يكون لل�صجرة 
ويقدر  ن�صبياً  قائمة  االأفرع  هذه  تكون  اأن  يراعى  كما  اأفرع،   4-3 من  الواحدة 

االإمكان، حيث يقلل ذلك من االإ�رشار باالأ�صجار. 
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• أنواع اهلزازات: 	

ي�صتخدم يف هز االأ�صجار ميكانيكياً عدد من الهزات: 
هزازات جذوع االأ�صجار. . 1
هزازات االأفرع الرئي�صة. . 2

ويف كال النوعني يف�صل ا�صتخدام املقاب�ص على �صكل حرف �صي  (C)والتي 
قد  الذي  امليكانيكي  ال�رشر  لقلة  �صي كالمب  (C- Clamp)نظراً  با�صم  تعرف 

 .(Pincers- type clamp حتدثه لالأفرع مقارنة باملقب�ص امل�صمى

ي�صمل القطف امليكانيكي ا�صتخدام اأجهزة الهز واجلمع يف اآن واحد، اأي اأن 
يتم، مثالً، و�صع قما�ص من نوع خا�ص، بعدها يتم هز ال�صجرة حيث ت�صقط الثمار 
على ذلك القما�ص وجتمع الثمار اآلياً، اأو اأن يتم هز ال�صجرة و�صقوط ثمارها على 

 .Fruit sweeper االأر�ص، ثم جتمع ميكانيكياً بوا�صطة جهاز كن�ص الثمار

3 . Chemical harvest القطف الكيماوي
يعترب ا�صتخدام بع�ص املواد الكيماوية، مثل منظمات النبات احليوي الذي 
القطف  يف  امل�صاعدة  املواد  اأحد   ،Ethephon االثيفون  با�صم  جتارياً  يعرف 
امليكانيكي حيث يتم ر�ص االأ�صجار باالأثيفون قبل اأن يتم هزها باأحد اأجهزة هز 

االأ�صجار. 

ويرجع تاأثري مادة االأثيفون والتي حتتوي 46% من مادة ثنائي كلورواإيثان 
حام�ص الفو�صفونيك  -Chloroethane phosphonic asid 2من خالل انت�صار 
غاز االثيلني داخل اأن�صجة ال�صجرة، والذي يعمل بدوره على �رشعة تكوين طبقة 
انف�صال Abscissiion Layer بني عنق الثمرة ومكان ات�صال ذلك العنق بالفرع. 
ولهذا ال�صبب، تر�ص االأ�صجار عادة باالأثيفون قبل نحو ثمانية اأيام من ا�صتخدام 
الهز  اإىل  االأ�صجار  وبذلك حتتاج  الكرز.  احلال يف  هو  كما  امليكانيكي،  القطف 

الب�صيط. 

وعلى الرغم من اأن ا�صتخدام االأثيفون قد �صاهم كثرياً يف تقليل كلفة قطف 
كثري من اأنواع الثمار، اإال اأنه حمدود اال�صتعمال نظراً الأنه ي�صبب �صقوط ن�صبة 
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من االأوراق االأ�صجار كما هو احلال يف اأ�صجار الزيتون، مما يعمل على اإ�صعاف 
على  يعمل  اأنه  كما  الغذائية،  املواد  تكوين  م�صدر  االأوراق  الأن  نظراً  ال�صجرة، 
�رشعة ن�صج الثمار بعد القطف. ويحدث االثيلني تاأثريات جانبية غري مرغومة 
مثل ت�صمغ اأ�صجار الكرز. ومع ذلك، ويف كثري من االأحيان، يعمل غاز االلثيلني 
ال�صلب املحيط  الغالف  الثمرة و�صهولة ف�صلها عن  اأغلفة  اإن�صاج  على �رشعة 

بالثمرة Husk كما هو احلال يف اجلوز والبكان. 

 Tools of harvesting 2.7 أدوات قطف الثمار

والقطف  امليكانيكي  القطف  يف  ذكر  ما  اإىل  اإ�صافة  القطف،  اأدوات  ت�صمل 
اليدوي )مق�ص التقليم( ، كي�ص جمع الثمار اأو �صلة جمع الثمار، وجهاز ف�صل ورق 
الثمار  الهواء، وجهاز �صحب  با�صتخدام مراوح دفع  الثمار هوائياً  االأ�صجار عن 

هوائياً عن االأر�ص. 

 Postharvest handling of fruits الثمار بعد القطف  3.7 تداول 

يعترب تداول الثمار الطازجة بعد القطف من العلوم املهمة نظراً لعالقتها 
بعلم فيزيولوجيا النبات وعلم الب�صتنه. اإن عدم تداول الثمار بطريقة �صحيحة 
االإنتاج،  ومدخالت  العمالة،  لكلفة  نظراً  كبرية  خ�صارة  اإىل  يوؤدي  القطف  بعد 

واالإنفاق، و�صخامة راأ�ص املال امل�صتثمر. 

من ناحية اأخرى، تقدر خ�صارة التداول ال�صيئ للثمار من بعد القطف وحتى 
اإىل 80% من قيمة املنتج. وعلى الرغم من  اإىل امل�صتهلك بنحو 25  و�صولها 
اأن �صعر ال�صلعة الزراعية كالثمار املقطوفة، مثالً يزداد كثرياً عند و�صولها اإىل 

البائع القاطعي، اإال اأن اخل�صارة يف كل مراحل التداول تزداد با�صتمرار. 

وتتطلب معرفة تداول الثمار بطريقة �صحيحة من وقت القطف و حتى 
و�صولها اإىل بائع القطاعي االملام باالأمور التالية: 

1 . Structure and composition of الرتكيب التكويني للثمار وحمتواها
 fruits
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2 .Physiology and biochemis-  ييزيولوجيا الثمار وكيمياء حيويتها
try of fruits

تاأثري درجات احلرارة واملاء والرطوبة يف الثمار. . 3
امرا�ص الثمار الفزيولوجية. . 4
امرا�ص ما بعد قطف الثمار. . 5
معاملة الثمار بعد القطف. 6
تعبئة الثمار . 7
الق�صم . 8 له  �صنفرد  والذي  املخازن،  وظروف  الثمار  تخزين  تكنولوجيا 

اخلام�ص من هذه الوحدة
وت�صهيال لدرا�صة مو�صوع تداول الثمار بعد القطف ال بد من ا�صتعرا�ص 
ما يجري من عمليات لنوع واحد من الثمار- على �صبيل املثال – كما هو 

احلال يف احلم�صيات وي�صمل ذلك ما يلي: 
1 . .Culling فرز الثمار املبدئي

بعد قطف ثمار احلم�صيات وو�صعها يف �صناديق احلقل، يتم تفريغها يدويا 
او اوتوماتيكيا على احزمة متحركة  (Moving belts)، حيث تبداأ عملية فرز 
الثمار املبدئي والتي يق�صد به ازالة اأي اج�صام غريبة من بني الثمار، ا�صافة اىل 

الثمار امل�صوهة وامل�صابة باحل�رشات ويقوم بعملية الفرز هذه عمال مدربون. 

2 .Soaking and washing نقع الثمار وغسلها

تنقع الثمار بعد الفرز املبدئي يف احوا�ص مائية م�صافا اليها هيك�صامني 
(Sodium – ortho- phenyl- اورثوفينايل فينات ال�صوديوم (Hexamine) 
وتثبيط منو  او�صاخ  من  بالثمار  يعلق  ما  ازالة  بغر�ص  وذلك   phe- Nate-) 
حمام  يف  الثمار  تغ�صل  ذلك،  بعد  والزرقاء.  اخل�رشاء  احلم�صيات  ثمار  اعفان 
مائي �صاخن ترتاوح درجة حرارته بني 35-45 درجة مئوية، م�صافا اليه منظف 
�صرتوفثورا  فطر  ي�صببه  والذي  البني  الثمار  عفن  مقاومة  بغر�ص   Detergent

 .citrophthora P
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3 .Fruit coloring تلوين الثمار

اللون  اىل  لون ق�رشتها مييل  بقاء  داخليا مع  ثمار احلم�صيات  قد تن�صج 
االخ�رش الفاحت وميكن يف هذه احلالة اك�صاب الثمار لونها املعروف عن طريق 
والذي   Ethylene االثيلني  غاز  انطالق  ت�صبب  التي  االثيفون  معاجلتها مبادة 
يعمل عليه هدم مادة اليخ�صور  (Chorophyll)وهذه العملية قد جتري او يتم 

اال�صتغناء عنها يف اثناء تداول الثمار. 

4 .Fruit drying جتفيف الثمار

يتم جتفيف الثمار عادة عن طريق متريرها يف انفاق يعلوها مراوح تنفث 
التجفيف،  قيد  الليمون  ثمار  واذا كانت  )35-40 درجة مئوية(  ال�صاخن  الهواء 
فانه يتم مبا�رشة ت�صنيفها اىل اربعة جماميع من االلوان ترتاوح بني االخ�رش 

واال�صفر. 

5 . Fruit Polishing تلميع الثمار

الثمار،  مظهر  حت�صني  يف  رغبة  هنالك  تكون  عندما  العملية  هذه  جتري 
واملحافظة على ن�صارتها، حيث يتم معاجلة الثمار ب�صمتحلب �صمعي م�صافا 

Fungicide اليه مطهر فطري

6 . Fruit grading فرز الثمار

اأي عيوب جتارية، كما  التي يبدو عليها  الثمار  ازالة  العملية  ت�صمل هذه 
ي�صمل تلك التي مل يتم ا�صتبعادها يف الفرز املبدئي ل�صبب ما، باال�صافة اىل 
الثمار التي تعر�صت للتلف يف اثناء التجهيز. وجتري عملية الفرز هذه با�صتخدام 

احزمة متحركة حيث يقوم عمال مدربون بهذه العملية. 

7 . Fruit sizing التدريج اىل احجام

يق�صد بهذه العملية فرز الثمار اىل احجام متماثلة بغر�ص ت�صهيل عملية 
تعبئتها يف عبوات موحدة االحجام، وبالتايل ت�صهيل ت�صويق تلك الثمار ويتم 
تدريج الثمار اىل االحجام املختلفة ح�صب اقطارها، حيث جتري هذه العملية 

 .Separating rollers اوتوماتيكيا با�صتخدام الفرازات دائمة الدوران
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8 . Fruit paking تعبئة الثمار

باي  مبادة  املعامل  الورق  ب�رشائح  لوحدها   – عادة   – ثمرة  كل  تلف 
فينايالمني  (BIphenyl amine)وبخا�صة يف حالة تعبئة الثمار يدويا حيث 
تعبئة  حالة  اما يف  التعبئة.  �صناديق  بالورق يف  تغليفها  بعد  الثمار  تر�ص 
الثما ربطريقة ملء الثمار احلجمي Volume – fill فال داعي للف الثمار بالورق 

املذكور وامنا التعبئة يف ال�صناديق بطريقة ميكانيكية. 

وتعباأ الثمار – عادة – يف اوعية خ�صبية مثقبة او االوعية اخل�صبية التي 
او   ،(Polyethylene)  اثيلني بويل  من  امل�صنوعة  االكيا�ص  او  باال�صالك  تلف 

اي�صا يف اوعية او �صناديق او �صحون كرتونية او لدائنيه. 

الثمار 8. ختزين 
ت�صمل تكنولوجيا ما بعد احل�صاد، اإ�صافة ملا ذكر يف الق�صم اخلام�ص 

من هذه الوحدة، مو�صوعني رئي�صني هما: 
حفظ الثمار. . 1
تخزين الثمار. . 2

اإىل  الثمار  و�صول  اإعاقة  يف  ينح�رش  الثمار  لتخزين  الرئي�ص  والهدف 
مرحلة ال�صيخوخة Senecence بهدف اإبقاء الثمار بحالة جذابة كي يتقبلها 
امل�صتهلك. ولذلك، فاإن تداول الثمار بطريقة �صحيحة بعد احل�صاد وقبل و�صولها 
اإىل امل�صتهلك يوؤدي اإىل تقليل التفاعالت الكيميائية واحليوية التي حتدث داخل 
الثمار والتي توؤدي يف النهاية اإىل هالكها. واأهم التفاعالت التي توؤدي اإىل و�صول 
الثمار حلالة الهالك هذه هو تنف�ص الثمار الذي يعمل على هدم املواد الن�صوية 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  اإىل  ال�صوئي  التمثيل  اأثناء عملية  ت�صنيعها يف  التي مت 
واملاء. ولذلك فاإنه الإطالة حياة الثمرة بعد قطفها، يلزم تقليل معدل تنف�صها 

 .Transpiration ومنع فقدان مائها بالتنح

يعتمد اختيار طريقة تخزين الثمار على طبيعة الثمرة. فمن ناحية نباتية، 
ميكن تعريف الثمرة باأنها املبي�ص Ovary النا�صج وما يحتويه من اأغلفة اأو 
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املبي�ص قد تكون  اأغلفة  اأن  البذور. وحيث  اإىل وجود  اإ�صافة  الزهرة  اأجزاء من 
الثمار  تكون طرائق تخزين  اأن  الطبيعي  فاإنه من  اأو جافة،  اأو حلمية  ع�رشية 

خمتلفة، كما يتوقف اختيار اأي طريقة على طبيعة تركيب الثمرة. 

وعموماً، ميكن ح�رش طرائق تخزين الثمار باالآتي: 
1 . Storage by Cooling اخلزن بالتربيد
2 . Storage by Drying اخلزن بالتجفيف
اخلزن بالتحكم يف اجلو الغازي للمخازن . 3

Storage in Modified Atomosphers

اأو  اآنفاً، �صيتم التعر�ص بطريقة  من خالل مناق�صة طرائق اخلزن املذكورة 
املربد  احلفظ  هو  بالتخزين  املق�صود  الأن  الثمار،  تخزين  مو�صوع  اإىل  باأخرى 

للثمار

ختزين الثمار بالتربيد: . 1

تعتمد طريقة حفظ الثمار بالتربيد االأخذ بعني االعتبار اأن درجات احلرارة 
املنخف�صة تعمل على خف�ص معدل تنف�ص الثمار نظراً لتدين ن�صاط االإنزميات. 
واأود اأن اأذكر هنا اأن حتمل الثمار لدرجات احلرارة يختلف من نوع الآخر. فمثالً 
فواكة املناطق اال�صتوائية Sub tropical كاملوز ال ت�صتطيع حتمل ظروف درجات 
احلرارة التي ت�صل اإىل 10 درجات مئوية اأو اأقل يف اأثناء خزنها يف املخازن. 
ويف حالة تعر�ص ثمار املوز ملثل تلك الدرجات ت�صاب الثمار ”باأ�رشار انخفا�ص 
فاإن  اأخرى،  ناحية  من   Chilling in jury با�صم  تعرف  احلرارة”والتي  درجات 
ثماراً مثل ثمار التفاح والكمرثى ت�صتطيع حتمل درجات حرارة ت�صل اإىل ال�صفر 
املئوي اأو اأقل منه بقليل. ولهذا ال�صبب ميكن خزن ثمار التفاح والكمرثى حتت 

ظروف التخزين املربد مدة اأطول دون اأي اأ�رشار مقارنة بثمار املوز. 

بالثمرة  املحيطة  احلرارة  درجة  بارتفاع  يزداد  الثمرة  تنف�ص  معدل  اأن 
وينخف�ص بانخفا�صها، هذا واأن معدل تنف�ص الثمرة يت�صاعف كلما ارتفعت درجة 
احلرارة مقدار 10 درجات مئوية. ولذلك، فاإن اأهم عمليات معاجلات الثمار بعد 
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القطف هي تربيد الثمار مبا�رشة، ويتحقق التربيد بالو�صائل التالية: 

أ .	 Refrigerators التربيد با�صتخدام الربادات
التربيد با�صتخدام املاء املربد Hydrcooling 	.أ
التربيد بالهواء امل�صغوط واملربد Forced air cooling	.أ
التربيد با�صتخدام الثلج Icing 	.أ
أ التربيد بالتفريغ Vacum cooling ج.

-  Refrigeration التربيد
من اأكرث طرائق التربيد �صيوعاً ا�صتخدام التربيد امليكانيكي والذي يرتاوح 
وي�صمح  ال�صغرية.  املنازل  برادات  اإىل  الوا�صعة  التربيد  من خمازن  يف حجمه 
التربيد امليكانيكي بالتحكم يف الرطوبة الن�صبية يف جو الرباد، كذلك يف درجات 
احلرارة. ولذلك فاإن التربيد بهذه الطريقة ميكن اأن يتحقق وينا�صب اأنواع الثمار 
التي تف�صل االإرتفاع يف الرطوبة الن�صبية مثل امل�صم�ص اأو االإنخفا�ص فيها مثل 

البلح. 

-  Hydrocooling املاء املربد
بعد تعبئة الثمار يف ال�صواين اخل�صبية اأو ال�صناديق اخل�صبية، يتم و�صعها 
طوله  يبلغ  والذي  النفق  ي�صبه  ما  اإىل  بنقلها  يقوم  حيث  متحرك  حزام  على 
البارد واملمزوج  اأو ال�صناديق باملاء  اأمتار، بعهدها يتم ر�ص ال�صواين  نحو 9 
بقطع الثلج ال�صغرية. بعد اإمتام التربيد تنقل ال�صناديق بوا�صطة احلزام املتحرك 
احلزام  ال�صناديق على  به  الذي متر  الوقت  على  التربيد  درجة  وتعتمد  نف�صه. 

املتحرك اإذ ميكن اإبطاء حركته اأو زيادتها. 

-  Forced air cooling التربيد باهلواء املربد
ينا�صبها  ال  التي  الثمار  اأنواع  بع�ص  املربد يف  بالهواء  التربيد  ي�صتخدم 
التربيد الرطب، اأي عندما تكون الثمار مبللة يف املاء مثل ثمار الفراولة. ولذلك 
البارد  الهواء  �صحب  يتم  اإذ  املربد،  الهواء  با�صتخدام  التربيد  اإىل  اللجوء  يتم 
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اأوعية التعبئة، والتي تكون عادة مثقبة لت�صمح  بوا�صطة املراوح، ودفعه بني 
بدخول الهواء البارد بني الثمار، ويتم تربيد الهواء عادة با�صتخدام الثلج الذي 
يوؤدي اإىل خف�ص درجة حرارة الهواء اإىل درجتني مئويتني. وحتى يوؤدي التربيد 
بالهواء املربد عمله على اأكمل وجه فاإنه يتم �صحب الهواء بعد اإمتام التربيد من 

اجلهة االأخرى مل�صتودع التربيد. 

أ .	 Icing التربيد باستخدام اجلليد
اال�صتعمال  و�صائعة  القدمية  الطرائق  من  اجلليد  با�صتخدام  التربيد  يعترب 
حالياً، حيث يتم تربيد الثمار لال�صتهالك الطازج بو�صع جمرو�ص اجلليد فوق 

العبوة وحول الثمار، ولهذه الطريقة عيوب كثرية اذكر منها: 

زيادة وزن العبوات املليئة بالثمار نظراً لثقل وزن اجلليد.  -

بعد ان�صهار اجلليد يلزم اإ�صافة كميات اأخرى.  -

ال يتم تربيد الثمار بنف�ص الكفاءة والتماثل.  -

عملية م�صنية وحتتاج وقتاً طويالً.  -

توؤدي اإىل الفو�صى يف امل�صتودع.  -

أ .	 Vacum Cooling التربيد بالتفريغ
�صوان  تعبئتها يف  بعد  الثمار  و�صع  على  مبنية  بالتفريغ  التربيد  فكرة 
اأو �صناديق مك�صوفة داخل حيز مغلق متاماً، ليبداأ معها تفريغ الهواء بوا�صطة 
م�صخات خا�صة حتى ي�صبح ال�صغط داخل احليز ي�صاوي من 4 اإىل 6 ملييمرت 
اإىل  ال�صائلة  ال�صورة  من  املاء  يتحول  ال�صغط  من  املقدار  ذلك  وعلى  زئبقي. 
�صورة بخار والذي ي�صاحبه انخفا�ص درجة حرارة الثمار الأنها امل�صدر الوحيد 
للحرارة الالزمة لتحويل املاء اإىل بخار. وت�صمى هذه احلرارة باحلرارة الكامنة 

للتبخري والتي تقدر بنحو 580 كالوري/ جرام ماء على 20 درجة مئوية. 

ورغم اأن كمية املاء املفقودة من الثمار قليلة جداً )0.5% من وزن الثمرة( 
، اال انها، تر�ص باملاء قبل التربيد بالتفريغ ملنع ذلك الفاقد. 
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التخزين بالتحكم يف اجلو الغازي. 2

Preseravationأinأmodifiedأatmospheres

اإن فكرة التخزين بالتحكم يف اجلو الغازي للمخازن مبنية على التحكم 
يف تركيز غازات االأك�صجني والنيرتوجني وثاين اأك�صيد الكربون، ودرجة احلرارة، 
Controlled at-  االرطوبة اجلوية. ويف هذه احلالة يعرف اخلزن بالتحكم باجلو
mosphere . اأما يف حالة التحكم فقط بالغازات )اأوك�صيجني، نيرتوجني، ثاين 
املعدل  الغازي  باجلو  اخلزن  فيعرف  والرطوبة  احلرارة  دومنا  الكربون(  اأك�صيد 
التحكم  هاتني  اخلزن  بطريقتي  ميكن  اأنه  وحيث   .Modified atmosphere
عمر  اإطالة  ميكن  فاإنه  للتنف�ص،  ال�رشوري  االأوك�صجني  وغاز  احلرارة  بدرجات 
االأك�صيجني باجلو املحيط عن طريق زيادة تركيز  الثمار، وميكن خف�ص ن�صبة 
ثاين اأك�صيد الكربون، وزيادة تركيز النيرتوجني، وتفريغ الهواء من جو املخزن. 
الفراوله بطريقة اجلو املعدل عن طريق  وعلى �صبيل املثال، ميكن حفظ ثمار 
خف�ص تركيز االأوك�صيجني اإىل 5% ورفع ن�صبة ثاين اأك�صيد الكربون. اإىل %20. 

وهناك عدة طرق ميكن بها التحكم باجلو وخزن الثمار نوردها لك على 
النحو التايل: 

أ .	 )Vacum Storage( التخزين باستخدام جو التفريغ املشبع بالرطوبة
اإىل نحو  الثمار يف املخزن املخ�ص�ص ويتم خف�ص درجة احلرارة  تو�صع 
اخلارج  اإىل  الهواء  �صحب  يتم  بعدها  الطلب،  وح�صب  مثالً  مئوية،  درجات   5
م�صبع  هواء  بادخال  ذلك  اأثناء  يف  وي�صمح  التفريغ،  ظروف  على  واملحافظة 

بالرطوبة. 

الكربون،  اأك�صيد  تاأثري زيادة تركيز ثاين  الطريقة يلغي  التخزين بهذه  اإن 
تراكم غاز  االأك�صيجني، ومينع  تركيز  لرطوبتها، ويقلل من  الثمار  فقدان  ويقلل 
االثيلني الذي يعمل على ت�صارع ن�صج الثمار. هذه الطريقة ت�صتخدم بنجاح يف 

التفاح، امل�صم�ص، االأفوكادو، املوز، الدراق، الكمرثى، والكرز. 
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التخزين باستخدام الرطوبة النسبية: 	.أ
اإىل   )%90 )اأكرث من  الن�صبية عالية  الثمار يف جو رطوبته  يوؤدي تخزين 
احلفاظ على جودتها، نظراً لعدم فقدها رطوبتها يف اأثناء التخزين. اإال اأنه يعاب 
على هذه الطريقة منو الفطريات وغريها من الكائنات احلية الدقيقة التي تعمل 

على تعفن الثمار. 

التخزين باستخدام التدخني او التبخري Fumigation 	.أ
الفكرة من ا�صتخدام االبخرة انها تعمل على قتل الكائنات احلية الدقيقة 
 ،SO2 الكربيت  اك�صيد  ثاين  ا�صتخدام  بنجاح  ويتم  الثمار.  تعفن  ت�صبب  التي 
امليثايل  وبروميد   ،C6H5C6H5 وتركيبه   Bi-Phenyl الثنائي  والفينايل 
Methyl bromide وتركيبه CH3Br. فثاين اك�صيد الكربيت ي�صتخدم يف العنب، 

والفينايل الثنائي يف احلم�صيات. 

 



الوحدة السادسة

العناية ببساتني الفاكهة

احلراثة



فهرست الوحدة السادسة

الصفحةاملوضوعالرقم

220احلراثة1-
220اغرا�ص احلراثة1.1
220مواعيد احلراثة2.1

220احلراثة اخلريفية1.2.1
221احلراثة الربيعية2.2.1
221احلراثة ال�صيفية3.2.1
223عمق احلراثة 3.1
224انواع املحاريث4.1

224حمراث ال�صكة1.4.1
224املحراث القر�صي2.4.1
224املحراث االزميلي3.4.1
224املحراث الدوراين4.4.1

225الري 2-
228نظم ري ا�صجار الفاكهة 1.2

228الري ال�صطحي1.1.2
231الري بالر�صا�صات2.1.2
235الري بالتنقيط3.1.2

245تغذية ا�صجار الفاكهة3-
246انواع اال�صمدة1.3



الصفحةاملوضوعالرقم

246اال�صمدة الكيماوية1.1.3
248ال�صماد الع�صوي2.1.3
249مواعيد الت�صميد2.3

249مواعيد ا�صافة الت�صميد الكيماوي1.2.3
250مواعيد ا�صافة ال�صماد الع�صوي2.2.3
250طرائق الت�صميد3.3

250النرث1.3.3
251ا�صافة ال�صماد مبحاذاة اال�صجار2.3.3
251ا�صافة النبات من خالل نظام الري3.3.3
251الت�صميد الورقي4.3.3
252كمية ال�صماد امل�صاف4.3

255ال�صماد الع�صوي1.4.3
256اعرا�ص نق�ص اهم العنا�رش الغذائية5.3
258الوقاية 4-
258اهم افات التفاحيات1.4
261اهم افات الزيتون2.4
262اهم افات احلم�صيات3.4
263اهم افات اللوزيات4.4
265اهم افات العنب5.4
266اهم افات املوز6.4
267افات اخرى ت�صيب حما�صيل الفاكهة7.4





أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
220 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

العناية ببساتني الفاكهة

احلراثة

1. احلراثة: 
1.1 أغراض احلراثة

تهدف احلراثة اإىل حتقيق هدف اأو اأكرث من االأهداف التالية: 
تفكيك او فتح تربة الب�صتان اإىل عمق معني ال�صتقبال مياه االأمطار اأو . 1

مياه الري. 
حت�صني تهوية الرتبة بخا�صة الطبقات حتت ال�صطحية. . 2
اإبادة االأع�صاب. . 3
حت�صري الرتبة للزراعة. . 4
اإدخال االأ�صمدة الكيماوية والع�صوية يف الرتبة وخلطها بها. . 5
منع ت�صقق الرتبة يف اأثناء ف�صل اجلفاف، بخا�صة يف االأرا�صي الطينية . 6

العميقة. 
2.1 مواعيد احلراثة: 

عام  وب�صكل  ميكن  اأنه  اإال  منها،  الغر�ص  باختالف  احلراثة  موعد  يختلف 
التمييز بني ثالثة اأنواع من احلراثة بناًء على موعد اإجراء كل منها وهي: 

1.2.1 احلراثة اخلريفية: 

مو�صم  حلول  وقبل  اخلريف  ف�صل  يف  احلراثة  من  النوع  هذا  اإجراء  يتم 
االأمطار، وتهدف احلراثة اخلريفية اإىل فتح الطبقة ال�صطحية من الرتبة ال�صتقبال 
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مياه االأمطار، وخلط االأ�صمدة الع�صوية والكيماوية بالرتبة. 

2.2.1 احلراثة الربيعية: 

الربيع،  اأثناء  ويف  ال�صتاء،  اأواخر  يف  احلراثة  من  النوع  هذا  اإجراء  يتم 
ويرتاوح عدد احلراثات يف هذا املو�صم ما بني حراثة واحدة اىل حراثتني، وذلك 
تبعاً لكميات االأمطار ودرجات احلرارة وتاأثري هذين العاملني يف منو االأع�صاب. 

وتهدف احلراثة الربيعية اإىل: 
اإبادة االأع�صاب ال�صارة يف ب�صاتني الفاكهة. . 1
احلد من فقدان الرطوبة من الرتبة. . 2
منع ت�صقق الرتبة يف االأرا�صي الطينية الثقيلة والعميقة وبخا�صة عند . 3

اإجراء احلراثة يف وقت متاأخر يف ف�صل الربيع. 
3.2.1 احلراثة الصيفية: 

النوع من احلراثة من وقت الآخر ومن بلد الآخر،  اإىل هذا  تختلف احلاجة 
ففي املناطق ذات ال�صيف املاطر والرطب تكون احلراثة ال�صيفية �رشورية الإبادة 
االأع�صاب، وكذلك احلال بالن�صبة للمناطق املروية مثل منطقة وادي االأردن، الأن 
منو االأع�صاب ال يتوقف طاملا توفرت الرطوبة الكافية يف الرتبة، اأما اأهداف هذا 

النوع من احلراثة فهي اأهداف احلراثة الربيعية نف�صها. 

يتوقف عدد احلراثات ال�صيفية على �رشعة منو االع�صاب وكثافتها يف اأر�ص 
الب�صتان. 

باالإ�صافة اإىل اأنواع احلراثة �صالفة الذكر، هنالك حراثة تتم لتحقيق غر�ص 
العميقة،  احلراثة  اأو  االأر�ص  نقب  وهي  الب�صتان  واحدة يف حياة  وملرة  واحد، 
)80-125�صم( الأر�ص الب�صتان قبل الزراعة، وب�صكل عامودي، وبدون قلب الرتبة، 

 .Sub- Soiler وذلك بوا�صطة النقابة

رغم املزايا االإيجابية للحراثة اإال اأنها وعلى اختالف اأنواعها ت�صاعد على 
الرتبة  بنية  تدهور  اإىل  وتوؤدي  الرتبة،  الع�صوية يف  املادة  اال�رشاع يف حتلل 
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وبخا�صة يف الطبقة اأو الطبقات املعر�صة للحراثة، وت�صاعد على اجنراف الرتبة 
بوا�صطة مياه االأمطار يف االأرا�صي املنحدرة، وبوا�صطة الرياح يف مناطق البادية. 
وتوؤدي حراثة ار�ص الب�صتان اإىل عمق معني ول�صنوات عديدة اإىل تكوين طبقة 
مع  ال�صفلي  املحراث  �صطح  تالم�ص  مكان  يف   Plough Sole �صماء  مرتا�صة 

الرتبة، مما يعيق منو اجلذور وحركة املاء داخل الرتبة. 

وهنالك اجتاه وا�صح يف العديد من بلدان العامل للتخلي عن حراثة اأر�ص 
الب�صتان كاملة، بحيث تقت�رش احلراثة على �رشيط االأر�ص املوجود حتت االأ�صجار 
فتزرع  االأ�صجار  بني خطوط  املوجودة  امل�صاحة  اأما  الزراعة،  امتداد خط  على 
بخلطات ع�صبية Grass Mulch. ويتم ق�ص الغطاء الع�صبي كلما دعت احلاجة 

با�صتعمال اآالت ق�ص الع�صب. ومن فوائد الغطاء الع�صبي يف الب�صتان: 

اأر�ص الب�صتان حتت جميع االأحوال . 1 ت�صهيل دخول االآليات الزراعية اإىل 
اجلوية وبخا�صة يف املناطق املعر�صة لهطول اأمطار ربيعية و�صيفية. 

زيادة حمتوى الرتبة من املادة الع�صوية. . 2
ت�صجيع منو الكائنات احلية وتكاثرها يف الرتبة حتت الغطاء الع�صبي. . 3
منع اجنراف الرتبة وبخا�صة يف االأرا�صي املنحدرة. . 4

ويلجاأ مزارعو الفاكهة يف بع�ص الناطق اإىل التخلي كلياً عن حراثة اأر�ص 
االأر�ص  اأما �رشيط  االأ�صجار،  الع�صبية بني خطوط  اخللطة  زراعة  واإىل  الب�صتان 
الواقع حتت االأ�صجار على امتداد اخلط فيتم االبقاء عليه خالياً من االأع�صاب من 
خالل ا�صتعمال املبيدات املنا�صبة، اأو من خالل تغطية مبواد منا�صبة مثل: �رشائح 
البال�صتيك االأ�صود، اأو الق�ص، اأو طبقة من قلف االأ�صجار. وتعترب زراعة اخللطات 
الع�صبية الدائمة بني خطوط االأ�صجار يف الب�صتان غري منا�صبة للمناطق اجلافة 
ون�صف اجلافة التي تعاين من �صح يف املياه ب�صبب االحتياجات املائية الكبرية 
للغطاء الع�صبي. اإال اأنه ميكن اللجوء اإىل برنامج ي�صتمل على احلد االأدنى من 
بتغطية �رشيط  اأو مقروناً  االأع�صاب كيماوياً،  بربنامج البادة  احلراثات مقروناً 
الرتبة حتت االأ�صجار ب�رشائح بال�صتيكية �صوداء تو�صع عند انتهاء مو�صم االأمطار، 
وتزال يف كل عام عند بدء مو�صم االأمطار يف مناطق الزراعة املطربة لت�صهيل 



223
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

امت�صا�ص مياه االأمطار يف �رشيط الرتبة حتت االأ�صجار. 

3.1 عمق احلراثة

يتوقف العمق املنا�صب للحراثة يف اأر�ص الب�صتان على عوامل عديدة 
منها: 
موقع البستان: . 1

فب�صاتني الفاكهة يف مناطق الزراعة املطرية ميكن حراثتها اإىل اأعماق اأكرب 
من تلك املتعبة يف ب�صاتني الفاكهة املروية، و�صبب ذلك هو اأن املجموع اجلذري 
الأ�صجار الفاكهة يف مناطق الزراعة املطرية يكون اأعمق منه يف اأ�صجار املزروعة 
حتت الري، ويف االأحوال كافة ال بد من الك�صف على املجموع اجلذري وحتديد 

مدى انت�صاره عمودياً واأفقياً ومكان جتمعه االعظم يف الرتبة. 

نوع حمصول الفاكهة وطبيعة منو كل من الصنف واألصل: . 2

قورنت  اإذا  قوي  جذري  لها جمموع  مثالً  واللوز  احللبي  الف�صتق  فاأ�صجار 
باأ�صجار الفاكهة املطعمة على اأ�صول مقزمة. 

الغرض من احلراثة: . 3

اإذا كان الغر�ص من احلراثة منع ت�صقق الرتبة، واحلد من فقدان الرطوبة، 
الب�صتان  اأر�ص  تهيئة  احلراثة  من  الغر�ص  كان  اإذا  اأما  �صطحية،  احلراثة  تكون 

للزراعة فعندئذ تكون احلراثة عميقة. 

عمق الرتبة: . 4

االأرا�صي العميقة ت�صمح بدخول املحراث اإىل عمق اأكرب مما هو ممكن يف 
االأرا�صي ال�صطحية. 

وب�صكل عام يرتاوح عمق احلراثة يف ب�صاتني الفاكهة ما بني 15-40 �صم، 
بحراثة  القيام  قبل  دائماً  ويجب  منها،  والغر�ص  احلراثة  ملو�صم  تبعاً  وذلك 
الب�صتان حراثة عميقة اإجراء حراثة جتريبية على العمق املطلوب، للتاأكد من اأن 

احلراثة عند هذا العمق ال تلحق �رشراً كبرياً باملجموع اجلذري لالأ�صجار. 
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4.1 أنواع احملاريث

 )Moldboard Plough )Furrow Plough 1.4.1 حمراث السكة

تهيئة  الأغرا�ص  وي�صتعمل  اأكرث،  اأو  واحدة  �صكة  على  املحراث  هذا  ي�صمل 
الرتبة ال�صتقبال االأمطار، والأغرا�ص خلط االأ�صمدة الع�صوية والكيماوية بالرتبة، 

وي�صتعمل غالباً يف احلراثة اخلريفية. 

 Disc Plough 2.4.1 احملراث القرصي

ي�صتمل على 1-7 اأقرا�ص )�صاجات( حادة اجلوانب، وي�صتعمل يف االأرا�صي 
اجلافة التي ال ميكن ا�صتعمال حمراث ال�صكة فيها. كما ي�صتعمل الأغرا�ص احلراثة 
يف  املحراث  هذا  ا�صتعمال  جتنب  وي�صتح�صن   ، �صم(   40-30( ن�صبياً  العميقة 
�صطحية  الب�صتان  يف  املزروعة  االأ�صجار  كانت  اإذا  وبخا�صة  الفاكهة،  ب�صاتني 

اجلذور، كما اأنه قد ي�صاعد على اجنراف الرتبة ور�صها لثقله الكبري. 

 Chisel Plough 3.4.1 احملراث االزميلي

1.5-6م،  ويرتاوح عر�صه بني  ال�صكل،  اإزميلية  القطع  من  ي�صمل جمموعة 
وي�صتعمل البادة االأع�صاب، وللحراثة يف االأرا�صي التي حتتوي احلجارة، ولغايات 
منع ت�صقق الرتبة، وللحد من تبخر املاء منها. وغالباً ما ي�صتعمل يف احلراثات 

الربيعية وال�صيفية. 

 Rotary Plough or Rotary hoes 4.4.1 احملراث الدوراني أو العازقة

وبخا�صة  للزراعة  االأر�ص  ولتح�صري  االأع�صاب  مقاومة  الأغرا�ص  ي�صتعمل 
بعد حمراث ال�صكة اأو املحراث القر�صي، ولقد مت يف ال�صنوات املا�صية تطوير 
مراراً  االأ�صجار  حتت  املوجود  االأر�ص  �رشيط  بحراثة  ت�صمح  دورانية  حماريث 
(Rota-  ححاذاة �صاق ال�صجرة ويطلق عليها ا�صم حمراث دوراين اآيل هيدروليكي
 (ry tillers with automatic hydraulic displacement، ولهذا املحراث ذراع 
خارجية تعمل عند مالم�صتها ل�صلق ال�صجرة على ابعاد املحراث عن ال�صاق، ثم 



225
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

يعود املحراث اإىل و�صعه االأول بعد ان يتعدى �صاق ال�صجرة وهكذا حتى تتم 
حراثة ال�رشيط حتت االأ�صجار كلياً، وتتوفر عازقات باأحجام خمتلفة يرتاوح 

عر�صها بني 3-4.6 م، ت�صتخدم يف العزيق ال�صطحي للرتبة �صيفياً. 

بد  ال  فانه  املزارع  ي�صتعمله  الذي  )العازقة(  اأو  املحراث  نوع  كان  واأياً 
اأر�ص الب�صتان وهي رطبة ويجب االنتظار حتى ت�صبح تربة  من جتنب حراثة 

الب�صتان منا�صبة للحراثة. 

 Irrigation الري   .2
اإال  لنموها،  الفاكهة الزمة  �صجرة  ت�صتهلكها  التي  املواد  اأن جميع  �صك  ال 
ال  الهائلة هذه  املاء  وكمية  كمية.  املواد  اأكرث هذه  من  يعد  املمت�ص  املاء  اأن 
اإىل الهواء اخلارجي عن طريق االأوراق واالأجزاء  تبقى بال�صجرة ولكنها تتبخر 
اأو النتح يعو�ص  الهوائية االأخرى لل�صجرة. واملاء الذى يفقد عن طريق البخر 
عن طريق امت�صا�ص اجلذور لكميات اأخرى منه، فاإذا كانت كمية املاء املمت�صة 
من الرتية غري كافية لتعوي�ص ما يفقد عن طريق املجموع اخل�رشي منه، فاإن 
احلالة املائية لل�صجرة تتغري تبعاً لذلك اأو مبعنى اآخر ينخف�ص جهد املاء بها 
ويوؤثر ذلك على الكثري من العمليات احلياتية التي حتدث بال�صجرة. ومن اأهم 

العمليات التي تتاأثر بنق�ص املاء ما يلي: 
منو ال�صجرة، وذلك عن طريق التاأثري على متدد واإنق�صام اخلاليا. . 1
االإثمار، عن طريق التاأثري على تك�صف الرباعم الزهرية. . 2
جودة الثمار، بتقليل النواجت الكربوهيدراتية، عن طريق تعديل اأو تغيري . 3

جهاز الثغور والن�صاطات االإنزميية املرتبطة بعمليتي التخليق ال�صوئي والتنف�ص. 
هذا وتختلف اإحتياجات اأ�صجار الفاكهة للماء تبعاً الإختالف النوع وال�صنف، 
وتباين االأوقات يف مو�صم النمو، وميكن ترتيب اإحتياجات اأ�صجار الفاكهة ملاء 

الري من االأكرث اإىل االأقل اإحتياجاً كاالآتي: 

ال�صفرجل، الكمرثى، الربقوق، التفاح، الكريز، الكريز املز، امل�صم�ص. وخالل 
فرتة ال�صكون يقل املاء الذي ت�صتخدمه ال�صجرة اإال اأنه بنمو االأوراق وزيادتها يف 
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امل�صاحة، ووجود الثمار على ال�صجرة يزداد اإ�صتخدام املاء ويف نهاية املو�صم 
يقل االإ�صتخدام مرة اأخرى. 

املناطق  الفاكهة يف  الأ�صجار  التي جتري  اخلدمة  عمليات  اأهم  من  والري 
اجلافة والن�صف جافة كي تتمكن االأ�صجار من اإكمال منوها على الوجه االأمثل. 
وميكن تعريف الري باأنه اإ�صافة املاء اإىل الرتبة وذلك لتحقيق واحد اأو اأكرث 

من االأهداف التالية: 
اإمداد االأ�صجار بالرطوبة ال�رشورية لنموها وتطورها. . 1
التغلب على فرتات اجلفاف التى تتعر�ص لها االأ�صجار. . 2
تربيد الرتبة واجلو، خا�صة يف املناطق التحت اإ�صتوائية واجلافة والن�صف . 3

جافة، بغية توفري الظروف املنا�صة لنمو االأ�صجار. 
اأ�رشاراً . 4 ت�صبب  ال  حتى  تخفيفها  اأو  بالرتبة  املوجودة  االأمالح  لغ�صيل 

لالأ�صجار. 
ت�صهيل عمليات العزيق واخلدمات املختلفة. . 5

اأو  الرى  طريق  اإما عن  املائية  اإحتياجاتها  على  الفاكهة  اأ�صجار  وحت�صل 
االأمطار التي تهطل )كما يف بع�ص املناطق( ، كذلك املاء الذى يفقد عن طريق 
التبخر من �صطح الرتبة ومن املاء احلر الذى يتواجد على �صطح النبات واأي�صاً 
الناجت من النتح، اإال اأن املاء الناجت عن طريق البخر من �صطح الرتبة ميثل فقط 
النتح ميثل  الكلى يف خالل عام، ومن ثم فاإن  جزءاً �صئيالً من املاء املتبخر 
معظم املاء امل�صتخدم بوا�صطة االأ�صجار. ومعدل النتح الفعلى للب�صتان ميكن 
تقديره عن طريق الربط بني العوامل البيئية مثل اال�صعاع، احلرارة، الرطوبة، 
و�رشعة الرياح، والعوامل اخلا�صة بالنبات ذاته مثل املجموع اخل�رشى، امل�صاحة 

الورقية وحركة الثغور. 

ومن املهم التفريق بني املاء امفقود عن طريق التبخر من الب�صتان، واملاء 
املنتح بوا�صطة االأ�صجار، فاملاء الذى يفقد عن طريق التبخر من الرتبة قد يكون 
من االأهمية مبكان على املدى الطويل يف خف�ص حمتوى الرتبة من املاء، اإال اأنه 
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ال يتدخل مبا�رشة يف تقدير احلالة املائية لالأ�صجار، وعلى الرغم من اأن املدد 
املاء قد ال يكون  اأن نق�ص  اإال  الثمار،  الإنتاج  اأمراً �رشورياً  الكايف يعد  املائى 
مفهوماً يف معظم االأحوال، فقد تغري حاالت النق�ص املعقول النمو اخل�رشى اإىل 

منو ثمرى يف حالة اخلوخ مثالً، وقد تزيد من حتمل اأ�صجار التفاح للربودة. 

الن�صاطات  بالعديد من  القيام  ت�صتطيع  للماء كي  الفاكهة  اأ�صجار  حتتاج 
احليوية ويف مقدمتها عملية البناء ال�صوئي )اليخ�صوري( التي ال ميكن اأن تتم 

بدون عن�رش املاء كما هو مبني يف املعادلة التالية: 

6CO2+12H2O----C6H12O6+6CO2

وكذلك احلال بالن�صبة لعمليتي النتح الورقي وامت�صا�ص العنا�رش الغذائية 
من الرتبة ونقلها اإىل االأوراق، ولعل خري برهان على اأهمية املاء للنبات ولكل 

كائن حي قوله تعاىل: {وجعلنا من املاء كل �صيء حي} )االنبياء، 30(.

ميت�ص النبات املاء من الرتبة التي حت�صل عليه اما عن طريق مياه االأمطار 
والثلوج مبا�رشة، اأو من خالل عمليات الري التي يقوم بها املزارع، ومياه الري 
البحريات  ال�صطحية مثل  اأن يكون م�صدرها املياه  اإما  التي ي�صتعملها املزارع 
واالأنهار وال�صدود، او املياه اجلوفية مثل االآبار االرتوازية، وتق�صم زراعة االأ�صجار 

املثمرة تبعاً لذلك اإىل نوعني هما: 
الرتبة  - االأ�صجار على خمزون  وفيها تعتمد   : )البعلية(  املطرية  الزراعة 

من مياه االأمطار كما هو احلال يف العديد من ب�صاتني الزيتون، وعنب الت�صنيع 
والف�صتق احللبي وغريهم. 

الزراعة املروية: وفيها تعتمد االأ�صجار على الري كما هو احلال يف زراعة  -
احلم�صيات واملوز واجلوافة وغريها. 

وهنالك ب�صاتني فاكهة جتمع بني النوعني املذكورين اأعاله، حيث تغطي 
تغطية  ويتم  املياه،  من  الفاكهة  ا�صجار  احتياجات  من  جزءا  االأمطار  مياه 
 Supplementary» اجلزء املتبقي من خالل عملية ما ي�صمى الري التكميلي
Irrigatting“ للنبات يف الربيع وال�صيف، وتختلف يف عددها من مو�صم اىل اخر 
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باختالف كميات هطول االمطار يف اثناء ال�صتاء والربيع. ومن االمثلة على ذلك 
زراعة التفاح وبع�ص انواع اللوزيات. 

الفاكهة 1.2 نظم ري أشجار 

ميكن تق�صيم نظم الرى املختلفة اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صية هى: 
1 . Surface irrigation الري ال�صطحى
2 . Sprinkler irrigation الري بالر�ص
3 .Drip or trikle irrigation الري بالتنقيط

والرى ال�صطحى بطرقه املختلفة عرفه االإن�صان منذ درايته بزراعة النباتات، 
ال�رشق  مبنطقة  امل�صيحية  قبل  ما  اإىل  تاريخها  يرجع  باالحوا�ص  الري  فطرق 
االأو�صط، وكذلك باأمريكا اجلنوبية. ويدل ذلك على اأن القدماء كانوا على دراية 
قدمي  منذ  االأرز  اال�صيويون  زرع  وقد  املختلفة،  للنباتات  املائية  باالإحتياجات 
الزمان على املدرجات التي كانت تغمر باملاء الذى ي�صمح الزائد منه بالت�رشف 
من اأعلى اإىل اأ�صفل بفعل اجلذب االأر�صي. كذلك قام الرومان بزراعة النبات على 
املدرجات والتى اأقاموها يف القرن الرابع والتى الزالت �صاهداً على اأهمية الدور 

الذى لعبة املاء يف اإت�صاع االإمرباطورية الرومانية. 

Surface irrigation 1.1.2 الري السطحي

تبعاً  ال�صفل  املاء  حركة  فيه  ترتك  والذى  ال�صطحى،  الرى  ي�صتخدم 
للتدفق الذى يحدثه اجلاذبية االأر�صية ومن ثم، فاإن هذا النظام ي�صمى اأي�صا 
طرقه  ت�صتخدم  عموماً  الق�صم  هذا  يف  والري   .“ً Gravity flow System”
اإذا كان م�صتوى �صطح تربة الب�صتان م�صتوى وقوام الرتبة متماثل  املختلفة 
تو�صيل  يتم  النظام  هذا  ويف  باملاء.  اإمدادها  ي�صهل  حتى  عميق  وقطاعها 
االإن�صاء،  ناحية  النظم من  اأرخ�ص  الرتبة، ويعد من  اإىل �صطح  املاء مبا�رشة 
اأكرثها تكلفة من ناحية كميات املاء امل�صتخدمة. وي�صل  اأنه قد يعد من  اإال 
من  اأعلى  م�صتوى  يف  ما�صورة  اأو  قناة  طريق  عن  الب�صتان  اأجزاء  اإىل  املاء 
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الرتبة  قطاع  داخل  ذكره  �صبق  كما  املاء،  وينت�رش  الب�صتان،  �صطح  م�صتوى 
بوا�صطة اجلاذبية االأر�صية. ويف حالة الري ال�صطحي قد يفقد جزء كبري من 

اإ�صتخدام هذا النظام.  اإ�صائة  املاء، كما وقد ت�رش االأ�صجار عند 

 ال�صكل 6.1: 

الريأالسطحي

ويجب اأن تكون القنوات الرئي�صية بالب�صتان ثابتة اجلوانب والقاع وخالية 
من احل�صائ�ص التى تعيق حركة املاء. ويقع حتت هذا النظام عدة طرز اأو طرق 

خمتلفة هى: 

أ طريقة البوائك )البواكى( : 	.
ت�صتخدم هذه الطريقة فى ري اأ�صجار الفاكهة ال�صغرية ال�صن. حيث يكون 
الرملية.  االأرا�صي  فى  ا�صتخدامها  اإنت�صار جمموعها اجلذرى حمدود. كما ميكن 
وعند الري بهذه الطريقة يتم ح�رش كل �صف من �صفوف االأ�صجار داخل باكية 
عر�صها 1-1.5مرت، بحيث يكون �صف االأ�صجار فى منت�صفها، ويطلق ماء الرى 
داخل هذه البواكى، مع مراعاة زيادة عر�ص الباكية مع تقدم االأ�صجار يف العمر، 
وميكن زراعة امل�صاحات بني البواكى مبحا�صيل خ�رش اأو حما�صيل بقولية �رشيطة 
اأال تنقل اأمرا�ص اإىل اأ�صجار الفاكهة. ومن مميزات هذه الطريقة: (1) االإقت�صاد فى 
املاء الري، (2) اإ�صتغالل امل�صاحات بني البواكى يف زراعة حما�صيل اأخرى تدر 
دخالً للمزراع، اإال اأن من م�صاووؤها اأن املاء يالم�ص جذوع االأ�صجار وهذا قد ي�صبب 

اإ�صابتها ببع�ص االأمرا�ص، خا�صة االأمرا�ص الفطرية. 
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طريقة األحواض: 	.أ
اأكرث طرق الرى اإ�صتعماالً فى م�رش، وت�صتعمل فى ري اأ�صجار الفاكهة املثمرة، 
وفيها تق�صم اأر�ص الب�صتان اإىل اأحوا�ص تختلف م�صاحتها باإختالف امل�صافة بني 
االأ�صجار وطبيعة الرتبة ونوعها ودرجة اإ�صتوائها، حيث يقل عر�صها وطولها فى 
االأرا�صى الرملية عن االأرا�صى الثقيلة، وي�صمل احلو�ص على اأربعة اأ�صجار ويف 
الغالب من 6-12 �صجرة فى �صفني اأو اأكرث، ويكون هنالك مروى رئي�صية واأخرى 

فرعية لرى االأحوا�ص. ومن مميزات هذه الطريقة: 

اإنت�صار املاء بحالة متماثلة تقريباً فى قطاع الرتبة املحتوى على املجموعة 
اجلذرية، اإال اأن عيوبها تتمثل فى: 

املاء  - التحكم فى  اآخر عدم  اأو مبعنى  الري،  اإ�صتخدام ماء  اال�رشاف فى 
املعطى لالأ�صجار مما يزيد عن احلاجة فى بع�ص االأحيان. 

الهواء  - تطرد  بدرجة  الرتبة  لفراغات  وملئه  االأ�صجار  حول  املاء  تراكم 
منها. 

مالم�صة املاء جلذوع االأ�صجار خا�صة فى حالة اأ�صجار املوالح ما ي�صبب  -
اإ�صابتها بالكثري من االأمرا�ص الفطرية. 

ونظراً لهذه العيوب فقد حورت هذه الطريقة اإىل عدة نظم وذلك للتغلب 
على تلك العيوب. 

االحوا�ص الفردية: ويتم ذلك بعمل حو�ص مفرد حول كل �صجرة وتت�صل  -
هذه االحوا�ص بقناة الري بقنوات جانبية او بقناة م�صتمرة ت�صل بني االحوا�ص. 

طريقة االأحوا�ص املقفلة )العمياء( :  -

املاء  ويعطى  مقفل،  بحو�ص  االأ�صجار  �صفوف  من  �صف  كل  يحاط  وفيها 
فى امل�صاحات بني االأحوا�ص. واأهم مميزات هذه الطريقة اأنها اأن�صب الطرق لري 
اإىل االأحوا�ص، ومن ثم  الأن املاء ال ي�صل  اأ�صجار املوالح فى م�رش، وذلك نظراً 
اأية  اأو  الت�صمغ  االإ�صابة مبر�ص  يقيها من  االأ�صجار، مما  فهو ال يالم�ص جذوع 



231
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

عدوى باالأمرا�ص الفطرية اإال اأن هذه الطريقة ال ت�صلح لرى االأ�صجار النامية فى 
الرتبةالرملية اأو امللحية. 

طريقة املصاطب: 	.أ
وفيها تقام امل�صاطب بعر�ص 1 مرت للم�صطبة، ويكون �صف االأ�صجار فى 
منت�صفها، وتروى امل�صاحات بني امل�صاطب. ومن اهم مميزات هذه الطريقة عدم 
باالأمرا�ص  اإ�صابتها  فر�صة  من  يقلل  وبالتاىل  االأ�صجار  جلذوع  املاء  مالم�صة 
اأنه  اإال  املائى،  املدد  اإ�صتغالل  ناحية  من  اإقت�صادية  طريقة  اإنها  كما  الفطرية، 
يعاب عليها اأنها ال ت�صلح فى االأرا�صى التى بها ن�صبة مرتفعة نوعاً من االأمالح 
وذلك الإمكانية تراكم هذه االأمالح على ظهر امل�صطبة وهذا من �صاأنه االإ�رشار 

باالأ�صجار. 

طريقة القنوات: 	.أ
يجري  االأ�صجار،  من  �صفني  كل  بني  قنوات  عدة  تعمل  الطريقة  هذه  وفى 
فيها املاء، ويالحظ اأن طول القناة يتوقف على نوع الرتبة، فالرتبة امل�صامية 
)الرملية( ال يتعدى طولها 60 مرت، وفى حالة الرتبة الطينية ال يزيد طول القناة 
عن 100 مرت، وهذه الطريقة من اأكرث طرق الرى اإنت�صاراً باخلارج، وتقاوم فتحات 
رى ثابتة فى اأوائل خطوط االأ�صجار، وبذلك ميكن التحكم فى املياه بدرجة اأكرب 
من الطرق ال�صابقة، وفى ذات الوقت يتاح كمية كافية من الهواء فى الفراغات 

البيئية للرتبة. 

ومن مميزات هذه الطريقة، عدم االإ�رشاف فى ماء الري، وعدم مالم�صة املاء 
جلذوع االأ�صجار، اإال اأنه يعاب عليها عدم اإمكانية تطبيقها فى االأرا�صى الرملية 
اأو اخلفيفة ب�صفة عامة، وعدم اإنتظام توزيع املاء جانبياً اأو اأ�صفل قطاع الرتبة 

املحتوي على اجلذور. 

2.1.2 الري بالرشاشات

اأحد نظم الري الوا�صعة االإنت�صار يف الكثري من مناطق زراعة واإنتاج الفاكهة، 
وهذا النظام ي�صلح لري يف املناطق اجلافة وال�صبه جافة وتلك التى حتتاج فيها 
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االأرا�صي لري تكميلي ملياه االأمطار، وتلك التى تربتها غري م�صتوية اأو خفيفة 
اأو رملية، وكذلك يف املناطق التى تعانى نق�صاً ن�صبياً يف املدد املائى. ومن 
مميزات الري بالر�ص هو دفع املاء يف �صورة قطرات �صغرية، ومن ثم ال يحدث 
زيادة الرطوبة االأر�صية بدرجة اأكرث من الالزم، كما اأنه ال يعر�ص الرتبة ذاتها 
للتعرية. ومع ذلك ميكن القول اأنه من االأهمية مبكان اإتخاذ بع�ص االحتياطات 
الالزمة مثل و�صع االأنابيب على امل�صافات اأو االأبعاد املنا�صبة. وجتنب حدوث 
تداخل كبري بني نطاقات ر�ص الر�صا�صات املتجاورة وبحيث ال يوؤدي اإىل وجود 
بقع اأو مناطق بالب�صتان تتلقى ماءاً زائداً عن احلاجة، وي�صتخدم يف هذا النظام 
واإ�صتخداماً، ومن  اإما ر�صا�صات ثابتة اأو ر�صا�صات متنقلة، واالأخري اأكرث �صيوعاً 
اأهم مميزاتها �صهولة اإقامتها وفكها ونقلها من مكان اإىل اآخر، وخفة وزن االأنابيب 
والر�صا�صات، واملدد املائى الكافى الذى يدفع من هذه الر�صا�صات. وتتطلب هذه 
الر�صا�صات املتجاورة لتحقيق م�صتوى  40% تداخل بني مدى  الطريقة حواىل 
رطوبي مت�صاوي بالقرب من حدود كل دائرة وعادة ما ت�صنع االأنابيب الرئي�صية 

من االملونيوم اأو اأية مواد اأخرى خفيفة الوزن. 

ال�صكل 6.2: 

ريأاألشجارأبالرش
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الرياح  بالر�ص هو وجود  الرى  نظام  تتداخل مع  التى  امل�صاكل  اأهم  ومن 
اأثناء ت�صغيل النظام، حيث ال تغري الرياح من طريقة التوزيع فقط بل  القوية 
توؤثر وب�صدة على كفاءة الرى، كما اأن البخر يزداد بزيادة �رشعة الرياح باملنطقة، 
فعندما ت�صل �رشعة الرياح اإىل 6 ميل/ �صاعة، يفقد حوايل من 40-50% من 
املاء فى الهواء اجلوى. وفى حالة املناخ ال�صاخن يزداد فقد املاء بالبخر عند 
ا�صتخدام هذا النظام مقارنة باملناخ البارد اأو املناخ االأكرث رطوبة. وحتتاج هذه 
الر�صا�صات  اإىل نوع ما من القوى لتوفري �صغط املاء الكافى لتحريك  الطريقة 
فى حركة دائرية )قوة الطرد املركزى( ، كما يلزم هذا ال�صغط اأي�صاً لدفع املاء 
اإىل االإرتفاعات املطلوبة واالت�صاع املرغوب مبا ي�صمن التوزيع واالإنت�صار االأمثل 
للماء. ونادراً ما تكون قوى اجلاذبية االأر�صية كافية لت�صغيل هذا النظام، اللهم 
اإال فى حالة تخزين املاء فى خزانات وعلى اإرتفاعات كافية، وعادة ما ي�صتخدم 

م�صخات دفع فى حالة النظم الكبرية. 
ويذكر اإ�صماعيل  (1996)اأن فكرة الرى بالر�ص تعتمد على حماكات ت�صاقط 
االأمطار وذلك عن طريق دفع املياه حتت �صغط من خالل فتحات ر�صا�صات للجو 
فى �صورة رذاذ، فتنت�رش ثم ت�صقط على هيئة قطرات فوق �صطح الرتبة لت�صل 

مبنطقة اجلذور اإىل املحتوى الرطوبى املرغوب. 
مميزات الرى بالر�ص:  ◄
ميكن ا�صتخدام امل�صدر املائى ذو الت�رشيف القليل امل�صتمر بكفاءة عالية. . 1
ميكن التخل�ص من م�صاكل اجلريان ال�صطحي والبخر. . 2
ميكن ري االأرا�صي غري العميقة والتى ال ميكن ريها بدون ت�صوية. . 3
اإمكانية ري االأرا�صى غري املتجان�صة ب�صهولة. . 4
رى االأرا�صي ذات الطبوغرافية الوعرة دون ت�صوية. . 5
احل�صول على الريات اخلفيفة املتكررة بكفاءة عالية. . 6
قلة العمالة امل�صتخدمة نظراً الإ�صتخدامها لفرتة زمنية ق�صرية يوميا. . 7
التوفري فى كمية املياه وذلك عن طريق التحكم الكامل فيها ونقلها عرب . 8

موا�صري، وبذلك تق�صي على الر�صح الذى يحدث عند اإ�صتعمال القنوات املك�صوفة. 
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عيوب الري بالر�ص:  ◄
يحتاج اإىل راأ�ص مال كبريةوذلك ح�صب نوع النظام. . 1
اأي�صاً . 2 ي�صيف  هذا  و  منا�صب  �صغط  حتت  املياه  �صخ  لت�صغيله  يلزم 

تكاليف الطاقة لت�صغيله. 
يحتاج اإىل م�صدر مائي م�صتمر الت�رشيف، و يف حال عدم اإ�صتمراره يلزم . 3

اإن�صاء خزان. 
ال ين�صح باإ�صتعماله يف حالة االأرا�صي الثقيلة والتي ي�صل فيها معدل . 4

ت�رشب املياه اإىل اأقل من 3 مم/ �صاعة. 
تنخف�ص كفاءة الري بالر�ص فى املناطق املك�صوفة ذات الرياح ال�صديدة . 5

واجلو اجلاف واحلرارة املرتفعة والرطوبة املنخف�صة. 
يحتاج اإىل اأر�ص منتظمة ال�صكل، مربعة م�صتطيلة اأو دائرية ال�صكل. 6
يوؤثر ال�صلوك االإن�صاين فى ت�صحيحه وت�صغيله مثل عدد �صاعات الت�صغيل . 7

اليومية وخالل العطالت واإيقاف النظام اأو ت�صغيله اأو نقله اأثناء الليل. 
يف حالة املياه حتتوي على ن�صبة من االمالح قد متت�صها اوراق بع�ص . 8

املحا�صيل م�صببة ا�رشاراً بها. 
اأجهزة الري بالر�ص ◄

تنق�صم اأجهزة الري بالر�ص اإىل: 
أ أجهزة رش ثابته: 	.

وفيها تظل امل�صخات واخلطوط الرئي�صية والفرعية والر�صا�صات يف مكان 
واحد لتقوم بعملية الري فقط مل�صاحة االأر�ص املقامة عليها. وهذا النظام يتميز 
بقلة متطلباته من اجلهد الب�رشى الالزم للت�صغيل، اإال اأنه يعيبه اإرتفاع متطلبات 

راأ�ص املال )اأي تكاليف اإن�صاءه مرتفعه( . 
أجهزة رش نصف ثابتة: 	.أ

وفيها تكون جمموعة امل�صخات واخلطوط الرئي�صية ثابتة، فى حني تنتقل 
خطوط الر�ص والتى حتمل الر�صا�صات من مكان الآخر ح�صب دورة الري املعمول 
بها. ويذكر اإ�صماعيل (1996) اأن هذا النظام منت�رش و�صائع اال�صتخدام فى مناطق 

اال�صت�صالح مثل جنوب التحرير، غرب النوبارية والب�صتان. 
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أجهزة رش متنقلة: 	.أ
نقلها  يتم  والر�صا�صات  والفرعية  الرئي�صية  واخلطوط  امل�صخات  جمموعة 
من مكان الآخر بعد اإجراء عملية الري. وتختلف عدد مرات نقل اجلهاز باإختالف 
تخطيط دورة الري و�صيا�صة الت�صغيل. وهذه االأجهزة على عك�ص االأجهزة الثابتة 
فهى تتميز بقلة متطلبات راأ�ص املال، اإال اأنه من اأهم عيوبها زيادة اجلهد الب�رشي 

الالزم لتحريك ونقل االأجهزة. 

 Drip trickle irrigation 3.1.2 الري بالتنقيط

ي�صتخدم هذا النظام يف حالة الرتبة امل�صتوية و الرتبة غري امل�صتوية على 
حد �صواء. والفكرة االأ�صا�صية للري بالتنقيط هي ترطيب )تبليل( الكتلة من الرتبو 
التي حتتلها معظم جذور ال�صجرة. اأما جذور ال�صجرة التي تنمو خارج املنطقة 
االأمطار  بعد هطول  املتبقية  االأر�صية  الرطوبة  باإمت�صا�ص  تقوم  �صوف  الرطبة 
خالل مو�صم ال�صتاء. والري بالتنقيط االأمثل هو ما ينقل كمية من املاء يومياً 
الرتبة وعلى  �صطح  وبالتبخر من  االأوراق،  من  بالنتح  يفقد  ما  لتعو�ص  تكفي 
ذلك فاإن هذا النظام �صمم على اأ�صا�ص نقل كميات �صغرية من املاء على فرتات 

متقاربة. 

ويف الرى بالتنقيط تدفع املياه من م�صادرها يف خط اأنابيب رئي�صي بعد 
ف�صل ما يعلق بها من �صوائب، ويتفرع هذا اخلط خلطوط فرعية، و االأخرية يخرج 
لرتطيب  الكافى  املاء  منها  يخرج  نقاطات  عليها  يركب  حقلية  خراطيم  منها 
امل�صتخدم، عمر  االأ�صل  اجلو،  الرتبة،  نوعية  تتنا�صب مع  التي  بالكمية  الرتبة 

النباتات وغريها من العوامل. 
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ال�صكل 6.3: 

ريأالحمضيا	أبالتنقيط

وي�صيف اإ�صماعيل  (1996)، اأن الرى بالتنقيط هو اإ�صافة املاء ببطء على 
النبات، وذلك من خالل  الرتبة بغر�ص املحافظة على منو  اإىل  فرتات متقاربة 
اأماكن خمتارة على خط املياه. ومعظم  التى تو�صع فى   Emitters املنقطات 
النقطات تو�صع على �صطح الرتبة، اإال اأنه ميكن دفن بع�صها على اأعماق ب�صيطة 
بغر�ص حمايتها. ويدخل املاء اإىل الرتبة من خالل املنقطات ثم يتحرك ليبلل 
امل�صاحة بني املنقطات بوا�صطة اخلا�صة ال�صعرية حتت �صطح الرتبة. ويتوقف 
حجم الرتبة املبتلة على خوا�صها، زمن الري، وعدد املنقطات امل�صتعملة. هذا 
ويرتاوح عدد املنقطات امل�صتعملة اإىل حواىل منقط واحد اأو اأقل لكل نبات فى 

حالة النباتات ال�صغرية اإىل حواىل 8 منقطات اأو اأكرث لالأ�صجار الكبرية. 

مميزات الرى بالتنقيط:  ◄
توفري الطاقة. 1

وذلك عن طريق توفري القدرة الالزمة ل�صخ املاء، وبالتايل اإنخفا�ص الطاقة 
امل�صتهلكة. 
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توفري املياه. 2
للم�صاحة  املئوية  الن�صبة  على  للمح�صول  املائية  االإحتياجات  تعتمد 
الفاكهة  اأ�صجار  حالة  فى  �صغرية  الن�صبة  وهذه  االأر�ص،  تغطي  التى  اخل�رشاء 
ال�صغرية، و�صجريات العنب، كذلك فاإن هذا النظام ميد هذه املحا�صيل بكمية اأقل 

من املياه مقارنة بالري ال�صطحي اأو الري بالر�ص. 

زيادة االإنتاجية. 3
يزداد منو النبات اإذا كانت الرطوبة فى الرتبة تقرتب من ال�صعة احلقلية ال 
يبذل جهداً كبرياً للح�صول على املاء وهذه يحدث فى حالة الري بالتنقيط، حيث 
يتم الري على فرتات متقاربة وبكميات ب�صيطة بعك�ص الطرق االأخرى والتى يتم 

فيها الري على فرتات متباعدة وبكميات كبرية. 

كفاءة اإ�صتخدام االأ�صمدة. 4
يعد الري بالتنقيط من اأكرث الطرق فعالية اإ�صافة االأ�صمدة للرتبة واإ�صتفادة 
االأ�صجار منها، وذلك نظراً لزيادة كفاءة هذه الطريقة، وقلة الفقد.. وال �صك اأن الري 
بالتنقيط ي�صاعد على اإ�صافة االأ�صمدة على فرتات متقاربة وفى الوقت املنا�صب 

لالأ�صجار مما يعمل على اإعطاء منو اأمثل. 

اإمكانية اإ�صتخدام ماء حمتواه مرتفع من امللوحة. 5
اإحرتاق  يحدث  قد  املنخف�صة  الن�صبية  الرطوبة  ذات  احلارة  املناطق  فى 
لالأوراق فى حالة اإ�صتخدام مثل هذا املاء فى الرى بالر�ص. ويختلف تاأثري االأمالح 
باإختالف املح�صول ومعدل اإ�صافة مياه الري. اأما فى حالة الري بالتنقيط فاإن 
املياه ال تالم�ص االأوراق، ومن ثم فاإن عملية اإحرتاق االأوراق ال ت�صكل م�صكلة، 
فاإن االأيونات املختارة ت�صتخل�ص من الرتبة مما ينتج عنه اإزدياد تركيز االأمالح، 
وهذه الزيادة جتعل من ال�صعب على النبات اإ�صتخال�ص املاء من الرتبة، اإال اأن 
اإ�صافة مياه الري على فرتات متقاربة فى الري بالتنقيط يخف�ص تركيز االأمالح 
فى الرتبة ب�صفة م�صتمرة، وهكذا فاإن الري بالتنقيط ي�صمح باإ�صتخدام مثل هذا 

املاء دون حدوث اآثار عك�صية. 
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ري االأرا�صي امل�صت�صلحة. 6
فرق  يكون  اأال  مراعاة  مع  دقيقة  ت�صوية  عمليات  اإجراء  دون  ذلك  ويتم 

املنا�صب كبرياً، وبالتايل ميكن توفري الكثري من التكاليف. 

توفري العمالة. 7
اإ�صافة املاء مبعدل منخف�ص فى الري بالتنقيط متكن من ري م�صاحة كبرية 
يف نف�ص الوقت باإ�صتخدام نف�ص امل�صخة، وهكذا يقلل من العمالة امل�صتخدمة 
حيث ت�صتخدم العمالة فقط فى فتح وغلق املحاب�ص للقطع املختلفة املطلوب 
ريها. ولهذا فاإن الت�صغيل الذاتى لنظام الرى بالتنقيط يعد غري مكلف، حيث يقوم 
اإخت�صار  اإىل  موؤقت زمني بعملية فتح وغلق املحاب�ص. ويوؤدى الري بالتنقيط 

العمليات الزراعية مثل اإ�صافة االأ�صمدة. 

