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 الحمضيات:
الحمضيات )الحوامض او الموالح( على مجموعة من  اجنجاا الكاة نة يزمبنج دوانود المن نن من  ال نند تطلق كلمة 

 الجيزية في االوااق وهي الزي يكسب ا اائحة عطرية ممبجة لكل من ا.
 الموطن االصلي:

انزشرت الى بقية انحاء المالم  وم  هنالك األصلييمزبر مناطق ال نن وال نن الصبنية واجا المال و هي الموط  
م  الصب  والناانج والليمون الحامض موطن ما ال ننن ولليمنون المنالح )الننومي بصنرة(  أصل مافالبريقال والطرنج 

ال ننن الصنبنية ) اننو   األصنليالاللنكي )البوسكي( فموطنن   أماوالسنني والكريب فروت موطن ما اجا المال و 
 جرقي اسيا(.

هو الطرنج وبمن عنة قرون عرفوا النناانج والليمنون بانواعنة انم البريقنال  األواببون لحمضيات عرف  نوع م  اوأول 
 أخنر  منناطق  إلنىفب نا  نشنتتم  الكاة نة من  المنناطق الزني  األنواعالحمضيات. انزشرت زااعة هذه  أنواعوبقية 

اسننزوائية وبشننال عنناز فننان زااعننة فنني مننناطق يحننو االسننزوائية ومننناطق جنن   االسننزوائية ومننناطق  أالنف نني يننجاع 
 دااة انوبًا. 35جمااًل و  35الحمضيات يكون دب  خطي عرض 

الموامل الزني يحنند  نجناو او  أهميمزبر دااة الحرااة الص ر  لنااة الحرااة السائنة في منطقة ما م  المالم م  
ط المننرض واالايكنناع عنن  عنننز نجنناو زااعننة الحمضننيات فنني يلننك المنطقننة هننذه الن اعننة الصنن ر  يزوقنن  علننى خنن

مسننزو  سننطح ال حننر والقننر  منن  السننطوو المائيننة النافيننة وييننااات الرينناو وابرهننا وعلننى سننببل الم ننال فننان زااعننة 
مينناه  لزننتابرجننمااًل ناننرًا  44خننط عننرض  إلننىالمزوسننط  األدننيضالحمضننيات انزشننرت منن  منطقننة رننوض ال حننر 

 لزيااات ال اادة م  المحيط.المزوسط النافية الزي اليخزلط با األديضروض ال حر 
 :الحمضيات  أنتاج

محاصننبل الكاة ننة ويمننن الم ننر  ومصننر والججائننر منن   أهننميننجاع الحمضننيات فنني مماننم النننول المربيننة ويمننن منن  
 األادنم  النول المجاواة  األججاااعزمن المراق على اسزبراد ماعحزااة م  اماا هذه النول المنزجة للحمضيات 

ويمنناني زااعننة الحمضننيات فنني الوقننو الحا ننر ينننهواًا سننريمًا  2003الكزننرة الالرقننة لمنناز  وسننوايا ولبنننان خننالل
 .1998انزشاا رشرة الذبابة البيضاء بمن عاز  إلى إ افةالمياه م  ا ة  جح بسبب 
 الحمضيات في العالم: إنتاجمناطق 

كوانيننا وفلواينننا ويكسننا  مننناطق زااعننة الحمضننيات فب ننا والعننة  ال وأجنن ر:  األمريايننةالوالعننات المزحنننة  -1
 واايجونا.

 .وأاانزب المناطق فب ا البرازيل واالااواي  وأج رالجنوبية  أمرياا -2

المزوسننط م ننل فلسننطب  المحزلننة ومصننر  األدننيضبمننض مننناطق ال حننر  -5اعطاليننا       -4اسنن انيا     -3
 ويونس والججائر والم ر  وقبرص 

 اسزراليا – 9    أفريقياانو   -8ال نن        -7.  الصب  واليابان ويسز لك ممام المحصول محلياً  -6
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الزي يمزاز دواود ال ند الجيزية في اوااق االججاا  Rutaceaeيز ع الحمضيات المائلة السذدية  التقسيم النباتي:
 وفيما  لي الزقسيم الن ايي :

Order: Geranilas 

 

Family: Rutaceae 

 

Sub- Family: Aurantiodeae 

 

Tribe: Citreae 

 

Sub – Tribe : Citrinae 

 

Genus : Citrus                         Geuns : Fortunella               Genus : Poncirus 

  مسزنعم الخضرة .الواقة             مسزنعم الخضرة والواقة مكردة      الواقة يزكون م  األوااق ةمزساقط
  أو( 8المبيض عحزوي على )             6- 3على والمبيض عحزوي     االث وايقات عضم البريقال ال الاي

 م  الحجرات ويشمل                                                                                        أة ر                   رجرات عضم الكماوات        Poncirs trifoliate األوااق 
 مجاميع أابمة                                                                                   

 : Poncirsالجنس  -1
) ننخل فني  األوااقالمزسناقطة  األجنجااوهنو من      Poncirs  trifoliate األوااقوهنو عشنمل البريقنال ال الاني 

 ننا عحزنوي علنى اننالث وايقنات ويحزنوي السنناق مر  نة و نل من األوااقطنوا اارنة( ويزحمننل البنرودة لناانة  ببننرة   
وال منناا صنن برة طمم ننا رامضنني ابننر    بننرة قويننة يخننرل منن  المقننن وموطننن  وسننط وجننمال الصننب . أجننوا علننى 

مقصننر عنننن الرف ننة فنني زااعننة   تصننلمقبننول بسننبب واننود مننواد زيزيننة مننرة ويسننزممل هننذا النننوع منن  الحمضننيات 
 مؤقزة. تججاا  أوالحمضيات في المناطق ال اادة  أججاا
 :  Fortunella الجنس  -2

 أوااق يشنن  صنن برة الحجننم  األوااقدريقننال الجينننة(  أو)عطلننق علينن  البريقننال اليابنناني  Kumquatعضننم الكماننوات 
سنماًا وافنزح لوننًا خاصنة من  السنطح السنكلي .ال مناا دريقالينة اللنون صن برة الحجنم  وأة نرالنعنة  إن ا إالالاللنكي 

 .يسزممل ال ماا في عمل المربيات ويضم :فصوص  6- 3ملى يحزوي
1- Fortunella  japonica  :مسزن رة الشال والشجرة ص برة. امااه 
2-   Fortunella  margarita :مزطاولة ديضوية والشجرة قوية  امااه 

حجنم. وصن برة ال األاننةقشرة ال مرة لون ا دريقالي اقيقنة اات طمنم رلنو واللنب او طمنم رامضني والبنذوا مزمنندة 
  الكماوات المزطاول  أما  Kumquat Marumiعسمى اعضًا  Fortunella  japonicaالكماوات المسزن ر  

Fortunella  margarita  فيسمى اعضًاNagami Kumquat  . 
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 : Citrus الجنس - 3
المحنيط وانجا  أسنيااننو  جنرق  األصنليالحمضيات م  النارية االقزصادعة موطنن   أنواع أهمعضم هذا الجنس 

يصننع ويسننزخرل من  امااهننا الجينوت الطيننااة وال ازننب   أوطازاننة  أمنااقزصننادعة  ببنرة يؤ ننل  أهمينة.لل منناا  ال نادي
البنراعم  آبنا منكنردة فني  أجوا ججبرات مسزنعمة الخضرة عادة اات  أو أججاايكون  أن أما.ن ايات الحمضيات 

الن اينات النايجنة من  زااعنة البنذوا  األجنوا منر خالينة من  الواقية وابما  انو النموات الخضنرية المزقنمنة فني الم
.يزمبج النموات الحن  ة دزضلع النمو ويجول هذا الزضنلع دزقننز الممنر يننايجيًا نحنو االسنزنااة  األجوا عادة   برة 

النموات الحن  ة اات لون اخضر )ممام الحمضيات( عنا المجموعة الحامضية فان لون النمنوات  أطراف.يكون 
صنن برة واات منطقننة  أومجنحننة دنااننة  ببننرة  أعننناقبسننيطة سننمياة النعننة اات  األوااقحن  ننة عاننون دنكسننجيًا .ال

 آبننا فنني  أومزجممننة فنني نننواات فنني ن اعننة نمننوات المنناز السننادق  أومنكننردة  األزهننااانكصننال دننب  المنننق والنصننل .
الزويجيننة فزكننون مائيننة وسننمياة لحميننة  وااقاأل أمننا. األسننكلملزحمننة منن   وأوااق ننا املننة عننادة  األزهنناا   األوااق

نزنوات  5- 4مقمنر وبن   الكنت مرقط وهي اات اائحة امبلنة ومنانر انذا    أوديضاء او عشوب ا لون دنكسجي 
اجء. البويضات  أورجرة  16- 8وخبوط ا ملزحمة في مجاميع .المبيض مر ب م   60- 50واالسنعة عندها 

 الحجنم صن برة  منا فني الليمنون الحنامض مزكاوينة Hesperidium  نوع لكل رجرة )اجء( ال مرة م 8- 4عادة 
محب نننة ابنننر  أو ببنننرة  منننا فننني الطنننرنج والكرينننب فنننروت والسننننني . القشنننرة الخاااينننة ملسننناء  إلنننى)ننننومي بصنننرة( 

دذوا اات  األصناف أو األنواعالبريقالي عنن النضج .ممام  إلى األصكرمنزامة د ا اند زيزية عن نة لون ا م  
عننند البننذوا عخزلنن  منن  صننكر  مننا فنني  األانننةماعنننا اسننز ناءات قلبلننة فننان دننذواها يكننون وربنننة  األانننةن نننة ع

  ما في البريقال والناانج.. أة ر أوماعقر  م  عشري   إلىسرة  أدوالبريقال 
 1943 عناز Swingleهنذا الجننس رسنب الزقسنيمات المخزلكنة فمن اًل فني يقسنيم  إلنىالمائننة  األننواععخزل  عند 

. أقسنناز إلننىالحمضننيات  Tanaka( و المننالم 1961) Hodgson( نننوع   وبمننن الننك قسننم 16ا ننر بننان هنالننك )
 الكببنننر النننذي وقنننع فيننن  اإلسننن ا انننن  يجننننب عننننن يقسنننيم   إاالزقسنننيمات  أرسننن مننن   Hodgsonويمنننن يقسنننيم 

Tanakaاالخزصاا الشن ن الذي و م  أو Swingleقسم. Hodgson جاميع:خمسة م إلىالحمضيات 
 الحامضية: وتضم: المجموعةاواًل: 
  Citron               *((Lennaeus    Citrus medica   الترنج : -1
الحمضننيات  أنننواعمنطقننة ال حننر المزوسننط .اقننل  إلننىالحمضننيات الزنني دخلننو  أنننواع أولوهننو األانننة وربنننة  دننذواه

ال نننن .النمننوات الحن  ننة قرمجيننة )دنكسننجية (  األصننليفنني عمننل المربيننات وموطننن   قشننواهيحمنناًل للبننرودة ويسننزممل 
إن أهنم  منذ رة والجننب  ادنيض. أوخن نى  أزهناا األججاا ببرة والبزالت ملونة دلون قرمجي ويحمل  واإلزهاااللون 

مناطق اإلنزال في الوقو الحا ر هي البونان واعطاليا   اليسزخنز امااه طازاة والك لجيادة نس ة الحمو ة في 
برية  منننا إن القشنننرة يكنننون سنننمياة ممنننا عجمل نننا صنننالحة لممنننل المربنننى وبمنننض الممجننننات . أمنننا األةينننا  المصننن

 الصن  الكواسياي فتن امااه رلوه الطمم و ببرة الحجم ويشال إنزال هذا الصن  الث أنزال المالم م  ال ماا.
    Burmann)*         Lemon    )  Citrus limonالليمون الحامض: -2
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مزوسنننطة لون نننا  األزهننااوبنننذواه مزمنننندة األانننة والنمنننوات الحن  نننة ملونننة بننناللون القرمنننجي . ننننال  األصنننليموطننن  
ومننن  انواعننن   لون نننا ادنننيض. أاننننةقرمنننجي .ال منننرة مزطاولنننة لون نننا اصنننكر فنننايح عننننن النضنننج .البنننذوا صننن برة اات 

شنرة عصنبرية اننًا والق ممزازة النوعية وصن برة الحجنم الصن  محلي وهو مراو  انًا في المراق والك الن امااه
اقيقة ونس ة الحمو ة يكنون اقنل من  بقينة األصنناف المالمينة لنذلك يكنون مكضنلة . أمنا الصنن   وايانا فموطنن  
األصلي هو  اليكوانيا وامااه مزوسنطة الحجنم ديضنوية الشنال والقشنرة ملزصنقة باللنب وهني عنعمنة البنذوا واجينرة 

 ننو منن  األصننناف األانبيننة ويزمبننج بننتن قشننرة ال منناا يكننون اقننل اإلنزننال وعننالي الحمو ننة.واما الصننن  لجبننون ف
 خشونة م  الصن   واياا وان أججاا يكون اجيرة النمو.

  Luhington*)        Rough lemon    ) Citrus jambhiri    الليمون المخرفش: -3
الرئيسنية  األصنول وسنطح ال منرة خشن  رسنا  للصنقيع )عمزبنر من  األاننةال ننن   دنذواه مزمنندة  األصليموطن  

 ن للحمضيات في المنالم   البنذوا صن برة الحجنم عنندها  ببنر واألاننة اات لنون ادنيض والنمنوات الحن  نة اات لنو 
 .أعالهقرمجي افزح لونًا م  النوعب  

   Risso)*      Limetta    ) Citrus  limetta     الليمون الحلو العادي: -4
عننننن النضنننج اصنننكر فننني مر نننج ال منننرة رلمنننة لحمينننة بننناازة النمنننوات منضننن طة لون نننا  أوال منننرة صننن برة مسنننزن رة 

 .األانةقن ال زكون اللون القرمجي .البذوا مزمندة  أويكون قرمجية اللون في قمز ا  أماالخضرية 
       Citrus aurantifolia (  (*Lime    Swingle/   الليموون الحوامض )نوومي ة(ور (: -5

مزوسطة الحجم والنمو الجن ن اات لون دنكسجي ورافة  إلىص برة  عسمى اعضا الليمون البنجهبر.الشجرة
مزطاولنة اات رلمنة  أوص برة لون ا قرمجي باهو وال منرة صنكراء صن بر مسنزن رة  واألزهااالواقة مسننة 

 األاننننةصننن برة مزمنننندة  البنننذوااننننًا واات اائحنننة ز ينننة  ةال منننرة اقيقنننصننن برة يسنننقط عننننن النضنننج وقشنننرة 
 ديض.اات لون ا واألانة

 Citrus latifolia         (Tanaka)        Tahiti lime الليمون التاهيتي او العجمي: -6
ديضناء والشنجرة  واألاننةوداانة يحملن  للصنقيع قلبلنة والبنذوا صن برة  ال ناد وهو وربنن الجننب  وموطنن  المحنيط 

شننجرة اةبننر يحمنناًل للبننرد منن  الليمننون  ببننرة النمننوات الحن  ننة اقننل يلونننًا بنناللون القرمننجي وال أجننوا قويننة النمننو اات 
 والاروف ابر المناس ة. لآلفاتمقاومة  أة رالكروموسومي .الشجرة  األسا الحامض االاي 

أو        Citrus limettioides   (Tanaka*)   Palestine sweet lime الليمون الحلو الفلسطيني: -7
الحلننو ال نننني وهننو نننوع نشننا فنني ال نننن  الليمننون   Indian sweet limeعسننمى الليمننون الحلننو ال نننني 

م ننم للحمضننيات فنني الشننرق  أصننلدنااننة عاليننة ويمننن  األانننةمزمننندة  وبننذواهاجننجااة رساسننة للصننقيع 
 ببرة الحجم وابر ملونة وال ماا مزوسنطة الحجنم او  إلىويجاع ل مااه السارية   الشجرة مزوسطة  األدنى

 واللحم اصكر باهو والطمم ساري. ديضاء واألانةديضاوية اات رلمة بسيطة مسطحة 
 Citrus Karna   (Raffinesgue*)          :الكارنا -8
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 وأجنواة  ببنرة الحجنم  وأجنجااهفني ال ننن   تصنلويسنزممل  األاننة.دنذواه مزمنندة  The Carnaعسمى باالنكلبجينة 
وا فني ال منرة مزوسنط الليمون اال اليا والنمو الحن ث اات لون قرمجي خفين  وعنند البنذ أجوا اسمك واةبر م  

 لون الكلقات اديض  ال ماا لون ا دريقالي  لحم ال مرة دريقالي اللون اعضًا.
 

     The Orange groupثانيًا: مجموعة البرتقال:

 ويضم هذه المجموعة ما لي:
  sweet orange  Citrus sinensis  (*Osbeck)     :البرتقال -1

الحمضيات  أنواع أهمومزوسط المقومة للقيع ويمن م   طة إلى  ببرة الحجممنشته الصب  وبذواه مزمندة األانة  مزوس
 أهمية ويتييافيمة اات سطح ناعم والقشرة ملزصقة باللحم. إلىيجاايًا والكلقات ديضاء  القشرة مزوسطة السمك 

 Osbeck (sweet orange).عمن البريقال  األخر  الحمضيات  أنواعمقاانة د قية  األولىالبريقال بالنااة 
Citrus sinensis L.   يزمبج امااه بطمم ا الحلو الخالي م   إاالحمضيات انزشااًا في المالم   أنواع أة رم

المائنة للبريقال والسيما الناانج  ول مااها اهمية اذائية  األنواعالمرااة ويسز لك طازاة خالفًا لما هو علي  في 
     P,  2B, 1A, B فضاًل ع  واود فبزامبنات   ic acid  CAscorbيمن مصناًا ابنًا لكبزامب  إاعالية 

ويقنا الطاقة المواودة  .وبمض المناصر الممننية  Citric acid أهم االمضوية وم   األرماضو ذلك بمض 
دهون  %0.1درويب    %0.9ماء   %86 بلو سمرة ويحزوي على  46ام م  اماا البريقال بحوالي  100في 

مل م  20مل م دوياسبوز    180مل م فسكوا   30مل م  السبوز   15الياف   %2 عضوية  أرماض 1.9% 
  C   (Mitraمل م فبزامب  B    40مل م فبزامب   A   6مل م فبزامب   9   مل م  ااويب   18رن ن   
لحلو ا بطمم ا يمزازامااه  النفي المالم  اوانزشاا  أهميةالحمضيات  أة ر أنواعالبريقال م   عمن(.و 1997

 أججاا يحو إا إن زااعز  قنعمة الم ن المراقيةالشائع في ال سايب   هوالخالي م  المرااة ويمن الصن  المحلي 
دواود بمض االخزالفات  أججااهويمزاز ,في بمض المناطق األخبرةبالطريقة الماشوفة في السنوات  أوالنخبل 

ديضوية وقشري  ناعمة واللب عصبري  إلىون مسزن رة في قوة النمو الخضري واجااة الحاصل وامااه اال ًا مايك
 األججااالبريقال في المراق خالل ج ري اااا ونيسان ويمطي  أججااوطمم  رلو مشو  بحمو ة .يجهر 

من ا فقط يمطي الحاصل الن ائي .أما البريقال اليافاوي و عسمى أعضًا بالبريقال  % 6- 3ازهااًا اجيرة اال ان 
إلى  ببرة الحجم ديضاوية الشال عصبرية او نك ة فاخرة وهي عنعمة البذوا  ةكون مزوسطالشامويي وامااه ي

هذا الصن  في المراق وإاا مازاع فتن عند ال ماا عاون قلبل  حيقري ًا وقشرة ال مرة يكون سمياة وقوية وال عصل
أما بالنس ة إلى الصن   المصبر قلبل    باإل افة إلى انخكاض النوعية ربث يكون القشرة سمياة وياون محزو 

هاملب  فتن امااه يكون عصبرية يقل فب ا نس ة الحمو ة والقشرة يكون ناعمة ابر سمياة والبذوا يكون قلبلة 
أو قن يكون ممنومة وال ماا ص برة الحجم  أما الصن  فالنشيا فزكون امااه مزوسطة إلى  ببرة الحجم ومزطاولة 

ويكون عصبرية واات نك ة فاخرة ورمو ة عصبرها يجين قلباًل على رمو ة  قلباًل وامااه عنعمة البذوا يجااياً 
عصبر اماا البريقال ادوسرة وال ماا اات قشرة مزوسطة السمك  الصن  با   ادل سميا هذا الصن  د ذا االسم 
نارا للرائحة المطرية الخاصة ل مااه وامااه عصبرية ص برة إلى مزوسطة الحجم  ما إن ا يحوي على 
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ذوا والبريقال النموي الذي  زمبج بارزواء األةيا  المصبرية وفي بمض األريان القشرة على ص  ة د
االن وسيانب  والصن  مواو وهو ارن األصناف الزابمة إلى مجموعة البريقال النموي والذي يكون امااه مزوسطة 

رية او نك ة مراوبة  والصن  إلى  ببرة الحجم و روية أو ديضاوية الشال خالية م  البذوا وال ماا عصب
يااو و ارن األصناف الزابمة أعضًا إلى مجموعة البريقال النموي والذي يكون امااه  ببرة إلى مزوسطة الحجم 

عنعمة البذوا . البريقال أدو سره ويتيي بالنااة ال انية بمن البريقال المادي ويكون امااه عنعمة  أووالبذوا قلبلة 
( مم 0.70 – 0.5مزوسطة الحجم و باري  لذا ف ي دنون دذوا والقشرة مزوسطة السمك )  البذوا وس لة الزقشبر

أما البريقال المحلي في  سرة فقن  انو هنالك أججاا وهو صن  م ار النضج   %52 – 45ونس ة المصبر 
ا البريقال ةانو ل ا اسزمناد لزكوي  سرة في بمض أججاا البريقال المحلي والمجاوعة بصواة مخزلطة مع أججا

ما البريقال المر   ف و عسزخنز في بمض مناطق إنزال الحمضيات )دعالى(  تصل ألصناف أدو سره. ا
 . البريقال

 مجموعات م  البريقال هي: أابمةويما  مالراة 
 يننتييالحمضننيات فنني المننالم ربننث  إنزننالمنن   %44هننذه المجموعننة رننوالي  أصننناف: يشننال البرتقووال العووادي -أ

البريقننال المخزلكننة وصننكات البريقننال المننادي يزم ننل بالصننكات المامننة  أصنننافمنن  دننب   األولننىبالنااننة  أهمبزنن 
فني المصنبر  منا يخلنو ال مناا من   األرمنر أوللبريقال ربث اليحوي اماا هذه المجموعة على اللنون الننموي 

 هذه المجموعة : أصناف أج روم   سره أدوواود الصرة والزي يزمبج د ا مجموعة البريقال 
النخبنل  أجنجاايحنو  األجنجااوهنو الصنن  الشنائع فني ال سنايب  المراقينة ربنث ينجاع  : البرتقال المحلي -1

ص برة الحجم ونوعية ال ماا  إلى ةال ماا مزوسطمنذ فزرة طويلة وينضج اماا هذا الصن  وسط الموسم ويكون 
دننذاة وعنننن  25ال مننرة رنوالي  يحننوي علنى عننند  ببننر من  البننذوا ربننث  بلنب ممنننل عننند البنذوا فنني إن ننا إالابننة 

 إن ننا إالوبناعننة جن ر يشننري  ال نناني يكنون ال منناا رامضنية الطمننم  األولالحصناد الم اننر فني ن اعننة جنن ر يشنري  
ل اعننة الشنن ر الرابننع فننان نوعبز ننا ينننخكض  األجننجااوفنني رالننة يننر  ال منناا علننى  لألةننلااننم الننك يكننون صننالحة 

 المحزو  المصبري لل ماا. ربث عقل granuiationبسبب ظاهرة الزحببب 
وخاصة فني  األوسط: وقن عسمى البريقال اليافاوي وهو صن  جائع في منطقة الشرق البرتقال الشاموتي -2

اطوبة عالية لكي يكون ال ماا اات نوعية ابنة .ال ماا  إلىفلسطب  المحزلة وسوايا ولبنان ويحزال هذا الصن  
 ياللب دريقالل عصبرية او نك ة فاخرة وهوعنعم البذوا يقري ًا لون  ببرة الحجم ديضاوية الشا إلىيكون مزوسطة 

 وإااهنذا الصننن  فني المننراق  حوال عصننلفنايح دبنمنا عاننون لنون القشننرة دريقنالي اننامق اللنون والنضنج وسننط الموسنم 
 انخكاض النوعية . إلى باإل افةمازاع فان عند ال ماا عاون قلبل 

م انرة فني المنناطق اات الرطوبنة المالينة يكنون ال مناا مزوسنطة الم منة ال األصننافم  : ال(نف هاملين -3
يكون ص برة الحجم في المناطق الجافة م ل المراق وقن يكون اص ر رجمنًا من  دريقنال الكالنشنيا  إن ا إالالحجم 

قنن  أووال ماا عصنبرية يقنل فب نا نسن ة الحمو نة والقشنرة ناعمنة ابنر سنمياة ويانون لون نا انامق والبنذوا قلبلنة 
 منزص  ج ر ج ا  . إلى األولكون ممنومة وموعن نضج ال ماا عاون منزص  ج ر  انون ي
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 األمريايننةالبريقننال الزجاايننة فنني المننالم فكنني الوالعننات المزحنننة  أصننناف أهننم: عمزبننر هننذا الصننن  منن   فالنشوويا -4
دجااعننة  قويننة لنمننو اجيننرة المحصننول وينصننح فتجننجااهالكلني  اإلنزننالهننذا الصننن  رننوالي نصنن   إنزننالعشنال 

 ببننرة  إلننىظننروف وال منناا مزوسننطة الحجننم  أيهننذا الصننن  فنني المننراق الن لنن  المقننناة الماليننة للزكينن  مننع 
يكون عصبرية وال مناا اات قشنرة مزوسنطة السنمك ممنا عجمل نا  إن ا.ويمزبر ال ماا عنعمة البذوا يجاايًا  ما 

.وقنننن ي قنننى ال مننناا علنننى اننننًا  تخرمزنننصنننالحة اننننًا للخنننجن والشنننح  لمسنننافات طويلنننة. ينضنننج ال مننناا دؤقنننو 
ظ نوا صن  ة الكلواوفبنل  إلنىج ر م  وقو الزجهبنر لحنب  الجنني ممنا  نؤدي  18 ألنلكزرة قن يصل  األججاا

