
Fig Fig  التین التین

Ficus carica  : العلمى اإلسم

Moraceae     : العائلــــــــــة
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  ..  بریةبریة  بحالةبحالة  یوجدیوجد  حیثحیث  العربیةالعربیة  الجزیرةالجزیرة  شبھشبھ  جنوبجنوب  ھوھو  التینالتین  موطنموطن  أنأن  المعتقدالمعتقد          
  منطقةمنطقة  منمن  غربًاغربًا  تمتدتمتد  التىالتى  الصحراویةالصحراویة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  نجحتنجحت  وقدوقد

..  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  اإلسكندریةاإلسكندریة
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  النباتىالنباتى  الوصفالوصف

  مستدیمةمستدیمة  وھىوھى  شجیرةشجیرة  أوأو  صغیرةصغیرة  أشجارأشجار  عنعن  عبارةعبارة  FicusFicus  الجنسالجنس  أنواعأنواع  معظممعظم
  واألوراقواألوراق  قصیرقصیر  عادةعادة  الجذعالجذع  ،،  األوراقاألوراق  متساقطمتساقط  یؤكلیؤكل  الذىالذى  التینالتین  ولكنولكن  الخضرةالخضرة
  لونھلونھ  العلوىالعلوى  السطحالسطح  مقسمةمقسمة  وھىوھى  مستدیرةمستدیرة  وأحیانًاوأحیانًا  الشكلالشكل  قلبیةقلبیة  جلدیةجلدیة  سمیكةسمیكة
  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  ..  جدًاجدًا  ظاھرظاھر  والتعریقوالتعریق  وموبروموبر  خشنخشن  ملمسھاملمسھا  فاتحفاتح  أخضرأخضر
  فىفى  الزھریةالزھریة  النورةالنورة  یحملیحمل  فرعفرع  عنعن  الزھرىالزھرى  البرعمالبرعم  ویتفتحویتفتح  جانبیًاجانبیًا  وتحملوتحمل  مختلطةمختلطة

  بتجویفبتجویف  یحیطیحیط  لحمىلحمى  زھرىزھرى  حاملحامل  عنعن  عبارةعبارة  الثمرةالثمرة  أىأى  والنورةوالنورة  ..  الورقةالورقة  إبطإبط
  أجسامأجسام  توجدتوجد  التجویفالتجویف  وبداخلوبداخل  العینالعین  تسمىتسمى  صغیرةصغیرة  بفتحةبفتحة  بالخارجبالخارج  متصلمتصل
  أبدًاأبدًا  مذكرةمذكرة  أزھارأزھار  علىعلى  تحتوىتحتوى  والوال  مؤنثةمؤنثة  تكونتكون  التىالتى  األزھاراألزھار  وھىوھى  لحمیةلحمیة  صغیرةصغیرة

..  نادرًانادرًا  إالإال
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  ھىھى  التینالتین  ثمارثمار  فىفى  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار  منمن  أنواعأنواع  ثالثةثالثة  توجدتوجد  وعمومًاوعمومًا

  توجدتوجد  غددغدد  وعلیھوعلیھ  مقسممقسم  الشكلالشكل  قمعىقمعى  والمیسموالمیسم  القلمالقلم  بطولبطول  تتمیزتتمیز  ::  مؤنثةمؤنثة  أزھارأزھار١١..
  یؤكلیؤكل  الذىالذى  التینالتین  أنواعأنواع  مثلمثل  الثمارالثمار  تنضجتنضج  حتىحتى  تلقیحھاتلقیحھا  یتحتمیتحتم  التىالتى  األنواعاألنواع  فىفى

..  ""الثانىالثانى  المحصولالمحصول  ""  البرىالبرى  والتینوالتین

  علىعلى  تحتوىتحتوى  الال  مقسمةمقسمة  غیرغیر  والمیاسموالمیاسم  الطولالطول  متوسطةمتوسطة  أقالمھاأقالمھا  ::  عقیمةعقیمة  أزھارأزھار٢٢..
  إلىإلى  حاجةحاجة  دوندون  المبیضالمبیض  وینتفخوینتفخ  تامتام  غیرغیر  الجنینالجنین  أنأن  حیثحیث  بذورًابذورًا  تكونتكون  والوال  غددغدد
..  بكریًابكریًا  تنموتنمو  التىالتى  األنواعاألنواع  فىفى  توجدتوجد  ،،  تلقیحتلقیح
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  إذاإذا  وینمووینمو  المبیضالمبیض  ینتفخینتفخ  ،،  الغددالغدد  منمن  میاسمھامیاسمھا  تخلوتخلو  األقالماألقالم  قصیرةقصیرة  ::  درنیةدرنیة  أزھارأزھار٣٣..
  أزھارأزھار  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى  فقطفقط  البرىالبرى  التینالتین  فىفى  توجدتوجد  ..  فیھافیھا  بیضھابیضھا  الحشرةالحشرة  وضعتوضعت

PlastophagaPlastophaga  تسمىتسمى  حشرةحشرة  بواسطةبواسطة  بسھولةبسھولة  فیھافیھا  البیضالبیض  لوضعلوضع  مھیأةمھیأة  مؤنثةمؤنثة
psenespsenes  
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    التینالتین  أنواعأنواع  أھمأھم

CopriCopri  ::  البرىالبرى  التینالتین  - - ١١ FigFig  

    وتسمىوتسمى  منتفخةمنتفخة  خضراءخضراء  تكونتكون  الحشراتالحشرات  علىعلى  تحتوىتحتوى  الال  التىالتى  الثمارالثمار  أنأن  یالحظیالحظ
  محتویةمحتویة  صغیرةصغیرة  فتكونفتكون  الحشراتالحشرات  علىعلى  تحتوىتحتوى  الال  التىالتى  الثمارالثمار  أماأما  الملطخالملطخ  بالتینبالتین
    المذكرالمذكر  بالتینبالتین  وتسمىوتسمى  حشراتحشرات  علىعلى  تحتوىتحتوى  والوال  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  منمن  كبیرةكبیرة  غددغدد  علىعلى

  أسدیةأسدیة  تحملتحمل  مذكرةمذكرة  أزھارأزھار  بھبھ  الذىالذى  الوحیدالوحید  التینالتین  ھوھو  البرىالبرى  والتینوالتین  قیمةقیمة  لھالھا  ولیسولیس
..  العینالعین  قربقرب  كثیرةكثیرة  تكونتكون  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  أنأن  كماكما  ناضجةناضجة
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    األزمیرلىاألزمیرلى  التینالتین  - - ٢٢

