زراعة ,رعاية و إنتاج الجميز – األهمية االقتصادية و القيمة الغذائية و الطبية
إعداد أ.د .عاطف محمد إبراهيم
كلية الزراعة  -جامعة اإلسكندرية  -مصر

*توزع األنواع الموثقة:
يتواجد الجميز في العديد من البلدان مثل أنجوال وبنن ,بوتسوانا ,بوروندي ,الكاميرون ,الكونغو ,كوت ديفووار
(ساحل العاج) ,جمهورية الكونغو الديمقراطية ,جيبوتي ,مصر ,إريتريا ,إثيوبيا ,جامبيا ,غانا ,غينيوا ,إسورائيل
,كينيا  ,ليسوتو ,مدغشقر ,موزامبيق ,ناميبيا ,نيجيريا ،رواندا ،السنغال ،الصومال ،جنوب أفريقيوا ،السوودان،
سوازيالند ،الجمهورية العربية السوري ة ،تنزانيا ،أوغندا ،زامبيا و زيمبابوي.
و يعوورا الجميووز بءسووماة عديوودس ,حيوول يسوومر باللغووة األفريقي وة (سيكوموروسووفي ", " sycomorusvy
رفيرويلوديفي " ,) " rivierwildevyو باللغوة األمهريوة ( الووال " ," sholaبامبوا  " bambaو باللغوة
العربية ( سوبوال " ," subulaبيمبا " " Bembaو مكونيو "  ) mkunyuو باللغوة اإلنجليزيوة ( التوين
البوووري  )"wild figو بالفرنسوووية (فيجووور " )" figuierو باألسوووبانية (سووويكومورو "  ) sicomoroو
بالصوووومالية ( بووواردا " ,) " bardaكموووا يسووومر باللغوووة السوووواحلية (موكويوووو "  , mukuyuمكويوووو "
 mkuyuو تشيفوزي " )" chivuziو بلغة الزولو ( أومخيوان " .) umKhiwane
يوجد بمصر العديد من أصناا الجميز و األالجار التي ال يوجد لها مثيل و لم يتم العثور عليها في أماكن أخرى
 ،ولهذا السبب ،يسمر التين المصري ,أوراقها تشوب أورا الوجرس التووت فوي الحجوم والمتهور ,تتهور الثموار
ليس علر الفروع فقط ولكن عل ر الجذع نفس  ،و ثمار األصناا المصرية هو حلوس للغاية ,و محصول الشجرس
مرتفع جدا ،خاصة عندما تجرى عملية تختين الثمار و ذلك بعمل القو في الثمرس عن طريق استخدام مطوواس
حووادس ،عنوودما يووتم ذلووك يمكوون جمووع الثمووار بعوود ثالثووة أيووام ،تجوورى هووذي العمليووة علوور الثمووار التووي تق وع أس وفل
المجموعة السابقة وبالتالي فإن الجرس الجميز تعطي سبعة محاصويل مون الثموار العصويرية جودا خوالل صويف
واحد.
*الوصف النباتي:
تبن بيانات الجدول التالي التقسيم النباتي الخاص بالجميز:
المملكة
التقسيم
القسم
الرتبة
العائلة
الجنس
النوع

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Urticales
Moraceae
Ficus
sycomorus

ينتمي الجميز ) (Ficus sycomorus L.إلر العائلة التوتية " "Moraceaeالتي ينتمي إليها التين و التوت,
كما تضم هذي العائلة أجناسا ً لنباتات اقتصادية هامة في مجال إنتاج ثمار الفاكهة .و أالوجار الجميوز تقوع تحو
فئة أالجار السافانا (أي أنها الجرس تشترك مع نباتات السافانا التي تنمو في المناطق التي يرتفع فيها مسوتوى
الماة األرضي) التي تنمو في الغالوب بشوكل جيود فوي المنواطق التوي تنتشور بهوا جوداول الميواي (األنهوار) ،و فوي
المناطق المتاخمة للتيارات واألنهار وأيضا المسطحات المائية ،هذي النب اتات ال تتحمل الصقيع ،غير أنها يمكن
أن تتحمل البرد إلر ح ٍد ما في بعض المناطق األخرى .ويمكن رؤية هذي األالجار في الغابات المطيورس األفورو -
الجبليووة ،وكووذلك بعووض الغابووات غيوور الجبليووة األفريقيووة  ،سوويما علوور حووواا الغابووات المطيوورس و كووذلك فووي
المسوواحات الواقعووة بووين األراضووي و األنهووار ,كمووا توجوود أيض وا ً فووي كءالووجار متنوواثرس فووي األراضووي الصووخرية.