 بسبب اايكاع دااات الحرااة في الربيع والصي . Regreening أخر  في قشرة ال ماا مرة 

والصن  م انر النضنج وال مناا  1950ة : صن  م  اس انيا نزج م  طكرة واااية درعمية سنسالوستيانة -5
عنعمة البذوا والقشرة مزوسطة السمك وال مناا عمان   إن اةببرة الحجم وال ماا عصبرية رلوة الطمم  ما –مزوسط 

 على نوعبز ا  نصح دجااعة هذا الصن  في المراق. الزتابردنوت  األججااخجن ا على 

 دبرا.      با   ادبل. -6

محزنو  الحنامض فني عصنبر  إنل  البريقال السناري عن  البريقنال المنادي سنو  :العخز البرتقال السكري -ب
الحمو ة.يقزصنر منناطق  إلنىمما عجمنل ال مناا اات طمنم رلنو بسنبب زينادة نسن ة السنار  واطئامااه عاون 

 زااعز  على مناطق  يقة م  المالم.
القشننرة علنننى  األريننانبمننض المصننبرية وفننني  األةيننا : يزمبننج هنننذه المجموعننة بننارزواء البرتقووال الوو موي -ج

الننوادي وقننن يكننون دااننة الحننرااة  أو األرمننرالزنني يكسننب ال منناا اللننون  Anthocyaninصنن  ة االن وسننيانب  
واألقطناا المنزجنة ل نذه المجموعنة هني المصنبرية  األةينا والرطوبة القلبلة م مة لزكون هذا اللون في  ةالمالي

 المالمي . نزالاإلنص   إنزاا ااس انيا واعطاليا ربث  بلب 

م  ربنث اسنزممال   األولىبالنااة  عتييبالنااة ال انية بمن البريقال المادي وقن  عتيي: البرتقال ابو ال(ر -د
ويكننون امننااه عنعمننة البننذوا ويزمبننج دواننود صننرة فنني الن اعننة الجهريننة لل مننرة والصننرة ع ننااة عنن   ة منناا طازاننة

هنننذه المجموعنننة بطبينننة النمنننو واات  وأجنننجااة لل منننرة الكببنننرة امنننرة اانوينننة صننن برة مطمنننواة فننني الن اعنننة الجهريننن
  . األصولالزقجز ااا طممو على بمض  إلىقلبلة ويمبل  إنزااية

 
        Sour orange ((Lennaeus:Citrus aurantium :          النارنج-2

رق ال ننننن. وهنننو ارنننن والكلقنننات ديضننناء منشننناه ابنننر ممنننروف وابمنننا عانننون منشننناءه جنننمال جننن األاننننةدنننذواه مزمنننندة 
 ببننرة  األجننجاا. اصننناعة المطننو الرئيسننية فنني المننالم ويشنن     بننرًا البريقننال ومقنناوز للبننرد .عسننزممل فنني  األصننول

الحجننم اات اائحننة ز يننة قويننة والقشننرة خشنننة  لننب ال منناا دريقننالي رننامض ومننر والقشننرة طمم ننا مننر لننون ال منناا 
 دريقالي محمر. إلىدريقالي  

 Citrus myrtifolia   (Raffinesgue*)   The myrtile- leaf orange  :الميرتيفوليا -3
عصنكة  صن  ن ايي م  اصناف النناانج .مقناوز Swingle فان ال ارث الصب  قريب الش   بالناانج لذلك منشته

جنننجبرة مقصنننرة اات سنننالميات قصنننبرة اننننًا   بنننرًا مننناعاون خنننالي مننن   أوللبنننرودة ويسنننزممل  ن نننات زيننننة .جنننجرة 
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ص برة .ال ماا ص برة طمم ا رامض مر لون ا دريقالي عنن النضنج يحزنوي علنى عنند قلبنل من   وأوااق   األجوا
 قن يكون خالية م  البذوا. أوالبذوا 
  Citrus bergamia    (Risso*)    The bergamot orange  :البرجموت -4

عاننون فنني  أنالمزوسننط ويحزمنل  ضاألدننيمنطقننة ال حنر  منشننتهوهنو نننوع قريننب الشن   بالننناانج والليمننون الحنامض .
اعطاليننا وهننو مصنننا لجيننو البرامننوت الننذي  نننخل فنني صننناعة المطننوا  مننا  نننخل المصننبر فنني صننناعة سننزرات 

 الكالسبوز.
مزوسنطة الحجننم اات نمنو ابنر مننزام وال منرة مسننزن رة  إلنىالكلقنات ديضنناء .جنجرة صن برة  األاننةالبنذوا مزمنندة 

 .النضج وقشرة ال مرة اقيقة اات اائحة عطرية قوية واللحم رامض اق ة بسيطة لون ا اصكر عنن أول ا
 Citrus nastsudaidai   (Hayata*)   The Japanese summer grapfruit  :ال ي اي -5

خاصننة فنني اليابننان هننذا النننوع عا ننر بمننض صننكات الننناانج والاللنكنني  أهميننةنشننا فنني اليابننان .مقنناوز للبننرد لنن      
قلبلننة .ال منناا  ببننرة طول ننا مسنناوي لقطرهننا .القشننرة سننمياة لون ننا اصننكر عنننن  أجننوا .جننجرة مزوسننطة الحجننم ل ننا 

والحمو نة عننن النضنج والبنذوا  الحنالوةالنضج سن لة االنكصنال عن  اللحنم عننن النضنج .طمنم ال مناا خلنيط من  
 والكلقات ديض. األانةمزمندة 

 The Pummelo – Grapefruit group:ثالثًا: مجموعة الليمون الهن ي 

  Citrus maxima  (Merrill) (    الشادوك )السن ي(: -1
ويسمى بالمربينة الليمنون ال ننني  الشنادو  محلينًا عطلنق علين  بالسننني نشنا  Pummeloاو  Shaddockعسمى 

 ببنرة اننًا وال مناا  األزهنااويكون  ببرة الحجم مجمنة فلقز ا ديضناء . األانةفي اجا ال نن الشرقية .دذواه وربنة 
رنامض اليوانن فين  منرااة  إلنىسنمياة اننًا اسنكنجية القنواز طمنم ال منرة سناري  إلنىمنض طة  القشرة سمياة ةببرة 
 ةببرة.
   Citrus paradise  ( Macfayden*) الكريب فروت: -2

اجا ال نن  منشته األانةبالمربية الكريب فروت .دذواه مزمندة  Pumeloاو  Grape Fruitعسمى 
الشادو  وال ماا  ببرة  أججاا ببرة ولكن ا بصواة عامة اص ر م   واألزهاا األجوا لة ال ربية  الشجرة  ببرة قلب

ناعمة ولون ا اصكر عنن النضج .اللحم  او لون اصكر  سمياة إلىولكن ا اص ر م  الشادو  .القشرة مزوسطة 
لكلقات اديض خليط م  الحالوة والحمو ة مع قلبل م  المرااة والبذوا اص ر م  الشادو  ولون ا وطمم 

نزج م  طكرة واااية أو هجب  للشادو   ما يمزبر فلواينا ويكسا  الكريب فروت  . األانة.البذوا ناعمة عن نة 
فروت  ببرة الحجم    ما إن رجم األوااق عمزبر وسط دب  أوااق البريقال  أهم مناطق إنزاا  وأججاا الكريب

ماا  ببرة إال إن ا اليصل إلى رجم اماا الشادو  والقشرة والشادو  وهي يحوي على اا نات وا حة علب ا وال 
مزوسطة السمك ولون ا اصكر عنن النضج أما أصناف الكريب فروت ف و الصن  البذاي دنك  وهذا الصن  
الزال  جاع في المناطق االسزوائية إال ان  اسزبنل بالصن  مااش المنعم البذوا في بمض المناطق م ل فلواينا 

تن امااه مزوسطة الحجم وال ماا عصبرية اات نك ة ممزازة والقشرة مزوسطة السمك سطح ا أملس ربث  زمبج ب
  أما الصن  اين دالش فتن امااه يزص   م  وزن ال مرة اات نك ة ممزازة %46انًا ونس ة المصبر مريكمة 
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ر اإلنزال وال ماا مزوسطة بتن قشري ا يكون اامقة اللون باإل افة إلى اللون اللب ال امق ومزوسط النضج واجي
الحجم والقشرة مزوسطة السمك وناعمة السطح والمصبر عاون لون  فايح انًا واجير انًا ولذ ذ الطمم يشوب  

 . بمض المرااة. وأة ر هذه األصناف نجارًا في المراق هو الصن  دنك 
 

   The mandarin group: مجموعة  اليوسفي )الاللنكي(:راةعاً 

عنننما يكنون  Tanagerinesمجموعة البريقال او القشرة سن ل  الكصنل ويسنمى الاللنكني ينانجري   ويسمى ارياناً 
الاللنكني مقاومننة للصننقيع .ويضنم هننذه المجموعننة  أنننواعال مناا اات لننون دريقننالي مائنل للحمننرة و ببننرة الحجنم .ةننل 

 االنواع الزالية:
   Citrus deliciosa    (Tenore*) (:لاللنكي )اليوسفي( البحر المتوسط )ال(ف(افي -1

منشاه منطقة ال حر المزوسط  Willow – leaf Mandarinاو عسمى  Mediterranean Mandarinويسمى 
دااة  ببرة ولون نا  إلى ببرة الحجم وال مرة منض طة  إلى الكلقات  خضراء والشجرة مزوسطة  األانةدذواه عن نة 

 واألوااقلة الكصل وال مرة يحزوي علنى عنند من  البنذوا اصكر دريقالي خفي  عنن النضج .القشرة والكصوص س 
 افيمة اات قمة مند ة لون ا اخضر فايح. وطويلةص برة الحجم 

  Citrus  unshiu    (Marcovitch*) : لاللنكي )يوسفي( ساتزوما -2
والكلقننات خضننراء وال منناا منضنن طة  األانننةمنشنناه اليابننان وبننذواه عن نننة   Satsuma Mandarinعسننمى دننن 

 ببنرة الحجنم عننق الواقنة  إلىمزوسطة  األوااقزوسطة الحجم لون ا دريقالي عنن النضج خالية م  البذوا عادة .م
 طويل .

          Citrus nobilis   (Loureiro*) :الاللنكي الملوكي -3
نشننا فنني ال نننن الصننبنية يجمننع دو ننوو دننب  صننكات البريقننال وصننكات الاللنكنني   Mandarin King عسننمى بالننن

رننن  ببننر وال منناا  ببننرة الحننج ويشنن   امنناا الاللنكنني  إلننى البريقننال أوااقيشنن    األوااق لنن  الاللنكنني الملننو ي .ويم
 ديضاء مصكرة. أووالكلقات ديضاء  األانة القشرة خشنة وعلب ا دروزات  ببرة ويحزوي ال مرة على دذوا .مزمندة 

      Citrus  reshni    (Tanaka*) : لاللنكي ريشني -4
امااهنا صن برة منضن طة   بنرًا من  قمز نا وقاعنني ا ممنًا لون نا ارمنر  األانةدذواها عن نة  األصنافعة م  مجمو 

  تصنننلهنننذه المجموعنننة  أهميننةذوا عن نننة فننني ال منننرة .ينننجداد بنننال األاننننةدريقننالي اات اائحنننة عطرينننة قويننة مزمنننندة 
ويطلنق علنى ال منناا    Cleopatra Mandarinللزطعنيم علين  ويم نل هنذه المجموعنة صنن  لاللنكني  لبوبنايرا 

 لاللنكي األصكراللون  إلىص برة الحجم والزي لون ا دريقالي مائل 

 Citrus  reticupata    (Blanco*) : الاللنكي تاجبور -5 
الحجننم افيمننة فنني  مزوسننطة األوااققلبلننة نسننبيًا  وأجننوا مزوسننطة اات نمننو قننائم ابننر منننزام  إلننىجننجرة صنن برة 

ي بننااز منن  الوسننط. البننذوا صنن برة مند ننة  والكلقننات خضننراء ولننون القشننرة دريقننالي سنن ل جننال ا اات عننرق وسننط
 .األانةالكصل و ذلك فصوص ا س لة الكصل ع  بمض ا ال مض وعن نة 

 Citrus  tangerina    (Tanaka*) :التانجرين - 6
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 ببننرة جننن نة  إلننىرننن مننا امااهننا مزوسننطة  إلننىوهنني مجموعننة مز ا نننة  Tangerinesعشننمل مجموعننة الزننانجري  
 األانننةالحمو ننة .دننذواها عن نننة  إلننىالزلنوي  ربننث يكننون دريقاليننة اامقننة الننى رمننراء عنننن النضننج وطمم ننا عمبننل 

 . Dancyويم ل هذا المجموعة الصن  
 الهجن في الحمضيات:

 األننواع فنان مخزلكنة وفني ن اينات   بنرة أبناءنزيجنة الزلقنيح دنب   Forms أجنااليسزممل  لمة هجنب  للناللنة علنى 
species  ينزج  فإن ايلقيح بمض ا ال مض  أمان ا وإااانس وارن ما اليلقح بمض ا ال مض  إلىالمخزلكة الزابمة

عمزبر جيا عادعا  ما ان  يوان دااة عالية م  الخصوبة في  األنواعالحمضيات فان الزلقيح دب   أماهج  عقيمة 
عمانن  يلقيح ننا بسنن ولة مننع انننس الحمضننيات  Fortunellaو  Poncirusانسنني الننن  إن مننا  األولهجنن  الجبننل 

Citrus :وفيما  لي يقسيم ال ج  في الحمضيات 
ويشمل  Interspecific hybridsالجنس الوارن ويسمى دن  أنواعدب   واإلخصا اواًل: ال ج  النايجة م  الزلقيح 

 ما لي:
  (Tangorsالز جب  دب  البريقال والاللنكي ويطلق علي  يانجوا ) -1

Mandarin   ×Orange = Tangors: وم  هذه ال ج  الذي نشا بصواة طبيعية 
  Clementines Tangors –ا 
 - Temple Orange   
   Mandarin King -ل
( ومن  االم لنة  Tangelosال ج  النايجة م  يضريب دنب  الاللنكني والكرينب فنروت ويطلنق علب نا ينانجلو ) -2

 على هذا النوع م  ال ج :
  Sampson Tangelos –ا 
 - Tangelos Mineola  
  Tangelos Orlando -ل
  Lemonimesالنايجة م  يضريب دب  الليمون والالعم ويطلق علب ا ال ج   -3

Lemon + Lime = Lemonimes  

او قننن  Intergeneric hybridsدننب  انسنب  مخزلكننب  يسنمى دننن   واإلخصنا : ال جنن  النايجننة من  الزلقننيح ثانيواً 
 ويشمل ما لي:  hybrids Bigenericيسمى 

   ويضم ما لي:Poncirus والجنسCitrus ال ج  النايجة م  الزضريب دب  الجنس -1
   :       Citrangesويطلق علب ا والبريقال المادي  األوااقال ج  النايجة م  يضريب دب  البريقال ال الاي  –ا 

Poncirus trifoliate *Citrus sinensis = Citranges        
 هذا ال جب  ما لي: أصنافعلى  األم لةوم  
        Troyer Citrangeيروير سزرينج  األصل -أ

        Morton Citrange األصل  - 
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 : Citrumelosوالكريب فروت ويطلق علب ا  األوااقال ج  النايجة م  يضريب دب  البريقال ال الاي  - 

Poncirus trifoliate *Citrus paradisi = Citrumelos 
 : Citradiasويطلق علب ا  األوااقالنايجة م  الزضريب دب  الناانج والبريقال ال الاي  ال ج  -ل 

Poncirus trifoliate *Citrus aurantium = Citradias 
 

 ويشمل ال ج  النايجة:Fortunella الجنس× Citrus ال ج  النايجة م  الزضريب دب  الجنس-2
  Fortunella + Lime = Limequats -ا

 - Fortunella + Mandarin  = orangequats  وم  االم لة علب اKalamondin. 
  Citruuquatsيسمى Poncirus انس× Fortunella م  الزضريب دب  انس ةال ج  النايج -3
   Trigeneric hybridsال الاة  األنواعال ج  النايجة دب   -4

اال ان ا م  نوع  Berryمضيات ع ااة ع  عن ة : اماا الح Hesperidium Fruits اماا الحمضيات
 ويزكون ال مرة م  االاجاء الرئيسية الزالية: Hesperidiumخاص عطلق علب ا 

: ويسمى اعضا فالفبنو وهي ع ااة ع  ال شرة الملونة المحزوية على ال ند  Exocarpالط قة الخاااية  -1
 الجيزية والص  ات الملونة.

يسمى اعضا الببنو وهي ع ااة ع  نسيج اديض اللون اسكنجي القواز : و  Mesocarpالط قة الوسطى  -2
 عحزوي في ير ب ة على نس ة عالية م  ال ازب .

 : وهي ع ااة ع  ال شاء الرقبق المحيط بكصوص ال مرة. Endocarpالط قة الناخلية  -3
المصبر  : وينخل  م  ط قة الوسطى اريانًا والكصوص للمبيض مع محزوياي  وان اةيا  Pulpاللب  -4

 يكون ع ااة ع  جمبرات عن نة الخالعا نامية م  الط قة الناخلية والججء الذي  ؤ ل م  ال مرة هو اللب.
: وهو المحوا الوسطي لل مرة ويزكون م  نسيج اديض اسكنجي القواز عحزوي على  Coreمر ج ال مرة  -5

 ة بر م  الحجز الوعائية الم ذعة لل مرة.
 

على الحمضيات:العوامل الجوية وتاثيرها   
الحمضيات المجاوعة يجاايًا م  ن ايات المناطق يحو االسزوائية والزي  أصنافةل  درجة الحرار : -1

الموامل الزي يحند  أهمعما  زااعز ا في من  واسع م  الاروف الجوية ويمزبر دااات الحرااة م  
الحمضيات دنون  را  جااأجدااة الحرااة الص ر  الزي يزحمل ا   من  انزشاا زااعة الحمضيات:

       ةببر عمزمن على:

 إن إاالنامية  األججاا إنيحماًل النخكاض دااات الحرااة م   أة رالساةنة  األججاا: األججاارالة  -1
نمو اقل الضعيكة ال األججاا أوالزي رملو رماًل اجيرًا  األججاا إنالنموات ال ضة اقل يحماًل للبرد  ما  

القوية. ججاااأليحماًل للبرد م    
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الحمضيات للبرد. وأنواع أصنافالصن  والنوع: يوان اخزالفات واااية في يحمل  -2  

مننن   األجنننجااسنننرعة انخكننناض داانننات الحنننرااة: االنخكننناض الكجنننائي فننني داانننات الحنننرااة اقنننل  نننراًا علنننى  -3
 االنخكاض الزنايجي.

  ان الضرا اةبر. أطولالمنة  لنااات الحرااة المنخكضة فكلما  انو األججااطول منة يمرض  - 4
وبشال أي دااة رنرااة يزنراوو من  الصنكر المينوي فمنا دون يمزبنر داانة رنرااة خطنرة علنى الحمضنيات        

 أوز  2- إلنىانخكضو دااة الحرااة  إاال ا لكزرة طويلة واال ًا عحنث  راًا  ببرا  األججاااسزمر يمرض  إاا
النخكاض دااات الحنرااة  األججاابر طول المنة الزي يزمرض فب ا اقل واسزمرت على الك لمنة ساعات ويمز

داانة رنرااة منخكضنة   بنرًا  األجنجاايزحمنل  أنفنيما   لألجنجااالزني يحننث  اإل رااعاماًل م مًا في يحن ن 
 – 25عا ننر علب نا  نرا فني رننب  يمر ن ا لناانة رننرااة  أناقننل لمننة بسنيطة دون  أو 20م نل داانة رنرااة 

الحمضننيات المخزلكننة النخكنناض  أنننواع أجننجاات قننن عضننرها   بننرًا ويمانن  يريبننب دااننة ارزمننال لمنننة سنناعا 27
 : اآليييحماًل  األة ر إلىيحماًل  األقلدااات الحرااة م  

الكريب فروت والسنني    -4الليمون الحامض      -3الليمون )نومي بصرة(  -2الزرنج       -1
 األوااقالبريقال ال الاي  -9الكماوات  -8نكي   الالل -7الناانج      -6البريقال     -5

من  نارينة يحمنل  أعنالهوم  الم م ان نشبر هنا ان  ال وان فرق  ببر دب  أي نوع والنوع الذي  لي  فني الزريبنب 
يحمناًل النخكناض داانات الحنرااة  أة نرفانن   األوااقفني رالنة البريقنال ال الاني  إالاالنخكاض في دااات الحرااة 

الننوع  إظ ناادااة يحمل انخكاض دااات الحرااة ل  عالقة  ببنرة دناانة  إناوات وبنااة  ببرة. ويبنو م  الكم
يقري نننًا فننني  واألزهنننااالشنننزاء فنننالطرنج وننننومي بصنننرة والليمنننون الحنننامض مسنننزمرة فننني النمنننو  إانننناءلحالنننة السننناون 

ل والنناانج عمان  ان يننخل فني السناون المناطق النافية دنااة  افية لجااعز ا في رب  ان الكريب فروت والبريقنا
دااننات  إلننىبسنن ولة عنننن يمر نن ا لنننااات رننرااة منخكضننة  لب ننا الاللنكنني فنخولنن  فنني السنناون نزيجننة لزمر نن  

يننخل فني سناون  فإن نا األوااقالكماوات والبريقال ال الاني  أماال الاة السابقة . األنواعم   أس لررااة منخكضة 
 الشزاء نزيجة لحنوث دفء خالل الشزاء. أاناءماينفع على النمو  الشزاء ونادااً  أاناءعمبق 

وبشننال عنناز فننان انخكنناض دااننات الحننرااة فنني الشننزاء فنني المننناطق الوسننطى والجنوبيننة منن  المننراق ربننث يننجاع 
الحمضننيات قننن الينننخكض الننى النااننة الزنني يضننر الحمضننيات اال علننى فزننرة خمسننة سنننوات واة ننر. عمانن  رماعننة 

 اض دااات الحرااة بمنة طرق من ا:اججاا م  انخك
ينفية االججاا بمواقن خاصة م  خالل ررق الكاز والنكط ويز ع هذه الطريقنة فني امريانا وبمنض منناطق  -1

 . األججاا  لك ممام المحصول واريانًا  أنزااعة الحمضيات في أوابا ربث دنون ا عما  
هننذه  Wind machinesمنناعمرف  وأباسننزممال ماننائ  يقلبننب ال ننواء  األجننجاايقلبننب ال ننواء رننول  -2

 اقل فاعلية. إن ا إالاقل  لكة  إن االطريقة يقلل م   انخكاض دااات الحرااة واام 
 .األججاايقلبل مسافات الجااعة دب   -3
 الزسمبن المملية. إاجادات بتي اعوالك  األججااالمناعة دزسمبن  -4
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 ع مراعاة جرو  السالمة.قري ة م  بسايب  الحمضيات م أماة ررق المخلكات الجااعية في  -5
 االهزماز دجااعة مصنات الرياو. أوالنخبل  أججااالجااعة يحو  -6

الزي  زوقع رنوث انخكاض دااات الحرااة  األوقاتاسزممال الري بالرش في  أواية خفيكة للزربة  إعطاء -7
 خالل ا.

فنني اةزمننال يلننوي   منن  الصننكر الميننوي( فائنننة  ببننرة اقننلوالنخكنناض دااننات الحننرااة فنني الخرينن  والشننزاء )
يساعن في يحلل ص  ة الكلواوفبل واخزكائ نا فزا نر يحز نا الصن  ات الملوننة  إن اال ماا النا جة ربث 

اللننون البريقننالي الجننذا  فنني امنناا الحمضننيات و ننذلك  إلب ننام ننل الكااويبنننات والجان ننوفبالت والزنني  راننع 
المذابنة فني خالعنا القشنرة  Phlobatannin بسنبب وانود النن  األصكرباللون  األصكريزلون اماا الليمون 

.ةما عمود اللون البريقالي المحمر في امناا  دااات الحرااة ضبانخكابكمل يحلل الكلواوفبل والزي يا ر 
ظ نوا صن  ات  إلنى Fosterوالنن  Rubyالكرينب فنروت م نل  أصننافالبريقال النموي النا نجة وبمنض 

والزننني صنننبر الخالعنننا وفننني المنننناطق الحنننااة  السنننودان و وبنننا الببزنننا  نننااويب  والالعانننوبب  الموانننودة فننني ع
الينخكض فب ا دااات الحرااة خالل موعنن نضنج ال مناا ي قنى ال مناا خضنراء اانم اةزمنال نضنج ا لمننز  

ز 12الحمضننيات عنننن دااننة رننرااة  الجننذوا فنني ويمر نن ا للبننرودة الكافيننة لزحلننل الكلواوفبننل.  زوقنن  نمنن
  عنننن انخكنناض دااننات الحننرااة يقننل قادليننة الجننذوا علننى امزصنناص المنناء ز35ودااننة رننرااة عليننا قننناها 

المزملقة  األنجيماتينخكض فمالية بسبب قلة نكااعة الماء بسبب زيادة اللجواة عنن اايكاع دااات الحرااة 
بالزنكس .موت الجذوا جائع في المناطق الصحراوية والمنا  ق الزي يريكع فب ا داانة الحنرااة فني الزربنة 

الخلينة ويسنبب  األنجيمناتسم م  الزربنة .الحنرااة المالينة يزلن  30 إلنز صيكًا والك في  35م   أة ر لىإ
.دااة الحرااة في المناطق المميقنة من  الزربنة  RNAوالن  DNAبمض الز برات في الزر بب الناخلي للن 

راةم الكاابوهبننناات فنني و ننذلك فننان انخكنناض دااننات الحننرااة يننؤدي الننى يننننناداًا مننايز بر دااننات الحرااة.
االججاا واعضا وان يراةم للنشا ااناء الشزاء وقبل دنء النمو الربيمي في الليمون الحنامض  . دبنمنا وانن 
ان السنناريات فنني اوااق البريقننال صننن  فالنشننيا ولليمننون الحننامض صننن   واياننا عاننون اقننل منناعما  فنني 

 الصي  وان ا يجداد ااناء الشزاء .
 Vital عننننه الممليننات الحبويننة بالنشننا  وهنني يسننمى دااننة الصننكر لنمننو الحمضننيات يبنننأالنااننة الزنني 

temp.  اوZero temperature for growth  انن  العمان  ز منع مراعناة  15- 12هني داانة رنرااة
وهذه يخزل  فيما دبن ا اخزالفات بسيطة في دااة ررااة  واألصناف األنواعيحن ن دااة ررااة وارنة لكل 

عننن  أقصناه إلنىز ويصنل النمنو  30- 20الحمضنيات  أجنجااداانة الحنرااة الم لنى لنمنو  أما دنء النمو.
وعنن اايكاع دااة الحرااة ع  هنذا الممننل فنان النمنو عقنل يننايجيًا رزنى  زوقن  يمامنًا ز  35 -33دااة 

ذوا ز وقنل نمنو الجن 32داانة رنرااة للنمنو الطنولي للجنذوا هني  أرس  إنز  50عنن دااة ررااة روالي 
النايجة ع  اايكاع داانات الحنرااة ي منًا لنسن ة الرطوبنة  األ رااز .يخزل  37عننما دل و دااة الحرااة 

باايكننناع داانننات  الحمضنننيات ينننتارالجوينننة فكلمنننا قلنننو الرطوبنننة الجوينننة  لمنننا زاد الضنننرا ويخزلننن  داانننة 
 أووقن  زمناه الى ي بنر ص برة الممر  األججاافي  األوااقالحرااة فقن عاون الضرا مجرد ارزراق بمض 
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 Juneوال ماا الص برة ادزناء م  المقن رزى يسناقط رجينران  األزهاازيادة يساقط  أويشوي  جال ال ماا 

drop  لكحنة الشنمس قنن يسنبب يشنقق واكناف قلن  الجنذع  إنوبالزالي نقص المحصول دنااة  ببرة  ما
الحمضنيات فني داانة  أننواع.يخزلن   اااألجنجويما  يقلبنل هنذا الضنرا بطنالء انذوع  لألججااالرئيسي 

مقاومننة هننو الليمننون ال نننني )الكريننب فننروت( والليمننون نننومي  وأة رهنناارزمال ننا الايكنناع دااننات الحننرااة 
البريقنال م نل دريقنال ادنو سنرة يزمنرض ال مناا  أصننافبصرة والاللنكي ويمزبنر الليمنون الحنامض وبمنض 

ويسنقط  األوااقالحنرااة المالينة يقنل  إنلحنرااة بشننة  منا دلكحة الشنمس عننن اايكناع داانات ا اإلصابة إلى
 ة بر م  ال ماا ويقلل م  اودي ا .