  األزھاراألزھار  تلقیحتلقیح  تمتم  إذاإذا  إالإال  الثمارالثمار  تتكونتتكون  والوال  فقطفقط  مؤنثةمؤنثة  أزھارأزھار  علىعلى  النورةالنورة  تحتوىتحتوى
  یونیویونیو  فىفى  ذلكذلك  ویتمویتم  البرىالبرى  التینالتین  نورةنورة  فىفى  المذكرةالمذكرة  األزھاراألزھار  بلقاحبلقاح  خلطیًاخلطیًا  تلقیحًاتلقیحًا
  منمن  ولذلكولذلك  الثمارالثمار  وتسقطوتسقط  یضمریضمر  المحصولالمحصول  فإنفإن  التلقیحالتلقیح  ھذاھذا  یتمیتم  لملم  وإذاوإذا  ویولیوویولیو

  التینالتین  أشجارأشجار  أفرعأفرع  علىعلى  البرىالبرى  التینالتین  منمن  نوراتنورات  بعضبعض  وضعوضع  الضرورىالضرورى
  البالستوفاجاالبالستوفاجا  حشرةحشرة  تقومتقوم  حیثحیث  ..  البرىالبرى  التینالتین  أشجارأشجار  بعضبعض  زراعةزراعة  أوأو  األزمیرلىاألزمیرلى

  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتسمىوتسمى  األزمیرلىاألزمیرلى  التینالتین  فىفى  المؤنثةالمؤنثة  األزھاراألزھار  إلىإلى  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  بنقلبنقل
CaprificationCaprification  بذوربذور  علىعلى  تحتوىتحتوى  النوعالنوع  ھذاھذا  تتبعتتبع  التىالتى  األصنافاألصناف  ثمارثمار  جمیعجمیع  

  زراعتھزراعتھ  فشلتفشلت  وقدوقد  األزمیرلىاألزمیرلى  بالتینبالتین  ویعرفویعرف  للتجفیفللتجفیف  تصلحتصلح  التىالتى  األصنافاألصناف  وھىوھى
..  البالستوفاجاالبالستوفاجا  حشرةحشرة  تربیةتربیة  نجاحنجاح  إمكانإمكان  عدمعدم  بسبببسبب  مصرمصر  فىفى
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    العادىالعادى  التینالتین  - - ٣٣

    وتحتوىوتحتوى  ..  تلقیحتلقیح  إلىإلى  الحاجةالحاجة  دوندون  بكریًابكریًا  النوعالنوع  ھذاھذا  تتبعتتبع  التىالتى  األصنافاألصناف  ثمارثمار  تنضجتنضج
  ھذاھذا  ویشملویشمل  أزھارھاأزھارھا  لقحتلقحت  إذاإذا  بذوربذور  تكوینتكوین  یمكنھایمكنھا  عقیمةعقیمة  أزھارأزھار  علىعلى  النورةالنورة
  العالمیةالعالمیة  األصنافاألصناف  وبعضوبعض  ،األسوانى،األسوانى  ،العبودى،العبودى  الكھرمانىالكھرمانى  ،،  السلطانىالسلطانى  التینالتین  النوعالنوع
,Mission,Mission  مثلمثل Kadota,Kadota, AdriationAdriation  تؤكلتؤكل  ولكنولكن  للتجفیفللتجفیف  تصلحتصلح  الال  وكلھاوكلھا  

..  طازجةطازجة
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    األبیضاألبیض  بدروبدرو  سانسان  تینتین  - - ٤٤

  محصولینمحصولین  فىفى  الثمارالثمار  منمن  نوعیننوعین  تحملتحمل  وأصنافھوأصنافھ  فقطفقط  مؤنثةمؤنثة  أزھارأزھار  تحملتحمل  النورةالنورة
    ثمارهثماره  تنضجتنضج  ))البونىالبونى((  األولاألول  المحصولالمحصول  فثمارفثمار  الواحدالواحد  اإلثماراإلثمار  موسمموسم  فىفى  مختلفینمختلفین

  خلطىخلطى  تلقیحتلقیح  إلىإلى  تحتاجتحتاج  المؤنثةالمؤنثة  فاألزھارفاألزھار  ))الرئیسىالرئیسى((  الثانىالثانى  المحصولالمحصول  أماأما  ،،  بكریًابكریًا
..  تنضجتنضج  لكىلكى
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vvالتكاثرالتكاثر
  

  التامةالتامة  والبذوروالبذور  ،،  األزمیرلىاألزمیرلى  التینالتین  حالةحالة  فىفى  جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  إلستنباطإلستنباط  ::  البذورالبذور١١..
..  بسھولةبسھولة  تنبتتنبت  التكوینالتكوین

  دفندفن  بواسطةبواسطة  مایومایو  شھرشھر  فىفى  وتجرىوتجرى  وأسوانوأسوان  قناقنا  فىفى  محدودمحدود  إستعمالھاإستعمالھا  ::  الترقیدالترقید٢٢..
  فتفصلفتفصل  جذورجذور  لھالھا  ألعلىألعلى  خضریةخضریة  نمواتنموات  بعضبعض  علیھعلیھ  فتنموفتنمو  األرضاألرض  فىفى  فرعفرع

..  مستقلةمستقلة  وتزرعوتزرع

..  تستعملتستعمل  ماما  نادرًانادرًا  ::  السرطاناتالسرطانات٣٣..
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  مقاومةمقاومة  أصولأصول  إستخدامإستخدام  عندعند  وذلكوذلك  بالقلمبالقلم  أوأو  مایومایو  شھرشھر  فىفى  بالعینبالعین  ::  التطعیمالتطعیم٤٤..
..  الثعبانیةالثعبانیة                  للدیدانللدیدان

  أىأى  األشجاراألشجار  راحةراحة  وقتوقت  فىفى  العقلالعقل  وتجھزوتجھز  ،،  إنتشارًاإنتشارًا  الطرقالطرق  أكثرأكثر  وھىوھى  ::  العقلالعقل٥٥..
  عنعن  عمرھاعمرھا  یقلیقل  الال  أفرعأفرع  منمن  وتؤخذوتؤخذ  وینایروینایر  دیسمبردیسمبر  فىفى  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  وقتوقت  فىفى
..  مباشرةمباشرة  تجھیزھاتجھیزھا  عقبعقب  تزرعتزرع  ثمثم  سمسم  ٢٢--١١  منمن  وبسمكوبسمك  سمسم  ٢٥٢٥  وبطولوبطول  سنةسنة
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    المناسبالمناسب  الجوالجو

