
إنتاج فاكھة متساقطة األوراق
للصف الثالث بساتین

د نبیل رشاد السید سمرة.أ



Figالتین 
 Ficus carica: اإلسم العلمى   

Moraceae:  العائلــــــــــة 
    

.  المعتقد أن موطن التین ھو جنوب شبھ الجزیرة العربیة حیث یوجد بحالة بریة     
وقد نجحت زراعتھ فى المناطق الصحراویة التى تمتد غربًا من منطقة 

.اإلسكندریة بدرجة كبیرة 



:الوصف النباتى 
 مستدیمة وھى شجیرة أو صغیرة أشجار عن عبارة Ficus الجنس أنواع معظم

 واألوراق قصیر عادة الجذع ، األوراق متساقط یؤكل الذى التین ولكن الخضرة
 لونھ العلوى السطح مقسمة وھى مستدیرة وأحیانًا الشكل قلبیة جلدیة سمیكة
 الزھریة البراعم . جدًا ظاھر والتعریق وموبر خشن ملمسھا فاتح أخضر
 فى الزھریة النورة یحمل فرع عن الزھرى البرعم ویتفتح جانبیًا وتحمل مختلطة

 بتجویف یحیط لحمى زھرى حامل عن عبارة الثمرة أى والنورة . الورقة إبط
 أجسام توجد التجویف وبداخل العین تسمى صغیرة بفتحة بالخارج متصل
 أبدًا مذكرة أزھار على تحتوى وال مؤنثة تكون التى األزھار وھى لحمیة صغیرة

. نادرًا إال



:وعمومًا توجد ثالثة أنواع من األزھار المؤنثة فى ثمار التین ھى 

 توجد غدد وعلیھ مقسم الشكل قمعى والمیسم القلم بطول تتمیز : مؤنثة أزھار١.
 یؤكل الذى التین أنواع مثل الثمار تنضج حتى تلقیحھا یتحتم التى األنواع فى

. "الثانى المحصول " البرى والتین
 على تحتوى ال مقسمة غیر والمیاسم الطول متوسطة أقالمھا : عقیمة أزھار٢.

 إلى حاجة دون المبیض وینتفخ تام غیر الجنین أن حیث بذورًا تكون وال غدد
. بكریًا تنمو التى األنواع فى توجد ، تلقیح



:  أزھار درنیة .٣
 الحشرة وضعت إذا وینمو المبیض ینتفخ ، الغدد من میاسمھا تخلو األقالم قصیرة    

  مھیأة مؤنثة أزھار عن عبارة وھى فقط البرى التین فى توجد . فیھا بیضھا
Plastophaga تسمى حشرة بواسطة بسھولة فیھا البیض لوضع psenes .



:أھم أنواع التین 
  Copri Fig: التین البرى  -١

  وتسمى منتفخة خضراء تكون الحشرات على تحتوى ال التى الثمار أن یالحظ
 محتویة صغیرة فتكون الحشرات على تحتوى ال التى الثمار أما الملطخ بالتین
  المذكر بالتین وتسمى حشرات على تحتوى وال اللقاح حبوب من كبیرة غدد على
 أسدیة تحمل مذكرة أزھار بھ الذى الوحید التین ھو البرى والتین قیمة لھا ولیس
. العین قرب كثیرة تكون المذكرة األزھار أن كما ناضجة



:التین األزمیرلى  - ٢
 األزھار تلقیح تم إذا إال الثمار تتكون وال فقط مؤنثة أزھار على النورة تحتوى
 یونیو فى ذلك ویتم البرى التین نورة فى المذكرة األزھار بلقاح خلطیًا تلقیحًا
 من ولذلك الثمار وتسقط یضمر المحصول فإن التلقیح ھذا یتم لم وإذا ویولیو

 التین أشجار أفرع على البرى التین من نورات بعض وضع الضرورى
 البالستوفاجا حشرة تقوم حیث . البرى التین أشجار بعض زراعة أو األزمیرلى

 العملیة ھذه وتسمى األزمیرلى التین فى المؤنثة األزھار إلى اللقاح حبوب بنقل
Caprification بذور على تحتوى النوع ھذا تتبع التى األصناف ثمار جمیع 

