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 2019 – 2018الفصل الخريفي                                                                     
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :  Introductionالمقدمة 
 : الفاكهة بصورة عامة الى قسمين مهما أشجارتقسم 
 . Evergreen Fruit Treesالفاكهة مستديمة الخضرة  أشجار -1
 . Deciduous Fruit Trees األوراقالفاكهة متساقطة  أشجار -2

 
الداخلة  األنواعالفاكهة المتسججججججاقطة  ذد من قبرها قدء الددس ذدرا ججججججة  أشجججججججاروهناك بعض الحقائق التي تخص 

 ؟ (: ماهي خصائص أشجار الفاكهة متساقطة األوراقس)  الفاكهة وهي : أشجارتحت هذا القسم الكدير من 
في الخريف لتدقى  أوراقهاعن المسججججتديمة الخضججججرة ذتسججججاق   األوراقالفاكهة المتسججججاقطة  أشجججججارتختلف  -1

 عارية خالل فصء الشتاس .
تنتشجججججججر  راعتها في نطاقاة مناخية مختلفة ولكنها تجور وت رهر في المنااق قاة المناد الدارر شجججججججتاس  -2

 والمعتدل الى الحار صيفا .

قد تمتد الى اقء من خ  عر   اإلنتاجان منااق  إ ررجة ،  50 – 30تنتشججججججججججججججر ذين خطي عر   -3
المنججااق المجججاورة للحجو   في ررجججة 50من خ  عر   أكثرررجججة في المرتفعججاة العججاليججة والى  30

 . األالسيالمجاور للمحي   أورباالمائية الكديرة التي تعمء على تلطيف ررجاة الحرارة بما في غرب 

 اور الراحة  أو(  Dormancyالفاكهة المتسججججاقطة في فصججججء الشججججتاس بطور السجججج ون )  أشجججججارتدخء  -4
 (Rest Period  ) تقصجججججر تدعا  أوتعر  لفترة ذرورة تطول بعد ال إ الدراعم من هذا الطور  جو  تخر

 . واألصناف األنواع ختالف 

ررجة الحرارة الواجب تعر  أشججججججار الفاكهة المتسجججججاقطة األوراق لها خالل فصجججججء الشجججججتاس إلنهاس اور  -5
   ( .   7.2 ف )    45الراحة هي 

ولهذا يل    الخضججججرة،تسججججتجيب األشجججججار المتسججججاقطة األوراق للتقليم ذدرجة اكدر من الفاكهة المسججججتديمة  -6
معرفة اديعة حمء األشجججججججار أل هارها قدء إجراس التقليم للحصججججججول على محصججججججول عالي و مار ذنوعية 

 جيدة.

تلك  أهمولتسججهيء ررا ججة أنواع الفاكهة النفضججية تقسججم الى مجموعاة بء منها يشججترك في مجموعة صججفاة ومن 
 المجموعاة:

 Pome fruit treesأشجار الفاكهة التفاحية  -1
 Stone fruit treesأشجار الفاكهة قاة النواة الحجرية  -2

 Grapes and small fruit treesاألعناب والفاكهة قاة الثمار الصغيرة  -3

 Nut fruitsفاكهة النقء  -4
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 Pome Fruitsالفاكهة التفاحية 
 Malusلة جنس التي تتدع هذه العائ األجناس أهم، ومن  Rosaceaeالتفاحية الى العائلة الوررية  فاكهةتتدع ال

 الجججججذم ينتمي اليججججج   Cydoniaالجججججذم ينتمي اليججججج  العرمو  وجنس  Pyrusالتفجججججاس وجنس  إليججججج الجججججذم ينتمي 
 السفرجء .

؟ ،  مارها باقبة ؟ ، تحمء ذراعم  هرية مختلطة  األوراقمتسججاقطة  أشجججارب ونها  األجناستشججترك هذه 
 17للكرومو ججججججججججججججوماة فيها  األ جججججججججججججججا ججججججججججججججي، والعدر  ال هرية واألندوبةوالج س الذم يؤبء من  مارها هو التخت 

وغالدا خمسجججججججججججججة في التفاس  ؟براذء 5 – 2، المديض م ون من  ؟كرومو جججججججججججججوما ، اوراقها بسجججججججججججججيطة قاة اقيناة
 الكأس . أندوبةبء بربلة تحتوم على ذويضتين ، والكراذء متحدة تقريدا ومندمجة مع والكمثرى والسفرجء ، و 

 
 Appleالتفاح 

التي ت رع في  األوراقمتساقطة  األشجاروهو من  Malus domestica Borkh تفاس الم روعلل ا  م العلمي
 راعتها من اليابان والصججججججججججججججين شججججججججججججججرقا الى أمري ا الجنوبية غربا، ويعتقد ان  العالم، تمتدالمنااق المعتدلة من 

 س الدرم هناك.الموان األصلي للتفاس هو جدال الهماليا والقوقا  حيث توجد مساحاة وا عة من التفا
تنتشججججججججججججر  راعة التفاس في الوقت الحاوججججججججججججر في الصججججججججججججين والو ياة المتحدة ا مري ية ومع م ذلدان اوربا وبندا 
وأ ججججججججججججججتراليا وجنوب افريقيا واليابان وغيرها، اما في الوان العربي فيحتء المغرب المرب  األول في انتاج التفاس 

شجرة  1325400 م العراق، ويدلغ عدر أشجار التفاس في العراق تلي  مصر  م الج ائر  م  وريا ولدنان وتونس 
 (.2012بغم للشجرة الواحدة )الجها  المرب م لإلحصاس،  27بمتو   انتاج 

برومو ججو (، اما عدرها في الخاليا الجسججمية  17) س=  17عدر الكرومو ججوماة في الخاليا الجنسججية 
 او رباعية او خما ية المجموعة الكرومو ومية(.)  نائية او  ال ية  85او  68او  51او  34فهة 

فقد يدلغ ارتفاعها  المسججتعمء واألصججءحسججب اديعة نمو الصججنف  ة الحجماو بدير  ةمتو ججط التفاس شجججرة
 9Mمثء    في حال تطعيمها على أصول مقصرة 4-2  او اكثر عند تطعيمها على أصول ذذرية ، و  8-10
ليء ، وهي شججججرة قاة نمو معتدل الى قوم ا  ان شجججدة نموها تضجججعف ، ا فرع عارية او عليها  غب ق26Mاو 

الدراعم ذيضجججوية الشججج ء محااة  ، Fruiting periodفي بثير من األصجججناف عند وصجججولها الى مرحلة ا  مار 
مسننة تسننا منشاريا ، قاة لون اخضر راكن من السطح العلوم واخضر فاتح من السطح  األوراق ، بحراشف

 وائ  على ال غب .السفلي  حت
او  باألحمرذلونها تدعا للصجججنف فهي ذيضجججاس مشجججربة  تختلفموجورة في نوراة محدرة  جججيمية،  ا  هار

اقال   5-2متك اصججججفر و  50 – 20وررم فاتح او غامق ، تحتوم على خمس اوراق بأ ججججية وخمس ذتالة و 
خمس براذء راة )كراذء( وغالدا حج 5- 3يتكون من  ضتحمء ميا جججججججم وهي متحدة عند قاعدة المديض ، المدي

 حجرة او بربلة ذويضتان.في بء 
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وا وراق الكججأ ججججججججججججججيججة وبعض  التخججت،تتكون من انججدمججاج ا ج اس ال هريججة مع  ألنهججاالثمرة تفججاحيججة بججاقبججة 
راحء تطور الثمرة و  بعد الجني، وهي غالدا م تتسجججججججاق  خاللو  قى ملتصجججججججقة بالثمرة تد األخرى ا ج اس ال هرية 

ضجججججوم الى المتطاول، اما يمن الخاليا الصجججججخرية )الصجججججلدة(، يتراوس شججججج لها من المفلطح او الكروم او الدخالية 
 األلوان.لونها فيشمء األحمر وا صفر وا خضر وررجاة مختلفة من هذه 

 
 البيئة المالئمة :

 :  المناخ
ة المعتدلة من ان التفاس قد تكيف ل روف ذيئية وا ججججججعة جعلت  راعت  اكثر انتشججججججارا في المنطق

يوما من الت هير واصجناف  70أم فاكهة نفضجية أخرى، حيث توجد بعض اصجناف  تنضجم  مارها خالل 
يو  او اكثر، بما ان هناك بعض األصججناف التي تعد مقاومة جدا للدرورة شججتاس   180أخرى تحتاج الى 

من السجججاعاة الداررة  وأخرى حسجججا جججة نسجججديا ، هذا باإلوجججافة الى اختالف تلك األصجججناف في متطلداتها
، ولذلك ون را لتلك ا ختالفاة الورا ية ذين أصجججججججناف التفاس  Rest periodحة شجججججججتاس   نهاس اور الرا

 المختلفة اصدح من الصعب التعميم بخصوص متطلداة التفاس من ال روف المناخية .
من  س  ( خالل فصجججججججججء الشجججججججججتا   7 – 5يعتدر توفر ررجة الحرارة المنخفضجججججججججة ) بصجججججججججورة عامة 

احتياجا الى فترة الدرورة لكسر فترة  األنواع أكثرالتفاس ، فهي من  أشجارالعوامء المحدرة لنجاس  راعة 
 Northern spy , Goldenمثء التجارية المشججججججججججججججهورة عالميا  األصججججججججججججججنافالراحة للدراعم ، فمع م 

Delicious , Yellow New Town  جججججججججاعة باررة لكي ي ون نموها  1600-1000تحتاج وغيرها 
في بعض المنااق في شجججججججججججمال العراق وهي محدورة ،  إ جيدا ، لذا فانها   تنجح في العراق  وإنتاجها

وبعض وغيرها  والس رم  مثء العجيمي ، الشراذي ، الكوفي ، الرحديالمحلية  األصنافتحتاج حين في 
فضجججال   جججاعة باررة فق  لكسجججر اور الراحة 200 – 100الى  Annaالمسجججتحد ة بالصجججنف  األصجججناف

 لذا ف راعتها يم ن ان تنجح في و   وجنوب العراق . عن تحملها لدرجاة المرتفعة صيفا
 ان عد  توفر العدر الكافي من  اعاة الدرورة يؤرم الى :

 موة نسدة بديرة من الدراعم ال هرية والخضرية وقد يسدب تساق  بعضها . -1
 .وقد تدقى بعض الدراعم  اكنة دراعم وعد  انت ا  قلك التفتح تأخر تفتح ال -2

 وعف النمو الخضرم وتدهور الصنف . -3

 تأخر نضم الثمار المتدقية على الشجرة وصغر حجمها ورراسة نوعيتها . -4

عندما    ججيماالتفاس تتحمء ا نجماراة خالل فصججء الشججتاس  أصججنافان ذراعم وانسجججة الخشججب لمع م 
 15حيث يم ن ان تتحمء ررجة حرارة  Rest period او الراحة Dormancyاور السججججج ون  تكون الدراعم في

تعد من اكثر  M. baccataبما ان أصجججججججناف التفاس الرو جججججججي  ، أوجججججججرار  تحت الصجججججججفر ذدون حدو     20 –
وهما من األصناف الرو ية  Oldenburgو  Hibernal، فالصنفين أصناف التفاس تحمال للصقيع في الشتاس
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  او اقء قليال عندما تدخء الشتاس بخشب    39.99-تتحمء ررجة حرارة  McIntoshوبعدها الصنف المعروف 
على تحمء الدرجاة المنخفضجججة تقء بشججج ء بدير  مو فان قدرة مع م أصجججناف التفاسولكن عند ذدس الن ناوجججم، 

 . ؟فترة الت هير الكامء أ ناس األ هار  بافية لقتء    2-فيالحظ ان 
 اإلنتاج وان منااق    50-30التفاس ت رع بشجججججج ء تجارم في منااق تقع ذين خطي عر   جارأشججججججان  

 بشر  ان تكون المنااق مرتفعة لغر  توفير الدرورة الكافية خالل    30يم ن ان تمتد الى اقء من خ  عر  
بالمحيطاة  عندما تكون المنااق مجاورة للمسججججججججججججججاحاة المائية    50من خ  عر   أكثروربما تمتد  الشججججججججججججججتاس،
 والدحار.
الغ يرة  األمطار  ( ، وخلو تلك الفترة من    18 - 15الربيع )  أ ناسسججججججججججججججديا دلة نارة المعتر ان ررجة الح 

ومن  م اللقجاحيجة  األندوبجةحدوب اللقجاس ونمو  وإندجاةعمليجة التلقيح  إتمجا والريجاس القويجة الججافجة يسجججججججججججججججاعجد على 
 عملية التلقيح . إلجراسصة نحء العسء ي رار في قلك الوقت ، بما ان نشا  الحشراة وخاا خصاب والعقد

الصججيف المالئم ل راعة التفاس صججيف معتدل الحرارة، فالمنااق التي يدلغ متو جج  ررجة حراتها الصججيفية 
في حين ان    تعد مالئمة ل راعة مع م أصججججججججججججججناف التفاس التجارية ،   25-22)من ذداية أيار الى أيلول( ذين 

  غير مالئمة ل راعة    10  ومتو ججججججججج  حراتها الشجججججججججتوية    36المنااق التي يدلغ متو ججججججججج  حرارتها للفترة نفسجججججججججها 
  فان اعم الثمار يميء الى الحمووة وتصدح    38األصناف ا وربية الجيدة، فاقا  ار متو   حراة الصيف عن 

مثء لفحة الشججججججمس والقلب المائي اقا بان جية رريئة الخواص وتكون عروججججججة لإلصججججججابة ذدعض ا مرا  الفسججججججل
 النهار حارا ومشمسا.

يؤ ر بثيرا في النمو الخضجججججججرم والثمرم  وان الضجججججججوس للضجججججججوس،الفاكهة المحدة  أشججججججججارويعد التفاس من 
يحسججججن بثيرا من صججججفاة الثمار و  ججججيما  ، فتكون الثمار يرتد  ذدرجة بدير بالضججججوس، بما ان الضججججوسلألشجججججار
 اللون.

ويم ن  الخضججرم،ان بمية الضججوس الداخلة الى الشجججرة تعتمد على اديعة نمو الشجججرة وبثافة مجموعها 
التح م في بمية الضججوس الداخء الى الشجججرة من خالل ال راعة بمسججافاة ال راعة المنا ججدة واتجاه خطو  ال راعة 

 السنوم.واختيار اريقة التربية وشدة التقليم 
 

  :المالئمةالتربة 
الطينية ، قاة النسجججججججة  7 – 6قليال والتي تتراوس ررجة تفاعلها ذين المتعارلة او الحامضججججججية ترب ان ال

 أشجارالتفاس ، وان جذور  أصنافهي المالئمة لجميع الغنية بالموار الغذائية الم يجية الجيدة الصرف والتهوية 
الكمثرى  أشجججججارالفاكهة النفضججججية ماعدا  أشجججججارمن بقية  أكثرالتفاس عارة تتحمء ظروف التربة الرريئة التهوية 

 مايروبالن . األجاص وأصول
ذذرية لذلك  األصجججججججججججول  خاصجججججججججججة عندما تكون  2.5-1.5ان جذور التفاس تتعمق في التربة الى حوالي  
وان عمق التربة يتحدر بمسججتوى الماس   ،  1.5التفاس عن  أشجججاريقء عمق التربة المخصججصججة ل راعة  أ يجب 
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  األصججججججججججججءويم ن التغلب على بعض صجججججججججججججعوباة التربة عن اريق اختيار األروجججججججججججججي ووجور ادقة صجججججججججججججماس ، 
 المنا ب .

ان وجور الكلس ذنسجججججججدة عالية في التربة يؤرم الى حدو  اصجججججججفرار لألوراق بسجججججججدب نقص امتصجججججججاص 
 الحديد نتيجة لقلة جاه يت  في التربة.

 
 : اإلكثار
 :لبذور ( با اإلكثارالجنسي )  اإلكثار -1

جديدة ،  أصججججججججججججناف وإنتاج، او التهجين  األصججججججججججججول إنتاج ألغرا التفاس ذهذه الطريقة  أشجججججججججججججارتكثر 
 الدرا اة والدحو  العلمية .
الفاكهة  أشجججججارمن  األخرى  األنواعالتجارية للتفاس او  األصججججناف وإكثار إلنتاج  يوصججججى با ججججتخدا  الدذور 

 -ومنها : أ دابلعدة 
  من  الدذور . أخذةاختالف الشتالة الناتجة عن الصنف الذم 

 . اختالف الشتالة الناتجة عن بعضها في صفاة النمو الخضرم والثمرم 

  تتمي  الشتالة الدذرية بطول فترة الحدا ةJuvenile stage . 

، لذلك فهي تحتاج الى  لإلنداةبمجرر نضججججججججججها حتى عند توفر ال روف المالئمة تندت  ان ذذور التفاس  
، اإلنداةفترة قد تصء الى عدة شهور بعد النضم تتم خاللها بعض التغيراة الفسلجية الداخلية الال مة لحدو  

( ، وبهدف تقصججججججججججججججير هذه الفترة  After-ripening periodويطلق على هذه الفترة بفترة ما بعد النضججججججججججججججم ) 
والتي تعني  stratificationالدارر عليها  التنضججججججججججججججيد او الكمر تجرى للدذور عملية اإلنداةوتحفي  الدذور على 

  ( لفترة محدرة والتي    5ووجججججع الدذور بطدقاة متدارلة مع و ججججج   راعي راب وحف ها في م ان بارر ) حوالي 
قدء موعد ال راعة الذم ي ون في ذداية الربيع ، ان عملية التنضجججججججيد تعمء على  أشجججججججهر 3 – 1تكون في التفاس 

الدذور وخفض بمية الموار المانعة للنمو في غالف الدذرة وتليين غالف  ألجنةرة السججججججججج ون الفسجججججججججلجي كسجججججججججر فت
 ) لماقا تسرع عملية التنضيد من انداة الدذور ؟(. . اإلنداةالدذرة لتسهيء عملية 

للحرارة وهنا يالحظ ان   ذد من ان ت رع الدذور بعد انتهاس فترة التنضجججججيد مداشجججججرة  ن تعروجججججها للجفاف او 
 . أجنتهاونمو  إنداتهاالمرتفعة تدفع الدذور للدخول في الس ون الثانوم مما يعيق 

، حيث  French crabالدذرية للتفاس تسججججججججتعمء ذذور التفاس الدرم  لألصججججججججولان مع م الشججججججججرباة المنتجة 
 ججججم  15 – 10والمسججججافة ذين الدذور   ججججم 30 – 25ت رع الدذور في أوائء الربيع في  ججججطور تدعد عن بعضججججها 

الشتاس ، وتطعم  أشهروفي مراقد مهيأة لهذا الغر  ، وبعد مرور  نة تقلع الشتالة وتغرس في المشتء خالل 
في ذداية الربيع لتحفي   األصجججججولفي الصجججججيف او الخريف الالحق فيدقى الطعم  جججججاكنا خالل الشجججججتاس ،  م تقر  

 تقلع الشتالة الكاملة وتغرس في الم ان المستديم . الطعم على النمو ، وبعد مرور  نة
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كما يم ن ا جججججججججججتخدا  ذذور بعض األصجججججججججججناف التجارية في عملية ا كثار الجنسجججججججججججي ومن تلك األصجججججججججججناف 
Delicious  وGolden Delicious  وWealthy  وYellow Newtown  وRome Beauty  

 . Winesapو 
 

 منها : لأشكاالالجنسي ) الخضري ( وله عدة  اإلكثار -2

  :Suckersالسرطانات  -أ

حيث  األشججججججارالتفاس وهي اما تكون قريدة جدا من  أشججججججاروهي عدارة عن نداتاة جديدة تنمو بجانب 
وتكون نامية من الدراعم  األ تنشججأ من الدراعم الموجورة على منطقة التاج او ت هر على مسججافة من الشجججرة 

في وقت التقليم في الخريف والشججججججتاس عند  األ وتفصججججججء السججججججرااناة من  الجذور،العروججججججية الموجورة على 
 األوراق.تساق  

  : Cuttingsالعقل  -ب

 ججال ة وخاصججة  األصججولبعض  إلكثارذهذه الطريقة ذء تسججتخد   األصججنافجميع  إكثار  يم ن 
East Malling (EM ) وMalling Merton (MM ومنهججججا األصججججججججججججججول )9M  26وM  27وM  

وقد تم الحصول على نسب تجذير متو طة الى عالية في اكثار مثء هذه األصول والتي  ، 106MMو 
 تطعم بعد نجاس تجذيرها با صناف المرغوبة.