 الحرار  ب ورات النمو: عالقة
وهننذه  النننواات  Growth cycle or Growth Flushesفنني الحمضننيات علننى دواات  األفننرعنمننو 

 أواخنربنالربيع فني  ويبننأ ألولنىاهني الننواة  وأةبرهنا أول نادواات  3دواات وعادة يكون  4- 2عندها م  
في  اليكوانينا وانن  أاريووال انية في رجيران وال ال ة في الخري . وم  الزجاا  الزي  آااا وأوائلج ا  

ولكن ننا مز ادلننة مم ننا وبننب  دواات النمننو  األفننرعم ننل دواات نمننو  اننذوا الحمضننيات ينمننو علننى دواات إن
 لألفنننرع األولنننىبمنننن انز ننناء دواة النمنننو  دننننأتو الجنننذوا دواة لنمننن أول إنهنننذه يوانننن فزنننرات سننناون .وانننن 

في دواة النمو ال انية  انو الجذوا دخلو الساون وهاذا بالنس ة للنواة ال ال ة  انو  األفرع دنأتوعننما 
داانة الحنرااة عامنل م نم فني رننوث  إندواة النمنو ال ال نة .عا نر  األفنرع دنأتالجذوا في ساون عننما 

 األولنىسنم 30االخزالف دب  ررااة اللبل والن ر في الن  إنقبل دنء نمو الجذوا فقن وان  األفرعالنمو في 
منن   األولعاننون قلبننل وان المزوسننط البننومي للحننرااة فنني هننذا الجننجء خننالل جنن ر جنن ا  والجننجء  منن  الزربننة

 لنىإالشجرة في هذا الوقو من  السننة يكنون ممر نة لمننة سناعات  أفرع إنز .في  12عاون روالي  آااا
قبنل  األفنرعنمنو   بنأقر  دااة الحرااة الم لى لذا  إلىالشمس الم اجرة مما  رفع م  دااة ررااي ا  أجمة

علنى ي نادل دواات  ينتابرعانون ل منا  أن.هنالنك عنامالن عحزمنل   األولنىدنء نمو الجنذوا فني دواة النمنو 
 النمو دب  الجذوا والججء الخضري للشجرة في الحمضيات وهما:

 الرطوبة الجوية. -2الحرااة        دااة  -1
الن نات بالمناء فقنن يكنون الرطوبنة  إمننادوينخل يحو هذا المامل  كاءة الجذوا في امزصناص المناء وفني 

الن ننات ربننث عحنننث النمننو يكننون فنني رااننة جننن نة للمنناء وهننو ماعسننمى بننالمط   أنسننجةولكنن   األا ننية
  ببرا في ظ وا دواات النمو. يتابرال ا  إن ر وهذه الحالة عا Physiological droughtالكسبولواي 

 ارتفاع درجات الحرار  على الحمضيات: أضرارتقليل 
 زااعة مصنات الرياو خاصة في الج ات الزي ي ب من ا الرياو الساخنة. -1
الصنن برة السنن  لجيننادة نسنن ة  األجننجاازااعننة بمننض المحاصننبل المؤقزننة  الحوليننات ال قوليننة دننب   -2

 الرطوبة الجوية.
 اسزممال نااز الري بالرش. أوري على فزرات مزقاابة ال -3
 والمناعة بالزسمبن. األججاايقلبل مسافات الجااعة دب   -4
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النخبننل خاصننة فنني المننناطق الزنني يريكننع فب ننا دااننات الحننرااة   بننرًا خننالل  أجننجااالجااعننة يحننو  -5
 فصل الصي .

 الذي عحنث بسبب اايكاع دااات الحرااة على ما لي: زوق  الضرا 
الحمضنيات يحمناًل لننااات الحنرااة المالينة  أننواع أة رزر بب الواااي )النوع او الصن ( الكريب فروت ال -1

الليمون الحامض )نومي بصرة( انم الاللنكني انم الزنرنج والليمنون الحنامض ويمنن  لي  البريقال والناانج ام 
 م  البذوا.يحماًل الايكاع دااات الحرااة بسبب خلو امااه  األقلسرة  أدوالبريقال 

 .المكاائدااات الحرااة فاالايكاع الزنايجي اقل  راًا م  االايكاع  عاايكاسرعة   -2

اايكمننو دااننة الحننرااة  إاااايكنناع دااننات الحننرااة وياننون الضننرا جننن نًا  إاننناءالممننر الننذي وصننلز  ال منناا  -3
 فزرة المقن. إاناء

 ضمننة الزمنر اانات الحنرااة  لمنا زادت د إلين دااات الحرااة والمنن  النذي النذي يصنل  إلىمنة الزمرض  -4
 واايكمو دااات الحرااة زاد الضرا .

الايكنناع دااننات الحننرااة بمننض المحاسنن  ف نني يسننرع فنني يكننوي  ال منناا ونضننج ا وبننذلك عمانن  يسننويق ا م اننرًا 
 دااات الحرااة المريكمة نسبيًا يسبب اايكاع نس ة الساريات في ال ماا  ما يسبب  بر رجم ا. إنةما 

 
: عقصن بالرطوبة الجوية  مية بخاا الماء المواودة في ال واء ويمبر عن نا عنادة بطريقنة الرطوبة الجوية -2

ال ننواء فنني نكننس دااننة الحننرااة. ومنن  المالراننات  إلجنن اع ميننة الرطوبننة الالزمننة  إلننىنسننبية والننك دنسننبز ا 
الحمضنيات  أجنجااجناو زااعنة الرطوبة الجوية  مامل منؤار علنى ن إنعقال  أنعما   أاريوالزي  واألبحاث
عسنن ل يحننوير ومقاومننة رالننة انخكنناض الرطوبننة الجويننة عننن  فنني رالننة  إاعنن  عامننل الحننرااة  يننتابرهعقننل فنني 

انخكنناض واايكنناع دااننات الحننرااة  أ ننراابا بننر منن  مقاومننة  أسنن لالرطوبننة  أ ننراامقاومننة  إناايكاع ننا  مننا 
 ينتابريقلبنل اايكناع  أوعلنى زينادة  يتابرهنامن  خنالل الحمضنيات  أججااالرطوبة الجوية على  يتابر نحصر .

قلة الرطوبة الجوية مع اايكاع دااات الحرااة وواود الرياو الجافة  ؤدي  إن إا األججاادااات الحرااة على 
انخكناض مسننزو  الرطوبنة فنني الزربننة والجنو فننان المناء  نزقننل منن  . وفنني رالننة األفنرعو يوقنن  نمنو  ال منناا  إلنى

الزجهبننر وعقننن ال منناا  إاننناءاايكنناع الرطوبننة  إنلزمننويض المنناء المكقننود عنن  طريننق النننزح . وااقاأل إلننىال منناا 
 الكطرية . األمراضانزشاا  إلى ؤدي 

 انننو  اإااننن   ننؤار علننى عمليننة الزر بننب الضننوئي  إالالحمضننيات  أجننجااعلننى يجهبننر  ال ننؤار الضووو : -3    
المزجارمنة والجافنة لجينادة  األاصنان إزالةلة عاون قلبل لذلك عجب المال األاصان إامااجني  قلبلة .لقن وان بتن 

يقلبنل جننة الضنوء وبالزنالي  إلنىالنخبنل ينؤدي  أجنجااالجااعنة يحنو  إن.أجنجاا أوااقةمية الضوء السناقطة علنى 
 .األوااقيقلبل دناء الكاابوهبناات في 

المياانياينة الزني يننزج عن   األ نرااالحمضنيات همنا  أجنجااعلنى  األ نراايسنبب ننوعب  من    الرياح: -5
عجنب االهزمناز  األ نراايكسر الكنروع وسنقو  ال مناا نزيجنة الريناو الشنن نة ولزقلبنل ينتابر هنذا الننوع من  

الضنننرا ال ننناني ف نننو  نننرا فسنننبولواي  ننننزج عننن   أمنننادجااعنننة مصننننات الريننناو وعلنننى مسنننافات مناسننن ة .
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النزح بسبب الرياو الشنن نة واايكناع داانات زيادة سرعة  إن ربث  األججاااخزالل الزوازن المائي داخل 
فقنان  مية  ببرة م  الماء العسزطيع المجموع الجذاي يمويض ا بسرعة مما  نزج عن   إلى ؤدي  الحرااة

 .األججااهال  قسم  ببر م   إلىاسزمراا هذه الحالة لكزرة طويلة  ؤدي  إنسقو  الك بر م  ال ماا .
 الماء االا ي: -6

ا ني لمننة طويلنة نسنبيا  نؤدي الننى يوقن  النمنو ويسناعن علنى يكنوي  البنراعم الجهريننة ان نقنص المناء اال
وعنننننما ينننرو  الاض بمنننن االنقطننناع النسنننبي للنننري يبننننا االجنننجاا فننني النمنننو واالزهننناا وان هنننذه الاننناهرة 
مسننزخنمة فنني الحمضننيات وخاصننة فنني الليمننون الحننامض وليمننون ال صننرة والزنني يسننمى بممليننة الزصننويم 

. و ننذلك يسننزخنز فنني اعطاليننا والزنني يسننمى بمماملننة فرد لنني اا عحكننر رننول ة مصننر المربيننةفنني ام واينن
الجذوا لزجفي  االاض م  الرطوبة االا ية فني بمنض منناطق الجنذوا وي قنى االاض  نذلك النى قبنل 
الرف ة في الحصول على الزهاا فمننه يردز الزربة رول االججاا ويرو  وبنذلك يبننا االجنجاا فني النمنو 

 زهاا واال
محصننول  إن الطبنيننة  إال إلننىالزننر  منن  الرمليننة  أنننواعالحمضننيات فنني مخزلنن   أنننواعينمننو    التربووة المناسووبة:

يكننون الزربننة اات قننواز  أنزاعننو فنني الزننر  المميقننة اات الخصننوبة الجبنننة.  مننا عجننب  إااعاننون عاليننًا  األجننجاا
امينع هنذه الانروف  نؤدي  أواالدزمناد عن  ارنن  إنئننة.مزوسط وي وية ابنة وخالينة من  المناء الجائنن والملورنة الجا

الحمضننيات رساسنننة الايكننناع المننناء  أجنننجااخصوصننًا وان انننذوا  وإنزاابز نننا األجنننجااانخكننناض ممننننل نمننو  إلننى
والنك الن انخكناض  6 – 5الحمضنيات هني  أجنجاالنمنو  دااة رمو ة أفضل إنوالملورة في الزربة. األا ي

فني الزنر   أمنابطنت نمنو الجنذوا ويمنرض بمنض المناصنر لل سنل من  الزربنة . إلنىالحمو ة ع  هذا الحنن  نؤدي 
فتن الم ذعات الزي عحزاا ا الن ات بصواة قلبلة م ل الجنك والنحا  والحن ن يص ح  6ع   PHالزي  جين فب ا الن 

 ابر ااهجة للن ات .
المناء  إلنىز خنر و نذلك يحزنال الحمضيات الري لزمويض الماء المكقود ع  طرينق الننزح وال أججاايحزال   الري:

لزقلبننل ااننر البننرودة  األجننجاايننرو   األريننانوال منناا.وفي بمننض  األجننجااالضننرواي النزكنناخ الخالعننا وزيننادة رجننم 
 أة نرجنجرة الحمضنيات يمزبنر  إنالجائننة من  الزربنة . األمنالواسنل  إلنى باإل نافة األججااوزيادة الرطوبة رول 

مناء الزربنة من  مسناوي  نذلك فنتن   نرة المناء  لقلنةو منا  األخنر  منض الن اينات ةكاءة في اسزخناز مياه الري م  ب
 باإل نافة اإلمنراضمما عسبب يمكن  الجنذوا وانزشناا  طرد ال واء من ا وبذلك عجمل الز وية اد ية إلىفب ا  ؤدي 

 ا إلنزنالفب ن الحمضنيات هنو النذي عضناف المناء أجنجاانااز لنري  أرس  إنالخسااة االقزصادعة للماء الجائن. إلى
وفزنرة النمنو  األجنجااعمنر  بناخزالفنوعية بتقل  مية م  الماء.ربث يخزل  الحااة للماء  وأرس راصل  أعلى

الحمضننيات هننني الطريقننة الزننني عمانن  د ننا النننزحام باميننة المننناء  أجننجااالم لننى لنننري الطريقنننة  إنوعوامننل الطقننس.
 ز ع عنة طرق من ا:الحمضيات ي أججاالل سزان ولممرفة موعن اي  إ افز وسرعة 

الساقطة  األمطااو ع انول زمني للري اعزمادًا على يجاا  سابقة في المنطقة وهذا عمزمن على  مية  -1
ايننات خننالل  7 -6عشننمل علننى  إنانننول زمننني عجننب  أرسنن  إنفنني يلننك المنطقننة و ننذلك نننوع الزربننة.
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عميقننة فنني  اينن يننرو   إن ننا إالخننالل فصننل الشننزاء  األجننجاا أليننرو  الموسننم فنني ال سننايب  القنعمننة ربننث 
 على النمو . األججااويحكبج  األمالوج ر ج ا  ل سل 

.وهنالنك عننة طنرق  األجنجاااخز اا نماال الزربة لزقن ر مسنزو  الرطوبنة فب نا لو نع اننول زمنني لنري  -2
 قبل وبمن فزرة يجفي  مناس ة . لالنموامن ا اللمس بالبن ووزن  األا ية زم فب ا يقن ر الرطوبة 

قطر ال ماا: ربنث  نزم قينا  قطنر عنند ممنب  من  ال مناا بمنن و نع عالمنات علب نا فني الصن او قيا   -3
 ال اةر لممرفة سرعة نموها وبذلك عما  و ع انول زمني لري ال سزان.

 التسمي :
ينننوفر المناصنننر ال ذائينننة بصنننواة اننناهجة للن نننات وباسنننزمراا عمزبنننر عامنننل م نننم لضنننمان الحصنننول علنننى  إن      

 لننألوااق ي الزحلبننل النننوا  وإاننراء األجننجاانقننص المناصننر المخزلكننة علننى  أعننراضمراق ننة ظ ننوا  إن راصننل ابننن.
يمزمننن اعزمنناد  ببننر علننى نننوع الزربننة  لألسننمنةالحااننة  إنفنني ال سننزان . أهميننة األة ننر األمننواوالزربننة عمزبننر منن  

 واألرينناءرطوبننة المزننوفرة المسننزخنمة ودااننة رننرااة الزربننة وال األصننول وبنااة اقننل علننى األجننجااوالسننماد وعمننر 
 األسنننمنة إنمن نننا للزنننر  الطبنينننة.ةما  أة نننرالزنننر  الرملينننة  إلنننىالمضنننافة  األسنننمنةالمج رينننة .ربنننث يكنننون  مينننة 

الزربننة علننى دفمننات دنننل منن  دفمننة وارنننة والننك لزقلبننل الكقننن فنني الحاصننل عنن  طريننق  إلننىالنا زروابنيننة يضنناف 
.وقننننن عاننننون منننن  الضننننرواي اقزننننراو درنننننامج مناسننننب لزسننننمبن  بمبنننننة مننننع منننناء الننننري  أعمنننناق إلننننىال سننننل ويممق ننننا 

 :األججااالحمضيات وهذا  زم ل بالنقا  الزالية ورسب عمر 
رساسنننة للزسنننمبن وقنننن عسنننبب  ألن ننناللشنننزالت  الكيماوينننة أوالحبوانينننة  األسنننمنة: اليضننناف األولنننىالسننننة  -1

 .األاصانوظ وا بمض الحروق على  األوااقالزسمبن سقو  
لكل ججرة خالل السنة ربث يضاف هذه الكمية  النبزرواب ام م  عنصر  200: عضاف السنة ال انية -2

ويجنب اي ال سنزان م اجنرة بمنن  أسناديع 6 – 4 وأخنر  دفمنات خنالل الموسنم دنب   نل دفمنة  5- 3على 
 السماد الن بقاءه على سطح الزربة  ؤدي الى ي خر ممام . إ افة

 إ ننافة إن ويجننب مالراننةدفمننات  6- 4علننى  رواب النزنناننم منن   400- 300السنننة ال ال ننة: عضنناف  -3
( يكننون ابننر ابنننة الن النمننوات الحن  ننة الزنني سننوف ينمننو األولوقننو الخرينن  )ا لننول ويشننري   األسننمنة

فنني الخرينن  سننوف  ننؤار علننى  األسننمنة إ ننافةيكننون ممر ننة للبننرد فنني الشننزاء.ةما ان  األجننجااعلننى 
 ء .نوعية ال ماا.ويضاف السماد الحبواني في الشزا

عضنناف نصنن   بلننواراز منن  عنصننر النننا زرواب  خننالل الكزننرة منن  جنن ا  ورزننى يمننوز  5- 4السنننوات  -4
 لمننا دعننو  األجننجااعلننى  والحن ننن اجنناوالجنننك والمن نبننج   عناصننر النحنناوعلننى دفمات.ةمننا يضنناف 

 الحااة لذلك.

فم اًل  إ افةام م  عنصر النا زرواب  لكل ججرة ع   ل سنة  100 إ افةعما  بمن السنة الخامسة  -5
  نم من  عنصنر  1.5رنن  إلنىام وهانذا  800سنوات  8يكون  مية عنصر النا زرواب  لشجرة عمرها 

  ة م في الزر  الرملية الخفيكة.2النا زرواب  في الزر  الطبنية و

 الحمضيات: إة ااطرق 
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 الحمضيات تجاريًا ةع   طرق وهي: إكثاريمكن 
 الجااعة النسيجية. -4الزطعيم         -3المقلة       -2البذاة           -1

وانننب   Polymbryonicخضننرية مزمننندة  أانننةالحمضننيات يحزننوي علننى  أنننواع: االننب التكوواثر ةالبوو ور -1
الخضننرية يكننون  األانننة دبنمننا  األزوقننن يخزلنن  صننكاي  عنن   واإلخصننا انسنني وارننن نايجننًا منن  الزلقننيح 

 ان نايجنًا  إااالجنسية وخضريًا  األانةسيًا نايجًا م  مشاد ة لالز في صكاي ا ويمزبر الزكاار بالبذوا ان
دذاينة أججاا  إلنزال أوللزطعيم علب ا  أصول إلنزالبالبذوا عادة  اإلة ااالخضرية. ويجر   األانةم  

موعنن  أفضنلالكا روسنية.  األمنراضمن نا خالينة من   أصنولةما في رالة البريقنال والاللنكني ل نرض اخنذ 
 إا ألنواوويكضنل اسنزخرال البنذوا وزااعز نا م اجنرة فني  آاااجن ر  وأوائنلجن ا   خرأوالجااعة البذوا هو 

 أوبكضل زااعة البذوا فني داعنة  انو  مياي ا قلبلة. و  إاصناد ق  أوفي سناد    أوةانو  مياي ا  ببرة 
-2سنز رق )البنذوا قنن ع إن اتام يكرينها بمن بقائ ا في م ادها لمنة سنة علمًا بان  أوالماعسمى بالم اد 

 (ز.35-27وارن في الببوت الجاااية على دااة ) أسبوع أورسب الاروف الجوية  أساديع( 3
 :واعتمادا على ع د الب ور في الحمضيات يمكن تقسمها الى

 اصناف دذاية يحزوي على عند  ببر م  البذوا: -1

ي البريقنننال وهنننذه االصنننناف يمطننني اعنننناد  ببنننرة مننن  البويضنننات الحينننة وربنننو  اللقننناو الحينننة  منننا فننن
 نج والبوسكي المحلي والكريب فروت وليمون الحامض الخ.ا المحلي والنا

 ذوا يجاايااصناف عنعمة الب -2

وهننذه يمطنني عننندا محننندا منن  البويضننات وعننندا  ببننرا منن  ربننو  اللقنناو الحيننة وبننذلك يحزننوي امااهننا علننى عننند 
 ب فروت صن  مااش سبنلس الخ.امويي وفالنشيا والكريشذوا م ل البريقال اليافوي والبمحنود م  ال

 اصناف عنعمة البذوا: -3

وهي االصناف الزني نناداا منايحزوي علنى دنذوا فني رالنة زااعز نا بصنواة منكنردة والنذي سنب   قلن  او 
عنز يكوي  دويضات رية وان ربو  لقار نا ابنر رينة وم نال علنى النك البريقنال ادوالسنرة والبوسنكي 

اللبوسننكي سننايجوما قننن امانن  اسننزخنام  فنني الز جننب  يحننو  صننن  سننايجوما والليمننون الزنناهبزي اال ان
 ظروف ممبنة .

 اهمية تع د االجنة في الحمضيات:
م  فوائن يمند االاننة الخضنراء هنو الحصنول علنى جنزالت يشناب  الن نات االز فني صنكاي  الواااينة . 

 اما الشزالت البذاية فان ا يزص  بالمبو  الزالية :
العمانننن  اسنننزخناز هننننذه  -عننننز يجننننانس النمنننو    د -المزنننناخر   ل الحمنننل -  نننرة االجننننوا      -ا

 الطريقة في االصناف عنعمة البذوا.
للزطعننيم  مننا فنني   تصننول أوقائمننة دننذاي ا   تجننجااالحمضننيات بالمقننل  أنننواع: يزكنناار بمننض التكوواثر ةالعقلووة -2

سنم وينجال 20( سنم وبطنول 1.5) أقطااهنا أاصنانالمقلنة من   الطنرنج .يؤخنذ أوالليمون الحلو  الليمنون الحنامض 
سنم .وينجاع المقنل بمنن 3قطمنًا منائاًل وي منن عن  البنرعم الملنوي  األعلنىقطمًا افقيًا وم   األسكلويقطع م   أوااق ا
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سنم فني وانود 60بمن منة وابجة فني منزصن  جن ر جن ا  وينجاع علنى منروز ي منن عن  بمضن ا أو م اجرة  أخذها
دنرعمب  أو من نا سنو  دنرعم وارنن فقنط  روال عا نوي نر  فني الزربنة  وأخنر  سنم دنب  عقلنة 40الماء وعلنى مسنافة 

اخننذ الشننزالت دنننون  أايننن وإااسنننة منن  زااعز ننا .أو  أجنن رويمانن  يطعننيم الن ايننات النايجننة بمننن سننزة  األاضفننوق 
 ال سزان. إلىفي ماان ا بالمشزل رزى عحب  موعن نقل ا  أخر  يطعيم فزربى سنة 

انزشننننااًا والشننننائع فنننني الحمضننننيات هننننو الزطعننننيم الننننناعي  وأة رهنننناالطننننرق  أسنننن لالزكنننناار بننننالزطعيم: هننننو منننن   -3
والطمننم فنني فصننل  األصننلوالرقمننة.ويجري خننالل موسننم سننريان المصننااة وعنننن سنن ولة فصننل القلنن  فنني  ننل منن  

الربيع والخري  والزطعيم الربيمي هو المكضل عنن يوفر دراعم الزطعيم ربث  نمنو الزطعنيم فني نكنس الكصنل من  
الكاجننل مننن  فنني الزطعننيم الخريكنني الننذي قننن  نمننو فنني نكننس الكصننل او عاننل سنناةنًا فنني فصننل  إعننادةة ويمانن  السننن

 فوق . األصلالربيع الزالي.ربث  نمو بمن قطع 
 انتخاب خشب التطعيم:

 تتوفر في براعم التطعيم: أنالشروط التي يجب 
 األجنننجااويمنننرف هنننذه  اضاألمنننر للصنننن  المطلنننو  وخالينننة مننن   قوينننة ومطابقنننة أجنننجاايؤخنننذ مننن   أن -1

 (.األم ات بتججاا)
 األجنوا نااحة ومزوسطة السمك جن   مسنزن رة اات دنراعم مازملنة وخالينة من   المتخواة األفرعيكون  أن -2

 ويس من الججء القاعني والججء الطرفي للكرع.

فني مع ير  اجء م  عنق الواقة ام يحنجز ويلن   األوااق( سم ويقص 25عقل بطول ) إلى األفرعيقطع  -3
ويو ع مم ا دزمو  مبلل ويل  دنواق ابنر  إطراف اماان بمبن فزشمع  إلى إاسال ا أاين وإاقماش مبلل 
 نكاا للماء .

 العناية ةالطعم:
منن  يطعيم ننا فننتاا وانننت خضننراء فزمزبننر الممليننة نااحننة  أسنناديعاالاننة  أو أسننبوعب كحننص المبننون بمننن ي -1

( سنننم وفننني الزطعنننيم الخريكننني عازكننني بكنننك 10) فنننوق منطقنننة الزطعنننيم دنننن األصنننلويقطنننع الربنننا  ويقطنننع 
 فوق منطقة الزطعيم في الربيع الزالي. األصلالربا .ويقطع 

 الزطعيم. أسكلالسرطانات والنموات  بإزالةعجب االسزمراا  -2

 سنادة. إلى ربى الطمم على ساق وارنة قائمة ع  طريق ابط   -4المناعة بالري والزسمبن والزمشبب .  -3

 والطعم: األصلجية بين العالقة الفسيولو 
المنشننط ينننماس قوينن  علننى المجمننوع الخضننري ربننث عج ننج المجمنننوع  فاألصننلع ننااة عنن  عالقننة منكمننة مز ننادة 

 وهي: الزتابرويجداد النمو واالنزشاا وهنا  دااات ل ذا  ءبال ذاالجذاي 
 أوبريقنال علنى النناانج  منا فني يطعنيم ال األخنر وإنزنال الهمنا  جينن من  نمنو  أوارننهما  إن إيتابر منشنط :ي-1

 يطعيم البريقال على الليمون المخرف  ربث  نشط البريقال  طمم.
البريقنال علنى  أو ما في يطعنيم السنايجوما علنى النناانج  األخرعممل الوارن على اخزالف  إي: يتابر مقصر -2

 الطرنج.
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لناانج ربث  زوازن الزتابر المنشط رالة وسط دب  السابقزب   ما في يطعيم البريقال على ا إييتابر مزوسط:  -3
 دنااة ممقولة. األججااوالمضم  فزنمو 

 والطعم: األصلالموافقة وع م الموافقة بين 
ابننر المطممنننة  لألجننجااوالنمننو طبيعينننًا عمننادل النمننو  األجننجااوالطمننم منن   األصنننل ننزما   ننل منن   أنالموافقننة 
 ر عالمنات فني منطقنة الزطعنيم يننل علنى وانود داانة ال مري ابن وعاس ا عنز الموافقة ف ي يا اإلنزالوياون 

 م  عنز الزوافق:
واننود يننواز فنني منطقننة الزطعننيم  مننا فنني يطعننيم الكماننوات علننى الكريننب فننروت او الننناانج علننى الليمننون  -1

 المخرف .
 عيكة وقصبرة الممنر  منا فني يطعنيم  األججااويكون  األصلواود يضخم في الطمم وياون اةبر م   -2

 الطرنج.البنجهبر على 

الك قن عمزبر يوافق مؤقو  ما  إن ودبن ما ولوالطمم دلبل على واود الموافقة  األصليماال في  ل م   -3
 الكماوات على الليمون المخرف . أوفي البريقال اليافاوي على الناانج 

 والطعم: األصلالمتبادل بين  التأثير
من  الحمضنيات علنى البريقنال ال الاني ممبننة  أصنناف: يتابر مقصر  ما في يطعنيم من جهة قو  النمو -1

 وأة رهنايقصنبرًا هنو الطنرنج  األصنول وأة نرمنشط مع الاللنكي سنايجوما  األصلوقن عاون نكس  األوااق
 جهبر والمخرف .نينشيطًا هو الب

 أوعمننرًا من ننا علننى الطننرنج  أطننولجهبننر والمخننرف  ن: الطمننم مننع الننناانج والليمننون البموون جهووة العموور -2
 والليمون الحلو. األوااقاي البريقال ال ال

يكرعننًا مننن   أة ننرالمخننرف  عاننون أو هبننر ج البن أو: يطعننيم البريقننال علننى الليمننون الحلننو موون ثيووش الشووكل -3
 على الناانج.

الانني االوااق والطننرنج  : االصننول المقصنرة م ننل البريقنال المون ثيووش التبكيوور والتووأخير فووي بوو   االثموار -4
 ينفع الى االاماا الم ار .

: البريقنال اليافنناوي علنى الليمننون الحلنو عمطنني فني السنننوات االولنى محصننواًل كميووة المح(ووولمون ثيووش  -5
 اةبر م  الناانج وقن  راع الى عنز الزوافق مع االخبر.

البنجهبنر اقنل  أوالليمنون المخنرف   أصنولال ماا النايجة علنى : من ثيش م   ثفظ الثمار عن  التخزين -6
 المطممة على الناانج. األصناف( ز م  نكس 8-4 ة )قادلية للزخجي  على النااة المناس

:  الرننا اةبننر رجننم ال منناا للبريقننال والاللنكنني والكريننب والكيماويووةموون ثيووش صووفات الثمووار الطبيعيووة  -7
البنجهبننر عنن  م بالي ننا المطممننة علننى الننناانج او  أوالمخننرف   أوعلننى الليمننون الحلننو فننروت المطممننة 

ى الطنرنج اسنمك و مينة المصنبر اقنل من  المطمنم علنى النناانج.  جينن الطرنج .وقشرة الريقنال المطمنم علن
منن  نسنن ة رننامض السننزريك والمننواد الصننل ة الذائ ننة الكليننة .ويقلننل الليمننون  األوااقاصننل البريقننال ال الانني 

 المخرف   تصل م  نس ة فبزامب  )ل( في عصبر ال ماا.
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 تنازليًا: األصول أفضلية:ترتب واآلفات ةاألمراضوعالقة ذلك  األصولاختيار 
 (:المقاومة لمرض الت هور السريع )التريستيزا -1

 ناانج. –يروير سزرنج  –دريقال االاي االوااق  – ريب فروت  –ليمون مخرف   –دريقال  –اللنكي  لبوبايرا 
 الفطرية )الت(مغ(  لألمراضالمقاومة  -2
 طرنج والليمون الحامض. –والبريقال  ليمون رلو – ريب فروت  –ليمون مخرف  والبنجهبر  –اللنكي  –ناانج 
 درجة التوافق: -3

 دريقال االاي االوااق. –طرنج  –ناانج وليمون رلو  –ليمون دنجهبر ومخرف   – ريب فروت  –دريقال عادي 
 قو  النمو: -4

 .األوااقدريقال االاي  –طرنج  –ناانج  –ليمون رلو  –دريقال و ريب فروت  –ليمون مخرف  والبنجهبر 
 على تنشيط الطعم: المق ر  -5

 دريقال االاي االوااق –ناانج  – ريب فروت  –دريقال  –ليمون دنجهبر  –ليمون مخرف  والحلو 
 :جود  ثمار الطعم -6
 ليمون دنجهبر. -ليمون مخرف  –ليمون رلو  – ريب فروت  –دريقال  –ناانج 
 :درجة التجانس للشتالت وقوتها في المشتل -7

 .األوااقدريقال االاي –ليمون دنجهبر  –ناانج  –وت ليمون مخرف  وبريقال و ريب فر 
 الحمضيات أصول

 البذاية والمطمومة: األججااصكات  أهمالجنول الزالي  و ح 
 الصكات                             الشزالت البذاية                   الشزالت المطمومة

 ياز                      وسط                               األزمع  الزشاب  -1
   برة و ببرة                      قلبلة وص برة الحجم                    األجوا واود  -2
 سنوات 3 -1سنوات                           7فزرة الحنااة                       -3
 منزشر           قائم                          طبيمة النمو                  -4
 عالي                               واطي      يكالي  الحصاد             -5
ممام االصناف         مقاومة عنن الزطعيم على االصول المناسن ة يصا  مقاومة الزمك                   -6

 يصا  وبخطواة
 يصا  وبخطواة            اليوان                    الكا روسية        األمراض -7

 صفات االصول أهممن 
 الخضرية عالية. األانةان يكون نس ة  -1
 .األخر   األصنافوممام  األصليوافق ياز دب   -2

 لنوع الزربة. األصلمالئمة  -3

 لنااات الحرااة السائنة في المنطقة. األصلمالئمة  -4
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                              Olea europeae الزيتون:
فقنن  مسزنعمة الخضنرة والمممنرة لمينات السننب   Sub –tropicalعمن الجيزون م  فواة  المناطق يحو االسزوائية 

اميننع الكزننب   مننا يننم ا رهننا فننيخصنن ا ج اننل وعننال بكضننل عاننيم ربننث ا ننرت سنن ع مننرات فنني القننران الكننريم 
. ز ننننع الجيزننننون المائلننننة الجيزونيننننة   ننننذاء ودواء  لإلنسننننان أهميننننةالسننننماوية ناننننرًا لمننننا ل ننننذه الشننننجرة الم اا ننننة منننن  

Oleaceae :وفيما  لي الزقسيم الن ايي 
Kingdom :Plantae 

Class : Angiospermae    

Sub- class: Dicotyledonae 

Order: Ligustrales             

Family : Oleaceae             

Genus : Olea                    

Species  : europaea 
الجيزنون عضنم هنذا  إلنى إ نافةالنذي عضنم الجيزنون  Olea( انسنًا من   نمن ا الجننس 29يضم المائلة الجيزونينة )

النك فنتن  إلنى إ نافةيسنزممل السنزخرال الجينو  أو( نوع عمنن الجيزنون الننوع الوربنن النذي يؤ نل امنااه 35الجنس )
 . Lilacsامالية م ل الياسمب  والبال   أهميةهذه المائلة يحزوي على ن ايات اات 

ويمنن الجيزنون  Olea chrysophllaيطوا م  الجيزنون البنري   Olea europeaeالجيزون المجاوع  إن عمزقن   
 .الجيزون الحالي أصل المزوسط هو األديضالمنزشر جرق ال حر  Olea europeae var. oleasterالبري 

 الموطن االصلي:
المزوسننط وفنني منطقننة  األدننيضفنني منطقننة جننرق ال حننر  نشننتتجننجرة الجيزننون  أنال ننار ب  علننى  أااءيزكننق مماننم 

ال الل الخصبب م  الوط  المربي وعلى وا  الزحن ن الخط الوهمي الماا م  جمال ار  المراق واننو  ير ينا 
درية نامية طبيعيًا فني المنطقنة الجبلينة الواقمنة جنمال انر   أججااواود  وسوايا ولبنان وفلسطب  ومما  ؤين الك

. يشنننبر ( جنننمال خنننط االسنننزواء45 – 30وهنننو  نمنننو دعمينننًا فننني المنننناطق المحصنننواة دنننب  خطننني عنننرض ) المنننراق
ملبننون جننجرة زيزننون ينمننو فنني المننالم  800منن   أة ننرالننك نه إن إلننىمنامننة ال ننذاء والجااعننة النوليننة  إرصننائيات

هني منطقنة  Mediterraneanالمزوسنط  األديضملبون هازاا.  يمزبر منطقة ال حر  100مسارة قناها ي طي 
 زااعة الجيزون في المالم بسبب مالئمة الاروف المناخية.

ملبون ججرة.  منا ينزشنر زااعنة  400يزر ج زااعة الجيزون في اس انيا واعطاليا والبونان والزي  جاع فب ا روالي   
  الم نننر   الججائنننر  األادنفننني قبنننرص  فرنسنننا  ير ينننا  فلسنننطب  المحزلنننة  لبننننان  سنننوايا  لببينننا   الجيزنننون اعضننناً 

 واسزراليا. أفريقيا)والعة  اليكوانيا(  انو   أمرياافي  أعضاالبري ال  ما يجاع 
رياننًا جنجرة وا 300 ربث 17في ال ازاا الوارن  األججاايخزل    افة الجااعة  بشال وا ح وعادة  زراوو عند 

 ببننرة فنني  أهميننةوللجيزون جننجرة فنني ال ازنناا. 100 – 85جننجرة رسننب البلننن والمنطقننة والممنننل  زننراوو دننب   400
رياة الشمو  المنطقة ف منااه اات قيمنة اذائينة عالينة ويجنود زااعنة الجيزنون فني المنناطق الوسنطى والشنمالية من  

المراقيننة هنني )بمشننيقة ود ننل  األصنننافه هننذ أهننم( صننن  منن  الجيزننون ومنن  40منن  ) أة ننرالمننراق ربننث سننجل 
طننن   15113السننننوي  واإلنزنننالجنننجرة  662.652ويقننننا اعنننناد الجيزنننون فننني المنننراق دنننن واجرسننني وخسنننزاوي النننخ( 
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)الج ناز  %25الكاة نة هني  ألجنجاا  نم ونسن ة اجنجاا الجيزنون  22-8وممنل إنزال الشجرة الوارنة في المراق 
 (2010المر جي لإلرصاء  

 كبير  في اقت(اد ال ول التي يزرع فيها ةسبب : أهميةتون لزراعة الزي
 .األخر  والمحاصبل األججاا الزي  جاع فب ا والزي قن اليالئم زااعة الك بر م   األاض رفع م  قيمة  -1
 عساعن الزربة في الحكا م  الزمرية واالنجراف والزي يمن م  المشاةل الم مة في بمض المناطق. -2

مننض المشنناةل الببييننة خاصننة الزلننوث والزنني يمننن منن  المشنناةل الم مننة الزنني عسنناعن علننى الز لننب علننى ب -3
 يش ل المالم راليًا.

فان زااعة الجيزون في النول المش واة دجااعز  يشال مصناًا م منًا للننخل لك بنر  أعالهماا ر  إلى إ افة -4
موسننم  إاننناءاصننة عمننل للمن ننن منن  لنننا  خ يننوفبر فننرص إلننى إ ننافةمنن  المننائالت الزنني يممننل فنني هننذا المجننال 

 الجني.

 شجر  الزيتون من الثمار لغرضين رئيسيين: إنتاجتستعمل 
 1.5فني الوقنو الحا نر  ننزج سننويًا  أهمينة األة نرالجيو هو  إنزال: Olive oilالجيزون  زيتالحصول على  -1

ينة السنائلة السادسنة دنب  الجينوت الن اي أوزينو الجيزنون فني المري نة الخامسنة  عنتييملبون ط  م  زينو الجيزنون 
انم زينو فسنزق الحقنل اننم زينو دنذوا السنلجم اننم  األولننىزيننو فنول الصنويا فني المري نة  عنتييالمنزجنة فني المنالم 

من  زينو  %90دذوا القط  ام زيو الجيزنون انم زينو السمسنم انم زينو زهنرة الشنمس انم زينو النذاة الصنكراء . 
 اإلنزننال اعطاليننا خمننس  %29.4المننالمي  الاإلنزننالجيزننون  نننزج فنني دول ال حننر المزوسننط .ينننزج اسنن انيا الننث 

.عسننز لك االننب زيننو  %5.6وير يننا  %6 س  يننون%7.5اننم البري ننال  %12.9اننم البونننان  %22.2المننالمي 
الزجااة المالمية لجيو الجيزون محنودة مقاانة مع  إن أي %5 إال اوال عصنالجيزون المنزج في البلنان المنزجة 

)منواطني الننول ابنر المنزجنة العسزسني ون طمنم  أعلنىانن    ناع بسنمر  إال األخنر  زيوت المحاصنبل الجااعينة 
 اات الطمم المقبول بالنس ة ل م. األخر  زيو الجيزون في الطماز (ويكضلون علي  الجيوت الن ايية 

زينو قشنرة ال مناا وهنو الجينو النذي  Olive –husk oilالجينو المننزج من  ال مناا هنالنك مناعمرف دنن  إلنى إ نافة
منننن  عسنننزممل  جينننو مائننننة وال ننناقي عصننننا  %70- 60ل مننن  بقاعنننا ال مننناا بمنننن اسنننزخالص الجينننو فب نننا عسنننزخر 

سنويًا.اسنزواد المنراق خنالل قنرن ال مانبنينات  ألن  200الصناعية علمًا بان منا نزج من  هنذا الجينو هنو  ألاراض
 ط  م  الجيو السزممال  في صناعة الصادون. أل  55م  القرن الما ي سنويًا 

 Table Olive:    زيتون المائ   -2
منن  نصنن  ملبننون طنن  ابننع هننذه الكميننة ينننخل فنني الزجننااة  أة ننر إلننىالمننالمي منن  الجيزننون المائنننة  اإلنزننالعصننل 

منن  زيزننون المائنننة  نننزج فنني اسنن انيا واعطاليننا وير يننا والبونننان  %85  إنزاانن المالميننة وال نناقي عسننز لك فنني مننناطق 
ير ينا  أمنا األخضنرلم ر  .يمنن اسن انيا والم نر  من  البلننان المنزجنة لجيزنون المائننة والبري ال وسوايا والججائر وا

 .األسودوالبونان ف ي المنزج الرئيسي لجيزون المائنة 
 الظروف المناخية:
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انوبًا خاصنة فني  45جمااًل و30ينزشر زااعة الجيزون في المناطق النافية م  المالم دب  خطي عرض          
ز 11الجيزنننون فننني المالم.داانننة دننننا النمنننو فننني الجيزنننون  أجنننجاامننن   %98 نننجاع  إار المزوسنننط دول رنننوض ال حننن

ز 22عقننن ال منناا فبزطلننب دااننة رننرااة  أمنناز  19 األزهنناا( والنااننة الالزمننة لزكننزح  األفننرع)النااننة الالزمننة لنمننو 
فني المنناطق الزني  ةمربحنجيزنون  جينن من  نسن ة عقنن ال مناا . يكنون زااعنة ال األزهناا إاناء.اايكاع دااات الحرااة 

خنالل جن ري  نانون ال ناني ز خاصنة  10اقنل من   إلىيمزاز دواود جزاء بااد ينخكض في  دااات الحرااة جزاءًا 
عانون ابننًا فني السننب  الزني يننخكض فب نا داانات  اإلامناا إنفني البوننان  أارينوالزني  األبحناث وأجااتوج ا  

االنخكاض في دااات الحنرااة خنالل هنذه  إنوان  إاز  2- أو 1- إلىا  وج  ي انون ال انالحرااة خالل ج ري 
منن   أسنناديعدااننات الحننرااة المنخكضننة قبننل عنننة  إلننىيمننرض البننراعم  إن إاالكزننرة  جيننن منن  يكننون البننراعم ال مريننة 

خزلكننة الجهريننة الم األعضنناءعسننرع منن  اةزمننال يكننون البننراعم الجهريننة ويطواهننا ربننث يزكننون دننناعات  األزهننااموعننن 
جن ا  فني  إلنى األولعلمًا بان يكون موعن يما ج )يكش ( البراعم في الجيزون عاون في الكزرة الممزننة من   نانون 

 مناطق ال حر المزوسط.
الكاة نننة  أجنننجاامننن  بقينننة  أة نننرمنننادون الصنننكر المينننوي  إلنننىالجيزنننون انخكننناض داانننات الحنننرااة  أجنننجاايزحمنننل 

النمنوات  يزنتار إاز يحو الصنكر  7 إلىًا عنن انخكاض دااات الحرااة   بر  األججااالمسزنعمة الخضرة ويزضرا 
للزخلبننل ويمانن  اسننزممال ا السننزخرال الجيننو  حوال يصننل   بننراً  ()يزضننرا األجننجااالحن  ننة وال منناا المواننودة علننى 

 ز. 21- 9الرئيسية والخشب ال الب عنن انخكاض دااات الحرااة  األفرعويزضرا 
الخضننرية علننى الشننجرة فاننن   األفننرعنمننو  أمنناز  38 – 32اننات الحننرااة المريكمننة نسننبيًا الجيزننون دا  أجننجاايزحمننل 

علننى نسنن ة المقننن ويننوفر مينناه الننري و ننذلك دااننة  األجننجااممنننل نمننو ال منناا علننى  عقننل عنننن هننذه النااننة ويمزمننن
فننان  Pit hardening ينراةم الجينو فني ال منرة بمنن يصننلب الننواة  ويبنننأالحنرااة ونانرًا الن الجينو  بننى فني ال مناا 

 زيننادة ممنننل الزنننكس وبالزننالي عقلننل منن   ميننة الكاابوهبننناات إلننىاايكنناع دااننات الحننرااة خننالل هننذه الكزننرة سننبؤدي 
وهذا سبنماس على مسزويات الجيو في ال ماا .في المناطق االسزوائية وج   االسزوائية نمو ججرة الجيزون عاون 

ممننومًا بسنبب عننز ينوفر داانات الحنرااة المنخكضنة جنزاءًا الزني يسناعن  أوباًل عانون قلن إامااهنا إن إالابنًا وقويًا 
 ممنومًا. أوقلباًل  األزهاافياون  اإلزهاا م اد في يما ج البراعم ويكوي  

 األمنناة فنني  أو ننوء الشننمس لننذلك يننجاع فنني السننكوو الجنوبيننة فنني الننزالل  إلننىجننجرة الجيزننون الزمننرض يكضننل 
 الممر ة للشمس.

 والرياح: واألمطارالجوية  الرطوبة
الجيزننون بسننبب م اامننة  أجننجاايمزبننر المننناطق الزنني يمزنناز باايكنناع نسنن ة الرطوبننة الجويننة ابننر المالئمننة لجااعننة 

الزنننر   إنالكطرينننة  منننا  األمنننراضممنننا عسننناعن فننني انزشننناا  األزهنننااالكطريننات للنمنننوات الخضنننرية وال مننناا و نننذلك 
الكطرينننة خاصنننة الكطنننر المسنننبب لمنننرض النننزمك  الرمنننادي  بننناألمراضا الجنننذو  إصنننابةالرط نننة ال ننناادة يسننناعن فننني 

السننوي فب نا عن   األمطنااالجيزون في المنناطق الزني العقنل ممننل سنقو   أججاا.بشال عاز ينجح زااعة األديض
مزر مامب لكل هازاا( فني بمنض المنناطق ربنث يكنون بسنايب  الجيزنون قري نة  5000ملم /سنة )ماعمادل  500

ملم/سننننة  300- 200سننننوي  أمطننناايحنننو ممننننل لزربنننة املينننة يسنننزطيع االجنننجاا ان ينمنننو وي منننر مننن  ال حنننر وا
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 ما هو الحال في صكاقص في ينونس والسنارل الشنمالي ال ربني لكل هازاا/سنة(  بمزر مام 3000- 2000)
لننزح وهنذه ااناء اللبل مما عقلل م  ا Condesingالرطوبة الجوية يزك    إنلمصر في م ل هذه المناطق عمزقن 

 إن منا  األزهناانسن ة يلقنيح  الزجهبنر إانناءملنم . يقلنل الريناو الشنن نة 90سننوي مقنناا  أمطاايمادل ممنل سقو  
الرياو الجافة خالل فزرة نمو ال ماا ويطواها يجين م  عملية النزح وبالزالي يؤار في نمو ال ماا وفي يراةم الجينو 

وعادة يكون ال ماا ص برة الحجم وسريمة الزلون  األججااهذه عنز اي اافق هبو  الرياو الجافة  إاافب ا خاصة 
اات الحمنل ال جينر قنن عا نر علب نا  األجنجاارساسية للشن المائي وعلي  فان  األاجاء أة رومجمنة .ويمن ال ماا 

ن يجمنن نقص المياه في المناطق ابر المروية وم  الم م ان نذ ر هنا ان  خالل فزنرة الشنن الرطنوبي وعنن أعراض
في ال ماا عقل وبنااة  ببنرة بحبنث  زوقن  ينراةم الجينو  Metabolismال ماا بسبب المط  فان ممنل االعض 

فني الزربنة علنى زينادة رجنم ال مناا ويجينن  أويوفر الرطوبنة الجوينة  في ال ماا ويزوق  يطوا ال مرة اعضًا . عساعن
 م  نس ة الجيو فب ا.

عن نننة منن  الزننر  منن  الطبنيننة ال قبلننة الننى الرمليننة الخفيكننة وان  أنننواعزننون فنني الجي أجننجاا: ينمننو التربووة المالئمووة
الزر  لجااعة الجيزون هي الزر  المجيجية الرملية اات المحزنو  الجبنن من  الكلنس والمناصنر ال ذائينة الزني  أفضل

على  % 25- 10مقنااه  الزتابرهذا  األججاام اجر على  مية ال ماا الزي ينزج ا  يتابرعحزاا ا الن ات. للزربة 
النخبنل فني هنذه الصنكة ويزشناب  فني  أججاابمن  ويتييالجيزون ملورة الزربة لنااة ما  أججاايزحمل ال ماا.ةمية 

يزحمل واود البواون  أنالجيزون  أججااويسزطيع يحمل ا للملورة مع مقاومة الشمبر والذاة الصكراء  أومقاومز ا 
من  انجء بنالملبون من   أة نرالحمضنيات اليزحمنل  أجنجاايزحمل  الحمضيات )ما أم اليزحمل عشرة  إافي الزربة 
مقننناا ما زحملنن   إن إلننى األبحنناثبمننض  أجننااتاننجء بننالملبون منن  البننواون.  13الجيزننون فبزحمننل  أمنناالبننواون ( 

مننن   % 0.08و  Na2So4   0.057 % Nacl % 0.183الصنننود ومية فننني الزربنننة :  األمنننالوالجيزنننون مننن  
المالحنننة والسننن خة فننني المنننراق يشنننمل  لواينننن  األاا نننيالزننني يوانننن فننني  األمنننالوود وز علمنننًا بنننان ةربوننننات الصننن

انزشااًا هو ملح  لواين الصود وز  وأة رها األمالوالصود وز و بريزات الصود وز والم نسبوز والكالسبوز واهم هذه 
دجااعنة الجيزنون  بنة .ال نصنح دجااعنةس لة الذوبان في الماء ويمان  النزخلص من نا بطريقنة اسنل الزر  األمالوهذه 

انم/   نم يربنة( من   لواينن الصنود وز لكنل   نم يربنة اال 1اجء بالملبون او اة نر ) 1000في الزر  الزي يحزوي 
عنننن يننوفر  ميننات  افيننة منن  مينناه الننري. يزحسنن  زااعننة الجيزننون ويننجداد محزننو  ال منناا منن  الجيننو دجيننادة محزننو  

واننود عالقننة طردعننة دننب   ميننة الكالسننبوز فنني الزربننة ونسنن ة الجيننو فنني ال منناا لننذا الزربننة منن  الكالسننبوز اا لننورا 
 عكضل زااعة الجيزون في المناطق القري ة م  سكوو الج ال.

( 6.5 – 5.5لجااعنة الجيزنون هنو ) PHعكضل الجيزون الجااعة في الزر  الحامضية على الزر  القاعنعنة وانسنب 
يعنني  فني يننر  عانون فب ننا الننن  أنالجيزنون  لألجننجاا مننا عمان   PHهنذا الننن  ابننًا فنني واإلامننااربنث عماننن  النمنو 

PH   الننن  انخكنناض 8 – 5مننPH (  منن اًل 5عنن )قننن  زوقنن   إا األجننجاافنني الزربننة عاننون مضننرًا فنني نمننو  4.9
بسننبب اايكنناع  8.5منن   أعلننى PHفنني الزننر  الزنني عاننون فب ننا الننن  األجننجاا.يكشننل زااعننة  األجننجااالنمننو ويمننوت 

الجيزننون قنناداة علننى يحمننل الزننر  الكقبننر  أجننجاالننن  الك بننر منن  المننجااعب  منن  ان  خنناطئورننة .هنننا  اعزقنناد المل
 أجنجااالجيزنون قناداة علنى النمنو ويزحمنل الزنر  الكقبنرة اننًا والزني اليسنزطيع  أجنجاا إن  صنحيح  يزتار أندون 
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لخضري و مية ونوعية ال ماا اا عاون نموها بقائ ا ويحمل ا عاون على رسا  النمو ا إن إالالكاة ة العي  فب ا 
 الخضري و مية ونوعية امااها اقل م  يلك النامية يحو ظروف الزر  الجبنة.

 : التسمي 
 األسنننمنة أمننناالممننينننة  األسنننمنة ببنننر فننني يسنننمبنها وممانننم المنننجااعب  العضنننيكون  إهمنننالالجيزنننون   يمننناني بسنننايب

يوصنيات عامنة فني يسنمبن  إعطناءلمجااعون من  اسنزممال ا. العمان  فقن عجف ا أسمااهاالمضوية ونزيجة الايكاع 
ويننؤار طريقننة الننري المز مننة فنني  ميننة  أخننر   إلننىيخزلنن  منن  دبيننة  إ ننافز االن  ميننة السننماد الوااننب  األجننجاا

 درنامج للزسمبن في منطقة ما: إعنادمالراات عامة عما  الزن   ل ا عنن  أدناهوفي  إ افز االسماد الوااب 
النا روابنية ويجب يوفبر النزرواب  باميات  افينة خاصنة خنالل الكزنرة  األسمنة إل افةالجيزون  أججااب يسزجب

 األجنجااوالمقنن وينصنح عنادة دزسنمبن  اإلزهنااهنذا المنصنر عننن  إلنىلسن ارزيااات الشنجرة  وآاااالحراة ج ا  
فني  األجنجاا أمناام نا زرواب  ع   ل سنة م  عمر الشنجرة رزنى نصن    نم  100 – 75دون س  الحمل دن 

 .اإلامااام نا زرواب  لكل ججرة وصلو س   400 – 200س  الحمل فيضاف 
  نننم وارنننن للشنننجرة فننني سننن  الحمنننل خنننالل فصنننل  إلنننىبمقنننناا نصننن   بإ نننافز االسنننماد الكوسنننكايي فبنصنننح  أمنننا

بالمننناء اجنننًا علنننى  بإاادز نننا KNo3بوياسنننبوز م نننل نزنننرات البوياسنننبوز الحاوينننة علنننى ال األسنننمنةالخريننن . يضننناف 
فنني  األجننجااعنننن ادزننناء نمننو  أوخننالل فصننل الخرينن   أمننالزننر  100بممنننل نصنن   بلننو اننراز لكننل  األجننجاا

ط /هازاا في المناطق الجافة من  خنالل دفن نا رنول  10 – 5فزضاف بممنل  المضوية األسمنةع   أماالربيع.
فنني المننناطق  أمنناسنننزب  فنني المننناطق الجافننة  اإل ننافةالخرينن  وبناعننة الشننزاء ويكننرا  أواخننرفنني  المجمننوع الننذاي 

 .سنوات 4- 3الرط ة فزضاف  ل 
 :واإلثمار األزهار

المواودة على نموات  األوااق آبا البراعم الجهرية للجيزون بسيطة )عما  يمببجها قبل يكزح ا بش ري  ( يحمل في 
زهنرة  25- 8رزى رجينران عن  ننواة عنقودعنة يحمنل من   آاااهذه البراعم في الكزرة م  عمرها موسم وارن .يكزح 

 أعضناء املنة يحمنل  أزهنااخن نى وهني  أزهناافني الجيزنون وهني  األزهناا وان نوعنان من  ص برة ديضاء مصنكرة.
امناا ويسنمى  يوال يمطنمذ رة يحزوي علنى م ناعض مخزجلنة  وأزهااممًا وهي الزي يمطي ال ماا  والزتنبثالزذ بر 

Staminate or Male Flower  .عحنث بسبب البرودة  األزهاايحكبج نشوء  إنChilling  في الشزاء .بمض
 إن. وقن وان األزهاا إلنزالز فاقل  10 إلىالشزاء  أج رالجيزون يزطلب انخكاض دااات الحرااة خالل  أصناف

م الجهرينة فني الجيزنون عمان  يمبجهنا قبنل جن ريب  من  البنراع إن أيالكزرة م  نشوء الجهرة رزى يكزح ا هي جن ري  
الزنني يزكننزح  أمنناالموسننم هنني الزنني يمقننن ال منناا  أولالزنني يزكننزح فنني  األزهنناا إن األبحنناثيكزح ننا. ابننو منن  خننالل 

بالصنقيع النذي عحننث  األزهناافني الربينع فاليزناار  مزنتخراالجيزنون عحننث  أزهناافال يمقنن امنااًا ونانرًا الن  مزتخرة
المننذ رة  األزهننااربيننع .عحنننث الزلقننيح دواسننطة الرينناو ناننرًا الن ربننو  اللقنناو اجيننرة وخفيكننة ينننزج منن  قبننل فنني ال

راصنل اجينر وعقنن  إلعطناءمن ا  افيًا  % 3- 2بحبث ان عقن  عالي اناعلى الشجرة  األزهااوالمؤن ة   عند 
المنزجنة من   Viability of pollenراصل يجااي  يكون ربوية ربنو  اللقناو  إلعطاء افي  األزهاام   1%
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(  ننعيكة لننذلك On yearالزنني رملننو راصنناًل اجيننرًا فنني السنننة الما ننية ) األجننجااعلننى نمننوات  مزكونننة أزهنناا
 ( .Off yearينخكض نس ة المقن في سنة الحمل القلبل )

كنن  ( ولMoncultivar cultureالجيزننون يمقننن بمننض ال منناا عننننما يننجاع مكننردة )صننن  وارننن   أجننجاابمننض 
.لقنن  Cross – Pollination ألخلطنيمزمنندة فني ال سنزان بسنبب الزلقنيح  أصننافالمقن  زحس    برًا م  زااعة 

 األبحناثوانن من  خنالل  إادااات الحرااة المريكمة خالل فزنرة الزجهبنر من  الموامنل المحنندة لمقنن ال مناا  إنوان 
 أللقناري األنبنو زجهبنر ان ط وبناانة  ببنرة من  نمنو داانات الحنرااة خنالل فزنرة الاايكناع  إنعلى الصنن  منجنبلنو 
الجيزنون م نل  أصننافالبيضنة فني ممانم الحناالت )العحننث عقنن لل مناا( .بمنض  إخصنا داخل القلم ولم عحنث 
French picholin  وItalian leccino  أصننافمخزلطنة منع ال الجااعنةيكون اات عقم اايي  لي لنذلك عجنب 

.عمزمنن المقنم النذايي علنى داانة الحنرااة  Partiall incompatibleجئني اايني اات عقنم ا األخروال مض أخر  
 يمزلك يوافق اايي عالي ب ض النار ع  الاروف المناخية.األصناف .بمض  أخر   إلىلذلك عخزل  م  سنة 

 اإلزهناازنرة .اايكناع داانات الحنرااة فني ف اإلزهناافزنرة  إانناء زتار عقن ال ماا في الجيزنون دننااات الحنرااة السنائنة 
اال ان  يحو م نل  7او  5 إلىعند ال ماا الماقنة في النواة الوارنة قن عصل  أن جين م  نس ة عقن ال ماا بحبث 

 األزهناامن   أسنبوعب هذه الاروف عقل عند النواات الزي يحمل اماا لذلك ال زاار عند ال مناا بشنال  امنل بمنن 
الكلواوفبنل فني     نخكض محزو لمخص ة ع  ال ماا الملقحة اا ويما  يمببج ال ماا ابر ا Full bloomالكامل 
 األاننننة إا ننناض إلنننىبشنننال وا نننح .اايكننناع داانننات الحنننرااة المصنننحو  بانخكننناض الرطوبنننة قنننن  نننؤدي  األولنننى

Abortion of embryo .وبالزالي اكاف ال ماا الص برة وبالزالي سقوط ا 
م   %15- 10 إلىالكامل عاون عاليًا انًا بحبث عصل  ااألزهام   أساديعاالاة  إلى أسبوعب بمن عقن ال ماا 

ام   اطى بمن النك .المنند  Fruitletsم  المقن عحنث يساقط سريع لل مبرات الص برة  أسبوعب بمن  األزهااعند 
الكامننل بمنن هننذا الموعنن عحنننث يسنناقط  األزهناامنن   أسنناديع 7- 6بمنن  رسنناب علنى الشننجرة عمان   االن نائي لل مننا

 .األمراض أورشرية  إصاباتبسبب  أوبسبب الاروف ابر االعزيادعة  أماماقنة لل ماا ال
عطلنق علنى هنذه ال مناا بال مناا  Parthenocarpic fruitالمقنن المنذاي لل مناا  إلىالجيزون يمبل  أصنافبمض 

امنل داخلينة .عمزمن عند ال ماا الضامرة المزكونة على الزناخل دب  الاروف الببيينة وعو  Shot berriesالضامرة 
رنننوث هنننذه الحالننة ابنننر ممروفننة يمامنننًا  إلنننى.الموامننل الزننني يننؤدي  Endogenous conditionsفنني الشننجرة 

م انرًا  hocyaninدبنناء ويجمينع صن  ة النن  ويبننأ األخنر  .ال ماا الضامرة ينمو ويزطنوا بسنرعة اةبنر من  ال مناا 
فنني ال منناا الضننامرة  Pitالنننواة  إنالعزيادعننة  مننا بشننال م اننر مقاانننة بال منناا ا أقصنناه إلننىالنسنن ة فب ننا ةمننا يصننل 

مقاانننة بحجننم النننواة فنني ال منناا وال منناا الضننامرة يكننون دائريننة ب ننض  % 20- 10صنن برة انننًا وياننون رجم ننا 
 النار ع  الشال االعزيادي لل مرة في الك الصن .

 ظاهر  تساقط الثمار
يشننري   أواخننراعز ننااًا منن  جنن ر رجيننران ورزننى  %80 إلننىيزسنناقط نسنن ة  ببننرة منن  ال منناا بمننن المقننن قننن يصننل   

بالحشنرات م نل  اإلصنابة أوسبب سقو  ال ماا انخكاض نس ة الرطوبنة فني الزربنة وانخكناض النزنرواب   إن األول
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زينادة نسن ة سنقو  ال مناا ويحننث يسناقط ال مناا علنى  إلنىابابة الجيزون  نذلك  نؤدي هبنو  الريناو الحنااة الجافنة 
 فزرات من ا:

من   % 55- 50يبلنب نسن ة سنقو  ال مناا دنب   إاالكامنل  اإلزهناااقط الذي عحنث بمن جن ر وارنن من  الزس -1
 .أ  أوائلال ماا الماقنة ويحنث خالل ج ري رجيران ويموز ورزى 

مننن   % 15 – 10ويبلنننب عننند ال مننناا السنناقطة  أ لننول أواسننطورزنننى  أ الزسنناقط الننذي عحننننث خننالل الكزنننرة منن   -2
 ال ماا ال اقية.

مننن   % 10- 8ويبلنننب  األولورزنننى ن اعنننة يشنننري   أ لنننول أواسننطاقط النننذي عحننننث خنننالل المننننة مننن  الزسنن -3
 ال ماا ال اقية.

الزجنااي  اإلنزنال ويبننأالخامسنة وينجداد المحصنول بمنن النك  أوادزنناء من  السننة الرابمنة  اإلاماافي  األججاا يبنأ
السنة الخامسة عشرة بمن  إلى اإلاماا  زتخرن وقن عاون يج بج الماء اب أنفي السنة السادسة بمن الجااعة بشر  

 30 إلنى  نم ومن  انم عصنل  20- 10من   إنزاا نا زراوو محصول الشجرة في دناعة الجافة.الجااعة في المناطق 
ال نننر  ومنننن  المناعنننة بخنمنننة  وأبمننناددجينننادة عمنننر الشنننجرة وهنننذا عمزمنننن علنننى عمنننر الشنننجرة  أة نننر أو  نننم  60-

   م  ما هو الحال في بسايب  من نة صكاقس في يونس. 200 إلىللشجرة  وقن عصل الحاصل األججاا
 هذه الااهرة: إلىعوامل فسبولواية يؤدي والثمار: األزهاراألسس الفسيولوجية لخف 

 أو إن نناتاالو سننبنات ي بننر فنني عمليننة  إندواسننطة منننع رنننوث الزلقننيح الطبيمنني ربننث لننورا  األزهننااخنن   -1
 . IAAباسزممال  1943را عاز اللقاو وهذا مالو  أنبوبةنمو 

 أانننةال منناا المنكصننلة ارزننوت بصننواة ابننر منزامننة علننى  إنمننوت الجنننب  النننامي ربننث لننورا  أواخزننجال  -2
فمالية الخ   إنالطبيعية  األانة إلىاةبر نس ة  أانةارزوت على  األججاامخزجلة دبنما ال ماا ال اقية على 

وسننببرز هننو المصنننا ناالن إنا نن ط النمننو الطبيمنني للجنننب  وبمننا ابمننا  أوهنننا مسننب ة عنننن اخزننجال االننوسننببرز 
 سقو  ال ماا. إلىلالو سبنات في ال ماا النامية فان منع يج بج هذه االو سبنات  وف  ؤدي  األساسي

3- Direct Abscission Control: األو سنجب دواسنطة انخكناض يج بنج  إمناعحننث  أناالنكصال عما   إن 
 باالو سبنات.يج بج الج ة القري ة لمنطقة االنكصال  أةمال آونطقة االنكصال الى الج ة ال مبنة م  م

 جني الثمار:
يجمنع ال مناا عننن  األساسنيالجيو هو ال نرض  إنزال ان  فإاا ألال يجمع ال ماا رسب ال رض الذي سزسزممل 

الجمننع عنننة مننرات  وال منناا الينضننج فنني وقننو وارننن لننذلك  نصننح دزكننراا األسننودظ ننوا عالمننات الزلننوي  بنناللون 
ال مناا  أمنايا ر علب ا عالمات الزلوي  السوداء  أنللزخلبل بمن  بر رجم ا وقبل  األخضر.يجمع اماا الجيزون 

ويجنب عصنر ال مناا  الةزمنال نضنج ا  وال يزنر الخاصة باسزخرال الجينو فزجمنع بمجنرد ظ نوا عالمنات الزلنوي  
يننتخر المصننر بسننبب اننجااة المحصننول فيجننب نشننر ال منناا  بمننن امم ننا م اجننرة رزننى اليقننل اي ننة الجيننو وفنني رالننة

ويمريض ا للشمس وال واء رزى يج  ويقل يمر  ا للزل  وفي رالنة طنول المننة عمان  خجن نا علنى داانة رنرااة 
هذه الممنامالت الينؤار علنى نسن ة الجينو فني ال مناا    %6- 5امرها في محلول ملحي نس ة الملح في   أو 15
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الننايج من  المصنرة ال انينة وال ال نة فيانون  أمناعانون فناخرًا او لنون اهبني انذا   األولنىره الجيو الننايج من  المصن
 .األخر  اقل اودة ولون  اخضر فايح نزيجة اوبان  ص  ة الكلواوفبل في  ولواود بمض الشوائب 

 ع م التوسع في زراعة الزيتون في العراق: أسباب
طنن خ وينحصننر اسننزممال امنناا الجيزننون فنني الزخلبننل العسننزممل مماننم سنناان المننراق زيننو الجيزننون فنني ال -1

 .أخر   أاراضولنااة محنودة في 
 اليوان صناعات يمزمن على زيو الجيزون  صناعة الصادون م اًل. -2

بالرياو الحنااة والمنناطق الشنن نة الجكناف  األججاا ببر على نجاو زااعة الجيزون ويزضرا  يتابرللمناخ  -3
يقنننمنا منن  الشننمال نحننو المنطقننة الوسننطى والجنوبيننة وعلينن  اليصننلح هننايب  ويقننل نسنن ة الجيننو فنني ال منناا  لمننا 

 زيزون المائنة. أصنافالجيو ويما  زااعة  قزب  لجااعة الجيزون إلنزالالمنط

 إلامناابمن مروا سنوات عن نة يكوق يلك لالزمنة  إالالمحصول الزجااي  إعطائ ابطء نمو الشجرة وعنز  -4
 على زااعة الجيزون  اإلق السبب عحند م  وهذا ال األخر  الكاة ة  أججاا

 عنز واود طلب محلي على اسز الة  مما عجمل زااعز  ابر مربحة او محنودة الربح.  -5

 معوقات زراعة الزيتون: 

الجنني ويمزبنر اني ال مناا: من  الصنموبات الم منة الزني يواان  مجااعني الجيزنون فني منناطق زااعنة الجيزنون  -1
يقلننل منن  رنننوث الخنننوش فنني ال منناا ويسنناعن فنني يناننيم  ألن ننالجننني امنناا الجيزننون  طريقننة القطنن  بالبننن الم لننى

وبالزننالي ال ننخكض عننند البنراعم الزني سننزحمل ال مناا فنني الموسنم الزننالي و منا عمانن   األفنرعالحمنل دزقلبنل يكسننر 
 أو األاصننانخاصننة مصنننوعة منن  المطننا  ل ننذا ال ننرض  مننا قننن يسننزممل الماننائ  الزنني ي ننج  أمشننا اسننزممال 

 أومررلننة النضننج  إلننىبننالكرع بمننن اةزمننال نموهننا ووصننول ا  مزصننلةال منناا .ي قننى امنناا الجيزننون  إلسننقا الشننجرة 
فني الربينع الزنالي وقنن عمنود السنبب فني  اإلزهنااي قى ملزصقة بنالكرع رزنى وقنو  أنويما   األسودمابمن النضج 

 ما لي: إلىبقاء ال مرة ملزصقة بالكرع رزى مررلة مابمن النضج 
 أوال مننرة  إن أوالمر  نات الناخليننة المسننؤلة عنن  سننقو  ال منناا قننن يكننون قلبلننة نسننبيًا فنني الجيزننون  -1

 رامل ا ال نزج الكمية الكافية م  االالب  رزى يزكون ط قة االنكصال ويحنث السقو .
ا محزنو  ال منرة من  االو سنب  اال نًا منا  قى بمسنزو  عنالي ول نذا  الرن إن إلنىعمج  السبب قن  -2

  فزرة محنودة لزكوي  ط قة االنكصال. أيواود  زال مرة عنخالل منة نمو ويطوا 

الجيزون اليمبج في  فزرة محنده لسقو  ال ماا ولذلك اليسقط ال ماا بس ولة م  الكنرع وخاصنة وقنو  إنوقن لورا 
ل رض فصل ا .لقن وان  قوة عالية نسبياً  إلىيحزال  فإن امررلة النضج  إلىاني ال ماا ورزى بمن وصول ال مرة 

منن  عائنننات الحاصننل فنني  %70- 60 إلننىيكننالي  الجننني البنننوي ل منناا الجيزننون )زيزننون المائنننة( قننن يصننل  إن
 ألجنجااعملينة الجنني الميانانياي  إن. الخاصنة بالجينو لألصنافالنول المزقنمة و ذلك الحال مع الجني البنوي 

 إ نافةبنالكرع يكنون عالينة اننًا  أوقنوة ايصنال ال منرة بحامل نا  الكاة نة والنك الن أججااالجيزون يخزل  ع  بقية 
طاقنة ال نج البننوي والميانانياي  إلب ناطويلنة وافيمنة اليصنل  أفنرعال ماا اات  زلة صن برة ومحمولنة علنى  إن إلى

م  الصمب انني نسن ة عالينة من  ال مناا باسنزممال ال نج  أص حوب ذا  إلسقاط اطاقة عالية  إلىلذا ف ي يحزال 
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وا نحًا فني يقلبنل مناس ة عاون اارها  يماويةمحاوالت عن نة لزجربة مواد  دنأتلبنوي او المياانياي ل ذا السبب ا
لمياانياي  أوالقوة الالزمة لكصل ال ماا والمساعنة في يس بل عمليات الجني سواء باسزممال طريقة ال ج البنوي 

و  Ascorbic acidو  Malic hydrozide (MH).ومننننن  المنننننواد الزننننني اسنننننزمملو ل نننننذا ال نننننرض 
Cyclohexamide  (CH) .هننذه المننواد يكننون فمالننة فقننط يحننو ظننروف الرطوبننة النسننبية الماليننة والحننرااة  إن

ويل  وينقر  األوااق سقو  نس ة عالية م   األججااالجانبية ابر المراوبة على  يتابراي ا إلى إ افةالمنخكضة 
 وااللسول . Ethrelمواد المحراة ل از االالب  وم  هذه المواد ال ماا ويسزممل في الوقو الحا ر بمض ال

  Alternate bearing or Biennial bearing الزيتون :  أشجارالمعاومة في 
انننم اليحمنننل  On yearيحمنننل ب نننجااة فننني سننننة منننا ) األجنننجاا إن إاالجيزنننون  أصننننافظننناهرة جنننائمة فننني ممانننم 

الممننوز النذي عمقنب الحمنل  أوهنذا الحمنل القلبنل  Off yearالزالينة يحمنل محصنواًل قلنباًل فني السننة  أومحصواًل 
قلزنن   أوالمننذ رة لكنن  انمنناز المحصننول  األزهنااالجيننادة فني عننند  أوالمزكونننة  األزهنااال جينر ال نننزج عن  قلننة عننند 

اة ننة. الك أجننجاامن   أخننر   أننواعفني المقننن هنذه الانناهرة يحنننث طبيعينًا فنني الجيزنون وفنني  األزهنناافشنل   ننزج عنن 
 إنالمحليننة للجيزننون فنني المنطقننة الوسننطى منن  المننراق واننن  األصنننافعلننى  أاريننوومنن  بمننض النااسننات الزنني 

فكنني  %75بمقننناا  أخنر   أصنننافوينننخكض فني  األصنناففني بمننض  أة ننر أو %90الحاصنل  نننخكض بمقنناا 
خسنزاوي فقنن فني الصنن   أمنا %90بمقنناا  Off yearانخكنض فني سننة النن  لالحاصن إنوانن  أجرسنيالصنن  

 .%75دل و نس ة االنخكاض في الحاصل بمقناا 
نقنص  مينة المنواد  إلنىسنبب المماومنة قنن عمنود  إنورزى عقن السزبنات م  القرن الما ي  عمزقن سابقالقن  ان 

نس ة المواد الكاابوهبناايية  إنالزي يحنث فب ا هذه الااهرة ربث لورا  األججاا وأوااق أفرعالكاابوهبناايية في 
الحمننل اسننزنكذ  ميننة المننواد الكاابوهبنااييننة  إنالننث ماةانننو علينن  فنني سنننة الحمننل ال جيننر بسننبب  إلننىانخكضننو 

علنى  سممنا  ننما أفرع نالبناء هذه المواد ويراةم ا فني  األججااالمخجنة في الشجرة لذلك في السنة الزالية يزج  
 الحاصل المزكون.

الكاة ننة يمزنناز  أجننجاامنن   أنننواعنات منن  القننرن الما نني علننى فنني منزصنن  السننزب أاريننوالنااسننات الزنني  إن إال
نشوء البراعم الجهرية في سنة الحمل ال جير    ط خاصنة  إندواود رالة المماومة فب ا لورا م  خالل النااسات 

الزني يحمنل امنااًا عذاينة )اليحمنل دنذوا(  األصنناففني  أمناالكاة ة الزي يحمل امنااًا يحزنوي علنى دنذوا  أنواعفي 
Seedless  مننادة يزكننون فنني  إنال ز نن ط علينن  اسننزنزج ال ننار ون  األجننجاافننان نشننوء البننراعم المواننودة علننى هننذه

البراعم هي الزي يقوز دز بيط نشوء البراعم ونارًا الن هرمون الجبريلب  هو الذي  بنى في  إلىالبذوا وينزقل  أانة
دنراعم الشنجرة فني سننة  إلنىالجبنريلب  هنو النذي  نزقنل  هرمنون  إنالمزطواة والنامية لنذلك افزنرض ال نار ب   األانة

الجبننريلب    نن ط النشننوء الجهننري فنني  إندننراعم زهريننة ) ابننو منن  خننالل الزجنناا   إلننىالحمننل وي نن ط يحننول البننراعم 
الكببننرة منن  البننذوا المزكونننة  األعنننادالبننراعم لننذلك عمزقننن الك بننر منن  ال ننار ب  اننن  فنني سنننة الحمننل ال جيننر وبسننبب 

الشنجرة ربنث  زجمنع فني  أانجاءبقينة  إلنىالبذوا  أانةالذي  بنى في ل ماا ينزقل  مية  ببرة م  الجبريلب  داخل ا
مذ رة  أزهااعشجع يكوي   أوالبراعم وبسبب مسزوياي  المالية في البراعم فان  عمنع النشوء الجهري في هذه البراعم 

 ببنرة  أعناديزكون  أونس ة محنودة م  البراعم الجهرية  إاللذلك في السنة الزي يلي سنة الحاصل ال جير اليزكون 
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ظنناهرة  إن نمنننز.  أوالذ ريننة ابننر القنناداة علننى عقننن ال منناا بسننبب اخزننجال م اعضنن ا فيقننل الحاصننل  األزهنناامنن  
منن   أخننر   أنننواعالجيزننون عن ننا فنني  أجننجااو ننورًا فنني  أة ننران ننا  إالالكاة ننة  أنننواعالمماومننة يحنننث فنني مماننم 

  ة.الكاة أججاا
 الزيتون: أشجارري 

الكاة نة ولمنل السنبب فني النك عمنود  بتجنجااالجيزون ان ا يقاوز الجكاف دنااة  ببرة مقاانة  أججااالممروف ع  
( ز فنني 8الجيزننون لمجموعننة اذايننة  ببننرة الزكننرع وينزشننر سننطحيًا لمسننافات طويلننة قننن يبلننب ) أجننجااامننزال   إلننى

الجيزنون يكنون م طناه  أوااق إنز لكي عحصل على الماء وال ذاء  ما (  6عمق ) إلىاميع االيجاهات وقن  نجل 
بط قة سمياة م  الكبويكل خاصة على السطح السكلي ربث عا ر الجاب الذي عقلل م  فقن الماء دواسنطة الننزح 

ق الجيزنون فني المنالم يعني  دعمينًا فني المنناط أجنجاابسبب ي طبز  لل  وا ال ائرة في سطح الواقنة السنكلي ممانم 
 مزر مامب /هازاا(. 5000اقل ) أو( ملم 500السنوي فب ا ) األمطااالزي عصل ممنل سقو  

 أمناايات رسب وفنرة ميناه النري  10- 8ايات   برة  زراوو عندها م   إلىالجيزون الص برة الممر  أججاايحزال 
الجيزنننون  أجنننجاا إنم اينننات وااننن 5- 3يحزنننال مننن   فإن ننناالكببنننرة والزننني اةزمنننل نمنننو مجموع نننا الجنننذاي  األجنننجاا

 إنالنامينة دعمينًا  منا  باألججاامقاانة  %30المنزام  جين م   مية الحاصل بمقناا الري  إن إاليزحمل المط  
الزي يجاع السزخرال الجينو من  ال مناا  األججاام   أة ر ميات اةبر وايات  إلىالجيزون المائنة يحزال  أصناف
 هي: األوقاتالجيزون فب ا وهذه  جااأجرراة م  السنة عجب اي  أوقات. يوان 

سنقطو  مينة  افينة من   إااقبل يكزح البنراعم الجهرينة ولكن   األججاامررلة ماقبل الزجهبر والمقن اا  زم اي  -6
المنناطق اات الشنزاء  أمناخالل فصل الشزاء فان الزربة سوف يحزكا بامية البنا  د نا من  المناء  األمطاا
 يمطى اية خفيكة قبل يكزح البراعم الجهرية . أنب عنن عنز سقو  المطر فيج أوالجاف 

الصنني  فنني الكزننرة الممزنننة منن  منزصنن  يمننوز  أجنن ريحنننث خننالل  Pit hardeningمررلننة يصننلب النننواة  -7
   عنز الري في هذه الكزرة عقلل م  رجم ال مرة الن ائي و ذلك عقل المحصول. أ ورزى ن اعة 

يجمننن  إلننىويننؤدي عنننز الننري خننالل هننذه الكزننرة  أ لننولاعننة جنن ر مننع دن يبنننأ Swellingمررلننة امننزالء ال منناا  -8
 أنال ماا ونقص  مينة المحصنول وفني المنراق خاصنة فني المنناطق الوسنطى ورزنى من ننة الموصنل عكضنل 

   :األيييمطى عند م  الريات وفق 
 الشزاء وقبل يكزح البراعم الجهرية في نيسان. أواخريمطى خالل  األولىالرية  -أ

 عننما يكون ال ماا في مررلة النمو. أي بتسبوعب يمطى بمن عقن ال ماا  الرية ال انية - 

في رالة  أما أسبوعب  وأخر   اي يكون المنة دب  أن عكضل  أ لولخالل الكزرة الممزنة م  رجيران ورزى  -ت
 الجااعة في الزر  الرملية فزقلل المنة دب  الريات.