 زراعتھ فشلت وقد األزمیرلى بالتین ویعرف للتجفیف تصلح التى األصناف وھى
. البالستوفاجا حشرة تربیة نجاح إمكان عدم بسبب مصر فى



:التین العادى  -٣
  وتحتوى . تلقیح إلى الحاجة دون بكریًا النوع ھذا تتبع التى األصناف ثمار تنضج
 ھذا ویشمل أزھارھا لقحت إذا بذور تكوین یمكنھا عقیمة أزھار على النورة
 العالمیة األصناف وبعض ،األسوانى ،العبودى الكھرمانى ، السلطانى التین النوع
,Mission مثل Kadota, Adriation تؤكل ولكن للتجفیف تصلح ال وكلھا 

. طازجة
:تین سان بدرو األبیض  -٤

 محصولین فى الثمار من نوعین تحمل وأصنافھ فقط مؤنثة أزھار تحمل النورة
  ثماره تنضج )البونى( األول المحصول فثمار الواحد اإلثمار موسم فى مختلفین
 خلطى تلقیح إلى تحتاج المؤنثة فاألزھار )الرئیسى( الثانى المحصول أما ، بكریًا
. تنضج لكى



:التكاثر 

 التامة والبذور ، األزمیرلى التین حالة فى جدیدة أصناف إلستنباط : البذور١.
. بسھولة تنبت التكوین

 دفن بواسطة مایو شھر فى وتجرى وأسوان قنا فى محدود إستعمالھا : الترقید٢.
 فتفصل جذور لھا ألعلى خضریة نموات بعض علیھ فتنمو األرض فى فرع

. مستقلة وتزرع
. تستعمل ما نادرًا : السرطانات٣.



 للدیدان مقاومة أصول إستخدام عند وذلك بالقلم أو مایو شھر فى بالعین : التطعیم.٣
. الثعبانیة

 فى أى األشجار راحة وقت فى العقل وتجھز ، إنتشارًا الطرق أكثر وھى : العقل.٤
 سنة عن عمرھا یقل ال أفرع من وتؤخذ وینایر دیسمبر فى الشتوى التقلیم وقت

. مباشرة تجھیزھا عقب تزرع ثم سم ٢-١ من وبسمك سم ٢٥ وبطول



:الجو المناسب 

 األوراق سقوط بعد النمو الحدیثة األفرع بعض أن لدرجة قصیر الراحة دور
 اإلثمار ویحتاج ، الحرارة درجة بإنخفاض بشدة تتأثر واألشجار قصیر بوقت
 حجمًا أكبر تكون الثمار أن ویالحظ نوعًا حار الرطوبة معتدل صیف إلى الجید
. الداخلیة األخرى المناطق فى عنھ الساحلیة المناطق فى حالوة وأقل ووزنًا



:األرض المناسبة 
 الطینیة ھى أرض أحسن ولكن األراضى من كثیرة أنواع فى األشجار تنمو

 وبعض الملوحة وزیادة األرضیة الرطوبة كثرة األشجار وتتحمل ، الصفراء
. اإلثمار یقل وبالتالى محدود یكون النمو ولكن القلویة
: الزراعة مسافات

 فى أمتار ٥ مسافة على تزرع واألزمیرلى السلطانى مثل النمو القویة األصناف
 األسوانى مثل النمو المتوسطة األصناف أما . والمتوسطة الرملیة األرض

 فى متر ٣.٥ بعد وعلى القویة األرض فى أمتار ٥ بعد على فتزرع والكھرمانى
.بعد فیما األشجار خف مراعاة مع الرملیة األرض



:التسمید 
  تحتاج أنھا وجد عام بوجھ ولكن المناطق من كثیر فى تسمد ما نادرًا التین أشجار
. للفدان مكعب متر ٢٥ بمعدل البلدى بالسماد فتسمد األزوتى التسمید إلى
: الرى

 ال التى القاسیة الظروف تحت زراعتھا ینجح وبذا العطش تتحمل التین أشجار
 األرضیة الرطوبة نقص زیادة أن إال األوراق متساقطة فاكھة شجرة أى تتحملھا