قلة منو احل�صائ�ص. 8
اأما املناطق  االأ�صجار فقط،  التى تبلل باملاء تكون حول  االأر�ص  اأن  حيث 

خارج ذلك فال تنمو بها ح�صائ�ص. 

اإ�صتخدامه فى اأرا�صي ترتفع فيها ن�صبة امللوحة لدرجة معينة. 9
حيث اأنه فى هذه احلالة تبقى منطقة اجلذور مبتلة دائماً بحيث ال يتاح 
لالأمالح بالتزهري على �صطح الرتبة، كما يحدث فى اأنواع الرى االأخرى كذلك فاإن 
الري بالتنقيط يعمل على ابعاد االمالح عن النباتات �رشيطة ان تكون عملية 

الري م�صتمرة. 

عيوب الرى بالتنقيط:  ◄
اإن�صداد املنقطات. 1

ي�صبب اإن�صداد املنقطات خف�ص معدل خروج املاء منها، مما يقلل من اإنتظام 
اإىل وجود �صوائب  االإن�صداد  لالأ�صجار، ويرجع  اإجهاداً  توزيع املياه وهذا ي�صكل 
وخا�صة جزئيات املواد املعدنية حيث اأن املاء فى هذه االأحوال مل ير�صح جيداً 
الرئي�صية  اخلطوط  فى  ك�صور  اإحتمال حدوث  اإىل  باالإ�صافة  الفالتر  فى حمطة 
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فى  وبالتاىل  االأنابيب  خطوط  فى  غريبة  مواد  دخول  ي�صبب  مما  الفرعية  اأو 
املنقطات. 

تراكم االأمالح . 2
الرتبة  االأمالح فى احلدود اخلارجية للمنطقة املبللة وفوق �صطح  ترتاكم 
وعند هطول االأمطار تتحرك هذه االأمالح من على ال�صطح مع مياه االأمطار اإىل 
داخل منطقة اجلذور. ولهذا فاإنه عند هطول االأمطار فى هذه احلالة فاإن عملية 
الري  اأثتاء  اجلذور.  منطقة  االأمالح حتت  غ�صيل  ل�صمان  ت�صتمر  اأن  يجب  الري 
الناجت  بالتنقيط ترتاكم االأمالح حتت �صطح الرتبة حول حميط احلجم املبتل 
عن املنقط. وبالتايل فاإن جفاف الرتبة اأثناء الفرتة بني الريات قد يحدث حركة 
عك�صية للرطوبة االأر�صية وبذلك تنتقل االأمالح ثانية من املحيط املبتل نحو 
املنقط. ولهذا فاإن حركة املياه يجب اأن تكون دائماً خارجة من املنقط ومتجهة 
بعيداً عنه اإىل املحيط املبتل وذلك لتجنب تاأثري االأمالح على االأ�صجار. ولهذا 
االأمالح من منطقة اجلذور عند توافر املياه  اأن يتم غ�صيل  فاإنه من ال�رشورى 

وخا�صة فى ف�صل ال�صتاء. 

احلد من اإنت�صار اجلذور. 3
اأقل من املقننات املائية.  اإ�صتخدام كميات  ويظهر ذلك بو�صوح فى حالة 

ولتاليف ذلك ميكن زيادة عدد النقاطات وطول فرتة الري. 

مكونات نظام الرى بالتنقيط:  ◄
م�صدر املاء. 1

م�صدر املاء هنا يكون اأحد الرتع التى حتمل ماء النيل اأو بئراً عميقاً، وي�صخ 
املاء فى �صبكة الري بوا�صطة م�صخات ذات قدرة كافية على �صحب و�صخ كمية 

املاء املطلوبة للب�صتان عند حاجته للحد االأق�صى من املاء املح�صوب له. 

وحدة التحكم. 2
وهي ت�صمل م�صخة، حمب�ص عدم رجوع حمب�ص بوابة عداد مياه عداد �صغط 
الطحالب وحدة حقن  به  تنمو  مر�صح رملى يف حالة مياه م�صدرها مك�صوف 
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ا�صمدة مب�صتمالتها مر�صح �صبكى منظم �صغط اأو �صمام تخفيف ال�صغط �صمام 
هواء. 

أ لالأغرا�ص 	. االأنابيب  املرتفعة يف خط  االأماكن  ويركب يف  هواء:  �صمام 
التالية: 

ال�صماح للهواء باخلروج عند ملء خط املاء.  -

 ال�صماح للهواء بالدخول للخط عند �رشف املياه منه.  -

اإزالة اجليوب الهوائية يف االأماكن املرتفعة داخل اخلط.  -

منع حدوث �صغط �صالب يف اخلط عند اإيقاف �صخ املاء.  -

زيادة فى 	.أ التى يتوقع فيها  االأماكن  ال�صغط: يركب فى  �صمام تخفيف 
ال�صغط داخل ال�صبكة. 

�صمامات عدم الرجوع: ت�صتخدم ملنع عك�ص اإجتاه ال�رشيان وذلك ملنع 	.أ
حدوث تلف فى امل�صخة نتيجة لذلك، واأي�صاً ملنع نزوح املياه من خط ال�صحب 
تكون  قد  التى  املياه  رجوع  ب�صبب  التلوث  من  )البئر(  املاء  م�صدر  وحلماية 

خمتلطة بالكيماويات. 
اخلط الرئي�صى. 3

ويقوم بتو�صيل املياه من وحدة التحكم اإىل اخلط التحت رئي�صي. 

اخلطوط التحت رئي�صية. 4
تقوم بتو�صيل املياه من اخلط الرئي�صي اإىل خطوط امل�صبعات. 

امل�صبعات. 5
يقوم بتو�صيل املياه من خطوط التحت رئي�صية اإىل خطوط الري اأو خطوط 
التنقيط، و يكون لُه و�صالت بال�صتيكية عديدة. و قد يدفن حتت الرتبة اأو ال يدفن. 

خطوط الرى اأو خطوط التنقيط. 6
يختلف  و  الت�صميم،  ح�صب  تختلف  م�صافات  على  املنقطات  وهذه حتمل 
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يكون  الغالب  يف  و  طولها،  و  حتمله  الذي  الت�رشف  ح�صب  االأنابيب  قطرهذه 
قطرها 16مم، وعادًة ال تدفن، و اأحيانا تدفن حتت �صطح االأر�ص، وقد يخدم �صف 
ال�صكل املعرج  التنقيط  اأو قد يوؤخد خط  اأو خطان،  االأ�صجار خط تنقيط واحد 

حول االأ�صجار. 

املنقطات . 7
تركب على خطوط الرّي اأو التنقيط باإ�صتخدام خرامات منا�صبة لكل نوع. 
وتخرج املياه من املنقطات عند ال�صغط اجلوّي بجانب النبات ومنه من خالل 

الرتبة اإىل منطقة منو اجلذور. وت�رشيف املنقط قد يكون 2-4-8 لرت/ �صاعة. 

اأجهزة غ�صيل اخلطوط. 8
عبارة عن �صمام اأو حمب�ص غ�صيل ويركب يف نهاية امل�صبعات واخلطوط 
عملية  من  والهدف  للروا�صب،  دورية  غ�صيل  عمليات  الإجراء  رئي�صية  التحت 

الغ�صيل هو اإزالة العوالق املرت�صبة من الفرعيات و خطوط التنقيط 

وحدة الرت�صيح )الفالتر( . 9
والغر�ص االأ�صا�صي منها هو اإزالة ما يعلق فى املاء من �صوائب حتى ين�صاب 
دون عائق يف االأنابيب واخلراطيم فال ي�صبب اإن�صداد املنقطات. وال�صوائب التى 
توجد مباء الري قد تكون حبيبات طني، �صلت ورمل. وكذلك مواد ع�صوية مثل 
الطحالب، كما حتتوى مياه الري على اأيونات البيكربونات وكتيونات الكال�صيوم 
را�صب  يظهر يف �صورة  والذى  احلديديك  اأك�صيد  كما حتتوى على  واملغن�صيوم. 
بني مائل اإىل االأحمرار. وتقوم وحدة الرت�صيح بت�صفية املاء من ال�صوائب. وهناك 

العديد من املر�صحات )الفالتر( التى ت�صتخدم لذلك: 

أ الفلرت الدوامي الفا�صل للرمال	.
بع�ص  يف  يركب  املياه،  من  االأثقل  وال�صوائب  الرمال  ف�صل  يف  ي�صتخدم 
تاآكلها، وهذا  الرمال  ال�صحب من امل�صخة حتى ال ت�صبب  االأحيان على جانب 

النوع من الفالتر ال يزيل ال�صوائب الع�صوية. 
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الفلرت ال�صبكى	.أ
االأقل على فلرت �صبكى واحد،  اأن حتتوى �صبكة الرى بالتنقيط على  يجب 
الو�صط  فلرت  بعد  ي�صتخدم  وقد  االآبار،  ملياه  اإبتدائى  كفلرت  غالباً  وي�صتخدم 
الرملي. ليحجز ال�صوائب يف حالة عطل الفلرت الرملي اأو هروب بع�ص ال�صوائب. 

وهو يزيل الروا�صب غري الع�صوية مثل الرمل. 

فلرت الو�صط الرملى	.أ
ي�صتخدم للمياه ال�صطحية فى الرتع واخلزانات والتى حتتوى على �صوائب 

ع�صوية، واأي�صاً يحجز الرمال. 

اأحوا�ص الرت�صيب	.أ
ت�صتخدم يف ترويق املياه، وخا�صة عندما حتتوى هذه املياه على اأحمال 
كبرية من ال�صوائب العالقة والتى ت�صكل حمالً زائداً على الفالتر الرملية وال�صبكية. 
اأحوا�ص الرت�صيب الإزالة الكربيتات الذائبة واملعادن مثل احلديد  كما ت�صتخدم 

واملنجنيز والتى ت�صبب اإن�صداد املنقطات. 

اأجهزة الت�صميد. 10
أ خزان الت�صميد: ي�صنع من احلديد الذى يتحمل ال�صغط، ويوجد باخلزان 	.

فتحتني �صعتهما من 60 اىل 400 لرت، ويو�صع داخله كمية ال�صماد، وغالباً ما 
يكون �صماداً �صلباً ويتحكم يف ذوبانه بفتح املحاب�ص التي ت�صمح مبرور املاء 
فوقه، اإال ان هذه االجهزة لها م�صاكل عديدة ومن ثم ال ين�صح با�صتخدامها يف 

الوقت احلايل. 
م�صخات احلقن: ي�صتخدم العديد من االجهزة للحقن مبحاليل اال�صمدة 	.أ

الري، ويعتمد غالبيتها على �رشعة مرور املاء، ووجود اختناق يف  يف �صبكة 
خط مرور املاء يعرف با�صم فنتوري مما يحدث تفريغا يعمل على �صحب ال�صائل 
بوا�صطة خراطيم من خزان جانبي، وبالتحكم يف حدوث تفريغ يف ال�صبكة ميكن 

ان يخلط باملاء كمية ال�صماد املطلوبة. 
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ال�صكل 6.4: 

مكونا	أنظامأالرىأبالتنقيط

1 . Low- Head bubblers :الري بالنوافري املنخف�صة الرا�ص
يذكر ا�صتينو (1992) اأن طرق الري املقفلة التقليدية با�صتخدام االنابيب 
التي تنتهي بالنقاطات او الر�صا�صات حتتاج اىل طاقة عالية مرتفعة التكاليف 
با�صتخدام  الطاقة  احتياجات  لتقليل  و�صممت  فهي جديدة  النوافري  طريق  اما 
موا�صري من البال�صتيك رقيقة اجلدر ذات قطر كاف، وت�صمح مبرور املاء فيها باقل 

�صغط ممكن. 

وقد يكفي يف بع�ص االحيان الري املتاح من قناة توزيع ماء عادية، وهذه 
الطريقة حتوير اآخر للري بالتنقيط م�صممة لتب�صيط النظام وجتعله يعتمد على 
مكونات قليلة اال�صتهالك ت�صنع حملياً، وفيها ال يحتاج لنقاطات من اأي نوع، 
بل ي�صمح للماء باخلروج على هيئة فقاعات من موا�صري راأ�صية قطرها 1-3 �صم، 
تخرج عموديا على موا�صري افقية مدفونة يف الرتبة وتثبت بوا�صطة دعامات، 
وميكن التحكم يف ارتفاعها با�صتخدام ح�صابات خا�صة لتقدير املاء املن�صكب 
او بوا�صطة التجربة حتى ت�صل اىل االرتفاع املنا�صب للح�صول على كمية املاء 
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التفاحيات وفيها  ا�صجار  الطريقة ت�صلح مع  ان هذه  ا�صتينو  املطلوبة؟ ويذكر 
تركب نافورة واحدة داخل احلو�ص املحيط بال�صجرة. 

وتعطى هذه الطريقة الب�صيطة نف�ص نتيجة الري بالتنقيط مع تقليل �صخ 
املاء اىل احلد االدنى لتوفري جزء كبري من الطاقة وهذه الطريقة ال زالت حتت 

التجربة. 

عدد ريات البستان ومواعيدها:  ◄
يتوقف عدد مرات ري الب�صتان ومواعيدها على عدة عوامل هي: 

أ حجم اال�صجار 	.
اال�صجار ال�صغرية تروى على فرتات متقاربة باملقارنة باال�صجار الكبرية 
احلجم، حيث ان جذورها اكرث عمقا وانت�صارا يف الرتبة مقارنة باال�صجار ال�صغرية 

طبيعة الرتبة 	.أ
املالح  املاء  وكمية  الرتبة،  طبيعة  على  الب�صتان  ري  مرات  عدد  يتوقف 
ال�صالح بها والذي ت�صتطيع اال�صجار امت�صا�صة، وكميات االمالح املوجودة بها 
وقوام الرتبة وتهويتها ويف حالة االرا�صي امللحية مثال فان الري املتقارب يعد 

امراً �رشوريا لتخفيف تركيز االمالح حول منطقة اجلذور. 

الظروف املناخية 	.أ
تلعب عوامل املناخ املختلفة مثل درجات احلرارة، والرطوبة اجلوية و�رشعة 
الرياح ومدى هطول االمطار يف حتديد عدد مرات الري التي يحتاجها ب�صتان 
الفاكهة، فال �صك ان عدد مرات الري تزداد يف املناطق اجلافة احلارة والتي تزداد 

فيها �رشعة الرياح عن مناطق اخرى ذات مناخ معتدل. 

مدى تعمق اجلذور 	.أ
بالرتبة،  انت�صاره  وازداد  ال�صجرة  تعمق جذر  كلما  الري  مرات  عدد  يقلل 
ففي هذه احلالة تطول الفرتة بني الرية واالخرى، فمثال تتعمق جذور ا�صجار 
املوز ال  نباتات  ان تعمق جذور  بالرتبة، يف حني  2 مرت  املاجنو اىل حوايل 
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يتعدى 50 �صم، اما يف حالة ا�صجار املوالح واخلوخ والكمرثي، تتعمق جذورها 
يف الرتبة اىل مدى يرتاوح بني 90-150 �صم. 

االحتياجات املائية  ◄
لو�صع برنامج ري منا�صب يجب درا�صة العوامل ال�صابقة بكل منطقة، ب�رشط 
توافر املاء يف منطقة اجلذور، وبحيث تكون الرطوبة االر�صية بني ال�صعة احلقلية 
ونقطة الذبول، على ان تعطى اال�صجار احتياجاتها املائية املنا�صبة التي حتقق 

اف�صل منو واعلى حم�صول. 
ويف�صل اأن تروى اال�صجار عندما تقرتب الرطوبة االر�صية يف املنطقة التي 
القول  الذبول، وميكن حتديد ذلك كما �صبق  يوجد بها معظم اجلذور من نقطة 
با�صتخدام اجهزة الت�صيومري، او زراعة بع�ص النباتات املر�صدة مثل عباد )دوار( 
ال�صم�ص والتي عندما يظهر على اوراقها الذبول الدائم فاإنه جتب ا�صافة املاء 

اىل ار�ص الب�صتان. 

3. تغذية اشجار الفاكهة
ان وجود ا�صجار الفاكهة يف موقعها الدائم لع�رشات ال�صنني يوؤدي اىل نفاذ 
معظم العنا�رش العذائية من تربة الب�صتان، وبالتايل اىل �صعف اال�صجار وتدين 
انتاجيتها. ولتجنب ذلك ال بد من ا�صافة كميات منا�صبة من اال�صمدة لتعوي�ص 

ما متت�صه اال�صجار من عنا�رش غذائية. 
وتق�صم العنا�رش الغذائية التي حتتاجها ا�صجار الفاكهة اىل ثالث جمموعات: 

أ الف�صفور، 	. النيرتوجني،  وت�صمل  الكربى:  الغذائية  العنا�رش  جمموعة 
البوتا�صيوم 

والكال�صيوم 	.أ الكربيت،  وت�صمل  الثانوية:  الغذائية  العنا�رش  جمموعة 
واملغني�صيوم ويحتاج اليها النبات بكميات اقل من املجموعة ال�صابقة. 

الزنك، 	.أ املنغنيز  احلديد،  وت�صمل:  النادرة  الغذائية  العنا�رش  جمموعة 
والبورون، والنحا�ص، واملولبدينيوم، والكوبالت والكلور والنيكل واليود والفلور 

وغريها، ويحتاج اليها النبات بكميات قليلة جدا 
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ويتاأثر امت�صا�ص ا�صجار الفاكهة للعنا�رش الغذائية من الرتبة بعد عوامل 
منها: 

تركيز العن�رش الغذائي يف الرتبة  -

- pH خوا�ص الرتبة ويف مقدمتها الـ

 رطوبة الرتبة.  -

درجات احلرارة -

نوع النبات -

1.3 أنواع االمسدة: 

تق�صم اال�صمدة امل�صتعملة يف ب�صاتني الفاكهة اىل ا�صمدة كيماوية واخرى 
ع�صوية 

1.1.3 االمسدة الكيماوية: 

)اأحادية( او على عن�رشين  وهي اما ان حتتوي على عن�رشاً غذائياً واحداً 
يحتوي  كيماوي  �صماد  كل  على  ويطلق   . )ثالثية(  عنا�رش  ثالثة  او  )ثنائية( 
الكيماوية  اال�صمدة  وتتفاوت  مركب«.  »�صماد  ا�صم  اكرث  او  غذائيني  عن�رشين 
الذوبان باملاء ومنها بطيء  يف �رشعة قابليتها للذوبان باملاء، فمنها �رشيع 
الذوبان باملاء كما انها تتفاوت اي�صا يف تركيز العنا�رش الغذائية فيها وفيما 

يلي ايجاز الهم اال�صمدة الكيماوية امل�صتعملة يف ب�صاتني الفاكهة. 

اال�صمدة النيرتوجينية  ◄
نيرتات االمونيوم وحتتوي 33% نيرتوجني 

كربيتات االمونيوم وحتتوي 21% نيرتوجني 

اليوريا وحتتوي 46% نيرتوجني 

فو�صفات ثنائي االمونيوم ويحتوي 18% نيرتوجني 
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ف�صفور   20-18 ويحتوي  )احادي(  فو�صفات  �صوبر  الف�صفورية:  اال�صمدة 
 (P2O5)

 (P2O5) صوبر فو�صفات ثالثي ويحتوي 44-53% ف�صفور�

 (P2O5) فو�صفات ثنائي االمونيوم ويحتوي 46% ف�صفور

اال�صمدة البوتا�صية:  ◄
 (K2O) كربيتات البوتا�صيوم وحتتوي 50% بوتا�ص

 (K2O) نيرتات البوتا�صيوم وحتتوي 44% بوتا�ص

اال�صمدة التي حتتوي مغني�صيوم: 

كربيتات البوتا�صيوم واملغي�صيوم 2MGSO4 و K2SO4 وحتتوي )%11.2 
مغني�صيوم( . 

اك�صيد املغني�صيوم ويحتوي )55% املغني�صيوم( 

اال�صمدة التي حتتوي احلديد 

كربيتات احلديدوز 7H2O. FeSO4 وحتتوي 20% حديد 

�صالت احلديد FeEDTA )%6 حديد او FeEDDhA )%6 حديد( 

اال�صمدة التي حتتوي النحا�ص:  ◄
كربيتات النحا�ص 5H2O. Cu2SO وحتتوي )25% نحا�ص( 

اال�صمدة التي حتتوي الزنك: 

كربيتات الزنك وحتتوي 36% زنك. 

�صالت الزنك ZnEDTA وحتتوي )17%بورون( 

اال�صمدة التي حتتوي البورون: 

بوراك�ص ويحتوي 11% بورون، وحام�ص البوريك ويحتوي )17% بورون( 
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اال�صمدة التي حتتوي املولبدينوم:  ◄
مولبدات ال�صوديوم وحتتوي )39% مولبدينوم( 

اال�صمدة التي حتتوي املنغنيز: 

كربيتات املنغنيز وحتتوي )24% منغنيز( 

�صالت املنغنيز MnEDTAA وحتتوي )12% منغنيز( 

2.1.3 السماد العضوي: 

وي�صمل جميع اال�صمدة من ا�صل نباتي او حيواين، وتختلف هذه اال�صمدة 
من حيث العنا�رش الغذائية التي حتتويها باختالف م�صادرها. ومن هذه اال�صمدة 

ال�صلبة ومنها ال�صائلة وتتلخص فوائد هذا النوع من السماد مبا يلي: 

غذائية . 1 عنا�رش  من  اال�صمدة  هذه  حتويه  ملا  الرتبة  خ�صوبة  حت�صني 
رئي�صية وثانوية وعنا�رش نادرة. 

االرا�صي . 2 يف  وبخا�صة  بالرطوبة  االحتفاظ  على  الرتبة  مقدرة  حت�صن 
الرملية، ملا للمادة الع�صوية املوجودة يف هذه اال�صمدة من اثر فعال يف جتميع 

حبيبات الرتبة 
العمل على تفكك الرتبة وبخا�صة يف االرا�صي الطينية الثقيلة. . 3
تن�صيط الكائنات احلية النافعة يف الرتبة. . 4

اما م�صادر اال�صمدة الع�صوية فهي مزارع الدواجن وحيوانات املزرعة االخرى 
كاملاعز، واالغنام، واالبقار واخليول... الخ وكذلك البيتمو�ص Peatmoss بانواعه، 
وال�صماد االخ�رش وخملفات حمطات ال�رشف ال�صحي للمجمعات الب�رشية. اال ان 
املزرعة  الع�صوي من خملفات حيوانات  ال�صماد  هو  وا�صتعماالً  �صيوعاً  اكرثها 
ومزارع الدواجن، وتبعا لطبيعة اال�صمدة الع�صوية فانها غالبا ما حتتوي بذور 
انواع عديدة من االع�صاب احلولية واملعمرة وم�صببات االمرا�ص النباتية، مما 
وللتعقيم  خا�صة  بافران  حرارية  ملعاجلات  اال�صمدة  هذه  اخ�صاع  ي�صتدعي 
بالو�صائل املنا�صبة او لعمليات التخمر الطبيعي قبل ا�صتعمالها يف الب�صتان. 
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3.3 مواعيد التسميد 

ان الهدف من ا�صافة اال�صمدة يف الوقت املنا�صب هو احل�صول على اف�صل 
انتاج باقل قدر ممكن من ال�صماد وباقل تكلفة ممكنة لذا ال بد من اخذ امرين 
مهمني بعني االعتبار عند اتخاذ القرار بالن�صبة ملوعد ا�صافة ال�صماد اىل ار�ص 

الب�صتان. 

ان يكون عدد مرات ا�صافة ال�صماد يف حده االدنى لتوفري العمالة والوقود . 1
ان ي�صاف ال�صماد يف الوقت الذي تكون فيه ا�صتجابة النبات وا�صتفادته . 2

من ال�صماد كبرية جدا. 

1.2.3 مواعيد اضافة السماد الكيماوي: 

الزراعة  الفاكهة يف  ب�صاتني  الكيماوي يف  ال�صماد  ا�صافة  تختلف مواعيد 
املطرية )البعلية( عنها يف ب�صاتني الفاكهة املروية. ففي ب�صاتني الفاكهة التي 
الرتبة يف  طريق  عن  والف�صفور  البوتا�صيوم  ي�صاف  االمطار  مياه  على  تعتمد 
اخلريف وي�صاف ال�صماد النيرتوجيني اىل الرتبة يف موعد الحق يف اثناء ال�صتاء 

وقبل بدء مو�صم النمو وتبعا لكميات االمطار الهاطلة. 

اما ب�صاتني الفاكهة املروية فهنالك مرونة اكرب يف اختيار مواعيد ا�صافة 
اىل ال�صماد اىل الرتبة، اال انه يف�صل ا�صافة الف�صفور والبوتا�صيوم يف اخلريف اما 
النيرتوجني فيمكن تق�صيم الكمية الالزمة على دفعتني او ثالث دفعات بحيث 
الدفعة  وت�صاف  ا�صابيع  اربعة  اىل  ثالثة  االزهار بحوايل  بدء  قبل  اولها  تكون 

الثانية بعد عقد الثمار والثالثة يف مراحل منو الثمرة الالحقة. 

وميكن عند ال�رشورة ا�صافة ال�صماد الكيماوي اىل ب�صاتني الفاكهة البعلية 
واملروية يف اثناء مو�صم النمو، وبجرعات قليلة عن طريق الر�ص على االوراق 

وهو ما يعرف بالت�صميد الورقي
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2.2.3 مواعيد اضافة السماد العضوي

ي�صاف ال�صماد الع�صوي اىل ب�صاتني الفاكهة يف ف�صل اخلريف، والتقيد بهذا 
املوعد مهم جدا وبخا�صة يف ب�صاتني الفاكهة يف مناطق الزراعة املطرية كي 
ت�صاعد االمطار على حتلل املادة الع�صوية وتخمرها وي�صتطيع النبات اال�صتفادة 

من العنا�رش الغذائية املوجودة فيها. 

3.3 طرائق التسميد 

املنا�صبة ال بد من  الطريقة  اال�صمدة. والختيار  هناك عدة طرائق ال�صافة 
مراعاة العوامل التالية: 

نوعة املح�صول، واحتياجاته ال�صمادية يف مراحل النمو املختلفة. . 1
خ�صائ�ص الرتبة الكيماوية والفيزيائية . 2
توافر الرطوبة يف الرتبة )مياه االمطار ومياه الري( ويف حالة الب�صاتني . 3

املروية. 
فمن ال�رشوري معرفة طريقة الري. 

وفيما يلي اهم الطرائق املتبعة يف ا�صافة ال�صماد اىل ب�صاتني الفاكهة. 

Broadcast 1.3.3 النثر

يكون  ان  الرتبة، وميكن  �صطح  اىل  نرثاً  ب�صكل مت�صاو  ال�صماد  ا�صافة  وهو 
نرث ال�صماد يدوياً او با�صتعمال معدات نرث ال�صماد املحمولة، او امل�صحوبة من 
قبل اجلرار الزراعي، وحترث االر�ص بعد ا�صافة ال�صماد بهدف ادخال ال�صماد اىل 
العمق املطلوب، وميكن اتباع طريقة النرث يف املناطق التي تهطل عليها كميات 
الري املختلفة، وبخا�صة  التي تروى بطرق  كافية من االمطار، او يف املناطق 
و�صلت  التي  الب�صاتني  يف  الطريقة  هذه  ا�صتعمال  ويف�صل  بالر�صا�صات.  الري 
يف  منت�رشا  اجلذري  جمموعها  وا�صبح  تقريبا  النهائي  احلجم  اىل  ا�صجارها 
جميع االجتاهات خا�صة يف املناطق الواقعة بني خطوط اال�صجار اما اال�صمدة 
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امل�صتعملة لهذه الغاية فاما ان تكون كيماوية او ع�صوية ويف حالة اال�صمدة 
الكيماوية يف�صل ان يكون ال�صماد جافا على �صكل م�صحوق او حبيبات. 

2.3.3 اضافة السماد مبحاذاة خطوط االشجار

 Band Placement or side dressed 

والف�صفور،  البوتا�صيوم  وبخا�صة  اال�صمدة،  ال�صافة  الطريقة  هذه  ت�صتعمل 
يف اثالم عميقة ن�صبيا الن االرا�صي التي لها تفاعل قاعدي تعمل على تثبيت 
اذا متت  اجلذري  املجموع  بعيدا عن  الرتبة  ال�صطحية من  الطبقة  الف�صفور يف 

ا�صافته اىل �صطح الرتبة. 

 Water run application 3.3.3 اضافة السماد من خالل نظام الري

انت�صار  بعد  الفاكهة  ب�صاتني  كبرية يف  اهمية  الطريقة  هذه  اكت�صبت  لقد 
�صمادات  من خالل  الري  اثناء  ال�صماد يف  ي�صاف  حيث  بالتنقيط،  الري  نظام 
يو�صع بداخلها ال�صماد، وميرر املاء عرب ال�صمادة الذابة ال�صماد وحمله من خالل 
�صبكة الري اىل ا�صجار الب�صتان، وميكن اي�صا يف حالة اال�صمدة ال�صائلة حقن 

ال�صماد مبا�رشة يف اخلطوط الرئي�صة ل�صبكة الري. 

يف  وي�صرتط  والوقود،  والعمالة  الوقت  توفر  بانها  الطريقة  هذه  ومتتاز 
ال�صماد امل�صتعمل بهذه الطريقة ان يكون قابالً للذوبان باملاء خالل فرتة ق�صرية، 
ويف�صل عند اللجوء اىل ا�صافة ال�صماد بهذه الطريقة ان تتم اال�صافة يف منت�صف 
فرتة الري ولي�ص عند بدايتها او نهايتها وذلك الن ا�صافة ال�صماد عند بدء فرتة 
الري قد يوؤدي اىل غ�صل العنا�رش الغذائية او بع�صها اىل اعماق بعيدة ال ت�صلها 
جذور النبات ام اا�صافة ال�صماد عند نهاية فرتة الري فيعني بقاءه يف الطبقة 

ال�صطحية من الرتبة دون ان ي�صل اىل العمق املطلوب حيث املجموع اجلذري. 

 Foliar fertilizer application 4.3.3 التسميد الورقي

الرغبة يف  ال�صماد يف حاالت خا�صة عند  الطريقة ال�صافة  ت�صتعمل هذه 
انها  كما  اال�صجار.  على  النادرة  العنا�رش  وبخا�صة  ما،  عن�رش  نق�ص  معاجلة 
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ت�صتعمل اي�صا عند الرغبة يف جتنب ا�صافة اال�صمدة عن طريق الرتبة خ�صية 
تثبيتها بفعل pH الرتبة. 

ي�صاف ال�صماد ح�صب هذه الطريقة ر�صا على النبات وبخا�صة على االوراق، 
ترتاوح  برتاكيز  الغاية  لهذه  اال�صمدة  وت�صتعمل  خاللها.  من  امت�صا�صة  ليتم 
بني 1-2% فقط لتجنب احلاق ال�رشر باالوراق وي�صتح�صن ا�صافة مادة نا�رشة 
لتح�صني قابلية امت�صا�ص ال�صماد الورقي، كما يف�صل ان تتم ا�صافة ال�صماد ر�صاً 

على االوراق خالل �صاعات ال�صباح الباكر. 

4.3 كمية السماد املضاف: 

اخذ  من  بد  ال  الفاكهة  ب�صاتني  اىل  ا�صافتها  الالزم  ال�صماد  كمية  لتحديد 
العوامل التالية بعني االعتبار: 

نوع او �صنف الفاكهة املزروعة يف الب�صتان وذلك الختالف االحتياجات . 1
ال�صمادية من نوع الخر ومن �صنف الخر. 

حتليل . 2 خالل  من  حتديدها  ويتم  الب�صتان  تربة  يف  الغذائية  العنا�رش 
عينات تربة من ار�ص الب�صتان 

اخلوا�ص الكيماوية والفيزيائية لرتبة الب�صتان . 3
عمر ا�صجار الب�صتان ومرحلة منوها. . 4
من خالل حتليل . 5 ويتم حتديده  الب�صتان  لال�صجار يف  الغذائي  الو�صع 

عينات اوراق Leaf samples توؤخذ من ا�صجار كل �صنف من اال�صناف املزروعة 
يف الب�صتان حيث تتم مقارنة نتائج التحليل مع جداول تبني امل�صتوى االمثل 
Optimum Level لكل من العنا�رش الغذائية املهمة يف االوراق املختلفة كما 
هو مبني يف جدول (10) فاذا اظهرت نتائج حتليل عينات االوراق ان عن�رشا 
غذائيا متوافراً يف االوراق تربكيز اعلى من امل�صتوى االمثل املن�صو�ص عليه يف 
اجلدول فان ذلك يعني وجود فائ�ص من هذا العن�رش ويجب ان يتوقف املزارع 
عن ا�صافته حتى يعود م�صتوى هذا العن�رش اىل امل�صتوى املطلوب اما اذا اظهرت 
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فان  االمثل،  احلد  دون  العن�رش  ذلك  بان م�صتوى  االوراق  نتائج حتليل عينات 
على املزارع ا�صافته بكميات منا�صبة توؤدي اىل رفع م�صتواه يف االوراق اىل احلد 

االمثل. 
اخلطوات املتبعة يف جمع عينة اوراق  ◄

اال�صابات  من  خالية  النمو،  مكتملة  ورقة   100-50 بني  العينة  ت�صمل 
احل�رشية او املر�صية، او اال�رشار امليكانيكية. وتبداأ خطوات جمع العينة باختيار 
بني 5-10 ا�صجار ع�صوائيا من بني ا�صجار الب�صتان، �رشيطة ان تكون جميعها من 
ال�صنف ذاته، ويف حالة تعدد اال�صناف يف الب�صتان او تعدد اال�صول امل�صتعملة 
لل�صنف الواحد جتمع عينات منف�صلة من كل �صنف وا�صل ثم يتم اختيار ع�رشة 
اغ�صان )طرود( طرفية او دوابر غري مثمرة على كل �صجرة مع مراعاة ان تكون 
توؤخذ  ثم  لل�صجرة  االربع  اجلهات  ب�صكل جيد حول  املختارة موزعة  االغ�صان 
حالة  ويف   (Petiole) عنقها مع  واحدة  ورقة  طرد  كل  من  االو�صط  اجلزء  من 
الجزاء  احلاجة  دون  فقط  ورقة  عنق   100 نحو  بجمع  االكتفاء  ميكن  العنب 
الورقة االخرى، تو�صع االوراق عند جمعها يف اكيا�ص منا�صبة حتمل ا�صم ال�صنف 
واال�صل ان وجد وا�صم وعنوان مالك الب�صتان وتر�صل العينات اىل احد املراكز 

املخت�صة بتحليل عينات نباتية. 

ويبني اجلدول رقم (10)امل�صتوى االمثل الهم العنا�رش الغذائية يف اوراق 
بع�ص حما�صيل الفاكهة: 

امل�صتوى االمثلحم�صول الفاكهةالعن�رش الغذائي

نيرتوجني

تفاح وكمرثي
دراق
كرز

م�سم�ض، برقوق
حم�سيات

زيتون
عنب

%2.75  - 1.75
%3.5  - 2.5

%3.00  - 2.00
%3.00  - 2.00

%2.5
%1.8  - 1.5

1.8%جميع انواع الفاكهةف�سفور  - 0.1
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امل�صتوى االمثلحم�صول الفاكهةالعن�رش الغذائي

بوتا�سيوم

حم�سيات
تفاح، كمرثي

لوز
برقوق

كرز
دراق، م�سم�ض

زيتون
عنب

%1.6  - 1.2
 -----

%2.7  - 1.7
%3.00  - 2.5

 %3.5---- - 2.5
%2.5  - 1.5

كال�سيوم

تفاح، كمرثي
برقوق

كرز حلو 
دراق

حم�سيات
زيتون 

عنب

%1.6  - 1.2
%2.5  - 1.5

%3.00  - 2.00
%4.5  - 3.5

%4
 ---
 ---

مغي�سيوم

تفاح، كمرثي
برقوق 

كرز حلو م�سم�ض
دراق

حم�سيات
زيتون

عنب

%0.35  - 0.3
%0.6  - 0.4
%0.9  - 0.6

%0.5
 ---

%0.8  - 0.5

بورون

تفاح، كمرثي، زتللزظينت
حم�سيات

زيتون
عنب

25-50 جزءا باملليون
31-100 جزءا باملليون
19-150 جزءا باملليون
40-60 جزءا باملليون

40 جزءا باملليونجميع انواع الفواكهنحا�ض  6-

حم�سياتحديد
انواع الفاكهة االخرى

60-120 جزءا باملليون
100-400 جزءا باملليون

منغنيز

تفاح، كمرثي واللوزيات
حم�سيات

زيتون
عنب

25-100 جزءا باملليون
35-200 جزءا باملليون

 ----
 ----
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امل�صتوى االمثلحم�صول الفاكهةالعن�رش الغذائي

كربيت

حم�سيات
تفاح، كمرثي واللوزيات

زيتون
عنب

%0.25
250-600 جزءا باملليون

 ----
 ----

زنك
حم�سيات

عنب
انواع الفاكهة االخرى

25-100 جزءا باملليون
25-50 جزءا باملليون
15-60 جزءا باملليون

المصدر: اشجار الفاكهة ج. ق. م 1995. 

اما اف�صل االوقات جلمع عينات االوراق فهو الفرتة بني منت�صف متوز اىل 
منت�صف اآب، عندما تكون االغ�صان )الطرود( املو�صمية قد امكتملت منوها. كما ان 
ن�صاط الثمار يف ا�صتقطاب املواد الغذائية يقل خالل تلك الفرتة. ويف احلم�صيات 
يتم اخذ عينة االوراق من منوات الدفع الربيعي Spring growth flush بعد 

مرور 5-7 ا�صهر على بدء تلك النموات. 

ويجب ان يحر�ص املزارع على الت�صميد املتوازن لال�صجار يف ب�صتانه الن 
وجود فائ�ص من احد العنا�رش قد يوؤثر �صلبا يف مقدرة النبات يف امت�صا�ص 

عنا�رش مهمة اخرى. 

كما ان كميات ال�صماد الكيماوي التي حتتاجها ب�صاتني الفاكهة املروية اكرب 
من تلك التي حتتاجها الفاكهة يف مناطق الزراعة املطرية. 

1.4.3 السماد العضوي

لذا  الع�صوية،  باملادة  فقرية  االو�صط  ال�رشق  منطقة  ارا�صي  معظم  تعترب 
يتوجب على ا�صحاب ب�صاتني الفاكهة ا�صافة اال�صمدة الع�صوية اىل ارا�صيهم، 
لي�ص فقط من اجل توفري العنا�رش الغذائية ال�صجار الب�صتان، وامنا اي�صا لتح�صني 
خوا�ص هذه االرا�صي، وميكن ان ت�صاف هذه اال�صمدة مبعدل 2-6 طن/ دومن مرة 
كل 2-4 �صنوات، ويف�صل ان تكون هذه اال�صمدة خمتمرة، وجافة عند ا�صافتها 

وخالية من بذور االع�صاب وبخا�صة املعمرة منها. 
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5.3 اعراض نقص اهم العناصر الغذائية: 

فيما يلي تلخيص العراض نقص اهم العناصر الغذائية: 
النموات  - باهت،  اخ�رش  لونها  احلجم،  �صغرية  اوراق   :(N) النيرتوجني

املو�صمية ق�صرية ثمار �صغرية احلجم وتدين انتاجية اال�صجار تظهر االعرا�ص 
اوال على االوراق القدمية حيث ت�صفر وت�صقط. 

الف�صفور (P) : اوراق �صغرية احلجم، تتلون بلون االوراق يف اخلريف يف  -
وقت مبكر، وجود بقع ارجوانية على االوراق )بخا�صة الدراق( لون عنق الورقة 
احمر، ت�صاقط مبكر لالوراق ان�صب االوقات للتعرف على اعرا�ص نق�ص الف�صفور 

يف بداية مو�صم النمو. 

االوراق  - حواف  على  البني  او  الرمادي  اللون  ظهور   :(K) البوتا�صيوم
القدمية تراجع يف حجم االوراق ويف منو االغ�صان. 

القدمية حوافها وقممها �صفراء بخا�صة يف  - االوراق   (Mg) املغني�صيوم
نهاية ال�صيف وقد يرافق ذلك وجود لون احمر بني يف و�صط الورقة الت�صاقظ 
القدمية  االوراق  على  و�صوحا  اكرث  تكون  النق�ص  اعرا�ص  من  لالوراق  املبكر 

وبخا�صة عند نهاية مو�صم النمو. 

اخ�رش  - عروقها  لون  بقاء  مع  ال�صغرية،  االوراق  احلديد (Fe)ا�صفرار 
وبخا�صة يف قمم النموات املو�صمية ميكن لهذه االعرا�ص ان تظهر على جزء او 

اكرث من ال�صجرة الواحدة وبخا�صة على اال�صجار يف االرا�صي القلوية. 

الزنك (ZN) االوراق )وبخا�صة يف القمم النامية( �صغرية ورفيعة لونها  -
اخ�رش فاحت ومييل لال�صفرار، واحيانا تكون االوراق متقاربة لق�رش ال�صالميات 
او بع�صها يف  اال�صابة على جميع االغ�صان  النموات احلديثة وقد تظهر  على 

ال�صجرة الواحدة. 

لون  - يبقى  القدمية يف حني  وبخا�صة  االوراق  ا�صفرار   :(Mn) املنغنيز
العروق ولون ن�صيج الورقة املحيط بالعروق تكون اخ�رشا ويظهر على اال�صجار 
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يف االرا�صي القلوية. 

النحا�ص (Cu) توقف منوالنموات املو�صمية يف وقت مبكر، موت جزئي  -
للقمم النامية، االوراق املوجودة عند قمم االغ�صان اكرث عر�صة لال�صابة بنق�ص 

النحا�ص. 

الرباعم  - تتفتح  ال  حيث  الربيع  بداية  االعرا�ص يف  تظهر   (B) البورون
وتت�صاقط  ال�صغرية  االوراق  متوت  النمو  مو�صم  تقدم  ومع  والورقية  الثمرية 

الرباعم، تبدو الثما ر م�صوهة وقد تظهر عليها ت�صققات او ان�صجة فلينية. 

ال�صكل 6.5: 

	عراضأنقصأالعناصرأالغذائيةأالكبرىأوأالصغرى
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الوقاية  .4
تتعر�ص ا�صجار الفاكهة يف مراحل منوها املختلفة لال�صابة بالعديد من 
والنيماتودا  والفريو�صات  والعناكب  والفطريات  احل�رشات  ت�صمل  والتي  االفات 
واحليوانات القار�صة والطيور ا�صافة اىل االع�صاب التي تناف�ص ا�صجار الفاكهة 

على املاء والغذاء واحيانا ال�صوء 

التي  االفات  واهم  االقت�صادية  الفاكهة  حما�صيل  اهم  بع�ص  يلي  وفيما 
ت�صيب كال منها وطرائق الوقاية منها

1.4 اهم افات التفاحيات: 

وت�صمل كال من التفاح والكمرثي وال�صفرجل. 

 Codling moth 1.1.4 دودة مثار التفاح

التفاح  ثمار  ت�صيب  التي   Carpocapsa Pomonella العلمي  وا�صمها 
والكمرثي وال�صفرجل واجلوز، ومن اعرا�ص اال�صابة بها وجود نفق ميتد من �صطح 
الثمرة اىل منطقة البذور داخل الثمرة، ووجود بقايا من براز احل�رشة عند نهاية 

النفق اىل اخلارج، وتن�صج الثمار امل�صابة قبل ال�صليمة. 

ملنع  الثمار  خف  بعملية  نقوم  وتتلف،  امل�صابة  الثمار  جتمع  املقاومة: 
انتقال الريقة من ثمرة اىل اخرى، وت�صتعمل م�صائد فرمونية لر�صد اعداد العثة 
ونقوم باعمال املقاومة عند احلاجة با�صتعمال مبيدات كيماوية مثل: النيت، 

جوزاثيون، فا�صتاك، �صايبولت، �صم�صدين، دانتيول �صمب�ص، دور�صبان. 

 Wooly apple aphid :2.1.4 من التفاح القطين

 Eriosoma Lanigerum وامسها العلمي

تعي�ص هذه احل�رشة على املجموع اجلذري ال�صجار التفاح كما انها توجد 
االماكن  او يف  وال�صقوق،  للنبات، وبخا�صة عند اجلروح  العلوية  االجزاء  على 
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التي ال ت�صله ا�صعة ال�صم�ص املبا�رشة واعرا�ص اال�صابة: تقزم االغ�صان واجلذور. 

املقاومة: ا�صتعمال اال�صول املقاومة لهذه احل�رشة، خا�صة ا�صول التفاح من 
جمموعة Malling Merton والتي يرمز اليها بحريف MM وا�صتعمال املبيدات 
ال�صجرة  داخل  املت�صابكة  االجزاء  وتقليم  باراثيون  ديازنون  مثل  الكيماوية 

لت�صهيل و�صول ا�صعة ال�صم�ص وحماليل الر�ص داخل ال�صجرة. 

 Apple stem borer 3.1.4 حفار ساق التفاح

 Zeuzera pyrina وامسه العلمي

يعود ال�رشر الذي ت�صببه هذه االفة اىل طور الريقة التي تتغذى على اجلزء 
اخل�صبي يف �صاق واغ�صان �صجرة التفاح �صانعة بذلك نفقا داخل ال�صاق ومن اهم 
عالمات اال�صابة بهذه احل�رشة وجود براز بني ي�صبه ن�صارة اخل�صب عند قاعدة 
ال�صاق، او حتت ال�صجرة ويجب ابقاء املنطقة املحيطة ب�صاق ال�صجرة خالية من 
االع�صاب حتى يت�صنى اكت�صاف براز احل�رشة يف وقت مبكر. ومن اجلدير بالذكر 

ان هذه احل�رشة ت�صيب – اي�صا – كال من الكمرثي والزيتون واجلوز والرمان 

�صاق  يف  النفق  مدخل  عن  البحث  املقاومة  اجراءات  ت�صمل  املقاومة: 
ال�صجرة، ومن ثم ادخال �صلك معدين بالطول املنا�صب داخل النفق وحتى نهايته 
ثم حتريك ال�صلك داخل النفق وتعترب هذه الطريقة من طرق املقاومة التقليدية 

لهذه احل�رشة 

وميكن – اي�صا – حقن مبيد ح�رشي منا�صب مثل دور�صبان او ا�صافة حبيبات 
من احد املبيدات احل�رشية التي �رشعان ما تتبخر لتعطي غازا قادرا على قتل 
الريقة ويف هذه احلالة يجب اغالق فتحة النفق اخلارجية مبادة منا�صبة ملنع 

ت�رشب الغازات الناجتة عن املبيد اىل خارج النفق. 

 Powdery Mildew 4.1.4 البياض الدقيقي

ي�صيب  الذي   Podosphaera leuotricha فطر  املر�ص  لهذا  امل�صبب 
وجود  املر�ص  بهذا  اال�صابة  اعرا�ص  ومن  االزهار.  فيها  مبا  احلديثة  النموات 
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ذرات بي�صاء ت�صبه الدقيق من حيث لونها ومظهرها على اجزاء النبات امل�صابة 
ويقاوم  امل�صابة  االجزاء  اىل جفاف  املتقدمة  مراحلها  اال�صابة يف  توؤدي  وقد 
مر�ص البيا�ص الدقيقي با�صتعال املبيدات الفطرية املنا�صبة مثل: منرود، بنليت، 
روبيغان، كربيت كراثني، مور�صتان او ميكانيكيا من خالل تقليم االجزاء امل�صابة 

وجمعها وحرقها. 

Apple scab 5.1.4 جرب التفاح

االوراق  ي�صيب  الذي   Venturia inaequalis فطر  املر�ص  لهذا  امل�صبب 
والثمار يف كل من التفاح والكمرثي واهم اعرا�ص اال�صابة بهذا املر�ص وجود بقع 
بنية �صوداء على اجزاء النبات امل�صابة وميكن ان توؤدي اال�صابة على الثمار يف 
مراحلها املتقدمة اىل ت�صقق الثمار امل�صابة وبالتايل عدم �صالحيتها للت�صويق. 
ويعترب هذا املر�ص من اهم االمرا�ص الفطرية التي ت�صيب التفاحيات، وبخا�صة 
يف البلدان التي ت�صهد امطارا ربيعية و�صيفية الأن االمطار ت�صاعد على انتقال 

جراثيم املر�ص وت�صاعد الرطوبة العالية على منو وتكاثر الفطر امل�صبب له. 

فطرية  مبيدات  وا�صتعمال  للمر�ص  مقاومة  ا�صناف  زراعة  املقاومة: 
منا�صبة مثل روبيغان ديال، ديثني م – 45، جمع الثمار امل�صابة من الب�صتان 

منها.  والتخل�ص 

 Psylla Pyricala 6.1.4 بسيال االجاص

والتفاح وتفرز احلوريات  وال�صفرجل  الكمرثي  ا�صجار  ت�صيب هذه احل�رشة 
مادة ع�صلية تن�صاب على االوراق. كما توؤدي اال�صابة اىل ت�صوه الثمار، وا�صفرار 
االفة على ما ت�صببه من �رشر مبا�رش  االوراق وجفافها. وال يقت�رش خطر هذه 
Pear decline ولكنها تعمل – اي�صا – على نقل م�صبب مر�ص تدهور الكمرثي

املقاومة: كيماويا با�صتعمال مبيدات مثل: االمبو�ص، اجلوزاثيون املالثيون 
او �صيفن )ال ي�صتعمل يف اثناء االزهار( 
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الزيتون:  افات  2.4 اهم 

 Dacus oleae 1.2.4 ذبابة مثار الزيتون

ثمرة  داخل  اللحمي  اجلزء  على  تتغذى  يرقات  وجود  اال�صابة:  اعرا�ص 
واحل�رشة  امل�صابة  الثمار  ت�صقط  ثم  الثمرة،  �صطح  على  ثقوب  تظهر  الزيتون، 
تدين  اىل  وتوؤدي  املتو�صط  االبي�ص  البحر  حو�ص  منطقة  يف  االنت�صار  وا�صعة 

نوعية الزيت امل�صتخل�ص من الثمار امل�صابة. 

وميكن  انثيو،  او   %40 داميثويت  مثل  جهازي  مبيد  ا�صتعمال  املقاومة: 
ا�صافة بروتني جاذب للح�رشة. وعدم ترك ثمار الزيتون امل�صابة يف الب�صتان، 
وا�صتعمال م�صائد لونها ا�صفر وعليها مادة ال�صقة وا�صتعمال م�صائد فرمونية. 

2.2.4 ثاقبات طرود )اغصان( الزيتون. 

 Phloeotribus الزيتون  نريون  مقدمتها  )ويف  الطرود  ثاقبات  تلحق 
اغ�صان  وذبابة   Hylesinus olieperda الزيتون  )خردق(  و�صو�صة   Oleae
الأن  الزيتون  باأ�صجار  ج�صيمة  ا�رشاراً   Thomasiniana oleisuga الزيتون 
طاقة  من  يحد  مما  وموتها  االغ�صان  جفاف  اىل  توؤدي  االفات  بهذه  اال�صابة 

ال�صجرة االنتاجية ومن مقدرتها على النمو ب�صكل �صليم. 

املكافحة: العناية با�صجار الزيتون ب�صكل منا�صب، وازالة الفروع امل�صابة، 
وتركها قريبة من اال�صجار ملدة نحو 10 ايام لتجميع اكرب عدد ممكن من ح�رشة 
يف  دي�صي�ص  او  درو�صبان  مبادة  والر�ص  الفوع  حترق  ثم  ومن  الزيتون  نريون 

الربيع. 

3.2.5 ذبول اشجار الزيتون: 

امل�صبب فطر Verticillium alboatrum، توؤدي اال�صابة بهذا الفطر اىل اغالق 
احلزم الوعائية، وبالتايل اىل ت�صاقط االوراق وموت االغ�صان حيث ميكن ان يقتل 

املر�ص اغ�صانا كاملة او جميع االجزاء العلوية من ال�صجرة يف مو�صم واحد
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املقاومة: ازالة الطرود امل�صابة وحرقها، عدم زراعة الزيتون بعد حما�صيل 
ا�صجار  بني  املحا�صيل  هذه  من  اأي  زراعة  وعدم  والبطاطا  والبندورة،  القطن 

الزيتون ب�صبب ح�صا�صيتها ملر�ص الذبول. 

3.4 اهم افات احلمضيات 

 )Phytophthora )Gummosis 1.3.4 تصمغ اشجار احلمضيات

اعرا�صه  اهم  ومن   ،Phytophora Citrophthora هو  املر�صي  امل�صبب 
وتعفن  �صمغية  افرازات  وظهور  اللحاء  من  اجزاء  موت  املر�ص  بهذا  اال�صابة 
اجلذور وا�صفرار االوراق وت�صاقطها ويجف اللحاء يف املنطقة امل�صابة وتظهر 

عليه ت�صققات را�صية. 

املقاومة والوقاية: تنظيف منطقة اال�صابة ومعاملتها مبركبات نحا�صية او 
حملول بوردو، وعدم جرح �صاق ال�صجرة عند القيام باعمال اخلدمة ال�رشورية. 
والزراعة يف االرا�صي ذات ال�رشف اجليد، وجتنب الرطوبة الزائدة ومالم�صة املاء 
لفرتة زمنية طويلة ل�صاق ال�صجرة عند �صطح الرتبة، وتعقيم الرتبة خا�صة عند 
وجود  من  والتاكد  م�صابة  با�صجار  مزروعة  كانت  ار�ص  زراعة  باعادة  الرغبة 
نقطة التطعيم على ارتفاع نحو 20 �صم فوق �صطح الرتبةعند زراعة الغرا�ص، 

 . )Sour orange( وا�صتخدام ااال�صول املقاومة مثل ا�صل خ�صخا�ص

Tristeza 2.3.4 التدهور السريع يف احلمضيات

ال�صاق  تبقع  مثل:  االعرا�ص  التعبري جمموعة  (Complexمن  هذا  ي�صمل 
 Stem pitting, Deedling Yellows,Lime dieback

وامل�صبب له فريو�ص ينتقل بوا�صطة التطعيم واملن اال�صود الذي ي�صيب اوراق 
Aphis gos- ومن اوراق اخليار Toxoptera citricidus Kirk  حلحلم�صيات اال�صود
sypii glv وي�صيب هذا املر�ص بالدرجة االوىل ا�صجار الربتقال احللو واملندلينا 

واجلريفوت وبخا�صة عند تطعيمها على ا�صول معينة مثل ا�صل خ�صخا�ص. 
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دفعات  ظهور  وعدم  امل�صابة  اال�صجار  تقزم  فت�صمل:  اال�صابة  اعرا�ص  اما 
منو  (Growth Flushes)جديدة وقوية، وذبول وجفاف االوراق بدءا من االوراق 
القدمية ثم ال�صغرية ال�صن وت�صاقط االوراق يف حني تبقى الثمار على اال�صجار 

وجتف. 

املقاومة: زراعة غرا�ص �صليمة وا�صتعمال ا�صناف وا�صول قادرة على حتمل 
اال�صابة مثل ا�صل Rough lemon ومقاومة املن يف ب�صتان احلم�صيات. 

 Ceratitis capitata :3.3.4 ذبابة الفاكهة

واللوزيات  الربتقال  وبخا�صة  احلم�صيات،  احل�رشة حما�صيل  هذه  ت�صيب 
والتفاحيات واجلوافة، وتبداأ اال�صابة عندما ت�صع احل�رشة بيو�صها داخل الثمرة 
حيث تتغذى الريقات على اجلزء اللحمي من الثمرة مما يوؤدي اىل تدين قيمة 

املح�صول الت�صويقية. 

املقاومة: اتالف الثمار بعد جمعها، وا�صتخدام طرائق املكافحة البيولوجية، 
وا�صتعمال مبيدات ح�رشية مثل دبرتك�ص، داميثيويت. 

 Icerya purchasi :4.3.4 البق الدقيقي االسرتالي

ت�صيب هذه احل�رشة االوراق والطرود واالغ�صان والثمار وتفرز ندوة ع�صلية، 
مما ي�صجع منو فطر ا�صود، كما ان النمل يرتاد اال�صجار بحثا عن الندوة الع�صلية. 

يكون لون انثى هذه احل�رشة احمر وج�صمها مغطى بطبقة �صمعية بي�صاء 

ا�صيد  �صوبر  مثل:  جهازي  ح�رشي  ومبيد  �صيفي،  زيت  ا�صتعمال  املقاومة: 
داميثيويت واملكافحة احليوية با�صتعمال االعداء التي تتغذى على هذه احل�رشة. 

اللوزيات:  افات  4.4 اهم 

 Peach powdery mildew 1.4.5 البياض الدقيقي على الدراق والنكتارين
 Sphaerotheca pannosa املسبب فطر

االوراق  وتبدو   ، النامية(  )القمم  احلديثة  النموات  على  اال�صابة  تقت�رش 
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واالجزاء امل�صابة مغطاة بطبقة بي�صاء ت�صبه الدقيق، ويف مرحلة الحقة ميكن 
ان تنتقل اال�صابة اىل الثمار وبخا�صة ثمار النكتارين التي تعترب اكرث ح�صا�صية 
لال�صابة بهذا املر�ص وقد توؤدي اال�صابة اىل ا�صفرار االوراق وت�صاقطها، وتعود 
النموات  وا�صعاف  الثمار  ت�صوه  من  عنه  ينتج  قد  ما  اىل  املر�ص  هذا  اهمية 

احلديثة 

املكافحة: ا�صتعمال مبيدات كيماوية منا�صبة مثل الكربيت وتقليم االجزاء 
امل�صابة وجمعها واتالفها. 

Peach Leaf Curl 2.4.4 جتعد اوراق الدراق

امل�صبب لهذا املر�ص فطر Taphrina deformans توؤدي اال�صابة به اىل 
اللون  اىل  االخ�رش  اللون  من  لونها  وتغيري  وت�صوهها،  الورقة،  ان�صجة  تهيج 
تطور  ومع  ال�صليمة،  مثيالتها  من  اكرب حجما  امل�صابة  االوراق  وتبدو  االحمر، 
وقد  امل�صابة،  النموات  ا�صعاف  اىل  يوؤدي  مما  وت�صقط،  االوراق  اال�صابة جتف 
تنتقل اال�صابة اىل الثمار حيث تظهر بع�ص النتوءات غري املنتظمة على �صطح 

الثمرة امل�صابة. 

االوراق ويف  ت�صاقط  عند  النحا�صية  املكبات  مبيدات  ا�صتعمال  املكافحة: 
اثناء ال�صتاء وتقليم االجزاء امل�صابة وجمعها واتالفها. 

Capnodis Carbonaria 3.4.4 الكابنودس

احل�رشة الكاملة عبارة عن خنف�صاء كبرية احلجم �صوداء اللون، ال�صدر ابي�ص 
ا�صود، وحتمل االجنحة نقاطا عديدة �صغرية بي�صاء  اللون وعليه نقاط لونها 
اللون. يرقات هذه احل�رشة ت�صيب ا�صجار اللوزيات ابتداء من منطقة �صطح الرتبة 
وحتى املجموع اجلذري حيث تتغذى على اللحاء واجزاء من اخل�صب، مما يوؤدي 
ا�صجار  احل�رشة جفاف  بهذه  اال�صابة  اعرا�ص  ومن  وموتها،  اجلذور  اىل جفاف 
اللوزيات وموتها وقد ي�صاحب ذلك وجود افرازات �صمغية على �صاق ال�صجرة او 

على االغ�صان، كما ان اال�صجار قد متوت حاملة اوراقها اجلافة. 



265
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

لال�صابة  املعر�صة  املناطق  اال�صجار  (Drenching)يف  �صقاية  املقاومة: 
مبحلول يحتوي مبيدا ح�رشيا مثل النيت، او ر�ص حبيبات فيودان وخلطها مع 
تعري�صها  وعدم  الب�صتان  با�صجار  والعناية  ذلك  بعد  اال�صجار  و�صقاية  الرتبة 
للعط�ص يف اثناء ال�صيف، القيام بجوالت يف اثناء النهار يف الب�صتان ومراقبة 
وقتلها  الكاملة  احل�رشات  وجمع  ال�صجرة،  �صاق  قاعدة  عند  الواقعة  املنطقة 

واتالف اال�صجار امل�صابة. 

العنب:  افات  5.4 اهم 

 Phylloxera Vitifoliae 1.5.4 الفايلوكسرا

ت�صيب هذه احل�رشة ب�صكل رئي�ص املجموع اجلذري لغرا�ص العنب وبخا�صة 
ا�صول مقاومة  Vitis vinifera غري املطعمة على  االوروا�صيوي  العنب  ا�صناف 
وتوؤدي اال�صابة اىل ا�صعاف املجموع اجلذري وبالتايل اىل ا�صعاف النبات وتدين 
انتاجيته، كما ميكن ان توجد اطوار هذه احل�رشة على املجموع اخل�رشي لغرا�ص 

العنب 

املقاومة: زراعة ا�صناف جمموعة العنب االوروا�صيوي مطعمة على ا�صول 
تعترب  فال  الكيماوية  املقاومة  اما  وفريكال،   B41 مثل  احل�رشة  لهذه  مقاومة 
اجلذرية  املجموعة  على  تعي�ص  وانها  احل�رشة خا�صة  هذه  مقاومة  فعالة يف 

املنت�رشة يف الرتبة على اعماق وم�صاحة كبرية ن�صبيا. 

Powdery Mildew 2.5.4 البياض الدقيقي

امل�صبب لهذا املر�ص على العنب هو فطر Uncinula necator الذي ي�صيب 
االوراق واالغ�صان والعناقيد الزهرية والثمار يف مراحل الحقة. ولعل من ابرز 
على  الدقيق  م�صحوق  ت�صبه  رقيقة  طبقة  وجود  املر�ص  بهذا  اال�صابة  اعرا�ص 
االجزاء امل�صابة، وقد يتحول لون البقع امل�صابة اىل البني او اال�صود، وتوؤدي 
ت�صقق  واىل  الزهرية  العناقيد  العقد يف  ن�صبة  تدين  اىل  املر�ص  بهذا  اال�صابة 

الثمار مما يجعلها عر�صة لال�صابة بامرا�ص تعفن الثمار. 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
266 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

الوقاية: ا�صتعمال املبيدات الفطرية املنا�صبة مثل بايلتون، كربيت بنليت، 
وزراعة اال�صناف االقل ح�صا�صية لهذا املر�ص وتهوية غرا�ص العنب مبنع الت�صابك 

ما امكن وذلك باإزالة االوراق التي تغطي العناقيد

3.5.4 دودة عناقيد العنب: 

امل�صبب ح�رشة Lobesia botrana، يت�صبب ال�رشر عن طور الريقة لهذه 
احل�رشة حيث تتغذى على حبات العنب التي يتغري لونها اىل البني وت�صقط. كما 

ان بع�ص اطوار هذه احل�رشة يتغذى على الرباعم الزهرية. 

املقاومة: با�صتعمال مبيدات ح�رشية مثل �صفني اأو دبرتك�ص. 

املوز:  6.4 أهم آفات 

1.6.4 النيماتودا )الديدان الثعبانية( : 

تعترب من اأهم االآفات التي ت�صيب املجموع اجلذري فت�صبب تكوين تدرنات 
اإنتاجية كماً  وتقل  النبات  اآداء مهامها، في�صعف  على اجلذور مما يعيقها عن 

ونوعاً. 

املقاومة: 

ومعاملة  الزراعة،  قبل  الرتبة  وتعقيم  االإ�صابة،  من  خالية  ف�صائل  زراعة 
النباتات امل�صابة ب�صقايتها مبحاليل مادة فيوران اأو مادة نيماكور، وميكن نرث 

حبيبات العالج حتت النبات قبل الري مبا�رشة. 

2.6.4 االنثراكوز: 

امل�صبب فطر colletotricum musae، وتتمثل اأعرا�ص االإ�صابة بظهور بقع 
�صوداء، م�صتديرة تقربياً على �صطح الثمرة، وتن�صج الثمار امل�صابة مبكراً وتكون 

غري منا�صبة للت�صويق. 
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الوقاية: 

ر�ص النباتات مببيد فطري نحا�صي. 

3.6.4 ذبول املوز: 

امل�صبب فطر الفيوزارمي fusarium oxysporum cubense، حيث ي�صيب 
الفطر املجموع اجلذري فيقتله، ينقل الفطر من نبات اإىل اآخر. 

الوقاية: 

عدم زراعة اال�صناف احل�صا�صة للمر�ص. 

7.4 آفات اخرى تصيب حماصيل الفاكهة: 

1.7.4 املن: 

ت�صيب اأنواع خمتلفة من املن اأ�صجار التفاحيات، واللوزيات، واحلم�صيات، 
وتوؤدي االإ�صابة اإىل جتعد االأوراق والتفافها مما يوؤدي اإىل ت�صوه قمم االأغ�صان 
يف  االإ�صابة  توؤدي  وقد  وت�صقط  االأوراق  ت�صفر  ما  وغالباً  النمو،  عن  وتوقفها 

مراحلها املتقدمة اإىل جفاف االأفرع ال�صغرية وما عليها من ثمار. 

املكافحة: 

ا�صتعمال مبيدات جهازية مثل: 

داميثيويت، اأنثيو، ديازنون، مالثيون، براثيون، دور�صبان، بايرثويد، �صمب�ص، 
دي�ص�ص، ميتا�ص�صتوك�ص، بريميور. 

2.7.4 العناكب )احللم( : 

ي�صجع على  لالإ�صابة باحللم، ومما  الفاكهة  اأنواع  اأ�صجار معظم  تتعر�ص 
االأ�صابة بهذه االآفة اأن العديد من مبيدات احل�رشات تقتل اأي�صاً االأعداء الطبيعيني 
على  اخليوط  من  ف�صي  ن�صيج  �صكل  على  االإ�صابة  اأعرا�ص  وتبدو  للعناكب، 
ال�صطح ال�صفلي لالأوراق مما يوؤدي اإىل جتعدها اأو اإىل تغيري لونها من االأخ�رش 
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اإىل الربونزي، وغالباً ما يتجمع الغبار على االأوراق خا�صة ال�صطح ال�صفلي مما 
يجعل املقاومة الكيماوية لهذه االآفة اأكرث �صعوبة. اذا فاإن غ�صل االأ�صجار يف مثل 

هذه احلالة ي�صهل عملية مقاومة العناكب. 

املكافحة: 

النمو  مو�صم  اأثناء  الر�ص يف  املنا�صبة،  الزيوت  با�صتعمال  ال�صتوي  الر�ص 
با�صتعمال مبيدات العناكب املنا�صبة مثل: اأومايت، باراثيون، ديازنون، مالثيون، 

برويرجايت، تورك. 

crown gall 3.7.4 التدرن البكتريي

بالدرجة  املر�ص  هذا  ي�صيب   Agrobactrium tumefaciens امل�صبب 
االأوىل اأ�صجار الفاكهة �صغرية ال�صن ويوؤدي اأىل ظهور انتفاخات غري منتظمة يف 
منطقة التاج عند قاعدة ال�صاق وعلى املجموعة اجلذرية. وقد توؤدي االإ�صابة يف 

مراحلها املتقدمة اإىل اإ�صعاف ال�صجرة وقتلها. 

املقاومة: 

ال يوجد مبيدات كيماوية فعالة �صد هذا املر�ص وغالباً ت�صتعمل مركبات 
نحا�صية لذا ال بد من اللجوء اإىل االإجراءات الوقائية عند �رشاء غرا�ص الفاكهة، 
والتاأكد من خلوها من التدرنات خا�صة اأ�صتال حما�صيل مت�صاقطة االأوراق، الأن 
اأي بدون وجود تربة تغطي   bare rooted ”�صلتا”  االأ�صتال يتم تداولها  هذه 
املجموع اجلذري، وجتنب جرح �صاق ال�صجرة عند اأو حتت م�صتوى �صطح الرتبة 

وكذلك املجموع اجلذري. 

4.7.4 الطيور: 

تعترب الطيور من اأهم االآفات التي تهاجم حما�صيل الفاكهة، وبخا�صة الثمار 
يف مرحلة الن�صج، ومن املحا�صيل التي تتعر�ص ملهاجمة الطيور العنب، والكرز، 

والتني، والدراق، واال�صكدنيا، واللوز، والتفاح. 
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املقاومة: 

ا�صتعمال ال�صباك لتغطية اأ�صجار الفاكهة يف اأثناء مرحلة ن�صج املح�صول، . 1
وميكن اأن ت�صتعمل ال�صباك لتغطية الغرا�ص يف اخلط الواحد جمتمعة، كما يف 

العنب املربى على االأ�صالك، اأو اأن تغطى كل �صجرة على انفراد كما يف الكرز. 
ا�صتعمال مواد منفرة (Repellents) للطيور وتر�ص هذه املواد قبل قطف . 2

فرتة  طيلة  املح�صول  عن  الطيور  اإبعاد  على  وتعمل  كافية،  بفرتة  املح�صول 
فاعلية املادة املر�صو�صة، ومثال على ذلك مادة ميزورول. 

طيور . 3 اأ�صوات  عليها  م�صجل  كا�صيت  ا�رشطة  خالل  من  الطيور  اخافة 
خائفة، وبخا�صة من نوع الطيور التي ت�صبب ال�رشر ملحا�صيل الفاكهة، وتو�صع 
هذه االأ�رشطة يف جهاز الت�صجيل ويرتك اجلهاز يعمل وب�صوت عال طوال فرتة 
النهار، ولقد اأثبتت هذه الطريقة جناحاً جيداً يف حماية حما�صيل الكرز وغريها. 

وبا�صتخدام اجهزة نقوم با�صدار مفرقعات على فرتات متعاقبة. 

5.7.4 األعشاب: 

اأنواع عديدة من االأع�صاب يف ب�صاتني الفاكهة، منها احلويل، ومنها  تنمو 
املعمر، وتكون خطورة االأع�صاب يف: 

مناف�صتها الأ�صجار الفاكهة على املاء والعنا�رش الغذائية. . 1
االأوىل من . 2 ال�صنوات  ال�صوء خا�صة يف  الفاكهة على  مناف�صتها الأ�صجار 

عمر الغرا�ص. 
تخدم كعائل للعديد من احل�رشات وم�صببات االأمرا�ص يف ب�صتان الفاكهة. . 3

من هنا ال بد من اتباع الو�صائل الكفيلة بالق�صاء على هذه االأع�صاب اأو احلد 
من انت�صارها وفيما يلي اأهم هذه الو�صائل: 

املقاومة امليكانيكية وت�صمل خلع االأع�صاب والتخل�ص منها با�صتعمال . 1
االأدوات واملعدات املنا�صبة. 
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اختالف . 2 على  االأع�صاب  مبيدات  ا�صتعمال  وت�صمل  الكيماوية:  املقاومة 
اأنواعها. 

املقاومة احلرارية: وت�صمل قتل االأع�صاب با�صتعمال قاذفات اللهب اأو ما . 3
�صابهها. 

املقاومة احليوية: وت�صمل مقاومة االأع�صاب بوا�صطة االأعداء الطبيعيني . 4
لها. 