وقت اخذ العقء ومعاملتها بمن ماة النمو المشججججعة نوع العقلة و ان نسجججدة نجاس العقء يعتمد على  
التفاس المحلي المعروف با ججججججم تفاس  أصججججججءان  ، بماوتوفير الديئة المالئمة للتجذير IBAللتجذير مثء 
 بالعقء . إكثارهعمارة يم ن 

  : Mound Layeringالترقيد التلي  -ت

وتعتمد هذه  التفاس، أصججججججولوهي اريقة شججججججائعة ومسججججججتعملة على نطاق تجارم في المشججججججاتء التي تنتم 
خاصة ذها وهي  ت ال مرتدطة بالنداة ا  ، مجموعة جذرية متعدرة ، لها نداتاة جديدة  إنتاجالطريقة على 
التطعيم عليها بالصجججنف التجارم  إجراسيصجججدح بء نداة عدارة عن شجججتلة مسجججتقلة يم ن لبعد قلك  م تفصجججء 
 المطلوب .
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 : Buddingالتطعيم  -ث

والذم ي ون عدارة عن ذرعم ، وووججججججع  على شججججججتلة  إكثارهوتعني اخذ ج س من شجججججججرة الصججججججنف المرار  
وتتم عملية ا لتحا   ، عقء ، ترقيد ( ، رااناة  ، الطرق التي قبرة  ابقا ) ذذور بإحدىالم ثرة  األصء

الثمار فيما بعد ، تجرى عملية التطعيم في موعدين رئيسجججيين هما  بإنتاجن شججججرة واحدة تقو  ويصجججدح الج سا
   تشجججججججججججججججججريجججن الجججثجججججججانجججي ( والجججتجججطجججعجججيجججم الجججربجججيجججعجججي ) نجججهجججججججايجججججججة شجججججججججججججججججدجججججججا – أيجججلجججولالجججتجججطجججعجججيجججم الجججخجججريجججفجججي ) 

ت يتيح الوق ألن ويفضججججججججء التطعيم الخريفي على الربيعي أم في مو ججججججججم حربة العصججججججججارة النداتية ، (  وآقار
شيوعا هي التطعيم الدرعي  األكثرللتطعيم وان الطريقة  أش ال، وهناك عدة  باألصءالكافي للطعم لاللتحا  

Shield Budding  التطعيم على ش ء حرف (T . والتطعيم بالرقعة ، والتطعيم الحلقي وغيرها ، ) 

  : Graftingالتركيب  -ج

ان الج س المأخوق من الشجججججججججججرة المرار  إ المذبورة في التطعيم  األ ججججججججججسوهذه الطريقة تعتمد على نفس 
ي ون اكدر ، في ون عدججارة عن قلم يحتوم على عجدة ذراعم ، ان موعجد التربيججب ي ون في مو ججججججججججججججم  إكثججارهجا
لعصارة وتوقفها أم في الشتاس وقدء ذدس مو م نمو شتالة التفاس ، وهناك عدة ارائق للتربيب وان   ون ا
وحسجب اريقة التربيب  Bench graftingشجيوعا في التفاس هي اريقة التربيب المنضجدم  األكثرالطريقة 

قلك يعمء شجججق من جهة واحدة بحيث تكون متما لة وبعد  واألصجججءاللسجججاني حيث يدرى محء من قلم الطعم 
 م يربطان بالشججججري  ، ويم ن  واألصججججءمن الدرية ذوا ججججطة  جججج ين التطعيم ولكء من الطعم  األولفي الثلث 

شججتالة للصججنف  إلنتاجووججع شججمع التطعيم على منطقة ا لتحا  ،  م ت رع في المشججتء خالل فصججء الربيع 
 . إكثارهالمعين المرار 

 كيف يحدث االلتحام بين األصل والطعم ؟
 من خالل أربع خطواة أ ا ية وهي :تتم العملية 

بعد إجراس عملية التطعيم او التربيب تددأ عملية تكوين الكالس في بء من الطعم وا صء بخطوة أولى  .1
 في عملية التئا  الجروس .

يتداخء بالس األصء مع بالس الطعم ويمت ج مع بعض  من رون حدو  أم تداخء ذين م وناة الخاليا  .2
 ل  .الم ونة 
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تحد  عملية تماي  لدعض الخاليا الدرنكيمية الم ونة للكالس فتتحول الى خاليا مر تيمية جديدة تعمء  .3
 على رب  بامديو  األصء والطعم.

تقو  الخاليا المر تيمية والتي تمثء الكامديو  الجديد بإنتاج انسجة وعائية لنقء الماس والعناصر المغذية  .4
وبهذا ( ، الجذور من الطعم الى األصء ) من األصء الى الطعم ونقء الموار المصنعة في األوراق 

 يش ء األصء والطعم نداة جديد قارر على القيا  بجميع العملياة الحيوية .
 

 نجاح عملية التطعيم او التركيب:شروط 
نجاس ا تصال ذين أنسجة الكامديو  لكء من األصء ان نجاس أم من عمليتي التطعيم والتربيب يعني 

لثانويين، ولضمان قلك  ذد من توفر بعض والطعم وتكوين نسيم واحد جديد يقو  بإوافة الخشب واللحاس ا
 الشرو  المهمة ومنها:

 اك توافق تا  ذين األصء والطعم.يجب ان ي ون هن .1

 المي اني ية.األورار ان تكون الطعو  خالية من المسدداة المروية و  .2

 ان تكون ذراعم الطعو  في حالة   ون عند إجراس العملية. .3

 خالل القيا  بالعملية في الوقت المنا ب. نتوفر ال روف الديئية المنا دة م .4

 و  والجفاف وقلك ذتغطيتها بشمع الدرافين .حماية منطقة التطعيم او التربيب من التل .5

 ان ي ون القائم بالعملية قو خدرة ومهارة وان يستخد  األرواة المنا دة. .6

 وفي حالة عد  توفر واحد او أكثر من هذه الشرو  فان عملية التطعيم  وف تتعر  الى الفشء او اإلعاقة.
 

 : Tissue Cultureزراعة االنسجة  -ح

خيرة ا ججججججججججججججتعمال هذه الطريقة في اكثار العديد من أنواع الفاكهة ومنها الفاكهة ا رار في السججججججججججججججنواة األ
 النفضية والتفاس واحد منها، وتعد هذه الطريقة مالئمة ومهمة في بعض الحا ة ومنها:

عندما تكون ارق ا كثار الخضجججججججرم التقليدية بطيئة او قاة نسجججججججب نجاس منخفضجججججججة او غير  -1
 ناجحة.

اعججدار بديرة من ندججاة واحججد محججدر   ججججججججججججججيمججا بعججد عمليججاة التهجين عنججد الحججاجججة الى انتججاج  -2
 وا نتخاب او الهند ة الورا ية.

عندما يرار انتاج شتالة خالية من ا مرا  الفايرو ية او الد تيرية وغيرها   يما في حا ة  -3
انتشجججار مر  في منطقة او صجججنف بعين  بحيث يصجججعب معها الحصجججول على نداتاة  جججليمة 

 ضرية التقليدية.بالطرق الخ
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 : Apple Rootstocks التفاح أصول
ان األصول التي تنمو عليها أشجار أصناف التفاس المختلفة لها تأ ير بدير في حجم وش ء المجموع الخضرم 
والت هير والمحصججججججججججول وصججججججججججفات  وغيرها، وهناك أصججججججججججول بثيرة يم ن تطعيم او تربيب أصججججججججججناف التفاس عليها، 

 تتوفر بعض الصفاة او المي اة في األصء المنا ب ومنها:وبصورة عامة يندغي ان 
  هولة ا كثار. -1

 وجور توافق ذين  وبين الطعم المرار اكثاره. -2

 ان ي ون منا دا للتربة المرار  راعت  فيها من حيث صفاتها الفي يائية والكيميائية والعمق والخصوبة. -3

 ينا ب ال روف المناخية للمنطقة التي  ي رع فيها. -4

من ناحية التقصججججير او التنشججججي  المطلوب للصججججنف الم ثر والذم على أ ججججا جججج  تحدر مسججججافاة  منا ججججب -5
 ال راعة.

 ان ي ون مقاوما لآلفاة التي تصيب النوع او الصنف مثء المن القطني وعفن التاج واعفان الجذور. -6

 ان ي ون قو تأ ير جيد في المحصول وصفاة الثمار الناتجة. -7

 ى:ويمكن تقسيم أصول التفاح ال
 : Seedling Rootstocks البذرية األصولأوال: 

وان مجموعهججا الجججذرم قوم  عليهججا،التجججاريججة التي تطعم  األصججججججججججججججنججافمتوافقججة مع جميع  بججأنهججاوتمتججا  
ان و  المرتفع، األرويالتربة السيئة و  يما الثقيلة وقاة مستوى الماس  ظروفوتتحمء  التربة،ويتعمق بثيرا في 

وهي  ججهلة ا صججابة  ،اإلنتاجتكون قوية النمو وتتأخر في ذدس  األصججولالناتجة عند التطعيم على هذه  األشجججار
 السرااناة.وغير متجانسة في النمو وتخرج الكثير من  ،بحشرة المن القطني

ويتم الحصججججول على الدذور من مصججججارر مختلفة، فقد تؤخذ من أشجججججار غاباة التفاس الدرية، او معامء 
من  French Crapتكون من أصججججناف مختلطة، وقد تؤخذ من أصججججناف فرنسججججية األصججججء والمسججججماة العصججججير و 
 الفرنسية، وقد تؤخذ من أصناف تجارية معروفة نقية او غير نقية. العصيرمعامء 

لما تمتا  ب  من  Diploidويفضججء  راعة الدذور من األصججناف قاة المجموعة الكرومو ججومية الثنائية 
التي تكون ذذورها وعيفة  Triploidبع س ذذور األصناف  ال ية المجموعة الكرومو ومية  ،عاليةنسدة انداة 
 ة نسدة ا نداة وان الشتالة الناتجة عنها تكون وعيفة.لالحيوية وقلي

 :Vegetative or Clonal Rootstocks ثانيا: األصول الخضرية
هناك العديد من األصججججججججول التي يتم اكثارها بأم ج س من النداة ماعدا الجنين الجنسججججججججي في الدذرة، فقد 

 راعة ا نسجججججة وغيرها من ارق ا كثار الخضججججرم، ويشججججتر  في هذه  واالسججججرااناة  واتكثر بالعقء او الترقيد 
 تلك األصول: األصول ان تكون خالية من اإلصاباة الفيرو ية والفطرية والد تيرية، ومن
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الموجورة في  األخرى التفاس  ألصججنافوهو صججنف محلي يم ن ا ججتخدام  بأصججء  :عمارةتفاح  أصللل .1
وررجة توافق   المالحة،بمقاومت  للترب  األصجججججججءيمتا  هذا  للتصجججججججنيع.العراق بما ان  ماره تسجججججججتخد  

 بالعقء. إكثارهويم ن  األصناف،جيدة مع جميع 

بالعقء او الترقيد التلي ولكن توافق  مع بعض  إكثارهن شججججججججججد  مقصججججججججججر يم  أصججججججججججء: وهو  السللللللفرجل .2
بالطعم وعيفة وقاذلة لالنفصال تحت العوامء  األصء اتصالغير جيد مما يجعء منطقة  األصناف

 المي اني ية ويخرج الكثير من السرااناة .

في انكلترا  East Mallingم ثرة خضجججريا انتجت في محطة  أصجججول: وهي  التفاح المقصللرة أصللول .3
حسب ررجة تأ يرها على  األصول، ويم ن تقسيم تلك المجموعة من  Mertonبعد تعاونها بمحطة 

 : اآلتينمو الطعم الى 

  26Mو  9Mو  8M األصججججججول: وتشججججججمء  Very Dwarfing Stocksمقصججججججرة جدا  أصججججججول -أ
وي ون بثيرا في التربة  قو  يتعم جججججججطحي  األصجججججججول، ان المجموع الجذرم لجميع هذه 27Mو 

المطعمة علي  تحتاج الى  ججناراة عند  راعتها في الدسججتان او  األشجججاررهيفا ووججعيفا لذا فان 
 من  راعتها في الدستان . نة  2-1مد را بعد  باإل مارالناتجة تددأ  واألشجار،  أ الكالى 

، جذورها  7Mو  4Mو  106MM: وتشمء  Dwarfing Stocks-Semiشد  مقصرة  أصول -ب
 التفاس . أصنافتتعمق جيدا في التربة و  تخرج  رااناة وهي متوافقة مع مع م 

، جذورها متعمقة  104MMو  111MMو  2M: وتشمء  Vigorous Stocksمنشطة  أصول -ة
التربة  ل روفمقاومان  111MMو  2Mوا صججججججججالن  األصججججججججناففي التربة ومتوافقة مع مع م 

 الرادة .

، جذورها تتعمق  109MMو  16M: وتشمء  y Vigorous StocksVerمنشطة جدا  أصول - 
الدذرية ،  األصجججججولالمطعمة على  األشججججججارالناتجة مقارب لحجم  األشججججججارفي التربة ، وحجم 

المقاو  لهذه  109MM األصججءبحشججرة المن القطني بع س  لإلصججابةحسججاس  16M األصججءوان 
 الحشرة .

 
الدذرية والخضجججرية المسجججتعملة في عدر من الدلدان المنتجة للتفاس المتوافقة  األصجججوليوجد عدر اخر من 

 ، فهناك األصججججججججول الرو ججججججججية المقاومة للدرورة،الديئية السججججججججائدة في تلك الدلدان وال روفمع اصججججججججنافهم التجارية 
 الهجن.واألصول ا مري ية والدولندية والسويدية وغيرها فضال عن عدر من 
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 : Flowering اإلزهار
ومن  م ت هر النورة ال هريجة التي تحتوم  األوراقالدرعم ال هرم في التفجاس مختل  ، وعنجد تفتحج  تخرج  
تحمء ارفيا على رواذر معمرة ) والداذرة عدارة عن  أصججججججججججججججناف التفاس ألغلب . الدراعم ال هرية أ هار 7-5على 

 ن  والتي تكون متعرجة خضجججججججرية جاندية ( نمو قصجججججججير يحتوم على عقد و جججججججالمياة قصجججججججيرة تنشجججججججأ من ذراعم
ا  هار تحمء في نهايتها مما يؤرم الى توقف نموها الطولي وبعد قلك يتفتح الدرعم الخضججججججججججججججرم الواقع تحت 

التفاس تحمء نسدة من  أصناف، وهناك عدر قليء من  ا  هار مداشرة وهذا يتكرر  نويا مما يسدب تعرج الداذرة
 ججججججم(، بما ان بعض األصججججججناف مثء  50-5اويلة او قصججججججيرة ) ارفيا او جانديا على افرع  ججججججنة واحدة أ هارها

Baldwine  تحمجء ج سا  بديرا من  مجارهجا على ااراف افرد عجاريجة النمو في ذجدايجة عمرهجا اإلنتجاجي  م يتحول
 ا  هار بعد قلك وع تقدمها بالعمر ليحمء ارفيا على الدواذر.

ويددأ تكون الدراعم ال هرية في التفاس  ،هاوئين الدراعم ال هرية بعد  ال   ججججججنواة من نشججججججتددأ الداذرة ذتكو 
وان تحول الدراعم الخضجججرية  فسجججلجيا،بالغة  األوراقخالل الصجججيف عند نهاية رورة النمو الرئيسجججة بعد ان تصجججدح 

تكون الدراعم ال هرية خالل المناخية وعملياة الخدمة ، ويددأ  ال روفالى ذراعم  هرية )  مرية ( يعتمد على 
الصججيف  م تدخء في اور الراحة ويتم تكاملها في نهاية الشججتاس او ذداية الربيع  م بالتفتح بعد قلك بعد ان تأخذ 

 ( . Chilling Requirementكفايتها من الساعاة الداررة ) 
ظهور اللون الفضججججججججججججججي على لدججدس النمو  األوليججةتدججدأ الدراعم بججا نتفججاد في ذججدايججة الربيع ومن العالمججاة  
وبعد قلك يددأ ظهور اللون ا خضجججججججججججر لقمم تلك الدراعم نتيجة انفصجججججججججججال  الدواذر،الدراعم المحمولة على  أاراف

يلي تلك المرحلة ظهور اللون  المتما جج ة،وبعد قلك يددأ ظهور النورة ال هرية  األوراق،الحراشججف وظهور مدار  
 الكامء.ر ا ولي ومن  م ا  هار التويجية ويددأ ا  ها لألوراقالوررم 
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يحتاج تفتح ا  هار في التفاس وقت اويء نسججججديا مقارنة بأنواع الفاكهة األخرى، اق يسججججتغرق تفتح ال هرة 
يو  اعتمارا على ال روف الديئية السجججائدة  30 – 15أيا ، اما وصجججول الشججججرة الى ا  هار الكامء فيحتاج  1-7

 ة.في المنطقة   يما ررجة الحرار 
 

 : Pollinationالتلقيح 
المشججججججججهورة  األصججججججججنافميا ججججججججم ا  هار ، ان مع م  وهو عدارة عن انتقال حدوب اللقاس من المتوك الى 

 أ جججججداببصجججججورة تامة او انها عقيمة ج ئيا ، وهذا ناتم عن  Self-sterile اما عقيمة قاتيا بأنهاعالميا تصجججججنف 
توافق حدوب اللقاس مع ذويضججججججججججاة الصججججججججججنف لذا يطلق على هذه ال اهرة بعد  التوافق الذاتي   تتعلق بعد ورا ية

Self-incompatibility   األصجججججججججنافومن تلك Gravenstein  وWealthy  وBarana  وJonathan  و
Golden Delicious  تكون معدومة او وججججججججججعيفة اقا  رع الصججججججججججنف  األصججججججججججناف، وهذا يعني ان انتاجية هذه

من صنف  أشجار، او  راعة  اإلنتاجفي الدستان الواحد ل يارة  أصنافنفررة ، ولذلك يجب  راعة عدة بصورة م
في  ذن ا  معينوالتي تو ع   Pollinizerويدعى الصججججججججنف الملقح مع الصججججججججنف ا  ججججججججا ججججججججي ورا يا اخر متوافق

على حدو  التلقيح الخلطي وعلي  يندغي العمء  ن مة لتو يع الملقحاة في الدستان،، حيث توجد عدة ا الدستان
Cross- Pollination لهذه األصناف للحصول على انتاج جيد. 

هناك بعض األصجججججناف التي يم نها ان تحمء حاصجججججال منا جججججدا ومنت ما عن توفر ظروف منا جججججدة لها 
ومنهججا األصججججججججججججججنججاف  Self- Pollinationأم ان التلقيح فيهججا ي ون قاتيججا  ذججدون الحججاجججة الى التلقيح الخلطي،

Oldenburg  وGames Grieve  وRome beauty . 
 فأنهاوبالتالي  Self-fertile خصجججدة قاتيا أنهاعلى المحلية فتشجججير المالح اة  لألصجججنافاما بالنسجججدة  

في الدسججججتان الواحد ي يد  أصججججنافومع قلك فان  راعة عدة  الدسججججتان،ما  رعت لوحدها في  إقاتنتم بشجججج ء جيد 
 الحاصء.من 

اللقاحي للوصول  لألندوبمن تفتحها لكي يتاس الوقت الكافي  أيا  4 – 2ب ان يتم بعد تلقيح ال هرة يج
 الى الكيس الجنيني قدء انحالل  ، وعندها تفشء عملية ا خصاب .

ان انخفا  ررجة الحرارة خالل ت هير األشججججججججججججججار يؤرم الى انخفا  نسجججججججججججججدة ا  هار الملقحة والثمار 
  ، واألندوب اللقاحي ينمو    5على الميسججججججججججججججم عند انخفا  ررجة الحرارة عن  العاقدة ، فحدوب اللقاس   تندت

 إلنداة  تكون بافية    18  ، في حين ان ررجة الحرارة    10بشجججججججج ء بطد جدا عندما تنخفض ررجة الحرارة عن 
 .اللقاحية ونشا  الحشراة و  يما نحء العسء الذم يقو  بعملية التلقيح  األندوبةحدوب اللقاس ونمو 

ان التلقيح في التفاس ذوا جطة الحشجراة وخاصجة نحء العسجء ، لذا يفضجء نقء الخاليا الى بسجتان التفاس  
 عند ذداية الت هير . 
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 التالية:يندغي توفر الشرو   Cross-Pollinationوللحصول على تلقيح خلطي 
 توافق الصنف ا  ا ي والصنف الملقح في فترة ت هيرهما . -4
 وحدوب لقاح  حية .  Diploidان ي ون الصنف الملقح  نائي المجموعة الكرومو ومية  -5

 ان ي ون الصنف الملقح بالقرب من الصنف ا  ا ي . -6

 توفر الحشراة الملقحة والنحء بصورة خاصة وان تكون في حالة نشا  . -7

 جء الدرم .الم هرة التي تجذب النحء بالهندباس الدرية والخررل والف األرغالعد  وجور  -8

 س: شروط الملقحات ؟
 ان تحمء اشجاره  نويا عدر بدير من ا  هار التي تتمي  بغ ارة وحيوية حدوب لقاحها. -1

 الصنف األ ا ي. ألشجاران تنجح  راعت  وا هاره وا ماره تحت نفس ال روف المالئمة  -2

   ت هر على اشجاره صفة المعاومة في ا  مار. -3

  هاره مع ا هار الصنف األ ا ي.ان يتوافق او يتداخء تفتح ا -4

 ان ي ون حاصء اشجاره جيدا تحت ظروف نمو أشجار الصنف الرئيس. -5

 ان تكون  ماره قاة صفاة نوعية جيدة ومرغوبة من قدء المستهلك. -6

 ا  تصاب اشجاره و ماره باألمرا  والحشراة التي تصيب الصنف األ اس. -7

 ألشجار الصنف األ اس.يجب ان تددأ اشجاره باإل هار في نفس العمر  -8
 : Fruit Setعقد الثمار 

عندما تتم عملية التلقيح تندت حدوب اللقاس على الميسجججججججججججم ، فيخترق ا ندوب اللقاحي قلم ال هرة ويدخء 
وفيها تتحد احدى النواتين الذبريتين  Fertilizationالكيس الجنيني من فتحة النقير ،  م تتم عملية ا خصجججاب 

Sperm Cell  مع خلية الديضةEgg Cell  لتكون الديضة المخصدةZygote  ر  حقا الى الجنينالتي تتطو ،
وتتحد الخلية الذبرية الثانية مع النواتين القطديتين في الكيس الجنيني لتكون ا ندو ججججججججججججججدير  او السججججججججججججججويداس ، لذا 

 يطلق هذه العملية با خصاب الم روج .
يض وتنمو ا نسجججججججججججججججة المحيطة فتتكون الثميرة الصججججججججججججججغيرة ، وهذه ونتيجة للتحفي  الهرموني ينتفخ المد

 العملياة بمجموعها يطلق عليها العقد .
وعليجج  يم ن تعريف العقججد على انجج  انتفججاد المديض وتكوين الثميرة نتيجججة التحفي  الهرموني النججاتم عن 

 عملتي التلقيح وا خصاب او احدهما.
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 : Fruit Growth Curveنمو الثمرة منحنى 
بعد العقد تددأ الثمار الصججججغيرة بالنمو السججججريع نتيجة انقسججججا  الخاليا ومن  م  يارة حجمها الى ان تصجججء 

والذم  Sالى الحجم النهائي ، ان نمو  مرة التفاس يمر ذثال  مراحء م ونة منحنى النمو على شجججججججججججججج ء حرف 
والججذم يتكون من  ال  مراحججء (  Single Sigmoid Curveيطلق عليجج  منحنى النمو قو الججذروة الواحججدة ) 

 هي :
انقسججججججا  وتتمي  ذد س  ججججججرعة  يارة حجم الثمرة ، وان هذه ال يارة ناتجة عن تددأ من بعد العقد :  المرحلة االولى
ا ججججاذيع بعد الت هير الكامء  5 – 4وتسججججتمر  ، و يارة حجم الدعض منها ( Cell division)  الخاليا

Full Bloom . 
 ي ون نمو الثمار  جججججريعا نتيجة انتقال الموار الغذائية الى الثمرة و يارة حجم الخاليا واتسجججججاعها :  لمرحلة الثانيةا