والجميز ) (Ficus sycomorus L.الجرس اسوتوائية المنشوء يرجوع أصولها إلور الور أفريقيوا و الويمن ،حيول
يتكاثر هناك بواسطة البذور و تكمل دورس حياتها .و مع فجر الحضارس في وادي النيل ،قبل أكثر من  5000سنة
 ,كما يذكر لوكاس ( ،)1962 ، Lucasوقد وصل هذي األالجار إلر مصر ،حيل توم إدخالهوا إلور بلودان البحور
المتوسط األخرى .وفي دول حوض البحر المتوسط  ،ال يتكاثر الجميز عفويا ً أو تلقائياً ،وال ينتج بذورا ً حيوة
أو حيوية ,غير أن الزراع يقومون بإكثاري عن طريق العقل أو بمجرد غرس العقل المورقة في التربة ,و من
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الجدير بالذكر أن غياب البوذور هوي حقيقوة جليوة عرفهوا المصوريون منوذ عصوور قديموة كموا يوذكر عوالم النبوات
اليوناني ثيوفراستوس .Theophrastus
و يذكر نتير ( ,) 1970أن يعتقد أن الموطن األصلي لهذي الشجرس هو مصر و السودان و سوريا و فلسطين و
األردن و السعودية .و الجميز من األالجار المعروفة من قديم الزمان ,و تعد من أقدم األالجار التوي زرعو فوي
عصر ما فبل األسرات ,و يذكر (اليفينفورت) أنها قد جلب من أثيوبيا إلر مصور موع أالوجار أخورى .و يضويف
نتير ,أن الجرس الجميز قود ذكورت فوي الكتوب المقدسوة ,و أن أقودم الوجرس فوي مصور هوي تلوك الشوجرس الضوخمة
الموجودس في المطرية بضواحي القاهرس و التي تعرا باسم الجرس مريم  ,حيل يوروى أن موريم العوذراة قود
استتل تح كنفها الوارا عندما لجءت إلر مصر و معها السيد المسيح علي السالم و هو طفل ,و يقول بعض
الموررخين أن الشووجرس األصوولية قوود اح ترقو و نمو فووي مكانهووا الحووالي الشووجرس الموجووودس اليوووم و التووي يقوودر
عمرها بنحو ستة قرون ,و ال توجد في العالم الجرس كوالجميز عاصورت التواريد قوديما ً إلور يومنوا هوذا ,و كانو
تعرا لدى قدماة المصريين باسم (نه  Nehetأو الجرس الحب).
الجرس الجميز مستديمة الخضرس متناسقة الشكل وهي صغيرس ,جوذع الشوجرس قصوير و غلويس و سوميك بالنسوبة
لحجوم الشووجرس ,و كلموا تقوودم األالووجار فوي العموور ,ازدادت الفووروع فوي االنتشووار الجووانبي أو األفقوي فوي دائوورس
يتراوح قطرهوا بوين  20 – 15متور ,الوكل ( .) 1قلوف الشوجرس لونو أخضور يتحوول بعود عودس سونوات إلور اللوون
األسمر السنجابي ,غي ر أن يتشقق .األورا بسيطة قلبية الشكل ,عريضة متبادلة الوضع و سميكة وذات عنق
قصير ,لونها أخضر المع من السطح العلوي و أخضر باه  ,خشنة مون السوطح السوفلي ,التعريوق فوي الورقوة
واضح علي العيرات رقيقة .تحتوي أنسجة و خاليا الشجرس علر مادس لبنية كثيفة "."Latix
تحمل الثمار علر دوابر ثمرية مغطاس بزغب و أورا حرالفية ,تتكون هذي الدوابر علر األفورع التوي بقطور 6
سم ,و في بعض الحاالت تتكون علر أفرع بسمك أقل من ذلك .الدوابر كثيورس التفريوع الجوانبي ,غيور أنهوا تنموو
طوليا ً ببطة ,و قلما تخرج الثمار علر أفرع ورقية.
