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 Stone Fruitsالفاكهة ذات النواة الحجرية او الصلبة 

 األملسوال و   Peach، وتشمممممممممممم   ال و   Rosaceaeوالعائلة الوردية  Prunusوتقع تحت الجنس 
Nectarine  وال ش شApricot واألجاص Plum  والكرزCherry . 

فال يصنف ض ن هذه ال ج وعة وان كانت بعض ال صادر تطلق اسم اللوزيات  Almondاما اللوز 
على هذه ال ج وعة ، وذلك الن الجزء ال أكول من ث رة اللوز هو البذرة ولذا يوضممممممممممممممع اللوز تحت مج وعة 

 . Nutsفاكهة النق  
تؤك   كروموسممممممون ، وان االلممممممنا  ال د 8لهذه ال اكهة هو  Haploidالعدد الكروموسممممممومد ال رد  

( ، اما  48( او سمممممممممممممداسمممممممممممممية    32( او رباعية    16ث ارها تكون اما ثنائية ال ج وعة الكروموسمممممممممممممومية   
 تزرع ألغراض الزينة  فأنها(  40( وال  اسممممممممممية    24االلممممممممممنا  ذات ال ج وعة الكروموسممممممممممومية ال الثية   

 فقط .
 

 لماذا سميت هذه المجموعة بذات النواة الحجرية ؟ 
غطماء لمممممممممممممملما يحيط بمالبمذرة والمذ  هو عبمارة عن الطبقمة المدا ليمة من جمدار ال بيض وذلمك لوجود 

 ( . Endocarpالناضج   
 ( وال ممارجيممة  Mesocarpاممما الجزء الممذ  يؤكمم  من ث ممار هممذه ال مماكهممة فهو الطبق ين الوسممممممممممممممطى   

  Exocarp    من جدار ال بيض )Pericarp . ) 
بسميطة مسمننة الحافة تسمننا دطيقا ، م بادلة الوضع  األوراق،  األوراقهذه ال ج وعة م سماططة  أشمجار

، طولها اك ر من عرضها عادة السي ا فد ال و  والكرز ، لها حام  طصير نسبيا ، توجد عليها  األفر على 
 الغدد عادة .

، وفد بعض  Prussic acidت  يز اوراطها وبذورها بالطعم ال ر الح وائها على حامض البروسممممممممممممممك 
اذينممات لممممممممممممممغيرة  ولألوراق( السمممممممممممممممان ،  Amygdalineعلى مركما االميدممدالين    األوراقتح و   األحيممان

 . األوراقوت ساطط بسرعة من 
كاملة  واألزهار ال وسمممممممم،البراعم الزهرية فد معظم هذه ال اكهة ت   ح طب  البراعم ال ضمممممممرية فد  داية 

Perfect  لها   س اوراق كأسمممممممممممية ،Sepals  و  س اوراق تويجيةPetals  األسمممممممممممديةاو اك ر من  20، و 
Stamens .  ال بيض مرت عSuperior  وي كون من مدطة بسيطةSimple Pistil  تح و  على حجرة واحدة

Carpel  2فيها  ويض ين-Ovules  ت صا واحدة منه ا عادة . وتح اج هذه ال اكهة الى الحشرات لع لية ،
 ال لقيح .
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ذات  ذرة واحدة   ل اذا ؟ ( ، ت  يز  وجود حزين عليها ي  الن  ط  Drupeعن حسمممممملة ال  رة عبارة 
ال      Dorsal Suture، و ط الكربلة الظهر   Ventral Sutureال حان حاف د الكربلة او ال ط البطند 

 للعرق الوسطد للكربلة باع بارها تشبه الورطة النباتية .

 
 

وهد حسممماسمممة  والحشمممرات،الصممم ن عند جرحها او بلممما  ها  بعض األمراض  ت  يز أشمممجار هذه ال اكهة بافراز
 لإللابة بأمراض الع ن البند واأل ضر .

 ال طعيم  ين العديد من أفراد هذه ال ج وعة . ديوجد توافق عن
ضرار تعاند اك ر من أ فأنهالذا  ال  احيات،ال جاميع الجذرية لها اط  تع قا وان شارا فد ال ربة مقارنة بأشجار 

 الج ا  واألدغال .
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 مراحل نمو ثمار الفاكهة ذات النواة الصلبة :

وت م فد ثالث مراح  ن و م  يزة ، تبدأ ال رحلة االولى بعد اال صما    ما هو اال صما  ؟ وما هو 
اسممممممممما يع مع زيادة حجم  4 – 2ال لقيح ؟ وما ال رق  ينه ا ؟( ، حيث تبدأ ع ليات انقسمممممممممان ال اليا وتسممممممممم  ر 

( ، ثم تبدأ ال رحلة ال انية عندما تبدأ  Cell Enlargementال  ار بسمممرعة ايضممما ل وسمممع ال اليا ال نقسممم ة   
بال صمممممممملا ، وفد هذه ال رحلة يدون الن و بطيبا ف  صمممممممملا هذه الطبقة مدونة  Endocarpطبقة االندوكار  

 كام  ن و الجنين . غال  البذرة الصلا وي
ال رحلة ال ال ة ف بدأ بعدها وت  يز بسممممممرعة الزيادة فد حجم ال  ار ل صمممممم  الى الحجم النهائد ال     للنوع  اما

 والصنف .
 Double Sigmoid Curveولممذلممك يدون نوع منحنى ن و ال  ممار فد هممذه ال مماكهممة من النوع ثنممائد الممذروة 

 .لل  رةوالذ  ي  يز  وجود مرحلة   ول نسبد فد الن و الظاهر  
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 Peachالخوخ 
 .Prunus persica Lاالسم العل د : 

لل و  هو شرق آسيا والصين على وجه ال صوص حيث الزالت هناك ثالثة انواع  األللديع قد ان ال وطن 
كونه د    بيرانهو  األلممممممممملدموطنه  أنالك ا  اليونانيون والرومان اع قدوا  أنمنه تن و بصمممممممممورة  رية ، اال 

 . Persicaعليه نوع  أطلقواولذا  بيران لدانهم عن طريق 
 شمممم ال وجنو   ط االسمممم واء ، وطد ت  د الى    45- 25زراعة ال و  تن شممممر بشممممد  تجار   ين  طد عرض 

 تابعد من ذلك فد ال ناطق الواطعة تحت تأثير ال يارات ال حيطية الدافبة او البحيرات الكبيرة او عن ارت اعا
 معينة عن مس وى سطح البحر .

زراعة ال و  ي دن أن ترافق زراعة ال  اح ، اال انها ي دن أن ت  د اك ر باتجاه  ط االسممممممممممممم واء لكونه اك ر  بن
 . Rest Periodتح ال لدرجات الحرارة العالية وطلة اح ياجاته من الساعات الباردة ش اء إلنهاء طور الراحة 

ابان وكوريا واليونان واس راليا والبرازي  وتركيا وكندا وايطاليا وفرنسا واسبانيا والي أمريداتن شر زراعة ال و  فد 
 : وأهمهاعديدة ومتنوعة  وألسبابزراعة الخوخ متأخرة جدا في العراق  أناال وغيرها ، 
 زراعة االلنا  البذرية   ل اذا ؟ ( . -1
 ال ناسبة . األلولعدن ا  يار  -2

 . األهليةفد ال زارع والزراعة على جانبد الساطية طلة مسافات الزراعة  -3

ال رجوة  األهدا بالطريقة ال ناسممممبة وتقلي ها اث اريا بشممممد  لممممحيح ل حقيق  األشممممجارتربية  نعد -4
 . واإلث ارمن تقليم ال ربية 

عدن ا  يار ال واطع ال ناسمممممممممبة إلنشممممممممماء البسممممممممماتين م ا يعرض الحالممممممممم  الى م اطر  يبية م    -5
 االنج ادات الربيعية ال  أ رة .

 بال و  ولغر مساحة ال لكيات ال الة . طلة ال ساحات ال زروعة -6

 ال قنيات الحدي ة فد ع ليات ال دمة ومراح  اإلن اج .و عدن او طلة اس  دان ال دننة  -7

 جه  ال الحين فد مجال زراعة ال اكهة من حيث ع ليات ال دمة ومواعيدها . -8

ورداءة النوعية  ان شمممممار األمراض واإللمممممابات الحشمممممرية والديدان ال عبانية م ا يسمممممبا طلة اإلن اج -9
 وطصر الع ر اإلن اجد لالشجار .

 عدن وجود س راتيجية واضحة ل حديد نوع ال ن ج وك ي ه وطريقة تسويقه . -10

 عدن وجود م ازن مجهزة ل زن الحال  ال ائض عن حاجة السوق . -11

 عدن وجود الصناعات ال ك يلية ال ع  دة على ث ار ال اكهة . -12

 عممدن وجود سمممممممممممممميمماسمممممممممممممممة زراعيممة واعيممة تممدرك أه يممة البسممممممممممممممماتين ودورهمما فد توفير الغممذاء والممدواء  -13
 لل س هلك .
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 ولتطوير زراعة الخوخ واألنواع األخرى البد من اتخاذ بعض اإلجراءات ومنها :

 تحديد ال ناطق ال الئ ة لزراعة ال و  وغيره من انواع ال اكهة اال رى . -1
 ال ناسبة لك  منطقة جغرافية .واأللول   الحقلية ل حديد االلنا  اجراء الدراسات وال جار  -2

 عل ية واضحة ومدروسة . أسسبساتين تجارية واسعة ال ساحة على  بنشاء -3

 تحسين ودعم البساتين ال الة ال وجودة فد هذه ال رحلة . -4

 االع  اد على االلنا  ال ع  دة تجاريا ومنع زراعة الش الت البذرية . -5

 منع زراعة البساتين العشوائية تبعا لرغبة ال الح . -6

 وضع شروط ومعايير النوعية ل داول ال  ار فد السوق ال حلية . -7

وما ي علق بع ليات  اإلن اجمد ف ل عليم ال زارعين تقنيات  برشممماد تدريا الكوادر ال نية والقيان بع    -8
 ال دمة والجند وال داول وال سويق .

 وتوفير ال  ازن ال بردة ووسائ  الشحن الحدي ة . يوت ال عببة  بنشاء -9

 تشجيع طيان الصناعات الغذائية . -10

 . اإلن اجال قنيات وال دننة الحدي ة فد كافة ع ليات  بد ال -11

 للنهوض بمممممممالواطع  األجممممممم ال الحين وال زارعين من البنوك بقروض طويلمممممممة  بطراضتسمممممممممممممممهيممممممم   -12
 الزراعد .

 
 مجاميع تبعا لموقع نشوئها وانتشارها وهي : عبأر مجاميع الخوخ : وتقسم الى 

: ونشأت من جنو  الصين ، شد  ال  ار م لطح  South China Groupمجموعة جنوب الصين  -1
، طع ها حلو ، طليلة الح وضمممممممة ،  Peentoومضمممممممغوط من الجانبين ، لمممممممغيرة الحجم ، يطلق عليها 
 من الساعات الباردة طليلة جدا . األشجارلون اللحم ا يض ، ذات نكهة مشا هة للعس  ، م طلبات 

: ال  ار لغيرة الحجم ، ذات نوعية رديبة ، النواة مل صقة  Spanish Groupالمجموعة االسبانية   -2
 تح اج الى ف رة  رودة طليلة . أشجارهااو حرة ، 

 بيران: وتقع تح ها ج يع االلممنا  ال د ان شممرت عن طريق  Persian Groupالمجموعة العجمية  -3
 واألشجار تح اج الى ف رة  رودة طويلة لكسر طور الراحة للبراعم . ، ال  ار ذات نوعية جيدة ،

: ث ار االلممنا  ال ابعة لهذه ال ج وعة مل صممقة  North China Groupمجموعة شمال الصين  -4
، النواة وذات أه ية اط صمممممممممادية كبيرة ، لح ها الممممممممم ر او ا يض وذات طشمممممممممرة رطيقة وذات الوان جذابة 

 الى ش اء بارد طوي  لكسر طور الراحة . تح اج األشجار

ك ا وتقسممم الممنا  ال و  تبعا للون لحم ال  رة الى مج وع ين : الممنا  ذات لحم المم ر ويقع تح ها 
 معظم االلنا  ال جارية ، وألنا  ذات لون لحم ا يض وهد اط  ان شارا وأه ية اط صادية وتجارية .

 ة باللحم في دن ان تقسم النا  ال و  الى مج وع ين ايضا :اما بالنسبة الل صاق النوا 
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 : وت  از بصمممممممممعوبة فصممممممممم  النواة  Cling stone peachمج وعة االلمممممممممنا  ذات النواة ال ل صمممممممممقة  -1
  طبقة االندوكار  ( عن اللحم ، وهذه االلممنا  غالبا ما تسمم ع   لل صممنيع ، حيث تكون ث ارها ذات 

لممممالبة ، وت  از  وجود بعض الصممممبغات حول النواة وال ت لون ث ارها نصمممم ين م نا رين تقريبا ، وأك ر 
 باللون البند أثناء ال صنيع .

: وت  يز هذه االلنا  بسهولة فص  النواة  Free stone peachمج وعة االلنا  ذات النواة الحرة  -2
ا ، وتسممم ع   عن اللحم ، ويدون لون اللحم الممم ر غالبا ، واألشمممجار ذات ان اجية جيدة ومن ظ ة سمممنوي

 ث ارها لالس هالك الطازج .

 
 البيئة المالئمة :

يعد ال و  من فاكهة ال نطقة ال ع دلة ال د تح اج الى ش اء م وسط البرودة ل وفير م طلبات النا  
 ن او اطممممممم  ( حيمممممممث ان اغلممممممما الممممممممممممممنممممممما  ال و  تح ممممممماج   7.2ال و  من السممممممممممممممممممممماعمممممممات البممممممماردة   

 ساعة باردة ، ك ا وتوجد النا  حدي ة ذات م طلبات  رودة اط  من ذلك . 1000 – 650 
يجا زراعة المممممممنا  ال و  فد ال ناطق ال د ي وفر فيها عدد مسممممممماو او اكبر من السممممممماعات الباردة 

 ال د يح اجها الصنف لض ان نجاح زراع ه .
اال رى يؤد  الى طلة  األنواعان عدن توفر السمممممممممممممماعات الباردة الكافية للصممممممممممممممنف من ال و  او غيره من 

 ورداءة النوعية من  الل واحد او اك ر م ا يلد : اإلن اج
 تساطط الك ير من البراعم الزهرية . -1
 . اآل رعدن ت  ح طسم من البراعم الزهرية وعدن ان ظان ت  ح القسم  -2

 ل    حة م أ رة وسقوط الك ير من ال  ار العاطدة حدي ا .تساطط االزهار ا -3

 تأ ر موعد النضج لل  ار ال  بقية ورداءة نوعي ها . -4

 
ن ، اال ان    24-الى  ي دن لزراعة ال و  ان تنجح فد ال ناطق ال د تن  ض فيها درجة الحرارة شمممممممممممممم اء  

ن ذلك ، او حدوث االنج ادات الربيعية م ألك ران  اض درجة الحرارة  اح  ال  سارة الحال  اك ر فد حالة
ومدته ومقدار االن  اض فد درجة الحرارة  ال  أ رة ، وان ضممممممممممممممرر تلك االنج ادات يع  د على وطت حدوثه

 فد البس ان . األشجاروالصنف والحالة ال سلجية وموطع 
تقدمت نحو اك  ال ال   ح ان البراعم الزهرية لل و  وغيرها من ال اكهة الن ضية تق  مقاوم ها للبرودة كل ا 

 د لوعقد ال  ار ، أ  ان ال  ار العاطدة حدي ا تكون اط  تح ال للدرجات الحرارية ال ن  ضمممممممممممممممة من ال راح  ا
 سبقت العقد .

معدل درجة  أحسممممممممممممنمن ذلك ال الئم لزراعة ال  اح ، وان  حرارة ان الصمممممممممممميف ال الئم لزراعة ال و  اك ر
 ن .   32.2 – 26.7حرارة  الل الصيف ي راوح  ين 
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الشمممممم اء وبداية الربيع  مهم جدا لنجاح زراعة ال و  ، لذا فان ال وطع  أوا رويع بر تغير درجة الحرارة فد 
الش اء وبداية  أوا رال ناسا لزراعة ال و  هو ما كان واطعا فد منطقة ت  يز بان ظان ارت اع درجة الحرارة فد 

ال و  ت   ح مبدرا م ا يجعلها اك ر عرضمممممممممممممة  أزهار أن ال  أ رة ، اذت الربيعية االربيع وعدن حدوث االنج اد
 ل طر تلك االنج ادات .

الغزيرة ال سمممممم  رة وارت اع الرطوبة النسممممممبية وان  اض درجة الحرارة  الل مدة ال زهير  األمطارسممممممقوط  بن
 . اإلن اجوبال الد طلة  واإل صا يؤثر سلبا فد ال لقيح 

ال لقيح  ع لية المممة لكون  أه يةد نشممماط الحشمممرات ال لقحة والسمممي ا النح  لها ك ا ان العوام  ال ؤثرة ف
 فد ال و  تجر   وساطة تلك الحشرات .

 
 التربة :

ال و  حسممممماسمممممة جدا لظرو  ال ربة النامية فيها عندما تكون العوام  اال رى ال ؤثرة فد  أشمممممجارتعد 
 غير محددة لذلك . واإلن اجالن و 

النوعية فضمممال عن  ورديبة،  اإلن اجف د ال واطع رديبة الصمممر  تكون البسممماتين طصممميرة الع ر ، طليلة 
الطبقات الصمممممم اء طريبة من سممممممطح ال ربة تجع  الجذور سممممممطحية والن وات  د، ك ا ان وجو  اإلن اجزيادة كل ة 

ال بازل ل  ض مس وى ال اء  ءبنشا  رة اللون وتسقط مبدرا ، ولذا ينبغدضعي ة واالوراق لغيرة ال ساحة مص
 وتحسين  رو  ن و الجذور . األرضد

ال و  ال ر  ذات الطبقة السطحية جيدة الن وذ لل اء وال هوية كال ر  ال زيجية الرملية  أشجاروت ض  
نوعا  Coarse Textureاو الرملية ال زيجية او ال زيجية ، وطبقة تحت السممممممطحية ذات طوان  شممممممن ال ل س 

ال ر  لزراعة ال و  هد ال ر  الع يقة جيدة الصمممممر  وال هوية ال د  أحسمممممناث ها بسمممممهولة ، وان ما وي دن حر 
 سم . 120اليق  ع قها عن 

 ةال و  ل ا لها من فوائد عديد أشممممممممممممجاران وجود ال ادة العضمممممممممممموية فد ال ر  مهم جدا لنجاح زراعة 
   ؟ ( . 

 أل ال ناسا ، ف  ال يس ع    األل ول قاومة بعض الظرو  غير ال ناسبة فد ال ربة ي م ا  يار 
فد ال ر  رديبة ال هوية او الرطبة نسممممبيا ، اال ان ال وافق  ينه ا يدون ضممممعي ا م ا يقصممممر من ع ر  األجاص
 الناتجة . األشجار

 
 وذلك لـ : ينصح بإعادة زراعة ارض بستان الخوخ بالخوخ مرة ثانية ال

 لكون هذه ال ر  عادة ما تكون موبوءة بالني اتودا وح ارات السيقان . -1
ال د تحرر حامض الهايدروسيانيك السان  Amygdalineوجود بفرازات سامة مانعة للن و م   مادة  -2

 عند تحللها .

 اح  ال حدوث  ل  فد توازن العنالر ال عدنية الضرورية ال غذية لالشجار . -3
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اعة أشممممجار ال و  فد ارض البسمممم ان القديم بعد مرور ما اليق  عن ثالث سممممنوات من طلع لذا ينصممممح  زر 
األشجار القدي ة ، اما اذا كان ال د من زراع ها ف كون مواطع الش الت الحدي ة فد نقاط تقاطع مواطع األشجار 

ح رة الغرس او تعقي ها القدي ة لضمم ان بعد الشمم لة الحدي ة عن موضممع الشممجرة القدي ة مع اسمم بدال ال ربة فد 
. 

