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إنشاء البستان    إنشاء البستان    
Establishing Establishing 
an orchardan orchard
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عزيزى الطالب نتوقع منك بعد دراستك لهذا الجزء    
من المقرر أن تكون على دراية بالخطوات العملية 
إلنشاء بستان فاكهة ، ملماً بالعوامل التى تسبب   

 نظم الزراعة المختلفة  –نجاح أو فشل إنشاء البستان  
 مسافات الزراعة المالئمة لكل صنف فاكهة ونوع –

 حساب مدى مالئمة المنطقة لزراعة  –التربة 
أصناف الفاكهة المختلفة
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ا           يجب النظر إلى إنشاء حدائق الفاآهة على أساس أنه
ة حتى يحظى             مشروع إستثمارى يجب دراسته بعناي
شل     وف يف اح وإال س ات النج ل مقوم شروع بك الم
ة      جار الفاآه ث أن أش ه حي ل بدايت ى قب شروع حت الم
ذه               ار ه ل إعطاء ثم تنمو نموا خضريا عدة سنوات قب
ا                  ى خمس سنوات وأحيان نتين إل د من س د تمت الفترة ق
ن     د م ه عدي تحكم في رة ي ذه الفت ول ه ا أن ط ر آم أآث
ستان   شاء الب ة إن ة عملي ب دراس ا يتطل ل مم العوام
شل ال تظهر             دراسة جيدة حيث أن نتائج النجاح أو الف
م       ل الحك سنين قب ك عدد من ال د بتطلب ذل مباشرة وق

عليها
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TopographyTopography

SoilSoil

LocationLocation
or siteor site

Orchard Orchard 
establishmentestablishment

ClimateClimate

LabourLabour

SuitableSuitable
cropcrop

IrrigationIrrigation
waterwater

العوامل التى بجب وضعها فى اإلعتبار    
 قبل إنشاء البستان    



Location and siteLocation and site   المنطقة والموقع    المنطقة والموقع   --١١

لخطوة       لخطوة       يعتبر موقع ومنطقة البستان هو العامل المحدد فى الربحية الناتجة وا               يعتبر موقع ومنطقة البستان هو العامل المحدد فى الربحية الناتجة وا               
ديد  ديد  األولى هو تحديد نوع الفاكهة التى تنجح بالمنطقة المختارة وكذلك تح        األولى هو تحديد نوع الفاكهة التى تنجح بالمنطقة المختارة وكذلك تح        

حيث أن نجاح الزراعة ال يعتمد فقط       حيث أن نجاح الزراعة ال يعتمد فقط       الصناعات المرتبطة بها فى المنطقة     الصناعات المرتبطة بها فى المنطقة     
    على كمية اإلنتاج ونوعيته فقط بل يعتمد أيضا وبدرجة أساسية على مدى            على كمية اإلنتاج ونوعيته فقط بل يعتمد أيضا وبدرجة أساسية على مدى            
    النجاح فى تصريف هذا اإلنتاج لذلك يجب مراعاة أن الفواكه التى يمكن         النجاح فى تصريف هذا اإلنتاج لذلك يجب مراعاة أن الفواكه التى يمكن         
ا  ا  تسويقها فى صورة جافة مثل النقليات يمكن زراعتها فى مناطق بعيدة كم         تسويقها فى صورة جافة مثل النقليات يمكن زراعتها فى مناطق بعيدة كم         

ائل   ائل   التتطلب وسائل نقل سريعة بينما الفواكه العصيرية أو الغضة تتطلب وس             التتطلب وسائل نقل سريعة بينما الفواكه العصيرية أو الغضة تتطلب وس             
ة  ة  نقل حديثة وأسواق قريبة لذلك يجب أن يكون موقع البستان قريب من شبك              نقل حديثة وأسواق قريبة لذلك يجب أن يكون موقع البستان قريب من شبك              

  الطرق حيث أن عملية النقل عملية فى غاية األهمية وهنا يجب أن نشـير         الطرق حيث أن عملية النقل عملية فى غاية األهمية وهنا يجب أن نشـير         
من تكاليف اإلنتاج يرجع إلى عمليات التعبئة والنقل   من تكاليف اإلنتاج يرجع إلى عمليات التعبئة والنقل   %  %  ٣٠٣٠إلى أن حوالى      إلى أن حوالى      



