
1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

Pear( العرموط) الكمثرى 

Pyrusالىي  ضمىن عىو أس سيييىأأس الىي ال لألىرب ا و  أى  Pyrusويعود الى  النى    communis

Pyrusمعظن ا صى ي  اللعروةى   يللأىي ا وال لألىرب الأيةيعأى  الأهالي  تعود  pyrifolia ا كلىي ضمىن
.Rosaceaeعو ي آخر ا وان ايا الن   ي تلي ال  العيئل  الو دض  18ايا الن   حوالي 

يلأ  الغر أىى  شىىليإ ريىىران وم الىى  اللولىىيق والل الىى  ال ىىل( ا و  أىى  ) اللىىو س ا صىىلي لل لألىىرب العيدضىى  
كىي وةرعاىي وم هىي ا وان معظن سص ي  ال لألرب ا و  أ  الللتيقة ع أت واعتخبت ةي بلنأالهلالضيلنبيإ 

.االخرب اعتللت ال  البلدان 



.  العلو ياحهي  دوللي  ما   حية ذاتةاأا ا و اقا لودض علو بأع ذاتاا و اقمتايلا ال نرة

كأيأ او اقخل مستت ون الزارةااللظل ت بهعو ةشكل ل ا قاي 
اوكريليابأضاللتكلون ايداة 30–20االلون بأميءتوينأ وخل 
)اتحنر خل  ل ضحتو  اللبأضاا ص ي لبعضغيمقب فاني

تحتو  اعهياالوالت ريحالتركأبحأثمسالتفيحثلرةت بهوالأللرة(كرابل
.لحلهيةيصخري خالضي ل 



:البيئة المالئمة 

:المناخ 

1200–900معظن سص ي  ال لألرب ا و  أ  تحتيج ال   دد مس الاىي يت البىي دة ل اىر  ىو  الراحى  يتىراوح بىأس 
Bartlettيىىي   واىىي بىىيلك ت ىىيةه حي ىى  سصىى ي  التفىىيح ذات االحتأىىيج اللتويىىد مىىس الاىىي يت البىىي دة ا ةيل ىى  

.Golden Deliciousتحتيج برا له ال   دد مس الاي يت البي دة مايو  لحي   ص   التفيح 

ألىىىرب ا و  أىىى  ا سصىىى ي  ال لألىىىرب الأيةيعأىىى  والهنىىىس ال يتنىىى   ىىىس التللىىىأح بىىىأس سصىىى ي  ال لألىىىرب الأيةيعأىىى  وال لامىىىي
.ةي الر أع وا ص ي  اللحلأ  ةنلأعهي تحتيج ال  ةترة برودة للأل  عابأي خالإ ال تيء لتفتح برا لهي

(.؟ )  دم توةر العدد ال يةي مس الاي يت البي دة خالإ ال تيء ضابب العديد مس الل يكل ان

م ةىىي ال ىىتيء   ىىدمي ت ىىون ةىىي حيلىى     23-تتحلىىل د  ىى  حىىرا ة م خفمىى  ت ىىل الىى  انضلكىىس العرمىىو سشىىني  ان
.تابب سضرا  للبرا ن والفروع ةيعهيم    29-اعخفمت ال  اذاامييكون ا 



ت البىي دة الىل ق ا   ال لألرب تلتد ةيتنيه الن وب سكألر مىس التفىيح وذلىك ل ىون احتأي يتهىي مىس الاىي يان
فىيع د  ى  الحىرا ة وتحللهي ال تفىيع د  ى  الحىرا ة صىأفي سكألىر مىس التفىيح وان ثلي اىي ال تى خفض  ودتهىي   ىد ا ت

.تحتيج ال  صأ  حي  لتأخي ثلي اي  علهي الللأز االص ي ةعض انصأفي بل 

  سشىىني  رصىىيةايىىبيبا تفىىيع د  ىى  الحىىرا ة الل ىىحوب بزيىىيدة الر و ىى  ال اىىبأ  ضعىىد واحىىد مىىس ان
.Fire Blightال لألرب ةيللرض البكتأر  اللال  اللفح  ال ي ي  

