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( ْٔٙ صًوح ثَٛطخ اؽبكٚخ انجنهح  Berry: رؼوف صًوح انُقٛم َجبرٛب ً ثبَٓب ػُجخ ) نجٛخ  Fruitsانثًاس 

 ٔٚقزهف شكهٓب ؽَت االطُبف ٔرزكٌٕ يٍ االعياء انزبنٛخ :

 ْٙ :: ْٕٔ يكٌٕ يٍ صالس ؽجمبد  Pericarpعلاه انضًوح  -1

: ْٕٔ علاه عهل٘ هلٛك ٚزكٌٕ يٍ انقبهط انٗ انلافم يٍ  Exocarpأ  Epicarpانغلاه انقبهعٙ  -

طفٕف يٍ انقالٚب رًضم انجشوح انلافهٛخ  6 - 4، ٔيٍ  epiderm cellsطف ٔاؽل يٍ فالٚب انجشوح 

Hypoderm  ٔطف ٔاؽل يٍ فالٚب ؽغوٚخ يَزطٛهخ يزواطخstone cells . 

               انٍٕطٙ انقبهعٙ ٍ انغلاه: ْٕ نؾى انضًوح ) انهت (ٔٚزكٌٕ ي Mesocarpانغلاه انٍٕطٙ  -

Outer mesocarp  ٍٛفالٚب ٔانغلاه  4 - 3انن٘ ًٚضم طفٕفب يٍ انقالٚب انجوَكًٛٛخ ٚزوأػ ػًمٓب يبث

 ًٔٚضم انغيء انوئٌٛ يٍ نؾى انضًوح . Inner mesocarpانٍٕطٙ انلافهٙ 

 : ْٕٔ علاه غشبئٙ هلٛك اثٛغ انهٌٕ ٚؾٛؾ ثبنجنهح. Endocarpانغلاه انلافهٙ  -

: ْٕٔ ػجبهح ػٍ ثمبٚب غالف انيْوح ا٘) انكبً ٔانزٕٚظ ( انًزظهت ْٕٔ  Fruit Capلًغ انضًوح  -2

يٍ انضًوح ، ٔٚزقن فٙ  انن٘ ٚوثؾ انضًوح ثشًواؿ انؼنق انضًو٘ ٔالٚؼزجو يٍ انُبؽٛخ انًٕهفٕنٕعٛخ عيءا ً

يًٛيا نهظُف ٔثٍٕبؽزّ ًٚكٍ انزًٛٛيثٍٛ االطُبف ، ٔؽبفخ انمًغ ركٌٕ يوؽهخ انقالل شكال ٔنَٕب 

 ػوٚؼخ ٔيَزلٚوح أ يموَظخ انشكم أ هفٛؼخ ٔانٕاَّ اطفو أ اؽًو أ لوَفهٙ.

) انُٕهح ( فٙ َقهخ انزًو إيب أٌ ركٌٕ يٍ االىْبه اننكوٚخ ٔرًُٕ ػهٗ نيْو٘ نُقهخ انزًو: ا انًغًٕع

( أ رزكٌٕ يٍ االىْبه االَضٕٚخ ؽٛش رًُٕ ػهٗ شغوح يُفظهخ  Male Palmشغوح ٔٚطهك ػهٛٓب ) انفؾم 

ٔفٙ ثؼغ انؾبالد لل  Dioecious( أ٘ اٌ انُقٛم َجبد صُبئٙ انًَكٍ  Female Palmرًَٗ ) االَضٗ 

 رٕعل أىْبه فُضٗ يغ االىْبه انًؤَضخ ػهٗ َفٌ انُجبد .

 : االعياء انزبنٛخانٕطف انًٕهفٕنٕعٙ نهُٕهح أ انطهؼخ ، رزوكت يٍ 

: غالف عهل٘ يَزلق انؾٕاف ٍطؾّ انقبهعٙ فشٍ َٕػب يب أيب ٍطؾّ  Spatheانغف أ انغالف  -1

 انلافهٙ أيهٌ ْٕٔ انٕػبء انن٘ ٚؾٛؾ ثًغًٕع االىْبه.

