
 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 1 

 .Horticulture Science Dept                    / الوزؼلح الزاتؼحالقظن : ػلْم الثظرٌح    

                                         Evergreen Fruitsالوْػْع : إًراض الفاكِح الوظرذٗوح   

ٜج هًثّز ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٖٓ ف٤ظ ه٤ٔضٜج ثُضؾج٣ًز ٝص٣ٍٞؼ الِذف :

ٝصو٤ْٜٔج ٝه٤ٔضٜج ثُـيثة٤ز ٟٝذ٤ؼز ٗٔٞٛج ٝظٌٝكٜج ثُذ٤ت٤ز ٖٝٓجًَ ثٗضجؽٜج ٝػ٤ِٔجس موٓضٜج 

 ٝصَٖٔ ثُق٤ٞٔجس ، ث٣َُضٕٞ ، ثٍُٔٞ ، ثُٔجٌٗٞ ......ثُل .

هًثّز دؼٜ  –ٓووٓز ػٖ ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝصو٤ْٜٔج  هفزداخ الٌظزٕ :

، ثُؾٞثكز ،  ثُٔجٌٗٞ،  ثٍُٔٞ،  ث٣َُضٕٞ،  جسثُق٤ٞٔ ثُٔقج٤َٙ ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٓغَ

، ثُوٜٞر ٖٓ ف٤ظ ٓضطِذجس  ثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ، ثالٗجٗجُ ،  ث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗجثالكًٞجهٝ، ثُذجدجظ ، ثُوٖطز ، 

 ثًَُثػز ٝثُنوٓز ٝثالٙ٘جف ٝثالٌٓثٛ ٝثالكجس ثُض٢ ص٤ٚذٜج .

، هًثّز ٕؾٌر  ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز ٝثُٞٙق ثُ٘ذجص٢ هفزداخ الؼولٖ :

ث٣َُضٕٞ ٓغ ثٙ٘جكٜج ، ٝٙق ثالٗٞثع ثُٔنضِلز ُِق٤ٞٔجس ٤ًٝل٤ز ثُض٤٤َٔ د٤ٜ٘ج ، هًثّز ثالكجس 

ثُض٢ ص٤ٚخ ث٣َُضٕٞ ٝثُق٤ٞٔجس ، هًثّز ٝٙل٤ز ٝص٣ٌٖق٤ز الٕؾجً ث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗج ٝثُ٘ذن ٝثُض٤ٖ 

 ث٢ًُٖٞ .

ًٜز ث١ ٗٔٞ ِٓقٞظ ٢ٛٝ ثُلضٌر ثُض٢ ال٣قَٚ ك٢ ثٕؾجً ثُلج : Rest Peroidدّر الزاؼح  

 دْذخ ػٞثَٓ هثم٤ِز صن٘ ثُ٘ذجس ٗلْٚ .

ثٗٚ ٣ٖذٚ هًٝ ثٌُثفز ثال ثٕ ثّذجح مجًؽ٤ز صضؼِن دوًؽجس  : Dormancy Peroidدّر الظكْى 

 ثُقٌثًر ؿ٤ٌ ثُٔالةٔز ُِ٘ٔٞ ثع٘جء ثُٖضجء .

ثالٕؾجً ٣ٝضْ ال٣ْضأٗق ثُ٘ٔٞ ك٢ ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ك٢ ثٌُد٤غ ثال دؼو ثٗضٜجء هًٝ ثٌُثفز ك٢ 

هًؽز ٓت٣ٞز ٝثهَ ث٠ُ كٞم ثُٚلٌ (  7.6ىُي ػ٘و صؼٌٛ ثالٕؾجً ُوًؽجس فٌث٣ًز ٓ٘نلٞز ) 

 ثع٘جء ثُٖضجء .

 كجًٜز ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ثالّضٞثة٤ز  ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز  س

 ٣طِن ػ٤ِٜج ثُلجًٜز ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ٣طِن ػ٤ِٜج ثُلجًٜز ٓضْجهطز ثالًٝثم  1

 الصلوو ؽ٤ٔغ ثًٝثهٜج مالٍ كَٚ ثُٖضجء  ثًٝثهٜج مالٍ كَٚ ثُٖضجء صلوو  2

 الصومَ ك٢ هًٝ ثٌُثفز  صومَ ك٢ هًٝ ثٌُثفز  3

صؾٞه ًٍثػضٜج ك٢ ثُٔ٘جك ثُذجًه ٕضجءث  4

 ٝثُٔؼضوٍ ث٠ُ فجً ٤ٙلج 

صؾٞه ًٍثػضٜج ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ثُٖضجء ثُوثكب 

 ثُٔؼضوٍ ٝث٤ُٚق ثُٔؼضوٍ ثُقجً ث٠ُ فجً .

 ثهَ ثّضؾجدز ُِضو٤ِْ ٖٓ ثُ٘ل٤ٞز . ؾ٤خ ُِضو٤ِْ صْض 5
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ص٘قٚرٌ ٓ٘طورز ًٍثػرز ثُذْرجص٤ٖ : اُو٘ح اشعار الفاكِح الوظرذٗوح الخؼزج فٖ الؼرزا  

 ٘.ٖٙهًؽرز ػ٘رو ٓو٣٘رز ثُلرجٝ فضر٠ هًؽررز  ٖٓثُْٔرضو٣ٔز ثُنٞرٌر كر٢ ثُؼرٌثم در٤ٖ مر٠ ػرٌٛ 

 ج٢ِ٣ :هًؽز دجُوٌح ٖٓ ٓو٣٘ز هٛٞى ، ُيث ٣ٌٖٔ صو٤ْْ ثُٔ٘جٟن ث٠ُ ٓ

ٖٝٓ ٜٝٔ٘ج ٓقجكظز ثُذٌٚر ٝصٌغٌ ك٤ٜج ًٍثػز ثٕؾجً ثُ٘ن٤رَ دجُوًؽرز   الوٌطقح العٌْت٘ح : -ٔ

 ثال٠ُٝ ٝثٍُٔٞ ٝثُؼ٘ذز ) ثُٔجٌٗٞ ( ٝثُق٤ٞٔجس ٝثُْوً) ثُ٘ذن ( .

: صٖضَٔ ػِر٠ ثُٔقجكظرجس ثُٞثهؼرز فرٍٞ فروٝه ثٓجٗرز ثُؼجٙرٔز ٝك٤ٜرج صر٘ؾـ  الوٌطقح الْططٔ -ٕ

 الٍ ثُ٘ن٤َ ، ٝثٍُٔٞ ٝث٣َُضٕٞ ٝثُْوً ) ثُ٘ذن ( ٝث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗج .ًٍثػز ثُق٤ٞٔجس صقش ظ

ص٘ؾـ ًٍثػز ث٣َُضٕٞ صؾج٣ًج ك٢ ثُوْْ ثُؾ٘ٞد٢ ُِٔ٘طوز ثُٖرٔج٤ُز ٝمجٙرز  : الوٌطقح الشوال٘ح -ٖ

ػ٠ِ ثُْلٞؿ ثُؾ٘ٞد٤ز ُِؾذجٍ ثُٔٔضور كر٢ ٛريٙ ثُٔ٘طورز كٞرال  ػرٖ ثُٔ٘رجٟن ثُٔق٤ٔرز ٓرٖ ثُٔ٘رجٟن 

 ثُٖٔج٤ُز .

ثُلجًٜررز ثُْٔررضو٣ٔز ثُنٞررٌر ٌٓجٗررز ٌٓٓٞهررز كرر٢ ثُؼررجُْ ُٔررج ُٜررج صررأع٤ٌ كرر٢ ثُضـي٣ررز  صقضررَ ًٍثػررز

ٝٙ٘جػجس ثُؼٚر٤ٌ ٝثٌُٔد٤رجس ٝثُنرَ ٝثُٔرٞثه ثُطذ٤رز ٝثُؼط٣ٌرز ٝثُٔط٤ذرجس ٝؿ٤ٌٛرج ، ٝصضؾِر٠ 

ثال٤ٔٛز ثُـيثة٤ز ُٔقج٤َٙ ثُلجًٜز ك٢ ثػضٔجهٛج ػ٠ِ ػ٘ٚر٣ٌٖ ثّجّر٤٤ٖ ٛٔرج ، ص٣ٌٜٞ٘رج ٝص٤ًٌذٜرج 

٤ٌُٔررز ثُْٔررضٌِٜز ٜٓ٘ررج كٜرر٢ صٔررو ثُؾْررْ دررذؼٜ ثُل٤ضج٤ٓ٘ررجس ثُٞرر٣ًٌٝز ُِق٤ررجر ، ث٤ٔ٤ٌُررج١ٝ ، ٝث

كجُق٤ٞٔجس ٓغال  صؼضذٌ ؿ٤٘ز ك٢ ٓقضٞثٛج ٖٓ فرجٜٓ ثالّرًٌٞد٤ي ٝثُؼ٘ذرز ) ثُٔرجٌٗٞ ( ؿ٤٘رز كر٢ 

، ٝثُضٌٔ ٣ٔو ثُؾْْ دْ٘ذز ػج٤ُز ٖٓ ثُطجهرز ثُق٣ٞ٤رز الفضٞثةٜرج ػِر٠ ٤ًٔرجس ًذ٤رٌر ٓرٖ  Aك٤ضج٤ٖٓ 

٤ز ، ٓؼظْ ثُلجًٜز صٔو ثُؾْْ دْ٘ذز ٝت٤ِز ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ دأّضغ٘جء ثالكًٞرجهٝ ٝثُٔرٍٞ ث٣ٌٌُْجس ثٌُِ

 ٝعٔجً ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز كو٤ٌر ك٢ ٓقضٞثٛج ٖٓ ث٣َُٞس ػوث ث٣َُضٕٞ ٝثالكًٞجهٝ .

 

أفررو كررٌٝع ػِررْ ثُذْررض٘ز  ٣Pomologyؼضذررٌ ػِررْ ًٍثػررز ثُلجًٜررز ذقظرر٘ن اشررعار الفاكِررح : 

وًثّز ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ىثس ثُو٤ٔز ثالهضٚجه٣ز ثٌُذ٤رٌر ، ًٝريُي ه٤ٔضٜرج ثٌُة٤ْز ٣ٝؼ٠٘ ٛيث ثُؼِْ د

ثًَُثػ٤ز ثُؼج٤ُز ، ُٝضْر٤َٜ هًثّرز ٛريث ثُؼِرْ ٝؽروس ػرور صوْر٤ٔجس لٕرؾجً ثُلجًٜرز ٓؼضٔرور كر٢ 

 ٝثُـرٌٛ ٓرٖ ًٍثػضٜرج  ٝثٗضٖرجًٛج ثُؾـٌثكر٢  ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ك٢ ثُ٘ٔٞ ٝثالٗضرجػص٤٘ٚلٜج ػ٠ِ 

 ٢ :ٝأْٛ ٛيٙ ثُضو٤ْٔجس ٛ

 أّالً : الرقظ٘ن ؼظة األُو٘ح األقرظادٗح ّالرخظض ّذشول : 

  Citricultureًٍثػز ثُق٤ٞٔجس  -ٔ

  Oleicultureًٍثػز ث٣َُضٕٞ  -ٕ

  Phonecultureًٍثػز ثُ٘ن٤َ  -ٖ
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 . Pomecultureًٍثػز ثُضلجف٤جس  -ٗ

 . Stone fruit cultureًٍثػز ثُلجًٜز ىثس ثُ٘ٞثر ثُقؾ٣ٌز  -٘

 . Viticulture and small fruit culture٘جح ٝثُغٔجً ثُٚـ٤ٌر ًٍثػز ثالػ -ٙ

 .Nutcultureًٍثػز ثُؾ٣ٍٞجس  -7

ٝثُوْْ ٣ضذغ ُٚ ٙلٞف  Divisions: ٝك٤ٜج صوْْ ثٌُِٔٔز ثُ٘ذجص٤ز ث٠ُ أهْجّ  شاً٘اً : الرقظ٘ن الٌثاذٖ

 Generaٝثؽ٘ررجُ  Familiesٝػٞثةررَ  Ordersٝٛرريث درروًٝٙ ثُرر٠ ًصررخ  Classes)كٚررٍٞ ( 

، كٞررال  ػررٖ  Individualsٝثكررٌثه  Formsٝثٕررٌجٍ  Varietiesٝثٙرر٘جف  Speciesأٗررٞثع ٝ

 ...Subدؼٜ ثٌُٔثفَ ثُّٞط٤ز ك٢ ٛيٙ ثُِِْْز ٝثُض٢ ص٠ْٔ دضقش ىُي ثُضو٤ْْ ٝصُْذن دجُٔوطغ 

ٓرٖ ثٌُِٔٔرز ثُ٘ذجص٤رز ،  Trachophytaٗذجصجس ثُلجًٜز صوغ صقش هْْ ثُ٘ذجصرجس ثٌُثه٤رز ) ثُٞػجة٤رز (

ٝٛريث   Angiospermaeش ٛيث ثُوْْ ٙق ٗذجصرجس ٓـطرجر ثُذريًٝ ) ثُ٘ذجصرجس ث٣ٌَُٛرز (٣ٝوغ صق

 Monocotyledonaeثُٚق ٣٘وْْ ث٠ُ صقش ٙل٤ٖ ًة٤٤ْ٤ٖ ٛٔرج ٗذجصرجس ىٝثس ثُلِورز ثُٞثفرور 

 . Dicotyledonaeٝىٝثس ثُلِوض٤ٖ 

الؽَثء ثالمرٌٟ صْضنوّ ثٌَُٛر ًٔلضجؿ ًة٢ْ٤ ك٢ ٓؼٌكز ٛيث ثُضو٤ْْ ػالٝر ػ٠ِ ثالػضٔجه ػ٠ِ ث

ٖٓ ثُ٘ذجس ٣ٌٖٝٔ دٞثّطز ٛيث ثُضو٤ْْ ثالّضوالٍ ػ٠ِ ٓؼٌكز ثلّْ ثُؼ٢ِٔ ُِ٘ذرجس ٝهًؽرز ثُوٌثدرز 

 د٤ٖ ثُ٘ذجصجس ٝأّضـالُٜج ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضٜؾ٤ٖ ٝثُضطؼ٤ْ ٝثٗضجػ ثالٍٙٞ .

ٝثس أْٛ ثٗٞثع ثُلجًٜرز ٓرٖ ىٝثس ثُلِورز ثُٞثفرور ٛر٢ :  ) ٗن٤رَ ثُضٔرٌ ، ثُٔرٍٞ ، ثالٗجٗرجُ ( ثٓرج ى

 ثُلِوض٤ٖ ك٢ٜ ) ثُق٤ٞٔجس ، ث٣َُضٕٞ ، ثُؼ٘ذز ، ث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗج ( .

٣ؼضٔو ٛيث ثُضو٤ْْ ػ٠ِ ػور ثِّ ٓغَ ٓقضٞثٛج ثُٔجة٢ ٝهًؽز  : شالصاً : الرقظ٘ن الثظراًٖ الشراػٖ

ٙالدضٜج ٟٝؼٜٔج ٌّٝػز صِلٜج دؼرو ثُقٚرجه ثٝ ػِر٠ ثّرجُ ص٤ًٌرخ ثُغٔرجً ٌُٝرٖ أٛرْ ثٗرٞثع ٛريث 

 ثُضو٤ْْ ٢ٛ :

: ؿجُذج  ٓج صٌٕٞ ٓؼٌٔر صْضـٌم هًٝر ف٤جصٜج ثًغٌ ٓرٖ ّر٘ض٤ٖ ٝصوْرْ  ة دّرج ؼ٘اج الٌثاخؼظ -ٔ

 ث٠ُ :

:صْررضٌٔ هًٝر ف٤جصٜررج ثًغررٌٖٓ ّرر٘ض٤ٖ  Herbaceous Perennialsٗذجصررجس ػٖررذ٤ز ٓؼٔررٌر  -أ

 ٤ّٝوجٜٗج ٣ٌٟز ؿ٤ٌٓضنٖذز صٌٕٞ ثٓج كٞم ّطـ ثُضٌدز ثٝ صقضٜج ًجلٗجٗجُ ،ثٍُٔٞ،ثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ 

: صْٞ ٓؼظْ ثٗٞثع ثُلجًٜرز ثُضر٢ صؼٔرٌ ٟر٣ٞال   Woody Perennialsجصجس مٖذ٤ز ٓؼٌٔر ٗذ -ح

 ٤ّٝوجٜٗج مٖذ٤ز ِٙذز ٝصٌٕٞ ثٓج ثٕؾجًث  ثٝ ٕؾ٤ٌثس ثٝ ٓضِْوجس .

 : ؼظة ؽث٘ؼح ًوْ االّرا  ّتقائِا ػلٔ االشعار ّذقظن الٔ -ٕ

ضلع ثالٕرؾجً دجًٝثهٜرج : صقر Evergreen Fruit Plantsٗذجصرجس ثُلجًٜرز ثُْٔرضو٣ٔز ثُنٞرٌر  -أ

ثُنٌٞ ٍٟٞ ٓٞثّْ ثُْ٘ز هٕٝ ثٕ صضْجه٠ هكؼز ٝثفرور ٝٓرٖ ثٛرْ ثالٗرٞثع ثُضجدؼرز ُٜريث ثُوْرْ ٛر٢ 
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ثُق٤ٞٔجس ، ث٣َُضٕٞ ، ٗن٤َ ثُضٌٔ، ثُؼ٘ذرز ، ث٤ٌُ٘ر٢ ه٤ٗرج ، ثالكًٞرجهٝ ، ثُذجدرجظ ، ثُؾٞثكرز ، ثُضر٤ٖ 

 ث٢ًُٖٞ ، ثٍُٔٞ ، ثالٗجٗجُ ٝؿ٤ٌٛج .

٤ٞز : صٖرَٔ ؽ٤ٔرغ ثٕرؾجً ثُلجًٜرز ثُضر٢ صر٘لٜ ثًٝثهٜرج كر٢ ٓوضذرَ ثُٖرضجء إٔؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل -ح

ثُ٘ٔررٞثس ٝثالٍٛررجً ٝصٚررذـ ػج٣ًررز صٔجٓررج ٓررٖ ثالًٝثم ٝصررومَ ٟررًٞ ثٌُثفررز فضرر٠ ّٓٞررْ ثٗذغررجم 

 ثُقو٣غز .

ٛريث ثُضوْر٤ْ ٛرٞ ثُٖرٌَ ثُٔقرًٞ لٗضٖرجً ثٕرؾجً :   Climatic Classراتؼاً : الرقظ٘ن الوٌاخٖ 

 ٠ ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ثُقٌث١ً ػ٠ِ ّطـ ثٌٌُر ثال٤ًٝز ٝثْٛ ثهْجٓٚ ٢ٛ :ثُلجًٜز ثُٔؼضٔو ػِ

: صوغ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ك٢ ٗٚرل٢ ثٌُرٌر ثالًٝر٤ز  Cold Zone Fruits فاكِح الوٌاؽق الثاردج -ٔ

هًؽرز ، صٔضرجٍ ثُٔ٘طورز دٖرضجء درجًه هرجًٗ ٣ٟٞرَ صر٘نلٜ هًؽرجس  ٓ٘ٝؿجُذج كٞم م٠ ػٌٛ 

ٝثٌُٟٞدررز ػج٤ُررز ٝصضْررجه٠ ثالٓطررجً ٝثُغِررٞػ دـررَثًر  ثُقررٌثًر ثُرر٠ ٓررج صقررش هًؽررجس ثالٗؾٔررجه

ٝثالٝجءر صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٕو٣ور ُٞؽٞه ثُـ٤ّٞ ُٝوٌٚ ّجػجس ثُٜ٘جً ٍٟٝٞ ّجػجس ث٤َُِ ٝص٘ؾـ ك٤ٜج 

 ًٍثػز ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهطز ثالًٝثم .

: صرًَع دْرجص٤ٖ ثُلجًٜرز كر٢ ٛريٙ  Temperate Zone Fruits فاكِرح الوٌراؽق الوؼرذلرح -ٕ

هًؽز ، ٝؿجُذج  ٓجصٔضو ث٠ُ مطرٟٞ ػرٌٛ ثػِر٠ كر٢ ثُٔ٘رجٟن  ٓ٘-ٖٓد٤ٖ مط٢ ػٌٛ ثُٔ٘طوز 

هًؽرز  ٖٓثُٞثهؼز صقش ثُضأع٤ٌ ثُِٔطق ُِذقجً ٝثُذق٤ٌثس ثٝ ٓجصٔضو ث٠ُ مطرٟٞ ػرٌٛ ثهرَ ٓرٖ 

ُِرٌٝهر ٕرضجءث  ٌُٝذرٌ ٛريٙ ثُٔ٘طورز ، ك٢ ثٌُٔصلؼجس ثُؼج٤ُرز ٝثُٔ٘رجك ػٔٞٓرجُ ك٤ٜرج ٓؼضروٍ ثُر٠ ٓجةرَ 

 ٖ ًة٤ْ٤ض٤ٖ ٛٔج :هْٔش ث٠ُ ٓ٘طوض٤

: ٛيٙ ثُٔ٘طوز صؾرجًٝ  Cold Temperate Zone Fruits فاكِح الوٌاؽق الوؼرذلح الثاردج -أ

ثُٔ٘طوز ثُذجًهر ٝثُٖضجء ك٤ٜج هجًٗ ٣َٟٞ ٝث٣ٌُرجؿ درجًهر صضْرجه٠ ك٤ٜرج ثُغِرٞػ ٝثٓطجًٛرج ؿ٣َرٌر 

ٌغرٌ ك٤رٚ ثُـ٤رّٞ ٝثُٜ٘جً أٍٟٞ ٓٔج ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُذرجًهر ٝ ث٤ُِرَ ثهٚرٌ ٝثُٚر٤ق ٓؼضروٍ ص

ٝصٌٕٞ ٓؼٌٝز ُالٗؾٔجهثس ٝفوٝط ثُٚو٤غ ٝصٌغٌ ثالٓطجً ك٢ ث٤ُٚق ٖٝٓ ثُلجًٜز ثُضر٢ صر٘ؾـ 

 ك٤ٜج ،  دؼٜ ثٙ٘جف ثُضلجؿ ، ثٌُٔغٌٟ ، ثُنٞك ، ثُؼ٘خ .

: صورغ ه٣ٌذرج  ٓرٖ  Warm Temperate Zone Fruits فاكِرح الوٌراؽق الوؼرذلرح الذاف رح -ح

ثٌُررٌر ثالًٝرر٤ز ٣ٝطِررن ػ٤ِٜررج ثٙررطالؿ ثُٔ٘ررجٟن ٕررذٚ ٓرروث١ً ثُؾررو١ ثٝثُْررٌٟجٕ كرر٢ ٗٚررل٢ 

ثُٔوث٣ًز ٝصضوثمَ ٓغ ثُٔ٘طورز ثُٔؼضوُرز ثُذرجًهر ٝثُٔ٘طورز صقرش ثالّرضٞثة٤ز ، ٝصٔضرجٍ ٛريٙ ثُٔ٘طورز 

دأػضوثٍ ثُٔ٘جك ٕضجءث  ٝثُذٌٝهر ٓؼضوُز ٝصضْجه٠ ثالٓطرجً كر٢ ٛريث ثُّٔٞرْ ٝثُٚرو٤غ ه٤ِرَ ثُقروٝط 

ثالٝرجءر د٣َرجهر ٟرٍٞ ثُٜ٘رجً ٝدوٚرٌ ث٤ُِرَ ػرٖ ثُٔ٘طورز  ٝث٤ُٚق ٤ٔ٣َ ث٠ُ ثُؾلجف ٝصَهثه ٕرور

ثُْجدوز ٣ٌٝرٕٞ ثٌُد٤رغ ٝثُن٣ٌرق ٓؼضروٍ ثُقرٌثًر ٝهرو صضْرجه٠ ك٤ٜرج ثالٓطرجً ٝثٛرْ ثٗرٞثع ثُلجًٜرز 

 ثُٔ٘ضٌٖر ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ٢ٛ ) ثُ٘ن٤َ ، ث٣َُضٕٞ ، ث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗج ( .
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ٛيٙ ثُٔ٘طوز د٤ٖ م٠ ثالّرضٞثء صوغ  : Tropical Zone Fruitsفاكِح الوٌاؽق االطرْائ٘ح  -3

ٝٓرروث١ً ثُؾررو١ ٝثُْررٌٟجٕ ٓررٖ ٗٚررل٢ ثٌُررٌر ثالًٝرر٤ز ٝصوْررْ ٛرريٙ ثُٔ٘طوررز ثُرر٠ عررالط ٓ٘ررجٟن 

 ًة٤ْ٤ز ٢ٛ :

: صضوثمَ ظٌٝكٜج ثُؾ٣ٞرز  Sub-Tropical Zone Fruits فاكِح الوٌاؽق ذؽد االطرْائ٘ح -أ

٤ررَ ثُرر٠ ثُذررٌٝهر ، ٝهررو صٌررٕٞ ٓررغ ثُٔ٘طوررز ثُٔؼضوُررز ثُوثكتررز ٝصضٖررجدي ٓؼٜررج ، ٕٝررضج ٛج ٓؼضرروٍ ٣ٔ

ٓؼٌٝز ُِٚو٤غ ٝثالٗؾٔجهثس ك٢ دؼٜ ثُٔٞثّْ مجٙز ثُوْْ ثُٖٔج٢ُ ٜٓ٘رج ٝثُٚر٤ق ك٤ٜرج ؽرجف 

فجً ٝثُٔ٘جك هج١ً ثٝ ٕذٚ هج١ً ٝثٌُغجكز ثُٞٞة٤ز ػج٤ُز ٝث٣ٌُرجؿ فرجًر ٝثالٓطرجً ؿ٣َرٌر ٝه٤ِِرز 

 ٝٗجهًر مالٍ ثُْ٘ز .

 كضوْْ ث٠ُ ثُٔؾج٤ٓغ ثُضج٤ُز :أٓج ثٗٞثع ثُلجًٜز ثُض٢ صْٞه ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز 

 : ثُ٘ذجصجس ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝٛيٙ صوْْ ث٠ُ ه٤ْٖٔ -ٔ

ٗذجصجس ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ثُٔوجٝٓز ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞرز ) ًرج٣َُضٕٞ ، ثُ٘ن٤رَ ،  -

 ث٢ٌ٘٤ُ ه٤ٗج (.

صضٞررًٌػ٘و ٗذجصررجس ثُلجًٜررز ثُْٔررضو٣ٔز ثُنٞررٌر ثُقْجّررز ُرروًؽجس ثُقررٌثًر ثُٔ٘نلٞررز ٝثُضرر٢  -

 صؼٌٜٝج ُِوًؽجس ثُقٌثًر ثُو٣ٌذز ٖٓ هًؽز ثالٗؾٔجه ٓغَ ) ثٍُٔٞ،ثُؼ٘ذز ، ثالكًٞجهٝ ( .

 ثالٕؾجً ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝثُٔضْجهطز ٝثُض٢ صقضجػ ثُر٠ ٙر٤ق ٣ٟٞرَ ٝفرجً ٓرٖ ثؽرَ ٗٔرٞ -ٕ

ضرٕٞ ٝٗٞؼ عٔجًٛج ّٞثء ًجٗش ٓوجٝٓز ثٝ فْجّز ُِذٌٝهر ٓغَ ) ثُ٘ن٤َ ، ثالكًٞرجهٝ ،ثُضر٤ٖ ، ث٣َُ

 . ، ثُق٤ٞٔجس (

صض٤ٔرَ ٛريٙ ثُٔ٘طورز  : Semi-Tropical Zone Fruitsفاكِح الوٌراؽق شرثَ االطررْائ٘ح  -ح

دؾلجكٜج ٝٗوًر ّوٟٞ ثالٓطجً ك٤ٜج ، ٝهو ص٘نلٜ هًؽجس ثُقٌثًر ك٢ ثُٖضجء ٝٙر٤لٜج فرجً ؽرجف 

ه ٝصقضرجػ ثُر٠ صٌغٌ ك٤ٚ ثُؼٞثٙق ٝث٣ٌُجؿ ٝثٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ج٤ٓز ك٤ٜج صٌرٕٞ ّر٣ٌؼز ثُضرأعٌ درجُذٌ

 فٌثًر ػج٤ُز لٗٞجػ عٔجًٛج ٓغَ ثٍُٔٞ ، ثُوٜٞر ،ثالٗجٗجُ ، ثُؼ٘ذز .

صٔضررجٍ ٛرريٙ ثُٔ٘طوررز دٜطررٍٞ  : Tropical Zone Fruitsفاكِررح الوٌرراؽق االطرررْائ٘ح  -ض

ثالٓطجً ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز ٝثُقرٌثًر صٌرٕٞ ٌٓصلؼرز ٝث٣ٌُرجؿ ٕرو٣ور ٕٝرور ثالٝرجءر ٝرؼ٤لز دْرذخ 

ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ، ٝصنِٞ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ٖٓ ٓظجٌٛ ثٗنلجٛ هًؽجس ثُقٌثًر  صٌجعٌ ثُـ٤ّٞ ٝثًصلجع

ٝهو صضْجٟٝ هًؽجس فٌثًر ث٤َُِ ٝثُٜ٘رجً ثٝ ثُلرٌم د٤ٜ٘ٔرج ٣ٌرٕٞ ه٤ِرَ ؽروث ٝث٤ُِرَ ك٤ٜرج ثٟرٞث ٓرٖ 

ثُٜ٘جً ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز ، ٝثْٛ ثٗٞثع ثُلجًٜز ثُٔ٘ضٌٖر ك٤ٜج ٢ٛ )ؽٍٞ ثُٜ٘و ، ٗن٤َ ث٣َُش ، ثُٔرٍٞ 

 ثُضٌٔ ثُٜ٘و١ ،ثُؼ٘ذز ، ثُذجدج٣ج ، ثالٗجٗجُ ،ثُٖج١ ، ثُوٜٞر (. ، ثٌُجًجٝ ،

 



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 6 

ٓقجٙر٤َ ثُلجًٜرز دٚرًٞر ػجٓرز ثُر٠ ثًدؼرز ٓؾرج٤ٓغ  : 1966خاهظاً : ٗقظن هْرذظي ّترْالرد 

 ٓؼضٔوث  ػ٠ِ هًؽز ثّضٜالى ٝثّضنوثّ ٛيٙ ثُٔقج٤َٙ ٢ٛٝ:

 . ثُٔؾٔٞع ثال٠ُٝ : ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ىثس ثُو٤ٔز ثالهضٚجه٣ز ثُؼج٤ُز

 ثالهضٚجه٣ز ثُٔقوٝهر. ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ىثس ثُو٤ٔز ثُٔؾٔٞػز ثُغج٤ٗز :

 ثُٔؾٔٞػز ثُغجُغز : ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ثُض٢ صًَع ٖٓ ثؽَ ثُْٞم ثُٔق٤ِز كو٠ .

 ثُٔؾٔٞػز ثٌُثدؼز : ٓقج٤َٙ ثُلجًٜز ثُو٤ِِز ثال٤ٔٛز ٝثُض٢ الصْٞم عٔجًٛج .

 __________________________________________________ 

صطِررن ًِٔررز ثُقٔٞرر٤جس ) ثُقررٞثٜٓ ٝثُٔررٞثُـ ( ػِرر٠ ٓؾٔٞػررز ٓررٖ   : Citrusالؽوؼرر٘اخ 

ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُض٢ صض٤َٔ دٞؽٞه ثُؼو٣و ٓرٖ ثُـروه ث٣َُض٤رز كر٢ ثالًٝثم ٝٛر٢ ثُضر٢ صٌْرذٜج ًثةقرز 

 ػط٣ٌز ٤َٔٓر ٌَُ ٜٓ٘ج .

 ؽ٘ررٞح ٕررٌه٢ ثّرر٤ج ٣ؼضوررو دررإٔ ثُٔ٘ررجٟن ثالّررضٞثة٤ز ٝصقررش ثالّررضٞثة٤ز كرر٢ الوررْؽي االطررلٖ : 

٢ٛ ثُٔررٟٖٞ ثالٙرر٢ِ ٝٓررٖ ٛ٘ررجى ٝؽ٘ررٞح ثُٚرر٤ٖ ٝؽررًَ ثُٔال٣ررٞ ٓ٘ررجٟن ثُٜ٘ررو ٝثُٜ٘ررو ثُٚرر٤٘٤ز 

ثٗضٌٖس ث٠ُ دو٤ز ثٗقجء ثُؼجُْ ، كجُذٌصوجٍ ٝثُطٌٗؼ ثِٜٙج ٖٓ ث٤ُٖٚ ٝثُ٘جًٗؼ ٝث٤ُِٕٔٞ ثُقرجٜٓ 

ٟٜ٘رج ؽررًَ ٟٜٓٞ٘ٔرج ثُٜ٘رو ، ٝث٤ُِٔرٕٞ ثُٔرجُـ ) ثُ٘ر٢ٓٞ دٚرٌر ( ٝثُْر٘و١ ، ٝث٣ٌٌُرخ كرٌٝس ٓٞ

 ثُٔال٣ٞ ، ثٓج ثُال٢ٌُ٘ ) ث٤ُّٞل٢ ( كٟٔٞ٘ٚ ثال٢ِٙ ثُٜ٘و ث٤٘٤ُٚز ) ؽ٘ٞح ٌٕه٢ ث٤ّج (.

ثٍٝ ٗررٞع ٓررٖ ثُقٔٞرر٤جس ػٌكررٚ ثالًٝد٤ررٕٞ ٛررٞ) ثُطررٌٗؼ ( ٝدؼررو ػررور هررٌٕٝ ػٌكررٞث ثُ٘ررجًٗؼ 

 ٝث٤ُِٕٔٞ دجٗٞثػٚ عْ ثُذٌصوجٍ ٝدو٤ز ثٗٞثع ثُق٤ٞٔجس .

ٓرٖ ثُٔ٘رجٟن ثُضر٢ ٖٗرجس ك٤ٜرج ثُر٠ ٓ٘رجٟن ثمرٌٟ كٜر٢ ثٗضٌٖس ًٍثػز ٛريٙ ثالٗرٞثع ٓرٖ ثُلجًٜرز 

-Semiٝٓ٘رجٟن ٕرذٚ ثّرضٞثة٤ز )ؽجكرز (  Sub-tropicalصًَع ثالٕ كر٢ ٓ٘رجٟن صقرش ثّرضٞثة٤ز 

tropical  ٝٓ٘ررجٟن ثّررضٞثة٤زTropical  ٝدٖررٌَ ػررجّ كررإٔ ًٍثػررز ثُقٔٞرر٤جس صٌررٕٞ درر٤ٖ مطرر٢

ٖ٘ػٌٛ 
°
 
 

 ٖٕ٘ٔجال  ٝ
°

 ؽ٘ٞدج  .

ثُْرجةور كر٢ ٓ٘طورز ٓرج ٓرٖ  Minimum temperatureثُقرٌثًر صؼضذٌ ثُٜ٘ج٣ز ثُٚرـٌٟ ُوًؽرز 

ثُؼجُْ ٖٓ ثْٛ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صقوه ٗؾجؿ ثٝ ػروّ ٗؾرجؿ ًٍثػرز ثُقٔٞر٤جس كر٢ صِري ثُٔ٘طورز ، ٛريٙ 

ثُٜ٘ج٣ز ثُٚـٌٟ صضٞهرق ػِر٠ ) مر٠ ثُؼرٌٛ ، ثالًصلرجع ػرٖ ْٓرضٟٞ ّرطـ ثُذقرٌ ، ثُورٌح ٓرٖ 

ٌٛج ( ٝػ٠ِ ّرذ٤َ ثُٔغرجٍ كرإٔ ًٍثػرز ثُقٔٞر٤جس ثُْٔطقجس ثُٔجة٤ز ثُوثكتز ٝص٤جًثس ث٣ٌُجؿ ٝؿ٤

ُضرأع٤ٌ  ٕرٔجال  ) ٗظرٌث   ە ٗٗثٗضٌٖس ك٢ ٓ٘طوز فٞٛ ثُذقرٌ ثالدر٤ٜ ثُٔضّٞر٠ ثُر٠ مر٠ ػرٌٛ 

 ٤ٓجٙ فٞٛ ثُذقٌ ثالد٤ٜ ثُٔض٠ّٞ ثُوثكتز ثُض٢ ال صنض٠ِ دجُض٤جًثس ثُذجًهر ٖٓ ثُٔق٠٤ (.
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ثُضر٢ صٔضرجٍ دٞؽررٞه   Rutaceaeْريد٤ز : صضذررغ ثُقٔٞر٤جس ثُؼجةِرز ثُالرقظر٘ن الٌثراذٖ للؽوؼر٘اخ 

ٝصؼررو ٓررٖ ثُؼٞثةررَ ثٌُذ٤ررٌر ٓؼظٜٔررج ٗذجصررجس ثّررضٞثة٤ز ٝصقررش ثُـرروه ث٣َُض٤ررز كرر٢ ثًٝثم ثالٕررؾجً ،

ٝك٤ٔررج ٣ِرر٢ ثُضوْرر٤ْ  ثّررضٞثة٤ز ٖٓ٘ررؤٛج كرر٢ ثُوررجًر ثالّرر٣ٞ٤ز ٝٛرر٢ كرر٢ ٓؼظٜٔررج ٕررؾ٤ٌثس ٝثٕررؾجً،

 :ثُ٘ذجص٢ 

Class : Angiospermae     

 

          Sub-class : Dicotylydoneae 

 

                                                Order :Geraniales 

 

                                                  Family : Rutaceae  

 

                                            Sub-family : Aurantiodeae 

 

                                                      Tribe : Citreae 

 

                                                    Sub-tribe : Citrinae 
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                          Fortunella :Genus     

            ْٓررررررضو٣ْ ثُنٞررررررٌر ، ثًُٞهررررررز ٓلررررررٌهر ،      

    فؾرررٌثس ، ٣ٞرررْ  ٙ-ٖثُٔذررر٤ٜ ٣قضررر١ٞ ػِررر٠ 

                                 Kumquatثٌٌُٔٞثس   

Genus :   Poncirus 

ٓضْجه٠ ثالًٝثم ، ثًُٞهز 

صضٌٕٞ ٖٓ عالط ٣ًٝوجس 

، ٣ْٞ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ 

  .ثالًٝثم

Poncirus trifoliate  
 

Genus : Citrus              

 ْٓضو٣ْ ثُنٌٞر ، ثًُٞهز ٓلٌهر    

 ثٝ ثًغٌ ٖٓ  8،ثُٔذ٤ٜ ٣قض١ٞ ػ٠ِ 

 ثُقؾٌثس ٣َٖٝٔ ثًدؼز ٓؾج٤ٓغ ٢ٛ:

 ٓؾٔٞػز ثُذٌصوجٍ  -ٔ

 ٓؾٔٞػز ثُال٢ٌُ٘ ) ث٤ُّٞل٢ ( -ٕ

 ٓؾٔٞػز ث٤ُِٕٔٞ ثُٜ٘و١ -ٖ

 ثُٔؾٔٞػز ثُقج٤ٞٓز  -ٗ

 

 

 

 
  الظفاخ الخاطح لِذٍ الؼائلح :

ًٔج ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ  ى٣ًٌزٝ  ثُٚلجس ث٣ٌَُٛز ك٤ٜج ٓ٘ضظٔز ْٗذ٤ج  ك٢ٜ ىثس ثٍٛجً م٘غ٠ ػجهر ) ٝهو صٌٕٞ م٘غ٠ -

  ٤ُٝSepalٕٔٞ دٌٚر ٝث٤ُِٕٔٞ ثُٔنٌكٔ ٝثُطٌٗؼ ٌُٖٝ ْٗذز ثالٍٛجً ثُي٣ًٌز صضجعٌ دؼٞثَٓ ػو٣ور ( كجالًٝثم ثٌُأ٤ّز 

ؼق ػوهٛج ثًدغ ثٝ مِٔ ِٓضقٔز ك٢ ثُوجػور ،ثٓج ثالًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز كؼوهٛج ث٣ٞج  ثًدغ ثٝ ثًغٌ ، ثٓج ثالّو٣ز كؼوهٛج ػجهر ٝ

ّوثر ٝصٌٕٞ ثٓج ٓ٘لِٚز  65ثالًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز ثٝ ثًغًٌٔج ك٢ ثُق٤ٞٔجس ف٤ظ ٣ٌٕٞ ػوه ثالّو٣ز ًذ٤ٌث ٝهو ٣َٚ ث٠ُ  ػوه

 2أٝ صٞؽو ٓوهز ٝثفور ًٌٓذز ًٔج ك٢ ثُق٤ٞٔجس ، ثٓج ػوه ثٌٌُثدَ كٜٞ ثًغٌ ٖٓ  5- 2ثٝ ِٓضقٔز ك٢ ٓؾج٤ٓغ ، ػوه ثُٔوهجس 

ٝصض٤َٔ ثالٍٛجً ٝدؼٜ ثالؽَثء ثُ٘ذجص٤ز ثالمٌٟ  superiorثُ٘ٞع ثٌُٔصلغ ٝثالٍٛجً ٓقُٔٞز ػ٠ِ صنش ُق٢ٔ ٝصؼضذٌ ٖٓ 

 دٞؽٞه ؿوه ٣ٍض٤ز ىثس ًثةقز ٤َٔٓر ه٣ٞز ، 

 ُٜج ٙلجس ػجٓز ٢ٛٝ : Citrinaeثٕ ثُوذ٤ِز ثُض٢ صؼٞه ُٜج ثُق٤ٞٔجس ٢ٛ 

 ٌَُ ًٌدِز ثٝ ؽَء . 8ٔ -ٔؽَءثٗ ) ًٌدِز ( ٝثُذ٣ٞٞجس ٖٓ  8ٔ-ٕثُٔذ٤ٜ ًٌٓخ ٌٕٝٓٞ ٖٓ  -ٔ

 ثُذيًٝ ٝف٤ور ثٝ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز . -ٕ

 ثالًٝثم د٤ْطز ثٝ ًٌٓذز ٖٓ عالعز ثؽَثء ث٣ًٝوجس ٝػ٘ن ثًُٞهز ػجهر ٓؾ٘ـ ، ٝٛيث ثُضؾ٤٘ـ أٓج ثٕ ٣ٌٕٞ ثع٣ٌج  ثٝ ٓؼوّٝ . -ٖ

 ثالٍٛجً ٓ٘لٌهر ثٝ ػجهر ك٢ ٓؾج٤ٓغ ٝىثس ًثةقز ٤ًٍز . -ٗ

٢ٛٝ  Hesperidiumكضض٤َٔ دإٔ عٔجًٛج ٖٓ ثُغٔجً ثُْٔٔجر  Citrinaeثٓج صقش ثُوذ٤ِز ثُض٢ صؼٞه ُٜج ثُق٤ٞٔجس  ك٢ٜ   -

ٝثُض٢ ُٜج ص٤ًٌخ ٤َٔٓ ف٤ظ صقض١ٞ ثُغٔجً ػ٠ِ ثؽَثء ٓ٘لِٚز ػٖ دؼٜٞج ٝك٢ هثمِٜج ثال٤ًجُ  Berryٗٞع ٖٓ ثُؼ٘ذز 

 ثُؼ٣ٌ٤ٚز ٝثُض٢ الصٞؽو ك٢ ث١ عٔجً ثمٌٟ .

 ٢ٛٝ : genusؽْ٘ج    subtribal groups  ٝ13صقش هذجة٤ِز ٝٛيٙ صقش ثُوذ٤ِز صضٌٕٞ ٖٓ عالط ٓؾج٤ٓغ 
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 ثؽ٘جُ . 5ٝصَٖٔ :  Primitive citrus fruit treesثُق٤ٞٔجس ثُذوثة٤ز  .1

 ثؽ٘جُ . 2: ٝصَٖٔ  Near citrus fruit trees. ثٕذجٙ ثُق٤ٞٔجس 2

 ثؽ٘جُ . 6: ٝصَٖٔ  True citrus fruit trees. ثُق٤ٞٔجس ثُقو٤و٤ز 3

جّٜج ثُؼ٣ٌ٤ٚز ُٜج م٠٤ ثُي١ ٣ٜٔ٘ج ٛ٘ج عالعز ثؽ٘جُ ٖٓ ثُق٤ٞٔجس ثُقو٤و٤ز ٝثُض٢ صض٤َٔ دجٕ أ٤ً

ًك٤غ ) ه٤ٌٚ ثٝ ٣َٟٞ (ًَٝ ٤ًِ ػ١ٌ٤ٚ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٗو٠ ٖٓ ث٣َُش)دوًؽجس ٓضلجٝصز (٣ٌٕٝٞ 

 ػوه ثالّو٣ز ك٢ ثٍٛجًٛج ػ٠ِ ثالهَ ثًدؼز ثٝؼجف ػوه ثالًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز ك٤ٜج ٝٛيٙ ثالؽ٘جُ ٢ٛ: 

( ٓٞٝٞػز ك٢ ؽِ٘  Poncirus   ،Fortunella   ،Citrusُوو ًجٗش ثالؽ٘جُ ثُغالعز ٢ٛ )  -

ٝٝؼٜج ك٢ عالعز ثؽ٘جُ ٓ٘لِٚز ٝثٙذـ ك٤ٔج دؼو ٓضلوج    Swingle، ثال ثٕ  Citrusٝثفو ٝٛٞ 

 ػ٤ِٜج ، ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ٓٞثٙلجس ٛيٙ ثالؽ٘جُ ثُغالعز :

  Poncirus العٌضأّالً / 

ٍ ٣ض٤َٔ ٛيث ثُؾِ٘ دإٔ ثالًٝثم ًٌٓذز ) عالعز ٣ًٝوجس ( ، ٣ٝقض١ٞ ػ٠ِ ٗٞع ٝثفرو ٝٛرٞ ثُذٌصورج

، ٝٛرٞ ٓرٖ ٗذجصرجس ثُٔ٘رجٟن ثُٔؼضوُرز ثُوثكترز   orange Poncirus trifoliateثُغالعر٢ ثالًٝثم

ُٝيُي كٜرٞ ٓضْرجه٠ ثالًٝثم ، ٟٓٞ٘رٚ ّٝر٠ ٕٝرٔجٍ ثُٚر٤ٖ ، ٗنرجع ثُْرجم ؿ٤رٌ ْٓرضٌٔ ) صٞؽرو 

ٙلجةـ كجِٙز ػ٤ٌٝز ( ، ثُغٔجً ٍؿذ٤ز ٝالصؤًرَ ، ثُ٘ذرجس ًغ٤رٌ ثالٕرٞثى ٝٛريٙ ثالٕرٞثى ًذ٤رٌر 

ًٝيُي ٣ْضؼَٔ ُِضٜؾر٤ٖ ، ٝثٕ ثُٚرلجس ثُؼجٓرز ُٜريث   Rootstockْذ٤ج  ، ٣ْضؼَٔ ًأَٙ ثُقؾْ ٗ

ثُؾِ٘ ٢ٛ : ثٕ ثُ٘ذجس ػذجًر ػرٖ ٕرؾ٤ٌر ثٝ ٕرؾٌر ٙرـ٤ٌر ثًٝثهٜرج عالع٤رز ٓضْرجهطز ٝثالٕرٞثى 

ّرر٤ٌٔز ًٝذ٤ررٌر ٝثػرروثهٛج ًغ٤ررٌر ، ثُذررٌػْ ثَُٛرر١ٌ ٙررـ٤ٌ ٝػ٤ِررٚ فٌثٕررق ، ًررَ دررٌػْ ٍٛرر١ٌ 

فؾرٌثس ، ثُغٔرجً ٍؿذ٤رز ُٜٝٞٗرج  ٖ-ٕو٣ز ٓ٘لِٚز ٝثُٔذ٤ٜ ٌٕٓٞ ٓرٖ ٣ؼط٢ ٌٍٛر ٝثفور ٝثالّ

دٌصوررج٢ُ ، ٟؼررْ ثُغٔررجً ػ٘ررو ثُ٘ٞررؼ ثُضررجّ فجٓٞرر٢ ك٤ررٚ ٓررٞثه ٣ٍض٤ررز ٓررٌر ٝثُذرريًٝ ػو٣ررور ٝٓضؼرروهر 

 Polyembryonicثالؽ٘ز 
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ٓؼظْ ديًٝ ثٕؾجً ثُلجًٜز ػ٘و ًٍثػضٜرج ص٘رضؼ درجهًر ٝثفرور كور٠ ٓرٖ ًرَ دريًر ، ٝٛريٙ  هالؼظح :

 Monoembryonicٓجصٌٕٞ ٖٓ ثُذ٤ٞز ثُٔنٚذز ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛيٙ ثُذيًٝ دٞف٤رور ثالؽ٘رز  ؿجُذج  

، ٝهو ٣ضٌرٕٞ ؽ٤٘٘رجٕ ثٝ ثًغرٌ ٓرٖ دريًر ٝثفرور ٣ٝطِرن ػِر٠ ٛريٙ ثُقجُرز درع ) ظرجٌٛر صؼروه ثالؽ٘رز 

Polyembryonic : ٖك٢ ثُق٤ٞٔجس ثالؽ٘ز ثالٝجك٤ز صضٌٕٞ دط٣ٌوض٤ ، ) 

ثُ٘جصؾز ٖٓ ثالٗوْجّ ثُٔذجٌٕ ُنال٣ج ثُؾ٣َٞثء ) ث٤ّٞ٤ُِ٘ز ( ص٠ْٔ  ؿجُذج  ٖٓ مال٣ج ثُذيًٝ ثال٤ٓز -ٔ

ٝثُذرجهًثس ثُ٘جصؾرز ٜٓ٘رج ٖٓرجدٜز لدجةٜرج هٕٝ فروٝط ث١  nucellar embryosثالؽ٘ز ثُن٣ٌٞز 

 .  Apomixis seedlingsصـ٤٤ٌ ًٝثع٢ ك٤ٜج ٝص٠ْٔ ثُذجهًثس ثُ٘جصؾز دع  

 ص٘ضؼ ٖٓ : ٤ُٖٔZygotic embryosؾ٤ز ثُِٔوقز أف٤جٗج ٖٓ ثٗضجػ ثع٤ٖ٘ ثٝ ثًغٌ ٖٓ ثالؽ٘ز ث -ٕ

 أٖٗطجً ثُذ٤ٞز ثُِٔوقز . -أ

 ٝؽٞه ثع٤ٖ٘ ثٝ ثًغٌ ٖٓ ثال٤ًجُ ثُؾ٤٘٤٘ز ثُلؼجُز ك٢ ثُذ٣ٞٞز ثُٞثفور . -ح

  Fortunellaشاً٘اً /العٌض 

) ٣طِن ػ٤ِرٚ ثُذٌصورجٍ ث٤ُجدرج٢ٗ ثٝ دٌصورجٍ ث٣َُ٘رز ( ، ٛريث  ٣Kumquatْٞ ٛيث ثُؾِ٘ ثٌٌُٔٞثس 

، ٟٜٓٞ٘رج ثالٙر٢ِ ؽ٘رٞح ثُٚر٤ٖ ، ثالٕرؾجً ٓوجٝٓرز  Citrusِ ٣ٖذٚ ث٠ُ فو ًذ٤رٌ ثُؾرِ٘ ثُؾ٘

ُِذررٌٝهر ٌُٝررٖ ثفض٤جؽجصٜررج ثُقٌث٣ًررز ُِ٘ٔررٞ ٌٓصلؼررز ُٝرريُي كٜرر٢ ٓضررأمٌر ثالٍٛررجً ، عٔجًٛررج صؤًررَ 

 ٟجٍؽز ثٝ ك٢ ػَٔ ثُق٣ِٞجس ثٝ ُِضٜؾ٤ٖ ثٝ صْضنوّ ً٘ذجصجس ٣ٍ٘ز .

، ثالًٝثم ىثس هٔرز در٤ٖ ثُْٔرضو٣ٌر ٝثُٔودذرز ، ثُؼرٌٝم  ٛيٙ ثُ٘ذجصجس ػذجًر ػٖ ٕؾ٤ٌثس ٙرـ٤ٌر

ظجٌٛر ػ٠ِ ّطـ ثًُٞهز ُٕٝٞ ثًُٞهز ثمٌٞ هثًٖ ، ثالًٝثم د٤ْطز ٝك٤ٜج ثالؽ٘قز صٌٕٞ ثع٣ٌز 

، ثالٍٛجً د٤ٞجء ثُِٕٞ ٓ٘لٌهر ثٝ ك٢ ٓؾج٤ٓغ ٙـ٤ٌر ، ثُغٔرجً ٙرـ٤ٌر ُٜٝٞٗرج دٌصورج٢ُ ٝهٖرٌصٜج 

دٚ ثُقٔٞٝرز ، ثُذريًٝ ٓضؼروهر ثالؽ٘رز ٙرـ٤ٌر ثُقؾرْ ًه٤وز ٝىثس ٟؼرْ فِرٞ ٝثُِرخ ىٝ ٟؼرْ صٖرٞ

، ٌُرٖ ثُري١ ٣ٜٔ٘رج ٛٔرج  Swingleٝكِوضجٛج مٌٞثء ، ٣َٖٔ ٛيث ثُؾِ٘ ثًدؼز ثٗٞثع فْخ صو٤ْْ 

 ثُ٘ٞػجٕ ىثس ثال٤ٔٛز ثالهضٚجه٣ز ٢ٛٝ :

ٔ- Fortunella margarita  ٝٛررٞ ثٌٌُٔررٞثس ثُٔضطررجٍٝ ٝثُرري١ صٌررٕٞ ثُٖررؾ٤ٌر ثٝ ثُٖررؾٌر :

 . ٠ْٔNagami Kumquat ه٣ٞز ثُ٘ٔٞ ٣ٝ

ٕ- Fortunella    japonica  ٞٝٛر٢ ثٌٌُٔرٞثس ثُْٔرضو٣ٌر ثٝ ثالهرٌح ثُر٠ ثٌُر١ٌٝ ، ثُ٘ٔر :

 . Marumi Kumquatثُن١ٌٞ ٙـ٤ٌ ٝثالًٝثم ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ٠ْٔ٣ٝ ث٣ٞج  

 ٝٛيثٕ ثُ٘ٞػجٕ ٣ؼضذٌثٕ ثْٛ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثالهضٚجه٣ز ، ثٓج ثالٗٞثع ثالمٌٟ ك٢ٜ :

ٖ- F. polyandra . ًٌٞٔٞثس ثُٔال٣ ٞٛٝ 

ٗ- F. hindisi  . ًٌٔٞثس ٛٞٗؾ ًٞٗؾ ثُذ١ٌ ٞٛٝ 
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Fortunella margarita  -1                                    Fortunella japonica-2 

  Citrusشالصاً / العٌض 

ًَ ثُٔق٠٤ ثُٜرجه١ ، ، ٟٜٓٞ٘ج ثال٢ِٙ ؽ٘ٞح ٌٕم ث٤ّج ٝؽٓؾٔٞػز ىثس ث٤ٔٛز ثهضٚجه٣ز دجُـز 

، ٝثُري١ دِرؾ ك٤رٚ صٌر٣ٖٞ ثال٤ًرجُ  ٤ٔ٣Hesperidiumَ عٔجً ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ثٕ عٔجًٛج ٓرٖ ٗرٞع 

ثُؼ٣ٌ٤ٚز ثه٠ٚ ٓوثٙ ، ، ٗذجصرجس ٛريٙ ثُٔؾٔٞػرز صضلرجٝس كر٢ ٓروٟ صقِٜٔرج ُِذرٌٝهر ، عٔجًٛرج ُٜرج 

ثُط٤ررجًر ث٤ٔٛررز ثهضٚررجه٣ز ًذ٤ررٌر صؤًررَ ٟجٍؽررز ثٝ صٚرر٘غ ًٝرريُي ٣ْررضنٌػ ٓررٖ عٔجًٛررج ث٣َُررٞس 

 ٝثُذٌض٤ٖ ...ثُل .

صٔضجٍ ٗذجصجس ثُق٤ٞٔجس دأٜٗج ٕؾ٤ٌثس ثٝ ثٕؾجً ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝػجهر ىثس ثٕٞثى ٓلٌهر ك٢ 

ثدجٟ ثُذٌثػْ ثًُٞه٤ز ًٝدٔج ًجٗش ثالؽَثء ثُٔضووٓز ك٢ ثُؼٌٔ مج٤ُز ٖٓ ثالٕرٞثى ، ثال ثٕ ثُ٘ذجصرجس 

ِٞغ ثُ٘ٔٞ ) ىٝ ٍٝث٣ج (٣ٍَٝٝ ٛيث ثُضِٞغ ثُذي٣ًز ػجهر ًغ٤ٌر ثالٕٞثى ، صض٤َٔ ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز دض

صو٣ًؾ٤ج  ٣ٝذوأ دجُضو٣ًؼ ٗقٞ ثالّضوثًر ، صٌٕٞ ثٌٟثف ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ىثس ُرٕٞ ثمٞرٌ ) ٓؼظرْ 

ثُق٤ٞٔجس (ػوث ثُٔؾٔٞػز ثُقج٤ٞٓز كإٔ ُٕٞ ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ك٤ٜرج ٣ٌرٕٞ ه٣ٌَٓرج  ثٝ د٘لْرؾ٤ج  ، 

دوًؽرز ًذ٤رٌر ثٝ ٙرـ٤ٌر ٝىثس ٓ٘طورز ثٗلٚرجٍ ثالًٝثم د٤ْطز ٤ٌّٔز ؽِو٣ز ىثس ثػ٘جم ٓؾ٘قرز 

 د٤ٖ ثُؼ٘ن ٝثَُ٘ٚ .

ثالٍٛررجً ٓ٘لررٌهر ثٝ ٓؾضٔؼررز ػِرر٠ ٜٗج٣ررز ٗٔررٞثس ثُؼررجّ ثُْررجدن ثٝ كرر٢ ثدررجٟ ثالًٝثم كرر٢ ثُ٘ٔررٞثس 

ثُقو٣غررز دٚررًٞر ٓ٘لررٌهر ثٝ ٓؾضٔؼررز ، ثالٍٛررجً ًجِٓررز ػررجهر ٝثًٝثهٜررج ِٓضقٔررز ٓررٖ ثالّررلَ ثٓررج 

٤ٌز ُق٤ٔرز د٤ٞرجء ثٝ ٣ٖرٞدٜج ُرٕٞ هٌٓر١َ د٘لْرؾ٢ ثٝ ٓرٌه٠ ثالًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز كضٌٕٞ ٓجة٤ز ّٝٔ

 – 15ٗضرٞءثس ٝثالّرو٣ز ػروهٛج  5 – ٢ٛٝ4 ىثس ًثةقز ؽ٤ِٔز ٝٓ٘ظٌ ؽيثح ، ثٌُأُ ٓوؼٌ ٝدٚ 

ٌُرَ  8 – 4فؾرٌر ، ثُذ٣ٞٞرجس  16 – 8ٝم٤ٟٜٞج ِٓضقٔز ك٢ ٓؾج٤ٓغ ٝثُٔذر٤ٜ ٌٓرٕٞ ٓرٖ  60

 ؽَء ثٝ فؾٌر ك٢ ٙل٤ٖ .
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ٓضلجٝصرررز ثُقؾرررْ ٓرررٖ ٙرررـ٤ٌر ًٔرررج كررر٢ ث٤ُِٔرررٕٞ ثُقرررجٜٓ                   Hesperidiumثُغٔرررٌر ٓرررٖ ٗرررٞع 

)٤ُٕٔٞ ثُذٌٚر ( ث٠ُ ثٌُذ٤رٌر ًرجُطٌٗؼ ٝث٤ُِٔرٕٞ ثُٔنرٌكٔ ٝث٣ٌٌُرخ كرٌٝس ٝثُْر٘و١ ، ثُوٖرٌر 

ثُنجًؽ٤ز ِْٓجء ثٝ ٓلٚٚز ٝؿ٤ٌ ٓ٘ضظٔز دٜج ؿوه ٣ٍض٤ز ٣ٌٕٝٞ ُٜٞٗج ثالٙلٌ ثٝ ثُذٌصوج٢ُ ػ٘رو 

، ثُذريًٝ ٓضلجٝصرز كر٢ ثُقؾرْ ٝثُٖرٌَ ٝٓؼظرْ ثالٗرٞثع ٝثالٙر٘جف  ثُ٘ٞؼ ، ّٔي ثُوٖرٌر ٓنضِرق

صٌٕٞ ػو٣ور ثالؽ٘ز ٌُٜٝ٘ج ٝف٤ور ثالؽ٘ز ك٢ ثُذؼٜ ثالمٌ ، ُرٕٞ ثُلِوضر٤ٖ ثدر٤ٜ ثٝ ثمٞرٌ ، ثٓرج 

ػوه ثُذيًٝ ك٤نضِق ٖٓ ٙلٌ ) ك٢ دٌصوجٍ ثدٞ ٌّر ( ث٠ُ ٓرج٣وٌح ٓرٖ ثُؼٖر٣ٌٖ ثٝ ثًغرٌ ًٔرج كر٢ 

 ثُ٘جًٗؼ ثٝ ثُذٌصوجٍ ثُٔق٢ِ .
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 )  ثٌَُٛر ثٌُجِٓز ك٢ ثُق٤ٞٔجس (                                         

 

 

 



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 14 

 

 

 )  ٓوطغ ػ٢ٌٝ ك٢ عٌٔر ثُق٤ٞٔجس  (   

٣نضِررق ػرروه ثالٗررٞثع ثُؼجةررور ثُرر٠ ٛرريث ثُؾررِ٘ فْررخ ثُضوْرر٤ٔجس ثُٔنضِلررز ، كٔررغال  كرر٢ صوْرر٤ْ  -

Swingle  ّج ىًٌ ٗٞػج  ، د٤٘ٔ ٙٔىًٌ دإٔ ٛ٘جى  9ٖٗٔػجTanaka  ّ9٘ٗٔك٢ صو٤ْٔجصٚ ػج  ٝ

ٓرٖ ثفْرٖ ثُضوْر٤ٔجس ، ثى ثٗرٚ  9ٙٔٔػجّ  Hodgsonٗٞػج   ، ثٓج صو٤ْْ  9٘ٔدجٕ ٛ٘جى  9ٙٙٔ

ثٝ ثالمضٚررجً ثُٖررو٣و ثُرري١ ٝٝررؼٚ  Tanakaصؾ٘ررخ ػ٘ررو صوْرر٤ٔٚ ثالّررٜجح ثٌُذ٤ررٌ ثُرري١ ٝهررغ ك٤ررٚ 

Swingle  ُْْيُي ه ،Hodgson  : ثُق٤ٞٔجس ث٠ُ مْٔز ٓؾج٤ٓغ ٢ٛ 

  :شواً٘ح اًْاع ُٖ ّذؼن  Acid Groupّالً : الوعوْػح الؽاهؼ٘ح ا

   Citronثُطٌٗؼ   -ٔ
                                         

 (Lennaeus  )medica   Citrus 
 

 

أٍٝ ثٗٞثع ثُق٤ٞٔجس ثُضر٢ همِرش ثُر٠ ٓ٘طورز ثُذقرٌ ثالدر٤ٜ ثُٔضّٞر٠ ، ثهرَ ثٗرٞثع ثُقٔٞر٤جس 

هٖرًٞٙ كر٢ ػٔرَ ثٌُٔد٤رجس ، ٟٓٞ٘رٚ ثالٙر٢ِ ثُٜ٘رو ، ثُ٘ٔرٞثس ثُقو٣غرز   صقٔال  ُِذرٌٝهر ، صْرضؼَٔ

د٘لْررؾ٤ز ثُِررٕٞ ، ثالٍٛررجً ًذ٤ررٌر ، ثُذررضالس ِٓٞٗررز دِررٕٞ د٘لْررؾ٢ ، صقٔررَ ثالٕررؾجً أٍٛررجً م٘غرر٠ 

 ٝٓيًٌر ، ثُؾ٤ٖ٘ ثد٤ٜ .

 

   Lemon                  (Burmann  )limon Citrusث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ  -ٕ

، ديًٝٙ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ، ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ِٓٞٗز دجُِٕٞ ثُذ٘لْرؾ٢ ، ثالٍٛرجً  ٟٓٞ٘ٚ ثال٢ِٙ ثُٜ٘و

ٓضّٞطز ُٜٞٗج د٘لْؾ٢ ، ثُغٌٔر ٓضطجُٝز ُٜٞٗج ثٙلٌ كجصـ ػ٘و ثُ٘ٞؼ ، ثُذيًٝ ٙـ٤ٌر ىثس ثؽ٘ز 

 ُٜٞٗج ثد٤ٜ .

 

  Rough Lemon   (Lushington   )ijambhir  Citrusث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ثُٔنٌكٔ  -ٖ
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٢ِٙ ثُٜ٘و ، ديًٝٙ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ، ّرطـ ثُغٔرٌر مٖرٖ ، فْرجُ ُِٚرو٤غ ) ٣ؼضذرٌ ٓرٖ ٟٓٞ٘ٚ ثال

ثالٍٙٞ ثٌُة٤ْر٤ز ُِقٔٞر٤جس كر٢ ثُؼرجُْ ( ، ثُذريًٝ ٙرـ٤ٌر ثُقؾرْ ، ػروهٛج ًذ٤رٌ ، ثالؽ٘رز ىثس 

 ُٕٞ ثد٤ٜ ، ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ىثس ُٕٞ د٘لْؾ٢ أكضـ ُٞٗج  ٖٓ ثُ٘ٞػ٤ٖ ثػالٙ .

 

 Limetta         (Risso      )limetta  Citrusث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ ثُؼجه١   -ٗ

ثُغٌٔر ٙـ٤ٌر ثٝ ٓ٘ٞـطز ، ُٜٞٗج ػ٘و ثُ٘ٞؼ ثٙلٌ ، ٝكر٢ ًٌٓرَ ثُغٔرٌر فِٔرز ُق٤ٔرز درجًٍر ، 

ثُ٘ٔرٞثس ثُنٞر٣ٌز ثٓرج صٌرٕٞ د٘لْررؾ٤ز ثُِرٕٞ كر٢ هٔضٜرج ثٝ هررو ال٣ضٌرٕٞ ثُِرٕٞ ثُذ٘لْرؾ٢ ، ثُذرريًٝ 

 ٓضؼوهر ثالؽ٘ز .

 

 ٘شٗح ت٘ي القْط٘ي ُٖ اطن الثاؼس الذٕ قام ترظٌ٘فَ .هالؼظح : الوظطلؽاخ االًكل

 

   aurantifolia   Citrus  (  Swingleل٘وْى الثٌشُ٘ز  ) الٌْهٖ  تظزج (  )  -الل٘وْى الؽاهغ -5

٣ْٝر٠ٔ   ٣Egyptian lime  ،West Indian lime   ،Mexican limeْر٠ٔ دجال٣َ٤ٌِٗرز 

 ٤ٌ ( .ث٣ٞج  ) ث٢ُٓٞ٘ دٌٚر ( ثٝ ) ث٤ُِٕٔٞ ثُذَ٘ٛ

ثُٖؾٌر ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞطز ثُقؾْ ، ثُ٘ٔٞ ثُؾو٣و ىثس ُٕٞ د٘لْؾ٢ مل٤ق ، فجكز ثًُٞهز ْٓر٘٘ز 

، ثالٍٛجً ٙـ٤ٌر ُٜٞٗج د٘لْؾ٢ دجٛش ، ثُغٌٔر ٙلٌثء ٙرـ٤ٌر ْٓرضو٣ٌر ثٝ ٓضطجُٝرز ىثس فِٔرز 

ـ٤ٌر ٙـ٤ٌر ، صْو٠ ثُغٌٔر ػ٘و ثُ٘ٞؼ ، هٌٖر ثُغٌٔر ًه٤وز ؽوث  ٝىثس ًثةقرز ٤ًٍرز ، ثُذريًٝ ٙر

 ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ٣ٌٕٝٞ ُٕٞ ثالؽ٘ز ثد٤ٜ .

 

  latifolia    Citrus(       Tanakaث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ  ثُضج٤ٛض٢ ثٝ ثُؼؾ٢ٔ              )  -ٙ

، ٝف٤و ثُؾ٤ٖ٘ ، ٟٓٞ٘ٚ ؽ٘ٞح ثُٔق٠٤ ثُٜجها  Persian limeأٝ   ٠ْٔ٣Tahiti lime ث٣ٞج  دع 

ثُقؾرْ ٝثالؽ٘رز د٤ٞرجء ، ثُٖرؾٌر ه٣ٞرز ثُ٘ٔرٞ ىثس  ، هًؽز صقِٔٚ ُِٚرو٤غ ه٤ِِرز ، ثُذريًٝ ٙرـ٤ٌر

ثٕٞثى ًذ٤ٌر ، ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ثهَ صِٞٗج  دجُِٕٞ ثُذ٘لْؾ٢ ، ثُٖؾٌر ثًغٌ صقٔال  ُِذٌه ٖٓ ث٤ُِٕٔٞ 

 ثُقجٜٓ ، ثُٖؾٌر ثًغٌ ٓوجٝٓز ُالكجس ٝثُظٌٝف ؿ٤ٌ ثُٔ٘جّذز .