 (Cell enlargement  ) وتسججججججججتمر هذه المرحلة لحين وصججججججججول الثمرة الى حجمها النهائي الممثء ،
 . للصنف

والتي يطلق عليها مرحلة الدلوغ او : وفيها تصجججججججججججء الثمرة الى حجمها النهائي الممثء للصجججججججججججنف  المرحلة الثالثة
، وفيها تكتمء تغطية الدشجججججججججرة بطدقة شجججججججججمعية و جججججججججرعة تنفس  ( Maturationمرحلة اكتمال النمو ) 

 .مستعدة للقطف  اقء ما يم ن ولذا فان الثمار تغدو تصدح الثمار
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  Flowers & Fruits Thinningالثمار و  األزهارخف 
حاصججء اقتصججارم ، وقد تحمء  إلعطاسالمتكونة على شجججرة التفاس تكون بافية  األ هار% من  15ان عقد 
ج س  إ الةوالتي تعني  Thinningاو الثمار العاقدة لذا تجرى عملية الخف  األ هاربمياة بديرة من  األشججججججججججار

ى يم ن ان تكون عل اإل الةمن الحاصججججججججججججء خالل مرحلة محدرة من مراحء نمو الثمار وقدء النضججججججججججججم ، أم ان 
 حجما او عمرا . األكدراو الثمار العاقدة او الثمار  األ هار

التفاس  ألصجنافالتي ي ون حملها متو جطا او غ يرا ، وهي وجرورية  األشججاران عملية الخف تجرى على 
 ا اصغر من الحجم المثالي للصنف. ون حجم  مارهالتي ي
 

 منها : وللخف فوائد عديدة
 الشجرة . يارة حجم الثمار المتدقية على  -1
 تحسين نوعية الثمار عن اريق تحسين اللون والطعم . -2

  يارة بمية الحاصء القاذء للتسويق . -3

 تقليء األورار المي اني ية على األشجار من جراس  قء الثمار . -4

المحاف ة على المخ ون الغذائي في أنسجججججة الشجججججرة مما يحسججججن من صججججفاة النمو الخضججججرم والثمرم  -5
 ق .للشجرة في المو م الالح

 ( . Alternative Bearingالتغلب على ظاهرة المعاومة او تدارل الحمء )  -6

 التقليء من بلفة إنتاج الثمار الجيدة النوعية . -7

 : أهمهاوللخف عدة طرق 
قوو خدرة ومهارة ،  أشججججججججججججججخاص: وهنا يقو  بعملية الخف  ( Hand Thinning)  الخف اليدوي  -1

، أم في نهاية مرحلة انقسججا  الخاليا او ذداية (  June Dropوتجرى العملية بعد تسججاق  ح يران ) 
مرحلة تو ججججججججججع الخاليا و يارة حجمها ، فت ال الثمار الصججججججججججغيرة والمصججججججججججابة والمت احمة والمتضججججججججججررة 

  مار على بء راذرة .  3 – 2مي اني يا وغير المنت مة بحيث يترك 

 وإم انية المتأخرة،الربيعية ي ون بعد  وال خطر ا نجماراة  إجراؤهاتتمي  هذه الطريقة بان 
  والكمية.السيطرة على الثمار الم الة من ناحيتي النوعية 

ووقت اويء  نجا ها وقلة ا تفارة  ماهرة،اما مساوئها فكلفتها العالية وحاجتها الى ايدم عاملة 
 األخرى.الثمار المتدقية من ناحية  يارة الحجم مقارنة بالطرق 

: وهنا تسججججججججججججتعمء الموار الكيمياوية الخاصججججججججججججة و  ججججججججججججيما (Chemical Thinning)الخف الكيمياوي  -2
او على الثمار العاقدة حديثا وبصججججججججججججججورة مد رة  األ هارويجرى الخف بيمياويا على  ا وبسججججججججججججججيناة،
وبذلك تشجججججججع نشججججججوس الدراعم  أفضججججججء،ولذا تتحسججججججن صججججججفاة الثمار بصججججججورة  اليدوم،مقارنة بالخف 
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فائدة  أكثربمجا ان هذه الطريقجة تكون اقء بلفجة و  الالحق،في المو ججججججججججججججم  األشججججججججججججججججارال هرية على 
 اقتصاريا.

اما من حيث المسججججججججججججججاو  فهي أكثر خطورة اق ان تربي  المارة الفعالة والعوامء المناخية تلعب 
رورا مهما وبديرا في مدى ا تجابة األشجار وتساق  األ هار والثمار وبالتالي  ذد من إجراس تجارب 

بي  والموعد المنا جججب للرب وبما ينا جججب الصجججنف الم روع ، بما ان إجراس الخف ميدانية تحدر التر 
 مد را يدقي الحاصء في خطر من ا نجماراة الربيعية المتأخرة .

 : Alternative bearingتناوب الحمل 
 م يقء انتاجها او ينعد   معينة،ان بعض انواع الفاكهة ومنها التفاس تميء الى انتاج غ ير في  ججججججججججججججنة 

  الحمء.قريدا في السنة التالية وهذا ما يدعى ذتناوب ت
م ن تفسجججير وي الخدمة،ان هذه الصجججفة ورا ية خاصجججة بالنوع والصجججنف وتتأ ر بال روف الديئية وعملياة 

 :ن ريتين ارناهمن خالل الحدو  هذه ال اهرة 
ما تحتوي  انسجججججججججججججججة الشجججججججججججججججرة من النتروجين والمربداة قلة و  وججججججججججججججعف الحالة الغذائية لألشجججججججججججججججار .1

نتيجة ا جججججججتهالكها من قدء الثمار ا ناس نموها فضجججججججال عن الكمياة وغيرها المصجججججججنعة الكربوهيدراتية 
المخ ونة في الثمار التي  جججججججوف تقطف و  يم ن للشججججججججرة ا  جججججججتفارة منها في  جججججججنة الحمء الغ ير 

(On Year)متكونة على الشججججججرة مما يقلء الحاصجججججء بثيرا في السجججججنة ، وبالتالي قلة عدر ا  هار ال
 .( أم  نة الحمء القليءOff Yearالالحقة )

 في انسجججة الشجججرة (3GA يارة الهرموناة الطديعية المشجججعة للنمو الخضججرم   ججيما الجدرليناة ) .2
ن هذه ، اق ان ا جنة المتطورة في ذذور الثمار تنتم الكثير م(On Yearفي  ججججججججنة الحمء الغ ير )

يعمء هذا يشججججججججع النمو الخضجججججججرم و و  اللحاس،نتقء الى بقية اج اس الشججججججججرة عن اريق تي توال الموار
 Offوبالتالي قلة ا  هار والثمار في  جججججججنة الحمء القليء ) على تقليء نشجججججججوس وتكون الدراعم ال هرية

Year). 

خف الثمار من العملياة المهمة ومن هنا بانت عملياة الخدمة المختلفة وخاصججججججة التسججججججميد والرم والتقليم و 
بمن ماة النمو  األشجججججججججججارفي تن يم بمية الحاصججججججججججء السججججججججججنوم والتقليء من ظاهرة تدارل الحمء ، بما ان رب 

في نهاية اور النمو الفعال تقريدا يعمء على التقليء من تأ ير حامض  Growth Retardantة للنمو المعوق
  يد من تكون الدراعم ال هرية للسنة التالية .الجدرليك المصنع من قدء اجنة الدذور مما ي

 س : متى يبدأ تكون البراعم الزهرية في التفاح ؟
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 : Irrigationالري 
باختالف نوع التربة وال روف وبمية الماس في الرية الواحدة عدر الرياة  منالتفاس  أشججججججججارتختلف حاجة 

وا صججء المسججتخد  ، وهناك  األشجججاروعمر وحجم  األمطارالديئية السججائدة بدرجة الحرارة والرياس ومعدل  ججقو  
 التفاس : أشجاربعض المالح اة او النقا  الواجب مالح تها عند رم 

  تحتاج الى الرم خالل فصجججججء الشجججججتاس عندما تكون في اور السججججج ون اقا بانت بمية  األشججججججاران  -1
شججتاس الجاف و   ججيما عندما تكون مرة واحدة او مرتين خالل ال األشجججاربافية ، وا  تسججقى  األمطار

 التربة رملية خفيفة .
اقا بانت التربة  قيلة ) اينية ( ولها القدرة على ا حتفاظ ب مية منا جججدة من الراوبة يفضجججء عد  رم  -2

عند الت هير لتجنب تسجججججججججججججاق  ا  هار ، اما اقا بانت التربة خفيفة او رملية فيم ن اعطاس  األشججججججججججججججار
 رعت الحاجة لذلك .رية خفيفة اقا  األشجار

اق ان الثمار تمر في مرحلة النمو الفعال الناتم  التفاس الى رية غ يرة بعد عقد الثمار أشججججججججججججارتحتاج  -3
 عن انقسا  الخاليا و يارة حجمها وان نقص الماس يسدب تساق  الثمار العاقدة حديثا .

، ة السجائدةدعا لل روف الديئيالى رياة منت مة وبما يلدي حاجتها من الماس وت األشججاروبعدها تحتاج  -4
 ويفضء فحص التربة وتحديد الحاجة الى الرم .

ء عملية الجني ويقلء من حا ة ا صجججججابة الرم قدء عملية الجني  ن قلك يسجججججهيفضجججججء قطع عملية  -5
 والحشراة . باألمرا 

تدعا لحاجتها  ن الماس وجججرورم في النمو وتطور الدراعم  األشججججاراما بعد جني الثمار فالذد من رم  -6
 ال هرية للسنة التالية .

 : Fertilizationالتسميد 
التفاس الفتية بحاجتها الى النتروجين ، ومع قلك فهي تنمو بشجججججججججج ء جيد في الترب قاة  أشجججججججججججارتتمي  

الفاكهة قاة النواة الصججججججججججججججلدة نقصجججججججججججججج  على شججججججججججججججتالة انواع  أعرا المحتوى القليء من النتروجين والتي ت هر 
وقلك لقاذلية جذور وهذا يعور لقدرتها العالية على امتصججججاص النتروجين من التربة ، الم روعة في قاة التربة ، 

 أشججججار، فقد تتعمق جذور  األخرى  األنواعالتفاس في التعمق في التربة وانتشجججارها لمسجججافاة بعيدة مقارنة بجذور 
 . أمتار 8من  أكثرالمالئمة الى التفاس الكديرة تحت ال روف 

التسميد بصورة عامة والنتروجيني بش ء خاص لسد حاجتها  جة الىالتفاس المثمرة تكون بحا أشجاران 
 من العناصر الغذائية الضرورية للنمو والثمار .

على عمر الشججججججرة ومرحلة نموها وبمية الحاصجججججء ونوع التربة تعتمد  ان نوع السجججججمار المضجججججاف وبميت 
 المستعمء . األصءوبتها فضال عن وخص
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نقصججججها تعد متأخرة مما يلحق الضججججرر بالشجججججرة  أعرا بعد ظهور  األشجججججارالى  األ ججججمدة إوججججافةان 
النقص ،  أعرا المطلوبة قدء ظهور  األ ججججمدة وإوججججافةوحاصججججلها ، وعلي  يجب ان تقيم حالة الشجججججرة الغذائية 

ولذلك يصججار الى تحليء التربة لمعرفة محتواها من العناصججر الغذائية الجاه ة لالمتصججاص من قدء الشجججرة ، او 
، فمن  لهذا الغر  أعدةلمعرفة محتواها من العناصججججججججججر الغذائية ومقارنتها مع جداول خاصججججججججججة  األوراقتحليء 

تعاني من نقص عنصجججججر معين ، والجدول  األشججججججاربافيا او ان  األوراقخالل الجداول يالحظ اقا بان محتوى 
 التالي يدين محتوى اوراق التفاس من تلك العناصر :

اما  ،قلكيضجججججججاف النتروجين على رفعتين ا ولى في ذداية شجججججججهر آقار والثانية بعد شجججججججهر من غالدا ما 
 قلك.من  أكثرالفسفور والدوتا يو  فتضافان رفعة واحدة خالل شهر آقار وقد تقسم الى 

 لألشجارغم نتروجين  300- 200غم نتروجين للشجار الفتية و 60 – 40 إوافةوعلى العمو  يم ن 
 غم فسججججججججججججججفور  170 – 120غم فسججججججججججججججفور او ذوتجججججججا ججججججججججججججيو  للشججججججججججججججججججججججار الفتيجججججججة ، و 30- 20المثمرة ، و

السجججمار العضجججوم مرة بء  جججنتين  إوجججافةالمثمرة . بما ان  من الضجججرورم  لألشججججارغم ذوتا جججيو   100 – 75و
 متر م عب للدونم . 12- 9قدار بم

بصجججورة عامة  يم ن تعميم توصجججية  جججمارية واحدة لدسجججاتين التفاس ذء يندغي تحديد حاجة الدسجججتان من األ جججمدة 
تدعا لعوامء بثيرة منها: نوع التربة وخصججججججججوبتها، الصججججججججنف، األصججججججججء، عمر األشجججججججججار، مرحلة نموها، ماس الرم 

 رها.واريقة الرم، ونوع السمار المتوفر وغي
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 : Pruningالتقليم 
والتقليم يقسججججججججججججججم الى  بعض ا ج اس الحية وجميع ا ج اس الميتة من الشجججججججججججججججرة . بإ الةوهو علم وفن يختص 

 قسمين مهمين هما : 
وهو التقليم الذم يجرى على شججججججججججججتالة التفاس منذ  راعتها والى ما  : Training pruningتقليم التربية أوال : 

 ويهدف الى :قدء الددس باإل مار 
تكوين هي ء قوم للشجججرة وقلك ذتكوين  وايا قوية ذين الفروع الرئيسججة والجذع وتو يع تلك الفروع بشجج ء  -1

 منت م وحل وني على الجذع .
يسججججججججججهء مع  اجراس العملياة ال راعية المنطقة و مالئم ل روف الديئة في اعطاس الشجججججججججججرة شجججججججججج ال معينا  -2

 .وا تعمال اآل ة الحديثة

 
 طريقة التربية :

يتم اختيار اريقة التربية المنا دة تدعا للصنف وا صء والحجم المتوقع وصول الشجرة الي  بعد ذلوغها 
التي تعمر اويال ، وبذلك ال روف الديئية في المنطقة و  جججججيما ررجة  األشججججججار  جججججيما وان شججججججرة التفاس من 

التفاس في العراق هي  أشجار( ، وعلي  فان الطريقة المنا دة لتربية  اإلواسةالشمسي )  اإلشعاعالحرارة وشدة 
، فهذه الطريقة تضجججمن الحصجججول على شججججرة  Modified Leader Methodاريقة السجججاق الرئيسجججي المحور 

اقرع رئيسجججججية ) هي لية ( قاة اتصجججججال قوم بالجذع  5 – 4الهي ء والدناس تتكون من جذع قوم تتصجججججء ب   جيدة
تكون اقء عروجججججة للكسجججججر وا نشجججججداد ، بما ان الضجججججوس يتو ع راخلها بشججججج ء منت م وبما يضجججججمن نشجججججوس الدراعم 

 ال هرية وتحسين صفاة الثمار .
 

 التالية : األسسم وفق الرئيسية في هذه الطريقة يت األذرعان اختيار 
 لتجنب انشججججججججداد    90ا  تشجججججججج ء  وايا حارة او منفرجة مع السججججججججاق الرئيس ويفضججججججججء ان تكون اقء من  -1

 الرئيسية مستقدال . األقرع
 ان تتو ع تو يعا منت ما على الساق الرئيس . -2

 السفلية . األقرعالعلوية الضوس عن  األقرعتحجب  ا  تش ء مساق  على بعضها لكي   -3

  م . 20 – 15ا  تقء المسافة ذين قراع وآخر عن  -4

 . األر  م عن  طح  40عن  األولا  يقء ارتفاع الذراع  -5

، بما تربى أشجار التفاس في المنااق قاة اإلواسة القليلة  Open Centerوقد تستخد  اريقة الو   المفتوس 
 على أ الك او رعائم .
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تحقيق  الى يهدفو  وهو التقليم الذم يجرى على األشججججججار المثمرة:  Bearing Pruningتقليم االثمار ثانيا : 
 : واحد او أكثر من األهداف التالية

 تو يع الثمار بش ء منت م على الشجرة . -1
وبذلك من خالل إيصجججججال  وقلك لكونها احد أ جججججاليب خف ا  هارتحسجججججين نوعية الثمار و يارة حجمها  -2

 .الضوس الى الثمار في جميع مواقعها على الشجرة

 التقليء من ظاهرة تناوب الحمء . -3

 المحاف ة على الش ء ا  ا ي للشجرة تدعا لطريقة التربية . -4

 التخلص من جميع ا ج اس المصابة والميتة . -5

 اما أهم األعمال التي تجرى في تقليم االثمار فهي :
 الخشب المثمر اقا رعت الحاجة لتن يم حمء الشجرة .إ الة قسم من  -1

 تقصير بعض األفرع الكديرة ذهدف تجديد الخشب المثمر . -2

 تقصير األفرع الكديرة النامية لألعلى من فوق اقرب فرع جاندي متج  للخارج . -3
 ي ال قسم من األفرع الثانوية في حالة ت احمها . -4

 المصابة والم سورة والميتة . إ الة السرااناة واألفرع المائية واألفرع -5

 
 : Fruits Maturationنضج الثمار 

عند ررا ججججججججة منحنى نمو  مرة التفاس فان المرحلة الثالثة التي تصججججججججء فيها الثمرة الى الحجم الممثء للصججججججججنف 
ان ي يججد  ان حجم الثمرة  يم ناو مرحلججة اكتمججال الحجم اق  Maturation Stageيطلق عليهججا مرحلججة الدلوغ 

ألن  Physiological Maturationعن قلك ، وقد يطلق على هذه المرحلة ايضججججا مصججججطلح الدلوغ الفسججججلجي 
،  م تمر الثمرة بمرحلة  حقة هي مرحلة النضم التا  الثمرة تصدح بالغة فسلجيا وتكون  رعة تنفسها منخفضة 

Ripening  والكيمياوية والفي ياوية مثء قلة الصالبة ،  الفسلجيةحيث تحد  في هذه المرحلة عدر من التغيراة
مثء الكاروتيناة وال انثوفيالة  األخرى صججججججججججدغة الكلوروفيء من بشججججججججججرة الثمرة ، و يارة تربي  الصججججججججججدغاة  اختفاس

 ، ونقص النشا و يارة الس رياة ونقص الحمووة وغيرها .وا نثو يانيناة 
، م تدخء في مرحلة النضججججججججججججججم بعد الجني  Maturationان  مار التفاس يجب ان تقطف في مرحلة الدلوغ 
اما لال جججججججتهالك المداشجججججججر والتسجججججججويق القريب فيم ن  بعيدة،وهذا الجني ي ون ذهدف التخ ين او النقء لمسجججججججافاة 

 الشجرة.للثمار على  Ripeningتأخير القطف ليتم النضم النهائي 
كلية   تنضجججججججججججججم ذء تفقد خواصجججججججججججججها األ لتفاسفان  مرة ا Immatureاما اقا قطفت الثمار قدء مرحلة الدلوغ 

 و نها.تكون الطدقة الشمعية على بشرتها وبالتالي تذذء الثمرة وتفقد بثيرا من   والنوعية لعد
او النضجججججججججم  Horticultural Maturationالدسجججججججججتاني  الدلوغويوجد مصجججججججججطلح آخر للنضجججججججججم يطلق علي  

 مرحلة الجني المنا دة لغر  معين .ويعني وصول الثمرة الى  Horticultural Ripeningالدستاني 
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 : Maturity Indicesالنضج  مؤشرات
وهي عدارة عن المؤشجججججججراة والمقاييس التي يتم ذوا جججججججطتها معرفة او تحديد اكتمال نمو الثمار وصجججججججالحيتها 

 : اآلتيومن هذه المقاييس للقطف ، 
وال روف الديئية السجججائدة  األصجججنافوهذه يختلف باختالف  :النضللجمن االزهار الكامل الى  األيامعدد  -1

ويم ن تحديد هذه المدة لعدة  جججججججججججنواة للصجججججججججججنف الواحد في  الثمار،نمو وتطور  أ ناسوعملياة الخدمة 
  او يتأخر قلك الموعد موعد نضججججججججججججججم الثمار وقطفها وقد يتقدوبعد قلك يم ن التندؤ ب محدرة،منطقة 
أصجججججناف التفاس قد تكون مد رة او متو جججججطة او متأخرة النضجججججم ولذلك فان عدر علما ان  أيا ،ة علدضججججج

 يو . 200- 70فهو يتراوس ذين األيا  من ا  هار الكامء الى النضم يأخذ مدى وا ع 

 األصجججججججفر،حيث ان لون الثمار يتغير من ا خضجججججججر الى  :للصلللللنفظهور اللون االسلللللاسلللللي المميز  -2
 صنف.مقارنة لون الثمار ذلوحاة خاصة ب ء حسب الصنف ويم ن  األحمراو  األذيض

الثمار الى مرحلة النضم ، وان   : وهذه الموار ت رار ذتقد %TSSنسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  -3
، ويم ن قيا جججججججها ذوا جججججججطة جها  الم سجججججججار الضجججججججوئي  األصجججججججنافقيمة هذه الصجججججججفة تختلف باختالف 

Refractometer  على عد ة الجها   م تقرأ القيمة ير الثمرةحيث تووع قطرة او قطرتين من عص ،
 ويالحظ ان  هناك انواع عديدة لهذا الجها  .

وتقاس بجها  قياس الصججججججججالبة ، حيث تؤخذ عدة  مار  : Fruit Firmness Testصلللللالبة الثمار  -4
 جججججليمة ، وت ال القشجججججرة الخارجية ذوا جججججطة  ججججج ين حار ومن  م يتم قياس صجججججالبة لحم الثمرة عن اريق 

ملم  7.9ملم الى عمق  11بقطر  Pressure Testerجها  قياس الصجججججالبة غااس )  اقب (  إرخال
راخء لحم الثمرة ، على ان يؤخذ قراستين من اتجاهين مختلفين من الثمرة  م يسجججججججججججججتخرج متو جججججججججججججطها ، 

 وتقارن النتيجة مع جداول خاصة بالصنف .

