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   Horticultural Science     كثــار النباتــات وا  : هــو الممــم الــذ  زرــتم بزرا ــة
( الغابــات  أشــرارو  الززنــة, الخضــر , الفاكرــة )  أنوا رــاالبسـتنزة بكافــة 

ـــ   أوفـــذ ئذا ـــ   اإلنســـانوذلـــك خســـتخدامرا مباشـــرة مـــن  بـــل   أودوا 
 .ئزر ذلك  أورمالزة  ألئراض

  -ع التالزة :الفرو  إلىتقسم البستنة        

 -: هناك  دة تقسزمات لنباتات الفاكرة أهمرانباتات الفاكرة :  -"أوخ
 -: أهمرا دة  وا ل  إلىالفاكرة  أشرارالتقسزم النباتذ : حزث تقسم  -1

مثػػؿلارطػػر البلارار ,ػػلؿلبلار,ر لػػدلبلارلػػ دنلبلار  مػػ فلبل:  Rutaceaeالما مــة الســذبزة    -أ
لار لر ال ارلر بلفر تل.

لمثؿلارز   فل.:   Oleaceaeالما مة الززتونزة   -ب

لرلبل خ ػػؿلارز ػػتلبل خ ػػؿلهػػ زلار  ػػدل خ ػػؿلار مػػ مثػػؿ:   Palmaceaeالما مــة النخزمزــة    -رـــ
  خ ؿلارز  ةل.لأ  اع هم عل

 . مثؿلارم ز:  Musaceaeالما مة الموززة    -د
 مثؿلار  تل ار  فل.:  Moraceaeالما مة التوتزة    -هـ

ــة الوردزــة   الما -و بلبلارخػػ خلارمشػػمشلمثػػؿلار حػػلحلبلارلمثػػرسلبلارلػػحرهؿلبل:  Rosaceae م
    ارلرزل.بلارزعر رلار  زل

 مثؿلارع بل.:  Vitaceaeالما مة المنبزة    -ز

 .ارا للفل لمثؿلاره زل:  Juglandaceaeالما مة الروززة   -ـح

 مثؿلاررملفل.:  Punicaceaeالما مة الرمانزة    -ط

 -: وزشمل هذا التقسزم ما زمذ : حسب طبزمة النمو الخضر قسزم الت -2

:ل   ضػػػمفلهم ػػػعلأ ػػػ اعلارحلل ػػػةلار ػػػدل ا,ػػػ للEvergreensالفاكرـــة مســـتدزمة الخضـــرة   - أ
لدرهػػػػلتلارةػػػػرارةلأشػػػػهلرحللمة حظػػػػةلاط راا ػػػػللطػػػػ ؿلارعػػػػلـل  الل ػػػػدخؿلاطػػػػ رلارراةػػػػةل الل ,ػػػػلـ 

 مض لتلبلارز   فلبلارم زل ار خ ؿل.مثؿلارةبلل( م   7.7-إلى  3.3 -)ارم خحضةلش لءا"ل
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  شمؿلهم علأ  اعلارحلل ػةلار ػدل  لػلاطلأ راا ػللل: Deciduousالفاكرة متسا طة األوراق  ل - ب
لدرهػػػلتلارةػػػرارةلارم خحضػػػةلشػػػ لءا"لفػػػدل  ػػػدخؿلفػػػدلفاػػػؿلارشػػػ لءل مثػػػؿلبلطػػػ رلارراةػػػةل  ,ػػػلـ 

بلار  زلبلارا دؽل .....لارػ ل لبلار حلة لتلبلارحلل ةلذاتلار  اةلارةهر ةلبلفلل ةلار ,ؿل)اره زل
 ار  فلبلارع بل اررملفل.ل

 
ل

 -:لإر ارحلل ةلع  لض ءلذرؾللأشهلرة ثل ,لـلالتقسزم البز ذ :  -3
ل

 مػػفل:  Tropical and semi-tropical fruitsالفاكرــة اخســتوا زة وشــب  اخســتوا زة  -أ
 . مرلار  دل ل  دلبلارمل ل لبل خ ؿلارز تلبله زلارلاأل ل لسارم زلبللأمث   ل

ارةمضػ لتلبلار خ ػؿللأمث   ل مفل:  Temperate zone fruitsفاكرة المنطقة الممتدلة   -ب
 بلار  فلبلاررملفل ارع بل.ل

ار حػلحلبلارلمثػرسلبلارلػحرهؿلبللأمث   ل مفل:   Cold zone fruitsفاكرة المنطقة الباردة  -رـ 
لحل ؽل.بلارلرزلبلار  زلبلاره زلبلارا دؽل ارلاألهلص

ل

 -طمم الثمار : حزث زضم هذا التقسزم ثالثة مرامزع هذ : أساسالتقسزم  مى  -4
 

اطعم ػػللارة ػػ لع ػػدل   م ػػزلثمػػلرلحػػذكلارحلل ػػةلل: Sweet fruitsالفاكرــة ذات الطمــم الحمــو  -أ
.لارعض  ةلف  للا   ةلاألةملضبل  ل فللم ةلارللر لتلعلر ةلمفل لاةللالة  ائ للع  لار ضا
ل.لاألهلصارخ خلبلارمشمشلبل خ ؿلار مرلبلارع بلبلار حلحلبلارلمثرسلبلل  لأمث  مفل

ار لاعػةلر ػذكلارمهم عػةل   م زلثملرلارحلل ةلل: Acidic fruits امضالفاكرة ذات الطمم الحل-ب
ارعضػػػ  ةللاألةمػػػلضع ػػػدلار ضػػػال ذرػػػؾلالة  ائ ػػػللع ػػػ ل لػػػاةلعلر ػػػةلمػػػفلللمضػػػداطعم ػػػللارة

ارةمضػ لتلاللفػةللأمث   ػل لاةلارلػلر لتلف  ػللا   ػةل.ل مػفلل خلاةلةلمضلارل ر ؾلبل  ل ف
لللرار ,لؿلبلارلر بلفر تلبلار  م فلارةلمضل ار,ر لدل.ل أا لف للأ  اع ل

   م زلثملرلارحلل ةلار لاعةلر للاطعم للاردح دلل: Fatty fruitsالفاكرة ذات الطمم الدهنذ ل-رـ
ع ػدل ضػالثملرحػلل  لػ فل لػاةلارػدح فلارحلل ةللعأ  اذاتلار ل ةلارخلاةلارمم زةلرلؿل  علمفل

ف  ػللم,لر ػةلاػلرمهم ع  فلارلػلا,  فلف  للعلر ةلبلفدلة فل  خحضل لػاةلارلػلر لتل ارةم ضػةل
ارحلػػ ؽل ارا ػػدؽل ل لػػذرؾللارهػػ زلبلار ػػ زلبلارا لػػلفلبل)لفلل ػػةلار ,ػػؿل ار ػػدل شػػمؿلأمث   ػػل مػػفل

لثملرله زلار  دل ثملرل خ ؿلارز تل.
لضػالمػعلمة   ل ػ ل عاػلرةلعػفلماػ ضللاط  ل عرؼلارثمرةل ال  للحسب نوع الثمار :  التقسزم -5

ارمخ  حػةلمػػفلارحلل ػةلم ػػرلم شػػلا ةللاأل ػػ اع افلارثمػلرلفػػدل هػػدتلبللإفارمراف,ػػةلرػ لل األهػزاء
ةلػبل ػ علارثمػلرلارحلل ػةلارم مػةللأ ػ اع ػـل ,لػ ـللؾار دل  ل فلم  للبلرػذرلاألهزاءمفلة ثل
ل-مهلم علار لر ةل:ارلإر ار لاعةل
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   للار حػلحلبلارلمثػرسلبلارلػحرهؿلبلارزعػر رللمثػؿللل:   Pome fruitsالفاكرـة التفاحزـة  -أ

ل ار  لدلد  لل.
         لاألهػلصمثؿلارخ خلبلارمشػمشلبلل:  Stone fruitsالفاكرة ذات النواة الحررزة  -ب

ل.ل ارلرز  
اػػرنللمثػػؿلارع ػػبلبلارلر ػػتلبلارػػا,ؾل:  Small fruitsالفاكرــة ذات الثمــار الةــغزرة  -رـــ

ل.ل)لارش  ؾل لارن اررازل
بلارا ػدؽلبللمثػؿلارهػ زلبلار ػ زلبلارا لػلفلبلارحلػ ؽلبلارللػ  لءل:  Nut fruitsفاكرة النقل  -د

 ار خ ؿل.ل ته زلار  دل زل

مثػؿلارار ,ػلؿلبلارلر ػبلفػر تلبلار  مػ فلارةػلمضلبلل:  Citrus fruitsثمـار الحمضـزات  -هـ
لال ار,ر لدل.ار لر 

ل

 -: أهمرانباتات الخضر : هناك  دة تقسزمات لنباتات الخضر  -ثانزا
 

  ع مدلحذالار ,ل ـلع  ل ضعلمةلاػ ؿلارخضػرلل: األكلالتقسزم تبما لمرزء المستممل فذ  -1
ل-:ل ط د لملللاأللؿارهزءلارمل عمؿلفدللأللسفدلمهم علتلع  ل

لبلارحهؿل ارش غـل.لمثؿلارا هرلبلارهزرلخضر تؤكل رذورها : -أ
لبلار    فل ار, ,لسل.لخضر تؤكل سزقانرا : -ب لمثؿلاراطلطللبلارثـ 
لمثؿلار  ل ةلبلارلا  لغلبلارخسلبلارلرفسل ارل ؽل.ل: أورا را خضر تؤكل -رـ
لمثؿلار,ر لا طل ارخرش ؼل.لالزهرزة : أرزاءهاخضر تؤكل  -د
لارح حؿل. لخ لرلبلاررادلبلارلةمثؿلارالم للبلارطملطلخضر تؤكل ثمارها : -هـ
لمثؿلارحلا ر للارهلفةلبلار  ا لل ارازار لل.لخضر تؤكل بذورها : -و

ل

 -: إلىالتقسزم الحرار  : حزث تقسم محاةزل الخضر تبما لذلك  -2
ل

لأث ػلءةل م حػللمػدمعظـللأ   ,ضدللؿلارش لءللأ ائؿلأ   زرعلفدلارخر ؼللالخضر الشتوزة : - أ
لبلارش غـل ارلا  لغل.فاؿلارش لءلمثؿلارخسلبلارازار  للللبلار  ل ةلبلارهزرلبلارثـ 

ل

ل

 -: أهمراالشتوزة بمدة خةا ص  الخضر تمتاز نباتات     
ل  اتلاذ رحللفدلدرهةلةرارةلم خحضةل لا لل. -1
   ةمؿل ال ل  للدرهلتلارةرارةلارم خحضةل. -2

 .لسم ( 66) مفللألثرهذ رحلللطة ةلالل  عمؽلمعظم لل -3

 ةهم للاغ رلعلدةل. -4
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 هذر ةل.لأ م للخضرل را ةلمعظ -5

  ل ه بللث رالر  لم دلار  ر ه  دل. -6

 ارمالرل.لاإلزحلرلإر  م ؿل -7

 .لةفل  ر ه لأضرارد فلةد ثلأنلل( م   16 – 6)  ملفلخز  للفدلدرهلتلةرارةلم خحضةل -8
ل

مػدةل م حػللمعظـللأ ارا ؼل  ا, للؿللأ ائؿلأ  زرعل ال ل  للفدلاررا علل:الخضر الةزفزة   - ب
 .لارا ؼل.لمثؿلارالم للبلار  ا للبلارالذ هلفلبلارطملطةلبلاررادل ارخ لرفاؿللأث لء

ل

 -: أهمرابمدة خةا ص  لةزفزةا الخضر نباتات وتمتاز     
ل لا لل.ل ةلمر حعةةرارلللت  اتلاذ رحللفدلدرهل-1
  ال لتلدرهلتلةرارةلم خحضةل.ار  ةمؿلاللل-2

 .لسم ( 186 - 126) مفللأللثرة ثل  عمؽللم عم,ةلملرال"هذ رحللل-3

 .للا رل لا ل"ةهم للل-4

 .لح لارثمرةلملرال"لاأللؿارهزءلارمل عمؿلفدل -5

 .ارح لحل  ةللرأللمدةار ال لتلعلدةل ل ه بل -6

 ارمالرل.لاإلزحلرلإر  م ؿلالل -7

 .ل( م   16 – 6) فدلدرهلتلةرارةلم خحضةللخز تلإذا البلالرضررل -8
ل

 -: إلىلذلك  "تبماالتقسزم النباتذ : وتقسم نباتات الخضر  -3
ل

ل-:لأحم ل  شمؿلعدةلع ائؿلل:  Monocotyledonsالنباتات ذات الفمقة الواحدة   - أ
 

ل:لمثؿلارااؿل ارث ـل.ل Amaryllidaceaeالما مة النررسزة  -1
 :لمثؿلار    فل.لل Liliaceae الما مة الزنبقزة  -2

 :لمثؿلار, ,لسل.ل Araceaeالما مة القمقاسزة   -3

 :لمثؿلارذرةلارللر ةل.ل Gramineaeالما مة النرزمزة   -4
 

 -: أهمراوتشمل  دة  وا ل :   Dicotyledonsالنباتات ذات الفمقتزن   - ب
 

لمثؿلارش  درلبلارلال غل ارل ؽل.:   Chenopodiaceaeالما مة الرمرامزة   -1
 .لارش غـمثؿلار  ل ةلبلار,ر ا طلبلارحهؿل ل:   Cruciferaeالةمزبزة  الما مة  -2

     لارالا,ءلبللبلار  ا لللبلللارحلا ر لللبلمثؿلارازار لل:   Legumiosaقولزة  بالما مة ال -3

 ف ؿلارا  لل ارملشل.                                          

 مثؿلارالم لل.:   Malvaceaeالما مة الخباززة   -4

 .مثؿلاراطلطللبلارالذ هلفلبلارطملطةل ارح حؿل :  Solanaceaeالباذنرانزة  الما مة  -5
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 مثؿلارش  ؾل.:   Rosaceaeالما مة الوردزة   -6

 مثؿلار,رعلبلاررادلبلارخ لرل اراط  ل.:    Cucurbitaceaeالما مة القر زة  -7

 مثؿلارهزرل ارلرفسل.:    Umberlliferaالما مة الخزمزة   -8

 مثؿلارخسل ارخرش ؼل.:  Compositaeالما مة المركبة   -9

    ر ع لعل ارر ةلفل.مثؿلا:  Labiataeالما مة الشفوزة   -16

ل

  -نباتات الززنة : تقسم نباتات الززنة إلى  دة مرامزع أهمرا : -ثالثا"
 

 -. وتقسم إلى : أزهارها: وهذ النباتات التذ تزرع من ارل رمال  األزهارنباتات  -1
 

رلػ ةل اةػدةلل:ل حدلار ال لتلار دل ل مرلد رةلة ل  ل Annual flowersالحولزة    األزهار -أ
ل-الم فل:لإر .ل  ,لـلة ثل زحرل  ل فلاذ رلرزراع  للفدلارل ةلار,لدمةلف,طل

لإرػ ملراػلللإزحلرحػل حػذكل زحػرل ال ل  ػللفػدلارشػ لءل  لػ مرلم لػـلالحولزـة الشـتوزة :  األزهار -1
بل مػػفللأ  ػػ ؿلإرػػ .ل ػػزرعلاػػذ رحللمػػفل مػػ زلاعػػدلذرػػؾلاررا ػػعلثػػـل عطػػدلاػػذ رل     ػػدلد رةلة ل  ػػلل

لبلاردا  دنلارش  نلبلاالل رلبلارل   ر للبل ردلارللمدل  ردلارحضةل.لاألاة افلأمث   ل
ل

 ال ل  ػػللفػػدلل زحػػربلارة ر ػػةلارشػػ   ةللاألزحػػلرااػػؿلمػػفللأعػػدادحلالحولزــة الةــزفزة :  األزهــار -2
ارخر ػؼلثػـل عطػدلاػذ رل     ػدلد رةلة ل  ػلل.ل ػزرعللإرػ ملراػلللإزحلرحػلارا ؼل  لػ مرل

 ردلارة ػػةلبللأمث   ػػل  لػػ مرلة ػػ لشػػ رلمػػل سل.لمػػفللذارآم  اػػؼلمػػفللااػػذ رحللاا ػػداء
ل ردلار,د حةل الاللعالسل.لارز   للبلعرؼلارد ؾلبلع فلاراز فلبل

 

 حدلار ال لتلار دل ل مرلد رةلة ل  ػللرلػ   فلبل:  Biennial flowers المحولة  األزهار -ب
زحرل  ل فلاراذ رل.ل فدلارل ةلارثل  ةل   م ل  ل فلارمهم علارخضرنللاأل ر فدلارل ةل

لزحرةلارهرسلبلةلفل  لؼل ار,ر حؿلارا  دل.لأمث   لمفل
مػػفللأللثػػر حػػدلار ال ػػلتلار ػػدل  مػػ ل  عمػػرل:   Perennial flowerالمممــرة   األزهــار -رـــ

ة ػ ل للآذار زرعلمػفللأ  للأ بللأ   ؿلإر بل زرعلاذ رحللاا داءالمفل م زل  ل مرلل   فل
ل اره را   ـل.لار,ر حؿلأمث   ل  للفل.لمفل

 

لػ هةلطللأ رهملر لللإملارمال دللأ  حدلار ال لتلار دل زرعلة ؿلارةدائؽلنباتات اخسزرة :  -2
ل ال ػػػلتلااللػػػ هةلشػػػ ؾلارشػػػلـلبلارػػػد ر  للبلارػػػد د   للبلارم  ػػػللارشػػػه رنلبلأحػػػـمل عػػػةل.ل مػػػفل

لش لدل. ار  فلارلاأل راؽبلار لسلبلارح حؿلعر ضللاألاحربلار للم فللاألثؿاردف ةلبل
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  لػػ ؽلاطػػػرؽلل ا  مػػل حػػدلار ال ػػلتلار ػػدلالل ,ػػ سللػػ ,ل  للع ػػ لار مػػ لاررألػػدلالمتســمقات :  -3
ار ال ػلتلبل  ػزرعلر غط ػةللأ االر حلؼلة ؿلارملل دللأ ارهذ رلار  ائ ةللأ لمخ  حةلللرمةلر ؽ

هم  ػػةللاطزحػػلرمػػفلخػػ,ؿل م حػػللارلث ػػؼل الػػـلم  ػػلل م ػػلزلمع  ػػةلم ػػرلمرمػػ بلف  ػػلللأمػػللف
 مخ بلار,ػطللاره  م ةلببل ردلارعلؿلبل ردلارا رنللاألا ضار للم فلأمث   لللفماةل.ل ل هذا

 ارخشفل.
ل

ار لم ػةل ةػتللػطللار راػةللاألهػزاء حدل  ؾلار ال لتلار ػدل  لػلثرلا الػطةلاعػضل:  األبةال -4
ارل رمػػػػػةلمثػػػػػؿللأ لمػػػػػللفػػػػػدل ال ػػػػػلتلار ػػػػػ  ـلبلار ػػػػػرهسل ار   رػػػػػبلبلارة, , ػػػػػةللاألااػػػػػلؿمثػػػػػؿل

اردر ػػةلمثػػؿلارا ل   ػػلللأ ارهػػذ رلارم در ػػةلمثػػؿلارػػدار لل اال  مػػ فلبللأ بلر ز ػػللحسل ارارل,د ػػ ر
 .  ارل,د  ـ

 

  النباتات الما زة ونةف الما زة : -5
ــة : ــات الما ز ار ال ػػلتلار ػػدل عػػ شلفػػدلارمػػلءلاة ػػثل  غمػػرلف ػػ لهػػذ رحلل لػػ ,ل  للل  ػػؾ النبات

لإرػػ  ة ػػلجللإ  ػػلة ػػثلاع ػػدالعػػفلارمػلءل عػػ شللأف اػػدل طحػػ لع ػػ للػطة ل الل مل  ػػللل أ راا ػل
لاراردنلبلار   سل ارز اؽلارملئدل.لأمث   للم لتللا رةلم  ل.ل مفل

ل

اػةلمثػؿلارغدل األراضػداررطاػةللاألمػللف حدلار ال لتلار دل  م لفدلالنباتات نةف الما زة : 
لا   ل.راألمثؿللضحلؼلارل اادل ارمل  ,علت

 

فػدلامػـللأ اراػةرا  ةللاألراضػددلار ال لتلار ػدل  مػ لفػدل حالنباتات الشوكزة والمةارزة : -6
ذاتلارملػػ  سلارعػػلردلمػػفلارم  ةػػةلبلة ػػثل م ػػلزللاألراضػػدلأ ارم ػػلطؽلشػػد دةلاراػػر دةللأ ارهاػػلؿل

اراػا ر لتلبللأمث   ػلالة  ائ للع  ل ةػ راتلر ػللار,لا  ػةلع ػ ل خػز فلارمػلءل االة حػلظلاػ ل.ل مػفل
لـل ل عملمةلار,لضدل.ادلإارة)لل التلارشمعةلبلار  لل

 

لاألشهلر ادلالل  حرعلبل  خ  ؼلعفللأفرعلخشا ةل ةمؿلعالرةلعفل ال لتل: الززنة شرزرات  -7
لأااػ ة ػثل  ػرا حللاألشػهلرااػؿلار حلعػللمػفلل   ػلللإرػ لالإلضػلفةلألثػرلأ للا فلال   لل ة نل

لاألاحرارللرد   للبلار للم فلارد د   للبلارد ر  للبلأمث   لللفم لل.لم ( 4 – 3) ار حلعلر للملا فل
 .ا تلار, اؿل لاردف ةللب

 

مػفل.ل لم لفع ػللاالا اػلد ةللإرػ لالإلضػلفة:ل حدلار ال لتلار ػدل ػزرعلرهملر ػللالززنة  أشرار -8
لبارلػػر ل ار  لػػلرا  سللببلارللز ر  ػػلللاأل راؽارمطػػلطلبلارز  ػػ فلبلارح حػػؿلرف ػػعلأحػػـلأشػػهلرلارز  ػػةل

لالؼلبلرللفلارط رل ارلاةالل.ار, غلبلش ؾلارشلـلبلاراح
ل
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ل

 المؤثرة فذ زرا ة ونمو النباتات البستنزة الموامل         
  

 -ثالثة مرامزع ر زسزة وهذ : إلىزمكن تقسزم الموامل المؤثرة  مى نمو النباتات البستنزة 
 

 -: أهمرامن  وامل  دزدة  تتألفالموامل الروزة :  -أوخ
 

 خلاػػػػةلمةلاػػػػ ؿللا ػػػػرلع ػػػػ ل مػػػػ لار ال ػػػػلتلارالػػػػ   ةلل ػػػػطث ررارةلرػػػػدرهلتلارةػػػػلإفالحــــرارة :  -ا
ل-:لإر ارخضرل ر ذالف,دلالمتلمةلا ؿلارخضرلع  لض ءلذرؾل

لمةلا ؿلخضرلا ح ةل.ل-أ
لخضرلش   ةل.لؿمةلا ل-ب

 ارل م ل  ػػةلفػدلار اػػلتل لػذرؾل ػػؤثرلدرهػلتلارةػػرارةل ػ ةلـلفػػدلهم ػعلارعم  ػػلتلارة   ػةللإف
للم اػػلصلارمػػلءل ارغػػلزاتل ارمػػ ادلارمعد  ػػةل  عمػػؿلدرهػػلتلارةػػرارةللفػػدلارعم  ػػلتلارم اػػ ةلا ػػل

لػػذرؾلمػػفلمعػػدؿلالػػ  ,ؾلارمػػ ادلع ػػ لز ػػلدةلمعػػدؿلف,ػػدافلارمػػلءلمػػفلار اػػلتلبللمػػلل ز ػػدلارعلر ػػةل
لارغذائ ةل   هةلز لدةلمعدؿلار  حسل.