و تعطي الجرس الجميز ثمارا ً تشب ثمار التين ،غير أن أوراقها تشب أورا الجرس التوت.و في بعض المناطق
تكون الشجرس كبيرس الحجم ,نصف متساقطة ,منتشرس النمو ,تزدهر بمناطق السافانا ,يتعدى ارتفاعهوا  21متور
(أقصر ارتفاع يصول إلور  46متور) ,الجوذع كبيور و قلوف األالوجار الصوغيرس السون لونو أخضور فواتح (باهو ),
يغطي زغب ناعم قطيفي الملمس ,أما األفرع الكبيرس السن ,فلونها رمادي مخضور ,نواعم نوعوا ً و ينتشور عليو
حرااليف رمادية اللون ,كما تتهر علي بطع بنية اللون في أماكن سقوط الحرااليف ,كما يتدفق منها مادس لبنية
ثقيلة بيضاة اللون.
األورا جلدية ,عريضة قلبية ,بيضاوية أو الب بيضاوية ,قمتها مودورس أو منفرجوة ,يتوراوح طوول الورقوة موا
بووين  13 – 2.5سوووم (  21سووم أقصووور طووول) و اتسووواعها بووين  10 – 2سوووم ( 16سووم أقصووور اتساع),السوووطح
العلوي,أخضر المع ,يتهر علي عرو وسطر صفراة اللون باهت  ,تالحس بجالة في وجود ضوة خفيف .يبلغ
طول عنق الورقة  3 – 0.5سم مغطر بزغب ناعم ,تخرج األورا في نتام حلزوني متتابع حول العساليج.
الثمرس كبيرس الحجم ,تستهلك طازجة ,يبلغ قطرها  3 – 2سم بعد النضج ,لون الثمرس يكون أخضر ,يتحوول بعود
ذلك للون األصفر أو األحمر أيضاً .تخرج الثمار متكاثفة فوي مجموعوات علور طوول األفورع و أيضوا ً فوي اآلبواط.
الثمرس مغطاس بزغب خفيف جدا ً و تحتوي علر العديد من البذور الكروية الشكل و الصغيرس جداً.
* النوورس و األزهوار :تتطوور النوورات ) (= syconiaبءعوداد كبيورس علور أعنوا قصويرس تخورج علور الجوذع و
األفرع الرئيسية للشجرس .و الجميز وحيد المسكن ( ,)monoeciousحيل تتطوور األزهوار الموذكرس و المرنثوة
داخل نفس الثمرس (التخو أو الحامول الثموري اللحموي) .تتركوب كول زهورس مون  3أو  4أغلفوة زهريوة و مبويض
(عضو تءنيل) مركزي ل قلم واحد ينتهي بميسم كروي .بعض األزهار المرنثة (المتصلة من قاعدتها مباالورس
بمكان ظهورها) تحمل متاع طويل نسبياً ,في حين أن بعض األزهار األخرى علور حوامول (أعنوا ) تختلوف فوي
أطوالها ,هذي األزهار تحمل متاع أقصر كثيرا ً من سابقتها .توجد جميع المياسم تقريبيا ً علر نفس المسوافة مون
الجدار الداخلي لتخ الثمرس ( .)syconium
تحدث عمليوة إنتواج األزهوار و الثموار علور مودار السونة ،ويوتم الحصوول علور أقصور قودر مون المحصوول خوالل
األالهر ما بين يوليو وديسمبر .وفي جنوب أفريقيا ،يحدث و اإلثمار علر مدار السنة ،مع أقصور حودوث لهوا
خالل الفترس في الفترس التي تمتد موابين الوهري يوليو و ديسومبر ,و هنواك حشورات صوغيرس (Ceratosolen
, )arabicusتتطور في بعض من األ زهار و تعيش حياس تكافلية داخل الثمورس ( )syconiumو تقووم بتلقويح
األزهار الوحيدس الجنس ,كما تقوم الخفافيش بنشر (نثر) البذور.