 يد ر بالطرائق ال الية : أن: ي دن  الخوخ إكثار
ال جارية ، او  باأللممممممممنا وتسمممممممم  دن البذور للحصممممممممول على الشمممممممم الت البذرية لل طعيم عليها :  اوال : البذور

 العل ية . واألبحاثالنا  جديدة من  الل االن  ا  او ع ليات ال ربية وال حسين  إلن اج
 على درجة حرارة Cold Moist- stratificationتح اج  ذور ال و  الى ال نضمممممممممممممميد البارد الرطا 

يون فقط ،  60 – 40الصلبة ل دة  األغل ة بزالةشهور ، ك ا ي دن تنضيد البذور بعد  4 – 3ن ل دة    5 – 2 
ن  ذرة يسممممممم   15 – 10ثم تزرع البذور بعد ان هاء ع لية ال نضمممممميد مباشممممممرة فد وسممممممط الزراعة وعلى مسممممممافة 

 . وأ رى 
الن وات  أطرا بعض المممممممممممنا  ال و   واسمممممممممممطة العق  الغضمممممممممممة ال د تؤ ذ من  بك ار: ي دن  ثانيا : العقل

اوراق ، فد من صممممممممممف الصمممممممممميف   موسممممممممممم الن و ( وتزرع تحت الر  الرذاذ   3- 2الحدي ة على ان تح و  
Mist Irrigation جعة ل كوين الجذور م   الممممممممممم ، بعد معامل ها  بعض منظ ات الن و ال شIBA  وNAA 

 وغيرها .
 ك ا ي دن ان تسممممممم ع   العق  ال شمممممممبية ال د تؤ ذ فد ال ريم والشممممممم اء وتعام  ب شمممممممجعات ال جذير 

  IBA  ثواند فقط ( وتزرع فد ال شمممم   مباشممممرة ، ويالح  ان هذه الطريقة  5ملغم / ل ر ل دة  4000  ركيز
 رية .ال ض األلولاك ر شيوعا فد ان اج 

الممممنا  ال و   بك ارشمممميوعا فد  األك رالطريقة  Shield Budding: ويعد ال طعيم الدرعد  ثالثا : التطعيم
االلمممممممممنا  ال جارية  تطعيم، وي م  ال جارية ، وتجرى الع لية فد ال ريم وهو ال وعد ال  ضممممممممم  او فد الربيع

 لل و  على عدة ألول وأه ها :
 Halfordو  Lovellو  Elberta: وتسممم ع    ذور االلمممنا  ال جارية م    أصــول الخوخ البذرية -1

ن  ذورها ذات نسممممبة بنبات عالية وتن ج شمممم الت طوية الن و ، اال ان شمممم التها حسمممماسممممة لإللممممابة و لك
بالني اتودا لذا ال تسمم ع   فد األراضممد ال وبوءة  هذه الديدان ،    تسمم  دن  ذور االلممنا  ال قاومة 

، ويالح  ان  ذور ال و  تق   Okinawaو  S-37و  Ranchoو  Nemaguard   للني اتودا م
 حيوي ها ب رور الوطت وعليه ي ض  اس ع ال  ذور ال وسم السا ق .

ال و  ف كون  وألممممممممنا  األلمممممممم : توجد حالة من عدن ال وافق  ين هذا  أصـــــول المشـــــم  البذرية -2
تكون جيدة لعدة سمممممنوات ثم تن  ض بعد   هاوإن اجي األشمممممجارمنطقة االل حان ضمممممعي ة ، لذا فان ن و 

مقاوما لها  ألاللكونه  ابالني اتودفد ال ر  ال  ي ة ال وبوءة  األلولذلك ، ويس  دن هذا النوع من 
المممممممممممممنا  ال شممممممممممممم ش ال سممممممممممممم  دمة لهذا الغرض لمممممممممممممنف  أهم، وفد ال ر  ال قيلة نسمممممممممممممبيا ، ومن 

Blenheim . 
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ال وافق  ينها وبين الممممنا  ال و  ، واألشممممجار الناتجة  : توجد حالة من عدن الشـــتالت البذرية للوز -3
 تكون م قزمة وف رة بن اجي ها طصيرة مقارنة باألشجار ال طع ة على ألول ا رى .

: حيث تس ع    ذور أجاص سانت جوليان واألجاص األوربد لهذا الغرض  شتالت األجاص البذرية -4
ار الناتجة تكون م وسمممممطة الى كبيرة الحجم ، ، ان ال وافق  ينها وبين المممممنا  ال و  جيد ، واألشمممممج
 وتس  دن هذه األلول فد  رو  ال ر  ال قيلة نسبيا .

: وهد ألمممممول مقصمممممرة وتوافقها ليس تاما  Prunus besseyiالشـــتالت البذرية لكرز الرمل اليربي  -5
٪ من الطعون فقط ، والشمممممم الت الناتجة تكون  60مع ج يع الممممممنا  ال و  ال جارية ، ينجح حوالد 

 الجيممد اع بممارا من السممممممممممممممنممة ال ممانيممة لزراع همما فد ال دممان  بمماإلث ممارمبدر ، حيممث تبممدأ  وإث ممارهمماجيممدة 
  ال س ديم .

 
  : مسافات الزراعة

ال و  وغيرها من انواع ال اكهة ت وطف على عوام  عديدة  أشمممممممممجاران ال سمممممممممافات الواجا تركها  ين 
ك ية مياه الر  طريقة الر  و ، نوع وع ق ال ربة و صمموب ها ، الرياح السممائدة ،  األلمم لصممنف ، منها : ا

ال  وفرة ، العوام   األرضال سممممممممم ع لة ، طريقة ال ربية ال  بعة ، مسممممممممماحة  واآلالتال  وفرة ، نوع ال دائن 
 وغيرها . اإلضاءةال نا ية ال ه ة كدرجة الحرارة وشدة 

 األشممممجار تق  مسممممافة الزراعة عن مقدار معين بحيث يضمممم ن عدن منافسممممة وبصممممورة عامة ينبغد اال
لبعضمممممها على الضممممموء وال اء والعنالمممممر الغذائية ال وجودة فد ال ربة ، وتضممممم ن سمممممهولة اجراء الع ليات 
الزراعية الضممممممرورية ، ك ا ان ترك مسممممممافة اكبر من الالزن يؤد  الى ضممممممياع ال سمممممماحة ال وجودة وسمممممموء 

 . األرضاس غالل 
ن ، وان  7×  7ن وال تزيد عن  5×  4ان مسمممممممافة الزراعة ال ع  دة فد المممممممنا  ال و  ال تق  عن 

ن يسمممممبا مشممممماك  عديدة منها لمممممعوبة اجراء 3ال و  ب سمممممافات لمممممغيرة وب ا ال تزيد عن  أشمممممجارزراعة 
ا تزيد من الع ليات الزراعية ، وطلة ان اج الشممممممممجرة الواحدة ورداءة النوعية وطصممممممممر ع ر البسمممممممم ان ، ولكنه

فد وحدة ال ساحة  األشجارالبس ان بسبا ك رة عدد  بنشاءان اج وحدة ال ساحة  الل السنوات االولى من 
. 

 ان وتحسممين سممع ر الب وإطالةوالحصممول على ان اج جيد فد السممنوات االولى  األرضولالسمم  ادة من 
 بشممممممممممممممدمم  ك يف ومن ثم ترفع نسممممممممممممممبممة منهمما فد مراحمم  الحقممة من ع ر  األشممممممممممممممجممارنوعيممة ال  ممار تزرع 

 البس ان .
 موعد زراعة الشتالت :

، عارية الجذور  Dormantالش اء وهد فد طور السدون  أثناءتنق  ش الت ال و  الى ال ح  الدائم 
الن و ، اال   ملش ( ، وي ض  غرسها وزراع ها فد الش اء لض ان ن و الجذور وت بيت الش لة طب  موسم 
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 انه فد ال ناطق ال د يح    فيه ان  اض درجة الحرارة الى ما دون الصممممممممممم ر ال بو  ي ضممممممممممم  تأجي  نق 
 الش اء او  داية الربيع . أوا رالش الت الى 

 
 : Fertilizationالتسميد 

 ألس دةاالجيدين ، وطد تس ع    واإلن اجئية الضرورية للن و اوتهد  الع لية الى توفير العنالر الغذ
 العضوية او الكي ياوية لهذا الغرض .

ال و  لل سممممممم يد الن روجيند اك ر من غيرها من انواع ال اكهة اال رى ، وان مقدار  أشمممممممجارتسممممممم جيا 
لوحدة ال سمممممممممماحة يع  د على عوام  عديد ة منها :  صمممممممممموبة ال ربة ، ع قها ،  بعطاؤهالن روجين الواجا 

ومياه  األمطار، طوة ن وها ، ك ية  األشممجارال سمماحة ، ع ر فد وحدة  األشممجارالصممنف وااللمم  ، عدد 
 الر  ال س ع لة ووجود محصول ال غطية ونوعي ه .

نقص البوتاسممميون طد يسمممبا مشمممدلة فد بسممماتين ال و  فد ال ناطق الرطبة وال سمممي ا تحت  رو   بن
واح راق  األوراقالن وات الحدي ة وتقوس  أطوالالبوتاسممميون طصمممر  صنق أعراض أهمال ر  ال  ي ة ، ومن 

 حوافها وط  ها .
ال سممممم ور عنصمممممر مهم فد بسممممماتين ال و  ويجا االه  ان  وجوده بد يات مناسمممممبة ، ك ا ال د من  بن

 االه  ان   وفير العنالر الغذائية الصغرى والسي ا الزنك وال نغنيز والحديد وال غنيسيون .
 الى التسميد يعتمد على الطرائق التالية : األشجار تحديد مقدار النقص ومدى حاجة إن
 تحلي  ال ربة . -1
 وال  ار . األوراقتحلي   -2

، طوة وطول  األوراقم   المممممممممممممم رار  األشممممممممممممممجارالنقص والظواهر ال د تظهر على  أعراضمالحظة  -3
واإلن اج ، الن وات الحدي ة ، سمممممممممرعة الن و ، ك ية االزهار ، نسمممممممممبة العقد ، تسممممممممماطط االزهار وال  ار 

 الكلد ونوعي ه .

 اجراء تجار  تس يدية حقلية ل  بيت حاجة البساتين من األس دة ال  نوعة . -4

اما ال وليات الس ادية ف   لف من  لد الى آ ر ومن موطع آل ر تبعا للعوام  ال شار بليها سابقا ، ومن 
 0.5لى اال تزيد الك ية عن غم ن روجين / سمممنة من ع ر الشمممجرة ع 30 – 25ال ولممميات ال ق رحة : اعطاء 

  NPKكغم من السممممم اد ال ركا  600كغم / شمممممجرة / موسمممممم . وفد ال ر  الرملية يسممممم د الدونم الواحد  مممممممممممممممممممم 
  5  :10  :10 . ) 
 

 ري بساتين الخوخ :
ويحسمممممممممممن النوعية ك يرا ، ويزيد من تجانس  اإلن اجالر  الجيد وال ن ظم لبسممممممممممماتين ال و  يزيد من  بن

تطا ق  فيؤد  الى ان اج ث ار لمممممممممغيرة الحجم رديبة النوعية ال األرضممممممممميةنضمممممممممج ال  ار ، اما نقص الرطوبة 
 ال وال ات القياسية ل سويق ث ار ال و  .
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 في الرية الواحدة يعتمد بدرجة رئيسة على : إعطاؤهاكمية مياه الري الواجب  إن
 ونقطة الذ ول الدائم . Field Capacityسع ها الحقلية نوع ال ربة و  -
 . األرضدع ق ال ربة ومس وى ال اء  -

 ك ية ال اء ال  وفرة فد ال ربة عند الر  . -

 وحج ها . األشجارع ر  -

 مرحلة الن و . -

اما بالنسبة لل  رة  ين الريات ف ع  د على ك ية ال اء الصالح لالم صاص ال وجود فد ال ربة ، وعلى 
، وعلى الحالة ال سممممممملجية لالشمممممممجار ، وان  Evaporationوال ب ر  Transpirationار ال قد منه بالن ح مقد

يع  د على حالة العنالمممممممممممممر ال نا ية كدرجة الحرارة والرطوبة  Evapo-transpirationمقدار ال ب ر والن ح 
ونوعها  واألدغالوحج ها  اراألشممجوشممدة الضمموء وطول ال  رة الضمموئية وع ر  واألمطارالنسممبية وشممدة الرياح 

وك ية ال اء الصممممممممالح لالم صمممممممماص فد ال ربة وك ية الحالمممممممم   Mulching وك اف ها وع ليات تغطية ال ربة
 ونوعه وغيرها . Cover Cropووجود محصول ال غطية 

اعطاء تولمميات محددة لر  بسمماتين ال و  بصممورة عامة من  وعليه فانه من الصممعوبة جدا او الي دن
حيث ك ية ال اء فد الرية الواحدة وال  رة  ين الريات ،    يجا تحديد تولمممممممممممية لك  بسممممممممممم ان على حدة وب ا 

 سابقا . بليهاوغيرها من العوام  ال شار  وأشجارهيناسا موطعه وترب ه 
 بساتين الخوخ والتي تتلخص باآلتي : وهناك توصيات عامة يمكن االستفادة منها عند ري 

 يجا ترطيا ال ربة الى الع ق الذ  تن شر فيه معظم ال ج وعة الجذرية للشجرة . -1
تكون الرطوبة كافية فد منطقة ان شمممممممممار الجذور طب   داية موسمممممممممم الن و وال زهير وعقد  أنينبغد  -2

على مسمممممممممممممم وى رطوبة مع دل فد ارض البسمممممممممممممم ان  الل  واإلبقاءال  ار ، ويجا العناية بالر  
الر  الزائممد وطلممة ال هويممة فد منطقممة الجممذور او ج مما  ال ربممة  أنمرحل د اإلزهممار والعقممد  ، بذ 

 يسبا تساطط االزهار وال  ار العاطدة حدي ا .

 األشممجارتروى  أنالى نقطة الذ ول الدائم   ؟ (    ي ضمم   األشممجارالسمم اح  ولممول  نيجا عد -3
 ٪ من السعة الحقلية . 50ند ولول مح وى ال ربة من الرطوبة الى ع

يعد الر  ضمممممممممممروريا فد مرحلة ن و وتوسمممممممممممع  اليا ال  ار   ال رحلة ال ال ة فد منحنى ن و ث ار  -4
 اك ر من ثل د حجم ال  ار النهائد يحدث  الل هذه ال رحلة . أنال و  ( ، بذ 

 ل الئم فد ج يع ال راح  .عدن الس اح  زيادة رطوبة ال ربة عن الحد ا -5

 180يجا تحديد ك ية مياه الر  ل جنا ارت اع مسممم وى ال اء األرضمممد والذ  يجا اال يق  عن  -6
 سم ، ال سي ا فد األراضد ال د ت واجد فيها طبقات ل اء او للبة .

بن الممممم رار األوراق وتسممممماططها ال بدر وتج ع األمالح على سمممممطح ال ربة تعد من عالمات الر   -7
 د وارت اع مس وى ال اء األرضد فد بساتين ال و  .الزائ
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 : Pruningالتقليم 
ويقصمممممممممممد به ططع او بزالة ج يع االجزاء ال ي ة وبعض االجزاء الحية من األشمممممممممممجار ل حقيق واحد او 

 اك ر من األهدا  ال رجوة تبعا لنوع ال قليم ، اذ أن ال قليم يقسم الى تقليم ال ربية وتقليم االث ار .
 الى : Training Pruningويهدف تقليم التربية 

تكوين او  ناء هيد  طو  م وازن للشجرة م ا يطي  ع رها ويقل  انكسار األفرع واألغصان تحت ثق   -1
 ال  ار والعوام  اال رى .

اعطاء الشمجرة شمدال  الما يسمه  معه اجراء الع ليات البسم انية ، ويسم ح   غلغ  الضموء الى ج يع  -2
، عل ا أن هذا  لل وسممممممممم الالحق م ا يحسممممممممن من نوعية ال  ار وتكوين البراعم الزهرية اجزاء الشممممممممجرة

الشد  ي م ا  ياره ب ا يالئم نوع ال اكهة ولن ها والظرو  البيبية السائدة والسي ا شدة سطوع الضوء 
 ودرجة الحرارة .

 
 فيهدف الى : Bearing Pruningاما تقليم االثمار 

 وان شارها وال حافظة على الشد  ال طلو  تبعا لطريقة ال ربية .ال حدم بارت اع الشجرة  -1
 تحسين نوعية ال  ار ال  بقية على الشجرة بذ أن تقليم اإلث ار يعد احدى طرائق ال ف . -2

 . Alternative Bearingال قلي  من  اهرة تناو  الح    -3

   ار .توزيع ال شا ال   ر بشد  جيد على اجزاء الشجرة م ا يحسن من ل ات ال -4

ال د تح    األنواعوات حدي ة كافية سممممممنويا لح   الحالمممممم  والسممممممي ا فد  ن ضمممممم ان الحصممممممول على -5
 ث ارها على افرع ع رها سنة ك ا هو الحال فد ال و  .

 بطالة ع ر األشجار وإن اجي ها . -6

 
 وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للتقليم بنوعيه اال انه يسبب بعض األضرار ومنها :

 الجروح فد  شا األشجار يعرضها لبعض اإللابات ال رضية .بحداث  -1
 ال قلي  من حال  الشجرة الكلد . -2

 تأ ير األشجار فد  دء الح   . -3

 يزيد من كل ة اإلن اج باع باره ع لية بس انية تع  د على األيد  العاملة ال اهرة . -4
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 تقليم التربية ألشجار الخوخ :
، وهذا  باإلث ارتبدأ  أنت ال و  منذ نقلها الى ال دان ال سممممممم ديم والى وهو ال قليم الذ  يجرى على شممممممم ال

ال و   أشجاروتربى  ،سنوات اع  ادا على طريقة ال ربية و رو  الن و وع ليات ال دمة  3 – 2طد يس غرق 
 : وأه هابعدة طرق 

 كون ال رباة  هذه الطريقة ت األشمممممجار:  The Open-Center Methodطريقة الوســـل المفتو   -1
 اآل رأذرع رئيسمممممممممممممميمممة تبعمممد الواحمممد عن  ةمن جمممذع طصممممممممممممممير ، يح ممم  فد طسمممممممممممممم مممه العلو  ثالثممم

موزعة على الجذع  واألذرعسمممممممممممم ،  50 – 40 األرضعن سمممممممممممطح  األولسمممممممممممم ، ويبعد  15 – 10 
الرئيسية يح    األذرع  مع الجذع ، وك  واحد من    80 – 60حلزونيا ويشد  ك  منها زاوية ب قدار 

 أذرع ثانوية وال د تح    شا ثالث يح    دوره ال شا ال   ر . 3 – 2
: وهذه الطريقة اط   The Modified Central Methodطريقة الســــــــاق الرئيســــــــي المحور  -2

اغلا الممنا  ال و  ال د ت ي  الى االن شممار ، وهذه  أشممجارمن االولى بسممبا طبيعة ن و  ااسمم  دام
سممممم ، وان الذراع  25 – 20الرئيسممممية ل صممممبح  األذرعسممممافة  ين الطريقة ت  لف عن االولى  زيادة ال 

لها ذراع فد مركز الشجرة ي    الساق  أنسم ، ك ا  60عن  األرضاليق  ارت اعه عن سطح  األول
سم عند الزراعة ثم يس ح لل رع  100 – 90الش لة تقطع   تقصر ( الرت اع  أنالرئيسد ال حور ، بذ 

 ليشد  الساق الرئيسد الجديد للشجرة . البراعم الجانبية بالن و حدالنامد من االعلو  الوسطد 

  تقليم اإلثمار :
ال و  ث ارها بصورة رئيسية على افرع ع رها سنة واحدة ، أ  الن وات ال د تكونت فد  أشجارتح   

 بالدوا ر ، لذلك ال د من توفير عدد كا    أشبهالسنة ال اضية ونسبة طليلة من ال  ار تح   على افرع طصيرة 
اس جابة لل قليم ال  ر  ال و  اك ر  أشجارمن الن وات السنوية لح   ال  ار فد السنة ال الية ، ومن هنا كانت 

 سابقا . بليهاال شار  األهدا او اك ر من  ايحقق واحد، والذ  ال اكهة الن ضية  أشجارغيرها من مقارنة ب
ان شممممجرة ال و  ال د لم تقلم سممممنويا تكون مرت عة ك يرا ، وتح   ث ارها فد ال لث العلو  منها فقط ، ك ا 

 ال و  ي طلممما اجراء  ألشممممممممممممممجمممارث مممار  ان دا ممم  الشممممممممممممممجرة يدون  مممالد من ال  مممار ، لمممذا فمممان ال قليم اإل
 االتد :
وتغلغ  الضممممموء ليسممممماعد فد  الن وات ال  شمممممابدة وال زدح ة ل  ح طلا الشمممممجرة والسممممم اح  د ول بزالة -1

 نشوء وتطور البراعم الزهرية فد ال ناطق الدا لية لهيد  الشجرة وتحسين تلون ال  ار .
 ل ح يز تكون الن وات الحدي ة . األفرعتقصير بعض  -2

الحالمممممممم  والذ  يؤد  الى لسمممممممميطرة على ك ية تحديد ك ية ال شمممممممما ال   ر ال  بقد على الشممممممممجرة ل -3
 بقية وال قلي  من  اهرة تبادل الح   وال قلي  من كل ة  ف ال  ارتحسممممممممممممممين لمممممممممممممم ات ال  ار ال  

 الحقا . 