ابلف لػابل  اػؼلارعم  ػلتلارحلػ   ه ةلداخػؿلار اػلتلممػلل لػدرهلتلارةرارةلارم خحضػةللأمل
ل.لأة ل ل دح رل م لار ال لتل م   لل

ام ػػبلار ال ػػلتلر ا ػػغلاراػػ رةلارمث ػػ لر  مػػ للإر ػػ  ة ػػلجللحػػدلمػػلدرهػػلتلارةػػرارةلارمع درػػةللإف
ل.ل اإل  لج

ل

اػدرةلأشػهلرلارحلل ػةلار حضػ ةلع ػ لار مػ لرمػـللـ ح لعدل:  Rest periodطور الراحة  للللللل
ثلحػػذكلارظػػلحرةلفػػدلادا ػػةل م  اػػؼلارخر ػػؼلمػػفللػػؿل ػػ فرلارظػػر ؼلارا ئ ػػةلارم,ئمػػةلر ػػلل.ل  ةػػد

علـل.ل  لابلط رلارراةةلفدل للاطلاأل راؽل   هةلر, ةل شػلطلاألشػهلرل عػدـلاػدرةلهػذ رحللع ػ ل
لام الصلارملءلارللفدلرة لةل  م لحذكلاأل راؽل.

ل
ل

لػرال لػلعدلطػ رلارراةػةلع ػ ل اػؼلار مػ لمالأهمزة طور الراحة ألشرار الفاكرـة النفضـزة :للللل
فػػدلادا ػػةلأ لم  اػػؼلارخر ػػؼلممػػلل لػػمللا ضػػالار مػػ اتلارم ل  ػػةلأث ػػلءلم لػػـلار مػػ ل ال لػػلا لل

لارم,ل مةلر, خحلضلارشد دلفدلدرهلتلارةرارةل ار دل  لررلةد ث للأث لءلفاؿلارش لءل.
ل

  ,اػػدلاػػ ل  اػػؼل مػػ لاألشػػهلرل   هػػةلأللػػالبلا ئ ػػةلمة طػػةلل: Dormancyالســكون   للللل
ع امؿلارهػ ل ار راػةل م رحػلل ار,  ػؿلم  ػلل رهػعلإرػ لألػالبلداخ  ػةلفػدلار اػلتللمػللفػدلالر ال لتلل

.لع دلم لبلعلمؿلأ لألثرلمػفلارع امػؿلارملػااةلل Apical dominanceةلرةلارل لدةلار,م ةلل
ر  مػػ ل ػػؤدنلذرػػؾلإرػػ ل  اػػؼل مػػ لاراػػراعـل دخ ر ػػللفػػدلطػػ رلارلػػل فل رلػػفلحػػذكلاراػػراعـل لػػ ط ؼل

مهردلز اؿلحذالارعػلرضلبلفػاذالعطشػتلاألشػهلرل   اػؼل مػ لاراػراعـل رل  ػلل عػ دلار شلطلثل  ةلا
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ل   اػػؼلار مػػ ل ر  مػػ لاعػػدلارػػرنلبل لػػذرؾلإذالا خحضػػتلدرهػػةلارةػػرارةلأ لار حعػػتلعػػفلارةػػدلارػػ,ـز
ل رل  لل ل ط ؼلار شلطل ار م لامهردلز اؿلارلابل.

ل

 الفاكرة :الفرو ات بزن طور الراحة وحالة السكون فذ أشرار       
ل

 السكون طور الراحة

 رهعللاا لإر لع امؿلداخ  ةلفدلار التل -1
لادل ل فل راث ةلأ لفل   ه ةل.

 رهعللاا لإر لع امؿلخلره ةل ملراللملل ل فل
لا ئ ةل.

 دخؿلف  لاألشهلرلاشلؿل در هدل  خرجل -2
لم  لأ ضللاشلؿل در هدل.

 ادألفهطةل  ز ؿلفهطةلاز اؿلارمؤثرلارمة طل
لالتل.الر 

ل ةدثلر  ال لتلم للاطةلاأل راؽل. -3
 ةدثلر  ال لتلم للاطةلاأل راؽل مل د مةل

لارخضرةل.

 ةدثلفدلف رةلمع  ةلمفلارل ةلفدلادا ةل -4
ل ةدثلفدلأنلف رةلمفلارل ةل.لارخر ؼل.

درهلتلارةرارةلارم خحضةل للعدلفدل -5
لإ  لءلط رلارراةةل.

ذال ا, لاألشهلرلفدلةلرةلارلل فلخلاةلإ
لل تلدرهةلارةرارةلارم خحضةلضمفلارةدل

لارضلرلر  التل.
ل
لإ اػػػلتلا ػػػرالع ػػػ ل مػػػ لار ال ػػػلتل ارعم  ػػػلتلارحلػػػ   ه ةلمثػػػؿلل ػػػطث رالء ػػػؤثرلارضػػػ ل:  اإلضـــاءة -2

ار مث ػػؿلارضػػ ئدلبل مث ػػؿلارار    ػػلتلبلار ػػ للبلار ػػ حسلبلام اػػلصلارع لاػػرلارغذائ ػػةلبلاراػػذ رل
زحلر زحلرحلارض ءلع  ل م حللل طث رؿلارخضرلمفلة ثل  ,لـلمةلا لار ال لتل.ل ا  ث,ثػةللإرػ ل ا 

ل-مهلم عل حدل:
ل

مػفللألثػرلط   ػةلإضػلءة عرضػتلرمػدةللإذا حػدلار ال ػلتلار ػدل زحػرللنباتات النرـار الطوزـل : -أ
ل.لمثؿلارلا  لغل ارا هرلسا ة (  14 – 16)

مػفللااػ رةلااػؿدةلضػ ئ ةل عرضػتلرمػلإذا حدلار ال لتلار دل زحػرللنباتات النرار القةزر : -ب
لارش  ؾل ارخرش ؼل.لمثؿلسا ة (  14 – 16) 

بلمثػػؿللةف ػػراتلاإلضػػلء حػػدلار ال ػػلتلار ػػدل زحػػرلفػػدلمػػدسل الػػعلمػػفللالنباتــات المحازــدة : -رـــ
لارطملطةلبلارح حؿلبلارالذ هلفلبلارخ لرل ار,رعل.

ل
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لاأل للػه فبلر  ػر ه فلمخ  حػةلمػفلارغػلزاتلمثػؿلالأ  اع  ل فلارغ,ؼلاره نلمفللالغازات : -3
  هدلا لبلضئ  ةللأخرسح لؾلملزاتللأففدلة فل ثل دلا لل دلارلرا فل  ل فل لا  للعلر ةلبل

ل.لل األ ز فبلار   فللـار    لهدالللر  در ه فلبل
ا للػػػػػ دلارلراػػػػ فل لػػػػػ ل  دللأ ؿا  ػػػػؿلفػػػػدلار ال ػػػػػلتلمثػػػػؿلل ػػػػػطث رر ػػػػلللأخػػػػػرس  هػػػػدلمػػػػلزاتل

 لػػػابللفا  ػػػلار حػػػعل رل زحػػػللفػػػدلارهػػػ لعػػػفلارةػػػدلارم,ػػػررللإذالأخػػػرس.ل ح ػػػلؾلمػػػلزاتلار  ػػػدر ه فل
لر  ال لتلمثؿلثل دلا لل دلارلار تلبلارل  رل ف  ر دلار  در ه فل.لأضرارةد ثل
ل

لأث ػػلءلػػرعةلف,ػػدحللل ارشػػمسل ع ػػلأشػػعة لػػلعدلارغاػػلرلع ػػ لام اػػلصلارةػػرارةلمػػفللالغبــار : -4
ضعؼل م لار ال لتلارم ه دةلع  له ا ػبل ,ةظل.ل للثؼلاخلرلارملءلارعلرؽلالره لار  ؿل ع  ل

لإرػػػ ار ال ػػلتلممػػػلل ػػؤدنل  ػػػؾللأ راؽلألػػطل همػػعلهز ئػػػلتلارغاػػلرلع ػػػ ل   هػػػةلرارطػػرؽلارزراع ػػةل
لارل ادلع  لعم  ةلار مث ؿلارض ئدل.ل طث ركلإر لالإلضلفة  ع ؽلعم  ةلار  للا لدادلارثغ رل

ل

ز ػلدةللػرعةلعم  ػةلار ػ للفػدلار ال ػلتللإر  ؤدنلا خحلضلاررط اةلاره  ةللالرطوبة الروزة : -5
ز لدةللم ػةلارم ػلكلار ػدل ح,ػدحللار ال ػلتلعػفلطر ػؽلار ػ للعػفل   هةلرع  لذا ؿلار ال لتللطمملل  ش

لارلم ةلار دل م ا لل.
ل

 -: أهمرا: وتشمل  دة  وامل  األرضزةالموامل  -ثانزا
ل

حػػػذكلار ال ػػػلتلبلفػػػاعضلل ا   ػػػلج ع اػػػرلارع لاػػػرلارغذائ ػػػةلم مػػػةلر مػػػ للالمناةـــر الغذا زـــة : -1
 ة ػػلجللاآلخػػرلرع لاػػرلارلاػػرسلبل ارػػاعضلاارع لاػػرل ة له ػػللار اػػلتلاشػػلؿللا ػػرل  لػػم ل

 ة ػػلجللأخػػرسح ػػلؾلع لاػػرللأفلرع لاػػرلاراػػغرسلبلفػػدلةػػ فلا  لػػم لالم ػػلتلا   ػػةللإر  ػػل
   لم لالرع لارلار لدرةل.ار التلالم لتلضئ  ةلهداللإر  ل

ل

ل

اة ػثل هػبلل ا   لهػ   لػ فلضػر ر للر مػ كللملءلط  ةلف ػرةلة ل ػ ارلإر  ة لجلار التللالماء : -2
 ,ػػػػصللم ػػػػةللإرػػػػ الفلذرػػػػؾل ػػػػؤدنلعػػػػفلارلػػػػعةلارة,  ػػػػةللاألرضػػػػ ةالل ,ػػػؿللم ػػػػةلاررط اػػػػةللأف

لفدلار راةل ارضر رنلر  حسلارهذ رل  م لار ال لتل م الا  لل.لاأل لله ف
لا ,  ػلللإذااػة عمػؿلع ػ للأل ػ ر ملءل ظلئؼللث رةلفدلة ػلةلار ال ػلتللإف ارع لاػرلارغذائ ػةل  ,ػـ 

ا ػػ ل لػػ ـلفػػدلامػػ ,ءلارخ, ػػللار ال  ػػةلبل ارمػػلءلحػػ للإرػػ لالإلضػػلفةار اػػلتلبللأهػػزاءا, ػػةللإرػػ 
لارة   ةلداخؿلار التل.ار لطلارذنل  ـلف  لهم علار حلع,تلارل م لئ ةل

ل لتلارال   ةلع  ل م لار الا"لا رللا" طث رلل( pH) ردرهةلةم ضةلار راةللإفحموضة التربة :  -3
ار,   ػػةل ضػػرلالر ال ػػلتلادرهػػةللأ  خلاػػةل ال ػػلتلارخضػػرل ارز  ػػةل افلز ػػلدةلأنلمػػفلارةم ضػػةل

ذاتلارةم ضةللاألراضدفلفلمعظـلار ال لتلارال   ةل  للا لل  حل تلةلبل  علار التلبل عم ملل
ل.لارم علدرةللأ ارال طةل
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ر ػذ الفل الر ػلردلاالم اػلصلارغذائ ػةلل ؤثرلدرهةلارةم ضةلفدلار راةلع  لمدسلالا  ةلارع لار
ل ارحلػػح رل لػػ فلبلبلفمػػث,لار  ػػر ه فل ,م اػػلصلع ػػ لدرهػػةلةم ضػػةل  ػػرا حلرلهػػلحزةارا  للػػ ـ 

ارذائاػػةللا ػػرةل اػػذرؾلل األرم  ػػ ـارةم ضػػةلارزائػػدةلف هعػػؿللم ػػةلارةد ػػدلل أمػػل.لل( 7 – 5.5) اػػ فل
شػد دةللاألراضػدضػرنلر  ال ػلتلفػدلضػعؼلار مػ لارخلألػالبلأحػـ حػذالحػ ل االللػلمةلر  ال ػلتل

ل.ارةم ضةل
ز لدةلا   ةلار راةل ثاتلاعضلارع لارلار,زمةلر م لار التل  االلم ػرلالا ػةلر ػذ الفللإف

 الل ملفلر  ال لتلام الا للف ضعؼل  ظ رلع   لل ,صلحذكلارع لارلبل مثػلؿلذرػؾلارةد ػدلبل
للارم غ  زلبلارا ر فل ارز ؾل.

لأ ار راػػةلارم علدرػػةللأفرللئ ػػلتلاردا ,ػػةلار لفعػػةلفػػدلار راػػةلف ,ػػدلثاػػتل شػػلطلالإرػػ الر لػػاةللأمػػل
ر شػلطلارال ر ػلل خلاػةل  ػؾللاألراضػدحػدلا لػبلل( 7 – 6) ارةم ضػةلارالػ طةللإرػ ار دل م ػؿل
ر ػػلللارمل  ػػةلاأللللػػ ةارع لاػػرللإرػػ ار  ػػر ه فلارهػػ نل ار ػػدل ة ػػؿلارمػػ ادلارعضػػ  ةلار ػػدل ثاػػتل

لفدلار غذ ةل.ل ار دل ل حلدلم  للار الت
اػػؿلعم مػللفػػلفلار ػربلارعراا ػػةل لػ فلذاتل حلعػػؿلالعػدنل ا مػػلل عػل دلمػػفلز ػلدةلارةم ضػػةل

ارمػ ادلارعضػ  ةللإضػلفة ,  ػؿلار,   ػةلمػفلخػ,ؿللإرػ ع  لارعلسلمفلذرؾلفلفلح لؾلةلهةلمللةل
لارلار تل.لااضلفةلأ لار طث رارل م ل  ةلةلمض ةللالأللمدةار لم دللأ 
ز لدةلللاا  خلاةلفدلارم لطؽلارهلفةل شا لارهلفةللاألم,ح رل زلز لدةللإف:  مموحة التربة -4

عػػدـللإفبللمػػللارلػػطة ةلمػػفلار راػػةللاألهػػزاءفػػدللاألمػػ,حارػػذنل عمػػؿلع ػػ لز ػػلدةللم ػػةل لار اخػػرل
ارم ة ػةل   هػةللاألراضػد لػ  فلارلث ػرلمػفللإرػ اػدل ػؤدنلاالح ملـلالرارؼلمعل ظػلـلارػرنلارػدائـل

االر  از ػةللاآلاػلرلػذرؾلفػلفلارلػ,دلام ػلكلالر راػةل.للاألمػ,ح  ػرالـللاألرضػدارمػلءلالر حلعلمل  سل
ل م للار راةل.للإر ام لكلارارؼل ؤدنللأ ارملرةةل
عػػدـلم,ػػدرةللإرػػ لألػػالا ارضػػلرلالر حػػلعلم  ةػػةلار راػػةلع ػػ لار ال ػػلتلرامػػلل عػػ دللار ػػطث رلإف
فػػدلمة ػػ ؿللاألمػػ,حالرز ػػلدةل رل ػػزل لح  ػػللمػػفلارمػػلءل ظػػرللارهػػذ رلع ػػ لام اػػلصلمػػللأ اراػػذ رل
 مػ لمعػدؿلف ,ػؿلارم هػ دةلفػدل  ػؾلاألمػ,حلارضػلرلرػاعضلاال   ػلتللار ػطث رلالإلضػلفةلإرػ ار راػةل

ار شلطلارمرل  مدل  االلار ال لتلم ,زمةلبللملل  خحػضل زفلارمػلدةل   اؼللأ ار ال لتل  اطئل
ذرػػؾل لػػابللإرػػ لإضػػلفةذرػػؾل مػػ تلبللثػػـل   ػػ فلا ػػ فلا ػػدل اعػػدلأ راا ػػلارهلفػػةلر  ال ػػلتل  اػػغرل

 ارثمػػلرلارم ل  ػػةل ااػػرلد رةلة ػػلةللاألزحػػلرار ال ػػلتل ا ػػةلعػػددللإزحػػلرل ػػطخ رار حػػلعلم  ةػػةلار راػػةل
اطػػرؽلاالل اػػ,حلارمخ  حػػةل هػػبلارعمػؿلع ػػ لال اػػ,ة لللاألراضػػدار ال ػلتل.لرػػذرؾلفمثػػؿلحػػذكل

لارم همعةلا لل.لاألم,حر ,  ؿل رل زل
ل



 11 ـانـــــاحمد فتخأ.د.         (        الثانزة) المحاضرة               ـة ــادئ بستنـــــمبـ  

لللPlant Growth Regulatorsنمو النباتزة   منظمات ال –ثالثا 
مػػ ادلعضػػ  ةلم ػػرللػػملد ةل لػػ خدـلالم ػػلتللاط  ػػل ملػػفل عر ػػؼلم ظمػػلتلار مػػ لار ال  ػػةل

.لل اإلزحػلر غ  ػرلارعم  ػلتلارة   ػةلفػدلار اػلتلمثػؿلار مػ للأ ل ػطخ رلأ ا   ةلهدال  مل  لل  شػ طل
لبلارهارر  لتل االث   فل.لاال لل  لتلبلارلل   لل    لتلم ظملتلار م للأحـ مفل

ل

 -الوظا ف الر زسزة التذ تقوم برا منظمات النمو النباتزة هذ : أهم إن
لل
 .التحكم فذ ظاهرة التسا ط  -1
ل . التحكم فذ النمو -2
 .والنضج  واإلثمار اإلزهارالتحكم فذ  -3

 .لالتحكم فذ طور السكون -4

ل . ئزر المال مةمقاومة الظروف البز زة  -5
ل . ت النمو فذ تربزة النباتاستخدام منظما -6
 .مزكانزكزا الثمار  طف تسرزل  ممزة  -7

 لللل.لاألدئالمقاومة  -8

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل

  ممزات خدمة النباتات البستنزة      
 

 -من أهم  ممزات الخدمة المتبمة لمنباتات هذ :
ل

ةل       ػلل ارػ خ صلإفلار دؼلمفلإهراءلارةراثػةلحػ لر, ػبلار راػلالحراثة والتنمزم والتسوزة : -أوخ
مػفلاألدمػػلؿل خ ط ػللمػػعلار راػةلر اػػاللللػػملدل لػ حلدلم ػػ لار اػلتلاعػػدلار ة ػؿل.لأمػػللالر لػػاةل
ر   ع ـلف هرسلر ةط ـلارل ؿلار راا ةلارلا رةل ذرؾلر ل  ؿلزراعةل ا  التلاراذ رل.لفدلةػ فلأفل

لعم  ةلار ل  ةلار دؼلم  للح ل عد ؿللطللار راةلر ل  ؿلعم  ةلاررنل.
ل

إفلارػػرنلرػػ لأحم ػػةللا ػػرةلر  ال ػػلتلة ػػثلإفلارمػػلءل عمػػؿلع ػػ لإذااػػةلل:  Irrigationالــر   -ثانزــا
ارع لارلارغذائ ةلفدلار راةلمملل لػ ؿلام الاػ للمػفلااػؿلارهػذ رل ا  ,لر ػللإرػ لا, ػةلأهػزاءل

ل-مفل زفلار التل.ل ح لؾلعدةلطرؽلر رنلأحم لل:% (  96) ار التل.ل ل فلارملءلة اردل
للطةدل.اررنلار -1
 اررنل ةتلارلطةدل. -2

لاررنلالررشل. -3
 اررنلالر  , طل. -4
ل

  ,ادلا لإمػدادلار اػلتلالرع لاػرلارغذائ ػةلارضػر ر ةلر مػ كلل: Fertilizationالتسمزد   -ثالثا
ل- ا   له ل.ل ارع لارلارغذائ ةل ,لـلإر لث,ثةلأاللـل:

ار اػلتلالم ػلتلل حػذكلارع لاػرل ة له ػلل: Macro elementsالمناةر الغذا زة الكبـر    -1
ارلراػػػػ فلبلار  ػػػػدر ه فلبللا ػػػػرةل حػػػػدلضػػػػر ر ةلر  مػػػػ ل اإل  ػػػػلجلبل  شػػػػمؿلحػػػػذكلارع لاػػػػرل)ل

ل للار  ر ه فلبلارا  لل  ـلباال لله فلبل  ارمغ ل  ـل ل.ارحلح رلبلارلار تلبلارللرل ـ 

 حػػػدلارع لاػػػرلار ػػػدل ة له ػػػللار اػػػلتلل:  Microelementsالمناةـــر الغذا زـــة الةـــغر   -2
ارع لاػػػرللمػػػفلأمث ػػػةلحػػػذك  ػػػةلإاللأفل ه دحػػػللضػػػر رنلر مػػػ ل ا   ػػػلجلار ال ػػػلتل.ل لالم ػػػلتلا 

  ل.للةد د)ارم غ  زلبلارا ر فلبلار ةلسلبلارز ؾل ار

  ػػؾلارع لاػػرلار ػػدل ة له ػػللار اػػلتلالم ػػلتلا   ػػةلل: Trace elementsالمناةــر النــادرة  -3
  ل فلبلارل ا تلبلار ػ دلبلهدالاة ثل ملفلر  التلار م ل اإل  لجلاد فل ه دحلل.لمثؿل)لارل

ل ارراد  ـل   .لارزئاؽلبلارللدم  ـلبلارل ز ـ 
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 تقسم األسمدة إلى  سمزن ر زسززن هما :         
ل

ل- مفلأحـلاأللمدةلارعض  ةل:لاألسمدة المضوزة : -1
لاأللمدةلارعض  ةلار ال  ةل.ل-أ
 األلمدةلارعض  ةلارة  ا  ةل.ل-ب

لاأللمدةلارخضراءل.ل-رـ
ل

ل- حذكل ,لـلإر لث,ثةلأ  اعلرئ ل ةلحدل:لسمدة الكزمزاوزة :األل-2
لاأللمدةلار  ر ه   ةل. - أ
 األلمدةلارح لحل  ةل.ل - ب

لاأللمدةلارا  لل ةل.ل-رـ
 طرق اضافة اخسمدة : 

 طر ,ةلارخط طل.ل-2لطر ,ةلار ثرل. -1

 طر ,ةلار  , ـل. -4لطر ,ةلارخ دؽل.ل-3

 طر ,ةلاررشلا لارمةلر ؿلارملئ ةل.لل-5

إةػػػػدسلارعم  ػػػػلتلارزراع ػػػػةلار ػػػػدل  ػػػػدؼلإرػػػػ لارػػػػ خ صلمػػػػفلل: Cultivationالمــــزق   -بمــــارا
ارةشلئشلارضلرةل األدملؿلار دل  لفسلارمةا ؿلفدلارملءل ارغذاءل ارضػ ءلالإلضػلفةلإرػ ل
أ  لل ل فلمط سلرلث رلمفلاألمراضل ارةشراتلبل  هػرسلعم  ػةلارعػزؽلأ ضػللر    ػةلار راػةل

لرمعد  ةل. خ طلاأللمدةلارعض  ةل ا
 ,ادلا لإعلدةلزراعةلارةحرلارحلش ةل ار ػدلرػـل ةػدثلف  ػلل:   Replantingالتر زع    -اخامس

إ اػػػلتلبلأ ل  ػػػؾلارشػػػ ,تلار ػػػدلمل ػػػتلاعػػػدلارشػػػ ؿلأ لاألهػػػزاءلارخضػػػر ةلار ػػػدلمرلػػػتل رػػػـل
ال ئ لؼلار م ل.ل حضؿلإهراءلحذكلارعم  ةلرمدةلالل  هل زلألا ع فل ر حسلارا ؼلل ل طع
لمؿلفدلارزراعةلاأل ر ل.ارمل ع

 ,ادلا ل رؾلعددلم للبلمػفلار ال ػلتلفػدل ةػدةلارملػلةةلأ ل:  Thinningالخف    -ساساد
ارعددلارم للبلم  للفدلارهػ رةلار اةػدةلبل  هػرسلاعػدلاإل اػلتلع ػدملل ة ػ نلار ال ػلتلع ػ ل

ل را  فلة, ,   فلر خضرل.ل
ال ػػػلتلع ػػػ لارمػػػلءل ارغػػػذاءلإفلار ػػػدؼلمػػػفلإهػػػراءلارخػػػؼلحػػػ لر ,  ػػػؿلار  ػػػلفسلاػػػ فلار 

 ارض ءلالإلضلفةلإر لأفل همعلار ال لتلفدلمللةةلاغ رةل هع  للمط سلراعضلارةشػراتل
ل  ل ؿلمفلإالا  للالألمراضلخلاةلارحطر ةلم  لل.

