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:مقدمة 
: Agricultureمفھوم الزراعة 

".العلم ، الفن والتقنیة الخاصة بمد اإلنسان باحتیاجاتھ من نواتج التربة أو مما تنتجھ األرض "عرفھا أحد العلماء بأنھا 
Horticulture:علم البساتین 

.ینة ھو ذاك العلم الذي یھتم بزراعة ، رعایة وإنتاج محاصیل الفاكھة ،الخضر ونباتات الز
التي Culturaأو حدیقة ،والكلمةgardenوالتي تعني Hortusمن الكلمة الالتینیة اشتقHorticultureالمصطلح 

.أو زراعةcultivationتعني 
Pomology:علم الفاكھة 

 .Pomology
.أو علم Scienceوتعني ologyأو فاكھة وFruitوالتي تعني Pomum:مكون من مقطعین التینیین ھما

.علم أساسیات إنتاج الفاكھة ھو أحد العلوم الزراعیة التطبیقیة 
خالل العقود وقد اھتمت الشعوب بزراعة أشجار الفاكھة منذ آالف السنین ،وازداد اإلھتمام بالتوسع في غرسھا

:األولى من أھم مصادر المكونات الغذائیة الھامة الالزمة لبناء جسم اإلنسان،  وفي ھذا الصدد یقول المثل اإلنجلیزي 
“ One apple a day keeps the doctor away “

كما أنھا مصدراً أساسیاً للفیتامینات والعناصر المعدنیة الالزمة ..الكربوھیدراتیة والدھنیة وإلى حٍد ما بالمواد البروتینیة 
. للتفاعالت الحیویة الت

والتي یقبل علیھا المستھلك والتي أصبحت تشكل جزءاً ھاماً من غذائھ الیومي ،فھى أیضاً تضفي لمسة جمال ترتاح إلیھ 
.ینة والدعة الروح وتھدأ بھ النفس ویساعد الخواطر القلقة على الھدوء والسك

كذلك یمكن استزراع أو غرس أشجار الفاكھة في.
على المدرجات أو في أراضي ذات انحدارات معینة، كذلك في األراضي الخفیفة أو الرملیة والتي لیس لدیھا قدرة عالیة 

.فإنھ یمكن غرس شتالت الفاكھة ..على االحتفاظ بالماء 
حمل بعض الظروف البیئیة التي قد ال تتحملھا المحاصیل األخرى، وفي أیضاً ھناك بعض أنواع الفاكھة التي تت

....التربة وملوحة ماء الرى
.…مثل أشجار نخیل البلح، الزیتون، اللوز و الفستق) العطش ( األرضیة 

.الخ …التلوث البیئي، زیادة ماء التربة، قلویة التربة
.تحملھ نباتات محاصیل أخرى تتحمل اإلجھاد البیئي الذي قد ال ت

( وقد سبق القول بأن ثمار الفاكھة تُعد من األھمیة بمكان من الناحیة الغذائیة ، فثمار البلح 
,كما یساعد على تقویة األعصاب السمعیة ,الذي یساعد على تقویة البصر و مكافحة العشى اللیلي ) أ 
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,) ب ( أما فیتامین ,اب على النمو و التكامل األطفال و الشب
ضالثمرة على مواد تعمل على خف

وتحتوي التمور على , لمناسبة للنفساء و المرضع فضالً عن كون البلح من أحسن األغذیة ا. یساعد على سھولة الوالدة 
. مستویات مرتفعة من عنصر الفلورین الذي یساعد على حمایة األسنان من التسوس 

و تحتوي الثمار على نسبة عا.و المغنیسیوم و الحدید و البوتاسیوم و ھذه تعمل على تكوین األسنان و العظام و الجلد
.   , من السكریات 

كما أنھا غنیة ,و الكوبالت ،الزنك,مصدراً مناسباً لعناصر الكالسیوم و الحدید و النحاس و أیضاً الیود و المنجنیزالموز
. بدرجة معقولة بالبوتاسیوم و الم

, و للموز تأثیر فعال في التغلب على اضطرابات القولون , الحر و التانین
كذلك تتضح أھمیة ا, زیادة نسبة البولینا بالدم و التخفیف من آالم النقرس 

أما ثمار ."طعام الفالسفة"لذلك أطلق علیھ قدیما ,وتناول ثمار الموز ینمي الفكر و ینشط الذاكرة.على اإلرھاق و الھزال 
–ر الثمار غنیة جداً بالفیتامینات، ویُعد عصی) اللب والقشرة(الموالح فھى ذات قیمة طبیة وصحیة مرتفعة جداً، فالثمار 

–في الكثیر من البلدان 
. . ألمراض البرد المختلفة 

) 2ب( ) 1ب( ج
. وغیرھا 

.الشعریة ، وتعمل الثمار على تقلیل حموضة الدم 
. ة على اكبر نسبة من فیتامین ج كذلك تحتوي ثمار الجواف

وتحتوي ثمار العنب على كمیة من العناصر ). ج ( و ) أ( وفیتامینات
…

غنیة في محتواھا من فیتامین أ ، وعنصر الحدید، یلیھاالمشمش 
. في ذلك ثمار الخوخ فالبرقوق

