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 )) األعناب كأىميتيا االقتصادية ((

 ييتم بدراسة حياة الكرمة وطرق زراعتيا بصورة وىو العمم الذي :   Viticulture* عمم األعناب 

وذو نوعيااة دياادة ماان ساانة ألظاار  وااا  ظاارو  م اليااة وىااذا  إنتاااجاقتصااادية بحيااث تعطاا   عماا  

ماا دراساة كال صان  مان  صانا  ( .   General viticultureمايعر  بعمم األعنااب العاماة   

 .(  Special viticulture   يعر  باعمم األعناب الظاصةاظرو  المبلئمة لنموه العنب وال

وقوانينااو ظاصااة كااالت ميم  بالدراسااةلااو اتداااه ظاااص عاان عماام قااائم بذاتااو عناااب عبااارة عماام األ

باالت ميم الصاي   . سام  وقانون توزيع األارع الم مرة عم  ال صبات ال مرية  و مايالشتوي السنوي 

لمزراعااة والاا  مدااال األبحاااث ااا  ال اارن ال ااامن عشاار وتطااور ااا  ال اارنين واألعناااب كعماام دظاال 

وبااألظص بعاد ظياور   حشارة ال يموكسارا ( اا  التاسع عشر والعشارين وكاان ىاذا التطاور ساريعا  

باااين ماااا تااارة م لالعناااب اااا   ورباااا  الااا  تااادمير دمياااع مااازارع  دت إذم ،  3681 سااانة دناااوب ارنساااا

البااااح ين والمظتصاااين اااا  مداااال الك يااار مااان  بظياااور ىاااذه ال تااارةتميااازت م ، و  3011 – 3681

ظياارت و  كماااوغياارىم . م ( 3661عااام  Foex   و(  م3668عااام  Viala   ماان  م ااالاألعناااب 

اضابل  ، العديد من البحوث والدراسات حول استظدام األعناب األمريكية كأصاول م اوماة لمحشارة 

صول واليدن وظيرت منظمات عالمية متظصصة لدراسة األ  بحاثمحطات  نشأتا د  عن ذلك

المساااااحة ااااا  ىااااذه ال تاااارة تطااااورت و م 3091العالميااااة لمعنااااب والنبيااااذ عااااام باألعناااااب كالمنظمااااة 

  المزروعة باألعناب ا  العالم .

 مااابين آساايامااوطن العنااب يردعااو بعااض عممااال النبااات الاا  المنط ااة الواقعااة ااا  وسااط  إن

 Vitisصام  لمعناب األوربا   تعاد ىاذه المنط اة الماوطن األ إذالبحر األسود وبحر قازوين  دنوب
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vinifera  وىااذا النااوع ماان العنااب نشااأت منااو دميااع  صاانا  العنااب قباال اكتشااا  قااارة امريكااا ، )

.  اام انتشاارت زراعااة العنااب الاا  الشاارق والااارب ، و حيانااا  ياادع  العنااب األورباا  بعنااب الشاامالية 

 ماا  سام   عناب كالي ورنياا ( .اونظرا  لزراعتاو بك ارة اا  كالي ورنياا ا اد  طماق عمياو ، م ال ديم العال

(  ق.م 1011اا  وادي الرااادين    اإلنسانتاريخ العنب ا  العراق ايو قديم ويعود ال  استيطان 

  راق .والكتابات ال ديمة الت  تشير ال  تطور زراعة العنب ا  الع اآل اروددت الك ير من  إذ

 لمعنب : االقتصاديةاألىمية  -

شااادار ال اكياااة لمعناااب  ىمياااة اقتصاااادية كبيااارة اااا  اساااتابلل األراضااا  غيااار الصاااالحة ألإن 

ل طااااع كبيااار مااان النااااس   األظااار  كاألراضااا  الرممياااة وقميماااة الظصاااوبة . كماااا  ناااو يشاااكل دظااابل

عصير وزبيب . كما  ن و بشكل طازج وتسوي و وتصنيعو وبيعو ، وىو يستظدم  بإنتادو المشتامين

بعاااض األكااابلت المشااايورة كالدولماااة ، وىنااااك بعاااض تااادظل اااا  عمااال  إذ وراقاااو تساااتظدم كااااذال 

،  Leea amabisال ضاية م ال الناوع  بألوانيااتتمياز  إذمزيناة وىندساة الحادائق لاألعناب تستظدم 

 التدائة . ألغراض. كما يستعمل الظشب ال ديم  Leea sambucinaوذات المون البراق كما ا  

 : لحبات العنبالقيمة الغذائية  -

يعد العنب من ال اكية ذات ال يمة الاذائياة والعبلدياة الديادة وقاد عرااو الصاينيون واليناود   

منذ قديم الزمان واستظدموه ا  العديد من العبلدات ، وتحتوي حبات العنب عم  نسبة ديادة مان 

متصاص وسيمة اليضم . كما وتكون الحبات غنية المواد السكرية كالدموكوز وال ركتوز سريعة اال

( ، كمااا وتحتااوي عماا  نساابة دياادة ماان العناصاار   Eو   A   ،B6   ،Cبال يتامينااات م اال   

المعدنيااة كالبوتاساايوم والكالساايوم والصااوديوم وغيرىااا . كمااا إن لمعنااب م عااول عبلداا  إذ يحتااوي 

ة لؤلكساادة والتاا  تتميااز بتأ يرىااا ( وىاا  ماان المااواد المضاااد  Resveratolعماا  مركااب يعاار    
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اإليدااااب  اااا  الحاااد مااان تصااامب الشااارايين مااان ظااابلل دورىاااا المباشااار والممحاااوظ اااا  ت ميااال نسااابة 

الكولسترول مما ي مل اإلصابة بأمراض ال مب . ويودد ا  العنب بعاض األحمااض التا  لياا دور 

طان . كمااا يساايم العنااب ااا  ااا  الوقايااة ماان تااراكم الدااذور الحاارة وبالتااال  يعااد مضااادا  دياادا  لمساار 

 عبلج ىشاشة العظام من ظبلل محتواه العال  من الكالسيوم .

 لعالـ كالكطف العربي كالعراؽ :كاقع زراعة األعناب في ا -

 ك ر مان  ماث  إنتادوويبمغ ال اكية المظتم ة ا  العالم   شداريحتل العنب مركز مت دم بين 

الكم  .  اإلنتاج% من 10 بحوال  يمك كعنب مائدة طازجال اكية العالم  وتبمغ نسبة مايست إنتاج

 اام  مريكااا  آسااياماان ناحيااة المساااحة المزروعااة بالعنااب تمييااا قااارة  األولوتحتاال قااارة  وربااا المركااز 

اا  العاالم ،  األعنااب% من مسااحة 01من   ك رواستراليا . و ن قارة  وربا لوحدىا تشال  و اري يا

.  ماا واسايا   مريكاا ت تميياا قاار  األولا اا  المرتباة تكاون ارة  ورباا ااان قا اإلنتااجوكذلك من ناحية 

ويحتااال  اااا  العاااالم ايااا  ايطالياااا وارنساااا وروسااايا واسااابانيا و مريكاااا . لؤلعنااااب ىااام الااادول المنتداااة 

نتاديةالمساحة المزروعة بالعنب و العراق المركز ال ان  ا  الوطن العرب  من حيث  ال يكاد يسد  ا 

اااا   يتاااوإنتاداااا  زياااادة المسااااحة المزروعاااة بالعناااب وزياااادة  إمكانياااة. وىنااااك  االساااتيبلك المحمااا 

تكاون الظارو   إذمان قطرناا والوساط  اا  المنااطق الشامالية  ال سايماالوطن العرب  وا  العراق 

ال اائض ماان تصادير و ساد االحتيادااات المحمياة  باإلمكاانوبالتاال  المناظياة مبلئماة لزراعاة العنااب 

ااا  م دمااة  يااأت ، مااع العماام بااان العااراق  عناااب المائاادة والزبيااب  وباااألظصر ظااارج ال طاااإلنتاااج 

الدول من حيث طول اترة االستيبلك لمعنب الطازج والت  تبد  من شير مايس ولااية نياية شاير 

 تشرين ال ان  .
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 المشاكؿ التي تعاني منيا زراعة األعناب في العراؽ : -

 بطرق التربية والت ميم . اإللماممزارع العنب وعدم  الإنشا  العممية  األسسعدم مراعاة  -3

 العنب .  صنا عدم معراة الظرو  المبلئمة لنمو  -9

 الزبيب والعصير من العنب . إلنتاجعدم قيام صناعات متطورة  -1

 عدم توار مظازن مبردة لظزن ال مار وتسوي يا . -1

 . األدغالزيادة نمو  مما يؤدي ال عدم استظدام المكننة ا  مزارع العنب  -1

 والحشرات وظصوصا  مرض البياض الدقي   . األمراضعدم االىتمام بمكااحة  -8

 : لتطكير زراعة العنبالحمكؿ المقترحة  -

 يعان  منيا مزارعو العنب .ظاصة بالعنب لحل المشاكل الت    بحاثقيام محطة  -3

مزارع  إنشالدام الطرق الحدي ة ا  مزارع  العنب عم  استظ بإرشادالزراع   اإلرشادقيام  -9

 العنب وطرق التربية والت ميم .

 قيام صناعات تعتمد عم  العنب ا  مدال العصير والزبيب . -1

 تواير مظازن مبردة . -1

 المكننة ا  بساتين العنب .استظدام  -1

 بساتين العنب بمصدات الرياح لحمايتيا من رياح السموم . إحاطة -8

 الري الحدي ة . استظدام طرق -0
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 تصنيؼ األعناب 

، ماطااااااااااة الباااااااااذور  Spermatophyte  يعاااااااااود العناااااااااب الااااااااا  شاااااااااعبة النباتاااااااااات البذرياااااااااة

Angiosperm  ذوات ال م تااااين ،Dicotyledons  وماااان الرتبااااة ،Rhamnales  والتاااا  تشاااامل

 العوائل التالية :

 التالية : األدناسوتضم  Rhamnaceae  العائمة -3

 - Acer .     ب- Zizyphus .    ا د- Rhamnus . 

 وىذا يحتوي عم  نوعين : Leea: وتضم دنس واحد وىو  Leaceaeالعائمة  -9

 - Leea amabis .          ب- Leea sambucina . 

 . Vitisالدنس   ىميادنس  39: وتشمل عم   Vitaceae  العائمة العنبية -1

 تصنيؼ األعناب : -

نظارا  لتعاادد األدنااس واألناواع واألصانا  التابعاة لعائمااة كبيارة   ىمياة األعناابلتصاني   إن

 سمال متعاددة حساب   عطيتالعممال وقد  ن، لذا ا د درست عائمة العنب من قبل الك ير مالعنب 

،  Viniferae، وساماىا دوساان باسام  Vitisees باسام Lamark ا د سماىا الباحاث  الباح ين

لعائماة المصاادر التاريظياة ال ديماة م الشائع اا  وىو االس Ampelideae  باسم Kunthوسماىا 

ويعناا  الدراسااة الوصاا ية الموسااعة لمعنااب . و ظياارا  Ampelographyالعنااب ومنيااا اشااتق اساام 

 وى  التسمية المستعممة حاليا  . Vitaceaeباسم  Lindlyالباحث سماىا 



 

 أ.د. احًذ فتخــاٌ                         (   االونىوانثًـار انصغٍـرج              ) انًحاضرج  األعُاب       

 
6 

ناخ ولكن تتك ا  النباتات التابعة لعائمة العنب تنتشر ا  دميع ال ارات تحت ظرو  الم إن

11زراعتيا بين ظط  عرض 
o  19شماال  و

 o دنوبا  ، وحدي ا  انتشرت زراعة العنب باتدااه ظاط

31االستوال بين ظطا  عارض 
 o 31و  (البيارو    دنوباا  كماا اا

 o ) شاماال  كماا اا    البرازيال ،

 ب ترة راحة  و تمر ب ترة راحة قصيرة . األعنابوا  ىذه المناطق ال تمر 

 يؼ عائمة العنب :تصن -

اماانيم ماان  Vitaceaeالتابعااة لمعائمااة العنبيااة   األدناااسعاادد اظتماا  الباااح ين ااا  تحديااد 

دانس ( ،  31دانس ( وىنااك مان قاال    39دنس ( ومنيم من حددىا با    33قال  ن عددىا   

و و ن سابب ىاذا االظاتبل  ىادانس (  39الذي يت ق عميو معظم الباح ين  ن العادد ىاو    والر ي

يعاادىا داانس مساات ل  واآلظاار Subgeneraىا  حااد الباااح ين تحاات داانس ديعاا األدناااسبعااض  إن

Genus   صن  . ويمكن  31111 – 6111نوع  و  011من   ك ر. وتحتوي عائمة العنب عم

 عائمة العنب ال  تحت عائمتين ىما : ت سيم 

، ه بأنياا قائماة  و زاح اة تمتاز نباتات تحت العائمة ىاذ : Lecoideaeتحت العائمة ليكويدا   -3

 إنتتدماااع اااا  عن اااود زىاااري عمااا  شاااكل مظماااة  ي  األزىاااارعديماااة المحااااليق ، تكاااون   وتحاااوي 

( . وتحتوي تحت العائمة ىذه عم  دنس واحد وىاو  Cymose سيمية النورات تكون محدودة   

  Leea  نوع منيا  81( وLeea sambucina  وLeea amabis ة ويستعمبلن ألغراض الزين

 والديكور . 

 و قائمااة تحااوي   وح ااة انباتااات ىااذه العائمااة تكااون ز  إن:  Vitoideaeتحاات العائمااة ايتوياادا  -9

الناورات تكاون غيار محاددة   راسايمية  إن ي عديمة المحاليق ، النورة الزىرية اييا عن ودياة  تكون
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Racemose   النااورة باادون حااد ينمااو محااور  إذالمزروعااة  األعناااب( ، وىااذا ىااو النااوع الشااائع ااا

الحدي ة اقرب الا  ال ماة ،  األزىارال م  اتكون موزعة بنظام التعاقب  األزىارمعموم وتظرج عميو 

ومن بينياا ، ميمة نوع  91 منيانوع  811ىذه عائمة الوال ديمة اقرب ال  ال اعدة . وتضم التحت 

 39حاات العائمااة ىااذه وي ااع ت لمتيدااين .  و كأصااولتنااتع عنااب ديااد والباااق  تسااتعمل   نااواع 1-8

 : وى  دنس 

3- Acareosperma    9- Ampelacissus  1- Ampelopssis  1- Cayratis 

1- Cissus      8- Clematieissus     0- Parthenocissus     6- Pterisanthes 

0- Pteracissus    31- Rhaieissus   33- Tetrastigma  39- Vitis 

ألغراض   Ampelopssisو     Parthenocissus     ،Cissusالدنس  كبل من ويستعمل

بعض   Tetrastigmaو    Ampelacissusالدنسين يمتمك كبل الديكور والتنسيق ، بينما 

ايعد من  ىم األدناس وىو ي سم ال  تحت دنسين  Vitisالدنس   ماالعنب .  إنتاجظواص 

 ميمين ىما :

يمتاز ىذا الدنس بكون سي ان نباتاتو  : Subgenera muscadineتحت دنس الموسكادين  - 

ت صال ليا قم  ممتصق غيار متشا ق ومتسااقط والنظااع متصال غيار من صال عناد الع اد بحاوادز 

، العناقياااد النظااااع ، المحااااليق بسااايطة غيااار مت رعاااة ، الباااذور مساااتطيمة ولااايس لياااا طااار  مااادبب 

رع قوية النمو وتحتاوي عما  وليا  اصايرة وقصيرة والحبات تتساقط عند النضع ، النباتات زاح ة 

(  n=20ظميااااة تحااااوي   ع ااااد وساااابلميات ، والحاااازم الوعائيااااة اييااااا تودااااد عماااا  شااااكل شااااعاع  وال

 ميمة ى  :  نواعكروموسوم ويحوي تحت الدنس ىذا عم   بل ة 

  3- Vitis rotundifolia    9- Vitis munsoniana     1- Vitis popenoei 
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وقد تكونت ا  ظرو  المناخ تحت االستوائ  ا  دنوب ك ر  ىمية النوعين األول وال ان  تعد األ

 لئلصااابةحساسااة لاادردات الحاارارة المنظ ضااة ولكنيااا تكااون م اومااة  بأنياااامريكااا الشاامالية وتتميااز 

 موكسرا والبياض الدقي   والع ن .يبحشرة ال 

يسايل تشا  و يمتااز بكاون ساي ان نباتاتاو لياا قما  :  Euvitisتحت دنس األعناب الح ي ياة  -ب

و حياناا   وغيار منتظماة النياياة والنظاع من صل عند الع د بحوادز ، المحاليق مت رعاة،  ووتساقط

، العناقيااد الزىريااة كبياارة ومتطاولااة  ، Vitis labrusca يكااون مسااتمر كمااا ااا  العنااب األمريكاا 

قوياة النماو  يةالظضار  اارعاأل البذور كم رية الشكل ليا طر  مادبب . ، ممتص ة بالعن ودوالحبات 

 كروموسوم . ( n=20  عم  وتحتوي الظمية 

ىاا  مودااود بمسااحات كبياارة مناذ ال اادم ااا   ابلث قااارات بصاورة رئيسااية  Vitisالدانس  إن

مداميع   بلث الظرو  المناظية وبذلك تكونتوتطور ا  كل قارة عم  ضول اوربا واسيا وامريكا 

 وى  :رئيسية 

: وتشااامل دمياااع األناااواع الموداااودة اااا   مريكاااا ، وت سااام الااا   مدموعاااة األعنااااب األمريكياااة - وال 

 ظمسة تحت مداميع وى  : 

  ىمياااااماااان و رئيساااية  ع نااااوا  ربعااااة: وتضااام  Labriscoideaeمدموعاااة لبريسااااكويدا    -1

Vitis labrusca و candicans Vitis  ماااااااااان العنااااااااااب األورباااااااااا 61وان %            

V. labrusca   يعاود الا  صان  العناب كونكاورد Concord  ) الاذي تاندز زراعتاو و

ماا  األااارع عااا  المناااطق الباااردة التاا  ال يااندز بيااا العنااب االورباا  ، المحاااليق تودااد 

، الحبااااات ممونااااة بااااالمون االسااااود  و الرصاصاااا  وذات طعاااام الظضاااارية بشااااكل مسااااتمر 
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العناقيد صايرة الحدم ذو حبات ايتميز بان  .candicans Vظاص .  ما النوع ال ان  

 وىو م اوم لمد ا  وع مو صعبة التدذير .دائرية ذات لون  حمر غامق صايرة 

 Vitis aestivalis: يضااام عااادة  ناااواع  ىمياااا  Aestivalisمدموعاااة االساااتي الس    -2

نتادااووالااذي يمتاااز بااأن  ارعااو مضاامعة وعنبااو احماار المااون  قمياال وذو م اومااة لحشاارة  وا 

 ال يموكسرا وع مو صعبة التدذير .

الظضاارية ماطاااة باااوبر  األااارع: تمتاااز بكااون   Arachnoideae  مدموعااة اركنوياادا  -3

،  Vitis californiaو  Vitis champini بايض الماون وىا  تضام عادة  ناواع منياا 

 بضع  م اومتيا لحشرة ال يموكسرا . األنواعوتمتاز ىذه 

 :  ىميا  نواع: ويضم عدة  Cordifolia   و ال مبية (  يالمدموعة الكوردي و  -4

 - Vitis berlandieri  وراقو دائرية وذات حااة كاممة ، ي اوم الد ا  : يمتاز ىذا النوع بكون 

 ، تدذيره صعب وىو من االصول الديدة لمعنب االورب  .بحشرة ال يموكسرا  واإلصابة

ناقياد ال مرياة تكاون كبيارة عذات المماان ، ال: يمتااز بأوراقاو قمبياة الشاكل  Vitis cordifolia -ب

  ذات طعم غير م بول .دائرية  ياتحباو الحدم 

بأسنان كبيرة وتشمل عدة المسننة  بأوراقيا: تتميز ىذه المدموعة  Vulpinaeمدموعة  -5

  نواع  ىميا :

 - Vitis riparia  : ،  يمتاز بأوراقو الكبيرة وىو م اوم لحشرة ال يموكسرا وم اومتاو قميماة لمد اا

يدادة ويستعمل لمتيدين تدذيره سيل ويستعمل كأصل ا  األراض  الديد   صنا  دديدة . وا 
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م اوم لحشرة ال يموكسرا وىو يمتاز بأوراقو الصايرة ذات الممعان والبريق : Vitis rupestris -ب

 دديدة . ول ص إليدادلمتيدين  ظدميستو ديد التطعيم سيل و  الع ل لد ا  ، تدذيروا

الموداودة اا  اسايا الصاار  وال وقااز  األناواعوتشامل دمياع مدموعة االعنااب االسايوية :  - انيا 

ويمتااااز بم اومتاااو  Vitis amurensis  ىمياااا  ناااواعودنااوب اليناااد واليناااد الصاااينية ويضااام عااادة 

ذكرياااة ، عناقياااده يبماااغ   وان وياااة ظن ااا  وظي تياااا   زىاااارالعالياااة لااادردات الحااارارة المنظ ضاااة ، لاااو 

عالياة ، ا قميال والحموضاة سام ، الحباات صاايرة الحدام يكاون محتاو  الساكر اييا 39-31طوليا 

 . صنا  دديدة  إليدادبمرض البياض الدقي   ويستعمل ا  التيدين  اإلصابةي اوم 

ا  اوربا ووسط ا  ىذه المدموعة  األعناب: تنتشر  واآلسيويةاالوربية  األعنابمدموعة  - ال ا 

 Vitis viniferaوماان ىااذه المدموعااة اشااتير نااوع واحااد وىااو اساايا وااري يااا واسااتراليا وامريكااا ، 

وىااو نبااات ذو  زىااار والااذي يساام  بالعنااب االوروباا   و عنااب العااالم ال ااديم  و عنااب كالي ورنيااا ، 

 ين ىما :عظن   وغالبا  ماتكون تامة ويحتوي ىذا النوع عم  تحت نو 

: ينتشار اا  اورباا وغارب قاارة اسايا وشامال  Vitis vinifera sylvestrisالعناب الباري  -3

ويتمياز باان نباتاتااو  Labruscaدمياع االعنااب البرياة ويعار  باسام  ااري ياا ويحاوي عما 

ذات لاون اساود وطعام  والحباات صاايرة الحدامصااير الحدام ذات  وراق صايرة والعن ود 

 حامض  .

المزروعااة  األصاانا يحتااوي عماا  دميااع  : Vitis vinifera sativa العنااب الماازروع  -9

ويكااااون عماااا  شااااكل شااااديرات  و ال ااااارات صاااان   و  ك اااار( وينتشاااار ااااا  دميااااع  6111 
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وىاذه المحااليق موداودة بنظاام م ترشات ، واارعو الظضرية قوية النمو ذات محاليق قوية 

توداد ع ادة ظالياة كل منياا عن اود  و محابلق   مام(  ي ا  كل ع دتين متتاليتين  3:9  

  العن اااود  و المحااابلق مساااتمر ، االزىاااار ظن اااوداااود العناااب االمريكااا  اذ يكاااون باسااات نال 

  وقميل منيا ظن   ذات وظي ة  ن وية  و ذكرية .

 أسباب انتشار العنب األكربي عف العنب األمريكي : -

 الترب وتحت ظرو  دوية متباينة . صنااو سيمة التأقمم ا  معظم  نواع  -1

 يسيل اك ار اصنااو بالع ل والتطيم . -2

 يسيل تربية وت ميم كرماتو . -3

عن كبر حدم عناقياده مماا يزياد مان داذبيتياا واساتظداميا ، اضبل  محصوليا عال   -4

 .كعنب مائدة 

نب مائادة واا  عظصائص الدودة عالية ايو غن  بالسكريات مما يساعد ا  تميزه ك -5

 صناعة الزبيب .