النك م نم لضنمان راصنل ابنن فني  إنوانن  إا لأ لنو خنالل جن ر  األجنجاا إلنىاية ابنة  بإعطاء نصح  -ث
 السنة القادمة  ذلك عحس  م  نمو ال ماا.

اين   إعطناءفني رالنة عننز سنقوط ا فيكضنل  أمنا األجنجااخالل الشزاء فالداعي لري  األمطااسقطو  إاا -ل
 و ذلك في يشري  ال اني رزى  انون ال اني. األولخالل ج ر يشري  
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 المحلية : األصناف
 األججااقع عن نة في نبنو  ودهو  يشز ر دجااعة الجيزون وقن مسحو هذه المناطق وانزخبو من ا هنالك موا إن

الجبنة والزي داسنو صنكاي ا وصنكات امااهنا ربنث ينم الم نوا علنى اصنناف ابننة اننًا وابننة خاصنة فني دهانان 
 1وببنوزي  9وخوامناش  10و 5و 4دهاان وخاصنة منزخنب  تمنزخ ا إنوخواماش وبمشيقة وابل جيخ عني .

( ونسن ة اللحنم 10و 5و 4انم )دهانان  11من   أة نرربث دلب مزوسط وزن ال مرة فني بمضن ا ةانو مزمبجة انًا 
 (.10و 9)دهاان  1:7الى النواة اة ر م  

 24.3 – 17.6دل و نس ة الجيو فب ا  إا 5و 4وجيخ عني  11بمشيقة  بمنزخالجيو الجبنة ف ي  أصناف أما
دل نسن ة الجينو فني صنن  بمشنيقة نسنبز  فني صنن  جنماللي النذي ينزشنر زااعزن  فني من  النوزن الطنري ويمنا %

 المراقية الشائمة: األصنافالجيو وم   ألاراضالم ر  المربي 
:ويك ننر زااعننة هننذا الصننن  فنني محافاننة نبنننو  ودهننو  ويمزبننر منن  بمشننيقة  -3      أجرسنني -2لببننب     -1

      امااه للزخلبل وإنزال الجيو .األصناف النعمية انائية ال رض ربث يسزخنز 
 :األانبية األصناف

 صواي  -2جماللي      -1
 الزخلبل: أصناف

 Gordal    3- Mission       4- Ascolano -2منجنبللوا      -1

 
 Musa sp     Musaceae الموز:

اها عذاية خالية على عند  ببر م  السالت الزي يزكاار بالطريقة الخضرية والك الن اما Musaعضم الجنس 
نشتت هذه السالالت الخضرية بصواة مؤ نة .والموز البري الذي  وأ  عمرف  ي  ومزى  نوال ارم  البذوا 

ال اداات البذاية الينزج دذوا  إن إال نمو في المنطقة الممزنة م  انو  جرق ال نن رزى الكلبب  جرقًا  نزج دذوا 
ولقن أظ رت النزائج األولية بتن  م  المما  زااعة جزالت لبري .م  الموز ا نشتتالموز الزجااية  أصنافو ل 

الموز في المراق والك الةزمال النمو الخضري الجبن ووصول الشزالت إلى مررلة الزجهبر وقن قاز د. فرعون 
 ارمن بإاراء بحث يحو الببوت البالسزياية وقن رصل على نزائج ابنة.

 الفوائ  الغ ائية للموز:
ساروز وسار الكواة  وال لو وز  مع األلياف بالط ع  عمنحنا الموز  -على االاة ساريات طبيعية عحزوي الموز 

دفمة  ببرة واادزة وفواية م  الطاقة. ربث أابو بحث علمي بتن موزيب  فقط عمان ما أن يجودا الجسم بطاقة 
مكضلة بالنس ة للريا بب  ال اازي . دقيقة. ولذلك ف   الموز م  الكواة  ال 90ةافية للقياز دزمري  ايا ي لمنة 

ولك  الطاقة ليسو هي  ل ما عقنم  الموز  فالموز عمنحنا النشا  والصحة. ويساعننا على الز لب على عند 
 ةببر م  األمراض لذلك عجب يناول  دائما.
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ل م الموز  وفقًا لنااسة ان نة على أجخاص مصادب  بالكآبة  جمر الك برون بالزحس  بمن يناو : عالج الكآةة
ربث عحزوي الموز على يرا بزوفان  نوع م  البرويب  الذي عحول  الجسم إلى سبروينبوز  الذي عمنح الجسم 

 الرارة واالسزرخاء  ويحس  المجال  ويجملك يشمر بالسمادة.
يناول الموز قبل وخالل النواة الش رية عممل على ينايم مسزويات : عالج آالم وأعراض ال ور  الشهرية

 وي ن  األلم. 6ل لو وز في النز  األمر الذي عحس  المجال ويمن الجسم بكبزامب   ا
فقر النز عحزوي الموز على مسزويات عالية م  الحن ن   ما عقوز الموز دزحكبج إنزال : فقر ال م وضغط ال م

ة عالية انًا بالبوياسبوز ال يموالوببب  في النز و ذلك عساعن على عالل فقر النز. هذه الكاة ة االسزوائية الكرين
 ولكن ا قلبلة الملح  مما عجمل ا م الية لماافحة   ط النز.

طالب يم إعطائ م الموز في وا ة اإلفطاا والكسحة وال ناء  لزحكبج  200في دااسة جملو : تحفيز ق ر  ال ماغ
اة النمافية عنن الطال  للزملم قناة النماغ. فتابزو النااسة بتن الكاة ة ال نية بالبوياسبوز  يقوز دزحكبج القن

 أة ر.
عحزوي الموز على مسزو  عال م  األلياف  لذلك فإن إدخال  في الحمية ال ذائية عساعن على إعادة : اإلمساك

 عمل األمماء الطبيمي   ما عساعن على الز لب على المشالة دون اللجوء إلى أدوية مس لة.
 حمو ة في الجسم  وينصح دزناول الموز للزخلص م  الحمو ة.للموز يتابر طبيمي ممّنل لل: ثموضة المع  

ال ا يان في الص او مع الموز  عممل الموز على ي نئة الممنة  وبث السروا في : غثيان ال(باح عن  الحوامل
الجسم   ما ع ذي الطكل.عضات ال موض قبل أن يككري في الكريمات والمراهم  هنا  طريق أس ل وأفضل  

  مو ة بالجلنة الناخلة البيضاء للموزن الزي يممل على يخفي  الزواز واالرمراا.افر ي عضات ال
 األعصا  ألن الموز اني بكبزامبنات مجموعة   الزي يساعن على ي نئة النااز المصبي  

زيادة الوزن والممل وانت دااسات قاز د ا مم ن علم النكس في النمسا بتن   ط الممل  ؤدي إلى الز از أطممة 
 انو على األااح بسبب  5,000ئة م ل الشو وال واقائق ال طاطس. ربث وانت بتن سبب دنانة أة ر م  م ن

  ط الممل. ولزكادي ج وة يناول الطماز  نحزال للسيطرة على مسزويات السار في النز ع  طريق يناول 
ز الكاة ة األة ر مالئمة لمنع وا ات خفيكة عالية بالكربوهبناات والكبزامبنات الم ذعة   ل ساعزان  فكان المو 

 البنانة.
عسزخنز الموز لمالل اال طرابات الممنعة بسبب قوام  الناعم. ويمزبر الموز الكاة ة النبية  :قرثة المع  

الوربنة الزي عما  أن يؤ ل دون ِ بق في الحاالت المر ية. ربث عحبن رمو ة الممنة ويخك  الز ا  بطانة 
 الممنة.

يمزقن المن ن م  ال قافات بتن الموز عسزطيع خكض دااة ررااة الجسم الطبيعية   :الحرار  السيطر  على درجة
الدة الطكل في دااة ررااة يتةل النساء الحوامل الموز لضمان و  يا النن والماطفية لألم ات الحوامل. وفي

 ممزنلة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
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عساعن الموز على الزخفي  م  أعراض اال طرابات الماطفية  :اإلضراةات العاطفية الموسمية واالكتئاب
 الموسمية بسبب يوفر مادة الزربويوفان ب .

زامبنات عما  أن عساعن الموز األجخاص الذ   عحاولون اإلقالع ع  الزنخب . الرزوائ  على فب: عالج الت خين
  باإل افة إلى البوياسبوز  والم نيسبوز   ما عساعن الجسم على الزمافي م  يتابرات انسحا  12  و  6  

 النياويب .
البوياسبوز ممنن ربوي  عساعن على امل ن ض القلب مزوازنًا  ويحكج إاسال األةسجب  إلى النماغ : اإلجهاد

هقب   فإن مسزو  األعض  ريكع  مما عخكض مسزويات ةما  نام يوازن الماء في الجسم. عننما نكون مر 
 البوياسبوز. ويما  إعادة يوازن الجسم دزناول الموز ال ني بالبوياسبوز.

منزامة عما  أن عقلل  رمية   فإن يناول الموز  ججء م مجلة نبوإن لنن الطبية وفقًا ل حث في: السكتات القلبية
.وهاذا فالموز اذاء  امل مزكامل  وعنن مقاانز  بالزكاو  فالموز عحزوي على %40خطر الموت بالسازة دنس ة 

  ورن ن فبزامب  أ   وخمس مرات أة رفسكوا مرات أة ر 3  وةربوهبناات   ومريب  أة ردرويب  مرات أة ر 4
 وز.ومريب  أة ر فبزامبنات  وممادن   ما أن  اني بالبوياسب

 الوصف النباتي:
طريق   الن ايات عربث  زم يجن ن م  ن ايات اوات الكلقة الوارنة يمزبر ن ايات الموز ن ايات عشبية مممرة 

خرول السرطانات م  الساق القرصي الحقيقي المنفون يحو سطح الزربة .ويمزبر ن ات عشبي نارًا لمنز ارزواء 
 األوااقربث يخرل  األججااواود في السيقان الخشبية ل قية الساق الكاا  على نسيج الخشب والذي عاون م

على بمض ا ال مض بشال  األوااقهذه  أامادالزكاف  إنم  الساق الحقيقي المواود يحو سطح الزربة   
رلجوني  نزج عن  يكوي  الساق الكاا  والساق الكاا  عاون عريض في القاعنة ويقل القطر  لما ايج نا نحو 

( ز .بمن يكوي  10) إلىعننما يكون الاروف مالئمة  األريانول الساق الكاا  في بمض ويصل ط األعلى
الساق الكاا  ويسز رق  اسطوانةساق زهري  ننفع خالل  إلىالقمة النامية  إلىيزحول  األوااقعند ممب  م  

ساق الجهري م  وبمن خرول ال أة ر أوعملية خرول الساق الجهري م  الن ات خالل الساق الكاا  فزرة ج ر 
علي  وبذلك  األا يةنزيجة ازدعاد الوزن وزيادة الجاادية  األسكل إلىعلي   نحني  األزهااالساق الكاا  ويكون 

.والساق الجهري ع ااة ع  سنبلة ممقنة يزكون م  رامل زهري مزب  مع  األعلىيكون قاعنة الساق الجهري الى 
زهرة مري ة على صكب   20 -12مجموعة زهرية يحزوي على  مجاميع زهرية رلجوني على الحامل الجهري و ل

 األعضاءم  االزهاا وم طاة باوااق ررجفية  ببرة رمراء اللون.والجهرة الوارنة يكون  املة ربث يحوي على 
النواة الجهرية ربث يكون المجاميع  اأ  إلىيص ح اقصر  لما ايج نا  األن وية األزهااولك   واألن ويةالذ رية 

 األخر   األزهاادبنما يسمى  األن وية األعضاءم  النارية الوظيفية لكبر رجم  أن ويةزهرة  15- 1رية م  الجه
القصبرة وان  الزتنبث أعضاءيحوي على  إن االذ رية على الرام م   باألزهااالقري ة م  طرف الحامل الجهري 

محمولة على الحامل الجهري وهي االاة  األزهاا ويوان ناداًا. إالالذ رية اليحوي على ربو  اللقاو  أعضاءها
 أنواع م  األزهاا:

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%BA%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1
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رجرات.  3أزهاا مؤن ة. ويوان في قاعنة الحامل الجهري  وهي ماونة م  مبيض  ببر ماون م   .1
 باريا أي دنون الحااة إلى يلقيح وإخصا .ويزكون ال ماا 

 أزهاا خن ى. ويوان في وسط الحامل الجهري و مبز ا قلبلة  وقن يكون امااًا ص برة الحجم ال ينضج. .2
 أزهاا مذ رة. وهي يوان في طرف الحامل الجهري  وقن يسقط فوا يكوين ا  أو قن ي قى رسب األنواع. .3

الساق  أسكليكون وسادة اذاية   يكة  األسكل إلىات والجذوا المزج  اميع االيجاه إلىالجذوا عر ية وينزشر 
يحوي على  Berryالحقيقية و ل ن ات  جهر لمرة وارنة ربث عموت بمن يكوي  ال ماا ونضج ا . وال ماا لبية 

 اإلخصا لحنوث عملية  ةوال رااعند  ببر م  الم اعض الخالية م  البذوا ربث يزكون ال ماا عذايًا 
وقن عاون هذا النمو عنن النمو. األعلى إلىفتن ال ماا ينحرف  األسكل إلىس الحامل الجهري الذي  نمو .وبما

الزي  باألصنافي لي  بسيط مقاانة  إلى إالالزي يجاع ل رض يصن ر امااها ربث اليحزال  األصنافمكبنًا في 
ومجموعة ال ماا عطلق ة على ال ماا عنن الشح   ببر  األ راااميع االيجاهات وبذلك يكون  إلىيزج  امااها 

ي مًا للصن  والمذق الجبن عحزوي  األصابعويخزل  جال ورجم ولون وطمم  باإلص ععلب ا بالبن وال مرة الوارنة 
ومجموع ال ماا على المذق يجن  لألص عام 150وبممنل  أص ع 15ويحوي  ل  ن على  أعاديعلى امانية 

 ة م.18
 غرافي:والتوزيع الج اإلنتاجمناطق 

الزالو الن ايات البرية للموز مواودة في مناطق مالبجيا ربث يوان الن ايات ال نائية الكروموسومات ونزيجة 
ابر  اإلخصا  وأص ح األن وية اإلزهااالزضريب الذي رصل ل ذه الن ايات منذ زم  طويل انًا فلقن ازداد عقم 

روموسومات.وم  المحزمل بان ال حااة المالبجيب  هم هنالك ن ايات االاية الك وأص حوال ماا  إلنزال رواي 
السارل ال ربي م  القااة  إلىمناشقر في القرن الخامس المبالدي ام انزشرت بمن الك  إلىالذ   نقلوا الموز 

المالم م ل اجا الكنااي ومصر وانو  اسزراليا.وفي  أنحاءبقية  إلىالموز  أججااالسوداء وبمن الك نقلو 
هي البرازيل وال نن  اإلنزالل ماا الموز وهذه البلنان رسب  مية  دلنا منزجاً ( 12هنالك ) الوقو الحا ر

 وبنما. وفنجويالواننونيسيا واالةوادوا ويا لنن وهننواا  و ولوبيا و وسزااياا والكلبب  والماسيك 
 

 البيئة المناسبة:
ية الرط ة وان زااعز  في المناطق ج   الموز ن ات اسزوائي  نمو وي مر بصواة ابنة في المناطق االسزوائ

دااات الحرااة المنخكضة يمزبر عامل محند لجااعة  إنزيادة فزرة النمو بمقناا  ببر .  إلىاالسزوائية  ؤدي 
 إلىانخكاض دااات الحرااة يا ر عننما ينخكض دااة الحرااة  أعراضالموز في المناطق ال ااة ربث يا ر 

  بنأالطويلة. األصنافيحماًل لنااات الحرااة المنخكضة م   أة رالقصبرة يكون  األصناف إن إالز .12اقل م  
 زوق  على  أن إلىممنل النمو عقل بمن الك  إن إالز 27رن ل  بحنود  أقصى إلىز ويصل 18النمو بحنود 

لية على الن ايات لنااات الحرااة الما السبئ الزتابرالرطوبة النسبية في الجو يممل على يقلبل  إن إالز .38دااة 
الال لن ايات الموز لحما ز ا  األججاافي بمض المناطق ربث يوفر هذه  أخر   أججااون ايات الموز يجاع مع 
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 إن ا إال األوااقفي يشقق  اإلسراعالشمس الم اجرة ويقلبل اار البرودة علب ا .قن يساعن الرياو على  أجمةم  
اعواال القمة النامية ويكسر  إلىةم /ساعة ربث يؤدي 25او ع  زادت سرعة الري إاا إاليمزبر رالة طبيعية 

  بمض السيقان .
يكون اات يصري  ابن ودااة خصوبة  أنينجح زااعة الموز في من  واسع م  الزر  على  التربة المناسبة:

ب بمبن ع  سطح الزربة بما  جين على مزر وارن ويج األا يعاون مسزو  الماء  أنواطوبة ابنة  ما عجب 
الموز  أنالخلكات وعلى الرام م   وإنزالاليكون الزربة طبنية اقبلة الن الك ابر مناسب لنمو الجذوا  أناعضًا 

وفي رالة قلة .7.5 – 6دااة رمو ة لنمو الن ايات يكون بحنود  أفضل إن إال 8 – 4.5 نمو دنااة رمو ة 
ايات )بسبب عنز يوفر دااة الحمو ة عنز يوفر بمض المناصر الممننية الم ذعة بصواة  افية للن  أو

يحسب  خواص  إلى باإل افةالزربة  إلى إ افز ا أوالمناصر اجًا على الن ايات  إ افةالمالئمة( م  المما  
. يكضل الجااعة في المناطق المسزوية عن ا في  7.5 – 6الزربة والممل على امل دااة رمو ز ا بحنود 

 الممليات الجااعية ونقل ال ماا و ذلك الزمريةبمض  إاراءالمناطق الجبلية لصموبة 
يسزجبب ن ايات الموز للسماد ربث  جداد النمو الخضري وبالنزيجة  جداد المحصول ال مري. لذلك على  :التسمي 

نقص المناصر الممننية لكي عما  ل م يالفي الك النقص وهي  أعراض أهم زمرفوا على  أنالمجااعب  
 األوااقالزي عاون لون ا باهو.الكسكوا وياون لون  األوااققلة النمو وص ر رجم  ىإل ؤدي  ونقص النزرواب  

الكبريو نقص   ؤدي  أما.األوااقل ذا المنصر اصكراا رافة  األخر   األعراضعندها قلبل م   إن إالاامق 
سبوز ظ وا لون اااواني الكببرة. الم ن األوااقالحن  ة الم ن .البوياسبوز قلة النمو واصكراا  األوااقاصكراا  إلى

والمن نبج اصكراا دب  المروق و ذلك رواف الحن  ة.  األوااقعلى الساق الكاا  .الحن ن اصكراا دب  عروق 
 يكون مز نلة على جال مالة خشبية  فاألوااقالنحا   أماالحن  ة  األوااق

 :الري 
 إلىمبج بموسم مطري طويل .والسبب عمود نااز الري لمجااع الموز م مًا رزى في المناطق الزي يز إنشاءعمزبر 

في هذه المناطق .ويكون  مية الالزمة للحصول على  أسبوعب هنالك بمض فزرات اكاف قن يجين مني ا على  إن
 إن إالوزعو بصواة مزساوية على الحقل  إاملم /سنة  2500 -2000أي  أسبوعملم/ 25نمو بحنود  أرس 
ملم/ج ر يمزبر  افية لنمو 100 مية المطر  بلب  إننمو الموز ربث يلمب دواًا م مًا في  األمطااةمية 

رااز  م  الماء المزوفر في الزربة بس ولة عننما  عتخذ أنز .عما  لن ات الموز 27الن ايات في دااة ررااة 
هج  انو  مية الماء المسز لك م  الماء الجا إااعالمات الذدول يا ر على الن ايات  إن إال %30عسز لك من  

 األوااقربث ي لق ال  وا لزجنب فقن المجين م  الماء ع  طريق  %60للن ات والذي يحزوي علي  الزربة بحنود 
 األوااقوانخكاض ممنل النمو وقلة عند  األوااقانخكاض ممنل الزر بب الضوئي في  إلىالذي  ؤدي  األمر

 . الن ايات م  ان ن إاواءرزى في رالة 
طريقة وارنة م  طرق  إي اعان  عكضل  إالن ايات الموز رسب مناطق الجااعة  اإة ايخزل  طرق  :التكاثر
عنن الجااعة لكي يكون الن ايات والمذوق مزجانسة وياون نضج المحصول دوقو وارن وقن يسزخنز  اإلة اا

لزي على السرطانات ا أوقن يسزخنز الخلكات  أو اإلة ااعذق م  ال ماا في  أنزجوالن ايات الزي  أوالكوامات 
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قطع يحوي  ل  4- 3 إلىفيجب يقسيم ا  اإلة اااسزممال ا في  أاين إااوجك ان يمطي اماا والسرطانات 
قطع  بلب طول  إلى السرطاناتعملية الزمكبر يقطع هذه  إاراء.وعنن  أة ر أوقطمة من ا على درعم وارن 

دقيقة وبمن هذه  20-15ز ولمنة  60سم ويمامل القطع بالماء الحاا على دااة ررااة  25القطمة الوارنة 
ساعة لزجنب يمكن ا إن  24مع الحرص على أن يو ع القطع على جال ط قة وارنة لمنة المملية يجك  القطع 

 . %90يمكبر الكوامات د ذه الطريقة  رفع نس ة النجاو إلى 
عة لجيادة نس ة النجاو يجاع يقلب الزربة وينمم ابنًا بمن الك  زم يسويز ا يسوية منزامة قبل الجاا  :الزراعة

الطويلة م ل  رو  ماعال  األصنافز .ويحزال 3-2روالي  وأخرالن ايات على مروز ويبلب المسافة دب  مرز 
 إنفي المنحناات فزز ع الطريقة الكنزواية . أماالخماسية  أولمسافة اةبر دب  الن ايات وقن يز ع الطريقة الرباعية 

في المناطق الش   االسزوائية  أما األمطاافي المناطق االسزوائية هو قبل دنا موسم  موعن للجااعة الن ايات أرس 
.يرو  الن ايات بمن زااعز ا م اجرة ام يرو  بمن الك بكزرات يمزمن وآااافتن انسب وقو هو في ج ري ج ا  

 نجاو عملية الجااعة.الن ايات بمن  إلىالنا زروابنة  األسمنةالساقطة في المنطقة ويضاف  األمطااعلى  مية 
 عمليات خ مة المح(ول:

هذه المملية ابر م مة للصن   رو  ماعال ربث يسقط هذه  رويمزبالجهرية المز قية  األاجاء إزالة -1
ولك  في رالة زااعة الصن   افنناش فان  عجب  اإلخصا م  رنوث عملية  أعازبمن بضمة  األزهاا
 . اإلزهاابمن  إزالز ا

: ويمزبر عملية  رواية الن ال قل الجائن لل ماا قن عسبب سقو  او انكساا  Proppingالمذوق  إسناد -2
 الساق الكاا  ال ض وقن يسبب الرياو الشن نة نكس الزتابر .

: وهي عملية و ع الزربة رول الن ايات لمنم ا م  االنحناء نزيجة الرياو او  Earthing –upالردز  -3
 اقل المذوق.