)] ( [ أما ثمار النُقل 
) ( . حدید و النحاس البروتینیة و الدھنیة ، كما تحتوي على نسبٍة عالیٍة من عناصر ال

.كما تُعتبر ثمار الزیتون و كذلك نخیل الزیت من أھم المصادر الرئیسیة للزیوت . أغنى مصادر المواد الدھنیة 

Papainلباباظ على مادة الباباینا
… .
, ) أ ( ون و البروتینات و الكربوھیدرات و فیتامین الزیتون فھي ذات قیمة غذائیة عالیة كما أنھا غنیة بالدھ

 .
ة الكثیر من كما و یدخل في صناع, تكون الحصوات بالمرارة و ضبط نسبة السكر بالدم و مكافحة فعل المواد المؤكسدة 

. ,المواد الطبیة 
.كما یستخدم كعلف للماشیة,كوقود ذا طاقة حراریة عالیة 

.وغیرھا …ھذا باإلضافة إلى صناعة الفواكھ المجففة مثل الزبیب،  التین ،القراصیا ،المشمشیة.
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مما سبق یتضح أن ذلك یدعو إلى ضرورة التوسع في زراعة 

. مختلفة من الفواكھ المستدیمة الخضرة والمتساقطة األوراق
.

.والتربة وكمیة ونوع المیاه في مصر مناسبة جداً إلنتاج محاصیل وافرة وعالیة الجودة من الموالح 

ال تثمر سنة زراعتھا مباشر
. مرحلة البلوغ واإلثمار االقتصادي والتجاري 

ألن أي خطأ قد یحدث أثناء التخطیط أو, أھمیة البدایة الصحیحة لھذا المشروع
. المالئمة قد یصعب تصحیحھ 

. وعنایة عند إجراء عملیات الخدمة المختلفة 
. قد یرجع إلى عدم الفھم أو اإلھمال في دراسة العوامل الرئیسیة الالزمة لإلنتاج الجید األشجار

طبیعة التزھیر و التلقیح في أشجار الفواكھ المختلفة ، طرق التكاثر المناسبة ، االحتیاجات الحراریة ، الري ، التسمید ..
. الخ …تربیة األشجار و تقلیمھا و طبیعة نموھا ، طبیعة التربة ، ومسافات الزراعة وطرق

:إنتاج الفاكھة في جمھوریة مصر العربیة 

وف. بالبالد یتمیز بأنھ دافئ خالل الشتاء وغالباً ما یكون خاٍل من الصقیع 
.م في بعض المحافظات الجنوبیة 40oترتفع فیھ درجة الحرارة إلى أكثر من 

. بأشجار الفاكھة 
.وغیرھا .. الكافور ، الكازوارینا ..المستخدمة في ھذا الغرض

، خاصةً مع توافر من أنواع وأصناف الفاكھة ، مثل فواكھ المنطقة شبھ الحارة المعتدلة و منطقة حوض البحر المتوسط 
.خصوبة التربة ومیاه الري الصالحة على مدار السنة 

.

.وغیرھا خالل فصلي الصیف والخریف ...،التفاح 
ولقد أولت الدولة جل اھتمامھا خالل العقود القلیلة الماضیة للتوسع في زراعة ورعایة وإنتاج الفا

200010192596145428المساحة المنزرعة بالفاكھة ف
وذلك بھدف مواجھة احتیاجات السوق المحلي وكذلك متطلبات التصدیر 

:الغرض من دراسة أساسیات إنتاج الفاكھة 
.اجھا أشجار الفاكھة دراسة العملیات األساسیة الھامة التي تحت–1
.دراسة العملیات الفسیولوجیة التي تحدث طبیعیاً في النبات –2
.دراسة العوامل البیئیة وأثرھا في إنتاج األشجار –3
رفع القدرة اإلنتاجیة للبساتین الموجودة حالیاً ، ومراعاة تلك األغراض عند إنشاء–4

.بساتین فاكھة جدیدة 
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ولالباب األ
ألشجار الفاكھة) المورفولوجي ( الوصف النباتي 

:من األقسام الثالثة التالیة واحدیقع أي نبات تحت 
وحتى وصول النبات إلى وھي تلك النباتات التي تقضي فترة حیاتھا منذ زراعة البذرة : Annualsنباتات حولیة –1

.تموتسن التزھیر واإلثمار خالل موسم أو عام واحٍد فقط ،ثم
( وھي تلك النباتات التي تقضي الجزء األول من حیاتھا: Biennialsنباتات ثنائیة الحول –2

.في تكوین وتأصیل نموھا الخضري والجذري ، وفي العام أو الموسم الثاني تُزھر وتُثمر ، ثم تموت) األول 
ر الفاكھة ،ونباتات ھذا القسم تستطیع أن تبقى ویتبعھا أشجا: Perennialsنباتات معمرة –3

وتعیش باألرض ألكثر من سنتین ، وأن حیاة النبات التنتھي باإلثمار وإنما یتجدد إثمارھا 
. طالما سنحت الظروف البیئیة المالئمة 

Woody
Perennials وغیرھا ،أو قد تكون عشبیات معمرة…مثل الزیتون ،الخوخ ،التفاحHerbaceous Perennials مثل