: ْٕٔ ػجبهح ػٍ ٍُجهخ يوكجخ ) انُٕهح ( ٔٚشًم يبفٙ عٕف انغف يٍ االىْبه  Spadixاألغوٚغ  -2

 ٔانشًبهٚـ ، ٔرزوكت يٍ االعياء انزبنٛخ :

:ػجبهح ػٍ فؤع يزؾٕهح نؾًٛخ غهٛظخ رؾًم االىْبه ، ٚقزهف ؽٕنٓب ٔػلكْب  Strandsانشًبهٚـ  - أ

 .انُٕهح االَضٕٚخ ٔ انُٕهح اننكوٚخثبفزالف 

 ْٙ ٔؽٛلح انغٌُ يُزظًخ عبنَخ يؾًٕنخ ػهٗ انشًواؿ يجبشوح .: ٔ Flowersاالىْبه  - ة
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: ْٕٔ انغيء انن ٚؾًم انُٕهح ٔٚظهٓب انٗ هاً عنع  Inflorescence axisيؾٕه أٔ ؽبيم انُٕهح  -3

 انُقهخ.

رزكٌٕ االىْبه االَضٕٚخ فٙ انُقٛم يٍ صالس ٍجالد ) صالس أهاق كبٍٛخ ( ؽوشفٛخ ٔصالس ثزالد              

ٔهاق رٕٚغٛخ ( يهزٕٚخ ؽٕل انًجٛغ انن ٚزكٌٕ يٍ صالس كواثم يُفظهخ ػٍ ثؼؼٓب ، ٔنكم كوثهخ يَٛى ) ا

يَزمم، ٔػُل رهمٛؼ االىْبه فٙ انُقٛم رًُٕ كوثهخ ٔاؽلح ) يكَٕخ صًوح ٔاؽلح (، أيب انكوثهزٍٛ األفوٍٚٛ 

انكواثم أ انضالصخ يؼب يكَٕخ صًبه أٍجٕع ( يٍ انزهمٛؼ، ٔاما نى رهمؼ انيْوح فزًُٕ اؽلٖ  3 – 1فزَمؾ ثؼل )

أيب  ٔاالىْبه االَضٕٚخ نٌٛ نٓب هائؾخ يًٛيح كًب ْٕ انؾبل ػُل االىْبه اننكوٚخ. ) انشٛض (ٚطهك ػهٛٓب 

أٍلٚخ ٔؽجٕة انهمبػ ماد نٌٕ اطفو  6ثزالد كجٛوح ٔ  3ٍجالد ؽوشفٛخ ٔ  3االىْبه اننكوٚخ فززكٌٕ يٍ 

 ْٔٙ رشجّ انللٛك انُبػى. Oestroneْٔٙ ػجبهح ػٍ هائؾخ ْويٌٕ األٍٔزؤٌ  هائؾخ عناثخ يًٛيحنٓب 

 جذٔل يقاسَت نصفاث انطهع ٔاالصْاس انزكشٌت ٔاالَثٌٕت

 

 ٕٚو  200: رؾزبط صًوح انُقٛم يٍ يوؽهخ انزهمٛؼ ؽزٗ يوؽهخ انُؼظ انزبو انٗ يشاحم ًَٕ ٔتطٕس انثًاس 

 رًو فٛٓب ثؼلح يواؽم ٔرزًٛي كم يوؽهخ ثًٕاطفبد يٕهفٕنٕعٛخ ٔفَهغٛخ ْٙ :

 

 صفاث انطهع ٔاالصْاس االَثٌٕت ث صفاث انطهع ٔاالصْاس انزكشٌت ث

 سى ٔعشضٓا 521- 06انطهعت طٌٕهت ٔعشٌضت ٌتشأح طٕنٓا يٍ  1

 كغى. (5.1- 5يٍ) سى ٔٔصَٓا 51-56يٍ 

 انطهعت أقصش ٔاسفع . 5

 طهعت سٌُٕا . 56- 56ٌتشأح عذد انطهع انزي قذ تحًهّ انُخهت يٍ  2

 ْٔزِ انُسبت قذ تكٌٕ ثابتت تقشٌبا .

 طهعت سٌُٕا ًْٔ  21-1تًٍم نهًعأيت ٔحًهٓا ٌتفأث يٍ  2

 َسبت غٍش ثابتت .

