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نة           ::::        احملاضرة األوىلاحملاضرة األوىلاحملاضرة األوىلاحملاضرة األوىل لبست ا مة يف علم  نة   مقد لبست ا مة يف علم  نة   مقد لبست ا مة يف علم  نة   مقد لبست ا مة يف علم  نة               –مقد لبست ا م  نة   فروع عل لبست ا م  نة   فروع عل لبست ا م  نة   فروع عل لبست ا م  بذة تأرخيية عن نشوءه وتطوره                –فروع عل بذة تأرخيية عن نشوءه وتطوره    ن بذة تأرخيية عن نشوءه وتطوره    ن بذة تأرخيية عن نشوءه وتطوره    ن                         ....ن

يف علم البستنة  يف علم البستنة مقدمة  يف علم البستنة مقدمة  يف علم البستنة مقدمة    :    مقدمة 
،   جذوره قديما ً في التأريخ مترافقة مع جذور الحضارت البشرية المختلفة والمتعاقبة  تمتد .  علم البستنة ھو أحد أركان الزراعة المھمة 

بلية وا.شورية ( مثل حضارات وادي الرافدين  والحضارة الصينية ) كالحضرة الفرعونية (  وحضارة وادي النيل) كالحضارة السومرية والبا
انية( وحضارة السند والھند والحضارة ا2غريقية    . وغيرھا ... والحضارة الرومانية )  اليون

ة والثانية    Hurtsا2ولى ،  إلى المصطلح ال5تيني المؤلف من كلمتين    Horticultureوترجع تسمية علم البستنة   وتعني الحديق
Colure  ني الزراعة عة ھو زراعة الحدائق بأنواع نباتية عليه فأن علم البستنة بمفھومه الحالي ھو ذلك العلم الذي يھتم بنوع معين من الزرا.  وتع

فة تسمى بمحاصيل الحدائق   . تميزا ً لھا عن مفھوم علم المحاصيل الحقلية   و المحاصيل العلفية وعلم الغابات ) الحاص5ت البستنية (   مختل

ً من الزراعة المتطورة الكثي عصرنا ھذا تعتبر البستنة تكنولوجيا سريعة التطور فھي تعتبر نوعا  فھي تضم محاصيل ذات ،   فة  في 

و ( قيمة أقتصادية مرتفعة وتتطلب رأسمال كبير في بداية تنفيذ المشروع  في البيوت الزجاجية أ كأقامة بساتين الفاكھة وحقول الخضروات المحمية 
ً كثيرا ً ومھارة فنية في زراعتھا وأدامة نباتاتھا وعناية خاصة أثناء جنيھا وتعب) الب5ستيكية  لكونھا محاصيل سريعة ،   ئتھا وخزنھا   وعم5 

ف 2حتوائھا على نسبة عالية من الماء    . التل

عالية في وحدة المساحة  ة  س ) دونم / طن ( أما من ناحية اDنتاج فإن المحاصيل البستنية تعطي غل مما يدر عائدا ً كبيرا ً بالنسبة إلى رأ

ات المال المستغل مقارنة بغيرھا من أنواع ا2نتاج ال نباتي ا2خرى مثل المحاصيل الحقلية وأنتاج العلف ا2خضر وأنتاج ا2خشاب من أشجار الغاب
.   

  :          Horticulture Bringsفروع البستنة   فروع البستنة   فروع البستنة   فروع البستنة   

  : ھذه الفروع ھي ،  منھا في مواضيع خاصة به   اً عدة فروع رئيسية يبحث كل فرع  Horticulture Scienceيتضمن علم البستنة  

ثل   Deciduousويبحث ھذا الفرع في دراسة أنواع أشجار الفاكھة المتساقطة ا2وراق    :  Pomologyلفاكھة  ا  – 1 تفاحيات م               كال

ن والت) المشمش والخوخ بنوعيه الصوفي وا2ملس وا2جاص والكوجة وا.لو (  واللوزيات مثل ) لسفرجل التفاح والكمثرى وا(  ين والتوت والرما
مثل البرنقال والليمون الحامض ( كالحمضيات   Evergreensكذلك دراسة أنواع أشجار الفاكھة المسنديمة الخضرة  .  وغيرھا ... لكروم  وا

خيل والزيتون والموز والينكي دنيا ) والحلو والسندي والكريب فروت والنارنج والمانجو    . وغيرھا ...  والن

تسلقطة بأن ع وتنضج ثمارھا في فصل الصيف وتتساقط وتعرف أشجار الفاكھة الم تح أزھارھا في الربي تورق وتتف ھا تلك ا2شجار التي 

اء    ل فترة الشت عليه فإن تلك ا2شجار تحتاج إلى إجراء تقليم سنوي للتربية ،   أوراقھا في فصل الخريف وتبقى ا2غصان عارية  من أوراقھا طوا
خضرة بأنھا تلك ا2شجار التي تبقى أوراقھا على ا2شجار طوال السنة وN تتساقط ولھذا بينما تعرف أشجار الف.  وا2ثمار عليھا   اكھة المستديمة ال

رة والقاعدية والقديمة    . فھي تحتاج إلى تقليم بسيط يتضمن إزالة ا2غصان اليابسة والمتضر

تنة فروع علم البس ث يبحث ھذا الفرع في طرق تكاثرھا والعناية بھا من ناحية حي،  من الناحية ا2قتصادية والفنية  تعتبر الفاكھة من أھم 

تاج ا2ص 2شجار وإن ومكافحة ا2عشاب النامية بين ا والحشرية  تقليم ومقاومة ا.فات المرضية  ناف أجراء عمليات الخدمة عليھا من ري وتسميد و
جودة الطعم المرغوبة من قبل المستھل لغذائية كين وأعداد الثمار للتسويق والتخزين والصناعات االجديدة ذات المحصول الكمي الوفير وصفات 

  .  كالتعليب والتجفيف 
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  Winter's Vegetableالخضروات الشتوية   محاصيل يبحث ھذا الفرع في دراسة أنواع   :  Vegetableالخضروات    – 2

ورقية مثل  حان والشبنت ( كالخضروات ال ة  )اللھانة والخس والسلق والسبانخ  والكرفس والمعدنوس والرشاد والنعناع والري خضروات الجذري وال
م والشوندر والفجل (مثل  ثمرية مثل ) الجزر و الشلغ سة وكذلك يبحث في درا.  أضافة إلى البصل والثوم  ) ا الباق5ء والبزالي( والخضروات ال

يات   Summer's Vegetableالخضروات الصيفية  ل ،  الباذنجان ،  الطماطة   ( " مثل الباذنجان ،  الرقي  ،  الخيار   (والقرعيات ) الفلف
بيا ( والبقوليات ) " التعروزي ( خيار القثاء ) الكوسة وا2سكلة والعناقي ( القرع بأنواعه ،  البطيخ    بازيات)  الفاصوليا واللو الباميا (  والخ
بيزة  والبطاطا الحلوة  ) والخ ل البطاطا  تي تزرع في عروتين ربيعية وخريفية مث   . والخضروات ال

فرع خضروات ئة  (الزراعة المحمية   كما تدرس ضمن ھذا ال  Vegetable production ةالمحميإنتاج الخضروات تحت ظروف البي

under protected environmental conditions  (.   ة خضروات تحت ظروف ا2غطي ة ھي عملية زراعة ال ويقصد بالزراعة المحمي

لليف الزجاجي   غطية ا في          Fiberglassالب5ستيكية أو الزجاجية أو أ را ً  ً  بدراسة زراعة الخضروات الصيفية مبك فرع أيضا ويھتم ھذا ال

5ستيكية   حيث تزرع كل من الطماطة  Vegetable production under plastic tunnelsنھاية الشتاء أو بداية   الربيع تحت ا2نفاق الب
ت مثل .  والباذنجان والفلفل والخيار وقرع الكوسة والرقي والبطيخ  والفاصوليا   ( كذلك تدرس في ھذا الفرع أيضا ً طرق زراعة الخضروا

عة البذور مباشرة في الحقل   ً مناسبا ً تنقل وتفرد في الحقل في  Transplantزراعة البذور في داية  ،  زرا المشتل وعند بلوغ الشت5ت حجما 
دام ا2جزاء الخضرية أو مايسمى ،  الدائم   اثر ال5جنسي  الزراعة بأستخ باDضافة إلى دراسة عمليات الخدمة المختلفة في حقول ) . بالتك

كما يھتم ھذا الفرع ) .فات المرضية والحشرية وا2صناف الشائعة الري والتسميد والتعشيب والترقيع والجني والتعبئة ومكافحة ا( الخضروات 
اف وإنتاج البذور و التقاوي المحسنة تحت ظروف بيئية معينة    . أيضا ً بدراسة تربية وتحسين ا2صن

حث ھذا الفرع في دراسة وتقسيم نباتات   :  Floriculture & Ornamental plantsالزھور ونباتات الزينة    – 3 يب

نباتي لكل منھا ا لعامة وتناسق ألوانھا والتعرف عليھا من خ5ل الوصف ال حدائق المنزلية وا   .   لزينة المختلفة وطرق إكثارھا وزراعتھا في ال

فرع يتم  التعرف على النباتات الطبية    :  Aromatic & Medical plantsالنباتات الطبية والعطرية    – 4 ي ھذا ال ف

نزرعة ( والعطرية الشائعة في الرقعة الجغرافية المعينة  بري أو كانت من المحاصيل الم ء ً كانت نامية بشكل                 وتصنيفھا حسب العوائل ) سوا
لنباتية المستخدمة ف) .  التصنيف النباتي (   ا تلك ا2جزاء والمواد الفعالة الموجودة كذلك يتم دراسة ا2جزاء ا ي التداوي وا2مراض التي تعالجھ

   إضافة إلى طريقة الع5ج وعدد مرات أستخدامه  ،  فيھا والتحذيرات ال5زمة للع5ج  

فرع تصميم الحدائق العامة والحدائق :   Landscape & Design Gardeningھندسة وتنسيق الحدائق    – 5 يشمل ھذا ال

ين إضافة إلى زراعة المسطحات الخضراء وزراعة الم نزلية وزراعة الجزرات الوسطية للشوارع العريضة وتخطيط وزراعة الساحات والمياد
ات م5عب كرة القدم  س ليشمل تصميم حدائق الشرفات وحدائق السطوح وزراعة م5عب الغولف وتشجير  اً لقد توسع ھذا الفرع كثير. اح

عة أشجار مصدات الرياح وزراعة ا2سيجة النباتية حول المنشآتالفضاءات الخالية حول    والمباني والعمارات السكنية   المدن وزرا

و   :  Nursery cultureالمشاتل  زراعة   – 6 يختص ھذا الفرع بتكثير وتربية النباتات البستنية سواء ً كانت شت5ت أشجار الفاكھة أ

سة طبيعة نمو تلك الشت5ت والتعرف وا2ط5ع على منشآت ،   شت5ت نباتات الزينة أو شت5ت نباتات محاصيل الخضروات   إضافة إلى درا
ة المشتل من ظلل خشبية وبيوت ز فئة(جاجية وبيوت ب5ستيكي ة وغير مد ب5ستيكية واطئة  وغيرھا وأحواض دافئة وظلل سلكية ) مدفئ وأنفاق 

  .  وإستخداماتھا  

  :    نبذة تأرخيية عن نشوء البستنة وتطورها

ت من المحاصيل السريعة النمو فھي غالبا ً ما تعطي محصوNً  أقتصاديا ً في نفس الموسم   وھي من أوائل النباتات .  تعتبر الخضروا
ديم   التي تعرف علي فعندما  أنتقل ذلك اDنسان من عصر جمع القوت إلى عصر إنتاج القوت قام بزراعة بذور تلك ،  ھا اDنسان البدائي الق

فس فترة زراعته لحبوب القمح والشعير( المحاصيل  د عائلته ) في ن وإنتاج ثمارھا أو أجزاءھا الخضرية وأستھ5كھا كغذاء رئيسي له و2فرا
خرى ومقا و ا2واني والقدور ( يضة الفائض من ا2نتاج بسلع أ 5 ً أ فؤوس مث كجلود الحيوانات أو أصواف ا2غنام أو أدوات الزراعة المصنعة كال

ئل ا2خرى ) الفخارية    . مع أفراد قبيلته أو مع القبا
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واع محاصيل الخضروات  لعديد من أن ل والقث، الثوم ، لباق5ء  ا( لقد ورد ذكر ا ة )  اء البص في سورة البقرة من ا.ي في القرآن الكريم 

وإذ قلتم   يا موسى لن نصبر ( بسم S الرحمن الرحيم   –عندما طلب اليھود من نبي S موسى أن يدعو ربه أن يخرج لھم مما تنبت ا2رض  61
ض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعد بت ا2ر د فأدع لنا ربك يخرج لنا مما تن بالذي ھو خير على طعام واح بدلون الذي ھو أدنى  سھا وبصلھا قال أتست

لذلة والمسكنة وباء   صدق S العظيم ) بغضب من S ́ أھبطوا مصر فإن لكم ماسألتم وضربت عليھم ا

ق،           زراعة بذور تلك الثمار منتخبا ً أح5ھا مذا ن البدائي ب ر اً بدأ ذلك اDنسا بذلك  اً منتج،    ھا إستغN5ً سھلوأ اً وأكبرھا حجما ً وأجملھا منظ

ديدة  شت5ت أشجار م في ھذه البساتين وتحول من حالة البداوة إلى ،  نتخبة   يزرعھا في أراضي ج وبذلك أنشأ ھذا اDنسان بساتين فاكھة وأستقر 
  .  مجاميع البشرية في تلك القرى ا2ستقرار وبھذه الصورة تكونت قرى عديدة وظھرت الحاجة إلى قيام الدولة التي تنظم الع5قة بين ال

لقرآن الكريم         –ففي سورة التين أقسم  S سبحانه وتعالى بنوعين من الفاكھة في قوله الكريم  ،  ولقد تعدد ذكر أنواع من الفاكھة في ا
ن ول.  صدق S العظيم  ) والتين والزيتون وطور سنين وھذا البلد ا2مين ( بسم S الحمن الرحيم  عل تقديم ذكر التين على الزيتون يرجع إلى أ

  . فالتين يعتبر فاكھة من عصر نبينا آدم بينما الزيتون من عصر نبينا نوح ،  التين أقدم من الزيتون  

  : البستنة يف وادي الرافدين يف عصور ماقبل امليالد   

تم في كل من وادي الرافدين تطور الحضاري في طرق إنتاج القوت قد  ووديان ) في الصين (  ووادي النيل ووادي نھر الكنج  أن ال
والسند والھن لمناطق بشكل عام والعراق بشكل خاص إN بعد مرور زمن طويل على  د    مما N شك فيه إن زراعة بساتين الفاكھة لم تبدأ في تلك ا

ومن الممكن تحديد فترة ظھور البساتين في وادي الرافدين تقريبا ً .  ظھور زراعة الحبوب والبقول والمحاصيل الحقلية ا2خرى والخضروات 
والذي يرجع زمن ذلك إلى نھاية عندما أستقر اDن جزيرة العربية وستوطن في وادي الرافدين ا2سفل وكون الدولة السومرية  سان المھاجر من ال

قبل المي5د   شاف مجموعة من اللوحات عليھا الكتابات المسمارية مكتوب عليھا أسماء بساتين فاكھة يرجع .   ا2لف الخامس  ويؤيد ذلك إكت

ل شجرة فاكھة زرعھا اDنسان السومري في جنوب العراق . قبل المي5د  4700خھا إلى سنة تأري وكانت قيمة وحدة . ونخلة التمر ھي أقدم وأو

غ بحدود  ح مث5ً  6 – 4المساحة لبستان فاكھة تبل   . ) وحسب نوع الفاكھة ( أضعاف قيمة حقل بنفس المساحة مزروع  بمحاصيل حبوب كالقم

ة المح بريطاني ما كان عليه ا.شوريون في شمال العراق من تطور وتظھر ا.ثار ا.شوري فورة على الحجر والمحفوضة في المتحف ال
وز ،  في زراعة وخدمة بساتين الفاكھة   ومن أشجار  الفاكھة التي كانت تزرع في تلك الفترة في شمال وادي الرافدين ھي الفستق الجبلي والل

ومن المعروف عن بساتين العراق القديم إنھا كانت تقام قرب المدن وكانت تسور بالطين المعجون .  لوط  والجواز والكروم والتفاح والكستناء والب
  )  .  الطوف ( ن ببالت

في العراق القديم ھي حدائق الملك ا. مراجع . )  م . ق  626 – 668( شوري آشور بابيبال من أھم الحدائق المشھورة  حيث تخبرنا ال
يخية المعتمدة ب أن ھذا الملك العظيم قد جمع مختلف أنواع ا2شجار والنباتات من معظم أرجاء المعمورة وغرسھا في حديقة واسعة مترامية التأر

نوى  يسي في ني يخ كانت الجنائن المعلقة في بابل تشھد التطور الذي  ) . عاصمة المملكة ا.شورية (ا2طراف قرب قصره الرئ وقبل ذلك التأر
ت من مملكة ميديا الجبلية وقد ،  ن  وصل إليه علم البساتي ھذه الحدائق المؤلفة من سبع طوابق لزوجته التي كان حيث شيد الملك البابلي نبوخذنصر 

شجار الفاكھة والشجيرات ونباتات الزينة والتي كانت معروفة في ذلك الوقت وفوق ھذه الطبقات السبعة ش يد زرع ھذه الطبقات السبعة بمختلف أ

  . ً◌ اديعب اً لزوجته قصر

  :  البساتني يف العصر العباسي  
في العراق خ  .  أزدھرت زراعة أشجار الفاكھة في العصر العباسي  جانب الكر ومن البساتين الشھيرة آنذاك بستان أبو جعفر المنصور ب

انب الرصافة  نب الغربي من نھر دجلة في من،  وبستان موسى الھادي بج في الجا لعديد من البساتين   طقة سامراءكما أنشأ المعتصم  بينما أنشأ ،  ا
در باW في الفترة العباسية الثالثة دار الشجرة في بغداد وھي من ا2بنية الضخمة والواسعة والمحاطة ببساتين وارفة الظ5ل من  كل جانب المقت

ا بستان في بغداد   وأوقف الخليفة المستنصر باW البساتين الواسعة على. الزيدية وبستان الناعورة   أھمھ  اً وعموم  .مدرسته الشھيرة المستنصرية 
اسي يمثل قمة التطور في زراعة البساتين وكانت حرفة زراعة  البساتين من الحرف التي تدر على العاملين بھا دخ5 ً محتر لعب ً في فأن العصر ا ما 

أرض السواد ،   ذلك الوقت     . وN عجب أن أطلق على العراق في تلك الفترة ب
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                    

  :  التطور العاملي للبستنة يف العصر احلديث  

جزء N يتجزء من الزراعة    إن تطور علم البستنة كان مرافقا ً لمراحل تطور الزراعة عالميا ً على أعتبار إن البستنة بشكل خاص ھي 
ة وكما ھو معروف لدى معظم المتخصصين بأن حلول القرن السابع عشر قد شھد ظھور مجموعة من البحو،    ختلف ث والدراسات العلمية الم

قنية ( والتطبيقات العملية والتي أعطت دفعا ً وتطورا ً كبيرين للزراعة بشكل عام وللبستنة بشكل خاص ومع حلول القرن العشرين  قرن العلوم والت
شكل خاص تطورا ً ملحوظاً تطورت العلوم الزراعية بشكل عام والب)    : Nت التالية  تميز ھذا التطور في المجا،  ستنة ب

       .ذات ا2نتاجية العالية  Varieties & Strainsوا2صناف والسN5ت الجديدة    أستنباط الھجن   – 1
معظم العمليات الزراعية الحقلية الرئيسية    – 2 في أجراء  ن تنفيذ زراعة الحقول بيسر وإتقان وأدى ذلك ،  دخول المكننة الزراعية  مما سھل م

دة إلى التوسع    . في إستغ5ل أراضي جدي
لدبالية المتمخلبة   – 3 ة إضافة إلى ا2سمدة ا مما أدى  Chelatedتطور صناعة ا2سمدة والمخصبات الكيميائية وظھور ا2سمدة السائلة والورقي

تانية  ة ا2نتاج لمعظم الحاص5ت البس ة ونوعي   إلى زيادة في كمي
لنباتية    – 4 خليك    Botanical growth regulatorsأستخدام منظمات النمو ا ل أندوNت حامض ال امض   IAAالصناعية مث ونفثالينات ح

لثمري  NAAالخليك   وتأثير ذلك   IBAوكذلك أستخدام ھرمونات التجذير مثل أندول حامض البيوتيريك      لتطوير النمو الخضري والزھري وا
  . وصفات جودة الطعم على تحسين إنتاجية الحاص5ت البستنية والصفات النوعية 

والري الضبابي مما أدى ذلك إلى  للمياه الزائدة وتطوير وسائل الري  بالرش والتنقيط) البزل ( تطور نظم الري الحديثة ونظم الصرف   – 5
حسين إنتاجية الحاص5ت البستنية    . ا2قتصاد في مياه الري إضافة إلى ت

بئة ومكافحة ا.فات الحشري  – 6 خدمة المحصول من خف وتقليم وجني وتع   .ة والمرضية وا2عشاب الضارة  تطور طرق 
بيئية خاصة المناخية منھا   – 7 وراثيا ً والتي تحمل صفات مقاومة بعض الظروف  ال إرتفاع وإنخفاض ( إنتاج الحاص5ت البستنية المعدلة 

ات الحرارة بين الليل والنھار   ) .   درج
بين شجرة وأخرى وبين )    1شكل (  أستنباط ا2صناف القزمية 2شجار الفاكھة مثل التفاح القزمي   – 8 مما أدى إلى تقريب مسافات الغرس 

مما نتج عن ذلك زيادة عدد ا2شجار في وحدة المساحة وتسھيل عمليات خدمة ا2شجار وخاصة ) متر  X 3 2متر إلى  X 5 5من ( خط وآخر 
   .ي المحصول والتبكير في أنتاج الثمار إضافة إلى زيادة كمية المحصول في وحدة المساحة جن
  

  

ات المتقاربة بين شجرة وأخرى وبين خط )  :    1(  شكل  اعھا القصير مقارنة با1شجار التي خلفھا والمساف ار التفاح القزمية وي3حظ أرتف أشج
  .وآخر 
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        البستنيةالبستنيةالبستنيةالبستنيةالقيمة الغذائية للحاصالت القيمة الغذائية للحاصالت القيمة الغذائية للحاصالت القيمة الغذائية للحاصالت 

Nutritional Value of Horticulture Products  
 

اته ( سان إن الغذاء N يعني فقط سد الحاجة البايولوجية ل\ن التمتع بطيبات مارقنا S  اً وإنما يعني أيض ، فحسب  ) الحفاظ على حي
انه وتعالى  ديثة والتي تر. سبح ن ) قدر اDمكان( لى حصول الفرد كز في برامجھا عوھذا ما يركز عليه علوم التغذية الح ومية م على حاجته الي

في حالة عدم حصوله على . ه وطبيعة عمله وحالته الصحية  المنتجات النباتية والحيوانية وبما يتناسب وعمره ووزنه والجھد الذي يبذل 2ن 
ؤدي إلى ظھور ع5مات أعراض نقص فأن ذلك ي في البحر وN  طوي5ً  اً البحارة الذين يقضون وقت وھذا ما ي5حظ على. التغذية  أحتياجاته ھذه 

لغذائية والفيتامينات وا2م5ح ،  لون الفواكه والخضروات الطازجة يتناو لعناصر ا ء نقص ا ت مرض ا2سقربوط من جرا فأنه تظھر عليھم  ع5ما
  . في ھذه المحاصيل البستنية  الثمارأوا2جزاء التي تستھلكالمعدنية في 

قيمة الغذائية 2ي نوع من أنواع الحاص5ت البستنية  ة الضرورية لنشاط ) فاكھة وخضروات ( إن ال تتحدد  بمحتوياتھا من المواد الحيوي
نية  ،  البروتينات  ( الفرد اليومي وبمحتواھا من المركبات العضوية   ) وغيرھا ... الزيوت والدھون ،  الكاربوھيدرات  ،  ا2حماض ا2مي

ت ، مة الغذائية للحاص5ت البستنية ولغرض ا2لمام التام بموضوع القي.  اصر المعدنية والفيتامينات والعن N بد من تقسيم الموضوع إلى الفقرا
  : التالية 

الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية جدا ً للمحافظة على صحة جسم اDنسان وتناسق نمو أعضاءه   : Vitamines الفيتامينات   – 1

يم تمثيل ا2غذية في أجسام الكائنات الحية النباتية والحيوانية واDنسان ،  لمحافظة على س5مة تلك ا2عضاء او كما تقوم تلك المركبات بعمليات تنظ
2جسام ،  ء معينة في أجسام تلك الكائنات ولكل فيتامين وظيفة خاصة به ويؤثر على أعضا .  وإن نقصھا يضعف من وظائف أعضاء تلك ا

خ5يا وا2نسجة  وتظھر على الجسم أعراض نقص كل فيتامين بشكل أمراض أو تشوھات أو عجز في أداء   الدور و يسبب في سرعة ھدم ال
اء تلك ا2جسام   اً علم(شكل رئيسي على أربعة فيتامينات تحتوي ب)  غير المطبوخة ( أن محاصيل الخضروات المختلفة الطازجة . الوظيفي 2عض

ة والحيوانية يؤدي إلى تلف جميع الفيتامينات    : ھذه الفيتامينات ھي ) بأن طبخ المنتجات النباتي

ل ،   يعمل على حفظ الشھية ل[كل وتنظيم عمليات الھضم في الجھاز الھضمي ل\نسان     :  A  Carotenoidesفيتامين  *   كما يعم

المخ والمخيخ والنخاع  (ى المساعدة في تقوية البصر وتنشيط عمل الجھاز العصبي والدماغ على مقاومة ا2صابة با2مراض الجلدية إًضافة إل

د فيتامين  .  وغير ذلك ... ) الشوكي  يتامين  لنبات على شكل كاروتين ويتحول في ا  Aيوج وتين في كبد جسم ا2نسان إلى ف وتوجد .    Aالكار
قان وجذور وأ ء  ،  مار وبذور النباتات الراقية  زھار وثالمركبات الكاروتينية في أوراق وسي كما توجد مترسبة في الب5ستيدات الخضرا

Chloroplasts  ) ة في عملية التركيب الضوئي   )  .  والتي تساھم مساھمة فعال

ن بتركيز مرتفع في مجموعة من محاصيل الخضروات مثل  د الكاروتي اللون   (  يوج بينما يوجد )  السلق و السبانخ،   الجزر ا2صفر والبرتقالي 

يز منخفض في مجموعة أخ  في اً بينما N يوجد مطلق) والشليك ،  الجزر البنفسجي ،  Parsnipالجزر ا2بيض  ، الثوم ، البصل ( رى مثل بترك
في ثمار الفاكھة مثل )  .  الرقي و البطيخ والخيار( كل من  ،  التوت  ،  العنب  ،  الرمان  ،  التين  ( كذلك يوجد الكاروتين بتركيز عالي 

خفض في ) السفرجل والموز ،  الكمثرى  ،  التفاح  ،  المشمش    بتركيز من حين يوجد    )  .   الخوخ والزيتون ا2خضر والكرز ( في 

ت الھضم في يقوم بت  :  B1  Thiamineفيتامين  *   Dنسان وفتح الشھية للطعام وتنشيط عمليا في جسم ا نظيم عملية التمثيل الغذائي 

وتزداد  ،  ملي غرام يومياً   3 – 1كيلو غرام إلى كمية من ھذا الفيتامين تتراوح ما بين  70ويحتاج اDنسان البالغ  الذي وزنه  . الجھاز الھضمي 
لذا ،   ويبدو بأن الثايمين يتكون في ا2وراق وينتقل  منھا إلى الجذور وا2جزاء ا2خرى من النبات  .  لشخص بزيادة الجھد الذي يبذله ا الحاجة له

ا ً أسفل ھذه المنطقة     .  فأنه يوجد بتركيز مرتفع بين قمة الساق وبين ا2وراق الحديثة النمو ويقل التركيز تدريجي
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خت5ف نوع النبات   ا ،   يختلف تركيز الثايمين بأ نسبيا ً في محاصيل الخضروات مثل بذور الفاصوليا والبزالي حيث يوجد بتركيز عالي 
ء   ق5ء واللوبيا الجافة وبذور البزاليا والباق5ء الخضرا ة  الفراو( بينما يوجد بتركيز منخفض في البقدونس و الكرفس و الخرشوف والشليك ،  والبا ل

Strawberry   . (  بينما يوجد ،  كما ويوجد بتركيز عالي أيضا ً في ثمار الفاكھة مثل الرمان والتفاح والتوت والخوخ والتمور بمختلف أصنافھا
برتقال والليمون الحامض والحلو  والتين والموز وال يز قليل في ثمار كل من العنب    .بترك

ات ا2كسدة وا2ختزال العكسية وينظم النمو الطبيعي للجسم يقوم الر  :  B2  Riboflavinفيتامين  *   وھو يوجد ،   ايبوف5فين بعملي

يز مرتفع نوعا ً ما في محاصيل الخضروات مثل  بذور الفاصوليا والبزاليا والباق5ء الجافة وا بينما يوجد بتركيز منخفض في ،  لخضراء بترك
ور كذلك يوجد ب. البطاطا والبصل والبطاطا الحلوة  في التين والعنب والتفاح والموز والخوخ ومعظم أنواع التم غ .   تركيز عالي  ويحتاج الفرد البال

) البزاليا والفاصوليا    والسبانخ والبطاطا ( ويتكون الرايبوف5فين في نباتات     .   اً مليغرام منه يومي 1,8كيلو غرام إلى حوالي  70الذي يزن 
ين منخفضا ً في أنسجتھا المختلفة  النامية في الضوء وعندما تن عام،  مو تلك النباتات في الظ5م يكون تركيز ھذا الفيتام ل ھذا يدل على أن الضوء 

  . في تلك النباتات وأن الظ5م يؤدي إلى إستھ5كه من قبل أنسجتھا للقيام بوظائفھا المختلفة رئيسي في تكوينه 

5 ً مساعدا ً في تكوين العظام   :  C  Ascorbic acidفيتامين  *   امة وھو أيضا ً عام من الفيتامينات المھمة والضرورية للصحة الع

ت   شھية ل[كل وتكوين الكريات الدموية الحمراء ومقاومة اDلتھابا تباط وثيق بتنشيط ال يل البروتينات في الجسم وله أر   .  وتمث

ل ( حيث يوجد بتركيز مرتفع في ثمار محاصيل الخضروات مثل ،   النبات  يختلف تركيز حامض ا2سكوربيك بأخت5ف نوع الفلف

لفاكھة مثل ) ا2خضر وا2حمر والطماطة والخيار والخضروات الورقية  الكيوي و الليمون الحامض والبرتقال وال5لنكي ( كذلك في ثمار ا
أن ثمرة كيوي واحدة .   ) والكريب فروت والنارنج  سة حديثة ب فل أخضر ولقد بينت درا سبة من ) حلو (  أو ثمرة فل يحتوي أي منھمھا على ن

ثل .   ليمونة حامضة   1,5حامض ا2سكوربك تعادل ث5ث برتقاNت أو  ( بينما يوجد ھذا الفيتامين بتركيز متوسط في محاصيل الخضروات م
والبطاطا والبطاطا الحلوة ورؤوس البص ثمار الفاكھة ،    )ل الناضجة البطيخ وقرع كوسة والقرع العناقي  كما يوجد بتركيز متوسط أيضا ً في 

حين N يوجد مطلق،  )  تفاح والتوت والزيتون والنبق الرمان و العنب وال( مثل  ،  الجزر ( في محاصيل الخضروات وثمار الفاكھة مثل  اً في 
ندر  ع العسلي   ، الرقي  ،  الشو   ) . ا المختلفة الخوخ  والتمور بأصنافھ، الموز ،  التين   ، القر

ة في التربة تأثير ھام على تركيز ھذا الفيتامين في أنسجة النبات المختلفة       بر عنصر النتروجين من ،  ولمحتوى العناصر الغذائي ويعت
ة النتروجين في التربة  ،   أھم ھذه العناصر   يرجع سبب ذلك إلى و،   حيث ينخفض تركيز ھذا الفيتامين في أنسجة ا2وراق والثمار بزيادة كمي

ة الكاربوھيدرات ج عن ذلك نقص في كمي خدمة في التنفس وينت تي  زيادة كمية الكربوھيدرات المستخدمة في تكوين المواد البروتينية وكذلك المست ال

خدم في تكوين حامض ا2سكوربيك مما يؤدي ذلك إلى نقص تركيزه في النبات    البستنية من  يوضح محتوى الحاص5ت)   1(  جدول .   تست

   . )   Cو    A    ،B1    ،B2(  الفيتامينات الرئيسية  
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فيتامينات الرئيسية)    1(  جدول  ه والخضروات من ال   محتوى الفواك

  

امين ة  الفيت ــــة الـنـاضـجــــ ـھ ر الــفـاكـ   ثمـا

تركيز الواطيء   التركيز العالي           ال

  الخضرواتالجزء المستھلك من محاصيل 

تركيز الواطيء   التركيز العالي           ال

      A  ان^̂ ^̂ ̂^وت والرم^ ^̂ ̂^ين والت^ ^̂ الت

̂^اح  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^مش والتف^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والمش̂^
̂^فرجل  ^̂ ^̂ ^̂ ̂^رى والس^ ^̂ ^̂ ^̂ والكمث^

  .والموز 

̂^ر  ̂^ون ا2خض^ الخ̂^وخ والزيت^

  )الفراولة ( والكرز والشليك
الي  الج̂^زر ا2ص̂^فر والبرتق̂^

ا  بانخ والس̂^لق وبطاط̂^ والس̂^
  . حلوة وخس وطماطة 

̂^ز والج̂^ ̂^وم  ̂^ل والث^ ر البص^

̂^يض   ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Parsnapا2ب^
  .والجزر البنفسجي 

    B1  وخ^̂ ̂^وت والخ^ ̂ان والت^ الرم̂^

̂^ور    ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^مش والتم̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والمش^
  والتفاح والسفرجل  

̂^ب    ^̂ ^̂ والعن^ ̂^ين  ^̂ ^̂ ̂^ليك والت^ ^̂ ^̂ الش^

ن    وز والبرتق^ال والليم^و والم^
  . وال5لنكي 

الب^ذور الخض̂^راء و الجاف̂^ة 

ا  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^اق5ء واللوبي^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ للب^
  والفاصوليا  و البزاليا 

̂^̂رفس  ^̂ ^̂ ^̂ ̂^دونس والك^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ البق

  والخرشوف 

    B2  ور^̂ ^̂ ^̂ تم^ ̂^ب وال ^̂ ^̂ ̂^ين والعن^ ^̂ ^̂ ت
خاص̂ة الثم^ار (وا.ج^اص 

̂^ة  ^̂̂ ̂^اح ) الجاف ^̂ ^̂ والموزوالتف

  والخوخ والكمثرى  

̂^و  ^̂ ^̂ ̂^ون الح̂ل ^̂ ^̂ ̂̂ال الليم^ ^̂ ^̂ ق البرت
̂^ر  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ امض والبنزھي ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والح^

  .والشليك والتوت 

̂^ة  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ذور الجاف ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ي الب ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ف^
̂^اق5ء  ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ̂^راء للب^ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ والخض̂^
ا  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^وليا واللوبي^ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ والفاص̂^

  . والبزاليا والثوم 

̂^ل  ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ا والبص̂^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ البطاط^
والبطاط^ا الحل̂^وة والفلف̂^ل 
  الحلو والحار والباذنجان 

     C  الكيوي والليمون الحامض
̂^ال  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ر والبرتق ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والبنزھي
والن^ارنج والكري^ب ف^روت 

̂^دي        ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ف أفن^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ويوس^
  .والشليك ) ال5لنكي(

̂^ب  ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ين والعن ^̂ ^̂ ^̂ ̂^وت والت ^̂ ^̂ الت^
والرم̂ان والمش̂^مش والتف̂^اح 
̂^رى  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ فرجل والكمث ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والس^
̂^ون  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^وخ   والزيت ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والخ^

  .ا2خضر وا2سود والنبق 

̂^ر  ̂^ر وا2حم̂^ ل ا2خض̂^ ^̂ الفلف^
̂^س  ̂^و والخ̂^ ^̂ ̂^ة الحل والطماط̂^
والسلق والسبانخ والك^رفس 
̂^راث  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^̂دونس والك̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ والبق^

يار والرشاد    .والخ

( الرق^ي والبط^يخ والق̂رع 
) كوس^ة وأس^كلة وعن^اقي 

رؤوس البص^ل والبطاط^ا 
̂^وة  ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ا الح̂ل ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ والبطاط̂^

  .والباذنجان 

    

م والحديد والصوديوم من أھم   :   ElementsMineralالعناصر المعدنية    – 2 والبوتاسيو لكالسيوم والفسفور  يعتبر كل من ا

في  اً مھم اً العناصر المعدنية الغذائية المتواجدة في أنسجة ثمار الفاكھة وا2جزاء المستھلكة كغذاء في محاصيل الخضروات والتي تلعب دور
فية والعمليات الحيوية    . الفعاليات الوظي

ع .  يدخل في تركيب العظام وا2سنان ويساھم في المحافظة على ص5بة وقوة ا2سنان   : Caالكالسيوم   *   يتواجد ھذا العنصر بتركيز مرتف

سبانخ   وغيرھا من والسلق وال لھانة  في  ،الخضروات التي تؤكل أوراقھا   في أوراق الخس وال ويزداد تركيزه في ا2وراق الخارجية عما ھو 
ة  ا2وراق والبلوط والبندق والجوز ) الحلبي والجبلي ( كما يوجد ھذا العنصر بتركيز مرتفع في التين الجاف والتمور الجافة والفستق .  الداخلي
  .          واللوز 

ل  : Pالفسفور *   تفعة في ا ة التي تدخل في مكونات أي خلية حية  كما ويوجد بنسب مر نية الضروري اصر المعد لعن نان يعتبر من ا عظام وا2س

ز العصبي كيلو غرام  70يحتاج ا2نسان البالغ والذي وزنه بحدود   وھو يعمل على ترسيب الكالسيوم فيھا إضافة إلى وجوده في العض5ت والجھا

العضلي الذي يبذله   0,88إلى حوالي  يجة الجھد  ة إلى  وتزداد،  غرام من الفسفور يوميا ً ليعوض ما يفقده الجسم من ھذا العنصر نت  1ھذه الكمي
مزا اضة غرام في حالة  و ،  غرام في حاNت الحمل والرضاعة  1,5كما و يجب زيادة ھذه الكمية إلى ،  ولة الري 2طفال في طور النم أما ا

اجون إلى  حتواھا من عنصر الفسفور تتفاوت محاصيل الخضر.  اً غرام من الفسفور يومي 1,3فيحت ـــحيث يوجد ھذا العنص،  وات في م   ر بكمياتـ
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  
  
  
  
يا كما يوجد في كل من الباق5ء والبزال) الباق5ء والبزاليا والفاصوليا واللوبيا (  عالية نسبيا ً في في البذور الجافة لمحاصيل الخضروات مثل  

لعنصر بتركيز عالي في كل من اللوز وثمار المشمش الجافة والكستناء ، الخضراء والبصل وفصوص الثوم  يوجد ھذا ا النسبة لثمار الفاكھة ف أما ب
جافة بمختلف أنواعھا  والجوز والبندق والزبيب  ل بينما يوجد بتركي،  والتمور ال ي والبطيخ والخيار ( ز منخفض في محاصيل الخضروات مث الرق

وقرع أسك قال ) لة والقرع العناقي والباذنجان والفلفل والطماطة والتعروزي وقرع كوسة  وكذلك يوجد بتركيز منخفض في ثمار فاكھة كل من البرت
   والليمون الحامض والحلو والكريب فروت والخوخ وا.جاص 

ولكن أھم ھذه الوظائف ھي تنظيم حموضة   : Kالبوتاسيوم   *   خ5يا جسم اDنسان )   pH(  للبوتاسيوم وظائف عديدة في جسم اDنسان 

يوان  ر،  خلية إلى أخرى عبر أنسجة الجسم  في عملية إنتقال الفوسفات من  اً مھم اً كما ويلعب دور،  والح ة  اً مھم اً كذلك يلعب دو عملي في 

   ) Carbohydrate Metabolismأيض الكاربوھيدرات  ( تحوNت الغذائية للكربوھيدرات ال

في بذور البقوليات الجافة،  اصيل الخضروات البوتاسيوم في مح يختلف تركيز يز عالي  يوجد بترك اللوبيا  ، البزاليا ، كالفاصوليا (  فھو 
ق5ء ، الباق5ء الخضراء ، الفجل ( بتركيز متوسط في كل من  بينما يوجد)  الشلغم  والجزر ، الشوندر ( و بعض الخضروات الجذرية مثل ) والبا

بر كل من الرقي والبطيخ والخيار والبصل ) الثوم  والبطاطا ،  س  البقدون،  السبانخ  ،  السلق  ذا م) رؤوس ( ويعت ن الخضروات الفقيرة بھ
و .  العنصر  أما ثمار الفاكھة الغنية بھذا العنصر فھي كل من المشمش الطازج والمجفف والتين المجفف وا2جاص والكرز الحامض والحل

دي وا2شرسي (             اً تمور المجففة وخصوصوالكستناء واللوز والجوز والبندق وال   ) . الزھ

الحديد في أجزاء مخت :  Feالحديد  *   كما يتواجد في ھيمغلوبين الدم وھو ،  لفة من جسم ا2نسان وھو ضروري لنمو الجسم  يتواجد عنصر 

  )  . ا2نيميا ( حدوث مرض فقر الدم وإن نقصه يؤدي إلى ضعف النمو وإلى .  ا ً لتكوين كريات الدم  الحمراء ضروري أيض

د الحديد بتركيز مرتفع في محاصيل الخضروات المختلفة مث ات الجافة يوج ذور البقولي ق5ء ( ل ب )  اللوبيا البزاليا و، والفاصوليا ،    كالبا
أما في ثمار الفاكھة فيوجد . إضافة إلى الشوندر ) ق والسبانخ السل،   الكرفس ، البقدونس ( ء الخضراء والخضروات الورقية وكذلك في الباق5

يز مرتفع في الشليك  ة ( بترك حلواني  ، شدة  سوداء  ( وبعض أصناف العنب ) الفراول ل، ال الروز بري ( و بعض أصناف الكرز ) الخ  ..ي الكما
والتين )  رھا وغي... خستاوي والبربن والبرحي والساير والمكتوم ال( ومعظم ثمار التمور الجافة وبعض أصناف التمور الطازجة ) والب5ك بري 

يتون .  والرمان والمشمش  مضيات والموز والجوز والفستق الحلبي والخوخ والز   . بينما يوجد بتركيز منخفض في معظم ثمار الح

بين الحوامض والقواعد في داخل العصير حيث يقوم بحفظ الت،  في جسم اDنسان   اً مھماً يلعب الصوديوم دور  :  Naالصوديوم  *    وازن 

م ،  كما يدخل كعنصر أساسي في بناء العض5ت  ،  الخلوي ل[نسجة المختلفة   لماء ال5ز ة التنافذ وحصول ا2نسجة على ا ويدخل أيضا ًفي عملي

  .  اً حيث أن ھذا العنصر يعتبر من المركبات النشطة أزموزي،  لھا  

بين  75 – 65لذي يتراوح وزن جسمه ما بين يحتاج اDنسان البالغ وا ھذا العنصر %   0,2إلى  %   0,1كيلو غرام إلى حوالي ما  من 

ا ً  ونظرا ً لتوفره وإستخدامه في معظم )  NaClكلوريد الصوديوم  ( وبما أنه يمكن الحصول على ھذا العنصر من إستخدام ملح الطعام .  يومي
ذية بصورة مستمرة    . ر جدا ً ظھور أعراض نقص ھذا العنصر على اDنسان أو الحيوان فمن الناد،  ا2غ

ة مثل  بر محاصيل الخضروات الورقي ت ) الخس ،   أوراق الفجل  ،   البقدونس  ،  الكرفس  ،  السبانخ  ،  السلق  ( وتعت من الخضروا
ة بھذا العنصر   القرع العسلي  ،  القرع العناقي  ،  قرع الكوسة  ،   خيار القثاء  ،  الخيار  ،  البطيخ  ،  الرقي   ( بينما يعتبر كل من   .   الغني

ق5ء الخضراء  ،  الفاصوليا الخضراء  ،  والباميا   ،  اللوبيا الخضراء  ،     من )  البطاطا و الشوندر ،   الطماطة   ،  الباذنجان  ،  والبا
والفلفل الحلو والجزر ) البزاليا ،  الفاصوليا ، اللوبيا ،  الباق5ء  ( ذور الجافة مثل الب في حين يعتبر كل من.  الخضروات الفقيرة بھذا العنصر 

بيط من الخضروات المتوسطة ال ن ھذا العنصروالشلغم والقرنا   .محتوى م

دق والفستق الحلبي والرما( أما ثمار الفاكھة مثل  ن المشمش الجافة  والكوجة والعنجاص والكستناء والجوز واللوز والبن ن والليمو

ة ،   فتعتبر من الثمار الغنية بھذا العنصر  ) الحامض وليمون البنزھير واع المختلفة من التمور الجافة والطري وز وا2ن بينما يعتبر كل من ثمار الم
   )  2جدول (   والخوخ والعنب بمختلف أصنافه والتين والتوت والبرتقال والسفندي من ا2نواع الفقيرة بھذا العنصر
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  
  

  

اربون   :  Carbohydrateالكربوھيدرات    – 3 وائھا على عناصر الك وذلك Dحت تعرف الكاربوھيدرات بأنھا مائيات الكاربون 

بر المواد الكربوھيدراتية مصدر.  وا2كسجين والھيدروجين  ك عند أحتراقھا ، اً للحصول على الطاقة أساسي اً وتعت جسم اDنسان ) أكسدتھا(وذل في 
ة تستغل من قبل أعضاءه المختلفة للقيامتتحرر طاقة ح وظائفھا الحيوية المختلفة   رارية عالي كة والقراءة وال( ب فس والحر كتابة وقبادة السيارة كالتن

  )  . وغيرھا.. 

