
1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

فف بأنةاا نعظا  اصنافاا المواةورة عالمياا   اان، االزهاارنياسا الا  المتاو وهو عبارة عن انتقال حبوب اللقاا  نان 
وافاع حباوب عقيمة جزئيا ، وهذا نا ج عن أساباب ورايياة  تعلاع بعا   انةااوب ورة  انة Self-sterileعقيمة ذا يا انا

وناان  لاا   Self-incompatibilityاللقااا  نااي او ااااف ال اافف لااذا ذهلااع علاا  هااذل الظاااهذة بعاا   التوافااع الااذا   
ان، وهااذا ذعفاا  Golden Deliciousو Jonathanو Baranaو Wealthyو Gravensteinاصناافاا 
فاا فاا  زرع ال اافف ب ااورة نف ااذلة ، ولااذل  ذ ااة زراعااة عاا ة أناااذاضااعي ة اوهااذل اصناافاا  مااون نع ونااة انتاجيااة

ال اافف نتوافااع وراييااا نااي ال اافف اصساساا  و اا ع اخااذزراعااة أااا ار ناان ناافف اوالبسااتان الواحاا  لز ااالة ا،نتااا  ، 
.بستان والت   وزع افظا  نعين ف  البستان ، حيث  وج  ع ة أنظمة لتوز ي الملقحاف ف  الPollinizerالملقح

:Pollinationالتلقيح 

ذاا فتج بوكل جيا  فانةاوبالتال   Self-fertileالمحلية فتويذ المالحظاف عل  أنةا خ بة ذا يا لالنفاابالفسبة انا
.نا زرعت لوح ها ف  البستان ، وني ذل  فان زراعة ع ة أنفاا ف  البستان الواح  يز   نن الحانل 



الثمااار اصااا ار يااالى الاا  انخ اااد نساابة اصزهااار الملقحااة و  زهيااذانخ اااد لرجااة الحااذارة خااالل ان
يفماو اللقااح   ، واصنباوب    5العاق ة ، فحبوب اللقا  ال  فبت عل  الميس  عف  انخ اد لرجة الحاذارة عان 

   مااون فافيااة    18لرجااة الحااذارة ان  ، فاا  حااين    10بوااكل بهااا جاا ا عفاا نا  اافخ ر لرجااة الحااذارة عاان 
.  بعملية التلقيح ونواط الحوذاف والسيما نحل العسل الذى ذقو اللقاحية،نباف حبوب اللقا  ونمو اصنبوبة 

الاا  بسااتان ان التلقاايح فاا  الت ااا  اواسااهة الحوااذاف وخانااة نحاال العساال ، لااذا ذ ااال نقاال الخالذااا
. الت ا  عف  ا اذة التزهيذ 

لونوللاللقاح لألنبوبالماف الوقتيتا لم   تحةاننأذا 4–2بع يت انذ ةالزهذة لقيح
.ا،خ ابعملية  ولوعف ها،انحاللهقبلال فيف الميسال 



:ينبغي توفر الشروط التالية Cross-Pollinationوللحصول على تلقيح خلطي 

.1 وافع ال فف اصساس  وال فف الملقح ف  فتذة  زهيذهما .

ان. . وحبوب لقاحه حية  Diploidذكون ال فف الملقح يفائ  الم موعة المذونوسونية 2

ان. .ذكون ال فف الملقح بالقذب نن ال فف اصساس  3

.4 وفذ الحوذاف الملقحة والفحل ب ورة خانة وان  مون ف  حالة نواط .

ع   وجول اصلغال المزهذة الت    ذب الفحل . .لبذى البذ ة والخذلل وال  ل افالةف باء5

شروط الملقحات ؟: س



:Fruit Setعقد الثمار 

و ا خل المايس ال فيفا  قلا  الزهاذةاللقااح االنباوبعف نا  ت  عملية التلقيح  فبت حباوب اللقاا  علا  الميسا  ، فيختاذ  
ناي Sperm Cellالفاوا ين الاذفذ تين احا  وفيةاا  تحا  Fertilizationاالخ اابنن فتحة الفقيذ ، ي   ات  عملياة 

 اة التا   تهاور الحقاا الا  ال فاين ، و تحا  الخلياة الذفذ Zygoteلتماون البيااة المخ ابة Egg Cellخلياة البيااة 
باالخ ااابذل العمليااة السااو  اء ، لااذا ذهلااع هاااواالن وساابيذ الثانيااة نااي الفااوا ين القهبيتااين فاا  الماايس ال فيفاا  لتمااون 