: ان  مار التفاس تخ ن في مراحء نموها ا ولى الكثير من النشججججججججا في  Starch Testالنشلللللا  اختبار -5
انسججججججتها ، وان هذه الكمية تقء بلما تقدمت الثمرة باتجاه النضجججججم التا  . تقاس بمية النشجججججا عن اريق 
اخذ نماقج من لحم الثمار وفي مواعيد مختلفة ، فتحدر بمية النشججججججا فيها با ججججججتعمال احد امالس اليور ، 

رائح من الثمار وغمسجججججها في محلول اليور وان شجججججدة اللون ا  رق يدل على بمية النشجججججا في او اخذ شججججج
 باتجاه النضم التا  . أكثرالثمرة ، أم ان اللون ا  رق يقء بلما تقدمت الثمرة 
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 : Pre-harvest Fruit Dropتساقط الثمار ما قبل الجني 
  بأس ذها من تلك الثمار قدء قطفها مما يسججججدب خسججججارة  عند اقتراب موعد جني  مار التفاس تتسججججاق  نسججججدة

بشججج ء اديعي باعتداره هورمون النضجججم والذم يشججججع  نا  يليويعور السجججدب في قلك الى انتاج غا   اقتصجججارية،
التي تعمء على انحالل الصفيحة الو طى في جدران الخاليا  واألن يماةالثمار  إنضاجالمشتربة في  األن يماة

مما يتسججدب  Abscission Layerفي منطقة اتصججال الثمرة بالغصججن الحامء لها فتتكون ذذلك ادقة ا نفصججال 
 الثمرة.في  قو  

راعية ويعد ا جججتعمال من ماة النمو النداتية المشججججعة للنمو في تقليء او منع تسجججاق  الثمار من العملياة ال  
 المهمة للتقليء من الخسائر ا قتصارية الناتجة عن هذه ال اهرة .

ملغم /  20ذتربي   TP 2,4,5ملغم / لتر و  10ذتربي   NAAومن الموار المسجججججججججججججتعملة لهذا الغر  مارة 
ملغم / لتر ، اما وقت الرب ذتلك الموار فيعتمد على الصنف ومرحلة  3000 – 1000ذتربي   Alarلتر ومارة 

 نمو وال روف الديئية السائدة في المنطقة .ال
لية جني الثمار فترة  منية الرب ذتلك الموار ت هر في الدسججججججججججججججاتين الكديرة التي تسججججججججججججججتغرق فيها عم أهميةان 
 .اويلة
 

 : Harvestingالجني 
من عملية الجني هو الحصججججول على اكدر نسججججدة من الثمار الصججججالحة للتسججججويق ، فدعد  األ ججججا ججججيةان الغاية 

 هما : أ ا يتينتحديد موعد جني الثمار يجب تهيئة المستل ماة المنا دة ، وتجنى  مار التفاس بطريقتين 
 وهي الطريقة الشججججججججججائعة في جني  مار التفاس ذهدف ا  ججججججججججتهالك الطا ج، اق:  Pickingالجني اليدوم  -1

يقو  العامء بقطف الثمار انتخاذيا بحيث يقطف الثمرة التي وصلت الى المرحلة المنا دة للقطف ويترك 
ان الطريقة الصحيحة لقطف  مرة الثمار التي لم تصء الى مرحلة الجني ليقو  بقطفها في وقت  حق، و 

رة بسججججججججهولة وبدون والجانب حيث تنفصججججججججء الثم األعلىالتفاس هو ووججججججججعها في راحة اليد وتحري ها نحو 
، ورغم فوائد هذه الطريقة في الحصجججججول على اكدر إحدا  أوجججججرار مي اني ية للثمرة او الداذرة او الشججججججرة

كمية من الثمار الصجججالحة للتسجججويق مما يقلء من الجهور المدذولة في عملياة الفر ، ا  انها تعد م لفة 
 .وبطيئة بسدب حاجتها الى ا يدم العاملة الماهرة

غالدا ما تسججججججتخد  هذه الطريقة في الدسججججججاتين الكديرة :  Mechanical Harvestingالجني المي اني ي  -2
حيث توجد م ائن وآ ة خاصة تعمء على ه  الشجرة والتي يخصص انتاجها ذدرجة رئيسة للتصنيع ، 

ة تربية وإ ججقا  الثمار على حاوججناة تووججع تحت األشجججار ، وهنا  ذد من اإلشججارة الى ان تكون اريق
، بما ان بعض الموار الكيمياوية مثء ا  يفون قد تسجججججججتخد   اآل ةاألشججججججججار منا جججججججدة   جججججججتعمال تلك 

 لتجانس ررجة نضم الثمار و هولة انفصالها عن الشجرة .
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 : األصناف
،  Golden Delicious  ،Gravensteinصججججججججججججججنف ، ومنهجا  7500عجالميجا  األصججججججججججججججنجافيتججاو  عجدر  

Starking ، Gala  ،McIntoch  ،Anna  ،Vistabella . وغيرها 
، اما األصججججججججناف المحلية فهي محدورة ومن أهمها : عجيمي ، شججججججججراذي ، بوفي ، احمر صججججججججيفي ،  جججججججج رم 

 . حويمض، ذروارم 
 

 :  األمراض
 يصيب أشجار التفاس و ماره عدر من األمرا  ومنها : جرب التفاس ، الديا  الدقيقي ، التدرن التاجي .

 
 :  الحشرات
همها : رورة  مار التفاس ، رورة  مار التفاس الجنوبية ، رورة اوراق التفاس ، حفار  جججججججججججججججاق التفاس ، المن وأ 

 القطني .
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 Pearالكمثرى ) العرموط ( 
 Pyrus communis األوربيةهما الكمثرى  أ جججججججا جججججججيينالذم يضجججججججم نوعين  Pyrusويعور الى الجنس 

، بما يضجججججججججججججم هذا  Pyrus pyrifoliaالمعروفة عالميا ، والكمثرى اليابانية  األصجججججججججججججنافالذم تعور الي  مع م 
 . Rosaceaeنوعا آخر ، وان هذا الجنس ينتمي الى العائلة الوررية  18الجنس حوالي 

ومنطقة القوقا  والمنطقة الشججججججمالية الغربية  إيران( شججججججمال  األوربيةللكمثرى العارية )  األصججججججليالموان 
ومنها انتقلت  الممتا ة نشججججأة وانتخدت في ذلجي ا وفرنسججججا األوربيةالكمثرى  أصججججنافماليا ، وان مع م لجدال اله

 الى الدلدان ا خرى .
بسججججيطة قاة حافة مسججججننة ولماعة عند  األوراق، قاة اديعة نمو عمورية ،  األوراقالشجججججرة متسججججاقطة 

  طحها العلوم .
ة تتكون من خمس اوراق بأ ججججججية وخمس تويجية ذيضججججججاس ا  هار على شجججججج ء نورة تشججججججد  الم لة ، ال هر 

، المديض يحتوم على  األصناف داة ، لون المتك اذيض بريمي او ذنفسجي غامق لدعض  30 – 20اللون ، 
خمس حجراة ) براذء ( والثمرة تشججججججججججججججد   مرة التفاس من حيث التربيب والتشججججججججججججججريح ا  انها تحتوم على خاليا 

 صخرية في لحمها .
 

 المالئمة :البيئة 
 المناخ :

تحتاج الى عدر من السجججججججاعاة الداررة لكسجججججججر اور الراحة يتراوس ذين  األوربيةالكمثرى  أصجججججججنافمع م 
التفاس قاة ا حتياج المتو جججج  من السججججاعاة الداررة ،  أصججججناف ججججاعة وهي ذذلك تشججججاب  حاجة  1200 – 900

 Goldenسجججججججججاوم لحاجة صجججججججججنف التفاس تحتاج ذراعم  الى عدر من السجججججججججاعاة الداررة م Bartlettفالصجججججججججنف 

Delicious . 
 الكمثرى اليابانية والكمثرى  أصججججججججججججججنافالكمثرى اليابانية والهجن الناتجة عن التلقيح ذين  أصججججججججججججججنافاما 

 فجميعها تحتاج الى فترة ذرورة قليلة نسجججججججججججججديا خالل الشجججججججججججججتاس لتفتح ذراعمها في المحلية  واألصجججججججججججججناف،  األوربية
 الربيع .

ر الكافي من السججاعاة الداررة خالل الشججتاس يسججدب العديد من المشججاكء ) ؟ ( ) يرجع ان عد  توفر العد
 في التفاس ( . إليها

  في الشججتاس عندما تكون    23 -الى تتحمء ررجة حرارة منخفضججة تصججء  انيم ن  العرمو أشجججار  ان
 تسدب أورار للدراعم والفروع . فأنها     29-انخفضت الى  اقا في حالة   ون ، اما

ممججا في التفججاس لججذا فججان ا نجمججاراة الربيعيججة المتججأخرة تكون عججامججء محججدر  أب ران فترة الت هير تكون 
 بستان الكمثرى مهم جدا لنجاس  راعت  . إلنشاسلنجاس  راعة الكمثرى ، وان اختيار الموقع المنا ب 
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ن التفاس وقلك لكون احتياجاتها من السججججاعاة الداررة اقء ان  راعة الكمثرى تمتد باتجاه الجنوب أكثر م
وتحملها  رتفاع ررجة الحرارة صججججججججججججججيفا أكثر من التفاس وان  مارها   تنخفض جورتها عند ارتفاع ررجة الحرارة 

 صيفا ذء ان بعض ا صناف تحتاج الى صيف حار لتأخذ  مارها اعمها الممي  .
إصابة أشجار الكمثرى  ا داب ارة الراوبة النسدية يعد واحد منان ارتفاع ررجة الحرارة المصحوب ذ ي

 . Fire Blightبالمر  الد تيرم المسمى اللفحة النارية 
 

  : التربة المالئمة
الكمثرى  أشجججارالتفاس ، وتكون  أشجججارتحمال للترب الثقيلة الرادة من  أكثرالكمثرى تكون  أشجججاران 

والمالحة  تهويةاو السجججججججججججفرجء مقاومة ل روف التربة الرريئة ال األوربية رية للكمثرى ذالد األصجججججججججججولالمطعمة على 
 التفاس . أشجارمن  أكثر

نمو وإنتاجية أشجججججججججار الكمثرى تكون عالية في الترب العميقة الخصججججججججدة ، الجيدة الصججججججججرف والتهوية  ان
الترب الحامضججججية  ان ، وتفضججججء الكمثرى الترب التي تميء الى الحمووججججة اق   2 – 1والتي   يقء عمقها عن 

 . ا وراقالحديد الذم يؤرم نقص  الى اصفرار   يماالعديد من العناصر الغذائية و   جاه يةت يد من 

 
 : Propagation اإلكثار

 شهور . 3-2الى التنضيد لمدة  األوربية: وتحتاج ذذور الكمثرى  Seedsالبذور  .1

بالعقء  إكثارهايم ن  Bartlettو  Old Home: بعض اصجججناف الكمثرى مثء  Cuttingsالعقل  .2
 لتسهيء التجذير . IBAالخشدية او الغضة تحت الرم الرقاقم بعد معاملتها بمن م النمو 

 : ويتم على األصول التالية : Buddingالتطعيم  .3

 French Pear: وعارة تسججججمى  Pyrus communis األوربيةالبذرية للكمثرى  األصلللول -أ
الناتجة تكون  األشججججججججججار . Bartlettو  Winter Nelisوالتي تؤخذ من ذذور الصجججججججججنفين 

قوية النمو الخضججججججرم ، مقاومة  نخفا  ررجاة الحرارة خالل الشججججججتاس ، ومنطقة ا لتحا  
مقاومة  األصججججججججججججججولتكون قوية ، تقاو  الترب الثقيلة الرادة ، وهذه  األصججججججججججججججنافمع جميع 

 ومر  التور  التاجي . المر  العقد الجذرية والنيماتور

بمر  اللفحة  لإلصابةبحشرة المن التي تصيب الجذور وحسا ة  إصاذتهاا عيوب  فهي أم
 Old Home األوربيةلهذا المر  يم ن ا تعمال صنف الكمثرى  مقاومتهاالنارية ول يارة 

 بأصء و طي لمقاومة المر  . Farmingdaleو 
للكمثرى الدرية وهو ناتم عن الشججججججججججججججتالة الدذرية :  Pyrus calleryanaالكمثرى البرية  -ب

النامية في أوا جج  الصججين ، ورغم ان  مارها  تصججلح لألكء لكونها صججغيرة جدا وتنت م في 
عنجججاقيجججد ا  انهجججا تحوم العجججديجججد من الدجججذور التي ت رع إلنتجججاج هجججذه األصججججججججججججججول التي تتمي  
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الناتجة تكون قوية  واألشجججججججججججججججارلمر  اللفحة النارية ومر  تدهور الكمثرى ، تها مقاومب
التربة الثقيلة  روف لقاو  بما ان  أصججججججججججججججء مالنمو وغ يرة ، ومنطقة ا لتحا  تكون قوية ، 

المطعمة علي   األشججججججارويصجججججلح في المنااق قاة الشجججججتاس الدافد اق ان  الرريئة التهوية ،
 تكون مقاومتها للدرر وعيفة . 

، في حين تتوافق مع   األصججءذا  تتوافق مع ه األوربيةالكمثرى  أصججنافان عدر من 
ولذلك  Garberو  Kifferو  Le-Conteاألصججججناف األ ججججيوية والهجن الناتجة عنها مثء 

تسجججججججججتخد  هذه بطعم و جججججججججطي عند الرغدة ذتطعيم أصجججججججججناف الكمثرى األوربية التجارية مثء 
Bartlett . على هذه األصول 

 أوا ججججججج كمثرى المعروفة في ذذرية لل أصججججججججول: وهي  Pyrus serotinaالكمثرى اليابانية  -ة
وشججرق الصججين وفي اليابان ، قاة الثمار الصججغيرة رمارية اللون تشججد   مار التفاس الصججغيرة 

 وتحوم عدر بدير من الدذور والخاليا الصخرية .

في  األشجججججججججارالقوية النمو في ذداية حيات   م يتدهور بسججججججججرعة مع تقد   األصججججججججولوهو من 
  وججججججججججعيف التفريع ، قليء الشججججججججججعيراة الجذرية ، تتحمء ، المجموع الجذرم لشججججججججججتالتالعمر 

ويختلف عن أصجججججججججججججء الكمثرى  الشجججججججججججججتالة جفاف التربة ولكنها تتأ ر بثيرا ذ يارة الراوبة .
 األوربية بقلة خروج السرااناة من  . 

-Black-end or Hardوان  مار األشججججار المطعمة علي  تصجججاب بمر  ا جججورار الطرف ) 

end  وهو مر  فسجججججيولوجي يؤرم الى ا جججججورار الطرف ال هرم من الثمرة و  جججججيما أصجججججناف )
 الكمثرى الفرنسية المطعمة على هذا األصء .

وهو من األصجججول المقصجججرة للكمثرى وي ثر خضجججريا :  Cydonia oblonga السللفرجل أصللول - 
نفصججء الطعم حيث تكون منطقة ا لتحا  وججعيفة وي   تتوافق مع األصججناف، ان بعض بالعقء 

، ويم ن  Seckelو  Winter Nelisو  Boscو  Bartlett األصججججججججججججججنافبعد قلك ومن تلك 
 Oldصنف الكمثرى ( من  Interstock ) و طي أصءالتغلب على هذه المش لة با تعمال 

Home  توافقا مع السججججججججججفرجء  األصججججججججججناف أكثر، ومنAnjou  وComice  وHardy .  ان
ة ولدرجاة الحرارة ولكن  غير مقاو  لمر  اللفحة الناري السججججججججججججججفرجء مقاو  للنيماتور أصجججججججججججججججء

 . المنخفضة شتاس
 Eastمحطة  أنتجتهاالتي  إكثار الكمثرى األصججججججججججولالمسججججججججججتعملة في  األخرى  األصججججججججججولومن  

Malling  لكمثرى بإنتاج  ججال ة خضججرية للسججفرجء تسججتعمء بأصججول لفي انكلترا حيث قامت
 المقصر جدا . Quince Cالمقصر و  Quince Bو  Quince Aمنها 
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 : Flowering رزهااإل 
التفاس ، حيث انها مختلطة وتحمء ارفيا على الدواذر لما في الكمثرى مشجججججججججججججججاذهة  فيالدراعم ال هرية 

او وتوجد بعض األصججججناف يم ن ان تحمء ذراعمها ال هرية ارفيا ،  أكثرالقصججججيرة التي ي ون عمرها  ججججنتين او 
 . أ هار 7-5النورة ال هرية تحتوم على  . أاول م او  50 – 5على نمواة اولها جانديا 

 تسججتمر الداذرة بالحمء  بأ هارعرجة وليسججت مسججتقيمة  نها تنتهي رائما تالداذرة الثمرية تكون م ،
 . أكثر نة او  15لمدة قد تصء الى 

  يو  من ا  هار الكامء . 60مدار  الدراعم ال هرية تتكون بعد حوالي 

  تكوين الدراعم الثمرية  فية في تكوين الدراعم ال هرية هي نفسججججججججججها العوامء المؤ رة العوامء المؤ ر
 في التفاس وتتعلق بالعوامء الديئية والخدمة وغيرها .

 
 : Pollinationالتلقيح 

 حسب خاصية التلقيح وهي : أقسا الى  ال ة  التجارية الكمثرى  أصنافيم ن تصنيف  
. وهججججذه  Pineappleو  Hardy  ،Howell  ،Flemis Beautyقاتيججججة التلقيح مثججججء  أصججججججججججججججنججججاف .1

 يم ن ان ت رع لوحدها في الدستان ، وي ون انتاجها تجاريا . األصناف

 األصجججججججناف. وهذه  Anjouو  Bartlettو  Boscو  Seckelو  Kifferعقيمة ج ئيا مثء  أصجججججججناف .2
 ي ون انتاجها قليال ويتحسن بثيرا عند ال راعة المختلطة او  راعة الملقحاة .

وهججذه المجموعججة  ذججد من  Forelleو  Winter Nelisو  Le-Conteعقيمججة قاتيججا مثججء  أصججججججججججججججنججاف .3
 ول على انتاج تجارم .صاو  راعة ملقحاة منا دة لها للح أخرى  أصناف راعتها مختلطة مع 

 

 اتية التلقيح .ق ا صناف عتدر منفتخاتوني وعثماني المحلية مثء  األصنافاما 
 حول التلقيح في الكمثرى ومنها : وهناك بعض المالح اة

 الذد من او وعيفة فرائحة عطرية قليلة  أ هاره قاةما بانت ء بعملية التلقيح في الكمثرى ، وليقو  النح
 . لتحسين عملية التلقيح خاليا للدونم الواحد 3 – 2 يارة عدر خاليا النحء في الدستان ليصء الى 

  بعض األصناف لها القدرة على تكوين الثمار ب ريا ) عذريا ( بما في الصنفBartlett . 

 . ان مع م أصناف الكمثرى ت هر في وقت متقارب ولذا يم ن حدو  التلقيح الخلطي ذينها 

  األصججججناف الثنائية الكرومو ججججوماةDiploid  تسججججتعمء بملقحاة لكونها تحمء حدوب لقاس حية ، ذينما
تحمء حدوب لقاس عديمة الحيوية وبالتالي  تصججلح بملقحاة  Triploidا صججناف الثال ية الكرومو ججوماة 

 لالصناف ا خرى .

 
 



 المرحلة الثالثة                        1الف اكهة النفضية / قسم البستنة وهندسة الحدائق                    

 29 

 لشروط التالية في الصنف الملقح :عند اختيار الملقحات البد من توفر ا
 الصنف ا  ا ي . وإخصابعلى تلقيح  قاررةو  حية ان تكون حدوب لقاح  .1

 ان تتوافق او تتداخء فترة ت هير الملقح والصنف ا  ا ي . .2

 ان ي ون مقاو  لمر  اللفحة النارية . .3

 يفضء ان  ماره قاة نوعية جيدة . .4

 
 : Fruit Setعقد الثمار 
 . واإلخصاب؟ وهو ظهور الثمار الصغيرة بعد مرحلتي التلقيح  ما هو العقد 
  الكمثرى القدرة على انتاج  مار عديمة الدذور ، حيث ان الثمار تعقد ذدون الحاجة  أصجججججججنافان لدعض

وقد  ، Parthenocarpic Fruits خصججججججججججججاب وهذه الثمار يطلق عليها الثمار العذرية االى التلقيح او 
2,4,5-و  3GAيحف  انتاج مثء هذه الثمار با ججججججججججتخدا  بعض الموار الكيمياوية مثء حامض الجدرليك 

TP . 

  ( تؤرم الى    29 – 21ان بعض ال روف الجويججة مثججء ررجججة الحرارة المالئمججة خالل فترة الت هير )  
 . Bartlettانتاج  مار عذرية للصنف 

  الكمثرى التي تعاني من نقص الدورون ذهذا العنصر ي يد من نسدة العقد ، وان الدورون  أشجاران رب
 قاحية للوصول الى الدويضة في الكيس الجنيني .الل األندوبةيحف  وينش  نمو 

 من  جججقو   أ جججدوعينعد حوالي ب،  م تحد  موجة  انية من التسجججاق   أو حة تتسجججاق  قا  هار غير المل
 أيارتكون الثمار صججججججغيرة الحجم ، اما الموجة الثالثة من التسججججججاق  فتحد  خالل  نحياألوراق التويجية 

بديرة من الثمار التي  أعدارحيث تتسجججججججججاق   June Dropق  ح يران وح يران وهذا ما يطلق علي  تسجججججججججا
 وعقدة  مارها اديعيا . واإلخصابالتي حد  فيها التلقيح  باألصنافتعقد عذريا مقارنة 

 
 : Thinningالخف 
بعض ا صجججناف التي تكون فيها نسجججدة العقد عالية جدا تحتاج الى اجراس عملية الخف ، فمن المفضجججء  

ورقة لكي تمدها  40 – 30تحسجججججين نوعية الثمار ، وان الثمرة الواحدة تحتاج  ألجء مرة لكء راذرة  2 – 1 إبقاس
 يم ن اجراس الخف يدويا او با تخدا  الموار الكيمياوية .و  بالموار الغذائية الال مة لنموها وتطورها .