  األوراقاألوراق  سقوطسقوط  بعدبعد  النموالنمو  الحدیثةالحدیثة  األفرعاألفرع  بعضبعض  أنأن  لدرجةلدرجة  قصیرقصیر  الراحةالراحة  دوردور
  اإلثماراإلثمار  ویحتاجویحتاج  ،،  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  بإنخفاضبإنخفاض  بشدةبشدة  تتأثرتتأثر  واألشجارواألشجار  قصیرقصیر  بوقتبوقت
  حجمًاحجمًا  أكبرأكبر  تكونتكون  الثمارالثمار  أنأن  ویالحظویالحظ  نوعًانوعًا  حارحار  الرطوبةالرطوبة  معتدلمعتدل  صیفصیف  إلىإلى  الجیدالجید
..  الداخلیةالداخلیة  األخرىاألخرى  المناطقالمناطق  فىفى  عنھعنھ  الساحلیةالساحلیة  المناطقالمناطق  فىفى  حالوةحالوة  وأقلوأقل  ووزنًاووزنًا

    المناسبةالمناسبة  األرضاألرض
  الطینیةالطینیة  ھىھى  أرضأرض  أحسنأحسن  ولكنولكن  األراضىاألراضى  منمن  كثیرةكثیرة  أنواعأنواع  فىفى  األشجاراألشجار  تنموتنمو

  وبعضوبعض  الملوحةالملوحة  وزیادةوزیادة  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  كثرةكثرة  األشجاراألشجار  وتتحملوتتحمل  ،،  الصفراءالصفراء
..  اإلثماراإلثمار  یقلیقل  وبالتالىوبالتالى  محدودمحدود  یكونیكون  النموالنمو  ولكنولكن  القلویةالقلویة
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  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات

  فىفى  أمتارأمتار  ٥٥  مسافةمسافة  علىعلى  تزرعتزرع  واألزمیرلىواألزمیرلى  السلطانىالسلطانى  مثلمثل  النموالنمو  القویةالقویة  األصنافاألصناف
  األسوانىاألسوانى  مثلمثل  النموالنمو  المتوسطةالمتوسطة  األصنافاألصناف  أماأما  ..  والمتوسطةوالمتوسطة  الرملیةالرملیة  األرضاألرض

  فىفى  مترمتر  ٥٥..٣٣  بعدبعد  وعلىوعلى  القویةالقویة  األرضاألرض  فىفى  أمتارأمتار  ٥٥  بعدبعد  علىعلى  فتزرعفتزرع  والكھرمانىوالكھرمانى
..بعدبعد  فیمافیما  األشجاراألشجار  خفخف  مراعاةمراعاة  معمع  الرملیةالرملیة  األرضاألرض

  التسمیدالتسمید

    تحتاجتحتاج  أنھاأنھا  وجدوجد  عامعام  بوجھبوجھ  ولكنولكن  المناطقالمناطق  منمن  كثیركثیر  فىفى  تسمدتسمد  ماما  نادرًانادرًا  التینالتین  أشجارأشجار
..  للفدانللفدان  مكعبمكعب  مترمتر  ٢٥٢٥  بمعدلبمعدل  البلدىالبلدى  بالسمادبالسماد  فتسمدفتسمد  األزوتىاألزوتى  التسمیدالتسمید  إلىإلى
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    الرىالرى

  الال  التىالتى  القاسیةالقاسیة  الظروفالظروف  تحتتحت  زراعتھازراعتھا  ینجحینجح  وبذاوبذا  العطشالعطش  تتحملتتحمل  التینالتین  أشجارأشجار
  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  نقصنقص  زیادةزیادة  أنأن  إالإال  األوراقاألوراق  متساقطةمتساقطة  فاكھةفاكھة  شجرةشجرة  أىأى  تتحملھاتتحملھا

  النموالنمو  ویقلویقل  األوراقاألوراق  تسقطتسقط  حیثحیث  النموالنمو  علىعلى  كثیرًاكثیرًا  یؤثریؤثر  الربیعالربیع  أثناءأثناء  خصوصًاخصوصًا
  ..  األزھاراألزھار  قلیلةقلیلة  السنینالسنین  فىفى  بوضوحبوضوح  ذلكذلك  ویشاھدویشاھد  المحصولالمحصول  ویقلویقل  الخضرىالخضرى
  المتساقطةالمتساقطة  الفواكھالفواكھ  أشجارأشجار  معاملةمعاملة  األشجاراألشجار  تعاملتعامل  الرىالرى  میاهمیاه  تتوفرتتوفر  عندماعندما  وعمومًاوعمومًا
  حتىحتى  التزھیرالتزھیر  فترةفترة  أثناءأثناء  الرىالرى  یخفیخف  ثمثم  غزیرًاغزیرًا  ریًاریًا  الراحةالراحة  دوردور  نھایةنھایة  فىفى  فتروىفتروى
  یقلیقل  ذلكذلك  وبعدوبعد  وتخمرھاوتخمرھا  الثمارالثمار  تشققتشقق  تسببتسبب  الرىالرى  كثرةكثرة  أنأن  حیثحیث  الثمارالثمار  نضجنضج
..  المحصولالمحصول  جمعجمع  بعدبعد  فتراتھفتراتھ  وتطولوتطول  الرىالرى
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    التقلیمالتقلیم
  التربیةالتربیة  تقلیمتقلیم  - - ١١

  بإرتفاعبإرتفاع  ساقھاساقھا  تربىتربى  واحدةواحدة  شتلةشتلة  بزراعةبزراعة  وذلكوذلك  منفردمنفرد  بجذعبجذع  األشجاراألشجار  تربیةتربیة  یتمیتم
  أفرعأفرع  ٥٥--٣٣  یختاریختار  األولاألول  النموالنمو  موسمموسم  وفىوفى  ،،  األرضاألرض  سطحسطح  منمن  سمسم  ٨٠٨٠- - ٥٠٥٠

  الغیرالغیر  األخرىاألخرى  األفرعاألفرع  قممقمم  تقصفتقصف  كماكما  الساقالساق  حولحول  جیدًاجیدًا  موزعةموزعة  قویةقویة  رئیسیةرئیسیة
..  فیھافیھا  مرغوبمرغوب

  
  وتزالوتزال  سمسم  ٥٠٥٠  حوالىحوالى  إلىإلى  الرئیسیةالرئیسیة  األفرعاألفرع  تقصرتقصر  األولاألول  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  عندعند

  ثالثةثالثة  أوأو  فرعینفرعین  نختارنختار  التالىالتالى  النموالنمو  موسمموسم  وفىوفى  ،،  سابقًاسابقًا  قممھاقممھا  طوشتطوشت  التىالتى  األفرعاألفرع
  األفرعاألفرع  تقصرتقصر  الثانىالثانى  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  وفىوفى  ،،  رئیسىرئیسى  فرعفرع  كلكل  علىعلى  جانبیةجانبیة  ثانویةثانویة