 سى.566-56طٌٕهت ٌٔتشأح يٍ  انشًاسٌد 5 سى.22 – 52طٕل انشًاسٌد ٌتشأح يٍ  3

 شًشاخ / طهعت 516-26عذد انشًاسٌد يابٍٍ  2 شًشاخ / طهعت 281 – 06عذد انشًاسٌد ٌتشأح يٍ  4

 قهٍم يٍ انشًاسٌد ٌتجًع فً َٓاٌت يحٕس انُٕسة. 1 .إٌ اغهب انشًاسٌد ٌتجًع عُذ َٓاٌت يحٕس انُٕسة 5

 انٕاحذ ٔتغطً انشًشاخاالصْاس يتقاسبت أ يتالصقت عهى انشًشاخ  6

 تقشٌبا .ٔراث سائحت يًٍضة 

 االصْاس يتباعذة ٔالتغطً انشًشاخ ، ٔتكٌٕ عذًٌت انشائحت. 0

 صْشة بانشًشاخ انٕاحذ فً 26عذد االصْاس قهٍم اقم يٍ  1 .صْشة فً انشًشاخ انٕاحذ 26عذد االصْاس كبٍش عادة اكثش يٍ  7

 االغهب ٔاالعى 
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ْٙ انًوؽهخ االٔنٗ يٍ يواؽم رطٕه انضًوح ٔرجلا ثؼل ػمل انضًبه يجبشوح ؽٛش رزكٌٕ  : يوؽهخ انؾجبثٕن-1

انضًوح انظغٛوح يٍ انيْوح انزٙ نمؾذ ٔؽظم فٛٓب االفظبة ؽٛش رًُٕ انكوثهخ انًهمؾخ ػهٗ ؽَبة 

ٌ انكوثهزٍٛ االفوٍٚٛ غٛو انًهمؾزٍٛ ؽٛش رَمطبٌ ٔرجمٗ فمؾ انيْوح انزٙ فظجذ ٔؽلس فٛٓب انؼمل فززكٕ

انضًوح انظغٛوح انزٙ رًزبى ثكَٕٓب كؤٚخ انشكم نَٕٓب اطفو يقؼو أ افؼو كوًٚٙ ْٔنِ انًوؽهخ 

 أٍبثٛغ ٔيؼلل انًُٕ نهضًبه فٛٓب ٚكٌٕ ثطٛئب ً . 5 – 4لظٛوح رًزل يبثٍٛ 

:ْٙ انًوؽهخ انقؼواء ٔاؽٕل فزوح رًو ثٓب انضًبه ٔفٛٓب ٚيكاك ؽغى انضًوح ؽزٗ ٚظم  يو٘چيوؽهخ انـ-2

 انؾل االلظٗ فٙ َٓبٚخ ْنِ انًوؽهخ، ٔرزًٛي انضًبه فٙ ْنِ انًوؽهخ ثًب ٚهٙ :انٗ 

 انهٌٕ افؼو -

 ََجخ انَكوٚبد فٛٓب لهٛهخ  -

 ََجخ انوؽٕثخ ػبنٛخ -

ََجخ انًٕاك انزبَُٛٛخ انًوح انمبثؼخ ػبنٛخ ْٔنا يبٚؼطٛٓب انطؼى انمبثغ ٔٚغؼهٓب غٛو طبنؾخ  -

 نالٍزٓالن انجشو٘.

 ََجخ االنٛبف ػبنٛخ. -

: ْٙ انًوؽهخ انًهَٕخ ؽٛش ركزَت انضًبه انهٌٕ االطفو انشبئغ ٔانًًٛي نًؼظى االطُبف  يوؽهخ انقالل -3

ًٚٛي ثؼغ االطُبف،ٔاْى  ٘أ انٕاٌ افوٖ يضم ) انٕهك٘ / االؽًو / االهعٕاَٙ / انكٓويبَٙ ( انن

 يًٛيارٓب: 

اَزمبل ٍوٚغ نهَكؤى  رغٛوانهٌٕ االفؼو ثشكم رلهٚغٙ ٔظٕٓه انهٌٕ انقبص ثبنظُف ٚظبؽجّ -

 انًقيٌ فٙ انغنع انٗ انضًبه.

 ىٚبكح ٔىٌ انضًوح ؽزٗ ٚظم انٕىٌ انٗ انؾل االلظٗ. -

 ىٚبكح ََجخ انًبكح انغبفخ ٔطالثخ انضًبه. -

اَقفبع ََجخ انًبكح انزبَُٛٛخ انمبثؼخ ٔظٕٓه انطؼى انؾهٕ نهضًبه ؽٛش رظجؼ ؽهٕح انًناق ٔفٙ َٓبٚخ  -

ضًوح ٔٚيكاك ٔىَٓب ٔرجلأ االَيًٚبد ثشكم ػبو ٔاَيًٚبد انُؼظ ثبنُشبؽ ؽٛش انًوؽهخ ٚكزًم نٌٕ ان

 رؼًم ػهٗ رطوٚخ اََغخ انضًوح ٔروؽٛجٓب .

