
1/ النفضيةالثالث                            الفاكهة : قسم البستنة وهندسة الحدائق                  الصف 

:تقسم أشجار الفاكهة بصورة عامة الى قسمين مهما 
.Evergreen Fruit Treesأشجار الفاكهة مستديمة الخضرة •
.Deciduous Fruit Treesأشجار الفاكهة متساقطة األوراق •

Introductionالمقدمة  

 اادب ادرا ااة وهناااب ض ااح الق اااي  التااج رخااف أشااجار الفاكهااة المتساااقطة  اااد ماا    رهااا ق اا  ال
:األنواع الداخلة رقت هذا ال سم الك ير م  أشجار الفاكهة وهج 

ا فااج الخر اا  المسااتديمة الخضاارة اتساااقق أوراقهاارختلااع  اا  أشااجار الفاكهااة المتساااقطة األوراق •
.لت  ى  ار ة خالل فص  الشتاب 

المناا  ال اارو رنتشر زرا تها فج نطاقات مناخية مختلفة ولكنهاا رجاوو ورهوهار فاج المناات   ات•
.شتاب والم تدل الى القار صيفا 



ورجاة 30مناات  اننتااق قاد رمتاد الاى اقا  ما  خاق  ار  انورجاة   ال  50–30رنتشر اي  خطاج  ار  •
 ما  ورجة فج المنات  المجاورة للقجوم المايية الك يرة التج ر50فج المررف ات ال الية والى أكثر م  خق  ر  

. لى رلطيع ورجات القرارة  ما فج غرب أوربا المجاور للمقيق األتلسج 
أو تااااااور الرا ااااااة ( Dormancy) راااااادخ  أشااااااجار الفاكهااااااة المتساااااااقطة فااااااج فصاااااا  الشااااااتاب ضطااااااور الساااااا ون •
 (Rest Period )اا  خاتال  و  رخرق ال را م م  هذا الطور ال  ض د الت ر  لفترة ارووة رطول أو ر صار ر  

.األنواع واألصنا  

لرا ااة هااج ورجااة القاارارة الواجاا  ر اار  أشااجار الفاكهااة المتساااقطة األوراق لهااا خااالل فصاا  الشااتاب ننهاااب تااور ا•
( .م    7.2)   ْ  45

ذا يلهم م رفاة ت ي اة رستجي  األشجار المتساقطة األوراق للت ليم ادرجة اك ر م  الفاكهة المستديمة الخضرة   وله•
. م  األشجار ألزهارها ق   الجراب الت ليم للقصول  لى مقصول  الج وثمار انو ية جيدة 



عوة فوفان ولتسهيل دراسة أنووا  الفاكهوة النفضوية تقسوم الوى مجموعوان اول منهوا  موتو   و  مجمو 
:ومن أهم تلك المجموعان 

Pomeأشجار الفاكهة التفاحية • fruit trees.

.Stone fruit treesأشجار الفاكهة ذان النواة الحجوية •

. Grapes and small fruit treesاألعناب والفاكهة ذان الثمار الصغيوة •

Pomeالفاكهة التفاحية  Fruits

  ومااا  أهااام األجنااااب التاااج رت ااال هاااذ  ال ايلاااة جااان  Rosaceaeرت ااال الفاكهاااة التفا ياااة الاااى ال ايلاااة الوروياااة 
Malus  الاااذن ينتماااج اللياااو التفاااا  وجااانPyrus وجااان  ال رماااو الياااوالاااذن ينتماااجCydonia الياااوالاااذن ينتماااج
.السفرج  

الجاهب الاذن رشترب هاذ  األجنااب ض ونهاا أشاجار متسااقطة األوراق   رقما  اارا م زهر اة مختلطاة   ثمارهاا  ا ضاة و 
ضسايطة اوراقهاا  كرومو اوما17فيهاا للكرومو اوماتيؤ   ما  ثمارهاا هاو التخات واألن وباة الههر اة   وال ادو األ ا اج 

تاون  لاى رق ربلاةوغال ا خمساة فاج التفاا  والكمثارل والسافرج    و ا  كراا 5–2  الم يح م ون م  ا ينات ات 
.متقدة ر ر  ا ومندمجة مل أن وبة الكأب والكراا او ضتي    



Appleالتفاح 

Malus: ا  ام ال لماج  domestica Borkh وهاو ما  األشاجار متسااقطة األوراق التاج راهرع فاج
صااا    يااار  سااا  ت ي اااة نماااو الصااانع واألاوالمناااات  الم تدلاااة مااا  ال اااالم   الشاااجرة  جمهاااا متو اااق 

لاون اخضار الش   مقاتة ضقراشاع   األوراق مساننة رساننا منشاار ا    اتايضو ةالمست م    ال را م 
.واك  م  السطح ال لون واخضر فارح م  السطح السفلج   توايو  لى الهغ  