. الموز و األناناس
التفاح،العنب مثل Dicotyledonous Plantsومن ناحیة أخرى ، فأشجار الفاكھة إما تتبع النباتات الثنائیة الفلقة 

….Monocotyledonous Plants
.أنواع النخیل ،ومنھا نخیل البلح ، الموز واألناناس

:ھما ) مجموعتین ( سمین رئیسین الفاكھة تنتمي إلى ق
FruitsEvergreenالفواكھ المستدیمة الخضرة                               –1

وھذه . اإلستوائیة والمناطق المعتدلة ذات الشتاء الدافئ ) تحت ( المجموعة تجود وتزدھر في المناطق اإلستوائیة وشبھ 
المجموعة م

) العجوزة ( السن 
:وینتمي إلى ھذه المجموعة العدید من الفواكھ مثل . الخضرة 

البرتقال ، الیوسفي ،النارنج ، الجریب فروت، …ومنھا ) الحمضیات ( الموالح –1
و ،اللیمون المخرفشالشادوك ،اللیمون البنزھیر ،اللیمون األضالیا ،اللیمون الحل

.و الترنج 
البشملة-6الباباظ   –5المانجو        –4الزیتون         –3نخیل البلح      –2
الزبدیة –9الجوافة               –8)   الموز الھندي و الموز المغربي ( الموز –7

.الجمیز –11)   ي وقلب الطورالبلدي ،الھند( القشدة –10)     األفوكادو ( 
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Deciduous Fruitsالفواكھ المتساقطة األوراق            –2
–عادةً في فصل الشتاء -ھذه المجموعة تُسقط أشجارھا األوراق من علیھا خالل فترة معینة من العام 

.الفترة تكون األشجار عاریة من األوراق 
. برودة الشتاء 

ومن أھم . وغیرھا …یمكنھا النمو و االزدھار في بعض المناطق ذات الشتاء الدافئ ،مثل التین و الرمان 
:ما یلي 
الكمثرى  –3التفاح  –2)     العنب األوروبي و العنب األمریكي ( العنب –1
الكاكي  –8اللوز     –7المشمش   –6الخوخ     –5السفرجل    –4
)الكریز الحلو و المز ( الكریز –10)  الیاباني و األوروبي ( البرقوق –9

.الفستق –15البیكان –14الجوز     –13الرمان   –12التین   –11
لبعض الفواكھ المستدیمة الخضرة ) العلمي(االسم العربي و االسم اإلنجلیزي و االسم )  2(و ) 1( مدون بجدولي 

. و المتساقطة األوراق و كذلك العائالت واألجناس و األنواع التي تنتمي إلیھا 
:البیانات المتعلقة ببعض محاصیل الفاكھة المستدیمة الخضرةیوضح) : 1( جدول 

اسم العائلةاالسم العلمياالسم اإلنجلیزياالسم العربيالرقم
Sweetالبرتقال1

orange
Cirus sinensisRutaceae

Sourالنارنج2
orange

Citrus aurantium""

""LimeCitrus aurantifoliaاللیمون البلدي المالح3
""LemonCitrus limonاللیمون األضالیا4
""Sweet limeCitrus limettaاللیمون الحلو5
""ShaddockCitrus maximaالشادوك6
""GrapefruitCitrus paradisiالجریب فروت7
8

المتوسط
MandarinCitrus reticulata""

9
وراقاأل

Trifoliate
orange

Poncirus trifoliata""

MangoesMangifera indicaAnacardiaceaeالمانجو10
OlivesOlea europeaOleaceaeالزیتون11
AvocadosPersea americanaLauraceae)األفوكادو(الزبدیة12
LoquatEriobotrya japonicaRosaceaeالبشملة13
GuavasPsidium guajavaMyrtaceaeةالجواف14
AnnonasAnnona chrimoliaAnnonaceaeالقشطة الھندیة15
""Annona squamosa""القشطة البلدي16
""Annona reticulata""القشطة قلب الثور17
Date PalmPhoenix dactyliferaPalmaceaeالبلح18
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:المتعلقة ببعض محاصیل الفاكھة المتساقطة األوراقیوضح البیانات) : 2( جدول 
اسم العائلةاالسم العلمياالسم اإلنجلیزياالسم العربيالرقم

FigsFicus caricaMoraceaeالتین1
PomegranatesPunica granatumPunicaceaeالرمان2
GrapesVitis viniferaVitaceaeالعنب3
PearsPyrus communisRosaceaeالكمثرى4
""ApplesMalus sylvestrisالتفاح5
""QuinceCydonia oblongaالسفرجل6
""ApricotsPrunus armeniacaالمشمش7
""PeachesPrunus persicaالخوخ8
9

الیاباني
PlumsPrunus triflora""

10
األوروبي

""Prunus domestica""

""AlmondsPrunus amygdalusاللوز11
PecansCarya pecanJuglandaceaeالبیكان12

شجرة الفاكھة وأجزائھا
Fruit Tree and Its Parts

:ھما ,) 1( شكل , تتركب شجرة الفاكھة من جزئین رئیسیین
Root Systemالمجموع الجذري     –1
Vegetative Systemالمجموع الخضري   –2

:المجموع الجذري : أوالً 
وھو جزء الشجرة الموجود تحت سطح التربة ، والذي یتكون من السویقة الجنینیة السفلى والجذر األولي والجذور 