  األفرعاألفرع  تزالتزال  كماكما  الباقیةالباقیة  األخرىاألخرى  األفرعاألفرع  وتزالوتزال  سمسم  ٥٠٥٠  بطولبطول  الجانبیةالجانبیة  الثانویةالثانویة
..  الرئیسىالرئیسى  الشجرةالشجرة  ھیكلھیكل  یتكونیتكون  الطریقةالطریقة  وبھذهوبھذه  والسرطاناتوالسرطانات  الجافةالجافة
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  المثمرةالمثمرة  األشجاراألشجار  تقلیمتقلیم  - - ٢٢

  والمتزاحمةوالمتزاحمة  والجافةوالجافة  والمصابةوالمصابة  المتشابكةالمتشابكة  واألفرعواألفرع  السرطاناتالسرطانات  إزالةإزالة  عنعن  عبارةعبارة
  فروعھافروعھا  تنموتنمو  التىالتى  األصنافاألصناف  حالةحالة  فىفى  جانبىجانبى  فرعفرع  إلىإلى  العلویةالعلویة  األفرعاألفرع  تقصیرتقصیر  معمع

  فرعفرع  إلىإلى  األفرعاألفرع  فتقصرفتقصر  ألسفلألسفل  متدلیةمتدلیة  فروعھافروعھا  تنموتنمو  التىالتى  األصنافاألصناف  أماأما  ألعلىألعلى
..  الشجرةالشجرة  ھیكلھیكل  علىعلى  والحفاظوالحفاظ  الحدیثةالحدیثة  األفرعاألفرع  لزیادةلزیادة  ألعلىألعلى  متجھمتجھ
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    المحصولالمحصول

  منمن  أكثرأكثر  األشجاراألشجار  تحملتحمل  وعمومًاوعمومًا  ..  سنواتسنوات  ٤٤--٣٣  سنسن  فىفى  البذریةالبذریة  األشجاراألشجار  تثمرتثمر
  أىأى  الماضیةالماضیة  السنةالسنة  خشبخشب  علىعلى  التىالتى  البراعمالبراعم  تثمرتثمر  األوراقاألوراق  خروجخروج  فقبلفقبل  محصولمحصول

  أماأما  ))البونىالبونى  المحصولالمحصول((  األولاألول  المحصولالمحصول  ھذاھذا  ویسمىویسمى  قدیمقدیم  خشبخشب  علىعلى  التىالتى
  الحدیثةالحدیثة  األوراقاألوراق  آباطآباط  فىفى  تنموتنمو  التىالتى  الثمریةالثمریة  البراعمالبراعم  منمن  فینتجفینتج  الرئیسىالرئیسى  المحصولالمحصول
..  الربیعالربیع  فىفى  المتكونةالمتكونة
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  األصنافاألصناف

    مصفرةمصفرة  خضراءخضراء  الخارجیةالخارجیة  والقشرةوالقشرة  أبیضأبیض  الداخلىالداخلى  اللحماللحمأأ--

..  یولیویولیو  فىفى  تنضجتنضج  الحالوةالحالوة  شدیدةشدیدة  الشكلالشكل  كمثریةكمثریة  صغیرةصغیرة  ثمارهثماره  ::  الكھرمانىالكھرمانى١١..

  أغسطسأغسطس  فىفى  تنضجتنضج  ..  مضغوطةمضغوطة  الشكلالشكل  كرویةكرویة  صغیرةصغیرة  الثمرةالثمرة  ::  األبیضاألبیض  العدسالعدس٢٢..
..  الخروعالخروع  أوراقأوراق  تشبھتشبھ  واألوراقواألوراق  النموالنمو  قویةقویة  والشجرةوالشجرة
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  مصفرة خضراء الخارجیة والقشرة أحمر الداخلى اللحم -ب

  أواخرأواخر  فىفى  تنضجتنضج  ،،  الحالوةالحالوة  شدیدةشدیدة  الشكلالشكل  كمثریةكمثریة  كبیرةكبیرة  ثمرةثمرة  ::  األسوانىاألسوانى١١..
..  أغسطسأغسطس

  یولیویولیو  أواخرأواخر  فىفى  تنضجتنضج  ،،  الشكلالشكل  كمثریةكمثریة  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  ثمرةثمرة  ::  الكمثرىالكمثرى٢٢..
..  قائمةقائمة  واألفرعواألفرع  النموالنمو  قویةقویة  واألشجارواألشجار
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  للتجفیفللتجفیف  أصًالأصًال  مستوردةمستوردة  أصنافأصناف  ))٢٢((

  تصلحتصلح  والتىوالتى  بمصربمصر  زراعتھازراعتھا  تجودتجود  التىالتى  األصنافاألصناف  بعضبعض  األخیرةاألخیرة  السنواتالسنوات  فىفى  مصرمصر  دخلدخل  لقدلقد
  ::  مثلمثل  السكرالسكر  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  علىعلى  إلحتوائھاإلحتوائھا  نظرًانظرًا  للتجفیفللتجفیف

  تستھلكتستھلك  أنأن  ویمكنویمكن  النضجالنضج  عندعند  مصفرمصفر  اخضراخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  ثمرةثمرة  وھىوھى  ::  الكونادریاالكونادریا--
..  التجفیفالتجفیف  عندعند  طازجةطازجة

..  السكرالسكر  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  ذوذو  اللوناللون  محمرمحمر  صنفصنف  وھووھو  ::  البورجیتوالبورجیتو        
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  أصنافأصناف  عنعن  مبكرًامبكرًا  تنضجتنضج  عادةعادة  للتجفیفللتجفیف  تزرعتزرع  التىالتى  األصنافاألصناف  أنأن  المالحظالمالحظ  ومنومن            
  صنفصنف  أیضًاأیضًا  المستوردةالمستوردة  األصنافاألصناف  ومنومن  ،،  مصرمصر  فىفى  تزرعتزرع  التىالتى  القدیمةالقدیمة  التیمنالتیمن
CanCan  بدروبدرو  سانسان  الصنفالصنف  ،،  VartikaVartika  فارتیكافارتیكا    ،،  VazanataVazanata  فازاناتافازاناتا

PedroPedro  ..