حرارية يعبر ن ، عن وحدات الطاقة بالسعرة ال ويختلف تركيز الكاربوھيدرات المخزونة وكذلك عدد السعرات الحرارية المتحررة م
ت فإن معظم محاصيل الخضروات تعتبر فق اً وعموم.   البستني ة كاربوھيدرات بأخت5ف المحصول حتراق جزيئأ يرة في محتواھا من الكربوھيدرا

ة والبطيخ الحلو والرقي  وبذور المحاصيل البقولية الجافة (  ثناء البطاطا والفراول بست) بأست نية بينما  تأتي ثمار الفاكھة في مقدمة المحاصيل ال
ل الحقلية  تأتي بعض المحاصي يات بسيطة في حين  شكل سكر درات على  بالدرجة ) كالذرة الصفراء و القمح ( والحقلية في أحتوائھا على الكاربوھي

بر التمور ) .  النشاء ( ا2ولى في أحتوائھا على الكربوھيدرات على ھيئة سكريات معقدة  وخاصة تمر الزھدي وا2شرسي والخستاوي ( وتعت

درات ) والبرحي والبريم والبربن  ن الكربوھي كما ويعتبر كل من ) على ھيئة سكريات أحادية أو ثنائية ( من أكثر ثمار الفاكھة في محتواھا م
2ملس وا2عناب والكرز الحلو والتفاح والموز من ثما لتوت والمشمش وا2جاص والخوخ الصوفي وا ة الكيوي التين وا ر الفاكھة الغني

     من الفاكھة الفقيرة بالكربوھيدرات ) النومي بصرة ( بينما يعتبر الزيتون والليمون الحامض وليمون البنزھير ،  رات بالكربوھيد

̂^اربون ،  )  النتروجيني̂^ة ( ھ̂^ي مجموع̂^ة م̂^ن الم̂^واد العض̂^وية ا.زوتي̂^ة  :  Proteinsالبروتين;;ات    – 4 ̂ا البن̂^ائي يتك̂^ون م̂^ن الك^ بھ^ تركي

والبروتينات ضرورية .  ة مثل الكبريت والحديد والفسفوركما ويدخل في تركيبھا البنائي عناصر معدني،  والنتروجين  كسجين والھيدروجين ووا2
م الخ5يا إضافة إلى كونھا ضرورية  ات الخلوية و بناء وتخليق ا2غشية الخلوية وتكوين سايتوب5ز 5يا ولحدوث اDنقسام جدا ً للحفاظ جدا ً لبناء الخ

ب̂ر الح^وامض .   عليه ف̂إن البروتين^ات ض^رورية ج^دا ً للنم^و الس^ليم للجس^م  ، جسم اDنسان والحيوان من الھدم 5يا وا2نسجة في على تلك الخ وتعت

نية     . مصدرا ً لبناء وتخليق البروتينات المختلفة    Amino acidsا2مي

ات الجافة والخضراء مثل ا ذور البقولي د البروتينات بتركيز عالي في ب ا والفاصوليا  توج بينما توجد بتركيز منخفض في ،  لباق5ء والبزالي
  .  البطاطا والبنجر والسبانخ والبطيخ وبتركيزات أثرية في الرقي والخيار والفجل والجزر والخس واللھانة والطماطة والكرفس والبقدونس 

و ت^ين والت̂مور الجاف^ة ز والف̂ستق الحلب^ي والبن^دق والمش^مش والأما في ثمار الفاكھة فتوجد البروتينات بتركيز عالي في الم^وز والج^وز وال̂ل

بينما توجد بتركيز منخفض في   التوت والكروم بأنواعھا المختلفة وا2نان^اس وبتركي^زات أثري^ة ف̂ي الزيت^ون والحمض^يات المختلف^ة    ،  وجوز الھند 
جكالبرتقال والليمن الحامض والحلو وال5لنكي والسندي والكريب فروت والط   ) .   2جدول (              رن

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

10 
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دنية ) :  2( جدول  محتواھا من المواد الغذائية وا1م3ح المع   .توزيع الفواكه والخضروات حسب 

الم;;;;;;;;;ادة الغذائي;;;;;;;;;;ة أو 

  العنصرالمعدني
ــضــرة  مـة الـخ الـمـتـسـاقطة ا1وراق والـداـئ   ثــمــار الـفـواكـه 

حتوى الواطيء    المحتوى العالي           الم

ـيل الـخــضـروات    مـحـاص

  المحتوى العالي          المحتوى الواطيء

التم^^^^^^^ور والت^^^^^^^ين و  ا2ج^^^^^^^^اص   الكربوھيدرات

ة ( والمش^^^^^^^^^̂^^^^^^مش     خاص^^^^^^^^^^^^^^^^
الجافة الكيوي  ،  الشليك  ،  ) الثمار

،  الك^رز ، العنب  ،  المشمش ،  

خوخالتفاح والموز ، الخوخ    وال

الليمون ،  الزيتون ا2سود وا2خضر  

ر والكري^ب ف^^روت  الح^امض والبنزھي^
دي والطرنج   الثمار الطازجة ،  والسن

  .  للتوت ا2بيض 

لحل^^^وة   ̂ط̂ا والبطاط^^ا ا ،  البطا

( البط^^^يخ الحل^^^و             
الب^̂ذور الجاف^^ة ،  )  ا2نان^اس 

للب^^اق5ء  والفاص^^وليا واللوبي^^ا 

،  ع العسلي  القر،  والبزاليا  
  .الرقي 

بقي^^^ة محاص^^^^يل الخض^^̂^ر أم^^^^ا ذات 

محتوى واطيء أو غير حاوية على 
وھيدرات    .الكرب

ق ، الل^̂وز،  الج^^وز ، الم^وز  البروتينات الفس^^ت
المشمش ،  البندق التين  ، الحلبي 

) خاصة الزھدي ( التمور الجافة ، 
الھند ،    جوز 

، الك^^^^^^روم بأنواعھ^^^^^^ا  ،  الت^^^^^وت   
ينك̂ي ، التم^ر الھن^دي ،  الحمض^يات 

  الزيتون،  ا2ناناس  ،  الدنيا  

الب^^^^^^^^ذور الجاف^^^^^^^^^ة للب^^^^^^^^^اق5ء 
  .والفاصوليا واللوبيا والبزاليا 

ط^^̂ا   خ  ، البنج^^^^ر  ،  البطا ،  البط^^^^ي
ونس  السبانخ وبتركيز أثري ف^ي البق^د

ار  والك^^رفس  الرق^^ي والج̂^زر والخي^^

  والفجل والطماطة

(         ثم^ار الت^^ين والتم^^ور     Caالكالسيوم  
ق الحلب^ي ، )  خاصة الجافة  الفس^ت

والل^^وز والبن^^دق والج̂^وز والبل^^وط 

ان  التف^^^^^اح والكمث^^^^^^رى ،  والبيك^^^^^

،  المانجو  ،  والسفرجل والكيوي 
  الزيتون

،  الخ^وخ  ،  المشمش  ،  ا2عناب  

، الرم^^^^ان  ،  الت^^^وت  ،  ا2ج^^^اص 
الحلو والحامض    الحمضيات ،الكرز

قال والليمون الحا الح̂لو  كالبرت مض و

.                           الشليك ،  

( الخض^̂^^روات الورقي^^^^ة مث^^^^ل
اللھان^^^̂^^^ة والخ^^^^^^^س والس^^^^^^^لق 
والس^^^^̂^^^^^^^^^بانخ  والك^^^^^^^^^^^^^^^رفس 

البصل الرؤوس ، ) والبقدونس

الطماط^^^^^^^^^^^^^^ة ،  الث^^^^^̂^^^^^^^وم  ، 
ط^^^^^^^^^^^^̂ا ، والباذنج^^^^^^^^^^^^^ان  البطا

،  الخيار ،  والبطاطا الحلوة  

  .التعروزي 

،  الرق^^^^ي  ،  الق^^^^رنبيط  ،  الفلف^^^^ل  

خ  الب البصل ،  القرع بأنواعه ،  طي
م  ،  ا2خضر  در  ،  الشلغ ،  الش^ون

  .الباميا  ،  الجزر  

الج^وز والل^^وز والبن^دق والكس^^تناء     Pالفسفور  

، )  الحلبي والجبلي ( والفستق    
، ا2ج^^اص ، الش^ليك  ،  الزبي^ب  

مش الجاف^^^^ة  تمور والمش^^^^ ، ثم^^^ارال

الدنيا ،  الكاكي     .لنكي 

البرتق^^^̂^^ال والن^^^^^^ارنج ( الحمض^^^^^̂يات 

لح^^^^^^^^^^امض  والليم^^^^^^^^^̂ون الحل^^^^^^^^^^و وا
دي  )   والبنزھيروالكري^ب ف^روت والس^ن

،  الخ^^^^^وخ الص^^^^^وفي وا2مل^^^^^^س  ،  

  . التوت 

البذور الجافة للباق5ء والبزاليا 

الب^^^^^اق5ء  والفاص^^^^وليا وثم^^^^ار 
راء  ، والفاص^^^^^^^^^وليا الخض^^^^^^^^^

،  الث^^وم ،  البص^ل ال^^رؤوس  

  .الفلفل ا2خضر والطماطة 

ط^^^^^^^̂ا والبطاط^^^^^^^^ا الحل^^^^^^^^^وة   ،  البطا

الس^^^^^^بانخ ( الخض^^^^^^روات الورقي^^^^^^ة 
كرفس  والسلق والخباز والجرجير وال

الخي^^^ار ، )  والرش^^اد   والبق^^^دونس 

  . والتعروزي 

الثم^^^ار الجاف^^^^ة للمش^^^^مش والت^^^^ين   Kالبوتاسيوم   

( وا2جاص والعنب والتمور       
ة الزھ^^^^^^^دي  التف^^^^^^^^اح ، )  خاص^^^^^^^

ث^̂رى   ، الك^^رز، الكي^^وي ،  والكم

  اللوز

البرتق^^^^^ال ( الحمض^^^^يات ،  الت^^^^وت  

والنارنج والليمون وال5لنكي والكريب 
، البندق ، الجوز، الشليك،  )  فروت 

ق ،  الكستناء     الفست

اف^^^^^^^ة  البقولي^^^^^^ات الج ( ب^^^^^^ذور 
الب^^^^^^^اق5ء البزالي^^^^^^^ا واللوبي^^^^^^^ا 

در ، ) والفاص^^^^^^^^وليا  الش^^^^^^^^^ون
  .والشلغم والجزر 

الب^^^^^اق5ء ( الثم^^^^ار الخض^^^^راء لك^^^^ل

،  الفج^ل  ،  )  الفاص^وليا واللوبي^ا و
،  البق^دونس  ،  الس^بانخ  ،  الس^لق  

طا ،  الثوم  ، الكرفس     .البطا

الثم^^^ار الطازج^^^ة للت^^^ين والرم^^^^ان   Feالحديد      

بعض أصناف التمور ،  والمشمش 
،  التوت ، بعض أصناف العنب ، 

  .بعض أصناف الكرز ، الزيتون  

ل^^^^^^̂ة ( الش^^^^^^ليك  الخ^^^^^^^وخ ، )  الفراو

، البيك^^^^^ان  ،  الج^^^^وز  ، الص^^^^وفي 
الدنيا ،  الكاكي  ،  الكوجة   ، لنكي 

  الحمضيات المختلفة 

ات الجافة والخضراء  ،  البقولي

، الكرفس ،  السبانخ  ، السلق 
در ، البق^دونس  الج^زر ، الش^ون

اللھانة الحمراء ،  البنفسجي  

.  

خ ، الرق^^^^^^^^^ي   ، الخي^^^^^^^^^ار ، البط^^^^^^^^^ي
وزي   ،  الق^^^^رع بأنواع^^^^ه  ،  التع^^^^ر

لحل^̂وة  ط^̂ا والبطاط^^ا ا الفج^^^ل ، البطا

م،  ا2بيض    الشلغ

الليم^^^^^^^ون الح^^^^^^^^امض  والحل^^^^^^^^و  Naالصوديوم  

،   )  ال5لنك^ي(والبنزھير واليوسفي 
المشمش ، التوت ، الرمان ، التين 

  ا2جاص  ،  الكوجة  ،  

الحل̂^و والح^^امض  ، الزيت^^ون ، الكرز

،  التمور الجافة والطازجة ، الكيوي  
الھن^^^د ،  ا2نان^^^اس ، النب^^ق   ، ج^^^وز 
الدنيا ، الكاكي    لنكي 

أوراق ،  السبانخ  ،  السلق  

، الك^^رفس ،  الخ^س ، الفج^ل 
الريحان ، الكراث  ،  الرشاد  

، النعن^^^^^^^^^اع  ، البق^^^^̂^^^دونس ، 

طا ،  اللھانة     .البطا

خ ، الرق^^ي  الق^^^رع ، الخ̂ي^ار ، البط^^ي

،  البص^^^^^^^ل  ،  الث^^^^^^^وم ، بأنواع^^^^^^ه 
،  اللوبي^^ا  ،  الفاص^^وليا  ، الب^اق5ء  

ج^̂ان   ، الفلف^^^ل ، الطماط^^^ة ،  الباذن

طا الحلوة   البطا
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أشــجار ،  أشــجار متســاقطة األوراق  ( تصــنيف أشــجار الفاكهــة    –التصـنيف النبــاتي للحاصــالت البســتنية   
ـات الزينـة    –تصنيف حماصـيل اخلضـروات     –)  دائمة اخلضرة   ـات الطبيـة    –تصـنيف نبات تصـنيف النبات

  : والعطرية 

ـــ ــ ـــــــ ــ ــــــــــ ــ ـ ـــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ   ــــــــــ

        ي للحاصالت البستنيةي للحاصالت البستنيةي للحاصالت البستنيةي للحاصالت البستنيةالتصنيف النباتالتصنيف النباتالتصنيف النباتالتصنيف النبات

Botanical Classification of Horticulture Production             
ت إض^افة للتص̂^نيف النب^اتي وھ^ي التص^نيف حس̂^ب دورة الحي^اة  ك ع̂ذة ط^رق لتص̂^نيف محاص^يل الخض^روا ) حولي^ة وذات الح^ولين ومعم̂^رة ( ھن^ا

) ورقية وجذرية وثمرية ودرنية وساقية وبراعم غير ناضجة ( والتصنيف حسب الجزء المستھلك كغذاء ) شتوية وصيفية ( والتصنيف الحراري 
علي^ه ف^إن . طبي^ة والعطري^ة  غي̂ر أن ھ^ذا التص^نيف N ي5ئ^م محاص^يل الفاكھ^ة أو نبا̂تات الزين^ة أو النبات^ات ال.  والتصنيف حسب طريقة الزراعة  

ع الحاص5ت البستنية و يجمعھا في نظام تصنيفي واحد ھو التصنيف النباتي    .  التصنيف الذي ي5ئم جمي

   :ھذه المجاميع ھي )  حسب الرتب والعوائل وا2جناس وا2نواع وا2صناف النباتية ( وتصنف المحاصيل البستنية إلى أربعة مجاميع رئيسية 

 ًAجار الفاكھة   أش: أوFruit Trees  :   حيث تصنف بعدة طرق أھمھا ما يلي  ،  وھي أحد المجاميع المھمة من الحاص5ت البستنية :  

م أش^جار الفاكھ^ة إ̂لى ا2قس^ام   :  التص;نيف حس;ب المن;اخ الم3ئ;م لزراعتھ;ا أو من;اطق الزراع;ة  – 1 وف^ي ھ^ذا التص^نيف تنقس^

  : الرئيسية التالية 

  Temprate & Semi – Temprat أشجار الفاكھة للمناطق المعتدلة وشبه المعتدلة          –أ 

Fruits Trees Region :                                    

ر ط^و) إنھ̂اء ( جميع أشجار ھذه المنطقة تكون متس^اقطة ا2وراق وتتمي^ز بوج^ود فت̂رة راح^ة وتحت^اج إ̂لى   فت^رة ب^رودة معين^ة لكس^ر  إن
ار تتحمل درجات الحرارة المنخفضة والصقيع واDنجم^ادات خ^5ل فص^ل ،  )  ھذه الفترة تختلف حسب النوع النباتي ( الراحة ھذه  وإن تلك ا2شج

والكمث̂^رى  . الش^تاء  ھ̂̂ي التف̂^اح  ̂ة عل̂^ى أش̂^جار ھ^ذه المنطق̂^ة  فرجل ) العرم̂^وط ( م̂^ن ا2مث̂ل وا2ج^̂اص والخ̂^وخ والمش̂^مش والل̂^وز ) الحي̂^وة ( والس^
  )الحلبي والجبلي (     لجوز والبيكان والفستق وا

ة تح;ت ا1س;توائية  –ب  ا2̂شجار النامي̂ة إم^ا تك^ون مس^تديمة ،  ف^ي ھ^ذه المنط̂قة    :   Sub – Tropical Fruit Treesأش;جار الفاكھ;ة للمنطق;
ة Dنت^اج ثم^ار بن،  الخض^رة أو متس^اقطة ا2وراق وتتحم^ل الص^قيع الخفي^ف ولفت^رة قص^يرة   يحت^اج إ̂لى فت̂رة ب^رودة قلي̂ل وعي^ة جي̂^دة كم^ا أن بعض̂^ھا 

يم،  وبكميات أقتصادية   ھ̂ي الزيت^ون  .  ش^توي س^نوي  كما إن ا2نواع الدائمة الخضرة منھا N تحت^اج إل̂ى تق̂ل ة ع̂لى أش^جار ھ^ذه المنطق^ة  م^ن ا2مث̂ل
خيل بجميع أنواعه  والتين والتوت  والرمان وبعض أنواع ا2عناب ومعظم أنواع الحمضيات ونخيل جوز الھند والتمر الھندي    .والن

ة     –ج  ف̂^ي ھ^̂ذه المنطق^ة ھ̂^ي دائم̂^ة  اً ي ت̂^زرع وتنم̂^و جي^دجمي̂^ع ا2ش̂^جار الت^  :  Tropical Fruit Treesأش;جارالفاكھة للمن;;اطق ا1س;;توائي

ذه اEvergreen  2الخضرة   ك ھ^ ع مطلق^ا ً وN تمت̂ل م^ن ، ش^جار أي فت^رة راح^ة وتكون حساسة جدا ً Dنخفاض درجات الحرارة وN تتحم^ل الص^قي
لمانكو وا2ناناس والبابايا والزبدية والموز وا2فوكادو    .ا2مثلة على أشجار ھذه المنطقة ھي ا

  



 

12 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  
  

  

في ھذا النوع من التصنيف يتم دراسة أن^واع معين^ة :    التصنيف حسب التخصص في زراعة ا1نواع المعينة من الفاكھة – 2

  من الفاكھة حسب تخصصھا عند أستخدام محصولھا المنتج مثل 

  زراعة ا2عناب لغرض أنتاج النبيذ والخمور   –أ 

  زراعة أنواع الحمضيات والفواكه ا2خرى لصناعة الشرابت والعصائر الطبيعية والمركزة  –ب 

المحلول ) كالمش̂^مش والخ^وخ وا2ج̂^اص ( زراع^ة التفاحي^̂ات واللوزي^ات  –ج  ^̂ وض̂^ة ب والفواك̂^ه ا2خ^رى لغ̂^رض ص^ناعة المربي̂^ات والفواك^ه المحف
  .  السكري المكثف  

ف عديم ا2ھمية لغذائي^ة ف^ي ال̂دول المتط^ورة والت^ي فيھ^ا نظ^ام  إن ھذا النوع من التصني وN يھم س^وى أص^حاب مص^انع النبي^ذ ومص^انع الص̂ناعات ا
  . تقيس وسيطرة نوعية 

نيف لجمي^ع الحاص^5ت الزراعي^ة   :  Botanical Classificationالتصنيف النباتي    – 3 المحاص^يل ( وھو من أھم طرق التص^

ي^̂ة   ت^̂ات الزين̂^ة    ،الخض^̂روات  ،  الفاكھ^̂ة  ،  الحقل ا ... الكائن̂^ات المجھري̂^ة ،  النبات̂^ات البري̂^ة والطبي̂^ة والعطري̂^ة  ،   نبا ̂^ذا )  .  وغيرھ̂^ ف̂^ي ھ^
شابھة في بعض صفاتھا المورفولوج̂ية  ة ع̂لى ) المظھري^ة ( التصنيف توضع أشجار الفاكھة المت يحية ف^ي عوائ^ل وتحت^وي ك^ل عائ̂ل وص̂فاتھا التش̂ر

   .ى أنواع نباتية وكل نوع يحتوي على العديد من ا2صناف النباتية أجناس تابعة لھا وكل جنس يحتوي عل

يف تص^نف أش^جار الفاكھ^ة إل̂ى ن^وعين ھم^ا   : التصنيف حسب طبيع;ة نم;و ا1ش;جار  – 4 لمتس^اقطة :  ف̂ي ھ^ذا التص̂ن أش^جار الفاكھ^ة ا

  .  ا2وراق  و  أشجار الفاكھة الدائمة الخضرة  

تصنيف واحد وھو   4و  3كھة تم دمج الفقرتين ولغرض تسھيل دراسة تصنيف أشجار الفا           : في 

سب طبيعة منو األشجار سب طبيعة منو األشجارالتصنيف النباتي ح سب طبيعة منو األشجارالتصنيف النباتي ح سب طبيعة منو األشجارالتصنيف النباتي ح   :   تصنف أشجار الفاكھة إلى ،  في ھذا التصنيف    :  التصنيف النباتي ح

وراقھا في بداية فصل الخريف من كل عام :    fruit trees  Deciduous)النفضية ( أشجار الفاكھة المتساقطة ا2وراق  – 1 حيث تتساقط أ
أوراق وأغصان ( وتصبح ا2شجار عارية ا2وراق طوال فصلي الخريف والشتاء لتتفتح براعمھا الساكنة في بداية الربيع عن مجموع خضري 

عطاء لذا فإن ھذه ا2شجار تحتاج إلى تقل،   )   أزھار وثمار ( ومجموع زھري ) وأفرع خضرية  يم شتوي سنوي بأستمرار لكي تستمر في أ
ية .  محصولھا الثمري     :وتقسم أشجار الفاكھة إلى العوائل وا2جناس وا2نواع التال

ة     –أ    : وتقسم إلى ث5ث تحت العائلة وھي :    Family :  Rosaceaeالعائلة الوردي

ل من الورد والفراولة  :    Sub – family : Rosoideaeتحت العائلة الوردية   *   ا2ول من نباتات الزينة والثاني من ،  وتشمل على ك
يتم أدراجھما Nحقا ً     . محاصيل الخضروات وس

  ويضم كل من :    Pomes Fruits  (Sub –  family : Pyroideae( تحت العائلة التفاحية * 

    Apple   Pyrus malusالتفاح      •

    Pear   Pyrus communis)    العرموط( الكمثرى    •

    Quince   Cydonia vulgaris)   الحيوة ( السفرجل    •

وزية *                      وتشمل على   :  Sub – family : Prunoideae            )ذات النواة الحجرية( تحت العائلة الل
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   Apricot   Prunus armeniacaالمشمش     •  

   Peach   Prunus persicaالخوخ     •

   Plum   Prunus domestica)   البرقوق ( ا2جاص    •

    Cherry  Prunus aviumالكرز     •

     Almond   Prunus amygdalesاللوز      •

لعنبية     –ب     -: وتشمل على نوعين من العنب ھما :    Vitaceae  :Familyالعائلة ا

          European grape    Vitis viniferaالعنب ا2وربي      •

     American grape   Vitis labruscaالعنب ا2مريكي      •

  : وتشمل على نوعين من أشجار الفاكھة وھما  :   Moraceae  :Familyالعائلة التوتية     –ج 

    Fig    Ficus caricaالتين     •

     Mulberry   Morus albaالتوت      •

  : وتشمل على نوعين من ا2شجار وھما  :   Juglandaceae   :Familyالجوزية    العائلة  –د 

     Walnut    Juglans regiaالجوز      •

     Pecan    Carya illinoinensisالبيكان      •

و   Betulaceae  :  Familyالعائلة البندقية      –ھـ    : وتضم نوع واحد من ا2شجار وھ

     Filbert    Corylus maximaالبندق      •

نواع    Anacardiaceae   :Familyالعائلة الفستقية     –و    وتضم ھذه العائلة ث5ثة أ

و من ا2نواع المنزرعة   Pistachio    Pistacia veraالفستق الحلبي      •   وھ

  وھو من ا2نواع البرية    Terebinth   Pistacia muticaالبطم       •

و نوع بري أصبح منزرعا ً في ا.ونة ا2خيرة في دول الجوار    Terebinth    Pistacia khirjukة الخضراء   الحب   • ا وإيران (  وھ تركي
  )  .  وسورية 

               وتضم الكستناء الصينية فقط     Fagaceae   :Family    العائلة الكستانية  –ز 

    Chestnut    Castanea mollissimaالكستناء الصينية       •

  وتضم فقط الرمان   Family : Punicaceaeالعائلة الرمانية     –ح 

     Pomegranate   Punica granatumالرمان     •

  وتضم فقط الكاكي  : Ebenacaceae  Family    العائلة ا2بنوسية  –ط 

        Persimmon or Kaki   Diospyros kakiالكاكي      •
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ة    -:   Evergreen Fruit Treesأشجار الفاكھة الدائمة الخضرة    – 2 حتفظ ببعض أوراقھا على مدار السن ة من ا2شجار التي ت وھي مجموع
في الوقت الذي تتفتح فيه براعم ورقية جديدة ،    حيث يتساقط جزء من أوراقھا خ5ل فصلي الخريف والشتاء وتبقى بقية ا2وراق على ا2شجار 

ة   ،  فيه ا2وراق الحديثة النمو  وتكبر  عليه ف5 ي5حظ على تلك ا2شجار كونھا عارية من ا2وراق وھذا يعطيھا ميزة تصنيع غذائھا على مدار السن
حين أن ا2شجار المتساقطة ا2وراق تصنع غذائھا لفترة محددة من السنة  ،    مة وبسبب وجود ا2وراق على مدار السنة فإن ا2شجار ا.   في  لدائ

درجات الحرارة والصقيع خ5ل أشھر الشتاء   N تحتاج إلى تقليم شتوي وNتمتلك ھذه ا2شجار ،  الخضرة تتأثر بأنخفاض  كما وأن ھذه ا2شجار 
  .  طورا ً للراحة  

تية التي تنتمي أليھا ھذه المجموعة من أشجار الفاكھة ھي    : إن العوائل النبا

  وتشمل على الزيتون  Oleaceae :  Familyالعائلة الزيتونية     –أ 
يتون    •    Olive   Olea europaeaالز

  وتشمل على كل من نخيل التمر وجوز الھند   Family : Arecaceaeالعائلة النخيلية     –ب 
يل التمر   •     Date palm    Phoenix dactylifera  نخ
ل جوز الھند     •     Coconut    Cocos nuciferaنخي

ن ا2نواع النباتية وأھمھا ما يلي  Citrus)  الموالح ( الحمضيات   –ج    : وتضم مجموعة كبيرة م
    Sweet orange   Citrus sinensisالبرتقال      •

نج       •    Sour orange   Citrus aurantiumالنار
       Mandarin     Citrus reticulata)  يوسف أفندي أو يوسفي كليوباترا ( ال5لنكي    •
   Grape fruits   Citrus paradisiالكريب فروت      •
    Citron   Citrus medicaالترنج      •
ون البنزھير    •          Lime   Citrus aurantifolia)   نومي بصرة (  الليم
           Lemon    Citrus limonالليمون الحامض ا2ملس     •
يمون الح   •   Rough lemon   Citrus jambhiriامض المخرفش   الل

يمون الحلو      •   Sweet lime   Citrus limettaالل

وزية     –د    وتضم الموز من الفواكه ومجموعة كبيرة من ا2نواع البرية   Musaceaeالعائلة الم

      .Banana   Musa spالموز      •
ئلة المانكو   –ھـ   ة ( عا   : وتضم على نوع شائع واحد ھو   Anacardiaceae)   العنب

      Indian mango    Mangifera indicaالعنبة الھندية      •

نادرة الزراعة في وطننا  Rosaceaeالعائلة الوردية  –و    وتضم على نوع واحد من الفاكھة ال
     Loquat    Eriobotrya japonica)  ينكي الدنيا (  البشملة     •

  

ة   : Vegetable Cropsمحاصيل الخضروات : ً◌  ثانيا تأتي محاصيل الخضروات بالدرجة الثانية من حيث ا2ھمية الغذائي

  : بعدة طرق أھمھا ما يلي وبمكن  تصنيفھا وا2قتصادية بعد ثمار الفاكھة 

نباتي    – 1 وفي ھذا التصنيف تدرج محاصيل الخضروات في مجاميع متشابھة  :  Botanical Classificationالتصنيف ال

ة التشريحية وخاصة شكل وصفات أزھارھا  ومن الناحي وكما ھو الحال في التصنيف النباتي )  .     3جدول (  من ناحية الشكل المظھري للنباتات 

تلفة تقسم إلى عوائل عديدة تصم كل  وكل واحد منھا ،   عائلة على العديد   من ا2جناس وا2نواع   2شجار الفاكھة فإن محاصيل الخضروات المخ
دة أصناف نباتية    ء الجنس والنوع والصنف .   يحتوي على ع ب ا2سم العلمي باللغة ال5تينية وبأحرف مائلة أو توضع خطوط تحت أسما يكت

ب أسم الصنف النباتي بعد كلمة ( النباتي  لم الذي ) أي الصنف   varietyوھي مختصر لعبارة   .varيكت يكتب الحرف ا2ول من أسم العا وقد 
ب أسمه كام5 ً    .صنف ھذا النبات أو يكت
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200،   عن محمود  ( ا2سماء العلمية واDنكليزية لنباتات الخضروات المختلفة والعائ5ت والرتب التي تتبع لھا   -)  :  3( جدول  ت̂ات   –  4 نبا
  ) .الخضر 

  

 ً Aالفلقة الواحدةذوات : أو  

  رتبة الزنبقيات  – 1

ئلة الزنبقية –أ    العا

  )الھليون (  سأسبر ج*  

  العائلة النرجسية –ب 

  البصل*  

  الثوم*  

  الكراث*  

  رتبة القنبعيات – 2

لة النجيلية   العائ

ة الحلوة     )السكرية ( الذر

  ذوات الفلقتين: ثانيا ً 

  رتبة ا1نبوبيات  – 1

ائلة الباذنجانية  –أ    الع

  الطماطم*  

  البطاطا*  

  الباذنجان*  

  الفلفل الحلو*  

ب )              الحريف ( الفلفل الحار *  
ئلة العليقية –   العا

  البطاطا الحلوة*  

  العائلة الشفوية –ج 

Monocots  

 

 

Asparagus 

 

Onion  

Garlic  

Leek  

 

 

Sweet corn 

 

 

 

Tomato                Potato 

               Eggplant           

 Sweet pepper  

Chili pepper 

 

Sweet potato  

 

Mental 

Monocotyledoneae                       Order : 

Liliiflorae  

Family : Liliaceae  

Asparagus officinalis , L . 

Family : Amaryllidaceae 

Allium cepa , L . 

Allium sativum , L . 

Allium porum , L . 

Order  :  Glumiflorae 

Family  :   Poaceae 

Zea mays var.  saccharta , L . 

Dicotyledoneae                                Order   

Tubiflorae                              Family :    

Solanaceae  

Lycopersicon esculentum , Mill . 

Solanum tubersoum , L .  

Solanum meongena , L .    Capsicum annum , L 

. 

Capsicum frutescence , L . 

Family  :   Convolvulaceae 

Ipomoea balata 

Family  :   Lamiaceae 

   Mentha piperita , L . 
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اع*     النعن

  الريحان*  

  الرتبة البقولية – 2

ة  لة البقولي   )الفراشية ( العائ

ليا*     البزا

  الباق3ء*  

  الفاصوليا العادية*  

  فاصوليا لليما*  

  اللوبيا*  

  رتبة عمودية ا1سدية – 3

لة الخبازية   العائ

  الباميا*  

  الباميا عديمة الزغب*  

  الخبيز*  

  رتبة ذوات المشيمة المركزية – 4

لة الرمرامية   العائ

انخ*     السب

  )الشوندر ( بنجر المائدة *  

  السلق*  

  رتبة الخيميات – 5

لة الخيمية   العائ

  الجزر*  

  الجزر ا1بيض*  

  الكرفس*  

  البقدونس*  

نت ( الشبت *     )الشب

Ocime 

 

 

Garden pea 

Broad bean 

Common bean 

Lima bean 

Cow pea 

  

  

Okra 

Spineless okra 

Mallow 

 

 

Spinach 

Table beet  

Chard 

 

 

Carrot 

Parsnip 

Celery 

Parsley 

Dill 

Coriander 

Osmium bacilicum , L . 

Order  :  Fables 

Family : Leguminosae ( Fabaceae ) 

Pisum sativum , L . 

Vicia faba , L . 

Phaseolus vulgaris , L . 

Phaseolus limensis , L . 

Vigna sinensis ,  Savi . 

Order  :  Mavales 

Family :  Malvaceae 

Hibiscus esculentus , L . 

Abelmoschus esculentus , L . 

Malva parviflora , L . 

Order  :  Centrospermae 

Family  :   Chenopodiaceae 

Spinacia oleracea , L . 

Beta vulgaris , L . 

Beta vulgaris var. cicla , L . 

Order  :  Umbelliflorae  

Family : Umbelliferae ( Apiaceae ) 

Daucus carota var. sativa , L . 

Pastinaca sativa , L . 

Apium graveolens var. dulce 

Petroselinum hortense 

Anethum graveolens , L . 

Coriandrum sativum , L . 
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  الكزبرة * 

  رتبة رباعية البت3ت  – 6

لة الصليبية   العائ

  اللھانة*  

  القرنبيط*  

  لھانة بروكسل  *

  يالبروكل*  

  الكلم*  

ة   *   اللھانة الصيني

  الخردل *  

  ) اللفت ( الشلغم *  

  الفجل *  

  الجرجير *  

  رتبة ملتحمة المتوك – 7

لة المركبة    العائ

  الخس *  

   نخس الروميي*  

  الخس المشرشر *  

  خس ال3توجا *  

  الخس الھليوني  *  

  الخرشوف *  

  الشيكوريا*  

   ءالھند با*  

  ) ا1لمازة ( الطرطوفة *  

  رتبة القرعيات   – 8

ة  لة القرعي   العائ

 

 

Cabbage 

Cauliflower  

Brussels sprout 

Broccoli  

Caulorapa  

Chinese cabbage  

Mustard                 

Turnip                      

Radish                

Roquette                   

  

                          Lettuce   

                      

Cos lettuce                  

Curled lettuce     Head 

lettuce           

Asparagus lettuce 
Artichoke                     

Chicory                        

Endive                         

Jearsole                        

         

 

Water melon                

Cucumber                   

  Sweet melon    

Order   :   Rhoedales 

Family : Cruciferae ( Brassicaceae ) 

Brassica oleracea var. capitata 

Brassica oleracea var. botrytis 

Brassica oleracea var. gemmifera 

Brassica oleracea var. italica 

Brassica oleracea var. gonglodes 

Brassica cambestris var. peki enensis   

Brassica cambestris var. chinensis  

Brassica cambestris var. rapifera 

Raphanus sativus , L . 

Eruca sativa , L .  

Order  :  Synandrae 

Family : Compositae ( Asteraceae ) 

Lactuca sativa , L . 

Lactuca sativa var. longifolia 

Lactuca sativa var. crispa 

Lactuca sativa var. capitata 

Lactuca sativa var. asparagines  

Cynara scolymus , L . 

Cichorium intybus , L .   

Cichorium endivea , L . 

Helianthus tuberosus , L .   

Order  :  Cucurbitales  

   Family  :   Cucurbitaceae  

Citrullus lanatus 
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  الرقي *  

  الخيار *  

  الحلو  البطيخ *  

  البطيخ الشبكي *  

  البطيخ ا1ملس  *  

  البطيخ ا1وربي  *  

  البطيخ البرتقالي القشرة *  

  ) التعروزي ( خيار القثاء *  

  القثاء ألزغبي *  

  القثاء الصعيدي*  

  قرع كوسة *  

  القرع العسلي *  

  

  

  الرتبة الوردية  – 9

لة الوردية    العائ

يك  (  الفراولة  *      ) الشل

ات القبيلة الثالوسية     نبات

لة عيش الغراب                          *  عائ
  ) عيش الغراب ( فطر المشروم 

Netted melon      

Casaba melon  

Cantaloupe  

Orange melon 

Snake melon 

Hairy melon        

Snake cucumber  

Squash 

Pumpkin 

 

 

  

 

Strawberry 

  

 

Mushroom                      

Cucumis sativus , L .   

Cucumis melo var. egyptiacus  

Cucumis melo var. r eticulatus    

Cucumis melo var. indorus  

Cucumis melo var. cantaloupensis                                                  
Cucumis melo var. chate 

Cucumis melo var. flexuosus               

Cucumis melo var. pubescence  

Cucumis melo var. elongatus  

Cucurbita pepo  

Cucurbita moschata 

Cucurbita maxima  

Cucurbita mixta 

Order :  Ro sales   

Family  :   Ro saceae 

Fragaria spp. 