حباتااو ممااا يسايل اسااتظداميا كعناب مائاادة ، اضابل  عاان كاون رقاة وليوناة قشاارة الحباات  -6

 يمك .ليا رائحة مرغوبة ودذابة لممست

 يسيل تظزين حباتو لمدة طويمة . -7
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 : العنب االكربي كالعنب االمريكيالفركقات بيف  -
 العنب االمريكي العنب االكربي ت
 حدم النمو الظضري ظ ي  حدم النمو الظضري غزير -1
  شديدشدة الت ميم  شدة الت ميم ظ ي   -2
 طويمةطول النموات  طول النموات قصيرة -3
 تتحمل االنظ اض ا  دردات الحرارة حمل االنظ اض ا  دردات الحرارةال تت -4
 الترب ظاصة من تندز زراعتو ا   نواع تندز زراعتو ا  معظم  نواع الترب -5
  قل انتشارا  ك ر انتشارا -6
 م اومة لبلمراض قميمة الم اومة لبلمراض -7
 منظ ضةلسكريات محتو  الحبات من ا محتو  الحبات من السكريات عالية -8
 محدودبالع ل والتطعيم  ىاتكا ر  سيمة التكا ر بالع ل والتطعيم  -9

 منظ ضةكمية المحصول  كمية المحصول عالية 10
 صايرحدم العناقيد  حدم العناقيد كبير -11
 سميكةقشرة الحبات  قشرة الحبات رقي ة -12
 قصيرةا قابمية تظزين ل ترة الحبات لي الحبات ليا قابمية لمتظزين ل ترة طويمة -13

محتو  الحبات من الدىون وال يتامينات  -14
 منظ ضة

 عاليةمحتو  الحبات من الدىون وال يتامينات 

 تتحمل الرطوبة العالية ال تتحمل الرطوبة العالية -15
 

 * التصنيؼ التجاري لمعنب

 ي سم العنب حسب استعماالتو ال  قسمين رئيسيين ىما : -

تتااوار اييااا صاا ة م اومااة حشاارة ال يموكساارا المسااتعممة لؤلصااول : وىااذه يدااب  ن  األنااواع –   وال
. وىناااااك  cordifoliaو  riparia  ،aestivalisاألصااااول التاااا  تصاااايب الدااااذور ، وماااان ىااااذه 

.  champiniو  rotundifolia  ىمياااااوماااان اصااااول م اومااااة لمدياااادان ال عبانيااااة   النيماااااتودا ( 
و  california ااااااال ا واالراضااااااا  ال موياااااااة والنيمااااااااتودا مال يموكسااااااار   ت ااااااااوم  يضااااااااىدااااااان وىنااااااااك 

labrusca بم دار ماينتدو من ع ل لميكتار الواحد . األصل. وعادة ت اس ك الة 
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% مان 01 ك ر مان   Vitis viniferaيشكل العنب االورب  :  لئل مارالمستعممة  األنواع - انيا 

مان األناواع األمريكياة ، عمماا  باأن   ك ار  ومن نوع  و ميدن  ن يكون ن     ماالعالم وىو  إنتاج

العناب االوربا    صانا من العنب المودود ا   مريكا يودد ا  كالي ورنيا وىاو مشاتق مان % 61

الميمااة ااا   مريكااا الشاامالية تسااتظدم  األصاانا بعنااب كالي ورنيااا ومعظاام لااذا يساام  ااا  كالي ورنيااا 

 Vitisاييااا العنااب االورباا  يااندز العنااب االمريكاا   وااا  المناااطق الباااردة التاا  ال يااندز لئل مااار

labrusca   يعاود الا  الصان   األمريكا العنب  إنتاج% من 61من   ك روانConcord وقاد .

 تداريا  ال  ظمسة مداميع رئيسية حسب الارض وى  : اإل مارتم ت سيم عنب 

ة ويداب  ن تتاوار الاذي تساتيمك  مااره طازداوىاو العناب :  Table grape عنب المائدة   -1

ون والح ااظ والتسااويق والمااايااو الصاا ات الدياادة التاا  ترضاا  المسااتيمك ماان حيااث المظياار والطعاام 

الحباااات وشاااكل الحباااات لاااو  ىمياااة اااا  عناااب المائااادة ، وعاااادة ي ضااال ، كماااا وان حدااام داااذاب ال

 و والتاا  تكااون حباتيااا صااايرة الحداام عديمااة البااذور  األصاانا المتناساا ة كبياارة الحداام باساات نال 

 ن العناقيااد صااايرة الحداام  إذمتوسااطة . ويعااد حداام العن ااود ماان  ىاام الصاا ات ااا  عنااب المائاادة 

صعبة   و تكون غير مرغوبة لد  المستيمكينغم  3111بحدود كبيرة الغم والعناقيد  311بحدود 

  األصنا غم كما ىو الحال ا   011 – 111تتراوح بين التعبئة بينما العناقيد الم ضمة ى  الت  

البياااارزي ، الكمااااال  والحمااااوان  ( . كماااا يدااااب  ن تكااااون العناقيااااد ممتمئااااة وغياااار   دياااس العنااااز ، 

 و متراصااة بدردااة كبياارة كمااا ااا  صاان   العنااب   باايض الحمااام والشاادة السااودال ( ، مضاااوطة 

لكا  ال بالساوي ات قاوي يكون المون متدانس ودذاب اضابل  عان كاون اتصاال الحباات   نويدب 

، وماان محصااول ديااد  إلعطاااليااع  و الشااحن . يحتاااج عنااب المائاادة الاا  دااو حااار تن اارط   نااال الب

.  ماا  Cardinalو  Thompson seedless  ،Perletteىا  الديادة اا  كالي ورنياا  األصانا 

 عناااب مائاادة و ىميااا   ديااس العنااز ، الكمااال  ، المزروعااة ىاا   األعناااب  صاانا ااا  العااراق اااان 

 يرزي ( .الحموان  ، الشدة السودال والب
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متوساطة الحدام ، وتحتاوي ال ماار   وتكاون صاايرة  يا: معظم Wine grape  عنب النبيذ -2

 عم  كمية متوسطة من السكر وال يشترط  ن تكون الحبات كبيرة الحدم ودذابة المظير . 

التا   األصانا عبارة عن عناب داا  ويظتما  بااظتبل  :  Raisin grape  عنب الزبيب -3

      عديماااة البااذور م ااال االصااانا  األصااانا ماان اااا  حالااة تصااانيعو بالكشااامش  يصاانع منياااا ايعاار 

 Thompson seedless  بينما يسم  بالزبيب ا  حالاة تصانيعو (  األسود، سمطانا والكورنت ،

م اال صاان    موسااكات االسااكندرية ( . ويشااترط ااا  العنااب الااذي يصاانع منااو ماان  عناااب بذريااة 

 ي ارت ااع نسابة عالياة (  TSSماواد الصامبة الذائباة الكمياة    ن تكون نسابة الالزبيب  و الكشمش 

قميماة السكر ايياا وقماة الحموضاة . وي ضال  ن تكاون  مااره عديماة الباذور ، ولكان ىنااك  صانا  

قميماة  و طرياة عديماة الطعام ، الزبيب وى  تتمياز باان باذورىا  إلنتاجتحتوي عم  البذور تستعمل 

اااا  صااان    موسااااكات صاااناعة الزبياااب كماااا ىااااو الحاااال  كماااا يمتااااز بوداااود نكياااة مرغوبااااة اااا 

تحات الشامس . وعناد  األشادارلك  يد  بسيولة عما  االسكندرية ( . وي ضل  ن ينضع مبكرا  

 % . 30 – 38تد ي  العنب يدب  ن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 

والاذي : يصانع مناو العصاير غيار المظمار  Sweet juice grape   عنػب العصػير الحمػك -4

صير طعمو ونكيتو الطبيعية ظبلل المعامبلت عظ بواسطة البسترة  و الترشيز بحيث ال ي  د اليح 

    عما  لاون صان  العناب الاذي يصانع مناو العصاير كماا اا  صان  العناب، ويعتمد لون العصير 

  Concord  األمريكية .العنب ا  الواليات المتحدة عصير ( والذي يستعمل لصناعة 

عديماااة الباااذور م ااال  األصااانا مل ع: وعاااادة تسااات Canning grape   عنػػػب التعميػػػب -5

Thompson seedless بم ردىا  و مع  صنا  اظر  لارض التعميب . إما 
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 :  األعنابالبيئة المالئمة لزراعة  -

عماا  عواماال المناااخ وعواماال التربااة والمياااه والكائنااات الحيااة ، ويعااد المناااخ ماان  ىاام  وتشاامل

بينما تعد دردة الحرارة مان  ىام عوامال المنااخ مان ظابلل  األعنابزراعة  العوامل الت  تؤ ر عم 

ونياية كل مرحمة من مراحل نمو العنب وكذلك من ظبلل مدموعيا من مستواىا الذي يحدد بداية 

 األمريكياةالكامل حت  النضع .  ما بالنسابة لؤلصانا   اإلزىارم وحت  النضع  و من عت تز البرا

 301الظضري من ت تز البراعم وحت  دن  المحصول يدب  ن ال ت ال عان اان طول اترة النمو 

 انظ اااض درداة الحاارارة الاا   نلكاا  تنضاع بصااورة طبيعيااة ، ول اد ودااد ااا  مديناة نيويااورك  ا يوما

 - 96
o صان  العناب لوالداذع (  و اقل تسبب  ضرارا  كبيرة ا  العياون السااكنة مConcord  .

الصي  الرطب والشتال البارد عان العناب ينمو بصورة ديدة ا   األمريك ويمكن ال ول  ن العنب 

الصاي  قميال الرطوباة عان الصاي  الداا  اا  كالي ورنياا ، وبصاورة عاماة الذي ي ضال و  األورب 

ايحتااااج الااا   األوربااا  ماااا العناااب  ضاااعي ة النماااو اااا  المنااااخ االساااتوائ  الرطاااب . األعناااابتكاااون 

 ألناوبصاورة ديادة والصاي  الرطاب غيار مبلئام  دا  وطويل وشتال باارد لكا  ينماوو صي  حار 

 قاال م اومااة لاادردات الحاارارة المنظ ضااة ماان  األورباا والعنااب  ، ال طريااة األمااراضيساابب انتشااار 

98-الا   99-   الت  ت اع ماابين حرارةال اتبدرد يتأ ر إذ األمريك العنب 
o  بشاكل كبيار وان م )

1.1 -دردة   
o الظضارية  األاارعضري يؤدي ال  قتال معظام والذي يحدث بعد بدل النمو الظ(  م

 الم مرة . 
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 األمااراضالمبكاارة ااا  الربيااع تااؤدي الاا  انتشااار  ، واألمطااارميمااة لنمااو العنااب  األمطااار إن

عما  سامبيا  دميعيا تؤ ر والضباب اوالدو البارد  اإلزىارا  اترة األمطار الساقطة   ما، ال طرية 

ظاابلل اتاارة نضااع  واألمطااار،  ( ااا  العن ااود Shot berry  وتساابب حاادوث ظاااىرة  ع ااد ال مااار

تنظ ض ايياا عم  األقل ال  شيرين  األورب ال مار . يحتاج العنب تمك ال مار تسبب زيادة تع ن 

، وعادة يبد  النمو اا  العناب االندماد ا  الشتال   يامدردة الحرارة تحت دردة بدل النمو وبعض 

31عندما ترت ع دردة الحرارة عن 
 o م  

 بداية الدنيا لدرجة الحرارة : ال -

، يعاد بعاض البااح ين تحدد دردة الحرارة الصار  بداياة كال مرحماة مان مراحال نماو العناب 

عنااد ارت اااع (  Bleedingسااريان العصااارة النباتيااة     و اإلدماااللمراحاال  الاادنياالبدايااة البايموديااة 

1التربة ال   حرارةدردة 
o مرحماة  اتباد  واألوربا  األمريك عنب ،  ما ال  نواع العنبم وىذه لبعض

باادل النمااو ودردااة ول ااد ات ااق العديااد ماان الباااح ين  ن دردااة ، م  o 0-1عنااد دردااة حاارارة  اإلدمااال

31توق  النمو ا  العنب ى  
 o  العمميات المنتظمة اا  العناب عناد ارت ااع درداة  عندىا تبد  إذم

31الحااارارة عااان 
o الدرداااة   ماااا ،  ر الباااايمود  لمعناااب (،  ي  ن ىاااذه الدرداااة تعاااد   درداااة الصااام

36-31اتتراوح بين  لئلزىارالمبلئمة 
 o   91-31م ، ودردة الحرارة المبلئمة لنمو الحبات ىا

 o  م

39، وان متوساط درداة حارارة 
 o  99-36م مبلئماة لنضااع الظشاب ، كماا تعاد دردااة الحارارة

 o  م

لنااا التمااون الديااد ااا  اصاال الظرياا   الممونااة وىاذا ي ساار األصاانا مبلئماة داادا لتمااون الحبااات ااا  

حارارة الوالذي دردة الحرارة ايو قميمة نوعا ما عن الظري  الذي درداة حرارتاو عالياة . وتعاد درداة 

  1-1 o  وتشادع تؤدي ال  تما  النماوات الظضارية   نيا إذبالنمو  بد تالت   لؤلعنابم ( مضرة

 بالبياض الدقي   . اإلصابة
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 نخفضة في حقكؿ العنب :مقاكمة درجة الحرارة الم

 بواسطة الطرق التالية :ا  ح ول العنب يمكن م اومة دردات الحرارة المنظ ضة 

م اوماة لاادردات الحارارة المنظ ضااة ااا    صاانا الطري اة المباشاارة : وذلاك ماان ظابلل اظتيااار  -3

 الشتال .

مااواد الطري ااة غياار المباشاارة : وذلااك عاان طريااق تااأظير ت ااتز البااراعم بواسااطة رش ال صاابات ب -9

 الت ميم المتأظر ا  الربيع بدال  من ت ميم الظري  المبكر . إدرال و مانعة لمنمو 

 قوة الكرمات والحالة الصحية ليا والنضع الديد لمظشب .زيادة  -1

 في حقكؿ العنب : المرتفعةمقاكمة درجة الحرارة  -

11تعد دردة حرارة 
 o  لد ا  النسب  الذي يمكن لمكرمة  ن تتحممو ا  حالة ا األعم الحد م

11   يتحمال درداة حارارة  نكااياة اايمكن لمعناب ىنااك رطوباة  تكانا إذا،  ماا 
 - 11

 o كماا  م )

اناو  إذباساتظدام الاري باالرش ىو الحال ا  وسط العراق . ويمكن م اومة درداات الحارارة العالياة 

ااع الرطوباة الياوال والنباات وي مال مان التبظار وذلاك عان طرياق ر يؤدي ال  انظ اض دردة حارارة 

عاليااة تااأ ير ااا  ت مياال حموضااة حبااات العنااب لاادردات الحاارارة ال إن% . 91-31بم اادار النساابية 

ىا  دردة حرارة لنماو العناب   اضلوتزيد من د ا  الحبات وان وتمنع من تمونيا بالشكل الديد 

  11±1 o م . ) 
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 Heat accumulationالتجميع الحراري  -

36تطماب متوساط درداة حارارة ياوم  ال ي ال عان ونضاع ال ماار ي األعناابنماو  إن
 o اا   م

90-91   متوسااط حاارارة يااوم  باايناظاار  تحتاااج  و صاانا ،  األصاانا بعااض 
oوان الوقاات (  م

يحسااب بواسااطة كميااة الحاارارة المسااتممة ظاابلل ال تاارة ماان ت ااتز البااراعم وحتاا   لئل مااارالمناسااب 

الاا   اإلزىااارتحسااب ماان اتاارة   و حيانااا Heat units و  Degree daysتساام  النضااع وىااذه 

وعاااادة يحساااب التدمياااع  . األولحتااا  تشاارين  آذارحسااابت باألشااير ايااا  مااان  إذا  مااااالنضااع ، 

 وكما يم  :الحراري وا ا  لطري ة   داكوب ( 

 األرصاااادتؤظاااذ ماان محطاااة   ويااتم حسااااب معاادل درداااة الحاارارة اليومياااة الصاااار  والعظماا   -3

 الدوية .

 (  Degree daysدردة حرارة اليوم    إليدادم ال  ا نين يتم دمع ىذه المتوسطات  م ت س -9

 متوسط دردة الحرارة العظم متوسط دردة الحرارة الصار  +                       
 ----------------------------------------دردة حرارة اليوم = 

                                                  9 
 

31دل النمو لمعنب   يتم طرح دردة ب -1
 o من متوسط دردة حرارة اليوم  م الشير لم ترة (  م

 من ت تز البراعم وحت  النضع ومنيا يتم حساب التدميع الحراري ظبلل الموسم .

 م نطرح منو دردة بدل النمو ظبلل الشير ام بل  متوسط دردة حرارة الشير  إيداديمكن  -1

  318=  11( ×  31 – 31.9التدميع الحراري لشير نيسان ىو   

م وحت  نضع عت تز البرا  والكامل  اإلزىارعن طريق دمع التدميع الحراري لم ترة من بدل  -1

 التدميع الحراري لمعنب .  إيدادال مار يتم 
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موعد ت تز   نعممت  إذاالتدميع الحراري لصن  العنب  ديس العنز( احسب  مثاؿ : -

  ىو كما يم  :مما  بان متوسط دردة الحرارة ( ، ع31/6( وموعد النضع  3/1البراعم ىو  

 آب تمكز حزيراف مايس نيساف آذار

31 99 90 11 16 16 

وحدة حرارية لك   3811تحتاج المبكرة لمنضع  األصنا   نوقد بين بعض الباح ين 

االصن  ، نضع لك  توحدة حرارية  1111اتحتاج ال   النضع متأظرة األصنا تنضع ،  ما 

Thompson seedless  وحدة حرارية  9111يكون تدميعو الحراري   نلك  ينضع يدب

وحدة حرارية من ت تز البراعم وحت  النضع .  1111يدمع   نولك  يصنع منو الكشمش يدب 

، والكمال  يحتاج وحدة حرارية  9611المحمية م ل   ديس العنز ( يحتاج  األصنا وان بعض 

 وحدة حرارية . 1111بحدود 

 ناخية لمعنب :المناطؽ الم -

 : كاآلت قسم الباحث داكوب منط ة كالي ورنيا ال  ظمسة مناطق حسب التدميع الحراري وى  

 وحدة حرارية . 9111المنط ة الباردة : يكون اييا التدميع الحراري اقل من  -3

 وحدة حرارية . 1111 – 9111المنط ة معتدلة البرودة : يكون اييا التدميع الحراري  -9

 وحدة حرارية . 1111 – 1111ئة : يكون اييا التدميع الحراري المنط ة الداا -1

 وحدة حرارية . 1111 – 1111المنط ة معتدلة الحرارة : يكون اييا التدميع الحراري  -1

 وحدة حرارية . 1111من   ك ر المنط ة الحارة : يكون اييا التدميع الحراري -1

 الضكء :  -

ناصر المناخ ع  ىملحرارة والضول يعدان من ، وان ايعد العنب من النباتات المحبة لمضول 

العنب ، وان العنب  وا  ماريؤ ران عم  عمميات البنال الضوئ  والتن س والنتز وعم  نمو  إذ
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نضع  ويتأظرتكون اترة نموىا الظضري طويمة المزروع ا  المناطق ذات النيار الطويل 

س ذلك ا  المناطق ذات النيار . وعكالظشب وت ل م اومتو لدردات الحرارة المنظ ضة شتالا  

لمضول تأ ير عم  تحويل البراعم  إنا  الشتال . كما تزداد م اومة الظشب لبلندماد  إذال صير 

وعكس ذلك البراعم الظضرية ال  براعم  مرية االبراعم المتكونة ا  الضول تكون ظصبة 

تأظر نضع  مارىا بين الكروم الت  تعيش ا  الظل ي إن. كما المتكونة ا  الظل تكون ع يمة 

وتكون نسبة الحموضة اييا مرت عة ونسبة السكر قميمة وان حادة العنب لمضول  سابيع(  3-1 

والضول ىو الشمس مصدر الحرارة  إنومرحمة نضع ال مار .  اإلزىارتكون كبيرة ا  مرحمة 

ا تأ ير متبادل لي، الرياح والرطوبة النسبية (  األمطاروان عناصر المناخ   دردات الحرارة ، 

يراع دردة الحرارة والرياح ت مل دردة الحرارة وان دردات الحرارة ت ل بس وط  ااإلشعاعايما بينيا 

 وتزداد الرطوبة النسبية . األمطار

 : اإلضاءةتأثير شدة  -

  حسنمن النباتات المحبة لمضول اان عممية التركيب الضوئ  تكون ا   األعناب إنبما 

، ولكن يمكن  ن تتم عممية التركيب الضوئ  ا   ( 3-شمعة.قدم 1111 – 1111حالة عند   

عندما تكون  قل من ذلك ال سيما   و(  3-شمعة.قدم 3011 – 3111الاائمة  ي بين    األيام

91دردة الحرارة 
 o بعض العمميات الت  تزيد  إدرالمحبة لمضول لذا يمكن  األعناب، وبما  ن  م

، وزراعة ظطوط العنب من عة الكروم ا  االتداه الدنوب  من تعرض الكرمة لمضول كزرا

تكون ووضع ال صبات بشكل  اإلضالة ،الشمال ال  الدنوب وباألظص ا  المناطق قميمة 

زالة  سبلكالظضرية عم   األارعمعرضة لمضول وربط  .  ما ا  الظضرية الع يمة  األارع وا 

الضول عم  قمريات سمكية ، وا  ن شدة بشكل ي مل م األعناباتزرع  اإلضالةالمناطق شديدة 

 . اإلضالةالسمب  لشدة  التأ يرلمت ميل من تحت النظيل  األعنابالبصرة تزرع 
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 : اإلضاءةتأثير طكؿ فترة  -

بصورة ديدة وىذه عدد ساعات الضول الت  تحتاديا الكرمة لك  تنمو وت مر  اإلضالةاترة تم ل 

 كإشعاعيحسب  إذ ( Summation of total radالكمية     اإلشعاعتكون ساعات   ن إما

ا  حالة  ي % 311كم  اوق دردة الص ر المئوي من الشروق وحت  غروب الشمس ويساوي 

. بتاير ظطوط العرض  إالال يودد اييا غيوم وىذه تكون  ابتة وال تظتم  و سمال صااية كون ال

31اوق دردة الح ي ية  اإلشعاع و تحسب مدموع ساعات 
o م    Summation of real 

insulation  )باظتبل  المناطق وكذلك  حسب الظرو  المناظية ظبلل السنة وتكون متايرة

ساعة ( وذلك ا  المحااظات   باداد ، الموصل  9181 – 9101ا   العراق تبمغ بين   

 والبصرة ( .

 تأثير طكؿ النيار :  -

 سية :حسب طول النيار ال   بل ة مدموعات رئي األعنابيمكن ت سيم  -

 . Pinotgrisم ل صن  : المحبة لمنيار الطويل  األعناب  صنا  -3

م ل  األمريكية واألعناب Afuz-Aliالمحبة لمنيار ال صير : م ل صن   األعناب  صنا  -9

Vitis rupestris . 

 . White feteascaالمحايدة : م ل صن   األعنابمدموعة  -1

ق ذات النيار الطويل اسو  تحصل اييا ذات النيار ال صير ا  المناط األعنابوعند زراعة 

تحول البراعم ال مرية ، وتكون  وتأظيرعدة تايرات تؤدي ال  زيادة طول اترة النمو الظضري 

 لمنيار الطويل ا  المناطق ذات النيار ال صير .المحبة  األعنابالحالة عكسية عند زراعة 
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ال  ت بيت بعض الدوال لتحديد   د  بنظر االعتبار الضول ودردات الحرارة ال عالة اظذ إن

ومن ىذه الدوال الدالة الحرارية الضوئية  األظر ما دون زراعة العنب ا  منط ة  إمكانية

 ( . HIويرمز ليا بالرمز   (  Heliothermic Indexبالدالة الحرضوئية   والمسماة 

HI= X . H . 10
-6 

 اإلضالةدد ساعات ع ×مدموع دردات الحرارة ال عالة                       
 ------------------------------------= الدالة الحرضوئية 

                                             3111111 
 

 :   ن إذ

X مدموع دردات الحرارة ال عالة = 

H =سطوع الشمس (  اإلضالةساعات  مدموع   

مو الظضري لمعنب والت  يكون معدل وتحسب دردة الحرارة ال عالة ظبلل ال ترة النشطة لمن

31دردة الحرارة اليومية  عم  من 
o تكون غير اقتصادية . وحسب ىذه الدالة اان زراعة العنب  م

تكون   ناالقتصادية لمعنب ايدب لمزراعة  األدن ،  ما الحد  9.8كانت قيمة الدالة اقل من  إذا

اتكون المنط ة  1.1الدالة  عم  من  قيمة ىذهكانت  إذا،  ما  1.1 – 9.8قيمة الدالة بين 

 . والمتأظرةالمبكرة  األصنا مناسبة لزراعة دميع 

 9111 – 9911الكمية ( عن  اإلضالة ال ي ل معدل ساعات سطوع الشمس    نويدب 

اييا اعالة  ي محسوبة عندما  %11من   ك رساعة ظبلل اترة النمو الظضري ويدب  ن يكون 

31عم  من تكون دردة حرارة اليوال  
o ما بالنسبة لمبلئمة المناطق لزراعة العنب حسب  م  .

