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 المحاضرة االولى:

 :اه,+ة زراعة الفاكهة

?عAد عل6 الفاكهة الى علAم ال,@(-ة ال45 ?ع<ف =أنه العل6 ال45 ی,12 في دراسة ال-,اتات ال(ي ت&رع ض$# ح!ود 

ال,@اتI# وS<ق اكRارها وت<IP(ها وخ!م(ها والع-ا?ة =أنAاعها ودراسة الفNات الG>M2ة واالم<اض ال,G>I)Jة والفG>Hة 

والفI<وس[ة ال(ي ت\I]ها وS<ق مقاوم(ها. وG<جع تارGخ زراعة اشVار الفاكهة الى تارGخ وجAد ال,G>Mة على االرض 

ح1I اص,b2 الفاكهة مه$ة في غ5اء االن@ان وNIP(ه. ت-(M<  وق! ازداد اه($ام الMعAب ب&راع(ها ب(ق!م ح^ارتها

م-اfS زراعة الفاكهة ب-AعIها ال$@(!?$ة الe^<ة وال$(@اقHة االوراق م# ش$ال الع<اق الى ج-PAه ح1I ت(<d& في 

ال$2افiات الPA-V[ة زراعة ال-Ieل وPعg انAاع الفاكهة ذات ال-Aاة الG>V2ة بI-$ا ت(<d& زراعة ال2$^[ات في 

ال$2افiات الAسHى مRل العاص$ة =غ!اد ود?الى وصالح ال!ی# وPابل وتM(ه< ا?^ا في زراعة ال-Ieل والفاكهة 

وال(فاح والفاكهة ذات ال-Aاة ال\ل,ة وP@اتI# الl<وم وال<مان وال&A)Gن اما في ال$-اfS الM$ال[ة ف(-(M< زراعة ال(فاح 

 .ل-قلوفاكهة ا والm>R$l وخاصة االص-اف االج-][ة واالجاص

 :تق@6 علAم ال,@(-ة الى االق@ام ال(ال[ة

 : وGع-ي ب&راعة اشVار الفاكهة على اخ(الف انAاعها واص-افها. Pomologyعل6 الفاكهة -١

 : وGع-ي ب&راعة الe^<اوات على اخ(الف اص-افها وانAاعها. Olericultureعل6 الe^<اوات-٢

: وG,12 في زراعة ن,اتات ال&G-ة وGقع تb2 ه5ا العل6 ف<ع ی(علFloriculture  fعل6 ال&هAر ون,اتات ال&G-ة -٣

 ب&راعة ال-,اتات العG>Hة والH][ة.



٢ 

 

ان اله!ف م# ت\-[r اشVار الفاكهة هA ل(@هIل دراس(ها وفه$ها واالس(فادة م# امJان[ة : ت12+0 اش.ار الفاكهة

ضافة الى امJان[ة اس(-,اu اص-اف ج!ی!ة ذات ال(Aافf بI# انAاها م# ح1I ال(tH[6 وال(هIV# مع =ع^ها ال,عg =اإل

 #Iوال$&ارع #IRة لل,احPAاصفات =@(-[ة م<غAال(ال[ةم vاالس w@ار الفاكهة حVاش r]-\ت #J$Gو: 

 اوال: ح@w ال$-اخ ال$الئ6 ل-$Aها وان(اجها =\Aرة جI!ة.

 ثان[ا: ح@S w][عة ال-$A الe^<4 لألشVار.

 لها.ثالRا: ح@w العAامل ال-,ات[ة ال(ا=عة 

 را=عا : ح@S wع6 الR$ار

 خام@ا: ح@w ت<wId وصفات الR$ار

 اوال: ح@w ال$-اخ ال$الئ6 ل-$Aها وان(اجها =\Aرة جI!ة.