ل
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حػػ لإزارػػةلاعػػضلاألهػػزاءلارمر ضػػةلأ لارمللػػ رةلأ لارضػػع حةلأ ل:   Pruningالتقمــزم    -ابمســا
ل- ة, ؽلاألحداؼلار لر ةل:ارم  ةلمفلار ال لتل ذرؾلر

ل

ل ,  ةلاألشهلرلارضع حةل  هد دلاألشهلرلارمل ةل. -1
  ةل فل  ع ةل لم ةلارثملرل. -2

  ,ا رلأط اؿلاألشهلرل ارشه راتلمملل ل ؿلمفلإهراءلارعم  لتلارزراع ةلر لل. -3

فػدلاعػضلل Alternate bearing ار خ صلمفلظلحرةلارمعل مةل)ل الدؿلارةمؿل  -4
 ارم,اػػػ دلاظػػلحرةلارمعل مػػػةلحػػػ لأفلاألشػػػهلرل  ػػػ اللارز  ػػػ فل.أشػػهلرلارحلل ػػػةلمثػػػؿل

ثمػػلرالمز ػػرةلفػػدللػػ ةلممػػلل لػػابلالػػ  زاؼللا ػػرلر مػػ ادلارغذائ ػػةلف ػػؤثرلع ػػ لاإل  ػػلجلل
 فدلارل ةلار لر ةلة ثل ل فلا  ,لأ لمعد ملل.ل

ةل  عرضلار ال لتلرإلاػلاةلالرعد ػدلمػفلاألمػراضللػ اءلارةشػر :   Controlالمكافحة   -اثامن
أ لارحطر ةلأ لارحل ر ل ةلبلرذرؾلفمفلارضػر رنلإهػراءلارمللفةػةلارل م ل  ػةلر ػذكلاألمػراضل
مػػفلخػػ,ؿلالػػ خداـلارما ػػداتلارل م ل  ػػةلارحعلرػػةلبلفضػػ,لعػػفلذرػػؾل لػػ خدـلأ ضػػللما ػػداتل

 األدملؿلر  خ صلمفلارةشلئشلم رلارمرم بلف  لل ار دل  م لمعلار ال لت.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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حػػ لملػػلةةلمػػفلاألرضلارزراع ػػةلارمةم ػػةلأ لارملػػلفلارمخاػػصلإلهػػراءلعم  ػػةل:  المشــتل     
ار لػػلثرل اررعل ػػةل ا   ػػلجلارعد ػػدلمػػفلشػػ ,تلار ال ػػلتلة ػػثل ػػزرعلاراػػذ رلأ لع,ػػؿل

ل.للغرضلإ  لجلارش ,تراعضلاألا لؼل

 -: أهداف المشاتل والغرض من إنشا را     
,تلالراػذ رلأ لاألهػزاءلارخضػر ةل لػذرؾلر  ز ػعل  ف رلارظر ؼلارا ئ ةلارم,ئمػةلإللثػلرلارشػ ل-1

لارش ,تلار,زمةلر زراعةلداخؿلارمدفل.ل
ل.للإ  لجلارش ,تلاره دةلمفلاألا لؼلارمم لزةل ش ,تلار ال لتلارلا رةل-2
االح مػػػػلـلالألم ػػػػلتلعلر ػػػػةلاإل  ػػػػلجلمػػػػعلم للػػػػا  للر ظػػػػر ؼلارا ئ ػػػػةل خ  حػػػػللمػػػػفلاألمػػػػراضلل-3

األ ػػػ اعل ةحظ ػػػلل ار  لػػػعلفػػػدلزراع  ػػػللاز ػػػلدةللا  شػػػلرأل ؿلفػػػدل ارةشػػػراتلر مثػػػؿلاأللػػػلسلا
لاألعدادلار ل هةلم  للالإللثلرلارخضرنل.ل

األ ػ اعلل ا  شػلرز لدةلأعػدادلارشػ ,تلرم اه ػةلار  لػعلاألف,ػدلفػدلم ػلطؽلاإلاػ,حلارهد ػدةلل-4
ل.لل لتارم للاةلرظر ؼللؿلم ط,ةل   ظ ـلعم  ةلاإللثلرل ار ةلـلفدلم اع دلإ  لجلار ال

ل شغ ؿلاأل دنلارعلم ةل ز لدةلارخارةلالرمملرلةل ار در بل.لل-5
  ف رلارظػر ؼلارا ئ ػةلارمػ ةلـلا ػللإلهػراءلار هػلربل األاةػلثلارزراع ػةلر  اػ ؼلع ػ لار لػلئؿلل-6

ل.للةارال ل  ارمث  لفدلزراعةل رعل ةل خدمةلارمشل ؿلرز ػلدةلاإل  لجل  ةل فل  ع ةلارمةلا ؿل
ائؽلالرش ,تل ار ال لتلار,زمةلر زراعةلفدلأ التلمةددةل لػذرؾلر عػ  ضلارػ ,صلإمدادلارةدل-7

ل.للمفلار لرؼل ارم تلمفل ال لتلارةدائؽل ال ادار لا ال لتلهد دةلاا رةللر عة
 : لـواع المشاتـأن      
  -: إلىحزث تقسم  م المشاتل من حزث الغرض من إنشا را :زتقس -أوخ"
ارمشػػػل ؿلار ػػػدل  شػػػئ للاره ػػػلتلارةل م ػػػةلأ لارشػػػرللتلارزراع ػػػةل حػػػدلل: مشـــاتل  امـــة -1

ل.للارلا رةل ذرؾلإلمدادلعددللا رلمفلارةدائؽلارعلمةلالر ال لت
 حدلار دل  شطلضمفلارةدائؽلارخلاةل ف  لل  ـلإلثلرلار ال لتلل: ( ةغزرة مشاتل خاةة ) -2

ر,زمػػػةلرزراعػػػةلحػػػذكلغػػػرضل ػػػ ف رلارشػػػ ,تلاراطعػػػدادلاػػػغ رةل فػػػدلملػػػلةلتلمةػػػد دةل ذرػػػؾل
ل.للارةدائؽلارخلاة

 حػدلارمشػل ؿلار ػدل  شػطلألمػراضل هلر ػةل ف  ػلل ػ ـلإلثػلرلار ال ػلتلاطعػدادلمشاتل ترارزة :  -3
ل ار هػلرة ذرؾلرغرضلاإل  لجلار هلرنلأنلرا ػعلارشػ ,تلملل  عًللل العةفدلمللةلتل للا رةل

ل.للف  للاغضلار ظرلعفلم ل   للأ ل اع   ل
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 -تقسم إلى أربمة أنواع :حزث  :من حزث التخةص م المشاتل زتقس -ثانزا"
لثلرلش ,تلارحلل ةلإ  لجلةلفدلم خااار ؿللمشارلد حل: تل الفاكرةامش -1 ل.للأ  اع لاللفةلل ا 
لثلرلش ,تلارخضرلإ  لجلةلفدلم خااار ؿللمشارلد حل: تل الخضرامش -2 ل.للأ  اع لاللفةلل ا 
لثلرل ال لتلارز  ةل ارزح رلارمخ  حةلإ  لجلةلفدلم خااارل ؿلمشارلد حل: تل الززنةامش -3 ل.لل ا 
لثػػػػلرلشػػػػ ,تلأشػػػػهلرلارغلاػػػػلتللإ  ػػػػلجلةلفػػػػدلم خااػػػػار ؿللمشػػػػارلد حػػػػل: تل الغابــــاتامشــــ -4  ا 

ل.لل األشهلرلارمل خدمةلفدل شه رلارش ارعل ارةدائؽل ارم  زحلتلارعلمة
 :الخطوات التنفزذزة إل امة المشتل          

م اػػعللاخ  ػػلر  اغػػدلمراعػػلةل ػػ فرلار ػػ اةدلار لر ػػةلع ػػدلل: مو ــع المشــتل اختزــار: لخطــوة األولــى ا      
لل-:لارمش ؿ

ه ػػدكلارم اػػعلخاػػاةلخح حػػةلأ لم  لػػطةل خلر ػػةلمػػفلاألمػػ,حلارضػػلرةل ذرػػؾلألفللاألرضأفل لػػ فلل-أ 
  ػةل لػ فلشػد دةلارث,لارط   ػةف  ػللر حلػؾلا ام ػلل أفلاألراضػدلللتاألرضلاررم  ةل اعبل م لار ال ػ

ل.للار لم ةلف  لل م عل م لارهذ رل  اعبلخدم  لل ا علارش ,تفار مللؾل
 لػاةلل ا خحػلضمعلضر رةلار طلدلمفله دةل   ع ةلارم لكلارمل خدمةل  فرلمادرلدائـلرم لكلاررنلل-ب

ل.للارم  ةةلف  ل
 ارةػل نلع ػ للءلارزائدلأفل ل فلأرضلارم اعله دةلارارؼلر ةل فل    ةلار راةل ار خ صلمفلارمل-رـ

لضلرةل.لارلاألم,ح
اخ  ػػلؽلل ذرػػؾلرم ػػع ( م 1.5ل)لعػػفلار حلعػػ م للػػبلرملػػ  سلارمػػلءلاألرضػػدلاة ػػثلالل ز ػػدللار حػػلعل-د

لارهذ رلأ لاإلالاةلالألمراضل مفلثـلم تلارش ,تل.ل
لاإلضػرارإرػ للأفل ل فلارم اعلاع دًالعفلأمللفلحا بلارر لحلارشد دةل ارع ااؼلار,  ةلار دل ػؤدنل-هـ

ل ة ػػػ لالل  عػػػرضلارشػػػ ,تلخلاػػػةلفػػػدلطػػػ رل اػػػط راؽلار ال ػػػلتلأ لللػػػرلارحػػػر عل هحػػػلؼلارطعػػػـ 
لل.ماداتللاعضلاألشهلرارالدراتلر   ؼل  ملفلم,ل مةلارر لحلازراعةل

ل.للأفل ل فلارم اعلمعرضًللألشعةلارشمسل   خ   لار  اءل-و
لمفلارمد  ةل.لللا ارلأفل ل فلارمش ؿلل-ز
ا  ,لؿلارعد سللم ع ذرؾلرل األدملؿلارضلرةالرةشراتل األمراضلار ال  ةلعفلاألمللفلارم ا ءةلاراعدلل-ـح

ل.للم  للإر لارمش ؿ
ل

ل

ل
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 : تخطزط وتةمزم أرض المشتل : الخطوة الثانزة    
للػػبلملػػلةةلاألرضلمػػعلارغػػرضلمػػفلإ شػػلءلارمشػػ ؿل أحدافػػ ل  عمػػؿلر ػػللأفل     اغػػدل

لػػبلام, ػػلسلرلػػـلمعػػ فلع ػػ لأفل  ضػػللاػػ لاراػػ رةلار ػػدلمخطػػطل   ضػػللأاعػػلدلاررلػػـلارم ل
 ل .لل ل فلع   للارمش ؿل ارم شآتلارم,لمةلع   

 

 :المنشآت األساسزة لممشتل       
ف ػػػ لاػػػطداءل  اغػػػدلأفل ة ػػػ نلارمشػػػ ؿلع ػػػ لم شػػػآتلمع  ػػػةلر ملػػػلعدةلع ػػػ لا ػػػلـلارعػػػلم  فل

هػػراءلعم  ػػلتلار لػػلثرل  را ػػةلار ال ػػلتلار ػػدل  ط ػػبلله ػػدةارعم  ػػلتلارزراع ػػةلارمط  اػػةلااػػ رةل  ا 
لل-:لظر فًللمةم ةل م ةلـلا لل حذكلارم شآتل شمؿ

ارملػػ خدمةلارمةم ػةلأحػـلأ ػػ اعلارا ػ تل مػفل حػػدلمػفلارم شػآتلارثلا ػػةل:  البزـوت المحمزـة -"أوخ
ل.لالخشبزةالظمة  , البزوت الزرارزة , ةالبزوت البالستكزلفدلارعراؽل

  -: البزوت المحمزة إنشاءالردف من      
ل.للم رحلمللفلم للبلإلهراءلعم  لتلار للثرل ار حر دل ار را دل ل  ف رلل-أ
ارةػرارةلبلللتدرهػلا خحػلضأ للار حػلعم ػرلارم للػاةل)للارم لخ ػةةمل ةلار ال لتلمفلارظر ؼلل-ب

لارشمسل ل.لأشعةل لارر لحلبلاألمطلرل
ل.لاردائـللفدلارمللفلزراع  للرة فارمةلفظةلع  لارش ,تلمفلار  ؼلأ لار عرضلر هحلؼلل-رـ
لاإلح ملـلالر ال لتلار لدرةل ار دل ة لجلررعل ةلخلاةل.لل -د

إهػػػػراءلار هػػػػلربل لا ػػػدؼللل)لةػػػػرارةلبلإضػػػلءةل... م رحػػػػللارم للػػػاة ػػػػ ف رلارظػػػر ؼلارا ئ ػػػػةل -هــــ
 . األاةلثلارزراع ةل

ارا  تلارا,ل ل ةلمفلألثرلأ  اعلارا  تلإل خدامًلل ا   شػلرالخلاػةلفػدلارةػدائؽل ارمشػل ؿل ل
ل(أضمافل3)ارا,ل ل ةللرا  تارلا رةل  ل خدـللاد ؿلر ا  تلارزهله ةل  مثؿلارمللةةلارمغطلةلال

ارملػػػلةةلارمغطػػػلةلاػػػلرا  تلارزهله ػػػةلبل ذرػػػؾلر م زحػػػللاخحػػػةلارػػػ زفل رخػػػصلارػػػثمفل ا ػػػةل لػػػلر ؼل
   .لل شلءاإل
  -: وهذ البزوت البالستكزةهناك ثالث أنواع ر زسزة من البالستك المستخدم فذ تغطزة      
ل.لPolyethyleneلأث  فللللارا ردلل-أ
ل.لFiberglassللللل,سلارح ارلل-ب
ل.لPoly Venyl Chlorideلللللارا ردلف   ؿلل  را دل-ـر

ل

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0019.asp##
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ل
 وت البالستزكزة( :  نماذج مختمفة من البز 1 )شكل ر م 

ل
ل( :  نماذج مختمفة من البزوت الزرارزة 2) شكل ر م 

 
ل
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لل-:ل ل خدـلارمراادلفدلاألمراضلار لر ةلالمرا د : -"ثانزا
زراعػػػةلاراػػػذ رل ارع,ػػػؿلمالػػػرًالعػػػفلم اع ػػػدلزراع  ػػػللفػػػدلارة,ػػػؿل ارملػػػلعدةلفػػػدللػػػرعةلإ ال  ػػػللل-أ

ل.لل  هذ رحل
م ػػػػرلارم للػػػػاةلمثػػػػؿلاػػػػر دةلارشػػػػ لءل شػػػػدةلارر ػػػػلحللةارظػػػػر ؼلارم لخ ػػػػمػػػػفلار ال ػػػػلتلةمل ػػػػةلل-ب

ل.ل م رحلل األمطلرلارغز رةل
لارزهله ةلرزراع  للفدلارة,ؿل.للارا  تأا مةلار ال لتلع دل ,  للمفلل-رـ
ل.لل عر ضلار ال لتلرض ءلارشمسلرضملفلا ةلار م ل ه د  ل-د
 

 

 

 

 
 

 

 المرا د( :  شكل تةمزمذ ألحد  3) شكل ر م 
 

 

لل-هناك نو زن من المرا د : : أنواع المرا د      
  اػػػ علمػػفلارخشػػػبلأ للارمةم ػػةلعاػػلرةلعػػػفلا ػػلءلاػػػغ رلم ةػػؽلاػػػلرا  تل: المرا ــد الداف ـــة -1

.ل  عمػؿللاألةمرل ر لمطلءلزهلهدلأ لا,ل  لدلمةلـل م حذلر ضػ ءلا ؽلارخرلل ةلأ لارط
.للملل ملػفللعفلطر ؽلأ لا بلاراخلرلأ لارملءلأ لار  اءلارللخفلاأللحؿر لل ظلـل دفئةلمفل

  لػ فل.لارمةم ػةللتر ا ػ لادرهةلار ظ  ؿل درهةلارةػرارةل اررط اػةلااػ رةلمملث ػةلللار ةلـلف  
ل.للارمرادلمفلث,ثةلأهزاءلحدلار  لؿل ارغطلءل ه لزلار دفئة

ل
ل
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  -: الطرق المستخدمة فذ تسخزن المرا د الداف ة      
ة ػػثل  ط ػػؽلارةػػرارةلاعػػدل ة ػػؿلارلػػملدلارػػذنل  ضػػعلمالشػػرةل ةػػتلار راػػةل : الســماد المضــو  -أ

ل.للارزراع ة
مػفلاأل لا ػبلار ػدل ةمػؿلار ػ اءلارلػلخفلاحعػؿلارةػرارةللاللػ خداـلمهم عػةل: الرواء السـاخنل-ب

ل.لل ل)ملزلأ لفةـلأ لخشبلار ل هةلمفلملدةلاإلة راؽ
رمػلءلبلة ػثل ةمػؿلارم ػؼلارلػلخفلمػفلا  ضعلألحؿلارمراػدلم ػؼلر لػخ فلل: الماء الساخنل-رـ

ل.للأ لا بللح  ةل هل ا ةلر  ا ؿلارةرارةلم  للإر لار راةلارزراع ة
  ـل لخ فلارمرادلارل رالئدلا الطةلأل,ؾل  ضعلألحؿللطللار راةل ع  لط ؿل : الكررباء -د

لعفلطر ؽلرمالتلل رالئ ةل  ضعلف ؽلارمراد.للارداخ  ةلر   لؿلأ لافارهدرل
 حدلمملث ةلر مراادلاردافئػةلمػفلة ػثلارشػلؿل ارم ااػحلتلإاللأ  ػللالل ة ػ نلل: المرا د الباردة -2

ل.للعةلارشمسلحدلمادرلار دفئةلار ة دلا ل.ل  ع ارلأشلع  ل ل  ةل دفئة
ل

ل

ل

  وتشمل: المبانذ األخر  بالمشتل  -ا"ثالث
لل-:لالألم رلار لر ة   ةارلأمراضلإ شلءلمال دلارمخلزفلفدلارمش ؿلالمخازن :  -1

ل.للاألد اتلارخلاةلازراعةلاراذ رل اإللثلرل ارمعداتل اآلر لتلةحظل-أ
ع   للمفلار  ؼل ارض لعلمثؿلأ ا دلارزراعػةل ارا ئػلتللاألد اتل ارم ادلار دل خش لةحظل-ب

لارزراع ةل ارما داتل.ل
ل.للل  ةل شم علار طع ـل ارمةلفظةلع   للمفلار  ؼ خزفلاأللمدةل ارم ادلارل مل-رـ
ل.للخزفلار ,ل نل اراذ رل ارمةلفظةلع  لة     لل عدـل  ح للأ لإالا  للالرةشراتل-د
ل

ــب :  -2 لأفلحضػػؿرم  دلػػ فل ارمشػػرف فل  ارعػػلم  فل مػػرؼلاملل ػػبل مػػرؼل  ,ػػلـلما ػػ لر المكات
ل ارزائر فل.للمش ر ف ل فلار اةلمفلمدخؿلارمش ؿلإلل ,الؿلار

ل

ـــاكن -3 ـــات أم ـــط البز    لػػػ فلم اع ػػػلل لػػػطلمخػػػلزفلاآلالتل األد اتلارزراع ػػػةلل:الزرا زـــة  خم
الألةهػػلـلارم للػػاةللعػػةل  لػػ خدـلرعمػػؿلارمخػػلر طلارزراع ػػة لزرلمارل مخػػلزفلاأللػػمدةل ار ال ػػلت

 .للاعدل ع, م ل
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  : الزرا زة المستخدمة فذ إكثار ونمو النباتات بالمشتل ( طزالمخال) البز ات  -ا"رابم
 حػػػدلار لػػػطلارػػػذنل ػػػ ـلف ػػػ لإ اػػػلتلاراػػػذ رلأ ل هػػػذ رل ا  مػػػلءلاألهػػػزاءللالبز ـــة الزرا زـــة :      

ارػػدر لتلأ ل حر ػػدلاألااػػلؿل لبلفػػدلار لػػلثرلمثػػؿلارع,ػػؿل ارخضػػر ةلارملػػ خدمة
ل.للارش ,تل  د  رحللأ ل م لارش ,تل ا   له للفدلارمش ؿ

  -: المواةفات التذ زنبغذ توفرها فذ البز ة الزرا زة المال مة لمزرا ة     
ل.للأفل ل فلثلا ةلارةهـلالل  غ رلاحعؿلاررط اةل ارهحلؼل خح حةلار زفل-1
لمػػللبل اػػلتلأ لارهػػزءلار اػػل دلارمػػزر علف  ػػللأفل لػػ فله ػػدةلار مللػػؾلاة ػػثل لػػ فلدعلمػػةلر ل-2

ل.لل عمؿلع  ل ثا تلاراذ رلفدلملل  للخ,ؿلف رةلإ ال  للأ ل هذ رحل
ل.للأفل ل فله دةلاإلة حلظلالررط اةلردرهةلللف ةلر ,  ؿل لرارلاررنلع  لف راتلم ,لراةل-3
لأفل ل فله دةلارمللم ةل ار    ةل ارارؼل.لل-4
لةلمفلاذ رلارةشلئشل ارملاالتلارمرض ةل ارد دافلارثعال  ةل.لأفل ل فلمع,مةل خلر ل-5
ل.للم للاةلر م ل ا  التلاراذ رل ار ال لتل(pH ) أفل ل فلذاتلدرهةلةم ضةلل-6
 ػػػػللم خحضػػػػًلل الر,ػػػػدرلارػػػػذنلالل ضػػػػرلا مػػػػ لاراػػػػلدراتل ارشػػػػ ,تلف أفل لػػػػ فل رل ػػػػزلارم  ةػػػػةلل-7

ل.للاراغ رة
رضر ر ةلر م لار ال لتلاا رةلل  ةلاإلم الصل خلاةلأفل ة  نلع  لارع لارلارغذائ ةلال-8