 : كاآلت مدموع ساعات سطوع الشمس ال عالة اييا 
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 مبلئمة المنط ة ت
مدموع ساعات سطوع 

 الشمس ال عالة

  من عدد  يام ال ترة الظضرية 

 ت تز البراعم ال  تساقط األوراق (

 يوم 911 ك ر من  ةساع 3811من   ك ر المنط ة مبلئمة ددا -3

 يوم 911 – 361 ساعة 3811 – 3111 المنط ة مبلئمة -9

 يوم 361 – 301 ساعة 3111 – 3111 مبلئمة بدردة متوسطة -1

 

 : األعنابتأثير الرطكبة عمى  -

وى  من النباتات غير المحبة محبة لمرطوبة المعتدلة ا  التربة النباتات ال من األعنابتعد 

الد ا  وتمتاز و الد ا  ولكنيا تكون متكي ة لظرو  الرطوبة العالية وظرو  لمرطوبة العالية  

ولكن متصاص المال من  عماق التربة عم  ابامتبلكيا مدموع دذري لو قابمية كبيرة  األعناب

العنب تمتمك مساحة ورقية كبيرة وبذلك ت  د كميات كبيرة من المال   شدارا  ن س الوقت اان 

تحتاج ال   األعناب، ومن ىنا نر   ن يما عند ارت اع دردات الحرارة عن طريق النتز ال س

 إن إذداظل النباتات كميات كبيرة من المال .  ما الرطوبة النسبية اتؤ ر عم  العمميات ال سمدية 

اتحتاج  اإلزىارمرحمة   مارطوبة نسبية ،  % (01 – 81الظضرية يحتاج ال     األارعنمو 

نضع الحبات % ( ،  ما مرحمة 61 – 01الحبات تحتاج ال     % ، ومرحمة نمو11ال  

% ا  91% ( .  ما ا  حالة انظ اض الرطوبة النسبية ال  81 – 11اتحتاج ال  رطوبة   

سو  تد  وال تتم عممية التم يز ، وا   األزىارالحرارة اان مياسم  اتوارت اع درد اإلزىاراترة 

% ( ل ترة طويمة اان النمو يزداد وت ل م اومة 311 – 01بين   ارت اع الرطوبة النسبية حالة 

 لدردات الحرارة المنظ ضة ا  اصل الشتال . األنسدة
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توارت كميات ما  إذابصورة ديمية  األعنابايمكن زراعة  األمطارتأ ير ايما يتعمق ب ما 

النمو مل ظبلل اترة 911منيا مل ( 011 – 111ظبلل السنة تتراوح بين    األمطاركااية من 

الساقطة اعندما تكون  األمطاررطوبة التربة تعتمد عم  كمية   نالظضري . ويمكن ال ول 

عال  اسو  يكون ت رع دذور العنب بشكل سطح   األرض ومستو  المال رطوبة التربة كبيرة 

اان عممية البنال الضوئ  وغيرىا ونوعية ال مار غير ديدة ،  ما عندما تكون رطوبة التربة قميمة 

ا  ، كما ويبطئ نمو ونضع الحبات والظشب .  ما ا  حالة الن ص الشديد لممال ا  تتأ ر سمب

ت وم بسحب المال من الحدي ة  األوراق اانالتربة وارت اع دردة الحرارة وقمة الرطوبة النسبية 

بة نسبة رطوبة لمتر  و اضل،  كبيرةالعناقيد بصورة  وتتأ رال ديمة اتص ر وتس ط ، كما  األوراق

 . % ( من السعة الح مية01 – 81والمبلئمة لنمو العنب ى    

 وكاالت : Hydrothermic Indexالزراعة الديمية نستعمل الدالة الحرمائية  إمكانيةولتحديد 

 الساقطة األمطارمدموع                       
 31×  ------------------= الدالة الحرمائية 

 وع دردات الحرارةمدم                       
 – 1.0يزرع العنب بصورة ديمية ا  المناطق الت  تكون اييا قيمة ىذه الدالة من     نويمكن 

9.1 . ) 
 

 الرياح : -

مرتبط باتداه الرياح وسرعتيا  وتأ يرىا األعنابلمرياح تأ ير ايداب  وسمب  عم  نمو 

تكون مما مة لمرياح الدااة والحارة  باألمطارالباردة والمصحوبة نمو ، االرياح ال وية الومرحمة 

 األزىاراانو يؤدي ال  تساقط  اإلزىارالضار ، وعند حدوث الرياح ا  وقت  تأ يرىامن حيث 

ى  لمتم يز والظرو  المبلئمة وبذلك يؤدي ال  قمة الحاصل ،  واإلظصابويعيق عممية التم يز 

عند ك رة  آظرولمرياح تأ ير ايداب  .  الرياح ىادئة ودردة الحرارة والرطوبة مبلئمةعندما تكون 
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البياض تساعد عم  تبظر المال من النبات وبالتال  تساعد عم  م اومة مرض  إذ األمطار

وتمزق  األارعميكانيكية تؤدي ال  تكسر   ضرارى   األظر الدقي   . ومن  ضرار الرياح 

 . األوراق
 

 خكاص التربة الجيدة لمعنب : -

قميمة الترب ا  العالم من الترب السطحية   نواعمو ا  مظتم  تن بأنيا األعنابتتميز 

العمق ال  الترب العمي ة وكذلك يندز ا  الترب الرممية والترب الطينية المزيدية ، كما ويندز 

الترب الطينية ال  يمة والترب السطحية . ا  الترب الظصبة وال ميمة الظصوبة . ويدب تدنب 

الضارة  األمبلحوالديدة الصر  والظالية من ية والمتوسطة العمق الترب المزيد  نويمكن ال ول 

 تعد ى  الترب الديدة لنمو العنب .

ترب   يمة تحتوي عم  نسبة قميمة من الرمل ونسبة مرت عة من  بأنياتمتاز الترب العراقية 

ترب قموية تحتوي عم  الدبس والكمس بنسبة عالية وباألظص  إنياالارين والطين ، كما 

الشمالية من ال طر اتمتاز بكونيا  منط ةالترب   ماالدنوبية والوسط  من العراق ، منط ة ال

اان الترب (  pHترب سطحية ظصبة غنية بالمواد العضوية . وايما يتعمق بت اعل التربة   

( وىذا  6.1 – 1.1محصورة بين    pHالمبلئمة لزراعة العنب ى  الت  تكون اييا قيمة الا 

 المزروعة . األصنا يعتمد عم  

 ىي : األعنابالتربة عمى  تأثيراتأىـ  إف -

 عم  الرطوبة المتيسرة لمكرمات . تأ يرىا -3

 تأ يرىا عم  الماذيات المتيسرة . -9

 عم  نمو الدذور . تأ يرىا -1

والاااذي يعاااز  الااا  ظ اااض الحااارارة وانعكااااس  Microclimateعمااا  المنااااخ المحمااا   تأ يرىاااا -1

 الضول .
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 عػرابػػػػػالؿ ػػػفصػػػػال

 التركيب المظيري لمعنب : -

ويضم   المدموع الدذري (  األرضتحتوي شدرة العنب عم  دزئين رئيسيين  حدىما تحت 

،  األذرعويشمل   المدموع الظضري ( والت  تضم الساق ،  األرضاوق سطز  واآلظر

 . واألوراقالظضرية ، العناقيد الزىرية  األارعال صبات ، 

 المجمكع الجذري : -

 ن تكون   دذور دنينية (  إمادذري قوي ومتطور وىذه الدذور العنب مدموع  ألشدار إن

المك رة  األعنابكما ىو الحال ا   اإلنباتوى  الدذور الت  تتكون من بذور العنب عند 

،  و تكون   دذور عرضية ( وى  الدذور الت  تتكون ا  قواعد الع ل  و عند الترقيد . دنسيا  

والوسط  العنب وصن  ا  التربة يعتمد عم  عدة عوامل رئيسية منيا نوعور انتشار الدذ إن

وان ،  Tropismوظاصية االنتحال  اإلك ارالمزروع ايو العنب وعمميات الظدمة وطري ة 

 وظزن المواد ال ائضة .الدذور ليا وظائ  عديدة منيا الت بيت واالمتصاص والن ل 

نمو الدذور يبد    ن إذا  نمو الدذور را  ومؤ را  دردة حرارة التربة تمعب دورا  مباش إن

، ويتضاع  نمو الدذور ألكبر حد ممكن عندما  ( م o 6-8عندما تكون دردة حرارة التربة   

11-91تكون دردة حرارة التربة   
 o وبعدىا ي ل نمو الدذور لحد التوق  وذلك بعد دردة (  م ،

11  حرارة 
 o دردة  ن نمو الدذور يتوق  حت  عندما تكون  لوحظ اإلزىار( . وا  اترة  م

91حرارة التربة   
 o 11عند دردة   اإلزىار( وتستأن  نموىا بعد اترة  م

 o م  . ) 

 ن ىناك صعوبة ا  تكوين  إذ  ا  نمو الدذور  يضااميا دور ميم  األرضية ما الرطوبة 

نمو الدذور ديدا  عند % ( من السعة الح مية ، ويكون 11-11عند رطوبة تربة   الدذور 

نوع التربة لو تأ ير مباشر عم  نمو  إن، كما  % ( من السعة الح مية01-81رطوبة تربة   
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تأ ير  يضا  عم  انتشار الدذور ا  ليا  إك ارهوانتشار الدذور وكذلك صن  العنب وطري ة 

 التربة .

لعنب ا ور بيت وانتشار دذالص ات الكيميائية وال يزيائية لمتربة تؤ ر بدردة كبيرة عم  ت إن

 الن اط التالية : Seguin، ول د بين الباحث 

ولذا تتدو الدذور ا  الترب الدذور تتطور وتت رع ا  طب ات التربة المحرو ة ديدا   إن -1

 نحو ىذه المناطق . األعماقالمحرو ة سطحيا  من 

وتب    عناباأليعيق ىذا المال نمو  إذ األرض عمق الدذور محددا  بعمق المال يكون  -2

 قريب من سطز التربة . األرض تموت عندما يكون المال   وصايرة الحدم 

تنتشر بال رب من سطز  اإنيامعاقة بواسطة طب ة تربة غير مبلئمة عندما تكون الدذور  -3

 التربة .

تكون الص ات ال يزيائية لمتربة مناسبة وليذا  إذظصوبة  األك ر  المناطق تت رع الدذور ا -4

 و الدذور نحو المسااة بين ظطوط الزراعة .تتدالسبب 

ال سيما ا  المناطق المعرضة لمص يع ال اس  ا  الشتال اقتراب الدذور من السطز  إن -5

عم  ىذه الدذور وىذا مايحدث ا  المناطق والد ا  ا  الصي  يؤدي ال  ظطر ال ضال 

 الشمالية من ال طر .

م ( ، وىذا  0-8ل بشكل طبيع  ال    ويصالعنب يمكن  ن يكون عمي ا   انتشار دذور إن -6

لمعنب ا  الترب الت  تكون من ودية النظر التحميمية مايسمز بتاذية معدنية كااية 

 الكيميائية ا يرة ددا .

عمق الم طع وتكون قميمة الازارة ا   كااةتتوزع عم   اإنياعندما تكون الدذور عمي ة  -7

م ( ا  الترب  3واقعة عم  عمق    % ( من الدذور تكون01، وان   الطب ات السطحية 

 االعتيادية .

 تقسيـ الجذكر حسب العمر : -

 تتكون وتموت ا  كل اصل نمو وتكون ذات لون  بيض . جذكر سنكية : -1
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الاذائية الذائبة ووظي تيا ن ل المواد  األول يكون عمرىا  طول من  جذكر متعددة السنيف : -2

ئضة عن حادة النباتات اضبل  عن قياميا وظزن المواد الممتصة ال ا المال من التربةو 

 ا  التربة . النباتبعممية ت بيت 

  : Tropismخاصية االنتحاء  -

الانية  األراض وىو عبارة ن تودو الدذور نحو ماتحتادو ، ا   حالة تودو الدذور نحو 

( ، وا  ظرو  الد ا  اان الدذور تتودو  Hydrotropismاان ذلك يسم    بالمال 

،  ما ا  المناطق الباردة والرطبة اان الدذور تكون قريبة من  األرض و المال عموديا  نح

المناطق ذات دد الحرارة واليوال الكاا  لنموىا ، وان تودو الدذور نحو و ت إذسطز التربة 

 ( . Aero tropismالتيوية الديدة يسم    

 المجمكعة الخضرية : -

الربط بين المدموع   داةوىو  لمشدرةية وىو عبارة عن الساق الرئيس :  Trunkالجذع  -

وال صبات والدوابر ، كما ي وم الدذع بن ل المال  األذرعالذي يحمل  الشدرة ور سالدذري 

   يضا، وي وم الظشب   نسدةبواسطة  األوراقالاذائية الممتصة من قبل الدذور ال   دوالموا

   المدموع الدذري .المحال ال  نسدةبواسطة  األوراقبن ل المواد المصنعة ا  

انو عند  إذالمك رة دنسيا  بواسطة البذور  األعنابا  يكون دنين    ن إماالدذع   صل إن

الساق ا  ىذه  إنتتكون الساق الدنينية  ي  األول وا  السنة البذور تتكون الرويشة  إنبات

الع ل والترقيد المك رة ظضريا  بواسطة  األعناب.  ما ا  الحالة ستتكون ب عل عوامل داظمية 

 ي يتكون ب عل عوامل ا  عين الشتال الساكنة البرعم الوسط   مصدرهالساق   صلاان 

 اإلك ارالساق المتكون عند الساق المتكون بالطري ة الدنينية يكون عمره  ك ر من  إنظاردية . 

 الظضري .

عن لنامية يكون من ظبلل نمو مظروط النمو ا  ال مة ا شدرة العنبزيادة طول دذع  إن

باظتبل  طرق التربية والظرو   الشدرةويظتم  دذع طريق ان سام الظبليا وكبر حدميا 

كما ا  سم (  61-81   بينطولو  شبو طويل يتراوح  والمناظية اعادة يكون الدذع قصير 
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  ووال صبية ، التربية الكوردونية كما ا  سم (  311-311  طويل بين   والتربية الراسية ، 

 . سم ( كما ا  التربية عم  ال مريات 911من   ك رددا   طويل 

ومن العوامل  األذرعوىو عبارة عن المنط ة الت  تت رع منيا :  Vine headالكرمة    رأس -

والطعم ،  األصلبين الت  تؤ ر عم  تكوينيا ىو الظرو  غير المبلئمة ودردة ال رابة النباتية 

 األدزالمن  الشدرة ر سويتكون ،  الشدرة ر سعم  تكوين نوع الت ميم المستعمل يؤ ر  إنكما 

 التالية : 

من   ك رويكون عمرىا  الشدرة لر سالمكونة الرئيسية  األارععبارة عن :  Arms األذرع -أ

 6-0بين   ا  التربية الراسية  األذرعال صبات ويكون عمر   وسنة وى  تحمل الدوابر ال مرية 

الت   األذرعبدوابر استبدالية تكون اذرع دديدة بدال  من  األذرعسنوات ( وعادة تستبدل ىذه 

 استطالت ك يرا .

  ساسوت سم عم   األذرعوى  عبارة عن النموات المودودة عم  :  Canesالقصبات   -ب

 العمر ال  : 

وىذه تكون سميكة قياسا  بال صبات بعمر سنة واحدة وليا ع دة  قصبات بعمر سنتاف : -1

 يتش ق بسيولة وال تودد عمييا عيون الشتال الساكنة . وقم غير واضحة 

مظتم ة  بألوانوليا ع د واضحة وقم  ممون تكون  راع من الساب ة  قصبات بعمر سنة : -2

حسب النوع والصن  وتودد عم  الع د العيون الساكنة ، وت سم ىذه ال صبات ال  

 قسمين :

تتكون من البراعم الساكنة  الت  األارعوى   : Water sproutالمائية   األغصاف - أ

  Latent buds  غير م مرة ، وتمتاز ( المودودة عم  الظشب ال ديم وعادة تكون

نسبة المال اييا بنموىا السريع وسبلمياتيا الطويمة ، والع د تكون غير بارزة ، وتكون 

ائر عندما يكون الت ميم داألغصان عالية قياسا  بالمواد الكربوىيدراتية . وتتكون ىذه 

 وال سيما ا  التربية الر سية .
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 و ال وتم ل ال صبات المتكونة من عين الشتال الساكنة وقد تحمل  عتيادية :القصبات اال  - ب

، وعادة يحمل العنب  ماره عم  تحمل عناقيد زىرية حسب مكان ودودىا عم  الظشب 

البرعم  . وال صبات االعتيادية تنمو منظشب عمره سنة محمول عم  ظشب عمره سنتين 

 األعناب، وقد يصل طول ال صبة ا  ( ا  العين الساكنة  Primary budالرئيس    

(  Nodesم ( ، وتحتوي ال صبة عم  الع د    9.1 – 3.1 الم مرة ا  نياية موسم النمو  

عدد العيون   ساسعم  وت سم ال صبات االعتيادية (  Internodesوالسبلميات   

 المودودة عمييا ال  :

 عين ( بعد الت ميم . 31 – 6  تحتوي  ات قصيرة :قصب -1

 عين ( بعد الت ميم . 31 – 33تحتوي    قصبات متكسطة الطكؿ : -2

 عين ( بعد الت ميم . 38 – 31تحتوي    : طكيمةقصبات  -3

 عين ( بعد الت ميم . 91 – 30تحتوي    :طكيمة جدا قصبات  -4

 إذايبات ، وتسم  بالدابرة ( اتسم  بال ص عين 0 – 1احتوت ال صبة من    إذا  ما

 :   قسام بل ة عين ( . وت سم الدوابر ال   1 – 3احتوت ال صبة   

بعد ت صيره ال  عدد وتم ل الدزل ال اعدي من ال صبة  : Fruit spursدكابر ثمرية   -1

عين ( تظصص لحمل ال مار ا  التربية الراسية وال مرية  1 – 3محدود من العيون   

 ذات العيون ال اعدية الظصبة .  األصناوتستظدم ا  

عين (  1 – 9ن قصبات ت صر ال  طول   ععبارة  : Renewal spursدكابر تجديدية   -2

 وتظصص لتدديد ال صبات ال مرية ا  التربية ال صبية .

 9 – 3   طول وى  قصبات م صرة ال  : Replacement spursدكابر استبدالية   -3

 و صبحتالت  استطالت ك يرا   األذرعالستبدال بعض وتستظدم ا  التربية الر سية عين ( 

 معرضة لمكسر .

ذاممم ( ،  91 – 1   ما ايما يتعمق ب طر ال صبة ايتراوح بين   6كان ال طر  قل من    وا 

ممم ( اتكون متوسطة ال وة . وتعد  39 – 6ال صبات ب طر     ماتكون ال صبة ضعي ة ، ممم ( 
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ممم ( . وتودد عم  ال صبات العيون الساكنة ومن ىذه  39  ن زاد قطرىا ع إذاال صبات قوية 

 الدانبية . واألارعوالمحاليق  واألوراقالعيون تتكون النموات الحدي ة والت  تحمل العناقيد الزىرية 

المتكونة من البرعم الرئيس  ا  وى  عبارة عن النموات الاضة  : Shootsالنمكات الحديثة   -

ال ادم الت  يكون عمرىا اقل من سنة واحدة والت  تكون ال صبة لمموسم عين الشتال الساكنة و 

ال مة   ى  و مميزة   دزال. وت سم النموات الحدي ة ال    وراقياعندما يصبز عمرىا سنة وتتساقط 

 الدانبية ( . واألارعالنامية ، الع د ، السبلميات ، البراعم ، المحاليق 

يكون غير  اآلظر( والبعض  Fruitful shootsيد   يكون حامبل  لمعناق األارعبعض  إن

الم مرة تظرج عادة من  واألارع(  Vegetative shoots و    Unfruitful shoots  م مر 

كان الظشب بعمر  إذا،  ما عيون الظشب الذي بعمر سنة والمحمول عم  ظشب عمره سنتين 

ية عميو تكون عادة غير م مرة النام األارعاان ظشب بعمر  ك ر من سنتين سنة ومحمول عم  

ذا  بالسرطانات التادية .اتسم   األرضغير الم مرة بال رب من سطز  األارعكانت ىذه  وا 

عن نياية ال رع الظضري النام  وى  عبارة  : Growing point(  tipالقمة النامية )  -

ظبليا الحدي ة يستطيل ال رع النام  عن طريق ىذه ال مة عبر ان سام ال إذسم (  31بطول   

% ( من طولو ا  اترة  81وزيادة حدميا ، ويستطيل ال رع الظضري بسرعة ويح ق حوال    

 . اإلزىار

الوسطية بيا كبيرة وحزم  األشعةتتكون الع د من نسيع ديد التكوين ،  :  Nodesالعقد   -

لساكنة ، والع د صايرة ، كما ال يودد اييا نظاع ، ويودد عم  الع د عين الشتال االظشب اييا 

م ارنة بمون السبلميات وعم  الع د يودد تكون ناعمة وظالية من الشعيرات وذات لون غامق 

 المحبلق  و العن ود الزىري .

وى  عبارة عن الدزل المحصور بين الع د وان طول وقطر  : Internodesالسالميات   -

الظضرية  األارعتربة وعدد كالنوع والصن  وظرو  البعدة عوامل  يتأ رىذه السبلميات 

ندد سبلميات متما مة ا  الطول وال طر حت  ا  ن س   نمن النادر ، و  الشدرةالمودودة عم  

، الم مرة  األعنابمن سبلميات   طول األصول  عنابوعادة تكون السبلميات ا  الصن  ، 
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لتربة ال  يرة . وقصيرة ا  ظرو  اكما وان السبلميات تكون طويمة ا  ظرو  التربة المبلئمة 

 وت سم السبلميات حسب الطول ال  : 

  الم مرة . األعناب. وتودد ا  ( ممم  8   وقطرىا ( سم 8  طوليا  سالميات قصيرة :  -1

. وتودد ا  ( ممم  33- 0  وقطرىا ( سم  31 - 0  طوليا  : متكسطة الطكؿسالميات  -2

 الم مرة .  األعناب

  عنابوتودد ا  ممم ( .  39( وقطرىا    سم 91 - 31طوليا    سالميات طكيمة : -3

 .  األصول

ممم ( . وتودد ا   39  من   ك رسم ( وقطرىا  99 - 91طوليا    : طكيمة جداسالميات  -4

 .  األصول  عناب

وى  عبارة عن ت رعات الدردة االول  المتكونة من  : Lateral shootsالجانبية   األفرع -

بدانب عين الشتال الساكنة  األوليةالنشطة المودودة ا  العين قمة النمو   وبرعم الربيع النشطة 

  و من ظبللالرئيسية ا  وقت مبكر  األارع، ومن العوامل المشدعة عم  نموىا ىو ت صير 

الرئيسية وقد تحمل  لؤلارع اإلنتاجليا ن س طاقة الدانبية  األارع( وىذه  Pinchingتطويشيا   

 الدانبية . األارع( محصوليا الرئيس  عم   Afuz-Aliم ل صن     األصنا بعض 

مؤقتة غالبا   و ارعدائمية تشبو ال صبات   ارعىما الدانبية عم  نوعين  األارعتكون 

  ارعالذي يعط   ( Thompson seedlessكما ا  الصن    ماتس ط ا  نياية اصل النمو 

دانبية دائمية   ارع إعطالم  ( لو قابمية ع األحمر، بينما صن  العنب   الروم  دانبية مؤقتة 

 الرئيسية منيا :  واألارعالدانبية  األارعاروق بين  ةعدتشبو ال صبات ، وىناك 

 ( . Lateral shootsالدانبية    األارع ك ر طوال  وقطرا  من (  Shootsالرئيسية    األارع -1

ش اان ال رع ايما بعد بعممية التطويعندما ت طع قمة ال رع الرئيس  الذي يكون ال صبة  -2

 الحاصل . إلعطالالدانب  يصل طولو ب در طول ال صبة ويمكن استعمالو 

 األارعالمودودة عم   األوراقالدانبية تكون اصار حدما  من  األارعالمودودة عم   األوراق -3

 الرئيسية .
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 حدم العين الساكنة عم  ال رع الدانبية تكون اصار من العين الساكنة عم  ال صبة . إن -4

 الجانبية فيي : األفرعفكائد  أىـ أما -

لم يكن ىناك عدد كاا  من  إذابعد الت ميم الشتوي  الشدرةتكممة عدد العيون المتروكة عم   -1

 العيون المتكونة عم  ال صبات .

الدانبية  لؤلارعا  الربيع ايمكن  المتأظرةالرئيسية لظطر االندمادات  األارعا  حالة تعرض  -2

  ن تعط  محصول .

الرئيسية وتشديع  األارعالحدي ة عن طريق تطويش ا  تربية الكروم  اإلسراع  تساعد عم -3

 . األذرعالدانبية عم  التكون وانتظاب مبادئ  األارع

تساعد عم  تايير معامل الظصوبة من ظبلل مساعدتيا عم  تحول البراعم الظضرية ال   -4

دىا عم  عممية ععم ليساات وم بتواير الاذال لمبراالدانبية  األارع مرية وذلك بتطويش 

 .التحول

العن ود   صلن س  صميا ىو   ن إذعبارة عن عناقيد متحورة  : Tendrilsالمحاليؽ  -

طري ة وضعيا عم  ال رع تكون بن س وضع العن ود ، كما ويبلحظ  حيانا   إنالزىري ، كما 

عم   . وان من وظائ  المحبلق ىو المساعدةودود بعض الحبات عم  ت رعات المحبلق 

الحدي ة مع  ي ش ل  األارععم  ربط ا  موادية الشمس ، كما يساعد المحبلق  األوراقوضع 

(  0 و  1من الع دة   تكون المحبلق  ويبد .  األرضيد عن قالعنا إبعادتبلمسو مما يسيم ا  

 داة ميمة ( عم  ال رع الدانب  . ويعد المحبلق  1 و  9عم  ال رع الرئيس   و من الع د   

ا  البداية  م يتظشب ا  اصل ( يكون المحبلق طري  Vitisتسمق العنب ، وا  الدنس   ل

 الصي  .

 عمى الفرع الى ثالثة حاالت رئيسية :كينقسـ المحالؽ حسب ظيكره  -

يكون المحبلق مستمر عم  الع د ابتدالا  من : يكون ودود المحبلق عم  ال رع مستمر  -1

 و عن ود زىري كما ا  ع  م م ابل الورقة يودد محبلق ( من قاعدة ال ر  1 و  9الع دة   

 ( . V. labruscaصن  العنب   
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كل  بل ة  وراق متتالية  ي يودد م ابل  :يكون ودود المحبلق عم  ال رع غير منتظم  -2

وىدن (  V. vinifera    األورب  كما ا  العنبتمييا ورقة ظالية محبلق  و عن ود زىري 

 . األمريك العنب 

م ابل  تينيودد المحبلق عم  ع دتين متتالي ي  ودود المحبلق عم  ال رع مت طع . يكون -3

( كما ىو الحال ا  صن  العنب  3:  9   ي نظام محبلق ال ورقة تمييا ع دة ظالية منكل 

  Aligote . ) 

 : Eyes or Budsالعيكف أك البراعـ  -

وى  عبارة عن عدد من الورقة  إبطالع د ا  عم  ال صبات وا  منط ة العيون تودد 

عن مادة عازلة ظيوط صواية عبارة   س مياعم الت  تودد تحت حرش تين بنيت  المون تودد البرا

ولذا تسم  تحم  البراعم الت  تحتيا من حرارة الصي  وانظ اض دردات الحرارة ا  الشتال 

مرستيمية قمية  سدة ن. ويتكون البرعم من  األظر ال اكية   شداربالعين تمييزا  ليا عن براعم 

ا  ا  مراحميا البدائية  واإل مارع د ( وى  تحوي مبادئ النمو  0 – 8  مع دة تتكون من 

عم   األوراق آباط( تودد البراعم ا   Vitisالتابعة لمدنس    واألصنا  األنواعدميع 

بالظشب  البراعم ال ريبة من اتصال ال صبة  ماال صبات السنوية وى  غالبا  ماتكون م مرة ، 

يودد وى  تكون اقل تطورا  . وعادة اان العين  الذي يعمر سنتين اتسم    البراعم التادية (

الذي يتكون براعم( محاطة بالحراش  ومن ىذه العين ينمو ال رع الظضري  8 – 9بداظميا من  

تضم قمتين من النمو احدىا كبير ويعر    عين الصي    وليةكل ورقة منو عين  إبطا  

 صايرة وتعر    عين الشتال الساكنة (  .  واألظر شطة ( الن

عم  ال رع النام  من العين المودودة الورقة  إبطوى  العين الت  تتكون ا   : األكليةالعيف  -

 .وعمر ىذه العين قصير ال صبة   وعم  الدابرة 

نب   و بعبارة ورقة من ال رع الدا  ول إبطوى  العين المودودة ا   عيف الصيؼ الساكنة : -

والت  تمر ا  اترة تطور بطيئة مكونة عين  األوليةى  قمة النمو الصايرة ا  العين   ظر 



 

 أ.د. احًذ فتخــاٌ                         (   نثانثحاوانثًـار انصغٍـرج              ) انًحاضرج  األعُاب       

 
35 

  و باألمراض كاإلصابةال  ظرو  صعبة  الشدرةتعرضت  إذاالشتال الساكنة ،  و قد تنمو 

 لم تنمو وتب   ساكنة اتسم    عين الشتال الساكنة ( . إذان ص البورون وغيرىا ،  ما 

تمر ب ترة سبات ا  اصل الشتال وتودد عادة  وى  العين الت   عيف الشتاء الساكنة : -

   عم  الظشب السنوي ا  منط ة الع دة .

 
 

 
 : األعنابتصنيؼ البراعـ في  -

 عدة  سس وى  : ال الم مرة  األعناب البراعم ا  عيونت سم 
وت سم ا  ىذه الحالة ال   :مكقعيا عمى الفرع أك القصبة  أساستقسيـ البراعـ عمى  -1

 :قسمين 
 الورقة عم  ال رع الظضري . إبطبراعم دانبية : وتودد ا   - أ

 ال رع .براعم طراية : وتودد ا  نياية   - ب

البراعم داظل عين ت سم  إذ ضمف العيف الساكنة :مكقعيا  أساستقسيـ البراعـ عمى  -2
 :  نواعالشتال الساكنة ال  

 شكؿ يكضح مككنات البرعـ الرئيسي الخصب في عيف الشتاء الساكنة
a-   محكر البرعـ     b-  المرستيـ القمي في البرعـ  c-  مبادئ العنقكد الزىري 
d-       مبادئ الكرقةe-  مبادئ البرعـ االبطي في الكرقة في المستقبؿ 

a 
b 
d 

a 
e e 

d 
c 
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وسط العين وتعط  ال رع الظضري الذي يحمل المحصول ا   وتودد ا رئيسية : البراعم ال - أ
 . وعادة  تحوي العين الواحدة برعم رئيس  واحد .اصل الربيع 

وعند وعددىا ا نان ا  كل عين ، وى  اقل تطورا  من البرعم الرئيس   انوية : البراعم ال  - ب
انوية وقد راعم ال  و البتم  البرعم الرئيس  ألي سبب اسو  ينمو ال رع ال ان  من العين 

 يحمل عناقيد    ي يكون ظصب ( .

 وى  اقل تطورا  من البراعم ال انوية وعددىا  بل ة ا  كل عين . البرعم ال الث : -جػ

 : نوعينل  ات سم  إذ الحجـ : أساستقسيـ البراعـ عمى  -3

 صبة  و براعم كبيرة الحدم : وتشمل عين الشتال الساكنة والبراعم التادية واالبطية عم  ال - أ
 وتكون متطورة وعمرىا قصير   عدة  شير ( . ال رع الظضري .

ويكون تطورىا قميل  ( . Latent budsالبراعم صايرة الحدم : وتشمل البراعم الساكنة     - ب
 المسنة . األشدارعشر سنوات ويمكن االست ادة منيا ا  تدديد وعمرىا كبير قد يصل ال  

 ت سم ال  نوعين :و  : الخصكبة أساستقسيـ البراعـ عمى  -4

عمره وتشمل البرعم الرئيس  ا  عين الشتال الساكنة المودود عم  ظشب  براعم ظصبة : - أ
قد يكون البرعم ال انوي ظصب  األصنا عمره سنتان . وا  بعض ظشب سنة محمول عم  

  يضا  .

 براعم ع يمة : ويشمل عادة  البرعم ال الث .  - ب

 ت سم ال   بل ة  نواع : إذ احة :طكؿ فترة الر  أساستقسيـ البراعـ عمى  -5

، وىذه عند نموىا تبد   األوليةا  العين براعم ليس ليا اترة راحة : وتشمل البراعم الرئيسية  - أ

 عمميات النمو بسرعة مكونة ال رع الدانب  .

انو  إذوتشمل البراعم الرئيسية وال انوية ا  عين الشتال براعم ليا طور راحة محدد : وى   - ب

اترة راحة ا  بداية اصل الربيع التال  وعند من عين الصي  الساكنة تدظل  بعد تطورىا

 والظرو  المبلئمة تبد  بالنمو .توار الاذال الكاا  
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وىذه  براعم ليا طور راحة غير محدد : وتشمل البرعم ال الث ا  عين الشتال الساكنة -جػ

وعند   ك رعشرة سنين  و  قد تصل ال عدة تكون ضعي ة التطور وتب   ا  اترة راحة سنين 

لمشدرة وتعرضيا لظرو  قاسية تتطور ىذه البراعم وتنمو معطية الت ميم الدائر إدرال 

 ( . Water sproutالمائية    األغصان

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كالمكاف المكجكدة فيو  يكضح عيف الشتاء الساكنةلي في البرعـ الرئيسي مقطع طك 
          عيف الشتاء الساكنة -ب       الخشب السنكي ) دابرة أك قصبة ()-أ

  المحالؽ -ق        مكاف سقكط الكرقة -د        الفرع الجانبي -جػ

 ب

ج
 دػ ػ

 أ

ق
 ػ
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 الدكرة البايمكجية لمعيف في العنب : -

درست من  د بالنظر ألىمية العين ا  العنب من  دل ال يام بعمميات الت ميم الشتوي والصي   ا

ال ترة   ووتشمل المرحمة الك ير من الباح ين . وتودد مرحمتين ميمتين لتطور المرستيم ال م  لمعين 

. ويبلحظ ا  اتم ل تطوره ظارج العين تطور ىذا المرستيم داظل العين ،  ما ال ترة ال انية  األول 

الظصبة  األارعضري وال مري ا  الع يمة والنمو الظ األارعحصول النمو الظضري ا   األول ال ترة 

 البراعم .  وراقيا آباطالت  تحمل ا  الظضرية  األارعال ترة ال انية اتشمل نمو   ما. 

العين المودودة عم  الظشب الذي عمره سنة  إنلمعين يبلحظ وعند تتبع الدورة البايمودية 

وار الحرارة والضول ، وا  بداية الربيع وعند تواحدة محمول عم  الظشب الذي عمره سنتان 

قطرات المال من ظيور ىو تمر الكرمة من السكون ال  النشاط وبداية ىذا النشاط والرطوبة والاذال 

( ومن  م  Bleeding اإلدمالىذه با   وتسم  قطرات المال  الشدرةدروح الت ميم المودودة عم  

 Shoots      الظضرية األارعنمو الدوابر ال مرية  م   وعم  ال صبات يبد  ت تز البراعم المودودة 

  ما، بالنمو ليعط  ال رع الظضري الم مر  يبد برعم   ولىو البرعم الرئيس  داظل العين   ن إذ( 

  ظضريا  كبلىما مكونا  ارعا  والبراعم ال انوية داظل العين ا   حاالت ظاصة قد ينمو احدىما 

ابل تموت ىذه البراعم وال   ظر وا  حاالت  عند عدم توار الاذال الكاا ىذه البراعم وقد تموت 

نماتنمو  البرعم ال الث ا  العين وال ميل   ما، تب   ظاممة وتتحول ال  براعم ساكنة عم  الظشب  وا 

 التطور ااالبا  مايب   ساكن .

ال انوي اان المرستيم ال م  يستمر   ومن البرعم الرئيس    صموكان  إذاال رع الظضري  إن

والمحاليق والبراعم  كاألوراقالظضرية  األدزالظارج البرعم ليعط    ك ريوم (  و  361لمدة   

عن ودين لكل برعم وىذه العين   وبم دار عن ود االبطية . وقد تتكون مبادئ العناقيد الزىرية 

ن ا  العيالبرعم ال ان    ماالورقة ،  إبطالرئيسية ال تب   ساكنة بل تنمو مكونة ال رع الدانب  ا  

 م تستمر  األوراقاان المرستيم ال م  لو سو  يمر بمرحمة تطور بطيئة ليكون مبادئ  األولية
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 إبطوالورقة الحراش  والت  تحم  البرعم الرئيس  الذي يودد ا   إبط، وتتكون ا  عممية التطور 

موعة والذي يكون ىو البرعم الرئيس  تحت ن س الاطال وىذه المدبرعم صاير وىو البرعم ال ان  

ورقة لم رع الدانب  ،  م   ول إبطتودد ا  من البراعم تسم  بعين الصي  الساكنة وىذه عادة 

الزىرية وا  مرحمة مت دمة ليكون مبادئ العناقيد يتطور البرعم الرئيس  ا  عين الصي  الساكنة 

العين وا   تحدث دائما داظلىذه التطورات  إنمن التطور يتكون البرعم ال الث ا  العين وىكذا . 

 يتكون عندنا ال رع الظضري .  نوتب   المبادئ ظضرية و مرية ال  الورقة  إبطالبرعم المودود ا  

لتكون عين الشتال  األوراقعمميات التحول ليا عند تساقط عين الصي  الساكنة ستبطئ  إن

 ية دديدة .دورة بايمود تبد الساكنة والت  ت ع عم  الظشب السنوي ، وا  الربيع عند ت تحيا 

 األحيانبسيطة راحية الشكل وا  بعض   وراقا  العنب عبارة عن  األوراق : Leaves األكراؽ -

ا  ص ين بصورة متبادلة وى  تحوي عم  مدز ة تشبو الك  ومسننة الحااة وتودد عم  الع د 

قة من  بل ة وتنشا من ال مة النامية عند استطالة ال رع الظضري ، وتتكون الور  آباطياالبراعم ا  

زوج من االذينات ا     و ( Petioleعنق الورقة   و (  Bladeرئيسية وى    النصل   دزال

الحدي ة ا  بداية اصل النمو  م تد   األوراقوى  تشاىد ا   ( Stipulesقاعدة عنق الورقة 

ا    مامن بداية النمو ، ويكون لون الورقة  ظضر ااتز  و غامق ،  يوم ( 11 – 11وتس ط بعد   

البرونزي حسب صن  العنب .  األحمر و  األص رتتمون بالمون  األوراقالظري  وقبل تساقط 

 ال  :الحدم   ساسعم   األوراقوت سم 

 سم . 91كبيرة ددا : طول الورقة  ك ر من   وراق -1

 ( . 91 – 91طول الورقة بين    وراق كبيرة :  -2

 سم ( . 91 – 31 وراق متوسطة الطول : طول الورقة بين    -3

 سم . 31: طول الورقة  قل من  وراق صايرة  -4
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 حسب التخصص الى : األكراؽيمكف تقسيـ  -

  بل ية الت صص .  وراق -2               غير م صصة .  وتامة   وراق -1

  وراق سباعية الت صص . -4                    وراق ظماسية الت صص . -3

 متعددة الت صص .  وراق -5

 

 
 

 ت وم الورقة بالوظائ  التالية : الكرقة :كظائؼ  -

 . Respirationالتن س   -Photosynthesis  .  2التركيب الضوئ   -1

 . Transpiration النتز  -3

 
ا  العنب منتظمة تتكون ا  نياية ت رعات المحور لمعن ود  األزىار : Flowers  األزىار -

 وراق  1(  ي يودد ا  الزىرة  1من نوع    تكون المعادلة الزىرية األورب ، وا  العنب الزىري 

ولكن ىناك بعض الكروم تكون المعادلة الزىرية ليا من نوع   ،  سدية  1تويدية و  وراق 1و كأسية

المسكن   حاديةتكون   ن إما واألزىار( ،  0 و  1و نواع قميمة ددا تكون   (  8  و 1

Monoecious  و  نائية المسكن Dioecious  الذكرية تكون عم  نبات  عضالاأل إن،  ي

وغالبا  ماتكون  ( Vitis rotundifoliaكما ا  صن  العنب   آظرعم  نبات  األن وية واألعضال

  .والتويع واالسدية والمدقة الكأسكاممة  ي تحتوي عم    زىار األورب ا  العنب  األزىار

    

ج ب أ
 ػ

 ك ق د
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 في العنب :  األزىارتصنيؼ 

  صنا كاممة وىذه ى  الحالة األك ر شيوعا  ا    وظن   تامة تكون   ن إماا  العنب  األزىار

 ي تحوي  عضال التأنيث بصورة   ن ويةظن   ذات وظي ة  األزىار،  و قد تكون  األورب العنب 

ظن   وظي تيا ذكرية  ي   زىارغير متطورة ،  و تكون   وضامرة التذكير  و عضالمتطورة وديدة 

ضامرة وىذين  التأنيث و عضالحبوب ل اح عالية الحيوية  وذاتتذكير متطورة   عضالتحوي 

ظن   وتحتوي عم   األزىارتكون . وىناك حاالت  األمريك العنب   صنا النوعين مودودين ا  

ألن االسدية منحنية ال  التم يز  إلتمامتحتاج لمتم يز الظمط   إنيا إال واألن ويةالذكرية  األعضال

ذكرية الوظي ة الظن    األزىارالكمال  والعباس  ( . وعادة  اان الظارج كما ا  صن   العنب   

  زىارىاتكون  إما(  Unisexual      الدنس   حادية  زىار. وىناك  األصول  عنابتودد ا  

التأنيث اتكون متطورة   عضالالتذكير  ما   عضالتماما  من  ي ظالية (  Pistillate   مؤن ة

  (  ي ظالية تماما  من  عضال التأنيث . Staminateذكرية    ا زىارى.  و تكون بصورة ديدة 

 : األكربيالمعادلة الزىرية لمعنب  -

F=5S + 5St + 2Cin upper _ Ovary + 2Ovule pere 
 F= S5 + P5 + St5 + C2  أك تكتب بالشكؿ التالي :

 أف : إذ

S   Sepals  = )الكاسية . األوراق 

P   Petals  = )التويدية األوراق . 

St   Stamen  = )التذكير .  عضال 

C    Carpel = ) . كربمة 

تتم داظل  األول مركبة ا  مرحمتين ، المرحمة وى  عبارة عن نورات راسيمية  العناقيد الزىرية : -

عند عمل م طع طول  ا  البرعم تحت المدير ،  ما المرحمة ال انية اتتم العين ويمكن مشاىدتيا 
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 1-1  الورقة يظير العن ود الزىري م ابل لمورقة  إذ  وراقري ال  طول ظمسة عند نمو ال رع الظض

 اإلزىارحدمو الطبيع  قبل  ويأظذ( وحسب الصن  والظرو  البيئية ويستمر بالنمو والتطور 

  و األدنحة ن يكون مظروط   و اسطوان  عديم  إمامظتم ة حسب الصن  ايو  بأشكالويكون 

ا نين ، وقد يكون العن ود م كك  و مضاوط الحبات وان عدد العناقيد   ويحتوي عم  دناح واحد 

تحمل عن ود  و عن ودين  األصنا عم  ال رع يظتم  حسب الصن  وعادة  اان معظم الزىرية 

 بلث عناقيد زىرية عم  ال رع الظضري الواحد كما ا  الصن  قميمة تحمل   صنا وىناك 

 Aligote  )عناقيد الزىرية عم  ال رع دليل عم  ظصوبة الصن  وان ، ويمكن اعتبار زيادة ال

(  ما عم  ال رع الدانب   1 – 1يكون عم  الع دة   موقع العن ود الزىري عم  ال رع الظضري 

 ( . 1 – 9ايكون عم  الع دة   

 حح

 
 

 حجـ العناقيد الزىرية : -
 

 التالية :  األقسامت سم العناقيد الزىرية حسب طول العن ود ال  

 سم . 31عناقيد صايرة : طول العن ود  قل من  -1

 سم ( . 91 – 31: طول العن ود   عناقيد متوسطة الطول  -2

 سم ( . 11 – 91  عناقيد كبيرة : طول العن ود  -3

 سم . 11عناقيد كبيرة الحدم : طول العن ود  ك ر من  -4
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ن ود الزىري وبعد نضع المودودة ا  الع لؤلزىار واإلظصاببعد عممية التم يز  : Fruitsالثمار  -

( وموقعيا عم  ال رع وعددىا ىو ن س موقع وعدد  Clusterالعناقيد ال مرية   الحبات تتكون لدينا 

تتكون من حامل العن ود  إذ  ن س مكونات العناقيد الزىرية  يضاالزىرية .  ما مكوناتيا اي   العناقيد

  Peduncle    ومحور العن ود )Rachis    والحبات )Berries  ) والميم من العناقيد ال مرية ،

 ىو شكل وحدم العن ود وعدد الحبات ودردة تراص العناقيد .

حدم العن ود ال مري يعد  ك ر  ىمية من شكل العن ود ، وت سم العناقيد  إن حجـ العنقكد الثمري : -

 ال مرية ال  : 

 سم . 0كان طولو ال يتداوز  إذاعن ود قصير ددا  :  -1

 سم ( . 31 – 0  كان طولو  إذا:  عن ود قصير -2

 سم ( . 99 – 31كان طولو    إذاعن ود متوسط الطول :  -3

 سم ( . 11 – 91  كان طولو  إذاعن ود طويل :  -4

 سم . 13كان طولو يتداوز  إذاعن ود طويل ددا  :  -5

ل سم ( ،  ما عنب المائدة ايتراوح طو  31 – 0معظم عنب النبيذ يتراوح طول عناقيدىا بين    إن

 سم ( . 91 – 31العن ود بين   

 التالية : األقساموزن العن ود ال    ساست سم العناقيد عم   كزف العنقكد الثمري : -

 ( . Rieslingغم م ل صن     311عناقيد صايرة ددا  : وزنيا اقل من  -1

 غم ( م ل صن  سرقولو . 911 – 311عناقيد صايرة الوزن : وزنيا بين    -2

 . ظميم غم ( م ل صن   111 – 911ن : وزنيا بين   الوز  متوسطةعناقيد  -3

 . عدم  والشدة السودالغم ( م ل صن   111 – 111: وزنيا بين    كبيرةعناقيد  -4

كام م ل صن  ديس العنز ،  3غم وقد تتداوز  111 ك ر من : وزنيا  كبيرة ددا عناقيد  -5

 . بيض الحمام حموان  والكمال  ، ال
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 دردات حسب عدد الحبات ا  العن ود:  ربعةسم العناقيد ال مرية ال  ت  درجة تراص العناقيد : -

كان عدد الحبات ا  العن ود قميل ددا  وىناك اراغات كبيرة بين  إذا:  عناقيد مظمظمة ددا  -1

 الحبات م ل صن  كشمش .

وىناك اراغات بين الحبات  األول من   ك ركان عدد الحبات ا  العن ود  إذاعناقيد مظمظمة :   -2

 . م يديس العنز وعد ل صن  م

ولكن ال يحصل  اآلظرويبلمس بعضيا  كبيركان عدد الحبات ا  العن ود  إذا:  متراصةعناقيد  -3

 . تشوه ا  الحبات م ل صن  البيرزي و تري رش

يتاير شكل الحبات بالضاط الحاصل ايما بينيا م ل صن  الشدة  إذ:  متراصة ددا عناقيد  -4

 . السودال وبيض الحمام

الناضدة   بعد عممية ى  عبارة عن المبايض حبات    مار ( العنب  : Berriesلحبات ا -

 3والنمو ( وتتكون الحبة من ال شرة الظاردية والمب والبذور . ويتراوح عدد البذور بين    اإلظصاب

 األصنا ماتودد بذرتين ا  الحبة كما وتودد حبات بدون بذور كما ا  بذور ( وغالبا   1 –

 ( . Perletteو  Thompson seedlessالبذور م ل   عديمة 

حبة (  و  311وي اس عادة بوزن   يعد وزن الحبة اك ر اىمية من حدم الحبة  كزف الحبات : -

 وت سم حبات العنب عم  اساس الوزن ال  :كام .  3بعدد الحبات ا  

 غم . 111يساوي حبة  311: وزن  ذات وزن كبيرحبات  -1

 غم ( . 911 - 311حبة يساوي    311: وزن  حبات متوسطة الوزن -2

 غم . 311حبة يساوي  311حبات ذات وزن قميل : وزن  -3

وعمميات الظدمة يظتم  لون الحبات الناضدة باظتبل  الصن  وظرو  الوسط  لكف الحبات : -

ا  المب . وىناك  لوان ونادرا  ماتودد  األورب معنب لوان صباات المون تكون عادة ا  ال شرة 

 األص ر، والمون المظضر كما ا  صن  بيض الحمام والسمطانا  األص رظتم ة لمحبات ايناك م
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المبيض كما ا   واألص روالشدة البيضال .  Thompson seedlessالكيرمان  كما ا  صن  

الروم  الذىب  كما ا  ديس العنز . كما تودد  صنا  حمرال ااتحة كما ا   واألص رالبيرزي . 

  و اسود باذندان  كما ا  صن  الشدة السودال والعباس  .اك  صنا  سودال المون االحمر . وىن

بسمسمة من العمميات تمر البويضة  إذتتكون البذرة من البويضة المظصبة  : Seedsالبذكر  -

ممم (  6 – 1كم رية الشكل طوليا يتراوح بين    األورب المع دة مكونة البذرة والت  تكون ا  العنب 

 .ال تحتوي عم  بذور   صنا بذرة ( كما تودد  1 – 3اوح عدد البذور ا  الحبة   . ويتر 
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 الخامسؿ ػػػفصػػػػال

 دكرة حياة الكرمة :

وتشتمل عم  الدورة السنوية لمنمو ا  الكرمة والت  تتضمن  اإلدمال ، ت تز البراعم ، نمو 

(  األوراقع الحبات ، نضع الظشب ، تساقط ، نمو ونض واإلظصاب، التم يز  اإلزىار،  األارع

  م الدظول ا  طور الراحة .

  وكما ي يم من دورة حياة الكرمة بأنيا ال ترة الت  تمر بيا الكرمة منذ ظروديا من البذرة 

موتيا وىذا ما يعر  بطول عمر الكرمة   والبرعم وحت  بداية تدىورىا بصورة منتظمة 

Longevity  ونين وىو يتأ ر بعدد من العوامل الت  تؤدي ال  طول ، وعادة يحسب بالس  

 قصر عمر الكرمة .

 العكامؿ المؤثرة عمى طكؿ عمر الكرمة :

 ىناك عدة عوامل تؤ ر عم  دورة حياة الكرمة وى  :

سنة( بينما العنب  911-311نبلحظ إن العنب البري تكون دورة حياتو  عكامؿ كراثية :  -1

سنة( إذ  ن العنب البري تكي  لمظرو  المناظية ال اسية بدردة  11-11المزروع يكون عمره  

 ايما بينيا . واألصنا  األنواعاكبر من العنب المزروع ، وكذلك تظتم  

وىذه ليا تأ ير  يضا  إذ ندد انو تحت ن س الظرو  البيئية وتحت  عكامؿ بايكلكجية : -2

المك رة  األعنابيكون عمرىا اكبر من المك رة بطري ة دنسية  ااألعنابن س عمميات الظدمة 

المك رة بطري ة ظضرية   األعناببطري ة ظضرية بم دار الضع  وىناك اظتبل  ا  عمر 

الترقيد يكون عمرىا اكبر من   والت  تمتمك مدموع دذري ديد والمك رة بالع ل  ااألعناب

يحصل اييا إرباك ا   المك رة بالتطعيم وىذا االظتبل  يردع ال  منط ة التطعيم إذ األعناب
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ن ل النسغ النازل ال  الدذور وبذلك يضع  المدموع الدذري نتيدة ل مة وصول المواد 

 الكربوىيدراتية المصنعة ا  األوراق ال  الدذر اي ل نموه .

إن الحرارة واإلضالة العالية والشتال الداائ وكميات المال المتوسطة وكذلك  عكامؿ بيئية : -3

انظ اض   ماسنة( ،  11-11دي ال  إطالة عمر النبات إذ تعمر بين  ظصوبة التربة تؤ 

% وقمة الحرارة ود ا  التربة وقمة ظصوبتيا ايذه العوامل 81الرطوبة النسبية ال  اقل من 

 سنة( . 11-91مدتمعة تؤدي ال  ت صير عمر النبات إذ يعمر بين  

 طكؿ دكرة النمك في العنب : -

 ال  المراحل التالية : و ظضريا   ا المك رة دنسي يمكن ت سيم دورة حياة الكرمة

وتسم  اترة النمو داظل البذرة وتبد  من عممية  : Embryo periodالفترة الجنينية  -1

اإلظصاب وتكوين البيضة المظصبة وتستمر حت  النضع ال سيولود  لمبذرة وبداية ظيور 

ان ال ترة األولية تعر  ب ترة  ول ورقة ،  ما ا  حالة األعناب المك رة بالطرق الظضرية ا

 . النمو داظل العين الساكنة وتستمر داظل العين حت  ظيور  ول ورقة عم  ال رع الظضري

تبد  عند ظيور  ول ورقة عم  النمو الظضري سوال :  Juvenility stageمرحمة الحداثػة  -2

ة اإل مار وىذه كان ىذا النمو من البذرة  و من البرعم وتنتي  عند دظول الكرمة ا  مرحم

سنة( حسب الصن  وطري ة اإلك ار وظرو  البيئة وعمميات  0-1ال ترة تترواح بين  

الظدمة ايناك بعض األصنا  ال وية تكون اترة الحدا ة اييا  بلث سنوات وىناك  صنا  

سنوات( ، وا  اإلك ار بالبذور اان طول اترة الحدا ة  1-1 ظر  تصل ىذه ال ترة بين  

سنوات( وان عمميات الظدمة المظتم ة ليا تأ ير كبير عم  ت صير اترة  0-1  يترواح بين

 الحدا ة .
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تتميز ىذه المرحمة :  Transition or Adult stage( اإلثمار أكمرحمة التحكؿ )البمكغ  -3

بدظول الكرمة ا  اإل مار وحت  انظ اض الحاصل بصورة منتظمة ويكون طول ىذه ال ترة 

ما   عم سنة( وتتميز ىذه المرحمة بأن الحاصل اييا يكون  11-91ا  المتوسط بين  

يمكن وا  ىذه ال ترة يكون ىناك توازن بين النمو الظضري واإل مار وتتميز ىذه المرحمة 

الكرمة الظضرية وعم  شكل سكر   دزالكذلك بتظزين الكربوىيدرات عم  شكل نشأ ا  

 ا  الحبات .

يبد  محصول الكرمة ا  ىذه المرحمة باالنظ اض  : Senescence stageمرحمة الشيخكخة  -4

سنوات( ، ويبد  التدىور  31-0بصورة تدريدية سنة بعد اظر  وتستارق ىذه ال ترة بين  

عمميات اليدم تزداد عن عمميات البنال ، كما يبد  ظيور األغصان  إن  يعم  الكرمة 

المائية لتدديد  األغصانستظدام المائية والسرطانات من البراعم الساكنة عم  الكرمة ويمكن ا

 من دديد . إنتادياالكرمة وزيادة 
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 الدكرة السنكية لمنمك في العنب : -

ت اعل   يتتضمن كل التايرات الموراولودية والبايولودية الت  تمر بيا الكرمة ظبلل السنة 

ئمة  ا  الشتال( والمبلئمة  ا  اصل النمو( وى  ت سم ال  قسمين الكرمة مع ظرو  المناخ غير المبل

 رئيسيين ىما: 

  ي ت اعل الكرمة مع ظرو  المناخ غير المبلئمة .  فترة الراحة النسبية لمكرمة : -أكال"

  ي ت اعل الكرمة مع ظرو  المناخ المبلئمة لمنمو . فترة النمك الخضري : -ثانيا"

وى  ال ترة الت  تكون بيا العمميات ال سيولودية لمكرمة ا  الحد  سبية لمكرمة :فترة الراحة الن -أكال"

  التن س ، االمتصاص ، النتز وغيرىا ( كما ال تكون ىناك ظواىر ظاردية تدل عم  نشاط  األدن 

الكرمة وان طول ىذه ال ترة يتحدد بواسطة دردة الحرارة . وكمما تودينا نحو ظط االستوال اان طور 

يوم( ا  المناطق  81يوم( ا  المناطق تحت االستوائية و   01احة سو  ي صر ويصل ال   الر 

دردات شماال ودنوبا ( اان  31االستوائية ،  ما ا  المناطق ال ريبة ددا من ظط االستوال  ظط عرض 

يكون ىناك طور راحة كما ا  شمال  يوم( وا  بعض األحيان ال 11طور الراحة سو  ي ل ال   

ا   األمطارالبرازيل واالكوادور وانزويبل وشمال البيرو وا  ظرو  الرطوبة المرت عة وتوار  شرق 

شير كانون األول اان النمو الظضري سو  يستمر كما ىو الحال ا  دنوب اليند إذ  ن األوراق ال 

لدظول ا  الكرمة عم  ا إلدبارباليد  إزالتياتس ط طبيعيا  من عم  الكرمة لذا يمدأ المزارعون ال  

 طور الراحة .

يوم(  31-31إن طول الراحة ا  العنب يتأ ر بطول ال ترة الضوئية اي صر  و يطول بمعدل  

ا  طور الراحة ،  ما  األعنابالد ا  ا  اصل الظري  يسرع من دظول   ووان قمة الرطوبة ا  التربة 

ورب  يدظل ا  طور الراحة مبكرا ا  الربيع ايؤظر من ظروج األعناب من طور الراحة إذ  ن العنب األ

 . واآلسيوية األمريكية باألنواعويظرج منو متأظرا  م ارنة 
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 تحديد طكؿ فترة الراحة : -
س وط آظر ورقة من عم  الكرمة لمصن  المدروس يحدد طول اترة الراحة ظاىريا من 

حت  بداية ظيور قطرات من   وشعيرة دذرية ا  وظي ة االمتصاص   ولوحت  بداية دظول 

  تحديد طول ىذه ال ترة ت ويميا  ما.  باإلدمالالمال ا  مكان ال طع عم  الكرمة وىذا ما يسم  

 31تشرين ال ان  ولااية  31ترة الراحة من   يظتم  باظتبل  المناخ ا   المناطق المعتدلة تبد  ا

آذار ( ،  ما ا  العراق اان طول اترة الراحة يظتم  باظتبل  المناطق ايكون قصير ا  البصرة 

 يوم (. 331يوم (  ما ا  باداد ايكون    391يوم ( وطويل ا  الموصل إذ يبمغ    61إذ يبمغ   

 التغيرات التي تحصؿ أثناء طكر الراحة : -

( والت  Quiescenceل الدظول ا  طور الراحة ىناك مرحمة تعر  بمرحمة  الظمول النسب  قب

يتوق  اييا نمو النبات ب عل عوامل ظاردية بعدىا يدظل النبات ا  طور الراحة ويكون ذلك بسبب 
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دعة لمنمو عوامل داظمية وظبلل اترة الراحة يكون التوازن اليرمون  بين المواد الم بطة لمنمو والمواد المش

يميل لصالز المواد الم بطة ولكن ا  نياية اترة الراحة اان ىذا التوازن يميل لصالز المواد المشدعة 

( وتنتي  اترة الراحة لمبراعم بتأ ير عدة عوامل منيا السايتوكاينينات والحرارة Promotersلمنمو  

 والبرودة .

ت  تؤدي ال  الدظول ا  طور الراحة إذ وتعد دردة الحرارة المنظ ضة من العوامل الرئيسية ال

تؤ ر عم  امتصاص المال والنمو الظضري وعمميات البنال داظل النبات وتؤدي ال  تدميع المواد 

الكربوىيدراتية ، وبعد تساقط األوراق مباشرة  تضطرب عمميات ن ل المال والمواد الاذائية داظل النبات 

والمحال بسبب ترسب المواد الكالوسية عمييا   وىذه المواد  نتيدة النسداد االوعية الناقمة من الظشب

تذوب ا  نياية اترة الراحة وبداية ظاىرة االدمال( و بت من البحوث ان م بطات النمو م ل حامض 

( تزداد بينما منشطات النمو والتن س تميل ال  الن صان وذلك عند ت دم دظول البراعم ABAاالبسيسك  

انتيال دور الراحة اتزاد منشطات النمو بشدة م ارنة بالم بطات كما وتزداد سرعة ا  الراحة ،  ما عند 

 التن س كما ا  الشكل التال  .
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 مراحؿ فترة الراحة النسبية لمكرمة : -

  ى  :و سية يمكن ت سيم الراحة ا  األعناب ال   بل ة  دزال رئي

 : Pre rest or Onset of restطكر بداية الراحة أك قبؿ الدخكؿ في طكر الراحة اإلجباري  -1

التايرات الح ي ية ا  البروتوببلزم حصول يبد  بعد س وط آظر ورقة من عم  الكرمة وحت  بداية 

الواقية  باألنسدةالسنوية  األعضال لكااةتاطية انتيال المنيا التايرات العديد من وايو تحصل ، 

تحول واستمرار ، المتصاص نتيدة لموت الشعيرات الدذرية وانعدام ا،  الكيوتكل والسوبرين( 

 عند انظ اض دردات الحرارة . بسيطة النشأ ا  الظبليا ال  سكريات

يبد  من بداية التايرات ا  البروتوببلزم ويستمر حت  :  Main restطكر الراحة الرئيسي  -2

ويكون ب عل عوامل داظمية وطول ىذه ال ترة يعتمد عم  دردة الحرارة ، التايرات نياية ىذه 

( ى  الدردة المناسبة ليذه ال ترة  م 0o –إل   1وعم  ظواص الصن  إذ  ن دردة الحرارة   

1من الراحة ، اعند الحد األعم  ليذه الدردة   
 o تطول اترة الراحة وت صر عند الحد األدن   م )

  -0o وبصورة عامة اأن األعناب تدظل طور الراحة الرئيس  ا  شير كانون ال ان   ( م ،

وتتميز ىذه المرحمة باستمرار التحوالت داظل البروتوببلزم وزيادة المواد الصمبة والدىون والمواد 

 و   DNA( وانظ اض األحماض النووية  ABA  المانعة لمنمو م ل  حامض االبسيسك

RNA  العمميات الحيوية ا  النبات . كااةوت ل  ( ال  الحد األدن 

يبد  بعد انتيال  :After rest االضطراري أك الثانكي (  طكر الراحة طكر مابعد الراحة ) -3

التحوالت داظل البروتوببلزم ومروره ال  الحالة الطبيعية ويكون ذلك ا  منتص  شير شباط 

وىذه المرحمة غير ضرورية لمكرمة إذ يمكن  قطرة من المال ا  الربيع  ولت ريبا  وينتي  بظيور 

 ن تمر الكرمة من طور الراحة الرئيس  ال  الحياة النشطة دون المرور بيذا الطور ولكن 
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31ظرو  الوسط غير المبلئمة وال سيما دردة الحرارة دون  
o تب     ن( تدبر الكرمة عم  م

 عل عوامل ظاردية .ىذا الطور من الراحة مسيطر عميو ب   ن  يا  طور الراحة 
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 مراحؿ فترة النمك الخضري : -

ال  تسعة مراحل  األعنابمدال ا   العاممين معظم آرالت سم مراحل اترة النمو الظضري حسب 

 موعات رئيسية وكما يم  :مظتم ة وىذه مدموعة ا   بلث مد

،  Bleeding اإلدمالمرحمة المرور من الحياة الساكنة ال  الحياة النشطة وتشتمل عم   -1

 . Leaf fall األوراقومن الحياة النشطة ال  الحياة الساكنة وتعر  بتساقط 

 مرحمة النمو الظضري وتشمل عم  : -2

 . Bud breakت تز البراعم  - أ

 . Shoot growthالظضرية  األارعنمو   - ب

 . Wood maturityنضع ال صبات   الظشب (   - ت

 وتشمل عم  :  Fruiting اإل مارمرحمة  -3

 .  Flower cluster initiation and developmentتكون وتطور العناقيد الزىرية  - أ

 . Flowering اإلزىار  - ب

 . Green stage of  berry growthنمو الحبات  - ت

 . Ripe stage of  berryنضع الحبات   - ث

وتحصل ىاتين  واإل مارلمعنب دورتين مظتم تين ىما دورة النمو الظضري   نويمكن ال ول 

( ويرمز ليا  س( والسنة الت  Current yearالدورتين ا  سنتين مظتم تين ىما السنة الدارية  

م ارتباط و يق بالرغبينيما ( ، و 3( ويرمز ليا  س+Following yearالسنة البلح ة    وبعدىا 

 من اظتبلااتيما البايولودية .

ويمكن ال ول بأن الكرمة تمتمك اترة نمو ظضري و مري تنحصر بين ت تز البراعم ال  

الظضرية ،  األارع، ت تز البراعم ، نمو  اإلدمالنضع الظشب تكون مراحميا متعاقبة وكما يم  : 
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، نضع ال مار ، ( لمسنة البلح ة  م يستمر تكون وتطور العناقيد الزىرية   ، نمو الحبات  اإلزىار

 نضع الظشب ، تساقط األوراق  م تعاد الدورة من دديد بعد طور الراحة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من   ووح ىو عبارة عن ظيور قطرات من المال الصاا  من الدر  :  Bleeding اإلدماء -  

ال طع المودودة عم  الكرمة وىو عبلمة بداية نشاط الدذور وقياميا بعممية االمتصاص   ماكن

-0نتيدة لتمتع الدذور بضاط ازموزي داظم  عال  وكذلك عند ارت اع دردة حرارة التربة بين  

6
o نة من عندىا يبد  االمتصاص من الشعيرات الدذرية الدديدة ومن الدذور الحدي ة المتكو  (م

وىذه المدة   يامويستمر عدة  آذارالعام السابق . وعادة يبد  اإلدمال ا  نياية شير شباط وبداية 

 إما اإلدمالتعتمد عم  دردة حرارة التربة ورطوبة التربة ونوع وصن  العنب . وعادة يتوق  

  وببعض البكتريا عند امتزاديا   ونتيدة لتك   ىذه العصارة وزيادة تركيزىا عند مبلمستيا لميوال 

عند   والظشبية تمنع ظروج ىذه ال طرات  األوعيةتتكون مادة ديبلتينية صماية ا   إذال طريات 

وا  ،  األردزالمال بواسطة عممية التبظر وىذا ىو  اورقة عم  النبات اتستيمك ىذ  ولتكون 
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 1.1-1.9يتراوح بين   لاإلدمان كمية السائل الذي يظرج من الكرمة بعممية ااالعتيادية ا األحوال

   نالوعادة تزداد مرونة ال صبات ، كبيرة من المال  اتوىذا معناه ا د كمي (لتر/كرمة 1-9ال  

المواد المترسبة ا   إزالةعم  ظروج المال بعممية اإلدمال يساعد .  األوعيةدريان المال ا  

 عم  ال صبة .انتظام ت تز البراعم    ا  يضاويسيم طور الراحة    نال األوعية

( والت   Eyes swellيسبق ىذه المرحمة مرحمة  انت اخ العيون  : Bud breakتفتح البراعـ  -

، يزداد نمو الظبليا داظل العين مما يؤدي ال  زيادة حدم العين  إذتبد  ا  نياية اترة اإلدمال 

مبلمستيا باليد لذا  الدابرة بمدرد  ووا  ىذه المرحمة يكون من السيل ان صال العين عن ال صبة 

مرحمة ت تز العيون اتبد    ما ، يدب توظ  الحذر عند العمل ا  ح ل العنب ا  ىذه المرحمة

نت اخ الحرش تين المحيطة بالبرعم الرئيس  وظيور ورقة قمة النمو لمبرعم الرئيس  وتنتي  ىذه اب

وان دردة   يام( 31-0برعم عم  الكرمة وقد تستارق عممية ت تز البرعم   آظرالمرحمة بت تز 

11-91الحرارة المبلئمة لت تز البراعم  
o م) . 

ورقة واستطالة ال رع الظضري   ولبظيور  األارعيبد  نمو  : Shoot growth األفرعنمك  -

يزداد بالطول والسمك وتظير  إذالنام  من البرعم الرئيس  ا  العين الساكنة بعد ت تز البراعم 

يشكل المساحة الورقية لمكرمة .  األارعن نمو اا  ظر والعناقيد وبعبارة والمحاليق  األوراقعميو 

منو وىذه  األوراقظيوره وحت  تساقط بداية ويمر ال رع ظبلل نموه ب بلث مراحل متعاقبة من 

 المراحل ى  :

البطيئة واييا تعتمد العيون المت تحة عم   األول وى  مرحمة النمو  مرحمة النمك البطيء: -1

المظزون ا  الكرمة ا  العام الماض  وتكون سرعة النمو ا  ىذه المرحمة بحدود الاذال 

-91واييا يصل طول ال رع     سبوع( 1-9وت ريبا وتستارق ىذه ال ترة   (سم/يوم 3-1 

 ( سم .11
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واييا تكون سرعة نمو ال رع كبيرة وتستارق  األول وى  تم  المرحمة  مرحمة النمك السريع : -2

% 81يح ق  إذ اإلزىارنموه عند مرحمة  قمة، ويصل ال رع ال   (يوم 11-11ىذه المرحمة  

ويعتمد نمو ال رع عم  المواد الاذائية المصنعة بعممية  اإلزىارمن طولو حت  مرحمة 

 التركيب الضوئ  .

وىنا تبد  سرعة نمو ال رع الظضري ت ل بصورة تدريدية  مرحمة انخفاض النمك كتكقفو : -3

عم  بين العناقيد ال مرية واألارع الظضرية تكون ىناك منااسة  إذرع حت  يتوق  نمو ال 

ي ل النمو تدريديا  م يتوق  نتيدة لتودو المواد  الذ األوراقالمواد الاذائية المصنعة ا  

الاذائية المصنعة ال  العناقيد عم  ىيئة سكريات بسيطة  م يزداد تدمع النشأ ا  قواعد 

 بالنضع .ويتاير لونيا وتبد   األارع
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 أىـ العمميات الكاجب القياـ بيا أثناء مراحؿ نمك الفرع : -

ا  المرحمة األول  وال انية من نمو ال رع الظضري تستعمل العمميات الت  تساعد عم  

منتظم بحيث تتوار ا  الكيميائية والتعشيب والري ال األسمدةزيادة سرعة نمو ال رع م ل استعمال 

دو ت در بين ال%( من السعة الح مية ورطوبة نسبية ا  61 حوال  التربة رطوبة مبلئمة ت در ب

 إلي ا  األارعقطع نيايات   والتطويش  إدرالايدب  اإلزىارعند مرحمة   ما، %( 11-61 

العناقيد الزىرية ال   األوراقالنمو الظضري والمساعدة عم  تودو المواد الاذائية المصنعة ا  

 األمراضالت ميم الصي   لمعنب كما ينبا  مكااحة  إدراللك  تساعد عم  زيادة الع د كما ينبا  

 والحشرات الت  تضر ك يرا ا  النمو الظضري .

 نضج الخشب :  -

ورقة عم   آظرالظضرية وحت  س وط  األارعتبد  ىذه المرحمة من بداية تاير المون ا  

 األارعىذه المرحمة تظزين المواد الاذائية ال ائضة عن الحادة بسرعة من  الكرمة وتبد  ا 

وكذلك عند انظ اض نمو الحبات  ىاتوق  نمو   و األارعالظضرية وذلك عند بداية انظ اض نمو 

السكر والنشأ من  دويزداد تظزين المواد الكربوىيدراتية ا  ال صبات ويع، ا  نياية اصل الصي  

الرئيسية الت  تظزن ا  الكرمة وتنت ل ال  ال صبات ويكون تظزينيا ا  اترة الراحة المواد الاذائية 

دىون وى    وتتحول ال  بروتينات   نبكتين كما يمكن لمسكريات   وسميموز   وعم  شكل سكر 

ميمة ددا لمعمميات الحيوية ولزيادة م اومة الكرمة لدردات الحرارة المنظ ضة ا  اصل الشتال . 

الظضرية ا   األارعتعتمد عمييا  إذكبيرة ا  بداية اترة نمو الكرمة   ىميةالمواد المظزنة ليذه  إن

 . األوراقتتكون   نبداية نموىا وقبل 
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نضع ال صبات يبد  من ال اعدة ويتدو بعدىا ال  الوسط ومن  م ال  قمة ال رع وان من  إن

يز لمصن  وسبب تاير المون ىو ال  المون المم األظضرعبلمات نضع ال رع ىو تاير لونو من 

مما يؤدي ال  ا دانيا لمحياة وتاير لونيا ،  األوليةظيور طب ة امينية تعزل ال شرة الظاردية 

 ويمكن االستدالل بالعبلمات الموراولودية التالية عم  نضع الظشب :

 تاير لون غبل  ال صبات ال  المون الداكن الناعم . -1

 االنحنال .  وال ن     نالم اومة ال صبات لبلنكسار  -2

انظ اض ا  دردات الحرارة تحت  ألولعند التعرض  األارعم دار الضرر ا  نياية  -3

 الص ر .

مبلحظة الم طع العرض  لم صبات الحولية اكمما كان شكمو غير منتظم دل ذلك عم   -4

 نضع ال صبة .

عم  نضع م دار النسبة بين النظاع ال  الظشب اكمما كانت ىذه النسبة قميمة دل ذلك  -5

 الظشب .

 في دكرة النمك السنكية : اإلثمارمراحؿ  -

العن ود الزىري  مبادئبل تبد  بتاير البراعم وتكوين  باإلزىارال تبد   اإل مارمراحل  إن

 Following yearالبلح ة   و التاليةوحت  السنة  Current yearمن السنة الدارية  س( 

 :  دناه( وكما موضوح ا  الددول 3 س+
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 السنة المرحمة
 لتاريخاالتحديد ب "التحديد ظاىريا

 نياية ةبداي ةنياي بداية
تحول البراعم  -3

 األزىاروتكوين مبادئ 
تبد  عند  س

ا   اإلزىار
 الساب ةالسنة 
 س

عند تساقط 
ا   األوراق
 الساب ةالسنة 
 س

10-15 
 حزيران

15 
 األولتشرين 

  ولعند تساقط  3س+ اإلزىار -9
 بتمة 

ند تساقط كل ع
 البتبلت

1 
 حزيران 

15 
 حزيران

عند تساقط  3س+ نمو الحبات -1
 بتمة آظر

عند اكتمال 
 النمو

15 
 حزيران

15 
  ب

عند اكتمال  3س+ نضع الحبات  -1
 النمو

 15 النضع الكامل
  ب

15 
  يمول

 
ري  ويكون ا  وىذا الددول لممناطق المعتدلة وعادة يبد  النمو واإل مار ا  الربيع وينتي  ا  الظ

سنتين متعاقبتين ، ا  السنة األول  تتكون مبادئ اإل مار ، وا  السنة ال انية تتكون العناقيد 

تحت اييا تيبط دردة الحرارة  ال والت  ةا  المناطق االستوائية الرطب  ما الزىرية وال مرية .