TopographyTopography التضاريس       التضاريس      --٢٢

يعتبر دراسة طوبوغرافيا المنطقة من العوامل الهامة عند إنشأ      يعتبر دراسة طوبوغرافيا المنطقة من العوامل الهامة عند إنشأ      
البستان خصوصاً وأن إنشاء بساتين الفاكهة مسموح به حاليا فى        البستان خصوصاً وأن إنشاء بساتين الفاكهة مسموح به حاليا فى        
المناطق المستصلحة الحديثة وبعيدا عن الوادى لذلك فإن معرفة            المناطق المستصلحة الحديثة وبعيدا عن الوادى لذلك فإن معرفة            
درجة إنحدار التربة فى غاية األهمية حيث أن عمليات التسوية عالية        درجة إنحدار التربة فى غاية األهمية حيث أن عمليات التسوية عالية        

يل  يل  التكاليف ويجدر اإلشارة هنا إلى أنه إذا كان إنحدار التربة بدرجة م      التكاليف ويجدر اإلشارة هنا إلى أنه إذا كان إنحدار التربة بدرجة م      
تعتبر األرض غير صالحة للزراعة وفى حالة وجود      تعتبر األرض غير صالحة للزراعة وفى حالة وجود      % % ١٥١٥أكثر من أكثر من 

إنحدار بالتربة يجب اإلجابة على األسئلة التالية قبل إنشاء البستان    إنحدار بالتربة يجب اإلجابة على األسئلة التالية قبل إنشاء البستان    
 نوع الفواكه التى يجب زراعتها فى شمال المنحدر حيث تختلف      -١

درجة الحرارة عن جنوب المنحدر     
 رى البستان هل هو بالغمر أو بالتنقيط أو بالرش   -٢





SoilSoil طبيعة التربة     طبيعة التربة    --٣٣
تلعب التربة دوراً رئيسياً فى نجاح زراعة الفاكهة حيث أن  تلعب التربة دوراً رئيسياً فى نجاح زراعة الفاكهة حيث أن  
جذور أشجار الفاكهة تتغلغل فى التربة لعمق أكبر من غيرها جذور أشجار الفاكهة تتغلغل فى التربة لعمق أكبر من غيرها 

من المحاصيل الحقلية وبالتالى فإن طبقة تحت التربة  من المحاصيل الحقلية وبالتالى فإن طبقة تحت التربة  
Subsoil   Subsoil   وكذلك الصفات الطبيعيةوكذلك الصفات الطبيعيةPhysical  Physical  
properties   properties    للتربة مثل بناء التربة أكثر أهمية لنمو أشجار للتربة مثل بناء التربة أكثر أهمية لنمو أشجار

الفاكهة لذلك يجب أن تكون التربة خالية من الطبقات المتماسكة   الفاكهة لذلك يجب أن تكون التربة خالية من الطبقات المتماسكة   
مما اليسمح بإختراق الجذور لها وبالتالى تضعف األشجار     مما اليسمح بإختراق الجذور لها وبالتالى تضعف األشجار     
وهنا أيضا يجب مالحظة أن عدم إنتشار الجذور فى التربة   وهنا أيضا يجب مالحظة أن عدم إنتشار الجذور فى التربة   
يجعل األشجار أكثر تأثراً بالجفاف وشدة الرياح كما تعانى من  يجعل األشجار أكثر تأثراً بالجفاف وشدة الرياح كما تعانى من  

نقص العناصر الغذائية بسرعة  نقص العناصر الغذائية بسرعة  





تنمو تنمو بالطبع فالتربة الغنية بالعناصر الغذائية تعتبر أفضل ولكن يمكن أن      بالطبع فالتربة الغنية بالعناصر الغذائية تعتبر أفضل ولكن يمكن أن      
ة لها  ة لها  أشجار الفاكهة فى األراضى الفقيرة بإضافة العناصر الغذائية المناسب       أشجار الفاكهة فى األراضى الفقيرة بإضافة العناصر الغذائية المناسب       

كوسيلة   كوسيلة      Soil color   Soil colorبالطرق المختلفة ويمكن إستخدام لون التربة       بالطرق المختلفة ويمكن إستخدام لون التربة       
للحكم على صالحيتها ، حيث أن لون التربة يتغير تبعا لمحتواها من         للحكم على صالحيتها ، حيث أن لون التربة يتغير تبعا لمحتواها من         

ومحتواها من الرطوبة  ومحتواها من الرطوبة     Organic matter   Organic matterالمادة العضوية المادة العضوية 
Moisture content Moisture content        ويجب التأكيد هنا إلى أن التربة ال تعتبر ساكنة     ويجب التأكيد هنا إلى أن التربة ال تعتبر ساكنة

  ولكنها عامل متغير يؤثر على نمو أشجار الفاكهة بقدر تأثرها هى أيضا    ولكنها عامل متغير يؤثر على نمو أشجار الفاكهة بقدر تأثرها هى أيضا    
..ررباألشجاباألشجا