  واآلفاتواآلفات  األمراضاألمراض

  درجةدرجة  فىفى  المفاجىءالمفاجىء  التغییرالتغییر  مثلمثل  الجویةالجویة  العواملالعوامل  ببعضببعض  عالقةعالقة  لھلھ  ::  الثمارالثمار  تشققتشقق١١..
..  الرىالرى  إنتظامإنتظام  وعدموعدم  الجویةالجویة  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة
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  التىالتى  والبكتریاوالبكتریا  الخمائرالخمائر  بعضبعض  وتأثیروتأثیر  النضجالنضج  قربقرب  الرىالرى  یساعدیساعد  ::  الثمارالثمار  تخمرتخمر١١..
..  الثمارالثمار  تخمرتخمر  علىعلى  الحشراتالحشرات  تنقلھاتنقلھا

  خصوصًاخصوصًا  األفرعاألفرع  أطرافأطراف  علىعلى  أورامأورام  تظھرتظھر  ::  الفنجانیةالفنجانیة  أوأو  القشریةالقشریة  التینالتین  حشرةحشرة٢٢..
  الرشالرش  المقاومةالمقاومة  ،،  تموتتموت  ثمثم  واألفرعواألفرع  األوراقاألوراق  تجفتجف  ثمثم  والصیفوالصیف  الربیعالربیع  أواخرأواخر  فىفى

..  ماءماء  لترلتر  ١٠٠١٠٠//٣٣سمسم  ٣٠٠٣٠٠  بمعدلبمعدل  الباسودینالباسودین  أوأو  السیدیالالسیدیال  ومعھومعھ  المعدنىالمعدنى  بالزیتبالزیت
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  األشجاراألشجار  برشبرش  وینصحوینصح  والعنبوالعنب  والجوافةوالجوافة  التینالتین  تصیبتصیب  ::  الشمعیةالشمعیة  التینالتین  حشرةحشرة٣٣..
..  األلفاأللف  فىفى  ١١  بتركیزبتركیز  %%  ٥٠٥٠  الباراثیونالباراثیون  بمحلولبمحلول

..  سبقسبق  كماكما  ::  الفاكھةالفاكھة  ذبابةذبابة٤٤..

    والعالجوالعالج  واألوراقواألوراق  الثمارالثمار  سقوطسقوط  یسببیسبب  ،،  اآلفاتاآلفات  أخطرأخطر  منمن  ::  األحمراألحمر  العنكبوتالعنكبوت٥٥..
  الموصىالموصى  المركباتالمركبات  أحدأحد  أوأو  %%  ١١  بنسبةبنسبة  للبللللبلل  القابلالقابل  الكبریتالكبریت  بمركباتبمركبات  الرشالرش  ھوھو
قبلقبل  منمن  بھابھا
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Punica granatumPunica granatum : : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

  فىفى  الرمانالرمان  ویزرعویزرع  ،،  والزیتونوالزیتون  والتینوالتین  العنبالعنب  مثلمثل  جدًاجدًا  العھدالعھد  قدیمةقدیمة  شجرةشجرة  الرمانالرمان      
  مصرمصر  جمھوریةجمھوریة  محافظاتمحافظات  فىفى  زراعتھزراعتھ  وتنتشروتنتشر  المصریینالمصریین  قدماءقدماء  منذمنذ  مصرمصر

..  ))العربالعرب  وبرجوبرج  والفیوموالفیوم  وسوھاجوسوھاج  والمنیاوالمنیا  أسیوطأسیوط((  مثلمثل  المختلفةالمختلفة  العربیةالعربیة
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النباتىالنباتى  الوصفالوصف

  والتفریعوالتفریع  ،،  األرضاألرض  سطحسطح  قربقرب  التفریعالتفریع  كثیرةكثیرة  األوراقاألوراق  متساقطةمتساقطة  صغیرةصغیرة  شجرةشجرة
  العلوىالعلوى  سطحھاسطحھا  صغیرةصغیرة  رمحیةرمحیة  كاملةكاملة  األوراقاألوراق  ،،  السرطاناتالسرطانات  كثیرةكثیرة  منتظممنتظم  غیرغیر
    األنواعاألنواع  وتختلفوتختلف  ..  قصیرةقصیرة  أشواكأشواك  إلىإلى  التفریعاتالتفریعات  منمن  كثیركثیر  تتحولتتحول  وقدوقد  المعالمع

  كأسكأس  ذاتذات  حمراءحمراء  كبیرةكبیرة  الزھرةالزھرة  ،،  وصالبتھوصالبتھ  الشوكالشوك  كمیةكمیة  حیثحیث  منمن  واألصنافواألصناف
  عنعن  عبارةعبارة  الثمرةالثمرة  وغالفوغالف  البتالتالبتالت  وكذلكوكذلك  أحمرأحمر  لونھالونھا  السبالتالسبالت  ملتحمملتحم  لحمىلحمى
  طبقتینطبقتین  منمن  یتركبیتركب  والمبیضوالمبیض  ،،  المبیضالمبیض  بداخلھابداخلھا  ونماونما  نمتنمت  التىالتى  الكأسالكأس  أنبوبةأنبوبة

  عنعن  تنفصلتنفصل  غرفغرف  ٥٥--٣٣  منمن  غرفغرف  عدةعدة  طبقةطبقة  وبكلوبكل  شفافشفاف  بغشاءبغشاء  مفصولتینمفصولتین
  المبیضالمبیض  جدارجدار  عنعن  عبارةعبارة  سمیكسمیك  لحمىلحمى  بروزبروز  غرفةغرفة  وبكلوبكل  شفافةشفافة  بأغشیةبأغشیة  بعضھابعضھا
    ..  البذریةالبذریة  المشیمةالمشیمة  بھبھ  ملتصقةملتصقة
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    والتلقیحوالتلقیح  اإلزھاراإلزھار

  زراعةزراعة  منمن  الثالثةالثالثة  أوأو  الثانیةالثانیة  السنةالسنة  فىفى  الثمارالثمار  وحملوحمل  اإلزھاراإلزھار  فىفى  الشجرةالشجرة  تبدأتبدأ
  مختلطةمختلطة  الزھریةالزھریة  والبراعموالبراعم  ،،  الثانیةالثانیة  السنةالسنة  بعدبعد  وافروافر  محصولمحصول  وتعطىوتعطى  ..  العقلةالعقلة
    ونسبةونسبة  تامةتامة  واألزھارواألزھار  عناقیدعناقید  فىفى  األزھاراألزھار  أطرافھاأطرافھا  علىعلى  تحملتحمل  أفرعأفرع  إلىإلى  تنموتنمو

    حجمھاحجمھا  بصغربصغر  وتعرفوتعرف  التكوینالتكوین  تامةتامة  غیرغیر  البویضاتالبویضات  أىأى  عقیمةعقیمة  تكونتكون  منھامنھا  كبیرةكبیرة
  أىأى  القدیمالقدیم  الخشبالخشب  علىعلى  جانبیًاجانبیًا  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  وتحملوتحمل  ..  ظھورھاظھورھا  بمجردبمجرد  وتسقطوتسقط

..  الحدیثالحدیث  الخشبالخشب  علىعلى  وطرفیًاوطرفیًا  ،،  سنتینسنتین  عنعن  عمرهعمره  یقلیقل  الال
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    التكاثرالتكاثر