عم  الكرمة عناقيد زىرية  ندد ايستمران ا  العنب لذ واإل مارالص ر البايولود  لمعنب اان النمو 

 والع د كما ندد عناقيد  مرية ا  مرحمة النمو والنضع . واإلزىارا  مرحمة النمو 

وبشكل عام يمكن ال ول ،  األصنا ظتبل  اوقت حدوث تحول البراعم داظل العين يظتم  ب إن

وبعض  ، بآ( ا  شير حزيران وينتي  ا  بداية 31-1التحول ا  البراعم يبد  عند الع دة   إن

ال  المون  األظضرنياية تحول البراعم ىو عند نضع ال صبات وتاير لونيا   نالباح ين ير  

 البن  .
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 تحكؿ البراعـ كتككيف مبادئ األزىار : -

يات بيذا ارضو  آرالوىناك عدة لحد اآلن ظطوات تحول البراعم غير معرواة بصورة واضحة  إن 

 الظصوص منيا :

النبات تتكون مواد   عضالوىذه ال رضية قديمة وتنص عم  انو داظل  : فرضية اليرمكنات -1

وت ود عمميات النبات نحو تكوين مبادئ  األوراقظاصة تعر  باليرمونات وىذه تتكون ا  

ويكون النمو الظضري  مبادئ األزىارتتكون  وعند عدم ك ايتيا ا  الظبليا المرستيمية ال األزىار

اوق البرعم لك  تحصل بيا عممية تكوين مبادئ العن ود  (ورقة 93-36ىو السائد ويدب توار  

وان ىذه  األزىاريؤ ر عم  تكوين مبادئ  واان األارعمن  األوراقولوحظ انو عند نزع ، الزىري 

ىناك   نوضز الباح ين  وقد ،  باإلزىارعبارة عن ىرمون ظاص  األوراقالمواد المتكونة ا  

ظاص  واآلظربات احدىما ظاص بالنمو ويعر  بالدبرلين نوعين من اليرمونات داظل الن

 يعر  بال موردين . باإلزىار

تأ ير  األوراقلممواد الاذائية المتكونة ا    نبين عدد من الباح ين  فرضية المكاد الغذائية : -2

  من عممية التحول تتكون المحاليق بدال   نالوان عدم ك ايتيا  األزىاركبير عم  تكوين مبادئ 

عندما يبطئ نمو ال رع الظضري يبد  تدمع المواد النشوية ا  ال رع وتبد  العناقيد الزىرية ، و 

ا بتوا انو  إذلمكربوىيدرات تأ ير عم  تحول البراعم   نو وضز بعض الباح ين  ، عممية التحول

  اضل  نيبلحظ زيادة تكون البراعم الزىرية وقد استنتدوا  األارعالتحميق ا  بعض  إدرالعند 

( والت  عندىا يحصل تحول ا  البراعم وتتكون مبادئ 1.6-1.0( ى   C/Nعبلقة بين نسبة  

 ىو السائد . الظضري ( يكون النمو1.1وعندما تنظ ض ىذه النسبة ال    األزىار
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تكون البراعم ناضدة   نانو لك  يتحول البرعم يدب ىذه النظرية ت ترض  ية التطكر :فرض -3

تكون الظبليا المرستيمية ا  مظروط النمو متحضرة   نب ىذه النظرية يدب وحس  بايولوديا

تمر بمرحمة التطور وان الظبليا المرستيمية ا  مظروط   نيدب  العمميو التحول لذ  بايولوديا

وعندما تتوار بعض المواد الت  تزيل ىذه  األزىارالنمو مسيطر عمييا ب عل مواد م بطة لتكوين 

 عم  ىذه المواد الت  تتحكم ا  عممية التحول بال موردين. و طمقحصل التحول المواد الم بطة ي

 ميكانيكية عممية تحكؿ البراعـ : -

وب عل بعض اليرمونات المرستيم ال م  ا  البرعم الرئيس  لعين الشتال الساكنة  إن

المبادئ   المسيطر عميو ويبد  عمميات ان سام نشطة معطيا اإلعاقةيظرج من حالة واالنزيمات 

والت رع ، وتن سم قمتيا ال   بزيادة الحدملمعناقيد الزىرية الت  تبد  ظطوة بعد ظطوة   األولية

 ما ال ان  ايبد  بعمميو الت رع مكونا  ،  األولالعن ود الزىري   محورين احدىما ينمو بسرعة معطيا

 األصنا لث وا  حالة يتكون عن ود زىري  ا  نالعن ود الزىري ال ان  ومن الحاالت النادرة 

الت  يبد  بيا تحول البراعم بصورة مبكرة اان لدييا ال رصة لتكوين عن ودين زىريين بينما 

الت  يبد  بيا تحول البراعم بصورة متأظرة اان عدد العناقيد الزىرية يكون غير  ابت  األصنا 

 لبراعم .وان العوامل الورا ية وعوامل البيئة وعمميات الظدمة تؤ ر عم  تحول ا

 :  Floweringالتزىير  -

العن ود عم  ال رع الظضري ويستارق يتكون  إذ األزىاريستدل عم  التزىير عادة بان تاح 

تب   مام ة والعن ود يستطيل حت   األزىارمن بداية نموه ، ولكن   سابيع( 6-8نموه وتكوينو  

اترة واحدة وىناك نوعين من  بان تاح البتبلت كميا ا  اإلزىاريكتمل نموه وبعد ذلك يحصل 

وتب   متحدة  األس لبان صال البتبلت من  األزىارتت تز   ن إمااالمزروعة  األعنابالت تز ا  
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تن صل البتبلت من   وال منسوة وى  الحالة الشائعة ا  العنب   ومكونة مايشبو ال بعة  ةمن ال م

 وتب   لوقت قصير مكونة شكل الندمة . األس لال   األعم 

، تستارق من بضع دقائق ال  عدة ساعات  ا  العن ود الزىريلزىرة اسرعة ت تز  إن

عناقيد الكرمة الواحدة   زىارت تز   ما ، يوم( 9-3 بين العن ود الواحد   زىارويستارق ت تز 

  ن إذدردة الحرارة والرطوبة  ال سيماتحت الظرو  المبلئمة و   يام( 31-0يستارق ت تحيا  ا

 .(م o 11-91يكون سريع عند دردة حرارة   راألزىات تز 

بواسطة الدوال  ا  العنب اإلزىارتحديد اترة   ويمكن حساب  : اإلزىارطرؽ حساب كقت  -

 والت  تشمل :الموراولودية والدوال الحرارية 

المودودة عم  النمو الظضري عند  وراقاألوتحدد عادة بحساب عدد  الدكاؿ المكرفكلكجية : -1

المودودة عم  النمو  األوراقيتراوح عدد  إذوى  تظتم  باظتبل  النوع والصن   زىاراإلبداية 

طول النمو الظضري   ساسوقد تحسب عم   ، ورقة( 93-31بين   اإلزىارالظضري عند بداية 

  وال اتز  األظضرحدم البرعم الزىري ا  العن ود وتاير لونو ال    و اإلزىارعند بداية 

 رعم .المص ر وانت اخ الب

وتعتمد عم  مدموع دردات الحرارة الم يدة الت  ت وق دردة بدل النمو من  الدكاؿ الحرارية : -2

 1-9دقة من الطري ة الساب ة واقرب لمواقع ب ارق    ك روى   اإلزىاراترة ت تز البراعم وحت  

ال   ىاراإلز مدموع دردات الحرارة الم يدة المتدمعة قبل   ساسعم   األصنا وت سم ، ( يوم

  بلث مدموعات رئيسية وى  :

 .وحدة حرارية  111والت  تحتاج ال   اإلزىارمبكرة  األصنا مدموعة  -1

 . وحدة حرارية  111والت  تحتاج ال   اإلزىارمتوسطة  األصنا مدموعة  -2

 . وحدة حرارية  161والت  تحتاج ال   اإلزىارمتأظرة  األصنا مدموعة  -3
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 K = X (t – c)  وى  : Blunckة ويمكن حساب ذلك عم  ضول معادل

 : أف إذ

K  31من   ك ر  اإلزىار= مدموع دردات الحرارة الم يدة المتدمعة قبل
o م) . 

X  اإلزىارمن ت تز البراعم حت  بداية  باأليام= طول ال ترة .  

t  اإلزىار= متوسط دردة الحرارة من ت تز البراعم وحت  بداية .  

c   األزىارز عندىا ت تت= دردة الحرارة الت . 
 

سدية زىرة ال  مياسم ن س  ىو عبارة عن انت ال حبوب الم اح من  :  Pollinationالتمقيح  -

ن االسدية تكون متدية نحو الميسم لبضع االبتبلت ا ان تاحانو عند  إذ  ظر زىرة   والزىرة 

الت  تكون  صنا األتس ط حبوب الم اح عم  الميسم وتتم عممية التم يز . وا  حالة و دقائق 

، ن التم يز يتم بواسطة الرياح ونسبة قميمة بواسطة الحشرات والنحل اا  ن ويةذات وظي ة   زىارىا

تنبت عند  تحمل حبوب ل اح ضعي ة الحيوية ال ألنياالعنب تكون ع يمة   صنا وىناك بعض 

حبوب ل اح   زىارهالعنب المزروع ا  العالم تحتوي   صنا س وطيا عم  الميسم ولكن معظم 

ظصابعالية الحيوية ايحدث تم يز  قميمة تكون ع يمة ذاتيا  بسبب   صنا ذات  ، وىناك  وا 

كما ا  صن    (Reflex سدية منحنية    زىارىاضع  حيوية حبوب الم اح وىذه عادة تحمل 

 .العنب   الكمال  والعباس  ( 

 بإارازويبد  الميسم  ةسم الزىر عندما تس ط حبو الم اح عم  مي :  Fertilizationاإلخصاب  -

الم احية وتبد  بالنمو داظل نسيع ال مم وعند توار  األنبوبةمادة سكرية سائمة وماذية اتتكون 

ال  المبيض وتدظل من الن ير وى  اتحة صايرة ا  ددار  األنبوبةالظرو  المبلئمة تصل ىذه 

-0الست بال حبة الم اح لمدة  ن الميسم يب   مستعد اا اإلظصابلم يحصل  إذا  ما، المبيض 

الم احية لك   األنبوبةحسب الصن  ودردة الحرارة والرطوبة ، وان الوقت الذي تستارقو  (يوم 31

الت   األصنا وىناك بعض  ، األورب ا  العنب  (يوم 31تصل ال  الكيس الدنين  ى  بحدود  

( كما Parthenocarpyكرية  بال مار الب الناتدة ال مارتسم  و  إظصاببيا الع د بدون  حدثي
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 Perletteم ل صن    األصنا وىناك بعض ، ( Black Corinth  األسودا  عنب الكورنت 

لكن الدنين يديض  إظصاب( يحدث بيا Black monukkaو  Thompson seedlessو 

تنتع بذور ظالية من   صنا وىناك ، ( Stenospermocarpyايما بعد وتعر  ىذه الحالة  

تس ط تعر   الحبات الت  تب   بالعن ود وال إن. (  Chaouch  ناقصة م ل صن    والدنين 

 بالحبات العاقدة وىذه المرحمة تسم  مرحمة ع د ال مار .

يحدث ع د الحبات  واإلظصابالتم يز وحصول  اإلزىاربعد  : Berry growthنمك الحبات  -

وىذا النمو والتطور يحدث ، بسرعة طور وتت تزداد بالحدمس  نيا إذوىو بداية مرحمة نمو الحبات 

 Double Sigmoidمن ظبلل  بلث مراحل متميزة ويتبع منحن  النمو السين  المزودج  

Growth Curve ى  : ة( وىذه المراحل ال بل 

ندوسبيرم  تبد  بعد الع د مباشرة وحت  بداية مرحمة التحوالت ا  ىذه و  رحمة النمك السريع :م -1

نتيدة تعود والزيادة ا  وزن وحدم ال مرة ، سريعة ا  نمو ددار المبيض  الدنين وتحصل زيادة

ىذه  تستارقوتب   الحبات ظضرال صمبة مرت عة الحموضة والسكريات قميمة و ، الن سام الظبليا 

 . سابيع( 0-1  بحدود المرحمة

مو السريع تباطئ نمو الحبات وحت  بداية الن  ووتبد  من بداية توق   ؿ النسبي :كمرحمة الخم -2

نمو سريع لمدنين واالندوسبيرم ويتصمب الددار اييا يحصل ، و لمحبة ا  المرحمة ال ال ة 

  عم وتصل الحموضة ا  الحبات ال  ، كما الداظم  ويصل الدنين ال  حدمو النيائ  

المرحمة تبد  الحبات ب  د صباة الكموروايل ويظير بداية المون  ىذه وا  نياية، مستو  ليا 

 .وحسب الصن   سابيع( 1-9يبد  تدميع السكريات وتستارق ىذه المرحمة  كما ز لمحبة و الممي

نمو السريع لمحبات نتيدة استطالة  يحدث ظبلل ىذه المرحمة مرحمة النمك السريع : -3

وا  ىذه المرحمة تزداد ، الظبليا ا  تدمع المال والمواد الاذائية  بسببالظبليا وكبر حدميا 

السكريات ا  الحبات مع ن صان الحموضة وتاير لون الدمد ا   رت ع مستو ويليونة الحبات 

 .  سابيع( 6-1  بحوال وقد تستارق ىذه المرحمة ، الممونة  األصنا 
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بعدة مراحل من الع د وحت  النضع التام عند نضديا تمر حبات العنب  العنب :حبات نضج  -

 ويمكن ت سيم ىذه المراحل ال  :

ت وم  إذاحتوائيا عم  الكموروايل  نتيدةالحبات تكون ظضرال  لخضراء :مرحمة نمك الحبات ا -1

وا  ىذه المرحمة تستمر الحبات بالزيادة السريعة وتكون ، بعممية التركيب الضوئ  

اييا ألعم  مستو  ليما ، الماليك والتارتايك   حامض  الرت اع مستو نتيدة الحموضة عالية 

ت ظبلل ىذه المرحمة ويكون الكموكوز بكمية اكبر من والسكريات تكون قميمة وبمستو   اب

 والحبات تكون صمبة .( % اركتوز 31 -% كموكوز 61   ال ركتوز

ويبد  ا  ىذه المرحمة ا  الحبات  األظضرالمون  ينظ ض مستو  مرحمة بداية النضج : -2

ويزداد  وت ل الحموضة ايياالسكريات  ومستو الحبات  ويزداد ليونة لياظيور المون المميز 

 حدم ال مار بشكل سريع ظبلل ىذه ال ترة .

ا  ىذه المرحمة يتوق  تدميع السكريات ا  ال مار وت ل  مرحمة اكتماؿ النضج : -3

الحموضة ويتوق  زيادة الحبات ا  الحدم والوزن وتنت خ الحبات نتيدة زيادة السكريات والمال 

كما يت وق حامض ،  ا  الحباتوز ال ركتو نسبة الكموكوز  تتساو اييا ، وا  ىذه المرحمة 

الناضدة ويظير المون والمواد العطرية بشكل ديد  الحباتالتارتاريك عم  حامض الماليك ا  

 ىذه المرحمة . ا النضع التداري تصل الحبات ال  مستو  و 

 ياا  ىذه المرحمة تزداد السكريات ولكن الزيادة ليست ناتدة من تدميع مرحمة مابعد النضج :  -4

ا  ىذه يبد  دمد الحبات و  ،عمميات التبظر  نتيدةلحبات بل بسبب ا د المال من الحبات ا  ا

 بالتدعد وت ل الحموضة .المرحمة 
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 يتكا ر العنب بعدة طرق ى  : : Propagationاإلكثار   -

دديدة ناتدة من التيدين بسبب التركيب الورا     صنا  إليداديستعمل : التكاثر بالبذكر  -1

ىذا النوع من التكا ر ا  برامع التحسين   ىميةنب وانعزال العوامل الورا ية وتنحصر الظميط لمع

 العنب . إك ار ي ضل استظدام ىذه الطري ة ا  الورا   وال

تك ر  إذلمعنب الشائعة الظضري  اإلك ارطرق  إحد ى  و :  ( األقالـالتكاثر بالعقؿ )  -2

الناتدة مطاب ة ا  ص اتيا مع  النباتاتوتكون  ،البذرية وعديمة البذور بيذه الطري ة  األصنا 

 المرغوبة بن س تراكيبيا الورا ية . األصنا النباتات الت  اظذت منيا وبذلك يمكن المحااظة عم  

تحتااج الا   الالتا  بسايطة و الساريعة و الظيصاة و الطارق الر  مان( األقابلمبالع ال   اإلك ااريعد 

عماا  نطاااق واسااع ااا  ااا  اإلك ااار بااع وتتلتطعاايم معاادات  و  دياازة ظاصااة كمااا ااا  التركيااب  و ا

، يااتم ماان ظاابلل ( م اال العااراق  Phylloxera   بحشاارة ال يموكساارا اإلصااابةالمناااطق الظاليااة ماان 

.  األمنباتاات بأعاداد كبيارة اا  مسااحة صاايرة ومان عادد قميال مان النباتاات  إنتاج اإلك ار بالع ل

تحتااوي عماا   بل ااة عيااون ت طااع ماان و ساام(  11-91والع اال التاا  تاازرع ااا  المشااتل تكااون بطااول  

البارعم بم ادار   عما قطاع مائال  األعما البارعم ومان   سا لقطع مستوي ا  منط ة الع ادة  األس ل

 :  ىإدرال عممية ال طع المائل  ابسب وان ،  ( سم1 

لمداللة عم  االتداه الصحيز لمع مة ابل تارس معكوسة وال يضيع المزارع وقتا طويبل  -1
 اتداىيا .لمعراة 

 حماية البرعم الطرا  من الد ا  الناتع عن عممية التبظر من الطر  الم طوع . -2
مسك الع مة من ىذه النياية ا    نال الارس ودانيا ا  التربة بدون  ن تتعرض البراعم  -3

 لؤلذ .
ع ن لمنع است رار المال عميو بعد الزراعة ا    نال س وط المطر مما يحااظ عميو من الت -4

صابتو بال طريات .  وا 
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سم( تدظل ا  التربة  81-11الع ل الت  تزرع ا  المكان الدائم ا  البستان اتكون بطول    ما 

برعم واحد ا  المكان المحدد لمارس ويمكن استظدام ع ل ببرعم  إاليب   اوق سطز التربة  وال

وتكون مبلمسة  األعم ال  بحيث يكون البرعم    ا ياتوضع  إذالنادرة  األصنا واحد ا  حالة 

 لتكون المدموع الدذري لمنبات الدديد. األس للمتربة اينمو البرعم ليكون الساق وتنمو الدذور من 

العنب الت  ال تتكا ر بالع ل كعنب الموسكادين وكذلك   نواعيستظدم ا   التكاثر بالترقيد : -3

قصبة ودانيا ا  التربة لك  تدذر ا  ترقيع المكانات الم  ودة ا  البستان ويكون ذلك ب ن  

يعمل درح ا  مكان  األحيانوا  بعض ، وبحيث يكون طر  ال صبة الحر اوق سطز التربة 

 تدان ا  التربة لتشديع تكون الدذور العرضية . ذيال ال رع الظضري

ا  العراق نتيدة  تعد ىذه الطري ة من اإلك ار غير شائعة التركيب : أكالتكاثر بالتطعيـ  -4

لذا سو  يتم التطرق ا ط ال  طري ة و بيذه الطري ة  اإلك اربالع ل وصعوبة  اإلك ارلسيولة 

ر ي( لشيوع استظداميا ا  السنين االظيرة ا  تايGreen graftingبالطري ة الظضرية   اإلك ار

 العنب .  صنا 

سان  يدري وىو نوع من التركيب الم : Green grafting األخضرالتركيب  أك األخضرالتطعيـ  -

عم  النموات ا  نياية اصل الربيع وبداية اصل الصي  ا   صنا  العنب األورب  وذلك 

ذات نظاع ابيض كذلك وان تكون ، ( ممم  0-0 ي ل قطرىا عن   الحدي ة ديدة النمو والت  ال

ة كي ي ،  ماومتما مة بالسمك مع النمو الظضري المراد التركيب لو والذي يكون بطول برعم واحد 

ينتظب ال رع   الذي  األظضرعممية التركيب  التطعيم(  إدرالمن   سبوعنو قبل االعممية ا إدرال

العممية ويدري قطع  إدرالترو  التربة قبل   نيدب ، و منو  األوراقيراد تطعيمو ( وتزال دميع 

م ويدر  ن س ال طع ا  قاعدة الطعم  ،  ( سم 1.1-9.1   ( بطولؤلصللمائل ا  قمة النمو 

يتم   سبوععم  كامبيوم الطعم وبعد  األصلبحيث ينطبق كامبيوم  األصليوضع الطعم عم  
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النموات  كااة إزالةكما يدب ، يكسر  االلتحام بصورة ديدة ويربط النمو الدديد ال  السنادة لك  ال

لح ل منط ة التطعيم . يستعمل ىذا النوع من التطعيم ا  البيوت الزدادية وا  ا  س لالت  تظير 

ىذه الطري ة بعمل  إدرال. يمكن  ا  حالة توار الرطوبة النسبية العالية الت  تمنع د ا  الطعم

يعمل شق ا  ال مث  إذ باألصلالطعم  التصاقلزيادة قوة  سوط التركيب المسان  بدال من ال

انطباق كامبيوم  يحصلبحيث  األلسنةوال مث الس م  من الطعم وتدظل  األصلالعموي من 

 عم  كامبيوم لمطعم .  صلاأل

  ئمن السماد الكيميا( غم 311  حوال   إضااةمن الزراعة ي ضل  األول ا  السنة  التسميد : -

كل شير حت   اإلضااةوتعاد ( سم  11  المركب حول الشتمة عم  شكل دائرة محيطيا 

ا  الكمية  بن سشيريا  و ضا  السماد المركب يال انية من الزراعة  السنةا  و  ،منتص  تموز 

 آذارايضا  السماد الكيمياوي المركب ا  شير   شدار العنب الم مرةا    ما.  السنة األول 

 ينالسماد النترودين  عم  شكل داعت إضااةوتكون ،  ( كرمة/غم 3611 – 011 بالكميات  

ونوع  تعتمد عم  ظصوبة التربة ةالمضاا األسمدةكمية  إن( . ألزىاراا  بداية النمو وبعد ع د  

 األراض المزروعة ا   ؤلعنابل  در تستدابة لمتسميد كبيرة عندما الالسماد المستعمل وتكون ا

  ك رمن السماد النترودين   يعد .بساتين العنب ذات المساحات الواسعة قميمة الظصوبة وا  

اان  الذو الت  تحتاديا النباتات نتيدة لزيادة الحاصل وغزارة النمو الظضري لمعنب  األسمدة

يسبب قمة الحاصل و يمكن االستدالل عم  حالة النترودين ا  العنب عن طريق احص  ون ص

 اإلزىارا  بداية اترة  األوراق  عناقيدري ت دير حادة شدرة العنب لمنترودين بأظذ  إذالنترات 

حادة الا  اشد كون شدرة العنب ل( قبعة   قمنسوة ( من العن ود الزىري  1-9و عند تساقط   

( عم  حدة لتحديد حادة النبات دونم 1-9وعادة ت حص كل    ، ا  ىذه ال ترةمنترودين ل

 لمنترودين . 
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  الد ا  و من النباتات المحبة لمرطوبة المعتدلة بالتربة وى  متكي ة لظر  األعناب دتع:  الري -

من مال المطر  لو ويمكنيا النمو بصورة ديمية ا  المناطق الت  تتوار بيا كمية  و م اومة نسبيا

( موزعة عم  مدار السنة   مرحمة النمو الظضري ( وا  المناطق مل 111-111تتراوح بين   

شدرة العنب من المال  ون تكممة ما تحتادكيا س وط المطر ا  اترة النمو الظضري يماي  ي ل تال

 اوح بينتتر   رضيةعند توار رطوبة  ا ديد األعناب إنتاجعن طريق الري التكميم  . ويكون 

بساتين العنب تعتمد لكمية مال الري المعطاة  إنويمكن ال ول ، من السعة الح مية  (81-01% 

 األرض عم  عدة عوامل منيا نوع التربة وحالة المناخ وعمر النبات ومرحمة النمو ومستو  المال 

المناخ  إنكما ،  من الترب الطينية  ك رالترب الرممية تحتاج ال  المال النباتات المزروعة ا  ا ،

لذا االنبات يحتاج ال  المال تحت و  األوراقكبيرة من المال من  ياتالحار والدا  يسبب ا د كم

النباتات الصايرة من العنب تحتاج ال  ان كذلك ا، و من المناخ البارد الرطب   ك رىذا المناخ 

الترب ذات  إنكما ،  واسعالاترات ري صايرة ومت اربة عن النباتات الكبيرة ذات المدموع الدذري 

.  األرض ال  المال اقل من الترب بعيدة المال  ة النباتات ايياتكون حاد المرت ع األرض المال 

غزيرة ا  بداية النمو  ةاترو  ري األوراقال اكية متساقطة   شدارالعنب معاممة   شدارتعامل 

لتشديع نمو  ةوبة كااية ا  التربتعر  بريو التدييز وذلك لتح يز النبات عم  النمو ولتواير رط

يمنع   وبعدىا ي مل الري ، ال  داظل النبات  العناصر الماذيةالشعيرات الدذرية وانت ال المال و 

ب ترات منتظمة حسب الحادة لممساعدة عم  نمو  األعنابوبعد الع د ترو  ،  اإلزىاراترة    نال

ؤدي ال  عدم انتظام نمو يىذه ال ترة  ا  وعدم انتظام و قمة الري الحبات وكبر حدميا وان 

من وقت ابتدال تمون ال مار واكتمال حدميا بعدىا ويمنع الري ، الحبات و ضمور قسم منيا 

 ال يزيائية والكيميائية ال مار ائصصذلك عم  تحسين ظيساعد  إذالنضع ودمع المحصول لااية و 

 ةظ ي  تريا األعنابالمحصول ترو  وتحمميا لمتسويق ومنع النمو المتأظر لؤلارع . وبعد دمع 

ا  حالة  ما عند د اايا ،  ياتش  ومنع لمساعدة عم  نضع ال صبات واح ظ رطوبة التربة وذلك ل

منتص  شير شباط .  لاايةو  األولمن كانون  ا ابتدالس وط المطر بكميات كااية ايمنع الري 
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  : تقميـ العنب -

 .  مارإلاتربية وت ميم الت ميم  نوعين وىماالت ميم ا  العنب ال  ي سم 

 :تقميـ التربية  -أكال" 

من زراعتيا ا  المكان  األول   ت ميم التربية لنباتات العنب الصايرة ظبلل السنوات ر يد

 ، وا  مارىاالدائم   البستان ( و اليد  منو تشكيل شديرة العنب بالشكل الذي يبلئم طبيعة نموىا 

 ظدمة التربة وم اومة والت  تشمل العمميات الزراعية  إدرالل ييستكما ييد  ت ميم التربية ال  

درالوالحشرات  األمراض تكون النباتات قادرة عم   إذودمع المحصول(  اإل مارعممية ت ميم  وا 

كما يساعد عم  توزيع المحصول ،  ألظر ذو مواص ات ديدة من سنة و  كبيرمحصول  إعطال

 :  تشملو طرق لتربية العنب وىناك عدة . بصورة ديدة عم  النبات 

 :التربية الرأسية  -1

 01-81ا  ىذا النوع من التربية تتكون شديرة العنب من دذع قصير يتراوح طولو بين  

( موزعة ا  اتداىات ذراع  1-1يتراوح عددىا بين    األذرعيودد عند نيايتو عدد من و ( سم

