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  مقدمةال

ن نبات اليستطيع النمو بوضع قائم ، تكون على هيئة عبارة ع: الكرمة 
شجيرة متسلقة بواسطة المحاليق التي تلتف حول المساند على هيئة 

 .مغزلية 

يكون  باإلنتاجالكرمة وصفات كل جزء وعالقة ذلك  أجزاءالتعرف على  إن
والوظائف التي يؤديها  األعضاءضروريا الغرض منه التعرف على مختلف 

الكرمة  أجزاءالهدف من التعرف على  إنكما  األعضاءذه كل عضو من ه
على لغرض الحصول  األعضاءهو لتنظيم العالقة المتبادلة بين مختلف هذه 

 .إنتاج ومحصول غزير ذو نوعية جيدة 

  -:التركيب المظهري للكرمة 

الجذر هو العضو الذي   -: Root systemالمجموع الجذري 
قيامه بتزويدها بالماء  إلى إضافةربة بواسطته تثبت الكرمة في الت

 أوعيةوالعناصر الغذائية الممتصة من التربة التي ينقلها عن طريق 
جانب قيام الجذور بخزن المواد  إلىالجهاز الورقي  إلىالخشب 

والفائضة عن حاجة الكرمة واالستفادة  األوراقالغذائية المصنعة في 
للكرمة جهاز  تزهير والعقد ،منها الحقا في عمليات النمو الالحقة كال

وان عدد جذري متطور ومتكون من جذور متعددة السنين هيكلية 
الجذور وأنواعها وأحجامها واألعماق التي تنتشر فيها تعكس مدى 

  .تكيف الجذور لظروف المحيط الموجودة فيها

 :من الجذور وهي  أنواعيمكن تمييز عدة  -:أصل الجذور 

 اإلكثارتنشأ هذه الجذور نتيجة :  Primordial roots( يةالبدائ)الجذور الجنينية  -1
ويظهر  لإلنباتالظروف المالئمة  تتهيأالبذور عندما  إنباتالجنسي بالبذور حيث تظهر بعد 

الجذير الجنيني كجذر رئيسي واحد ناتج من استطالة الجذير ويكون ذات هيئة وتدية والذي تتكون 
تكوين  أما.  وهكذاجذور ذات نظام ثالث ورابع  إلىوية تتشعب عليه الحقا جذور ثانوية وهذه الثان

 أماالخارج  إلىالشعيرات الماصة على هذه الجذور فيكون في نفس الفترة التي خرج بها الجذير 
  . أيام 4-3ظهور الجذور الجانبية فيحدث بعد 

 إكثار هذا النوع من الجذور يتكون نتيجة:  Adventitious rootsالجذور العرضية -2
الخضري وهناك نوعان من الجذور  اإلكثارطرق  بأحدالكرمة 

 :في العنب هما  العرضية المتكونة

تتكون الجذور العرضية عند : الجذور المتكونة على العقل  - أ
تظهر هذه الجذور  أنالتكاثر بالعقل عند مستوى العقد كما يمكن 

د حيث على السالميات ايظا ، تظهر الجذور عادة وتنمو عند العق
توجد عدة مواد هرمونية متجمعة هناك ونتيجة لحركة هذه 

السالميات  إلىالمواد الهرمونية من منطقة العقد تحت البرعم 
بعد وصول الجذور . تظهر الجذور على السالميات ايظا  أنيمكن 



3 

 

. وعلى هذه الجذور تظهر الجذور ثانوية وهكذا  األوليةسم تظهر عليها الجذور 12طول  إلى
حالة استعمال عقلة تحتوي على ثالثة عيون مدفونة في التربة تظهر على هذه العقلة  وفي

التي تسمى بأسماء مختلفة حسب موقعها على العقلة فالجذور السفلى ثالث طبقات من الجذور 
العقدة القاعدية للعقلة والتي تتطور مكونة الجهاز  أمامتسمى الجذور القاعدية التي تنمو 

العقدة الوسطية التي عادة تزال  أمامالجذور الوسطية فتتكون  أمابالكرمة ، الخاص  الجذري
العقدة العليا عند مستوى سطح  أماممن الزراعة بينما الجذور العليا تنمو  األولىفي السنة 

 . التربة وهذه الجذور تستبعد ايظا 

 األجواءفي  الكرمة وبصورة خاصة وأفرعتنشا هذه الجذور على جذع  :الجذور الهوائية 
الرطبة والحارة كالزراعة في البيوت الزجاجية والبالستيكية ، حيث تساعد الحرارة والرطوبة 

هذه الجذور كما تالحظ هذه الجذور على العنب النامي في المناطق شبه  إخراجالمرتفعتين على 
 المزروع غير األمريكيالعنب  أنواعاالستوائية وتكون هذه الجذور كثيرة الوجود في مختلف 

حيث تكون كثيرة العدد ومثل هذه الجذور تكون نادرة ( Vitis rotundifolia)البري مثل 
 . كبيرة  أحجام إلىالتصل  فإنهاالحدوث في المزارع االعتيادية وان وجدت 

سنوية تتكون في كل فصل نمو  أماتكون الجذور حسب العمر  -:تقسيم الجذور حسب العمر 
ولونها  أطولتكون  الجذور متعددة السنين حيث يكون عمرها  أوبيض وتموت وتكون ذات لون ا

 .غامق 

والصنف وعمر الكرمات المزروعة ففي  اإلكثارعدد الجذور يختلف حسب طريقة  -:عدد الجذور 
 اإلكثارفي حالة  أما أخرىجذور وتدي واحد تتفرع منه جذور  للكرمةالجنسي يتكون  اإلكثارحالة 

اصغر منها  أخرىجذور  إلىن عدة جذور عرضية متشابهة الحجم تتشعب الخضري بالعقل يتكو
الجنسي  اإلكثارمن الجذور المتكونة في  أكثرالخضري  اإلكثاروبالتالي عدد الجذور المتكونة في 

. 