 النمو ویقل األوراق تسقط حیث النمو على كثیرًا یؤثر الربیع أثناء خصوصًا
 . األزھار قلیلة السنین فى بوضوح ذلك ویشاھد المحصول ویقل الخضرى
 المتساقطة الفواكھ أشجار معاملة األشجار تعامل الرى میاه تتوفر عندما وعمومًا
 حتى التزھیر فترة أثناء الرى یخف ثم غزیرًا ریًا الراحة دور نھایة فى فتروى
 یقل ذلك وبعد وتخمرھا الثمار تشقق تسبب الرى كثرة أن حیث الثمار نضج
. المحصول جمع بعد فتراتھ وتطول الرى



:التقلیم 
:تقلیم التربیة  -١

 بإرتفاع ساقھا تربى واحدة شتلة بزراعة وذلك منفرد بجذع األشجار تربیة یتم
 أفرع ٥-٣ یختار األول النمو موسم وفى ، األرض سطح من سم ٨٠- ٥٠

 الغیر األخرى األفرع قمم تقصف كما الساق حول جیدًا موزعة قویة رئیسیة
 . فیھا مرغوب

 وتزال سم ٥٠ حوالى إلى الرئیسیة األفرع تقصر األول الشتوى التقلیم عند
 ثالثة أو فرعین نختار التالى النمو موسم وفى ، سابقًا قممھا طوشت التى األفرع
 األفرع تقصر الثانى الشتوى التقلیم وفى ، رئیسى فرع كل على جانبیة ثانویة
 األفرع تزال كما الباقیة األخرى األفرع وتزال سم ٥٠ بطول الجانبیة الثانویة
. الرئیسى الشجرة ھیكل یتكون الطریقة وبھذه والسرطانات الجافة



: المثمرة األشجار تقلیم -٢

 والمتزاحمة والجافة والمصابة المتشابكة واألفرع السرطانات إزالة عن عبارة
 فروعھا تنمو التى األصناف حالة فى جانبى فرع إلى العلویة األفرع تقصیر مع

 فرع إلى األفرع فتقصر ألسفل متدلیة فروعھا تنمو التى األصناف أما ألعلى
. الشجرة ھیكل على والحفاظ الحدیثة األفرع لزیادة ألعلى متجھ



:المحصول 

 من أكثر األشجار تحمل وعمومًا . سنوات ٤-٣ سن فى البذریة األشجار تثمر
 أى الماضیة السنة خشب على التى البراعم تثمر األوراق خروج فقبل محصول

 أما )البونى المحصول( األول المحصول ھذا ویسمى قدیم خشب على التى
 الحدیثة األوراق آباط فى تنمو التى الثمریة البراعم من فینتج الرئیسى المحصول
. الربیع فى المتكونة



:األصناف 
: مصفرة خضراء الخارجیة والقشرة أبیض الداخلى اللحم -أ

: الكھرمانى
. یولیو فى تنضج الحالوة شدیدة الشكل كمثریة صغیرة ثماره
: األبیض العدس

 النمو قویة والشجرة أغسطس فى تنضج . مضغوطة الشكل كرویة صغیرة الثمرة 
. الخروع أوراق تشبھ واألوراق



: مصفرة خضراء الخارجیة والقشرة أحمر الداخلى اللحم - ب
. أغسطس أواخر فى تنضج ، الحالوة شدیدة الشكل كمثریة كبیرة ثمرة : األسوانى
 واألشجار یولیو أواخر فى تنضج ، الشكل كمثریة الحجم متوسطة ثمرة : الكمثرى
. قائمة واألفرع النمو قویة

: محمرة اللون بنیة الخارجیة والقشرة أحمر الداخلى اللحم - ج
 النمو قویة والشجرة ، الشكل كمثریة كبیرة الثمرة )البرشومى - الفیومى( : السلطانى

. إنتشارًا األصناف أكثر من وھو قائمة واألفرع
. یولیو أواخر فى ینضج ، الشكل كرویة الحجم متوسطة ثمرة : العبودى



:أصناف مستوردة أصًال للتجفیف ) ٢(

  بكریًا تنمو التى األصناف أما للتجفیف تصلح بذورًا تكون التى التین أصناف كل
 المستوردة األصناف ومن . یصلح ال اآلخر والبعض للتجفیف یصلح فبعضھا
Can بدرو سان الصنف ، Vartika فارتیكا  ، Vazanata فازاناتا صنف

Pedro .