  بدرجة كبيرة على مدى نجاح      بدرجة كبيرة على مدى نجاح     pH pHتؤثر درجة تفاعل التربة أو الـ   تؤثر درجة تفاعل التربة أو الـ   
  زراعة إشجار الفاكهة حيث تنمو معظم أشجار الفاكهه بنجاح فى المناطق        زراعة إشجار الفاكهة حيث تنمو معظم أشجار الفاكهه بنجاح فى المناطق        

  التربة إلى الحموضة الخفيفة حيث أنه إذا كان       التربة إلى الحموضة الخفيفة حيث أنه إذا كان     pHpHالمعتدلة عندما يميل   المعتدلة عندما يميل   
  تظهر أعراض نقص عديد من العناصر          تظهر أعراض نقص عديد من العناصر        ٤,٥٤,٥  أو أقل من     أو أقل من   ٨٨أعلى من   أعلى من   

  األساسية مثل الفسفور والحديد والنحاس والزنك نتيجة تكوينها معقدات       األساسية مثل الفسفور والحديد والنحاس والزنك نتيجة تكوينها معقدات       
  المالئم لبعض أشجار       المالئم لبعض أشجار      pH pHصعبة اإلمتصاص وفيما يلى توضيح لـ   صعبة اإلمتصاص وفيما يلى توضيح لـ   

الفاكهةالفاكهة



٨٨  --      ٥,٥٥,٥            التفاح التفاح                     ٦,٧٦,٧  --    ٥,٢٥,٢العنبالعنب٧٧  --    ٤,٥٤,٥الموالحالموالح
٧,٥٧,٥  --    ٥,٨٥,٨    البرقوق البرقوق               ٦,٧٦,٧  --    ٥,١٥,١الخوخ  الخوخ      ٧,٢٧,٢  --    ٥,٦٥,٦لكمثرى لكمثرى 

 حيث تمتاز بوجود طبقة          حيث تمتاز بوجود طبقة         White alkaliWhite alkali  بـ     بـ    Saline soil Saline soil    تعرف األراضى الملحية تعرف األراضى الملحية 
 أيام الصيف    أيام الصيف   بيضاء على سطح التربة نتيجة إلنتقال األمالح مع الماء الصاعد أثناء             بيضاء على سطح التربة نتيجة إلنتقال األمالح مع الماء الصاعد أثناء             
 والماغنسيوم   والماغنسيوم  الحارة وتمتاز بغناها بعناصر الكلوريد وكبريتات وكربونات الكالسيوم         الحارة وتمتاز بغناها بعناصر الكلوريد وكبريتات وكربونات الكالسيوم         

 والخضرى  والخضرى والصوديوم فى منطقة إنتشار الجذور مما يسبب أضراراً للمجموع الجذرى     والصوديوم فى منطقة إنتشار الجذور مما يسبب أضراراً للمجموع الجذرى     
 فى مثل هذه األراضى يجب العناية التامة بشبكة        فى مثل هذه األراضى يجب العناية التامة بشبكة       ٨,٥٨,٥--٧٧ بها بين    بها بين    pH pHويتراوح الـويتراوح الـ

الزائد عن   الزائد عن   الصرف وتطهير المصارف بإستمرار لزيادة كفائتها فى التخلص من الماء              الصرف وتطهير المصارف بإستمرار لزيادة كفائتها فى التخلص من الماء              
 أثناء     أثناء    حاجة النبات وإجراء غسيل لألرض مع مراعاة عدم ترك جزء من األرض بور        حاجة النبات وإجراء غسيل لألرض مع مراعاة عدم ترك جزء من األرض بور        

األراضى   األراضى   ما  ما  الصيف بدون غمره بالمياه خوفاً من تزهر األمالح على سطح التربة بين          الصيف بدون غمره بالمياه خوفاً من تزهر األمالح على سطح التربة بين          
 Black Black  وتعرف بإسم   وتعرف بإسم ١٠١٠  ––  ٨,٨٨,٨ فيها بين  فيها بين pHpH  فيتراوح الـ   فيتراوح الـ  Alkaline soil Alkaline soil  القلويةالقلوية
alkalialkali     لعضوية لعضوية   وتحتوى على تركيزات عالية من الصوديوم الذى يهدم الطين والمادة ا       وتحتوى على تركيزات عالية من الصوديوم الذى يهدم الطين والمادة ا