 أحجامذات  تكونفالجذور السنوية  أعمارهاالجذور حسب  أحجامتختلف  -:الجذور  أحجام

الجذور المتعددة السنين  أماملم 5,0-3,0سم وسمكها بين 3-5,1صغيرة يتراوح  طولها بين 
-5وسمكها يتراوح بين  األرضيم حسب طبيعة التربة وعمق الماء 25-3فيتراوح طولها بين 

وطبيعة  واألصليختلف طول وسمك الجذور حسب عوامل عديدة منها النوع والصنف  .سم 15
 .التربة 

 أطولوفي الترب الغنية بالكالسيوم ( الديمية األعناب)ف فمثال الجذور المتكونة في ظروف الجفا)
 (.واسمك من الجذور المتكونة في الترب الرطبة 

- :وظائف الجذور 

بداية الربيع حسب  أويبدأ نمو الجذور في نهاية الشتاء  :النمو في الطول والسمك  -1
لك تشتد عملية نمو قبل تفتح البراعم ، بعد ذ أسبوعين إلى أسبوعالمناطق في مدة تصل من 

وهذا يحدث عادة في °م35من  أكثر إلىتتوقف بسبب ارتفاع درجات الحرارة  أوالجذور ثم تقل 
ومن العوامل المؤثرة في نمو الجذور العوامل الوراثية للصنف ودرجة حرارة التربة . شهر تموز 

 .وتهوية التربة ومسافات الزراعة وعمليات الخدمة الزراعية 
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بقية  إلىتقوم الجذور بامتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة ونقلها : االمتصاص  -2
 .للقيام بعملية التركيب الضوئي  األوراقالكرمة خاصة  أجزاء

معاقة تنتج ظاهرة االختناق حيث  أوعندما تكون عملية تنفس الجذور متوقفة : التنفس  -3
من الهواء الموجود في  األوكسجين تأخذث وذلك لتنفس الجذور حي األوراقيظهر االصفرار على 

التربة وتطرح ثاني اوكسيد الكاربون ولهذا السبب يجب ضمان كمية هواء في التربة عن طريق 
 .القيام بعمليات الحراثة بصورة منتظمة وعميقة 

 .كما اليوصى بزراعة الشتالت بصورة مبكرة في الربيع عندما يكون هطول األمطار كثيرا 

يقوم الجذر بنقل الماء والمواد الغذائية من التربة إلى األوراق عن طريق نسيج : النقل -4
 .الخشب في حين تنتقل المواد الغذائية المصنعة في األوراق إلى الجذور عن طريق نسيج اللحاء

يعتمد تثبيت الكرمة على الجذور حيث يزداد التثبيت مع زيادة أعداد وأطوال : التثبيت -5
 الجذور 

نتيجة الحتواء الجذور على أنسجة حية فان هذه األنسجة تقوم بوظيفة خزن : زن الخ -6
المواد الغذائية الناتجة من عملية التركيب الضوئي والفائضة عن حاجة النبات لالستفادة منها 

لبراعم ولتصليح الحقا أثناء نضج العناقيد في الظروف غير المالئمة للنضج  أو لعملية تفتح ا
 .الفة األنسجة الت

- :المجموع الخضري

عبارة عن قمة نمو مغطاة بمجموعة أوراق جنينية وحرشفية يعد عضو :  (Buds)البراعم 
 .االنطالق للدورة الخضرية السنوية لنمو وتطور الكرمة 

تكون البراعم حسب طبيعة تكوينها إما عقيمة التحمل العناقيد الزهرية بل تحمل أوراق ومحاليق 
ختلطة تحوي على مبادئ األوراق والعناقيد الزهرية والتي فقط ، أو تكون م

 .تعطي عند تفتحها فروعا سنوية تحمل األوراق والعناقيد الزهرية 

- :توجد أنواع عديدة من البراعم على الفروع السنوية هي 

أو تسمى بالصيفية أو النشطة توجد تحت آباط  -:البراعم الصيفية  -1
بالنمو دون أن تمر بفترة الراحة حيث  األوراق عند مستوى العقد وتدخل

تعطي فرع ثانوي أو جانبي أو صيفي في سنة تكوينها وتعطي هذه البراعم 
فروعا اقل تطورا من الفروع الرئيسية التي تنمو عليها هذه البراعم والتي يمكن أن ينضج 

  .خشبها أو يبقى بحالة خضراء 
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 Winter)وتسمى ايظا بعيون الشتاء  -:العيون الساكنة  -2
eyes ) تتكون هذه العيون  تحت آباط األوراق بجانب البرعم الجانبي

على الفروع الحديثة ، تبقى ساكنة خالل الشتاء وال تتفتح إال في موسم 
النمو التالي وفي حاالت معينة وعند إصابة العنب بمرض االصفرار 

Chlorosis  فان العين الساكنة يمكن أن تتفتح وتنمو في سنة
 .ها تكوين

توجد في قاعدة القصبات تكون  -( :القاعدية)البراعم التاجية  -3
صغيرة الحجم مدببة وتركيبها بدائي تكون هذه البراعم ساكنة كثيرة 
العدد ولكن أكبرها حجما وتطورا يسمى بعين االغائة ، وال تنمو إال 
عند نعرض الكرمة للتقليم الجائر معطية نموات تسمى األفرخ المائية 

اخصابية هذه البراعم فعند بعض األصناف تعطي عين اإلغاثة  أما عن
 .عند تفتحها عنقودا واحدا على األقل 

وتسمى براعم الخشب المسن حيث توجد  -:البراعم الخاملة  -4
تحت أنسجة الخشب المتعدد السنين عند تفتح ونمو هذه البراعم تعطي 

لعدة أسباب منها التقليم الجائر واالنجماد  األفرخ المائية والسرطانات وتبدأ هذه البراعم بالنمو
 .الربيعي وأمراض الساق 

الناتجة ( العشبية)هي النموات الغضة :  (Shoots)الفروع الحديثة 
 :مالحظة الفروع التالية على الكرمة  من تفتح البراعم في الربيع ويمكن

تنتج هذه الفروع من نمو وتفتح البرعم  -:الفروع الرئيسية -1
ي في العين الساكنة وتسمى بالفروع الطويلة يكون شكلها عشبي الرئيس

وطري في البداية وتكون خضراء اللون مرنة غنية بالماء وكلما تتقدم 
بالعمر يتغير لونها وتصبح غامقة وتنخفض نسبة الماء فيها وتتجمع فيها 
الكاربوهيدرات على هيئة نشأ ، بعد تساقط أوراقها تسمى بالقصبات طولها 

 .ملم16-6م وسمكها 10-8اوح بين يتر

تنمو هذه الفروع من تفتح البرعم الصيفي  -(:الجانبية ، الصيفية ) الفروع الثانوية -2
حيث ينمو هذا البرعم في سنة تكوينه ، هذه الفروع غير خصبة ولكن ( الجانبي أو النشط )

هرية صغيرة ال تنضج لبعض األصناف أحيانا تكون مثمرة حيث تحمل بصورة استثنائية عناقيد ز
لتأخر ظهورها وعد توفر درجات الحرارة المالئمة لنضجها وغالبا ما ( حصرم)حامضية المذاق

  .تسقط لعدم نضج خشبها 

تنمو هذه الفروع من الخشب المتعدد السنين  -:الفروع السرطانية واألفرخ المائية -3
ر احتياطية عند التقليم لغرض وتكون شديدة النمو غير خصبة ويمكن استعمال قصباتها كدواب

 .استبدال احد األذرع في التربية الرأسية مثال 

تنمو من البرعم الثانوي المحيط بالبرعم الرئيسي في العين  -:الفروع االستبدالية -4
 .الساكنة عند إصابة البرعم الرئيسي بأضرار تؤدي إلى عدم نموه 
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لها والذي يختلف  جذع الكرمة هو الساق الدائمي ( :Trunk)الجذع 
جنيني  أصلحسب طريقة تكوينه فالجذع المكاثر جنسيا يكون ذا  أصله

 ألنهخضري ، اليوجد للعنب ساق حقيقية  أصلوالمكاثر خضريا يكون ذا 
عبارة عن نبات متسلق ، يكون طول الجذع المدفون تحت سطح التربة 

صل ي أنالرملية يمكن  األراضيسم حسب المناطق وفي 40-20حوالي 
سم 8-6سمكه فيتراوح بين  أما. وحسب طريقة الزراعة أمتار عدة  إلى

 .وعليه تتكون طبقات الجذور 

تعتمد هيئة وحجم الجذع على طريقة التربية والتقليم حيث يتراوح طول 
يصل  أنحسب المناطق ففي المناطق حارة والرطبة يمكن  أمتاربضعة  إلىسم 20الجذع بين 
جذع الكرمة ليس مستقيما بل  أن .سم 10-8م وبسمك 20-15برية من ال لألعنابطول الجذع 

 .يكون مطاطي وملتف حول المساند التي يتسلق عليها

للظروف الجوية  والتأقلمالوظائف الفسلجية للجذع فهي النمو  أما
للجهاز الهوائي للكرمة  واإلسنادوالنقل والخزن للمواد الغذائية والنتح 

.  

 :ر خشبية للكرمة وهييحمل الجذع عدة عناص

وهو الجزء المتضخم الواقع فوق نهاية :  Headالكرمة  رأس-1
 الرأسيكون حجم . بعيد عن سطح التربة حسب المنطقة وطريقة التربية  أوالجذع ويكون قريب 

حسب الجروح المسببة من التقليم والتي تسحب العصارة  أو األصلحسب توافق الطعم مع 
في منطقة  انسجةتغذية  إلىالضرورية اللتحام الجروح والتي تؤدي و األوراقالمصنعة في 

 .الجرح وبذلك تتضخم 

هي عبارة عن تفرعات متعددة السنين  : Arms األذرع-2
 أوسميكة  أوقصيرة  أوتكون طويلة  أنعمرا للكرمة يمكن  واألكثر

 أماالبرية وفي المناطق الحارة دائمية  األعنابفي  األذرعمرنة ، تكون 
 األذرعالمزروعة فتكون اذرع قصيرة وعادة تشاهد  األعنابفي 

  .بطريقة القمريات الطويلة والمرنة على العنب المربى 

تسمى  أوعبارة عن اذرع طويلة  : Cordonsالكوردونات -3

م 5,1-50,0سنوات وبسمك كاف وبطول يتراوح بين 5-3جسور اثمارية يكون عمرها بين 
 يوجد عليها تفرعات عمرها سنتينوتكون مطاطية غير سميكة 

 

 
.  
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تسمى الفروع السنوية بعد سقوط أوراقها بالقصبات أي  : Canesالقصبات -4
أنها عبارة عن نموات حديثة ناضجة في الخريف ونامية على خشب عمره سنتان 

 ( .nodes)تظهر عليها من منطقة إلى أخرى بعض التضخمات التي تسمى بالعقد 

 :عدة أنواع من القصبات حسب البراعم التي نمت منها وهي  يوجد في العنب

ناتجة من تفتح ونمو وتطور العيون ( : الطويلة)القصبات الرئيسية  - أ
الساكنة التي تركت على القصبات عند التقليم وتتكون عليها الفروع الرئيسية التي 

-7مك م بس5,2-5,1طولها والعناقيد وتسمى بالقصبات االثمارية  األوراقتحمل 
 .ملم 10

ناتجة من نمو البرعم ( : الجانبية  أوالصيفية  أوالقصيرة ) القصبات الثانوية  - ب
مختلفة حسب  أحجامالنشط على الفروع الرئيسية الطويلة ، تكون ذات  أوالجانبي  أوالصيفي 
والظروف البيئية وعمليات الخدمة وغالبا ماتسقط هذه القصبات الن خشبها غير ناضج  األصناف

. 

تنمو من البراعم الخاملة للخشب القديم  :المائية  واألفرخالقصبات السرطانية  - ت
وتكون قوية النمو ذات سالميات طويلة  إثمارالمتعدد السنين وتكون براعمها غير خصبة التحمل 

 .ذات كثافة قليلة ذو محتوى مرتفع من الماء  وأنسجتها

ئية وعمليات طول القصبات فيختلف حسب الصنف والظروف البي أما

م في 7-5يصل من  وأحيانام 2-80,0بين  يتراوحالخدمة حيث 
لون القصبات فيختلف حسب الصنف ويكون  أماالمثمرة ،  األصناف

( مسكات) احمر غامق أوبني داكن  أو( كشمش)اصفر فاتح  أما
 األوراقبعد سقوط  األصنافويعتبر لون القصبات من دالئل معرفة 

وتكون  األصنافلقصبات فيختلف حسب شكل ا أما. في الخريف 
 .مضلعة أومسطحة  أوذات شعيرات  أوملساء  أماالقصبات السنوية 

  

القصبات تكون محصورة بين عقدتين ،  أومكونة للفروع  أجزاءعبارة عن  :السالميات -5
لها وظائف عديدة كنقل المواد الغذائية كما تقوم بالتنفس والنتح ويختلف عددها حسب الصنف 

سم 20-15سم ومتوسطة الطول 6مختلفة فهي قصيرة اقل من  أطوالوللسالميات . قوة الكرمة و
ملم ومتوسطة السمك بين 6سمكها فتكون رفيعة ذات قطر اقل من  أماسم ، 22-21وطويلة جدا 

 .ملم 12ملم وسميكة اكبر من 7-12

 األوراقتوجد على الفروع السنوية عند العقد مقابل  : (Tendrils) المحاليق-6
تبدأ .العناقيد الزهرية  أصلعلى الفرع الخصب ولها نفس ( بعدها مباشرة)وباستمرار العناقيد 

على الفرع الثانوي فتظهر ابتداءا  إماخامس ورقة  أورابع  أوعادة على الفرع الرئيسي بعد ثالث 
 . ورقة  10 أو 6من العقد الثانية والثالثة بينما على الساق الناتج جنسيا فتتكون بعد 
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في الصيف  أوولكنها تتخشب في الخريف  األصلعشبية  Vitisوتكون المحاليق في الجنس 
 .وتسقط في حال عدم التفافها على مسند 

 :وضع وترتيب المحاليق على الفروع يكون كالتالي  إن

 توجد المحاليق عند كل عقدة أي يوجد محالق مقابل كل ورقة على الفرع: مستمر  -1

 .متتاليتين وخالية عند العقدة الثالثة  عقدتينتوجد المحاليق في : متقطع  -2

 .توجد المحاليق في عدة عقد متعاقبة يعقبها عقد بدون محاليق : غير منتظم  -3

 

األوراق مختلف الورقة عبارة عن عضو اخضر ، تظهر  -: Leavesاألوراق 
يسية لها حسب األصناف والوظائف الرئ( المورفولوجية)التغيرات المظهرية 

 .هي التركيب الضوئي والتنفس والنتح 

توجد االوراق على الفروع عند العقد وتكون متبادلة فيما بينها وتكون االوراق 
الفتية في السنة األولى من حياة الشتلة بسيطة ومتشابهة فيما بينها وتبدأ 

وتكون ورقة العنب كدليل جيد لتحديد وتمييز  الفروقات بالظهور متأخرة ،
 .صنيف األنواع واألصناف ، تتكون ورقة العنب من العنق والنصل وت

وهو الذي يربط نصل الورقة بالفرع عند مستوى العقدة ،يكون  -:عنق الورقة 
اسطواني الشكل يقوم بإيصال المواد الغذائية من والى نصل الورقة ويحافظ 

 .على النصل بموقع أكثر مناسب إلجراء وظائفه كالتعرض للضوء 

وهو الجزء المسطح من الورقة واألساسي لها والذي  -:ل الورقة نص
يكون أكثر خاصية وتمثيل لمعرفة ووصف أنواع وأصناف الكروم ، يتكون 
من خمسة عروق رئيسية وتكون العروق ملساء على الجهة السفلة للورقة 
أو ذات زغب وان طول العروق وقيمة الزاويا التي تتكون بينها تحدد هيئة 

 . النصل
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يتصف نصل الورقة بهيئته وحجمه وسمكه ولونه وشكله ووجود الزغب والتفصص والتسنن 
 .وهيئة وحجم التجاويف 

تختلف هيئة النصل حسب طول العروق الرئيسية  -:هيئة نصل الورقة 
 :ومقدار الزاوية التي تكون بينها وكاالتي

مستديرة أي طولها وعرضها  األوراقتكون هذه : دائرية  -1
متساوية    العروق الرئيسية الخمسة  أنيان تقريبا أي متساو

 . األوربيالعنب  أصناففيما بينها وتنتشر هذه الحالة في 

العروق الجانبية  أنعندما تكون الورقة متطاولة أي : قلبية  -2
  واألمريكي األسيويالعليا اقصر من السفلى وهذا النوع منتشر في العنب 

من  أطولمن طولها الن العروق الجانبية السفلى  يكون عرض الورقة اكبر: كلوية  -3
 العليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

دائما اكبر من عرضها الن العروق الجانبية العليا والسفلى  األوراقيكون طول : اسفينية  -4
 .اقصر من العرق الرئيسي 

يختلف حجم النصل حسب الصنف وقوة الكرمة وظروف المحيط وموقع الورقة  -:حجم النصل 
 : كالتاليدر حجم النصل حسب طوله وعرضه ويكون ويقعلى الفرع 

 سم10من  أكثرعندما يكون طول النصل / كبير جدا     

 سم20-16عندما يكون طول النصل  / كبير      

 سم15-11عندما يكون طول النصل / متوسط      

 سم10عندما يكون طول النصل اقل من / صغير       
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والصنف  األنواعسب يختلف سمك النصل ح -:سمك النصل 
نحيف حسب عمر  أويكون سميك  أنوظروف المحيط ويمكن 

 األوراقتية ذات سمك انحف من الف األوراقالورقة حيث تكون 
يكون متوسط السمك وان الضوء الشديد يزيد من  أنالمسنة ويمكن 

 .سمك النصل 

والصنف وظروف  األنواعيختلف سمك النصل حسب  -:لون النصل 
الغامق  واألخضرالفاتح  األخضرتلف لون النصل بين المحيط ، يخ

لون النصل بتقدم عمر الورقة ويكون تلوين الجهة العليا  ويتأثر
ذات الزغب  األوراق أماالملساء  األوراقذات  األصنافمن الجهة السفلى في  أعمقللنصل 

 .ابيض رمادي  أوفيكون لون نصلها مائال للبياض 

 أومجعد  أو أملسيكون  أنحيث يمكن  واألصناف األنواعحسب  يختلف ويتغير -:شكل النصل 
كشمش و ) المجموعة الشرقية  أصنافعديم اللمعان ذو زغب ، حيث يكون في  أولماع وناعم 
 .المجموعة الغربية فيكون النصل زغبيا  أصنافولماع وفي  أملس( ديس العنز 

امة ويوجد الزغب على جميع يكون على الوجه السفلي للورقة بصورة ع  -:وجود الزغب 
  . األوراق

يظهر بعض  أويكون نصل الورقة تام  أنوهي صفة مرتبطة بالنوع والصنف يمكن   -:التفصص 
التجزأ العميق الذي يحيط بالفصوص ، يكون عدد الفصوص اعتياديا مساوي لعدد العروق 

 :يكون نصل ورقة الكروم  أنعدد الفصوص يمكن  وحسبالرئيسية ، 

 (مسكات) التفصص مثل صنف  ثالثي -1

 (ديس العنز وبهرزي )خماسي التفصص مثل صنف  -2

 (رومي اسود و ميراني )سباعي التفصص مثل  -3

 فصوص 9-7من  أحيانا -4

عبارة عن تعمقات في نصل الورقة والتي تحدد الفصوص وتكون محصورة بينها ،  -:التجاويف 
ومهم جدا عند تصنيف الكروم  افواألصن األنواععدد وشكل وعمق هذه التجاويف يختلف حسب 

تكون  أندائرية ويمكن  أومغلقة ولها هيئة بيضوية  إما، تختلف هيئة التجاويف حيث تكون 

 U أو Vتكون مفتوحة على هيئة حرف  أومستقيمة  أومدورة  أوقاعدة التجاويف المغلقة مدببة 
. 

، يمكن  األصنافيتكون من مجموعة التسننات التي تحيط بحافة النصل وتكون حسب  -:التسنن 
 أنمستديرة عند القمة ، كذلك يمكن  أوكبيرة واضحة  أوتكون التسننات صغيرة ممسوحة  أن

سن في الورقة الواحدة وتنتهي 60-30ثالثي وعادة يوجد  أومزدوج  أوبسيط  إمايكون التسنن 
 .تمدد صغير للنسيج يسمى الشوكةقمة السن ب
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تظهر العناقيد الزهرية في الربيع بعد تفتح العيون   -:العناقيد الزهرية 
وتبدو على هيئة قمة صغيرة وتكون العناقيد الزهرية ذات لون اصفر فاتح 

االمريكية  األنواع أوالملونة  لألصنافبالنسبة  أماالبيضاء  لألصنافبالنسبة 
من العقدة الثالثة  ابتداءتظهر العناقيد الزهرية .  األحمر فتكون ملونة باللون

زهرية  عناقيد 5-1وحتى الثامنة والتاسعة ويختلف عددها على الفروع من 
عنقود زهري على  2-1بصورة عامة يشاهد  وهي صفة خاصة بالصنف ،

عناقيد  6وبصورة شاذة  5عناقيد زهرية ونادرا جدا  4-3الفرع ونادرا 
يتراوح طول العنقود  .وجود العناقيد على الفروع يكون متبادل زهرية وان 

سم حسب األصناف ويكون نموه بطيء ويصل طوله 30-10الزهري من 
اسابيع من تفتح البراعم حسب األصناف والظروف 9-5األقصى بحوالي 

 .البيئية وعندما يصل إلى طوله األقصى يتوقف عن النمو ويبدأ التزهير بعد ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

ويكون إما قصير أو طويل وهو الذي يتصل بالفرع ( السويقة)يتكون العنقود الزهري من الحامل 
ومن المحور ذات تفرعات مختلفة وهو الذي يشمل على جميع التشعبات الهيكلية للعنقود والتي 

أزهار وتكون األزهار متصلة بالحويمل من جهة متسعة  3-2تحمل حبات العنب في نهايتها أو 
وتعتمد هيئة العناقيد الثمرية وكثافة الحبات على الطريقة التي تتفرع بها العناقيد . التخت  تسمى

الزهرية وعدد الحبات التي تكون العناقيد وهذه الصفة للعناقيد الزهرية تعتبر عنصر هام للكروم 
 .لمعرفة األصناف 

ر عبارة عن عضو التكاثر للكرمة تكون ذات لون اخض -(:Flower)الزهرة 
-4صغيرة تتراوح بين  أحجامملونة بلون اصفر ، تكون ذات  وأحيانالماع 

بصورة عامة خماسي بصورة  األزهار، يكون نوع  األوربية لألصنافملم 5
 أو 7السداسي ونادرا من النوع  أوعامة وفي حاالت شاذة من النوع الرباعي 

والكاسية  التويجية واألوراقعدد االسدية  أن، وهناك قاعدة عامة هي  8
 متساوي 

  -:التالية  األجزاءمن ( Perfect) تتكون زهرة العنب االعتيادية الكاملة 

كاسية متحدة خضراء اللون مائلة  أوراق  5يتكون من  :الكأس  -1
 الزهرة أجزاءلالصفرار وتحيط ببقية 
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تويجية صغيرة خضراء اللون متحدة مع بعضها على هيئة  أوراق 5يتكون من : التويج   -2
 األزهاريتوقف نموها عند نضج ( قلنسوة)طاء غ

والتويجية وهذا القرص ليس ثابتا الكاسية  األوراقيقع بين : القرص الرحيقي السفلي   -3

 ويكون نادرا نوعا ما  Vitisلدى الجنس 

غدد رحيقية ذات لون اصفر برتقالي تكون  5يتكون من : القرص الرحيقي العلوي   -4
الرحيقية سائل سكري عطري أثناء التزهير يبعث رائحة حلوة ملتحمة ويخرج من هذه الغدد 

عذبة ويكون هذا العطر شديد الرائحة عند األصناف المذكرة ليجذب الحشرات ولتسهيل التلقيح 
 الخلطي

وبصورة شاذة تتكون ) اسدية مقابلة لألوراق التويجية  5تتكون من : أعضاء التذكير   -5
اة من خويط نحيف وطويل ذو لون تتكون كل سد( اسدية 7-6أو  4-3من 

اصفر ومتك يحتوي على صفين كل فص يحتوي على كيسين لقاحيين تكون 
 .بداخلهما حبوب اللقاح الغزيرة ذات لون اصفر 

تتكون من مبيض متضخم عبارة عن نصفين في : أعضاء التأنيث   -6
كل نصف توجد بويضتان وبذلك يكون المجموع أربع بويضات تعطي نظريا 

بذور ، إضافة إلى المبيض يتكون عضو التأنيث من القلم الذي يكون أربعة 
 .قصير وبنهايته يوجد الميسم 

 

إن عائلة العنب ثنائية الجنس  -: أألزهار الكاملة وغير الكاملة في العنب
العنب مرت من  أزهار أنويعتقد  إما وحيدة المسكن أو ثنائية المسكن ، 

ئات مظهريا خنثى ولكن وظيفيا مؤنثة هيئة خنثى مظهريا ووظيفيا نحو هي
المميزة مظهريا وفسلجيا في  األزهارمن  أنواع 5مذكرة ، ويوجد  أو

 :وهي  Vitisالجنس 

 :أزهار خنثى وتكون بدورها مقسمة إلى  -1

التذكير  أعضاء، تكون  األوربيالعنب  أصنافتوجد في معظم : خنثى كاملة  –أ 
 اإلخصابيادية التطور وقادرة من الناحية الفسيولوجية على اعت  األزهاروالتانيث لهذا النوع من 

 .بلقاحها الخاص 

هذا النوع مبيض اعتيادي التطور بينما  أزهارتحتوي : خنثى وظيفيا مؤنثة  أزهار-ب
هزيلة وان خويط االسدية يكون قصير ومنحني ( ضامرة)تذكير غير طبيعية  أعضاءيحتوي على 

تتلقح  أنالتستطيع  األزهاروحبوب اللقاح تكون عقيمة ، هذه متدلي تحت المبيض  األسفل إلى
 أصنافلذا يجب زراعتها مختلطة مع ( كمالي وعباسي وميراني ) األصنافبلقاحها الخاص مثل 

 .خنثى اعتيادية لضمان التلقيح الخلطي لها  أزهارذات 

هزيلة  ضامرة تأنيث أعضاءذات  األزهارتكون هذه : خنثى وظيفيا مذكرة  أزهار -ج
التذكير كاملة واعتيادية ، يمكن مشاهدة هذه  أعضاءبينما تكون ( أثرية)والمبايض منحطة 

 . األزهارحيث التعقد ثمار هذه  األمريكية األصول األنواعفي بعض  األزهار
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  إلىالجنس وتكون بدورها مقسمة  أحاديةأزهار  -2

كون خالية تماما مذكرة وظيفيا ومظهريا وت األزهارتكون هذه : أزهار ذكرية  - أ
 األمريكيةالكروم  أصولمثل  التأنيث أعضاءمن 

مؤنثة وظيفيا ومظهريا وتكون خالية تماما  األزهارتكون هذه : أزهار مؤنثة  - ب
 .بصورة شاذة  األزهارالتذكير وتوجد هذه  أعضاءمن 

ة من التويجي األوراقحيث تنفصل  األعلى إلى األسفليكون تفتح زهرة العنب من  -:التزهير 
ضغط االسدية والتي تدفع الغطاء بعيدا عن الزهرة ويسقط على هيئة قلنسوة  تأثيرالقاعدة تحت 

ضغط االسدية والتي  تأثيريتم دفع التويج تحت  أنوبعد  األخرىتتفرق ورقة تويجية عن  أندون 
ن تكون محملة بأكياس حبوب اللقاح فوق الميسم عندئذ ينثر اللقاح على الميسم وبذلك يضم

التويجية على الزهرة وال تنفصل  األوراقتبقى  األصناففي بعض  . لإلخصاباللقاح الضروري 
 اإلجباريتحتها وتسمى هذه الظاهرة بالتلقيح الذاتي  واإلخصابويحصل التلقيح 

Cleistogamy  أوخطأ في االنفصال القاعدي  إلىوعدم استبعاد الغطاء التويجي يعزى 
 .طاء التويجي انفصال بدون استبعاد الغ

 

 

 

 

 

 

الخنثى المذكرة  واألزهارالخنثى االعتيادية  األزهارحبوب اللقاح الناتجة من  إن -:حبوب اللقاح 
تساعد على  أنباتيةالجنس المذكرة تكون خصبة تحوي على مسامة  األحادية واألزهاروظيفيا 

يفيا مؤنثة فتكون عقيمة غير الخنثى وظ األزهارحبة اللقاح الناتجة من  أماحبوب اللقاح ،  إنبات
طول حبة . اليكون لها أي طاقة اخصابية  أنباتيةمنتظمة الشكل مشوهة ال تحوي على مسامة 

 .ميكرون وتكون ذات طلع اصفر  16-15ميكرون وسمكها 34-15اللقاح 

هي عبارة عن ثمار العنب التي يحصل عليها بعد عملية  -:العناقيد الثمرية 
يتكون . والعقد ونمو وتطور الحبات ونضجها  واإلخصابطويلة من التلقيح 

 إماوالذي يكون ( السويقة)العنقود من الهيكل الذي يحتوي على حامل العنقود 

ومن محور ( سم6)من  أكثرطويل  أو( سم5-6,2)متوسط  أو( سم5,2)قصير 
العنقود الحاوي على جميع التفرعات الهيكلية للعنقود ومن الحويمالت الحاملة 

لحبات وينتهي حويمل الحبة بانتفاخ يسمى الوسادة حيث تكون الحبات مثبتة ل
 .عليه 



14 

 

 

 

يكون موقع العناقيد الثمرية على الفرع هو نفس موقع العناقيد الزهرية وعدد العناقيد الثمرية 
على الفرع يكون مساوي لعدد العناقيد الزهرية في الظروف االعتيادية ، يكون عدد العناقيد في 

عناقيد في حين يصل  4 أو 3بصورة عامة عنقودين على الفرع ونادرا  األوربيالعنب  أصناف
  .عناقيد 8 أو 7البرية حوالي  األنواععدد العناقيد في بعض 

  :العناقيد كما يلي أشكالتكون  أنيمكن  -:العناقيد  أشكال

تكون التفرعات غير متساوية حيث تكون تفرعات : مخروطي  -1
من التفرعات  أطولمن الوسط والتفرعات الوسطية  أطولالقاعدة 

 (ديس العنز ، كمالي ، تري رش ، عباسي ، ميراني )في القمة 

على  األحجامتكون تفرعات المحور تقريبا بنفس : اسطواني -2
 (بهرزي ، سرقولة ) جميع طول المحور 

تكون تفرعات قاعدة المحور متساوية : مخروطي  –اسطواني -3
التفرعات في وسط وقمة المحور  إماطواني وتعطي شكل اس

 ( رزاقي ، حلواني) فتكون غير متساوية وتعطي شكل مخروطي 

ويمكن  أجنحةمكونة بذلك  أطولتكون التفرعات الرئيسية في قاعدة المحور  أحيانا: مجنحة -4
)  ةاألجنحمتعددة    أو( بيض الحمام)ثنائية الجنح  أو( سليماني) الجناح  أحاديةتكون  أن

 (سلطانيين

أن أحجام العناقيد وأوزانها تكون مختلفة حسب النوع والصنف والظروف  -:العناقيد  أحجام
 :البيئية وعمليات الخدمة وتكون كالتالي 

 

 يكون طول العناقيد  أنيمكن  :الطول

 ( /    كورنث) سم  10صغيرة جدا اقل من  - أ

 (Pinot) سم 14-10صغيرة من  - ب
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 (   / رك ز) سم 21-15متوسطة  - ت

 (صاداني ) سم 30-22كبيرة  - ث

 (رومي احمر ) سم 70-50سم وحتى 30من  أكثركبيرة جدا  - ج

 سم20-14المائدة بين  أصنافعرض العنقود لمعظم : العرض 

 :تكون العناقيد حسب الوزن  أنيمكن  -:وزن العناقيد 

 (  / Riesling) غم 100صغيرة جدا اقل من  -1

 (إيراني) غم 200-100صغيرة بين  -2

 (  /  خليلي ) غم 300-200متوسطة  -3

 (شدة سوداء) غم 500-300كبيرة بين  -4

 (ديس العنز و عباسي و حلواني ) كغم 2-1 إلىغم وقد تصل 500من  أكثركبيرة جدا  -5

كثافة الحبات 
وتزداد الكثافة بزيادة نسبة العقد  األصنافتختلف كثافة الحبات في العناقيد حسب  -:في العنقود 
 :الحبات وقلة التساقط الطبيعي لها ، وتكون كثافة الحبات في العناقيد كالتالي  وزيادة حجم

تكون الحبات كثيفة في العناقيد بحيث تتالمس فيما بينها وتتشوه ، : عناقيد كثيفة جدا   -1
) تشوهها ولعدم وجود فراغ كاف بينها  إلىبشدة مما يؤدي  األخرىكل حبة تضغط على  أنأي 

 (لحمام شدة سوداء وبيض ا

 (بهرزي ، تري رش) في هذه العناقيد تتالمس الحبات ولكن التتشوه : عناقيد كثيفة   -2

ديس العنز ، ) هذه العناقيد تالمس الحبات فيها بصورة قليلة جدا : عناقيد مخلخلة   -3
 (عجيمي
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كشمش ، ) تكون الحبات فيها قليلة العدد وال تتالمس فيما بينها : عناقيد مخلخلة جدا   -4
 (زيني

تتكون الحبات نتيجة لعمليات نمو جدران المبيض أي  -:الحبات 
المبيض وتتكون من منطقة خارجية  أنسجةتنتج من تطور  أنها

تمثل اللب   ألنها أهمية األكثرووسطية ومركزية وتعتبر الوسطى 
والظروف  األصنافيختلف شكل ولون ووزن الحبات حسب 

 البيئية

 :التالية  األشكالتكون على : شكل الحبات 

عندما يكون الطول مساوي للعرض ( كروية)مدورة  -1
 (حلواني وبيض الحمام) 

 مفلطحة الطول اقل من العرض(  زرك و كمالي ) بيضوية  -2

 (            ديس العنز ) متطاولة  -3

 وكالتالي  األصنافتكون حسب   -:الحبات  أطوال

 ملم          5طولها اقل من / قصيرة جدا 

 ملم10-5طولها بين /  قصيرة      

 ملم    15-10طولها بين / متوسطة    

 ملم    20-15طولها بين / طويلة      

 ملم 20من  أكثرطولها / طويلة جدا   

 حبة وكالتالي 100يمكن التعبير عنها بوزن  -:وزن الحبات 

 م  غ100اقل من / حبات صغيرة جدا  

 غم  200-100/ حبات صغيرة    

 غم  350-200/  حبات متوسطة  

 غم      500-350/ حبات كبيرة 

 غم500من  أكثركبيرة جدا 

 يكون لون الحبات كالتالي  -:لون الحبات 

 بهرزي ، بيض الحمام ، خليلي/ ابيض مصفر 

 ديس العنز ، صاداني ، زرك/ اصفر مخضر 



17 

 

 شاسال/ اصفر ذهبي 

 كاردينالسرقولة ، / وردي 

 كمالي ، حلواني/ احمر 

 عباسي ،شدة سوداء/ ق اسود غام

 تري رش ، رش ميو/ اسود 

 

 

وتوجد البذور في  البويضات إخصابتتكون البذور نتيجة عملية  -:البذور 
عديمة البذور، يتراوح  األصنافالبذرية وقليلة ومعدومة في  األصنافجميع 

بذور ويختلف عدد البذور وحجمها 4-1المثمرة من لألصنافعدد البذور 
شكلها فيكون كمثري بصورة  أما.جنس والنوع والصنف ولونها حسب ال

 .عامة 

المؤنثة وظيفيا والحبات الكبيرة  األصنافبصورة عامة تكون البذور في 
يصل . صغيرة الحبات والعديدة البذور  األصنافالحجم والحبات ذات البذور القليلة اكبر حجما من 

 .ملم 4-3ا ملم وعرضه8-5من األوربيالعنب  أصنافطول البذور في 

وعادة يؤخذ  األصنافيتغير وزن البذور حسب  -:وزن البذور 
درجات  5بذرة لتحديد وزن البذور ويمكن تحديد 1000متوسط وزن 

 :البذور هي ألوزان

 غم20اقل من :  األولىالدرجة 

 غم  30-20: الدرجة الثانية 

 (تري رش وسرقولة) غم 40-30: الدرجة الثالثة 

 (زرك) غم 50-40: الدرجة الرابعة 

 .(ديس العنز وكمالي وحلواني )غم 50من  أكثر: الدرجة الخامسة

 

- :العنب منها إلكثارهناك عدة طرق :  العنب إكثارطرق 

تكاثر العنب بالبذور يتم في حالة األعناب البرية ( : بالبذور)جنسيا  -1
حسين إلنتاج األصول وإليجاد أصناف جديدة بالتهجين وبرامج التربية والت

الوراثي ، اعتياديا اليكاثر العنب بالبذور إلغراض اإلنتاج الن األصناف 
الناتجة التشبه النبات األم ، تؤخذ البذور من العناقيد التامة النضج وتنضد 
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م بعد ذلك تزرع في تربة خفيفة وخصبة وتكون 5-3في البذور خالل الشتاء بدرجة حرارة 
يوما ويمكن استعمال حامض 30-10ة إنبات البذور الزراعة في شباط وآذار وتستغرق فتر

 .لتر/ملغم100-50الجبرلين لإلسراع من إنبات البذور بتركيز 

 خضريا بالطرق التالية -2

 األعناب إلكثارالطرق وكثرها استعماال  وأسهل أفضلتعتبر من  -(:Cuttings)العقل  - أ
تخدم في هذه الطريقة العقل بحشرة الفيلوكسيرا ، ويس الموبوءةفي المناطق غير  األوربية

الساقية الخشبية التي تحضر من القصبات القوية التامة النضج من نموات بعمر سنة واحدة 
 إلىالكرمات المكاثرة بالعقل وحسب توفر الظروف البيئية والتغذية الجيدة تدخل ،  أكثر أو

  .في السنة الثانية من زراعتها في المكان المستديم  اإلثمارمرحلة 

 األقلالعقلة في العنب عبارة عن قصبة تحتوي على عين واحدة على 
مكونة نبات جديد  وأفرعوالذي يعطي عند تهيئة ظروف مالئمة جذور 

منه ، ويمكن اخذ العقل خالل الفترة الممتدة  أخذتمشابه للنبات الذي 
توفر في العقل الجيدة بعض  أنالربيع ويجب  وأوائلمن نهاية الشتاء 

 اإلصاباتتؤخذ من قصبات جيدة النمو وخالية من ) نها الصفات م
المرضية والحشرية وخالية من الفروع الصيفية والمحاليق وذات سمك 

،  األقلعيون على  3-2سم وتحوي على 50-30ملم وبطول 6-12
ولغرض تحسين تجذير العقل يمكن معاملتها بمنظمات النمو الصناعية 

والذي يساعد في  IBAوترك بي أندولكاالوكسينات ومنها حامض 
 .تحسين مواصفات النمو الجذري من خالل زيادة عدد الجذور المتكونة 

وتستخدم هذه الطريقة في إكثار  -( :Layering)الترقيد  - ب
األنواع التي يصعب إكثارها بالعقل لعدم قدرة عقلها على تكوين 

 ، كما تستخدم في مليء المسافات الخالية( عنب مسكادين)الجذور 
في المزرعة والتي خلت من الكرمات وتجرى هذه العملية خالل 
الخريف أو بداية الربيع بدفن قصبة قوية من كرمة مجاورة للمكان 

الخالي وال يسمح ألي برعم أن ينمو على طول القصبة األفرخ واحد في طرف القصبة وفي 
 .الخريف الالحق يفصل النبات الجديد المتكون عن النبات األم 

مقاومة لحشرة  أصولالتطعيم على )وتستخدم في الحاالت التالية  -:عيم والتركيب التط - ت
، ذات صفات جيدة  أخرصنف  إلىالفيلوكسيرا والنيماتودا ، ولتغير صنف ذات صفات رديئة 

 ( العقل الكافية  ألخذصنف ال تتوفر منه النباتات الالزمة  إكثاروعند 

من عمر  األولىخالل السنين  يجرى هذا التقليم  -:تقليم التربية 
الكرمة وذلك لتكوين هيكل للكرمات حسب طريقة التربية المقترحة 
وللحصول على حاصل مرتفع وبنوعية جيدة ولتسهيل العمليات 

 -: يأتيما  إلىويهدف تقليم التربية . الزراعية 

 شكل محدد للكرمة  إعطاء -1
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 تسهيل عمليات الخدمة الزراعية -2

 باالبتعاد عن التزاحم والتنافس  لألوراق ةإضاء أفضلضمان وصول  -3

 للكرمة باإلثمارالدخول المبكر  إمكانية -4

الظروف المناخية في الموقع ونوع وصنف )وتتوقف طريقة التربية على عوامل عديدة منها 
 ( اإلنتاجوالهدف من العنب وطريقة حمله للثمار ونوع التربة وطريقة الري المستعملة 

  -:طرق التربية 

تكون هذه الطريقة من التربية على شكل شجيرة قائمة على جذعها  -:ربية الرأسية الت -1
اذرع قصيرة 5-3المتكونة عليه والتي يكون عددها من واألذرع والرأسوتتكون من الجذع 

بصورة منتظمة وبأبعاد  األذرعحسب قوة الكرمة والظروف البيئية ويكون توزيع هذه 
سم وتستعمل هذه الطريقة 100-60اوح ارتفاع الجذع يتر. متساوية حول محيط الكرمة 

 األرضيالتي تثمر من العيون الواقعة في قواعد القصبات وفي الترب ذات الماء  لألصناف
 . القريب من سطح التربة 

 

 

 

 

 

 

 التربية الراسية هي إتباعالتي ينجح معها  األصنافومن 

 ، رش ميو ، تري رش ، رومي إسكندريةمسكات ) 

 (حمر واسود وابيض ، رزاقي ا    

 -:مزايا هذه الطريقة  أهم

 األخرىمقارنة بالطرق  إجراؤهاسهولة  -1

 قلة تكاليفها االقتصادية-2

 عمليات الخدمة الزراعية إجراءسهولة -3

 ( عدد الكرمات كبير في وحدة المسافة)  لألرضاالستغالل الكثيف -4
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 -:اهم عيوبها  أما

 الثمري واإلنتاجالتقليم الجائر الذي يحدد من النمو الخضري  إجراءقلة الحاصل بسبب -1

دوابر قصيرة ويسبب ذلك تظليل الفروع  إلىالكرمة بسبب تقصير القصبات  رأسازدحم -2
 وعدم تعرضها للضوء فتقل جودة الثمار 

 

يتصف هذا النظام من التربية بالجذع الطويل  -: (األذرع االثمارية)التربية الكوردونية -2
قصيرة ومتوسطة الطول والتي تترك ( جسور اثمارية) توجد عليه اذرع اثمارية  الذي

عليها قصبات اثمارية مع دوابر تجديدية لضمان الحاصل في السنة الجارية وخشب التجديد 
سم وفي المناطق 100-70للسنة القادمة ويكون طول الجذع في المناطق الديمية  

 .سم وحسب المناطق 180-120االروائية 

 

 

 

 

 

 

 

 -:مزايا هذه الطريقة  أهم

 الوسطية الخصبة أوذات البراعم القاعدية  لألصنافتكون مالئمة -1

 زيادة قوة الكرمات بسبب قلة الخشب المزال عند التقليم-2

 سهولة التقليم وقلة تكاليفه-3

 العمليات الزراعية إجراءسهولة -4

 -:عيوبها فهي  أهم أما

 خبرة ومهارة إلىج تحتا ألنها إجرائهاصعوبة  -1

 ىاألخرقلة الحاصل النخفاض العناصر االثمارية مقارنة بالطرق  -2

 واألسالك األعمدة إلىتحتاج  ألنهاطريقة مكلفة  -3
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عبارة عن قصبات  األثماروتسمى ايظا التربية السلكية وتكون عناصر  -: التربية القصبية-3
 أوعن سطح التربة ( سم -6-40)ا جد واطئي أمااثمارية ودوابر تجديدية ويكون جذع الكرمة 

 األسالكيتراوح عدد . سم 150-120عالي  أوسم 120-90شبه عالي  أوسم 90-70واطئ 
 . دوابر  8-6قصبات مع دوابر تجديدية 6-4يترك عليها  أسالك 3-2المستعملة 

ديس العنز ، عباسي ، كمالي ، حلواني ، بيض ) عنب المائدة  ألصنافتستعمل هذه الطريقة 
 (حمامال

 

 -:مزايا هذه الطريقة 

 الحصول على حاصل مرتفع -1

 زيادة نمو الكرمة إلىقلة الخشب المزال عند التقليم مما يؤدي  -2

 نتيجة التغذية الجيدة للكرمة األزهارقلة تساقط  -3

 التعرض لضوء الشمس والتهوية يكون جيد -4

 عمليات الخدمة إجراءسهولة  -5

 -:عيوبها أهم 

 اخبرة للقيام به إلىتحتاج  -1

 واألسالك األعمدة إلنشاءكلفة  إلىتحتاج  -2

 زيادة عدد العيون غير المتفتحة على القصبات  -3

 والحشرات باألمراض اإلصابة إلىالتظليل الشديد داخل الكرمة يؤدي  -4

 أعمدةتعتبر من الطرق القديمة جدا في تربية العنب وتتصف بوجود  -:التربية على القمريات  -4
وايا حادة والتي يستند على نهايتها سقف من الشرائح الخشبية ويمكن ز أوكونكريتية  أوخشبية 

وفي هذه الطريقة تتدلى العناقيد تحت سقف .  األعمدةاستعمال عوارض حديدية تربط بين رؤؤس 
القمرية ويوصى بهذه الطريقة في المناطق الحارة والجافة ، تزرع الكرمات على مسافة 
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تتصف هذه . م 5,2-2تى بداية سطح القمرية فيكون بين م وارتفاع الجذع ح4*4 أو 5,3*5,3
 إلىالطريقة بارتفاع الحاصل للكرمة والعناقيد ذو نوعية جيدة من حيث النضج واللون لتعرضها 

 إلىتكون ذو كلفة عالية وان عدم التقليم يؤدي  فإنهاابر عيوبها  أما. ضوء الشمس والتهوية 
 .كلفة عالية  إلىلحاصل وتحتاج والحشرات وانخفاض ا باألمراض اإلصابة

 