:األمراض واآلفات 
 درجة فى المفاجىء التغییر مثل الجویة العوامل ببعض عالقة لھ : الثمار تشقق١.

. الجویة والرطوبة الحرارة
 التى والبكتریا الخمائر بعض وتأثیر النضج قرب الرى یساعد : الثمار تخمر٢.

. الثمار تخمر على الحشرات تنقلھا
 خصوصًا األفرع أطراف على أورام تظھر : الفنجانیة أو القشریة التین حشرة٣.

 الرش المقاومة ، تموت ثم واألفرع األوراق تجف ثم والصیف الربیع أواخر فى
. ماء لتر ٣/١٠٠سم ٣٠٠ بمعدل الباسودین أو السیدیال ومعھ المعدنى بالزیت



: الشمعیة التین حشرة.٤
 % ٥٠ الباراثیون بمحلول األشجار برش وینصح والعنب والجوافة التین تصیب 

. األلف فى ١ بتركیز
: الفاكھة ذبابة.٥
. للبلل قابل لتدین جم ٢٥٠ بمحلول والرش ، الثمار تصیب 
 : األحمر العنكبوت.٦
  بمركبات الرش ھو والعالج واألوراق الثمار سقوط یسبب ، اآلفات أخطر من

. % ١ بنسبة للبلل القابل الكبریت



Pomegranateالرمان   
Punica granatum: اإلسم العلمى 

    

 ویزرع ، والزیتون والتین العنب مثل جدًا العھد قدیمة شجرة الرمان   
 محافظات فى زراعتھ وتنتشر المصریین قدماء منذ مصر فى الرمان

 وسوھاج والمنیا أسیوط( مثل المختلفة العربیة مصر جمھوریة
. )العرب وبرج والفیوم



:الوصف النباتى 
 والتفریع ، األرض سطح قرب التفریع كثیرة األوراق متساقطة صغیرة شجرة
 العلوى سطحھا صغیرة رمحیة كاملة األوراق ، السرطانات كثیرة منتظم غیر
  األنواع وتختلف . قصیرة أشواك إلى التفریعات من كثیر تتحول وقد المع

 كأس ذات حمراء كبیرة الزھرة ، وصالبتھ الشوك كمیة حیث من واألصناف
 عن عبارة الثمرة وغالف البتالت وكذلك أحمر لونھا السبالت ملتحم لحمى
 طبقتین من یتركب والمبیض ، المبیض بداخلھا ونما نمت التى الكأس أنبوبة

 عن تنفصل غرف ٥-٣ من غرف عدة طبقة وبكل شفاف بغشاء مفصولتین
 المبیض جدار عن عبارة سمیك لحمى بروز غرفة وبكل شفافة بأغشیة بعضھا
  . البذریة المشیمة بھ ملتصقة



:اإلزھار والتلقیح 

  العقلة زراعة من الثالثة أو الثانیة السنة فى الثمار وحمل اإلزھار فى الشجرة تبدأ
 إلى تنمو مختلطة الزھریة والبراعم ، الثانیة السنة بعد وافر محصول وتعطى .

 منھا كبیرة ونسبة تامة واألزھار عناقید فى األزھار أطرافھا على تحمل أفرع
  وتسقط حجمھا بصغر وتعرف التكوین تامة غیر البویضات أى عقیمة تكون
 یقل ال أى القدیم الخشب على جانبیًا الزھریة البراعم وتحمل . ظھورھا بمجرد
. الحدیث الخشب على وطرفیًا ، سنتین عن عمره



:التكاثر 
: العقل.١

 من العقل وتؤخذ الشتالت من عدد أكبر على للحصول إستعماًال الطرق أكثر     
 فى وتزرع . األرض نوع حسب سم ٤٠-٢٥ بطول السرطانات أو التقلیم أفرع
.مارس أو فبرایر

: السرطانات.٢
 الجذور تكوین یسھل حتى بكعب الجذع من تفصل وفیھا تستعمل ما كثیرًا     

. السرطان قوة حسب أطوالھا من الربع تقلیم مع الشتاء فى وتجرى



:الترقید .٣
 الجدیدة النموات تفصل سنتین أو سنة حوالى وبعد بطولھ السرطان بدفن وذلك    