القيام باملقاومة . 5 فيها  التي تعذر  الناطق  الرتبة، وبخا�صة يف  تغطية 
ال�صوء عن  البال�صتيك حتجب  الغر�ص �رشائح من  لهذا  وت�صتعمل  امليكانيكية، 

االأع�صاب وتق�صي عليها. 

 





الوحدة السابعة

أشجار الفاكهة متساقطة االوراق



فهرست الوحدة السابعة

الصفحةاملوضوعالرقم

274التفاحيات1-
275التفاح1.1
283الكمرثي2.1
288ال�صفرجل3.1
290اللوزيات2-
291الدراق والنكتارين1.2
298اللوز 2.2
302امل�صم�ص3.2
305الربقوق4.2
310الكرز5.2
313العنب3-
314الو�صف النباتي 1.3
315املتطلبات البيئية 2.3
315اال�صول 3.3
316اال�صناف4.3
318طرائق الرتبية 5.3
318م�صافات الزراعة 6.3
319اجلوزيات 4-
319الف�صتق احللبي1.4
323اجلوز 2.4
326التني 5-
327التوت 6-
328الرمان7-
330الفراولة8-
331الكاكي9-



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
274 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

أشجار الفاكهة متساقطة االوراق

التفاحيات   -1

تتبع ا�صجار هذه املجموعة العائلة الوردية Rosaceae وت�صمل التفاح، 
والكمرثي )االجا�ص( ، وال�صفرجل. 
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 Malus Pumila Milk االسم العلمي Apple التفاح:   1.1

ان املوطن اال�صلي للتفاح الربي يقع ب�صكل اكيد يف ال�صني وهناك احتمال 
ومن  التفاح،  ل�صجرة  اال�صلي  املوطن  هي  قزوين  بحر  منطقة  تكون  بان  كبري 
 Malus املحتمل ان تكون ا�صجار ا�صناف التفاح الزراعية قد ن�صاأت من النوع
sylverstris او من النوع Malus Pumila او نتيجة للتهجني بني هذين النوعني 

 .Malus Paradisiaca و Malus Gallica وغريهما من االنواع الربية مثل

1.1.1 الوصف النباتي: 

�صجرة التفاح مت�صاقطة االوراق، ومتو�صطة احلجم، وي�صل ارتفاعها اىل نحو 
ال�صكل، واطرافها م�صننة، وال�صطح  اوراقها بي�صاوية اىل اهليجية  ت�صعة امتار. 
ال�صفلي للورقة خ�صن امللم�ص ومغطى باأوبار ناعمة وق�صرية جدا، اما ال�صطح 

العلوي للورقة فهو امل�ص المع. 

التفاح كبرية احلجم، وتنتج من براعم زهرية خمتلطة حتمل قميا  ازهار 
على دوابر ثمرية )اع�صاء ثمرية( ق�صرية ن�صبيا. تتكون الزهرة من خم�ص �صبالت، 
وخم�ص بتالت بي�صاوية اىل دائرية ال�صكل، لونها ابي�ص – زهري، وحتتوي الزهرة 
عددا كبريا من اال�صدية وعلى مي�صم واحد مركب من خم�ص ميا�صم ب�صيطة. يرتاوح 
�صكل ثمرة التفاح بني كروية اىل م�صتطيلة او مفلطحة، ولونها اما ان يكون ا�صفر 
او احمر اىل احمر غامق، او مو�صحا او اخ�رش. ولثمار التفاح قيمة عالية النها 
ال حتتوي فيتامني »ج« وجمموعة فيتامني )ب( اىل جانب االمالح املعدنية 
وال�صكريات واالحما�ص الع�صوية واالمينية احلرة وقليل من الربوتينات، كما ان 

لها نكهتها املميزة. 

2.1.1 املتطلبات البيئية 

الن  التفاح،  زراعة  وحمددا يف جناح  مهما  عامال  احلرارة  درجات  تعترب 
ا�صجار التفاح حتتاج اىل كميات من الربودة لك�رش طور ال�صكون ال�صتوي الن�صبي، 
وا�صتئناف النمو يف الربيع، وتغطي هذه االحتياجات من الربودة والتي ترتاوح 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
276 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

بني 350-1200 �صاعة برودة تبعا لل�صنف. عندما تنخف�ص درجات احلرارة اىل 
7.2 م )ال�صفر البيولوجي( او دون ذلك ويجب مراعاة هذه املتطلبات من الربودة 
عند اختيار اال�صناف لتنا�صب املوقع، وين�صح بعدم اختيار ال�صنف التي تزيد 
احتياجاتها من الربودة، عن 1000 �صاعة برودة للزراعة يف االردن وفل�صطني، 
الن ال�صتاء يف بع�ص ال�صنوات قد ال يكون باردا اىل احلد الذي ي�صمح بتوفري هذه 

الكمية من �صاعات الربودة. 

هذ  على  املتزايد  الطلب  على  وبناء  االقت�صادية،  التفاح  الهمية  ونظرا 
املح�صول يف خمتلف بقاع العامل، فقد قام العديد من البلدان بتطوير ا�صناف 
جديدة متتاز باحتياجاتها املتدنية من الربودة، والتي ال تزيد يف العادة عن 
500 �صاعة برودة. تنمو �صجرة التفاح يف انواع خمتلفة من الرتبة، �رشيطة ان 
تكون جيدة التهوية. خالية من امللوحة، والطبقات ال�صماء القريبة من �صطح 
الرتبة. ويجب ان ال يقل عمق الرتبة عن 95 �صم. ويف�صل التفاح االرا�صي التي 
ترتواح درجة حمو�صتها  (PH)بني 6-6.5، اال انه ينمو يف ارا�صي قد ت�صل درجة 

احلمو�صة بها اىل 8.5. 

3.1.1 االصول 

احد  على  املطلوبة  اال�صناف  او  ال�صنف  بتطعيم  التفاح  اكثار  يتم 
ال�صنف  منو  يف  تاأثريها  حيث  من  التفاح  ا�صول  وتق�صم  املنا�صبة  اال�صول 

اىل:  املطعم عليها 

 .M26. M9. M27 :ا�صول مقزمة وت�صمل

ا�صول �صبه مقزمة وت�صمل: 

ا�صول �صبه قوية وت�صمل: 

ا�صول قوية وت�صمل: 

اخل�رشي  االكثار  بطريقة  الذكر  �صالفة  التفاح  ا�صول  جميع  اكثار  ويتم 
ا�صل  ذلك  من  وي�صتثنى  الن�صيجية  والزراعة  والعقل  الرتقيد  مثل  )الالجن�صي( 
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 Graham التفاح البذري الذي يتم اكثاره بوا�صطة بذور ا�صناف تفاح معينة مثل
و Bittenfelder. وفيما يلي و�صف الهم ا�صول التفاح: 

اال�صلM27: اكرث ا�صول التفاح تقزميا، اذ ي�صل حجم ا�صجار اال�صناف . 1
بذري.  ا�صل  على  املطعمة  مثيالتها  حجم  من   %20-15 اىل  عليه  املطعمه 

 .(Support)  )ويحتاج اىل دعامات )ركائز
من اال�صالك واالوتاد او من االوتاد فقط، وي�صجع على تبكري اثمار اال�صناف 
املطعمة علية. يزرع فقط يف االرا�صي جيدة اخل�صوبة. ويخلو هذا اال�صل من 
عالية  الزراعة  الغرا�ص  منا�صب  وهو  القطني.  باملن  ي�صاب  انه  اال  الفريو�ص 

 (High Density Plantings) الكثافة

االأ�صل M9: ي�صل حجم ا�صجار اال�صناف املطعمة على هذا اال�صل اىل . 2
اىل  ا�صجاره  وحتتاج  بذري  ا�صل  على  املطعمة  مثيالتها  من حجم   %25-20
يف  فقط  يزرع  عليه.  املطعمة  اال�صناف  اثمار  تبكري  على  وي�صجع  دعامات، 
االرا�صي جيدة اخل�صوبة، ال ي�صاب مبر�ص التعفن التاجي (Crown rot) . اال انه 

ي�صاب بح�رشة املن القطني، منا�صب الغرا�ص الزراعة الكثيفة. 
اال�صل M26: ي�صل حجم اال�صجار واال�صناف املطعمة عليه اىل %30 . 3

وي�صجع  دعامات،  اىل  ويحتاج  بذري،  ا�صل  على  املطعمة  مثيالتها  حجم  من 
على تبكري اال�صناف املطعمة عليه. يزرع يف االرا�صي اجليدة. ح�صا�ص للرطوبة 
القطني،  التفاح  لال�صابة بح�رشة من  التاجي، وعر�صة  التعفن  الزائدة ومر�ص 

وهو منا�صب الغرا�ص الزراعة الكثيفة. 
اال�صل M7: من اال�صول املقزمة وي�صل حجم ا�صجار اال�صناف املطعمة . 4

اىل  يحتاج  ال  بذري،  ا�صل  على  املطعمة  مثيالتها  حجم  من   %50 اىل  عليه 
دعامات الن جمموعة اجلذري قادر على تثبيت اال�صجار ب�صكل جيد يف الرتبة، 
القطني،  التفاح  يتحمل الرتب اجلافة ن�صبيا وهو عر�صة لال�صابة بح�رشة من 

وح�صا�ص ملر�ص التعفن التاجي. 
اال�صل MM106: ي�صل حجم ا�صجار اال�صناف املطعمة عليه اىل %60 . 5

من حجم مثيالتها املطعمة على ا�صل بذري، وي�صجع على تبكري اثمار اال�صناف 
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املطعمة عليه ويحتاج اىل دعامات يف بداية حياة ال�صجرة فقط، ح�صا�ص ملر�ص 
التعفن التاجي وبخا�صة يف االرا�صي رديئة التهوية وال�رشف. مقاوم حل�رشة من 

التفاح القطني. 
اال�صل MM111: ي�صل حجم ا�صجار اال�صناف املطعمة عليه اىل %80 . 6

من  حل�رشة  مقاوم  الرتبة،  يف  اجلفاف  يتحمل  بذري،  ا�صل  على  املطعمة  من 
التفاح القطني، ويحتاج اىل دعامات يف بداية حياة ال�صجرة فقط، وهو متو�صط 

احل�صا�صية ملر�ص التعفن التاجي. 
اال�صل البذري: ا�صجار اال�صناف املطعمة عليه قوية جدا ومعمرة، حتتاج . 7

اىل �صنوات عديدة للدخول يف مرحلة االثمار، يحتاج اىل دعامات يف بداية حياة 
ال�صجرة فقط، ي�صاب بح�رشة من التفاح القطني، وميكن زراعته يف انواع خمتلفة 

من االرا�صي. 

4.1.1 االصناف 

ا�صناف التفاح يف العامل عديدة جدا منها ما له اهمية عاملية، ومنها ما 
التفاح  ا�صناف  يلي و�صف الهم  وفيما  املحلية.  اال�صواق  اهميته على  تقت�رش 

العاملية. 

Golden Delicious يعترب من اهم ا�صناف . 1 �صنف جولدن ديل�صي�ص 
“ليزجولدن“  �صنف  منها:  طفرات  عدة  عنه  نتجت  ولقد  العاملية،  التفاح 
جولدن“  “اوزارك  و�صنف   ،Smoothee �صموثي  و�صنف   Lysgolden

 .Ozarkgolden

اما ا�صجار �صنف جولدن ديل�صي�ص فهي متو�صطة احلجم، وانتاجيتها عالية، 
وثمرته من متو�صطة اىل كبرية احلجم، لونها ا�صفر المع، اما اجلزء اللحمي منها 
اللون، حلو املذاق، له نكهة مميزة، ين�صج يف �صهر ايلول وي�صلح  فهو ابي�ص 

للتخزين وال�صحن. 
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ال�صكل 7.1: 

صنفأجولدنأديلشص

�صنف Delicious من اهم ا�صناف التفاح العاملية، ولقد نتج عنه عدة . 2
 Top spur,Ace, Red Chief: Starkrimson، طفرات منها على �صبيل املثال
 Delicious وغريها ا�صجار �صنف Top Red, Early Red One, Red King
قوية، قائمة، انتاجيتها جيدة، الثمرة من متو�صطة اىل كبرية احلجم، لونها احمر 
المع. اجلزء اللحمي ابي�ص اللون ع�صريي حلو املذاق، ومتتاز ثمار هذا ال�صنف 
الثمرة وين�صج يف  واال�صناف امل�صتنبطة منه بوجود نتوءات مميزة عند قمة 

ايلول – ت�رشين اول، وي�صلح للتخزين
�صنف جراين �صمث Granny Smith ال�صجرة متو�صطة النمو، انتاجيتها . 3

جيدة، الثمرة من متو�صطة اىل كبرية احلجم، لونها اخ�رش اجلزء اللحمي منها 
�صلب ع�صريي مييل للحمو�صة، ين�صج يف ت�رشين اول وي�صلح للتخزين. 

ال�صكل 7.2: 

صنفأجرانيأسمث
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جيدة . 4 النمو،  متو�صطة  ال�صجرة   Royal Gala جاال  رويال  �صنف 
االنتاجية، الثمرة متو�صطة احلجم، مو�صحة باللون االحمر على خلفية �صفراء 
اجلزء اللحمي منها �صلب وله طعم جيد الن�صج يف اب يوجد من هذا ال�صنف 

طفرات لونها احمر. 

ال�صكل 7.3: 

صنفأرويالأجاال

�صنف جونا جولد Jonagold ال�صجرة قوية النمو، غزيرة االنتاج، الثمرة . 5
من كبرية احلجم اىل كبرية جدا لونها ا�صفر يتحول اىل اللون االحمر يف الثمار 
املعر�صة ال�صعة ال�صم�ص املبا�رشة اجلزء اللحمي ع�صريي وحلو املذاق وطعمه 

جيد ين�صج يف ايلول. 
�صنف ال�صتار Elstar ال�صجرة متو�صطة احلجم، عالية االنتاجية الثمرة . 6

متو�صطة اىل كبرية احلجم ولونها احمر على خلفية �صفراء، جيد املذاق ومييل 
اىل احلمو�صة. هنالك طفرة من هذا ال�صنف معروفة با�صم Red Elstar وهي اكرث 

احمرارا من ال�صنف االم 
�صنف فوجي fuji ال�صجرة قوية �صبه قائمة النمو، جيدة االنتاجية الثمرة . 7

املو�صح  واال�صفر  االخ�رش  بني  يجمع  لونها  احلجم  متو�صطة  اىل  �صغرية  من 
باالحمر واجلزء اللحمي منها �صلب وع�صريي �صديد احلالوة وي�صلح للتخزين. 

�صنف �صمررد Summer Red ال�صجرة متو�صطة النمو، تدخل �صن االثمار . 8
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يف وقت مبكر ن�صبيا، الثمرة متو�صطة احلجم، ولونها احمر، وتن�صج يف وقت 
مبكر )�صهر متوز( مييل هذا ال�صنف للمقاومة، وال ي�صلح للتخزين. 

�صنف دور�صت جولدن Dorset Golden من ا�صناف التفاح التي تنا�صب . 9
املناطق ذات ال�صتاء الدافئ ن�صبيا، حيث ان احتياجاته من الربودة ترتاوح بني 
300-350 �صاعة برد. الثمرة متو�صطة احلجم، و�صفراء مو�صحة باللون االحمر، 
ي�صلح هذا ال�صف كملقح ل�صنف انا Anna، وي�صلح للزراعة يف منطقة وادي 

االردن. 
�صنف انا Anna ينا�صب املناطق ذات ال�صتاء الدافئ مثل منطقة وادي . 10

مبكرا  ثمارة  تن�صح  برودة.  �صاعة   350-300 الربودة  من  احتياجاته  االردن، 
والثمرة من متو�صطة اىل كبرية احلجم وطويلة و�صفراء مو�صحة باللون االحمر 

ال�صجرة قوية النمو ومتيل للحمل املبكر والغزير. 
5.1.1 طرائق الرتبية: 

تعترب طرائق الرتبية الهرمية التي مت �رشحها يف الوحدة الرابعة » تربية 
التفاح  ب�صاتني  زراعة  ا�صتعماال يف  الرتبية  طرق  اكرث  الفاكهة  ا�صجار  وتقليم 
التقليدية. ولقد بداأ مزارعو التفاح يف الن�صف االخري من هذا القرن اتباع طرائق 
التدين  وملواجهة  االنتاج  تكاليف  من  للحد  منهم  حماولة  يف  جديدة  تربية 
يف اعداد االيدي العاملة الزراعية. وكان من طرائق الرتبية هذه طرائق الرتبية 
التفاح يف خطوط على  ا�صجار  hedge row training حيث تربى  ال�صياجية 
هيئة ا�صيجة نباتية. وقد تتكون الغر�صة املرباة ح�صب هذه الطريقة من القائد 
الو�صطي وفرعني رئي�صني اىل ميني وي�صار القائد الو�صطي يف اجتاه خط اال�صجار، 
امليكانيكي،  والتقليم  القطاف  عمليات  ت�صهل  انها  الطريقة  هذه  مميزات  ومن 

ومكافحة االفات. 

ومن اهم طرائق الرتبية احلديثة التي مت تطويرها لتنا�صب الزراعات املكثفة 
الزراعة  عند  فيها  وت�صتعمل   ،Spindel bush طريق  هي  التفاح  ب�صاتني  يف 
 300-200 بني  يرتاوح  ومبعدل  املقزم،   M9 ا�صل  على  مطعمة  تفاح  ا�صناف 
غر�صة/ للدومن. وتتكون الغر�صة املرباة بهذه الطريقة من القائد الو�صطي )املحور 
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الرئي�ص( Central Leader، وهو االمتداد الطبيعي لل�صاق باجتاه قمة ال�صجرة، 
الو�صطي  والقائد  ال�صاق  على  املحمولة   – اجلانبية  االفرع  من  طبقات  وعدة 
واملرباة بو�صع �صبه افقي. وتبعد اقرب هذه املجموعات )الطبقات( من االفرع 
عن �صطح االر�ص بني 40-60 �صم. وتربى هذه االفرع اجلانبية بحيث تكون: افرع 
العليا  املجموعة  وافرع  االفقي،  االجتاه  يف  انت�صارا  اطولها  االوىل  املجموعة 
)اقرب املجموعات اىل قمة الغر�صة( اقلها طوال، وذلك بهدف جتنب تظليل افرع 
املجموعات العليا الفرع املجموعات االوىل وموازنة قوة النمو بني املجموعات 
ي�صل  وقد  80-150�صم،  من  ال�صجرة  من  العلوي  اجلزء  قطر  ويبلغ  املختلفة. 

ارتفاع ال�صجرة اىل 2-2.5 م. 

ونظرا لرغبة مزارعي التفاح يف زيادة كثافة الغرا�ص يف وحدة امل�صاحة 
من  االنتاج  على  واحل�صول  االنتاج،  تكاليف  يف  امل�صطردة  الزيادة  ملواجهة 
ال�صنة  او  الزراعة  فيها  تتم  التي  )ال�صنة  جداً  مبكر  وقت  ويف  التفاح  ب�صتان 
االوىل بعد الزراعة( فقد مت تعديل طريقة Spindel bush لت�صمح بزراعة ما بني 
 Super 600-1000 غر�صة يف الدومن الواحد، واطلق على الطريقة اجلديدة ا�صم
Spindel، وت�صتعمل لهذه الغاية غرا�ص مطعمة على ا�صل M9 وم�صافات زراعة 
تبلغ  بينما  �صم،   60-40 بني  ترتاوح  الواحد  اخلط  يف  وجارتها  الغر�صة  بني 
امل�صافة بني اخلطني املتجاورين من 2.5-2.75 م. ولزيادة كثافة الزراعة يلجاأ 
بع�ص املزارعني اىل زراعة الغرا�ص يف خطوط مزدوجة او ثالثية وال يتجاوز قطر 

اجلزء العلوي لل�صجرة يف هذا النوع من الرتبية 50 �صم. 

6.1.1 مسافات الزراعة: 

تتاأثر م�صافات )ابعاد( الزراعة يف التفاح وغريه من انواع الفاكهة بالعوامل 
التالية: 

طريقة الزراعة. . 1
طريقة الرتبية. . 2
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خ�صوبة وعمق الرتبة. 3
اال�صول امل�صتعملة. 4
طبيعة منو ال�صنف. . 5

االبعاد  اختيار  ميكن  فانه  امل�صتعمل  اال�صل  منو  طبيعة  على  واعتمادا   
التالية: 

م�صافات الزراعة املنا�صبةاال�صل املطعمة عليه اال�صجار

M26،M9،M27
MM106

اال�سل البذري واال�سول القوية االخرى

1.5-0.5م*3-2.5م
4*4-5م

5-6*6-7م

لناأخذ مثاال لتو�صيح ابعاد الزراعة وما املق�صود بذلك. فعندما نقول بان 
ابعاد الزراعة ال�صجار التفاح املطعمة على ا�صل M9 هي: 

X 1.5-0.5 2.5-3م فان ذلك يعني ان امل�صافة بني ال�صجرة والتي تليها يف 

اخلط الواحد من اال�صجار داخل الب�صتان ترتاوح بني 0.5 مرت اىل 1.5 مرت، يف 
حني ترتاوح امل�صافة بني خطني متجاورين من اال�صجار بني 2.5 م اىل 3 مرت. 

 Pyrus communisl وامسها العلمي Pear 2.1 الكمثري: 

واملنحدرات  ايران  من  ال�صمالية  املنطقة  هي  للكمرثي  اال�صلي  املوطن 
معظم  ا�صجار  وتتبع  القوقاز  وجبال  هيمااليا  جبال  من  الغربية  ال�صمالية 
يتبع  وقليل منها   Pyrus communisl النوع  اىل  التجارية  الكمرثي  ال�صناف 
النوع Pyrus Seratuiba ونتج بع�صها عن التهجني بني النوعني وغريها من 

االنواع. 
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 ال�صكل 7.4: 

ثمرةأوأزهرةأالكمثري

1.2.1 الوصف النباتي: 

ا�صجار الكمرثي مت�صاقطة االوراق، وهي متو�صطة اىل كبرية احلجم، قائمة 
النمو ومعمرة. اوراقها بي�صاوية ال�صكل، �صطحها العلوي المع. الرباعم الزهرية 
خمتلطة، وحتمل قميا على دوابر )اع�صاء ثمرية( ق�صرية، ويعطى الربعم الزهري 
الواحد يف املتو�صط بني 7-9 ازهار مع جمموعة من االوراق. لون الزهرة ابي�ص، 
وهي ا�صغر حجما من زهرة التفاح وتتكون الزهرة من خم�ص �صبالت، وخم�ص 
بتالت، وعدد كبري من اال�صدية ومي�صم واحد مركب من خم�ص ميا�صم. ومعظم 
خلطي.  تلقيح  اىل  حتتاج  فهي  لذلك  الذاتي،  التوافق  عدمية  الكمرثي  ا�صناف 
الثمرة تكون من �صغرية احلجم اىل كبرية جدا، وذلك تبعا لل�صنف. اما �صكلها 
واال�صفر  االخ�رش  لونها بني  ويرتاوح  او كمرثيا  كرويا  او  بي�صاويا  اما  فيكون 

والبني او االحمر الغامق. 

2.2.1 املتطلبات البيئية: 

اال�صناف  العالية، وبخا�صة  الكمرثي باحتياجاتها احلرارية  ا�صجار  متتاز 
ازهار  تتفتح  ان  قبل  الربيع  اوائل  الكمرثي يف  ازهار  وتتفتح  الن�صج  متاأخرة 
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الكمرثي وبخا�صة  ا�صجار  اكرث عر�صة لل�صقيع، وتتحمل  التفاح مما يجعلها 
بني  ما  وحتتاج  التفاح  من  اكرث  اجلفاف  بذري  ا�صل  على  منها  املطعمة 
ال�صتوي  ال�صكون  طور  لك�رش  ال�صنف  ح�صب  وذلك  برودة،  �صاعة   1200-200
الن�صبي. اما فيما يتعلق بالرتبة املنا�صبة فان ا�صجار الكمرثي حتتاج اىل ارا�صي 

عميقة وخ�صبة وجيدة ال�رشف وعدمية او قليلة القلوية. 

3.2.1 االصول 

ميكن تطعيم ا�صناف الكمرثي على اأي من اال�صول التالية، مع االخذ بعني 
االعتبار وجود حاالت من عدم التوافق بني هذه اال�صول وبع�ص ا�صناف الكمرثي. 

ا�صل كمرثي بذري: . 1
تاأخذ البذور من ا�صناف معينة من الكمرثي مثل �صنف Winter Nelis او 
�صنف Kirschen Saller النتاج هذا اال�صل. اال�صجار املطعمة على هذا اال�صل 

قوية ومعمرة اال انها تبلغ �صن االثمار يف وقت متاأخر ن�صبيا. 
ا�صل �صفرجل: . 2

مع  مقارنته  عند  وبخا�صة  ن�صبيا  املقزمة  اال�صول  من  اال�صل  هذا  يعترب 
اال�صل البذري. تبلغ اال�صجار املطعمة عليه �صن االثمار يف وقت مبكر. اال انه 
اعرا�ص نق�ص  الكل�ص بالرتبة. وتتجلى هذه احل�صا�صية بظهور  ح�صا�ص لوجود 
عن�رش احلديد على ا�صجار اال�صناف املطعمة على هذا اال�صل، وهناك حاالت عدم 

 .Williams توافق بني هذا اال�صل وبع�ص ا�صناف الكمرثي مثل �صنف
3 . OHF333 ا�صل هجني

 Old, �صنف  بني  اخللطي  التهجني  من  اال�صل  هذا  على  احل�صول  مت 
مع  ويتوافق  املقزمة،  �صبه  اال�صول  من  ويعترب   .Farmingdale Home
الكمرثي  تدهور  ومر�ص  النارية،  اللفحة  ويقاوم  الكمرثي،  ا�صناف  جميع 

Pear Decline، ويتحمل وجود الكل�ص بالرتبة. 

4 . OHF 51 ا�صل هجني
حيث  من   OHF333 الهجني  مبوا�صفات  �صبيهة  موا�صفات  اال�صل  لهذا 
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اكرث  انه  اال  الكمرثي،  ا�صناف  مع  وتوافقه  الكل�ص،  وحتمل  لالمرا�ص،  مقاومته 
 .OHF333 تقزما من اال�صل

ويتم حاليا يف فرن�صا انتاج غرا�ص اال�صل OHF333 و OHF51 بزراعة 
االن�صجة 

ا�صل زعرور . 5
ا�صناف  اال�صل على نطاق �صيق واحيانا ع�صوائيا، لتطعيم  ي�صتعمل هذا 
الكمرثي عليه يف منطقة �رشق حو�ص البحر املتو�صط اال انه مل يحظ بدرا�صة 
وميكن  التجارية،  الكمرثي  ا�صناف  اهم  مع  توافقه  مدى  ملعرفة  كافية  علمية 
اعتباره من اال�صول املقزمة ويتحمل وجود ن�صب عالية من الكل�ص يف الرتبة. 

اما فيما يتعلق بالرتبة املنا�صبة فان ا�صجار الكمرثي حتتاج اىل ارا�صي 
عميقة وخ�صبة جيدة ال�رشف، عدمية او قليلة القلوية. 

4.2.1 االصناف: 

هناك ما يقارب 2500 �صنف من الكمرثي يف خمتلف انحاء العامل، اال ان 
عدد اال�صناف العاملية التجارية حمدوة جدا، وفيما يلي و�صف لبع�ص ا�صناف 

الكمرثي املعروفة عامليا: 

�صنف وليامز Williams ويطلق عليه اي�صا ا�صم Bartlett �صجرته قائمة . 1
النمو ن�صبيا، جيدة ومنتظمة االنتاجية، ثمرة هذا ال�صنف متو�صطة اىل كبرية 
احلجم، �صطحها اخلارجي غري منتظم، لونها عند الن�صج ا�صفر عليه وجنة حمراء 
احيانا. اجلزء اللحمي من الثمرة �صلب حلو املذاق ع�صريي ي�صلح لال�صتهالك 
الطازج والتعليب، هنالك طفرة من هذا ال�صنف لون ثمارها احمر، ويطلق عليها 
ا�صم Red Williams. ين�صج يف اب ويحتاج اىل ملقح. كما انه ال يتوافق مع 

ا�صل ال�صفرجل. 
�صنف هاي الند Highland ال�صجرة القوية، منت�رشة، انتاجيتها عالية، . 2

ثمرته متو�صطة اىل كبرية لونها ا�صفر عند الن�صج وطعمها جيد. 
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�صنف باكمز تريومف Packams Triumph: �صجرته متو�صطة احلجم، . 3
تدخل �صن االثمار يف وقت مبكر، وانتاجيتها متو�صطة الثمرة كبرية و�صكلها غري 
منتظم وق�رشتها �صميكة لونها ا�صفر واجلزء اللحمي منها جيد املذاق ع�صريي، 

مييل اىل احلمو�صة. 
�صنف كونفرا�ص Conference: �صجرته متو�صطة النمو يتوافق مع ا�صل . 4

ت�صبه  بنية  بقع  مع  ا�صفر  لونها  احلجم،  كبرية  اىل  متو�صطة  ثمرته  ال�صفرجل 
هذا  ا�صجار  تتاأثر  االو�صط.  ال�رشق  ا�صواق  مرغوبة يف  غري  يجعلها  ال�صداأ مما 
ال�صنف بارتفاع درجات احلرارة وانخفا�ص الرطوبة �صيفا، مما يوؤدي اىل احرتاق 
االوراق وت�صاقطها يف وقت مبكر وتن�صج ثمارها يف �صهر اب – ايلول، ويحتاج 

اىل ملقح. 
البحر . 5 �رشق  منطقة  يف  االنت�صار  وا�صع  وهو   :Coscia كو�صيا  �صنف 

وجذاب  ا�صفر  ولونها  احلجم  متو�صطة  وثمرته  النمو  قائمة  �صجرته  املتو�صط 
وتن�صج يف متوز ويتمتع هذا ال�صنف بقدر معني من اخل�صوبة الذاتية. 

�صنف اجنيو Anjou: �صجرته قائمة اىل منت�رشة النمو وثمرته متو�صطة . 6
اىل كبرية احلجم حاملها ق�صري لونها اخ�رش مع بع�ص النقاط التي ت�صبه ال�صداأ، 

ين�صج الثمر يف ايلول. 
�صنف كالب�ص فيقوريت Clapp,s Favorite: �صجرته قوية النمو ومنتظمة . 7

ال�صكل الثمرة متو�صطة اىل كبرية احلجم لونها اخ�رش م�صفر مع وجنة حمراء 
 .Fire Blight يف بع�ص االحيان. وتن�صج مبكرا ح�صا�ص ملر�ص اللفحة النارية

�صعيفة . 8 �صجرته  اليابانية  اال�صناف  من  وهو   Shinko )�صنكو(  �صنف 
النمو عالية االنتاجية الثمرة كبرية احلجم لونها بني اجلزء اللحمي منها ناعم 

ع�صريي حلو املذاق وثماره متاأخرة الن�صج. 
االنتاجية . 9 عالية  قوية  �صجرته   Kimizukwase كيمت�صوكوانزي  �صنف 

الثمرة متو�صطة احلجم ولونها بني وجيد املذاق وثماره مبكرة الن�صج. 
كروية . 10 وثمرته  واالنتاجية  احلجم  جيد  �صجرته   Hosui هو�صيو  �صنف 
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بني واجلزء اللحمي منها طري ع�صريي  ال�صكل كبرية احلجم ولونها ذهبي – 
جيد الطعم ومتو�صط الن�صج. 

5.2.1 طرائق الرتبية: 

اكرث طرق الرتبية �صيوعا يف ب�صاتني الكمرثي هي طريقة الرتبية الهرمية 
التي مت احلديث عنها يف الوحدة الرابعة )تقليم وتربية ا�صجار الفاكهة( وهناك 
اجتاه قوي يف العقود االخرية لدى مزارعي الكمرثي، ملجاراة ما يجري يف جمال 
تربية التفاح وتبني بع�ص طرق الرتبية املنا�صبة للزراعات الكثيفة مثل طريقة 

 .Spindel bush وطريقة Hedge Row

6.2.1 مسافات الزراعة: 

م�صافات )ابعاد الزراعة( اال�صناف املطعمة على

1. ا�سل �سفرجل او ا�سل 
OHF 333 OHF او ا�سل   51

2. اال�سل البذري 

4*4 م

6-7م 5-6 م* 

Cydonia oblonga Mill وامسه العلمي Quince 3.1 السفرجل 

الذي   Cydonia واجلن�ص   Rosaceae الوردية  الف�صيلة  ال�صفرجل  يتبع 
ي�صمل نوعا واحدا هو ال�صفرجل. تعترب جزيرة كريت يف اليونان املوطن اال�صلي 
لل�صفرجل. وهناك اعتقاد اخر بان املوطن اال�صلي يرجع اىل احلراج ال�صمالية من 
بالد العجم ويف ا�صيا الو�صطى والقوقاز واالنا�صول. وتنت�رش زراعته يف منطقة 
البلقان ومنطقة حو�ص البحر االبي�ص املتو�صط وتتطلب زراعته عناية اقل من 

حما�صيل الفاكهة االخرى. 

1.3.1 الوصف النباتي: 

دائرية،  �صبه  واوراقها  احلجم  و�صغرية  االوراق  مت�صاقطة  الفرجل  ا�صجار 
يغطي �صطحها ال�صفلي زغب كثيف ن�صبيا، ولها �صاق ق�صرية. والرباعم الثمرية 
يف ال�صفرجل ا�صغر منها يف كل من التفاح والكمرثي وحتمل الرباعم قميا على 



289
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

يحمل يف  �صغرياً  الربيع منواً  تفتحها يف  عند  وتعطي  ال�صابق  املو�صم  طرود 
قمته زهرة واحدة كبرية ن�صبيا، لونها زهري كما يحمل عدداً من االوراق ويعود 
هذا اىل كون الربعم الثمري يف ال�صفرجل من النوع املختلط وازهار ال�صفرجل 
ذاتية التلقيح اما ثمار ال�صفرجل فهي كبرية جدا ومتعددة البذور وتكون �صلبة 
حتى عند الن�صج ولونها ا�صفر وطعمها قاب�ص ن�صبيا وت�صتعمل بع�ص اال�صناف 
الفاخرة الأغرا�ص اال�صتهالك املبا�رش واال�صناف االخرى الغرا�ص �صناعة املربيات 

كما ي�صتعمل ال�صفرجل كا�صل لتطعيم الكمرثي واال�صكدنيا عليه. 

2.3.1 املتطلبات البيئية: 

احتياجات ا�صجار ال�صفرجل من الربودة يف اثناء ال�صتاء قليلة اذا قورنت 
مع ا�صناف جمموعة التفاحيات مثل: التفاح والكمرثي، وهي قادر على االنتاج 
ال�صفرجل اكرث ح�صا�صية  الدافئ، وتعترب ا�صجار  ال�صتاء  حتى يف املناطق ذات 

للربد من ا�صجار التفاح والكمرثي 

ينموا ال�صفرجل يف انواع عديدة من االرا�صي، اال انه ح�صا�ص جدا للملوحة 
والرتبة الكل�صية وتظهر علية اعرا�ص نق�ص احلديد يف االرا�صي الكل�صية وتتحمل 

ا�صجار ال�صفرجل االرا�صي الرطبة ن�صبيا. 

3.3.1 االصناف: 

رئي�صيتني  اىل جموعتني  الثمرة  �صكل  على  بناء  ال�صفرجل  ا�صناف  تق�صم 
هما: 

جمموعة اال�صناف كمرثية ال�صكل: ومتتاز ا�صناف هذه املجموعة بطراوة . 1
اجلزء اللحمي فيها وقلة عدد اخلاليا احلجرية Stone Cells التي تتخلل اجلزء 

اللحمي 
اأي ان ثمار ا�صناف هذه املجموعة . 2 ال�صكل:  جمموعة اال�صناف تفاحية 

تاأخذ �صكل التفاحة ومتتاز بجفاف و�صالبة اجلزء اللحمي فيها كما ان لها نكهة 
اقوى من نكهة ا�صناف املجموعة االوىل 
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وفيما يلي و�صف الهم ا�صناف ال�صفرجل: 

أ �صنف )�صامبيون( Chammpion من ا�صناف املجموعة الكمرثية، ثماره 	.
كبرية منتظمة ال�صكل، لونها ليموين ا�صفر ولها طعم جيد وا�صجاره ذات حجم 

متو�صط، مما ي�صجع اال�صجار على دخول �صن االثمار يف وقت مبكر ن�صبيا. 
ثماره 	.أ التفاحية  املجموعة  ا�صناف  من   :Pineapple ابل  باين  �صنف 

كبرية ولونها ا�صفر فاحت اجلزء اللحمي منها ابي�ص اللون وطري. للثمار نكهة 
مميزة ت�صبه نكهة االنانا�ص. ولذا �صمي ال�صنف بهذا اال�صم. 

4.3.1 االصول: 

ال يوجد تنوع كبري يف اال�صول التي ميكن تطعيم ال�صفرجل عليها. وغالبا 
ما يتم تطعيم اأ�صناف ال�صفرجل التجارية على ا�صل �صفرجل يتم اكثاره خ�رشيا 
ابحاث  تطويره يف حمطة  الذي مت   Malling A ا�صل  ويعترب  الرتقيد  بوا�صطة 

East Malling يف بريطانيا اكرث اال�صول ا�صتعماال يف امل�صاتل. 

5.3.1 طرائق الرتبية: 

طرق  تطوير  يتم  فلم  ال�صفرجل،  االقت�صادية ملح�صول  االهمية  لقلة  نظرا 
تربية معينة تنا�صب هذا املح�صول. ويقت�رش تقليم ا�صجار ال�صفرجل على منع 
الت�صابك داخل ال�صجرة وحفزها على انتاج منوات جديدة باعداد منا�صبة لتحمل 
حم�صول ال�صنة القادمة ويتم ذلك من خالل تق�صري بع�ص االفرع )الطرود( املثمرة 

اىل منوات جانبية. 

6.3.1 مسافات الزراعة: 

4م* 4 -5 م بحيث تكون امل�صافة بني ال�صجرة الواحدة وجاراتها يف اخلط 
الواحد 4م وامل�صافة بني كل خطني متجاورين ما بني 4-5م. 

اللوزيات:   -2
 Prunus واجلن�ص Rosaceae تتبع جمموعة اللوزيات الف�صيلة الوردية
وت�صمل الدراق والنكتارين والربقوق وامل�صم�ص والكرز واللوز كمحا�صيل فاكهة لها 
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اهمية اقت�صادي على امل�صتوى العاملي وفيما يلي �رشح لكل من هذه املحا�صيل: 

الدراق والنكتارين:   1.2

 Prunus Persica وا�صمه العلمي Peach يطلق على الدراق باالجنليزية
Prunus Per- وا�صمه العلمي NectarineN M
sica Nectarina ويعتقد بان ال�صني هي املوطن اال�صلي للدراق. ونظراً لعدم 
وجود اختالفات الدراق وبخا�صة عند احلديث عن الدراق والنكتارين ف�صيقت�رش 
املتطلبات  الدراق وبخا�صة عند احلديث عن  فيما يلي على حم�صول  احلديث 
البيئية والتقليم والرتبية واختيار اال�صول وم�صافات الزراعة املنا�صبة اما عند 
احلديث عن اال�صناف ف�صيتم ادراج اهم ا�صناف كل من الدراق والنكتارين منف�صلة. 

االوىل  بالدرجة  الطازج  اال�صتهالك  الغرا�ص  والنكتارين  الدراق  ي�صتعمل 
انتاج هذين املح�صولني ت�صتعمل الغرا�ص  وهنالك كميات ال ي�صتهان بها من 

التعليب. 

1.1.2 الوصف النباتي: 

ا�صجار الدراق مت�صاقطة االوراق و�صغرية احلجم وبخا�صة اذا قورنت با�صجار 
انواع اللوزيات االخرى. يرتاوح متو�صط عمرها بني 20-25 �صنة وتبلغ مرحلة 
االثمار يف وقت مبكر اوراق الدراق طويلة ورفيعة ن�صبيا، بها جتعدات، وتعمر 
مو�صما واحدا فقط اما االزهار فتحمل جانبيا على منوات عمرها �صنة. وتكون 
الرباعم الزهرية يف جمموعات يرتاوح عددها بني 3 -1 براعم ويف حالة وجود 
برعمني اأو اأكرث يف املجموعة يكون اأحدهما برعما خ�رشيا. الرباعم الزهرية يف 
الدراق ب�صيطة، يعطي الواحد منها عند التفتيح يف الربيع زهرة واحدة لونها 
اإىل احلمل الغزير مما ي�صتدعي  اأ�صجار الدراق  اإىل االحمرار، ومتيل  زهري مييل 

خف جزء من الثمار يف االأ�صابيع االأوىل بعد العقد. 

ترتاوح اأحجام ثمار الدراق من �صغرية احلجم اإىل كبرية، وذلك تبعا لل�صنف، 
ويرتاوح  )نكتارين(  زغب  بدون  اأو  )دراق(  بالزغب  مغطاة  تكون  اأن  اإما  وهي 
اللحمي منها فيرتاوح  اأما لون اجلزء  االأحمر،  اأو  االأ�صفر والربتقايل  لونها بني 
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بني االأبي�ص واالأ�صفر، ويوجد بداخل الثمرة نواة حجرية كبرية احلجم ن�صبيا، 
 (cling اللحمي  باجلزء  ملت�صقة  تكون  اأن  اإما  النواة  وهذه  امللم�ص،  وخ�صنة 
 (Stoneاأو �صهلة االنف�صال عنه  (Free Stone). ولذلك تكون ثمار املجموعة 

االأخرية اأكرث منا�صبة الأغرا�ص الت�صنيع. 

2.1.2 املتطلبات البيئية 

على الرغم من اأن اأ�صجار الدراق حتتاج اإىل قدر كاف من �صاعات الربودة 
)50-1200 �صاعة برودة( يف اأثناء ال�صتاء لك�رش طور ال�صكون، اإال اأنها ح�صا�صة 
للربودة ال�صديدة. لذا يف�صل جتنب زراعة الدراق يف املناطق املعر�صة لل�صقيع 
ودرجات احلرارة املنخف�صة جدا، وذلك ب�صبب ح�صا�صية االأزهار والثمار ال�صغرية 
يف اأثناء ف�صل الربيع. اأما يف اأثناء ال�صيف فتحتاج ثمار الدراق اإىل درجات حرارة 
عالية ن�صبيا حتى تن�صج. وتزرع اأ�صناف الدراق ذات االحتياجات املتدنية من 
الربودة )50-450 �صاعة برودة( يف منطقة االأغوار، يف حني تزرع االأ�صناف ذات 
االحتياجات العالية من الربودة )500 �صاعة فما فوق( يف املناطق املرتفعة. 
ميكن زراعة الدراق يف االأرا�صي الطينية الرملية – والرملية والطينية �رشيطة 
اأن تكون جيدة ال�رشف والتهوية، وخالية من امللوحة والقلوية العالية وان ال 

تتجاوز ن�صبة الكل�ص الفعال %12-10. 

3.1.2 األصول 

ميكن تطعيم اأ�صناف الدراق والنكتارين على اأ�صول خمتلفة وفيما يلي اأهم 
تلك االأ�صول: 

الدراق . 1 اأ�صناف  جميع  لتطعيم  االأ�صل  هذا  ي�صلح  بذري:  دراق  اأ�صل 
والنكتارين عليه ويف�صل ا�صتعماله يف االأرا�صي جيدة التهوية وال�رشف. ويتم 
 Suncling احل�صول على هذا االأ�صل بزراعة بذور من اأ�صناف منا�صبة من الدراق
اأو �صنف Love11. ولقد مت يف ال�صنوات االأخرية تطوير اأ�صول بذرية من الدراق 
مقاومة للنيماتود مما يجعلها �صاحلة لال�صتعمال يف زراعات الدراق املروية، 
منها على �صبيل املثال: اأ�صل Nemaguard واأ�صل Nemared اال ان ح�صا�صية 
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امكانيات  من  يحد  اأرا�صينا  يف  الكل�ص  من  عالية  ن�صب  لوجود  االأ�صول  هذه 
ا�صتعمالها يف منطقة �رشق حو�ص البحر املتو�صط. 

االأ�صل اجلفاف ملا ميتاز به من جمموعة . 2 لوز بذري: يتحمل هذا  اأ�صل 
جذرية كما اأنه يتحمل وجود ن�صبة عالية من الكل�ص يف الرتبة ويف�صل ا�صتعماله 

يف االأرا�صي جيدة التهوية وال�رشف. 
اأ�صل GF677 هذا االأ�صل مت احل�صول عليها نتيجة التهجني بني كل من . 3

الدراق واللوز، ويعترب من االأ�صول القوية املعروفة بتوافقها مع جميع اأ�صناف 
الدراق والنكتارين التجارية. ويتحمل هذا االأ�صل وجود ن�صبة عالية من الكل�ص 
الفعال يف الرتبة  (12%)اأما ا�صل الدراق GF305 املنتخب فيعد من االأ�صول 

القوية املتجان�صة واجليدة اأي�صا. 
برقوق . 4 اأو   Myrobalan الربقوق  اأ�صل  ا�صتعمال  ميكن  الربقوق:  اأ�صل 

وي�صلح  عليها  والنكتارين  الدراق  اأ�صناف  تطعيم  الأغرا�ص   Marianna2624
اأ�صل الربقوق للزراعة يف االأرا�صي الرطبة، حيث ال ميكن ا�صتعمال اأ�صل الدراق 
اأو اأ�صل اللوز، اإال اأن اأ�صل الربقوق ال يتوافق مع جميع اأ�صناف الدراق والنكتارين 
الذي مت   GF655- 2 االأ�صل  ا�صتعماله على نطاق وا�صع، وهناك  مما يحد من 

تطويره حديثا. 
4.1.2 أصناف الدراق والنكتارين 

العديد  قائمة اأ�صناف الدراق والنكتارين طويلة جدا وي�صاف اإليها �صنوياً 
من االأ�صناف التي تطورها مراكز وحمطات االأبحاث املعنية بذلك. وفيما يلي 

و�صف لعدد من اأ�صناف الدراق والنكتارين املعروفة عامليا:- 

واإنتاجيتها . 1 النمو  وقوية  متو�صطة  �صجرته   :Primrose برميورز  �صنف 
جيدة وثمرته كروية ال�صكل و�صغرية احلجم وطعمها جيد واللب ع�صريي ولونه 

اأبي�ص ين�صج الثمر يف اأيار لذا يعد من االأ�صناف املبكرة. 
�صنف فليفركر�صت Flavour crest �صجرته متو�صطة النمو واإنتاجيتها . 2

جيدة ومتطلباتها من الربودة متو�صطة وثمرته كبرية احلجم كروية ولونها احمر 
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المع على خلفية �صفراء و�صلبة جيدة املذاق اللب اأ�صفر اللون وتن�صج ثماره 
يف متوز. 

ال�صكل 7.5: 

صنفأفليفركرست

�صنف رد توب Red Toop �صجرته متو�صطة احلجم ومنوها قائم ومنتظم . 3
االإنتاجية وثمرته متو�صطة اإىل كبرية احلجم، وكروية ولونها اأحمر غامق والمع، 

اللب اأ�صفر وتن�صج ثماره يف متوز. 
�صنف ردكال Redcal: �صجرته قوية النمو ومنتظمة االإنتاجية وثمرته . 4

جيدة احلجم وكروية تقريبا و�صكلها منتظم ويغطي اللون االأحمر الالمع نحو 
90% من �صطح الثمرة وجيدة املذاق و�صلبة، اللب اأ�صفر اللون تن�صج ثماره يف 

اأيلول وي�صلح لل�صحن. 

ال�صكل 7.6: 

صنفأردكال
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�صنف اأوبيل Opale: �صجرته قوية وقائمة النمو تقريبا وجيدة االإنتاجية . 5
وثمرته ذات حجم جيد نوعا ما وم�صطحة، ويغطي اللون االأحمر 70% من �صطح 

الثمرة، لون اللب اأبي�ص اللون وتن�صج ثماره يف اأيلول. 
�صنف البريتا Elberta ثمرته كبرية احلجم ولونها اأ�صفر مو�صح باالأحمر . 6

وجيدة الطعم ين�صج يف اأيلول ويتحمل ال�صحن واللب اأ�صفر اللون. 

ال�صكل 7.6: 

صنفأالبيرتا

يف . 7 الزراعة  ال�صنف  هذا  ينا�صب   :Florda prince فلوردابرن�ص  �صنف 
املناطق ذات ال�صتاء الدافئ مثل منطقة وادي االأردن، واحتياجاته من الربودة 
150 �صاعة فقط ثمرته من �صغرية اإىل متو�صطة احلجم ويغطي اللون االأحمر 
نحو 80% من �صطحها متيل ال�صجرة اإىل احلمل الغزير، لذا فهو يحتاج اإىل خف 

املح�صول مبكرا جدا. 

ال�صكل 7.8: 

صنفأفلوردابرنس
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يف . 8 الزراعة  ال�صنف  هذا  ينا�صب   :Early grande جراند  ايريل  �صنف 
منطقة وادي االأردن متطلباته من الربودة نحو 275 �صاعة، ثمرته جيدة اللون، 

البذرة ال�صقة باجلزء اللحمي تن�صج مبكرا جدا 

5.1.2 أصناف النكتارين: 

ميكن ت�صنيف لنكتارين اىل االأنواع التالية: 

�صنف �صتارمي Starmy: و�صجرته متو�صطة احلجم و�صبه قائمة النمو . 1
وجيدة االإنتاجية ثمرته متو�صطة احلجم وكروية ال�صكل تقريبا ولونها اأحمر المع 

على خلفية �صفراء جيدة املذاق اللب اأ�صفر اللون وتن�صج الثمار يف حزيران. 

Independence: �صجرته متو�صطة احلجم وثمرته . 2 اندبندن�ص  �صنف 
اللون  اأ�صفر  اللب  المع  احمر  �صطحها  ما  نوعاً  بي�صاوية  احلجم  متو�صطة 
حزيران  اأواخر  يف  الثمار  وتن�صج  ال�صقة  غري  والنواة  املذاق  جيدة  �صلب 

واأوائل متوز. 

ال�صكل 7.9 : 

صنفأاندبندسأ

�صنف فليفر توب Flavortop: �صجرته قوية النمو جيدة االإنتاج الثمرة . 3
كبرية بي�صاوية ال�صكل لونها احمر على خلفية �صفراء النواة غري ال�صقة اللب 

اأ�صفر اللون وين�صج يف نهاية متوز اإىل اأوائل اآب. 
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ال�صكل 7.10: 

صنفأفليفرأتو	

االإنتاج والثمرة . 4 النمو وجيدة  Fantasia: �صجرته قوية  �صنف فنتازيا 
كبرية احلجم بي�صاوية تقريبا ولونها اأحمر المع على خلفية �صفراء المعة اأي�صا 

والنواة غري ال�صقة اللب اأ�صفر اللون وتن�صج الثمار يف �صهر اآب. 
اآرم كنغ Armking: �صجرته قوية النمو ثمرته بي�صاوية ال�صكل . 5 �صنف 

ومدببة عند قمتها ولونها اأحمر غامق على خلفية خ�رشاء م�صفرة اجلزء اللحمي 
اأ�صفر اللون �صلب منا�صب لل�صحن وتن�صج الثمار يف �صهر حزيران. 

�صنف فريلني Fairlane: �صجرته حجمها جيد ومنتظمة االإنتاجية ثمرته . 6
كبرية وكروية ال�صكل تقريبا ولونها اأحمر على خلفية �صفراء برتقالية ونواتها 
ال�صقة ولون اجلزء اللحمي منها اأ�صفر وي�صلح لل�صحن وتن�صج الثمار يف �صهر 

اأيلول. 
�صنف �صبتمربرد Septemper Red: �صجرته جيدة احلجم واالإنتاجية . 7

وثمرته من متو�صطة اإىل كبرية احلجم وكروية ال�صكل تقريبا ولونها اأحمر على 
خلفية �صفراء واجلزء اللحمي منها اأ�صفر اللون وجيد املذاق ويتحمل ال�صحن 

تن�صج الثمار يف �صهر اأيلول. 
�صنف �صن اليت Sunlite: �صجرته جيدة احلجم واإنتاجيتها من متو�صطة . 8

)450 �صاعة برد( ثمرته من �صغرية  الربودة متدنية  اإىل جيدة متطلباتها من 
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�صطح  ثلثي  االأحمر  اللون  يغطي  ال�صكل  وكروية  احلجم  متو�صطة  اإىل  احلجم 
الثمرة ولون اجلزء اللحمي منها اأ�صفر والنواة غري ال�صقة وين�صج الثمر مبكرا. 

�صنف �صن رد Sun red احتياجاته من الربودة نحو 300 �صاعة برودة . 9
ثمرته من �صغرية احلجم اإىل متو�صطة احلجم اللون االأحمر الالمع يغطي -%100

90 من �صطح الثمرة �صلبة وطعمها ممتاز ومبكر الن�صج. 

6.1.2 طرائق الرتبية 

الرتبية  طريقة  ح�صب  االأحيان  غالب  والنكتارين يف  الدراق  ا�صجار  تربى 
اأ�صجار  وتقليم  »تربية  الرابعة  الوحدة  اإطار  يف  �رشحها  مت  والتي  الكاأ�صية 

الفاكهة ». 

7.1.2 مسافات الزراعة: 

ترتاوح م�صافات الزراعة املتبعة يف ب�صاتني الدراق والنكتارين بني 4*4 مرت 
اإىل 4*5م واأحيانا 5*5م، على اأن تكون امل�صافة االأكرب بني اخلطوط وامل�صافة 
االأ�صغر بني االأ�صجار يف اخلط الواحد، وميكن –ب�صكل عام –باأنه كلما كانت 
ظروف موقع الب�صتان )وبخا�صة عمق الرتبة( ، والعناية باالأ�صجار )ري منظم اأو 

تكميلي( جيدة اأ�صبح من ال�رشوري اختيار م�صافات زراعة اأكرب. 

النحو  على  كثيفة  زراعة  الدراق  اأ�صجار  لزراعة  عديدة  وهنالك حماوالت 
املعمول به يف جمال زراعات التفاح املكثفة. 

 Prunus amygdalus وامسه العلمي Almond اللوز   2.2

من املعتقد باأن منطقة جنوب وو�صط اآ�صيا و�صواطئ البحر االأبي�ص وبخا�صة 
اليونان هي املوطن االأ�صلي ل�صجرة اللوز وتعترب ب�صبب اإزهارها املبكر يف اأواخر 
ال�صتاء واأوائل الربيع اأكرث اأ�صجار اللوزيات عر�صة خلطر ال�صقيع، مما حد من 
انت�صارها يف املناطق �صديدة الربودة كمناطق و�صط و�صمال اأوروبا كما اأن حتمل 
هذه ال�صجرة للجفاف وح�صا�صيتها للرطوبة الزائدة يف الرتبة وحتملها لالأرا�صي 
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املتو�صط  البحر  حو�ص  مناطق  يف  وا�صتيطانها  انت�صارها  يف  �صاعد  الكل�صية 
واملناطق املماثلة لها يف بقاع اأخرى من الكرة االأر�صية. 

1.2.2 الوصف النباتي

 Amygdalus واىل اجلن�ص Rosaceae ينت�صب اللوز اإىل الف�صيلة الوردية
من  كل  من  القرابة  �صديدة  وهي  )منت�رش(  ومنفرج  قائم  بني  اأ�صجاره  وترتاوح 

الدراق والنكتارين. 

اإال  الدراق  اأوراق  بعيد  اإىل حد  وت�صبه  ن�صبيا،  ورفيعة  طويلة  اللوز  اأوراق 
اأنها اقل طوال وبدون جتعدات حتمل االأزهار يف اللوز جانبيا على منوات )طرود 
ثمرية( عمرها �صنة ولون االأزهار يرتاوح بني اأبي�ص وزهري، تختلف ثمرة اللوز 
ثمرة  يف  اللحمي  اجلزء  اأن  اإذ  االأخرى  اللوزيات  اأنواع  ثمار  عن  ن�صجها  عند 
اللوز يت�صلب عند الن�صج وي�صبح كاجللد وينف�صل عن النواة املوجودة بداخله، 
وحتتوي النواة “اللوزة“ التي اإما اأن تكون حلوة املذاق )اأ�صناف اللوز احللو( اأو 

مرة املذاق )اأ�صناف اللوز املر( . 

2.2.2 املتطلبات البيئية: 

من  حتد  منها  املناخية  خا�صة  اللوز  ل�صجرة  البيئية  املتطلبات  اإن 
انت�صار زراعة هذا املح�صول اذ اأنه يحتاج اىل �صيف طويل جاف وحار كما اأن 
اأثناء مو�صم النمو ي�صاعدان يف انت�صار االأمرا�ص الفطرية  املطر والرطوبة يف 
واإنتاج هذا املح�صول واحتياجات �صجرة  يوؤثر �صلبا يف منو  والبكتريية مما 
من  العديد  احتياجات  من  اأقل  ال�صتوي  ال�صكون  طور  لك�رش  الربودة  من  اللوز 
املح�صول  هذا  اأزهار  تفتح  اإىل  يوؤدي  مما  االأوراق،  مت�صاقطة  الفاكهة  اأنواع 
الربيعي. تتحمل  اأكرث عر�صة لل�صقيع  الربيع وبذلك تكون  يف وقت مبكر من 
النمو  على  وقادرة  الكل�صية  لالأرا�صي  ح�صا�صة  ولي�صت  اجلفاف  اللوز  اأ�صجار 
يف االأرا�صي الفقرية اإال اأنها ال تعطي اإنتاجا اقت�صاديا اإال يف االأرا�صي اخل�صبة 

جيدة ال�رشف والتهوية. 
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3.2.2 األصول: 

اأ�صل لوز بذري: يعترب من االأ�صول القوية التي تتحمل اجلفاف واالأرا�صي . 1
وال�رشف  التهوية  جيدة  االأرا�صي  ويف�صل  الزائدة  للرطوبة  وح�صا�ص  الكل�صية 
الرتبة  اأمرا�ص  من  وللعديد   Crown gall البكتريي  التدرن  ملر�ص  وح�صا�ص 

الفطرية
اأ�صناف اللوز املطعمة عليه . 2 اأ�صل دراق بذري: يحد هذا االأ�صل من منو 

ويرتتب على ذلك دخول هذه االأ�صجار مرحلة االإثمار يف �صن مبكرة وزراعة عدد 
اأكرب من االأ�صجار يف وحدة امل�صاحة ومن اأهم عيوب هذا االأ�صل: اإن اأ�صناف اللوز 
املطعمة عليه ال تعمر طويال واأنه ح�صا�ص للرتبة الكل�صية والنيماتود يف مناطق 

الزراعة املروية ولالإ�صابة بح�رشة الكابنود�ص. 
G. F. 677: اأ�صجار اللوز املطعمة على هذا االأ�صل قوية النمو وجذورها . 3

عميقة وت�صلح لتطعيم اأ�صناف اللوز �صعيفة النمو عليها. وهذا االأ�صل معروف 
بتحمله للجفاف واالأرا�صي الكل�صية. 

4.2.2 أصناف اللوز: 

اللوز نوعان من حيث املذاق: لوز حلو ولوز مر. و�صيقت�رش عر�صنا هنا على 
اأهم اأ�صناف اللوز احللو الأنها االأكرث اأهمية من الناحية االقت�صادية، باالإ�صافة 
النعدام وجود اأ�صناف اللوز املر ويعود ذلك اإىل التلقيح اخللطي الذي ي�صود يف 

مناطق منو اأ�صجار اللوز املر. 

5.2.2 أصناف اللوز احللو: 

فيما يلي اأهم اأ�صناف اللوز احللو: 

�صنف ننباريل Nonpareil �صجرته متو�صطة احلجم واإنتاجيتها جيدة . 1
وق�رشة النواة يف الثمرة رقيقة )ورقية( لذا يعترب هذا ال�صنف من اأ�صناف اللوز 
بني  للنواة  الكلي  اللوزة  وزن  متو�صط  وي�صل  املحلية  الت�صمية  ح�صب  الفرك 

65-70% الن�صج يف اآب واأوائل اأيلول يحتاج اإىل ملقح. 
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�صنف تك�صا�ص Texas وي�صمى اأي�صا م�صن Mission �صجرته قوية قائمة . 2
للملوحة  الربيع وح�صا�ص  اأثناء  متاخر يف  واأزهارها  عالية  واإنتاجيتها  النمو 
اىل  ويحتاج  متاأخرا  ين�صج   %50-40 النواة  اإىل  اللوزة  ن�صبة  �صلبة  الق�رشة 

ملقح. 
�صنف ين بل�ص الرتا Ne Plus Ultra �صجرته منت�رشة النمو تزهر يف . 3

وقت مبكر ن�صبياً وهنالك ظاهرة ت�صاقط الثمار فيها ي�صلح كملقح للعديد من 
ين�صج   %60-55 من  النواة  اإىل  اللوز  ن�صبة   Nonpareil ومنها  اللوز  اأ�صناف 

متاأخرا. 
�صنف بريل�ص Peerless �صجرته متو�صطة احلجم وقائمة النمو وثمرته . 4

كبرية احلجم وق�رشة النواة �صلبة مييل اإىل ت�صاقط الثمار املبكر ن�صبة اللوزة 
اإىل النواة من 30-40% وي�صلح كملقح لل�صنف Nonpareil ين�صج يف اأيلول 

ويحتاج اإىل ملقح. 
�صنف ودكولوين Wood Colony وهو من االأ�صناف التي مت تطويرها . 5

حديثاً  (1985) اأ�صجاره �صغرية احلجم ن�صبيا ومنوها منت�رش وطاقتها االإنتاجية 
عالية الق�رشة �صبه طرية Semi Soft واللوزة متو�صطة احلجم ممتلئة. 

�صنف كارمل Carmel �صجرته من �صغرية اإىل متو�صطة احلجم وقائمة . 6
وطويلة  كبرية  واللوزة  االإغالق  حمكمة  رقيقة  الق�رشة  االإنتاج  وغزيرة  النمو 

ومتاأخرة الن�صج. 
6.2.2 طرائق الرتبية

تربى اأ�صجار اللوز ح�صب الطريقة الهرمية حيث يتكون اجلزء العلوي من 
ال�صجرة من ال�صاق وثالثة اأو اأربعة اأفرع رئي�صية اإ�صافة اإىل القائد الو�صطي ولقد 

مت �رشح خطوات هذه الطريقة يف الوحدة الرابعة. 

وفيها  الكاأ�صية  الرتبية  طريقة  اأي�صا ح�صب  اللوز  اأ�صجار  تربى  اأن  وميكن 
يتكون اجلزء العلوي من ال�صجرة من ال�صاق وثالثة اأو اأربعة اأفرع رئي�صية ولقد 

مت �رشح خطوات هذه الطريقة يف الوحدة الرابعة. 
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7.2.2 مسافات الزراعة 

تزرع اأ�صجار اللوز ح�صب الطريقة الرباعية على اأبعاد ترتاوح بني 6*6م- 
7*7م وذلك تبعا لالأ�صول واالأ�صناف امل�صتعملة وخ�صوبة الرتبة وطريقة الرتبية 

وم�صتوى العناية باأ�صجار الب�صتان. 

ويجب عند اإن�صاء ب�صتان اللوز اختيار االأ�صناف التي بينها توافق خلطي 
)الأغرا�ص التلقيح( اإ�صافة اإىل توفري عدد منا�صب من خاليا النحل يف اأثناء فرتة 

االأزهار. 

Prunus armeniaca وامسه العلمي Apricot 3.2 املشمش: 

1.3.2 الوصف النباتي 

املوطن اال�صلي ل�صجرة امل�صم�ص هو ال�صني الغربية. وهي من ا�صجار الفاكهة 
والربقوق،  الدراق،  من  كل  ا�صجار  حجم  من  اكرب  وحجمها  االوراق،  مت�صاقطة 

ومنوها منفرج )منت�رش( ولون القلف الذي يغطي ال�صاق واالغ�صان احمر 

طويلة  �صاق  على  حممولة  ال�صكل،  بي�صاوية   – قلبية  امل�صم�ص  اوراق 
ولونها اخ�رش غامق. حتمل الرباعم الزهرية جانبيا على )طرود ثمرية عمرها 
بداية  يف  تفتحه  عند  الواحد  الربعم  ويعطي  الثمرية.  الدوابر  على  او  �صنة 
الربيع زهرة واحدة بي�صاء او وردية اللون. وثمرة امل�صم�ص كروية او بي�صاوية 
والربتقايل مع وجود  اال�صفر  لونها بني  ويرتاوح  ناعم،  بزغب  ال�صكل مغطاة 
واحدة  نواة  امل�صم�ص  ثمرة  اال�صناف، حتتوي  بع�ص  ثمار  على  حمراء  وجنة 
بداخلها لب يختلف يف طعمه بني احللو واملر وذلك تبعا لل�صنف. اما ال�صاق 

احلامل للثمرة فهو ق�صري جدا. 

2.3.2 املتطلبات البيئية: 

حتتاج ا�صجار امل�صم�ص اىل املوقع املنا�صب الذي يوفر لها احتياجاتها من 
اثناء مرحلة منو  ال�صكون اما يف  ال�صتاء لك�رش طور  اثناء  الكافية يف  الربودة 
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ون�صج الثمار، فتحتاج ا�صجار امل�صم�ص اىل جو جاف ومعتدل احلرارة. اما يف 
املناطق ذات اجلو الرطب واملاطر يف اثناء الربيع وال�صيف فتكون الثمار عر�صة 

 .Brown Rot لال�صابة بالعفن البني

ويف  وال�رشف  التهوية  وجيدة  العميقة  االرا�صي  امل�صم�ص  ا�صجار  تف�صل 
حالة وجود ارا�صي رطبة ثقيلة فيف�صل زراعة ا�صجار م�صم�ص مطعمة على ا�صل 

برقوق. 

3.3.2 االصول 

ميكن ان يتبع امل�صم�ص احد اال�صول التالية: 

ا�صل م�صم�ص بذري: . 1
مع  اال�صل  هذا  ويتوافق  طويال،  تعمر  اال�صل  هذا  على  املطعمة  اال�صناف 
جميع ا�صناف امل�صم�ص التجارية، وهو مقاوم لنيماتود تعقد اجلذور، وح�صا�ص 
 ،Grown gal والتدرن البكتريي ،Oak Root Fungus لفطر تعفن جذور البلوط
والتعفن التاجي Croun rot، ويف�صل ا�صتعمال هذا اال�صل يف االرا�صي اخلفيفة، 

وجيدة التهوية وال�رشف. 

ا�صل دراف بذري: . 2
وي�صتعمل يف االرا�صي جيدة التهوية وال�رشف، وتوافقه مع جميع ا�صناف 
امل�صم�ص التجارية غري م�صمون، وح�صا�ص للديدان الثعبانية )نيماتودا( با�صتثناء 

اال�صليني نيماجارد ونيمارد املقاومني للنيماتود. 

ا�صل برقوق: . 3
وي�صتعمل هذا اال�صل يف االرا�صي الثقيلة الرطبة، اال ان اال�صجار املطعمة 
ال�صنوات  التطعيم يف  منطقة  )الك�رش( يف  لالنف�صال  عر�صة  برقوق  ا�صل  على 
االوىل من عمر الب�صتان، وبخا�صة يف املواقع املعر�صة للرياح القوية. ويعزى 
هذا االنف�صال اىل ظاهرة عدم التوافق بني هذا اال�صل وبع�ص ا�صناف امل�صم�ص. 
كما ان العديد من ال�رشطانات ميكن ان تنمو من املجموعة اجلذرية لال�صجار 
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املطعمة على هذا اال�صل مما يعيق عمليات اخلدمة حتت اال�صجار، ومن االمثلة 
 .GFSO5 على ا�صل برقوق ا�صل مايروبالن وا�صل ماريانا و

4.3.2 االصناف 

املنا�صبة  العامل  مناطق  خمتلف  يف  امل�صم�ص  ا�صناف  من  العديد  هناك 
لزراعة هذا املح�صول، اال ان حديثنا هنا �صيقت�رش على بع�ص اال�صناف العالية 

املهمة. 

ومنت�رشة . 1 كبرية،  �صجرته  املحلية،  امل�صم�ص  ا�صناف  من  �صنف حموي: 
النمو. ثمرته متو�صطة احلجم، ولونها يرتاوح بني االبي�ص واال�صفر مع وجود 
وجنة حمراء على الثمار املعر�صة للم�صم�ص. للثمرة نكهة مميزة عند الن�صج 
وحتتوي النواة لوزة حلوة وهو من ا�صناف امل�صم�ص املبكرة جدا وح�صا�ص للنقل 

والتداول. متطلباته من الربودة قليلة وذاتي التلقيح. 
احلجم، . 2 كبرية  �صجرته  املحلية،  امل�صم�ص  ا�صناف  من  كالبي:  �صنف 

وثمرته �صغرية، حلوة املذاق وحتتوي النواة لوزة مرة وت�صتعمل الثمار الغرا�ص 
الت�صنيع وت�صتعمل البذور الغرا�ص انتاج اال�صول البذرية وهو ذاتي التلقيح

�صنف بريفك�صن Perfection: �صجرته قوية النمو وازهارها مبكر ن�صبياً . 3
مما يجعلها عر�صة لل�صقيع. ثمرته كبرية جدا وبي�صاوية ال�صكل ولونها برتقايل 

فاحت اىل ا�صفر ويحتاج اىل ملقح. 
وثمرته . 4 النمو،  ومنت�رشة  احلجم  كبرية  �صجرته   :Royal رويال  �صنف 

خف  اىل  ال�صنف  هذا  ويحتاج  املذاق.  جيدة  وهي  اللون  برتقالية  او  �صفراء 
املح�صول وي�صلح الغرا�ص التعليب واال�صتهالك الطازج. 

�صنف جولدرت�ص Goldrich �صجرته قوية وانتاجيتها جيدة ثمرته كبرية . 5
ال�صحن  ويتحمل  �صلب  منها  اللحمي  اجلزء  جذاب،  ا�صفر  اىل  برتقايل  ولونها 

وتن�صج ثماره يف حزيران. 
وانتاجيتها . 6 النمو  وقائمة  قوية  �صجرته   :Lambertin المربتني  �صنف 

جيدة وحتتاج اىل خف الثمار ثمرته كبرية احلجم وكروية او بي�صاوية ال�صكل 
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وحلوة املذاق وطعمها جيد. اجلزء اللحمي منها برتقايل اللون وتن�صج ثماره 
يف حزيران. 

�صنف بريجرون Bergeron �صجرته متو�صطة احلجم وح�صا�صة للمونيليا . 7
ال�صكل  بي�صاوية  احلجم  كبرية  ثمرته  ن�صبيا  االزهار  ومتاأخرة  البني(  )العفن 
ولونها برتقايل او ا�صفر مع تو�صيحة حمراء ي�صلح لل�صحن وين�صج متاأخرا يف 

متوز. 
بوليدا،  رديال،  بلدي،  عجمي،  تدمري،  مثل:  مهمة  اخرى  ا�صناف  وهناك 

كانينو، وبافيوت. 