Phylum  :  Thallophyta 

Family  :   Agaricaceae 

Agaricus bisporus 

Agaricus cambestris 

  

ف^ي ھ^ذا التص^نيف تص^نف محاص^يل الخض^روات حس^ب أحتياجاتھ^ا   :  Thermal Classificationالتص;نيف الح;راري     – 2

عتين ھما ، ھا وإزھارھا وإنتاج ونضج ثمارھا الحرارية ال5زمة لنمو   : وعلى ھذا ا2ساس تقسم محاصيل الخضروات إلى مجمو

في آب في داية ( ي نھاية الصيف وھي تلك ا2نواع التي تزرع بذورھا ف:    Winter Vegetable Cropsمحاصيل الخضروات الشتوية     –أ 

يھا ) أو في أيلول مباشرة في الحقل  بيط ، اللھانة ( وتنمو نباتاتھا خ5ل أشھر الخريف وتعطي محصولھا في الشتاء من ا2مثلة عل ،  البصل ،  القرن
  ) وغيرھا ... الكرفس والبقدونس ، السبانخ  ،   السلق  ، الشوندر  ،  الفجل ،  الجزر  ،  الشلغم ، البزاليا ،   الباق5ء ،  الخس ، الكراث،  الثوم  
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في أواخ̂ر الش^تاء أو ف^ي بداي^ة   وھي تلك ا2نواع التي تزرع بذورھا :    Summer Vegetable Cropsمحاصيل الخضروات الصيفية    –ب 
ية وفي آذار مباشرة في الحقل ( الربيع  شباط في دا وتنمو نباتاتھا خ5ل أشھر الربيع وتعطي محصولھا في فصل الصيف من ا2مثل̂ة   عليھ^ا )  في 

ق^رع ،   ق^رع أس^كلة،  ق^رع كوس^ة ،  ع^روزي  خي^ار الت،  ر الم^اء خي^ا،  البط^يخ ،  الرق^ي ، اللوبي^ا  ، الفاص^وليا ، الفلف^ل ، الباذنجان ، الطماطة ( 
  )  .  وغيرھا ... عناكي  

     Classiffication depend on methods of cultureالتصنيف حسب طريقة الزراعة – 3
وعلى ھذا ا2ساس يمكن تقسيمھا إلى المجاميع ،  في ھذا التصنيف تقسم نباتات الخضروات إلى مجاميع متماثلة في طريقة زراعتھا  

  : التالية  

د بلوغ الداية حجما ً مناسبا ً  ) في المشتل ( خضروات تزرع بذورھا في داية   –أ  على مروز ،  وعن في الحقل الدائم  إما  بعرض تنقل   وتزرع 
فلفل  ،  الكلم  ،  القرنبيط  ،  اللھانة  ،  الخس  ،  البصل  ( من ا2مثلة على تلك الخضروات .  سم     100 – 75   .    )  الباذنجان ،   ال

باشرة في الحقل الدائم      –ب  في خوتزرع       صغيرةوتكون الزراعة إما في ألواح ،   خضروات تزرع بذورھا زراعة م ل نثرا ً أو  طوط داخ
اد   ،   الريحان     ،البقدونس   ،  الكرفس  ( اللوح مثل  ندر   ،    الشلغم    ،   الكراث   ،   الرش )  .  الباق5ء ،   الفجل   ،   الجزر  ،   الشو

د جفافھا تزرع البذو،   مترا ً بعد إجراء عملية تعيير المروز    100 – 75أو تكون الزراعة على مروز بعرض  ر أو التقاوي عند خط   وعن
ة ،   )    جذور متدرنة ( البطاطا الحلوة ،   )   درنات ( البطاطا       ،   الفاصوليا   ،   اللوبيا   ،   البزاليا   ،   الباق5ء   { التعير مثل  الفراول

اطب بعرض .  }  الباميا ،   )   خلفات (   خيار الماء وخيار ( على جانبي المسطبة مثل متر عند خط التعيير و 2أو تكون الزراعة على مس

ي والبطيخ ( متر عند خط التعيير وعلى جانبي المسطبة مثل  2,5مساطب بعرض ،   )   التعروزي  ض ،   )   الرق د  3مساطب بعر متر وعن
اقي ( خط التعيير وعلى جانبي المسطبة  أيضا ً مثل    )  .  قرع الكوسة وقرع أسكلة والقرع العن

     : Classiffication depend on life sycleالتصنيف حسب دورة حياة المحصول   – 4

جاميع حسب الفترة الزمنية التي  يقضيھا المحصول منذ زراعة بذوره  في { في ھذا التصنيف تقسم محاصيل الخضروات إلى ث5ثة م
عة   مباشرة ( أو في الحقل الدائم ) في داية ( المشتل    : ھذه المجاميع ھي .  Seed to Seedتاج بذوره  ولغاية إن}   )زرا

ولغاية   : )  Seasonalموسمية  (    Annualحولية    –أ  عة البذور  دورة حياتھا من زرا وھي تلك الخضروات التي تقضي 

الطماطة والباذنجان والفلفل والبطاطا والبطاطا ( إن معظم محاصيل الخضروات ھي موسمية مثل .  أشھر  5إنتاج البذور في فترة N تزيد عن 

ق5ء والبزاليا والريحان والرشاد والسبانخ .  غيرھا كحوليات صيفية  و...  الحلوة والفاصوليا واللوبيا والباميا والرقي والبطيخ والخيار  والبا
  ) . وغيرھا كحوليات شتوية ...  والسلق والقرنبيط  

جھا   :  Biennial  ) ثنائية الحول ( ذات الحولين   –ب  ولغاية إنتا عة البذور  دورة حياتھا من زرا وھي تلك الخضروات التي تقضي 

باتات  )  .  موسمين ( زيد عن السنة في الحقل في فترة ت بينما في السنة الثانية تزھر تلك ،  يتم  في الموسم ا2ول تكامل النمو الخضري للن
قد تبقى النباتات في الحقل طوال فترة    الموسمين دون قلع وخزن وإعادة الزراعة .  النباتات وتكون بذورھا وتنضج تلك البذور في الحقل 

دا ً مثل  ية ( أو تقلع الرؤوس ،  )  كرفس والبقدونس واللھانة والكراث ال( مجد وينتخب الجيد منھا والسليم من اDصابات ) ا2جزاء التكاثر
ثل البصل والجزر  د زراعة تلك الرؤوس مجددا ً بعد إعداد حقل جديد م المرضية وغير المشوه والمطابق للصنف ويخزن لفترة زمنية ثم تعا

   ) .2غراض إنتاج البذور ( جل والشلغم والشوندر والف

ين لتكملة دورة حياتھا من زراعة تقاويھا   :  Perennialمعمرة     –ج  ( وھي تلك الخضروات التي تحتاج إلى فترة تزيد عن السنت

ون{ من ا2مثلة عليھا .  ولغاية نھاية إنتاج إجزائھا المستھلكة كغذاء  )  بذورھا أو أجزائھا الخضرية  لھلي الشليك ،  الخرشوف   ،  )اDسبركس (  ا

قلقاس  ،  )  الفراولة (  يمثل صور )  2شكل ( فإن ،     العراقوبالنظر 2ن معظم ھذه الخضروات غير معروفة في } )ا2لمازة ( الطرطوفة ،  ال
  . توضيحية لھا 
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تشار الخضروات المعمرة في بلدنا  ل الخضروات قد تعودوا على زراعة محاصيل حولية ھو أن مزارعي محاصي  إن السبب الرئيسي لعدم إن
ولقد أمكن تقصير دورة حياة بعض ا2نواع )  .  في بعض الحاNت يزرع محاصيل خضروات ثنائية الحول ( لتسويق حاصلھا في موسم واحد 

و ذات الحولين بإستخدام معام5ت خاصة من التعريض إلى ا2شعة الضوئية الفوق النفسجية والتحت الحمرا ء أو إستخدام الھرمونات ومنظمات النم
    .الخضروات تكمل دورة حياتھا في نفس السنة  النباتية مما جعل ھذه

    

  في الھليون                             القلقاس المصري   ) الجزء المستھلك ( المھاميز                       

    

  )                                          Toro(  القلقاس ا1مريكي                                                              
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  نبات الخرشوف مع الجزء المستھلك كغذاء               الجزء المستھلك كغذاء وفي التكاثر             

      

  

  .من محاصيل الخضروات المعمرة والتي تجدد زراعته سنويا ً ) ا1لمازة (  الطرطوفة 

،  القلقاس المصري  ،   )   أسبركس ( الھليون .    Perennialبعض الخضروات المعمرة )  :   2(  شكل 
  على التوالي) ا1لمازة ( الخرشوف  و الطرطوفة ،  )   Toro (القلقاس ا1مريكي 
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  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                    

  :  Classification Based on Parts used as foodالتصنيف حسب الجزء الذي يؤكل  – 5

في ھذا التصنيف وضعت النباتات ذات ا2جزاء الخضرية والثمرية والبذرية المتشابھة في إستخداماتھا 
ما يلي  ،  كغذاء في مجموعة واحدة     وك

قانھا المتحورة والخازنة للمواد الغذائية كأجزاء وھي تلك الخضروات التي تستخدم سي: الخضر الساقية   –أ 
لغذاء اليومي أو الصناعات الغذائية   لمجموعة إلى ،  رئيسية في ا   : وتقسم ھذه ا

طح التربة    ●   .البطاطا  :  سيقان متحورة إلى درنات تحت س
  ) . 2شكل ( القلقاس والقلقاس ا2مريكي :  سيقان متحورة إلى كورمات تحت سطح التربة    ●

  ) .        2شكل ( الھليون أواDسبركس :  سيقان متحورة إلى مھاميز طرية فوق سطح التربة    ●
  )أ  3شكل( الكلم : سيقان متحورة إلى أجزاء منتفخة وخازنة للمواد الغذائية فوق سطح التربة   ●

لتربة   ● مواد الغذائية تحت سطح ا   ) . ا2لمازة ( فة الطرطو: سيقان متحورة إلى أجزاء خازنة لل
زنة للمواد العذائية تحت سطح التربة    –ب  ،    Parsnipالجزر ا2بيض  ،  الجزر  :  خضروات جذرية خا

ب  3شكل ( البطاطا الحلوة ،  )  اللفت ( الشلغم ،   الفجل ا2حمر  ،  الفجل ا2بيض  ،  )  بنجر المائدة ( الشوندر 

 . (  
،  السلق  ،  السبانخ  ،  الخس  ،  البقدونس  ،  الكرفس  ،  لھانة بروكسل  ،  اللھانة  : الخضروات الورقية  –ج 

الجرجير و ،  الخباز  ،  )  قواعد ا2وراق المتشحمة ( البصل ،  الشبنت  ،  الكراث  ،  النعناع  ،  الريحان  

( الكزبرة  والھند باء ،   الرشاد  ،  )  العراق ( اق الفجل أور،  )   يزرعان جمھورية مصر العربية ( الملوخية 
  ) . ج  3شكل 

القرنبيط  والبروكلي           ،  )   2شكل ( الخرشوف :  الخضروات ذات ا2جزاء الخضرية غير الناضجة   –د 

  ) . د  3شكل ( 
) ق5ء والفاصوليا واللوبيا والبزاليا البا( البق5ت الخضراء لكل من : الخضروات ذات الثمار غير الناضجة   –ھـ 

لخيار  ،  كاملة أو مقطعة   لباذنجان  ،  )  خيار التعروزي ( القثاء ،  ا ميا  ،  ا لبا ،  )  الحلو ( الفلفل ا2خضر ،  ا
  .القرع العناقي ،  قرع الكوسة  ،  )  الحريف(الفلفل الحار

̂^^^ار الناض̂^^̂جة    –و  ̂ة  :  الخض^^^روات ذات الثم ̂^^^ي  ،  الطماط̂^^ ̂^^^ي                  ،  الرق ̂^^^س والمش̂^^^بك وا2ورب البط̂^^^يخ ا2مل
( الفلف^ل الح^ار ،  )  الثمار الناضجة الحمراء أو الصفراء ( الفلفل الحلو ،  )  الشليك ( الفراولة ،  )  الكانتلوب ( 

  ) . ھـ  3شكل ( والقرع العسلي )  الثمار الناضجة الحمراء 
الباق5ء والبزالي^ا والفاص^وليا ( البذور الخضراء لكل من :  الخضروات ذات البذور الخضراء غير الناضجة   –ز 

  . الذرة الحلوة  ،  )  
̂^ذور الناض^جة   –ح  ̂^ل م^ن :  الخض^روات ذات الب ̂^ذور الجا̂فة لك ̂^ا والفاص̂^وليا ( الب زالي ،  )   الب̂^اق5ء واللوبي^ا والب

  )   Pop corn(  مية الذرة الشا
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  الكلم)  أ  (     

  

  

  البطاطا الحلوة  )  ب  (                                            
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  الھند باء)  ج  (  

  

  البروكلي)  د  (  
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  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                    

  

  

  

  القرع العسلي)  ھـ  (  

قبعض أنواع محاصيل الخضروات غير المعروفة أو النادرة ) :   3(  شكل    زراعتھا في العرا

ا ً  لث ا ً ثا لث ا ً ثا لث ا ً ثا لث والعطرية: : : : ثا والنباتات الطبية  باتات الزينة  والعطريةالنباتات الزهرية و ن والنباتات الطبية  باتات الزينة  والعطريةالنباتات الزهرية و ن والنباتات الطبية  باتات الزينة  والعطريةالنباتات الزهرية و ن والنباتات الطبية  باتات الزينة    :   النباتات الزهرية و ن

 - :  Floriculture , Ornamintal , Aromatic & Medical Plants 

. ھذه المجموعة من النباتات البستنية ھي عبارة عن أربعة مجاميع ولكل مجموعة تصنيف خاص بھا 

فقد جمعنا كل مجموعة تشترك أنواعھا في عدة عوامل أو صفات في ،   المادة ھي بستنة عامة  وبالنظر لكون 
  :مجموعة واحدة وكا.تي 

ة    – 1 وھي عبارة عن مجموعة  :   Herbaceous flowering plantsالنباتات العشبية الزھري

معمرة  وتكون إما حولية أو ثنائ،  من النباتات ذات سيقان غضة أو نصف خشبية   وتعتبر نباتات .  ية الحول أو 
الزينة في ھذه المجموعة من أھم مكونات الحدائق العامة والمنزلية الخاصة لتعدد ألوان أزھارھا وأشكال تلك 

  . ا2زھار وأحجامھا 
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عة أقسام تتشابه في كونھا ذات مجموع خضري عشبي   مجموعة إلى أرب في  إN أنھا تختلف فيما بينھا،  تقسم ھذه ال

لتربة ( دورة حياتھا أو في تكوينھا 2عضاء تخزين  أو في طبيعة أستخدامھا أو في ) فوق أو تحت سطح ا
  . أحتياجاتھا الحرارية 

) أشھر  9 – 6(  وھي نباتات عشبية تتم دورة حياتھا في موسم واحد :    Annual plantsالنباتات الحولية    –أ 
منھا سنويا ً    : وتشمل على ما يلي ،  ولذلك تعاد زراعة أي نوع 

في الظلل ( تزرع بذور أنواع ھذه المجموعة في أواخر الصيف :    Wenter s annualالحوليات الشتوية     ●

لمشبكات الخضراء في سنادين أو دايات  لبيوت المغطاة با لخريف زراعة م) الخشبية أو ا باشرة في أو بداية ا
عين ،  ورد الكاغد  :  من أھم نباتات ھذه المجموعة ،  تزھر إما في فصل الشتاء أو في الربيع  ،  الحدائق  

  ورد البوري ،   )  قره قوز (  ا2قحوان ،  شبوي  ،  أستر  ،  حلق السبع  ،  ورد الفضة  ،  البزون  

ع وتنم̂و نباتاتھ^ا تزرع بذ:    Summer s annualالحوليات الصيفية     ● ور ھ^ذه المجموع^ة خ^5ل أش^ھر الرب̂ي

د الشمس  ،  عرف الديك  : من أھم نباتات ھذه المجموعة  ،  وتزھر في فصلي الصيف والخريف   ،  قديف^ة  ،  عبا
  . كوزموس  ،  زينيا  ،  NNعباس  ،  شعر البنات  ،  يلدز  

مجموع^ة م^ن النبات^ات العش^بية والت^ي تكم^ل دورة حياتھ^ا وھ^ي :    Biennial plantsنبات^ات ذات الح^ولين    –ب 

في الموسم ا2ول يتم تكامل النمو الخضري وفي الموسم ،  من زراعة البذور وحتى إنتاجھا في موسمين زراعيين  

 مايس  –تزرع بذور ھذه المجموعة في شھر آذار .  الثاني يتم تكوين ا2زھار وإنتاج بذورھا أو تقاويھا الزراعية  
الق̂ادم  مو خضريا ً طوال العام لتزھر في الربي^ع  م^ن أھ^م نبات^ات الزين^ة ،  م^ن الع^ام الت^الي  ) م̂ايس   –آذار ( وتن

  )  .وغيرھا ...  حسن يوسف  ،  القرنفل الصيني  ،  زھرة الجرس  (  ونباتات الزھور لھذه المجموعة 

ع:    Perennials herbsالعشبيات المعمرة     –ج  شبية يمكن أن تعيش عدة  سنوات                       ھي نباتات 

خاصة إذا كانت تنمو نموا ً خضريا ً وزھريا ً في نفس ( وقد تجدد زراعتھا سنويا ً ،  )  سنوات على ا2قل  3( 

  : تقسم العشبيات المعمرة إلى ث5ث أقسام وھي )  .  السنة 

  ) . جيربرا و البنفسج ،  الكزانيا  ( لصيف نباتات عشبية معمرة تزھر خ5ل فصلي الشتاء وا  ●

بية معمرة تزھر خ5ل فصلي الصيف والخريف   ● لسلفيا الزرقاء  ( نباتات عش ،  الونكا  ،  السلفيا الصفراء  ،  ا
 Nالداودي ( ا2رو .  (  

بية معمرة تزھر على مدار السنة   ● في البيوت  شرط توفير الظروف الم5ئمة للزراعة وزراعتھا( نباتات عش
الزراعة لكل نظام  2نفاق وا2رض المكشوفة وحسب مواعيد  لب5ستيكية وا2حواض المدفئة وا من )  .  الزجاجية وا

  . ا2مثلة عليھا القرنفل 

لمزھرة     –د  تعرف ا2بصال المزھرة من الناحية البستنية بأنھا أي نبات  :  Flowering bulbsا2بصال ا

)  أوراق حرشفية خازنة للمواد الغذائية ( سواء ً كان بصلة حقيقية ، سطح ا2رض تحت  يتكاثر بجزء خضري ينمو
مثل ،  الك5ديولس والفريزيا  : أو كورمة مثل ،   النرجس و الليليم  و والتيولب   :  مثل    :أو رايزوم 
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درنة مثل ،  الكنا والك5    السابقة فإن البصلة عبارة عن جزء وفي كل الحاNت .  الداليا والبكونيا الدرنية  : أو 

نباتي متضخم خازن للمواد الغذائية ويحمل براعم ساكنة يتم بزوغھا متى ما توفرت لھا الظرف الجوية  الم5ئمة 
  : تقسم ا2بصال حسب مواعيد زراعتھا إلى ما يلي .   من رطوبة  وحرارة  

لشتوية    ● لخريف :  ا2بصال ا أيلول وحتى نھاية تشرين ا2ول ال( تزرع ھذه ا2بصال في ا ) فترة من بداية 
وتكون ا2بصال خ5ل شھر حزيرن وتنضج ا2بصال ) خ5ل شھر آذار ولغاية شھر مايس ( وتزھر في الربيع 

  )  .  ا2يرس  والنرجس ،   الليليم  ،   الفريزيا   ،   الك5   ( من ا2مثلة عليھا .  وتقلع خ5ل شھر ي تموز وآب  

تقضي فترة سكونھا من شھر تشرين ا2ول ولغاية شھر آذار في المخزن المبرد على :  بصال الصيفية  ا2  ●
حيث تزرع في الفترة من آذار ولغاية شھر نيسان لكي تزھر في الفترة من ،   م    ◌ْ  1  ±م   ◌ْ  4درجة خزن 

من ا2مثلة عليھا الداليا ،  تكون ا2بصال في شھر آب وتنضج وتقلع في شھر أيلول  ،  حزيران ولغاية شھر آب  
  . الصيفية والزنبق 

لية من ا2م5ح الضارة والغنية بالمواد العضوية  وعلى العموم تفضل الترب الصفراء الخفيفة الجيدة الصرف والخا

انوية لزراعة ا2بصال فيھا   كما وتعتبر عملية الري .  المتحللة والحاوية على العناصر المعدنية الرئيسية والث
كما يمكن ،  وذلك لمنع       جفاف التربة والذي يعيق نمو ا2بصال  ،   المنتظم من أھم عمليات خدمة ا2بصال  

أو ) الدبال ( عاضة عن تسميد التربة با2سمدة الكيميائية بإضافة ا2سمدة العضوية المتحللة الحيوانية منھا ا2ست
تية    ) . البيتموس ( النبا

Medical & Aromaticالنباتات الطبية والعطرية     – 2  Plants    : لك تعرف النباتات الطبية على أنھا ت

لتي تحتوي في أحد أجزائھ ميائي أو أكثر يستخدم في النباتات ا أو في بعض أجزائھا أو معضمھا على مركب كي ا 
تستخدم في .  ع5ج مرض معين أوعدة أمراض   مركبات كيميائية  في بعض ا2حيان يوجد في نبات طبي معين 

مرض معين أو أمراض عديدة   راض أع) تخفيف ( وھناك نباتات طبية تستخدم في تقليل               ، الوقاية من 
ميائية في أجزائھا .  ا2صابة بمرض معين أو أمراض عديدة   وتختلف النباتات الطبية في تركيز المواد الكي

ھا ما تكون البذور أو الجذور  المختلفة فمنھا ما تكون ا2جزاء الخضرية ذات تركيز أعلى من بقية أجزاء النبات ومن
وعلى ،  ع المركبات الكيميائية وتركيزھا حسب النوع النباتي  كما يختلف أنوا،  ذات تركيز أعلى  ... أو ا2زھار 

تاج إلى خبرة وممارسة واسعة  اسع ويح موم فإن علم النباتات الطبية علم و إن ا2شخاص المتخصصون في . الع
وأماكن عملھم يطلق عليه   Herborizersالنباتات الطبية وأستخداماتھا في الع5ج يطلق عليھم تسمية العشابين  

  .   Herbariumesبالمعاشب   

ھا  لنباتات التي تحتوي أحد أجزائ العطرية فھي مجموعة من ا الثمار  ،  ا2زھار  ،  ا2وراق  ( أما النباتات 
يمكن أستخ5ص ھذه الزيوت بطرق عديدة .  البذور أو الجذورعلى زيوت طيارة عطرية ذات رائحة زكية ،  

أو طحن الجزء النباتي الذي يحتوي على الزيت  بعد ھرس) كالكحول المثيلي ( أھمھا اDذابة في المذيبات الكحولية 
لطرق  2ستخ5ص بأحد ا   ) . كالتقطير ( الطيار ثم ا
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،  )  قلويدات ( مركبات قلوية : ومن أھم محتويات النباتات الطبية والعطرية إضافة إلى الزيوت العطرية 

كوسيدات   نات  ،  ) ج5تينية ( مية مواد ھ5،  صبغات نباتية  ،  مواد تاينينية مرة الطعم  ،  كلي راتنجات  ،   تايني
ر . سكريات و فيتامينات ،  بروتينات  ،  أحماض أمينية  ،   وتشمل النباتات الطبية والعطرية نباتات مختلفة تتكاث

  : بطرق مختلفة مثل 

،  اليانسون  ،  الحلبة  ،  الحبة السوداء  ( نباتات تتكاثر بالبذور وتشمل معظم النباتات الطبية والعطرية مثل   –أ 
تات طبية منزرعة  ... الحبة الحلوة   لحرمل ،  عنب الذيب  ،  الخروع  ،  والحنظل  .   وغيرھا كنبا ... الشيح و ا

  ) . وغيرھا كنباتات طبية تنمو بشكل بري 

نبات^ات طبي^ة   –ج  ) ا2يرس و الليليم ،  البصل  ،   النرجس  ( نباتات طبية وعطرية تتكاثر با2بصال مثل   –ب 
  ) .  الزنبق البري و الزعفران ( وعطرية تتكاثر بالكورمات 

  ) . السحلب و السعد ( نباتات طبية وعطرية تتكاثر بالدرنات   –د  

  ) عرق السوس والزنجبيل (نباتات طبية وعطرية تتكاثر بالريزومات أو المدادات ا2رضية  –ھـ 

  . نباتات طبية وعطرية تتكاثر بالسيقان الغضة والطرية مثل النعناع   –و  

ولكنھا في الوقت الحاضر تنمو بشكل بري ھ^ي ( ومن أھم النباتات الطبية والعطرية التي تنجح زراعتھا في العراق 

،  الزعف^ران  ،  )  لبابون^ك ا( البيب̂ون ،  الحب̂ة الحل^وة  ،  )  حب^ة البرك^ة ( الحب^ة الس^وداء ،  الحلبة  ،  اليانسون  { 
ش^جيرات ( العفص ،  ا2قحوان  ،  الحنظل  ،  الشيح  ،  الزعتر  ،  عرق السوس  ،  الداليا الصيفية  ،  النرجس  

  .  } وغيرھا )  ... 

تعتبر المسطحات الخضراء أحدى المكونات الرئيسية للحديقة :    Green Lawns  المسطحات الخضراء  – 3 

فھي ا2طار الجميل الذي يبرز جمال المباني وروعة أحواض الزھور والمساحة الم5ئمة للعب ، منزلية  العامة وال
كما وأنھا أستخدمت في م5عب كرة القدم في العديد من ا2ندية المحلية والعربية ،  ولھو ال[طفال والشباب 

عالمية    .  وال

كمسطحات خضراء على نطاق للعائل^ة النجيلي^ة   أغلب النباتات التي تتستخدم  والقلي^ل منھ^ا   Poaeceaeواس^ع تتب^ع 

̂^ل ( يتب^ع لعوائ^ل أخ^رى  م̂ا أن^واع مع^دودة فق^ط مث ̂^ي إن ك^ل النجيلي^ات تص^لح كمس^طحات خض̂^راء وإن وھ^ذا N يعن

̂^ذا الغ^رض  ̂^ي تص^لح لھ ̂^ل ھ^ي ألت ̂^واع نباتي^ة مح̂^ددة كمس̂^طحات )  . الزي^وان والثي ̂^راق   تس^تخدم أن ̂^ي بل^دنا الع وف
زرع ال̂نوع ا2ول بالريزوم^ات بينم^ا ي^زرع الن^وع الث^اني ( ثيل بنوعي^ه المحل^ي وا2مريك^ي ال{ خضراء مثل حي^ث ̂ي

بالبذور ويسمى الزيوان وھو نوعين صيفي وشتوي وعند زراعة ھ^ذا الن^وع يخل^ط الزي^وان الص^يفي م^ع الش^توي ث^م 
̂^ر ( 2نت^ران وم̂ن النبات^ات ا2خ^رى المس^تخدمة ف̂^ي المس^طحات الخض^راء ھ^ي ا،  )  يب^ذر المخل^وط  بنوعي^ه ا2حم

ذي يس^تخدم ف^ي تحدي^د ا2ط̂ار الخ^ارجي للمس^طح ا2خض^ر ويض̂في علي^ه جمالي̂ة المنظ^ر وروع^ة ) وا2خضر  وا̂ل
  )  .  4شكل (  التنسيق 
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  .المسطحات الخضراء في أحد القصور الفارھة في اPمارات العربية المتحدة  )  :   4( شكل 

  

Shade Plants in Green Houses & Saloons               صاAتالزجاجية والنباتات الظل في البيوت   – 4

                            

 (قد تكون أشجارا ً أو شجيرات أو نباتات عشبية          ،  وھي مجموعة من النباتات غير المتجانسة     
لمجموعة من نباتات الزينة إما .  وغيرھا ... أو نباتات سرخسية ) ذات الحولين أو معمرة ،  حولية   تزرع ھذه ا

تحتاج ھذه المجموعة لشدة إضاءة .  لجمال المجموع الخضري لنباتاتھا أو لجمال أزھارھا أو ل[ثنين معا ً 
لية   ھا توضع في أماكن مظللة مثل الظلل الخشبية أو لذلك فعند تربيت،  منخفضة نوعا ً ما ورطوبة نسبية عا

لقاعات  أو الصاNت أو ا اخل .  الصالونات المنزلية  ربيتھا د أما نباتات المناطق الحارة واDستوائية فيتم زراعتھا وت
نباتات البيوت الزجاجية المكيفة والتي تتوفر فيھا الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية وتسمى ھذه النباتات ب

وتزرع نباتات ھذه المجموعة في سنادين لغرض إستخدامھا في مجال التنسيق الداخلي للبيوت ،  البيوت الزجاجية  
  )  . أ   5شكل (  والصاNت والصالونات وقاعات ا2حتفاNت 
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)  إلى ا1سفل  calandiumإلى ا1على وأل    aglaonema(  نوعان من نباتات الظل ) : أ   5(  شكل 

فاAت والمؤتمرات     .والمستخدمان داخل البيوت المنزلية والصاAت وقاعات ا1حت
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المجموعة بطرق مختلفة   ) السجاد( فمنھا ما يتكاثر بالبذور مثل الكوليوس ،  وتتكاثر نباتات ھذه 

،  قل الورقية مثل البنفسج ا2فريقي  أو الع،  ومنھا مايتكاثر بالعقل الطرفية مثل الھورتانسيا  ،  والبيكونيا ركس  
در وا2لوكاسيا  ) الخلفات ( أو الفسائل  الجذرية مثل ا2سبركس الناعم ،  مثل ا2وركد والسفن أو الدرنات 

أنواع البيكونيا   أو السبورات مثل معظم ،  أو الترقيد مثل الكروتون والدراسينا  ، وا2سبركس الخشن وبعض 
  )  .  ب   5شكل (  أو الب5بل الزھرية مثل الف5نجيوم ،  و الريزومات مثل الك5ديوم  أ،  أنواع السرخسيات  

  

  

   

3نجيوم )  :  ب   5(  شكل  وھو من نباتات الظل الذي ) العنكبوت ( التكاثر بطريقة الب3بل الزھرية في نبات الف

  .يربى داخل البيوت أو الصاAت 
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باتات المائية ونصف المائية     – 5 وھي مجموعة غير :      aquatic Plants –Aquatic and Semi الن

زينة أو النباتات البرية   باتات ال أو شبه ) حولية أو ذات الحولين أو معمرة ( قد تكون عشبية ،  متجانسة أيضا ً من ن
رية   فيه أو عائمة عليه ( ا كلھا في الماء غير أنھا تتشابه في طريقة معيشتھا حيث تقضي حياتھ،  شجي إما غاطسة 

النصف مائية فھي التي تعيش في ا2ماكن الرطبة حيث . وN تستطيع العيش خارج الماء مطلقا ً )  أما النباتات 
لذلك فھي تنمو على ضفاف ا2نھار وحواف السواقي ،   تحتاج في نموھا وإزھاھا إلى كميات كبيرة من الماء  

ل ممرات ا لقصب والبردي والصفصاف وال نباتات نصف المائية ھي كل من ا مائية ومن ا2مثلة الشائعة على ال
بعض )  7شكل ( بينما يوضح ،   بعض النباتات المائية  )  6شكل ( ويوضح .  الحاكي والصفصاف الباكي  

لنصف مائية الشائعة في العراق     .  النباتات ا

كاثر نباتات ھذه المجموعة بطرق عد لبذورمثل اللوتس وا.يرس ا2زرقوتت و     Blue irsيدة منھا با
Midnight embers   مثل  ا2يكورنيا و البردي   أو بالكورمات مثل ا2لوكاسيا أو ) التجزئة ( أو بالتقسيم

ريا أو بالفسائل  لبردي أو بالعقل الساقية مثل نبات الوحش ) الخلفات ( بالريزومات مثل الساجيتا الجميل مثل الكنا وا
  . أو بالعقل الورقية مثل نبات العلم وزھرة النيل 

  نباتات غاطسة   
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  )الزنبق ( نباتات عائمة    

ة غاطسة تحت الماء وعائمة على سطح الماء )  :   6(  شكل    نباتات مائي

  

  

  Blue irsاSيرس ا1زرق  
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  water spinach Chineseالسبانخ المائي الصيني  

  .نوعان مختلفان من النباتات النصف مائية اللذان يتكاثران بالبذور )  :    7(  شكل 

تضم ھذه المجموعة أعدادا ً كبيرة من  :  Cacti and Succulent Plantsالنباتات الشوكية والعصارية     – 6

لبيتھا ا2شواك   ساوة الضروف البيئية من نواحي ،  النباتات التي تحمل غا إن سبب حدوث ھذه التحورات ھو ق
ھذه النباتات واDنخفاض الحاد في الرطوبة الجوية   حيث تحورت ،  أرتفاع درجات الحرارة وقلة الماء المتوفر ل

  .  رية  ا2وراق إلى أشواك أب

من %   90حيث يصل نسبته إلى أكثر من ،   وعادة تخزن ھذه النباتات الماء في أنسجتھا الداخلية  

ربة  .  الوزن الكلي للنبات   لكي تتمكن من إمتصاص أكبر قدر ،  وجذورھا منتشرة بشكل أفقي قريبة من سطح الت
ربة الرملية النامي لك المجموعة بطرق عديدة .  ة فيھا  ممكن من الماء عند ھطول ا2مطار على الت وتتكاثر نباتات ت

لتطعيم أو التركيب والفسائل  ومن أھم نباتات ھذه )   .   الخلفات ( منھا البذور والعقل الساقية والعقل الورقية وا
ين الشوكي والشوك والعاقول والسيديم والسير) كالصبير مث5 ً ( الصبيريات          -: المجموعة ھي  س والت

ك5نكو واليوكا  ة والعصارية الشائعة  )  أ  و  ب   8( ألخ ويوضح شكل ...وال   .  مجموعة من النباتات الشوكي
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  )1  (  
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  )2  (  

  

  )3  (  

  )  .نباتات شوكية ( ث3ثة أنواع من الصبيريات المختلفة )  :  أ    8(  شكل 
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  )1  (  

  

  )2  (  
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  )3  (  

  .ث3ثة أنواع من النباتات العصارية الشائعة  )  :  ب    8(  شكل 

  

وھي مجموعة من النباتات الضعيفة السيقان أو   :  Climbers and Creepersالمتسلقات والمدادات     – 7

ً  لذا فإن السيقان N تستطيع النمو ع،   ذات المجموع الخضري الثقيل والتي N تقوى السيقان على حمله   موديا
على أي جسم بجانبھا مثل جذوع )  منھا الحوالق أو المحاليق ( لذلك فإنھا تتسلق بوسائل عديدة ،  بمفردھا  

لى ا2على وتعرض أوراقھا 2شعة الشمس  ،  ا2شجار أو الجدران أو ا2عمدة الكونكريتية   د .   لكي ترتفع إ أو ق
لحالة ب م .   Creepersالمدادات  تمتد زاحفة على سطح ا2رض وتسمى بھذه ا يمكن تقسيم نباتاتھا إلى عدة أقسا

ما يلي    : وك

مثل الجھنمي  و حبل المساكين ياسمين ا2بيض  و   Evergreen Climbersمتسلقات دائمة الخضرة     –أ 

  ) . أ   9شكل (  الخانملي أو ورد العسل 

متساقطة ا2وراق     –ب    . المتسلق  ) الروز ( مثل الورد   Deciduous Climbersمتسلقات 

  .  )ب  9شكل ( مثل البزاليا العطرية واللب5ب  Herbaceus Climbersمتسلقات عشبية    –ج 
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مثل اليسمين ا2صفر و الياسمين    Auromatic Flowers Climbersمتسلقات ذات أزھار عطرية     –د 

عطرية و الراسقي     .  القطمر والبازNء ال

ـ  ،  وھي نباتات تستطيع أن تتسلق الجدران بمفردھا    Walls Climbers Plantsنباتات متسلقات الجدران     –ھ

ورقة متحورة إلى ( حيث تحتوي إما على أشواك أو ممصات صغيرة الحجم تلتصق على الجدران أو على حوالق  

لناعم أو ا)  مح5ق خيطي  شكل ( لخشن ورد التلفون ومتسلق فيرجينيا من ا2مثلة على ھذه النباتات مخالب القط ا
  )  . ج  9

وھي نباتات ( مثل المديد أو العليق و الحامول أو الھالوك ) أغلبھا نباتات برية ( أما المدادات فھي نباتات زاحفة 
لية على أختراق ا2جسام الصلبة  ) متطفلة على عائل نباتي ثاني    ويوضح شكل.  وقد تحتوي على جذور ذات قاب

لية  ) د   9(     . نبات زاحف على الصخور الجب

كاثر ھذه لمجموعة من النباتات  الزاحفة ( وتت أو الفسائل    )  المتسلقة أو             إما بواسطة البذور أو العقل 

   .  أو التطعيم أو التركيب أو الترقيد  ) الخلفات ( 

  )أ  (    
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  2 )أ   (   

  )ب  (  
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  )ج  (     

  

  

  

و )  أ  (  بعض النباتات المتسلقة والزاحفة   )  :    9(  شكل  جھنمية   2) أ  (  جھنمية متسلقة على أشجار أخرى   

)  د  (     Vergenia Creeperنبات متسلق فرجينيا   )  ج  (  نبات اللب3ب   )  ب  (  متسلقة على سقف منزل    
  .ى الصخور الجبلية  نبات بري زاحف عل
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قين أو أكثر  :    Ornamental Shrubsشجيرات الزينة     – 8 وقد تكون ذات ،  الشجيرة نبات خشبي ذات سا

ارتفاع بعض يصل .  تحمل ھذه السيقان أو التفرعات أفرعا ً خضراء اللون وغضة  ،  ساق واحد متفرع  
) منظرھا ( وتزرع ھذه الشجيرات لجمال أزھارھا أو أوراقھا أو لروعة شكلھا ،  متر   4 – 3الشجيرات من 

د أو الفصل بين أجزاء الحديقة الخاصة أو العامة  ،  العام   ً   تصنف الشجيرات.   وقد تستخدم 2غراض التحدي تبعا
  :  منھا ،  لعوامل عديدة  

في ھذا التصنيف :  Classification depended on natural of growthالتصنيف حسب طبيعة النمو     ●

  : تقسم الشجيرات إلى قسمين رئيسيين ھما 

دائمة الخضرة    –أ  لتي تحتفظ بمعظم أوراقھا طوال العام مثل  :  شجيرات  لشجيرات ا كاسيا ناعمة  ( وھي تلك ا
المي5د  ،   ليلي شجيري  ،  شجيرة عيد  شكل )  .  ا.س و الدفلة ،  ختمه حمراء   ، دورنتا  ،  ديدونيا  ،  شبوي 
  . يوضح نوعين من الشجيرات دائمة الخضرة ) أ  10(  

لك ا2نواع التي تتساقط أوراقھا في الخريف وتضل عارية طوال فترة :  شجيرات متساقطة ا2وراق    –ب  وھي ت
،  ورد القھوة  ،  بنت القنصل  ( من ا2مثلة عليھا   ،  الشتاء وتتفتح براعمھا الورقية والزھرية في بداية الربيع  

لشام  ،  كف مريم  ،  رمان الزينة   يوضح صورة لورد القھوة )  ب    10(  شكل )  .  ي ورد شجير،  شوك ا

  . مزروعة في حديقة عامة 
ھذا التصنيف أقل :  Classification depended on hight of shrabsالتصنيف حسب أرتفاع الشجيرات    ●

  . وعلى ھذا ا2ساس تصنف الشجيرات إلى أربعة مجاميع  ،  أھمية ً من سابقه  
  –ب .  مثل الدفلة و ورد القھوة وفرشة البطل  ،  متر   4 – 3شجيرات يصل إرتفاعھا إلى ما بين   –أ 

  مثل الكاميليا  ،  متر   3 – 2شجيرات يصل إرتفاعھا إلى حدود مابين 
ما بين  –ج    )  .  الرازقي(مثل ا2زاليا و الفل ،   متر   2 – 1شجيرات يصل إرتفاعھا إلى حدود 

.  ت قصيرة N يزيد أرتفاعھا عن متر واحد تحت أحسن الظروف مثل رمان الزينة وا2زالية القزمية  شجيرا –د 
،  التقسيم  ،  العقل ،  يوضح نوعين من الشجيرات دائمة الخضرة وتتكاثر الشجيرات أما بالبذور ) ج  10(شكل 

       الترقيد أو السرطانات،  التركيب ،  التطعيم  

  

وفي الخلف شجيرة ،  في ا1مام الكاسيا الناعمة  (  نوعين من الشجيرات دائمة الخضرة )  :   أ   10(  شكل 

  .في أحد الحدائق العامة  )  عيد المي3د 
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ساقطة ا1وراق )  :  ب    10(  شكل    .في أحد الحدائق العامة  ) ورد القھوة (  شجيرة مت

  متر 2 – 1شجيرة إرتفاعھا ) ج  10( شكل   

قد تكون عارية ،  ا2شجار أحدى مجموعات المملكة النباتية    :   Ornamental Tteesأشجار الزينة    – 9

الصنوبريات أو مغطاة البذور مثل أغلب ا2شجار الموجودة في الطبيعة يصل إرتفاع بعضھا إلى  البذور مثل 
والشجرة عبارة عن نبات خشبي يتكون  . إرتفاعات شاھقة جدا ً ويعمر البعض منھا مئات أو حتى آ.ف السنين  

فاع  ع ،  متر من سطح ا2رض   3من ساق رئيسية واحدة تسمى بالجذع يبدأ بالتفرع من على إرت وفي بعض ا2نوا

سنة على  3000كما في أشجار غابات ا2مزون والتي يبلغ عمرھا حوالي ( متر  10يبدأ ھذا التفرع على إرتفاع 

  )  . أقل تقدير 
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  : شجار إلى عدة مجاميع وذلك حسب عوامل مختلفة أھمھا ما يلي تصنف ا2

  :    Classificatio Depended on Nature of Growthالتصنيف حسب طبيعة نموھا     ●

  : في ھذا التصنيف تصنف مجموعة ا2شجار إلى قسمين رئيسين ھما 

سرو ،  كازورينا  ،   Washintoniaمثل نخيل الزينة  :     Evergreen Treesأشجار دائمة الخضرة    –أ 

)  أ   11( شكل .  يوكالبتوس وا2رز ،  أكاسيا سنوفي5  ،  خف الجمل  ،  فرشة البطل  ،  سرو أفقي  ،  عمودي  

  .   يبين شجرة يوكالبتوس وشجرة سرو عمودي وسرو أفقي 

  

  

  شجرة يوكالبتوس
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  أشجار سرو عمودي    ت

  

  شجرة سرو أفقي   

  )  .سرو عمودي وسرو أفقي ،  يوكالبتوس  (  أشجار زينة دائمة الخضرة )  :  أ    11(  شكل 
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،  قوغ  ،  جنار  ،  توت  ،  شيشم  ،  مثل كتاليا  :    Deciduous Treesأشجار متساقطة ا1وراق    –ب 

2كاسيا  )  ب    11(  شكل .  جكرندا  ،  دردار   دردار وشجرة ا   .  يبين شجرة 

  

  الدردار  

  ا1كاسيا  

  )  .ا1على شجرة الدردار وا1سفل شجرة ا1كاسيا (نوعين من ا1شجار المتساقطة ا1وراق ) :  ب  11( شكل  
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  الظروف البيئية وع3قتھا بنجاح زراعة الحاص3ت البستنية

ع3قة الماء بنمو النبات وتكشف ،  ع3قة الماء بالنبات  ، ع3قة الماء بالتربة  ، ع3قة الماء بعملية التركيب الضوئي   ( الماء في حياة النبات 
  )  .البراعم 

ــــــــ ــ ــ ــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــــــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ـــ   ــ

  الظروف البيئية وع3قتھا بنجاح زراعة الحاص3ت البستنية 

وم^ن .  تتأثر الحاص5ت البستنية بكافة الظروف البيئي^ة المحيط^ة بھ^ا والت^ي نفس^ھا ت^ؤثر عل^ى الزراع^ة بش^كل ع^ام  

  :  أھم العوامل المحددة في نجاح زراعة الحاص5ت البستنية ھي 

  ًAاء   :  أو .  مطلق^ا ً  الماء ھو من المكونات ا2ساسية 2ي ك̂ائن ح^ي وبدون^ه N وج^ود للحي^اة  -:    Waterالم

 ءوخلقنا م^ن الم̂اء ك^ل ش^يٍٍ◌◌ِ   –بسم S الرحمن الرحيم  ( لقد ورد ذكر الماء في آيات عديدة من القرآن الكريم 
وت^رى ا2رض ھام^دة ف^إذا أنزلن^ا عليھ^ا الم^اء   –وأنزلنا من السماء ماءا ً فأحيين̂ا ب^ه ا2رض بع^د موتھ^ا    –حي  

  )    دق S العظيم ص. أھتزت وربت وأنبتت من كل زوج بھيج 

حي^ث يص^ل نس^بته ف^ي بع^ض النبات^ات بح^دود ،   يشكل الماء نسبة عالي̂ة م^ن وزن النبات^ات عل^ى إخ^ت5ف أنواعھ^ا   
  . من الوزن الطري للثمار الناضجة  %  95 – 90حوالي من 

ماء وظائف عديدة في حياة النبات   والناق^ل لتل^ك ،    الترب^ة    فھو مذيب طبيعي ووحيد للعناصر المعدنية في ،  ولل
̂^^ات  ̂^^درات ( العناص̂^^ر ولجمي^^^ع العناص^^^رالغذائية داخ̂^^ل النب والھرمون^^^ات والفيتامين^^^ات ) البروتين^^^ات والكربوھي

مركبات ا2خرى والتي توفر للنبات الع فس^نتناول بالش^رح بع^ض الع5ق^ات    ،ناصر الض^رورية لنم^وه وتط^وره  وال
  .  ائف أعضاء النبات المختلفة  المائية للماء بالتربة والنبات ووظ

يقوم الماء بإمتصاص الماء بشكل   -:   isPhotosynthes  ع3قة الماء بعملية التركيب الضوئي   ً– 1

الش^عيرات الجذري^ة ( سائل من سطوح ا2متصاص  ويخ^رج ) مناطق اDمتصاص الفعالة في الجذور الفتية ومناطق 

من النبات على ھيئ^ة بخ̂ار م^اء م^ن ا2وراق ع^ن طري^ق ثق^وب مجھري^ة منتش^رة عل^ى س^طح الور̂قة الس^فلي بش^كل 
أو .    Leaf stomata  ھذه الثقوب المجھري^ة تع^رف ب̂الثغور الورقي^ة   ، رئيسي والسطح العلوي بشكل ثانوي   

يخرج الماء أيضا ً من فتحات أصغر م̂ن الثغ^ور منتش^رة ف^ي النس^يج الفلين^ي المغط^ي للس̂يقان الرئيس^ية   وا2ف^رع 
لعديسات   و م^ن يطلق على عمليات خ^روج الم^اء م̂ن الثغ^ور وم^ن العديس^ات أ.    Lenticelsوا2غصان تعرف با

مقطوف^ة ب^النتح   وال^ذي يع^رف بأن̂ه عملي^ة فق^د الم^اء بش^كل   Transpirationسطوح الثمار والدرنات وا2زھ̂ار ال

2زھار عن طريق الثغور والعديسات     .  بخار ماء من ا2جزاء الخضرية والسيقان والثمار وا

يرج^ع إل^ى الس^ببين ) ص^ة ا2وراق وخا( إن معظم الماء المفق^ود ع^ن طري^ق المجم^وع الخض^ري للنبات^ات البس^تنية 
  .  الرئيسيين التاليين  
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رة ھ^ذه ،  أوراق نباتات معظم الحاص5ت البستنية تكون عريضة ومنبسطة    –أ  ل^ذلك ف^إن المس^احة الس^طحية الكب̂ي

مل التبخر من حرارة ورياح    .  وغيرھا  ... تكون معرضة لعوا

ء الضوئي    –ب  ملية البنا N بد أن تكون الثغور الورقية مفتوحة مم^ا يع^رض الخ5ي^ا الداخلي^ة ،  عند قيام النبات بع
لتبخر    . الرطبة إلى عوامل ا

ادة عالي̂ة ف^ي مع^دNت الن^تح مم̂ا يتطل^ب  لذلك فإن حدوث عملية البناء الضوئي تح^ت ظ^روف تبخ^ر عالي^ة يعن^ي ز̂ي
كميات الماء افة إل^ى ،  بفعل عملية النتح   إمتصاص معدNت عالية من الماء للتعويض عن النقص الحاصل في  إض^