ام    رقتااون غاااوورون فااارح اورختلااع الونهااا ر  ااا للصاانع فهااج ايضاااب مشااربة ضاااأل مر ا زهااار
وهاج متقادة ميا امرقما  اقاالم5-2واصافر متا 50–20و ااتالتوخما  كأ يةاوراق لى خم  

 نهاا ا ضاة ا ياةرففج  ا  منهاا او ضاتي    والثمارة  راا  ند قا دة الم يح   الم يح يتكون م  خم  
ر  ااى الههر ااة األخاارل ا جااهابوب ااح الكأ اايةوا وراقالههر ااة ماال التخاات   ا جااهابرتكااون ماا  اناادماق 

.ملتص ة ضالثمرة و  رتساقق  خالل مرا   رطور الثمرة و  ض د الجنج 



Figure 6.1 Most apples flower and fruit from spurs. The
fat, furry buds will produce both flowers and leaf growth
if the plant is well nourished. Dark pointy buds will grow
leaves and new wood only.



:البيئة المالئمة
: المناخ

خاااالل فصااا  الشاااتاب مااا  ال وامااا  المقااادوة لنجاااا  ( م    7–5) ي ت ااار راااوفر ورجاااة القااارارة المنخفضاااة 
را م   فم ظاام زرا ااة أشااجار التفااا    فهااج ماا  أكثاار األنااواع ا تياجااا الااى فتاارة ال اارووة لكساار فتاارة الرا ااة لل اا

 Northern spy , Golden Delicious , Yellow Newاألصانا  التجار اة المشاهورة  المياا مثا  

Town ج   راانجح فاافانهااا ااا ة ضاااروة لكااج ي ااون نموهااا ودنتاجهااا جياادا   لااذا 1600-1000وغيرهااا رقتاااق
ثااا  ال اااراق ال  فاااج ض اااح المناااات  فاااج شااامال ال اااراق وهاااج مقااادووة   فاااج  اااي  رقتااااق األصااانا  المقلياااة م

–100الااى Annaوغيرهااا وب ااح األصاانا  المسااتقدثة  الصاانع الر  ااج  الكااوفج   الشاارااج  ال جيماج

انهااا يم اا   ااا ة ضاااروة ف ااق لكساار تااور الرا ااة فضااال  اا  رقملهااا لاادرجات المررف ااة صاايفا لااذا فهرا ت200
.رنجح فج و ق وجنوب ال راق 



:عدم تو و العدد الكا   من ساعان البوودة يؤدي الى ان
موت نس ة   يرة م  ال را م الههر ة والخضر ة وقد يس   رساقق ض ضها . 1.
رأخر رفتح ال را م و دم انتظام  ل  التفتح وقد ر  ى ض ح ال را م  اكنة . 2.
ض ع النمو الخضرن وردهور الصنع . 3.
رأخر نضج الثمار المت  ية  لى الشجرة وصغر  جمها وروابة نو يتها . 4.

كااون الخشاا  لم ظاام أصاانا  التفااا  رتقماا  ا نجماااوات خااالل فصاا  الشااتاب خاصااة  ناادما روانسااجةااارا م ان
رتقماااا  ورجااااة  اااارارةان يااااك يم اااا  Rest periodالرا ااااة او Dormancyال اااارا م فااااج تااااور الساااا ون 

نخفضة ر ا  م رقت الصفر ادون  دوث أضرار   ولك   ند ادب النمو فان قدررها  لى رقم  الدرجات الم   20–15
.الكام  التههيرم  افية ل ت  األزهار أثناب فترة    2-انضش     ير فيال ظ 

انان مناات  اننتااق يم ا  و 50-30أشجار التفا  رهرع ضشا   رجاارن فاج مناات  ر ال ااي  خطاج  ار  ان
لشاتاب   ركاون المناات  مررف اة لغار  راوفير ال ارووة الكافياة خاالل اانضشار  30رمتد الى اقا  ما  خاق  ار  

. ندما ركون المنات  مجاورة للمسا ات المايية  المقيطات وال قار 50وربما رمتد أكثر م  خق  ر  



  وخلاااو رلااا  الفتااارة مااا  األمطاااار الغه ااارة ( م    18-15) ورجاااة القااارارة الم تدلاااة نسااا يا أثنااااب الربيااال ان
   ماا الل ا ياةوباة والر ا  ال و ة الجافة يسا د  لى الرمام  ملية التل يح ودن ات   وب الل ا  ونمو األن 

.نشا  القشرات وخاصة نق  ال س  يهواو فج  ل  الوقت نجراب  ملية التل يح ان

الثمااار و  ااد التفااا  ماا  أشااجار الفاكهااة المق ااة للضااوب   وان الضااوب يقساا   ثياارا ماا  صاافات
.و  يما اللون 

رن    مياااة الضاااوب الداخلاااة الاااى الشاااجرة ر تماااد  لاااى ت ي اااة نماااو الشاااجرة و ثافاااة مجمو هاااا الخضاااان
ة وارجااا  و م اا  الااتق م فااج  ميااة الضااوب الااداخ  الااى الشااجرة ماا  خااالل الهرا ااة ضمسااافات الهرا ااة المنا اا 

.خطو  الهرا ة واختيار تر  ة التربية وشدة الت ليم السنون 



:  التوبة المالئمة 

النسااجة   ات 7–6قلاايال والتااج رتااراو  ورجااة رفا لهااا اااي  القامضاايةاوالتاارب المت اولااة ان
ذور أشااجار الصاافراب الجياادة الصاار  والتهو ااة هااج الماليمااة لجمياال أصاانا  التفااا    وان جااالمه جيااة

ضاية ما ادا أشاجار التفا   اوة رتقم  ظرو  التربة الرويئة التهو ة أكثر ما  ض ياة أشاجار الفاكهاة النف
.مايروبالنالكمثرل وأصول األجاص 

خاصاة  نادما ركاون األصاول م2.5-1.5الن جذور التفا  رت م  فج الترباة الاى  اوالج 
  وان  م  التربة م1.5اذر ة لذل  يج  أ  ي    م  التربة المخصصة لهرا ة أشجار التفا     

الترباة  ا  يتقدو ضمستول الماب األرضج ووجوو ت  ة صماب   و م   التغل   لى ض اح صا وبات
.تر   اختيار األص  المنا   



Propagationاإلكثار

الجنسياالكثار
Sexual 

Propagation

الخضرياالكثار
Asexual 

Propagation



(اإلكثار بالبذور) اإلكثار الجنس  

الدرا اااات التهجاااي  ودنتااااق أصااانا  جديااادة  اوركثااار أشاااجار التفاااا  اهاااذ  الطر  اااة ألغااارا  النتااااق األصاااول   
.وال قوث ال لمية 

لفاكهااة ل اادة األنااواع األخاارل ماا  أشااجار ااو  يوصااى ضا ااتخدام ال ااذور ننتاااق ودكثااار األصاانا  التجار ااة للتفااا  
-:أ  اب ومنها 

.اختال  الشتالت النارجة    الصنع الذن أخذت منو ال ذور •
.اختال  الشتالت النارجة    ض ضها فج صفات النمو الخضرن والثمرن •
.Juvenile stageرتميه الشتالت ال ذر ة ضطول فترة القداثة •



قتااق الاى فتارة قاد اذور التفا    رن ت ضمجرو نضجها  تى  ند روفر الظرو  الماليمة لإلن ات   لذل  فهج ران
ن ااات   و طلاا  الداخليااة الالزمااة لقاادوث انالفساالجيةرصاا  الااى  اادة شااهور ض ااد النضااج رااتم خاللهااا ض ااح التغياارات 

ور   وبهاد  ر صاير هاذ  الفتارة ورقفياه ال اذ( After-ripening period)  لاى هاذ  الفتارة ضفتارة ماا ض اد النضاج 
والتج ر ناج وضال ال اذور ضط  اات stratificationالكمر ال ارو  ليها او لى انن ات رجرل لل ذور  ملية التنضيد 

3–1لفتاارة مقاادوة والتااج ركااون فااج التفااا  ( م    5 ااوالج ) مت اولااة ماال و ااق زرا ااج رتاا  و فظهااا فااج م ااان ضااارو 
الفساالججساا ون  مليااة التنضاايد ر ماا   لااى  ساار فتاارة الانأشااهر ق اا  مو ااد الهرا ااة الااذن ي ااون فااج ادايااة الربياال   

.ية انن ات ألجنة ال ذور وخفح  مية المواو المان ة للنمو فج غال  ال ذرة ورليي  غال  ال ذرة لتسهي   مل

للقارارة المررف اة اوا  رهرع ال ذور ض د انتهاب فترة التنضيد م اشرة  ن ر رضاها للجفاانوهنا يال ظ انو  اد م  
.ردفل ال ذور للدخول فج الس ون الثانون مما ي ي  الن ارها ونمو أجنتها 



، حيوث توعر  French crabمعظم المواان المنتجة لألفول البذرية للتفاح تستعمل بذور التفاح البوي ان
سوم و و  15–10سوم والمسوا ة بوين البوذور 30–25البذور  و  أوائول الوبيوي  و  سوبور تبعود عون بعضوها 

تبعوم  و  مواقد مهيأة لهذا الغوض ، وبعد موور سنة تقلوي الموتالن وتغووي  و  المموتل شوالل أشوهو الموتا  ، و 
تحفيوع البعوم األفوول  و  بدا وة الوبيوي لتقوو الخويف الالحق  يبقى البعوم سواكنا شوالل الموتا  ،  وم اوالصيف 

.على النمو ، وبعد موور سنة تقلي المتالن الكاملة وتغوي    المكان المستد م 



وااتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وب