 

  ettioideslim   Citrus(         Tanakaث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ ثُلِْط٢٘٤ )  -7

 ٠ْٔ٣ٝPalestine sweet lime  ثٝ ث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ ثُٜ٘رو١Indian sweet lime  ٝٛرٞ ٗرٞع ،

ٖٗررج كرر٢ ثُٜ٘ررو ثٕررؾجًٙ فْجّررز ُِٚررو٤غ ، درريًٝٙ ٓضؼرروهر ثالؽ٘ررز دوًؽررز ػج٤ُررز ، ٣ؼررو ثٙررَ ٜٓررْ 

ُِق٤ٞٔجس ك٢ ثٌُٖم ثاله٠ٗ ، ٣ًَٝع ُغٔجًٙ ث٣ٌٌُْز ، ثُٖؾٌر ٓضّٞطز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾرْ ؿ٤رٌ 
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٘ضظٔز ثُ٘ٔٞ ، ثٕٞثًٜج ٣ِٟٞز ْٗذ٤ج ، ثالٍٛجً ٓضّٞطز ثُر٠ ًذ٤رٌر ثُقؾرْ ٝؿ٤رٌ ِٓٞٗرز ، ثُغٔرجً ٓ

 ٓضّٞطز ثُقؾْ ثٝ د٤ٞج٣ٝز ىثس فِٔز د٤ْطز ْٓطقز ، ثالؽ٘ز د٤ٞجء .

 

  Carna   (Raffinesque                      )karma   Citrusثٌُجًٗج   -8

ثُٜ٘و ، ثٕؾجًٙ ًذ٤ٌر ثُقؾرْ ، ثٕرٞثًٚ ثّرٔي ٝثًذرٌ ٓرٖ ديًٝٙ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ٣ْضؼَٔ ًأَٙ ك٢ 

ثٕٞثى ث٤ُِٕٔٞ ثٝج٤ُج ، ثُ٘ٔٞ ثُقو٣ظ ىثس ُٕٞ ه١ٌَٓ مل٤ق ، ػوه ثُذيًٝ ك٢ ثُغٔرٌر ٓضّٞر٠ ، 

 ُٕٞ ثُلِوجس ثد٤ٜ ، ثُغٔجً ُٜٞٗج دٌصوج٢ُ ، ُقْ ثُغٌٔر دٌصوج٢ُ ثُِٕٞ .

خوظرح اًرْاع رئ٘ظر٘ح  عوْػرحّذؼرن الو  The Orange Groupشاً٘راً : هعوْػرح الثزذقرا  

ُّٖ : 

   Sweet Orange    (Osbeck   )       sinensis    Citrusثُذٌصوجٍ ثُؼجه١ ثٝ ثُقِٞ  -ٔ

ٖٓ٘أٙ ث٤ُٖٚ ، ديًٝٙ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ، ٓض٠ّٞ ثُٔوجٝٓز ُِٚو٤غ ، ٣ٝؼو ٖٓ ثْٛ ثٗرٞثع ثُقٔٞر٤جس 

ثُغٔررجً ٣نضِررق ًغ٤ررٌث  ، ثُلِوررجس  صؾج٣ًررج  ، ثالٕررؾجً ٓضّٞررطز ثُرر٠ ًذ٤ررٌر ثُقؾررْ ، ػرروه ثُذرريًٝ كرر٢

 د٤ٞجء ، ثُوٌٖر ٓضّٞطز ثُْٔي ث٠ُ ًه٤وز ىثس ّطـ ٗجػْ ، ٢ٛٝ ِٓضٚوز دجُِقْ .

 

  aurantium  Citrus(        Linnaeusثُ٘جًٗؼ  ثٝ ثُذٌصوجٍ ثُقجٜٓ ثٝ ثٌُٔ  )  -ٕ

 ٠ْٔ٣sour orange   ٝثbitter orange   ، ٖٓ٘رجٙ ؿ٤رٌ ديًٝٙ ػو٣رور ثالؽ٘رز ، ثُلِورجس د٤ٞرجء

ٓؼٌٝف ، ًدٔج ٣ٌرٕٞ ٖٓ٘رأٙ ٕرٔجٍ ٕرٌم ثُٜ٘رو ، ٝٛرٞ ثفرو ثالٙرٍٞ ثٌُة٤ْر٤ز كر٢ ثُؼرجُْ ، ٣ٖرذٚ 

ًغ٤ٌث  ثُذٌصوجٍ ، ٓوجّٝ ُِذٌه ، ٣ْضؼَٔ كر٢ ٙر٘جػز ثُؼطرًٞ ، ثالٕرؾجً ًذ٤رٌر ثُقؾرْ ىثس ًثةقرز 

ثُغٔرجً ٤ًٍز ه٣ٞز ، ثُوٌٖر مٖ٘ز ، ُرخ ثُغٔرجً دٌصورج٢ُ فرجٜٓ ٝٓرٌ ، ثُوٖرٌر ٟؼٜٔرج ٓرٌ ، ُرٕٞ 

 دٌصوج٢ُ ث٠ُ دٌصوج٢ُ ٓقٌٔ .

 

  myrtifolia  Citrus(      Raffinesqueث٤ٌُٔص٤ل٤ُٞج )٠ْٔ٣ دجُذٌصوجٍ ثًُٞه٢ ( )  -ٖ

ٖٓ٘رأٙ ثُٚر٤ٖ ، ه٣ٌرخ ثُٖرذٚ دجُ٘رجًٗؼ ُريُي  ٣The myrtile – leaf orangeْر٠ٔ دجال٣َ٤ٌِٗرز 

ّٝ ُِذرٌه ٣ْٝرضؼَٔ ً٘ذرجس ٣ٚ٘لٚ ًٚ٘ق ٗذجص٢ ٖٓ ثٙر٘جف ثُ٘رجًٗؼ ، ٓورج swingleكإٔ ثُذجفظ 

ىثس ّال٤ٓجس هٚر٤ٌر ؽروث  ، ًغ٤رٌث  ٓرج٣ٌٕٞ مرج٢ُ  ٣ٍdwarf tree٘ز ، ٕؾ٤ٌر ثٝ ٕؾٌر ٓوٌٚٙ 

ٓررٖ ثالٕررٞثى ٝأًٝثهررٚ ٙررـ٤ٌر ، ثُغٔررجً ٙررـ٤ٌر ٟؼٜٔررج فررجٜٓ ٓررٌ ُٜٞٗررج دٌصوررج٢ُ ػ٘ررو ثُ٘ٞررؼ 

 صقض١ٞ ػ٠ِ ػوه ه٤َِ ٖٓ ثُذيًٝ ثٝ هو صٌٕٞ مج٤ُز ٖٓ ثُذيًٝ .

  e bergamot orangeTh     (Risso       )bergamia   Citrusثُذٌؽٔٞس   -ٗ



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 17 

ٝٛررٞ ٗررٞع ه٣ٌررخ ثُٖررذٚ دجُ٘ررجًٗؼ ٝث٤ُِٔررٕٞ ثُقررجٜٓ ، ٖٓ٘ررأٙ ٓ٘طوررز ثُذقررٌ ثالدرر٤ٜ ثُٔضّٞرر٠ ، 

٣ٝقضَٔ ثٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ ث٣طج٤ُج ، ٝٛٞ ٓٚوً ٣َُرش ثُذٌؽٔرٞس ثُري١ ٣رومَ كر٢ ٙر٘جػز ثُؼطرًٞ ، 

، ثُذيًٝ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ، ثُلِوجس د٤ٞجء ، ٕرؾٌر ًٔج ٣ومَ ثُؼ٤ٌٚ ك٢ ٙ٘جػز ّضٌثس ثٌُج٤ُّْٞ 

 ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞطز ثُقؾْ ىثس ٗٔٞ ؿ٤ٌ ٓ٘ضظْ ، ثُغٌٔر ْٓضو٣ٌر ثٝ ُٜج ًهذز د٤ْطز.

 

  inatsudaida  Citrus(               Hayataثُوث٣وث١                                 )  -٘

، ٖٗرج كر٢ ث٤ُجدرجٕ ، ٓورجّٝ ُِذرٌه ُرٚ  The  japanese summer  grape fruit ٣ْٝر٠ٔ ث٣ٞرج  

ث٤ٔٛز مجٙز ك٢ ث٤ُجدجٕ ، ٛيث ثُ٘ٞع ٣ظٌٜ دؼٜ ٙرلجس ثُ٘رجًٗؼ ٝثُالٌُ٘ر٢ ) ث٤ُّٞرل٢ (، ٕرؾٌر 

ٓضّٞررطز ثُقؾررْ ُٜررج ثٕررٞثى ه٤ِِررز ، ثُغٔررجً ًذ٤ررٌر ُٟٜٞررج ْٓررج١ٝ ُوطٌٛررج ، ثُوٖررٌر ّرر٤ٌٔز ُٜٞٗررج 

ٟؼررْ ثُغٔررجً مِرر٠٤ ٓررٖ ثُقررالٝر ثٙررلٌ ػ٘ررو ثُ٘ٞررؼ ّررِٜز ثالٗلٚررجٍ ػررٖ ثُِقررْ ػ٘ررو ثُ٘ٞررؼ ، 

 ٝثُقٔٞٝز ػ٘و ثُ٘ٞؼ ، ثُذيًٝ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ٝثُلِوجس د٤ٞجء .

 

   Grape fruit group –The Pummeloشالصاً : هعوْػح الل٘وْى الٌِذٕ 

 صْٞ ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٓج٢ِ٣ :

  maxima  Citrus(         Merillثُٖجهٝى ) ثُْ٘و١ (      )  -ٔ

  grandis   Citrus(            Linnaeus)  ٠ْٔ٣ٝ ػ٤ِٔج  ث٣ٞج  

٠ْٔ٣ٝ دجُؼٌد٤ز ث٤ُِٕٔٞ ثُٜ٘رو١ ، ثُٖرجهٝى ٓق٤ِرج  ٣طِرن   Pummeloثٝ  ٠ْٔ٣Shaddock ثُع 

ػ٤ِٚ دجُْ٘و١ ، ٖٗأ ك٢ ؽًَ ثُٜ٘و ثٌُٖه٤ز ، دريًٝٙ ٝف٤رور ثالؽ٘رز ، ثُذريًٝ ًذ٤رٌر ثُقؾرْ ٓؾؼرور 

ذ٤ٌر ث٠ُ ٓ٘ٞـطز ، ثُوٖرٌر ّر٤ٌٔز ثُر٠ ّر٤ٌٔز ؽروث  كِوضٜج د٤ٞجء ، ثالٍٛجً ًذ٤ٌر ؽوث  ، ثُغٔجً ً

 ثّل٘ؾ٤ز ثُوٞثّ ، ٟؼْ ثُغٌٔر ١ٌٌّ ث٠ُ فجٜٓ .

 

  paradise  Citrus(       Mac Faydenث٣ٌٌُخ كٌٝس    )  -ٕ

دجُؼٌد٤رز ث٣ٌٌُرخ كرٌٝس ، دريًٝٙ ػو٣رور ثالؽ٘رز ، ٖٓ٘رأٙ  Pummeloثٝ  ٠ْٔ٣Grapefruit ثُرع 

ذ٤رٌر هٔضٜرج ٓ٘ضٖرٌر ه٤ِِرز ثالٕرٞثى ، ثالٍٛرجً ًذ٤رٌر ٌُٜٝ٘رج دٚرلز ؽًَ ثُٜ٘و ثُـٌد٤ز ، ثُٖؾٌر ً

ػجٓز ثٙـٌ ٖٓ ثٍٛجً ثُٖجهٝى ، ثُغٔجً ًذ٤ٌر ٌُٜٝ٘ج ثٙرـٌ ٓرٖ ثُٖرجهٝى ) ثُْر٘و١ ( ، ثُوٖرٌر 

ٓضّٞطز ث٠ُ ٤ٌّٔز ٗجػٔز ُٜٝٞٗج ثٙرلٌ ػ٘رو ثُ٘ٞرؼ ، ثُِقرْ ىٝ ُرٕٞ ٓٚرلٌ ٟٝؼٔرٚ مِر٠٤ ٓرٖ 

ثًر ، ثُذيًٝ ثٙـٌ ٖٓ ديًٝ ثُٖجهٝى ، ُرٕٞ ثُلِورجس ثدر٤ٜ ثُقالٝر ٝثُقٔٞٝز ٓغ ه٤َِ ٖٓ ثٌُٔ

 ، ثُذيًٝ ٗجػٔز ػو٣ور ثالؽ٘ز .
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٣ٌٖٔ صو٤ْْ ث٤ُّٞل٢ ث٠ُ :   The mandarin groupراتؼاً : هعوْػح الْ٘طفٖ ) الاللٌكٖ ( 

 ٓؾٔٞػض٤ٖ :

ٝصٌررٕٞ ىثس ُررٕٞ دٌصوررج٢ُ ٓٚررلٌ ٝصْرر٠ٔ ثف٤جٗررج  ٓؾٔٞػررز  Mandarins االطررفز اللررْى  -ٔ

، ًَ ثٗرٞثع ث٤ُّٞرل٢ ) ثُالٌُ٘ر٢  The loose – skin orangeوجٍ ىٝ ثُوٌٖر ِّٜز ثُلَٚ ثُذٌص

 ( ٓوجٝٓز ُِٚو٤غ ٝصْٞ ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ثالٗٞثع ثُضج٤ُز :

  deliciosa Citrus(   Tenoraال٢ٌُ٘ ) ٣ّٞل٢ ( ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ  )  -ٔ

ٖررجٙ ٓ٘طوررز ٓ٘ Willow-leaf mandarinثٝ ٣ْرر٠ٔ  ٣ٝMediterranean mandarinْرر٠ٔ 

ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ ، ديًٝٙ ػو٣ور ثالؽ٘رز ، ثُلِورجس مٞرٌثء ، ثُٖرؾٌر ٓضّٞرطز ثُر٠ ًذ٤رٌر ثُقؾرْ ، 

ثُغٌٔر ٓ٘ٞـطز ث٠ُ هًؽز ًذ٤ٌر ُٜٞٗرج ثٙرلٌ دٌصورج٢ُ مل٤رق ػ٘رو ثُ٘ٞرؼ ٝثُوٖرٌر ٝثُلٚرٞٗ 

 ِّٜز ثُلَٚ ، ثُغٌٔر صقض١ٞ ػ٠ِ ػوه ٖٓ ثُذيًٝ ، ثالًٝثم ٙرـ٤ٌر ثُقؾرْ ٣ِٟٞٝرز ًك٤ؼرز ىثس

 هٔز ٓودذز ُٜٞٗج ثمٌٞ كجصـ .

  unshiu Citrus(    Marcovitch)   ال٢ٌُ٘ ) ٣ّٞل٢ ( ّجصَٝٓج  -ٕ

ٖٓ٘جٙ ث٤ُجدرجٕ دريًٝٙ ػو٣رور ثالؽ٘رز ، ثُلِورجس مٞرٌثء ، ثُغٔرجً  ٠ْٔ٣Satsuma mandarin دع 

 ٓ٘ٞـطز ٝٓضّٞطز ثُقؾْ ُٜٞٗج دٌصوج٢ُ ػ٘و ثُ٘ٞؼ مج٤ُز ٓرٖ ثُذريًٝ ػرجهر ، ثالًٝثم ٓضّٞرطز

 ث٠ُ ًذ٤ٌر ٝػ٘ن ثًُٞهز ٣َٟٞ ٝصؾ٤٘قٚ ٤ٝن ػ٠ِ ٍٟٞ ثٓضوثهٛج.

  nobilis     Citrus(     Loureiroال٢ٌُ٘ ) ٣ّٞل٢ ( ث٢ًُِٞٔ  )  -ٖ

ٖٗررأ كرر٢ ثُٜ٘ررو ثُٚرر٤٘٤ز ، صؾٔررغ دٞٝررٞؿ درر٤ٖ ٙررلجس ثُذٌصوررجٍ  ٣King mandarinْرر٠ٔ دجُررع 

م ثُذٌصوررجٍ ثُرر٠ فررو ٓررج ، ثُغٔررجً ٝٙررلجس ثُالٌُ٘رر٢ ٣ٝٔغِررٚ ثُالٌُ٘رر٢ ثُِٔرر٢ًٞ ،ثالًٝثم صٖررذٚ ثًٝث

ًذ٤ٌر ثُقؾْ ، ثُوٌٖر مٖ٘ز ٝػ٤ِٜج دٌٍٝثس ًذ٤ٌر ، صقضر١ٞ ثُغٔرٌر ػِر٠ دريًٝ ٓضؼروهر ثالؽ٘رز ، 

 ثُلِوجس د٤ٞجء ثٝ د٤ٞجء ٓٚلٌر .

  ireshn   Citrus(        Tanakaال٢ٌُ٘ ) ٣ّٞل٢ ( ٢ٖ٘٣ً )  -ٗ

٤ٌر ٓ٘ٞـطز ًغ٤ٌث  ٖٓ هٔضٜج ٝهجػوصٜج ٓؾٔٞػز ٖٓ ثالٙ٘جف ديًٝٛج ػو٣ور ثالؽ٘ز ، عٔجًٛج ٙـ

ٓؼج  ، ُٜٞٗج ثفٌٔ دٌصوج٢ُ ىثس ًثةقز ػط٣ٌز ه٣ٞز ، ثُذيًٝ ػو٣ور كر٢ ثُغٔرٌر ، صرَهثه ث٤ٔٛرز ٛريٙ 

ثُٔؾٔٞػرررررز ًأٙرررررَ ُِضطؼررررر٤ْ ػ٤ِرررررٚ ٣ٝٔغرررررَ ٛررررريٙ ثُٔؾٔٞػرررررز ٙررررر٘ق الٌُ٘ررررر٢ ٤ًِٞدرررررجصٌث                     

Cleopatra mandarin . 

 

  reticupata   Citrus (  Blancoجؽذًٞ  ) ال٢ٌُ٘ ) ٣ّٞل٢ ( ٗ -٘
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ٕررؾٌر ٙررـ٤ٌر ثُرر٠ ٓضّٞررطز ثُقؾررْ ًك٤ؼررز كرر٢ ٕررٌِٜج ، ىثس ػررٌم ّٝررط٢ دررجًٍ ٓررٖ ثُّٞرر٠ ، 

ثُذرريًٝ ٙررـ٤ٌر ٓودذررز ٝثُلِوررجس مٞررٌثء ، ُررٕٞ ثُوٖررٌر دٌصوررج٢ُ ّررَٜ ثُلٚررَ ًٝرريُي كٚٞٙررٜج 

 ِّٜز ثُلَٚ ػٖ دؼٜٞج ثُذؼٜ ، ػو٣ور ثالؽ٘ز .

صٔضجٍ ثُغٔجً دجُِٕٞ ثُـجٓن ثُٔقٌٔ)دٌصوج٢ُ ثُِٕٞ ( ٝٓرٖ   : ngarinsTaاطٌاف الراًعزٗي  -2

 ثٙ٘جكٜج :

٤ًِٔ٘ضرج٣ٖ ، ٝثُغرج٢ٗ  ث٤ٌُِٔ٘ضج٣ٖ ثُؼرجه١ُٜيث ثُٚ٘ق ّالُضجٕ ٝٛٔج  :  ٤ًِClementineٔ٘ضج٣ٖ  -أ

صٞؽوثٕ ٕٔجٍ ثك٣ٌو٤رج ٣ٝٚرؼخ ثُض٤٤ٔرَ د٤ٜ٘ٔرج ٓرٖ ف٤رظ ٕرٌَ ثالٕرؾجً ثٝ   Monreal ٣ٌٗٞٓجٍ

) ثال ثٕ ثُْالُز ثال٠ُٝ صٔضجٍ دأٜٗج ىثس ػوّ صٞثكرن ىثصر٢ كرجىث ًٍػرش دٔلٌهٛرج دؼ٤رور فض٠ ثُغٔجً 

ػٖ ثٙ٘جف ثمٌٟ صقض١ٞ ػ٠ِ فذٞح ُوجؿ ف٤ز كرإٔ عٔجًٛرج صٌرٕٞ مج٤ُرز ٓرٖ ثُذريًٝ ، ثٝ صٌرٕٞ 

ٛ٘جى هِز دجُذيًٝ ٣ٝٚجفخ ىُي هِز ثٝ ػوّ ثٗضظجّ دجُقَٔ صقش ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ؿ٤ٌ ثُٔ٘جّذز ثٝ 

 ثُٔ٘جّذز ( ثُنوٓز ؿ٤ٌ

ثٓج ثُْالُز ثالمٌٟ ) ٣ٌٗٞٓجٍ ( كأٜٗج ٓضٞثكوز ىثص٤ج  ٝفض٠ ك٢ ؿ٤جح ثُضِو٤ـ ثُنِط٢ كأٜٗرج صٌرٕٞ  -

ديًٝث  ك٢ ثُغٔجً ٝصؼضذرٌ ثُْرالُز ثالُٝر٠ ٓرٖ ثٛرْ ثالٙر٘جف ثُٔ٘ضٖرٌر كر٢ ٓ٘طورز ثُذقرٌ ثُٔضّٞر٠ 

 ٝصٌٕٞ ٓذٌٌر دجُ٘ٞؼ .

  Dancyثُٚ٘ق هث٢ْٗ  -ح

 الِعي فٖ الؽوؼ٘اخ

صٌٕٞ ػوه ًٌّٝٓٞٞٓجصٜج ٓنضِلز ٗض٤ؾز ثُضِو٤ـ   formsَٔ ًِٔز ٛؾ٤ٖ ُِوالُز ػ٠ِ ثٌٕجٍ صْضؼ

د٤ٖ ثدجء ٓنضِلز دـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ثُوٌثدز ثُو٣ٌذز ثٝ ثُذؼ٤ور ،ك٢ أؿِخ ثالف٤جٕ صٌٕٞ ثُق٤ٞٔجس 

ٓنضِلز ك٢ ػوه ًٌّٝٓٞٞٓجصٜج ٗض٤ؾز ثُطلٌثس ٝثُضِو٤ـ ثُنِط٢ ،ثٕ ؿجُذز ٛيٙ ثالٕؾجً صقض١ٞ 

ٝثُذؼٜ ثالمٌ ٣قض١ٞ ػ٠ِ عالعز  Haploid(ٝثُض٢ ص٠ْٔ  1Nٍٝػ ٖٓ ثٌٌُّٝٓٞٞٓجس ) ػ٠ِ

ٝهو ٣قض١ٞ ػ٠ِ ثًدؼز ثٍٝثػ ٖٓ  Triploid(ٝثُي١ ٠ْٔ٣  3Nثٍٝثػ ٖٓ ثٌٌُّٝٓٞٞٓجس )

) ٝهْْ ه٤َِ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٍٝؽ٤ٖ ٖٓ  Tetraploid(ٝثُض٢ ص٠ْٔ  4Nثٌٌُّٝٓٞٞٓجس )

كجُذٌصوجٍ ٓغال صقض١ٞ ٓؼظْ ثٕؾجًٙ ػ٠ِ  Diploid(ٝثُي١ ٠ْٔ٣  2Nثٌٌُّٝٓٞٞٓجس ( ) 

، ثٓج  Diploidٝهْْ ه٤َِ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٍٝؽ٤ٖ  Tetraploidثًدؼز ثٍٝثػ ٖٓ ثٌٌُّٝٓٞٞٓجس 

. هجد٤ِز ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس 1ثُْذخ ك٢ ثمضالف ثُؼوه ث٢ٌٌُّٓٞٞٓٝ ك٤ؼٞه ُؼٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج 

 . صجع٤ٌ ثُضٜؾ٤ٖ.2ثٌُذ٤ٌر ُقوٝط ثُطلٌثس ك٤ٜج 

ثُٔنضِلز ثُضجدؼز ُؾِ٘  speciesثُضِو٤ـ د٤ٖ ثدجء ٓنضِلز ٝك٢ ٗذجصجس ًغ٤ٌر ، كإٔ ثالٗٞثع ٗض٤ؾز  

ٓج الصِوـ دؼٜٞج ٝثىث ثٌٜٓ٘ج صِو٤ـ دؼٜٞج كجٜٗج ص٘ضؼ ٛؾٖ ػو٤ٔز ، ثٓج ك٢  genusٝثفو 
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٢ ثُق٤ٞٔجس كإٔ ثُضِو٤ـ د٤ٖ ثالٗٞثع ٣ؼضذٌ ٤ٕتج  ػجه٣ج  ، ًٔج ثٗٚ صٞؽو هًؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُنٚٞدز ك

٣ٌٖٔ صِو٤قٜج دُْٜٞز ٓغ  Poncirus   ٝFortunellaٛؾٖ ثُؾ٤َ ثالٍٝ ، ًٔج ثٕ ؽ٢ْ٘ ثُع 

 ، ٝك٤ٔج ٢ِ٣ صو٤ْْ ثُٜؾٖ ك٢ ثُق٤ٞٔجس : Citrusؽِ٘ ثُق٤ٞٔجس 

ًجُي١ ٣قوط ك٢ ؽِ٘ : ثُٜؾٖ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُضِو٤ـ ٝثالمٚجح د٤ٖ ثٗٞثع ثُؾِ٘ ثُٞثفو اّالً 

Citrus  ٝص٠ْٔ دع ،Interspecific hyprids : صَٖٔ ٓج ٢ِ٣ 

  Tangorsثُضٜؾ٤ٖ د٤ٖ ثُذٌصوجٍ ٝثُال٢ٌُ٘ ٣ٝطِن ػ٤ِٜج  -ٔ

Orange  × Mandarin   =Tangors  : ٛيٙ ثُٜؾٖ ثُي١ ٖٗأ دًٚٞر ٟذ٤ؼ٤ز ٖٓٝ 

  King Mandarin  -ػ         Temple Orange -ح    Clementine Tangerins -أ

 

) ث٤ُّٞررل٢ ( ٝث٣ٌٌُررخ كررٌٝس ٣ٝطِررن ػ٤ِٜررج ثُررع  ثُٜؾررٖ ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضٞرر٣ٌخ درر٤ٖ ثُالٌُ٘رر٢ -ٕ

Tangelos : ٖثالٓغِز ػ٠ِ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٜؾ ٖٓٝ ، 

  Orlando Tangelos -ػ  Mineola Tangelos -ح  Sampson Tangelos –أ 

  Lemonimesثُٜؾٖ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُض٣ٌٞخ د٤ٖ ث٤ُِٕٔٞ ٝثُال٣ْ ٣ٝطِن ػ٤ِٜج  -ٖ

Lemonimes  =Lime   × Lemon  

 Intergenericثُٜؾررٖ ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضِورر٤ـ ٝثالمٚررجح درر٤ٖ ؽْ٘رر٤ٖ ٓنضِلرر٤ٖ صْرر٠ٔ دررع  ٘رراً :شاً

hyprids   ثٝ هو ص٠ْٔ ث٣ٞج ،Bigeneric hyprids : ٝصَٖٔ ٓج ٢ِ٣ 

 ٝصْٞ ٓج ٢ِ٣ :  Poncirus ثُؾِ٘×  Citrusثُٜؾٖ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُض٣ٌٞخ د٤ٖ ثُؾِ٘  -ٔ

ٍ ثُغالعرر٢ ثالًٝثم ٝثُذٌصوررجٍ ثُؼررجه١ ٣ٝطِررن ػ٤ِٜررج ثُٜؾررٖ ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضٞرر٣ٌخ درر٤ٖ ثُذٌصوررج  -أ

Citranges  =sinensis Citrus  ×trifoliata Poncirus   ٝٓرٖ ثالٓغِرز ػِر٠ ثٙر٘جف ٛريث

 ثُٜؾ٤ٖ ٓج ٢ِ٣ :

  Morton Citrangeثالَٙ  -ٕ   Troyer Citrangeثالَٙ  -ٔ

 

٣ررخ كررٌٝس ٣ٝطِررن ػ٤ِٜررج ثُٜؾررٖ ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضٞرر٣ٌخ درر٤ٖ ثُذٌصوررجٍ ثُغالعرر٢ ثالًٝثم ٝثٌٌُ -ح

Citrumelo  =paradise Citrus   ×trifoliata Poncirus  

 

 Citradiasثُٜؾٖ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُض٣ٌٞخ د٤ٖ ثُ٘جًٗؼ ٝثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ٣ٝطِن ػ٤ِٜج  -ػ

= aurantium Citrus  ×trifoliata Poncirus  
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ٝصٖررَٔ ثُٜؾررٖ  Fortunella ثُؾررِ٘×   Citrusثُٜؾررٖ ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضٞرر٣ٌخ درر٤ٖ ثُؾررِ٘  -ٕ

 ثالص٤ز :

1-Fortunella ×Lime = Limequats 

2- Fortunella ×Mandarin = Orangequats 

صْرررر٠ٔ  Poncirusؽررررِ٘ ×   Fortunellaثُٜؾرررٖ ثُ٘جصؾررررز ٓرررٖ ثُضٞرررر٣ٌخ دررر٤ٖ ؽررررِ٘  -ٖ

Citrumquats  

 

 ج :ٜٝٓ٘ Trigeneric Hypridsثُٜؾٖ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُض٣ٌٞخ د٤ٖ عالعز ثؽ٘جُ ص٠ْٔ  -ٗ

 

- Fortunella ×Citrange       = Citrangequat  

     (F) ×       ( P) ×      Citrus = Citrangequat 

- Fortunella × Citrumelo      = Citrumeloquat 

    (F)×          (P) ×          Citrus   

- Fortunella × Citradis           = Citradiaquat 

   ( F)            ×( P) ×        Citrus =Citradiaquat 

 

صٞؽو ك٢ ٓ٘جٟن ًٍثػز ثُق٤ٞٔجس ك٢ ثُؼجُْ ثػوثه ٛجةِز   أطٌاف الؽوؼ٘اخ الرعارٗح :

ٖٓ ثالٙ٘جف ثُض٢ صًَع دٌَٖ صؾج١ً ٝٗضؾش ٛيٙ ثالٙ٘جف ثٓج دْذخ ثُطلٌثس ثُطذ٤ؼ٤ز ثٝ 

، ٣ٌٖٝٔ صِن٤٘ ثالٙ٘جف  دْذخ ثُضٜؾ٤٘جس د٤ٖ ثكٌثه ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ثُٜجٓز ٖٓ ثٕؾجً ثُلجًٜز

 ثٌُة٤ْز دٔج ٢ِ٣:

 ٝصوْْ ث٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ ًة٤ْ٤ض٤ٖ ::  Orangesهعوْػح الثزذقا  

:٣ٌٖٔ صو٤ْْ ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ثُٜجٓز ث٠ُ ثًدؼز ٓؾج٤ٓغ صضٚق ًَ  هعوْػح الثزذقا  الؽلْ (1)

 ٓؾٔٞػز دٚلجس ٤َٔٓر ػٖ ٙلجس ثُٔؾٔٞػز ثالمٌٟ ٢ٛٝ :

 :ّذشول االطٌاف الرال٘ح : Common Sweet Orange الثزذقا  الؼادٕ -أ

: صضٚق ثٕؾجًٛج دوٞر ثُ٘ٔٞ ٝؿَثًر ثُقجَٙ ، Mahali Orange ؽلٖ الثزذقا  الو -ٔ

ثُغٔجً ْٓضو٣ٌر ىثس هٌٖر ٗجػٔز ث٠ُ ٓضّٞطز ثُ٘ؼٞٓز ِٝٓضٚوز دجُِخ ٝثُؼ٤ٌٚ ؿ٣ٌَ ٝثُطؼْ 

 ؾ٤و.م٠٤ِ د٤ٖ ثُقالٝر ٝثُقٔٞٝز ٝثُذيًٝ ػو٣ور ٝٛٞ ٖٓ ثٙ٘جف ثُؼ٤ٌٚ ثُ
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صضٚق ثٕؾجًٛج دٌذٌ ثُقؾْ  :Shamouti Orangeالثزذقا  ال٘افإّ اّ الشاهْذٖ  -ٕ

ٝصٜوٍ ثالكٌع ٝثالًٝثم ًذ٤ٌر ٝػ٣ٌٞز ٝثُغٔجً ًذ٤ٌر ْٗذ٤ج   ص٤َٔ ث٠ُ ثالّضطجُز ، هٌٖصٜج 

مٖ٘ز ثُِِٔٔ ٤ٌّٔٝز ؽوث ُٝيث كٜٞ ؽ٤و ُِضٚو٣ٌ، ػو٣ٔز ثُذيًٝ صؾج٣ًج   ) ه٤ِِز ثُذيًٝ(، ػ٤ٌٚ 

ٓضجمٌ )ٕذجٟ ( ثالٗضجؽ٤ز ػج٤ُز مٚٞٙج  –ٔجً ه٤َِ ٝثُقجَٙ ه٤َِ ، ٓٞػو ثُ٘ٞؼ ٓض٠ّٞ ثُغ

ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُْجف٤ِز ىثس ثٌُٟٞدز ثُؼج٤ُز ، ٝال٣ِٚـ ٛيث ثُٚ٘ق ك٢ ثُؼٌثم ٝثىث ٓجًٍع كإٔ 

ػوه ثُغٔجً ٣ٌٕٞ ه٤َِ دجالٝجكز ث٠ُ ثٗنلجٛ ثُ٘ٞػ٤ز ف٤ظ صٌٕٞ ثُوٌٖر ٤ٌّٔز ٣ٌٕٝٞ ٓقضٟٞ 

٤َ ،ص٘ضٌٖ ًٍثػضٚ ك٢ كِْط٤ٖ ٝثالًهٕ ٣ًّٞٝج ُٝذ٘جٕ ، ٣ْٝضنوّ ث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ ثُؼ٤ٌٚ هِ

 ًأَٙ .

٣ؼضذٌ ٖٓ ثالٙ٘جف ثُضؾج٣ًز ثُٜٔٔز ه٢ ثُؼجُْ ،  :Valencia الثزذقا  فالٌش٘ا ) الظ٘فٖ ( -ٖ

ٝصجص٢ ث٤ٔٛز ٛيث ثُٚ٘ق ٖٓ ًٞٗٚ ٣ض٤َٔ دٚلجس ؽ٤ور الصٞؽو ك٢ ثالٙ٘جف ثالمٌٟ ، ثٕؾجًٙ 

ٞ ؿ٣ٌَر ثُقجَٙ ٝصض٤ٌق ثٕؾجً ٛيث ثُٚ٘ق دًٚٞر ًذ٤ٌر ُٔنضِق ثُظٌٝف ك٘ؾجؿ ه٣ٞز ثُ٘ٔ

ًٍثػز ٛيث ثُٚ٘ق الصٌٕٞ كو٠ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ثٌُٟذز دَ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٚقٌث٣ٝز 

ثُؾجكز ث٣ٞج ُٝيُي ٣٘ٚـ دًَثػز ٛيث ثُٚ٘ق ك٢ ثُؼٌثم ُٜيٙ ثُٚلز ٝث٣ٞج الٟجُز ّْٓٞ ثُؾ٢٘ 

و ٤ْٗجٕ دق٤ظ ٣ٌٖٔ ٖٓجٛور عٔجً ثُّْٔٞ ثُْجدن ٓغ ثٍٛجً ثُّْٔٞ ، ٓٞػو ثُ٘ٞؼ ٓضجمٌ دؼ

ثُقج٢ُ ػ٠ِ ثالٕؾجً ، صؼضذٌ ثُغٔجً ػو٣ٔز ثُذيًٝ صؾج٣ًج ُوِز ػوه ثُذيًٝ ثُض٢ صقض٣ٜٞج ثُغٌٔر 

ثُٞثفور ، ًٔج ثٜٗج صٌٕٞ ػ٣ٌ٤ٚز ٝىثس ٌٜٗز كجمٌر ٓٔج ٣ؾؼِٜج ٓ٘جّذز الّضنالٗ ثُؼ٤ٌٚ.) هو 

ٌٕٜث ٖٓ ٝهش ثُض٤ٌَٛ ُق٤ٖ ثُؾ٢٘ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ  8ٔؾجً ُلضٌر صَٚ ث٠ُ صذو٠ ثُغٔجً ػ٠ِ ثالٕ

دْذخ ثًصلجع هًؽجس  Regreeningظًٜٞ ٙذـز ثًٌُِٞٝك٤َ ك٢ هٌٖر ثُغٔجً ٌٓر عج٤ٗز 

 ثُقٌثًر ك٢ ثٌُد٤غ ٝث٤ُٚق ثال ثٕ ثػجهر ثالمٌٞثً ٤ُِ ُٚ صجع٤ٌ ػ٠ِ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ثُوثم٤ِز.

الٙ٘جف ثال٤ٌ٣ٌٓز ٢ٛٝ ىثس ُٕٞ ؽ٤و ًثةقضٚ صٖذٚ ًثةقز ثفو ث : Pineapple تاٗي اتل -ٗ

ٓضّٞطز ثُقؾْ ُٜٞٗج دٌصوج٢ُ  –ثالٗجٗجُ ُٜٝيث ؽجءس ٛيٙ ثُض٤ْٔز ، ثُغٔجً ػ٣ٌ٤ٚز ٙـ٤ٌر 

 كجصـ ػ٘و ثُ٘ٞؼ ًٔج ثٜٗج صقض١ٞ ػ٠ِ ػوه ه٤َِ ٖٓ ثُذيًٝ.

 . ُاهلي ، تارطي، تزًا ، ت٘زا ، كاالتزٗشٕ، كادٌٗزا ّغ٘زُا هي االطٌاف -5

صٔضجٍ عٔجًٙ دجفضٞثء ثُِخ ػ٠ِ : Blood or Pigmented Orangesالذهْٕ  الثزذقا   -ب

ثُٚذـز ثُقٌٔثء )ثالٗغ٤ّٞج٤ٖٗ(ًٝيُي ٣ٔضجٍ ُٕٞ ثُوٌٖر دجُِٕٞ ثُي١ ٤ٔ٣َ ث٠ُ ثُقٌٔر ٣ٝنضِق 

ٓووثً ثُضِٕٞ ك٢ ثُِقْ دجمضالف ثالٙ٘جف ٝػٞثَٓ ثُذ٤تز ، ثى ٣َهثه ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ثُٞفوثس 

ٌث٣ًزثُؼج٤ُز ٝىثس ثُؾٞ ثُؾجف د٤٘ٔج ٣ٌٕٞ ُٕٞ ثُوٌٖر ثًغٌ ػ٘و ػوّ صؼ٣ٌٜ ثُغٔجً الٕؼز ثُق

ثُِٖٔ ) ثُضظ٤َِ (، ُيُي صًَع ٛيٙ ثالٙ٘جف صقش ظَ ثالٕؾجً ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ص٣ِٖٞ ؽ٤و ، 

ًيُي هو ٣ضجعٌ ثُِٕٞ دجالٍٙٞ ٝػٞثَٓ ثمٌٟ ٝال٣ٌٕٞ ٌٓؿٞدج دجُض٤٘ٚغ ٌُٕٞ ثُِٕٞ ثُوثًٖ 
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دوًؽز ًذ٤ٌر دجُٞٞء ٣ٝؼَٟ ّذخ ثُِٕٞ ثالفٌٔ ث٠ُ ٓجهر ثالٗغ٤ّٞج٤ٖٗ ٝٛيث ٣نضِق ٝثُي١ ٣ضجعٌ 

 ػٖ ثُِٕٞ ثُذ٘لْؾ٢ ك٢ ث٣ٌٌُخ كٌٝس ٝثُْ٘و١ ٝثُي١ ٛٞ دْذخ ٙذـز ثُال٣ٌٞد٤ٖ.

هو ٣ٌٕٞ ثُِٕٞ ثالفٌٔ ٝثٝقج ك٢ ث٤ًجُ ػ٣ٌ٤ٚز ٓؼ٤٘ز كو٠ د٤٘ٔج ك٢ ثُٔقجًٝ صٌٕٞ مج٤ُز ٝهو 

هر ثُِق٤ٔز ثٝ هو ٣ؼْ ٛيث ثُِٕٞ ؽ٤ٔغ ثُِقْ ك٢ ثُغٌٔر ٣ٝؼو ٖٓ ٣ظٌٜ دٌَٖ فِو٢ هثمَ ثُٔج

ثالٙ٘جف ثُٔضجمٌر ثُ٘ٞؼ ُْٝ ص٘ضٌٖ ًٍثػضٚ ك٢ ثُؼٌثم دٌَٖ ًذ٤ٌ.) ص٘ضٌٖ ًٍثػضٚ ك٢ ثّذج٤ٗج 

 ٝث٣طج٤ُج ، ٝثُؾَثةٌ ، صِٞٗ ، ثُٔـٌح (

س : ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُذٌصوجٍ ظٌٜ Washington Navel Orangeتزذقا  اتْ طزج  -ض

ًجٕ ٣ؼَٔ  Saundersك٢ ثُذٌث٣ٍَ ٜٝٓ٘ج ثٗضوِش ث٠ُ ٕن٘ ٣وػ٠  Bahiaٗض٤ؾز ٟلٌر ك٢ دِور 

ك٢ ٍٝثًر ثًَُثػز ثال٤ٌ٣ٌٓز ٝثُي١ هجّ دًَثػضٚ ك٢ ٝثٕ٘طٖ، ٝصٔضجٍ ثٕؾجًٛج دجٕ ٗٔٞٛج 

ٓقوٝه ٝثالكٌع ٓ٘ضٌٖر ٝٓضو٤ُز ٝعٔجًٛج صٞؽو ػ٤ِٜج ثٌُْر ك٢ ثُطٌف ثُْجةخ ، صٔضجٍ هٌٖصٜج 

ٌٜج ٝثٗؼوثّ ثُذيًٝ ك٢ ُقٜٔج ٝٝؽٞه ثُلؾٞر ك٢ هثمِٜج ٣َْٜ كَٚ ثُوٌٖر ػٖ ثُِقْ ، هو دوِز ّٔ

ديًر (٣ٝؼضذٌ ٛيث  ٖ-٣ٔقوط ثٕ صضٌٕٞ دؼٜ ثُذيًٝ ك٢ ثُغٔجً ػ٘و ثًَُثػز ثُٔنضِطز كضضٌٕٞ ) 

 ٓض٠ّٞ ثُ٘ٞؼ . –ثُٚ٘ق ٓذٌٌ 

صوَ ثٝ ٣٘ؼوّ ك٤ٜج صٔضجٍ ثٙ٘جكٜج دجٕ ثُغٔجً : Acidless Orangesالثزذقا  الظكزٕ  -د

ثُقٔٞٝز ، ٝىُي دْذخ ٣ٍجهر ْٗذز ثٌٌُْ ث٠ُ ثُقٔٞٝز ، ٣ًَع ك٢ ثالهطجً ثُؼٌد٤ز ٝثّذج٤ٗج 

ٝثُذٌث٣ٍَ ف٤ظ ص٘ؾـ ًٍثػضٚ ك٢ صِي ثُٔ٘جٟن ، ٓذٌٌ ثالعٔجً ثى ص٘ٞؼ ثُغٔجً ك٢ ١ٌٜٕ 

                   ص٣ٌٖٖ ثُغج٢ٗ ًٝجٕٗٞ ثالٍٝ ٝصذِؾ ْٗذز ثٌٌُْ ث٠ُ ثُقجٜٓ ك٢ ٛيٙ ثالٙ٘جف فٞث٢ُ 

9ٓ  – ٔٓٓ .% 

ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثٕ  : Sour or Bitter Orangeالؽاهغ اّ الوز  هعوْػح الثزذقا  (2)

عٔجً ثُ٘جًٗؼ ال٣ٌٖٔ ثًِٜج ًغٔجً ٟجٍؽز ثال ثٗٚ ٣ًَع ك٢ ؽ٤ٔغ ٓ٘جٟن ًٍثػز ثُق٤ٞٔجس ك٢ 

ٔٞٝز ك٢ ثُؼ٤ٌٚ ٓغ ثُؼجُْ ، ّٝذخ ػوّ ٙالف٤ز ثُغٔجً ُالًَ ٛٞ ثًصلجع ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُِق

% ، صٔضجٍ ثٕؾجًٙ دجُ٘ٔٞ ثُوجةْ  ٖٝؽٞه دؼٜ ثٌُٔثًر ) صذِؾ ْٗذز فجٜٓ ثُْض٣ٌي فٞث٢ُ 

ٝٝؽٞه ثالى٣٘جس ثٌُذ٤ٌر ػ٠ِ ثالًٝثم ٝثالًٝثم ٓودذز ثُٜ٘ج٣ز ، ٣ٝضٌثٝؿ ٌَٕ ثُغٔجً ٖٓ 

 ر ٖٓ ثُذيًٝ .ثُْٔضو٣ٌ ث٠ُ ثُٔضطجٍٝ ، ثُوٌٖر ٤ٌّٔز دٌصوج٤ُز ثُِٕٞ ٝثُغٌٔر صق١ٞ ثػوثه ًذ٤ٌ

صٔضجٍ ثٙ٘جكٜج دجٕ ٗٔٞٛج ثُن١ٌٞ ٓض٠ّٞ  : Mandarinesهعوْػح الْ٘طفٖ ) الاللٌكٖ ( 

ث٠ُ ٓقوٝه ٝػوه ثالكٌع ًغ٤ٌر ٢ٛٝ ٓضو٤ُز ٝثالًٝثم ٙـ٤ٌر ٝثالٕٞثى ٓؼوٝٓز ٝثالى٣٘جس صٌجه 

صٌٕٞ ٓؼوٝٓز ٝثُغٔجً ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞطز ثُقؾْ ٣َْٜٝ كَٚ ثُوٌٖر ػٖ ثُِقْ ٝثُلؾٞر 

ٌٛر ٣َْٜٝ كَٚ ثُلٚٞٗ ػٖ دؼٜٞج ٝػوه ثُذيًٝ ٓضـ٤ٌ ٖٝٓ ف٤ظ ُٕٞ ثُغٌٔر كجٕ ًجٕ ظج

 ُٕٞ ثُغٔجً دٌصوج٢ُ ثُِٕٞ ٠ْٔ٣ صجٗؾ٣ٌٖ ثٓج ثىث ًجٕ ثٙلٌ ثُِٕٞ ك٠ْٔ٤ ٓجٗو٣ًٖ.
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عٔجًٛج ٌٓصلؼز ثُقٔٞٝز ه٤جّج دجٗٞثع ثُق٤ٞٔجس  : Acid Membersالوعوْػح الؽاهؼ٘ح 

 ٤َٔٓر ٖٓ ثٌُٔثًر. ثالمٌٟ ٝثف٤جٗج صق١ٞ ػ٠ِ هًؽز

ثٕؾجًٛج ٓضّٞطز ثُقؾْ ث٠ُ ًذ٤ٌر ؿ٤ٌ ٓ٘ضظٔز ثُ٘ٔٞ ، ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ِٓٞؼز الطزًط : -

د٘لْؾ٤ز ثُِٕٞ صق١ٞ ثالٕؾجً ثٕٞثى ه٤ٌٚر ، ثالًٝثم ٓضّٞطز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾْ ْٓضط٤ِز 

ثُقؾْ ٓضـ٤ٌ ٖٓ  ثٌَُٖ فجكضٜج ْٓ٘٘ز ، ثُؤز ْٓضو٣ٌر ، ػو٣ٔز ثالى٣٘جس ، ثُغٔجً ىثس ُٕٞ كجصـ ،

 ثُٚـ٤ٌ ث٠ُ ثٌُذ٤ٌ ٝثُوٌٖر ٤ٌّٔز ٝىثس ّطـ مٖٖ .

صٔضجٍ ثٕؾجًٛج دًٚٞر ػجٓز دوٞر ٗٔٞٛج ٝثًصلجػٜج ٓوجًٗز :lemonالل٘وْى الؽاهغ الؼادٕ  -

دجُق٤ٞٔجس ثالمٌٟ ، ثالكٌع ٣ِٟٞز ًٝك٤ؼز ٝىثس ثٕٞثى ًغ٤ٌر ٌُٜ٘ج ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ، ثالًٝثم 

ٜج ثمٌٞ كجصـ ٝثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ص٤َٔ ث٠ُ ثُِٕٞ ثُذ٘لْؾ٢ ، ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞطز ثُقؾْ ُٞٗ

ثُغٔجً ٓضّٞطز ثُقؾْ ٝثٌَُٖ ٓضطجٍٝ ث٠ُ ْٓضو٣ٌ ثٙ٘جكٜج ) ثُٔق٢ِ ، ٣ًٞ٣ٌج ) ُٜج فِٔز 

 ظجٌٛر( ، ُٖذٞٗز .

صٔضجٍ ثٕؾجًٛج دجٜٗج ىثس فؾْ ٓض٠ّٞ ث٠ُ ًذ٤ٌ ًٝغ٤ٌر  (: Limeالل٘وْى الؽاهغ ) الثظزج  -

 ، ثالًٝثم ٙـ٤ٌر ٝثالؿٚجٕ ًك٤ؼز ٝثالٕٞثى ه٤ٌٚر ًٝغ٤ٌر ثُؼوه.ثُضلٌػجس ٓ٘ضٌٖر 

ثال ثٜٗج ثًذٌ فؾٔج  Lemonصٖجدٚ ثٕؾجً ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ  الل٘وْى الؽاهغ الوخزفش : -

ٝثًغٌ ثٕٞثًج ٝثًٝثهٜج ثؿٔن ُٞٗج ، ثُغٔجً ثًذٌ دٌغ٤ٌ ٖٓ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ف٤ظ ٣َٚ فؾٜٔج 

ٜ ث٢ُٖ ثال ثٜٗج صقض١ٞ ػ٠ِ فِوز ٓٞـٟٞز ُِوثمَ هٌح ث٠ُ فؾْ عٔجً ثُطٌٗؼ ٝصضٖجدٚ دٚ دؼ

هٔز ثُغٌٔر ، صْضؼَٔ ًجَٙ ُذجه٢ ثٗٞثع ث٤ُِٕٔٞ ، ثُغٌٔر هٌٖصٜج ٤ٌّٔز ٝٓلٚٚز ٝصقض١ٞ ػ٠ِ 

 ديًر. ٘ٔٓج٣وٌح 

ثالٕؾجً ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞطز ثُقؾْ ، ثُغٔجً د٤ٖ ثُْٔضو٣ٌ ثٝ ثٌُٔغ١ٌ ثٝ  الل٘وْى الؽلْ : -

كجصـ ٝثُطؼْ ػ٘و ثُ٘ٞؼ ١ٌٌّ صٖٞدٚ ثٌُٔثًر ٝصق١ٞ ثُغٔجً ػ٠ِ  ثُٔن٢ٌٟٝ ، ثُِٕٞ ثٙلٌ

فِٔز ك٢ ثُطٌف ثُْجةخ ، ثالٕؾجً صق١ٞ ػ٠ِ ثٕٞثى ٣نضِق ُٟٜٞج دجمضالف ثالٙ٘جف ٌٟٝم 

 ثُضٌجعٌ .

 

 هعوْػح الل٘وْى الٌِذٕ )هعوْػح الكزٗة فزّخ ّالظٌذٕ (: 

ٖؾٌر ٓضّٞطز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾْ مج٤ُز ديًٝٙ ٝف٤ور ثُؾ٤ٖ٘ )ؽ٤ْ٘ز ( ثُ الظٌذٕ ) الشادّك ( : -

ٖٓ ثالٕٞثى ، ثالًٝثم ًذ٤ٌر ٝػ٣ٌٞز ، هٔز ثالًٝثم ْٓضو٣ٌر ، ثالى٣٘جس ًذ٤ٌر ثُقؾْ ، ثُغٔجً 

ًذ٤ٌر ثُقؾْ ُٜٞٗج ثٙلٌ ْٓضو٣ٌر ، ثٌَُٖ ٓ٘ضظْ ، ثُذيًٝ ه٤ِِز ٝصٔضجٍ دٔوجٝٓضٜج ُِٚو٤غ دوًؽز 

 جمٌ ثُ٘ٞؼ.ٓضّٞطز ثهَ ٖٓ ٓوجٝٓز ثُذٌصوجٍ ، ٓض٠ّٞ ث٠ُ ٓض
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، ثُٖؾٌر ًذ٤ٌر ، دٜج ثٕٞثى ه٤ِِز فؾٜٔج ٙـ٤ٌ ْٗذ٤ج ،  ٠ْٔ٣ٝPomelo  الكزٗة فزّخ : -

ثالًٝثم ًذ٤ٌر ثُقؾْ ٓودذز ثُٜ٘ج٣ز ، ثى٣٘جصٜج ثٙـٌ ٖٓ ثُٖجهٝى ًٝيُي عٔجًٛج ٓ٘ٞـطز ٖٓ 

ً ػ٠ِ ثُؾٜض٤ٖ ، ثُوٌٖر ًه٤وز ث٠ُ ٤ٌّٔز ٗجػٔز ُٜٝٞٗج ثٙلٌ كجصـ ػ٘و ثُ٘ٞؼ ، الصق١ٞ ثُغٔج

كؾٞر ًذ٤ٌر ٝثُطؼْ م٠٤ِ د٤ٖ ثُقالٝر ٝثُقٔٞٝز دٖب ٖٓ ثٌُٔثًر ٝثُذيًٝ ػو٣ور ثالؽ٘ز ، ػوه 

 ديًٝٛج ثهَ ٖٓ ثُٖجهٝى.

هكًْاخ اشعار الؽوؼ٘اخ االطاط٘ح : ذركْى شعزج الؽوؼ٘اخ هي اظشاء شاترح ، ّكوا ُْ 

 الؽا  فٖ اشعار الفاكِح ُّٖ :

ثُق٤ٞٔجس ؽيً ٝصو١ ه١ٞ ٣ضلٌع ػ٘ٚ ؽيًٝ عج٣ٞٗز ، ٣ضٌٕٞ ُذجهًثس  . الوعوْع العذرٕ :1

٣ٝنضِق ثٗضٖجً ٛيٙ ثُؾيًٝ ٝصؼٔوٜج دجمضالف ثُؼٞثَٓ ثًُٞثع٤ز ٝثُذ٤ت٤ز ٌٟٝم ثُضٌجعٌ، كٔغال ٗؾو 

ثٕ ثٌٌُٔٞثس ٝدٌصوجٍ ث٣َُ٘ز صؼط٢ ؽيًٝث ؿ٤ٌ ٓضؼٔوز ٝؿ٤ٌ ٓ٘ضٌٖر ًغ٤ٌث ٓوجًٗز دجالٗٞثع 

ٌٛج ( ًيُي ٗؾو ثٕ دؼٜ ثالٗٞثع ُ٘لِ ثُٔؾٔٞػز ثٝ ثالمٌٟ ًجُذٌصوجٍ ٝث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ٝؿ٤

ثٙ٘جف ثُ٘ٞع ثُٞثفو صنضِق ؽيًٝٛج ، كٔغال ثُذٌصوجٍ ثُؼجه١ ٣ضٚق د٘ٔٞٙ ثُؾي١ً ثُٔضؼٔن 

ٓوجًٗز دجُذٌصوجٍ ثدٞ ٌّر ثُي١ ٣ضٚق د٘ٔٞٙ ثُؾي١ً ثُٔض٠ّٞ ثُؼٔن ًيُي ٗؾو ثٕ ؽيًٝ ثُ٘جًٗؼ 

ِؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز ثعٌٛج ثُٞثٝـ ػ٠ِ صؼٔن ٝص٣ٍٞغ صضؼٔن ٝص٘ضٌٖ ثًغٌ ٖٓ ثُذٌصوجٍ ثُؼجه١، ُٝ

ثُؾيًٝ ٝثصْجػٜج ك٢ ثُضٌدز كل٢ ثُضٌح ؿ٤ٌ ثُؼ٤ٔوز ٗؾو إٔ ثُؾيًٝ ّطق٤ز ٝٓ٘ضٌٖر ًيُي ثُقجٍ 

 ٓغ ْٓضٟٞ ثال٢ًٝ ثٌُٔصلغ ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ.

إٔ ُط٣ٌوز ثُضٌجعٌ ك٢ ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثالٕؾجً ثعٌٙ ثٌُذ٤ٌ ػ٠ِ صؼٔن ٝثٗضٖجً ؽيًٝٛج ، 

ؾجً ثُض٢ صٌٞٗش ٖٓ ثالًغجً ثُن١ٌٞ )ثالهالّ( صؼط٢ ؽيًٝث ّطق٤ز ٝٓ٘ضٌٖر ٓوجًٗز كجالٕ

دجالٕؾجً ثُض٢ صٌٞٗش ٖٓ ثُذيًٝ، ٝصوغ ٓ٘طوز ثالٓضٚجٗ الٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ٓؼظٜٔج ك٢ 

 ثالهوثّ ثُغالعز ثال٠ُٝ ٖٓ ثُضٌدز .

 :ع الخؼزٕ ،ّٗؼن الوكًْاخ االطاط٘ح الرال٘ح. الوعو2ْ

 ٝٛٞ ثُؾَء ثُي١ ٣ظٌٜ كٞم ّطـ ثُضٌدز ٣َٝٚ ثُؾيًٝ دجالكٌع . :ُؾيع ثٝ ثُْجم ا -أ

ثالكٌع ثٌُة٤ْ٤ز : ٢ٛٝ ثالؽَثء ثُن٣ٌٞز ثُض٢ صٌٕٞ ٤ٌَٛ ثُٖؾٌر ٝصوّٞ دج٣ٚجٍ ثُٔجء  -ح

 ٝثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ُألكٌع ثُغج٣ٞٗز ٝثلكٌع ثُغ٣ٌٔز ٝثالًٝثم.

٤ْز ٝثُض٢ صٖجًى ك٢ ص٣ٌٖٞ ٤ٌَٛ ثالكٌع ثُغج٣ٞٗز : ٢ٛٝ ثالكٌع ثُ٘ج٤ٓز ػ٠ِ ثالكٌع ثٌُة٤ -ػ

 ثُٖؾٌر ٝظ٤لضٜج فَٔ ثالًٝثم ٝثالٍٛجًٝثُغٔجً ٝص٤َٙٞ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ث٠ُ دو٤ز ثالؽَثء.

ثالًٝثم :ٓنضِلز دجٌَُٖ ٝثُقؾْ ٝصضٚق دٌٜٞٗج ؽِو٣ز ثُض٣ٌٖٞ الصؼ٤ٔ الًغٌ ٖٓ ّْٓٞ ٝك٤ٜج  -ه

ٛيٙ ثُلضقجس صض٘جّخ ٌٟه٣ج ٓغ ًثةقز ػط٣ٌز ٤َٔٓر ٝثُغـًٞ صوغ ػ٠ِ ثُؾٜز ثُْل٠ِ ٝثٕ ّؼز 

 ثُؼٌٔ ٝثُ٘ٞع ٝثُٚ٘ق ٝظٌٝف ثُ٘ٔٞ ثُٔنضِلز .
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ثٝ عالع٤ز ثالؽَثء ) ًٌٓذز ( ًٔج ك٢ ؽِ٘  Citrusثًُٞهز ثٓج د٤ْطز ًٔج ك٢ ثُق٤ٞٔجس ؽِ٘ 

Poncirus  ٝك٢ دؼٜ ثهٌدجء ثُق٤ٞٔجس كجٜٗج صضٌٕٞ ٖٓ ؽَة٤ٖ ٓضٔجع٤ِٖ ٓغَ دؼٜ ثٗٞثع ثُع

Citrus  َٓغCitrus ichagensis . ٝثُٔٞٝـ ك٢ ٛيٙ ثًُٚٞر 

  

 Citrus ichagensisًٙٞر صٞٝـ ثًٝثم 

ر ػجٓز هو صٌٕٞ ثع٣ٌز ًٔج ك٢ ثُذٌصوجٍ ث٣َُ٘ز ثٝ ثالى٣٘جس : صوغ ك٢ هجػور ثالًٝثم دًٚٞ -ٛع 

ٓضّٞطز ثُقؾْ ًٔج ك٢ ثُ٘جًٗؼ ًٝذ٤ٌر ًٔج ك٢ ثُْ٘و١ ٝهو ٣ٌٕٞ فؾٔٚ دقؾْ ثًُٞهز ًٔج ك٢ 

 .Citrus ichagensisثُ٘ٞع 

     

 Citrus ichagensisثًٝثم دٌصوجٍ ث٣َُ٘ز          ًٝهز ٗجًٗؼ             ًٝهز ثُْ٘و١        

ثالٕٞثى :٢ٛ صقًٞثس ٗذجص٤ز صنٌػ ٖٓ ثُذٌثػْ ك٢ ثدجٟ ثالًٝثم ٢ٛٝ صؼو ٖٓ ثالؽَثء  -ٝ

ثُن٣ٌٞز ٝصنضِق ثفؾجّ ٛيٙ ثالٕٞثى دجمضالف ثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ٣ٌٟٝوز ثُضٌجعٌ ٝػٞثَٓ 

ّْ ثٝ هو صٌٕٞ ٓؼوٝٓز ك٢ دٌصوجٍ ث٣َُ٘ز ثٝ ثع٣ٌز ًٔج  5ٝثُنوٓز ، ٝهو ٣َٚ ُٟٜٞج ث٠ُ ثُذ٤تز 

 ك٢ ثُذٌصوجٍ ٝث٤ُّٞل٢، ثالٗٞثع ثٌُٔغٌر دجُذيًٝ صق١ٞ ػ٠ِ ثٕٞثى ثًغٌ.

صنضِق ثفؾجّ ٝثُٞثٕ ٝثٌٕجٍ ثالٍٛجً ك٢ ثُق٤ٞٔجس ثال ثٕ ؽ٤ٔؼٜج ٖٓ ثُ٘ٞع  :. االسُار3

ُٜٝج ٕٞثى ٝصؤعٌ  Perfectػط٣ٌز ٤َٔٓر ٝدًٚٞر ػجٓز ًجِٓز  ٝىثس ًثةقز Superiorثٌُٔصلغ 

 ػ٠ِ ٛيث ػٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج ثًُٞثع٤ز ٝػٞثَٓ ثُذ٤تز ٝثُنوٓز ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ثٗٞثع ٛيٙ ثالٍٛجً:

 ثالٍٛجً ثُْجةور ًجِٓز كو٠ :ًٔج ك٢ ثُذٌصوجٍ ٝثُ٘جًٗؼ ٝث٤ُّٞل٢ ٝثُْ٘و١ ٝث٣ٌٌُخ كٌٝس. -أ
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ٝثُٔنٌكٔ  ٢lime ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ٤ُٕٝٔٞ ثُذٌٚر ثٍٛجً ًجِٓز ٝى٣ًٌز : صٞؽو ك -ح

ٝثُطٌٗؼ ٝؿ٤ٌٛج ، ثال ثٕ ْٗذز ثالٍٛجً ثُٔيًٌر ٛيٙ صضجعٌ دؼٞثَٓ ثٜٛٔج ثُٚ٘ق ٝفجُز ٗٔٞ 

ثُٖؾٌر ٝثُقجُز ثُلِْؾ٤ز ُِٖؾٌر ٝثٕ ثُ٘ٔٞ ثُؾ٤و ٣ؼط٢ ْٗذز الدأُ دٜج ٖٓ ثالٍٛجً ثٌُجِٓز 

٠ُ صو٤َِ ػوه ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ُيث ال٣٘ٚـ الػطجء فجَٙ ، ٝثٕ صجم٤ٌ ؽٔغ ثُقجَٙ ٣ؤه١ ث

دأدوجء ثُغٔجً ػ٠ِ ثُٖؾٌر دؼو ثُ٘ٞؼ ثُضجّ، كٔغال ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ٣ؼط٢ ثٍٛجًث ًجِٓز ٝى٣ًٌز 

ثال ثٕ ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ٛيٙ صٌٕٞ ْٗذضٜج ٌٓصلؼز ك٢ دوث٣ز ثُّْٔٞ عْ ص٘نلٜ دٌْػز فض٠ صَٚ 

صلغ ْٗذضٜج فض٠ ٜٗج٣ز ّْٓٞ ثالٍٛجً ٝثُؼٌِ ث٠ُ ثهَ ٓج٣ٌٖٔ دؼوٓج ٣وٌح ٖٓ ثٌُٖٜ دؼوٛج صٌ

ٙق٤ـ دجُْ٘ذز الٍٛجًٛج ثُي٣ًٌز ، ًيُي صضجعٌ ثُْ٘ذز دجُقجُز ثُلِْؾ٤ز ثىث ثٕ ػ٤ِٔز ثُضق٤ِن 

ٝثٍثُز ثُغٔجً ثعٌ ث٣ٞج ٛٞ ثالمٌ ػ٠ِ ٛيٙ ثُْ٘ذز ثى صذ٤ٖ ثٕ ٛيٙ ثُضـ٤ٌثس ًجٗش ٓطجدوز ُْٔضٟٞ 

 ُضق٤ِن ٣وَِ ٖٓ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز.ثُٖ٘ج ك٢ ثالؿٚجٕ ٝثٕ ثٍثُز ثالًٝثم ٝث

ٓٔجصووّ ٣ضٞـ ثٕ ثُؼجَٓ ثًُٞثع٢ ٛٞ ثالّج٢ّ ك٢ ظًٜٞ ثالٍٛجً ٝٗٞػٜج ثال ثٕ ثُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز 

 ٝثُنوٓز ُٚ ثالعٌ ثٌُذ٤ٌ ػ٠ِ ثُقجُز ثُلِْؾ٤ز ُِٖؾٌر ٝدجُضج٢ُ ػ٠ِ ثالٍٛجً ٝٗٞػٜج .

ك٢ ثُْ٘و١ ٝثُطٌٗؼ ٝث٣ٌٌُخ كٌٝس ثٝ  أٓج ثفؾجّ ٛيٙ ثالٍٛجً كٜٞ ٓنضِق كوو صٌٕٞ ًذ٤ٌر ًٔج

ٙـ٤ٌر ًٔج ك٢ دٌصوجٍ ث٣َُ٘ز ٝث٤ُّٞل٢ ُٜٝٞٗج ثد٤ٜ ثٝ ٌٓهطج ًٔج ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ 

ثًٝثم ص٣ٞؾ٤ز ِٓضقٔز ك٢ ثالّلَ فج٣ٝز ػ٠ِ ث٤ًجُ ه٤٘ٛز ىثس ًثةقز  5ٝثُطٌٗؼ ، ٝصق١ٞ 

ّوثر  60 -٠ِ15 ؽيثدز ٝثالًٝثم ثٌُج٤ّز مْٔز ٙـ٤ٌر ٝثُٔذ٤ٜ ٌٓصلغ ٝصق١ٞ ثٌَُٛر ػ

ًٌدِز )فؾٌر( ثٓج ثالٍٛجً ثُي٣ًٌز كؼجهر صْو٠ 15 - 8ٓؤْز ث٠ُ ٓؾج٤ٓغ ٝثُٔذ٤ٜ ٣ق١ٞ 

المضَثٍ ثالؽَثء ثالٗغ٣ٞز ٜٓ٘ج ثال ثٜٗج هو صْجػو ك٢ ثُضِو٤ـ ، ٝهو ٣قَٚ ثُضِو٤ـ ثُيثص٢ ثٝ 

 ثُنِط٢.

ٜج ػٞثَٓ ثُذ٤تز ٝثُنوٓز ث٣جً (ثال ثٕ ػٞثَٓ ػو٣ور ٓ٘ -صٌَٛ ثُق٤ٞٔجس ثّجّج ك٢ ثٌُد٤غ ) ثىثً

هو صؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ ثٍٛجً ثُق٤ٞٔجس ك٢ ٓٞثػ٤و ثمٌٟ ٖٓ ثُْ٘ز ٠ْٔ٣ٝ ٛيث ثالٍٛجً ؿ٤ٌ 

ٝثُغٔجًثُ٘جصؾز ػٖ ٛيٙ ثالٍٛجً ثهَ ؽٞهر ٖٓ ثُغٔجً  off-bloomثُطذ٤ؼ٢ دأٍٛجً ثُضٌؽ٤غ 

ٜٞج ) ث٤ُِٕٔٞ ثُ٘جصؾز ػٖ ثٍٛجً ثٌُد٤غ، ًيُي ُِؼجَٓ ثًُٞثع٢ ثالعٌ ك٢ ٓٞثػ٤و ثالٍٛجً كذؼ

ثُقجٜٓ ثُؼجه١ ٝثُذٌٚر ( هو صٌَٛ ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز ثىث صٞكٌس ُٜج ثّذجح ثالٍٛجً ثال ثٕ 

 ثالٍٛجً ثالّج٢ّ ُٜج ٛٞ ّْٓٞ ثٌُد٤غ .

صٌَٛ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس دـَثًر ٌُٖٝ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ٛيٙ ثالٍٛجً ٣ْو٠ هٕٝ ثٕ ٣ؼوو عٔجًث ًٔج 

ذَ ثٕ صَٚ ثُغٔجً ث٠ُ هًؽز ثُ٘ٞؼ ، ٝثٕ ٓووًر ثٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُغٔجً ثُؼجهور فو٣غج ٣ْو٠ ه

ثالٍٛجً ػ٠ِ ثُؼوو صنضِق ٖٓ ٓٞػو المٌ ثع٘جء كضٌر ثُض٤ٌَٛ كٔغال ثالٍٛجً ثُض٢ صظٌٜ ك٢ ثٍٝ 
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كضٌر ثالٍٛجً ٢ٛ ؿ٤ٌ هجهًر ػ٠ِ ثػطجء عٔجً دجٌُٔر ، ٝثٕ ٓؼظْ ثُٔقٍٚٞ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثالٍٛجً 

 . ثُض٢ صظٌٜ ك٢ ثُ٘ٚق ثالم٤ٌ ٖٓ كضٌر ثالٍٛجً

أٍٛجً ثُق٤ٞٔجس ثٓج ثٕ صٌٕٞ ٓلٌهر ثٝ ثٕ صٌٕٞ ك٢ ٓؾج٤ٓغ ) ًٗٞثس (ٝٛيٙ ثًُ٘ٞثس صق١ٞ     

 ٌٍٛر ( ثٝ ثًغٌ ٝصوْْ ث٠ُ ٗٞػ٤ٖ : 20 - 2)

: ٣ضلضـ ثُذٌػْ ث٠ُ ٗٔٞ فو٣ظ ٣قَٔ Leafless Inflorescences. ًٗٞثس ؿ٤ٌ ًٝه٤ز 1

 ثٍٛجًث   كو٠ ّٞثء ٝثفور ثٝ ثًغٌ ٖٓ ثالٍٛجً.