) . ( . الثانویة 
ووظیفة المجموع الجذري ھي تثبیت الشجرة جیداً بالتربة ، . من العقد والسالمیات ، كما ال توجد علیھ أوراق أو براعم 

 ) . (
وتنتشر الجذور أفقیاً في التربة إلى مسافات كب

صورٍة صالحٍة لالمتصاص ، كما تنتشر رأسیاً 
) ( ) عمودیاً ( 

.قطاعاٍت عمیقٍة من التربة 
یكون معظم المجموع الجذري .. وع الجذري باختالف صنف أو نوع الفاكھة ، فعلى سبیل المثالوقد یختلف المجم

. في أشجار المانجو و البیكان Taprootوتدي 
ھذا وتخت. Lateralsو أن أغلب المجموع الجذري یتكون من تفرعات جذریة 
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.. قوام التربة وخصوبتھا 
التفریع وكذلك االنتشار ، ولذلك فإنھ في األراضي الرملیة الفقیرة یتغیر شكل المجموع الجذري ویظھر في صورة جذر 

. یظھر علیھ تفریعات قلیلة وتدي طویل ،

.یبین تركیب شجرة الفاكھة بأجزائھا المختلفة) : 1( شكل 
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:المجموع الخضري : ثانیاً 
) التربة ( جزء الشجرة المتواجد فوق سطح األرض 

:إلى األجزاء اآلتیة 
Stem:   الساق –1

Trunkویسمى المحور الرئیسي للساق باسم الجذع . أو زھریة 
. الشجرة ) حجر أو قلب ( عند رأس 

Corm
والتي تكونت من التفاف قواعد األوراق حول بعضھا لحمایة ما بداخلھا Psedostemالتربة یطلق علیھا الساق الكاذبة  

.أوراق حدیثة وكذلك العنقود الزھري الوحید بالنبات من 
Branches:  األفرع –2

وھي األفرع الرئیسیة للشجرة والتي تظھر بقمة الجذع ، وتحمل األفرع الرئیسیة أفرعاً أخرى یطلق علیھا األفرع 
وتجدر مالحظة إلى . الثانویة ، وھذه تحمل بدورھا أفرعاً أصغر منھا وعسالیج وأفرخ 

.Armsاألفرع الرئیسیة اسم أذرع 
Shoots) : النموات الحدیثة ( األفرخ –3

. ھایة الموسم و یستمر في النمو حتى ن) السنة الحالیة ( بدایة موسم النمو 
Twigs: العسالیج –4

) ( ( Twig )العسلوج 
 ..

. یمة الخضرة ، فیسمى الفرخ الناضج الذي أكمل نموه عسلوج على الرغم من وجود أوراق علیھ الفاكھة المستد
.Caneعندما یُتم الفرخ نموه وتتساقط أوراقھ في نھایة الموسم ، فإنھ یسمى قصبة حالة العنب ، فإنھ

Water Sprouts: األفرخ المائیة –5
. راعم عرضیة أو ساكنة موجودة على الجذع و األفرع الرئیسیة ھي نموات جانبیة تخرج من ب

. ویكثر وجودھا في أشجار الموالح ، بصفة خاصة في اللیمون الحلو و اللیمون األضالیا .. بقوة و إلى أعلى 
Fruiting Spurs: الدوابر الثمریة –6

 .
 ). (

, البرقوق و الكریز نجد أن نمو الدابرة یسیر في اتجاه مستقیم ,اللوز,

وذلك ألنھا تنتھي ببرعم زھري یتفتح كي یعطي زھرة أو مجموعة أزھار ومن ثم ) زجزاج ( كي تسیر في خط متعرج 
, و یتوقف نمو الدابرة , ثمرة أو مجموعة ثمار بنھایة الدابرة 

.جانبي قریب من قمة الدابرة كي یواصل نموھا واستطالتھا 

Leaves: األوراق -7
ففي.. یبدأ ظھور األوراق الحدیثة على األفرخ أثناء موسم النمو ، ھذا و یختلف عمر الورقة باختالف نوع الفاكھة
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. على الشجرة وذلك خالل فصل الخریف 
, سنوات 5إلى 1تتراوح بین 

.تدریجیاً وعلى فترات زمنیٍة ، وعلى ذلك تظل األشجار خضراء 

. .التخلیق الضوئي 
أوراق الشجرة في حالٍة صحیٍة جیدٍة و ذلك بمنع سقوطھا أو تلفھا بفعل األمراض الفطریة أو إصابتھا بأیة آفات حشریة 

.نب كما ھي الحال بالنسبة ألوراق الع.. كما یجب تالفي نزعھا بھدف استخدامھا كغذاء . 
Buds:  البراعم –8

وتخرج . یعرف البرعم بأنھ الحالة البدائیة للفرع ، وھو وحدة النبات التي تحمل جمیع صفاتھ الخضریة و الثمریة 
 .. .

