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قواعد العمل  قواعد العمل  
عد مرور خمس دقائق من بدء          عد مرور خمس دقائق من بدء          اإللتزام بميعاد المحاضرة والدرس العملى ولن يسمح للطالب بالدخول ب        اإللتزام بميعاد المحاضرة والدرس العملى ولن يسمح للطالب بالدخول ب        

سسالدرالدر
تى يحددها فقط أستاذ المادة        تى يحددها فقط أستاذ المادة        غير مسموح بتغيير ميعاد الدروس العملية إال فى الظروف الضرورية وال      غير مسموح بتغيير ميعاد الدروس العملية إال فى الظروف الضرورية وال      

 اإللتزام بالزى الخاص بالمعمل وغير مسموح للطالب بالحضور بدونه        اإللتزام بالزى الخاص بالمعمل وغير مسموح للطالب بالحضور بدونه       
المشاركة بجدية مع اإلستمتاع بالعمل معاً          المشاركة بجدية مع اإلستمتاع بالعمل معاً          

جميع الطالب متساويين فى الحقوق والواجبات     جميع الطالب متساويين فى الحقوق والواجبات     
إحترام اآلخرين وآرائهم مهما كانت مخالفة       إحترام اآلخرين وآرائهم مهما كانت مخالفة       

اإللتزام بخطة التدريس وتوقيتاتها فى البدء واإلنتهاء         اإللتزام بخطة التدريس وتوقيتاتها فى البدء واإلنتهاء         
عدم إحتكار المناقشة أو اإلطالة فى الحديث        عدم إحتكار المناقشة أو اإلطالة فى الحديث        

حرية التعبير والسؤال بشرط مراعاة التوقيت المناسب  حرية التعبير والسؤال بشرط مراعاة التوقيت المناسب  
اإلنصات لمتحدث واحد فى وقت واحد      اإلنصات لمتحدث واحد فى وقت واحد      

..عدم اإلنشغال عن التدريب العملى أو المحاضرة بالمحادثات الجانبية           عدم اإلنشغال عن التدريب العملى أو المحاضرة بالمحادثات الجانبية           
اإللتزام بما تتفق عليه األغلبية من قرارات     اإللتزام بما تتفق عليه األغلبية من قرارات     

 مستمرة خالل الدروس    مستمرة خالل الدروس   إجراء أمتحان فى منتصف الترم على مستوى الدفعه مع إمتحانات تقييمية        إجراء أمتحان فى منتصف الترم على مستوى الدفعه مع إمتحانات تقييمية        
العمليةالعملية

صم جزء من الدرجات     صم جزء من الدرجات     اإللتزام بالحضور فى الدروس العملية حيث أن كل مرة غياب سوف تسبب خ        اإللتزام بالحضور فى الدروس العملية حيث أن كل مرة غياب سوف تسبب خ        
المخصصة للدروس العمليةالمخصصة للدروس العملية



HorticultureHorticulture

1

بأنه العلم الخاص بأنه العلم الخاص HorticultureHorticultureعلم البساتينعلم البساتينيعرفيعرف
حيث أن كلمة حيث أن كلمة   Garden cultureGarden culture  بزراعة الحدائقبزراعة الحدائق

Horticulture   Horticulture     مشتقة من الكلمة الالتينيةمشتقة من الكلمة الالتينية    Hortus Hortus بمعنىبمعنى
Garden  Garden    حديقة وكلمةحديقة وكلمة      CulturaCultura  بمعنىبمعنى    CultivationCultivation

2
 Intensive Intensiveتعتبر من أنواع الزراعات الكثيفةتعتبر من أنواع الزراعات الكثيفةوزراعة البساتينوزراعة البساتين

farmingfarming   والتى تسمح بإستغالل رأس مال كبير فى مساحات    والتى تسمح بإستغالل رأس مال كبير فى مساحات 
محدودة نسبياً ، كما أنها تسمح بهامش ربح عالى  محدودة نسبياً ، كما أنها تسمح بهامش ربح عالى  





ForestryForestry

FloricultureFloriculture

PomologyPomology

يقسم علم البساتين  يقسم علم البساتين  

LandscapeLandscape
designdesign

OlericultureOlericulture

HorticultureHorticulture
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ويهتم هذا   Olericultureالفرع الخاص بزراعة الخضر    

الفرع بمحاصيل الخضر على إختالف أنواعها بدءًأ من   
زراعتها وحتى إعدادها للتسويق    

 وهذه الكلمة مـشتقة مـن    Pomologyالفرع الخاص بزراعة الفاكهة 
 ويبحث هذا العلم فى زراعـة       Fruits  بمعنى    Pomumالكلمة الالتينية   

أشجار الفاكهة وطرق تكاثرها والعناية بها خـالل العمليـات الزراعيـة            
المختلفة من رى وتسميد وتقليم وخف ومقاومة اآلفات والحشرات وجمع          