الورقي^ة الخض^راء  ء ف^ي ا2نس̂جة     كميات الماء التي يحتاجھا النبات 2غراض إجراء عملية البناء الضوئي    الم^ا
  . الحاوية على صبغة الكلوروفيل كلما إنخفضت معدNت التمثيل الضوئي في ھذه ا2نسجة تبعا ً لشدة اDنخفاض  

ھن^اك جمل^ة م^ن العوام^ل   -:     Water's Relationship with Soilع3ق;ة الم;اء بالترب;ة  – 2

  :  الرئيسية والتي تحدد ع5قة الماء بالتربة من أھم ھذه العوامل ما يلي  
إن كمي^ة الم^اء المت^وفرة ف^ي الترب̂ة والج^اھزة ل\متص^اص م^ن قب^ل :  كمية الماء وأش^كال تواج^ده ف^ي الترب^ة   –أ 

فق^د ل̂وحظ ب^أن الت^رب الرملي^ة .  درج̂ة مس^اميتھا ومكوناتھ^ا الرئيس^ية  ،  تختلف بأخت5ف نوع التربة  ،   بات   الن
ا ت^زداد ھ^ذه الق^درة كلم^ا زادت نس^بة الم^ادة ،   والرمل̂ية الص^فراء ذات ق^درة ض^عيفة عل^ى اDحتف^اظ بالم^اء    بينم^

لتربة   رف ( الغريني^ة والغريني̂ة أو المزيجي^ة  –ة والطيني^ة لذلك ن5حظ بأن الترب الطيني،   الطينية في ا الجي^دة الص^
فة  )    .  ذات قدرات أعلى على اDحتفاظ بالماء مقارنة مع الترب الرملية الخفي

وعلى وجه العموم يجب معرفة بأنه ليس جميع الماء الموجود في التربة متيسر أو متاح ل\متصاص من قبل النب^ات  
عرفة أشكا،     :  حيث تقسم   ھذه ا2شكال إلى أربعة أشكال رئيسية وھي  ،   ل تواجد الماء في التربة   لذا وجب م
بس^رعة م^ن المنطق^ة الجذري^ة ) يب^زل ( وھو الماء الذي يصرف :    Gravitational Waterماء ا2جتذاب     ●

الم^اء بدرج^ة ملموس^ة تح^ت الظ^روف لذلك فإن النبات N يمكنه اDستفادة من ھذا ،  للنبات بفعل الجاذبية ا2رضية  
  .  الحقلية ا2عتيادية 

لبيني^ة :    Available Absorbed Water الج^اھز ل\متص^اص  الماء   ● و الم^اء الموج^ود   ف^ي المس^امات ا وھ^

ل^ذي يع^رف بمحل^ول الترب^ة   ل\متص^اص )  متيس^را ً (  وال^ذي يك^ون ج̂اھزا ً  Soil solutionبين حبيبات التربة وا

ويعتبر ھذا   الشكل من أشكال تواجد الماء ف^ي التر̂بة ھ^و المص^در الرئيس^ي ،   المجموع الجذري للنبات   من قبل
  . للماء المستھلك من قبل النبات 

̂^ز ( الم̂اء الم̂^دمص   ● مت ̂^اء المثب^ت :   Adsorbed Water)   الم و الم ̂^ة ) الملتص̂^ق ( وھ̂^ ̂^ات الترب ̂^ى حبيب عل

̂^ع المحل^ول الم^ائي الموج^ود ̂في خ5ي^ا البش̂^رة   Exchangeableويعتب^ر ھ^ذا الش^كل قاب^ل للتب^ادل  ،   الطيني^ة    م

  )  . سطوح ا2متصاص (  للشعيرات الجذرية 
وھ^و الم^اء الممس^وك بش^دة م^ن قب^ل :    Unavailable Absorbed Waterالم^اء غي^ر الج^اھز ل\متص^اص    ●

  .  ل\متصاص من قبل النبات  ) متاح ( وھو غير متيسر    ،  )   يبات داخل في تركيب تلك الحب( حبيبات التربة 
إن حركة ھذا الماء بين حبي̂بات الترب^ة تت^أثر :  ل\متصاص في التربة  ) المتيسر( معدل حركة الماء الجاھز   –ب 

  :  تأثرا ً كبيرا ً بعاملين مھمين ھما 
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رب^ة ت^ؤثر عل^ى الطاق^ة الحركي^ة :    Soil's Heat Temperatureدرج^ة ح^رارة الترب̂ة    ● إن درج^ة ح^رارة الت

الجذرية   إن أرتفاع درج^ة ح^رارة .  ولزوجة جزيئات الماء وقوة الشد السطحي على أسطح خ5يا البشرة للشعيرات 
لى زيادة الطاقة الحركية للماء غير أنه يؤدي إلى خفض كل من اللزوجة والش^د  ◌ْ  22التربة إلى أكثر من  م يؤدي إ

لى عكس ذلك   ◌ْ  10سطحي  في حين أن إنخفاض درجة حرارة التربة إلى أقل من ال   .  م يؤدي إ
يمكن تعري^ف تركي^ز محل^ول الترب^ة بأنھ^ا ع^دد :    Soil's solution concentrationتركيز محلول التربة     ● 

.  لتر م^اء  / ركيز بالغرام ملح وعادة يعبر عن الت،  )  الماء ( في حجم معين من المذيب ) الملح ( جزيئات الذاب 
لملح ( عليه فإن زيادة التركيز  دة عدد جزيئات ا في محلول التربة يؤدي إلى عرقلة حركة الماء في تل^ك الترب^ة  ) زيا

  وإذا إرتفع تركيز محلول  التربة إلى درجة عالية فإن ذلك يؤدي إلى خروج الماء من النبات إلى التربة   .   
رتفاع مستوى   ● إن مس̂توى الم̂اء ا2رض^ي يتح^دد بس^طح الترب^ة :     Water's Level Risingالماء ا2رضي  إ

̂^ا بالم^اء   ̂^نفس الج̂^ذور ،   المش^بعة جزيئاتھ ̂^وفر مم^ا يعرق̂^ل عملي̂ة ت ̂^ة يص^بح ا2كس̂^جين غي^ر مت وف̂^ي ھ^ذه المنطق

وھ^ذا ب^دوره يح^دد ،   لذلك فإن عمق الماء ا2رضي يح^دد م^دى إنتش^ار وتعم^ق المجم^وع الج^ذري   ،  وأختناقھا  
  . نوعية النباتات التي يمكن زراعتھا في تلك المنطقة وتبعا ً لعمق ذلك الماء ا2رضي  

ھن^اك ع^دة عوام^ل رئيس^ية   -:   Water's Relationship with Plantع3قة الماء بالنب;ات   – 3 

مة تحدد ع5قة الماء بالنيات     : من ھذه العوامل ما يلي ،  مھ

̂^ى النب^ات     –أ  ̂^ة :   Water's Movement & Interred to the Plantحرك^ة الم̂اء ودخول^ه إل إن منطق

افة إل^ى من^اطق ( للنبات في التربة ھي منطقة الشعيرات الجذرية ) المتاح ( اDمتصاص الرئيسية للماء المتيسر  إض^
والتي تم^تص الم^اء م^ع ا2م^5ح ،  )  وائية ثانوية ھي الجذور الحديثة النمو والتي تكون غير متخشبة   والجذور الھ

عناصر المعدنية  Osmoticويتوقف عمل و قدرة وكفاءة ھذه المنطقة على ضغطھا ا2زموزي .     الذائبة فيه   وال

Pressure     والذي يتحدد بالفرق بين تركيز المحلول الم^ائي عل^ى ج̂انبي ،   والذي يدعى أيضا ً بالضغط التنافذي

ماص^ة   ا2غشية الس لنفاذة للعناصر المذاب^ة ف^ي الخ5ي^ا الحي^ة ال ) ش^به النفاذي^ة ( ھ^ذه الخاص^ية ،   ايتوب5زمية شبه ا
اب^ة وتمن^ع م^رور ،   التي تمتلكھا تلك ا2غشية الحية يعطيھا صفة اDختي^ار   حي^ث تس^مح بم^رور بع^ض الم̂واد المذ

للم^اء والعناص^ر المعدني^ة الذائب^ة في^ه وغي^ر منف^ذة ومن المع^روف علمي^ا ً إن ھ^ذه ا2غش^ية منف^ذة .  البعض ا.خر 
لموجودة في المحلول   اء ف^ي محل^ول .  للمواد العضوية مثل السكريات والبروتينات ا وبالنظر Dنخف^اض تركي^ز الم^

فإن الماء يدخل من التربة إلى النب̂ات بفع^ل  زي^ادة ،   المجاور لسطوح ا2متصاص في الشعيرات الجذرية   التربة 
لجذرية  تركي لذلك فإن النبات يص^نع الس^كريات .  ز السكريات في خ5يا البشرة لسطوح ا2متصاص في الشعيرات ا

إل^ى الج^ذور عب^ر العص̂ارة  ومن ث^م تنتق^ل    ھ^ذه الس^كريات،      Photosynthesisفي عملية التمثيل الضوئي   

رب^ة وي^زداد  بواسطة أوعية اللحاء  وتنحصر في خ5يا) النسغ النازل ( النازلة  البشرة الماص^ة المج^اورة لمحل^ول الت

  .  تركيزھا فينتقل الماء من محلول التربة ا2قل تركيزا ً إلى خ5يا البشرة ا2على تركيزا ً 

إن الخ5يا الحية في منطقة :    Respiration Rate in Root Tissues   ي أنسجة الجذرمعدل التنفس ف  –ب 

قي^ة الخ5ي̂ا    ونتيج^ة لعملي^ة الت^نفس ھ^ذه ف^إن ھ^ذه الخ5ي^ا ،   ا2متصاص في المجموع الجذري تتنفس شأنھا ش^أن ب
ويترتب نتيج^ة ل^ذلك زي^ادة ف^ي تركي^ز غ^از  ،     Co2وتطرح غاز ثاني أكسيد الكاربون O2تستھلك غاز ا2كسجين  



 

50 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  
Co2   أنعدام  وج^ود غ^از  وأنخفاض تركيز أوO2    وق^د ،   ف^ي منطق^ة إمتص^اص الم^اء ف^ي الش^عيرات الجذري^ة

  دلت 

  

  

̂ؤدي إل^ى إنخف^اض ملم^وس ف^ي أمتص^اص الم^اء أو  التجارب التي أجراھا العديد من الباحثين بأن مثل تلك ظروف ت
عليه   فمن الضروري ا2ھتمام .    O2وإنعدام وجود    Co2حتى يتوقف ا2متصاص تماما ً في حالة زيادة تركيز 

لزائد إضافة إلى أجراء عملية تفتي^ت الترب^ة ح̂ول النب^ات لمن^ع أختن^اق الج^ذور  بعملية الصرف والتخلص من الماء ا
  . تحت ظروف سوء التھوية في منطقة ا2متصاص 

الج^ذري ھ̂و إن عم^ق المجم^وع :    Root Score's Depth & Densityعم^ق وكثاف^ة المجم̂وع الج^ذري   –ج 

كف^اءة ذل^ك المجم^وع وقدرت^ه عل^ى إمتص̂^اص الم^اء م̂ن الترب^ة  وتختل^ف النبات^ات البس^تنية ف^ي عم̂^ق .  ال^ذي يح^دد 
الك^رفس   ( فمنھا ما ھو سطحي التعمق مثل  ،   مجموعھا الجذري حسب نوع النبات في النوع الواحد من الترب   

دونس   ،    الك^راث  و ،   النعناع   ،   الريحان   ،    الثوم    ،    القرنبيط    ،    اللھانة     ،   البصل   ،   البق
وة   ،   بطاط̂ا   ،   الفج^ل   ،   الج^زر  ،    الش̂وندر  ( ومنھا ما ھو متوسط التعم^ق مث^ل )  الشبنت  ،   بطاط^ا ح̂ل

،   الرق^ي   ،    الباذنجان   ،   ة   الطماط( ومنھا ما ھو عميق مثل )  الفلفل ،   بزاليا   ،   فاصوليا  ،   لوبيا      
  )  .  الباق5ء ،   الذرة الحلوة   ،   الخيار   ،   القرع بأنواعه   ،   البطيخ   

2خي^رة عل^ى ق^در أكب^ر م^ن الم^اء مقارن^ة ب^ا2نواع ا2خ^رى   وذل^ك لك^ون ج^ذورھا ،   وتحصل نباتات المجموع^ة ا
  . N تصلھا جذور ا2نواع ا2خرى  تتعمق أكثر في التربة وتمتص الماء من أعماق

،    لقد ذكرت بعض البحوث بأن عمق المجمع الجذري يختلف حت^ى ف^ي نبات^ات الن^وع الواح^د وحس^ب مرحل^ة النم^و  
سم  وفي مرحلة تك^ون  30ففي نباتات البصل الحلو يكون عمق المجمع الجذري قبل مرحلة تكوين الرؤوس بحدود 

  )  .   3شكل (  سم  90م  بينما يكون العمق في مرحلة نضج الرؤوس س 60الرؤوس يكون العمق بحدود 
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  )سم عند مستوى سطح التربة    30(  الجذور سطحية التعمق )  أ  (  

  

  

  

  سم 60متوسطة العمق ) ب  (  

                     

  

  )سم   90(  عميقة )  ج  (  
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  )  .أ و ب و ج (  النمو المختلفة  تعمق جذور البصل في التربة خ3ل مراحل) :  13( شكل 

  

معظ^م أش^جار الفاكھ^ة تتعم^ق ج^ذورھا ف^ي الترب^ة  وخاص^ة النخي^ل ( ھذا من ناحي^ة وم̂ن ناحي^ة أخ^رى ̂فإن 
م̂ن الم^اء يكف^ي لنموھ^ا الخض^ري الكثي^ف ) وأشجار الجوز واللوز والبيكان والبل^وط  فھ^ي تحص^ل عل^ى ق^در أكب^ر 
ً  لتعويض الماء الفاقد عن  الخض^ري والحج^م ويكفي أيضا لناتج م^ن كثا̂فة المجم^وع  غزير والسريع وا طريق النتح ال

  في .  الكبير والتفرعات الغزيرة لتلك ا2شجار 

لنا الحبي^ب    الجبلية الصخرية من شما تواج̂ه ج^ذور  أش^جار الج^وز النامي^ة ،   بعض ا2حيان وفي المناطق 
قة صخرية يصعب على تلك الجذور إختر ونظ^را ً لحج^م وكثا̂فة المجم^وع الخض^ري ،   اقھا   في أعماق التربة طب

( تتحف^ز بع^ض ا2نس^جة ف^ي س^اق ا2ش̂جار وتص^بح أنس̂جة مرس̂تيمية ،   الكبير وا2رتفاع الشاھق لتل^ك ا2ش^جار   
احة ) مول^دة  ̂^م تتق̂وس وت^دخل إل^ى الترب^ة ثاني^ة لتزي^د م^ن مس̂^ وتتخص^ص لتك^وين ج^ذور ھوائي^ة تنم^و ع̂لى الس̂اق ث

وم ت̂لك الج^ذور الھوائي^ة بمس^اعدة المجم^وع المجموع الجذري  راقھ^ا لتق^ وتبحث عن أعماق تستطيع تلك الج^ذور إخت
متصاص الماء    )  .   4شكل (  الجذري القديم في أ

  

  

  

متزاحمة في ضفاف نھر ا1مزون)  :    14(  شكل    الجذور الھوائية في أحد ا1شجار الغاباتية ال
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تع^رف عملي^ة الن̂تح بأنھ^ا عب^ارة   : )  Transpirationالن;تح   ( فقد الماء من ا1جزاء الخض;رية  – 4

عن فقد الماء على ھيئة بخار ماء من ا2وراق الخضراء بواسطة الثغ^ور الورقي^ة أو بواس^طة العديس̂ات أو بواس^طة 
   ً م^ايكرون  40 – 10ھ^ا N يتج^اوز م̂ن ھي عبارة ع^ن ثق^وب مايكروني^ة طول  Stomataوالثغور .   ا2ثنين معا

̂^ين  ̂^وع النب^اتي ( م^ايكرون  12 – 3وعرض^ھا بح̂^دود م^ا ب تنتش̂^ر عل^ى س̂^طح الورق^ة الس̂^فلي بالدرج̂^ة ) حس̂^ب الن

ء وتق^وم  غ^ر مح^اط بخليت^ين حارس^تين ح^اويتين عل^ى ب5س^تيدات خض^را الرئيسية والعلوي بدرجة ثانوية  ويكون ك^ل ث

كم^ا ،  بقي^ة خ5ي^ا أنس̂جة الورق̂ة ويخ^رج بخ^ار الم^اء ف^ي حال^ة كونھ^ا مفتوح^ة  بعملية التمثيل الضوئي ش^أنھا ش^أن 
ة التمثي^ل الض^وئي    O2ويخرج غ^از     Co2ويدخل غاز  ويح^دث العك^س ،  ف^ي النھ^ار عن^دما يق^وم النب̂ات بعمل̂ي

  )  .    5شكل (  بالليل عندما يقوم النبات بعملية التنفس 

    

  

  

  

  على السطح السفلي للورقة الخضراء في حالة فتحثغر ورقي )  :   15(  شكل 

ھي  Lentilesأما  العديسات   أصغر حجما ً من الثغور وN تحتوي على ب5س^تيدات خض^راء وتوج^د ف^ي  ف

  . السيقان الغضة أو على ا2فرع وتقوم أيضا ً بعملية النتح 
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وع النب^ات                    د الثغ^ور الورقي^ة حس^ب ن^ ̂^ور ومن^ه ن5ح^ظ )   1ج^دول (  ويختل^ف ع^د           ض̂خامة أع^داد ھ^ذه الثغ

ً  على السطح الس^فلي للور̂قة (  المس^احة الكلي^ة الت^ي )  وخصوصا دد الھائ^ل م^ن الثغ^ور ف^إن  وب̂الرغم م̂ن ھ^ذا الع^
  .  من السطح الكلي للورقة النباتية %    2  -%   1تشغلھا تلك الثغور وھي مفتوحة N تتجاوز مابين 

  

  

د الثغور)  :    4(  جدول    .من س سطح الورقة لمجموعة من ا1نواع النباتية  2الكلي لكل سم عد

لعربي والعلمي   التسلسل   البشرة السفلى   البشرة العليا  له) ال5تيني ( أسم النبات ا

    N     38760شيء    Pyrus malusالتفاح     1   

  Phaseolus vulgaris    4031     24806الفاصوليا     2   

  Zea mays    6047     9922الذرة الصفراء      3   

  N     58140شيء    Quercus relutinaالبلوط      4   

  N     44961شيء    Citrus sinensisالبرتقال      5   

  Cucurbita pepo    2791     27132)  الشجر ( قرع الكوسة    6   

د الشمس     7      Helianthus annuus    8527     15504عبا

  Lycopersecon esculantum    7128     12467الطماطة     8   

  

  :أھمھا  ،  ثثأثر عملية النتح بعوامل عديدة تحدد إرتفاع أو إنخفاض معدAت فقد الماء من النبات  

من الكمية الكلية للطاقة الضوئية الس^اقطة عل^ى %   10ينعكس حوالي :    Light Intensityشدة اDضاءة     –أ 

،   م^ن ھ^ذه الطاق^ة الض^وئية أثن^اء دخولھ^ا إل^ى داخ^ل ا2وراق   %   15ا2وراق الخضراء  كما يفقد بحدود حوالي 

̂^ة الض̂^وئية  ̂^ا تبق̂^ى م^^ن الطاق ̂^ة الخض^^راء الحاوي̂^ة% )  75 بح^^دود(  وم عل^^ى  فتم^̂تص م^̂ن قب^^ل ا2نس̂^جة الورقي

̂^ي عملي^ة إتح^اد غ̂از ث^اني أوكس̂^يد %  1يس^تخدم بح^دود ،  الكلوروفي^ل   ̂^ن ت̂لك الطا̂قة الض^وئية الممتص^ة ف فق^ط م

أما ما تبقى فتتح^ول إل^ى طاق^ة حراري^ة تس^تخدم ف^ي تحوي^ل الم^اء ،   الكاربون مع الماء في عملية التمثيل الضوئي  
  .  ت عن طريق ا2شعاع  إلى بخار ماء يخرج من الثغور في عملية النتح أو تتشت

وھ^ذا يتطل^ب كمي^ات كبي^رة م̂ن الطاق^ة  ،  عليه فإنه من ضمن مراحل عملية النتح ھي تحويل الماء السائل إلى بخار 
ما ھو معروف فإن النبات يستطيع أن يحصل على مستوى عالي  من الطاقة من خ5ل عملي^ة التمثي^ل الض^وئي ،   وك
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ا زادت ش^دة اDض^اءة                      ̂^ع  ل^ذلك،   كلم^ ادة ش^دة اDض̂^اءة يعن^ي زي^ادة كمي^ة الطاق^ة الممتص̂ة وبالت^الي ترتف ف^إن زي^
  . معدNت النتح تبعا ً لذلك 

  

  

  

̂^ي :    Relative Humidityالرطوب^ة النس^بية     –ب  تعن^ي الرطوب̂ة النس̂بية بأنھ^ا كمي^ة بخ^ار الم^اء الموج̂ودة ف

ة النس^بية بدرج^ة ح^رارة .  معين^ة   الھواء نس^بة إل^ى كمي^ة الھ^واء المش^بع بالبخ^ار ف^ي درج^ة ح^رارة وتت^أثر الرطو̂ب
ً  كبيرا ً  .  فالھواء الساخن له القدرة على ا2حتف^اظ بنس^بة أعل^ى م^ن الرطوب̂ة مقارن^ة ب^الھواء الب^ارد ،   الھواء تأثرا

م̂ن الحي^ز فإن كمية بخار الماء التي تخ^رج ،   فإذا كان الھواء المحيط بالنبات يحتوي على نسبة قليلة من الرطوبة  
وكلما زاد الفرق ف^ي نس^بة الرطوب^ة ب^ين الحي^ز ،  إلى الھواء الخارجي تكون كبيرة  ) غرفة  الثغر ( تحت الثغري 

ا ً  الداخل إلى الخارج والعك^س ص^حيح  أيض^ زاد فقدان بخار الماء من  وھ^ذا ،  تحت الثغري وبين الھواء الخارجي 
  . مع الرطوبة النسبية للھواء الخارجي  يعني بأن معدل النتح يتناسب تناسبا ً عكسيا ً

ادة :    Aer Heat Tempertureدرج^ة ح^رارة الھ^واء     –ج  إن إرتف^اع درج^ة ح^رارة الھ^واء تعم^ل عل^ى زي^

ويعن^ي ذل^ك ،  مما يؤدي إلى زيادة خروج بخار الماء من ا2سطح المعرضة للنتح  ،  سرعة حركة جزيئات الماء  
عدNت النتح   دة في م وھذا يعني بأن معدNت الن^تح تتناس^ب تناس^با ً طردي^ا ً م^ع إرتف̂اع درج̂ة ح^رارة الھ^واء .  زيا

  .  الخارجي 

إنتق^ال جزيئ^ات :    Aer Movementحركة الھواء     –د  إن زيادة سرعة حركة الھواء يؤدي إلى زي^ادة س^رعة 

إن ھذا التناسب الطردي يعم^ل ب^ه .  مما يؤدي إلى زيادة في معدNت النتح والعكس صحيح أيضا ً ،   بخار الماء  
و مت^ر ف^ي الس^اعة   7 – 5إذا كانت سرعة الريح تتراوح ما ب^ين  ع^ن ذل^ك ف^إن أم^ا إذا زادت س^رعة الھ^واء ،  كي̂ل

من عملية التمثيل الضوئي تبعا ً لذلك    . فتحات الثغور تغلق جزئيا ً أو كليا ً مما يقلل من معدNت النتح ويقلل 

    -:  ع3قة الماء بنمو النبات وتكشف البراعم  – 5

Watwr΄s relaAonships with plant growth & bud emergence :  

فإن الماء يمكن أن يؤثر عل^ى تل^ك الع5̂قة بث5ث^ة ،  عند توفر كافة الظروف المثالية للنمو وتكشف البراعم  
مية المناسبة  : نواحي رئيسية وھي    . الزيادة و النقصان ،  الك

وف^ي .  ح تعني كمية الماء المناسبة تساوي معدNت ا2متصاص للماء مع معدNت الن^ت:  كمية الماء المناسبة    –أ 
ھذه الحالة تكون الخ5يا الحارسة للثغور والخ5يا المرافقة لھا والمحيطة بتلك الخ5يا ممتلئة بالم^اء والثغ^ور الورقي̂ة 

أكس^يد الك^اربون  .  مفتوحة   بس^رعة داخ^ل أنس^جة ا2وراق الخض^راء وترتف^ع   Co2ونتيجة لذلك ينتش^ر غ^از ث^اني 

ع̂دNت خ^5ل س^اعات النھ̂ار وبط^أ .  تمثيل الض^وئي  معدNت تصنيع الكربوھيدرات بعملية ال وم^ع إرتف^اع ت̂لك الم

الليل والنھار تزداد كمية الكربوھيدرات ال5زمة لنمو النبات وتكشف براعمه الورقية والزھري^ة   معدNت التنفس في 
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مية الماء المناسبة بنمو النبات وتكشف البراعم ھي ع5قة طردية فكلما زادت كم.                     لماء الممتص من إن ع5قة ك ية ا
  .قبل الجذور زادت عملية نمو النبات وتكشف براعمه  الورقية والزھرية   بشكل أفضل  

إن عدم توفر الماء بكمي^ات مناس^بة للنب̂ات بص^ورة مس^تمرة ي̂ؤدي إل^ى ظھ^ور :  نقص الماء المتيسر للنبات   –ب 
كم^ا ،  دي ذلك إلى تكون خ5يا صغيرة الحجم  مما يؤ،  أعراض نقصه بصورة مباشرة في مواقع إستطالة الخ5يا  

وبالنتيج^ة ي5ح^ظ تك^ون س̂^يقان ذات ،  للخ5ي^ا  ) ال5جنس^ي (  عرقل̂ة أو توق^ف اDنقس^ام الخيط^ي  ي^ؤدي أيض^ا ً إل^ى
  .  حيث يتقزم النبات بشكل عام  ،  س5ميات قصيرة وصغر حجم ا2وراق وا2زھار والثمار  

  

ء  ̂^ا ة الم ̂^ات ( عل^ى مع^دNت تص̂^نيع الغ^ذاء كم^ا ي^ؤثر إنخف^̂اض كم̂ي الكربوھي̂^درات والبروتين^ات والھرمون
مات  حيث تزداد معدNت النتح على مع^دNت إمتص̂اص الم^اء  ،   في عملية التمثيل الضوئي  ) والفيتامينات وا2نزي

إلى ًنكماش الخ5يا الحارسة والخ5ي^ا المرافق^ة المحيط^ة بھ̂ا مم^ا ي̂ؤدي إل^ى غل^ق الثغ^،   .   ور الورقي^ة  وھذا يؤدي 
إنخفاض معدNت التمثيل الضوئي   ذلك ھي  محصلة النھائية ل وھ^ذه ،  ولذلك تنخفض مغ^دNت تص^نيع الغ^ذاء  ،  وال

ؤدي ال̂نقص الش^ديد ف^ي كمي̂ات الم^اء المتيس^ر أو المت^اح .  الحالة تؤثر سلبا عل^ى نم^و النب^ات وتكش^ف الب^راعم   و̂ي
لثغ^ور بش^كل كام^ل أو جزئ^ي  حي^،  للنبات إلى ذب^ول النب^ات بش^كل ع^ام   ق ا وتتوق^ف أوت̂نخفض مع^دNت ،  ث تغ̂ل

مما ي^ؤدي ف^ي نھاي^ة ا2م^ر إل^ى ،  ويبدأ الوزن الجاف للنبات بالنقصان نظرا ً لتنفسھا بإستمرار ،  التمثيل الضوئي  
  . تأثير نقص الماء على النبات  17ويوضح الشكل .  موت النبات 

                                     ←يعيش النبات على   ←إنخفاض في تصنيع     ←نقص الماء المتيسر   

ة                        لVمتصاص من قبل               الغذاء في عملية                المواد الغذائي
     جذور النبات                       التمثيل الضوئي                 المخزونة فقط

دل    ←غلق الثغور     ←إنكماش في الخ3يا      إنخفاض   ←إنخفاض في مع

  الحارسة والمرافقة            الورقية                التمثيل الضوئي

  ضعف مقاومة النبات للظروف   ←إنخفاض في كمية    ←في معدAت النمو  
  وتكشف البراعم            المحصول الكلي            الجوية القاسية وخاصة شتاء ً 

  .مخطط يوضح تأثير نقص الماء المتيسر على نمو النبات وتكشف البراعم  )  :    17(  شكل 

طويلة إن الماء الزائد عن حاجة النبات يؤدي إلى ظھور البادرات ال:  الماء الزائد عن حاجة النبات    –ج  

لة .  وإلى حدوث تشقق في الثمار ) الغضة ( والرھيفة  لطوي إن العوامل التي تساعد على ظھور ظاھرة البادرات ا
ربة الدافئة الرطبة  ،  )  الزراعة المتزاحمة ( والرھيفة ھي الزراعة في مسافات متقاربة  حرارة الھواء ،  الت

عتدلة   لجيد النمووالمنتشر  إن.  اDنخفاض النسبي لشدة الضوء  ،  الم التربة الدافئة الرطبة والمجموع الجذري ا
متغلغل في التربة   ) المتزاحمة ( أما الزراعة المتقاربة .  يعم5ن على إمتصاص الماء بكميات كبيرة  ،  وال

البطيئة الحركة   مل تؤدي إلى خ،  ودرجة الحرارة المناسبة والضوء المنخفض والرياح  فض فإن جميع ھذه العوا
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تح من جھة .  معدNت النتح من سطوح ا2وراق النباتية                     لذلك فإن زيادة أمتصاص الماء من جھة وإنخفاض الن
نباتية وإلى زيادة إتساع الخ5يا مما ينتج عن  لخلية ال Dنتفاخ في منطقة إستطالة ا أخرى يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط ا

م5حظة  ھذه الظاھرة على النباتات المزروعة في البيوت  ويمكن،  ذلك نباتات طويلة ورفيعة ورھيفة السيقان  
لربيع   مكيفة في موسم ا أما ظاھرة تشقق ثمار الفواكه والخضروات فتحدث لنفس ا2سباب السابقة .  الزجاجية ال

  )  .  18شكل ( الذكر وحسب ما موضح في المخطط التالي 

  

  

  ←)  اPنتفاخ ( زيادة في حجم الخلية   ← معدل إمتصاص للماء بنسبة 

  وزيادة في محتوى الماء فيھا)             النتح ( أكبر من معدل الفقد 

ة ورفيعة     تشقق الثمار   ←خ3يا متھشمة     ←نمو سريع ونباتات طويل

  وس3ميات طويلة 
  

الطويلة       والرفيعة وظھور  مخطط يوضح تأثير الماء الزائد في حدوث ظاھرة النباتات)  :    18(  شكل 

  .التشقق في الثمار 

  

ثم^ار الرم^ان ( ولك^ن تتجل^ى بوض^وح ف^ي    ،     وت5حظ ظاھرة التشقق في العديد من ثم^ار الفاكھ^ة والخض^روات
  )  . 19شكل ( وفي درنات البطاطا  )الشلغم والفجل والجزر ( جذور )  والطماطة 
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  الرمان    

  

  

  

  

                             

  الطماطة   
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  البطاطا

  

  

  

  

  

  الجوز ا1خضر
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تشقق ثمار بعض الحاص3ت البستنية بسبب زيادة معدAت إمتصاص الماء  من قبل الجذور )  :    19(  شكل                   

  .بنسبة أكبر من معدAت فقده عن طريق النتح 

  –الخواص الفيزيائية  للتربة    –  Soil التربة   –  بالنبات وع3قتھا التربة:    الخامسة المحاضرة
  –الحرارة وع3قتھا بالنبات   –العناصر المعدنية المھمة في تغذية النبات   –الخواص الكيميائية للتربة 

الحرارة غير المناسبة للنمو   –درجة الحرارة المثلى لنمو وتكشف البراعم    –الحرارة  : ثالثا ً 
  . ة الحرارة بتحول النشاء إلى سكر وبالعكس ع3ق  –والتكشف  

ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــــــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ   ــــــ

  التربة وع3قتھا بالنبات

The Soil & its Relationship with Plant 

كون التربة . إن النبات والتربة مرتبطان ارتباطا وثيقا ً جوھريا ً مع بعضھا البعض  -  :  Soil  التربة :ثانيا ً وتت
فكك القشرة ا-رضية الخارجية وتحولھا إلى دقائق صغيرة   والذي يغطي (   وبفعل الغطاء النباتي ،  من تحلل وت

قائق التربة ومكوناتھا ) سطح التربة  مو ا-حياء المجھرية الدقيقة العضوية إلى الحالة الصالحة والمھيأة لنيتم تحويل د
) المتيسرة ( إلى الحالة الجاھزة ) وخاصة النتروجين (يل العناصر المعدنية في التربة وھذه بدورھا تعمل على تحو، 

كن دراسة التربة من ناحية الخواص الكيميائية والفيزيائية لھا وكما يلي .  للنبات     :مم
  

  

  

ممكن دراسة التربة من ناحية   :   Physical Proprieties of the Soilالخواص الفيزيائية للتربة    – 1

خواصھا الفيزيائية الم5ئمة لنمو النبات من حيث توفر المادة العضوية في التربة  وأنواع الترب وتركيب تلك 
  )  . بناء التربة ( الترب 

ة ھي وجود الكائنات الحية :  في التربة    MaterialOrganicالمادة العضوية    –أ  إن أھم صفات التربة الخصب

) من جذور وأغصان وأوراق جافة ( مما يساعد على تحلل بقايا ا2نسجة النباتية ،  المجھرية فيھا بكميات وفيرة  
مخلفات الحيوانية  لتربة قابلة مما يؤدي إلى إضافة موا،  )  فض5ت ا2بقار وا2غنام والطيور( وال د عضوية ل

  . ل5متصاص من قبل جذور النبات 

دقيقة في التربة   ،  إن عملية تحلل المادة العضوية تتم بفعل الھضم اDنزيمي الناتج من فعالية الكائنات المجھرية ال
النشويات إلى سكريات داخل أجسام الكائنات المجھرية مما يؤدي إلى إط5ق غاز ثاني أكسيد ا لكربون حيث تتحلل 

Co2  لتكاثر وتتجزأ البروتينات ،  إلى التربة وتتولد طاقة تستفيد منھا تلك الكائنات الدقيقة 2غراض اNنقسام وا

لماء داخل أجسامھا أيضا ً إلى حوامض أمينيه وتطلق خارج أجسامھا بشكل غاز أكسيد ا2مونيوم  المذابة في ا
لك العناصر المعدنية الجاھزة ل5متصاص من والذي يتحد مع العناصر المعدنية الموجودة في ال تربة مكونة نترات ت
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لك الكائنات المجھرية الدقيقة تقاوم .  قبل جذور النبات                    إن بعض المركبات العضوية الغذائية الموجودة في أجسام ت
  .  التحلل مثل الدھون  

لترب في الطبيعة  :    Kind of Soils   أنواع الترب –ب   Mineral soilsالترب المعدنية    ،ھناك نوعين من ا
ميات ) عناصر معدنية ( الترب المعدنية تتكون من مواد N عضوية .  Organic soilsو الترب العضوية  وك

أما الترب العضوية فتتكون من مواد نباتية %  .   20مختلفة من المواد العضوية N تصل نسبتھا 2كثر من حوالي 

فسخة  لة مت( ومخلفات حيوانية مت وتتراوح نسبة المواد .  بشكل جزئي تحت الظروف البيئية المختلفة  ) حل
وتكون ذات لون بني داكن إلى اللون ،  أو أكثر من ذلك  %   65  –%  20العضوية في ھذه الترب بحدود من 

حلل فيھا  ( ا2سود  لك الترب ودرجة الت عضوية في ت العضوية ذات ونظرا ً لكون تلك الترب ،  حسب نسبة المادة ال
ه يجب أوN ً معادلة حموضة تلك الترب بإضافة الجبس ) فيھا منخفض   pHألـ  ( تفاعل حامضي  كربونات ( علي

لسيوم      . قبل زراعتھا بالحاص5ت الزراعية  )  CaCo3الكا

.  فھي تتدرج من ا2حجام الكبيرة إلى ا2حجام الصغيرة  ،  إن مكونات الترب المعدنية تختلف في حجم جزيئاتھا  
لك الترب من الحجر   كون ت وتحدد نسب تواجد ھذه المكونات في .  الغرين و الطين  ،  الرمل  ،  الحصى  ،  وتت

لتربة  ( التربة قوام التربة  نسب ،  )   Soil s textureنسجـة ا حيث تطلق على التربة مسميات عديدة حسب 

كذا ... رملية غـرينية ،   طينية    –رملية ،  غـرينية  ،  رملية  ،  مزيجيه  ،  طينية  ( مكوناتھا مثل      )  .  وھ
ربة   –ج  لتربة   ( تركيب الت لتي ھي اإن حجم وترتيب جزيئات التربة إلى حبيبات )  :   Soil Structureبناء ا

وحبيبات التربة عبارة عن جزيئات معدنية بأحجام مختلفة منتشرة ومخلوطة مع المادة .  تحدد تركيب التربة  
عبارة عن فراغات بين جزيئات التربة مملوءة بالھواء مما (ويوجد بين ھذه الجزيئات مسافات بينية ، العضوية

ويختلف حجم ،  ) حل الھواء فتصبح التربة مشبعة بالماءيعطي للتربة بنائھا أDسفنجي وعند ري التربة يحل الماء م
نية أكثر مسامية من الترب الرملية ،  باخت5ف الترب  ) الفراغات المسامية ( وعدد المسافات البينية    فالترب الطي

  
  

كثر من الترب الرملية ،  ولكن حجم فراغاتھا المسامية أصغر بكثير من الترب الرملية   لذا فالترب الطينية أ
ماء لكنھا أقل منھا تھوية   إن التركيب الجيد للتربة يشترط فيھا توفر صفتين أساسيتين ھما التھوية .  احتفاظا ً بال

  . الجيدة والقدرة على اNحتفاظ بالماء 
ن أھم الصفات الكيميائية للتربة   :   Chemical Proprieties of the Soilص الكيميائية للتربة   الخوا – 2 إ

ربة ،  تبادل ا2يونات الموجبة  : والتي لھا ع5قة مباشرة بتغذية النبات ھي  ـ ( درجة تفاعل الت ا2س الھيدروجيني أل
pH    (  وكما موضح في أدناه  ،  وخصوبة التربة  :  

لموجبة :    Positive Anions Exchangeableتبادل ا2يونات الموجبة    –أ  تتحدد عملية تبادل ا2يونات ا

التربة وتوفر مادتي الطين والدبال فيھا حيث تعمل ھذه المواد على اجتذاب ،    الشحنة بوجود الجزيئات الغروية في 
N حيث ،  إن ھذه العملية تتم وفق نظام معين  .  حقا ً ا2يونات الموجبة الشحنة واستبدالھا بأيونات موجبة أخرى

Hيستبدل أيون الھيدروجين الموجب     الشحنة  
Caوذلك بإح5ل أيون الكالسيوم  ،  بأيون الكالسيوم   +

محل   ++

ين من الھيدروجين ثم يتم تبادل أيون الكالسيوم محل أيون مغنسيوم واحد   Mgأيون
وھذا ا2يون يستبدل بزوج   ++

Kن أيونات البوتاسيوم  م
كذا ...   +   )  .   20شكل ( وھ
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الشحنة لعنصر الكالسيوم محل أيونات الھيدروجين الموجبة على  إح3ل ا1يونات الموجبة)  :    20(  شكل                   

ة    .سطح وحدة من دقائق الطين الدبالي

ـ  (  Soil s Reactionتفاعل التربة    –ب  يقصد بتفاعل التربة )  :    pHا2س الھيدروجيني للتربة  أل

لتربة ويعبر عنه بالرمز  ويعرف ھذا الرمز بأنه لوغاريتم مقلوب لتركيز أيون )    pH(  حموضة أو قاعدية ا

الھيدروجين ،   14  –الھيدروجين في محلول التربة ويعبر عنه با2رقام من صفر  ( ويقصد بمقلوب تركيز أيون 
ألـ  كلما زاد تركيز أيون الھيدروجين ف   )  .  أي زادت حموضة المحلول  pHي محلول التربة كلما أنخفض رقم 

فحبيبات الطين ،  محلول التربة بمدى شحن الجزيئات الغروية بأيونات الھيدروجين    pHويرتبط  

  .  المشحونة شحنا ً غزيرا ً بأيون الھيدروجين تتفاعل كحامض ضعيف  

ر  pHلذلك فإن ارتفاع  ،  له أھمية أساسية في نمو النبات   8 – 6التربة الذي يتراوح بين   pHإن   التربة إلى أكث
يؤدي إلى ظھور أعراض تسمم النبات حيث تكون تلك المستويات سامة للمجموع  4أو انخفاضه إلى أقل من  9من 

أو التصاقھا محلول التربة مدى جاھزية العناصر المعدنية ل5متصاص أو ترسبھا   pHويحدد  .  الجذري للنبات  

  .  على حبيبات التربة بحيث تصبح ھذه العناصر غير صالحة ل5متصاص من قبل النبات 

التربة تتعلق بشكل مباشر بتركيز المعادن غير العضوية :    Soil s Fertilityخصوبة التربة    –ج  إن خصوبة 

ترتبط مستويات وجود ھذه العناصر و.  ا2ساسية في التربة وبأشكال صالحة ل5متصاص من قبل جذور النبات  
ل التربة   سعة التبادل ،  حموضة التربة  ،  في التربة بعوامل عديدة منھا قابلية ذوبان العناصر المعدنية في محلو

لشحنة في التربة   في التربة  ،   ا2يوني ل[يونات موجبة ا م التربة  و كمية المادة العضوية    .  قوا

  

  
 

ة ا ☼ عناصر المعدني كل من النتروجين    :  لمھمة في تغذية النباتال ،  إن أھم ھذه العناصر المعدنية ھي 

لسيوم  ،  البوتاسيوم  ،  الفسفور   غنسيوم  ،  الكا   .  الكبريت  و المنغنيز  ،  الم

.  وھو العنصر ا2كثر أھمية في تغذية النبات وخصوصا ً لتطوير النمو الخضري فيه    :  Nالنتروجين    ●
ويتوفر النتروجين في التربة بأشكال عديدة قابلة ل5متصاص من قبل جذور النبات مثل أيونات النترات السالبة 

 ¯الشحنة  
No3   والنتريتNo2¯  وأكسيد النتروجين¯No ة الشحنةأو أيونات ا2مونيوم الموجب   NH4

+    .  
لماء  بالنظر لسرعة ( يتم فقد النتروجين من التربة عن طريق استخدامه من قبل النبات أو ذوبانه في ا

أو تحوله ،   ونزوله إلى أعماق بعيدا ً عن جذور النبات   Leachingوفقده عن طريق الترشيح  ) ذوبانه في الماء 
بكتريا ا.زوت   ( إلى نتروجين حر بفعل بعض أنواع البكتريا الموجودة في التربة والتي تعرف ببكتريا النتروجين 

Azotabactar   (  ،ھوائية  ناتجة عن فقدان التھوية المناسب N ة حيث يطلق إلى الھواء الخارجي تحت ظروف
  .  للتربة  

نوع التربة وتركيبھا وقوامھا ودرجة حرارتھا :  ويتأثر وجود النتروجين في التربة بعوامل عديدة منھا  
  . وقابليتھا على اNحتفاظ بالماء باDضافة إلى نوع الحاص5ت الزراعية المزروعة فيھا  
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ويدخل الفسفور في مركبات .  في التربة  يعتبر ھذا العنصر من العناصر المستقرة نسبيا ً   :  Pالفسفور    ●                  
غنسيوم ،  الكالسيوم  ( يتحد مع كل من  ،  مكونا ً فوسفات تلك العناصر المعدنية  ) الحديد و ا2لمنيوم ،    الم