مثرى غير واوججججحة بما الك أشجججججارفي (  Alternative bearing) تناوب الحمء ان ظاهرة المعاومة  
الكمثرى ي ون انتاجها منت م  جججججججنويا وان اجراس عملية الخف في  أصجججججججنافالتفاس ، لذا فان  أصجججججججناففي مع م 

، يسججججاعد  Bartlettو  Hardyاو ا صججججناف قاة الحمء الغ ير مثء الموا ججججم التي ي ون الحاصججججء فيها غ يرا 
 السنوم وتحسين نوعية الثمار . اإلنتاجعلى انت ا  
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 لزراعة ومسافات الزراعة :ا
وت رع في مو جججججججم السججججججج ون ) الشجججججججتاس ( ، ا  ان  ملشجججججججاتتم  راعة الشجججججججتالة بما في التفاس حيث تنقء  

 الكمثرى . أصناف ألغلبمسافاة ال راعة تكون اصغر مما هي في التفاس بسدب النمو القائم 
   2 – 1 األشجججججارالمقصججججرة يدعو الى ال راعة الكثيفة حيث تكون المسججججافة ذين  األصججججولان ا ججججتخدا   

الدذرية وخاصجججة في بعض ا صجججناف قاة النمو المنتشججر  األصجججول  ، اما عند ا جججتخدا   4 – 2وبين الخطو  
القائمة  واألصجججججناف   7×6فقد تصجججججء مسجججججافة ال راعة الى  Pineappleو  Bartlettو  Kiffer أصجججججنافمثء 
4×4 .   
 

 : Fertilization التسميد
التفاس ، مع مالح ة  ألشجججججارالكمثرى من العناصججججر الغذائية متشججججاذهة لحد ما  أشجججججاران احتياجاة  

يسدب  يارة النمو الخضرم و  يما النمواة الطرية التي  ألن الحذر الشديدة من ال يارة في التسميد النتروجيني 
 بمر  اللفحة النارية . لإلصابةعروة  أكثرتكون 

 األشجاران التسميد الفو فاتي ورورم لتكوين الدراعم ال هرية و يارة اإلنتاج وتحسين نوعية الثمار . و 
نتيجة لتثديت الحديد بالتربة ،  األوراقنقص الحديد حيث تصججفر  أعرا النامية في الترب الكلسججية ت هر عليها 

 الرب الورقي بمربداة الحديد . ر عنصر الحديد عن اريقيلذا  ذد من توف
 

 بما جاس في التفاس . : Irrigationالري 
 

 : Pruning التقليم
الكمثرى تتج  نحو النمو العمورم ، لذا تربى بطريقة السججججججججاق الرئيسججججججججي المحور ،  أصججججججججنافان مع م  

اقرع رئيسية على الشجرة في المنااق  6 – 5اقرع رئيسية ، في حين يترك  4 – 3ها على دوتحتوم الشجرة عن
 التي تكثر فيها ا صابة باللفحة النارية عند ذداية مراحء التربية ويم ن ان ت ال بعضها  حقا .

عند اقرب ذرعم  ذهدف تشجججججججججيع النمو الى الجوانب يم ن ان يسججججججججتعمء تقليم التقصججججججججير حيث يتم القطع 
 ر للحد من ارتفاع الشجرة قاة النمو العمورم .بما يستعمء تقليم التقصيمتج  الى الخارج ، 

المثمرة فهو مشججججججججاب  لتقليم ا  مار في التفاس ، حيث ان  مار الكمثرى تحمء ارفيا  األشجججججججججاراما تقليم  
على رواذر معمرة ولججذلججك فججان تقليم الخف للنمواة الحججديثججة وبعض النمواة القججديمججة هو المفضججججججججججججججججء على تقليم 

المصجججججابة باللفحة النارية  األفرع إ الةومن الضجججججرورم  ف يحف  تكوين الدواذر الثمرية .التقصجججججير ، وان تقليم الخ
 خالل الشتاس ) لماقا ؟ ( . بأوراقهاعند التقليم الشتوم والتي يم ن تميي ها باحتفاظها 

تحمء  مارها جانديا او ارفيا على افرع عمرها  ججججججججججنة الى ان  Bartlettالكمثرى مثء  أصججججججججججنافبعض  
عشر  نواة ، وبعدها تحمء الثمار بصورة رئيسية ارفيا على الدواذر ، ان الدراعم على  األشجارر يصدح عم
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تضججججججججررة ا  هار  فإقا، لذلك  أيا  10افرع عمرها  ججججججججنة تددأ بالتفتح بعد الدراعم المحمولة على الدواذر بحوالي 
لمحصجججججججججول يتكون من الثمار المحمولة المحمولة على الدواذر بسجججججججججدب ا نجماراة الربيعية المتأخرة فان مع م ا

 ر  تلجججججججك النمواة  نهجججججججا تحمجججججججء الدراعم الثمريجججججججة في الثلجججججججث العلوم األفرع ، لجججججججذلجججججججك يججججججججب عجججججججد  قعلى 
 منها . 

 لنضج :عالمات ا
( وتتمي   مار الكمثرى  Maturationتجنى  مار الكمثرى في مرحلة النضججججم الفسججججيولوجي او الدلوغ )  

ت الثمار على الشجججرة حتى تصججء الى لون وصججلدة نوعا ما ، اما اقا تربت ال خضججراس ال بالنوعية الجيدة وهي ما
 ( فان ا نحالل الداخلي للثمار يحد  فيها فيتغير لون لحمها الى الدني . Ripeningمرحلة النضم التا  ) 

اخ نت اما اقا قطفت قدء مرحلة الدلوغ أم غير ناوجججججججججججة فان نوعيتها ونكهتها تكون منخفضججججججججججة واقا م 
 فانها تفقد الراوبة وتذذء  ريعا مقارنة بالثمار الناوجة .

 تعملة في تحديد موعد الجني فهي :اما المقاييس المس 
 .وهو أهم مقياس لتحديد ررجة نضم الثمار وصالحيتها للقطف قياس الصالبة  .1

 ( . %TSS)  الكلية نسدة الموار الصلدة الذائدة .2

 . األفرع الحاملة لهااو  هولة انفصال الثمار من الدواذر  .3

 التغير في اللون ا  ا ي . .4

 من الت هير الكامء حتى الجني . األيا عدر  .5

 
 إنضاج الكمثرى بعد الجني :

 اإلنضاجولذلك فان  األشجارتنضم بصورة جيدة على  ان  مار الكمثرى وخاصة ا صناف الشتوية   
 الصناعي بعد الحصار ورورم لمثء تلك ا صناف .

  لمدة    1 – 0الفسيولوجي ، تخ ن تحت ررجة حرارة او النضم بعد ان تقطف الثمار في مرحلة الدلوغ  
 90-80  والراوبة النسججدية    20 – 16حيث تكون ررجة الحرارة  اإلنضججاجا ججاذيع ،  م تنقء الى غرف  4 – 2

 س بالمليون ( لمدةملغم/لتر ) ج   1000 – 200ذتربي   اإلنضجججججججججججججججاج% ،  م يضججججججججججججججخ غا  ا  يلين في غرف 
  اعة . 24بء  اإلنضاجعلى ان تتم عملية التهوية لغرف  أيا  5 – 4
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 : االصناف
 .، منتخب ال عفرانية محلية مثء : خاتوني ، عثماني ، هرمي ج   أصناف -أ

 . Kiffer  ،Pine apple  ،Le-Conte  ،Bartlett ق : راعفي ال ح  راعتهاتنج أجندية أصناف -ب

،  Bartlett  ،Seckel  ،Bosc  ،Anjou  ،Comice  ،Hardy مشججججججججججججججهورة عالميا : أصججججججججججججججناف -ة
Kiffer  ،Garber  وWinter Nelis . 

 
 : والحشرات األمراض
مشججججججججججججججاذهة لتلك الواررة في التفاس ، ماعدا مر  اللفحة النارية : وهو مر  ب تيرم يسججججججججججججججدب احتراق  
 والثمار . األفرعوعند اشتدار ا صابة تشتمء على  واأل هاروالدراعم الطرفية  األوراق
تشججججججججججيع تكوين النمواة الغضجججججججججة والكثيفة ، بما   من   ذد من ا عتناس بالتقليم والتسجججججججججميد وعدوللوقاية  

 غم / غالون ماس للسيطرة على هذا المر  . 15 – 12تستعمء المديداة مثء الدايثين ذتربي  
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 Quinceالسفرجل 
وعلي  فان ا  ججججم العلمي للسججججفرجء  Oblongaالذم يضججججم نوع واحد فق  هو  Cydoniaيتدع السججججفرجء جنس 

وآ ججججيا  أوربا، ويعتقد ان هذا النوع نشججججأ في المنااق الحارة من جنوب شججججرقي  Cydonia oblonga Millهو 
ي رع في بعض الدلدان  اآلنهو من العالم ف أخرى  أماكنالصجججججججغرى ، او في ج يرة بريت ، ومن  م انتشجججججججر الى 

دان العربية ومنها العراق فان  راعة السجججججفرجء ل، اما في الد واألرجنتينالشجججججرقية  أورباوبعض ذلدان  أمري اومنها 
حيث انها  األهمية، وقلك  ن  ماره قليلة الفاكهة ا خرى  بأشجججار  تشجج ء شججيئا قيا ججا الى المسججاحة الم روعة 

 أهميةلحم الثمار قو اعم قابض ، ذء تسججججججججججتعمء في صججججججججججناعة المربى والجلي ، اما   تسججججججججججتهلك اا جة لكون 
 لكمثرى والدشملة .لالسفرجء فتأتي من ا تخدام  بأصء 

 
 الوصف النباتي :

 34( فهي تحتوم على  2nاما الخاليا الجسججججججججمية الثنائية )  17العدر الكرومو ججججججججومي ا  ججججججججا ججججججججي هو 
بسججججيطة تامة الحافة ذيضججججوية او  األوراق،  األوراقكرومو ججججوما . الشجججججرة او الشجججججيرة صججججغيرة الحجم متسججججاقطة 

مسجججججججتديرة او قلدية الشججججججج ء تدعا للصجججججججنف ، يوجد  غب خفيف على السجججججججطح العلوم للورقة ، و غب بثيف على 
  طحا السفلي وعنقها ، وللورقة اقيناة غالدا .

 جججججججم  8 – 3يتفتح عن فرد خضجججججججرم بطول ال هرم مختل  بما هو الحال في التفاس والكمثرى ،  الدرعم
م ونة او ذيضججاس معرقة ذلون ذنفسجججي خفيف ، ا  هار ذيضججاس او ذنفسجججية يحمء في ارف   هرة واحدة بديرة ، 

اة ، عديدة الدويضججججججمن خمس  ججججججدالة وخمس ذتالة ، المديض منخفض م ون من خمس حجراة ) براذء ( 
 صغيرة تخرج جاندية على افرع عمرها  نة واحدة . أفردتحمء ارفيا على  واأل هار

الثمرة تفاحية ، تحوم ذذور بثيرة ، قاة شجججج ء بمثرم او ا ججججطواني غير ان  غير منت م ، الجلد خشجججن 
 الملمس وقد ي ون مغطى ذ غب ، اللب اذيض بريمي قو اعم حامض قابض .

 
 البيئة المناسبة :

 : المناخ
الفاكهة التفاحية ، ومن  بأنواعقاة اور راحة قصير نسديا مقارنة  أشجارهاالسفرجء بان  أصنافتتمي  

 أصججججججنافاور الراحة للدراعم ، ولذلك فان بثير من  إلنهاس م فان احتياجاتها من السججججججاعاة الداررة شججججججتاس قليلة 
لمنااق قاة الشججججججججججججججتاس الدارر والطويء فان وفي ا اس الدافد ،تهذه الفاكهة ينمو وي رهر في المنااق قاة الشجججججججججججججج

األشجججججججار ت هر ذوقت متأخر وقلك لضججججججرورة تكوين نمواة خضججججججرية او   م تتفتح ا  هار في اارافها لذلك فان 
مقاومتها  نخفا  ررجة بما انها  أوججججججججججججرار السججججججججججججفرجء تكون معدومة من جراس ا نجماراة الربيعية المتأخرة ،

  والكمثرى .الحرارة شتاس اقء من التفاس 
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 التربة :
هي الصججججفراس  األراوججججي أحسججججنالسججججفرجء ان تنمو في انواع مختلفة من الترب ، ا  ان  ألشجججججاريم ن 

رنت  بالتفاس والكمثرى فان جذور السججججفرجء تتحمء االمتو ججججطة القوا  الخصججججدة جيدة التهوية والصججججرف . وعند مق
لها تحت ظروف تلك الترب ، ومن المالحظ ان  بأصجججججججججججءوقلة التهوية ولذا فان  يسجججججججججججتعمء  األروجججججججججججيةالراوبة 

 ا صفرار . أعرا السفرجء حساس ل يارة الجير في التربة والذم يؤرم الى ظهور 
 

 : Propagationالتكاثر 
 :Hardwood Cuttings العقل الخشبية الصلبة  -1

قد تؤخذ من خشججججب يتكا ر السججججفرجء عارة بالعقء الخشججججدية المأخوقة من افرع عمرها  ججججنة واحدة غالدا و 
التي بعمر  ججججججججججججنة واحدة اق ان تجذيرها  لألفرع ججججججججججججنواة ، وعارة ما تجه  العقء من الج س القاعدم  3-2بعمر 

، بما وجد ان العقء المنتهية ب عب من  لألفرعمن العقء المأخوقة من الج ر الو ججججججججججججججطي او الطرفي  أفضججججججججججججججء
 تجذيرا . أ هءعمرا تكون  األكثرالخشب 

 25 ججججم ، والمسججججافة ذين العقء حوالي  70شججججدا  على خطو  تدعد عن بعضججججها  ت رع العقء في شججججهر
  م، وبعد مو م نمو واحد أم في الشتاس الالحق يم ن ان تنقء الى الموقع الدائم .

 
 : Suckersالسرطانات  -2

فدعض ا صجججججناف ومنها السجججججفرجء المحلي يخرج الكثير من السجججججرااناة من منطقة التاج وقربها والتي 
 فصلها في مو م الس ون و راعتها بنداتاة جديدة . يم ن
 
 : Budding and Graftingالتطعيم والتركيب  -3

 أصجججججءذتطعيمها او تربيدها على  Pine Appleو  Championا صجججججناف التجارية مثء  إكثاريم ن 
، ويعد التطعيم   Angersفي انكلترا مثء السجججاللة  Mallingالمنتجة في محطة  األصجججولالسجججفرجء المحلي او 

 السفرجء بعد العقء . إكثارشيوعا في  األكثر Shield Buddingالدرعي 
 
 : Layeringالترقيد  -4

هو الطريقة األكثر ا ججججججججججججججتخدا  في إكثار السججججججججججججججفرجء في الدول  Mound Layeringان الترقيد التلي 
 الغربية و  يما في انتاج األصول مقارنة بطرائق الترقيد ا خرى وقد مر قبرها بش ء اكثر تفصيال في التفاس .

 
 
 



 المرحلة الثالثة                        1الف اكهة النفضية / قسم البستنة وهندسة الحدائق                    

 35 

 الزراعة ومسافات الزراعة :
تدعا للصجججنف وخصجججوبة    5 – 3كما جاس في  راعة شجججتالة التفاس ا  ان مسجججافاة ال راعة تتراوس ذين 

 التربة .
 الري والتسميد :

في التسججججججميد النتروجيني لكون السججججججفرجء  اإلفرا   مشججججججاب  لما جاس في التفاس والكمثرى ، بما يندغي عد
 يصاب بمر  اللفحة النارية شأن  ذذلك شأن الكمثرى .

 تقليم التربية :
 تضججججججججم الشجججججججججرة من ان علىمحور السججججججججفرجء غالدا اريقة السججججججججاق الرئيسججججججججي ال أشجججججججججارتتدع في تربية 

 المفتوس في تربية والكمثرى ، وقد تسجججججججتخد  اريقة الو ججججججج  وبما جاس في التفاس اقرع رئيسجججججججية 5 – 4 

  . السفرجء أشجار
 تقليم االثمار :

صججججججججججججغيرة ، تخرج من الدراعم الجاندية على افرع عمرها  ججججججججججججنة ،  أفردتحمء الدراعم ال هرية ارفيا على 
ا  بالقدر الذم يحد  توا نا ذين النمو الخضججرم والنمو  األفرعتلك  إ الةولذلك فان  عند التقليم يجب الحذر من 

 .الكديرة لفتح قلب الشجرة لدخول الضوس والهواس  األفرعالجاندية والمصابة وبعض  األفرعالثمرم ، وت ال 
اما ا جججتخدا  تقليم القصجججير فقد يسجججتخد  عند ا جججتطالة األفرع بشججج ء بدير ولكن يجب ا جججتخدام  بشججج ء 
خفيف مدروس بحيث يؤرم الى تجديد الخشجججججب المثمر إلعطاس المحصجججججول في المو جججججم الالحق ، ولذا يفضجججججء 

شجار اكثر عروة إجراسه من قدء شخص قو خدرة   يما وان التقليم الجائر يشجع النمو الخضرم ويجعء األ
 لإلصابة بمر  اللفحة النارية .

 االزهار والتلقيح :
ا  ان اخصاذية ا صناف المختلفة ما  الت مثار ت هر أشجار السفرجء في النصف األول من آقار ، 

السجفرجء تقسجم الى  ال   أصجنافللجدل لقلة الدرا جاة على هذا النوع ، ولكن المشجهور في هذا المجال هو ان 
مجاميع تدعا  خصجججججججججاذيتها : ا ولى خصجججججججججدة قاتيا ، والثانية عقيمة ج ئيا والثالثة عقيمة قاتيا . وتشجججججججججير بعض 

 التالية : لأل دابالدرا اة الى حاجة السفرجء الى التلقيح الخلطي 
% من تلك  25 – 20ن عقد قلة بثافة ا  هار اق ان الدرعم ال هرم يعطي  هرة واحدة ولذلك فان   ذد م -1

 حاصء اقتصارم . إلعطاسا  هار 
 70وإلعطاس  مار منت مة وبمواصججفاة جيدة فان اكثر من  ان شجج ء الثمرة يتأ ر بشجج ء بدير بعدر الدذور -2

 ذويضة بحاجة الى ا خصاب في ال هرة الواحدة .

 انتاج  مار بمواصفاة جيدة وان التلقيح الخلطي يساعد في قلك .  -3
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 وتساقط الثمار قبل الجني :الخف 
قد يجرى الخف اليدوم على نطاق وججججيق جدا في األشجججججار المرار ا ججججتهالك  مارها بشجججج لها الطا ج او  

في الحدائق المن لية لتحسججججججين صججججججفاة الثمار ، اما في الدسججججججاتين التي تسججججججتعمء  مارها ألغرا  التصججججججنيع فان 
 لية الخف .يهتم ذها بثيرا ولذلك   يجرى عم صفاة النوعية  

اما بالنسدة ل اهرة تساق  الثمار قدء الجني فتكار تكون وعيفة وليست قاة أهمية اقتصارية تستوجب  
 العمء على معالجتها او التخفيف منها .

 عالمات النضج :
 ججججججنواة من  راعتها في الم ان المسججججججتديم ، وتجمع  مارها  4 – 3تددأ أشجججججججار السججججججفرجء باإل مار بعد 

بما في التفاس  Maturationوليس في مرحلة الدلوغ  Ripeningصجججججججججججججججء الى مرحلة النضججججججججججججججم عارة عندما ت
 أهميججةتلقى ا هتمججا  وقلججك لقلججة  والكمثرى ، وتقطف الثمججار ذنفس ارق الجمع في التفججاس والكمثرى ا  انهججا  

 الثمار ا قتصارية .
التفاس والكمثرى مؤشججججرا خاصججججا اما بالنسججججدة لعالماة ومؤشججججراة النضججججم فيضججججاف الى ما جاس في جني 

بالسجججفرجء ا  وهو  جججهولة إ الة ال غب عن جلد الثمرة فكلما اقتربت الثمرة من النضجججم بلما ذدأ ال غب بالتسجججاق  
 بسهولة ولو ذتأ ير الرياس ، وتددأ نضم الثمار في شهر آب .

 االصناف : 
للسجججفرجء عدر محدور من ا صجججناف المعروفة قيا جججا بالتفاس والكمثرى فقد أشجججارة بعض الدرا جججاة الى 

صجججنف إوجججافة الى بعض ا صجججناف المحلية والتي ت رع في  50 – 30ان عدر ا صجججناف المعروفة يتراوس ذين 
 ذلدان بعينها ، وندرج أرناه بعض ا صناف المعروفة في العراق :

) ا  ميرلي ( تنجح  راعتها في المنااق الشجججججمالية والو جججججطى  Smyrnaو  Championالصجججججنفين * 
 والجنوبية من العراق .

أصججناف برماوه و شججقالوة واصججفهاني وبهمرو فتجور في المنطقة الشججمالية وتعطي محصججو  متو ججطا * 
 في المنطقة الو طى و  تنا ب المنطقة الجنوبية من العراق .

ويعطي محصجججججو  جيدا في المنطقتين الو جججججطى والجنوبية و  يالئم بثيرا اما الصجججججنف خاتوني فينجح * 
 المنطقة الشمالية .

 
وبما جاس في الكمثرى ،  التي تصجججججججججججججيب السجججججججججججججفرجء األمرا  أهممن  Fire Blightاللفحة النارية  ض :امر األ

 والعفن األ ور والديا  الدقيقي .
 ورورة  مار التفاس .أهمها حفار  اق التفاس والدق الدقيقي  الحشرات :
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 Pomegranateالرمان 
 الموطن األصلي :

تشجججير المصجججارر الى ان الرمان نشجججأ في ذالر العجم ومنها انتقء الى ذالر العرب وشجججمال أفريقيا وشجججمال 
غرب الهند ، وان العرب نقلوه الى ا جججججججججدانيا ومنها الى الم سجججججججججيك ، ومنها الى باليفورنيا  في أمري ا حيث تجور 

هناك ، وتنتشجججججر  راعة الرمان حاليا في ا جججججدانيا وايطاليا وباليفورنيا وقدرص والسجججججعورية والعراق ومصججججر  راعت  
 وتربيا وإيران والهند وأفغانستان وا تراليا .

 

 التصنيف النباتي :

والتي تضم  Punicaceaeالعائلة الرمانية  إلىوينتمي  .Punica granatum Lيسمى الرمان علميا 

 P. protopunicaالذي يمثل الرمان المزروع ، و  P. granatumونوعين ، هما  Punicaهو  ا  واحد ا  جنس

Balf  سوقطرة اليمنية وشبه الجزيرة العربية. أما بالنسبة لرمان الزينة الذي يزرع في  جزيرةالذي يتواجد في

بعض الباحثين على انه سنناللة فقد صننن ه الحدائق المنزلية لجمال أزهاره ذات البتالت المتعددة والزاهية اللون 

 Punica او Punica granatum Legrelliاسنننننننم علينننه  فنننقطلقوا(  granatumتعود لن س النوع ) 

granatum Florepleno كنوع آخر للجنس ه ن بعض الباحثين صن وفي حين اPunica  ويسمىPunica 

nana .  الجنس  تان الدراسات األخيرة وضعكماPunica تحت العائلة ( الحنائية Lythraceae  ). 