و في مصر تبدأ األالجار في التزهير و حمل الثموار عنودما تصول إلور عمور  6 – 5سونوات ,تخورج الثموار علور
الووودوابر الثمريوووة فوووي ابووواط األورا الحرالوووفي ة أحاديوووة أو زوجيوووة ,الثمووورس كاذبوووة عبوووارس عووون نوووورس تينيوووة
 , syconiumكروية الشكل  ,مجوفة من الداخل ,تحمل داخل التجويف األزهار المرنثة ,و يتصل تجويف الثمرس
بالخارج بفتحة تسمر عين حيل يوجد بقربها األزهار المذكرس .تتركب الزهرس المرنثة من تويج و مبيض يعلوي
قلم طويل ينتهي بميسم كثير الغدد ,يصل طول الثمرس عنود بلووم مرحلوة النضوج الكامول إلور حووالي  4.5سوم و
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قطرها  6سم .توجد الثمار علر األالجار في أغلب فصول السنة الكل (  – 2أ,ب ,ج) ,و من ثم كان هناك ثالثوة
محاصيل للجميز هي:
 . 1المحصول األول (اإلسقاط) :ثمار هذا المحصول صوغيرس الحجوم ذات صوفات جيودس و تتهور فوي أوائول
الهر أبريل ,و علر الورغم مون الصوفات الجيودس للثموار ,إال أن المحصوول لويس فوي كثورس المحصوولين
اآلخرين.
 . 2المحصول الثاني (الدور الكامل) :المحصول مرتفع تبدأ الثمار في التهور في الهر مايو.
 . 3المحصول الثالل ( السريعة) :تتهر الثمار بداية من النصف األول من الهر يونيو.
بعد ظهور المحصول الثالل ,يستمر اإلثمار مع قلة المحصول خالل الخريف ,و يقسم ما ينتج من ثمار خالل تلك
الفترس إلر محصول رابع (السايح) و محصول خامس (الذهبية).
* تطور و نضج الثمار:
كي تنضج ثمار الجميز ,تقوم إناث حشرس السيكوفاجا ( Sycophaga crassipesحشورس صوغيرس لونهوا أسوود
المع ,تحمول الحشورس زوجوين مون األجنحوة و جهواز طويول لوضوع البويض) بوضوع بيضوها فوي مبوايض األزهوار
المرنثة بواسطة الة وضع البيض ,و عقب وضع البيض ,يزداد حجم مبيض الزهرس ثم يفقس البيض بعد فترس و
يعطي يرقات تتحول إلر حشورات كاملوة (ذكوور و إنواث) ,الوذكور عديموة األجنحوة و تخورج أوالً و تقووم بتلقويح
اإلناث التي مازال موجودس بالمبيض (أي قبل خروجها من ) ,ثم تموت الذكور ,و قد تشاهد الذكور عادس وهي
ميتة و مكدسة داخل منطقة العين بالثمرس التي قض حياتها فيها .و بمجرد خوروج اإلنواث الجديودس مون الثمورس
القديمة ,تطير و تدخل ثمرس أخرى أصوغر سونا ً (ال توزال فوي طوور التكووين المبكور) و يحودث أن تفقود الحشورات
المرنثة أجنحتها أثناة الدخول ,ثم تقوم بوضوع بيضوة واحودس فوي مبويض كول زهورس مرنثوة .تجودر اإلالوارس بوءن
عملية التلقيح و نقل اللقاح من األزهار المذكرس إلر األزهار المرنثة لم تحدث علر اإلطال في جمهورية مصر
العربية ,و من ثم فإن ثمار الجميز ال تكون بذوراً ,غير أن يقال أن ثمار الجميز تعطي بذورا ً في بعض المناطق
مثل النوبة و أثيوبيا و اليمن.
و يختلف عدد الحشرات التي تدخل كل ثمرس من  22 – 2حشرس ,و يكثر وجودها في الخريف عن أي وق اخر,
و في هذا الوق ال يقل عدد البيض عن  1000بيضة ,و عادس ما تدخل الحشرات الثمار عندما يبلغ عمر الثمرس
 20 – 15يوماً.