 ال  لص من االجزاء ال صابة وال دسورة . -4
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ت  يز البراعم ال  رية لل و  بدونها من   ة ومسممممممممم ديرة ، بعدس البراعم الورطية ال د تكون لمممممممممغيرة ورفيعة 
 وذات نهايات حادة .

وال د طد يدون احدها او اثنان منها زهرية ، فد  راعم  3 – 1 من ح  العقدة على الن وات السمممممممنوية ت بن
 حين تح   العقد على األفرع القصيرة ال شا هة للدوا ر  رعم زهر  واحد فقط .

 يدون طول الن وات السممممممممممممممنوية  أنشمممممممممممممممدة ال قليم يع  د على حالة الشممممممممممممممجرة وطوة ن وها ، وي ضممممممممممممممم   بن
حاملة للبراعم الزهرية على طولها م ا ي دن الشمممممممممجرة من اعطاء هذه الن وات تكون  بنسمممممممممم حيث  45 – 20

الن وات الطويلة جدا تكون  أنحال  جيد ، اما الن وات األطصر ف حو  القلي  من البراعم الزهرية ، فد حين 
 الية من البراعم الزهرية ، وعليه تكون شممممممممممدة ال قليم مع  دة على طوة الن وات فد السممممممممممنوات السممممممممممابقة ، ف د 

 شجار القوية الن و يدون ال قليم   ي ا وفد األشجار ضعي ة الن و يدون ال قليم اك ر شدة .األ
اما موعد اجراء ال قليم اإلث ار  فيدون أثناء طور السممممممدون بصممممممورة عامة ، وان موعد البدء بال قليم يع  د 

 على ال نا  ومساحة البس ان وحجم وع ر األشجار ومدى توفر األيد  العاملة .
 : Fruits Thinningخف الثمار 

بعض االزهار او ال  ار فد مرحلة من مراح  ن وها او كليه ا ، وذلك ل حقيق واحد  بزالةوهو عبارة عن 
 ال الية : األهدا او اك ر من 

 زيادة حجم ال  ار ال  بقية على الشجرة وتحسين ل اتها النوعية . -1
لظاهرة طليلة الحدوث فد ال و  السي ا تحت  رو  هذه ا بنال قلي  من  اهرة تناو  الح   ، عل ا  -2

 مبدرة النضج . واأللنا ال دمة الجيدة والعوام  البيبية ال الئ ة 

 تحت ثق  ال  ار . واألذرع األفرعال قلي  من تكسر  -3

 ال قلي  من تكاليف الجند وال رز وال دريج وال عببة . -4

 رغم تقلي  الحال  الكلد . Marketable Yieldزيادة ك ية الحال  القا   لل سويق  -5

 رش ال بيدات الحشرية وال رضية . زيادة ك اءة -6

 : أهمهاطرائق  ةوللخف عد
 :  Hand Thinningاوال : الخف اليدوي 

( وذلك بعد ال وجة الرئيسمممية ل سممماطط ال  ار وتحديد ك ية  June Dropوتجرى بعد تسممماطط حزيران   
 الحال  ال  وطع بقاؤها على الشجرة .

ال حدم فد ك ية  بمدانيةولل ف اليدو  فوائد مه ة وهد زوال  طر االنج ادات الربيعية ال  أ رة ، 
 على الشجرة ، وحسن توزيع تلك ال  ار . ببقاؤهاال  ار ال زالة وال راد 

اما مسمممماوه هذه الطريقة فانها مدل ة اط صمممماديا ، وان موعد بجراؤها ال  أ ر يقل  من فرلممممة اسمممم  ادة 
 ال  بقية فد زيادة الحجم ، ولرب ا يقل  من تكوين البراعم الزهرية لل وسم القادن . ال  ار

اما مقدار ال ف فيع  د على الصمممنف والحالة ال سممملجية للشمممجرة وطوة ن وها وعدد ال  ار على الشمممجرة 
 وال ساحة الورطية للشجرة .
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 :  Chemical Thinningثانيا : الخف الكيمياوي 
م ا فد ال ف  أبدرعادة فد وطت   الئم يجرى وال ركيز ال اآلمنة  باسممم  دان ال واد ان ال ف الكي ياو 

الن وات الحمدي مة وتكوين البراعم  وأطوالاليمدو  م ما ين ج عنمه فوائمد اكبر من حيمث زيمادة حجم ال  مار البماطيمة 
 انجازا . وأسرع، ك ا انه اط  كل ة الزهرية فد ال وسم الالحق 

 لة لهذا اليرض :ومن المركبات المستعم
: وتسمممممممممممممم ع   بعد ان  Caustic Dinitros Compoundsمركبات الدا  ناي رو الكاوية  -أ

  العقد ( اذ ان هذه  واإل صمممممممممما تكون نسممممممممممبة من االزهار ال بدرة والقوية طد تم فيها ال لقيح 
ال  وك االزهار او ال  ار العاطدة ال ت أثر  هذه ال ركبات الن تأثيرها يدون عن طريق تحطيم 

ال    حة حدي ا ، وبذلك ت حول االزهار الى ما  لألزهاروالسمممممممطوح ال يسممممممم ية وانسمممممممجة ال دطة 
 ف  ساطط . ب صا يشبه االزهار العقي ة فال يحدث فيها 

 الصناعية : ومنها : الهرمونات - 

 4 – 3: ويسمممممممممممممم ع   بعد  Chlorophenoxy-a-propion amide ( CPA )-3مركا  -
 ام    ما هو ال زهير الكام  ؟ (اسا يع من ال زهير الك

: ويسممممممممم ع   عند تسممممممممماطط اوراق  Naphthyl Phthalamic acidحامض الن  ي  ف االمك  -
 ال ويج .

 تساطط اوراق ال ويج . –: ويس ع   من اك  ال ال زهير  Ethephoneاالثي ون  -

ومن ثم   بجهاضمممممهاان االوكسمممممينات تع   على ط   الجنين الحديث فد  ذور ال  ار مسمممممببة 
ف كون طد  سممممممممممممممقوط ال  مار   ل ماذا ؟ ( . اما ال  مار النماتجمة من االزهار ال    حمة والعماطدة مبدرا

ت ممأثر  هممذه ال واد  ل كوين الجنين ( ولممذلممك فممانهمما ال األوليممةتجمماوزت ال رحلممة الحرجممة   ال راحمم  
 ف بقى ك  ار م بقية على الشجرة بعد ال ف .

 : Mechanical Thinningثالثا : الخف الميكانيكي 
 إلسممقاطومعدات  الممة مع  دة على مبدأ الهز ال يدانيدد او طوة الرياح وغيرها  آالتوفيها تسمم ع   

 نسبة من االزهار .
ع  د على الصنف والظرو  ال نا ية السائدة وتكاليف تان الطريقة ال  ضلة فد  ف االزهار وال  ار 

العاملة ال اهرة وتوفر ال واد الكي ياوية  األيد ومدى توفر وطريقة تربي ها وحج ها  األشممممممممممممممجارالع   وع ر 
 وال عدات ال ناسبة وغيرها . اآلالتوال برة فد اس ع الها والقاعدة العل ية وتوفير  وأسعارها
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 االزهار وعقد الثمار :
 معظم المممنا  ال و   صمممبة ذاتيا  بنSelf-fertile ن حبو  لقاحه والصمممنف ال صممما ذاتيا يعند ا

  ويضممممممممممممممماته ، ولذا ليس من الضممممممممممممممرور  زراعة اك ر من لممممممممممممممنف واحد فد  ب صممممممممممممممما طادرة على 
 البس ان .

  دود جممدا من الممممممممممممممنمما  ال و  عقي ممة ذاتيمما عممدد محممويوجممدSelf-sterile  أ  ان حبو  لقمماحهمما ال
ف ، ولذا فانها تح اج الى زراعة لممممنف آ ر او اك ر ك لقحات للصممممن ا ويضمممماته ب صمممما تسمممم طيع 

 . Candokaو  June Elbertaو  J. H. Haleاالساسد ، ومن االلنا  العقي ة ذاتيا 
   ان تلقيح االزهار فد ال و  يع  د على الحشمممممممرات لذا ال د من توفير  اليا النح  فد بسممممممماتين ال و

  الل مدة ال زهير لض ان الحصول على تلقيح  لطد جيد فينعدس على الحال  .
  ان اج تجار  . إلعطاءتكون كافية  ال و  الزهار ال  كونة على شجرة٪ من ا 5 حوالدان عقد 
  وأهمهاالخوخ يمكن ان يرجع الى عدة اسباب  أشجاران قلة العقد في : 
 ان يدون الصنف ال زروع غير  صا ذاتيا مع عدن وجود ال لقحات . -1
والسممي ا درجة الحرارة ،  واإل صمما ان تكون العنالممر ال نا ية غير مناسممبة لحدوث ع لي د ال لقيح  -2

 واألمطار .

 الحالة الغذائية لالشجار وضعف الن و . -3

 اإللابات الحشرية وال رضية . -4

 
 تساقل االزهار والثمار العاقدة :

 س : م ى يدون ال ساطط مرغوبا فيه ؟
 عديدة منها : ألسبا يرجع  أنتساطط االزهار وال  ار ي دن  بن
والحالو   واألمطاردود الطبيعية فد درجة الحرارة والرياح اسممممممممممممممبا  البيبية : أ  االنحرا  عن الح -1

 الحشرية وال رضية . اإللاباتوغيرها ، فضال عن 
 Abscissionاسمممممممممبا  فسممممممممملجية : أ  وجود  ل  و ي د محدد ين ج عنه تكوين طبقة االن صمممممممممال  -2

zone   ومن ثم تساطط االزهار او ال  ار  األطدنال  ر  بال شا  وافد منطقة اتصال الحام  الزهر
 األسبا العاطدة حدي ا او ال  ار الناضجة . وان ال ساطط ال سيولوجد يدون ن يجة لواحد او اك ر من 

 ال الية :

 حدوث ال لقيح او اال صا  . نعد -أ
 ك رة االزهار او ال  ار على الشجرة . - 

 نقص الن روجين . -ت

 نقص الزنك . -ث

 الحد ال الئم . طلة ماء ال ربة او زيادته عن -ج
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 طلة ع ق ال ربة . -ح

 رداءة الحالة الصحية لالوراق . - 

 ط   اجنة البذور فد ال  ار . -د

 نضج ال  ار يسبا تساططها بشد  طبيعد . -ذ

وي دن ال قلي  من  اهرة تسممممممممممممماطط االزهار وال  ار باسممممممممممممم ع ال واحدة او اك ر من الطرق ال الية اع  ادا على 
 السبا ال  وطع لحدوث ال ساطط :

 اسا يع . 3 – 2ال س يد الن روجيند طب  ال زهير ب دة  -أ

 ف رة السدون . أثناءال قليم الجائر نوعا ما لالشجار   - 
 ال حدم الجيد بالر  .  -ت

 ال   ل ة . اآلفاتمدافحة   -ث
 اس ع ال منظ ات الن و ل أ ير تساطط ال  ار ما طب  الجند .  -ج

 
 جني ثمار الخوخ :

الجند  أثناءلذا فهد تح اج الى عناية بالغة  Perishableال لف ان ث ار ال و  من ال  ار سمممممممممممممريعة 
وال داول وال زن وال سمممويق ، ك ا ان ث ار الشمممجرة الواحدة ليسمممت م جانسمممة فد نضمممجها وعليه يجا اسممم ع ال 

 ( عنمممممممد الجند لالسممممممممممممممم ع مممممممال الطمممممممازج  Selective Pickingطريقمممممممة القطف اليمممممممدو  االن  ممممممما د   
مرات وب  رة  10 – 5 من ططف ث ار الشمممممجرة الواحدة تباعا ليصممممم  عدد مرات القطف  ال ائدة ( ، حيث ي م 

، اما ال  ار ال راد تصممنيعها ف جنى ميدانيديا وعلى دفعة واحدة وطد يسمم عان  وأ رى  ين جنية  أيان 4-3زمنية 
  بعض ال واد الكي ياوية ل جانس نضج ال  ار وتسهي  ع لية الجند .

 وإن اجالشممجرة فانها تبقى حية تجر  فيها ج يع الع ليات الحيوية كال ن س والن ح عندما تقطف ال  ار من 
، ك ا انها  األنال عدنية والغذائية من الشممممممممجرة  واألمالح، اال انها ال تسمممممممم طيع الحصممممممممول على ال اء  ناالثيلي

المحافظة  وألجل باالمراض الجرثومية وال سلجية اذا تركت تحت  رو   يبية غير مالئ ة ، لإللابةمعرضة 
 : االتي إتباععلى الثمار المقطوفة للخوخ وغيرها من الثمار الطرية ينبيي 

 لجند ال  ار . األم  تحديد ال وعد  -1
، وتجنا ببقاء االع ناء بالجند من حيث الطريقة وال حافظة على ال  ار من ال دوش والرضمممممممممممممموض  -2

 ال  ار ال قطوفة ل  رة طويلة تحت  رو  الحق  .

 األدوات ال ناسبة لج ع ال  ار وتج يعها فد الحق  ونقلها الى  يوت ال عببة . اس ع ال -3

  ض درجة حرارة ال  ار ال جنية بسممممممممممممرعة الى درجة الحرارة ال الئ ة   بحدود الصمممممممممممم ر ال بو  ( ،  -4
 ويطلق على هذه الع لية بزالة الحرارة الحقلية .

  عببة بأسرع وطت م دن .اجراء ع ليات ال عقيم وال نظيف وال رز وال دريج وال -5

 اس ع ال أوعية ال عببة ال ناسبة ل  ار ال و  . -6
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 اس ع ال الشاحنات ال بردة فد تسويق الحال  . -7

 عرض ال  ار فد أماكن مبردة ورطبة نوعا ما . -8

 موعد جني الثمار ومؤشراته :
أية منطقة يع  د على عوام   فد ال وعد ال ناسمممممممممممممما لجند ث ار ال و  وغيرها من ال اكهة الطرية بن

الصممممممنف ، طريقة اسمممممم ع ال ال  ار   فاكهة طرية ، تج يف ، تصممممممنيع ( ، ال سممممممافة و  النوع ة فد مقدم هاعديد
 ، نوع وسيلة النق  ال س ع لة ، طريقة ال سويق ، مساحة البس ان ، م طلبات السوق . بليهاال راد شحنها 

 لجند ث ار ال و  فهد : األفض حديد ال وعد اما ال ؤشرات او ال عايير ال ع  دة فد ت
 . Ground Colorاللون االساسد لل  ار  -1
 . Fruit Firmnessلالبة لحم ال  ار  -2

 . Pit Separationسهولة ان صال النواة  -3

 . Sugar : Acid Ratioنسبة السدر الى الحامض  -4

 . Flesh Colorلون لحم ال  رة  -5

 مقدار الكلوروفي  فد لحم ال  رة . -6

 . %TSSة ال واد الصلبة الذائبة الكلية نسب -7

 يون ( . 130 – 90من ال زهير الكام  الى النضج    األيانعدد  -8

 مالحظة : لل  الي  يرجع الى الك ا  ال نهجد .
 

 : االصناف
توجد النا  ك يرة جدا لل و  مزروعة فد  لدان عديدة وت  لف با  ال   يبة ك   لد ، وان النا  

العديد من االلممممممنا  ن يجة االن  ا  وال هجين والط رات  بليهاغير مسمممممم  ر اذ يضمممممما  ال و  ال جارية   
، وان هذا ال غير السريع الذ  يجر  على النا  ال و  يدون لواحد او اك ر من األسبا  ال الية وغيرها 

: 
 بن أشجار ال و  طصيرة الع ر نسبيا . -1
غيرها من الظواهر غير ال رغوبة وذات نوعية وجود الحاجة إليجاد النا  جديدة مقاومة للبرودة او  -2

 أفض  .

بمدانية الحصممممول على من  بات  ذرية اك ر م ا هو فد ال  اح والك  رى م ال بسممممبا ال لقيح ال لطد  -3
  ين االلنا  .

بن ع لية اس نباط لنف جديد ودراس ه وال ولية  زراع ه تس غرق وط ا اطصر نسبيا مقارنة بال اكهة  -4
 اال رى .
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 والنتخاب االصناف المالئمة ألي منطقة ينبيي مالحظة العوامل التالية :
 العنالر ال نا ية السائدة و رو  ال ربة فد ال نطقة . -1
 م طلبات الصنف من الساعات الباردة . -2

 طول موسم الن و للصنف وال نطقة . -3

 طريقة اس ع ال ال  ار . -4

 األمراض والحشرات ال س وطنة . -5

 ريقة ال سويق .البعد عن األسواق وط -6

 
وبصممممورة عامة فان الممممنا  ال و  تقسممممم عدة تقسممممي ات ، ف بعا لالسمممم ع ال تقسممممم الى الممممنا  ال ائدة ، 

 وألنا  ال ج يف ، وألنا  ال صنيع ولك  منها موال ات  الة  ها .
ك ا وت  لف الممممنا  ال و   وعد نضممممجها فهد الممممنا  مبدرة وم وسممممطة وأ رى م أ رة ، اما بالنسممممبة ل

الح ياجاتها من السممممممممممممممماعات الباردة ، وطد يدون من ال  يد معرفة االلممممممممممممممنا  ذات االح ياج القلي  من تبعا 
  Ramona, Rosy, Bonita, Okinawaسمممممممممممممممماعممة ( و  Flordawon   250السمممممممممممممممماعممات البمماردة م مم  

ساعة ، فهذه االلنا  ي دن ان تنجح  100- 50فيح اج  Ceylonساعة فقط ( اما الصنف  100  حوالد 
 ويح و  الجمممدول  ع هممما فد وسممممممممممممممط العراق اذا مممما توفرت ال ربمممة ودرجمممة حرارة الصمممممممممممممميف ال نممماسممممممممممممممبمممة ،زرا 
 ( من الك ا  ال نهجد على مج وعة كبيرة من االلنا  ال جارية مع ل اتها . 43( فد الص حة    4  
 

 : وأه ها : ال ص ن ، عقد الجذور الني اتود  ، البياض الدطيقد . األمراض
 : وأه ها : سوسة األجاص ، ح ار ساق ال و  ، من ال و  اال ضر .  الحشرات
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  Prunus persica var. nectarine(  األملسالنكتارين ) الخوخ 
ت شمممابه فد شمممدلها وطبيعة ن وها  أشمممجارهان زراعة النك ارين ت شمممابه ت اما مع زراعة ال و  ، ك ا ان 

 واآلفاتوح لها لل  ار وال نا  ال الئم وال ربة وع ليات ال دمة البسمممم انية كالر  وال سمممم يد و ف ال  ار وال قليم 
 مع تلك فد ال و  . أشجارهال د تصيا 

ان  ممذور ال و  ي دن ان ين ج عنهمما الممممممممممممممنمما  النك ممارين او العدس ، ك مما ان النك ممارين طممد ي كون 
 ال و  او العدس . أشجاركط رات  رع ية على 

 وهناك بعض الحقائق الهامة تتعلق بالنكتارين تتلخص باالتي :
جلد ث رة النك ارين  نأيوجد فرق من الناحية الوراثية  ين ال و  والنك ارين فد ج يع الصمممممممم ات اال  ال -1

 وال يوجد عليه زغا . أملسايدون 
كممان من ال عرو  ان ث ممار النك ممارين الممممممممممممممغر حج مما من ث ممار ال و  ، وان طعم لبهمما ي يمم  الى  -2

ال غلا على تلك الصممم ات وتغييرها عن طريق  أمدن األ يرةالح وضمممة القليلة ، اال انه فد السمممنوات 
من النك ارين ذات ث ار حلوة الطعم تضمممممماهد فد  ألممممممنافابطت ال هجين  ين ال و  والنك ارين فاسمممممم ن
 حج ها او ت وق حجم ث ار ال و  .