 يمىل محىدد ل نىيح ت ون سةكر ملي ةي التفيح ليا ةىين االعنلىيدات الر أعأى  اللتىأخرة ت ىون التزاأرةترة ان
.ق ا   ال لألرب ا وان اختأي  اللولع الل ييب إلع يء ةاتين ال لألرب مهن  دا ل نيح ق ا ته



: التربة المالئمة

ال لألىىىرب سشىىىني  ال لألىىىرب ت ىىىون سكألىىىر تحلىىىال للتىىىرب الأللألىىى  الر بىىى  مىىىس سشىىىني  التفىىىيح ا وت ىىىون سشىىىني ان
هويىى  والليلحىى  الاىىفر ل مليومىى  لظىىرو  التر ىى  الردي ىى  التاواللاعلىى   لىى  ا صىىوإ البي يىى  لل لألىىرب ا و  أىى  

.سكألر مس سشني  التفيح 

لتهويى  والتىي ال علو وإعتي أ  سشني  ال لألرب ت ون  يلأ  ةىي التىرب العلألى  الخ ىب  ا النأىدة ال ىر  واان
  تزيىىد التىىرب الحيممىىأاناذوتفمىىل ال لألىىرب التىىرب التىىي تلأىىل الىى  الحلوضىى  ا م2–1ضلىىل  للهىىي  ىىس 

.قاالو االحديد الي  يؤد  عل ه ال  اصفرا  يأليالعديد مس الع يصر الغيائأ  وال  يازي مس 



:Propagationاإلكثار 

.شهو  3-2وتحتيج بيو  ال لألرب ا و  أ  ال  الت مأد للدة : Seedsالبذور •

اوضلكىس ركألي اىي ةيلعلىل الخ ىبأ  Bartlettو Old Homeال لألرب مألل اص ي ةعض : Cuttingsالعقل •
.التنييرلتاهأل IBAةعد معيملتهي ةل ظن ال لو الرذاذ الغم  تحت الر  

:ويتن  ل  ا صوإ التيلأ  : Buddingالتطعيم •

Pyrusاألصوو  البذرةوة لمكمثورى األوربيوة -1 communis :  و ىيدة تاىلFrench Pear والتىي تؤخىي مىس
ا شىىني  ال يتنىى  ت ىىون لويىى  ال لىىو الخمىىر  ا مليومىى  العخفىىيض . Bartlettو Winter Nelisبىىيو  ال ىى فأس 

الر بى  ا واىيه د  يت الحرا ة خالإ ال تيء ا وم ال  االلتحيم مىع  لأىع ا صى ي  ت ىون لويى  ا تلىيوم التىرب الأللألى 
.ومرض التو م التي ي وال أليتوداا صوإ مليوم  للرض العلد الني ي  

ي ي  ولزييدة مليومتهىي سمي  أو ه ةهي رصيبتهي ةح رة اللس التي ت أب النيو  وحايي  لإلصية  ةلرض اللفح  ال 
كأصىل ويىاي للليومى  Farmingdaleو Old Homeلهيا اللرض ضلكس ايتعليإ ص   ال لألرب ا و  أى  

.اللرض 



Pyrusالكمثرى البرةة -2 calleryana : يمأى  ةىي واو عيتج  س ال تالت البي ي  لل لألىرب البريى  ال
تحىىو  اعهىىيااللألكىىل ل وعهىىي صىىغأرة  ىىدا وت ىىتظن ةىىي   يلأىىد الت ىىلحثلي اىىي انسوايىىد ال ىىأس ا و غىىن 

ل ي يىى  ومىىرض العديىىد مىىس البىىيو  التىىي تىىز ع إلعتىىيج اىىيه ا صىىوإ التىىي تتلأىىز ةلليومتهىىي للىىرض اللفحىى  ا
  ا كلىىي اعىىه تىىداو  ال لألىىرب ا وا شىىني  ال يتنىى  ت ىىون لويىى  ال لىىو وغزيىىرة ا وم الىى  االلتحىىيم ت ىىون لويىى

اناذداةئ سصىىىل ملىىىيوم لظىىىرو  التر ىىى  الأللألىىى  الردي ىىى  التهويىىى  ا وي ىىىلح ةىىىي الل ىىىي ق ذات ال ىىىتيء الىىى
. ا شني  اللاعل   لأه ت ون مليومتهي للبرد ضعأف  

