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   Horticultural Science     تاــار النباتــات : هــو الم ــم الــم  زرــتم ب رااــة واا
البسـتنزة بتافــة أنواارــا ) ال اترــة   الخضــر   ال زنــة وأتــ ار ال ابــات ( 
ـــ  أو  وملـــك خســـتخدامرا مباتـــرة مـــن يبـــل اأنســـان فـــ   ما ـــ  أو دوا 

 أل راض  مالزة أو  زر ملك .
  -ع التالزة :تقسم البستنة إلى ال رو        

 -نباتات ال اترة : هناك ادة تقسزمات لنباتات ال اترة أهمرا : -أوخ"
 -التقسزم النبات  : حزث تقسم أت ار ال اترة إلى ادة اوا ل أهمرا : -1

مثػػؿلطرطػػر البلطرار ,ػػلؿلبلطر,ر لػػدلبلطرلػػ دنلبلطر  مػػ فلبل:  Rutaceaeالما  ــة الســمبزة    -أ
لطر لر ال طرلر بلفر تل.

لمثؿلطرز   فل.:   Oleaceaeالما  ة ال زتونزة   -ب

 خ ػػؿلطر مػػرلبل خ ػػؿلطرز ػػتلبل خ ػػؿل ػػ زلطر  ػػدلل مثػػؿ:   Palmaceaeالما  ــة النخز زــة    - ـــ
   م علأ  طعل خ ؿلطرز  ةل.

 . مثؿلطرم ز:  Musaceaeالما  ة المو زة    -د
 مثؿلطر  تل طر  فل.:  Moraceaeالما  ة التوتزة    -هـ

مثؿلطر فلحلبلطرلمثرىلبلطرلفر ؿلبلطأل ػلصلبلطرممػمشلبل:  Rosaceae  ة الوردزة   الما -و
  طرخ خلبلطر  زلبلطرزعر رل طرلرزل.

 مثؿلطرع بل.:  Vitaceaeالما  ة المنبزة    - 

 .مثؿلطر  زل طرا للفل:  Juglandaceaeالما  ة ال و زة   -ـح

 .لمثؿلطررملف:  Punicaceaeالما  ة الرمانزة    -ط

 -التقسزم حسب طبزمة النمو الخضر  : وزتمل هما التقسزم ما ز   : -2

:ل   ضػػػمفل م ػػػعلأ ػػػ طعلطرفلل ػػػةلطر ػػػدل ا,ػػػ للEvergreensال اترـــة مســـتدزمة الخضـــرة   - أ
لدر ػػػػلتلطرةػػػػرطر ل أمػػػػ لرحللمة فظػػػػةلاط رطا ػػػػللطػػػػ ؿلطرعػػػػلـل الل ػػػػدخؿلاطػػػػ رلطررطةػػػػةل الل ,ػػػػلـ 

 بلمثؿلطرةمض لتلبلطرز   فلبلطرم زل طر خ ؿل.ل( م   7.7-إلى  3.3 -)طرم خفضةلم لءط"ل
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  ممؿل م علأ  طعلطرفلل ػةلطر ػدل  لػلاطلأ رطا ػللل: Deciduousال اترة متسايطة األوراق  ل - ب
لدر ػػػلتلطرةػػػرطر لطرم خفضػػػةلمػػػ لءط"لبلمثػػػؿل فػػػدلفاػػػؿلطرمػػػ لءل  ػػػدخؿلفػػػدلطػػػ رلطررطةػػػةل  ,ػػػلـ 

)طر  زلبلطر  زلبلطرا دؽل .....لطرػ ل لبلطر فلة لتلبلطرفلل ةلذطتلطر  ط لطرة ر ةلبلفلل ةلطر ,ؿل
 طر  فلبلطرع بل طررملفل.ل