وا  نياية كل ذراع عدد من الدوابر  مظتم ة ومنشأ كل ذراع عبارة عن دابره متكونة من برعمين

ال اعدية لم صبات الت  تكونت ا  العام الماض  بعد  األدزالال مرية والت  ى  عبارة عن 

المحصول  إلعطالعين ( واائدة ىذا الدوابر ى   1-3ت صيرىا ال  عدد محدود من العيون   

 رتنضع لتكون قصبات ت صموسم النمو و    نالظضرية تحمل العناقيد   ارع تكوينياعن طريق 

ظتبل  طبيعة نمو اوتظتم  طرق الت ميم ا  ىذه التربية ب، ال ادمة  لمسنةال  دوابر  مرية 

غمب  ويتبع معيا الت ميم الدابري ال صير ا  ،  ةالصن  وحممو لم مار وظرو  المناخ والترب

لطري ة ا  محااظات وتنتشر ىذه ا ،ا  المناطق الشمالية الت ميم المظتمط  يدر المناطق . و 

 العراق مع تحويرات بسيطة . 
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 : خطكات التربية الرأسية لمعنب  -

من المشتل ال  البستان ت مم دذورىا مر سنو واحدة بعشتمة العند ن ل : التقميـ عند الغرس  -1

والت رعات الدانبية وي صر ال رع  ةتمت  ا  الح رة وتزال الدذور المتضرر   نالطويمة الت  يظش  

بدون توديو  األول(  م تارس لك  تنمو ا  اصل النمو  برعم 1-9قوي النمو ال     الرئيس 

لمدموع ا كااية لنمواتية ر مواد كربوىيد قادر عم  إنتاج ديدوذلك لمحصول عم  نمو ظضري 

وا  حالة ، ىو تشديع تكون مدموع دذري قوي  األول  السنةىد  التربية ا    ن  ي، الدذري 

كما لو كانت  ةوتعامل الشتم األول ون تربية الساق الرئيس  من السنة الظصبة يك األراض 

 . وذلك لضمان نموىا بشكل عمودي توضع السنادات بال رب من الشتبلت و ، مزروعة من قبل 

تم كانت التربة ظصبة و  ذاإا اتبتربية النبات يبد ا  ىذا الت ميم األكؿ : التقميـ الشتكي  -2

ال   رايمكن الحصول منيا عم  ارع رئيس  قوي ي ص األول   السنة الشتبلت ا االعتنال بتربية

 إذا  ما ، ( سم 3.1ال ي ل سمك الساق عند ال طع عن     نالطول المناسب لر س النبات عم  

بة وتزال ر ( اوق سطز الت عين 1-9كان الساق الرئيس  ضعي  ال يصمز لمتربية اي صر ال    

الت ميم وقبل  إدرالوبعد . (  األحيان  وىو ما يحصل اغمب  والسرطانات األظر كااة النموات 

 طول من كون طوليا والت  يدات الظشبية بدانب الشتبلت اتبد  الشتبلت بالنمو ت بت السن  ن

-11  بحدود  ةيدان منيا ا  التربو ( سم 311   ي بحوال   واالرت اع الذي يراد تربية الشتمة عمي

من الظشب مربعة الم طع  إماالسنادات  تكونو ،  لتربةاوق سطز ا( والطول الباق  يكون  سم 11

( ويستحسن  سم 1تكون مست يمة ب طر     نعم   األشدارمن اروع   و(  سم 1×1سمكيا   

السنادة تب   قرب الشتمة   ن إذبمادة واقية من التسوس  التربةطبلل الدزل الس م  الذي يدان ا  

ت طع  إذالسنادة ا  الدية الدنوبية لك  يرتكز عمييا الساق  ويبلحظ ت بيت، ل ترة ظمس سنوات 

  ىينا  من نيايتيا لك  تكون مست يمة وتربط ربطا  ماكمح  الساق الرئيسية عند ع دة وتربط ربطا
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الظضرية الت   األارعتزال السرطانات و ت ص  األول. و ا  اصل النمو    يضامن منتص يا 

كان  إذا  ما ، ( لتساعد عم  تظميل الساق ورقات 1-9ق   تنمو عم  ال مث الس م  من السا

اعند بداية النمو وعندما يكون طول النمو  األرضوقطع قرب سطز   الساق الرئيس  ضعي ا

وعند نمو ال رع ال  طول  ، النموات الظضرية ويزال الباق   قو ( ينتظب  سم 31الظضري   

وكمما يستطيل يربط ال  السنادة وعند  ةمة الطرايعن ال   وبعيدا  ىينا  طاب( يربط ر سم 91-11 

 األارعنموه وليساعد عم  نمو  إلي ا  ر سو( ي ص  سم 1   بحدود ةتداوزه ارت اع السناد

 الدانبية. 

يكون النبات عبارة عن ساق رئيسية مت رعة مربوطة ال   وواي: التقميـ الشتكي الثاني  -3

ال  االرت اع المطموب وتزال  األصميةق الرئيسية السا رالسنادة الظشبية وعند الت ميم ت ص

 رعم  النص  العموي من الساق اتزال الضعي ة وت ص  ماالت رعات عم  النص  الس م  

وىذه الدوابر الم صرة  األعم الت رعات ال وية ال  برعمين بحيث يكون اتداه البرعم العموي ال  

يدب انتظابيا ا  دميع االتداىات   نبات لذالت  تكون ر س ال لؤلذرعالرئيسية  المبادئتكون 

ذا ل وتيا ا   ىذه الحالة تكون قد  ل و األرة العنب بيذا المعاممة ا  السنة دعوممت ش  نسبق  وا 

كان دذع النبات ضعي   إذا  ما ، األصميةكونت ت رعات قوية عم  النص  العموي من الساق 

ويبد  بتربية الساق الرئيسية مع السنادة  ( ويزال ما سواىا من ت رعات عين 1-9اي صر ال    

، عند الع دة   محكما  عند نيايتو ويربط ربطا ريتداوز ال رع الظضري ساق السنادة اي ص  نال  

تزال الت رعات الس مية وتترك الت رعات ا  قمة  األوراقوا  موسم الشتال ال ادم وبعد تساقط 

. وا  موسم النمو التال  تزال  ( عين 1-9ال     رالساق موزعة ا  دميع االتداىات وت ص

ذا األس ل لهالمائية النامية عم  الساق من دز  واألارعالسرطانات  الظضرية  األارعكان نمو  وا 

( لك  ال تتكسر ب عل الرياح  سم 81-11عند طول     تطوش (  قمميا ات طع ا العموية قوي
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كانت  إذا إزالتيايد وا  ىذه الحالة يستحسن بعض العناق إعطالبان النباتات ال وية يمكنيا   عمما

 تؤ ر عم  نمو النبات . كونيا ك يرة 

( قصبات 8-1ىذا الت ميم يتم تكوين ر س النبات ايتم انتظاب  ا  : التقميـ الشتكي الثالث  -4

وت صر ال صبات النامية  اإلمكانعم  قمة الدذع ا  دميع االتداىات ب در  ةديدة التكوين موزع

بأن منشأ معظم ىذه   ( حسب قوتيا وطول سبلمياتيا   عمما عين 1-9 مرية بطول    ال  دوابر

ال صبات ىو من الدوابر النامية من موسم الت ميم ال ان  و قسم منيا براعم الدذع (  م تزال باق  

المائية النامية  واألارعال صبات غير المرغوبة . وا  اصل النمو ال الث تزال دميع السرطانات 

وا  ( ، سم  81   الظضرية عندما يصل طوليا ال  األارع م تطوش  األذرع  س لالساق  من

من   ك رالمحصول غزير  ، وا  حالة كونل وتيا   مناسبا  محصوال عطالبإىذا الموسم تبد  

 طاقة النبات ايدب ظ و .

لنبات  م وايو ينتظب عدد من ال صبات ال وية يتناسب مع قوة ا التقميـ الشتكي الرابع : -5

( لحمل المحصول ويزال ماسواىا  عين 1-9ت صر ىذه ال صبات ال  دوابر  مرية بطول  

تكون الدوابر ال مرية قريبة من الدذع   ن وىذه تعتمد عم  ظبرة الم مم وحالة النبات( وي ضل 

 وب ضل انتظاب بعض الدوابر االستبدالية ال ريبة، بسرعة  األذرعتستطيل  الك   قدر اإلمكان

وا  اصل النمو الرابع ، المستطيمة  األذرعال  عينين ا نتين ك  تستبدل بيا  رمن الدذع وت ص

  س ل واألذرعالمائية الت  تظير عم  الدذع  األارعتزال السرطانات عند ظيورىا كما تزال 

لنامية الظضرية ا واألارعوددت  إنالنامية عم  الدوابر االستبدالية  األارعالدوابر ال مرية وتترك 

تحمل المحصول ليذا العام وا  الوقت ن سو تنضع لتكون ال صبات   نيا إذمن الدوابر ال مرية 

 الدوابر ال مرية لمعام ال ادم . إلعطالالت  ت صر ا  اصل الشتال 
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وايو تكون شدرة العنب قد اكتمل تكوينيا وذلك بتكوين العدد  التقميـ الشتكي الخامس : -6

( لتكون دوابر  عين 1-9تحممو من قصبات ات صر ال صبات ال   وما  األذرعالمناسب من 

تتمكن من   و مرية تعط  المحصول ا  العام ال ادم وعادة تحتاج شدرة العنب ال  سنادة 

كانت قصيرة الساق ويتم انتظاب بعض الدوابر االستبدالية  إذا ال سيمااالعتماد عم  ن سيا 

 وات الباقية .المستطيمة وتزال كااة النم األذرعقرب 

 األعنابتزرع  إذمبلئمة لممناطق الدبمية تكون التربية الر سية  : ةمميزات التربية الرأسي -

بسبب تساقط   تضرر الك ير من ال صبات شتالتوبمسااات مت اربة من بعضيا و   بك رة ديما

 :وتمتاز ىذه الطري ة من التربية بما يم  ال موج والبرد الشديد 

قميمة التكالي   ، كما وتكون ألدائياتحتاج ال  ظبرة كبيرة  بية والت ميم اي  الالتر  إدرالسيولة  .1

 من التربية . األول ا  السنوات  إال سناداتتحتاج ال   الكونيا 

بواسطة الت ميم الدابري ال صير يتشدع نمو العيون ال اعدية لم صبات وكذلك لمظشب متعدد  .2

 المستطيمة وتدديد النباتات . األذرعدال السنين ويست اد من ىذه الظاىرة ا  استب

العمميات  إدرالمما يسيل   منظ ضابواسطة الت ميم الدابري يمكن المحااظة عم  ر س النبات  .3

 الزراعية كالت ميم ، الظ  ، التحميق ، المعاممة بمنظمات النمو ... الخ .

 اإلشعاعتتعرض ال   ن العناقيد ال ريبة من سطز التربة سو انتيدة النظ اض ر س النبات ا .4

 اتنضع بسرعة . األرض 

 ومنيا : ىناك مساوئ عديدة ليذا النوع من التربية: مساكئ التربية الرأسية  -

 . اإلنتاجقمة المحصول بسبب الت ميم الدائر الذي يؤدي ال  قمة النمو الظضري وبذلك ي ل  -1

  غير الم مرة ( م ل  العنب ذات البراعم ال اعدية الع يمة ألصنا تصمز ىذه التربية  ال -2

 . صن  بيض الحمام والحموان  والعباس  ... الخ
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يكون ر س النبات مزدحم بالنموات مما يتسبب عنو تظميل ال مار وعدم تعرضيا لمضول  -3

 بصورة كااية ات ل دودتيا .

ال طرية  باألمراض اإلصابةتتعرض العناقيد ال مرية ال ريبة من سطز التربة ال  التم  بسبب  -4

 يؤدي ال  ا د دزل من الحاصل .مما 

كمية  إزالةيكون عمر النبات قميل بسبب دروح الت ميم الكبيرة الت  تدري كل عام وبسبب  -5

 كبيرة من ظشب الت ميم لكل عام .

 

الت   األذرعوايو يتكون النبات من دذع طويل مستديم يمتد عم  طول  التربية الككردكنية : -2

تبعد   سبلكل مرية الت  تعط  المحصول واييا ترب  النباتات عم  يتكون عمييا عدد من الدوابر ا

 (سم 11  األولالسمك ال ان  ايبعد عن السمك   ما ، األوللمسمك  ( سم 61   األرضعن سطز 

من الناحية التطبي ية وىو الكوردون   ىمياوىذا النوع من التربية يشمل عدة طرق سو  نتكمم عن 

( يت رع عند قمتو تحت  سم 01-81  بارت اعون النبات من دذع ر س  وايو يتك المزدوج الذراع .

 األشدارمظتم ين طول كل منيما يعتمد عم  المسااة بين  باتداىينال  ارعين  األولالسمك 

( وعم  السطز العموي  سم 11-91 تكون المسااة بينيما   األذرعويودد عم  كل منيما عدد من 

 الدوابر ال مرية الت  تعط  المحصول .ى  الت  تحمل  األذرعا ط وىذه 

تعامل الشتبلت ن س المعاممة الت  ادريت ا  التربية الساب ة ا  موسم النمو  خطكات التربية : -

( لمسمك  سم 61 عم  ارت اع   األسبلك م توضع السنادات وتركب  األولوالت ميم الشتوي  األول

مو ال ان  ينتظب ارعان قويان ا  قمة الدذع وا  اصل الن، ( لمسمك ال ان   سم 391  و األول

وبحيث يكونان مت اربين عند  متضادينوا  اتداىين ( سم  91   بحوال  األولالسمك  و س ل

ال  السنادة وتزال باق  النموات الدانبية الس م  وعندما ينمو   منط ة الظروج ويربط ال رعان ر سيا

حت   األربطة( عندىا تزال  سم 11-91 بحوال    األولال رعان المنتظبان ويعموان عن السمك 
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  ظ ي ا   م يربط ربطا لآلظرمنط ة الت رع وي ن  كل ارع عم  السمك الس م  وا  اتداه مضاد 

مع ربطو كمما    ا يا( ويترك لينمو  سم 91 ال  السمك الس م  ويبعد عن ال مة الطراية بم دار  

(.  سم 91 ويتداوز بم دار   و ظر بين كرمة منتص  المسااة لاستطال حت  يصل كل منيما 

ظروج النموات الدانبية  وكذلك تسييللتوقي  استطالتو والمساعدة عم  زيادة سمكو  ر م ي ص

ليكون مبادئ  األعم متدو ال  منيا ويترك ماكان  ؤلس لل النموات المتديةالت  يزال منيا 

  .األذرع

(  سم 01-81 بارة عن دذع ر س  بطول  ع األشدارا  الت ميم الشتوي ال ان  تكون و 

تودد ا  قمتو قصبتان تمتد كل منيا عم  السمك الس م  وا  اتداىين متضادين وتودد عمييا 

نتظبة لتكوين دذع الكرمة الذي مال صبة ال إنبعض النموات الدانبية عم  السطز العموي . 

ما يكون ال طع عند   وغالبا ( سم 3.1 ي ل قطره عن   ت صر ال  الدزل الذي ال األذرعيحمل 

ايتم تكوين ذلك ا  الت ميم الشتوي  األشدارا  حالة ضع    مامنتص  المسااة بين النباتين . 

ا  موسم النمو ال ان  وينتظب عمييا عدد من النموات الدانبية مل طول ال صبة تيك إذال الث 

 األذرعلت  بدورىا تكون مبادئ ( لتكوين الدوابر ال مرية ا عين 1-9 ال    رالعموية الت  ت ص

 لمكوردون .

( حسب  عين 1-9 ت صر ال صبات النامية عم  دذع النبات ال   الت ميم الشتوي ال الث وا  

 األذرعحصول ا  موسم النمو ال الث ولتكون مبادئ مال بإعطالقوتيا لتكوين دوابر  مرية تبد  

 لمنبات .

( لكل ذراع وتزال  عين 1-1 ة واحدة بطول  الت ميم الشتوي الرابع يتم ترك دابر وا  

وا  . النموات الباقية وبيذا يأظذ النبات شكمو النيائ  واق ىذه التربية ويكتمل تكوين الر س 

النامية عم   الظضرية الت ميم الشتوي التال  تترك دوابر  مرية لكل ذراع حسب قوتو وتزال النموات

 المائية . واألارعالدذع والسرطانات 
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 مزايا التربية الككردكنية : -

 ذات البراعم ال اعدية الظصبة . لؤلصنا تصمز ىذه التربية  -1

ن العناقيد اعن بعضيا لذا ا ةتكون موزعة عم  طول دذع النبات بمسااات متساوي األذرع إن -2

الشمس بصورة متساوية اتكون متدانسة النضع ديدة الص ات  ألشعةتتزاحم وتتعرض  ال

 ة دمعيا .عم  سيول ةعبلو 

  . لئل مار  ميبل  ك رتكون العيون ال اعدية   نا ية يعمل عم   امتداد الساق بصورة  إن -3

 آنتستعمل دوابر  مرية وقصبات  مرية ا   إذسيمة الت ميم ويمكن استعمال الت ميم المظتمط  -4

 واحد .

 : ةمساكئ التربية الككردكني -

 . و سبلكل  دعامات ىذه الطري ة من التربية مكم ة الحتياديا ا إن -1

 ة وماىرة لتكوينو .ولك   يديمن الصعوبة تكوين ساق طويل ويحتاج ذلك ال   -2

 كون قميل .يكمية الحاصل  إنكما ، ىذا النوع من الت ميم المتبع مضع  لمنبات  يعد -3

 . بيا ةاإلصاب مما يزيد منا  اصل الشتال  واألمراضيكون الساق الطويل مأو  لمحشرات  -4

 

 القصبية : التربية -3

ويستعمل  واألسبلكالكونكريتية   والحديدية  األعمدةتستعمل اييا  إذ   حياناتسم  بالتربية السمكية 

 وا  ىذه التربية ويكون النبات عبارة عن دذع قصير ر س  يبمغ طول  سبلك ة بل   وسمكان 

من الدوابر ال صيرة الت  تحمل عدد  األذرع( ويحتوي ا  قمتو عم  عدد من  سم 01-311 

 31-6 ( وبطول   قصبة 8-1 ( وعدد ال صبات ال مرية  دابرة  8-1 التدديدية يتراوح عددىا  

 المحصول مع إلعطال( حسب قوة ال صبة وظرو  المحيط وتظصص ىذه ال صبات عين 
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ظذ من الدوابر التدديدية بطول ؤ قصبات المحصول التال  ات  ما ، إ مارىاعند  إزالتيا ضرورة

ووظي ة الدابرة ، وبحيث يكون ىناك دابرة تدديدية لكل قصبة   ( المتروكة ساب ا عين 1 -9 

ال صبة ال انية ات صر   ما ة ،قصبة  مرية تحل محل ال صبة الم مرة المزال إعطالالتدديدية ىو 

 األرضعن سطز  األولويكون عادة ارت اع السمك  ، ( لتكون دابرة تدديدية عين 1 -9 ال   

عن ( سم  11   والسمك ال الث األولعن السمك ( سم  11   والسمك ال ان ( سم  61 بحدود  

 السمك ال ان  ويستظدم لتسمق المحاليق عميو .

 : ةخطكات التربي -

 األولظبلل اصل النمو  ةتعامل الشتبلت ن س المعاممة المتبعة ا  التربية الر سية والكورودني

بن س الطري ة المتبعة ا  التربية  واألسبلك واألعمدةدات مع وضع السنا األولوالت ميم الشتوي 

 . ةالكوردوني

تكون النموات الدانبية قد نضدت وكونت قصبات ايظتار منيا  التقميـ الشتكي الثاني : -

الوسط  وا  اتداىين   وعم  السمك الس م     ا ياا نين( وتطرح   وال صبات ال وية  واحد 

وا  حالة ضع  نمو ، (  عين 31-6يث تحتوي عم   متضادين وت صر حسب قوتيا بح

ال صبات ات صر دميع ال صبات ال  دوابر تدديدية ويؤدل اظتيار ال صبات اال مارية ال  الت ميم 

ا  حالة ضع  ال صبة المنتظبة كدذع رئيس  لمنبات ات صر ال  ال طر   ماالشتوي التال  . 

   موسم النمو التال  .ويؤدل انتظاب ال صبات ال( سم  3.1  المناسب 

 التقميـ الشتكي الثالث : -

المحصول ا  العام الماض  وتحل محميا قصبات دديدة   عطتتزال ال صبات المنتظبة الت  

عدد من ال صبات الت  تكونت من الدوابر التدديدية  يتم اظتيارنامية من دوابر تدديدية كما 



 

 أ.د. احًذ فتخــاٌ                         (   نتاسعحاوانثًـار انصغٍـرج              ) انًحاضرج  األعُاب       

 
80 

تطرح عم  و (  عين 31-6  صر ال  طول  ( حسب قوة الشدرة وتدابرة  1-3 ويكون عددىا  

( اظر  ت صر ال   قصبات 1   . يتم اظتيارا  اتداىين متضادين و السمك المتوسط والس م  

. وا  اصل النمو التال  تعط   األظر ( وتزال دميع النموات  عين 1-9دوابر تدديدية بطول  

توي ال الث وتتكون نموات ظضرية نتظبة ا  الت ميم الشممحصول من ال صبات ال مرية ال األشدار

من الدوابر التدديدية لتكون ال صبات الت  نظتار منيا قصبات  مرية ودوابر تدديدية ا  الت ميم 

 الشتوي التال  

 : الرابعالتقميـ الشتكي  -

تزال ال صبات الت    مرت ا  العام السابق وتحل محميا قصبات دديدة من الدوابر التدديدية 

تدديدية بطول قصبات ( وينتظب لكل قصبة  مرية دابرة  1د ال صبات ال مرية   بحيث يكون عد

( وتزال النموات المتكونة عم  دذع النبات والسرطانات وبذلك يكتمل تكوين الر س  عين 9-1  

ذا كان نمو النبات ضعي  ولم يكتمل تكون ر س النبات ايؤدل انتظاب باق  ال صبات ال   وا 

 موسم النمو التال  .

 مميزات التربية القصبية : -

العنب ذات البراعم ال اعدية الع يمة م ل صن  العنب بيض  ألصنا تصمز ىذه التربية  -1

 العباس  ... الخ .و الحموان  ، الحمام 

الن الت ميم ال صب  يسمز بترك قصبات طويمة عمييا   يكون المحصول ا  ىذه التربية غزيرا -2

 لنمو ال مري والظضري ك ير .عدد ك ير من العيون وبذلك يكون ا
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الت ميم اقل شدة من التربية الر سية والكوردونية مما يطيل عمر النبات نتيدة ل مة دروح  -3

 الت ميم .

الت  تتميز بودود حبات صايرة ا  العن ود   والعنب قميمة الع د   صنا تبلئم ىذه التربية  -4

 . األحمرم ل صن  العنب موسكات االسكندرية والروم  

 ساكيء التربية القصبية :م -

 مرت عة ال من . و سبلكطري ة مكم ة نتيدة لحادتيا ال  دعامات  إنيا -1

ظطأ ا  اظتيار ال صبات ال مرية والدوابر   يالت ميم وان   دالا   ماىرينتحتاج ال  عمال  -2

 ن ص الحاصل .  والتدديدية يؤدي ال  ا دان 

يتطمب ظ   األمرن ام ال اعدية الظصبة االعنب ذات البراع  صنا ا  حالة استظداميا مع  -3

 العناقيد نتيدة لازارة المحصول الذي يؤدي ال  ضع  النبات وردالة ظواص ال مار .