 Tropical and semi- Tropical Fruitفاكهة ال$-اfS االس(Aائ[ة وش,ة االس(Aائ[ة : -١

ال2ار ص[فا وال!افئ ش(ائ[ا =اإلضافة الى وهي الفاكهة ال(ي ت-$A وتR$< ب-Vاح في ه5ه ال$-اfS ال(ي ت$(از =AVها 

ال<PASة الGAVة العال[ة. وت($I& اشVار الفاكهة له5ه ال$-اfS: ال$Aز واالناناس وال$انAV وال,ا=ا{ والقHMة ونIeل 

 ال&bG وجAز اله-! وال($< اله-!4 والMا4.

 Sub – Tropical Fruitsفاكهة ال$-اfS تb2 االس(Aائ[ة: -٢

?$(از جA ه5ه ال$-اfS =ال2<ارة العال[ة ص[فا والM(اء ال,ارد ال$\A2ب ب,عg ف(<ات االنV$اد وه-اك تفاوت في 

درجات ال2<ارة اللIل وال-هار وان اشVار الفاكهة ال(ا=عة له5ه ال$A$Vعة ت2(اج الى درجات ح<ارة اقل م$ا هA عل[ه 

 لفاكهة ال(ا=عة له5ه ال$A$Vعة الى ثالث مVام[ع:انAاع ا  R.W.Hodgsonفي ال$A$Vعة ال@ا=قة، وق! ق@6 

وتM$ل اشVار الفاكهة ال$@(!?$ة الe^<ة وال(ي ل[v لها ASر راحة ح~[قي وتق@6 الى  ال$A$Vعة االولى :-١

#I$@ق 

اشVار الفاكهة م@(!?$ة الe^<ة ال$قاومة لالنV$اد آت مRل ال2$^[ات والقHMة وPعg اص-اف ال$Aز  -أ

 .وال$انAV والAVافة

اشVار الفاكهة م@(!?$ة الe^<ة ال$قاومة لالنV$اد آت مRل ال&A)Gن وPعg اص-اف ال2$^[ات وال-Ieل وال(I# -ب

 الdAMي وال,M$لة.
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وتM$ل اشVار الفاكهة ال$(@اقHة االوراق ال(ي ت$(از =اح([اجها الى ASر راحة ق\I< او  ال$A$Vعة الRان[ة:-٢

P>ا في ال>J,4 م>^eال A$-ج ال>eGس� وA)ادات م$Vاء اال انها ت(أث< =االن)Mودة ال>[ن مقاومة لAlا انها ت$d ع]

وخاصة في ال<P[ع مRل اص-اف الع-w االورPي وال(I# وال<مان وال]<تقال الRالثي االوراق والAeخ وPعg اص-اف 

 ال$Aز والAVز وال][Jان والlاكي.

وراق وت2(اج اشVار ه5ه ال$A$Vعة ل!رجات وتM$ل اشVار الفاكهة م@(!?$ة وم(@اقHة اال ال$A$Vعة الRالRة :-٣

ح<ارة  عال[ة ل-^ج الR$ار مRل ال<مان وال(I# واص-اف ع-w ال$ائ!ة وال&wIP وال][Jان ونIeل ال($< وPعg انAاع 

 ال2$^[ات.

 Warm- Temperate Zone Fruitفاكهة ال$-اfS ال$ع(!لة ال!افNة: -٣

ال$$H< ش(اء مع انeفاض او انع!ام ال^,اب واالنV$اد واه6 وت$(از ه5ه ال$-اfS =الAV ال2ار ص[فا وال$ع(!ل 

.m>R$lز وال@ف<جل وال(فاح والAVز والAاص-اف الل gعPخ وAeواالجاص وال �$M$عة الA$V$الفاكهة ال(ا=عة له5ه ال 

 Cold Temperate and Cold Zone Fruitفاكهة ال$-اfS ال$ع(!لة وال,اردة: -٤

رد ش(اءا  والAV ال$ع(!ل ص[فا d$ا ت(ع<ض ه5ه ال$-اfS ل^<ر ال\~[ع واالنV$اد وت$(از ه5ه ال$-اAV= fSها ال,ا

خالل ف\لي الM(اء واوائل ال<P[ع وتM$ل اشVار الفاكهة ال(ي ت($I& =اح([اجها لAHر راحة GASل ن@][ا مRل ال(فاح 