 
ل

 -ة ثل ,لـلأم لرلطرفلل ةلع  لض ءلذرؾلإر ل:التقسزم البز   :  -3
ل

 مػػفل:  Tropical and semi-tropical fruitsال اترــة اخســتوا زة وتــب  اخســتوا زة  -أ
  مرلطر  دل. ل  زلطر  دللأمث   للطرم زلبلطأل ل لسلبلطرمل ل لبل خ ؿلطرز تلب

 مفلأمث   للطرةمضػ لتلبلطر خ ػؿل:  Temperate zone fruitsفاترة المنطقة الممتدلة   -ب
 بلطر  فلبلطررملفل طرع بل.ل

 مفلأمث   للطر فػلحلبلطرلمثػرىلبلطرلػفر ؿلبل:   Cold zone fruitsفاترة المنطقة الباردة  - ـ 
ل دؽل طرفل ؽل.طأل لصلبلطرلرزلبلطر  زلبلطر  زلبلطرا

ل

 -التقسزم ا ى أساس طمم الامار : حزث زضم هما التقسزم االاة م امزع ه  : -4
 

   م ػػزلثمػػلرلحػػذكلطرفلل ػػةلاطعم ػػللطرة ػػ لع ػػدلل: Sweet fruitsال اترــة مات الطمــم الح ــو  -أ
طر ضالالة  طئ للع  ل لاةلعلر ةلمفلطرللر لتلبل  ل فللم ةلطألةملضلطرعض  ةلف  للا   ة.ل

لمفلأمث   لل خ ؿلطر مرلبلطرع بلبلطر فلحلبلطرلمثرىلبلطرخ خلبلطرمممشلبلطأل لصل. ل
   م زلثملرلطرفلل ةلطر لاعػةلر ػذكلطرم م عػةلل: Acidic fruitsال اترة مات الطمم الحامض ل-ب

اطعم ػػػللطرةلمضػػػدلع ػػػدلطر ضػػػال ذرػػػؾلالة  طئ ػػػللع ػػػ ل لػػػاةلعلر ػػػةلمػػػفلطألةمػػػلضلطرعضػػػ  ةل
بل  ل فل لاةلطرلػلر لتلف  ػللا   ػةل.ل مػفلأمث   ػللطرةمضػ لتلاللفػةل خلاةلةلمضلطرل ر ؾل

لأ  طع لل أا لف للللرار ,لؿلبلطرلر بلفر تلبلطر  م فلطرةلمضل طر,ر لدل.
   م زلثملرلطرفلل ةلطر لاعةلر للاطعم للطردح دلل: Fatty fruitsال اترة مات الطمم الدهن  ل- ـ

مفلأ  طعلطرفلل ةلع ػدل ضػالثملرحػلل  لػ فل لػاةلطرػدح فلذطتلطر ل ةلطرخلاةلطرمم ز لرلؿل  عل
ف  للعلر ةلبلفدلة فل  خفضل لػاةلطرلػلر لتل طرةم ضػةلف  ػللم,لر ػةلاػلرم م ع  فلطرلػلا,  فل
 مػػفلأمث   ػػللفلل ػػةلطر ,ػػؿل طر ػػدل مػػمؿل)لطر ػػ زلبلطر ػػ زلبلطرا لػػلفلبلطرفلػػ ؽل طرا ػػدؽل ل لػػذرؾل

لثملرل  زلطر  دل ثملرل خ ؿلطرز تل.
لضػالمػعلمة   ل ػ ل  عرؼلطرثمر ل ال  للاط  للعاػلر لعػفلماػ ضلالتقسزم حسب نوع الامار :  -5

 طأل ػزطءلطرمرطف,ػػةلرػ لإفل  ػػدتلبل طفلطرثمػلرلفػػدلطأل ػػ طعلطرمخ  فػةلمػػفلطرفلل ػةل  ػػرلم مػػلا ةل
مفلة ثلطأل زطءلطر دل  ل فلم  للبلرػذرؾل ػـل ,لػ ـلأ ػ طعلطرفلل ػةلطرم مػةلةلػبل ػ علطرثمػلرل

ل-إر لطرم لم علطر لر ةل:لطر لاعة
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   للمثػؿللطر فػلحلبلطرلمثػرىلبلطرلػفر ؿلبلطرزعػر رللل:   Pome fruitsال اترـة الت احزـة  -أ

ل طر  لدلد  لل.
         مثؿلطرخ خلبلطرممػمشلبلطأل ػلصلل:  Stone fruitsال اترة مات النواة الح رزة  -ب

ل طرلرزل.  
مثػػؿلطرع ػػبلبلطرلر ػػتلبلطرػػا,ؾلاػػرنلل:  Small fruitsال اترــة مات الامــار الةــ زرة  - ـــ

ل.ل)لطرم  ؾل ل طررطزارن
مثػؿلطر ػ زلبلطر ػ زلبلطرا لػلفلبلطرفلػ ؽلبلطرللػ  لءلبلطرا ػدؽلبلل:  Nut fruitsفاترة النقل  -د

   زلطر  دل ز تلطر خ ؿل.

لمثػؿلطرار ,ػلؿلبلطرلر ػبلفػر تلبلطر  مػ فلطرةػلمضلبل:  Citrus fruitsامـار الحمضـزات  -هـ
لطر لر ال طر,ر لدل.

ل

 -نباتات الخضر : هناك ادة تقسزمات لنباتات الخضر أهمرا : -اانزا
 

  ع مدلحذطلطر ,ل ـلع  ل ضعلمةلاػ ؿلطرخضػرللالتقسزم تبما ل   ء المستممل ف  األتل : -1
ل-فدلم م علتلع  لأللسلطر زءلطرمل عمؿلفدلطأللؿل لملل ط دل:

لبلطر زرلبلطرف ؿل طرم غـل.مثؿلطرا  رللخضر تؤتل  مورها : -أ
لبلطر    فل طر, ,لسل.لخضر تؤتل سزقانرا : -ب لمثؿلطراطلطللبلطرثـ 
لمثؿلطر  ل ةلبلطرلا  لغلبلطرخسلبلطرلرفسل طرل ؽل.لخضر تؤتل أورايرا : - ـ
لمثؿلطر,ر لا طل طرخرم ؼل.لخضر تؤتل أ  اءها ال هرزة : -د
لطرف فؿل. لبلطرخ لرلبلطررادللةطمثؿلطرالم للبلطرطمللخضر تؤتل امارها : -هـ
لمثؿلطرفلا ر للطر لفةلبلطر  ا لل طرازطر لل.لخضر تؤتل بمورها : -و

ل

 -التقسزم الحرار  : حزث تقسم محاةزل الخضر تبما لملك إلى : -2
ل

  زرعلفدلطرخر ؼلأ لأ طئؿلطرم لءل  ,ضدللؿلأ لمعظـلمػد ل م حػللأث ػلءللالخضر التتوزة : - أ
لبلطرم غـل طرلا  لغل.لفاؿلطرم لءلمثؿلطرخسلبل لطرازطر للبلطر  ل ةلبلطر زرلبلطرثـ 

ل

ل

 -التتوزة بمدة خةا ص أهمرا : الخضر تمتا  نباتات     
ل  اتلاذ رحللفدلدر ةلةرطر لم خفضةل لا لل. -1
   ةمؿل ال ل  للدر لتلطرةرطر لطرم خفضةل. -2

 .لسم ( 66)  ذ رحلللطة ةلالل  عمؽلمعظم للألثرلمفل -3

  ل.ة م للاغ رلعلد -4
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 معظم للخضرل را ةلأ ل ذر ةل. -5

  ل   بللث رطلر  لم دلطر  ر    دل. -6

  م ؿلإر لطإلزحلرلطرمالرل. -7

 .لةد فلةد ثلأنلأضرطرلفل  ر   ل( م   16 – 6)  ملفلخز  للفدلدر لتلةرطر لم خفضةل -8
ل