:راعم ھما نوعین من الب
Leaf ( vegetative ) Buds)  الخضریة ( البراعم الورقیة –أ 

Flower ( Fruit ) Budsالبراعم الزھریة                –ب 

:البراعم الخضریة: أوالً 
 ) ( ) (

. وعند تفتح البرعم الخضري ، یعطي فرخ خضري . آباطھا مبادئ براعم 

: البراعم الزھریة:ثانیاً 

:وعلى ذلك فإن البراعم الزھریة تنقسم إلى …أوراق معاً 
Simple Flower Budبرعم زھري بسیط               –1

. .. ھو ذلك البرعم الذي عند تفتحھ یعطي أزھاراً فقط 
. الخوخ ، المشمش ، اللوز ، الكریز و البرقوق..البراعم الزھریة البسیطة في بعض أنواع الفاكھة مثل 

Mixed Flower Budم زھري مختلط       برع–2
. وھو الذي عند تفتحھ یعطي أزھار و أوراق معاً 

. التفاح ، الكمثرى ، السفرجل وكذلك العنب.. 
Compound Flower Budبرعم مركب               –3

العنبالمركب في یوجد البرعم
. والعین محاطة بحراشیف (eye) )عین (، وفي ھذه الحالة یسمىمختلط

) الوسطي(البرعم الرئیسي 
. فھي عادة ما تموت وتسقط ) البراعم الثانویة ( الجانبیان الصغیران 

. سبب من األسباب ،فإنھ عادةً ما ینمو أحد البرعمین الصغیرین أو كلیھما بدالً منھ 
البراعم العرضیة         :Adventitious Buds

، ویكثر وجود مثل ھذه Adventitious Shootsوعند نمو ھذه البراعم تعطي أفرخاً عرضیة  . العقد أو على الجذور
. الخ …مثل توافر الرطوبة األرضیة أو التقلیم الجائر .. وافر ظروف بیئیة تشجع من تكوینھا األفرخ العرضیة عند ت



2013/2014الفصل الدراسي   الثاني ةجامعة اإلسكندری
) عربي(لطالب السنة الثانیة ) 16201فاكھة (كلیة الزراعة                           الفصل األول             لمقرر أساسیات أنتاج الفاكھة 

عاطف محمد فتح هللا إبراھیم. د.أ: إعدادقسم  الفاكھة             

11

؟؟كیفیة التفریق بین البرعم الخضري و ا لبرعم ا لزھري

 .
. الخضري األصغر حجماً ذا ألقمھ المدببة 

. مجھریاً 
:طبیعة حمل البراعم الزھریة بأشجار الفاكھة 

حالة أشجار الفاكھة بصفة عامة و أشجار و اإلجابة على ھذا التساؤل من األھمیة بمكان ألنھ فيو على أي جزٍء منھا ؟
إزالة أو قطع أو فصل جزء من األفرع ( یقوم الزراع كل عام بتقلیم األشجار , الفاكھة المتساقطة األوراق بصفة خاصة 

 (... ) ( ,
د

. ,المحصول 
و و 

و البیكانفي النورة المذكرة، و الزیتون، الجوافة، العنب، الخوخ، الموالحكما في حالة جانبیاً أو. الجوز
و في إما طرفیا كما ھي الحال, كما أن ھناك بعض الفواكھ تحمل براعمھا الزھریة على دوابر ثمریة .

.الكریزو البرقوق ,اللوز,المشمش أو جانبیاً مثل 
: وفیما یلي شرحاً مختصراً لطبیعة حمل البراعم حمل البراعم الزھریة في بعض أنواع الفاكھة 

: الفواكھ المستدیمة الخضرة : أوالً 
: الموالح –1

) . ( ،فإنھا تعطي نموات جدیدة یحمل بعضھا أزھار 
Leafless Inflorescence

 .Leafy
Inflorescence.

.سنة أو أقل على أفرع عمرھاطرفیاً تُحمل البراعم الزھریة في المانجو : المانجو –2
.ً◌ على أفرع عمرھا سنة طرفیاتُحمل البراعم الزھریة : البشملة –3
.على أفرع عمرھا سنة أو أقل طرفیاً تُحمل البراعم الزھریة: الزبدیة –4
) ( ا: –5

. على أفرع عمرھا سنةجانبیاً تُحمل 
) . البرعم الزھري مختلط ( وراق النموات الحدیثة، في آباط أجانبیاً تُحمل البراعم الزھریة : الجوافة –6
ة أو ،في آباط األوراق العلیا على الساقجانبیاً تُحمل البراعم الزھریة : الباباظ –7

. حین توجد األزھار المذكرة في عناقید راسیمیة طویلة في مجموعات قلیلة ، في 
لعنقود الزھري من برعم طرفي للساق الحقیقیة لنبات الموز و الموجودة تحت سطح التربة ، وعند یخرج ا: الموز –8

.نمو ھذا البرعم فإن الشمراخ الزھري یستطیل داخل الساق الكاذبة حتى یظھر في قمة النبات 
وعندما یُتم األغریض نمو في آباط األوراق ، ةتُحمل األزھار في أغاریض تنمو من خالیا میرستیمی:نخیل البلح –9

) كان مؤنث سواء( ونضجھ 
.    منھ الشماریخ الحاملة لألزھار 
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:  الفواكھ المتساقطة األوراق : ثانیاً 
، كما یُحمل) 2(شكلعلى دوابر ثمریةرفیاً طتُحمل معظم البراعم الزھریة :التفاح –1