.Aز ال2ل>lوال f)@واالجاص وال]-!ق والف m>R$lوال 

 لe^<4:ثان[ا: ال(ق@[6 ح@S w][عة ال-$A ا

 Evergreen Fruit TreesاشVار الفاكهة م@(!?$ة الe^<ة: -١

وتM$ل ج$[ع انAاع الفاكهة ال(ي ت2(ف� =أوراقها خالل الM(اء وال ت!خل في S<ور راحة م$I& وت-Vح زراعة وان(اج 

Ie-ل ال$Mال2ار وال$ع(!ل ال2<ارة وت r]\اء ال$ع(!ل وال)Mذات ال fSع م# الفاكهة في ال$-اA-ل وال2$^[ات ه5ا ال

 وال&A)Gن وال$Aز وال,M$لة واالناناس وال-]f والI$V& واالفdAادو.

 Deciduous Fruit TreesاشVار الفاكهة م(@اقHة االوراق: -٢

وهي تM$ل انAاع الفاكهة ال(ي ت@ق� اوراقها خالل ف\ل الM(اء =@]w دخAلها في ASر راحة وال45 ی-(هي حال 

في الM(اء وت-Vح زراعة اشVار الفاكهة م(@اقHة االوراق في ال$-اfS ذات  ح\Aل االشVار على وح!ات ال]<ودة

 m>R$lوال(فاح وال w-ة االوراق هي العHاع الفاكهة م(@اقAال$-اخ ال,ارد ش(اء وال$ع(!ل الى ال2ار ص[فا واه6 ان

 والlاكي وال]-!ق.وال@ف<جل والAeخ وال$M$� واالجاص والAVز واللAز والل,Jان وال(I# وال<مان وال(Aت والl<ز 
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 ثالRا: ال(ق@[6 ح@w العAائل ال-,ات[ة ال(ا=عة لها

 : وت^6 نIeل ال($< ونIeل جAز اله-!. Palmaceaeالعائلة ال-Ieل[ة -١

 :وت^6 ال2$^[ات.  Rutaceaeالعائلة ال@5ب[ة-٢

 : ال&A)Gن. Oleaceaeال&A)Gن[ة -٣

 :ال$Aز. Musaceaeال$AزGة -٤

 :ال$انAV والف@(f وال2,ة الe^<اء. Anacardiaceaeالف@(~[ة -٥

 :االفdAادو. Lauraceaeالق<�[ة -٦

 :االناناس. Bromeliaceaeال]<ومIل[ة -٧

 :الAVافة  Myrtaceaeاالس[ة -٨

 :ال,ا=ا{. CaricaceaeالlارJG[ة -٩

الجاص :ال,M$لة وال(فاح والm>R$l وال@ف<جل  والAeخ وال-l(ارG# (الAeخ االملv) وا RosaceaeالAرد?ة -١٠

 االورPي واالجاص ال[ا=اني وال&ع<ور.

 :الع-w االورPي والع-w االم<JGي. Vitaceaeالع-][ة -١١

 :الAVز وال][Jان. JuglandaceaeالAVزGة -١٢

 :الl@(-اء. Fagaceaeالl@(-ائ[ة-١٣

 :ال]-!ق. Corylacraال]-!�[ة -١٤

 :ال<مان. Punicaceaeال<مان[ة -١٥

 :ال(Aت وال(Moraceae .#Iال(Aت[ة -١٦

١٧-Rhamnaceae .(f[-ال) ال@!ر: 
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 را=عا : على اساس Sع6 الR$ار:

١- :Aع6 ال2لHالفاكهة ذات ال#Iام)Iضة ون@,ة فA$2ل الIع-! ال-^ج وقل Aع$ها ال2لH= &I$)وتC  لRلة مIها قلIف

 ال($< والع-w وال(فاح والm>R$l والAeخ وال$M$� واالجاص والlاكي واالناناس وغI<ها.