م  الممليات الشائمة في مجااع الموز فقن يساعن هذه المملية على زيادة وزن  البراعم الذ رية وهي إزالة -4
 إنل ذه المملية فائنة هي  إنهذا الشي ابر مؤ ن لك  الشي المؤ ن ف و  إن إال %5-2المذق دنحو 

 من ا البراعم الذ رية . أزيلوالن ايات الزي  إلىيقل زيااي ا  أوسوف ال  لإلمراضالحشرات الناقلة 
الشمس الم اجرة  وأجمة: ويجر  لحماعة المذوق م  البرد  Bagging of Bunchhesلي  المذوق ي  -5

عملية ي لي  المذوق يؤدي  إن. األسكلوالغ اا والحشرات والطبوا اال ان  عجب ير  المذق مكزوو م  
ا قبل نضج ال ما إلىالذي  ؤدي  األمرز  1.5 – 0.5زيادة دااة الحرااة رول ال ماا بمقناا  إلى

 م  موعن نضج ا الطبيمي. أسبوع
اال ًا  ألن ام  المذق )البن الكاابة( عملية  رواية  األخبرةالبن  إزالةعملية  إن Dehandingالبن  إزالة -6

 األخر   األعاديابر مالئمة للزصن ر وان قطم ا بمن الزجهبر قن  جين م  وزن  أومايكون ابر  املة 
 في وقو وارن . األخبرة.ويجر  الممليات ال الاة 
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 Anacardiaceaeالعائلة  .Mangifera indica L:العنبة
األصلي موطن ا  إن نالخضرة ويمزقيمزبر المن ة اوماعطلق علب ا المانكو م  الكواة  االسزوائية النائمة       

 أالف أابمةم   أة رمناطق انو  اسيا والزي يشمل ال نن وسبالن والمال و والكلبب  وقن عرفو في ال نن قبل 
المن ة راليًا في  أججااسنة.وينمو  أل م   أة رالمناطق المربية وخاصة المراق وعمان قبل  إلىسنة وانزقلو 

جزاءًا ف ي يجاع في مصر واجا الكنااي  والنافئمناطق واسمة م  المالم الزي يزص  بالجو الحاا صيكًا 
اقزصادعة  أهميةالمن ة اات  أججاا.ويمزبر  األمريايةحنة واسزراليا والبرازيل والججء الجنوبي م  الوالعات المز

عسزكاد من  في اسزخرال الص  ة الصكراء والواق  ذلك عسزممل في  األججااعالمية لكوائنها المن نة فقل  
القل  عحزوي على نس ة عالية م  الزانب  ويسزخرل م  القل  اعضًا نوع م  الصمب عطلق  إن ربثالنبااة 

 واألدواتعن نة من ا صناعة القواا  والمربات  إلاراضفيسزممل  األججااخشب  أماالمربي علي  بالصمب 
 . اإلس الطبية عن نة من ا عالل  إلاراضاماا المن ة فزسزخنز  أماالجااعية 

 الوصف النباتي:
ت مسزنعمة الخضرة يممر لميا أججااوهي نكس عائلة الكسزق وهي  Anacardiaceaeيز ع المن ة المائلة 

سم والنعة الملمس وياون لون ا 30 إلىامحية الشال قن عصل طول ا  األوااقالسنب  وخاصة البذاية من ا .
الكايح عنن اةزمال نموها ويص ح لون الواقة  فاألخضر األرمر إلىالحن  ة ام  زحول  األوااقاااواني في 

 3-2والممزاد دواات سنويًا  3-1دواات نمو خضري يزراوو دب   لألججاااخضر داة  دزقنز عمرها.وياون 
فزرة ساون قن  وأخر  وياون دب   ل فزرة دواات خالل موسم النمو الذي  بنأ م  الربيع وينز ي في الخري  

 ج ر. 3-1يصل 
االرمراا رسب الصن  وهي يوان في نواات  أواالصكراا  إلىالمن ة ص برة الحجم ديضاء اللون يمبل  أزهاا

على  األزهاام  نموات الماز السادق.ويحمل  أفرعراعم الجهرية بسيطة يحمل طرفيًا على زهرية طويلة مزكرعة والب
زهرة في النواة الوارنة  5000 – 300م   األزهااسم ويصل عند  50- 20نواات عنقودعة  زراوو طول ا دب  

 مذ رة . ااوأزهخن ى  املة  أزهااعلى المنقود الجهري م  ربث الجنس ربث يوان  األزهااويخزل  نوع 
 أوقلبية  أوويمزبر اماا المن ة م  ال ماا الحجرية ) الحسلية( ويخزل  قي جال ا رسب الصن  فزكون ديضوية 

قبل النضج ام  ز بر هذا  األخضرةلوية او مسزطبلة او  روية ويكون قشرة ال ماا ملساء عادة وملونة باللون 
 أوالببيية .دذوا اماا المن ة يكون مسزن رة    قى اخضر رسب الصن  والاروفأو  األصكر إلىاللون 

 الزي يزخلل اللب . األليافمسزطبلة الشال ويخزل  رجم ا رسب الصن  ويخرل م  قشري ا الخاااية 
 األزهااالمن ة بااهرة المماومة وي ادل الحمل والك نزيجة الحمل ال جير على البراعم الطرفية ) أججااويزمبج 

 في السنة الزالية. لالحاصانمناز  أو( وينزج ع  الك قلة لألفرع الخن ى على ال لث الملوي 
 العوامل البيئية:
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 األججااينزشر زااعة المن ة في المناطق االسزوائية وج ة االسزوائية وياون نمو  :العوامل المناخية -1
اف او ا إلىفالمن ة يحزال  اإلنزالالك عاون على رسا   إن إالفي المناطق الحااة الرط ة  أفضل

 والنضج . اإلزهاانسبيًا وخاصة عنن 
المن ة دب   أججااالربيع ويكضل زااعة  وأوائلالشزاء  إاناءالصقيع  أوالمن ة   برًا بالبرد الشن ن  أججاا ويزتار
المن ة في  أججااالنخبل.ويخزل   أججاايجاع بشال دائم دب   أوالموز  أومؤقزة م ل الحمضيات  أججاا

 أماوعويس ودب   ايحماًل للبرودة م ل الجبنة وييموا والمحمودي وقلب ال و  أة ر أصنافك يحمل ا للبرودة ف نال
الضعيكة هي اولك واادمان وسبالن  واألصنافالمزوسطة الزحمل هي مبرو ة وملجوبا ونبلم  األصناف

 ز.30 – 25المانكو هي  أججااوم الاي.وان انسب دااة ررااة لنمو 
يكون هذه الزر  ابنة الصرف  أنمخزلكة م  الزر  على جر   أنواعي : ينمو المن ة فظروف التربة -2

يحزوي على عنصر الكالسبوز  يالمضوية والزالمجيجية ال نية بالمادة  الصكراءالزر  لنموها هي الزر   وأفضل
رالوة ال ماا ويجب يجنب زااعة المن ة في  إلىيحزوي الزربة على او سبن الحن ن ربث  ؤدي الك  أنويكضل 
المن ة رساسة  أججااوان  األمالو  برة  األاا يفي  األججااار   زوال عجو الطبنية ال قبلة  األاا ي

 .7,5 – 5,5 زراوو م   يال بناوابنعاون الرقم أن ويجب  األا يلالايكاع الماء 
 تكاثر العنبة:تتكاثر ةطريقتين:

 الزالية: لإلاراضالبذوا: ربث يسزخنز هذه الطريقة  -أ
 للزطعيم علب ا . أصولللحصول على  -1
 ان نة. أصناف إنزال -2
 .األانةالبذوا الزي ينزج دذوا عن نة  أصناففي صكاي ا في  لألم اتن ايات مشاد ة  إنزال -3

 الزي يحزوي ا: األانةقسمب  م  ربث عند  إلىالمن ة  أصنافوبصواة عامة يقسم دذوا 
مبرو ة  األصنافوم  هذه  واإلخصا يحزوي دذواها على انب  وارن نايج م  عملبزي الزلقيح  أصناف -1

 ودبشة.
- 1يخرل من ا عنة باداات  زراوو عندها م   إن اي ام  انب  وعنن  أة ريحزوي دذواها على  أصناف -2

 خضرية. أانةباداة واال ًا مايكون  ل ا  11
ة البذوا م اجرة دذوا المن ة يكقن اطوبز ا بس ولة ويص ح  امرة ويكقن ربويز ا بسرعة لذا واب زااع إن        

موعن لجااعة  أفضل وز.وان  15حبويز ا اليجين ع  بيحزكا  أنبمن اسزخراا ا وان المنة الزي عما  للبذوا 
 عالية. اإلن اتو لما  انو الجااعة م ارة  لما  انو نس ة  وآ البذوا في ج ري يموز 

اعس للحصول على جزالت قوية م  وان افضل موعن لجااعة الشزالت في الماان المسزنعم هو ج ري نيسان وم
 البذوا  ز ع ما لي:

 يجاع البذوا بمجرد اسزخراا ا م  ال مرة . -1
 .آ عاون الجو راا عنن زااعة البذوا ربث عكضل الجااعة في  أنعجب  -2
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 إن اتال الف الصلب الذي عحيط بالبذوا قبل زااعز ا ربث عساعن الك   برًا في سرعة  إزالةعكضل  -3
 البذوا.

الماان المسزنعم أي بمن روالي  إلى أ لول زم نقل الشزالت في ج ر  أوهذه الممليات في المشزل  ويزم اميع
 سنة م  زااعة البذوا.

نجارًا .ويزم  األة رالمن ة ويمزبر طريقة الزطعيم باللصق هي  إة اا: وهي الطريقة الشائمة في التطعيم - 
اًل ويو ع بالقر  م  الكرع المراد يطعيم  المملية بجلب السناد   م  المشزل والزي سوف يكون اصو 

ي مًا الايكاع الكرع ام عاشط  ل م   األاضعلى  أوم  الصن  المراو  ويو ع السننانة على رامل 
سابنة الزطعيم ام  ةدواسطوالطمم  شطًا افيمًا بحبث  جال اجء م  القل  والخشب ممًا  األصلساق 

والطمم بخيط افيع  األصللججء الملزصق بال م   لصق السطحان على بمض ما ال مض ام  ربط ا
رسب الحااة وبمن ج ري   زم فصل الكرع ع  ن ات االز يحو منطقة  وأخر  ويرو  السناد   دب  فزرة 

 عملية الزطعيم باللصق هو نيسان وماعس. إلاراءموعن  أفضلااللزحاز . وان 
 

 Myrtaceaeالعائلة  .Pisidium guajava Lالجوافة:
 اآلندبرو.لقن ايضح  إلىالجنوبية وابما المنطقة الممزنة م  الماسيك  األمريايةل ا القااة  ألصلياالموط  

 أ ماف 4- 3في المالم يحوي امااها على  Cمصادا فبزامب   أانىو ورًا قاطمًا بان الجوافة يمزبر م  
المربيات والحلويات المخزلكة  في صنع أوالطازل  لألةلالخوخ.يسزخنز اماا الجوافة  أومايحزوية اماا المنب 

 إن ا إالالجوافة مسزنعمة الخضرة قوية النمو ص برة الحجم  وأججاافي عالل السمال .  أوااق اةالجلي ويسزخنز 
والجذع الرئيسي اسطواني الشال اليا م طى  أمزاام  عشرة  أة ر إلىقن عصل اايكاع ا  األريانفي بمض 

 بسيطة مزقادلة ديضاوية الشال. واألوااقلرئيسية يكون اباعية بقشوا دنية مخضرة اللون والكروع ا
 والتلقيح: األزهار
ديضاء مصكرة  أزهاااعاا والبرعم المخزلط عمطي نمو خضري عحمل  وأوائلالجوافة في ج ر نيسان  أججاايجهر 

ة اخضر اللون وعضو زواية والجهرة خن ى اباعية البزالت عن نة االسنعة ومبيض الجهر  أومكردة  أمااللون يكون 
 م  االسنعة . أطولالزانبث عاون 

 البيئة المالئمة:
ينجح في المناطق الزي يزراوو فب ا دااة الحرااة  أنالجوافة  لألججااالمناخ المالئم: بشال عاز عما   -1

 أو 1 إلىالكزية يموت عنن انخكاض دااة الحرااة  األججاا إنز جزاءًا ربث نجن  5ز صيكًا و 50رزى 
 و الصكر .يح 2

الزربة المالئمة: ينجح زااعة الجوافة في اميع انواع الزر  يقري ًا ولكن ا الينجح في االاا ي ال نقة  -2
 بالمياه او الشن نة الملورة.

 ز دب  جزلة واخر  . 4,5 – 3سم وعلى مسافة 60الجااعة ومسافات الجااعة: يجاع في ركر بممق وعرض 
 وا لزكوي  هيال قوي عحمل ال ماا ال جيرة .: يربى بطريقة القائن المحالتقليم
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ام م  السماد المضوي لكل ججرة ويو ع في الحكرة 250: يسمن جزالت الجوافة عنن زااعز ا بممنل التسمي 
  م م  السماد النا زروابني  1ة م م  السماد المضوي و9ويخلط مع الزربة اما الشجرة الم مرة فزحزال الى 

ة م م  سماد سلكات 50  م م  سماد سوبر فوسكات و 100ة عكضل ا افة وفي رالة االاا ي الرملي
 البوياسبوز للنونم خالل ج ر اااا.

 طرق االكثار :
البذوا: ويمزبر الطريقة مالكة لك  في الوقو نكس  يمزبر م  اس ل الطرق واة رها نجارًا .وراليًا  -1

 يسزخنز هذه الطريقة النزال اصول للزطعيم علب ا .
وهي الطريقة الشائمة في اة اا الجوافة لالصناف الجبنة البذاية او في اة اا الجوافة عنعمة  بالزطعيم: -2

 البذوا وم  اهم الطرق المسزمملة:
 بالقلم القمي  -ث       بالرقمة -ت    بالطريقة الناعية -   باللصق -أ

 بالسرطانات -5بالمقل الجذاية.            -4     الزكاار بالزرقبن ال وا  -3
 لنضج وجني الثمار:ا

سنوات واريانًا بمن سنزب  السيما في االججاا المطممة ويسزمر باالنزال الجبن رزى  4-3ي مر الجوافة بمن 
سنة .اما موعن النضج لل ماا ف و عخزل  م  منطقة الى اخر  .اما الحاصل 20عصل عمر االججاا بحنود 

   م. 75 – 25الكلي للشجرة  زراوو م  
 Rhamnaceaeالمائلة   Zizy phus spinaالسنا –النبق 

 ينمو ججرة النبق طبيعيًا في جمال الصب  وال مالعا وبالد الح شة  ما ويوان في ج   اجية سبناء . 
يجاع اججاا النبق لالاراض الزشجبر و ذلك عسزكاد م  خشب ا الجبن وامااها لالةل الطازل .واججاا النبق 

ة الى  ببرة الحجم وساق ا ابر ممزنل وعادة اسطوانية الشال يزكرع على مسزنعمة الخضرة بطبية النمو مزوسط
 بمن االاة امزاا يقري ًا م  االاض واوااق ا ديضوية الشال النعة الماعة مز ادلة الموقع على االفرع.

ازهاا النبق ص برة خضراء مصكرة يا ر في موسمب  الموسم االول في الخري  ربث يمقن ال ماا لزمطي 
ول الرئيسي بمن نضج ا في ج ر اااا اما الموسم ال اني فياون في اوائل الصي  لزمطي محصول المحص

 اانوي قلبل االهمية في اواخر الصي .
ال ماا ص برة الحجم مسزن رة الشال اال ًا اات طمم ابر مقبول قبل يماز النضج ورلوة الطمم عنن يماز النضج 

 لحجم.و ل امرة يحزوي على دذاة وارنة  ببرة ا
 الزراعة ومسافات الزراعة:

 ز في االاا ي الصكراء .7ز في االاا ي الرملية او 5يجاع على ابماد ار  قناها 
افرع اانبية قوية موزعة في ايجاهات  4- 3: عقزصر الزقليم الزربية الججاا النبق الص برة على انزخا  التقليم

االفرع مع ازالة االفرع القري ة م  سطح االاض  مخزلكة على الساق ام  نزخب على  ل فرع عند مناسب م 
 .اما االججاا ال ال ة فزحزال الى يقليم خفي  عقزصر على ازالة االفرع المبزة والمصابة او االفرع الماللة.
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  م سماد ربواني في الشزاء اما االججاا الم مرة فزسمن  2- 1: يسمن اججاا النبق الص برة بممنل التسمي 
م سماد عضوي في ن اعة فصل الصي  وخالل ج ري ا  وا لول والك لكي عاون مؤار على    5- 3بممنل 

ة م ين ر على اابع دفمات خالل 1االزهاا خالل فصل الخري .ويسمن االججاا بسماد نزرات الكالسبوز بممنل 
ت   م وسلكا 150 -100اج ر  انون ال اني واااا وا لول ويموز ويكضل ا افة سوبر فوسكات بممنل 

   م. 100 – 75البوياسبوز بممنل 
 طرق االكثار:

بالبذوا :يجاع م اجرة في ااض خالل الربيع مع مراعاة الري دب  فزرة واخر  نارًا لصالبة هذه البذاة  -1
ورزى االن ات  ما عما  زااعة البذوا في سناد   وفي الربيع او الخري  وبمن  بر الشزالت ينقل الى 

سنة م  الجااعة عما  زااعز ا بشال نااح في االاض  2- 1.5زرة يزراوو م  سناد   اةبر قطرًا وبمن ف
 المسزنعمة.

 الزكاار بالزطعيم: ويزم بطريقة الزطعيم بالمب  على جزالت دذاية في الربيع خالل ج ر اااا وا لول. -2
  

  Lauraceaeالعائلة   Persea sppاالسم العلمي       Avocadoاالفوكادو 
( نوع وم   من ا االفو ادو ويمزبر المناطق االسزوائية في انو  الماسيك 50روالي ) Perseaعضم الجنس 

واواسط القااة االمريمية الموط  االصلي الججاا االفو ادو.ولقن اسزخنمو اججاا االفو ادو في السادق  ن ايات 
بمن اخر  اما في الوقو  زينة في رنائق القصوا اال ان االهزماز د ا قن ازداد واخذت االنزااية يجداد سنة

الحا ر فزمزبر امااه اذاًء جائمًا في المناطق االسزوائية ربث يكون اهمبز  دنكس اهمية الزمر في الوط  المربي 
ويمود سبب الك الى ان امااه يكون جائمة ومزوفرة على مناا السنة واخيصة ال م  ومش ية وانية بالمواد 

 مناصر ال ذائية .لوا
 وي لل ماا:الزر بب الكيما

 تمتاز ثمار االفوكادو في اثتواها على :
 نس ة عالية م  الجيو الس ل ال ضم والذي عش   زيو الجيزون . -1
  Gو Cو  Aوعلى نس ة اقل م  فبزامبنات  با رة 1Bيحزوي على فبزامب   -2
وبذلك عما  ان يكون اذاء للمر ى المصادب  بالسار لما  %1يحزوي على نس ة واطية م  السار  -3

 وي  م  طاقة عالية وسار قلبل.يح
  نخل الجيو في يحضبر بمض مواد الزجمبل. -4
 ماء. %85 – 70يحوي ال ماا على نس ة  -5
 درويب . % 4- 1يحوي على نس ة  -6

 الوصف النباتي:
على الرام م  ان اججاا االفو ادو يصن  على ان ا مسزنعمة الخضرة اال ان بمض االصناف وخاصة 

سقط ممام اوااق ا ااناء وبمن فزرة الزجهبر ربث يا ر اوااق ان نة راال وياون النمو الماسياية والكوايمالية ي
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قوي ربث يخرل الكروع الجن نة م  ن اعة الكروع القنعمة وقن عصل اايكاع االججاا في الزر  ابر المميقة الى 
خشب اججاا االفو ادو  ز في الزر  المجيجية اات الرطوبة المناس ة .ويخزل 15ز دبنما عصل االايكاع الى 10

ع  خشب اججاا الحمضيات في ان  فلبني وابر مزصلب . ونمو االججاا في المادة عاون مزقطع ربث يخرل 
النموات الحن  ة في الربيع بمن يكزح االزهاا وهذه النموات  زوق  نموها ربث يكون البراعم الطرفية م طاة باوااق 

صي  وعادة يكون فزرة نمو االججاا الص برة اةبر م  االججاا الكببرة ررجفية ام عسزتن  النمو مرة اانية في ال
.يزريب االوااق على الساق بشال رلجوني ربث يخرل نموات خضرية عن نة في الربيع ا افة الى المند الكببر 
م  االزهاا الزي يزكون قر  ن اعة االاصان وعلى جال نواات طرفية.االزهاا  املة ربث يحوي على 

( اال ان الكمالة 12الذ رية واالن وية وياون لون ا اخضر فايح او اخضر مصكر . بلب عند االسنعة ) االعضاء
 Protogynous( اسنعة ويكون مري ة على االث رلقات.واالزهاا يزصرف يصرف عطلق علي  9من ا يبلب )

المنقة نا جة وعلى ربث يزكزح الجهرة مريب  فكي الزكزح االول يزصرف على جال زهرة ان وية ربث يكون 
اسزمناد السزق ال ربو  اللقاو وفي الزكزح ال اني في البوز الزالي م  الزكزح االول يزصرف على جال زهرة 

ملم والججء الذي  ؤ ل م  ال ماا  5ا رية .ال ماا لبية وياخذ اجاال والوان مزمندة.والقشرة قن عصل سما ا الى 
ون قوامة م ل الجبن عنن النضج الزاز ولون  اصكر الى اصكر مخضر مواود دب  القشرة والبذاة الكببرة .ويا
 ويحزوي على نس ة عالية م  الجيو .

المجموع الجذاي ابر عمبق والجذوا اليحزوي على جمبرات اذاية واالمزصاص عاون عبر نسيج الجذوا 
 عننها االمزصاص.ال انوية ربث يوان منطقة دنية اللون اسكنجية القواز قر  ن اعة يلك الجذوا  زم 

 االنواع التجارية لالفوكادو:
 االنواع الكوايمالية. -1
 ال نن ال ربية -2
  P.drymifoliaاالنواع الماسياية واسم ا الملمي  -3
وهنالك نوع اخر اقل جبوعًا ويجاع في انو  الماسيك و واييماال وم  هنا  ادخل الى الوالعات المزحنة  -4

 . P. schiedeanaاالمرياية واسم  الملمي 
 الجنول الزالي  و ح اهم نقا  الزشاب  واالخزالف دب  االنواع ال الاة:

 الصكة              الكواييمالية                ال نن ال ربية                 الماسياية          
 ج   االسزوائية      مناطق الجااعة       االسزوائية                 االسزوائية             -1
 ين مث من ا عنن فر  ا بالبن        اليوان             الرائحة المطرية       اليوان               -2
 ص برة                ببرة                       ببرة               االوااق            -3
   ال اني وماعسيشري          اااا ونيسان            الزجهبر            اااا ونيسان        -4
 ص بر               (   م    1.5 ببرة )         مزوسط              رجم ال ماا    -5
 اخضر او ارمر              اخضر او مصكر            لون ال ماا       اسود او ارمر  -6
 (ملم 1اقبق )               سميك                   ملم(    5-1سمال لقشرة    سميك ) -7



46 

 

 )م ارة(أج ر 8-6                أج ر 9-6    ( مزتخرج ر ) 12- 10      فزرة النضج  -8
 % 20-3                  %10- 5                %20- 10        نس ة الجيو -9

 يوان                  اليوان                المقاومة للبرود   وسط        -10
 اليوان                   يوان                   المقاومة للملورة  اليوان   -11

 الظروف الجوية:
المخزلكة الينجح يحو  األنواعم  الصموبة يحن ن المزطل ات المناخية المالئمة لجااعة االفو ادو والك الن زااعة 

نجح وبذلك ي األخر   األنواعم  باقي  أة رعاون رسا  للبرودة   West Indianنكس الاروف فم اًل النوع 
مقاومة للبرودة م   أة رالقنعمة عاون  األججاازااعز  في المناطق االسزوائية الرط ة.و قاعنة عامة فان يحمل 

القنعمة خاصة  األججاام   أة رباايكاع دااات الحرااة  يزتارالحن  ة  األججااالكزية . ولقن وان بان  األججاا
فزرة الزجهبر يقلل م  نس ة عقن ال ماا  وفي هذه الحالة  إاناءن مواة البرد الشن  إنفزرة النمو السريع  ما  إاناء

سوف يجزاز فزرة البرودة  ألن االكوايمالية  األنواعم ل  مزتخرالزي عاون يجهبرها  األنواعزااعة  األفضلعاون م  
ي المناطق الزي بصواة ابنة ف األججاافب ا بمواات البرد .وينمو  األزهاا يزتارال نن ال ربية الزي  أنواعبماس 

االفو ادو في  أججااز.وقن يمزبر الرطوبة المامل المحند لجااعة  28- 13عاون ممنل دااات الحرااة فب ا م  
نقص   إلىزيادة الحاصل وقلز ا يؤدي  إلىالمناطق الجافة وبصواة عامة فان   رة الرطوبة في الربيع يؤدي 

 و(.ك)عاس المان
المجيجية الطبنية الزي يحزكا درطوبز ا لكزرة طويلة  ما عجب عنز الجااعة في  الزر  هي أفضل التربة المناسبة:

الزي يحزوي على ط قة صماء  أوسم م  مسزو  سطح الزربة 90فب ا ع   األا يالزر  الزي عقل عمق الماء 
كلواا ن في ال جين ير بج ا ون ال أنالضااة .ةما عجب  األمالويكون الزربة خالية م   أند ذا الممق.ةما عجب 

دااة لنمو  أرس  7 – 5اجء بالملبون .ويمزبر دااة الحمو ة  100ع   األججااالماء المسزممل لسقي 
 الن ايات.