 ي  مىىىع اىىىيا ا صىىىل ا ةىىىي حىىىأس تتواةىىىق معىىىه ا صىىىالتتواةىىىق ىىىدد مىىىس سصىىى ي  ال لألىىىرب ا و  أىىى  ان
ولىىىيلك تاىىىتخدم اىىىيه كاعىىىن Garberو Kifferو Le-Conteا يىىىأوي  والهنىىىس ال يتنىىى    هىىىي مألىىىل 

. ل  ايه ا صوإ Bartlettوياي   د الرغب  بتاعأن سص ي  ال لألرب ا و  أ  التني ي  مألل 



Pyrusالكمثوورى اليانانيووة -3 serotina : واىىي سصىىوإ بي يىى  لل لألىىرب اللعروةىى  ةىىي سوايىىد وشىىرق
حىو   ىدد كبأىر مىس ال أس وةي الأيةين ا ذات الأللي  ال غأرة  ميدض  اللون ت به ثلي  التفىيح ال ىغأرة وت

.البيو  والخالضي ال خري  

لىر ا اللنلىوع واو مس ا صوإ اللوي  ال لو ةي بداض  حأيتىه ثىن يتىداو  ةاىر   مىع تلىدم ا شىني  ةىي الع
لتر ىى  ول  هىىي تتىىأثر النىىي   ل ىىتالته ضىىعأ  التفريىىع ا للأىىل ال ىىعأرات الني يىى  ا تتحلىىل ال ىىتالت  فىىي  ا

ويختلىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىس سصىىىىىىىىىىل ال لألىىىىىىىىىىرب ا و  أىىىىىىىىىى  ةللىىىىىىىىىى  خىىىىىىىىىىروج الاىىىىىىىىىىر يعيت . كألأىىىىىىىىىىرا بزيىىىىىىىىىىيدة الر و ىىىىىىىىىى  
. م ه 

واىو ( Black-end or Hard-end) وان ثلي  ا شني  اللاعل   لأه ت يب ةلرض ايىوداد الاىر  
اىأ  اللاعلى  مرض ةاىأولو ي يىؤد  الى  ايىوداد الاىر  الزاىر  مىس الأللىرة واليىألي سصى ي  ال لألىرب الفرع

. ل  ايا ا صل 



Cydoniaأصووو  السووفر ل-4 oblonga : واىىو مىىس ا صىىوإ اللل ىىرة لل لألىىرب ويكألىىر خمىىريي
ل الاعىن ةعىد ذلىك ةعض ا ص ي  ال تتواةق معه حأث ت ون م ال  االلتحيم ضعأف  وي ف انةيلعلل ا 

ا ويلكىس التغلىب  لى  اىيه Seckelو Winter Nelisو Boscو Bartlettومىس تلىك ا صى ي  
ا ومىىس سكألىىر Old Homeمىىس صىى   ال لألىىرب ( Interstock) الل ىىكل  ةييىىتعليإ سصىىل ويىىاي 
لل ألىىيتودسصىىل الاىىفر ل ملىىيوم ان. Hardyو Comiceو Anjouا صىى ي  تواةلىىي مىىع الاىىفر ل 

.ول  ه غأر مليوم للرض اللفح  ال ي ي  ولد  يت الحرا ة الل خفم  شتيء 

ةىي اع لتىرا East Mallingومس ا صوإ ا خرب اللاتعلل  ةي ركألي  ال لألرب ا صوإ التي سعتنتهىي محاى  
Quince Bو Quince Aحأىث ليمىت ةتعتىيج يىالالت خمىري  للاىفر ل تاىتعلل كأصىوإ لل لألىرب م هىي 

.اللل ر  دا Quince Cواللل ر 





:Floweringاإلزهار

الىىىدوابرلىىى  مختلاىىى  وتحلىىىل  رةأىىىي  اعهىىىيالبىىىرا ن الزاريىىى  ةىىىي ال لألىىىرب م ىىىيبه  للىىىي ةىىىي التفىىىيح ا حأىىىث 
اوزاريى   رةأىي تحلىل برا لهىي الانسكألىر ا وتو ىد ةعىض ا صى ي  ضلكىس اوالل أرة التي ضكىون  لراىي يى تأس 