  وتؤخذوتؤخذ  الشتالتالشتالت  منمن  عددعدد  أكبرأكبر  علىعلى  للحصولللحصول  إستعماًالإستعماًال  الطرقالطرق  أكثرأكثر  ::  العقلالعقل١١..
  ..  األرضاألرض  نوعنوع  حسبحسب  سمسم  ٤٠٤٠--٢٥٢٥  بطولبطول  السرطاناتالسرطانات  أوأو  التقلیمالتقلیم  أفرعأفرع  منمن  العقلالعقل

..مارسمارس  أوأو  فبرایرفبرایر  فىفى  وتزرعوتزرع

  تكوینتكوین  یسھلیسھل  حتىحتى  بكعببكعب  الجذعالجذع  منمن  تفصلتفصل  وفیھاوفیھا  تستعملتستعمل  ماما  كثیرًاكثیرًا  ::  السرطاناتالسرطانات٢٢..
..  السرطانالسرطان  قوةقوة  حسبحسب  أطوالھاأطوالھا  منمن  الربعالربع  تقلیمتقلیم  معمع  الشتاءالشتاء  فىفى  وتجرىوتجرى  الجذورالجذور
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  باألصنافباألصناف  بالعقلبالعقل  أوأو  بالسرطاناتبالسرطانات  المتكاثرةالمتكاثرة  األصولاألصول  تطعیمتطعیم  یمكنیمكن::  ::  التطعیمالتطعیم٣٣..
..  وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس  فىفى  بالعینبالعین  أوأو  الشتاءالشتاء  أواخرأواخر  فىفى  القلمالقلم  بطریقةبطریقة  وذلكوذلك  المرغوبةالمرغوبة

المناسبالمناسب  الجوالجو
  

  موسمموسم  إلىإلى  األشجاراألشجار  تحتاجتحتاج  وعموماوعموما  جدًاجدًا  قلیلةقلیلة  للبرودةللبرودة  الرمانالرمان  أصنافأصناف  إحتیاجاتإحتیاجات
  الوجھالوجھ  فىفى  الرمانالرمان  یجودیجود  الال  ولذلكولذلك  الجفافالجفاف  معمع  الحرارةالحرارة  فیھفیھ  تتوفرتتوفر  طویلطویل  نمونمو

  الال  الرطبالرطب  الجوالجو  أنأن  حیثحیث  ))الرطوبةالرطوبة  قلیلةقلیلة  الحرارةالحرارة  شدیدةشدیدة((  والواحاتوالواحات  القبلىالقبلى
..  الثمارالثمار  نضجنضج  وقتوقت  خصوصًاخصوصًا  الرمانالرمان  یناسبیناسب
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    المناسبةالمناسبة  األرضاألرض

  الطمییةالطمییة  األرضاألرض  أفضلھاأفضلھا  ولكنولكن  األراضىاألراضى  منمن  كثیرةكثیرة  أنواعأنواع  فىفى  األشجاراألشجار  تنموتنمو
  إلحتفاظھاإلحتفاظھا  وذلكوذلك  الصرفالصرف  الجیدةالجیدة  نوعًانوعًا  الثقیلةالثقیلة  األرضاألرض  أوأو  ،،  المتماسكةالمتماسكة  العمیقةالعمیقة

  وقلویتھاوقلویتھا  األرضاألرض  ملوحةملوحة  األشجاراألشجار  وتتحملوتتحمل  مناسبةمناسبة  بدرجةبدرجة  الجذورالجذور  حولحول  بالرطوبةبالرطوبة
..  ماما  لحدلحد
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  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات

  مانعمانع  سیاجسیاج  ھیئةھیئة  علىعلى  تزرعتزرع  وقدوقد  ،،  مترمتر  ٥٥..٣٣  بعدبعد  علىعلى  تزرعتزرع  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فىفى
  وتتشابكوتتشابك  بكثرةبكثرة  السرطاناتالسرطانات  تنموتنمو  حیثحیث  مترینمترین  بعدبعد  علىعلى  تزرعتزرع  ولذاولذا  الحدائقالحدائق  حولحول

..  بعضھابعضھا  معمع  وتتداخلوتتداخل  األفرعاألفرع

  التسمیدالتسمید
  یقلیقل  إثمارھاإثمارھا  ولكنولكن  تسمیدتسمید  دوندون  طویلةطویلة  لمدةلمدة  واإلثمارواإلثمار  النموالنمو  یمكنھایمكنھا  الرمانالرمان  شجرةشجرة

  ضعیفةضعیفة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  األولىاألولى  السنةالسنة  منمن  إبتداءًاإبتداءًا  التسمیدالتسمید  یجبیجب  ولذلكولذلك  تدریجیًاتدریجیًا
    وكعبوكعب  مترمتر  ٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  وذلكوذلك  قویةقویة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  الثالثةالثالثة  السنةالسنة  منمن  أوأو  رملیةرملیة
..  كیلوجرامكیلوجرام  ١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  أزوتىأزوتى  سمادسماد  یضافیضاف  كماكما  ،،  للفدانللفدان
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    الرىالرى

  فىفى  تنموتنمو  أنھاأنھا  حیثحیث  كبیركبیر  حدحد  إلىإلى  العطشالعطش  وتتحملوتتحمل  الجفافالجفاف  تقاومتقاوم  الرمانالرمان  شجرةشجرة
  الرطوبةالرطوبة  منمن  مناسبمناسب  مقدارمقدار  إلىإلى  تحتاجتحتاج  أنھاأنھا  إالإال  الحرارةالحرارة  شدیدةشدیدة  رملیةرملیة  مناطقمناطق

  األشجاراألشجار  تروىتروى  لذالذا  ،،  محصولمحصول  أكبرأكبر  إعطاءإعطاء  یمكنھایمكنھا  حتىحتى  جذورھاجذورھا  حولحول  األرضیةاألرضیة
  الرىالرى  یمنعیمنع  ثمثم  األوراقاألوراق  خروجخروج  بعدبعد  أخرىأخرى  مرةمرة  تروىتروى  ثمثم  فبرایرفبرایر  ((  التطویبةالتطویبة  ریةریة
  أخرىأخرى  مرةمرة  فتروىفتروى  الجوزالجوز  ثمرةثمرة  حجمحجم  وتبلغوتبلغ  الثمارالثمار  تقعدتقعد  أنأن  إلىإلى  التزھیرالتزھیر  فترةفترة  أثناءأثناء
  إلىإلى  الثمارالثمار  تتعرضتتعرض  الال  حتىحتى  الثمارالثمار  نضجنضج  فترةفترة  أثناءأثناء  الرىالرى  یمنعیمنع  ثمثم  غزیرًاغزیرًا  ریًاریًا