: ثُذٌػْ ٣ضلضـ ث٠ُ ٗٔٞ فو٣ظ ٣قَٔ ثٍٛجًث Leafy Inflorescencesًٝه٤ز  . ًٗٞثس2

 ٝثًٝثهج.

ثٕ ثُذٌثػْ ثُض٢ صضلضـ ٌٓٞٗز ٗٔٞث فو٣غج ٣قَٔ ثٍٛجًث كو٠ ثٝ ثٍٛجًث ٝثًٝثهج ٓؼج ٢ٛ دٌثػْ ٗٔٞ 

ثٌُد٤غ ثٝ ثُن٣ٌق ثُْجدو٤ٖ ثال ثٕ ٓؼظٜٔج ٛٞ ٖٓ ٗٔٞ ثٌُد٤غ ثُْجدن ف٤ظ ثٕ ٓؼظْ ثالكٌع 

 ُِٖؾٌر صضٌٕٞ ك٢ ثٌُد٤غ . ثُقو٣غز

ثٕ ٓٞػو صٌٕٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ك٢ ثُق٤ٞٔجس ٣نضِق ػٖ ٓٞػو هْػذ ذكْى الثزاػن الشُزٗح :

صٌٕٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ك٢ ثٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهطز ثالًٝثم ثى ٣قوط ك٢ ثُٔضْجهطز ثالًٝثم 

جس كأٗٚ ٖٓ ثُٚؼخ ص٤٤َٔ هذَ ثالٍٛجً دلضٌر ٣ِٟٞز ) ك٢ ث٤ُٚق ثُْجدن ُضلضقٚ (ثٓج ك٢ ثُق٤ٞٔ

ثُذٌػْ ثُن١ٌٞ ثٝ ث١ٌَُٛ فض٠ هذ٤َ صلضـ ثالٍٛجً دأّجد٤غ ه٤ِِز ٝىُي الٕ ػ٤ِٔز صٌٕٞ ثٝ 

ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ صقوط هذ٤َ صلضـ ثُذٌػْ ث٠ُ دٌػْ  Differentiation or Initiationصنٚ٘ 

ٗٞع ثُذٌػْ ١ٌٍٛ ٙـ٤ٌ دٔج ٣وٌح ٖٓ ثّذٞػ٤ٖ ك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ ثال ثٗٚ دًٚٞر ػجٓز ٣ضقوه 

 ث١ٌَُٛ هذَ ثٌٓجٕ ص٤٤َٔٙ ٝدٞثّطز ثُٔؾٌٜ دٔور الصوَ ػٖ ّضز ثّجد٤غ .

ٝثُض٢ صؾؼَ ثُذٌػْ ثُن١ٌٞ ٣ؼط٢ دٌػٔج ٣ٌٍٛج  Inductionثٕ ػ٤ِٔز ثُضقٍٞ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ 

 ًٝدٔج ًجٗش ػ٤ِٔز ثُضقٍٞ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ ٛٞ ػذجًر ػٖ : Initiationصْذن ػ٤ِٔز ثُض٣ٌٖٞ 

 (            ٕٞ / ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ). صٞثٍٕ د٤ٖ ْٗذز ثٌٌُد1

 . صٌٕٞ ٌٕٛٓٞ ٓؼ٤ٖ ٣ْجػو ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز.2

دٌِٖٜج ثُْٔضو٣ٌ ػ٘و  Flower Primordiaػ٠ِ ثُؼّٔٞ كجٕ ص٣ٌٖٞ ٓذجها ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز 

ٝصظٌٜ هٔز ثُذٌػْ ٓلِطقز ه٤ِال عْ ٣ظٌٜ  Differentiationثُؤز ٝػ٘وٓج صذوث ػ٤ِٔز ثُضنٚ٘ 

 ٚ ٗضٞءثٕ ٛٔج ٓذجها ثالًٝثم ثٌُج٤ّز ٝػ٘و ىُي ٣ذو٠ ثُذٌػْ دٌػٔج ٣ٌٍٛج  .ػ٠ِ ؽجٗذ٤

٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دجٕ ثُذٌػْ ك٢ ثُق٤ٞٔجس ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ؼط٢ دٌػٔج ٣ٌٍٛج ُٞ ص٤ٜجس ثُظٌٝف ثُٔ٘جّذز 

ُيُي ٝك٢ ٛيٙ ثُظٌٝف ٛٞ صٞهق ثُ٘ٔٞ ُلضٌر ًجك٤ز دق٤ظ ٣ْٔـ ُضٌثًْ ث٠ُٖ٘ٔ ك٢ ثُذٌػْ ّٞثء 

(،            جهر ٤ٌٗٞٓٛز ثٝ ًجٕ صٞثٍٗج د٤ٖ ْٗذز ثٌٌُدٕٞ ث٠ُ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ)ًجٕ ٛيث ث٠ُٖ٘ٔ ٓ

 ٝ ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ ٝهق ثُ٘ٔٞ ٝدجُضج٢ُ ٣ْجػو ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثالٍٛجً ك٢ ثُق٤ٞٔجس ثُؼٞثَٓ ثالص٤ز :
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ٗٔٞ ثالٕؾجً ػ٘وٓج صَٚ هًؽز ثٕ ثٗنلجٜٝج ٣ؤه١ ث٠ُ صٞهق  . درظح الؽزارج الوٌخفؼح:1

ثُقٌثًر ث٠ُ ثهَ ٖٓ ثُٚلٌ ثال ثٕ ٛيث ال٣ٞهق ص٣ٌٖٞ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ث١ صوَِ ٖٓ ثّضٜالى 

ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ثُٔٞؽٞهر دجُ٘ذجس ثٝ دٔؼ٠٘ ثمٌ صضٌثًْ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ك٢ ثالٕؾجً ث١ ثٕ ثُٖ٘أ 

ك٢ ثٌُد٤غ ٝدؼو دوء هًٝر ثُ٘ٔٞ ٣ضٌثًْ ثع٘جء ثُٖضجء فض٠ ٣ذِؾ ثهٚجٙ هذ٤َ ثدضوثء ثُ٘ٔٞ ٝثالٍٛجً 

ثٌُد٤ؼ٢ ٣ذوأ دجالٗنلجٛ دًٚٞر ٣ٌّؼز ٣ٝؼضوو إٔ هًٝثس ثُ٘ٔٞ ثالمٌٟ ك٢ ثُق٤ٞٔجس هو 

 ٣ْذوٜج ث٣ٞج صٌثًْ ك٢ ثُٖ٘ج دجالًٝثم.

أ٣جّ ًٝجٗش  6 - 5إٔ ٓٞؽجس ثُقٌثًر ثُؾ٣ٞز ثٌُٔصلؼز ثىث ثّضٌٔس  :. درظح الؽزارج الوزذفؼح2

ؤه١ ىُي ث٠ُ صٞهق ثُ٘ٔٞ ك٢ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ًٝيُي صْذخ ك٢ ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ٓ٘نلٞز ٣

ٝػ٘و ٍٝثٍ ٛيٙ ثُظٌٝف  Flower bud Inductionصقٍٞ دؼٜ ثُذٌثػْ ث٠ُ دٌثػْ ٣ٌٍٛز 

 ٝػٞهر ثالٕؾجً ث٠ُ ثُ٘ٔٞ صذوأ دجالٍٛجً .

إٕ ٗو٘ ثُٔجء ثال٢ًٝ ُٔور ٣ِٟٞز ْٗذ٤ج ٣ؤه١ ث٠ُ صٞهق ٗٔٞ ثالٕؾجً  :. قلح الواء االرػ3ٖ

ْجػو ػ٠ِ صٌٕٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝػ٘وٓج صٌٟٝ ثالًٛ دؼو ثالٗوطجع ثُْ٘ذ٢ ١ٌُِ صذوأ ٣ٝ

ثالٕؾجً دجُ٘ٔٞ ٝثالٍٛجً ٝٛيٙ ثُظجٌٛر صْضنوّ ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ٝثُذٌٚر ٝثُض٢ ص٠ْٔ 

 دؼ٤ِٔز ثُض٣ْٞٚ ك٢ ٌٓٚ.

ٗو٘ ؿوثهز ثُضٌدز ٣ٞهق ٗٔٞ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس الٗٚ ٣ؤه١ ث٠ُ  :. سٗادج الواء االرػ4ٖ

ثالًْٝؾ٤ٖ ك٢ ٓق٠٤ ثُؾيًٝ ٝديُي ٣وَ ثُض٘لِ ثُؾي١ً ٣ٝوَ ثٝ ٣ضٞهق ػ٘وٙ ثُ٘ٔٞ ٝػ٘و ٍٝثٍ 

ٛيث ثُؼجَٓ ًٝؽٞع ًٟٞدز ثُضٌدز ث٠ُ ثُقو ثُطذ٤ؼ٢ ٣َهثه ثالًْٝؾ٤ٖ ك٢ ثُضٌدز ٝصَهثه ػ٤ِٔز 

ز ثُض٘لِ ٓؼٚ ٝديُي صذوأ ٛيٙ ثالٕؾجً دجُ٘ٔٞ ٝثالٍٛجً ٝٛيث ٓج٣قوط ك٢ دؼٜ ثُوٍٝ ثال٣ٞ٤ّ

ٝثُٜ٘و ث٤٘٤ُٚز ، كإٔ ىُي ٣قوط ٟذ٤ؼ٤ج دج٤ُٚق ػ٘و ّوٟٞ ثالٓطجً ٤ٙلج ٝدؼو إٔ صوَ ثالٓطجً 

ٝصضٞهق، صؼٞه ثُضٌدز ُقجُضٜج ثُطذ٤ؼ٤ز ٝديث ص٘ٔٞ ثالٕؾجً ٝصؼط٢ ثٍٛجًث ك٢ ثُن٣ٌق ٝديُي 

 صٌَٛ ثالٕؾجً ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن دًٚٞر ٟذ٤ؼ٤ز ك٢ ٓٞػو٣ٖ ثلٍٝ ًد٤ؼ٢ ٝثُغج٢ٗ م٣ٌل٢:

ّلِا ذاش٘ز هثاشز ػلٔ االسُار ّذثاد  الؽول فٖ الؽوؼ٘اخ ّذروصل اخل٘ح ،ْاهل الذالؼ -ب

 تالؼْهل الرال٘ح:

( ٝثُض٢ صْجػو ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثالٍٛجً:            . ثُضٞثٍٕ د٤ٖ ْٗذز ثٌٌُدٕٞ ث٠ُ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ )1

ًثس ٢ٌُ صٌَٛ دٌَٖ ؽ٤و ٣ؾخ ثٕ ٣ْذن ىُي ثفضٞثء ثالٕؾجً ػ٠ِ ْٗذز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثٌٌُد٤ٛٞو

 دًٚٞر ػجٓز ٝث٣ٌٌُْجس دًٚٞر مجٙز.
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. ص٣ٌٖٞ ٌٕٛٓٞ ٓؼ٤ٖ ٣ْجػو ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز: ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ٝثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز 2

صِؼخ هًٝث ٛجٓج ك٢ ٗٔٞ ثُ٘ذجس ٝثٍٛجًٙ ٝفجِٙٚ ٝثٕ ٛيٙ ثُٔٞثه ٣ٌٖٔ ُالْٗجٕ ثُضقٌْ دٜج 

 ُِضقٌْ دجالٍٛجً ٝثُقجَٙ.

ُٚ ثالعٌ ثُٔذجٌٕ ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ٝؽ٤ٔغ ثُضقٞالس ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز هثمَ ثُ٘ذجس . ٤ًٔز ثُٔجء ك٢ ثالٕؾجً: 3

 ُيث ٝؽخ صٞكٌٙ دٌَٖ ٣ْٔـ ٓؼٚ دجُضقٞالس ٝثُ٘ٔٞ.

. فَٔ ثُٖؾٌر: ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ك٢ ّ٘ز ٣ؼوذٚ هِز ك٢ ثالٍٛجً ٝثُقجَٙ ك٢ ثُْ٘ز ثُضج٤ُز ٝىُي 4

ك٤ٌ ٝػوّ ًلج٣ضٚ الػطجء الّضنوثّ دؼٜ ٛيٙ ثُٔٞثه ٝدؼٜ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ك٢ ىُي ثُقجَٙ ثُٞ

 ثٍٛجًث ٝفجَٙ ك٢ ثُْ٘ز ثُالفوز.

. ٓٞػو ؽٔغ ثُقجَٙ: ُٔٞػو ؽٔغ ثُقجَٙ صجع٤ٌ ْٜٓ، ثى ٝؽو ثٕ صجم٤ٌ ؽٔغ ثُقجَٙ ك٢ 5

ثُق٤ٞٔجس ُٚ ثالعٌ ثُْٜٔ ٝثُٞثٝـ ػ٠ِ ثالٍٛجً ٝفجَٙ ثُْ٘ز ثُالفوز ف٤ظ ٣ْذخ هِز ْٗذز 

دجُضج٢ُ ٣ؼوذٚ هِز ك٢ ثالٍٛجً ٝثُقجَٙ ُِْ٘ز ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ث٤ٌُِز ك٢ ثًٝثم ٛيٙ ثالٕؾجً ٝ

 ثُوجهٓز.

 

 

 

 

 

 

 اُو٘ح ذؼذد االظٌح فٖ الؽوؼ٘اخ 

ٖٓ كٞثةو صؼوه ثالؽ٘ز ك٢ ثُق٤ٞٔجس، ثٗٚ ك٢ فجُز ثالؽ٘ز ثُنٌٞثء ٣ٌٖٔ ثُقٚرٍٞ ػِر٠ ٕرضالس 

ٜؾر٤ٖ ٖٓجدٜز ُِٖضالس ثالّ ك٢ ٙلجصٜج ثًُٞثع٤ز ثال ثٕ ٛيٙ ثُٚلز صضؼجًٛ ٓغ دٌثٓؼ ثُضٌد٤ز ٝثُض

ُٚؼٞدز ص٤٤َٔ ثُٖضالس ًٔج ثٕ ثُٖضالس ثُؾْ٘ر٤ز ٣ٚرؼخ ػ٤ِٜرج ثُضـِرخ ػِر٠ ثُٖرضالس ثُنٞر٣ٌز 

ك٢ ثُذيًر ثُٞثفور ثٓج ثىث ًجٕ ثُٜوف ٛٞ ثٗضرجػ ٕرضالس ٓطؼٔرز كجٗرٚ ٣ٌٔرٖ ثُقٚرٍٞ ػِر٠ ثٙرٍٞ 

 دي٣ًز ىثس ٙلجس ًٝثع٤ز ٓضٖجدٜز ٝديث ٣ٌٕٞ صجع٤ٌٛج ٓضٖجدٜج ػ٠ِ ثُطؼْ .
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 ًٙٞر صٞٝـ ثُذيًٝ ٓضؼوهر ثالؽ٘ز ك٢ ثُق٤ٞٔجس () 

 

 هْاطفاخ شوار الؽوؼ٘اخ الرشزٗؽ٘ح 

أ١ ثٜٗرج  Hesperidiumٖ ٗٞع مجٗ صْر٠ٔ ٓ Berryصؼٌف عٌٔر ثُق٤ٞٔجس دأٜٗج ػذجًر ػٖ 

ٝصنضِرق ٓرٖ ٗرٞع المرٌ ٝصضرٌثٝؿ  segmentsٓؤْز ث٠ُ ػوه ٖٓ ثُلٚٞٗ ثٝ ثالؽَثء ثُ٘ذجص٤ز 

ٝ  Poncirusٝثهررَ ٓررٖ ٛرريث كرر٢ ثالؽ٘ررجُ ثالمررٌٟ  Citrusؽررَء ( كرر٢ ثُؾررِ٘  15- 8ٓررجد٤ٖ )

Fortunella ُض٢ ص٘ض٢ٜ د٘ٞع ٖٓ ٣ٝقض١ٞ ًَ ٜٓ٘ج ػ٠ِ ػوه ٖٓ ثٌٌُثدَ ٝثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ٝث
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ٝٛرررٞ ػذرررجًر ػرررٖ  Ragثُض٤ًٌرررخ ثٕرررذٚ ٓرررج٣ٌٕٞ درررجُن٤ٟٞ ، صقرررجٟ ثُلٚرررٞٗ دٌررر٤ِ ٣ْررر٠ٔ 

 .  Endocarpثالٗوًٝجًح

دطذوز ٤ٔ٣َ ُٜٞٗج ث٠ُ ثالد٤ٜ ٝثُض٢ صْر٠ٔ ٓجصقرش  Fleshصقجٟ ثُٔ٘طوز ثُض٢ صؤًَ ٝثُض٢ ص٠ْٔ 

ىثس ص٤ًٌررخ ٓ٘ررضظْ ٝصضٌررٕٞ ٛرريٙ ثُطذوررز ٓررٖ مال٣ررج د٤ٔ٤ٌٌٗررز ٝٛرر٢  Albedoثُـررالف ثُنررجًؽ٢ 

ٝصق١ٞ ػ٠ِ ْٗرذز ػج٤ُرز ٓرٖ ثُٔرٞثه ثُذٌض٤٘٤رز ٝثُْر٣ٍِٞ٤ِز ٝٓرٞثه ًٌد٤ٛٞوًثص٤رز ٓيثدرز ٝدرٌٝص٤ٖ 

ٓنضِلرز ثُْرٔي درجمضالف ثالٗرٞثع  Mesocarpٝٓٞثه ٤ٟجًر ٝػط٣ٌز ٝٛر٢ ػذرجًر ػرٖ ٟذورز ثُرع 

 ٝثالٙ٘جف .

٠ ثُٔرٞثه ثُِٔٞٗرز ٝصقض١ٞ ٛريٙ ثُطذورز ػِر ٣Flavedoـِق عٔجً ثُق٤ٞٔجس ٟذوز مجًؽ٤ز ص٠ْٔ 

ثُذٌصوج٤ُررز ثٝثُٚررلٌثء ثٝ ثُقٔررٌثء ٝٛرريٙ ثُٚررذـز ػذررجًر ػررٖ ٓؾٔررٞع ثُٔررٞثه ثُِٔٞٗررز ثُْٔررٔجر 

دجُٚذـجس ثٌُجًٝص٤٘٤ز ٝصظٌٜ ػ٘و ثهضٌثح ثُغٔجً ٖٓ ثُ٘ٞؼ ٝصٍَٝ ثُٚذـز ثُنٞرٌثء كر٢ ثهٝثً 

ضِررق ّررٔي ٓجهذررَ ثُ٘ٞررؼ ًرريُي صقضرر١ٞ ػِرر٠ دؼررٜ ثُل٤ضج٤ٓ٘ررجس ٝثُٔررٞثه ثُو٤٘ٛررز ثٌُة٤ْرر٤ز ، ٣ٝن

ٟٝذ٤ؼز ٛيٙ ثُطذوز دجمضالف ثُؼٞثَٓ ثًُٞثع٤ز ٝثُذ٤ت٤ز ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز كوو صٌرٕٞ ّر٤ٌٔز ٝمٖر٘ز 

 . Epicarpثٝ ًه٤وز ٝٗجػٔز ٓقجٟز دٔجهر ٕٔؼ٤ز ٝٛيٙ ثُطذوز ػذجًر ػٖ ٟذوز ثُع 

 

 ٓوطغ ػ٢ٌٝ ٣ٞٝـ ثؽَثء عٌٔر ثُق٤ٞٔجس

 الرزك٘ة الك٘و٘إّ لصوار الؽوؼ٘اخ 

١ٞ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ٝصنضِق صذؼج ٌُٔفِز ثُضطًٞ ك٢ ثُغٌٔر ٝثُؼجَٓ صق :الظكزٗاخ. 1

ثًُٞثع٢ ٝثالَٙ ثُْٔضنوّ ُِضطؼ٤ْ ػ٤ِٚ ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز ٝٓٞػو ثُؾ٢٘ ٣ٌٟٝوز ثُنَٕ ٝػٞثَٓ 

 ثُذ٤تز.

٣ْذخ ثًٌٍُِٞٞ ٝثُلًٌضٍٞ ثُطؼْ ثُقِٞ ك٢ ثُغٔجً ، ٝٓٞثه ًٌد٤ٛٞوًثص٤ز ٓؼوور ٢ٛ ًٌٓذجس 

( ٝثُع  C12H8O4) Cannabino( ٝثُع  C12H26O2) Ammoidinٜٝٓ٘ج  ثًٌُِّٞٞج٣و
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Hypericin (C30H16O8  ٌُٔٝصؤعٌ ٛيٙ ثُٔٞثه ػ٠ِ فالٝر ثُغٔجً ًيُي هو صؼط٢ ثُطؼْ ث )

 ك٢ دؼٜٞج.

 ٣ٞؽو ك٢ ثُغٔجً ثُٚـ٤ٌر ثُؼٌٔ ٣ٝنضل٢ دضطًٞ ثُغٔجً.الٌشأ:  .2

% ٖٓ ٍٜٝٗج ثُؾجف ٓجهر  Albedo 30 ك٢ ٓ٘طوز صقش ثُـالف ثُغ١ٌٔ . الوْاد الثكرٌ٘٘ح:3

 .Polygalacturonic Acidدٌض٤٘٤ز ك٢ ٌِٕٜج ثُيثةخ ٝؿ٤ٌ ثُيثةخ 

 % ( 1.3 -1) : صضٌثٝؿ ْٗذز ثالفٔجٛ ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ثُذٌصوجٍ ػ٘و ثُ٘ٞؼ. االؼواع الؼؼْٗح4

ٍ ٙ٘ق ( ك٢ ثُذٌصوج%  1.6 - 1.1 ٝٓجد٤ٖ )،ك٢ ٓ٘طوز ًجُل٤ًٗٞج )ثُٞال٣جس ثُٔضقور ثال٤ٌ٣ٌٓز (

 ثدٞ ٌّر ٝثُلج٤ُٖ٘ج ٝثُٖجٓٞص٢ ٝثُو١ٞٓ ٝثُٔق٢ِ ك٢ ٌٓٚ.

كٜٞ  Citric Acidثٕ ثْٛ ثُقٞثٜٓ ثُؼ٣ٞٞز ك٢ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ٛٞ فجٜٓ ثُْض٣ٌي 

ثُقجٜٓ ثُؼ١ٞٞ ثُْجةو ك٢ ػ٤ٌٚ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ك٤ٔج ػوث دؼٜ ثُٖٞثى ٓغَ ث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ 

٣لٞهٚ. ثٓج ثالفٔجٛ ثالمٌٟ  Mlic Acidف٤ظ ٣ٌٕٞ ص٤ًٌَٙ ه٤ِال ُوًؽز ثٕ فجٜٓ ثُٔج٤ُي 

ك٢ٜ دجالٝجكز ث٠ُ ثُقجٜٓ ثالّجُ ٝٛٞ ثُْض٣ٌي ٣جص٢ ثُٔج٤ُي ْٝٗذز ه٤ِِز ٖٓ ثُضجًصج٣ًي 

Tartaric Acid   ٝثُذ٣َٝ٘يBenzoic Acid  ٝث٤ٌُْْ٘يSuccinic Acid  ٝثالًَٝث٤ُي

Oxalic Acid ٝثُل٤ًٓٞي Formic Acid  . 

َءث ٛجٓج ٖٓ ثُٔٞثه ثُِٚذز ثُيثةذز ك٢ ػ٤ٌٚ عٔجً ثُق٤ٞٔجس صٌٕٞ ؽ . االؼواع االهٌ٘٘ح:5

ًيُي صؼضذٌ ٛيٙ ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز  Buffer effectُٜٝج هًٝ ْٜٓ ًؼجَٓ ٓ٘ظْ ُوًؽز ثُقٔٞٝز 

ٝفوثس د٘جء ُِذٌٝص٤ٖ ٝثال٣َٗٔجس ٝثالفٔجٛ ث٣ُٝٞ٘ز ٝثٕ ٛيٙ ثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز ٓضـ٤ٌر ك٢ 

َ ًٝثع٤ز ٝد٤ت٤ز ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز ٝٗٞع ثالَٙ ٝٓٞػو ثُؾ٢٘ ثٗٞثػٜج ٤ًٔٝجصٜج ٌُٜٞٗج صضجعٌ دؼٞثٓ

ٝٛٞ ثُقجٜٓ  Asparagineٝؿ٤ٌٛج.ٖٝٓ ثالٓغِز ػ٠ِ ثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز ٢ٛ ثالّذجًؽ٤ٖ 

ثال٢٘٤ٓ ثُقٌ ثالّج٢ّ ك٢ عٔج ثُذٌصوجٍ ٙ٘ق كج٤ُٖ٘ج ، ٝػ٘وٓج صضطًٞ ثُغٔجً ك٢ ثُذٌصوجٍ ٙ٘ق 

٣َهثه  Prolineال٢٘٤ٓ ثُقٌ ٝث٠ُْٔٔ د٤ٌُٖٝ كج٤ُٖ٘ج ٝصَٚ ث٠ُ هًٝ ثُ٘ٞؼ كجٕ ثُقجٜٓ ث

% ٖٓ  2.67دْٔضٟٞ ثًغٌ ٖٓ ث١ فجٜٓ ث٢٘٤ٓ ثمٌ ٝهو صَٚ ْٗذز ك٢ ثُغٔجً ثُ٘جٝؾز ث٠ُ 

 ثُٔٞثه ثُِٚذز ثُيثةذز .

ثالفٔجٛ ثال٤٘٤ٓز ٢ٛ ثالّجُ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُذٌٝص٤ٖ، هوًس ٤ًٔز ثُذٌٝص٤ٖ )د٘ٞػ٤ٚ  :. الثزّذ٘ي6

ثٗٞثع ثُق٤ٞٔجس ًٝيُي ثؽَثةٜج ثُٔنضِلز كضذ٤ٖ ثٕ ٛ٘جى ثُيثةخ ٝؿ٤ٌ ثُيثةخ( ك٢ دؼٜ 

ثمضالكجس ك٢ ٛي٣ٖ ثُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ ، ىًٌ ثفو ثُذجفغ٤ٖ ثٕ ػ٤ٌٚ ثُذٌصوجٍ ٣قض١ٞ ْٗذز 

% ٖٓ ٓؾٔٞع ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ك٢ ثُغٔجً، ثال ثٕ ثُٔجهر  5ه٤ِِز ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ ثُيثةخ ٝثُض٢ صووً دع 

 دجُ دٜج ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ ثُقو٤و٢ ؿ٤ٌ ثُيثةخ.ثُِق٤ٔز ٝثُذيًٝ صقض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ال



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 34 

صقض١ٞ ثُغٔجً ػ٠ِ ْٗذز الدجُ دٜج ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ٝثٕ  . الوؼادى ّاالهالغ الوؼذً٘ح:7

ٝؽٞه ٛيٙ ثُؼ٘جٌٙ ٤ًٔٝجصٜج ٣ضجعٌ دؼٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج ًٝثع٤ز، د٤ت٤ز، ػٞثَٓ ثُنوٓز ٝ ثالٍٙٞ 

 Ca، ثٌُج٤ُّْٞ  P، ثُلْلًٞ  Kصج٤ّّٞ ثُْٔضؼِٔز ، ثى صقض١ٞ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ػ٠ِ ثُذٞ

،  Cu، ثُ٘قجُ  Mn، ثُٔ٘ـ٤َ٘  Fe، ثُقو٣و  Na، ثُٚٞه٣ّٞ  Mg، ثُٔـ٤ْ٤ّ٘ٞ  S ،ثٌُذ٣ٌش

 . B، ثُذًٕٞٝ  Znثَُٗي 

ٝصضٌثٝؿ ْٗذضٚ  Cصؼضذٌ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ؿ٤٘ز ؿ٤٘ز دجُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝمجٙز ك٤ضج٤ٖٓ . الف٘راهٌ٘اخ: 8

ّْ 100ِٓـْ /  70 -40ك٢ ثُغٔجً 
3 

، ًيُي صقض١ٞ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ػ٠ِ ك٤ضج٤ٓ٘جس ثمٌٟ ٓغَ 

ٝك٤ضج٤ٖٓ  A) ثُ٘ج٣ج٤ّٖ ( ًٝيُي ك٤ضج٤ٖٓ  B12)ثٌُث٣ذٞكالك٤ٖ ( ٝ  B2) ثُغج٣ج٤ٖٓ( ٝ  B1ك٤ضج٤ٖٓ 

P (Citrin  ٝثُي١ ٣ضٞكٌ دًٚٞر ًذ٤ٌر ك٢ ثُـالف ثُغ١ٌٔ ٣ٝؤعٌ ٛيث ثُل٤ضج٤ٖٓ ػ٠ِ ٗلجى٣ز)

 ْجٕ.ثالٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز ك٢ ؽْْ ثالٗ

% (ٝصضجعٌ ٛيٙ ثُْ٘ذز دجُظٌٝف  92 – 70صضٌثٝؿ ْٗذز ثُٔجء ك٢ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ). الواء: 9

ثُذ٤ت٤ز ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز ٝػٌٔ ثُغٔجً ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُؼٞثَٓ ، ثُغٔجً ثُض٢ ص٘ٔٞ ػ٠ِ ثٕؾجً 

ثُٔ٘جٟن ثُْجف٤ِز صقض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ثػ٠ِ ٖٓ ثٌُٟٞدز ٓوجًٗز دجُغٔجً ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ثُٔ٘جٟن 

ٌث٣ٝز، ًٔج ثٕ ثُغٌٔر هو ٣ْقخ ٜٓ٘ج ثُٔجء ث٠ُ ثالًٝثم ٝدو٤ز ثؽَثء ثُ٘ذجس ػ٘و ٗو٘ ثُٔجء ثُٚق

 ك٢ صِي ثُذ٤تز ثُض٢ ص٘ٞ دٜج ثُق٤ٞٔجس.

صضجعٌ ثٗٞثع ْٝٗخ ٛيٙ ث٣َُٞس دجمضالف ثالٗٞثع ٝثالٍٙٞ ٝثالٙ٘جف  .الذُْى ّالشْٗخ:10

لز ٝػٌٔ ثُغٔجً ٝثؽَثء ثُغٌٔر ٝثٕ ٛيث ٣ضجعٌ ث٣ٞج دؼٞثَٓ ثُٔ٘جك ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز ثُٔنضِ

 ثُٔنضِلز ٣ٌٟٝوز ثالّضنالٗ.

صقض١ٞ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ػ٠ِ دؼٜ ثال٣َٗٔجس ٝثُض٢ ُٜج ػالهز ٓذجٌٕر دض٤٘ٚغ  . االًشٗواخ:11

ثُق٤ٞٔجس ٝك٢ فلظٜج ٝثُض٢ ُٜج ػالهز دجُض٘لِ، ٜٝٓ٘ج ثُذ٤ًٌْٝ٤و٣َ ، ثُْج٣ضًٌّٞٝ ث٤ًْٝو٣َ، 

 ٝث٣َٗٔجس ٓؤًْور ثمٌٟ.

ج صووّ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دإٔ صـ٤ٌثس صقوط ك٢ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ثع٘جء ٗٔٞٛج ٝثهضٌثدٜج ٖٓ مالٙز ُٔ

 ثُ٘ٞؼ ٣ٌٖٔ صِن٤ٜٚج دٔج ٢ِ٣:

 . ٣ٍجهر ك٢ ْٗذز ث٣ٌٌُْجس .1

 . Rags. صوَ ْٗذز ثُوٌٖر ٝثُلٌثؿجس د٤ٖ ثُلٚٞٗ 2

ؽز ثًذٌ . ثمضلجء ثُِٕٞ ثالمٌٞ صو٣ًؾ٤ج ٝصضِٕٞ ثُغٔجً ثُٔؼٌٝز الٕؼز ثُِٖٔ ثُٔذجٌٕر دو3ً

 ٖٓ ثُغٔجً ؿ٤ٌ ثُٔؼٌٝز ُٜيٙ ثالٕؼز ف٤ظ ٣ضـ٤ٌ ُٜٞٗج دذ٠ء.

ٝثُض٢ ُٜج ػالهز دض٣ٌٖٞ دؼٜ  Aroma. صضٌٕٞ ك٢ ثُغٔجً ػ٘و ثًضٔجٍ ٗٔٞٛج ثٌُٜ٘ز ثُنجٙز 4

 ث٣َُٞس ٝثالّضٌثس ٝثُٔٞثه ثالمٌٟ.
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 ٜٝٓ٘ج:ثٓج ثىث صًٌش ثُغٔجً ػ٠ِ ثالٕؾجً ُٔج دؼو ثُ٘ٞؼ كجٕ صـ٤ٌثس ثمٌٟ هو صقوط ُِغٔجً

 . ٣ؼٞه ثُِٕٞ ثالمٌٞ ٌٓر ثمٌٟ ُِـالف ثُغ١ٌٔ ك٢ ٙ٘ق دٌصوجٍ كج٤ُٖ٘ج.1

. ص٘جه٘ ْٗذز ثُقٞثٜٓ ك٢ ثُغٔجً ٣ٝضـ٤ٌ ٟؼٜٔج دق٤ظ ٣ٚذـ ؿ٤ٌ ٓوذٍٞ ك٢ ث٤ُِٕٔٞ 2

 ثُقجٜٓ.

 . ٣َهثه ّٔي ثُـالف ثُغٌٔ.3

 ثح.. ٣ٚذـ ُٕٞ ثُـالف ثُغ١ٌٔ ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ثٙلٌ ؿجٓن ثٝ دٌصوج٢ُ ؿ٤ٌ ؽي4

. صوَ ْٗذز ثُؼ٤ٌٚ ك٢ ثُغٔجً ثى صوّٞ ثالٕؾجً دْقخ ثُٔجء ٝدؼٜ ثُٔٞثه ثالمٌٟ ٝديُي 5

 صٚذـ ثُغٔجً ىثس ٗٞػ٤ز ًه٣تز.

صؼضذٌ ثٗٞثع ٝثٙ٘جف ثُق٤ٞٔجس ثُضؾج٣ًز ٖٓ  :الؼْاهل الث٘ ٘ح ّاشزُا ػلٔ ًوْ الؽوؼ٘اخ 

كجس ثُذ٤ت٤ز ٜٝٓ٘ج ثُٔ٘طوز ٗذجصجس ثُٔ٘طوز ثالّضٞثة٤ز صجهِٔش ُِؼ٤ٔ ك٢ ٓوٟ ٝثّغ ٖٓ ثالمضال

 صقش ثالّضٞثة٤ز، ٖٝٓ ثْٛ ٌٓٞٗجس ثُذ٤تز ُِ٘ذجصجس دًٚٞر ػجٓز ٛٞ:

 ثُٞٞء . –ث٣ٌُجؿ  –ثٌُٟٞدز  –ثُٔ٘جك ٣ْٝٞ هًؽجس ثُقٌثًر  -أ

 ْٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ. -ػٔن ثُضٌدز   –ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ  –ثُضٌدز ٝصْٞ ثُض٤ًٌخ ثُل٣َ٤ج١ٝ  -ح

٣وٚو دوًؽز ثُقٌثًر ثُٚـٌٟ ٢ٛ صِي ثُوًؽز ثُٔ٘نلٞز  :ح الوٌخفؼالؽزارج درظح أّالً : 

 ٝثُض٢ ػ٘و دِٞؿٜج ال٣ٌٕٞ ًٌٝٛج ًذ٤ٌث ػ٠ِ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ٝصضجعٌ ٛيٙ دجُؼٞثَٓ ثالص٤ز :

:ٛ٘جُي ثمضالكجس ًٝثع٤ز ك٢ ٓوٟ صقَٔ ثالؽ٘جُ ٝثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ُوًؽجس  الؼاهل الْراشٖ -أ

ثًغٌ ثالؽ٘جُ صقٔال ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز  Poncirusثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز كٔغال ثُؾِ٘ 

، صنضِق ثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ك٢ هًؽز ٓوجٝٓضٜج  Citrusعْ ثُؾِ٘  ٤ِ٣Fortunellaٚ ثُؾِ٘ 

ُِذٌٝهر ، كج٤ُّٞل٢ ثًغٌ صقٔال ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ٖٓ ثالٗٞثع ثالمٌٟ ٝثُطٌٗؼ ثًغٌٛج 

 ِذٌٝهر ٖٓ ثُذٌصوجٍ ثدٞ ٌّر.فْج٤ّز ًٝيُي ثُذٌصوجٍ ثُٔق٢ِ ثًغٌ صقٔال ُ

صؼضذٌ ثالٕؾجً ثُقو٣غز ثُؼٌٔ ثًغٌ فْج٤ّز ُالٗنلجٝجس ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ػوز االشعار : -ب

 ٗظٌث   ُِ٘ٔٞ ث٤ٌُٛق ك٢ ثْٗؾضٜج ثٌُٖٔٞكز.

٣ض٘جّخ ٓوٟ ثُضجعٌ ٌٟه٣ج ٓغ ف٣ٞ٤ز ٛيٙ ثالٕؾجً، كجالٕؾجً ثُْجً٘ز ثٝه٤ِِز ؼْ٘ٗح االشعار : -ض

قٔال ُالٗنلجٛ دوًؽجس ثُقٌثًر ٖٓ ثالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر ثُق٣ٞ٤ز، ًيُي هِز ثُقَٔ ثُق٣ٞ٤ز ثًغٌ ص

ٝمِٞٛج ٖٓ ثالٌٓثٛ ٝثالكجس ثالمٌٟ ٣ؾؼَ ٛيٙ ثالٕؾجً ثًغٌ ٓوجٝٓز ُوًؽجس ثُقٌثًر 

 ثُٔ٘نلٞز.

٣ؼضذٌ ثالٗنلجٛ ثُٔلجؽب ثًغٌ ًٌٝث ػ٠ِ ٛيٙ طزػح ؼذّز االًخفاػاخ تذرظاخ الؽزارج : -د

 لجٛ ثُضو٣ًؾ٢ ٝثُي١ ٓؼٚ ص٤ٌلش ثٝ صجهِٔش ثالٕؾجً ٝٗٔٞٛج ػ٠ِ ٛيث ثُضـ٤ٌ.ثالٕؾجً ٖٓ ثالٗن
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ثٕ ثالٌٝثً صض٘جّخ ٌٟه٣ج ٓغ ٍٟٞ ثُلضٌر ثُض٢ صذو٠  فرزج تقاء درظح الؽزارج الوٌخفؼح : - ُـ

 ك٤ٜج ثُوًؽز ٓ٘نلٞز.

 ثٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر ثهَ ٖٓ ثُٚلٌ ثُٔت١ٞ صؼضذٌ مطٌر ػ٠ِ اًخفاع درظح الؽزارج : -ّ

 ثٕؾجً ثُلجًٜز مجٙز ثىث فوعش ٛيٙ ثالٗنلجٝجس مالٍ ٓور ه٤ٌٚر ثٝ فِٚش دًٚٞر كؾجة٤ز.

٣ٌٖٝٔ صٌص٤خ ثُق٤ٞٔجس فْخ فْج٤ّضٜج ث٠ُ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ث٠ُ :                    

 –ثُ٘جًٗؼ  –ثُذٌصوجٍ  –٣ًٌخ كٌٝس ٝثُْ٘و١  –٤ُٕٔٞ فجٜٓ  -ث٤ُِٕٔٞ دٌٚر  -ثُطٌٗؼ 

 ٌٌُٔٞثس ٝثًغٌٛج ٓوجٝٓز ٛٞ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم.ث –ث٤ُّٞل٢ 

هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ثُض٢ صْضط٤غ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس صقِٜٔج  الؽزارج الؼظؤ : : درظحشاً٘ا 

ٗجهًث ٓجصَٚ ث٠ُ ٜٗج٣ز ػظ٠ٔ ال٣ٌٖٔ ُٜيٙ ثالٕؾجً صقِٜٔج ٣ٌٝؽغ ّذخ صجعٌ دؼٜ ٛيٙ 

قٌثًر ث٠ُ ثٕضٌثى ػور ػٞثَٓ ًجٌُٟٞدز ثالٕؾجً ٝمجٙز ثُغٔجً ُالًصلجػجس ك٢ هًؽجس ثُ

ثُؾ٣ٞز ثُٔ٘نلٞز ٝثٌُٟٞدز ثال٤ًٝز ثُٔ٘نلٞز ٝث٣ٌُجؿ ، ٤ُِٝ ُضجع٤ٌ هًؽز ثُقٌثًر ثُؼج٤ُز 

 ُٞفوٛج ٝثٕ هًؽز صجعٌ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ُوًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز صقوهٙ ػور ػٞثَٓ ٜٝٓ٘ج :

٤جس دٔوٟ صقِٜٔج ُوًؽجس ثُقٌثًر صنضِق ثؽ٘جُ ٝثٗٞثع ٝثٙ٘جف ثُقٔٞ الؼاهل الْراشٖ : -أ

 ثٌُٔصلؼز دْذخ ػٞثَٓ ًٝثع٤ز ك٢ ثُن٤ِز ثُ٘ذجص٤ز ٌُٔٞٗز ُٜج .

٣ؼضذٌ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ٝثٌٌُٔٞثس ثًغٌ ٓوجٝٓز ُوًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ٖٓ ثُؾِ٘ 

Citrus  ًِ٘يُي ٗؾو ث٣ٌٌُخ كٌٝس ٝثُٖجهٝى ثًغٌ صقٔال ٖٓ ثالٗٞثع ثالمٌٟ ٖٝٔ ثُؾ

Citrus . 

٣ض٘جّخ ٓوٟ صجعٌ ثالٕؾجً دجُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ػ٤ٌْج ٓغ ثُؼٌٔ  ػوز االشعار ّالصوار: -ب

كجُٖضالس ثُقو٣غز ثًغٌ صجعٌث ٖٓ ثالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر ًٝيُي ثُغٔجً ثُقو٣غز ثُؼوو ثًغٌ ٖٓ ثُغٔجً 

 ثُؼجهور ُلضٌر ثٍٟٞ.

 ًِٔج ًجٗش ثالٕؾجً ٖٗطز ًجٕ ثُضجعٌ ثًذٌ . ؼْ٘ٗح االشعار : -ض

ٓووثً ثًٌُٞ ٣ض٘جّخ ٌٟه٣ج ٓغ ٌّػز فوٝط طزػح ؼذّز االرذفاع تذرظاخ الؽزارج : -د

 ثُضـ٤ٌ.

ثٕ ٓوٟ صجعٌ ٛيٙ ثالٕؾجً ٣ض٘جّخ ٌٟه٣ج  الوذج الرٖ ذثقٔ فِ٘ا درظاخ الؽزارج هزذفؼح : -ُـ 

 ٓغ ٍٟٞ ثُلضٌر ثُض٢ صذو٠ ك٤ٜج هًؽز ثُقٌثًر ػ٠ِ ٛيث ثُقجٍ .

ثًصلؼش هًؽز ثُقٌثًر ًجٕ ثًٌُٞ ثًذٌ ثٝ ػجهر ٓجصٌٕٞ  ًِٔج ارذفاع درظح الؽزارج : -ّ

هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ىثس ثعٌ ٓقوه ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ دًٚٞر ػجٓز ثال ثٕ ثعٌٛج ػ٠ِ 

ثُغٔجً ًذ٤ٌ، كٔغال ثالًصلجع ثُٖو٣و ثُٔلجؽب دوًؽجس ثُقٌثًر ٣ْذخ صْجه٠ ثُغٔجً ثُؼجهور ٝثُي١ 
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ك٢ ثُذٌصوجٍ ثدٞ ٌّر ٝهو صْذخ ثُقٌثًر ثٌٝثًث ٝمجٙز  ٠ْٔ٣June drop صْجه٠ ف٣ٌَثٕ 

 ُِغٔجً ثُنجًؽ٤ز ثُٔؼٌٝز الٕؼز ثُِٖٔ ك٢ ثُذٌصوجٍ ٝث٤ُّٞل٢ ٝصٚذـ ثُغٔجً ًجٜٗج ِْٓٞهز.

 ٣ٌٖٔ صٌص٤خ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس فْخ فْج٤ّضٜج ُوًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز كجًغٌٛج فْج٤ّز :

 –ٗجًٗؼ  –دٌصوجٍ ػجه١  –ٕٞ دٌٚر ٤ُٔ –٣ّٞل٢  –ٌٟٗؼ  –٤ُٕٔٞ فجٜٓ  –دٌصوجٍ ثدٞ ٌّر 

 ًٌٔٞثس. –دٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم  –٣ًٌخ كٌٝس ٝثُٖجهٝى  –صجٗؾ٣ٌٖ ) ٓؾٔٞع ث٤ُّٞل٢ ( 

ثٕ ثالٗنلجٛ ثٝ ثالًصلجع ثٌُذ٣ٌ٤ٖ ك٢ هًؽجس  شالصا : درظاخ الؽزارج ّاشزُا ػلٔ الٌوْ :

قٌثًر ثُض٢ صوَ ػٖ            ثُقٌثًر ٣ؤعٌ ػ٠ِ ف٣ٞ٤ز ٝٗٔٞ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ٝعذش ثٕ هًؽجس ثُ

55
°
ف ٣ضٞهق ػ٘وٛج ٗٔٞ ٛيٙ ثالٕؾجً ًٝيُي الص٘ذش ثُذيًٝ ثال ثىث ًجٗش هًؽز ثُقٌثًر ثًغٌ  

 ٖٓ55
°

 Zero Temperature forف ٝص٠ْٔ هًؽز ثُقٌثًر ثُض٢ ػ٘وٛج ٣ذوأ ثُ٘ٔٞ دع  

Growth   ٝثVital Temperature for Growth ٛج ثُؼ٤ِٔجس )هًؽز ثُقٌثًر ثُض٢ صذوء ػ٘و

ثٝ  Zero Temperature for Growthثُق٣ٞ٤ز دجُٖ٘جٟ ص٠ْٔ هًؽز ثُٚلٌ ُ٘ٔٞ ثُق٤ٞٔجس 

Vital Temperature  ٓغ ٌٓثػجر ثٗٚ ال٣ٌٖٔ صقو٣و هًؽز فٌثًر ە ٘ٔ -٢ٕٛٝٔ هًؽز ّ

ٝثفور ٌَُ ثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ٝٛيٙ صنضِق ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ثمضالكجس د٤ْطز ك٢ هًؽز فٌثًر دوء 

 ثُ٘ٔٞ(

ّ ( ە 8ٔ -ٕٔصذوأ ثُق٤ٞٔجس ٗٔٞٛج ػ٠ِ هًؽز فٌثًر صضٌثٝؿ د٤ٖ): خ الؽزارج الوصلٔ درظا

ّ ( ٣ٝوَ ثُ٘ٔٞ ًِٔج ثًصلؼش ە ٖ٘ -ٕٖٝىُي فْخ ثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ٣ٝوغ ثه٠ٚ ٗٔٞ ُٜج د٤ٖ ) 

ّ ( ، ٝصْررذخ ٓغررَ ٛرريٙ ثُرروًؽجس ثُؼج٤ُررز ە 9ٗهًؽررز ثُقررٌثًر ٣ٝوررق ثُ٘ٔٞصو٣ٌذررج  ػ٘ررو هًؽررز )  

 ٌَُ ٖٓ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ . ثٌٝثً ظجٌٛر

صنضِرررق ثُوًؽرررز ثُٔغِررر٠ صذؼرررج  ُظرررٞثٌٛ ثُ٘ٔرررٞ ثُٔنضِلرررز كجُوًؽرررز ثُٔغِررر٠ ُِ٘ٔرررٞ ثُنٞررر١ٌ ٛررر٢                       

ّ ( ٝال٣ٌٔررٖ ثػضذجًٛررج ثُوًؽررز ثُٔغِرر٠ كرر٢ ٌٓفِررز ثالٍٛررجً ٝثُؼوررو ثُرري١ ٣٘جّررذٚ ە ٖ٘ – ٕٖ) 

صِٕٞ ثُغٔجً ثُٜ٘جة٤ز ٣٘جّذٜج ثالمضالف ثُٞثٝرـ هًؽجس ثهَ ٖٓ ىُي دٌغ٤ٌ ،ًٔج ثٕ ٌّػز ٝهًؽز 

ٗؾرو صِر٣ٖٞ عٔرجً  ّلِرذاد٤ٖ هًؽجس ثُقٌثًر ك٢ ث٤ُِرَ ٝثُٜ٘رجً كر٢ فروٝه ثُروًؽجس ؿ٤رٌ ثُٞرجًر 

ثُٔ٘ررجٟن ثُٔؼضوُررز ثُوثكتررز ٝثُضقررش ثالّررضٞثة٤ز ٣ٌررٕٞ ٍث٤ٛررج  ٓٔضررجٍث  د٤٘ٔررج صؼررج٢ٗ عٔررجً ثُٔ٘ررجٟن 

ُ٘ٞؼ ثُٜ٘جة٤ز ، ًٔرج ثٕ ٣ٍرجهر ثُلرٌم در٤ٖ هًؽرجس ثالّضٞثة٤ز ٖٓ ٝؼق ثُض٣ِٖٞ فض٠ ك٢ ثٟٞثً ث

ثُقٌثًر ك٢ ث٤ُِرَ ٝثُٜ٘رجً ص٣َرو ٓرٖ ٝٝرٞؿ ثُِرٕٞ ثالفٔرٌ كر٢ هٖرٌر ُٝرخ ثُذٌصورجٍ ثُرو١ٞٓ كر٢ 

ثّذج٤ٗج ٝث٣طج٤ُج ٕٝٔجٍ ثك٣ٌو٤ج ٝص٤ًٌج ٝؽًَ ثُذقٌ ثُٔضّٞر٠ ٓ٘رٚ كر٢ ٓٚرٌ ًؿرْ ٣ٍرجهر ٓضّٞر٠  

 هًؽجس ثُقٌثًر ك٤ٜج .
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 ِزًِاٗد الٔ درظح ه ْٗح ًظرخذم الرالٖ:هالؼظح : لرؽْٗل درظح ف

 

 هًؽز ٓت٣ٞز = 

 

 ًظرخذم الرالٖ: فِزًِاٗر٘ح الٔ درظح ه ْٗحهالؼظح : لرؽْٗل درظح 

 

 هًؽز ٓت٣ٞز  × 1.8+  32هًؽز كٌٜٜٗج٣ش = 

 

 ُِق٤ٞٔجس هًٝٗٔٞ ٓقوهر صضأعٌ دؼٞثَٓ د٤ت٤ز ٢ٛٝ ًجالص٢ ::  دّراخ الٌوْ فٖ الؽوؼ٘اخ

 ثىثً ( –ذوأ ك٢ ثٌُد٤غ ) ٕذجٟ : ص الذّرج االّلٔ

 صٍٔٞ ( –: صذوأ ك٢ ث٤ُٚق ) ف٣ٌَثٕ  الذّرج الصاً٘ح

 ص٣ٌٖٖ ثالٍٝ ( –: صذوأ ك٢ ثُن٣ٌق ) ث٣ٍِٞ  الذّرج الصالصح

ًيُي ُِؾيًٝ ك٢ ثُق٤ٞٔجس هًٝثس ٗٔٞ ٓقوهر ٝصٌٕٞ ٓضذجهُز ٓغ هًٝثس ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ، 

ثال٠ُٝ ُالكٌع ص٤ِٜج كضٌر ٌّٕٞ صوجدِٜج هًٝر  صٌٕٞ هًٝر ثُ٘ٔٞ ثال٠ُٝ ُِؾيًٝ دؼو هًٝر ثُ٘ٔٞ

 ثُ٘ٔٞ ثُغج٤ٗز ُالكٌع ص٢ِ ىُي هًٝر ثُ٘ٔٞ ثُغج٤ٗز ُِؾيًٝ ٌٝٛيث.

إٕ هًؽز ثُقٌثًر ثُٔؼضوُز ثٝ ثُوثكتز ًٔج ك٢ ١ٌٜٕ ٕذجٟ  ذأش٘ز الؽزارج ػلٔ ه٘ؼاد االسُار :

ػالهز ًذ٤ٌر دجُٔجء ٝثىثً ُٚ ثعٌ ًذ٤ٌ ك٢ ثػطجء ثالٍٛجً دٞهش ٓذٌٌ ثال ثٕ ُٜيٙ ثُٚلز 

ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ثُٔٔضٚز ٝثُٔنَٝٗز ك٢ ثُ٘ذجس ، ًيُي صْضط٤غ ثُق٤ٞٔجس ثػطجء ٗٔٞثس 

ؽو٣ور ٝثٍٛجً مالٍ هًٝثس ثُ٘ٔٞ ثُغالط ٌُٖٝ ال٣٘ٚـ ديُي ٗظٌث   ُضأع٤ٌ ىُي ػ٠ِ ٤ًٔز 

 ٤ٞز.ٝٗٞػ٤ز ثُقجَٙ ٝصنضِق ثالٗٞثع ك٢ ثػطجةٜج الًغٌ ٖٓ فجَٙ ًٔج ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُقجٓ

ثٕ ثٓضٚجٗ ثُ٘ذجس ُِٔجء ٝثُؼ٘جٌٙ  ذأش٘ز الؽزارج ػلٔ اهرظاص الواء ّالؼٌاطز الغذائ٘ح:

ثُـيثة٤ز دًٚٞر ػجٓز ص٘نلٜ دجٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر ٣ٝؼَٟ ىُي ث٠ُ هِز ص٘لِ ثُؾيًٝ 

ٝف٣ٞ٤ضٜج ٣ٍٝجهر َُٝؽز ثُذٌٝصٞدالٍّ هثمَ ثُن٤ِز) ٝهِز صقٌى ثال٣ٞٗجس( ٣ْٝذخ هِز ٗلجى٣ز ثُٔجء 

Permeability  ًٗيُي ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ٣ؤه١ ث٠ُ ٝؼق ٓووًر ثُؾيًٝ ػ٠ِ ثٓضٚج ،

 ثُٔجء ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٣َٝهثه ثُ٘ضـ د٣َجهر هًؽز ثُقٌثًر.

ثٕ ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ػٖ ثُقو ثُي١  اػزار الؽزارج الوزذفؼح ّؼواٗح االشعار فِ٘ا:

هضَ ثالْٗؾز ًٝٔج فَٚ ك٢ فجُز ثٗنلجٛ الصْضط٤غ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس صقِٜٔج صؤه١ ث٠ُ 

هًؽجس ثُقٌثًر ثال ثٕ ٛ٘جُي صؾٔو ثُٔجء ٝثُي١ ٣ؤه١ ث٠ُ ثصالف ثُنال٣ج ٝثالْٗؾز د٤٘ٔج ٛ٘ج كإٔ 

 ثًصلجع دوًؽج ثُقٌثًر ٣ؤه١ ث٠ُ صنغٌ ثُذٌٝص٤ٖ ك٢ ثُذٌٝصٞدالٍّ.

 32 –درظح فِزًِاٗد 

________________ 

1.8 
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ُضٌدز ثٝ ثُطذوز ًيُي صؤعٌ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ػ٠ِ ثُؾيًٝ ثُقو٣غز ٝثُو٣ٌذز ٖٓ ّطـ ث

ثُؼ٤ِج ٖٓ ثُضٌدز ثٝ ؽؼَ ٗٔٞٛج ٓقوٝهث ؽوث ٣ٝضٌصخ ػٖ ىُي ثٌٝثً ًغ٤ٌر دجُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ 

ف٤ظ ٣وّٞ دقٔج٣ز  cover cropٝثُغ١ٌٔ ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣٘ٚـ دًَثػز ٓقٍٚٞ صـط٤ز 

ثُؾيًٝ ٖٓ ٛيٙ ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ًٝيُي ٣وّٞ دضِط٤ق ثُٜٞثء ، ًٝيُي ٣وّٞ ثُذؼٜ دًَثػز 

جً ثُق٤ٞٔجس صقش ثٕؾجً ثُ٘ن٤َ ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثُقجالس ٟٝالء ثُؾيع دٔٞثه صؼٌِ ثُٞٞء ثٕؾ

 ٝثٕؼز ثُِٖٔ ثُٔذجٌٕر.

صًَع ثُق٤ٞٔجس ك٢ ٓ٘جٟن صنضِق ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ك٤ٜج ًغ٤ٌث كوو ُٞفع ثٕ  الزؽْتح العْٗح:

ُغٔجً صٌٕٞ ثالٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ٓ٘جٟن ًٟٞدضٜج ٌٓصلؼز ْٗذ٤ج ٣ٌٕٞ ٗٔٞ ثالٕؾجً ؽ٤و ًٝيُي ث

ثًذٌ فؾٔج ٝثًغٌ ػ٤ٌٚث ٝثُـالف ثُغ١ٌٔ ٣ٌٕٞ ثهَ ٌّٔج ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ ، ًيُي ُٞفع 

ثمضالكجس د٤ٖ ثُغٔجً ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ٗلِ ثُٖؾٌر ٝدجُْ٘ذز ُٔٞهؼٜج كجُنجًؽ٤ز صٌٕٞ ثًغٌ ٌّٔج 

صقش دجُْ٘ذز ُـالكٜج ٝؿ٤ٌ ِْٓجء ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ دجُْ٘ذز ُِغٔجً ثُوثم٤ِز ًيُي ثالٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز 

 ثٕؾجً ثُ٘ن٤َ ٓوجًٗز دجًَُٔٝػز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثٌُٖٔٞكز.

ُِٞٞء صجع٤ٌ ًذ٤ٌ ػ٠ِ ٗٔٞ ثُ٘ذجصجس دًٚٞر ػجٓز ٌُٖٝ صجع٤ٌٛج ٓقوٝه ػ٠ِ ٗٔٞ  الؼْء :

ٝإعٔجً ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ثى ثٜٗج صضجعٌ ًغ٤ٌث ك٢ ثُٔ٘جٟن ٕو٣ور ثالٝجءر ًٔج ك٢ ثُٔ٘جٟن 

ُغٔجً ، ُيث صًَع صقش ثٕؾجً ثُ٘ن٤َ ك٢ ثُؼٌثم، ثُٚقٌث٣ٝز ثى صؤه١ ث٠ُ ثفضٌثم ثالًٝثم ٝث

ثٓج هِز ثالٝجءر كِٚ صجع٤ٌ ٤ّب دجالٍٛجً ف٤ظ ُٞفع ك٢ ثالٕؾجً ثَُٔهفٔز ثٕ ثالٍٛجً ٣ٌٕٞ 

ػ٠ِ ثُلٌٝع ثُنجًؽ٤ز ًٝيُي ثُقجٍ ك٢ ثًَُثػز ثٌُغ٤لز ثُٔضوثمِز ثالكٌع ٝثُض٢ صَِٞ ٛيٙ 

 ٤َِ ث٣ٞج  .ثالٕؾجً دؼٜٞج ثُذؼٜ ثالمٌ كإٔ ثالٍٛجً ك٤ٜج ه

صؼضذٌ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوهر ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُق٤ٞٔجس مجٙز ، صؤعٌ ٤ٌٓج٤ٌ٤ٗج ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ  الزٗاغ :

ثُن١ٌٞ ك٢ ًٌْ دؼٜٞج ٝثّوجٟ ثالًٝثم ٝثالٍٛجً ٝثُغٔجً ٝثفوثط ؽٌٝؿ ك٢ ثُغٔجً ثُٔضذو٤ز 

ؤه١ ث٠ُ ٗض٤ؾز ثًصطجٜٓج ٓغ ثالؿٚجٕ ٝثالٕٞثى، ًيُي صؤعٌ ث٣ٌُجؿ صجع٤ٌث ك٤ُْٞٞؽ٤ج ثى ص

ثالٌّثع ك٢ كووثٕ ثُٔجء ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ّقخ ثُٔجء ٖٓ ثُغٔجً ث٠ُ ثؽَثء ثمٌٟ ٖٓ ثُٖؾٌر 

ًٝيُي صٌٕٞ ثُغٔجً ه٤ِِز ثُؼ٤ٌٚ ًٝيُي صقوط ٓ٘طوز ثٗلٚجٍ ػٖ ثُٖؾٌر ٝديُي هو صْو٠ ثػوثه 

ًذ٤ٌر ٜٓ٘ج ٝمجٙز ك٢ فجُز ؽلجف ٝثًصلجع هًؽز فٌثًر ٛيٙ ث٣ٌُجؿ ُيث ٝؽخ ًٍثػز ٓٚوثس 

 ٣ٌجؿ ك٢ ٗلِ ًٍثػز ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ثٝ هذِٜج دْ٘ز.ثُ

ٝمالٙز ُٔج ّذن كإٔ ػٞثَٓ ثُٔ٘جك ٓؾضٔؼز صؤعٌ صجع٤ٌث ًذ٤ٌث ػ٠ِ ٗٔٞ ٝثعٔجً ثٕؾجً 

 ثُق٤ٞٔجس ًٝٔج ٢ِ٣ :

 . ٌَٕ ثُغٌٔر: ك٢ فجُز ثٌُٟٞدز صٌٕٞ ثُغٌٔر ْٓضو٣ٌر ٝك٢ فجُز ظٌٝف ثُؾلجف صٌٕٞ ٓضطجُٝز1

 ز ًٟٝٞدز ػج٤ُز صٌٕٞ فؾْ ثُغٌٔر ًذ٤ٌ.. فؾْ ثُغٌٔر: فٌثًر ػج2٤ُ
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. ُٕٞ ثُغٌٔر: ثُِٕٞ ثكَٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٔؼضوُز ٝه٤ِِز ثٌُٟٞدز ٓ٘ٚ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز 3

 ٝثٌُغ٤ٌر ثٌُٟٞدز.

. ّٔي ثُوٌٖر ٝثُضٚجهٜج دجُِقْ: ك٢ ثُٔ٘جٟن ػج٤ُز ثٌُٟٞدز صٌٕٞ ثُوٌٖر ًه٤وز ٝثُؼٌِ 4

 ٙق٤ـ.

 ح ثكَٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثٌُٟذز ػ٘ٚ ك٢ ثُؾجكز.. ثُذيًٝ: ثُضِو٤ـ ٝثالمٚج5

 . ثُٖؾٌر: ثّضٞثة٤ز هجةٔز ٝٓلضٞفز ٝك٢ ثُٖذٚ ثّضٞثة٤ز صٌٕٞ ٓ٘وٓؾز.6

 . هًٝثس ثُ٘ٔٞ ك٢ ثُٖذٚ ثّضٞثة٤ز: ػوه ثُوًٝثس ثًذٌ ٖٓ ثالّضٞثة٤ز ٝثالٍٛجً ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز.7

ِز ٝثُـ٤٘ز ٝثُلو٤ٌر ٝثُؼ٤ٔوز ص٘ٔٞ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ك٢ صٌح ٓنضِلز ٖٓ ثُنل٤لز ٝثُغو٤ الرزتح :

ٝثُٞقِز ثال ثٕ ثُضؾجًح هُش ػ٠ِ ثٕ ٛيٙ ثالٕؾجً فْجّز ؽوث ُ٘ٞع ثُضٌدز ٖٓ ف٤ظ ثُنٞثٗ 

ثُل٣َ٤ج٣ٝز ٝث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ُيث ٝؽخ ثمض٤جً ثُضٌدز ثُٔ٘جّذز ُٜج ُِٔقجكظز ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ثُؾ٤و ٝثُقجَٙ 

 ثُؾ٤و ٝثُْٔضٌٔ، ٝصؤعٌثُضٌدز ٖٓ ف٤ظ:

ك٢ ثُضٌدز  O2: ثٕ ؽيًٝ ثُق٤ٞٔجس فْجّز ؽوث ُ٘و٘ ثالًْٝؾ٤ٖ كوِز تح. ؼعن ؼث٘ثاخ الرز1

٣ؤعٌ ػ٠ِ ف٣ٞ٤ز ثُؾيًٝ ٝٗٔٞٛج ًٝيُي ٣ؤعٌ ػ٠ِ ثٓضٚجٗ ثُٔجء ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز، إى ُٞفع 

ثٕ ٓؼظْ ثُؾيًٝ صٞؽو ك٢ ثالهوثّ ثُغالط ثال٠ُٝ ٖٓ ثالًث٢ٝ ثُغو٤ِز ٝصضؼٔن ثًغٌٖٓ ىُي ك٢ 

صؼٔن ثُؾيًٝ ثُٔـي٣ز ٣ضـ٤ٌ صذؼج ُض٣ٜٞز ثُضٌدز ٝٗٞع ثُٔقٍٚٞ ٝهو  ثالًث٢ٝ ث٤ٌُِٓز، ثال ثٕ

 هوّ. 15ٝؽو ثٕ ؽيًٝ ثُق٤ٞٔجس ك٢ ثالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر ثُؼٌٔ هو ٣ضؼٔن ثًغٌ ٖٓ 

ثًصلجع ْٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ هٌح ّطـ ثُضٌدز ٣ؤه١ ث٠ُ هِز  . ذأش٘ز هظرْٓ الواء االرػٖ:2

 ٞع.ثُ٘ٔٞ ٝهِز ثُقجَٙ ثال ثٕ ٛيث ٣ضأعٌ دجُ٘

. ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ: ثٕ ثًصلجع ثُٔجء ثال٢ًٝ ٖٓ ّطـ ثُضٌدز ٣ؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ثُِٔٞفز 3

 ٝمجٙز ثُذًٕٞٝ ف٤ظ ثٕ ثُق٤ٞٔجس فْجّز ُِذًٕٞٝ ه٤جّج دجُ٘ن٤َ ٝث٣َُضٕٞ.

 ك٢ ٓجء ث١ٌُ. ppm 4-2ثُ٘ن٤َ ٣وجّٝ 

 ك٢ ٓجء ث١ٌُ. 2ppm-1ث٣َُضٕٞ ٣وجّٝ 

، ٝثُق٤ٞٔجس الصضقَٔ ِٓٞفز ثُضٌدز ثًغٌٖٓ  1ppm -0.3ثُق٤ٞٔجس الصضقَٔ ثًغٌ ٖٓ 

1500ppm  ٝثُق٤ٞٔجس صؾٞه ك٢ صٌح ٣ضٌثٝؿ ثُع ،pH  ٖ8.5 – 5ك٤ٜج ٓجد٤ . 
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 الركاشز فٖ الؽوؼ٘اخ : 

هو صْضؼَٔ ثُذيًٝ ُـٌٛ ثُضٌجعٌ ٝمجٙرز كر٢ فجُرز ثٖٗرجء فورٍٞ  . الطزٗقح العٌظ٘ح )الثذّر(:1

ٜ٘ج دجُطٌم ثالمٌٟ ٖٓ ثُضٌجعٌ، ًٔج ٝصْرضؼَٔ ثُذريًٝ الؽرَ ثُقٚرٍٞ ؽو٣ور ٖٝٓ عْ ٣ْضؼجٛ ػ

 ػ٠ِ ثٍٙٞ ٣طؼْ ػ٤ِٜج دجالٙ٘جف ٝثالٗٞثع ثٌُٔؿٞح ًٍثػضٜج.