 

 الوصف النباتي :

خمسة  إلىشجيرة متعددة السيقان قد يصل ارت اعها  أوالرمان عبارة عن شجرة صغيرة بساق واحدة 

شجيرة  أوولكنها تحت ظ بقوراقها فتنمو كشجرة  ذات الشتاء البارد نسبيافي األماكن  األوراقأمتار ، متساقطة 

مسنننتديمة الخضنننرة في المناطق الحارة مثل ووية فلوريدا وجنون الصنننين ، وتعطي أفرعا كثيرة قرن سنننط  

، األفرع اسطوانية  ب عل ثقل الثمار تنمو بقوة ، وتنحني للخارج وكثيرا ما تتدلى على سط  األرضواألرض 

املة مسننتدقة بسننيطة متقاربة رمحية ك األوراقأشننواق قصننيرة .  إلىمرنة ذات فريعات كثيرة يتحول بعضننها 

 عة من السط  العلوي ، متقابلة الوضع على األفرع .االشكل لم

 أشننننجارأكثر ، فقد قدر عمر بعض  أوسنننننة  70 - 50الرمان طويال ليصننننل عمرها  أشننننجاروتعيش 

 .سنة  300الرمان الموجودة في أوزباكستان بقكثر من 

 التويج سنائن ، والبتالت حمراوزهار كبيرة الحجم ذات كقس لحمي ، ملتحم السنبالت ، حمر اللون ، 

عديدة  األسننندية،  8 – 4الشنننجرة الواحدة فيتراوي بين  أزهاربتالت يختلف حتى في لاللون ، عدد السنننبالت وا

 باهتة . حمر الخيوط ، المتوق ص ر

األسنندية او  نوعا ما بحيث يكون الميسننم مطمورا بين خيوط القلم احمر اللون غالبا ، قصننير او طويل

 قليال ، والمياسم صغيرة بسيطة مخضرة اللون . في مستواها او يعلوها

من طبقتين م صنننولتين بغشننناء رقيق ، تتكون كل طبقة من عدة حجرات م صنننولة عن يتكون مبيض ال

حجرة بروز لحمي عبارة عن جدار وبكل  ويختلف عددها من ثالث الى خمس ، بعضننننننها بقغشننننننية شنننننن افة ،
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غشنناء  إلىالمبيض الذي تلتصننق به المشننيمة البذرية ، والبذرة منضننغطة ومضننلعة تتحول قشننرتها الخارجية 

مائي شنن اف به سننكريات وأحماض عضننوية وبعض المواد القابضننة ومواد ذائبة أخرل ، ويختلف لون البذور 

(Arils  من األبيض حتى األحمر القرمزي الداكن ). 

 

 الثمرة :

نوع خاص وصن ها البعض اآلخر ك ت احية مركبة ،على انها ثمرة ثمرة الرمان صنف بعض الباحثين 

تتكون من عدة كرابل بداخل كل منها ، وهي  Cenocarpium( ويدعى  berryالعنبية )  اللبية او من الثمار

نسنننننننيج جلدي لوقاية الثمرة ،  إلىعبارة عن األنبون الزهري الذي يتحول ، والقشنننننننرة  عدد كبير من البذور

  األسود حسن الصنف . أوالقرمزي الداكن  إلىالمخضر  أوويختلف لون الغالف الثمري من األبيض 

إن الجزء الذي يؤكل من ثمرة الرمان عبارة عن األغطية ) األغل ة ( الخارجية الطرية التي تحيط 

، وهذه األغطية ممتلئة بسائل عصيري يحتوي على سكريات وأحماض وأصباغ ومواد أخرل بالبذرة الصلبة 

 ( تمييزا لننننه عن مصنننننننطل  البننننذور  arils، ويطلق على الجزء المننننقكول من الثمرة مصنننننننطل  ) 

 (seeds  )أو  ( الحبونgrains . ) 

 

 البيئة المالئمة :

 المناخ :
يم ن للرمججان ان ينمو ذنجججاس من المنججااق ا  ججججججججججججججتوائيججة الى المنججااق الججدافئججة من المنطقججة المعتججدلججة 

Temperate Zone  التي تمتا  بشتائها الدارر وصيفها الحار  األماكنفي  أفضءالرمان بش ء  أشجار. وتنتم
 والجاف .

في المنااق المعتدلة بما في ن ل راعة الرمان ، فيالحظ الراب غير مالئمي ان الصجججججججججججججيف الدارر والجو
حمووة من  وأكثرالرمان الجيد ا  ان  مارها تكون اصغر حجما واقء تلونا  أشجارايطاليا وا دانيا وبرغم نمو 

 تلك الم روعة في ج يرة العرب مثال .
( قليلة جدا حتى  Chilling Requirement) شجججتاس  الرمان من السجججاعاة الداررة  أصجججنافان احتياج 

 ذوقت قصير . األوراقان الدراعم يم ن ان تتند  في المنااق الدافئة شتاس وتعطي نموا جديدا بعد تساق  
شجججججتاس ررجاة حرارة منخفضجججججة قريدة من الصجججججفر المئوم ، ذء ان انخفا  في الالرمان  أشججججججارتتحمء 

 يسدب الضرر الكدير لالشجار .       12 –ررجة الحرارة الى 
من باقي  أفضججججءحمء ررجاة الحرارة العالية بصججججورة تالرمان يم نها ت أشجججججارا بالنسججججدة للصججججيف فان ام

، ا  ان تلك الدرجاة الحرارية وشدة  طوع الشمس قد تؤرم الى إصابة الثمار  األوراقانواع الفاكهة متساقطة 
 (، ولذا يجب حماية الثمار بطرائق متعدرة. Sun burnذلفحة الشمس ) 
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 : Soilربة الت
من الترب الرملية الى الترب الطينية ، بما انها  ينمو الرمان في بثير من انواع الترب المختلفة اذتداس  

تتحمء الملوحة وقلوية التربة لحد ما ، بما تسجججججججججججججتطيع ان تنمو في الترب الرادة والغدقة نوعا ما ، ا  ان  تحت 
ظ ان الحاصججججججء يقء بثيرا في الترب الرملية ، ولون الثمار تلك ال روف فان الحاصججججججء يتأ ر بما ونوعا ، فيالح
انتاج ي ون في الترب العميقة ، الم يجية  وأحسجججججججن أفضجججججججءي ون وجججججججعيفا عند  راعتها في الترب الطينية ، وان 

ي ون وجججججججعيفا في الترب  األشججججججججارنمو في حين ،  pH 5.5 – 7الثقيلة قليال ، جيدة الصجججججججرف والتهوية وقاة 
 القاعدية .

 
 : Propagationالتكاثر 
( والتي تؤخذ  Hardwood cuttings: يتكا ر الرمان بسهولة ذوا طة العقء الخشدية الصلدة )  العقل -1

في  األقال ملم ) بقدر قطر قلم الرصججججاص ( ، تؤخذ  10 – 7 ججججم وقطر  20 – 15في الشججججتاس بطول 
تربة ، وبعد ان تنمو الشجججججتالة شجججججدا  وت رع عمورية في التربة على ان يترك ذرعم واحد فوق  جججججطح ال

 لمجججدة  ججججججججججججججنجججة او  ججججججججججججججنتين في المشججججججججججججججتجججء تنقجججء الى الم جججان المسججججججججججججججتجججديم ، وقجججد تؤخجججذ عقجججء اويلجججة 
  م ( لل راعة المداشرة في الم ان المستديم . 60 – 50) 

الورا ية ، ولكن الدذور يم ن  األ النداة بالدذور ينتم شتالة غير مطابقة لصفاة  اإلكثار: ان  البذور -2
 إلنتاجالتربية والتهجين  ألغرا حيث تطعم بالصنف المرغوب او  األصولشتالة  إلنتاجان تستخد  

   من  راعتها .و ي 60 – 45جديدة ، علما ان ذذور الرمان يم ن ان تندت بعد  أصناف

 عمليججاةبثيرة ، وتؤ ر على   الأعمججالرمججان ذهججذه الطريقججة ا  انهججا تحتججاج الى  إكثججار: يم ن  الترقيللد -3
نطاق وججججججججججججيق للتعويض عن  ، لذا فانها قد تسججججججججججججتخد  على واآل ةخدمة الحقء وتعيق حربة الم ائن 

المفقورة ) الترقيع ( ، وللحصول على اكدر عدر من النداتاة من هذه الطريقة يستخد  الترقيد  ةالشتال
 )كيف تتم عملية الترقيد الخندقي؟(.الخندقي .

الرمان تخرج الكثير من السججججرااناة من منطقة التاج والجذور  أشجججججار أن: من المعروف  ناتالسلللرطا -4
، اما  األ القريدة ، ولذا يم ن ا تغالل السرااناة المجذرة ل راعتها في الدستان بعد فصلها عن النداة 

ة ومن غير المجذرة فتفصجججء بقطعة من الخشجججب القديم ) بعب ( وت رع في المشجججتء حيث تجذر بسجججهول
  م تنقء الى الدستان في المو م التالي .

شتالة من ا صناف التجارية بعد تطعيمها على اصول ذذرية او خضرية  إلنتاج: قد يستخد   التطعيم -5
في  ، وغالدا ما يسججججججججتخد  التطعيم الدرعي الخريفي في شججججججججهرم آب وايلول ، وقد يجرى التربيب شججججججججتاس  

 شهر شدا  .

الرمان بالعقء الخشججججججججدية فان التطعيم او التربيب قد يسججججججججتعمء في تغيير صججججججججنف  إكثارون را لسججججججججهولة 
 الرريئة النوعية . األشجار
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 : Planting and Spacingالزراعة ومسافات الزراعة 
، آقار تجندا لالنجماراة المتأخرةبداية تنقء شتالة الرمان ملشا ) عارية الجذور ( وت رع خالل شدا  و 

 ججججيما اقا بانت التربة بمية منا ججججدة من السججججمار العضججججوم  ويفضججججء ان تووججججع فيها تحفر حفرة منا ججججدة ، 
 رملية ، وبعد  راعة الشتالة تروى مداشرة ،  م توالى بالرم بلما رعت الحاجة .

  في حين  3.5 – 3مد مسججججججججججافة ال راعة على خصججججججججججوبة التربة فتقء في الترب الرملية الفقيرة لتكون تتع
النمو تحت  قء  الرمان تميء الى ا نتشار في أشجارترب الخصدة ،   يما وان   في ال 6 – 5تصء الى 

الرمان على مسججافاة صججغيرة ومن  م تجرى عليها عملية خف بعد بضججعة  ججنين  أشجججارع الثمار ، وقد ت ر 
   . 7 – 6لتكون المسافة ذينها 
وان السرااناة  وف تمأل    3 – 2الرمان بسياج حول الدستان فت رع بمسافة  أشجاراما عند  راعة 

 المسافاة ذينها لتش ء  ياجا متشاب ا .
 

 :  Fertilizationالتسميد 
الرمان في الترب الفقيرة التي   تصججججججججججلح لكثير من انواع الفاكهة ا خرى ، ا  ان  أشجججججججججججارتنمو وتثمر 

الرمان يفضججء ا هتما   ألشجججارقلك ي ون على حسججاب بمية الحاصججء ونوعيت  ، وللحصججول على نمو جيد 
   يما في الترب الفقيرة والرملية منها بصورة خاصة . ل راعتها في الم ان المستديم السنة ا ولى ذذها من

ر قد لثالثة او الرابعة حين تكون ا شجججاالخصججدة فيم ن ان يددأ بالتسججميد عند  ججنتها ا األراوججياما في 
 . مار إلذدأة با

المهمة في نجاس  راعة الرمان حيث يضججججاف بمقدار  األ ججججمدةلحيواني من ويعد التسججججميد العضججججوم او ا
 م يع ق  األوراقتدعا لعمرها وحجمها ، حيث ينثر السجججججججمار تحت مسجججججججاق  مثمرة بغم / شججججججججرة  100 – 20

بغم / شجججججججرة تووججججججع في خندق رائرم او  20لخلط  مع التربة ، وقد يضججججججاف ب مياة صججججججغيرة   تتجاو  
 جججم عن  جججاق الشججججرة ، وهذا السجججمار يضجججاف عارة في مو جججم السججج ون وبعد  75 – 25نصجججف رائرم يدعد 
 التقليم الشتوم ، وقد يضاف ذين  نة وأخرى .ا نتهاس من عملية 

  NPKبغم من السجججججججججججمار المربب  1اما السجججججججججججمار الكيمياوم فان شججججججججججججرة الرمان الصجججججججججججغيرة تحتاج الى 
ار والثانية في أيار ، اما الشجججججرة الكديرة فتحتاج الى ( ، تضججججاف بدفعتين ا ولى في ذداية آق 8:  8:  8) 
بغم من السمار المذبور يقسم الى رفعتين ويضاف في المواعيد المذبورة آنفا . ومن المهم مالح ة  3 – 2

ان التسجججججججميد ال ائد او المتأخر و  جججججججيما التسجججججججميد النتروجيني يؤرم الى تأخر نضجججججججم الثمار ويقلء من تلون 
تتخشججججب بالقدر الكافي مما يجعلها  لجورة لها ، فضججججال عن انتاج نمواة خضججججرية ارية  الثمار وصججججفاة ا

  .عروة ألورار الدرورة شتاس  
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 : Irrigationالري 
ال ائدة ، ا  ان قلك يؤ ر  جججلدا  األروجججيةالمقاومة للجفاف ، والراوبة  األشججججارالرمان من  أشججججارتعد 

على الحاصجججججججء وصجججججججفات  ، ولذلك يجب الحفاظ على مسجججججججتوى مقدول من الراوبة في التربة وتوفير التهوية 
 المنا دة للحصول على حاصء جيد بما ونوعا .

 جججججججم ماس /  جججججججنة ، وي ون مو ع خالل السجججججججنة تدعا لحاجة  150 - 125الرمان حوالي  أشججججججججارتحتاج 
اعتمارا على اديعة التربة ومرحلة النمو وال روف الديئية السججججائدة ، ويم ن ان ي ون ذرنامم الرم  األشجججججار

 متضمنا ا تي :
الم روعة في الترب الثقيلة في شجججججججهر شجججججججدا  لتشججججججججيع خروج   جججججججيما المثمرة  األشججججججججارتروى  -

 النمواة الخضرية .
 ( .من ذراعمها  األوراق) خروج  قالتوريوتروى مرة  انية بعد  -

 الرية الثالثة تكون بعد العقد وبلوغ الثمار حجم الجو ة . -

  م تروى حسب الحاجة ولحين ذلوغ الثمار . -

المحاف ة على مستوى مقدول من الراوبة في التربة امر ورورم خالل مرحلة الدلوغ والنضم  -
 . Fruit Splitting) نهاية الصيف الى ذداية الخريف ( للتقليء من ظاهرة تشقق الثمار 

في الترب الثقيلة للحصجججول على  مار  أ جججدوعينالرم قدء الجني بفترة  تقء عن  إيقافيفضجججء  -
 قاة صفاة نوعية جيدة قاذلة للخ ن والتسويق .

 األمطاررية او ريتين ومن  م يوقف الرم في حالة تسجججججججججججاق   األشججججججججججججاربعد جني الثمار تروى  -
بعد الجني يشجججع النمو الخضججرم ، وعد  ولحين ذداية المو ججم الالحق ، ويالحظ ان بثرة الرم 

الشتاس بما  أ ناسالدرورة  بأورار لإلصابةخشب النامي حديثا مما يجعل  اكثر عروة النضم 
 ان    يثمر في المو م الالحق .

 
 طبيعة حمل الثمار :

خشنننن بعمر سننننة ( 2)خشنننن قديم و يقل عمره عن سننننتين و( 1)تَْحِمل شنننجرة الرمان ثمارها على 

 أووكذلق على خشن موسم النمو الحالي وبنسن تختلف باختالف األصناف ، وتُْحَمل الثمار جانبيا ( 3)واحدة 

على فريعات صغيرة تشبه  أو، وعند كونها جانبية تكون إما جالسة مباشرة على الخشن  فرع طرفيا على األ

نموا خضنننريا قصنننيرا تخرج الزهرة  ينمو البرعمان الدوابر ، أما عندما تكون محمولة على الخشنننن الحديث ف

 في آخره . 
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 : Floweringزهار اإل

ا يحمل في خضري نموا مختلطة تعطي او بسيطة تنتج الثمار الجالسة على الخشن اما البراعم الزهرية

ت ت  البراعم برعم الزهري و تبنندأ بننالتكون او قبيننل لزهننار ، وقنند لوحظ ان اوجزاء الزهريننة في اطرفننه األ

 بحوالي أربعة اسابيع . ةالزهري

 كبيرة الحجم لهننا شنننننننكننل المزهرينة خصنننننننبننة ،  أزهننار ، وهي امنناكنناملننة ) خنثى ( أزهننار الرمننان 

 (Vase-shaped  ، ذات مبيض متطور ومدقة طويلة ، )مختزلة صغيرة لها شكل الجرس عقيمة ،  ازهار أو

 (Bell-shaped  ذات مدقة قصننيرة ومبيض غير كامل التطور يحوي القليل من البويضننات . وان النسننبة ، )

البيئية السنننننننائدة وعمليات  والظروفبين نوعي اوزهار على الشنننننننجرة الواحدة تختلف باختالف األصنننننننناف 

 .الخدمة

غنية متق  350- 200مبيض و  1000 – 400إنها تحوي  إذثمار  إلىتتطور خصننبة وان األزهار ال 

لبعض حبة في المتق الواحد لألزهار المختزلة  3000إلى اكثر من بحبون اللقاي ، والتي قد يصنننننننل عددها 

، وان نسننبة إنبات تلق الحبون أعلى مما هو عليه في حبون اللقاي لألزهار  Hicazلصنننف اوصننناف ومنها ا

 .ن سه لصنف ل الخصبة الكاملة

أسننننننابيع ، ولكن النسننننننبة األكبر من  10 – 8التي تمتد من التزهير  مدةتمتاز أشننننننجار الرمان بطول 

التي تحتاجها ثمارها  امس من بداية التزهير ، وكذلق بطول المدةاوزهار تظهر بين األسنننننننبوعين الثالث والخ

 . خمسة أشهر إلىالنضج التام والتي قد تصل  إلىللوصول 

 

 : Pollination التلقيح

عدم وجود مشنناكل في تلقي  الرمان وان التلقي  الذاتي هو السننائد في جميع  إلى اغلن المصننادر تشننير

تنتج حبون  بعض اوصنننناف أزهار أن إلى واأشننناربعض الباحثين تجاريا ، إو أن  المعروفة أصنننناف الرمان

دة نسنننننبة لقاي . لذا ولتحسنننننين التلقي  وزياما بداخلها من حبون ان متوكها و تن ت  لكي تنثر  والقاي عقيمة ، 

الجديد  الرمان فمن الضروري مراعاة زراعة أكثر من صن ين مختل ين عند إنشاء بستان ( Fruit Set)  العقد

إن التلقي  الخلطي يزيد من عدد الثمار العاقدة في الرمان ويحسنننن من مواصننن ات الجودة للثمار المنتجة ،  إذ، 

 ن الوصنننول إلى حجم الثمار المالئمالنحل ، وا سنننيماوووبما أن انتقال حبون اللقاي يتم عن طريق الحشنننرات 

للتسنننننويق يعتمد على نجاي عملية التلقي  وعدد البذور في الثمرة ، ولضنننننمان الحصنننننول على تلقي  جيد ونقل 

حبون اللقاي من األصنننننننناف األخرل فمن  أوويتها العالية يحبون اللقاي من اوزهار الذكرية التي تمتاز بح

 . في البستان خالل فترة التزهير نحلالم ضل وضع خاليا ال

 
 : Pruningالتقليم 

 تربية الشجرة بساق واحدة :
والتي تعد السجججججججاق الرئيسجججججججي المحور الو ججججججج  المفتوس او بطريقة  اق واحدالرمان على  ججججججج أشججججججججارتربى 

عطي هي ال قويا للشجججججججرة يتحمء الثمار الثقيلة والغ يرة . وللتربية ذهذه الطريقة يقصججججججر ت ا نهالطريقة األفضججججججء 
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قوية مو عة تو يعا منت ما  أفرعاالجاندية  األفرع م ويختار من  60 – 50 راعتها الى ارتفاع  د اق الشتلة عن
عداها ، وفي  م ، وي ال ما  15 – 10الرئيسية ، فتقصر الى اول  األقرعحل ونيا على الساق الرئيسي لتمثء 

الرئيسية  األقرعحالة عد  وجور افرع جاندية تصلح لالختيار يؤجء ا ختيار الى المو م الالحق بما ي مء عدر 
الى السججاق الرئيسججي المحور بما يتم انتخاب اقرع  انوية  إوججافةاقرع رئيسججية  4 – 3في المو ججم الالحق لي ون 

 الرئيسية . األقرععلى 
 جرة بسيقان متعددة :تربية الش
 4 – 3حفار  جججججججججججججججاق الرمان ، حيث ينتخب حشججججججججججججججرة وتتدع هذه الطريقة في المنااق التي ي ثر فيها  

، وتعامء معاملة السجاق الرئيسجي فتقصر  األولخالل فترة التقليم الشجتوم  األصجليالى السجاق  إوجافة جرااناة 
عداها ،  م تربى افرع  انوية  الهي لية للشجججججججججججججرة وي ال ما األفرعويختار على بء منها فرعان جانديان يشجججججججججججج الن 

جميع السجججيقان خارجة من تحت  جججطح  تكون  تكون الشججججرة متعدرة السجججيقان ، ويراعى ان وبهذاعلى بء منها ، 
 التربة وليس على الساق الرئيسي .