 أواخر فى األوراق خروج قبل بعملھا وینصح المستدیم المكان فى مستقلة وتزرع
. مارس أوائل أو فبرایر

  : التطعیم.٤
 وذلك المرغوبة باألصناف بالعقل أو بالسرطانات المتكاثرة األصول تطعیم یمكن    

. وسبتمبر أغسطس فى بالعین أو الشتاء أواخر فى القلم بطریقة



:الجو المناسب 
 موسم إلى األشجار تحتاج وعموما جدًا قلیلة للبرودة الرمان أصناف إحتیاجات

 القبلى الوجھ فى الرمان یجود ال ولذلك الجفاف مع الحرارة فیھ تتوفر طویل نمو
 الرمان یناسب ال الرطب الجو أن حیث )الرطوبة قلیلة الحرارة شدیدة( والواحات
. الثمار نضج وقت خصوصًا

: المناسبة األرض
 الطمییة األرض أفضلھا ولكن األراضى من كثیرة أنواع فى األشجار تنمو

 إلحتفاظھا وذلك الصرف الجیدة نوعًا الثقیلة األرض أو ، المتماسكة العمیقة
 وقلویتھا األرض ملوحة األشجار وتتحمل مناسبة بدرجة الجذور حول بالرطوبة

. ما لحد



:مسافات الزراعة 
 مانع سیاج ھیئة على تزرع وقد ، متر ٣.٥ بعد على تزرع الرملیة األرض فى

 وتتشابك بكثرة السرطانات تنمو حیث مترین بعد على تزرع ولذا الحدائق حول
. بعضھا مع وتتداخل األفرع
: التسمید

 یقل إثمارھا ولكن تسمید دون طویلة لمدة واإلثمار النمو یمكنھا الرمان شجرة
 ضعیفة األرض كانت إذا األولى السنة من إبتداءًا التسمید یجب ولذلك تدریجیًا
  وكعب متر ٢٠ بمعدل وذلك قویة األرض كانت إذا الثالثة السنة من أو رملیة
. كیلوجرام ١٠٠ بمعدل أزوتى سماد یضاف كما ، للفدان



:الرى 
 فى تنمو أنھا حیث كبیر حد إلى العطش وتتحمل الجفاف تقاوم الرمان شجرة
 الرطوبة من مناسب مقدار إلى تحتاج أنھا إال الحرارة شدیدة رملیة مناطق

 األشجار تروى لذا ، محصول أكبر إعطاء یمكنھا حتى جذورھا حول األرضیة
 الرى یمنع ثم األوراق خروج بعد أخرى مرة تروى ثم فبرایر ( التطویبة ریة
 أخرى مرة فتروى الجوز ثمرة حجم وتبلغ الثمار تقعد أن إلى التزھیر فترة أثناء
 إلى الثمار تتعرض ال حتى الثمار نضج فترة أثناء الرى یمنع ثم غزیرًا ریًا

 مرة ألشجار تروى المحصول جمع وبعد ، عطبھا سرعة و تلفھا وبالتالى التشقق
. الراحة دور إنتھاء حتى الحاجة حسب شھر كل



:التقلیم 
: التربیة تقلیم.١

 على جیدًا توزیعًا موزعة رئیسیة أفرع ثالثة ینتخب المستدیمة األراضى فى     
 اإلرتفاع ھذا على الساق یقرط أو تقریبًا سم ٦٠-٥٠ بطول یكون الذى الساق
 تقصر األول الشتوى التقلیم وفى األساسیة األفرع نختار التالى النمو موسم وفى

 أثناء وفى والسرطانات الضعیفة األفرع وتزال سم ٥٠ بطول الرئیسیة األفرع
 فرع كل على ثانویة جانبیة أفرع ثالثة أو نوعین ینتخب الثانى النمو فصل
 التقلیم وفى . فیھا مرغوب الغیر واألفرع السرطانات قمم وتقصف رئیسى
 سم ٦٠-٥٠ من مناسب بطول الجانبیة الثانویة األفرع تقصر الثانى الشتوى
. الشجرة ھیكل بناء یتم وبذا الباقیة األخرى واألفرع السرطانات جمیع وتزال



: المثمرة األشجار تقلیم  .٢
 القدیم الخشب من الكثیر إزالة عند ینتج حیث الجائر التقلیم إستعمال بعدم ینصح     