.المزلو  

يذة ، وهاااذل العمليااااف ال ااا الثمياااذةالمحيهاااة فتتماااون االنسااا ةونتي اااة للتح ياااز الةذناااون  يفااات م المباااير و فماااو 
.بم موعةا ذهلع عليةا العق  



: Fruit Growth Curveمنحنى نمو الثمرة 

  ل ال  الح   انبع  العق   ب أ الثمار ال  يذة بالفمو السذ ي نتي ة انقسا  الخالذا ونن ي  ز الة ح مةا ال 
والاذى ذهلاع علياه نفحفا   Sنمو يماذة الت اا  ذماذ ااثالا نذاحال نكوناة نفحفا  الفماو علا  ااكل حاذا انالفةائ  ، 

( .Single Sigmoid Curve) الفمو ذو الذروة الواح ة 

بعا  اسااايي5–4 ب أ المذحلة اصول  نن بع  العق  و تاامن انقساا  الخالذاا وز االة ح ا  الابعر نفةاا و ساتمذ 
لاا  الثمااذة ، وفاا  المذحلااة الثانياة ذكااون نمااو الثمااار سااذ عا نتي ااة انتقااال المااوال ال ذائيااة اFull Bloomالماناال التزهياذ

 مةاا الفةاائ  ولحاين وناول الثماذة الا  حاالولا وز الة ح   الخالذا وا ساعةا ، و ستمذ هذل المذحلاة نان بعا  المذحلاة 
.الممثل لل فف 



Flowers & Fruits Thinningخف األزهار والثمار 

وقاا  ناان اصزهااار المتمونااة علاا  ااا ذة الت ااا   مااون فافيااة ،عهاااء حاناال اقت ااالى ،% 15عقاا  ان
والت   عفا  Thinningالثمار العاق ة لذا   ذ  عملية الخف او حمل اصا ار فمياف فبيذة نن اصزهار 

ناا،زالاة ذمكان انإزالة جزء نن الحانل خالل نذحلة نحا لة نان نذاحال نماو الثماار وقبال الفااج ، أى 
.عمذا اوالثمار اصكبذ ح ما اوالثمار العاق ة او مون عل  اصزهار 

ناافاا غز ااذا ، وهاا  ضااذور ة صاوعمليااة الخااف   ااذ  علاا  اصااا ار التاا  ذكااون حملةااا نتوسااها ان
:ا نفةوللخف فوائد عديدةالت ا  الت  ذكون ح   يمارها ان ذ نن الح   المثال  لل فف ، 

.ز الة ح   الثمار المتبقية عل  الو ذة •
. حسين نوعية الثمار عن طذ ع  حسين اللون والهع  •
.ز الة فمية الحانل القاال للتسو ع •
.ر  قليل اصضذار الميكانيكية عل  اصا ار نن جذاء يقل الثما•



ى للوا ذة المحافظة عل  المخزون ال ذائ  ف  أنس ة الو ذة نما ذحسان نان نا اف الفماو الخااذى والثماذ •
.ف  الموس  الالحع 

( .Alternative Bearing)  بالل الحمل اوالت لة عل  ظاهذة المعاونة •
.التقليل نن فل ة إنتا  الثمار ال ي ة الفوعية •

:وللخف عدة طرق أهمها 

الخففف اليففدو  . 1 (Hand Thinning) :  وهفااا ذقااو  بعمليااة الخااف أاااخا  ذوو خبااذة ونةااارة ، و  ااذ
ا اذااة نذحلااة  وسااي او، أى فاا  نةاذااة نذحلااة انقسااا  الخالذااا ( June Drop) العمليااة بعاا   ساااقا حز ااذان 

المفتظماة بحياث الخالذا وز االة ح مةاا ، فتازال الثماار ال ا يذة والم اابة والمتزاحماة والمتااذرة نيكانيكياا وغياذ
لذبيعياة  تمياز هاذل الهذ قاة باان إجذايهاا ذكاون بعا  زوال خهاذ االن ماالاف ا. يمار علا  فال لاااذة 3–2يتذ  

تةاااا العالياااة نسااااوئةا فمل اناااا. المتاااأخذة ، وانكانياااة السااايهذة علااا  الثماااار المزالاااة نااان نااااحيت  الفوعياااة والممياااة 
الة الح اا  عانلااة ناااهذة ، ووقاات طو اال الن ازهااا وقلااة اساات الة الثمااار المتبقيااة ناان ناحيااة ز اااياا ىوحاجتةااا الاا  