 

 تربية النباتات عمى القمريات )العرائش( : -4

  وظشبية   عمدةالسمك مع   وستعمال س   من الظشب باتربية العنب عم  ال مريات تكون 

تعيق  ( لك  ال سم 911-361   األرضبحيث يكون ارت اعيا عن سطز  حديدية  وكونكريتية 

ىذه الطري ة ك يرة التكالي   دالعمميات الزراعية ويكون الارض منيا ىو حمل   ل المحصول . تع

ينحصر استعماليا ا  البساتين الظاصة  اولذ إقامتو و دورالعريش  إنشالالحتياديا ال  مواد 

تزرع الشتبلت الت  عمرىا . عنب ذات نوعية ديدة   صنا ب  عمييا وا  الحدائق المنزلية وتر 

تنشأ ال مرية  األولسنة بعد ت ميميا وتعامل معاممة التربية الر سية الساب ة وقبل الت ميم الشتوي 

 قبل غرس الشتبلت . إنشائيامانع من  بالطري ة المرغوبة وال
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 : ةخطكات التربي -

 1-9 ال صبات والت  ت صر ال     قو م الشتبلت بحيث يترك ت م : األكؿالتقميـ الشتكي  -1

النموات الظضرية وتزال النموات الباقية وعندما  اقو وا  موسم النمو ال ان  ينتظب  ،( عين 

عن ال مة الطراية  م   ىينا  وبعيدا  يربط ال  السنادة ربطا( سم  11   يصل طول النمو ال 

يصل ال  س   ال مرية ويتداوزه بم دار   نال   آظر  ربطايستمر بالنمو وكمما استطال يربط 

( عندىا ت طع قمتو الظضرية لح و عم  الت رع وعندما تنمو الت رعات الدانبية عميو  سم 31-91 

الدزل المحصور بين س   ال مرية وسطز  ا النموات   ماتطرح العموية منيا عم  س   ال مرية 

 إزالةقتا  ولتساعد ا  تظميل الساق وزيادة سمكو كما يدب عن النمو مؤ  إلي اايااتطوش  األرض

 . األرضالسرطانات المتكونة من تحت سطز 

، سطز ال مرية   س لوايو تزال كااة النموات عم  الساق الرئيسية  التقميـ الشتكي الثاني : -2

ددت ا  و  إذا  ما،  إزالتياكانت ضعي ة ودب  اإذاالمودودة عم  سطز ال مرية  األارع  ما

ويبلحظ قوة ال صبة المنتظبة لتكوين ، الت رعات العموية ما يصمز لمت صير اي صر ال  دوابر 

 إذا  ما ، ( عين 1-9ايدب ت صيرىا ال    ( سم 3.1  يتداوز  كان قطرىا ال اإذادذع النبات 

ت كانت قوية كبيرة السمك اتترك لتكون دذع النبات . وا  اصل النمو ال الث تترك النموا

لك  تمتد ال  سطز ال مرية وت صر النموات المحصورة الظضرية العموية ال ريبة من سطز ال مرية 

الشمس المحرقة   شعةتظميل الساق من  لتسيم ا كمما استطالت لك   واألرضبين س   ال مرية 

ولتساعد عم  زيادة سمك الساق بما تصنعو من غذال يظزن ايو وا  ىذا الموسم قد تحمل 

يضع  النمو  كان عددىا كبير ودب ظ يا حسب قوة النبات لك  ال اإذاات بعض العناقيد النبات

 الظضري .
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حت   األرضمن سطز  األصميةوايو تزال كااة النموات عم  الساق  التقميـ الشتكي الثالث : -3

 1-9 ال  دوابر طويمة بطول   رال صبات الت  اوق سطز ال مرية ات ص  ما، س   ال مرية 

ا  المناطق الظالية من س   ال مرية   ما، ( ا  المناطق المزدحمة من س   ال مرية عين 

( وتطرح ا  المكانات الظالية  عين 31-6ايكون ت صير ال صبات ال  قصبات  مرية بطول  

وا  اصل النمو الرابع تتكون  ،  اضلوالستابلل س   ال مرية بشكل  لمؤلىامن س   ال مرية 

حت  س   ال مرية كما تنمو البراعم المودودة عم   األرضبات من سطز نموات عم  ساق الن

وان ، الدوابر وال صبات المتروكة اوق سطز ال مرية وتمتد عم  السطز وتعط  عناقيد  مرية 

النموات   ماايدب ظ  العناقيد الزائدة  إنضادومما يتمكن النبات من   ك رعدد العناقيد   نودد 

سطز ال مرية ات صر لتساعد عم  تظميل الساق وحمايتو من حرارة   ل سالمودودة عم  الساق 

 الشمس .

سطز   س لالمودودة عم  الساق  واألارعوايو تزال كااة السرطانات  التقميـ الشتكي الرابع : -4

المودودة عم  سطز ال مرية ايعتمد ت ميميا عم  صن  العنب المزروع ا     ما، ال مرية 

مظتمط حسب تزاحم النموات عم    ول اعدية الظصبة ايكون الت ميم دابري ذات البراعم ا األصنا 

ترك دوابر  مرية وا  المناطق الظالية من سطز ال مرية تسطز ال مرية ا   المناطق المزدحمة 

محصول  بإعطالتترك قصبات  مرية وحسب قوة النبات وا  موسم النمو الظامس يبد  النبات 

تزال و المتكونة من الدوابر وال صبات المتروكة عم  سطز ال مرية تداري من النموات الظضرية 

سطز ال مرية كما تزال السرطانات الت    س لكااة النموات الت  تظير عم  الساق الرئيس  

 تظير تحت سطز التربة .
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 مميزات التربية عمى القمرية : -

ا يكون ظ ي  وتكون اييا طرق التربية وذلك الن الت ميم بي  اضل دتع  نيا إذزيادة الحاصل  -1

 ال مري يكون كبير . واإلنتاجالمساحة الظضرية كبيرة 

تكون نوعية ال مار ديدة من ناحية التموين والتدانس ا  النضع وارت اع السكريات وقمة  -2

 الحموضة ا  ال مار لتعرضيا ال  الضول والتيوية بصورة ديدة .

 مساكئ التربية عمى القمريات : -

حديدية   و ارنة بالطرق الساب ة وذلك الحتياديا ال  دعامات كونكريتية كم تيا عالية م -1

بة غشرائز من الظشب حسب ر   ومظتم ة لتاطية س   ال مرية  بأحدام و سبلكطويمة 

 المالك .

تصبز مأو  لمحشرات  إذوالحشرات بيا  األمراضيؤدي عدم الت ميم الديد ليا ال  انتشار  -2

 ل  مكااحة مستمرة .تحتاج ا إنياكما  ، واألمراض

ن الحمل سو  يكون اظصبة اال اعدية البراعم الذات  األعناب  صنا استعممت مع  إذا -3

منيا   دزالغزير ددا مما يؤدي ال  ميل النبات ال  المعاومة وبالتال  تضع  النباتات وتموت 

 بت ميميا ا  كل عام بشكل ديد . يتم االعتناللم  إذا

 

 مربات بالطرؽ المختمفة :لألعناب ال اإلثمارتقميـ  -

بعد اكتمال تكوين ىيكميا النيائ    ر س  ، كوردون  ،  لؤلشدارىذا النوع من الت ميم   يدر 

واير ذو نوعية ديدة والمحااظة عم  قوة نمو  إنتاجقصب  ، قمريات ( والارض منو تح يق 

 ا لنبات وا اشكل  طوال حياة النبات وذلك لممحااظة عم   العنب ويستمر ىذا الت ميم سنويا

ا   كل شتال  ، لنظام التدعيم  التربية مع ب ائو ا  المساحة واالرت اع المظصص لو وا ا ة يطر ل

ن يتناسب مع قوتيا ويسم  ىذا العدد و بحيث يترك عمييا عدد مناسب من العي األعنابت مم 

مل صايرة ح  وحدات عم إماظاصة بالت ميم وىو يترك  ةبالحمولة وىذا العدد المتروك يتطمب ظبر 

 ال : اإل ماري سم ت ميم  األساس اطويمة تعر  بال صبات وعم  ىذ  وتعر  بالدوابر 
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 تقميـ دابري قصير : - أكال

(  عين 1-9وايو ت صر نموات العام السابق والت  تعر  بال صبات ال  وحدات حمل قصيرة  

النوع من الت ميم ا  التربية الر سية  وتعر  بالدوابر ال مرية ويزال ماعداىا من قصبات ويتبع ىذا

 . العنب ذات البراعم ال اعدية الظصبة  الم مرة(  صنا ا  ال مريات مع   و حياناوالكوردونية 

العنب ذات البراعم ال اعدية الم مرة ومع   صنا يستعمل ىذا النظام من الت ميم بصورة عامة مع 

النامية ا  ترب ذات مستو  مال ارض    والمتوسط   والعنب ذات النمو الضعي    صنا 

الت    والمزروعة بصورة ك ي ة وبمسااات زراعية قميمة وكذلك ا  الترب الرممية   وعال  

 تعرضت لمتعرية .

 مميزات التقميـ الدابري : -

ن ال اعدية عم  ال صبات الن ىذه و العنب اروع ظضرية نامية من العي ألشداريضمن  -1

ال صبة ال  دابرة  مرية يتاير  روعندما ت ص، ين ولكنيا متطورة ن تكون ضعي ة التكو و العي

ت تحيا نتيدة لزيادة المواد  إمكانيةموقع العين من عين قاعدية ال  عين قمية ولذا تزداد 

 الاذائية المظصصة ليا .

العمميات الزراعية ويكون ر س  إدراليضمن االستطالة البطيئة لمظشب متعدد السنين ويسيل  -2

 من سطز التربة .  قريباالنبات 

 ن غير المت تحة بيذا الت ميم .و ت ميل نسبة العي -3

 .يكون عدد النباتات ا  وحدة المساحة كبير نتيدة ل مة مسااات الزراعة وصار حدم النبات -4

 مساكئ التقميـ الدابري : -

دزل ا  ال صبة   ىما د   يؤدي ال ، إذال صبات  إنتاج( من طاقة  % 31-1يستعمل   -1

 . ( برعم 39-1 البراعم   وى 
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 .  الم طوعة سنويا واألدزالتكون دروح الت ميم كبيرة تتناسب مع سمك الدوابر  -2

 . ي مل من قوة النبات ويؤدي ال  تضظم منط ة الر س وبذلك ي مل من عمر النبات -3

من الظشب السنوي وبذلك تزال مواد غذائية ( % 01  من   ك را  ىذا الت ميم يزال  -4

نتاجظزونة من العام الماض  وىذا يؤ ر بصورة سمبية عم  قوة احتياطية م  النبات . وا 

العنب ذات البراعم ال اعدية الظصبة م ل   شدة سودال   صنا يستعمل ىذا الت ميم ا ط مع  -5

 .( .... الخ ،  Thompson seedless، شدة بيضال ، بيرزي ، 

 

 تقميـ قصبي طكيؿ : -ثانيا  

سابق ال  وحدات حمل طويمة تعر  بال صبات ال مرية يظتم  طوليا وايو ت صر نموات العام ال

  . ( حسب طري ة التربية قصبات 6-1 طري ة التربية وقوة ال صبة ويتراوح عددىا بين   باظتبل 

الحموان  ،   العنب ذات البراعم ال اعدية الع يمة م ل   صنا يستعمل ىذا النوع من الت ميم ا  

 ( . . الخ...بيض الحمام ، العباس  

 مميزات التقميـ القصبي الطكيؿ : -

 إنكما ، ىذا النظام من الت ميم يزال ظشب قميل ا   وقوة نمو النباتات النزيادة يساعد عم   -1

ن و الظضرية من العي األارعالمساحة الظضرية تكون كبيرة بسبب نمو عدد كبير من 

 .المتروكة عم  النبات وبيذا يزداد عمر النبات 

  . بسبب العدد الكبير من ال روع الم مرة عم  النبات اإلنتاجزيادة  -2

وتوزيع  األسبلكالديد لم روع عم   اإلسنادديدة بسبب  واإلضالةتكون ظرو  التيوية  -3

 وحدات الحمل عمييا .

يؤدي ال  ت ميل ظطر الص يع المتأظر ا  الربيع بسبب عدم الت تز المبكر لمعيون نتيدة  -4

 لزيادة طول ال صبة .

ن و من العي  ك رمن الساب ة وذلك بترك عدد   اضلاستابلل طاقة النبات اال مارية بشكل  -5

 .عم  النبات 
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 مساكئ التقميـ القصبي الطكيؿ : -

 .بسرعة كبيرة بسبب الت ميم الطويل لم صبات  األذرعاستطالة  -1

 .متعددة السنين يؤدي ال  دروح كبيرة صعبة االلتئام  األذرعتدديد  إن -2

ك تظميل شديد داظل النبات نتيدة العدد الكبير من ال روع النامية مما يؤ ر عم  يكون ىنا -3

 .والحشرات  األمراضنوعية ال مار ويصعب مكااحة 

 .ا  ىذا النوع من الت ميم تزداد نسبة العيون غير المت تحة والواقعة ا  قاعدة ال صبة  -4

 .يكون نضع العناقيد متأظر بسبب غزارة الحاصل  -5

العنب ذات   صنا ا  حالة استعمال ىذا الت ميم مع وذلك الظ  لمعناقيد يدب إدرال  -6

 .البراعم ال اعدية الظصبة 

 التقميـ المختمط : -ثالثا  

ال  وحدات حمل قصيرة تعر  بالدوابر ا  ىذا النوع من الت ميم ت صر قصبات نبات العنب 

  صنا النوع من الت ميم مع  ال مرية ووحدات حمل طويمة تعر  بال صبات ال مرية ويستعمل ىذا

وا     ،العنب ذات البراعم ال اعدية الظصبة ويتبع مع نباتات العنب المربات عم  قمريات غالبا

ويدمع ىذا ، ( Tالتربية الكوردونية م ل التربية الكوردونية المحورة عم  شكل حر     نواعبعض 

 من مساوئيا .النوع من الت ميم محاسن النظامين الساب ين ويستبعد دزل 

 مميزات التقميـ المختمط : -

    .بصورة ديدة نسبيا اإلنتاديةيستعمل طاقة النبات  -1

 .لمسنة البلح ة  وا  مارديد لمسنة الدارية  إ ماريضمن ىذا النظام من الت ميم  -2

 . وظرو  الوسط  ت ريبا األصنا يناسب دميع  -3

  .  اضلبصورة  اديةاإلنتالعنب مع استابلل طاقتو  اتيساعد عم  ت وية نبات -4

عمميات  إدرالوكذلك يسيل ، ويكون نضع العناقيد منتظم   ال يبتعد ر س النبات ك يرا -5

 األعناباستعماال ا  ت ميم  األك رىذا النوع من الت ميم ىو  دويع، والحشرات  لؤلمراضالمكااحة 

.الم مرة 
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 :التي تصيب نباتات العنب الحشرية  كاآلفاتالفطرية  األمراض -

 : ى  األعنابالت  تصيب  األمراض  ىم إنالفطرية :  األمراض - كالأ

 األظر الظضرية  واألدزال األوراقيصيب :   Powdery mildewالبياض الدقيقي  -1

  سطزالمصابة وبظاصة  األدزالبشكل ب ع ااتحة المون عمييا مادة طحينية ا   اإلصابةوتظير 

عدم   وتساقطيا وى  صايرة   وبب منع ع د ال مار وال مار ويس األزىاروكذلك يصيب  ، األوراق

وىذا المرض . تد    ووتتدعد وقد تتش ق   انتظام نموىا ايشوه شكميا ويصبز سطحيا ظشنا

المصابة  األدزالي اوم ىذا المرض بدمع ، و عبلدو  تم إىمال إذايسبب ظسائر اقتصادية كبيرة 

الرش   والتع ير بزىر الكبريت   و(  % 9-3وحرقيا مع الرش بالكبريت ال ابل لمبمل بنسبة  

  ربع األشدار ( ، وترشالروبكان  واالنتراكول  ،دوميل يالرا ،نوميل يالب  بالمبيدات ال طرية م ل 

الرشة ، (  سم 91-31 عندما تصل النموات الدديدة ال  طول   األول الرشة  إذ تكون مرات

بعد وصول ال مار ال   مث حدميا الطبيع  تكون  بعد الع د مباشرة والرشة ال ال ةتتم ال انية 

 بعد اكتمال حدميا وقبل تمونيا .الرشة الرابعة تتم و 

 اإلصابةا ط وتظير  األوراقيصيب ىذا المرض  :  Downy mildewالبياض الزغبي  -2

ي ابميا زغب ابيض رمادي عم  السطز الس م  .  لؤلوراقبشكل ب ع باىتة عم  السطز العموي 

و النتراكول  ،دوميل يالرا ،وميل نالبي ات  مبيد  والمرض بالرش بمحمول بوردو  ي اوم ىذا

 .ا  مرض البياض الدقي   مرات كما مر ساب ا    ربع األشداروترش  وغيرىا ( ،الروبيكان 

الرش بالكبريت   ويصيب ال مار وي اوم بالتع ير بالكبريت  : Black rot األسكدالعفف  -3

  . ( %9-3 ال ابل لمبمل بنسبة  

ا  مرض الع ن يصيب ال مار وي اوم بن س الطري ة الساب ة  :Gray moldالعفف الرمادي  -4

 .األسود 
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نتطرق  لذا سو  الو العراق ا  حشرة ال يموكسرا غير مودودة  إن الحشرية : اإلصابات -ثانيا  

 عراق ومنيا :عم  العنب ا  ال  وسو  ي تصر الكبلم ا ط عم  الحشرات المنتشرة حاليا إلييا

ال مار اتسبب تع نيا واسادىا ا    ث   وبادتح إذدودة  مار العنب : الضرر تسببو اليرقة  -1

اسد ،  كوز ، السوبريالدبتركس ، الن، % 61الس ن    وت اوم بالرش بالمبيدات الحشرية م ل

 . وغيرىا (المبل يون 

العنب وتحدث   وراق  تتاذ  عم إذاليرقة ى  الطور الضار تعد العنب :   وراقدودة  -2

 .المذكورة  عبله كبيرة ا  البساتين الحدي ة وت اوم بالمبيدات الحشرية  ا  ضرار 

العصارة النباتية مما  بامتصاصق از العنب : الضرر تسببو الحشرة الكاممة والحورية وذلك  -3

وت اوم ( ، % 01   وبالتال  ظسارة اقتصادية ا  المحصول تصل ال  األشداريسبب ضع  

 وغيرىا . المبل يونك ات الحشريةمبيدالبالرش ب اآلاة

وحرق ( % 1  يت ال ولك ز بعد الت ميم ب شتالا الحشرات ال شرية والبق الدقي   : ت اوم بالرش  -4

 المبل يون .مبيد اصل النمو ب   نالالمصابة والرش  األدزال

 والذي يشتير منيانب من الع  صن ا 01من   ك ر  ينتشر ا  العراق حالياالعنب :  أصناؼ -

ديس العنز ، الحموان  ، الكمال  ، شدة سودال ، شدة بيضال ، بيرزي ،   األصنا    ى

Thompson seedless  ،Perlette  ،   عباس  وارنسBlack humburg   ) اضبل  عن ،

وتري رش ، رشميو ، ، صادان  ، زرك   ظاصة بالمنط ة الشمالية م ل   صنا  ن ىناك 

سمطان  البصرة ، ن يب  البصرة ،   ظاصة بالمنط ة الدنوبية م ل  و صنا . ( .. الخ ميران  ..

 .( مظريط البصرة ، حريش  البصرة .... الخ 
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 Strawberryالشميؾ ) الفراكلة ( 

يعد الشميك من ال اكية الصايرة الميمة والواسعة االنتشار ا  العالم ، ايو  أىمية الشميؾ : -

ل بين ال اكية الصايرة األظر  باست نال العنب . اشتق اسمو من الكممة يحتل المركز األو 

ومنو  Fragola، وبااليطالية  Fraise، ويسم  بال رنسية  Fragans & Fragantالبلتينية 

اسم ال راولة ا  مصر . ويسم  بتوت األرض ا  العراق وسوريا ، وا  تركيا يسم  اشتق 

Chillaik صن  . 911ك بالعراق ، ويودد منو حاليا   ك ر من والذي منو دال اسم الشمي 

 محاسف الشميؾ :  -

  نو اول ال مار الطازدة الت  تظير ا  األسواق بصورة مبكرة . -3

 ينتع  مار ا  السنة ال انية من زراعتو ، وقد ينتع ا  السنة األول  اذا زرع ا  الظري  . -9

 يكون حاصمو كبير  و كبير ددا . -1

   مار عصيرية ذات طعم ممتاز وذات قيمة غذائية عالية .تكون ال -1

تؤكل  مار الشميك طازدة وذلك لممحتو  الاذائ  العال  ليا ، كما تستظدم  مار الشميك ا   -1

المستحضرات الاذائية لعطرىا وطعميا الممتاز والم بول ، اضبل  عن دظوليا ا  صناعة 

ليبلم واالستيبلك مع الكريم والسكر وقد تستظدم العصائر والمركزات والحمويات والمربيات وا

 مدمدة . 

كما ان ل مار الشميك اوائد طبية متعددة اذ انيا سيمة اليضم وتساعد عم  ظ ض ضاط الدم  -8

 ، وتعد عنصر تنظي  ومضاد لمتسمم ، كما وتسيم ا  ت وية ظبليا الدسم الدااعية . 

 

 

 



 

 أ.د. احًذ فتخــاٌ                         (   نعاشرجاوانثًـار انصغٍـرج              ) انًحاضرج  األعُاب       

 
91 

 األنكاع الميمة لمشميؾ :  -

نوعا  منتشرة ا   11، ويودد منو  Fragaria، والدنس  Rosaceaeلعائمة الوردية يتبع الشميك ا

 وربا وآسيا و مريكا الشمالية ، وقد استظدم قسم منيا لتكوين األصنا  األصنا  المزروعة ، ومن 

  ىم  نواعو : 

 Fragaria vesca L. / Common Wild Strawberryالشميك البري الاابات   -3

 Fragaria virginiana (Duch) / Wild Meadow ردين  الشميك ال -9

 Fragaria chiloensis (Duch) / Chilean Strawberryشميك شيم    -1

 Fragaria ananassa (Duch) / Gardenالشميك المزروع   شميك الحدائق (   -1

Strawberry .  صن  حاليا  . 911ويودد منو  ك ر من 

 -الشميك بعدة طرق من  ىميا : يتم اك ار طرؽ اكثار الشميؾ : -

 تستظدم ىذه الطري ة اليداد اصنا  دديدة ناتدة عن التيدين . االكثار بالبذكر : -1

يتم قمع النباتات السميمة والت  بعمر سنة ،  م ي سم االكثار بكاسطة تقسيـ منطقة التاج :  -2

وي عم  دزل من الدذور النبات ال  نص ين كتيدان ودذور ويتم اصل كل تاج بم رده بحيث يحت

 واالوراق . ويتم المدول ال  ىذه الطري ة ا  حالة االصنا  الت  ال تكون مدادات .

وى  الطري ة األك ر انتشارا  وقد تعد الوحيدة ا  اك ار نباتات الشميك  االكثار بالمدادات : -3

سي ان زاح ة ( عبارة عن Runners or Stolonsعم  المستو  التداري . وتعد المدادات   

طويمة ورقي ة تتكون تحت اباط األوراق ال تية وتكون ذات انسدة متظصصة لن ل المال والمواد 

مدادة( حسب الصن  ، وكل مدادة تكون  11-11الاذائية . ويمكن لمنبات الواحد من تكوين   

نباتات  وبعدىا تموت المدادة وتب   النباتات معتمدة عم  ن سيا مكونة Rosetteنورات(  1-1 

صايرة دديدة ، والنباتات الدديدة بعمر سنة  و سنتين تكون نباتات منتدة لم مار . ان اليكتار 
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ال  شتمة ( ، وي ضل وضع طب ة من الرمل والسماد  111 -111الواحد ينتع بيذه الطري ة   

 د .سم ( اوق سطز األرض لممساعدة عم  عم  تدذير المدادات عند الع  1-1الحيوان  بسمك   

 -ىناك عدة نظم لزراعة الشميك منيا :نظـ زراعة الشميؾ :  -

ا  ىذه الزراعة تنتشر المادادات اا  دمياع االتداىاات ، تكاون الزراعة في خطكط بسيطة :  -1

ساام (  81 – 11ساام ( وبااين النباتااات ااا  الظااط الواحااد    391 – 311المسااااة بااين الظطااوط   

يمة وتعطااا  انتادااا  كبياارا  اااا  الساانة ال انيااة و ماااارا  حسااب الصاان  ، تكااون العناياااة بالنباتااات ساا

 بأقص  حدم ، ويستعمل ىذا النظام ا   وربا .

: يتارك دازل  و دمياع المادادات التا  تتكاون مان النباتاات الزراعة في خطػكط بسػيطة كثيفػة  -2

سام ( باين النباتاات اا   11-11سم بين الظطاوط و   311األم ، تزرع النباتات عم  مسااة 

 لواحد . الظط ا

ساام ( وبااين ظطااين  11-11تكااون المسااااة بااين الظطااوط  الزراعػػة فػػي خطػػكط مزدكجػػة :  -3

سم ( ،  ام  11-11سم (  ي تكون الزراعة عم  ظطين المسااة بينيما   61-01مزدودين  

سم ( لينشا ظطان آظران بن س المسااة الساب ة ، وىكذا تستمر عممية  61-01تترك مسااة  

 سم ( . 11-11ااة بين النباتات ضمن الظط الواحد اتكون  الزراعة ،  ما المس

يساتعمل اا  ىاذه الزراعاة :  Growing Strawberry in Barrelالزراعة في البراميػؿ  -4

ساام (  اام  1  ااوب ( ب طار    1 – 1قادم ( ، تعماال ااا  قاعدتاو    1.1 – 1برميال بارت اااع   

دة عماا  ناازول المااال الزائااد . ساام ( لممساااع 1يوضااع الحصاا  وكساار الطااابوق الاا  ارت اااع   

سم(  11 – 11سم ( وتبعد عن بعضيا   31تعمل   وب عم  دوانب البرميل عم  ارت اع   

سام ( م توحاة  39.1سام ( يوضاع اا  وساط البرميال عمباة ب طار    91 – 31وكال ارت ااع   

ماان األساا ل واألعماا  يوضااع رماال ظشاان وعماا  دوانبيااا تربااة ظصاابة ، توضااع الشااتبلت ااا  
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ب بعد  ن تحاط ب طعة قطن وتكون الدذور بزاوية ميل ال  األعم  ، تسحب العمبة الا  ال  و 

األعم  تدريديا  ال   ن يمتؤل البرميل وىذا العمود الرمم  يساعد عم  الس   اتكون النباتاات 

ا  ال  وب ويترك البرميل من األعما  ويازرع بالشاميك حياث تتادل  النباتاات مان ال  اوب وىا  

 . تحمل ال مار

يوضااع البرمياال عماا  عدمااة  و ااا  صااينية  و عماا  حباال المبلبااس بعااد دعمااو عماا  ىيئااة 

 – 9 دائرة وذلك لارض تسييل تدوير البرميل نحو الشمس . يضاا  الساماد الكيمياائ  كال  

كاا  ( مان السااماد المركااب . تسااتعمل ىاذه الطري ااة لمزراعااة ااا   1 – 9( بم اادار    اسابوع 1

 ت .الش ق السكنية وا  الشراا
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