 التكاثر: تتبع الطرق التالية:
: يسزخنز هذه الطريقة للحصول على جزالت دذاية للزطعيم علب ا .عكضل زااعة البذوا م اجرة ةالب ور -1

 أوان  عما  خجن ا في الرمل  إالبسرعة  اإلن اتيكقن القناة على  ن األبمن اسزخراا ا م  ال ماا 
ا م اجرة.ةما عجب  اعزا يكون اقل م  ز  اإلن اتنس ة  إن إالز لمنة سنة  5البزمو  على دااة ررااة 

في عملية  ولإلسراع األسكل إلىربث يكون الج ة المريضة  األججاازااعز ا دنكس و مبز ا على 
اشاء البذاة وال شاء الرقبق الذي   ط  الكلقزب . وعننما عاون هنالك عند ابر  زالةإعكضل  اإلن ات

عحوي  ل اجء على اجء ص بر م   أنعلى  أاجاء إلىةافي م  البذوا فان  عما  يقطيع البذاة 
في خطو  المشزل الزي  1:1البذوا في يربة ماون  م  امل ويربة عادعة دنس ة  إن اتالجنب . عما  

 سم . 1سم  ما يجاع بط قة امل سما ا ال جين ع  50مض ا ع  بمض ي من ب
 ةالتطعيم -2
 .األنسجةزراعة  -3
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يكون رساسة  ألن ا: لضمان نجاو زااعة الشزالت في الحقل عجب يوفبر الماء بصواة  افية ومسزمرة الزراعة
خوفًا  آااالجااعة قبل ج ر يجر  ا أن لوال عكضة الماء  ما عجب رما ز ا م  الحرااة والبرودة على رن سواء للق

 م  مواات البرد .وياون انسب موعن للجااعة هو في ج ري نيسان وماعس و ذلك يشري  ال اني.
بمن الجااعة ربث  زم  األولىالمجاوعة في المرارل  األججااعملية الزقليم على  إاراء: م  الضرواي التقليم

محصول اجير  مًا  إنزالروع اانبية عن نة ل ا القناة على قطع البراعم الن ائية لبزم الحصول على هيال قوي وف
عاون قلب  أن ما عجب مالراة  أخر  قطع الكروع النامية بصواة عامودعة مرة  إعادة األمرونوعًا وقن  زطلب 

الشجرة مكزورًا لجيادة المسارة الخاااية للشجرة وبالزالي زيادة الحاصل الن ال ماا يحمل على المحيط الخاااي 
 عاون الزقليم خفي  الن الزقليم الجائر عسبب قلة الحاصل. اإلنزالمررلة  إلى األججاايصل  أنقط. وبمن ف

يسزمر  أنماااين ل ا  إاااالفو ادو  ألججااالم مة  األموايوفر الرطوبة المناس ة في الزربة عمزبر م   إن :الري 
زيادة  إلىزيادة الري يؤدي  إن(سنوات 3-1ااعة )م  الج  األولىنموات ان نة خاصة في السنوات  وإعطاءبالنمو 

 رجم ال ماا والز ابر في النضج .
هنالك بمض االخزالفات ربث  إن إالاالفو ادو وبنااز عش   نااز يسمبن الحمضيات  أججاا:قن يسمن التسمي 

  م م   2-1( األول( سنوات )الحمل 4الزي عمرها ) لألججااعمطى السماد الكيمياوي بمن عملية الحصاد 
 السماد المضوي . إ افةدفمات و ما عجب  أابمةالسماد لكل ججرة وعلى 

 
 Annonasالقشطة   )انوناس( 

  Annona cherimoliaاو   .Annana muricata Lاالسم العلمي 
يمزبر القشطة م  فواة  المناطق االسزوائية ويحو االسزوائية ويخزل  الموط  االصلي رسب النوع من ا موطن ا 

ال نن واجا ال نن ال ربية ومن ا امرياا االسزوائية واالةوادوا وببرو والج ات الشمالية م  امرياا  ألصليا
 الشمالية.

يمزبر م  االججاا النص  مزساقطة بشال عاز الن اوااق ا يسقط اما في فصل الشزاء  ما  الوصف النباتي:
ال نني قبل دنء النموات الجن نة  ما ان البراعم في قشطة قلب ال وا او في الربيع  ما في القشطة البلني و 

المخزلكة في القشطة العمان ا النمو اال بمن سقو  االوااق الن البراعم اليوان في ابا  االوااق ولكن ا يوان يحو 
اعناق ا لذلك الدن م  سقو  الواقة رزى عما  للبرعم م  النمو.البراعم الجهرية للقشطة مخزلطة ويحمل اانبيًا 

ى افرع يش   النوائر .ويحزوي القشطة على ازهاا  املة اال ان ربو  اللقاو في أي زهرة اليسزطيع اخصا  عل
الم اعض المواودة في نكس الجهرة الخزالف موعن نضج  ل من ا ويزكزح االزهر في الربيع م  نيسان الى ماعس 

الول وال اني  ما هو الحال في قشطة رسب النوع والصن  اال ان هنالك انواع عاون يكزح ا في ج ر يشري  ا
قلب ال وا.وقن  جهر قلب ال وا اعضًا في يموز وا  اال ان هذا االزهاا العمطي اماا ويسمى باالزهاا الرامي 

Off- Bloom  ويحزال ازهاا القشطة للزلقيح االصطناعي الن ا ااا ير و للطبيمة انزجو محصواًل قلبل.لذلك.
الدن م  القياز بمملية الزلقيح البنوي اام ان االزهاا خن ى في القشطة والك  والال الحصول على راصل ابن

 بسبب:
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 االزهاا م ارة المزاع فزنضج المياسم قبل نضج ربو  اللقاو. -1
 المياسم يكون في مسزو  اعلى م  المزو  . -2
 قاو بما لي:اائحة االزهاا قلبلة فال يجذ  الب ا الحشرات .ويزمبج االزهاا الزي يؤخذ من ا ربو  الل -3
 عاون لون ا اخضر خفي  اقر  الى اللون الكريمي. -1
 يكون البزالت مز اعنة . -2
عاون اسكل مخرو  الجهرة الناخلي محب ًا والك  نل على انكصال االسنعة واسزمنادها الخرال ربو   -3

 اللقاو.
ولون ا  انج 3- 2ال ماا يكون مسزن رة او قلبية اوبيضوية او مسزطبلة الشال وقطرها عخزل  م   -4

 اخضر مصكر وسطح ال ماا مكصص .
 العوامل البيئية المالئمة في زراعة وانتاج القشطة:

: اهم انواع القشطة يجاايًا هي القشطة البلني وال ننعة و ذلك االييمويا وهي هجب  دب  المناخ عوامل -1
و المناطق القشطة البلني وال نني. ان ارزبيااات القشطة البلني للجو الجاف اام ان موطن ا ه

االسزوائية ف ي ينمو بشال ابن على المريكمات ربث الجو الممزنل لذلك يمزبر م  فواة  المناطق 
المنااية اة ر م  االسزوائية .ويجاع في مصر وان افضل مناطق لجااعة القشطة في مصر هي الج ات 

طق القري ة م  سوارل ال ربية م  الصحراء .اما القشطة ال ننعة فافضل المناطق لجااعز ا هي المنا
ال حر االديض المزوسط ربث عاون الجو ممزنل والرطوبة ليسو عالية  ما ان القشطة ال ننعة يزحمل 

 البرودة اة ر م  االنواع االخر .
: يمزبر الزر  المجيجية ال نية بالمناصر ال ذائية مالئمة لنجاو نمو وانزال القشطة ويكضل الزر  التربة -2

السبوز ربث عاون نمو ال ماا افضل وان اججاا القشطة رساسة الايكاع الماء الزي يحزوي على الك
  ما هو الحال في المن ة. 7.5 – 5.5االا ي ربث يصا  بالزصمب وافضل اقم ها ناوابني هو 

: يحزال للري   برًا وخصوصًا في الزر  الرملية في الوقو الذي ينشط في  االوااق والتسمي  الري  -3
 وز في الزر  ال قبلة .اما في  8- 7عامة يرو  اججاا القشطة خالل الصي   ل واالزهاا .وصواة 

 وز صيكًا وفي الشزاء يرو   ل االث اساديع في النوع االول  5- 4الزر  الرملية فزرو  االججاا  ل 
 و ل اسبوعب  في النوع ال اني.

لنمو ويكضل ا افة نزرات الكالسبوز على اما بالنس ة للزسمبن فزسمن االججاا بالسماد الكيميائي خالل مررلة ا
  م سوبر  200- 150ام للشجرة مع ا افة 300- 200االث دفمات في دناعة اااا وماعس ورجيران بممنل 

   م سلكات البوياسبوز للنونم سنويًا. 100- 75فوسكات و
 انواع القشطة:

 -7   ماةرو اايا -6   دالنا -5   سبنسنج -4   قلب ال وا -3  ال نني -2   القشطة البلني -1
 سنكالنسج. -12  مونزانا -11   االدرا -10    ا الما -9    اييمويا -8    موا ايا
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 Loguatالبشملة )ينكي دنيا( 

  Rosaceaeالعائلة   Eriobotrya Joponica Lindاالسم العلمي       
ا بشال  ببر في الصب  واليابان ربث : م  فواة  المنطقة ج ة االسزوائية الزي انزشرت زااعز الموطن االصلي

 يسمى اريانا باالااص الياباني نس ة الى موطن ا االصلي.
ز وهي يصلح  اججاا زينة  10ز واريانا يصل الى 8- 7ججرة ال شملة ص برة الحجم  زراوو اايكاع ا م    

ة وياون لون ا ازاق قايم م  نارا لجمال ازهااها واائحز ا الج ية واالوااق سمياة ديضاوية الشال مسننة الحاف
 االعلى واخضر فايح م  االسكل ربث ي طى دجاب دني اجير والمروق الجانبية يكون باازة.

 :االزهار والتلقيح
يجهر في اواخر فصل الخري  في اج ر يشري  ال اني و انون االول والبراعم الجهرية بسيطة يزكش  ع  ازهاا 

حمل طرفيًا على افرع م  نموات الماز السادق واالزهاا خن ى عن نة صكراء فايحة اللون اات اائحة ز ية ي
 االسنعة.

اماا ال شملة يكون اما  روية او ديضوية او  م رية الشال يحمل في مجاميع عنقودعة ابر مننمجة مع بمض ا  
 ال مض واات لون اخضر قبل النضج  زحول الى االصكر او البريقالي ال امق عنن يماز النضج .

 يئة المالئمة:الب
: يحزال الى جزاء دافى وصي  ممزنل الحرااة ربث ان ا يزاار بشنة االنخكاض واالايكاع الشن ن  المناخ -1

ز في رب   3-و 2-دنااات الحرااة ربث يموت االزهاا وال ماا الحن  ة عنن انخكاض دااات الحرااة 
 ز دنون أي  را. 10يزحمل االججاا ال ال ة دااة 

الزر  المجيجية الطبنية الصكراء والمميقة الجبنة الصرف م  افضل انواع الزر  لجااعة  : يمزبر التربة -2
 ال شملة.

ز دب  ججرة واخر  ويز ع النااز الرباعي  7.5 – 3.5: يجاع على مسافات الزراعة ومسافات الزراعة -3
دب  ججرة  ز 3.5ز دب  سطر واخر و 7.5في انشاء ال سايب  الخاصة د ا ربث يكون المسافة بحنود 

 واخر  ويمزبر ج ري اااا ونيسان م  انسب االج ر لجااعة الشزالت في الماان المسزنعم.
: ان اميع اججاا المائلة الوادعة  الخوخ واالااص والزكاو والكم ر  يمر في طوا اارة خالل الري  -4

عجب المناعة دري  فصل الشزاء ماعنا ال شملة فان ا ينمو ويجهر وي مر ااناء فصلي الخي  والشزاء لذلك
 االججاا في هذه الكزرة .

الرملية  األاا يويكضل في  3ز12بممنل  وأ لول: يسمن بالسماد المضوي خالل ج ر با  التسمي  -5
   م م  سلكات البوياسبوز للنونم سنويًا. 50ة م م  سماد السوبر فوسكات و100ا افة 

 طرق االكثار: -6
 م  ال ماا م اجرة . ااسزخراا وبمن  وآااابالبذوا : يجاع في ج ري ج ا   -أ
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بالزطعيم : ان اصناف الجبنة م  ال شملة يزكاار بالزطعيم اما على اصول دذاية او على اصل   - 
السكرال الذي عكضل في   بر م  االروال والك لس ول  اة ااه بالمقل في ج ر ج ا  وم  ام يطعيم ا 

 بال شملة في فصل الربيع .
 النضج وجني الثمار:

جاا ال شملة بحمل ا المنام لل ماا والزي ينضج في الربيع ادزناًء م  ج ر اااا ورزى اوائل اعاا ربث يزمبج اج
  م لالججاا الزي  90  م سنويًا وم  المما  ان عصل الى  30- 20 بلب راصل الشجرة ال ال ة بحنود 

 سنوات. 10عمرها 
 -Large Round  3- Late Victoria  4 -2الساري      -1هي  أصناف: يوان خمسة  األصناف

Premiere   5- Advance  
 

 Caricaceaeالعائلة  Carica papayaاالسم العلمي  Papayaالباةاظ :
الوسطى  أمرياا وأقطااوخاصة السوارل الجنوبية م  الماسيك  األمريايةيمزبر مناطق االسزوائية م  القااة      

 .اآلن ن المناطق الزي يوان د ا الن ايات البرية لل اباظ لحن لل اباظ على الرام م  عنز يحن األصليالموط  
ويسمى  واألن ويةالذ رية  األزهااانائي المسا  ولك  قن يوان ن ايات يحوي على نوعي  :الوصف النباتي

ينشا  واألوااقز  10- 8. والساق عاون ابر مزكرع وقن عصل طول  الى  Hermaphroditeبالن ايات الخن ية 
على الساق بشال رلجوني.ال ماا  ببرة وعصبرية ويجن م  نص    م  األوااقالساق وياون ير بب قر  قمة 

 األزهاا روي . أو  م وجال ال ماا قن عاون اسطواني  10 إلى  م وقن يصل في بمض الحاالت  2 إلى
 ي  ولك   نزشر قري ًا م  بمن فزرة الحنااة .النااز الجذاي   األوااق آبا وال ماا ينشا م  البراعم الجانبية في 

لكي ينضج  أج ر 6- 4سنوات . ويسز رق ال ماا  3- 2سطح الزربة وياون الممر االقزصادي للن ايات روالي 
وينضج الحاصل الرئيسي في الكزرة م   انون ال اني ل اعة  باألججااوهذه الكزرة يمزمن على المناخ ومن  المناعة 

 بالا وا. األصكراللون  أ بنرجيران ربث يقط  ال ماا عننما 
المما  اعز اا دااة ررااة   او راا اطب وم إلى: م  ن ايات المناطق االسزوائية وهو عحزال البيئة المناسبة

ز وان  26- 22دااة ررااة مالئمة للنمو ال اباظ هي  أرس ز دااة  زوق  عننها نمو ال اباظ المادي وان  15
ال اباظ في المناطق  أججااينمو .إن ات أسرعخالل اللبل يمطي ز  26ز خالل الن اا و 35دااة ررااة 

وم   أفريقيايحو ظروف قلة الرطوبة  ما في انو   أرس قن ينمو  إن ا إالاالسزوائية اات الرطوبة المالية 
م  الرياو الن السيقان يكون  األججااالم مة الزي عجب يوفرها عنن الرف ة دجااعة ال اباظ هي رماعة  األموا

بصواة  األججااينمو  خشبية وبجااعة مصنات الرياو. بتعمنة األججاا بإسنادضة ويما  يوفبر هذه الحماعة ا
ال اباظ في الزر  الخص ة الزي يحوي على المواد المضوية  أججااابنة وياون الحاصل وفبرًا في رالة زااعة 

يرو   أنوم  المكضل  7- 6ني المالئم هو بصواة  ببرة واات الز وية والزصري  الجبن   وان الرقم ال ا ناواب
 على فزرات مزقاابة الن النااز الجذاي عاون سطحي. األججاا

 جنس الباةاظ:
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 عمزمن يحن ن الجنس بال اباظ على االاة عوامل واااية وهي:
M1 المامل السائن للن ايات الذ رية    M2 المامل السائن للن ايات الخن ية   M األن ويةيات المامل المزنحي للن ا 

يحمل نوع وارن م  هذه الموامل والجنب  النامي عحوي  أنعما  ل ا  أرادعةر ة لقاو  أو ل مبيض  إنوربث 
 أنعلى عاملب  انسبب  ولك  الجنب  الذي عحمل الموامل السائنة )الحروف الكببرة( في ال اباظ العما  ل  

 M1mالزي يحوي على  األانةوي قى  سوف يضمحل  M1M1 ,M1M2 ,M2M2ععي  لذلك فان المجاميع 
ولو  ر  ن ات  األن وي ويم ل الجنب   mmوهو عم ل الجنب  الخن ي و M2mوهو عم ل الجنب  الذ ري و 

 دن ات ا ري عاون النايج  ما  لي: أن وي 
                                      M1m  x mm 

                          m M1    m 
 mm M1m  

فان الصن  سوف عكقن هويز  وصكاي  عنة  األصنافظروف الحقل الطبيعية ونزيجة للزلقيح الخلطي دب   وفي
 . باإلزهاا يبنأ أنبمن  إالمذ رة  أومؤن ة  األججاا انو  إاا ما العما  ممرفة فيما  أايال
 :اإلكثار
 أويكر  بقطمة قماش   افتن: يحوي  ل امرة على عند  ببر م  البذوا الص برة ول رض زااعز ا البذوا -1

دواسطة المطا  للزخلص م  الماد الجباليبنية الزي ي طب ا بشال ط قة اقيقة وبمنها ي سل ويجك  ام 
ينشر لزج  في ماان مالل وقن يخجن البذوا الجافة بصواة ابنة لكزرة االاة سنوات وي قى محزكاة 

الك عمزمن على  إنفي الشزاء المقبل ولو  بحبويز ا وعادة يجاع البذوا في ج ر  انون ال اني لكي ي مر
قوة النمو والحجم الذي يصل  الن ايات في يلك الكزرة ولزقلبل الخسائر الزي عسبب ا مرض موت ال اداات 

على خطو  المسافة  أوالصناد ق الخشبية ن رًا  أو ألواويجاع البذوا في عكضل يمكبر الزربة قبل الجااعة 
يكون الزربة اات ي وية  أنسم ع  بمض ا ويجب  2-1وعلى مسافة  سم 1سم وعلى عمق  10دبن ا 

يص ح ال اداات  اإلن اتال اداات بالا وا وبمن ج ر م   يبنأ أساديع 6- 2ويصري  ابن وبمن روالي 
ربث عصل  أخردالسزياية ويزر  الشزالت لمنة ج ر  أةيا  أوسناد    إلىبحجم مناسب لزنقل 

 الى الماان المسزنعم.سم ربث ينقل  30-2اايكاع ا 
 هذه الطريقة ابر مسزمملة لقلة الزكرعات الجانبية. إن إالد ذه الطريقة  إة ااهالمقل : عما   -2

ز ع  بمض ا لذلك  زمذا على المجااع زااعة 3* 2.5 أوز  3* 3على مسافة  األججاا:يجاع مسافات الزراعة
الذ رية للزلقيح ويلمب  األججاام   %10- 5س ة لقلة المسافة  ما عجب زااعة ن األججاان ايات دبنية دب  

 الحشرات دواًا م مًا في عملية الزلقيح .
في منزص  مررلة الز ببر الى  األخضر: يقط  ال ماا ل رض االسز ال  المحلي عننما عاون اللون النضج
هرية لل مرة ويوان ولك  ل رض الزصن ر فان ا يقط  قبل هذا الموعن بمن ي بر لون الن اعة الج  األصكراللون 

م  مررلة على الن ات الوارن اماا مز ا نة في مرارل نضج ا ربث عما  مشاهنة ال ماا  ببرة الحجم القري ة 
 النضج في األسكل يملوها اماا يزنال في ص ر رجم ا  لما ايج نا نحو األعلى .
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من خرول فروع ان نة يزر  فقط سنوات ربث يكون مريكمة والحاصل قلبل وب 4- 3: يقطع األججاا بمن التقليم
 بمض الكروع القوية النمو ويجال الكروع ال اقة.

 
 Bromeliaceaeالعائلة  Ananas comosusاالسم العلمي   Pineapple: األناناس

نشات في المناطق االسزوائية م  امرياا ربث ينزشر الجااعة دب  خطي  Bromeliaceaeممام اانا  المائلة 
انو  خط االسزواء.ويمزبر االنانا  م  ن ايات الببية الصحراوي وهذه الن ايات يزمبج جمال و  29- 15عرض 

بقناي ا على العي  يحو الاروف الصحراوية القاسية ربث يكون مقاومز ا لكقن الماء عالية انًا والسبب في 
على جمبرات يممل على الك هو واود بمض الخالعا الخازنة للماء في داخل اوااق ا و ذلك ارزواء خالعا ال شرة 

يقلبل  مية الماء المكقود م  االوااق وباال افة الى الك فان عند ال  وا على االوااق عاون اقل مما هو علي  
في اوااق الن ايات االسزوائية م ل الحمضيات والموز ولك  السبب االهم هو ان هذا النوع م  الن ايات 

 اء ساعات الن اا الحااة ويكزح ال  وا في اللبل .الصحراوية ل  القادلية على الق ال  وا اان
 الوصف النباتي:

وهو ن ات مممر م  اوات الكلقة الوارنة ولذلك ال نمو عر يًا لمنز واود الكامببوز في ساقة و ل ن ات  نمو 
قة لمرة وارنة فقط ربث عموت الن ات بمن االزهاا ونضج ال مرة والما ر عمومًا جو ي الشال ويبلب طول الوا 

سم وياون  يريبب االوااق على الساق رلجونيًا ويحوي  ل واقة في ابط ا على 5سم وعر  ا روالي 100- 60
درعم اانبي .ان اوااق ممام االصناف يحوي على اجوا  على رافاي ا ولك  قن يوان اصناف يزمبج بان اوااق ا 

ا مري ة يريب ًا رلجونيًا  بلب عندها م  يكون ملساء الحافة . زكون على  ل ن ات رامل زهري عحزوي على ازها
في البوز الوارن ادزنًا م  القاعنة نحو القمة.المجموع الجذاي لن ات  أزهاا 10- 5زهرة ويزكزح  200 -100

 سم . 50م   ألة رالزر  فان الجذوا اليزممق  أرس عاون سطحي ومحنود ورزى في  األنانا 
 

 :األصليالموطن 
مجموعة  إنبسرعة والك بسبب  األنانا   البرازيل واالاانزب  والبراواي ولقن انزشر هي المنطقة المحصواة دب

 الشح  . إاناءيزحمل المط   إن ا ما  اإلة ااالزااية المواودة فوق ال ماا عما  اسزخنام ا في  األوااق
 :اإلكثارطرق 

 الخضري: اإلة ااويزم باسزخناز طريقة 
القري ة م  سطح الزربة ربث عما   األوااق آبا رية ينمو م  السرطانات: وهي ع ااة ع  نموات خض -1

 فصل ا وزااعز ا م اجرة.
عنن قاعنة ال مرة ويكون اص ر رجمًا  أل مري  أو: وهي نموات خضرية ينشا على الحامل الجهري األفراخ -2

 اليحوي على اذوا لذلك عجب زااعز ا في المشزل لحب  يكوي  الجذوا. إن ام  السرطانات  ما 
 أويؤخذ قبل  فإن االزااية الزي يوان في قمة ال مرة وفي رالة اسزممال ا  األوااقلزال : وهي مجموعة ا -3

 خالل وقو الحصاد. 
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لزجاع لزكوي  ن ايات ان نة  أاجاءعنة  إلىالساق: عما  اسزممال ساق الن ات بمن الحصاد ربث عقطع  -4
 م  البراعم الجانبية.

 
 البيئة المناسبة:
رساسة لنااات  األنانا جمال وانو  خط االسزواء .ويمزبر ن ايات  25دب  خطي عرض ينزشر زااعز  

 20بالبرودة ويزوق  النمو عننما يقل دااة الحرااة ع   األوااقالمليا م   األاجاء يزتارالحرااة المنخكضة ربث 
وا .ويمزبر دااة والجذ األوااقلنمو  تدااا أرس ز  32- 29ز ويمزبر دااات الحرااة  36يجين ع   أوز 

 األمالوفي الزر  الرملية المجيجية الخالية م   األنانا ز م الية لنمو ال ماا.عكضل زااعة ن ايات 25ررااة 
يكون مالئمة  7- 0دااة رمو ة الزربة  إنوالجبنة الصرف الن الجذوا رساسة لك رة الرطوبة في الزربة.  ما 

 لنمو الن ايات.
 

 الزالية لضمان نجاو الممل: األموا وإقرااجااعة عجب يحن ن :قبل الم اجرة بال األصناف
ال ماا هو ل رض الزملبب  إنزالمسارة المجاعة: ربث يكون المسارات واسمة عننما عاون ال رض م   -1

 ل ذا ال رض . Smooth cayenneويسزخنز الصن  
 الصن  -3  ال رض م  الجااعة:  -2

 يع:مجام أابمة إلى األصنافوعمومًا عما  يقسيم 
 %90المش واة ربث عشال انزااة  األصناف أهمعمزبر م   Smooth cayenneمجموعة الصن   -1

عنن الحافة سو  ال مض من ا  أجوا اليحوي على  أوااقةالمالمي ويزمبج هذا الصن  بان  اإلنزالم  
ل رض  ومقاوز للزصمب .ال ماا اسطوانية ابنة واإلنزاايةعنن القاعنة وم  الطرف وهو عالي الجودة 

   م . 3 إلىالزملبب ويصل وزن ال مرة 
افيمة جو ية وطويلة .ال ماا  روية مع عند قلبل  أوااقةويزمبج بان  Red Spanishمجموعة الصن   -2

 ابنة ل رض الزصن ر . وامااهم  المبون الواسمة 
المن ن  قصبرة ويحوي على وأوااق اص برة  بتن ايزمبج ن ايات هذه المجموعة  Queenمجموعة الصن   -3

المماوفة على رافز ا وال ماا مخروطية الشال ص برة الحجم وقن اليكون ال ماا صالحة  األجوا م  
 ل رض الزملبب ولكن ا يكون مكضلة م  قبل النا  ل رض االسز ال  الايكاع نس ة السار في ال ماا.

ر الن عملية وهو صن  عسزخنز في الزجاا  الملمية الخاصة بالزجهب Cabazoniمجموعة الصن   -4
 د ط وهو ن ات االاي عند الكروموسومات وال ماا  ببرة الحجم وابنة الخواص. في الزجهبر يجر  

رزى في رالة اةزمال نضج ال مرة  أرلى:  نضج الججء السكلي م  ال ماا قبل الجج الملوي وياون النضج
ال نل على النضج في الججء  األصكر اللون  إلىي بر لون المبون  إنورالوة ال ماا ي قى  ما هي وقو الحصاد 

 نص  ال مرة اات لون اصكر . األقلعص ح على  أنم  ال مرة ولك  عجب  األول
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سم ولذلك ف  الري عاون م م في رالة قلة  مية  30: يزر ج الجذوا في الط قة السطحية م  الزربة ولممق الري 
 ويتخرقلة النمو  إلىالمط   ؤدي  إلى ا الساقطة قن يكون الن ايات مقاومة للمط  ولك  يمر  األمطاا
. ويجب اعضًا االعزناء بالبجل خصوصًا في الزر  ال قبلة والك الن الجذوا يكون رساسة الايكاع الماء اإلاماا

 . األا ي
 
 
 
 

          