صنضِق ديًٝ ثُق٤ٞٔجس ػٖ دريًٝ دؼرٜ ثُلٞثًرٚ ثالمرٌٟ كر٢ ًرٕٞ ٓؼظٜٔرج ٣قضر١ٞ ػِر٠ أؽ٘رز 

 .ٓضؼوهر )ؽ٤ْ٘ز ٝم٣ٌٞز (ٓجػوث ديًٝ ثُْ٘و١ ثُض٢ صق١ٞ ثؽ٘ز ؽ٤ْ٘ز كو٠

إٔ دؼٜ ثُٖضالس ثُ٘ج٤ٓز ٖٓ ديًٝ ثُق٤ٞٔجس هو صؼط٢ ثٕؾجًث ٖٓرجدٜز ُالٕرؾجً ثالّ كر٢ ؽ٤ٔرغ 

ٙررلجصٜج ٝىُرري الٜٗررج ٗٔررش ٓررٖ ثُؾ٘رر٤ٖ ثُنٞرر١ٌ ، ثٓررج ك٤ٔررج ٣نرر٘ ثُضلررجؿ ٝثٌُٔغررٌٟ ٓررغال كررإٔ 

ثالٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز ٖٓ ثُذيًٝ الصٌٕٞ ٖٓجدٜز ُِٖؾٌر ثالّ ٓطِوج ٗظٌث ُؼوّ ٝؽرٞه ثالؽ٘رز ثُنٞر٣ٌز 

 يًٝٛج.ك٢ د

صقض١ٞ ديًٝ ؽ٤ٔغ ثٗٞثع ثُق٤ٞٔجس دأّضغ٘جء ثُٖرجهٝى ػِر٠ ثًغرٌ ٓرٖ ؽ٘ر٤ٖ ٝدريُي صؼضذرٌ دريًٝ 

٢ٛٝ صؼط٢ ػ٘و ثٗذجصٜرج ؽ٤٘٘رج  ٝثفروث  ؽْ٘ر٤ج  ٗجصؾرج  ٓرٖ  Polyembryonic seedsٓضؼوهر ثالؽ٘ز 

٣رز ثُضِو٤ـ ٝثالمٚجح هو صنضِق ٙلجصٚ ػٖ ثالّ ، ًٔج صؼط٢ ثؽ٘ز م٣ٌٞز ٗجصؾرز ٓرٖ ثٗوْرجّ مال

 ث٤ّٞ٤ُِ٘ز ٢ٛٝ صٌٕٞ ٖٓجدٜز ُالّ ك٢ ٙلجصٜج.
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٣ؼضذٌ ثالًغجً دجُذيًٝ ؽ٤ْ٘ج  ثىث ًجٕ ٗجصؾج  ٖٓ ثالؽ٘ز ثُؾ٤ْ٘ز ٝم٣ٌٞج  ثىث ًرجٕ ٗجصؾرج  ٓرٖ ثالؽ٘رز 

ثُن٣ٌٞز ،٣ٝؾ١ٌ ثالًغجً دجُذيًٝ ػجهر الٗضجػ ثٍٙٞ ُِضطؼ٤ْ ػ٤ِٜج ثٝ الٗضجػ ثٕؾجً دي٣ًرز ًٔرج 

ـرٌٛ ثمري ٟؼرّٞ ٜٓ٘رج مج٤ُرز ٓرٖ ثالٓرٌثٛ ثُلج٣ٌّٝر٤ز ، ٝثكٞرَ ك٢ فجُز ثُذٌصوجٍ ٝثُالٌُ٘ر٢ ُ

ٓٞػرررو ًَُثػرررز ثُذررريًٝ ٛرررٞ ثٝثمرررٌ ٕرررذجٟ  ٝثٝثةرررَ ثىثً ٣ٝلٞرررَ ثّرررضنٌثػ ثُذررريًٝ ٓرررٖ ثُغٔرررجً 

ًٍٝثػضٜج ٓذجٌٕر ك٢ ثُٞثؿ ثٝ ٌٍٓٝ ثىث ًجٗش ٤ًٔجصٜج ًذ٤ٌر ثٝ ك٢ ّ٘جه٣ٖ ثٝ ٙر٘جه٣ن ثىث ًجٗرش 

هث٣ز ثٝ ٓج٣ْر٠ٔ دجُٜٔرجه ثٝال عرْ صل٣ٌروٛج دؼرو دوجةٜرج كر٢  ٤ًٔجصٜج ه٤ِِز ، ٣ٝلَٞ ًٍثػز ثُذيًٝ ك٢

ثّرجد٤غ (فْرخ ثُظرٌٝف ثُؾ٣ٞرز ثٝ   ٖ - ٕٜٓجهٛج ُٔور ّ٘ز ػِٔج  دجٕ ثٗذجس ثُذيًٝ هو ٣ْضـٌم ) 

 ّ (.ە ٖ٘ – 7ٕثّذٞع ٝثفو ك٢ ثُذ٤ٞس ثَُؽجؽ٤ز ػ٠ِ هًؽز فٌثًر ) 

 ٣ٝؾخ ٓالفظز ٓج٢ِ٣ ػ٘و ثّضنوثّ ٣ٌٟوز ثُذيًٝ دجُضٌجعٌ:

إمض٤جً ثُغٔجً ثٌُجِٓز ثُ٘ٔٞ ٝثُؾ٤ور ثُ٘ٞػ٤ز ٝثُض٢ ثصش ٓرٖ إٔرؾجً ه٣ٞرز ثُ٘ٔرٞ الٕ ٛريث ٣ر٘ؼٌِ  -أ

 ػ٠ِ هٞر ٝٗٞػ٤ز ثُذجهًثس ثُ٘ج٤ٓز ٜٓ٘ج.

 إّضنوثّ ثُذيًٝ ثٌُذ٤ٌر ثُقؾْ ٖٓ صِي ثُغٔجً ٝصٌى ثُذيًٝ ثُٚـ٤ٌر ثُقؾْ ٝثٍُٕٞ. -ح

ٛج، كٔررغال ثُ٘ررجًٗؼ صقرر١ٞ ثُغٔررٌر صنضِررق ثٗررٞثع ٝثٙرر٘جف ثُقٔٞرر٤جس كرر٢ ثٕررٌجٍ درريًٝٛج ٝػرروه

ديًر ، ثُذٌصوجٍ ثُٔق٢ِ ٣ق١ٞ ػِر٠  55ديًر ، ثُْ٘و١ ٣ق١ٞ ػ٠ِ  20ثُٞثفور ٓ٘ٚ ػ٠ِ ثًغٌ ٖٓ 

 25دريًر ، ثُذٌصورجٍ ثُغالعر٢ ثالًٝثم ٣قر١ٞ ػِر٠  20ديًر ، ث٤ُِٕٔٞ ثُٔنرٌكٔ ٣قر١ٞ ػِر٠  18

 ديًر.

ًٝثع٤ز ٜٝٓ٘ج د٤ت٤ز ٝػٞثٓرَ ثُنوٓرز ٣نضِق ٌَٕ ٝفؾْ ٍٕٝٝ ٛيٙ ثُذيًٝصذؼج ُؼٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج 

ٝثالٍٙٞ ٝثُقَٔ .....ثُل ، ثال ثٕ ٛ٘جُي ٙلجس ٓقوهر ٌَُ ٜٓ٘ج كٔغال فؾْ ديًٝ ثُْر٘و١ ًذ٤رٌر 

ٌُٖٝ ديًٝ ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ٙـ٤ٌر، ثٓج ٍٕٝ ثُذيًٝ ك٤ؼضذٌ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ثًغٌ ٍٝٗج 

 ذ٤ٌر ٖٓ ثُٔجء.ٖٓ دجه٢ ديًٝ ثُق٤ٞٔجس ٗظٌث الفضٞثةٜج ػ٠ِ ٤ًٔز ً

 ثٕ صٌٕٞ ثُذيًٝ مج٤ُز ٖٓ ثالٌٓثٛ. -ػ

 ثٕ صٌٕٞ ثُذيًٝ ٌٓضِٔز ثُ٘ٔٞ. -ه

صوطغ ثُغٔجً ثُ٘جٝؾز ؽ٤روث ثُر٠ ٙر٘ل٤ٖ هٕٝ ثالٝرٌثً دجُذريًٝ  إطرخزاض تذّر الؽوؼ٘اخ :

عْ صؼٚرٌ ٛريٙ ثُغٔرجً ثُٔوطؼرز ػِر٠ ٖٓرذي ُِْرٔجؿ ُِذريًٝ ثُٚرـ٤ٌر ٝثُؼٚر٤ٌ ٝثُِرخ ُِ٘لرجى ٓرٖ 

ٝثدوجء ثُذيًٝ ثٌُٔؿٞح دٜج )ثٌُذ٤ٌر(ػ٠ِ ّطـ ٛريث ثُٖٔرذي ، دؼروٛج صـْرَ دجُٔرجء مالٍ ثُٖٔذي 

ٝىُي دٞٝؼٜج ك٢ ثٗجء ك٤رٚ ٓرجء كرجُ٘ٞع ؿ٤رٌ ثٌُٔؿرٞح درٚ ٓرٖ ثُذريًٝ ٣طلرٞ ٝدريُي ٣رَثٍ ٝصذور٠ 

ثُذيًٝ ثٌُٔؿٞح دٜج ٝثُٔٞؽٞهر ك٢ ثّلَ ثالٗجء ف٤ظ صؤمري الؽرَ ًٍثػضٜرج ٣ٝؾرخ ػروّ ثُْرٔجؿ 

 ف الٗٚ ٣ٔ٘غ ثٗذجصٜج ُيث ٝؽخ ًٍثػضٜج دؼو ثّضنالٜٙج ٖٓ ثُغٔجً ٓذجٌٕر.ُٜيٙ ثُذيًٝ دجُؾلج
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هو صنَٕ ثُذيًٝ ك٢ ٌٓجٕ دجًه دؼو صؾل٤لٜج ؽ٤وث ٝثٝجكز دؼٜ ثُٔرٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝرز ثُٔؼؤرز ًرجُلقْ 

 ثُٔطقٕٞ ثُ٘جػْ ) هو صقجكع ػ٠ِ ثُذيًٝ ُؼور ثٌٕٜ(.

َٓ مجٍ ٖٓ ثُٔرٞثه ثُؼٞر٣ٞز ، الٜٗرج صًَع ديًٝ ٛيٙ ثُق٤ٞٔجس ك٢ ً سراػح الثذّر ّط٘اًرِا:

صؤعٌ ػ٠ِ ٗٔٞ ثُذجهًثس ٝصْذخ كِٖٜج ٗظٌث ُوجد٤ِز ثُٔٞثه ػ٠ِ ثالفضلجظ دجٌُٟٞدز ًٝيُي الفضٞثء 

 دؼٜٞج ػ٠ِ ًجة٘جس ف٤ز ؽٌع٤ٓٞز صٜجؽْ ثُذجهًثس ف٤ٖ ظًٜٞٛج.

     ثٗررؼ ٝصـطرر٠ دجٌُٓررَ ٓٔررج ٣ؼررجهٍ  3صررًَع ثُذرريًٝ ػِرر٠ مطررٟٞ ٣ذؼررو ثُٞثفررو ػررٖ ثالمررٌ دقرروٝه 

( ّٔي صِي ثُذيًٝ ٝصٌٟٝ ؽ٤وث، ٣ؾخ ثهثٓرز ًٟٞدرز ثُضٌدرز هثةٔرج ُِْرٔجؿ ُٜريٙ ثُذريًٝ  2 - (1.5

 دجالٗذجس ٖٝٓ عْ ص٘وَ ٌُِٔجٕ ثُْٔضو٣ْ ف٤ظ دِٞؿٜج ثُقؾْ ثُٔ٘جّخ.

٢ٛ ثُط٣ٌوز ثُٔضذؼز دًٚٞر ثّج٤ّز ك٢ ثالٗضجػ ثُضؾج١ً ٜٝٓ٘ج  الركاشز الالظٌظٖ )الخؼزٕ(:. 2

 ْ ٝثُض٤ًٌخ.ثُضٌجعٌ دجُضطؼ٤

: ثُٔؾٔٞػررز ثُقجٓٞرر٤ز ٣ٌٔررٖ ثٕ صٌغررٌ دررجالهالّ ثٓررج ثالٗررٞثع ثالمررٌٟ  الركرراشز ترراالقالم ّالرزق٘ررذ -

ك٤ٚؼخ ثّضنوثّ ٛيٙ ثُط٣ٌوز إلًغجًٛج ٗظٌث ُؼوّ ثٝ ٙؼٞدز ص٣ٌٖٞ ثُؾيًٝ ُٜيٙ ثالهالّ ، ًٝيُي 

 ٙ ثُط٣ٌوز.٣ٌٖٔ ثًغجً ثُٔؾٔٞػز ثُقج٤ٞٓز دجُضٌه٤و ثُٜٞثة٢ الٜٗج ثَّٜ ثًغجًث دٜي

صضٌجعٌ دؼٜ ثٗٞثع ثُقٔٞر٤جس دجُؼوِرز ًإٔرؾجً هجةٔرز دريثصٜج ثٝ ًأٙرٍٞ ُِضطؼر٤ْ ػ٤ِٜرج ٝال صضذرغ 

ٛرريٙ ثُط٣ٌوررز ثال كرر٢ ثُٔؾٔٞػررز ثُقجٓٞرر٤ز ٓغررَ ) ث٤ُِٔررٕٞ ثُقِررٞ ، ث٤ُِٔررٕٞ ثُقررجٜٓ، ث٤ُِٔررٕٞ 

ٍ ّرْ ٝصرَث 20ّرْ ٝدطرٍٞ  1.5ثُنٖٖ، ، ثُطرٌٗؼ ( صؤمري ثُؼورَ ٓرٖ ثكرٌع ) ثؿٚرجٕ ( هطٌٛرج 

ثًٝثهٜج ٝصوطغ ٖٓ ثالّلَ هطؼج  ثكو٤ج  ٝثّلَ ثُذٌػْ ٓذجٌٕر ٣ٌٕٝٞ ثُوطغ ثُؼ١ِٞ ٓجةال  ٣ٝذؼو ػٖ 

ّْ ، ٝصًَع ثُؼوَ دؼو ثميٛج ٓذجٌٕر ثٝ دؼرو ٓرور ٝؽ٤رَر ، ٝٓٞػرو ثُـرٌُ ٛرٞ  3ثُذٌػْ ثُؼ١ِٞ 

ّرْ ٓرٖ  40ّرْ كر٢ ٝؽرٞه ثُٔرجء ٝػِر٠ ْٓرجكز  60ٓ٘ضٚق ٕذجٟ ػِر٠ ٓرٌٍٝ صذؼرو ػرٖ دؼٞرٜج 

ج ٝال٣ظٜرٌ ٜٓ٘رج ثال درٌػْ ٝثفرو ثٝ درٌػ٤ٖٔ كرٞم ثالًٛ ٣ٝؼض٘ر٠ دجُؼورَ ٓرٖ ف٤رظ ثُر١ٌ دؼٜٞ

ٝثُضؼٖرر٤خ ٣ٌٝٔررٖ صطؼرر٤ْ ثُ٘ذجصررجس ثُ٘جصؾررز دؼررو ّررضز ثٕررٌٜ ثٝ ّرر٘ز ٓررٖ ًٍثػضٜررج ٝثىث ث٣ًررو ثمرري 

 ثُٖضالس دوٕٝ صطؼ٤ْ كضٌد٠ ّ٘ز ثمٌٟ ك٢ ٌٓجٜٗج دجُٖٔضَ فض٠ ٣ق٤ٖ ٓٞػو ٗوِٜج ث٠ُ ثُذْضجٕ .

ُضٌه٤ررو كرر٢ ثًغررجً ثُقٔٞرر٤جس ثف٤جٗررج  كرر٢ ثًغررجً ث٤ُِٔررٕٞ دأٗٞثػررٚ ) ثُقِررٞ ٝثُقررجٜٓ صضذررغ ٣ٌٟوررز ث

 ٝثُٔجُـ ( ٢ٛٝ ٓقوٝهر ثالّضؼٔجٍ ٗظٌث  ٌُغٌر ػ٤ٞدٜج ثُض٢ صضِن٘ دجالص٢ :

٣ٌٕٞ ػوه ثُ٘ذجصجس ثُ٘جصؾز ٖٓ ًَ ٕؾٌر ٓقوٝهث  دؼوه ثالكٌع ثُض٢ ٣ٌٖٔ ع٤ٜ٘ج ٝصٌه٤روٛج ٝٛريث   -أ

 . ٣ٌٕٞ ٓقوٝه ك٢ ًَ ٕؾٌر

 ثٕ ػ٤ِٔز ثُضٌه٤و ٓؾٜور ُِ٘ذجس ثالّ ٝىُي الصٚجٍ ثُلٌع ثٌُٔهو دجالّ ُلضٌر ٣ِٟٞز . -ح

 ثٕ ػ٤ِٔز ثُضٌه٤و صؼ٤ن ثؽٌثء ػ٤ِٔجس ثُؼَم فٍٞ ثُ٘ذجس ثالّ . -ػ

 ٝال دو ثٕ ٗيًٌ ٛ٘ج ثٕ ثُٔٞػو ثُٔلَٞ الؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضٌه٤و ٛٞ ٌٕٜ ثىثً ٤ْٗٝجٕ.
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ُطررٌم ٝثًغٌٛررج ثٗضٖررجًث  ٝثُٖررجةغ كرر٢ ثُقٔٞرر٤جس ٛررٞ ثُضطؼرر٤ْ ٝٛررٞ ثّررَٜ ث: الركرراشز تررالرطؼ٘ن  -

ثُروًػ٢ ٝثٌُهؼرز ، ٣ٌٝررٕٞ ثع٘رجء ؽ٣ٌررجٕ ثُؼٚرجًر ٝػ٘ررو ّرُٜٞز كٚرَ ثُوِررق كر٢ ًررَ ٓرٖ ثُطؼررْ 

ٝثالَٙ ك٢ ثٝثةَ كَٚ ثٌُد٤غ ٝثُن٣ٌرق ٝثُضطؼر٤ْ ثٌُد٤ؼر٢ ٛرٞ ثُ٘رجؽـ كر٢ ثُقٔٞر٤جس ، ف٤رظ 

ك٤٘ٔرٞ دؼٞرٚ كر٢ ٗلرِ ثُلٚرَ ٣ٝظرَ ثُذرجه٢  ٣٘ٔٞ ثُطؼْ ك٢ ٗلِ كَٚ ثُ٘ٔٞ ، ثٓج ٟؼرْ ثُن٣ٌرق

ّجً٘ج  ث٠ُ ثٌُد٤غ ثُضج٢ُ ف٤ظ ٣٘ٔٞ ػ٘و هطغ ثالٙرَ كٞهرٚ ، ٝصطؼرْ ثُٖرضالس دؼرو ٓرًٌٝ ّر٘ز ٓرٖ 

صل٣ٌوٛج دجُٖٔضَ ٣ٌٖٝٔ صطؼ٤ْ ثُو١ٞ ٜٓ٘ج ك٢ م٣ٌق ٗلِ ثُْ٘ز ث١ دؼو ّضز ثٌٕٜ، ٣ٌٕٝٞ ػٔرٌ 

 ّ٘ز ( . ٕ – ٘.ٔثُٖضِز ) ثالَٙ ( ػ٘و ثُضطؼ٤ْ ٣ضٌثٝؿ د٤ٖ ) 

: ٣ؼٌف مٖخ ثُطؼْ دأٗٚ ػذجًر ػرٖ ثؽرَثء ٓرٖ ثالكرٌع ثُضر٢ ّرضؤمي ٜٓ٘رج   اًرخاب خشة الطؼن

 دٌثػْ ثُضطؼ٤ْ ٣ٝؾخ ثٕ ٣ضٞكٌ دٜج ثالص٢ :

ثٕ ٣ؤمرري ٓررٖ ٕررؾٌر ه٣ٞررز ؿ٣َررٌر ثالٗضررجػ ٓطجدوررز ُِٚرر٘ق ثُٔطِررٞح ّرر٤ِٔز ٓررٖ ثالٓررٌثٛ  -ٔ

٢ٛٝ ثٕرؾجً صٞٝرغ صقرش ثٌُٔثهذرز  ٝمجٙز ثُلج٤ٌّٝ٣ز ٝصؼٌف ٛيٙ ثالٕؾجً دإٔؾجً ثالٜٓجس ،

ٝثُلقرر٘ ثُررو١ًٝ ُِضجًررو ٓررٖ ّررالٓضٜج ٓررٖ ثالٓررٌثٛ ثُلج٣ٌّٝرر٤ز ٝمِٞٛررج ٓررٖ ثُطلررٌثس ُٞررٔجٕ 

 ٓطجدوز ثُٚ٘ق .

ثٕ صٌٕٞ ثالكٌع ٗجٝؾز ٓضّٞطز ثُْٔي ٕذٚ ْٓضو٣ٌر ىثس درٌثػْ ٗجٝرؾز ٣ٝلٞرَ ثٕ صٌرٕٞ  -ٕ

 ثُلٌع .مج٤ُز ٖٓ ثالٕٞثى ٣ٝؾخ ثّضذؼجه ثُؾَء ثُوجػو١ ٝثُطٌك٢ ٖٓ 

ّررْ عررْ صورر٘ ثالًٝثم ٓررغ صررٌى ؽررَء ٓررٖ ػ٘ررن ثًُٞهررز  25صوطررغ ثالكررٌع ثُرر٠ ػوررَ دطررٍٞ  -ٖ

ٝثالٟرٌثف ثُقرجهر ُالٕرٞثى ثٕ ٝؽروس عرْ صقرَّ ٝصِرق كر٢ هٔرجٓ ٓذِرَ ، ٝثىث ث٣ًرو ثًّرجُٜج ثُرر٠ 

ٌٓجٕ دؼ٤و كضٖٔغ ثٌٟثكٜج عْ ٣ٞٝغ ٓؼٜج ثُذ٤ش ُٓٞ ثُٔذَِ ٝصِق دًٞم ؿ٤ٌ ٓ٘لي ُِٔجء ٝصٞٝغ 

 ٣ن ٓقٌٔز ٣ٝٞٝغ ٓؼٜج ًَ ثُذ٤جٗجس ثُالٍٓز .ك٢ ٙ٘جه

: هرو ٣ٌٖر٠ ثُروًع دؾرَء ٙرـ٤ٌ ٓرٖ ثُنٖرخ ) ُضرَهثه ٓوجٝٓضرٚ ُِؾلرجف ٝالٌٓرجٕ ػول٘ح الرطؼر٘ن 

ثّضنٌثػ دٌثػْ ٖٓ ثكٌع ًك٤ؼرز ْٗرذ٤ج  ( ثٓرج كر٢ صطؼر٤ْ ثٌُهؼرز ك٤ؤمري ثُذرٌػْ دوطؼرز ٓرٖ ثُوِرق 

ًذ٤ٌ ْٗذ٤ج  ٝصومَ دٚ ٝصِق ؽ٤روث  ،٣ٝؾرخ ك٢ هِق ثالَٙ  Tٌٓدؼز ًذ٤ٌر ْٗذ٤ج  ٣ٝؼَٔ ُٜج فٌف 

ّررْ ( ٓررٖ ّررطـ ثالًٛ ُضلررجه١  35 - 30ثٕ ال٣وررَ ثًصلررجع ثُضطؼرر٤ْ ػررٖ ّررطـ ثالًٛ ػررٖ ) 

ٓالْٓرز ثُطؼررْ ُْررطـ ثالًٛ ْٓررضوذال  ٝثال ثٗؼرروٓش كجةرور ثُضطؼرر٤ْ ػِرر٠ ثٙررٍٞ ٓوجٝٓررز ُٔررٌٛ 

 ثُضٚٔؾ .

ٖ صطؼ٤ٜٔررج كررإٔ ٝؽرروس مٞررٌثء صلقرر٘ ثُؼ٤ررٕٞ دؼررو ثّررذٞػ٤ٖ ثٝ عالعررز ٓرر -ٔ:  الؼٌاٗررح تررالطؼن

كضؼضذٌ ثُؼ٤ِٔزٗجؽقز ٣ٝوطغ ثٌُدجٟ ٖٓ ثُؾٜز ثُٔوجدِز ٌُٔجٕ ثُضطؼ٤ْ عْ ٣وطغ ثالَٙ صو٣ًؾ٤ج  كٞم 

ّْ ( ، ٝك٢ صطؼ٤ْ ثُن٣ٌق ٣ٌضل٢ دلي ثٌُدجٟ ٓغ ػوّ هطرغ ثالٙرَ  10ٓ٘طوز ثُضطؼ٤ْ دقٞث٢ُ ) 

 ثال ك٢ ثٌُد٤غ ثُضج٢ُ دؼو ٗٔٞ ػ٤ٕٞ ثُطؼْ .
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 ٌثً دجٍثُز ثٌُْٟجٗجس ٝثُ٘ٔٞثس ثّلَ ثُطؼْ .٣ؾخ ثالّضٔ -ٕ

 ثُؼ٘ج٣ز دج١ٌُ ٝثٍثُز ثالهؿجٍ ٝثُض٤ْٔو دجالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ثٝ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز . -ٖ

 ٣ٌد٠ ثُطؼْ ػ٠ِ ّجم ٝثفور هجةٔز ػٖ ٣ٌٟن ًدطٚ ث٠ُ ّ٘جهر . -ٗ

 االكصار تْاططح سراػح االًظعح. -

 

 

 

 

 

 

 Citrus Rootstockاألطْ  فٖ الؽوؼ٘اخ 

نوثّ ثالٍٙٞ ك٢ ثُق٤ٞٔجس ٣ؼضذٌ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُٜٔٔز ك٢ ثالًغجً ُٔج ُٜرج ٓرٖ صرجع٤ٌ ػِر٠ إٕ ثّض

ثٌُٔهٝه ثالهضٚجه١ ُٜريٙ ثُٔؾٔٞػرز ٓرٖ ثُلجًٜرز، ٝٛر٢ ٤ُْرش ٝثٝرقز صٔجٓرج ًٔرج ٛرٞ ثُقرجٍ كر٢ 

ثٕرررؾجً ثُلجًٜرررز ثالمرررٌٟ ٝثُْرررذخ ٣ؼرررٞه ثُررر٠ ًرررٕٞ ديًٝٛررريٙ ثُٔؾٔٞػرررز صقررر١ٞ أؽ٘رررز ٓضؼررروهر                 

وث ثُْ٘و١ ( م٣ٌٞز ٝؽ٤ْ٘ز ُٝيُي هو صٌٕٞ ثُذرجهًثس ثُ٘جصؾرز ٖٓرجدٜز ُِٖرؾٌر ثالّ ثٝ صٌرٕٞ ) ػ

ٓـج٣ٌر ُٜج ُٝوو ًجٕ ثُٜوف ٖٓ ثّضنوثّ ثالٍٙٞ ك٢ دوث٣ز ثالٌٓ ٛٞ ثٗضجػ ٓقٍٚٞ ؽ٤و ٖٓ ف٤ظ 

ث٤ٌُٔررز ٝثُ٘ٞػ٤ررز ًٝرريُي ٓوجٝٓررز دؼررٜ ثالكررجس ثٌُٔٝرر٤ز ٝمجٙررز ثُلط٣ٌررز ٜٓ٘ررج، ثال إٔ ظٜررًٞ 

ٌثٛ ثُلج٤ٌّٝ٣ز ثُنط٤ٌر هكغ ثُؼج٤ِٖٓ ث٠ُ ث٣ؾجه ثٍٙٞ ٓوجٝٓز ُٜرج، ٣ٝؼضذرٌ ثُٔرٌٛ دؼٜ ثالٓ

ٓررٖ  Tristezaثٝ ٓج٣ْرر٠ٔ دجُضٌّررض٤َث  Quick Declineثُلج٣ٌّٝر٢ ثُْٔرر٠ٔ ثُضرروًٛٞ ثُْرر٣ٌغ 

 ثمطٌ ثالٌٓثٛ ٝثُي١ ثهٟ ث٠ُ ٛالى فوٍٞ ٕجّؼز ٖٓ ثُق٤ٞٔجس ك٢ ٓ٘جٟن ٓنضِلز ٖٓ ثُؼجُْ.

٢ ثالٕؾجً ثُٔطؼٔز ػِر٠ ثٙرٍٞ ثُ٘رجًٗؼ مجٙرز ُريث كجُؼٔرَ ؽرجً ال٣ؾرجه إٔ ٛيث ثٌُٔٛ ٣ظٌٜ ك

ثٍٙٞ ثمٌٟ ؿ٤ٌ ثُ٘جًٗؼ ثُي١ ًجٕ ٓؼضٔوث ًأَٙ ُؾ٤ٔغ ثٗٞثع ٝثٙر٘جف ثُقٔٞر٤جس ثُضؾج٣ًرز، 

ٖٝٓ ثالٍٙٞ ثُض٢ ثّضنوٓش ٢ٛ ث٤ُِٕٔٞ ثُٔنٌكٔ ) ثُنٖٖ (، ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ، ٛؾٖ 

٤ّٞرل٢) ٝمجٙرز ث٤ٌُِٞدرجصٌث ٓجٗرو٣ًٖ ٝ ثُْرضٌٗؼ( ٝث٣ٌٌُرخ كرٌٝس ثُذٌصوجٍ ثُغالعر٢ ثالًٝثم ٝثُ

 ٝؿ٤ٌٛج.

  أًْاع االطْ  :

 Sour orange               Citrus   aurantium. ثُ٘جًٗؼ                       1

ثالٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز ػ٤ِٚ صؼط٢ فجٙال ؽ٤وث ٖٓ ثُغٔجً ٝٗٞػ٤ز ثُغٔرجً ٓٔضرجٍر ٝفؾرْ ثُغٔرجً ٓضّٞر٠ 

ٓوجًٗز دجُغٔجً  Cقضٞثٛج ٖٓ ثُٔٞثه ثُِٚذز ثُيثةذز ٌٓصلغ ًٝيُي ٓقضٞثٛج ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ث٠ُ ًذ٤ٌ ٝٓ
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٣ضٌجعٌ دجُذيًٝ ٣ٝؼضذٌ ثَٙ ٗٚق ٓوٌٚ، ٓوجّٝ ُٔرٌٛ ثُضٚرٔؾ ٝثًصلرجع  ػ٠ِ ثٍٙٞ ثمٌٟ ،

 ْٓضٞىجُٔجء ثال٢ًٝ ٣ٝٚجح دٌٔٛ ثُضوًٛٞ ث٣ٌُْغ.

  Rough lemon             Citrus  gambhiri. ث٤ُِٕٔٞ ثُٔنٌكٔ )ثُنٖٖ( 2

صؼضذٌؽيًٝٙ ٓضؼٔوز دجُضٌدز ًٝغ٤ٌر ثُضلٌع ٓوجًٗز دذؼٜ ثالٍٙٞ ثالمرٌٟ ًٝريُي كرجٕ ثالٕرؾجً 

ٝٛرٞ ثٙرَ ٖٓ٘ر٠ هر١ٞ  ثُ٘جصؾز ٖٓ ٛيث ثالَٙ صؼضذٌ ٓوجٝٓز ُِؾلجف ٝصؾٞه ك٢ ثُضرٌح ثُنل٤لرز ،

ج ؽ٤رور ثٓرج ٗٞػ٤رز ثُ٘ٔٞ ؽوث  ،٣ضٌرجعٌ دجُؼورَ ، ثُٖرضالس ثُ٘ج٤ٓرز ص٘ٔرٞ دٖرٌَ هر١ٞ ًٝذ٤رٌ ٝثٗضجؽ٤ضٜر

ثُغٔرجً ثُٔ٘ضؾرز كأٜٗرج ٓضو٤ٗرز ، ٓورجّٝ ُٔررٌٛ ثُضروًٛٞ ثُْر٣ٌغ ٝثٓرٌثٛ كج٣ٌّٝر٤ز ثمرٌٟ ٝؿ٤ررٌ 

 فْجُ ٤ُِ٘ٔجصٞهث ٝثالٗؾٔجهثس ثُٖض٣ٞز ُِٝضٚٔؾ.

 

                                      Lemon        Citrus lemon.ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ                    3

ٝرر٢ ثُنل٤لررز ٝصٞثكوررٚ ؽ٤ررو ٓررغ ثُطؼررّٞ ٝٓوجٝٓضررٚ ُررذؼٜ ثالٓررٌثٛ ثُلج٣ٌّٝرر٤ز ، ٣ؾررٞه كرر٢ ثالًث

ال٣ٚررِـ كرر٢ ثالًثٝرر٢ ثُغو٤ِررز الٙررجدضٚ دج٤ُ٘ٔررجصٞهث ٝٓررٌٛ صؼلررٖ ثُؾرريًٝ ٝفْجّرر٤ضٚ ُِذررٌٝهر 

 ٝثالٗؾٔجهثس ثُٖض٣ٞز ، ٣ؾٞه ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُِٔق٤ز ٝثٓالؿ ثُذًٕٞٝ مجٙز.

   Lime                                      Citrus aurantifolia. ث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ )دٌٚر( 4

٣ضٌررجعٌ دجُذرريًٝ ٝثالهررالّ ، ٣ؾررٞه كرر٢ ثالًثٝرر٢ ثُنل٤لررز ، ٕررو٣و ثُقْجّرر٤ز ُِذررٌٝهر ٝثالٓررٌثٛ 

ثُلج٤ٌّٝ٣ز ٝثُضٚٔؾ، ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ٖٓ ثالٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز ػِر٠ ٛريث ثالٙرَ صؼرو ؽ٤رور ٝٛر٢ ثكٞرَ 

 .ٖٓ ثُغٔجً ثُ٘جصؾز ػ٠ِ ثَٙ ث٤ُِٕٔٞ ثُٔنٌكٔ

 Limetta                                   Citrus limetta. ث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ                     5

ص٘ٔٞ ك٢ ثُضرٌح ث٤ٌُِٓرز ثُؼ٤ٔورز، صؼطر٢ فجٙرَ ًذ٤رٌ ٝٗٞػ٤رز ٓضو٤ٗرز ، فْرجُ ُِضروًٛٞ ثُْر٣ٌغ 

 ُِٝٔٞفز ثُضٌدز ٝفْجُ ُِذٌٝهر.

  Trifoliata orange                   Poncirus   trifoliata. ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم 6

ثٙررَ ٓوٚررٌ ٣ْررضنوّ كرر٢ ثُررذاله ثُذررجًهر ف٤ررظ ٣ٌْررخ ثالٙرر٘جف ثُٔطؼٞٓررز ػ٤ِررٚ ٙررلز ٓوجٝٓررز 

ثُذٌٝهر ، ٣ْضنوّ ًأٙرَ ُذٌصورجٍ ّرجصَٝٓج ُٝذو٤رز ثٙر٘جف ثُقٔٞر٤جس ، ًٝريُي ٣ْرضنوّ ًْر٤جػ 

ر ، ثُغٔجً ثُ٘جصؾز ػ٤ِٚ ٖٓ ًٖٝؾٌر ٣ٍ٘ز ٗظٌث  ُضْجه٠ ثًٝثهٚ ف٤ظ ٣ضقَٔ ثٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثً

ثالٙ٘جف ثُٔنضِلرز ىثس ٗٞػ٤رز ؽ٤رور ٝثٗضجؽ٤رز ثُٖرؾٌر ؽ٤رور ًٝريُي فؾرْ ثُغٔرجً ،ٓورجّٝ ُِو٣روثٕ 

 ثُغؼذج٤ٗز ثال ثٗٚ فْجُ ُالٙجدز دٌٔٛ صٖون ثُوِق .

. ٛؾٖ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم: ثٕ ٛيٙ ثُٜؾٖ ٝثُْٔرٔجر دجُْرضٌٗؼ ٗضؾرش ٓرٖ صٜؾر٤ٖ ثُذٌصورجٍ 7

ثالًٝثم ٓرررغ ثُذٌصورررجٍ ثُقِرررٞ ُٝورررو ٕررروش ٣ٌٟوٜرررج دجالّرررضؼٔجٍ ًأٙرررٍٞ ُٔؼظرررْ ثٗرررٞثع ثُغالعررر٢ 

ثُق٤ٞٔجس ٝثميس صقَ ٓقرَ ثُ٘رجًٗؼ، ٝثٕ ٛريٙ ثُٜؾرٖ صنضِرق دؼرٜ ثُٖرب ك٤ٔرج د٤ٜ٘رج ًأٙرٍٞ 
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ُِق٤ٞٔجس ثُٔنضِلز ، ٝثٕ ُٜيٙ ثُٜؾرٖ ٤ٔٓرَثس صؾؼِٜرج ٓلٞرِز ًأٙرٍٞ ٝٛر٢ ٓوجٝٓضٜرج ُِذرٌٝهر 

 ج٤ٌّٝ٣ز ٝثُضٚٔؾ ٝثػطج ٛج عٔجًث ىثس ٤ًٔز ٝٗٞػ٤ز ؽ٤وص٤ٖ.ٝثُِٔٞفز ٝدؼٜ ثالٌٓثٛ ثُل

: ٝٛرٞ ثٙرَ ٓورجّٝ ُِذرٌٝهر ٝثُضٚرٔؾ  Troyer Citrangeثُٜؾ٤ٖ ثالٍٝ ٛٞ ثُض٣ٌٝرٌ ّرضٌٗؼ  -

ٝثُضروًٛٞ ثُْرر٣ٌغ ٕٝررضالصٚ ه٣ٞررز ثُ٘ٔررٞ ٝٓذٌررٌر ثُقجٙرَ ىثس عٔررجً ؽ٤ررور، ثٓررج ْٓررجٝةٚ كٜررٞ ػرروّ 

ٜ ثٗررٞثع ث٤ُِٔررٕٞ ثُقررجٜٓ ٝمجٙررز ٤ُٔررٕٞ ٙرر٘ق ٓوجٝٓضررٚ ٤ُِ٘ٔررجصٞهث ٝػرروّ ؽٞهصررٚ ًأٙررَ ُررذؼ

 ٣ًٞ٣ٌج.

: ٣ؼرو ٓرٖ ثكٞرَ ثالٙرٍٞ ُؾ٤ٔرغ Morton Citrange  ثُٜؾ٤ٖ ثُغرج٢ٗ كٜرٞ ثًُٔٞصرٕٞ ّرضٌٗؼ -

ثٗررٞثع ثُقٔٞرر٤جس ٓوررجّٝ ُِذررٌٝهر ٝثُِٔٞفررز ٝدؼررٜ ثالٓررٌثٛ ثُلط٣ٌررز ٝثُلج٣ٌّٝرر٤ز ٣ٝؼطرر٢ 

ٔطؼٔرز ػ٤ِرٚ ، ٝٓرٖ ػ٤ٞدرٚ ٛرٞ ٓقٚٞال ؽ٤وث ٖٓ ف٤ظ ثٌُْ ٝثُ٘رٞع ُٔؼظرْ ثٗرٞثع ثُقٔٞر٤جس ثُ

ٙؼٞدز ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ديًٝٙ ُوِز ثٝ ػوّ ثٗضظجّ ص٣ٌٖٞ ثُذيًٝ ك٤ٚ ٖٓ ّ٘ز المٌٟ ٗظٌث المضَثٍ 

ػٞٞ ثُضج٤ٗرظ كضٌرٕٞ ْٗرذز ه٤ِِرز ؽروث ٓرٖ ثالٍٛرجً ثُن٘غر٠ ٝصرضْ ٛريٙ كر٢ ثُٞهرش ثُري١ ثٗضٜر٠ ك٤رٚ 

٤َ ٖٓ ثُغٔرجً ٝثٕ دريًٝٛج إٍٛجً ثُق٤ٞٔجس ثالمٌٟ ثٝ هجًح ػ٠ِ ثالٗضٜجء ٝديُي ٣ضٌٕٞ ػوه هِ

ه٤ِِررز ث٣ٞررج ُِْٔررذخ ثػررالٙ ُٝؼرروّ ٝؽررٞه صٞثكررن ىثصرر٢ دررَ ٣ؼضٔررو ػِرر٠ ثُضِورر٤ـ ٝثالمٚررجح ٓررٖ 

 ثُق٤ٞٔجس ثالمٌٟ.

    Sweet orange   Citrus sinensis. ثُذٌصوجٍ ثُقِٞ     8

ثَٙ ه١ٞ هًؽز صٞثكوٚ ٓغ ٓؼظْ ثٗٞثع ٝثٙ٘جف ثُقٔٞر٤جس ٝثُغٔرجً ثُٔ٘ضؾرز ػِر٠ ٛريث ثالٙرَ 

ؽ٤ررور ثٌُررْ ٝثُ٘ررٞع ثال ثٕ ثُؼ٤ررخ ك٤ررٚ ٛررٞ ثٙررجدضٚ دجُضٚررٔؾ ٝٓررٌٛ صؼلررٖ ثُؾرريًٝ ٣ٝؼررو ٓوجٝٓررج 

 ٌُٔٛ ثُضوًٛٞ ث٣ٌُْغ ٝفْجُ ُِو٣وثٕ ثُغؼذج٤ٗز.

                                              Grape fruit                   Citrus paradise. ث٣ٌٌُررخ كررٌٝس9

 Shaddock     Citrus  maxima ٝ    ثُْ٘و١             

فْجُ ُضؼلٖ ثُؾيًٝ ٝفجَٙ ثالٕؾجً ثُٔطؼٔز ػ٤ِٚ ه٤َِ ٝىثس ٗٞػ٤ز ٤ُْش ؽ٤ور ُيث ال٣ْضؼَٔ 

 ًأَٙ ػ٠ِ ٗطجم صؾج١ً.

 ػول٘اخ خذهح الوؽظْ  

ثُٔرجء ثفرو ثٌُٔٞٗرجس ثالّجّر٤ز ال١ م٤ِرز ف٤رز ُريث ٝؽرخ ثالػض٘رجء درٚ ٝصرٞك٤ٌٙ الٕرؾجً  :الزٕ. 1

س ثُٔطِٞدرز ػِر٠ ٓروثً ثُْر٘ز ٝمجٙرز كر٢ ٓ٘طورز ثُؾريًٝ ٝثُضر٢ صورغ ٝرٖٔ ثُق٤ٞٔجس ٝدج٤ٌُٔج

 ثالهوثّ ثُغالط ثال٠ُٝ.

ثٕ هجد٤ِز ثُضٌح ثُٔنضِلز ػ٠ِ ثالفضلجظ دجُٔجء ٓنضِلز ٢ٛ ثالمرٌٟ ٓضرجعٌر د٘رٞع ثُضرٌح ٝص٤ًٌذٜرج 

ذجص٢ ثُل٣َ٤جة٢ ٝث٤ٔ٤ٌُج١ٝ ٝػٔوٜج ْٝٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ ٝهًؽجس ثُقٌثًر ٝث٣ٌُجؿ ٝثُـطجء ثُ٘

 ٝٛ٘ج ك٢ ثُق٤ٞٔجس ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُ٘ٞع ٝثالٍٙٞ ثُْٔضنوٓز ٝثُؼٌٔ،ٝصضجعٌثالفض٤جؽجس ثُٔجة٤ز دع :
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ُِظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز صجع٤ٌ ٝثٝـ ػ٠ِ ثالفض٤جؽرجس ثُٔجة٤رز ُِقٔٞر٤جس ف٤رظ  الظزّف الوٌاخ٘ح: -أ

ز ثٕ ثًصلررجع هًؽررز ثُقررٌثًر ٣ٍٝررجهر ّررٌػز ث٣ٌُررجؿ صررؤه١ ثُرر٠ ٣ٍررجهر كرر٢ كورروثٕ ثُٔررجء ٓررٖ ثُضٌدرر

ٝثالٕؾجً ػٖ ٣ٌٟن ثُضذنٌ ٝثُ٘ضـ، ُيث كجٕ فجؽز ثالٕؾجً ُِٔجء ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘رجٟن ٣ٌرٕٞ ثًذرٌٖٓ 

 ثُٔ٘جٟن ثالمٌٟ ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ. 

ثٕ الٗٞثع ٝثٙ٘جف ًٝغجكز ثُ٘ذجصجس ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٓ٘طوز ٓج صرجع٤ٌث ًذ٤رٌث ػِر٠ الغطاء الٌثاذٖ: -ب

جؽجس ثُٔجة٤ز ُالٕؾجً ًذ٤ٌر ثُقؾْ ثًغرٌ ٓرٖ ثالفض٤جؽجس ثُٔجة٤ز ُضِي ثُٔ٘طوز، ٝػجهر صٌٕٞ ثالفض٤

ثالٕؾجً ثُٚـ٤ٌر ٗظرٌث ُِ٘ٔرٞ ثُـ٣َرٌ ٝثُقجٙرَ ثُري١ ٣ْرضَ٘ف ٤ًٔرز ال٣ْرضٜجٕ دٜرج ػرٖ ٣ٌٟرن 

ثُ٘ضـ ٝثُضذنٌ، ثال ثٕ ثالٕؾجً ثُٚـ٤ٌر صقضرجػ ثُر٠ ٝؽرٞه ثُٔرجء دٚرًٞر ؽ٤رور هثةٔرج ٝثال صرأعٌس 

ثًَُثػز ثالعٌ ك٢ ٤ًٔز ثُٔرجء ثُٔٞرجف ٗظٌث ُٔقوٝه٣ز ٗٔٞٛج ثُؾي١ً ٝثُن١ٌٞ ًيُي ُْٔجكجس 

ُقوٍٞ ثُقٔٞر٤جس كؼ٘رو صورجًح ْٓرجكجس ثًَُثػرز ٣رَهثه ػروه ثالٕرؾجً ُٞفرور ثُْٔرجفز ٝدجُضرج٢ُ 

 صَهثه ٤ًٔز ثُٔجء ثُٞثؽخ صٞك٤ٌٛج ُٜيٙ ثالًٛ.

ثٓج دؼٜ ثالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ٝثالٍٙٞ كجٜٗج ٢ٛ ثالمٌٟ صؤعٌ ػ٠ِ ٤ًٔز ثُٔجء ثُٔٞجف ك٢ ًرَ 

ث٣ٌُجس مالٍ ثُّْٔٞ، كجالٗٞثع ٝثالٙ٘جف ىثس ثُ٘ٔٞ ثُـ٣ٌَ صلوو ٤ًٔز ٓرٖ ثُٔرجء  ٣ًز ًٝيُي ػوه

 ثًذٌ ٝصقضجػ ث٠ُ ٤ًٔز ثًذٌ ٖٓ ثُٔجء ُْو فجؽضٜج ك٢ ثُ٘ٔٞ.

ثٓج ثٍٙٞ ثُق٤ٞٔجس ثُٔنضِلز كإٔ هْٔج ٜٓ٘ج ٣ؼرو ٖٓ٘رطج ٣ٝض٤ٔرَ دؾريًٝ ٓضؼٔورز ٝٓ٘ضٖرٌر كجٜٗرج 

جػرو ثُٔرور در٤ٖ ٣ًرز ٝثمرٌٟ ، ثٓرج ثالٙرٍٞ ثالمرٌٟ صقضجػ ث٠ُ ٓجء ثًذٌ ك٢ ًَ ٣ًز ٣ٌٖٝٔ ثٕ صذ

ٗٚق ثُٔوٚرٌر ٝثُٔوٚرٌر كرجٕ ٗٔٞٛرج ٓقروٝه ٝثٗضٖرجً ؽريًٝٛج ٣ٌرٕٞ ٓقروٝهث ُريث ٝؽرخ صرٞكٌ 

 ثُٔجء ث٠ُ كضٌثس ٓضوجًدز ٝد٤ٌٔجس ثهَ ك٢ ًَ ٣ًز.

ثٕ ثالفض٤جؽررجس ثُٔجة٤ررز الٕررؾجً ثُقٔٞرر٤جس صنضِررق دررجمضالف كضررٌثس ثُ٘ٔررٞ ثٝ دررجالفٌٟ ف٣ٞ٤ررز 

 ، ُٝيُي ٣ٌٖٔ ٝٝغ دٌٗجٓؼ ١ً ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثالص٢:ثالٕؾجً

٢ٛٝ ثُلضٌر ثُض٢ صَهثه ك٤ٜج ف٣ٞ٤ز ٖٝٗرجٟ ثالٕرؾجً ٝثُضر٢ صذروأ كر٢ ٜٗج٣رز  . فرزج الٌوْ الزت٘ؼٖ:1

ٕذجٟ ٝفض٠ ٤ْٗجٕ، ُيث كجٕ ثالٕؾجً ك٢ ٛيٙ ثُقجُرز صقضرجػ ثُر٠ ثُٔرجء ثًغرٌ ٓرٖ كضرٌر ثُٖرضجء ثُضر٢ 

ٌ ْٗذ٤ج ُضٖؾ٤غ ثُ٘ٔٞثس ثُؾو٣ور ٝثالٍٛجً ٝثٕ ثٗقْرجً ثُٔرجء ّذوضٜج ُيث ٣٘ٚـ دجُذوء دج١ٌُ ثُـ٣َ

ػٖ ٛيٙ ثالٕؾجً ٣رؤه١ ثُر٠ ٝرؼق كر٢ ثُ٘ٔرٞ ثُنٞر١ٌ ٝهِرز كر٢ ثُقجٙرَ ثُغٔر١ٌ ٝصرجم٤ٌ كر٢ 

 ٓٞػو ثالٍٛجً ٝثُقجَٙ.

ٝٛرر٢ ثُلضررٌر ثُقٌؽررز كرر٢ ١ً ثٕررؾجً ثُقٔٞرر٤جس ٝثٕ ث١ ثمررضالٍ كرر٢ صررٞثٍٕ  . فرررزج االسُررار:2

ؤه١ ث٠ُ ّوٟٞ ثالٍٛجً ، ُيث ٣لَٞ ثُضٞهق ػرٖ ثُر١ٌ مرالٍ ٛريٙ ثُلضرٌر ث١ٌُ مالٍ ٛيٙ ثُلضٌر ٣

٣ٌٖٝٔ ثؽٌثءٙ ػ٘و ثُقجؽز ك٢ ثالٝهجس ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج هًؽرجس ثُقرٌثًر ٓؼضوُرز ًجُٚرذجؿ ثُذرجًٌ 

 ثٝ ثُْٔجء.
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مالٍ ٛيٙ ثُلضٌر ٣ؤه١ ث٠ُ ّوٟٞ ثالٍٛجً ، ُيث ٣لَٞ ثُضٞهق ػٖ ث١ٌُ مالٍ ٛيٙ ثُلضرٌر ٣ٌٝٔرٖ 

ثُقجؽررز كرر٢ ثالٝهررجس ثُضرر٢ صٌررٕٞ ك٤ٜررج هًؽررجس ثُقررٌثًر ٓؼضوُررز ًجُٚررذجؿ ثُذررجًٌ ثٝ  ثؽررٌثءٙ ػ٘ررو

 ثُْٔجء.

: صقضررجػ ثالٕررؾجً كرر٢ ٛرريٙ ثُلضررٌر ثُرر٠ ثُرر١ٌ ػِرر٠ كضررٌثس ٓضوجًدررز ٓوجًٗررز . فرررزج ذكررْٗي الصوررار3

 دجُلضٌثس ثالمٌٟ ٖٓ ثُ٘ٔٞ.

ٞر٤جس كر٢ ٛريٙ ثُلضرٌر ثٕ ثُقجؽز ث٠ُ ثُٔرجء ٓرٖ هذرَ ثٕرؾجً ثُقٔ. فرزج ذطْر الصوار ًّؼعِا: 4

٢ٛٝ ْٓضٌٔر الػطجء ٓجصقضجؽٚ ثالٕرؾجً ٝثُغٔرجً ٓرٖ ثّرذجح ثُ٘ٔرٞ ٝثُضطرًٞ، ثال ثٕ ٤ًٔرز ثُٔرجء 

صؼضذٌ ثهَ ٖٓ فجؽز ٛيٙ ثالٕؾجً مالٍ ثُلضٌر ثُض٢ ّذوضٜج ، ُريُي ٣ٌٔرٖ ثٕ صطرٍٞ ثُٔرور در٤ٖ ٣ًرز 

 ثُ٘ٞؼ ثُضجّ. ٝثمٌٟ ٣ٝؾخ ثالٓض٘جع ػٖ صؼط٤ٔ ٛيٙ ثالٕؾجً ث٠ُ ف٤ٖ ٍٝٙٞ عٔجًٛج ث٠ُ

ثٕ ٗو٘ ثُٔجء ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٣ؤه١ ث٠ُ صْجه٠ ثُغٔجً ٝثٕ ٣ٍرجهر ثُٔرجء ػرٖ ثُقجؽرز ثُلؼ٤ِرز ُٜريٙ 

ثالٕؾجً ٣ؤه١ ث٠ُ صٖون ثُغٔجً ٝصْجهطٜج ٝثٕ ثُضو٤َِ ٖٓ ثُٔجء ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ثُر٠ فرو ٓرج ثُضذجػرو 

 د٤ٖ ٣ًز ٝثمٌٟ هو ثهٟ ث٠ُ صقْٖ ؽٞهر عٔجً ثُق٤ٞٔجس.

صوَ فجؽز ثالٕؾجً ث٠ُ ثُٔرجء كر٢ ٛريٙ ثُلضرٌر ٗظرٌث ُوِرز ف٣ٞ٤رز  االشعار هي الصوار:. فرزج خلْ 5

ثالٕررؾجً كرر٢ ٛرريٙ ثُلضررٌر ، ٝٗظررٌث ُٔررج ُِٔررجء ٓررٖ ثعررٌ ػِرر٠ هًٝثس ثُ٘ٔررٞ كرر٢ ثُقٔٞرر٤جس ًٝرريُي 

ثالٍٛجً ك٤ؾخ ػوّ فؾخ ثُٔجء ٜٗجة٤ج ثىث ًجٗش ثالٓطجً ه٤ِِز ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ٝثٕ ًجٕ ٓؼوٍ ّوٟٞ 

 ور ك٤ٌٖٔ ثالػضٔجه ػ٤ِٜج ُض٣َٝو ٛيٙ ثالٕؾجً دٔج صقضجؽٚ ٖٓ ثُٔجء.ثالٓطجً ؽ٤

صقضرجػ ثٕرؾجً ثُقٔٞر٤جس ثُؼ٘جٙرٌ ثُـيثة٤رز ثُٜجٓرز ٝثُٞر٣ًٌٝز ُ٘ٔٞٛرج ثُنٞر١ٌ  . الرظو٘ذ:2

ػ٘ٚرٌث  15ٝثُغ١ٌٔ، ٝصظٌٜ ثػٌثٛ ٗور٘ ثُؼ٘جٙرٌ كر٢ ٓرَثًع ثُقٔٞر٤جس ثُٔنضِلرز ُضٖرَٔ 

 ثُق٤ٞٔجس:ؿيثة٤ج ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ٝٙلز ّٔجه٣ز الٕؾجً 

 : طٌْاخ فاًِا ذؽراض الٔ 8االشعار الظغ٘زج ّلوذج 

 ٕذجٟ. -ًـْ / ٕؾٌر ّٔجه ف٤ٞث٢ٗ ك٢ ًجٕٗٞ  15 - 2

 ؿْ ٕؾٌر ِّلجس ثال٤ّٗٞٓٞ هذَ ٓٞػو ثالٍٛجً. 400

 ؿْ / ٕؾٌر ّٞدٌ كّٞلجس ك٢ ث٣ٍِٞ . 150

 ؿْ / ٕؾٌر ِّلجس ثال٤ّٗٞٓٞ ك٢ ث٣ٍِٞ . 200

 ٤ّٞ ك٢ ث٣ٍِٞ .ؿْ / ٕؾٌر ِّلجس ثُذٞصجّ 100

 اها االشعار الوؼوزج ) الكث٘زج الؼوز( فاًِا ذؽراض الٔ : 

 ٕذجٟ. -ًـْ / ٕؾٌر ّٔجه ف٤ٞث٢ٗ ك٢ ًجٕٗٞ  25 - 15

 ؿْ / ٕؾٌر ِّلجس ثال٤ّٗٞٓٞ هذَ ٓٞػو ثالٍٛجً. 750 - 600

 ؿْ / ٕؾٌر ّٞدٌ كّٞلجس ك٢ ث٣ٍِٞ. 350 - 250
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 ٍ.ؿْ / ٕؾٌر ِّلجس ث٤ّٗٞٓٞ ك٢ ث٣ِٞ 400 - 300

 ؿْ / ٕؾٌر ِّلجس ثُذٞصج٤ّّٞ ك٢ ث٣ٍِٞ. 300 - 200

صٞررجف ثالّررٔور ثٓررج د٘غٌٛررج ثٝ ػٔررَ م٘رروم فررٍٞ ثالٕررؾجً ٝكرر٢ ٓقررَ ْٓررجه٠ ثُ٘ٔررٞ ثُنٞرر١ٌ، 

ّْ ٖٝٓ عْ صـط٤ضٜج دجُضٌثح ١ًٝ ثالٕؾجً ٣ًز مل٤لز دؼو ثٝجكز ثُْٔجه ٖٝٓ عْ ٣ًرجس  5ٝدؼٔن 

ٝكووثٗرٚ ٓررغ ٤ٓررجٙ ثُر١ٌ ٝمجٙررز ثُْررٔجه  ٓؼضرجهر ٝفْررخ ثُقجؽررز دؼرو ىُرري مٞكررج ٓرٖ ؿْررَ ثُْررٔجه

% ٖٓ ٤ًٔز ثُْٔجه ثُٔٞجف ٝديُي ٛوً ك٤رٚ ٣ٍٝرجهر كر٢  60ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤، ٝثُي١ ٣ووً دٔج ٣ْج١ٝ 

 ثٌُِلز.

ّررٔجه ث٣ًٞ٤ُررج ٣ْررذخ فٌٝهررج ػِرر٠ ثالًٝثم ثف٤جٗررج ٝمجٙررز كرر٢ ثالٝهررجس ىثس ثُرروًؽجس ثُقٌث٣ًررز 

ثُقجُرز ّٝرذخ ثالفضرٌثم ٛرٞ ثفضرٞثء ّرٔجه  ثٌُٔصلؼز ٝديث ٝؽخ ثُضو٤َِ ٖٓ ص٤ًٌَ ثُْرٔجه كر٢ ٛريٙ

%  0.25ث٣ًٞ٤ُج ػ٠ِ دؼٜ ثُٖٞثةخ ٓغَ ثُذ٣ًٞ٤ش ُيث ٣ؾخ ثٕ الصَٚ ٛيٙ ثُْ٘ذز ث٠ُ ثًغٌ ٓرٖ 

% ػ٘ررو ثٝررجكز ث٣ًٞ٤ُررج ػِرر٠ ثُضٌدررز، ٝٝؽررو ثٕ  2.5ػ٘ررو ًٕررٚ ػِرر٠ ثالًٝثم ٝصوررَ ثُْ٘ررذز ػررٖ 

 ظٌٜ كٌٝهج ػ٠ِ ثالٕؾجً ثُْٔٔور.ثٝجكز ثُْٔجه ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ هكؼز ٝثفور ثٝ ػ٠ِ ػور هكؼجس ُْ ص

ُوو ثمضِق ثُؼجِٕٓٞ ك٢ ٛريث ثُٔؾرجٍ فرٍٞ صوِر٤ْ ٝصٌد٤رز ثٕرؾجً ثُقٔٞر٤جس،  :. الرزت٘ح ّالرقل٘ن3

كوْْ ٣وٍٞ دجٕ ٛيٙ ثالٕؾجً ٝدؼو ًٍثػضٜج كر٢ ثُٔقرَ ثُروثةْ ٣ؾرخ ثٕ صضرٌى ُض٘ٔرٞ دٖرٌَ ٟذ٤ؼر٢ 

ٌُ ك٤ؤًوٕٝ ػ٠ِ ٝؽٞح  صو٤ِْ ٝصٌد٤ز ٛيٙ ثالٕؾجً. هٕٝ صومَ ثالْٗجٕ ثٓج ثالمٌٕٝ ْٝٛ ًغ

 Modified Center Leader Systemإٔ ٣ٌٟورز ثُْرجم ثٌُة٤ْر٢ ثُٔقرًٞ  رزت٘رح:الذقلر٘ن  *

ٛر٢ ثُط٣ٌوررز ثُٔؼضٔرور كرر٢ ثُؼررٌثم ُضوٚر٤ٌ ثالٕررؾجً دأًصلرجع ٓقرروه ُٝضٌرر٣ٖٞ ٤ٌٛرَ هرر١ٞ ُٝلْررـ 

١ٌ ٝثُغٔر١ٌ ثُٔؾجٍ ُِٞٞء ك٢ ثُضـِـَ ث٠ُ هثمَ ثُٖؾٌر ٝديُي ٣قروط صرٞثٍٕ در٤ٖ ثُ٘ٔرٞ ثُنٞر

 ك٢ ٛيٙ ثالٕؾجً الػطجء فجَٙ ٓضٞثٍٕ ك٢ ٤ّٖ٘ ثُقجَٙ ثالفوز ٝالٍٟٞ كضٌر ٌٓٔ٘ز.

أكٌع ؽ٤ور ثُ٘ٔٞ ه٣ٞز  5 - 4ّْ ٖٓ ّطـ ثالًٛ ٣ٌٝد٠ ػ٤ِٜج  75صوٌٟ ثالٕؾجً ػ٠ِ ثًصلجع  -

ثالصٚجٍ ٓغ ثُْجم ثٌُة٤ْ٤ز ٍٓٞػز دٌَٖ ٓ٘ضظْ ٝٓضٞثٍٕ صذؼو هِر٤ال ػرٖ ّرطـ ثالًٛ ٣ٝضرٌى 

 ّْ د٤ٖ ٛيٙ ثالكٌع. 20 - 15

٣٘ٚرـ دجُضْرر٤ٔو ٝثُرر١ٌ ثُؾ٤رو ٝٓوجٝٓررز ثالكررجس ك٤ٜرج هذررَ ثُِؾررٞء ثُرر٠  ذقلر٘ن االشررعار الوِولررح: *

 ثُضو٤ِْ ٝثٍثُز دؼٜ ثؽَثءٛج ٌٝٗضل٢ دجٍثُز ثالكٌع ث٤ُٔضز ٝثُٞؼ٤لز ٝثُٔضٖجدٌز ٝثًٌُْٔٞر.

صضْ دؼرور ٟرٌم  ٠ْٔ٣Rejuvenation Pruning  ذقل٘ن لرعذٗذ ؼْ٘ٗح االشعارالكث٘زج الؼوز: *

 ٝثٜٛٔج ٓج٢ِ٣:

( هطغ هٔز ثُٖؾٌر: صؼ٢٘ هطغ ثٝ ه٘ ثكٌػج   ًة٤ْ٤ز ك٢ هٔرز ثُٖرؾٌر ٌُٝرٖ ػ٤ذٜرج ثٗرٚ ٣رؤه١ 1)

 ث٠ُ هِز ثُقجَٙ ك٢ ثالٕؾجً ُلضٌر ٣ِٟٞز ُٜٝيث ثُْذخ هِٔج صضذغ.
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كرٌع ثُضر٢ ٣ورَ ( صو٤ِْ ثُضؼ٣ٌز: ٝٗؼ٢٘ دٚ ثٍثُز ثُ٘ٔٞثس ثُنجًؽ٤ز ػ٠ِ ثُٖؾٌر ًٝيُي ثٍثُرز ثال2)

هطٌٛج ػٖ ثالٗؼ ٝٗظٌث ُض٣ٍٞغ ٛيث ثُضو٤ِْ ػ٠ِ ؽ٤ٔرغ ثؽرَثء ثُٖرؾٌر ٝدٖرٌَ ٓضرٞثٍٕ ُريُي كرإٔ 

ثُ٘ٔٞ ثُؾو٣و ػ٠ِ ٛيٙ ثالٕؾجً ثُٔؤِز ال٣ضؾٚ ث٠ُ ثُ٘ٔرٞ ثُنٞر١ٌ كقْرخ درَ الػطرجء ثٍٛرجً ثٝ 

 عٔجً ث٣ٞج ٝمجٙز دؼو ًٌٓٝ ػجّ ثٝ ػج٤ٖٓ ٓ٘ي ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضو٤ِْ ٛيٙ.

ثٕ ثكَٞ ٓٞػو ُِضو٤ِْ ٛٞ دؼو ثٕ صٌٕٞ ثالٕؾجً هو مَٗش ثًذٌ ٤ًٔز ٖٓ ثُٔٞثه  رقل٘ن:هْػذ ال

ثٌٌُد٤ٛٞوًثص٤ز ك٢ ثْٗؾضٜج ك٢ ثُٖضجء ٝثٝثةَ ثٌُد٤غ، ًيُي دؼو ٍٝثٍ مطٌ ثالٗؾٔجهثس ثٝ 

ثٗنلجٛ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٖض٣ٞز، ًيُي ٣ضجعٌ ٓٞػو ثُضو٤ِْ دٔٞثػ٤و ؽٔغ ثُقجَٙ، ُيُي صوِْ 

ٝثٙ٘جف ثُق٤ٞٔجس هذَ دوء ثُ٘ٔٞ ثٌُد٤ؼ٢ ٝثالٍٛجً دو٤َِ ، ٣ٝوّٞ ثُذؼٜ مطج  ٓؼظْ ثٗٞثع

دضو٤ِْ ٛيٙ ثالٕؾجً ك٢ ثٝثمٌ ث٤ُٚق ٝثع٘جء ثُن٣ٌق ٝٛيث ٣ؼٌٜٝج ُِضوِذجس ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر 

ًٝيُي صٌٕٞ دؼٜ ثالًٝثم ٙـ٤ٌر ثُؼٌٔ ٝثُض٢ هو ثّض٘ليس ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ ثُـيثء ٝمجٙز 

 ٜ٘ج هٕٝ ثٕ صؼط٢ ثُلٌٙز ُٜج ُضن٣َٖ ثُـيثء ك٢ صِي ثالٕؾجً.ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ُض٣ٌٞ

صؼطرر٢ ثٕررؾجً ثُقٔٞرر٤جس ثٍٛررجًث ؿ٣َررٌر ، ٝصٔضررو ٓررور  : ظرراُزج ذظرراقؾ االسُررار ّالصوررار

ثالٍٛررجً ُٔررور صنضِررق فْررخ ثالٗررٞثع ٝثالٙرر٘جف ٝصٌررٕٞ ْٗررذز ثالٍٛررجً ثُضرر٢ صٚررَ ثُرر٠ ٌٓفِررز 

% كرر٢ ثالفررٞثٍ ثُؼجه٣ررز ، ٣ٌٔررٖ  ٕثُرر٠ % كرر٢ ثكٞررَ ثُٔٞثّررْ ، ٝهررو صٚررَ  ٙثالعٔررجً ثُٜ٘ررجة٢ 

 ٓالفظز ثٕ صْجه٠ ثالٍٛجً ٝثُغٔجً ٣قوط ػ٠ِ ٌٓفِض٤ٖ :

: ٝك٤ٚ صْو٠ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ثٝ ثالٍٛجً هذَ صلضقٜج ثٝ دؼوٙ ٝصووً ٛيٙ ثُْ٘ذز  الطْر الشُزٕ -ٔ

 % ٖٓ ٓؾٔٞع ثالٍٛجً ث٢ٌُِ . 7ٓ - ٖٓ٘ٓ 

ز ثُؼوررو ثٝ ثُغٔررجً ثُضرر٢ هجًدررش ٌٓفِررز ثُ٘ٞررؼ ، ٝك٤ررٚ صْررو٠ ثُغٔررجً ثُقو٣غرر  الطررْر الصوررزٕ : -2

ٝثؿِخ ثُضْجه٠ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٣ٌٕٞ مالٍ ١ٌٜٕ ٓج٣ِ ٝف٣ٌَثٕ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ صْجه٠ ف٣ٌَثٕ 

June drop  ٖٓ ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ ُِغٔجً ثُؼجهور ، عْ  ٕٓ - ٓٔ، ٝك٤ٚ صضٌثٝؿ ْٗذز ثُضْجه٠ ٖٓ %

جٓالس ثًَُثػ٤ررز ، ٝهررو ٝؽررو ثٗررٚ ٣ٌٔررٖ صو٤ِررَ ٣ْررضٌٔ ثُضْررجه٠ دؼررو ىُرري صذؼررج  ُقجُررز ثُطوررِ ٝثُٔؼرر

دأّررضؼٔجٍ ثُررٌٓ دٔ٘ظٔررجس ثُ٘ٔررٞ ، كلرر٢ ٝال٣ررز  Preharvest dropثُضْررجه٠ ُِغٔررجً هذررَ ثُؾٔررغ 

ؽررَء دررج٤ُِٕٔٞ ُضو٤ِررَ ثُضْررجه٠ كرر٢ ٓؼظررْ  8ٔ-8دض٤ًٌررَ  D-2,4ًج٤ُل٤ًٗٞررج صررٌٓ ثالٕررؾجً دجُررع 

دض٤ًٌرَ  GA3ج٠٤ُ ٓنضِلرز ٓرٖ ثُرع ثٙ٘جف ثُق٤ٞٔجس ، ٝك٢ ٝال٣ز ثُذ٘ؾجح ك٢ ثُٜ٘و صْضؼَٔ ٓن

 ٕٓ-ٓٔدض٤ًٌررَ  T-2,4,5ؽررَء كرر٢ ث٤ُِٔررٕٞ ٝ  ٕٓ-ٓٔ D-2,4ؽررَء كرر٢ ث٤ُِٔررٕٞ ٝ  ٓٓٔ- ٓ٘

 ؽَء ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ٤ُِْطٌر ػ٠ِ صْجه٠ ٓجهذَ ثُؾ٢٘ ك٢ ثُال٢ٌُ٘ .

ثٕ ُضْجه٠ ثُغٔجً ك٢ ٌٓثفَ ٓنضِلز ٖٓ صطًٞٛج ظجٌٛر ُٜج ٌٓهٝهٛج ثُِْذ٢ ػ٠ِ ٤ًٔز ثُقجَٙ 

ثٌُٔهٝه ثالهضٚجه١، ثٕ عٔجً ثُق٤ٞٔجس ٤ُِ ُٜج ٌٓفِز عجدضز ٖٓ ثُ٘ٞؼ ثُلِْؾ٢ ، ثُ٘جٝؼ ٝ

ٝثٕ ّذخ ثُْوٟٞ ٝك٢ ٌٓثفَ ٓنضِلز ٖٓ صطًٞٛج هو ٣ٌٕٞ ّذذٚ ػٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج ثُقجُز 
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ثُلِْؾ٤ز ُِٖؾٌر ٝثُٔضجعٌر دؼٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج ثُضٞثٍٕ ثُٔجة٢ ٝػ٤ِٔجس ثُض٤ْٔو ٝثالكجس ثُٔنضِلز 

تز ٌُٖٝ ٝك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ ٝٓغ ثالػض٘جء دؼ٤ِٔجس ثُنوٓز ثُٔنضِلز ٝفٔج٣ز ثالٕؾجً ٝظٌٝف ثُذ٤

ٖٓ ثُضوِذجس ثُٔ٘جم٤ز ٣قوط صْجه٠ ُٜيٙ ثُغٔجً ٝثُض٢ صضجعٌ ًغ٤ٌث دجُضٞثٍٕ ث٢ٌُٜٗٞٓ ك٢ ٛيٙ 

 ثالٕؾجً.

ثٕ ظجٌٛر صذجهٍ ثُقَٔ ٢ٛ ٖٓ ثُظٞثٌٛ ؿ٤ٌ ثٌُٔؿٞح دٜج ُٔج صْذذٚ ٖٓ ًهثءر  خف الصوار:

ٞػ٤ز )ٙـٌفؾْ ثُغٔجً( ك٢ ث٤ُْٖ٘ ًغ٤ٌر ثُقجَٙ ًٝيُي ػوّ ثُٔٞثٍٗز ك٢ ثٌُٔهٝه ثُ٘

ثالهضٚجه١ ُٜيٙ ثالٕؾجً ُٝؾؼَ ثالٕؾجً صؼط٢ فجٙال ٣ّٞ٘ج ٓضٞثٍٗج ٝؽخ ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُنق 

ُٜيٙ ثالٕؾجً ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ثؽٌثءٛج ثٝ ثُضَٞٙ ث٤ُٜج دطٌم ػو٣ور ٜٓ٘ج ثُضو٤ِْ ثُٔضٞثٍٕ ًٝيُي 

 دجّضنوثّ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٜٝٓ٘ج ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ.ػ٤ِٔجس ثُنق 

ثٕ ثُنق ك٢ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثٕؾجً ثُلجًٜز ثالمٌٟ ٣ْضؼَٔ الؽٌثءٛج ٓٞثه 

فجًهز الّوجٟ دؼٜ ثالٍٛجً ثُٔضجمٌر ثٝ ثُغٔجً ثُٚـ٤ٌر ثُقو٣غز ثُؼوو ٝك٢ فجُز ثّوجٟ ثالٍٛجً 

ٛيٙ صٞجف ػجهر ثع٘جء ثالٍٛجً ٝديُي صؤعٌ ػ٠ِ ٝ Coastic Chemicalصْضؼَٔ ٓٞثه فجًهز 

ثالٍٛجً ثُقو٣غز ثٓج ثُوو٣ٔز ٝثُض٢ صْ ػووٛج كوو الصضجعٌ ، ثٓج ثُغٔجً كجٕ ملٜج ٣ضْ ٖٓ مالٍ ثُضقٌْ 

 ك٢ دؼٜ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ٝىُي دٌٓ ثالٕؾجً دضٌث٤ًَ ٝٓٞثػ٤و ٓقوهر ٖٓ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز.

  افاخ الؽوؼ٘اخ

، س ثُٔجٙز ، ثُقٌٖثس ثُو٣ٌٖز ؿ٤ٌ ثُٔوًػز ٜٝٓ٘ج ثُذن ثُوه٤و٢ثُقٌٖثس ٝصَٖٔ )ثُقٌٖث

ثُٖٔ، ثُؼ٘جًخ، ثُقٌٖثس ثُوجًٝز ثٝ ثُغجهذز ٝصَٖٔ ثُقلجًثس دجٗٞثػٜج ٝثُو٣وثٕ ثُغؼذج٤ٗز ٝثُض٢ 

صؤعٌ ػ٠ِ ثُؾيًٝ ٝديث صؤعٌ ػ٠ِ ثٓضٚجٗ ثُٔجء ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٝدجُضج٢ُ ػ٠ِ ٌّػز ثُ٘ٔٞ 

ٝصؼضذٌ ثالٍٙٞ ثُٔوجٝٓز ُٜيٙ  (٤ِضٜج ػ٠ِ ثػطجء ثُغٔجً ًٔج ٝٗٞػج  ٝهٞر ثالٕؾجً ٝػ٠ِ هجد

 ٝثُٜؾٖ ٓغَ ثُْضٌٗؼ. Poncirus trifoliateثالٌٓثٛ ٢ٛ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم 

هو ٣ظٌٜ ػ٠ِ ثٕؾجً ثُق٤ٞٔجس دًٚٞر ػجٓز االهزاع الفظلع٘ح اّ غ٘ز العزشْه٘ح: 

ّٝوٟٞ ثُغٔجً ٝصٌٕٞ ؿ٤ٌ ٟذ٤ؼ٢ ك٢  ٓظٌٜ ؿ٤ٌ ٟذ٤ؼ٢ ًٞؼق ك٢ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ

ثالًٝثم ٝثُغٔجً ّٝذخ ىُي هو ٣ؼٞه ث٠ُ ظٌٝف د٤ت٤ز ؿ٤ٌ ٓالةٔز ثٝ ػ٤ِٔجس موٓز ؿ٤ٌ ٓالةٔز 

 ٖٝٓ ثٜٛٔج:

دؼو ػوو عٔجً ثُق٤ٞٔجس صٌٕٞ ثُوٌٖر : Citrus Fruits Cracking. هزع ذشقق الصوار 1

ثُغٔجً ص٘ٔٞ ثُوٌٖر ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن ٤ٌّٔز ٓوجًٗز دٌْٔٚ ثُطذ٤ؼ٢ دؼو ثُ٘ٞؼ، كجع٘جء صطًٞ 

٣ٍجهر مال٣جٛج دجُقؾْ كضٚذـ ؽوًثٜٗج ديُي ًه٤وز ٝديُي صٚذـ ثُوٌٖر ًه٤وز دجُْ٘ذز ُوطٌ ثُغٔجً 

 ٣ٝوَ ّٔي ثُوٌٖر ًِٔج هجًدش ثُغٔجً ٖٓ ثًضٔجٍ ثُ٘ٔٞ ٝثُ٘ٞؼ ٝديث صٚذـ ثًغٌ ػٌٝز ُِضٖون.
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ٔ ٝثُي١ ٣ْذخ ثٌٗٔجٓ مال٣ج ثُغٔجً ٝثىث ٣َهثه صٖون ثُغٔجً ثىث صؼٌٝش ثالٕؾجً ُلضٌر ٖٓ ثُؼط

ٓج٣ًٝش ٣ًج ؿ٣ٌَث ك٤ٔج دؼو كجٕ ىُي ٣ْذخ ثالٗضلجك ث٣ٌُْغ ُٜيٙ ثُنال٣ج ٝمجٙز ك٢ فجُز ثًصلجع 

ْٗذز ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز، ًيُي ُِؼجَٓ ثًُٞثع٢ ثالعٌ ثٌُذ٤ٌ ف٤ظ ٝؽو ثٕ صٖون ثُغٔجً ُٚ٘ق 

ثع ثالمٌٟ، ٝٓٔج صووّ ٣ضٞـ ثٕ ثُضٖون دٌصوجٍ ثدٞ ٌّر ٝث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ ًجٕ ثًغٌ ٖٓ ثالٗٞ

ال٣ٌٖٔ ثٕ ٣ؼَٟ ثُْذخ ث٠ُ ػجَٓ ٝثفو ٌُٖٝ ػور ػٞثَٓ ٝثُض٢ صؤه١ ث٠ُ ثمضالف هًؽز ثُضذنٌ 

 د٤ٖ ؿالف ثُغٌٔر ٝثُٔجهر ثُِق٤ٔز ٝمجٙز ثُـالف ثُغ١ٌٔ ٝديث ٣قَٚ ثُضٖون.

٤ٞٔجس ٝمجٙز هو ٣قوط ك٢ دؼٜ ثٗٞثع ثُق . اًفظا  الغالف الصوزٕ ػي اللة )الفظْص(:2

ثُال٢ٌُ٘ ك٢ فجُز ث١ٌُ ثُـ٣ٌَ ك٢ كضٌر ٗٞؾٜج ٝثدوجء ثُغٔجً ٓجدؼو ثُ٘ٞؼ ًٝيُي ك٢ فجُز ثُقَٔ 

ثُـ٣ٌَ ٝهو ٣ؼَٟ ّذخ ىُي ثٕ ثُٔجء ٝدؼٜ ٓوٞٓجس ثُ٘ٔٞ ثالمٌٟ صَٚ ث٠ُ ثُـالف ثُغ١ٌٔ 

ؾٌٝؿ ٝالصَٚ ث٠ُ ثُِخ ٗظٌث الٗوطجع ثالٝػ٤ز ثُ٘جهِز ٝديُي صٌٕٞ ثُغٔجً ثًغٌ ػٌٝز ُِ

 ٝثُؾلجف ثع٘جء ثُ٘وَ ٝثُنَٕ.

ٝٛٞ ػذجًر ػٖ صٞنْ ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ك٢ عٔجً ثُق٤ٞٔجس : Granulation. الرؽثة 3

ٝصٚذـ ٛيٙ ثال٤ًجُ ِٙذز الُٕٞ ُٜج ٝصنضِق ػٖ ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ثُطذ٤ؼ٤ز ، ٣ٝظٌٜ ٛيث 

و صقوط ٛيٙ ثُضِٚخ ٝثُضٞنْ ػجهر ك٢ ٗٚق ثُغٌٔر ثُو٣ٌخ ٖٓ ثُؼ٘ن ٝك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ ه

ثُظجٌٛر ك٢ ؽَء ٖٓ ثُغٌٔر ثٝ ثًغٌ ٖٓ ٗٚق ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ٝػ٘و كق٘ ٛيٙ ثُغٔجً صذ٤ٖ 

ثٕ ؽوثًثُنال٣ج ك٢ ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز صٌٕٞ ثًغٌ ٌّٔج ٓوجًٗز دجُنال٣ج ثُطذ٤ؼ٤ز ك٢ ثُغٔجً، ًيُي 

ِٙذز ْٗذ٤ج ًيُي صَهثه صضـ٤ٌ ٌٓٞٗجس ٛيٙ ثُنال٣ج ثى صَهثه ثُٔٞثه ثُذٌض٤٘٤ز ٝصٌٕٞ ٓجهر ؽ٤الص٤٘٤ز 

ك٢ ٛيٙ ثُنال٣ج ثُٔٞثه ؿ٤ٌ ثُوجدِز ُِيٝدجٕ ك٢ ثٌُقٍٞ ًيُي صوَ ث٣ٌٌُْجس ٝثالفٔجٛ ثُؼ٣ٞٞز 

 ٝثٌُجًٝص٤٘جس ٝصَهثه ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ك٤ٜج.

ٝدجٌُؿْ ٖٓ ٙالدز ٛيٙ ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ثُٔٚجدز ثال ثٕ ْٗذز ثٌُٟٞدز ك٤ٜج ثػ٠ِ ٖٓ ٓغ٤ِضٜج 

ٚجدز ٣ٝؼٞه ّذخ ىُي ث٠ُ ثٕ ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ك٢ ثال٤ًجُ ثُٔٚجدز ٌٓصذ٠ ك٢ ثُغٔجً ؿ٤ٌ ثُٔ

٤ُِٝ فٌث ٝديث صوَ ك٤ٜج ْٗذز ثُؼ٤ٌٚ ٝصٚذـ ػو٣ٔز ثُطؼْ ٝهو صٜ٘جً ثُنال٣ج ّٝطـ ثال٤ًجُ 

 ثُؼ٣ٌ٤ٚز صجًًز كٌثؿجس ؿج٣ٍز.

ز ثٓج ّذخ فوٝط ٛيٙ ثُظجٌٛر ؿ٤ٌ ثٌُٔؿٞح ك٤ٜج كٔج ٍثٍ ؿ٤ٌ ٝثٝـ كِوو ظٌٜس عٔجً ٓٚجد

ك٢ ثُذٌصوجٍ ٙ٘ق كج٤ُٖ٘ج ثًغٌ ٖٓ ث١ ٙ٘ق ثمٌٝظٌٜس دوًؽز ثهَ ك٢ ث٣ٌٌُخ كٌٝس ٝدؼٜ 

ثٙ٘جف ث٤ُّٞل٢، ًيُي ٝؽو ثٕ ثالٕؾجً ٙـ٤ٌر ثُؼٌٔ ثُو٣ٞز ثُ٘ٔٞ صقوط ك٤ٜج ٛيٙ ثُظجٌٛر 

ٓوجًٗز دجالٕؾجً ًذ٤ٌر ثُؼٌٔ ٝٝؽو ث٣ٞج ثٗٚ ًِٔج صجمٌؽ٢٘ ثُغٔجً دؼو ٗٞؾٜج ثٍهثهس ْٗذز 

ج ًٝيُي ثُقجٍ ك٢ ٣ٍجهر ثٌُٟٞدز ثال٤ًٝز ثى ثٍهثهس ٛيٙ ثُظجٌٛر د٣َجهر ػوه ث٣ٌُجس ثُضقذخ ك٤ٜ
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٤ًٔٝز ثُٔجء ثُٔٞجف ك٢ ًَ ٣ًز ُٝيث ثهضٌؿ ُضو٤َِ ٛيٙ ثُظجٌٛر ٛٞ ثُقو ٖٓ ث١ٌُ ثُلجةٜ ُٜيٙ 

 ثالٕؾجً.

ثٝجكز المضالف ثُطؼّٞ ك٢ فوٝط ٛيٙ ثُظجٌٛر ك٤ٜج كإٔ ُالَٙ ث٣ٞج ٝؽٞهث ك٢ ثدٌثٍ ٛيٙ 

ُظجٌٛر ف٤ظ ظٌٜس ثًغٌ ػ٘و ثّضنوثّ ثالَٙ دٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ًٝيُي ث٤ُِٕٔٞ ث

 ثُٔنٌكٔ ٝث٤ُِٕٔٞ ثُقجٜٓ ثُٔق٢ِ.

ًجٗش ّجدوج صؼو ًٙٞر ٖٓ ًٙٞ ثُضقذخ ٗظٌث ُوِز ػ٤ٌٚ ثُغٔجً  . ظفاف االك٘اص الؼظ٘زٗح:4

ثُلٌثؿجس ثُذ٤٘٤ز  ثُٔٚجدز دٜج، كل٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣ٚـٌ فؾْ ثال٤ًجُ ثُؼ٣ٌ٤ٚز ٝصضؾؼو ٝصظٌٜ

ٝصظٌٜ ػجهر دؼو ؽ٢٘ ثُغٔجً ٝثع٘جء ثُنَٕ ُيث كجٕ ْٓذذجصٜج هو صٌٕٞ ٓنضِلز ػٖ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ 

 صْذخ ثُضقذخ ك٢ عٔجً ثُق٤ٞٔجس.

هو صظٌٜ ػ٠ِ ثُـالف ثُغ١ٌٔ ك٢ ثُذٌصوجٍ ثمجه٣و ثٝ ٗٔٞ ذعؼذ الغالف الصوزٕ فٖ الثزذقا :  .5

ْضِٜي ًٝيُي كجٜٗج الصضقَٔ ثُٖقٖ ٝثُضؼذتز ٓوجًٗز دجُغٔجً ؿ٤ٌ ٟذ٤ؼ٢ ٓٔج ٣ؾؼِٜج ؿ٤ٌ ؽيثدز ُِٔ

ك٢ ثُٔ٘جٟن  Flavedoثُطذ٤ؼ٤ز ٝصظٌٜ ٛيٙ ثالمجه٣و ٗض٤ؾز ثٗنلجٛ ثُـالف ثُغ١ٌٔ ثُِٕٔٞ 

، ُْٝ صؼٌف ثالّذجح  Albedoثُـجةٌر ٝثُٔضوطؼز ٖٓ ثُؾَء ٖٓ ثُـالف ىٝ ثُِٕٞ ثالد٤ٜ 

ُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ ٝثُذٞصج٢ّ ُـٌٛ ٣ٍجهر ّٔي ثُـالف ثُٔٞؽذز ُٜيٙ ثُظجٌٛر ُيث ٠ٙٞ٣ دجُض٤ْٔو ث

 ثُغ١ٌٔ ُِغٔجً ٝديث ٣وَِ ٖٓ ٛيٙ ثُظجٌٛر.

ٛٞ ثفضٌثم ٝؽلجف ثُـالف ثُغ١ٌٔ ٝثُي١ هو ٣ٌثكوٚ ؽلجف ك٢ ثال٤ًجُ  . لفؽح الشوض:6

ثُؼ٣ٌ٤ٚز ٖٓ ثُؾٜز ثُض٢ صضؼٌٛ ُٜج ثُغٔجً الٕؼز ثُِٖٔ ثُٔذجٌٕر ىثس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز 

 جٌٛر صًَع ثالٕؾجً صقش ثٕؾجً ثُ٘ن٤َ.ُٝضو٤َِ ٛيٙ ثُظ

 االهزاع العزشْه٘ح ّهٌِا االهزاع الفاٗزّط٘ح

ٝصؼ٢٘ ثُٔظٌٜ ثُق٣َٖ ثٝ ؿ٤ٌ ثُٔقٔٞه ُالٕؾجً ف٤ظ ٣ظٌٜ  :Tristeza. الرذُْر الظزٗغ 1

ػ٠ِ ثالٕؾجً ثُٔٚجدز كؾجر ّوٟٞ ثالًٝثم ٝدوجء ثُغٔجً ػ٠ِ ثُٖؾٌر ث٠ُ ثٕ صؾق ٝدؼوٛج صٔٞس 

ّوٟٞ ثالًٝثم ٣قوط صؼلٖ )م٤جُ( ُذؼٜ ثُؾيًٝ ًٝيُي ٓٞس ُذؼٜ ثالكٌع ثُٖؾٌر كؼ٘و 

 ٝدؼوٛج ٓٞس ثُٖؾٌر ٤ًِج.

ثٕ ثالٕؾجً ثُٔٚجدز صذوأ دجػطجء دؼٜ ثُؼالٓجس ث٤َُٔٔر هذَ ّوٟٞ ثالًٝثم ٝٓٞصٜج ٜٗجة٤ج ٢ٛٝ 

 off seasonثٕ ثالٕؾجً ثُٔغٌٔر صؼط٢ ثٍٛجًث ًغ٤لز ك٢ ٓٞػو ؿ٤ٌ ثُٔٞػو ثُطذ٤ؼ٢ ُالٍٛجً 

bloom  ًٝيُي هِز ثُضلٌػجس ثُؾي٣ًز ٝثُؾيًٝ ثُٔـي٣ز ًيُي ٓ٘طوز ثُْجم ٝمجٙز ك٢ ثُِقجء

ٝفض٠ ٓ٘طوز ثُضطؼ٤ْ ٣٘ؼوّ ك٤ٜج ثُٖ٘ج ثُٔنَٕ ُيُي صٜ٘جً ثُوِق ثُِقجة٤ز ٣ٝٔٞس ثُ٘ذجس ك٢ دؼٜ 

 ثُقجالس ثٝ ٓؼظٜٔج.
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 ٖٓ ثالًٓٞ ثُٞهجة٤ز ثُض٢ صقوه ظًٜٞ ٛيث ثٌُٔٛ ٓج٢ِ٣:

 الٍٙٞ ثُٔوجٝٓز ٓغَ ثُذٌصوجٍ ثُغالع٢ ثالًٝثم ٝثُْضٌٗؼ ٝثُال٢ٌُ٘ ٙ٘ق ٤ًِٞدجصٌث.ثّضنوثّ ث -

 ػوّ ثّضنوثّ ثالٍٙٞ ثُقْجّز ٓغَ ثُ٘جًٗؼ ٝث٤ُِٕٔٞ ثُقِٞ. -

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُطؼّٞ ٓجمٞىر ٖٓ ثٕؾجً مج٤ُز ٖٓ ثالٙجدز ٝصْضؼَٔ ثهٝثس ٓؼؤز ٝو  -

 ثُلج٣ٌُٝ ٝمج٤ُز ٓ٘ٚ.

ز ٝثُي١ هو ٣وّٞ د٘وَ ثٌُٔٛ ثُنط٤ٌ ٖٓ ثٕؾجً ٓٚجدز ث٠ُ ثالٕؾجً ٓوجٝٓز ثُٖٔ دًٚٞر ػجٓ -

 ث٤ُِْٔز ُيث ٝؽخ ٝٝغ مطز ُٔوجٝٓضٚ دٌَٖ ه١ًٝ ٝٓ٘ضظْ.

ٕنٚش ك٢ ثالٝٗز ثالم٤ٌر دؼٜ ثُطٌٍ ثُٞؼ٤لز ٖٓ ٛيث ثُلج٣ٌُٝ ٝثػط٤ش ُالٕؾجً ثٝ  -

ٓز فض٠ ُِطٌٍ ثُذجهًثس ثُٚـ٤ٌر)فو٘ش دٜج( ٓغَ ث٤ُِٕٔٞ دٌٚر كجظٌٜس ٛيٙ ثالٕؾجً ٓوجٝ

ثالًغٌ ٕور ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلج٣ٌُٝ ٝثالٕ صؾٌٟ هًثّجس الٌٓج٤ٗز صطذ٤ن ىُي ػ٠ِ ثٗٞثع 

 ثمٌٟ ٖٓ ثُق٤ٞٔجس.

 ٝػالؽٜج ثُوطغ ٝثُقٌم ث١ صْذخ مْجًر ًذ٤ٌر ُِٔقٍٚٞ.
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 Oliveالشٗرـــْى  

 Olea europaeaاالطن الؼلوٖ  

                   Oleaceaeالؼائلح 

صضلن ٓؼظْ ثًثء ثُؼِٔجء ػ٠ِ ثٕ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ٖٗجس ك٢ ٌٕم ثُذقٌ ثالد٤ٜ ثُٔض٠ّٞ ٢ٛٝ 

،  Oleaceaeٕؾٌر ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝثُٔؼٌٔر ُٔتجس ث٤ُْٖ٘ ، ٣ضذغ ث٣َُضٕٞ ثُؼجةِز ث٣َُض٤ٗٞز 

 ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ثُضو٤ْْ ثُ٘ذجص٢ :

                                                                                                                 

Kingdom : Plantae           

Class: Angiospermae 

Sub-class :Dicotyledones 

Order : Ligustrales      

Family : Oleaceae 

Genus : Olea       

Species : europaea 

ثُرري١ ٣ٞررْ ث٣َُضررٕٞ ، ثٝررجكز ثُرر٠  Oleaؽْ٘ررج  ٓررٖ ٝررٜٔ٘ج ثُؾررِ٘  9ٕصٞررْ ثُؼجةِررز ث٣َُض٤ٗٞررز 

ٗٞػرج  ، ٣ؼررو ث٣َُضررٕٞ ثُ٘ررٞع ثُٞف٤رو ثُرري١ صؤًررَ عٔررجًٙ ثٝ صْررضؼَٔ  ٖ٘ث٣َُضرٕٞ ٣ٞررْ ٛرريث ثُؾررِ٘ 

لّررررضنٌثػ ث٣َُررررش ، ثٝررررجكز ثُرررر٠ ىُرررري كررررإٔ ٛرررريٙ ثُؼجةِررررز صقضرررر١ٞ ػِرررر٠ ٗذجصررررجس ىثس ث٤ٔٛررررز                          

٣ؼضوررررررو ثٕ ث٣َُضررررررٕٞ ثُٔررررررًَٝع                           ،ٝ Lilacsٝثُِرررررر٤الى   Jasmineؽٔج٤ُررررررز  ٓغررررررَ ث٤ُجّرررررر٤ٖٔ 

Olea europaea   صطررًٞ ٓرٖ ث٣َُضرٕٞ ثُذر١ٌOlea chrysophylla  ٣ٝؼرو ث٣َُضرٕٞ ثُذرر١ٌ

ثُٔ٘ضٖررٌ ٕررٌم ثُذقرٌ ثُٔضّٞرر٠ ٛررٞ ثٙررَ ث٣َُضررٕٞ  Olea europaea var.Oleasterٙر٘ق  

 . Olea europaeaثُقج٢ُ 

 igin and DistributionOrاالطلٖ ّاالًرشار  الوْؽي

صضلن ٓؼظْ ثًثء ثُذجفغ٤ٖ ػ٠ِ ثٕ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ٖٗجس ك٢ ٓ٘طوز ٌٕم ثُذقرٌ ثالدر٤ٜ ثُٔضّٞر٠ 

ٝك٢ ٓ٘طورز ثُٜرالٍ ثُنٚر٤خ ٓرٖ ثُرٟٖٞ ثُؼٌدر٢ ) صْر٤ٔز ثِٟوٜرج ػرجُْ ثالعرجً ثال٤ًٌٓر٢ ؽر٤ِٔ 

ٝػِر٠ ٝؽرٚ ١ٌ٘ٛ ٣ٝوٚو دٜج فٞٛ ١ٌٜٗ ثُوؽِرز ٝثُلرٌثس ٝثُؾرَء ثُْرجف٢ِ ٓرٖ دراله ثُٖرجّ ( 

ثُضقو٣و ثُن٠ ث٢ُٔٛٞ ثُٔجً ٓرٖ ٕرٔجٍ ؿرٌح ثُؼرٌثم ٝؽ٘رٞح ص٤ًٌرج ّٝر٣ًٞج ُٝذ٘رجٕ ٝكِْرط٤ٖ ، 

 ٝٓٔج ٣ؤ٣و ىُي ٝؽٞه ثٕؾجً د٣ٌز ٗج٤ٓز ٟذ٤ؼ٤ج  ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾذ٤ِز ثُٞثهؼز ٕٔجٍ ؿٌح ثُؼٌثم .

 ٢ُٗٓٓ صضًٌررَ ٓؼظررْ ًٍثػررز ث٣َُضررٕٞ كرر٢ ثّررذج٤ٗج ، ث٣طج٤ُررج ، ث٤ُٞٗررجٕ ، ٝثُضرر٢ ٣ررًَع ك٤ٜررج فررٞث

٤ِٕٓٞ ٕؾٌر ، ًٔج ص٘ضٌٖ ًٍثػز ث٣َُضٕٞ ث٣ٞج  ك٢ هذٌٗ ، كٌْٗرج ، ص٤ًٌرج ، كِْرط٤ٖ ثُٔقضِرز ، 



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 57 

ُذ٘ررجٕ ، ّرر٣ًٞج ، ٤ُذ٤ررج ، ثالًهٕ، ثُٔـررٌح ، ثُؾَثةررٌ ، ثُذٌصـررجٍ ، ث٣ٌٌٓررج ) ٝال٣ررز ًجُل٤ًٗٞررج (، 

 ؽ٘ٞح ثك٣ٌو٤ج ٝثّضٌث٤ُج .

ؾجً ثُٔ٘جٟن ٕذٚ ثالّضٞثة٤ز ٝىثس فؾرْ ث٣َُضٕٞ ٕؾٌر هثةٔز ثُنٌٞر ٖٝٓ ثٕ الْطف الٌثاذٖ :

ٓضرٌثٝ ثًغرٌ ، ًأُ ثُٖرؾٌر ثٝ ثُؤرز ثُضجؽ٤رز ىثس  22أٓضجً ٝهو ٣ٚرَ ثُر٠  8 - 4ٓض٠ّٞ ُٟٜٞج 

ٓضٌ، ٝثىث صًٌش ثُٖؾٌر دروٕٝ صوِر٤ْ كجٜٗرج ص٘ٔرٞ دٚرًٞر ًغ٤لرز ٝصٌرٕٞ ػو٣رور  10 - 6ثٗضٖجً ٖٓ 

٤ْ ، ٝصض٤َٔ ثؿٚجٜٗج دْرُٜٞز ٤ُٜرج ٝصٌرٕٞ ث٤ُْوجٕ ٝثالؿٚجٕ ٌُٜٝ٘ج ٣ٌّؼز ثُض٤ٌق ُِضٌد٤ز ٝثُضوِ

 ٓضطجٝػز ث٠ُ فو ًذ٤ٌ هٕٝ ثٕ صٌٌْ٘ ٝصض٤َٔ ثُٖؾٌر دطٍٞ ػٌٔٛج ثُي١ ٣ٔضو ُذٞؼز هٌٕٝ.

ّ٘ٞثس ٝكر٢ ثُٔ٘رجٟن ثُؾجكرز ثُِٜٔٔرز صذروث  7 - 5صذوأ ثُٖؾٌر دجػطجء ثُقجَٙ ٓضأمٌث ػ٘و ػٌٔ  

ُ٘ٔرٞ ٛريث ٓرٖ ثًَُثػرز ٝفضر٠ ثالٕؾجً دؼو ػٌٔ ٣َٟٞ ٣َٚ ث٠ُ ػٖر٣ٌٖ ّر٘ز ، ٣ٝؼرٌف ٟرًٞ ث

 ثُقوثعز (.دوةٜج دجُقَٔ دطًٞ ثُٚذج ) 

صض٤ٔرَ ؽريًٝ ث٣َُضرٕٞ درجٕ ُٜرج ٟذ٤ؼرز ٗٔرٞ ٝثٗضٖرجً مجٙرز صنضِرق درجمضالف  الوعوْع العذرٕ:

ثُضٌدررز ٝثُؼٔررٌ ٝثُٚرر٘ق ، صنضلرر٢ ثُؾرريًٝ ثُٞصو٣ررز ثال٤ُٝررز ثُ٘ج٤ٓررز ٓررٖ ثُذرريًٝ ًٝرريُي ثُؾرريًٝ 

ّر٘ٞثس ٝصقرَ ٓقِٜرج ؽريًٝ  4 - 3ٞه٣ج هثمَ ثػٔجم ثُضٌدز دؼو ثُٔضٌٞٗز ٖٓ ثالهالّ ٝثُٔضؾٜز ػٔ

ثمٌٟ ٓضٌٞٗز ٖٓ ثُؾَء ثُْل٢ِ ٖٓ ثُؾيع ثُٔٞؽٞه صقش ّطـ ثُضٌدز ٣ٝالفرع كر٢ ٛريٙ ثُٔ٘طورز 

ٕ ثُؾيًٝ ٝٛيٙ ثالٗضلجمرجس صؼرٌف دجُذ٣ٞٞرجس  ّٞ  ovulesثٗضلجمجس )صوًٗجس ثٝ ثًٝثّ ثٝػوو ( صٌ

قض١ٞ ػ٠ِ ٓذجها ثُؾيًٝ ٝٓذجها دٌثػْ م٣ٌٞز ٝصٌٕٞ ٝثُض٢ ٢ٛ ًضِز مٖذ٤ز د٣ٞٞ٤ز ًٌٓٞر ص

ؿ٤٘ز دجٌُٜٓٞٗجس ثُطذ٤ؼ٤ز ٝصْضنوّ ٛيٙ ثُذ٣ٞٞجس ك٢ ثُضٌجعٌ ٝٓٞهؼٜج ٣ٌٕٞ ك٢ ٓ٘طورز ثُضقرٍٞ 

ثٝ ثُٔ٘طوز ثُضجؽ٤ز ٖٓ ثُؾيع ٝصؼط٢ ثٌَُٖ ؿ٤ٌ ثُٔ٘ضظْ ُِْجم ٝك٢ فجُز صِق ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً 

 ٣ز ثُْل٤ِز ثُوجػو٣ز ُِْجم.كجٗٚ ٣ضؾوه دض٣ٌٖٞ ؽيًٝ ؽو٣ور ٖٓ ثُٜ٘ج

ثُؾيًٝ ك٢ ثُضٌح ثُغو٤ِز ث٤ُْتز ثُض٣ٜٞز صٌرٕٞ ٓقروٝهر ثُ٘ٔرٞ ّٝرطق٤ز ثالٗضٖرجً د٤٘ٔرج كر٢ ثُضرٌح 

ٓضٌث ٖٓ ثُؾيع ٣ٝ٘رٍَ  12ث٤ٌُِٓز ثُنل٤لز ٣ٚذـ ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً ًذ٤ٌ ؽوث ٣ٝ٘ضٌٖ ثكو٤ج دقوٝه 

د٤٘ٔررج كرر٢ ثُٔ٘ررجٟن ثُؾجكررز ص٘ٔررٞ  أٓضررجً ٌُرر٢ ٣قٚررَ ػِرر٠ ثُٔررجء ٝثُـرريثء 6كرر٢ ثػٔررجم ثُضٌدررز ثُرر٠ 

ّْ ف٤ظ صضٞكٌ ثٌُٟٞدز ثُوجدِز ُالٓضٚجٗ ٝثُقٌثًر ثُٔالةٔرز  90 - 20ثُؾيًٝ ؽ٤وث ػ٠ِ ػٔن 

، ٝٛيٙ ث٤َُٔر صؾؼَ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ هرجهًر ػِر٠ ثُ٘ٔرٞ كر٢ د٤ترز كو٤رٌر ثٝ ؽجكرز ثٝ ٕرذٚ ٙرقٌث٣ٝز 

 ٝدجُضج٢ُ صوجّٝ ثُؼطٔ ّٝٞء ثُضٌدز ٝثالٛٔجٍ.

 

ّرْ ٝػٌٝرٜج ٣ٚرَ  7ًثم د٤ْطز ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ٙـ٤ٌر ثُقؾرْ ٓؼروٍ ُٟٜٞرج ثالٝ األّرا :

ّْ ًٓق٤ز ثٌَُٖ ٓضطجُٝرز ْٓرضوهز ثُطرٌف ؽِو٣رز ٓضوجدِرز ثُٞٝرغ ػِر٠ ثالكرٌع ٝثالًٝثم  2ث٠ُ 
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ثُقو٣غررز ثكررضـ ُٞٗررج ٓررٖ ثٌُذ٤ررٌر هررو صذورر٠ ّرر٘ز عررْ صْررو٠ ، ثًُٞهررز ٓـطررجر دطذوررز ٕررٔؼ٤ز ٛرر٢ ٟذوررز 

 ٔجء.ث٤ٌُٞصٌَ ثُض٢ صٔ٘غ صذنٌ ثُ

كر٢  Trichomesثُْطـ ثُؼ١ِٞ ؿجٓن ىٝ ُٕٞ ثمٌٞ ْٓٞه د٤٘ٔج ثُْل٢ِ كرجصـ ٍؿذر٢ ٝثَُؿرخ 

ثًٝثم ث٣َُضٕٞ ٣ٌٕٞ دٌَٖ فٌثٕق هًػ٤ز صـط٢ ثُغـًٞ ثُـجةٌر ك٢ ّطـ ثًُٞهز ٝدجُضرج٢ُ صوِرَ 

ثُن٤ط٤رز ثُط٣ِٞرز  sclereidesٖٓ كوو ثُٔجء ، ًٔج ٣الفع ٝؽرٞه ػروه ًذ٤رٌ ٓرٖ ثُنال٣رج ثُقؾ٣ٌرز 

 ًُِٞهز. Mesophyllز ٖٓ ثُنال٣ج ثُق٣ٖٞز ُِطذوز ثُؼٔجه٣ز ٝثالّل٘ؾ٤ز ك٢ ثُطذوز ثُّٞط٠ ٗجٕت

ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز د٤ْطز صٌٕٞ ٓقُٔٞز ؽجٗذ٤رج كر٢ ثدرجٟ ثالًٝثم ثُٔٞؽرٞهر ػِر٠  :االسُار ّالصوار

دوث٣رز ف٣َرٌثٕ (  -ٗٔٞثس )ثؿٚجٕ( ػٌٔٛج ّْٓٞ ٗٔٞ ٝثفرو صضلرضـ ٛريٙ ثُذرٌثػْ كر٢ ثٌُد٤رغ )ثىثً

ٌٍٛر ٙـ٤ٌر د٤ٞجء ٓٚلٌر ثُِٕٞ ، ثٓج ثُذرٌثػْ ثُطٌك٤رز ُٜريٙ  25 - 8ًٗٞر ػ٘وٞه٣ز صقَٔ  ػٖ

ٌّٕٞ ثكٌمج م٣ٌٞز صٌٕٞ عٔرجً ثُْر٘ز ثُالفورز ٝصقرٍٞ ثُذرٌثػْ ك٤ٜرج ٓرٖ مٞر٣ٌز ثُر٠  ثُ٘ٔٞثس كض

٣ٌٍٛز صقوط ك٢ ث٤ُٚق فضر٠ ٕر٣ٌٜٖ هذرَ ثُضلرضـ، ثٕرؾجً ث٣َُضرٕٞ صقٔرَ ٗرٞػ٤ٖ ٓرٖ ثالٍٛرجً 

٢ٛٝ ثالٍٛجً ثُن٘غ٠ ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ثالػٞجء ث٣ٌَُٛرز  Perfect Flowersًجِٓز ثال٠ُٝ ثٍٛجً 

 Male Flowers orثُي٣ًٌز ٝثالٗغ٣ٞرز ، ثٓرج ثُ٘رٞع ثُغرج٢ٗ ٓرٖ ثالٍٛرجً كٜر٢ ثالٍٛرجً ثُٔريًٌر 

Staminate Flowers . ٜ٢ٛٝ ثٍٛجً ًجِٓز ٓنضَُز ثُٔذ٤ 

، ثُضر٣ٞؼ ٌٓرٕٞ ٓرٖ ثًدرغ ثًٝثم صضًٌخ ثٌَُٛر ثٌُجِٓرز ٓرٖ ًرأُ هٔؼر٢ ٌٓرٕٞ ٓرٖ ثًدرغ ثّر٘جٕ 

د٤ٞجء ٓٚلٌر ٓضِٚز ٓغ دؼٜٞج ػ٘و ثُوجػور ٌِٖٓز ٕذٚ ثٗذٞدز ، ثالّو٣ز ػوهٛج ثع٘ضجٕ ٝٙلٌثء 

ثُِٕٞ ، ثُٔذ٤ٜ ٌٕٓٞ ٖٓ فؾٌص٤ٖ )ًٌدِض٤ٖ( ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔج د٣ٞٞض٤ضٖ ٝثفور كو٠ ٖٓ ثُذ٣ٞٞرجس 

 ثالًدغ صضِوـ ٝصضنٚخ ثٓج ثُغالط ثُذجه٤ز كضضال٠ٕ.

مل٤لز ٝؿ٣ٌَر ْٝٗذز ثٗذجصٜج ٝؼ٤لز ٝهرو صٌرٕٞ ٕرجىر ثُضٌر٣ٖٞ ٝٓرٖ مرالٍ ثُضؾرجًح  فذٞح ثُِوجؿ

ُٜررج ْٗررذز ثٗذررجس ػج٤ُررز ٓوجًٗررز  Santa Catarina  ٝAscolanoٝؽررو ثٕ فذررٞح ُوررجؿ ٙرر٘ق 

 Sevillanoف٤رظ ْٗرذز ثالٗذرجس ك٤رٚ ٓؼوٝٓرز )ٙرلٌ( د٤٘ٔرج ٙر٘ق  Swan Hillدٚر٘ق ث٣َُ٘رز 

 . ٣Pollinating Varietyٌٖٔ ثػضذجًٙ ٙ٘لج ِٓوقج ؽ٤وث  ك٤ٌٔز فذٞح ثُِوجؿ ك٤ٚ ؿ٣ٌَر ُٝيث

الٕ ًٌدِز ٝثفور ٢ٛ ثُض٢ ص٘ٔٞ ، ٝصضًٌرخ ثُغٔرٌر ٓرٖ ثُوٖرٌر  Drupeعٌٔر ث٣َُضٕٞ صؼضذٌ فِْز 

ٝثم٤ررٌث ثُطذوررز ثُنٖررذ٤ز ثُٚررِذز  Mesocarpٝثُؾررَء ثُِقٔرر٢ ثُؼٚرر١ٌ٤  Exocarpثُنجًؽ٤ررز 

ثالٙرَ ثؿِلرز ثُٔذر٤ٜ )ثُنجًؽ٤رز، ثُّٞرط٤ز،  ٝٛيٙ ثُطذوجس ٛر٢ كر٢ Endocarpثُٔـِلز ُِذيًر 

 ثُوثم٤ِز( ثُٔضطًٞر .

ٌّٕٞ ثُؾَء ثُِق٢ٔ  رٕٞ  30 - 12% ٖٓ ثُغٌٔر د٤٘ٔرج صٌرٕٞ ثُ٘رٞثر  88 - ٣70 ٌّ % ٜٓ٘رج ٝثُذريًر ص

ؿررٌثّ  13.5 - 1.5% ٓررٖ ثُ٘ررٞثر ، صررَٕ ثُغٔررٌر ثُٞثفررور درر٤ٖ  7.5 - 7% ٓررٖ ًررَ ثُغٔررٌر ٝ  1.5
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% ٖٓ  75 - 30٘ٞؼ ٌُٜٝ٘ج ؽ٤ور ثُٔيثم ػ٘و صن٤ِِٜج ٝصقض١ٞ ػ٠ِ صٌٕٞ ؿ٤ٌ هجدِز ُالًَ ػ٘و ثُ

 ثٍُٕٞ ثُؾجف ٣ٍش ٣ٍضٕٞ.

٣الفع ٝؽٞه ػالهز ّجُذز د٤ٖ ثُٔجء ٝث٣َُش ف٤ظ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٗٚ ًِٔرج ٍثه ث٣َُرش كر٢ ثُغٔرٌر هرَ 

-كًٌضرٍٞ  -ثُٔجء ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ ، ثٓج ثٌُٔٞٗجس ثالمٌٟ كر٢ ثُغٔرٌر كٜر٢ ثُْر٣ٌٌجس ) ّرٌٌٍٝ 

ر ثُْٔٔجر  ًًٍِٞٞ ٌّ  . Oluropein( ٝصقض١ٞ ػ٠ِ ثُٔجهر ثُٔ

 الوالئوح لشراػح الشٗرْى الث٘ ح 

 درظح الؽزارج الوالئوح:

٣٘ٔٞ ث٣َُضٕٞ د٘ؾجؿ ًذ٤ٌ ك٢ ثُٔ٘رجٟن ثُٔطِرز ػِر٠ ثُذقرٌ ثالدر٤ٜ ثُٔضّٞر٠ ٝثُضر٢ ٣ورغ ٓؼروٍ  - 

 20 - 15هًؽجس ثُقٌثًر ك٤ٜج د٤ٖ 
°

وغ ٖٝٔ ٛيث ثُٔؼروٍ ّ ٝثُوًؽز ثُٔغ٠ِ ُ٘ٔٞ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ص

 ٢ٛٝ18 - 20 
°

ّ ٝٛيث ٓٔج ّجػو ك٢ صأهِْ ٝٗؾجؿ ٛيٙ ثُٖؾٌر كر٢ ٛريٙ ثُٔ٘طورز ، ثٓرج هًؽرز دروء 

 12 - 11ثُ٘ٔٞ ٣َُِضٕٞ ك٢ٜ 
°

. ّ 

 ٣7ضقَٔ ث٣َُضٕٞ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز فض٠ 
°

ّ صقش ثُٚلٌ ٝثٕ ثٗنلرجٛ هًؽرز ثُقرٌثًر 

ثالٕرؾجً ، ٝٓؼظرْ ثالٙر٘جف صوضرَ ػ٘رو هًؽرز   صقش ٛيٙ ثُوًؽز ٣ؤه١ ث٠ُ ثٝرٌثً دجُـرز ُٔؼظرْ 

10 
°

ّ صقش ثُٚلٌ ُٝٞ ثٕ ٛ٘جُي دؼٜ ثالٙ٘جف ثُ٘ج٤ٓز ٠ّٝ ث٤ّج ٝثُض٢ ُْ صوضَ ثال ػ٘رو هًؽرز 

10 - 18 
°

 ّ صقش ثُٚلٌ.

ثًغٌ  Missionصضذج٣ٖ ثٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ك٢ ٓوجٝٓضٜج ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ٣ٝؼضذٌ ثُٚ٘ق 

ٝثم٤ررٌث  Barouniعررْ ثُٚرر٘ق  Ascolanoْ ٤ِ٣ررٚ ثُٚرر٘ق عرر Sevillanoصقٔررال ٓررٖ ثُٚرر٘ق 

ثهِٜج صقٔال، ٝالصٌَٖ ثالٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز فض٠ ثُٔضجمٌر ٜٓ٘ج ث١ ًٌٝ  Manzanelloثُٚ٘ق 

 ػ٠ِ ثُقجَٙ الٕ ص٤ٌَٛ ث٣َُضٕٞ ٣ٌٕٞ ٓضجمٌث.

 50 - 40صضقَٔ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ هًؽجس ثُقٌثًر ثُؼج٤ُز كٞم  -
°

ّ هٕٝ ث١ ًٌٝ ٝٛريث ٓرج ٣ؾؼرَ 

 ؾٌر ص٘ٔٞ ٝصغٌٔ فض٠ ك٢ ثُٚقٌثء ثُٖو٣ور ثُقٌثًر .ثُٖ

إٔرٌٜ ٓرٖ ثُض٤َٛرٌ فضر٠ ثُ٘ٞرؼ ٝصقضرجػ  3ّْٓٞ ٗٔٞ عٌٔر ث٣َُضٕٞ ٣َٟٞ ٝصقضجػ ك٢ ثالهَ ث٠ُ 

ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ هًؽجس فٌثًر كؼجُز الٗٞجػ ثُغٔجً صضٌثٝؿ ٖٓ  إٌٜٔ ٓرٖ ثُض٤َٛرٌ فضر٠ ثُ٘ٞرؼ 

( كؼجُررز الٗٞررجػ ثُغٔررجً صضررٌثٝؿ ٓررٖ                  ٝصقضررجػ ٕررؾٌر ث٣َُضررٕٞ هًؽررجس فٌثًر)صررٌثًْ فررٌث١ً 

3500 
°

 5000ّ ُالٙ٘جف ثُٔذٌٌر ث٠ُ 
°

 ّ ُالٙ٘جف ثُٔضجمٌر.

 ٣12ؼَٔ ث٤ُٚق ثُقجً ثُط٣َٞ ثُنج٢ُ ٖٓ ثُـ٤ّٞ ٝىٝ ثُِٖٔ ثُْجٟؼز ثُض٢ صَٚ ثُر٠ ثًغرٌ ٓرٖ 

ثًر ثالػِر٠ ّجػز ك٢ ١ٌٜٕ صٍٔٞ ٝثح ػ٠ِ صٌثًْ ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً ك٢ ف٤ٖ صؤه١ هًؽجس ثُقرٌ

ؽوث ٝثُٜٞثء ثُؾجف ث٠ُ ٗو٘ ك٢ ثُٔقضٟٞ ث٣َُض٢ ُِغٔرٌر ف٤رظ ٣الفرع ثٕ ْٗرذز ث٣َُرش كر٢ عٔرجً 

ٙ٘ق دؼ٤ٖوز ٗج٢ٓ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ صٌٕٞ ٓ٘نلٞز ٓوجًٗز د٘لِ ثُٚ٘ق ثُ٘ج٢ٓ ك٢ ثُٔ٘طورز 
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دجُضرج٢ُ ثُٖٔج٤ُز ٣ٝؼَٟ ىُي ث٠ُ ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ٣ٍٝجهر ثُض٘لِ ٝٛروّ ثُٔرٞثه ثُٔنَٝٗرز ٝ

 صوَ ٤ًٔز ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً .

٣ٖرررررجدٚ ث٣َُضرررررٕٞ ثالٕرررررؾجً ثُٔضْرررررجهطز كررررر٢ ثفض٤جؽرررررٚ ثُررررر٠ ٓضطِذرررررجس ثُقرررررٌثًر ثُٔ٘نلٞرررررز                     

Chilling Requirements  ُٖضٌٖررق ثُذررٌثػْ ٝصقُٜٞررج ٓرٖ مٞرر٣ٌز ثُرر٠ ع٣ٌٔررز ثُرري١ ٣ذرروث ٓرر

ٝٓرٖ ثح فضر٠ صٖر٣ٌٖ ثالٍٝ كر٢  ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ فض٠ ٤ْٗرجٕ كر٢ ثُ٘ٚرق ثُٖرٔج٢ُ ٌُِرٌر ثالًٝر٤ز

ثُ٘ٚق ثُؾ٘ٞد٢ ُٜج ، ٝٛيث ٣لْرٌ ُٔرجىث ص٘ٔرٞ ثالٕرؾجً كر٢ ثُٔ٘رجٟن ثالّرضٞثة٤ز دٖرور ٝهرٞر ٌُٝرٖ 

 (. Vernalizationالصغٌٔ ُقجؽضٜج ث٠ُ هًؽجس فٌثًر ٓ٘نلٞز )ثالًصذجع 

جدوز ٣ض٘جّررخ ػرروه ثُؼ٘جه٤ررو ث٣ٌَُٛررز ثُٔضٌٞٗررز كرر٢ ث٣َُضررٕٞ ٌٟه٣ررج ٓررغ ػرروه ّررجػجس ثُذررٌٝهر ثُْرر

ّرجػز درٌٝهر ( صٌرٕٞ ك٤ٜرج  2000 – 100ُِض٤ٌَٛ، ٝدًٚٞر ػجٓز صقضرجػ ثٕرؾجً ث٣َُضرٕٞ در٤ٖ )

 7هًؽررز ثُقررٌثًر ثهررَ ٓررٖ 
°

 ( ّ45 
°

ف ( ُضَٛررٌ ؽ٤رروث ٕررٌٟ ػرروّ ثٗنلررجٛ هًؽررز ثُقررٌثًر ثُرر٠ 

ثُوًؽز ثٌُِٜٔرز ُِ٘ذرجس ، ثُقرو ثالهٗر٠ ُْرجػجس ثُذرٌٝهر ٛريٙ ٓضرٞكٌر كر٢ ًرَ ثُرذاله ثُؼٌد٤رز فضر٠ 

 ن ثُٚقٌث٣ٝز ٜٓ٘ج .ثُٔ٘جٟ

ثُذٌه ٤ُِ الٍٓج الفوثط ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٌُٝ٘ٚ الٍّ ُقوٝط ثُض٤ٌَٛ ، ٝػوّ صٞكٌ ثُٔضطِذجس ٖٓ 

هًؽررجس ثُقررٌثًر ثُٔ٘نلٞررز ال٣قرروط ث١ صـ٤٤ررٌ ثٝ صقررٍٞ كرر٢ ثُذررٌثػْ ثُنٞرر٣ٌز ثُرر٠ ٣ٌٍٛررز 

ٌثػْ ٝال٣ؼ٘رر٢ صؾررجٍٝ ّررجػجس ثُذررٌٝهر ػررٖ ٓضطِذررجس ثُٚرر٘ق ثٗررٚ ٣ررؤه١ ثُرر٠ ٣ٍررجهر ْٗررذز كرر٢ ثُذرر

 ثُٔضقُٞز.

 تْ٘لْظ٘ا االسُار ّاالشوار ػٌذ شعزج الشٗرْى

ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ىثس ثُٖضجء ثُوثكب ص٘ٔٞ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ؽ٤وث  ٌُٜٝ٘ج ال صٌَٛ. ٝصنضِق 

ّْ 7أٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ٖٓ ف٤ظ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ثهَ ٖٓ 

كٜ٘جى أٙ٘جف ص٘ٔٞ ك٢ ث٤ُٞٗجٕ صٌَٛ ٝصغٌٔ دـَثًر ًؿْ ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ثٍٛجً ٝثعٔجً ؽ٤و٣ٖ، 

هٌٚ كضٌر ثُذٌه ك٢ ثُٖضجء، ثٓج ثلٙ٘جف ثُض٢ ص٘ٔٞ ك٢ ثّذج٤ٗج ٝإ٣طج٤ُج ًٝج٤ُل٤ًٗٞج كأٜٗج دقجؽز 

ثى ثٗٚ ال صضلضـ ٛيٙ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ثال دؼو صؼٌٜٝج  ،ُلضٌر دٌٝهر ثًغٌ دٌغ٤ٌ ُضؼط٢ ٗضجةؼ ؽ٤ور

ّجػز( ٝىُي فْخ ثُٚ٘ق. ثٕ دٌه ثُٖضجء   140-120ثُٖضجء )صو٣ٌذج   ُلضٌر دٌٝهر ًجك٤ز مالٍ

ث١ًٌُٝٞ ٣َُِضٕٞ ٣ْٔـ دجُضق٣ٌٜ ػ٠ِ صٌَٖ ثالٍٛجً، ٝٛٞ ديُي ٤ُِ ًذٌه ثُٖضجء 

ث١ًٌُٝٞ لؿِخ ثلٕؾجً ثُٔضْجهطز ثلًٝثم ٝثُي١ ٣ٌٕٞ ُٚ هًٝ ػجَٓ ٌّٕٞ ثٝطٌث١ً 

ُْجدن ُض٘ٔٞ مالٍ ثٌُد٤غ ثُضج٢ُ. دٌثػْ ُِذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝثُن٣ٌٞز ثٌُِٖٔز مالٍ ث٤ُٚق ث

ث٣َُضٕٞ ال ٣ذوٝ ثٜٗج صِٔي كضٌر ًثفز ثٝ صِٔي كضٌر ه٤ٌٚر ؽوث  ٝصذوث دجُ٘ٔٞ ٓغ دوث٣ز كضٌر ثُوفء 
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. ٝػ٠ِ ثلًؽـ كجٗٚ ٣ضْ ثٗضجػ ٓجهر ٓقٌٝز ُألٍٛجً دٞؽٞه ثُذٌه ٕٔػ٘وٓج صَٚ ثُقٌثًر ث٠ُ  ّْ

 )ٖٓ ٟذ٤ؼز ٤ٌٗٞٓٛز ؿجُذج (.

ثُٖضجء ٛٞ ثٕ ثالٍٛجً ػ٘و ث٣َُضٕٞ ٣ضطِخ ٝؽٞه أًٝثم ػ٠ِ ثالؿٚجٕ  دٌهؿ٤ٌ ػجَٓ آمٌ ْٜٓ

ثُٔغٌٔر، ُيث ٖٓ ثُْٜٔ ؽوث  ٓ٘غ صْجه٠ ثلًٝثم. ٝهو صذ٤ٖ ُؼور دجفغ٤ٖ ثٕ ثُذٞثهً ثل٠ُٝ ُِضٔج٣َ 

ث١ٌَُٛ ػ٘و ث٣َُضٕٞ ال صضْ هذَ ٜٗج٣جس آىثً )دؼو كضٌثس ٟذ٤ؼز ٖٓ ثُذٌه(، ك٤ذوٝ ثالٌٓ ًٝجٗٚ 

ثًصذجع. ثىٕ ٣ٌٔ٘٘ج ثُضقوط ٛ٘ج ػٖ ٌٓفِز ثُضق٣ٌٜ ث١ٌَُٛ دلؼَ ثُذٌه )د٤ٖ ٌٕٜ ًجٕٗٞ  ػ٤ِٔز

                ثلٍٝ ٕٝذجٟ( عْ صذوأ ػ٤ِٔز ثُضٔج٣َ ث١ٌَُٛ )أٝثمٌ ٕذجٟ ٝآىثً( أ١ هذَ ثالٍٛجً

٣ز ٣ٞٓج  ػ٘و دؼٜ ثلٙ٘جف، ٛيث ٝصضذغ ْٗذز ثُذٌثػْ ثٌَُٛ ٣8ٓٞٓج  ٝهو ٣طٍٞ ث٠ُ  ٓٙ-٘ٗ  دع 

ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ثُٖؾٌر ٓقٍٚٞ ثُْ٘ز ثُْجدوز )ثعٌ ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز(. ٝثُؾو٣ٌ دجُيًٌ ثٗٚ ُوًؽجس 

ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ثُض٢ صطٍٞ ك٢ دؼٜ ثُْ٘ٞثس ك٢ ٌٕٜ ٤ْٗجٕ ٝآ٣جً )ثُلضٌر ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج 

وهث  ثُذٌثػْ ك٢ ثٝػ صطًٞٛج( ثعٌ ٝجً ػ٠ِ ثالٍٛجً ٝثالُوجؿ ٝثالعٔجً. ٝصقَٔ ثُٖؾٌر ػجهر ػ

 % كو٠ ٖٓ ٛيٙ ثالٍٛجً صؼط٢ عٔجًث .1-5ًذ٤ٌث  ؽوث  ٖٓ ثالٍٛجً ٌُٖٝ 

٣ضٌٖق ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ك٢ ٌٕٜ ٤ْٗجٕ فض٠ أٝثةَ ف٣ٌَثٕ ػٖ كٌك م١ٌٞ ٣قَٔ ثالٍٛجً ك٢ 

آدجٟ أًٝثهٚ دٌَٖ ػ٘جه٤و ٙـ٤ٌر ػ٠ِ ٍٟٞ ٗٔٞثس ثُْ٘ز ثُْجدوز، ٝؿجُذج  ال صقَٔ ثُلٌٝع ثُقو٣غز 

ٛجًث  ثال ٗجهًث  دَ ك٢ ثُْ٘ز ثُغج٤ٗز، ٝك٢ ثُْ٘ز ثُض٢ ص٢ِ ثالٍٛجً صْو٠ ك٢ ّ٘ضٜج ثل٠ُٝ ثٍ

ثلًٝثم ٣ٝٚذـ ثُلٌع ؿ٤ٌ هجهً ػ٠ِ فَٔ ثٌَُٛ ٝثٌَُٖ ثُضج٢ُ ٣ٞٝـ ٟذ٤ؼز ثُقَٔ ػ٘و 

 ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ثُي١ ٣ضْ فٌٚث  ػ٠ِ مٖخ ثُْ٘ز ثُْجدوز.
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ثٕ صطًٞ ثالٍٛجً ػ٘و ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ٣ضْْ دأٟٞثً ٤َٔٓر ُٜج ًذجه٢ إٔؾجً ثُلجًٜز ثلمٌٟ. 

ٌ دٖور كضقش صأع٤ٌ هًؽجس ثُقٌثًر ثُض٢ صؼضوٍ صو٣ًؾ٤ج  ٓغ هوّٝ ثٌُد٤غ ٣ذوث ٛيث ثُضطًٞ ثُي١ ٣ضأع

دجُؼٞثَٓ ثًُٞثع٤ز )ثُؾ٤٘٤ز( ثٌُٔصذطز دجُٚ٘ق )ثٍٛجً ٓذٌٌ ثٝ ٓضأمٌ( ٝثُؼٞثَٓ ثُٔ٘جم٤ز )صأع٤ٌ 

هًؽجس فٌثًر ثُٖضجء ثُٔ٘نلٞز ػ٠ِ صقٍٞ ثُذٌػْ ثُن١ٌٞ ث٠ُ ١ٌٍٛ ٝصأع٤ٌ هًؽجس 

ثُقٌثًر ثٌُد٤ؼ٤ز ك٢ ٌّػز صطًٞ ثُضٔج٣َ ث١ٌَُٛ ٝثالٍٛجً(. صضْْ ثُذٌثػْ ك٢ ًَ ًٟٞ دٚلجس 

 ًٓٞكُٞٞؽ٤ز ٓقوهر. صضٞـ ٛيٙ ثالٟٞثً ك٢ ثٌَُٖ ثُضج٢ُ:
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ثالٟٞثً ث٤َُٔٔر ثُض٢ صٌٔ دٜج ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ صضٖٞٔ ثُٚلجس ثًُٔٞكُٞٞؽ٤ز ُِذٌثػْ مالٍ 

 ٌٓثفَ صطًٞٛج

 : ثُطًٞ ثُٖض١ٞ، ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُذٌػْ ثُٜ٘جة٢ ٝثُذٌثػْ ثالدط٤ٚ ك٢ كضٌر ٌّٕٞ م١ٌٞ.A ثُطًٞ

 دط٤ز دجالّضطجُز ه٤ِال .: ث٤ُوظز ثُن٣ٌٞز، ٣ذوث ك٤ٜج ثُذٌػْ ثُٜ٘جة٢ ٝثُذٌثػْ ثالB ثُطًٞ

 : صٌَٖ ثُؼ٘جه٤و ث٣ٌَُٛز ٝثّضطجُضٜج كضظٌٜ ثُذٌثػْ )ثالًٍثً( ػ٠ِ ػور ٟٞثدن.C ثُطًٞ 

: ثٗضلجك ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝثّضوثًصٜج، ٝصضْْ ٝهضٜج دأػ٘جم ه٤ٌٚر، ٝصضلٌػ ثُو٘جدجس D ثُطًٞ 

 ثُٔضٞٝؼز ػ٘و هٞثػوٛج ػٖ ثػ٘جم ٛيٙ ثُذٌثػْ.
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ؼ، ٝصضذجػو ث٣ًُٞوجس ثٌُج٤ّز ٝصظٌٜ ثُذضالس، ٝصْضط٤َ ثالػ٘جم ٓذجػور : صٔج٣َ ثُضE٣ٞ ثُطًٞ

 ثُذٌثػْ ػٖ ٓقجًٝ ثُؼ٘جه٤و.

: دوث٣ز ثالٍٛجً، إى ص٘وكغ ثالٍٛجً ثل٠ُٝ دؼو ثٕ ٣ضقٍٞ ُٕٞ ثُض٣ٞؼ ٖٓ ثلمٌٞ ث٠ُ F ثُطًٞ

 ثلد٤ٜ.

ٌٍٛر.  ٕ٘-8: ثٍٛجً ًجَٓ، ٣ضْ ىُي ك٢ ١ٌٜٕ آ٣جً ٝف٣ٌَثٕ ٣ِٝٔي ًَ ػ٘وٞه ٖٓ F1 ثُطًٞ

 % دْذخ ثالٓطجً ٝث٣ٌُجؿ ٝهِز ث١ٌُّ.ٓٔ-٣ٝ٘قوط صْجه٠ ُألٍٛجً ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر دْ٘ذز 

: ّوٟٞ ثُذضالس دؼو صِٜٞٗج دجُذ٢٘ ٝصذجػو ث٣ًُٞوجس ثٌُج٤ّز دٞٝٞؿ، ثُض٢ صْضط٤غ ثُذوجء G ثُطًٞ

 دؼٜ ثُٞهش ػ٠ِ ثُؼ٘وٞه ث١ٌَُٛ.

 ٌَ د٠٤ْ ثُؤغ ثٌُج٢ّ ثُٔضذو٢.: ثُؼوو، صظٌٜ ثُغٔجً ثُٚـ٤ٌر ٓضؾجٍٝر دHٖ ثُطًٞ

: صٞنْ ثُغٔجً إى صَهثه ثُغٔجً ثُٔضذو٤ز )دؼو صْجه٠ دؼٜ ثُؼوو( دجُقؾْ ُضَٚ ُقؾْ فذز l ثُطًٞ

 ثُؤـ.

 ْٓ ٝصذوأ ٗٞثر ثُغٔجً دجُضِٚخ.ٓٔ-8: ٣َٚ هطٌ ثُغٔجً ث٠ُ ll ثُطًٞ

ّو٣ز ٣ٝ٘ضوَ دّٞجٟز ػ٘وٓج صٌضَٔ ٌٕٟٝ ثُقٌثًر ٝثٌُٟٞدز ثُالٍٓض٤ٖ ٣٘طِن ؿذجً ثُطِغ ٖٓ ثال

ػ٠ِ ٤ٓجّْ ثٍٛجً ٗلِ ثُٚ٘ق )صِو٤ـ ىثص٢( ثٝ ُٚ٘ق آمٌ )صِو٤ـ مِط٢( ٝٛيث  ُضِضٚنث٣ٌُجؿ 

ٓج ٣قوط ؿجُذج ، ُيث ٣ؾخ ٌٓثػجر ًٍثػز ٙ٘ل٤ٖ ٓضٞثكو٤ٖ ػ٠ِ ثلهَ ك٢ ثُقن. ٣َٝهثه ثالمٚجح 

ٗذٞدز ثُِوجف٤ز ػ٘و ٛيث ٝػوو ثُغٔجً ػ٘و ث٣َُضٕٞ ك٢ فجٍ ثُضِو٤ـ ثُنِط٢، إى عذش ثٕ ٌّػز ٗٔٞ ثال

ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضِو٤ـ ثٌّع ٖٓ ٗٔٞٛج دؼو ثُضِو٤ـ ثُيثص٢. ثٕ ثُضِو٤ـ ثُنِط٢ ١ًٌٝٝ ُذؼٜ 

ثلٙ٘جف ثُض٢ صؼج٢ٗ ٖٓ صٖٞٛجس ثٝ ًٝٔٞ ُٜج ػ٠ِ ْٓضٞٙ ثلػٞجء ثُضٌجع٣ٌز ٓؤه٣ز ث٠ُ فجُز 

 ٖٓ ثُؼوْ:

)ال٤ّٔج ًٝثع٤ز( ػوْ ثٗغ١ٞ: ثٕ ثؽٜجٛ ثُٔذج٣ٜ فجُز ٓ٘ضٌٖر ػ٘و دؼٜ ثلٙ٘جف  -

% ٖٓ ٓذج٣ٜ ثٍٛجًٙ ٝهو ٣ٌصذ٠ ثف٤جٗج  8ٓ)ٙ٘ق ك٢ٌْٗ( ثُي١ ٣ؾٜٜ فٞث٢ُ  Verdal ٓغَ

 دؼجَٓ ثٌُٟٞدز ثل٤ًٝز.

ػٖ ؿ٤جح ؿذجً ثُطِغ )ثُٚ٘ق ثُؾَثة١ٌ ٕٔال٢ُ( ثٝ هوًر ثٗذجص٤ز ٤ّتز ُـذجً صؼ ػوْ ى١ًٌ: ٗج -

ٙ٘ق ٓج ٤ٓٝجّْ ٙ٘ق آمٌ  ( ثٝ ػوّ صٞثكن ٖٓ ؿذجً ِٟغLuques ثُطِغ )ثُٚ٘ق ثُل٢ٌْٗ

(. ٣ٝض٤َٔ ثُٚ٘ق ث٣َُض٢ ثُٔ٘ضٌٖ ك٢ ٓقجكظز فِخ دظجٌٛر ػوّ Moraiola ٝ Frantio )ٓغَ

ثُضٞثكن ثُيثص٢ ٗض٤ؾز كَٖ ثالمٚجح ٝثٗنلجٛ مٚٞدز فذٞح ثُطِغ ٓٔج ٣ْذخ ظجٌٛر فَٔ 

ثُؾو٣ٌ دجُيًٌ ثٕ ثُغٔجً ثُذ٣ٌٌز ثُٚـ٤ٌر ثُقؾْ دؾٞثً ثُغٔجً ثُطذ٤ؼ٤ز، ٣ٝؤعٌ ِّذج  ك٢ ثإلٗضجػ. ٝ

ثْٛ أّذجح ثٗنلجٛ ثإلٗضجؽ٤ز ك٢ دؼٜ أٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ٛٞ صٌثكن كضٌر ثالٍٛجً دٜطٍٞ ثالٓطجً 

ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ثًصلجع ًذ٤ٌ ك٢ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ٓٔج ٣قٍٞ هٕٝ ثٗضٖجً فذٞح ثُطِغ ك٢ ٛيٙ 

 ثُظٌٝف، ثٝ دْذخ ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر.
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ٌ دجُ٘ٔٞ، عْ ٣قوط ثُضْجه٠ ثُل٣َ٤ُٞٞؽ٢ ُِغٔجً ثُٚـ٤ٌر ك٢ دؼو ثالُوجؿ ٓذجٌٕر ٣ذوأ ثُؼوو ثُٚـ٤

% ٖٓ ثُغٔجً ثُؼجهور، ثُض٢ ؿجُذج  ٓج ًجٕ ثمٚجدٜج ؿ٤ٌ ًجَٓ، ٓٙ-ٓ٘ف٣ٌَثٕ ٝهو ٣َٚ فض٠ 

٣ٝضؼٍَ ٛيث ثُضْجه٠ دْذخ ٗو٘ ثٌُٟٞدز ك٢ ثُضٌدز ٝػوّ ًلج٣ز ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز. ًٔج ٣قوط صْجه٠ 

ػ٘و  ٘ضٌٝؽ٤٘٤زٜٗج٣ز صٍٔٞ ٝآح ٗجصؼ ػٖ ػوّ ًلج٣ز ثُضـي٣ز ثُآمٌ مالٍ ٌٓثفَ ٗٔٞ ثُغٌٔر ك٢ 

ٌٓفِز صنٖخ ٗٞثر ثُغٌٔر ٝٗو٘ ثٌُٟٞدز ث٣ٞج  ٝدْذخ آكجس ف٣ٌٖز ػور )ػغز ث٣َُضٕٞ ٝىدجدز 

ث٣َُضٕٞ(. ٣ْٝضٌٔ ثُ٘ٔٞ ثُغ١ٌٔ ٓضْجًػج  فض٠ ٓ٘ضٚق آح ف٤ظ صَٚ ثُ٘ٞثر ث٠ُ فؾٜٔج 

أ٣ٍِٞ ٣ضذجٟأ ٗٔٞ ثُغٌٔر ُضْضؼ٤و ٗٔٞٛج ث٣ٌُْغ عج٤ٗز ك٢ أٝثمٌ آح ٝ  ثُطذ٤ؼ٢ عْ صذوأ دجُضِٚخ،

ك٢ ص٣ٌٖٖ ثلٍٝ هذ٤َ ثُوطجف، ًدٔج دْذخ صٌثًْ ث٣َُٞس ك٤ٜج، ٝٛيث ٣ل٤و ص٣َٝو ثُٖؾٌر دجُٔجء 

ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر الٕ ٗو٘ ثٌُٟٞدز ك٢ ثُضٌدز ٝهضٜج ٣قٍٞ هٕٝ ٣ٍجهر فؾْ ثُغٔجً، ٝهو صْضٌؽغ 

 ؾؼوٛج ال٤ّٔج إىث ًجٕ ثُؾٞ ؽجكج .ثُٖؾٌر دؼٜ ٓجةٜج ٖٓ ثُغٔجً ْٓذذز ص

صنضِق ثُلضٌر ثُلجِٙز د٤ٖ ثُؼوو ٝظًٜٞ ثُِٕٞ ث٤َُٔٔ ُِٚ٘ق دقْخ ثلٙ٘جف ٓذٌٌر ثٝ ٓضأمٌر 

دجُيًٌ ثٕ هًؽجس ثُقٌثًر ثُؼج٤ُز مالٍ ١ٌٜٕ أ٣ٍِٞ  ٖٝٓ ثُؾو٣ٌ )٣ٞٓج  180- 130ثُ٘ٞؼ )

جهر ْٗذز ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً، ٝص٣ٌٖٖ ثلٍٝ ٝؿَثًر ثالٕؼز ث٤ُْٖٔز صْْٜ ث٠ُ فو ًذ٤ٌ ك٢ ٣ٍ

ٝػوّ صٞثكٌ ٛي٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٣ؤه١ ث٠ُ ػوّ صٞثكن ٗٞؼ ثُغٔجً ك٢ ٝهش ٝثفو فض٠ ك٢ ثُٖؾٌر 

( ٓٔٝصضطِخ ثُغٔجً ُ٘ٔٞٛج ثُطذ٤ؼ٢ ٝٗٞؾٜج ٓؾٔٞػز ٖٓ هًؽجس ثُقٌثًر ثُلؼجُز )< ، ثُٞثفور ّْ

. ٤ٌٖٗٝ ٛ٘ج ث٠ُ إٔ ّْ  4200 - 3500صنضِق دجمضالف ثلٙ٘جف ٓذٌٌر ثٝ ٓضأمٌر، ٝصضٌثٝؿ ٖٓ 

ثُقَٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ضظٔج  دٌَٖ ْٗذ٢ ثىث صٞثكٌس ثٌُٖٟٝ ثُطذ٤ؼ٤ز ُِ٘ٔٞ ًٝجٗش ثُنوٓجس ثُقو٤ِز 

 ؽ٤ور، ٝك٢ فجٍ ؿ٤جح ىُي صقوط ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز )صذجهٍ ثُقَٔ( ٝصضؼٍَ.

ث٣ٌُجؿ ثُْجةور ك٢ ثُؼٌثم ثع٘جء كضٌر ٗٔٞ ثُٖؾٌر ٝصطًٞ عٔجًٛج ٢ٛ ث٣ٌُجؿ ثُؾجكز  :الزٗاغ 

ُٖٔج٤ُز ثُـٌد٤ز ًٝغ٤ٌث ٓجصٌٕٞ ٖٓلٞػز دؼٞثٙق صٌثد٤ز مجٙز ك٢ ثٌٕٜ ث٤ُٚق ٝٛيٙ صؤه١ ث

ث٠ُ ٣ٍجهر ػ٤ِٔز ثُ٘ضـ ٝدجُضج٢ُ صؤعٌ ِّذج ػ٠ِ ثُٔقٍٚٞ مجٙز ثىث ًثكن كضٌر ثُؾلجف ٛيٙ ػوّ 

      ١ً ُالٕؾجً ثًَُٔٝػز ه٤ٔ٣ج ػ٘وٛج صٌٕٞ ثُغٔجً ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ٣ٌّؼز ثُضِٕٞ ٓضؾؼور ثُوٌٖر       

) ٝال٣ٍَٝ صؾؼو ثُغٔجً ٓجُْ صٌٟٝ ثالٕؾجً( ٝديث صوَ ثُو٤ٔز ثُض٣ْٞو٤ز ثٝجكز ث٠ُ ثٗنلجٛ ْٗذز 

ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً، ٝال٣٘ٚـ دًَثػز ث٣َُضٕٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ث٣ٌُجؿ ثُو٣ٞز ثُؼج٤ُز ًؿْ ثٕ 

ً ًٝيُي ث٣َُضٕٞ ٓوجّٝ ْٗذ٤ج ُضجع٤ٌٙ ث٤ُْب ػ٠ِ ػ٤ِٔز ثُؼوو كضؾق ثُٔوهجس ٝصضْجه٠ ثالٍٛج

 ثُغٔجً ثُؼجهور فو٣غج ٝػوّ ٍٝٙٞ ثُغٔجً ث٠ُ فؾٜٔج ثُٜ٘جة٢.

ثُٔ٘جٟن ىثس ثٌُٟٞدز ثُؼج٤ُز ؿ٤ٌ ٖٓؾؼز ًَُثػز ثُذْجص٤ٖ ٝىُي دْذخ ٜٓجؽٔز  الزؽْتح :

 ًْ . 10ثالٌٓثٛ ثُلط٣ٌز الٕؾجً ٝعٔجً ث٣َُضٕٞ ٣ٝلَٞ ثالدضؼجه ػٖ ثُذقجً دْٔجكز 
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جهطٜج هٕٝ ػووٛج ك٢ ف٤ٖ صٖؾغ هِز ثٌُٟٞدز ثع٘جء ٣ٌٞ ثُٞذجح ػ٤ِٔز ثالٍٛجً ٣ْٝذخ صْ

ّْٓٞ ثُض٤ٌَٛ ػ٤ِٔز ثُؼوو ٣ٍٝجهر ثُقجَٙ، ثٓج ثُذٌه) ثُقجُٞح( ك٢ ثٌٕٜ ثٌُد٤غ كِٚ ًٌٝ ًذ٤ٌ 

، ٣ْٝذخ ثُغِؼ مْجةٌ ًذ٤ٌر ك٢ دْجص٤ٖ  Tuberculeثٝ  Knotك٢ صٖؾ٤ؼٚ ٌٓٛ ثُؼوو ثُو٤ًٗز 

ثُٔض٠ّٞ ، كجالٕؾجً ؿ٤ٌ ثُِٔوقز ٣ضؾٔغ ػ٤ِٜج ث٣َُضٕٞ مجٙز ك٢ ٓ٘جٟن ٕٔجٍ ثُذقٌ ثالد٤ٜ 

ثُغِؼ ٝدجُضج٢ُ صْذخ ًٌْ ثالكٌع، ٝص٘ٔٞ ثالٕؾجً ك٢ ٓ٘جٟن هجفِز ٙقٌث٣ٝز ه٤ِِز ثالٓطجً 

 ِْٓ كٔج كٞم ٣ٝضقْٖ ثُقجَٙ دج١ٌُ ثٌَُٔٔ ُالٓطجً. 200

ثُقٌثًر  الص٘لغ ثالًصلجػجس ثُؼج٤ُز ؽوث ًَُثػز ث٣َُضٕٞ ُٞؽٞه ثُغِؼ ٝثُٚو٤غ ٝثٗنلجٛ هًؽجس

ثُض٢ صؤه١ ث٠ُ صجم٤ٌ ثُ٘ٔٞ ٝصٞهق ثُ٘ٔٞ ٓذٌٌث ٝدجُضج٢ُ ال٣٘ٞؼ ثُٔقٍٚٞ ُؼوّ صٞكٌ هًؽجس 

ثُقٌثًر ٝٛيث ال٣ٔ٘غ ٗٔٞ ث٣َُضٕٞ ٝثعٔجًٙ دٌَٖ ؽ٤و ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ثًصلجػجس ػج٤ُز د٤ٖ  

ه٣جٕ ٓضٌ ٝىُي ك٢ ٓ٘جٟن ه٤ِِز ٓق٤ٔز ًٔج ك٢ ثالًؽ٘ض٤ٖ ثٝ د٤ٖ ثٍُْٜٞ ثٝ ثُٞ 2000 – 1000

 ثُٞثهؼز د٤ٖ ّالَّ ؽذ٤ِز ه٣ٌذز ٖٓ دؼٜٞج ٝٛيٙ ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ٓ٘طوز هٌٛجٕ ك٢ ٕٔجٍ ثُؼٌثم .

ص٘ٔٞ ثٕؾجً ث٣َُضٕٞ ك٢ ثٗٞثع ػو٣ور ٖٓ ثالًث٢ٝ ثُط٤٘٤ز  الرزتح الوالئوح لشراػح الشٗرْى:

الًث٢ٝ ثُغو٤ِز ٝفض٠ ث٤ٌُِٓز ثُنل٤لز ٖٝٓ ثُضٌح ثُلو٤ٌر ث٠ُ ثُضٌح ثُـ٤٘ز ، ٣ٝلَٞ ث٣َُضٕٞ ث

ث٣َُٔؾ٤ز ث٤ٌُِٓز ثُٔلٌٌز ٝثٌُمٞر ث٤ٌُِْز ٝىثس ثُ٘لجى٣ز ثُؼج٤ُز ؽ٤ور ثٌُٚف ٝثُض٣ٜٞز ٝىثس 

 ْٓضٟٞ ٓجء ث٢ًٝ ٓ٘نلٜ مج٤ُز ٖٓ ثُِٔٞفز ثُٞجًر ٝؽ٤ور ك٢ ٓقضٞثٛج ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز .

 صؤه١ ثالًث٢ٝ ثُنٚذز ث٠ُ ٣ٍجهر ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝصجم٤ٌ دوث٣ز ّ٘ز ثُقَٔ ثٝجكز ث٠ُ ثٕ

فجَٙ ثالٕؾجً ثُذجُـز ٣ٌٕٞ ه٤ِال ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثالًث٢ٝ ٝىُي الصؾجٙ ثُ٘ذجس ث٠ُ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ 

 ٝديُي صوَ ْٗذز ثالٍٛجً ٝثُغٔجً ثُٔضٌٞٗز.

٣َُِضٕٞ هجد٤ِز ًذ٤ٌر ػ٠ِ صقَٔ ٗو٘ ثٌُٟٞدز ٝؽلجف ثُضٌدز د٤٘ٔج ٣ٌٕٞ فْجّج ؽوث ٌُِٟٞدز 

ه٤ٌٚر ثٝ ػ٘و ثًصلجع ْٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ ك٢  ثَُثةور ٝصوضَ ثُؾيًٝ ػ٘و ؿٌٔٛج دجُٔجء ُٝٔور

 ثًث٢ٝ صقض١ٞ ػ٠ِ ٟذوز ٙٔجء ؿ٤ٌ ٓ٘لير ُِٔجء ٤ّٝتز ثٌُٚف.

٣لَٞ ث٣َُضٕٞ ثُضٌح ثُقج٤ٞٓز ػ٠ِ ثُضٌح ثُوجػو٣ز ٣ٌٝٔ٘ٚ ثٕ ٣ؼ٤ٔ ك٢ صٌح ًهْ ثُقٔٞٝز 

ثٌُذ٣ٌضجس ُٜٝيث ٣ٌٔ٘ٚ ثٕ ٣ضقَٔ ثٓالؿ  6.5 - 5.5ٝثْٗخ ٗٔٞ ٣ٌٕٞ ػ٘و  pH  ٖٓ5 - 8ك٤ٜج ثُع 

كٔج هٕٝ ٣ٌٕٞ ٤ّتج ٌٓٞث ُِ٘ذجس  4.9ثًغٌ ٖٓ ثٓالؿ ثٌٌُدٞٗجس، ٝثٕ ثٗنلجٛ هًؽز ثُقٔٞٝز 

كال صِٚـ ًَُثػز  8.5ف٤ظ ٣وَ ثُ٘ٔٞ ٣ٝضٞهق ٝهو ٣ٔٞس ثُ٘ذجس، ثٓج هًؽز ثُقٔٞٝز ثػ٠ِ ٖٓ 

 ث٣َُضٕٞ الٗٚ ٣ضقَٔ هًؽز ِٓٞفز ٓؼ٤٘ز دؼوٛج ال٣ٌٖٔ ثٕ ٣ْضٌٔ ٗٔٞٙ د٘ؾجؿ.
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جً ث٣َُضٕٞ صقَٔ ٝؽٞه صٌث٤ًَ ٖٓ ثُذًٕٞٝ ك٢ ثُضٌدز ػٌٖر ثٓغجٍ ٓجصضقِٔٚ صْضط٤غ ثٕؾ

ثُق٤ٞٔجس ثُض٢ الصضقَٔ ٝؽٞه صٌث٤ًَ ثًغٌ ٖٓ ؽَء دج٤ُِٕٔٞ د٤٘ٔج صضقَٔ ثٕؾجً ث٣َُضٕٞ ٝؽٞه 

 ؽَء ك٢ ث٤ُِٕٔٞ.13ص٤ًٌَ 

٤ّٞ ف٤ظ صؾٞه ًٍثػز ث٣َُضٕٞ ٣َٝهثه ٓقضٟٞ ثُغٔجً ٖٓ ث٣َُش د٣َجهر ٓقضٟٞ ثُضٌدز ٖٓ ثٌُجُْ

٣الفع ٝؽٞه ػالهز ٌٟه٣ز د٤ٖ ٤ًٔز ثٌُج٤ُّْٞ ْٝٗذز ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً ُٜٝيث صلَٞ ًٍثػضٚ ك٢ 

 ثُٔ٘جٟن ثُو٣ٌذز ٖٓ ّلٞؿ ثُؾذجٍ.

ٙ٘ق كل٢ ث٣طج٤ُج ٝفوٛج ٣ٞؽو ثًغٌ ٖٓ  1000ص٣َو ثٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ػٖ  اطٌاف الشٗرْى :

ٝهٛٞى ثٓج ك٢ ثّذج٤ٗج كل٤ٜج ٙ٘لج ك٢ ٤ٟٗ٘ٞ  40ٙ٘ق ٝك٢ ثُؼٌثم ثٌٖٓ ْٓـ ثًغٌ ٖٓ  300

ٙ٘لج . ثٓج ثالٙ٘جف ثُضؾج٣ًز كو٤ِِز ٝصضٚق دو٤ٔضٜج  80ٙ٘لج ٝك٢ ٤ًّٝج فٞث٢ُ  156

ثالهضٚجه٣ز ًٝذٌ فؾٜٔج ٝثًصلجع ْٗذز ثُضٚجك٢ )ثُِقْ / ثُذيًر ( ٝثًصلجع ْٗذز ث٣َُش ك٤ٜج ثُٜٝج 

 ًَ ثُٚلجس ٓؾضٔؼز ، ٣ٌٖٝٔ صو٤ْْ ثٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ث٠ُ ٓج٢ِ٣:

 :ة الؽعن ّالْسى ّفِ٘ا ذقظن الصوار الٔ. ؼظ1

 ؿْ . 5عٔجً ًذ٤ٌر ثُقؾْ ثُض٢ ٣َ٣و ٍٜٝٗج ػٖ  -

 ؿْ. 4 - 3عٔجً ٓضّٞطز ثُقؾْ د٤ٖ  -

 ؿْ. 2عٔجً ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ٍٜٝٗج ٣وَ ػٖ  -

 :ظة الغزع هي اطرخذاهِا ّذقظن الٔ. ؼ2

 عٔجً مجٙز دجُضن٤َِ ٝثُض٤ِٔـ )٣ٍضٕٞ ٓجةور (. -

 ثػ ث٣َُش .عٔجً مجٙز دجّضنٌ -

 عٔجً ع٘جة٤ز ثُـٌٛ. -

 

  اُن اطٌاف الشٗرْى فٖ الؼزا :

ثُغٌٔر ٓن٤ٌٟٝز ثٌَُٖ ْٓضوهز ثُطٌف ، هجػور ثُغٌٔر ْٓضو٣ٌر، ثُغٌٔر  . تؼش٘قح االػر٘ادٕ:1

% ٌٓؿٞدز ؽوث ك٢ ثُضن٤َِ ْٗذز  15 - 12ٓضّٞطز ثُقؾْ صَٚ ث٠ُ ؿٌثٓجس ، ْٗذز ث٣َُش ك٤ٜج 

ؿْ ، ٣٘ٞؼ  0.6ّْ ، ٓؼوٍ ٍٕٝ ثُذيًر  1.5ّْ ٝهطٌٛج  2.5، ُٟٜٞج  1 - 4.5ثُِقْ ث٠ُ ثُذيًر 

 ك٢ ثٝثمٌ ٌٕٜ ث٣ٍِٞ ٣ٝ٘ضٌٖ ك٢ ٕٔجٍ ثُؼٌثم.
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ثُغٌٔر ٓضطجُٝز ث٠ُ ٓن٤ٌٟٝز ، هجػور ثُغٌٔر صٖذٚ ثُٖلز ثُٔطذٞهز ، ثُذيًر ًذ٤ٌر ثُقؾْ  . دقل :2

ؿْ  9َٚ ث٠ُ ثًغٌ ٖٓ ْٓضوهز ٝٓودذز ثُطٌف ٌٓؿٞح ٣ًَضٕٞ ٓجةور ٌُذٌ فؾْ عٔجًٙ ثُض٢ ص

ؿْ ٍٕٝٝ ثُذيًر صَٚ  7ّْ ٍٕٝٝ ثُِقْ  2ّْ ٍٟٝٞ ثُذيًر  4 - 3.5ٝٓؼوٍ ٍٟٞ ٣َٚ ث٠ُ 

 ؿْ ٣ٝ٘ضٌٖ ك٢ ٠ّٝ ثُؼٌثم. 2ث٠ُ 

ثُغٌٔر د٣ٞٞ٤ز ثٌَُٖ ،هجػور ثُغٌٔر ْٓضو٣ٌر صٖذٚ ثُضلجفز ،  (:. اشزطٖ )ّٗؼزف تالخظرا3ّٕ

ّْ ٍٕٝٝ  2.5 - 2ثُضن٤َِ ، ٍٟٞ ثُغٌٔر  ؿْ ، ٌٓؿٞح ك٢ 5 - 4ٓضّٞطز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾْ 

 ؿْ ٣ٝ٘ضٌٖ ك٢ ٠ّٝ ثُؼٌثم. 0.6ثُذيًر 

٣ٌٖٔ صو٤ْْ ٌٟم ثُضٌجعٌ ك٢ ث٣َُضٕٞ ث٠ُ ٌٟم ؽ٤ْ٘ز                           االكصار فٖ الشٗرْى : 

Sexual Propagation  ٝثReproduction  ٝثُض٢ صنضِق ػٖ ٌٟم ثُضٌجعٌ ثالؽ٢ْ٘

Asexual  ٝثMultiplication  ٖف٤ظ ثٕ ثُط٣ٌوز ثال٠ُٝ صْضنوّ كو٠ ٖٓ ثؽَ ثُضق٤ْ

 ثًُٞثع٢.

ؿج٣ز ثُضٌجعٌ ثُؾ٢ْ٘ دجُذيًٝ ك٢ ث٣َُضٕٞ ٛٞ الؽَ ثّضنوثّ  اّال ً: الركاشز العٌظٖ تالثذّر:

ثُذجهًثس ثُ٘ج٤ٓز ٖٓ ثُذيًٝ ًأٍٙٞ ُضطؼ٤ْ ثٝ ُض٤ًٌخ ثالٙ٘جف ثٌُٔؿٞح صٌغ٤ٌٛج ٝثُض٢ صض٤َٔ 

الهالّ ثٝ صْضنوّ ك٢ دٌثٓؼ ثُضق٤ْٖ ثًُٞثع٢، ثُذيًٝ الص٘ضؼ ٙ٘لج فو٤و٤ج دٚؼٞدز ثًغجًٛج دج

ٖٓجدٜج صٔجٓج ُِ٘ذجس ثالّ ٝىُي ٗض٤ؾز ثُضذج٣ٖ ٝثالمضالف ثًُٞثع٢ د٤ٖ ثُذجهًثس ثُ٘جصؾز ، ثُ٘ذجصجس 

ٝكضٌر دوجةٜج ك٢ ثُٖٔضَ صٌٕٞ  Juvenile Phaseثٌُٔغٌر دجُذيًٝ صض٤َٔ دطٍٞ ًٟٞ ثُقوثعز 

 ٣ِٟٞز.

ُٞهش ثُقجٌٝ صْضنوّ ثُذيًٝ ثُٚـ٤ٌر ثُقؾْ الٙ٘جف ٓؼٌٝكز ًجُٖٔال٢ُ ثُْٔضؼَٔ ك٢ ك٢ ث

 Frantoio  ٝMorettiniثُٔوجّٝ ُِذٌه ٝٙ٘ق  Moraioloٓ٘طوز ٕٔجٍ ثك٣ٌو٤ج ٝديًٝ ثُٚ٘ق 

 ٝMission  ٝArbequine  ًثُض٢ صض٤َٔ دجًصلجع ْٗذز ثٗذجس ديًٝٛج ثٝجكز ث٠ُ ثٕ ثالٕؾج

ٍٞ صٌٕٞ ه٣ٞز ٝؽ٤ور ثُٔقٍٚٞ ، ٝهو صْضؼَٔ ثالٍٙٞ ثُ٘جصؾز ٖٓ ديًٝ ثُ٘ج٤ٓز ػ٠ِ ٛيٙ ثالٙ

 ثالٙ٘جف ثُذ٣ٌز ثُٔض٤َٔر دٔوجٝٓضٜج ُِؾلجف.

دؼٜ ثالٙ٘جف ثُٚؼذز ثالًغجً دجالهالّ ثٝ دجُطٌم ثُن٣ٌٞز ثالمٌٟ ٣ِؾأ ث٠ُ ثًغجًٛج دضطؼ٤ٜٔج 

.  Grafted on their own-seedlingsثٝ ص٤ًٌذٜج ػ٠ِ ثُذجهًثس ثُ٘جصؾز ٖٓ ديًٝٛج ثال٤ِٙز 

٣ٌٖٝٔ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُذيًٝ ٖٓ ٓؼجٌٙ ث٣َُش ثٝ صلَٚ ثُٟ٘ٞ ٣و٣ٝج ٝىُي دٌُٜ ثُغٔجً 

ٝٝٝؼٜج ك٢ ؿٌدجٍ ٝكًٌٜج صقش ٓجء ؽج١ً عْ صلٌى دجٌَُٓ الٍثُز ثُطذوز ث٣َُض٤ز ٝالؽَ 
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ْٗذز ث٣ٚجٍ ثٌُٟٞدز ث٠ُ هثمَ ثُ٘ٞثر ثُِٚذز صؼجَٓ ثُٟ٘ٞ دأفوٟ ثُطٌم ثالص٤ز ٝىُي الؽَ ًكغ 

 ثالٗذجس:

% ثٝ ك٢ فجٜٓ ثٌُذ٣ٌض٤ي ثًٌَُٔ ُٔور صنضِق ٖٓ دٞغ  1دض٤ًٌَ  NaoH. ثُ٘وغ ك٢ ٓقٍِٞ 1

ص٘وغ ثُٟ٘ٞ  Redding Picholeneههجةن ث٠ُ دٞغ ّجػجس فْخ ّٔي مٖخ ثُ٘ٞثر كل٢ ٙ٘ق 

 ّجػز ك٢ فجٜٓ ثٌُذ٣ٌض٤ي ثًٌَُٔ عْ صـَْ ُٔور ّجػض٤ٖ ك٢ ثُٔجء ثُؾج١ً. 24ُٔور 

 ٌه ٌٟف ثُ٘ٞثر.. هٌٟ ثٝ د2

 . ٗوغ ثُذيًٝ ك٢ ثُٔجء ُٔور ػٌٖر ث٣جّ ٓغ ثُضـ٤٤ٌ ث٢ٓٞ٤ُ ُٜج.3

 . كَٚ ثُذيًٝ ػٖ ثُٟ٘ٞ.4

 . صؼ٣ٌٜ ثُٟ٘ٞ ثٌُٟٔذز ُوًؽجس فٌثًر ٓ٘نلٞز.5

صًَع ثُذيًٝ ك٢ ثح ٝث٣ٍِٞ ك٢ ٌٓثهو دجًهر عْ صـط٠ دطذوز ٖٓ ثُضٌدز ٝصٌٟٝ ؽ٤وث ٝصلٌه 

ّْ  50 - 30أًٝثم ٝدؼو ثٕ ٣ذِؾ ٍٟٞ ثُذجهًر ثُٞثفور ٖٓ  8 - 6ثُذجهًثس ثُ٘ج٤ٓز ػ٘وٓج صٌٕٞ 

ّْ صٌٕٞ ؽجَٛر ُِضطؼ٤ْ ثٝ ثُض٤ًٌخ ٝدؼو ّ٘ض٤ٖ ٖٝٓ صطؼ٤ٜٔج ٝص٤ًٌذٜج ص٘وَ  1ٌّٜٝٔج فٞث٢ُ 

 ٖٓ ثُٖٔضَ ث٠ُ ثالًٛ ثُْٔضو٣ٔز.

  شاً٘ا : االكصار الالظٌظٖ :

ثًغجً ث٣َُضٕٞ ٝىُي ُُْٜٞز ٝصؼوه  صؼضذٌ ٖٓ ثُطٌم ثُو٤ِِز ثالّضؼٔجٍ ك٢ الرطؼ٘ن ّالرزك٘ة: -أ

ٌٟم ثالًغجً ثالمٌٟ ٝصلَٞ ٣ٌٟوز ثُض٤ًٌخ ػ٠ِ ثُضطؼ٤ْ الٕ ًغ٤ٌث ٖٓ دٌثػْ ث٣َُضٕٞ صؾق 

ٝصٔٞس دٌْػز ٝدٜيث صوَ ْٗذز ثالٕؾجً ثُ٘جصؾز ػٖ ثُضطؼ٤ْ ك٢ ف٤ٖ ثٕ هِْ ثُض٤ًٌخ )ثُطؼْ( 

 ٍٞ ٓض٘ٞػز ثُٖٔ٘أ ٜٓ٘ج:٣ق١ٞ ػ٠ِ ثًغٌ ٖٓ دٌػْ ٝثفو، ٣ٝؾٌٟ ثُضطؼ٤ْ ٝثُض٤ًٌخ ػ٠ِ ثٙ

 Oleaster. ثالٍٙٞ ثُ٘جصؾز ٖٓ ديًٝ ث٣َُضٕٞ ثُذ١ٌ 1

ثٕ ْٗذز ثٗذجس ) . ثالٍٙٞ ثُ٘جصؾز ٖٓ ديًٝ ثٙ٘جف ٓؼٌٝكز ًجُٖٔال٢ُ ٝثُي ٣ض٤َٔ دٚلجس ٜٓ٘ج2

ّررُٜٞز كٚررَ ُقررْ ، %  ٕٕ- 9ٔدرريًٝٙ ػج٤ُررز ٝصٌررٕٞ عٔررجًٙ ٙررـ٤ٌر ثُقؾررْ ْٝٗررذز ث٣َُررش دٜررج 

ثٕ ثُذرريًٝ صٌررٕٞ ِْٓررجء، ٣ٌٔرٖ ًٍثػررز درريًٝٙ كرر٢ ٓؼظررْ ثٕررٌٜ ثُْرر٘ز ، ثُغٔرٌر ػررٖ ثُذرريًر ف٤ررظ 

ثٕؾجًٙ ه٣ٞز ثُ٘ٔٞ ٣َْٜٝ ثُضطؼ٤ْ ػ٤ِٜرج ًٔرج ثٕ ْٗرذز ٗؾرجؿ ثُضطؼر٤ْ ٌٓصلؼرز، ُرٕٞ ثُغٔرجً ثّرٞه 

ػ٘و ثُ٘ٞؼ ٣ٖٝضٌٜ ك٢ صِٞٗ ثُض٢ ص٘ضؼ ٗٚق ث٣َُش ثُي١ ص٘ضؾٚ ث٤ُٞٗرجٕ، ٓرٖ ثالٙر٘جف ثُٜٔٔرز 

 ث٣َُضٕٞ ك٢ صِٞٗ ٣ٝوجٍ ثٕ ثٕؾجًٙ ٓوجٝٓز ُِؾلجف(. % ٖٓ ػوه ثٕؾجً ٓٙف٤ظ ٣ٌَٖ 

 . ثالٍٙٞ ثُن٣ٌٞز ثٌُٔغٌر الؽ٤ْ٘ج  .3
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٣ٝؾٌٟ ثُضطؼ٤ْ ثٓج ك٢ ثُن٣ٌق ثٝ دوث٣ز ثٌُد٤رغ ٝىُري دط٣ٌورز ثُضطؼر٤ْ ثُروًػ٢ ثٝ دجٌُهؼرز ، ثٓرج 

ًغرٌ ثُض٤ًٌخ ك٤لَٞ ثؽٌثءٙ ك٢ ٜٗج٣ز ٕرٌٜ ٕرذجٟ ٝدوث٣رز ثىثً ٝصؼضذرٌ ٣ٌٟورز ثُض٤ًٌرخ ثُوِلر٢ ثال

ّررُٜٞز ٕٝرر٤ٞػج ، ثٓررج كرر٢ فجُررز ثٌُؿذررز كرر٢ صـ٤٤ررٌ ثٙرر٘جف ثالٕررؾجً ثٌُذ٤ررٌر ٝثُْٔرر٘ز كؼ٤ِٔررجس 

 ٢ٛ ثُْجةور. Top Workingثُض٤ًٌخ ثُو٢ٔ 

ّ٘ٞثس(  5 - 4ٝصضِن٘ ٓقجّٖ ثُضٌجعٌ دٜيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ ٌّػز ٍٝٙٞ ثالٕؾجً ث٠ُ ّٖ ثُقَٔ)

ج ثُن٣ٌٞز ٝثُغ٣ٌٔز الٜٓجصٜج ٝىثس ثٝجكز ث٠ُ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثٕؾجً ٓضٖجدٜز ٝٓضٔجعِز ك٢ ٙلجصٜ

 ثفؾجّ ٓضٖجدٜز.

ّْ صؾٌٟ ػ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ك٢  1ّْ ٝدوطٌ  50ػ٘وٓج ٣ٚذـ ٍٟٞ ثالَٙ دقوٝه الرزك٘ة القلفٖ:

ِٓرررْ ٝدط٣ٌورررز ثُض٤ًٌرررخ ثُوِلررر٢ ثُضرررجؽ٢                  4 -3ثٌُد٤رررغ دوِرررْ ُٟٞرررٚ دٞرررؼز ّررر٘ض٤ٔضٌثس ٝدوطرررٌ 

Crown bark grafting ػ٠ِ ثًصلجع دٞؼز ّ٘ض٤ٔضٌثس ٖٓ ّطـ ثُضٌدز عْ ٝك٤ٜج ٣وطغ ثال َٙ

٣ؼَٔ فَ ًأ٢ّ ك٢ هِق ّجم ثالَٙ عْ ٣لَٚ ثُوِق ٖٓ ؽٜز ٝثفرور كور٠ ، ثٓرج ثُوِرْ ك٤ذرٌٟ ٓرٖ 

ؽٜز ٝثفور كو٠ د٣ٌز ُْرج٤ٗز ثُٖرٌَ عرْ ٣ؼٔرَ هطرغ ٟر٢ُٞ ٓرٖ ؽٜرز ثُذ٣ٌرز ثُِْرج٤ٗز صٔجعرَ ٓ٘طورز 

ِق ثالٙرَ ثُٔلٚرٍٞ عرْ ٣طذرن ثُوطرغ ثُطر٢ُٞ ثُوِق ؿ٤ٌ ثُٔلٍٚٞ عْ ٣ومَ ثُوِْ د٤ٖ ثُنٖخ ٝه

 ثُٔؼٍٔٞ ػ٠ِ ثُذ٣ٌز ثُِْج٤ٗز ٓغ ثُوِق ؿ٤ٌ ثُٔلٍٚٞ ٣ٝضْ ثٌُد٠ ثُٔقٌْ ٖٝٓ عْ ثُض٤ٖٔغ .

 

 

٣٘ٚرـ درجؽٌثءٙ دوث٣رز ثىثً ٝفضر٠ ٤ْٗرجٕ ٝك٤رٚ صوطرغ ثىًع :  Top Workingالقورٖ ة الرزك٘ر

ٓنضجًر ٖٓ ثالٕرؾجً ثٌُذ٤رٌر درجُوٌح ٓرٖ ثُؾريع ٝصؾرٌٟ ػ٤ِٜرج ػ٤ِٔرز ثُض٤ًٌرخ ثُؤر٢ دأّرضنوثّ 

٣ٌٟوز ثُض٤ًٌرخ ثُوِلر٢ ثُطٌكر٢ ثٝ ٣ٌٟورز ثُض٤ًٌرخ ثُٖرو٢ ٣ٝرضْ صذرو٣َ ثٙر٘جف ثالٕرؾجً ثٌُذ٤رٌر 

أ دض٤ًٌرخ ىًثع ثٝ ىًثػر٤ٖ كر٢ ّر٘ز ٝكر٢ ثُْر٘ز ثُالفورز ٣رضْ صذرو٣َ ثالىًع ػ٠ِ ٌٓثفَ ف٤رظ ٣ذرو

 ثُذجه٤ز.
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صْرضنوّ ٛريٙ ثُط٣ٌورز كر٢  : Propagation by cutting – graftsالركاشز تراالقالم الوزكثرح 

ثًغررجً ثٙرر٘جف ث٣َُضررٕٞ ثُٚررؼذز ثُضؾرري٣ٌ دررجالهالّ ثٝ دررجُطٌم ثُنٞرر٣ٌز ثالمررٌٟ ٓغررَ ٙرر٘ق 

Giarraffa  ٝصؼضذٌ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ّرِٜز ٝٗجكؼرز ؽروث ٝدو٣ِرز ػرٖ ثُط٣ٌورز ثُضو٤ِو٣رز )ثُض٤ًٌرخ ػِر٠

صجس ًٌٓذز ، ٣ٝلَٞ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُطؼْ ٝثالَٙ ثُذجهًثس( ٝٓوٌٚر ُِٞهش ثُالٍّ ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ٗذج

أًٝثم (  4ػورو ٝ  6 - 5دؼٌٔ ّ٘ز ٝثفور ٝٓضْج٣ٝز ثُوطٌ، ٣ِٝٚن ػِر٠ ثالٙرَ )٣ٌرٕٞ دقروٝه 

٣ًٌٝخ ػ٤ِٚ ثُطؼْ ) ػووص٤ٖ ٓغ ًٝهض٤ٖ ( ٣ِٝق ؽ٤وث د٠٣ٌٖ ثُذٌثك٤ِْ ثُري١ ٓرٖ ٓقجّر٘ٚ ٗلجى٣ضرٚ 

ػ٤ِٔرز ثالُضقرجّ در٤ٖ ثالٙرَ ٝثُطؼرْ ٝدؼرو  ُِٜٞثء ٝثُضٚجهٚ دُْٜٞز ٝثٗقالُرٚ ثُطذ٤ؼر٢ ػ٘رو ثصٔرجّ

 25ثصٔجّ ػ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ صًَع ثُؼوَ ك٢ ٌٓثهو هثكتز ػِر٠ هًؽرز فرٌثًر 
°

ّ كر٢ د٤رٞس ٍؽجؽ٤رز ، 

٣ٝؼضٔو ٗؾجؿ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ػ٠ِ ثمض٤رجً ثالٙرَ ثُري١ ٣ؾرخ ثٕ ٣ٌرٕٞ ّرَٜ ثُضؾري٣ٌ ٝػِر٠ ػ٤ِٔرز 

 ثُض٤ًٌخ.
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ُضٌررجعٌ ثٓررج ثالهررالّ ثُْررجه٤ز ثٝ ثُؼوررَ ثُؾي٣ًررز ، صْررضنوّ ُٜرريث ثُـررٌٛ ٓررٖ ثالؼقررل )االقررالم (: -ب

 ٣ٌٖٝٔ صو٤ْْ ثُؼوَ ثُْجه٤ز ث٠ُ: 

 صؤمي ٖٓ مٖخ ٗجٝؼ ٢ٛٝ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ: :Hardwood cuttings. ثُؼوَ ثُنٖذ٤ز ثُِٚذز 1

 

 ػوَ مٖذ٤ز ه٤ٌٚر. -

 ػوَ مٖذ٤ز ٣ِٟٞز. -

 ٣ٝوغ ٖٓ ٜٝٔ٘ج ثُوٌّ ٝثُذ٣ٞٞجس.

 .Semi-hard wood cuttings. ثالهالّ ٕذٚ ثُنٖذ٤ز 2
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 Soft- wood cuttings.. ثالهالّ ثُـٞز 3

 

 

مٖخ ث٣َُضٕٞ ثُْٔضؼَٔ ك٢ ثًَُثػز ًؼورَ صنضِرق كر٢ ثُقؾرْ ٝثُرٍٕٞ ٓرٖ دٞرؼز ؿٌثٓرجس كر٢ 

 ثُلٌك ثُؾ٤و ثُ٘ٔٞ فض٠ دٞؼز ٤ًِٞؿٌثٓجس ك٢ ثُوٌّ ثٌُذ٤ٌر.

القُزم
°
ّ  صْضؼَٔ ثُٔ٘طوز ثُضجؽ٤ز ٖٓ ؽيٝع ثالٕرؾجً ثٌُذ٤رٌر ٝثُْٔر٘ز :  ٌُ كر٢ ثُضٌرجعٌ ٝصْر٠ٔ درجُو

ٝٛيٙ ثُؾيٝع ثٓج ثٕ صًَع ٓذجٌٕر ك٢ ثٌُٔجٕ ثُوثةْ ثٝ ػ٠ِ ثالؿِخ صوطغ ث٠ُ ػور ثهْرجّ ٣ٝرًَع 

 ًَ ؽَء ٝفوٙ ٝصقض١ٞ ٛيٙ ثُوٌعْ ػ٠ِ ثُذ٣ٞٞجس.
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ثُوًٗجس ثُنٖذ٤ز ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ٤ّوجٕ ثالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر ص٠ْٔ : Ovules or Ovuliالثْٗؼاخ 

ّ ك٢ ثُضٌجعٌ ٝصض٤َٔ دوٞر ٓوجٝٓضٜج ُِؾلجف ٣ٝ٘ٚـ دجّضنوثٜٓج ك٢ ثُضٌجعٌ ثُذ٣ٞٞجس ٝصْضنو

دجُٔ٘جٟن ثُو٤ٔ٣ز ٝثُؾجكز ٝثُذ٣ٞٞجس صقض١ٞ ػ٠ِ ٓذجها ُِؾيًٝ ٝث٤ُْوجٕ ٝصلَٞ ثُوًٗجس 

د٣ٞٞجس  3 - 2ًـْ ك٢ ثًَُثػز، ٣ٌٖٝٔ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ  5 -ؿْ  500ثُِْٔجء ثُض٢ ٍٜٝٗج د٤ٖ 

 ٤ٌ ػ٠ِ ف٣ٞ٤ز ثُٖؾٌر.ٖٓ ًَ ٕؾٌر دجُـز هٕٝ ثُضجع

ثُضٌجعٌ دجُؼوَ ثُنٖذ٤ز ثُِٚذز الصقضجػ ث٠ُ ٖٓ٘جس ٌُٜٝ٘ج ٤ُْش ٓٞٔٞٗز ثُ٘ؾجؿ هثةٔج ثٝجكز ث٠ُ 

ثٜٗج صقضجػ ث٠ُ ثؿٚجٕ ثٝ ثكٌع ًذ٤ٌر صضٌصخ ػ٤ِٚ ثٍثُز مٖخ ثعٔج١ً ًغ٤ٌ ٣ٝؾخ ثٕ صٌٕٞ ٛيٙ 

 . Olive Knotثُؼوَ ٤ِّٔز ٖٓ ثالٌٓثٛ ٖٝٓ ثُضوًٕ 

ٙؼذز ثُضٌغ٤ٌ دٜيٙ ثُط٣ٌوز دؼٌِ ثالٙ٘جف ثُٔق٤ِز  Sevillanoغَ ٙ٘ق دؼٜ ثالٙ٘جف ٓ

دضٌث٤ًَ  IBAٓغَ دؼ٤ٖوز ثُي١ ٣ٌٕٞ ٣ٌّغ ثُضٌجعٌ دٜيٙ ثُط٣ٌوز ، ٝهو ص٘لغ ثُٔؼجِٓز دًٌٔخ

 ؽَء دج٤ُِٕٔٞ ك٢ ثالٌّثع دجُضؾي٣ٌ ٣ٍٝجهر ػوه ثُؾيًٝ. 15 - 10ٓ٘نلٞز 

ؼٞثَٓ ثُوثم٤ِز ٝصَٖٔ ) ًٟٞ ثُقوثعز ، ثُقجُز ٝصَٖٔ ثُ الؼْاهل الوؤشزج ػلٔ ذعذٗز الؼقل:

ثُـيثة٤ز ُِ٘ذجس ثالّ ، ٗٞع ثُؼوَ ، ّْٓٞ ثمي ثُؼوَ ( ٝثُؼٞثَٓ ثُنجًؽ٤ز ٝصَٖٔ ) ٓوٟ ثّضنوثّ 

ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ثُٖٔؾؼز ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُؾيًٝ، هًؽز ثُقٌثًر ػ٘و هجػور ثُؼوِز، ٠ّٝ ثُضؾي٣ٌ 

 ٌٝٓٞٗجصٚ (.

صؼضذٌ ٖٓ ثُطٌم ثُِْٜز ك٢ :  Propagation by detached suckersالركاشز تالظزؽاًاخ 

ثُضٌجعٌ ٝالصقضجػ ث٠ُ ٖٓ٘جس ، ثُْٜٔ ك٢ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٛٞ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓٚوً ثٌُْٟجٗجس ، 

صؤمي ٖٓ ثٕؾجً ًذ٤ٌر ٝصٌد٠ ُٔور ّ٘ز ك٢ ثُٖٔضَ هذَ ٗوِٜج ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُوثةْ ٌُٖٝ ك٢ ثؿِخ 

ثالفض٤جٟ ػ٘و ثمي ثٌُْٟجٗجس ٖٓ ثٕؾجً ٓطؼٔز  ثالف٤جٕ صًَع ٓذجٌٕر ك٢ ثًٛ ثُذْضجٕ ٣ٝؾخ

٣ٖٝضٌٟ ك٤ٜج ثٕ صؤمي ٖٓ مٖخ ثُطؼْ ال ٖٓ مٖخ ثالَٙ كجىث ثميس ثٌُْٟجٗجس ٖٓ مٖخ 

ثالَٙ ٣ؾخ صطؼ٤ٜٔج ثٝ ص٤ًٌذٜج دؼو ٗؾجؿ ًٍثػضٜج .دؼٜ ثالٙ٘جف ص٘ضؼ ثػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ 

٠ْٔ ثٌُْٟ٘ز ٝهو صِق ثٌُْٟجٗجس فٍٞ ؽيٝػٜج ٝدجُضج٢ُ صٞؼق ثُْجم ُيث صَثٍ دؼ٤ِٔز ص

 ثُٔ٘طوز ثُضجؽ٤ز دجُذالّض٤ي ثالّٞه ُٔ٘غ ص٣ٌٖٞ ثٌُْٟجٗجس.
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صؼضذٌ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٖٓ ثفوط ثُطٌم ٝثُـج٣ز ٜٓ٘ج ٢ٛ :  Tissue Cultureسراػح االًظعح 

ٌّػز ثالًغجً ثٝجكز ث٠ُ ثُضق٤ْٖ ثًُٞثع٢ ٣ٌٖٝٔ ٝٝغ ثُـج٣جس ثٌُٔؽٞر ٖٓ ًٍثػز ثالْٗؾز 

 ك٢ ثُ٘وجٟ ثالص٤ز:

 . ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٗذجصجس دٌْػز ٝدط٣ٌوز ثهضٚجه٣ز ُالٙ٘جف ٙؼذز ثُضؾي٣ٌ دجُؼوَ.1

 . ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثٙ٘جف ؽو٣ور ػٖ ٣ٌٟن ثفوثط ثُطلٌثس.2

 . Disease Free Plants. ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٗذجصجس مج٤ُز ٖٓ ثالٌٓثٛ 3

 .ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٗذجصجس ٓضؾجْٗز ًٝثع٤ج .4

ثُؾلجف ٝثُِٔٞفز ٝصْضط٤غ ٓوجٝٓز ثُظٌٝف . ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثٙ٘جف ٓوجٝٓز ُالٌٓثٛ 5ٝ

 . Stress –Selectionثُٔضطٌكز 

ثٝ  Protoplast Fusion. صط٣ٌٞ ٣ٌٟوز ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ٛؾٖ ؿ٣ٌَر ثالٗضجػ ػٖ ٣ٌٟن 6

 . Genetic engeneeringثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز 

 اطثاب ػذم الرْطغ فٖ سراػح الشٗرْى فٖ الؼزا 

ث٣َُضٕٞ ك٢ ثُطرذل ٣ٝ٘قٚرٌ ثّرضؼٔجٍ عٔرجً ث٣َُضرٕٞ كر٢ ال٣ْضؼَٔ ٓؼظْ ٌّجٕ ثُؼٌثم ٣ٍش  -ٔ

 ثُضن٤َِ ُٝوًؽز ٓقوٝهر ك٢ ثؿٌثٛ ثمٌٟ .

 الصٞؽو ٙ٘جػجس صؼضٔو ػ٠ِ ٣ٍش ث٣َُضٕٞ ًٚ٘جػز ثُٚجدٕٞ ٓغال  . -ٕ

ُِٔ٘جك صأع٤ٌ ًذ٤ٌ ػ٠ِ ٗؾجؿ ًٍثػز ث٣َُضرٕٞ ، ٝصضٞرًٌ ثالٕرؾجً دج٣ٌُرجؿ ثُقرجًر ٝثُٔ٘رجٟن  -ٖ

ز ث٣َُررش كرر٢ ثُغٔررجً ًِٔررج صورروٓ٘ج ٓررٖ ثُٖررٔجٍ ٗقررٞ ثُٔ٘طوررز ثُّٞررط٠ ثُٖررو٣ور ثُؾلررجف ٝصوررَ ْٗررذ

ٝثُؾ٘ٞد٤ز ػ٤ِٚ الصِٚـ ٛجص٤ٖ ثُٔ٘طوض٤ٖ ًَُثػز ث٣َُضرٕٞ الٗضرجػ ث٣َُرش ٣ٌٝٔرٖ ًٍثػرز ثٙر٘جف 

 ٣ٍضٕٞ ثُٔجةور .

د٠ء ٗٔٞ ثُٖؾٌر ٝػوّ ثػطجةٜج ثُٔقٍٚٞ ثُضؾرج١ً ثال دؼرو ٓرًٌٝ ّر٘ٞثس ػو٣رور صلرٞم صِري  -ٗ

 ٕؾجً ثُلجًٜز ثالمٌٟ ، ٝٛيث ثُْذخ ٣قوه ٖٓ ثالهذجٍ ػ٠ِ ًٍثػز ث٣َُضٕٞ .ثُالٍٓز العٔجً ث

 ػوّ ٝؽٞه ِٟخ ٓق٢ِ ػ٠ِ ثّضٜالًٚ ٓٔج ٣ؾؼَ ٖٓ ًٍثػضٚ ؿ٤ٌ ٌٓدقز ثٝ ٓقوٝهر ثٌُدـ . -٘

 هؼْقاخ سراػح الشٗرْى

  ظٌٖ الصوار فٖ الشٗرْى -ٔ

ث٣َُضرٕٞ،ثى صؼضذرٌ ٣ٌٟورز  ٖٓ ثُٚؼٞدجس ثُٜٔٔز ثُض٢ صٞثؽٚ َٓثًػ٢ ث٣َُضٕٞ ك٢ ٓ٘جٟن ًٍثػرز

ثُوطررق دج٤ُررو ثُط٣ٌوررز ثُٔغِرر٠ ُؾ٘رر٢ عٔررجً ث٣َُضررٕٞ الٜٗررج صوِررَ ٓررٖ فرروٝط ثُنرروٝٓ ػِرر٠ ثُغٔررجً 
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ٝصْجػو ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُقَٔ دضو٤َِ صٌٌْ ثالكٌع ٝدجُضج٢ُ ال٣٘نلٜ ػوه ثُذٌثػْ ثُض٢ ّرضقَٔ ثُغٔرجً 

ث ثُـٌٛ ، ًٔج هو صْضؼَٔ ك٢ ثُّْٔٞ ثُضج٢ُ ًٔج ٣ٌٖٔ ثّضؼٔجٍ ثٖٓجٟ مجٙز ٓـطجر دجُٔطجٟ ُٜي

 ثٌُٔجةٖ ثُض٢ صَٜ ثالؿٚجٕ الّوجٟ ثُغٔجً.

صذو٠ عٔجً ث٣َُضٕٞ ٓضِٚز دجُلٌع دؼو ثًضٔجٍ ٗٔٞٛج ُٜٝٝٙٞج ث٠ُ ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ثٝ ٓجدؼو ثُ٘ٞؼ 

ثالّٞه ٣ٌٖٝٔ ثٕ صذو٠ ثُغٌٔر ٓضِٚز دجُلٌع فض٠ ٝهش ثالٍٛرجً كر٢ ثٌُد٤رغ ثُضرج٢ُ ، ثىث ُرْ صْرو٠ 

ور ثٝ ثالٓطجً ٝهو ٣ؼٞه ثُْذخ ك٢ دوجء ثُغٌٔر ٓضِٚز دجُلٌع فض٠ ٌٓفِز ٓجدؼو دلؼَ ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣

 ثُ٘ٞؼ ث٠ُ ٓج٢ِ٣ :

ثًٌُٔذجس ثُوثم٤ِز ثُْٔؤُٝز ػٖ ّوٟٞ ثُغٔجً هو صٌٕٞ ه٤ِِز ْٗذ٤ج  ك٢ ث٣َُضٕٞ ثى ثٕ ثُغٔرٌر ثٝ  -ٔ

 ُْوٟٞ.فجِٜٓج ال٣٘ضؼ ث٤ٌُٔز ثٌُجك٤ز ٖٓ ثالع٤ِٖ فض٠ صضٌٕٞ ٓ٘طوز ثالٗلٚجٍ ٣ٝقوط ث

هو ٣ؼَٟ ثُْذخ ث٠ُ ثٕ ٓقضٟٞ ثُغٌٔر ٓرٖ ثالًْٝر٤ٖ ؿجُذرجٗ ٓرج٣ذو٠ دْٔرضٟٞ ػرج٢ُ، ُٜٝريث  -ٕ

 ٣الفع مالٍ ٓور ٗٔٞ ٝصطًٞ ثُغٌٔر ػوّ ٝؽٞه ث١ كضٌر ٓقوهر ُض٣ٌٖٞ ٟذوز ثالٗلٚجٍ.

 

ُوو ُٞفع ثٕ ث٣َُضٕٞ الصض٤َٔ ك٤ٚ كضٌر ٓقروهر ُْروٟٞ ثُغٔرجً ُٝريُي الصْرو٠ ثُغٔرجً دْرُٜٞز ٓرٖ  -

ُلٌع ، ٝمجٙز ٝهش ؽ٢٘ ثُغٔجً ٝفض٠ دؼو ٍٝٙٞ ثُغٌٔر ثُر٠ ٌٓفِرز ثُ٘ٞرؼ كأٜٗرج صقضرجػ ثُر٠ ث

هررٞر ػج٤ُررز ْٗررذ٤ج  ُـررٌٛ كٚررِٜج ، ُٝوررو ٝؽررو ثٕ صٌررج٤ُق ثُؾ٘رر٢ ث٤ُررو١ٝ ُغٔررجً ث٣َُضررٕٞ ) ٣ٍضررٕٞ 

% ٓررٖ ػجةرروثس ثُقجٙرَ كرر٢ ثُرروٍٝ ثُٔضووٓررز ًٝرريُي ثُقررجٍ ٓررغ  7ٓ- ٓٙثُٔجةرور ( هررو صٚررَ ثُرر٠ 

 ١ ُالٙ٘جف ثُنجٙز دج٣َُش .ثُؾ٢٘ ث٤ُوٝ

ثٕ ػ٤ِٔز ثُؾ٢٘ ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ الٕرؾجً ث٣َُضرٕٞ صنضِرق ػرٖ دو٤رز ثٕرؾجً ثُلجًٜرز ، ٝىُري الٕ هرٞر  -

ثصٚجٍ ثُغٌٔر دقجِٜٓج ثٝ دجُلٌع صٌٕٞ ػج٤ُز ؽوث  ثٝجكز ث٠ُ ثٕ ثُغٔجً ىثس ًضِز ٙـ٤ٌر ٝٓقُٔٞز 

٤ٌٔرج٢ٌ٤ٗ ُريث كٜر٢ صقضرجػ ثُر٠ ٟجهرز ػ٠ِ ثكٌع ٣ِٟٞز ًٝك٤ؼز الصَٚ ث٤ُٜج ٟجهز ثُٜرَ ث٤ُرو١ٝ ٝثُ

ػج٤ُز الّوجٟٜج ٝدٜيث ثٙذـ ٖٓ ثُٚرؼخ ؽ٘ر٢ ْٗرذز ػج٤ُرز ٓرٖ ثُغٔرجً دأّرضؼٔجٍ ثُٜرَ ث٤ُرو١ٝ ثٝ 

ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ ُٜيث ثُْذخ دوأس ٓقجٝالس ػو٣ور ُضؾٌدز ٓرٞثه ٤ٔ٤ًج٣ٝرز ٓ٘جّرذز ٣ٌرٕٞ ثعٌٛرج ٝثٝرقج  

ػ٤ِٔرز ثُؾ٘ر٢ ّرٞثء دجّرضؼٔجٍ ٣ٌٟورز  ك٢ صو٤َِ ثُوٞر ثُالٍٓز ُلَٚ ثُغٔجً ٝثُْٔجػور كر٢ صْر٤َٜ

  Malic hydrazide(MH)ثَُٜ ث٤ُو١ٝ ثٝ ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ ٖٝٓ ثُٔٞثه ثُضر٢ ثّرضؼِٔش ُٜريث ثُـرٌٛ 

 ،Indole acetic acid   ،Ascorbic acid  ،Cyclohexamide (CH)  ٝثٕ ٛريٙ ثُٔرٞثه ،

ثٝرجكز ثُر٠ صأع٤ٌثصٜرج  صٌٕٞ كؼجُز كو٠ صقش ظٌٝف ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ثُؼج٤ُرز ٝثُقرٌثًر ثُٔ٘نلٞرز

ثُؾجٗذ٤ررز ؿ٤ررٌ ثٌُٔؿٞدررز ػِرر٠ ثالٕررؾجً ًْرروٟٞ ْٗررذز ػج٤ُررز ٓررٖ ثالًٝثم ٝصِررق ٝص٘وررٌ ثُغٔررجً ، 

ٝصْررضؼَٔ كرر٢ ثُٞهررش ثُقجٝررٌ دؼررٜ ثُٔررٞثه ثُٔقررًٌر ُـررجٍ ثالعِرر٤ٖ ٝٓررٖ ٛرريٙ ثُٔررٞثه ثال٣غ٣ٌررَ 

Ethrel     ٍُْٞثال ٝAlsol . 
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 g or ( Biennial bearing)Alternate bearinالوؼاّهح فٖ اشعار الشٗرْى  -2

ٛرر٢ ظررجٌٛر ٕررجةؼز كرر٢ ٓؼظررْ ثٙرر٘جف ث٣َُضررٕٞ ، ثى ثٕ ثالٕررؾجً صقٔررَ دـررَثًر كرر٢ ّرر٘ز ٓررج                    

″on year″  عْ الصقَٔ ٓقٚٞال  ثٝ صقَٔ ٓقٚٞال  ه٤ِال  ك٢ ثُْر٘ز ثُضج٤ُرز″ off year″  ٝٛريث ،

٘ررضؼ ػررش هِررز ػرروه ثالٍٛررجً ثُٔضٌٞٗررز ثٝ ثُقٔررَ ثُو٤ِررَ ثٝ ثُٔؼرروّٝ ثُرري١ ٣ؼوررخ ثُقٔررَ ثُـ٣َررٌ ال٣

ث٣َُجهر ك٢ ػوه ثالٍٛجً ثُٔيًٌر ، ٌُٖ ثٗؼوثّ ثُٔقٍٚٞ ثٝ هِضٚ ٣٘ضؼ ػٖ كَٖ ثالٍٛجً ك٢ ثُؼوو ، 

 ٛيٙ ثُظجٌٛر صقوط ٟذ٤ؼ٤ج  ك٢ ث٣َُضٕٞ ٝك٢ ثٗٞثع ثمٌٟ ٖٓ ثٕؾجً ثُلجًٜز .

ٕ كر٢ ثُٔ٘طورز ثُّٞرط٠ ُٞفع ٖٓ دؼٜ ثُوًثّجس ثُض٢ ثؽ٣ٌش ػ٠ِ ثالٙر٘جف ثُٔق٤ِرز ٣َُِضرٞ -

% ثٝ ثًغٌ ك٢ دؼٜ ثالٙ٘جف ٣ٝ٘نلٜ ك٢ ثٙ٘جف  9ٖٓٓ ثُؼٌثم ثٕ ثُقجَٙ ٣٘نلٜ دٔووثً 

 off year% ، كلر٢ ثُٚر٘ق ثٌّٕر٢ ٝؽرو ثٕ ثُقجٙرَ ثٗنلرٜ كر٢ ّر٘ز ثُرع  7٘ثمرٌٟ دٔوروثً 

% ك٢ ّ٘ز ثُع  7٘% ثٓج ك٢ ثُٚ٘ق مْضج١ٝ كوو دِـش ْٗذز ثالٗنلجٛ ك٢ ثُقجَٙ  9ٓدٔووثً 

off year . 

ُوو ًجٕ ٣ؼضوو ّجدوج  ٝفض٠ ػوو ثُْض٤٘جس ٖٓ ثُوٌٕ ثُٔج٢ٝ ثٕ ّذخ ثُٔؼجٝٓز هو ٣ؼٞه ث٠ُ ٗو٘  -

٤ًٔز ثُٔٞثه ثٌُجًد٤ٛٞوًثص٤ز ، ٝثُض٢ صِؼخ هًٝث ٛجٓج ك٢ ظجٌٛر ص٘جٝح ثُقَٔ ثى ٣الفرع ثٕ ٤ًٔرز 

ُنل٤رق ٣ٝرَهثه صٌر٣ٖٞ ثٌٌُْ ٝثُٖ٘أ صٌٕٞ ػج٤ُز ك٢ دوث٣ز ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ٓوجًٗز دْ٘ز ثُقٔرَ ث

ٓذجها ثالٍٛجً د٣َجهر ث٣ٌٌُْجس ٝثٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر كر٢ ثُٖرضجء ، ثى صقٔرَ ٕرؾٌر ث٣َُضرٕٞ 

ًدغ ٤ِٕٓٞ ٌٍٛر صقضجػ ث٠ُ ٤ًٔز ٛجةِز ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٔنَٗز ٢ٌُ صَٚ ث٠ُ ٌٓفِز ثُ٘ٞرؼ 

ٌر ٓرٖ ثُـريثء ثُٔنرَٕ ثٌُجَٓ ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش ثُؼوه ثٌُذ٤ٌ ٖٓ ثُؤْ ثُن٣ٌٞز صْضَ٘ف ٤ًٔز ًذ٤ر

ث٣ٞج . دؼو ثُؼوو صض٘جكِ ثُغٔجً ٓغ ثُؤْ ثُ٘ج٤ٓز )ثُ٘ٔٞثس ثُن٣ٌٞز ثُض٢ صٌٕٞ دٌثػْ ثدط٤ز ٝثُض٢ 

صضقٍٞ ث٠ُ دٌثػْ ٣ٌٍٛز ك٢ ثُْ٘ز ثُضج٤ُز (. ثُض٘جكِ د٤ٖ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ صْذخ ثٗنلجٝج 

ٖٓ ثُغٔجً ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُنل٤ق ، ك٢ ثٗضجػ ثؿٚجٕ ؽو٣ور ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ٌٓٞٗز ػوه ثهَ 

ك٢ ف٤ٖ ٣ْٔـ ثُ٘ٔٞ ثُو١ٞ ُالؿٚجٕ ك٢ ّر٘ز ثُقٔرَ ثُنل٤رق دضٌر٣ٖٞ ػروه ًذ٤رٌٖٓ ثالٍٛرجً كر٢ 

ثُّْٔٞ ثُضج٢ُ، ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ ثهثًر ؽ٤ٔغ ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ك٢ ثصؾجٙ ثُضٞثٍٕ در٤ٖ ثُ٘ٔرٞ ثُنٞر١ٌ 

 ُغ٣ٌٔز ٣ّٞ٘ج.ٝثُغ١ٌٔ ٝىُي دض٣ٌٖٞ م٣َٖ ٓ٘جّخ ُض٣ٌٖٞ ثُغٔجً ٝثالؿٚجٕ ث

ثُوًثّجس ثُض٢ ثؽ٣ٌش ك٢ ٓ٘ضٚق ثُْض٤٘جس ٖٓ ثُوٌٕ ثُٔجٝر٢ ػِر٠ ثٗرٞثع ٓرٖ ثٕرؾجً كجًٜرز  -

صٔضجٍ دٞؽٞه فجُز ثُٔؼجٝٓز ك٤ٜج ٝثُض٢ ُٞفع ٖٓ مالُٜج ثٕ ٖٗٞء ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ 

صقضر١ٞ ػِر٠ مجٙز كر٢ ثٗرٞثع ثُلجًٜرز ثُضر٢ صقٔرَ عٔرجًث    ٣Inhibitedضغذ٠  ″on year″ثُـ٣ٌَ

( كإٔ ٖٗٞء ثُذرٌثػْ  seedlessديًٝ ، ثٓج ك٢ ثالٙ٘جف ثُض٢ صقَٔ عٔجًث  ػي٣ًز ) الصقَٔ ديًٝ 

ثُٔٞؽررٞهر ػِرر٠ ٛرريٙ ثالٕررؾجً ال٣ضغررذ٠ ، ٝػ٤ِررٚ ثّررض٘ضؼ ثُذررجفغٕٞ ثٕ ٛ٘ررجى ٓررجهر صضٌررٕٞ كرر٢ ثؽ٘ررز 

ٕٞ ثُؾذر٤ِ٣ٌٖ ثُذيًٝ ٝص٘ضوَ ث٠ُ ثُذٌثػْ ٛر٢ ثُضر٢ صورّٞ دضغذر٠٤ ٖٗرٞء ثُذرٌثػْ ، ٝٗظرٌث  الٕ ٌٛٓر

 



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 78 

٣ذ٠٘ ك٢ ثالؽ٘ز ثُٔضطًٞر ٝثُ٘ج٤ٓز ، ُيُي ثكضٌٛ ثُذجفغ٤ٖ ثٕ ٌٛٓرٕٞ ثُؾذر٤ِ٣ٌٖ ٛرٞ ثُري١ ٣٘ضورَ 

ث٠ُ درٌثػْ ثُٖرؾٌر كر٢ ّر٘ز ثُقٔرَ ٣ٝغرذ٠ صقرٍٞ ثُذرٌثػْ ثُر٠ درٌثػْ ٣ٌٍٛرز ) ٝعذرش ٓرٖ مرالٍ 

ثُذجفغ٤ٖ ثٗٚ ك٢  ثُضؾجًح ثٕ ثُؾذ٤ِ٣ٌٖ ٣غذ٠ ثُٖ٘ٞء ث١ٌَُٛ ك٢ ثُذٌثػْ ( ، ُيُي ٣ؼضوو ثٌُغ٤ٌ ٖٓ

ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ٝدْذخ ثالػوثه ثٌُذ٤ٌر ٖٓ ثُذيًٝ ثُٔضٌٞٗز هثمَ ثُغٔجً ص٘ضوَ ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ 

ثُؾذ٤ِ٣ٌٖ ثُي١ ٣ذ٠٘ ك٢ ثؽ٘رز ثُذريًٝ ثُر٠ دو٤رز ثؽرَثء ثُٖرؾٌر ف٤رظ ٣ضؾٔرغ كر٢ ثُذرٌثػْ ٝدْرذخ 

ػْ ثٝ ٣ٖرؾغ صٌر٣ٖٞ ثٍٛرجً ْٓض٣ٞجصٚ ثُؼج٤ُز ك٢ ثُذٌثػْ كأٗٚ ٣ٔ٘رغ ثُٖ٘رٞء ثَُٛر١ٌ كر٢ ٛريٙ ثُذرٌث

ٓيًٌر ُيُي ك٢ ثُْ٘ز ثُض٢ ص٢ِ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ الصضٌٕٞ ثال ْٗذز ٓقوٝهر ٓرٖ ثُذرٌثػْ ث٣ٌَُٛرز 

ثٝ صضٌٕٞ ثػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ ثالٍٛجً ثُٔيًٌر ؿ٤ٌ ثُوجهًر ػ٠ِ ػوو ثُغٔجً دْذخ ثمضَثٍ ٓذج٣ٞرٜج ، 

 ك٤وَ ثُقجَٙ ثٝ ٣٘ؼوّ .

ٞثع ثُلجًٜز ، ثال ثٜٗج ثًغٌ ٝٝٞفج  ك٢ ثٕؾجً ث٣َُضٕٞ ػٜ٘ج ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز صقوط ك٢ ٓؼظْ ثٗ -

 ك٢ ثٗٞثع ثمٌٟ ٖٓ ثٕؾجً ثُلجًٜز .

  ػول٘اخ خذهح الوؽظْ 

ثُٔؼٌٝف ػٖ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ثٜٗج صوجّٝ ثُؾلجف ٌُٖ ىُي ال٣ؼ٢٘ ثٜٗج  : Irrigationالزٕ 

ثُٔجء ثع٘جء ّْٓٞ الصقضجػ ث٠ُ ١ً ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُضٌدز دنٚجةٜٚج ثُل٣َ٤جة٤ز الصْٔـ دنَٕ 

ثالٓطجً كج١ٌُ ػ٘وٛج ٣ٚذـ ًٌٝٝر ٝٝؽو ثٕ ث١ٌُ ثُٔ٘ضظْ ٣ْذخ ٣ٍجهر ًذ٤ٌر ك٢ ثُقجَٙ 

% ، ثى صقضجػ ثٕؾجً ثٙ٘جف ٣ٍضٕٞ ثُٔجةور ث٠ُ ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ ثُٔجء ثًغٌ ٖٓ  ٣30َٚ ث٠ُ 

 ثُٔجء ثًغٌ ٖٓ ثالٕؾجً ثُٔؼور عٔجًٛج الّضنٌثػ ث٣َُش.

ِْٓ ٣ّٞ٘ج  ٢500 ٓ٘جٟن صضٌثٝؿ ٤ًٔز ثالٓطجً ثُْجهطز ك٤ٜج ثهَ ٖٓ ص٘ؾـ ًٍثػز ث٣َُضٕٞ ه٣ٔج ك

% ٜٓ٘ج صؼ٤ٔ صقش ٗظجّ ثًٝثة٢ ،  10ٝثٕ ٓؼظْ ثٕؾجً ث٣َُضٕٞ ك٢ ثُؼجُْ صؼ٤ٔ ه٣ٔج كو٠ 

 ٣ٝالفع ٝؽٞه ثٝهجس فٌؽز ١ٌُ ث٣َُضٕٞ ٣ؾخ صج٤ٖٓ ثُٔجء ُٜج ٝٛيٙ ثالٝهجس ٢ٛ:

ثالٕؾجً هذَ صلضـ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٌُٝرٖ ثىث ّروطش . ٌٓفِز ٓجهذَ ثُض٤ٌَٛ ٝثُؼوو ، ثى ٣ضْ ١ً 1

٤ًٔز ًجك٤ز ٖٓ ثالٓطجً مالٍ كَٚ ثُٖضجء كإٔ ثُضٌدز ّٞف صقضلع د٤ٌٔرز الدرأُ دٜرج ٓرٖ ثُٔرجء ، 

ثٓج ثُٔ٘جٟن ىثس ثُٖضجء ثُؾجف ثٝثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣وَ ثٝ ٣٘ؼروّ ّروٟٞ ثُٔطرٌ ك٤ٜرج ك٤ؾرخ ثٕ صؼطر٠ 

 ٣ًز مل٤لز هذَ صلضـ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز .

: صقروط مرالٍ ثٕرٌٜ ثُٚر٤ق كر٢ ثُلضرٌر ثُٔٔضرور ٓرٖ  Pit hardening. ٌٓفِرز صٚرِخ ثُ٘رٞثر 2

ٓ٘ضٚق ٌٕٜ صٍٔٞ ٝفض٠ ٜٗج٣ز ثح ، ػوّ ث١ٌُ مالٍ ٛريٙ ثُلضرٌر ٣وِرَ ٓرٖ فؾرْ ثُغٔرٌر ثُٜ٘رجة٢ 

 ًٝيُي ٣وَ ثُٔقٍٚٞ .
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ٍ ٛريٙ ثُلضرٌر صذوأ ٓغ دوث٣ز ٌٕٜ ث٣ٍِٞ ، ٣ؤه١ ػوّ ث١ٌُ مرال swelling. ٌٓفِز ثٓضالء ثُغٔجً 3

 ث٠ُ صؾؼو ثُغٔجً ٝٗو٘ ٤ًٔز ثُٔقٍٚٞ .