.على عسالیج جانبیاً أوطرفیاً 

–ب, برعم زھري یوجد طرفیاً على الدابرة -أ... یبین طبیعة حمل ثمار التفاح وطریقة نمو الدابرة ) : 2( شكل 
, الدابرة بعد تساقط األوراق –د , تحمل الثمرة طرفیاً على الدابرة -ج , الدابرة و خروج األزھار طرفیاً 

.الذي سیواصل استطالت الدابرة في خط متعرج 
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.كما في التفاح : الكمثرى –2
) الزھري مختلط البرعم( و البرعم الزھري نمواً خضریاً لعدة سنتیمترات ینم: السفرجل –3

.طرف ھذا النمو 
عمرھا سنة) عسالیج ( على أفرع جانبیاً تُحمل البراعم الزھریة : الخوخ –4

, مكونة من برعمین أالعقد إما مفردة أو في مجموعة
). 3( شكل , زھري بین برعمین خضریین أو العكس

ب و , ة ,) فرع عمره سنة سقطت أوراقھ ( عسلوج خوخ -یبین أ) : 3( شكل 
.ظھور الثمار جانبیاً –د ,برعمین زھریین یحصران بینھما برعم خضري -ج 
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جانبیاُ تُحمل معظم البراعم الزھریة : البرقوق الیاباني ، المشمش ، اللوز –5
.على عسالیججانبیاُ من المحصول 

طرفیاً اعم الزھریة المؤنثة تُحمل البر: البیكان  و الجوز –6
.. فإنھ یعطي عند تفتحھ نمو خضري  قصیر یحمل األزھار المؤنثة في قمتھ 

.)4(شكل على عسالیججانبیاً 

أزھار مذكرة2زھرة مؤنثة  1–یبین طبیعة حمل البراعم الزھریة في البیكان ): 4(شكل 
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یسمى البوني أو الثانوي وتنضج ثماره ألولایحمل التین محصولین یختلفان في میعاد نضجھما ، فالمحصول : التین –7
 . ) (

.ثماره في شھر أغسطس ، تُحمل ثماره في آباط األوراق الحدیثة 
.على خشب ناضج ال یقل عمره عن سنتین جانبیاً تُحمل البراعم الزھریة : الرمان –8
.تُحمل األزھار في آباط أوراق النموات الحدیثة : الكاكي –9

.قصبات على جانبیاً ) البراعم الزھریة المختلطة المركبة ( تُحمل العیون : العنب –10

العوامل التي تُؤثر على تكوین البراعم الزھریة في أشجار الفاكھة

, التي ستعطي عند تفتحھا األزھار التي ستعقد بدو
, و تتكون البراعم الزھریة في أشجار الفواكھ المتساقطة األوراق في الموسم السابق لموسم تفتحھا. إنشاء بساتین الفاكھة

, , أما في حالة الفواكھ المستدیمة الخضرة 
. لیست ثابتة في جمیع األحوال

و
:ھذه العوامل إلى 

وھي عبارة عن العوامل الداخلیة أو الفیسیولوجیة  الخاصة):فیسیولوجیة ( عوامل داخلیة-1
.ةالعالقة بین المواد الكربوھیدراتیة و اآلزوتیة بأنسجة النبات ذاتھ و كذلك دور ھرمونات التزھیر داخل ھذه األنسج

) : بیئیة ( عوامل خارجیة –2
.ى الحالة الفیسیولوجیة للشجرة ، أو بمعنى آخر عن طریق تأثیرھا على العوامل الداخلیة عن طریق تأثیرھا عل

:العوامل الداخلیة : أوالً 
:( C/N ratio  )نسبة المواد الكربوھیدراتیة إلى المواد اآلزوتیة –أ 

دفع كل من كراوس و ,یل من األزھارمالحظات الزراع و المھتمین بالفاكھة أن األشجار القویة النمو تمیل إلنتاج عدد قل
) Kraus & Kraybill )1918كریبل 

’
. , دت إلى نقص في عقد الثمار أنسجة نباتات الطماطم أ

في Carbohydrates : Nitrogen ( C/N )أو النیتروجینیة 
و. 

Gourley & Howlett)1947 (
, ) 5( راوس و كریبل على نبات الطماطم ، شكلمن ك

, ت
.توافرھا بنسبة متساویة
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وقد قسم ھذان العالمان األشجار 

: األقسام األربعة ھي 

, ) :5( شكل 
.المعامالت الزراعیة فیما یخص التزھیر و اإلثمار

:Gourley & Howlett ( 1947)المصدر 
Ι– القسم األول:

أشجار ھذا القسم تعاني نقصاً شدیداً في المواد
. . المدد النیتروجیني 

. عملیة التخلیق الضوئي في األوراق 
ΙΙ– القسم الثاني:

 )
. ) النیتروجیني 
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و . 
یقع تح

. المتكونة باألنسجة 
ΙΙΙ– القسم الثالث:

 ..
. ھا تھدف إلى وضع أشجاره تحت ھذا القسم الزراعیة التي یقوم المزارع بإتباع

VΙ–القسم الرابع:

 .

