
Papaya ( Pawpaw)الباباظ            
Carica papayaاإلسم العلمى           

Caricaceaeالعائلة                         



:الموطن األصلى 
تعتبر أمریكا اإلستوائیة وشمال المكسیك الموطن األصلى للباباظ ثم إنتقل بواسطة  

وتنتشر  . األسبان والبرتغالیین إلى البرازیل والھند وأندونیسیا وجنوب أفریقیا
) .أسوان(ومصر) المدینة المنورة(زراعتھ أیضا فى السودان والسعودیة 

:الوصف النباتى 

-Semiالباباظ من الفواكة المستدیمة الخضرة، ویعتبر شجرة نصف خشبیة      
woody  ١٠-٢غیر متفرعة یصل إرتفاعھا حوالى ) مفردة(ذات ساق واحدة 

  .سم وھى مجوفة إال عند العقد ٣٠-١٠حوالى ) سمكھا(سم وقطرھا 



  :األوراق 
فصوص وھى ذات عنق  ٧وغالبًا  ١١-٧الورقة كبیرة الحجم مفصصة من      

سم تنمو األوراق قرب  ١.٥-٠.٥سم وسمكھ  ١٠٠-٢٥طویل مجوف طولھ 
القمة حیث تعطى لنباتات الباباظ مظھر الشجرة وتتجمع األوراق واألزھار 

.الصفراء اللون فى قمة النبات مثل النخیل 

وقد لوحظ تغیر فى جنس النبات فى بعض األحیان وللتسمید والظروف    
الجویة والعملیات الزراعیة أثرھا فى ذلك وعلى األخص فى األشجار 

.  المذكرة فھى أسرع إستجابة لھذه المؤثرات من األشجار المؤنثة 



     

واألزھار المذكرة تحمل فى عناقید راسیمیة طویلة قد یصل طول العنقود منھا     
، الكأس یتكون من  والزھرة جالسة ولونھا أبیض قمعیة الشكل. سم  ٩٠حوالى 

خمس سبالت والتویج أنبوبى یتكون من خمس بتالت متصلة من أسفل مكونة 
أنبوبة وفى قمتھا عشرة أسدیة خمسة منھا متبادلة مع البتالت والخمسة األخرى 

وقد یحمل فى طرف العنقود الزھرى المذكر بعض األزھار الخنثى . تواجھھا 
التى تحمل عدد كبیر من ثمار كمثریة الشكل صغیرة الحجم تظل معلقة فى نھایة 

.الحامل الزھرى الطویل 



    

سم وھى ذات خمس  ٥-٣.٥أما الزھرة المؤنثة فھى كبیرة الحجم طولھا من     
سبالت ضیقة وخمس بتالت كبیرة وھى متراكبة عند القاعدة والمبیض 

 ٣-٢مخروطى كبیر یتكون من خمس كرابل یعلوھا خمسة میاسم متفرعة طولھا 
.سم 

أما الزھرة الخنثى فتحمل أزھار تتكون من خمس بتالت متصلة من أسفل وفى      
.والمبیض بیضاوى أو مخروطى  ١٠-٥قمة األنبوبة توجد األسدیة وعددھا من 



  :اإلزھار والتلقیح 

تزھر وتثمر األشجار البذریة بعد الزراعة فى المكان المستدیم خالل الفترة من      
سنوات  ٦شھر حسب الصنف وجو المنطقة وتستمر فى اإلثمار لمدة  ١٨- ١٠

بعدھا یقل معدل اإلثمار ویصبح حجم الثمار صغیرًا واألشجار معرضة للكسر 
.بفعل الریاح لزیادة إرتفاعھا ولذا تجدد المزرعة بعد ھذا المیعاد 

      



ویفضل إجراء عملیة التلقیح صناعیًا بالید خالل فترة صغیرة من تفتح األزھار    
فذلك یساعد على إخصاب جمیع البویضات بالزھرة الواحدة وتكون الثمرة 

الناتجة طبیعیة الصفات حیث ینتج ثمار تختلف فى درجة حالوتھا فى حالة قلة 
حبوب اللقاح وعدم كفایتھا لجمیع البویضات فى الزھرة المؤنثة مما ینتج عنھ 

.ثمار تختلف فى درجة حالوتھا حیث تكون الثمرة قلیلة أو عدیمة البذور



    

وتكون عدیمة الطعم فى ھذا الجزء بینما تكثر البذور فى الجزء اآلخر وبذا یكون     
ف  ٣٤oشھور على أعلى درجة  ٦أكثر حالوة ، ویمكن حفظ حبوب اللقاح لمدة 

% . ١٠ورطوبة 
البراعم الزھریة بسیطة وتحمل جانبیًا فى آباط األوراق مفردة أو فى مجامیع       

تظھر ملتصقة بالساق والتزھیر فى المناطق اإلستوائیة یكون طوال العام ولكن 
.غالبًا ما یحدث التزھیر فى الخریف أو الربیع 



:التكاثر 
:یتم بالطرق التالیة 

  :البذرة 
وھى الطریقة الشائعة لسھولتھا ورخصھا وكثرتھا فى الثمار وتستخرج البذور     

من الثمار بعد إزالة المادة الجیالتینیة وذلك بفركھا بالرمل ثم غسیلھا على منخل 
وتجفیفھا فى الظل ویمكن للبذور أن تحتفظ بحیویتھا مدة طویلة إذا حفظت فى 

ظروف محكمة مع وضع مادة ماصة للرطوبة مثل كلورید الكالسیوم لمدة تصل 
.إلى سنتین



:العقلة 

حیث تقرط القمة النامیة للشجرة فتخرج علیھا نموات جانبیة عدیدة ، وعندما        
سم تقطع ھذه النموات مع جزء من  ٢.٥یصل سمك ھذه النموات لحوالى 

الجذع یسمى كعب وتزال األوراق الكبیرة بدون أعناقھا وتترك األوراق 
الطرفیة ثم تزرع داخل صوب لتدفئة التربة حول قواعد العقلة ، تتكون  

شھور ویمكن اإلسراع من تكوین الجذور بالمعاملة  ٣- ١الجذور خالل 
. IBAبالھرمونات خاصة أندول بیوتریك أسید 



:االجو المناسب 

من أشجار فواكھ المناطق الحارة التى تحتاج إلى جو حار رطب حیث أنھا ال      
تتحمل الجفاف وحساسة للتغیرات الجویة فأى تعرض للجفاف أو الریاح أو البرد 

یسبب وقف النمو الجید لألوراق وعلیھ نقص المسطح الورقى یقلل جدًا من 
وعمومًا تحتاج األشجار إلى . اإلثمار ومن حالوة الثمار كما یؤخر من نضجھا 

  صیف حار نوعًا رطب وشتاء دافىء



:التربة المناسبة 
یزرع فى أنواع كثیرة من األراضى بشرط الصرف الجید والتھویة حیث أن      

وأیضًا . المجموع الجذرى حساس إلرتفاع مستوى الماء األرضى وسوء التھویة 
حساس لألراضى الملحیة وتعتبر األراضى الصفراء والطمییة الجیدة الخصوبة 

.ھى أنسب األراضى 
:الزراعة فى المكان المستدیم 

أو  ٢x٢تزرع الشتالت فى الربیع حیث تنقل بالصالیا وتزرع على مسافات      
٢xسم حیث تملء الجور  ٨٠-٦٠سم وقطر  ٥٠-٣٠وتجھز الجور بعمق . م ٣

. بمخلوط من السماد



:خدمة األشجار بعد الزراعة 
:التسمید 

نظرًا ألن جذور الباباظ سطحیة ، فیفضل أن یتوفر الغذاء قریبًا من سطح      
األرض حتى تستفید منھ الجذور ، فینعكس على نمو األشجار وإثمارھا ، وتحتاج 

أشجار الباباظ إلى التسمید العضوى بوفرة فتسمد عند الزراعة بالسماد البلدى 
.توضع فى اللجورة ثم تضاف األسمدة المعدنیة) مقطف ٢-١(بمعدل 



:الرى 

ال یتحمل نبات الباباظ الجفاف لفترات طویلة ، بعكس أشجار الفاكھة األخرى      
فتتأثر األشجار وبالتالى الثمار بقلة المیاه ، وذلك لسرعة نمو األشجار لكبر حجم 
األوراق والثمار ، لذلك یجب أن تتوفر الرطوبة الكافیة حول الجذور مع مراعاة 
أال تزید كمیتھا حتى ال تتسبب فى إختناق الجذور ویصعب تھویتھا ، مما یتسبب  

عنھ موت النبات ، حیث أن نباتات الباباظ حساسة إلرتفاع  مستوى الماء 
.  األرضى 



:خف الثمار 

عادة تتكون أكثر من ثمرة واحدة بالعنقود الزھرى وعندئذ تتزاحم مع بعضھا      
فیصغر حجمھا ویتشوه شكلھا ولذلك یفضل عادة خف الثمار وھى صغیرة على 

.ثمرة واحدة بالعنقود للحصول على ثمار كبیرة الحجم منتظمة الشكل 



:المحصول وجمع الثمار 

تنضج الثمار فى الصعید جنوب أسیوط بعد حوالى خمسة أشھر بینما تأخذ فترة      
أطول فى المناطق المعتدلة علمًا بأن ثمار الباباظ التى تظھر فى أسواق مصر فى 

الفترة بین ینایر ومایو تحتاج لفترة أطول من شھر إلى شھرین عن باقى الثمار 
الناضجة فى بقیة الموسم حتى تصل إلى مرحلة النضج وأن ثمار صنف 

الفیرشیلد تحتاج لفترة أطول من شھر إلى شھرین عن باقى الثمار الناضجة فى 
.بقیة البذور



     

عند النضج أوًال فى اإلصفرار ثم یلین اللحم من الداخل على الخارج ثم تصفر     
القشرة الخارجیة أخیرًا وتختفى المادة اللبنیة من الثمار ویصبح اللحم طرى 

عصیرى وقد یظھر اللون األصفر على القشرة والثمار زائدة فى النضج كما 
تنضج بعض األصناف وھى خضراء فاتحة ولھذا ینصح بعدم ترك الثمار حتى 
تتلون تمامًا باللون األصفر وعلیھ تجمع حین یبدأ ظھور اللون األصفر أو حین 

تتلون الثمرة بلون برونزى عند قمتھا ، وفى حالة إستعمال الثمار لإلستھالك 
.المحلى یمكن جمعھا بعد أن یصفر حوالى نصف الثمرة 



) :التقلیم ( تجدید المزرعة
   

ال تحتاج األشجار إلى تقلیم أثناء حیاتھا ، ولكن فى حالة تدھور األشجار      
سنوات من زراعتھا یفضل تجدید المزرعة ، وذلك عن طریق  ٦-٥واإلثمار بعد 

سم من سطح األرض فتخرج نموات جانبیة كثیرة   ٥٠-٣٠قرط الشجرة إلرتفاع 
.أسابیع یختار أقواھا نموًا ٤-٣وعندما تصل ھذه النموات لعمر 



:األصناف 

نظرًا ألن طریقة اإلكثار الشائعة فى الباباظ ھى البذرة لذلك تنتج أشجارًا لھا      
ثمار مختلفة فى صفاتھا ، وعادة تكون نسبة الثمار الردیئة أكثر من الثمار الجیدة 
، ولذلك یجب إكثار األصناف الممتازة للحفاظ على الصفات الجیدة للصنف ، وال 

تتشابھ الثمار الناتجة من األشجار المؤنثة مع تلك الناتجة من األشجار الخنثى 
الناتجة من نفس األبوین ، وغالبًا ما تكون مستدیرة كبیرة الحجم بعكس الثمار 

.الناتجة من األشجار الخنثى حیث تكون صغیرة الحجم كمثریة الشكل 



:وأھم األصناف ھى 

: Soloسولو    -١
وھو یعتبر من أھم األصناف المعروفة ، وتمیل الثمار الناتجة من األزھار الخنثى  

أن تكون صغیرة الحجم عن الناتجة من األزھار المؤنثة ویصل وزنھا حوالى 
.جرام كمثریة الشكل ، غنیة الطعم ، مدة حفظھا جیدة  ٥٠٠-٤٠٠



  : Bluestemبلوستیم    -٢
أرطال واللحم  ٨- ٤ثماره تنتج من األزھار الخنثى ، وھى مستطیلة تزن من     

.سمیك ، ذات نكھة غنیة 
: Grahamجراھام    -٣

.ذات صنف ثنائى المسكن ، وثماره  صغیرة إلى متوسطة ونكھتھا فاخرة     



  : Bettyبتى  - ٤ 
صنف ثنائى المسكن ، یثمر مبكرًا والثمار متوسطة الحجم ، تنضج وھى         

.خضراء وطعمھا جید 
: Fairchildفیرشیلد   -٥

أرطال ، اللحم متماسك وذو نكھة ممیزة   ،  ٤ثنائى المسكن تعطى ثمارًا تزن        
.یتحمل الحفظ واألشجار مقاومة للصقیع 

: Kissimmeكیسیم  -٦
أرطال ذات تضلیع خفیف واللحم  ٣صنف ثنائى المسكن ، وزن الثمرة حوالى        

.سمیك ذو نكھة حلوة تنضج الثمار متأخرة فى الشتاء 



 
:األمراض والحشرات  
.ذبابة الفاكھة     -١
.العنكبوت األحمر     -٢
.النیماتودا     -٣
:األمراض الفطریة  
.تبقع الثمار  -١
.األنثراكنوز -٢