و بمجرد وضع البيض ,تبدأ الثمار في إفراز سائل مائي يمأل ربع الفرام الداخلي من تجويف الثمرس ,و قبل أن
يحين وق هجرس الحشرات الصغيرس من الثمار ,يمتص هذا السائل مرس ثانية و يعوود فورام الثمورس إلور سويرت
األولر – و تبلغ الفترس بين وضع البيض و خروج الحشرات الصغيرس نحو الهر واحد تقريباً.
و عند خروج الحشرات المرنثة من ثمار أي محصول ,فإنها تدخل ثمار المحصول الذي يليو حيول تكوون ثموار
هذا المحصول متءهبة الستقبالها .و إذا غاب الحشرات عن الثمار ,تصبح الثمار غير قادرس علر النمو أكثر من
حالتها األولية ,و لقد ثب ذلك عندما وضع أكياس حول الثمار الصغيرس و ذلك لمنع وصول حشرس السيكوفاجا
إليها ,فكان نتيجة ذلك أن الثمار لوم تفورز السوائل الموائي فوي التجويوف الوداخلي (هوذا السوائل ضوروري لفقوس
البوويض و نمووو اليرقووات) ,بوول حوودث أن و بعوود عوودس أيووام أن الثمووار تكرمش و (تجعوودت) و سووقط ¸أي أن وجووود
الحشرات يعد الرطا ً أساسيا ً لتطور و نضج الثمرس.
* تختين الثمار:
عملية التختين عبارس عن عمل قطوع أو القو في قمة أو جانب الثمرس بواسطة سكين حاد ,تجرى هذي العملية
علر الثمار عندما يتراوح عمرها من  20 – 15يوماً ,عادس ما تجرى هوذي العمليوة فوي الصوباح أو بعود التهور,
حيل تختن ثمار المحصولين األولين في الصباح الباكر ,أو بعد التهر لثمار المحصولين التاليين ,يستمر العمل
في كل محصول و ذلك لمدس  3 – 2أيام ,و تكون الثمار صالحة للجمع بعد  5 – 4أيوام مون تختينهوا .و الغورض
من هذي العملية السماح بدخول الهواة داخل تجويف الثمورس حتور يجوف السوائل الوداخلي ,و مون ثوم يمنوع فقوس
البيض و تكوين الحشرات الكاملة ,و تجدر مالحتة أن وضع البيض في مبايض األزهار يعد أمرا ً ضروريا ً لنمو
الثمرس (التخ أو الحامل الثمري) ,و أن عملية التختين ضرورية لمنع تكوين الحشرات.
بمجرد تختين الثمار ,يجب لف األفرع بشباك لحفس الثمار من األضرار التي تسببها الطيور و الوطاويط ,و كذلك
لمنع سقوطها علر األرض و تلفها .يتم جمع الثمار باليد عادس بواسطة أناس متخصصين في العمليات المختلفة
التي تجرى علر أالجار الجميز.
أما إذا انقضر ميعاد التختين و لم تجورى هوذي العمليوة ,فوإن الثموار فوي هوذي الحالوة تكوون ممتلئوة بالحشورات و
تصير غير صالحة لآلكل و تسمر في هذي الحالة (الثمار الباط) أو التين (الباطة).
* التروا البيئية المناسبة:
 .1تنمو أالجار الجميز علر ارتفاعات تتراوح م  2000 – 0متر فو مستوى سوطح البحور ,و متوسوط
درجة حرارس سنوية تتراوح بين ° 40 – 0م و متوسوط هطوول أمطوار سونوي مون  1800 – 500موم
(بحد أقصر  2200مم.
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 .2نووع التربوة :يفضول زراعوة أالوجار الجميوز فووي أراضوي عميقوة ،جيودس الصورا ,يتبواين قوامهوا بووين
الطمي إلر الطين و بحيل تكون غنية ,كما أن األراضي ال رملية ذات مستوى الماة األرضي الضحل,
ربما تكون مناسبة أيضاً ,و بصفة عامة يمكن القول أن أالوجار الجميوز تنموو فوي أنوواع متباينوة مون
األراضي ,و تتحمل الرطوبة الزائدس في التربة ,و من ثم فهي تزرع علر حواا الترع.