 تقليم األشجار المثمرة :
حد  جججواس ولذا فان وخشجججب حديث على  على خشجججب قديم مارها الرمان تحمء  أشججججار من المعروف ان 

لمدة عا  او عامين بعد اجراس التقليم ، ولذا يجب ان ي ون التقليم و  ة المحصججول بثيرايؤرم الى قل التقليم الجائر
والمت احمة بطريقة  السججججيقان الجافة والميتة والمصججججابة بحفار األفرع إ الةخفيفا بقدر المسججججتطاع ، فيقتصججججر على 

 . األشجارالمائية بلما ظهرة على  واألفرعالسرااناة  وإ الةشتاس ، تقليم الخف في ال
س ب  على ان ي ون فيستخد  على نطاق ويق لمنع انتشار الشجرة اكثر من المسمو  التقصير اما تقليم 

 . أعلى اقرب فرع جاندي قوم القطع من 
 : Renewal Pruningتقليم التجديد 

والمهملة ، في ون التقليم جائرا حيث ت ال جميع  مسجججنةال األشججججارالى  اإلنتاجيةالحياة  إلعارةويسجججتخد   
الرئيسجججية الم ونة للهي ء ، فتخرج على الهي ء نمواة جديدة  واألقرعالموجورة على الشججججرة ماعدا الجذع  األفرع

 بعد حوالي  نتين .  باإل ماروالذم يددأ ، قوية تربى من جديد لتعطي الخشب المثمر الجديد 
ا لحجم الخشجججججججججب المقطوع وبدر مسجججججججججاحاة القطع تطلى السجججججججججطوس المقطوعة بالموار المطهرة مثء ون ر 

 األمرا لتر مججاس لحمججايتهججا من  12بغم جير حي و  1بغم بدريتججاة النحججاس و  1عجينججة ذوررو الم ونججة من 
الموجورة عليها بعد  األوراقبالجير لحمايتها من وربة الشمس لعد  او قلة  واألفرعالفطرية ، بما تطلى الجذوع 

 التقليم .
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 : Thinningالخف 
وبججالتججالي يم ن ان تنت م  أ هججاران الدرعم ال هرم في الرمججان يم ن ان يعطي  هرة واحججدة او مجموعججة  

يفضجججججججججججء اجراس الخف اليدوم في  ، لذاالثمار في عناقيد فتت احم مما يؤرم الى صجججججججججججغرها وعد  انت ا  شججججججججججج لها 
من ح يران للحصجججججججول على  مار بديرة جيدة المواصجججججججفاة  األولاو النصجججججججف  ارأيمن شجججججججهر  األخيرالنصجججججججف 
 التسويقية .

 : Fruit Ripening & yieldالنضج والحاصل 
يعرف نضجججججم الثمار عارة ذدلوغها حجمها الكامء الممثء للصجججججنف واكتمال تلونها ، وتنضجججججم الثمار في  
التد ير في قطف الثمار في  أحياناتشججججججججججرين الثاني تدعا للصججججججججججنف ، ويفضججججججججججء  أواخرتمو  الى  أواخرالفترة من 

ا صججججججججناف التي تعاني من ظاهرة تشججججججججقق الثمار او ا صججججججججابة ذدورة  مار الرمان ، ومن الضججججججججرورم ا ججججججججتخدا  
 والثمار . األفرعمقصاة لقطف الثمار لضمان  المة 

 إلىاعتها في المكان المسننتديم ليصننل سنننوات من زر 3 – 2تبدأ الشننجرة بطعطاء حاصننلها األول بعد 

مع ، ثمرة باختالف األصنننناف  200 – 150يبلغ حملها ، حيث سننننة  15أقصننناه عندما تصنننل الشنننجرة لعمر 

مالحظة أن أحسنننننن الحاصنننننل جودة ينتج عن الثمار النامية على الخشنننننن القديم ، وان اوزهار المتقخرة التي 

 غير متطورة وصغيرة. تظهر على نموات الموسم الحالي تعطي ثمارا

 : Cultivarsاالصناف 
المنفلواي  ، هناك عدر من ا صجججججناف التي ت رع في الدلدان العربية ومنها الدناتي ، العربي ، المليسجججججي 

 ، الحجا م ، ناب الجمء ، الطائفي والوررم .
 اما ا صناف العراقية فهي  ليمي ، مساذق ، حلو ، راريشو ،  ن الجمء وبدرة . 
 . Wonderful  ،Dela Grenoliere  ،Granada:  ا صناف المعروفة عالميا فاهمهااما  

 :  Diseases & Insectsاألمراض والحشرات 
 .) حفار  اق التفاس ( : رورة  مار الرمان و حفار  اق الرمان  الحشرات
المر  الفسلجي تصيب أشجار الرمان عدر من األمرا  الفطرية والد تيرية والفسلجية ولكن أهمها  : األمراض

عد  اهم ا جججججداب   في ا صجججججناف قاة القشجججججرة الرقيقة خاصجججججة ومن ينتشجججججرالذم يطلق علي  تشجججججقق الثمار والذم 
صح ذتقليء ماس الرم خالل وينونقص بعض العناصر الغذائية مثء الكالسيو  والدورون والدوتا يو  انت ا  الرم 

 . وا هتما  ذتغذية اشجار الرمان المثمرة من خالل التسميد بالعناصر المختلفة مو م نضم الثمار
 واجب : اكتب تقريرا يتضمن االتي :

 رورة الحياة ، أعرا  ا صابة ، ارق الوقاية ، معالجة ا صابة ذواحدة من الحشراة التي تصيب الرمان . -1
 رقيقا   نين من أصناف الرمان .تقديم وصفا  -2

 مالحظة : تقدم اإلجابة مكتوبة بخط اليد ، ويفضل تعزيز التقرير بالصور .
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 The Figالتين 
Ficus carica L. 

 :  واالنتشار األصليالموطن 
جنوب شجججججد  الج يرة العربية ، اق   ي ال ينمو هناك بصجججججورة ذرية ،  هو األصجججججلييعتقد ان موان التين 

 وإيران وأرمينياالمتو جججججج  والج س الغربي من آ ججججججيا في القوقا   األذيضومنها انتشججججججر الى رول حو  الدحر 
 . وأفغانستان

في ينتشجججججر  ذنقل  الى باليفورنيا في منتصجججججف القرن الثامن عشجججججر ، وهو اآلن  جججججدانا وقا  المهاجرون 
 . األمري يةعالميا للتين المجفف ، وا دانيا وايطاليا واليونان والو ياة المتحدة  األول تربيا التي تعد المنتم

 ومصججججججججر في حين واألررناما  راعت  في الدلدان العربية فهي محدورة وتأتي في المقدمة  ججججججججوريا ولدنان 
 و  توجججد بسججججججججججججججججاتين للتين قججائمججة ي رع في العراق بججأشجججججججججججججججججار مدعثرة وججججججججججججججمن بسججججججججججججججججاتين الفججاكهججة ا خرى 

 ذذاتها .
 الوصف النباتي :

والتي يتدعها التوة وبثير من فاكهة المنطقة ا  ججججتوائية ونداتاة  Moraceaeيتدع التين العائلة التوتية  
ان    يم ن تهجين أم منهما باآلخر او ال ينة ، وعلى الرغم من ان التين والتوة يتدعان للعائلة نفسججججججججججججججها إ  

 لآلخر . أصالخدا  أم منهما ا ت
 . 26والعدر الكرومو ومي للخاليا الجسمية =  13العدر الكرومو ومي ا  ا ي = 

ملسجججججاس قوية ، الورقة مفصجججججصجججججة  األفرعيدلغ ارتفاعها حوالي عشجججججرة امتار ،  األوراقالشججججججرة متسجججججاقطة 
 م او  او  15 – 5، والورقة قلدية الش ء بأبعار  فصوص وناررا ما تكون غير مفصصة 5 – 3تحتوم على 

خشججججنة الملمس من السججججطحين ولها عروججججا ، الفصججججوص ذيضججججية الشجججج ء مقلوبة ومسججججننة بغير انت ا  ، والورقة 
، لونها اخضججججر فاتح من السججججطح السججججفلي واخضججججر راكن من السججججح العلوم ، والعروق الو ججججطية بار ة من  غب
  م تدعا للصنف . 5 – 2.5ل ولها عنق ) حامء ( بطو  األ فء

تنشججأ من الحامء ال هرم الذم يحمء على  ججطح  الداخلي  Multiple مرة التين عدارة عن  مرة مربدة 
، ويتصجججججء التجويف الداخلي بالمحي  الخارجي  Syconium ا جججججم العديد من ا  هار ، ويطلق على  مرة التين

وتوجد الفتحة في  ،بالالتينية Ostiolumاو نكلي ية اإلباللغة  Mouthاو فم  Eyeعن اريق فتحة تسمى عين 
 قمة الثمرة وتكون مغلقة بحراشف صغيرة .
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 التين : أقسام
 رئيسية هي : أقسا  أربعةالتين تحت  أصنافتقع 

 :  Capri Fig ( Wild Fig )اوال: التين البري 
جنوب غرب آ جججججججججججيا ، يحمء الحامء ال هرم ا  هار المذبرة ، ول   ال ة محاصجججججججججججيء  األصجججججججججججليموان  

ن را  لألكءمتتابعة تمضججججججججي فيها حشججججججججرة الدال ججججججججتوفاجا رورة حياتها ، الثمار بديرة الحجم ولكنها غير صججججججججالحة 
 . Croisicو  Cordeliaلجورتها المنخفضة با تثناس بعض ا صناف مثء 

 
 :  Smyrna Figثانيا : التين االزميرلي 

تنضجججججم  مار ا صجججججناف التابعة لهذا القسجججججم بعد تلقيح ا  هار المؤنثة وتكوين الدذور، وبدون تلقيح فان 
 Breba Cropمع م الثمار غير م تملة النمو ) التي   تكون ذذور ( ولكال المحصججولين ) المحصججول الثانوم 

 ن قطر الثمرة حوالي انم واحد .وتسق  عندما ي و  (  تتكرمش Main Cropوالمحصول الرئيسي 
الثمار ، وان صججججججججفاة الجورة العالية جدا ترجع الى  أجوران ا صججججججججناف الواقعة تحت هذا القسججججججججم تنتم 

،  Calimernا صججججناف  أهمهاصججججنف من  100ال يت الموجور في الدذور ، ويوجد تحت هذا القسججججم اكثر من 
Azendjar  ،Marabout  ،Zidi . 

 
 :  White San Pedro Fig األبيضيدرو ثالثا : تين سان ب

أم ان  ماره تعقد  واإلخصابهذا القسم يتكون ذدون الحاجة الى التلقيح  ألصناف األولان المحصول 
 واإلخصججججججابب ريا وهو ذذلك يشججججججد   مار التين العارم ، اما  مار المحصججججججول ا  ججججججا ججججججي فالذد لها من التلقيح 

هذا  أصججناف أهمالتين ا  ميرلي ، ومن  ألصججنافوتكوين الدذور لكي تكمء نموها وتنضججم وبهذا تكون مشججاذهة 
 . Drap  ،King  ،France  ،Dauphine d'orالقسم 

 
 : Adriatic ( Common ) Figرابعا : التين العادي 

 Parthenocarpicيا ، اق ان عقده ي ون ب ر  واإلخصججججججججججججابوتنضججججججججججججم  ماره ذدون الحاجة الى التلقيح 

Fruit Set  هذا القسجججججججججم يم ن  راعتها في المنااق الداررة التي   تالئم انتشجججججججججار حشجججججججججرة  أصجججججججججناف، ولذا فان
  تحتوم على الدذور ، ولكن يوجد غالف صجججججججلب   يحوم ذداخل  ذذرة او  أصجججججججناف الدال جججججججتوفاجا ، وان  مار 

 . Mission  ،Adriatic  ،Kadota  ،Celeste  ،Turkey  ،Brown أصناف  أهمجنين ، ومن 
 س: هل يمكن اكثار أصناف التين العادي بالبذور ؟ لماذا؟
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 محاصيل أنواع التين:
 اكثر من محصول واحد خالل السنة وبما يلي : األربعةالتين  أقسا يعطي بء قسم من 

 : ويعطي  ال ة محاصيء وهي : التين البري  -1
تددأ الثمار و في شهر تمو  ،  : وتددأ ذراعم  ال هرية بالنشوس والتكون  Mammeالمحصول المامي  -أ

يلدث ان يتوقف خالل الشتاس ، وتعاور الثمار  بالنمو وال يارة في الحجم خالل الخريف ا  ان النمو  
جانبيا على خشللب  عند تكونها وتحمل الثمارنموها مرة أخرى في ذداية الربيع وتنضجججم في نيسجججان ، 

 . حديث
وتنضجججم  ماره  الربيعفي  طور والنمو: وتددأ ذراعم  ال هرية بالت Profichiالمحصللول البروفيشللي  -ب

أم خشججججججججججب العا   على خشللللللب عمره سللللللنة واحدةيا بجانوتحمل ثماره ،  وح يران في شججججججججججهرم أيار
 .الماوي

ماموني  -ج ع ، في ذججدايججة الربي : وتدججدأ ذراعمجج  ال هريججة بججالتطور والنمو Mammoniالمحصلللللللللول ال
 . على خشب حديث جانبيا وتحمل الثمار،  وأيلول آب شهرم وتنضم  ماره في 

 
 : ويعطي محصولين فق  خالل السنة وهما : التين االزميرلي -2

: يددأ تكوين الدراعم ال هرية لهذا المحصول في اوائء  Breba crop) الثانوي (  األولالمحصول  -أ
،  على افرع عمرها سللللنة واحدة جانبيا تحمل الثمارالربيع وتنضجججججججم  ماره في شجججججججهر ح يران غالدا ، 

 عدر الثمار قليء وحجمها بدير وحالوتها منخفضة .
: يددأ تكوين الدراعم ال هرية في أيار وح يران ،  Main cropالمحصللللللول الثاني ) الرئيسللللللي (  -ب

، عدر الثمار اكدر  على خشلللب حديثجانبيا وتحمل الثمار وتنضججججم الثمار في شججججهرم آب وأيلول ، 
 وحجمها اصغر وحالوتها أعلى مما في المحصول األول .

 لي .: يعطي محصولين  انوم ورئيسي وهو مشاب  للتين ا  مير  األبيضتين سان بيدرو  -3
 . األذيض: يعطي محصولين ايضا وبما هو في التين ا  ميرلي وتين  ان ذيدرو  التين العادي -4
 

 :  Flowers األزهار
هنالك أربعة انواع من ا  هار في التين ا  ان وجورها يختلف باختالف أقسجججججججججججججا  التين فضجججججججججججججال عن تفاوة 

 وجورها في  مار أصناف القسم قات  تدعا للمحصول ، وهي :
) قرب  لتين الدرم : توجد في الثلث العلوم لتجويف  مار ا Staminate Flowersاالزهار المذكرة  -أ

 وفي محاصجججججججججججيل  الثال ة ، وهي محمولة على  جججججججججججويقاة أاول من ا  هار المؤنثة وتحتوم على الفم (
 متوك بديرة ذيضية الش ء ولها مديض أ رم وأربع ذتالة صغيرة . 5 – 3 
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: توجد في أقسججججججججججا  التين التي تحتاج  مارها الى التلقيح لكي  Pistillate Flowersاالزهار المؤنثة   -ب
ومحصجججججولي التين ( 2)المحصجججججول الماموني فق  للتين الدرم ( 1)يتم نموها ونضججججججها ، فهي توجد في 

لرئيسججي ( لتين  ججان ذيدرو األذيض ، تتكون من أربع ذتالة بديرة والمحصججول الثاني ) ا( 3)ا  ميرلي 
 سم رفيع اويء او ميسمين تنتهي بمديض متضخم .ومي

المؤنثجة غير انهجا عقيمجة وغير قجاذلة  لأل هجاروهي مشجججججججججججججججاذهجة :  Mule Flowersاالزهار العقيمة   -ة
الى تلقيح لكي تنضججججججججم ، التين التي   تحتاج  أصججججججججنافوتوجد في  مار للتلقيح ولكنها تنضججججججججم ب ريا ، 

 تين  ان ذيدرو األذيض ومحصولي التين العارم .) الثانوم ( ل األولفهي توجد في المحصول 

: وهي أ هار مؤنثة قاة قلم قصججججججججير ، ومديض بدير مهيأ لووججججججججع  Gall Flowersاالزهار الدرنية   - 
( ، وان عملية ووججع الديض راخء مدايض هذه  Blastophaga psenesذيض حشججرة الدال ججتوفاجا ) 

وتوجد هذه  ا  هار وججججججججرورية لنمو ونضججججججججم الثمار ، واقا لم تتم هذه العملية تضججججججججمر الثمرة وتسججججججججق  .
 ا  هار في  لثي التجويف السفلي لثمار التين الدرم فق  .

 
 : Pollinationالتلقيح 
العلوم من تجويف الثمرة بجالقرب من العين او الفم ،  توججد ا  هجار المججذبرة في الثلججث:  التين البري او  : 

وتوجد ا  هار الدرنية الحاوجججنة في  لثي التجويف السجججفلى للثمار ، وان الثمار تنمو وتنضجججم ذووجججع 
ذيض حشجججججججرة الدال جججججججتوفاجا في مدايض هذه ا  هار ويعد هذا امر وجججججججرورم إق ذدون  تضجججججججمر الثمرة 

 النمو .وتسق  قدء وصولها الى مرحلة اكتمال 
مؤنثة قاذلة للتلقيح  أ هار: تحتوم  ماره في المحصجججولين ) الثانوم والرئيسجججي ( على  التين االزميرلي انيا : 

مليتي التلقيح ار حجمها او تنضم ا  اقا حد ت عوتكوين الدذور ، و  يم ن للثمار ان ي ر واإلخصاب
 Caprification orبججججالكدرجججججة ) ذلقججججاس من التين الدرم وتسججججججججججججججمى هججججذه العمليججججة  واإلخصججججججججججججججججججاب

Caprifigation . ) 
( ، اما  وإخصجججججججابب ريا ) ذدون تلقيح  األول: تنضجججججججم  مار المحصجججججججول  األبيضتين سلللللان بيدرو  الثا : 

المحصجججججججججججججول الثاني ) الرئيسجججججججججججججي ( فتحتاج  ماره الى تلقيح ذلقاس من التين الدرم ذوا جججججججججججججطة حشجججججججججججججرة 
 حتى تنمو وتنضم وإ   قطت قدء اكتمال نموها . الدال توفاجا

: وتنضججججم  مار المحصججججولين ) الثانوم والرئيسججججي ( ذدون الحاجة الى التلقيح ذوا ججججطة التين العادي رابعا : 
 حشرة الدال توفاجا ، أم ان  ماره تعقد ب ريا .

 دورة حياة حشرة البالستوفاجا وعالقتها بمحاصيل التين البري :
الكاملة مخصدة من  مار محصول المامي ) الشتوم ( للتين الدرم  األنثىياة الحشرة بخروج تددأ رورة ح

لووجججججع الديض فيها ، فتدخء  أخرى ، فتدحث عن  مار محملة بحدوب اللقاس في اوائء الربيع ) آقار ونيسجججججان ( 
لدحث عن ا  هار وتددأ ا أجنحتها( للتين ا  ميرلي وتفقد  Breba)  األولبعض الحشجججججججججراة  مار المحصجججججججججول 
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الطويلة والتي   يم نها  األقال الحاوجججنة ) الدرنية ( لووجججع الديض فال تجدها حيث توجد ا  هار المؤنثة قاة 
 .راخء الثمرة تلقح تلك ا  هار وتموة الحشراة ووع الديض فيها ، ونتيجة لحربتها ت

تين الدرم والتي ت هر في تدخء  مار المحصججججججول الدروفيشججججججي لل أخرى حشججججججراة  ننفسجججججج  فاوفي الوقت 
 عطي الجيء الثاني للحشرة .لي الديضفقس الحاونة في أ هارهافي  الديضالربيع ايضا فتضع 

، فاما  في شجججهر ح يران وعند خروج حشجججراة الجيء الثاني من  مار المحصجججول الدروفيشجججي للتين الدرم 
 م  افتلقح  ماره او تين  ان ذيدرو ا ذيض ( Main Cropان تدخء  مار المحصول الثاني للتين ا  ميرلي ) 

في ا  هار الحاوججنة وتدقى راخء الثمرة  ذيضججها، او تدخء  مار المحصججول الماموني للتين الدرم فتضججع تموة 
، ليخرج الجيء الثالث للحشججرة ، فتدخء الحشججراة في  مار محصججول المامي ) الشججتوم ( للتين  أيلولحتى شججهر 

لتخرج في الربيع القار  وتعار  على شجججججج ء عذارى  ذياتها الشججججججتوم في تلك الثمار الدرم حيث تمضججججججي الحشججججججراة
 الدورة  نويا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجيل الثاني ) حزيران (

 المحصول االول
 للتين البري 

(  Mamme 

Crop  ) 

المحصول الثالث 
 للتين البري 

( Mammoni 

Crop ) 

المحصول الثاني للتين 
 البري 

 (Brofichi Crop 
) 

 المحصول االول للتين االزميرلي 
 (Breba Crop ) 
 ( تلقح االزهار وتموت) 

 

المحصول الرئيس للتين االزميرلي 
 او تين سان بيدرو االبيض
 ) تلقح االزهار وتموت (

 

 وعالقتها بمحاصيل التين شكل يبين دورة حياة حشرة البالستوفاجا
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 : Caprificationالكبرجة 
ان عملية الكدرجة مهمة للحصجججججول على الثمار في محصجججججولي التين ا  ميرلي والمحصجججججول الثاني لتين 

  ان ذيدرو األذيض .
بجججأخجججذ عجججدرا من  مجججار التين الدرم الحجججاويجججة على حشججججججججججججججراة  او الكدرججججة في التين تتم عمليجججة التلقيح
الثمار  أعناقالتين ا  ميرلي ، وعارة ما يمرر خي  في  ألشجاروالم للة السفلية  األفرعالدال توفاجا وتعلق في 

، فتخرج الحشراة الكاملة محملة بحدوب اللقاس لتدخء  األفرعالمحتوية على الحشراة لتش ء قالرة  م ترب  في 
 ار التين ا  ميرلي وتلقح ا  هار المؤنثة . م

حشرة ملقحة ، ولذلك يم ن لشجرة واحدة  600ان  مرة التين الدرم التامة النمو يم نها ان تحوم حوالي 
 مرة  30 – 20شجججججججججرة من التين ا  ميرلي ، اق ان الشجججججججججرة الواحدة تحتاج  50من التين الدرم ان تلقح حوالي 

 ان تكرر العملية عدة مراة وبلما ظهرة  مار تين ا ميرلي جديدة .حاملة للحشرة ، ويل   
التين الدرم بسججياج حول بسججتان التين ا  ميرلي بحيث ت رع متقاربة مع بعضججها  أشجججاروعارة ما ت رع 

الميتة واليابسجججججة ( لكي يتوفر ال ء والراوبة المنا جججججدة  نتشجججججار  األفرعالدعض وتترك ذدون تقليم ) ما عدا قطع 
 مارها يحضجججر  بإعطاسوتددأ  واإل مارالتين الدرم الى  جججن الحمء  أشججججاررة الدال جججتوفاجا ، وعندما تصجججء حشججج

التين الدرم  أشجججججججججججججججارعدر من  مار التين الدرم المحتوية على الحشججججججججججججججراة الكاملة من مصججججججججججججججاررها وتعلق في 
ر رورة حياتها متنقلة ذين الم روعة بسججججياج ، لكي تنتشججججر الحشججججراة وتدخء  مار التين الدرم وتسججججتوان وتسججججتم

المحاصججججججججججججججيء الثال ة للتين الدرم عند توافر ال روف الديئية المالئمة ، فقد تكون ال روف الديئية مالئمة ل راعة 
التين ا  ميرلي ولكنها غير مالئمة لحشججججججرة الدال ججججججتوفاجا مما يسججججججدب فشججججججء  راعة التين  وأصججججججنافالتين الدرم 
 ا  ميرلي .