ث ار النك ارين اك ر حسممماسمممية ل هاج ة الحشمممرات وتشمممقق الجلد وتع ن ال  ار ، ولكن بعض المممنا   -3
تعطد ث ممارا لهمما القممدرة  Stark Red Goldو  Stark Sun Gloو  Red Chiefالنك ممارين م مم  

 اك ر من بعض النا  ال و  . األمراضمة على مقاو 

ك يرا من المممممممنا  النك ارين لها القدرة على تح    رودة الشممممممم اء  درجة مسممممممماوية او اعلى من بعض  -4
 النا  ال و  النامية فد ال نطقة ن سها .

نظرا لعدن وجود الزغا على سمممممممطح ث ار النك ارين فانها م ضممممممملة اك ر لالسممممممم هالك الطازج السمممممممي ا  -5
 األوربد واألمريدد .لل س هلك 

تح اج أشمممممجار النك ارين الى ال سممممم يد الن روجيند بد يات اكبر من ال و  للحصمممممول على ث ار ذات  -6
 جودة عالية .

ت  يز ث ار بعض النا  النك ارين ب  رة حياة أطول وطدرة ت زينية أعلى من ث ار ك ير من النا   -7
 . Stark Red Goldو  Stark Sun Gloال و  ، ومن تلك االلنا  
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 Plumاألجاص 
 : Plum Species األجاصانواع 

، وهد ت  لف  م  ل ةنوع مزروعة فد  لدان  15تابعة لمممم  األجاصلنف من  2000يوجد اك ر من 
 : أه هافد م طلباتها البيبية ول اتها ال ظهرية ، وطس ت هذه االلنا  الى عدة انواع 

 : .Prunus domestica L األوربي األجاصاوال : 
،  وأمريدا أورباال ن شمممممممممممرة فد  أحسمممممممممممن األنواعجبال القوطاس ، وهد من  األلممممممممممملدموطنها  بنيع قد 

لون ا ضممر داكن ل اع ، والسممطح السمم لد  وذوسممطحها العلو  مع دلة فد طوة ن وها ، اوراطها ث ينة  األشممجار
 ا ضر فاتح مع وجود الزغا عليه ، الحوا  م صصة او مسننة  وضوح .

 تح    درجة رئيسممممممممممية جانيا على الدوا ر ، وتقسممممممممممم الممممممممممنا  هذا النوع الى   س مجاميع ثانوية ال  ار 
 هد :
النواة منها  بزالةوت  يز ث ارها بسمممهولة ال ج يف دون  : Prune Groupالتجفيف  أجاصمجموعة  -1

 ين  ي راوح( ، لون ال  مار  Dorsal Suture، وال  مار م طماولة مع ان  ما  الجهمة الظهرية لل  رة   
( ويح و  على نسممبة عالية من السممدريات ،  Firm، اللحم جامد    األرجواندالى  األسممودالبن سممجد 

 . Giantو  French  ،Sugar  ،Italian  ،Imperial ألنافهاومن 

: ث ارها عادة كروية ذات لون ال ر م ضر او اح ر او ال ر  Green Gageمجموعة الكوجة  -2
و  Reine Claude ألمممنافها أشمممهرة الطعم عند النضمممج وعصممميرية ، ومن ، م وسمممطة الحجم ، حلو 

Washington  وJefferson . 

: ال  ار كبيرة الحجم ، م طاولة او  يضممموية الشمممد  ، لون الجلد  Yellow Egg Groupمجموعة  -3
الممم ر ولحم مصممم ر ، طي  ها االط صمممادية طليلة مقارنة  باطد ال ج وعات واغلا اسممم ع الها لل صمممنيع 

 . Golden Dropو  Yellow Egg ألنافها أشهرومن 

: وهذه ال ج وعة كبيرة وتشمممممم   ج يع االلممممممنا  ذات اللون االزرق عند  Imperatriceمجموعة  -4
النضمممممج ، يغطد سمممممطح ال  رة طبقة شممممم عية واضمممممحة ، وال  ار م وسمممممطة الحجم الى كبيرة ، شمممممدلها 

تح   بغزارة ،  واألشجار، نوعية ال  ار جيدة  يضو  ، اللحم م  اسك ، الجلد س يك والنواة مل صقة 
 . Presidentو  Tragedyو  Grand Duke ألنافها أشهرومن 

اال ان ث ارها ح راء اللون ،  Imperatrice: تشمممممممممممممابه ث ارها ث ار مج وعة  Lombardمجموعة  -5
 . Bradshowو  Lombard ألنافهاورب ا تكون الغر حج ا واط  نوعية ، ومن 

 
 : .Prunus salicina Lindlالياباني  األجاصثانيا :

اسا يع مقارنة باألجاص  3 – 2ال وطن األللد لهذا النوع هو الصين ، تزهر أشجاره مبدرة بحوالد 
 األوربد ، وهد حساسة للصقيع فد الربيع ، واط  مقاومة الن  اض درجة الحرارة ش اء .
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حة الى طلبية الشمممممممممد  ونادرا ما تكون م طاولة ، ي دن ت ييز ث ارها بسمممممممممهولة كونها كبيرة الحجم م لط
، اللحم عصمممممممير  م  اسمممممممك ،  Blood Plumلونها الممممممم ر او  ن سمممممممجد او اح ر ك ا فد األجاص الدمو  

 لالحة ك اكهة طرية  درجة جيدة الى م  ازة .
الياباند فد طبيعة ن وها ف نها ال ن شممممممممممممرة ومنها القائ ة ، طلف  األجاصالممممممممممممنا   أشممممممممممممجارت  لف 

بسيطة م وسطة  األوراقطهوائيا .  أملسا األوربد األجاصالصغيرة  شن ال ل س فد حين يدون فد  شجاراأل
تن ج ك يات كبيرة من االزهار الن البرعم الواحد  واألشممممممممممممجارال سمممممممممممماحة ذات نهاية حادة و الية من الزغا ، 

 بع ر سنة واحدة . األفرعسواء كان مح وال على الدوا ر او  أزهاريعطد ثالث 
 

 : أشهرها، ويضم عدة انواع ومن  أمريدا األللد: ويع قد ان موطنه  األمريكي األجاصثالثا : 
1- Prunus americana  :مقاومة للبرودة . ألنافه 
2- Prunus hortulana  وهو مقاون ل رض الع ن البند ، ث اره  أشممممممممممممممواك: شممممممممممممممجيراته تح و  على

 تصلح لع   الجلد .

3- Prunus munsoniana : مقاومة لالنج ادات الربيعية ال  أ رة ومرض الع ن البند . ألنافه 

4- Prunus maritime :  السممممممواح  ، وتسمممممم ع   ث اره فد لممممممناعة الجلد  بأجاصويسمممممم ى ايضمممممما
 وال ربيات .

5- Prunus besseyi :    ويس ى بالكرز الرملدSand Cherry  ويس ع   فد ع ليات ال هجين ، )
 ذات النواة الحجرية .وكأل  مقصر لل اكهة 

6- Prunus subcordata : . وتس ع   ث اره ك اكهة طرية وفد ع   الصاص 

 
الحدائق ال نزلية  ال هجين او تزرع فد ألغراض: وتسمممممممممم ع   كألممممممممممول او  األجاصرابعا : انواع متفرقة من 

 : أشهرهاالزينة ، ومن  ألغراض
 لألجاص: ويسمم ع   كألمم   Myroblan Plum  (Prunus cerasifera )مايروبالن  أجاص -1

والياباند ، فنباتاته البذرية طوية الن و مقاومة للبرودة شممممممم اء ، وت ح   ال ر  الرطبة ، وتزرع  األوربد
 هد  الحصممممممممممممممول على البذور لغرض زراع ها وال طعيم عليها . وهناك بعض السممممممممممممممالالت منه م   

Myroblan C29  بالعق  بصعوبة . في كاثر 2بسهولة ، واوهايو  باألطالني كاثر 
بعض المممنا   إلن اجال هجين  أبحاث: اسممم ع   فد  .Prunus simonii Carrســيمون  أجاص -2

 . Wicksonو  Climaxالياباند م   لن د  األجاص

: ث اره لغيرة الحجم ، حامضية الطعم والنكهة ، لذا فهو  .Prunus insititia Lدامسون  أجاص -3
مقاومة للبرودة ومن جة جدا وطليلة االلممممممممممابة  األشممممممممممجاريزرع فد الحدائق ال نزلية ل صممممممممممنيع ث اره ، 

 ألممممممممممممممنافه أشممممممممممممممهر، ومن  األنبالبذور وتكون النباتات مشممممممممممممممما هة للنبات  بك ارهي دن باالمراض . 
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Frogmore    وShropshire ألج سمممممممممممانت جوليان فانه يزرع  أجاصد ران بال طعيم ، اما اللذان ي 
 البذور ال د تس ع   كأل  لاللنا  ال جارية ويوجد بعض سالالته تك ر  ضريا .

، ويع قد انه هجين  لألجاصال   ازة  األلممممممممممممول: ويعد من  Prunus mariannaماريانا  أجاص -4
 . األمريدد واألجاصمايروبالن  أجاص ين 

 
 المالئمة :البيئة 
 : المناخ

طور راحة  إلنهاء نجاح فد ال ناطق ال د ي وفر فيها الساعات الباردة الالزمة  األجاصي دن زراعة  
 الربيع . وأوائ الش اء  أوا رالبراعم بصورة طبيعية فد 

 1000 – 700الياباند من السمممممممماعات الباردة بحوالد  األجاصحدد بعض الباح ين حاجة الممممممممنا  
ساعة ، فد حين توجد بعض االلنا  تح اج  1200 – 800 مممممممممم  األوربد األجاصجة النا  ساعة ، وحا

وآلو  Beautyوبيوتد  Golden Japaneseالمممممممممنا  الذهبد الياباند  بنالى اط  من ذلك بد ير ، فيالح  
Allo  نها تزرع  نجاح فد وسط وش ال العراق .اساعة باردة فقط لذا ف 250 – 100تح اج الى حوالد 

الياباند ، وان معدل درجة  باألجاصاك ر تح ال للبرودة شمممممممممممم اء مقارنة  األوربد األجاصنا  المممممممممممم
حالمممممممم  ك ا  أفضمممممممم  األشممممممممجارن حيث تعطد    24 – 20الحرارة ال الئ ة لممممممممي ا فد ال ناطق ال ع دلة تبلن 

 ل ات ال  ار .عن هذه الحدود فان ذلك يؤثر سلبا فد ، وفد حالة ان  اض او ارت اع درجة الحرارة ونوعا
وتسمممماعد فد زيادة نسممممبة االزهار وال  ار  واإل صمممما والرياح الشممممديدة تؤثر سمممملبا فد ال لقيح  األمطار

 ال  ساططة .
الضممموء ضمممرور  فد تكوين البراعم ال  رية وتحسمممين جودة ال  ار لذا وجا ال قليم الجيد فد الوطت  بن
 ال ناسا .

ن لمممر  الهواء البارد ومنع تكون جيو  هوائية باردة ي ضممم  ال وطع ال رت ع طليال عن محيطه لضممم ا
 الشجرة . ألجزاءالبرودة  أضرارش اء ت سبا فد 

لذا ينبغد  األجاصالجو الرطا والدافئ يسمممممممماعد فد ان شممممممممار مرض ال ع ن البند وحشممممممممرة سمممممممموسممممممممة 
 . ألجاصامالحظة مسافات الزراعة وا  يار طريقة الر  ال ناسبة بعد ا  يار ال وطع ال ناسا لزراعة 

 
 التربة المالئمة :

هد اك ر تح ال لرطوبة و ت ي  اشمممممممممممممجار االجاص الى ال ر  األثق  عند مقارن ها بأشمممممممممممممجار ال و  ، 
فد ال ر  ال زيجية ال قيلة  أفضمممممم تن و وتنجح بشممممممد   األوربد األجاص أشممممممجارال ربة من اشممممممجار ال و  ، ف
 ضممممم  ال ر  ف الياباند  اما المممممنا  األجاص .تكون جيدة الصمممممر  وال هوية  أنوال ر  الطينية على شمممممرط 

 ال زيجية ال  ي ة ك ا هو الحال فد ال و  .
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ال رت ع اذ انها تصممما  بال صممم ن الشمممديد وضمممعف  األرضمممدحسممماسمممة ل سممم وى ال اء  األجاص أشمممجار
السممي ا اذا  ن 2 – 1.5الن و وطصممر ع رها وطلة ان اجها ورداءة النوعية ، لذا ي ضمم  اال يق  ع ق ال ربة عن 

يعد ال طوة االولى وال ه ة  األلمممممم ز ، وع وما فان ا  يار و ال و  او الل ألمممممم نامية على  األشممممممجاركانت 
 السيبة لل ربة و روفها . اآلثارلل  لص من 

 
 : تع  د األسس ن سها ال شار بليها فد ال و  . الري والتسميد

 
 : Propagationاإلكثار 

البذرية وال ضمممممممممممرية  األلمممممممممممولعن طريق ال طعيم الدرعد على  لألجاصتك ر االلمممممممممممنا  ال جارية 
 ال س ع لة لهذا الغرض .

 األلممممموليجر  ال طعيم فد ال ريم عادة ، وتبقى الطعون سممممماكنة الى اوائ  الربيع القادن حيث تقرط 
 سم م ا يشجع الطعون على الن و . 4 – 2فوق منطقة ال طعيم بحوالد 

 ما يلي : األجاص إكثارالمستعملة في  األصول أهمومن 
: جمذوره ت ح م  ال ر  ال قيلمة والرطوبمة الزائمدة ، وهو من  Myroblan Plumمايروبالن  أجاص -1

، ولكنه حساس ل رض العقد الجذرية الني اتود   Crown Rotال قاومة ل رض تع ن ال اج  األلول
و  Kelseyا بعض االلمممممممممممممنا  م   والياباند ما عد األوربد األجاص، وهو م وافق مع المممممممممممممنا  

President  وRobe de-sergeant .  يون على درجة  120 – 100 ذوره تح اج الى تنضمميد ل دة
ن . توجد بعض النا  أجاص مايروبالن    4 – 2أشهر على درجة حرارة  3ن او    10 – 4.4حرارة 

 .Myroblan Bو  29Myroblan Cتك ر بسهولة بالعق  ال شبية الساكنة م   
وال ينصمح باسم ع اله  : ويسم ع   فد ال ر  ال  ي ة جيدة الصمر  وال هوية ، الشتالت البذرية للخوخ -2

 فد ال ر  ال د زرعت سابقا بال و  .

ال  ي ة او ال قيلة ال وبوءة بالني اتودا ، وفد  األراضمممممممد: يسممممممم ع   فد  الشــــتالت البذرية للمشــــم  -3
 األجاصالياباند اك ر منه مع الممممنا   األجاصوهو م وافق مع الممممنا   ال ر  القاعدية نوعا ما ،

 . األوربد

، ينصح باس ع اله فد  األجاص أللنا مقصر جدا او مقصر  أل : وهو الشتالت البذرية للوز  -4
، والرمليممة وذات ال ح وى العممالد من الكلس والبورون ، وفد ال نمماطق ذات  ال ر  جيممدة الصممممممممممممممر 

تن و بسرعة وتح   ك يات  األل النامية على هذا  األشجار بنل ر  الع يقة . ال حدودة وا األمطار
مايروبالن السمممممممممممي ا  أجاص ألممممممممممم كبيرة من ال  ار الكبيرة الحجم عند مقارن ها مع تلك النامية على 

 . French Pruneعندما يدون الصنف ال طعم عليه لنف ال ج يف 

 
 



 

 
 مالحظة: هذه الملزمة جزء مساعد للمادة  وان اعتماد الكتاب المنهجي وما يضاف الى الموضوع في الدرس هو االساس في بيان مفردات المادة

 الدراسية وعلى الطالب مالحظة ذلك .

25 

 Clonal ر  نشمممممممأ كسممممممماللة  ضمممممممرية   ضممممممم ألممممممم : وهو  Marianna Plumماريانا  أجاص -5

Rootstock  وهو م وافق بشممممد  جيد مع عدد من االلممممنا  ، ك ا  األمريدية( فد والية تكسمممماس ،
ال د تعد سممممممممماللة مالئ ة لل ر  ال قيلة  Marianna 2624ان جت منه بعض ال ن  بات البذرية م   

 ومرض الع ن ال اجد وفطر جذر البلوط . والرطبة ومقاومة ل رض عقد الجذور الني اتود 

النامية عليه  األشمممجارحيث تكون  لألجاصال قصمممرة  األلمممول: وهو من  Aســانت جوليان  أجاص -6
، وله  باألطالنم وسممطة الى لممغيرة الحجم ، توافقه تان مع ج يع االلممنا  ال جارية ، يد ر  ضممريا 

 . Kة مقصرة جدا تدعى سانت جوليان لسال

م   سمممممممم انلد  األوربية لأللممممممممنا مقصممممممممر  ألمممممممم : وهو  Prunus besseyiملي الكرز الر  أصـــــل -7
Stanley وايطالد Italian  الياباند . األجاص أللنا ، ومقصر جدا 

 
 انتخاب الصنف :

ك ا ونوعا ، لذا  اإلن اجيةولمم اتها  وإن اجهاوا  ال  م طلبات ن وها  األجاص وألممنا نظرا ل عدد انواع 
 : وأه هافان ا  يار الصنف او مج وعة النا  لزراع ها فد موطع معين يع  د على عوام  عديدة 

 العوام  ال نا ية السائدة ونوع ال ربة ول اتها . -1
 طول موسم الن و . -2

 موعد نضج ال  ار . -3

 طريقة اس ع ال ال  ار ومدى تح لها للشحن ل سافات بعيدة . -4

 أ  مدى حاج ها لل لقحات من عدمها .ث ارية الصنف ، ب -5

 . أشجارهان ظان االث ار ومدى حدوث  اهرة ال عاومة فد  -6

 نوعية ال  ار وطي  ها االط صادية . -7

 مدى رغبة ال س هلك فد ث ار الصنف . -8

 والحشرات . لألمراضمقاوم ه  -9

فد موعد نضجها  عدة النا  معروفة تجارية وم  اوتةعلى  األجاصيح و  بس ان  أنوبصورة عامة ي ض  
ف رة م دنة فد السوق  ألطولموسم ال سويق وتوفيرها بشد  جيد  بطالةولالحة للشحن ل سافات بعيدة بقصد 

  سارة . بأط ال رلة لجند ث ارها  وإتاحة
 

 :( Fertility) االخصابية او االثمارية 
غير م  رة ذاتيا لذا ينبغد زراعة عدة المممممممنا  فد البسممممممم ان  لألجاصان معظم االلمممممممنا  ال جارية 

، ك ا ال د من توفير  اليا النح  ب عدل  لية واحدة  واإل صممممما الواحد  نسممممما ونظان معين لضممممم ان ال لقيح 
 : كاآلتدت  لف فد مدى ا صا ي ها ، لذا تقسم  األجاص وألنا دونم . ان انواع  1.5لك  
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 : واإل صا من حيث ال لقيح  أساسي ينتحت مج وع ين  ألنافه: وتقع  األجاص األوربي -1
٪ او  30: وهد النا  تبلن نسبة العقد فيها حوالد  Self-fruitfulاصناف مثمرة ذاتيا  -أ 

 اكمم ممر مممن مممجمم مموع االزهمممممممار المم مم ممكممونمممممممة عمملممى الشممممممممممممممممجممرة اعمم مم مممممممادا عمملممى المم مملممقمميممح المممممممذاتممد
 Self-Pollination  ومنها ،Stanley  و Yellow Egg,   وGerman Prune  وSugar 

 . Victoriaو 
: وهذه االلممممممممممممممنا  تح اج الى ال لقيح  Self-unfruitfulاصـــــــــناف غير مثمرة ذاتيا  -  

و  Italianمن اج  الحصممممممممممممممول على ان اج تجار  ، ومنها :  Cross-Pollinationال لطد 
Grand Duke  وGolden Drop  وBlue Rock  وDiamond . 