٢- gائها على ن@,ة عال[ة م# ال2امA)ع$ها ال2ام^ي ع-! ال-^ج الحH= ت$(از :gع6 ال2امHالفاكهة ذات ال

 #Iام)I4 على ن@,ة عال[ة م# فA)2وت �G>)@ال gة وخاصة حامGA^العC  ل ج$[عRلة مIقل bG>J@ن ن@,ة الAlوت

 اص-اف وانAاع ال2$^[ات

ي ذات ال-lهة الeاصة ال$$I&ة وتAlن ن@,ة ال!هAن فIها عال[ة في مH= &Iع$ها ال!ه- الفاكهة ذات الHع6 ال!ه-ي:-٣

 f)@ز والفAز واللAVل الRاع واص-اف فاكهة ال-قل مAل ج$[ع ان$Mضة وتA$2ات والG>J@ها ن@,ة الIف gفe-ت #Iح

.bG&ل الIeز اله-! وث$ار نAق وث$ار ج!-[ان والJ][وال 

ف الR$<ة ن,ات[ا =انها �,ارة ع# ال$][g ال-اضج مع مGA)2اته تع< : ق@[6 ح@w نAع الR$ار ال(ا=عة لهاخام@ا: ال(

الفاكهة ذات ال-Aاة -٢الفاكهة ال(فاح[ة         -١واالج&اء ال$<افقة له ان وج!ت وتق@6 الR$ار الى ال$Vام[ع ال(ال[ة: 

 ث$ار ال2$^[ات.-٥فاكهة ال-قل  -٤الفاكهة ذات الR$ار ال\غI<ة  -٣الG>V2ة    

ت($I& ث$ار ه5ه ال$A$Vعة =ان ث$ارها م# ال-Aع الlاذب ح1I ی(Alن   Pome Fruitsاح[ة: الفاكهة ال(ف-١

 g][$ة ال$<افقة للG>ة هي �,ارة ع# االج&اء ال&هG>S ة]$قة ل2,H= ةSابل وال$2ا>lم# ال >Rاو اك #I-م# اث g][$ال

ات ع!ا ث$ار ال@ف<جل ح1I ت4A)2 وان ع!د ال]5ور في ه5ا ال-Aع  م# الR$ار IRd<ة ح1I تd 4A)2ل P>dلة على ب5ر 

 الR$ار على Rd< م# ب5رتان وم# اشVار ه5ه الفاكهة: ال(فاح والm>R$l وال@ف<جل وال&ع<ور وال,M$لة.

الR$ار تAlن م# ال-Aع ال,@[� ح1I ی(Alن ال$][g م# P>dلة  Stone Fruitsالفاكهة ذات ال-Aاة الG>V2ة : -٢

ي الغالw واح[انا ب5رتان S,قات ال$][g الeارج[ة والAسHى  ?AJنان الV&ء واح!ة وان ع!د ال]5ور هA ب5رة واح!ة ف

 ال45 ی�dل اما الH,قة ال!اخل[ة ف(Alن صل,ة حG>Vة ت2[� =ال]5رة وم# االمRلة : الAeخ وال$M$� واالجاص والl<ز.

ال45 ی�dل ی(Alن ث$ارها تAlن ع-,ة ح~[قة والV&ء  Berries) Small Fruitsالفاكهة ذات الR$ار ال\غI<ة : (-٣

م# قM<ة الR$<ة مع ل2$ها وال]5ور ا4 الH,قات الeارج[ة والAسHى وال!اخل[ة م# ج!ار ال$][g وان ع!د ال]5ور في 

.4>P4 وراز>PزAd4 و>PAلPو w-لة: العRة وم# االم>IRd عA-ه5ا ال 

الل صG>eة والV&ء ح1I ی(Alن ج!ار ال$][g م# خ Nut:ث$ارها �,ارة ع# جAزة  Nut Fruitsفاكهة ال-قل -٤

ال45 ی�dل هA �,ارة ع# ال$Aاد الغ5ائ[ة ال$AجAدة داخل ال]5رة حAJ? 1Iن Sع$ها ده-ي وم# االمRلة : الAVز واللAز 

.bG&ل الIeز اله-! ونAاء وج-)@lان والJ][وال f)@والف 
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نAع خاص  اال انها م#  Berry:ث$ار ال2$^[ات �,ارة ع# ع-,ة  Hesperidium Fruitsث$ار ال2$^[ات -٥

 وت(Alن الR$<ة م# االج&اء ال<ئ[@[ة ال(ال[ة: H?Hesperidiumلf علIها 

:وت@$ى ا?^ا فالفI!و وهي �,ارة ع# ال,M<ة ال$لAنة الGA)2$ة على الغ!د ال&G([ة  ExocarpالH,قة الeارج[ة -١

 وال\,غات ال$لAنة.