ل.للع دلا,لءلار ال لتلف  للرح رةلط   ة
ل

 المواد المستخدمة كبز ات زرا زة فذ المشاتل :       
 حضؿلأفل ل فلاحراءلخح حةلأ لم  لطةل حدلملراًللملل ل فلممث ةلر راةللالتربة الطبزمزة : -1

 ارطػػ فللغػػر فمػػدسل هػػ دلمل  ل  ػػللاأللللػػ ةلمػػفلاررمػػؿل ار.ل  ةػػددلا ام ػػلللارعلد ػػةلارمشػػ ؿ
.ل عػػلدةل لػػ خدـلار راػػةلارطا ع ػػةلفػػدلارمخ ػػ طلمػػعلارا ئػػلتلاألخػػرسلفػػدللا لػػبلمع  ػػةلثلا ػػة

لل.لارمش ؿ
  خ  ػؼل رل ا ػلللبل( ممـم 2 - 6.5ل)لعالرةلعفلةا التلاخر ةل  ػرا حلاطرحػللمػفل: الرمل -2

.ل ارا ئػةلاررم  ػةلأث,ػؿلارا ئػلتل ز ػًللبل حػدلل ػتلم  ػلةلبل  ع ةلاراخ رلار ػدل ل للارمعد د
.ل رػذال ػ ـللمحللةل ف, رةلفػدلارع لاػرلارغذائ ػةل الل مػ صلاررط اػةل  ة ػلجلإرػ لرنلم  ااػؿ

ل.للارا ئلتلارعض  ةلمفخ  طللمع ةل فلخ اا للاال خدام لل
ارةشػلئشلللملل  اغدلملؿلا ئةلاررمؿلالرملءل  ع, م للااؿلال خدام للر  خ صلمفلاػذ ر

ل.للأ لارملاالتلارمرض ة
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 حػػ ل ػػل المػػفل ة ػػؿلا,ل ػػللار ال ػػلتلارملئ ػػةل ار ػػدل  مػػ لفػػدلل( : مخمــوط الــدبال البزتمــوس ) -3
 ر   ل  را حلمفلا دلفل للأ لماحرلإرػ لار ػ فلارملػ دل  م ػلزللارم لكلارهلر ةلأ لارمل  ,علت

  لػػػػبل لل%1)لا لػػػػاةلل ػػػػر ه فار ا,در ػػػػ لارعلر ػػػػةلع ػػػػ لاالة حػػػػلظلالررط اػػػػةل اة  ائػػػػ لع ػػػػ ل
 (3.5 - 4.5).للملل م لزلالر حلعلدرهةلةم ض  للم خحضةلمفللؿلمفلارحلح رل ارا  لل  ـ

.ل  هػػبلأفلارا,لػػ ؾمػػفل.ل  هػػدلارا  مػػ سلفػػدلاػػلالتلر ح ػػ لا  ػػةلمغ حػػةلاطل ػػلسلل خحػػةل ز ػػ 
 ه  ػػػػزل حػػػػردلمة   ػػػػلتلارلػػػػ سلر  حلػػػػؾل ار    ػػػػةل أفل ا ػػػػؿلارا  مػػػػ سلااػػػػؿلااللػػػػ خداـلع ػػػػدل

 مػػلءل.للمػػلل ملػػفلأفل ه ػػزلارا  مػػ سلفػػدلأشػػللؿلملعاػػلتلرل ام الاػػلراطػػطارمخػػلر طل ذرػػؾل
ل.لالل خداـلاعضلاآلر لتلار د  ةلارال طةلة ثل ل خدـلحذكلارملعالتلفدلإ التلاراذ ر

ل
     تررزز مكمبات البزتموس باستخدام آلة زدوزة بسزطة( :  كزفزة  4 )شكل ر م           
للCompost : )الكمبوست( أوراق النباتات المتحممة -4

 حػػ لعاػػلرةلعػػفلأ راؽلار ال ػػلتلارم لػػلاطةلأ ل   هػػةلر  , ػػ ـلاعػػدلالػػ اعلدلاألفػػرعلاراػػ اةل
.ل  ةضػرلحػذكلارا ئػةلاخ ػطلطا,ػلتلمػفللم  لل   ـل ة ؿلحذكلارا,ل لل ةتلظر ؼلم ةلـلا ػل

 ػةلمثػؿللار  ػلتلار  ر ه  األ راؽلمعلطا,لتلرا ,ةلمػفلار راػةلارمضػلؼلإر  ػللاعػضلاأللػمدةل
ل  رطػػبلارخ ػػ طلالرمػػلءلثػػـل غطػػ ل   ػػرؾلف ػػرةلاألم   ػػ   ملػػفلالػػ خداـلحػػذكلارا ئػػةلبل  ة ػػؿلرـ 
مفل ةضػ رحللإاللأ  ػللاػدل ة ػ نلع ػ لاػذ رلاعػضلارةشػلئشلأ لارد ػدافل للسنةل2 -1)اعدل

مػػفلارثعال  ػػةلأ لارةشػػراتلأ لاألمػػراضل رػػذال  اغػػدل ع, م ػػلل.للمػػلل ة مػػؿلأفل لػػ فل رل زحػػلل
بلملػ  للالرمػػلءلرخحػضلمة  احػػللمػفلاألمػػ,حلااػؿلالػػ خدام لللا ئػػةلمر حػػعل رػذال هػػاألمػ,حل

ل.للر زراعةل اإللثلر
د فللارمةم ػةلحػدل ظػلـلر مػ لار ال ػلتلاػداخؿلارا ػ ت لل(: المزارع الما زـة ) البز ات الما زة -5 

 خلاػػةلإل  ػػلجلارخضػػر اتل اعػػضللمةػػد دل راػػةل  لػػ خدـلع ػػ ل طػػلؽل هػػلرنارإلػػ خداـل
ل ػػػدع ـلار ال ػػػػلتلار لم ػػػػةلفػػػػدلحػػػػذكلارا ئػػػػلتل ل)لارزحػػػػ رلا اػػػػلد ة ال ػػػلتلارز  ػػػػةلاال ل.ل   ػػػػـز

 ةلارا,لػػ لاػدعلملتلرهع  ػػللالئمػػةلبل    شػرلارمهمػػ علارهػػذرنلضػمفلاأل ع ػػةلأ لاألمشػػ ةل
ل.للارمة   ةلع  لحذكلارا ئلتلارملئ ة



 23 ـانـــــاحمد فتخأ.د.         ) المحاضرة الخامسة (                     ـة ــادئ بستنـــــمبـ  

ل زلا ة ػػػ نلارا ئػػػلتلارملئ ػػػةلع ػػػ لهم ػػػعلارع لاػػػرلارغذائ ػػػةلار,زمػػػةلر مػػػ لار ال ػػػلتلاػػػلر رل
 مفلثـل ز دلارا ئلتلاا رةلآر ةلالرمز دلمفلارمة  ؿلارغذائدلفػدلةلرػةل ,ػصللبلارم,ئمةلر ل

.ل  ,ةظلأفلحذالار ظلـلذ ل ل حةلعلر ةلللم   لفدلاأل ع ةلارمة   ةلع  لار ال لتلارمزر عة
 ػةل   ط بل ح,لتلالحظةلر  ف رلارمةلر ؿلالرلم لتل ار  ع ةلارمط  اةلة ؿلارهػذ رلفػدلاأل ع

ل هػ دلدعلمػلتلر ثا ػتلار ال ػلتلار لم ػةل ارمة   ةلع  لار ال ػلتل ارمة ػ ؿلارغػذائدلبللمػلل  ػـز
ل.لل رذال , ارلال خدام لع  لار ال لتلذاتلار, مةلاالا الد ةلارعلر ة

ـــة     ـــات الزرا ز حػػػدلعاػػػلرةلعػػػفلمهم عػػػةلمل  ػػػلتلار راػػػةل ار ال ػػػلتلارزراع ػػػةلل: مخـــالزط البز 
ؿلع ػ لا ئػةلذاتل ر ةاػ ل.لل ػلرػ خ صلمػفلع  ا اارا ئػةلارزراع ػةل ص  ل خدـلر ةلػ فلخػ ا

ضػػػلؼلإر  ػػػللاررمػػػؿلمػػػعلاعػػػضلارمػػػ ادل  ل األ  ػػػلرلل) لارطمػػػ راػػػةلاخ ػػػطل ػػػ ـلاػػػ اـلم للػػػبل
.للأ لارع ػػػؼل ارلػػػملدلارعضػػػ نلارم ة ػػػؿ للأ راؽل ال ػػػلتلم ة  ػػػةل)ارعضػػػ  ةلمثػػػؿلارا  مػػػ سل

ل.لل لملدلعض نلم ة ؿلس ا  م لل    ل فلحذكلارمخلر طلعلدةلمفلرمؿل طم
ارمػػ ادلار ػػدل  ػػطرؼلم  ػػلللإفلتكــوزن مخمــوط البز ــة الزرا زــة و ال ترــا بنســبة اإلنتــاج :    

لل-  م لارش ,تل ل فلالر لبلار لر ةل: مخ  طلارا ئةلارزراع ةلارمل خدمةلفدلارزراعة
للأرزاء بالحرم 2لللللخلر ةلمفلارش ائبل اراذ رلارغر اةللم  راةلطل-1
 رزء بالحرم  1 للللللللللللللللللللللللمؿل لعـلخلردلمفلاألم,حرلل-2
للرزء بالحرم 1 لللللللللللللللللل للأ راؽل ال لتلم ة  ةل)لا  م سل-3
للرزء بالحرم 2/1لللللللللللللللللللللللللملدلعض نلم ة ؿل مع,ـل-4

 ػؤثرللػ اًللع ػ لإذالرـل راع لار لػبلارمػذل رةلأعػ,كلاػدل  ػ الع  ػللمخ ػ طلم ػرلم للػبل
ل لل ػت رـل ر سلاألل لسل  م ًللل م لاةلإ اػلتلاراذ رل  م لارش ,تلبلفمثً,لإذالزادتللم ةلارط

ظ ػػ رلطا,ػػةلاػػ اةلع ػػ للػػطللارلػػ سلالل ملػػفلر اػػلدراتلار لا ػػةلع ػػ ل  ػػ الل لػػاةلار اخػػرلعلر ػػة
أفلرز ػلدةل لػاةلاررمػؿللةد ثًللأفل خ را للرا,ا  لل  ل فلع دئذل لػاةلاإل اػلتلم د  ػةلهػدًالبللمػل

ل.لاررمؿلالل ة حظلالرملءل الل ملفلر اذ رلأفل  اتلاد فلرط اةإفلملل ئلة ثل
لػملدلارعضػ نلملػل ئلأ ضػللف ػ ل ز ػدلمػفل لػاةلظ ػ رلعػ ارضلمػ تلاررز لدةل لاةللاف

ارالدراتلا الطةلمرضلارػذا ؿل  ز ػدلمػفل لػلثرلارةشػلئشلخلاػةلإذاللػلفلارلػملدلارعضػ نلم ػرل
ل,دل لابلإة راؽلارالدراتل مفلثـلم   لل.لفاله دم ة ؿل

ل
ل

ل
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لل-:لح لؾلعدةلطرؽلر  ع, ـلمفلأحم لل: تمقزم البز ات الزرا زة     
لػ خدامًللفػدللالل خداـلاخلرلارمػلءلارلػلخف   ـلذرؾلل: التمقزم الحرار ل-1  حػ لاأللثػرلشػ  عًلل ا 

فلإرػػ لاألةػػ اضلار ػػدلارمشػػل ؿلة ػػثل عمػػؿلع ػػ ل  اػػ ؿلأ لا ػػبل ة ػػ نلع ػػ لاراخػػلرلارلػػلخ
  ضعلا للار راةلأ لمخ  طلارا ئةلارزراع ةل مفلثـل غط لالرا,ل ؾل   اغدلأفل لػ فلار راػةل

ا ػػؿل ػؤدنلذرػؾلإرػ لرمػػدةل اػؼللػلعةلة ػثلل لم  ل86ل)لةػرارةدرهػةلرطاػةل  ع,ػـلعػلدةلع ػ ل
ه ػػبل.للمػػلل ,ةػػظل لمعظػػـلارللئ ػػلتلارم لر ا ػػةلارضػػلرةلمػػعلأاػػؿلعػػددلمػػفلارللئ ػػلتلار لفعػػة

لة ػػثل ػػؤثرل ار,ضػػلءلع ػػ ل لػػابلخػػ اصلار راػػةل للع ػػ للػػ ا ل"إر حػػلعلارةػػرارةلألثػػرلمػػفلارػػ,ـز
لارمح دةل.ارة ةلارللئ لتل

 ػػدلأ لل   ػػ ـلاللػػ خداـلاعػػضلارمػػ ادلارلػػلئ ةلأ لارمدخ ػػةلمثػػؿلارح رملردل: التمقــزم الكزمزــا ذل-2ل
ل.للارحلالـلر ع, ـلارا ئةلارزراع ةلاعدلة,  للاداخ  ل

ألرضلارمزر عػػةلالراػػلدراتلأ لإرػػ لاضػػلؼل ة ػػثلل: الفطرزــةالحشــرزة و المبزــدات ب قــزمالتمل-3
 .لم رحللمفلارما داتلاألخرسلبلارللا لفل للبلارا   م ؿلارش ,تلاراغ رةلمثؿلارد لز   ف

  -: المممزات الزرا زة الرارزة فذ المشتل -ا"خامس
 ػةلا ػللع ػدلإهرائ ػللألفل هلة ػللحػ لمػفلأحػـلارعم  ػلتلار ػدل هػبلارع لل حػد زرا ة البـذور: -1

ارذنل ةددلإذالللفلارعػددلارمط ػ بلمػفلارشػ ,تللػ   الأـلالل.ل عم مػًللالل اػذرللػؿلاأل ػ اعل
.ل ,ةظلأفلزراعةلاراذ رللرلااخ ,ؼلاأل  اعافدل اتل اةدلة ثل خ  ؼلار اتلارم,ئـلر اذ

ملػػلفلإرػػ لالػػ  رةللللم ػػ احػػدلأ ػػ ل ملػػفل ,ػػؿلار اػػلتلأ لا ػػػلد ؽلر ػػللمم ػػزاتل لللػػ لد ففػػدل
ار ,ػػؿل أ ضػػًللإذالرػػـل ملػػفلزراعػػةللػػؿللم عػػدار ,ػػؿل  ملػػفلاإلة حػػلظلالراػػلدراتللمػػللحػػدلة ػػ ل

ل اةػػدلفػػ,لخػػ ؼلع   ػػللألفلمهم ع لل عػػلدةبلارهػػذرنلم ػػرلمعػػرضلر هػػ لل ػػلاراػػلدراتلفػػدل ػػـ 
لل266 -166)للاراػغ رةل للاراػذ رلةلرػةلللفػد للبذرةلل566ل)للاإل التللا ا دللفدلل اذر
لل5 – 3ل)ل ع اػػػرللػػػ لد ف.ل الر لػػػاةلر زراعػػػةلارمالشػػػرةلفػػػدلارلفػػػدلةلرػػػةلاراػػػذ رلارلا ػػػرة للبـــذرة
 عم مًللمفلاألفضؿلإ  لجلعددللا رلمفلارالدراتلفدلارادا ةلثـل خؼلبلعددلم للبلل لبذور

ل.للارالدراتلم رلارمرم بلف  ل
لاأل لػػلط لار لم ػػةلفػػدللاراػػلدراتل) حػػدل ,ػػؿلار ال ػػلتلاراػػغ رةل : ( التفرزــد  ممزــات النقــل ) -2

فل ػ ـلاداػةل حػذكلارعم  ػةل هػبلألةملػ , للػ دا ةفدل زرعللؿلالدرةل لبللل لد فإر للع ةاارزرل
 ذرػؾلالػابلاشػلؿلأفضػؿلارمهمػ علارهػذرنلل مػ  عطػدلفراػةلرلد فدلار اتلارم للبل ح

رمللةةلار ػدلالإلضلفةلإر لز لدةلاع  لارع لارلارغذائ ةللفسلا فلار ال لتلعدـلةا ؿل  
ل.للداخؿلارل لد فلر لشرلف  للارهذ   
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 ارظػػر ؼلرل معػػدؿل مػػ لاراػػلدراتلادلار حر ػػدلع ػػ لعػػدةلع امػػؿلم  ػػلل اػػتلاراػػذ عػػ ع مػػدلم
لرعم  ػػػةلار حر ػػػدلاأل ػػػدنلارعلم ػػػة  ػػػ فرلارم لخ ػػػةل ر ؼلإلهػػػراءلحػػػذكل أةلػػػفلارظػػػلبل ارملػػػلفلارػػػ,ـز
 ل حػذكلارظػر ؼل  ػ فرلالػ  رةلخػ,ؿلارشػ لء.لارهػفدل لا ةلعلر ةلاررط اةلع دملل ل فلارارعم  ةل

فا ػػ ل هػػبلللارللز ر  ػػللمثػػؿأمػػللاأل ػػ اعلار ػػدل هػػرنلعم  ػػةلار حر ػػدلر ػػللة ػػ ل  ل ػػةلفاػػؿلاررا ػػعل
.للػذرؾل  اغػدللإهراؤحللفدلارلػلعلتلاأل رػ لمػفلاراػالحل  اػؼلارعمػؿلع ػدلإر حػلعلدرهػةلارةػرارة

ار ػدل حػردلف  ػللللػ لد ف رنلارل لزـومل3 - 2ل)لااؿلار ,ؿلامدةلللف ةلمفلزراعةلاراذ رلأ للطرنل
هػػزءلالػػ طلمػػفلار راػػةلةػػ ؿلارهػػذ رلمػػعلم,ةظػػةلعػػدـلمػػعلأفل  ,ػػؿلاراػػلدراتلل  حضػػؿ.للاراػػلدرات

ل عر ضلارهذ رلر شمسلأ لهحلف للخ,ؿلحذكلارعم  لتل.ل
 -: وتتضمن  دة امور مرمة منرا :المنازة بالشتالت  -3
م  لتلارخدمةلارزراع ػةلفػدلارمشػل ؿل ذرػؾلر طث رحػللع ػ لة ػلةل ع ارلعم  ةلاررنلأحـلع الر  : -أ

  مػػػػ لار اػػػػلتلبل  هػػػػبلأفل ػػػػ ـل ز  ػػػػدلار ال ػػػػلتلااة  لهل  ػػػػللمػػػػفلارمػػػػلءلااػػػػحةلم  ظمػػػػةل
 ملػػ مرةل ار طلػػدلمػػفلأفلم ػػلكلارػػرنلخلر ػػةلمػػفلارشػػ ائبل ارمػػ ادلارضػػلرةل درهػػةلم  ة  ػػلل

نلد رنل م ػػػ ظـل ع ػػػ لف ػػػراتل هػػػبلأفل لػػػ فلارػػػرللمػػػلل.للم للػػػاةلر ظػػػلـلارػػػرنلارملػػػ خدـ
ــــوملل15 -16)ااػػػػ رةل خلاػػػػةلفػػػػدلةػػػػد دل اعػػػػدلارزراعػػػػةلأ لةلػػػػبلةلهػػػػةلار اػػػػلتلل لز

ل.لل ارظر ؼلارا ئ ة
 ع اػػرلعم  ػػةلارعػػزؽلمػػفلارعم  ػػلتلارة   ػػةل ارضػػر ر ةلر  ال ػػلتلفػػدلارمشػػل ؿلة ػػثل : المــزق -ب

الإلضػػلفةلإرػػ لخ ػػطلااللػػمدةلارعضػػ  ةلالر راػػةلأ  ػػلل عمػػؿلع ػػ ل    ػػةلهػػذ رلار ال ػػلتل ل
ل.للارمزر عةلر ال لتالار دل  لفسإزارةلارةشلئشل ار ال لتلارغر اةل ل

ارلػػػملدلحػػػ لارماػػػدرلارغػػػذائدلاأللللػػػدلر  اػػػلتلفػػػدلارمشػػػل ؿلة ػػػثل مػػػدلار اػػػلتلل: التســـمزد -رــــ
الرع لاػػػرلارغذائ ػػػةلار,زمػػػةلر مػػػ كل    اػػػؼللم ػػػةلارلػػػملدل م اع ػػػدلإضػػػلف  لع ػػػ ل  ع ػػػةل

لل-ارظر ؼلارا ئ ةلارللئدةلفدلارم ط,ةل ح لؾل  علفلمفلاأللمدةل:ار التل طا عةلار راةل ل
 هبلأفل ل فلاأللمدةلارعضػ  ةلم ة  ػةل مع,مػةل خلر ػةلمػفللاألسمدة المضوزة :ل-1

.لم رحػػػػللةشػػػراتل لبلةشػػػػلئشلبلاػػػذ رلللػػػػ اءللل ػػػتارشػػػ ائبلارغر اػػػةل
لإر لار راةلااؿلارزراعةل.لارعض  ةللاأللمدةعلدةل ضلؼل ل

لمػػللفػػدلارلػػملدلأةلد ػػةلارع اػػرل  هػػدلم  ػػللأ ػػ اعلعد ػػدةللاوزــة :زكزماألســمدة الل-2
لمػػػللفػػػدللمرلاػػػةأ لدلارملػػػ خدـلادرهػػػةللا ػػػرةلفػػػدلارمشػػػل ؿلار  ر ه  ػػػ

ل.ل للNPK)لارػلللملد
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ألفػرعلارخضػر ةلر  ال ػلتل ذرػؾلر ,  ػةلارلػلؽلاررئ لػةل م ػعلز ػلدةل حر ع ػللاحػ لاطػعل : التقمزم -د
لبل ار,ر اةلمفللطللار راةلفػدلارمشػ ؿبلارمر ضةلرم شلالةلابلمعلإزارةلاألهزاءلارهلفةل

ل.لل   ـلحذكلارعم  ةل ف,ًللر  ع ةلار التل ارغرضلمفلزراع  
ــات الحشــرزة والمرضــزةل-هـــ   عػػرضلار ال ػػلتلفػػدلارمشػػل ؿلرإلاػػلاةلالرةشػػراتل : مقاومــة ااف

  ػؤثرللارطح   ػةارال ر لل األمراضلارطح   ةل م رلبلارح ر للتلبل األمراضلللرحطر لتل
ذرؾل طث رل اضةًللع  لار التلة ثل ضعؼل م كلأ ل ؤدنلرم   لفدلاعضلاألة لفلبل
  ػػػ ـل ةد ػػػدل ػػػ علاإلاػػػلاةلرمعرفػػػةلطر ,ػػػةلارمللفةػػػةل  ػػػ عل لم ػػػةلارما ػػػدلارػػػذنل هػػػػبل

ل-:ل مفلأ  اعلاررشلتلارمل خدمةلفدلم,ل مةلاآلفلتلارةشر ةل ارمرض ة.للال عملر 
 .   الرشات المالرزة -2  الرشات الو ا زة  -1

أو توارـ  إنشـاء المشـاتل  ـدة  قبـات : التـذ توارـ  إنشـاء المشـاتل والمشاكل الممو ات      
لل-: أهمرامشاكل 

 ػػػةلارةد ثػػػةلار,زمػػػةلألداءلارعم  ػػػلتلارزراع ػػػةلداخػػػؿلارمشػػػ ؿلر ػػػ ف رل عػػػدـل ػػػ فرل لػػػلئؿلارملل-1
ل.لاأل دنلارعلم ةلار اتل ارمه  دل  ,  ؿلعددل

 ار ػػدلار ال ػػلتلطػػ اؿلف ػػرةلا,لؤحػػللفػػدلارمشػػ ؿللرلػػدلاة  ػػلجع اةل ػػ فرلماػػدرلدائػػـلر ػػرنلاػػل-2
ارمزر عػةلل ال ػلتر أع ػ ل لػاةل هػلحلارةا ؿلع  لرضملفلل ذرؾل( سنوات 3 -1 ) ل مر

ل.لفدلارمش ؿل
ل.لر غذ ةلار ال لتل اءلارعض  ةل ارل م ل  ةلارضر ر ةل ,صللم لتلاأللمدةلل-3
ار ال  ػػةلارةشػػراتل األمػػراضلرمللفةػػةلارةشػػلئشلبللةار,زمػػارزراع ػػةل ػػداتلرماال ,ػػصللم ػػلتل-4

ل.لالإلضلفةلإر لار حلعل للر ح لارمخ  حةل
ل.للرزراعةفدلا ع, ـلار راةلفدلارمش ؿلااؿلال خدام للرعدـل ه دل للئؿلل-5
ل.لل ؿ ,صلارخارةلارعم  ةل ارح  ةلفدلأداءلارعم  لتلارزراع ةلارح  ةلارمط  اةلفدلارمشلل-6
هػػػراءلعم  ػػػلتلاراػػػ ل ةلرم شػػػآتلارمشػػػل ؿلعػػػدـل ػػػ فرلرأسل-7 لارمػػػلؿلارلػػػلفدلإل شػػػلءلارمشػػػل ؿل ا 

ل.ارمخ  حةل
ل

ل

ل

ل
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: زمكـن التغمـب  مـى التـذ توارـ  إنشـاء المشـاتل والمشاكل الممو ات كزفزة التغمب  مى       
لل-: أهمرابمدة طرق التذ توار  إنشاء المشاتل المشاكل 

ل.لألداءلارعم  لتلارزراع ةلداخؿلارمشل ؿلارزراع ةلارةد ثةل ةل ارملل  ف رل-1
 ػ ف رلماػػلدرلارػػرنلار,زمػػةلرخدمػػةلارمشػػل ؿللػػ اءلعػػفلطر ػػؽلإلػػ خداـل ظػػلـلارػػرنلاآلرػػدلأ لل-2

ل.للا  ف رلار للئؿلارم لل  ل ةلارةد ثة
له   ػػةار  ر لرمشػػل ؿل خلاػػةلارعضػػ  ةل ارل م ل  ػػةلفػػدلااأللػػمدةلارللف ػػةلمػػفلللتلم ػػ ػػ ف رلارل-3

لا   لجلارش ,تل.ل م ل لألحم   للفدل ذرؾلم  لل
ل.لار ال  ةلارمخ  حةلارةشراتل األمراضلارةشلئشلبللللفةةل  ف رلارما داتلار,زمةلرمل-4
 ظػػلـلار ع,ػػ ـلالػػ خداـلارعمػػؿلع ػػ لالػػ خداـل لػػلئؿلار ع,ػػ ـلر راػػةلارمشػػ ؿل خلاػػةلعػػفلطر ػػؽلل-5

ل.ل رةمل ةلارش ,تلار لم ةلمفلار  ؼلاعدلاإل التلالراخلرلارللخفلر  ,  ؿلمفلإالاةلارالدرات
ع مػػلدلر, ػػدر ا ـلار ػػدر بلارلػػلفدللاره ػػدةلمػػفلخػػ,ؿارح  ػػةلاأل ػػدنلارعلم ػػةلذاتلارخاػػرةل ػػ ف رلل-6

ل.داخؿلارمش ؿلع   ـلفدل  ح ذلارعم  لتلارح  ةلارزراع ةلارمط  اةل
ل.ارمخ  حةللآتلارمش ؿللفدلإلهراءلعم  لتلارا ل ةلرم شارارملؿلل  ف رلرأسلل-7
م لخ ػػػةل ظػػػر ؼلار راػػػةلارلػػػلئدةلفػػػدلم ط,ػػػةلرظػػػر ؼلارار ال  ػػػةلار ػػػدل ػػػ,ءـلازراعػػػةلاأل ػػػ اعلل-8

ل.ارمش ؿل
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  وهذ :فذ المشتل إلكثار النباتات  تزنر زسز تزنقزهناك طر  :التكاثر -ا"سادس
 : ( ) التكاثر الرنسذ التكاثر البذر  -1

ردلأ ل اػلتلهد ػدلعػفلطر ػؽله ػ فلاراػذرةلاره لػدل ار ػل الار للثرلاراذرنلح لإ  لجلفػ
مػػػفلعم  ػػػةلار  ,ػػػ لل اإلخاػػػلبل.ل  لػػػ خدـلاراػػػذ رلل لػػػ  ةلإلثػػػلرلألللػػػ ةلفػػػدلارعد ػػػدلمػػػفل

 ةلمثػؿلارخضػرل  ال ػلتلارز  ػةل ارزحػ رلإاللأ ػ لالل  اػللف  ػللإلثػلرلمعظػـل  ارمةلا ؿلارال
ل.للأشهلرلارحلل ة

  -: فزرا إنتاج النباتات  ن طرزق البذور هذ أهم األسباب التذ خ زفضل    
إ  ػػلجل ال ػػلتلمخ  حػػةلفػػدل رل ا ػػللارػػ راثدل   هػػةلر   ,ػػ للارخ طػػدلبل    هػػةلرةػػد ثلإ عػػزاالتلل-أ

ل.لل راث ةل ؤدنلإر لإ  لجلأفرادلمخ  حةلعفلار التلاألـلفدلاراحلتلارخضر ةل ارزحر ة
اػػذ رلالرم,لر ػػةلامث ,  ػػللار ل هػػةلعػػفلاإللثػػلرلملراػػًللمػػلل  ػػطخرلإثمػػلرلاألشػػهلرلار ل هػػةلمػػفلارل-ب

ل.للارخضرن
  -: الحاخت التذ زستخدم فزرا التكاثر الرنسذ هذ    

ـل  طعػمفلخػ,ؿلزراعةلاراذ رلإل  لجلأا ؿلا  ةل م,ل مةلر ظر ؼلارا ئ ةل األمراضل ذرؾلل-1
 ارلمثػرسل أاػ ؿلأاػ ؿلار حػلحللإ  ػلجلمللحػ لارةػلؿلفػدللع   للاألا لؼلار هلر ةلارمرم اة
ل.لارحلل ةلذاتلار  اةلارةهر ةل

إلػػ  الطلأاػػ لؼل لػػ,التلهد ػػدةلعػػفلطر ػػؽلاػػرامالار را ػػةلا الػػطةلار  هػػ فلاػػ فلاأل ػػ اعلل-2
ل.لل األا لؼلارمخ  حة

اع اةلإلثلرلاعضلاأل  اعلاال خداـلطرؽلار للثرلارخضرنلارمعر فةللمللفدلةلرةلأشػهلرلل-3
ل.للار  دل ه زبلار,  ةلارلللل لبلارافل

اة ػػػثل عط  ػػػلل ال ػػػلتلاػػػ ؼلمعػػػ فللإلثػػػلرفػػػدلةػػػلالتلمةػػػددةل ملػػػفلالػػػ عملؿلاراػػػذ رلفػػػدلل-4
 رػػـلارخػػ خلار ػػدل لػػ فلاػػذ رحلل , ػػةللأاػػ لؼلمػػللحػػ لارةػػلؿلفػػدلاعػػضللاألـ  اػػلتلرمشػػلا ةل

لر   ملنزماكارد ةاؿلف  لل  , للخ طدلمثؿلا ؼلارخ خل ل  دال.للارم,لـ 
معظػػػـل ال ػػػلتلارز  ػػػةل ارخضػػػرللإلثػػػلرلػػػدلا الػػػطةلاراػػػذ رلفػػػدل لػػػ خدـلطر ,ػػػةلاإللثػػػلرلاره ل-5

ل.ارمخ  حةلالرطرؽلارخضر ةللرل  رةلإلثلرحللا الطةلحذكلارطر ,ةل اع اةلأ ل عذرلإلثلرحل
ل
ل
ل
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  -: زتطمب إنبات البذور توفر الموامل الر زسزة التالزةإنبات البذور:      
ل.لل التدرلع  لاإللأفل ل فلاراذ رلة ةلر لله  فلةدلال-أ
عدـل ه دلاراذرةلفدلةلرةللل فلأ ل ل فلاره  فلادلمرلاعم  لتل  غ راتلمللاعدلار ضال الل  هدلل-ب

ل.للم ا علل م لئ ةلأ لفل  ر ه ةل ع ؽلاإل الت
ل.لل لارض ءل لله فل ل)درهةلارةرارةلبلاررط اةلاألرض ةلبلاألل  فرلارع امؿلارا ئ ةلارم,ئمةلرإل التل-رـ
ل-اذ رلاره دةلار دل  اؼلاملل  دل:ارااؿلارزراعةلاخ  لرل هبلل: لبذور المختارة لمزرا ةمواةفات ا   
ل.للا,در  للع  لاإل التل ار م ل مة حظةلذاتلة   ةلعلر ةأفل ل فلل-1
لار هل سلفدلارشلؿل ارةهـل ار  فل.لل-2
ل.لل ل فل ظ حةلخلر ةلمفلارش ائبل اذ رلاألدملؿل م رحلل-3
لارحطر ةل ارةشر ةل.لارحل ر ل ةلبلراضلخ  حللمفلاألمل-4

لح لعدـلادرةلاراذرةلع  لاإل التلرمـل  فرلارظر ؼلارا ئ ةلارم,ئمةلرإل التل.لسكون البذور:      
 -فوا د سكون البذور : لسكون البذور فا دتان هما :لللل

لإرػ اتلممػلل ػؤدنلارا ئ ػةلارمة طػةلا ػللم ػرلم,ئمػةلر مػ لاراػلدرللارظػر ؼع دملل لػ فللإ ال  لعدـل -1
لارمةلفظةلع  لارا ؼل ار  عل.

 .ل للعدلع  لا  شلرلاراذ رلرمللفلتلاع دةلد فل ضررحل -2

 .إنباترا فذ  ممزة  لإلسراعممامالت خاةة  إلىومن  زوب سكون البذور هو حارة بمضرا 
  -: رد نو ان من السكون همازو     
ل.لاألـللع  لار الت حدل لءل ضه لل ح لارذنل ةدثلعلدةلر اذرةلأثلالسكون الر زسذ : -أ
 ح لارذنل ةدثلر اذرةلاعدلهمع لل فا  للعفلار التلاألـل  ةدثل   هةلل: السكون الثانو  -ب

 طث رل اةدلأ لألثرلمفلارع امؿلارا ئ ةلبلة ثلالل ةدثلاإل التلإاللفدلةلرةل  فرلارظر ؼلارا ئ ةل
ل.لارم,ئمةلرإل الت

  -: ورفذ البذمسببات السكون      
لل-رئ ل ةل:لأم رث,ثةللل فلاراذ رلمفلخ,ؿللفدل طث رحل  شمؿلل: األئمفة الةمبةل-1

ل.ارا اةلام الصلارملءلالابلعدـل حلذ   للر ملءلارضر رنلر م لاره  فلاألم حة م علل-أ  
ل م عل مددلاره  فلاعدلام الا لارملءل.م عل م لاره  فلة ثل -ب
للل.ل ثل دلا لل دلارللرا فلاأل لله فاره  فل  شمؿللإل التر ةلم عل حلذ ةلارغلزاتلارضر لل-رـ



 36 ـانـــــاحمد فتخأ.د.         ) المحاضرة السادسة (                     ـة ــادئ بستنـــــمبـ  

اعضلارمرلالتلار دلع  للأم ح  ل ة  نلاعضلاراذ رلخلاةلفدل:  المواد المثبطة لإلنبات -2
ارمرلاػػلتللمػػللفػػدلارةمضػػ لتل ار حػػلحل ارلمثػػرسل ارع ػػبل ارطملطػػةل مػػفلحػػذكللإ ال  ػػل ع ػػؽل

Caffeine , Ferulic acid , Caumarin , Parasurbic acid ل.ل
لل.  السكون الفسزولورذ -3
لل. سكون الرنزن -4

طػػرؽلرللػػرلطػػ رللة علمػػؿلاػػذ رلار ال ػػلتلااػػؿلزراع  ػػللاعػػد: طــرق الــتخمص مــن الســكون      
لل- لل ر ة, ؽلأمراضللث رةل ذلرلأحم للاملل  دل:ف ارلل فل

ا ػدؼل   ػ فللإمػل  ,ػعلاراػذ رلل: ( حسـب نـوع البـذور نقع البذور بالماء المـاد  أو السـاخن )ل -أ
ا دؼللأ لرإل التر ,ا رلارح رةلار,زمةللأ لرإل التارم ادلارمل عةللإلزارةلأ اراذرةلارا اةللأم حة

ةهم للمفلارملءلل( أضماف 5-4 )لبل   ـلحذكلارعم  ةلا ضعلاراذ رلفدحذكلارع امؿلمه معةل
 24 -12ل)رمػدةللارعػلدنارمػلءلفػدلذ رلاراػل  ,علأ بلثـل زاؿلمالشرةلل(لم  ل166ل-77ل)ارللخفل
م ػػدللإرػػ .ل   هػػطلارػػاعضل  هػػبلزراعػػةلاراػػذ رلمالشػػرةلاعػػدلارمعلم ػػةلالرمػػلءلارلػػلخفل(لســا ة

الفلذرػػؾلاػػدل عػػرضلاراػػذ رلفػػدلارمػػلءلراضػػعلداػػلئؽل رلػػفلحػػذكلارعم  ػػةلخطػػرةل م ػػرلاػػة ةةل
لار, ؿل.لإر اره  فل
لرا  فذ المشاتلت ا بل زر ر بمض األشرازبزن طرزقة مماممة بذور  ( 1)  ردول   

ل

 موا زد زرا ة البذور طرزقة مماممة البذور  بل الزرا ة اخسم المربذ

 وكانون األول تشرزن الثانذ سا ة 24 نقع بالماء الماد  لمدة السرو بأنوا  

 بأنوا رااخكاسزا 
لمدة  الدافئنقع البذور فذ الماء 

 سا ة 24
= 

 = خشذء كازورزناال

 ألوراقفمفل  رزض ا
 لمدة  دافئنقع البذور فذ الماء ال

 سا ة 24
= 

 = = فمفل رفزع األوراق

 = = سدر
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م ػػرلار حػػلذةل.للاألم حػػةحػػذكلارطر ,ػػةلمح ػػدةلفػػدلاراػػذ رلذاتللإف:  مماممــة البــذور باألحمــاضل-ب
 رلػػفل هػػبلارملػػ خدمةلفػػدلحػػذكلارعم  ػػةلحػػ لةػػلمضلارلار   ػػؾلارمرلػػزللاألةمػػلضل أفضػػؿ

ار حػلعلدرهػةلارةػرارةللإرػ ل"مؤد ػلدلال خدام لة ثلا  ل  حلعػؿلاشػدةلمػعلارمػلءلارةذرللث رالع 
للم تلاره  فل.ل لابممللادل

ةهػـل اةػدلمػفلاراػذ رل  ضعلاراذ رلارهلفةلفدل علءلزهلهدل  غط لالرةػلمضل ا لػاةل
لأ ػػ اعرػػاعضللد ــا ق ( 16)    ػػرا حلاػػ فلرلػػؿلةهمػػ فلمػػفلارةػػلمضل  خ  ػػؼلمػػدةلارمعلم ػػةل

ل.للأخرسفدلاذ رللسا ات ( 6) لإر اراذ رل
ــا ق (  16) الرمػػلءلارهػػلرنلرمػػدةل غلػػؿلاراػػذ رل اعػػدلارمعلم ػػةلر ػػ خ صلمػػفلارةػػلمضلد 

لل.لآخرخز  لل زراع  للفدل اتللأ ل  ملفلزراعةلاراذ رلمالشرةلاعدلذرؾ
ــــــات الكزمل-رـــــــ ــــــذور بالمركب ــــــة الب ــــــة زممامم لرهارر  ػػػػػػلتلل   ضػػػػػػمفلم ظمػػػػػػلتلار مػػػػػػ لل:اوز

ل.لمثؿل  راتلارا  لل  ـلأخرس  فل م ادل  االثلتل     ارلل   لل
ــذورل-د ــة لمب ــة المزكانزكز لػػل فلعػػددلمػػفللإرػػ اراػػذرةل ػػؤدنللأمط ػػةلأفمػػفلارمعػػر ؼلل: الممامم

رم ع للر مددلاره  فللأ  لبللاأل لله فاراذ رل   هةلرعدـل حلذ   للر ملءل ارغلزاتل)لخلاةل
ارللػرلل أارخػدشلم  ػلللاـلعدةلطػرؽلم لل  ل ػةال خدلإر م ا علاإل التلحذكل  هطلل إلزارةبل

ل.للأ لإةداثل دالتلر,ش رلاراذ ر
  ,اػػػػدلا ػػػػلل عػػػػر ضلاراػػػػذ رلرح ػػػػرةلزم  ػػػػةلللف ػػػػةل خ  ػػػػؼلل:للStratificationالتنضــــزد  -هـــــ

لأفع ػ لشػرطل( لم  ل7 – 2) ار  علار اةدلردرهةلةرارةلم خحضةلل أا لؼلاأل  اعالخ ,ؼل
 ار ػػدؼلمػػفلحػػذكلف ػػرةلار  ضػػ دللأث ػػلءةله ػػدةلر اػػذ رلفػػدل لػػ فلح ػػلؾلرط اػػةلم للػػاةل     ػػ
ل.للرإل التاراذ رل    ئ  للارطر ,ةلار خ صلمفلارلل فلفدل

 حلذ ػػةلع ػػ للأم ح  ػػل ةاػػؿلفػػدلف ػػرةلار  ضػػ دلعػػدةل غ ػػراتلفػػدلاراػػذ رلم  ػػللز ػػلدةلالا  ػػةل
مػ ادلار,لا ػةل ار درهػةلارةم ضػةللاأل ز مػلتلطلشز لدةل لإر لالإلضلفةارملءل  الدؿلارغلزاتل

  ,اػلفللفارهاػرلرػ ر ذ الفل لرعةلار  حسلر ه  فل ارم ادلارمشهعةلر  م ل خلاةلةلمضل
ل.(   Abscisic acid) ارم ادلارمثاطةلر  م ل خلاةلةلمضلاالال ل ؾ
ااػػؿل ســا ة ( 24 –12 )رمػػدةل  ػػرا حلاػػ فل  ػػ ـلعم  ػػةل  ضػػ دلاراػػذ رلا ,ع ػػللالرمػػلءل

ار ػدل  م ػزلا,لا    ػللع ػ لمػلءل  خ ػطلمػعلمػلدةلار  ضػ دل  ض دحلل اعدلذرؾل لػ خرجلمػفلار
ارم ادلارللمةلبل مفللأ لاألم,ح خلر ةلمفل ذاتل    ةله دةلةحظلاررط اةلادرهةلم للاةل

لإل  ػػلء ر مػػدةلار,زمػػةلل( م   16 – 6) ثػػـل ةحػػظلاراػػذ رلادرهػػةلةػػرارةلم خحضػػةل  ػػرا حلمػػفل
ل.لار    ةلاره دةط رلارراةةلمعلضر رةل  فرلاررط اةلارم للاةل ل
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 شػػػمؿلاررمػػػؿلار ظ ػػػؼلبلارا  مػػػ سلبلار ػػػدل  ضػػػدلا ػػػللاراػػػذ رللاأل لػػػلطلأ ارمػػػ ادللإف
 ة  نلع  لاعػضلارمػ ادلارضػلرةل للارم ة  ةل)لالفل شلرةلارخشبلارةد ثةلاد شلرةلارخشبل

ل24ل) رطبلحػذالارمػز ال   ػرؾلر لػ ,رلرمػدةل لل( 1:1)  مز المفلاررمؿل ارا  م سلا لاةل
  ضػػدللأ ةهم ػػللمػػفلارمػػز الل(لأضــمافل3ل: 1ل) ااػػؿلالػػ عملر لبل  خ ػػطلاراػػذ رل(لســا ة

لأ ا ػدلأ  ,ر اللفدلاػ لد ؽلخشػا ةلسم (  8 – 1) فدلطا,لتلم الدرةلمعلار لطل المؾل
ل.معد  ةل

لشـرور ( 4 – 1) اػ فلار ضالاعػدلارةاػلدلعم  ةللإل ملـ  را حلمدةلار  ض دلار,زمةل
اعػػػػضلارمػػػػ ادلارل م ل  ػػػػةلر  ال ػػػػةلمػػػػفلضلارةػػػػلالتل ضػػػػلؼلاراػػػػذ رل.لفػػػػدلاعػػػػلأ ػػػػ اعرمعظػػػػـل
لأ ارح رملرد  ل ػدللأ )لارللا ػلفلعم  ةلار  ضػ دلمثػؿللأث لءة مؿلا  شلرحللفدل  ار دللاألمراض

ل. لطلار  ض دللإر ل( 1666:  1) ل  ر دلارزئاؽل ل ا لاةل
ل

لمماممة البذور ببكترزا المقد الرذرزة .ل-و
ل

ل لالزمة لتنضزد بذور بمض أنواع الفاكرة النفضزةالمدة ازبزن  ( 2)  ردول

لمدة التنضزدلنوع الفاكرةلمدة التنضزدلنوع الفاكرة

 زوم 96 – 66 الكمثر  زوم 126 – 96 األراص األمرزكذ

 زوم 36 الموز زوم 126 – 96 الروز

 زوم 36 المشمش زوم 126 – 96 الخوخ

 زوم 136 – 126 األراص األوربذ زوم 96 – 66 التفاح

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :  ( ) التكاثر الالرنسذ التكاثر الخضر  -2
 ,اػػدلالر لػػلثرلارخضػػرنلإلثػػلرلار ال ػػلتل ز ػػلدةلأعػػدادحللاللػػ خداـلأنلهػػزءلمػػفلاألهػػزاءل

بلارهػػػذ رلارم در ػػػةلبلارػػػدر لتلبلارل رمػػػلتلبلاألااػػػلؿلبلمثػػػؿلارع,ػػػؿللارخضػػػر ةلر  اػػػلتلار اةػػػدل)
ل.ل  هزئةلأ ل ,ل ـلار التل لأ لاألهزاءلارهذر ةللارلرطل لتبلارخ حلتلبلاررا ز ملتل

  -: لتكاثر الخضر من اأهم األسباب واألئراض      
رمةلفظػػػةلع ػػػ لاراػػػحلتلار راث ػػػةلر  اػػػلتلر ةاػػػ ؿلع ػػػ ل ال ػػػلتلمشػػػلا ةل ملمػػػًللرألاػػػؿلفػػػدلال-أ

لاػػحلتلار مػػ ل األزحػػلرل ارثمػػلرلة ػػثلأفل لػػلثرلاعػػضلار ال ػػلتلالراػػذ رل  لػػ فلع  ػػلل ال ػػلت
هد ػػدةلمخلرحػػةل ملمػػًللفػػدلاػػحل  للرألم ػػلتلار ػػدلأخػػذتلم  ػػللحػػذكلاراػػذ رلبل ملراػػًللمػػلل لػػ فل

ل.للار ال لتلار ل هةلل ئةلاراحلت
إلثلرلار ال لتلار ػدل اػعبل للثرحػللالراػذ ربل اػدل لػ فلع, مػةل راث ػًلل الل لػ فلاػذ رًالأ لفػدلل-ب

الم ػلتلل رلػفلاراػذ رلأ ل  ػ الاػذ رلارةلالتلار دل ل فلف  ػللار ال ػلتلم ػرلاػلدرةلع ػ لإ  ػلج
ل.للا   ةل لذرؾلالابلا ةلإ التلاراذ رلرضعؼلة     للأ لرعدـلال ملؿل م لأه   ل

 ل خدـلار للثرلارخضرنلإل  لجلش ,تللا رةلارةهـل أشهلرلمثمرةلفدل اتلاا رلأاؿلمفلل-رـ
ااػػرلفػػدلار ال ػػلتل لػػ فلألةداثػػةلاألشػػهلرلار ل هػػةلمػػفلاراػػذ رلة ػػثلأفلف ػػرةلطػػ رلار مػػ ل ار

ل.للرثملر ا   لجلاخضر ًللعفلار ال لتلارملثرةلالراذ رل ار دلعلدةل  طخرلفدلاإلزحلرللةثرللارم
ار طعػػػ ـلع ػػػ لأاػػػ ؿلاألشػػػهلرللمػػػفلخػػػ,ؿر غ ػػػبلع ػػػ لاعػػػضلاألمػػػراضل ارد ػػػدافلارثعال  ػػػةلال-د

ل.للارم,ل مةلر ذكلاآلفلت
أ ػ اعلأ لأاػ لؼل ال  ػةلمع  ػةلمثػؿلزراعػةللار غ بلع  لارع امؿلارا ئ ةلم رلارم,ئمةلرزراعةل-هـ

ع ػ لأاػػؿلارمشػػمشلارػػذنللطع مػػ  لإاللمػفلخػػ,ؿارخػ خلارػػذنلالل ػػ هللفػدلاألراضػػدلارث,  ػػةل
ل.لل  هللزراع  لفدلاألراضدلارث,  ة

إ  ػػلجلأاػػ ؿلم شػػلا ةلفػػدل رل ا ػػللارػػ راثدل لػػذرؾلر مةلفظػػةلع ػػ لارطحػػراتلار ػػدلاػػدل ةػػدثلل-و
ل.للل  ة را ةلأ لال خداـلاألشعةلأ لارمطحراتلارل ماا رةلطا ع ةلأ ل   هةلار 

ل

لل-:: هناك  دة طرق لمتكاثر الخضر  منرا أهم طرق التكاثر الخضر        
الســرطانات  -5  الخمفــات )الفســا ل(  -4   التر زــد -3   التطمــزم والتركزــب -2   المقــل -1
   التربـة سـط    تحـت  والنامزة  المتخةةة  النباتزة  األرزاء  بمض  طرزق  التكاثر  ن -6
             (   والراززومــــــــات   المتدرنــــــــة   الرــــــــذور,  الــــــــدرنات ,   الكورمــــــــات ,    األبةــــــــال  ) 
  .األنسرة النباتزة  زرا ة -9  التقسزم أو الترز ة  -8    التفةزص -7
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ؤخػػػذلم ػػػ ل  لػػػ خدـلارع, ػػػةلعاػػػلرةلعػػػفلهػػػزءلمػػػفل اػػػلتل لػػػم ل اعػػػًللر هػػػزءلارػػػذنل اإلكثـــار بالمقـــل :  -1
لل-:ل.ل  شمؿلأ  اعلارع,ؿلع  ل ال لتلللم ةلهد دةلر ةا ؿ

  -: تقسم المقل السا زة إلى :  قل سا زة  -أ
ــل ســا زة ئضــة -1 ــل ســا زة  -2     ق ــل ســا زة ناضــرة -3   خشــبال ناضــرةنةــف  ق   ق
  .  خشبال
  . رع با ةلمارارعار دل  للثرلالرع,ؿللار ال لت مفلأحـلأ  اعل:ل  قل بر مزة -ب

 

ل.لارمطلطل ر م فلاالضلر ل ةل راارار دل  للثرلالرع,ؿللار ال لت مفلأحـلأ  اعل:   قل ور زة -ـر 
بلارلػحرهؿللبلاألهػلصار حػلحللهذر ػةارار ػدل  لػلثرلالرع,ػؿللار ال لت مفلأحـلأ  اعلل: قل رذرزة  -د  

ل. ارز   فلبلارخ خل
  ,طػعلامػةل للسـم 26 -16)لأ لع,ػؿل  ػرا حلط ر ػللل  ـل ةض رلارع,ػؿلا ,ط ػعلارلػ ,لفلإرػ لاطػع

عم  ػةلار,طػعللإهػراءبل افللػابلمػفلاراػرعـلار,ر ػبلم ػ لل( سم 3ل)لارع, ةلاشلؿلملئؿل ع  لاعدلةػ ارد
ل-ارملئؿلحدل:

 غػرسلمعل لػةل الل ضػ علارمػزارعل ا ػللطػ  ,لرمعرفػةلر دالرةلع  لاال هلكلاراػة للر ع, ػةلفػ,لل-1
لا هلح لل.

لرارعـلارطرفدلمفلارهحلؼلار ل العفلعم  ةلار اخرلمفلارطرؼلارم,ط عل.ةمل ةلال-2
ل.رألذس  عرضلاراراعـللأفارغرسل دف  للفدلار راةلاد فللأث لءملؾلارع, ةلمفلحذكلار  ل ةلفدلل-3
ممػػلل ةػػػلفظلع  ػػ لمػػفلارػػػ عحفللػػػ, طلارمطػػرللأث ػػلءالػػ ,رارلارمػػػلءلع  ػػ لاعػػدلارزراعػػػةلفػػدلرم ػػعلل-4

الا  لالرحطر لت ل.ل ا 
ل ارلػابأنل ةػتلع,ػدةللػلا ةلمالشػرةل ( سـم 2 -1)ل ,طعلالعدةلارع, ػةلأف, ػًللألػحؿلاراػرعـلام,ػدارل

داخػؿلارع, ػةللإرػ مملل , ؿلمفل حػلذلارمػلءل ارهػراث ـلعدـل ه دل خلعلفدلحذكلارم ط,ةللإر فدلذرؾل ع دل
لملللع  لارللؽل.لرسأخمفلأنلاطعةللألثرارهذ رل خرجلمفلم ط,ةلارع,دللأف عح  للبللملللإر ف ؤدنل

لمػػعل ضػػعلهم ػػعل  راعػػ لإزارػػةلاأل راؽلارم هػػ دةلع ػػدلار,لعػػدةلاعػػدلذرػػؾل ػػراطلحػػذكلارع,ػػؿلعػػلدةلفػػدلةػػـز
ا اعدلارع,ؿلفدله ةل اةدةل أطراف للفدلاره ةلاألخرسل  غرسلارع,ؿلعلدةلاة ثل لػ فلاراػراعـلم ه ػةل

ل.للإر لأع  
للفدلا ئةلاإللثلرلارم,ئمةلر هذ رحللة ثلادل ة لجل راع لاالح ملـل ارع ل ةلالرع,ؿلااؿل اعدلزراع  

.للمػلل ة ػلجللاعضلأ  اع للإر لمعلم ةلا اعدحللااعضلارم ادلار رم   ةلارم شطةلر  هذ رلااؿلزراع  ػل
اعدلارزراعةلإرػ ل ػ ف رلهػ لمشػاعلالررط اػةل ذرػؾلعػفلطر ػؽلالػ خداـلارػرنلارػرذاذنل ارػذنل عمػؿلع ػ ل

ل.لل خلاةلارغضةل ار را ةل   ئةلظر ؼلمث  لر م لارع,ؿ
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  -طرق مماممة المقل بالررمونات المحفزة  مى الترذزر هذ :          
لمفلمػ ظـلاخذل  ـل ةض رلار رل زلارمط  بلعفلطر ؽللطرزقة الغمس أو الغمر: -أ  زفلمع ـ 

مػػػفل لل3ســـمل3 -1ل)ذابلأ اًللفػػػدل ػػػار مػػػ لارمخ ػػػلرل ارػػػذنل لػػػ ه بلرػػػ لار اػػػلتلارم لػػػلثرلثػػػـل
ؿلارم للبل ـل لمؿلالرملءلر ةهـلارمع  ـلارػذنل ة,ػؽلار رل ػزلارمط ػ بلفمػثً,لإذالأر ػدلارلة ل

 اةػػدلمػػفللمػػراـف ػػ زفلل  ppm1666)لزل ػػمضلارخ  ػػؾلا رللمػػفلأ ػػد ؿلةػػل اةػػدل ه  ػػزلر ػػر
لثـل  ,ؿلإر لد رؽلمع لرنل ة ػ نل ل3سمل3  ذابلالرلة ؿل)لمضلارخ  ؾلملة ؽلأ د ؿلة

بله دًالثـل غمسلا اعدلارع,ؿلارمه زةلفدلارمة  ؿلرمدةل خ  ؼلمفلارملءل  ,  لل3سم 997)
ار رل ػزل لخشػا ةل ل لااخ ,ؼلارعد دلمفلارع امؿلم  لل:ل  علارع, ةلارللا ةل)ل لط ةلبلطرف ػةل

لهػػب.ل  ل(ســا ة  72)  ارملػػ خدـل.ل اشػػلؿلعػػلـل  ػػرا حلف ػػرةلارغمػػرلمػػفلثػػ ا دلعد ػػدةلإرػػ 
ل.ل ,ر الللا اؼلللعةؿلارم شطلر  هذ رلمفلارمة  للاعدلال خراه لزراعةلارع,ؿل

لػػ خدـلم شػػطلتلار هػػذ رل حػػدلملزارػػتل  فػػدلحػػذكلارطر ,ػػةللطرزقــة البــودرة أو المســحوق :ل–ب
ع ػػ لاػػ رةلملػػة ؽلة ػػثل غمػػرلا اعػػدلارع,ػػؿلارمه ػػزةلفػػدلحػػذالارملػػة ؽل  ػػزرعلمالشػػرةل.ل

هػذ رلامػلدةلخلم ػةلهدًالف  ـلعػلدةلخ ػطلارملػة ؽلارم شػطلر  لألعلرحللمر حعة حذكلارمللة ؽل
.ل مدةلار هذ رل خ  ؼلةلبلطر ,ةلاإللثلرل لل::16 ة  لل1:1ل)للمثؿلا درةلار لرؾلا لاة
لل.ارم اعةل   علار التل

ل

لل: التطمزم والتركزباإلكثار ب -2
 اػلتلراػ ؼلمرمػ بلإلثػلركلاة ػثل ة ػ نلع ػ لمػفلعالرةلعػفل ,ػؿلهػزءلل:لBuddingالتطمزم 

شػػػرطلأفل ػػػ ـللاألةــلعلع ػػػ لهػػػزءلمػػفل اػػػلتلآخػػرل لػػػم لضػػ  ل لالطمـــم اػػرعـل اةػػػدل  لػػم ل
ل.للاالر ةلـلا فلحذ فلارهزئ فلر ل  فل التلهد دلمل ,ؿ

مػفلل( سـنة 1.5)ل  ـلعم  ةلار طع ـلاعدلعلـلمفل حر دحللفدلارمش ؿل  ل فلارش ,تلاعمػرل
لااخ  لرحػػللمػػفلأفػػرعلذاتلم,طػػعلدائػػرنلألفلاألفػػرعلارلإعػػداد.ل  ػػ ـللزراعػػةلاراػػذ ر مضػػ عةلارطعػػـ 
ملئ ػػةللمػػلل شػػ رطلأفل طخػػذلمػػفلأشػػهلرلا  ػػةللأفػػرع لمػػةلار ضػػالأ لمػػفللػػرطل لتلأ لل لػػ فلم ػػر

 26 -15ل)لار,طعػةلار اةػدةلاطػعلطػ ؿع ػ لشػلؿل.ل ,لػـلاألفػرعللخلر ةلمفلاألمراضل ارةشػرات
ل.للللم ةلمعلارمةلفظةلع   للمفلارهحلؼلرم علم تلاراراعـللطفرعع  لةلر  للل رؾأ ل  للسم

ة ػػثل هػػرسلفػػدللل هػػرسلعم  ػػةلار طعػػ ـلاػػلرع فلالرشػػلؿلارػػدرعدلرلػػ  ر  لل ا   شػػلرحللعم مػػلًل
 األخػرسل(%85) ل  اػؿل لػاةل هػلحلار طعػ ـلاػ لإرػ لمػل سل-آذار فلإةداحمللفدلاررا ػعل)م عد

ل.ل( %66)ل ل  اؿل لاةلار هلحلف  لإر  شر فلاأل ؿل-أ   ؿ)للفدلارخر ؼ
ل
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  -لمتطمزم منرا :هناك  دة طرق  : أنواع التطمزم     
 .للNicolin Buddingالمزدوج   التطمزم -ب  .للShield Buddingالدر ذ   التطمزم - أ

ل.ل Ring Budding الحمقذ التطمزم  -دل.ل Patch  Budding  بالر مة التطمزم -رـ
ل.لل Chip Buddingبالقشط  التطمزم  -و   .        بشكل حرفالتطمزم  -هـ

ل

هنــاك  ــدة شــروط مرمــة زرــب توفرهــا فــذ البــرا م  -لةــالحة لمتطمــزم :شــروط البــرا م ا      
 -المستخدمة فذ التطمزم وهذ :

 خلر ػػػةلمػػػفلذاتل  ع ػػػةله ػػػدةللأاػػػ لؼا  ػػػةلار مػػػ ل مػػػفللأشػػػهلر لػػػ فلمػػػطخ ذةلمػػػفللأف -1
  ارةشراتل.لاألمراض

أخػذلاراػراعـللحضػؿبللمػلل  ل فلمطخ ذةلمفلفر علعمرحلللػ ةل  لػ فلم  لػطةلارلػمؾللأف -2
   رؾلاراراعـلار,م ةل ار,لعد ةل. ةلار لط

لاألاػػؿالفلحػػذال ع ػػؽلا طاػػلؽلا ػػؼلارطعػػـلمػػعل لػػ فلارحػػر علملػػ د رةل م ػػرلمضػػ عةللأف -3
 ا طالالله دال.

 خلر ةلم  للر ل  ؿلعم  ةلار طع ـل.لأ لاألش اؾ ل فلارحر علا   ةللأف هبل -4

ار ػػدل طعػػـلل ؿاألاػػ اػػ فللإلثلرحػػلارمػػرادللاألاػػ لؼ لػػ فلح ػػلؾل  افػػؽل ػػلـلاػػ فللأف هػػبل -5
 .لاألا لؼع   للحذكل

ة ػ لعم  ػةلار طعػ ـلفػدل اػتللػر لفلارعاػلرةلار ال  ػةللإهػراء ػ ـللالتطمـزم : إرراءمو د 
ل- ملفلفاؿلار, ؼلعفلارخشبل رذال هرسلارعم  ةلفدلارم اع دلار لر ةل:

عػدل   لػلفل  لػم لحػذالار ػ علمػفلار طعػ ـلاػلر طع ـلاررا لآذار ذرؾلفدلشػ رنلل:الربزع  -1
لرة فلال عملر لل.ارلل فللأث لءفدللاألا,ـة ثل ؤخذل

ة ثل  لم لالر طع ـلارخر حدللأ   ؿادا ةلش رللأ لآب ذرؾلفدل  ل ةلش رللالخرزف : -2
 ؤخذلارطع ـلمفلار مػ اتلارلػ   ةلارةد ثػةل ار لمػةلار ضػال فػدلحػذكلارةلرػةل ا,ػ لاراػراعـل

فػػ ؽللاألاػػؿر م لع ػػدل هلة ػػللاعػػدلاطػػعلة ػػ لاررا ػػعلار,ػػلدـلة ػػثل اػػدألاراػػراعـلاػػللػػلل ةل
لم ط,ةلار طع ـل.

 ضػػػعل  رل ػػػبلهػػػزءلاػػػغ رلمػػػفلفػػػرعلالل  هػػػل زللحػػػ لعم  ػػػة : Grafting  التركزـــب          
ألاػؿلاعمركلعلـل لم لالر, ـل  ة  نلع  لألثرلمػفلاػرعـل اةػدلل ذرػؾلا ضػع لع ػ للػلؽل

ارمخ  حػػةلفػػدلإهػػراءلعم  ػػةل.ل  لػػ خدـلفػػدلذرػػؾلعػػددلمػػفلاألد اتللأ لع ػػ لع, ػػةلمػػفلهػػذ رك
لل.لار رل ب
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لل-:ل ل خدـلار رل بلفدلارةلالتلار لر ةل: الحاخت التذ زستخدم فزرا التركزب      
ار, ػػؼللمػػللفػػدللمػػعلهػػزءلمػػففػػدلةلرػػةل طعػػ ـلأشػػهلرلارحلل ػػةلار ػػدلالل لػػ ؿلفاػػؿلارع ػػ فلل-1

ل.للارع ب
ل.للارع,ؿلارهذر ةفدلةلرةلار طع ـلع  لفرعلأ لللؽللم ؾلأ لار طع ـلع  لل-2
ل.للفدلةلرةلار طع ـلارمزد جلر  غ بلع  لعدـلار  افؽلا فلاألاؿل ارطعـل-3

ل

  -من التركزب هذ : أنواعهناك  دة  : أنواع التركزب     
               . التركزـــــب الرـــــانبذ -رــــــ        . التركزـــــب الســـــوطذ -ب        . التركزـــــب المســـــانذ -أ
 . بالشق التركزب  -و            . التركزب السررذ -هـ         . التركزب األخدود  -د
ــــب  -ز ــــالقمف التركز ــــب  -ـحــــ         .ب ــــب  -ط         . بالمةــــقالتركز ــــد امذالتركز       . ال
  . القنطر  التركزب -ك

 

 الفرق بزن التركزب والتطمزم :     
رػذال ة ػلجلارعم  ػةلإرػ لعػددل ل فلارطعـلفدلار رل بلعالرةلعػفلا ػـلةػل نلع ػ لعػدةلاػراعـل ل -1

لف,طل.ل طع ـلارعـل اةد ل عمؿلفدلارفدلة فللا رلمفلاألا,ـلع دلإهرائ للبل
 ة لجلار رل بلإر له دللا رل ار ل اتلط  ؿلبللملل ة لجلإرػ لأ ػدنلعلم ػةلمدراػةل مػلحرةل -2

 ع دلإهرائ ل.

ارحلل ػػةلبل رػػذال لػػ فل لػػاةل هػػلحلار رل ػػبلااػػؿلمػػفل لػػاةل هػػلحلار طعػػ ـلفػػدللث ػػرلمػػفلأ ػػ اعل -3
  حضؿلإهراءلار طع ـلادال"لمفلار رل بل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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رألاػػ ؿلمعػػل دللث ػػرةلخلاػػةلع ػػدلالػػ عملر للفػػدلار لػػلثرلة ػػثل:   Stocksاألةــول للل
ع ػ لار ال ػلتلار ػدل راػ لفػدلارا ػ تلارزهله ػةل(   Stock plants)   ط ػؽلمػث,لماػط ل

رع,ؿلأ لار را دلأ لاخذلارطع ـل األا,ـلم  للبلا  مللالل خدام لللمادرلرإللثلرلعفلطر ؽلا
ع  لار ال لتلار دل را لفدلارمش ؿلرا ع ػلل(  Nursery stocks)   ل عمؿلأا ؿلارمش ؿ

 إر لمشل ؿلأخرسل , ـلازراع  لل  طع م للثـلا ع للإر لارمزارع فل أاةلبلارالل  فل.لأمػلل

 (Root stocks )فلارمهم عػػةلارهذر ػػةل هػػزءلمػػفلارهػػذعلف ط ػػؽلع ػػ لار ال ػػلتلار ػػدل لػػل 
ل ,لـلاألا ؿلإر ل  ع فلحملل: لر  طع ـلع   للل.ل ع  لارعمـ 

ل

وتمتاز عم  ةلار للثرلاره لدلا الطةلاراذ رلبل  حدلاألا ؿلار ل هةلمفاألةول البذرزة :  -1
 -بالةفات اخزرابزة التالزة :

ل طث رلارر لحلف  للا  ؿل.لفة ثل ل ل ل فلا  ةلار م ل ط   ةلارعمرل ثلا ةلفدلار راةلل-أ
ل خلر ةلمفلاإلالالتلارحل ر ل ةل.لت ل فلم,ل مةلرلث رلمفلاألمراضل ارةشرال-ب
  ةمؿلاال خحلضلارشد دلفدلدرهلتلارةرارةل  ,ػل ـلارهحػلؼل لػا للالػابل عمػؽلهػذ رحلل -رـ

لفدلار راةل.
لدةل. ملفلإ  لجلأعدادللا رةلم  للفدلف رةلاا رةل امللةةلمةد لل-د
ل

ل

 -أما الةفات السمبزة التذ تمتاز برا األةول البذرزة فرذ :
 

  طخرلاعضلاألا لؼلارمطعمػةلع   ػللفػدلةمػؿلارثمػلرلأنلأفلمرة ػةلاػدءلاإلثمػلرلف  ػلل - أ
ل ل فلط   ةل م طخرةل.

ار ال ػػلتلار ل هػػةل لػػ فلم ػػرلم هل لػػةلفػػدل م حػػلل اػػذرؾل لػػابلاػػع التلفػػدل طع م ػػللل - ب
 رمرةل اةدةل.

لاراذ رل.للاألـلارذنلأخذتلم  للتا لفدلاحل  للار راث ةلار ال الل شلل-رـ
اػػدل ة ػػ نلاعػػضلاألاػػ ؿلاراذر ػػةلع ػػ لأشػػ اؾل ع ػػؽلارعم  ػػلتلارزراع ػػةلخلاػػةلعم  ػػةلل-د

ل.ل( Roses) ار طع ـلمثؿلأا ؿلار ردل
ل

ل.عم  ػػةلار لػػلثرلارخضػػرنلاطراػػ لارمخ  حػػةل  حػػدلاألاػػ ؿلار ل هػػةلمػػفاألةــول الخضــرزة :  -2
 -ز بالةفات التالزة :وتمتا

ل ل فلمشلا ةلفدلاحل  للار راث ةلر  التلاألـلارذنلأخذتلم  لاألهزاءل.ل-أ
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 ة ػػلجلإرػػ ل ػػربله ػػدةل خاػػاةللمػػلل ة ػػلجلإرػػ لع ل ػػةللا ػػرةلفػػدلإ  له ػػلل خلاػػةلع ػػدللل-ب
لخلاةلاألمراضل األمراضلتلرةشراا   ئةل ال لتلاألم لتل ارةحلظلع   للمفلاإلالاةل

ل.لارحل ر ل ة
ـــ لارهحػػلؼل لػػا للالػػابللػػ فلل-ر الل  ةمػػؿلاال خحػػلضلارشػػد دلفػػدلدرهػػلتلارةػػرارةل الل ,ػػلـ 

لهذ رحلللطة ةلالل  عمؽللث رالفدلار راةل.
 لػػ ـلفػػدلار ال ػػرلفػػدلإعطػػلءلارةلاػػؿل خلاػػةلاألاػػ ؿلارم,اػػرةل شػػا لارم,اػػرةلبللمػػللل-د

لللةةل. ملفلزراع  للع  لمللفلتلم ,لراةلرز لدةلعددلاألشهلرلفدل ةدةلارم
ل

ل

 الموافقة و دم الموافقة بزن األةل والطمم :للللللللللللللللللللللللل
 ع مدل طث راتلارطعػـلع ػ لاألاػؿلأ لاػلرعلسلع ػ ل هػ دلارع,اػةلارم الدرػةلا   مػللاػد فل
ةد ثلخ ؿلف  للمفلشل  لأفل ؤدنلإر لعدـل مػ لاةػدلحػذكلاألهػزاءلااػ رةله ػدةل طا ع ػةل رلػفل

لحذكلا فلارهزئ فل خلاةلإذاللل للمخ  ح فلفدلار  عل اره سل.ل ظ رلعدـلارم اف,ةل
 ظ رلعدـلارم اف,ػةلاػدرهلتلم حل  ػةل ع ػ لشػلؿلظػ احرلمر اػةلة ػثل ظ ػرلع ػ لشػلؿل
 ضخـلم ط,ةلار طع ـلع دلاخ ,ؼل م لارهزئ فلمعلاعض ملل خلاةلع دملل  مػ لارطعػـلادرهػةل

شػ رلإرػ ل هػ دلعػدـلار  افػؽلاػ فلاألهػزاءلأا سلمفل م لاألاؿلأ لالرعلسل.ل  هدلعػدةلظػ احرل 
لل-ارمطعمةلأ لارمرلاةلأحم لل:

لفشؿلاالر ةلـلا فلاألاؿل ارطعـلادرهةللا رةل.ل-1
ل.لم تلاألشهلرلارمالرلبلأنلأفلاألشهلرل ع شلرمدةلل ةلأ لل   فلثـل م تلاعدلذرؾل-2
اطلفػػدلارخر ػػؼل لػػ فلارةلرػػةلاراػػة ةلرألشػػهلرلرد ئػػةلة ػػثل لػػ فلاأل راؽلماػػحرةل   لػػلل-3

لا اتلمالرل.
ل.لاالخ ,فلتلفدلطا عةل م لاألاؿل ارطعـل خلاةلمفل لة ةلادءل ا   لءلف رةلار م ل-4
ل  لعلفدلار م لف ؽلأ ل ةتلم ط,ةلار طع ـل.ل-5
لم حا,"ل م رلم اؿلع  لشلؿلة ,ةلة ؿلاألهزاءلارمطعمةل.ل-6 ل ل فلارللما ـ 
ل.لطعـ ل  فلطا,ةلمفلار, ؼلا فلاألاؿل ارل-7
لادل ةدثلاالر ةلـلفدلارخشبلف,طلد فلار ةلءلارذنل لابلاد ركلذا ؿلار التل.ل-8
ل
ل
ل



 46 ـانـــــاحمد فتخأ.د.         ) المحاضرة الثامنة (                     ـة ــادئ بستنـــــمبـ  

 -وتشمل : -المال ة المتبادلة بزن الطمم واألةل :    
 -تأثزر األةل  مى الطمم : إن األةل زؤثر  مى الطمم من النواحذ التالزة : -1
اػػؿلاػػ نلار مػػ ل ,ػػ نل مػػ لارطعػػـلإفلاأللتــأثزر األةــل  مــى شــكل الشــررة و ــوة نموهــا : -أ

ار لمدلع   لع دملل ل فلارم اف,ةلا   مػلله ػدةلبلاخػ,ؼلاألاػؿلضػع ؼلار مػ لأ لاألاػؿل
ارم,ارلارذنل , ؿلمفل م لارطعـل.ل مثلؿلذرؾل طع ـلارلمثرسلع  لأاػؿلارلػحرهؿلارػذنل

  , ػؿل عدلمفلاألا ؿلارم,اػرةل ارػذنل ػؤدنلإرػ ل ,  ػؿل مػ لارطعػـلار ػلمدلع  ػ ل  ضػعح ل
ةهـلارشهرةلاخ,ؼلاألا لؼلارمطعمةلع  لاألاػ ؿلاراذر ػةلمػفلارلمثػرسلارحر لػ ةلار ػدل
 , نلارطعـلار لمدلع   لل.ل  عزسلارلابلفدل طث رلاألا ؿلارم,ارةلإر لأفلهذ رحللم رل
اػػلدرةلع ػػ ل ه  ػػزلار,مػػةلار لم ػػةلامػػلل ة لهػػ لمػػفلارمػػ ادلارغذائ ػػةلبلالإلضػػلفةلإرػػ لا ػػةل لػػاةل

ار دلالل ل فلللف ةلر م لار,مةلار لم ةل م ا"له دالأ لا  ػل"ل رػذال لػ فل مػ ل ل رم   ةلارم ادلار
لاألا لؼلارمطعمةلع  لحذالاألاؿلمةد دال.

 ز ػدلاألاػؿلمػفلم,ل مػةلارطعػـلر اػر دةللتأثزر األةل فـذ ززـادة مقاومـة الطمـم لمبـرودة :ل-ب
لا خحػلضفدلارشػ لءلعػفلطر ػؽلإ ,ػلؼل مػ لارحػر علمالػرال اػذرؾل لػ فلخشػ لالل لضػهلل ,ػلـ 

درهػػلتلارةػػرارةلأفضػػؿلمػػفلارخشػػبلارغػػضلم ػػرلار لضػػال.ل مثػػلؿلذرػػؾل طعػػ ـلارةمضػػ لتل
لع  لأاؿلارار ,لؿلث,ثدلاأل راؽلارذنل للعدلع  لإ ,لؼل م لاألا لؼلارمطعمةلع   .ل

 اػػلبلاألاػػػ ؿلااػػ رةلعلمػػػةلاػػاعضلاألمػػػراضلتـــأثزر األةـــل فــذ انتقـــال األمـــراض :  -رـــ
 ارال  ر ةل   ,  للإر لارطعـلارمطعـلع   للبلفمث,ل البلارلمثرسلاأل را ةلللخلاةلارحطر ة

  Pyrus)امرضللالػ دادللارطػرؼللإذالللل ػتللمطعمػةلع ػ للأاػؿللارلمثػرسللار لال  ػةل

pyrifolia  )بلفدلة فلأفلمثؿلحذكلاألاػ لؼلالل اػلبلاػلرمرضلع ػدل طع م ػللع ػ للل
لر لمثؿلارلمثرسلارحر  ل.ل(  Pyrus communis)ل ةلاألاؿلارم,لـ 

األاػؿلار,ػ نل لػابل ػطخرلدخػ ؿلارطعػـلفػدلطػ رلارراةػةللتأثزر األةل فذ تفت  البرا م :ل-د
 اذرؾلفل ػ ل ط ػؿلف ػرةلاة  لهل ػ لر اػر دةلإل  ػلءلطػ رلراة ػ لممػلل ػؤخرل حػ للاراػراعـلبلفػدل

فػػدلةػػ فلأفلاألاػػؿلارضػػع ؼلاػػدل لػػابل ,اػػل"لفػػدلاة  لهػػلتلاراػػ ؼلر اػػر دةلإلدخلرػػ ل
لط رلارراةةلا اتلمالرلمملل لابل ح للاراراعـلفدل اتلمالرل.

ل مللللفلاألاؿلا نلار م لل مػلل ػطخرلاراػ ؼلارمطعػـللتأثزر األةل فذ الحمل المبكر :ل-هـ
ع   لفدلةمؿلارثملرلبل ل مللللفلاألاؿلضع ؼلار م لل مللضعؼل م لارطعـل الػ طلعل

ضػػع ؼل الػػرلفػػدلارةلاػػؿل األاػػؿلار,ػػ نل لػػ  فلارثمػػلرلا اػػتلمالػػرلبلأنلأفلاألاػػؿلار
  ػػػطخرلفػػػدل لػػػ  فلارثمػػػلرلع  ػػػ ل.ل لػػػذرؾلرػػػ ةظلا ػػػ لع ػػػدل طعػػػ ـلأاػػػ ؿلارةمضػػػ لتلمثػػػؿل
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ار ػػػلر ال ارار ,ػػػلؿلث,ثػػػدلاأل راؽلاطعػػػـلمػػػفلاراػػػ ؼل حلػػػ لأفلاألشػػػهلرل ثمػػػرلاح ػػػرةلمالػػػرةل
لالرم,لر ةلالألا ؿلم رلارمطعمةل.

األاؿل اا رةلعلمةلفلفلاألا ؿلار,  ػةلأمللالر لاةلرلم ةلارةلاؿلف ع مدلع  ل  عل
 عطدلةلاؿلألثرلمفلاألا ؿلارم,ارةلالفلةهـلاألا لؼلارمطعمػةلع   ػلل لػ فللا ػرال
بل رلفلارةلاؿلفدل ةدةلارمللةةل ل فلألثرلع دل طعػ ـلاألاػ لؼلع ػ لأاػ ؿلم,اػرةل

ةةلم,لر ةلالألا ؿلا  ةلار م لالػابلاػغرلةهػـلاألشػهلرل ز ػلدةلعػددحللفػدل ةػدةلارملػل
  أل  لل زرعلع  لمللفلتلم ,لراةلم,لر ةلالألا لؼلارمطعمةلع  لاألا ؿلار,  ةلل.

 خ  ؼل طث رلاألا ؿلفدلاحلتلارثملرلةلبل  علار اػلتلتأثزر األةل فذ ةفات الثمار :  -و
ة ػػػثلرػػػ ةظلاػػػلفلالػػػ عملؿلاألاػػػ ؿلارم,اػػػرةل ز ػػػدلمػػػفلةهػػػـلارثمػػػلرلالػػػابل  اػػػؼلار مػػػ ل

 ل  رالـلارم ادلارللرا ح درا  ةلار ػدل لػابل مػ لارثمػلرل ز ػلدةلارخضرنلمالرالفدلم لـلار م
لةهم لل.

 

ل

 -النواحذ التالزة : فذتأثزر الطمم  مى األةل : إن الطمم  زؤثر  مى األةل  -2
إذالطعػػـلاػػ ؼلاػػػ نلار مػػ لع ػػ لأاػػػؿلضػػع ؼلفػػػلفلتــأثزر الطمـــم فــذ  ـــوة نمــو األةـــل :  -أ

 م كلأا سلممللر ل رؾلاد فل طع ـل اخ,ؼللارا ؼلار, نل ز دلمفلا ةل م لاألاؿل  اال
لع  لأاؿلا نلفل  ل ضعؼلمفل م لاألاؿ.لذرؾلإذالطعـلا ؼلضع ؼلار م 

إفلارطعـل ؤثرلفدلدرهةلم,ل مةلاألاؿلرار دةلتأثزر الطمم فذ مقاومة األةل لمبرودة : ل-ب
لءلبلارشػػ لءل حػػذالار ػػطث رل رهػػعلإرػػ لدرهػػةل ضػػالارمهمػػ علارهػػذرنلع ػػدلة ػػ ؿلفاػػؿلارشػػ 

فاعضلاألا لؼل لابلال مرارل م لارهذ رلإر ل اتلم طخرلفدلارخر ؼل اػذرؾلالل لػ فل
مضةل طر ةل عرض لرإلالاةلالال هملدلبل ل فل هذ رلرل فلأ لهةل أ لهةل لضهةلاؿل 

ا  مػػللإذال  اػػؼلار مػػ لارهػػذرنلمالػػرالااػػؿلة ػػ ؿلارخر ػػؼلفػػلفلأ لػػهةلارهػػذ رل  ضػػال ملمػػلل
للءلادرهةلمع درةل.  ل ط عل ةمؿلار دةلارش 

ل
ل
ل
ل
ل
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للالتر زد :اإلكثار ب -3
 ,ادلا لث دلفرعل لمدلمفلار التلاألـلإر لاألرضل دف  ل ح لملزاؿلم اػً,لا ػلل اػذرؾل

 مػفللبل ل مرلحذالارحرعلفدل م كلمع مدًال ملمًللع  لار التلاألـلف ملل ةاػؿلع  ػ لمػفلمػذاء
.ل  هػػرسلعػػلدةلفػػدلأ ائػػؿلل ال ػػًللملػػ ,,ًللثػػـل حاػػؿلحػػذالارحػػرعلاعػػدل لػػ  فلارهػػذ رلع  ػػ لر لػػ ف

ل.للفاؿلاررا ع
ل

 -من التر زد هذ : أنواعناك  دة ه:  أنواع التر زد     
 . أو المتكرر  المركب أو الثمبانذاألرضذ التر زد  -ب         البسزطاألرضذ التر زد  -أ
 .  الطرفذ أو القمذالتر زد  -هـ   التر زد التارذ -د    التر زد الخند ذ أو الطولذ -رـ

ل

فدلحذكلارطر ,ةل ػ ـلإلثػلرلار ال ػلتلذاتلاألفػرعلاأللػط ا  ةلارمر ػةللالتر زد األرضذ البسزط : –أ 
ار,لعد ةل.ل ف  لل خ لرلأةدلاألفرعلار,ر اةلمفللطللار راةل  ث  لثـل دففلحذالارهزءلارذنل ػـل

طػػرؼلارحػػرعلارمراػػدلل ا,ػػدل لســم 26 -16)لث  ػػ ل ةػػتللػػطللار راػػةل ع ػػ لعمػػؽل  ػػرا حلمػػفل
لخلرهًللف ؽللطللار راةل.ل

 ملفل شه علخر جلارهػذ رلارعرضػ ةلع ػ لارحػرعلارمراػدلفػدلم ط,ػةلارػدففل ذرػؾلاعمػؿل
مهم عػػةلخػػد شلع ػػ لارع,ػػدلألػػحؿلاراػػراعـلارم هػػ دةلفػػدلارم ط,ػػةلارمدف  ػػةلمػػفلارحػػرعل.ل ع ػػدل

ـل ػػػزرعلم حاػػػً,لفػػػدل حاػػؿلعػػػفلار اػػػلتلاألـلثػػاشػػػلؿلللمػػػؿلار طلػػدلمػػػفل هػػػذ رلارحػػرعلارمراػػػدل
ار للػم فلاألاػ ضلبلارمش ؿلأ لفدلاألرضلارمل د مةلمالشػرةل.ل   لػلثرلا ػذكلارطر ,ػةلارع ػبل

لارزفرل لتلارةلفل م رحلل.لار للم فل ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل
           لل( : شكل زوض  كزفزة إرراء  ممزة التر زد األرضذ البسزط 5 )شكل ر م    

 
 

أ  لفػدللإال شا لار را دلاألرضدلارال طلللبانذ أو المتكرر :التر زد األرضذ المركب أو الثم -ب
حذكلارطر ,ةل خ لرلاألفرعلارط   ةلارمر ةلة ثل ث  لارحػرعلأللثػرلمػفلمػرةل  ػدففلاألهػزاءلار ػدل ػـل
ث   لل ةتللطللار راةلاة ثل اد لم ط,ةلمفلارحرعلمدف  ةل ةتللطللار راةل    للم ط,ةلأخرسل

اراػرعـل  ا,ػ لارحرعل  لررلذرؾلعدةلمراتلإر لأفل اؿلر  ل ةلارحرعلظلحرةلف ؽللطللار راةلمفل
لارطرفدلف ؽللطللار راةل.ل

 ػػ ـل ثا ػػتللػػؿلم ط,ػػةل ػػـلدف  ػػللمػػفلارحػػرعلاللػػ خداـلاأللػػ,ؾللمػػللفػػدلةلرػػةلار را ػػدلارالػػ طل.ل
لارع بل ار للم فلاط  اع ل.للب   للثرلا ذكلارطر ,ةلار  درال

ل

ل
لأو الثمبانذ األرضذ المركب( : شكل زوض  كزفزة إرراء  ممزة التر زد  6 )شكل ر م 

ل

 سلك لتثبيت الفرع

 تكويم التراب

إسناد 

الفرع 

بواسطة 

 دعامة
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فدلحػذكلارطر ,ػةل عمػؿلخ ػدؽلع ػ لشػلؿلم ػ ازنلملػ ط ,تللالطولذ :الخند ذ أو التر زد  – ـر
امػػللفػػدلذرػػؾلطػػرؼلالرخ ػػدؽلثػػـل ػػدففلارحػػرعللػػلمً,للب اطػػ ؿلارحػػرعلل( ســم 15 - 5)لعم,ػػ ل

الر راةل  ثاتلفػدلحػذالار ضػعل.ل  ػ ـلعمػؿلخػد شلع ػدللػؿلع,ػدةلع ػ لإم ػدادلل ارحرعل  غط
رنلارحػرعلل لػ مرلفػدارمرادل ح لارم لطؽلار دلل  ـلخر جلارهذ رلارعرض ةلع دحلل.ل للارحرع

ةػ ؿلالعػدةلل  ضػعحػةل ة  ل ادألظ  رلار مػ اتلارخضػر ةلع ػ لإم ػدادكل.ل حػذكلار مػ اتلارلث
ألع  لر شػه علرحذكلار م اتللار حعت زدادلل ملل ل)ل ربلاأل  لرل لل لؿلم  للطا,ةلمفلارطم

اة ػثلاشػلؿلفػردنلا اعػدلحػذكلاألفػرعلارخضػر ةل.ل  حاػؿلحػذكلار مػ اتلل ل  فلارهػذ رلع ػ 
أرضلارمشػػ ؿلفػػدلارهػػذرنلارملػػ ,ؿلفػػدلاررا ػػعلار ػػلردلة ػػثل ػػزرعلل رلػػؿلم  ػػللمهم عػػ لػػ فل

ع  لخط طلرعلـلآخرل ـل  ,ؿلرألرضلارمل د مةلاعدلذرؾل.ل فدلحذكلارطر ,ػةل ةاػؿلع ػ ل
اعػػػػضلأاػػػػ ؿلار حػػػػلحلةلار للػػػػم فلارزفػػػػرل لعػػػػددللا ػػػػرلمػػػػفلار ال ػػػػلتل.ل   لػػػػلثرلا ػػػػذكلارطر ,ػػػػ

ل.ل األهلصل
ــد التــارذ : –د    اػػعلحػػذكلارطر ,ػػةلفػػدلةلرػػةلاألشػػهلرلأ لارشػػه راتلذاتلاألفػػرعلارهل ا ػػةللالتر ز

اراػػػ اةل ار ػػػدل اػػػعبلث   ػػػلل فػػػدل حػػػسلار اػػػتلاراع ػػػدةلعػػػفللػػػطللار راػػػةل.ل رعمػػػؿلاإللثػػػلرل
مًللهلئرًالإرػ لاػربللػطللار راػةل ذرػؾلع ػدلاػدءلالر را دلار له ل , ـلار ال لتلارمرادلإلثلرحلل ,  

اراػػػراعـل ػػػزلةح م لػػػـلار مػػػ لفػػػدلاررا ػػػعلأ لآخػػػرلارشػػػ لءل.ل ػػػؤدسلحػػػذكلارمعلم ػػػةلإرػػػ ل  شػػػ طل ل
بلع ػػ لار مػػ لارهل ا ػػةلار,لعد ػػةلارم هػػ دةلع ػػ لهػػذعلارشػػهرةلأ لارشػػه رةل فػػدلم ط,ػػةلار ػػلجل

لف  م لحذكلاراراعـلم  هةلأفرعللخضر ةل.
ع ػػ ل رط ا ػػللر شػػه عللارمدا مػػةلمػػعةػػ ؿلا اعػػدلحػػذكلاألفػػرعلاعػػدلذرػػؾلار راػػةلل ضػػلؼلل

حػػذكلة ػػ ل اػػؿلإر حػػلعللإضػػلفةلار راػػة لػػررلعم  ػػةلبلخػػر جلارهػػذ رلارعرضػػ ةلع ػػدلا اعػػدحلل
ع ػدملل ةػؿلفاػؿلار مػ لار ػلردل ملػفلفاػؿلحػذكل لل( سـم 36)لار راةلة ؿلا اعدلاألفػرعلإرػ ل

ارملػ د مةللأملل  ػلفػدلع ػ لاألم ػبل لادل زرعلأرضلارمش ؿلرعلـلآخرلأفدلاألفرعل زراع  لل
ار حػػػلحللأاػػػ ؿاعػػػضلمالشػػػرةل.ل حػػػذكلارطر ,ػػػةلشػػػلئعةلااللػػػ خداـلفػػػدلإلثػػػلرلارمػػػل ه ل ارػػػ ردل ل

ل.ل ارلمثرسل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل
          التارذ ( : شكل زوض  كزفزة إرراء  ممزة التر زد  7 )شكل ر م         

 

لأث ػػلءلفاػػؿل فػػد ػػ  خصلحػػذكلارطر ,ػػةلفػػدلعمػػؿلخ ػػدؽلاػػغ رلالقمــذ : الطرفــذ أو التر زــد  –هـــ 
 26 -16ل)لمػفلل  ػرا حل رعمػؽلللػطللار راػةللر حػرعلار,ر ػبلمػفلللار لم ػةلل رادلار,مةلارا ؼل

ع ضًللعفلار راةلخلاةلإذالمللللفلارحرعلمر حعًللالر,درلارذنللل لد ففدلارلذرؾأ لادل  ـلل( سم
  لػ فلارهػذ رلارعرضػ ة.ل  ملػفلفاػؿلل  ػةالل لمللا ا ر لإر للطللار راػةل.ل اعػدلألػلا علا 

 حػذكلارطر ,ػةل.لار هذ رل زراع ػ لفػدلأرضلارمشػ ؿلفػدلارخر ػؼلار ػلردلمالشػرةفدلار التلار لهلل
ل.للBlackberry للRaspberryبلاألاحررازادلبلار للم فلخدـلفدلإلثلرلار  ل

لل: ( الفسا ل ) الخمفاتاإلكثار ب -4
ار اػػًللمػػفللػػطللل مػػ ًالهل ا ػػًللااػػ رًال خػػرجلمػػفلار اػػلتلاألاػػ دل)لارحلػػ  ةل ل ع اػػرلارخ حػػة

مػػفللمػػفلار اػػلتلاألـل زراع  ػػلل.لارحلػػ  ةبل  ملػػفلفاػػؿلحػػذكللار راػػةل رػػ لهػػذ رلملػػ , ةلاذا ػػ 
ل.لل خ ؿلار مرل  خ ؿلارز  ةل ارم زلأمث ةلار ال لتلارملثرةلا ذكلارطر ,ة

  - ن األمرات مرا اة ما زأتذ : الفسا لزرب  ند فةل 
اػػلألمراضلل  للأل  ػػلل ز ػػدلمػػفلإة مػػلؿلإاػػلالارحلػػلئؿ ه ػػبللثػػرةلارهػػر حلأث ػػلءلفاػػؿلل-أ 

لارحلػلئؿ حاؿلف  ػلل)لار  ـل لل دل لم ار  ل خدـلعلدةلآرةلةلدةلمثؿلارع  ةلارةد د ةل
ل.للاة ثل ل فللطللاإل حالؿلأ لار,طعلمل   ًلل  ظ حًلل أم للًل

 ػػللع ػػدلأفل لػػ فلر ػػللمهمػػ علهػػذرنلة ػػثل ,ػػؿل لػػاةل هلةلارحلػػلئؿ راعػػ لع ػػدلفاػػؿلل-ب
ل.ف  للارهذ رلـلا عدا

ل.للأفل ل فلارحللئؿلخلر ةلمفلاألمراضل م , رةلمفلأرضلهلفةل رم  ةل-ـر
أفل لػػ فلارحلػػلئؿلذاتلمة ػػ سلمػػذائدله ػػدل رػػ فلارهر ػػدلأخضػػرل أفلالل لػػ فلم, مػػةلل-د

ل.لل ,  مًللهلئرًالمعلةد ثل  ازفلا فلارمهم علارخضرنل ارمهم علارهذرن

 أ

 ب
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لل: السرطاناتاإلكثار ب -5
لتلعالرةلعفل م اتل خرجلمفلاراعـلللل ةلالر,ربلمفلالعدةلار التلأ ل ةتللػطللارلرطل 