لة ثابتة في التربة N يستفيد منھا النبات    .  فيصبح عنصر الفسفور بحا
لتربة ويعتمد مدى توفر الفسفور بحالة جاھزة ل5متصاص   ا2س( من قبل جذور النبات على تفاعل ا

 – pH 6لتحقيق أفضل جاھزية لھذا العنصر ھو ما بين     pHوأفضل مستوى  ،  )  الھيدروجيني لمحلول التربة 

6.5   .  
دما يكون ھذا ) متيسرا ً ( يصبح البوتاسيوم جاھزا ً   :  Kالبوتاسيوم    ● ل5متصاص من قبل جذور النبات عن

في ) كأيونات الھيدروجين ( العنصر بشكل أيونات موجبة الشحنة ذات قابلية للتبادل مع أيونات موجبة أخرى 
القاعدي  ومن عيوب ھذا العنصر إن  ، )   7أعلى من   pHا2س الھيدروجيني ألـ  (  الترب الغروية ذات التفاعل 

لرئيسية ا2خرى   ربة من ھذا العنصر ،  قابلية ذوبانه منخفضة مقارنة ببقية العناصر المعدنية ا كما وإن محتوى الت
 – 5.5مابين    pHا2س الھيدروجيني ألـ   (  يتجه نحو اNنخفاض في الترب العضوية ذات التفاعل ألحامضي 

6.5  .  (  
محلول مائي   :  Caالكالسيوم     ● أو على ،   )  ھيدروكسيد الكالسيوم المخفف ( يوجد في التربة على ھيئة 

Caھيئة أيونات الكالسيوم   
أيونات الھيدروجين الموجبة الشحنة     ++ كما يوجد بشكل مركب ،   القابلة للتبادل مع 

 ) Caأو نترات الكالسيوم    Ca So4م   ممزوجا ً مع المركبات ا2خرى الموجودة في التربة مثل كبريتات الكالسيو

No3 ) 2    .  ونادرا ً ما ي5حظ نقص الكالسيوم في التربة وذلك 2ن معظم الترب العراقية غنية بھذا العنصر  ،
غير أن أعراض نقص الكالسيوم تظھر على الشكل الظاھري للمجموع الخضري للنبات وذلك 2ن امتصاص ھذا 

ربة  حيث )   pHا2س الھيدروجيني أل   (العنصر من قبل جذور النبات يحدده بالدرجة الرئيسية درجة تفاعل الت
،    8أكثر من  pHأو القاعدية أل   pH 4.5 – 6.5أن ھذا العنصر N يمكن امتصاصه في الترب الحامضية جدا ً 

  .  كما يحدده أيضا ً اNمتصاص ال5حق ل[يونات الموجبة ا2خرى 
النبات بشكل أ  :  Mgالمغنسيوم     ● ن موجب الشحنة  يمتص ھذا العنصر من قبل جذور  ويتواجد في ،  يو

الكالسيوم أو أيونين من  محلول التربة بشكل ذائب في ذلك المحلول أو بشكل أيون موجب قابل للتبادل مع أيون 
فاعل القاعدي  ويظھر .  )   - pH 7.5 8ا2س الھيدروجيني لھا (الھيدروجين في الترب الغروية المائلة إلى الت

  . في الترب الحامضية التفاعل  )  بالرغم من توفره في التربة ( الظاھري للنبات  نقص ھذا العنصر على الشكل
  
  
باستمرار من الطبقة السطحية من التربة إلى ا2عماق السفلية   Leachedھذا العنصر يترشح    :  Sالكبريت    ●

للنبات   مجموع الجذري  لعنصر بكميا،  بعيدا ً عن متناول ال ،  ت كبيرة في الطبقة السطحية  لذلك N يتواجد ھذا ا
So2( ولكنه يتحول من شكل إلى آخر 

-1      ،So3
-2    ،So4

على  Adsorbedأما بشكل حر أو مدمص   2-
  )  .  غرويات الطين 

تتزود التربة باحتياجھا من الكبريت عن طريق ا2مطار الحامضية وخاصة في المناطق القريبة من مصانع 
والذي يذاب في مياه ا2مطار وينزل إلى ا2رض على   H2Sعلى ھيئة غاز ثاني أكسيد الكبريت  (  ةالبتر وكيميائي

ء   H2So3ھيئة حامض الكبريتوز   كمية ما لك المصانع و والذي يختلف تركيزه حسب كمية الغاز المنبعث من ت
مادة العضوية )  ا2مطار  مخلفات الحيوانية والنباتية ال( غير أن المصدر الرئيسي لھذا العنصر ھو كل من ال
وكبريتات  K2So4وكبريتات العناصر المعدنية التي تضاف إلى التربة كأسمدة مثل كبريتات البوتاسيوم  )  المتحللة 

غنسيوم     . وغيرھا ...  FeSo3وكبريتات الحديدوز   MgSo4الم
Mnوجبة الشحنة  يتواجد ھذا العنصر في التربة بشكل أيونات ثنائية م  :  Mnالمنغنيز    ●

أو بشكل أول   ++
أما في الترب القاعدية فأنه   pH 6.5 – 7.5أكسيد المنغنيز في الترب الحامضية الخفيفة أو المتعادلة التفاعل  

(  MnO2إلى ثاني أكسيد المنغنيز    )الصيغة الجاھزة ل5متصاص (   MnOيتحول من أول أكسيد المنغنيز  
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أقل   pHا2س الھيدروجيني  ألـ ( إن الحموضة المرتفعة للمحلول التربة )  .  الصيغة غير الجاھزة ل5متصاص                   
ية تجعل ھذا العنصر سام للنبات  )   6من  التربة والظروف ال5ھوائ محتوى المنخفض من المادة العضوية في    .      وال

  
مثل       وھناك مجموعة من العناصر المعدنية التي يحت    ة أو نادرة جدا ً  د  (  اجھا النبات بكميات قليل الحدي

Fe    ، البورونB    ،  الزنكZn    ،  النحاسCu    ،   المولبيدينيمMo    ،  البرومBr     و الكلورينCl2   (
  .    وھذه العناصر يترك النقاش فيھا للمتخصصين في علوم التربة 

  
  

  الحرارة وع3قتھا بالنبات
The Heat & its Relationship with Plant  

لحرارة ال5زمة لنمو ،  الشمس ھي مصدر الحرارة على ا2رض    :  Heatالحرارة  :  ثالثا ً  حيث توفر درجات ا
لنبات (  كافة الكائنات الحية  غير أن ھذه الدرجات الحرارية في حالة تغير مستمر ،  )  ومنھا اDنسان والحيوان وا

الفصول  أيضا ً في السنة الواحدة على مدار  ء منخ( من سنة إلى أخرى وفي حالة تغير  لشتا فضة في فصل ا
إن انخفاض درجات .  وفي الفصل الواحد من يوم .خر وفي اليوم الواحد بين الليل والنھار ) ومرتفعة في فصل 

إضافة إلى ،  الحرارة يؤدي إلى أن الظروف الجوية غير م5ئمة لتصنيع الكربوھيدرات بعملية التمثيل الضوئي  
كما وأن ارتفاع معدNت درجات الحرارة عن المعدل .  تخليق البروتين  انخفاض معدNت بناء ا2حماض ا2مينية و

النتح والتنفس مما يسبب ذلك في غلق الثغور الورقية وانخفاض معدNت صنع  معدNت  رتفاع  الموسمي يؤدي إلى ا
رتفاع معدNت التنفس يؤدي إلى استھ5ك جزء من الك.  الغذاء بعملية التمثيل الضوئي   ربوھيدرات علما ً بأن ا

لى قلة الكربوھيدرات ال5زمة للنمو  المخزونة في ا2نسجة النباتية ل[حنراق وتوليد الطاقة مما يؤدي بالتالي إ
  .  والتكشف  

لى قسمين رئيسيين ھما     :  تقسم درجات الحرارة حسب ع5قتھا بالنبات إ
لنمو النبات ھو أن المدى الذي تع:    درجات الحرارة المثالية للنمو والتكشف   – 1 ر فيه درجات الحرارة مثالية  تب

وضمن ذلك المعدل تحدث العمليتين . معدل درجات الحرارة المناسبة للنمو والتكشف للبراعم الورقية في النبات 
للتسويق   لة حياة النبات للحصول على أكبر محصول صالح    . الرئيسيتين وھما التنفس والتمثيل الضوئي طي

  
  
معدNت التمثيل الضوئي في ا2وراق الخضراء تكون مرتفعة عندما تكون معدNت التنفس ويعني ذلك أن  
منتج ( طبيعية  حين موعد الجني أو الحصاد للمحصول ال بحيث تتوفر خ5ل ،  )منذ بداية فترة ا2زھار في النبات ول

  .   ھذه الفترة كميات مناسبة من الكربوھيدرات ال5زمة 2غراض النمو والتكشف 
إن درجة الحرارة المناسبة والتي توفر الحد ا2على من مستوى تصنيع الغذاء بعملية التمثيل الضوئي والحد 

س   فمنھا ما يتحقق لھا ذلك ضمن درجات حرارة منخفضة ،  تختلف باخت5ف النبات  ،  اNعتيادي من التنف
عة أخرى يتحقق لھا ذلك ضمن درجات في حين ھناك مجمو،  نسبيا ًحيث يطلق عليھا حاص5ت الموسم البارد  

ثالثة يتحقق لھا ذلك ضمن درجات ،  حرارية معتدلة ويطلق عليھا حاص5ت الموسم المعتدل   بينما ھناك مجموعة 
ويطلق على نباتاتھا حاص5ت الموسم الدافئ  ستنية )   5جدول ( حرارة مرتفعة نسبيا ً  لب يوضح بعض الحاص5ت ا

  . لحرارية ال5زمة 2على معدNت للتمثيل الضوئي في معدل تنفس طبيعي المختلفة في احتياجاتھا ا
  
  

  .تقسيم الحاص3ت البستنية حسب احتياجاتھا الحرارية  )  :    5(  جدول 
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  نباتات الزينة  محاصيل الخضروات  أشجار الفاكھة  درجات الحرارة                  
  م  ◌ْ  15 – 7

حاص5ت الموسم 
  البارد 

ح   ،  كمثرى  ،  تفا
،  جوز ،  كرز ،  سفرجل  

فستق حلبي ، بندق ،  لوز  
  ،    بيكان  ،  أو جبلي  

،  كلم  ،  قرنبيط  ،  لھانة  
،  جزر  ،  شلغم  ،  خس  
بصل  ،  شوندر  ،  فجل  

.   سلق ،  سبانخ  ،  ثوم  ،  

،  أستر  ،  عين البزون  
حلق السبع  ،  شبوي ليلي  

،  ا2قحوان  ،  ي  الداود، 
  .  ورد البوري ،  القرنفل  

  م   ◌ْ  24 – 16
حاص5ت الموسم 

  المعتدل

،  الزيتون  ،  الحمضيات  
،  الرمان ، المشمش 
لتين  ،  ا2عناب   ،  ا

،  ا2جاص  ،  الخوخ  
  . الكوجة  

،  الكرفس ، البطاطا 
،  الخرشوف  ،  الھليون  

قرع أسكلة  ،  قرع كوسة  
  .   عناقي قرع ،  

ورد الفضة  ،  عرف الديك  
،  قديفة  ،  يلدز ، 

،  زينيا  ،  NNعباس 
نسرين  ،  فل  ،  ياسمين  

  .   الصفصاف ،  
م   ◌ْ  35 – 25

حاص5ت الموسم 
  الدافئ   

نجو  ،  الموز   ، الما
،  النخيل  ،  الزبدية 

،  جوز الھند  ،  ا2ناناس  
،  الجوافة  ،  التمر الھندي  

  .  البابايا  

،  باذنجان  ،  طماطة  
( فلفل حار،  فلفل حلو  

رقي  ،  باميا  ،  )  حريف
،   خيار  ،  بطيخ  ،  

  .        خيار قثاء  

د الشمس   ،  الزنبق  ،  عبا
،  أمرلس  ،  شعر البنات  
،  أوركيد  ،  كوزموس  
  ) واشنطونيا ( نخيل الزينة 

  
ربة والمياه ( وبالتداخل مع عوامل بيئية تؤثر درجات الحرارة     )  جوية مثل الضوء والرياح و أرضية مثل الت

ز ،  في أمكانية زراعة الحاص5ت البستنية   في المناطق التي تمتا لذلك نرى بأن حاص5ت الموسم البارد تجود 
حاص5ت الموسم المعتدل أو الدافئ في المناطق التي ،  بجوھا البارد   ،  تمتاز بجوھا المعتدل أو الدافئ  بينما تجود 

،  اللھانة  ،  الخس  ( على سبيل المثال ن5حظ أن الكثير من محاصيل الخضروات الشتوية في العراق مثل 
لسبانخ  ،  القرنبيط   لشوندر ،  الجزر  ،  ا تزرع بنجاح خ5ل موسم الصيف في بعض )  وغيرھا ... الشلغم  و ا

الحمضيات في ھذه الدول داخل ،  )  و الدنمرك وبريطانيا  هدا و فلنداھولن( الدول ا2وربية مثل  بينما تزرع 
  .  البيوت الزجاجية المكيفة لعدم م5ئمة درجات الحرارة المنخفضة لنمو ھذه ا2شجار فيھا  

  
  
  
  
  
إن الحرارة غير المناسبة للنمو والتكشف تؤدي إلى   :  درجات الحرارة غير الم3ئمة للنمو والتكشف  – 2

ء ً درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة   م ،  أضرار جسيمة سوا م تلك ا2ضرار إلى ث5ث أقسا عليه يمكن تقسي
  :  رئيسية وھي  

  
لدرجة المثلى لي5 ً   –أ  درجة حرارة  إن ارتفاع:  ا2ضرار الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة موسم النمو عن ا

لنبات من المحصول في وحدة المساحة   إنتاجية ا انخفاض  ر ،  الليل عن الدرجة المثلى يؤدي إلى  خاصة في ا2طوا
  .  المتأخرة من نمو النبات  

مثيل الضوئي  عملية الت ء ساعات ) والتي تدخل في بناء الخ5يا وا2نسجة ( إن المواد الكربوھيدراتية المصنعة ب أثنا
اتجة من عملية التمثيل الضوئي مطروحا ً منھا ما يستھلكه النبات  الليل ما ھي إN محصلة ما تبقى من المادة الن

إلى استھ5ك كميات أكبر من المواد .  خ5ل عملية التنفس   عليه فإن ارتفاع درجات الحرارة لي5 ً يؤدي 
  .  ى نمو النبات وتكشف براعمه  وھذا يؤثر بدوره تأثيرا ً سلبيا ً عل،   الكربوھيدراتية المصنعة  
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الدرجة المثلى لي5 ً  –ب                    لناتجة عن انخفاض درجة حرارة موسم النمو عن  إن انخفاض درجة حرارة : ا2ضرار ا
لمساحة  انخفاض إنتاجية النبات من المحصول في وحدة ا ه في ( موسم النمو لي5 ً عن الدرجة المثلى يؤدي إلى  شأن

إن ھذا اNنخفاض في المحصول يعزى إلى انخفاض معدNت )  .  جة حرارة موسم النمو ذلك شأن اNرتفاع في در
إN أن معدNت انخفاض صنع الغذاء بعملية ،  التمثيل الضوئي والتنفس معا ً من جراء انخفاض درجات الحرارة  
من معدNت انخفاض مستويات التنفس   زيادة في معدNت التنفس ھذا يعني بأن ھناك ،  التمثيل الضوئي تكون أكبر 

وبذلك تزداد كمية الكربوھيدرات المستھلكة بھذه العملية  )  لغرض اNحتراق وتوليد الطاقة ( الحاصل في النبات 
بينما تنخفض معدNت تصنيع الغذاء مما يؤدي بالنتيجة إلى عدم توفر فائض من الكربوھيدرات 2غراض نمو 

  .  النبات وتكشف براعمه  
كما تؤدي درجة الحرارة المنخفضة عن الدرجة المثلى لي5 ً خ5ل موسم النمو إلى حصول ظاھرة أل  

Bolting    حيث أن ھذه الخضروات تكمل نموھا الخضري وتعطي ،  في محاصيل الخضروات الثنائية الحول
ھلك كغذاء في الموسم ا2ول  ي ثمارھا وبذورھا في الموسم بينما تزھر وتعط)  السنة ا2ولى ( محصولھا الذي يست

اتجاه النبات إلى ا2زھار قبل اكتمال نموه الخضري بسبب   Boltingوتعني ظاھرة أل  )  .  السنة الثانية ( الثاني 
لبذور في .  انخفاض حرارة موسم النمو لي5 ً عن الدرجة المثلى   ريخ الزھرية وا ويؤدي ذلك إلى تكون الشما

مما ،  غير أن ھذه البذور تكون ضامرة وذات حيوية منخفضة جدا ً  ،  الموسم الثاني  الموسم ا2ول بدN ً من 
لبذور والتقاوي الزراعية   ممكن م5حظة ھذه الظاھرة السيئة في محاصيل .  يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة لمنتجي ا

الشلغم  والفجل والبصل ) الشوندر( بنجر المائدة  الظاھرة فيما لو تعرضت وتحصل ھذه . الخ ...و الجزر و 
أسابيع لي5 ً في مرحلة تكون  8 – 6م ولمدة تتراوح مابين  ◌ْ  8 – 5النباتات إلى درجات حرارة تتراوح مابين  

  . المجموع الخضري للنبات  
  
تقسم ا2ضرار الناتجة عن انخفاض :  ا2ضرار الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة شتاء ً   –ج 

ارتفاعھا عن درجة الحرارة المثلى لنمو كل نوع نباتي وتكشف براعمه خ5ل فصل الشتاء إلى  درجات الحرارة أو 
  :  ما يلي  

  
  
  
  
  
  
  
لدرجات ) ا2شجار( يتوقف تحمل النباتات الخشبية   :ا1ضرار الناتجة عن عدم نضج ا1نسجة النباتية   ●

ء على مقدرة بروتوب5زم الخ5يا النباتية لربط الماء فيه   وھذا بدوره يتوقف على ،  الحرارة المنخفضة في الشتا
وتعرف تلك المركبات بأنھا مجموعة من ) الغرويات المحبة للماء ( قدرته في تكوين المركبات المعروفة باسم 

لخ5يا  المو وھي ذات ،  اد المصنعة في بروتوب5زم الخ5يا النباتية باستخدام مواد كربوھيدراتية مخزونة في تلك ا
الماء   حيث تنجذب جزيئات الماء إلى تلك ،  سطوح كبيرة نسبيا ً وتمتص  على سطوحھا كميات كبيرة من 

لك الجزيئات أقرب إل يطلق .  ى الص5بة منھا إلى السيولة  السطوح وترتبط  مع بعضھا البعض بحيث تصبح ت
ات ،   على ھذا الماء بالماء المتحد   وھذا الماء N يتحد وN يتصلب تحت درجة ا2نجماد اNعتيادية وإنما تحت درج

  )  .  غير المتوقعة ( ا2نجماد المفاجئة 
لغرويات المحبة للماء تدخل في أطار قدرة النبات عل ى مقاومة درجات الحرارة إن مقدرة النبات على صنع ا

فكلما زادت تلك المقدرة على تصنيع ھذه الغرويات زادت مقاومة النبات للبرودة ،  المنخفضة في فصل الشتاء  
  .   الشديدة تبعا ً لذلك  
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الناضجة تحتوي على مواد كربوھيدراتية أكثر من ا2نسجة غير الناضجة                     عليه فإن ،  إن ا2نسجة 
ھيدرات بعملية التمثيل الضوئي ومعدNت استھ5كھا وتخزينھا في ھذه ا2نسجة الناضجة معدNت تصنيع الكربو

لي  يكون أعلى من ا2نسجة غير الناضجة مما يجعل ا2نسجة الناضجة مھيأة لتصنيع الغرويات المحبة للماء وبالتا
لفترة ا2خيرة من موسم وكنتيجة للظروف .  النمو   تكون أكثر مقاومة للبرودة خ5ل موسم الشتاء وخاصة خ5ل ا

  : السابقة ن5حظ ما يلي 
فترة ا2خيرة من موسم النمو *    لخريف ( إن نقص الماء داخل ا2نسجة الخشبية للنباتات خ5ل ال يجعل ھذه ) في ا

  . ا2نسجة مھيأة ل\صابة بأضرار البرد أو الصقيع في الشتاء 
ء تؤثر على ا2شجار الضعيفة النمو بدرجة أكبر إن أضرار البرد أو الصقيع ھذه والتي تحصل ف*   ي فصل الشتا

  .   من ا2شجار الجيدة النمو 
  . ا2شجار الغزيرة النمو تكون أكثر عرضة ل\صابة بأضرار الشتاء من ا2شجار الجيدة النمو *  
لمصحوب برطوبة أرضية عالية خ5ل الفترة ا2*   خيرة من موسم إن ارتفاع درجة الحرارة في غير موعدھا وا

ء    . النمو يؤدي إلى إصابة النباتات الخشبية بأضرار الشتا
لنتروجينية في الفترة ا2خيرة من موسم *   لمتوسطة النمو تسميدا ً غزيرا ً با2سمدة ا يراعى عدم تسميد ا2شجار ا

لكبيرة من النتروجين المضاف مع السكريات  عند بناء وتخلي،  النمو   ل5زمة حيث تتحد الكميات ا ق البروتينات ا
لنباتية   مما يؤدي ذلك إلى نفاذ كامل كميات الكربوھيدرات ال5زمة لتكوين ،  لصناعة بروتوب5زم الخ5يا ا

  .   الغرويات المحبة للماء  
درات فيقل تكوين   2و  1في الحالتين  :م3حظة  لكربوھي تنخفض معدNت عملية البناء الضوئي ويقل تكوين ا

فترتفع معدNت عملية البناء الضوئي ويزداد تكوين   5و  4و  3أما في الحاNت ،  محبة للماء  الغرويات ال
غير أن معظم تلك الكربوھيدرات المتكونة تستھلك من جراء زيادة معدNت وسرعة عملية ،  الكربوھيدرات  

ة الغرويات المحبة للماء بدرجة فيقل صناع،   ف5 يتبقى رصيد من الكربوھيدرات إN النزر اليسير  ،  التنفس  
  . كبيرة تبعا ً لذلك 

  
غالبا ً ما يلحق بعض بساتين الفاكھة المتساقطة   :ا1ضرار الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة ثم انخفاضھا    ●

لحرارة في أواخر موسم الشتاء وبداية موسم الربيع   م ،  ا2وراق أضرارا ً جسيمة نتيجة ارتفاع درجات ا ث
د انخف ت5حظ ھذه الظاھرة على بساتين الفاكھة ذات .  بعد ذلك  ) أو تحت ا2نجماد أحيانا ً( اضھا إلى درجة ا2نجما

وكذلك يمكن م5حظة ھذه ) ا2جاص و الكوجة ،  الخوخ الصوفي وا2ملس  ،  المشمش  ( النواة الصلبة مثل 
كان ( الجوز ا2مريكي ،  الظاھرة على بساتين الجوز    . اللوز والبندق  ،  الفستق  ،  )  البي

  
  
  

ر المتساقطة ا2وراق على ،  أسابيع   4 – 2وقد تتراوح طول الفترة الدافئة من  مما يحفز جذور تلك ا2شجا
لبراعم الزھرية ( امتصاص الماء وتفتح البراعم  افئة تنخفض درجة حرارة ،  )  وخاصة ا لفترة الد ثم بعد تلك ا

إن ذلك يؤدي إلى قتل البراعم الزھرية وتساقط .  رجة ا2نجماد أو تحت تلك الدرجة  الجو فجأة ً إلى مستوى د
ً  ( ا2زھار المتفتحة وينتج عن ذلك فقدان المحصول ألثمري  لذلك العام مما يؤدي إلى خسارة ) كليا ً أو جزئيا

  .  مادية جسيمة  
إلى تلك ) أربيل ،  سليمانية  ،  دھوك  ،  نينوى  ( وكثيرا ً ما تتعرض بعض محافظات وطننا العزيز مثل

ص5ح الدين و ديالى وبغداد و ا2نبار وبابل ( كما وت5حظ مثل ھذه ا2ضرار في كل من محافظات ،  ا2ضرار 
  . ولكن بدرجة أقل )  وغيرھا ... 

ر  لخطورة في ا2صناف المبكرة اDزھار وأقل تأثيرا ً في ا2صناف المتأخرة اDزھا إن ھذه الظاھرة تصبح شديدة ا
عليه يراعى زراعة ا2صناف المتأخرة في المناطق الشمالية والوسطى من العراق في حين تزرع ا2صناف ،  

  . المبكرة في المناطق الجنوبية 
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( 5حظ في أشجار الفاكھة المستديمة الخضرة حصول مثل تلك ا2ضرار ي  :أضرار العطش الشتوي   ●

لى وكرب5ء  لماء في فصل الشتاء  ،  )  خصوصا ً في أشجار الحمضيات في مناطق ديا مم تلك ا2شجار ا حيث تفقد ق
ً  مع قوة التبخر ،   اسب شدة الفقد تناسبا ً طرديا ة النتح عن طريق بواسطة عملي( لذا فإن معدNت فقد الماء .  وتتن

رياح شديدة وسريعة  )  الثغور الورقية  لجو ،  ترتفع ارتفاعا ً ملحوظا ً في الجو الجاف المصحوب ب وتنخفض في ا
عويض الماء المفقود من قمم ا2شجار .  الرطب المصحوب برياح خفيفة وبطيئة   لك ،  ولت يجب أن تمتص جذور ت

إن من أھم ) . ء المفقود يتأثر بشكل مباشر بعمليتي النتح واNمتصاص وذلك 2ن الما( ا2شجار الماء من التربة 
قود أو عدم توفره شتاء ً ھو جفاف بروتوب5زم الخ5يا النباتية تدريجيا ً مما ينجم عن  نتائج عدم تعويض الماء المف

  .  ذلك موت ا2نسجة  
للجوء إلى عمليات خدمة ا2شجار التي تزيد من  قابلية التربة على اNحتفاظ بالماء وري ولتقليل الضرر يتم ا

ء الدافئ خ5ل فترات سكون الرياح    . ا2شجار شتاء ً بالما
  
فاية البرودة  ● ء :    ا1ضرار الناتجة عن عدم ك ر الناتجة عن عدم كفاية البرودة خ5ل فصل الشتا إن ا2ضرا

كانت تلك ا2شجار في طور الراحة أو تؤثر بشكل مباشر على أشجار الفاكھة المتساقطة ا2وراق وخاصة إذا 
ر تحتاج خ5ل فصل الشتاء إلى عدد من الساعات .    Rest Period or Dormancyالسكون   ھذه ا2شجا

الطور  ) ساعات البرودة ( المنخفضة الحرارة  ً  ،  لكسر أو إنھاء  ھذا  وتختلف أشجار الفاكھة المتساقطة اخت5فا
تي ضمن النوع الواحد  لساعات باخت5ف النوع النباتي وحتى باخت5ف الصنف النبا وخ5ل .   كبيرا ً في عدد تلك ا

حيث تتغير موازين كل من ،  في داخل تركيب جسم النبات  ) وظيفية ( تلك الساعات تحدث تغيرات فسيولوجية 
النباتية المحفزة  عوقة ( للنمو والمثبطة ) المنشطة ( الھرمونات  مما يجعل النبات مھيأ للنمو عندما .  للنمو  ) الم

يع وعلى ھذا .  تتوفر الظروف الم5ئمة لذلك   متساقطة ا2وراق إلى أربعة مجام فاكھة ال ا2ساس تم تقسيم أشجار ال
لبرودة خ5ل فصل الشتاء لكي تزھر وتعطي محصوN ً اقتصاديا ً كما ً ونوعا ً  ھا من ساعات ا جدول ( حسب حاجت

6   .  (  
  
  
  
  
  
  
  
  

خ3ل فصل ( البرودة  حسب حاجتھا من ساعاتتقسيم أشجار الفاكھة المتساقطة ا1وراق )  :    6(  جدول 
  .  Rest Period or Dormancyلكسر طور الراحة أو السكون  )  الشتاء 

  
أشجار تحتاج إلى 

N (فترة   قصيرة 
د عن    )ساعة  90تزي

أشجار تحتاج إلى فترة 
 150 – 90(متوسطة 

الشتاء    )ساعة طول 

أشجار تحتاج إلى فترة 
 250  –150(طويلة 

الشتاء    )ساعة طول 

تاج إلى فترة أشجار تح
 – 250( طويلة جدا ً 

 ساعة شتاء ً  400

،  تين  ،  مشمش 
، رمان ،  توت 

،  جميع ا2عناب 
( الكرز ، كوجه 

،  معظم أصناف الخوخ 
،  )  عرموط ( كمثرى 

،  )  حيوه ( سفرجل 
،  بندق ،  لوز ،  جوز 

معظم ا2صناف ( التفاح 
)  باستثناء اNنكليزية منھا 

أصناف ( خوخ ، 
، ) المناطق الباردة 

: تفاح أصناف انكليزية 
Mclentosh , Rome 

, Red Delicious , 

Golden Delicious , 
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) الحامض و  الحلو                   
  .         آلو  ،  

،  الكستناء  ،  البلوط   .أجاص  ،  فستق 
كان     .البي

Northern Spy , 

Mulling Marten      

  
لبرودة خ5ل فترة الشتاء  إما إذا لم تتوفر لھذه ا2شجار العد ً  ،  د الكافي من ساعات ا فإن ذلك يؤثر تأثيرا

حيث إنھا لم تنته من طور السكون إضافة إلى تساقط ،  مباشرا ً على موعد تفتح البراعم الزھرية بشكل خاص  
  . البراعم الزھرية قبل تفتحھا 

عدد من ساعات البرودة لكسر طور  ليست فقط أشجار الفاكھة المتساقطة ا2وراق ھي التي تحتاج إلى
ما ھناك بعض الحاص5ت العشبية التي يلزمھا ساعات من البرودة لكسر طور ،  الراحة خ5ل فصل الشتاء   وإن

تحت سطح   Robarbحيث تبقى الريزومات اللحمية لنبات الروبارب  ،  راحتھا أو سكونھا خ5ل أشھر الشتاء  
كذلك كورمات ،  شھر ا2ول من الشتاء قبل نقلھا وزراعتھا في المكان الدائم  أسابيع في ال 4 – 3التربة لمدة  

الك5ديولس ودرنات البطاطا والجذور الدرنية  في البطاطا الحلوة تحتاج إلى ساعات من البرودة لكسر طور 
كسر طور الراحة لتلك الحاص5ت العشبية وذلك بتخزين أجزائھا التكاثرية . الراحة  د أمكن  ،  الريزومات   (ولق

درنية ،  الكورمات   م  ثم ترفع  ◌ْ  1 ±م  ◌ْ  4في المخازن المبردة على درجة حرارة  ) الدرنات والجذور ال
درجة النھائية للتخزين إلى  ◌ْ  2درجة حرارة المخزن بواقع     .  م  ◌ْ  16م أسبوعيا ً وحتى تصل ال

  
إن العديد من الحاص5ت البستنية تتحدد قيمتھا الغذائية والتسويقية بدرجة   :  ع3قة الحرارة بتحول النشاء إلى سكر وبالعكس

فيھا  .  ح5وتھا   لنشاء المادة الكربوھيدراتية ا2ساسية  لتي يشكل فيھا ا تحدث بعض ،   ففي تلك الحاص5ت ا
ما يؤدي ذلك إلى تحول النشاء إلى سكر والسكر إلى ثاني أكسيد  التفاع5ت الكيميائية بفعل بعض ا2نزيمات م

ثم يخزن ھذا النشاء في داخل ا2نسجة بشكل ،   وقد يحدث أن يتحول السكر إلى نشاء ثانية  .  الكربون وطاقة  
لخ5يا     . حبيبات بلورية طافية في سايتوب5زم ا

غير أن معدل تحول النشاء إلى سكر ،  إن معدNت درجات الحرارة المنخفضة تقلل من التفاع5ت الث5ثية السابقة  
ھا يؤدي إلى زيادة ،  يبقى ا2قل تأثرا ً من بقية التفاع5ت ا2خرى   لذا فإن انخفاض درجات الحرارة عن معدNت

تالي على القيمة الغذائية والتسويقية ،  سكريات  محتوى الثمار من النشويات وانخفاض محتوياتھا من ال مما يؤثر بال
  .  لثمار الفاكھة المختلفة  

المبردة تحت درجات حرارة  ھذا يفسر سبب وجود الطعم المذاق في درنات البطاطا المخزونة في المخازن 
اعة رقائق البطاطا كما ي5حظ تأثير حرارة الخزن المنخفضة ھذه عند صن،  )  م  ◌ْ  1 ±م  ◌ْ  4(  منخفضة 

الزيت أثناء عملية ،  )  الجبس ( المقلية  حيث نشاھد نقاط بنية أو سوداء عليھا نتيجة احتراق السكريات بحرارة 
  .  القلي 

  
  : المحاضرة السادسة  

1مطار والرياح بنجاح زراعة الحاص3ت البستنية    جوية وا الضوء : رابعا ً   –ع3قة الضوء والرطوبة ال
نبات وع3قت ءة  ( ه بال ة : خامسا ً   –)  فترات الضوء والظ3م ،  نوع اPضاءة  ،  شدة اPضا الرطوبة الجوي

تقليل أضرار   –)  أضرار قلة الرطوبة الجوية وا1مطار ،  أضرار زيادة الرطوبة الجوية وا1مطار  ( وا1مطار 
ا1ضرار   – 2،  ا1ضرار الميكانيكية    – 1( الرياح : سادسا ً   –)  قلة الرطوبة الجوية و ا1مطار 

  .طرق مقاومة أضرار الرياح    –)  أضرار التعرية   – 3،  الفسيولوجية   
ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ـ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ   ــــ

  
  

بستنية    ع3قة الضوء والرطوبة الجوية وا1مطار والرياح بنجاح زراعة الحاص3ت ال
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ه بالنبات: رابعا ً                    الضوء ھو أحد أشكال الطاقة :    it's Relationship with Plant   The Light & الضوء وع3قت
وحدات ضوئية أو  اDشعاعية التي تدخل من الشمس إلى ا2رض عبر الغ5ف الجوي  المحيط بھا على شكل

لنيوترونات  لتمثيل الضوئي  .  جسيمات تسمى با لطاقة ال5زمة ،  وللضوء تأثير مباشر في عملية ا حيث يوفر ا
بالماء وبوجود صبغة الكلوروفيل كعامل مساعد في تلك العملية لتصنيع   NCo2تحاد غاز ثاني أكسيد الكربون  

لطاقة الضوئية.  الكربوھيدرات   ،  فإن معدNت التمثيل الضوئي تزداد  .  وبتوفر الظروف ا2خرى   ومع زيادة ا
د أيضا ً كمية الكربوھيدرات المصنعة   عھا تزدا زيادة معدNت نمو النبات وتكشف براعمه ،  وم مما يؤدي إلى 

الزيادة في الطاقة الضوئية     . الورقية والزھرية تبعا ً لتلك 
N بد من دراسة تأثير كل من شدة الضوء ونوع الضوء ،  تكشف البراعم  ولمعرفة تأثير الضوء على نمو النبات و

المناسب للنبات و طول الموجة الضوئية النسبي و فترات الضوء والظ5م في اليوم الواحد وتأثير كل تلك العوامل 
  . السابقة على النبات 

تعرف شدة اDضاءة بأنھا كمية الضوء الساقط على وحدة المساحة :     Light Densityشدة اDضاءة    – 1
لنبات ،  الخضراء من النبات   وتختلف شدة اDضاءة في موقع . أو تعني أيضا ً كمية الضوء الكلية التي تصل إلى ا

و باخت5ف )  شدة اDضاءة في المناطق الجنوبية من العراق أعلى من شدتھا في المناطق الشمالية( جغرافي معين 
وحالة الطقس في ذلك )  شدة اDضاءة ظھرا ً أعلى منھا في الصباح الباكر أو عند الغروب ( ساعات النھار الواحد 

م أو غائم جزئي ،  صحوا ً ( اليوم  موسم ) غائ والبعد أو القرب من خط ) شتاء أو صيف ،  خريف  ،  ربيع  ( وال
Dضاءة إلى ث5ثة. اNستواء  ما يلي )  منخفضة أو مرتفعة ،  مثلى  ( أقسام  تقسم شدة ا   : وك

إن زيادة معدNت شدة اDضاءة إلى مستوى أمثل :    Optimum Light Densityشدة اDضاءة المثلى    –أ 
لة يكون معدل ،  للنبات على فرض ثبوت العوامل ا2خرى يؤدي إلى زيادة معدNت التمثيل الضوئي  في ھذه الحا

مما يؤدي إلى تراكم كميات أكبر من المواد الكربوھيدراتية تساعد في نمو النبات وتكشف ،  ً◌  التنفس طبيعيا
وتختلف النباتات .  مما يؤدي بالنتيجة النھائية إلى زيادة ملحوظة في كمية المحصول الصالح للتسويق  ،  براعمه  

   )  .يوضح ذلك  1جدول ( البستنية في حاجتھا المثلى من شدة اDضاءة 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

حسب احتياجاتھا المثلى من ) الفاكھة والخضروات ونباتات الزينة ( توزيع النباتات البستنية ) :   7( جدول 
ءة    )  . 2قدم/ شمعة ( شدة اPضا

  
ات ظل فقط         (     نبات

100 – 1000             (  
( نباتات ظل و شمس جزئي 

0100 – 5000 (  
 – 5000( نباتات شمس

8000 (  
( شمس    + نباتات ظل 

1000 – 8000 (  
ب5ب ،  زھرة اللؤلؤ   ، الل

،  قفص صدري ،  سبيون
( فيكس       ، فيلودندرن 

،  شبوي ليلي ،  )  مطاط 
يو ، ) سجاد (  سكيول

، نبات الشاي ، شجرة القھوة  
،   مك5دميو،  شجرة الكاكاو 

عنب  ، ثوم ،  بصل  ،  فلفل  
ت  ،  مشمش  ،   ، رمان ،  تو

أصناف المناطق الباردة ( خوخ 

، زيتون ، حمضيات ،  موز 
ل جوز ا، نخيل التمر  لھند  نخي

،  ذرة حلوة ،  تين  ،  
، بطاطا حلوة ،  طماطة  

ز ، باميا  ،  داودي ،  خبا

اف التفاح ا.سيوية  ( أصن
، كوفي ، صحراوي 

،      ) عمارة ، عجمي 
،  سفرجل  ،  كمثرى  

م  ،  لھانة    ،البطاطا  ،  كل
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ل زينة ( واشنطونيا ،  )  نخي

،  المطاط ا2مريكي  
  أصناف التفاح اNنكليزية 

،  فستق ،  جوز،  لوز  ،  )  
ء ( بطم ،  بندق  ة خضرا )  حب

ء  ،   ح ،  البقول ،  كستنا ،  القم
  الشعير 

ورد شجيري ،  ك5ديولس
،  الرقي ،  الخيار ، ) الروز(

القرع ، التعروزي ، البطيخ 
  . بأنواعه  

يط   ، جزر ،  خس  ،  قرنب
، فجل ، شوندر ، شلغم 
ي، سلق  ،    اسبانخ  كاردين
  .    امكنولي

  
إن انخفاض شدة اDضاءة عن المستوى المثالي :     Minimum Light Densityشدة اDضاءة الدنيا     –ب 

يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً مباشرا ً على معدNت التمثيل الضوئي وبالتالي على كمية الكربوھيدرات المصنعة والتي 
لدراسات العلمية المتخصصة .   يستخدمھا النبات 2غراض النمو والتكشف وإنتاج المحصول   أظھرت العديد من ا

لك ،  شدة اDضاءة يؤدي إلى نقص محتوى ا2وراق الخضراء من صبغة الكلوروفيل  بأن انخفاض  فتبدو ت
وھذا ينعكس بدوره على قدرة النبات على القيام بعملية التمثيل ،  ا2وراق بلون شاحب مائل إلى اNصفرار 

طاقة الضوئية ال5زمة ويعود السبب في ھذا اNنخفاض إلى عدم توفر ال،  حيث تنخفض تلك القدرة  ،  الضوئي 
الخضراء من صبغة الكلوروفيل أيضا ً   NCo2تحاد غاز ثاني أكسيد الكربون   ( وانخفاض محتوى ا2وراق 

مثيل الضوئي    )  . الضروري كونه كعامل مساعد في عملية الت
مثل إن زيادة شدة اDضاءة عن المستوى اMaximum Light Density    :2شدة اDضاءة القصوى     –ج 

  –فتصبح ا2وراق خضراء  ،  يؤدي إلى نقص المحتوى الكلوروفيلي في ا2وراق الخضراء لبعض النباتات 
إلى خفض معدNت التمثيل ،  )  اللفحة الشمسية ( ويطلق على ھذه الحالة بالتأثير الشمسي ،  مصفرة    وھذا يؤدي 
الخضراء  كما تؤدي زيادة شدة اDضاءة أيضا ً إلى ارتفا.  الضوئي   ،  ع درجة الحرارة داخل ا2نسجة الورقية 

،  مما يؤدي ذلك إلى زيادة في معدNت النتح والتي N يمكن تعويضھا عن طريق امتصاص الماء بواسطة الجذور  
ما جزئيا ً أو كليا ً   لتمثيل الضوئي جزئيا ً أو كليا ً ،  مما يؤدي إلى غلق الثغور الورقية إ  وبذلك تتوقف عملية ا

غور  الحرارة داخل ا2نسجة الخضراء ھو توقف عمل .  تبعا ً لمستوى درجة غلق الث التأثير ا.خر Nرتفاع درجة 
مما يؤدي ذلك إلى تراكم السكريات داخل ا2نسجة الورقية وھذا ،  ا2نزيمات الخاصة بتحويل السكر إلى نشاء  

  . ينجم عنه أيضا ً انخفاض معدNت التمثيل الضوئي 
لشمس عبارة عن خليط من موجات ضوئية :    Kind of Lightنوع الضوء    – 2 لينا من ا الضوء الذي يصل إ

م نوع الموجات الضوئية حسب الطول ألموجي إلى قسمين ھما .   مختلفة ذات أطوال موجية متباينة     : ويمكن تقسي
مرئي   ● لك ا2شعة الضوئية المحصورة بين طول موجي يتر: الضوء ال و ت ملي   760  – 390اوح مابين    وھ

لي ،   ماكرون   في الحصول على الطاقة ال5زمة لعملية التمثيل الضوئي وھو بالتا وھو الذي يستفيد منه النبات 
ثيرات إيجابية أخرى مثل تشجيعه على تكوين خ5يا ،  يؤدي إلى زيادة الوزن الجاف للنبات   إضافة إلى حدوث تأ

  .  باDضافة إلى تشجيعه للنمو واNنقسامات الخلوية  )  الحال مع الضوء ا2حمر كما ھو( البراعم الزھرية 
  
  
  
  
ملي  760أو فوق   390وھو تلك ا2شعة الضوئية ألتي يكون طولھا ألموجي يقع تحت :  الضوء غير المرئي   ●

فوق البنفسجية   د دلت التجارب بأن ھذ،  ماكرون مثل ا2شعة تحت الحمراء وا2شعة  ا النوع من ا2شعة ولق
كر على نمو النبات وتكشف براعمه أو على محتوى الوزن الجاف للنبات     .   الضوئية N يؤدي إلى أي تأثيرات تذ

فترات الضوء والظ5م تعني طول :    Periods of the Dark and Lightالضوء والظ5م    فترات   – 3 إن 
ولھذا الغرض تجدر اDشارة ھنا إلى .  في مناطق جغرافية معينة   )  ساعة    24(  كل منھما خ5ل يوم كامل 

لكامل في المناطق الوسطى من العراق   ما يلي ،  تواريخ معينة ذات ع5قة بطول فترات الضوء والظ5م لليوم ا وك
 :  
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ر  و  /    21في اليومين   ●                    12(  أيلول  يتساوى فيھما طول كل من الليل والنھار في اليوم الواحد /    21آذا
أ /    21بينما في ،  آذار  يعلن فيه بداية التوقيت الصيفي  /    21ففي )  .  ساعة ليل  12ساعة نھار و  أيلول  يبد

مل في التوقيت الشتوي    )  . في العراق سابقا ً ( الع
ليل /    21في   ● /    21بينما في  ،  )  ساعات ليل  10ساعة نھار و  14( حزيران  يصبح النھار أطول من ال

ليل و  16( كانون ا2ول  يصبح الليل أطول من النھار    ) .ساعات نھار 8ساعة 
باتات وھي  تأثيره على ،  تأثيره على كمية الكربوھيدرات  :  ولطول فترات الضوء والظ5م تأثيرات عديدة على الن

  . تكوين البراعم الزھرية  و تأثيره على نمو أعضاء التخزين  
  
لتمثيل الضوئي  :    كمية الكربوھيدرات  –أ  رة اDضاءة تؤدي إلى زيادة في معدNت ا على فرض ( إن زيادة فت

استھ5ك وبنفس الوقت فإن قصر فترة الظ5م تؤدي إلى تقليل معدNت ،  )  م5ئمة جميع الظروف ا2خرى 
فس   لذلك فإن كمية الكربوھيدرات المخزونة والمتراكمة سوف تزداد تبعا ً لذلك مما ،  الكربوھيدرات في عملية التن

لمنتج كما ً ونوعا ً  عليه فإن الع5قة بين .  ينتج عن ذلك زيادة في نمو النبات وتكشف براعمه وزيادة المحصول ا
الكربوھيدرات ويمكن توضيحھا بأنه كلما طالت فترة .  المخزونة ھي ع5قة عكسية   فترة الضوء والظ5م وكمية 

وكلما قصرت فترة الضوء ،  الضوء وقصرت فترة الظ5م زادت كمية الكربوھيدرات المخزونة تبعا ً لذلك  
  .  وطالت فترة الظ5م قلت كمية الكربوھيدرات المخزونة في ا2نسجة النباتية  

  
،   تختلف النباتات حسب احتياجھا من ساعات الضوء لتكوين البراعم الزھرية  :    ية البراعم الزھر تكوين  –ب 

قسم البستنية إلى ث5ثة مجاميع وھي     : وعلى ھذا ا2ساس ت
ر الطويل وھي تلك النباتات التي تحتاج إلى فترة ضوئية تقدر بحوالي : المجموعة ا2ولى *     – 14نباتات النھا
لبراعم الزھرية لھا من ا2مثلة عليھا  10  –  8و  ساعة 24ساعة لكل  16 ،  اللھانة  ( ساعات ظ5م لتكون ا

لجوافة  ،  الفجل  ،  السلق  ،  السبانخ  ،  الخس  ،  القرنبيط   نجو  ،  ا رنج  ،  البرتقال  ،  الما ،  البيكونيا  ،  النا
  )  .  ورد الجمال 

ر الق:  المجموعة الثانية  *    – 10صير وھي تلك النباتات التي تحتاج إلى فترة إضاءة تتراوح مابين نباتات النھا
وتفشل نباتات ھذه المجموعة في تكوين تلك البراعم إذا ،  ساعة لكي تكزن براعمھا الزھرية   24ساعة لكل  14

) القھوة(من ا2مثلة على نباتات تلك المجموعة ھي أشجار كل من البن .  ساعة   14زادت الفترة الضوئية عن 
كاكاو والليمون الھندي  تات كل من الشليك ،  وا2ناناس  ) نومي بصرة ( وال و الداودي و ) الفراولة ( ونبا

  .  الكاردينيا  
لثة  *   غض ،  نباتات N تتأثر مطلقا ً بطول الفترة الضوئية  :  المجموعة الثا لبراعم الزھرية ب وتستطيع أن تكون ا

ئ من ا2مثلة على نباتات تلك المجموعة ھي الطماطم و الباذنجان و الفلفل و ،  ية  النظر عن طول الفترة الضو
  . الخيار وقرع كوسة و كارنيشيا و زينيه  

  
  
  

لفترة الضوئية وعدد ساعات الظ5م خ5ل موسم النمو الخضري في :    نمو أعضاء التخزين  –ج  تؤثر طول ا
لتخزين للعديد من الن لمحاصيل الخضروات ( مثل ا2بصال  ،   باتات البستنية  موعد تكوين بعض أعضاء ا

نة  تات الزي زنة للمواد الغذائية ) ونبا الشلغم  و الشوندر و ( ودرنات البطاطا  و كورمات الموز و الجذور الخا
د أظھرت ،  )  الطرطوفة أو تفاح ا2رض ( وكذلك السيقان الخازنة كالكلم و ا2لمازة ) الفجل و الجزر  ولق

قاسية جدا ً في تكوين ونمو كافة أعضاء التخزين في الت جارب العلمية إلى أن فترات النھار القصير ھي التي تكون 
ء ،  النبات وخاصة في تكوين الدرنات وا2بصال  النھار الطويل ھي ا2فضل في تكوين تلك ا2عضا وأن فترات 

لنبات باستثناء بينما فترات النھار المتوسط لم تؤثر أط5،   وخاصة الكورمات   قا ً في تكوين أعضاء التخزين في ا
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ساعة ظ5م قد حفز نباتات الكلم على  12ساعة ضوء و 12حيث وجد بأن ،  السيقان الخازنة للمواد الغذائية                    
  . تكوين سيقان منتفخة خازنة للمواد الغذائية وذات قيمة تسويقية عالية  

  
ر  : خامسا ً  ر   :  Atmospheric Humidity & Rainالرطوبة الجوية وا1مطا تؤثر الرطوبة النسبية إلى حد كبي

وذلك بسبب تأثيرھا المباشر ) كما ً ونوعا ً( في نمو النباتات البستنية وتكشف براعمھا وإنتاج محصولھا الزراعي 
لنبات   لحاصلة في المجموع الخضري ل لى العمليات وكذلك بسبب تأثيرھا غير المباشر ع،  على معدNت النتح ا

ر في النباتات البستنية المختلفة     .   الوظيفية الداخلة في اDزھار واDثما
ففي المناطق .  وللرطوبة النسبية تأثير على طبيعة النمو الخضري وحجم الثمار في أشجار الفاكھة المختلفة  

لسمك اNستوائية ذات ا2مطار الغزيرة والرطوبة النسبية العالية تكون أوراق الحم ضيات كبيرة المساحة ورقيقة ا
لحجم وقائمة وسميكة نسبيا ً وجلدية الملمس ،   ومنبسطة  وزاھية اللون   في حين تكون تلك ا2وراق صغيرة ا

مار تكون كبيرة الحجم ورقيقة القشرة وكثيرة .  قاتمة اللون في المناطق الجافة والقليلة ا2مطار   كما وإن الث
قبولة الطعم  لبذرية ( وقليلة التلون وقليلة البذورالعصير وم وعكس ذلك ،  في المناطق اNستوائية  ) في ا2صناف ا

وثمار التين تميل إلى اNستطالة وزيادة في طول الحامل ألثمري في المناطق الساحلية . في المناطق الجافة 
المناطق،  والرطبة والملبدة بالغيوم والضباب   لجافة   بينما تميل إلى اNستدارة في  كما وأن ثمار المناطق ،  ا

من ثمار تلك المناطق تكون ذات غيوم كثيفة  الجافة تكون أحسن تلونا ً وأفضل طعما ً من ثمار المناطق الرطبة أو 
أثناء موسم نضج الثمار   ة عالية أو ضبابية  لى قسمين .  أو تكون ذات رطوب تقسم ا2ضرار التي تسببھا الرطوبة إ

  :  رئيسيين ھما 
  
ا :    أضرار ارتفاع نسبة الرطوبة  ● لزيادة الرطوبة الجوية أو رطوبة التربة أضرار كثيرة وجسيمة خصوصا ً إذ

  :  أھم ھذه ا2ضرار ما يلي ،  كانت بشكل أمطار غزيرة  
ان الحشرات الملقحة   – 1 وكذلك بإزالة حبوب )  وخاصة النحل( تعيق عملية تلقيح ا2زھار وذلك بإعاقة طير
دة اللزجة من سطوح المياسم أو بانفجار وتمزق حبوب اللقاح نتيجة تشربھا بالماء  ال وينتج عن ذلك ،  لقاح والما

د في نسب تلقيح وإخصاب ا2زھار مما يؤدي إلى قلة في إنتاج المحصول ألثمري وھذا يسبب خسارة  انخفاض حا
دحة    .   اقتصادية فا

لموجودة في  – 2 مارھا وتخمر السكريات ا 2مراض الفطرية على النباتات المزروعة وتعفن ث تؤدي إلى انتشار ا
لتفاح  مثل تخمر ثمار التمر وا2عناب والتين وا   . وغيرھا ... ھذه الثمار 

ات  وت5حظ ھذه الظاھرة على ثمار العائلة التفاحي،  تسبب التلون البني لقشرة الثمار الخارجية    – 3
Prunoideae   العرموط ( و خاصة ثمار التفاح و الكمثرى . (  

كما ،  )  نظرا ً لكبر حجم ا2وراق فيھما ( تسبب ا2مطار حدوث ثقوب في أوراق الخيار وقرع الكوسة   – 4
لية في مرحلة تكوين الثمار إلى تعفن تلك الثمار    . وتسبب الرطوبة العا

  
  
  
2مطار المتأخرة – 5 2زھار والثمار العاقدة حديثا ً في أشجار الحمضيات  كما وإن ا               في الربيع تسبب تساقط ا
  )  .  وخاصة المشمش ( واللوزيات ) وخاصة البرتقال والليمون الحامض ( 
  
مو   :  أضرار إنخفاض نسبة الرطوبة  ● ً كثيرة ) في الربيع ( للجفاف وخاصة في بداية موسم الن على أضرارا 

  : من أھمھا ما يلي ،  بساتين وحقول محاصيل الخضروات الصيفية  
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ر الثغور الورقية   – 1                   لثغري ( زيادة معدNت النتح عب النبات على تعويض الماء المفقود ) النتح ا وعدم قدرة 
بول النبات وتوقف نموه وذبول ا2وراق وم،  بواسطة اDمتصاص عن طريق المجموع الجذري   وتھا مما يسبب ذ

  ) . خاصة ا2وراق القمية والحديثة التكوين ( 
إنخفاض كمية المحصول  .  ومن ثم سقوط ا2زھار  ،  إعاقة عملية تلقيح ا2زھار بسبب جفاف المياسم    – 2

  .  الرئيسي بسبب ضعف نمو وتطور النبات  
ذات التمور الجافة ونصف الجافة  فأصناف النخيل.  وللرطوبة النسبية ع5قة كبيرة بتوزيع أصناف نخيل التمر  

في حين إن معظم %   40 – 25تنجح زراعتھا في المناطق الجافة ذات الرطوبة النسبية التي تتراوح ما بين     
لرطبة تتطلب رطوبة نسبية تزيد عن   اً  %   60أصناف النخيل ذات التمور ا لكي تعطي محصوN ً تسويقي

  .  اقتصاديا ً 
  

ع يمكن تقليل أضر*   فة بأتبا ار إنخفاض الرطوبة الجوية على أشجار الفاكھة ومحاصيل الخضروات المختل
  : مجموعة من الوسائل الزراعية يمكن تلخيصھا بما يلي 

لجو  ) الري الرذاذي (  Sprayer irrigationإستخدام الري بالرش    – 1 في بساتين الفاكھة وذلك لرفع رطوبة ا
والري بالرش ،   حقول الخضروات المحمية في البيوت الب5ستيكية والزجاجية  وإستخدام الري الضبابي في ،  

لجافة  إضافة إلى طريقة الري الرئيسية مثل ( أيضا ً في حقول الحضروات المكشوفة في المناطق الجافة وشبه ا
  )  . أو الري السيحي في ھذه البساتين أو الحقول  Drip irrigationالري بالتنقيط  

زراعة عدة صفوف من ا2شجار حول ا2رض الزراعية كمصدات رياح لتقليل مرور تيارات الھواء الحارة    – 2
  . الجافة والمتربة إلى المزروعات في ذلك الحقل   –
كثافة النباتية في وحدة المساحة    – 3 عاد غرس متقاربة وذلك لزيادة ال لنباتات أو ا2شجار على أب لكي ،  زراعة ا

لھذه النباتات المتزاحمة على رفع نسبة الرطوبة الجوية بين تلك النباتات أو ا2شجار تساعد عم لنتح المستمرة    .لية ا
كما يراعى عدم ري ا2شجار في ،  ضبط مواعيد الري للنباتات أو ا2شجار المزروعة مع تجنب تعطيشھا    – 4

منع حدوث  اDخت5ل في التوازن المائي داخل أنسجة تلك فترة الظھر أو في الساعات الحارة من النھار وذلك ل
  . ا2شجار أو النباتات 

علف ( زراعة محاصيل الغطاء ا2خضر  – 5 بين صفوف ا2شجار يساعد على زيادة نسبة الرطوبة ) محاصيل ال
لك النباتات من بخار ماء  ،  الجوية في البستان   م وفي محاصيل الخضروات تست.  نظرا ً لما تطرحه أوراق ت خد

أحدھما رفيع ا2وراق والثاني عريض ، وذلك بزراعة محصولين في نفس القطعة  ،  طريقة الزراعة المختلطة  
  . ا2وراق لزيادة الرطوبة النسبية في الحقل 

لجوية  *   ر ،  فيصعب تقليل أضرارھا  ،  أما في حالة إرتفاع نسبة الرطوبة ا وكل مايمكن عمله ھو الحد من تأثي
فترة بين رية وأخرى أو تقليل المسافات الزراعية بين النباتات ھذه ا2ضر الري أو إطالة ال قليل كميات مياه  ار مثل ت
المقاومة 2رتفاع نسبة الرطوبة الجوية ) تزاحم ا2شجار أو زيادة الكثافة النباتية ( أو ا2شجار  2صناف  أو أختيار ا

لك ا2ش أو أو تعديل طريقة تربية ا2شجار بحيث تقلم ت فتح قلب الشجرة وعدم تزاحم الفروع  لى  جار بطريقة تؤدي إ
  )  . سنادات ( ا2غصان في الفاكھة وتربية نباتات الخضروات على دعائم 

  
  
  
  

لحاص5ت   :  Windالرياح  :  سادسا ً  تعد الرياح من العوامل الجوية الھامة التي لھا تأثير كبير على نجاح زراعة ا
ً في عملية تلقيح ا2زھار حيث تقوم بنقل حبوب اللقاح ،  )  لخضروات الفواكه وا( البستنية  ً مھما فھي تلعب دورا

ر ( من نبات إلى آخر في منطقتين منفصلتين  عتمد على وسائل أخرى غي وإن كان معظم الحاص5ت البستنية ت
لنحل  ح بما يلي وعموما ينحصر التأثير )  .  الرياح لنقل حبوب اللقاح مثل الحشرات وخصوصا ً ا   : الضار للريا
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الشديدة أضرارا ً جسيمة تتمثل في   :  Mechanical injuriesا1ضرار الميكانيكية     – 1                   يتسبب عن الرياح 
أو ،  تكسر ا2فرع وا2غصان وتساقط ا2وراق وا2زھار والثمار   وقد تؤدي الرياح العنيفة إلى إقت5ع ا2شجار 

رمال  ھا في ال ر  ،  )  كما يحدث في المناطق الصحراوية ( دفن ه نمو ا2شجا ر الرياح من إتجا ر،  وقد تغي  كما تؤث
فأشجار البرتقال الموجودة في مناطق معرضة للرياح تتطلب مدة خمسة سنوات لكي تصل .  على معدل نموھا  

مناطق غير معرضة للرياح     . إلى الحجم الذي تصله ا2شجار التي بعمر سنتين ولكنھا مزروعة في 
ح الشديدة ھي الكاكاو وا2ن أنتشار وتعمق ومن أكثر أنواع أشجار الفاكھة التي تتأثر بالريا اناس وذلك بسبب 

ويزداد الضرر الميكانيكي للرياح في مرحلة .  المجموع الجذري مما يسبب سھولة إقت5ع النباتات وتلف أوراقھا  
  .  حمل ا2شجار للثمار وكذلك عقب ري ا2شجار مباشرة  

زروعة بمحصول الليمون مدى الضرر الذي تسببه الرياح الشديدة على ا2شجار الم)    8(  ويبين الجدول 
علما ً بأن ( الحامض بدون مصدات رياح مقارنة بنفس العدد من ا2شجار ولكنھا مزروعة بوجود تلك المصدات 

لكازورينا    )  .  أشجار مصدات الرياح ھي ا
  

تأثير الرياح الشديدة على محصول أشجار الليمون بأعمار مختلفة وبوجود أو بدون وجود )  :    8(  جدول 
  شجار مصدات رياحأ

  
عدد 

  ا2شجار
عمر 

/ ا2شجار 
  سنة

   شجرة /  عدد الثمار الكلي 
مـ5حــظــات             اـل

  بوجود مصدات   بدون مصدات

زرعت مصدات الرياح بث5ث خطوط   770        97         9      4   
ر متبادلة وبمسافة  2شجا  3متوازية وا

متر بين خط وآخر وبين نبات وآخر 
التي تھب منھا الرياح     . ومن الجھة 

   4      7        82        584   
   5      6        71        432  
   5      5        60        311  
   5      4        55        288  

  
ة     – 2 تنشأ ھذه ا2ضرار نتيجة 2خت5ل التوازن المائي :    Physiological injuries ا1ضرار الفسيولجي

ر  ل[شجار بسبب زيادة النتح الناشيء عن سرعة مرور الرياح على أجزاء الشجرة المختلفة كا2وراق والثما
ويزداد ھذا الضرر كلما زادت درجة جفاف الرياح وأرتفعت درجة حرارتھا ،  )  الطرية ( والسيقان الغضة 
إن ھذا الضرر N يظھر للعين المجردة بوضوح مثلما يظھر الضرر )   .   تناسب طردي  (وزادت سرعتھا 

وإن كانت ا2ضرار الناتجة عن تأثير الفسيولوجي الواحد يفوق جميع التأثيرات الميكانيكية مجتمعة ،   الميكانيكي  
ش المختلفة مثل ذبول ا2فرع يزداد الضرر الفسيولوجي بحدوث درجات العط.  في الظروف الجوية ا2عتيادية  

2جزاء الغضة وا2زھار والثمار الصغيرة والكبيرة مما يسبب جفافھا وتساقطھا أو تشويه مظھرھا  الطرفية وا
دھور صفاتھا التسويقية  ،  الخارجي     .  حيث تت

  
  
  
اد ضررھا في تؤدي الرياح الشديدة إلى تعرية التربة ويزد  :  injuries Erosionأضرار التعرية     – 3

المناطق الجبلية الغزيرة ا2مطار حيث تجرف السيول الكثير من الترب إلى الوديان ثم إلى ا2نھار حيث تترسب 
ر .  على حواف ا2نھار مكونة الترب الرسوبية   طق الكثير من أضرا أما في المناطق الصحراوية فتعاني تلك المنا
ل بشكل كثبان رملية في مناطق معينة مما يؤدي إلى كشف جزء من التعرية بواسطة الرياح الشديدة وتجمع الرما

ر با2شجار المزروعة     .  المجموع الجذري ملحقا ً الكثير من ا2ضرا
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يمكن إتقاء ضرر الرياح نسبيا ً في ھذه المناطق بزراعة عدة صفوف من مصدات الرياح أو بناء ا2سوار                   
مناطق الصحراوية لحجز تطاير الرمال مع أستخدام طرق الصخرية أو الطينية حول القطع الزراعية الم حاذية لل

زراعة ا2غطية الخضراء والمحافظة على الحشائش وعدم الحراثة العميقة للتربة وزيادة المادة العضوية في التربة 
ربة   يبات الت   .  حتى يمكن تجميع حب

اتات الخروع وحشيشة الماروم المتعمقة لقد أستخدمت عدة طرق حديثة لتثبيت الكثبان الرملية مثل زراعة نب
بة الرملية بواسطة رشھا بزيت القطران .  الجذور كل على حدة في قطاعات متجاورة   بيت التر مادة ( كما يمكن تث

أنھا تمنع زحف الرمال الصحراوية كونھا تحافظ ) مستخرجة من المخلفات النفطية  الطريقة إضافة إلى  وتمتاز ھذه 
ملحية   على رطوبة التربة وتساعد ،  أيضا ً وكذلك تمنع تجمع ا2م5ح الضارة على سطح التربة في ا2راضي ال

ربة وخصوصا ً في الشتاء  ،  على الزراعة المبكرة     . حيث ترفع ھذه الطبقة من حرارة الت
ة أضرار الرياح  ● زراعة عدة صفوف   – 1:  تستخدم عدة طرق عملية لمقاومة أضرار الرياح منھا :    طرق مقاوم

لرياح في الجھات المعرضة لھبوب الرياح   مع مراعاة تكرار ھذه الصفوف كل ،  متبادلة من أشجار مصدات ا
ح ،  متر طول من أرض البستان   100 علما ً بأن ( أمثال إرتفاعھا  5 – 3حيث أن ھذه ا2شجار تقاوم فعل الريا

لى إرتفاعات تتراوح ما بين  ر تصل إ   . مترا ً  30 – 20ھذه ا2شجا
لمختلطة 2كثر من محصول ،  زراعة أشجار الفاكھة على أبعاد غرس متقاربة    – 2 أو إستخدام طريقة الزراعة ا

في حالة تعرض البستان أو حقل الخضروات لھبوب رياح جافة وذلك لزيادة الكثافة ،  خضروات في نفس القطعة  
الرياح وزيادة الرطوب تية لتقليل ضرر    .  ة الجوية  النبا

العمل على تثبيت ،  في المناطق المعرضة لخطر التعرية    – 3 يفضل حراثة أرض البستان حراثة عميقة مع 
  . التربة بزراعة المحاصيل المؤقتة مثل محاصيل الخضروات أو المحاصيل العلفية بين خطوط أشجار الفاكھة  

ھا للرياح الشديدة في المناطق المعرضة لھبوب تلك الرياح زراعة أنواع أشجار الفاكھة التي تمتاز بمقاومت  – 4
أو زراعة  مة للرياح في حمايتھا مثل زراعة الحمضيات تحت النخيل  بأستمرار وزراعة أشجار الفاكھة ا2قل مقاو

  . أصناف البرتقال المطعمة في حماية أشجار النارنج  
  
لفاكھة تمتاز أشجار مصدات ا  :  شروط مصدات الرياح الجيدة  ● لرياح بعدة مميزات لكي تكون مناسبة لحماية بساتين ا

  : أھمھا ما يلي  ،  والحقول الزراعية من التأثيرات الضارة للرياح  
سھلة التكاثر بالبذور وN تحتاج إلى خبرة فنية كبيرة وجھد وتعطي شت5ت قوية في فترة  زمنية معقولة وبكلفة  –1

  . مادية أقتصادية 
  . لنمو وتصل إلى ا2رتفاع المطلوب بأقصر وقت ممكن  سريعة ا  – 2
خشبھا متين ويصلح ل[غراض ا2قتصادية في الصناعات الخشبية وذلك ل\ستفادة من أخشاب ا2فرع أو   – 3

  . ا2شجار المتزاحمة والحصول على عائد مادي إضافي 
وN يحصل بھا نتح بكميات كبيرة وتحتاج إلى أوراقھا أبرية أو أشواك أو رفيعة N تتمزق بالرياح الشديدة   – 4

  . ري مستمر 
لشديدة قلعھا   – 5 ربة وإلى أعماق كبيرة لكي يصعب على الرياح ا مجموعھا الجذري وتدي وينمو عموديا ً في الت

  . أو خلخلة جذورھا 
  
  
لحشرية والمرضية التي تصاب بھا أشجار الفاكھة أو المحاصيل الم  – 6 قاومة ل\صابات ا زروعة لكي N تكون م

  .  مصدر عدوى لھا  
مثل أشجار الزيتون والنخيل ) تعطي ثمارا ً إضافة إلى كسر حدة الرياح ( يفضل أن تكون ذات غرضين   – 7

  )  . النبق ( والتين الشوكي والسدر 
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مراحل   –البذرة  تركيب الزھرة وتكوين  –ماھي البذرة    –التكاثر الجنسي أو البذري في الحاص3ت البستنية  

ذور   –خزن البذور   –تكوين البذور  طور الراحة أو السكون في   –إنبات البذور   –إنتخاب البذور  –حيوية الب

والبادرات   –طرق زراعة البذور   –زراعة البذور   –البذور    –تعقيم التربة قبل الزراعة    –طرق ري البذور 
  .الشتل  

  ي الحاص3ت البستنيةالتكاثر الجنسي أو البذري ف

Sexual or Seed Propagation in Horticultural Crops  

عن تكاثر النبات عن طريق الجنين الجنسي المخصب والذي ينتج  لبذري بأنه عبارة  يعرف التكاثر الجنسي أو ا
لبيضة المخصبة   قيح وا2خصاب وتكوين ا في  Pollinationوتتم عملية التلقيح .   Zygoteعادة من عمليتي التل

ل الذكري خافتلالنباتات ا لميسم )  stamensا2سدية  ( بذرية بسقوط حبوب اللقاح المتكونة في العضو  ( على سطح ا

لمسمى بالمتاع والذي يتكون من الميسم والقلم والمبيض  المغطى بمادة لزجة لتلتصق ) وھو جزء من عضوالتأنيث ا
الناتجتين من ( فيتم بأتحاد أحد النواتين الجنسيتين الذكريتين   Fertilizationأما اDخصاب  .  عليه حبوب اللقاح  

مكونة البويضة ) البويضة الموجودة في المبيض ( مع نواة ) إنقسام النواة الذكرية في نھاية ا2نبوب اللقاحي 
  .  والتي تكون بعد النضج البذرة   المخصبة

والجنين نبات . وھي عبارة عن جنين مخصب ناضج ترافقه أنسجة مغذية وأخرى واقية    :  ماھي البذرة●  

في النباتات ( السويقة الجنينية العليا والفلقات ،  السويقة الجنينية السفلى  ،  الجذير  ،  دقيق يتكون من الرويشة  
قة الواحدة ( أو السويداء )  ذوات الفلقتين  مراكز النمو لتكوين )  .  في نباتات ذوات الفل تعتبر الرويشة أول 

الجنينية العليا .  أما الجذير فھو أول مراكز النمو لتكوين المجموع الجذري  .  المجموع الجذري   أما السويقة 
غذية .  بينما السويقة الجنينية السفلى تكون الجذر ا2ولي للنبات  ،  فتكون الساق ا2ولي للنبات   كون ا2نسجة الم وتت

وتكون تلك ا2نسجة في البذور الناضجة   Cotyledonsأو من الفلقات    Endospermرافقة إما من السويداء  الم

ذور  مكوناتھا بأخت5ف نوع الب وتتحول ھذه المواد المخزونة إلى .  غنية بالمواد الغذائية المخزونة والتي تختلف 
ن قبل مرحلة اDنبات وكذلك اDستفادة من تلك الطاقة شكل سكر أحادي ذائب يستعمل لتوليد الطاقة عند تنفس الجني

لبادرة بعد اDنبات   حيث يساعد .  أما النسيج الواقي فھو عبارة عن غ5ف البذرة  .  في نمو ذلك الجنين وتطور ا
لبذور في  ھذا الغ5ف على خفض معدNت تبخر الماء من داخل البذور وكذلك خفض معدNت التنفس عند تخزين ا

  .  من ا2ضرار الميكانيكية  )  الضعيف ( كما أنه يحمي الجنين الرھيف ،  زن المخا

  

  

تحورت بعض ،  س5مياتھا قصيرة  ،   الزھرة عبارة عن ساق متحورة    :  تركيب الزھرة وتكوين البذرة●  

لجنسي  لتكاثر ا تي بواسطتھا يتم ا في النباتات ) لبذري ا( وريقاتھا للقيام بحمل أعضاء التناسل وتكوين البذور ال
،  وتحمل على أفرع زھرية تدعى بالشماريخ  ،  أما النورة الزھرية فھي مجموعة أزھار متجمعة  .  الزھرية  

أو )  بسيطة أو مركبة ( والنورات الزھرية تأخذ أشكاN ً مختلفة بأخت5ف النباتات وھي أما نورات غير محدودة 
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يوضحان أنواع النورات الزھرية وأشكالھا في )   22و    21(  ل شك) بسيطة أو مركبة ( نورات محدودة 

  . النباتات الراقية  

  

  .الراقية   النباتات في)  مركبة أو بسيطة(  المحدودة غير النورات أشكال)  :    21(   شكل

  

  

  

  

  



 

79 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  

  

  

  .  في النباتات الراقية)  بسيطة أو مركبة (  أنواع النورات المحدودة )  :    22(  شكل 
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حيطين أساسيين                                       المحيطين غير ا2ساسيين .  والزھرة تتكون من محيطين غير أساسين وم
أو مايعرف (  Corollaوالتويج  )  Sepalsأو مايعرف بالسب5ت  (  Calyxھما الكأس  ) المحور الخارجي ( 

رئيسية لھذين المحيطين غير ا2ساسيين ھي حماية المحيطين ا2ساسيين من ،  )   Petalsبالبت5ت   الوظائف ال

بسبب رائحة التويج )  وخاصة النحل ( المؤثرات الخارجية أضافة إلى أنھما يساعدان على جذب الحشرات الملقحة 
يين .  الزكية وألوانه الزاھية   المحيطين ا2ساس   Androeciaيتكونان من الطلع  ) ي المحور الداخل( في حين أن 

متاع،  )  حامل المتك ( وھي أعضاء التذكير وتتكون من المتك والخيط )   Stamensا2سدية   (  الكربلة   ( وال

Carpel   (  من الميسم والقلم والمبيض يوضح أجزاء الزھرة من مسقط  23شكل .  وھي عضو التأنيث ويتكون 

  .علوي ومن قطاع طولي 

  

  

  .مقطع طولي  )  ب  (  مسقط علوي  ) أ  (  أجزاء الزھرة الخنثية من )  :    23(  ل شك
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  :  وتقسم ا2زھار حسب أحتوائھا على المحيطات الزھرية ا2ربعة إلى أربعة أنواع  ●                    

جانية    :  ا2زھار الكاملة    – 1 لباذن لة ا زھار العائ  وھي تلك ا2زھار التي تتواجد فيھا المحيطات ا2ربعة مثل أ

المشمشية    مثل المشمش والخوخ وا.جاص واللوز والكوجة والكرز  كالطماطة والباذنجان والفلفل   وتحت العائلة 
  الحامض والكرز الحلو  

الطلع )  المحور الداخلي ( وھي تلك ا2زھار التي تحتوي على المحيطين ا2ساسيين :  ا2زھار الناقصة    – 2

متاع وN تحتوي على المحيطين غير ا2ساسيين  ر ) المحور الخارجي ( وال الكأس والتويج مثل أزھار أشجا
  .  التفاحيات 

كما في ) المتاع فقط ( سلية ا2نثوية وھي تلك ا2زھار التي تحتوي على ا2عضاء التنا:  ا2زھار المؤنثة    – 3

  . أزھار أشجار النخيل ا2نثوية المثمرة 
كما في ) الطلع فقط ( وھي تلك ا2زھار التي تحتوي على ا2عضاء التناسلية الذكرية :  ا2زھار الذكرية    – 4

  )  . التعروزي ( ا2زھار المذكرة لقرع الكوسة والرقي وخيار القثاء 
  : شجار الفاكھة حسب نوع ا2زھار التي تحملھا إلى  كما تقسم أ●  

)  الذكري وا2نثوي ( وھي تلك ا2شجار التي تحمل أزھاراً تحتوي على ك5 الجنسين :  أشجار خنثية كاملة    – 1

التفاح والكمثرى والمشمش وا2جاص والبرتقال    . وغيرھا ... مثل أشجار 
النبات نوعين من ا2زھار على نفس الشجرة :    Monoeciousأشجار أحادية المسكن    – 2         حيث بحمل 

)  بينما ا2زھار الذكرية في الجزء العلوي ،   ا2زھار ا2نثوية في الجزء السفلي من المجموع الخضري  ( 
ً أما بواسطة الرياح أو بواسطة الحشرات مثل النحل مثل  لقيح يكون خلطيا كان  ،  الجوز  ( والت ،  بندق  ال،  البي

كستناء ،  البلوط     )  . وال
حيث تحمل ا2زھار المذكرة على شجرة والمؤنثة على شجرة أخرى :    Dioeciousأشجار ثنائية المسكن    – 3

  . منفصلة مثل نخيل التمر والفستق 
الذكرية وا2نثوية    :  مراحل تكوين البذور●   ونضج ا2عضاء  لبراعم الزھرية  تبدأ مراحل ،  بعد تفتح ا

وھي عملية أتحاد الكميتات الذكرية ( ومن ثم تحصل بعدھا عملية ا2خصاب  تكوين البذور بحصول عملية التلقيح

اللقاح مغ البويضات ا2نثوية الموجودة في ا إنقسام النويات الذكرية في حبوب  ض وتكوين الناتجة عن  لمبي
وتتم عملية التلقيح عن طريق إما الحشرات أو )  .  البويضات المخصبة ثم تكوين الجنين المخصب بعد ذلك 

  .  الرياح أو الم5مسة      
  : وھناك نوعان من التلقيح في النباتات وا2شجار البستنية المختلفة وھما *  
بأنتقال حبوب اللقاح من متوك إلى مياسم نفس ا2زھار أو من يتم :    Self pollinationالتلقيح الذاتي    – 1

  . زھرة إلى أخرى على نفس النبات  
يتم بأنتقال حبوب اللقاح من زھرة صنف معين إلى زھرة أخرى :     Cross pollinationالتلقيح الخلطي    – 2

  )  .  كل زھرة تقع على نبات منفصل (  من صنف آخر 
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  )الفواكه والخضروات ( نوع التلقيح في أزھار بعض أنواع الحاص3ت البستنية :  )  9(  جدول

ت محاصيل الفاكھة محاصيل في التلقيح نوع  الخضروا

،    اللوزيات،    التفاحيات،    الحمضيات ذاتي
ان ،    التين،    الخوخ،    ا2عناب،    الرم
 ) الشليك(  الفراولة،    التوت

،   البصل،  الفلفل،   الباذنجان،    الطماطة
يا،    الخس ،    القرنبيط،    اللھانة،    البام

 . الجزر،    الشوندر،    السلق،    السبانخ

 الحلبي الفستق،    البندق،   الزيتون،   الجوز خلطي
،   النخيل،   والحامض الحلو الكرز،  والجبلي
ان،    البلوط،    الكستناء ،    الھند جوز،   البيك

 .  الھندي التمر

ر،   الخيار ء خيا  قرع، )   التعروزي(  القثا
،  )   العناقي و ا2سكلة و الكوسة(  بأنواعه

تلفة بأنواعه البطيخ،    الرقي  ا2ملس(  المخ
 )  . وا2وربي والشبكي

   

على ھذه الظاھرة بالثمار أو تحتوي على بذور ضامرة ويطلق ،  قد ن5حظ بعض أنواع الثمار العديمة البذور *  

لبذور) البكرية(العذرية    : وتحدث ھذه الظاھرة 2حد ا2سباب التالية ، أو العديمة ا

حيث تنمو الثمار دون حدوث عمليتي التلقيح   Parthenocarby fruitsللثمار  ) العذري ( النمو البكري  – 1

فتشجع ھذه المركبات على حصول العقد ) لھرمونات ا( وقد ترش ا2شجار بمنظمات النمو النباتية .  وا2خصاب  

  . البكري ونضج الثمار 

ر ،  ضمور الجنين  – 2 وفي ھذه الحالة يموت الجنين أثناء أحد مراحل نموه ويؤدي ذلك إلى عدم أكتمال نمو الثما

   .وتيبسھا وسقوطھا قبل مرحلة النضج  

ل ضموراً للجنين في المراحل .  عدم أستطاعة الجنين تخزين غذاء كافي لنموه   – 3 د حصو لة وعن ي ھذه الحا وف

لة ،  ا2ولى من عقد الثمار   ر أنھا تكون في ھذه الحا فإن الثمرة تسقط أو قد تصل إلى حجمھا الطبيعي وتنضج غي
  . عديمة البذور 

عامل ا2ساسي المحدد لطريقة وفترة خزن البذورھو عملية إن ال:    Seeds storageخزن البذور    ●

ذرة كائن حي يقوم بالتنفس وإستخدام ا2كسجين في أكسدة السكريات  مما يؤدي إلى إستھ5ك جزء .  التنفس  فالب

لخزن كلما أوشكت السكريات المخزونة ،  من السكريات المخزونة   وكلما أرتفعت معدNت التنفس وطالت فترة ا
مخزونة إلى أقل ما يمكن وھذا يتطلب . بذرة على النفاذ في ال التنفس للبذور ال معدNت  عليه من الضروري خفض 

  : السيطرة على الظروف السائدة في المخزن وأھمھا ما يلي  

حيث أن البذور المخزونة لھا القدرة على أمتصاص الماء من الھواء :  رطوبة ھواء المخزن ودرجة حرارته  *  
لتنفس  ،  بھا  المحيط  ا الماء في عملية تحويل السكريات إلى طاقة تستھلك في عملية ا   لذلك كلما ،  وتستخدم ھذ

  



 

83 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

زادت معدNت رطوبة وحرارة الھواء كلما زادت معدNت أمتصاص الماء من قبل البذور مما يؤدي مجدداً إلى                   
دة معدNت التنفس وتحرير الطاقة وفي النھاية يؤدي ذلك إلى نفا كميات المواد الغذائية المخزونة  زيا   وفي ،  ذ 

ميات الغذاء المخزونة في البذور  ء ،  النھاية يؤدي ذلك إلى نفاذ ك لذلك فإن حماية البذور من أرتفاع رطوبة ھوا
لمرتفعة   ويمكن تحقيق ذلك من خ5ل .  المخزن يعني إطالة فترة حياتھا والمحافظة على حيويتھا ونسبة إنباتھا ا

لى البذور خزن الب وتتم عملية ،  ذور في علب معدنية محكمة الغلق N تستطيع رطوبة الھواء النفاذ من خ5لھا إ
ھا  عد تجفيف ً بواسطة الشمس أو بأستخدام التيار الھوائي الجاف والساخن مع تقليب ( تعبئة البذور وذلك ب أما طبيعيا

ً بأن ھذه العملية N تسبب أي ضرر % (  7 – 5وخفض محتواھا الرطوبي إلى حوالي  ) البذور بأستمرار علما

ثم تعبأ العلب بھذه البذور وتغلق جيداً وN تفتح العلب إN عند الضرورة القصوى أو عند الرغبة في ) 2جنة البذور 

ً عن طريق خفض نسبة ا2كسجين في جو المخزن .  زراعة ھذه البذور  كما ويمكن أطالة فترة خزن البذور أيضا
ء ،  إلى خفض معدNت تنفس تلك البذور  مما يؤدي  ومن الضروري مراعاة وجود نسبة من ا2كسجين في ھوا

ھا إما كلياً  ً يؤدي إلى حدوث التنفس ال5ھوائي في تلك البذور مما ينجم عن ذلك تلف أجنت المخزن 2ن أنعدامه كليا
  .أو جزئياً  

ع   :  Seeds viabilityحيوية البذور  ●   قدرتھا على ا2حتفاظ بحيويتھا بأخت5ف أنوا تختلف البذور في 

م بذور محاصيل الخضروات وأزھار الزينة حسب قدرتھا على ا2حتفاظ بحيويتھا إلى أربعة .  نباتاتھا ويمكن تقسي
  : مجاميع رئيسية وھي 

من (   و الجزر و الذرة الحلوةمثل بذورالكرفس و البصل )  سنة  2 – 1( بذور تحتفظ بحيويتھا لفترة قصيرة  –1

  )  . من أزھار الزينة ( وبذور ال5نتانا  و البريمورز و الفربينيا )  الخضروات 

و )  الھليون ( مثل بذور ا2سبركس ) سنوات  3 – 2تتراوح ما بين (  بذور تحتفظ بحيويتھا لفترة متوسطة  –2

من محاصيل ( ل و الخس و السبانخ و الباميا و اللھانة والقرنبيط البزاليا و الفاصوليا و اللوبيا و والباق5ء و الفلف
  ) . من أزھار الزينة ( والسلفيا و البيتونيا والزينيا ) الخضروات 

لقثاء )  سنوات  5 – 3تتراوح ما بين ( بذور تحتفظ بحيويتھا لفترة طويلة  –3                  مثل الخيار و خيار ا

)  من محاصيل الخضروات ( والرقي و البطيخ ) ا2سكلة والعناقي ،  الكوسة  ( اعه القرع بأنو) التعروزي ( 
فة  س و القدي   ) . من نباتات الزينة ( والقرنفل و ا2مرل

  من محاصيل ( مثل الطماطة والباذنجان ) سنوات  5أكثر من ( بذور تحتفظ بحيويتھا لفترة طويلة  –4

  ) . نبات الزينة  من( و الداليا والكوزموس ) الخضروات 

لية   :   Seeds selectionإنتخاب البذور  ●    البذور التي يتم أنتخابھا كتقاوي زراعية ذات  إنتاجية عا

وذات مواصفات جيدة مقاومة ) بالنسبة لمحاصيل الخضروات ( ونوعية محصول مرغوب به من قبل المستھلكين 
كھة لزراعة ا2صول الخاصة ( للظروف البيئية القاسية  شجار الفاكھة للتطعيم عليھا Dنتاج شتول أشجار فا بأ

لحجم وا2لوان البديعة  ) مطعمة  الكبيرة ا   :  تمتاز بما يلي  ،   أو بذور نباتات الزينة الحدائقية ذات ا2زھار 
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النباتات الغريبة ،  مأخوذة من مصادر موثوق بھا    – 1                   فة ( وخالية من بذور ا2دغال أو  ن تكون ويفضل أ) نظي

  . مصدقة من جھة زراعية رسمية 

لبذور المكسرة والضامرة وذات نسبة إنبات عالية )  بالنسبة لبذور الصنف ( كبيرة الحجم   – 2         وخالية من ا

لية (  لمسببات المرضية وبيوض الحشرات ) حيويتھا عا   . وخالية من ا

للنوع النباتي المعين   – 3 فيھا ضمن الحد المسموح به    . نسبة الرطوبة 

 Petriأما عن طريق زراعتھا في أطباق بتري  ) النسبة المئوي Dنبات البذور ( ويمكن فحص حيوية البذور *  

dish     عند تكامل و،  أو زراعتھا في سنادين تحتوي على تربة رملية خفيفة  ،  بين طبقتين من ورق الترشيح

عادلة التالية    100ا2نبات تحسب عدد البذور النابتة وتقسم على عدد الكلي للبذور المزروعة وتقسم على  ووفق الم

  :  

ــة                                                 ـابــت   عدد البذور الن

ـــ=    النسبة المئوية Dنبات البذور    ـــــــ ـ ــ ــــــــــ ـ    ـــــ ــ ـــــــــ ـ                              X   100ـ

  عدد البذور المزروعة الكلي                                            

ھناك الكثير من المسببات المرضية والحشرية  : Seeds treatment)  التعفير(معاملة البذور●  

لجأ الشزكات . الخزن أو عند زراعتھا وبداية إنباتھا والطفيليات ا2خرى التي تصيب البذور أما في فترة  لذلك ت

مبيدات التعقيم لحمايتھا ووقايتھا من اDصابة بتلك ا.فات  المنتجة للبذور والتقاوي الزراعية إلى معاملتھا بأحد 
عقيم ھي مساحيق يجرى تعفير البذور .  الزراعية   بيدات م5مسة وھي م) بعد ترطيبھا قلي5 ً ( إن أغلب مبيدات الت

،    Captainالكابتان  :  إن أھم مبيدات التعفير ھي .  تقوم بقتل تلك ا.فات حال م5مستھا لتلك البذور 
م ،   Therameالثيرم  ،    Dicloneالدايكلون  ، )  Zenabالزينب (        Mancozeebالمانكوزيب   الدايثين 

45 Diathene M . 45   ،  الدايفونDiaphone   ،   أوكسيد الزنكZinc oxide  ) لمكافحة القوارض  .  (  

تعني عملية إنبات البذور ھي تحسس الجنين للظروف   :  Seeds germinationإنبات البذور  ●  

لبذرة وأھمھا .  الم5ئمة لنموه وبدأ عملية النمو ھذه   الفسيولوجية في ا ولحدوث تلك العملية تحصل بعض التغيرات 

حصول تفاع5ت إنزيمية وھرمونية تؤدي إلى تحلل المواد الغذائية المخزونة ،  البذور للماء  أمتصاص تلك :  
لك المواد الغذائية الذائبة والھرمونات ،  وتحولھا من الشكل غير الذائب إلى مواد غذائية ذائبة   وأخيراً إنتقال ت

  .  التكوين  وا2نزيمات من أجزاء النبات إلى القمم النامية وا2وراق الحديثة 
  : تتأثر ھذه التغيرات الحاصلة في البذرة بمجموعة من العوامل أھمھا ما يلي *  
البذور ھي تغذية البادرة النامية من البذرة   :  المواد الغذائية المخزونة  – 1 إن مھمة الغذاء الرئيسية في إنبات 

تة لحين خروجھا فوق سطح التربة وتصبح قادرة على اDعتماد على نفسھا في صنع الغذاء بعملية التمثيل  الناب

إضافة إلى ،  بادرة  عليه فإن أي نقص في الغذاء المخزون يؤدي إلى ضعف في نمو النبات وتقزم ال،  الضوئي  
  .  تأخرھا في النمو والتطور  
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في (  ھي مركبات عضوية N غذائية وN معدنية وأنما مواد تخلق طبيعيا ً داخل الجسم الحي   :الھرمونات     – 2                  

ذور في مرح لة ا2جزاء الخضرية من النبات مراكز تخليقھا القمم النامية وا2وراق الحديثة التكوين بينما في الب
قتين مراكز Dنتاج الھرمونات الطبيعية فيھما  اDنبات تعتبر السويداء في ذوات الفلقة الواحدة والفلقات في ذوات الفل

لى أعلى ( وتنتقل من مراكز التخليق إلى  مراكز التأثير قطبيا ً ،  )   من أعلى إلى أسفل بشكل رئيسي ومن أسفل إ
جزء بالمليون   500 – 100تتراوح كميتھا ما بين ) نزرة ( قليلة جدا يحتاجھا النبات بكميات ) .  بشكل ثانوي 

ppm   . لخ5يا النباتية مرنة تلك ا لبعض الھرمونات ھي جعل جدران  لتمدد ( الوظيفة الرئيسية  مما يؤدي ) قابلة ل

لخ5يا أضافة إلى أن ھناك ھرمونات أخرى وظيفتھا حدوث ا2نقسامات و في تلك ا   التضاعف إلى حدوث أستطالة 
 )  ً لتخصص إلى تخصصات أدق تبعا الھرمونات تعتبر مواد متخصصة تخصصا ً عامة ويتطور ھذا ا لذا فإن تلك 

لنبات    )  .لتطور مراحل نمو ا

لحية (وھو ضروري Dنبات البذور  :  Waterالماء     – 3 ما ھو ضروري Dدامة حياة جميع الكائنات ا ،  )   مثل

لبذرة وذلك لتسببه في ليونة غ لغذائية الذائبة ، تحويل المواد الغذائية الصلبة إلى مواد ذائبة ، 5ف ا نقل المواد ا
ھرمونات وا2نزيمات إلى ا2نسجة المرستيمية  الھرمونات ،  )  نھايات الجذور والقمم النامية ( وال عمل مع  وال

  .  عف الخ5يا و زيادة أعدادھا  وحصول ا2نقسامات الخلوية وتضا)  إتساع الخ5يا ( لزيادة حجم الخ5يا 

الدھون والمركبات الغذائية ا2خرى   :  O 2ا1كسجين    – 4 قيامه بأكسدة  ينحصر دوره في عملية إنبات البذور ب

ر الطاقة ال5زمة ل\نبات ونمو البادرات خ5ل عملية التنفس  لسكريات وكذلك أكسدة السكريات وتحري عند تكوين ا
  . لنابتة  الحاصلة في البذور ا

ن درجات الحرارة ثؤثر في إمتصاص الماء    :  Heat temperatureدرجات الحرارة     – 5 وذلك Dذابة ،  إ

ل\نبات  ،  ونقل المواد عبر ا2نسجة النباتية   التأثير على عملية التنفس وأكسدة السكريات وتحرير الطاقة الحرارية ا

لخ5يا ( إستطالة الخ5يا ،   لخلوية والتضاعف  و) إتساع ا فھي تسرع من وتيرة ھذه الفعاليات .  اDنقسامات ا
المنخفضة   الوظيفية تحت ظل الدرجات درجات الحرارة  مرتفعة نسبيا ً وتبطي من تلك السرعة في  .  الحرارية ال

المرتفعة نسبيا فھذه تساعد في اDسراع من إنبات البذور  درجات الحرارة     .لذلك فعند توفر مستوى من 

ة    :  Lightالضوء     – 6 إنبات بعض بذور الحاص5ت البستني لتحفيز  بينما يثبط من إنبات ،  يعتبر ضروريا ً 

من إنبات ) يثبط ( فالضوء يحفز من إنبات بذور كل من الخس والكرفس إN أنه يعرقل .  بذور البعض ا.خر 
حيث  وعلى العموم فإن معظم بذور محاصيل الخضروات.  بذور البصل  ينة N تتأثر بالضوء من  وبذور نباتات الز

  . قدرة بذورھا على اDنبات 

    Rest period or dormancy in seedsطور الراحة أو السكون في البذور ● 

ي5حظ بأن بذور بعض النباتات البستنية N تنبت بالرغم من س5مة الجنين وتوفر جميع العوامل البيئية ال5زمة 
.    Rest periodأو فترة الراحة    Dormancyويعزى سبب ذلك إلى دخول البذور في طور السكون ،  Dنباتھا  

  :  وتحدث ھذه الظاھرة ل[سباب التالية  
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ماء والھواءعدم نفاذي  – 1                   ويعود سبب ذلك إلى سمك غ5ف البذرة مما يعيق دخول الماء   :  ة غ3ف البذرة لل

Dنبات فيه   وھذه الظاھرة شائعة الحدوث في بذور البصل والفلفل .  وغاز ا2كسجين إلى الجنين لكي تبدأ عملية ا
ق5ء والبزاليا والفاصوليا( بدرجة رئيسية وبذور البقوليات  وللتغلب على ھذه .  بدرجة ثانوية  )  وخاصة البا

  :  الظاھرة تتبع الوسائل أو الطرق التالية  

  . نقع البذور في ماء بارد أو دافي لفترة تختلف مدتھا بأخت5ف سمك غ5ف البذرة *  

لبذور بين ط*   بقتين التخديش الميكانيكي للبذور ذات ا2غلفة الصلبة وذلك بأستخدام طريقة الدعك اليدوي بوضع ا
أو بأستخدام الرمل الخشن أو الدعك بأستخدام ماكنة ) كاغد جام ( من أقراص تحتوي مغلفة بورق الزجاج 

  .كھربائية خاصة في حالة الكميات الكبيرة من البذور 

فرش طبقة منھا بين طبقتين من الرمل الناعم وترطيبھا بالماء بأستمرار *     . تنضيد البذوروذلك ب

عاملة بحامض*  لمخفف لفترة زمنية محدودة وحسب سمك الغ5ف   الم   . الكبريتيك ا

الخليك  *  عاملة بمنظمات النمو النباتية مثل إندوNت حامض  أو   NAAأو نفثالينات حامض الخليك   IAAالم

لخليك   ين    GA 3أو حامض الجبرلين    NOAنفثوكسيات حامض ا راوح ماب جزء بالمليون  200 – 50بتركيز يت

  .  وحسب سمك البذرة  

مما يتطلب ترك ،  قد تجمع أحيانا ً البذور وھي N تزال غير ناضجة    :عدم إكتمال نضج جنين البذرة    – 2

لمأخوذ منه البذور ( البذور لفترة زمنية  إن ھذه .  قل  بعد جنيھا من الح)  تطول أو تقصر حسب النوع النباتي ا

،  بشكل ثانوي  )  الحريف ( الظاھرة ت5حظ بوضوح في بذور الفلفل الحلو بشكل رئيسي وبذور الفلفل الحار 
لثمار وتحولھا من اللون ا2خضر إلى اللون ا2حمر على النبات كشرط أساسي لنضج  حيث يجب إكتمال تلون ا

حيث يجب ترك الثمار فترة من الوقت Dكتمال ،  لطماطة  كما ت5حظ ھذه الظاھرة أيضا ً في ثمار ا،  البذور  
قبل عصرھا وأستخ5ص بذورھا  لطماطة من العصير ( نضجھا على النبات  معجون ا لتعليب لصناعة  )  في معامل ا

 .  

ياج بعض البذور إلى فترة برودة لكسر طور الراحة أو السكون  – 3 ستنية   :  أحت لب إن بذور بعض النباتات ا

معتدلة والمناطق المعتدلة الدافئة  الخاصة  N تنبت إN بعد تعرضھا إلى درجات حرارة منخفضة ،  بالمناطق ال

ية ( لفترة زمنية  السكون فيھا  ،  )  تختلف بأخت5ف ا2نواع النبات ويمكن ع5ج ھذه .  وذلك لكسر طور الراحة أو 
د   البارد Stratificationالظاھرة عن طريق التنضي ي )  .   Verbalizationا2رتباع  (  و التخزين  فالتنضيد ھ

قات من الرمل الناعم الرطب في صناديق خشبية   أما ا2رتباع فھو ،  عملية وضع البذور في طبقات متبادلة مع طب
عملية وضع ھذه الصناديق الخشبية أو ا2كياس الحاوية على البذور في مخزن مبرد تحت درجات حرارة منخفضة 

لبذور .  لمدة تختلف بأخت5ف نوع البذور )  م˚ 5 –صفر (  كما يمكن التغلب على ھذه الظاھرة بمعاملة ا

ريتيك وحامض الھيدروكلوريك وحامض الخليك أو بأستخدام منظمات النمو  با2حماض المخففة مثل حامض الكب
تية    . النبا
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ھناك عدة طرق لزراعة البذور يتوقف إستخدام كل طريقة منھا   :  Seeds sowingزراعة البذور  ●                    

أو  لنقل  على حجم البذرة ومدى قدرة المجموع الجذري على تعويض مايفقده من الجذور نتيجة التقطع أثناء عملية ا

إلى الحقل الدائم  ،   الشتل أو التفريد   لنقل  ا ال،  وكذلك تحمل عمليات الشتل أو ا موضوع ولغرض اDلمام بھذ
  :  نوضح النقطتين التاليتين 

لحجم وN تتحمل عملية الشتل أو   :  الزراعة  في حالة البذور الكبيرة الحجم  – 1 عندما تكون البذور كبيرة ا

قد تزرع بذور بعض أشجار الفاكھة أو نباتات الزينة بشكل ،  التفريد فإن بذورھا تزرع مباشرة في الحقل الدائم  

ادين أو أكياس الب5ستك السوداء وتجرى عملية التطعيم ثم تنقل الشت5ت المطعمة مع تربة بذور مفردة في سن
... السندانة أو تربة الكيس ا2سود كما في أكثار النارنج كأصل لتطعيم البرتقال أو الليمون الحامض أو ال5لنكي 

مثل بذور الخوخ والمشمش ( ي التربة أما بذور النباتات ذات الجذر الوتدي القوي والمتعمق ف.  وغيرھا عليه  
لتفاح البري  عرموط البري وا فتزرع مباشرة في الحقل الدائم وتجرى عملية التطعيم ھناك أيضا ً وتقلع )  وال

قبل تفتح البراعم فيھا    . الشت5ت في نھاية الشتاء وتغرس في البستان 

إذا كانت البذور صغيرة   :  أو التفريد والشتل الزراعة في حالة البذور الصغيرة جدا ً والمتحملة للنقل  – 2

وبادراتھا تتحمل عمليات النقل والتفريد والشتل ،  الحجم جدا ً لدرجة يصعب معھا الزراعة بشكل مباشر في الحقل 

فتزرع بذور ھذه المجموعة في )  ولھا القدرة على تعويض الجذور المتقطعة من ھذه العمليات بسرعة وبسھولة ( 
وذلك بعد خلط البذور مع ،  )  داية ( خشبية أو ب5ستيكية أو في أحواض المشتل أو في ألواح أرضية صناديق 

رمل الناعم   التربة ( كمية من ال زراعة )  لضمان أنتظام توزيعھا عند نثرھا فوق سطح  ديق ال أو فوق أواني أو صنا
مشتل المعد لغرض إنتاج الشت5ت   مزروعة بطبقة خفيفة من الرمل الناعم المنخول ثم تغطى البذور ال.  أو أرض ال

بعد زراعة .  والذي N يسمح بتجمع الماء حول البذور كما وأنه يسمح بخروج البادرات فوق سطح التربة بيسر  
ثم توالى الداية بالري بعد ،  البذور تروى الداية رية خفيفة ھادئة لمنع إنجراف وتجمع البذور في منطقة واحدة  

لشت5ت الحجم المناسب للنقل والتفريد ) سب الحاجة وح( ذلك  بعد أن تتكون الورقة الحقيقية الرابعة ( لحين بلوغ ا
  . عند ذلك تنقل وتشتل في الحقل الدائم بوجود الماء )  في البادرات 

،  تزرع البذور إما باليد أو بأستخدام المكننة     :  Seeds sowing practicesطرق زراعة البذور   ●  

ھا بأخت5ف نوع البذور ( حيث تزرع يدويا ً في سنادين أو في أكياس الب5ستك ا2سود  أو في ) والتي تختلف أحجام
في صناديق ب5ستيكية أو في صواني ب5ستيكية أو أقراص ( مراقد البذور أو على مناضد داخل البيوت الزجاجية 

إما ( أو مباشرة في تربة الحقل الدائم )  ا ً أو في خطوط إما نثر( أو على أرض المشتل )   9أو جي في  7جي في 

  )  .  نثرا ً أو في خطوط داخل ألواح أو على مروز أو على مساطب وحسب نوع البذور المزروعة 

وھي إما تكون مسحوبة بواسطة جرار أو تعمل ،  وتزرع البذور كذلك بواسطة ا.لة المسماة بالباذرة  

أو وتستخدم ھذه ا.  باليد   لحقول الواسعة  لبذور كما ھو الحال في المشاتل أو ا .Nت عند زراعة مساحات واسعة با
وتمتاز ھذه ا.Nت بأنھا تزرع البذور على العمق المطلوب وبمسافات .  الحدائق العامة أو المسطحات الخضراء 

فة ا2سمدة الكيمياوية وباDمكان إستخدام ھذه ا،  كما تقوم بتثبيت التربة حول البذور  ،  متساوية   .Nت Dضا
  ويتوقف عمق زراعة البذور في الحقل الدائم على كل من نوع النبات وكمية ا2كسجين .  إضافة إلى عملية البذار  
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إنبات البذور )  التھوية (  في التربة                   لتي تظھر .  ورطوبة التربة في بداية  وعلى العموم فإن البادرات ا
لتربة تحتاج عادة إلى زراعة ضحلة بدرجة أكبر من البادرات التي تبقى فلقاتھا تحت سطح  فلقاتھا فوق سطح ا

فبذور الفاصوليا بالرغم من كبر حجمھا فإنھا تزرع على عمق ضحل وذلك لخروج فلقاتھا فوق سطح .  ا2رض  
  .  التربة 

التربة في الطبقة ا د .  لسطحية منھا  إن ا2كسجين والماء متوفران في الحيز المسامي بين جزيئات  وعن
حيز بالماء  فإن ا2كسجين يصبح ھو العامل المحدد ،  )  كما ھو الحال في الترب الطينية الغدقة ( تشبع ھذا ال

أما إذا كان محتوى الحيز المسامي )  .  السطحية ( ولھذا السبب يجب أتباع الزراعة الضحلة ،  Dنبات البذور  
من ا2كسجين عالي جدا ً  ،  را ً أو قلي5 ً  من الماء في الطبقة السطحية ناد ،  ففي ھذه الحالة يكون محتوى التربة 

ء ھو العامل المحدد لعمق زراعة البذور   .  ففي ھذه الحالة تزرع البذور على أعماق أكبر نسبيا ً  ،  فيصبح الما
من تلك البذور التي تزرع لذلك ن5حظ إن البذور التي تزرع في فصل الصيف تكون بمستوى عمق زراعة أكبر 

الربيع  أو بداية     .في فصل الخريف أو الشتاء 

  

تكاثر بالعقل    –طرق التكاثر الخضري    –أسباب إستخدامه    –)  الخضري ( التكاثر ال3جنسي     ھمية   –ال أ
عة ،  العقل الساقية الخشبية الناضجة  ( العقل الساقية         – 1:  أنواع العقل   –التكاثر بالعقل   خزن وزرا

العقل الخشبية ،  اضجة الدائمة الخضرة الرفيعة ا1وراق  العقل الساقية الخشبية الن،  العقل الخشبية الناضجة  
قل العشبية ،  نصف الناضجة   ،  العقل الورقية البسيطة  ( العقل الورقية   – 2)  العقل الغضة أو الطرية والع

مة لزراعة التربة الم3ئ.  العقل الجذرية    – 3)  العقل الورقية البرعمية ،  العقل الورقية السميكة أو اللحمية  

ى تكون الجذور على العقل    –تكون الجذور على العقل    –العقل   تي تؤثر عل ،  نوع النبات  ( العوامل ال
،  تكوين الكالس على مناطق الجروح وتخصص ذلك الكالس  ،  عمر نبات ا1م  ،  التركيب التشريحي للعقل  

  .  الطرق المستخدمة لتحفيزالعقل   –)  وجود معوقات النمو 

  )الخضري ( التكاثر ال3جنسي 

Asexual (Vegetative) Propagation  

) بأستثناء جنين البذرة الجنسي ( بأنه إستخدام أي جزء من النبات ) الخضري ( يقصد بالتكاثر ال5جنسي 
وذلك Dنتاج نباتات جديدة تحمل نفس الصفات الوراثية لنبات ا2م الذي ،  وزراعتھا بعد فصلھا عن النبات ا2م  

الطريقة من التكاثر مھمة جدا ً D.  أخذت منه   ر ھذه  نتاج الكثير من الحاص5ت البستنية مثل أشجار الفاكھة وتعتب
نة وا2زھار وا2شجار والشجيرات وبعض ) سواء ً المستديمة الخضرة أو المتساقطة ا2وراق (  تات الزي ونبا

  . محاصيل الخضروات 

ة التكاثر ال3جنسي ●   أھم ا2سباب الموجبة Dستخدام ھذ:    )الخضري ( أسباب أستخدام طريق ه إن 

  : الطريقة من طرق التكاثر ھي  
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لنبات ا2م الذي أخذت ) من ناحية الشكل المظھري لھا ( الحصول على نباتات مطابقة وراثيا ً ومورفولوجيا ً  – 1

ر الجنسي     ،  منه   د زراعة بذور أي ،  )  البذري ( أن ھذه الصفة N يمكن الحصول عليھا بواسطة التكاث فعن

كھة مثل المشمش أوالخوخ أو التفاح أ فإن الشجرة الناتجة تختلف عن ،  وغيرھا  ... و النخيل شجرة من أشجار فا
ر من الصفات وخاصة في موعد ا2ثمار   تحمل الظروف ،  نوعية وكمية محصول الثمار  ،   شجرة ا2م في الكثي

لم5ئمة لنمو ا2شجار   ية غير ا   . وغيرھا  )  ....  الحشرية والمرضية ( مقاومة ا.فات الزراعية ،  البيئ
ذور إط5قا ً مثل العنب العديم البذور  إك – 2 التين  ،  الموز  ،   Thomson  seedlessثار النباتات التي N تنتج ب

من نباتات ( المطاط والقفص الصدري ،  الكردينيا  ،  )  من محاصيل الفاكھة ( التوت والبرتقال أبو صرة ،  
لبطاطا  ،  )  الزينة  لثوم  ،  ا من محاصيل الخضروات ( لحلوة الخرشوف و البطاطا ا،  ون  الھلي،  ا2لمازة  ،  ا

(  
  . صعوبة إنبات بذور بعض ا2نواع النباتية مثل الورد الشجيري    – 3
وذلك من خ5ل التطعيم أو التركيب على ،  التغلب على الظروف البيئية والمسببات المرضية المختلفة   – 4

م  كما في تطعيم البرتقال على( أصول مقاومة  لجوية القاسية وتطعي المقاوم للبرودة ا البرتقال الث5ثي ا2وراق 
البرتقال والليمون الحامض والحلو وال5لنكي والكريب فروت على أصل النارنج المقاوم ل[مراض الفطرية 

  )  . والبكتيرية 
لتركيب على أصول مقصرة    – 5 لح،  التحكم بحجم الشجرة عن طريق التطعيم أو ا ال في تطعيم التفاح كما ھو ا

ح المحلي    . Dنتاج شت5ت متقزمة  ) تفاح عمارة ( الصحراوي على أصل التفا
Dكثار العديد من محاصيل الخضروات الحولية التي يصعب إكثارھا  – 6 التكاثر الخضري طريقة إقتصادية 

ر الخضروات المعمرة مثل وكذ،  بالبذور أو N تكون بذور مطلقا ً مثل البطاطا والبطاطا الحلوة والثوم   لك أكثا
  )  .  الفراولة ( الھليون والخرشوف والقلقاس والشليك 

على سبيل المثال فإن شجرة المشمش المطعمة تصل ،  الوصول إلى مرحلة ا2ثمار المبكر 2شجار الفاكھة   – 7

ستان   لشتلة في الب  – 8المشمش البذرية تثمر بعد  بينما أشجار،  إلى مرحلة ا2ثمار بعد ث5ث سنوات من زراعة ا

  .  سنوات من زراعة بذورھا   10
8 –   ً  Nالثمار الناتجة من التطعيم والتركيب تكون أحسن جودة من ناحية النوعية وأكبر حجما ً وأكثر محصو   ،

ي  لجنس الناتجة من التكاثر ا رة الحجم ورديئة الن)  أكثار أشجارھا بالبذور ( بينما الثمار  وعية وأقل قيمة تكون صغي
  .  أضافة إلى إنخفاض كمية محصولھا  ،  غذائية  

لتقيد بموسم  – 9 يمكن إنتاج أعداد كبيرة من النباتات أو الشت5ت خ5ل فترة زمنية قصيرة وعلى مدار السنة دون ا

  )  . إكثار النباتات في أنابيب زجاجية(معين وذلك عن طريق الزراعة النسيجية 
ج نباتات – 10 لية من ا2صابة الفيروسية    إنتا نبات غير مصاب   Free of virusخا سجة من  إكثار أن من خ5ل 

سيجية     .  بالفيروس بأستخدام تقنية الزراعة الن
يشمل على العديد من الطرق ) الخضري ( إن التكاثر ال5جنسي   :  )الخضري ( طرق التكاثر ال3جنسي ●  

الطرق .  زء النباتي المستخدم في اDكثار وطريقة التكاثر المتبعة  والتي تختلف فيما بينھا من حيث الج إن أھم ھذه 
  :  ھي ما يلي 
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                   ً Aكاثر بالعقل :  أو عقل  :  Cuttings Propagation)   ا1ق3م ( الت الخطوات  يتضمن التكاثر بال

ملية التالية     : الع

   

فصل جزء من الساق أو الجذر أو الورقة عن النبات ا2م بأستخدام مقص التقليم أو سكين حادة مخصصة لھذا  – 1

  )  . على أن تكون تلك ا2دوات المستعملة معقمة ( الغرض 
زراعة ھذه ا2جزاء تحت ظروف بيئية م5ئمة لتحفيزھا على تكوين مجموع جذري و خضري جيدان Dنتاج  – 2

للنبات ا2م  نباتات ج   .  ديدة مطابقة وراثيا ً 
تعتبر ھذه الطريقة من أھم طرق إكثار النباتات العشبية وا2شجار الدائمة الخضرة :    أھمية التكاثر بالعقل  *

متساقطة ا2وراق  كما تستخدم ھذه الطريقة تجاريا ً Dنتاج أعداد كبيرة من ،  )  رفيعة أو عريضة ا2وراق ( وال
إضافة ،  داخل البيوت الزجاجية والب5ستيكية والظلل الخشبية  ) الفاكھة والخضروات ونباتات الزينة ( الشت5ت 

  .  إلى إكثار العديد من أشجار الفاكھة  
ھذه العقل تصنف حسب نوع ،  ھناك أنواع مختلفة من العقل    :  Types of cuttingsأنواع العقل  *  

مر الفسيولوجي لذلك الجزء  ،  الجزء الذي تؤخذ منه  ،  النبات     : عليه يمكن تقسيم أنواع العقل إلى ما يلي  .  الع
  :  وھذه تقسم إلى أربعة أنواع   Stem cuttings العقل الساقية    – 1
   Hardwood cuttingsالعقل الخشبية الناضجة   –أ 

    Semi – hardwood cuttingsالعقل الخشبية نصف الناضجة    –ب 
   Softwood cuttings)   الطرية ( العقل الغضة  –ج 
   Herbaceous cuttingsالعقل العشبية    –د 
   Leaf cuttingsالعقل الورقية   – 2
   Leaf – bud cuttingsالعقل الورقية البرعمية   – 3

    Root cuttingsالعقل الجذرية   – 4
ع العقل المذكورة في أع5ه وكما يلي   كل نوع من أنوا   :  وسنشرح بالتفصيل 

أھم أنواع العقل    :  العقل الساقية  – 1 أنسجة الخشب ،  تعتبر من  وتقسم إلى أربعة مجاميع حسب نوع 

  :ھذه المجاميع ھي  ،  الموجودة فيھا  
وذلك في فترة سكون ،  عمرھا سنة واحدة  ) أغصان ( تؤخذ ھذه العقل من أفرع :  العقل الخشبية الناضجة   –أ 

سنوات لبعض أنواع أشجار الفاكھة  3 – 2ويمكن أن تؤخذ من أفرع عمرھا ،  )  في الشتاء ( العصارة النباتية 

نسبة نجاح تجذيرھا أقل من بقية ا2نواع النباتية وأقل  غير إن ھذه ا2فرع القديمة تكون،  مثل الزيتون والتين  

  . نجاحا ً أيضا ً من العقل ا2حدث عمرا ً 
لية من اDصابات المرضية وا2ضرار الميكانيكية الناجمة من تقليم الشتوي  وعادة تنتخب ا2فرع الجيدة والخا

لسفلي للعقلة للدNلة  يعمل.  سم   0‚  7وتؤخذ العقل منھا بقطر N يقل عن ،   ل[شجار   قطع أفقي أسفل البرعم ا
لجانبي السفلي على تكوين  الجذور ) سم من البرعم السفلي  3 – 2وعلى بعد ( على قاعدة العقلة  ولتحفيز البرعم ا

ه نمو .   أما من ا2على فتقطع العقلة بشكل مائل وعلى بعد أقل من سم واحد من البرعم العلوي وفي نفس أتجا
لعلوي مما يؤدي إلى تعفنھا وكذلك ( البرعم  ه البرعم ولمنع تجمع قطرات الماء على سطح العقلة ا للدNلة على إتجا
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أثناء غرس العقلة في ا2رض وخصوصا ً في الترب                    سھولة مسكھا أثناء الزراعة لمنع حدوث أي ضرر ميكانيكي 
لثقيلة المتماسكة  نباتي وطول الس5مية  سم وحسب 30 – 10تعمل العقلة بطول )  .  الطينية ا د ( النوع ال والذي يحد

عقلة الواحدة    )  . 24شكل ( لذا يجب أن تحتوي العقلة ما N يقل عن ث5ثة براعم ،  )  عدد البراعم على ال

  
  
فيفضل أن تؤخذ من المنطقة الوسطى والقاعدية   وتھمل ) الغصن ( أما موقع أخذ العقلة من من الفرع    

  . تلك ا2غصان وذلك لقلة المواد المواد الغذائية المخزونة ولعدم نضج خشبھا المنطقة الطرفية ل
عقل الخشبية الناضجة في أكثار شت5ت أشجار الفاكھة المتساقطة والمستديمة الخضرة ذات  وتستعمل ال

،  الكروم  ،  ا2عناب  ،  التوت  ،  التين  : ومن أشھر ا2شجار التي تتكاثر بھذه الطريقة ھي ،   ا2وراق الرفيعة  
  . الكمثرى  السفرجل و ،  ا2جاص  ،  الروز  ،  الزيتون  ،  الرمان  

 

  

تحضير العقلة الخشبية الناضجة  )  :    24(  شكل  قطع مستقيم من ا1سفل ومائل من ،  الطريقة الصحيحة ل

  )  .العقلة ا1ولى من اليمين ( ا1على والمي3ن بنفس أتجاه البرعم 

ة الناضجة*   عة العقل الخشبي عقل الخشبية الناضجة من نباتات  :  خزن وزرا ا2م المتساقطة ا2وراق  يتم أخذ ال

2شجار ( في فترة سكون العصارة النباتية  وإذا كانت ا2رض )  .  عند أجراء التقليم السنوي الشتوي على تلك ا
(  حيث تربط العقل على ھيئة حزم ،  فيمكن خزن العقل لحين تجھيز ا2رض  ،  غير جاھزة لزراعة العقل فيھا  

لة في كل حزمة وحسب  100 – 50 وذلك لمنع ،  ثم تدفن الحزم بشكل مقلوب في تربة مظللة  )  قطر العقل عق

لتآم الجروح في أسفل وأعلى  ج الكالس والذي يؤدي إلى إ تفتح البراعم الورقية ولمساعدة العقل على تكوين نسي

فيما بعد لتكوين الجذور ، العقلة  النسيج  ق الخشبية تزرع عقل ا2شجار المتساقطة ا2ورا.  كما ويتخصص ھذا 
لنباتية   معاملتھا بمنظمات النمو ا إن أفضل منظم نمو نباتي ھو المركب ،  الناضجة عند بداية فصل بعد أن يتم 

أسمه %  (  1‚8تركيز المادة الفعالة فيه  ) بودرة ( والذي يكون بشكل مسحوق  IBAإندوNت حامض الخليك  

لنمو لتلتصق كمية من البودرة حيث تبلل قاعدة العقلة ب)  Seradex 1التجاري ھو   الماء ثم تغمس ببودرة منظم ا
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كية أو في ) ب5ستيكية أو فخارية ( ثم تغرس العقل إما في سنادين )  25شكل ( بقاعدة العقلة  أو في أكياس ب5ستي

  سم وفي ك5 الطريقتين  50سم أو على خطوط المسافة بين خط وآخر  75ا2رض مباشرة على مروز بعرض  

  

  

وذلك 2ن ھذه العقل سوف تصبح شت5ت متساقطة ا2وراق ( سم   25 – 20المسافة بين العقل تكون بحدود مابين 

الربيع عارية من جذورھا ومجموعھا الخضري  أو بداية    )  . وسوف تقلع في نھاية الشتاء 

  

تجذير )  :    25(  شكل  لغرض ،  المخلوط مع مبيد فطري  ) قبل الغرس ( معاملة عقل الروز بأحد ھرمونات ال

  .تحفيز التجذير 
لعقل يجب أن تتم زراعته   :  العقل الخشبية الناضجة الدائمة الخضرة الرفيعة ا1وراق –ب  إن ھذا النوع من ا

لية   باDضافة ،  لمنع أي زيادة في فقدان الماء عن طريق العقلة أو ا2وراق التي عليھا  ،  تحت ظروف رطوبة عا
حيث يستغرق تجذيرھا مابين ستة أشھر إلى سنة كاملة لكي تعطي ( ھذا النوع من العقل بطيء التجذير لكون 

  )  . مجموعا ً جذريا ً جيدا ً 
ر ،  تؤخذ ھذه العقل من أشجار ا2مھات في أواخر فصل الشتاء   ويفضل نقلھا بسرعة وزراعتھا دون تأخي

لزجاجية أو الب5ستيكية المكيفة  حيث أن ھناك إمكانية توفير جو رطب بأستخدام الري الرذاذي أو ،   في البيوت ا
دفئة الصناعية ( م  ̊  28 – 24الري بالتضبيب مع توفير درجات حرارة مرتفعة نسبيا ً وبحدود مابين  بأستخدام الت

لتجذير )    . مما يساعد ذلك كثيرا ً على ا
ھا بشكل مفرد في أكياس ب5ستيكية سوداء قطر فيفضل زراعت،  أما إذا زرعت العقل في الظلل الخشبية  

لة إندوNت حامض  Seradex 2المتوفر في ا2سواق  ( سم بعد معاملتھا بمنظم نمو نباتي  10 وتركيز المادة الفعا

لتجذير     % )  1‚2فيه     IBAالبيوتيريك   لسابق  25شكل ( ل\سراع في عملية ا التي تزرع )  .  ا أما ا2نواع 
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لب5ستيكية أو ا2نفاق الواطئة ( لمشتل في أرض ا وذلك 2ن ،  سم   50 – 40فتغرس بأبعاد  ) داخل البيوت ا

مشتل حول جذورھا  .   26شكل ( العقلة بعد تجذيرھا وتحولھا إلى شتلة قابلة للنقل فإنھا تقلع مع جزء من تربة ال   (

  . والزيتون   من النباتات التي تكثر بھذا النوع من العقل ھي أشجار الصنوبر

  

  .أكثار شت3ت الزيتون بأستخدام العقل الخشبية دائمة الخضرة رفيعة ا1وراق )  :    26(  شكل 

ھذا النوع من العقل يؤخذ من ا2شجار دائمة الخضرة والعريضة ا2وراق    :  العقل الخشبية نصف الناضجة  –ج 
المتساقطة ا2وراق والتي تؤخذ من أشجار ا2مھات مع أوراقھا  ،   تؤخذ ھذه العقل خ5ل .  كذلك عقل ا2شجار 

الخريف  أو تؤخذ ھذه العقل في،  فصل الصيف من النموات الجديدة مباشرة بعد نموھا وبداية نضج خشبھا   بداية 

أما موقع ھذه العقل من الفرع أو الغصن فھي إما طرفية أو تحت الطرفية  وعادة يكون .  من خشب شبه ناضج  
من العقل ھي الروز.  سم   20 – 10طول العقلة مابين     )     الورد الجوري ( ومن النباتات التي تتكاثر بھذا النوع 

ك،  الكاميليا وا2زاليا   م كما يمكن إ ر الفاكھة بھذه الطريقة مثل أكثار الزيتون وأصول النارنج لتطعي ثار بعض أشجا
إلى ظروف )  .  وغيرھا ... كالبرتقال والنومي الحامض وال5لنكي ( الحمضيات  ويحتاج ھذا النوع من العقل 

،  ي أو ضبابي  لذلك يفضل زراعتھا في البيوت الزجاجية أو الب5ستيكية تحت نظام ري رذاذ،  زراعية رطبة  
ولرفع نسبة نجاح تجذير ھذا . م عند قاعدة العقلة  ˚  27 – 25مع رفع درجة  حرارة التربة إلى حدود ما بين  

والذي يكون تركيز   Seradex 3حيث يستخدم لھا ( يفضل معاملتھا بأحد ھرمونات التجذير،  النوع من العقل  

IBA   عقل الخشبية الناضجة الدائمة الخضرة الرفيعة وطريقة ا2ستخدام كما في . % ) ‚ 8فيه أستخدامھا على ال

فة  ) ا2وراق                 .قبل زراعتھا في البيوت الزجاجية أو الب5ستيكية المكي

  ) .الروز ( يوضح طريقة تحضير وزراعة تلك العقل المأخوذة من نبات ورد الجوري  27شكل 
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الصورة ا1ولى تحضير العقلة مع ( شتلة الروز بأستخدام العقل نصف الخشبية الناضجة  مراحل إكثار )  :   27( شكل 
بالقنينة الب3ستيكية لتوفير رطوبة م3ئمة لZورق الخضراء لحين تكون مجموع ، أوراقھا الخضراء  الثانية تغطية العقلة 

  .الثالثة الشتلة الجاھزة للنقل ، جذري جيد  

رية  ،  إن العقل التي تؤخذ من أفرع غضة    :  والعقل العشبية) ة الطري( العقل الغضة  –د  ثة النمو ،  عصا حدي
لتفاح والكمثرى والخوخ وا2جاص والمشمش ( سواء ً كانت من أشجار متساقطة ا2وراق  مثل العقل الطرفية ل

كرز  دائمة الخضرة ) وال لزيتون ( أو  كما وإن الكثير من النباتات  ، تعتبر عق5ً  غضة  ،  )  مثل العقل الطرفية ل
كنوليا  ،  الداوودي  ،  مثل القرنفل  ( العشبية  عقل الجانبية لنباتات الطماطة في الزراعة المحمية ،  الم ر ) وال تعتب

لھا وتجذر إما بالماء أو بمحلول سكري خفيف  تؤخذ عق نقل % )  N1 يزيد تركيز السكر فيه عن ( عقل عشبية  ثم ت

المشتل إن ھذه العقل الغضة والعشبية يمكن أن تجذر بسھولة أكثر من بقية .  أو الحقل الدائم مباشرة   وتزرع في 
أنھا تحتاج إلى عناية أكبر  ،  أنواع العقل ا2خرى    Nمع ( وذلك 2نھا تؤخذ مع جزء من مجموعھا الخضري ،  إ

ھا  ) أوراقھا  رع تحت ظروف الري الرذاذي أو الضبابي حيث تز،  لذلك فإنھا تحتاج إلى رعاية خاصة لمنع جفاف
م   ˚  21م  وفوق سطح في حدود ˚  27 – 23مع الحفاظ على درجة حرارة التربة عند قاعدة العقلة ضمن حدود 

لعقل خ5ل مدة تتراوح مابين ،   لحقل   5 – 4ويتم تكوين الجذور في ھذه ا .   أسابيع من تأريخ بداية زراعتھا في ا
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برعم وتزرع بصورة  3 – 2بحيث تحتوي العقلة على  ،  سم    10 – 8ول يتراوح ما بين  تقطع ھذه العقل بط

  )  .  28شكل ( بحيث ت5مس أطراف أوراق بعضھا البعض ا.خر ،  كثيفة  

  

  

  

  

  

  

  .إكثار شت3ت الطماطة بأستخدام ا1فرع العشبية الجانبية الغضة  )  :  أ   28(  شكل 



 

96 
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  .بأستخدام العقل العشبية  )  السجاد ( إكثار نبات الكوليوس )  :  ب   28(  شكل 

  

  

  

وتزرع للحصول .  يتم قطع نصل الورقة أو نصلھا مع عنقھا في ھذا النوع من العقل    : العقل الورقية   – 2

د.  على نبات جديد              ومن قاعدة الورقة سوف تظھر جذور عرضية ومجموع خضري لتكون بعد ذلك نبات جدي
لنبات الجديد  ) أ  29شكل (  ھا ليست جزء ً من ا م زراعت ر .  علما ً بأن الورقة ا2م التي ت ومن النباتات التي تتكاث

في تربة ،   سم   10 – 7حيث تقطع الورقة بطول ،  بھذه الطريقة نبات جلد النمر   ثم يزرع ث5ثة أرباع طولھا 

  . أوراق من قاعدة العقلة الورقية مكونة نبات جديد  وبعد فترة من الزمن ن5حظ خروج ،  رملية  

م )  Biconia rexكما في نبات  ( يمكن زراعة العقل الورقية السميكة واللحمية  بت حيث تقطع الورقة و

وبتوفير الظروف الم5ئمة ،  وتوضع م5مسة للتربة وتثبت على ھذه الحالة  ،  عمل جروح في بشرتھا السفلية  
بة بحدود ما بين من رطو(للتجذير فسوف يتكون مجموع جذري إلى ا2سفل ) م ˚  27 – 24بة عالية وحرارة تر

  )  . ب  29شكل ( وينزل ويتشعب داخل التربة ومجموع خضري ينمو إلى أعلى  
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وي3حظ خروج الجذور من أسفل    Fecus religosa   المطاط لنبات الورقية العقل تجذير)    أ  29(   شكل

تكون إنتفاخ في قاعدة الورقة عند دفنھا في التربة     .الورقة بعد 

  

  

  بتقطيع الورقة إلى عدة قطع وتجريحھا من ا1سفل  Biconia rexإكثار نبات ) : ب  29( شكل 

في ھذا النوع من العقل يفصل نصل الورقة مع العنق وجزء قصير من   :  العقل الورقية البرعمية  – 3

كون الجذور في ھذا النوع من العقل .  ويراعى وجود برعم جانبي على ذلك الجزء  ،  الغصن الحامل للورقة   وتت
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صير من بينما يتكون الساق والمجموع الخضري من البرعم الجانبي الموجود على الجزء الق،  من الورقة نفسھا                    
  )  .   30شكل ( الغصن 

ب5ك ،  ليمون أضاليا  ،  المطاط   ( من أشھر النباتات التي تتكاثر بھذه الطريقة من التكاثر الخضري ھي 
  )  . وغيرھا ...  بري  و البربين الحمضي  

عب الظروف دورا ً مھما ً في نجاح زراعة ھذه العقل وإنتاج شت5ت منھا   ه يجب توفير.  وتل رطوبة  علي
وخفض درجة الحرارة فوق سطح ،  م   ˚  32 – 27مع رفع درجة حرارة التربة لحدود مابين ،  عالية في الجو  

لعقلة ( التربة  لك العقل في البيوت .  م  ˚  20 – 15لحدود ما بين  ) في الھواء المحيط با لذا يفضل زراعة ت

ة ( زراع مكون من رمل البناء الخشن الزجاجية أو الب5ستيكية المكيفة مع أستخدام وسط إست أو )  رمل الحباني
مع مرعاة السيطرة على الرطوبة الجوية ورطوبة ،  وسط زراعي مكون من خليط من ذلك الرمل والبيت موس  

محيط بتلك العقل ( التربة والحرارة     )  . تحت سطح التربة وحرارة الھواء في الجو ال

  

  

  

  

  

  

  

عليھا  العقل )  :    30(  شكل    .الورقية البرعمية لنبات  وظھور الجذور والمجموع الخضري 
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في بداية  :  العقل الجذرية  – 4                   عندما تؤخذ ھذه العقل من جذور ا2شجار الحديثة العمر في أواخر الشتاء أو 

لنتائج المرجوة   أكبر كمية وذلك 2ن الجذور تكون مجھزة ب،  الربيع فإن زراعة ھذه العقل الجذرية تحقق أحسن ا

  . إضافة لكونھا في أواخر فترة سكونھا وقبل بداية مرحلة نمو جذورھا الجديدة  ،  من المواد الغذائية  

مثرى والسفرجل والرمان   ر الفاكھة المتساقطة ا2وراق كالتفاح والك الطريقة الكثير من أشجا ،  تتكاثر بھذه 
Dنتاج أعداد كبيرة من الشت5ت تستخدم كأصول لتلك وذلك ( كما تتكاثر بھا بعض ا2شجار الدائمة الخضرة 

ر ،  وعموما ً فإن ا2شجار التي تنمو سرطانات بجانب الساق الرئيسي لشجرة ا2م  ) .  ا2نواع للتطعيم عليھا  تعتب
الجذرية   لسھلة Dمكانية زراعة العقلة الجذرية مباش.  سھلة التكاثر بالعقل  الطريقة من الطرق ا تبر ھذه  رة في وتع

  ) .  31شكل (  المشتل 

ما بين 15 – 10تؤخذ العقل الجذرية بطول يتراوح ما بين  وحسب (  سم 0‚4 – 0‚2سم وبسمك يتراوح 

ً  من ا2سفل ومائ5ً  من ا2على  )  ا2نواع النباتية  وتربط بحزم كل حزمة تحتوي ما ،  تقص العقلة قصا ً مستويا
.  م لحين موعد زراعتھا في فصل الربيع  ˚ 1±  4وبدرجة حرارة  عقلة وتخزن بمخزن رطب  50 – 25بين 