 المرحلة الثالثة                        1الف اكهة النفضية / قسم البستنة وهندسة الحدائق                    

 51 

 البيئة المالئمة :
 المناخ :

، واحتياجات  من السجججججججاعاة الداررة  Subtropical Zone Plantsالتين من نداتاة شجججججججد  ا  جججججججتوائية 
 إلنضججاجشججتاس قليلة جدا ، ويم ن  راعت  في المنااق قاة الشججتاس الدافد ، ويحتاج الى مو ججم نمو اويء حار 

  ماره .
فعة خالل الصجججججججيف تؤرم الى ا جججججججتمرار تلمر ال ائدة والراوبة النسجججججججدية ا األروجججججججيةالجو الدافد والراوبة 

 في النمو الخضرم الى اوائء الخريف ويؤخر نضم الثمار او ان ينضم القليء منها فق  . األشجار
السججججججن قصججججججير جدا بحيث ان بعض الدراعم تددأ بالتفتح والنمو بعد  ةالتين صججججججغير  ألشجججججججاراور الراحة 

لعدة شهور خالل الشتاس ، وان تفتح  األوراقفتدقى عارية من  الدالغة األشجارذوقت قصير ، اما  األوراقتساق  
   .   13 – 12ذراعمها ي ون غير منت م اقا لم يقء المتو   الشهرم لدرجة الحرارة عن 

التين ان تتحمء انخفا  ررجة الحرارة لدضجججع ررجاة تحت الصجججفر خالل الشجججتاس ، ا   ألشججججاريم ن 
 تين .محدرا ل راعة ال أمراان الصقيع يعد 

  صجججججججججيفا ، ولكن    39 – 38التين يم ن الحصجججججججججول علي  عند ررجة حرارة  ألشججججججججججارانتاج  أفضجججججججججءان 
  ، ا  ان قلك ي ون على حسجججججججاب نوعية الثمار والتي تكون    50يم نها تحمء ررجة حرارة ت يد عن  األشججججججججار

 جلدية قليلة اللب .
  يما وان اوراق  التين الكديرة ألشجاراني ية الفسلجية والمي  األورارالرياس الشديدة تسدب الكثير من 

التين بديرة المسجججاحة ، بما ان الريح المحملة بالغدار تعد أمرا مضجججرا جدا ألشججججار التين بسجججدب وجور الشجججعيراة 
على  ججججججطوس األوراق ، مما يؤ ر  ججججججلدا في عملية التربيب الضججججججوئي ، فيسججججججدب وججججججعف النمو وتسججججججاق  األوراق 

الخفيفة فهي وجججججججرورية وتسجججججججاعد في إنضجججججججاج الثمار جيدا . ومن جانب آخر فان األمطار  والثمار ، اما الرياس
 والضداب مع ذرورة الجو خالل مو م نضم الثمار تسدب تشققها وتعفنها .

 
 التربة :

يم ن ألشججججججججار التين ان تنمو في انواع بثيرة من الترب ، فهي تنمو وتثمر جيدا في الترب الرملية التي 
تسججججججججججججمد باأل ججججججججججججمدة الحيوانية وتروى جيدا ، حيث تكون الثمار بديرة الحجم وبنوعية ممتا ة ، ا  ان األشجججججججججججججار 

ملية ترتفع ررجة حرارتها صجججيفا لدرجة تضجججعف مد را بسجججدب انتشجججار النيماتورا في تلك الترب ، بما ان الترب الر 
وعموما فان ثمار أشللجار التين المزروعة في الترب الخفيفة ،  لألشجججاركديرة بحيث تضججر بالجذور السججطحية 

 . تكون اكثر حالوة وأبكر نضجا من ثمار تلك المزروعة في الترب الثقيلة
يرية ، والجفاف لحد ما ، ويم ن ان تتحمء جذور التين بثرة الراوبة األروججججججججججججججية ، والترب القلوية والج

قد  ، اما  6مسجججججججججتوى الماس األروجججججججججي فيها عن  ء  يقتجور  راعة التين في الترب الثقيلة جيدة الصجججججججججرف التي 
 أفضء انواع الترب مالسمة ل راعة التين فهي الترب الم يجية جيدة الصرف والتهوية .
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 : Propagationالتكاثر 
تطديقا ، حيث تؤخذ العقء من خشججججججججب  وأ ججججججججهلها: وهي من اكثر الطرق انتشججججججججارا  Cuttingsالعقل  -1

لت رع مداشجججججرة او تخ ن شجججججدا  (  –ناوجججججم   يقء عمره عن  جججججنة عند التقليم الشجججججتوم ) بانون  اني 
 لحين موعد ال راعة .

 ٪ للعقجججء الو ججججججججججججججطيججة  75 – 50٪ مقجججاذجججء  85العقجججء الطرفيجججة تعطي نسججججججججججججججدجججة نججججاس حوالي 
 ججججم عند  راعتها في المشججججتء ، اما  2 – 1 ججججم و ججججمك  25 – 20وتحضججججر العقء بطول  والقاعدية .

 جججججججججم تدعا لطديعة  80 – 50عند الرغدة في  راعتها في الم ان المسجججججججججتديم مداشجججججججججرة فان اولها ي ون 
 التربة .

 
 ويستخد  في الحا ة التالية ::  التطعيم -2

 تغيير صنف شجرة او شتلة .  -أ
 Brunswickصناف الضعيفة النمو على جذورها مثء الصنف بعض ا  وإنتاجلتحسين نمو  -ب

 . Missionقوم مثء  أصءالذم ي رار محصول  ذدرجة بديرة عند تطعيم  على 

 . Ficus glomerataالمقاومة للنيماتورا مثء النوع  األصولعند ا تعمال  -ة

شدا  ،  م تنتخب  ( الى ارتفاع متر واحد او اقء في شهر األصءتقر  الشتالة المرار تطعيمها ) 
المنتخدة وهي  األفرعالداقية ،  م تطعم  األفرعافرع مو عة حول الشججججججججججرة بانت ا  ، وت ال جميع  أربعة

بعيون ) ذراعم ( تؤخذ من افرع حديثة خضججججججججراس من الصججججججججنف المرار  أيارمن شججججججججهر  خضججججججججراس اذتداس  
 تطعيم  .

نسجججججججججججدة نجاس التطعيم ، بما ان التربيب رعم على التربيب بالقلم وقلك ل يارة دويفضجججججججججججء التطعيم بال
 . األصءيعاني من تضخم منطقة ا لتحا  بعد  نتين او اكثر ومن  م ينفصء الطعم عن 

 
يم ن  نيها  األر تسجججججججتخد  في نطاق وجججججججيق ، وعندما تكون هناك افرع قريدة من  جججججججطح :  الترقيد -3

اوراقهجا ، وفي  إ الجةبعجد  األفرع، حيجث تجدفن  أيجارورفنهجا في التربجة ، وتجرى العمليجة خالل شججججججججججججججهر 
قسججم الى نداتاة جديدة م ونة من فرع خضججرم ومجموع جذرم ي شججف الج س المدفون ويالشججتاس التالي 

 لت رع في الم ان المستديم .

 

التين ،  أصججناف إكثارفي  األشجججار: يم ن ا ججتخدا  السججرااناة المجذرة التي تنمو حول  السرطانات -4
ة العدر فان  يفضجججججججججء ا جججججججججتعمال خشجججججججججدها لتحضجججججججججير عدر اكدر من العقء وبما ان السجججججججججرااناة محدور

 للحصول على عدر اكدر من النداتاة الجديدة .
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التين الدرم والتين ا  ميرلي ،  إكثار: التين العارم   ينتم ذذور ، ولذا تسججججججججججججتخد  الدذور في  البذور -5
رع الدذور عارة في الفترة من ولكنها تقتصجججر على الدرا جججاة والتهجين   جججتندا  اصجججناف جديدة ، وت  

يو  من ال راعة في الديوة الدال جججججججتي ية او ال جاجية ، وبعد ان تصجججججججء  21، لتندت بعد  أيار –آقار 
 ججججججججججججججم او  تفرر وتنقء الى م ان ظليء ، وتخد  جيدا الى ان تصجججججججججججججججء الى الحجم  10الدارراة الى 

 ججنواة  4 – 3تين مثمرة بعد  شجججارأالمنا ججب لل راعة في الم ان المسججتديم ، ويم ن الحصججول على 
 من  راعة الدذور .

 
 الطريقتين التاليتين : بإحدىي رع التين  : طرق الزراعة ومسافات الزراعة

: تنقء الشتالة من المشتء ملشا ) عارية الجذور ( وت رع في  الطريقة االعتيادية ) زراعة الشتالت ( -1
 م (  50×  50شدا  ( ، تحفر حفرة منا دة )  –ار  الدستان خالل مو م الس ون ) بانون الثاني 

وبعمق ينا ججججب حجم الجذور للشججججتلة ، تووججججع الشججججتلة وترر  بالتراب السججججطحي ويفضججججء خلط  بالسججججمار 
 جججججم تقريدا عن  جججججطح  60العضجججججوم ، ومن  م تروى الشجججججتالة مداشجججججرة ، وتقر  الشجججججتالة الى ارتفاع 

 .   7 – 5اما مسافاة ال راعة فتتراوس ذين  ، األر 

 
تتدع هذه الطريقة في المساحاة الصغيرة او ذهدف الترقيع :  زراعة العقل في المكان المستديم مباشرة -2

 تغرس في الجورة الواحدة  ( ،  7 – 5) على مسججججججججافاة ال راعة نفسججججججججها وتعويض الشججججججججتالة الميتة ، ف
نجاس العقء تخف ، وبعد   م 15 – 10 واألخرى عقء اويلة على ان تكون المسافة ذين العقلة  3- 2

 الى نداة واحد على ان يتم اختيار األفضء ، ويربى بشجرة جديدة .

 
 : Fertilizationالتسميد 

التين بثيرا للتسجججميد النتروجيني في رار نموها الخضجججرم والحاصجججء وحجم الثمار ، وان  أشججججارتسجججتجيب 
، ونوع التربة األشجارتدعا لعمر  شجرةبغم /  1 - 0.5السمار النتروجيني يضاف خالل شهر آقار بمقدار 

 . السماد النتروجيني الغزير يزيد النمو الخضري على حساب االثمار ، ويسبب تشقق الثمارعلما ان 
التين لها وججعيفة خصججوصججا في الترب  أشجججارالفسججفورية والدوتا ججية فان ا ججتجابة  لأل ججمدةاما بالنسججدة 

 الخصدة .
 األراوي/ رونم في  3  18/ رونم وت رار الى  3  12 – 9التين بالسمار العضوم بمقدار  أشجارتسمد 

بعمق منا ججججب ، فيخل   األشجججججارالخفيفة ، تضججججاف خالل الشججججتاس في حفرة او خندق بجانب او حول جذوع 
اق  السجججججمار العضجججججوم مع التربة  م ترر  الحفرة او الخندق ، وقد يضجججججاف نثرا على  جججججطح التربة وتحت مسججججج

  م يخل  مع التربة عن اريق الع ق ، ويفضء اجراس التسميد العضوم بعد التقليم . األوراق
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 : Irrigationالري 
اعتها التين من النداتاة المقاومة للعطش ذدرجة بديرة تما ء النخيء ولذلك تنجح  ر  أشجججججججججججججججار 

بش ء بدير على بمية مياه الرم ا  ان حالة النمو الخضرم والثمرم يعتمد  حتى في المنااق الصحراوية ،
أشللللللجار التين تعامل معاملة أشللللللجار الفاكهة ، فعند توفر مياه الرم فان  األشجججججججججججارحصججججججججججء عليها تالتي 

 متساقطة األوراق في برنامج اإلرواء .
ويجب تقليء الرم قرب موعد جمع الثمار اق ان بثرة الرم تسججججججججدب تشججججججججقق الثمار وتخمرها ، وعارة يقء 

المحصول حتى نهاية الشتاس ،  م تروى األشجار بعد التسميد العضوم وقدء خروج النمواة الرم بعد جمع 
الجديدة وا وراق بقليء ، وعموما يجب عد  اإلفرا  في الرم خالل مو ججججججججم النمو ، اق ان بثرة الرم يسججججججججدب 

  يارة النمو الخضرم على حساب ا  مار .
 

 التقليم :
 تقليم التربية :

لى أشجار التين يجعلها اكثر وعفا وعروة للكسر   يما وان خشب الفروع الصغيرة ان بثرة الفروع ع
، ولذلك  ذد من ا هتما  ذتربية أشججججار التين الصجججغيرة ، ويفضجججء  بسجججدب وجور اللب في مرب ها جججهلة الكسجججر 

 م عن  طح  60تربيتها بطريقة الو   المفتوس ) الطريقة الكأ ية ( ، حيث يقطع  اق الشتلة  رتفاع حوالي 
الداقية ،  األفرعاألر  عند ال راعة ، وتنتخب  ال ة فروع رئيسججججججية مو عة بانت ا  حول السججججججاق الرئيسججججججي وت ال 

الرئيسية  األفرع م ، وعند ذداية الصيف وبعد نمو افرع جاندية على  50الرئيسية الى  األفرعوفي الشتاس تقصر 
 وتقصر النمواة الداقية لوقف نموها .ويين على بء فرع رئيسي نيتم انتخاب فرعين  ا

 جججم ايضجججا وت ال جميع النمواة على السجججاق الرئيسججي  50الثانوية الى  الشجججتاس الثاني تقصجججر األفرعوفي 
الرئيسية وبذلك يتكون هي ء الشجرة ، الم ون من  اق رئيسي و ال ة فروع رئيسية على بء منها فرعين  واألفرع

  انويين .
 

 تقليم االثمار :
قليم الجائر او الشججديد يضججر عارة بأشجججار التين ، حيث ينتم عن  افرع اويلة قليلة التفرع وا  مار ، الت

لذا يجب اجراس تقليم الخف عند إ الة السجججججججرااناة واألفرع المت احمة والمسجججججججتعروجججججججة الواقعة في و ججججججج  الشججججججججرة 
 لضمان رخول الضوس ، وإ الة األفرع المصابة والجافة .

ير فيسجججتخد  لتحديد اول بعض األفرع الطويلة جدا والقوية النمو على ان يقطع ربع او اما تقليم التقصججج
 لث اولها ، وإقا بانت اديعة نمو الصنف قائمة وترتفع األشجار بثيرا فيتم قطع األفرع العالية الى اقرب فريع 

دلية عند اقرب فرع متج  جاندي ، اما ا صجججججججججناف قاة النمو المنتشجججججججججر والمتدلي نحو األر  فت ال ا ج اس المت
 الى األعلى فتأخذ الشجرة اتجاها قائما نوعا ما .
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 تقليم التجديد :
الكديرة المسججججنة التي قء فيها خروج النمواة الحديثة وقء حاصججججلها بثيرا ،  األشجججججارويسججججتخد  في تقليم  

الثانوية  األفرعت ال او فتقلم تقليما جائرا لتحفي  خروج افرع خضججججججرية جديدة تحمء محصججججججو  في السججججججنة التالية، 
 األفرعقوية على  أفرعا،  م تربى  األر الرئيسجججية الى ارتفاع متر واحد او اكثر قليال فوق  جججطح  األفرعوتقر  

 . التربيةاريقة الرئيسية من جديد وتقلم بما في 
 

 البراعم الساكنة على النمو : إرغام
كثيرا ما تشجججججاهد افرع بعض اصجججججناف التين عارية من األوراق بعد اذتداس النمو الربيعي ، وهذا يعني قلة  

السججججججججاكنة الى التفتح والنمو عن اريق المحصججججججججول الذم يحمء على الفريعاة الجديدة ، ويم ن رفع تلك الدراعم 
طول نصججججف محي  الفرع ، وتجرى العملية خالل شججججهرم بح  القلف ح ا مائال فوق الدرعم مداشججججرة بحيث ي ون 

 تقريدا مما ي يد  أيا نيسجججججججججججججججان ومايس ، ويالحظ ان نسججججججججججججججدة عالية من تلك الدراعم تتفتح بعد العملية بسججججججججججججججدعة 
 الحاصء .

 
 خف االزهار والثمار :

الثمار يم ن اجراس خف ا  هار في التين لكونها موجورة راخء الحامء ال هرم ) الثمار ( ، اما خف    
دير من الثمار تسججججججججق  لعد  تلقيحها في ا صججججججججناف التي تحتاج الى التلقيح ، بما ان فناررا ما يجرى  ن عدر ب

مختلفة فضججال عن ان الثمار تتواجد بشجج ء منفرر  بأعمارالثمار تكون مو عة بانت ا  على الشجججرة وعلى خشججب 
 بان هناك حاجة لخف الثمار فتجرى يدويا . وإقا،  األوراقفي آبا  

 
 عالمات النضج وكمية المحصول :

يسجججججججججتدل على نضجججججججججم  مار التين من خالل تلونها باللون الممي  للصجججججججججنف ، واراوة الثمار عند اكتمال 
ند القطف ، بما ان بعض ا صجججججناف تعطي ندوة عسجججججلية من فتحة العين نموها ، وعد  خروج السجججججائء اللدني ع

 عند النضم .
التين محصولين او اكثر في السنة ، وتكون الثمار في مراحء نمو مختلفة وتنضم بش ء  أشجارتعطي 
، ويجججب ا هتمججا  بقطف  Selective Pickingتجنى يججدويججا عن اريق القطف ا نتخججاذي  فججأنهججامتوالي لججذا 

ر لال ججججتهالك الطا ج ، فيفضججججء لدس قفا اة قطنية للمحاف ة على الثمار العصججججيرية والطرية اللحم ولوقاية الثما
( التي تفر  عنججد قطف الثمججار والتي يم ن ان تسججججججججججججججدججب الح ججة او الهرب  Latexمن المججارة اللدنيججة )  األيججدم
 . األشخاصلدعض 

ملغم / لتر قدء جمع  5000 – 250 ذتربي  Ethephoneالتين بمارة ا  يفون  أشجججججججججججججججار ن رب موي
 لتجانس نضم الثمار وجمعها مرة واحدة . أ دوعينالى  بأ دوعالثمار 
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اما  مار التجفيف فتجمع عارة بعد ان تكون تامة النضججججججم قاذلة نوعا ما حيث تحتوم على اعلى نسججججججدة 
 من الس رياة .
ويفضل  نواة من  راعتها في الم ان المستديم ،  4 – 2بعد  األولحاصلها  بإعطاسالتين  أشجار تددأ

التخلص من الثمار في سلللنة الحمل االولى لتشلللجيو النمو الخضلللري وبناء هيكل قوي وكبير للشلللجرة يسلللمح 
 بحمل حاصل اكبر في السنوات الالحقة .

ة ان بمية الحاصجججججججججء للشججججججججججرة يعتمد على عمرها وحجمها وقوة نموها وخصجججججججججوبة التربة وعملياة الخدم
 المروججججججججية والحشججججججججرية ، وبصججججججججورة عامة فان شجججججججججرة التين الدالغة تعطي لإلصججججججججاباة األشجججججججججارومدى تعر  

 بغم . 75يم ن ان تعطي محصو  يصء الى  األشجاربغم بالمتو   ولكن بعض  20 – 15 
 

 : االصناف
ة في مو عة على انواع التين المدرو جججة ، ولكن ا صجججناف المعروف صجججنف األلفتتعدى اصجججناف التين 

 : وأهمهاالعراق محدورة 
 Whiteو  White Genoaوالو يرم و  Kadota وأشججججججججججهرهاا صججججججججججناف الخضججججججججججراس المصججججججججججفرة :  -أ

Adriatic . 
 . Brunswickو  Brown Turkeyا ور ريالى و  وأهمهاا صناف الدنية والدنفسجية :   -ب

 : وأهمها: عديدة  األمراض
 ويسدد  الديدان الثعدانية ) النيماتورا ( . مرض تدرن الجذور -1
 وتسدد  بعض الفطرياة ويقاو  بالرب بمحلول ذوررو . Die Back األفرعموت  -2

: وهو مر  فسجججيولوجي يسجججدد  عد  انت ا  الرم او  يارة الراوبة   Fruit Splittingتشللقق الثمار  -3
 مرحلة نضم الثمار . أ ناساو الراوبة النسدية  األروية

 
 من الناحية ا قتصارية : أهمهاو مار التين انواع مختلفة من الحشراة ا  ان  أشجار: تصيب  اتالحشر 
و  تدقي ا  العروق ، تكافح في شججججججججججججججهر مايس بمارة  األوراق: اليرقة تتغذى على  دودة اوراق التين -1

 غم / لتر . 1.6٪ ذتربي   85السفن 
ر المصابة غير الناوجة مسددة اصفرارها و قواها ، : اليرقة تحد   قوب في الثما ذبابة ثمار التين -2

وقد ت هر على الثمار المصججججججابة مارة صججججججمغية ، وعند النضججججججم تتحمض وتتخمر الثمار ، وتكافح في 
 غم / لتر . 1.25٪ ذتربي  50٪ او مديد النوبو  50آقار ومايس ) رشتين ( بمديد اكتلك 

ووجور الثقوب على السججججاق ، وتكافح مي اني يا او : تتمي  األعرا  ب هور اليرقاة  حفار سللاق التين -3
 كيمياويا بما في حفار  اق التفاس والرمان .