  مرةمرة  ألشجارألشجار  تروىتروى  المحصولالمحصول  جمعجمع  وبعدوبعد  ،،  عطبھاعطبھا  سرعةسرعة  وو  تلفھاتلفھا  وبالتالىوبالتالى  التشققالتشقق
..  الراحةالراحة  دوردور  إنتھاءإنتھاء  حتىحتى  الحاجةالحاجة  حسبحسب  شھرشھر  كلكل
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    التقلیمالتقلیم

    توزیعًاتوزیعًا  موزعةموزعة  رئیسیةرئیسیة  أفرعأفرع  ثالثةثالثة  ینتخبینتخب  المستدیمةالمستدیمة  األراضىاألراضى  فىفى  ::  التربیةالتربیة  تقلیمتقلیم١١..
  ھذاھذا  علىعلى  الساقالساق  یقرطیقرط  أوأو  تقریبًاتقریبًا  سمسم  ٦٠٦٠--٥٠٥٠  بطولبطول  یكونیكون  الذىالذى  الساقالساق  علىعلى  جیدًاجیدًا

  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  وفىوفى  األساسیةاألساسیة  األفرعاألفرع  نختارنختار  التالىالتالى  النموالنمو  موسمموسم  وفىوفى  اإلرتفاعاإلرتفاع
  الضعیفةالضعیفة  األفرعاألفرع  وتزالوتزال  سمسم  ٥٠٥٠  بطولبطول  الرئیسیةالرئیسیة  األفرعاألفرع  تقصرتقصر  األولاألول

  جانبیةجانبیة  أفرعأفرع  ثالثةثالثة  أوأو  نوعیننوعین  ینتخبینتخب  الثانىالثانى  النموالنمو  فصلفصل  أثناءأثناء  وفىوفى  والسرطاناتوالسرطانات
    مرغوبمرغوب  الغیرالغیر  واألفرعواألفرع  السرطاناتالسرطانات  قممقمم  وتقصفوتقصف  رئیسىرئیسى  فرعفرع  كلكل  علىعلى  ثانویةثانویة
  مناسبمناسب  بطولبطول  الجانبیةالجانبیة  الثانویةالثانویة  األفرعاألفرع  تقصرتقصر  الثانىالثانى  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  وفىوفى  ..  فیھافیھا
  بناءبناء  یتمیتم  وبذاوبذا  الباقیةالباقیة  األخرىاألخرى  واألفرعواألفرع  السرطاناتالسرطانات  جمیعجمیع  وتزالوتزال  سمسم  ٦٠٦٠- - ٥٠٥٠  منمن

..  الشجرةالشجرة  ھیكلھیكل
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  إزالةإزالة  عندعند  ینتجینتج  حیثحیث  الجائرالجائر  التقلیمالتقلیم  إستعمالإستعمال  بعدمبعدم  ینصحینصح  ::  المثمرةالمثمرة  األشجاراألشجار  تقلیمتقلیم٢٢..
  البراعمالبراعم  معظممعظم  یحملیحمل  والذىوالذى  سنتینسنتین  عنعن  یقلیقل  الال  بعمربعمر  أىأى  القدیمالقدیم  الخشبالخشب  منمن  الكثیرالكثیر

  والمتشابكةوالمتشابكة  المتزاحمةالمتزاحمة  األفرعاألفرع  إزالةإزالة  ویتمویتم  ،،  المحصولالمحصول  قلةقلة  یسببیسبب  وبذاوبذا  الزھریةالزھریة
..  والمصابةوالمصابة  الجانبیةالجانبیة  واألفرعواألفرع  السرطاناتالسرطانات  إزالةإزالة  معمع  الشجرةالشجرة  قلبقلب  لفتحلفتح

    الثمارالثمار  خفخف

  یجبیجب  لذلكلذلك  البعضالبعض  بعضھابعضھا  زاحمتزاحمت  كلھاكلھا  نمتنمت  وإذاوإذا  مجامیعمجامیع  فىفى  األزھاراألزھار  تظھرتظھر
  فقطفقط  واحدةواحدة  ثمرةثمرة  بتركبترك  وذلكوذلك  الجوزالجوز  ثمرةثمرة  حجمحجم  الثمارالثمار  تبلغتبلغ  عندماعندما  بالیدبالید  الخفالخف

  عملیةعملیة  فىفى  البدءالبدء  عندعند  مایومایو  منمن  الثانىالثانى  النصفالنصف  منمن  إبتداءإبتداء  الخفالخف  ویجرىویجرى  بالعنقودبالعنقود
..  الرشالرش  أوأو  التكییسالتكییس
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  األصنافاألصناف

  لونلون  ذاتذات  األصنافاألصناف  بقیةبقیة  بعكسبعكس  كثیرةكثیرة  أزھارھاأزھارھا  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  شجرةشجرة  ::  البناتىالبناتى١١..
  لونلون  العنقالعنق  وحولوحول  برتقالىبرتقالى  لونھالونھا  مستدیرةمستدیرة  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  الثمرةالثمرة  ،،  فاتحفاتح  أحمرأحمر
  یولیویولیو  فىفى  مبكرًامبكرًا  ینضجینضج  ،،  الحموضةالحموضة  منمن  خالیةخالیة  حلوةحلوة  وردیةوردیة  بیضاءبیضاء  والبذوروالبذور  أحمرأحمر

  صغیرةصغیرة  أوأو  متوسطةمتوسطة  والثماروالثمار  اللوناللون  قاتمةقاتمة  أزھارھاأزھارھا  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  ثمرةثمرة  ::  العربىالعربى٢٢..
  فاتحفاتح  أصفرأصفر  ولونھاولونھا  البناتىالبناتى  الصنفالصنف  منمن  أرقأرق  والقشرةوالقشرة  نسبیًانسبیًا  كبیرةكبیرة  تكونتكون  وقدوقد

..  فاتحفاتح  أحمرأحمر  لونھالونھا  العصیرالعصیر  كثیرةكثیرة  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  والبذوروالبذور  مبیضمبیض  أوأو  مخضرمخضر
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  رقیقةرقیقة  المعةالمعة  ناعمةناعمة  قشرةقشرة  ذاتذات  مستدیرةمستدیرة  ،،  جدًاجدًا  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  الثمرةالثمرة  ::  المنفلوطىالمنفلوطى٣٣..
  یاقوتىیاقوتى  أحمرأحمر  لونلون  ذاتذات  العصارةالعصارة  كثیرةكثیرة  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  البذرةالبذرة  ،،  محمرمحمر  قرنفلىقرنفلى  لونھالونھا

..  النضجالنضج  متوسطةمتوسطة

  أوأو  مصفرمصفر  أبیضأبیض  لونھالونھا  المعةالمعة  قشرةقشرة  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  الثمرةالثمرة  ::  الملیسىالملیسى٤٤..
  متوسطةمتوسطة  رخوةرخوة  وھىوھى  وردىوردى  لونلون  ذاتذات  جدًاجدًا  كبیرةكبیرة  البذرةالبذرة  ،،  قرنفلىقرنفلى  بخدبخد  مخضرمخضر
..  ))أغسطسأغسطس((  النضجالنضج

..  الحجازىالحجازى٥٥..