بحيث يكون الجزء المستوي إلى ا2سفل والجزء المائل إلى ا2على ( تزرع العقلة بصورة عمودية أو مائلة قلي5 ً 
ة وتزرع سم من نھايتھا العلوي2على أن تغطى كامل العقلة بالتربة وبإرتفاع N يزيد عن) وقد تزرع بشكل أفقي 

مسافة بين العقل على المرز الواحد أو الخط الواحد ،  سم   75 – 60على مروز أو خطوط بعرض    . سم  10وال
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اPكثار بأستخدام العقل الجذرية  في أشجار الفاكھة المتساقطة ا1وراق Pنتاج شت3تھا في )  :    31(  شكل                   

  .المشتل  

العقل●             إن الكثير من العقل يمكن أن تجذر بنجاح في معظم أنواع الترب:    التربة الم3ئمة لزراعة 

إN أن ھناك )  .  الطينية  –الزميجية ،  الطينية   –الرملية ،  الزميجية   –الرملية ،  الزميجية   ،  الرملية  ( 

أنواع معينة من الترب   .  ض الظروف الم5ئمة للتجذير لتوفير بع،  بعض أنواع العقل صعبة التجذير وتحتاج إلى 
حيث تعطي مثل ھذه الترب نسبة ،  زميج النھري لتجذير عقل أشجار الفاكھة المتساقطة ا2وراق  وعادة يستخدم ال

النھري ( كما يمكن خلط الزميج النھري مع تربة رملية ناعمة .  نجاح تجذير عالية   في حالة أحتواء ذلك الزميج 
إضافة إلى ذلك يجب أن تكون التربة المخصصة لزراعة العقل خالية من ،  )  ن على نسبة عالية من الطي

ماتودا  وبقية المسببات المرضية ا2خرى مثل سبورات ا2مرض الفطرية وجراثيم ا2مراض ) الديدان الثعبانية ( الني
قبل  فتجرى،  أما في حالة أحتوائھا على تلك المسببات المرضية  ،  وغيرھا  ... البكتيرية  التربة  عملية تعقيم 

،  بخار الماء أو التعقيم بأستخدام المواد الكيميائية مثل بروميد المثيل  ،  بأستخدام الھواء الحار  ( زراعة العقل 
د أو البزامايد  التجربة بأن أفضل وسط لتجذير العقل السھلة التجذير مثل )  . فورم ألدھاي لقد لوحظ من خ5ل 

 1:    2ھو عبارة عن خليط مؤلف من الرمل والزميج النھري بنسبة  ،   والرمان والعنب   الداوودي والجيرانيوم
ً ( ويجب تعقيم ھذا الخليط  العقل فيھا  ) بأحد الطرق المذكورة سابقا كما لوحظ بأن أفضل ا2وساط .  قبل زراعة 

عن خليط م ر مثل عقل الزيتون والكمثرى ھو عبارة  ن رمل البناء والبيتموس بنسبة   لتجذير العقل الصعبة التجذي
 100 – 50بنسبة تتراوح ما بين   Vermiculiteكما يمكن إدخال بعض المواد مثل ألـ   ،    1:    3أو    1:    2

لتربة   م واحد من خليط ا وذلك لزيادة مسامية التربة ومنع تجمع الماء حول العقلة وبذلك منع ،  غرام لكل كيلو غرا
عقل الصعبة التجذير ،   تلفھا أو تعفنھا    .  ونتيجة لذلك تزداد نسبة تجذير تلك ال

  

ھو المقياس الحقيقي لنجاح زراعة ) التجذير ( إن تكون الجذور على العقل   :  تكون الجذور على العقل●  

وتختلف مصادر الجذور الناشئة على العقلة بأخت5ف ،  العقل 2ي نوع من ا2نواع النباتية التي تتكاثر بالعقل  
لنا( ففي العقل الساقية .  الجزء النباتي المستخدم   تنشأ الجذور من ) ضجة الخشبية الناضجة والنصف الخشبية ا

  :  عدة مواقع وھي  
لحزم الوعائية   – 1 تلك الخ5يا لھا القدرة على أن تتحول إلى ،  الجذور العرضية ومصدرھا خ5يا تقع بين ا

ه ،  خ5يا مرستيمية قابلة ل[نقسامات الخلوية مشكلة بذلك القمة النامية للجذور   حيث تأخذ طريقھا في النمو بأتجا
  . كونة تلك الجذور العرضية  الخارج م

قلة و المدفونة تحت سطح   Lateral rootsالجذور الجانبية   – 2 وتنشأ من البراعم الجانبية الموجودة على الع

  . التربة  
،  جذور جديدة تنشأ من جراء تخصص نسيج الكالس والذي يتكون في مناطق الجروح في قاعدة العقلة   – 3

  .  تنمو وتتطور إلى جذور جديدة  مكونا ً خ5يا مرستيمية 
ئية للسيقان الفتية    لجذور خارج الحزم الوعا لجذور من مواقع بجانب الحزم ،  وعادة تنشأ بادئات ا بينما تنشأ ا

لتحديد من منطقة اللحاء الثانوي في حالة وجود حلقات من الخشب الثانوي (الوعائية للسيقان الخشيبة وعلى وجه ا
لنوع النباتي المراد أكثاره بال أما في العقل الجذرية فإن براعما ً خضرية ) . عقل الساقيةواللحاء الثانوي في ا
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فرعا ًخضرية                     أ على تلك العقل مكونة أ في حين تنشأ الجذور من بادئات الجذور الساكنة والمتواجدة ، عرضية تنش
  .  كما قد تنشأ الجذور من منطقة الكامبيوم الوعائي  ،  على الجذور المسنة السميكة  

ر في تكوين الجذور على العقلالعوامل التي تؤ ●                 تؤثر عوامل عديدة في تكوين الجذور:    ث

  :  على العقل المزروعة أھمھا ما يلي  )  التجذير  ( 

،  فمنھا ما ھو سھل التجذير مثل ا2عناب  ،  تختلف قابلية ا2نواع النباتية على التجذير  :    نوع النبات  – 1

  )ا2صول البرية للتطعيم عليھا ( التفاح والكمثرى ،  التين   ،  الرمان  

  

  : المحاضرة التاسعة  

تي تؤثر على نجاح الترقيد    –التكاثر بالترقيد  : ثانيا ً  ( طرق الترقيد   –فوائد وعيوب الترقيد   –العوامل ال
،  الترقيد ا1رضي ألتلي   ،   الترقيد ا1رضي المتعدد   ،   الترقيد ا1رضي البسيط   ،  الترقيد ا1رضي الطرفي  

ثا ً –)  الترقيد الھوائي  : خامسا ً  –)  السيقان الجارية ( التكاثر بالمدادات : رابعا ً –التكاثر بالسرطانات  : ثال
  –التكاثر بالكورمات  : سابعا ً  –التكاثر با1بصال و البصي3ت  : سادسا ً  –)  الخلفات (      التكاثر بالفسائل   

حادي   –التكاثر بالجذور الدرنية  :  عاشرا ً   –التكاثر بالدرنات  :  تاسعا ً   –التكاثر بالريزومات  : ثامنا ً
3بل  : عشر    )  . التفصيخ ( م التكاثر بالتقسي:  ثاني عشر    –التكاثر بالب

  

  

  

أحد ا2فرع الرئيسية  يحفزوفيه ) ال5جنسي ( ھو أحد أنواع التكاثر الخضري  : Layeringالترقيد  : ثانيا ً

لمرقد ،  لنبات ا2م على تكوين جذور عرضية ھو مازال على اتصال به   وبعد تكون الجذور على ذلك الفرع ا
حيث يفصل عن نبات ا2م ويزرع بشكل مستقل كنبات ،  يصبح نباتا ً جديدا ً  ،  وتكون المجموع الخضري عليه  

  . الجديدان   جديد معتمدا ً على مجموعه الجذري والخضري

إن الماء والعناصر المعدنية ا2خرى تجھز إلى الساق المرقد طوال فترة الترقيد 2نه ما زال على اتصال 

وھذا يعني ضمان بقاء الجزء المرقد على قيد الحياة لحين تكوين مجموعه الجذري والخضري ،  مع نبات ا2م  
2م وينقل ويكثر في عن،  وبھذه الحالة يتكون نبات جديد  ،  الجديدان   النبات الجديد عن نبات ا د ذلك يفصل ھذا 

Nستمرار اتصال ،  لذلك تعتبر طريقة الترقيد من أكثر طرق التكاثر الخضري نجاحا ً  .  مكان جديد منفصل  
  . الجزء المرقد بنبات ا2م  

على تكوين الجذور على  ھناك مجموعة من العوامل التي تؤثر :  العوامل التي تؤثر على نجاح الترقيد ●

لترقيد وتكوين نباتات جديدة بھذه الطريقة يمكن فصلھا بعد تمام العملية  ا2جزاء المرقدة وبالتالي على نجاح عملية ا
فصل جديد     :من ھذه العوامل ما يلي  ،   عن نبات ا2م وزراعتھا في مكان من
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فرع النباتي المراد ترقيده غضا ً  – 1                   وN ينكسر أو يتضرر عند ثنيه لغرض ترقيده ودفنه )  طريا ً( أن يكون ال

لفرع المرقد على سطح التربة ثم دفنه بالتراب ،  تحت سطح التربة    وقد يستخدم مسمارا ً ذو نھاية منحنية لتثبيت ا
  ) أ  33شكل ( 

مواد العضوية مثل الكربوھيدرات وا2وكسينات الطبيعة و( أعاقة نزول جزء من المواد الغذائية المصنعة  – 2 ال

لمجموع الخضري إلى المجموع الجذري  ) ا2خرى  ماء من ا م ،  وال منطقة الترقيد فتت لك المواد في  وبھذا تتجمع ت
ربة  د يعمل قطع جانبي في الفرع قبل ثنيه ودفنه في الت تحفيز تكون الجذور العرضية وق ب  33شكل ( بذلك عملية 

شكل ( ثم ثني الفرع وتثبيته ودفنه في التربة ) تحليق الفرع ( راد ترقيده وقد تزال حلقة كاملة من قلف الفرع الم) 
وقد تجرى عملية التحليق ھذه بربط الفرع بسلك نحاسي ربطا ً محكما ً بحيث يؤدي ذلك إلى عمل حز في ) ج  33

تكوين الجذور  وتؤدي عملية التحليق بالطرق الث5ث السابقة إلى تحفيز الفرع المرقد على) د  33شكل ( الفرع 
عمل بدون تحليق في الشكل    .أ   33بموعد أقصر من تلك التي ت

لجزء النباتي المرقد وذلك بدفن الجزء المرقد بكمية كبيرة من التربة   – 3 مما يساعد ذلك ،  حجب الضوء عن ا

حيث ،  رقيد ألتلي  إن ھذه الطريقة شائعة الحدوث في الت.  في ظھور الجذور العرضية في مناطق الثني المدفونة  
  . لحجب الضوء عنھا مما يحفز ذلك من حصول التجذير ،  تغطى ا2جزاء المرقدة بالتربة باستمرار  

ل[جزاء المراد ترقيدھا يحفز   IBAاستخدام منظمات النمو النباتية وخاصة إندوNت حاض البيوتيريك    – 4

م على ھيئة مسحوق إن معاملة ا2جزاء الم.  بدرجة كبيرة على التجذير   رقيدھا تت  1 ‚ 2بتركيز ) بودرة ( راد ت

لترقيد التي سوف تذكر ،  مخلوطة مع عجينة ا2نولين  %   تطلى بھا ا2جزاء المراد ترقيدھا ثم ترقد بأحد طرق ا
  .  Nحقا ً  

  

م  في منطقة الترقيد لتلك  ˚ 25 – 20توفير رطوبة جيدة ومستمرة وحرارة تربة م5ئمة تتراوح ما بين   – 5

حيث ،  يؤدي إلى اDسراع في تكون الجذور العرضية وخاصة في ا2راضي الرملية الخفيفة  ،  ا2جزاء المرقدة  
  . أن جفاف منطقة التجذير تؤدي إلى موت الجذور العرضية المتكونة وفشل عملية الترقيد  
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  ير بأتباع طرق مختلفةتحفيز الجزء المرقد على التجذ)  :    33(  شكل 

  : لتكاثر النباتات البستنية بطريقة الترقيد فوائد عديدة أھمھا ما يلي   :  فوائد التكاثر بالترقيد ●
بالنظر Nتصاله مع نبات ،  ضمان نجاح الجزء المرقد في تكوين المجموع الجذري والمجموع الخضري   – 1

  . ا2م طوال فترة الترقيد 
ر الخضري ا2خرى مثل التكاثر بالعقل   – 2 لتي يصعب إكثارھا بطرق التكاث حيث ،  يمكن إكثار ا2نواع النباتية ا

قة الترقيد أجاص مايروب5ن و الشليك    ) . الفراولة ( يتكاثر بطري
مقارنة مع طريقة التكاثر ب – 3 العقل مثل أمكانية إنتاج أشجار أو نباتات كبيرة الحجم خ5ل فترة زمنية قصيرة 

الطويلة  2غصان    . إكثار أشجار العنب بترقيد ا
لترقيع بساتين الكروم عن طريق ترقيد أحد الفروع الطويلة  – 4   . يمكن استخدام ھذه الطريقة 

  
  
  
العيوب منھا  : عيوب التكاثر بالترقيد ● Dضافة إلى الفوائد العديدة للترقيد فإنه ھناك بعض    : با
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استخدام ھذه الطريقة محدود جداً وN يمكن استخدامھا على نطاق تجاري واسع بالنظر للعدد المحدود من  – 1                  

ويبقى اNستخدام التجاري الواسع فقط في مجال الترقيد ألتلي .  ا2غصان التي يمكن ترقيدھا من كل شجرة أو نبات 
ھا ) عمارة ( فقط في إكثار أصول التفاح المحلي    . للتطعيم علي

ا2جزاء المرقدة في الحقول الزراعية والبساتين تعيق عمليات الخدمة ومرور المكائن وا.Nت الزراعية في  – 2

  . تلك ا2راضي الزراعية 

وبصورة مستمرة يؤدي إلى إجھاد نباتات ا2مھات وضعف في نموھا مما يؤدي  – 3 د سنوياً  أجراء عملية الترقي

يجة إلى ضعف مقاومتھا ل[   . مراض والحشرات التي تصيب نباتات النوع بالنت

قطة ا2وراق خ5ل  : موعد أجراء الترقيد والفترة الزمنية ال3زمة Pتمامه ● د ل[شجار المتسا تجرى عملية الترقي
لشتاء وبداية الربيع ( فترة سكون العصارة النباتية  الخضرة فترقد أجزائھا ،  )  الخريف وا أما ا2شجار الدائمة 

ت يع وحتى نھاية الصيف النبا   . ية منذ بداية الرب

أما الفترة الزمنية ال5زمة Dكمال الترقيد وتكون الجذور على الجزء المرقد فھي تختلف باخت5ف النوع النباتي 
ً ولضمان نجاح الترقيد فإن ا2فرع تترك مرقدة موسم نمو كامل .  وقابلية ا2فرع المرقدة لتكوين الجذور  وعموما

  . ا عن أمھاتھا قبل فصلھ

ھذه الطرق ،  ھناك طرق عديدة ومختلفة يمكن ترقيد النباتات فيھا   :  Laying Methodsطرق الترقيد    ●

بينھا باخت5ف نوع النبات وطول أفرعه والغاية من الترقيد    : أھم ھذه الطرق ما يلي .  تختلف فيما 

          تستخدم ھذه الطريقة في النباتات التي تكون أفرع كثيرة العدد مثل ألرازقي    : الترقيد ا1رضي الطرفي – 1
بة بعمق يتراوح مابين ،  )  الفل (            سم  10 – 8حيث تسحب ا2فرع المتدلية إلى سطح التربة وتدفن داخل التر
  ) .  34شكل ( 

رقي:   الترقيد ا1رضي البسيط – 2 ً  وھو أبسط أنواع الت حيث يتم ثني الغصن ودفنه تحت ،  د وأكثرھا شيوعا

يمكن تحفيز الفرع المدفون على .  سطح التربة بحيث تخرج قمته النامية فوق سطح التربة من الجھة الثانية 
وتكمن فائدة الجروح ھي .  قبل دفنه في التربة ) التحليق ( التجذير بأحداث جروح عليه أو إزالة حلقة من القلف 

فإنه يعمل على ،  تكون الكالس على تلك الجروح   تشجيع أما فائدة التحليق فباDضافة إلى تشجيع تكوين الكالس 
ع في تكوين الجذور  ما يؤدي ذلك إلى اDسرا من ،  حجب جزء من المواد الغذائية المصنعة قبل منطقة التحليق م

الست( الشليك : النباتات التي تكثر بھذه الطريقة  ،  الياسمين القطمر  ،  الياسمين ا2صفر  ،  )  ر وبري الفراولة أو 
     ) .      35شكل ( الرز بري 
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  .الترقيد ا1رضي الطرفي البسيط )  34( شكل 

  

  .الترقيد ا1رضي البسيط في النباتات البستنية ) :   35( شكل 

لمرقد يتم :  )اللولبي ( الترقيد ا1رضي البسيط المتعدد  – 3 لسابقة غير أن الغصن ا وھي طريقة مشابھة للطريقة ا

عدة مرات وحسب طول ذلك الغصن   وبھذا يمكن الحصول على عدة نباتات في نھاية الموسم يمكن ،  ثنيه ودفنه ل
( من ا2شجار التي يمكن إكثارھا بھذه الطريقة ھي الكروم . فصلھا عن نبات ا2م وزراعتھا في مكان منفصل 

  ) .  36شكل 
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  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

                  

  

  ) .الترقيد اللولبي ( الترقيد ا1رضي البسيط المتعدد اAنحناءات ) :  36( شكل 
أو يمكن القيام بھا بترقيد النبات ،  وتجرى ھذه الطريقة لترقيد أحد أفرع الشجرة ا2م    :الترقيد ألخندقي   – 4

مله  نب الشجرة ا2م.  بكا حيث يسحب الفرع ويدفن داخل التربة كام5ً ،    ففي الحالة ا2ولى يتم عمل خندق بجا
التربة  كثر من مكان لمنع خروج ذلك الفرع من  ومن موقع العقد على الساق سوف يخرج المجموع . ويثبت في أ

الخضري إلى ا2على بينما من منطقة الس5ميات سوف يخرج المجموع الجذري والجذور العرضية وتتعمق إلى 
  . ا2سفل 

لة بعمر سنة واحدة بشكل مائل ،  ترقيد النبات بكامله   أما في حالة  )  º 45بزاوية ( فيجب أن تزرع الشت

لة وتسحب بالكامل إلى داخل ،  وبعد نمو تلك الشتلة مدة سنة في ا2رض الدائمة   لك الشت يعمل خندق بجانب ت
لتربة   الس5ميات المجوع الجذري حيث تنمو على العقد المجموع الخضري وعلى ،  الخندق وتثبت وتغطى با

كاثر بھذه الطريقة أصول التفاح وا2جاص والكمثرى البرية للتطعيم عليھا . والتفرعات الجذرية    )  37شكل ( ويت

يتم زراعة الشت5ت بعمر سنة واحدة في المشتل وعند نھاية موسم النمو يتم تقليمھا تقليماً   :الترقيد ألتلي  – 5

لتراب على ھيئة تل ،  بة  جائراً إلى قرب سطح التر يوالى بالري وفي بداية الموسم الجديد فإن ،  ثم يدفن النبات با
  ) .  38شكل ( النبات المدفون سوف يتحفز على تكوين أفرع جديدة 

ربة  :الترقيد الھوائي  – 6 فوق سطح الت وتستخدم ھذه الطريقة من .  تجرى عملية الترقيد الھوائي ل[فرع النامية 

تات ( ترقيد ل[فرع القصيرة والتي ليس لھا القابلية على اNنحناء تحت سطح التربة طرق ال كما ھو الحال في نبا
لساق الرئيسية  وتتلخص ھذه الطريقة بعمل تحليق ) .  المطاط والقفص الصدري والنخيل عند نمو الراكوب على ا

دة ح،  أو جروح في منطقة التفرع على الساق الرئيسية   وتغلف منطقة ) كالبيت موس ( افظة للرطوبة ثم وضع ما
لسرنجة  لحقن با الترقيد والبيت موس المحاط بھا بغ5ف من النايلون ويضاف الماء إلى تلك المنطقة عن طريق ا

  ) .  39شكل ( باستمرار للمحافظة على الرطوبة في منطقة الترقيد 
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  .ا1شجار البستانية الترقيد ألتلي أو التاجي في بعض ) :   38( شكل 

  

  

  

  .الترقيد الھوائي في بعض النباتات البستنية ) :  39( شكل 
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كيفية حدوث اAلتحام بين  –أسباب القيام بعملية التطعيم والتركيب  –التطعيم والتركيب ) :  10( محاضرة                   

 –ما ھو التطعيم  –العوامل التي تعيق اAلتحام بين ا1صل والطعم  –شروط نجاح التطعيم  –ا1صل والطعم 
ى شكل حرف ( طرق التطعيم  –التطعيم الربيعي  –التطعيم الخريفي  التطعيم ، التطعيم بالرقعة ،  Tالتطعيم عل

ألسوطي التركيب ( أنواع التركيب  –التركيب  –شروط البراعم الصالحة للتطعيم  –) التطعيم الحلقي ، الدرعي 
  ) . التركيب ألجسري أو القنطري ،  التركيب القلفي  ،  التركيب بالشق ،  التركيب الجذري  ،  أو اللساني  

  Budding & Graftingالتطعيم و التركيب  

باتيين خشبيين منفصلين   د ، التطعيم والتركيب ھما عمليتي إتحاد جزئيين ن النھاية نبات جدي مكونان في 

الفع قد يكون ھذا اDتحاد بين ساق وجذر أو ساقين منفصلين .  اليات الوظيفية والحيوية بصورة كاملة يقوم بجميع 
والجزء السفلي با2صل    scionحيث يطلق على الجزء العلوي المتحد أسم البرعم  ،  أو بين برعم وساق  

stock  .  
م  :  أسباب إجراء عمليتي التطعيم والتركيب ● التطعي ھناك مجموعة من ا2سباب الجوھرية Dجراء عملية 

  : أھمھا ما يلي ،  والتركيب  
حيث يصعب إكثارھا بالطرق ،  إكثار ا2نواع النباتية أو بعض ا2صناف ضمن النوع الواحد بھذه الطريقة   – 1

تق الحلبي والفستق الجبلي والبندق مثل إكثار الفس. وغيرھا ... الخضرية ا2خرى مثل التكاثر بالعقل أو بالترقيد 
  . واللوز 

وخاصة ل[صناف ذات الصفات ،  للحصول على مجموع جذري جيد وقوي ومقاوم للظروف البيئية   – 2

السفرجل أو ،  التجارية الجيدة والضعيفة المجموع الخضري  أو الكمثرى على أصول  مثل تطعيم أو تركيب التفاح 
مثرى    . الك

مثل ،  عض ا2مراض من خ5ل تطعيم أو تركيب ا2صناف اNقتصادية على أصول مقاومة لھا التغلب على ب – 3

و الليمون الحامض أو الكريب فروت  مقاومة مرض ... تطعيم البرتقال أو ال5لنكي أ لنارنج ل وغيرھا على أصل ا

  . التصمغ 
كما في تطعيم أو ،  ارة شتاًء  إنتاج أشجار مطعمة أو مركبة تحمل صفة المقاومة Nنخفاض درجات الحر – 4

  . الخ على البرتقال الث5ثي ا2وراق ... تركيب البرتقال أو الليمون 
لتطعيم أو التركيب على أصول مقصرة ،  إنتاج أشجار ذات أحجام قصيرة أو نصف قصيرة   – 5 وذلك بواسطة ا

رية للتفاح      ،  أو نصف مقصرة   )  كولدين أو دليشس أو ريد دليشس (    مثل تطعيم أو تركيب ا2صناف التجا
 106أو مولنك مورتن ،  للحصول على أشجار قصيرة   26أو مولنك  9على أصول التفاح العالمية مثل مولنك 

  . للحصول على أشجار نصف قصيرة 
صنف مثل تطعيم و تركيب ال،  التغلب على ظروف التربة غير الم5ئمة لنمو وإثمار النباتات البستنية   – 6

مو وإثمار ا2شجار في ا2راضي  المرغوب من الخوخ على أصول المشمش البذرية لغرض نجاح ن اNقتصادي 
لتجاري المرغوب من المشمش على ،  الرملية الخفيفة   لخوخ أو الصنف ا أو تطعيم وتركيب ھذا الصنف من ا

غرض أنتاج أشجار مقاومة للجفاف   أو كما يمكن تطعيم ا،  أصول اللوز المر ل 2صناف الجيدة من الخوخ ا2ملس 
لخوخ ألمسكي على أصول الخوخ الصيني لمقاومة الظروف القلوية    . للترب ) القاعدية ( الخوخ الصوفي أو ا
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ً جائراً وعند نمو ا2فرع الجديدة  ،  تغير صنف شجرة كبيرة السن بصنف آخر فتي   – 7                   حيث تقلم الشجرة تقليما

لتط،     . عيم أو التركيب بالصنف المرغوب تجرى عليھا عملية ا
لساق الرئيس  – 8 وذلك من ،  للشجرة  ) الجذع ( لتصليح ا2ضرار الميكانيكية أو المرضية خاصة التي تصيب ا

  . خ5ل استخدام التركيب ألجسري أو القنطري 
لفيروسية وتشخيصھا وا2ضرار التي تسببھا للنوع النباتي   – 9 ن ھذه ا2مراض تنتقل حيث أ،  لدراسة ا2مراض ا

وبھذه الطريقة وعن طريق تلويث ا2دوات المستخدمة في عملية ،  مع العصارة النباتية إلى كافة أجزاء النبات  
لتركيب  إضافة ، يمكن تحديد ا2صناف المقاومة وا2صناف غير المقاومة لتلك ا2مراض الفيروسية ، التطعيم أو ا

  . ا    المرض وأعراضه الظاھرة على النبات إلى الدراسات ا2خرى المتعلقة بھذ
دراسات عديدة وقيمة أجريت لتحديد كيفية حصول اNلتحام بين ا2صل   :  حدوث اAلتحام بين ا1صل والطعم ●

لدراسات تركزت على ا2شجار الخشبية . والطعم  يمكن تلخيص مراحل حدوث ھذا اNلتحام بالنقاط . معظم ھذه ا
  : التالية 

تتصل مع خ5يا ،  )  خ5يا مرستيمية ( خ5يا أنسجة الطعم الطرية والتي لھا القدرة على النمو واNنقسام إن  – 1

  . وDتمام اNلتحام بينھما يجب أن تتوفر درجات الحرارة والرطوبة ال5زمة لذلك .  أنسجة الكامبيوم في ا2صل  
رنشيمية لمليإن منطقة أنسجة الكامبيوم لكل من ا2صل والطعم تبت – 2 الفراغات بين ا2صل ء دئان بإنتاج خ5يا ب

  . ھذه الخ5يا تدعى بنسيج الكالس ،  والطعم  
كامبيوم مابين ا2صل والطعم   – 3 ،   إن بعض خ5يا نسيج الكالس الجديدة تبدأ باNتصال مع خ5يا أنسجة ال

  . مكونة خ5يا كامبيوم جديدة 
لخشب وأوعية اللحاء   – 4 لجديد يبدأ بتكوين ا2نسجة المتخصصة مثل نسيج ا كامبيوم ا م ،  إن نسيج ال حيث يت

مل اNتصال الوعائي بين ا2صل والطعم   ن ا2صل والطعم وحدوث ،  تكا ومن ثم يتم انتقال العصارة النباتية بي
فرع جديد يحمل صفات ا   . لفرع الذي أخذ منه الطعم النمو والتطور للبرعم ويتحول إلى غصن أو 

كوين فرع جديد  :  شروط نجاح التطعيم أو التركيب  ● قادر ) نبات جديد ( إن نجاح اتحاد الطعم مع ا2صل وت
لحيوية كنبات مستقل   من الشروط أھمھا ما يلي ،  على القيام بجميع الفعاليات الوظيفية وا   : يتطلب توفر العديد 

أنسجة الخشب  – 1 أنسجة الكامبيوم لكل من ا2صل والطعم وتكوين نسيج موحد جديد يقوم ببناء  ح اتصال  نجا

ين     . يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح عملية التطعيم أو التركيب ،  وأوعية اللحاء الثانوي
كانيكية  انتخاب الطعوم من خشب ناضج بعمر سنة واحدة وخالية من أية إصابة مرضية أو أضرار م – 2 ،  ي

التطعيم أو التركيب    . يعتبر من الشروط الضرورية لنجاح 
يشترط كذلك أن تكون براعم الطعوم المستخدمة في عملية التطعيم أو التركيب في طور سكون أثناء أجراء  – 3

  . أحدى ھاتين العمليتين 
د الخاصة بكل نوع نبات – 4 م أو التركيب في المواعي الخاصة بھذا النوع القيام بعملية التطعي ي وحسب الطريقة 

تي والمذكورة تفاصيلھا في الجدول    ) .  10( النبا
إلى مرحلة ،   يشترط أن يكون التوافق تاماً بين ا2صل والطعم   – 5 وذلك للحصول على أشجار جيدة النمو تصل 

من قبل المستھلكين وتعطي  اDثمار بفترة زمنية أقصر من مثي5تھا من أشجار نفس النوع وتحمل ثماراً مرغوبة
دي     . محصوNً ثمري كمي اقتصا
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لخاص بذلك              – 6                   ر التلوث والجفاف وذلك بتغطيتھا بالشمع ا حماية منطقة التطعيم أو التركيب من أضرا

م والتركيب (    . أو لف تلك المنطقة بشريط الرافيا ) شمع التطعي
ر الخبرة الفنية ال5زمة بأجراء ھاتين العمليتين القائمون بعملية التطعيم أو التركي – 7 أن ( ب يشترط فيھم توف

لعمال الزراعيين المھرة    ) . يكونوا من ا
لشت5ت المطعمة من أضرار الشمس المحرقة في أشھر الربيع  – 8 عليه يفضل ،  توفير الظل ال5زم وحماية ا

ة تطعيم أو تركيب الشت5ت المزروعة في ا2كياس الب5ستيكي ة أو في ا2رض تحت الظلة الخشبية أو البيوت المغطا
  . بمشبكات التظليل 

   

طرق ومواعيد التطعيم لبعض أشجار الفاكھة الدائمة الخضرة والمتساقطة ا1وراق المھمة في )  :   10( جدول 

  ) . 1988عن الكناني ( العراق 

قة التطعيم أو التركيب  نوع ا1شجار  التسلسل   المناسبالموعد   طري

م بشكل حرف    الحمضيات   1     التطعيم الدرعي والتطعي

T 

يسان  ذار ون   خ5ل شھري آ

  التطعيم الدرعي   الزيتون  2    

قلفي    التركيب ال

ايس    خ5ل شھري نيسان و م

ر اط و آذا   خ5ل شھر شب

م بشكل حرف   التفاحيات   3     التطعيم الدرعي والتطعي

T  . التركيب بالشق والتركيب القلفي  
راعم في شباط : الربيع  تفتح الب   قبل 

في نھاية شھر آب ولغاية نھاية : الخريف 
  .  شھر أيلول 

النواة الصلبة المشمش   4    
واللوز والخوخ 

  وا2جاص

م بالرقعة  التطعيم الدرعي والتطعي
ي و  والتطعيم الحلقي والتركيب ألسوط

قلفي   ال

اراً من شھر آذار ولغاية  في الربيع اعتب
  . نھاية شھر مايس 

الرقعة و   )ا2عناب ( الكروم   5        Tالتطعيم الحلقي وب

  التركيب بالشق و القلفي 

خ5ل شھري كانون الثاني و : في الشتاء 

ذار    .شباط ولغاية بداية آ

ق و البندق   6       وبالرقعة  Tالتطعيم الدرعي و   الفست

  التركيب ألجسري و القلفي

في الصيف من منتصف شھر آب ولغاية 
  . شھر أيلول 

  والحلقي وبالرقعة  Tتطعيم   الجوز و البيكان    7    

  التركيب ألسوطي و القلفي وبالشق 

في الخريف من بداية أيلول ولغاية نھاية 

  .تشرين ا2ول 
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يعرف التطعيم بأنه اتحاد بين جزئيين نباتيين ھما ا2صل والذي يعطي المجموع الجذري للشجرة   :التطعيم   ●                  
مجموع الخضري للشجرة الجديدة ،  الجديدة   ويقسم .  والطعم والذي يتكون من برعم واحد يتطور ليكون ال

  . يقة أجراء ھذه العملية التطعيم إلى عدة تقسيمات مختلفة حسب الموعد أو الجزء النباتي المستخدم أو طر

ءه إلى    : وينقسم التطعيم من حيث موعد إجرا

ويمكن ،  أن التطعيم الخريفي يعتبر من أھم مواعيد التطعيم في أشجار الفاكھة المختلفة  : لتطعيم الخريفي ا •
Nً من الخريف   لتطعيم ھو سھولة فصل القلف ا،  أجراءه في نھاية الصيف بد لخارجي ل[صل ويشترط لنجاح ھذا ا

وعندما يصبح من الصعوبة فصل القلف ،  لكي تسھل عملية إدخال الطعم في فتحة القلف لساق أو أفرع ا2صل  
كن إجراءه   وعادة يفضل إجراء التطعيم الخريفي عن الموعد .  من خشب ا2صل فإن التطعيم الخريفي N يم

ر  وذلك كون الطعم يخلد إلى السكون خ5ل فصل،  الربيعي   ا يتوف نتھاء موعد التطعيم وبھذ الشتاء الذي يلي فترة ا
فشل التطعيم الخريفي فإنه يمكن أعادة ،  وقت كافي لحين اكتمال اNلتحام بين الطعم وبين ا2صل  كما أنه في حالة 

  .   التطعيم مجدداً في الربيع من نفس السنة دون الحاجة ل5نتظار سنة أخرى 

المشتل لحين  إن  :التطعيم الربيعي   • م مشابھة للتطعيم الخريفي غير أن الشتلة تبقى في  ھذه الطريقة من التطعي
بحدود شھر واحد ( إن الفترة الزمنية التي يجري فيھا التطعيم الربيعي الناجح محدودة جداً  .  حلول الربيع التالي  

ر . المطعمة بالنمو بشكل كبير  حيث يتطلب تكامل اNلتحام بين الطعم وا2صل قبل أن تبدأ الشجرة،  )   اختيا يتم 
وتجرى عملية التطعيم عندما يمكن إدخال الطعم بين خشب ا2صل ،  الطعوم من الخشب الناضج للموسم السابق  

يتم قرط ا2صل مباشرة في ،  وبعد أسبوعين من التطعيم وحصول اNلتحام بين ا2صل والطعم  ،  بسھولة  
  . ة التطعيم وذلك Dجبار الطعم على النمو المنطقة الواقعة فوق منطق

يجرى ھذا التطعيم في الشھر السادس من السنة وذلك للحصول على شت5ت مطعمة خ5ل   :التطعيم الحزيراني   •

م )  .  خ5ل نفس الموسم ( حيث يتم أجراء التطعيم وإجبار الطعم على النمو في نفس السنة ،  سنة واحدة   وتستخد
فيھا موسم الربيع مثل المناطق تلك المناطق التي يطول ،  ھذه الطريقة في المناطق التي يطول فيھا موسم النمو  

العراق     .  حيث N ترتفع فيھا درجات الحرارة كثيراً ،  الشمالية وإقليم كردستان في 

كل طريقة تختلف عن ا2خرى في طريقة فصل ،  ھناك طرق عديدة تستخدم في التطعيم    :  طرق التطعيم ●
  : أھم ھذه الطرق ما يلي ،  الطعم واتصاله مع ا2صل  

عمل شق في قلف ا2صل على شكل   Tيتضمن التطعيم على شكل حرف  :   Tالتطعيم على شكل حرف  – 1
وتستخدم خيوط الرافيا أو خيوط المطاط Dحكام ربط  ،  ثم إدخال البرعم تحت القلف  ،  باDنكليزية     Tحرف 

  . اللوز و ا2جاص ،  المشمش  ،   الخوخ ،  وتستخدم ھذه الطريقة في تطعيم أصول التفاح  .  منطقة التطعيم  

ر المراد تطعيمھا  أما الطعوم فتأخذ . تكون ا2صول المستخدمة صغيرة العمر مرباة من بذور أو سرطانات ا2شجا
من خشب ناضج حيث تزال ا2وراق مع ترك جزء من أعناقھا لغرض مسك الطعم بصورة جيدة أثناء دفعه تحت 

  . قلف ا2صل 
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يتضمن التطعيم بالرقعة إزالة قطعة مربعة أو مستطيلة من قلف ا2صل وإح5ل رقعة مماثلة : قعة التطعيم بالر – 2                  

وعادة يستدم الشريط .  لھا في الشكل والحجم بحيث تحتوي على البرعم المرغوب المراد تطعيم ا2صل عليه 
الشمعي لربط منطقة التطعيم   ه الطريقة مع ا2شجار ذات القلف وتستدم ھذ.  ال5صق أو خيوط الرافيه أو القماش 

ثم تجرى عملية ،  حيث تزرع بذور كل منھا على خطوط في أرض المشتل  ،   السميك مثل الجوز و البيكان  
أواخر الصيف وبداية الخريف    . التطعيم في 

ً  : التطعيم الدرعي  – 3 تسمية على وسبب إط5ق ھذه ال،  أن التطعيم الدرعي من أشھر طرق التطعيم استخداما

الطعم المستخدم يشبه الدرع   كمثرى  ،  تستخدم ھذه الطريقة في تطعيم التفاح  .  ھذا النوع من التطعيم لكون  ،  وال
  . الورد الشجيري ،  الحمضيات ،  الخوخ  ،  المشمش  

وتربط  ثم يدفع الطعم داخل القلف،      Tيفصل الطعم بشكل درع ثم يقطع القلف في ساق ا2صل بشكل حرف 

الخشب لضمان حصول .  منطقة التطعيم باستخدام أشرطة الرافيه   ً من  يراعى أن تكون قطعة الطعم خالية تماما
  . اNلتحام الجيد مع ا2صل 

ً للتطعيم بالرقعة  : التطعيم الحلقي  – 4 ويختلف عنه في كون الطعم ،  إن ھذا النوع من التطعيم مشابه تماما

  . ومن شروط ھذا النوع من التطعيم تماثل سمك أفرع كل من الطعم وا2صل .  المستخدم يمثل حلقة كاملة  

لبراعم الصالحة للتطعيم أھمھا ما يلي  ھناك شروط عديدة يجب توفرھا:    شروط البراعم الصالحة للتطعيم ● في ا
 :  

من قبل المستھلكين وم5ئمة للظروف البيئية  – 1 ر قوية ومن أصناف مرغوب بھا  أن تكون مأخوذة من أشجا

لمسببات المرضية وخاصة ا2مراض الفيروسية    . للمنطقة وخالية من ا

 وذات خشب ناضج ومتوسط سمكھا بحدود ما بين ،  أن تكون ا2فرع المأخوذ منھا البراعم بعمر سنة واحدة   – 2

للفرع .  سم   1 – 0.7 لوسطى  لمنطقة ا   . كما يفضل أخذ البراعم من ا

عة   – 3 وذلك 2ن ا2فرع المضلعة قد تكون أغصان مائية إضافة إلى ،  أن تكون ا2فرع دائرية وغير مضل

  . أعاقتھا لحدوث اNلتحام بين الطعم مع ا2صل 

  . توافق تام بين ا2صل والطعم  وجود  – 4

من عدة براعم ويدعى بالطعم  ،  ھو إتحاد جزئيين نباتيين    :التركيب  ● والثاني ،   ا2ول يتكون من قلم مؤلف 
وتجرى .  نتيجة ذلك اDتحاد ھو الحصول على شجرة جديدة  .  قد يكون ساقاً أو فرعاً أو جذراً ويدعى با2صل  

  . رة سكون العصارة النباتية في فصل الخريف والشتاء وبداية الربيع وحسب الطريقة المتبعة عملية التركيب في فت

عة أقسام رئيسية وھي    : تقسم أنواع التركيب إلى أرب
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  مادة البستنة العامةمحاضرات (  حميد صالح العبيدي. د.م.أ

.  يكون كل من ا2صل والطعم بسمك واحد . وھو واحد من أھم طرق التركيب : التركيب ألسوطي أو اللساني  – 1                  
مائ5ً  ً  ،  سم   3 من ا2على بطول يقطع ا2صل قطعاً  يتم .  ثم يعمل قطع وسطي نحو ا2سفل في ا2صل أيضا

ً مائ5ً من ا2سفل ويتم تھيئته  ً من حيث الحجم مع ا2صل ويقطع الطعم قطعا اختيار الطعم بحيث يكون مشابھا
صا.  بطريقة مشابھة لتھيئة ا2صل   م يوضع الطعم على ا2صل بطريقة التعشيق لزيادة ات ل أنسجة الكامبيوم ومن ث

  . تربط منطقة التركيب بأشرطة الرافيه 

يكون ا2صل في ھذه الحالة عبارة عن جذر يھيأ للتركيب بنفس طريقة تھيأة ا2صل في : التركيب الجذري  – 2

شرطة الرافيه .  التركيب السوطي  أشھر ومن .  يركب عليه الطعم المھيأ بنفس الطريقة السابقة ويربط جيداً بأ
  . أشجار الفاكھة التي تتكاثر بھذه الطريقة التفاح والكمثرى والسفرجل 

،  يتم قطع شجرة ا2صل المراد أجراء التركيب عليھا قطعاً أفقياً من ا2على بأستخدام منشار  : التركيب بالشق  – 3

خالي من التعاريج   في منتصف الساق،  بحيث يكون القطع مستوياً و 2سفل بطول  ثم يعمل شق رأسي   5 – 4إلى ا
براعم على ا2قل  3ثم بواسطة سكين التطعيم يتم تھيئة قلم التركيب بحيث يحتوي على .  سم   10 – 8سم وبعمق 

عمول في ساق ا2صل  .   ويمكن أستخدام قلمين أو أكثر في تركيب شجرة ا2صل ،  يدفع قلم الطعم في الشق الم
لشق بحيث تت5مس أنسجة الكامبيوم في كل من الطعم ويجب وضع قلم أو . وحسب قطر الساق  أق5م الطعم في ا

ھما  لوثھا .  وا2صل لضمان حصول اNلتحام بين   . بعد ذلك تشمع منطقة التركيب لمنع جفافھا وت

حيث يسھل فصل القلف عن الخشب  : التركيب القلفي  – 4 يتم قطع .  يشترط أجراء ھذا التركيب في فصل الربيع 

لشق ساق ا2 لتركيب با ( غير أن الشق الطولي يعمل في القلف ومن جھتي ا2صل ،  صل بنفس طريقة قطعه في ا
لخشب ويثبت )  .  وليس في منتصف ساق ا2صل  كما إن الطعم يھيأ بنفس الطريقة السابقة ويوضع بين القلف وا

  . بالمسامير وتشمع منطقة التركيب 

النوع من  ويطلق)  :  القنطري ( التركيب الجسري  ً وذلك لكون ھذا  أيضا عليه مصطلح التركيب الع5جي 
لشجرة  اق الرئيسية ل مرضية أو الميكانيكية للس في ھذه الطريقة تعمل . التركيب يستخدم في ع5ج حاNت ا2صابة ال

ن أسفل وأع.  فتحات في قلف الساق المصاب فوق وتحت منطقة ا2صابة   لى أما الطعوم فتھيأ بشكل عقل تصل بي
وتثبت بمسامير وتغطى بالشمع لمنع ) وبشكل جسر ( منطقة اDصابة وتدخل نھايات العقل في فتحات ا2صل 

فإن تلك العقل ،  ولغرض تسھيل دخول تلك العقل الموصلة بين أعلى وأسفل منطقة اDصابة  . التلوث والجفاف 
  .  تقطع قطعاً مائ5ً من ا2على وا2سفل 

بتوصيل الماء والعناصر الغذائية والمعدنية من أسفل منطقة اDصابة وإلى ا2على )  الطعوم ( تقوم ھذه العقل 

  ) . تقوم بدور ناقل للعصارة الصاعدة والعصارة النازلة ( وبالعكس 

 