الكل ( :)1منتر عام لشجرس الجميز.
*التكاثر:
نترا ً ألن الثمار ال تكون بذور ,فإن إكثار أالجار الجميز عادس ما يتم بالوسائل الخضرية ,غالبا ً ما تتكاثر أالجار
الجميز بالعقل الساقية الناضجة الخشب ,حيل تجهز العقلة بطول  20 – 15سم و سمك  4 – 2سوم ,ثوم تغورس
هذي العقل في مهادها خالل الهري فبراير و مارس .كما يمكن استخدام العقول الطرفيوة بطوول  20سوم و غموس
قواعدها في محلول حمض البيوتريك ) (IBAثم غرسها في بيئات مناسبة لنموها.

الكل ( - 2أ) :خروج الثمار علر الفرع.
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الكل ( - 2ب) :ثمار الجميز كاملة.

الكل ( - 2ج) :قطاع طولي في الثمرس.
*االستخدامات:
 . 1الغذاة :تركل الثمار الناضجة طا زجة ,مطهيوة أو مجففوة ,كموا يمكون تخزينهوا السوتخدامها الحقواً ,كموا
يمكن استخدام الثمار إلعداد المشروبات الكحولية ,أما األورا فهي تستخدم في عمل الحساة و إعداد
أطبا مع الفول السوداني ,كذلك يتم مضغ القلف مع بذور الكووال ,و فوي غانوا يسوتخدم رمواد الخشوب
عادس كبديل للملح.
 . 2األعالا :تعتبر األورا عليق مثالية للماالية و ذلوك نتورا ً لغناهوا و محتواهوا المرتفوع مون البوروتين
نسبيا ً ( ٪ 9بروتين خام ) و من ثم فاألورا تصنف من األعالا القيمة في المنواطق الوب القاحلوة و
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التي تتواجد بها أالجار الجميز بشكل طبيعي ,كما تتغذى الماالية و الحيوانات البريوة و الطيوور علور
الثمار.
 . 3الوقود :يمكن استخدام خشب الشجرس كحطب وقوود و كوذلك فوي صونع الفحوم ,و فوي الكثيور مون الودول
األفريقية ,تستخدم قطعة من الخشب الجاا كبادئ عند بداية إالعال النار وذلك عن طريق االحتكاك.
 . 4األلياا :يستخدم الجزة الداخلي مون الجوذر فوي صونع األليواا ,كموا يسوتخدم القلوف الداخلوة فوي صونع
حبال قوية.
 . 5األلياا :الخشب كريمي بني اللون ,منتتم البنيان نوعاً ,خفيف الوزن جدا ً (في الهواة الجاا حووالي
 510كيلوجرام  /متر مكعب) ,الخشب لين إلر جامد و قوي و من السهل التعامل مع  ,يشكل بسالسة
و يحمول المسوامير بقووس .يسوتخدم ال خشوب بصوفة أساسوية فوي صونع الطبوول ,البراويوز ,خاليوا النحول,
الزوار و بناة المنازل ,و في صناعة السواقي و اآلالت الزراعية و عمل قووائم اآلبوار وذلوك بسوبب
تحمل البقاة في الماة ,و يمتاز خشب الجميز بءن دائم ,النقع و الغمر في المواة فتصونع منو األالوياة
السابق ذكرها ,باإل ضافة إلر أن مقاوم للتحلل من اإلصابة باآلفات.