5.3.2 طرائق الرتبية: 

تربى ا�صجار امل�صم�ص يف معظم الب�صاتني ح�صب طريقة الرتبية الكا�صية 
التي مت �رشح خطواتها يف الوحدة الرابعة وتعترب حاجة ا�صجار الفاكهة للتقليم 

اقل منها يف الدراق واكرث منها يف التفاح. 

6.3.2 مسافات الزراعة: 

تزرع ا�صجار امل�صم�ص على ابعاد ترتاوح بني 5*5 م اىل 7*7م وذلك ح�صب 
ال�صنف وخ�صوبة الرتبة وطرائق الرتبية ونظام التقليم املتبع. 

 Prunus او Prunus domestical واالسم العلمي Plum 4.2 الربقوق
Salicima

اال ان اهمها من حيث االنت�صار واالهمية االقت�صادية هو الربقوق الياباين 
Salicina Prunus والربقوق االوروبي Prunus domestica. اما انواع الربقوق 

االخرى في�صتعمل بع�صها كا�صول لتطعيم ا�صناف الربقوق التجارية عليها. 
ون�صتعر�ص فيما يلي كال من الربقوق الياباين والربقوق االوروبي. 

Japanese Plums 1.4.2 الربقوق الياباني

الو�صف النباتي: . 1
من  النوع  هذا  ال�صجار  اال�صلي  املوطن  هي  ال�صني  تكون  ان  املرجح  من 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
306 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

با�صجار  مقارنتها  عند  ن�صبيا  احلجم  �صغرية  تكون  اال�صجار  وهذه  الربقوق. 
دوابرها  وكرثة  براعمها  بق�رش  اي�صا  عنها  ومتتاز  االوروبي.  الربقوق  جمموعة 

)باقاتها( الزهرية وخ�صونة الق�رشة املحيطية بال�صاق واالفرع. 

اوراق الربقوق الياباين تكون م�صتطيلة م�صننة لكنها اقل ت�صننا منها يف 
الربقوق االوروبي. االزهار حتمل جانبيا على دوابر زهرية ق�صرية وطرود ثمرية 

ويعطي الربعم الزهري الواحد زهرة واحدة اىل ثالث ازهار. 

وتكون ثمرة الربقوق الياباين كروية او قلبية او مفلطحة ال�صكل وبالوان 
الثمار يف  لون  يكون  واحيانا  القرمزي،  واالحمر  االخ�رش  بني  ترتاوح  خمتلفة 
بع�ص اال�صناف ازرق او ا�صود، وقد تكون الثمار مغطاة بطبقة �صمعية )زغب(. 
لون اجلزء اللحمي فيها ا�صفر مييل اىل االحمرار. وثمار الربقوق الياباين طازجة 

الغرا�ص اال�صتهالك املبا�رش وهي ت�صلح لل�صحن والتخزين. 

املتطلبات البيئية: . 2
ا�صناف الربقوق الياباين اقل حتمال لدرجات احلرارة املتدنية وال�صقيع من 
ال�صكون  طور  لك�رش  الربودة  من  احتياجتها  ان  كما  االوروبي.  الربقوق  ا�صناف 
االوروبي،  الربقوق  يف  منها  اقل  وهي  برودة،  �صاعة   1000-700 بني  ترتاوح 
وتتفتح ازهار الربقوق الياباين يف وقت مبكر يف اثناء الربيع مما يجعلها اكرث 

عر�صة لل�صقيع الربيعي. 

انواع  اف�صل  الرملية  الطينية  االرا�صي  فتعترب  بالرتبة،  يتعلق  فيما  اما 
اف�صل  بدرجة  الثقيلة  االرا�صي  تتحمل  التي  الربقوق  ا�صجار  لزراعة  االرا�صي 

مقارنة بانواع اللوزيات االخرى. 

European Plums 2.4.2 الربقوق االوروبي

الو�صف النباتي: . 1
جنوب  الواقعة  املنطقة  هو  االوروبي  الربقوق  ال�صجار  اال�صلي  املوطن 
القوقا�ص وحول بحر قزوين. وا�صناف هذه املجموعة وا�صعة االنت�صار يف كل من 

اوروبا وامريكا ال�صمالية 
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الربقوق  ا�صجار  من  اكرب  وهي  احلجم  متو�صطة  االوروبي  الربقوق  ا�صجار 
اجلانبني  م�صننة  وهي  عر�صها  �صعف  اىل  طولها  ي�صل  االوراق  اما  الياباين. 

و�صميكة و�صطحها ال�صفلي خ�صن مغطى بال�صعريات الق�صرية 

وطرود  زهرية  دوابر  على  او  ال�صابق،  املو�صم  منوات  على  االزهار  حتمل 
ثمرية ويعطي الربعم الزهري الواحد من زهرة اىل زهرتني ذات لون ابي�ص او 

ابي�ص خم�رش. 

اما الثمار فكروية اىل بي�صاوية ال�صكل حتتوي نواة ي�صهل ف�صلها عن اجلزء 
اللحمي فيها مما يجعلها اكرث منا�صبة الغرا�ص الت�صنيع وهي اما حلوة املذاق 
او حام�صية، وثمار العديد من اال�صناف تبقى عند الن�صح �صلبة، ويرتاوح لونها 
بني االخ�رش واال�صفر واالحمر والقرمزي واالزرق املائل لال�صود احيانا. ويغطي 
�صطح الثمرة طبقة �صمعية تزول عند مل�ص الثمار لون اجلزء اللحمي فيها اخ�رش 
مييل اىل اال�صفر وحتتوي ن�صبة عالية من ال�صكر مما يعزز �صالحيتها للتجفيف. 

املتطلبات البيئية: . 2
ا�صجار الربقوق االوروبي اكرث حتمال للربودة من ا�صجار الربقوق الياباين. 
من  باحتياجاتها  تفي  التي  املناطق  الربقوق  من  النوع  هذا  ا�صجار  وتف�صل 
الربودة، والتي ترتاوح بني 800-1200 �صاعة برودة، اما فيما يتعلق مبوا�صفات 
الرتبة املنا�صبة لزراعة ا�صجار الربقوق االوروبي فهي �صبيهة بتلك التي تنا�صب 
الربقوق الياباين، مع �رشورة التاأكيد على ان ا�صجار الربقوق اكرث حتمال للرطوبة 

الزائدة يف الرتبة من غريها من ا�صجار اللوزيات االخرى. 

3.4.2 االصول 

1 .Myrobalan ا�صل برقوق
ميتاز بتوافقه مع جميع ا�صناف الربقوق، وبتحمله للرتبة الثقليلة والرطبة 
ومقاومته للنيماتود يتم اكثار هذا اال�صل اما بوا�صطة البذور او بطرق االكثار 

اخل�رشي. 
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2 . :Marianna 2624 ا�صل برقوق
الربقوق  ا�صناف  اهم  مع  ويتوافق  للنيماتود،  ومقاوم  النمو،  قوي  وهو 

التجارية وي�صلح لالرا�صي الثقيلة والرطبة. 

ا�صل دراق بذري: . 3
ت�صتعمل لهذا الغر�ص يف غالب االحيان ا�صول الدراق املقاومة للنيماتود 
مثل ا�صل Nemaguard او Nemared خا�صة يف مناطق الزراعة املروية حيث 

يوجد احتمال كبرية لال�صابة بالنيماتود

4 . Pixy :ا�صل الربقوق
مت انتاج هذا اال�صل حديثا يف بريطانيا وهو من ا�صول الربقوق املقزمة 

وما زال قيد الدرا�صة

ا�صل لوز بذري: . 5
ي�صلح لالرا�صي جيدة التهوية وال�رشف، اال ان عيبه الرئي�ص هو عدم توافقه 

مع جميع ا�صناف الربقوق. 

4.4.2 األصناف 

أ اأ�صناف الربقوق الياباين: 	.
معظم اأ�صناف هذه املجموعة غري قادرة على التلقيح الذاتي، وحتتاج اإىل 

تلقيح خلطي. وفيما يلي اأهم اأ�صناف هذه املجموعة: 

االإنتاج  - غزيرة  النمو،  قائمة  و�صجرته   :Santa Rose �صنتاروز  �صنف 
وثمرته من متو�صطة اإىل كبرية احلجم، و�صكلها خمروطي، ولونها اأحمر اإىل اأحمر 

غامق، ولها رائحة عطرية عند الن�صج. 

ال�صكل،  - وبي�صاوية  وجذابة،  كبرية،  ثمرته   :Formosa فورموزا  �صنف 
ولونها اأخ�رش مييل لالإ�صفرار املو�صح باللون االأحمر. اجلزء اللحمي منها �صلب، 
وع�صريي ولونه اأ�صفر فاحت. نواة الثمرة ال�صقة باللحم، واأ�صجاره متيل لظاهرة 

املعاومة. 
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�صنف وك�صون Wickson: �صجرته قائمة النمو اإىل حد ما. وثماره كبرية  -
و�صكلها قلبي، ولونها اأخ�رش م�صفر مع ظالل من اللون االأحمر، ويغطي �صطحها 

طبقة �صمعية، اأما اجلزء اللحمي منها فلونه اأ�صفر. 

وثمرته  - النمو،  وقائمة  احلجم،  متو�صطة  �صجرته   :Kelsy كل�صي  �صنف 
كبرية، وقلبية ال�صكل، ولونها بني االأخ�رش واالأ�صفر. اأما اجلزء اللحمي منها فهو 

م�صفر، واأف�صل امللحقات لهذا ال�صنف 

�صنف فرير Friar: �صجرته قائمة النمو، وثمرته مفلطحة اإىل بي�صاوية  -
ال�صكل، لونها اأ�صود، واجلزء اللحمي منها �صميك، نواة الثمرة �صغرية. الن�صج يف 

الن�صف االأول من اأيلول. 

�صنف ماري بوز Mariposaا: �صجرته قائمة النمو، وثمرته قلبية ال�صكل،  -
وتن�صج  اأحمر.  منها  اللحمي  اجلزء  ولون  حمراء،  ببقع  م�صوب  اأخ�رش  ولونها 

ثماره مبكراً. 

�صنف اآجنلينو Angelino: �صجرته قوية، ومنت�رشة النمو، والثمرة كبرية  -
وكروية م�صغوطة ال�صكل، لونها اأ�صود، و�صلبة، وع�صريية، بداخلها نواة �صغرية 
املذاق.  وحلوة  االحمرار،  من  �صيء  ي�صبه  اأ�صفر  منها  اللحمي  اجلزء  لون  جداً. 
ين�صج الثمر متاأخراً )اأيلول( ، ويتحمل ال�صحن والتخزين، واأف�صل امللقحات له 

 .Wickson صنتاروزا او�

اأ�صناف الربقوق االأوروبي: 	.أ
ومنتظم،  - غزير  واإنتاجها  قوية،  �صجرته   :Stanaley �صتانلي  �صنف 

والثمرة كبرية احلجم، وزرقاء اللون، ومغطاة بطبقة �صمعية، ولون اجلزء اللحمي 
اأخ�رش مائل لالإ�صفرار، و�صلب، وحلو املذاق، والنواة غري ال�صقة، وذاتي التلقيح، 

وت�صتعمل ثماره لال�صتهالك الطازج، اأو الأغرا�ص التعليب. 

كبرية  - الثمرة  ومن�رشة،  قائم  �صجرته  President: منو  بر�صدنت  �صنف 
وبي�صاوية ال�صكل، ولونها اأحمر خمري غامق. اجلزء اللحمي منها اأ�صفر اللون، 
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وع�صريي حلو املذاق، ومتو�صط اإىل متاأخر الن�صج. وي�صتعمل لال�صتهالك املبا�رش.
ويحتاج اإىل ملقح. 

�صنف ايطايل Italian: �صجرته كبرية، وثمرته كبرية، وبي�صاوية ال�صكل،  -
ولونها اأزرق عليه بع�ص النقاط ال�صفراء. �صطحها مغطى بطبقة �صمعية كثيفة. 
اجلزء اللحمي منها اأخ�رش م�صفر، و�صلب وجاف نوعاً ما، وحلو املذاق. وي�صتعمل 

لال�صتهالك املبا�رش والتعليب. ين�صج متاأخراً )اأيلول( ، وهو ذاتي التلقيح. 

�صنف فرن�ص French: �صجرته قوية منتظمة االإنتاج والثمرة متو�صطة  -
اأرجواين  الثمرة  لون  مل�صاء.  �صغرية  فيها  والنواة  ال�صكل،  وبي�صاوية  احلجم، 

(Purpl) واجلزء اللحمي منها اأ�صفر. 

5.4.2 طرائق الرتبية 

مت  اللتني  الكاأ�صية  اأو  الهرمية  الطريقة  ح�صب  اإما  الربقوق  اأ�صجار  تربى 
�رشحهما يف الوحدة الرابعة. 

6.4.2 مسافات الزراعة: 

الربقوق الياباين 6*6 م

الربقوق االأوروبي 6*6 م اىل 7*7 م

5.2 الكرز: 

 ،Prunus يتبع الكرز كما �صبق ذكره عن بدء احلديث عن اللوزيات – للجن�ص
وهناك نوعان من الكرز هما: 

1 . .Prunus avium وا�صمه العلمي Sweet cherry الكرز احللو
2 . .Prunus Cerasus وا�صمه العلمي Sour Cherry الكرز احلام�ص

االأو�صط  ال�رشق  منطقة  اال�صتعمال يف  �صائع  احلام�ص غري  الكرز  اأن  ومبا 
ف�صيقت�رش حديثنا هنا على الكرز احللو. 
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1.5.2 الوصف النباتي: 

اإن حدود منطقة انت�صار موطن الكرز الربي وا�صعة االآفاق اإذ متتد من جنوب 
ال�صغرى  اآ�صيا  اإىل  البلقان(  جزيرة  وجنوب  واليونان  ايطاليا  )جنوب  اأوروبا 
وجنوب اأوكرانيا حيث ي�صود املناخ الدافىء، و�صجرة الكرز من االأ�صجار الكبرية 
املعمرة. منوها قائم، ومتيل اإىل تكوين حمور و�صطي )قائد و�صطي( قوي جداً، 
عند  ومدببة  احلواف،  م�صننة  ال�صكل،  بي�صاوية  اإىل  وم�صتطيلة  ب�صيطة،  اأوراقه 
معمرة  ثمرية  دوابر  على  اللون حتمل جانبياً  بي�صاء  فهي  االأزهار  اأما  قمتها. 
2-12 �صنة، وحتمل  اأفرع عمرها  الدوابر بدورها حممولة على  وق�صرية. وهذه 
الرباعم الزهرية وبالتايل االأزهار يف جمموعات، ويحمل الربعم الزهري الواحد يف 
املتو�صط نحو ثالث اأزهار. الثمار �صغرية ن�صبياً، وبداخلها نواة )بذرة( �صغرية. 

ويرتاوح �صكل الثمرة بني القلبي والكروي، اأما لونها فيرتاوح بني االأحمر 
واالأحمر الغامق اأو الربتقايل اأو حتى االأ�صود. للثمرة �صاق طويلة. معظم اأ�صناف 
الكرز التجلرية غري قادرة على التلقيح الذاتي، مما ي�صتدعي اختيار االأ�صناف 
امللقحة املنا�صبة لكل �صنف بعناية، ومما يزيد االأمر تعقيداً وجود ظاهرة عدم 
التوافق اخللطي بني االأ�صناف املختلفة. ولقد مت يف ال�صنوات االأخرية احل�صول 

 .Lappins و Stella على بع�ص االأ�صناف ذاتية التلقيح مثل

2.5.2 املتطلبات البيئية: 

�صاعة   1000 تقارب  ن�صبياً  طويلة  برودة  فرتة  اإىل  الكرز  اأ�صناف  حتتاج 
ويجب جتنب  والنكتارين.  الدراق  يفوق حتمل  للربودة  وحتملها  املتو�صط.  يف 
املناطق ذات ال�صيف املاطر الأن ذلك يوؤدي اإىل ت�صقق الثمار يف بع�ص االأ�صناف. 
العميقة اخل�صية وجيدة  الرتبة  الكرز  اأ�صجار  فتف�صل  بالرتبة  يتعلق  فيما  اأما 

التهوية

3.5.2 األصول: 

اأ�صل مازارد Mazzard: وهو اأ�صل قوي، مقاوم لنيماوتود تعقد اجلذور . 1
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وحفارات ال�صيقان، وي�صلح للزراعة يف االأرا�صي الثقيلة، اإال اأن املجموع اجلذري 
فيه �صطحي ن�صبياً. 

الرتبة . 2 يف  اجلفاف  ويتحمل  قوي،  اأ�صل  وهو   :Mahaleb حملب  اأ�صل 
ويتحمل  ال�صيء،  بال�رشف  ذلك  اقرتان  عند  وبخا�صة  الرطبة،  للرتبة  وح�صا�ص 
وجود الكل�ص يف الرتبة اأكرث من اأ�صل Mazzard. واملجموع اجلذري له عميق 

ن�صبياً. 
3 . Bacterial البكتريي  للتقرح  ومقاوم  قوي،  اأ�صل  وهو   :1- F12 اأ�صل 

Canker. ويتم اإكثاره خ�رشياً، وهو من االأ�صول اخلالية من الفريو�ص. 

اأ�صل كولت Colt: يتوافق مع جميع اأ�صناف الكرز احللو، ويعطي �صجرة . 4
يعادل حجمها 30-40% من حجم مثيالتها املطعمة على اأ�صل F12 -1 القوي. 

وي�صاعد على التبكري يف االإنتاج الثمري. 
اأ�صل �صتوكتون موريلو Stockon Morello: من االأ�صول املقزمة حيث . 5

يعطي �صجرة تعادل ثلث حجم مثيالتها املطعمة على االأ�صول القوية. 
اأ�صل St. Lucie: وهو اأ�صل يتحمل اجلفاف واالأرا�صي الكل�صية، ال ينا�صب . 6

االأرا�صي الثقيلة ورديئة التهوية. 
4.5.2 أصناف الكرز احللو: 

�صيقت�رش احلديث هنا عن اأهم اأ�صناف الكرز التجارية ومنها: 

�صنف بنج Bing: �صجرته قائمة اإىل منت�رشة النمو، والثمرة كبرية ن�صبياً، . 1
Na- Lam-  ��صلبة، وكروية اإىل قلبية ال�صكل، ولونها اأحمر. ال يتوافق مع �صنفي
bert, Poleon. ويحتاج اإىل ملقح وبف�صل ا�صتعمال �صنف Van لهذا الغر�ص. 

احلجم . 2 كبرية  وثمرته  النمو،  قائمة  �صجرته   :Lambert المربت  �صنف 
اإىل  ويحتاج   ،Bing �صنف  بعد  ين�صج  القمة.  عند  مدببة  غامق،  اأحمر  ولونها 

 Van ملقح وبف�صل ا�صتعمال �صنف
�صنف نابليون Napoleon: ويعرف اأي�صاً با�صم Royal Ann : و�صجرته . 3

قائمة النمو. ولون الثمرة اأ�صفر مع بع�ص االإحمرار. مييل لتكوين ثمار مزدوجة 



313
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

 Van يف املناطق احلارة. وين�صج قبل �صنف بنغ. وامللقح املنا�صب له هو �صنف
�صنف فان Van: اأ�صجار هذا ال�صنف متيل لالإنتاج الغزير واملبكر. لون . 4

 ،Bing الثمرة اأحمر غامق اإىل اأ�صود، �صاق الثمرة ق�صري ن�صبياً، ين�صج مع �صنف
وي�صلح كملقح للعديد من اأ�صناف الكرز االأخرى. 

�صنف �صتيال Stella: �صجرته قوية النمو، وذاتية التلقيح، الثمرة كبرية . 5
احلجم، حمراء غامقة اللون، ومتو�صطة ال�صالبة، والن�صج. 

�صنف �صام Sam: �صجرته قوية النمو غزيرة االإنتاج، الثمرة من متو�صطة . 6
اإىل كبرية احلجم. وامللقحات املنا�صبة له هي: 

�صنف �صمت Summit: �صجرته كبرية، وقوية النمو، ومنت�رشة، ومتو�صطة . 7
االإنتاجية، والثمرة كبرية جداً، من كروية اإىل قلبية ال�صكل، لونها اأ�صود اإىل اأحمر 

غامق. ين�صج يف اأواخر حزيران قبل �صنف بنحو اأربعة اأيام. 
5.5.2 طرائق الرتبية: 

التي مت �رشح خطواتها  الهرمية  الكرز ح�صب طريقة الرتبية  اأ�صجار  تربى 
– ح�صب طريقة الرتبية  يف الوحدة الرابعة. وميكن تربية اأ�صجار الكرز- اأي�صاً 

الكاأ�صية. 

6.5.2 مسافات الزراعة: 

اأبعاد الزراعة املنا�صبة الأ�صجار الكرز ترتاوح بني 5*5م اىل 7 -7 وذلك تبعاً 
لطريقة الزراعة، واالأ�صول امل�صتعملة، وطريقة الرتبية، وخ�صوبة الرتبة، ومدى 

العناية باالأ�صجار. 

3. العنب
 Vitas70 وي�صمل اجلن�ص ،Vitaceae والف�صيلة ،Vitis يتبع العنب اجلن�ص

نوعاً من االأعناب ويف مقدمتها: 
العنب االأورا�صيوي:  ◄

االنت�صار  العنب من حيث  اأنواع  اأهم  Vitis Vinifera وهو  العلمي  وا�صمه 
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من  النوع  هذا  اأهمية  وتتجلى  له،  املعروفة  االأ�صناف  عدد  ومن حيث  عاملياً، 
العنب اإذا عرفنا اأن 90% من العنب املنتج عاملياً وبخا�صة يف ال�رشق االأو�صط 
واأوروبا يعود الأ�صناف تابعة لهذا النوع. وهنالك باالإ�صافة اإىل هذا العنب بع�ص 
اأمريكا  على  يقت�رش  يكاد  انت�صاراً حمدوداً  التي جتد  االأمريكية  العنب  اأ�صناف 
اأنوع مهجنة  اإىل وجود  االأمرييكية تعود  االأعناب  اأهمية  اأن  اإال  ال�صمالية فقط. 

عديدة منها مقاومة للكل�ص وح�رشة الفايلوك�رشا اأو للنيماتود اأو لكليهما. 

اأ�صناف  جميع  اأن  وبخا�صة  االأورا�صيوي  العنب  على  حديثنا  و�صيقت�رش 
العنب املحلية، والعاملية املزروعة على نطاق جتاري يف منطقة ال�رشق االأو�صط 

تتبع هذه املجموعة. 

النباتي:  1.3 الوصف 

للعنب  االأ�صلي  املوطن  وال�صغرى  والو�صطى  الغربية  اآ�صيا  منطقة  تعترب 
االأورا�صيوي. )وغرا�صه اأ�صجاره( قوية النمو، مت�صلقة على دعامات اأو زاحفة على 
االأر�ص، ت�صقط اأوراقها يف اخلريف اأو ال�صتاء. واالأوراق كبرية قلبية ال�صكل دائرية 
)عنق(  حامل  وللورقة  ال�صنف،  باختالف  الف�صو�ص  عدد  ويختلف  ومف�ص�صة، 

طويل ن�صبياً. حتمل االأوراق على العقد يف النموات احلديثة. 

على  تتكون  عناقيد  كبرية يف  باأعداد  فتحمل  العنب  هذا  االأزهار يف  اأما 
الطرف املقابل للورقة على النموات احلديثة التي حتمل بني 2-4 عناقيد. اأزهار 
العنب �صغرية احلجم، ولونها اأ�صفر مييل اإىل االأخ�رش، وهي اإما تكون مذكرة، اأو 
الزهرية  االأوراق والعناقيد  اإىل  النموات احلديثة باالإ�صافة  موؤنثة فقط. وحتمل 
املحاليق، وهي التي ت�صاعد غرا�ص العنب يف تثبيت نف�صها على ما يعرت�ص 

�صبيلها من دعامات اأو اأ�صجار وغريها. 

ثمار العنب االأورا�صيوي تكون كروية اإىل بي�صاوية اأو طويلة ال�صكل. يرتاوح 
حجمها بني �صغرية اإىل كبرية جداً ولونها ما بني االأبي�ص اإىل االأحمر اأو االأ�صود 
اأو الزهري، وهي �صلبة مما يجعلها �صاحلة لل�صحن والتخزين، وق�رشتها ملت�صقة 
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الع�صري،  اأو  الزبيب  ل�صناعة  اأو  طازجة،  لال�صتهالك  الثمار  وت�صتعمل  باللب. 
وامل�رشوبات الكحولية، اأو املربيات وغريها. 

الفايلوك�رشا، وح�صا�صيته للنيماتود  اأهم عيوبه عدم مقاومته حل�رشة  من 
مما يوجب تطعيم اأ�صناف العنب االأورا�صيوي على اأ�صول مقاومة لهاتني االآفتني. 

البيئية  2.3 املتطلبات 

حتتاج اأ�صناف هذا العنب اإىل كميات عالية من احلرارة واالإ�صاءة لتن�صج 
ثمارها ب�صكل جيد يف الوقت املنا�صب. وهي قادرة على حتمل احلرارة واجلفاف، 
اأن ال يقل معدل درجات  اأ�صهر، ويجب   6 االأ�صناف  ال�صكون لهذه  وترتاوح مدة 

احلرارة ال�صنوية عن 8-9 درجات مئوية يف مناطق زراعة هذه االأ�صناف. 

االأرا�صي  من  خمتلفة  اأنواع  يف  االأورا�صيوي  العنب  اأ�صناف  زراعة  جتود 
ترتاوح بني رملية اإىل طينية وعميقة اإىل �صطحية. وبف�صل عند اختيار املوقع 
جتنب الرتبة الطينية الثقيلة، واالأرا�صي ذات التهوية املحدودة، وكذلك االأرا�صي 

التي حتتوي ن�صبة عالية من امللوحة. 

3.3 الصول: 

هنالك العديد من االأ�صول التي ت�صتعمل الأغرا�ص تطعيم االأورا�صيوي عليها. 
ومنها ما هو مقاوم حل�رشة الفايلوك�رشا اأو للنيماتود، ومنها ما يتحمل اجلفاف، 
اأو ن�صبة عالية من الكل�ص يف الرتبة، اأو امللوحة. وفيما يلي اأهم االأ�صول التي 

تنا�صب منطقة حو�ص البحر املتو�صط. 

اأ�صل P-1103: قوي جداً ي�صلح لالأرا�صي الكل�صية، اإذا يتحمل وجود نحو . 1
19% كل�ص فعال يف الرتبة يتحمل اجلفاف والرطوبة العالية وامللوحة اإىل حد 

ما. انتاجية االأ�صناف املطعمة عليها جيدة، مقاوم للفايلوك�رشا. 
اأ�صل B -41: قوي يتحمل نحو 60% من الكل�ص الفعال يف الرتبة ويتحمل . 2

اجلفاف ولكنه ح�صا�ص للرطوبة الزائدة يف الرتبة، وانتاجية االأ�صناف املطعمة 
عليه جيدة. وهو مقاوم للفايلوك�رشا. 
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اأ�صل Richer 99: قوي ويتحمل نحو 60% كل�ص فعال يف الرتبة يتحمل . 3
اجلفاف يف االأرا�صي العميقة. وح�صا�ص لالأرا�صي الرطبة، ورديئة التهوية. اإنتاجية 

االأ�صناف املطعمة عليه عالية، وهو مقاوم للفايلوك�رشا. 
اأ�صل Richer 110: وهو متو�صط النمو، ينا�صب االأرا�صي قليلية العمق . 4

االأ�صناف املطعمة  اإنتاجية  الفعال يف الرتبة،  الكل�ص  17% من  ويتحمل نحو 
عليه عالية وهو مقاوم للفايلوك�رشا. 

اأ�صل R- 140: وهو قوي النمو، ويتحمل حتى 30% من الكل�ص الفعال . 5
يف الرتبة، ويتحمل اجلفاف. اإنتاجية االأ�صناف املطعمة عليه عالية وهو مقاوم 

للفايلوك�رشا. 
االأرا�صي . 6 وينا�صب  اجلافة،  االأرا�صي  يف  للزراعة  ي�صلح  ال   :SO4 اأ�صل 

الرطبة قليلة التهوية، يوؤثر ايجابيات يف االأ�صناف املطعمة عليه من حيث كمية 
وانتظام االنتاج والتبكري يف ن�صج املح�صول، وهو مقاوم للنيماتود. 

Fergal فركال : وهو مقاوم للجفاف والرطوبة والفايلوك�رشا والنيماتود . 7
يتحمل نحو 70% من الكل�ص يف الرتبة وهو اأ�صل حديث، ون�صبة جتذير عقله 

عالية. 
4.3 الصناف: 

ت�صمل قائمة اأ�صناف العنب عدة مئات، منها ماله اأهمية اقت�صادية كبرية 
عاملياً، ومنها ما له اأهمية حملية فقط، و�صيتم التحدث عن اأهم اأ�صناف العنب 

العاملية واملحلية مع بيان جماالت ا�صتعمال كل منها: 

البذرية، وا�صع االنت�صار . 1 اأ�صناف  �صنف �صلطي خ�صاري: Salti وهو من 
حملياً ثمرته كبرية، وبي�صاوية ال�صكل، ولونها اأبي�ص. العناقيد فيه كبرية. ين�صج 
من حزيران اإىل اأيلول وذلك ح�صب موقع الب�صتان. والرتبية راأ�صية اأو كردونية اأو 
زاحفة اأو على معر�صات. ويتم تقليم الق�صبات )ال�رشوع( على 2-4 عيون، قليل 
ال�صبه ب�صنف عجلوين، و�صنف  الدقيقي، وهو كثري  البيا�ص  احل�صا�صية ملر�ص 

خليلي، وي�صتعمل للمائدة. 
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�صنف دراوي�صي: وهو من االأ�صناف البذرية، وا�صع االنت�صار حملياً. ثماره . 2
�صوداء كبرية، كروية اإىل بي�صاوية ال�صكل، العناقيد كبرية مرتا�صة اإىل مفككة، 
الن�صج يف الفرتة حزيران – اآب، وذلك ح�صب املوقع. تربيته: راأ�صية، اأو كردونية، 
قليل  عيون.   4-2 ق�صرية حتمل  دوابر  على  الق�صبات  تقليم  يتم  معر�صات.  اأو 

احل�صا�صية للبيا�ص الدقيقي، وهو من عنب املائدة. 
االأ�صواق املحلية. . 3 البذرية املف�صلة يف  االأ�صناف  �صنف زيني: وهو من 

الثمرة كبرية وطويلة وبي�صاوية ال�صكل، قطرها عند القاعدة اأكرب منه عند القمة، 
للموقع.  تبعاً  اأيلول  متوز-  الفرتة  يف  وين�صج  كبرية  عناقيده  اأبي�ص،  ولونها 
تقليم  يتم  النمو.  قوية  اأو معر�صات. غرا�صه  اأو كردونية  راأ�صية  الرتبية  وتكون 
الق�صبات اإىل دوابر متو�صطة الطول )4-6 عيون(. وي�صتعمل للمائدة وهو ح�صا�ص 

للبيا�ص الدقيقي. 
�صنف حلواين: من االأ�صناف البذرية املف�صلة يف االأ�صواق املحلية، ثمرته . 4

اآب–  الفرتة  الن�صج يف  اللون، عناقيده كبرية،  ال�صكل، وحمراء  كبرية، وكروية 
اأو معر�صات، تقليم الق�صبات اإىل 8  اأول تبعاً للموقع. تربيته كردونية  ت�رشين 

عيون، وي�صتعمل للمائدة. 
�صنف ثومب�صون �صيدل�ص )بناتي( Thompson Seedless: وهو عدمي . 5

البذور، ثمرته �صغرية احلجم وهي كروية اإىل بي�صاوية ال�صكل، ولونها اأبي�ص، 
عناقيد ال�صنف كبرية، ومرتا�صة الثمار. للعنقود نتوئني يف اأعاله ي�صبهان الكتفني 
ين�صج يف الفرتة حزيران – متوز تبعاً للموقع. تربيته ق�صبية اأو معر�صات، ويتم 

تقليم الق�صبات اإىل 6-8 عيون اأو اأكرث. وي�صتعمل للمائدة وعمل الزبيب. 
�صنف بريليت Perlette: وهو عدمي البذور، وثمرته �صغرية، وكروية اإىل . 6

بي�صاوية ال�صكل، ولونها اأبي�ص، العنقود متو�صط اإىل كبري احلجم. ين�صج ثمره 
اأو كردونية، ويتم  ، تربيته على معر�صات  )االأغوار(  )حزيران يف منطقة  مبكراً 

تقليم الق�صبات على 2-4 عيون وي�صتعمل للمائدة وعمل زبيب. 
�صنف اإيطاليا Italia: وهو �صنف بذري ثمرته كبرية، وبي�صاوية ال�صكل، . 7

ولونها اأبي�ص وعطرية املذاق. العنقود متو�صط اإىل كبري احلجم. ين�صج يف اآب، 
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ويتم التقليم على 3-5 عيون، منو غرا�صة متو�صط، وي�صتعمل للمائدة. 
Emperor: وهو بذري، ثمرته بي�صاوية وكبرية، وحمراء . 8 �صنف امربور 

اللون، وق�رشتها �صلبة. العنقود متو�صط وغري مرتا�ص الثمار. ين�صج متاأخراً جدا 
)اأيلول ت�رشين اأول( ، ويتم التقليم كال�صابق وترتيبه على معر�صات، اأو كردونية. 

يتحمل ال�صحن والتخزين، غري ح�صا�ص للبيا�ص الدقيقي. وي�صتعمل للمائدة. 
�صنف كاردينال Cardinal: وهو بذري، ثمرته كبرية جداً، وكروية ال�صكل، . 9

ولونها احمر، ين�صج مبكراً اإىل متو�صط )حزيران متوز( عنقوده متو�صط احلجم، 
اأو معر�صات، وهو  وغري مرتا�ص، ويتم التقليم فيه كال�صابق. وترتيبه كردونية 

ح�صا�ص للبيا�ص الدقيقي، وي�صتعمل للمائدة. 
البذور، . 10 عدمي  وهو   :Superior Seedless �صوبرييور�صيدل�ص  �صنف 

و�صلبة،  اأبي�ص  ولونها  ال�صكل،  بي�صاوية  اإىل  وكروية  متو�صطة احلجم  والثمرة 
 . االأغوار(  منطقة  يف  اأيار  )اأوائل  جداً  مبكراً  وين�صج  احلجم.  متو�صط  عنقوده 

التقليم طويل على 8-9 عيون وتربيته ق�صبية، وي�صتعمل للمائدة. 
5. طرائق الرتبية: 

اأهم الطرق املتبعة يف تربية غرا�ص العنب هي: 

على  والرتبية  الكردونية،  الرتبية  اأو  الق�صبية  الرتبية  الراأ�صية،  الرتبية 
املعر�صات واملختلفة. 

ولقد مت �رشح خطوات طرق الرتبية هذه يف الوحدة الرابعة »تربية وتقليم 
اأ�صجار الفاكهة«. 

الزراعة:  6.3 مسافات 

االأوىل على  العنب بالدرجة  الزراعة املنا�صبة يف  يعتمد اختيار م�صافات 
طريقة الرتبية. يف حني حتتل العوامل االأخرى مثل طبيعة منو االأ�صل، وال�صنف 
اأقل اأهمية يف  املطعم عليه، وعمق الرتبة، وخ�صوبتها، وتوفر مياه الري، دوراً 
هذا املجال. وفيما يلي اأبعاد الزراعة )م�صافات الزراعة( التي ميكن اتباعها يف 
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ب�صاتني العنب ح�صب طريقة الرتبية. 

تربية راأ�صية 1-2 م *2.5-3 م

تربية ق�صبية اأو كردونية 3-4*1.5-2 م

تربية على معر�صات اأو دعامات حرف T 4-2.5 م * 3.5-4 م

تربية زاحفة 2-3 م * 3-4 م

4. اجلوزيات
االأوراق  ت�صمل جمموعة اجلوزيات حما�صيل عديدة منها ما هو مت�صاقط 
ومنها ما هو دائم اخل�رشة. ومن اأهم حما�صيل هذه املجموعة اجلوز، والبيكان، 
واللوز، والف�صتق احللبي، والبندق، وجميعها مت�صاقطة االأوراق. وهناك جوز الهند 
واملكدمييا كمثالني ملحا�صيل جوزيات دائمة اخل�رشة، و�صيقت�رش حديثنا يف 

هذه الوحدة على من الف�صتق احللبي واجلوز. 

 :Pistachio 1.4 الفستق احلليب

ويتبع الف�صيلة البطحية Anacardiacea )وهي ذات الف�صيلة التي ت�صمل 
كالً من ال�صماق واملاجنو( واجلن�ص Pistacia الذي ي�صكل 15 نوعاً من الف�صتق. 
لذا �صيقت�رش حديثنا  التجارية،  الناحية  اأهمها من  الف�صتق احللبي هو  اأن  اإال 
على هذا النوع فقط. اأما االأنواع االأخرى في�صتعمل بع�صها مثل البطم االأطل�صي 
والبطم   Pistacia terbinthus التريينتيني  والبطم   Pistacia atlantica
كينجوك Pistacia Khinjukh كاأ�صول لتطعيم اأ�صناف الف�صتق احللبي عليها. 

الف�صتق احللبي )احلقيقي( :  ◄
ال�صغرى  واآ�صيا  اآ�صيا  Pistacia vera وتعترب منطقة غرب  العلمي  ا�صمه 
املوطن االأ�صلي لهذا النوع من الف�صتق. حيث اأن بلدان هذه املنطقة وبخا�صة 
�صورية وتركية واإيران تعد من اأهم البلدان املنتجة للف�صتق يف العامل، وجند اأكرب 
الطبيعية يف جمهوريات  الف�صتق باحلالة  التي تنمو عليها �صجرة  امل�صاحات 

ملاجك�صتان واوزباك�صتان. 
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1.1.4 الوصف النباتي

�صجرة الف�صتق احللبي مت�صاقطة االأوراق يرتاوح ارتفاعها بني 2-10 مرتاً، 
ويرتاوح منوها بني قائم ومنت�رش. جمموعها اجلذري قوي وهي ثنائية امل�صكن. 
الوريقات  عدد  يزيد  وقد  وريقات،   5-2 نحو  منها  كل  وحتتوي  مركبة  االأوراق 
اأحيانا عن هذا العدد. الوريقة بي�صاوية ال�صكل وحجمها يف اال�صجار املذكورة 

اأ�صغر منه يف االأ�صجار املوؤنثة. 

تثمر �صجرة الف�صتق �صنة وحتمل �صنة اأخرى اأو اأكرث تبعا لالأ�صناف، وال بد 
من اإجراء درا�صات م�صتفي�صة حول هذه اخلا�صية املميزة لهذه ال�صجرة. 

ومبا اأن �صجرة الف�صتق احللبي ثنائية امل�صكن فاإن االأزهار املذكرة حُتمل 
اأ�صجار  زراعة  ي�صتدعي  اأخرى، مما  �صجرة  على  املوؤنثة  واالزهار  �صجرة،  على 

مذكرة بن�صبة 8:1 لالأ�صجار املوؤنثة يف الب�صتان الواحد. 

حُتمل ثمار الف�صتق احللبي يف عناقيد كبرية ن�صبيا تن�صاأ من براعم على 
اأو  بي�صاوية  اإما  تكون  الواحدة  والثمرة  الثمرية،  الطرود  من  القاعدية  االأجزاء 
كروية ال�صكل، يغطيها غالف خارجي، اأخ�رش اأحمر اللون، وتوجد بداخل الغالف 
اجلوزة ال�صغرية وهي قابلة لالنفتاح عند الن�صج، ويوجد بداخل اجلوزة )لب 
الثمرة( الذي ي�صلح لال�صتهالك طازجا اأو بعد حتمي�صة، كما ي�صتعمل اللب يف 

العديد من ال�صناعات الغذائية، وبخا�صة �صناعة احللويات. 

2.1.4 املتطلبات البئية: 

تتطلب اأ�صجار الف�صتق �صتاء بارداً ن�صبياً مما يجعلها قريبة يف متطلباتها 
املناخية من اأ�صجار العنب والزيتون. كما اأن تفتح براعمها الزهرية املتاأخرة 

ن�صبيا يف الربيع يجعلها اأقل عر�صة ل�رشر ال�صقيع. 

والكل�صية  الطينية  الرملية  االأرا�صي  يف  احللبي  الف�صتق  اأ�صجار  جتود 
متو�صطة اخل�صوبة، �رشيطة توفر ال�رشف اجليد. وميكن اأن تنمو �صجرة الف�صتق 
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يف االأرا�صي ال�صخرية، واالأرا�صي ذات العمق املحدود، وميكنها حتمل امللوحة 
يف الرتبة اأو مياه الري. 

3.1.4 األصول

1 . Pistacia Vera االأ�صل الف�صتق البذري احلقيقي
مقاوم  التجارية،  الف�صتق  اأ�صناف  مع  يتوافق  كاأ�صل،  االنت�صار  وا�صع 

للنيماتود وال يتحمل الرطوبة الزائدة يف الرتبة. 

البطم . 2 واالأ�صل   Pistacia Atlantica البذري  االأطل�صي  البطم  االأ�صل 
 Pistacia Khinjuk التريينتيني البذري، واالأ�صل البطم كينجوك

تعترب هذه االأ�صول من االأ�صول البديلة االأ�صل الف�صتق البذري احلقيقي اإال 
انها اأبطاأ منه منوا يف امل�صتل ومقاومة لنيماتود تعقد اجلذور. 

4.1.4 األصناف

واأخرى موؤنثة. ت�صم  ا�صنافا مذكرة  الف�صتق احللبي  اأ�صناف  ت�صمل قائمة 
االأ�صناف املوؤنثة ثالث جمموعات: 

اال�صناف . 1 وت�صمل  اللوزة  ت�صبه  ثمارها  اللوزية:  اال�صناف  جمموعة 
ال�صورية والرتكية واليونانية ولون لبها )اجلزء الذي يوؤكل( اخ�رش. 

اللون . 2 اأ�صفر  لبها  البندقية،  ت�صبه  ثمارها  البندقية:  االأ�صناف  جمموعة 
وكبري وتنت�رش يف مناطق جنوب اإيران. 

جمموعة اأ�صناف الف�صتق ال�صغرية، وثمارها �صغرية، ولبها اأخ�رش اللون . 3
له نكهة منا�صبة الأغرا�ص �صناعة احللويات، تنت�رش يف كل من تركيا، واإيران، 

وتون�ص. اأما اأهم االأ�صناف املوؤنثة فهي: 
أ �صنف العا�صوري: وا�صع االنت�صار يف �صورية، غزير االنتاج، وعدد الوريقات 	.

يف الورقة املركبة خم�صة، والوريقة الواحدة كبرية احلجم، م�صتديرة ال�صكل. وهو 
�صنف مبكر االزهار، ثمرته بي�صاوية كبرية، ولون الق�رشة اخلارجية عند الن�صج 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
322 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

عند  الثمار  من  عالية  ن�صبة  يف  اجلوزة  وتتفتح  لال�صفرار،  مائال  اأحمر  يكون 
الن�صج. وامللقحات املنا�صبة له هي، مذكر اآدم ومذكر با�صم. 

�صنف الباتوري: من االأ�صناف ال�صورية، وعدد الوريقات يف الورقة املركبة 	.أ
الواحدة ثالث، الوريقة كبرية م�صتطيلة ال�صكل، والثمرة اأكرب منها �صنف عا�صوري، 
وهي بي�صاوية ال�صكل، ن�صبة الثمار التي تتفتح اجلوزة فيها عند الن�صج متدنية، 

غزير االنتاج. وامللقحات املنا�صبة هي: مذكر اآدم ومذكر ديب. 
�صنف البندقي من االأ�صناف ال�صورية، عدد الوريقات يف الورقة املركبة 	.أ

خم�ص، وهي كبرية احلجم دائرية. الثمرة كروية بي�صاوية ال�صكل، لون ق�رشتها 
االإزهار،  مبكر  الن�صج.  عند  النواة  تتفتح  اال�صفرار،  اإىل  مييل  اأحمر  اخلارجية 

وغزير االإنتاج وامللقحات املنا�صبة هي مذكر اآدم ومذكر ديب. 
�صنف Kerman الثمرة كبرية ونوعيتها جيدة، ن�صبة تفتح النواة 80% 	.أ

اإنتاجية عالية واإزهاره متاأخر ن�صبيا. 
وهناك اأ�صناف اأخرى عديدة مثل: العليمي، االأبي�ص، القزويني، واالأفغاين، 

وال�صني، وبرونت وغريها. 

االأ�صناف املذكورة:  ◄
متاأخرة . 1 اأو  مبكرة  تكون  التي  لالأ�صناف  ملقح   :Peters بيرتز  �صنف 

االإزهار، ويعطي كميات وفرية من حبوب اللقاح، �صعيف النمو ن�صبيا. 
�صنف �صيكو Chico وهو قوي النمو، منو االإزهار، له قدرة كبرية على . 2

اإنتاج حبوب اللقاح، غري منا�صب لتلقيح �صنف �صنف Kerman، اإال اأنه ي�صلح 
 .Trabonella, Red Aleppo لتلقيح اأ�صناف اأخرى مثل

5.1.4 طرائق الرتبية

تربى اأ�صجار الف�صتق احللبي اأما ح�صب الطريقة الكاأ�صية اأو طريقة القائد 
الو�صطي املحور، ويف حالة الرتبية الكاأ�صية يرتك على ال�صجرة ما بني 3-5 اأفرع 

رئي�صية. 
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6.1.4 مسافات الزراعة

تزرع اأ�صجار الف�صتق احللبي على اأبعاد ترتاوح بني 5-6 م * 6-10 م. 

 Walnut 2.4 اجلوز 

يتبع الف�صيلة Juglandaceae واجلن�ص Juglans الذي ي�صم 15 نوعا، 
جميعها �صاحلة لال�صتهالك. ويعترب اجلوز العجمي اأو االجنليزي اأهم اأنواع اجلوز 
التالية على هذا  ال�صفحات  الناحية االقت�صادية، لذا �صيقت�رش حديثنا يف  من 

النوع. 

اجلوز العجمي Persian Walnut، وا�صمه العلمي Juglans regia املوطن 
االأ�صلي ل�صجرة العجمي هو مناطق البلقان وجنوب غرب وو�صط اآ�صيا. 

1.2.4 الوصف النباتي

اإىل  ارتفاعها  ي�صل  )قد  احلجم  وكبرية  االأوراق  مت�صاقطة  اجلوز  اأ�صجار 
20-30 م( ، وهي �صجرة معمرة. ال�صاق حماطة بق�رشة رمادية اللون مل�صاء. 

رائحة  ولها  غامق  اأخ�رش  لونها  بني 5-9 وريقات،  حتمل  مركبة  االأوراق 
مميزة عند فركها، وحتمل االأوراق ب�صكل متبادل على االأغ�صان )الطرود( . 

واملوؤنثة  املذكرة  اأزهارها  حتمل  الأنها  امل�صكن  اأحادية  اجلوز  اأ�صجار 
املذكرة  فاالأزهار  ال�صجرة،  من  اأماكن خمتلفة  ولكن يف  الواحد،  النبات  على 
االأزهار  ال�صابق يف حني حتمل  )الهريرات( حتمل جانبيا على منوات املو�صم 
املوؤنثة على قمة النموات املو�صمية يف الربيع يف جمموعات تتاألف من 3-1 
اأزهار. واأ�صناف اجلوز ذاتية التلقيح، اإال اأن التلقيح اخللطي �رشوري جداً يف 
ب�صاتني اجلوز، الأن االأزهار املذكرة واملوؤنثة يف ال�صنف الواحد ال تتطابق يف 
موعد تفتحها، مما ي�صتدعي زراعة اأكرث من �صنف يف الب�صاتني الواحد ل�صمان 
تطابق تفتح اأزهار �صنفني اأو اأكرث. والتلقيح يف اجلوز يعتمد على نقل حبوب 

اللقاح بوا�صطة الهواء. 
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الق�رشة اخلارجية  (Hull)لثمرة اجلوز بالت�صقق، ويكون  الن�صج تبداأ  عند 
ذلك من عالمات ن�صج املح�صول، ويوجد بداخل الق�رشة اجلوز التي حتتوي اللب 

وهو اجلزء الذي يوؤكل من ثمرة اجلوز ويتكون من فلقتني كبريتني ن�صبيا. 

2.2.4 املتطلبات البيئية

الرباعم.  ال�صكون يف  طور  لك�رش  الربودة  متو�صط  �صتاء  اإىل  اجلوز  يحتاج 
املعدل  يقل  ال  اأن  ويجب  اأكرث،  اأو  �صاعة   700 الربودة  من  احتياجاته  وتقدر 
ال�صنوي لدرجات احلرارة يف مناطق زراعة اجلوز عن 8-10 درجات مئوية. كما 
اأنه يحتاج اإىل درجات حرارة ترتاوح بني 26-32 درجة مئوية يف اأثناء مو�صم 
ن�صج املح�صول. ويعترب ال�صقيع الربيعي وال�صيف �صديد احلرارة من العوامل 
املحددة لزراعة اجلوز، فاأزهار اجلوز يف اأثناء الربيع تكون �صديدة احل�صا�صية 
لل�صقيع، يف حني توؤدي درجات احلرارة العالية اإىل اإ�صابة الثمار قبل ن�صجها 

بلفحة ال�صم�ص. 

اأما فيما يتعلق بالرتبة فاإن اأ�صجار اجلوز تف�صل الرتبة اخل�صبة العميقة 
�رشيطة اأن تكون هذه الرتبة جيدة ال�رشف الأن اأ�صجار اجلوز ح�صا�صة للرطوبة 

وامللوحة الزائدة يف الرتبة كما يجب اأن تكون الرتبة خالية من القلوبة. 

3.2.4 األصول

ميكن تطعيم اأ�صناف اجلوز التجارية على اأحد االأ�صول التالية: 

اأ�صل بذري من اجلوز العجمي Juglans regia: االأ�صل قوي النمو ويعطي . 1
فطر جذور  اأنه ح�صا�ص ملر�ص  اأال  عليه،  املطعمة  االأ�صناف  مع  التحاما جيدا 
البلوط  (Oak- root fungus)ونيماتود تعقد اجلذور. وهو مقاوم ملر�ص التعفن 

 .(Crown- rot)  التاجي
اأ�صل بذري من جوز �صمال كاليفورينا االأ�صود Juglans hindsi: يعترب . 2

اأف�صل االأ�صول املنا�صبة للجوز العجمي، ويتوافق معه ب�صكل جيد. وهو مقاوم 
اخلط  ومر�ص  التاجي  للتعفن  والنيماتود، وح�صا�ص  البلوط  فطر جذور  ملر�ص 

االأ�صود  (Black – line)، ويتحمل ظروف الرتبة غري اجليدة. 
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اأ�صل بذري من جوز Paradox : وهو هجني بني اجلوز العجمي، وجوز . 3
�صمال كاليفورنيا االأ�صود. وح�صا�ص لفطر جذور البلوط والتدرن التاجي البكتريي 

Crown gal، وينا�صب االأرا�صي ذات اخل�صوبة ال�صعيفة. 

4.2.4 األصناف

انتاجيته . 1 فرن�صا،  ال�صنف  هذا  م�صدر   :Franquette فرانكويت  �صنف 
جيدة ومنتظمة، اجلوزة كبرية احلجم متطاولة، االإزهار متاأخرة يف الربيع مما 

يقلل من خطر ال�صقيع، لون اللب فاحت ونوعيته جيدة. 
اأملانيا، انتاجيته . 2 �صنف جايزنهامي Geisenheim: م�صدر هذا ال�صنف 

عالية، ال�صجرة �صغرية احلجم ن�صبيا مما ي�صمح بزراعة عدد اأكرب من االأ�صجار 
جدا،  جيدة  فيها  اللب  ونوعية  احلجم،  متو�صطة  اجلوزة  امل�صاحة.  وحدة  يف 

واالأزهار مبكر. 
�صنف اآ�صلي Ashley: م�صدره الواليات التحدة. واإنتاجيته عالية، اجلوزة . 3

متو�صطة احلجم، نوعية اللب فيها جيدة، ال�صجرة �صغرية متو�صطة احلجم. 
�صنف اي�صرتهازي Estarhazy: م�صدره هنكاريا، انتاجيته جيدة، اجلوزة . 4

كبرية احلجم، نوعية اللب فيها جيدة جدا، طعمه جيد، ومنا�صب للمناطق ذات 
املناخ اجلاف. 

عالية، . 5 انتاجيته  املتحدة،  الواليات  م�صدره   Hartley هارتلي:  �صنف 
اجلوزة كبرية احلجم، واللب فيها فاحت اللون، وهو جيد النكهة. 

5.2.4 طرائق الرتبية: 

تربى اأ�صجار اجلوز بالدرجة االأوىل ح�صب طريقة الرتبية الهرمية. كما ميكن 
الوحدة  الطريقتني يف  هاتني  �رشح  ولقد مت  الكاأ�صية.  الطريقة  تربيتها ح�صب 

الرابعة “تربية وتقليم اأ�صجار الفاكهة”. 

6.2.4 مسافات الزراعة: 

بني  ما  ترتاوح  اأبعاد  وعلى  الرباعية  الطريقة  اجلوز ح�صب  اأ�صجار  تزرع 
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15×15م -18× 18م وهناك اجتاه لتقليل م�صاحات الزراعة خا�صة يف �صوء 
وجود اأ�صناف �صعيفة النمو ن�صبيا. 

5- التني
ا�صمه العلمي Ficus carica وينتمي 
والتني   .Moraceae التونية  للعائلة 
�صجرة مت�صاقطة االأوراق، موطنها االأ�صلي 
منطقة  يف  زراعتها  وتكرث  اآ�صيا،  غرب 
حو�ص البحر االأبي�ص املتو�صطة مبا فيها 
ثلثي  تنتجان  اللتني  واإ�صبانيا  اإيطاليا 
اأنها  كما   ، األف طن(   897( العامل  اإنتاج 
تزرع يف كاليفونيا يف الواليات املتحدة 

منطقة  منزلة يف  وللتني   ، األف طن(   42(
البحر املتو�صط ت�صل اإىل م�صايف العنب، والزيتون، ونخيل التمور. 

تعترب ثمرة التني مركبة Mulltiple نظراً لتكوينها من عدة اأزهار متعددة 
 .Ostiole االأجنا�ص داخل جتويف ينتهي بفتحة

وتوجد عدة اأنواع من التني هي: 
1 . Smyrna تني �صمرينا

حيث يحتوي جتويف الثمرة اأزهاراً موؤنثة ذات متاع )مدقة( Pistil طويل. 
2 . Caprifig تني الكابري

حيث حتتوي قاعدة التجويف ازهارا موؤنثة ذات متاع ق�صري، وازهاراً مذكرة 
البال�صتوفاجا  ح�رشة  بوا�صطة  التلقيح  ويتم   . )العني(  التجويف  فتحة  حول 
Blastophage psenes التي تدخل ثمرة التني من فتحة التجويف. يزهر تني 
الكابري ثالث مرات يف ال�صنة، واحدة منها تتالءم مع موعد تفتح اأزهار �صمرينا. 
ويالحظ عزيزي املزارع اأنه يلزم زراعة نحو 5% من تني �صمرينا مع هذا 

ال�صنف. 
3 . Common التني العادي

ال  اللذين   San Pedro بيدرو  و�صان   Kadota كادوتا  ال�صنفني  وي�صمل 
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Partheno- بكريا تعقد  ثمارهما  الأن  نظراً  الكابري  تني  وجود  اإىل   ححتاجان 
carpy نظراً لعدم وجود حبوب لقاح. 

للملوحة واجلفاف، كما  اأنواع الفاكهة حتمالً  اأكرث  تعترب �صجرة التني من 
الن�صبي،  ال�صكون  200 �صاعة( لك�رش طور  ال�صتاء )نحو  اإىل برودة  اأنها حتتاج 
كما اأنها تتحمل درجات احلرارة املنخف�صة �صتاًء والتي ت�صل اإىل حتت ال�صفر 

املئوي. 

اأ�صجار التني على م�صافات 8×8 مرتا من جميع االجتاهات، وتزداد  تزرع 
الأكرث من ذلك عند قلة املياه، �صواء االأمطار اأم الري االإ�صايف يف املناطق اجلافة. 

يبلغ انتاج دومن ب�صتان التني نحو 1.2 طن من الثمار ويتم اإكثار االأ�صجار 
 .Stem cuttings بوا�صطة العقل ال�صاقية

حُتمل براعم التني الزهرية جانبيا على طرود عمرها �صنة وهي من النوع 
الب�صيط الذي يتفتح عن جمموعة اأزهار داخل حامل زهري جموف. ويجري عادة 
تقليم ب�صيط لالأ�صجار ي�صمل اإزالة ال�رشطانات وغريها من االأفرع غري املرغوب 
فيها، واملري�صة، واملك�صورة. اأ�صهر اآفات التني ح�رشة التني ال�صمعية واحل�رشات 

الق�رشية. 

التوت  .6
 ،Moraceace التوتية  للف�صيلة  وينتمي   .Morus Spp العلمي  ا�صمه 
ويوجد اأكرث من 12 نوعا من التوت تنتمي للجن�ص Morus حيث توؤكل ثماره 

ذات االألوان احلمراء والبي�صاء وال�صوداء والزهرية. 

لقد  غرب اآ�صيا.  جنوب  االأو�صط وعموم  منطقة ال�رشق  اإىل  تعود  اأ�صوله 
زرع التوت االأ�صود يف املنطقة على مدى قرون طويلة وانت�رش اإىل بقاع عديدة 

يف العامل. وتعد �صجرة التوت من االأ�صجار املعمرة. 

اإىل  �صارب  خمري  بلون  �صغرية  حبة  عن  عبارة  االأ�صود  ثمرة التوت 
3 �صم، تتاألف من عنقود من احلبات ال�صغرية املرتا�صة،  ال�صواد، طولها قرابة 
تنمو �صجرتها حتى 10 اإىل 13 مرتاً. اأوراقها ما بني 10 اإىل 20 �صم طوالً وما 
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بني 6-10 �صم عر�صاً. الوجه ال�صفلي الأوراق �صجرة التوت االأ�صود خ�صنة تنبت 
عليها اأوبار ق�صرية بينما يلمع الوجه العلوي بلون اأخ�رش غامق. 

طعم الثمرة النا�صجة حام�ص وحلو، البع�ص يقطفها حبة حبة باليد، لكن 
املنت�رش هو مد ب�صاط حتت ال�صجرة ومن ثم هز فروعها لتت�صاقط حبات التوت 

عليه. 

ال�صكل 7.11: 

صورةأالتو	أاالسودأ

الرمان  .7
 Punicaceae وينتمي للف�صيلة االآ�صية Funica granatum ا�صمه العلمي
والرمان �صجرة �صغرية مت�صاقطة االأوراق تعطي خالئف Suckers كثرية حول 
اجلذع الرئي�ص قريبا من �صطح االأر�ص، وتعمر الأكرث من خم�صني �صنة. الرباعم 
�صنه حيث  املختلط، وحُتمل على طرود عمرها  النوع  الرمان من  الزهرية يف 
تتفتح عن منوات ق�صرية حتمل يف اأطرافها اأزهاراً كاملة Complete وخمتزلة 
االأكرب عمرا  االإثمار  اع�صاء  اأما  مذكرة.  واأزهاراً   ، التكوين(  تامة  )بوي�صات غري 
)�صنتني فما فوق( )فُتحمل عليها االأزهار جانبيا مبا�رشة اأو على ت�صكالت ثمرية 

)داوبر( Spurs ق�صرية. 
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يبداأ التميز الزهري Flower intiation يف الرمان عزيزي املزارع يف �صهر 
اآذار اأي قبل تفتح االأزهار بنحو ال�صهرين. اأما اإكثار الرمان فيتم بوا�صطة العقل 

والرتقيد واالأ�صتال البذرية التي يتم تطعيمها اإ�صافة اىل اخلالئف. 

ت�صلح زراعة الرمان يف املناطق حتت االإ�صتوائية، وبخا�صة اجلافة منها، 
وعند اإن�صاء الب�صتان، تزرع االأ�صتال يف اأ�صهر ال�صتاء بعد حت�صري االأر�ص وحفر 

اجلور على م�صافات من 3 اإىل 4 اأمتار من جميع اجلهات. 

الداخلية لل�صماح لل�صوء  االأفرع  اإزالة بع�ص  الرمان  اأ�صجار  يتطلب تقليم 
ريها  يف�صل  اأنه  اإال  اجلفاف  تقاوم  الرمان  �صجرة  اأن  من  الرغم  وعلى  بالنفاذ. 
الربيع  ف�صل  بداية  مع  تروى  احلالة،  هذه  على حم�صول جيد، ويف  للح�صول 
وي�صتمر ذلك حتى ف�صل اخلريف. وتتطلب خدمة ب�صتان الرمان ت�صميده باالأ�صمدة 
النيرتوجينية مبعدل ن�صف كيلو جرام لل�صجرة الواحدة يف طور االإثمار امللئ 

رغم اأن الت�صميد غري ال�صائع اال�صتعمال. 

ويف�صل خف ثمار الرمان وبخا�صة عندما تكون ن�صبة عقد االأزهار مرتفعة. 

اإنتاج  ويبلغ  زراعتها  من  �صنوات  ثالث  بعد  باالإثمار  الرمان  اأ�صجار  تبداأ 
اأ�صناف  اأ�صهر  من  ثمرة.   200 نحو  امللئ  االأ�صجار  طور  يف  الواحدة  ال�صجرة 

الرمان النباتي )عدمي البذور( ، والعربي وامللي�ص واحلجازي والطائفي. 

ال�صكل 7.12:

الرمان
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الفراولة  .8
 .Rosaceae الوردية  للف�صيلة  وتنتمي   .Fragaria Spp العلمي  ا�صمها 
و�صع الفراولة عند العاملني يف الب�صتنة حمري اإذ يعتربها البع�ص من اأ�صجار 
الفاكهة بينما ب�صمها االآخرون اإىل حما�صيل اخل�رشوات. على اأي حال، تو�صف 
الفراولة الأنها نبات ع�صبي معمر Herbaceous Perennial وهي الوحيدة من 
نباتات الفاكهة التي يتاأثر اإزهارها يف طول النهار ودرجات احلرارة. ويف هذا 

املجال توجد جمموعتان من الفراولة هما: 

-  Everbearing )فراولة م�صتدمية االإثمار )اإيفربريجن

ال�صكل 7.13:

everbearingالفراولةأ

-  Junebearing )فراولة اإثمار حزيران )جون بريجن

وتتبع هاتني املجموعتني اأ�صناٌف عديدة مثل: دوجال�ص Douglas و�صا�صتا 
�صم يف   35 اإىل   20 من  اأبعاد  على  الفراولة  تزرع   .Tioga وتيوجا   Shasta

�صفوف متبادلة داخل اأحوا�ص بعر�ص مرت واحد. 
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تبداأ الرباعم الزهرية يف التكوين يف الفراولة عندما يق�رش النهار وتنخف�ص 
معه درجات احلرارة، وبخا�صة يف املجموعة الثانية، حيث تبداأ يف االإثمار يف 
اأ�صهر كانون الثاين و�صباط واآذار. وعندما يطول النهار وترتفع درجات احلرارة 
تبداأ النباتات بتكوين املدادات الزاحفة Runners او Stolons، اأي اأن النبات 
يتوقف عن النمو الزهري ويبداأ بالنمو اخل�رشي. اأما املجموعة االأوىل فاإنها تنتج 
اأخرى يف  اأنها حتمل مرة  اأي  الطويل والق�صري معا،  النهار  اأزهاراً حتت ظروف 
ال�صيف. وهنالك جمموعة من الفراولة ال يتاأثر اأزهارها اإطالقا يف طول النهار 

 .Day – neutral strawberry وت�صمى فراولة اليوم املحايدة

اإثمار  اأ�صناف  يف  ال�صكون  طور  لك�رش  ال�صتاء  برودة  اإىل  الفراولة  حتتاج 
حزيران، بينما حتتاج اأ�صناف دائمة االإثمار اإىل برودة اأ�صد لك�رش الطور نف�صه، 
تزرع  عموما  الدافئة.  املناطق  يف  زراعتها  عند  االإزهار  يف  تتاأخر  اأنها  كما 
واوزارك   ،Ogalala واوجاالال   ،Geneva االوىل مثل جنيفا  ا�صناف املجموعة 
بيوتي Ozark Beauty وجيم Gem يف احلدائق املنزلية، بينما تزرع ا�صناف 
 Guardian وجارديان Shasta و�صا�صا Tioga املجموعة الثانية مثل تيوجا

وفرزنو Fresno و�صك�صان Shukasan على نطاق جتاري. 

يتم اكثار الفراولة باملدادات الزاحفة التي كونها النبات، حيث يتم جتزئتها 
وبراعم  طريف  وبرعم  وجذور  ثالث،  اىل  ورقتني  يحتوي  منها  كل  نباتات  اىل 
جانبية يف اباط االوراق وزراعة االن�صجة اكرث الطرق جتاذبا يف الوقت احلا�رش. 

9. الكاكي
 .Ebenaceae وينتمي للعائلة االأبنو�صية Diospyrus kaki ا�صمه العلمي
موطن الكاكي االأ�صلي ال�صني، ومنها انتقل اىل اليابان، واأ�صجاره اإما اأحادية اأو 
ثنائية امل�صكن، وتظهر االأزهار املذكرة يف اآباط االأوراق على طرود عمرها �صنة 
اما  اأزهار،  Raceme حتتوي ثالث  االأزهار )نورات را�صيمية(  ب�صكل عنقود من 
االأزهار املوؤنثة فتظهر فردية يف اآباط االأوراق وقد ُتنتج اال�صجار اأزهاراً خنثى 

Perfect، كما اأن بع�ص اأ�صناف الكاكي حتمل اأزهارا مذكرة واأزهاراً موؤنثة. 
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على الرغم من اأن التلقيح Pollination يف الكاكي خلطي Cross، اإال اأن 
بع�ص االأ�صناف مثل: تانينا�صي Tanenashi، و�صنف ها�صيا Hachiya ّيعقدان 
دون احلاجة اإىل تلقيح، كما اأن بع�ص اال�صناف مثل جيالي Gailay ي�صتخدم 

كملقح لزيادة االنتاج. 

يرتاوح �صكل الثمرة بني �صكل ثمرة الربقوق وثمرة البندورة وهي برتقالية 
اللون عند الن�صج ذات حلم م�صفر، كما اأن حلم بع�ص الثمار يبقى ثابتا بالتلقيح 
اأ�صناف  مثل  يتغري  اأو  وها�صيا.   ،Costata كو�صتاتا  �صنف  احلال يف  هو  كما 

 .Okame واأوكامي Zengi زجني

اأنه يف�صل  اإال  الكاكي عزيزي املزارع من فواكه املناطق املدارية،  ويعترب 
املئوي  ال�صفر  دون  احلرارة  درجات  ويتحمل  ال�صواحل،  قرب  الدافئة  املناطق 
القريبة منه، اأما بالن�صبة للرتبة، فالكاكي ينمو يف اأنواع كثرية، كما اأن ل�صعة 
اأواخر ف�صل  اإذ ي�صودُّ لونها، وتعمل الرياح يف  ال�صم�ص توؤثر يف جودة ثماره، 
ال�صيف وف�صل اخلريف على اإ�صقاط الثمار، وخ�صب االأ�صجار �صهل الك�رش وحتتاج 

بالتايل اإىل ربط

Stratification حيث  تن�صيد  اىل  التي حتتاج  بالبذور  الكاكي  اإكثار  يتم 
االأ�صتال  تطعيم  يتم  بعدها  منابت،  يف  وتزرع  اخلريف  يف  الثمار  من  جتمع 
اأو   ،Cleft بال�صق  اأو   ،Whip ال�صوطي  اأو   ،Tongue الل�صاين  بالقلم  البذرية 

 .Budding التطعيم بالعني

اأما م�صافات الزراعة، فتزرع الغرا�ص عزيزي الدار�ص على م�صافات من 3.5 
اإىل 4 اأمتار من جميع اجلهات، وتربى بالطريقة الكاأ�صية، وي�صمل التقليم خف 

الطرود وتق�صري بع�ص منها. 

تقطف الثمار بعد اأن يكون ن�صفها من جهة ال�صاق Stemend قد ّتلّون، اإذ 
اأبخرة  القطف، ويتم ذلك با�صتخدام  اإن�صاٍج وتلويٍن �صناعيني بعد  اإىل  حتتاج 
الكحول، اأو ثاين اأك�صيد الكربون، اأو غاز االإثيلني Ethylene الإزالة املواد القاب�صة. 
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نظراً الأن اأ�صجار الكاكي حتمل حمالً كبرياً، قد يراوح من 300 اإىل 400 ثمرة 
لل�صجرة الواحدة، وميل االأ�صجار لظاهرة تبادل احلمل Altermate bearing فال 

بد من خف الثمار. 

ال�صكل 7.14: 

Hachiyaصنفأالكاكاأ



الوحدة الثامنة

أشجار الفاكهة املستدمية اخلضرة



فهرست الوحدة الثامنة

الصفحةاملوضوعالرقم

338احلم�صيات1-

338الو�صف النباتي1.1

339طبائع احلمل واالزهار2.1

339انواع جن�ص احلم�صيات3.1

342ا�صول احلم�صيات4.1

347ا�صناف احلم�صيات5.1

356احلم�صيات يف فل�صطني6.1

360الزيتون2-

361الو�صف النباتي1.2

362طبائع احلمل واالزهار2.2

367التاأبري )التلقيح( 3.2

375قطف الزيتون4.2

380اكثار الزيتون5.2

387ا�صناف الزيتون6.2

414املوز3-



الصفحةاملوضوعالرقم

415الو�صف النباتي1.3

416طبائع احلمل2.3

416تربية وتقليم ا�صجار املوز3.3

419ان�صاء ب�صاتني املوز4.3

420خدمة ب�صاتني املوز5.3

424قطف املوز6.3

426ان�صاج املوز7.3

426ا�صناف املوز8.3

428اال�صكدنيا4-

430اجلوافة5-

431االفوكادو6-

434املاجنو7-

435الباباي8-

437نخيل البلح9-

448االنانا�ص10-

451الق�صطة11-





أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
338 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

أشجار الفاكهة املستدمية اخلضرة

1. احلمضيات
تنتمي احلم�صيات اىل الف�صيلة ال�صذبية Rutacaceae وكما ذكر �صام�صون 
Samson 1980، يح�صن التمييز بني ا�صم اجلن�ص Citrus وحم�صول احلم�صيات 

Citrus الكلمة تبداأ بحرف �صغري 

وبدون خط حتتها الن حم�صول احلم�صيات كلمة عامة ت�صمل انواعا كثرية 
تنتمي للجن�ص Citrus ا�صافة اىل اجنا�ص مثل بون�صري�ص Poncirus وفورتنيال 
Fortunella وحيث ان اجلن�ص Citrus يتبعه عدد من االنواع فان اال�صم العلمي 
للحم�صيات يكتب Citrus spps ولذلك فان ما يكتب عن احلم�صيات يف هذه 

 .Citrus الوحدة يق�صد بها ا�صم اجلن�ص

النباتي  1.1 الوصف 

تكون احلم�صيات �صجريات او ا�صجار دائمة اخل�رشة، تنمو ا�صواك يف اباط 
وحتمل  ن�صحها،  عند  م�صتديرة  ت�صبح   angular مزواه  االفرع  وتكون  افرعها 
اوراقها وغالبا ما تكون اعناقها جمنحة Wingular Petioles باحجام خمتلفة 
االوراق �صميكة، جلدية امللم�ص وحتتوي خاليا زيتية. واالزهار بي�صاء  وتكون 
اللون، واحيانا تظهر ميال للتلون باللون الزهري الفاحت وتظهر االزهار اما ب�صكل 

فردي او نورات يف اباط االوراق. 