.سقاي  7-5الزاري  تحتو   ل  ال و ة. س وإ اوين 50–5 ولهي علوات يعبأي  ل  

ةيلحلىىل للىىدة لىىد رةالىىدابت تهىىي دائلىىي ةأقاىىي  ا تاىىتلر العهىىيت ىىون متعر ىى  ولأاىىت ماىىتلأل  الأللريىى الىىدابرة•
.سكألر اوي   15ت ل ال  

.ال يمل االقاي يوم مس 60مبيدئ البرا ن الزاري  تت ون ةعد حوالي •

ةىىي التفىىيح الأللريىى العوامىىل اللىىؤثرة ةىىي ت ىىويس البىىرا ن الزاريىى  اىىي عفاىىهي العوامىىل اللىىؤثرة ةىىي ت ىىويس البىىرا ن•
.وتتعلق ةيلعوامل البأ أ  والخدم  وغأراي 



: Pollinationالتمقيح 

:واي ضلكس ت  أ  سص ي  ال لألرب التني ي  ال  ثالث  سلايم حاب خيصأ  التللأح

Flemisا Howellا Hardyسصىىى ي  ذاتأىىى  التللىىىأح مألىىىل -1 Beauty وPineapple .
.تني يي اعتي هيتز ع لوحداي ةي الباتين ا ويكون انوايه ا ص ي  ضلكس 

واىىىىىىيه . Anjouو Bartlettو Boscو Seckelو Kifferسصىىىىىى ي   لألىىىىىى   زئأىىىىىىي مألىىىىىىل -2
.ق ا   اللللحيت اوللأال ويتحاس كألأرا   د الز ا   اللختلا  اعتي هيا ص ي  ضكون 

واىيه اللنلو ى  البىد مىس Forelleو Winter Nelisو Le-Conteسص ي   لألى  ذاتأىي مألىل -3
.تني   اعتيجق ا   مللحيت م ييب  لهي للح وإ  ل  اوق ا تهي مختلا  مع سص ي  سخرب 

.يح وعثماني فتعتبر ذاتية التمقخاتونياألصناف المحمية مثل اما



:ها وهناك نعض المالحظات حو  التمقيح في الكمثرى ومن

عأف  ةالبىد مىس ضىاوضلوم ال حىل ةعللأى  التللىأح ةىي ال لألىرب ا وللىي كيعىت سقاىي ه ذات  ائحى   اريى  للألى  * 
.الواحد لتحاأس  للأ  التللأح للدوعنخالضي 3–2قييدة  دد خالضي ال حل ةي الباتين لأ ل ال  

.Bartlettكلي ةي ال    (  ي يي ) ةعض ا ص ي  لهي اللد ة  ل  ت ويس الأللي  ةكريي * 

.أ هي بالخلايمعظن سص ي  ال لألرب تزار ةي ولت متلي ب وليا ضلكس حدوث التللأح ان* 

تاىىتعلل كلللحىىيت ل وعهىىي تحلىىل حبىىوب للىىيح حأىى  اDiploidال رومويىىوميتا صىى ي  الأل يئأىى  * 
تحلىىىىل حبىىىىوب للىىىىيح  دضلىىىى  الحأويىىىى  و يلتىىىىيلي Triploidال رومويىىىىوميتالألالثأىىىى  االصىىىى ي بأ لىىىىي 

.االخرب لالص ي كلللحيت الت لح



:عند اختيار الممقحات البد من توفر الشروط التالية في الصنف الممقح 

ي ت ون حبوب لليحه حأ  وليد ة  ل  تللأح وإخ يب ال    ا يييان.

يييياالاللللح وال    تزاأرتتداخل ةترة اوتتواةق ان.

ضكون مليوم للرض اللفح  ال ي ي  ان.

 ة ت ون ثلي ه ذات عو أ   أدانضفمل.



وسوف ننتهي من الكمثرى 
في المحاضرة القادمة إن 

شاء هللا