 . 6األغوراض الطبيوة :يسوتخدم القلوف فوي عوالج مورض سوكر وفووال " (" scrofulaمورض موع توورم
غدي ،وربما يعد الكل من أالكال السل ) ,السعال ,أمراض الحلق و الصدر ,كما تستخدم المادس اللبنيوة
البيضاة التي تفرز من أجزاة الشجرس المختلفة في عالج الدوسنتاريا و أموراض الصودر ,كموا توضوع
علوور المنوواطق الملتهبووة  ,كمووا يسووتخدم القلووف و السووائل اللبنووي فووي عووالج الموورض الجلوودي المسوومر
(القوبوواة الحلقيووة) ,كمووا يقووال أن األورا فعالووة ضوود اليرقووان و كوودواة مضوواد للدغووة الثعبووان ,و حتوور
الجذور لهوا فائودس كملوين و طوارد للديودان  .تحتووي أجوزاة الشوجرس المختلفوة علور موادس لبنيوة ,و كوان
المصريون و ال زالوا يستخدمون لبن الشجرس في عالج بعض األمراض الجلدية.
 . 7منع تعرية التربة :تستخدم أالجار الجميز للسيطرس علر تآكل التربة و تثبي الكثبان الرملية و كوذلك
تثبي ضفاا األنهار.
 . 8التل و المءوى :تنشر أال جار الجميز ظاللها الوارفة ,كما ينتشر وجودها في الكثير مون األمواكن مثول
األسوا  ,حيل يتجمع الناس أسفل األالجار بغية التل الوفير و الحماية من أالعة الشمس ,و مناقشة
العديد من المسائل االجتماعية .و نترا ً ألن الشجرس ذات منترا ً جميالً ,فوال زال المصوريين يزرعونهوا
بالح دائق و علر جوانب الطر و بجانب السواقي لتووفير التول ,كموا يزرعونهوا فوي مواقوع جبانواتهم
كشعائر يتوارثونها جيالً بعد اخر.
 . 9تحسوين خوواص التربوة :تشوكل األورا المتسواقطة مون الوجرس الجميوز بقايوا قيموة تعمول علور تحسوون
الحالة الغذائية للتربة ,تحسين نفاذيتها و زيادس قدرتها علر االحتفاظ بالماة.
 . 10التنسيق و الزينة :أالجار الجميز تعد من األهمية بمكان من الناحية التنسويقية ,حيول عوادس موا توزرع
بالقرب مون المعابود ,الطرقوات ,اآلبوار ,األمواكن المجتمعيوة و مراكوز التسوو فوي المنواطق الريفيوة ,و
يتهر اللون المصفر علر القلف في مراحل مبكرس يتناغم بصورس جميلة مع األورا الخضراة.
 . 11استخدامات روحية :زرع أالوجار الجميوز علور نطوا واسوع و اكتسوب قويم روحيوة مقدسوة ,وربموا
يرجع ذلك االستخدام إلر مصر القديمة ,من ثم ذكرت هذي الشجرس في الكتاب المقدس.
* األصناا:
هناك العديد من أصناا الجميز التي تزرع أالجارها في الكثير من المناطق و التي منها:
 . 1في مصر تزرع أصناا -1 :الرومي :يعرا كوذلك باسوم التركوي أو الفلكوي – األالوجار كبيورس الحجوم,
األفورع كبيوورس و منتشوورس أفقيواً ,تخوورج األورا متقاربووة علور األفوورع ,نصوول الورقوة عووريض بالنسووبة
لطول  ,العنق قصوير و غلويس ,الثمورس كبيورس الحجوم ,عريضو و مفلطحو لونهوا قرنفلوي – 2 .البلودي:
يعوورا هووذا الصوونف فووي بعووض المنوواطق باسووم الكالبووي أو العربووي .الشووجرس أصووغر حجم وا ً موون أالووجار
الصنف السابق ,األفرع قائمة النمو و أقل انتشارا ً من الصونف السوابق .الثمورس كمثريوة الشوكل لونهوا
أصفر باه و أصغر حجما ً من ثمار الصنف الرومي ,كما أن األورا و األفرع أقل سمكاً.
 . 2في فلسوطين توزرع أصوناا :يوجود بفلسوطين صونفين فقوط مون الجميوز تختلوف فقوط فوي الثموار وهوي:
 – 1الجميز البلمي :أجود أصناا الجميز ,الثمرس ذات طعم حلو جداً ,غير أنها صغيرس الحجم مقارنوة
بثمار األصناا األخرى – 2 .الجميز الغزي :الثموار طعمهوا حلوو و أكبور حجموا ً إلور حو ٍد موا عون ثموار
الصنف السابق.
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