    الطائفىالطائفى٦٦..
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  واآلفاتواآلفات  األمراضاألمراض

  تقضىتقضى  أنأن  یمكنیمكن  حیثحیث  الرمانالرمان  علىعلى  كبیرةكبیرة  خطورةخطورة  تسببتسبب  ::  الرمانالرمان  ثمارثمار  دودةدودة  ١١))
  الثمارالثمار  علىعلى  الفراشاتالفراشات  تضعھتضعھ  الذىالذى  البیضالبیض  یفقسیفقس  حیثحیث  ،،  بأكملھبأكملھ  المحصولالمحصول  علىعلى

  الرشالرش  العالجالعالج  البذور،البذور،  علىعلى  وتتغذىوتتغذى  بداخلھابداخلھا  وتنمووتنمو  الثمرةالثمرة  فتثقبفتثقب  الیرقاتالیرقات  وتخرجوتخرج
  تقریبًاتقریبًا  الحجمالحجم  إلكتمالإلكتمال  الثمارالثمار  وصولوصول  بدایةبدایة  منمن  الرلدانالرلدان  مثلمثل  العالجیةالعالجیة  بالمركباتبالمركبات

..  الجمعالجمع  قربقرب  وحتىوحتى
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  علىعلى  عالوةعالوة  والزیتونوالزیتون  والخوخوالخوخ  والبرقوقوالبرقوق  التفاحیةالتفاحیة  الفواكةالفواكة  یصیبیصیب  ::  الساقالساق  حفارحفار  ٢٢))
  جفافجفاف  إلىإلى  تؤدىتؤدى  بھابھا  سرادیبسرادیب  وتعملوتعمل  األفرعاألفرع  الیرقاتالیرقات  تثقبتثقب  حیثحیث  ،،  الرمانالرمان
    یتمیتم  ))العالجالعالج((  ..  الشجرةالشجرة  تموتتموت  اإلصابةاإلصابة  إشتدادإشتداد  وعندوعند  كسرھاكسرھا  وسھولةوسھولة  األفرعاألفرع
  الثقوبالثقوب  حقنحقن  یتمیتم  أوأو  ،،  الیرقاتالیرقات  لقتللقتل  النفقالنفق  نھایةنھایة  حتىحتى  الثقوبالثقوب  فىفى  سلكسلك  إدخالإدخال

  المصابةالمصابة  األفرعاألفرع  تقلیمتقلیم  یتمیتم  كماكما  ،،  الیرقاتالیرقات  لقتللقتل  الطینالطین  أوأو  بالشمعبالشمع  وسدھاوسدھا  بالبنزینبالبنزین
  منمن  أىأى  لتعویضلتعویض  وذلكوذلك  ساقساق  منمن  أكثرأكثر  علىعلى  األشجاراألشجار  تربىتربى  كذلككذلك  ،،  وحرقھاوحرقھا
..  إزالتھاإزالتھا  ویتمویتم  تصابتصاب  التىالتى  السیقانالسیقان
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  القرمزىالقرمزى  أوأو  النحاسىالنحاسى  باللونباللون  الثمارالثمار  تلونتلون  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى  ::  التنحیسالتنحیس  ظاھرةظاھرة٣٣))
  إصابةإصابة  إلىإلى  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  وترجعوترجع  التسویقالتسویق  فىفى  مشاكلمشاكل  یسببیسبب  ممامما  الثمارالثمار  جمعجمع  قربقرب
  جمعجمع  قربقرب  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  زیادةزیادة  أوأو  الشمسالشمس  بلفحةبلفحة  إماإما  فسیولوجیافسیولوجیا  الثمارالثمار

  لزیادةلزیادة  بھابھا  اإلصابةاإلصابة  لتقلیللتقلیل  المشكلةالمشكلة  تلكتلك  بدراسةبدراسة  حالیًاحالیًا  اإلھتماماإلھتمام  بدءبدء  ولقدولقد  المحصولالمحصول
  خاصةخاصة  للتصدیرللتصدیر  بالنسبةبالنسبة  جیدجید  مستقبلمستقبل  للرمانللرمان  یكونیكون  سوفسوف  إذإذ  السلیمةالسلیمة  الثمارالثمار  نسبةنسبة
عالیةعالیة  وصحیةوصحیة  غذائیةغذائیة  قیمةقیمة  منمن  للثمارللثمار  لمالما  وأمریكاوأمریكا  أوروباأوروبا  لدوللدول



Pomegranate    Pomegranate    الرمانالرمان

  فىفى  بكثرةبكثرة  وتشاھدوتشاھد  فسیولوجیةفسیولوجیة  ظاھرةظاھرة  أوأو  فسیولوجىفسیولوجى  مرضمرض  وھووھو  ::  الثمارالثمار  تشققتشقق  ٤٤))
  منمن  تختلفتختلف  التشققالتشقق  نسبةنسبة  أنأن  حیثحیث  اآلناآلن  إلىإلى  معروفةمعروفة  غیرغیر  وأسبابھوأسبابھ  الرمانالرمان  ثمارثمار
  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  إختالفإختالف  أوأو  الرىالرى  إنتظامإنتظام  عدمعدم  السببالسبب  یكونیكون  وقدوقد  ألخرىألخرى  سنةسنة

  تركترك  زیادةزیادة  أوأو  القشرةالقشرة  داخلداخل  كبیرةكبیرة  بسرعةبسرعة  وإنتفاخھاوإنتفاخھا  البذورالبذور  نمونمو  أوأو  األرضیةاألرضیة
..  النضجالنضج  بعدبعد  الثمارالثمار

  الربیعالربیع  فىفى  األوراقاألوراق  یصیبیصیب  ،،  فاتحفاتح  اخضراخضر  لونھلونھ  الحجمالحجم  صغیرصغیر  ::  الرمانالرمان  منمن  ٥٥))
    علیھاعلیھا  ینموینمو  عسلیةعسلیة  بمادةبمادة  وتغطیھاوتغطیھا  الصیفالصیف  فىفى  والزھریةوالزھریة  الخضریةالخضریة  والبراعموالبراعم

..  %%  ٢٢  بنسبةبنسبة  المالثیونالمالثیون  بمحلولبمحلول  الرشالرش  ))العالجالعالج((  ،،  موتھاموتھا  فتسببفتسبب  األسوداألسود  العفنالعفن