 كما يهتم هـذا العلـم       -نالمحصول وكذلك إعداد الثمار للتسويق والتخزي     
أيضا بإنتاج أصناف جديدة ذات مواصفات جيدة
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4   Landscape designLandscape designالفرع الخاص بتنسيق الحدائق     الفرع الخاص بتنسيق الحدائق     
ويهتم بتصميم وتنسيق الحدائق وزراعة المسطحات        ويهتم بتصميم وتنسيق الحدائق وزراعة المسطحات        

الخضراء الخضراء 

 &  Floricultureلفرع الخاص بزراعة الزهور ونباتات الزينة 
Ornamental Plants    ويشمل زراعة جميع نباتات الزينة

وكذلك النباتات الطبية والعطرية   
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تعريف علم إنتاج البساتين بأنه أحد العلوم مما سبق يمكن 
التطبيقية الذى يختص بدراسة العوامل المختلفة المتعلقة بإنتاج  
محاصيل البساتين بدًأ من الزراعة وحتى جمع وتعبئة وتغليف  

 ويجب على المشتغلين فى هذا    وتخزين وتسويق هذه الحاصالت
المجال اإللمام بأساسيات علوم الكيمياء والطبيعة والرياضيات  
والنبات والوراثة واألرصاد الجوية واألراضى وأمراض ووقاية 

النبات

ويقصد به : Forestryالفرع الخاص بزراعة الغابات   
زراعة األشجار بغرض الحصول على أخشابها    
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  تعتبر مصدر طبيعى لسد حاجة األفراد   :القيمة الغذائية والصحية
من األمالح المعدنية والفيتامينات والبروتينات النباتية والمواد 

 كما أن تناول ثمار  -الكربوهيدراتيه والزيوت والدهون النباتية
سهل عمليات الهضم واإلخراج وتنظيم يالفاكهة والخضر الطازجة 

عمل المعدة كما أن هناك العديد من الفوائد الصحية ألفرخ وأوراق   
وثمار وبذور بعض الحاصالت البستانية

 تعتبر مصدر جيد لزيادة الدخل فى كثير من الدول :القيمة النقدية
د ففى الواليات المتحدة يشارك اإلنتاج البستانى بنسبة كبيرة فى العائ  

 ففى والية كاليفورنيا وجد أن العائد من زراعة الموالح    -الزراعى 
والصناعات القائمة عليه يقارب عائد إستغالل الثروة البتروليه 

وصناعة البتروكيماويات

األهمية اإلقتصادية للحاصالت البستانية         



تقسم الفاكهة   تقسم الفاكهة   
ـ   ـ   تبعاً ل  تبعاً ل

أقسام الفاآهة المحتلفة      أقسام الفاآهة المحتلفة      

التخصص فى الدراسة       

المناخ المالئم لنموها وإثمارها         

طبيعة النمو الخضرى     



حسب طبيعة النمو الخضرى    حسب طبيعة النمو الخضرى    
Evergreen fruitsEvergreen fruits     مستديمة الخضرة     مستديمة الخضرة    --١١

وهى تشمل جميع األنواع          وهى تشمل جميع األنواع          
التى تظل أشجارها محتفظة            التى تظل أشجارها محتفظة            

بأوراقها طوال العام           بأوراقها طوال العام           





حسب طبيعة النمو الخضرى    حسب طبيعة النمو الخضرى    
DeciduousDeciduous   متساقطة األوراق     متساقطة األوراق    --٢٢ fruitsfruits

وهى تشمل جميع أنواع الفاآهة التى                وهى تشمل جميع أنواع الفاآهة التى                
تتجرد من أوراقها فى فصل من فصول                 تتجرد من أوراقها فى فصل من فصول                 

السنه غالبا مايكون فصل الشتاء                   السنه غالبا مايكون فصل الشتاء                   







أقسام الفاآهة حسب المناخ المالئم لنموها     أقسام الفاآهة حسب المناخ المالئم لنموها     : : ثانياً ثانياً 
    ::وإثمارهاوإثمارها

 فواكه المناطق اإلستوائية والشبه إستوائية                        فواكه المناطق اإلستوائية والشبه إستوائية                       --11
Tropical and semi tropical fruitsTropical and semi tropical fruits : :

وهى الفواكه التى تنمو وتثمر بصورة جيده فى المناطق                        وهى الفواكه التى تنمو وتثمر بصورة جيده فى المناطق                        
اإلستوائية والشبه إستوائية التى تمتاز بجوها الحار صيفاً                               اإلستوائية والشبه إستوائية التى تمتاز بجوها الحار صيفاً                               
وشتاءاً وأمطارها غزيرة تسقط طوال العام خصوصاً فى                       وشتاءاً وأمطارها غزيرة تسقط طوال العام خصوصاً فى                       
فصل الصيف مع إرتفاع نسبة الرطوبة الجوية وأهم هذه                    فصل الصيف مع إرتفاع نسبة الرطوبة الجوية وأهم هذه                    