: فٙ ْنِ انًوؽهخ ٚجلأ روؽٛت اََغخ انضًوح كًب رجلأ هفبٔرٓب ثشكم رلهٚغٙ ثلءا ً يٍ يوؽهخ انوؽت -4

 غ ٔرزًٛي ْنِ انًوؽهخ ثًب ٚهٙ :ؽوف انضًوح َٔٚزًو ؽزٗ لبػلرٓب ػُل يُطمخ ارظبنٓب ثبنمً

 اٍزًواه اَزمبل انَكؤى انٗ انضًوح ٔنكٍ ثَُجخ ٍٔوػخ الم. -

رؾلس انزؾٕالد االَيًٚٛخ فٙ انضًوح ٔيؼٓب ٚزؾٕل ََٛظ انضًوح انؾٙ انظهت انٗ ََٛظ ؽو٘  -

 يٛذ ٔٚظجؼ لٕاو انضًوح نٍٛ ٔركٌٕ فبنٛخ يٍ انًٕاك انزبَُٛٛخ انمبثؼخ .
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نقبهعٙ ثًوؽهخ انقالل ٔركزَت نَٕب كاكُب ثُٛب أ هيبكٚب أ إٍكا ؽَت رفمل انضًوح انهٌٕ ا -

 انظُف.

 رفمل انضًوح عيءا ً يٍ هؽٕثزٓب ٔٚجلأ ؽغًٓب ثبنزمهض ٔرُكًش ٔريكاك كضبفخ انَُٛظ انهؾًٙ. -

رزًٛي انضًبه ثبنُكٓخ انغٛلح ٔانؾالٔح انؼبنٛخ ٔاما نى رمطف انضًبهٔفٙ ْنِ انًوؽهخ ْٔٙ طبنؾخ  -

ربو نالكم ٔروكذ نٛكزًم اهؽبثٓب فبَٓب رلفم انًوؽهخ االفٛوح ) يوؽهخ انزًو ( ٔرؼزجو ثشكم 

 يوؽهخ انوؽت ْٙ يوؽهخ اكزًبل انُؼظ.

: ْٙ انًوؽهخ االفٛوح فٙ يواؽم َؼظ انضًوح، ٔرزًٛي ْنِ انًوؽهخ ثزؾٕل انهٌٕ انياْٙ  يوؽهخ انزًو -5

ٔىٌ انضًوح ٔٚزمهض ؽغًٓب ُٔٚكًش َزٛغخ نفملاٌ انًبء نهوؽت انٗ انهٌٕ انغبيك أ انمبرى ، ٔفٛٓب ٚمم 

 ٔرٕلف اَزمبل انَكو ٔاْى يًٛيارٓب :

 رٕلف انُشبؽبد االَيًٚٛخ  -

 صجبد ََجخ انَكو ٔانًبكح انغبفخ ٔانوؽٕثخ ٔؽغى ٔٔىٌ انضًوح. -

 رظجؼ انضًبه طبنؾخ نهغُٙ ٔانُمم ٔانقيٌ أ انزؼجئخ ٔانكجٌ . -

االطبثخ ثبنكبئُبد انللٛمخ انزٙ رَجت رؼفٍ انضًبه ٔرقًوْب  ركٌٕ انضًبه ماد ؽًبٚخ مارٛخ ػل -

 ٔرؾًؼٓب ْٔنا ٚؼٕك انٗ انَُجخ انؼبنٛخ يٍ انَكوٚبد.

فٙ يوؽهخ انقالل انزٙ رؼزجو ْٙ يوؽهخ  Maturationرلفم صًبه انزًو يوؽهخ انجهٕؽ أ اكزًبل انؾغى 

َٚزلل ػهٛٓب يٍ رغٛو نٌٕ انضًبه يٍ  اكزًبل انًُٕ، ٔرظجؼ َبػغخ فٙ يوؽهخ انزًو. اٌ يوؽهخ انجهٕؽ

 االفؼو انٗ انهٌٕ االطفو أ االؽًو ؽَت انظُف .
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