ت�صمى نورة احلم�صيات نورة را�صيمية ق�صرية Short raceme، وللزهرة 
خم�ص بتالت ومبي�ص مق�صم من 10-14 جزءا وينتهي بقلم ومي�صم يتم تلقيحها 
عادة بوا�صطة احل�رشات على الرغم من ان بع�ص ا�صناف الربتقال مثل الربتقال 

ابو�رشة Navel Whashington تعقد بكريا. 
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وتعترب انواع جن�ص احلم�صيات م�صدرا جيدا للرحيق ومكانا مف�صال للنحل 
وثمرة احلم�صيات م�صتديرة من نوع خا�ص تعرف با�صم Hesperidium تتكون 

من ثالثة اجزاء هي من اخلارج اىل الداخل كما يلي: 
الق�رشة اخلارجية Exocarp وت�صمى فالفيدو Flavedo جلدية امللم�ص . 1

وتختلف يف ثخانتها من نوع الخر، وحتتوي خاليا زيتية. 
اجلزء الو�صطي Mesocarp ويعرف با�صم البيدو Albedo وهو ن�صيج . 2

 Pectines ا�صفنجي ابي�ص يحتوي املواد البكتينية
اجلزء الداخلي ع�صريي ويحتوي اكيا�ص الع�صري املغلفة باغ�صية رقيقة . 3

 .Endocarp تعرف با�صم اندوكارب
الربتقال  مثل  قليلة  او  الكلمنتينا  مثل  عديدة  االنواع  بع�ص  يف  البذور 

ال�صموطي، او معدومة مثل الربتقال ابو �رشة. 

Flowering and bearing habit 2.1 طبائع احلمل واالزهار 
تظهر الرباعم الزهرية للحم�صيات يف اباط االوراق على افرع الدورة ال�صابقة 
للنمو بعد توقفها عن النمو. هذه الرباعم الزهرية اما ان تتفتح عن منو زهري 
Leafless inflores-  ققط )زهرة او اكرث( مكونة ما يعرف بالنورة غري الورقية

cence او اأن الربعم اجلانبي يف ابط الورقة على منو الدورة ال�صابقة يتفتح 
عن منو خ�رشي ق�صري جدا، ويحمل يف اباط اوراقه نورة تعرف بالنورة الورقية 

 .Leafy inflorescence

اواخر  الثاين وحتى  كانون  اواخر  احلم�صيات يف  الزهري يف  التميز  يبداأ 
�صباط. وي�صتمر الربعم الزهري يف تطوره ومنوه لعدة ا�صابيع، لتتفتح االزهار 

بعدها يف �صهر اذار. 

Citrus spp انواع جنس احلمضيات   3.1
 يعترب تصنيف احلمضيات صعبا لعدة اسباب منها: 

جن�ص . 1 النواع  التابعة   Hybrids والهجن  اال�صناف  من  الكبري  العدد 
احلم�صيات 
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2 .Polyploidy تعدد ال�صبغات او الكرومو�صومات
3 . Mutation الطفرات
4 . Polyembryony تعدد االجنة

وعلى العموم، يوجد نظامان لت�صنيف جن�ص احلم�صيات هما: نظام �صوجنل 
Swingle وتاناكا Tanaka. ويخ�صع الت�صنيف التايل لبع�ص اهم انواع جن�ص 

احلم�صيات، لهذين النظامني. 

1.3.1 الليمون املاحل Citrus aurantifolia وامسه االجنليزي Lime،أ

حتتوي  �صغرية.  ا�صجار  او  �صجريات  وهو  البنزهري  ليمون  با�صم  ويعرف 
افرعه العديد من اال�صواك الق�صرية واحلادة. ازهاره بي�صاء، وثماره لونها ا�صفر 
رقيقة،  وق�رشتها  اال�صجار،  على  العام  طوال  بانتظام  تن�صج  ال  )ليموين(  فاحت 

وذات طعم حام�صي ولب ابي�ص. 

ال�صكل 8.1: 

ثمارأالليمون

2.3.1 اخلشخاش، الربتقال احلامضي، النارنج Citrus aurantium امسه االجنليزي 
Sour orange،أ

تنمو ا�صجاره اىل ارتفاع من 6-10 امتار بافرع ذات ا�صواك طويلة، ومدببة، 
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ولينة، وت�صبح قا�صية عند ن�صج اخل�صب. االوراق جمنحة ذات رائحة. االزهار 
بي�صاء ذات رائحة نفاذه، والثمار برتقالية اىل حممرة يفرغ مركزها عند الن�صج، 
وذات طعم حاد وق�رشة خ�صنة ولب مر املذاق. ويعترب اخل�صخا�ص وا�صع اال�صتعمال 

الهميته كا�صل Rootsock يف التطعيم. 

 Citrus Limon 3.3.1 ليمون اآلضاليا

ا�صمه االجنليزي Lemon، تنمو ا�صجاره اىل ارتفاع من 3-7 امتار، وافرعه 
ذات ا�صواك. بتالت ازهاره حممرة اللون من اخلارج وبي�صاء اللون من الداخل، 
والثمار بي�صاوية ال�صكل وق�رشتها رقيقة ناعمة م�صفرة ذات لب مر وتتكون على 

اال�صجار طوال العام. 

Citrus maxima citrus grandis 4.3.1 الشادوك او بيوميلو

ارتفاع من  اىل  ا�صجاره  تنمو   ،Pumelo او   Shaddock االجنليزي  ا�صمه 
5-10 مرت، وتاأخذ ال�صكل الكروي وتكون االفرع حديثة التكوين زغبية وقواعد 
ب�صكل  وتظهر  بي�صاء  االزهار  اال�صتدارة.  اىل  متيل  اجنحة  ذات  االوراق  اعناق 
نورات طوال العام حتت ظروف املناخ اجليد. الثمار كبرية جدا تاأخذ �صكل ثمرة 
الكمرثي وق�رشتها �صميكة لونها ا�صفر فاحت او برتقايل ولب الثمرة خفيف مييل 

اىل اللون الزهري وطعمها حاد. 

 Citrus medica 5.3.1 االترج او الكباد او الرتنج

ارتفاع  ا�صجاره اىل  او  Citron تنمو �صجرياته  او   Etrog ا�صمه االجنليزي 
3 مرت، وهي ذات ا�صواك ق�صرية وحادة. االوراق لونها اخ�رش داكن، وخا�صة يف 
�صطحها العلوي مقارنة ب�صطحها ال�صفلي. االزهار �صغرية يف عناقيد ذات رائحة 
مميزة ي�صوبها اللون االحمر. الثمرة بي�صاوية ال�صكل، وق�رشتها �صميكة خ�صنة 

امللم�ص ذات نتوءات وع�صريية، وطعمها حام�صي. 

Citrus nobilis 6.3.1 الربتقال امللوكي

امتار،   6-4 ارتفاع من  اىل  ا�صجاره  تنمو   king orange ا�صمه االجنليزي 
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ذات قمة كثيفة، وافرع متهدلة، واوراق �صغرية. ازهاره بي�صاء ورائحتها زكية، 
وتتواجد على اطراف وجوانب االفرع. الثمار �صغرية وم�صطحة وق�رشتها برتقالية 

اللون او حممرة، ولبها حلو املذاق. 

 Citrur paradise 7.3.1 اجلريب فروت

ا�صمه االإجنليزي Grapefruit، تنمو اأ�صجاره اإىل ارتفاع من 5 اإىل 10 اأمتار، 
ذات �صكل كروي. اأعناق االأوراق مف�صلة، اأي لها اأجزاء، وكل جزء ي�صبه املف�صل، 
وجمنحة باأجنحة عري�صة. االأزهار عنقودية يبلغ عددها يف العنقود الواحد 20 
زهرة لها رائحة زكية. الثمار متدلية، كروية كبرية وق�رشتها ليمونية �صفراء، اأو 
 Citrus Citrus paradise و  اأو حممر. وتعرف هجن  برتقالية. ولبها خم�رش 

 . Tangelos بالتاجنلو nobilis

 Citrus reticulate 8.3.1 برتقال املاندارين، املاندارين، التاجنارين

 ،Mandarine orange اأو Mandarine اأو Tangerine وا�صمه االإجنليزي
ظاهرة  عروق  ذات  عري�صة  واأوراقه  ارتفاعها،  من  اأكرب  عر�صها  قزمية  اأ�صجار 
مميزة. االأزهار �صغرية، تنتج ثماراً متو�صطة احلجم، ولبها رقيق جداً. االأ�صجار 
املناطق  زراعته يف  ولذلك ميكن  ال�صقيع،  اأنواع احلم�صيات عر�صة ل�رشر  اأقل 

االأبرد مقارنة باالأنواع االأخرى. 

 Citrus sinensis ،9.3.1 الربتقال، الربتقال احللو

وا�صمه االإجنليزي Orange اأو Sweet Orange، ت�صل اأ�صجاره اإىل ارتفاعه 
من 8 اإىل 13 مرتاً واأفرعها ذات اأ�صواك واأوراق ناعمة امللم�ص، المعة وذات اأجنحة 
وق�رشتها  حممر،  اأو  فاحت  برتقايل  الثمار  لون  الرائحة،  زكية  االأزهار  �صغرية. 

ناعمة، ولبها ع�صريي، وطعمه حلو.  

  Citrus rootocks 4.1 أصول احلمضيات 

ال  زراعة احلم�صيات،  اأنه يف كل مظاهر   (Hume, 1957) ذكر هيوم لقد 
يوجد م�صكلة ت�صتحق االعتبار اأكرث من االأ�صول. ويرجع ال�صبب بذلك اإىل ما يلي: 
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مالئمتها للعديد من اأنواع الرتبة. . 1
مالئمتها لالأ�صناف املختلفة. . 2
مقاومتها لالأمرا�ص. . 3
تاأثريها يف املح�صول وجودته، وحجم الثمار، وعمر االأ�صجار. . 4

ال�صفات.  من  كثري  يف  بينها  فيما  تختلف  احلم�صيات  يف  االأ�صول  اإن 
ويلخ�ص �صام�صون (Samson, 1980) اأهم املتطلبات الواجب توافرها يف اأ�صل 

احلم�صيات كما يلي: 

اأن تكون بذوره على درجة كبرية من تعدد االأجنة. . 1
قابليته للنمو يف اأنواع خمتلفة من الرتب. . 2
3 . .Nimatodes حتمله لالأمرا�ص الفريو�صية، والفطرية، والنيماتودا
منوه جيد يف اأثناء تربيته يف امل�صتل. . 4
تاأثريه اإيجابي يف اإنتاجية وجودة ال�صنف املطعم عليه. . 5
توافقه جيد مع االأ�صناف املطعمة عليه. . 6
حتمله للجفاف والرياح. . 7

ومعلوم اأنه ال يوجد اأ�صل يجمع كل هذه ال�صفات معاً، ولذلك، كان ال بد من 
درا�صة كل اأ�صل على حده، ومعرفة مزاياه، وعيوبه. 

ال�رشيع  والتدهور   Psorosis ب�صورو�ص�ص  الفريو�صية  االأمرا�ص  تعترب 
وبخا�صة  الفطرية،  واالأمرا�ص  وغريها،   ،Exocortis واإكزوكورتي�ص   ،Tristeza
مر�ص الت�صمغ Gumosis الناجت عن فطر phytophthora وفطر Botrytis من 
اخطر االمرا�ص، واأكرثها تهديداً لب�صاتني احلم�صيات. ولذلك فاإن البحث يف مراكز 
اأفريفيا وغريها يجري على قدم و�صاق  اأبحاث احلم�صيات يف فلوريدا وجنوب 

الإيجاد اأ�صول جديدة للربتقال. 

اأن االأ�صول املختلفة توؤثر يف  اأال يغيب عن البال  اأخرى يجب  من ناحية 
الطعم الواحد بدرجات خمتلفة وهذا ما يو�صحه اجلدول التايل: 
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جدولأرقمأ)11( 

تأثيرأاالصولأفيأنموأوانتاجيةأاشجارأالبرتقالأمالطاأالحلوأ)عمرأ4.5أسنة(أ

عدد الثمارقطر ال�صجرة باملرت على ارتفاع 1. 25 مرت عن �صطح االأر�صارتفاع ال�صجرة باملرتاالأ�صل 

3.552.85200الليمون اخل�سن

1.721.6025الليمون احللو

1.721.5010اخل�سخا�ض

1.050.9016االترج

 Wolfgang Delfs- Fritz. 1970

من ناحية اأخرى، توجد تاأثريات للطعم يف االأ�صل. مثالً، �صنف املاندرين 
زيادة تكوين  اأ�صول اخل�صخا�ص يعمل على  Santra mandarin املطعم على 
جذور ذلك االأ�صل، بينما �صنف الربتقال املالطي احللو يعمل على اإ�صعاف جذور 

نف�ص االأ�صل. 

 Local rootstocks 1.4.1 األصول احمللية

ال يزال تطعيم معظم اأ�صناف احلم�صيات يتم على اأ�صل اخل�صخا�ص، اإذ اأن 
75% تقريباً من ب�صاتني احلم�صيات، بخا�صة يف اإيطاليا، واإ�صبانيا، وفلوريدا، 
مطعمة عليه واأن نحو 90% من م�صاحة احلم�صيات يف كاليفورنيا يتم تطعيمها 
على ا�صل اخل�صخا�ص. فال غرابة ان يكون ذلك اال�صل من اهم اال�صول املحلية 
و العاملية يف اآن واحد، ملا يت�صف به من �صفات، وما له من تاأثريات اإيجابية 

على ال�صنف املطعم عليه. 

اخل�صخا�ص  ◄
م�صاتل  يف  امل�صتعمل  الوحيد  املحلي  االأ�صل  تقريباً  اخل�صخا�ص  يعترب 

احلم�صيات، واإن وجدت اأ�صول اأخرى فاإن ا�صتعمالها حمدود جداً. 

الأمرا�ص  حتملّه  احلم�صيات  اأ�صول  باقي  عن  اخل�صخا�ص  مييز  ما  اأهم  اإن 
ويتحمل  الثقيلة،  االأرا�صي  يف  اجليد  ومنوه  الغدقة،  الرتبة  وظروف  الت�صمغ، 
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ظروف اجلفاف بدرجة مقبولة وذلك ب�صبب تعمق جذوره وانت�صارها. 

واأمرا�ص   ،Foot rot ال�صاق  عفن  ملر�ص  مقاوم  اخل�صخا�ص  اأ�صل  يعترب 
فريو�صية مثل Psorosis، Cachexia، Exocortis با�صتثناء Tristeza اأو ما 
يعرف مبر�ص التدهور ال�رشيع Quick citricdus، وبخا�صة عند تواجد ح�رشة 
اأن  كما   ،Toxoptera citricdus �صرتي�صيد�ص  تك�صوبيرتا  با�صم  املعروفة  املن 

اأ�صل اخل�صخا�ص قابل لالإ�صابة مبر�ص اجلرب Scab الفطري. 

اأما ثمار االأ�صناف املطعمة عليه فهي ذات جودة عالية، وحتتوي من ناحية 
اأن  اإال  رقيقة  وق�رشتها  الذائبة،  ال�صلبة  املواد  من  عالية  ن�صبة  على  ع�رشية 

اإنتاجية االأ�صجار لي�صت عالية. 

 International rootstocks 2.4.1 األصول العاملية

اأ�صالً  يعترب  وما  وعيوبه،  مزاياه  منها  ولكل  كثرية  احلم�صيات  اأ�صول 
اآخر، وعلى �صبيل املثال ال احل�رش:  جيداً يف قطر معني، يعترب �صيئاً يف قطر 
يعترب اأ�صل الليمون اخل�صن Rough lemon يف جنوب اأفريقيا االأ�صل الوحيد 
واملف�صل، وذلك جلودة ثمار الربتقال احللو املطعمة عليه، بينما نف�ص االأ�صل يف 
كاليفورنيا ينتج ثمار ق�رشتها �صميكة ولذلك، فاإن اجلزء التايل اخلا�ص باالأ�صول 

العاملية يعك�ص وجهات نظر خمتلفة من حيث اأداء تلك االأ�صول يف العامل. 

أ .	 Mandarins املاندارين
اجلرب  ملر�ص  مقاومة  املاندارين  اأ�صل  على  املطّعمة  االأ�صناف  معظم 
وتتحمل مر�ص التدهور ال�رشيع. وي�صمل املاندارين جمموعة من االأ�صناف التي 

ت�صتخدم كاأ�صل، واأهمها: 

-  Cleopatra الكليوبرتا

االأ�صواك،  وعدمية  و�صغرية،  ال�صكل،  كروية  تكون  عليه  املطعمة  االأ�صجار 
وتعمر كثرياً، وت�صل مرحلة اأو طور االإثمار بوقت متاأخر، وتنمو جيداً يف االأرا�صي 
الطينية، وتتحمل االأرا�صي القلوية واملاحلة. كما اأن االأ�صجار تنتج ثماراً �صغرية 
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االأ�صل غري مقاوم ملر�ص  االأجنحة. هذا  متعددة  ما حتتوي بذوراً  احلجم نوعاً 
عفن ال�صاق، وقابل لالإ�صابة بالفطر Phytophthora parasitica ومقاوم للفطر 

 Phytophthora citropthora

ويعاب على اأ�صل الكليوبرتا اأن اأ�صجار الليمون املطعمة عليه تظهر زيادة 
يف النمو فوق منطقة التطعيم مبا�رشة. 

-  Rangpur الراجنرب

االأ�صجار  اأن  كما  للجفاف،  ومقاوم  واملاندارين،  الليمون  بني  هجني  اأ�صل 
املطعمة عليه ت�صل مرحلة االإثمار بوقت مبكر، تنتج حم�صوالً كبرياً عايل اجلودة، 

 .Exocortis اإال اأنه يعاب على اأ�صل الراجنرب ح�صا�صيته للمر�ص الفريو�صي

-  Volkameriana الفولكاماريانا

ذو  اأ�صل  اأنه  اإىل  االأبحاث  وت�صري  واملاندارين،  الليمون  بني  هجني  اأ�صل 
م�صتقبل واعد. 

ال�صرتاجن Citranges 	.أ
Poncirus trifoli-  أأ�صل هجني بني الربتقال احللو والربتقال ثالثي االأوراق
ata، بذور متعددة االأجنحة، ومقاوم لالإ�صابة ملر�ص عفن ال�صاق، ويتحمل مر�ص 
التدهور ال�رشيع، وقابل لالإ�صابة مبر�ص Exocortis. ومن اأهم اأ�صناف ال�صرتاجن: 

-  Troyer citranges تروير �صرتاجن

عندما  ن�صبياً  للربد  مقاومة  وت�صبح  بقوة،  تنمو  عليه  املطّعمة  االأ�صجار 
Brown rot gum-  نن�صج، وتتحمل اأمرا�ص النيماتود، والعفن البني ال�صمغي

mosis والتدهور ال�رشيع. هذا االأ�صل مالئم تقريباً جلميع اأنواع الرتبة، ويعترب 
 .Lisbon لزبون  وليمون  واملاندارين،  فروت،  واجلريب  للربتقال،  مف�صالً  اأ�صالً 
ثمار االأ�صجار املطّعمة عليه خ�صنة امللم�ص عند بداية االإثمار، لكنها عادية يف 

املوا�صم الالحقة. 
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الربتقال احللو Sweet orange 	.أ
قابليته  عليه  يعاب  اأنه  اإال  احلم�صيات،  اأ�صناف  لكل  مثالياً  اأ�صالً  يعترب 
ال�رشيع  التدهور  مر�ص  يتحمل  فهو  ذلك،  ومع  ال�صاق.  تعفن  مبر�ص  لالإ�صابة 
 .Cachexia و Psorosis ولكنه ال يتحمل االأمرا�ص الفريو�صية مثل ،Exocortis
ال�رشف  الطينية اخلفيفة ذات  االأرا�صي  االأ�صجار املطّعمة عليه جيداً يف  تنمو 
اجليد، وثمارها عالية اجلودة. و اأف�صل اأ�صناف الربتقال احللو امل�صتخدمة كاأ�صل 
هي: مدام فينو�ص Madam Vinous، كويثن Koethen، كيبريا Caipira ، بي�صي 

 .Bessi

الليمون اخل�صن Citrus jambhir 	.أ
تنتج االأ�صجار املطّعمة عليه حم�صوالً كبرياً، وثماراً متو�صطة احلجم، وذات 
�صطح خ�صن ن�صبياً، حتتوي ن�صبة منخف�صة من املواد ال�صلبة الذاتية، والعديد 
مر�ص  ويتحمل  النمو،  كثيفة  االأ�صل  هذا  جذور  االأجنحة.  متعددة  البذور  من 
التدهور ال�رشيع، وقابل لالإ�صابة مبر�ص عفن ال�صاق، وينا�صب االأرا�صي اخلفيفة. 
 .Milam وميالم Estes من ناحية اأخرى اأظهرا مقاومة للنيماتودا وهما: اأ�صت�ص

يعترب اأ�صل الليمون اخل�صن ح�صا�ص للربودة

أ الربتقال ثالثي االأوراق Trifoliate orange ج.
االأ�صول  اأكرث  فهو  ذلك  ومع  احلم�صيات،  جن�ص  اإىل  االأ�صل  هذا  ينتمي  ال 
مقاومة للربد، ولذا ي�صتخدم يف املناطق الباردة ن�صبياً، كما اأنه مقاوماٌ لعفن 
ال�صاق، ويتحمل اأمرا�ص التدهور ال�رشيع، والت�صمغ، والنيماتود، وقابل لالإ�صابة 

 .Exocortis والفريو�صي Canker مبر�ص التقرح البكتريي

االأ�صجار املطّعمة عليه �صغرية احلجم، تنتج ثماراً �صغرية عالية اجلودة. 
ال ي�صلح اأ�صل الربتقال الثالثي لالأرا�صي القلوية، والكل�صية، وقليلية الرطوبة، 

وح�صا�ص لنق�ص بع�ص العنا�رش مثل اخلار�صني واحلديد. 

 Citrus cultivars 5.1 أصناف احلمضيات 

للحم�صيات اأ�صناف عديدة ي�صعب ح�رشها، فبينما يكون �صنف ما مرغوباً 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
348 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

يف اإحدى البلدان فاإنه ال يالقي نف�ص االإقبال يف بلد اآخر. وبناء على ما ذكره 
�صام�صون  (Samson, 1980) ميكن تق�صيم اأ�صناف احلم�صيات من حيث: 

موعد الن�صج حيث تق�صم اإىل اأ�صناف مبكرة، متو�صطة التبكري ومتاأخرة. . 1
�صكل الثمار. . 2
لون الثمار. . 3
الّطعم و�صفات اأخرى. . 4

هذه الت�صنيفات ن�صبية الأنها تتاأثر يف عدة عوامل منها: 

الظروف املناخية للمنطقة التي يزرع فيها ال�صنف. فاالأ�صناف املبكرة، . 1
مثالً، يف منطقة جوها دافئ ن�صبياً ت�صبح اإما متو�صطة اأو متاأخرة، عند زراعتها 
الربتقال كاواتا  اأخرى، يعطي �صنف  ن�صبياً. من ناحية  بارد  يف منطقة جوها 
اأحمر دموي حتت ظروف كاليفورنيا، بينما ال يظهر ذلك  لبها  Kawata ثماراً 
اللون يف �صورينام. اأما بالن�صبة جلفاف اأو رطوبة اجلو، فتكون ق�رشة الربتقال 
ناعمة امللم�ص، ورقيقة، وحتتوي ن�صبة ع�صري عالية يف حالة املناخ الرطب، 

بينما ت�صبح الق�رشة خ�صنة حتت ظروف اجلو اجلاف. 
تاأثري االأ�صل امل�صتعمل والرتبة التي ينمو فيها يف جودة الثمار، يبدو اأن . 2

حمو�صة الثمرة، ون�صبة املواد ال�صكرية فيها، تتاأثر باالأ�صل امل�صتعمل والرتبة 
التي ينمو فيها. 

االإ�صابة باالأمرا�ص الفريو�صية تغري كثرياً من �صفات ال�صنف. واالأ�صناف . 3
وهيوم   ،(Hodgson, 1907)  هوديج�صون عن  ماأخوذة  ذكرها  �صياأتي  التي 

 (Hume, 1957)، وكامب  (Camp, 1951) واآخرين. 

Local cultivars 1.5.1 األصناف احمللية

أ .	 Sweet orange جمموعة الربتقال احللو
ت�صمل جمموعة الربتقال اأ�صنافاً عديدة نذكر منها: 

1 . Blood oranges الربتقال اأبو دمة اأو الدموي
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ب�صبب  املحمر  الزهري  اللون  وع�صريها  ولبها،  الثمرة،  ق�رشة  على  يظهر 
وجود �صبغة االنثو�صيانني Anthocyanin احلمراء، وهذا ال�صنف ال يظهر اللون 

الزهري املحمر يف املناطق اال�صتوائية. 

2 . Common oranges الربتقال البلدي اأو الربتقال العادي
اأبي�ص،  ولبها  اأمل�ص،  و�صطحها  كروية،  و�صبه  احلجم،  متو�صطة  ثمرته 

وع�صريها كثري، وبذورها عديدة. 

3 . Jaffa oranges الربتقال اليافاوي
ثمرته كبرية، و�صكلها بي�صاوي م�صتطيل، اأو مائل لال�صتطالة، الق�رشة لونها 
برتقايل زاهي تظهر عليها الغدد الزيتية وملم�صها حمبب اأو خ�صن، �صميكة نوعاً 
يف  والف�صو�ص  فاخر،  والع�صري  اللب  وطعم  ال�صحن،  تتحمل  يجعلها  مما  ما، 

الثمرة كبرية، والبذور قليلة اأو معدومة. 

البحر  �صواطئ  اإىل  انت�رش  ومنها  اليافاوي  الربتقال  من�صاأ  فل�صطني  تعترب 
االأبي�ص املتو�صط و الواليات املتحدة. 

4 . Whashington Navel orange الربتقال اأبو �رشة
ثمرته متو�صطة اإىل كبرية احلجم، و�صكلها كروي اإىل اأبي�ص مقلوب، وطرف 
برتقايل  لونها  والق�رشة  بذوراً،  ال حتتوي  ال�رّشة،  ي�صبه  ما  مكوناً  بارز  الثمرة 
غامق، متو�صطة الثخانة. والثمرة ع�صريية ن�صبياً، وطعمها ممتاز، وال ت�صلح يف 

ال�صناعات الغذائية. يعترب من االأ�صناف العاملية اأي�صاً

5 . Shamouti orange الربتقال ال�صموطي
الثمرة بي�صاوية وا�صحة اال�صتطالة، وت�صبه اإىل حد كبري الربتقال اليافاوي، 

)اإال اأنه يجب اأال يتم اخللط معه( ويعترب من اأ�صناف الربتقال العاملية. 

6 . Acidless orange )الربتقال ال�صكري )الفرن�صاوي
ي�صبه يف �صكله ثمرة برتقال الفلن�صيا، والق�رشة حمببة، و�صميكة، ولونها 
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برتقايل فاحت، وحجمها متو�صط، لبها غامق ت�صوبه حمرة خفيفة، ويحتوي بذوراً. 

7 . Valencia orange برتقال فالن�صيا
اأو  ال�صكل، عدمية  اإىل كروية  اإىل كبرية احلجم، م�صتطيلة  ثمرته متو�صطة 
قليلة البذور، ق�رشة الثمرة لونها برتقايل حقيقي عند الن�صج وهي متو�صطة اإىل 

�صميكة، وجلدية مل�صاء. 

ال�صناعة  يف  وت�صلح  احلمو�صة،  اإىل  مييل  جيدة،  بنكهة  غزير  ع�صريها 
بدرجة ممتازة. من االأ�صناف املتاأخرة، بل اإنه اآخر ما ين�صج من احلم�صيات، 
وميكن بقاء الثمار على االأ�صجار مدة طويلة دون تلف، كما اأن لون جلد ق�رشة 
الثمرة ميكن اأن يكت�صب اللون االأخ�رش مرة اأخرى بعد الن�صج، وهو من اأ�صناف 

العاملية.  الربتقال 

ال�صكل 8.2: 

برتقالأفالنشيا

التاجنور 	.أ و  والتاجنلوز  املاندرين  وهجن  املاندارين  جمموعة 
ت�صمل   Mandarins and mandarins hybrids, tangelos, and tangor

هذه املجموعة اأ�صنافاً حملية منها: 
1 . . Clementine الكلمنتينا

ال�صغرية،  اإىل  املتو�صطة  من  ترتاوح  االأحجام،  متعددة  الكلمنتينا  ثمار 
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واأ�صكالها ترتاوح من املفلطحة نوعاً اإىل الكروية و�صكل الكمرثى، وطرف الثمرة 
ي�صهل  الثخانة  الثمرة متو�صطة  Blossom من�صغط، وق�رشة  املي�صم  من جهة 
ع�صريي  الثمرة  برتقايل حممر، وحلم  بلون  امللم�ص  وناعم  وتق�صريها،  ف�صلها 

وطعمه حلو، وفيه بذور. 

2 . Mandarin املندلينا
الثمار متو�صطة اإىل �صغرية احلجم، واأ�صكالها مفلطحة ت�صبه اإىل حد كبري 
وبخا�صة من ناحية ات�صال الثمرة بال�صاق ثمرة الكلمنتينا. اإال اأن ثمرة املندلينا 
الف�صو�ص،  االإنف�صال عن  الق�رشة رقيقة �صهلة  ان�صغاطاً.  اأكرث  من جهة املي�صم 

ولونها برتقايل فاحت اإىل م�صفر، والبذور فيها عديدة، وطعم الثمرة حام�صي. 

جمموعة الليمون Lemon 	.أ
ليمون االأ�صاليا . 1

ومنه الليمون املعروف با�صم Eureka، والثمرة متو�صطة احلجم اإىل �صغرية، 
اإهليجية ال�صكل، ومتيل اإىل اال�صتطالة، واأحياناً بي�صية برقبة ق�صرية من جهة 
ات�صال الثمرة بالفرع وبحلمة �صغرية. بذورها اإمامعدومة اأو قليلة. تاأخذ الثمرة 
اللون االأ�صفر عند الن�صج، والق�رشة متو�صطة الثخانة. الثمرة ع�صريية وطعمها 

حام�صي. االإثمار يكون على مدار ال�صنة. 

جمموعة اجلريب فروت Grapefruit 	.أ
ومنه جريب فروت مار�ص Marshgrapefruit، ثمرته متو�صطة احلجم، . 1

اأ�صفر  ال�صكل، وبذورها قليلة، ع�صريية والق�رشة لونها  اإىل كروية يف  منب�صطة 
فاحت، واللب لونه اأ�صفر خم�رش قليالً. 

أ جمموعة ال�صادوك اأو بيوميلو Shaddoch or pummelo ج.
كروية  اأو  مفلطحة  كروية  و�صبه  ما،  كبرية حلد  اإىل  احلجم  كبرية  الثمرة 
اللب  �صميكة،  اإىل  متو�صطة  خ�صنة،  اأو  مل�صاء  اللون  �صفراء  والق�رشة  كمرثية، 
اأبي�ص م�صفر، واالأكيا�ص الع�صريية كبرية، واأغلفة الكرابل )احلجرات داخل الثمرة( 

�صميكة، وطعم الع�صري فيها حام�صي مع قليل من احلالوة. 
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 International Cultivars 2.5.1 األصناف العاملية

الكثري من االأ�صناف املذكورة �صابقاً تعترب ـمن االأ�صناف العاملية، وقد متت 
االإ�صارة اإليها و�صوف ن�صتكملها كما يلي: 

أ .	 Sweet orange جمموعة الربتقال احللو
هذه املجموعة العاملية حتتوي جمموعة من اأ�صناف الربتقال وثيقة ال�صلة 

مبجموعة االأ�صناف املحلية، و�صيتم و�صف اأحدها وذكر الباقي فقط وهي: _ 

1 . Hamlin برتقال هاملني
الثمرة متو�صطة احلجم، و�صبه كروية ال�صكل، ومييل �صكلها اإىل البي�صاوي، 
وق�رشتها ذات لون برتقايل فاحت اإىل برتقايل داكن، رقيقة ومل�صاء، ولبها برتقايل 

اللون، ون�صبة الع�صري فيه مرتفعة، والطعم فاخر والبذور قليلة اأو معدومة. 

2 . Parson Braown بار�صون براون

3 . Homosasa هومو�صا�صا

4 . Salustiana صالو�صتيانا�

5 . Doublefine دبل فاين

6 . Moro مورو

7 . Imperial de malga اإمبرييال دي ملجا
والتاجنور 	.أ والتاجنلوز  املاندرين  وهجن  املاندارين  جمموعة 

 Mandarins and mandarins hybrids, tangelos, and tangor

1 . Dancy tangerine دان�صي تاجنارين
الثمار �صغرية احلجم اإىل متو�صطة، ي�صهل تق�صريها، ولونها حممر داكن. 

2 . Satsuma mandarin صاتزوما ماندارين�
تق�صريها.  ي�صهل  خفيفة،  رقيقة  ولها  �صغرية،  اإىل  احلجم  متو�صطة  الثمار 
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الق�رشة رقيقة جلدية ناعمة امللم�ص، ي�صهل تق�صريها وعليها غدد زيتية وا�صحة، 
لبها برتقايل بطعم فاخر، قليل احلمو�صة، وعدمي البذور. 

3 .fairchld فري ت�صايلد
متو�صط  حممر  برتقايل  لونها  الق�رشة  مفلطحة  احلجم  متو�صطة  الثمار 
ومع  الربتقايل،  الثمرة  بلب  ما  نوعاً  وملت�صقة  ال�صماكة،  ومتو�صطة  ال�صماكة، 
ذللك كان ي�صهل ف�صلها لب الثمرة متما�صك وع�صريي بنكهة فاخرة، حلو املذاق، 

فيه بذور عديدة. 

4 .minneole مانوليا
الثمار كبرية احلجم نوعاً ما ومفلطحة، بذورها قليلة، الق�رشة لونها برتقايل 
الع�صريي ذات  الثمرة  ما بلب  ال�صماكة، وملت�صقة نوعاً  حممر داكن، متو�صطة 

النكهة، لها طعم حام�ص ال�صع. 

5 .wilking ولكنج
الثمار �صغرية احلجم اإىل متو�صطة، ومفلطحة قليالً، قاعدتها عند اإت�صالها 
بالفرع م�صطحة وطرفها من جهة املي�صم غائر قليالً. الق�رشة متو�صطة ال�صماكة، 
وه�صة وتلت�صق قليالً باللب، مع اأنه ي�صهل ف�صلها. الثمرة ع�صريية نكهتها غنية، 

وحتتوي بذوراً عديدة. 

6 . page باج
كروية.  بالفرع  اإت�صالها  عند  قاعدتها  ومفلطحة،  احلجم،  متو�صطة  ثماره 
ولونها  ف�صلها،  ي�صهل  االإلت�صاق،  متو�صطة  ال�صماكة، جلدية،  متو�صطة  ق�رشتها 
برتقايل حممر، يتلون لبها باللون الربتقايل الداكن ع�صريي الطعم، وفاخر، به 

حالوة وعديد البذور. 
7 . Ponkan بونكان
8 . Kara mandarin كارا ماندارين
9 . Kinnow mandarin كيناو ماندارين
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10 . Fortune فورتيون

11 .Fremont فرميونت

12 . Murcot موركت

13 . Pixie بك�صي
أ .	 Lemon جمموعة الليمون
1 . Lisbon ليمون ليزبون

ذات   ،Eureka يوريكا  ليمون  عن  متيزها  ظاهرة  قمية  حلمة  لها  الثمار 
اإىل  الن�صج  عند  ق�رشتها  لون  مييل  ن�صبياً  احلجم  كبرية  الثمار  ناعمة،  ق�رشة 

 .Eureka االإخ�رشار، واأكرث حمو�صة طعمها من �صنف

م�صينا Messina ت�صبه اإىل حد ما �صنف لزبون Lisbon مع كرثة عدد . 2
البذور يف الثمرة. 

�صي�صلي Sicily ت�صبه اإىل حد ما �صنف لزبون Lisbon اإال اأن االأ�صجار . 3
تخلو تقريباً من االأ�صواك. 

جمموعة اجلريب فروت Grapfruit 	.أ

ال�صكل 8.3: 

ثمارأالجريبأفرو	
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1 . Redblush ريدبلو�ص
�صنف  ثمار  ت�صبه  وثماره   Arizona pink بنك  اأريزونا  با�صم  ويعرف 
ال�صبغة فيه، وخا�صة يف  Thompson فيما عدا زيادة دكانة لون  ثومب�صون 

اللب وبا�صتثناء الع�صري. ق�رشة ثمرته قرمزية زرقاء اللون. 

2 .Thompson ثومب�صون
الثمار متو�صطة احلجم وكروية نوعاً ما، ولون الق�رشة اأ�صفر فاحت متو�صطة 
ال�صماكة، ولّب الثمرة ع�صلي فاحت م�رشب باللون الوردي االأحمر، والع�صري غزير، 

البذور يف الثمرة قليلة. 

3 . Ruby روبي
ثمرته ت�صبه ثمارثومب�صون Thompson ومار�ص March من ناحية ال�صكل. 

والطعم، والرتكيب الداخلي، وعدد البذور. ولكن لون الثمرة اأكرث اإحمراراً 

4 . Duncan دنكان
الثمار كبرية احلجم، و�صبه كروية ال�صكل، ق�رشتها م�صفرة ومل�صاء، ومتو�صطة 

الثخانة، واللب يف الثمرة ع�صريي، والبذور فيها عديدة. 

5 . Triumph تريومف
 Duncan ثماره متو�صطة احلجم، وت�صبه اإىل حد كبري �صنف دنكان

أ جمموعة ال�صادوك اأو بيوميلو Shaddock or pumelo ج.
1 . Siam صيام�

ثماره �صبه كروية مفلطحة، وعدمية البذور. 

2 . Kao Panne كابون
Siam ثماره مطاولة ت�صبه الكمرثى ولها رقبة بعك�ص �صنف �صيام
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6.1 احلمضيات ف فلسطني

التقليدية، حيث احتفظت  الزراعة  اأهم فروع  اأحد  احلم�صيات يف فل�صطني 
احلم�صيات الفل�صطينية ب�صمعة مميزة منذ ع�رشات ال�صنني، وقد جتلت اأهميتها 
عندئذ من خالل موؤ�رشات عديدة كان اأهمها م�صاهمتها العالية يف الدخل الزراعي، 
وح�صتها الكبرية يف ال�صادرات اإ�صافة اإىل اأتها تلبي احتياجات ال�صوق املحلي 

من اإحدى اأهم الفواكه ال�صعبية. 

االأعوام  احلم�صيات خالل  مزارع  اأو�صاع  تطورات جوهرية يف  لقد حدثت 
الثالثني املا�صية اأدت يف جملتها اىل حدوث تراجع كبري يف اأهميتها بالن�صبة 
التطورات  لهذه  النهائية  املح�صلة  وقد جتلت  كلها.  الذكر  ال�صابقة  للموؤ�رشات 
ب�صكل دراماتيكي من خالل التناق�ص احلاد يف امل�صاحات، وحجم االإنتاج، وقد 
ا�صتمرت عملية جتفيف البيارات وقطعها حتى بداية القرن احلادي والع�رشين 
اأنواع  وبخا�صة  اأي�صاً،  جديدة  باأ�صناف  جديدة  ب�صاتني  لزراعة  توجه  وهناك 

الكلمنتينا والليمون والربتقال اأبو �رشه. 

هو  للحم�صيات  بالن�صبة  كبري  تراجع  من  يحدث  ملا  املبا�رش  ال�صبب  اإن 
اأن و�صل  اإىل  التناف�صية لها، والذي بداأ منذ وقت طويل وتفاقم  تراجع املقدرة 
امل�صتوى اىل املتدين حالياً، وخا�صة االأ�صناف واالأنواع التقليدية والبيارات ذات 

االإنتاجية املتدنية كما هو احلال يف قطاع غزة. 

اإن ال�صبب الرئي�ص وراء �صعف القدرة التناف�صية هو اإرتفاع تكاليف االإنتاج 
من عمل ومياه واأ�صمدة ومواد ومبيدات مكافحة باالإ�صافة اإىل تراجع جودتها 
تتوافر  ال  حيث  للحم�صيات،  املنتجة  االأخرى  للدول  العاملية  املنتجات  اأمام 

البنية التحتية الكاملة لعمليات ما بعد احل�صاد. 

وم�صاحتها  الزراعي  االنتاج  يف  احلم�صيات  دور  االتية  اجلداول  وتبني 
وانتاجها وتكاليف انتاجها ومعدل ا�صتهالك الفرد منها مقارنة بالدولة العربية 

املنتجة للحم�صيات: 
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الجدولأ)12( 

مساهمةأالحمضيا	أفيأقيمةأاالنتاجأالزراعيأخاللأالفترةأمنأ1998-76

م�صاهمة احلم�صيات %قيمة االنتاج الزراعي )مليون دينار( 

املجموعغزةال�صفة الغربيةاملجموعغزةال�صفة الغربيةال�صنة

77  /7643165911.533.518.6

81  /80101271285.148.114.1

86  /85240492894.826.48.3

91  /904421185603.823.48.0

97  /964931706634.211.66.1

98  /97 -133 - -7.7 -

الجدولأ)13( 

التطورأفيأمساحةأالحمضيا	أ)الفأدونم(أخاللأالفترةأمنأ2001-1970

املجموعقطاع غزةال�صفة الغربيةال�صنة

71  /70227799

76  /752676102

81  /80257297

86  /85256388

91  /90226082

98  /9718.440.859.2

99  /9817.93249.9

2001  /200013.43144.4
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الجدولأ)14( 

معدلأانتاجيةأالحمضيا	أفيأفلسطينأ)الضفةأوغزة(أللعامأ2007-2006

معدل االنتاج للدومن/ كغمالنوع

2749برتقال بلن�سي

2709ليمون

2021برتقال �سموطي

1750برتقال ابو �رسة

2263كلمنتينا بلدي

2151كلمنتينا ميخال

3234جريب فروت

1475مندلينا

1997برتقال فرن�ساوي

1390بوملي

1650برتقال بلدي

2775حم�سيات اخرى

الجدولأ)15( 

مساحةأالحمضيا	أفيأفلسطينأللعامأ2006/ 2007

امل�صاحة الكليةقطاع غزةال�صفة الغربيةالنوع

30722341826490برتقال بلن�سي

7174645913633ليمون

336520355400برتقال �سموطي

45525885140كلمنتينا

27194133132برتقال ابو �رسة

50212641766كلمنتينا ميخال

3016811711جريب فروت
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امل�صاحة الكليةقطاع غزةال�صفة الغربيةالنوع

453- 453مندلينا

174120294برتقال فرن�ساوي

53- 53بوملي

50- 50برتقال بلدي

116- - حم�سيات اخرى

221443609458238املجموع

الجدولأ)16( 

معدلأاستهالكأالفردأمنأثمارأبعضأانواعأالحمضيا	أفيأفلسطينأ)كغم(أ

النوع
قطاع غزةال�صفة الغربية

مدينةقريةخميممدينةقريةخميم

23.936.836.618.318.721.5برتقال

4.46.75.99.35.64.9جريب فروت

4.04.34.17.48.98.1مندلينا

21.518.7208.99.210.2ليمون

4.03.33.86.04.95.2بوملي

فل�سطني  للفرد يف  ال�سنوي  اال�ستهالك  متو�سط معدل  اجلدول (16)  ويتبني من 
)ال�سفة الغربية وقطاع غزة( من احلم�سيات املختلفة هو: 

برتقال 26 كغم.  -

ليمون 15 كغم.  -

جريب فروت 6 كغم.  -

مالحظات حول اجلداول ال�صابقة: 

احتلت احلم�صيات اهمية كبرية يف االقت�صاد الف�صطيني لعقود متتالية . 1
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من الزمن، حيث كانت تعد اىل حد بعيد الفرع الزراعي التجاري الرئي�ص، وقد 
ملمو�ص  ب�صكل  يرتاجع  بداأ  عندها  الثمانينات  بداية  حتى  الو�صع  هذا  ا�صتمر 
وامل�صاحة  الزراعي  االنتاج  قيمة  من  احلم�صيات  ح�صة  حيث  من  ومتوا�صل 

املزروعة وحجم االنتاج وال�صادرات ومعدل االنتاجية للدومن. 
تدين م�صتوى اخلدمات الزراعية املقدمة ال�صجار احلم�صيات هو ال�صبب . 2

الرئي�ص وراء االنخفا�ص الن�صبي يف االنتاجية من حيث الكمية والنوعية. 
النخفا�ص . 3 اال�صباب  من  الفل�صطينية  البيارات  يف  اال�صجار  �صيخوخة 

االنتاجية، اذ ان العديد من البيارات يزيد عمرها عن 40 �صنة، علما بان العمر 
االقت�صادي ل�صجرة احلم�صيات يقدر بحوايل 30 �صنة وهذا يعني بانه ال مفر من 

اقتالع كثري من البيارات ب�صبب �صعوبة جتديد �صبابها 
العديد من البيارات يف ال�صفة الغربية قد زرعت ا�صال يف ارا�ص مل تكن . 4

�صاحلة للحم�صيات �صواء من حيث وعورتها ام نوع الرتبة. 
الزيتون  .2

العلمي  وا�صمه   Oleaceae الزيتية  الف�صيلة  اىل  الزيتون  ينتمي 
europaea L Olea

ال�صكل 8.4: 

	شجارأالزيتون
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النباتي  1.2 الوصف 

�صجرة الزيتون من ا�صجار الفاكهة دائمة اخل�رشة، ميكنها العي�ص الكرث من 
الف �صنة وخ�صبها مقاوم للعفن، وت�صتطيع تكوين جذع جديد من منطقة اجلذور 
يف حالة موت جمموعها اخل�رشي. جذور �صجرة الزيتون عميقة وبخا�صة عند 
زراعتها يف االر�ص العميقة واملروية اما االوراق فجلدية امللم�ص �صغرية مغطاة 
ملت�صقة  االوراق  وتبقى  للورقة.  ال�صفلي  ال�صطح  على  وبخا�صة  ف�صي،  بزغب 
باالم مدة ترتاوح بني 3 -2 �صنوات وت�صقط بعدها. اما و�صع االوراق على طول 
الطرد فيكون يف ترتيب متقابل، وتظهر عناقيد االزهار من براعم زهرية يف اباط 
االوراق على طرود عمرها �صنة واحيانا �صنتان. ازهار النورة الواحدة تكون ب�صكل 
عنقود  (Panicle)، وهي �صغرية بي�صاء، متيل اىل اال�صفرار ولكل منها كاأ�ص 
اجزاء  اي�صا الربعة  Corolla مف�ص�ص  انبوبي  اجزاء وتويج  اربعة  اىل  م�صنن 
 (Carpel) بحجرتني   (Ovary) ومبي�ص  (Anther) طلعني وجود  اىل  ا�صافة 

 (Stigma) ومي�صم عري�ص (Style) ينتهي كل مبي�ص بقلم

واود ان اذكر اي�صا ان ا�صجار الزيتون حتمل نوعني من االزهار: 

واع�صاء . 1 التذكري  اع�صاء  حتتوي  انها  اأي   Perfect كاملة  ازهار 
معا التاأنيث 

ازهار مذكرة Staminate حيث تغيب عنها اع�صاء التاأنيث. . 2
با�صم  يعرف  والذي   Simple الب�صيط  النوع  من  فهي  الزيتون  ثمار  اما 
احلل�صة Drupe حيث ت�صبه اىل حد كبري ثمرة الدراق. تتكون ثمرة الزيتون من 

ثالثة اجزاء، وهي من اخلارج اىل الداخل كما يلي: 

- Exocarp والتي تعرف با�صم اك�صوكارب Skin ق�رشة الثمرة

ميزوكارب  - با�صم  يعرف  والذي   Fleshy اللحمي  الو�صطي  اجلزء 
Mesocarp

-  Endocarp والذي يعرف ب�صام اندوكارب Hard اجلزء الداخلي ال�صلب
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او العجوة Pit. ويغلف هذا اجلزء ال�صلب من الثمرة البذور Seed وتتاألف البذرة 
من االجزاء التالية: 

وهو   Endosperm واالندو�صبريم   Seed Coat الرقيق  البذرة  غالف 
اجلزء املخزن للمواد الغذائية وفلقتني رقيقتني Two Cotyledons، وال�صويقة 
اجلنينية العليا – HypoCotyl وال�صويقة اجلنينية ال�صفلى Epicoty1 والري�صة 

 Radicle واجلذير Plumule

Flowerig and bearing habit 2.2 طبائع احلمل واالزهار 

حتمل النورات )االزهار( يف الزيتون عادة جانبيا على طرود عمرها �صنة 
مبعنى ان الربعم الطريف ي�صتمر يف النمو اخل�رشي، بينما تعطى الرباعم اجلانبية 
اما منوا خ�رشيا او منوا زهريا. من ناحية اخرى يبلغ عدد ازهار النورة الواحدة 

من 12 اىل 18 زهرة ويختلف ذلك باختالف اال�صناف. 

ويبداأ التميز الزهري Flower bud initiation يف براعم الزيتون )بدء حتول 
اذار،  �صهر  اوائل  او  �صباط  �صهر  اواخر  اىل زهري( عادة يف  الربعم من خ�رشي 
وي�صتمر ذلك حلوايل ثمانية ا�صابيع، بعدها يت�صارع منو الربعم الزهري لتكوين 
ايار  �صهر  منت�صف  ذلك  وي�صادف  الكامل،  التفتتح  مرحلة  وو�صولها  النورة، 
وتتوقف املدة بني بدء التميز الزهري وو�صول الرباعم الزهرية مرحلة التفتح 
الزيتون،  فيها  يوجد  التي  واملنطقة  النمو،  وف�صل  الزيتون  �صنف  على  الكامل 
ا�صافة اىل درجات احلرارة حيث يعمل ارتفاع درجات احلرارة بعد انتهاء التميز 
والذي  الكامل،  الزهار  اال�صجار مرحلة  لو�صول  الالزمة  املدة  اىل ق�رش  الزهري 
االزهار حتى  يوؤخر  الذي  احلرارة  درجات  انخفا�ص  بعك�ص  ايار  اوائل  ي�صادف 
بداية حزيران. والهمية التميز الزهري يف الزيتون ال بد من اعطاء معلومات عن 

تلك املرحلة املهمة. 

 Timeأofأfloralأinitiation 1.2.2 موعد التميز الزهري

يف  الزهري  التميز  موعد  لتحديد  درا�صات  بعدة  الباحثني  من  عدد  قام 
الزيتون، واجمعوا ان اول داللة على بدء هذا التميز ي�صادف الن�صف االول من 
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اذار، والذي ي�صبق موعد تفتح الرباعم الزهرية الكامل بنحو 2 اىل  2.5  �صهر 
�صهر. من ناحية اخرى ذكر بع�ص الباحثني ان بدء التميز الزهري ي�صادف احيانا 
اواخر �صهر �صباط، وان املوعد يختلف باختالف ا�صناف الزيتون، وكذلك باختالف 

منطقة الزراعة. 

وقد تبني حديثا ان احداث االزهار Floweer inductiation يبداأ مع بداية 
�صهر متوز يف اثناء ت�صلب نواة الثمرة. 

 Stagesأofأflowerأinduction 2.2.2 مراحل التميز الزهري

لقد اثبتت الدرا�صة الت�رشيحية لرباعم الزيتون ان التميز الزهري مير بعدة 
مراحل 

3.2.2 العوامل اليت تؤثر يف التميز الزهري: 

Factorsأinfluencingأfloralأinitiation

يتاأثر التميز الزهري يف الزيتون بعدد من العوامل جنملها مبا يلي: 

درجة احلرارة املنخف�صة وطول النهار درجات احلرارة املنخف�صة والتحليق 
ومنظمات النبات احليوية والرطوبة االر�صية. 

أ .	Low Temperature درجة احلرارة املنخف�صة
مقدار درجات احلرارة املنخف�صة. 1

احلرارة  لدرجات  الزيتون  ا�صجار  تعري�ص  يلزم  انه  الدرا�صات  اثبتت 
تكوين  يكتمل  ال  الدرجات،  تلك  بدون  اذ  الزهري،  التميز  بدء  قبل  املنخف�صة 
النورات الزهرية وان ازهار معظم ا�صناف الزيتون يتنا�صب مع تعر�ص اال�صجار 
لربودة ال�صتاء. وحتى يتم اثبات ذلك فان تعري�ص تلك اال�صناف ل�صتاء دافئ 
كان حتفظ بع�ص اال�صجار يف بيوت زجاجية مدفاة ادى على عدم تكوين نورات 
وبالتايل  الزهري  التميز  ذلك  املثلى الحداث  الدرجات  اما  الزيتون.  زهرية يف 
حدوث االزهار. فقد اثبتت الدرا�صات انها ترتاوح ما بني 10 اىل 13 درجة مئوية، 
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توؤدي  21 درجة مئوية،  و   18 والتي ت�صل بني  ذلك  االعلى من  الدرجات  وان 
اىل تثبيط االزهار. اما املدة التي يجب ان تتعر�ص لها اال�صجار لتلك الدرجات 

املنخف�صة فقد تبني انها ال تقل عن ع�رشة ا�صابيع. 

لدرجات  الزيتون  ا�صجار  تعري�ص  بعد  انه  وجد  اخرى  ناحية  ومن 
بدء  مع  الطازج  وزنها  يزداد  اذ  بالن�صاط  الرباعم  تبداأ  املنخف�صة.  احلرارة 
�صهر �صباط بعك�ص براعم اال�صجار التي مل تتعر�ص لربودة ال�صتاء ان اغلب 
التعر�ص لدرجات احلرارة املنخف�صة �صتاء )يف  الزيتون حتتاج اىل  ا�صناف 
1852 �صاعة برودة  1246 اىل  7 درجات مئوية( مدة ترتاوح من  املتو�صط 

الزهري.  التميز  بعدها  ليبداأ 

على  املنخف�صة  احلرارة  لدرجات  يوميا  للتعر�ص  اال�صجار  حتتاج  هل 
وترية واحدة. ام انه يجب ان يكون هناك فارق يف درجات احلرارة خالل االربع 

والع�رشين �صاعة؟ 

اثبت الباحثون ان تاأثري درجات احلرارة املنخف�صة واملتغرية على مدار ال 
24 �صاعة يف ازهار الزيتون، يتوقف ا�صا�صا على عدد ال�صاعات التي تتعر�ص 
اليها اال�صجار يف اثناء ارتفاع درجة احلرارة يف ذلك اليوم. على �صبيل املثال، 
تعري�ص اال�صجار يوميا لدرجات احلرارة املرتفعة )21-26 درجة مئوية( لفرتة 
لدرجات  يوميا  اال�صجار  تعري�ص  تاأثري  من  يعظم  يوميا(  �صاعات   4( ق�صرية 
20 �صاعة، بينما تعري�ص  12.5 درجة مئوية( مدة  )7 اىل  احلرارة املنخف�صة 
اال�صجار يوميا لدرجات احلرارة املرتفعة )21-26 درجة مئوية( مدة 12 �صاعة 
يوميا يبطل تاأثري درجات احلرارة املنخف�صة )7 اىل 12.5 درجة مئوية( مدة 

12 �صاعة. 

لقد بني الباحثون ان تعري�ص اال�صجار لدرجات احلرارة املنخف�صة يوميا 
للدرجات  اال�صجار  تعر�ص  يعمل  بينما  االزهار،  هرمون  ت�صنيع  على  يعمل 
التفاعالت  اال�صجار، وا�صتمرارية  ا�صتمرار ن�صاط  اليوم على  املرتفعة يف نف�ص 
داخل اال�صجار، والتي من �صاأنها انتاج الطاقة الالزمة لالنق�صام اخللوي. وعلى 
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ينا�صب  12.5م  يوميا  ثابتة  حرارة  لدرجات  اال�صجار  تعري�ص  فان  يبدو  ما 
العمليتني املذكورتني انفا 

حتديد الع�صو امل�صتقبل لدرجات احلرارة املنخف�صة. 2
 Localization of flowering response to low temperature

اجمعت الدرا�صات واالبحاث انه لي�ص بال�رشورة ان تتعر�ص اوراق اال�صجار 
تعري�ص  يكفي  اذ  الزيتون،  يف  االزهار  يتم  حتى  املنخف�صة  احلرارة  لدرجات 
ان  الدرا�صات  اثبتت  اخرى  ناحية  من  الدرجات.  لتلك  اال�صجار  وقلف  الرباعم 
تعري�ص االوراق لدرجات احلرارة املنخف�صة ال يكفي المتام عملية االزهار يف 

الزيتون. 

طول النهار وعالقته بدرجات احلرارة املنخف�صة 	.أ
 Photoperiod in relation low temperature 
 من املعروف ان ازهار الزيتون ال يتاأثر بطول النهار كما هو احلال يف الفراولة 
ف�صل  اثناء  املنخف�صة يف  احلرارة  لدرجات  اال�صجار  تعري�ص  بان  علما  مثال، 
ال�صتاء �رشوري المتام تلك العملية. من ناحية اخرى ا�صارت االبحاث ان طول 
الفرتة ال�صوئية يف اثناء وبعد االنتهاء من ف�صل ال�صتاء البارد ال يوؤثر يف ن�صبة 
الرباعم التي تكون ازهار، كما ان بقاء اال�صجار يف اثناء ف�صل ال�صتاء يف وجود 
جو دافئ ثبط عملية االزهار، وان تعري�ص اال�صجار يف اثناء تلك الفرتة لنهار 

طويل او ق�صري مل يغري من االمر �صيئا اذ بقيت اال�صجار دون ازهار. 

التحليق Girdling 	.أ
يق�صد بالتحليق عملية ازالة حلقة كاملة من القلف بعر�ص 2 -1 ملم حول 
اأي فرع من افرع ال�صجرة. تعمل هذه العملية على تراكم املواد مثل الكربوهيدرات، 
والفيتامينات والهرمونات ومواد اخرى فوق منطقة التحليق والتي بدورها تعمل 
على حت�صني االزهار واالثمار. ان اجراء هذه العملية على بع�ص افرع الزيتون 

ي�صاعد يف حت�صني االزهار واالثمار. 
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منظمات النباتات احليوية Plant Bioregulator	.أ
تلعب الهرمونات النباتية ومنظمات النباتات احليوية )من�صطات ومثبطات( 
دورا يف التميز الزهري يف الزيتون. ويف هذا املجال، ذكر العديد من الباحثني ان 
م�صتخل�ص براعم واوراق اال�صجار التي مت تعري�صها لدرجات احلرارة املنخف�صة 
Rooting of cut- العقل لتجذير  مثبطة  مواد  ال�صتاء يحتوي  ف�صل  اثناء     

tings، ومواد اخرى من�صطة لها بعك�ص م�صتخل�ص براعم واوراق اال�صجار التي مل 

تتعر�ص لدرجات احلرارة املنخف�صة، حيث احتوت فقط على مثبطات التجذير. 
ال�صالي�صيك  الك�صف عن هذه املواد املثبطة للتجذير بانها حام�ص  اثبت  ولقد 

 .Cinnamic acid و�صورة عن حام�ص ال�صناميك Salicylik acid

بني  توازن  احداث  على  يعمل  ال�صتاء  لربودة  الزيتون  ا�صجار  تعري�ص  ان 
اذ   Abscisic االب�صاي�صيك  حام�ص  وهرمون   Gibberellin اجلربيلني  هرمون 
لوحظت زيادة يف م�صتوى هذين الهرمونني بعد تعر�ص اال�صجار لربودة ف�صل 
اال�صجار مبنظمات  ان ر�ص  الباحثني  العديد من  ال�صتاء. من ناحية اخرى ذكر 
النباتات احليوية مثل: حام�ص اجلربيليك Gibbrellic acid، او حام�ص اخلليك 
االندويل acid Indolebutyric، او مزيج من حام�ص اجلربيليك وال�صايتوكينني 
 ،Alar او ر�صها مبثبطات النمو مثل حام�ص االب�صاي�صيك، او االالر ،Cytokinin

قد ف�صل يف التعوي�ص عن حاجة اال�صجار لدرجات احلرارة املنخف�صة يف ف�صل 
ال�صتاء، مثلما ف�صل يف احداث االزهار وزيادة ن�صبة الرباعم الزهرية حتى يف تلك 

اال�صجار التي تعر�صت للدرجات املنخف�صة يف اثناء ف�صل ال�صتاء 

أ رطوبة الرتبة Soil moisture ج.
يلعب �صقوط االمطار خالل ف�صل ال�صتاء دورا مهما يف اثمار الزيتون، ذلك 
الن تعري�ص اال�صجار يف اثناء فرتة التميز الزهري، او االزهار الكامل، او حتى 
يف بداية مرحلة عقد الثمار لنق�ص املاء اىل احلد احلرج يعمل على خف�ص النمو 

الزهري، و�صمور مباي�ص االزهار ونف�ص يف ن�صبة عقد الثمار. 
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التأبري )التلقيح( واالخصاب ومنو الثمار  3.2

Pollonation, fertilization and fruit growth

التاأبري  يعترب خلطي  كما   ،Self pollinated التاأبري  ذاتي  الزيتون  يعترب 
Cross- pollinated اي�صا. واأجمعت الدرا�صات ان عقد الثمار يف الزيتون يزداد 
يف حالة التاأبري اخللطي اجماال. مبعنى ان يتواجد �صنفان من ا�صناف الزيتون 
على  الب�صتان  اال�صناف يف  ترتيب  يتم  احلالة  هذه  الواحد، ويف  الب�صتان  يف 

النحو التايل: 

اربعة ا�صطر من �صنف )اأ( يعقبها اربعة ا�صطر من �صنف )ب( . 1
�صطر او �صطرين من �صنف )اأ( يعقبها اربعة ا�صطر من �صنف )ب( . 2
ملقح من �صنف )اأ( لكل ثمانية ا�صجار من �صنف )ب( كما هو احلال يف . 3

ال�صكل التايل: 
x   x   x     

  x   0   x 0 موؤبر )اأ(    

 x   x   x X �صنف )ب(    

وين�صح باال تبعد امللقحات اكرث من 30 مرتا عن اال�صجار االخرى وال يعترب 
تواجد النحل �رشوريا لعقد الثمار. 

وميكن  عالية  حيوية  الزيتون  اللقاح يف  حبوب  تظهر  اخرى،  ناحية  من 
احل�صول على ن�صبة انبات يرتاوح بني 20-70%. وميكن تخزين حبوب اللقاح 
ان  دون  �صنوات  ثالث  من  الكرث  ت�صل  طويلة  مدة  االغالق  حمكمة  اوعية  يف 
تنخف�ص  التخزين  من  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  وبعد  حيويتها،  من  كثريا  تفقد 
ن�صبة االنبات لت�صبح ما بني 20-47%. واجمع الباحثون ان درجات احلرارة 
املنخف�صة، يف اثناء عملية التلقيح تعيق انبات حبوب اللقاح عقب �صقوطها 
الذاتي،  التلقيح  عند حدوث  بو�صوح  هذه  االنبات  اعاقة  وتظهر  املي�صم،  على 
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بعك�ص التلقيح اخللطي، والذي يظهر �رشعة اكرب يف االنبات. من ناحية اخرى 
ت�صري الدرا�صات اىل ان ارتفاع درجة احلرارة يف اثناء عملية التلقيح يقلل من 

ن�صبة عقد الثمار. 

ان تاأثري حبة اللقاح على منو الثمرة يف الزيتون وعلى حجمها النهائي 
واملعروف با�صم زينيا (xenia) غري موجودة يف هذا املجال، مبعنى ان التلقيح 

اخللطي لن يعمل على زيادة حجم ثمرة الزيتون. 

Incompatibility 1.3.2 عدم التوافق يف الزيتون

واملانزانيلو   Sevillano ال�صيفيالنو  مثل  الزيتون  ا�صناف  بع�ص  تظهر 
Manzanillo انخفا�صا يف ن�صبة عقد الثمار، والذي يعزى اىل عدم مقدرة حبوب 
اللقاح على اخ�صاب بوي�صاتها، �صواء يف اثناء انبات حبة اللقاح ام يف اثناء 
اخرتاق االنبوبة اللقاحية للكي�ص اجلنيني، او حتى بعد امتام عملية االخ�صاب 

حيث متوت االجنة مبا�رشة بعد تكوينها. 

وللحد من هذه الظاهرة، ورفع ن�صبة العقد يف كال ال�صنفني املذكورين، ال 
بد من اجراء الرتتيبات يف الب�صتان المتام عملية التلقيح اخللطي، وذلك بزراعة 
�صنف اخر مع �صنف املانزانيلو او �صنف ال�صيفيلالنو. وحل�صن احلظ فان معظم 
ا�صناف الزيتون املحلية كالنبايل والر�صيعي وغريها ذاتية التلقيح، وال تظهر 
حالة عدم التوافق الذاتي، مبعنى انها خ�صبة ذاتيا Self- fertile والبع�ص االخر 

 Partially self- sterile منها عقيم جزئيا

Fruit set and fruit growth 2.3.2 عقد الثمار ومنوها

الثمار  عقد  عملية  تكون  االخ�صاب،  وحدوث  التلقيح  عملية  امتام  بعد 
وتكوين البذور قد بداأت وميكن ايجاز منو الثمار على النحو التايل: 

العقد . 1 وبعد  عمرها  من  االوىل  املرحلة  يف  �رشيعا  الثمرة  منو  يكون 
مبا�رشة، والذي ي�صادف بداية �صهر حزيران عادة وي�صتمر خالل �صهر متوز. 

يف املرحلة الثانية والتي ت�صادف �صهري اب وايلول يبطئ معدل منو . 2
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الثمرة وي�صاحبه ت�صلب عجوة الزيتون، ومنو البذرة بداخلها. 
ومع بداية هذه املرحلة، اأي يف �صهر اب يبداأ الزيت يف الرتاكم يف الثمرة 

وي�صتمر حتى �صهري ت�رشين ثاين وكانون اول. 

اول . 3 ت�رشين  )�صهري  اخلريف  ف�صل  ت�صادف  والتي  الثالثة  املرحلة  يف 
وت�رشين ثاين( ، يت�صارع معدل منو الثمرة مرة اخرى ليزداد زيادة ملحوظة يف 
الثمرة من االخ�رش  التغريات يف لون  الثمرة مع  احلجم. وتتزامن زيادة حجم 
�صالبة  يف  لني  ذلك  وي�صاحب  فاال�صود  فاالحمر،  امل�صفر  االخ�رش  اىل  الداكن 

الثمرة. 
تعزى الزيادة يف حجم الثمار يف ف�صل اخلريف اىل زيادة حمتوى الثمرة 
من الرطوبة ولهذا يالحظ ان معظم ا�صحاب ب�صاتني الزيتون يف�صلون ت�صاقط 
االمطار يف �صهري ت�رشين اول وت�رشين ثاين. واذا �صادف انحبا�ص االمطار يف 
هذين ال�صهرين، و�صاحب ذلك ارتفاع يف درجة حرارة اجلو، فهذا يوؤدي اىل زيادة 

معدل نتح االوراق Thranspiration، وتبقى الثمرة �صغرية احلجم وتنكم�ص. 

أ تاأثري بع�ص العوامل على عقد الثمار	.
 Factorsأthatأinfluenceأfruitأset

احدى  يف  جيد  حم�صول  اعطاء  يف   – احيانا   – الزيتون  ا�صجار  تف�صل 
الفائقة يف  والعناية  افرعا خ�رشية،  اال�صجار  تكوين  الرغم من  ال�صنوات على 
خدمة اال�صجار. من ناحية اخرى يالحظ ان ا�صجار الزيتون يف بع�ص الب�صاتني 

قد متتنع عن االثمار او تعطي ثمارا بكميات قليلة. 

واذا نظرنا ال�صباب تدين ن�صبة العقد او عدمه يف ا�صجار الزيتون لوجدنا 
ا�صبابا كثرية بع�صها ميكن التحكم به، والبع�ص االخر ال ميكن ذلك.  ان هناك 
والعوامل  الب�صتان،  خدمة  وعمليات  الزيتون،  يف  احلمل  تبادل  ظاهرة  فمثال 
من  كميات  ي�صتنفذ  والذي  اخل�رشي،  النمو  مع  الزهري  النمو  وتزامن  اجلوية، 
املواد الكربوهيدراتية، ونق�ص ن�صبة االزهار الكاملة جن�صيا وزيادة ن�صبة االزهار 
املذكرة والتي تعزى اىل: نق�ص يف رطوبة الرتبة يف اثناء التميز الزهري، او نق�ص 
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يف بع�ص العنا�رش والكربوهيدرات، او خلل يف م�صتوى الهرمونات النباتية وغري 
ذلك، وتوؤثر هذه العوامل منفردة او متداخلة على عقد الثمار الأ�صجار الزيتون. 

واجلزء التايل يناق�ص هذه العوامل: 

1 .Temperature درجة احلرارة
تعمل درجات احلرارة املنخف�صة يف اثناء ف�صل ال�صتاء على حت�صني ازهار 
ا�صجار الزيتون، حيث تزداد ن�صبة الرباعم الزهرية اجلانبية والتي تكون نورات. 
واأود ان ابني ا�صناف الزيتون تتفاوت يف احتياجاتها لربودة ال�صتاء، فبينما جند 
ازابا ، (Azaba) وروبرا  (Rubra)حتتاج اىل 600 �صاعة  بع�ص ا�صناف مثل 
 (Ascolano) ا�صكوالنو  االخر مثال  البع�ص  7 درجات مئوية. جند  برودة دون 
و�صيفالنو  (Sevillano)يحتاج ما بني 1700 اىل 2000 �صاعة دون درجة 7 
درجات مئوية. ول�صوء احلظ فان معظم ا�صناف الزيتون يف بالدنا غري معروفة، 
�صواء من حيث عدد ال�صاعات ام مقدار الدرجة املنخف�صة. ومن ناحية اخرى توؤثر 
الرياح ال�صاخنة واجلافة يف اثناء فرتة ازهار الزيتون �صلبا يف ن�صبة العقد اذ 

تعمل تلك الظروف اجلوية على ت�صاقط ن�صبة من الثمار العاقدة حديثاً. 

2 . Soil moisture رطوبة الرتبة
يلعب ري ب�صاتني الزيتون دورا مهما يف زيادة حم�صول اال�صجار الن الري 

يعمل على: 

تكوين منو خ�رشي جيد يعرف با�صم اخل�صب اجلديد املثمر النه يحمل  -
ثمارا يف العام التايل لتكوينه. 