لذا فهد تح اج الى  Self-Sterileالياباند عقي ة ذاتيا  األجاص: معظم الممممممممممممممنا   الياباني األجاص -2
 Wicksonو  Red Heartو  Red Beautyو  Kelseyال لقيح ال لطد ومن تلك االلممممنا  

اليممابمماند م مم   األجمماصك مما ان بعض الممممممممممممممنمما   . Formosaو  Larodaو  Eldoradoو 
Santa Rosa  وClimax  وBeauty حالممممممممممممممم  جيد اذا ما زرعت من ردة فد  ي دنها اعطاء

ضمممروريا للحصمممول على محصمممول  أمرايعد البسممم ان ، اال ان زراع ها م  لطة مع المممنا  ا رى 
 مرت ع .
الياباند العقي ة ذاتيا  األجاص أللممنا  Pollinizers ك لقحاتااللممنا  ال سمم  دمة  أهمومن 
 . Elephant Heartو  Red Heartو  Santa Rosaو  Larodaو  Wicksonهد : 

 
و  Newmanو  Waylandو  Wolfeعقي ممة ذاتيمما ومنهمما :  ألممممممممممممممنممافممه: معظم  األمريكي األجـاص -3

Tonka  وOka . 
 

أسممما يع ، لذا فهد معرضمممة ل طر  4 – 3بحوالد  األوربية: االلمممنا  اليابانية تزهر طب  االلمممنا   مالحظة
 لقحة والسممممي ا النح  بسممممبا ان  اض درجة الحرارة االنج ادات الربيعية ، فضممممال عن طلة نشمممماط الحشممممرات ال

  الل مرحلة ال زهير .
 

 تقليم التربية :
ومجاميعها ، فيالح  ان  أنواعهاالممممممممممممنا  األجاص فد طبيعة ن وها ، نظرا ل عدد  أشممممممممممممجارت  لف 

ذات طبيعة ن و طائ ة و الممممممممممممممة فد مراح  ن وها االولى ، وهناك مج وعة من  األوربداألجاص  أشممممممممممممممجار
، وان  Kelseyو  Wicksonو  Santa Rosaا  األجاص الياباند لها طبيعة ن و طائ ة ايضممممما م   المممممن

الياباند  األجاص ين ا هناك بعض الممممنا  ها بطريقة السمممماق الرئيسممممد ال حور ، هذه ال ج وعة ي ضمممم  تربي 
لذا ي ضمممممم  تربي ها  Burbantو  Beautyو  Golden Japanese ن شممممممرة م   الن و ال الى أشممممممجارهات ي  

 بطريقة الوسط ال   وح .
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اذرع وال د ينبغد ان تكون  5- 4الرئيسمممممممممممية الواجا تركها على الشمممممممممممجرة ي راوح  ين  األذرعان عدد 
سممممممم ، وان تكون زاوية اتصممممممالها بالسمممممماق  30 – 20موزعة حلزونيا حول السمممممماق ، وال سممممممافة  ين ذراع وآ ر 

 قائ ة .واسعة فد االلنا  ذات طبيعة الن و ال
يدون اك ر م ا هو الرئيسمممممية  األذرعوية الواجا تركها على نال ا األذرعتشمممممير ال صمممممادر الى ان عدد 

عليه فد ال و  ، وذلك لصمممممغر حجم ووزن ال  ار مقارنة    ار ال و  وبال الد فان الشمممممجرة ي دنها ح   عدد 
 اكبر من ال  ار .

د اشممجار ال و  ، لذا يجا تقلي  القطع بقدر األجاص ابطأ من سممرعة الن و ف أشممجاران سممرعة ن و 
 االمدان اثناء مرحلة ال ربية لكد ال يحص  تأ ير فد  دء االث ار .  ل اذا ؟ ( .

 س : كيف يمكن تقليل زاوية اتصال الذراع الرئيسي مع الساق في األشجار ذات النمو المنتشر ؟
 

 : Bearing Pruningتقليم االثمار 
من الحالمممم  يدون  األكبرت ي  اشممممجار الممممنا  االجاص الياباند الى الح   الغزير ، اذ ان الجزء 

مح وال جانبيا على االفرع بع ر سممممنة واحدة وعلى الجزء القاعد  منها وك ا فد ال و  ، ك ا ان نسممممبة ال  ار 
البرعم الواحمد  راعم زهريمة و  5 – 4العقمدة الواحمدة تح و   ال ح ولمة جمانبيما على المدوا ر ك يرة ايضممممممممممممممما ، وان

سمممممممممممنوات ، وان الدا رة  8 – 2، وان الدوا ر ك يرة فهد ت واجد على  شممممممممممما ي راوح ع ره  ين  أزهار 3يعطد 
 سنوات . 8 – 5تع ر 

االجاص الياباند ، وان شممممدة ال قليم ت راوح  ين  ألشممممجارالسممممنو  ضممممرور   اإلث ار  وعليه فان ال قليم 
لل قلي  من تكاليف  ف ال  ار مسمم قبال ولضمم ان الحصممول على ث ار كبيرة الحجم   دلال قليم الشممديد الى ال ع

 30 – 25سمممم على االشمممجار حدي ة االث ار و  50 – 25ب والممم ات جيدة ، ون وات ذات اطوال ت راوح  ين 
 سم على االشجار الكبيرة .

 الياباند لسببين ه ا : اما اشجار النا  االجاص االوربد ف ح اج الى تقليم اط  شدة من االجاص
انها ال ت ي  الى الح   الغزير ك ا فد االجاص الياباند ، ولذا فان ال قليم ال  يف او ال  وسممممممممممممممط  -1

 الشدة يدون مرغوبا لل ساعدة على تكوين البراعم الزهرية .
اطمم  طوال و  وأك رمن ال  ممار يح مم  جممانبيمما على الممدوا ر وال د ت  يز بدونهمما م  رعممة  األكبران الجزء  -2

 س دا من الدوا ر فد االجاص الياباند .

 
 خف الثمار :

ليسممممممممممت ج يع الممممممممممنا  االجاص تح اج الى ال ف ، ولكن وبالنظر الن معظم الممممممممممنا  االجاص 
تح اج الى ال ف ، وذلك للحصممول على ث ار ذات حجم مناسمما  فأنهاالياباند ت ي  الى الح   الزائد والغزير 

 ونوعية عالية ، ك ا ان ال ف يحاف  على الشجرة وي نع بجهادها وينظم الح   ...... الخ .
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وعادة ما يجر  ال ف لألزهار كي ياويا بعد ال زهير الكام  ، او يجر   ف ال  ار يدويا بعد مرحلة تصمممممممممممملا 
 والسي ا بعد تساطط حزيران . Endocarpالغال  الدا لد لل بيض 

 جمع الثمار :
سممنوات من زراع ها فد ال دان ال سمم ديم ، وت حدد ال رحلة  4 – 3تبدأ اشممجار االجاص باإلث ار بعد 

ال د تجنى فيه ال  ار  بعد وطر  السموق ، ف د حالة ال سمويق الى األسمواق القريبة تقطف ال  ار عندما يد    
م  اسممممممممممك ، اما اذا كانت تسمممممممممموق الى االسممممممممممواق البعيدة ف ج ع ال  ار وهد م لونة جزئيا  تلونها ومازال اللحم

 وم  اسدة اللحم اما ألغراض ال صنيع ف ج ع عندما تكون ناضجة ت اما .
وتج ع ث ار االجاص لالسمم هالك الطازج على ف رات لضمم ان الحصممول على نوعية جيدة م  اثلة فد 

ال صممنيع  ألغراضواحد تقريبا ، اما  أسممبوعب المم  زمند طدره  3 – 2لقطف ك  جنية ، وطد يبلن عدد مرات ا
 ف جنى ال  ار مرة واحدة عندما تكون ناضجة ت اما .

اما ث ار ال ج يف ف جنى عندما تكون ناضممجة ت اما على الشممجرة وحينها ي سمماطط عدد كبير جدا منها 
 . األرضج ع ال  ار الساططة على وتنظي ها ل سهي  ع لية  األرضلذلك يجا تسوية  األرضعلى 

 اما ال قاييس ال  بعة ل حديد مرحلة وموعد الجند فهد :
 لون ال  رة تبعا للصنف . -1
: ف د ال  ار ال س ع لة لل صنيع وال ج يف فيجا  %TSSنسبة ال واد الصلبة الذائبة الكلية  -2

 ٪ . 24 – 20ان تكون طي  ها 

 لالبة لحم ال  ار . -3

 تخزين الثمار :
ن تحت    5-1أسممما يع على درجة حرارة  4 – 2ي دن ت زين معظم المممنا  االجاص ل دة ت راوح  ين 

 9ي دن  زنها ل دة  Tragedyو  Presidentو  Grand Dukeالصممممممممم ر ، وهناك بعض االلمممممممممنا  م   
 ن . ° 0 – 1-أسا يع فد حالة ج عها مد  لة الن و وعلى درجة حرارة 

 
 االصناف :

 Goldenو  Santa Rosaو  Kelseyو  Frenchااللممممنا  ال زروعة فد العراق : الكوجة ،  أشممممهرمن 

Japanese  وBeauty  وAllo . 
 : مشا هة ل ا جاء فد ال و  . األمراض والحشرات
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 Apricot   (Prunus armeniaca L. )المشم  
، ومع ذلك  أرمينياوسمممط وغر  الصمممين ، رغم ان اسممم ه يدل على انه من  األلممملديع قد ان موطنه 

 فان ك يرا من الباح ين يع قدون ان االلنا  الروسية ال قاومة للبرودة نشأت فد سيبيريا .
تن شر زراعة ال ش ش فد العديد من  لدان العالم ال د ت وفر فيها ال  طلبات البيبية ال الئ ة لزراع ه ، اال 

  ه فد العراق م أ رة وهذا يعود لعدة اسبا  منها :ان زراع
 زراع ه م  لطا مع انواع ا رى . -1
 زراعة النباتات البذرية فد ك ير من الحاالت . -2

 عدن ا  يار ال وطع ال ناسا . -3

 الزراعة على مسافات طليلة . -4

 البس ان فيها . بنشاءال راد  ال نا ية فد ال نطقة غير ال الئ ة لل ربة والظرو  األلولاس  دان  -5

 العل ية فد ال ربية وال قليم . األسسوعدن اس  دان  اإله ال -6

العل ية ال ع  دة ، والسممي ا ال سمم يد  األسممسع ليات ال دمة غالبا ما تكون عشمموائية وغير مبنية على  -7
 والر  .

 دار بعال  لف فد طرائق الجند وتداول ال  ار وتسمممويقها وهذا يؤد  الى  سمممارة نسمممبة عالية من ال   -8
 ولولها الى مرحلة النضج وال سويق .

 أعالهال وضحة  األسبا ال ناسا وب ا ي الءن مع  اإلجراءول طوير زراعة ال ش ش فد العراق ال د من ات اذ 
. 
 

 البيئة المالئمة :
 : المناخ

 صمممممممممممف تان ال نطقة ال الئ ة منا يا لنجاح زراعة ال شممممممممممم ش وبقية انواع ال اكهة الن ضمممممممممممية ال د من ان 
 :باالتد
إلنهاء طور  شممممممممم اء   Chilling Requirementوفر م طلبات الصمممممممممنف من السممممممممماعات الباردة تان  -1

 فد الوطت ال ناسا من السنة . Rest Periodالراحة 
 اال تن  ض درجة الحرارة ش اء الى الحد القات  للبراعم او ال شا . -2

 اال تحدث انج ادات ربيعية بعد ال زهير وعقد ال  ار . -3

 ل درجات الحرارة لي ا ض ن الحدود ال الئ ة لن و االشجار وإن اجها .ددون معان ي -4

 ان يدون طول موسم الن و فد ال نطقة كافيا للن و واإلن اج الجيد . -5

 
الممممنا  ال شمممم ش ت  لف ك يرا فد م طلباتها من السمممماعات الباردة ، فاأللممممنا  ال جارية ال شممممهورة م   

Royal  وBlenheim  وTilton سممممماعة باردة ، ولمممممنف  1000 – 700ج الى تح اCanino  يح اج الى
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 ف ح مماج 4ولبيمما /  3سمممممممممممممممماعممة بمماردة فقط ، اممما االلممممممممممممممنمما  ال حليممة م مم  ديممالى وزاغينيمما /  300حوالد 
 ساعة باردة . 200 – 100 

باسممممممم  ناء  اشمممممممجار ال شممممممم ش اط  من ال و  واألجاص االوربد تح ال الن  اض درجة الحرارة شممممممم اء  
اال ان ت  ح  راع ها ال بدر يجعلها اك ر عرضممممممة  Alexanderو  Buddالممممممنا  ال شمممممم ش الروسممممممية م   

 ل طر االنج ادات الربيعية ال  أ رة مسببة تلف الحال  جزئيا او كليا .
 أزهاران تح   أزهار ال شممممممم ش الن  اض درجة الحرارة اثناء ال زهير تكاد ان تكون مشممممممما هة ل ح   

، وان  ال شممممممم ش تكون اك ر عرضمممممممة ل طر االنج ادات الربيعية بسمممممممبا ت  حها ال بدر أزهارال و  ، اال ان 
( فد ال  ار العاطدة حدي ا تكون طرية اك ر م ا يزيد من تضمممممممممررها بالحرارة  Ovulesانسمممممممممجة البويضمممممممممات   

 ال ن  ضة .
ن تحت    1.1 – 5.6ل   ح ت راوح  ين ان الدرجة الحرارية ال ال ة لبراعم ال ش ش ال د هد على وشك ا

 ن تحت    1.1 – 2.2ن تحت الصمممممممممممممم ر ، ولل  ار العاطدة حدي ا    0.6 – 2.8 ال    حة  ولألزهارالصمممممممممممممم ر ، 
 الص ر .

ن  الل ال  رة ال   دة من ال زهير    23.9 – 20.6درجة حرارة  الل الصممممميف ف  راوح  ين  أحسمممممناما 
ان ارت اع درجة الحرارة الى الحدود ال د تشممممممهدها ال نطقة الوسممممممطى من  الكام  الى جند ال  ار ، وهذا يعند

 العراق لي ا تؤثر سلبا فد ل ات ال  ار ال ن جة وتبدر من نضجا .
 أبدرمن تلك ال ظللة وان نضجها يدون  أفض ث ار ال ش ش ال عرضة لضوء الش س ت لون بصورة 

 . أفض ول اتها 
ال طرية  األمراضان شممممممار  بليهاك ا جاء فد ال و  مضممممممافا م عددة  أضممممممرارايسممممممبا  األمطارسممممممقوط 

 . واأل ضروالسي ا الع ن البند 
 تأثير الرياح مشابه ل ا جاء فد ال و  وتعالج  زراعة مصدات الرياح .

 
: وهو عدد األيان ال د ال يحدث فيها درجات حرارية من  ضممممة   لمممم ر مبو  او  طول موســـم النمو للمنطقة

 ج اد ش و  او ربيعد والى أول انج اد  ري د او ش و  .اط  ( منذ آ ر ان
 

 الى نضج ال  ار . Full Bloom: وهو عدد األيان من ال زهير الكام   طول موسم النمو للصنف
ان النا  ال ش ش ت  لف فد طول موسم ن وها ا  الفا طليال ، حيث ان طول موسم الن و ألغلا 

 يون ، وهذا يع  د على ا  ال  االلنا  فد ال نطقة الواحدة . 100 – 80النا  ال ش ش ي راوح  ين 
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 التربة المالئمة :
ان زراعة ال شممممممم ش تنجح فد ذات ال ر  ال د تنجح فيها زراعة ال و  واألجاص الياباند تقريبا ، اال 

، ة الصممر  وال هويةعلى ان تكون جيدان ال ر  ال زيجية وال زيجية ال قيلة تعد اك ر مالءمة لزراعة ال شمم ش 
ك ا ان اشمممجار ال شممم ش حسممماسمممة لبعض األمالح فد ال ربة و المممة كلوريد الصممموديون ، وتسممم ع   االلمممول 

 ال   ل ة لل غلا على بعض مشاك  ال ربة وك ا مر سابقا .
 

 :  Propagation اإلكثار
 Shield Buddingهد ال طعيم الدرعد  إلك ارهطريقة الشممممممممممممائعة لفا واألجاص  لف عن ال و  ي ال

 فد ال ريم ، على مج وعة ألول أه ها :
الشممم الت البذرية لل شممم ش : ان  ذور ال شممم ش تح اج الى تنضممميد بارد رطا ل دة شمممهر واحد تقريبا  -1

ن . تزرع البذور فد الربيع ليطعم عليها فد ال ريم ، يبقى الطعم سممممممممممممممماكنا الى    5على درجة حرارة 
انج فوق الطعم ل ح يزه على الن و ، تقلع  1.5 – 1ى ارت اع  داية الربيع حيث يقرط األلممممممممممممممم  عل

 الش الت فد الش اء الالحق ل زرع فد ال دان ال س ديم .
 . Mariana Plumأجاص ماريانا  -2

 . Myroblan Plumأجاص مايروبالن  -3

 الش الت البذرية لل و  . -4

: االلول ال الثة األ يرة تم بيضاح  والها وميزاتها عند الحديث عن بك ار ال و  ، لذا تراجع  مالحظة
 هناك .

 زراعة الشتالت في المكان المستديم ومسافات الزراعة :
 5الت  لف ع ا جاء عند مناطشة ال وضوع فد ال و  او االجاص ، اما مسافات الزراعة ف  راوح  ين 

  سافة  ين ال طوط اكبر من ال سافة  ين االشجار فد ال ط الواحد .ن على ان تكون ال 7 –
 

 : Fertilizationالتسميد 
ان تحديد حاجة اشمممممممجار ال شممممممم ش لل سممممممم يد بالعنالمممممممر الغذائية ال   ل ة ال ي  لف عن ما جاء فد 

أسمما يع  3 – 2ال و  ، ك ا ان طرائق اإلضممافة هد ن سممها ، اما أفضمم  موعد إلضممافة السمم اد الكي ياو  فهو 
طب  ت  ح البراعم الزهرية وال ضمممرية ، فد حين ان أفضممم  موعد إلضمممافة السممم اد العضمممو  هو أوا ر ال ريم 

طن للدونم الواحد ، ك ا ي دن ان  10 – 8سممممنوات وب قدار  3 – 2واوائ  الشمممم اء حيث يعطى مرة واحدة ك  
 ترش االشجار بالعنالر الغذائية الصغرى كل ا دعت الحاجة لذلك .

تس جيا اشجار ال ش ش لل س يد الن روجيند اال ان حاج ها اط  من اشجار ال و  ، ويعد البوتاسيون 
 ضممممممممممممممروريممما اذ انمممه يحسممممممممممممممن الن و ال ضممممممممممممممر  لالشممممممممممممممجمممار وتزهيرهممما ولمممممممممممممم مممات ال  مممار النممماتجمممة وك يمممة 

 اإلن اج .
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 : Irrigationالري 
 ت بع ال وليات ذاتها فد ال و  واألجاص .

 
 : Pruningالتقليم 

 تقليم التربية :
ي ضمممم  تربية اشممممجار ال شمممم ش بطريقة السمممماق الرئيسممممد ال حور رغم طبيعة ن وها ال ن شممممرة فد اغلا 

ن و وزيادة ططر الااللمممنا  وال د تعد مالئ ة لل ربية بطريقة الوسمممط ال   وح ، اال ان ال شممم ش ي  يز بسمممرعة 
النشممدا  ، لذا كان ال وجه الى تربي ها بطريقة األذرع الرئيسممية وثق   شممبها م ا يجعلها اك ر عرضممة للكسممر وا

 الساق الرئيسد ال حور .
 

 تقليم االثمار :
 ويهد  الى :

 ال حافظة على ارت اع الشجرة ض ن الحدود ال رغو  فيها . -1
 توزيع ال شا ال   ر بصورة م جانسة على ج يع اجزاء الشجرة . -2

الجديد يح   جزءا من الحالمم  وي كون عليه تجديد ال شمما ال   ر ب قدار كافد سممنويا الن ال شمما  -3
 الدوا ر ال د تح   معظم الحال  فد السنوات الالحقة .

 تحسين نوعية ال  ار . -4

 تسهي  ع ليات  ف ال  ار والجند . -5

 ( . Alternative Bearingال قلي  من  اهرة تبادل الح      -6

الواطعة باتجاه نهايات االفرع ال د ع رها ان معظم ال  ار تكون مح ولة جانبيا على الدوا ر والسممممممممي ا تلك 
 على االفرع ال د ع رها سنة واحدة . جانبياتح   ك ية طليلة من ال  ار  انهاسن ين او اك ر ، ك ا 

،  اإلث ار  طصيرة الع ر  وإنهاان دا رة ال ش ش تكون مس قي ة لكون البرعم الطرفد فيها يدون  ضريا ، 
ح ى السممممنة ال ال ة ، وبعد ذلك ال  بن اجي هاوتق   باإلث ارسممممنة االولى من  دئها فالدا رة تكون م  رة جدا فد ال

ت  ر او تكون طليلة االث ار جدا ، لذا ينصمممممممممممممح بقطع وتجديد االفرع ال د تكون معظم الدوا ر عليها طد تجاوز 
 ع رها ست سنوات او اك ر .

عليه فد ال و  ال  ال  طبيعة ح   وبصممممورة عامة فان تقليم االث ار فد ال شمممم ش يدون ا ف م ا هو 
 ال  ار فد ك  منه ا .

 
زهار ال شمممممممم ش ثنائية الجنس ، كبيرة الحجم نسممممممممبيا ،  يضمممممممماء اللون ، واالوراق الكأسممممممممية أ االزهار والتلقيح :

جالسممممممة   عدي ة الحام  ( وتح   عادة جانبيا على دوا ر ، وطسممممممم منها يح   جانبيا  واألزهارمح رة طليال ، 
 رع ع رها سنة واحدة .على اف
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 ( الواحمممدة تح ممم  Nodeالبرعم الزهر  بسمممممممممممممميط أ  يح وى على زهرة واحمممدة فقط ، ولكن العقمممدة   
 راعم ث رية فد الجزء القاعد  من االفرع ال د بع ر سممممممممنة واحدة ثم ي ناطص عدد البراعم ال  رية فد  3 – 2 

او اك ر فد كمم   2  ريممة ال  كونممة على الممدوا ر فيبلن العقممدة كل مما اتجهنمما نحو ط ممة ال رع ، اممما عممدد البراعم ال
 عقدة .

بسبا طلة او عدن تكون  Tiltonو  Blenheimتظهر ل ة تناو  الح   فد بعض االلنا  م   
 فد السنة الالحقة . اإلن اجالبراعم الزهرية على الدوا ر فد سنة الح   الغزير م ا يسبا طلة 

، ولكن يوجد طلي  جدا من االلمممممممممنا    Self-fertileيا ان معظم االلمممممممممنا  ال جارية  صمممممممممبة ذات
م وافق معهمما وراثيمما  Blenheimوان الصممممممممممممممنف  Perfectionو  Rilandم مم   Self-sterileعقي ممة ذاتيمما 

 وي دن اس  دامه ك لقح له ا .
لذا ال د من االه  ان با  يار ال وطع ال ناسمممممما لل  لص من ي  از بال زهير ال بدر  شل ا كان ال شمممممم 

 Succinicأثير االنج ادات الربيعية ال  أ رة ، وطد تس ع   بعض ال واد الكي ياوية م   حامض السدسنيك ت

Acid  3وGA  وCoumarin  وNaringenin  وMalic Hydrazide  ل أ ير تزهير اشممممممجار ال شمممممم ش
 فد ال ناطق او ال واسم ال  وطع حدوث االنج ادات الربيعية فيها .

 
 : خف االزهار والثمار

 بليهايسمممم ع   ال ف للحصممممول على واحدة او اك ر من ال وائد ال د ذكرت عند دراسممممة ال و    يرجع 
فد ال و  ( ، ويجرى ال ف كي يماويا فد ال نماطق ال د ال يح  م  حدوث االنج مادات الربيعيمة ال  مأ رة فيهما 

 بعد اإلزهار .
سممم  5 - 4هير الكام  ، حيث ي رك يون من ال ز  41 – 38اما ال ف اليدو  فيجرى عادة بعد مرور 

  ين ث رة وأ رى على ال روع ، وثالثة ث ار لك  دا رة .
 

 تساقل االزهار والثمار :
 فد الك ا  ال نهجد ( . 218فد ال و  او الص حة  بليهاال ت  لف ك يرا عن ال و    يرجع 

 
 عالمات النضج :

النوعية لغرض  ال  ار ال  جانسمممممممممممممممةضممممممممممممممروريا لجند  Selective Pickingيعد القطف االن  ا د 
االس هالك الطازج   ال ائدة ( ، وذلك الن النضج البس اند ل  ار ال ش ش على الشجرة الواحدة عادة ال يدون 

 م جانسا فضال عن ال  ار على اشجار البس ان الواحد .
، درجة  ومن ال ؤشممممممممرات ال سمممممممم  دمة فد تحديد موعد الجند ل  ار ال شمممممممم ش : حجم ال  ار ، لونها

، لون اللحم ، سمممهولة ان صمممال ال  رة عن حاملها ، سمممهولة ان صمممال  Suture Lineتكور  ط ال حان الكربلة 
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( ونسممممممممبة ال واد الصمممممممملبة الذائبة الكلية الى  %TSSالنواة عن اللحم ، نسممممممممبة ال واد الصمممممممملبة الذائبة الكلية   
 الح وضة .

ضممممممممممممج يعد طلي  األه ية فد ال شمممممممممممم ش وذلك الن ان مؤشممممممممممممر عدد األيان من ال زهير الكام  الى الن
 بج يع ألنافه يع بر من ال اكهة ذات موسم الن و القصير . شال ش 

وال ي دن  زنها فد ال  ازن  Perishableان ث ار ال شمممممممممممممم ش من ال  ار الطرية وسممممممممممممممريعة ال لف 
 ن ورطوبة نسممممممممممممممبية حوالد   0.6 – 0.6-يون على درجة حرارة  14 – 7ال بردة اال ل  رة طصمممممممممممممميرة ت راوح  ين 

 85 – 90 . ٪ 
عند ططف ث ار ال شمم ش وهد لمملبة نوعا ما ي دن نقلها ل سممافات بعيدة وت زينها ل  رة أطول اال ان 

 طع ها ونكه ها يدونان غير جيدين لالس هالك الطازج ولكنها طد تكون جيدة ألغراض ال صنيع .
 

 تجفيف ثمار المشم  :
ال ج يف ، لذا فان تلك ال  ار تجنى وهد ناضجة  ألغراضال ش ش تس ع    ان نسبة كبيرة من ث ار

  Ripe    ولكن ليسممممت فد مرحلة ما بعد النضممممج )Over Ripe  الن ال  ار الناضممممجة جدا تكون لممممعبة )
مرات او اك ر ،  5 – 4ال قطيع طب  ال ج يف ، وعليه فان ال  ار تجنى على مراح  او دفعات طد تصمممممم  الى 

تحت االشجار  األرضوهنا ال د من تنظيف ، الجند عن طريق هز الشجرة ل  ساطط ال  ار الناضجة  وطد ي م
 وطد ت رش ططعة ط اش نظي ة تحت االشجار ل سهي  ج ع ال  ار ال  ساططة .

تقطع ال  ار طوليا وتزال االنوية   البذور الصمممممملبة ( ، ثم توضممممممع فد لمممممموان بحيث تكون السممممممطوح 
 4 – 3بشممممممممممممد  م راص ، ثم تنق  الصممممممممممممواند الى  يت ال عاملة بالكبريت حيث يحرق  لىاألعال قطوعة الى 

سمممممماعات ،  4 – 3باوند من الكبريت لك  طن ث ار ، تبقى ال  ار معرضممممممة لغاز ثاند اوكسمممممميد الكبريت ل دة 
 ها  ( ، ويقصمممد Sweatingل  ان الج ا  ، وبعدها تجر  ع لية ال عريق    أيانوبعدها ترص الصمممواند لعدة 

الحصمممممممول على رطوبة مناسمممممممبة وم جانسمممممممة لل  ار وتحسمممممممين ع لية ال زن ، وت م الع لية  وضمممممممع ال  ار فد 
 لناديق  شبية بعد ال  لص من ال  ار غير الجيدة .

 
 : اإلنتاج

ك ية من ال  ار  باعطاءاشممجار ال شمم ش ال زروعة فد ال ربة والبيبة ال ناسممبة وال ع نى ب دم ها تبدأ 
 ة لزراع ها فد ال دان ال سمممممم ديم   البسمممممم ان ( ، وتصمممممم  الى الح   ال جار  ا  داء من لاع بارا من السممممممنة ال ا

من زراع ها فد ال دان ال سمممممممم ديم ، اما ك ية الحالمممممممم  فيع  د على الصممممممممنف وال دمة وعدد  6 – 5السممممممممنة 
 .االشجار فد وحدة ال ساحة 
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 :  االصناف
وعدد محدود من االلممنا  ال حلية ومن االلممنا  ال عروفة  األجنبيةهناك عدد كبير من االلممنا  

 . Royalو  Blenheim  ،Tilton:  ياع ، لبيا ، زاغينية ، ح و  ، فد العراق 
: بعض االلممنا  مبدرة والبعض اآل ر م وسممطة او م أ رة فد موعد نضممجها ، وي دن الرجوع الى  مالحظة

 نهجد لالطالع على ل ات بعض االلنا  .الك ا  ال 
 

 :  األمراض
وأه ها اط صمممممممماديا الع ن األسمممممممم ر ، تجعد األوراق ، الجر  ، ال صمممممممم ن ، الذ ول السممممممممريع و البياض 

 الدطيقد .
 

 : الحشرات
م عددة وأه ها : سوسة االجاص ، ح ار ساق ال و  ، ح ار ساق ال ش ش ، ال ن اال ضر ، ذبابة 

  وسط ، العنكبوت األح ر .البحر األ يض ال 
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 Cherry Cultureزراعة الكرز 
، وهد من االشجار ال د تع ر  Rosaceae ساططة االوراق تن  د الى العائلة الوردية مشجرة الكرز 

 طويال ، اوراطها بسممميطة مسمممننة ، وشمممدلها وحج ها ي  لف با  ال  االلمممنا  ، لون السمممطح العلو  لالوراق
ا ضمممممر داكن والسممممم لد فاتح ، وهد ملسممممماء ولها اذينات  اهرة فد معظم االلمممممنا  ، االزهار  يضممممماء اللون 

أزهار ذات حام   4 – 2كبيرة الحجم ، البرعم الزهر  غير م  لط ، أ  ال يح و  على اوراق    ي   ح عن 
 طصير نسبيا .

ة ال   دة من شمممممم ال الهند الى الصممممممين وبحر طزوين وال نطق األسممممممودوتعد ال نطقة الواطعة  ين البحر 
 للكرز . األللدال وطن 

 وتعاني زراعة الكرز في العالم مشاكل عديدة منها :
تعرض األزهار وال  ار العاطدة حدي ا الى االنج ادات الربيعية بسمممممممبا ت  ح البراعم الزهرية ال بدر فد  -1

  داية ال وسم .
 فد موال اتها . حاجة اشجار الكرز الى  رو   يبية وتربة  الة -2

لممممغر حجم ال  ار وكبر حجم االشممممجار وسممممهولة رض ال  ار تجع  ع ليات الجند والسممممي ا اليدو   -3
 وال رز وال دريج وال عببة من الع ليات ال دل ة جدا .

 مهاج ة الطيور لل  ار ولعوبة ال حافظة عليها . -4

 أيان والحلو 7 – 3سممممممممممممممرعة تلف ال  ار وطصممممممممممممممر ف رة  زنها ، فالكرز الحامض ال ي زن اك ر من  -5
 أسا يع . 3- 2 

 بلابة اشجار الكرز وث اره بعدد من االمراض والحشرات . -6

وجود حالة العقم الذاتد فد الك ير من المممممممممنافه والذ  يوجا ان  ا  االلمممممممممنا  ال لقحة ال ناسممممممممبة  -7
 والجيدة .

 
 

 :  كرزمجاميع ال
تلك  أهمتوجد عدة انواع من الكرز وك  منها ي  يز بصممممم ات  المممممة وتزرع فد اماكن م باينة ، ومن 

 : األنواع
 ( : ويقسم الى مج وع ين ه ا : .Sweet Cherry   Prunus avium Lاوال : الكرز الحلو 

: ث ار هذه ال ج وعة ت  از  لح ها الطر  وشممممدلها  Heart Groupمجموعة الكرز قلبية الشـــكل  -أ
القلبد ، وتضم عدة النا  يدون لون ث ارها اح ر داكن جدا ، ولون العصير مح ر م   الصن ين 

Black Tartarian  وEarly purple  ك ا توجد المممنا  يدون لون ث ارها اح ر فاتح والعصمممير ،
 . Governor Woodو  Ida Cooو  Eltonعديم اللون م   
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: ث ار االلنا  الواطعة تحت هذه ال ج وعة كروية الشد  ولح ها  Bigarreauمجموعة بيكاريو   - 
و  Lambertو  Schmidtو  Bingم  اسمممممممممممممممك ، عصممممممممممممممير  ، ث ار بعضممممممممممممممها داكنة اللون م   

Windsor  ، ذات ث مممار فممماتحمممة اللون م ممم   وألممممممممممممممنممماYellow Spanish   وNapoleon  و
Rainer . 

 ( : وله مج وع ان ايضا هد : .Sour Cherry   Prunus cerasus Lالحامض ثانيا : الكرز 
: ت  ممماز ث مممار همممذه ال ج وعمممة بمممان لون ث مممارهممما  The Amarelle Groupمجموعــة االمــاريلي  -أ

 . Montmorencyو  Early Richmond ألنافهامقصرة ومن  واألشجاروالعصير اح ر فاتح ، 
مقصممرة نسممبيا وتزرع على نطاق محدود ،  أشممجارها:  The Morello Groupمجموعة موريللو   - 

 Early ألممممممممنافهاما تسمممممممم  دن كألمممممممم  وسممممممممطد للكرز الحلو ، من  ث ارها م أ رة النضممممممممج ، وعادة

Morello  وOstheim . 

: وهو هجين ما  ين الكرز الحلو والحامض ، الممممممممممممممنافه اط  اه ية من  Duke Cherryثالثا : كرز دوك 
و  May Dukeالنا  ال ج وع ين السابق ين ، وتوجد ثالثة النا  مشهورة من هذه ال ج وعة هد 

Royal Duke  وLate Duke . 
 ( : ويسمممممم ع   كألمممممم  لاللممممممنا  Mahaleb Cherry   Prunus mahaleb Linn رابعا : كرز مهالب

ال جارية ، ث اره طليلة القي ة االط صمممممممادية اذ انها لمممممممغيرة الحجم ، كروية الشمممممممد  ، سممممممموداء اللون عند 
 النضج ال ان ومرة الطعم .

من البرودة شمم اء طليلة ،  أشممجاره( : اح ياجات  Prunus tomentosa Thumb   خامسا : الكرز الصيني
 ة القي ة االط صادية وزراع ه محدودة .اال رى وطليل باألنواعال  ار لغيرة الحجم مقارنة 

( : ويسمم ع   بصممورة رئيسممية ألغراض الزينة  Prunus psedocerasus Lindl   سـادسـا : الكرز الياباني
 بسبا ج ال أزهاره .
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 البيئة المالئمة :
 المناخ : 

الباردة  االلممممممنا  ال جارية للكرز الحلو والحامض تح اج الى شمممممم اء بارد ي وفر فيه عدد من السمممممماعات
 طور الراحة نهاية الش اء او  داية الربيع . إلنهاءساعة  1300 – 1000ي راوح  ين 

 لذي يحدث اذا لم يتوفر العدد الكافي من الساعات الباردة .ا س: ما
آ   –اما بالنسممممممممممبة للصمممممممممميف فانها تح اج الى لمممممممممميف بارد جا  ، معدل درجة الحرارة  الل حزيران 

ن ، لذا فان زراعة الكرز ال تنجح فد ال ناطق الوسممممممممممممممطى والجنوبية وجزء كبير من ال نطقة    15.5حوالد 
 الش الية من العراق .

تضممممرر  وأك رالكرز الحامض لذا فهد اك ر حسمممماسممممية للبرودة  أزهارالكرز الحلو أبدر من  أزهارت   ح 
 من االنج ادات الربيعية ال  أ رة .

ال و  ، فيالح   أزهارالكرز الحلو لدرجات الحرارة ال ن  ضممممممممة مشمممممممما هة لدرجة تح    أزهاران تح   
٪ من ال  ار العاطدة حدي ا  90ن وان    15-٪ من االزهار السمممممممممممممماكنة ي دن ان تق   عند درجة حرارة 90ان 

ر لل حافظة على ن ولهذا ي م تدفبة بسممممماتين الكرز اثناء ف رة ال زهير وعقد ال  ا   2.2 –تق   عند درجة حرارة 
 .االزهار وال  ار العاطدة من الصقيع 

، اما  ) ما هي ؟ (وزيادة الرطوبة النسممممممممبية  الل ف رة ال زهير لها مضممممممممار عديدة  األمطاران سممممممممقوط 
نه يسبا تشقق ال  ار ويزيد من اوزيادة الرطوبة النسبية  الل مراح  ن و ال  ار ونضجها ف األمطارسقوط 
 مسببا تلف نسبة عالية من الحال  . األس رمراض وال سي ا الع ن باال بلا  هااح  ال 

يون تبعا للصممممممنف ، وان هذه الصمممممم ة ت دن  75 – 47ن و طصممممممير ي راوح  ين  موسمممممممالكرز  أللممممممنا 
ال زارعين من زراعة بعض االلممممنا  بصممممورة دي ية فد بعض ال واطع من ال نطقة الشمممم الية من العراق اذا 

 كافية واس  دان طريقة الر  ال ناسبة . األمطارما كانت ك يات 
الن ح ، ف الل النهار الحار والجا  فان االوراق ت قد  لزيادةالكرز حسمماسممة للعوام  ال سممببة  راشممجاان 

الك ير من مائها فيصمممممبح تركيز الذائبات فد العصمممممير ال لو  عاليا م ا يسمممممبا ان قال ال اء من ال  ار الى 
الكلد السممممممممي ا عندما تكون   الحالمممممممماالوراق الى الحد الذ  يسممممممممبا ذ ول ال  ار ونقصممممممممان حج ها وحجم 

دة ، ك ا ان الر  بعد هذه الحالة سممممو  يسممممبا زيادة نسممممبة ال  ار ال  شممممققة ورداءة محدو  األرضمممميةالرطوبة 
 نوعي ها .

ال جاورة ل سمممممممممهي   األراضمممممممممدان ال وطع ال ناسممممممممما لزراعة بسممممممممماتين الكرز هو ال وطع ال رت ع طليال عن 
 انسيا  وحركة الهواء البارد ومنع تكون الجيو  الهوائية الباردة وك ا جاء سابقا .
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 التربة :
سممممممممممممممم ، جيدة  150ان ال ربة الن وذجية لزراعة الكرز هد ال زيجية الع يقة وال د اليق  ع قها عن 

 الصممممممممممممممر  وال هوية ، وي دن زراعة اشممممممممممممممجار الكرز فد ال ر  ال  ي ة على ان توفر لها ال اء والعنالممممممممممممممر 
 الغذائية .

ان اشممممجار الكرز حسمممماسممممة الرت اع مسمممم وى ال اء األرضممممد ورداءة ال هوية والصممممر  ، وان االشممممجار 
ال زروعة فد م   تلك ال ر  تكون طليلة اإلن اج وطصمممممممممميرة الع ر ، وي دن معالجة بعض مشمممممممممماك  ال ربة من 

اللممنا  عند زراعة ا Stockton Morello الل اسمم ع ال بعض االلممول ، ف  ال ي دن اسمم ع ال األلمم  
 ال جارية فد ال ر  ال قيلة جيدة الصر  وال هوية .

 
 : Propagationاإلكثار 

فد ال ريم ، اما عند ال طعيم ال  أ ر جدا  أسمممماسممممية درجة  T-Buddingيسمممم ع   ال طعيم الدرعد 
 ، اما االلمممممممممول ال د تطعم عليها االلمممممممممنا  ال جارية  Patch Buddingفي دن اسممممممممم ع ال ال طعيم بالرطعة 

 د :فه
: ي وافق بشمممممممد  م  از مع المممممممنا   Mazzard   (P. avium )الشـــــتالت البذرية لكرز مزارد  -1

عائد لها ، وهو مقاون للديدان ال عبانية وشممممممممممممممبه مقاون ل طر جذر البلوط ، جذوره  ألنهالكرز الحلو 
االن شمممممار ، ي ح   نسمممممبيا ال ر  ال قيلة ولكن ي ضممممم  اسممممم ع اله فد ال ر  ال زيجية  وأفقيةسمممممطحية 

يون ، ك ا وجد ان  زن  120جيدة الصمممممممممر  وال هوية .  ذوره تح اج الى تنضممممممممميد بارد رطا ل دة 
 ن طب  ال نضيد البارد يدون م يدا لكسر سدونها .   21على درجة حرارة  أسبوعين البذور ل دة

تكون مقصممممرة  األلمممم ( : االشممممجار النامية على هذا  Mahaleb   P. mahalebمهالب  أصـــل -2
ال ر  ال  ي ة او ال زيجية جيدة  مزارد ، ينصمممممح باسممممم ع اله فد األلممممم مقارنة   لك ال طع ة على 

الصمممممممممر  وال هوية ، ك ا يصممممممممملح لالسممممممممم ع ال تحت  رو  الزراعة الدي ية وذلك ل ع ق مج وع ه 
 أبدرعليه تكون اك ر مقاومة للبرودة شمم اء ، وبعض االلممنا  تكون الجذرية ، االشممجار ال طع ة 

اكبر  الل السممممممممممممممنوات االولى ، وهو مقماون لنوع واحمد من المديمدان ال عبمانيمة ، همذا  وإن ماجهما بث مارا
 يون على درجممة حرارة 100يد ر بممالبممذور ال د تح مماج الى تنضمممممممممممممميممد بممارد رطمما ل ممدة  األلمممممممممممممممم 

 وزراع ها تحت الرذاذ . IBAالن بعد معامل ها ب نظم الن و باالط بك ارهن ، ك ا ي دن    4 

( : وهو ألمممم  يد ر  ضممممريا ،  Stockton Morello   P. cerasusأصـــل ســـتوكتن موريللو  -3
ويسمم ع   فد ال ر  ال قيلة او الرطبة ، االشممجار النامية عليه تكون شممبه مقصممرة ، وهو غير مالئم 

الحلو النامية على هذا األلممممممم  ي غلا فيها الطعم على  لل ر  ال  ي ة او الرملية ، المممممممنا  الكرز
األلمممممممممممم  فد منطقة ال طعيم ولكن ال حامه ا طو  بالرغم من ذلك . يد ر  واسممممممممممممطة األطالن الورطية 

، تؤ ذ األطالن فد الربيع بعد ان  IBAالغضممممممممممة وال د تزرع تحت الرذاذ بعد معامل ها ب نظم الن و 
سمم ،  25 – 20يصم   شما الن وات الحدي ة الى درجة جيدة من اك  ال الن و ، يدون طول القلم 
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ك ا ي دن اسممممممم ع ال السمممممممرطانات النامية حول االشمممممممجار ال طع ة على هذا األلممممممم  ، وهو مقاون 
 للني اتود .

 مهالب ومزارد ؟ أصليكيف يمكن التمييز بين 
رح ال نطقة الواطعة  ين ال ج وع الجذر  والسمممماق   منطقة ال حول او االنقال  ( وتعريضممممها عند ج -1

الى الظرو  الجوية ، فان منطقة الجرح ت حول الى اللون البرتقالد بعد بضممممممممممممممعة دطائق اذا كان 
 ( اذا كان مهالا . Cinnamonاألل  مزارد والى اللون الدارسيند   

 لي ية ( اك ر .أل  مزارد له جذور لغيرة    -2

 ان الجذور بع ر سنة او سن ين فد أل  مزارد ت كون فيها آثار من اللون األس ر . -3

 
 طريقة الزراعة :

ال ت  لف زراعة شممم الت الكرز عن بقية انواع ال اكهة ال  سممماططة االوراق فهد تع  د على األسمممس ن سمممها 
 مع مالحظة األمور ال الية :

 الش الت اذا ان كبر حجم البراعم يجعلها عرضة للضرر .العناية بقلع ونق  و زن  -1
تأ يرها الى نهاية الش اء وبداية الربيع الن  راع ها ت   ح مبدرة  نال بدير فد زراعة ش الت الكرز وعد -2

 م ا يجعلها اك ر عرضة لل ش  السي ا مع بطئ ثبوت مج وع ها الجذرية فد ال ربة .

 والكرز الحامض بع ر سن ين .ال س ديم بع ر سنة واحدة  تنق  ش الت الكرز الحلو الى ال دان -3

قليم الجذور اذا دعت الحاجة عدن تقليم الشممممممممممممم الت بعد الغرس مباشمممممممممممممرة فد الزراعة ال بدرة ما عدا ت -4
 ، اما ال ج وع ال ضر  فيؤ ر تقلي ه الى نهاية الش اء او  داية الربيع .لذلك

الصممممممنف وااللمممممم  ونوع ال ربة وع قها و صمممممموب ها  مسممممممافات الزراعة تع  د على عوام  عديدة أه ها -5
وك ية األمطار وتوفر مياه الر  ونوع ال دائن ال سممممممممممم ع لة وغيرها ، وبصمممممممممممورة عامة فان مسمممممممممممافات 

 ن . 9 – 5الزراعة ت راوح  ين 

 : Irrigationالري 
تكون عادة عالية  الل الربيع واوائ  الصمممميف الن  األرضمممميةان م طلبات اشممممجار الكرز من الرطوبة 

 معظم الن وات ال ضرية ت كون  الل هذه ال رحلة فضال عن وجود ال  ار ال د تكون بحاجة الى ال اء .
الزائدة لذلك ينبغد عدن الر  الك ير  المممة فد ال ر  الناع ة   األرضممميةالكرز حسممماسمممة جدا للرطوبة  اشمممجار

 النسجة .
حدود السممممممممعة الحقلية فد  األرضمممممممميةالكرز طب   دء مسممممممممون الن و بقلي  بحيث تبلن الرطوبة يجا ر  بسمممممممم ان 

 ٪ 50طدن الى  3 – 2بع ق  األرضممممميةمنطقة تواجد وان شمممممار الجذور ، ثم يسممممم أنف الر  عندما تق  الرطوبة 
 من السعة الحقلية   ال اء الصالح لالم صاص ( .
مالمسممممممممة ال اء لجذع الشممممممممجرة بغض النظر عن طريقة الر  ويالح  فد ر  اشممممممممجار الكرز انه يجا تجنا 

 ال  بعة فد البس ان .
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 : Pruningالتقليم 
 تقليم التربية :

ذات طبيعة ن و طائ ة ، لذا فان طريقة الساق الرئيسد ال حور هد  بأنهات صف اشجار الكرز الحلو 
لحامض فلها طبيعة ن و من شممرة وعليه الطريقة ال  ضمملة فد تربية اشممجار هذه ال ج وعة ، اما اشممجار الكرز ا

ل ربي ها ولكن االتجاه الحديث ذها باتجاه تربي ها بطريقة  األنسممممممممممممافان طريقة الوسممممممممممممط ال   وح هد الطريقة 
 الساق الرئيسد ال حور ايضا .

 
 تقليم االثمار :

ل   رة على طبيعة ح   ال  ار ، فنجد ان االشممممجار ا أسمممماسممممدان شممممدة ال قليم وطبيع ه يع  د بشممممد  
الحلو تح مماج الى تقليم   يف وب مما يضمممممممممممممم ن تكوين ن وات جممديممدة كممافيممة ل كوين الممدوا ر وح مم  بعض للكرز 

ال  ار فد السممممممممممممنة القادمة ، اذ ان الكرز الحلو يح   ث اره جانبيا على الدوا ر وك ية طليلة منها تح   جانبيا 
 على افرع ع رها سنة واحدة .

سممممممممممممنة ، وان  12 – 10الحلو تبقى من جة بشممممممممممممد  جيد ل دة ت راوح من ان الدوا ر ال  رية فد الكرز 
 – 2البراعم الزهرية فد دا رة الكرز ت كون على ن وات السمممممممممممنة ال اضمممممممممممية ، وان مقدار الن و هذا يبلن حوالد 

أزهار ، وان الدا رة  4 – 2سمممم ، وتكون ال  ار على شمممد  عناطيد الن البرعم الزهر  الواحد يح و  على  2.5
تكون مسمممم قي ة الن البرعم الطرفد لها يدون دائ ا  ضممممريا ، ان أحسممممن طول للن وات السممممنوية ال  كونة على 

 سممممممممم ، وان ال قليم يجا ان يدون   ي ا بحيث يضمممممممم ن تجديد حوالد 30 – 20االشممممممممجار ال   رة ي راوح  ين 
 .٪ من مج وع ال شا ال   ر سنويا   ل اذا ؟ (  10 

اما بالنسممممبة ل قليم اشممممجار الكرز الحامض فانه اشممممد م ا فد الكرز الحلو الن نسممممبة عالية من ال  ار 
وك ية طليلة من ال  ار مح ولة جانبيا على فيه تكون مح ولة جانبيا على الن وات ال د بع ر سممممممممممممممنة واحدة 

ال  كونة عليها تكون ث رية ما عدا  سمممم فان البراعم 17.5الدوا ر ، فاذا  لغت اطوال الن وات السمممنوية اط  من 
البراعم الطرفية فانها تكون دائ ا  ضمممممممممرية ، وهذا يؤد  الى طلة ال سممممممممماحة الورطية ال  كونة وزيادة الحالممممممممم  

 ورداءة نوعي ه .
ملم فان طسمممممممم من البراعم  6.25 وأططارها وأك رسمممممممم  17.5اما اذا  لن معدل طول الن وات السمممممممنوية 

والقسمممممممم آ ر ث رية ، وان البراعم ال ضمممممممرية ضمممممممرورية ل كوين االوراق والدوا ر ، وان الجانبية يدون  ضمممممممرية 
الجيد ك ا ونوعا السممممممممي ا اذا عل ت ان الدا رة فد  اإلن اجتكوين الدوا ر بد رة يع بر ضممممممممروريا لل حافظة على 

فقط ، لذلك سممممممممممنوات  5 – 4 اإلن اجدالكرز الحامض تكون اطصممممممممممر ع را م ا فد الكرز الحلو فيبلن ع رها 
ين أطموالمهممممممماوجممممممما اجمراء الم مقملميمم والم سممممممممممممممم ميمممممممد بمحميمممممممث يضممممممممممممممم من المحصمممممممممممممممول عملمى نم موات يم مراوح    م

 سم سنويا . 20 – 17.5 
  
 



 

 
 مالحظة: هذه الملزمة جزء مساعد للمادة  وان اعتماد الكتاب المنهجي وما يضاف الى الموضوع في الدرس هو االساس في بيان مفردات المادة

 الدراسية وعلى الطالب مالحظة ذلك .

42 

 االزهار والتلقيح :
ومقدار تعرضمممممها  يع  د على الحالة الصمممممحية لالشمممممجار ان تكوين البراعم ال  رية على اشمممممجار الكرز

 للضوء وك ية الحال  ال وجود على االشجار وع ليات ال دمة وغيرها .
ان ال لقيح فد الكرز ي م عادة  واسمممطة الحشمممرات وذلك لنق  حبو  اللقاح وك ا جاء عند دراسمممة انواع 

رة ذاتيا ال اكهة اال رى ، اما من ناحية االث ارية او اال صممممممممممممما ية فان ج يع المممممممممممممنا  الكرز الحلو غير م  
Self-unfruitful  أ  انه اذا زرع أ  لمممممنف منها لوحده فد البسممممم ان فال يعطد ث ارا او تكون ك ي ها طليلة

توجد فيها  اال انه ، وطد وجد ان الممممممممممممممنا  الكرز الحلو تن ج حبو  لقاح حية  ع  اده على ال لقيح الذاتدال
د  ين النا  الكرز الحلو ، ولذا يجا ال وافق ال لطذاتد ك ا توجد حاالت من عدن حالة من عدن ال وافق ال

 ال د تزرع م  لطة فد البس ان او ال د تزرع ك لقحات للصنف االساسد .االه  ان با  يار االلنا  
ك لعدن تدا   لالكرز الحلو وذ أللممممممنا يجوز اسمممممم ع ال الممممممنا  الكرز الحامض ك لقحات  ك ا ال

النا  فد تلقيح  ( Duke )ع ه ا ، ك ا اليجوز اس ع ال كرز دوك ف رة تزهيره ا فد الك ير من مناطق زرا 
 الكرز الحلو ايضا ولن س السبا .

د مع الممممممنا  يح ال لطت شممممممابه فد اح ياجها الى ال لق ( Duke Cherry   ان الممممممنا  كرز دوك
 الكرز الحلو .
نافالكرز الحامض فان ااما  أ  انها تعطد  self-fruitfulتعد م  رة ذاتيا  تجاريا ال عروفة هلمممممممممممممم

 زرع أ  لنف منها فد البس ان من ردا.ما تجاريا اذا  حالال
 

 تساقل االزهار والثمار :
الزهار ل عطد ا٪ من  50 – 25تن ج اشجار الكرز ك يات كبيرة جدا من االزهار ، وهد تح اج الى عقد 

 أل طليلة جدا ، ومن ال علون ان عرطلة ال لقيح  طليلة او الت معينة ان نسممبة العقداحالمم  جيد ويالح  فد ح
كن طلة العقد بالرغم من كون ال لقيح جيد طد يحدث لواحد او اك ر من ، ولسمممممبا كان يسمممممبا تسممممماطط االزهار 

 :ال الية  األسبا 
 حبو  اللقاح على السطوح ال يس ية . بنباتفش   -1
 قط.القلم ل سافة طصيرة ف ن و االنبو  اللقاحد وا  راطهبطء  -2

 اللقاح دا   القلم وطب  ولوله الى البويض . أنبو ان جار  -3

 اللقاح فد ا  راق البويض . أنبو فش   -4

 فش  تكوين البويضة ال  صبة. -5

 لن و البيضة ال  صبة فد بعض مراح  تكوين الجنين . بعاطةولكن تحدث  ب صا طد يحص   -6

 وبال الد موته. نطد ي كون الجنين من دون وجود االندوسبير  -7
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 سوء الحالة الصحية لالشجار وضعف الن و. -10

 ال رضية والحشرية . اإللابات -11

 عن الحد ال الئم . األرضيةا  الل حالة الرطوبة  -12

 

 عالمات النضج والجني :
  : الوزن النوعد وأه همممممال  مممممار الكرز  األنسممممممممممممممممممماتوجمممممد عمممممدة مؤشممممممممممممممرات ل حمممممديمممممد موعمممممد الجند 

  Specific Gravity )  ونسمممممبة ال واد الصممممملبة الكلية ، ودرجة لمممممالبة اللحم، لل  ار   TSS% )  ومقدار
 او وحجم ال  ار ولونها ونسممممممممممممبة السممممممممممممدر  ( Light Reflectance   انعداس الضمممممممممممموء عن سممممممممممممطح ال  ار

 الحامض .
من مشمماك  زراعة الكرز وذلك بسممبا لممغر حجم ال  ار وكبر ان ع لية جند ث ار الكرز تعد واحدة 

ال ت جانس فد درجة اك  ال كل ة الجند ، ك ا ان ث ار الكرز  من يزيد حجم وارت اع االشممممممممممممممجار البالغة م ا
فد الشممممجرة الواحدة او البسمممم ان الواحد ، لذا ال ي دن اسمممم ع ال  Ripeningاو نضممممجها  Maturationن وها 

السمممي ا وان ال  ار تكون على شمممد  عناطيد ، لذا فان ع لية القطف  Selective Pickingالقطف االن  ا د 
اليدو  ت م  دفعة واحدة ، ف كون ال  ار ال قطوفة مح وية على ث ار م باينة فد لونها ونسمممممممممبة ال واد الصممممممممملبة 

دن ان يزداد اللون ٪ ، ويالح  ان ث مممار الكرز الحلو ي  22 – 15المممذائبمممة الكليمممة فيهممما وال د ت راوح  ين 
 .فيها بعد الجند اال ان ال واد الصلبة الذائبة الكلية تكون طليلة  األح ر

 ان ث ار الكرز الحلو ال س ع لة لل صنيع وج يع ث ار الكرز الحامض تجنى ميدانيديا .
وان  ان بساتين الكرز الحامض تبدأ باإلن اج ال جار  مبدرا عن بساتين الكرز الحلو بسنة او سن ين ،

سمممنوات من زراعة الشممم الت فد البسممم ان ، وان االشمممجار تصممم   7 – 5بسممماتين الكرز الحلو تبدأ باإلن اج بعد 
الى حج ه النهائد فد السمممنة العاشمممرة من ع ر االشمممجار ، وان م وسمممط ع ر بسممم ان الكرز الحلو ي راوح  ين 

 سنة . 25 – 20سنة والحامض  30 – 25
 

 يرجع إليها في الكتاب المنهجي . االصناف واألمراض والحشرات :
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 Almond Cultureزراعة اللوز 
،  Rosaceaeوين  د الى العائلة الوردية  .Prunus amygdalus Batschيعر  اللوز عل يا  ممممممممممممم 

 Bitter Almondويوجد منه نوعان رئيسممممممممممممميان ه ا اللوز الحلو الذ  ي  يز بحالوة طعم البذور واللوز ال ر 
 والذ  تكون  ذوره مرة الطعم ويس ع   الس  راج بعض ال س  لصات النباتية وحامض البروسيك .

 الى مج وع ين ايضا ه ا : تبعا لصالبة اليطاءك ا وتقسم النا  اللوز ال جارية 
 . Hard Shellالنا  ذات غطاء للا  -
ل جارية ، وهذه ال ج وعة تضممممممممم معظم االلممممممممنا  ا Soft Shellالممممممممنا  ذات غطاء لين  -

 ال عروفة .

 . وإيرانالجزء الغربد ال ع دل من الهند  األللدطدي ة جدا ويع قد ان موطنه  ززراعة اللو 
 

 :  الوصف النباتي
الغر حج ا واف ح لونا ، فد حين  أوراطهتشبه لحد ما اشجار ال و  فد شدلها وحج ا اال ان  أشجاره

االزهار كبيرة الحجم نسمممممبيا ، مح رة اللون  ر ال و  .تع ر اك ر من اشمممممجا وأشمممممجاره أطوى يدون  شممممما اللوز 
 وتشبه ك يرا أزهار ال و  .

الذ  يؤك   طد تؤك  ث ار اللوز وهد  ضممممراء طب   دء تصمممملا النواة وتكون مقبولة الطعم ، اما الجزء
( ، وان طبق د الم  Endocarpوالذ  تكون مغطاة بالغال  الصمممممممممممممملا   البذرة ،  من ال  ار الناضممممممممممممممجة فهو

Mesocarp  وExocarp    فيدونان طشرة ال  رةHull . ) 
 

 البيئة المالئمة :
 المناخ :

طور الراحة لبراع ها ال  رية والورطية  إلنهاءان م طلبات اشممممممممجار اللوز من السمممممممماعات الباردة شمممممممم اء 
 البرودة يدون مالئم لزراعة  سمممممممممممماعة باردة ، لذا فان الشمممممممممممم اء طلي  500 – 200طليلة نسممممممممممممبيا فهد ت راوح ين 

 اللوز .
اال رى ال زروعة فد ال نطقة ن سمممممممممها  ةالن ضمممممممممميبقية انواع ال اكهة  أزهارمن  أبدراللوز ت   ح  أزهار

بعد ان هاء  ( Heat Unitsوذلك لكون م طلباتها من السمممممماعات الباردة شمممممم اء والوحدات الحرارية ال  ج عة   
 . نواعاألطور الراحة طليلة مقارنة   لك 

ان ال زهير ال بدر يعرضمممممممممممها ل  اطر ك يرة   ؟ ( ، لذا فان ال ناطق ال الئ ة لزراعة اللوز ينبغد ان 
ت  يز بارت اع تدريجد فد ارت اع درجة الحرارة فد نهاية الش اء وبداية الربيع ، واال تن  ض درجة الحرارة فيها 

ال د ي مأ ر فيهما ت  ح  األمماكنر ، ك ما ان ا  يمار الى الصمممممممممممممم ر ال بو  او مما دونمه بعمد االزهمار وعقمد ال  ما
 مه ا ك ا فد ال نحدرات الش الية والش الية الشرطية   ل اذا ؟ ( . مرا  أاالزهار يعد 
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 امممممممما الصممممممممممممممميف ال الئم فهو ال ع مممممممدل الحرارة والمممممممذ  ي راوح فيمممممممه معمممممممدل درجمممممممة الحرارة  ين
وز ي دن ان ت ح   الن و واإلن اج تحت  رو  ن  الل شهر  ت وز وآ  ، ولكن اشجار الل   29.4 – 26.6 

 درجات حرارة اعلى من ذلك بد ير اال ان ذلك يدون على حسا  النوعية .
ان اشجار اللوز وأزهاره اط  تح ال لدرجة الحرارة ال ن  ضة ش اء   عند السدون ( م ا فد ال و  لذا 

 وان شار ال و  .فان زراع ه ال ت  د باتجاه القطا عند مقارن ه ب نطقة زراعة 
لألمطار مضمممار عديدة اثناء ف رة ال زهير   ؟ ( ، اما األمطار الصمممي ية والضمممبا  ف سمممبا تبقع طشمممرة 

 ال  ار م ا يقل  من نوعي ها .
الرطوبة النسبية العالية  الل ف رة ال زهير تعيق حركة الحشرات وتساعد ك يرا فد ان شار مرض الع ن 

 ( على االزهار وال  ار العاطدة . Green Rot( والع ن اال ضر    Brown Rotالبند   
 

 التربة المالئمة :
تن و اشمممممممجار اللوز فد تر  م  ل ة اال ان أحسمممممممنها لزراعة اللوز هد ال ر  ال زيجية الرملية الع يقة 

( ، اذ ان الرطوبة األرضية  ن 3 – 2ذات الصر  وال هوية الجيدين وال د لها منسو  ماء ارضد من  ض   
 العالية تع بر مضرة جدا ألشجار اللوز ف سبا ضعف الن و وطلة اإلن اج وطصر ع ر االشجار .