.نقارنة بالهذ  اصخذ  





Chemical)الكيمياو  الخف.2 Thinning):والسيماالخانةالميمياو ةالموال ستعملوهفا
بالخفرنةنقانبكذةوب ورةح يثاالعاق ةالثمارعل اواصزهارعل فيمياو االخفو  ذ  ،االوفسيفاف
الموس ف ا اراصعل الزهذ ةالبذاع نووء و يوفذل ،أفالب ورةالثمارن اف تحسنولذا،الي وى 
.اقت الذافائ ةأكثذاوفل ةاقل مون الهذ قةهذلانفما،الالحع

ةماا وفبياذا  ذفياز الماالة ال عالاة والعوانال المفاخياة  لعاة لورا ناناذنن حيث المساوئ فةا  أكثاذ خهاورة انا
تذفياز والموعا  ف  ن   است ابة اصا ار و ساقا اصزهار والثمار وبالتال  الاا  نان إجاذاء   اارب ني انياة  حا ل ال

إجااااذاء الخااااف نبكااااذا يبقاااا  الحاناااال فاااا  خهااااذ ناااانانالمفاسااااة للااااذن وبمااااا يفاسااااة ال اااافف الماااازروع ، فمااااا 
.االن مالاف الذبيعية المتأخذة 



:Alternative bearingتناوب الحمل 

يفعا    قذ باا فا  واانتاجةااغز ذ ف  سفة نعيفة ، ي  ذقال انتا ال اكةة ونفةا الت ا   ميل ال  انواعبعر ان
الظذوا البيئيااة هااذل ال ا ة وراييااة خانااة بااالفوع وال اافف و تااأيذ بااان. السافة التاليااة وهااذا نااا ياا ع  اتفاااوب الحماال 

: عول ال  انةاوعملياف الخ نة ، و عتق  

يذهااا والتاا   تااأيذ وغالمذبوهي را يااةالواا ذة ناان الفتااذوجين والمذفباااف انساا ةالحالااة ال ذائيااة لألااا ار ونااا  حتو ااه •
.بوكل نبااذ بكمية الثمار الموجولة عل  الو ذة ف  سفة الحمل ال ز ذ 

الهبيعياة ةذنوناافالانتاا المتهورة أيفاء نموهاا علا  االجفةال  انه ف  سفة الحمل ال ز ذ  عمل اذاا ويذ ال راساف •
 عا الوا ذة عان طذ اع اللحااء ، ولماا فاان هاذا المذفاة نوااجازاءوالذى يفتقل ال  بقية GA3ال بذلي والسيما حانر 

.للفمو الخاذى فانه ذعمل عل   قليل نووء و مون البذاع  الزهذ ة 

مةماة فا   فظاي  ونن هفا فانت عملياف الخ نة المختل ة وخانة التسمي  والذى والتقلي  وخف الثمار نن العمليااف ال
فمااااو رن اصااااا ار بمفظماااااف الفمااااو المثبهااااة للانكميااااة الحاناااال الساااافوى والتقلياااال ناااان ظاااااهذة  بااااالل الحماااال ، فمااااا 

Growth Retardant الم افي ليا ال بذ فا  نةاذاة طاور الفماو ال عاال  قذ باا ذعمال علا  التقليال نان  اأييذ حاانر
.البذور نما يز   نن  مون البذاع  الزهذ ة للسفة التالية اجفةنن قبل 

متى يبدأ تكون البراعم الزهرية في التفاح ؟: س 



:Irrigationالر  

ذبة والظاذوا الواح ة باختالا نوع التالذ ةوفمية الماء ف  الذ اف ختلف حاجة أا ار الت ا  نن ع ل 
خ   ، المسااتواالناالالبيئيااة السااائ ة ف رجااة الحااذارة والذ ااا  ونعاا ل سااقوط اصنهااار وعمااذ وح اا  اصااا ار 

:الفقاط الواجة نالحظتةا عف  رى أا ار الت ا  اووهفا  بعر المالحظاف 

ة اصنهاار فانت فميااذااصا ار ال  حتا  ال  الذى خالل ف ل الوتاء عف نا  مون ف  طور السكون ان•
ذبااة رنليااة عفاا نا  مااون التساايمانااذ ين خااالل الوااتاء ال اااا وال او سااق  اصااا ار نااذة واحاا ة واالكافيااة ، 
.خ ي ة 

 ااال عاا   رى ولةااا القاا رة علاا  االحت ااام بكميااة نفاساابة ناان الذطوبااة ذ( طيفيااة ) فاناات التذبااة يقيلااة اذا•
اصاا ار اعهااءرنلياة فايمكناوفانات التذباة خ ي اة اذااناا، االزهاارلت فة  ساقا التزهيذاصا ار عف  

.لعت الحاجة لذل  اذاخ ي ة ر ة

 عاال الفااا ج الثمااار  ماذ فاا  نذحلاة الفمااو الاناذغز اذة بعاا  عقا  الثماار ر ااة حتاا  أاا ار الت ااا  الا  •
.عن انقسا  الخالذا وز الة ح مةا وان نقص الماء ذسبة  ساقا الثمار العاق ة ح يثا 



النااابةاذ ااال قهااي عمليااة الااذى قباال عمليااة ال فاا  الن ذلاا  ذسااةل عمليااة ال فاا  و قلاال ناان حاااالف •
.والحوذاف باالنذاد

ر البااذاع  بعاا  جفاا  الثمااار فالااا  ناان رى اصااا ار  بعااا لحاجتةااا الن الماااء ضااذورى فاا  الفمااو و هااو انااا•
.الزهذ ة للسفة التالية 

ئياة الساائ ة ، نفتظماة وبماا يلبا  حاجتةاا نان المااء و بعاا للظاذوا البير اافوبع ها  حتا  اصا ار الا  •
.و  ال فحص التذبة و ح ي  الحاجة ال  الذى 





:Fertilizationالتسميد 

التاذب ذاف المحتاو   تميز أا ار الت ا  ال تية بحاجتةا ال  الفتذوجين ، وني ذل  فة   فمو بوكل جي  فا 
لمزروعاة فا  ذاف ال اكةاة ذاف الفاواة ال البة ااناواعالقليل نن الفتاذوجين والتا   ظةاذ أعاذاد نق اه علا  ااتالف 

ت اا  فا  التعماع فا  التذبة ، وهذا ذعول لق ر ةا العالية عل  انت ا  الفتذوجين نن التذبة ، وذل  لقاالياة جاذور ال
المبياااذة  حااات التذباااة وانتواااارها لمساااافاف بعيااا ة نقارناااة ب اااذور اصناااواع اصخاااذ  ، فقااا   تعماااع جاااذور أاااا ار الت اااا 

.أنتار 8الظذوا المالئمة ال  أكثذ نن 

سا  حاجتةاا نان بواكل خاا  لوالفتذوجيفا أا ار الت ا  المثمذة  مون بحاجة ال  التسامي  ب اورة عاناة ان
.العفانذ ال ذائية الاذور ة للفمو والثمار 

تذباااة ناااوع السااامال الماااااا وفميتاااه  عتمااا  علااا  عماااذ الوااا ذة ونذحلاااة نموهاااا وفمياااة الحانااال وناااوع الان
.وخ وبتةا فاال عن اصنل المستعمل 



 ذة إضاااافة اصسااام ة الااا  اصاااا ار بعااا  ظةاااور أعاااذاد نق اااةا  عااا  نتاااأخذة نماااا يلحاااع الااااذر بالواااان
د الاافقص ،  قااي  حالاة الواا ذة ال ذائيااة واضاافة اصساام ة المهلوباة قباال ظةاور أعااذاان، وعليااه ذ اة وحانالةا

اوبال الوا ذة ، ولذل  ذ ار ال   حليل التذبة لمعذفة نحتواها نان العفاناذ ال ذائياة ال ااهزة لالنت اا  نان ق
، فماان  حلياال اصورا  لمعذفااة نحتواهااا ناان العفانااذ ال ذائيااة ونقارنتةااا نااي جاا اول خانااة أعاا ف لةااذا ال ااذد

 ا ول اصاا ار  عاان  نان نقاص عف اذ نعاين ، والاناوفاان نحتاو  اصورا  فافياا اذاخالل ال  اول يالحا  
:الت ا  نن  ل  العفانذ اورا التال  يبين نحتو  



انااذ نان ذلا  ، ف  ا اذة اةذ آذار والثانياة بعا  ااةاالول ذااا الفتذوجين عل  لفعتين 
.ن ذل  فتاافان لفعة واح ة خالل اةذ آذار وق   قس  ال  أكثذ نوالبو اسيو ال س ور 

غاا  نتااذوجين 300-200غاا  نتااذوجين للواا ار ال تيااة و60–40وعلاا  العمااو  ذمكاان إضااافة 
75غ  فس ور و170–120للو ار ال تية ، واو اسيو اوغ  فس ور 30-20لألا ار المثمذة ، و

ل سافتين كما انه نن الااذورى إضاافة السامال العااوى ناذة فا. لألا ار المثمذة او اسيو غ  100–
.لل ون نتذ نكعة 12-9بمق ار 



والسالم عليكم ورحمة هللا 
وبركاته