األنواع الموز ، المانجو ، الباباظ                األنواع الموز ، المانجو ، الباباظ                



tropical tropical --SubSub فواكه المناطق تحت اإلستوائية               فواكه المناطق تحت اإلستوائية              --٢٢
fruitsfruits : :

إحتياجات هذه األنواع من الحرارة المرتفعة أقل من                  إحتياجات هذه األنواع من الحرارة المرتفعة أقل من                  
المجموعة السابقة وتمتاز المناطق تحت اإلستوائية بجوها                                 المجموعة السابقة وتمتاز المناطق تحت اإلستوائية بجوها                                 

الحار صيفاً والبارد شتاءاً مع وجود بعض فترات من الصقيع                         الحار صيفاً والبارد شتاءاً مع وجود بعض فترات من الصقيع                         
ويوجد تفاوت كبير بين درجات حرارة الليل والنهار فالمناخ                             ويوجد تفاوت كبير بين درجات حرارة الليل والنهار فالمناخ                             
ممطر صيفاً وجاف شتاءاً ومن أمثلة أنواع الفاكهة التى تنمو                           ممطر صيفاً وجاف شتاءاً ومن أمثلة أنواع الفاكهة التى تنمو                           

فى هذه المناطق الموالح بعض أصناف المانجو والموز                          فى هذه المناطق الموالح بعض أصناف المانجو والموز                          
والجوافة والزبدية والتين والزيتون والرمان                        والجوافة والزبدية والتين والزيتون والرمان                        



 Warm temperate zone Warm temperate zone فواآه المناطق المعتدلة الدافئة            فواآه المناطق المعتدلة الدافئة           --33
fruitsfruits::

 الحار  الحار وهى الفواكه التى تجود بالمنطقة المعتدلة الدافئة التى تمتاز بجوها   وهى الفواكه التى تجود بالمنطقة المعتدلة الدافئة التى تمتاز بجوها   
صيفاً والمعتدل الممطر شتاءاً مع قلة حدوث الضباب والصقيع أو    صيفاً والمعتدل الممطر شتاءاً مع قلة حدوث الضباب والصقيع أو    

  إنعدامهما وأهم هذه الفواكه العنب البرقوق اليابانى والمشمش والخوخإنعدامهما وأهم هذه الفواكه العنب البرقوق اليابانى والمشمش والخوخ
وبعض أصناف اللوز والجوز والتفاح والكمثرى والموالح والزيتون وبعض أصناف اللوز والجوز والتفاح والكمثرى والموالح والزيتون 

والجوافهوالجوافه

 Cold and cold Cold and cold فواآه المناطق المعتدلة الباردة والباردة               فواآه المناطق المعتدلة الباردة والباردة              --٤٤
temperate zone fruitstemperate zone fruits::

متاز متاز وهى الفواكه التى تجود بالمناطق المعتدلة الباردة والباردة والتى ت وهى الفواكه التى تجود بالمناطق المعتدلة الباردة والباردة والتى ت 
بجوها البارد شتاءاً والتى تنخفض فيه درجات الحرارة إلى تحت الصفر    بجوها البارد شتاءاً والتى تنخفض فيه درجات الحرارة إلى تحت الصفر    
فى كثير من األحيان والجو المعتدل صيفاً وتتعرض هذه المناطق لضرر  فى كثير من األحيان والجو المعتدل صيفاً وتتعرض هذه المناطق لضرر  

الصقيع والتجمد خالل فصل الشتاء وأهم هذه الفواكه التفاح والكمثرى   الصقيع والتجمد خالل فصل الشتاء وأهم هذه الفواكه التفاح والكمثرى   
والسفرجل والبرقوق والخوخ والعنب وبعض أصناف اللوز والجوز والسفرجل والبرقوق والخوخ والعنب وبعض أصناف اللوز والجوز 
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ثالثاً : أقسام الفاآهة حسب التخصص فى الدراسة    

وتشمل جميع أنواع الفواكه الحمضية  : Citricultureالموالح   •
وتشمل جميع أنواع العنب :  Viticultureالعنب  •
وتشمل دراسة نخيل البلح  :  Phoenicultureالنخيل •
وتشمل دراسة مجموعة التفاحيات     :  Pomologyالحلويات   •
الخوخ (ومجموعة الحسليات    ) التفاح والكمثرى والسفرجل   (

)والمشمش والبرقوق   
وتشمل دراسة أنواع الزيتون المختلفة  :  Oleicultureالزيتون  •
وتشمل دراسة اللوز والجوز والبندق     :  Nutcultureالنقل •
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تركيب شجرة الفاكهة   

ويتكون     Aerial portionأحدهما هوائى    : تتكون شجرة الفاكهة من جزئين   
           وملحقاتهم   Branchesواألفرع  Trunkمن الجذع  

Appendages    والجزء اآلخر هو الجزء األرضى
Subterranean part   أو الجذرRoots  يعيش كل جزء 

فاألفرع تمثل فى بيئة مختلفة كما تختلف كثيراً فى وظائفها   
السقاالت التى تحمل األوراق واألزهار والثمار بينما يقوم    

فى التربة ومنها يمتص      Anchorالجذر بتثبيت النبات  
الماء والعناصر المغذية يطلق المشتغلين فى البساتين على          

وكل    Barkاألنسجة الموجودة خارج الكمبيوم بالقلف    
ماداخل الكامبيوم بالخشب  





Products of Products of 
Photosynthesis Photosynthesis 

Are Are 
Transported in Transported in 

the Phloem the Phloem 
From From ““Source Source 

to Sinkto Sink””



تقسم الجذور   تقسم الجذور   
إلى إلى 

RootsRootsالجذر   الجذر   

منطقة تميز ونضج الخاليا           

منطقة إستطالة الخاليا      

منطقة إنقسام الخاليا     





Rootالجذر



وظيفة الجذور     وظيفة الجذور     

وظيفة الجذور  وظيفة الجذور  

تثبيت األشجار فى التربة         

تخزين وتمثيل الكربوهيدرات             

إمتصاص ونقل الماء والعناصر المغذية             
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Stem الساق   -٢
  توجد عندها البراعم      Nodesيتميز الساق عن الجذر بأن عليه عقد          

 Internodesواألوراق وسالميات   
  وهو   Trunkويعرف الجزء من سطح التربة حتى بداية التفرع بالجذع            

 تمثل هيكل الشجرة بما       Branchesالمحور الرئيسى للشجرة واألفرع   
  هو نمو حديث عمره أقل من         Shootيحمله من أفرخ وعساليج والفرخ      

 فهو نمو عمره سنه أو أكثر واألفرخ المائية       Twigسنة بينما العسلوج    
Water sprouts        هى عبارة عن نموات جانبية سريعة تخرج من براعم 

ساكنة أو عرضية على الجذع أو األفرع الرئيسية والدوابر الثمرية   
Fruiting spurs       هى عباره عن نموات جانبية قصيرة تكون فيها العقد 

  متقاربة وهذه النموات عبارة عن أفرخ أو عساليج قصيرة ذات نمو محدود       
ب وتختلف الدوابر الثمرية فى الشكل والطول حسب أنواع الفاكهة فى العن        

 الذى  Armتختلف هذه التسميات قليالً حيث يطلق على الفرع ذراع        
  وعندما تسقط األوراق من على األفرخ  تسمى      Shootsيحمل ألفرخ   

 Canesقصبات  





This year’s growth
(one year old)

Last year’s growth
(two years old)

Growth of two
years ago (three
years old)

One-year-old side
branch formed
from axillary bud
near shoot apex

Scars left by terminal
bud scales of previous
winters

Leaf scar

Leaf scar

Stem

Leaf scar

Bud scale

Axillary buds

Internode

Node

Terminal bud



BudsBuds البراعم  البراعم --٣٣
تقسم على حسب تقسم على حسب 

  Active  Activeإلى نشطة  إلى نشطة     Activity   Activityنشاطها  نشاطها  
DormantDormantوساكنة  وساكنة  

              إلى خضرية إلى خضرية    Function   Functionوظيفتها  وظيفتها  
Vegetative  Vegetative  ،،زهريةزهرية

Reproductive   Reproductive     أو كالهما  أو كالهما

 Terminal Terminalإلى طرفيةإلى طرفيةعلى الساق على الساق    Position   Positionموقعها  موقعها  
وهى وهى   Adventitious  Adventitious، أو عرضية ، أو عرضية   Lateral  Lateral، جانبية    ، جانبية    

البراعم التى توجد بعيدة عن العقد كأن تكون موجودة على         البراعم التى توجد بعيدة عن العقد كأن تكون موجودة على         
الجذر مثال حيث تنمو وتعطى السرطانات      الجذر مثال حيث تنمو وتعطى السرطانات      



Leaves  األوراق -٤
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Leaves  األوراق -٤

مفردها (من التراكيب المهمة على الورقة الثغور 
Stoma  وجمعها  Stomata  (  وكلمةStoma  

  وهى عبارة   Mouthهى كلمة التينية بمعنى فم   
عن فتحة صغيرة تحاط بزوج من الخاليا الحارسة  

Guard cells وتوجد الثغور عادة على السطح 
 تعتبر الوظيفة األساسية للجذور  -السفلى من الورقة 

هو التحكم فى دخول ثانى أكسيد الكربون ونتح الماء   





Fig. 39.12b



توزيع الثغور على األوراق ومعدل النتح فى بعض أنواع الفاكهة

Species
Stomatal 
Densitya

Transpiration

Upper Lower Rateb
Apple, Malus domestica
Peach, Prunus persica
Grape,  Vitis vinifera

0
0
0

294
225
125

4.07
4.85
6.28

a  Stomata per square millimeter.
b  Millimoles of water per square millimeter per second.



وظيفة األوراق        وظيفة األوراق        

األوراقاألوراقوظيفة  وظيفة  

Photosynthesis

Transpiration



Cellular RespirationCellular Respiration

C6H12O6 +  6 O2 6 CO2 +  6 H2O

(summary equation)

ATP, heat

a decomposition or catabolic process



BIOCHEMICAL REACTIONS OF RESPIRATION



Photosynthesis Photosynthesis –– Organic Organic 
NutritionNutrition

(summary equation)(summary equation)

6 CO6 CO22 + 6  H+ 6  H22O                 CO                 C66HH1212OO6  +  6  +  66 OO22

sunlight &

chlorophyll

(glucose)

a building or anabolic process



lightlight
6H6H22O + 6COO + 6CO22 ----------------------------> C> C66HH1212OO66+ 6O+ 6O22



BIOCHEMICAL REACTIONS OF PHOTOSYNTHESIS - C-3 TYPE



Site of Photosynthesis in the Site of Photosynthesis in the 
PlantPlant

Xylem
Phloem





Compare Photosynthesis and Compare Photosynthesis and 
RespirationRespiration

6 CO6 CO22 + 6  H+ 6  H22O               CO               C66HH1212OO6  +  6  +  66 OO22
photosynthesis

respiration

sunlight &

chlorophyll

C6H12O6 +  6 O2 6 CO2 +  6 H2O

ATP, heat



NET EQUATION
OVERALL CHEMICAL REACTIONS OF PHOTOSYNTHESIS 

AND RESPIRATION



ينتقل الماء وما به من عناصر مغذية         ينتقل الماء وما به من عناصر مغذية         
OrganicOrganicوكذلك بعض المواد العضويةوكذلك بعض المواد العضوية

compoundscompounds مثل األحماض األمينية مثل األحماض األمينية
AminoAmino acidsacids والهرمونات والهرمونات

Hormones  Hormones    والتى تخلق فى القمم  والتى تخلق فى القمم
XylemXylemالجذرية خالل نسيج الخشب الجذرية خالل نسيج الخشب 

وعن طريق تيار النتح     وعن طريق تيار النتح     
TranspirationTranspiration streamstream  إلى األجزاء  إلى األجزاء

العليا الخضرية فى الشجرة حيث تقوم         العليا الخضرية فى الشجرة حيث تقوم         
األوراق بتمثيل هذه المواد عن طريق     األوراق بتمثيل هذه المواد عن طريق     
عملية التمثيل الضوئى   عملية التمثيل الضوئى   

PhotosynthesisPhotosynthesis   وتكوين مواد مجهزة   وتكوين مواد مجهزة
مثل الكربوهيدرات ليستخدمها النبات فى     مثل الكربوهيدرات ليستخدمها النبات فى     
بناء أجزائه المختلفة كذلك تنتقل نواتج        بناء أجزائه المختلفة كذلك تنتقل نواتج        
عملية التمثيل الضوئى عن طريق نسيج   عملية التمثيل الضوئى عن طريق نسيج   

 إلى أجزاء الشجرة    إلى أجزاء الشجرة   PhloemPhloemاللحاءاللحاء
المختلفة مثل األوراق والسيقان والثمار    المختلفة مثل األوراق والسيقان والثمار    

والجذور والجذور 



FlowresFlowresاألزهار األزهار   --٥٥





Flower classificationFlower classificationتقسيم األزهار  تقسيم األزهار  
--::يتم تقسيم األزهار بطرق عديدة منها  يتم تقسيم األزهار بطرق عديدة منها  

الكأس والتويج الكأس والتويج ((تتصل المحيطات الزهرية  تتصل المحيطات الزهرية  :  :  HypogynousHypogynous أزهار سفلية  أزهار سفلية --١١
بالتخت فى مستوى أدنى من أتصال المتاع به كما فى العنب      بالتخت فى مستوى أدنى من أتصال المتاع به كما فى العنب      ) ) واألسديةواألسدية

تتصل المحيطات الزهرية بالتخت فى  تتصل المحيطات الزهرية بالتخت فى  :  :  EpigynousEpigynous أزهار علوية  أزهار علوية --٢٢
ز ز مستوى أعلى من مستوى أتصال المتاع به كما فى التفاح والكمثرى والمو           مستوى أعلى من مستوى أتصال المتاع به كما فى التفاح والكمثرى والمو           

والجوافة والجوافة 
وفيه يكون التخت أجوف يحمل المتاع     وفيه يكون التخت أجوف يحمل المتاع      :   :  PerigynousPerigynous أزهار محيطية  أزهار محيطية --٣٣

مش  مش  فى قاعه بينما يحمل المحيطات الزهرية على حافته كما فى الخوخ والمش     فى قاعه بينما يحمل المحيطات الزهرية على حافته كما فى الخوخ والمش     
والبرقوقوالبرقوق



: : هناك تقسيم آخر      هناك تقسيم آخر      

وهى األزهار التى   وهى األزهار التى   :   :     Perfect  Perfect)  )  خنثى   خنثى   ( (  أزهار كاملة    أزهار كاملة   --١١
تحتوى على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث كما فى كثير                             تحتوى على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث كما فى كثير                             

من أنواع الفواكه مثل التفاح والكمثرى والسفرجل                  من أنواع الفواكه مثل التفاح والكمثرى والسفرجل                  

وهى التى تحتوى على           وهى التى تحتوى على           :  :   Staminate Staminate أزهار مذكرة  أزهار مذكرة --٢٢
عضو التذكير فقط مثل النخيل الموز الزيتون الرمان                     عضو التذكير فقط مثل النخيل الموز الزيتون الرمان                     

وهى التى تحتوى على عضو              وهى التى تحتوى على عضو                :Pistillate:  Pistillate أزهار مؤنثة    أزهار مؤنثة   --٣٣
التأنيث فقط كما فى النخيل والموز                  التأنيث فقط كما فى النخيل والموز                  



إذا حمل إذا حمل    Dioecious plant   Dioecious plantيعرف النبات بأنه ثنائى المسكن  يعرف النبات بأنه ثنائى المسكن  
األزهار المذكرة على نبات والمؤنثة على نبات أخر كما فى نخيل   األزهار المذكرة على نبات والمؤنثة على نبات أخر كما فى نخيل   

إذا حمل إذا حمل   Monoecious  Monoeciousأو يعرف بأنه أحادى المسكنأو يعرف بأنه أحادى المسكنالبلحالبلح
اآلزهار المذكرة والمؤنثة على نبات واحد كما فى الجوز والبندق اآلزهار المذكرة والمؤنثة على نبات واحد كما فى الجوز والبندق 

  Hermaphroditic plant  Hermaphroditic plantوالبيكان أو يعرف بالنبات الكاملوالبيكان أو يعرف بالنبات الكامل
فى حالة حمل النبات لآلزهار الخنثى كما فى معظم أنواع الفواكه   فى حالة حمل النبات لآلزهار الخنثى كما فى معظم أنواع الفواكه   

أذا حمل أزهار أذا حمل أزهار   Polygamo monoecious  Polygamo monoeciousويطلق على النباتويطلق على النبات
أو يطلق أو يطلق خنثى باإلضافة لألزهار المذكرة والمؤنثة كما فى الموز  خنثى باإلضافة لألزهار المذكرة والمؤنثة كما فى الموز  

أذا كان يحمل األزهار الخنثى  أذا كان يحمل األزهار الخنثى    Polygamo dioecious  Polygamo dioeciousعليةعلية
باإلضافة لألزهار المذكرة أو المؤنثة مثل الزيتون والرمان  باإلضافة لألزهار المذكرة أو المؤنثة مثل الزيتون والرمان  







FruitsFruitsالثمار   الثمار     --٦٦

ويقسم جدار المبيض إلى ثالث    ويقسم جدار المبيض إلى ثالث    
--::أقسام هىأقسام هى

 الجزء الخارجى من جدار  الجزء الخارجى من جدار --١١
ExocarpExocarpالمبيض المبيض 

 الجزء األوسط من جدار  الجزء األوسط من جدار --٢٢
MesocarpMesocarpالمبيض المبيض 

 الجزء الداخلى من جدار  الجزء الداخلى من جدار --٣٣
EndocarpEndocarpالمبيض المبيض 
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Fruit typesFruit typesأنواع الثمار  أنواع الثمار  

  وهى تتكون من زهرة واحدة ذات مبيض   وهى تتكون من زهرة واحدة ذات مبيض SimpleSimple ثمار بسيطة  ثمار بسيطة --١١
واحد آما فى الخوخ والتفاحواحد آما فى الخوخ والتفاح

  وهى تتكون من زهرة واحدة ذات    وهى تتكون من زهرة واحدة ذات   Aggregate Aggregate ثمرة متجمعة  ثمرة متجمعة --٢٢
مبايض متعددة مثل الفراولةمبايض متعددة مثل الفراولة

وهى تتكون من عديد من األزهار من وهى تتكون من عديد من األزهار من   Multiple  Multiple ثمرة متعددة ثمرة متعددة--٣٣
أمثلتها التينأمثلتها التين



Fruit classificationFruit classificationتقسيم الثمار    تقسيم الثمار    

--::تقسم الثمار تبعا لطبيعة جدار المبيض إلى تقسم الثمار تبعا لطبيعة جدار المبيض إلى 
وفيها تكون الثالث طبقات من جدار  وفيها تكون الثالث طبقات من جدار  :  :   Dry fruits Dry fruits ثمار جافة  ثمار جافة --١١

المبيض جافة مثل البندقالمبيض جافة مثل البندق
وفيها تكون الطبقة الداخلية وفيها تكون الطبقة الداخلية :  :  Dry fleshy fruitsDry fleshy fruits ثمار لحمية جافة  ثمار لحمية جافة --٢٢

من جدار المبيض جافة آما فى الخوخ والمشمش والبرقوق من جدار المبيض جافة آما فى الخوخ والمشمش والبرقوق 
وفيها تكون ثالث طبقات جدار  وفيها تكون ثالث طبقات جدار  : : Fleshy fruitsFleshy fruits ثمار لحمية  ثمار لحمية --٣٣

المبيض لينة ومن أمثلتها البلح العنب البرتقالالمبيض لينة ومن أمثلتها البلح العنب البرتقال
  تعتبر وسط بين الثمار اللحمية الجافة   تعتبر وسط بين الثمار اللحمية الجافة  Pome fruits Pome fruitsالثمار التفاحية  الثمار التفاحية  

  EndocarpEndocarpواللحمية حيث أن الجزء الداخلى من جدار المبيض  واللحمية حيث أن الجزء الداخلى من جدار المبيض  
يكون قرنى وبالتالى ليش غضًا تمامًا أو جاف تمامًايكون قرنى وبالتالى ليش غضًا تمامًا أو جاف تمامًا





طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      

بدرجة   بدرجة   ((االحمل على دوابر ثمرية معمرة كما فى حالة التفاح والكمثرى             االحمل على دوابر ثمرية معمرة كما فى حالة التفاح والكمثرى             ١.١.
))أساسية  أساسية  

الحمل على دوابر ثمرية وأفرع من نموات العام السابق مثل المشمش                      الحمل على دوابر ثمرية وأفرع من نموات العام السابق مثل المشمش                      ٢.٢.
 الحمل على دوابر       الحمل على دوابر      ٠٠))والتفاح والكمثرى فى بعض األحيان  والتفاح والكمثرى فى بعض األحيان  ((والبرقوق واللوز        والبرقوق واللوز        

ثمرية وهى عبارة عن أفرع ثمرية متخصصة يستديم حمل الثمار عليها              ثمرية وهى عبارة عن أفرع ثمرية متخصصة يستديم حمل الثمار عليها              
لمدة طويلة فتعيش دوابر المشمش والبرقوق واللوز لمدة قد تصل إلى                  لمدة طويلة فتعيش دوابر المشمش والبرقوق واللوز لمدة قد تصل إلى                  
خمس سنوات ودوابر الكريز إلى حوالى عشر سنوات أما دوابر التفاح                 خمس سنوات ودوابر الكريز إلى حوالى عشر سنوات أما دوابر التفاح                 

 سنه أو أكثر    سنه أو أكثر   ١٥١٥والكمثرى فقد تصل إلى عمر    والكمثرى فقد تصل إلى عمر    
لفة لفة وكثير من أنواع الفاكهة تحمل ثمارها على النوعين السابقين بنسب مخت               وكثير من أنواع الفاكهة تحمل ثمارها على النوعين السابقين بنسب مخت               

فأغلبية محصول الخوخ يحمل على األفرع السنوية بينما العكس فى حالة              فأغلبية محصول الخوخ يحمل على األفرع السنوية بينما العكس فى حالة              
البرقوق والتفاح    البرقوق والتفاح    



طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      

ا ا الحمل على أفرع وال تحمل الثمار مطلقاً على دوابر ويمكن تقسيمها كم              الحمل على أفرع وال تحمل الثمار مطلقاً على دوابر ويمكن تقسيمها كم                --٣٣
--::يلىيلى

فواكه تحمل ثمارها على أفرع حديثة كما فى الموالح والتين                 فواكه تحمل ثمارها على أفرع حديثة كما فى الموالح والتين                 
))المحصولين الثانى والثالث  المحصولين الثانى والثالث  ((

فواكه تحمل ثمارها على أفرع من نموات العام السابق مثل المانجو               فواكه تحمل ثمارها على أفرع من نموات العام السابق مثل المانجو               
))المحصول األول      المحصول األول      ((والخوخ والعنب والجوافة والزيتون والتين                والخوخ والعنب والجوافة والزيتون والتين                

فواكه تحمل ثمارها على أفرع عمرها أكثر من عام مثل الرمان والكاكى               فواكه تحمل ثمارها على أفرع عمرها أكثر من عام مثل الرمان والكاكى               
براعم  براعم  والحمل قد ينشأ من براعم طرفية أو جانبيه أو على الحالتين معاً فال             والحمل قد ينشأ من براعم طرفية أو جانبيه أو على الحالتين معاً فال             
 توجد     توجد    الزهرية تتكون جانبيا على دوابر كما فى حالة الكريز والبرقوق بينما      الزهرية تتكون جانبيا على دوابر كما فى حالة الكريز والبرقوق بينما      
طرفيا على دوابر كما فى التفاح والكمثرى وعلى أفرع كما فى المانجو              طرفيا على دوابر كما فى التفاح والكمثرى وعلى أفرع كما فى المانجو              
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طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      طبائع الحمل والتزهير فى أشجار الفاكهة      
نوع

البرعم الزهرى      
وموضعه

الجزء النباتى الذى يحمل الثمار      

دوابر معمرة وأفرع  دوابر معمرة
عمرها سنه 

أفرع من نموات   أفرع حديثة 
العام السابق    

أفرع عمرها أكثر  
من سنه

برعم زهرى بسيط     
طرفى  

المانجو  
والبشملة

برعم زهرى بسيط     
جانبى  

المشمش والبرقوق    
واللوز والكريز  

الخوخ   الموالح

برعم مختلط طرفى       
أزهاره طرفية    

التفاح والكمثرى   
)أساسياً (

التفاح والكمثرى     
)أحياناً (

السفرجل    

برعم مختلط جانبى       
أزهاره طرفية    

التفاح والكمثرى     
)أحيانا (

العنب والقشطه   
والرمان  

برعم مختلط طرفى       
أزهاره جانبية    

الجوافة 
بعض (الزيتون 

) المحصول

برعم مختلط جانبى       
أزهاره جانبية    

المحصولين  (التين 
)الثانى والثالث   

المحصول  (التين 
والزيتون ) األول

) بعض المحصول(
 الزبدية – الكاكى  –



ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل  ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل  
Alternate bearingAlternate bearing

ويقصد بها أن بعض أنواع الفاكهة مثل اليوسفى ونخيل البلح والمانجو               ويقصد بها أن بعض أنواع الفاكهة مثل اليوسفى ونخيل البلح والمانجو               
رها رها والزيتون والبرتقال الفلنشيا وبعض أصناف التفاح والكمثرى تحمل أشجا           والزيتون والبرتقال الفلنشيا وبعض أصناف التفاح والكمثرى تحمل أشجا           

ة فى   ة فى   محصوال غزيراً فى سنه وتعطى محصوال قليال أو ال تعطلى محصوال بالمر            محصوال غزيراً فى سنه وتعطى محصوال قليال أو ال تعطلى محصوال بالمر            
المخزنة    المخزنة    السنة التالية وقد يعزى ذلك إلى إستهالك كل المواد الكربوهيدراتية              السنة التالية وقد يعزى ذلك إلى إستهالك كل المواد الكربوهيدراتية              

مما يسبب   مما يسبب     on year  on yearفى تكوين المحصول الغزير فى سنة الحمل الغزير           فى تكوين المحصول الغزير فى سنة الحمل الغزير           
ته قلة    ته قلة    خلل فى المستوى الغذائى داخل الشجرة فى السنة التالية يكون من نتيج                 خلل فى المستوى الغذائى داخل الشجرة فى السنة التالية يكون من نتيج                 

 off offسنة الحمل القليل     سنة الحمل القليل     ((تكوين البراعم الزهرية فى السنة التالية   تكوين البراعم الزهرية فى السنة التالية   أو إنعدام  أو إنعدام  
yearyear ( (                وقد وجد أن خف الثمار واإلهتمام بالتسميد فى سنة الحمل الغزير                وقد وجد أن خف الثمار واإلهتمام بالتسميد فى سنة الحمل الغزير

ض ض تساعد فى الحد من حدوث هذه الظاهرة ولكن ال يمكن إغفال حقيقة أن بع               تساعد فى الحد من حدوث هذه الظاهرة ولكن ال يمكن إغفال حقيقة أن بع               
وراثية  وراثية  األصناف ال تتأثر بهذه المعامالت حيث أن ظاهرة المعاومة بها ظاهرة               األصناف ال تتأثر بهذه المعامالت حيث أن ظاهرة المعاومة بها ظاهرة               

ال يمكن التحكم بها كثيراً ال يمكن التحكم بها كثيراً 



ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل  ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل  
Alternate bearingAlternate bearing

--: : عموما يمكن التغلب على ظاهرة تبادل الحمل بإتباع التالى            عموما يمكن التغلب على ظاهرة تبادل الحمل بإتباع التالى            
وفيها يتم خف األزهار والثمار فى سنة الحمل       وفيها يتم خف األزهار والثمار فى سنة الحمل       :  :   خف األزهاروالثمار     خف األزهاروالثمار    --١١

الغزير    الغزير    
وذلك للقيام بعملية        وذلك للقيام بعملية        : :  توفير مسطح ورقى آافى فى سنة الحمل الغزير      توفير مسطح ورقى آافى فى سنة الحمل الغزير     --٢٢

التمثيل الضوئى لتوفير الكربوهيدرات الآلزمة لتكوين األزهار فى          التمثيل الضوئى لتوفير الكربوهيدرات الآلزمة لتكوين األزهار فى          
سنة الحمل الخفيف     سنة الحمل الخفيف     

إختيار أصناف منتظمة الحمل حيث أنها صفة وراثية       إختيار أصناف منتظمة الحمل حيث أنها صفة وراثية         --٣٣
اإلهتمام بالعمليات الزراعية المختلفة خصوصا التسميد فى سنة                  اإلهتمام بالعمليات الزراعية المختلفة خصوصا التسميد فى سنة                    --٤٤

الحمل الغزير     الحمل الغزير     



elboray2000@yahoo.com