عند زراعة اشممممممممممجار اللوز فد ال ر  ال قيلة فان ن و الجذور يدون سممممممممممطحيا وال ت ع ق ك يرا مسممممممممممببة 
 ضعف الن و وطلة اإلن اج .

للوز البذرية تعد من اك ر انواع ال اكهة الن ضية مقاومة للج ا  ان اشجار اللوز النامية على ألول ا
   ل اذا ؟ (.

ان معظم البساتين ال زروعة دي يا فد مناطق ان شار اللوز وفد العراق ايضا تكون نامية على أل  
 اللوز البذر  ، وهد تزرع فد ش ال العراق على ال نحدرات الش الية والش الية الشرطية   ؟ ( .

شمممممممجار اللوز من النباتات الحسممممممماسمممممممة لل راكيز العالية من األمالح فد ال ربة والسمممممممي ا الصمممممممنف تعد ا
Texas . 

 
 إكثار اللوز :

 النا  اللوز هد ال طعيم الدرعد ال ري د ، وعلى االلول ال الية : بك اران الطريقة الشائعة فد 
تسممم ع   عادة و ل ر  رديبة الصمممر  ، تناسممما ال ر  ال قيلة او ا : هذه االلمممول ال االصــول البذرية للوز

وذلك لكون  Texasاو اللوز الحلو والسممممي ا الصممممنف  Bitter Almondالشمممم الت البذرية للوز ال ر 
أسمما يع على  4مج وع ها الجذرية م ع قة ك يرا فد ال ربة ، وتح اج  ذور اللوز الى تنضمميد بارد ل دة 

 ن .   5درجة حرارة 
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: وتسممم ع   فد األراضمممد ال د تعد رطبة ورديبة الصمممر  أللممم  اللوز البذر  ،  الشــتالت البذرية للخوخ
 نان وشالي  . و وي Nemaguardك ا ان بعض ألول ال و  مقاومة للني اتود م   الصنف ني اكارد 

ان االشمممجار النامية على ألممم  ال و  تن و بصمممورة أسمممرع تحت الظرو  االروائية وت  د ف رة ان اجها 
أشمممممممهر  4 – 3وال د من ذكر ان  ذور ال و  تح اج الى ال نضممممممميد البارد الرطا ل دة  سمممممممنة ، 20 - 15

  ن .   5على درجة حرارة 
 

: ويسم ع   فد ال ر  ال قيلة الرطبة او ال د ين شمر فيها فطر جذر البلوط اذ  2624أصل أجاص ماريانا 
 ون لهذا ال طر ، ويد ر هذا األل   ضريا باالطالن بسهولة .اانه مق

: ال ينصممح   طعيم اللوز على ألمم  ال شمم ش او ألممول االجاص اال رى وذلك بسممبا ضممعف  الحظةم
 منطقة االل حان .

 
 بساتين اللوز : وإنشاءزراعة الشتالت 

 ال ت  لف زراعة شمممم الت اللوز عن بقية انواع ال اكهة ذات النواة الحجرية اال ان هنالك بعض ال الحظات
 واالح ياطات الواجا ات اذها لض ان نجاح زراعة الش الت وهد :

  اللوز البذر  ، الن مج وع ها الجذرية م ع قة  ألممممممممممممممم االع ناء بقلع الشمممممممممممممم الت ال طع ة على
 وت ضرر ك يرا وي قطع طسم منها .

 فد  لإلسممراعرضمموضممة اثناء القلع  يجا تقصممير الجذور الطويلة جدا وتقليم الجذور ال جروحة وال
 تع ن الجذور . نن الجروح وعداال ب

  شممممممممم الت عندما تكون الظرو  البيبية لل نطقة مالئ ة لضممممممممم ان ن و الي ضممممممممم  ال بدير فد غرس
الجمذور وثبمات الشمممممممممممممم لمة فد ال ربة طبم   دء ت  ح البراعم ، اما اذا كان م وطع حدوث انج مادات 

 ف ؤ ر زراعة الش الت .

   ي ضممممممممممم  زراعة شممممممممممم الت اللوز على ع ق اط  م ا كان عليه فد ال شممممممممممم   وال سمممممممممممي ا فد ال ر 
 ال قيلة .

  ا  يار طريقة الزراعة ال ناسممممبة   مربعة ، مسمممم طيلة ، كن ورية ( ، ومسممممافات الزراعة ال د ت راوح
 ن . 7 – 5 ين 

  طبيعة ن و مج وع ها ال ي ضممم  اسممم ع ال الشممم الت ال طع ة لزراعة بسممماتين اللوز الدي ية بسمممبا
الجذرية ال ن شمممممرة ، وهذا ي سمممممبا فد فشممممم  نسمممممبة عالية من تلك الشممممم الت ال سمممممي ا فد ال ناطق 

جيدة  بدارةمع  ، ، اال اذا توفرت وسمممممممائ  للر  ال ك يلد  الل السمممممممنوات االولى األمطارمحدودة 
ارض البسمممممم ان  ، ولذا ي ضمممممم  زراعة  ذور اللوز فدللر  ليسمممممماعد فد  ناء مج وع جذر  م ع ق 
 مباشرة ثم تطعم بالصنف ال رغو  الحقا .
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  ان مسممممممافات الزراعة فد الزراعة الدي ية تكون عادة اكبر م ا هو عليه فد الزراعة ال روية ، وان
 ن . 12 – 9ل سافات تع  د على عوام  عديدة ولكنها بصورة عامة ت راوح  ين اتلك 

 ري بساتين اللوز :
عة الدي ية ألشممممجار اللوز فد ك ير من  لدان العالم والسممممي ا فد ال ناطق ال د بالرغم من بمدانية الزرا 

ملم سممممنويا ، اال ان اشممممجار اللوز تسمممم جيا بشممممد  جيد للر  اذ ان  500عن  األمطاريزيد فيها معدل سممممقوط 
 . ةنوعيالو  ةك يالي حسن ك يرا من الناحي ين  وإن اجهان وها 

 األنواعفد  بليها اإلشمممممارةمعينة ت ت  أسمممممسل  رة  ين الريات تع  د على ان ك ية ال اء فد الرية الواحدة وا
 وهد : بليهاالهامة فد ر  اشجار اللوز ال د من ال طرق  األمورال دروسة سابقا ، اال ان هناك بعض 

  او تج ع ال ياه  األمالحاو تج ع  األرضمممممدتجنا الر  الك ير الذ  يسمممممبا ارت اع مسممممم وى ال اء
 فد منطقة الجذور ل  رات طويلة الن ذلك يسممممممممممممممبا تع ن الجذور وك رة السممممممممممممممرطانات ولرب ا ط   

 االشجار .
  عدن السم اح ب المسمة ال اء لجذوع االشمجار او بقاءه ل  رة طويلة مالمسما لها الن ذلك يؤد  الى

 االلابة ب رض ال ص ن وتع ن الجذور .

  صاص فد ال ربة   الذ  يؤد  الى العطش ( يؤثر سلبيا على ل ات ان طلة ال اء الصالح لالم
 ( . Endocarpبغال  البذرة الصلا    (  Hull   ال  ار ويزيد من طوة ال صاق القشرة

 
 : Fertilizationالتسميد 

ان اشممممممجار اللوز ال روية بحاجة الى ال سمممممم يد اك ر من تلك ال زروعة بصممممممورة دي ية وذلك لل عويض 
فقد لوح  ان اح ياجات اشممممجار اللوز من الن روجين عالية مقارنة  ال  قودة،عن العنالممممر الغذائية الضممممرورية 

وان نقص  الجا ،لوزن ٪ من ا 2 – 1.4تركيز الن روجين فد االوراق عن   اال يقفيجا  ال و ، بأشممممممممممممممجار
الن روجين يسمممبا تسممماطط االزهار وطلة عقد ال  ار وانك اش البذور ، وان ك ية الن روجين ال ضمممافة ت راوح  ين 

 غم / شجرة / سنة . 900 – 680
نقص ال سم ور على  أعراضال وسم اتية محدودة جدا اال اذا  هرت  لألسم دةان اسم جابة اشمجار اللوز 

 تس يد االشجار بس اد السوبرفوس ات ال الثد ب قدار كغم واحد / شجرة . فعندئذ ي دن االشجار،
البوتاسية اال اذا  األس دة باضافةنقص البوتاسيون ، وانه الينصح  أعراضومن ال ح    ايضا  هور 

كغم /  10 – 8البوتاسمممممممميون ب قدار  تنقص هذا العنصممممممممر ، وهنا ي دن اعطاء سمممممممم اد كبري ا أعراض هرت 
على ان ي م بضممممممماف ه على شمممممممد  دائرة تحت مسممممممماطط االوراق وطلبه مع ال ربة وهذه الك ية تك د  شمممممممجرة بالغة
 سنة . 15 – 10الشجرة ل دة 

 نقص البورون يسمممممممبا تكوين بقع لممممممم غية على القشمممممممرة ال ارجية والقشمممممممرة الصممممممملبة ال حيطة بالبذرة 
  Endocarp  ال وسم .( ، وموت أطرا  االفرع ال ائية والسرطانات فد نهاية 
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، فاألوراق تصممممبح لممممغيرة مصمممم رة  ين  little Leafاما نقص الزنك فيسممممبا مرض الورطة الصممممغيرة 
العروق ويزداد االلمم رار نحو نهاية االوراق م ا يؤد  الى طلة اإلن اج ، ول عالجة نقص الزنك ترش االشممجار 

 ب حلول كبري ات الزنك .
 التقليم :

 تقليم التربية :
السممممي ا لممممغيرة السممممن منها ت ي  الى ح   ك ية البأس  ها من ال  ار جانبيا على ان اشممممجار اللوز و 

وات ال د ع رها سمممممنة واحدة ، لذا فان األذرع الرئيسمممممية للشمممممجرة تسممممم طي  ك يرا مسمممممببة زيادة وزن االوراق الن 
السمماق الرئيسممد وال  ار عليها م ا يعرضممها للكسممر واالنشممدا  ، لذلك وجا تربية اشممجار اللوز بطريقة  واألفرع

 ال حور لض ان طوة اتصال جيدة لألذرع بالساق ، فضال عن ال وائد اال رى لهذه الطريقة من طرائق ال ربية .
 تقليم االثمار :

ان نوع ال قليم ال  بع فد اشممجار اللوز يع  د على طبيعة ح   الصممنف ل  اره ونسممبة ال  ار ال ح ولة 
ال قليم فد اللوز هد ضمممممممممممممم ان  أهدا افرع بع ر سممممممممممممممنة واحدة ، وان  ل  ار ال ح ولة علىعلى الدوا ر الى ا

الرئيسمممية وال انوية ، وتوزيع جيد لل  ار على  األذرعالحصمممول على ن وات جيدة سمممنويا ومنع انكسمممار وانشمممدا  
الشممجرة وتحسممين لمم ات ال  ار وال حافظة على شممد  الشممجرة االسمماسممد وال حدم فد ارت اع الشممجرة ، ولذا فان 

ال ائية و ف الن وات ال  زاح ة للسمممم اح للضمممموء بال غلغ  الى  واألفرعالسممممرطانات  بزالةال قليم ت ضمممم ن  أع ال
 ال شا ال صا  او ال  ضرر وتقصير الن وات الطويلة . وإزالةوسط الشجرة ب قدار كافد ، 

ليم ان تقليم االلممممممممنا  ال د تح   نسممممممممبة عالية من ث رها على افرع ع رها سممممممممنة يدون اشممممممممد من تق
 االلنا  ال د تح   النسبة الغالبة من ث ارها على الدوا ر .

ولل حدم فد ارت اع الشممممجرة وان شممممارها ول جديد ال شمممما ال   ر ينصممممح   قصممممير األذرع الرئيسممممية ال د 
انج ومن فوق فرع جانبد  1.5 – 0.75ي جاوز طولها الحد ال رغو  ، وذلك بقطعها من منطقة يبلن ططرها 

 ح  الذراع الرئيسد ال قطوع .يصلح ان يح  م
سمممممممنوات ، وفد بعض الحاالت يصمممممممار الى  5ويذكر ان الع ر اإلن اجد للدا رة فد اللوز يبلن حوالد 

 سنوات . 3 – 2تقليم اشجار اللوز اث اريا مرة ك  
 

 االزهار والتلقيح :
زهرة واحدة ، ال و  وال شمممممممم ش من حيث ان البرعم الزهر  يح و  على  أزهاراللوز تشممممممممبه  أزهاران 
 سبا كان فان البرعم سو  يسقط . أل فاذا هلكت 

تكون البراعم الزهرية اذا كانت نامية فد  ناشجار اللوز نادرا ما تحدث فيها  اهرة ال عاومة بسبا عد
 األك رفد بعض ال واسممممممممممم يدون على تربة مالئ ة ومع نى ب دم ها جيدا ، لذا فان انعدان الحالمممممممممم  او طل ه 

االزهار او ال  ار العاطدة باالمراض او لرداءة بعض العنالممر ال نا ية  بلممابة ادات ال  أ رة او بسممبا االنج
  الل ف رة ال زهير .
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من صـــنفين  بأكثرويفضـــل ان يزرع  واحديجب ان يحتوي بســـتان اللوز التجاري على اكثر من صـــنف 
 التالية : ولألسباب
 ( . Self-sterileج يع النا  اللوز ال عروفة تجاريا عقي ة ذاتيا    .1
 وجود  اهرة عدن ال وافق ال لطد  ين العديد من االلنا  . .2

 زهير لاللنا  النامية فد ال نطقة ن سها .مواعيد ال ت اوت  .3

 وفد ال نطقة ن سها . وأ رى ا  ال  موعد تزهير الصنف الواحد  ين سنة  .4

تكون مالئ ة لنشاط الحشرات بسبا ال بدير فد ال زهير وبال الد ال د  ية طد الان العنالر ال نا  .5
 وإ صممممما من توفير عدة المممممنا  ملقحة للصمممممنف الرئيسمممممد لضممممم ان الحصمممممول على تلقيح جيد 

 تن ق   واسطة الرياح     واسطة الحشرات . السي ا وان حبو  اللقاح ال

 
 اللوز : ألشجارح قالشروط الواجب توفرها في الصنف المل

 ان ين ج ك يات كبيرة من حبو  اللقاح ذات ال عالية الجيدة . .1
 ان ت وافق ف رة تزهيره مع تزهير الصنف الرئيسد . .2

 الجيد فد ن س الع ر للصنف االساسد . باإلزهاران تبدأ اشجار ال لقح  .3

 ان تكون ث اره ذات طي ة اط صادية . .4

 يدون م وافق مع الصنف االساسد .ان  .5

 باالمراض والحشرات . لإللابةاون ان يدون مق .6

 اال يدون الصنف ال لقح معرضا لظاهرة ال ناو  فد االث ار . .7

ال لقحات وتوزيعها فد البسممممم ان يع  د على الصمممممنف االسممممماسمممممد والصمممممنف ال لقح والظرو   ران عدد اشمممممجا
 ال نا ية السائدة اثناء مدة ال زهير وغيرها .

 
 خف االزهار والثمار :

من  Exocarpو  Mesocarpان ث ار اللوز ال تسمم جيا بشممد  جيد لل ف وذلك الن طبق د الممممممممممممممممم 
فيه ا ان  ا  ون و سمممممممممريعين فد ال رحلة النهائية من مراح  ن و طبقات جدار ال بيض الناضمممممممممج ال يحصممممممممم  

 ال  رة ك ا فد ال و  م ال .
ن من ال زهير الكام  ، فد يو  65 – 60( ي كام  بعد  Endocarpان ن و وتصمممممممملا غال  البذرة   

 يون بعد تصلا الغال  . 40 – 35حين ي كام  ن و الجنين بعد حوالد 
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 تساقل االزهار والثمار :
اذا كانت نسبة االزهار وال  ار العاطدة ال  ساططة عالية جدا فسو  تكون مضرة اط صاديا ويجا معالجة 

 : المؤدية الى ذلك االتي األسباب، ومن ال شدلة بعد تحديد السبا 
  طد يدون الصممنف عقي ا ذاتيا ومزروع لوحده او غير م وافق مع الصممنف او االلممنا  ال زروعة معه

 فد البس ان .
 مالءمة الظرو  البيبية والسي ا درجة الحرارة . نعدن حدوث ال لقيح بسبا عد 

 ر والعقد .هبو  الرياح القوية الباردة او الحارة الجافة  الل مرحلة ال زهي 

  الغزيرة ال س  رة . األمطارسقوط 

 . ان  اض درجة الحرارة الى الص ر ال بو  او اط   الل ف رة ال زهير والعقد 

  يسبا تساطط االزهار وطلة العقد .نقص الن روجين فد ال ربة 

 . ك رة االزهار وال  ار العاطدة 

 . ان شار االمراض و الة الع ن البند والع ن اال ضر 

 . اإللابات الحشرية ال بدرة و الة ال ن 

 . طلة الرطوبة األرضية او زيادتها عن الحد ال الئم 

 . نقص الزنك فد ال ربة 

 . نضج ال  ار يسبا تساططها 

 
 عالمات النضج :

ن صالها عن الغطاء ( وا Hullعالمات نضج ث ار اللوز هد ذ ول وانك اش وتشقق القشرة    أهممن 
 ار ال وجودة فد القسمممممممممم ال ظل  جند ال  ار ال ي م اال بعد  هور هذه العالمة على ال  الصممممممممملا للبذرة ، وان

 الشجرة ، وتجنى ال  ار بطرائق م  ل ة . من
على ططع الق اش ال د ت رش على األرض ، وتوضع فد لناديق وتنق  الى  ةتج ع ال  ار ال  ساطط

فيجا ترطيبها بال اء ومن ثم تقشممممممميرها ل جنا كسمممممممر  ال قشمممممممرات ال يدانيدية ، وإذا ج ت ال  ار طب  ال قشمممممممير
 الغطاء الصلا ال حيط بالبذرة اثناء ال قشير .

بعد ال قشمممير تج ف البذور ب رشمممها تحت أشمممعة الشممم س الى ان تصمممبح البذور غير طا لة لالن ناء عند 
 اس  راجها من الغال  الصلا .

 . Texas  ،Drake  ،I.X.L.  ،Peerless  ،Eureka:  االصناف
: الع ن البند ، الصمممممممدأ ، تع ن الجذور ، ال ورد ، ال صممممممم ن ، الل حة ، الع ن اال ضمممممممر ، وال رض   االمراض

 . ( Bud Failure  او ضعف البراعم  ال س ى تساطط البراعم
 : الحشرة القشرية ، ح ار الساق ، العنكبوت األح ر وال ن . الحشرات