 ٝصْضنوّ ك٢ ١ً ث٣َُضٕٞ ثفوٟ ثُطٌم ثالص٤ز:

 . ث١ٌُ ثُْطق1٢

 ٝك٤ٜج صٌٟٝ ًَ ثًث٢ٝ ثُذْضجٕ. Flood Irrigationأ. ث١ٌُ دجُـٌٔ 

 ٝك٤ٜج صٌٟٝ ؽَء ٖٓ ثُذْجص٤ٖ كو٠. Furrow Irrigationث١ٌُ ك٢ مطٟٞ  -ح

 . Basin Irrigationث١ٌُ دجالفٞثٛ  -ػ

 ٣ٍٞع ثُٔجء دٌَٖ ٓطٌ ثٝ ًىثى. Sprinkler Irrigation. ث١ٌُ دجٌُٓ 2

 . Trickle Irrigation or Drip. ث١ٌُ دجُض٘و٠٤ 3

  Fertilizationالرظو٘ذ 

صؼج٢ٗ دْجص٤ٖ ث٣َُضٕٞ ٖٓ ثٛٔجٍ ًذ٤ٌ ك٢ ص٤ْٔوٛج ٝٓؼظْ ثَُٔثًػ٤ٖ ال٤ٞ٣لٕٞ ثالّٔور ثُٔؼو٤ٗز 

ض٤ؾز ُوِضٜج ثٝ ثًصلجع ثعٔجٜٗج ٣ٍٝجهر صٌج٤ُق ٗوِٜج ٝص٣ٍٞؼٜج كوو ػَف ثٓج ثالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ٝٗ

ثَُٔثًع ػٖ ثُض٤ْٔو ُٜٝيث ظٌٜس ثػٌثٛ ٗو٘ ثُؼ٘جٌٙ ًجُذًٕٞٝ ٝثُقو٣و ٝمجٙز ك٢ 

 ثالًث٢ٝ ث٤ٌُِْز .

٤ًٔز ثالّٔور ثُٔٞجكز صنضِق ٖٓ ٓ٘طوز المٌٟ ٖٝٓ ػٌٔ المٌ ٖٝٓ ٗظجّ ١ً المٌ ٖٝٓ د٤تز 

ًَُٔٝػز صقش ٗظجّ ١ً عجدش صقضجػ ث٠ُ ٤ًٔز ّٔجه ثًذٌ ٖٓ صِي ثًَُٔٝػز المٌٟ كجالٕؾجً ث

صقش ثُظٌٝف ثُو٤ٔ٣ز ٣ٝالفع ث٣ٞج ثٕ ْٗذز ٝؽٞه ػٌ٘ٚ ٓج ٣نضِق ٖٓ ػٞٞ ث٠ُ ثمٌ ٝك٢ 

 ٗلِ ثُ٘ذجس ثُٞثفو.

 

 

 

صْضؾ٤خ ثٕؾجً ث٣َُضٕٞ ثّضؾجدز ًذ٤ٌر ُِض٤ْٔو ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ ٓوجًٗز  الرظو٘ذ الٌرزّظٌٖ٘ :

ثُلّٞلجص٢ ثٝ ثُذٞصج٢ّ ُيث ٣ؾخ صٞكٌ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ د٤ٌٔجس ًجك٤ز ٝمجٙز ػ٘وٓج صٌٕٞ دجُض٤ْٔو 

ثٝجكضٚ فٌؽز ك٢ ٌٕٜ ٕذجٟ ٝثىثً. ٣َ٣و ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُؼوو كو٠ هٕٝ ثٕ ٣ؤعٌ ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ 

ثًُ٘ٞثس ث٣ٌَُٛز ثٝ ػ٠ِ ػوه ثالٍٛجً ك٢ ثًُ٘ٞر ثُٞثفور ثٝ فض٠ ػ٠ِ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ث٠ُ 
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كز ثُْٔجه ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ ٣َهثه ثُقجَٙ ٌُٖ هٕٝ ثُضجع٤ٌ ػ٠ِ ْٗذز ث٣َُش ك٢ ثُغٔجً ثُٔيًٌر . دجٝج

ث١ ثٕ ث٣َُجهر ك٢ ثُقجَٙ الصٌٕٞ ػ٠ِ فْجح ٤ًٔز ث٣َُش كٞال ػٖ ثٕ ثُض٤ْٔو ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤ 

 ٣ؤعٌ ث٣ؾجد٤ج ك٢ صو٤َِ فور ص٘جٝح ثُقَٔ.

ًـْ ٗضٌٝؽ٤ٖ /  1.2طجةٜج صٞجف ثالّٔور ثُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز دؼور ًٙٞ ، كضْٔو ثالٕؾجً ثُذجُـز دجػ

ًـْ ٗضٌٝؽ٤ٖ / هْٝٗ. ٣ٌٖٔ ثؽٌثء ثُض٤ْٔو ك٢  25ٕؾٌر ٤ّٔٞٓج ٝػ٠ِ هكؼجس ثٝ دجٝجكز 

ِْٓ ٣ّٞ٘ج ك٢ ث١ ٌٕٜ د٤ٖ  500ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُٝٔز ثٝ ثُض٢ ص٣َو ٤ًٔز ثالٓطجً ثُْجهطز ك٤ٜج ػٖ 

 ص٣ٌٖٖ ثالٍٝ ٝث٣جً.

ؿْ ٗضٌٝؽ٤ٖ / ػٖ ًَ ّ٘ز  100 - ١75 ٣٘ٚـ دض٤ْٔو ثالٕؾجً ث٤ُجكؼز هٕٝ ّٖ ثُقَٔ دٔج ٣ٞثٍ

ؿْ ٗضٌٝؽ٤ٖ /  400 - 200ٖٓ ػٌٔ ثُٖؾٌر فض٠ ٗٚق ٤ًِٞ ؿٌثّ ك٢ ف٤ٖ ٣٘ٚـ دجٝجكز 

 25 – 20ٕؾٌر ِٝٙش ّٖ ثُقَٔ ٝفْخ فؾْ ٝهٞر ثُٖؾٌر ثٝ صؼط٠ هكؼز ّٔجه٣ز ٓووثًٛج 

 ًـْ ٗضٌٝؽ٤ٖ ػٖ ًَ ٝفور ثٗضجػ ٖٓ ٓقٍٚٞ عٔجً ث٣َُضٕٞ ٓووثًٙ ٟٖ ٓض١ٌ ٝثفو.

ُٞفع ثٕ ثٝجكز ثُلّٞلًٞ ُٞفوٙ ال٣ؤعٌ ػ٠ِ ٣ٍجهر ثُقجَٙ ٖٝٓ ثُٔلَٞ الرظو٘ذ الفْطفاذٖ : 

/ هْٝٗ ٝك٢ ٓ٘جٟن ثمٌٟ ٣ٞجف  P2O5ًـْ  50ثٝجكز ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ك٢ ثُن٣ٌق دٔج ٓووثًٙ 

 ٤ًِٞ ؿٌثّ ٝثفو ٖٓ ثُْٞدٌ كّٞلجس ثُغالع٢ ٌَُ ٕؾٌر.

ُضٌ  100ًـْ صيثح ك٢  4 – 3ضٌثس ثُذٞصج٤ّّٞ ٣ْٔو دٜيث ثُؼٌ٘ٚ دجّضنوثّ ٗ الرظو٘ذ الثْذاطٖ:

ًـْ /  2 - 1ٓجء ٝصٌٓ ثالٕؾجً ك٢ ثُن٣ٌق ثٝ ٣ٞجف ٛيث ثُؼٌ٘ٚ دٌَٖ ًذ٣ٌضجس ثُذٞصج٤ّّٞ 

 ٕؾٌر ٓغٌٔر.

ٟٖ / هْٝٗ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُؾجكز ٝصوكٖ  2.5 - 1.25صٞجف ثالّٔور ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ثُن٣ٌق دٔووثً 

ًَ ّ٘ز ثٝ ّ٘ض٤ٖ ك٢ ف٤ٖ صٌٕٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثٌُٟذز  ػ٤ٔوج ك٢ ثُضٌدز ٝصؾٌٟ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ٌٓر

 ثالٝجكز ٌٓر ٝثفور ًَ عالط ثٝ ثًدغ ٤ّٖ٘ ٝد٘لِ ث٤ٌُٔز.

 

 

ّ٘ز ٝصٌٔ  150إٕ هًٝر ف٤جر ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ ٣ِٟٞز صَٚ الًغٌ ٖٓ  :Pruning الرقل٘ن 

 دجالهٝثً ثُضج٤ُز:

 ّ٘ٞثس ص٠ْٔ دطًٞ ثُقوثعز. 7أ. ٖٓ ٓٞػو ثُـٌُ ث٠ُ ػٌٔ 

 ّ٘ز ص٠ْٔ دطًٞ ثُذِٞؽ ٣َهثه ك٤ٜج ثالعٔجً د٣َجهر ثُؼٌٔ. 30 - 7ٌ ح. ٖٓ ػٔ
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ّ٘ز ص٠ْٔ دطًٞ ثُ٘ٞؼ ، ثه٠ٚ فجَٙ صؼط٤ٚ ثالٕؾجً ٓغ عذجس  70 - 30ػ. ٖٓ ػٌٔ 

 ثُقجَٙ.

 ّ٘ز ٝٓجدؼو ص٠ْٔ دطًٞ ث٤ُٖنٞمز ٝثُضوًٛٞ ٝٗو٘ ثُقجَٙ. 150 - 70ه. ٖٓ ػٌٔ 

 عة ذقل٘ن الشعزج ؼظة الغاٗح الورْخاج هٌِا.ّللوؽافظح ػلٔ اػلٔ اًراظ٘ح لشعزج الشٗرْى ٗ

ثالٕؾجً ثُٚـ٤ٌر صقضجػ ث٠ُ صو٤ِْ صٌد٤ز ُذ٘جء ٤ٌَٛ ه١ٞ ؽ٤و ثُضل٣ٌغ ٓلضٞؿ ٣ْجػو ك٢  (1) 

ثؽٌثء ػ٤ِٔجس ثُنوٓز ثُٔنضِلز ٣ٝوق دٞؽٚ ث٣ٌُجؿ ثُؼج٤ُز ٝثٕؼز ثُِٖٔ ثُو٣ٞز ٝٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ 

، ًجٗش  Pruning for tree shapingؿٞح ثُضو٤ِْ ٠ْٔ٣ صو٤ِْ صٌد٤ز الػطجء ثٌَُٖ ثٌُٔ

ثالٕؾجً ك٢ ثُْجدن صٌد٠ ػ٠ِ ؽيٝع ٣ِٟٞز ٣ضؾجٍٝ ثُٞثفو ٜٓ٘ج ثُٔضٌ ٣َٝٚ ث٠ُ ثًغٌ ٖٓ 

ٓض٣ٌٖ ك٢ ثؿِخ ثالف٤جٕ ، ٌُٖ ثُضٞؽٚ ثُؾو٣و ك٢ ثًَُثػز ٣٘ٚـ دضو٤ٌٚ ثُؾيع هٕٝ ثُٔضٌ ثٝ 

دجَُٜثٍثس، صض٤َٔ ث٤ُْوجٕ ثُو٤ٌٚر  ثالّضـ٘جء ػ٘ٚ ٤ًِج ٌُٖ ثُ٘ٞع ثالم٤ٌ ال٣ِٚـ ك٢ فجُز ثُؾ٢٘

دُْٜٞز ثمض٤جً ثالىًع ٝدُْٜٞز ثؽٌثء ػ٤ِٔجس ثُؾ٢٘ ث٤ُو١ٝ ٝثال٢ُ ٝثٌُٔجكقز ػالٝر ػ٠ِ ثٜٗج 

صقضجػ ث٠ُ ؽٜو ثهَ ك٢ ثُضو٤ِْ ثٝجكز ث٠ُ ثٕ ث٤ُْوجٕ الصٌٕٞ ػٌٝز ُالٙجدز دٌٞدز ثُِٖٔ 

 ٤ٌٚر ك٤ٔج ٢ِ٣:ٝصٔ٘غ ٗٔٞ ثالهؿجٍ صقضٜج ٣ٌٖٝٔ ثؽٔجٍ َٓث٣ج ث٤ُْوجٕ ثُو

 ثإلعٔجً ثُٔذٌٌ -

 ؽٜو ثهَ ك٢ ػ٤ِٔجس ثُنوٓز ثُٔنضِلز ًجُضو٤ِْ ٝثُؾ٢٘ ٝثٌُٔجكقز. -

 فٔج٣ز ثُْجم ٝثالىًع ٖٓ ٌٝدز ثُِٖٔ  -

 ػوّ ٝؽٞه ثُقجؽز ث٠ُ ّ٘جهثس ُضو٣ْٞ ثُْجم -

ْز صظ٤َِ ثُضٌدز صقش ثُْجم ٝٛيث ٣ؤه١ ث٠ُ صو٤َِ ْٗذز ثالهؿجٍ ٝثالػٖجح ثُ٘ج٤ٓز ٝثُٔ٘جك -

 ُِٖؾٌر ثٝجكز ث٠ُ صو٤َِ ثُضذنٌ ٖٓ ّطـ ثُضٌدز.

 

ّْ ٝصنضجً ػ٤ِٚ                50أٓج ثُضو٤ِْ ك٤ضْ دأمض٤جً ثُْجم ثُض٢ صٔغَ ؽيع ثُٖؾٌر دق٤ظ ٣ٌٕٞ دطٍٞ 

ّْ ػٖ دؼٜٞج ثُذؼٜ ٝٛيٙ ثالكٌع صٌٕٞ ثالىًع ثٌُة٤ْ٤ز  15 - 10أكٌع ػ٠ِ ْٓجكز    4  - 3

إمض٤جً ػوه ٖٓ ثلكٌع ُضٔغَ ثالىًع ثُغج٣ٞٗز ػ٠ِ ًَ ىًثع ًة٤ْ٤ز  ُِٖؾٌر الفوج   ٝػ٤ِٜج ٣ضْ

ٝال٣ْٔـ ال١ ىًثع  12 - 6ٝػوه ٛيٙ ثالىًع ٣نضِق فْخ هٞر ثُٖؾٌر ٝك٢ ثُـجُخ صٌٕٞ د٤ٖ 

دإٔ ص٘ٔٞ ك٢ هِخ ثُٖؾٌر دَ ٣ْٔـ ُألكٌع ثُن٣ٌٞز كو٠ ثُ٘ٔٞ دجصؾجٙ ث٠ُّٞ ُضظ٤َِ ثُؾيع ٖٓ 

 ثٕؼز ثُِٖٔ.
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ث٤ُْٖ٘ ثال٠ُٝ ثهَ ٓج٣ٌٖٔ الٕ ثُضو٤ِْ ثُٔض٠ّٞ ثٝ ثُؾجةٌ ٣ؤمٌ ٖٓ ٝهش ثالعٔجً  ٣ٌٕٞ ثُضو٤ِْ ك٢

ػالٝر ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ٓؾٔٞع ؽي١ً ٝؼ٤ق ٝػ٘و ثُضو٤ِْ ٣ؾخ ػوّ هطغ ٜٗج٣جس ثالكٌع دـٌٛ 

صو٤ٌٚٛج ، ٝصَثٍ ؽ٤ٔغ ثٌُْٟجٗجس ٝثالكٌع ثُٔجة٤ز ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْجم ٝػ٘و ثُْ٘ز ثُنجْٓز ٣ذوأ 

ٌُٔؿٞح ك٤ٜج ٝثَُثةور ٝدجُضج٢ُ ثػطجء ثٌَُٖ ثٌُٔؿٞح ُالٕؾجً هٕٝ ثُضجع٤ٌ دجٍثُز ثالكٌع ؿ٤ٌ ث

ػ٠ِ ثٟجُز ٌٓفِز ثُقوثعز دجُضو٤ِْ ثُٖو٣و ٓٔج ٣٘ؾْ ػ٘ٚ صجم٤ٌ ك٢ ٌٓفِز ثالعٔجً، ٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ ثٕ 

ثُضو٤ِْ ثُنل٤ق ثٝ ػوٓٚ ك٢ ث٣َُضٕٞ ك٢ ثٌُٔثفَ ثال٠ُٝ ٖٓ ػٌٔ ثالٕؾجً ٣ؤه١ ث٠ُ ثُضذ٤ٌٌ ك٢ 

 .ثالعٔجً

( ثالٕؾجً ثالًذٌ ّ٘ج صْضٌٔ ك٤ٜج ػ٤ِٔجس ثُضٜي٣خ ٝثُضٖي٣خ ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صو٣ٞز ثالؿٚجٕ (2

ٝصؼٌٜٝج دٌَٖ ثكَٞ ُِٞٞء ٝثُٜٞثء فض٠ صغٌٔ دُْٜٞز ٠ْٔ٣ٝ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضو٤ِْ دجُضو٤ِْ 

 . Pruning for fruit productionثالعٔج١ً 

ثُي١ ٣٘ٔٞ ك٢ ثٌُد٤غ ٣ٌَٛ ٣ٝغٌٔ ك٢  صُقَٔ عٔجً ث٣َُضٕٞ ػ٠ِ مٖخ ػٌٔٙ ّ٘ز ث١ ثٕ ثُلٌع

ثٌُد٤غ ثُالفن ، ٝالؽَ ثٍُٞٙٞ ث٠ُ ثػ٠ِ ثعٔجً ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ثٕ ص٘ضؼ ثُٖؾٌر ٤ًٔز ًجك٤ز ٖٓ 

ثالكٌع ثُؾ٤ور ًَ ّ٘ز ٝثُض٢ صؼط٢ فجَٙ ثُْ٘ز ثُضج٤ُز ، ٣ٜٝوف ثُضو٤ِْ ثالعٔج١ً ث٠ُ صقو٤ن 

صٌٕٞ عٔجًث ثًذٌ ٓٔج صْضط٤غ ثٓوثهٙ  ثُضٞثٍٕ د٤ٖ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثالعٔج١ً. ثٕ ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ

ٖٓ ثُـيثء ٝصَهثه ٛيٙ ثُٚلز دضووّ ػٌٔ ثُٖؾٌر ُٜٝيث ٣ٖ٘أ ػٖ ٛيٙ ثُظجٌٛر صجع٤ٌ ِّذ٢ ػ٠ِ 

ثُ٘ٔٞ ث٢ُّٔٞٔ ُالكٌع ٝثالؿٚجٕ ٝدجُضج٢ُ ٣وَ فجَٙ ثُْ٘ز ثُالفوز ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ هِز 

٤ُز ٝٛيث ٓج٠ْٔ٣ دظجٌٛر ص٘جٝح ثُقَٔ ك٢ ثُقجَٙ ك٢ ّ٘ز صضذؼٚ ٣ٍجهر ك٢ ثُقجَٙ ك٢ ثُْ٘ز ثُضج

، ٝٛ٘ج صضؾ٠ِ ه٤ٔز ثُضو٤ِْ ثالعٔج١ً ك٢ ثٍثُز ثُغٔجً ثَُثةور ك٢ ثُٖضجء ثُْجدن ُْ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ 

on-year  ٝٛيث ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٗٔٞ ثالكٌع ثُؾو٣ور ثُض٢ صٌٕٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُْ٘ز ثُالفوز ٝدجُضج٢ُ

٤ِْ ٝفوٙ ٟٝجر ص٘جٝح ثُقَٔ ٝثٕ ُْ صٌثكوٚ ثُؼ٘ج٣ز ثُضو٤َِ ٖٓ ٟٝأر ص٘جٝح ثُقَٔ ، ٝال٣َُ٣َ ثُضو

دجُؼ٤ِٔجس ثُذْض٤٘ز ثالمٌٟ ًجُض٤ْٔو ٓغال ٝثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ مِن فجُز ثُضٞثٍٕ د٤ٖ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ 

 ٝثُغ١ٌٔ ٣ّٞ٘ج  .

ى هٔز ٕؾٌر ث٣َُضٕٞ هٕٝ ث١ ٗٞع ٖٓ ثُضو٤ِْ ، ٝصَثٍ ثٌُْٟجٗجس ٝثالكٌع ثُٔجة٤ز ٣ٝضذو٠  ٌُ صض

ٟجٗجس ُالّضلجهر ٜٓ٘ج ًَُثػضٜج ثٝ د٤ؼٜج ، ٣ٝ٘ٚـ دجؽٌثء ثالص٢ ػ٘و ثُضو٤ِْ ػوه ه٤َِ ٖٓ ثٌُْ

 ثالعٔج١ً:

 . ثىث ًجٕ فجَٙ ثُْ٘ز ثُٔج٤ٝز ؽ٤وث ك٤ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُضو٤ِْ ٓضّٞطج.1

 . ثىث ًجٕ ثُٔطٌ ٕق٤قج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُؾجكز كجُضو٤ِْ ٣ٌٕٞ ٕو٣وث .2
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 ٤ِْ مل٤لج.. ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُٝٔز ثُـ٤٘ز ٝثُْٔٔور ٣ٌٕٞ ثُضو3

 . ثالٕؾجً ثُٔٚجدز دجالكجس ٣ٌٕٞ ثُضو٤ِْ ٕو٣وث.4

، ثى صْضجَٙ  Rejuvenation of fruiting wood( ثُضو٤ِْ ٖٓ ثؽَ صقو٣ظ مٖخ ثُغٔجً  3)

ثالؽَثء ثٌُٜٔ٘ز ُِْٔجؿ ُِنٖخ ثُؾو٣و دجُ٘ٔٞ ٝثالعٔجً ٝصؾٌٟ ػ٠ِ ثالٕؾجً ثُض٢ صضٌثؽغ 

 ثٗضجؽ٤ضٜج ٝصوَ.

، ٣ٝؾٌٟ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضو٤ِْ ػ٠ِ ثالٕؾجً  Renovation pruning ( ثُضو٤ِْ ثُضؾو٣و١ 4)

ثُض٢ صنطش ٌٓفِز ثه٠ٚ ثٗضجػ ك٤ٜج ٣ْضأَٙ مٖخ ثالىًع ثُغج٣ٞٗز ٝثٌُة٤ْ٤ز ٝفض٠ هطغ ؽَء 

 ٖٓ ثُؾيع.

: ثُضِو٤ـ ك٢ ث٣َُضٕٞ ٣ضْ دٞثّطز ثُٜٞثء ، ٝصؼ٤ن ثالٓطجً ٝهش ثُض٤ٌَٛ  الرلق٘ػ ّالؼقذ ّالعٌٖ

٠ِ ثٕ ثُقٌثًر ثُؼج٤ُز ٝثُٜٞثء ثُؾجف ٣ْذذجٕ ثؽٜجٝج ُِغٔجً ثُؼجهور. ٓؼظْ ٝثُؼوو ػالٝر ػ

ثٙ٘جف ث٣َُضٕٞ الصقضجػ ث٠ُ ِٓوقجس ٌُٖ ٣ٌٖٔ ثٕ ثٕ ص٘ضلغ ًغ٤ٌ ٖٓ ثٙ٘جف ث٣َُضٕٞ ٖٓ ثُضِو٤ـ 

صٌٕٞ ػو٣ٔز ثُضٞثكن ثُيثص٢  French Picholin  ٝLeccino ثُنِط٢ . دؼٜ ثالٙ٘جف ٓغَ 

 ط٢ ١ًٌٝٝ الػطجء ثُقجَٙ.ُيث كجٕ ثُضِو٤ـ ثُنِ

ػوو ثُغٔجً ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُٔ٘جك دًٚٞر ًة٤ْ٤ز كجٌُد٤غ ثُذجًه ٣َ٣و ك٢ ْٗذز ػوو ثُغٔجً ًٝيُي ػوه 

% ٖٓ ٓؾٔٞع ثالٍٛجً ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ثُٖؾٌر  2 - 1ثُغٔجً ك٢ ثًُ٘ٞر. ثىث فَٚ ػوو دْ٘ذز 

ز ٣طِن ػ٠ِ ٛيٙ ثُغٔجً ٣ٌٕٞ ثُقجَٙ ؽ٤وث. دؼٜ ثالٙ٘جف ُٜج هجد٤ِز ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ عٔجًث ػي٣ً

Shot berries أى ص٤َٔ ث٠ُ ثُؼوو ثُؼي١ً ُِغٔجً َ ثُؼٌثه٢، گًٔج ٛٞ ٝثٝـ ك٢ ٙ٘ق ثُو

Parthenocarpic fruits  ٣طِن ػ٠ِ ٛيٙ ثُغٔجً دجُغٔجً ثُٞجٌٓر ٣ٝؼضٔو ػوه ثُغٔجً ثُٞجٌٓر

ذ٘جء ٝصؾ٤ٔغ ٙذـز ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ثُضوثمَ د٤ٖ ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ٝػٞثَٓ هثم٤ِز ك٢ ثُٖؾٌر ٝصذوء د

ٓذٌٌث  ، ًٔج صَٚ ْٗذز ث٣َُش ك٤ٜج ث٠ُ ثهٚجٙ دٌَٖ ٓذٌٌ ه٤جّج   Anthocyaninثالٗغ٤ّٞج٤ٖٗ 

ك٢ ثُغٔجً ثُٞجٌٓر ٙـ٤ٌر ؽوث ٣ٌٕٝٞ فؾٜٔج                  Pitدجُغٔجً ثالػض٤جه٣ز ، ًٔج ثٕ ثُ٘ٞثر 

ُٞجٌٓر صٌٕٞ هثة٣ٌز دـٜ ثُ٘ظٌ % ٓوجًٗز دقؾْ ثُ٘ٞثر ك٢ ثُغٔجً ثالػض٤جه٣ز ٝثُغٔجً ث ٕٓ - ٓٔ

 .ػٖ ثٌَُٖ ثالػض٤جه١ ُِغٌٔر ك٢ ىُي ثُٚ٘ق

٣الفع ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ثٕ ثُؼوو ٣ٌٕٞ ًذ٤ٌث ٣ٝضجمٌ ثُ٘ٞؼ ٣ٝٚـٌ ٍٕٝ ثُغٌٔر ُٜٝيث 

كجُنق ١ًٌٝٝ ك٢ فجُز ثٙ٘جف ثُٔجةور ، ٣ٝؾٌٟ ثُنق دجّضنوثّ ثال٤ًْٝ٘جس ٝٓقًٌثس 

دض٤ًٌَ  NAA، ٝث٠ُٝ ثُٔٞثه ثُْٔضنوٓز ُِنق ًجٗش  Dinitrophenolثالع٤ِ٤ٖ ًٌٝٓذجس ثُع 

 ث٣جّ دؼو ثُضلضـ ثٌُجَٓ. 10ؽَء دج٤ُِٕٔٞ دلضٌر   100
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 Double Sigmoide Growth Curveصضذغ عٌٔر ث٣َُضٕٞ ك٢ ٗٔٞٛج ثُٔ٘ق٠٘ ىث ثُوًٝص٤ٖ 

 ٝثُي١ ٣وْْ ث٠ُ ثالٟٞثً ثالص٤ز:

 ٣ْٝضٌٔ ُذٞؼز ثّجد٤غ.ثُ٘ٔٞ ٣ٌّغ ٗض٤ؾز ثٗوْجّ ثُنال٣ج الطْر االّ  : -

٣ذطب ٗٔٞ ثُغٌٔر ث٢ٌُِ ٣ٝٚقخ ىُي مٍٔٞ ٝك٢ ٛيٙ ثُلضٌر صضِٚخ ثُ٘ٞثر  الطْر الصاًٖ: -

 أّجد٤غ ٖٓ ثُؼوو. 6 - ٣ٝ4ضٌٕٞ ثُؾ٤ٖ٘ ٣ٝضِٚخ ثٗوّٝذ٤ٌّ ثُذيًر ٝصقوط دؼو 

قؾْ ٣ض٤َٔ دٌْػز ثُ٘ٔٞ ٗض٤ؾز ثٓضالء ثُنال٣ج ًٝذٌٛج ٝث٣َُجهر ك٢ ثٍُٕٞ ٝثُ الطْر الصالس: -

صٌٕٞ ٓضٔج٤ٕز ٓغ ثُضطًٞ ث٢ُِٗٞ ُِغٌٔر ٖٓ ثالمٌٞ ث٠ُ ثالمٌٞ ثُٔٚلٌ كجُضذ٢٘ ثالفٌٔ 

ٝثالّٞه، ٝص٢ِ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٌٓفِز ث٤ُٖنٞمز ٝثُض٢ ك٤ٜج ٣ض٘جه٘ ثٍُٕٞ ٝثُقؾْ ٝصضؾؼو ثُغٔجً 

 ٝصذوأ دجُضْجه٠ ثُطذ٤ؼ٢.

فِز ثُوطق ثُٔ٘جّذز . ٣ضٌٕٞ ٣ٌٖٔ ثالػضٔجه ػ٠ِ ثُِٕٞ ٝثُقؾْ ٝثُوٞثّ ْٝٗذز ث٣َُش ك٢ صقو٣و ٌٓ

ث٣َُش ٓٞٝؼ٤ج ك٢ ثُغٔجً ٝال٣٘ضوَ ٖٓ ثالًٝثم ث٠ُ ثُغٔجً ٣ٝؼضوو دإٔ ثٌُقٞالس ث٣ٌٌُْز 

صضٌٕٞ ك٢ ثالًٝثم ٝص٘ضوَ ث٠ُ ثُغٔجً ٌٓٞٗز ث٣َُش ك٢ ُقْ ثُغٔجً ٝصِْي  Mannitolًجُٔج٤ٗضٍٞ 

 non-Climacteric fruitsعٔجً ث٣َُضٕٞ ثُٔوطٞكز ك٢ ص٘لْٜج ِّٞى ثُغٔجً ثُالًال٣ٌٔض٣ٌ٤ز 

 . Climacteric fruitsد٤٘ٔج صِْي ػ٘و ٝؽٞهٛج ػ٠ِ ثُٖؾٌر ًِّٞج ٖٓ ٠ٔٗ ًال٣ٌٔض١ٌ٤ 

٣ؼضذٌ ؽ٢٘ ث٣َُضٕٞ ٖٓ ثًغٌ ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ًِلز الًصلجع ثؽٌر ثال٣و١  ظٌٖ شوار الشٗرْى :

صَٚ ثػ٠ِ ٍٕٝ  ثُؼجِٓز ، صؾ٠٘ عٔجً ث٣َُضٕٞ هذَ ّوٟٜٞج ثُطذ٤ؼ٢ دٞهش ٣َٟٞ ٝىُي ػ٘وٓج

 إٌٜٔ ٖٓ ثالٍٛجً ثٌُجَٓ ٣ٝوَ فجَٙ ثُْ٘ز ثُالفوز  8 - 6ٝثػ٠ِ ٓقضٟٞ ٖٓ ث٣َُش دؼو فٞث٢ُ 

ًِٔج ٟجٍ ٌٓٞط ثُغٔجً ػ٠ِ ثالٕؾجً.صنضِق ٌٟم هطق ث٣َُضٕٞ ٖٓ ٓ٘طوز المٌٟ ثػضٔجهث 

 ٠ُ :ػ٠ِ ثُٚ٘ق ٝصٞكٌ ثال٣و١ ثُؼجِٓز ٝفؾْ ثُٖؾٌر ٝثُـج٣ز ٖٓ ثُؾ٢٘ ، ٝصوْْ ٌٟم ثُؾ٢٘ ث

 العٌٖ ال٘ذّٕ ّٗشول:(  1)

 . picking from groundثُؾٔغ ٖٓ ثالًٛ  -أ

 .٣ٌٟMilkingوز ثُقِخ  -ح

 .combingثّضنوثّ ثالٖٓجٟ ث٤ُو٣ٝز  -ػ

 .Beatingثٌُٞح دأّضنوثّ ثُؼ٢ٚ  -ه

 العٌٖ الو٘كاً٘كٖ ّٗشول:( 2)
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 ثّضذؼوس ؽ٤ٔؼٜج ُؼوّ ؽوثًصٜج ٝصَٖٔ: هؼذاخ خف٘فح : -أ

 . ٤ٌ٤ٗMechanical polersز ٓٞجًح ٤ٌٓج -ٔ

 ثٖٓجٟ َٛثٍر صؼَٔ ث٤ُج دجُٜٞثء ثُٔٞـٟٞ. -ٕ

 َٛثٍثس د٤ْطز. -ٖ

 :هؼذاخ شق٘لح ّذشول  -ب

 . Limb Shakersَٛثٍثس ثالىًع دجصؾجٙ ٝثفو  -ٔ

 ٝصَٖٔ : Vibratorsَٛثٍثس ٓضؼوه ثالصؾجٛجس  -ٕ

 . Limb vibratorsَٛثٍثس ثالىًع  -أ

 . Trunk vibratorsَٛثٍثس ثُؾيع  -ح

% ٣ٝٔجًُ ك٢ ثؿِخ ثُٔ٘جٟن ، ٖٓ  ٣85ٌَٖ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؾ٢٘ ثًغٌ ٖٓ : العٌٖ ال٘ذّٕ 

ؿ٤ٌ ثُْٔضقخ ثٗضظجً ثُغٔجً ػ٠ِ ثالٕؾجً فض٠ صضْجه٠ ٟذ٤ؼ٤ج عْ صؾٔغ ٖٓ ثالًٛ ٝصٌٕٞ 

مٞثٗ ثُغٔجً ٝث٣َُش ثُْٔضنٌػ ٜٓ٘ج ًه٣تز ٝصلَٞ ػ٤ِٜج ٣ٌٟوز ثُقِخ ثُض٢ صؾٌٟ ثع٘جء ٝؽٞه 

ثُوطق ػ٠ِ ثالًٛ ثٝ ػ٠ِ ثُْالُْ ثَُٔهٝؽز ، ٝك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٚؼخ ثٍُٞٙٞ ث٠ُ ػجَٓ 

عٔجًٛج صْضنوّ ثُؼ٢ٚ ثُط٣ِٞز كضٌٞح ثالؿٚجٕ دٜج كضضْجه٠ ثُغٔجً ػ٠ِ ثالًٛ ٓذجٌٕر ثٝ 

 ٗ -ٖػ٠ِ هٔجٓ ثٝ ٕذجى ٓلٌٕٝز صقش ثالٕؾجً ُض٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُؾٔغ ، ٍٟٝٞ ثُؼٚج ٣ٌٕٞ د٤ٖ 

ط٣ٌوز ك٢ ظًٜٞ ص٘جٝح ثُقَٔ ٗض٤ؾز هطلٜج ُِ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ٝهو ٣ْضؼجٛ ػٖ ثٓضجً ٝص٣َو ٛيٙ ثُ

 ثُؼ٢ٚ دجالٖٓجٟ الٍثُز ثُغٔجً ثُذؼ٤ور ثٍُٞٙٞ.

مالٍ ثُوٌٕٝ ثُغالط ثُٔج٤ٝز ثٌٖٓ ثٍُٞٙٞ ث٠ُ صط٣ٌٞ ثالس ثُؾ٢٘ العٌٖ الو٘كاً٘كٖ:

ثؽٜش صطًٞ ثالس % ٖٓ ثُقجَٙ ، ًٝجٗش ثًذٌ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ ٝ 80ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ ٝىُي دجٍثُز 

ثُؾ٢٘ ٛٞثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثًذٌ ٤ًٔز ٖٓ ثُقجَٙ هٕٝ ثُْٔجُ دجُٖؾٌر ٓغَ ًٌْ ثالكٌع ثُقو٣غز 

 ثُض٣ٌٖٞ ٝثٍثُز ثالًٝثم .

% ٖٓ ٓؾٔٞع ثُغٔجً  10ٓجٍثٍ ثّضنوثّ ثالُز ٓقوٝهث ك٢ ػ٤ِٔز ؽ٢٘ ث٣َُضٕٞ ف٤ظ ال٣ضؾجٍٝ 

ٝؾز ُِض٤٘ٚغ ثٝ الّضنالٗ ث٣َُش ثُٔوطٞكز ٝصْضنوّ ثُغٔجً ثُٔؾ٤٘ز دٜيٙ ثُط٣ٌوز ّٞهثء ٗج

ههجةن الًٔجٍ ؽ٤ٜ٘ج، ٝصضُٞو ثَُٜثس ٤ٛو٤ٌ٤ًُٝج دٞثّطز ؽٌثً  ٖ-ٕٝصقضجػ ك٤ٜج ثُٖؾٌر ثُٞثفور 
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َٛر هو٣قَٚ ًٌٝ ك٢ هِق  ٖ٘-ٕٓك٢ ثُوه٤وز ثُٞثفور ٝدضٌهه  ٣َٕٝٔٓٓٚ ػوه ثَُٜثس ث٠ُ 

 ثالٕؾجً ػ٘و ْٓي ىًثع ثَُٜ ُيًثع ثُٖؾٌر.

ًٓ ثالٕؾجً دٔ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ثٙذـ ًٌٝٝر ك٢  فٖ العٌٖ الو٘كاً٘كٖ: هٌظواخ الٌوْ ّاشزُا

ص٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُوطق ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ ٝثٌٖٓ دٞثّطضٜج ًكغ ًلجءر ثالُز دق٤ظ ثٌٖٓ ثّوجٟ ًَ 

ثُٔقٍٚٞ ثُٔٞؽٞه ػ٠ِ ثُٖؾٌر ٝصؼَٔ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ػ٠ِ ثٌّثع ػ٤ِٔز ثُوطق ٝصو٤َِ 

 ثّوجٟ ثُغٔجً دع : ثُضٌج٤ُق ٝصض٤َٔ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ثُْٔضنوٓز ك٢

 . كؼج٤ُز ًجك٤ز الّوجٟ ثُغٔجً دؼو ًٕز ٝثفور كو٠ ػ٘و ثَُٜ ث٤ُو١ٝ ثٝ ثال٢ُ.1

 . ثٕ الصٌٕٞ ٌِٓلز.4. ػوّ صٌى ثعٌ ٓضذو٢ ك٢ ثُغٔجً. 3. ػوّ ثًٌُٞ دجُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ 2

 ثٓج ْٓجٝةٜج ك٢ٜ:

 ؼج٤ُز ص٣َو ٖٓ ثُضْجه٠.. ث٣ٌُجؿ ث2ُ . ؿَْ ثُغٔجً ثع٘جء ّْٓٞ ٛطٍٞ ثالٓطجً كضلوو صجع٤ٌٛج.1

 . ثًصلجع صٌج٤ُق ثٌُٓ.4 . ٣ٍجهر صٌج٤ُق ؽٔغ ثُغٔجً ثُٔضْجهطز.3

 . صْجه٠ ْٗذز ٖٓ ثالًٝثم هذَ ٓٞػو صْجهطٜج ثُطذ٤ؼ٢.5

. ثالفٔجٛ ثُو٤٘ٛز 2. ٓٞجهثس ثال٤ًْٖٝ. 1ٖٝٓ ثُٔٞثه ثُض٢ ثّضؼِٔش ُٜيث ثُـٌٛ : 

ه ثُٔقًٌر ُالع٤ِ٤ٖ ٢ٛٝ ثًغٌ ثّضنوثٓج ك٢ . ثُٔٞث4. ٓجُي ٤ٛوًثٍث٣و. 3ٝثالفٔجٛ ثُؼ٣ٞٞز. 

 . ثُْج٣ٌٌِْٞٛٔج٣و.CGA .5ٝثال٣غٌٍ ٝ Alsolثُٞهش ثُقجٌٝ ٓغَ 

 

 Bananaالوْس 

ٝثٍُٔٞ ٗذجس  .Musa spٝثالّْ ثُؼ٢ِٔ      Musaceaeثٍُٔٞ ٣٘ض٢ٔ ُِؼجةِز ث٠ُ ثُؼجةِز ث٣ٍُٞٔز 

ّضٞثة٤ز ٣ٝؼضورو ثٕ ٟٓٞ٘رٚ ثالٙر٢ِ ػٖذ٢ ٖٝٓ ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور ، ٝٛٞ ٖٓ ٗذجصجس ثُٔ٘جٟن ثال

ٛٞ ؽ٘ٞح ث٤ّج ٝٓ٘ٚ ثٗضٌٖس ًٍثػضٚ ث٠ُ ثُٔ٘جٟن ثالمٌٟ ، ٣ٌٖٝٔ ًٍثػرز ثُٔرٍٞ كر٢ ثُٔ٘رجٟن 

 ثُقجًر ٝثُوثكتز ٝثُنج٤ُز ٖٓ ثُٚو٤غ .

٣ٝٞرْ ثُؾرِ٘  Musaٝثُؾرِ٘   ٣Musaceaeٌغٌ ثٍُٔٞ م٣ٌٞج  ٝٛٞ ٣ؼٞه ث٠ُ ثُؼجةِز ث٣ٍُٞٔز 

Musa  : ثًدؼز ثهْجّ ٛر٢Eumusa  ،Callimusa ،Rhodochlamys   ،Austalimusa  ،

ٝهْْ ٖٓ ٛيٙ ٛر٢ ٗذجصرجس د٣ٌرز عٔجًٛرج صقضر١ٞ ػِر٠ دريًٝ ٝثالمرٌ ٣ٞرْ ّرالالس صؤًرَ عٔجًٛرج 

 ٍٓٞػز ك٢ ٓنضِق ٓ٘جٟن ثُؼجُْ .
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ثٝ ٓررٖ  Musa balbisianaثٝ ٓررٖ  Musa acuminateثُٔررٍٞ ثُرري١ ٣ؤًررَ ثٓررج ٖٓررضن ٓررٖ 

ٖرر١ٞ ( كِٞٗررٚ ثمٞررٌٝٛٞ ىٝ هٖررٌر ؽِو٣ررز ه٣ٞررز ٝػ٤ِٜررج صذوؼررجس ثصقجهٛٔررج ، ثٓررج ٓررٍٞ ثُطررذل ) ثُ٘

ػو٣وٝ ٝٛٞ ثٍٟٞ ٖٓ ثٍُٔٞ ثالػض٤رجه١ ٝثّرٔي ٣ْٝرضؼَٔ ًنٞرٌثٝثس ثًغرٌ ٓ٘رٚ ًلجًٜرز ٣ٝذور٠ 

٣ٖٞٗج  فض٠ دؼو ٗٞؾٚ ٝال٣ؤًَ ٟجٍؽج  ٣ْٝضؼَٔ ثُ٘جٝرؼ ٓ٘رٚ كر٢ ثُطٜر٢ ْٓرِٞهج  ثٝ ٓطذٞمرج  ثٝ 

 ٗضجؽٚ.ٓو٤ِج  ٝٛٞ ثُذو٣َ ػٖ ثُذطجٟج ك٢ ٓ٘جٟن ث

صررأص٢ هررجًر ثك٣ٌو٤ررج كرر٢ ثٌُٔصذررز ثالُٝرر٠ كرر٢ ثُْٔررجفز ثًَُٔٝػررز دررجٍُٔٞ ٝفضرر٠ كرر٢ دؼررٜ ثُذِرروثٕ 

 ثالك٣ٌو٤ز ًجٝؿ٘وث ٝصَ٘ث٤ٗج ٣ْضنوّ ًـيثء ُق٤ٞثٗجس ثالّطذَ .

٣ًَع ثٍُٔٞ ك٢ ًغ٤رٌ ٓرٖ هٍٝ ثُؼرجُْ ٜٝٓ٘رج ثُروٍٝ ثُؼٌد٤رز ٝصؼضذرٌ ٓٚرٌ ٝثُْرٞهثٕ ٝثُٚرٞٓجٍ 

ؽررج  ٝثٛضٔجٓررج  دًَثػررز ثُٔررٍٞ ثٝررجكز ثُرر٠ ثٗررٚ ٣ررًَع كرر٢ ُذ٘ررجٕ ٝثُرر٤ٖٔ ثًغررٌ ثُذِرروثٕ ثُؼٌد٤ررز ثٗضج

 ٝثُذق٣ٌٖ ٝثُْؼٞه٣ز .

 الْطف الٌثاذٖ

 الوعوْع العذرٕ 

ثُؾيً ثٌُة٢ْ٤ ُِذجهًر ) ثالٙ٘جف ثُذي٣ًز ( ٣ٔٞس ٣ٌّؼج  ٝٓذٌٌث  ٝصقرَ ٓقِرٚ ؽريًٝ ػٌٝر٤ز ، 

ص٣ٌٜٞ٘ج ٖٝٗٞةٜج ُٜٝٞٗج ثد٤ٜ ثٓج ثُؾيًٝ ثُٔضٌٞٗز ٖٓ ٌّٟجٗز ) مِلز ( كضٌٕٞ ػ٤ٌٝز ٖٓ ثٍٝ 

ُٝق٤ٔز ثُوٞثّ عْ ػ٘وٓج صٌذٌ ٝص٘ٞؼ صٚرذـ ك٤٘٤ِرز ٝٓؼظٜٔرج ٣نرٌػ ٓرٖ ثُؾرَء ثُؼِر١ٞ ًٌُِٞٓرز 

ٝص٘ضٌٖ ك٢ ثُطذوز ثُْطق٤ز ُِضٌدز ُْٔجكز صٔضو ثًغٌ ٖٓ مْٔز ثٓضرجً، ثٓرج ثُؾريًٝ ثُٔضٌٞٗرز ػِر٠ 

ه٣رج  ُْٔرجكز صٚرَ ثُر٠ ػٔرن عالعرز ثُؾَء ثُْل٢ِ ٖٓ ثًٌُٞٓز كضٌٕٞ ػجهر ه٤ِِز ثُؼوه ٝص٘ضٌٖ ػٔٞ

 ثًدجع ثُٔضٌ.

ثُؾيًٝ ثٌُة٤ْز ثُؼ٤ٌٝز صٌٕٞ دْٔي ٝثفو صضٖؼخ ٓ٘ٚ ؽيًٝ ثهَ هطرٌث  ٝٛريٙ ثُؾريًٝ ثُٖرؼ٣ٌز 

٣ؼضوو ثٜٗج ٢ٛ ثُْٔؤُٝز ػٖ ثٓضٚرجٗ ثُؼ٘جٙرٌ ثُٔؼو٤ٗرز ٝثُٔرجء ٓرٖ ثُضٌدرز ٝٛر٢ ثُر٠ فرو ًذ٤رٌ 

ٝٛرريٙ ثُؾرريًٝ ػو٣ٔررز  feeding rootsصٖررذٚ ؽرريًٝ ثُ٘ن٤ررَ ٝصْرر٠ٔ ػررجهر ) ثُؾرريًٝ ثُٔـي٣ررز ( 

 ثٌُجٓذ٤ّٞ ُٜٝج ٗوطز ٗٔٞ ٝثفور ك٢ ٌٟكٜج الٜٗج ٖٓ ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور ٝال ٣قوط دٜج صـِع.

 الظا  الؽق٘ق٘ح ) الزاٗشّهح اّ الكْرهح (

ثُْجم ثُقو٤و٤ز ك٢ ٗذجس ثٍُٔٞ ٢ٛ ثًٌُٞٓز ) ثٌُث٣َٝٓز (ثُٞثهؼز صقش ّرطـ ثُضٌدرز ، ثٓرج ثُْرجم 

٢ٜ ّجم ًجىدز صضٌٕٞ ٖٓ ثؿٔجه ثالًٝثم ثُ٘ج٤ٓز ٖٓ ثُذٌثػْ ثُٔٞؽٞهر كر٢ ّٝر٠ ثُؾرَء ثُظجٌٛر ك

ثُؼ١ِٞ ًٌُِٞٓز ثالّ ، ٝثًٌُٞٓز ٓـطجر دٚرلٞف ٓضوجًدرز ؽروث  ٓرٖ ٗروح ثالًٝثم ، ٝثُ٘ودرز فِورز 

ٓضٌجِٓز فٍٞ ثًٌُٞٓز ٌَُٝ ٗودز دٌػْ ٓضوجدَ ٓؼٜج ُٝر٤ِ كر٢ ثدطٜرج ٌُٝرٖ ػروهث  ٣ْر٤ٌث ؽروث ٓرٖ 

 ثػْ ٣٘ٔٞ ٣ٝضطًٞ .ٛيٙ ثُذٌ

 الظا  الِْائ٘ح  
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ٗوطز ثُ٘ٔرٞ ثٌُة٤ْرز ) ٟذورز ثٌُرجٓذ٤ّٞ ( كر٢ ثًٌُٞٓرز صضقرٍٞ ثُر٠ ٗرًٞر ، ٝٛريث ثُضقرٍٞ ٣ذروأ ثٝال  

ّْ عْ صْضط٤َ ثُْرال٤ٓجس عرْ ص٘روكغ ثُْرجم  ٘-8ّْ ث٠ُ  ٖٓد٤ٞن ك٢ ّجم ثًٌُٞٓز ثُقو٤و٤ز ٖٓ 

ٜرٌ ٓرٖ هٔرز ثُ٘ذرجس ػ٘روٛج ٣ضقرٍٞ ثُِرٕٞ ٓرٖ ثُٜٞثة٤ز ثُذ٤ٞجء ثُِٕٞ هثمَ ثُْجم ثٌُجىدرز فضر٠ صظ

ثالدرر٤ٜ ثُرر٠ ثالمٞررٌ ٝكرر٢ هٔضٜررج صقٔررَ ثُ٘ررًٞر ٝٛرريٙ ثُْررجم ُٜررج ٗلررِ ص٤ًٌررخ ثًٌُٞٓررز ػرروث ثٕ 

ثُوٌٖر صٌٕٞ ثهَ ٌّٔج  ٝصْض٘و ثُْجم ثُٜٞثة٤ز ػ٠ِ ثؿٔجه ثالًٝثم ف٤ظ صؼط٤ٜج ثُروػْ ث٤ٌُٔرج٢ٌ٤ٗ 

 ثُي١ صقضجؽٚ.

 

  ers and The FruitsThe Flowاالسُار ّالصوار           

ثْٛ ٤َٔٓثس ثُ٘رًٞر كر٢ ٗذرجس ثُٔرٍٞ ثٜٗرج ص٘رضؼ ِّْرِز ٓرٖ ثٍٛرجً ٓنضِلرز ثالٗرٞثع ٛر٢ ثالٗغ٣ٞرز ، 

ٝثُن٘غ٠ ٝثُي٣ًٌز ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ٝصٌٕٞ ٛيٙ ثالٍٛرجً ٌٓصذرز ف٤َِٗٝرج  فرٍٞ ّرجم ثُؼريم ًٝرَ ٗرٞع 

ٍٛرجً ٝصطًٞٛرج ٖٓ ثالٍٛرجً ٣ظٜرٌ دٚرل٤ٖ ٝٓـطر٠ دو٘جدرز ٓقٔرٌر ثُِرٕٞ ٝصْرو٠ دضوروّ ػٔرٌ ثال

ٝكجةوصٜج فٔج٣ز ثالٍٛجً ، صض٤َٔ ثٕؾجً ثٍُٔٞ دأٜٗج صٌَٛ ٝصغٌٔ ٌٓر ٝثفرور كر٢ ف٤جصٜرج ، ثُلْرجةَ 

ثٝ ثُنِلجس ثُض٢ صظٌٜ دؾجٗذٜج صضٌى ٢ٌُ صٌَٛ ٝصغٌٔ عْ صٔٞس ٌٝٛيث ،ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ك٢ ثٍُٔٞ 

ثُقو٤و٤ز ُِ٘ذجس عْ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُذ٠٤ْ ٣ضلضـ ػٖ ػ٘وٞه ١ٌٍٛ ٣نٌػ ٖٓ ٠ّٝ ثًٌُٞٓز ٢ٛٝ ثُْجم 

٣ْضط٤َ ثُؼ٘وٞه ث١ٌَُٛ هثمَ ثُْجم ثٌُجىدز ثُض٢ ٢ٛ ػذجًر ػٖ هٞثػو ثالًٝثم ثُِٔضلز عرْ ٣ظٜرٌ 

 ثُؼ٘وٞه ث١ٌَُٛ ٖٓ ثُؤز .

 

صٞؽررو كرر٢ هجػررور ّررجم ثُؼرريم ثُو٣ٌررخ ٓررٖ هٔررز ثُ٘ذررجس ،  : Female flowersثُٔؤٗغررز ثالٍٛررجً  

ُض٢ صٌٕٞ ثُقجَٙ ثُضؾج١ً ثٌُٕٔٞ ٖٓ ثٙجدغ ثُٔذ٤ٜ ٣َٟٞ ٣َٚ ث٠ُ عِغ٢ ٍٟٞ ثٌَُٛر ٢ٛٝ ث

ثٍُٔٞ ًَٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثالٙرجدغ صٌرٕٞ ثٌُرق ٝٓؾٔٞػرز ثٌُلرٞف صٌرٕٞ ثُؼريم ٝػرجهر ًرَ ًرق 

ٌٕٓٞ ٖٓ ٙل٤ٖ ٖٓ ثالٙجدغ، ٣ٌٕٝٞ ك٤ٜج ثُٔذ٤ٜ ٣َٟٞ ٌٕٓٞ ٖٓ عرالط ًٌثدرَ ٝهِرْ كر٢ هٔضرٚ 

ٝفذرٞح ُورجؿ ؿ٤رٌ  ٤ْْٓ ٓوْْ ثُر٠ ّرش كٚرٞٗ ٣ٝقر٠٤ دٜرج مْٔرز ثّرو٣ز ؿ٤رٌ ًجِٓرز ثُضٌر٣ٖٞ

ٌٓضِٔررز ثُضٌرر٣ٖٞ ثٓررج ثُْررذالس ثُررغالط كضٌررٕٞ ٓضقررور ٓررغ دضِضرر٤ٖ ٌٓٞٗررز ثُـررالف ثالٗذررٞد٢ ثُٔقرر٠٤ 

 دجٌَُٛر د٤٘ٔج ثُذضِز ثُغجُغز صٌٕٞ ٤ِٟوز ٝؿ٤ٌ ٓضقور .

الص٘ضؼ عٔجًث  ثٝ عٔجًٛج الصؤًَ الٜٗج صضْجه٠ كر٢  :Hermaphrodite flowersُن٘غ٠  ثالٍٛجً ث

ٝص٢ِ ثالٍٛجً ثُٔؤٗغز ك٢ ٓٞهؼٜرج ػِر٠ ّرجم ثُؼريم ) ثُقجٓرَ ثَُٛر١ٌ (ٝصٔضرجٍ ًغ٤ٌ ٖٓ ثالف٤جٕ 

ثَُٛررٌر دررإٔ ثُٔذررج٣ٜ ٝثُٔضررٞى ؿ٤ررٌ ٌٓضِٔررز ثُضٌرر٣ٖٞ ٝثُٔذرر٤ٜ ثٙررـٌ فؾٔررج  ٓٔررج كرر٢ ثالٍٛررجً 

 ٍٟٞ ثٌَُٛر . ٔ/ٕثُٔؤٗغز ٣ٝذِؾ 
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٣ٞرٜج صٔضرجٍ ثالٍٛرجً ثُٔريًٌر درأمضَثٍ ًذ٤رٌ كر٢ ٟرٍٞ ٓذج : Male flowers ثالٍٛرجً ثُٔريًٌر

ٍٟٞ ثَُٛرٌر ، ٝصورغ ثالٍٛرجً ثُٔريًٌر كر٢ ٟرٌف ثُؼريم ثُْرجةخ ، ٝثالّرو٣ز   ٔ/ٖثُذجُـز دقوٝه 

ك٤ٜج صٌٕٞ مج٤ُز ٖٓ فذٞح ثُِوجؿ ك٢ ثالٙ٘جف ثُؼي٣ًز ٝثٕ ٝؽروس كضٌرٕٞ ػو٤ٔرز هٕٝ كجةرور كر٢ 

ء ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝثالمٚجح ًٔرج ثٕ ٛريث ثُ٘رٞع ٓرٖ ثالٍٛرجً ال٣ٌرٕٞ ث١ عٔرٌر ٝػ٤ِٔرج  ٣وطرغ ثُؾرَ

 ثالم٤ٌ ٖٓ ثُؼيم فض٠ صٌذٌ ثُغٔجً ثُٔؤٗغز .

ه٘جدز ٣ٌٍٛز صقض١ٞ ػ٠ِ ثٍٛجً ٓؤٗغز ًَٝ ه٘جدز صقضر١ٞ در٤ٖ  ٘ٔ-ٙثالٙ٘جف ثُضؾج٣ًز ص٘ضؼ ٖٓ 

ٌٍٛر ٓ٘لرٌهر ، صضْرجه٠ ثُو٘جدرجس صجًًرز ثُغٔرجً ثُٔؤٗغرز ُضضطرًٞ ثُر٠ عٔرجً ٗجٝرؾز كر٢  ٕٓ – ٘ٔ

 ثٙذغ . ٖٓٓ – 9ٓك٢ ثُؼيم ٣ٌٕٞ د٤ٖ  ٣ّٞ ٝػ٠ِ ٛيث ثالّجُ ػوه ثُغٔجً ٓ٘ٔ – 9ٓمالٍ 

ثُغٌٔر ًال٣ٌٔض٣ٌز ػ٘ذز ًجىدرز ٝثُِرخ ٣ضطرًٞ هٕٝ صِور٤ـ الٕ عٔرجً ثُٔرٍٞ ثُضر٢ صؤًرَ ٛر٢ ػي٣ًرز 

 .  parthenocarpic fruitsثُض٣ٌٖٞ 

ٝٛٞ ثٕ ٌّػز ثُضر٘لِ صٌرٕٞ ػج٤ُرز كر٢ ثٌُٔثفرَ ثالُٝر٠  :  Climactericظجٌٛر ثٌُال٣ٌٔض٣ٌي 

ووّ ثُغٌٔر ك٢ ثُ٘ٔٞ ٝؽرو درإٔ ّرٌػز ثُضر٘لِ دروثس كر٢ ثالٗنلرجٛ ُٝقر٤ٖ ٖٓ ػٌٔ ثُغٌٔر عْ ٓغ ص

ٝٙرٍٞ ثُغٔرجً ثُر٠ ٌٓفِرز ثًضٔررجٍ ثُ٘ٔرٞ ، ٝدؼرو ىُري ٝؽرو دررإٔ ٛ٘رجى ثًصلرجع ٓلرجؽب كر٢ ّررٌػز 

ثُضرر٘لِ فضرر٠ ٣ٚررَ ثُرر٠ هٔررز ثٝ ىًٝر ٓؼ٤٘ررز ٝدؼرروٙ صذرروأ ّررٌػز ثُضرر٘لِ دجالٗنلررجٛ ٓررٌر ثمررٌٟ 

ً ثُرر٠ ٌٓفِررز ثُٖرر٤نٞمز ، ٝثٕ ثُـج٣ررز ٓررٖ مررَٕ ٝصْررضٌٔ كرر٢ ثالٗنلررجٛ ُقرر٤ٖ ٝٙررٍٞ ثُغٔررج

ثُقجٙالس ثُذْض٤٘ز ٛٞ ثٟجُرز ثُٞهرش ثُري١ صٚرَ ك٤رٚ ٛريٙ ثُقجٙرالس ثُر٠ ٌٓفِرز ثٌُال٣ٌٔض٣ٌري 

 ًٝيُي ثُضو٤َِ ٖٓ ىًٝر ثالًصلجع ثٌُال٣ٌٔض١ٌ٤ .
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 الث٘ ح الوالئوح لشراػح الوْس 

ضوررو ثٕ ٟٓٞ٘رٚ ثالٙرر٢ِ ؽ٘ررٞح ثّرر٤ج ثُٔررٍٞ ٓررٖ ٗذجصرجس ثُٔ٘ررجٟن ثالّررضٞثة٤ز ٣ؼ :درظراخ الؽررزارج 

ٝدجُضقو٣رو ٓ٘ررجٟن ٓج٣َ٤ُرج ، ٝثٗو٤ْٗٝرر٤ج ، ٝثُلِذر٤ٖ ٝصررْ صطر٣ٌٞ ثالٙرر٘جف ثُٔجًُٞرز ٓررٖ ثالٙرر٘جف 

 ثُذي٣ًز ٖٓ فجالس ثُؼوْ ٝثُؼي٣ًز دْٔجػور ثالْٗجٕ ٝثالًغجً ثُن١ٌٞ .

ج٤ُرز ُِ٘ٔرٞ ّ ٝثُوًؽرز ثُٔغ ە 8ٖ – ٘ٔهًؽز ثُقٌثًر ثُْجةور كر٢ ٓؼظرْ ٓ٘رجٟن ثٗضرجػ ثُٔرٍٞ ٛر٢ 

ّ  ە ّٕٓ ، ٝثُوًؽز ثُٔغ٠ِ ُضرٌثًْ ثُٔرجهر ثُؾجكرز كر٢ ثُ٘ذرجس ٝٗٞرؼ ثُغٔرجً ٛر٢  ە ٢ٕٛ7 فٞث٢ُ 

 ّ . ە ُٖٓٝضلضـ ثالًٝثم ٢ٛ 

-chokeّ  ٝٛريٙ ثُوًؽرز صرؤه١ ثُر٠ ٓرٌٛ ٣ؼرٌف ە ٣ٔٓضٞهق ٗٔرٞ ثُ٘ذرجس ػ٘رو هًؽرز فرٌثًر 

throat ُغٔجً.ٝٛٞ ٌٓٛ ك٤ُْٞٞؽ٢ ٣ؤه١ ث٠ُ صٞهق ظًٜٞ ثالٍٛجً ٝٗٔٞ ث 

ّ  ُٔرور هٚر٤ٌر ٣ْٝرذخ ثٗنلرجٛ ثُقرٌثًر  ە ٣ٌٖٔ٘ٔ ُِ٘ذجس ثٕ ٣ضقَٔ هًؽرجس فرٌثًر ثهرَ ٓرٖ 

ّ ثٌٝثً ٕو٣ور ُِ٘ذجس ٣ٝؼضذٌ فوٝط ثُٚو٤غ ٤ٔٓضج  ُِ٘ذجس ثى ٣ْذخ ٓرٞس ثُ٘ذرجس دأًِٔرٚ  ە ٙث٠ُ 

 ّ صْرذخ صٞهرق ثُ٘ٔرٞ ٝثفضرٌثم ثالًٝثم ، ە 8ٖمالٍ كضٌر ه٤ٌٚر ، ٝهًؽجس ثُقٌثًر ثػ٠ِ ٖٓ 

ثُ٘ذجصجس ثُضر٢ صؼر٤ٔ كر٢ ثُٔ٘رجٟن صقرش ثالّرضٞثة٤ز ثُوثكترز ص٘رضؼ ثًٝثهرج ثهرَ كر٢ ثُْر٘ز ه٤جّرج  دضِري 

ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ، ٣قضجػ ثُ٘ذجس ث٠ُ ٝٞء ثُِٖٔ ثٌُجَٓ ُ٘ٔٞٙ ًؿْ ثفضٔجٍ فوٝط 

ٟن ثُٔؼضٔرز ثفضٌثم ُالًٝثم مجٙز ثىث ًجٗش ٤ٓجٙ ث١ٌُ ه٤ِِز ، ٗٔٞ ثُ٘ذرجس كر٢ ثُظرَ ثٝ كر٢ ثُٔ٘رج

 ٣ٔوه هًٝر ثُ٘ٔٞ دٔووثً ٣َٚ ث٠ُ عالعز ثٌٕٜ ٣ٝوَِ ٖٓ فؾْ ثُؼيم ٓوجًٗز دجُٔ٘جٟن ثُْٖٔٔز .
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: صلَٞ ثُضٌدز ثُؼ٤ٔوز ث٣َُٔؾ٤ز ؽ٤ور ثٌُٚف ىثس ثُٔقضٟٞ ثُؼج٢ُ ٖٓ ثُٔرجهر ثُؼٞر٣ٞز ، الرزتح 

pH   ٞٛ ٝثُع ٘.7 – ٘.ُِٗضٌدز pH ٖف ثُضؾج٣ًرز ٓرٖ ، ٓؼظْ ثالٙ٘ج 8.ٙ – 8.٘ثُٔغج٢ُ ٣وغ د٤

ثٍُٔٞ ًَٓٝػز ك٢ صٌح ٣َٓؾ٤ز ًّٞد٤ز ٣ٌٖٝٔ ًٍثػز ثٍُٔٞ ك٢ صٌدز ٤ًِٓز ًٝيُي ٤٘٤ٟز عو٤ِز 

 دٌٖٟ ثُؼ٘ج٣ز دجُض٤ْٔو ٝثٌُٚف .

 ػ٘و ص٤ْٔٚ ٗظجّ ١ٌُ ثٍُٔٞ ٣ؾخ ثمي ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز د٘ظٌ ثالػضذجً:

 ٓؼوٍ ػج٢ُ ُلوو ثُٔجء دْذخ ٝؽٞه ثالًٝثم ثٌُذ٤ٌر -ٔ

ّررْ ثالُٝرر٠ ٓررٖ  ٖٓ% ٓررٖ ثُؾرريًٝ ص٘ضٖررٌ كرر٢ ثُررع  9ٓؾرري١ً ٝررقَ ، ٝفررٞث٢ُ ثُٔؾٔررٞع ثُ -ٕ 

 ثُضٌدز.

 ٝؼق هجد٤ِز ؽيًٝ ثٍُٔٞ الٓضٚجٗ ثُٔجء ٖٓ ثُضٌدز ثُؾجكز. -ٖ 

 ثالّضؾجدز ث٣ٌُْؼز ُلووثٕ ٗو٘ ثُٔجء ك٢ ثُضٌدز . -ٗ 

 

             

 

 

 

 

 )   األًاًاص  (

                                                                                 The Pineappleاألًاًاص 

 Ananas comosus(L.)Merrillاالطن الؼلوٖ :                                                   

                                                                                   Bromeliaceaeالؼائلح : 

 

، ٖٝٓ ٤َٔٓثس  Ananasٝث٠ُ ثُؾِ٘  Bromeliaceaeثالٗجٗجُ ٗذجس ثّضٞثة٢ ٣٘ض٢ٔ ث٠ُ ثُؼجةِز 

ٛيث ثُؾِ٘ ػٖ دجه٢ ثؽ٘جُ ٛيٙ ثُؼجةِز ثُذجُـز ثًدؼ٤ٖ ؽْ٘ج  ثٕ عٔجًٙ ثالهضٚجه٣ز صٌٕٞ ىثس صجػ 

 . Syncarpousٝه٘جدجس ثُض٢ صٌٕٞ ٓضقور ثٌٌُثدَ ٣طذن ػ٤ِٜج 

ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ثالّضٞثة٤ز ٖٓ ث٣ٌٌٓج ثُّٞط٠ ٝثُؾ٘ٞد٤ز ،  ٣ؼضوو دإٔ ثالٗجٗجُ ٖٗأ ك٢

ًٍػٚ ثُٜ٘ٞه ثُقٌٔ ٝثػض٘ٞث دأمض٤جً ثالٙ٘جف ىثس ثُغٔجً ثٌُذ٤ٌر ثُقؾْ ، ٝصٌؽغ ص٤ْٔضٚ 

Pineapple .ث٠ُ صٖجدٚ عٌٔصٚ دٔنٌٟٝ ثُٚ٘ٞدٌ ك٢ ثٌَُٖ ثُظج١ٌٛ 
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٢ِٙ ُالٗجٗجُ ٝٓ٘ٚ ثٗضوِش ًٍثػضٚ ث٠ُ صؼضذٌ ثُذٌث٣ٍَ ٝدٌٝؿٞث١ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضقو٣و ثُٟٖٔٞ ثال

ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ثالّضٞثة٤ز ٖٓ ث٤ّج ٝثك٣ٌو٤ج ٝثّضٌث٤ُج ُْٝ صٌٖ ًٍثػضٚ ٓؼٌٝكز ك٢ 

ّ ًٍٝع ك٢ ثًٝٝدج ك٢ د٤ٞس ٤ٌٓلز ّ٘ز 8ٗ٘ٔثُؼجُْ ثُوو٣ْ ، ًٍٝع ك٢ ثُٜ٘و الٍٝ ٌٓر ّ٘ز 

ثُغجٖٓ ػٌٖ ًٔج ؽٌدش ًٍثػضٚ ك٢ ّ ًٍٝع ك٢ ؽ٣ٌَر ٛجٝث١ ٝك٣ًِٞوث ك٢ دوث٣ز ثُوٌٕ  ٘٘٘ٔ

 دؼٜ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز ٜٝٓ٘ج ٌٓٚ.

ثالٗجٗجُ ٗذجس ػٖذ٢ ٓؼٌٔ ٖٓ ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور ٣ض٤َٔ دٞؽٞه ٗٔٞ ٌّٓض٢ٔ٤  الْطف الٌثاذٖ:

ه٢ٔ ٝثفو ػ٠ِ ّجم ثُ٘ذجس ًٔج ك٢ ثُ٘ن٤َ ، ٣ضقوه ٛيث ثُ٘ٔٞ دجًُ٘ٞر ثُض٢ صضقٍٞ ث٠ُ عٌٔر ٣ؼِٞٛج 

ثُ٘ذجس ٗج٤ٓج ٖٓ ثَٙ م١ٌٞ ٝثعٌٔ الٍٝ ٌٓر ٢ّٔ ٗذجس ثُٔقٍٚٞ ثالٍٝ ثُضجػ ، ثىث ًجٕ ٛيث 

First Crop Plant  ْٝدؼوٓج صوطق ثُغٌٔر ٣٘ٔٞ دٌػْ ٝثفو ك٢ ثؿِخ ثالف٤جٕ ثٝ ثًغٌ ٖٓ ثُذٌثػ

ثالدط٤ز ثٝ ثُؼ٤ٌٝز ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ثُْجم ثُوو٣ٔز ثُض٢ ص٘ق٢٘ ث٠ُ ثّلَ دجصؾجٙ ثُضٌدز ٌٓٞٗز ّجهج 

ً ّجم ٗذجس ثُٔقٍٚٞ ثالٍٝ ُٜٝيث ثُْجم ثُؾو٣و ٌّٓض٤ْ ه٢ٔ ؽو٣و ٣ٌٕٞ ؽو٣ور ٓضِٚز دٔقٞ

ًٗٞر ٝعٌٔر ؽو٣ور صقَٚ ػ٠ِ ٓضطِذجصٜج ثُـيثة٤ز ٖٓ ثُ٘ذجس ثالّ ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛيث ثُض٣ٌٖٞ ثُؾو٣و 

ٝدأٌٓجٕ ثُنِلز ثال٠ُٝ ص٣ٌٖٞ مِلز عج٤ٗز             First Rtoon (Offshoot)ثُنِلز ثال٠ُٝ 

Second  Ratoon  ٝد٘لِ ثُط٣ٌوز ٝهو صْضٌٔ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ُٔور هو صَٚ ث٠ُ ثًغٌٖٓ م٤ْٖٔ ػجٓج 

٤ٌّٔز ٓضـِظز ٝص٘ٔٞ ػ٤ِٜج ثالًٝثم دٌغجكز ٣ضَٚ دٜج ٖٓ ثالػ٠ِ  The Stemّجم ٗذجس ثالٗجٗجُ 

ٝثُي١ ٛٞ ثٓضوثه ُِْجم ٣ٌٕٝٞ ثهَ ٌّٔج ٝػ٤ِٚ ص٘ٔٞ ثالًٝثم ث٣ٞج  Peduncleثُقجَٓ ث١ٌَُٛ 

ٝثُي١ ٛٞ ٗٔٞ ٙـ٤ٌ ُٚ ّجم  ١ٌَُٛCrown ٓنضٌهج   ثُغٌٔر فض٠ ٣٘ض٢ٜ دجُضجػ ٣ْٝضٌٔ ثُقجَٓ ث

 ه٤ٌٚر ٝثًٝثم ٣ٝوغ كٞم هٔز ثُغٌٔر .

 

ص٘ٔٞ ػ٠ِ ثُْجم ٝثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ثكٌثك ٓضٌٞٗز ٖٓ دٌثػْ ثدط٤ز ٝػ٤ٌٝز صنضِق ص٤ْٔضٜج 

أكٌك ثُقجَٓ فْخ ٌٓجٕ ٖٓ٘تٜج ػ٠ِ ثُْجم ) كجُ٘ٔٞثس ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ص٠ْٔ د
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ك٢ ف٤ٖ ثٕ ثُذٌثػْ  Shootsثٓج ثُ٘ٔٞثس ثُ٘جٕتز ػ٠ِ ثُْجم كض٠ْٔ ثلكٌك ثُْجه٤ز  Slipsث١ٌَُٛ 

ٝٛ٘جى ٗٞع ثمٌ ٖٓ ثُذٌثػْ ٣٘ٔٞ  Hapasثُ٘ج٤ٓز ك٢ ٓ٘طوز ثصٚجٍ ثُْجم دجُقجَٓ ث١ٌَُٛ ص٠ْٔ 

ٌْٟجٗجس ػ٠ِ ثُؾَء ثُوجػو١ ٖٓ ثُْجم ثُٔٞؽٞهر صقش ّطـ ثُضٌدز صٌٕٞ ٗٔٞثس ص٠ْٔ دجُ

Suckers ( ) 2شكل ( ٝ ) 1شكل ) 

 

 ( ْٗػػ اقظام ًثاخ االًاًاص 1شكل )                             

 

 

ُالٗجٗجُ ّجم ٝثفور هجةٔز صٚؼخ ً ٣ضٜج ٌُغجكز ثالًٝثم ثُ٘ج٤ٓز ٝػ٘و  : The Stemالظا  

ًٝهز ٣ٞؽو دٌػْ ثٍثُز ثالًٝثم ٣ظٌٜ ثُْجم ٓوْْ ث٠ُ ػوو ّٝال٤ٓجس ه٤ٌٚر ؽوث ٝك٢ ثد٠ ًَ 

ٝثُٔالفع ثٕ ػوه ه٤ِال ؽوث ٖٓ ثُذٌثػْ ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ثُْجم صٌٕٞ ٗٔٞثس فو٣غز د٤٘ٔج صذو٠ 

ثُذٌثػْ ثُذجه٤ز ّجً٘ز ٝثُْجم ٝثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ٌٕٓٞ ٖٓ هٌٖر مجًؽ٤ز ص٤ِٜج ٟذوز ِٙذز صقض١ٞ 
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، ٝال٣ٞؽو  The coreػ٠ِ ثالٝػ٤ز ثُ٘جهِز ٝصق٠٤ ٛيٙ ثُطذوز دطذوز ثمٌٟ ثّل٘ؾ٤ز ٢ٛ ٟذوز ثُِخ 

ك٢ ثالٗجٗجُ ًجٓذ٤ّٞ ٝػجة٢ ٕأٗٚ ًٖإٔ ًَ ٗذجصجس ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور ُٜٝيث ال٣قَٚ صـِع 

عج١ٞٗ ك٢ ثُْجم ك٢ ثُٔ٘طوز صقش ثُؤز ثُ٘ج٤ٓز ٌُٖ ثُضـِع ك٢ ّجم ثالٗجٗجُ ٣ٌٕٞ ٗض٤ؾز ٓالةٔز 

ُظٌٝف ك٢ ٍٟٞ ٝٗٔٞ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٝثُذ٤ت٤ز ٝثُـيثة٤ز ٝثُٔضٞكٌر ُِ٘ذجس ) ًٔج صؤعٌ ٛيٙ ث

ّْ ٍٟٝٞ ثُ٘ذجس ًٌَ دقوٝه ثُٔضٌ ٝىث  ٖٓ – ٕٓثُْجم ٝك٢ ثُـجُخ ٣ضٌثٝؿ ٍٟٞ ثُْجم د٤ٖ 

ّْ ٝثه٠ٚ ْٓجكز الٗضٖجً  ٘,ٙ – ٘,ّْ٘ ػ٘و ثُوجػور ٣ٝذِؾ ثه٠ٚ ّٔي ُٚ د٤ٖ  ٗ-ٕهطٌ 

 ّْ . ٓ٘ٔ – ٕٓٔثالًٝثم 

ىث ٓجصًٌش ػ٠ِ ثُ٘ذجس صٌٕٞ مِلز ػ٘و دوث٣ز ص٣ٌٖٞ ثُغٌٔر ص٘ٔٞ دؼٜ ثُذٌثػْ ثُْجه٤ز ٝثُض٢ ث-

Ratoon(Offshoot)  ٍٟٞ ك٤ٌٖٔ ًٍثػضٜج  ٖ٘ – ٖٓثٓج ثىث هطؼش ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ ػ٘و ّْ

 ُض٣ٌٖٞ ٗذجس ؽو٣و.

ثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ٣ضٌٕٞ ٗض٤ؾز ثّضطجُز ثٌُّٔض٤ْ ثُو٢ٔ ٝػ٤ِٚ صْض٘و ثًُ٘ٞر ٝثُغٌٔر ، ٝػ٠ِ ثُقجَٓ 

 ٤Slipsٌر ٝثُٞؼ٤لز ثُْٔٔجر دجكٌك ثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ٝصقش ثًُ٘ٞر ٣ضٌٕٞ ػوه ٖٓ ثُ٘ٔٞثس ثُوٚ

٢ٛٝ ثٙـٌ ٖٓ ثالكٌك ثُْجه٤ز ٝصنضِق ػٜ٘ج ك٢ ثٌَُٖ ٝثُض٤ًٌخ ٝك٢ ٓقضٞثٛج ػ٠ِ ٤ْٗؼ ك٢٘٤ِ 

ٝػوه ٛيٙ ثالكٌك هو ٣َٚ ثُؼٌٖر ٝٓض٠ّٞ ُٟٜٞج  ٣Phototropism٘ٔٞ ٗض٤ؾز ثالٗضقجء ثُٞٞة٢ 

و٣ٌذج)ثىث ٓجصًٌش ثكٌك ثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ػ٠ِ ّْ ٍٜٝٝٗج ًدغ ث٠ُ ٗٚق ٤ًِٞ ؿٌثّ ص ٕ٘دقوٝه 

 ثُ٘ذجس كضٌر دؼوثُقٚجه كجٜٗج ص٘لَٚ ػ٘و ٓ٘طوز ثصٚجُٜج دجُقجَٓ ث١ٌَُٛ ٝصْو٠ ٖٓ ثُ٘ذجس ثالّ(

٣ضٌثٝؿ ػوه ثالًٝثم ثُلؼجُز ثُض٢ ص٘ٔٞ ػ٠ِ ثُْجم هذ٤َ صٌٕٞ ثًُ٘ٞر ٖٓ   : Leavesاالّرا  

ٕٞ ف٤َِٗٝج ػ٠ِ ثُْجم دق٤ظ ثٕ ث١ ًٝهز ًٝهز ك٢ ثُٔض٠ّٞ ، صٌص٤خ ثالًٝثم ٣ٌ 8ٓ – 7ٓ

ًٝهز ؽو٣ور ػ٠ِ ثُْجم ك٢ ٗلِ  ٖٔٗج٤ٓز ك٢ ٗوطز ٓج ػ٠ِ ثُْجم صظٌٜ ًٝهز ثمٌٟ دؼو ٗٔٞ 

 ً٘ٝهز د٤ٖ ًَ ًٝهض٤ٖ ٗج٤ٓض٤ٖ ك٢ ٗلِ ثُٔٞهغ ػ٠ِ ثُْجم ٝصِق  ٖٔٓٞهؼٜج صٔجٓج ث١ ثٕ ٛ٘جى 

 . ( Phylotaxy  5/13) هًٝثس فٍٞ ثُْجم 

الكٌك ثُٔؼور ًَُِثػز ٣الفع ػ٘و ًٍثػضٜج صٞهق ثًٝثهٜج ثُوجػو٣ز ػٖ ثُ٘ٔٞ ػ٘و ثٍثُز دؼٜ ث

 ٝصومَ ك٢ ٌّٕٞ د٤٘ٔج ثالًٝثم ثُقو٣غز ثُض٢ صذوأ دجُ٘ٔٞ صٌٕٞ ثٕٞثًج ػ٠ِ فجكجصٜج .

ّطـ ًٝهز ثالٗجٗجُ ثُؼ١ِٞ ثِِٓ ثمٌٞ الٓغ ثٝ ثفٌٔ ٌْٓٔ ٕٔؼ٢ ثُٔظٌٜ مجٍ ٖٓ ثُغـًٞ 

ؾؼوث ُٞؽٞه ثُقَّ ثُٞػجة٤ز ٣ٌٕٝٞ ثُْطـ ثُْل٢ِ ىث ُٕٞ ك٢ٞ ٝثُْطـ ثُْل٢ِ ٣ٌٕٞ ٓضٔٞؽج ٝٓ

ٝصضٚق ثًٝثم ثالٗجٗجُ دوجد٤ِضٜج ػ٠ِ ٓوجٝٓز  Trichomesٝص٘ٔٞ ػ٤ِٚ ثُٖؼ٤ٌثس ثَُؿذ٤ز دٌغٌر 

 كوو ثُٔجء ٝمَٗٚ ٝدٜيث صٔجعَ ثًٝثم ثُٚذجً ك٢ ٛيٙ ثُنج٤ٙز .

 Inflorescence and Fruit             الٌْرج ّالصوزج 
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ثُٔضٌٞٗز ٖٓ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثالٍٛجً ٝثُض٢  Racemeٌر ٢ٛ ثّضٌٔثً ُضطًٞ ثًُ٘ٞر ثُؼ٘وٞه٣ز ثُغٔ

،ثٌَُٛر صضطًٞ ث٠ُ عٌٔر ٓلٌهر  Collective or Multiplefruitصٌٕٞ ٓج٣ؼٌف ثُغٌٔر ثُٔضؾٔؼز  

Fruitlet ر ٝثُغٔجً ثُٔلٌهر ص٘وٓؼ ثؽَث ٛج ثُوجػو٣ز ٌٓٞٗز ثُغٌٔر ثُٔضؾٔؼز ،ػوه ثُغٔجً ثُٔلٌه

ثٌُٔٞٗز ُِغٌٔر ثُٔضؾٔؼز صؼضٔو دًٚٞر ًة٤ْ٤ز ػ٠ِ ٙقز ٝفؾْ ثُ٘ذجس كل٢ ٙ٘ق       

Smooth Cayenne  عٌٔر ٓلٌهر ص٘وٓؼ ٓغ دؼٜٞج ٌٓٞٗز ثُغٌٔر ثُٔضؾٔؼز  ٓ٘ٔصٞؽو فٞث٢ُ

 ( 2شكل ٤ًِٞ ؿٌثّ ٝثُض٢ صْضؼَٔ ُـٌٛ ثُضؼ٤ِخ كو٠.)  ٕ,ٕثُ٘جٝؾز ٝثُض٢ ٣ضٌثٝؿ ٍٜٝٗج 

 

 

 

الٍٛجً ثالٗجٗجُ دَ ثٗٚ ك٢ ثالٌٓجٕ ً ٣ز ثُوِْ ٝثالّو٣ز ٝثُذضالس ثُيثدِز دٞٝٞؿ ال٣قوط صْجه٠ 

 ك٢ ثُغٔجً ثُٔلٌهر ثُٔٞؽٞهر ك٢ هجػور ثُغٌٔر ثُٔضؾٔؼز .

ثًُ٘ٞر صضٌٕٞ ٗض٤ؾز فوٝط صّٞغ ٓلجؽب ك٢ هطٌ هٌٗ ثٌُّٔض٤ْ ثُو٢ٔ ُِْجم ٝٓجصِذظ ثٕ 

وْجّ ثُنال٣ج هذَ ثُض٤ٌَٛ ثٌُجَٓ ٣ٌٕٝٞ صضقٍٞ ث٠ُ عٌٔر ٓضؾٔؼز ٝك٢ ثالٗجٗجُ صضْ ٌٓفِز ثٗ

ثُضّٞغ ثُالفن ك٢ ٍٕٝ ثُغٌٔر ثُٔضؾٔؼز ٗض٤ؾز ًذٌ ثُنال٣ج ٖٝٓ ثُٔالفع ثٕ ٍٕٝ ثُغٌٔر 

ٌٓر ٖٓ صلضـ ثٍٝ ٌٍٛر فض٠ ثُ٘ٞؼ ٝٛيٙ ثُلضٌر هو صْضـٌم دقوٝه  ٕٓثُٔضؾٔؼز ٣َهثه فٞث٢ُ 

ؼز ٖٓ دوء ٗٔٞٛج فض٠ ٗٞؾٜج إٌٜٔ ( ك٢ ف٤ٖ كضٌر صطًٞ ثُغٌٔر ثُٔضؾٔ ٙأ١ صو٣ٌذج  8ٓٔ)

ثٌٕٜ (  ٝثُٞهش ثثُالٍّ ) ٖٓ ثًَُثػز فض٠ ٜٗج٣ز ص٣ٌٖٞ ثًُ٘ٞر  ٣7ٞٓج ث١ صو٣ٌذج  ٕ٘ٔصْضـٌم )

ٌٕٜ ( ثٓج ثُلضٌر ثالؽٔج٤ُز ٖٓ دوء ثًَُثػز فض٠ ٗٞؼ ثُغٌٔر  ٣ٔٙٞٓج أ١ صو٣ٌذج  ٣ْٗٙ٘ضـٌم) 

 ٌٕٜث (. ٣ٕٖٞٓج صو٣ٌذج ث١ ٓج٣وٌح ٖٓ  8ٓٙثُٔضؾٔؼز كضووً دقٞث٢ُ) 

 الث٘ ح الوٌاطثح لشراػح االًاًاص

٤ُِ ُٚ هًٝ ٌّٕٞ ٣ٝ٘ٔٞ ًِٔج ًجٗش  Xerophyticثالٗجٗجُ ٗذجس ٙقٌث١ٝ : درظح الؽزارج

ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٓٞثكوز ٝمج٤ُز ٖٓ ثالٗؾٔجهثس ،ٝػ٠ِ ثُؼّٔٞ صٌٕٞ هًؽز فٌثًر ًٝهضٚ ثػ٠ِ 

٣ز ٝك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ صَٚ ث٠ُ هًؽز ٓتٞ ٖ-ٕٖٓ هًؽز فٌثًر ثُٜٞثء ثُٔق٠٤ ك٢ ثُٜ٘جً دقوٝه 
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هًؽز ٓت٣ٞز ٝك٢ ث٤َُِ ص٘نلٜ هًؽز فٌثًر ثًُٞهز دٞغ هًؽجس ثهَ ٖٓ هًؽز فٌثًر  7

٣ؼضوو ثٕ ثُؾٞ ثالّضٞثة٢ ثُٔؼضوٍ ٝهٌح ّٞثفَ  ثُٜٞثء ثُٔق٠٤ دٜج ٗض٤ؾز ثٕؼجػٜج ُِقٌثًر ٝ

 ثُذقجً ثًغٌ ٓالةٔز ًَُثػز ٗذجصجس ثالٗجٗجُ صؾج٣ًج .

ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٞثٟتز ف٤ظ ثٗٚ ال٣ْضط٤غ ٓوجٝٓز هًؽجس  ٗذجس ثالٗجٗجُ فْجُ -

هًؽز ٓت٣ٞز ٝصضذج٣ٖ ثالٙ٘جف ك٢ ٓوجٝٓضٜج ُوًؽز  ٗثُقٌثًر ثُٞثٟتز ٖٓ ٙلٌث٠ُ 

ثًغٌ صقٔال الٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر ٖٓ  Queenثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز كٞؽو ثٕ ثُٚ٘ق 

 . Cayenneثُٚ٘ق 

هًؽز ٓت٣ٞز  7ٔز ٓت٣ٞز ثٓج هًؽز فٌثًر هًؽ ٘صضجعٌ ثُغٔجً ػ٘و ثٗنلجٛ ثُقٌثًر ث٠ُ  -

كٞؽو ثٜٗج صٖؾغ ص٣ٌٖٞ ٓذجها ثالٍٛجً ،ثُغٔجً ثُٔضٌٞٗز ك٢ ثالٌٕٜ ثُذجًهر صٌٕٞ ثٙـٌ 

فؾٔج ٖٓ ثُغٔجً ثُٔضٌٞٗز مالٍ ثٌٕٜ ث٤ُٚق ُوثكتز ٣ٝؼَٟ ىُي ث٠ُ ثٕ هًؽجس 

قٌثًر ثُض٢ ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز صوَِ ٖٓ ػوه ثالٍٛجً ثُٔضٌٞٗز ػ٠ِ ثًُ٘ٞر، ثٓج هًؽز ثُ

هًؽز ٓت٣ٞز كضؤه١ ث٠ُ صو٤َِ ْٗذز فٔٞٝز ثُغٔجً ثُٔضٌٞٗز ٝدًٚٞر  7ٕص٣َو ػ٠ِ 

هًؽز ٓت٣ٞز د٤٘ٔج هًؽز  ٕٓػجٓز كجٕ هًؽز ثُقٌثًر ثُو٤ٗج ُ٘ٔٞ ٗذجس ثالٗجٗجُ صوٌح ٖٓ 

 هًؽز ٓت٣ٞز. ٖ٘ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ صوٌح ٖٓ 

دز ٣ٝضٞهق ثُ٘ٔٞ صٔجٓج ػ٘وٓج ٗذجس ثالٗجٗجُ ٓؼٌٝف دقْج٤ّضٚ ثٌُذ٤ٌر ُوًؽز فٌثًر ثُضٌ -

هًؽز ٓت٣ٞز ثٓج هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ُ٘ٔٞ  ٕٓصَٚ هًؽز فٌثًر ثُضٌدز ث٠ُ ثهَ ٖٓ 

هًؽز ٓت٣ٞز ٝصٔٞس ثُؾيًٝ ثىث  ٖٓهًؽز ٓت٣ٞز ٝثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ٢ٛ  ٖٗثُؾيًٝ ك٢ٜ 

هًؽز ٓت٣ٞز ُٝٔور ثّذٞع ٝثفو كو٠ د٤٘ٔج صذو٠  ٓٔثٗنلٞش هًؽز فٌثًر ثُضٌدز ث٠ُ 

 هًؽز ٓت٣ٞز. ّ٘جػز ػ٠ِ هًؽز  8ٗز ُٔور ف٤

٣ًَع ثالٗجٗجُ ك٢ دؼٜ ثُٔ٘جٟن ثُْٖٔٔز صقش ثٕؾجً ٗن٤َ ؽٍٞ ثُٜ٘و  اشؼح الشوض:

ٝثُٔطجٟ ثٝ د٤ٖ ٗذجصجس ثٍُٔٞ ٣ٝضجعٌ فجَٙ ثالٗجٗجُ صجعٌث ًذ٤ٌث دجٕؼز ثُِٖٔ ثُْجهطز ػ٤ِٚ 

ُضظ٤َِ ثالٙط٘جػ٢ ٝك٢ ثُٔ٘جٟن ثُْٖٔٔز صٚجح ثُغٔجً دٌٞدز ثُِٖٔ ُٜٝيث ٣ْضؼَٔ ث

دجّضؼٔجٍ ثُؤ ٝثالػٖجح ٝثًٝثم ثٍُٔٞ دٞٝؼٜج كٞم هٔز ثُ٘ذجس ُقٔج٣ضٚ ٖٓ ثٕؼز ثُِٖٔ 

ثُٔذجٌٕر د٤٘ٔج ك٢ ثُٔ٘جٟن ًغ٤ٌر ثُـ٤ّٞ ًٝغ٤ٌر ثُظَ ٠ٖ٘٣ ثُ٘ٔٞ ٣ٝؤه١ ىُي ث٠ُ ٗٞػ٤ز ًه٣تز ٖٓ 

 ثُغٔجً ْٗذز ثٌٌُْ ك٤ٜج ه٤ِِز ٝٗٞػ٤ضٜج ًه٣تز.

 الرزتح الوٌاطثح:

ٝصؼضذٌ ٓغَ ٛيٙ ثُضٌح ٓغج٤ُز ثىث  Sandy loamالٗجٗجُ ٣ٝغٌٔ ؽ٤وث ك٢ صٌح ٣َٓؾ٤ز ٤ًِٓز ٣٘ٔٞ ث

ًجٗش ؽ٤ور ثٌُٚف ٝثُض٣ٜٞز ىثس ػٔن ٓؼوٍٞ ٣ْٔـ ُؾيًٝ ثالٗجٗجُ ثُْطق٤ز دجُ٘ٔٞ دُْٜٞز 
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ك٤ٜج ، ًٔج ص٘ؾـ ًٍثػز ثالٗجٗجُ ك٢ صٌح ٓضذج٣٘ز ٌُٖ ثُضٌح ثُْطق٤ز ثُغو٤ِز ٢ٛ ثالهَ ٓالةٔز 

 ًٍثػضٚ مجٙز ثىث ًجٕ ْٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ ػج٤ُج ٝٙؼخ ثٌُٚف. ُ٘ؾجؿ

 

 الؼٌثح ) الواًكْ(

  Mango      الؼٌثح ) الواًكْ (                                                           

  .Mangifera indica L    االطن الؼلوٖ                                             

  Anacardiaceae: القلث٘ح ) الفظرق٘ح (                                        الؼائلح

ّر٘ز  ٓٓٓٗثُؼ٘ذز ٕؾٌر ْٓرضو٣ٔز ثُنٞرٌر ًجٗرش ٝٓرج ٍثُرش صرًَع كر٢ ٕرذٚ ثُورجًر ثُٜ٘و٣رز ٓ٘ري 

ٓٞش ، ٖٗرجس ثُٖرؾٌر كر٢ ؽ٘رٞح ٕرٌم ثّر٤ج ٝصؼضذرٌ ٓ٘طورز ثُٜٔال٣رج ثُٜ٘و٣رز ٝدًٞٓرج ٝثُٔال٣رٞ 

، ٝصْضنوّ ثُٖؾٌر ٝثٍٛجًٛج ٝعٔجًٛج ك٢ ًرَ ثُٔ٘جّرذجس ثالؽضٔجػ٤رز ٝثالػ٤رجه ثُٜٔو ثال٢ِٙ ُٜج 

 ثُو٤٘٣ز ٝعٔجًٛج ٕؼذ٤ز ؽوث ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن ٝمجٙز ك٢ ثُٜ٘و .

ٝثُري١  Pistaciaثُض٢ ٣وغ صقضٜج ثُؾِ٘  Anacardiaceaeصضذغ ثُؼ٘ذز ثُؼجةِز ثُوِذ٤ز ) ثُلْضو٤ز ( 

ثُضجدؼز ُٜيٙ ثُؼجةِز ّٞثء ثًجٗش ثٕؾجًث ثٝ ٕؾ٤ٌثس درإٔ ٣ضذغ ُٚ ثُلْضن ، ٝصض٤َٔ ٓؼظْ ثالٙ٘جف 

)ثٍٛجًٛج ٙـ٤ٌر ٓقُٔٞز ك٢ ػ٘جه٤و ًذ٤ٌر ٝعٔجًٛج صٌٕٞ ٙجُقز ُالًَ ٣ٝضذغ ُ٘لِ ثُؼجةِز ث٣ٞج   

 ثُْٔجم ٝثٌُج٤ٕٞ ( .

ُِؼٌح كَٞ ًذ٤رٌ كر٢ ٖٗرٌ ًٍثػرز ٛريٙ ثُٖرؾٌر ٣ْٝر٤ٜٔج ثُؼرٌح دجُؼ٘ذرز ٣ٝورجٍ ثٜٗرج صرًَع كر٢ 

ػرجّ ًٔرج ٗوِٜرج ثٌُفجُرز ثالّرذجٕ ٝثُذٌصـرج٤ُٕٞ ثُر٠ ثك٣ٌو٤رج ٝثًٝٝدرج  ٌٓٓٓٔ ٓرٖ ثُذٌٚر ٓ٘ي ثًغر

ٝث٣ٌٌٓج ، ًٍٝػش ٛيٙ ثُٖؾٌر ك٢ ؽ٘ٞح ثك٣ٌو٤رج ٓ٘ري ثُورٌٕ ثُْرجهُ ػٖرٌ ٝثهمِرش ثُر٠ ٓٚرٌ 

ٝث٤ُٖٔ ٝثُْٞهثٕ ٝك٣ًِٞوث ، ثٓج ك٢ ثُٜ٘و كوو ثٗضوِش ًٍثػز ثُؼ٘ذز ث٠ُ ؽ٤ٔرغ ثٗقرجء ثُؼرجُْ كضرًَع 

ضجٕ ٝدر٘ـاله٣ٔ ٝثُذٌث٣ٍرَ ٝؽرًَ ثُٜ٘رو ثُـٌد٤رز ٝؽ٘رٞح ثك٣ٌو٤رج ٝصج٣الٗرو ٝثُل٤ض٘رجّ ثالٕ ك٢ دجًْر

 ٝثُْٞهثٕ ٝثُٚٞٓجٍ ٝث٤ُٖٔ .

 الٌثاذٖ الْطف 

ثُٖؾٌر ٖٓ ىٝثس ثُلِوض٤ٖ ، ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ، ثّضٞثة٤ز ثُٖٔ٘رأ ٝمٖرذ٤ز ٝرنٔز ه٣ٞرز  الشعزج :

ػرجّ ٗج٤ٓرز كر٢ ٝال٣رز ثُذ٘ؾرجح  ٖٓٓػٖ  ثُ٘ٔٞ صؼٌٔ ٣ٟٞال  ٣ٝوجٍ دإٔ ٛ٘جى ثٕؾجًث  ص٣َو ثػٔجًٛج

ٓضرٌث  ، ثكرٌع ثُٖرؾٌر هجةٔرز  ٓٗٓضرٌث  ٝهرو صٚرَ ثُر٠  ٕٓ – ٘ٔك٢ ثُٜ٘و ، ٓض٠ّٞ ٍٟٞ ثُٖؾٌر 

 ػ٠ِ ثالؿِخ ٝهو ص٤َٔ ك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ ث٠ُ ثُضٜوٍ .
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٣ٌٕٞ ٗٔٞ ثُٖؾٌر ٝثٝقج  ٖٓ ٜٗج٣ز ثُٖرضجء ٝدوث٣رز ثٌُد٤رغ فضر٠ ثُن٣ٌرق ٌُٝرٖ ٛريث ثُ٘ٔرٞ ُر٤ِ  -

ث  دَ ٣لَٚ دلضٌثس مٍٔٞ ٝثفور ثٝ ثع٘ض٤ٖ ٝٗض٤ؾز ُيُي صض٤َٔ ثٕؾجً ثُؼ٘ذز دٞؽٞه هًٝص٤ٖ ْٓضٌٔ

 ثٝ عالط هًٝثس ُِ٘ٔٞ .

ًٓق٤ز ٕرذ٤ٌز ثُضؼرٌم ، ٝصٌرٕٞ ثُؼرٌٝم ظرجٌٛر درجًٍر كر٢ دؼرٜ ثالف٤رجٕ ، ٝثًُٞهرز  االّرا  :

٤٘ز ، ٣ضرٌثٝؿ ؽِو٣ز الٓؼز ُِذؼٜ ٜٓ٘ج ًثةقرز صٖرذٚ ًثةقرز ثًٝثم ثُلْرضن ٝفذرز ثُنٞرٌثء ثُٚر٤

ّْ ، ٝثالًٝثم ثُقو٣غز ثُض٣ٌٖٞ فٌٔثء ه٣ٌَٓز ٝدؼو فرٞث٢ُ ثّرذٞػ٤ٖ  ٖ٘- ٍٟ٘ٔٞ ثًُٞهز ٖٓ 

٣ضـ٤ٌ ُٜٞٗج ث٠ُ ثالمٌٞ ثُنل٤ق عْ ث٠ُ ثالمٌٞ ثُلجصـ ٣ٌَٝٔ فؾْ ثًُٞهرز كر٢ فروٝه ٕرٌٜٖٝٓ 

ٌر عررْ ٣ضـ٤ررٌ ثُِررٕٞ ثُرر٠ ثالمٞررٌ ثُرروثًٖ عررْ هذررَ صْررجهطٜج ٣ٚررذـ ُٜٞٗررج ثٙررلٌ ٝصْررو٠ ػررٖ ثُٖررؾ

 ٝصٌٔظ ثًُٞهز ػ٠ِ ثُٖؾٌر ٖٓ ص٣ٌٜٞ٘ج فض٠ صْجهطٜج د٤ٖ ثُْ٘ز ٝثُْ٘ض٤ٖ .

% ٖٓ ثُذٌثػْ  9ٓصضٌٕٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ثُذ٤ْطز ػ٠ِ ٗٔٞثس ثُّْٔٞ ثُْجدن ٣ٝقَٔ : االسُار 

ّرْ  ٓ٘- ٌٕٟٓك٤ج  ٝثُذجه٢ ٣قَٔ ؽجٗذ٤ج  ،٣ٝضٌٖق ثُذٌػْ ثُر٠ ٗرًٞر ػ٘وٞه٣رز كر٢ ثٌُد٤رغ ُٟٜٞرج 

ٌٍٛر ثٝ ثًغرٌ ٌُٝرٖ ٓضّٞر٠ ػروه ثالٍٛرجً كر٢ ثُ٘رًٞر ٣ٌرٕٞ  ٓٓٓٗالٍٛجً ث٠ُ ٝهو ٣َٚ ػوه ث

 % كو٠ ثُي١ ٣ٌٕٞ ثُقجَٙ . ٕ-ٌٍٔٛر صضْجه٠ ٓؼظٜٔج ٣ٝذو٠  7٘ٓ -ٕٓ٘د٤ٖ 

ثُؼ٘وررٞه ثَُٛرر١ٌ ٣قٔررَ ٗررٞػ٤ٖ ٓررٖ ثالٍٛررجً ) م٘غرر٠ ٝى٣ًٌررز ٓضٌٞٗررز ػِرر٠ ٗلررِ ثُ٘ررًٞر ( ٝصوررغ 

د٤٘ٔج صوغ ثُٔيًٌر ك٢ ثُؾَء ثُوجػو١ ُِؼ٘وٞه ٣ٝالفع ثالٍٛجً ثُن٘غ٠ ك٢ ثُغِظ ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُؼ٘وٞه 

 ثٕ ثالٍٛجً ثُن٘غ٠ صْذن ثُٔيًٌر ك٢ ثُضلضـ .

ٝؿالف ثُ٘ٞثر ثُٔضوٌٕ  Mesocarpٝثُِقْ  Exocarpٌٓٞٗز ٖٓ ثُوٌٖر  Drupeفِْز  الصوزج :

ثُي١ ٣قر٠٤ دجُذريًر ، ُرٕٞ ثُغٔرٌر ػ٘رو ثُ٘ٞرؼ ثمٞرٌ ثٝ ثٙرلٌ ٣ـطر٢ ًرَ  Endocarpثُِٚخ 

ر ثٝ صٌٕٞ دنوٝه ًٝه٣ز فٌٔثء ثٝ د٣ٌَٗٝز ، ُخ ثُغٌٔر ) ُقٜٔج ( ثٙلٌ دٌصورج٢ُ ػٚر١ٌ٤ ثُغٌٔ

، ٕررٌَ ثُغٔررٌر ٓررٖ ثُذ٤ٞرر١ٞ ثٝ ثُْٔررضو٣ٌ ثُرر٠ ثُوِذ٤ررز ثُْٔررضط٤ِز ثٝ ثٌُٔررًٞر ٌُٜٝ٘ررج صض٤ٔررَ دأٜٗررج 

 ٓٞـٟٞز ثُؾٞثٗخ ، ٟؼٜٔج ٖٓ ثُقجٜٓ ثُنل٤ق ث٠ُ ثُٖو٣و ثُقالٝر ٝ ثُغٌٔر ) ًال٣ٌٔض٣ٌ٤ز ( .

ٙررِذز ْٓررضو٣ٌر ثٝ ْٓرضط٤ِز ٓٞررـٟٞز ، ٣نضِررق فؾٜٔررج كٜٔ٘رج ثُٚررـ٤ٌر ٜٝٓ٘ررج ثٌُذ٤ررٌر  ٌرْاج :ال

صضٌٕٞ ثال٤ُجف ػ٠ِ هٌٖر ثُ٘ٞثر ثُنجًؽ٤ز ٝصٔضو ٓضنِِز ثُِخ ٝصنضِق ثالٙ٘جف ك٢ ٓج٣قض٣ٞٚ ٓرٖ 

 ثال٤ُجف كذؼٜٞج مج٤ُز ٝثُذؼٜ ثالمٌ ٓض٠ّٞ ث٠ُ ًغ٤ق .

ْٓضو٣ٌر ثٝ ْٓضط٤ِز ٓٞـٟٞز ، ٝف٤ور ثُؾ٤ٖ٘ ِْٓجء ثٝ ٌٓٞٗز ٖٓ كِوض٤ٖ ، ُٜٞٗج ثد٤ٜ  الثذرج :

 ػو٣ور ثالؽ٘ز ٓلٚٚز ، ٝصض٤َٔ ثُذيًٝ دٌْػز كووثٕ ف٣ٞ٤ضٜج.

 الث٘ ح الوالئوح لٌوْ الوؽظْ 

ص٘ٔٞ ٕؾٌر ثُؼ٘ذز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز ثُٔؼضوُز ٣ٝوق ٗٔٞ ثُٖرؾٌر ػ٘رو ٛذرٟٞ  درظح الؽزارج:

ّ ثٓرج ثُوًؽرز ثُٔغِر٠ ە ٕٗثُ٘ٔرٞ ٣ٝورق ػ٘رو هًؽرز فرٌثًر ّ ، ًٔرج ٣ذطرأ ە ٓٔهًؽز ثُقٌثًر ث٠ُ 
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ّ ، ٣ٝ٘جّخ ثُٖؾٌر ثُؾٞ ثُقجً ثُؾجف ٝمٚٞٙج  ٝهرش ثُض٤َٛرٌ ٝثُؼورو ە 7ٕ-ُِٕٗ٘ٔٞ كضوغ د٤ٖ 

 ٝال ص٘ؾـ ك٢ ثُٔ٘جك ثُٚقٌث١ٝ فض٠ ٝثٕ ًجٕ مج٤ُج  ٖٓ ثالٗؾٔجهثس .

ّ ە ٗ-ٌٖثًر ثُٔ٘نلٞرز صضأعٌ ثالٕؾجً ٝصضًٌٞ ٝهو صٔرٞس ػ٘رو صؼٌٝرٜج ثُٔلرجؽب ُروًؽجس ثُقر

ّ صقررش ە ٓٔصقررش ثُٚررلٌ د٤٘ٔررج ٣ٌٜٔ٘ررج صقٔررَ ثالٗنلررجٛ ثُضررو٣ًؾ٢ كرر٢ هًؽررجس ثُقررٌثًر فضرر٠ 

ثُٚررلٌ ٣ٝنضِررق صررأعٌ ثالٕررؾجً دجٗنلررجٛ هًؽررجس ثُقررٌثًر ٝىُرري صذؼررج  ُؼررور ػٞثٓررَ ٜٓ٘ررج: ػٔررٌ 

ضِلررز ، ثُٖرؾٌر ، ٝهًؽررز ٖٗرجٟٜج ، ٝثُٚرر٘ق ، ٝثُقجُرز ثُـيثة٤ررز ُِٖرؾٌر ، ٝػ٤ِٔررجس ثُنوٓرز ثُٔن

 ٝػ٤ِٔجس ثُقٔج٣ز ثُٔنضِلز .

صضذج٣ٖ ثهْجّ ثُٖؾٌر ثُٞثفور ك٢ صقِٜٔج ُِذرٌه ٝكر٢ ٓوجٝٓضٜرج الٗنلرجٛ هًؽرجس ثُقرٌثًر ، ف٤رظ 

صٌٕٞ ثالٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور فو٣غج  ٕو٣ور ثُقْج٤ّز عْ ص٤ِٜج ثالًٝثم ثُقو٣غز ٝثُذرٌثػْ ٝثالًٝثم 

ثالكٌع ٝثُؾيع ثُنٖذ٢ ُالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر ثُٔؼٌٔر ثُْٔ٘ز ثُض٢ صٌٕٞ ثهَ فْج٤ّز ، ثٓج ثالؿٚجٕ ٝ

كضٌررٕٞ ثًغررٌ ٓوجٝٓررز ٓررٖ ؽ٤ٔررغ ثؽررَثء ثُٖررؾٌر ثالمررٌٟ ، ٝٝؽررو ٗض٤ؾررز ثُضؾررجًح ثٕ ثالٕررؾجً 

ّ صقررش ثُٚررلٌد٤٘ٔج ە ٖ.ّٔرر٘ٞثس هضِررش ػ٘ررو صؼٌٝررٜج ُوًؽررز فررٌثًر  ٗثُٚررـ٤ٌر ثُضرر٢ ػٌٔٛررج 

ًٌس ٓؼظرْ ثؽَثةٜرج ػروث ٓضقرش ثُٚرلٌ ٝػ٘روٛج صٞرە ٘.7ثالٕؾجً ثٌُذ٤ٌر هجٝٓرش فضر٠ هًؽرز 

 ثُؾيع ثُي١ ًجٕ ٓق٤ٔج  .

٣ٌٖٔ صو٤َِ ٝهرغ صرأع٤ٌ ثُقرٌثًر ثُٔ٘نلٞرز ٝىُري دقٔج٣رز ثالٕرؾجً دًَثػرز ٓٚروثس ٣ًرجؿ فرٍٞ 

ثُذْجص٤ٖ ثٝ ُق ثالٕؾجً ثُٚـ٤ٌر دجُؤ ُٞ ًٍثػضٜج در٤ٖ ثٕرؾجً ٓؤهضرز ًرجٍُٔٞ ثٝ ١ً ثُذْرجص٤ٖ 

ر ، ٝثٕ ثٗنلجٛ هًؽجس ثُقرٌثًر كر٢ ثُٚر٤ق ك٢ ثال٣جّ ثُض٢ ٣ضٞهغ ك٤ٜج ثٗنلجٛ هًؽجس ثُقٌثً

ّ صْذخ صأم٤ٌث  ك٢ ثُ٘ٞؼ ٝصو٤َِ ٝصؼط٤َ ثُ٘ٔٞثُن١ٌٞ ، كر٢ فر٤ٖ صرؤه١ ث٣َُرجهر ثُر٠ ە 7ٔػٖ 

ّ ثُر٠ ؽلرجف دؼرٜ ثالؽرَثء ثُنٞر٣ٌز ٝثُغ٣ٌٔرز ٝصْرذخ صٖرون ثُغٔرجً ٝثٙرجدضٜج ە ٘ٗثػ٠ِ ٖٓ 

ًٌ دٌٓ ثالٕؾجً دطذوز ًه٤ورز ٓرٖ دجُِلقز ٝمجٙز ػ٘و ٣ٍجهر ثالٕؼجع ُٜٝيث ٣ٌٖٔ صو٤َِ ٛيث ثُٞ

 ٓقٍِٞ ٢ًِْ ثٝصْضنوّ ٓٞثه ٤ٔ٤ًج٣ٝز صٌٕٞ ٟذوز الٓؼز صؼٌِ ثٕؼز ثُِٖٔ .

ثكَٞ ثُظرٌٝف ُِض٤َٛرٌ ٝثُؼورو ٛر٢ ثال٣رجّ ىثس ثُٖرِٔ ثُْرجٟؼز ًٟٝٞدرز ْٗرذ٤ز ه٤ِِرز ٝفرٌثًر 

س ػج٤ُررز الٗررٚ ٣ررَهثه ٖٗررجٟ ثُقٖررٌثس ٝثُِٔوقررجس ٣ٝضقْررٖ ثُؼوررو ٣ٝررَهثه ثُقجٙررَ ٝصضقْررٖ ٙررلج

 ثُغٔجً ٣ٌٝذٌ فؾٜٔج .

صقضررجػ ثالٕررؾجً ثُرر٠ صٞكٌثٌُٟٞدررز ثٝهررجس ثُ٘ٔررٞ ثُنٞرر١ٌ ٌُٜ٘ررج ٓٞررٌر ٝمجٙررز  الزؽْتررح :

ثالٓطرجً ثع٘رجء ثُض٤َٛرٌ ٝثُؼورو ، ثُٖررؾٌر صورجّٝ ثُؾلرجف ٌُرٖ ثُؾلررجف ثُٔلرٌٟ ٝهرش صلرضـ ثُذررٌثػْ 

 ٣ٞؼق ثُض٤ٌَٛ ٣َ٣ٝو ٖٓ صْجه٠ ثالٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور .

جً ثُؼ٘ذرز كر٢ صرٌح ٓضذج٣٘رز ٓرٖ ثُغو٤ِرز فضر٠ ثُنل٤لرز ٌُٝرٖ ثُضرٌح ثُٔغج٤ُرز ٛر٢ ص٘ٔٞ ثٕرؾ الرزتح :

ث٣َُٔؾ٤ز ثُؾ٤ور ثٌُٚف ، صٞؼق ثالٕؾجً ٣ٝضٞهق ٗٔٞٛج ػ٘و ًٍثػضٜج ك٢ ٓ٘جٟن ىثس ْٓضٟٞ 
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ٓجء ث٢ًٝ ٌٓصلغ ثٝ ػ٘و ٝؽٞه ٟذوز ٙٔجء ه٣ٌذز ٖٓ ٓ٘طورز صقرش ثُضٌدرز ٝػِر٠ ػٔرن ثهرَ ٓرٖ 

٢ ثُضٌح ثُِٔق٤ز ٝثُو٣ِٞز ، ٕؾٌر ثُؼ٘ذز صورجّٝ ظرٌٝف ثُضرٌح ثُلو٤رٌر ّ ًٔج الصوجّٝ ثُؼ٤ٔ ك ٘.ٔ

 . ٘.pH ٘.٘ – 7ٝص٤َٔ ث٠ُ ثُؼ٤ٔ ك٢ ثُضٌح ثُقج٤ٞٓز ه٤ِال  ٝىثس 

ٝهرش ثُض٤َٛرٌ ٓرٌصذ٠ ثًصذجٟرج  ٝع٤ورج  دٞهرش صقرٍٞ ثُذرٌثػْ  الرشُ٘ز ّالرلقر٘ػ ّالؼقرذ فرٖ الؼٌثرح :

٣ذروأ صقرٍٞ ثُذرٌثػْ ثُنٞر٣ٌز ثُر٠ ٣ٌٍٛرز كر٢ ٣ٝنضِق ٛيث دجمضالف ثالٙ٘جف ٝٓ٘طوز ثُ٘ٔرٞ ، ٝ

ثٝثمٌ ثُن٣ٌرق ٝدوث٣رز ثُٖرضجء ، ٝثػِر٠ ْٗرذز ٓرٖ ثُضقرٍٞ صٌرٕٞ هذرَ ٕرٌٜ ٓرٖ ثُض٤َٛرٌ ، دؼرٜ 

ثالٙررر٘جف ثُضررر٢ ص٤ٔرررَ ُِقٔرررَ ٓرررٌص٤ٖ كررر٢ ثُْررر٘ز ٣قررروط صقرررٍٞ ثُذرررٌثػْ ٓرررٌص٤ٖ ثالُٝررر٠ كررر٢                 

 . ص٣ٌٖٖ ثالٍٝ ( –ف٣ٌَثٕ ( ٝثالمٌٟ ) ث٣ٍِٞ  -) ث٣جً

ٖٝٓ ٗضجةؼ ثدقجط ثُضق٤ِن ٝثٍثُز ثالًٝثم ُٞفع ثٕ الػالهز ُِْٔضٟٞ ثُـريثة٢ كر٢ صقرٍٞ ثُذرٌثػْ 

ثُن٣ٌٞز ث٠ُ ٣ٌٍٛز ٌُٖٝ هو ػَٝث ثُْذخ ك٢ ىُي ث٠ُ ٝؽٞه ٓٞثه ٤ٌٗٞٓٛز ٟذ٤ؼ٤ز ْٓؤُٝز ػٖ 

و ثُض٤ٌَٛ ص٘ضؼ ك٢ ثالًٝثم ٝص٘ضوَ ك٢ ثُِقجء ٝصؼَٔ دضٌث٤ًرَ ٓ٘نلٞرز كر٢ صقرٍٞ ثُذرٌثػْ ، ٝٝؽر

ؽَء ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ٣ِٚـ ٖٓ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ٣َ٣ٝوٛج  ٕٓٓدض٤ًٌَ  NAAثٕ ثٌُٓ دًٌٔخ 

 ػ٘و ثٌُٓ ٝهش صقٍٞ ثُذٌثػْ .

ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ك٢ ثُؼ٘ذز د٠٤ْ ٣قَٔ ٌٟك٤ج  ك٢ ثؿِخ ثالف٤جٕ ػِر٠ ثكرٌع ػٌٔٛرج ّر٘ز ثٝ ثهرَ ، 

ًث  ٙـ٤ٌر ٢ٛٝ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٣ٝضلضـ ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ث٠ُ ًٗٞر ٣ِٟٞز صَٚ ث٠ُ ثُٔضٌ ٝصقَٔ ثٍٛج

) ثٍٛجً ًجِٓز ٝثٍٛجً ٓيًٌر ( ٝػوه ثالٍٛجً ك٢ ثًُ٘ٞر ٣نضِق ثمضالكرج  ًذ٤رٌث  ٓرٖ ٙر٘ق المرٌ 

 ٖٝٓ ٓ٘طوز المٌٟ ٖٝٓ ػٌٔ المٌ ٝثُقجُز ثُل٤ُْٞٞؽ٤ز ٝػ٤ِٔجس ثُنوٓز ثُٔنضِلز .

ُررش ثُلضررٌر صْررضـٌم كضررٌر ثُض٤َٛررٌ ثّررذٞػ٤ٖ ثُرر٠ عالعررز ًِٝٔررج ًجٗررش هًؽررز ثُقررٌثًر ٓ٘نلٞررز ٟج

 ٝثُٔالفع ثٕ ثًُ٘ٞثس ثُٞثهؼز ك٢ ثُؾٜز ثُٔؼٌٝز ُِِٖٔ ٢ٛ ث٠ُٝ ثًُ٘ٞثس ثُٔضلضقز .

 ظذّ  ْٗػػ الٌظثح الو ْٗح لالسُار الكاهلح فٖ تؼغ اطٌاف الؼٌثح ) الواًكْ (

 ًظثح االسُار الكاهلح الظٌف

Langra ٙ9.8 

Chausa ٕٗ.9 

Dashehari ٖٓ.ٙ 

Pairi 32.5 

Fzil 14.9 

 27 ورٍد

 ٕ٘ هِخ ثُغًٞ



 4الفاكِح الوظرذٗوح / مالوادج :                                                                         رظَد. شاهز ؼو٘ذ 

 

 111 

 ٖٔ ٛ٘و١

 ٔ هدٖز

Rumani ٓ.7ٗ 

 الؼْاهل الوؤشزج فٖ الٌظثح العٌظ٘ح لالسُار

 ٛ٘جى ثُؼو٣و ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صؤعٌ ك٢ ثُْ٘ذز ثُؾ٤ْ٘ز ُالٍٛجً ٖٝٓ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٛٞ :

ثُقَٔ  صوَ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ك٢ ٤ّٖ٘ الؽالح الغذائ٘ح للشعزج ّظاُزج الرٌاّب فٖ الؽول : -

ثُنل٤ق ٝصٌصلغ ك٢ ثػٞثّ ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ، كل٢ ثفو ثالٙر٘جف ثُٜ٘و٣رز ) ٛ٘رو١ دْر٘جًر ( صٞرجػق 

ػوه ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ٗض٤ؾز صٞكٌ ٓقضٟٞ ؿريثة٢ ػرج٢ُ ، ٝدر٤ٖ ثالٙر٘جف ثُٔنضِلرز الصٞؽرو ػالهرز 

ك٢ ٙ٘ق  ٌٟه٣ز د٤ٖ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ٝثُقجَٙ ٝٛيث ال٣ؼ٢٘ ثٕ ٣ٍجهر ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز

ٓج ٣ؼ٢٘ صلٞم ثٗضجؽٚ ػ٠ِ ٙ٘ق ثمٌ دٚ ْٗذز ثٍٛجً ًجِٓز ثهَ ٝػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ٙ٘ق ) ٛ٘و١ 

% ، ٝد٤٘ٔج ٙ٘ق ) هِخ ثُغًٞ ( ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ك٤ٚ  ٖٔدْ٘جًر ( ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓز ك٤ٚ 

غرج٢ٗ             عٔرٌر /ٕرؾٌر (ػِر٠ ثُٚر٘ق ثُ 7٘ٓ% ٝٗالفع ثُٚ٘ق ثالٍٝ ٣ضلٞم كر٢ ثٗضجؽرٚ )  ٢ٕٛ٘ 

 عٌٔر /ٕؾٌر ( . ٕٓ٘) 

ْٗررذز ثالٍٛررجً ثٌُجِٓررز هثمررَ ثُٚرر٘ق ثُٞثفررو ُٜررج صررأع٤ٌ ًذ٤ررٌ ػِرر٠ ٣ٍررجهر ثُقجٙررَ كٜ٘ررجى ػالهررز 

ٌٟه٣ز د٤ٖ ْٗذز ثالٍٛجً ثٌُجِٓرز ٝثُقجٙرَ ، ٣ٍٝرجهر ػروه ثالٍٛرجً ثٌُجِٓرز ٓرٖ ّر٘ز ثُر٠ ثمرٌٟ 

 . ص٣َو ك٢ ػوه ثُغٔجً ثُؼجهور ٝدجُضج٢ُ ٣ٍجهر ك٢ ثُقجَٙ

 ٌُاك هشاكل كص٘زج ذؼ٘ق ػول٘ح الرلق٘ػ ّالؼقذ فٖ اشعار الؼٌثح ٗوكي ذلخ٘ظِا توا ٗاذٖ : -

% ثٝ ثًغٌ ٖٓ ثالٍٛجً الصٚرِٜج فذرٞح  ٓ٘ثُضِو٤ـ ك٢ ثُؼ٘ذز مِط٢ دجُقٌٖثس ٝك٢ ثُطذ٤ؼز  -ٔ

 ثُِوجؿ.

نلٞرز ػوه فذٞح ثُِوجؿ ٓ٘نلٞز ٌَُ ٓضي ٝثٕ ْٗذز ػوه فذٞح ثُِورجؿ ٌُرَ ٍٛرٌر ٓؤٗغرز ٓ٘ -ٕ

 ث٣ٞج  .

ال٣قرروط ثُضِورر٤ـ ثُرريثص٢ كرر٢ ًغ٤ررٌ ٓررٖ ثالٙرر٘جف ، ًٝدٔررج ُٞؽررٞه ػوررْ ىثصرر٢ ًٔررج كرر٢ ثٙرر٘جف  -ٖ

Dashehari ,Langra ,Bombay green . 

 ٤ُِ ُِؼ٘ذز ثُوجد٤ِز ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ عٔجً ٗض٤ؾز ثُضقل٤َ ثُ٘جٕب ػٖ ثُضِو٤ـ)ث١ الص٘ضؼ عٔجً ػي٣ًز ( -ٗ

 ٖ ثُٔضٞى.ًدٔج صٌٕٞ ث٤ُٔجّْ ك٢ ْٓضٟٞ ثػ٠ِ ٓ -٘

ٝثُض٢ صؼ٤ن ػ٤ِٔز  Dichogamyٝؽٞه ظجٌٛر ثمضالف ٗٞؼ ثالػٞجء ثُؾ٤ْ٘ز ك٢ ثالٍٛجً  -ٙ

 ثُضِو٤ـ ثُيثص٢ ٝصٖؾ٤غ ثُضِو٤ـ ثُنِط٢.

 ًغ٤ٌ ٖٓ ثُٔضٞى صٌٕٞ كجًؿز ثٝ ص٘ضؼ فذٞح ُوجؿ ػو٤ٔز. -7
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ؿ٤ٌ ٓالةٔز فذز ثُِوجؿ ًذ٤ٌر ٣ٚؼخ ٓؼٜج ثُضِو٤ـ دٞثّطز ث٣ٌُجؿ ٝثُظٌٝف ثٌُٟذز ثُٔٔطٌر  -8

 ُٖ٘جٟ ثُقٌٖثس ثُض٢ صوّٞ دجُضِو٤ـ.

مٚٞدز فذٞح ثُِورجؿ صٌرٕٞ ٝرؼ٤لز كر٢ ثالٙر٘جف ثُٔذٌرٌر ًٔرج ثٕ ثٗنلرجٛ هًؽرز ثُقرٌثًر  -9

 هًؽز ٓت٣ٞز ك٢ ٓٞػو ثُض٤ٌَٛ ُٝؼور ّجػجس ٣وضَ فذٞح ثُِوجؿ. ٘ٔفض٠ 

ثُؾ٘ر٢ ك٤ؼضذرٌ % ٝٝٙرَ ثُر٠ ٌٓفِرز  ٔ% ٖٓ ثالٍٛجً ثُن٘غ٠ كو٠ ٌُٖ ثىث ػورو ٜٓ٘رج  ٓٗصضِوـ 

 ثُقجَٙ ٓغج٤ُج  ٝؽ٤وث  .

ٛ٘جى ظرجٌٛر صْرجه٠ ًغ٤رٌ ٓرٖ ثُغٔرجً ٗض٤ؾرز ثُضِور٤ـ ثُريثص٢ ٝمجٙرز مرالٍ ثالّرجد٤غ ثالًدؼرز دؼرو 

ثُضِو٤ـ ٝالصَٚ ثُغٌٔر فض٠ ث٠ُ ٗٚرق ثُقؾرْ ثُطذ٤ؼر٢ ، ٝٗض٤ؾرز ُِوًثّرجس ٝصق٤ِرَ ثّرذجح ٛريٙ 

ِو٤ـ ثُنِطر٢ ٌُٝرٖ ثُري١ ٣قٚرَ دؼرو ثُظجٌٛر ٝؽو ثٕ ثُضن٤ٚخ ٟذ٤ؼ٢ ثُقوٝط ًٔج ك٢ فجُز ثُض

ىُررري ٛرررٞ ٝرررًٔٞ ُِذ٣ٞٞرررجس ثُٔنٚرررذز ٝٛررريث ّرررذذٚ ثُ٘ٔرررٞ ثُٖرررجى ُالٟذ٤ؼررر٢ ُٔذرررجها ثُؾ٘ررر٤ٖ 

Proembryo  ٝث٣ُْٞوثءEndosperm  ٗض٤ؾز ٣ٍجهر ثُ٘ٔٞ ُنال٣ج ث٤ّٞ٤ُِ٘زNucellus  ٝٝؽرو ،

كرر٢ ثُغٔررجً ًجٗررش ثػِرر٠  Auxin-like substancesثٕ ْٓررض٣ٞجس ثُٔررٞثه ثُٖررذ٤ٜز دجالًْٝرر٤٘جس 

ثُ٘جصؾررز ٓررٖ ثُضِورر٤ـ ثُنِطرر٢ ، ثٝررجكز ثُرر٠ ثٕ ثُضِورر٤ـ ثُنِطرر٢ ٣قلررَ صؾٔررغ ثٝ صنرر٣َٖ ثُؼ٘جٙررٌ 

ًجٗررش ػج٤ُررز كرر٢  DNA ٝRNAثُـيثة٤ررز ٝٓ٘ضؾررجس ثُض٤ًٌررخ ثُٞررٞة٢ ثٝررجكز ثُرر٠ ثٕ ْٓررض٣ٞجس 

 ثُغٔجً ثُِٔوقز مِط٤ج  ، ٖٝٓ ثّذجح صْجه٠ ثُغٔجً ٓج٢ِ٣ :

 ٗو٘ ثُضِو٤ـ . -ٔ

 ثه ث٤ُٔجّْ الّضوذجٍ فذٞح ثُِوجؿ.ثٗنلجٛ ثّضؼو -ٕ

 ٝؽٞه ػ٤ٞح ك٤ُْٞٞؽ٤ز ٗض٤ؾز صطًٞ ك٢ ؿالف ثُؾ٤ٖ٘ ٝىُي ػ٘و كضٌر ثُضِو٤ـ . -ٖ

 ٝؼق ثٗضوجٍ فذٞح ثُِوجؿ . -ٗ

 ظجٌٛر ػوّ ثُضٞثكن ثُيثص٢ . -٘

 ص٘جكِ ثُغٔجً ٝمجٙز ػ٠ِ ثُٔجء كجُؼطٔ ٣ْذخ صْجه٠ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُغٔجً ثُؼجهور . -ٙ

 ٓ٘جّذز مالٍ كضٌر صطًٞ ثُغٔجً.ظٌٝف ؽ٣ٞز ؿ٤ٌ  -7

 ثالٙجدز دجالكجس ٝثالٌٓثٛ . -8

٣ٌٖٔ ثُضو٤َِ ٖٓ صْجه٠  ثُغٔجً ٝىُي دج١ٌُ ثُٔ٘ضظْ مالٍ ٌٓثفرَ صطرًٞ ثُغٔرجً ٝدجُْر٤طٌر ػِر٠ 

دض٤ًٌرَ  T    ٝNAA  ٝ2,4-D– 2,4,5ثالكجس ٝثٌُٓ دٔ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ف٤ظ صْضنوّ ثًٌُٔذرجس 

ٝهرو ّرجػوس ٛريٙ ثُٔؼرجٓالس  ٠Neelum ثُغٔجً ك٢ ثُٚر٘ق ؽَء ك٢ ث٤ُِٕٔٞ ُٔ٘غ صْجه  ٖٓ -٘

% ثًغرٌ ٓرٖ ثالٕرؾجً ؿ٤رٌ ثُٔؼجِٓرز ، ًٔرج ٝؽرو ثٕ  ٓ٘ – ٖٓػ٠ِ فٚجه ٤ًٔز ٖٓ ثُغٔجً صوروً 

ٝٓٔررج ٛررٞ ؽررو٣ٌ  Dashehari% ّررجػو كرر٢ ٣ٍررجهر ثُقجٙررَ كرر٢ ٙرر٘ق  ًٕٓ ث٣ًٞ٤ُررج دض٤ًٌررَ 
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٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ ٝٛريٙ ثُٔؼرجٓالس دجُيًٌ ثٕ ٛيٙ ثُٔؼجٓالس ٤ُِ ُٜج ث١ صأع٤ٌ ػ٠ِ ثُقجَٙ ك

 ٤ُْش ىثس صأع٤ٌ ث٣ؾجد٢ ًذ٤ٌ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُؼ٤ِٔز ٝثُضطذ٤و٤ز.

 الر٘ي الشْكٖ 

 )الٌظزٕ + الؼولٖ (

 Pricklypears, Indian Fig, Barberry Fig or Tunaالر٘ي الشْكٖ     

الهضٚجه٣ز ك٢ ثّضٜالى عٔجًٛج ٝثُي١ ٣ضذؼٚ ػور ثٗٞثع ىثس ثال٤ٔٛز ث Opuntiaثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ ٣ضذغ ثُؾِ٘ 

: ٢ٛٝ 

1- Opuntia fica-Indica L.Mill. 

2- Opuntia vulgaris, Mill. 

 Cactaceaeالؼائلح الظث٘زٗح                        

٢ٛ ثُؼجةِز ثُض٢ ٣٘ض٢ٔ ث٤ُٜج ثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ ) ثُ٘ذجس ثّضٞثة٢ ثالَٙ ٖٓ ث٣ٌٌٓج ثُؾ٘ٞد٤ز ٣َٝٚ ثالًصلجع 

جٕ ًٍثػضٚ ثٗضٌٖس دّٞجٟز ٣ًٌْضٞكٌ ًُٞٞٓذِ ٝال٣ؼضذٌ ٗذجصج ثهضٚجه٣ج ػوث ك٢ ثٓضجً ٣ٝؼضوو د 10

 دؼٜ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔطِز ػ٠ِ ثُذقٌ ثالد٤ٜ ثُٔض٠ّٞ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُوٍٝ ثالًٝد٤ز ثالمٌٟ (.

همَ ث٠ُ هٍٝ ثُذقٌ ثالد٤ٜ ثُٔض٠ّٞ ك٢ ثُوٌٕ ثُْجهُ ػٌٖ ٖٓ ث٤ٌُْٔي ٣ًَٝع  :الْطف الٌثاذٖ 

٣ٝضٌٕٞ ثُ٘ذجس ٖٓ ّجم ه٤ٌٚر صقَٔ ػوهث  ٖٓ ثلُٞثؿ ثُٔضِٚز  .٣ز ث٣ًٌٖٝ ٝٝثٕ٘طٖ ،ك٢ ث٣ٌٌٓج دٞال

دؼٜٞج دذؼٜ ٢ٛٝ ّٞم ٓضقًٞر ػ٤ِٜج ثُؼو٣و ٖٓ ثلٕٞثى، ٣ٝذِؾ ٍٟٞ ًَ ُٞؿ ٖٓ ٛيٙ ثلُٞثؿ فٞث٢ُ 

ّْ، ٝثلًٝثم ثُقو٤و٤ز ٙـ٤ٌر ْٝٓضو٣ٌر ثٌَُٖ  ٖ-ّْٕ ٌّٝٔٚ ٖٓ  ٕ٘-ّْ٘ٔ ٝػٌٝٚ ٖٓ  ٓٗ

٠ فٞثف ثلُٞثؿ ٙـ٤ٌر ثُؼٌٔ، ٝدؼو ىُي صضْجه٠، أٓج ثلٍٛجً ك٢ٜ م٘غ٠ ٙلٌثء ثُِٕٞ ٝصٞؽو ػِ

ؿٌثّ  ٕٓٔ-8ّْٓ ٝصقَٔ ػ٠ِ أٌٟثف ثلُٞثؿ، ٣ٝضٌثٝؿ ٍٕٝ ثُغٌٔر ٖٓ  7-ٙٓقٌٔر الٓؼز هطٌٛج 

% ٖٓ ٍٕٝ ثُغٌٔر، ٝثُِخ أٙلٌ أٝ أفٌٔ ثُِٕٞ ٣ٝقض١ٞ ػ٠ِ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ٕٗ-ْٖٗٝٗذز ثُِخ دٜج ٖٓ 

% ٗٔ-ٙ% ٓجء، ٝ 87-8ٖثُِٚذز ثُض٢ صوَِ ٖٓ ؽٞهر ثُغٔجً دوًؽز ًذ٤ٌر، ٝصضٌٕٞ ثُغٔجً ٖٓ  ثُذيًٝ

 ( ٔ) ٌَٕ .٣ٌٌّجس

    

٣ْضؼَٔ ثُ٘ذجس ًأ٤ّؾز ٝص٘ؾـ ًٍثػضٚ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٚقٌث٣ٝز ٝث٤ٌُِٓز ٣ٝوجّٝ ثُؾلجف ٝثُؼطٔ 

ؽوث ك٢ ثُن٣ٌق ، ثُ٘ذجس ُٚ  ٣ٝلَٞ ثُٔ٘جٟن ثُؾجكز  ٕضجءث ٝثٌُٟٞدز مالٍ ث٤ُٚق ٓغ صٞكٌ ٓجء ه٤َِ

ثُووًر ػ٠ِ صن٣َٖ ثفض٤جؽجصٚ ٖٓ ثُٔجء ثع٘جء ّْٓٞ ّوٟٞ ثالٓطجً ٣ٝ٘ٔٞ ثُ٘ذجس ؽ٤وث ك٢ ٓ٘جٟن هًؽز 
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هًؽز ٓت٣ٞز د٤٘ٔج هًؽز ثُ٘ٔٞ ثُٔغ٠ِ  ٓٔهًؽز ٓت٣ٞز ثٝ ثهَ ٝهًؽز دوء ثُ٘ٔٞ ٢ٛ  ٘فٌثًر ثُٖضجء ك٤ٜج 

 هًؽز ٓت٣ٞز . ٕٙ – ٢ٛٔ8 

٣ضٌجعٌ ٗذجس ثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ دٞثّطز ثالُٞثؿ ثٝ ثُٔلجَٙ ثُذ٣ٞٞ٤ز ثُٔٞـٟٞز  : اكصار الر٘ي الشْكٖ

ثُؾجٗذ٤ٖ ٝثُض٢ صؼضذٌ ؽَءث ٖٓ ثُْجم ثُٔضقًٞ ف٤ظ صوكٖ ث٠ُ ٓ٘ضٚلٜج صو٣ٌذج ك٢ ثُضٌدز كضٌٕٞ ثُؾيًٝ 

دٌْػز ٝهِٔج صْضنوّ ثُذيًٝ ك٢ ثُضٌجعٌ ٝىُي ُٚؼٞدز ثٓضٚجٜٙج ُِٔجء ًٝٔج صقضجػ ث٠ُ ؽٞ دجًه 

٤ٞو ٣ْٝضـٌم ثٗذجصٜج دٞؼز ًٕٜٞ ُٜٝيث صلَٞ ثُط٣ٌوز ثُن٣ٌٞز ك٢ ثُضٌجعٌ ٝالصٞؽو دْجص٤ٖ ٝص٘

ثٓضجً د٤ٖ ٗذجس ٝثمٌ ف٤ظ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ثدؼجه  ٘-ٖمجٙز دجُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ ٌُٖٝ ٣ًَع ٤ًْجػ ػ٠ِ دؼو 

         ثُق٤ٞثٗجس ، ٝثُ٘ذجس ٣ٌّغ ثُ٘ٔٞ ٝال٣غٌٔ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٙـ٤ٌث دَ ٣ذوأ دجالٍٛجً دؼو ًٌٓٝ فٞث٢ُ

ّ٘ٞثس ٖٓ ثًَُثػز ٣ٌٕٝٞ ٓٞػو ثالٍٛجً ك٢ ٌٕٜ ٤ْٗجٕ ٝث٣جً ٝهو ٣ْضٌٔ فض٠ ث٤ُٚق ٝص٘ٞؼ  ٖ

 عٌٔر. ٓٓ٘ثُغٔجً ثدضوثءث ٖٓ ٜٗج٣ز ث٤ُٚق فض٠ دوث٣ز ثُٖضجء ٣ٝقَٔ ثُ٘ذجس ثُذجُؾ فٞث٢ُ 

 االطرخذاهاخ االخزٓ للر٘ي الشْكٖ:

صضْ ك٢ دؼٜ ثُٔ٘جٟن ال ٤ّٔج  صٔش ثالّضلجهر ٙ٘جػ٤ج  ٝصؾج٣ًج  ٖٓ عٌٔر ثُٚذجً إى

، صْضنوّ أٍٛجً ثُ٘ذجس ًٔجهر   ٖٓ ديًٝ ثُ٘ذضز ٣ٍش ثُٚذجً ثٌُٔد٠ ٝثّضنٌثػ ٙ٘جػز ثُٔـٌح ك٢

. ًٔج  ثُوُٕٞٞ ٝثلٓؼجء ال ٤ّٔج ثإلّٜجٍ ٝثُضٜجحهجدٞز ٝصنلٜ ثَُ٘ف ٝصْضنوّ ٌُٖٔالس ثُٔؼور 

ٝصؼضذٌ ثُغٌٔر ٖٓ ثُلٞثًٚ ثُٔـي٣ز. ٝثُض٤ٖ ث٢ًُٖٞ صؤمي  ثُذٌّٝضجصج ُؼالػ صٞنْ صْضنوّ ثلٍٛجً أ٣ٞج  

عٌٔصٚ ًذو٣َ ُِؼوجه٤ٌ ث٤ُِٔ٘ز ٣ٌٖٝٔ أميٙ ٙذجفج  ػ٠ِ ث٣ٌُن إٓج إىث أمي دؼو ثُطؼجّ كئٗٚ كؼال  ٛجٝٔج  

 .ٓٔضجٍث . صْضنوّ أٍٛجً ثُ٘ذجس ٓؼؾٞٗز ٓغ ثُؼَْ ُؼالػ ثٌُدٞ
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