.فیضعف أو ینعدم النمو الخضري 
مطلوبة ،كذلك تتضح ھذا و یمكن نقل أشجار أي قسم إلى قسم آخر وذلك بتقدیر شدة التقلیم الالزمة وكمیات السماد ال

. أھمیة الري و أیضاً المحافظة على المسطح الورقي 
إجراء التقلیم الخفیف ،وتقلیل التسمید اآلزوتي الذي تتلقاه األشجار،ومن ثم یمكن لمثل ھذه األشجار أن تزھر وتثمر ،أو 

.. بمعنى آخر یمكن نقلھا إ
 .
 )

 (
.الصعب التحكم في تزھیرھا وإثمارھا ،ولكن یمكن اإلسراع في دخولھا مرحلة اإلثمار المبكر 

) المھملة ( ار القسم الرابع كذلك یمكن نقل أشج
.. المناسب ، وإضافة كمیات األسمدة اآلزوتیة المطلوبة و العنایة بالري 

یمكن أن تنتقل إلى القسم الرابع إذا أُھمل الري و التق) الحالة المثالیة ( 
…اآلزوتیة 

.ل األشجار كذلك یمكن نقل أشجار القسم الثاني إلى القسم األول بالتقلیم الشدید وتظلی.. رطوبة أرضیة عالیة

:Florigensھرمونات التزھیر –ب 
) Julius Sachs)1888الفاكھة ، الھرمونات ویُعد جولیوس ساتشز 

أنھا تُخلق افترضوھي مادة “ Flowering forming substance  “أول من اقترح اصطالح مادة تكوین األزھار  
…Chailakhyan )1968 (Florigen

. بالیونانیة نشوء الزھرة 
.على تكوین األزھار

ویمكن تعریف الھرمون بأنھ عبارة عن مادة غیر غذائیة تُنتج طبیعیاً في البراعم الخضریة النشطة و األوراق الصغیرة 

. ضریة إلى براعم زھریة البراعم الخ
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:العوامل الخارجیة : ثانیاً 

ھاالزھریة ب
: یلي شرحاً موجزاً  لكٍل من ھذه العوامل 

Lightالضوء      –1

. في عملیة التخلیق الضوئي وتكوین نواتج ھذا التخلیق ومنھا المواد الكربوھیدرا

) حجر ( إلى قلب 
) . قلب الشجرة ( در داخلھ،ویقل أو ین

.مباشر على تكوین البراعم الزھریة بأشجار الفاكھة فقد أثبتت الدراسات بأن لھا تأثیر …اإلضاءة ونوع الضوء
ScoringGirdling&و التحزیز  التحلیق –2

Girdling2–5التحلیق
 .––

.واتجاھھا إلى الجذور ،و نتیجة لذلك تتراكم المواد الكربوھیدراتیة و الھرمونات أعلى منطقة التحلیق 
وین البراعم یحدث للمواد الُمخلقة فوق منطقة التحلیق ، باإلضافة إلى توافر النیتروجین الممتص من التربة یُنشط من تك

. )
الجرح الناتج من التحلیق بسرعة مو عادة ما یلتئ.، حیث یسبب التحلیق أضراراً لھا .)الخ …الخوخ ، المشمش ،اللوز

. قلل من احتمال حدوث ضرر لألشجار نتیجة تكون الكلس بسھولة مما ی
. )6(شكل خاصة إذا تمت تغطیتھ بشمع التطعیم وذلك لمنع جفافھ, أیام 10–7غضون 

فتسمى , و لم یزال القلف, أو أكثر دائریین حول الفرع و لعمق الكامبیوم ) حزین ( أما إذا تم ھذا اإلجراء بعمل قطعین 
Scoring .3–5 ,

ة, ن
. لي و ھكذاوتحلیق عدد آخر مماثل في العام التا, للشجرة 

Dwarfing Stocksاألصول المقصرة      –3
 ,

 . ,
, الط

, , الضوئي توجھ نحو تنشیط تكوین األزھار

 ..
و106مولنج و9السفرجل ، و تطعیم التفاح على أصل مولنج 

) ( ) 7( .اق األور
.لشجرة تتبع جمیعھا نفس الصنف 



2013/2014الفصل الدراسي   الثاني ةجامعة اإلسكندری
) عربي(لطالب السنة الثانیة ) 16201فاكھة (كلیة الزراعة                           الفصل األول             لمقرر أساسیات أنتاج الفاكھة 

عاطف محمد فتح هللا إبراھیم. د.أ: إعدادقسم  الفاكھة             

19

یوضح كیفیة إجراء عملیة التحلیق): 6(شكل 
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Root Pruningتقلیم الجُذور          –4
عبارة عن إزالة أو قطع جزء من المجموع الجذري ، وقد ُوجد أن ھذه المعاملة

. الغذاء ویشجع على تكوین البراعم الزھریة الخضري و یتراكم
.أسابیع
.كذلك تجدر مالحظة أن أیة إصابة تُحیق بالمجموع الجذ.ُمضرة

النمو كوسیلة الستحثاث التزھیر في أشجار الفاكھة الصغیرة السن و القویة-منذ فترة طویلة –استخدمت ھذه الطریقة 
.ن األزھار وھذا یدل على أن بعض المواد التي تُستعمل في نمو الثمار ،ضروریة أیضاً لتكوی.و التي تتأخر في اإلثمار