 الصرف   الصرف  مما يقلل من حجم الفراغات ويقلل من الهواء بالتربة وأيضا تكون سيئة        مما يقلل من حجم الفراغات ويقلل من الهواء بالتربة وأيضا تكون سيئة        
الملحية   الملحية   ولتحسين هذه األراضى يجب باإلضافة إلى ماسبق ذكره فى حالة األراضى           ولتحسين هذه األراضى يجب باإلضافة إلى ماسبق ذكره فى حالة األراضى           
    pHpHالـ الـ تسميد األرض باألسمدة الخضراء أو البلدية لتحسين صفاتها ولخفض رقم              تسميد األرض باألسمدة الخضراء أو البلدية لتحسين صفاتها ولخفض رقم              
فة الجبس   فة الجبس   وتسميدها باألسمدة ذات التأثير الحامضى مثل سلفات النشادر كذلك إضا           وتسميدها باألسمدة ذات التأثير الحامضى مثل سلفات النشادر كذلك إضا           

 طن سنويا يحسن من صفات األراضى الطبيعية والكيماوية         طن سنويا يحسن من صفات األراضى الطبيعية والكيماوية        ٠,٥٠,٥الزراعى بمعدل الزراعى بمعدل 



كذلك تلعب ملوحة التربة ومياه الرى دوراً هاماً فى مدى نجاح              كذلك تلعب ملوحة التربة ومياه الرى دوراً هاماً فى مدى نجاح              
زراعة أشجار الفاكهة وعموما يمكن تقسيم أشجار الفاكهة تبعاً            زراعة أشجار الفاكهة وعموما يمكن تقسيم أشجار الفاكهة تبعاً            

 نخيل البلح فى المجموعة األكثر مقاومة       نخيل البلح فى المجموعة األكثر مقاومة      --::لتحملها للملوحة كالتالى  لتحملها للملوحة كالتالى  
ثم الرمان ، التين ، الزيتون ، العنب فى المجموعة المتوسطة  ثم الرمان ، التين ، الزيتون ، العنب فى المجموعة المتوسطة  
المقاومة بينما الكمثرى ، التفاح ، البرتقال ، الجريب فروت ،           المقاومة بينما الكمثرى ، التفاح ، البرتقال ، الجريب فروت ،           
البرقوق ، المشمش ، الليمون ثم األفوكادو فى المجموعة األقل     البرقوق ، المشمش ، الليمون ثم األفوكادو فى المجموعة األقل     

مقاومة للملوحة   مقاومة للملوحة   
يحدد إرتفاع مستوى الماء األرضى أنواع الفاكهة المنزرعة فى        
المناطق المختلفة لذلك يجب حفر المصارف فى المناطق ذات      

المستوى المرتفع من الماء األرضى وذلك لتحسين الصرف         
والتهوية وكذلك التخلص من األمالح الزائدة   

التربة المثالية لزراعة أشجار الفاكهة هى        مما سبق يتضح أن    
األراضى الصفراء الطميية الخالية من الملوحة ذات مستوى الماء        

 متر ١,٥األرضى اليقل عن 



Irrigation waterIrrigation water ماء الرى   ماء الرى  --٤٤

يتطلب إنشأ الحدائق توافر مياه الرى الخالية من األمالح يتطلب إنشأ الحدائق توافر مياه الرى الخالية من األمالح 
الضارة ويجب مالحظة أن األشجار الصغيرة تكون حساسة    الضارة ويجب مالحظة أن األشجار الصغيرة تكون حساسة    
لنقص مياه الرى بعكس األشجار الكبيرة ذات المجموع لنقص مياه الرى بعكس األشجار الكبيرة ذات المجموع 
الجذرى المتعمق فى التربة ومن الضرورى قياس كمية الجذرى المتعمق فى التربة ومن الضرورى قياس كمية 
البورون فى مياه الرى حيث لها تأثير سىء على نمو أشجار  البورون فى مياه الرى حيث لها تأثير سىء على نمو أشجار  

 جزء فى  جزء فى ٠,٢٠,٢الفاكهة فى حالة زيادتها فى مياه الرى عن الفاكهة فى حالة زيادتها فى مياه الرى عن 
المليون ويتالزم مع مياه الرى الصرف الجيد الذى يمكن عن    المليون ويتالزم مع مياه الرى الصرف الجيد الذى يمكن عن    

طريقه التخلص من الماء والملوحة الزائدةطريقه التخلص من الماء والملوحة الزائدة



يقسم المناخ  يقسم المناخ  
ـ  ـ  ل  ل

ClimateClimate المنــاخ      المنــاخ     --٥٥

Wind       الرياح  

Light  الضوء   

  Temperature  درجة الحرارة   

Air humidity and rainالرطوبة الجوية واألمطار        



TemperatureTemperatureدرجة الحرارة  درجة الحرارة  

عادة تحتاج أشجار الفاكهة لدرجات حرارة مختلفة أثناء مراحل نموهـا           عادة تحتاج أشجار الفاكهة لدرجات حرارة مختلفة أثناء مراحل نموهـا           
المختلفة وبصفة عامة يوجد ثالث مستويات من الحرارة لكل مرحلة نمو           المختلفة وبصفة عامة يوجد ثالث مستويات من الحرارة لكل مرحلة نمو           

  ودرجـة    ودرجـة  Optimum temperatureOptimum temperatureوهى درجة الحرارة المثلـى  وهى درجة الحرارة المثلـى  
  ودرجة الحرارة العظمى   ودرجة الحرارة العظمى  Minimum temperature Minimum temperatureالحرارة الدنيا الحرارة الدنيا 

Maximum temperatureMaximum temperature   وتختلف الفواكه المختلفة فـى درجـة     وتختلف الفواكه المختلفة فـى درجـة  
 ال   ال  إستجابتها لدرجات الحرارة المختلفة فمثال الفواكه المستديمة الخـضرة        إستجابتها لدرجات الحرارة المختلفة فمثال الفواكه المستديمة الخـضرة        
 م    م   ٥٥تنجح زراعتها فى المناطق التى تنخفض فيها درجة الحـرارة عـن             تنجح زراعتها فى المناطق التى تنخفض فيها درجة الحـرارة عـن             

نة نة فى حين تنجح الفواكه المتساقطة األوراق وتعتبر درجة الحرارة المأمو         فى حين تنجح الفواكه المتساقطة األوراق وتعتبر درجة الحرارة المأمو         
  --  ٤٠٤٠ م بينما درجة الحرارة القصوى من         م بينما درجة الحرارة القصوى من        ٢٢٢٢  --  ٥٥هى التى تتراوح بين     هى التى تتراوح بين     

 م حيث عند هذه الدرجة تفشل أغلب فواكه المناطق المعتدلـة فـى               م حيث عند هذه الدرجة تفشل أغلب فواكه المناطق المعتدلـة فـى              ٥٢٥٢
اإلستمرار حيةاإلستمرار حية



تحتاج فواكهة المناطق المعتدلة إلى درجة حرارة منخفضة    تحتاج فواكهة المناطق المعتدلة إلى درجة حرارة منخفضة    
  وإذا لم تتعرض هذه   وإذا لم تتعرض هذه Rest periodRest periodلكسر دور راحتها لكسر دور راحتها 

الفواكه لدرجات الحرارة المنخفضة هذه ألى سبب من األسباب    الفواكه لدرجات الحرارة المنخفضة هذه ألى سبب من األسباب    
فإن محصولها يقل ويتأخر فى النضج وسوف نتناول هذه    فإن محصولها يقل ويتأخر فى النضج وسوف نتناول هذه    
الظاهرة بالتفصيل فيما بعد عند تناول السكون ودور الراحة فى    الظاهرة بالتفصيل فيما بعد عند تناول السكون ودور الراحة فى    

أشجار الفاكهةأشجار الفاكهة
يالحظ أن وجود المسطحات المائية بالقرب من البستان تلطف   يالحظ أن وجود المسطحات المائية بالقرب من البستان تلطف   
من تأثير درجة الحرارة ففى األيام الحارة تمتص المياه  من تأثير درجة الحرارة ففى األيام الحارة تمتص المياه  
الحرارة مما يقلل من درجة حرارة الجو بينما فى الشتاء تفقد   الحرارة مما يقلل من درجة حرارة الجو بينما فى الشتاء تفقد   

المياه حرارتها مما يرفع من درجة حرارة الجو   المياه حرارتها مما يرفع من درجة حرارة الجو   



ويمكن حساب اإلحتياجات الحرارية الالزمة ألى صنف من     ويمكن حساب اإلحتياجات الحرارية الالزمة ألى صنف من     
--::الفواكه كما يلىالفواكه كما يلى

 تحديد درجة الحرارة الالزمة لبدء النمو فى الصنف المراد     تحديد درجة الحرارة الالزمة لبدء النمو فى الصنف المراد    --١١
 م م١١,٥١١,٥ م والبرتقال  م والبرتقال ١٠١٠زراعته وهى فى العنب زراعته وهى فى العنب 

 حساب متوسط درجة الحرارة اليومية فى الفترة من مارس    حساب متوسط درجة الحرارة اليومية فى الفترة من مارس   --٢٢
ثم تقدر الزيادة أو النقص فى  ثم تقدر الزيادة أو النقص فى  ) ) موسم النموموسم النمو((حتي نوفمبر   حتي نوفمبر   

متوسط درجة الحرارة الشهرية عن درجة بدأ النمو لكل متوسط درجة الحرارة الشهرية عن درجة بدأ النمو لكل 
شهر على حدة ثم ضرب الناتج فى عدد أيام الشهرشهر على حدة ثم ضرب الناتج فى عدد أيام الشهر

 تجمع درجات الحرارة السابق حسابها وهى تمثل الوحدات   تجمع درجات الحرارة السابق حسابها وهى تمثل الوحدات  --٣٣
الحرارية فى المنطقة خالل موسم النمو  الحرارية فى المنطقة خالل موسم النمو  

 بمعرفة مقدار الوحدات الحرارية التى يحتاجها كل صنف     بمعرفة مقدار الوحدات الحرارية التى يحتاجها كل صنف    --٤٤
يمكن الحكم على مدى مالئمة المنطقة لزراعة هذا الصنف   يمكن الحكم على مدى مالئمة المنطقة لزراعة هذا الصنف   



لفاكهة هى   لفاكهة هى   إذا فرض أن درجة الحرارة المثلى الالزمة لبدء النمو لصنف معين من ا             إذا فرض أن درجة الحرارة المثلى الالزمة لبدء النمو لصنف معين من ا             
 وحدة    وحدة   ٥٠٠٠٥٠٠٠ ف ومقدار الوحدات الحرارية التى يحتاجها هذا الصنف هى       ف ومقدار الوحدات الحرارية التى يحتاجها هذا الصنف هى      ٥٥٥٥

--::كالتالىكالتالىحرارية أحسب مدى مالئمة زراعة هذا الصنف فى منطقة بياناتها الجوية       حرارية أحسب مدى مالئمة زراعة هذا الصنف فى منطقة بياناتها الجوية       

عدد أيام  الشهر
الشهر

متوسط درجة   
الحرارة الشهرية 

)ف(

الزيادة الشهرية 
عن درجة بدأ   

النمو

مجموع   
الزيادة أو 

النقص 

مارس 
أبريل
مايو 
يونيو
بوليو
أغسطس
سبتمبر 
أكتوبر
نوفمبر 

٣١
٣٠
٣١
٣٠
٣١
٣١
٣٠
٣١
٣٠

٦٠
٦٥
٧٢
٨٠
٨٥
٨٥
٧٥
٧٢
٦٧

٥
١٠
١٧
٢٥
٣٠
٣٠
٢٠
١٧
١٢

١٥٥
٣٠٠
٥٢٧
٧٥٠
٩٣٠
٩٣٠
٦٠٠
٥٢٧
٣٦٠

  ٥٠٧٩= جملة الوحدات الحرارية خالل موسم النمو      
 لذلك يالحظ أن جملة الوحدات الحرارية بالمنطقة           ٠% ١٠هناك خطأ مسموح به فى هذه الطريقة بمقدار         

مالئم لهذا الصنف وبالتالى تعتبر المنطقة مناسبة لزراعته        



--::وفيما يلى ملخص لإلحتياجات الحرارية لبعض الفواكه      وفيما يلى ملخص لإلحتياجات الحرارية لبعض الفواكه      
١٦٠٠١٦٠٠  --    ١٤٥٠١٤٥٠ مجموعة اليوسفى وأصناف العنب المبكر      مجموعة اليوسفى وأصناف العنب المبكر     --١١
١٧٠٠١٧٠٠  --    ١٦٠٠١٦٠٠ مجموعة البرتقال المبكرة النضج     مجموعة البرتقال المبكرة النضج    --٢٢
٢٠٠٠٢٠٠٠  --    ١٨٠٠١٨٠٠ مجموعة البرتقال المتأخرة النضج    مجموعة البرتقال المتأخرة النضج   --٣٣
٣٠٠٠٣٠٠٠  --٢٠٠٠٢٠٠٠ الفواكه ذات النواه الحجرية والعنب المتأخر        الفواكه ذات النواه الحجرية والعنب المتأخر       --٤٤
٦٠٠٠٦٠٠٠  --    ٥٠٠٠٥٠٠٠   الرمان الرمان--٥٥
٧٠٠٠٧٠٠٠  --    ٦٠٠٠٦٠٠٠ المانجو  المانجو -- الموز   الموز  -- البلح    البلح   --٦٦



LightLight    الضوء  الضوء  

    هناك عالقة قوية بين شدة الضوء وعملية التمثيل الضوئى   هناك عالقة قوية بين شدة الضوء وعملية التمثيل الضوئى   
Photosynthes Photosynthes     وبالتالى تكوين المواد الكربوهيدراتية  وبالتالى تكوين المواد الكربوهيدراتية

وهى مسئولة إلى حد كبير عن الطعم واللون المميز للثمار   وهى مسئولة إلى حد كبير عن الطعم واللون المميز للثمار   
كذلك وجد أن تكوين اللون األحمر المميز لثمار التفاح والخوخ كذلك وجد أن تكوين اللون األحمر المميز لثمار التفاح والخوخ 
والمشمش يرتبط بتعرض الثمار للضوء مباشرة بينما لون ثمار  والمشمش يرتبط بتعرض الثمار للضوء مباشرة بينما لون ثمار  

ـ   ـ  العنب مثل صنف ال يكون أحسن فى حالة تعرض يكون أحسن فى حالة تعرض     Flame  Flameالعنب مثل صنف ال
الثمار للضوء بصورة غير مباشرة كذلك تؤثر أشعة الشمس  الثمار للضوء بصورة غير مباشرة كذلك تؤثر أشعة الشمس  

على تكوين البراعم الزهرية على تكوين البراعم الزهرية 





WindWind        الرياح  الرياح  

ة  ة  أحد العوامل الهامة التى يجب مراعاتها عند إنشأ البستان حيث أن سرع                أحد العوامل الهامة التى يجب مراعاتها عند إنشأ البستان حيث أن سرع                
تحدد نوع النباتات التى تنجح زراعتها فى     تحدد نوع النباتات التى تنجح زراعتها فى      Wind velocity Wind velocityالرياحالرياح

ة ة المنطقة فالرياح الشديدة تكون غير مالئمة للنباتات المستديمة الخضر        المنطقة فالرياح الشديدة تكون غير مالئمة للنباتات المستديمة الخضر        
  العريضة األوراق وتعتبر مصدات الرياح مفيدة فى تقليل التأثير الضار  العريضة األوراق وتعتبر مصدات الرياح مفيدة فى تقليل التأثير الضار  

للرياح ولو أن هناك بعض المحاذير عند زراعة مصدات الرياح منها          للرياح ولو أن هناك بعض المحاذير عند زراعة مصدات الرياح منها          
 التنافس بينها وبين األشجار المنزرعة   التنافس بينها وبين األشجار المنزرعة  --تأثيرها على تظليل األشجار تأثيرها على تظليل األشجار 

  على الماء والعناصر الغذائية وبالتالى يجب اإلحتراس عند زراعتها مع         على الماء والعناصر الغذائية وبالتالى يجب اإلحتراس عند زراعتها مع         
ولذلك يفضل عمل خندق     ولذلك يفضل عمل خندق       العمل على التغلب على هذه التأثيرات السيئة     العمل على التغلب على هذه التأثيرات السيئة     

 بين األشجار المنزرعة ومصدات الرياح ومن أمثلة مصدات          بين األشجار المنزرعة ومصدات الرياح ومن أمثلة مصدات         ١,٥١,٥بعمق  بعمق  
 السرو  السرو -- الكافور   الكافور  --الرياح المستخدمة فى مصر الكازورينا    الرياح المستخدمة فى مصر الكازورينا    



عند زراعة مصدات الرياح بقسم البستان إلى مساحات كل                          
خمسة أفدنة ويزرع لها مصدات الرياح من الجهة البحرية                 

 م  ٢والغربية على أن تكون المسافة بين الشجرة واألخرى                       
ويستحسن أن تكون مصدات الرياح فى صفين على أن                           
تكون األشجار فى وضع متبادلوتكون المسافة بين مصد                         

 أمتار   ٤الريح وأول خط لألشجار ال تقل عن               
بمسافة تساوى         تقوم مصدات الرياح بحماية النباتات بعدها                     

 مره أكبر من طولها       ٢٥-١٥
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4

: : عيوب مصدات الرياح  عيوب مصدات الرياح  
تتنافس مع األشجار على الماء والغذاء تتنافس مع األشجار على الماء والغذاء 

تسبب تظليل األشجارتسبب تظليل األشجار
تعتبر بيئة لألفاتتعتبر بيئة لألفات

زيادة الرطوبة وبالتالى زيادة إنتشار األمراض الفطريةزيادة الرطوبة وبالتالى زيادة إنتشار األمراض الفطرية

:مميزات مصدات الرياح   
تقلل من سرعة الرياح 

تقلل من األضرار الميكانيكية الناتجة من الرياح للثمار    
واألشجار

تقلل من فقد المياه عن طريق النتح  
تقلل من إنهيار التربه

تقلل من إنتشار األمراض 
تعتبر بيئة لألعداء الطبيعية والملقحات  



2

-:ويمكن تلخيص أضرار الرياح فيما يلى 

ضرر ميكانيكى مثل سقوط األوراق واألزهار  ١.
والثمار مما يقلل المحصول كما يسبب تجريح الثمار   

وكسر األفرع الحاملة لها
 ضرر فسيولوجى نتيجة زيادة عملية النتح وبالتالى     ٢.

خلل فى التوازن المائى داخل الثمار
تأثيرها على الحشرات النافعة فى عملية التلقيح مثل  ٣.

النحل وبالتالى تأثيرها على المحصول   
المساعدة على إنتشار األمراض ٤.



5

قلة الرطوبة وقت اإلزهار والعقد تسبب تساقط كثير من    
األزهار والثمار كما أنها تؤثر على عملية النتح ، فجفاف    
الجو يسبب سرعة فقد الماء بالنتح مما يسبب ذبول األعضاء     
النباتية وسقوطها كما أن زيادة الرطوبة تشجع إنتشار بعض        
األمراض الفطرية مثل البياض والعفن الدقيقى كذلك فإن     
اإلمطار تسبب غسيل السائل الميسمى وكذلك حبوب اللقاح   
الموجودة على المياسم مما يقلل من عملية عقد الثمار وبالتالى          

يقل المحصول

Air humidity and rainالرطوبة الجوية واألمطار    



2

Suitable crop     إختيار المحصول المناسب    -٦
من المهم إختيار الفاكهة المناسبة للمنطقة المختارة فمثال وجد       
أن زراعة البرتقال أبو سرة تكون غير مجدية فى الوجه          
القبلى كذلك بعض الفواكه المتساقطة األوراق مثل البرقوق     
والكمثرى تعتبر زراعتها غير إقتصادية فى الوجة القبلى     
كذلك داخل النوع الواحد تختلف األصناف فى مدى مالئمتها        
لمنطقة الزراعة فمثال بالنسبة لنخيل البلح نجد أن أسوان تنجح        
بها أصناف البلح الجاف مثل السكوتى والجنديلة والبرتمودة        

بينما فى الوحات الخارجة والداخلة يسود الصنف السيوى        
وفى الدلتا نجد الحيانى واألمهات وبنت عيشة وفى المناطق      
الساحلية تجود أصناف الزغلول والسمانى كذلك فى أصناف    
الفاكهة الوحيدة الجنس يجب زراعة أكثر من صنف لضمان          

الكامبيوم بالخشب   حدوث التلقيح  



2

Labour  العمالة-٧

عند إختيار الموقع يجب أن تكون العمالة متوفرة    
ورخيصه وماهرة حيث أن العمالة الماهرة أحد     
متطلبات الزراعة الناجحة خصوصا فى مجال   

البساتين 



التنفيذ العملى إلنشاء البستان              التنفيذ العملى إلنشاء البستان              

We wellWe well

Go to Establish an orchard Go to Establish an orchard 
presentationpresentation

ٍ Sooooooonٍ Sooooooon



::نظم  زراعة أشجار الفاآهة     نظم  زراعة أشجار الفاآهة     
:: الطريقة المربعة    الطريقة المربعة   --١١

وفيها تقسم مساحة المزرعة إلى مربعات متساوية األضالع حيث أن    وفيها تقسم مساحة المزرعة إلى مربعات متساوية األضالع حيث أن    
المسافة بين األشجار والصفوف متساوية وهى أآثر الطرق شيوعاً المسافة بين األشجار والصفوف متساوية وهى أآثر الطرق شيوعاً 

: :  الطريقة المستطيلة    الطريقة المستطيلة   --٢٢
وفيها تكون المسافة المتروآة بين صفوف األشجار ال تتساوى مع وفيها تكون المسافة المتروآة بين صفوف األشجار ال تتساوى مع 

المسافة التى بين األشجار داخل الصف الواحدالمسافة التى بين األشجار داخل الصف الواحد
:: الطريقة المتبادلة       الطريقة المتبادلة      --٣٣

وهى تشبه الطريقة المربعة والمستطيلة إال أنه يضاف صف آخر من  وهى تشبه الطريقة المربعة والمستطيلة إال أنه يضاف صف آخر من  
األشجار بالتبادل بين آل صفين فى المربع أو المستطيلاألشجار بالتبادل بين آل صفين فى المربع أو المستطيل



إذا آانت مساحة البستان آبيرة ويخشى من عدم تخطيط                            إذا آانت مساحة البستان آبيرة ويخشى من عدم تخطيط                            
األرض بطريقة مناسبة يتم عمل زاويه قائمة فى أحد أرآان                            األرض بطريقة مناسبة يتم عمل زاويه قائمة فى أحد أرآان                            

 م  ثم يتم         م  ثم يتم        ٢٥٢٥ ،  ، ٢٠٢٠ ،    ،   ١٥١٥البستان بإستخدام حبال بأبعاد                  البستان بإستخدام حبال بأبعاد                  
تخطيط األرض بإستخدام الجير آما يتضج من الشكل التالى                           تخطيط األرض بإستخدام الجير آما يتضج من الشكل التالى                           

Figure 1. Three, four, five right-triangle method for laying out a square corner baseline.
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