.ل اػذرؾل خ  ػؼلعػفللار راةل ع مدلفػدلمػذائ للع ػ لاألـلة ػثلالل لػ فلر ػللهػذ رلملػ , ةلا حلػ ل
.ل  راعػػ لع ػػدلفاػػؿلارلػػرطل لتلعػػفللارخ حػػلتل)ارحلػػلئؿ ل ار ػػدل لػػ فلر ػػللهػػذ رًالملػػ , ةلاػػذا  ل

ع   لارلعبل ذرػؾلر لػلعدلع ػ لل ارذنل ط ؽلهزءلمفلارهذعلاألا دلمعلحاؿلاألـلأفل ار التل
ةل.ل مفلار ال لتلار دل  للثرلا ذكلارطر ,ػل ل  فلهذ رلر  التلارهد دلاملل ة    لمفلم ادلمذائ ة

ل ارز   فل.ار  فلبلاررملفلبلارع بلبلار حلحل
لل: التربةالتكاثر  ن طرزق بمض األرزاء النباتزة النامزة تحت سط   -6

  م ػػػػزلاعػػػػضلار ال ػػػػلتلخلاػػػػةلأااػػػػلؿلارز  ػػػػةلارمزحػػػػرةل اعػػػػضلمةلاػػػػ ؿلارخضػػػػرل اعػػػػضل
ار ال ػػػلتلارطا ػػػةل ارعطر ػػػةلا مػػػ لاعػػػضلأعضػػػلئ للألداءل ظ حػػػةل خز   ػػػةلر غػػػذاءلأ لارمػػػ ادلارطا ػػػةل

بل   مػػ ل ةػػتللػػطللار راػػةل ر ػػللارم,ػػدرةلع ػػ لإعػػلدةلد رةلة ػػلةلار اػػلتلعػػفلطر ػػؽلحػػذكلل ارعطر ػػة
لل-:لاألرض ةلار دل  م زلا ه دلاراراعـلارخضر ةل حذكل شمؿاألهزاءل

ــة - أ ارااػػ ةلعاػػلرةلعػػفللػػلؽلاراػػ ةلأرضػػ ةلااػػ رةل ةمػػؿلارعمػػًللطرف ػػًلللا ػػرًالل: األبةــال الحقزقز
ل.للخز فمارغذاءللرالة  ة طلا لا اعدلاأل راؽلار ةم ةلارعالر ةلارمم  ء

هػذ رلعرضػ ةلر ح ػػةلمػفلالعػدةلارلػػلؽللع ػدملل ػزرعلارااػػ ةلفػدلارم عػدلارم للػػبلفػدلار راػةل  مػػ 
للف ؽللطللار راة.لاألع  ار,را ةلار,ا رةلبلثـل  شطلارارعـل   م ل  شؽلطر ,ةلإر ل

ل.للار رهسلبلاألمر   سل ار   ـلبل مفلارخضرلااؿلارطعلـبلمفلأحـلاألاالؿلارمزحرةلار   ر بل
ئ ػػةلبل م,لػػمةلإرػػ لعػػدةلع,ػػدلارل رمػػةلعاػػلرةلعػػفللػػلؽلم  حخػػةل مخز ػػ لر مػػ ادلارغذا : الكورمــات - ب

 لػػ,م لتل  شػػلحدلع ػػ لارل رمػػةلأ راؽلةرشػػح ةل  هػػدلفػػدلآالط ػػللاػػراعـل.ل  ةمػػؿلارل رمػػةلع ػػدل
مػػ صلارمػػلءل األمػػ,حل اػػدل  مػػ لاراػػراعـلارهل ا ػػةل  لػػ فللػػلاًللم  حخػػةل العػػد  للهػػذ رلعرضػػ ةل

ارحر ز ػػللبل,د ػػ رسللار.ل مػػفلأحػػـلاأل ػػ اعلار ػػدل  لػػلثرلالرل رمػػلتلل مخز ػػةلر غػػذاءل لػػم لالرحػػؾ
لل.لار, ,لس ارز اؽل مفلمةلا ؿلارخضرل

اردر لتلعالرةلعفلل ,لفلأرض ةلم ة ركلألهؿلخزفلارغػذاءل.ل  هػدلل: الدرنات والرذور المتدرنة -ـر
 لؿلع فل ة  نلع ػ لاضػعلاػراعـل.ل ع ػدملل(  مزونال )ع  للطللاردر ةلم اضعلملئرةل لم ل

 مػفلالعػدةلحػذكلارلػلؽل خػرجلهػذ رلعرضػ ةلبللاألع ػ ةلم راةلإر لعـل رلؿلللاًللح ائ   م لارارل
 ال ػلتلفػدلللر لتلارهد ػدةل مػفلأحم ػللاراطلطػ   شرلفدلار راةللملل خرجلل ,ل ًللأرض ةل ةمؿلارد

.للملل  هدلراعضلار ال لتلهذ رلم در ةل م ة رةل خزفلف  لللز  ةار ال لتلفدل   للل ارا لارخضر
ل.للز  ةار ال لتلفدل اردار للل ال لتلارخضرفدل للاراطلطللارة  ةلارم ادلار ش  ةل مفلأحم

ل
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عاػػلرةلعػػفللػػ ,لفلمػػدادةلأ لزاةحػػةل  مػػ ل ةػػتللػػطللار راػػةل م,لػػمةلإرػػ لع,ػػدلل: ززومــاتاالر  -د
بل ع ػػػػدلاإللثػػػػلرلل لػػػػ,م لتل   هػػػػدلاػػػػراعـلع ػػػػدلارع,ػػػػدلمغطػػػػلةلاػػػػط راؽلةرشػػػػح ةلأ لعاػػػػ ر ة

 للاػػرعم فلع ػػ لاألاػػؿلة ػػ نللػػؿلم  ػػللع ػػ لع,ػػد  فل) ز مػػلتلفا  ػػلل  ,لػػـلإرػػ لأهػػزاءل االررل
بل ز مػلتل اػلتلارل ػللا.ل مفلأحػـلار ال ػلتلار ػدل  لػلثرلالررلل  زرعلأف, ةلع  لارعمؽلارم للب

لار  ؿل.ل لارل لفلبلعاح رلاره ةل
ل
راعضلار ال لتلارعشا ةلارمعمػرةل ر ػلللػ ,لفل له ػةلحذكلارطر ,ةل هرنلل: التفةزصاإلكثار ب -7

.ل رػػذالفػػافلعػػددلمػػفلاراػػراعـلارم  اهػػدةلع   ػػلل  شػػطلل  مػػ لمح رشػػةل ةػػتللػػطللار راػػةازم ػػةل ل
   لشؼلع  لل ال لتلاغ رةل  ل فلرلؿلم  للمهم عًللهذر ًللإاللأ  للالل زاؿلم ا ةلالر التل
األـل حػذكلار ال ػلتل ػػزاةـلار اػلتلاألـل  ضػعؼلمػػفل مػ كل رػذالفط ػػ ل ملػفلفاػ  لل  حا اػػ لل

للػػػ لد فتلللم ػػػةلار  ئػػػةلمػػػفلهػػػذ رل لػػػ ,لفل أ راؽل  ػػػزرعلم حػػػردةلفػػػدلعػػػفلاعضػػػ للل ال ػػػل
ل.للارحرا رةل ارخرش ؼل م رحلبلسللاغ رة.ل   للثرلا ذكلارطر ,ةلاأللارل

ل
 ,اػػػدلاػػػ ل ,ط ػػػعلاألهػػػزاءلار ال  ػػػةلارم ةػػػ رةلخلاػػػةلل: التقســـزم أو ترز ـــة النبـــاتاإلكثـــار ب -8

 دلر للار,درةلإذالالمتلإر لأهػزاءلأفل ع ػدلارل ,لفل ارهذ رل ار دل  م ل ةتللطللار راةل ار
.ل  لػلثرلا ػػذكلارطر ,ػػةلاعػػضل ال ػػلتلارز  ػػةل أااػػلر للللػؿلهػػزءلم  ػػللد رةلة ػػلةلار اػػلتلللم ػػة

ل.لللمفلارخضرل ,لـلدر لتلاراطلط للبمثؿلارل لل ارل,ل األ رل دل
ل
فػػدلإلثػػلرل ػػللارمحػػردةلأ لارخ, لػػ خدـلاأل لػػهةلار ال  ػػةل: األنســرة النباتزــة بزرا ــة  اإلكثــارل-9

 لإل  ػلجلمخ اػراتلخلاػةل)للم   ػللفػدلا ئػلتلمع,مػةمػفلار اػلتل   لأخػذحلاعدلار ال لتل ذرؾل
ل.للارمرض ةل ارةشر ةلاإلالالت خلر ةلمفلل ال لتلهد دةل ل فلمشلا ةل ملمًللر  التلاألـ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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كثارطرق زرا ة للللل  :  النباتات البستنزة أهموتربزة  وا 
 

 -: وتشمل : األوراقالفاكرة متسا طة  -وخ" أ
 -: أهمرا: ومن Pome Fruits التفاحزات   -1

  -  للثرلار حلحلاث,ثةلطرؽلحدل: : Appleالتفاح  -أ
 . التطمزم  -3       السرطانات -2    البذور     -1

  -:ار لر ةلطرؽللرال  للثرلارلمثرس:  Pearالكمثر   -ب
ل.للالتطمزم -4       المقل -3     رطانات الس -2    البذور  -1

  -  للثرلارلحرهؿلاث,ثةلطرؽلحدل::  Quinceالسفررل ل-رـ
ل.للالتطمزم -3     السرطانات   -2      المقل  -1

ل

 -: أهمرا: ومن Stone Fruits الفاكرة ذات النواة الحررزة   -2
  -:ار لر ةللطرؽلرالاألهلص  للثرل:  Plum األراص -أ

لل.لالتطمزم -4     المقل  -3      السرطانات  -2      البذور  -1
 ل-حدل:ل  ف,   للثرلارخ خلاطرلل: Peachالخوخ ل-ب

ل.للالتطمزم -2       البذور -1
  -حدل:ل  ف,   للثرلارمشمشلاطرل:للالمشمشل-رـ

ل.لللالتطمزم -2       البذور -1
ــو والحــامض  -د ل  لػػلثرلارلػػرزلارة ػػ لل: Sweet and sour cherryالكــرز الحم

ل.لار طع ـللا الطةل ارلرزلارةلمضل
  -  للثرلار  زلاطر ,  فلحدل:الموز : لل-هـ

ل.لللالتطمزم -2        البذور -1
ل

ل

 -: أهمرا: ومن Nut Fruits فاكرة النقل   -3
  -حدل:ل  ف,   للثرلاره زلاطرل : Walnutالروز  -أ

 ل.لالتطمزم -2     البذور  -1
  -:لار لر ةطرؽللرللفلا   للثرلارا: ل: Pecanان كزالبل-ب

 .للالتطمزم -3      المقل -2      ) الثمار ( البذور -1
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  -  للثرلارحل ؽلالرطرؽلار لر ةل:ل: Pistachioالفستق  -رـ
  . التطمزمل-2    البذور ) الثمار (  -1

 ل-:لار لر ةطرؽلالر  للثرلارا دؽلل:  البندق -د
 التر زد . -4    المقل  -3     السرطانات  -2      البذور  -1

  -  للثرلارلل  لءلاطر ,  فلحدل:الكستناء : لل-هـ
 . التطمزم -2         البذور  -1

  -  للثرلارزعر رلاطر ,  فلحدل: : Hawthornفاكرة الز رور   -4
 . تطمزمال -2       البذور  -1

  -:لار لر ةلرؽلرط  للثرلار  فلا:   Figالتزن فاكرة  -5
 . التطمزم -5    التر زد  -4     المقل -3     السرطانات -2     البذور -1

  -  للثرلارع بلالرطرؽلار لر ةل:: Grape فاكرة المنب   -6
 . التطمزم -4      التر زد  -3        المقل -2     البذور  -1

  -  للثرلار  تلالرطرؽلار لر ةل:فاكرة التوت :  -7
 . طمزمالت -3         المقل -2      البذور   -1

 -الفاكرة مستدزمة الخضرة  : وتشمل : -ثانزا"
  -الرطرؽلار لر ةل:لةمض لتارلإلثلرـل  :  Citrusالحمضزات  -1

ل .التطمزم   -د     األرضذالتر زد  -رـ       المقل -ب    البذور  -أ
ل

 -: الحمضزات هذ إكثارالمستخدمة فذ  األةول أهم
اره ػػػدةلفػػدلار ػػػربلارم  لػػطةل ارث,  ػػػةللاألاػػ ؿ حػػ لمػػػفلل: Sour Orangeالنــارنج  -1

لإالاحلتلارثمػلرلارمةم رػةلع  ػ ل لػ فله ػدةلبللأف  م لزلام,ل م  لرمرضلار امغللملل
لامرضلار دح رلارلر عل.لإالا  ا  ل علبلع   ل

ارلطة ةل ح للػ ؿلل م لزلال فلهذ ركل   شرلفدلارطا,ة: لSweet Orangeالبرتقال  -2
ارث,  ػػةللاألراضػػدامػػرضلار اػػمغل مػػرضلعحػػفلارهػػذ رل الل ػػ هللزراع ػػ لفػػدللاإلاػػلاة

  لػ فللمر حػعل.ل  لػلثرلالراػذ رلاألرضػد اررد ئةلارارؼل ار دل ل فلف  للمل  سلارمػلءل
 مػػ كلاط ئػػلل  لػػ فل  ع ػػةلارثمػػلرلارمةم رػػةلع  ػػ له ػػدةل رل  ػػللااػػغرلةهمػػللمػػفلارثمػػلرل

لار لر ال.ارمةم رةلع  ل
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ارش ,تلار ل هةلمفلاراذ رل ل فللػر عةلار مػ ل م ملث ػةلفػدل م حػلل المزمون المخرفش : -3
ارةمضػػػ لتلعػػػدالارار ,ػػػلؿل ار,ر لػػػدلة ػػػثللأ ػػػ اع   اف,ػػػ له ػػػدلمػػػعلمعظػػػـللادرهػػػةللا ػػػرة

ارمطعمػةلع  ػ لااػ رال رلػفل ضػالارثمػلرللاألشهلر ل فلعمرل  ضخـلم ط,ةلار طع ـل.ل
 .لاألخرسلاألا ؿفلاحل  للااؿله دةلمفل ل فلمالرال  ل ل

 لػػ فلمهم عػػ لارهػػذرنلا  ػػلل م عمػػؽلفػػدلار راػػةل الل : Grape Fruitالكرزــب فــروت  -4
ل.لارمر حعةل   ةمؿلاررط اةارث,  ةللاألراضدارخح حةل   هللفدللاألراضد ,ئم ل
لار ػػلر الأاػػؿ لػػ فل مػػ لارطعػػـلع  ػػ لا  ػػلل ارةلاػػؿله ػػدل   ةمػػؿلاراػػر دةلااػػؿلمػػفلل

لمػػرضلار اػػمغلادرهػػةللا ػػرةلبل ا مػػلل لػػ عمؿلفػػدل طعػػ ـلارار ,ػػلؿلالفل  ارار ,ػػلؿل  ,ػػلـ 
لار دح رلارلر عل  ل فلارةلاؿلم رلم  ظـل.ل البلامرضلاألشهلر

لاألراضػػػدارع,ػػػؿل  ػػػ هللفػػػدللأ   لػػػلثرلالراػػػذ رلل: Sweet Limonالمزمـــون الحمـــو لل-5
للطاػػػؿمؤا ػػةل  لػػ خدـلللطشػػػهلرارم,اػػرةلبل  ػػزرعللاألاػػ ؿمػػػفلارخح حػػةلاررم  ػػةل  عػػدل

لر طع ـلار,ر لدل  البلامرضلار امغل.
  للثرلالراذ رل  م لش ,  لاطئلفدلل:لTrifoliate Orange األوراقثالثذ البرتقال ل-6

لاألاػػػػ ؿ م حػػػػللم ػػػػرلم ملثػػػػؿل  عػػػػدلمػػػػفللأفأنلف مػػػػللا   ػػػػلللأةهلم ػػػػلارمشػػػػ ؿل  خ  ػػػػؼل
ام,ل م ػػػ لر اػػػر دةللاألاػػػؿم ػػػلزلحػػػذال ارم,اػػػرةل  ملػػػفل طعػػػ ـلار  لػػػحدلع  ػػػ لالػػػ  رةلبل

م,ل مػةلر اػػ ؼلارمطعػػـلع  ػ ل رػػذالفل ػ ل ػػزرعلفػػدلارم ػلطؽلاراػػلردةل  ػػ هلللأ ضػػل  عطػدل
ارم,ل مػةلر د ػدافلارثعال  ػةل مػرضللاألاػ ؿارث,  ػةلاررطاػةل حػ لمػفللاألراضدزراع  لفدل
لار امغل.

ل

  -ار خ ؿلالرطرؽلار لر ةل:لإلثلر  ـلل:  Palmالنخزل ل-2
 الفسا ل . -ب       بذور ال -أ

  -ارز   فلالرطرؽلار لر ةل:ل للثر ل:  Oliveالززتون ل-3
ل. التطمزملل-هـ   السرطانات  -د    الرذور -رـ   المقل  -ب    البذور -أ

  -ارم زلالرطرؽلار لر ةل:لإلثلر  ـللالموز :ل-4
 . المرزأة وأالقمقاسة الكاممة  -رـ     البزوز -ب   الخمفة ) الفسزمة (  -أ
 

 -: وتشمل : ذات الثمار الةغزرةالفاكرة  -ثالثا"
  -  للثرلارش  ؾلالرطرؽلار لر ةل::   Strawberryالشمزك   -1

 المدادات . أو األرضزةالسزقان  -ب         البذور  -أ
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2- Currant   وGooseberry  :الرطرؽلار لر ةل:لإلثلرحمل  ـل-  
ل.التطمزم لل-رـ           المقل -ب         التر زد  -أ

3-Raspberry   وBlackberry  :لالسا زةالمقل المقل الرذرزة و ا الطةللإلثلرحمل  ـل. 
 

4- Blueberry : الغضـــة المقـــل الســـا زة حػػػذالار ػػػ علمػػػفلار ال ػػػلتلا الػػػطةللإلثػػػلر ػػػ ـل (
ل. والخشبزة (

 

 -الخضراوات : وتشمل : -"رابما
  -الرطرؽلار لر ةل:لاؿاارلإلثلر  ـل : Onionالبةل   -1

 . فسقة ) البةزالت (ال -ب       البذور -أ
 

للإلثلر  ـل  :Carle الثوم  -2  .لبالفةوص الناضرةارثـ 
 .لدرناتالل الطةالطلطلارالإلثلر  ـل:   Potatoesالبطاطا  -3
إلثلرحػلل ػ ـل:  Eggplantوالباذنرـان   Cucumber, الخزـار   Tomatoالطماطـة  -4

ل.لذورالبا الطةل
ل
 -نباتات الززنة : وتشمل : -ا"خامس
  -ار ردلالرطرؽلار لر ةل:لإلثلر  ـل:  الورد -1

 . التطمزم -رـ        . المقل -ب       البذور  -أ
 

  - لثرلاردا  دنلالرطرؽلار لر ةل:: الداوود   -2
 . خمفاتال -ب         البذور  -أ
 

  -الرطرؽلار لر ةل:للحإلثلرل  ـل: القرنفل , المطاط  والزاس  -3
 المقل . -ب       البذور  -أ
 

 ل-اردار للالرطرؽلار لر ةل:لإلثلر  ـلالدالزا :  -4
 . تفةزص الدرنات -رـ     المقل  -ب   البذور    -أ
 

 راذ رل.ال الطة لثرلاردف ةلا:   الدفمة -5
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 تسا ط األزهار والثمار فذ النباتات البستنزة        
 

 

 -اب تسا ط األزهار الثمار فذ النباتات إلى حاخت  دزدة أهمرا :زمود أسب
 

  شمؿلارر لحلمفلة ثلشػد  لل درهػةلةرار  ػلل لػذرؾلارةػلر بل األمطػلرللاألسباب البز زة : -1
ارشػػػد دةلأ لارملػػػ مرةل درهػػػلتلارةػػػرارةلارم خحضػػػةل األمػػػراضل ارةشػػػراتل ارع ااػػػؼلار راا ػػػةل

  ار ض  ؿل.

 

 - حذكل شمؿلةلالتلم عددةلأحم لل:لاألسباب الفسزولورزة : -2

لعدـلةد ثلار  , للأ لاإلخالبلفدلاألزحلرل. - أ
لثػػرةلاألزحػػلرل ارثمػػلرلخلاػػةلفػػدلاألشػػهلرلممػػلل ز ػػدلمػػفل لػػلاط لل  عػػ دلذرػػؾلإرػػ لارم لفلػػةلل - ب

 ا   للفدلارةا ؿلع  لارغذاءل.

ل ,صلار  ر ه فلفدلار راةل.ل-رـ
ل ,صلارز ؾل.ل-د
ل.ا ةلملءلار راةلأ لز لد ل-هـ ل لعفلارةدلار,ـز
لا ةلعمؽلار راةلارمزر عةلف  للاألشهلرل.ل-و
لرداءةلارةلرةلاراة ةلرأل راؽل.ل-ز
لا ؿلاراذ رلفدلارثملرل.ل-حـ
لإالاةلاألزحلرلأ لارثملرلالألمراضلأ لارةشراتل.ل-ط
ل ضالارثملرل  للاط للطا ع للمفلاألشهلرل.ل- 

ل
 -ار بإتباع الطرق التالزة :زمكن التقمزل من تسا ط األزهار والثم      

ل.لأسابزع ( 3 - 2) ار لم دلار  ر ه  دلااؿلار زح رلامدةل -1
 ار ,  ـلارهلئرل  عللمللرألشهلرلأث لءلف رةلارلل فل. -2

 ار ةلـلاره دلفدلاررنل. -3

 مللفةةلاآلفلتلارمخ  حةل. -4

 .لال عملؿلاعضلم ظملتلار م لر طخ رل للاطلارثملرلار لضهةلرح رةلاا رة -5

 اداتلر ر لحلة ؿلارالل  فل ذرؾلر ,  ؿلاألضرارلارل ا ةلر ر لحل.زراعةلمل -6

ل
ل
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ل-ح لؾلعدةلمؤشراتلر,ل دالؿلع  ل ضالارثملرل حدل:لرنذ الثمار :لللللل
ل

إفلرلؿلا ؼلأ ل ػ علمعػ فلمػفلار ال ػلتلرػ لل: Ground Colorالمون األساسذ لمثمار   -1
 ر فلمع فلر ثملرل ل دؿلمفلخ,ر لع  ل ضه لل.

ل

إفلدرهػةلاػ,اةلارثمػلرلااػ رةلعلمػةل ,ػؿلل مػللل:لFruit Firmnessة لحم الثمار  ةالب -2
  ,دمتلالر ضال.

فدلاعضلأا لؼلارحلل ػةلذاتلار ػ اةلارلػلئاةلل: Pit Separationسرولة انفةال النواة   -3
 ل ػػػزدادللػػػ  رةلفاػػؿلار ػػػ اةلعػػػفلرةػػػـلارثمػػػلرل  اػػػالللػػػ  ةلارحاػػػؿلع ػػػدللFree stone)ل

 ال ملؿلار م ل.

 ػزدادل لػػاةلارلػلر لتل  ,ػػؿل لػػاةلل:  Sugar acid ratioة الســكر إلــى الحــامض  نسـب -4
 ارة امضلفدلارثملرلل ملل ,دـل ضه لل.

 . Flesh Colorلون لحم الثمار   -5

 ( . .T.S.Sنسبة المواد الةمبة الذا بة الكمزة )  -6
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