Deflorationإزالة األزھار –5
و ھذا یدل على أن , إزالة األزھار تماماً من على الشجرة ینتج عنھا تمیز كثیف لألزھار الخاصة بمحصول العام التالي 

بل أكثر من ذلك فقد وجد أنھ عند إزالة. بعض المواد الالزمة لتطور ونمو الثمار ضروریة أیضاً لتكوین األزھار
, , الموجودة على فرع ما راألزھا

. الرغم من أن باقي األفرع التي تحمل ثماراً لم تتأثر بھذا اإلجراء 
Fruit Thinningخف الثمار                  –6

( یُعرف خف الثمار بأنھ 
كما ھي –) في سنة الحمل الغزیر ( وخف ثمار أشجار الفاكھة الغزیرة الحمل ) . لموضوع خف الثمار في جزء الحق 
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( –الحال في الخوخ و العنب مثالً 
) .التالي 

" وتُستعمل ھذه الطریقة عادةً لتنظیم المحصول عاماً بعد آخر في أنواع و أصناف الفاكھة التي تظھر بھا عادة المعاومة 
أي أشجار الفاكھة التي تحمل محصوالً غزیراً في سنة ،ثم تحمل محصوالً –Alternate Bearing" تبادل الحمل 

... .
 .. . ) (

الحمل الغزیر ، فإنھ یتوافر جزء كبیر من ال
.، فیزداد محصولھا ، ومن ثم ینتظم المحصول خالل األعوام التالیة ) سنة الحمل الخفیف ( 
Defoliationإزالة األوراق                 –7

ا تمنع تكوین زھرة في البرعم الذي أزیلت ورقتھ ، على الرغم من ُوجد أن إزالة األوراق التي في آباطھا براعم عادةً م
وعلى ذلك ینبغي المحافظة على أوراق الشجرة بحالٍة صحیٍة ، وذلك ألن أیة . وجود أوراق أخرى على العقد المجاورة 

.

 .
Soil Water Contentضي  الماء األر–8

––یُؤدي تقص الماء األرضي بدرجة مناسبة 
 .

.
, ر

, إلى نقص النمو الخضري نتیجة لق) Degman & Magness )1933ماجنیس 

. األزھار أكثر من المعتاد على الدوابر و األفرخ 
Nitrogen Fertilizersاألسمدة اآلزوتیة –9

إلشجارالفاكھةالغنیة باآلزوت أو تلك التي تحتوي على آزوت مركزإضافة األسمدة ُوجد أن 
. تؤخر من تكوین البراعم الزھریة علیھا, تصل بعد لمرحلة الحمل و اإلثمار

فإن إضافة اآلزوت بكمیات كبیرة لن یمنع تكوین , أما في حالة األشجار البالغة والتي وصلت لمرحلة اإلثمار . األزھار 
. , األزھار كلیة 

بكمیا
. الكربوھیدراتیة المخزنة بأنسجة الشجرة مما یُقلل من تكوین البراعم الزھریة علیھا 

 .
 ,

.الزھریة
Pruningالتقلیم–10

إذا قُلمت أشجار الفاكھة الصغیرة السن و التي لم تصل بعد إلى س
( . تكوین البراعم الزھریة علیھا 
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) الشدة 
.إلى قلب الشجرة ، باإلضافة إلى توافر الماء واآلزوت للبراعم الباقیة ، كما أن التقلیم یقلل من كمیة الثمار المحمولة 

Growth Regulatorsمنظمات النمو   –11
. یة بھا ُوجد أن رش أشجار الفاكھة ببعض المواد الشبیھة بالھرمونات یُؤثر في تكوین البراعم الزھر
Na NAA25

.بعد إذابتھ في الماء أدى إلى زیادة تكوین البراعم على ھذه النباتات 
Growth Retardantsمعوقات النمو –12

CycocelDaminozide
 , .

.  تعامل التفاح المعاملة بالدامینوزاید أزھرت بغزارة في الربیع التالي مقارنة باألشجار التي لم
Fungicides & Insecticidesالمبیدات الحشریة و الفطریة –13

,الفاكھةتستخدم بعض المبیدات لمكافحة األمراض و الحشرات التي تصیب أوراق أشجار 
فقد وجد أن رش األشجار بمحلول .الضوئيذات تأثیر سیئ على الورقة من ناحیة أداء وظائفھا و خاصة عملیة التخلیق 

 ..et elDavenport )1971 (
antitranspirants .

.یحدث نتیجة نقص معدل التخلیق الضوئي ینحصر أساساً في نقص تكوین البراعم الزھریة على األشجار
Branch Positioningتوجیھ الفرع –14

, ستانیة التي تثبط استطالت الفرع و تشجع التزھیر أحد المعامالت الب, ثني أو إمالة الفرع إلى الوضع األفقي 
. الطرفي خاصیة السیادة القمیةمالفرع و تغییر وضعھ من الرأسي لألفقي یفقد البرع

:ھمااألزھار بطریقتین 
1. ,

, السیتوكینینات 
,نموهیقلل من معدل ,األفقيأن ثني الفرع وجعلھ في الوضع .2

.األزھارالمواد المسئولة عن تكوین 