 زرعل ال ل  للفدلطررا علأ لأ طئؿلطرا ؼل  ا, للؿلأ لمعظـلمػد ل م حػلللالخضر الةز زة :  - ب
 ث لءلفاؿلطرا ؼل.لمثؿلطرالم للبلطر  ا للبلطرالذ  لفلبلطرطملطةلبلطررادل طرخ لرل.أ

ل

 -بمدة خةا ص أهمرا : الةز زة الخضر نباتات وتمتا      
ل  اتلاذ رحللفدلدر لتلةرطر ةلمر فعةل لا لل.ل-1
 الل  ةمؿلطر ال لتلدر لتلةرطر لم خفضةل.ل-2

 .لسم ( 186 - 126) أللثرلمفل ذ رحللم عم,ةل لرال"لة ثل  عمؽلل-3

 ة م لللا رل لا ل"ل.ل-4

 طر زءلطرمل عمؿلفدلطأللؿلح لطرثمر ل لرال"ل. -5

  ل   بلطر ال لتلعلد لرأللمد لطرف لفل  ةل. -6

 الل م ؿلإر لطإلزحلرلطرمالرل. -7

 .ل( م   16 – 6)  البلالرضررلإذطلخز تلفدلدر لتلةرطر لم خفضةل -8
ل

 -ات الخضر تبما" لملك إلى :التقسزم النبات  : وتقسم نبات -3
ل

ل-  ممؿلعد لع طئؿلأحم لل:ل:  Monocotyledonsالنباتات مات ال  قة الواحدة   - أ
 

ل:لمثؿلطرااؿل طرث ـل.ل Amaryllidaceaeالما  ة النر سزة  -1
 :لمثؿلطر    فل.لل Liliaceaeالما  ة ال نبقزة   -2

 :لمثؿلطر, ,لسل.ل Araceaeالما  ة الق قاسزة   -3

 :لمثؿلطرذر لطرللر ةل.ل Gramineae ز زة  الما  ة الن -4
 

 -: وتتمل ادة اوا ل أهمرا :  Dicotyledonsالنباتات مات ال  قتزن   - ب
 

لمثؿلطرم  درلبلطرلال غل طرل ؽل.:   Chenopodiaceaeالما  ة الرمرامزة   -1
 .لطرم غـمثؿلطر  ل ةلبلطر,ر ا طلبلطرف ؿل ل:   Cruciferaeالما  ة الة زبزة   -2

     مثؿلطرازطر لللبللطرفلا ر لللبللطر  ا لللبللطرالا,ءلبل:   Legumiosaلبقولزة  الما  ة ا -3

 ف ؿلطرا  لل طرملشل.                                          

 مثؿلطرالم لل.:   Malvaceaeالما  ة الخبا زة   -4

  طرف فؿل.لمثؿلطراطلطللبلطرالذ  لفلبلطرطملطة:   Solanaceaeالما  ة البامن انزة   -5
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 مثؿلطرم  ؾل.:   Rosaceaeالما  ة الوردزة   -6

 مثؿلطر,رعلبلطررادلبلطرخ لرل طراط  ل.:    Cucurbitaceaeالما  ة القرازة  -7

 مثؿلطر زرل طرلرفسل.:    Umberlliferaالما  ة الخزمزة   -8

 مثؿلطرخسل طرخرم ؼل.:  Compositaeالما  ة المرتبة   -9

    مثؿلطر ع لعل طرر ةلفل.:  Labiataeالما  ة الت وزة   -16

ل

  -نباتات ال زنة : تقسم نباتات ال زنة إلى ادة م امزع أهمرا : -االاا"
 

 -نباتات األ هار : وه  النباتات الت  ت رع من ا ل  مال أ هارها . وتقسم إلى : -1
 

طةػد ل:ل حدلطر ال لتلطر دل ل مرلد ر لة ل  للرلػ ةل ل Annual flowersاأل هار الحولزة    -أ
ل-ف,طلة ثل زحرل  ل فلاذ رلرزرطع  للفدلطرل ةلطر,لدمةل.ل  ,لـلإر لالم فل:

 حػذكل زحػرل ال ل  ػللفػدلطرمػ لءل  لػ مرلم لػـلإزحلرحػلل لراػللإرػ لاأل هار الحولزـة التـتوزة :  -1
طررا ػػعلثػػـل عطػػدلاػػذ رل     ػػدلد ر لة ل  ػػللاعػػدلذرػػؾل.ل ػػزرعلاػػذ رحللمػػفل مػػ زلإرػػ لأ  ػػ ؿلبل مػػفل

لطألاة طفلبلطردط  دنلطرم  نلبلطالل رلبلطرل   ر للبل ردلطرلل دل  ردلطرفضةل.لأمث   ل
ل

أعػػدطدحللطاػػؿلمػػفلطألزحػػلرلطرة ر ػػةلطرمػػ   ةلبل زحػػرل ال ل  ػػللفػػدلاأل هــار الحولزــة الةــز زة :  -2
طرا ؼل  لػ مرلإزحلرحػلل لراػللإرػ لطرخر ػؼلثػـل عطػدلاػذ رل     ػدلد ر لة ل  ػلل.ل ػزرعل

فلم  اػػؼلاذطرل  لػػ مرلة ػػ لمػػ رلمػػل سل.لمػػفلأمث   ػػلل ردلطرة ػػةلبلاػػذ رحللطا ػػدطءطلمػػ
لطرز   للبلعرؼلطرد ؾلبلع فلطراز فلبل ردلطر,د فةل الاللعالسل.ل

 

 حدلطر ال لتلطر دل ل مرلد ر لة ل  ػللرلػ   فلبل:  Biennial flowersاأل هار المحولة   -ب
طرثل  ةل زحرل  ل فلطراذ رل.لفدلطرل ةلطأل ر ل  م ل  ل فلطرم م علطرخضرنل فدلطرل ةل
لمفلأمث   للزحر لطر رسلبلةلفل  لؼل طر,ر فؿلطرا  دل.

 حػػدلطر ال ػػلتلطر ػػدل  مػػ ل  عمػػرلأللثػػرلمػػفل:   Perennial flowerاأل هــار المممــرة   - ـــ
ل   فلبل زرعلاذ رحللطا دطءطلمفل م زل  ل مرلإر لأ   ؿلبلأ لأ  لل زرعلمػفلاذطرل ة ػ ل

لللطر,ر فؿل طر  رط   ـل.  للفل.لمفلأمث   
 

 حدلطر ال لتلطر دل زرعلة ؿلطرةدطئؽلأ لطرمال دلإمللر ملر للأ للطلػ  ةلنباتات اخسز ة :  -2
مل عػػػةل.ل مػػػفلأحػػػـل ال ػػػلتلطاللػػػ  ةلمػػػ ؾلطرمػػػلـلبلطرػػػد ر  للبلطرػػػد د   للبلطرم  ػػػللطرمػػػ  رنلبل

ل طر  فلطرم لدل.طردف ةلبلطألثؿلبلطر للم فلطألافرلبلطر لسلبلطرف فؿلعر ضلطأل رطؽل
 



 6 ـانـــــاحمد فتخد.أ.                    ـةــادئ بستنـــــبـم              (األولى )   المحاضرة

 حػػدلطر ال ػػلتلطر ػػدلالل ,ػػ ىللػػ ,ل  للع ػػ لطر مػػ لطررألػػدل ط  مػػلل  لػػ ؽلاطػػػرؽلالمتســ قات :  -3
مخ  فةلللرمةلر ؽلأ لطر ذ رلطر  طئ ةلأ لطالر فلؼلة ؿلطرملل دلأ لطر ال ػلتلبل  ػزرعلر غط ػةل

م  ػػةلأمػػللفلمع  ػػةل  ػػرلمر ػػ بلف  ػػللمػػفلخػػ,ؿل م حػػللطرلث ػػؼل الػػـلم  ػػلل م ػػلزلاطزحػػلرل 
طر   م ةل مخ بلطر,ػطللطر للم فلطألا ضلبل ردلطرعلؿلبل ردلطرا رنلبأمث   لللفم  ذطاةل.ل ل
 طرخمفل.

ل

 حدل  ؾلطر ال لتلطر ػدل  لػلثرلا طلػطةلاعػضلطأل ػزطءلطر لم ػةل ةػتللػط لطر راػةلاألبةال :  -4
مثػػػػػؿلطألااػػػػػلؿلطرة, , ػػػػػةللمػػػػػللفػػػػػدل ال ػػػػػلتلطر ػػػػػ  ـلبلطر ػػػػػر سل طر   رػػػػػبلبلأ لطرل رمػػػػػةلمثػػػػػؿل
طرل,د ػػ رسل طرفر ز ػػللبلأ لطر ػػذ رلطرم در ػػةلمثػػؿلطرػػدطر لل طال  مػػ فلبلأ لطردر ػػةلمثػػؿلطرا ل   ػػلل

 .  طرل,د  ـ
 

 النباتات الما زة ونةف الما زة :  -5
ــة :  ــات الما ز   ػػؾلطر ال ػػلتلطر ػػدل عػػ شلفػػدلطرمػػلءلاة ػػثل  غمػػرلف ػػ ل ػػذ رحلل لػػ ,ل  للالنبات

أفل عػػ شلاع ػػدطلعػػفلطرمػلءلة ػػثلإ  ػػلل ة ػػلجلإرػػ لل أ رطا ػلل اػػدل طفػػ لع ػػ للػطة ل الل مل  ػػل
للم لتللا ر لم  ل.ل مفلأمث   للطراردنلبلطر   سل طرز اؽلطرملئدل.

ل

اػةلمثػؿل حدلطر ال لتلطر دل  م لفدلطألمػللفلطررطاػةل طألرطضػدلطرغدالنباتات نةف الما زة : 
لا   ل.رطألضفلؼلطرل طادل طرمل  ,علتلمثؿل

 

 حدلطر ال لتلطر ػدل  مػ لفػدلطألرطضػدلطراػةرط  ةلأ لفػدلامػـلارزة : النباتات التوتزة والمة-6
طر اػػلؿلأ لطرم ػػلطؽلمػػد د لطراػػر د لأ لطألرطضػػدلذطتلطرملػػ  ىلطرعػػلردلمػػفلطرم  ةػػةلبلة ػػثل م ػػلزل
الة  طئ للع  ل ةػ رطتلر ػللطر,لا  ػةلع ػ ل خػز فلطرمػلءل طالة فػلظلاػ ل.ل مػفلأمث   ػللطراػا ر لتلبل

ل)لإار لطدـل ل عملمةلطر,لضدل. التلطرممعةلبلطر  للل
 

عالر لعفل ال لتلخما ةل ةمؿلأفرعلل ادلالل  فرعلبل  خ  ؼلعفلطألم لرلت زرات ال زنة :  -7
ال   لل ة نلللا فلأ لألثػرلالإلضػلفةلإرػ لل   ػللطاػؿلطر فلعػللمػفلطألمػ لرلة ػثل  ػرط حلأااػ ل

د ر  للبلطرللرد   للبلطر للم فلطألافرلطرد د   للبلطرأمث   لللفم.ل للم ( 4 – 3) طر فلعلر للملا فل
 ا تلطر, اؿل. لطردف ةللب

 

مػفل:ل حدلطر ال لتلطر ػدل ػزرعلر ملر ػللالإلضػلفةلإرػ لم لفع ػللطالا اػلد ةل.ل لأت ار ال زنة  -8
طرمطػػلطلبلطرز  ػػ فلبلطرف فػػؿلرف ػػعلطأل رطؽلبلطرللز ر  ػػللبلطرلػػر ل طر  لػػلرا  سلبلأحػػـلأمػػ لرلطرز  ػػةل
للـلبلطرافالؼلبلرللفلطرط رل طرلاةا ل.طر, غلبلم ؾلطرم

ل
ل
 