يرفع من ن�صبة عقد الثمار -

يزيد من حجم الثمار -

وهناك فرتة حرجة ومهمة خالل ف�صل النمو، خا�صة يف ف�صل الربيع، حيث 
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�صمور  اىل  توؤدي  فهي  الزهرة،  جن�ص  يف  االر�صية  الرطوبة  قلة  خاللها  توؤثر 
مباي�ص االزهار اخلنثى Ovaries Of Perfect Flowers لتزداد نتيحها االزهار 

مذكرة Staminate وتقل معها ن�صبة النورات الزهرية املتكونة. 

وبناء على ما تقدم ين�صح ا�صحاب ب�صاتني الزيتون يف حالة عدم هطول 
لقد  االزهار.  قبل  ريتني  او  رية  اال�صجار  بري  ال�صتاء  ف�صل  كافية خالل  امطار 
اثبتت االبحاث والدرا�صات اهمية توفر الرطوبة االر�صية يف اثناء فرتة التميز 
ازهار  اثناء فرتة  االمطار يف  ت�صاقط  تاأثري  اما من حيث  الثمار.  الزهري وعقد 
الزيتون وتفتح االزهار يف عقد الثمار، فقد دلت االبحاث والتجارب ان االمطار 

يف هذه الفرتة ال توؤثر يف ن�صبة العقد. 

3 . Mineral nutrients العنا�رش املعدنية
للعنا�رش املعدنية دور يف منو ا�صجار الزيتون وبقائها يف حالة �صحية 
الغذائية بازهار واثمار  العنا�رش  االن هو عالقة بع�ص  ان ما يهمنا  اال  جيدة. 
الزيتون، مثل عن�رش النيرتوجني والبورون والبوتا�صيوم واجلزء التايل يناق�ص 

دور هذه العنا�رش. 

أ .	Nitrogen النيرتوجني
ي�صمح  بوقت  ا�صافته  عند  الزيتون  ال�صجار  النيرتوجني  اهمية  تظهر 
باال�صتفادة منه وقت التزهري. ولقد اثبتت التجارب، ان ا�صافة النيرتوجني يف 
�صهر كانون االول او كانون الثاين يوؤدي اىل زيادة عقد الثمار خا�صة يف االرا�صي 

ال�صطحية، كما انها تعمل على تكوين خ�صب مثمر. 

البورون Boron 	.أ
انعدامها  او  االزهار  الزيتون على �صعف  ا�صجار  البورون يف  نق�ص  يعمل 
م�صتوى  ي�صل  عندما  وبخا�صة  واب  �صهري متوز  ال�صغرية يف  الثمار  وت�صاقط 

البورون يف االوراق من 7 اىل 15 جزء باملليون. 

البوتا�صيوم Potassium 	.أ
اخل�رشي  النمو  �صعف  الزيتون  ا�صجار  البوتا�صيوم يف  نق�ص  اعرا�ص  من 
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والزهري، ونق�صان حجم الثمار، مما ينعك�ص �صلبا على كمية املح�صول. 
4 . Carbohydrate الكربوهيدرات

تعمل زيادة حمتوى اال�صجار من الكربوهيدرا ت على زيادة تكوين االزهار 
كاملة اجلن�ص وزيادة عقد الثمار وبالتايل زيادة املح�صول. 

وميكن رفع حمتوى ا�صجار الزيتون من املواد الكروبوهيدراتية عن طريق: 
وري  واحل�رشية،  املر�صية  اال�صابة  من  خالية  اال�صجار  اوراق  على  املحافظة 
اال�صجار وت�صميدها بالنيرتوجني وتو�صيع م�صافات الزراعة بني اال�صجار واجراء 
التقليم اخلفيف، وميكن رفع م�صتوى الكربوهيدرات يف ا�صجار الزيتون عن طريق 

اجزاء عملية التحليق. 
5 . Alternate bearing تبادل احلمل

من  غريه  او  الزيتون  يف  احلمل  تبادل  لظاهرة  الفزيولوجي  اال�صا�ص  ان 
ا�صجار الفاكهة هو ان االزهار والثمار الغزيرة يف احدى ال�صنوات �صتنفذ ال�صجرة، 
ويجهدها كليا، ويعمل على نق�ص حمتواها من املواد الكربوهيدراتية، واملواد 
الع�صوية النيرتوجينية، وبع�ص املواد ال�رشورية االخرى بحيث يتدنى خمزون 
ال�صجرة من هذه املواد اىل م�صتوى ال يكفي النتاج حم�صول يف ال�صنة التالية. 
وللحد من تاأثري ظاهرة تبادل احلمل، فانه يجب العمل على تخفيف الثمار يف 
�صنة احلمل الغزير، حيث ميكن حتقيق ذلك باجراء عملية خف الثمار واالهتمام 

بعمليات احلزمة من ري وت�صميد وغريها 
6 .Fruit thinning خف الثمار

يعمل خف الثمار يف �صنة احلمل الغزير على تنظيم حمل اال�صجار، والتحكم 
– حلد ما – بظاهرة تبادل احلمل يف الزيتون، ويعمل خف الثمار- اي�صا- على: 

زيادة حجم الثمرة -
الثمار  - ا�صابة  تفادي  من  ذلك  ي�صاحب  وما  الثمار  ن�صج  يف  التبكري 

بال�صقيع املبكر، و�صمور الثمار وقت احل�صاد. 
زيادة حمتوى الثمار من الزيت  -
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زيادة ن�صبة حلم الثمرة اىل عجوتها  -
تقليل تكاليف احل�صاد  -
تقليل تعر�ص افرع اال�صجار للك�رش.  -
انتاج خ�صب مثمر يكفي العطاء حم�صول جيد يف ال�صنة التالية لتكوينه  -
زيادة معدل اناجية ال�صجرة يف ال�صنوات القادمة.  -

ميكن اجراء عملية خف ثمار �صنف مانزانيللو  (Manzanillo) يف الن�صف 
كيماويا  العقد  حديثة  الثمار  بع�ص  ازالة  يتم  حيث  حزيران،  �صهر  من  االول 
با�صتخدام حام�ص النفثالني اخللي Naphthal eneacetic acid، حيث تر�ص 
 Surfactant نا�رشة  مادة  اليه  م�صافا  باملليون  جزءا   150 مبعدل  اال�صجار 
مبعدل 0.1% بعد نحو 5-20 يوما من التفتح الكامل لالزهار او عندما ي�صبح 
قطر الثمرة يف مقطعها العر�صي من 3 اىل 5 ملليمرتات تقريبا، ويالحظ هنا 
عدم التبكري او التاأخري يف اجراء هذه العملية، اذ يف احلالة االوىل يقل حم�صول 
ال�صجرة كثريا، ويف احلالة الثانية ال يحدث اخلف التاأثري املطلوب. كما ميكن 
اجراء اخلف يدويا عن طريق ابقاء من 3 اىل 5 ثمار على الطرد الثمري الواحد 

7 . Delayed harvest تاأخري قطف الثمار
على الرغم من املالحظات الواردة عن ا�صجار الزيتون ذات احلمل الغزير، 
ال�صنة  قليال يف  يكون  واثمارها  ازهارها  بان  ثمارها،  تاأخري جمع  يتم  والتي 

التالية، اال ان الدرا�صات قد اثبتت ان ال�صبب يعود اىل ظاهرة تبادل احلمل 
8 . Pollination التاأبري

يرجى الرجوع اىل البندين 3.2 و 1.3.2 يف هذه الوحدة. 

Parthenocarpy in olive 3.3.2 عقد الثمار بكريا

من اهم م�صكالت انتاج الزيتون تكوين ثمار �صغرية احلجم جدا، وب�صكل غري 
طبيعي تعرف با�صم العنيبات Shotberries. هذه الثمار تبقى مت�صلة بالطرود 
املثمرة خالل ف�صل النمو وحتى يحني موعد جمع املح�صول على الرغم من انها 

ال حتتوي بذورا وتاأخذ لون الثمار النا�صجة. 
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ان ظهور مثل تلك الثمار يعزى اما اىل عامل او عوامل متغرية تعمل يف 
اثناء عملية التلقيح او بعدها او حتى عقد الثمار ومنوها. ومبا ان هذه الثمار 
حتتوي بقايا بذور، فان ذلك يعني ان �صبب تكوينها يعزى اما اىل خلل خا�ص 
او خلل عام يف اثناء عملية التلقيح وعقد الثمار ومنوها، او يعزى اىل تكوين 

الثمار بكريا. 
لقد اظهرت االبحاث ان منو االنبوبة اللقاحية ميكن ان يتوقف يف اأي مرحلة 
من مراحل منوها بدءا من �صطح املي�صم وحتى اخرتاقها الكي�ص اجلنيني وحدوث 

عملية االخ�صاب. 

 Fruit setting using 4.3.2 عقد الثمار باستخدام منظمات النباتات احليوية
plant bioregulations

حجمها،  وزيادة  الزيتون،  ثمار  عقد  ن�صبة  لرفع  عديدة  حماوالت  جرت 
وبخا�صة ما يعرف منها بالعنيبات، وذلك عن طريق ا�صتخدام منظمات النباتات 

احليوية على النحو التايل: 
1 .(Dikeg-  ��ص االأ�صجار باأحد املنظمات على النحو التايل: داي كجلوك

 (Promalin) برومالني ،(Ethephon) ، (ABA) ، (P- CPPA)  اإثيفون ،luac) 
 .، (GA3) ، (BA) ، (NAA) 

2 . (GA3) + (NAA) ، (BA) + مثل:  مادتني  من  االأ�صجار مبزيج  ر�ص 
 .(NAA) 

ر�ص االأ�صجار مبادتني على اأن يكون هنالك فرتة زمنية قدرها 24 �صاعة، . 3
مثالً، بني الر�صة االأوىل والر�صة التي تليها مثل: 

 .(ABA)  ثم(GA3)  الر�ص مبادة
 .( (ABA ثم(NAA)  الر�ص مبادة

 .(ABA)  ثم(BA)  الر�ص مبادة
4 . (TIBA) ر�ص االأ�صجار مرة يف مرحلة ما قبل االإزهار باإحدى املواد، مثل

 .(Promalin( اأو برومالني
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مرحلة . 5 يف  اأخرى  ومرة  االإزهار  قبل  ما  مرحلة  يف  مرة  االأ�صجار  ر�ص 
االإزهار الكامل، مثل: الر�ص مبادة برومالني 6. 

اإثيفون . 6 الر�ص مبادة  الكامل، مثل  االإزهار  االأ�صجار مرة يف مرحلة  ر�ص 
 .(Ethephon) 

تركيز املواد امل�صتخدمة يف الر�ص واملذكورة يف البنود من 1-6 يرتاوح . 7
ما بني 150 جزءاً باملليون اإىل 5000 جزء باملليون. 

 (Promalin) برومالني  املواد مثل  لبع�ص  اأنه ميكن  النتائج،  اأظهرت  لقد 
ويرتكز 400 جزء باملليون يوؤدي اىل زيادة كل من عقد الثمار، وحجم العنبيات، 

بينما البع�ص االآخر مل يكن له اأي تاأثري. 

 Oliveharvesting الزيتون  4.2 قطف 

متثل تكلفة قطف ثمار الزيتون نحو 50 اإىل 70% من تكلفة عمالة االإنتاج 
الكلي، ونحو 30 اإىل 40% من القيمة الكلية من تكلفة االنتاج الكلي. 

ويف جمال قطف الزيتون ميكن ا�صتعرا�ص النقاط التالية: 

كلما كان حجم االأ�صجار كبرياً واملح�صول قليالًً زادت تكلفة قطف الثمار. . 1
تبداأ الثمار يفقد جزء من حمتواها املائي حاالً بعد قطفها. . 2
يف االأيام الدافئة وامل�صم�صة تو�صع الثمار بعد قطفها يف اأماكن مظللة. . 3
التداول اخلاطئ للثمار يقلل من نوعيتها. . 4

 Harvesting dates 1.4.2 مواعيد القطف

تقطف ثمار الزيتون عادة ابتداء من منت�صف �صهر اأيلول وحتى منت�صف �صهر 
ت�رشين الثاين واأوائل كانون االأول. ويتوقف ذلك على عدد العوامل مثل ال�صنف، 
ويتم حتديد   . زيت(  )مائدة،  الثمار  ا�صتعمال  من  والغر�ص  املحلية،  والظروف 
الوقت االأمثل لقطف ثمار الزيتون تبعاً لتغيري لون وتركيب الثمار. وميكن تاأخري 
غزارة حم�صول  النهائي. ويف حالة  الثمار حلجمها  و�صول  الثمار حلني  قطف 
االأ�صجار ميكن قطف الثمار النا�صجة اأوالً واإبقاء الثمار االأخرى حلني و�صولها اىل 
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مرحلة الن�صج، وهذا يعني: اأن ال�صجرة ميكن اأن تقطف اأكرث من مرة يف املو�صم 
الواحد. 

 Maturity indices 2.4.2 عالمات النضج

يزداد حجم ثمرة الزيتون ببطء من وقت عقد الثمرة وحتى ت�صلب نواتها، 
وي�صاحب ذلك زيادة وا�صحة يف الوزن اجلاف، والذي ي�صتمر حتى بداية ف�صل 
اخلريف. بعد ذلك يبداأ لون الثمرة االأخ�رش الداكن بالتحول اإىل االأخ�رش امل�صفر، 
يعقبه ظهور بقع بنف�صجية اللون حول قمة الثمرة Blossom end. وهنا تكون 
الثمرة قد و�صلت مرحلة الن�صج Mature stage حيث ميكن قطف ثمار الزيتون 
بغر�ص الر�صع pickling اأو ما يعرف بزيتون املائدة Table olive. ميكن احلكم 
الثمرة  تخرج  حيث  واالإبهام  ال�صبابة  بني  عليها  بال�صغط  الثمار  ن�صج  على 
اأبي�ص. من ناحية اأخرى، يعتمد الوقت الالزم حتى ت�صل الثمار مرحلة  ع�صرياً 
يعمل  النمو  اأثناء  يف  احلرارة  درجة  فاإرتفاع  املناخية  العوامل  على  الن�صج 
الن�صج،  )اأ�صناف مبكرة  الن�صج، وحجم املح�صول، وال�صنف  على تبكري موعد 

ومتو�صطة الن�صج، واأ�صناف متاأخرة الن�صج( . 

ت�صتمر الثمرة يف الن�صج وميتد اللون البنف�صجي حول فمة الثمرة ليغطي 
يف   White Mesocarp االأبي�ص  الثمرة  حلم  معها  ليبداأ   Exocarp ق�رشته 
املنطقة اأ�صفل ق�رشتها مبا�رشة، بالتلون باللون البنف�صجي ليمتد حتى نواتها. 
ويف هذه االأثناء، تاأخذ ق�رشة الثمرة اللون البنف�صجي الداكن، وهنا تكون الثمرة 
قد و�صلت مرحلة الن�صج Ripe اال�صتهالكي وتعرف بالعامية باأنها “م�صتوية” 

 . Olive Oil وتقطف الثمار يف هذه املرحلة بغر�ص ا�صتخال�ص زيت الزيتون

هناك العديد من النقاط الواجب معرفتها عن الزيتون يف مرحلة الن�صج 
متهيداً لقطف الثمار، اأجملها بالتالية: 

الثمار . 1 لون  فيها  يزداد  التي  الفرتة  خالل  لها  حجم  اأكرب  الثمار  ت�صل 
تركيزاً، وي�صبح بنف�صجياً داكناً، اإذ ي�صاحب هذه املرحلة نق�صان رطوبة الثمرة 

وبالتايل نق�صان وزنها. 
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يزداد حمتوى الثمرة من الزيت بالوزن كلنا ازدادت ن�صجاً، وتثبت تلك . 2
الزيادة عندما يختفي لون الثمرة االأخ�رش، واأن اأي زيادة يف ن�صبة الزيت مرجعها 

فقدان الثمرة لرطوبتها. 
تبقى جودة الزيت عالية طاملا بقيت الثمار على االأ�صجار بعد و�صولها . 3

مرحلة الن�صج لفرتة حمددة، وبعدها فاإن اأي تاأخري يف القطف يوؤثر �صلباً يف 
 Organoleptic صفات الزيت الع�صوية الدهنية�

يتم احل�صول على اأف�صل طعم لزيت الزيتون عندما تقطف الثمار مبا�رشة . 4
عقب و�صولها بداية مرحلة الن�صج املتقدم Ripe، اأي عند بداية مرحلة الثمرة 

“امل�صتوية“ بالعامية. 
اإن تاأخري قطف الثمار يقلل من حم�صول االأ�صجار يف املو�صم التايل، نظراً . 5

لنق�صان ن�صبة االأزهار يف ذلك املو�صم، كما لوحظ اأن قطف ثمار الزيتون وهي 
خ�رشاء نا�صجة Mature green ، يعمل على زيادة حم�صول ال�صنة التالية. 

مرحلة . 6 و�صولها  وقبل  ال�صجرة  عن  ف�صلها  حني  الثمرة  مقاومة  تقّدر 
الن�صج نحو 800 اإىل 1000 غرام، ويتناق�ص ذلك الرقم كثرياً عقب و�صول الثمرة 
كبرياً يف عملية  دوراً  لل�صقوط  الثمرة  مقاومة  نف�صان  ويلعب  الن�صج،  مرحلة 

قطف الثمار ميكانيكياً با�صتعمال الهزازات. 
تعرف . 7 اإىل حالة  يوؤدي  �صاعة   14 من  الأكرث  القطف  بعد  الزيتون  حفظ 

اأثناء  الثمار يف  Fruit sweating مما يعمل على تدهور �صفات  الثمار  بعرق 
الت�صنيع ورداءة �صفات الزيت. 

Methods of harvesting 3.4.2 طرائق القطف

اأتها قد تختلف  االأقطار املختلفة، حتى  الزيتون يف  تختلف طرائق قطف 
من منطقة اإىل اأخرى يف القطر نف�صه. ويعزى هذا االإختالف اإىل كثافة ال�صكان 
يف املنطقة، واحلالة االقت�صادية واالجتماعية، و�صفات اأ�صناف الزيتون، وحجم 
االأ�صجار، ونوعية الزيت املنتج يف ذلك القطر. واإليك �رشحاً الأهم طرائق قطف 

الزيتون. 
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أ .	 Hand harvesting القطف اليدوي
جمع الثمار بعد �صقوطها على �صطح االأر�ص: . 1

يف هذه الطريقة ترتك الثمار لت�صقط على االأر�ص تباعاً لن�صجها، ومن ثم 
اأ�صواأ طرق  اأو عدة مرات. وتعترب هذه الطريقة من  يجمعها العمال مرة واحدة 
جمع ثمار الزيتون نظراً لفقدان زيت الثمار الكثري من �صفاته الع�صوية والدهنية، 
مدة طويلة  الثمار  لرتك  نتيجة  وذلك  الزيت  وبالتايل  الثمار،  وزيادة حمو�صة 
على �صطح االأر�ص، كما اأن م�صاهمة العمالة يف هذه الطريقة تعترب متدنية نظراً 

الأنها تعمل على جمع الثمار فقط. 

قطف الثمار باليد . 2
اأو ي�صعد �صلماً ويبداأ بقطف الثمار باليد وو�صعها يف  حيث يقف العامل 
 (Milking) صلة مربوطة حول عنقه اأو كتفه، وتعرف هذه الطريقة با�صم ملكنج�
، حيث تتبع يف زيتون املائدة ولي�ص يف ا�صتخال�ص الزيت. ومن ناحية اأخرى، 
قد يلجاأ العمال اإىل اإ�صقاط الثمار على �صبك بال�صتيكية تو�صع اأ�صفل االأ�صجار اأو 

 .(Canvase)  قما�ص من نوع خا�ص“ ي�صمى كانفا�ص“

�رشب االأ�صجار: . 3
يلجاأ كثري من اأ�صحاب ب�صاتني الزيتون اإىل �رشب اأ�صجار الزيتون بع�صى 
خ�صبية، حيث ت�صقط الثمار على قما�ص كانفا�ص  (Canvas)اأ�صفل االأ�صجار ومن 

ثم جتمع الثمار يدوياً. 

نتيجة  الزيتون  يف  احلمل  تبادل  ظاهرة  حدوث  من  الطريقة  هذه  تزيد 
الناقلة  االأوعية  وتقطيع  االأوراق  من  كبرية  ن�صبة  و�صقوط  الطرود.  لتك�رش 

املتواجدة حتت القلف. 

الثمار  اليدوي، جتمع  القطف  امل�صتخدمة يف  الطريقة  عن  النظر  وي�رشف 
باأكيا�ص  تعبئتها  ويلزم  والطني،  والطرود  باالأوراق  منها خمتلطاً  ق�صم  ويكون 

ومن ثم نقلها، مما يزيد من تكلفة العمالة. 
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القطف امليكانيكي Mechanical harvesting 	.أ
تقطف ثمار الزيتون ميكانيكياً بعدة طرائق نذكر منها: 

جمع الثمار ال�صاقطة ميكانيكياً. 1
 Mechaniccal collection of fallen fruits

�صبك  على  اأو  االأر�ص،  على  اإما  يدوياً  الثمار  اإ�صقاط  الطريقة  بهذه  يتم 
بال�صتيكية، ومن ثم جمعها ميكانيكياً مما يوفر يف العمالة. ويوؤخذ على هذه 
الطريقة تغطية ما م�صاحته 60 اإىل 80 م2 اأ�صفل كل �صجرة، كما اأنه يلزم جمع 
الثمار على االأقل مرتني مما يتطلب معه رفع االأغطية، واإعادتها مرة ثانية. هذه 

العملية )رفع ال�صبكة وو�صعها حتت ال�صجرة الواحدة( حتتاج اإىل 15 دقيقة. 

قطف الثمار با�صتخدام اأجهزة الهزّ واإحداث الذبذبات. 2
  Harvesting fruits using equipments causing shaking and vibration

قطف  ف�صلت يف  قد  الذبذبات  واإحداث  الهزّ  اأجهزة  كل  اأن  من  الرغم  على 
 Multidirectional ثمار الزيتون، اإال اأن ما ي�صمى بالهزازات متعددة االجتاهات
vibrators قد اأثبت جناعتها يف ذلك. واجلزء التايل عبارة عن مالحظات حول 

دور هذا اجلهاز يف قطف ثمار الزيتون ميكانيكياً. 

ميكن جمع اأكرث من 95% من ثمار ال�صجرة الواحدة. . 1

الطرود . 2 وت�صقط  احلدوث،  قليل  يكون  االأ�صجار  هز  نتيجة  الطرود  ك�رش 
املك�صورة اأ�صالً، واالأوراق اجلافة، وتلف الثمار يكون ب�صيطاً، وهو اأقل مما يحدث 

يف طرائق القطف االأخرى. 

يلزم جمع الثمار يدوياً حيث تبقى ما ن�صبته 5-10% من الثمار تكون . 3
مركزة يف مناطق حمدودة يف ال�صجرة ي�صهل معها جمع تلك الثمار باليد. 

تقل كفاءة الهزازات مع كرب حجم االأ�صجار. . 4

يلزم تربية االأ�صجار بحيث يكون لل�صجرة �صاق واحدة قائمة وعمودية، . 5
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ومرتفعة عن �صطح االأر�ص مبا ال يقل عن 60 �صم. 

والتي . 6 احلجم  كبرية  الثمار  ذات  الزيتون  اأ�صناف  ا�صتخدامه يف  يف�صل 
تظهر ن�صجاً منتظماً. 

القطف الكيماوي Chemical harvesting 	.أ
االيرثيل  اأو  االثيفون  مثل  احليويةـ  النباتات  منظمات  من  عدداً  اأن  مع 
اأنواع الفاكهة  اأثبتت جدواها يف قطف ثمار بع�ص  Ethephon or Ethrel قد 
مثل: اجلوز، واللوز، والبندق وغريها، اإال اأن ا�صتخدام هذه املواد قد ف�صل متاماً 
يف قطف الزيتون ملا ي�صببه من ت�صاقط كبري لالأوراق، مما يقلل من تكوين املواد 
الكربوهيدراتية الالزمة لنمو الثمار واالأ�صجار. وحديثاً ظهرت يف االأ�صواق مادة 
األ�صول Alsol والتي ف�صلت اأي�صاً يف قطف ثمار الزيتون كيماوياً نظراً لت�صببها 

يف ت�صاقط االأوراق. 

 Olive propagation 5.2 إكثار الزيتون

اأن تنتج  Cultivar ال ميكنها  اأ ي �صنف  الزيتون من  الأن بذور ثمار  نظراً 
 Genetical ًصواء وراثيا� Untrue to type غرا�صاً م�صابهة متاماً لذلك ال�صنف
اأو مورفولوجيا Morpholgical، اإ�صافة اإىل طول املدة الالزمة لو�صولها مرحلة 
االإثمار ب�صبب طور احلداثة Juvenile phase، لذلك كان ال بد من اإكثار الزيتون 

 .Asexual or vegetative بالطرق اخل�رشية

املباشر اخلضري  اإلكثار  طرائق   1.5.2

 Direct methods vegetive propagation

أ .	 Hardwood cuttings العقل اخل�صبية القا�صية
اأ�صهر  2-4 �صنوات، وتوؤخذ يف  اأفرع عمرها من  العقل اخل�صبية من  توؤخذ 
ال�صتاء يف اأثناء فرتة تقليم االأ�صجار Pruning بحيث يكون طولها من 25-20 
بينما يكون  العقلة،  قاعدة  اأ�صفل  القطع م�صتوياً  �صم، وقطرها 1-3�صم، ويكون 
القطع العلوي مائالً وذلك بغر�ص متييز الو�صع ال�صحيح للعقلة عند زراعتها. 



381
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

Stratification لفرتة قبل زراعتها )عادة من  العقل بالتنفيد  ويتم حفظ هذه 
اأكيا�ص  يف  مبا�رشة  اإما  للتجذير  العقل  و�صع  طريق  عن  وذلك  اأ�صابيع(   3-2
نايلون �صوداء مملوءة بالرتبة الزراعية، بحيث يكون ثلث العقلة مغمو�صاً يف 
داخل الكي�ص، اأو تو�صع يف خطوط امل�صتل. وبعدها ي�صتمر ري العقل حتى يتم 

جتذيرها. 

العقل اخل�صبية الغ�صة Softwood cuttings 	.أ
ا�صتخداماً  واأكرثها  الطرق  اأحدث  من  الغ�صة  بالعقل  الزيتون  اإكثار  يعترب 
من  العقل  توؤخذ  حيث  عليها.  احل�صول  التي ميكن  الغرا�ص  اأعداد  لكرثة  وذلك 
طرود عمرها �صنة وطولها من 45 اإىل 60 �صم، ويعمل منها على االأقل ثالث عقل 

باملوا�صفات التالية: 

طول العقلة من 10-15 �صم.  -

حتتوي كل عقلة من 3-4 اأوراق يف اآباطها براعم.  -

وحتى يتم جتذير هذه العقل بنجاح، البد من االإملام مبا يلي:- 

معرفة اأ�ص�ص جتذير الزيتون الفزيولوجية: . 1
نظراً الأن العقلة الغ�صة حتتوي اأوراقاً، كان البد من وقف اأو خف�ص معدل 
اأثناء التجذير، الأن النتح  النتح Transpiration با�صتخدام الري ال�صبابي يف 
يعمل على جفاف االأوراق، وبخا�صة واأن العقلة مل تكّون جذوراً بعد. هذه االأوراق 
واإنتاج  ال�صوئي،  العقل لقيامها بالبناء  اأثناء عملية جتذير  يلزم وجودها يف 
للهرمونات وكثري من املواد  االأوراق تعد م�صدراً  اأن  املواد الكربوهيدراتية كما 

الالزمة للتجذير. 

معرفة العوامل الداخلية املوؤثرة يف التجذير وت�صمل: . 2
1 . :Juvenality الطفولة

ويق�صد به اأخذ العقل من اأ�صجار زيتون مل ت�صل بعد مرحلة االإثمار اإذ يرفع 
ذلك من ن�صبة التجذير. 
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حالة االأم الغذائية: . 2
توؤخذ العقل من اأمهات حتتوي على ن�صبة عالية من املواد الكربوهيدراتية 

واملواد التي ت�صاعد على التجذير

3 . :Type of cutting نوع العقلة
املعد  الطرد  طرف  من  املاأخوذة  العقل  اأن  الباحثني  من  كبري  عدد  الحظ 
لتح�صري العقل، تعطي ن�صبة جتذير اأعلى من العقل التي تليها على نف�ص الطرد. 

4 . :Season for cutting موعد اأخذ العقلة
الحظ الباحثون الزراعيون اأن اأف�صل وقت الأخذ العقل من االأمهات هو من 

منت�صف �صباط اإىل اأيلول. 

معرفة العوامل اخلارجية التي توؤثر يف التجذير وت�صمل: . 3
ا�صيد . 1 بيوتريك  اندول  مثل  امل�صنعة  االأك�صينات  باأحد  العقل  معاملة 

 (Napthaleneacetic acid) ونفثالني اأ�صيتيك اأ�صيد (Indolebutyric acid) 

اأو االأك�صني- 3 اأندول اأ�صتيك اأ�صيد  (Indoleacetic acid) وبرتكيز من 50 اإىل 
200 جزء باملليون وذلك بغم�ص قواعد العقل يف حماليل تلك االأك�صينات مدة 

تراوح ما بني �صاعة اإىل 24 �صاعة يف حدها االأعلى، اأو الغم�ص ال�رشيع من 2 اإىل 
5 ثوان يف حماليل تركيزها من 2500 اإىل 5000 جزء باملليون. 

درجة حرارة و�صط االإكثار الذي يتم فيه جتذير قواعد العقل ترتاوح ما . 2
بني 24 و 26ْم الدرجة املثلى لتجذير عقل الزيتون. وهذه الدرجة، يجب اأن تكون 
اأعلى من درجة حرارة اجلو املحيط بالعقلة درجتني، وذلك حتى ال تتفتح براعم 

العقل مكونة اأفرعاً فبل اإمتام عملية التجذير. 

3 . Rooting medium و�صط التجذير
 Peatmoss اأو مزجها مع مادة البيتمو�ص Perlite تعترب مادة البريليت
طبيعية،  حمو�صتها  درجة  الأن  الزيتون،  عقل  لتجذير  املنا�صبة  االأو�صاط  من 
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وم�صاميتها ت�صمن التهوية، وحتتفظ بالقدر املنا�صب من املاء، كما ميكن تعقيمها 
وا�صتعمالها اأكرث من مرة. 

التظليل . 4
يراعى تقليل �صدة االإ�صاءة يف اأثناء عملية جتذير العقل، ويتم ذلك با�صتخدام 

�صتائر يف �صقف البيت الزجاجي. 

التهوية . 5
يف�صل تهوية البيوت الزجاجية يف اأثناء عملية التجذير. 

توفري الري ال�صبابي Misting يف اأثناء عملية التجذير، وحتى يت�صنى . 4
احلد من فقدان االأوراق لرطوبتها، تواىل العقل بالري ال�صبابي، وذلك با�صتخدام 

اأنواعاً خمتلفة من االأجهزة ميكن بوا�صتطها التحكم برطوبة جو االإكثار مثل: 
أ .	 Electronic الورقة االإلكرتونية

بدائرة  مرتبطة  تكون  الزيتون  عقل  بني  بال�صتيكية  قطعة  تو�صع  حيث 
املاء على  للبلل وتكوين طبقة من  قابلة  البال�صتيكية  القطعة  كهربائية. هذه 
قبل  رطوبتها  فقدان  املقدرة على  لها  اأن  كما  العقل،  اأوراق  من  اأ�رشع  �صطحها 

فقدان االأوراق لها. 

اخلاليا ال�صوئية Photocell	.أ
ورطوبة  االإ�صاءة  �صدة  بني  ما  توازن  عمل  اأ�صا�ص  على  مبنى  اجلهاز  هذا 

الورقة، اأي كلما ازدادت �صدة االإ�صاءة فاإن فرتات الري ال�صبابي تتقارب. 

بعد اأن يتم حت�صري العقل ومعاملتها باالأك�صني اخلا�ص بها، وو�صعها يف 
اأحوا�ص التجذير يف البيوت الزجاجية، واإجراء كل ما مت ذكره من حيث: 

اأن  العقل  لهذه  ال�صبابي، ميكن  الري  واإجراء  احلرارة،  درجات  التحكم يف 
تكّون جذوراً بعد نحو 6 اإىل 8 اأ�صابيع. 

من ناحية اأخرى، تختلف اأ�صناف الزيتون من حيث �صهولة اأو �صعوبة جتذير 
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الر�صيعي  ال�صنف  بينما  االإكثار،  �صعب  النبايل  �صنف  الزيتون  فمثالً،  عقلها. 
وبع�ص االأ�صناف الرتكية تعترب �صهلة. 

البيو�ص Ovules )االإكثار بالكرومات( 	.أ
البيو�ص عبارة عن نتوءات اأو حدبات تتكون يف اجلزء ال�صفلي من جذع 
ال�صجرة، وذلك ب�صبب بطء، اأو تراكم ع�صارة اللحاء Phloem يف اأثناء مرورها 
لتغذية اجلذور، مما ي�صبب اإفراطها يف تغذية الكامبيوم Cambium ويوؤدي على 
انق�صام خالياه، وتكوين اأن�صجة برن�صيمية Parenchymatus tissues والتي 
اأ�صا�ص مكونات البيو�ص. وبعد اأن تتكون البيو�ص تاأخذ يف الكرب، واإنتاج  هي 
 Adventitious وجذور عر�صية ،Aerial vegetative sprouts خالئف خ�رشية

roots. وي�صاعد وجود الرتاب حول البيو�ص على جتذيرها. 

وتف�صل البيو�ص من قواعد جذوع االأ�صجار يف اأ�صهر ال�صتاء حيث يرتاوح 
 800 اإىل   500 من  امل�صاتل  والزراعة يف  االإكثار  امل�صتعملة يف  البيو�ص  وزن 
غرام، بينما يرتاوح وزن تلك التي تزرع مبا�رشة يف االأر�ص الدائمة من 1 اإىل 3 

كغم. 

ال�رشطان Suckers )الطرود املائية اأو ال�صحمية( . 5
يف كثري من االأحيان، تنتج النموات اخل�رشية املتكونة على البيو�ص جذوراً. 
ويف هذه احلالة، يف�صل النمو اخل�رشي مع اجلذور املتكونة عليه يف نهاية ف�صل 
ال�صتاء، وهذا ما يعرف بال�رشطان. وتزرع هذه ال�رشطانات اإما يف اأكيا�ص، اأو على 
خطوط يف امل�صتل، اأو يتم زراعتها يف املكان الدائم مبا�رشة، ويتوقف ذلك على 
وزن ال�رشطانات املتكونة، فال�رشطانات ال�صغرية خفيفة الوزن تربى يف امل�صتل. 
ويتم ت�صجيع قواعد ال�رشطانات على التجذير اإما بجمع الرتاب حول قواعدها اأو 

عن طريق حتليقها Ringing وذلك بلف �صلك عليها. 

عدد  وال�رشطانات حمدودية  بالبيو�ص  الزيتون  اإكثار  طريقة  على  ويعاب 
اإ�صافة اإىل ت�صويه �صكل ال�صجرة االأم، كما  الغرا�ص التي ميكن احل�صول عليها، 

حتتاج الغرا�ص اإىل وقت طويل حتى ت�صل مرحلة االإثمار. 
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2.5.2 طرائق اإلكثار اخلضري غري املباشرة

 propagation Indirect methods of vegetative

ميكن اإكثار اأ�صجار الزيتون خ�رشياً بعدد من الطرق االأخرى اأجملها لك يف 
اجلزء التايل: 

أ .	Grafting or budding on seedlings التطعيم على اأ�صتال بذرية
وميكن احل�صول على اأ�صتال بذرية با�صتخدام ثمار اأ�صناف الزيتون الكبرية 
ال�صغرية مثل  االأ�صناف  اأو   ،Frantoio الفرنتويو  اأو   ،Chemlali ال�صمالي  مثل 

�صلربي�صينو Cipression على النحو التايل:

1 . Pit or بالعجمة  اأو ما يعرف  النواة،  اللحم عن  الثمار ويف�صل  تقطف 
stone، اإما يدوياً عن طريق فرك الثمار النا�صجة بالرمل واملاء، اأو اآلياً با�صتخدام 

 Acapulco de- stonine machine .اآلة ف�صل اللحم
االأنوبة . 2 نقع  اللحم عن طريق  ف�صل  بعد  املتبقية  الزيتية  الطبقة  تزال 

مبحلول ال�صودا الكاوية NaOH برتكيز 1% اإىل 3% وملدة 10 اإىل 60 دقيقة 
)ح�صب �صمك الطبقة الزيتية( .. بعدها يتم غ�صل االأنوية باملاء. 

بغر�ص . 3 وذلك   %20 وبرتكيز  الطعام  ملح  مبحلول  االأنوية  تعامل 
االأنوية  غ�صل  يتم  بعدها  وتطفو(،  بذوراً  حتتوي  )ال  الفارغة  االأنوية  ف�صل 

باملاء.  الرا�صبة 
ريدجن . 4 مثل  االأ�صناف  بع�ص  يف  وبخا�صة  النواة،  ل�صالبة  نظراً 

املركز  الكربيتيك  حام�ص  االأنوية يف  تنقع   ،(Redding picholine) بيكولني
مدة 24 �صاعة، بعدها يزال احلام�ص وتغ�صل باملاء اجلاري مدة �صاعتني الإزالة 

بقايا احلم�ص. ت�صاعد هذه املعاملة على تق�صري مدة اإنبات البذور. 
5 . Physiological فزيولوجياً  �صكوناً  الزيتون  اأ�صناف  بذور  تعاين 

dormancy لذا فاإنه يلزم تن�صيد البذور بالرمل اجلاف ويف جو بارد رطب مدة 

20 اإىل 25 يوماً قبل االإنبات. 
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6 . 3 اإىل   2.5 مبعدل  �صطور  يف  )اأحوا�ص(   Beds مهاد  يف  االأنوية  تنرث 
اأو حام�ص  الكاوية  االأنوية بال�صودا  كغم للمرت املربع يف حالة عدم معاملة 
الكربيتيك اأو ملح الطعام. اأما يف حالة االأ�صناف ذات ن�صبة االإنبات املرتفعة 
)50 اإىل 60%( مثل �صنف الزيتون اأراباكوين  (Arbequina)والتي مت معاملتها 

مبا ذكر اآنفاً فاإنه يلزم 250 جرام للمرت املربع. 
تغطى االأنوية بعد نرثها بطبقة من الرتاب ب�صمك 2 �صم وتروى مبا�رشة. 
اأما موعد النرث فيكون عادة اإما يف �صهري اأيلول وت�رشين اأو قد ميتد اإىل ت�رشين 

ثاين، اأو اأن تنرث االأنوية يف الربيع. 

تبداأ البذور باالإنبات بعد نحو ال�صهرين من نرث االأنوية، ويكتمل االإنبات . 7
متاماً بعد نحو �صهرين وترتك خالل ف�صل ال�صتاء. 

بعد اأن تكون البادرات seedlings من 4 اإىل 5 اأوراق يتم نقلها اإما اإىل . 8
خطوط يف م�صتل يف �صهري اآذار و ني�صان بحيث تكون امل�صافة بني اخلطوط من 

80 اإىل 100 �صم، وبني االأ�صتال يف نف�ص اخلط من 10 اإىل 15�صم

اأو اأن يتم نقل البادرات اإىل اأحوا�ص التطعيم ومبعدل 150 بادرة لكل مرت 
مربع. ويف كثري من احلاالت، تبقى البادرات يف املهاد مدة 12 اإىل 16�صهراً فيها 
وقت نرث البذور، بعدها يتم نقلها اإىل خطوط امل�صتل )80 اإىل 100 �صم ما بني 

اخلطوط( بحيث تكون امل�صافة بني ال�صتلة واالأخرى ما بني 25 اإىل 30. 

اأثناء منوها بعد الت�صتيل بالري والت�صميد ومقاومة . 9 تواىل االأ�صتال يف 
االآفات لت�صبح جاهزة للتطعيم. 

تطعم غرا�ص الزيتون عادة اإما يف اخلريف )تطعيم خريفي يف �صهر اأيلول . 10
واأيار وحزيران(  اأ�صهر ني�صان  الربيع )تطعيم ربيعي يف  اأو يف  وت�رشين ثاين( 
بطريقة التطعيم الدرعي Shield budding، بعد اأن تكون الغر�صة قد و�صلت اإىل 
طول ما بني 50 اإىل 75 �صم، وقطر 1-2�صم يف املنطقة فوق �صطح الرتبة مبا�رشة. 
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أ التطعيم على اأ�صجار بالغة Top- grafting on adult trees ز.
تغيري  يراد  عندما  الزيتون  اإكثار  يف  الطريقة  هذه  ا�صتخدام  تربير  ميكن 
ال�صنف املزروع ب�صبب قلة اإنتاجيته من الثمار، اأو قلة حمتوى الثمار من الزيت، 
مالءمته  عدم  اأو  باالأمرا�ص،  ال�صنف  اإ�صابة  �صهولة  اأو  الناجت،  الزيت  رداءة  اأو 

للظروف املناخية املحيطة. 

 Bark القلفي  التطعيم  طريقة  با�صتخدام  هذه  التطعيم  عملية  وجترى 
grafting يف الربيع، حيث تتم اإما على االأفرع التي ال يقل قطرها عن 4 اإىل 5 

�صم، اأو على جذع ال�صجرة. 

التطعيم على اأ�صجار برية Grafting on wild olive trees س.أ
تتبع هذه الطريقة، عندما يراد االإ�صتفادة من اأ�صجار زيتون برية، واالإ�رشاع 
بند  االإثمار، حبث ميكن تطعيمها كما هو مبني حتت  من و�صولها اىل مرحلة 

التطعيم على اأ�صتال بذرية. 

التطعيم على عقل جمذرة Grafting on rooted cuttings ش.أ
الأحد  مقاومة  خ�رشية  اأ�صول  اإنتاج  يراد  عندما  الطريقة  هذه  ت�صتخدم 
االأمرا�ص الفطرية، مثل: مر�ص الفريتي�صيليوم  (Verticillium albo- atrum)اأو 
الأي اأ�صل ميتاز ب�صفة معينة، ويف هذه احلالة يتم اإكثار االأ�صل خ�رشياً بوا�صطة 

العقل، بعدها يتم اإجراء التطعيم. 

 :Olive cultivars 6.2 أصناف الزيتون

اأ�صناف الزيتون عديدة وي�صعب ح�رشها، منها ما ي�صتعمل لغر�ص اإنتاج 
الزيت فقط وذلك الرتفاع ن�صبة الزيت يف الثمار، ومنها ما ي�صتعمل لال�صتهالك 
كزيتون مائدة ب�صبب كرب حجمه وانخفا�ص ت�صبة زيته، بينما ت�صتعمل بع�ص 
واملعروفة  املحلي  الزيتون  �صنف  احلال يف  هو  كما  معاً  للغر�صني  االأ�صناف 

با�صم النبايل. 
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الزيتون الرتكية، واالإيطالية،  اأ�صناف  اأ�صنافه اخلا�صة به مثل  ولكل قطر، 
واالأ�صبانية، واليونانية، والربتغالية، واالأرجنتينية، اإ�صافة اإىل االأ�صناف املزروعة 
يف البالد العربية يف فل�صطني، واالأردن، و�صوريا، ولبنان، وم�رش، وليبيا، وتون�ص، 
اإىل حد كبري فيما بينها، وتاأخذ  االأ�صناف  واجلزائر، واملغرب. وتت�صابه بع�ص 
اأ�صماء مغايرة من قطر الآخر حتى اأنه يالحظ وجود ت�صميات خمتلفة لل�صنف 
نف�صه يف البلد الواحد، فال عجب، اأن تعلم اأنه ي�صعب على اأي �صخ�ص التمييز 
بني اأ�صناف الزيتون، ومع ذلك هنالك اأ�صناف عاملية مثبتة ومعروفة، واأ�صناف 

حملية مميزة ومعروفة. 

1.6.2 أصناف الزيتون احمللية: 

لتكن على علم باأن اأ�صناف الزيتون املحلية واملنت�رشة يف فل�صطني واالأردن 
كثرية ي�صعب ح�رشها والتمييز بينها. 

االأ�صناف املحلية:  ◄
1 . Sure ال�صنف ال�صوري
أ ويوجد 	. املحلية  االأ�صناف  من  يبدو  كما  ال�صنف  هذا  واالنت�صار:  االأ�صل 

يف خمتلف املناطق اجلبلية واملنخف�صة الدافئة ويعتقد ان اال�صل من �صور يف 
لبنان. 

ويف بالدنا توجد �صالالت عديدة م�صابهة لل�صنف ال�صوري مع اختالفات يف 
بع�ص ال�صفات. ويعترب ال�صنف ال�صوري من اال�صناف القدمية جداً وتوجد اي�صاً 

يف دول �صمال اأفريقيا وجنوب اوروبا اأ�صناف م�صابهة لل�صوري بعدة �صفات. 

اأي�صاً وي�صلح للكبي�ص  اإنتاج عاٍل ون�صبة زيت عالية  ال�صنف ال�صوري ذو 
وال�صتخراج الزيت، ال�صجرة كبرية وذات �صكل عري�ص ومنو بطيء ن�صبياً. 

االأزهار يف الن�صف الثاين ل�صهر ني�صان وحتى اأوائل اأيار واإذا تاأخر االأزهار 	.أ
عن هذا املوعد جند ن�صبة كبرية من الثمار تكون �صغرية جداً وت�صمى )بط( والتي 

تكون بحجم حبة البازيال ال�صغرية. 
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الن�صوج: يف املناطق الدافئة ين�صج خالل ال�صهر العا�رش )ت�رشين االول( 	.أ
ويف املناطق الباردة خالل ال�صهراحلادي ع�رش )ت�رشين الثاين( وميكن للثمار اأن 

تبقى على اال�صجار حتى �صهر كانون الثاين. 
االأثمار: ظاهرة تبادل احلمل وا�صحة جداً يف هذا ال�صنف وميكن تقلي�ص 	.أ

الفرق بني ال�صنة اجليدة والرديئة بتقدمي اخلدمات الزراعية املنا�صبة للب�صتان 
من ري وت�صميد وغريها. 

وتختلف كمية االإنتاج ح�صب عمر االأ�صجار ونوع الرتبة واخلدمات الزراعية. 
بينما  كغم   50-40 الواحدة  ال�صجرة  اإنتاج  معدل  يبلغ  البعلية  االأرا�صي  ففي 

ي�صل معدل اإنتاجها يف االأرا�صي املروية اإىل 80 كغم واأكرث. 

أ الثمرة: احلجم متو�صط )21-24 ملمرت طول و 13-18 ملمرت عر�ص( ذات ج.
�صكل مطاول مع كتف عري�ص بجانب العنق وقمة رفيعة. لون الثمار اخ�رش قبل 
الن�صج وارجواين مع نقط بي�صاء عند الن�صج. الق�رشة ناعمة رقيقة اىل متو�صطة، 
اللب �صميك و�صلب، نوعية الزيت جيدة، معدل وزن الثمرة 2.5-3.5 غم. النواة 
طويلة وم�صتقيمة وناعمة ولها را�ص مدبب وابعادها 18 ملمرت طول و 7 ملمرت 
عر�ص اما وزنها فيبلغ 1-1.5 غم والن�صبة بني وزن النواة اىل وزن اللب هو 

 1:2.5 – 1:4

ن�صبة  وكذلك  ثمارها  وزن  بكرب  تتميز  ذات  ال�صنف  لهذا  �صالالت  هناك 
اللب اىل النواة ويحتوي ال�صنف ال�صوري على ن�صبة زيت عالية جدا يف اللب 
حوايل 30-40%. ي�صتعمل هذا ال�صنف للزيت وللكبي�ص ح�صب الطريقة املحلية 
واال�صبانية وحتافظ الثمار على لونها االخ�رش الفاحت عند الكبي�ص، طعم الثمار 
جيد جدا وت�صلح الثمار للكبي�ص اال�صود عند ا�صودادها يف ا�صهر ت�رشين الثاين 

وكانون االول. 

أ االأمرا�ص واحل�رشات: 	.
ال�صجرة لها �صبه مناعة جتاه احل�رشات اإال اأنها ت�صاب باالأمرا�ص وخ�صو�صاً 
باملواد  بالر�ص  املر�ص  هذا  مكافحة  ال�رشوري  من  لذلك  الطاوو�ص  مر�ص عني 
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واملنخف�صة  الرطبة  املناطق  يف  خا�صة  بها  املو�صى  اجلهازية  اأو  النحا�صية 
ثمار  وتعترب  ومثمرة.  �صحية  االأ�صجار  تبقى  ان  اأجل  من  وذلك  التهوية  قليلة 
ال�صنف ال�صوري ذات مناعة عالية لالإ�صابة بذبابة الزيتون اإال انه ي�صاب ب�صدة 

يف نهاية املو�صم. 

2 . Nabali :ال�صنف النبايل
أ اىل 	. او  القد�ص  يف  نباال  بري  اإىل  ن�صبة  �صنف حملي  واالأنت�صار:  االأ�صل 

اأي�صاً كما هو احلال  مدينة نابل�ص التي كانت ت�صمى نيوبول�ص. ولهذا ال�صنف 
يف ال�صنف ال�صوري العديد من ال�صالالت التي ت�صبه النبايل ومنت�رشة يف مناطق 
خمتلفة. وال�صنف نبايل ي�صبه ال�صنف �صوري يف عدة �صفات اإىل حد اأن بع�ص 
املزارعني يطلقون ا�صم نبايل على ال�صوري وا�صم ال�صوري على النبايل، كذلك قد 
يطلق على ال�صنف نبايل ا�صم رومي كما هو احلال يف مناطق اخلليل وقطاع 

غزة. اأما الفروق بني هذين ال�صنفني فهي: 
تن�صج ثمار النبايل قبل الثمار ال�صوري اأي اأن �صنف النبايل يعترب �صنف  -

مبكر الن�صوج بالن�صبة لل�صنف �صوري. 

ثمرة النبايل اكرب حجما من ثمرة ال�صوري و�صكلها كروي ن�صبيا ولي�صت  -
 . )Semetri منتظمة ال�صكل من اجلهتني )�صيمرتي

لب ثمار النبايل اقل �صالبة من لب ثمار ال�صوري -

الفرق الوا�صح هو يف النواة )العجمة( فثمرة النبايل ذات نواة �صغرية  -
)17% من حجم الثمرة( و�صكلها مميز اما نواة ثمرة ال�صوري فكبريه )22% من 

حجم الثمرة( 

ن�صبة الزيت يف النبايل اقل من مثيلتها يف ال�صوري  -

اوراق ال�صوري غامقة اللون اكرث من النبايل  -

كمية املح�صول لل�صوري اكرث من كمية املح�صول للنبايل )لل�صجرة او  -
الدومن حتت نف�ص الظروف( وفيما يلي جدول مقارنة بني ال�صنفني: 
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جدولأرقمأ)17(

جدولأمقارنةأبينأالصنفينأ

نبايل �صوريعنا�رش املقارنةالرقم

2.23.3معدل وزن الثمرة بالغرامات1

22.217% وزن النواة من وزن الثمرة2

77.783% وزن اللب من وزن الثمرة3

38.833.3% الزيت يف لب الثمار )وزن( 4

36.750.5% املاء يف لب الثمار )وزن( 5

باالإثمار  وتبداأ  عري�ص  خ�رشي  جمموع  وذات  جداً  قوية  النبايل  �صجرة 
التجاري يف ال�صنة الثامنة اأو التا�صعة يف االأرا�صي البعلية. 

الن�صوج 	.أ اأما  اأيار  واأوائل  ني�صان  ل�صهر  الثاين  الن�صف  يبداأ يف  االإزهار 
فيكون يف نهاية اأيلول وبداية ت�رشين االأول. 

االإثمار: يف املناطق قليلة االمطار يكون االثمار قليل اما املناطق املروية 	.أ
فتعطي ال�صجرة الواحدة كمعدل عام يف حدود 40-80 كغم ويف الظروف البعلية 
15-30 كغم مع العلم ان هناك ا�صجار ي�صل انتاجها اىل اكرث من مائة كغم يف 

االرا�صي البعلية يف ال�صنني جيدة االنتاج. 
من  موا�صفات جيدة  لها  ال�صنف  لهذا  تنتمي  التي  ال�صالالت  بع�ص  هناك 

حيث قلة التذبدب يف االنتاج وهذه ال�صالالت يجب ان تكاثر. 
الثمرة: ذات حجم متو�صط اىل كبري )26-28 ملمرت طول و 19-20 ملمرت 	.أ

عر�ص( ت�صبه اللوزة الكروية امل�صتديرة مع ا�صتطالة خفيفة غري متنا�صقة. طول 
وعري�ص يف  طرفه  مدبب يف  كروي  ال�صكل  اجلهتني.  من  مت�صاوي  غري  الثمرة 
و�صطه، وزن الثمرة 4-6 غم، لون الثمار يف البداية اخ�رش وعند الن�صوج يتحول 
اىل اللون اال�صود املزرق. الق�رشة ناعمة و�صميكة واللب طري وذو لون ارجواين 

وي�صكل 80-85% من وزن الثمرة. 
أ النواة: �صغرية م�صتطيلة )8-19 ملمرت( ومدببة يف طرفها وغري ملت�صقة ج.

باللب. وزنها من ن�صف غرام اىل واحد ون�صبة النواة اىل اللب هي 1:5 كمعدل. 
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أ اال�صتعمال: الثمار تالئم الكبي�ص واإنتاج الزيت. والكبي�ص يكون يف معظم 	.
االحيان اخ�رش. الزيت جيد ونوعيته تختلف تبعا للرتبة واملنطقة وكذلك احلال 

بالن�صبة للون الزيت ولزوجته فاللون يكون فاحت يف االرا�صي اخلفيفة. 
أ االمرا�ص واحل�رشات: 	.

عني  مبر�ص  ي�صاب  انه  اال  واالآفات  لالمرا�ص  كبري  ب�صكل  مقاوم  ال�صنف 
بذبابة  ت�صاب  النبايل  ثمار  املر�ص.  النت�صار  املالئمة  املناطق  يف  الطاوو�ص 

الزيتون بن�صبة اكرب من ثمار ال�صنف �صوري. 

3 .Mallisi صنف ملي�صي�
اال�صل واالنت�صار: �صنف حملي اطلق عليه يف املا�صي ا�صم زمري يف منطقة 
ال�صمال. ينت�رش يف عدة مناطق من البالد ويعترب من اال�صناف املنا�صبة للمناطق 

احلارة

واقل  - تقريبا  وقائم  وخفيف  �صعيف  ومنو  متو�صط  ذات حجم  ال�صجرة: 
عر�صاً من النبايل وال�صوري، اجلذع �صميك، االوراق ذات لون اخ�رش �صارب اىل 
الزرقة �صغرية وقليلة وهذه هي احدى ال�صفات البارزة لهذا ال�صنف، الثمار ذات 

عنق طويل وتكون مفردة. 

االثمار  - الثاين.  ت�رشين  �صهر  الن�صوج يف   ، ايار(  )اوائل  متاأخر  االزهار: 
جيد جدا اال ان القطف مكلف ويف بع�ص ال�صنوات يكون االنتاج عايل جدا وغري 
اعتيادي. ويكون تذبذب االنتاج اقل و�صوحا يف االرا�صي اخل�صبة والثقيلة. هذا 
الواحدة  ال�صجرة  انتاج  معدل  ويرتاوح  اخلفيفة  االرا�صي  يجود يف  ال  ال�صنف 
حتت الظروف املروية من 80-100 كغم ويف الظروف البعلية من 40-50 كغم. 

مدببة  - عر�ص(  ملمرت   14-10 و  طول  ملمرت   20-16( �صغرية  الثمرة: 
الثمار  وت�صود  البداية  يف  باالبي�ص  ومنقط  اخ�رش  يكون  ولونها  الطرفني  من 
ب�صكل كامل قبل الن�صوج. يبلغ معدل وزن الثمرة من 1.5-2 غم. الق�رشة ناعمة 
ورقيقة ومع ذلك فهي قا�صية وغري ملت�صقة باللب، واللب �صلب وذو ن�صبة زيت 
قليلة. النواة كبرية بالن�صبة للثمرة 7×15 ملمرت ناعمة ومدببة وراأ�ص النواة 
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ملتوي قليال، الن�صبة بني اللب اىل النواة 2.7:1. ن�صبة الزيت يف اللب %22-18 
وال�صنف ي�صتعمل ال�صتخراج الزيت فقط وال ي�صلح للكبي�ص اال ان زيته يعترب 

جيد ب�صبب لونه الذهبي. 

يطلق  وقد  الزيتون،  عليها  يطعم  التي  اال�صول  من  امللي�صي  يعترب �صنف 
عليه احيانا بع�ص املزارعني خطاأ ا�صم �رشي وت�صاب الثمار ب�صكل قليل بذبابة 

الزيتون كذلك ت�صاب االوراق مبر�ص عني الطاوو�ص. 

4 . Barri صنف بري�
الو�صط  اىل  ال�صمال  من  بكرثة  اجلبلية  املناطق  يف  ينت�رش  حملي  �صنف 
)جنني، نابل�ص، رام اهلل( وهذا ال�صنف ي�صمل عدة �صالالت تختلف فيما بينها يف 
�صكل املجموع اخل�رشي )ال�صجرة( ، االوراق، اجلذع، والثمرة. واوجه ال�صبه بني 

هذه ال�صالالت هو ان اال�صجار �صغرية ذات ثمار �صغرية اي�صا وقليلة الزيت. 

�صنف بري كما ذكر ا�صجاره �صغرية و�صوكية كثرية التفرع واالوراق �صغرية 
م�صتطيلة لونها اخ�رش غامق يف ال�صطح العلوي و�صاحب ب�صكل اكرب يف ال�صطح 

ال�صفلي. واالفرع ق�صرية و�صوكية. 

أ االزهار: �صغرية وحتمل يف عناقيد لونها ابي�ص اىل ا�صفر. 	.
الن�صوج 	.أ االزهار.  من  كبرية  كمية  اال�صجار  مبكر وحتمل  االزهار:  موعد 

يكون خالل �صهر اب وايلول ح�صب املنطقة. االثمار متو�صط ومنتظم. 
طرف 	.أ ذات  ملمرت(   12-9 × 17-10( �صغرية  كروية  م�صتديرة  الثمرة: 

مدبب، معدل وزن الثمرة 1-1.5 غم يكون لون الثمار قبل الن�صوج اخ�رش فاحت 
الغامق.  البنف�صجي  اللون  تاأخذ  الن�صوج  وعند  خفيفة  حمراء  بنقاط  مو�صح 
لون  وذو  ومر  وقليل  طري  اللب  باللب.  ملت�صقة  وغري  وخ�صنة  رقيقة  الق�رشة 
ذات  ناعمة  و�صغرية  م�صتديرة  النواة  النواة.  عن  ب�صهولة  وينف�صل  ارجواين 
وزنها  ون�صبة  غم   0.4 وزنها  ملمرت(   9×15( ابعادها  اي�صا  م�صتديرة  اطراف 
اىل اللب 4-5 :1 والثمرة ذات ن�صبة زيت قليلة. وت�صتعمل الثمار فقط لعملية 
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االكثار كا�صل للتطعيم عليه )ال�صنف قليل اال�صابة باالمرا�ص واحل�رشات او ال 
ي�صاب يف معظم االحيان( 

5 . Arbequin او Arbequino صنف اآربكوين�
اأ�صل ال�صنف من اإ�صبانيا، ينت�رش يف دول عديدة مثل جنوب اأمريكا ومراك�ص 

وفرن�صا وغريها ويوجد يف فل�صطني باأعداد قليلة. 

أ املناطق 	. معظم  يف  وجتود  متو�صط  ارتفاعها  قوي،  منو  ذات  ال�صجرة: 
واالأرا�صي. مقاوم لل�صقيع ومع ذلك فال يتاأثر باحلرارة العالية. 

بري،  ال�صنف  �صكلها  يف  ت�صبه  ال�صجرة  اجلافة،  االأرا�صي  يف  جيداأ  ينمو 
البذور ذات ن�صبة اإنبات عالية و�رشيعة لذلك فهو ي�صتعمل لالإكثار كاأ�صل. يزهر 

خالل �صهر ني�صان وتن�صج ثماره خالل �صهر اآب. 

االأثمار: تثمر االأ�صجار مبكرا، االإنتاج عايل جداً ومنتظم، ال�صنف ذو تلقيح 	.أ
ذاتي. 

الثمرة: �صغرية )500-1000 ثمرة يف الكيلو غرام( م�صتديرة مع ا�صتطالة 	.أ
غني  اللب  ت�صكل%20-18،  والنواه  الثمرة  من   %82-80 ي�صكل  اللب  خفيفة، 

بالزيت %30-25. 
ي�صتعمل هذا ال�صنف ب�صكل كبري يف االأرجتني ومراك�ص واإ�صبانيا ال�صتخراج 
الزيت الذي ميتاز بلونه الفاحت وطعمه اللذيذ واحللو وال يحتوي على الرائحة 
واحلرقة املوجودة يف زيت ال�صنف �صوري وال�صنف نبايل. كذلك ي�صتعمل ال�صنف 
بالدنا  ويف  واحل�رشات.  باالأمرا�ص  ي�صاب  ال  البذور.  طريق  عن  كاأ�صل  لالإكثار 

ي�صتعمل فقط كاأ�صل. 

�صنف النبايل املح�صن. 6
من اال�صناف املحلية املنت�رشة يف فل�صطني وخا�صة مناطق اخلليل وبيت 
حلم، ويعتقد ان هذا ال�صنف ا�صله من خارج البالد وهو ثنائي الغر�ص وميتاز 
ا�صتاله ناجتة من عقل جمذرة.  اذا كانت  بنمو خ�رشي قوي و�رشيع خ�صو�صا 
يزهر مبكرا قبل �صنف النبايل البلدي وهذا يتيح له فر�صة العقد يف ظروف جوية 
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منا�صبة، ي�صلح للزراعة البعلية واملروية لكنه ي�صتجيب ب�صكل كبري للري. ت�صل 
ن�صبة الزيت فيه اىل حوايل 22% من وزن الثمرة يف مرحلة الن�صوج الكامل 
عند ا�صوداد الثمار، وعلى الرغم من ازهاره املبكر اال انه يتاأخر يف الن�صوج، 
االخ�رش  من  اللون  تغري  بداية  عند  قطفة  للكبي�ص يجب  ا�صتعماله  ففي حالة 
الغامق اىل امل�صفر، اما يف حالة ا�صتعماله للزيت فانه يجب تاأخري قطفه اىل 
مرحلة اال�صوداد الكامل للثمار اذ لوحظ ان ن�صبة الزيت يف هذا ال�صنف تكون 
بالزيادة وهذه  تبداأ  ذلك  وبعد  احلادي ع�رش  ال�صهر  بداية  منخف�صة جدا حتى 
معظم  يف  قطفه  تاأخري  ميكن  ال  اذ  ال�صنف  هذا  واجهت  التي  امل�صاكل  احدى 
الب�صاتني نظرا لوجوده بني ا�صناف اخرى التي تن�صج مبكرا كالنبايل البلدي 
�صواء على م�صتوى الب�صتان او املنطقة اما يف املناطق التي يكون فيها موجودا 
تواجهة  وهنا  الكامل  الن�صوج  مرحلة  اىل  تاأخريه  فيمكن  الب�صتان  لوحده يف 
هذه  ان  حيث  للذبابة  املتقدمة  االجيال  من  الزيتون  بذبابة  اال�صابة  م�صكلة 

احل�رشة تف�صل ال�صنف لكرب ثماره. 

اال�صجار: تعطي انتاج عايل من الثمار يعو�ص ن�صبة الزيت املنخف�صة  -
فيه، وب�صبب انخفا�ص ن�صبة الزيت يف الثمار فان ظاهرة تبادل احلمل لي�صت 
�صديدة خ�صو�صا يف الغرا�ص حتت ظروف الري، يعترب هذا ال�صنف ملقح جيد 
ال�صناف الزيتون ب�صبب قوة حيوية حبوب اللقاح فيه احدى امل�صاكل االخرى 
ذبابة  وكذلك  كبري  ب�صكل  ال�صاق  بحفار  ا�صابته  هو  ال�صنف  هذا  واجهها  التي 

الزيتون. 

الثمار: ذات حجم متو�صط اىل كبري ح�صب ظروف الزراعة  (4-6)، ت�صبه  -
يف �صكله اللوزة حيث لها كتف عري�ص وراأ�ص معكوف. ميتاز النبايل املح�صن 

بقدرة جتذير عالية. 

7 .K18 صنف بارنيع او�
امور  الزيتون على  ا�صناف  اعتمدت طرق حت�صني  املا�صية  االجيال  خالل 
تقليدية و�صكليه دون االعتماد على برنامج حت�صني خمطط وموجه ح�صب ا�ص�ص 
حمددة ومعينه. ويف خالل الثالثني �صنة املا�صية ات�صح اكرث واكرث ان معظم 
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للزيت  املنتجه  العامل  دول  معظم  ويف  بالدنا  املوجودة يف  الزيتون  ا�صناف 
انها غري مالئمة بدرجة كافية للزراعة املكثفة واحلديثة. ان امورا كثرية مثل 
النمو البطيء، تبادل احلمل، االنتاج القليل والن�صوج غري املتجان�ص واملت�صاوي 
لبع�ص  للري واحل�صا�صية  اال�صتجابة  امليكانيكي وعدم  للقطف  املالءمة  وعدم 
االمرا�ص واحل�رشات كلها امور واجهت زراعة الزيتون ح�صب الطرق االقت�صادية 
والع�رشية يف العامل. ومت�صيا مع هذا الواقع بداأ ق�صم الزيتون يف معهد فولكاين 
يف اوائل ال�صتينات بتنفيذ برنامج حت�صني وانتخاب ال�صناف الزيتون املوجودة 
الربنامج وهو  اول �صنف يف هذا  انتج   1978 العام  التهجني. ويف  عن طريق 
ال�صنف امل�صمى )كدي�ص( او K12 الذي ميتاز باحتوائه على ن�صبة زيت قليلة 
الذي  الثاين  ال�صنف  اما  والكبد.  القلب  ملر�صى  االخ�رش  للكبي�ص  واملعد  جدا 
وقد  والكبي�ص  للزيت  معد  الغر�ص  ثنائي  فهو  اي�صا  الربنامج  هذا  �صمن  انتج 
اطلق عليه ا�صم )بارنيع( او k18. هذا ال�صنف ميتاز بقدرته على االنتاج العايل 
ومالءمته للزراعة املكثفة والقطف امليكانيكي وعلى الرغم من كل املوا�صفات 
اجليدة فانه ال زال هناك موا�صفات اخرى يجب ادخالها له حيث ان هذا ال�صنف 
ال زال يعترب يف اجليل االول واالبحاث ال زالت جارية على اجليل الثاين النتخاب 

�صنف اكرث مالءمة للب�صاتني املكثفة. 

ميتاز �صنف بارنيع ب�رشعة منو عالية وكثيفة خ�صو�صا يف ف�صلي الربيع 
واخلريف واال�صجار لي�صت عري�صة اأي ان منوها قائم وراأ�صي وهذا ال�صكل هو الذي 

مييز ال�صنف املذكور. 

ميكن اكثار ال�صنف بوا�صطة العقل املجذرة او تطعيمه على ا�صول بذرية 
وهو ميتاز ب�صهولة التجذير، واال�صتال الناجتة من عقل جمذرة ا�رشع يف النمو 
من اال�صتال التي طعمت على ا�صول بذرية مثل الربي او ال�صماليل. )موعد ن�صوج 
�صهر  املروية ومنت�صف  االرا�صي  االول يف  ت�رشين  �صهر  نهاية  ال�صنف هو  هذا 
حوايل  الثمار  لب  الزيت يف  ن�صبة  وتبلغ  البعلية  االرا�صي  الثاين يف  ت�رشين 
النواة  33% يف االرا�صي البعلية وحوايل 26% يف االرا�صي املروية. وت�صكل 
20% من وزن الثمرة وهذه ن�صبة قليلة باملقارنه مع غريه من اال�صناف، وي�صل 
�صكل  اما  ال�صنف  عيوب  احد  وهذا  مدبب  راأ�ص  ولها  غرام  ن�صف  وزنها حوايل 
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الثمرة فت�صبه ثمرة الفت�صق احللبي اخل�رشاء ويبلغ معدل وزنها يف البعل 2 غم 
ويف الري 3-4 غم، ووزن النواة ال يتغري بني الري والبعل. 

ونظرا لكون منوه قائم فانه يو�صى بادخال عدد اكرب من اال�صتال يف الدومن، 
نوع  ح�صب   6×5 او   6×4 م�صافات  على  زراعته  ميكن  البعلية  الظروف  ففي 

الرتبة وخ�صوبتها اما يف الظروف املروية فيمكن تقليل امل�صافات اىل 3×6. 

تثمر اال�صجار يف �صن مبكرة وخ�صو�صا يف حالة الري، ففي ال�صنه اخلام�صة 
ي�صل معدل انتاج ال�صجرة الواحدة اىل 50 كغم حتت الري و 20 كغم يف البعل 

مع خدمة جيدة. 

8 . Merhavia صنف مرحابيا�
مرحابيا  منطقة  يف  مره  الأول  وزرع  �صوريا  يف  دم�صق  من  ال�صنف  اأ�صل 

بالقرب من العفوله وقد اأطلق عليه هذا االأ�صم ن�صبة للمكان الذي زرع فيه. 

ال�صنف يجود يف االأرا�صي املرويه وال يجود يف البعلية، وتوجد منه اأعداد 
قليله من االأ�صجار يف ال�صفه الغربيه اإال اأن مناطق زراعته احلاليه هي بي�صان 

والعفوله. 

أ عمر 	. يف  االإثمار  يف  ويبداأ  مبكر،  وال�صنف  ومنتظم  عايل  االإثمار: 
خ�رشي  جمموع  ذات  وقويه  احلجم  متو�صطة  ال�صجره  �صنوات.  �صغري (6-5) 

عري�ص كثري الفروع الطويله والرفيعه، االأوراق �صيقه وطويله. 
االإزهار: يكون مبكراً من اأوائل ني�صان اىل منت�صفه. الن�صوج مبكر اأي�صا، 	.أ

يف املناطق احلاره يكون يف بداية اآب ويف املناطق االأخرى يف نهاية اآب. االإثمار 
منتظم وعايل جدا، يف االأرا�صي املرويه حيث يبلغ معدل اإنتاج ال�صجره الواحد 
البعلية  اأما يف  150 كغم  اإىل  ي�صل  واأحيانا  50-100 كغم  �صنوات   10 بعمر 

فيكون االإنتاج قليل. 
الثمرة: 	.أ

متو�صطة احلجم يف ال�صنوات اجلديده اإىل كبريه يف ال�صنوات قليلة االإنتاج. 
وتبلغ اأبعاد الثمره املتو�صطة احلجم. معدل وزن الثمره يف الري ويف ب�صاتني 
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اأخ�رش  الثمره جميل وغري منتظمه. م�صتطيله ذات لون  اأقل. �صكل  البعل تكون 
فاحت. الق�رشه رقيقه وناعمه وقويه. 

اللب طري ذو ن�صبة زيت قليله جدا. النواه م�صتطيله متو�صطة احلجم ووزنها 
حوايل غرام واحد. اللب ي�صكل من الثمره. لب الثمار يحتوي على زيت حتت الري 
اأما يف البعل ويف مرحلة الن�صوج الكامل للثمار ت�صل ن�صبة الزيت يف اللب اإىل. 

ويف حالة قطفه بوقت مبكر تكون ن�صبة الزيت منخف�صه عن ذلك. 

اال�صتعمال: 	.أ
ي�صتعمل هذا ال�صنف للكبي�ص االأخ�رش، الثمار الناجته من الكبي�ص ذات طعم 
غري جيد ب�صبب قلة حمتواها من الزيت. وميزة هذا ال�صنف الوحيده هي الن�صوج 
املبكر قبل بقية االأ�صناف االأخرى كما اأن الزيتون املكبو�ص يخلل ب�رشعه وقابل 
عن  عدا  منه  جديده  زراعات  توجد  فال  لذلك  طويله.  لفرته  واحلفظ  للتخزين 

امل�صاحات القدميه والتي بداأت تتقل�ص. 

الثمار  - وت�صاب  الطاوو�ص  عني  ومر�ص  ال�صاق  بحفار  ت�صاب  االأ�صجار: 
بكرثه بذبابة الزيتون. 

�صنف ن�صوحي جبع رقم (1) . 9
�صنف حملي غري منت�رش ويوجد منه عدد حمدود من االأ�صجار الكبريه يف 
العمر يف بع�ص املناطق وخا�صة منطقة جنني وبالتحديد قرية جبع حيث اطلق 
ن�صبة  االإ�صم  هذا  الزيتون(  )�صجرة  كتاب  موؤلف  الطاهر  ن�صوح  املرحوم  عليه 
اإليه واإىل قرية جبع حيث وجد هذا ال�صنف الأول مره، ويعتقد اأن اأ�صل ال�صنف 
الزيتون  اأ�صناف  من  العديد  اأدخلت  التي  اإيطاليا  وبالتحديد  البالد  خارج  من 
والفاكهه من خالل الرهبان الذين قدموا اإىل هذه البالد وزعوها يف االأديره ومنها 

انت�رشت اىل اأماكن اأخرى وهو ي�صبه ال�صنف الفرن�صي بيثولني. 

أ اجلذع 	. لون  م�صلعه،  الرئي�صيه  والفروع  ال�صاق  متدليه،  قويه  ال�صجرة: 
رمادي داكن واالأغ�صان بلون رمادي فاحت كثرية العقد متدليه. 
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عر�صها 	.أ رفيعه  بي�صاويه  �صم   5-4 بني  طولها  يرتاوح  ق�صريه  االأوراق: 
من 1-1.5 �صم تنتهي براأ�ص مدبب ق�صري، ال�صطح العلوي اأخ�رش داكن وال�صطح 
ال�صفلي رمادي مائل للبيا�ص، عروق الورقه غري وا�صحه يف �صطحيها، عنق الورق 
ال�صمك، املجموع اخل�رشي  1.5-3 �صم والورقه متو�صطة  ق�صري يبلغ طوله من 

كثيف. 
الثمار: تكون فرديه اأو متجمعه يف عناقيد )2-3 حبات( ، الثمره ت�صبه 	.أ

الثمره  الثمره منتهيه بطرف رفيع قليل االإنحناء والتدبب، لون  حلمة العنزه، 
الن�صج،  بالبنف�صجي عند  اأ�صود مو�صح  اإىل  اإىل بنف�صجي ثم  اأخ�رش ثم يتحول 
يبلغ طول الثمره حوايل وعر�صها تقريبا اأما وزنها فيرتاوح بني، الق�رشه رقيقه 

اللب غزير االنتاج. 
النواة: 	.أ

ت�صبه الثمره بال�صكل وتنتهي باإبره حاده وق�صريه يرتاوح طولها من 2-1.5 
�صم وعر�صها 0.5�صم تقريبا اأي طوليه ورفيعه. ين�صج ال�صنف اإعتبارا من اأواخر 

ت�رشين االأول وحتى منت�صف ت�رشين الثاين. 

أ ال�صنف: معد للزيت ب�صكل رئي�صي وي�صتخدم اأي�صا للكبي�ص وتبلغ ن�صبة ج.
الزيت يف الثمره يف حدود 25-30%، احلمل �صبه منتظم وال�صنف لديه مقاومه 

ن�صبيه للجفاف. 
�صنف ن�صوحي جبع رقم (2) . 10

من االأ�صناف املحليه غري املنت�رشه ب�صكل وا�صع وهو كال�صنف ال�صابق مت 
و�صفه الأول مره من قبل املرحوم ن�صوح الطاهر يف كتابه �صجرة الزيتون يف 

العام 1943. 

ال�صنف  ت�صبه  ال�صكل  اهليجية  جميله  الثمره  القوه،  متو�صطة  ال�صجره 
 35-27 براأ�ص مدبب طولها من  تنتهي  ، حجمها كبري وطويل  )لوك(  الفرن�صي 
واالإنحناء.  ال�صكل  منتظمي  الثمره غري  ملمرت، جانبي   21-15 وعر�صها  ملمرت 
اللب �صميك ولذيذ الطعم يف الكبي�ص االأخ�رش حيث اأن هذا ال�صنف معد للكبي�ص 
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الإنخفا�ص ن�صبة الزيت يف الثمار. النواه كبريه ومنتهيه باإبره حاده. الن�صوج 
البالد  من خارج  اأ�صله  ال�صنف  هذا  باإن  يعتقد  االأول،  ت�رشين  �صهر  من  ابتداءا 

كال�صنف ال�صابق. 

�صنف ذكاري اأو دكاري: . 11
هذا االإ�صم اطلق على عدة اأ�صناف اأو �صالالت يف فل�صطني وكلها تت�صابه يف 
كرب حجم احلبه وقلة حمتواها من الزيت وهي منت�رشه باأعداد قليله يف ب�صاتني 
الزيتون يف مناطق خمتلفه ومتتاز هذه االأ�صناف بقوة حيوية حبوب اللقاح يف 

االأزهار املذكره لذلك فيعتقد اأن زراعتها يف الب�صاتني كانت كملقحات. 

�صنف الر�صي�صي اأو الر�صيعي: . 12
اأ�صناف  على  يطلق  اأنه  اإال  ذاته  بحد  �صنفا  لي�ص  الواقع  يف  االإ�صم  هذا 
ورد  وقد  املح�صن  النبايل  مثل  االأخ�رش  للكبي�ص  ت�صلح  التي  النبايل  و�صالالت 

و�صف الأحد هذه االأ�صناف يف كتاب �صجرة الزيتون للمرحوم ن�صوح الطاهر

حيث تكون الثمار م�صتديرة وكروية، طول الثمره 22-25 ملمرت يف حني 
يبلغ عر�صها 20-22 ملمرت، اللب متو�صط ال�صماكه )6 ملمرت( يحوي ن�صبة زيت 
عاليه وبيلغ متو�صط وزن الثمره 4-5 غرام النواه �صغريه ت�صبه الثمره متاما 

طولها من 12-16 ملمرت وعر�صها من 8-10 ملم. 

االأول وخالل ت�رشين الثاين حيث ت�صود  اأواخر ت�رشين  ابتداء من  الن�صوج 
الثمار يف نهاية هذا ال�صهر. وي�صلح للكبي�ص االأخ�رش واالأ�صود والإ�صتخراج الزيت 

وهو فاخر الطعم والنكهه يف الكبي�ص. 

هناك اأ�صناف و�صالالت عديده حملية ورد ذكرها يف بع�ص الكتب اإال اأنها 
غري منت�رشه وكانت تاأخذ اأ�صماء املناطق املوجوده فيها وهي يف الواقع اأي�صا 
تنتمي لالأ�صناف املحليه املنت�رشه من حيث املاده الوراثيه اإال اأن االإختالفات 
يف ال�صكل ب�صبب اإختالف االأ�صل املطعمه عليه وظروف الزراعه واملناخ اأدت اىل 
الركبي ونبايل جبع ونبايل ع�صكر وخ�صاري جبع  الت�صميات مثل  اإعطاء هذه 

واجلريدي ونبايل عتيل وغريها. 
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13 . Sdeh Eliahu :صنف �صديه اإلياهو�
�صنف حملي وجد يف منطقة بي�صان، ال�صجرة ذات منو قائم واأفرع قائمه، 

ح�صا�ص للرياح، الورقة رفيعة وطويله. 

أ للكبي�ص 	. االأول  ت�رشين  منت�صف  من  اإعتبارا  الن�صوج  متاأخر  االإزهار: 
االأخ�رش اأما للكبي�ص االأ�صود فيكون خالل �صهر كانون الثاين ويكون لون الثمار 

حممر، االإثمار جيد وغري منتظم. 
الثمرة: متو�صطة احلجم م�صتطيله ومتجان�صه يف �صكلها، الق�رشة ناعمه 	.أ

ومو�صحه بنقط بارزه، حتمل الثمار يف عناقيد )3-8 ثمار للعنقود( ، �صهل القطف، 
يحتوي على 20-30% زيت يف اللب. ي�صتعمل للكبي�ص االأخ�رش والإنتاج الزيت. 

2.6.2 أصناف الزيتون العاملية: 

1 . :Manzanillo صنف املنزانيللو�
يعترب اأحد االأ�صناف اجليدة املهمة عاملياً يف املناطق املروية. 

االأ�صل واالنت�صار: اأ�صل ال�صنف من اإ�صبانيا وال زال يعترب هناك ال�صنف  -
الرئي�صي للكبي�ص وقد انت�رش هذا ال�صنف من اإ�صبانيا اإىل بقية دول البحر االأبي�ص 
املتو�صط ويوجد حالياً يف جميع الدول املنتجة للزيتون. ففي كاليفورنيا يعد 
الإحدى  1925م  العام  لفل�صطني يف  اأدخل  وقد  االأ�صناف.  اأفخر  من  املنزنيللو 

املدار�ص الزراعية يف منطقة النا�رشة. 

اإىل معامالت ورعاية خا�صة  - ال�صجرة: �صعيفة جداً يف منوها وحتتاج 
اإرتفاع  ي�صل  وعري�صة،  منخف�ص  اإرتفاع  وذات  متو�صط  االأ�صجار  وجيدة، حجم 
ال�صجرة 5-6 مرت كحد اأق�صى لذلك فهي �صهلة القطف، حتتاج اإىل تقليم منتظم 
وم�صتمر. ال تتحمل ال�صقيع، االأوراق ذات حجم متو�صط ت�صبه م�رشط م�صتطيل 
بلون اأخ�رش وعروق فاحتة. ينجح ال�صنف يف املناطق الدافئة وينت�رش يف بالدنا 
بكرثه يف مناطق االأغوار لذلك فهو يتحمل درجات احلرارة العالية وي�صتجيب 
والرطوبة  اجليدة  التهوية  ذات  اخل�صبة  االأرا�صي  يف  يجود  للري،  جيد  ب�صكل 

الكافية. 
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االإزهار:  -

يبداأ االإزهار بوقت مبكر )�صهر ني�صان( قبل موجات احلر ويعترب املنزنيللو 
�صنف ملقح الأ�صناف زيتون اأخرى. اأما الن�صوج فيكون خالل �صهر اأيلول للكبي�ص 
االأخ�رش اأما للكبي�ص االأ�صود فيتم القطف يف �صهري كانون االأول وكانون الثاين. 

االإثمار:  -

يبداأ االإثمار يف هذا ال�صنف بعمر �صغري. يعطي اإنتاجاً عالياً عند البلوغ 
لكن لي�ص ب�صكل ثابت وميكن التحكم بذلك عن طريق التقليم والت�صميد والري 
احلمل  تبادل  ظاهرة  اأن  هنا جند  من  ال�صنوات،  بني  االإنتاج  الفرق يف  لتقليل 
الظروف  يف  البالغة  ال�صجرة  اإنتاج  معدل  ويبلغ  املنزنيللو  يف  جداً  وا�صحة 

املروية 60-100 كغم. 

الثمرة:  -

تفاحية ال�صكل وهي �صفة مميزة له كما اأن كلمة منزنيللو يف االإ�صبانية 
تعني هذه ال�صفة. حتمل الثمار مفردة اأو يف اأزواج، احلجم متو�صط )-20×25-23
19 ملمرت( . وزنها يف املعدل يف الظروف املروية 5-6 غم ويف البعلية 3غم، 

الثمارمنتظمة ومتجان�صة يف احلجم وال�صكل. تاأخذ الثمرة �صكلها املعروف بعد 
العقد مبا�رشة )تفاحة �صغرية وم�صتديرة وم�صغوطة من الطرفني( . قمة الثمرة 
بارزه والكتف عند العنق دائري. لون الثمار عند الن�صج اأرجواين اأ�صمر ثم يتحول 
اإىل اللون االأ�صود عند الن�صوج الكامل. الثمرة جميلة وبراقة، الق�رشة متو�صطة 
ال�صمك ومو�صحة بنقاط بي�صاء �صغرية تختفي عند الن�صج التام، عملية ن�صج 

الثمار تكون موحدة. 

اللب: غري �صلب لذلك يتوجب احلذر اأثناء قطف الثمار املعدة للكبي�ص،  -
نوعية اللب ممتازة ويوجدبها مرارة قليلة وتكون ملت�صقة بالنواة عندما تكون 

الثمار خ�رشاء ثم ت�صبح �صهلة االإنف�صال مع تقدم الن�صج نحو اللون االأ�صود. 



403
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

النواة:  -

اأما  النواة مدبب  راأ�ص  �صكلها،  اإىل �صغرية احلجم متجان�صة يف  متو�صطة 
الكتف عند العنق فدائري ال�صكل. اأبعاد النواة 14×8 ملمرت، وزنها  6 و 0-1 غم. 
�صطح النواة مغطى ب�صقوق اأو اأخاديد �صطحية طويلة حتى متو�صطة باإ�صتثناء 
هو   النواة  اإىل  اللب  بني  الن�صبة  عميقة.  فتكون  الكتف  من  بالقرب  املوجودة 
5:1-7 )اللب ي�صكل 82-85% والنواة 15-18% من حجم الثمرة. ن�صبة الزيت 
جيدة وذو رائحة طيبة ولون فاحت اإال اأنه غري مرغوب يف الو�صط العربي مقارنة 

بزيت النبايل وال�صوري الفاخر. 

اال�صتعمال: يعترب املنزنيللو ال�صنف االأول للكبي�ص االأخ�رش حيث متتاز  -
ثماره املكبو�صة بطعم جيد. تتم عملية التخليل للثمار اخل�رشاء وال�صوداء بعدة 
احلجم  هي  الثمار  م�صاوئ  ويونانية.  واأمريكية  واإ�صبانية  حملية  منها  طرق 
اثناء التخليل. عملية  اإىل عناية خا�صة  املتو�صط وطراوتها لذلك فهي حتتاج 

التخمر تكون �رشيعة وجيدة. ي�صتعمل املنزنيللو الإنتاج الزيت اأي�صاً. 

يف ال�صنوات جيدة احلمل ويف املناطق الدافئة واملروية ت�صتعمل الهرمونات 
خلف الثمار من اأجل تقليل ظاهرة تبادل احلمل. يو�صى بزراعة �صنف ملقح يف 

ب�صتان املنزنيللو مثل �صنف نوفو Novo مبعدل 4:1 اأو 3:1. 

ال�صنف ال ي�صاب ب�صدة مبر�ص عني الطاوو�ص اأو قليل االإ�صابة اإال اأنه ي�صاب 
مبر�ص تدرن االأفرع Olive ken كما اأن الثمار ت�صاب ب�صدة بذبابة الزيتون. 

2 . : Savillano صنف �صافيالنو�
أ االأ�صل واالإنت�صار: اأ�صل ال�صنف من منطقة �صافيليا يف اإ�صبانيا ومن هنا 	.

جاءت الت�صمية. ينت�رش ب�صكل وا�صع يف الدول املنتجة للزيتون بف�صل اأهميته 
يف ت�صنيع الزيتون االأخ�رش للكبي�ص حيث يطلق على الزيتون املكبو�ص من هذا 

 .Queen ال�صنف اإ�صم
هذا  اأدخل  كبرية.  ثمار  تعطي  كلها  �صافيالنو  ل�صنف  �صالالت  عدة  هناك 
ال�صنف لبالدنا يف فرتات خمتلفة وحتت اأ�صماء خمتلفة ومن دول خمتلفة اأي�صاً. 
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ال�صجرة: 	.أ
قائمة وكبرية ي�صل اإرتفاع االأ�صجار يف االأرا�صي اخل�صبة واملروية اإىل 12-8 
مرت اأما يف االأرا�صي ال�صعيفة فتبقى االأ�صجار بحجم �صغري، متيل االأ�صجار للنمو 
للظروف  االأ�صجار  ت�صتجيب  للثمار.  القطف  عملية  ي�صهل  وهذا  اأي�صاً  بالعر�ص 
اجليدة املالئمة مثل االأرا�صي اخل�صبة ذات ال�رشف اجليد ون�صبة كل�ص منا�صبة. 
التقليم املنتظم وال�صحيح. وال يتحمل  اإىل رعاية خا�صة مثل  ال�صنف  يحتاج 
اأجل تخلق  برودة كافية من  ذات كمية  زراعته يف مناطق  لكن يجب  ال�صقيع 

الرباعم الزهرية والإنتاج حم�صول عال وثابت. 

االأوراق 	.أ كثيف.  اخل�رشي  واملجموع  ومت�صعبة  وطويلة  رفيعة  االأفرع: 
الثمار،  بجانب  و�صغرية  االأفرع  اأطراف  يف  كبرية  فتكون  حجمها  يف  خمتلفة 
اأخ�رش  لون  ذات  وملتوية  متنا�صقة  اأطرافها غري  ومدببة يف  م�صتطيلة  االأوراق 

غامق يف ال�صطح العلوي واأخ�رش فاحت يف ال�صطح ال�صفلي. 
واأحياناً  الطول  متو�صطة  اأو  ق�صرية  اأعناق  على  مفردة  الثمار  حتمل 
واإىل  اأطرافها  يف  اأو  االأفرع  و�صط  يف  الثمار  حتمل  باأزواج.  ت�صاهد  قليلة 
جانب الثمار العادية حتمل ثمار �صغرية بكرثة وهي ما ت�صمى بظاهرة البط 

)ثمار بدون اإخ�صاب( . 

االإزهار: 	.أ
االإزهار يبداأ يف نهاية ني�صان واأوائل اأيار )اإزهار متاأخر( ولهذا ال�صبب تتكون 
ثمار �صغرية كما ذكر �صابقاً ب�صبب اأحوال اخلما�صني التي ت�صادف وقت االإزهار. 

أ ح�صب ج. واأيلول  اآب  �صهر  االأخ�رش خالل  للكبي�ص  الثمار  تقطف  الن�صوج: 
املنطقة. االإثمار متو�صط وغري منتظم فهو يعطي اأزهار كثرية اإال اأن ن�صبة العقد 
تختلف حجم  جيداً،  اإنتاجاً  يعطي  ال�صنوات  بع�ص  ويف  جداً،  منخف�صة  تكون 
التقليم  اإىل اجراء عملية  ال�صجرة  واأخرى. وحتتاج  الثمرة لل�صنف بني منطقة 

باإ�صتمرار �صنوياً من اأجل اإنتاج اأفرع جديدة حتمل الثمار. 
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تنا�صب ال�صنف االأرا�صي املروية، وعند اإجراء تقليم قوي تعطي االأ�صجار يف 
ال�صنة التي تليها حم�صول جيد ي�صل حتى (50-70)كغم لل�صجرة. 

أ التو�صع 	. يتم  مل  لذلك  بالدنا  يف  املتو�صط  دون  ال�صنف  لهذا  االإثمار: 
بزراعته يف املناطق املروية الدافئة. 

أ الثمرة: ذات حجم كبري وهو االأكرب من بني االأ�صناف امل�صتعملة للكبي�ص 	.
االأخ�رش، حجم الثمرة )24-25×27-35 ملمرت( ومعدل وزن للثمرة يف الظروف 
املروية 10-15 غم ويف البعلية من 6-7 غم. حجم الثمرة ووزنها يتغري ب�صكل 
كبري تبعاً للمعامالت الزراعية واملنطقة. �صكل الثمرة اإهليجي اأو بي�صاوي جميل 
م�صغوط عند الكتف ومدبب قليالً عند القمة وهذا ال�صكل يختلف يف ال�صالالت 

التابعة لل�صنف فمنها ما هو اأكرث اإ�صتطالة ب�صكل قلب ومنها اأقل اإ�صتطالة. 
أ الق�رشة د. اأ�صود مع نقاط بي�صاء.  اإىل  الكامل كحلي  الن�صوج  اللون: عند 

رقيقة وناعمة، اللب �صلب وملت�صق بالنواة. وت�صبه النواة اللوزة الكبرية وي�صل 
من   %85-82 اللب  ي�صكل  للت�صقق.  النواة  ومتيل  غم   2-1.5 اإىل  وزنها  معدل 
وزن الثمرة ت�صكل النواة 15-18%. هناك �صالالت من هذا ال�صنف ت�صل ن�صبة 
اللب فيها اإىل 90% والنواة 10% فقط. يف الظروف البعلية حتتوي الثمار على 
20-25% زيت ويف املروية 12-18% عند الن�صج الكامل اأما الثمار اخل�رشاء 

املعدة للكبي�ص فتحتوي على ن�صبة اأقل بكثري. 
أ االإ�صتعمال: ي�صتعمل للكبي�ص االأخ�رش بالطريقة االإ�صبانية وب�صبب ق�رشته 	.

الرقيقة والناعمة فيتطلب حذر اأثناء الت�صنيع. طعم الثمار املكبو�صة لي�ص جيد 
باملقارنة باملنزنيللو لكن له اأ�صعار واأ�صواق خا�صة يف الدول االأوروبية واأمريكا 

ب�صبب كرب حجم الثمار. 
على الرغم من ن�صبة الزيت املنخف�صة يف ثماره فاإن الثمار امل�صابة ت�صتخدم 
للع�صري الإ�صتخراج الزيت الذي بطيب مذاقه وال يف�صد ب�صهولة وي�صتعمل زيته 

كزيت بكر الإ�صافته اإىل الزيوت االأخرى املكررة الإعطائها الطعم والرائحة. 
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ال�صنف ال ي�صاب ب�صدة باالأمرا�ص مثل عني الطاوو�ص اإال اأنه ح�صا�ص بحفار 
ال�صاق وبذبابة الزيتون. 

3 . :Ascolano صنف اأ�صكوالنو�
أ االأ�صل واالإنت�صار: ن�صاأ ال�صنف يف اإيطاليا حيث ي�صمى هناك بالزيتون 	.

االأبي�ص، ومنها اإنت�رش اإىل دول عديدة بف�صل ثماره الكبرية. ين�صح بزراعته يف 
املناطق البعيدة عن البحر ب�صبب ح�صا�صيته للرطوبة اجلوية. يتحمل ال�صقيع 
ب�صكل جيد جداً وينمو بغزارة يف االأرا�صي املروية اإثماره غري جيد يف مناطق 
دول  ومن  فرتات خمتلفة  يف  ملنطقتنا  اأدخل  زراعته.  تتو�صع  مل  لذلك  عديدة 
عديدة فقد متت زراعته يف حدائق الكنائ�ص املحلية وبعدها اإنت�رش اإىل القرى 
املجاورة باأعداد قليلة وباأ�صماء خمتلفة مثل اإفرجني وطلياين. وحالياً ال توجد 

منه �صوى اأ�صجار كبرية يف بع�ص القرى القريبة من الكنائ�ص. 
ال�صجرة: متو�صطة احلجم ذات منو قوي، االأ�صجار عري�صة بنموها وتعطي 	.أ

اأفرع طويلة لذلك فهو يزرع مب�صافات كبرية، االأ�صجار تاأخذ �صكل دائري منتظم 
والنمو اخل�رشي كثيف واالأوراق طويلة وكبرية. 

اأو يف 	.أ مفرده  الثمار حتمل  اأيار،  واأوائل  ني�صان  نهاية  يبداأ مع  االإزهار: 
اأزواج، ميتاز ال�صنف بن�صبة عالية من االأزهار الذكرية. تن�صج الثمار يف �صهر 
ت�رشين االأول. االإثمار غري ثابت وتظهر فيه عادة املعاومة ب�صكل وا�صح واأحياناً 
اإنتاج جيد فقط كل عدة �صنوات، االأ�صجار ال�صغرية تثمر ب�صكل منتظم  يعطي 

اأكرث، يبداأ االإثمار يف عمر �صغري )4-5 �صنوات( . 
معدل اإنتاج ال�صجرة الواحدة يختلف تيعاً للظروف واملعامالت الزراعية. 

يف املناطق املروية ي�صل اإنتاج ال�صجرة الواحدة اإىل 40-60 كغم. 

الثمرة: كبرية كحبة الربقوق املتو�صطة )20-22×28-30 ملمرت( ، وزنها 	.أ
6-10 غم ذات �صكل بي�صاوي ولون اأخ�رش فاحت، وعند الن�صوج يتحول اللون اإىل 
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اأحمر غامق )نبيذي( ، الق�رشة رقيقة وناعمة وتت�رشر الثمار نتيجة اأي كدمة لها 
اأثناء القطف من هنا يجب قطفه بحذر للح�صول على نوعية جيدة. اللب طري ذو 
لون اأ�صفر وغري مر. النواة كبرية )6×19ملمرت( طويلة غري متجان�صة يبلغ وزنها 
1-1.3 غم وي�صكل اللب 84-86% من الثمرة والنواة ت�صكل 14-16%. ال�صنف 

يحتوي على ن�صبة زيت قليلة. 
ينا�صب  - وال  االأمريكية  الطريقة  ح�صب  للكبي�ص  ي�صتعمل  االإ�صتعمال: 

الطريقة االإ�صبانية. ال ي�صتعمل للزيت، لون الثمار بعد الكبي�ص غري جميل ب�صبب 
ظهور بقع عليها. 

الطاوو�ص،  عني  مبر�ص  االأوراق  ت�صاب  وال  الزيتون  بذبابة  الثمار  ت�صاب 
ويعترب ح�صا�ص جداً حلفار ال�صاق. 

4 . :Broza صنف بروزا�
اأ�صل ال�صنف يوناين، ال�صجرة متو�صطة احلجم ذات جمموع خ�رشي كروي، 
ولونها،  االأوراق مميزة بحجمها  ذو منو قوي وعري�ص،  ال�صوري،  ال�صنف  ي�صبه 
عري�صة وكثيفة و�صميكة ذات لون اأخ�رش غامق من اأعلى ولون ف�صي من اأ�صفل 

)اأغمق من ال�صنف كلماتا( . 

االإزهار: متاأخر )�صهر اأيار( وكذلك الن�صوج )�صهر ت�رشين الثاين( . االإثمار  -
جيد وتظهر فيه �صفة تبادل احلمل. الثمرة متو�صطة احلجم م�صتطيلة ذات �صلع 
حاد )16-17×21-25 ملمرت( وزنها 4-5 غم كمعدل يف االرا�صي البعلية اأما يف 
املروية في�صل الوزن اإىل 7-8 غم. للثمرة لون اأخ�رش غامق وعند الن�صوج يتحول 
اإىل اللون االأ�صود الالمع. الق�رشة متو�صطة ال�صمك ناعمة ومو�صحة بنقط بي�صاء. 

اللب �صلب وغري ملت�صق بالنواة. 

النواة: متو�صطة وم�صتطيلة مدببة يف طرفها، وزنها 0.8-0.9 غم وت�صكل  -
النواة 11-12% من الثمرة، ن�صبة الزيت لل�صنف %20-12. 

مقاومة  ال�صجرة  جيد.  بطعم  وميتاز  واالأخ�رش  االأ�صود  للكبي�ص  ي�صتعمل 
ملر�ص عني الطاوو�ص. 
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5 . :Barouni صنف باروين�
االأ�صل: من تون�ص ومنها اأدخل اإىل كاليفورنيا ودول اأخرى. واعترب ك�صنف  -

جتاري. 

أ ني�صان 	. نهاية  يف  االإزهار  قوي.  منو  وذات  احلجم  متو�صطة  ال�صجرة: 
والن�صوج يكون يف موعد ن�صوج املنزنيللو  (10-9). 

االإثمار: جيد ومنتظم خا�صة يف املناطق املنا�صبة لل�صنف، يف كاليفورنيا  -
يعترب ال�صنف االأف�صل من حيث كمية االإنتاج. 

الثمرة: كبرية وم�صتطيلة ب�صكل حبة كمرثى مقلوبة، قاعدة العنق عميقة 	.أ
يف الثمرة، راأ�ص الثمرة م�صتدير. 

اللون اأخ�رش وعند الن�صوج يتحول اإىل لون خمري، اللب �صميك، �صلب  -
واأبي�ص مع احمرار خفيف بجانب النواة. 

النواة: متو�صطة احلجم م�صتطيلة ناعمة مدببة يف طرفها متجان�صة يف 	.أ
�صكلها. معدل وزن الثمرة 12غم حتتوي على  13-20%زيت. 

االإ�صتعمال: ي�صتعمل ب�صكل خا�ص للكبي�ص االأخ�رش على الرغم من وجود 	.أ
ميزة �صيئة به وهو اللون االأحمر حول النواة، اأحياناً ي�صتعمل ال�صتخراج الزيت، 

زيته طيب ولذيذ، مقاوم ملر�ص عني الطاوو�ص. 
6 . :Nuovo di Sicrone نوفو دي �صيكرونا
أ االأ�صل: من اإيطاليا. يعتقد باأنه نف�ص ال�صنف ال�صابق باروين نظراً لوجه 	.

ال�صبه بني ال�صنفني من حيث الثمرة وي�صمى اأي�صاً اأوفودي بيت�صيونه، اأو بي�صة 
احلمام. 

ال�صجرة ذات منو قوي ومعقد تاأخذ �صكل م�صتدير اأوراقها كبرية ومتتاز بكرب 
عر�صها باجتاه القمة لونها رمادي. 

االإزهار: يف نهاية ني�صان والن�صوج يف �صهر اأيلول للكبي�ص االأخ�رش. 	.أ
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اإنتاج 	.أ اأ�صجار حتمل �صنوياً  االإثمار: جيد مع تبادل حمل خفيف وهناك 
12 غم. ي�صل عر�صها  الباروين وزنها  ت�صبه  الثمرة  الثمار حتمل مفردة.  جيد. 
يف االأ�صجار املروية اإىل 20 ملمرت متجان�صة يف �صكلها جميلة وم�صتديرة مع 
النواة  لل�صنف،  �صيئة  ميزة  وهي  النواة  بجانب  اأحمر  )اللب  خفيفة.  ا�صتطالة 

كبرية وم�صتطيلة، ن�صبة الزيت يف الثمار %13-12( . 
ب�صدة  - ي�صاب  لذيذ  غري  وطعمه  االأخ�رش  للكبي�ص  ي�صتعمل  االإ�صتعمال: 

بذبابة الزيتون ومقاوم ملر�ص عني الطاوو�ص. 

7 . :Conservolia صنف كون�صريفوليا�
االأ�صل: من اليونان ويعترب من االأ�صناف الهامة للكبي�ص االأخ�رش واالأ�صود. 
ال�صجرة ذات جمموع خ�رشي عري�ص ومنو قوي، الورقة خ�رشاء ف�صيه. االإثمار 
الثمار  ق�صرية. متيل  القطف  وفرية  االول  ت�رشين  اأوائل  من  يبداأ  الن�صوج  جيد، 
لل�صقوط يف وقت مبكر عند الن�صوج. الثمرة م�صتطيلة، توجد نقاط بي�صاء بارزة 
على الق�رشة، الن�صوج واالإ�صوداد غري متجان�ص، اللب يكون طري عند الن�صوج 
قليلة  ال�صنوات  يف   .%18-12 متو�صطة  الزيت  ن�صبة  �صغرية،  النواة  الكامل، 
رئي�صي.  ب�صكل  االأ�صود  للكبي�ص  ي�صتعمل  10غم.  اإىل  الثمرة  وزن  ي�صل  احلمل 
ت�صاب  وكذلك  ب�صدة  الزيتون  بذبابة  الثمار  ت�صاب  الطاوو�ص،  بعني  ي�صاب  ال 

االأ�صجار بحفار ال�صاق. 

8 . :Kalamata صنف كلماتا�
أ وقوية 	. ال�صجرة جميلة  االأ�صود.  للكبي�ص  وي�صتعمل  اليونان  من  االأ�صل: 

ومقاومة لالأمرا�ص، الورقة كبرية عري�صة وطويلة ذات لون اأخ�رش فاحت. الن�صوج 
االإثمار جيد، حتمل  الثاين.  ت�رشين  وخالل  االأول  ت�رشين  �صهر  نهاية  يكون يف 

الثمار يف عناقيد �صغرية، �صهل القطف. 
الثمرة: م�صتطيلة لوزية ال�صكل، يكون حجمها كبري يف ال�صنوات قليلة 	.أ

احلمل و�صغرية اإىل متو�صطة يف ال�صنوات ذات احلمل اجليد. يف االأرا�صي املروية 
تعطي االأ�صجار ثمار كبرية. 
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الن�صوج: االإ�صوداد يكون متجان�ص، اللب �صميك، النواة كبرية ذات راأ�ص 	.أ
مدبب ومعكوف. ن�صبة الزيت يف الثمار %22 يف الري، تتجعد الثمار ب�رشعة 
عني  ملر�ص  مقاوم  فاخر،  املخللة  الثمار  طعم  للعط�ص.  االأ�صجار  تعر�صت  اإذا 

الطاوو�ص ويتحمل العط�ص. 
9 . :Mission صنف مي�صني�
أ االأ�صل: من اإ�صبانيا، اأدخل للبالد اأيام االإنتداب الربيطاين. 	.
ال�صجرة: مرتفعة جداً وقائمة ذات منو قوي االأمر الذي ي�صعب من عملية 	.أ

القطف، يتاأقلم يف مناطق عديدة، يقاوم اجلفاف وال�صقيع. 
اأيار والن�صوج خالل �صهري 	.أ االإزهار: يف نهاية �صهر ني�صان حتى بداية 

ت�رشين االأول والثاين. 
اإنتاج ال�صجرة  اإنتاجاً عالياً كل �صنتني، معدل  االإثمار غري منتظم، يعطي 
قليالً  مدببة  م�صتطيلة  متو�صطة  اإىل  �صغرية  الثمرة  كغم(،   60-40( والواحدة 
اللون  اإىل  يتحول  الكامل  الن�صوج  وعند  بي�صاء  نقط  مع  جميل  اأخ�رش  لونها 
االأرجواين. اللب �صلب ذو نوعية جيدة، النواة متو�صطة احلجم وم�صتطيلة، ن�صبة 
الزيت يف الثمار 20-29% ح�صب املنطقة واملعامالت الزراعية. ي�صتعمل ال�صنف 

للكبي�ص والإنتاج الزيت. 

م�صاوئ ال�صنف: ثماره ال�صغرية و�صعوبة القطف وعدم ثبات االإنتاج. 

10 . :San Francesco صان فران�صي�صكو�
أ االأ�صل: من اإيطاليا، يزرع يف املناطق املروية والبعلية، ال�صجرة متو�صطة 	.

املناطق  ينا�صب  وثابت،  عايل  اإنتاجه  قوي،  خ�رشي  منو  وذات  قائمة  احلجم 
الدافئة. 
االإزهار: اإبتداًء من الن�صف الثاين ل�صهر ني�صان، الن�صوج مبكر يف �صهر 	.أ

ثم  غامقة  خ�رشاء  مميز،  �صكل  ذات  م�صتطيلة  احلجم  متو�صطة  الثمرة  اأيلول. 
تتحول اإىل اللون االأ�صود، اللب �صلب وغري مر وي�صكل ن�صبة 80% من الثمرة، 
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يف البعل حتتوي الثمار 12-24% زيت ويف الري 10-20%. االإ�صتعمال للكبي�ص 
االأخ�رش واالأ�صود وكذلك الإنتاج الزيت. 

11 . :Frantoio صنف فرانتويو�
يعتقد باأن اأ�صله من اإيطاليا، ينت�رش بكرثة يف اأوروبا، ينا�صب مناطق عديدة 

جبلية و�صهلية مقاوم للجفاف، يزرع يف مناطق رطبة وباردة اأي�صاً. 

أ �صهر 	. نهاية  يف  االإزهار  لالأمرا�ص.  ومقاومة  احلجم  متو�صطة  ال�صجرة: 
ني�صان والن�صوج يف �صهر ت�رشين االأول. 

االإثمار: عايل جداً وثابت، ال�صنف يلقح نف�صه جيداً. ال ي�صاب مبر�ص عني 	.أ
الثمار  لون  قليالً.  م�صتطيلة  1.5غم  الثمرة �صغرية  الزيتون.  وذبابة  الطاوو�ص 
اأ�صود عند الن�صوج الكامل، اللب ي�صكل 80% من الثمرة، يف االأرا�صي املروية 

تعطي االأ�صجار 80-100كغم لل�صجرة �صنوياً. 
باللغة  مع�رشه  تعني  فرانتويو  كلمة  اأن  حيث  الزيت  الإنتاج  ي�صتعمل 
االإيطالية، زيته لذيذ، ن�صبة الزيت يف الثمار 22-38%، الزيت بنوعيه فاخرة 

وله لون جميل ورائحة زكية. ت�صتخدم بذوره لالإكثار كاأ�صل. 

خالصة: 

ح�صب  �صابقاً  املذكورة  واالأجنبية  املحلية  الزيتون  اأ�صناف  تق�صيم  ميكن 
الغر�ص من االإ�صتعمال على النحو التايل: . 

اأ�صناف الزيتون للكبي�ص االخ�رش بالطريقة االإ�صبانية: منزنيللو، �صافيالنو، 
�صان فران�صي�صكو، برواز، �صيجواز. 

االأخ�رش بالطريقة املحلية: نبايل، �صوري، مي�صن،  اأ�صناف زيتون للكبي�ص 
منزنيللو، �صماليل. 

بروزا،  كون�صريفوليا،  كلماتا،  منزنيللو،  االأ�صود:  للكبي�ص  زيتون  اأ�صناف 
نبايل، �صوري، �صان فران�صي�صكو، �صيجواز. 
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اأ�صناف جيدة للزيت: �صوري، فرونتويو، نبايل، مللي�صي، �صماليل، اآربكوين، 
منزنيللو، �صيجواز. 

ولكون  ال�صنني  اآالف  مدار  على  فل�صطني  الزيتون يف  زراعة  لقدم  ونتيجة 
اإكثارها  باإ�صتمرار للتقليم اجلائر ويتم  الزيتون �صجرة معمرة تتعر�ص  �صجرة 
بالبذور اأحياناً فاإن هذه االأمور ت�صاعد باإ�صتمرار على اإيجاد �صالالت واأ�صناف 
جديدة عالوة على االأ�صناف التي كانت تدخل مع االأقوام املختلفة التي ا�صتوطنت 
ثم تاأقلمت على ظروف ومناخ البالد. من هنا يجب على الباحثني واملهتمني 
بزراعة الزيتون القيام دائماً بامل�صح للتعرف على اأية اأ�صناف جديدة تظهر لها 
موا�صفات جيدة مثل حتمل العط�ص ومقاومة االأمرا�ص واحل�رشات واالإنتاج اجليد 

والثابت ونوعية جيدة من الثمار للكبي�ص والزيت. 

اأهم االأ�صناف العاملية يف الدول الرئي�صية املنتجة للزيتون: 

ا�صبانيا . 1
اأ�صناف الكبي�ص:  -

جوردال اأو �صافيالنو، منزنيللو، ريال، كورنزويلو، كانا�صكوينو، مور�صال. 

اأ�صناف للزيت:  -

 ،Negral جنرال  اأريكوين،   ،Lechin ليت�صني   ،Verdal فريدال  نيكودو، 
كورنيكايرا. 

ايطاليا. 2
اأ�صناف الكبي�ص:  -

�صانتا كاترينا، �صانتا اجو�صتينو، كوكو، اأ�صكوالنو. 

اأ�صناف للزيت:  -

فرانتويو، لي�صينو Leccino ، موراييلو Moraialo ، كوارتينا. 
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اليونان: . 3
اأ�صناف للكبي�ص:  -

 A mphisa , Conservolia , Artadiolo , Kalamata , Moretina ,
 Vassiliki, Ladonia, Agrinon, Amygdalolia.

اأ�صناف للزيت:  -

 .Methonia, Mestoidis, Coronaiki

الربتغال: . 4
- Savilan, Galega or Negral :اأ�صناف للكبي�ص

-  ،Vedral, Bical اأ�صناف للكبي�ص والزيت: منزنيللو

- Carrasquenha :اأ�صناف للزيت

فرن�صا: . 5
- Lucques Amellan, Tanche اأ�صناف للكبي�ص: لوك

- Picholine, pigal, rouget :اأ�صناف للكبي�ص والزيت

اأ�صناف للزيت:  -

تون�ص: . 6
اأ�صناف للكبي�ص:  -

م�صكي، ارجا�ص، تلم�صان، تل، لوك، امالو، باروين، زركي. 

اأ�صناف للزيت: �صماليل، �صيطاوي، زيتوين، زملاطي. 

اجلزائر: . 7
لوك،   ،،vedral, pigal �صيجواز   Sigoise هي:  هناك  املزروعة  االأ�صناف 

اوليفيري. 
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مراك�ص: . 8
نف�ص االأ�صناف التي يف اجلزائر وتون�ص. 

تركيا: . 9
- Hurma, Tirilya,Edremit :اأ�صناف للكبي�ص
- Ayivalik,Girit, Sam :اأ�صناف للزيت

الواليات املتحدة: . 10
للكبي�ص:  -

منزنيللو، مي�صني، �صافيالنو، ا�صكوالنو، باروين. 
اأ�صناف للزيت:  -

ت�صتخدم الثمار ال�صغرية من االأ�صناف ال�صابقة لع�رشها واإنتاج الزيت. 

3. املوز

ال�صكل 8.5: 

شجرةأالموز
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 ،Musa ويتبع اجلن�ص موزا Musaceae ينتمي املوز اإىل الف�صيلة املوزية
Si- و�صاينن�ص�ص Nana  ننظراً لتعدد االأنواع التي تتبع هذا اجلن�ص مثل نانا
nensis ، وكورنكيوالتا Corniculata، فاإنه يف�صل كتابة اال�صم العلمي للموز 

 .Cavendish , Musa Spp ًم�صافاً اإليه ا�صم ال�صنف مثال Musa

النباتي:  1.3 الوصف 

اإىل ارتفاع ما  املوز نبات ع�صبي معمر Herbaceous perennial ي�صل 
بني 2 اإىل 6 اأمتار. 

 Modified under- ground ال�صاق احلقيقي ل�صجرة املوز اأر�صي متحور
stem ي�صمى بالقلقا�صه Corn اأو الرايزوم Rhizome )الكورمة( تتكون من عقد 
Nodes و�صالميات ق�صرية Short internodes، تظهر االوراق على قمة ال�صاق 
االأر�صي برتتيب وبتتابع حلزوين Spiral ، يف اإبط كل منها برعم ميكن اأن يكون 
منواً خ�رشياً جديداً ي�صمى خلفة اأو فرخ Sucker، يلت�صق بالنبات االأم ويعمل 
على اإحيائها بعد اإزهارها وموتها، ت�صتخدم هذه اخللفة اجلديدة يف االإكثار بعد 
اأن تنمو وت�صل اإىل حجم معني، حيث تف�صل حينئذ عن االأم مكونة بذلك قلقا�صة 

�صغرية اأو رايزوماً �صغرياً. 

اأعناق االأوراق Petioles لها اأغمدة Sheathes تلتف حول بع�صها مكونة 
ال�صاق الهوائي الكاذب Pseudostem للموز، ولكل ورقة ن�صل Blade كبري. 

مرة  يزهر  اأنه  اأي   Monocarpic االإزهار  وحيد  باأنه  املوز  نبات  يو�صف 
واحدة خالل دورة حياته ليموت بعدها، عنقود زهري يعرف بال�صنبلة املركبة 
Complex spike، تتكون من حامل العنقود Stalk وعناقيد Clusters زهرية 
كل  ويف�صل  �صفني،  زهرة يف   20-12 من  عنقود  كل  ويتكون  حلزوين  برتتيب 

 .Red bract عنقود عن االآخر قنابة حمراء

 Stamens االأ�صدية  من  وعدد   Pistil )متاع(  مدقة  من  زهرة  كل  تتكون 
ويحمل العنقود الزهري يف املوز ثالثة اأنواع من االأزهار على النحو التايل: 

اأزهار اأنثوية Female يف عناقيد عددها من (5-15)عنقوداً، وتقع يف . 1
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االأزهار  هذه  املتاع يف  يكرب  الزهري، حيث  العنقود  القاعدي من حامل  اجلزء 
اأنها  رغم  اأنثوية  اأزهار  باأنها  جتاوزاً  االأزهار  وتعرف  ثماراً،  بعد  فيما  ليكون 

حتتوي اأ�صدية. 
اأزهار ثنائية اجلن�ص ولكنها غري كاملة االأع�صاء اجلن�صية تعرف با�صم . 2

Neuter اأو تعرف جتاوزاً باالأزهار املذكرة Male مع اأن لكل منها متاع ق�صري 
ونادراً ما حتوي متوكها Anthers حبوب لقاح. 

البع�ص . 3 بع�صها  عن  يف�صلها  الزهري  العنقود  طرف  يف  مذكرة  اأزهار 
قنابات حمراء. 

 Ovules حتتوي العديد من البوي�صات Berry وتعرف ثمرة املوز باأنها عنبة
Parthenocarpi-  ريري املخ�صبة، اأي اأنها ال تكون بذوراً حيث تعقد الثمار بكرياً

 .cally

Fin- والثمرة الواحدة فيه باالأ�صبع ،Hand  ��صمى العنقود الثمري بالكف
ger ويتكون كل كف من نحو  (15)اأ�صبع. 

 : Fruiting habit 2.3 طبائع احلمل

بعد اأن تنمو اخللفة اجلديدة امل�صماة Sucker من الرايزوم )القلقا�صة( االأم، 
فاإن  13-15 �صهراً(  )يكون عمرها نحو  االأوراق  من  معيناً  اأن تكّون عدداً  وبعد 
برعمها الطريف يبداأ بالتميز من برعم خ�رشي اإىل برعم زهري، اأي اأتها تتوقف 
عن تكوين اأوراق جديدة، بعد ذلك، يبداأ الربعم الزهري بالنمو من داخل ال�صاق 
الهوائي الكاذب مكوناً ال�صنبلة املركبة )العنقود الزهري( ، وبعد نحو (3) اأ�صهر 
من تكوين هذا العنقود الزهري يظهر طرفه من قمة ال�صاق الكاذبة ليبداأ بعدها 

بالتديل الأ�صفل نتيجة لثقله. 

Training and pruning banana املوز  3.3 تربية وتقليم أشجار 

القلقا�صات  اأو  الرايزومات  او  اخللفات  عدد  حتديد  املوز  برتبية  يق�صد 
واإزالة غري املرغوب فيه منها، وهو ما  االأم،  الرايزوم  ال�صغرية املتكونة حول 
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التوازن ما بني منو  االإبقاء على  اإىل  اأو خف املوز والذي يهدف  يق�صد بتقليم 
االأ�صجلر واملح�صول الناجت، من ناحية اأخرى، ي�صمل التقليم اأي�صاً اإزالة االأوراق 

اجلافة والتي يتعار�ص وجودها مع منو العنقود الزهري. 

والريزومات التي يتم اإزالتها هي تلك التي تزهر يف ال�صيف اأو ال�صتاء، اإذ 
ينتج االأول ثماراً رديئة اجلودة تن�صج ثمارها يف وقت ال ت�صتطيع فيه مناف�صة 
ثمار الفواكه االأخرى مثل التفاحيات واللوزيات، والعنب، بينما يتاأثر الثاين يف 
اأحجام كبرية،  اإىل  والو�صول  بالنمو  للرايزومات  ال�صماح  ال�صقيع، ويجب عدم 
ثمانية  اإىل  �صتة  كل  مرة  دورياً  الب�صتان  مالحظة  ويجب  اإزالتها،  ت�صهل  حتى 

اأ�صابيع. 

1.3.3 طرائق إزالة الرايزومات )اخلالئف( غري املرغوب فيها 

توجد طريقتان الإزالة الرايزومات هما: 

يف�صل الرايزوم كلياً عن االأم ويتم ذلك بدفع �صكني مقو�صة خا�صة لف�صل . 1
نقطة اإت�صاله بالنبات االأم. 

يتم تق�صري الرايزوم اإىل م�صتوى �صطح االأر�ص بعدها يتم تق�صريه ب�صكني . 2
وقد  الفراغ،  ذلك  يف   Kerosine )كاز(  الكريو�صني  اإ�صافة  يتبعه  فراغ  لعمل 
(2,4,D) يعمد بع�ص املزارعني اإىل اإ�صافة اأحد منظمات النباتات احليوية مثل

 .(2,4,5- T) اأو
2.3.3 طرائق تربية املوز: 

بعد اإن�صاء ب�صتان املوز، يتم عادة تربية رايزومني )خلفتني( حول النبات 
االأم يعرف االأول باأنه الرايزوم )اخللفة( االإبن حيث يتم اختياره ويرتك لينمو 
عندما ت�صبح االأم على و�صك االإثمار، بينما يعرف الثاين باأنه الرايزوم )اخللفة( 

احلفيدة والذي ي�صمح له بالبقاء بعد اأن تكون اأزهار الرايزوم االإبن قد ظهرت. 

وعادة يتم اإختيار وتربية االإبن واحلفيدة بحيث يكون تربيتها حول النبات 
االأم بتتابع دائري، وال يف�صل تربيتها حول النبات االم باجتاه واحد حتى ال يوؤثر 

ذلك يف م�صافات الزراعة االأ�صا�صية. 



أشجار الفواكه

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
418 جامعة القدس املفتوحة

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

3.3.3 دورة حياة رايزوم )خلفة( املوز: 

 ، )خلفات(  رايزومات  بتكوين  االأم  النباتات  تبداأ  املوز  ب�صتان  اإن�صاء  بعد 
حيث يحتاج الرايزوم االإبن مدة بني 4 اإىل 6 اأ�صهر للتكوين والظهور فوق �صطح 
الب�صتان،  والت�صميد وخدمة  املناخية  العوامل  املدة على  تلك  االأر�ص وتتوقف 
الزهري وي�صتغرق  العنقود  النمو حتى بداية ظهور  االإبن يف  الرايزوم  وي�صتمر 

ذلك من 9 على 11 �صهراً ويتوقف ذلك على: _ 

االأ�صهر . 1 ظهر يف  ما  فاإذا  االأم،  النبات  حول  االإبن  الرايزوم  ظهور  موعد 
املنا�صبة للنمو )الربيع وال�صيف( فاإنه يحتاج اإىل 9 اأ�صهر اأما اإذا ظهر يف ال�صتاء 

فاإنه يحتاج اإىل 11 �صهراً. 
قوة النبات االأم: حيث تكون املدة الالزمة لظهور العنقود الزهري 9 اأ�صهر . 2

اإذا كانت االأم قوية اأو 11 �صهراً اإذا كانت �صعيفة. 
يحتاج الرايزوم االإبن مدة من 3 اإىل 6 اأ�صهر من وقت ظهور العنقود الزهري 
وحتى اإمتام تكوين الثمار، ويتوقف ذلك على موعد ظهوره، حيث يحتاج مدة 
من 3 اإىل 4 اأ�صهر اإذا ما ظهر يف الربيع اأو ال�صيف بينما يحتاج مدة من 5 اإىل 
اأما ظهوره يف ال�صتاء فاإنه ال يكون حم�صوالً  اإذا ما ظهر يف اخلريف،  اأ�صهر   6
اأن املدة  لتاأثره بدرجات احلرارة املنخف�صة، وبناء على ما ورد، نالحظ  نظراً 
الالزمة من وقت ظهور الرايزوم االإبن وحتى اإمتام االإثمار نحو 18 �صهراً، واأنه 
لي�ص هنالك موعد حمدد الإزهار اأ�صجار املوز، اأي اأن �صاحب الب�صتان ال ي�صتطيع 

توقيت االإثمار بحيث يح�صل على ثمار ذات جودة عالة وب�صعر منا�صب. 

اإن اأف�صل موعد لظهور العناقيد الزهرية هو اأ�صهر متوز واآب واأيلول، الأن اإثمار 
اأول واآذار، حيث ميكن للمزارع  تلك العناقيد يكتمل يف االأ�صهر ما بني ت�رشين 
بيع الثمار باأ�صعار جمزية، اإ�صافة اإىل جودتها، وكرثة املح�صول، ويرجع ذلك 
اإىل اأن االإزهار ي�صبقه بظروف مناخية منا�صبة للنبات االأم، فتقوم اأوراقها بالبناء 
ال�صوئي، وبناء املواد الكربوهيدراتية الالزمة لنمو الثمار واملجموعة اجلذرية. 
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املوز:  4.3 إنشاء بساتني 

عند اإن�صاء ب�صاتني موز يجب االإنتباه اإىل بع�ص النقاط املهمة والتي ت�صمل 
م�صدر الرايزومات وموا�صفاتها، واإعداد الرتبة للزراعة، وحفر اجلور، ونظم زراعة 

املوز، واجلزء التايل �صيناق�ص هذه االمور

1.4.3 مصدر الرايزومات وحتضريها للزراعة: 

تختلف االآراء بالن�صبة مل�صدر النباتات امل�صتعملة يف اإن�صاء ب�صاتني املوز، 
يف�صل  اأثمرت،  التي  املوز  اأ�صجار  قلقا�صات  ا�صتخدام  البع�ص  يف�صل  ففي حني 
اآخرون ا�صتخدام ف�صائل اأو خلفات ناجتة عن القلقا�صة االأم، وتكون هذه الف�صائل 
غري مثمرة اأو على و�صك االإثمار، بينما ي�صرتط البع�ص االآخر زراعة البذور وهي 
اخللفات اأو الف�صائل ال�صغرية جداً، ويف�صل بع�ص املزارعني تق�صيم القلقا�صة االأم 

اإىل قطع ي�صهل تعقيمها وزراعتها. 

يكون  حتى  املتقارب  العمر  ذات  الف�صائل  اختيار  يف�صل  حال،  اأية  وعلى 
االإثمار يف الب�صتان منتظماً، ويف�صل زراعة الف�صائل التي طولها من 60 اإىل 150 
�صم، وذات االأوراق امللتفة، اأو زراعة الف�صائل االأكرب عمراً والتي يكون طولها من 

1.5 اإىل 2 مرتاً. 

وهنالك نقطة مهمة يجب مراعاتها قبل زراعة الف�صائل اأو اخلالئف وهي اأنه 
يجب تعقيمها للتخل�ص من االأمرا�ص الفطرية والنيماتودا، ويتم ذلك عن طريق 
تق�صري اخللف نحو 25 �صم، وذلك بق�ص ال�صاق الكاذب، بعدها تغط�ص الف�صائل 
يف ماء �صاخن على درجة حرارة 60 درجة مئوية ملدة 15 اإىل 20 دقيقة بعدها 

جتفف الف�صائل ملدة 24 �صاعة ملنع تعفينها. اأما م�صدر اخلالئف فهو: 

من . 1 التخل�ص  يتم  حيث  فيه،  مرغوب  غري  وهذا  منتجة،  موز  ب�صاتني 
اخلالئف الزائدة تباعاً يف اأثناء الرتبة والتقليم. 

ب�صاتني منتجة م�صى على اإنتاجها اأكرث من ثالث قطفات. . 2
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 Soil and holes preparation 2.4.3 أعداد الرتبة وحتضري اجلور

حترث  ثم  االأر�ص  تنقب  اخللفات(  اأو  )الف�صائل  الرايزومات  زراعة  قبل 
للتخل�ص من النباتات، بعدها يتم حفر اجلور باالأبعاد 1000X100X10 �صم 
)طول، عر�ص، عمق( ، وت�صميدها با�صافة �صماد فو�صفاتي وبوتا�صي مبعدل 200 

جرام/ جوره، كما اأنه البد من ت�صميدها ع�صوياً بنحو 20-30 طن/ هكتار. 

 :Planting systems 3.4.3 نظم الزراعة

يف حالة االأرا�صي امل�صتوية ميكن زراعة املوز باأحد النظامني التاليني: . 1
يف�صل زراعة �صفني من ف�صائل املوز امل�صافة بينهما 1.5 مرتاً يف�صلها  -

طريق بعر�ص 2.5 مرت يليها �صفان من املوز وهكذا بحيث تكون الزراعة بالطريقة 
املربعة اأو امل�صتطيلة على اأن تكون امل�صافة بني كل نباتني بال�صف الواحد من 

1.5 اإىل 3 اأمتار. 

ميكن زراعة الف�صائل بالتبادل )رجل غراب( وبنف�ص االأبعاد ال�صابقة.  -

الكنتور . 2 خطوط  على  املوز  زراعة  ميكن  املائلة  االأرا�صي  حالة  يف 
 .Contours

وعلى ذلك فاإن عدد الف�صائل يف وحدة امل�صاحة يختلف ويرتاوح ما بني 
1000 اإىل 3000 خلفة/ هكتار ح�صب نظام الزراعة. 

 :Banana managemet املوز  5.3 خدمة بساتني 

والتي  الزراعية  العمليات  من  العديد  اإجراء  املوز  ب�صاتني  تت�صمن خدمة 
ت�صمل الري والت�صميد وخدمة الرتبة ومقاومة االآفات الزراعية اإ�صافة اإىل اإجراء 

بع�ص العمليات اخلا�صة، وذلك كما يلي: 

 :Irrigation 1.5.3 الري

يعترب الري من العمليات املهمة يف زراعة املوز نظراً الأن التاأخر يف الري 
ملدة اأ�صبوعني يوؤثر �صلباً يف كمية املحا�صيل. 
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اأغلب طرق الري املعروفة والني ت�صمل الغمر،  اأن  اأخرى، تذكر  من ناحية 
واخلطوط، االأحوا�ص اأو حتى الري الرذاذي ميكن ا�صتعمالها يف ري ب�صاتني املوز 

واأن اإ�صافة ما ي�صاوي 25 ملليلميرت ماء ا�صبوعياً يعد �رشورياً. 

 :Fertilization 2.5.3 التسميد

ذكر �صام�صون  (Samson, 1980)، عند ت�صميد املوز اأنه يجب زراعة املوز 
يف االأرا�صي اخل�صبة واأن اإ�صافة ال�صماد الع�صوي ال غنى عنه حتى ولو مت اإ�صافة 
االأ�صمدة الكيماوية لي�صبح حمتوى الرتبة يف حدود 1% على االأقل وزيادته اإىل 
13 اأو 14% حيث ي�صاف ال�صماد مبعدل 20 اإىل 50 طن مرتي )1000 كغم( لكل 
هكتار. ويف�صل اأن يكون مزارع املوز على معرفة ودراية باأعرا�ص نق�ص العنا�رش 

والتي خل�صها �صام�صون على النحو التايل: 

النيرتوجني (N) اأوراق �صاحبة اللون �صغرية احلجم ومتقزمة.  -

تكوين  - �صعف يف  ي�صاحبه  داكن  اأخ�رش  لون  ذات  اأوراق   (P) الف�صفور 
 .Marginal cholorosis االأوراق اجلديدة وا�صفرار هام�صي

-  .Chlorosis ا�صفرار االأوراق ال�صغرية (S) الكربيت

البوتا�صيوم (K) نق�صان النمو و�رشعة ا�صفرار االأوراق امل�صنة.  -

املنغني�صيوم (Mg) بقع ارجوانية على اأعناق االأوراق.  -

-  Intervenal ال�صغرية  االأوراق  عروق  بني  ما  ا�صفرار   (Fe) احلديد
 .chlorosis

املنغنيز (Mn) ا�صفرار جانبي ما بني عروق االأوراق ال�صغرية.  -

اخلار�صني (Zn) اأوراق رفيعة وتقزم النبات.  -

النحا�ص (Cu) تديل االأوراق لتاأخذ �صكل املظلة.  -

وللوقوف على حالة ب�صتان املوز من الناحية الغذائية فاإنه ين�صح اإجراء 
كان  اإذا  اأنه  التجارب  دلت  حيث  الكيماوي   Leaf analysiss االأوراق  حتليل 
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حمتوى االأوراق من عنا�رش النيرتوجني والف�صفور والبوتا�صيوم .%0.2 ،%2.6 
3.3% على التوايل، فاإن حالة النبات الغذائية جيدة. 

 250، ي�صاف  فاإنه  الغذائية  العبنا�رش  من  املوز  احتياجات  ولتغطية 
1000 ،60 كغم من كل من K, P2O5,N، على التوايل للهكتار الواحد، وبعد 
و�صول النباتات مرحلة االإثمار يراعى اإ�صافة االأ�صمدة بالقدر الذي يعو�ص ما مت 
ا�صتنفاذه حيث ي�صاف 2 ,0.5 ,6 كغم من كل من K, P2O5,N، على التوايل 

لكل 1000 كغم ثمار مت اإنتاجها. 

 Soil management 3.3.5 خدمة الرتبة

نظراً الأن جذور رايزوم املوز �صطحية فاإنه ي�صهل تلفها نتيجة الإجراء احلراثة 
العميقة، لذا يراعى احلراثة ال�صطحية عند مقاومة االأع�صاب واأن اخلدمة النظيفة 
عادة  االأع�صاب  الأن  نظراً  املوز  ب�صاتني  املتبعة يف  هي   Clean cultivation
ماأوى للح�رشات واالأمرا�ص باأنواعها �صواء كانت اأع�صاب ذات االأوراق العري�صة 
االأع�صاب  باإزالة  يدوياً  اإما  النظيفة  اخلدمة  حتقيق  وميكن  النجيليات،  من  اأو 
املجال ميكن  هذا  Herbicides، ويف  االأع�صاب  مبيدات  با�صتخدام  كيماوياً  اأو 
 1.5 مبعدل   Atrazine ا�صتخدام  مثل  االأع�صاب  ظهور  قبل  املبيدات  ا�صتخدام 
اإىل 3 كغم/ هكتار اأو ا�صتخدام مبيدات لها تاأثري قبل وبعد ظهور االأع�صاب مثل 
اأما مبيدات باراكوت Paraquat مبعدل 4   Chlorbromuron كلوربروميورون
االأع�صاب، وهنالك مبيدات مثل  ا�صتخدامه فقط بعد ظهور  كغم/ هكتار فيمكن 

داالبون Dalapon الإبادة االأع�صاب املعّمرة. 

 Pest management 4.5.3 مقاومة اآلفات

يتعر�ص املوز لال�صابة بالعديد من االأمرا�ص واحل�رشات توردها على النحو 
التايل: 

1 . ،(Panama)  باناما  ،(Nematodes)  الثعبانية الديدان  االأمرا�ص: 
�صيجوتوكا  (Sigotoka)، الذبول البكتريي  (Bacterial wilt)، الفريو�ص القمي 

 .(Cucumber mosaic)  تربق�ص اخليار ،(Bunchy top virus) 



423
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

اخلناف�ص . 2  ،(Banana weevil)  ، املوز ن  ا ديد احل�رشات: 
  .(Fruit- scarring beetle)

5.5.3 عمليات أخرى 

هنالك عدد من العمليات اخلا�صة باملوز ذكرها �صام�صون وهي على النحو 
التايل: 

1 . :Deflowering اإزالة بقايا االأزهار
ت�صمل هذه العملية اإزالة ال�صبالت Sebals والبتالت Petals والتي تعرف 
 ،Cavendish الكافندي�ص  موز  اأ�صناف  بع�ص  برييانث  (Perianth)يف  معاً 
بينما ال يلزم اإجراوؤها يف �صنف جرو�ص مي�صيل Gros Michel الأن تلك االأجزاء 

ت�صقط مبا�رشة بعد عقد الثمار. 

2 . :Leaves rupping اإزالة االأوراق التي تتعار�ص مع منو العنقود الزهري
ت�صبب بع�ص االأوراق القريبة من العنقود الزهري احتكاكاً للثمار يف اأثناء 
منوها، مما ي�صبب حدوث ندب عليها، ولذا يجب اإزالة تلك االأوراق تلك اأو تنحيتها 

جانباً. 

3 . :Propping )التدعيم )و�صع الدعامات
جترى هذه العملية حلماية اأ�صجار املوز من ال�صقوط ب�صبب غزارة االإثمار اأو 

�صدة الرياح، حيث تو�صع دعامتني لكل �صجرة ت�صكالن معاً مثلثاً. 

4 . :Earthing – up تكومي الرتاب
عادة يتم تكومي الرتاب حول �صاق املوز الكاذب وذلك حلمايته من الرياح. 

5 . :Removal of male bud اإزالة الربعم الذكري
تعمل اإزالة طرف العنقود الزهري، وهو ما يعرف بالربعم الذكري، الذي 
على  املذكرة  واالأزهار   Read bracts احلمراء  القنابات  من  كتلة  ي�صكل 

االإثمار.  حت�صني 
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6 . :Bagging of bunches تكي�ص ال�صباطات
دون  طرفها  يرتك  بحيث  بال�صتيكية،  باأكيا�ص  املوز  �صباطات  تلبي�ص  يتم 
اإغالق، وتكون متدلية الأ�صفل، وجترى هذه العملية حلماية ال�صباطات من الغبار، 
ول�صعة ال�صم�ص، وبقايا مبيدات االآفات والطيور، كما يعمل التكيي�ص على رفع 
درجة احلرارة حول ال�صباطات مبقدار درجة اإىل درجتني مما يعمل على تبكري 

الن�صج وزيادة االإنتاج. 

7 . :Dehanding اإزالة اآخر كفوف ال�صباطات
الأن ذلك يعمل  اآخر كف يف ال�صباطة مبكراً  حيث تتم هذه العملية الإزالة 

على زيادة وزن ال�صباطة. 

 :Banana harvesting املوز  6.3 قطف 

 Maturity indices 1.6.3 عالمات النضج

ب�رشف النظر عن املنطقة التي يزرع فيها املوز، واملدة الالزمة حتى ت�صل 
الثمار مرحلة الن�صج، فاإنه يجب مالحظة اأن املوز يقطف اأخ�رشاً، وعلى اأي حال، 
ال بد االأخذ بعني االإعتبار عند قطف املوز، بعد ال�صوق عن مكان االإنتاج وعلى 

النحو التايل: 

اأ�صابع . 1 جميع  ت�صتدير  حتى  املوز  �صباطات  ترتك  املحلية،  لالأ�صواق 
كفوفها، يف اأثناء تلك الفرتة، وبخا�صة يف االأ�صابيع االأخرية، يزداد معدل وزن 

ال�صباطة كثرياً، وهذا ما يف�صله كثري من اأ�صحاب مزارع املوز. 
االأ�صواق البعيدة والت�صدير، اإذا ما تركت ال�صباطات لتمام ا�صتدارة اأ�صابع . 2

كفوفها ف�صتكون عر�صة للتلف يف اأثناء النقل وال�صحن، ولذلك تقطف �صباطات 
 ،(Three quarters full)  املوز وهي يف مرحلة تعرف ب “ثالث اأرباع ا�صتدارة
وهناك درجات من االإ�صتدارة يتوقف عليها القطف ح�صب بعد ال�صوق، اإن مقيا�ص 
الن�صج هذا غري مرغوب فيه، ويف�صل ا�صتخدام مقايي�ص اأو عالمات اأخرى للن�صج، 
حيث يف�صل معرفة وزن اأحد اأ�صابع اأول اأو ثاين كف مق�صوماً على طوله، كما 
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اأن لكل  يقا�ص قطر االأ�صبع الو�صطى يف الكف الثاين، وبناء على ذلك، يالحظ 
�صنف من اأ�صناف املوز اأرقاماً خا�صة به، مثالً دوارف  (Dwarf)تقطف �صياطاته 
اإىل   16.3 140 جراماً وطوله من  اإىل   133 االأ�صبع من  عندما يكون وزن ذلك 

17.7 �صم. 

2.6.3 خطوات قطف املوز 

تقطف �صياطات املوز بالرتتيب التايل: 

اإزالة الدعامات. . 1
حتديد ال�صباطات اجلاهزة للقطف حيث يقوم القاطف بحز ال�صاق الكاذب . 2

ب�صكني خا�صة، بعدها يقوم م�صاعد القاطف بقطف ال�صباطة وو�صعها على عربة 
يتم  اأو  االأر�ص،  �صطح  م�صتوى  كلية على  الكاذب  ال�صاق  اإزالة  اإما  بعدها  ليتم 
حيث  فيه،  الغذائية  املواد  خمزون  من  لالإ�صتفادة  وذلك  املرت  لنحو  تق�صريه 

ت�صتفيد من ذلك الرايزومات االأخرى املت�صلة بالرايزوم االأم. 
اأحد . 3 يقوم حامل ال�صباطات بنقلها اإىل مكان التحميل وذلك با�صتخدام 

و�صائل النقل املتوفرة داخل املزرعة. 
ال�صباطات  ذات  املوز  اأ�صناف  حالة  اأ�صخا�ص يف  ثالثة  يلزم  اأنه  يالحظ 
الكبرية، بينما يكفي �صخ�ص واحد يف حالة االأ�صناف ذات ال�صباطات ال�صغرية. 

3.6.3 جتهيز سباطات املوز: 

ال يزال ت�صويق املوز حملياً يتبع االأ�صلوب القدمي اأال وهو قطف ال�صباطات 
واإر�صالها اإىل اأماكن االإن�صاج اأو ما يعرف »مبخامر املوز« بعد اإن�صاج �صباطات 
املوز، يتم توزيعها كاملة ملحالت بيع القطاعي حيث يقوم امل�صتهلك ب�رشائها 
يف  ت�صتخدم  قريب  وقت  وحتى  كانت  الطريقة  هذه  الوزن،  وح�صب  بالكفوف 
 .Gros michel مناطق اأخرى يف العامل وبخا�صة يف املوز �صنف جرو�ص مي�صيل

ي�صمل جتهيز �صباطات املوز عاملياً اخلطوات التالية: 

يتم . 1 حيت  والتجهيز  التعبئة  حمطات  و�صولها  بعد  ال�صباطات  تعليق 
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ف�صلها اإىل كفوف بال�صكني. 
تو�صع الكفوف يف خزانات ماء مدة من 8 اإىل 10 دقائق بغر�ص اإزالة . 2

املادة الع�صارية اللزجة الناجتة عن ف�صل الكفوف. 
منو . 3 لوقوف  وذلك   Maneb مانيب  مثل  فطري  مبيد  الكفوف يف  تغمر 

الفطريات، ترتك بعدها لتجف. 
تعباأ الكفوف يف اأوعية كرتونية مثقبة �صعة كل منها 18 كغم، وحتاط . 4

الكفوف اإما بالق�ص اأو البال�صتيك املثقب ليتم �صحنها مربدة، ويف حدود 11 اإىل 
13 درجة مئوية. 

نظراً الأن املوز من فواكه املناطق االإ�صتوائية، فاإن تعر�ص ثماره الأقل من 
11 درجة مئوية يعترب �صاراً يف اأثناء ال�صحن. 

ونقل . 5 احلمولة  تفريغ  يتم  املخ�ص�ص،  املكان  اإىل  الثمار  و�صول  عقب 
االأوعية اإىل املخامر الإن�صاج الثمار. 

 :Banana ripening املوز  7.3 إنضاج 
اأو  كاملة  �صباطات  هيئة  على  بيعه  حالة  يف  املوز  ثمار  اإن�صاج  يتم 
وغاز  العالية،  والرطوبة  املنا�صبة،  احلرارة  با�صتخدام  خمامر  يف  كفوف 
العوامل  من  عدد  على  لالإن�صاج  الالزمة  املدة  وتتوقف   ،Ethylene االإثيلني 
وتركيز  الرطوبة،  ون�صبة  االإن�صاج،  اأثناء  يف  امل�صتخدمة  احلرارة  درجة  منها: 
االإثيلني، ومرحلة الن�صج التي و�صلت اإليها اأ�صابع املوز يف احلقل وكذلك �صنف 
املوز. اأن اإطالة مدة االإن�صاج تعمل على زيادة ليونة الثمار، وتاأخذ الق�رشة اللون 

البني. 
يعمل االإن�صاج على هدم لون الق�رشة االأخ�رش فيظهر اللون االأخ�رش الفاحت 

اأو االأخ�رش امل�صفر، كما اأنه يعمل على تليني لب الثمرة. 

8.3 أصناف املوز: 
 Triploid الكرومو�صومية  املجموعة  ثالثية  وهي  عديدة  املوز  اأ�صناف 

Chromosomes، وتتكاثر خ�رشياً. 
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1.8.3 األصناف العاملية: 

1 . Gros michel جرو�ص مي�صيل
وهو غزير االإنتاج، ينتج �صياطات متنا�صقة، ت�صوق دون تقطيع اإىل كفوف 
حيث يعباأ يف �صناديق، ثماره طويلة اأ�صطوانية ذات مظهر ولون جذابني، ونظراً 
لكرب حجم االأ�صجار فاإنها تكون عر�صة ل�رشر الرياح، كما اأن عدد االأ�صجار يف 
اإ�صافة اإىل ح�صا�صيته  اأقل مما هو يف االأ�صناف االأخرى،  وحدة امل�صاحة يكون 
Mu- وقد مت ا�صتنباط �صنفني منه ظهرا كطفرة ،Panama  للزائدة ملر�ص باناما

 .Cocos وكوك�ص Highgate هما: هاي جيت tation

2 . Cavendish اأ�صناف موز كافندي�ص
اإىل  يتبع هذا ال�صنف جمموعة من االأ�صناف ترتاوح باحلجم من ال�صغري 

املتو�صط فالكبري منها: 

1 .Dwarf دوارف
اأ�صغر اأ�صناف كافندي�ص، وينا�صب املناطق الباردة. 

2 .Lacatan الكتان
اأطول اأ�صناف كافندي�ص. 

3 .Giant cavendish كافندي�ص العمالق

4 . Robusta روبا�صتا
 Bracts ميتاز ب�صقوط القنابات

5 . Valery فالريي
ي�صبه روبا�صتا، مقاوم للرياح وعايل االإنتاجيه. 

6 . Americana اأمريكانا
اق�رش من روبا�صتا له اأوراق طويلة، وقاوم للجفاف، وتزن �صباطته نحو 40 

كغم. 
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تعترب اأ�صناف موز كافندي�ص مقاومة ملر�ص باناما، تكون ثمارها ذات طرف 
اأفط�ص، وال�صباطات باأ�صكال غري منتظمة، لذا يجب ف�صلها اإىل كفوف وتعبئتها 

يف اأوعية عند الت�صويق. 

1.1.3 األصناف احمللية: 

البلدي: . 1
وهو من اأ�صناف موز كافندي�ص، ق�صري ال�صاق، ثماره �صغرية غني باملواد 
نهاية  يف  م�صتديرة،  والقنابات  الفاخر،  والطعم  العطرة،  والرائحة  ال�صكرية، 

العنقود الزهري. 

2 . :Paz باز
وهو اق�رش اأ�صناف املوز كافندي�ص، تنت�رش زراعته يف االأردن وفل�صطني حيث 

مت ا�صتباطه. 

4- االسكدنيا

ال�صكل 8.6: 

شجرةأاالسكدنيا
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ا�صمها العلمي Eriobotrya Jabonica وتنتمي للف�صيلة الوردية. موطن 
من  اخل�رشة  دائمة  �صجرية  وهي  اليابان،  بكرثة يف  وتزرع  ال�صني،  اال�صكدنيا 
ا�صجار املناطق احلارة املعتدلة واملدارية، وبخا�صة ذات ال�صتاء الدافئ واملعتدل، 
واملناطق ال�صاحلية، كما ان الثمار �صديدة احل�صا�صية لدرجات احلرارة املرتفعة 

حيث يتاأثر جلدها. 

انه  من  الرغم  على  ال�صفراء،  الطينية  الرتبة  اال�صكدنيا  ا�صجار  تنا�صب 
ميكن زراعتها بانواع كثرية من الرتبة، اما االكثار فيتم بوا�صطة البذور، حيث 
تنزع من الثمار وتزرع مبا�رشة النها تفقد حيويتها ب�رشعة بعدها يتم تطعيم 
اال�صتال البذرية باحد اال�صناف املعروفة مثل تاناكا Tanaka او ميكن ا�صتخدام 

ال�صفرجل كاأ�صل. 

ت�صميد  ويراعى  امتار،   5 اىل   3 بني  ترتاوح  م�صافات  اال�صجار على  تزرع 
اال�صجار يف ا�صهر ال�صيف وقبل تفتح الرباعم الزهرية، الذي ي�صادف يف ف�صل 
اخلريف، حيث تعطى ال�صجرة يف قمة طور االثمار ن�صف كيلو جرام من اال�صمدة 

النيرتوجينية واال�صمدة االخرى. 

تبداأ اال�صجار باالثمار يف ال�صنة الثالثة من زراعتها يف الب�صتان، وحتمل 
حمال جتاريا يف ال�صنة اخلام�صة. 

اخلريف  ف�صل  وتزهر يف  قليلة  الربودة  من  اال�صكدنيا  ا�صجار  احتياجات 
وبداية ال�صتاء وتن�صج الثمار يف اواخر الربيع التايل. 

الربعم الزهري يف اال�صكدنيا من النوع الب�صيط، ويتكون طرفيا على طرود 
تكونت خالل ف�صل الربيع او ال�صيف، وينتج عن تفتحه نورة متفرعة را�صيمية 
ال�صنة  يف  منو  دورة  من  اكرث  لها  بان  اال�صكدنيا  ا�صجار  وتتميز   ، )عتكالية( 

الواحدة، وقد ت�صل اىل ثالث دورات وبخا�صة يف املناطق اال�صتوائية. 

 Advance وادفان�ص   Premiere برميري  اال�صكدنيا  ا�صناف  ا�صهر  من 
وفكتوريا املتاأخرة Late Vectoria وتاناكا. 
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5- اجلوافة

ال�صكل 8.7: 

شجرةأالجوافة

Myrta- وتنتمي للعائلة املرتي�صية ،Psidium guajava  ��صمها العلمي
املدارية  امريكا  اال�صلي  وموطنها  اخل�رشة  دائمة  �صجرة  اجلوافة   ،ceae
)اال�صتوائية( ، وميكنها حتمل ظروف الرتبة واملناخ غري املنا�صبني، اذ ت�صتطيع 
مقاومة اجلفاف اكرث من اأي �صجرة مدارية، كما انه ميكنها حتمل درجات احلرارة 
املرتفعة واملنخف�صة يف حدود 4.5 درجة مئوية، ا�صافة اىل حتملها االرا�صي 
املاحلة، وامكانية زراعتها يف تربة ترتاوح درجة حمو�صتها  (PH)بني )4.5 و 
8.2( عالوة على ذلك، ميكن زراعتها يف املناطق املرتفعة ويف حدود 1500 مرتا 

فوق �صطح البحر �رشط خلوها من ال�صقيع. 

للتفاوت  نظرا  حمببة  غري  الطريقة  هذه  ان  اال  بالبذرة،  اجلوافة  تتكاثر 
الكبرية بني اال�صتال من حيث طبيعة منوها، ووجود البذور من عدمه يف بع�ص 
 Vegitative اخل�رشي  االكثار  طرائق  باحدى  اكثارها  يف�صل  ولذلك  اال�صناف، 
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على  الدائم  املكان  يف  اال�صجار  تزرع  بالعقل.  او  بالتطعيم  يكون  ما  وعادة 
للدومن،  �صجرة   25 االجتاهات ومبعدل  امتار من جميع   7 اىل   6 م�صافات من 
ويقدر انتاج الدومن يف ال�صنة الثالثة من زراعة الغرا�ص بحوايل )1.2 اىل 2.2( 

طنا، وميكن ان يزداد اىل حوايل )4 اىل 5( اطنان يف ال�صنة اخلام�صة. 

حتمل الرباعم الزهرية يف اجلوافة جانبيا وطرفيا على طرود عمرها �صنة او 
اقل، وهي من النوع املختلط الذي يتفتح عن طرد يحمل جانبيا يف ابط الورقة 
– ازهار مفردة او يف جماميع من 2 اىل 3، ولذا تراعى طبائع احلمل والتزهري 
اذ يتبع تقليم اخلف، وقليال من تقليم التق�صري، كما ي�صمل  التقليم،  فيها عند 
Water sprouts، ال يوجد  ال�رشطانات واخلالئف  ازالة  �صنويا  اال�صجار  تقليم 

ا�صناف حمدودة ومعروفة للجوافة يف العامل العربي. 

6- االفوكادو

ال�صكل 8.8: 

شجرةأاالفوكادو

Laura- الغاريات  لف�صيلة  وينتمي   Perea Americana العلمي  ��صمه 
 Mexican حيث يوجد منه ثالث �صالالت او حتت انواع هي: املك�صيكية ceae
واجلواتيمالية Guatemalan والهند الغربية West Indian، وهي تختلف فيما 
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تنا�صبها على  الثالث  فال�صالالت  املناخية،  للظروف  بينها من حيث مالءمتها 
التوايل املناطق حتت املدارية و�صبه املدارية واملدارية. 

االفوكادو حتمل عددا كبريا من النورات، حتتوي كل منها على عدد كبري من 
االزهار الكاملة هذه االزهار ت�صلك وكاأنها وحيدة اجلن�ص نظرا لطريقة تفتحها، 

 .Drup والثمرة ح�صلة

تتبع  التي  اال�صناف  اىل  االنتباه  االفوكادو  ب�صاتني  ان�صاء  عند  ويراعى 
B )ب( و A )جمموعتني )اأ

اذ لكل منها توقيت خا�ص لتفتح ازهاره، واليك املثال التايل: تتفتح ازهار 
ا�صناف املجموعة )اأ( يف ال�صباح وتبقى كذلك خالل الفرتة ال�صباحية وت�صلك 
االزهار يف هذه احلالة �صلوك االزهار املوؤنثة كون متوك غري فعالة، يلي ذلك 
اخرى يف  التفتح مرة  االزهار  ثم تعاود  التفتح،  يوم  نف�ص  لها يف  تام  اغالق 
ال�صباح التايل، وهنا ت�صلك االزهار يف هذه املرة �صلوك االزهار املذكرة، ي�صتدل 
ازهار جمموعة  متاع  وتخ�صب  تلقح  )ب(  لقاح جمموعة  ان حبوب  �صبق  مما 
)اأ( يف ال�صباح والعك�ص �صحيح يف فرتة ما بعد الظهر حيث تلقح حبة لقاح 
Self Pol-  مموعة )اأ( ميا�صم ازهار )ب( ا�صافة اىل ذلك فاإن التقليح الذاتي

ان�صاء  التقليح اخللطي، وعليه عند  اجراء  يلزم  ولذلك  نادر احلدوث   lination
ب�صتان االفوكادو، يفرت�ص ان يحتوي ا�صنافا من كال املجوعتني بغية احل�صول 

على حم�صول جيد. 

اال�صناف  باحد  تطعيمها  يتم  التي  البذور،  بوا�صطة  االفوكادو  اكثار  يتم 
املعروفة مثل فورت Fuerte وتوبا توبا Topa topa وبولوك Pollock وكولنزن 
 .Hass مثل ها�ص Self- Fertile كما ان هناك ا�صنافا خ�صبة ذاتيا ،Collinson

تزرع ا�صجار االفوكادو على م�صافات ترتاوح ما بني 6 اىل 12 مرتا بالطريقة 
املربعة، وقد تزرع اال�صجار على م�صافة 5*5 مرتا لت�صبح امل�صافة فيما بعد 
14 �صجرة، ويتم ذلك باخلف  اال�صجار بالدومن  7*10 مرتا بحيث ي�صبح عدد 
التدريجي لال�صجار كما هو مبني بال�صكلني التاليني: �صكل رقم  (8.9) و�صكل 

رقم (8.10)
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10

7

بعد اخلف 10*7 مرتا. 

5

5       

قبل اخلف 5×5 مرتا. 

النيرتوجني  (N)والف�صفور  يحتوي  ب�صماد  ال�صغرية  اال�صجار  ت�صميد  يتم 
 (K2O) والبوتا�صيوم(P2O5) 

عمرا  االكرب  لال�صجار  نف�صه  ال�صماد  من   2:1:2 وبن�صبة   1:1:1 بن�صبة 
على ا�صا�ص ان النيرتوجني ي�صاف مبعدل 60 غراما لكل 20 كيلو غراما من 

الثمار. 

يتم تقليم ا�صجار االفوكادو �صنويا عن طريق قرط اطراف بع�ص الطرود بعد 
جمع املح�صول بغر�ص ت�صجيع منو االفرع اجلانبية، كما ان االزهار حتمل طرفيا 

يف جماميع را�صيمية )عتكالية( 

ظاهرة تبادل احلمل يف االفوكادو معروفة، وتدل الدرا�صات على ان اال�صجار 
ت�صتجيب لعملية التحليق )الترننري( Ringing او Girdling التي حتد من هذه 

الظاهرة. 

طرق زراعية ا�صجار االفوكادو بعد اخلف 

طرق زراعية ا�صجار االفوكادو قبل اخلف

�صكل (8.9)

�صكل (8.10)
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7- املاجنو

ال�صكل 8.11: 

شجرةأالمانجو

Anacardia- وتنتمي للف�صيلة البطمية Mangifera indica  ��صمها العلمي
ceae �صجرة دائمة اخل�رشة، موطنها اال�صلي الهند، او بورما، او املاليو، وحتتوي 
ثمارها ن�صبة عالية من ال�صكر ت�صل اىل 25%، كما انها غنية بالفيتامينات اأ 
و ب و ج، حتمل اال�صجار نورات طرفية كل منها يحوي عدة االف من االزهار 
املذكرة والكاملة والثمرات ح�صلة كبرية حتوي بذرة ذات جنني او تكون متعددة 

االجنة وتفقد البذرة حيويتها ب�رشعة بعد ا�صتخراجها من الثمرة. 

التطعيم  بعدها  ليتم  البذور،  زراعة  طريق  عن  املاجنو  ا�صجار  اكثار  يتم 
بطريقة الل�صق Approach. فتزرع البذور مبا�رشة بعد ا�صتخال�صها على خطوط 
 Pahutan بوتان  ا�صناف  بذور  ا�صتخدام  ويف�صل  �صم،   30 بع�صها  عن  تبعد 

وجووا Goa نظرا النها متعددة االجنة. 

تبداأ اال�صجار املطعمة باالثمار يف ال�صنة الثالثة من عمرها ويف�صل ازالة 
ازهار اال�صجار خالل ال�صنوات االربع االوىل من عمرها. 

يحدث التميز الزهري Flower initiation يف ف�صل اخلريف، وبخا�صة يف 
اثناء فرتة اجلفاف، لتتفتح بعدها االزهار يف ال�صتاء او ف�صل الربيع حيث تعمل 

االمطار على خف�ص ن�صبة عقد الثمار. 
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تعترب ظاهرة تبادل احلمل يف املاجنو، من احد اهم م�صاكلها، وتعزى اىل 
ارتفاع ن�صبة الرطوبة، ومهاجمة الفطريات، واحل�رشات، وانخفا�ص م�صتوى املواد 
الكربوهيدراتية يف ال�صجرة وزيادة ن�صبة املواد النيرتوجينية ا�صافة اىل نق�ص 

العنا�رش، وخف�ص ن�صبة االزهار الكاملة وعدم التوازن الهرموين. 

 Golek اما ا�صناف املاجنو فهي كثرية وتعد باملئات ومن ا�صهرها: جوليك
Al- والفون�صو   Haden وهادن   Manalagi ومناالجي   Arumanis  اارومان�ص

والتيمور،  والدب�صة،  والزبدة،  املحمودي،  ا�صناف م�رشية مثل  ponso وهنالك 
وكبانية، وال�صمك. 

يبلغ عدد اال�صجار يف الدومن الواحد من 10 اىل 12 �صجرة، والتقليم ب�صيط 
ي�صمل ازالة اخللفات، والطرود املائية، او ال�رشطانات واالفرع املك�صورة. 

البابايا  -8

 ال�صكل 8.12: 

شجرةأالبابايا

Cari- الكاريكا�صية  للف�صيلة  وتنتمي   Carica Papaya العلمي  ��صمها 
caceae او البابايا�صية Papayaceae، وموطنها اال�صلي امريكا اال�صتوائية، 
وهي �صجرة �صغرية غري متفرعة وثنائية امل�صكن، وقد تكون احيانا احادية 
 Bisexual or موؤنثة  واخرى  مذكرة  ازهارا  ال�صجرة  حتمل  حيث  امل�صكن 

 Hermaphrodite Tree
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احوا�ص يف  او  �صواين  تزرع يف  التي  البذور  بوا�صطة  اال�صجار  اكثار  يتم 
م�صتل حيث تكون امل�صافة بني البذرة واالخرى نحو 3 �صم وبني ال�صطر واالخر 

نحو 10 �صم. 

بعد االنبات يتم تفريد اال�صتال يف اكيا�ص طويلة من مادة البويل اثيلني 
اال�صود Black Polyethylene نظرا لطول اجلذر، بعدها يتم نقل اال�صتال اىل 
تزرع  �صم، حيث   20 نحو  اىل  ال�صتله  ي�صل طول  وذلك عندما  الدائمة،  االر�ص 
على م�صافات ترتاوح بني  3*3 مرتا و 2*2.5، مرتا مبعدل 100 اىل 200 �صتله 

بالدومن الواحد. 

البذور  انبات  من  ا�صهر   8 اىل   4 نحو  بعد  االزهار  مرحلة  اال�صجار  ت�صل 
ويبلغ انتاج الدومن الواحد يف القطفة االوىل نحو 4 طن، ويف ال�صنه الثانية 2.5 
طن، ويف ال�صنة الثالثة يتدنى االنتاج وت�صبح عملية جمع الثمار �صعبة نظرا 

الرتفاع ال�صجرة. 

على  يحتوي  �صماد  من  غراما  كيلو   25 نحو  الدومن  فيعطي  الت�صميد  اما 
ينرث  حيث  والبوتا�صيوم،  والف�صفور،  النيرتوجني،  الرئي�صية:  الثالثة  العنا�رش 
�صمادا  اال�صجار  تعطى  حيث  ذلك  بعد  الرتبة،  بحراثة  خلطه  ويتم  ال�صماد 

نيرتوجينيا مبعدل 4 كيلو جراما للدومن، وتعطى الكمية على دفعتني. 

حتمل االزهار املذكرة يف نورات جرابية Paniclrs جانبيا يف اباط االوراق 
�صغرية  او يف جماميع  مفردة  فهي  املوؤنثة  االزهار  اما  ال�صاق،  على  مبا�رشة 

حتمل جانبيا اي�صا. 

تقطف الثمار لل�صوق املحلي عند تلون ن�صفها باللون اال�صفر واما للت�صدير 
فتقطف قبل ذلك اأي عندما يبداأ حتول لون الثمرة من منطقة ات�صالها بال�صاق 
اىل اللون اال�صفر مع بقاء الق�رشة خ�رشاء، والثمرة كبرية احلجم، وحلمية، وبلون 

 .Berry ا�صفر او احمر، وحتوي اعدادا كبرية من البذور، وهي من نوع العنبة

ا�صهر ا�صناف البابايا �صولو Solo، وهورت�ص جولد Hortus Gold، و�صن 
رايز Sunrise وكلها ا�صجار خنثى ثمارها كمرثية بلحم ا�صفر او احمر، با�صتثناء 

�صنف هورت�ص جولد ثنائي امل�صكن. 
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البلح 9. خنيل 

ال�صكل 8.13: 

شجرةأنخيلأالبلح

 Palmae وينتمي للف�صيلة النخيلية Phoenix dactylifea ا�صمه العلمي
وهو من ذوات الفلقة الواحدة Monocotyledon وثنائي امل�صكن، له �صاق غري 
متفرغة، ويزرع يف البالد العربية يف العراق اجلزائر وال�صعودية وليبيا وم�رش 
وتون�ص وال�صودان واملغرب وباعداد 1,2,2,28,9,10,11,30 مليون نخلة على 
ال�رشف  ذات  الرتبة  وينا�صبها  امللوحة،  البلح  نخيل  �صجرة  تتحمل  التوايل، 
�صاطعة  و�صم�صا  مرتفعة،  حرارة  درجات  زراعة  وتتطلب  اجليدين،  والتهوية 

ورطوبة جوية منخف�صة وامطارا قليلة. 

يتكاثر نخيل البلح جتاريا بالف�صائل Off- Shoots التي تف�صل عن االم 
بعد ان ي�صل عمرها على االقل �صنتني حيث تزرع يف م�صتل لعام اخر او تبقى 
وتزرع  تف�صل  بعدها  �صنوات،   4 اىل   3 بني  ما  عمرها  لي�صبح  باالم  مت�صلة 
مبا�رشة يف املكان الدائم وعلى م�صافات نحو 10 امتار ما بني النخلة واالخرى 
من جميع االجتاهات، اأما عمق الزارعة فهو مهم جدا، اذ يف�صل ان يكون اكرب قطر 
للجذع يف موازاة �صطح الرتبة حتى ال يتعفن الربعم الطريف اذا كانت الزراعة 

عميقة وحتى ال جتف الف�صيلة اذا كانت الزراعة �صطحية. 
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ان موعد زراعة اخللفات او الف�صائل يكون يف ا�صهر الربيع واوائل ال�صيف 
وت�صل مرحلة االثمار بعد نحو 4 اىل 6 �صنوات الختالف اال�صناف ويراعي ان 
يكون لكل 25 نخلة موؤنثة �صجرة نخيل مذكرة تعرف بالفحل والذي ت�صتعمل 

حبوب لقاحها يف عملية التلقيح. 

من الظواهر املميزة لنخليل البلح تاأثري حبة اللقاح يف �صفات الثمرة من 
حيث �صكلها وموعد ن�صجها وهو ما يعرف بامليتازينيا Metaxenina، ويجري 
عادة تلقيح اغاري�ص االناث )كل اغري�ص يتكون من عدد من العراجني( مرتني 
اىل ثالث مرات نظرا لعدم تفتحها جميعا يف وقت واحد حيث يتم جمع اللقاح 
من اغاري�ص الذكر )كل اغري�ص يتكون من عدد ال�صماريخ او العراجني املذكرة( 
، وذلك يف �صاعات ما قبل الظهر لت�صهيل انت�صار حبوب اللقاح وي�صادف موعد 
اجراء خف  يف�صل  التلقيح  اجراء  وبعد  وني�صان  واذار  �صباط  ا�صهر  االزهار يف 
لالغاري�ص االنثوية �صواء عن طريق ازالة بع�ص العراجني ام تق�صريها ام خف 
ثمار العرجون الواحد، مما يعمل على زيادة حجم الثمرة وان اف�صل موعد الجراء 
عملية اخلف هو يف اثناء عملية تلقيح االزهار، وقد يتاأخر حتى ت�صل الثمار ربع 
حجمها النهائي، وتختلف درجة اخلف او ن�صبته، وتبلغ يف اق�صاها ما بني 50 

اىل 65% من جمموع االزهار. 

او  املذكرة  اال�صجار  الب�صيط، يف  النوع  من  وهي  الزهرية،  الرباعم  حتمل 
وتتفتح عن  ال�صابقة،  ال�صنة  تكونت يف  التي  االوراق  اباط  املوؤنثة جانبا يف 
نورات زهرية تعرف باالغاري�ص، وي�صمل التقليم يف النخيل ازالة االوراق اجلافة 
وامل�صفرة، وعادة ما يتم ازالة الورقة التي جتاوزت ال�صنه الثالثة من عمرها 
ترتك  او  الكبرية  النخيل  ا�صجار  حالة  يف  الكرانيف  مع  االوراق  بف�صل  وذلك 

الكرانيف يف حالة النخيل اال�صغر �صنا مدة �صنة بعدها حيث يتم ق�صها. 

ي�صتجيب  فهو  الفاكهة  ا�صجار  ت�صميد  عن  النخيل  ت�صميد  يختلف  وال 
للت�صميد، وي�صاف للنخلة الواحدة 1.5 كيلو غراما من �صماد نيرتوجيني مثل 
النخيل  ان  من  الرغم  فعلى  الري،  اما  دفعتني،  على  وذلك  البوتا�صيوم،  نرتات 
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يتحمل اجلفاف، اال ان قلة الرطوبة االر�صية تعمل على وقف النمو وقلة االنتاج 
ولذا يروى مرة كل ا�صبوعني اىل ثالثة ا�صابيع ريا غزيرا �صيفا، بحيث ي�صل املاء 
اىل عمق نحو املرتين نظرا لتعميق اجلذور، اما النخيل �صغري ال�صن فريوى مرة 
كل خم�صة اىل �صتة ايام يف ال�صنة االوىل وتتباعد بعدها مرات الري لت�صبح مرة 

كل ا�صبوعني اىل ثالثة. 

هنالك ثالثة جماميع من ا�صناف نخيل البلح هي: 

1 .Berkawi مثل الربكاوي Dry اجلافة
2 .Deglet- Noor مثل �صنف دجلة نور Half dry ن�صف اجلافة 
3 .Sayer مثل �صنف �صاير Soft الطرية

زراعة وانتاج النخيل يف فلسطني

يعترب النخيل من اقدم الزراعات التي عرفتها احل�صارات منذ القدم فقد كان 
يزرع النخيل منذ 4000-5000 �صنة ويحتاج نخل التمر اىل مناخ ذو �صييف 
طويل �صديد احلرارة وجاف غري ماطر لفرتة متتد من 5-8 ا�صهر من وقت التلقيح 

اىل الن�صج او احل�صاد. 

متتد زراعة النخيل يف املناطق ال�صحراوية وال�صبه ا�صتوائية ما بني خطي 
عر�ص 24-39 �صماال يف الن�صف ال�صمايل للكرة االر�صية. 

النخيل ف فلسطني 

معظمها  دومن   5000 حوايل  فل�صطني  يف  املثمر  النخيل  م�صاحة  ت�صكل 
مزروعة باال�صناف البلدية وترتكز يف حمافظة اريحا واالغوار يف املحافظات 
ال�صمالية وحمافظة رفح يف املحافظات اجلنوبية ب�صبب حتمله الرتفاع امللوحة 
يف الرتبة ومياه الري. يف حني تبلغ م�صاحة النخيل الغري مثمر يف فل�صطني 

حوايل 4000 دومن ومعظمها مزروعة بال�صنف جمول. 
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جدولأرقمأ)18( 

مساحةأالنخيلأفيأاالراضيأالفلسطينية

املجموعم�صاحة النخيل الغري مثمر )دومن( م�صاحة النخيل املثمر )دومن( املحافظةالرقم

167311702843اريحا واالغوار1

332225895911املحافظات اجلنوبية 2

50241291نابل�ض وطوبا�ض3

504540009045املجموع

نشرة وزارة الزراعة حول قطاع النخيل، 2008. 

 4000 الثمار حوايل  من  فل�صطني  ال�صنوي يف  النخيل  انتاج  معدل  يبلغ 
البلح باال�صافة  0.65 كغم من ثمار  الفرد  ا�صتهالك  طن، يف حني يبلغ معدل 
اىل 0.34 كغم متر خالل املو�صم وهي من املعدالت املنخف�صة مقارنة مع دول 
اجلوار، اأي ان كمية البلح املعدة لال�صتهالك املحلي تيقدر بحوايل 2275 طن 

بلح باال�صافة 1190 طن متر

القيمة الغذائية للتمور 

حتتوي التمور على العديد من املواد الغذائية الهامة وال�رشورية لالن�صان 
حيث حتتوي على ن�صبة عالية من ال�صكريات ت�صل اىل 75% من وزنها اجلاف 
والتي متد اجل�صم بطاقة تعادل 3000 �صعر حراري وهذه الطاقة تفوق ما متنحه 
انواع الفاكهة االخرى بثالث ا�صعاف كما حتتوي التمور على العديد من االمالح 
املعدنية مما دفع العلماء لت�صميته مبنجم املعادن. يحتوي التمر على كميات 
الفاكهة االخرى  الفلورين يقدر بخم�ص ا�صعاف ما حتتويه  مرتفعة من عن�رش 
وهذا ما يوؤكد ان اكل التمور ال يوؤدي اىل ت�صو�ص اال�صنان، كما ان تناول التمور 
واجلن�صي  احليوي  الن�صاط  على  ي�صاعد  والف�صفور  املغني�صيوم  بعن�رش  الغنية 

كون هذه العنا�رش تعترب االهم لتغذية اخلاليا الع�صبية. 



441
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

)ب(  املجموعة  خا�صة  الفيتامينات  من  العديد  على  التمور  حتتوي  كما 
تقوية  يف  اهمية  الفيتامينات  ولهذه  الفوليك  حلام�ص  جيدا  م�صدرا  وتعترب 
الع�صالت والنمو ال�صليم والوقاية من اآفات الكبد والريقان وتقوية الب�رش وحماية 
الب�رشة وت�صاعد االلياف املوجودة يف التمور على تخلي�ص االمعاء من الف�صالت. 

اكثار النخيل وانشاء البساتني اجلديدة 

تعترب �صجرة النخيل من ذوات الفلقة الواحدة وهي ثنائية امل�صكن اأي ان 
هناك ا�صجار مذكرة واخرى موؤنثة، وقبل التطرق اىل طرق اكثار النخيل ال بد من 

التعرف على اهم ال�صفات املورفولوجية ل�صجرة النخيل وهي: 

من . 1 اكرث  اىل  ي�صل  عمق  اىل  الرتبة  يف  تتعمق  عر�صية  ليفية  اجلذور: 
مرتين ومتتد اجلذور اجلانبية اىل عدة امتار

ال�صاق: ا�صطوانية قائمة غري متفرعة حتمل االوراق على الطرف العلوي . 2
وقد ي�صل االرتفاع اىل 30 مرت. 

عند . 3 ا�صواكا  وحتمل  ال�صعف  او  اجلريد  ت�صمى  ري�صية  مركبة  االوراق: 
القاعدة وتغطى االوراق بطبقة �صمعية حلمايتها من الظروف البيئية التي تعي�ص 

فيها، ت�صمى قاعدة الورقة بعد التقليم الكربة 
االزهار: تظهر االزهار يف النخيل داخل اكيا�ص او اوعية جلدية ت�صمى . 4

االغاري�ص او اجلف وعند ان�صقاقها تظهر على �صكل نورة موؤنثة او مذكرة ح�صب 
نوع النخلة وميكن التمييز بينهما بحيث ان النورة املذكرة تتكون �صاق ي�صمى 
العرجون وحتمل عدد من ال�صماريخ التي بدورها حتمل االزهار املذكرة ولونها 
ا�صفر، اما االزهار املوؤنثة اي�صا تتكون من �صاق ي�صمى العرجون وحتمل عدد من 

ال�صماريخ التي حتمل االزهار املوؤنثة ولونها ا�صفر مائل للخ�رشة. 
اكثار النخيل: 

االكثار البذري: . 1
ثمار  بني  ال�صديد  للتباين  �صائع  غري  بالبذور  التمر  نخيل  ا�صجار  اكثار 
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الثمار  �صفات  رداءة  على  عالوة  وامهاتها،  البذرة  من  الناجتة  النخيل  ا�صجار 
املذكرة  النخيل  ا�صجار  ن�صبة  ت�صل  كما  البذرية،  النخيل  ا�صجار  عن  الناجتة 
اىل 50% من النباتات الناجتة من البذور، واال�صجار الناجتة من البذرة تتاأخر 
يف ازهارها واهمارها مقارنةبا�صجار النخيل الناجتة من ف�صائل نف�ص ال�صنف، 
قلما ت�صتخدم هذه الطريقة النتاج ف�صائل نخيل لزارعتها يف الب�صاتني ب�صكل 
اقت�صادي وت�صتخدم هذه الطريقة فقط يف االبحاث وال�صتخدام اال�صجار الناجتة 
يف الزينة وب�صفة عامة فمعظم ا�صجار النخيل املعروفة ا�صلها بذري واكت�صفها 

وقيمها املزارعون ومت اكثارها خ�رشيا بالف�صائل وا�صبحت ا�صنافا م�صهورة. 

االكثار اخل�رشي: ويتم ذلك بوا�صطة: . 2
اكثار  يف  املتبعة  الطريقة  هي  بالف�صائل  اخل�رشي  التكاثر  الف�صائل:  اوال 
ا�صجار النخيل والتكاثر اخل�رشي له عدة مزايا ابرزها انه يحافظ على ال�صفات 
وا�رشع  ا�صهل  بالف�صائل  والتكاثر  يذكر  اأي تغري  دون  لل�صنف  املميزة  الوراثية 
من التكاثر بالبذور كما انه يتيح التخل�ص من م�صاكل البذرة ون�صبة اال�صجار 

الذكرية العالية لال�صجار الناجتة من البذرة. 

الف�صائل هي منوات جانبية تنمو بجوار ا�صجار النخيل ولها جمموع جذري 
خا�ص بها، وميكن ف�صله من ال�صجرة االم وزراعتها م�صتقلة، وتكون حول جذع 
النخلة ا�صفل �صطح الرتبة او اعلى من �صطح الرتبة وهي ت�صبه االم من ناحية 
فبع�ص  لل�صنف  تبعا  االم  جذع  حول  الف�صائل  عدد  ويختلف  والنوع،  ال�صنف 
االخر من  والبع�ص  الربحي  الف�صائل كا�صناف  قليال من  اال�صناف تعطي عددا 
اال�صناف تنتج عددا كبريا من الف�صائل كا�صناف املجول والزهيدي. وكل نخلة 

تعطي من 6-15 ف�صيلة ويكون ف�صل الف�صائل عن امهاتها بعد 3-10 �صنوات. 

وهناك نوعان من الف�صائل: 

أ الف�صائل االر�صية 	.
الف�صائل الهوائية	.أ
أ الف�صائل االر�صية: وهي الف�صائل التي تنمو ا�صفل او على م�صتوى �صطح 	.
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يتم  الرتبة  �صطح  من  قربها  حالة  ويف  الرتبة  جذورا متتد يف  وتعطي  الرتبة 
ولف�صل  الهوائية.  كالف�صائل  تعامل  او  بالري  ومتابعتها  حولها  تربة  ا�صافة 

الف�صائل االر�صية عن امهاتها يتم عمل التايل: 
تنظيف الف�صيلة من كامل االوراق اجلافة. . 1

الك�صف عن منطقة ال�رشة وهي منطقة ات�صال الف�صيلة بالنخلة االم. 2

ربط كامل اجلريد ربطا حمكما . 3

قطع جزء من منطقة ات�صال الف�صيلة مبعدل الن�صف بوا�صطة العتلة مع . 4
احلفاظ على الف�صيلة من اأي �صدمات خالل العملية 

احلفر حول الف�صيلة والك�صف على منطقة اجلذور مع ترك بع�ص الرتبة . 5
حول الف�صيلة 

ف�صل الف�صيلة عن االم ونقلها اىل مكان مظلل . 6

نقل الف�صائل بعد االنتهاء من عملية القطع بكل حذر اىل املكان امل�صتدمي . 7

زراعة الف�صائل يف االماكن املعدة لزراعتها. . 8
الف�صائل الهوائية: وهي الف�صائل التي تنمو قرب �صطح الرتبة على �صاق 	.أ

النخلة وال تكون جذور اال بعد معاملتها معاملة خا�صة كما يلي: 
تنظيف الف�صيلة وك�صف منطقة ال�رشة بدون ايذاء الف�صيلة او االم. . 1
ربط جميع االوراق ربطا حمكما . 2
لف قاعدة الف�صيلة بالبال�صتيك وربطها جيدا من ا�صفل . 3
و�صع ن�صارة خ�صب او بيت مو�ص او برياليت حول قاعدة الف�صيلة ب�صكل . 4

جيد وربط البال�صتك من اعلى 
متديد خط ري اىل الف�صيلة يف املنطقة التي توجد الن�صارة عليها . 5
عمل عدة فتحات يف قاعدة البال�صتيك ملنع جتمع املياه وتعفنها . 6
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متابعة الري ح�صب احلاجة . 7
وتلونها . 8 ال�صميكة  اجلذور  وخا�صة  �صهر(   4-2( بعد  اجلذور  ظهور  بعد 

باللون البني يتم ف�صل الف�صيلة بوا�صطة عتلة خا�صة وبحذر �صديد. 
لف قاعدة الف�صيلة باخلي�ص وترطيبه وذلك بعد الف�صل مبا�رشة وخالل . 9

عملية النقل 
نقل الف�صائل بكل حذر اىل االر�ص امل�صتدمية وزراعتها ح�صب التو�صيات . 10
يجب ان ال تزيد الفرتة من وقت ف�صل الف�صيلة اىل وقت زراعتها عن ثالثة . 11

ايام
ثانيا: زراعة االنسجة: 

واالع�صاء  واالن�صجية  النباتية  اخلاليا  زراعة  على  اجلادة  التجارب  بداأت 
املختلفة منذ زمن يقدر بثالثني عاما تقريبا وكان الف�صل اال�صا�صي يف تركيب 
البيئات الالزمة لزراعة االن�صجة النباتية عام 1943 حيث ا�صتنبط بيئات تغذية 
�صاحلة لزراعة االع�صاء وعندما بداأت اول حماولة لزراعة اخللية كان الغر�ص 
من هذه املحاولة احل�صول على و�صيلة جديدة لدرا�صة التحورات املورفولوجية 
املختلفة يف هذه اخللية واثبات امكانية قيام اخللية الواحدة بجميع الوظائف 
احليوية التي ميكن للنبات الكامل القيام بها، ورمبا مل يعتقد يف املا�صي ان 
زراعة االن�صجة �صوف ي�صبح يف وقت ق�صري اداة هامة وم�صاعدة لبع�ص االن�صطة 
التكاليف.  وانخفا�ص  العمل  ت�صهيل  مع  مرتفع  بعائد  تعود  التي  االقت�صادية 
وزراعة االن�صجة هدفها اال�صا�صي هو ايجاد طريقة �صهلة و�رشيعة الكثار النخيل، 
وانتاج كميات وافرة من النباتات ذات الرتكيب الوراثي املتماثل مما ي�صاعد على 
الدرا�صة الدقيقة للعمليات الف�صيولوجية، وتكل التي تتعليق بالكيمياء احليوية 

للنخلة اني�صا درا�صة تاأثري منظمات النمو. 

مميزات ا�صتخدام تقنية زراعة االن�صجة يف جمال اكثار نخيل التمر: 

والتي ثبت . 1 اال�صناف املرغوبة  ال�رشيع وبكميات كافية لبع�ص  االكثار 
مقاومتها لبع�ص االمرا�ص
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اكثار بع�ص ا�صجار النخيل البذرية والتي تعطى ثمار ذات جودة عالية . 2
ولكن نظرا لو�صول مثل تلك اال�صجار اىل مرحلة ا�صبحت فيها غري قادرة على 
انتاج ف�صائل او ب�صبب االعداد املحدودة من الف�صائل التي ميكن احل�صول عليها 
من تلك اال�صجار املفردة مما ي�صهل اكثارها وادخال ال�صناف جديدة متميزة يف 

حم�صولها و�صفات ثمارها كا�صافة جديدة 
ان�صاء بنوك ا�صول وراثية حيث ميكن نقل وتبادل اال�صول الوراثية من . 3

امكن  فقد  واالمرا�ص  االفات  انتقال  من  خوف  ودون  ب�صهولة  اخرى  اىل  دولة 
تخزين الكال�ص اجلنيني يف النيرتوجني ال�صائل على درجات حرارة منخف�صة 
جدا لثالثة ا�صهر وان جناح اكثار النخيل عن طريق زراعة االن�صجة اعطت وعودا 
كبرية للهند�صة الوراثية وامكانية ادخال جني معني اىل �صتلة جيدة او ت�صجيع 
تكوين الطفرات للح�صول على ف�صائل مقاومة المرا�ص معينة او لظروف بيئية 

قا�صية كانتاج ف�صائل مقاومة مللوحة ماء الري او للجفاف او غري ذلك. 
التمر  نخيل  اكثار  وت�صجيع  للتو�صع  املا�صة  احلاجة  تظهر  لذلك  ونتيجة 
بتقنية زراعة االن�صجة فبوا�صطة تلك التقنية امكن اكثار اال�صناف املرغوبة باعداد 
اكثار اال�صناف  التقنية وامكن  العالية لف�صائل تلك  كبرية خف�صت من االثمان 
املرغوبة باعداد كبرية خف�صت من االثمان العالية لف�صائل تلك اال�صناف كما ان 
الف�صائل الناجتة تكون خالية من االمرا�ص، واذا اجرى لها عملية التقنية بطريقة 
�صحيحة فاإن جناحها بعد زراعتها يف االرا�صي امل�صتدمية عالية جدا، الحتوائها 
على جمموع جذري ممتاز ا�صافة اىل ذلك فان التقدم الذي حدث يف تلك التقنية 
قلل كثريا من حدوث الطفرات يف الف�صائل الناجتة كما امكن با�صتخدام تقنيات 
الب�صمة الوراثية امكانية عزل الف�صائل التي من املحتمل ان يكون قد حدث بها 

تغريات وراثية عن ال�صنف املطلوب. 

مواصفات فسائل النخيل: 

ان تكون من �صنف معروف ومثمر ونقي . 1
ان ال يقل عمر الف�صيلة عن 3 �صنوات. 2
ان ال يقل القطر عن 25-30 �صم )8 ان�ص( . 3
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ان ال يقل الوزن عن 20 كغم . 4
ان يكون مكان الف�صل نظيف وخايل من اأي جروح ثانوية . 5
ان يكون لها جمموع جذري جيد و�صليم وخايل من اأي ا�صابات فطرية . 6

او ح�رشية 
ان ال يقل ارتفاع ال�صاق حتى الربعم الرئي�صي عن 60 �صم . 7
ان يكون وقت ف�صل الف�صائل اىل وقت زراعتها ال يزيد عن 3 ايام . 8
ان تكون الف�صيلة واالم خالية من اأي ا�صابات فطرية او ح�رشية وخا�صة . 9

�صو�صة النخيل احلمراء. 

االصناف: 

الربحي: يقطف وهو ا�صفر وقبل ان ي�صبح مترا )رطب( ويو�صع يف عبوات . 1
خا�صة ويتم ت�صويقه )�صكل احلبة ق�صري مييل اىل الكروي غليظ قليال لونها ا�صفر 
او م�صم�صي عند اكتمال النمو يتحول اىل الكهرماين يف دور الرطب ومتر مييل 
اىل البني اخلفيف، لني الطعم و�صديد احلالوة يف طور الرطب وت�صتهلك ثماره يف 

جميع مراحل الن�صج. 
فاحت . 2 ا�صهل  الثمرة  لون  متاأخر،  اىل  متو�صط  الن�صج  موعد  نور:  دجلة 

قليل  الب�رش  مرحلة  الثمرة يف  مذاق  برتقايل،  لون  جوانبها  احدى  ويكون يف 
احلالوة مع و�صوح الطعم القاب�ص وهو من اال�صناف ن�صف اجلافة، وثمارها من 

متو�صط اىل كبري احلجم، ويف طور الرطب يتحول لونه اىل عنربي 
الزهيدي: يقطف ا�صفر او عندما ي�صبح رطبا ويتم تكيي�ص العذوق يف . 3

هذه احلالة 
الب�صاتني ملحافظة . 4 اجلنوبية ويف بع�ص  املحافظات  حياين يوجد يف 

و�صكلها  قاين  احمر  الثمرة  لون  املو�صم،  و�صط  الن�صج  موعد  واالغوار،  اريحا 
بي�صاوي مقلوب م�صتطيل لون الرطب بني والتمر بني غامق اىل ا�صود، ومذاق 

التمرة حلو
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جمول: وبدا يف االونة االخرية يف االنت�صار على نطاق وا�صع ويعترب اكرث . 5
اال�صناف التجارية انت�صارا يف منطقة االغوار، موعد الن�صج و�صط املو�صم، اللون 
بني  والتمر  فاحت  بني  الرطب  لون  الثمرة  و�صم غامق على  برتقايل مع  ا�صفر 

موعد الن�صج متو�صط اىل متاأخر. 
تتم عملية القطف يدويا بوا�صطة االيدي العاملة )عمال مدربني( ، او اليا 
عن طريق ا�صتخدام امليكنة )رافعات خا�صة( ويف�صل ا�صتخدام القطف االيل النها 

توفر اجلهد والوقت ويراعى يف حالة ا�صتخدام امليكنة ما يلي: 

ان تكون اال�صجار قد زرعت على م�صافات متباعدة. 1
ان تكون االر�ص م�صتوية وبخطوط م�صتقيمة . 2
اال�صجار بالغة وبنف�ص العمر. 3
ان يكون من نف�ص ال�صنف. 4
مراعاة عدم تواجد زراعات بينية. 5
عدم وجود م�صارف او قنوات ري يجب عبورها . 6
ان تكون التمور جافة او قريبة من اجلفاف. 7

جدولأرقمأ)19( 

يبينأاالفا	أالحشريةأالتيأتهاجمأالنخيلأوالمبيدا	أالمسمو	أاستخدامهاأفيأمكافحتها:أ

الرتكيز/ لرتاملبيد املنا�صبا�صم احل�رشة الرقم

النمل االبي�ض1-

كلورو بريوفو�ض )درب�ض، 
2.5�سم/ لرت �سقايةدور�سبان، دور�سان( 

تعفري حول جذع ال�سجرةديزكتول
2.5 �سم/ لرت �سقايةكراتيه 

حفار �ساق النخيل 2-
ذو القرون الطويلة

1.25�سم مكافحة احل�رسة الكاملة والريقةدور�سبان

تعفري على منطقة التاج على االقل قوطنيون
ا�سبوعني قبل االزهار
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الرتكيز/ لرتاملبيد املنا�صبا�صم احل�رشة الرقم

1.25�سم الر�ض بعد التلقيح بع�رسة ايام كلورو بريوفو�ضحفار عذوق النخيل )القار�ض( 3-
ور�سة اخرى بعد 20 يوم

نف�ض عالج حفار �ساق النخيل�سو�سة النخيل احلمراء4-
العمليات الزراعية ح�سب ما وردحفار �سعف النخيل5-

ح�رسة النخيل الق�رسية 6-
تر�ض يف ف�سل ال�ستاء وبداية الربيعزيوت معدنية )بارلوتوريا( 

البق الدقيقي7-
دوبا�ض النخيل 8-
تعفري بعد االزهار ب 28 يومقوطنيوندودة التمر ال�سغرى )احلمرية( 9-

نشرة وزارة الزراعة الفلسطينية (حول النخيل)، 2008. 

10 . االناناس

ال�صكل 8.14: 

شجرةأاالناناس



449
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة القدس املفتوحة

أشجار الفواكه

د. عالئي داود البيطارأساسيات: زراعتها، رعايتها، وإنتاجها

الربومالية  للف�صيلة  وينتمي   Ananas comosus العلمي  ا�صمه 
حياته،  خالل  مرة  الواحد  النبات  ويزهر  معمر  نبات  وهو   ،Bromeliaceae
وي�صل اىل ارتفاع املرت وله من ال�صفات ال�صكلية والت�رشيحية ما يجعله قادرا 
للورقة،  ال�صفلي  ال�صطح  ف�صية على  �صعريات  اجلفاف، مثل: وجود  على حتمل 

واحتوائها ان�صجة خمزنة للماء 

�صم   30 اىل   20 بني  ما  اىل  طولها  ي�صل  ق�صرية  �صاق  االنانا�ص  لنبات 
زراعته، حيث  �صهرا من   16 اىل   6 االزهار بعد مدة ترتاوح من  وي�صل مرحلة 
يكون النبات نورة حتمل ازهارا خنثى، وبعد ان تعقد هذه االزهار تكون ثمريات 
والتي  املركبة  االنانا�ص  ثمرة  لتكون  النورة  معا حول حمور  تتحد   Fruilets
حتتاج اىل نحو 5 اىل 6 ا�صهر لت�صل بعدها مرحلة الن�صح، يعترب 60% من وزن 
الثمرة الطازج �صاحلا لالكل وحتتوي من 80 اىل 85% ماء ومن 12 اىل %25 
 Malic acid Citric acid، وحام�ص املالك  ال�صرتيك  0.6% حام�ص  �صكريات، 
اأ و ج )مبعدل 8 اىل 30  0.4% بروتني، 0.5% رماد، 0.1% دهون وفيتامني 

ملجرام فيتامني ج لكل 100 جرام من وزن الثمرة( . 

لزراعة االنانا�ص ينبغي حراثة االر�ص وحت�صريها للزراعة، ومن ثم تق�صيمها 
90 �صم بعدها ميكن  60 �صم يف�صل بينها ممرات بعر�ص  احوا�ص بعر�ص  اىل 
زراعة �صفني يف كل حو�ص بالطريقة التبادلية، بحيث تكون امل�صافة ما بني 
النبات واالخر يف نف�ص ال�صف نحو 30�صم، كما انه ميكن زراعة ثالثة �صفوف 
الدومن  النباتات يف  عدد  فان  ولذلك  80�صم،  نحو  عر�صها  باحوا�ص  بالتبادل 

يرتاوح بني 4000 اىل 5000 نبات. 

اال�صماء  ذات  االم  النبات  خلفات  او  اثمرت  قد  نباتات  ا�صتخدام  ميكن 
املتعددة عند ان�صاء ب�صتان االنانا�ص مثل: اخلالئف والف�صائل ونبات االنانا�ص 
 ،Crown area كما ميكن تق�صيم النبات االم عند منطقة التاج ،Slip ال�صغري

هذه الت�صميات تعتمد على مكان ظهور تلك االجزاء على النبات االم، 

االع�صاب،  الرتبة، ومنو  ااجنراف  االنانا�ص، وحمايتها من  وميكن تدفئة 
اال�صود  اثيلني  البويل  ب�رشائح  الزراعة  احوا�ص  تغطية  طريق  عن  وذلك 
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البال�صتيكية  ال�رشائح  عن  اال�صتعا�صة  ميكن  كما   Black Polyethylene

با�صتخدام الق�ص او ال�صماد البلدي االخ�رش وخملفات املواد الع�صوية. 

ويجب علينا تذكر انه على الرغم من ان نبات االنانا�ص مقاوم للجفاف، 
اال انه يحتاج للري وذلك حتى ال يقل االنتاج ويتاأخر ن�صح املح�صول، وتقدر 
احتياجات النبات الواحد منه اىل ما معدله 4.5 مليلرت يف اليوم الواحد، اما 
الت�صميد فتقدر احتياجات االنانا�ص بالغرام من عنا�رش النيرتوجني (N) والف�صفور 
 (P2O5)والبوتا�صيوم K2O واملغني�صيوم  (MgO)بـ 2،11،2،4 على التوايل. 

ونظرا الختالف اعمار النباتات يف الب�صتان الواحد، خا�صة بعد املح�صول 
In-  الالول، حيث ان االزهار لن يكون يف موعد واحد، فانه يلجاأ اىل حث االزهار

 :Ethylene عن طريق ر�ص النباتات مبواد تنتج غاز االثيلني duce flowering

مثل االثيفون Ethephon او االثريل Ethrel او اال�صيتالني Acetylene او كربيد 
يتم  نبات  لكل  ملليليرت   100 اىل   50 Calcium Carbide مبعدل  الكال�صيوم 
ا�صافتها ليال يف اثناء تفتح ثغور Stomata يف االوراق، اما االك�صني املخلق 
 NaphthaLeneacetic acid مثل حام�ص النفثالني اخللي Synthetic auxin

النبات من  تاأثريات جانبية يف  انه ال ين�صح به الن له  اال  ا�صتعماله،  فيمكن 
�صاأنها تغيري �صكل الثمرة الذي ي�صبح مدببا، كما ان الثمار ال تن�صج معا. 

حا�صل الدومن من االنانا�ص نحو اربعة اطنان، وقد ي�صل يف اح�صن الظروف 
اىل �صبعة اطنان، وتقطف الثمار للت�صنيع تامة الن�صج Ripe )م�صتوية( حيث 
يتغري لون الثمرة اخلارجي اىل اللون الزهري، اما للت�صدير، فتقطف ن�صف تامة 

 Half ripe الن�صج

مثل:   Cayenne كايني  جمموعة  يتبع  ما  االنانا�ص  ا�صناف  ا�صهر  ومن 
روت�صايلد  دي  وبارون   Hilo وهيلو   ،cayenne Smooth االمل�ص  كايني 

 Baroune Rothschild
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11- القشطة

ال�صكل 8.15: 

شجرةأالقشطة

 ،Annonaceae وتنتمي لف�صيلة الق�صديات Annona spp ،ا�صمها العلمي
مركبة  الف�صطة  ثمرة  الغربية  الهند  وجزر  اال�صتوائية  افريقيا  اال�صلي  موطنها 
وتوؤكل  اللقاح  حبوب  قبل  الزهرة  متاع  لن�صج  نظرا  اخللطي  للتلقيح  حتتاج 
 50 امتار ومبعدل   5 اىل   4 من  اال�صجار  بني  الزراعة  م�صافات  وتبلغ  طازجة. 

�صجرة للدومن ويتم اكثارها بالبذور التي يتم تطعيمها او بالعقل. 

يتبع جن�ص Annona اربعة انواع هي: 

1 .Abbona squamosa

2 .Annona reticulate

3 .Annona cherimola

4 .Annona diversifolia

 ،Sugar apple ال�صكري  التفاح  او ق�صطة  البلدية  تعرف االوىل بالق�صطة 
الثور  قلب  بق�صطة  فتعرف  الثانية  اما   ،Custard apple التفاح  ق�صطة  او 
واالخرية   ،Cherimoya الهندية  بالق�صطة  فتعرف  الثالثة  واما   Bullockks

 .Ilama بق�صطة ايالما
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وتعترب الق�صطة الهندية من اكرث االنواع حتمال للعوامل اجلوية املختلفة 
الرطبة،  اال�صتوائية  املناطق  تزهر يف  تف�صل اجلو اجلاف وال  واملتقلبة، حيث 
الق�صطة متفاوتة يف احلجم، وال�صكل وال�صفات وحلمها ابي�ص تنتابه  ان ثمار 
حمو�صة خفيفة، ذات طعم فاخر وبن�صبة بروتني 1.95% ودهن 0.4% و�صكريات 

21.5% ورماد 7.2% والباقي ماء. 

تتكاثر الق�صطة بالبذور التي يجب خزنها بعد ا�صتخراجها من الثمار مدة 
ن�صبة  ذات  اال�صتخال�ص  البذور حديثة  ان  اذ  انباتها  ن�صبة  رفع  اجل  من  �صنة 
البذور لدرجات احلرارة املنخف�صة  40% وتعري�ص  انبات منخف�صة ال تتعدى 
مع توفر الرطوبة اأي ما يعرف بتن�صيد البذور، ترفع ن�صبة انباتها كثريا لت�صل 
اىل اكرث من 90%، اما مدة االنبات فت�صتغرق نحو �صهر ون�صف ت�صاعد عمليات 
قبل  البذور  تنقع  حيث  االنبات  فرتة  تق�صري  اىل   Seed coat الق�رشة  تليني 
 .Scarification انباتها يف ماء دافئ مدة ثالثة ايام وت�صمى عملية التليني هذه

امل�صتل  اىل  نقلها  ميكن  االنبات  �صواين  او  اوعية  يف  البذور  انبات  بعد 
وبالتايل تطعيمها باحد اال�صناف املعروفة بعد التطعيم تبقى اال�صتال مدة �صنة 
يف امل�صتل يتم بعدها قلعها بطوبارة Balled and burlaped متهيدا لزراعتها 

يف املكان الدائم على امل�صافات املذكورة انفا 

حتتاج اال�صجار للري ا�صبوعيا يف ا�صهر ال�صيف ومرة يف ال�صهر يف ف�صل 
ال�صتاء ولكي حت�صل على حم�صول جيد فانه يلزم اجراء التاأبري )التلقيح( اليدوي 
Hand pollination حيث ميكنك اجناز 60 اىل 70 �صجرة يف اليوم حيث جتمع 

حبوب اللقاح وجتري العملية يف ال�صباح ويتم اعادتها الكرث من خم�ص مرات 
للتاأكد من امتام اجراء العملية واحل�صول على حم�صول جيد 

وحتمل براعم الق�صطة الزهرية جانبيا وهي من النوع املختلط الذي يتفتح 
الق�صطة  يف  االزهار  يختلف  طرفيا.  الزهرية  النورات  حتمل  ثمرية  افرع  عن 
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باختالف االنواع فهو يزهر يف ق�صطة قلب الثور مرتني يف ال�صنة االوىل االوىل 
يف �صهري متوز واب والثانية يف �صهري ت�رشين الثاين وكانون اول، حيث تعقد 
االزهار يف ت�رشين وتن�صج الثمار يف حزيران ومتوز، اما الق�صطة الهندية فتزهر 

يف ني�صان وايار 

وت�صل اال�صجار مرحلة االثمار بعد  (3)�صنوات من ان�صاء الب�صتان وتعطى 
ال�صجرة  (12)ثمرة وقد ت�صل اىل 5000 كغم مع تقدم العمر. 



املراجع العربية واألجنبية
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الديري، نزال- 1993- ا�صجار الفاكهة امل�صتدمية اخل�رشة، بغداد، العراق. . 1

الفاكهة . 2  -1995 خليف-  حجاج  نظيف  وحممد  حممد  عاطف  ابراهيم، 
املعارف-  من�صاأة  وانتاجها-  رعايتها  زراعتها،  اخل�رشة،  امل�صتدمية 

اال�صكندرية- جمهورية م�رش العربية. 

ابراهيم، عاطف حممد- 1996- الفاكهة املت�صاقطة االوراق، زراعتها رعايتها . 3
وانتاجها- الطبعة الثانية- من�صاأة املعارف- اال�صكندرية- جمهورية م�رش 

العربية. 

زراعتها، . 4 املوالح،   -1997 خليف-  حجاج  نظيف  وحممد  عاطف  ابراهيم، 
رعايتها وانتاجها- من�صاأة املعارف- اال�صكندرية- جمهورية م�رش العربية. 

ا�صجار . 5 واكثار  زراعة  ا�صا�صيات   -1965-1964 مهدي-  حممد  العزوين، 
الفاكهة، م�رش، مكتبة االجنلو امل�رشية. 

ابراهيم، عاطف حممد- 1996- الفراولة، زراعنها، رعايتها وانتاجها- من�صاأة . 6
املعارف – اال�صكندرية – جمهورية م�رش العربية. 

ابراهيم، عاطف حممد وحممد ال�صيد هيكل- 1995- م�صاتل اكثار املحا�صيل . 7
الب�صتانية- الطبعة الثالثة- من�صاأة املعارف- اال�صكندرية- جمهورية م�رش 

العربية. 

ابراهيم، عاطف حممد وحممد نظيف حجاج خليف- 1993- نخلة التمر- . 8
زراعتها، رعايتها وانتاجها يف الوطن العربي- من�صاأة املعارف- اال�صكندرية- 

جمهورية م�رش العربية. 
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ا�صتينو، جورج رمزي- 1992- انتاج التفاحيات يف املناطق الدافئة- دار . 9
ال�رشوق- القاهرة- جمهورية م�رش العربية. 

واملياه . 10 االرا�صي  احلديثة:  الري  نظم   -1996 �صمري حممد-  ا�صماعيل، 
والت�صميد والري يف االرا�صي ال�صحراوية امل�صت�صلحة- ال�صنهابي للطباعة 

والن�رش- اال�صكندرية- جمهورية م�رش العربية. 

11 . 2003/ الزراعية  االح�صاءات  الفل�صطيني،  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 
2004، رام اهلل، فل�صطني، اكتوبر، 2005

االرا�صي . 12 يف  املناخية  االحوال  الفل�صطيني،  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 
الفل�صطينية، التقريرا ال�صنوي 2004، رام اهلل، فل�صطني، ابريل، 2005. 

اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�صطيني، اح�صاءات ا�صتعماالت االرا�صي يف . 13
االرا�صي الفل�صطينية، رام اهلل، فل�صطني، حزيران، 2000. 

ال�صودان، . 14 اخلرطوم-  العربية-  الزراعية  لالح�صاءات  ال�صنوي  الكتاب 
الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  العربية-  الدول  جامعة   ،15 املجلد 

دي�صمرب 1995. 

فهمي �صتات م�صطفى قرنفلة، جمال �صوان- 1995- ا�صجار الفاكهة- . 15
جامعة القد�ص املفتوحة- كلية الزراعة- فل�صطني 1995. 

بغدادي، ح�صن احمد، من�صي، في�صل عبد العزيز- 1964- الفاكهة وطرق . 16
انتاجها، م�رش، دار املعارف. 

عبد . 17 الفتاح  وعبد  ابراهيم  عاطف حممد  حجاج،  نظيف  خليف، حممد 
احلكيم عثمان- 1991- العنب، زراعته، رعايته وانتاجه- من�صاأة املعارف- 

اال�صكندرية- جمهورية م�رش العربية. 
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فيظي، �صالح الدين- 1996- تغذية النبات والت�صميد: االرا�صي واملياه . 18
والت�صميد والري يف االرا�صي ال�صحراوية امل�صت�صلحه- ال�صنهابي للطباعة 

والن�رش- اال�صكندرية- جمهورية م�رش العربية. 

كتات، فوؤاد حممد واخرون –  -1997ا�صجار الفاكهة، ا�صا�صيات انتاجها . 19
مذكرة �صادرة من كلية الزراعة – جامعة اال�صكندرية. 

للطباعة- . 20 امون  دار   – الفاكهة  م�صاتل   –  1950 الدين-  عز  فراج، 
جمهورية م�رش العربية. 

21 . -1980 ح�صني-  حممد   – وجمال  في�صل،  وحامد،  عدنان،  القطب، 
ا�صا�صيات انتاج الفاكهة اجلزء العملي دم�صق: املطبعة التعاونية. 

املومني، توفيق م�صطفى، الرداد، احمد- 1990- افات احلديثة واملنزل، . 22
القاهرة: الدار العربية للن�رش والتوزيع، جمهورية م�رش العربية. 

اخل�رشرة، . 23 م�صتدمية  الفاكهة  ب�صاتني   1980- فاروق،  احمد  العال،  عبد 
القاهرة: دار املعارف. 

ح�صن، خمتار حممد، الزناتي، حممد راغب- 1990- الفاكهة يف االرا�صي . 24
اجلديدة القاهرة: الدار العربية للن�رش والتوزيع. 

25 . – تداولها وتخزينها   – انتاجها  الفاكهة-  1978- ثمار  ه�صام قطنا- 
دم�صق: مطبوعات جامعة دم�صق. 

انتاجها. . 26 وطرق  العنب  كروم   -1985 واخرون-  فهيم،  �صوريال، جميل 
الدار العربية للتوزيع والن�رش نيقو�صيا – قرب�ص. 

فار�ص اجلابي- 1991- مكافحة افات احلم�صيات، وزارة الزراعة- رام . 27
اهلل، فل�صطني. 
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فار�ص ف�صل اجلابي- 2007- �صجرة الزيتون- نابل�ص، فل�صطني. . 28

اجلديدة- . 29 املطبعة  الفاكهة-  ا�صجار   -1960 واخرون-  جميل  معال، 
دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية. 

واملت�صاقطة . 30 اخل�رشة  امل�صتدمية  الفواكه   -1983 اهلل-  عبد  طه  ن�رش، 
االوراق، انتاجها واهم ا�صنافها يف الوطن العربي- دار املعارف- اال�صكندرية. 

ج. م. ع. 

عالئي داود البيطار، فار�ص ف�صل اجلابي- 2011- احلم�صيات، رام اهلل، . 31
فل�صطني، جامعة القد�ص املفتوحة.

الفل�صطينية، . 32 للحم�صيات  التناف�صية  القدرة   -2001 ه�صام-  عورتاين 
فل�صطني. 

للحم�صيات، . 33 وال�صورية  العاملية  التجارة   -2008 علي حممد-  حممد 
دم�صق- �صوريا. 

اخل�رشة، . 34 م�صتدمية  الفاكهة  ب�صاتني   -1991 هرني-  وليام  ت�صاندلر 
مرتجم للعربية، الدار العربية للن�رش والتوزيع، القاهرة. 

جامعة . 35 الزراعة،  كلية  الفاكهة  (1)،   -1983 النعيمي-  ح�صن  جبارة 
الب�رشة، اجلمهورية العراقية. 

النخيل . 36 لقطاع  االر�صادي  الربنامج   -2008 الف�صطينية-  الزراعة  وزارة 
يف فل�صطني. 
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1. Abbott, D. In Physiology of tree crops. L. C. Luckvill and C. V. Cutting 
(eds) London: Academic Press. (1970) 

2. Jones, Jr , Wolf. J. B. B and Mills H. A. K Plant Analysis Hand book 
Micro Publishing, Inc. ,/ U. S. (1991) . 

3. Marschnerm, horst,: Mineral Nutrition of Highre Plants. Academic Press, 
Inc. , New York, N. Y (1986) . 

4. Mengel, K. , And E. A. Kirby, Principles of Plant Nutrition Fourth Edition. 
International Potash Institute, Berne, Switzerland. (1981) 

5. Castle, W. s. ,D. P. H. Krezdorn and C. o. Youtstey. Rootstocks for Florida 
citrus. Univi. Fla, U. S. A (1993) 

6. Opitz, K. W. and Platt. R. G Citrus growing Riverside California Division 
Of Agricultural, University of Caltifor- nain, manua 39. Pp 7- 56, (1969) . 

7. Samson,J. A, Tropical Fruits. Published in the united States of America 
Longman, Inc, New Yourk: 1980

8. Samson,J. A, Tropical Fruits,New York, Longman Scientific and Technical, 
1986

9. Chiders, N. F. Modern Fruit Science Horticultural Publi Cations, 1985. 

10. Chiders, N. F. Modern Fruit Science USA. ,Gainesville Florida, 
Horticultural publications,1983. 

11. Janick, J, Hort Reviews. Vol. 1, Avi Publishing Company, Inc. Westport, 
Connecticut, 1979. 

12. Westwood, M. N. Temerate Zone Pomology, San Fran- cisco, Freeman 
and Company, 1987

13. Western Fertilizer Hand book, Inerstate Printers and pub- lishers, Inc. , 
Danville, Illinois,USA,1975. 

14. Moden olive production, United Nations Development Programme 
(UNDP) , Rom Food and Agriculture Organization of the United Nation 
(FAO) : 1977. 
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الدكتور / عالئي داود البيطار 

يف سطور

ُوِلَد يف مدينة القد�ص ال�رشيف. تلقى تعليمه االأ�صا�صي 
فيها، وح�صل على �صهادة الثانوية العامة عام 1977م. 

الزراعية  الهند�صة  املاج�صتري يف  درجة  على  ح�صل 
جامعة   من  الزراعة  كلية  من  النباتي  االإنتاج  مو�صكو تخ�ص�ص  يف  ال�صداقة 

العلوم  اأكادميية  من  1987م  عام  يف  الدكتوراة  درجة  وعلى  1983م،  عام 
والب�صتنه  الزراعي  النباتي  االإنتاج  حول  اأبحاثه  وتركزت  الرو�صية،  الزراعية 

وزراعة اأ�صجار الفاكهة.

- اخلربات:

من املوؤ�ص�صني االأوائل الذين عملوا يف جامعة القد�ص املفتوحة منذ عام  ♦
1991م.

م�صاعد رئي�ص الربنامج العربي للتعليم املفتوح يف القد�ص منذ 1991م  ♦
وحتى تاريخه.

عمل مديراً لفرع بيت حلم منذ العام 1992م - حتى العام 2000م. ♦

ُعنِي عميداً لكلية الزراعة يف جامعة القد�ص املفتوحة من عام 2000م  ♦
حتى عام 2009م.

تاريخه  ♦ 1991م حتى  عام  منذ  الزراعة  كلية  تدري�ص يف  هيئة  ع�صو 
حيث يقوم باالإ�رشاف االأكادميي على املقررات الدرا�صية لكلية الزراعة.
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ُعنِي م�صوؤوالً  مللفي الرتقيات والبعثات يف جامعة القد�ص املفتوحة من  ♦
العام 2009م وحتى عام 2012م.

- النشاطات الكادميية: 

كلية  ♦ مع  بالتعاون  الزراعية  العلوم  يف  علمية  واأبحاثاً  مقاالت  ن�رش 
العربية ويف  ال�صوي�ص باالإ�صماعيلية يف جمهورية م�رش  الزراعة جامعة قناة 

كليات الزراعة التابعة الحتاد اجلامعات العربية.

الزراعية  ♦ والدورات  العمل  وور�صات  املوؤمترات  من  العديد  يف  �صارك 
املتخ�ص�صة يف داخل الوطن واخلارج.

�صارك يف العديد من املوؤمترات والدورات يف جمال التعليم املفتوح  ذات  ♦
العالقة بالتخ�ص�ص.

- النشاطات العامة:

ع�صواً يف جمل�ص اجلامعة واملجل�ص االأكادميي جلامعة القد�ص املفتوحة  ♦
خالل الفرتة 1992م – 2009م.

ع�صواً يف نقابة املهند�صني الزراعيني منذ العام 1990م وحتى تاريخه. ♦

�صارك يف ع�صوية كثري من اللجان الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة  ♦
وجمعية التنمية الزراعية )االإغاثة الزراعية( منذ 1996م وحتى تاريخه.

- املؤلفات:

كتاب احلم�صيات، القد�ص- فل�صطني، 2011م، اإ�صدارات جامعة القد�ص . 1
املفتوحة.

جامعة . 2 اإ�صدارات  2015م،  فل�صطني،  اهلل-  رام  والتنمية،  البيئة  كتاب 
القد�ص املفتوحة.
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