
 اساسيات البستنة وانتاجيا                 

 البستانية نتجاتاألىمية االقتصادية والغذائية لمم
الفنيكف ك ىتماما خاصان كمستمر مف قبؿ األشجار المثمرة كالعناية بيا تتطمب اإف زراعة 

كانتياء بتسكيؽ اإلنتاج األمر الذم يتطمب معرفة جيدة لكافة  غراسابتداء مف زراعة ال كفالمزارع
  البلزمة لكؿ نكع مف األنكاع كمكاعيد ىذه العمميات بدقة.العمميات الزراعية المختمفة 

 إن تطور زراعة البساتين في بمد ما يعتمد عمى :
 *   استخداـ الطرؽ الحديثة كالتي تضمف إنتاج عاؿ بأقؿ التكاليؼ .

اختيار النكع المناسب لمترب الزراعية كالعمؿ عمى تجنب األنكاع كاألصناؼ التي  *    حسف
 تثبت عدـ مبلءمتيا لظركؼ المنطقة  كاألرض.

 *   اختار النكع المناسب بما يتبلءـ مع الظركؼ المناخية السائدة كطكؿ الفترة الضكئية .
سيكلة العمميات ل)  كذلؾ  الكاحد *   تقسيـ المنطقة إلى مراكز متخصصة لئلنتاج بالنسبة لمنكع

تأميف أصناؼ معتمدة  ك–سيكلة اإلشراؼ كالتسكيؽ ك  –حصر اإلصابات الحشرية ك  –الزراعية 
 بغزارة إنتاجيا كمتبلئمة مع الظركؼ السائدة في المنطقة (
 .كفي المكعد المحدد *  استخداـ األسمدة العضكية كالكيميائية حسب االحتياج 

 ف األمراض كالحشرات كمكافحتيا.* الكشؼ المبكر ع
 * حظر استخداـ بذكر غير معتمدة لضماف نقاكة الصنؼ كمنع حدكث التمقيح الخمطي.

قامة  مخازف لحفظ الحاصبلت , ك مصانع لمحفظ ال* استخداـ أساليب حديثة في   جني, كا 
 كالتعميب كاعتماد التسكيؽ الجماعي لمنع المضاربة كاستبعاد الكسيط...

 نتاج المحاصيل البستانية في سوريا:مشكالت إ
 غراس (: -تأميف الكحدات التكاثرية )بذكر  -1

كيشترط في البذكر التي يسمح بإدخاليا أف تككف مف مصدر معتمد كعالية المردكد متأقممة مع 
 الظركؼ البيئية كسميمة مف األمراض كذات نسبة إنبات عالية.

 الزراعية في زراعة الخضركات الدكرة الزراعية كتنبع ْأىمية الدكرة  -2
* مقدار كجكد العنصر في أجزاء       كيتكقؼ التسميد عمى عامميف أساسييف : التسميد : -3

 النبات .
* مقدار ما يستفيد النبات مف السماد                                                       

 المضاؼ .
 كالحشرية ..........مقاكمة اآلفات :كىي تشمؿ الفطرية  -4
 التسكيؽ . -5



 البستانية   منتجاتالتركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لم
يرتبط بالتفاعبلت الحيكية التي تحدث في النبات كيدخؿ في تككيف األنسجة كمف   : الماء -1

 تبطان .خبللو يتـ نقؿ المركبات الغذائية مف جزء لآلخر . كيكجد الماء في الثمار إما حران أك مر 
% 8553%  مف تركيبيا ماء ... المشمش   86مثبلن :  البرتقاؿ تحتكم ثماره عمى  

 %9254...الباذنجاف 
 : دراتيالكربوى -2

ىدركجيف  كىي تعتبر المككف األساسي  –أككسجيف  –كتحتكم عمى العناصر الرئيسية كربكف 
النشاء ك درات ) السكريات األحادية كالجمكككز كالثنائية  يلجميع أنسجة النبات كتشمؿ الكربكى

)... 
 المواد البكتينية: -3

ىي مكاد غركية مشتقة مف حمض الجبلكتكركنيؾ كمكاد أخرل كالجاالكتكز كاألرابينكز.... تكجد 
الكالسيكـ الذم يسبب تماسؾ الخبليا بعضيا  المكاد البكتينية عمى صكرة بركتكبكتيف كبكتات

 ببعض .كلممكاد البكتينية أىمية في صناعة المربيات كالمرمبلد كالجمي .
  : الصبغات النباتية -4

 الكمكركفيؿ  , الكاركتيف ,  ليككبيف  , الكسانتكفيؿ .* صبغات الجسيمات :  
ركفيؿ كظيكر الصبغات الصفراء إف تمكف األكراؽ في فصؿ الخريؼ يعزل إلى فقد صبغة الكمك 

 التي تتحكؿ فيما بعد إلى صبغات حمراء.
 األنثوكسانثين  ....,   صبغة   صبغة األنثوسيانين:   أصبغة العصير* 
 المواد القابضة و ذات الطعم المر : -5

مف أىـ المسببات لمطعـ المر في كثير مف أنكاع الثمار كتختمؼ نكعيا  تعتبر الجمكككزيدات
 (كدرجتيا باختبلؼ النكع كالصنؼ ك تكجد في) النارنج , المكز, الميمكف , الباذنجاف, الخيار 

أما المكاد القابضة فيي مف نكع خاص أىميا التانينات كيكثر كجكدىا في الثمار غير الناضجة 
حمؿ المكاد القابضة كيزكؿ الطعـ القابض كتعتبر ثمار النخيؿ مثاال كعند مرحمة النضج تت

 كاضحا 
 الزيوت والمركبات الطيارة : -6

كيعكد ليا رائحة الثمار كنكيتيا المميزة كىي قابمة لمتطاير نظران لطبيعة تركيبيا الكيميائي كتشمؿ 
,أىـ ىذه المركبات زيت النعناع في   الكحكالت,   األلدىيدات,   األسترات,  التربينات:

 النعناع.....
  الشموع: -7



ك  دىنية أحماضتكجد عمى بشرة النباتات كتعمؿ عمى اإلقبلؿ مف النتح كىي مكاد تحتكم عمى 
 أحادية اليدرككسيؿ كىي التي تكسب الثمار بريقان كلمعانان طبيعيان  . ككحكالت

 األحماض العضوية : -8
أثير حمضي كتنشأ أثناء عممية التنفس حيث تعتبر مركبات ثانكية مركبات عضكية ذات ت

كسيطيو أثناء تحكؿ السكر إلى غاز ثاني أككسيد الكربكف كماء كمف أىـ األحماض العضكية في 
 الطرطريؾفي التفاحيات  , حمض  الماليؾفي الحمضيات  , حمض  الستريؾالثمار :   حمض 

 في العنب ....
 
 المبيدات: -9

تكاجد في الثمار كتستخدـ إلنتاج الطاقة كتشمؿ الدىكف كالشمكع كاألحماض الدىنية مكاد ت
كالفكسفكليبيدات كالكحكالت األليفاتية.....كتعتبر المبيدات مكاد ذات قيمة إدخارية لمطاقة كتحتكم 
  عمى الكربكف كاألككسجيف كاليدركجيف كالتذكب بالماء بؿ في مذيبات الدىكف كااليثانكؿ ...

% ( في بذكر الفكؿ األخضر 3% ( في الزيتكف,  )22ختمؼ نسبة المكاد الدىنية  في الثمار )كت
.... 
 البروتينات: -01

مركبات معقدة تحتكم عمى النتركجيف كتكجد في خبليا جميع النباتات كالحيكانات كتحتؿ مركزان 
 .في بناء كتركيب المادة الحية كالقياـ بالكظائؼ الحيكية داخؿ الخبليا 

تعتبر الكحدة األساسية في بناء البركتينات األحماض األمينية كيعزل تعدد البركتينات إلى تعدد 
 األحماض األمينية الداخمة في تركيبيا . كتقسـ البركتينات إلى مجمكعات أىميا:

 :     حيكانية غير ذائبة كتشمؿ الصكؼ كالشعر كالجمد كاألظافر .... * البروتينات الميفية  
:    تذكب بالماء أك أم كسط مائي يحكم أمبلح أك أحماض أك قكاعد البروتينات المنطوية*   

 أك كحكؿ كتشمؿ ىذه البركتينات األنزيمات كالبركتينات الناقمة لؤلككسجيف كاليرمكنات.
:   ترتبط ببعض المركبات التي ليس ليا صفة األحماض األمينية البروتينات المرتبطة *   

 األنزيمات: -11كاأللبكميف 
مكاد بركتينية مصنعة داخؿ الخمية تساىـ في اإلسراع في التفاعبلت الحيكية , كىي حالة غركية 
 متخصصة كتستخدـ بتراكيز ضئيمة جدان كتتأثر بدرجات الحرارة كالحمكضة كالمذيبات العضكية .

 كتقسـ األنزيمات تبعان لجزمء البركتيف المككف ليا إلى :
 : لمدىكف كالكربكىيدرات كالبركتينات. أنزيمات محممة -  
 أنزيمات مفسفرة : لمسكريات كالنيككميكتيدات -  
 لمؤكسدة األنزيمات اأنزيمات األكسدة كاالختزاؿ: كتشمؿ نازعات الييدركجيف ك  -  



 أنزيمات الناقمة : كناقبلت األميف . -  
كريبس عند تحطيـ الحمكض كتدخؿ في حمقة  أنزيمات النازعة لمجمكعة الكربككسيؿ: -  

 مثؿ:العضكية.
                                                                                                  أنزيمات الحممية.  - 
 أنزيمات التماكب.  -

 الفيتامينات: -12
مركبات عضكية داخمية التككيف كتعمؿ عمى تنظيـ النمك كالعمميات الحيكية .تصنع في   

األجزاء الفتية كتنتقؿ إلى أجزاء أخرل كتكجد كتخزف في الثمار كاألكراؽ كالجذكر ليستفيد منيا 
 الكائف الحي .

 كتقسـ الفيتامينات عمى قسميف :
 ية:الفيتامينات التي ليا كظيفة مرافقات أنزيم -1 

 B6,B12.كB2  , B1كتشمؿ حمض النيككتيف , فيتاميف    
 K,D,A,C : تذكب في الدىكف منيا   التي ال تقـك بدكر مرافؽ أنزيمي الفيتامينات -2 

تحتؿ الفيتامينات مركز ىاـ بيف المكاد الغذائية كقد ينجـ عف نقصيا أمراض خطيرة, كتتفاكت 
 نكع النبات.نسبتيا في حاصبلت الخضار كالفاكية حسب 

 اليرمونات: -13
مركبات عضكية معقدة التركيب كيرجع ليا تككيف الثمار بعد التمقيح كاإلخصاب كىي داخمية 

بركتينية المنشأ تستخدـ بتراكيز ضئيمة جدان بالعمميات الحيكية .كتعتبر مف المنظمات  التككيف
 التي تمعب دكر في نمك كتطكر النبات.

 األمالح المعدنية : -14
رجع أىمية الثمار مف الناحية الغذائية  إلى نسبة ما تحتكيو مف أمبلح معدنية كفيتامينات . ت

كتعتبر األمبلح المعدنية مكاد كاقية لككنيا تساعد عمى احتفاظ لككنيا تساعد عمى احتفاظ الجسـ 
 بصحتو كحيكيتو.فيي تعمؿ عمى تنظيـ الحمكضة في جسـ اإلنساف .

ي ثمار المحاصيؿ بصكرة أيكنية مرتبطة ببعض األحماض العضكية تكجد األمبلح المعدنية ف
الذائبة في عصير الثمار , كتختمؼ نسبتيا تبعان لمنكع النباتي كدرجة النضج كالعكامؿ البيئية 

 السائدة .
تعتبر ثمار المحاصيؿ مف خضار كفاكية أغنى مف المحـ باألمبلح المعدنية إذ تحتكم عمى 

Ca,Mg,Fe,P,   كأمبلح بعض العناصر النادرة الضركرية لمجسـMn,Cu,Zn, ..... 

         



 اتــوار النمو في النبــأط                      
نتاجية النبات:  تأثير الطورين الخضري والتكاثري عمى شكل وا 

إف اليدؼ مف زراعة األشجار المثمرة ىك الحصكؿ عمى إنتاج مميز مف حيث الكمية كالنكع 
حقيؽ ذلؾ البد مف تأميف التفاعؿ األمثؿ لعناصر اإلنتاج البيئي كالكراثي كالحيكم, عف نمك كلت

النبات كتطكره مف مرحمة ألخرل ىكمحصمة ليذا التفاعؿ كمف خبللو يترجـ ىذا التفاعؿ إلى 
إنتاج . إف النبات يمر بمراحؿ تطكرية خبلؿ فترة حياتو بدءأن مف زراعة البذرة كحتى إنتاجيا 

تميز ىذه المراحؿ التطكرية لمنبات بتعاقبيا المنتظـ كبصفات شكمية ككظيفية محددة لكؿ مرحمة كت
 كبتداخؿ المراحؿ مع بعضيا .

 أطوار النمو:
إف النبات ذاتي التغذية فيك يؤمف احتياجاتو الغذائية عف طريؽ تصنيع المكاد األكلية.فالتمثيؿ 

كالتي تعتبر أكلى المركبات التي تصنع مف قبؿ  الضكئي تككف محصمتو المكاد الكربكىدراتية
النبات كيصنع مف ىذه المكاد مكاد أخرل مختمفة األشكاؿ كالبركتينات عند اتحادىا بمركبات 
أخرل تحتكم عمى اآلزكت , كيصنع مف الكربكىدرات الدىكف كالمركبات الحيكيػػػػػػػػػػػػػة األخرل 

 اليرمكنات كاألصبغػػػػػػػػة.كالفيتاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات ك 
 المادة األكلية المصنعة بعممية التركيب الضكئي يستخدميا النبات في العمميات األساسية التالية:

 تككيف أجيزة كأعضاء النبات المختمفة -1
 إنتاج الطاقة البلزمة لمختمؼ العمميات الحيكية -2

 استخداـ الفائض عف ما سب إلنتاج المحصكؿ. -3

 يمر خبلؿ فترة حياتو بطكريف مميزيف ىما :النبات بشكؿ عاـ 
 أواًل: الطور الخضري:

ىك طكر التككيف ألجيزة النبات المختمفة مف ساؽ كأكراؽ كجذكر , كأف مف أىـ مظاىر النمك 
 في ىذا الطكر تعاقب العمميات الحيكية النباتية التالية:

 االنقسام الخموي: - أ
رستيمية كالقمـ النامية في السكؽ كالجذكر يحدث االنقساـ الخمكم عادة في المناطؽ المي

( ككذلؾ البراعـ.  كاألنسجة المكلدة ) الكامبيـك
 استطالة الخاليا: - ب

 إف استطالة الخبليا تؤدم إلى زيادة النمك في الطكؿ كىذا يتطمب:
 كمية كبيرة مف الماء يتـ تأمينو عف طريؽ امتصاص الجذكر لمماء -
 مقدرة عمى التمدد كاالنبساط. ىرمكنات معينة تكسب جدر الخبليا -



 درات يكمية مف الكربكى -
 إف منطقة االستطالة تقع خمؼ القمـ النامية الميرستيمية مباشرة 
 تمايز الخاليا: -ج

 تتكشؼ األنسجة االبتدائية) األكلية( في منطقة التمايز إلى أنسجة مختمفة كتشمؿ:
 المجموع الجذري االبتدائي:  -0

إف أنسجة منطقة التمايز تتككف مف أنكاع مختمفة مف الخبليا بدءا مف شعيرات جذرية رقيقة 
 الجدر إلى خبليا برانشيمية كبيرة نسبيان كخبلم الحـز الكعائية االبتدائية مف لحاء كخشب.

 جياز الساق االبتدائي: -2
البشرة  ىز الخبليا إلتكجد منطقة التمايز أسفؿ منطقة االستطالة في قاعدة البراعـ حيث تتماي

كالقشرة كالحـز الكعائية كتختمؼ خبليا البشرة في الساؽ االبتدائي عف خبليا البشرة في المجمكع 
 الجذرم االبتدائي بسماكة الجدر لحفظ الماء كمنع فقده .

 األوراق: -3
كتحكم تعتبر األكراؽ المصنع االساسي لمنبات كظيفتيا األساسية تصنيع المكاد األكلية الغذائية 

األكراؽ عند تمايز خبلياىا عمى خبليا البشرة كالتي تضـ خبليا كاقية تحفظ الماء داخؿ األكراؽ 
كخبليا حارسة تسمح لغاز ثاني أكسيد الكربكف كاألككسجيف باالنتشار مف خبلؿ الثغكر في 

 عمميات التمثيؿ الضكئي كالتنفس.
 ثانيًا : الطور التكاثري أو الثمري:

يتـ خبللو تككيف كنمك البراعـ الزىرية كالثمار كالبذكر كما يتضمف أيضان كبر ىك الطكر الذم 
 حجـ كنضج أعضاء التخزيف كيتميز ىذا الطكر بما يمي:

 انخفاض ممحكظ في األنسجة الميرستيمية كبالتالي تككيف عدد محدكد مف الخبليا الجديدة. -1

 استكماؿ األنسجة نضجيا ككصكليا إلى أشكاليا النيائية -2

 تكتسب األنسجة كاألعضاء صبلبتيا يغمظ األلياؼ كبالتالتت -3

 تتككف اليرمكنات البلزمة لتكشؼ األنسجة اإلنشائية لمبراعـ الزىرية. -4

 كتتككف بالتالي الثمار كالبذكر بتتكشؼ البراعـ الزىرية كتتفتح األزىار كيتـ اإلخصا -5

كف المكاد الحافظة تتككف أعضاء التخزيف في بعض األنكاع كما يتـ في ىذا الطكر تك  -6
 لمماء كالغركيات.

 إف ىذه الكمية مف الكربكىدرات ال تككف كبيرة .
نتاجية النبات:  تأثير الطورين الخضري والتكاثري عمى شكل وا 



يمر النبات بشكؿ عاـ خبلؿ دكرة حياتو بالطكريف الخضرم كالتكاثرم فيك يبدأ أكالن بتككيف 
 دكرتو بتككيف األزىار كالثمار.أعضائو مف سكؽ كأكراؽ كجذكر كيستكمؿ 

كمف المبلحظ في بعض الحػػاالت سيادة طكر عمى آخر مما يترتب عميػػو تغيير في بعض 
 الصفات الشكمية كالنكعية ألعضاء النبات ليذا يمكف تقسيـ التأثير المتبادؿ بيف الطكريف:

 سيادة الطور الخضري عمى الطور الثمري: -آ
االستيبلؾ لمكربكىيدرات عمى تراكميػا , كبذلؾ فإف النبات يستيمؾ  في ىذا الحالة تسكد ظاىرة 

مف الكربكىدرات أكثر مما يخزف كعميػػو فإف النبات يتجػػو إلى النمك الخضرم بشكؿ كبير كتظير 
 عمى النبات المظاىر التالية:

 نمك كبير لمساؽ كاألفرع -1
ع ترسب طبقة رقيقة مف زيادة في عدد األكراؽ ككبر في حجميا كرىافة في تككينيا م -2

 الكيكتيف عمى بشرتيا الخارجية.

 انخفاض في عدد األزىار كبالتالي قمة الثمار -3

مف الناحية التشريحية تككف جدر الخبليا رقيقة كاألنسجة الداعمة ضعيفة النمك فتصبح  -4
 السكؽ غضة عصيرية ذات محتكل مائي كبير.