:وت@$ى ا?^ا ال]I!و وهي �,ارة ع# ن@[ج اب[g اللAن اسف-Vي القAام ?4A)2 في  MesocarpالH,قة الAسHى -٢

.#I)J,ة على ن@,ة عال[ة م# ال,Id>ة في ت,Id>ت 

 :وهي �,ارة ع# الغMاء ال<قfI ال$2[� =ف\Aص الR$<ة. EndocarpالH,قة ال!اخل[ة -٣

٤- wاللPulp  A)2مع م g][$ص للA\انا والف]ى احHسAقة ال,S #$خل ض!Gن :وAlت >I\اته وان اك[اس العG

.wالل Aة ه>$Rل م# الdء ال45 ی�&Vقة ال!اخل[ة وال,Hال?ا نام[ة م# الeات ع!ی!ة ال>Iارة ع# شع,� 

:وهA الA2$ر الAسHى للR$<ة وAl)Gن م# ن@[ج اب[g اسف-Vي القAام ?4A)2 على IRd< م#  Coreم<d& الR$<ة -٥

 ال2&م الAعائ[ة ال$غ5?ة للR$<ة.
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 :ال,9اض7ة ال5ان+ة

 : Flowesاالزهار 

ال&ه<ة: هي ساق م(A2ر سالم[اتها ق\I<ة وPعg ورGقاتها ق! تA2رت لlي تقAم =2$ل اع^اء ال(-اسل ال(ي 

وAl)Gن  Flower- axisبAاسH(ها ت(Alن ال]5ور وت(lاث< ال-,اتات تlاث<ا ج-@[ا. ت(<wd ال&ه<ة م# مA$2ر زه<4 

 على ق$ة االوراق ال&ه<Gة

Receplecle- Tourus  #ء ال,اقي م&Vات. اما الH]2$ر ال&ه<4 ال45 ?2$ل الA2$ء م# ال&Vال Aوه be)ال :

. االزهار في حالة وجAدها في مA$Vعات تع<ف  PedicelالA2$ر الe? 45لA م# االوراق ال&ه<Gة ?ع<ف =الق$ع 

 . lnflorescences=ال-Aرات 

 ت(Alن ال&ه<ة الlاملة:

 اع^اء ال(-اسل الG>d5ة-االساس[ة : أ االوراق ال&ه<Gة-١

 اع^اء ال(-اسل االنGARة-ب                                  

٢- wوال(ي ت@اع! على جل m>االساس[ة: وهي االوراق االضا�[ة ال(ي ت2$ي االج&اء االخ >Iة غG>االوراق ال&ه

 الM2<ات ال$لق2ة ب<ائ2(ها ال&d[ة او الAانها ال&ا�[ة ال5Vا=ة.

Cyclic.يH]2$ام الi-ى ال$@? >Rار واح! او اكAفي س be)ة على الG>االوراق ال&ه b[اذ رت : 

Tetra cyclic .اتH]2ع مPات اذ وج!ت في ارH]2$ا�[ة الPر: 

Penta cyclic .اتH]2$خ$اس[ة ال: 

 خ^<اء اللAن      Calyxالlأس       -١الH]2$ات غI< االساس[ة:   

 ملAنة وت@$ى ال](الت  Corollaال(GAج     -٢                               

Dichlamydeous  نا غالفاAJان مH]2$اما اذ ات2! ال .#Iج م-ف\لGA)اس والlاءی#: اذ وج! الHال&ه<ة ذات الغ

 d$ا في حالة ال$Aز. monochlamydeousفان ال&ه<ة ت@$ى ب5ات الغHاء الAاح!  Perienthزه<Gا ت@$ى 

 الH]2$ات االساس[ة:


