
1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

Pomegranateالرمان 
:الموطن األصلي 

ا و لماي رلرم الرمان نشأ في بالد العجم ومنها انتقل  اللى بلالد العلرم و لماي يفر قيلانتشير المصادر الى 
ث تجود زراعته هناك الهند ، وان العرم نقلوه الى اسبانيا ومنها الى المكسيك ، ومنها الى كاليفورنيا  في يمر كا حي
ر وتركيا وإيلران والهنلد ، وتنتشر زراعة الرمان حاليا في اسبانيا وايطاليا وكاليفورنيا وقبرص والسعودية والعراق ومص

.ويفغانستان واستراليا 

:التصنيف النباتي 

Punicaيسمى الرمىم عاميىيم ا granatum L.وينتىم الرم الرئ ةيملالرمى نيملاPunicaceaeولرتم اتمم ا

P. protopunicaولرمي ايىلماالرمىم عالرىم مو ا،اP. granatumونوميعا،اهى اPunicaجنس ًاولحدلًاهوا

Balfيم م افم اأىم ا  رنسم لارمىم عالر ينملالرمي .الريىنيملاوبم االرج يمم الرئم يملسموطرم لري ايتولجدافم اج يمم ا

نمااسمالرلاتئمودالرىتئدد اولر لهيلالريوعافقداصنفاا ئضالر  حليعامي اللر تالتلرحدلةقالرىن ريلارجى ااأ ه مهايلتا

Punicaفمطريقولامييماالسم ا(اgranatum)ارمنف الرنمو ا granatum LegrelliلوPunica granatum

Floreplenoئضالر  حليعاصنفوهاكنو اآخماريجن العف احيعا Punicaويسى اPunica nanaلعكى ا.ا

(ا.Lythraceae)اتحتالرئ ةيلالرحن ةيلاPunicaلردملس تالألخيم اومئتالرجن ا



:الوصف النباتي 

سملالرمى عام م م اممعابمجم اصم يم ا سم داولحمد اأوابمجيم اىتئمدد الرسميق عاطمدايصماالمتف م م الرم اخى

م اأوابمجيم اأىت ما،اىتس طرلالألوملداف الألى كعايلتالربمت  الر م مدانسم ي اوركن م اتحمتفرا طوملط م افتنىمواكبمج

سممر اىسمتديىلالرخمممم افم الرىنمم رقالرحمم م اىلمااوديمملافيوميمدلاوجنممويالرصمميعا،اوتئرم اأفمممم اكليمم اطمممي

م السمرولنيلالألمضاوتنىوا قو ا،اوتنحن اريخ مجاوكليملاى اتتدر اميم اسمر الألمضا فئماالقماالرلىم ما،الألفم

مىحيممللا سمميرلاىتق م ممىسممتدطللألوملداك ىيمملا.اكليممم ايتحممواا ئممم  الرمم اأبممول اطصمميم افميئمم تىمنمملايلتا

.ىعالرسر الرئيو ا،اىتق  يلالرومعامي الألفم ارى مللربكاا

سمنلاأواأكلمما،افقمداطمدمامىمما ئمضاأبمج مالرمىم عا70-50وتئيشاأبج مالرمى عارمويالاريصماامىمهم ا

.سنلا300لرىوجود اف اأو   كست عا طكلماىعا

ىممل احولر متالت،اسم ةيلرتموي ،الحىممالريموعا،الرسم التك يم الرحج ايلتاكط ارحى ا،اىيمتح الد ه م

مديممد الألسممديل،ا8–4يختيممحاحتمم افمم اأ همم مالربممجم الرولحممد افيتممملو ا مميعاولر ممتالتلرسمم التلريمموعا،امممددا

.صفمل ا  هتلالرىتو حىمل الرخيورا،ا



فم الولألسمديلرويماانومم اىم ا حيموايكموعالرىيسم اىرىموملا ميعاخيمورالولرقي الحىمالريوعاغ ر  ا،اطصميما

.ص يم ا سيرلاىخمم الريوعاولرىي س يئيوه اطييالا،الوىستوله ا

ورلاممعا ئمم  الرى يضايتكوعاىعار قتيعاىفصورتيعا  ب  امطيقا،اتتكوعاكاار قلاىعاممد احجمملتاىفصم

ي ا طغبيلابف فلا،اويختيحامدده اىمعالمالوالرم اخىم ا،او كمااحجمم ا ممو ارحىم ام م م اممعاجمدلمالرى ميضالرم

سكمي تا ا حاوىميئلاتتحوااطبمت  الرخ مجيلالر اغب  اى ة ابفىنم رللرىبيىلالر يميلا،اولر يم ا اتيتصقا

ىمعالأل ميضاحتم ا(اArils)وأحى ضاممويلاو ئضالرىمولدالرق  مملاوىمولدايلة ملاأخمميا،اويختيمحارموعالر ميوما

.لألحىمالرقمى  الردلكعا



:الثمرة 

نو اخم  اىمك لا،اوصنف  الر ئضالآلخماكتف حيللىم الن  صنحا ئضالر  حليعالىم الرمى عامي ا

 مدلخااكمااكمل ما،اوه اتتكموعاىمعاممد اCenocarpiumويدم ا(اberry)الرئن يلالولري يلىعالرلى ما

 يملالرلىمم اىن  امدداك يماىعالر يوما،اولرقبم ام  م امعالألن ويالر هم الري ايتحواالر انسمي اجيمد اروط

.احاىعالأل يضاأوالرىخممالر الرقمى  الردلكعاأوالألسوداحسيالرصنلرلىم ،اويختيحاروعالر الحا

رالرخ مجيملالررميملالرتم اتحمي(الألغيفملا)العالرج  الري ايؤكمااىمعالىمم الرمىم عام م م اممعالألغريملا

ىولداأخميا  ر يم الرصي لا،اوهيهالألغريلاىىتيةلا س ةاامصيم ايحتو امي اسكمي تاوأحى ضاوأص  غاو

تىييمممم لارمممماامممممعاىصممممري الر مممميوما(اarils)ا،اويريممممقاميمممم الرجمممم  الرىممممطكوااىممممعالرلىممممم اىصممممري ا

(ا.grains)اأوالرح ويا(اseeds)ا



:المناخ 

ينمللللللو بنجللللللا  مللللللا المنللللللا ا ااسللللللتوانية الللللللى المنللللللا ا الداف للللللة مللللللا المنطقللللللة المعتدلللللللة انيمكللللللا للرمللللللان 
Temperate Zone .يفها الحلار وتنلت  ي لجار الرملان لشلك  يفيل  فلي ااملا ا التلي تمتلاز لشلتانها البلارد و ل

.والجاف 
ا فلللي الصللليل البلللارد والجلللو الر للل  ريلللر مالنملللان لحراعلللة الرملللان ، فللليالح  فلللي المنلللا ا المعتدللللة كملللان

حموضلة ملا ثمارهلا تولون ا لغر حجملا واقل  تلونلا وي  لرانااايطاليا واسبانيا وبلررم نملو ي لجار الرملان الجيلد 
.تلك المحروعة في جح رة العرم م ال 

ان تاء قليللة جلدا حتلى ( Chilling Requirement) احتياج ي ناف الرمان ما الساعات الباردة ان
.قصير تتنبه في المنا ا الداف ة  تاء وتعطي نموا جديدا لعد تساقط ااوراق بوقتانالبراعم يمكا 

اض درجللة ان فللانتتحملل  ي للجار الرمللان  للتاء درجللات الحللرارة المن فيللة القر بللة مللا الصللفر الم للو  ، بلل  
.لال جار م ا يسب  اليرر الوبير    12–الحرارة الى 

انلوا ا للاقي لالنسبة للصيل فان ي جار الرملان يمكنهلا تحمل  درجلات الحلرارة العاليلة لصلورة يفيل  ملاما
.الفا هة المتساقطة ااوراق 



:Soilالتربة 

رم الطينية ، كملا الترم الم تلفة ابتداء ما الترم الرملية الى التانوا ينمو الرمان في ك ير ما 
نوعلا ملا ، الغدقلةو تنملو فلي التلرم الر بلة انتتحم  الملوحة وقلو ة التربة لحلد ملا ، كملا تسلتطي  انها
را فلي التلرم الحا ل  يقل  ك يلانانه تحت تلك الظلروف فلان الحا ل  يتلأثر كملا ونوعلا ، فليالح  اا

يكللون انتللاجا الرمليلة ، ولللون ال مللار يكلون ضللعيفا عنللد زراعتهللا فلي التللرم الطينيللة ، وان يفيل  ويحسلل
pHفللللللللللللي التللللللللللللرم العميقللللللللللللة ، المح جيللللللللللللة ال قيلللللللللللللة قللللللللللللليال ، جيللللللللللللدة الصللللللللللللرف والتهو للللللللللللة و ات 

.، وان نمو اا جار يكون ضعيفا في الترم القاعدية 7–5.5



:Propagationالتكاثر 

والتلي تخذلف فلي ( Hardwood cuttings) يتواثر الرملان لسلهولة بواسلطة العقل  ال شلبية الصللبة : العقل•
ر  ، تخذلف ااقلال م فلي  لباز وتلح ( لقدر قطر قللم الر لاص ) ملم 10–7سم وقطر 20–15الشتاء لطوي 

سلنتيا فلي اونة تنملو الشلتالت لملدة سلانيترك برعم واحد فوق سطح التربة ، وبعلد انعمودية في التربة على 
للحراعلللة المبا لللرة فلللي المكلللان ( سلللم 60–50) المشلللت  تنقللل  اللللى المكلللان المسلللتديم ، وقلللد تخذلللف عقللل   و للللة 

.المستديم 

تسلت د م انمكلا اإل  لار لالبلفور ينلت   لتالت ريلر مطالقلة لصلفات اا م الوراثيلة ، ولولا البلفور يان: البذور•
ناف جديللدة ، ارللراض التربيللة والتهجلليا إلنتللاج ي للاوإلنتللاج  للتالت اا للوي حيللث تطعللم لالصللنل المررللوم 

.يو م ما زراعتها 60–45تنبت لعد انبفور الرمان يمكا انعلما 



مليللات ذدمللة تحتللاج الللى يعمللاي  ك يللرة ، وتللخثر علللى عانهللااايمكللا ث  للار الرمللان بهللفه الطر قللة : الترقيددد•
) شتالت المفقلودة قد تست د م في نطاق ضيا للتعو ض عا الفانهاواآلات ، لفا المكاناالحق  وتعيا حركة 

.يال ندق، وللحصوي على ا بر عدد ما النباتات ما هفه الطر قة يست د م الترقيد ( الترقي  

لقر بلة ، ما المعروف ين ي جار الرمان ت رج الو ير ما السر انات ما منطقة التلاج والجلفور ا: السرطانات•
المجللفرةريللر ااملللحراعتهللا فللي البسللتان لعللد فصلللها عللا النبللات اا م ، المجللفرةولللفا يمكللا اسللتغالي السللر انات 
نقل  اللى البسلتان لسلهولة وملا ثلم تتجلفروتلحر  فلي المشلت  حيلث (  عل  ) فتفص  لقطعة ما ال شل  القلديم 

.في الموسم التالي 

ذيللر ة ، وابفر للة ا للويالتجار للة لعللد تطعيمهللا علللى اا للنافقللد يسللت د م إلنتللاج  للتالت مللا : التطعدديم•
.اًء في  هر  باز ، وقد يجرى التركي   توايلويورالبا ما يست د م التطعيم الدرعي ال ر في في  هر  آم 

يللر  للنل اا للجار التركيلل  قللد يسللتعم  فللي تغياوونظللرا لسللهولة ث  للار الرمللان لالعقلل  ال شللبية فللان التطعلليم 
.الردي ة النوعية 



:Planting and Spacingالزراعة ومسافات الزراعة 

المتلأذرة ، تلالنجماداوتحر  ذالي  هر   باز وآ ار تجنبا ( عار ة الجفور ) ملشاتنق   تالت الرمان 
انلت التربلة رمليلة كا اتوض  فيها كمية مناسبة ما السماد العيلو  اسليما انتحفر حفرة مناسبة ، و في  

.، وبعد زراعة الشتالت تروى مبا رة ، ثم توالى لالر  كلما دعت الحاجة 

فللي حلليا  م3.5–3تعتمللد مسللافة الحراعللة علللى ذصللوبة التربللة فتقلل  فللي التللرم الرمليللة الفقيللرة لتوللون 
تحلت ثقل  في الترم ال صبة ، اسيما وان ي جار الرمان تمي  الى اانتشار في النملو م6–5تص  الى 

يلعة سلنيا ال مار ، وقد تحر  ي جار الرمان عللى مسلافات  لغيرة وملا ثلم تجلرى عليهلا عمليلة ذلل لعلد ل
. م7–6لتوون المسافة بينها 

وان السللر انات سللوف تملل   م3–2عنللد زراعللة ي للجار الرمللان كسللياج حللوي البسللتان فتللحر  لمسللافة امللا
.المسافات بينها لتشك  سياجا متشالكا 



: Fertilizationالتسميد 
 للك يكلون عللى نااا، ااذلرى الفا هلة انلوا ي جار الرمان في التلرم الفقيلرة التلي ا تصللح لو يلر ملا وت مرتنمو 

لحراعتهلا اوللىامنلف السلنة بهاحسام كمية الحا   ونوعيته ، وللحصوي على نمو جيد ا جار الرمان يفي  ااهتما م 
.في المكان المستديم اسيما في الترم الفقيرة والرملية منها لصورة ذا ة 

 ملللار قلللد بلللديت الرالعلللة حللليا تولللون الاويبلللدي لالتسلللميد عنلللد سلللنتها ال ال لللة انفلللي ااراضلللي ال صلللبة فللليمكا املللا
.لاإلثمار 

الحيلللللواني ملللللا ااسلللللمدة المهملللللة فلللللي نجلللللا  زراعلللللة الرملللللان حيلللللث ييلللللاف لمقلللللداراوو علللللد التسلللللميد العيلللللو  
مل  التربلة ، ااوراق ثلم يعلحق ل لطلهمسلاقط جرة تبعا لعمرها وحجمها ، حيث ين ر السماد تحت / كغم 100–20

سلم 75–25نصلل دانلر  يبعلد او جرة توضل  فلي ذنلدق دانلر  / كغم 20وقد يياف لكميات  غيرة ا تتجاوز 
.عا ساق الشجرة ، وهفا السماد يياف عادة في موسم السكون وبعد اانتهاء ما عملية التقليم الشتو  

 NPKكغلللللللم ملللللللا السلللللللماد المركللللللل  1فلللللللان  لللللللجرة الرملللللللان الصلللللللغيرة تحتلللللللاج اللللللللى الويميلللللللاو  السلللللللماد املللللللا

كغللم 3–2لللى الشلجرة الوبيللرة فتحتللاج اامللا، تيلاف كللدفعتيا ااولللى فللي بدايلة آ ار وال انيللة فللي ييللار ، ( 8: 8: 8) 
اولحانللد التسللميد اانومللا المهللم مالحظللة . مللا السللماد المللفكور يقسللم الللى دفعتلليا و يللاف فللي المواعيللد المللفكورة آنفللا 

ودة لهلا ، فيلال علا المتأذر واسيما التسميد النتروجيني يخد  الى تأذر ني  ال مار و قل  ما تلون ال مار و لفات الجل
.ذير ة  ر ة ا تت ش  لالقدر الوافي مما يجعلها عرضة اضرار البرودة  تاًء نمواتانتاج





:Irrigationالري 
لبا عللى  للك يلخثر سلانااتعد ي جار الرمان ما اا جار المقاومة للجفاف ، والر وبلة اارضلية الحانلدة ، 

لتهو للة المناسللبة الحا لل  و للفاته ، ولللفلك يجلل  الحفللاى علللى مسللتوى مقبللوي مللا الر وبللة فللي التربللة وتللوفير ا
.للحصوي على حا   جيد كما ونوعا 

سنة ، و كون موز  ذالي السنة تبعا لحاجلة اا لجار/ سم ماء 150-125تحتاج ي جار الرمان حوالي 
ر  متيللمنا يكللون برنللام  الللاناعتمللادا علللى  بيعللة التربللة ومرحلللة النمللو والظللروف البي يللة السللاندة ، و مكللا 

:اآلتي 

النمللواتوج تللروى اا للجار الم مللرة المحروعللة فللي التللرم ال قيلللة ذا للة فللي  للهر  للباز لتشللجي  ذللر -
.ال ير ة 

.(ذروج ااوراق ما براعمها ) التور اوتروى مرة ثانية لعد -

.جوزةالال ال ة توون لعد العقد وبلوغ ال مار حجم الر ة-



للى ثملار  ات  لفات علا يسلبوعيا فلي التلرم ال قيللة للحصلوي عاتقل يفي  ثيقاف الر  قب  الجني لفتلرة -
.نوعية جيدة قابلة لل حن والتسو ا 

يا بدايللة ومللا ثللم يوقللل الللر  فللي حالللة تسللاقط اامطللار ولحللر تلليااور للةلعللد جنللي ال مللار تللروى اا للجار -
امي حلدي ا ك لرة اللر  لعلد الجنلي يشلج  النملو ال يلر  ، وعلد م نيل  ال شل  النلانالموسم الالحا ، و الحل  

.حا عرضة لإل الة لأضرار البرودة يثناء الشتاء كما انه ا ي مر في الموسم الالا  رمما يجعله 

.ثم تروى حس  الحاجة ولحيا بلوغ ال مار -

ضلللللرور  ذلللللالي مرحللللللة البللللللوغ والنيللللل املللللرالمحافظلللللة عللللللى مسلللللتوى مقبلللللوي ملللللا الر وبلللللة فلللللي التربلللللة -
.Fruit Splittingللتقلي  ما ظاهرة تشقا ال مار ( نهاية الصيل الى بداية ال ر ف ) 



:طبيعة حمل الثمار 

كمير اميم اتَْحِىاابجم الرمى عالى مه امي اخبياطدي ادايقاامىمهامعاسنتيعاوخبيا ئىماسنلاولحمد او

يم الألفمم اا،اخبياىوسم الرنىموالرحم ر او نسمياتختيمحا م ختالحالألصمن حا،اوتاْحَىماالرلىم ماج ن يم اأوارمفيم ام

نمدى اتكموعا،اأىم املردول مص يم اتب اافميئ تومنداكون  اج ن يلاتكوعالى اج رسلاى  بم امي الرخبياأوامي ا

.اىحىورلامي الرخبيالرحديواف عالر مم اينىوانىولاخممي اطصيملاتخمجالر هم اف اآخمها

: Floweringاإلزهار 

حىماافم اىختيرملاتئرم انىمولاخمممي ايلو سيرلاتنت الرلى مالرج رسلاميم الرخبميالى لر ملم الر هميلا

ر ممملم اط يممااتفممت اللدلر هميمملافمم الر مممم الر هممم ادات ممدأا مم رتكوعالدجمم ل لعرمفمماالأل همم ما،اوطممدارمموحرا

.لس  يعلر هميلا حولر اأم ئلا

-Vase)اخصم لا،اك يمم الرحجم ار م ابمكاالرى هميملال هم ملىم ،اوهم ا(اخنلم )اأ ه مالرمى عاك ىيملا

shapedمقيىممملا،اىخت رممملاصممم يم ار ممم ابمممكاالرجمممم ال هممم مروييممملا،اأواوىدطمممل،ايلتاى ممميضاىترممموما(ا

نسم لاولعالر.اطصيم اوى يضاغيماك ىاالرترومايحو الرقييمااىمعالر ويمم تاىدطل،ايلتا(اBell-shaped)ا

.ي تالرخدىلامي الربجم الرولحد اتختيحا  ختالحالألصن حاولررموحالر يةيلالرس ةد اومىيلد ه م يعانوم ا



غنيملاىتم 350-200وى ميضا1000–400ولعالأل ه مالرخص لاتترومالر الىم ماليالن م اتحمو ا

لرولحمدارز هم مالرىخت رملارم ئضالرىتم ح ملافم ا3000ىمعالكلمم ح ويالريق  ا،اولرتم اطمدايصمااممدده الرم ا

هم ما،اولعانس لالن  تاتي الرح وياأمي اىى اهموامييماافم اح مويالريقم  ارز Hicazوىن  الرصنحالدصن ح

.لرك ىيلارنف الرصنحا

لد هم مأسم  يعا،اوركمعالرنسم لالألك مماىمعا10–8لرت اتىتداىمعالرت هيمتىت  اأبج مالرمى عا روااىد ا

ه اريوصمواالرم اوكير ا رواالرفتم الرت اتحت ج  الى م.الرت هيمتر ما يعالألس وميعالرل رواولرخ ى اىعا دليلا

.لرنم الرت  اولرت اطداتصاالر اخىسلاأب ما



:Pollinationالتلقيح 

 اجىيمعاتبيمالغييالرىصم دمالرم اممد اوجموداىبم كاافم اتيقمي الرمىم عاولعالرتيقمي الرميلت اهموالرسم ةدافم

 موياأصن حالرمى عالرىئموفملاتج ميم ا،الداأعا ئمضالر م حليعاأبم مولالرم اأعاأ هم ما ئمضالألصمن حاتنمت اح

قي او ي د انس لالرئقمداريلاورتحسيعالرتي.اداتنفت ارك اتنلماح ويالريق  الرت ا دلخي  اىتوك  لعلورق  امقيىلا،ا

ليالعافىعالرممموم اىملمم  ا ملمملاأكلمماىمعاصمنفيعاىختيفميعامنمدالنبم  الر سمت عالرجديمدا،(اFruit Set)ا

لا،او ىم اأعاي يداىعامددالرلى مالرئ طد اف الرمى عاويحسمعاىمعاىولصمف تالرجمود اريلىم مالرىنتجملرخير لرتيقي ا

يتسمويقالنتق ااح ويالريق  ايت امعارميمقالرحبمملتاودسميى الرنحماا،اولعالروصمواالرم احجم الرلىم مالرىالةم ار

ااح مويالريقم  ايئتىدامي انج  امىييلالرتيقي اومددالر يوماف الرلىم ا،اورمى عالرحصواامي اتيقمي اجيمداونقم

ااوممعالريكميملالرتم اتىتم  ا حيويت م الرئ ريملاأواح مويالريقم  اىمعالألصمن حالألخمميافىمعالرىفمملد ه مىعا

.لرت هيمخالي الرنحااف الر ست عاخالاافتم ا