 ما ينتجو مف المكاد الكربكىدراتية. كتعزل المظاىر السابقة إلى استيبلؾ النبات لمعظـ
 سيادة الطور التكاثري عمى الطور الخضري: -ب

 في ىذه الحالة تسكد ظاىرة تراكـ المكاد الكربكىدراتية عمى ظاىرة استيبلكيا.
 كمف المظاىر التي تبدك عمى النبات في ىذه الحالة:

 انخفاض في معدؿ نمك الساؽ كالجذكر كاألكراؽ -1
 ذات سبلميات قصيرةالسكؽ الخشبية  -2

 األكراؽ صغيرة نسبيا كذات طبقة سميكة مف الكيكتيف عمى سطحيا العمكم -3

 تتكشؼ األزىار كتثمر بشكؿ كاضح كمبكر -4

 جدر الخبليا سميكة كاألنسجة الناقمة جيدة التكشؼ -5

 أنسجة التخزيف ممتمئة بالنشا -6

 إنتاجية النبات مف المحصكؿ يككف ضعيفا.  -7

 سيادة طور آخر عمى آخر( :توازن الطورين ) عدم  -ج
 في ىذه الحالة ال تبلحظ سيادة طكر عمى آخر , لذا فإف النبات يتميز:

 السكؽ كالجذكر كاألكراؽ متكسطة النمك -1
 السبلميات متكسطة الطكؿ -2

 األكراؽ كبيرة نكعا كمغطاة بطبقة متكسطة مف الكيكتيف -3



 األزىار كاإلثمار متمشية مع نمك السكؽ كاألكراؽ كالجذكر -4

 ر الخبليا سميكة نكعا كاألكعية الناقمة جيدة التككيفجد -5

 يستيمؾ النبات كمية متكسطة مف المكاد الكربكىدراتية في بناء ىيكمو. -6

ة إلى ــــــتقسيم النباتات البستانيـكعمى ضكء عبلقة أطكار النمك بالكاربكىدرات يمكف 
 التاليػػػػػة: المجموعات

محصكالت تحتاج إلى سيادة الطكر الخضرم في مراحؿ النمك األكلى كسيادة الطكر  (1
 –البصؿ  –الثمرم في المراحؿ األخيرة مف األنكاع النباتية في ىذه المجمكعػة: البطاطا 

الشكندر كغيرىا مف األنكاع ذات األعضاء المخزكنة ككذلؾ معظـ  –المفت  –الجزر 
 ػػػػػػػػػػة.نباتات المحاصيؿ الحقميػػػػػػ

محصكالت ال تحتاج إلى سيادة أم طكر عمى آخر كيتبع ىذه المجمكعة كثير مف  (2
 الخيار . -الباذنجاف –المحاصيؿ الخضار كالبندكرة 

لى سيادة  (3 نباتات تحتاج إلى سيادة الطكر الخضرم في الجزء األكؿ مف كؿ مكسـ نمك كا 
 ي األشجار المثمرة.الطكر التكاثرم في الجزء األخير منو كما ىك الحاؿ ف

 
 
 
 
 
 
 

 البستانية منتجاتال نموالعوامل البيئية والجوية وتأثيرىا عمى 
 العكامؿ المحددة لنمك كتطكر النباتات كيمكف تقسيميا إلى:

 الرطكبة –الضكء  –عكامؿ جكية كتشمؿ الحرارة  (1
عكامؿ التربة كتشمؿ مككنات التربة ككسط بيئي حيكم , كتفاعؿ ىذا الكسط  (2

بمككناتو العضكية كالمعدنية كالحيكية مع النبات كتأثير ىذا التفاعؿ عمى مظير 
نتاجػػػػو.  النبات كا 

 تأثير العوامل الجوية: -أوالً 
 تأثير الحرارة: - أ
 التأثير اإليجابي لمحرارة لمنمك كالتكشؼ -



 التأثير السمبي لمحرارة لمنمك كالتكشؼ -
 التأثير اإليجابي لمحرارة:

بشكؿ عاـ يمكنو أف ينمك كيتكشؼ ضمف مجاؿ حرارم يعرؼ بنطاؽ درجة الحرارة إف النبات 
المناسب البلـز لمنمك كالتكشؼ كليذا النطاؽ ثبلثة حدكد حد أعمى كحد أدنى كحد مثالي يقع 

 بينيما. كعمى ضكء ذلؾ يمكف تقسيـ نباتات البساتيف إلى:
  منخفض نسبيان كيطمؽ عمى ىذه أنكاع بستانية تعطي أكبر إنتاج ليا داخؿ نطاؽ حرارم

 المجمكعة بنباتات المكسـ البارد أك المحاصيؿ الشتكية

 هأنكاع بستانية تعطي أكبر إنتاج داخؿ نطاؽ حرارم مرتفع نسبيان كيطمؽ عمى أنكاع ىذ 
 المجمكعة بنباتات المكسـ الدافئ أك المحاصيؿ الصيفية.

 ارية كما في الجدكؿ:كتقسـ المحاصيؿ البستانية تبعان الحتياجاتيا الحر 
 

 م( 25-06محاصيل تعطي أفضل نمو داخل نطاق)  م( 06 -8محاصيل تعطي أفضل نمو داخل نطاق ) 
 نباتات زينة خضروات أشجار مثمرة نباتات زينة خضروات 

 الورد فاصولياء المشمش القرنفل السبانخ 
 الغاردينيا لوبياء الخوخ ربسيال األزىا الخس 
 الزنبق خيار البرتقال البنفسج الجزر 
 األوركيد بطيخ أحمر الميمون األقحوان البازالء 
  بطيخ أصفر الغريفون البيتونيا الفول 
  فميفمة النخيل العايق البطاطا الحموة 
  بندورة الزيتون اليرجاية القرنبيط 
  باذنجان العنب المرغريت البقدونس 
  بامياء التين  اليندباء 
  كوسا الموز  الممفوف 

 
 

 تأثير درجة الحرارة عمى الطكر الخضرم: (1
تؤثر درجة الحرارة عمى عممية التمثيؿ الضكئي كالتي تنعكس بدكرىا عمى تراكـ المكاد 

 الكربكىدراتية األساسية البلزمة لمبناء كتككيف أعضاء النبات . 
 تأثير درجة الحرارة عمى عممية التنفس (2

ارتفاع درجة الحرارة إلى حد معيف تصبح بعدىا عامبلن محددان يزداد معدؿ التنفس طردان مع 
 لمتنفس منو خبلؿ تأثير عمى األنزيمات المختمفة في العضكية النباتية.

 ( تأثير درجة الحرارة عمى الطكر التكاثرم: 3



يتجمى ذلؾ مف خبلؿ تأثيرىا غير المباشر عمى تراكـ الكربكىدرات في األعضاء المختمفة 
اعـ الزىرية المسؤكلة عف الثمار كالبذكر كأيضان يتجمى األثر المباشر عمى عممية كخاصة البر 

اإلخصاب كاإلثمار فالحرارة المرتفعة في فترة اإلزىار تؤدم إلى جفاؼ المياسـ كمكت حبكب 
 المقاح. 
 السمبي الحرارة: رالتأثي

النباتات كخاصة في تأثير ناتج عف ارتفاع درجة الحرارة عف المجاؿ الحرارم البلـز لنمك  (1
 النيار كقد يؤدم ذلؾ إلى مكت النبات.

 تأثير انخفاض درجة الحرارة شتاء دكف درجة تحمؿ كؿ نبات كىنا تقسـ النباتات إلى : (2

 فكؿ ... –ممفكؼ  –سبانخ  –جزر  –األجاص  –مقاكمة لمبرد الشديد شتاءن  مثؿ التفاح  - 
 زيتكف... –عنب  –مكز  –نخيؿ  –ليمكف  –ؿ نباتات ال تتحمؿ البرد الشديد مثؿ: برتقا - 
 تأثير الضوء: -ب

يعتبر الضكء عامبلن أساسيان لمتمثيؿ الضكئي كيتجمى أثره مف خبلؿ: الشدة الضكئية كالمدة 
 الضكئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الشدة الضوئية : -0
اليـك  ؼباختبلكىي عدد الفكتكنات الساقطة عمى كحدة المساحة كتختمؼ في المنطقة الكاحدة 

كالشير كبعدىا عف خط االستكاء كخبلؿ اليكـ الكاحد مف شركؽ الشمس حتى غركبيا كتسـ 
 األنكاع النباتية حسب الشدة الضكئية إلى:

ػػػػػػػػػة نباتات تحتاج إلى شدة ضكئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منخفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتسمى نباتات الظؿ: نباتات الزينػػػػػػػػػػ - أ
 الداخمية 

نباتات تحتاج إلى شدة ضكئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متكسطػػػػػػػػػػة كتسمى نصؼ الظميمة: محاصيؿ الخضار  - ب
 الشتكيػػػػػػػػػػػة

نباتات تحتاج إلى شدة ضكئية عالية كتسمى نباتات محبة لمشمس : أغمب األشجار المثمرة  - ت
 كالخضار الصيفية.

 باتات الزينة.نباتات محايدة مثؿ بعض ن - ث

 المدة الضوئية: -2
كيقصد بيا عدد ساعػػات اإلضاءة خبلؿ يـك كاحد كتؤثر الفترة الضكئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة في النباتات في 

 كؿ مف :
 تراكـ المكاد الكربكىدراتية المصنعة كالتي تنعكس عمى باقي األعضاء النباتية 



 العممية بشكؿ أساسي بمعامؿ التمثيؿ الضكئي  هامتصاص العناصر المعدنية كترتبط ىذ
كتراكـ المكاد الغذائية األكلية في األكراؽ كعممية النتح التي يتـ مف خبلليا امتصاص 

 مف التربة بما يحتكيو مف عناصر  ـالماء البلز 

  عممية التنفس : يتـ التنفس بكجكد كغياب الضكء كيزداد في األعضاء المعرضة لمضكء
لمكاد األكلية التي تعتبر مادة التنفس باإلضافة لرفع حرارة األكراؽ نتيجة تراكـ ا

 كاألعضاء أخرل كيزيد معدؿ تنفسيا.

  تأثير الضكء عمى عممية النتح: تتراكـ المكاد األكلية في الخبليا الحارسة لمثغكر التنفسية
 لنتح.في األكراؽ كيرفع مف ضغطيا األسمكزم كيبقييا منفتحة كبالتالي تزداد عممية ا

 كتقسـ النباتات حسب المدة الضكئية :
     long day plantيحتاج إلى فترات طكيمة    نيار طكيؿ -                        
 short day plantفترات نيار قصيرة         نيار قصير   -                       
    intermediate          محايدة                             -                       

 تأثرات خاصة لمضكء:   
 اإلنبات   : قد يؤثر عميو إيجابيان مثؿ ) الخس(  -1
 التنفس   :  زيادة الفترة الضكئية تؤدم إلى ارتفاع معدؿ التنفس  -2
 امتصاص العناصر الغذائية   : مف خبلؿ تأثيره الغير مباشر عمى النتح -3
 النتح : يرتفع معدلو بزيادة الشدة الضكئية  -4
 تأثير الماء والرطوبة الجوية: - ج

يعتبر الماء أىـ المككنات لمعضكية النباتية كال يمكف لمتبات االستمرار في حياتو لكال كجكد الماء 
ت كدكره في حياة النبات تتجمى مف خبلؿ ككنو مذيبان عضكيان كناقبلن لممكاد المعدنية كالفيتامينا

 كاليكمكنات البلزمة لحياة النبات .
يمتص الماء بكاسطة الشعيرات الجذرية كيطرح الجزء األكبر منو عف طريؽ النتح كبكجكد غاز 

وأىم تأثيرات الرطوبة والماء في ثاني أككسيد الكربكف كاليخضكر تتـ عممية التمثيؿ الضكئي 
 النبات : نمو
كتقـز األفرع  ؽية كالجكية تؤدم إلى جفاؼ األكراقمة الرطكبة األرض : تأثيرىا عمى النمو* 

 كجفاؼ األزىار كتساقط الثمار كذلؾ لؤلسباب التالية:
* معدؿ التمثيؿ الضكئي:   قمة الماء تؤدم النخفاض التمثيؿ الضكئي كفقد كمية كبيرة مف 

 الماء مف الخبليا النباتية 



* معدؿ التنفس:   يزداد مع انخفاض الرطكبة في التربة حيث ينتقؿ الماء مف الخبليا 
البارنشيمية إلى الخبليا المنتجة لممكاد األكلية) األكراؽ( لمتخفيؼ مف الضغط األسمكزم الناتج 

 عف االصطناع إلى حد يصبح تراكـ ىذه المكاد سامان لمنبات كيظير بشكؿ احتراؽ األكراؽ 
النتح :  النتح عممية أساسية المتصاص العناصر الغذائية عف طريؽ الجذكر كفي  * معدؿ 

 حاؿ نقص الماء ينخفض النتح .
 : يتجمى في المظاىر التالية: تأثيرات نقص الرطوبة في التربة عمى النبات

 صغر حجـ الخبليا -
 صغر السبلميات -
 انخفاض الكربكىرات كالدىكف كالبركتينات -
 النبات امتبلئيا تفقد خبليا -
 تغمؽ الثغكر التنفسية -
 األزىار كالثمار صغيرة الحجـ -
 ظيكر الذبكؿ عمى األكراؽ -
 يتكقؼ التمثيؿ الضكئي -
 مكت النبات كميان  -

 أما زيادة الرطوبة فيتجمى أثره:
 كبر حجـ الخبليا -
 السبلميات طكيمة كضعيفة -
 تشقؽ الثمار -
 ة النبات قمة المكاد السممكزية في بني -

 تأثير التربة: -ثانياً 
تعتبر التربػػػػػػػػػػػػػػػػة الكسط الحيكم النتشػػػػػػػػػار الجذكر كامتصاص العناصر المعدنية األساسية 

كالبلزمة لبناء العضكية النباتية . لقد ثبت حتى اآلف أنو لكي يحقؽ النبات نمكان كتطكران كامبلن ال 
ضان أف النباتات تختمؼ في بد مف تكفر العنػػػػػػاصر الكيماكية بكميات مناسبة , كما ثبت أي

احتياجاتيا مف ىذه العناصر تبعان لنكع النباتات ككذلؾ تبعان لمرحمة النمك في النكع الكاحد , 
 –كيطمؽ عمى العناصر التي يحتاجيا النبات بكميات كبيرة بالعنػػػػػػػاصر الكبرل كتشمؿ الفحـ 

المغنيزيـك . كما  -الكالسيـك –البكتاسيكـ  –الفكسفكر  –اآلزكت  -فاليدركجي -األككسجيف
يطمؽ عمى العناصر التي يحتاجيا النبات بكميات ضئيمة بالعناصػػػػػػر النادرة أك بالعناصػػػػػػػػػر 

 -اليكد -الككبالت -المكليبيديـك -الكبريت -البكركف -الزنؾ -المنغنيز -الصغرل منيا : الحديد



لتربػػػػػػػػػػػػة ما عدا الفحـ كاألككسجيف النيكؿ . إف أغمب ىذه العناصر مصدرىا ا -النحاس
مصدرىما غاز ثاني أككسيد الكربكف المكجكد في الجك.                                                             

يعتبر محتكل التربػػػػػػػػػة مف ىذه العناصر عامبلن محددان لنمك النباتات كتطكرىا كتتجمى تأثيرات 
 من خالل:ػة التربػػػػػػ

 
 تأثير عمق التربة وبناءىا: -0

كمما كانت التربة ميكاة كعميقة كغنية بالعناصر الغذائية كمما سيمت عممية اختراؽ الجذكر 
كانتشارىا بشكؿ أفضؿ , كيعتبر التركيب الفيزيائي كالكيميائي لمتربة مف أىـ العكامؿ المحددة 

خاصة بالنسبة لمنباتات المعمرة كما في التي يجب األخذ بيا عند إقامة أم مشركع زراعي ك 
 األشجار المثمرة.
لمتربة تتحدد بنسبة الطيف كالرمؿ كالسمت أما الصفات الكيميائية فتتحدد  ةالصفات الفيزيائي

 بمحتكاىا مف العناصر الغذائية التي ذكرت سابقان 
 تأثير تيوية التربة عمى نمو النبات: -2

يف فكمما زادت الجذكر تعمقان كمما انخفضت نسبة الجذكر كما ىك معركؼ تحتاج إلى أككسج
األككسجيف كازداد تركيز ثاني أككسيد الككبكف كيتجمى ىذا األثر في الترب الثقيمة التي تحكم 

 عمى مكاد طينية عالية باإلضافة لممكاد العضكية .
 التربة: PHتأثير  -3

ية التربة كتقسـ الترب تنمك خبللو كاعتمادان عميو تحدد حمكضة أك قمك   phلكؿ نبات كسط 
 إلى: phالزراعية حسب 

 ( 5-4مف )  phأراض شديدة الحمكضة   -
 (6-5مف) ph أراض منخفضة الحمكضة  -
 ( 755-655مف ) phأراض متعادلة  -
 (855-755مف ) phأراض قمكية خفيفة  -
 ( 8أكثر مف ) phأراض قمكية  -
 عوامل أخرى -

 كتشمؿ ىذه العكامؿ كؿ مف الرياح كاآلفات كاألمراض 
 تمعب دكران سمبيان في حاؿ اشتدادىا فقد تؤدم إلى:     الرياح:  -1
 تكسر األفرع -
 زيادة شدة النتح -



 تساقط األزىار كالثمار -
 التأثير عمى عممية التمقيح  -
 ...صعكبة القياـ ببعض العمميات الزراعية كرش األسمدة كاألدكية -
فقد تقؼ حائبلن أماـ انتشار نكع أك صنؼ مف األصناؼ المنتجة  اآلفات واألمراض : -2

كالنيماتكدا التي تؤثر عمى انتشار الكثير مف محاصيؿ الخضار كمرض الذبكؿ الذم يقؼ حائبلن 
 أماـ انتشار بعض أصناؼ الزيتكف كحشرة الفكلكسيرا الجذرية التي تصيب العنب .

 
 مل المؤثرة عمى تكوين البراعم الزىريةالعوا          

 في األشجار المثمرة                
عكامؿ تتحكـ بعممية اإلزىار كتشكيؿ البراعـ الزىرية في النباتات كالحاصبلت  ىناؾ مجمكعة

البستانية كقبؿ دراسة ىذه العكامؿ يجب معرفة أنكاع البراعـ التي تتشكؿ عمى األشجار المثمرة 
 إلى ما يمي:كالتي تقسـ 

 تعطي نمكان خضريان فقط       خضرية متخصصة: -1
كىي نكعاف بسيطة كتعطي أزىار كما ىك الحاؿ في المكزيات أك        براعم زىرية: -2

 تعطي أزىار كنمكات خضرية كما ىك الحاؿ في التفاحيات. ذمختمطة إ
 ى: أما العكامؿ التي تتحكـ بعممية اإلزىار كتشكؿ البراعـ فتقسـ إل

 العوامل الداخمية -أوالً 
 : C / Nعالقة الكربوىيدرات والبروتينات أو  -أ

كىي عبلقة تحدد إنتاج المكاد الكربكىدراتية كتصنيع المكاد البركتينية بكجكد الحمكض األمينيػة 
 كتشكيؿ األعضاء النباتية المختمفة كاعتمادان عمى ىذه العبلقة نجد الحاالت التالية:  

 *C / N > 1   كتظير ىذه الحالة عند تعرض النباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لفترة ظؿ طكيمة  تقؿ الكربكىدرات
كتصبح النباتات خضراء فاتحة ذات أفرع رفيعة كعدد األزىار قميؿ .                                           

 *C / N  =0 تصنيع كالمخزكف غير كاؼ مظيره بكميات غير كافيػػػػػػػػػػػػة تستيمؾ المكاد في ال
زيادة النمك الخضرم كاألفرع قكية سيادة الطكر الخضرم " األشجار صغيرة كالمقممة تقميـ 

 تجديدم .
 *C / N   =0  الكميات كافية نبلحظ  تكازف بيف المجمكع الخضرم كاألعضاء اإلثمارية كمف

ميزة لمصنؼ أك النكع ,ثمار جيدة المظاىر المميزة ليذه الحالة أفرع متكسطة الطكؿ, أكراؽ م
 تحمؿ مكاصفات الصنؼ  .

 كيفضؿ المحافظة عمى ىذه الحالة أطكؿ مدة ممكنة لؤلشجار المثمرة 



 * C / N < 0  أكراؽ صغيرة ك األفرع صغيرة , حجـ مجمكع خضرم صغير كيعزل ذلؾ إلى
 عدـ كجكد اآلزكت أك في الحقكؿ الميممة كاليرمة.

   منظمات النمو:  -ب
لعدة كتشمؿ مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مف اليرمكنات النباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتباينػػػػػػػػػػػػػػػة التأثير كالتركيب كالتي تقسـ 

 مجمكعات:
مسؤكلة بالدرجة األكلى عف المظاىر  الجبرليف -السيتككنيف –األككسيف  مشجعات النمك:   -آ

 الحيكية األساسية كاالنقساـ الخمكم كالنمك كتشكؿ البراعـ الزىرية كالعقد كاإلثمار .
كالذم يمعب دكر أساسي في تثبيط النمك ABA مثبطات النمك : كيمثميا حمض األبسسيؾ  -ب

 الفترة.كدخكؿ النبات في فترة السككف كيزداد تركيزه في البراعـ خبلؿ تمؾ 
إف العبلقة بيف مشجعات كمثبطات النمك عبلقة دقيقة كحساسة كيجب فيميا بشكؿ جيد لكف 

 أثرىا يتجمى في اآلتي:
 I AA   -    G Aعمى النمك: مسؤكلة عف انقساـ خبليا الكامبيكـ      -1
لعقؿ عند النباتات صعبة كتطبيقاتػػػػػو العممية باستخداميا في إنتاج الثمار البكريػػػػػػػػػػة أك تجذير ا  

 ppmالتجذير كتستخدـ بتراكيز تقدر بجزء مف المميكف أك  

تشكؿ منطقة االنفصاؿ بيف حامؿ الكرقة كعنقيا تمعب دكران ىامان في سقكط األكراؽ :  -2
عض كخاصة عند اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ حمض األبسسيؾ . كيمكف استخدامػػػػػػػػػػػػػػػػو عمميان في جني ب

 المحاصيؿ آليان مثؿ القطف .  
 السيادة القمية: مسؤكؿ عنيا األككسيف تثبط البراعـ القمية البراعـ الجانبية -3
 تككف الثمار: كتساىـ فييا ىرمكنات المبايض كحبكب المقاح -4
 تأثيره عمى الكمكرفيؿ كتحكلو إلى الكزانتكفيؿ كبالتالي تساقط األكراؽ -5
 ض األبسسيؾ مثبط كحمض الجبرليف منشط  منظمات لمنمك  : حم -6
 الجبرليف لو دكر أساسي  تككف األزىار  -7
العبلقة المتبادلة بيف اليرمكنات فالجبرليف لو دكر تثبيط لمنمك في التفاح بينما األبسسيؾ  -8

 يساىـ في التنشيط كليذا فدكر اليرمكنات يتبايف ما بيف األنكاع كاألصناؼ  
 خارجية الخاصة المؤثرة عمى العقد واإلزىار : العوامل ال -ثانيًا 

 درجة الحرارة : خبلؿ مكسـ النمك تأثيرىا عمى التنفس كخبلؿ فترة التمايز  كالتكشؼ -1
 الضكء : مف خبلؿ تأثيره عمى التركيب الضكئي  -2
 الرطكبة : الجكية كاألرضية  -3
 التغذية المتكازنة  -4
 الرش بالمكاد اليرمكنية.... –التقميـ  –خؼ الثمار  –رع إجراءات خدمية : مثؿ تحميؽ األف -5



 األصكؿ المقصرة. -6
 

                
 
 

                  
 
 

 اإلكثار الجنسي                       
 اإلكثار الجنسي:

ىك أحدل طرؽ اإلكثار كالذم يعتمد عمػى البػذرة حيػث تعتبػر الكحػدة األساسػية فػي ىػذا النػكع مػف 
االكثار كييدؼ إلنتاج غراس بذرية تستخدـ كأصكؿ يتـ زراعتيا في األرض الدائمة بعد تطعيميا 

كثار األصناؼ المحسنة   2باألصناؼ المرغكبة كالمفضمة.كا 
 مميزات التكاثر الجنسي:

 الناتجة ذات مجمكع جذرم قكم كتدمالغراس  -1
 تتميز الغراس الناتجة بعمرىا اإلنتاجي الطكيؿ -2
 يساىـ في انتقاء سبلالت جيدة النكعية ككذلؾ في التحسيف الكراثي  -3
نتاجيتو عالية مف الغراس. -4  غير مكمؼ ماديا كا 

 عيوب االكثار الجنسي:
 النباتات األـالغراس الناتجة تختمؼ بمكاصفاتيا النكعية عف  -1
 تتأخر الغراس قي الدخكؿ في سف اإلثمار -2
 الغراس الناتجة ىجينة كغير متجانسة فيما بينيا -3
 المجمكع الجذرم في الغراس المتكاثرة خضريان يككف سطحي مقارنة مع الغراس البذرية. -4

 التركيب التشريحي لمبذرة:
  الجنين: -1



المخصػبة بعػد عمميػة التمقػيح كاالخصػاب كقػد تكجػد بعػض  يعتبر نباتان صغيران ناتجا عػف البكيضػة
البػػذكر التػػي تحػػكم عػػدة أجنػػة ) عديػػدة األجنػػة( أجنػػة خضػػرية باإلضػػافة لمجنػػيف الجنسػػي , حيػػث 
تكػػػكف األجنػػػة الخضػػػرية مطابقػػػة لصػػػنفيا أم النباتػػػات الناتجػػػة مطابقػػػة لمنبػػػات األـ كتبلحػػػظ ىػػػذه 

 الظاىرة في أنكاع كأصناؼ الحمضيات  .
 الجنيف عند تكفر الظركؼ المبلئمة لنشاطو لؤلجزاء التالية: يتكشؼ

 المسؤكؿ عف إعطاء المجمكع الجذرم كىك الجزء الجذير: -أ
 تعتبر أكؿ مركز لمنمك الريشة: -ب
 : ) السفمى كالعميا( كىي المسؤكلة عف إعطاء السكؽ األكلية لمنبات .السويقات الجنينية -ج
 األنسجة المغذية: -2

عبػػارة عػػف األنسػػجة المرافقػػة لمجنػػيف كتختػػزف الغػػذاء كتمػػد الجنػػيف بالطاقػػة لبلزمػػة أثنػػاء اإلنبػػػات 
 ككذلؾ خبلؿ النمك . 

تختمػػؼ البػػذكر فيمػػا بينيػػا بنكعيػػة األنسجػػػة مػػف حيػػث المخػػزكف الغػػذائي حيػػث ىنػػاؾ بػػذكر غنيػػػػة 
ف ىػذا المخػزكف بالمكاد الكربكىدراتية كبذكر غنية بالمكاد الدىنيػػة كبذكر غنية با لمكاد البركتينيػػة.كا 

لػػػو تػػػأثير كبيػػػر عمػػػى كػػػؿ مػػػف إنبػػػات البػػػذكر كتخزينيػػػا كقيمتيػػػا الغذائيػػػػػة , كمػػػا يبلحػػػظ أف حجػػػـ 
األنسػػجة المغذيػػػػة يختمػػؼ مػػف نػػكع آلخػػر حيػػث تكػػكف كبيػػرة الحجػػـ) اندكسػػبـر كبيػػر( فػػي بعػػض 

صغير جدان ) اندكسبـر نػاقص صػغير األنػػكاع ) الخكخ, الكرز,الجكز, المكز( بينمػػا يككف حجميا 
 ( كما في بذكر) الحمضيات , التفاح , العنب (  

 األنسجة الواقية:    -3
ىشػػػة ( كىػػػي تحػػػيط األنسػػػجة المغذيػػػة كالجنػػػيف لحمايتيػػػا  –تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث النكعيػػػة ) صػػػمبة 

أف األنسػجة كالمحافظة عمى حيكيتيا كتعمب دكرا كبيرا في اإلنبات كفي إطالة فترة التخزيف . كما 
 الكاقية ) أغمفة البذرة( تمعب دكر ىاـ في سككف البذرة حسب األنكاع.

تتكػػػكف األنسػػػجة الكاقيػػػة مػػػف أغمفػػػة البػػػذرة كبقايػػػا النيكسػػػيمة كاألندكسػػػبـر كأحيانػػػان أجػػػزاء مػػػف الثمػػػرة 
كتسػػمى أغمفػػة البػػذرة بالقصػػرة كتتكشػػؼ أغمفػػة البػػذرة مػػف أغمفػػة البيضػػة ) غػػبلؼ أك اثنػػيف كنػػادران 

بلثػػة( كعنػػد كجػػكد غبلفػػيف لمبػػذرة يكػػكف الػػداخمي منيمػػا رقيقػػان كشػػفافان أمػػا الخػػارجي فيكػػكف غميظػػان ث
 كصمبان كأف بقايا األندكسبـر كالنيكسيمة تكجد داخؿ الغبلؼ الداخمي  .

 أسس اإلكثار الجنسي) البذري( : 
 تمر أغمب النباتات الراقية خبلؿ دكرة حياتيا بعدة مراحؿ ىي:

 إنبات البذكرمرحمة  -1
 مرحمة النمك الخضرم -2



 مرحمة اإلزىار -3
 مرحمة اإلثمار كتككيف البذكر -4

أكؿ مظاىر اإلنبات عند بذكر أغمب النباتات ىك زيادة في امتصاص المػاء كسػرعة التػنفس كمػف 
ثػػـ تسػػتعيد أنسػػجة الجنػػيف قػػدرتيا عمػػى االنقسػػاـ الخمػػكم , حيػػث أف كجػػكد المػػاء يغيػػر مػػف شػػكؿ 

بلزما مف الشكؿ الغركم اليبلمي شبو الصمب إلى الحالة الغركية السائمة , كما أف سػرعة البركتكب
التػػنفس تػػكفر الطاقػػة البلزمػػة لعػػض النشػػاطات الحيكيػػة المتمفػػة , كيرافػػؽ عمميػػة اإلنبػػات زيػػادة فػػي 
نشػػاط األنزيمػػات التػػي تتحػػكؿ مػػف حالػػة األنػػزيـ األكلػػي غيػػر النشػػط إلػػى األنػػزيـ النشػػط كمػػا فػػي 

يمات األميبلز الميباز كأف ميمة ىذه األنزيمات تككف كبيرة حيث تػؤدم لتحكيػؿ المػكاد الغذائيػة أنز 
 المخزنة معقدة التركيب لمكاد بسيطة تنتقؿ سيكلة بيف الخبليا .

 إف عممية إنبات البذرة يؤدم إلى إعطاء بادرة فك سطح التربة لذلؾ نميز نكعيف مف اإلنبات:
 ( اإلنبات األرضي:   0
ميز ىذا النكع مف اإلنبات أف الفمقات تبقى تحت سطح األرض عند إنبػات البػذكر كيعػكد السػبب ي

 في ذلؾ لعدـ استطالة السكيقة الجنينية السفمى كما في بعض بذكر المكزيات ) الخكخ ( 
 ( اإلنبات اليوائي: 2

حيػػػث يبلحػػػظ فػػػي ىػػػذا النػػػكع مػػػف اإلنبػػػات اسػػػتطالة فػػػي السػػػكيقة الجنينيػػػة السػػػفمى لتظيػػػر حاممػػػة 
 الفمقات فكؽ سطح األرض .

المرحمػػة األكلػػى لنمػػك النبػػات مػػف البػػذرة ىػػي مرحمػػة النمػػك الخضػػرم حيػػث تمتػػاز بتكػػكيف األنسػػجة 
ىذه المرحمة تككف طكيمػة الخضرية اإلضافة إلى تكشؼ البراعـ لينمك النبات كيزداد حجمان ككزنان ك 

مقارنػػػة مػػػع تمػػػؾ المرحمػػػة فػػػي اإلكثػػػار الخضػػػرم التػػػي تكػػػكف صػػػغيرة جػػػدان كىػػػذا مػػػا يميػػػز اإلكثػػػار 
 الخضرم عف الجنسي. 

تختمؼ فترة النمك الخضرم بػاختبلؼ نػكع النبػات فقػد تسػتمر لعػدة أيػاـ أك بضػعة أسػابيع كمػا ىػك 
نباتػػات كػػالقطف كالمػػكز كقػػد تصػػؿ إلػػى عػػدة  الحػاؿ فػػي النباتػػات الحكليػػة كقػػد تمتػػد لعػػدة أشػػير فػػي
 النخيؿ..(  -الفستؽ الحمبي -سنكات في بعض األشجار المثمرة المعمرة) الزيتكف

تبدأ المرحمة الثالثة مف النمك ) اإلزىار( مع تباطؤ المرحمة الثانية ) مرحمة النمك الخضرم( حيث 
دما يصؿ النبات إلى سنان معينان أك حجمػان تتكشؼ القمـ النامية لبراعـ زىريػة كىذا ال يحدث إال عن

معينان كقد تػؤثر بعػض العكامػؿ البيئيػة مثػؿ التػراكـ الحػرارم ) الفتػرة الضػكئية , درجػة الحػرارة( فػي 
التحػػكؿ عمػػػى الحالػػػة الزىريػػػة كقػػػد يحػػػدث التغيػػػر أيضػػان تحػػػت تػػػأثير عمميػػػات زراعػػػة مختمفػػػة مثػػػؿ 

 كاع أشجار الفاكية.التحميؽ كتقميـ المجمكع الجذرم كذلؾ لبعض أن
 سكون البذرة: 



يعرؼ سككف البذرة بعدـ مقدرة البذرة الحية عمى اإلنبات تحت الظركؼ الطبيعية كيمكف أف نميػز 
 نكعيف مف السككف:

 السكون الظاىري أو الثانوي:  -0
يبلحػػظ عمػػى البػػػذكر عنػػدما ال يتػػػكفر ليػػا عامػػػؿ أك أكثػػر مػػػف العكامػػؿ البيئيػػػة ) رطكبػػة , حػػػرارة, 

 سجيف( كيمكنيا أف تنبت إذا تأمف العامؿ البيئي المبلئـ.أكك
يقصػد بػو عػدـ مقػدرة البػذرة الحيػة عمػى اإلنبػات رغػـ تػكفر الظػركؼ البيئيػة السكون األولـي:  -2

عػدـ تػكفر ىرمكنػات  –المبلئمة كيعزل سبب السػككف األكلػي لعكامػؿ داخميػة) كجػكد مكانػع إنبػات 
 نزيمات( .عدـ نشاط األ -كافية مشجعة لئلنبات

ىنػػػاؾ بػػػذكر لػػػيس ليػػػا طػػػكر سػػػككف فمػػػثبلن البيكػػػاف يمكػػػف أف تنبػػػت بػػػذكره بسػػػيكلة عنػػػد تعرضػػػيا 
 لمرطكبة العالية حتى قبؿ جني الثمار ككذلؾ بذكر الميمكف اليندم .

 أىمية سكون البذرة :
 الحفاظ عمى بقاء النباتات طبيعيان  -1
ؤدم النتشػػػار األنػػػكاع كاألصػػػناؼ إلػػػى يسػػػاعد عمػػػى انتشػػػار البػػػذكر بػػػالطرؽ الطبيعيػػػة ممػػػا يػػػ -2

 مناطؽ مختمفة قد تككف أكثر مبلئمة لمنمك.
 يساعد عمى إطالة فترة إنبات البذكر . -3

تختمؼ درجة السككف مف بذرة ألخػرل فػي الصػنؼ الكاحػد ممػا يػؤدم إلػى أف يكػكف اإلنبػات عمػى 
 مدل طكيؿ .

 عيوب سكون البذرة:
 كر قبؿ إنباتيا تحتاج لكقت طكيؿإف المعامبلت التي تجرل عمى البذ -1
 إف المعامبلت المطبقة عمى البذكر ألنيا بطكر سككف تككف مكمفة -2
إف لػػػـ تكػػػكف المعػػػامبلت الضػػػركرية إلنبػػػات البػػػذكر معركفػػػة تمامػػػان فػػػإف نسػػػبة اإلنبػػػات تكػػػكف  -3

 منخفضة كالغراس الناتجة تككف ضعيفة النمك.
 حيكيتيا كقد يؤدم لنتائج ال يمكف االعتماد عمييا.سككف البذرة يسبب متاعب عند اختبار -4

 العوامل المسببة لسكون البذرة:
 أواًل : غالف البذرة:

يعتبػػر غػػبلؼ البػػذرة مػػف أىػػـ العكامػػؿ المسػػبة لسػػككنيا كيمكػػف أف نميػػز ثبلثػػة أنػػكاع مػػف األغمفػػة 
 كالتي تسبب سككف البذرة:

 :غالف بذري يمنع امتصاص الماء -آ



حيػػػث يكػػػكف الغػػػبلؼ قاسػػػيان كمتخشػػػبان ال يسػػػمح دخػػػكؿ المػػػاء كيمكػػػف التغمػػػب عميػػػو ) بالخػػػدش , 
المعاممػة بحمػض الكبريتيػؾ ...(  كىنػاؾ عػػدد كيػر مػف النباتػات تتميػػز غػبلؼ بػذرم قاسػي كتتبػػع 

   Leguminaceae , Solanaceae,Malvaceaeمنيا لمفصائؿ  
 غالف بذري يمنع نمو الجنين وتطوره: -ب

بػػػذكر األشػػػجار المثمػػػرة كمػػػا فػػػي الزيتػػػكف محاطػػػة بانػػػدككارب قاسػػػي كعظمػػػي كغيػػػر نفػػػكذ بعػػػض 
كبالتػالي يمنػع تمػدد كنمػك الجنػػيف باإلضػافة لككنػو غيػر نفػػكذ لممػاء , كػذلؾ بػذكر المكزيػػات ) ذات 
النػػكاة الحجريػػة( كبعػػض ثمػػار النقػػؿ تكػػكف أغمفتيػػا قاسػػية تقػػاـك نمػػك الجنػػيف إال أنيػػا نفػػكذه لممػػاء 

 امتصاص الماء خبلؿ الطبقة المنفذة التي تفصؿ نصفي غبلؼ البذرة كتحدث ليكنة .كيمكف 
 غالف بذري غير نفوذ لمغازات:    -ج

( كيثبػػت ذلػػؾ أنػػو عنػػد O2,CO2يعػػزل سػػككف البػػذرة أحيانػػان إلػػى أف الغػػبلؼ غيػػر نفػػكذ لمغػػازات ) 
ككسػػػجيف فػػػي بيئػػػة فصػػػؿ الجنػػػيف يحػػػدث اإلنبػػػات مباشػػػرة ككػػػذلؾ يحػػػدث اإلنبػػػات بزيػػػادة نسػػػبة األ
 المشتؿ كيعزل ىذا التأثير لتجمع ثاني أككسيد الكربكف الناتج مف تنفس الجنيف.

 ثانيًا: جنين البذرة:
 نبلحظ نكعيف مف األجنة:

: تكجد أنكاع قميمة مف النباتات تحتكم بذكرىا عمى أجنة غير متكشفة أثناء أجنة غير متكشفة -آ
 ىذه األجنة قبؿ حدكث اإلنبات مثؿ الفصيمة الخيمية نضج الثمار كال بد مف أف يكتمؿ نمك 

) الجذر( كىنا معظـ البذرة تتككف مف االندكسبـر كيحتػاج الجنػيف لينمػك لبيئػة رطبػة كحػرارة عاليػة 
 نسبيان .

تبلحػػػظ عنػػػد نباتػػػات المنػػػاطؽ المعتدلػػػة حيػػػث تحتػػػاج أجنػػػة البػػػذكر إلػػػى فتػػػرة  أجنـــة ســـاكنة: -ب
ب عمػػػى ىػػػذه الظػػػاىرة بالتنضػػػيد تحػػػت ظػػػركؼ درجػػػات حػػػرارة اسػػػتراحة لكػػػي تنبػػػت كيمكػػػف التغمػػػ

منخفضة كتختمؼ مدة التنضػيد بػاختبلؼ النباتػات كيػتـ التنضػيد عػادة فػي صػناديؽ خاصػة حيػث 
تكضػػع طبقػػػة مػػػف الرمػػػؿ بينيػػػا طبقػػػة مػػػف البػػذار بالتنػػػاكب , ترطػػػب ىػػػذه الصػػػناديؽ كتكضػػػع فػػػي 

يـك ككػذلؾ  32المثمرة ىك المكز يحتاج  برادات خاصة .أقؿ البذكر احتياج لمتنضيد عند األشجار
. 122- 92المشمش كأكثرىا احتياجان ىك الخكخ كالجانرؾ كالتفاح كيحتاج مف   يـك

 يحصؿ خبلؿ فترة التنضيد مجمكعة مف التغيرات الكيماكية الداخمية في البذرة .
 ثالثًا : موانع اإلنبات: 

مػػػػػار كعصػػػػػػارة األكراؽ تعيػػػػػؽ إنبػػػػػػات تكجػػػػػد مجمكعػػػػػة مػػػػػػف المركبػػػػػات الكيماكيػػػػػة فػػػػػػي البػػػػػذرة كالث
البذكر:األميجػػػداليف   , السػػػيانيد , األمكنيػػػا, االثيمػػػيف, النيكػػػكتيف , اسػػػككربيؾ أسػػػيد ,كىػػػي تعيػػػؽ 



اإلنبات ألسباب فيزيكلكجية أىميا إعطاء فرصػة لمجنػيف لكػي يكتمػؿ نمػكه كتػكفر الظػركؼ البيئيػة 
 البلزمة إلكماؿ النبات دكرة حياتو .

 وع السكون: رابعًا: تأثير ن
قد يككف السككف ناتج عف سػماكة غػبلؼ البػذرة كيمكػف أف نتغمػب عمػى ذلػؾ بػالنقع بالمػاء الػدافئ 

 أما السككف الذم يعكد لمجنيف فيمكف التغمب عميو التنضيد .
 مصادر البذور المستخدمة لإلكثار الجنسي:

محطات إنتاج البذكر : حيث تكجد محطات متخصصة إلنتاج بذار محسػنة أك بػذكر خاصػة  -1
 لئلكثار إلنتاج أصكؿ لمتطعيـ 

بساتيف أميات البذكر: حيث تزرع األميات المكثكقػة كالسػميمة كالقكيػة الخاصػة بإنتػاج البػذكر  -2
 الخالية مف األمراض.

 ع المربيات...مراكز التصنيع : مثؿ مصانع التجفيؼ كمصان -3
 بنكؾ البذار : متخصصة بإنتاج كتخزيف بذكر نباتات متمفة ذات تركيب كراثية جيدة -4

 طرق استخراج البذور:
 المكزيات بعد أكؿ المب كالمشمش كالدراؽ كالكرز. -أ

 الحمضيات بعد العصير  -ب
 الزيتكف باليرس كالمعاممة الكيميائية –ج 

 تخزين البذار
 الفاكية حسب عمرىا إلى:تقسـ بذكر أشجار 

: حيث تحتفظ بحيكيتيا مف عدة أياـ لعد أشير فقط كالحمضيات , األكػي  بذور قصيرة العمر -
 دنيا , الكاكي , المانجك

قػػد تصػػؿ حيكيتيػػا لػػثبلث سػػػنكات : كالتفػػاح , أجػػاص,  خػػكخ ,كػػػرز  بــذور متوســطة العمـــر: -
 مشمش كيجب تخزينيا في مكاف بارد كجاؼ .

 سنة مثؿ المكتس اليندم. 25تصؿ حيكيتيا ألكثر مف  العمر:بذر طويمة  -
 اختبار حيوية البذور:

 البذكر الجيدة يجب أف تتصؼ بالمكاصفات التالية:
 ليا قدرة عمى اإلنبات -
 خالية مف األمراض -
 حجميا مبلئـ -
 مطابقة لمصنؼ كالنكع -



 كتجرل عمى البذكر االختبارات التالية:
 حسب النسبة المئكية الكزنية لمبذكر النقية مف عينة عشكائية.* اختبار النقاكة: كت

عينػة كبيػرة  * اختبار الحيكية: كىي نسبة البذكر التي تعطي نمكات جيدة مػف البػذكر الكمية.تؤخػذ
بذرة كتكضع في أربع مجمكعات كنحسب عمى أساسيا عدد البذكر النابتة فػي كػؿ مجمكعػة  422

 كيجب أف تككف نسبة عالية في جميع العينات.
 العوامل البيئية المالئمة إلنبات البذور:

 الماء:  -0
يػؽ خاصػػة كيمعػب الػدكر األساسػي فػي اإلنبػات حيػث تمػتص البػػذرة كميػة كبيػرة مػف المػاء عػف طر 

التشرب كتتعمؽ ىػذه الكميػة بغػبلؼ البػذرة كصػبلحية المػاء فػي كسػط اإلنبػات. تعػكد مقػدرة البػذكر 
عمى االمتصاص تعكد لمطبيعة الغركية لبلندكسبـر كالمبلحظ أف كثير مف البذكر يجب نقعيا قبؿ 

 ساعة . 24الزراعة كقد تحتاج بعض النباتات لمدة طكيمة لمنقع 
المػػكاد الغذائيػػة ألشػػكاؿ ذكابػػة بفعػػؿ األنزيمػػات كنقػػؿ المركبػػات اليرمكنيػػة إلػػى يقػػـك المػػاء بتحكيػػؿ 

األنسػػجة المرسػػتيمية ممػػا يػػدفع النقسػػاـ الخبليػػا إضػػافة إلػػى زيػػادة حجػػـ المػػدخرات الغذائيػػة داخػػؿ 
 البذرة فيؤدم لتمزؽ غبلفيا.

 الحرارة: -2
أم انخفػاض عػف ىػذا المجػاؿ كىي عامػؿ ىػاـ جػدان كتختمػؼ بػاختبلؼ المجػاؿ الحػرارم لمنباتػات ك 

يػػػؤدم لفشػػػؿ اإلنبػػػات كقتػػػؿ البػػػذكر إضػػػافة إلػػػى أف االرتفػػػاع العػػػالي يػػػؤدم لجفػػػاؼ البػػػذكر كعػػػدـ 
ـ ( أما ) البطيخ , القرع , الخيار يحتاج إلى  9-4إنباتيا) البازالء , الممفكؼ, الجزر يحتاج مف 

 ـ ( 14-25
 األكسجين: -3

مػػدا د الجنػػيف بالطاقػػة البلزمػػة لبلنقسػػاـ , ككميػػة األككسػػػجيف ألنػػو ىػػاـ جػػدان فػػي عمميػػة التػػنفس كا 
تختمؼ حسب نكع المدخرات الغذائية في البذرة فالبذكر الزيتية تحتاج ألككسػجيف أكثػر مػف البػذكر 

 النشكية
 الضوء: -4

يمعػػػب دكران ىامػػػا فػػػي مراقػػػد اإلنبػػػات عنػػػد بعػػػض المحاصػػػيؿ مػػػف الخػػػس كالػػػدخاف كأغمبيػػػة البػػػذكر 
 لى الضكء .األخرل ال تحتاج إ

 المعامبلت المشجعة عمى إنبات البذكر:
 * المعامبلت الميكانيكية: مثؿ الخدش , الكسر بكاسطة طرؽ مختمفة



* المعػػػامبلت الكيماكيػػػة : اليػػػدؼ منيػػػا تقميػػػؿ صػػػبلبة غػػػبلؼ البػػػذرة كزيػػػادة نفاذيتيػػػا لؤلككسػػػجيف 
في كسػط حمضػي يختمػؼ كالماء كيمكف استخداـ حمض الكبريت لبعض األنكاع : يتـ نقع البذار 

يراعػػى بعػػد 25222تركيػػزه بػػاختبلؼ نػػكع النبػػات كبحػػذر.كيمكف اسػػتخداـ نتػػرات البكتاسػػيـك بتركيػػز 
 عممية النقع الغسيؿ الفكرم بالماء النقي .

سػاعة مػع مراعػاة  24* نقػع البػذكر بالمػاء: الغايػة منػو تقميػؿ صػبلبة غػبلؼ البػذرة كيسػتمر لمػدة 
 تبديؿ ماء النقع عدة مرات 

 ـ في الرمؿ مع الرطكبة العالية كالتيكية الجيدة  5-1* التنضيد: في كسط بارد مف 
 معاممة البذار قبل اإلنبات لمقاومة األمراض: 

مػػف أىػػـ األمػػػراض التػػي تنتشػػر عمػػػى غػػبلؼ البػػػذرة العفػػف األسػػكد , الػػػذبكؿ , بعػػض الفيركسػػػات 
 النباتية لذلؾ تستخدـ المركبات التالية لمحد مف انتشارىا:

دقيقة كتغسؿ بعػدىا لعػدة مػرات بالمػاء  15-5غ/ ليتر:تنقع البذكر مف  1ثاني كمكريد الزئبؽ  -1
 النقي

 غ/ليتر ماء تنقع البذكر لمدة ساعة ثـ تغسؿ52كبريتات النحاس: كتستخدـ بنسبة  -2
 دقائؽ ثـ تغسؿ البذكر بالماء 12% لمدة 42الفكـر ألدىيد:     كيستخدـ بتركيز -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلكثار الالجنسي" الخضري"            
ييػدؼ اإلكثػػار البلجنسػػي لممحافظػػة عمػى صػػفات نكعيػػة محميػػة مػف التػػدىكر كذلػػؾ بزيػػادة عػػددىا 
لتكسيع انتشارىا كيختمؼ عف اإلكثار الجنسي الذم يعمؿ عمى زيادة انتشار النكع دكف المحافظػة 



اسػتخداـ أجػزاء مختمفػػػػػػػػػػػػػة مػف النبػات) سػاؽ عمى الصفات النكعية الجيدة . يتـ اإلكثػار الخضػرم 
, كرقػػة , بػػرعـ , سػػنبمة , جػػذر ....( كيعتػػر الطريقػػة الكحيػػدة إلكثػػار الطفػػرات المحسػػنة الطبيعيػػة 

 كاالصطناعية .
 مزايا اإلكثار الالجنسي:

ػػػة مع الشجرة األـ المعتمدة الغراس الناتجة متشابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فيما بينيا كتتشابو بمكاصفاتيا النكعيػػ -1
 لئلكثار.

 اإلكثار الخضرم يمكف إكثار النباتات عديمة البذكر ) المكز, البرتقاؿ أبك سرة(  -2
 تدخؿ الغراس الناتجة عف اإلكثار الخضرم طكر اإلثمار في كقت مبكر -3
كذلػؾ يمكف التغمب عمى بعض الظركؼ البيئية كبعػض الحػاالت المرضػية اإلكثػار الخضػرم  -4

 بالتطعيـ عمى أصكؿ مقاكمة لممرض.
 عيوب اإلكثار الالجنسي

 األشجار الناتجة عف اإلكثار الخضرم يككف عمرىا اإلنتاجي قصير -1
 المجمكع الجذرم لؤلشجار المتكاثرة خضريان يككف سطحيان " تفقد األشجار مقاكمتيا لمجفاؼ"  -2
 مجمكعيا الجذرم يككف سطحي.الغراس الناتجة تككف أقؿ ثبات في التربة ألف  -3

 أىم طرق اإلكثار الخضري:
 أواًل: اإلكثار بالتطعيم: 

يقصد بو تركيب جزء مف نبػات عمػى نبػات آخػر شػريطة تػكفر الظػركؼ المبلئمػة لمتطعػيـ كعنػدما 
ينمػػك الجػػزء األكؿ يسػػمى الطعػػـ كيسػػمى الجػػزء المركػػب عميػػو الطعػػـ باألصػػؿ كيراعػػى أف يكػػكف 

 :اإلكثار بالتطعيم يحقق ما يميراثيان . النباتات متقارباف ك 
 إكثار السبلالت الخضرية التي ال يمكف إكثارىا بطرؽ أخرل ) عقؿ , فسائؿ, ترقيد...(  -آ
استخداـ أصكؿ تتميز بتحمميا لظركؼ بيئية غير مبلئمة كالتطعيـ عمى أصكؿ تنمػك بشػكؿ  -ب

 كالحشرات. جيد في األتربة الثقيمة كالرطبة أك أصكؿ مقاكمة لؤلمراض
االستفادة مف التطعيـ بالتطعيـ الكسيط بػيف أصػناؼ كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع تتميػز بػأف التكافػؽ فيمػا بينيػا  -ج

 غير تاـ .
 تغير صنؼ غير مرغكب بصنؼ آخر كذلؾ بالتطعيـ  -د

 عبلج األجزاء المصابة مف األشجار المسنة. -ىػ 
 تطعيـ .دراسة األمراض الفيركسية ألنيا تنتقؿ بال -ك

 أىم شروط نجاح التطعيم:



( أف تكػػػكف ىنػػػاؾ قرابػػػة مػػػا بػػػيف األصػػػؿ كالطعػػػـ حتػػػى يتحقػػػؽ التكافػػػؽ ) الفصيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متكافقػػػة  1
 كاألنكاع..(

بػػػيف  ( مػػػف الضػػػركرم إتمػػػاـ عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التطعػػػيـ بػػػالربط الجيػػػد لضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف انطبػػػاؽ الكػػػامبيكـ2
 األصؿ كالطعـ

 تسييؿ عممية االلتحاـ -ألف الربط المحكـ يؤدم إلى :   
 يمنع دخكؿ الماء كالجراثيـ لداخؿ منطقة التطعيـ -                                
 تطابؽ الكامبيـك بيف األصؿ كالطعـ. -                                

 التطعيـ ) لؤلصؿ كالطعـ( ( اختيار المكعد المبلئـ إلجراء عممية3
 ( االختيار األمثؿ لمطعـك مف حيث األميات المكثكقة كقكة نمك الطعـ4
 ( تغطية منطقة التطعيـ بالشمع لمنع تبخر الماء مف منطقة الجركح5
 ( اختيار المكقع المبلئـ عمى األصؿ لكضع الطعـ عميو كاختيار جية الريح.6
 الظير شريطة حفظ المطاعيـ في جك رطب ( التطعيـ في الصباح المبكر أك بعد7
زالة جميع النمكات الجانبية 8  ( تييئة األصؿ لعممية التطعيـ برم الغراس قبؿ التطعيـ كخدمتيا كا 
 ( رم بساتيف األميات المخصصة ألخذ الطعـك منيا لضماف براعـ جيدة النمك9

ة الربيع ليتـ التطعيـ بيا كذلؾ ( أخذ األقبلـ لمتطعيـ بالقمـ في فصؿ الشتاء كحفظيا حتى بداي12
 ـ  5-2بدرجة حرارة منخفضة بحدكد 

 ( أف تككف األيدم نظيفة كمكس التطعيـ حاد كالسطح المقطكع أممس كبمستكل كاحد11
 مؤشرات نجاح التطعيم:

بعد عممية التطعيـ ال بد مف مراقبة الطعكـ كخدمة الغراس كيستدؿ عمى نجاح التطعيـ بعد أربعػة 
 أف تككف منطقة التطعيـ ممساء غير منتفخة -بما يمي:           آأسابيع 

 أف ينمك الطعـ بشكؿ جيد كطبيعي كيصعب فصمو -ب                   
 يبقى لكف البرعـ أخضر عمى األصؿ كيمكف فصؿ عنقو بسيكلة -ج                   
 أنواع التطعيم: 

 التطعيم بالبرعم ) العين(: -0
بػػرعـ كاحػػد مػػع جػػزء صػػغير مػػف المحػػاء كأحيانػػان جػػزء مػػف الخشػػب كتركيبػػو عمػػى  يقصػػد بػػو أخػػذ 

 األصؿ كيعتمد ىذا النكع مف التطعيـ عمى الغراس الفتية أك األفرع الصغيرة السف .
 يمكف إجراء عممية فصؿ القمؼ عف الخشب في مكعديف مختمفيف:

 * اثناء فصؿ النمك كتسمى العممية التطعيـ بالعيف اليقظة.



فػػػي نيايػػػة فصػػػؿ النمػػػك كمػػػا تػػػزاؿ العصػػػارة سػػػارية كتسػػػمى العمميػػػة التطعػػػيـ العػػػيف النائمػػػة ألف * 
 البرعـ يبقى ساكف حتى بداية فصؿ النمك بعد أف يقص األصؿ يتفتح البرعـ كتستمر بالنمك.

 الخطوات الواجب مراعاتيا قبل التطعيم بالعين:
 ياف العصارة كليسيؿ فصؿ المحاءرم الغراس قبؿ أسبكع مف مكعد التطعيـ لزيادة سر  -1
 إزالة النمكات الجانبية عمى األصؿ لتسييؿ إجراء عممية التطعيـ -2
 اختيار األصكؿ المبلئمة كأف تككف منطقة التطعيـ ممساء كمستقيمة -3
 يجب أف تجرل عممية التطعيـ في الصباح أك بعد الظير لتقميؿ تبخر الماء  -4
 طاركقؼ التطعيـ عند ىطكؿ األم -5
 استخداـ مكس تطعيـ حاد نظيؼ. -6

 شروط اختيار الطعوم:
 أف تؤخذ مف أشجار سميمة مكثكقة إنتاجيان خالية مف األمراض كالحشرات -آ
 اختيار األفرع الناضجة القكية المستقيمة متكسطة السماكة عمرىا ال يزيد عف سنة   -ب
ع كاسػػػتبعاد الطرفيػػػة ألف المنطقػػػة تختػػػار البػػػراعـ مػػػف المنطقػػػة الكسػػػطى كالقاعديػػػة مػػػف األفػػػر  -ج

 الكسطى كالقاعدية تتميزاف بمخزكف غذائي عالي كالبرعـ مكتمؿ النمك
 تختار البراعـ الخضرية كتستبعد الزىرية . -د

 اختيار الطعـك مف أفرع قميمة األشكاؾ -ىػ 
 أشكال التطعيم بالعين: 

                                                                              التطعيـ الدرعي ) الطريقة الدرعية ( -أ
.                                                                                        التطعيـ الدرعي المعككس  -ب
                                                              .                                           التطعيـ الشريطي  -ج
: تنجح في األشجار ذات المحاء الغميظ مثؿ البيكاف ك الجكز ك تعتمد عمى أخذ  التطعيـ الرقعي  -د

                                              البرعـ                    ك طبقة مف المحاء عمى ىيئة رقعة مربعة .                                       
                                                                                                           التطعيـ الحمقي -ىػ
شب تطعيـ بالبراعـ الساكنة )بيما( : تجرل  عمى األشجار التي يصعب فييا فصؿ المحاء عف الخ -ك

 مثؿ العنب كيجرل أكاخر الخريؼ.  كاألشكاؿ التالية تكضح خطكات بعض أشكاؿ التطعيـ بالعيف



 
 

   

   

 

 



 

 

                   

 
 التطعيم بالقمم: -2

 تركيب جزء مف فرع عمره سنة كيسمى القمـ عمى ساؽ األصؿ كأىـ ما يميزه:
 براعـ 3-2أف يحتكم الطعـ عمى أكثر مف برعـ كاحد  -1
 أف نسبة نجاح التطعيـ بالقمـ أقؿ مف نسبة نجاح التطعيـ بالعيف  -2
 يمكف إجراؤه في حاالت يصعب بيا التطعيـ بالعيف -3

 تعتمد عممية التطعيم بالقمم في الحاالت التالية:
 * عند تطعيـ األنكاع النباتية التي يصعب فصؿ لحائيا

 * عند تطعيـ األفرع الغميظة



 العقؿ الجذرية * في حاؿ تطعيـ
 * في حالة التطعيـ المزدكج لمتغمب عمى حالة عدـ التكافؽ بيف األصؿ كالطعـ

 شروط نجاح التطعيم بالقمم:
 ( أف تقطع األفرع قطعان مستكيان حتى ال ينسمخ المحاء1
 ( أف يتـ تجييز األقبلـ في األكقات الباردة عند ىدكء الرياح2
 كمحفكظة كغير جافة( أف تككف األقبلـ معدة مسبقان 3
 ( تغطى الجركح بشمع البرافيف4
 ( في حالة األشجار التي تسيؿ عصارتيا )كالعنب( يفضؿ عمؿ الجركح في منطقة المحاء 5
 ( تتـ مراقبة التشميع حتى إذا تشقؽ الشمع يعاد إضافتو عند منطقة االلتحاـ6
  تجؼ األنسجة( تطمى األشجار بالطبلء األبيض لحمايتيا مف أشعة الشمس كي ال7
 ( االىتماـ بعمميات الخدمة اليامة) رم _ تسميد(8
( بحػػاؿ فشػػؿ التطعػػيـ مػػف الميػػـ تشػػجيع النمػػكات الحديثػػة عمػػى الجػػذع أسػػفؿ التطعػػيـ الختيػػار 9

 أفضميا كتطعيميا بالعيف
 تعريف التطعيم بالقمم:

مف طركد  براعـ يركب عمى األصؿ ك عادة يككف الطعـ 4-3ىك استخداـ قمـ قصير يحتكم 
ة أشجار التيف يفضؿ أف يككف قمـ التطعيـ بعمر سنتيف ك ػػػػػػػػػػػػػػة كاحدة إال في حالػػػػػػػػػػػػػػػبعمر سن

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار التي يصعب فييا فصؿ المحاء عف الخشب ك تطعيـ األشجار المسنػػػػػيستعمؿ في األشج
ك االصؿ بحالة سككف في الفترة الممتدة مف كانكف .ك عند التطعيـ بالقمـ يجب أف يككف الطعـ 

                      أكؿ إلى منتصؼ آذار .

                                                                                          مواصفات أقالم التطعيم :
ة ك مف أشجار قكية جيدة النمك ك ذلؾ خبلؿ سككف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف تككف مأخكذة مف أفرع مستقيم*

يجب أف تككف خالية مف اإلصابات *                                              العصارة .
تجنب أخذىا مف الطركد الشحمية ك الفسائؿ ك السرطانات بسبب عدـ نضج *الحشرية المرضية 

                     براعميا .

                               سـ مف أفرع بعمر سنة ك ذات براعـ ناضجة التككيف . 15 -8تحضر األقبلـ بطكؿ *  
تمؼ األقبلـ بعد تحضيرىا بقطعة قماش رطبة منعا لجفافيا ك تحفظ لحيف مكعد التطعيـ مع * 



                                                                                                        بطاقات تكصيؼ 
                           : أىم طرائق التطعيم بالقمم

: تستخدـ ىذه الطريقة عند تساكم قطرم األصؿ ك الطعـ .                                                              التطعيـ السكطي -1  
:  يستخدـ لتطعيـ أصكؿ التفاح ك السفرجؿ ك اإلجاص ك الخكخ ك الكرمة ك  تطعيـ المسانيال-2

 المشمش                 

: ىي نفسيا طريقة التطعيـ بالشؽ ك لكف تطبؽ عمى اشجار كبيرة  التطعيـ القمي ) التاجي (-3
                                                          حيث يتـ التطعيـ عمى الفركع نصؼ الييكمية في المراتب العميا .       

:يجرل في الربيع أكاخر شير شباط نظران لسيكلة فصؿ المحاء عف  التطعيـ المحائي الطرفي-4
                                     الخشب ك يفضؿ عند تطعيـ األفرع العميا لؤلشجار الكبيرة .                                                             

: يستخدـ عند التأخر بالتطعيـ المحائي الطرفي حيث أنيا ال تحدث  التطعيـ المحائي الجانبي-5
/ آذار ك مف 15/ شباط إلى /25سكل جركح خفيفة في المحاء فقط باألصؿ ك يمكف إجراؤه مف /

                                                                           / أيمكؿ.                            15/ آب لػ /15/

 

 

 

 

  

 

 

التطعيـ العظمي  6-
: يستخدـ  الجانبي

المسنة كالرماف ك التكت ك  لؤلشجار 



                تجرل في  شير شباط أثناء سككف العصارة                                                                                         

 

 

 

 

: اقتبست مف الطبيعة حيث يؤخذ األصؿ عمى شكؿ غراس برية ك يكضع التطعيـ بالمصؽ-7
الطعـ ك نختار أحد فركع الشجرة ذات الصنؼ الممتاز  بجكار الشجرة األـ التي ستككف بمثابة

 بحيث يساكم قطر الغرسة البرية التي سيطعـ عمييا .    

 

 

 

 

 

 

:ىك تطعيـ عبلجي ك يجرل في حاؿ إصابة المجمكع الجذرم باألمراض أك  التطعيـ الدعامي-8
معدنية ك الغذاء الحشرات التي تؤدم إلى ضعؼ قدرة الجذكر عمى امتصاص الماء ك األمبلح ال

لتأميف حاجة الشجرة مف النسغ الناقص ك ىذا يؤدم لعدـ التكازف الفسيكلكجي بيف المجمكعة 
                                                          الخضرية ك المجمكعة الجذرية ك يؤدم لضعؼ الشجرة ك تدىكرىا ك مكتيا .                                                            

 : تجرل ىذه الطريقة عندما يككف قطر األصؿ أكبر مف قطر القمـ .   التطعيـ بالشؽ -9



                                                               

 

 

 

 

 

: ك ىك تطعيـ عبلجي في حاؿ إصابة الشجرة في منطقة الساؽ بتمؼ التطعيـ الجسرم-10
 ء لسبب ما ك تتـ في شيرم آذار ك نيساف عندما يمكف فصؿ الخشب عف المحاء بسيكلة.بالمحا

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 * التوافق:



يعبر عنيا بإمكانية نجاح التطعػيـ ,  فمػف الممكػف نجػاح التطعػيـ فػي النباتػات ذكات الفمقتػيف مػف 
البذكر ككبلىما يحتػكم عمػى حمقػة كاممػة مػف  مغطاة البذكر ككذلؾ النباتات المخركطية مف معراة

الكامبيكـ الحزمي بيف الخشب كالمحاء , كيعتبر تطعيـ نباتات ذكات الفمقة الكاحػدة مسػتحيؿ حيػث 
 ال تحتكم عمى كامبيـك حزمي  ,ككمما كانت ىناؾ قرابة بيف األصؿ كالطعـ ينجح التطعيـ .

 * عدم التوافق:
كس عمػػػى عػػػدـ إمكانيػػػة االلتحػػػاـ بػػػيف األصػػػؿ كالطعػػػـ , تضػػػاد كراثػػػي بػػػيف األصػػػؿ كالطعػػػـ يػػػنع

 كالظركؼ البيئية غير المبلئمة تسرع مف ظيكر حاالت عدـ التكافؽ.
 أىم أعراض عدم التوافق:

 فشؿ االلتحاـ بيف األصؿ كالطعـ بنسبة كبيرة -1
 مكت األشجار المبكر بعد التطعيـ بسنة أك سنتيف -2
 لنمك بيف األصؿ كالطعـتظير اختبلفات كاضحة في معدؿ ا -3
 ظيكر االصفرار عمى األكراؽ كتساقط األكراؽ المبكر  -4
 انتفاخ في النمك غير الطبيعي أعمى أك أسفؿ منطقة التطعيـ -5
 انكسار األشجار بعد بضعة سنكات -6
تككف كتؿ مف الخبليا البرانشيمية في منطقة االلتحاـ تمنػع اتصػاؿ األنسػجة الكعائيػة فػي كػؿ  -7

 ألصؿ كالطعـمف ا
 أسباب عدم التوافق:

 اختبلؼ في طبيعة النمك في كؿ مف األصؿ كالطعـ -آ
 كجكد اختبلفات فيزيكلكجية بيف األصؿ كالطعـ عدـ نقؿ الماء أك الغذاء مف األصؿ لمطعـ -ب
 قد يفرز الطعـ أك األصؿ مكاد سامة تمنع نمك النبات اآلخر  -ج

 التأثير المتبادل بين األصل والطعم:
 * تأثير األصل عمى الطعم: 

إف تأثير األصؿ عمى الطعـ يؤثر عمى صفة أك أكثر مف الصفات المكرفكلكجية كالنكعيػة كيمكػف 
 أف نميز الحاالت:

 تأثير األصؿ عمى طبيعة نمك الطعـ -1
 تأثير األصؿ عمى التبكير في الدخكؿ في اإلنتاج كتككيف البراعـ الثمرية كعقد الثمار -2
 األصؿ عمى نكعية الثمار) لكف, نضج, حجـ(تأثير  -3
 تأثير األصؿ عمى زيادة مقاكمة الطعـ لمبركدة -4
 تأثير األصؿ عمى مقاكمة األمراض كعكامؿ البيئة غير المبلئمة -5



 * تأثير الطعم عمى األصل:
 تأثير الطعـ عمى قكة نمك األصؿ -آ
 تأثير الطعـ عمى مقاكمة األصؿ لبركدة الشتاء -ب
 لألصل تأثير عمى الطعم ولمطعم تأثير عمى األصل بما يمي:#  

 ( إذا كاف الطعـ قكم فيدفع باألصؿ الضعيؼ نحك نمك أفضؿ1
 ( يؤثر الطعـ عمى تكزع المجمكع الجذرم في التربة لؤلصؿ2
 ( الطعـ القكم يزيد مف مقاكمة جذكر األصؿ لسكء التيكية في التربة3
 ى الطعـ القكم في حالة التكافؽ الجيد( يؤثر األصؿ الضعيؼ المقصر عم4
 ( األصؿ الضعيؼ المقصر يدخؿ الطعـ في طكر الراحة مبكران كالعكس صحيح5
 ( األصؿ القكم يؤخر مف دخكؿ الطعـ في سف اإلنتاج6
 ( األصؿ الضعيؼ يسرع مف نضج الثمار كيزيد مف الحمؿ7
 مى الطعـ( األصؿ ال يؤثر عمى صفة التأخر أك التبكير في اإلثمار ع8
 ( ال تأثير لصفات ثمار الطعـ عمى األصؿ كالعكس صحيح9

 ثانيًا : اإلكثار بالعقل :
ـــــالعقم                                            ىػػػػي جػػػػزء مػػػػف السػػػػاؽ أك الجػػػػذر أكالكرقػػػػة , تحتػػػػكم غالبػػػػا عمػػػػى بػػػػرعـ أك عػػػػدة بػػػػراعـ  ة:ـ

الصػػػفات ك تسػػػتخدـ غالبػػػا إلكثػػػار الزيتػػػكف ك اسػػػتعماليا : انتػػػاج نباتػػػات مشػػػابية لػػػؤلـ تمامػػػا فػػػي 
 .العنب ك الرماف ك التيف كما يمكف استخداـ العقؿ الغضة إلكثار الحمضيات ك التفاح ك الزيتكف

 أنواع العقل: 
ـــة:  -آ كتؤخػػذ مػػف السػػرطانات التػػي تنمػػك بجانػػب األشػػجار المثمػػرة كىػػي تنشػػأ مػػف العقــل الجذريـ

تيا الكراثيػػػة لػػػؤلـ  كتػػػتـ أخػػػذ ىػػػذه العقػػػؿ فػػػي فتػػػرة سػػػككف جػػػذكر النبػػػات األـ كىػػػي مشػػػابيو بصػػػفا
 2العصارة

ىي عقؿ تؤخذ مف األفرع بعمر سنة أك أقؿ أك أكثر تحكم أكثر مػف بػرعـ العقل الساقية :  -ب 
 كتقسـ إلى ثبلثة أنكاع:

تؤخذ في نياية فصؿ النمك أك خبلؿ الشتاء بعد التقميـ كيتراكح طكليا مف  * عقل متخشبة :
سـ تستخدـ في الرماف كالتيف كالعنب .                                                                            32-42

أشير كمف نمكات العاـ الحالي كطكليا يتراكح  3: تؤخذ بعمر حكالي  * عقل نصف متخشبة
عد معاممتيا سـ تحكم أكراؽ كتستخدـ  في إكثار الزيتكف في الكسط الضبابي ب 15-12مف 

جزء/ مميكف كفي أكاسط تجذير مختمفة ضمف بيكت ببلستيكية أك  4222باليرمكف بتراكيز عالية 
 زجاجية . 



تؤخػػذ مػػػف النمػػكات الحديثػػػة غضــة : ـــــــــــــل  * عق
تسػػتخدـ فػػي  إكثار نباتات الزينة   

 

 

 

 

 

 

ما يجب مراعاتو عند اختيار النبات األم ألخذ العقل  
منيا:                                                          

أف تككف مف صنؼ معركؼ بمكاصفات مرغكبة  -1
اإلكثار                                                     

أف تككف مف نبات أك أشجار سميمة خالية مف  -2
 ألمراض كالحشرات                                               ا

 أف تؤخذ العقؿ مف أشجار متكسطة القكة كتستبعد القكية كالضعيفة  -3 

أنواع العقل الساقية:                                                                                                 
ة الخشب   المستعمل:                                                                          : حسب طبيع1

*عقؿ ساقية متخشبة " خشب ناضج"  .                                                                             
                                                         *عقؿ ساقية نصؼ متخشبة   .                             

*عقؿ ساقية غضة .                                                                                                   
                          : حسب مكان أخذ العقمة منو:                                                         2

عقمة ساقية طرفية : تحضر مف نيايات األفرع                                                                      
عقمة كسطية : تحضر مف كسط الفرع                                                                             

                                                                                                                                  تحضر مف نياية الفرع عقمة قاعدية: 



                                                                                                                     العقل الخشبية : -أواًل 
                                             ك تسمى عقؿ دكف أكراؽ ك ىي أكثر األنكاع استعماال ك أىـ شركطيا :

ب ناضج مف نمك المكسـ السابؽ كمف أصناؼ جيدة ػػػػػة مف خشػػػػػػػػػػػػػػػأف تككف مف أفرع قكي -1
                                                         مستقيمة ك غير ممتكية ك خالية مف اإلصابة باآلفات المختمفة.الصفات ك أف تككف 

سنكات (  3-2كاع قد تستعمؿ عقؿ عمرىا ػػػػػػػػػػػػػأف يككف عمرىا سنة كاحدة ) ك في بعض األن-2
                                                                                                              كما التيف ك الزيتكف .

ة أما العقؿ الغميظة فغالبان ػػػػػػػػػػأف تككف متكسطة السماكة حيث أف العقؿ الرفيعة براعميا ضعيف -3
                                          عميا .ما تككف براعميا ساكنة ك تفضؿ المأخكذة مف قاعدة الشجرة عمى المأخكذة مف أطرافيا ال

( براعـ إذا 5-3( سـ ك بكؿ منيا ) 25-15أف تككف أطكاؿ العقؿ متساكية ك تتراكح )  -4
سـ في حؿ زراعتيا بالمكاف  ( 60 -50ا مف )ػػػػػػػػػػػػػػػػكانت زراعتيا بالمشتؿ ك أف يككف طكلي

                                       اف .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدائـ كما التيف ك الرم
يجب أف يراعي في قطعيا أف يككف المقطع السفمي أفقيا ك تحت البرعـ مباشرة لسيكلة  -5 

ك منع تعفف العقؿ ك أف يككف المقطع العمكم مائبل ك يبعد عف البرعـ العمكم  إخراج الجذكر 
                      سـ ك ذلؾ : 2 -0.5بمسافة 

                                                                                لحماية البرعـ الطرفي مف الجفاؼ –أ    
                                            إمكاف تداكؿ العقؿ أثناء غرسيا بدكف لمس البرعـ ك تعريضيا لمتمؼ  –ب 
                                                                              الصحيح لمبرعـك لمداللة عمى االتجاه  -ج
                                                  منع تراكـ مياه األمطار في طرؼ العقمة مما يعرضيا لمتعفف . – د
خكذة منيا العقؿ ك كذلؾ األكراؽ مع يجب إزالة الفريعات الجانبية المكجكدة عمى األفرع المأ -6

                                                         سـ لحماية البرعـ مف التمؼ . 0.5ترؾ جزء مف عنؽ الكرقة بطكؿ 
                                                                                            العقل الغضة : -ثانيًا 

سـ عمييا بعض األكراؽ قرب  25- 10تؤخذ مف خشب غض ) نمكات حديثة ( يتراكح طكليا 
قمتيا كىذه العقؿ تحتاج لعناية شديدة ك تفضؿ زراعتيا بالبيت الزجاجي ضمف شركط مناخية 

ة ػػػػػػػػػػػة مع إزالػػػػػػػػػػػأزكاج مف األكراؽ الطرفي 3 -2إضاءة( تجيز بترؾ  -رطكبة  -حرارة محددة )
                                 ة أكراقيا الكسطية كالقاعدية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقي
ػػػػػػػػة تؤخذ مف الخشب الناضج جزئيان مف األفرع حديثػالعقل الساقية نصف الغضة:     -ثالثاً  

سـ تزاؿ األكراؽ مف الجزء القاعدم كتترؾ  15-8النمك إما أف تككف طرفية أك كسطية بطكؿ 
بعض األكراؽ في القمػػػػػة كما يقص جزء مف نصؿ األكراؽ إلقبلؿ النتح , يتـ تحضيرىا في 
الصباح الباكر كتمؼ بقطع مف الخيش المبمؿ كتحفظ بعيدان عف حرارة الشمس كتزرع في جك 

                                                                       شبع بالرطكبة ) مراقد البيكت الضبابية(  م



ة التقميـ أم أثناء سككف ػػػػػػػػػػتؤخذ العقؿ في أكاخر الشتاء أثناء عممي     خذ العقل :أموعد 
اف العصارة ك افضؿ مكعد مف ػػػػالعصارة ك ذلؾ لتجنب إدماء العقؿ عند قطعيا بسبب سري

منتصؼ شير شباط حتى آخر شير آذار بالنسبة لمعقؿ القاسية أما الغضة تؤخذ عمى مدار 
                                                                   العاـ ما عدا شيرم تمكز ك آب .

                                                                                                     تخزين العقل: 
تخزف العقؿ في حاؿ تجييزىا مبكران مع كجكد ما يمنع زراعتو كعدـ تكافر مياه الرم أك عدـ 

( عقمة ك تربط بحيث تككف األطراؼ  100 -50تجييز التربة , فتكضع كحـز في كؿ منيا ) 
ة داخؿ كؿ حزمة يبيف عمييا ػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك القكاعد في جية أخرل مع كضع بطاقػػػػػػػػػػػػػػػػة في جيػػػػػػػالمبري

                                                                                                  اسـ الصنؼ كعدد العقؿ ك تاريخ تجييزىا .
ة أم الطرؼ المبرم لؤلسفؿ ثـ يردـ عمييا رمؿ مازار أك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكضع في خندؽ مظمؿ مقمكب

                                                            / سـ ثـ يرطب الطمي بالماء . 5طمي بحيث القكاعد تككف عمى عمؽ ال يزيد عمى /
, ك تخزف العقؿ القاسية في  اف عدـ نمك البراعـػػػػػػػػػػػػػػػػػ/أسابيع مع ضم 3 – 2تحفظ لمدة / 

ـْ ك رطكبة  3- 1رارة )ػػػػػالبرادات عمى ح  )9. %                                                                                             
                                                                                   مواد تسريع التجذير عمى العقل :

نفتاليف  –( IBAسريع التجذير ك ىي حمض أندكؿ بيكتريؾ )ػػػات لتػػػػػػػػػػػػػػػيجرم استعماؿ عدة ىرمكن
ك تستعمؿ إحدل الطريقتيف :                                                                                            ( NAAحمض الخؿ )

( جزءان 20لنقع بالمحاليؿ المخففػػػػػػة : تستعمؿ محاليؿ محددة ك تحضر بتراكيز مختمفة مف )* ا
      بالمميكف بالنسبة لمعقؿ صعبة التجذير .                                                                                        

مف الكحكؿ  3سـ 50ـ مف المادة النقية في ( مميغرا500* الغمس بمحمكؿ مركز : نحؿ )
مع استمرار الرج ك تغمس قكاعد  3سـ 100( جيدا ك نكمؿ الحجـ إلى IBAاالتيمي ك ترج مادة )

( ثكاف  ك تفضؿ ىذه الطريقة لعدـ الحاجػػػػػػػػػػػػػة إلى معدات خاصػػػػػػػة 5العقؿ بالمحمكؿ المركز ) 
مة ألف المادة الممتصة مف قبؿ العقؿ ال تتأثر بالعكامؿ ك لنقع العقؿ ك الحصكؿ عمى نتائج مماث

 الظركؼ المحيطة .                                             

 ثالثًا : اإلكثار بالترقيد:  
الترقيػػد أحػػد طػػرؽ اإلكثػػار البلجنسػػي فػػي األشػػجار المثمػػرة كيشػػبو العقػػؿ إال أف الفػػرع المرقػػد يبقػػى 

 تى يتشكؿ عميو مجمكع جذرم ثـ يتـ فصمو .متصبلن بالنبات األـ ح
 ميزاتو:

 يمكف أف يكاثر أغمب أنكاع األشجار المثمرة بو -1
 سيؿ التطبيؽ ال يحتاج إلى خبرة -2



 يستخدـ في حاؿ ترقيع البستاف  -3
 أنــواع الترقيد:

 الترقيد األرضي : -0
 كيقسـ إلى عدة أشكاؿ:

يثنى الفرع بقرب سطح الترب كيدفف جػزء منػو كتتػرؾ قمػة الفػرع لؤلعمػى عػف سػطح  * الطرفي : 
 التربة .

 دفف كامؿ الفرع تحت سطح التربة بالتراب    * الترقيد البسيط:
 :  يدفف جزء كيكشؼ جزء مف الفرع المثني حتى نيايتو. * الترقيد المركب

ــدقي: ــد الخن بػػو الفػػرع كػػامبلن كيػػردـ تػػدريجيان مػػع  يػػتـ بحفػػر خنػػدؽ قػػرب النبػػات كيكضػػع  * الترقي
 ظيكر النمكات عمى الفرع ثـ يتـ فصؿ كؿ نبات جديد مع مجمكع جذرم.

يقطػػع النبػػات بالكامػػؿ كيتػػرؾ جػػزء مػػف أفرعػػو فػػي منطقػػة التػػاج كيكػػـك فكقػػو  * الترقيــد التــاجي:  
                        ـ.  التػػػػراب بشػػػػكؿ تػػػػدريجي حتػػػػى تتشػػػػكؿ الجػػػػذكر عمػػػػى األفػػػػرع الظػػػػاىرة كيفصػػػػؿ النبػػػػات عػػػػف األ

يستخدـ ىذا الترقيد إلكثار األفرع العالية حيث تحاط جزء مف ىذه األفرع الترقيد اليوائي:  -2
بخمطػػة مػػف التػػراب كالطحالػػب إمػػا فػػي أكاف أك أكيػػاس ببلسػػتيكية تفصػػؿ بعػػد أف تػػتـ عمميػػة تشػػكؿ 

 الجذكر عمى الجزء المحاط .
                                                                             د:العوامل المؤثرة عمى نجاح الترقي

في الفرع المرقد  معاممة النبات المرقد بإحدل الطرؽ التي تحفظ أك تركز المكاد الكربكىدراتية -1
مثؿ التحميؽ أك الحز .                                                                                                 

التظميؿ : يستعمؿ لتشجيع تككيف الجذكر في الفرع المرقد  .                                         -2
.                                                                             استعماؿ منظمات النمك -3
تأميف درجة الحرارة كالرطكبة المناسبة .                                                                     -4

 ميزات الترقيد:  
األـ حتى يتككف لو مجمكع جذرم                      مضمكف النجاح ألف الفرع المرقد يبقى متصبلن بالنبات  -
يستعمؿ في النباتات التي يصعب إكثارىا خضريان بالعقمة أك التطعيـ                                          -
     يمكف تنفيذ عممية الترقيد بسيكلة كال تحتاج لعناية خاصة                                               -
ال تحتاج إلى خبرة                                                                                      -
الكقت البلـز لنجاح الترقيد أقصر مف الكقت االبلـز لنجاح العقؿ                                                -
                               ك الحفرة الغائبة كخاصة في الكـريستعمؿ في بعض الحاالت لترقيع الجكر أ -



               مساوئ الترقيد:                                                                           
                       تجيد النبات األـ                                                                         -
تعيؽ عمميات الخدمة                                                                                      -
عدد األنكاع النباتية التي تتكاثر بالترقيد قميمة                                                             -

                                                                                     طرق الترقيد:       
لو عدة طرؽ أىميا:                                                                الترقيد األرضي: –أواًل 
سـ مع بقاء نياية  20-15يؤخذ فرع مف النبات كيفف في التربة بعمؽ مف الترقيد الطرفي:  -1

                                                                                   الفرع بارزة فكؽ سطح التربة .     
يعتبر أحد أشكاؿ الترقيد البسيط لكف الفرع  ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػويسمى مركب الترقيد المولبي المركب:   -2

و فكؽ سطح التربة مع بقاء نيايتو ظاىرة كفي ػػػػػمنو مع إظيار أجزاء منالمرقد يطمر عدة أجزاء 
                                                                                         ة يثبت الفرع المرقد بمشابؾ ػػػػػػىذه الحال

سـ ك  2و الفرع ك يغطى بطبقة طمي سمكيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعمؿ خندؽ ك يرقد فيالترقيد الخندقي:   -3
 10, كعندما يصؿ طكؿ ىذه النمكات نحك ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نمكات خضريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركل فتخرج البراعـ مككن

كذا كمما سـ تغطى قكاعدىا بطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أخرل مف الطمي فتككف جذكران عمى قكاعدىػػػػػػػػػا , ك ى
استطالت النمكات , ك يجزأ الفرع عدة أجزاء بحيث يحتكم كؿ منيا عمى مجمكع جذرم ك آخر 

ا ػػػػػػػػػػػػػتقطع الشجرة أك الشجيرة المراد إكثارى الترقيد التــــــــــــــاجي: -4خضرم .                 
سطح ػػػػػػػػػػػػػػػػػرع كثيرة حكؿ الاعد عمى تككف أفػػػػػليس قريبان مف سطح األرض في أكاخر الشتاء

, ثـ يكـك التراب الذم يجب أف يككف قكامو تربة متكسطة أك خفيفة مع نسبػػػػػػػػػػػة معقكلة المقطكع 
مف المكاد العضكية بالتربة ك كمما استطالت النمكات الحديثة جرل تككيـ التراب حكؿ قكاعدىا 

سـ ك أف يككف رطبا ليشجع تككيف الجذكر عمى / 15إلى أف يصبح التراب عمى ارتفاع نحك /
 .النمكات الحديثة



 

                                                                                                                  ثانيًا : الترقيد اليوائي:
ا ك ترقيدىا في األرض عمى أفرع عمرىا سنة ػػػػػة التي يصعب ثنييػػػػػػػػػػػػيجرل عمى األفرع الصمب

أكائؿ الربيع                                                                                              
ة ك يحمؽ الفرع ػػة رطبػػػػػػػػػػػػيشؽ األصيص طكليان ك يمؤل كؿ نصؼ بترب * الترقيد في أصص:
رع ك يكضعا نصفا األصيص حكؿ ىذه ػاعدة الفػػػػػػػػػػػتصؼ أك قرب قالمراد ترقيده عند المن

ة ك تفصؿ التراقيد بعد تككيف ػػػػػػػػػػة ,ك يركل مف فترة ألخرل لتتككف الجذكر بسرعػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنطق
كعية المستخدمة عميقة ة , ك تراعى أال تككف األػػػػػػػػػػػػػػػػػات مستقمػػػػػػػػػػا ك تزرع كنباتػػػػػػالجذكر عميي

* أكثر مف البلـز .                                                                           
ػػػة الترقيد ك ذلؾ بإزالة حمقة مف ػػػػػيحمؽ الفرع في منطقػػػػػػػػػػ      الترقيد بإحاطة الفرع بالطحالب :

سب نكع الشجرة, ك تغطى بطحمب رطب ك ػػػػػػػػػػػػػػػػسـ ح 1.5-0.5ا يختمؼ مف ػػػػػػػالمحاء عرضي
يمؼ حكليا كيس مف البكلي إيثميف ك يرطب دائما لتككيف الجذكر .                                                        

ة كاحدة في حاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمى أفرع عمرىا سنػػػػػػػػػػػيجرل الترقيد اليكائي بصكرة عام  مواعيد الترقيد:
ة ػػػػػػػػػػػاألشجار المتساقطة األكراؽ يككف الترقيد أثناء سككف العصارة كفي األشجار المستديم

ار التي يمكف ترقيدىا:   الكرمة, التيف , الرماف, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخضرة في بداية الربيع  مف األشج
 الزيتكف , التفاحيات.......

 اإلكثار بالفسائل:  -رابعاً 
ات صغيرة تخرج في قاعدة األشجار ك يككف ليا جذكر عرضية ك تفصؿ ػػػػػػػػػػػتعريفيا : ىي نبات

عف أمياتيا بحذر حتى ال تتأثر القمة النامية ك يتكاثر بيا النخيؿ ك المكز ك تعطي عادة نباتات 
نيا .                                                                                      ة ك مشابية  لمنبات األـ الذم أخذت مػػػػػػػػػمتشابي



ة ػػػػػػػػػػػػنيساف ( أك في الخريؼ ) أيمكؿ ( ك في الحقيق –ىك فصؿ الربيع )آذار  موعد غرسيا :
 يمكف فصؿ الفسائؿ في أم كقت بالسنة بشرط المحافظة عمييا مف البرد ك الحر .

وط الفسائل المعدة لمغرس بالمكان الدائم :                                                                   شر 
أف تككف الخمفات قكية النمك كبيرة الحجـ .                                                                -1
 أف يكجد بيا مجمكع جذرم مناسب . -2
 ف خالية مف اإلصابة باآلفات .أف تكك  -3

ة جدان تنشأ عف برعـ عرضي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىي عبارة عف نمكات قكي    السرطانات: -خامسا
اء جذكر عمى الجزء القاعدم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بالجذر, ك ليا القدرة عمى إعطػػػػػػػػػػعند نقطة اتصاؿ الس

منيا , ك لكنيا نادران ما تستعمؿ لئلكثار ك إذا استعممت يفضؿ أف تفصؿ السرطانات مع جزء 
 .مف الجذر يسمى الكعب 

                                                           اإلكثار بزراعة األنسجة:  -سادسًا 
ػػػػػػػػػػػػػة أم جزء صغير معقـ مف أجزاء النبات المختمفة مثؿ الخمية أك ك ىي عبارة عف زراعػػػػػػػػػػػػػػ

ي القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الميرستيميػػػػػػػػػػػة أك جزء مف الػػػػػػػػػػػػػػسػاؽ أك األكراؽ أك الجذر أك حبكب الطمع ف
 –ػػػػػػػة عمى بيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة غذائية معقمة ) ىبلمية أكعيػػػػػػػػػػػة صغيرة أك أنابيب اختبار تككف حاكيػػػػػػػػػ

سائمة (  ك تزرع في ظركؼ معقمة في المكاف المخصص ك تحضف بغرؼ خاصػػػػػػػػػػػػػػة تحكم 
                                           عمى شركط صناعية خاصة مف درجة حرارة ك فترة إضاءة .                                                            
الغاية من زراعة األنسجة:                                                                                          

 * تعد كسيمة سريعة لمتكاثر 
 * الحصكؿ عمى سبلالت خالية مف األمراض 

 اد طبيعية * إنتاج مستحضرات طبية ك عطرية ك مك 
 * انتاج ىجف يصعب إنتاجيا بالطرؽ العادية 

 * التغمب عمى مشكمة عدـ التكافؽ الذاتي 
 * التغمب عمى مشكمة مكت األجنة في مراحميا األكلى 

 * التغمب عمى مشكمة عدـ نجاح التمقيح بيف بعض األصناؼ ك األنكاع 
 * كسيمة ممتازة لمحفاظ عمى المادة الكراثية 

 خبلليا عمى التباينات الكراثية .* نحصؿ مف 
 

 إنشـــــــــــــــاء البســـــــــــــتان                                                                                                       



خطوات اإلنشاء:                                                                          
يكضح عمييا االتجػػػاىات كالطرؽ العامة   1/500عمؿ خريطة لؤلرض يككف مقياسيا  -1

                                                     كالرئيسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالباب الرئيسي , اإلدارة , المستكدعات , المرآب  .             
كضع سياج لؤلرض مف االسبلؾ , األحجار , أشجار الفاكية المثمرة ذات الطبيعػػػػة الشككية  -2

ككثيرة التفرعات ) الرماف......(.                                                                                 
إنشاء مصدات لمرياح ذات قكاـ منتصب كفي حاؿ الرياح القكية يزرع صؼ آخر مف  -3

ـ .                                                                                           2المصدات بعد الصؼ األكؿ عف السياج 
مصدات : نبدأ بنقطػػػػة ـ عف ال 8-6يتـ زرع أكؿ صؼ مف أشجار الفاكية عمى بعد مف  -4

االنطبلؽ أكؿ زاكية بالحقؿ كيجب أف تككف الزاكية قائمػػػة كيتـ كضع كتد حديدم يكصؿ بحبؿ 
كيمد حتى الزاكيػػػػػػػػػػػة الثانية كتحدد المسافات بيف األشجار حسب النكع أك صنؼ الشجرة كقكة 

صيرة . نظاـ الزراعة يمكف أف يككف نمكىا كيتـ كضع أكتاد باألماكف ككصميػػػػا بالحباؿ لتشكؿ ح
عمى رؤكس مربع أك مثمث أك مستطيؿ كما في الشكؿ 

 
سـ كتكضع التربة  90-60سـ كعمؽ  90-80عممية الحفر: يتـ حفر الحفر بقطر مف   -5 

 سـ( عمى جانب كتكضع التربة األعمؽ عمى جانب آخر .  30السطحية )

 



تحضر الغراس كتقمـ جذكرىا إليجاد تكازف بيف المجمكع الجذرم كالخضرم.                          –  6
 سـ  25-15تنقؿ الغراس لمحفر كيجب أف يككف الطعـ مرتفع عف سطح التربة    7

 
 

تضاؼ التربة السطحية أكالن ثـ التربة الداخمية في األعمى فالتربة السطحية فقيرة بالمكاد  -8
 ذائية كالتربة الداخمية غنية .                                                                 الغ
رص التراب حكؿ ساؽ النبات " تقمؿ المسافات البينية كككف ىناؾ جذكر شاقكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -9 

                                          لتأخذ كضعيا                                                   
رم الغراس حكؿ الجذع الشجرة.                                                                  -10

 * حساب عدد الغراس :  تحسب بحساب المساحة الغذائية لكؿ نكع مف انكاع الفاكية كىي:   
يف الغراس   كتقسـ مساحة األرض عمى الناتج فنحصؿ المسافة ب Xالمسافة ما بيف الخطكط    

 عمى كمية الغراس البلزمة  
                                    . مبلحظة "  تستثنى مساحة الطرقات المحيطة بالحقؿ مف المساحة الكمية  "                                                         

 الفعمية كاحتياط % مف عدد الغراس10يضاؼ 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      تسميد(  –) ري  األساسية لبساتين الفاكية   عمميات الخدمة                  

يعتبر المػػػػػػػػػػاء مف العكامؿ المحددة لنمك النبات فقمة معدؿ امتصاص الماء يؤدم       الري    :
لقمة في معدؿ التمثيؿ الضكئي كالغذائي كبذلؾ يضعؼ النمك كتتحكؿ البركتينات المكجكدة في 
 النبات إلى أحماض أمينية تنتقؿ مف األكراؽ الكبيرة إلى الصغيرة فتتساقط كما أف نقص الماء

. يدخؿ الماء في تركيب   يساعد عمى تحمؿ النشكيات إلى سكريات زائدة تدخؿ في التنفس
% بينما في ثمار 85األنسجة النباتية بنسب مختمفة ففي ثمار التفاح تصؿ نسبة الماء إلى 

% . إف جزء كاحد مف المادة الجافة في ثمار الدراؽ يحتاج لبناءىا الستيبلؾ 5-3الجكز مف 
متر مكعب مف  250الماء , كما أف دكنـ كاحد مزركع بأشجار الدراؽ يحتاج إلى جزء مف  115

مـ في حيف  750الماء كال تجكد أشجار الحمضيات إال في مناطؽ معدؿ أمطارىا أكثر مف 
       مـ.                                                   300الكرمة كالفستؽ الحمبي كالتيف تتناسب مع معدؿ أمطار 

ىي النسبة المئكية لكزف الماء إلى كزف التربة الجافة  كميــــــــــــــــة الماء في التربة:   تعاريف:
% .                                                                 14% أما في األراضي الطينية 10ففي األراض الرممية تككف 

ىي كمية الماء التي تحتفظ بيا التربة كال تصرؼ إلى األعماؽ. مقاكمة  ـــــــــة:السعة الحقميـــــــــــــــــ
ىك الماء الزائد عف السعة الحقمية كالذم  الماء الحر:لمجاذبية                                   

ػػػػػػػػػػة ىك كميػػػػ الماء الشعري:يرشح إلى األعماؽ   .                                         
                                  الماء التي تحتفظ بيا التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكاسطػػػػػػػػػػػػػػػة خاصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األنابيب الشعرية .   

اعراض  ىي كمية الماء التي تحكييا التربػػػػػػػػػػػػة كتظير عمى النباتنقطة الذبول المستديمة:  
                    الذبكؿ التي اليمكف لمنبات العكدة الى حالة االمتبلء.                                                                          

         العوامل المؤثرة عمى االحتياج المائي لألشجار المثمرة:                                                    
                                                                                                   نوع التربة:   -أوالً 

تختمؼ االراضي في مدل احتفاظيا بالماء فالتربة الرممية قميمة االحتفاظ بالماء بينما التربة 
معدؿ االحتياج المائي لؤلشجار المثمرة المزركعػػػػػػػػػػة  الطينية تحتفظ بالماء بشكؿ اكبر كلذلؾ فإف

            في الترب الرممية يككف اعمى مف المزركعة بالترب الطينية.                                                                       
الحرارة يؤدم لزيادة استيبلؾ النبات لمماء غف ارتفاع درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة درجة الحرارة:   -ثانياً 

كامتصاص اسرع لمجذكر لتعكيض الماء الفاقد عف طرؽ النتح كىذا يؤدم لزيادة معدؿ االحتياج 



كمما كانت الرطكبة  الرطوبة النسبية -ثالثاً المائي .                                       
إف  الرياح: –رابعًا ي كالعكس صحيح          النسبية مرتفعة قؿ النتح كقؿ االحتياج المائ

تعرض األشجار لرياح قكية كسريعة تزيد مف معدؿ النتح كبالتالي تحتاج االشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لمعدؿ 
مائي اكبر .                                                                                              

: كمما زاد حجـ المسطح الكرقي زاد الماء المتػػػػػػػاح مف األكراؽ  حجم المسطح الورقي – خامساً 
   كزاد معيا االحتياج المائي .                                                                                                  

 أعراض نقص الماء عمى األشجار:     

  ذبكؿ االكراؽ كسقكط عدد كبير منيا قبؿ ظيكر االصفرار عمييا 
 )تراكـ المكاد الكربكىدراتية في النسج النباتية كازدياد سماكة جدر الخبليا ) النسيج متخشب 
 انخفاض في سرعة النمك كخاصة نمك اإلثمار كظيكر نمكات حديثة قصيرة 
                         تساقط الثمار بسبب انتقاؿ الماء مف الثمار إلى األكراؽ 

    صغر حجـ الثمار 
                                                                               مكت بعض األنسجة النباتية

ىيف : االفقي كالعمكدم :  تكجد الجذكر باتجا عالقة الماء بنمو الشجرة الخضري والثمري
لمحصكؿ عمى اكبر كمية ممكنة مف الماء كيمكف ذلؾ بالرم الكافي كالعميؽ عند االشجػػػػػػػػػػار 

الصغيرة .إف زيادة الرم في أكخر مكسـ النمك يؤدم لعدـ اكتماؿ نضج النمػػػػػػػػكات الحديثة 
صؼ الصيؼ يؤخر أك يمنع تككف فتتعرض لمتمؼ إذا ما كاف الشتاء بارد.  إف زيادة الرم في منت

البراعـ الثمرية لمعاـ القادـ ) ألف في ىذه المرحػػػػػػػػػػػػمة يكجد براعـ قمية دائمان خضريػػػػػػػػػػػػػػػة كبراعـ 
إبطيػػػػػػػػػػػػػة تككف اكالن خضرية ثـ تتحكؿ إلى زىريػػػػػػػػة في منتصؼ الصيؼ( فإذا تـ إعطاء 

ماء زائدة تأخر تحكؿ ىذه البراعـ مف خضرية لثمرية كبالتالي في العاـ القادـ كميػػػػػػػػػػػػات مف ال
 تبقى البراعـ خضرية .                                                                                                         

ة مف األرض إلعطاء إنتاج  جيد يقصد بو كمية الماء البلزمة لرم مساحة معين  المقنن المائي:
في الحدكد القصكل . كالمقنف المائي يختمؼ مف نكع آلخر تبعان :                                                               

     الرطكبة النسبية                   -الرياح كسرعتيا            -حرارة الجك          -نكع الشجرة           -
عالقة المسافة بين الغراس بكمية ماء الري:                                                                    



تزرع األشجػػػػػػػػػار عمى مسػػػػػػػافات كبيرة في األراضي الرمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ) في تكنس يزرع الزيتكف عمى 
ىذه المسافات أقؿ في األراضي الطينية, كتزداد المسػػػػػػػػػػػػػػػػافات ـ ( كتككف  20-18مسافة مف 

                                                                                بيف الغراس كمما كانت التربة أفقر بالعناصر الغذائية . 
 :طرق ري األشجار المثمرة                              .                                                    

يستخدـ مسطح التربة لحمؿ الماء البلـز لؤلشجار كتختمؼ طريقػػػػػػػػة رم  الري السطحي: -أ
األشجار حسب نظـ غرس األشجار, حجـ األشجار , كمية الماء المستخدمة كنكعيا , درجة 

 .     ولو عدة اشكال :انحدار التربة
طريقة الري باألحواض الكبيرة:                                                                                -اوالً 

تستخدـ ىذه الطريقة عندما تككف األشجػػػػػػػار كبيرة الحجـ كمصدر المياه ىك األنيار حيث تقػػػسـ 
ؿ األرض كيركل كؿ أشجار أك أكثر حسب مي 6-4األرض إلى أحكاض يتسع كؿ حكض مف 

حكض مف قػػػػػػػناة رم فرعية كيمكف التخمص مف اآلثار السمبية ليذه الطريقة بإنشاء حمقػػػػػػػات 
ترابيػػػػػػػة حكؿ كؿ شجرة بحيث تمنع مبلمسة الماء لجذكع األشجار كذلؾ لمتخمص مف أىـ 

.                                                                                                      األمراض الفطريػػػػػػػػػػػػة كالتصمغات التي تحدث عمى جذكع األشجار 
                                                                                   الري باألحواض الصغيرة  : -ثانياً 

لحجـ حيث يقاـ عمى جكانب كؿ صؼ مف األشجار ثمماف تتبع عندما تككف األشجػػػػػػػار صغيرة ا
ـ (  50-20ـ ( كيختمؼ طكؿ الحكض مف ) 1,5 -1يبتعداف عف بعضيمػػػػػػػػػػا البعض مف) 

حسب ميؿ االرض كطبيعتيا تمر المياه في ىذه األحكاض مف القناة الفرعيػػػػػػػة كيزداد عرض 
انتشػػػػػػػار المجمكع الجذرم أفقيَا كعندما يصبح سـ  مف الجانبيف سنكيان كذلؾ لتشجيع  50الحكض 

الري باألحواض الدائرية:                                                                                     –ثالثًا حجـ األشجػػػػار كبير تعدؿ الطريقػػػػػػػػػػػػػػػػة  
طة الحجـ حيث يقاـ حمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حكؿ كؿ شجرة تتبع ىذه الطريقة في حاؿ رم األشجار المتكس

         كتكسع ىذه الحمقة كمما كبرت الشجرة.                                                                                           
                                       الري بالمصاطب :                                              –رابعًا 

ـ تجرم المياه عمى أطراؼ  1تقع األشجار في منتصؼ المصطبة المرتفعػػػػػػػػػػػػػػػة عرضيا 
المصطبة . مف عيكب ىذه الطريقػػػػػػػة: تمركز األمبلح عمى سطح المصطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . أما مف 

ر االعشاب كانتشار مرض التصمغ باإلضافة إلى أف سطح التربة ال ميزاتيا بانيا تحد مف انتشا
الري  -خامسا  يتشقؽ كيحتفظ بالرطكبة .                                                



باألثالم :                                                                                         
م بالمصاطب إال أف المسافة بيف قنكات الرم عكضان أف تككف مستكية ينشأ عمييا تشبو طريقة الر 

خطكط كتستخدـ ىذه الطريقة في األراضي المنحدرة كعندما يخشى مف عدـ تكزع المياه بشكؿ 
 ـ .   100-60منتظـ طكؿ الثمـ مف 

 

                                                                                                                   
تعتبر ىذه الطريقة عالية التكاليؼ عند إنشاءىا كلكنيا مناسبة في األراضي  الري بالرذاذ: -ب

طؽ قميمة المياه.                                 غير المستكية كالتي يككف فييا صرؼ الماء صعب أك في المنا

تعتبر مف أحدث طرؽ الرم كتستخدـ في األراضي الفقيرة بالمػػػػػػػػػػػاء    الري بالتنقيط: -جـ 
حيث تنشأ شبكة مف األنابيب حكؿ منطقػػػػػػػػػػػػة انتشػػػػػػػػػػػػػػػػار الجذكر بالقرب مف جذكع االشجػػػػػػػػػػػػار 

مف الماء مف ىذه االنابيب لتمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كبالتالي يتـ تكفير كمػػػػػػػػػػػػػيات كبيرة  يخرج
                         الماء , لكف ىذه الطريقػػػػػػػػػػػػػػػػة عالية التكاليؼ.                                                                      

يسير الماء ضمف أنابيب اك خنادؽ تحت سطح التربة  :طريقة الري تحت سطح التربة  -د
بحيث يخرج المػػػػػػػػػػػػاء مف الثقكب لينتقؿ إلى المجمكع الجذرم عف طريؽ الرشح , ىذه الطريقة 

 مبلح ال تصرؼ لؤلسفؿ.تشجع انتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الجذكر أفقيان دكف التعمؽ كما أف األ

                  

 



 

 

 

                                                                                                    التسميد                              

تغذية أشجار الفاكية:                                                                                      
يعتبر التسميد ضركرم لؤلشجػػػػػػػػػار نظران الستيبلكيا كميػػػػػػػػػػػػػػػػات كبيرة مف العناصر الغذائيػػػػػة , 

ف استمرار استثمار األراضي لبناء مككناتيا كإلتماـ العمميات الحيكيػػػ ػػػػػػػػػػػػة البلزمة لمنمك كالتطكر كا 
            يؤدم لفقد بعض مككناتيا كتقسـ العناصر المعدنية لقسميف رئيسييف:                                                                

كيحتاجيا النبات بكميات كبيرة .                                 N P,S , K ,Ca, Mg* عناصر أساسية كبرل مثؿ :
* عناصر صغرل ) نادرة( : يحتاجيا النبات بكميات قميمة كلكنيا ضركرية لنمك النبات                   

إف كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك تحتاج    االحتياجات الحقيقية لمنبات من العناصر المعدنية:  
شكؿ أكثر أك أقؿ مف المراحؿ األخرل كيختمؼ احتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج النبات مف ىذه إلى عنصر ما ب

العناصر تبعان لمنكع كالعمر كطبيعة تكفر العنصر في التربػػػػػػػػػػػػػػة كتبعان لمظركؼ البيئية كلمعرفػػػػػػػػػػػػػة 
 احتياج النبات مف العناصر ال بد مف معرفة:  

 دنية المكجكدة في التربة العناصر المع 
  تأثير العناصر المعدنية عمى نمك كتطكر النبات في مختمؼ مراحؿ النمك 
  دكر الكسط في إمداد النبات مف العناصر المعدنية 
  احتياج النبات لمعناصر نكعيان بتحديد أفضؿ صكرة لمعنصر المعدني ككميَا تحديد الكمية التي

كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك .                                                                          يحتاجيا النبات مف ىذا العنصر في 
إف األسمدة المضافة لمنبات تمر بالتربة بالحاالت:                                                                   

متصاص .                                                        * قسـ منيا يستيمؾ مف قبؿ النبات عف طريؽ اال
* قسـ يغسؿ كيفقد مع مياه الصرؼ    .                                                                      

               * قسـ يثبت في التربة كيصبح بحالة غير ذائبة .                                            



                                                                                               أنواع األسمدة: 
                                                                           األسمدة العضوية:  –أواًل 
ية بالمركبات العضكية التي تحتكم عمى امبلح العناصر ىي غن أسمدة حظائر الحيوانات: -أ

المعدنيػػػػة كىي تككف بصكرة غير صالحة لبلمتصاص مف قبؿ النبات كال يستفيد منيا إال بعد 
مضي عدة سنكات . كتعتبر ىذه األسمدة ىامػػػػػػػػػػػػػػة ألنيا تحسف مف قكاـ التربػػػػػػػػػػة كتزيد مف تيكية 

حفظ الماء كالحرارة كتستخدـ في بعض الحاالت لتغطيػػػػػػػػة التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيدؼ مقاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربػػػػػػػة كت
                /ق كؿ ثبلثة سنكات .                                                          3ـ  30/ ق سنكيان أك  3ـ  10الصقيع , كتستخدـ ىذه األسمدة بمعدؿ 

كىي اسمده تنتج مف تخمر المكاد العضكية كينتج عنيا حمض األسمدة العضوية السائمة    -ب
                                                                                    الييكميؾ الذم يستخدـ بتركيز محددة ممزكج مع عناصر معدنية مختمفة .    

حيث تزرع بذكر بعض النباتات في نيايػػػػػػة آب كتقمب في بداية      ألسمــــــدة الخضراء: ا -جـ 
 الربيع كمف فكائدىػػػػػػػػػػػػػػػػػا :

 . إنتاج مادة عضكية ناتجة عف أجزاء النبات 
 .تحسف مف قكاـ التربة كتفاعبلتيا 
 تنظـ رطكبة التربة و تحمي التربة مف اإلنجراؼ 
  اآلزكتتحسف مف نسبة 

كمف األنكاع النباتية المستخدمة لمتسميد األخضر : الفصة , الفكؿ , البيقية                                            
تحكم عمى العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصر المعدنيػػػػػػػػة إما بشكميا المفرد أك المركب األسمدة الكيميائية :    –ثانيًا 

صر الذم يحتكيو : سماد آزكتي , سماد فكسفكرم , سماد بكتاسي كيسمى السماد باسـ العن
األسمدة اآلزكتيػػػػة:  متعددة األشكاؿ  -1......                                              

, ففي األراضي  Phتختمؼ درجػػػػػة االمتصاص ليذه األشكاؿ حسب طبيعػػػػػػػػػػػػػة األرض كقيمة 
صالحػػػػػػة لبلمتصاص كسريعة التحمؿ فييا أما في األراضي    No3النترات القمكيػػة تعتبر 

أفضؿ  ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بطيء التحمؿ كأحيانان يضاؼ النكعيف    NH4الحامضيػػػػػػة يعتبر األمكنيكـ 
كمكريد  األسمدة البكتاسية:   تستخدـ عمى شكؿ سمفات البكتاسيكـ كيستبعد -2معان              

                              البكتاسيكـ ألف الكمكر لو أثر ضار عمى المجمكع الجذرم .                                                                        
      .                      H2PO4Caتضاؼ عمى شكؿ فكسفات الكالسيـك األحادية  األسمدة الفكسفكرية:  -3

                                                                             مكاعيد: 3تقسـ إلى مواعيد التسميد:  



يتـ إضافة ثمث السماد اآلزكتي ككامؿ السماد الفكسفكرم كالبكتاسي التسميد الخريفي:    -1
حاؿ ىطكؿ أمطار غزيرة .                                                      كمف سمبيات ىذه العممية : فقداف جزء كبير مف األسمدة في 

تككف األشجار بأشد الحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لؤلسمدة كذلؾ لكجكد األكراؽ كالبراعـ التسميد الربيعي:  -2
                                                         الزىرية كشدة التمثيؿ الضكئي كخاصة الثمث الثاني مف السماد اآلزكتي  .            

 يضاؼ الجزء األخير مف السماد اآلزكتي .التسميد الصيفي:  -3

 

 

 أنــــــــــــواع أشجـــــــــــار الفاكيـــــــــة بعض                         

                                                                                            Prunus Amygdalusالموز 
                                                                            Prunoideaeتحت الفصيمة                    

    Rosaceaeالفصيمة                            
                                                                                                     القيمة الغذائية:  

% , 13.2% , كربكىدرات 53.2% , دىكف 21.4تحتكم ثمار المكز الحمكة عمى بركتيف 
%  .                                                                                          2.3% , أمبلح معدنية 3.6 سممكز

األنواع البرية:                                                                                                          
1- Amygdalus Communis        أك P.amygdalus     المجمكع الجذرم متعمؽ :

        , يزىر مبكران , , أزىاره كبيرة , يقاكـ الجفاؼ   .                                                                            
2- P . Nana        A. Nana      ( 1.5: شجرة صغيرة ارتفاعيا  .      ) ـ                                    

ـ لذلؾ ىي شجرة مقاكمة لمجفاؼ  7ـ كتنتشر أفقيان   حكالي  7تتعمؽ جذكر المكز حكالي 
ـ . األكراؽ رقيقة,  متطاكلة , مسننة الحافة,   8كينمك المجمكع الخضرم ليصؿ الرتفاع  

رم شبػػػاط كآذار  كالتمقيح بسيطة .                                   يزىر المكز في شي
(   كتتراكح   self sterilsة ذاتيان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخمطي ىك السػػػػػػائد بكاسطة الحشرات ) األزىار عقيمػ

شيكر                                  5-4الفترة الفاصمة بيف اإلزىار كنضج الثمار 
                                                                        العوامل المناخية :                          

ـ كلكف  27-يتحمؿ المكز درجات الحرارة المرتفعة كالمنخفضة أيضان حتى  الحرارة: -1
لذلؾ  يفضؿ زراعة المكز في المنحدرات الشمالية كالشرقية  الصقيع الربيعي يؤثر عمى اإلزىار



 ىارىا مقارنة مع الجنكبية .                                                                                                  التي تتميز بتأخير إز 
المكز مف األشجار المحبة جدان لمضكء.                                                              اإلضاءة:  -2
فاؼ كلكف زيادة الرطكبة كخاصة فترة اإلزىار تؤدم إلى :                                   يتحمؿ الج  الرطوبة: -3

                                                   Sclerotinia* إصابة األزىار كالثمار الحديثة العقد بالعفف األخضر 
                                                                 * تغير لكف قشرة الثمار كتحكليا لمكف األسكد             

* تسكء نكعية اإلنتاج كيصبح غير قابؿ لمتخزيف                                                               
يتحمؿ المكز معظـ األراضي كلكف ال تجكد زراعتو في األراضي الحامضية  التربة: -4

,كعمكمان يمكف اعتبار التربة الطينية الكمسية الخفيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات التيكية الجيدة كالثقيمة 
كالسيمة الصرؼ مف افضؿ أنكاع األراضي المبلئمة لزراعة المكز , كما اف االراضي 

ض اإلنتاج الثقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات مستكل مائي ارضي مرتفع حيث انو يقمؿ مف عمرىا كيخف
                                                                                                                                                               . كتصبح نكعيتو سيئة 

                                                 عمميات الخدمة:                                                     
تنجح زراعة المكز بعبلن في كثير مف المناطؽ لكنو يستجيب لمرم بشكؿ جيد حيث  الري: -1

كال بد مف مراعة عدة امكر عند رم المكز:                                                       يتحسف اإلنتاج كمان كنكعان . 
زيػػػػػػػػػػادة الرم ألف ارتفاع مستكل المػػػػػػػػػػػاء األرضي يؤدم لتعفف الجذكر ككثرة  * عدـ

                               السرطانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كمكت األشجار مف اطرافيا.                                                                     
ػػػػػػػػػػػػػة الماء لجذكع األشجػػػػػػػػػػػػػػار ألف ذلؾ يػػػػػػػػػػساعد عمى حدكث التصمغ كتعفف * عدـ مبلمسػػ

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ.                                  * قمػػػػػػػػػػػػػة الماء الصالح لبلمتصاص في 
ثمار كتصبح عمميػػػػػػػػػة فصؿ القشرة عف الغبلؼ الصمب المحيط التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يؤثر عمى صفات ال

بالبذرة صعبة .                                                                            أما 
                                                                                             ألشجار .طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرم المفضمة فإنيا تعتمد عمى نكع التربة كدرجة الميؿ فييا كعمر ا

كغ / دكنـ مف البكتاس  20-15كغ / دكنـ مف اآلزكت ك  35اج المكز إلى ػػػػػػػيحتالتسميد:  -2
كغ / دكنـ فكسفكر                                                                                                 15 -10ك 
يتـ التطعيـ عمى األصكؿ البذرية بالطريقة الدرعية كأىـ األصكؿ:                                               اإلكثار:  -3
اـك لمجفاؼ(                                                                           بذكر المكز المر ) مق -  1
الغراس البذرية لمدراؽ : الغراس الناتجة قصيرة العمر                                                              -2
كات تنكسر الطعـك عند أصكؿ المشمش البذرية: تنمك الطعـك بشكؿ جيد كلكف بعد سن -3

               ة االلتحاـ لذلؾ ال تعمر طكيبلن .                                                                                             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنطق
                                                   أصكؿ الخكخ الميركببلف : تنكسر الطعـك عند نقطة االلتحاـ          -4
                                                                                     2624أصكؿ الخكخ ماريانا  -5



ينمك المكز بشكؿ قائـ عمكمان كبالتالي يربى بطريقة القائد المعدؿ لضماف قكة اتصاؿ  التقميم: -4
ة لؤلفرع أما تقميـ اإلثمار فيككف بإزالة السرطانات كاألفرع المائية كخؼ النمكات المتزاحمة جيد

لمسماح لمضكء بالتغمغؿ لكسط الشجرة .                                                                                     
                                                                 تقسـ األصناؼ حسب مكعد النضج:  أصناف الموز:

اصناؼ مبكرة: تنضج في اكاخر تمكز ) برنسيس , فمكراف باس(                                                               -1
                           أصناؼ متكسطة النضج: تنضج في أكائؿ آب ) العكجا ك الضفادعي(                   -2
 أصناؼ متاخرة النضج: تنضج في أيمكؿ : )تكساس , فيرادكؿ(   -3
 
 
 
 
 

                                                                                            Pistacia veraالفستق الحمبي 
                                                                       Anacardiaceaeالفصيمة           

 
                                                                                                    القيمة الغذائية:

كربكىدرات , %  3.5% بركتيف , 24% زيكت , 62.5ار الفستؽ الحمبي عمى ػػػتحتكم ثم
% ماء كألياؼ .                                                                                                          5.5

األشجار كحيدة الجنس ثنائية المسكف , الجذكر قكية كمتعمقة كثيران كالشجرة  الوصف النباتي: 
كريقات كىي  5-3ألكراؽ مركبة جمدية تشمؿ الكرقة مف ـ , ا 10متكسطة االرتفاع قد تصؿ لػ 

المعة مف السطح العمكم كخشنة مف سطحيا السفمي . أكراؽ األشجار المذكرة أصغر مف المؤنثة 
ليذا فإف األزىػػػػػػػػػػار ة أكثر احمراران كتمايز البراعـ يتـ في الصيؼ السابؽ لمتفتح ػػػػػػػػػػػكالنمكات الحديث

                                                        .                                 ػػػػػػػة في نكرات عمى نمكات العاـ الماضي تبدك محمكلػػ
العوامل البيئية المالءمة لزراعة الفستق:                                                                    

اء السككف ػػػار الفستؽ الحمبي إلى شتاء معتدؿ البركدة إلنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحتاج اشج       المناخ: - 1
ساعة بركدة( كصيؼ طكيؿ حار كجاؼ  700-600ار مف ػػػػػػػػػػػػػػػقبؿ بدء النمك ) تحتاج االشج

ػػػػػػػػػات تصؿ يمكف زراعػػػػػػة الفستؽ عمى ارتفاعػػاح خصكصان فترة التزىير كالعقد . ػػػػػخالي مف الري
ـ فكؽ سطح البحر لكف بيذه الحالة ينصح بزراعة األصناؼ المبكرة ليتـ نضجيا  1200حتى 

                                                                                                   قبؿ حمكؿ مكسـ البرد.



ة الفستؽ في مختمؼ الترب كتتكيؼ مع الكسط الذم تعيش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنجح زراع       ة:ـــالترب -2
 ك ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالخفيفة كالطينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيو لكف افضؿ الترب لمزراعة ىي الترب الطينية الكمسية العميق

المعرضػػػػػػػػػػػػػػة حيث تحتكم عمى نسبة عالية مف الكمس كيجب تحاشي األتربػػػػػػػػػػة الرممية الجافة 
                                                                           .               الرتفاع مستكل الماء األرضي فييا لتأثيرىا السمبي عمى األشجار 

                           عمميات الخدمة:                                                                     
سنكات يبدأ   5 - 4كالتي تستمر إلى ة ػػػػػػػػػػة الكاسيػػػػػػػػػػار الفستؽ بالطريقػػػػػػػػػتربى أشج التقميم: -1

تقميـ اإلثمار فيككف لمحفاظ عمى قمب الشجرة المفتكح كتقصير األغصاف الطكيمة بعدىا 
                    بيف نمك األغصاف كبيف الحمؿ لمحد مف ظاىرة المعاكمة                                                                            ة عمى التكازف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمحافظ

ة كفي ػػػػػػػػػػػػػػػػتتحمؿ أشجار الفستؽ الجفاؼ كاحتياجاتيا لمماء قميمة لذلؾ تركل عند الحاج الري: -2
عطائيا ثمار صغيرة كفارغة نسبيان كينصح حاؿ تكفر الماء  ألف تعطيشيا يؤدم إلضعافيا كا 

كتكقؼ عمميات الرم بريػػػػػػػػػػػػػػة كاحدة قبؿ اإلزىار ككاحدة عند العقد كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قبؿ اكتماؿ النمك 
لنضج الجيد لمثمار كلمنع النمكات كذلؾ لممحافظة عمى اأسابيع مف مكعد جني الثمار  6-4قبؿ 

تستجيب   التسميد: -3                                               الخضرية الزائدة .
 ة                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعناصر األخرل ضعيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لمسماد اآلزكتي غير أف استجاباتيػػػػػػػػػػػػػاألشج

يتـ التطعيـ عمى                                                                                          اإلكثار:  -4
ة االلتحاـ قكية جدان كمقاكمة لمديداف الثعبانية ػػػػػػػػػمنطق     ة مف الفستؽ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألصكؿ البذري -1

                                                                          الرطكبة األرضية الزائدة  غير اف ىذه األصكؿ ال تتحمؿ
تظير يستعمؿ البطـ التربنتيني كممقح لمفستؽ ككأصؿ لو حيث      أصؿ البطـ التربنتيني: -2

كالتكافؽ بيف  كثر مف األصؿ ( ) ينمك الطعـ أؿ كالطعـػػػػػػػاؽ بيف األصػػػػػػػػػػػػػػػػفركقات في قطر الس
                                                                       .   باإلضافة إلى مقاكمتو لمديداف الثعبانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ؿ كالطعـ جيدػػػػػػػػػػػػػػػػػاألص

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نجاح عممية التطعيـ حتى كالتطعيـ عادة يككف بطريقة التطعيـ الدرعي كتنخفض نسبػػػػػ
% في حاؿ استعماؿ براعـ كبيرة الحجـ تؤخذ مف مطاعيـ غميظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتطعـ عمى غراس 30

ممـ أما مكعد التطعيـ فيككف  12-9بذريػػػػػػػػػة رفيعة كالقطر المبلءـ لعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التطعيـ حكالي 
الصيؼ ) مف بدايػػػػػػة حزيراف حتى الثمث األخير منو( كىذا التطعيـ يككف بالعيف عادة في 

تشريف أكؿ ( حيث تبقى العيف  –اليقظػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اما التطعيـ بالعيف النائمػػػػة فيتـ في فترة ) أيمكؿ 
 نائمة حتى الربيع التالي  .

ثمرة كتفتح القشرة الخشبيػػػػػػة في األصناؼ يعتبر تبدؿ لكف قشرة ال نضج الثمار وقطافيا:  -5
المتفتحة مف دالئؿ نضج ثمار الفستؽ , أما إذا تأخر مكعد القطػػػػػاؼ عف مكعده الطبيعي فإف 

القشرة الخارجيػػػػػػة الحمراء تبدا بالتشقؽ كالداخمية باإلسكداد كما كيتحكؿ لكف المب عف المكف 
                                                                                            . ػػػػػػػػػػػػػػة الثمار االخضر الطبيعي الذم يقمؿ مف قيمػػػ



 أصناف الفستق:                                                                                                      
: صنؼ مبكر , غزيز الحمؿ تتشقؽ ثماره بنسبة كبيرة                                                العاشوري -1
لكف الثمرة كرديػػػػػػػػػػػػػػة مع بقع حمراء كالقشرة الخشبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة غير متناظرة كأقؿ     الباتوري: -2

                                                                                           انتفاخان كال تتشقؽ غالبان.                 
:  الثمرة طكيمة ذات لكف أصفر محمر مف أحد الكجو , القشرة الخشبية نادران ما ناب الجمل - 3

 تتشقؽ كالشجرة قميمة االنتاج.    ........
             Vitis vinifera الكرمة:

 Vitaceaeاك              Ampelideae فصيمةال
                                               

                                                                                                    القيمةالغذائية:
 0,3% باإلضافة لمدىكف     17,3-16تحتكم ثمار العنب عمى كميات كبيرة مف السكريات  

كالحديد .                                % االمبلح المعدنية كالبكتاسيكـ كالمغنزيكـ كالفكسفكر 1,3-0,6%  كالبركتينات  1-
                                                                                                  الوصف النباتي:
الكرمة شجيرة صغيرة الحجـ متساقطة األكراؽ , متسمقة بكاسطة محاليؽ , األكراؽ كبيرة الحجـ , 

, مسننة  قد تككف مفصصػػػػػػػػػػػػة أغير مفصصػػػػػػػػػػة كيختمؼ عدد الفصكص بسيطة , راحية  
فصكص , مزغبػػػػػػػػة مف السطح السفمي أك غير   5 -3باختبلؼ الصنؼ أك النكع كىي مف 

راعـ مزغبػػػػػػػػػػػػة حسب الصنؼ. البراعـ متجمعة في عيكف متكزعػػػػػػػػػػػػػػػة ثنائيان متبادلة كيصؿ عدد الب
( براعـ , نمط اإلزىػػػػػػار عنقكدم كالزىرة في العنقكد صغيرة خنثى 5في العيف الكاحدة إلى ) 

,الثمار حقيقيػػة , المجمكع الجذرم ينتشر أفقيان كعميقان في التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  كيعزل لذلؾ مقاكمتػػػػػػػػػو 
العوامل البيئية:                                                                                               طح السفميػػػػة لؤلكراؽ    لمجفاؼ إضافػػػػػػػة إلى كجكد الزغب عمى الس

ـ  25يعتبر العنب مف األشجار المحبػػػػػػػػػة لمحرارة ففي فترة اإلزىار يحتاج إلى  الحـــــــــرارة: -1
ـ كأم خمؿ في ىذا المعدؿ الحرارم ينعكس عمى   35 -30ج غمى حكالي كفي فترة النضج يحتا

 اإلنتاج كنكعية الثمار .
كال تنجح زراعتيػػػػػػػا في  الكرمة مف النباتات المحبة لمضكء لكبر مسطحيا االخضرالضوء:  -2

ضج الثمار األماكف  قميمة اإلضاءة كفي حاؿ قمػػػػػػػػػػة اإلضاءة ينعكس ذلؾ عمى النمك كالحمؿ كن
تنجح زراعة الكرمة في الترب المتكسطػػػػػػػػػػػػػػة الثقيمة الغنيػػػػػػػػػػػػة بالمكاد  التربة: -3كنكعيتيا .     

التي تؤمف مجاؿ النتشار المجمكع الجذرم كيؤثر ارتفاع نسبػػػػػة الكمس الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عمى امتصاص 
قصو) الكمكركز( ,ال تنجح زراعػػػػػػػة الكرمػػػػة في الترب الحديد كتظير عمى الشجيرات أعراض ن

                        المالحػػػػػػػػػة كشديدة القمكية كذات مستكل ماء ارضي مرتفع.                                                                   



السممكني لكف لمحصكؿ عمى إنتاج  : يمكف أف تزرع الكرمة بعبلن كما في الصنؼالرطوبة -4
جيد ال بد  مف الرم عدة ريات داعمة في فصؿ الصيؼ في مرحمة العقد كنمك الثمار ففي حاؿ 

نقص الرطكبة في  ىذه المرحمة فإف نسبة العقد تنخفض كيصغر حجـ العناقيد كالثمار. إف 
ػػػػاض الزغبي الذم يعتبر مف أخطر االرتفاع الرطكبة النسبية يؤدم   إلى اإلصابة بمرض البيػػػػػػػػػػ

                    االمراض الفطرية التي تؤدم إلى تدىكر االنتاج كمان كنكعان .                                                                    
                            الخدمة:                                                                 عمميات

: تتكاثر الكرمة بالعقمة,  كيجب أف تطعـ عمى اصكؿ أمريكية لمقاكمة حشرة اإلكثار -1
 سيكمالفميككسيرا الجذرية التي تؤدم لمقضاء عمى المجمكع الجذرم ألصناؼ النكع األكركبي األ

                      ركبسترس  .              ريباريا ,  جيرم , , ركؾ  B41كأىـ األصكؿ االمريكية المستخدمة 
إف معدالت األسمدة تختمؼ حسب الغرض مف اإلنتاج , الصنؼ المطعـ, كاألصؿ التسميد: -2

كغ /  10-7,5المستعمؿ , نظاـ الزراعة ككمية اإلنتاج مف الثمار كعادة تضاؼ المعدالت: 
تاسيـك .                                                                      كغ ـ بك  15-7,5كغ / دكنـ فكسفكر ك  20-10دكنـ آزكت ك

لشجيرة الكرمة مجمكع جذرم قكم كبالتالي تتحمؿ الجفاؼ بشكؿ كبير , كتختمؼ    الري: - 3
متطمبات الشجيرة مف الماء حسب المراحؿ الخضريػػػػػة التي تمر بيػػػػػػػػػػػا , كيتـ تعكيض نقص 

في التربة  بالرم مع تجنب زيادة الماء الف ذلؾ يؤدم لمضرر .ففي مرحمة اإلزىار يؤدم  الماء
نقص الماء اك زيادتو إلى خفض نسبة االزىار العاقدة كبالتالي خفض كميػػػػػػػػػػػػة اإلنتاج أما في 

مرحمػػػػػة نضج العناقيد كالخشب فإف نقص أك زيادة الرم يؤدم لخفض اإلنتاج كانخفاض 
تقسـ عمميات التقميـ التقميم:  -4اصفات الثمار كضعؼ في تحضير لمنبات لفترة السككف.   مك 

في الكرمة لقسميف  :                                                                    * 
: يتـ فيو خفض عدد القصبات كتقصيرىا لتغيير كمية االعضاء الثمرية كالعيكف , تقميـ جاؼ

دة                    يتبع  نمكذج التقميـ حسب نظاـ التربية, الغاية مف التقميـ , كمكعد كعا
تقميـ قصير : يستخدـ في جميع أنظمة  -1إجراءه :                                          

عيكف  كأىـ  3 -2زراعة الكرمة كمختمؼ انكاع التربية, كيككف عدد العيكف في الدابرة مف 
              ماذج ىذا النظاـ: التربية الكاسية .                                                                                           ن
عيف كمف أىـ  18-8التقميـ الطكيؿ: تككف االفرع المنتجة قصبا طكيمة يحكم كؿ منيا عمى  -2

, العرائشي .                                                                               نماذج ىذا النظاـ: تربية الككردكف 
التقميـ المختمط: مزيج بيف النظاميف ) القصير كالطكيؿ( باحتكائو عمى مجمكعات مف األفرع  -3

                                            الطكيمة كالقصيرة .                                                            
مجمكعة العمميات التي تتـ عمى شجيرة الكرمة كىي في الطكر الخضرم  التقميـ األخضر:*



بيدؼ التنظيـ المستمر لعمميات النمك كاإلثمار ) عف طريؽ إزالة االغصاف( كتحسيف الظركؼ 
زئيان( كخمؽ الظركؼ المبلئمة لتطبيؽ المناخية عمى مستكل شجيرة الكرمة ) بغزالة األكراؽ ج

أصناف الكرمة:                                                                                                المكننة كرفع اإلنتاج .         
دربمي الحمكاني , البمدم , الزيني, الديراني األحمر , أسكد ديراني, الاألصناف المحمية:  -1

 كارديناؿ , ريجينا فيممكر , الفكنس الفالى .........االصناف األجنبية:  -2األبيض ....    
 

                                                europea         Olea الزيتون
      Oleaceae                    الفصيمة

 
القيمة الغذائية:                                                                                                       

% 17157% بركتيف ك 1116تحتكم ثمار الزيتكف عمى نسبػػػػػػة منخفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مف الكربكىدرات ك
ػػػػػػػػػػػػػة )صكديـك , بكتاسيكـ, فكسفكر, كالسيكـ.....( زيت كمجمكعة مف األمبلح المعدنيػػػػػػػػػػ

           باإلضافػػػػة لكجكد الفيتامينات .                                                                                             
                                                    الوصف النباتي:                                                 

شجرة مستديمة الخضرة معمرة لمئػػػػػػػػػػات السنيف يتكقؼ شكميا كحجميا عمى خصكبة التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالظركؼ المناخيػػػػػػػػػػػػػة باإلضافة لمصنؼ. جذع الشجرة اممس في السنػػػػػػػػػػكات األكلى يتحكؿ 

صبح خشف كثير العقد متشقؽ بتقدـ العمر , االكراؽ سميكة جمدية يغطييا طبقة شمعية , لي
االزىار تحمؿ بنكرات عنقكدية طكيمػػػػة تخرج مف آبػػػػاط االكراؽ كاألزىار بيضػػػػػػػػػػاء مصفرة كيحكم 

, تخشى  انكاع مف االزىار مذكرة كخنثى كمختزلة كيتـ التمقيح بكاسطة الرياح 3العنقكد عمى 
                             االزىار اليكاء الحار كنقص الرطكبة الجكيػػػػػػػة كاألرضية في اإلزىار الكامؿ .                                                 

                                                                                                        االحتياجات البيئية:
يحتاج الزيتكف لشتاء بارد ليزىر ) جك قارم( . كيتحمؿ ارتفاع درجة الحرارة حتى   * الحرارة:

   ـ    .                                                                                                              5  -ـ كانخفاضيا حتى   45
يجكد الزيتكف في كافة انكاع الترب كخاصة الكمسيػػػػػة كالطينيػػػػػػة الحمراء كفي االراضي  * التربة:

      الرممية  , كال تنجح زراعتو في الترب الحامضية كالمالحة .                                                                      
ممـ كلكف في حػػػػػػػػػػػػػػاؿ تكفر  622 -322كف لمعدؿ مطرم سنكم مف يحتػػػاج الزيت * الرطوبة:

الرم فيمكف زراعة الزيتكف في المناطؽ الجافػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) تدمر كالباديػػػػػػػػػػػة(  كارتفػػػػػػاع مستكل الماء 
                                                           األرضي يؤثر سمبان عمى األشجار حيث يؤدم غمى اختناؽ الجذكر .                

 : الزيتكف مف النباتات المحبة لمضكء كالنيار الطكيؿ . الضوء *



عمميات الخدمة:                                                                                             
ر الزيتكف بطريقة القمب المفتكح الكركم , تبدا عمميػػػػػػػػػػة التقميـ تربى أشجا          التقميم: -0

منذ الغرس حيث يختار ساؽ كاحدة فقط لتشكيؿ ىيكؿ الشجرة كيختار عميو الفركع الييكميػػػػػػػػػػػػة 
تي ( أفرع , يراعى أثناء التقميـ إزالػػػػػػػػػػػػػػة كافة النمكات ال4-3بشكؿ مكزع عمى محيط الساؽ ) 

سـ كيتابع ىذا التقميـ في طكر اإلثمار  62تظير عمى الساؽ كاألفرع الييكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بارتفاع 
فرع كالزيتكف مف االشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المحبػػػػػػػػػػػة لمتقميـ حيث يراعى أثناء عمميات التقميـ إزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األ

كالمائية كالسماح لمضكء بالدخكؿ إلى كافة اجزاء الشجرة لتبلفي حدكث حادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتشابكػػػػػػػػػػػػػػػة 
التعريػػػة كىي تتجمى بيجرة االكراؽ كاألفرع الثمريػػػػػػػػػػػػػػػػة نحك اعمى األفرع الييكميػػػػػػة كمحيط الشجرة 

                                                   .                                                         
يتكاثر الزيتكف بالعقؿ الغضػػػػػػػػػػػػػة في بيكت ببلستيكية تحت جك ضبابي حيث تكضع اإلكثار:  -2

أسيد  العقؿ في اكسػػػػػػػػاط تجذير ضمف أحكاض خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعد معاممتيػػػػػػا بيرمكف أندكؿ بيكترؾ
سـ يترؾ عمييا زكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مف  22-15جزء/ مميكف كيككف طكؿ العقمة مف  4222بتركيز 

يـك . يككف جك البيت الببلستيكي رطب   42األكراؽ , تظير الجذكر عمى ىذه العقؿ بعد حكالي 
يط بالعقؿ أما ـ في الجك المح  25-23% الرطكبة( خبلؿ فترة التجذير كدرجة الحرارة 82)

تنجح الري:  -3ـ .                               15أسفؿ العقؿ فيجب أف تككف الحرارة 
ممـ كفي حاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة  522زراعة الزيتكف بعبلن في المناطؽ التي يتجاكز معدؿ ىطكليا   

ػػة في فترة عقد كنمك الثمار , يختمؼ اليطكالت يجب تأميف رم داعـ في الصيؼ كخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عدد الريات باختبلؼ األصناؼ المزركعة كالتربة كالظركؼ المناخية السائدة.                                                    

تحتاج اشجار الزيتكف  إلى التسميد السنكم ألنيا تعطي محصكؿ ذك قيمة التسميد:  -4
يػػػػػػة تستنفذ المحتكل الغذائي في التربة كيمكف إضافة األسمدة كفؽ المعدالت التالية غذائيػػػػػػػػػػػػة عال

كغ /  35-32بمعدؿ  P2O5ات , الفكسفكرػػػػػػػػػػػػػػكغ آزكت نقي / دكنـ عمى ثبلث دفع 32-42
                                                                         .                    كغ / دكنـ  32-22بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدؿ  k2oدكنـ ,     كالبكتاس 

: القيسي , الصكراني , الخمخالي , الزيتي , النيبالي , الجمط , محـز ابك  أصناف الزيتون
 سطؿ......

 
 
 

               
 

                