 قلة یسبب وبذا الزھریة البراعم معظم یحمل والذى سنتین عن یقل ال بعمر أى
 إزالة مع الشجرة قلب لفتح والمتشابكة المتزاحمة األفرع إزالة ویتم ، المحصول
. والمصابة الجانبیة واألفرع السرطانات



:خف الثمار 
 یجب لذلك البعض بعضھا زاحمت كلھا نمت وإذا مجامیع فى األزھار تظھر
 فقط واحدة ثمرة بترك وذلك الجوز ثمرة حجم الثمار تبلغ عندما بالید الخف

 عملیة فى البدء عند مایو من الثانى النصف من إبتداء الخف ویجرى بالعنقود
. الرش أو التكییس
: األصناف

شجرة متوسطة الحجم أزھارھا كثیرة بعكس بقیة األصناف ذات لون أحمر    .١
فاتح ، الثمرة متوسطة الحجم مستدیرة لونھا برتقالى وحول العنق لون أحمر 

.والبذور بیضاء وردیة حلوة خالیة من الحموضة ، ینضج مبكرًا فى یولیو 



 صغیرة أو متوسطة والثمار اللون قاتمة أزھارھا الحجم متوسطة ثمرة : العربى.٢
 فاتح أصفر ولونھا البناتى الصنف من أرق والقشرة نسبیًا كبیرة تكون وقد

. فاتح أحمر لونھا العصیر كثیرة الحجم كبیرة والبذور مبیض أو مخضر
 رقیقة المعة ناعمة قشرة ذات مستدیرة ، جدًا الحجم كبیرة الثمرة : المنفلوطى.٣

 یاقوتى أحمر لون ذات العصارة كثیرة الحجم كبیرة البذرة ، محمر قرنفلى لونھا
. النضج متوسطة

 مخضر أو مصفر أبیض لونھا المعة قشرة ذات الحجم متوسطة الثمرة : الملیسى.٤
  النضج متوسطة رخوة وھى وردى لون ذات جدًا كبیرة البذرة ، قرنفلى بخد

. )أغسطس(
. الحجازى.٥
. الطائفى.٦



:األمراض واآلفات 
  :دودة الرمان .١ 

 بأكملھ المحصول على تقضى أن یمكن حیث الرمان على كبیرة خطورة تسبب     
 فتثقب الیرقات وتخرج الثمار على الفراشات تضعھ الذى البیض یفقس حیث ،

 العالجیة بالمركبات الرش العالج البذور، على وتتغذى بداخلھا وتنمو الثمرة
. الرلدان مثل



:حفار الساق  .٢
 حیث ، الرمان على عالوة والزیتون والخوخ والبرقوق التفاحیة الفواكة یصیب   

 وسھولة األفرع جفاف إلى تؤدى بھا سرادیب وتعمل األفرع الیرقات تثقب
 فى سلك إدخال یتم )العالج( . الشجرة تموت اإلصابة إشتداد وعند كسرھا
 وسدھا بالبنزین الثقوب حقن یتم أو ، الیرقات لقتل النفق نھایة حتى الثقوب
 كذلك ، وحرقھا المصابة األفرع تقلیم یتم كما ، الیرقات لقتل الطین أو بالشمع
 تصاب التى السیقان من أى لتعویض وذلك ساق من أكثر على األشجار تربى
. إزالتھا ویتم



:تشقق الثمار .٣
 الرمان ثمار فى بكثرة وتشاھد فسیولوجیة ظاھرة أو فسیولوجى مرض وھو     

 ألخرى سنة من تختلف التشقق نسبة أن حیث اآلن إلى معروفة غیر وأسبابھ
 نمو أو األرضیة الرطوبة نسبة إختالف أو الرى إنتظام عدم السبب یكون وقد

. القشرة داخل كبیرة بسرعة وإنتفاخھا البذور
: الرمان من.٤
 الخضریة والبراعم الربیع فى األوراق یصیب ، فاتح اخضر لونھ الحجم صغیر      

 فتسبب األسود العفن علیھا ینمو عسلیة بمادة وتغطیھا الصیف فى والزھریة
. % ٢ بنسبة المالثیون بمحلول الرش )العالج( ، موتھا

 


