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                       احملاضرة األوىل                    

 النخيل  فاكهة

 

 

 

 Phoenix dactylifera:  االسم العلمي 

 Date palm:  االسم االنكليزي 

 (النخيلية )  Palmaceae: العائلة 

 

- :املقدمة

النخيل من أشجار الفاكهة الدائمة اخلضرة اليت تعد من أشجار املناطق شبه االستوائية 

حيث تنتشر زراعته يف املناطق الصحراوية القاحلة يف األراضي اجلافة ونصف اجلافة 

ويرى الكثريون أن املوطن . مشال خط االستواء  ° 03-51وذلك بني خطي عرض 
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وشجرة النخيل من أشجار الفاكهة . جزيرة العرب األصلي للنخيل هو بالد الرافدين و

ذات الفلقة الواحدة واليت يبقى فيها قطر الساق ثابت تقريبا وذلك لعدم وجود منطقة 

 .الكامبيوم واليت تسبب الزيادة يف قطر اجلذع 

 

- :الوصف النباتي للشجرة 

تعتمد أشجار النخيل على  :اجملموع اجلذري -5

اجلذور يف تثبيت الشجرة داخل الرتبة وكذلك يف 

يوجد نوعني من . امتصاص املاء والعناصر الغذائية

اجلذور املتكونة على األشجار احدهما وتدي ناتج 

من التكاثر اجلنسي للبذور وهذا اجلذر ال يلبث طويال 

حتى يضمحل ويستعاض عنه جبذور عرضية ثانوية 

خيرج من قاعدة اجلذع  .اخلضريمن التكاثر ناجتة 

تتفرع إىل جذور ثانوية ارفع منها ( سم5)جمموعة من اجلذور تبدو وكأنها بسمك واحد 

تنمو يف الثخانة لعدم وجود  تنتهي باجلذور الشعرية ، ويالحظ يف جذور النخيل أنها ال

يف الرتبة ملسافات  الكامبيوم الثانوي كما هو األمر يف الساق ، وتتعمق جذور النخيل

تتفرع .  مرت51 أمتار وأحيانا تصل إىل  7أمتار ومتتد أفقيا حتى  8عميقة تصل إىل 

اجلذور إىل جذيرات يكون عددها قليل يف النخيل وهذه التفرعات الصغرية اجلانبية 

 .اخلاصة بامتصاص املاء واملواد الغذائية تسمى اجلذيرات املاصة وتتصف بالعمر القصري
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عمر الشجرة ، العامل الوراثي ، ) انتشار وتعمق اجلذور يتأثر بعوامل عديدة منها إن

وعموما اجملموع اجلذري للنخيل يكون واسع ( الظروف البيئية و عمليات اخلدمة 

االنتشار واملساحة اليت تستغلها األشجار تكون كبرية لذلك من الواجب أن تكون املسافة 

ومتتاز جذور النخيل بصفات ، بأشجار الفاكهة األخرى  بني شجرة وأخرى واسعة مقارنة

عديدة منها أنها تتحمل غداقة الرتبة والغمر باملاء بسبب وجود الفراغات اهلوائية فيها 

 كما أن هلا القدرة على مقاومة امللوحة األرضية واالختيارية يف امتصاص العناصر الغذائية

ور جديدة حتل حمل اجلذور القدمية ، باإلضافة إىل قدرتها على إعادة إنتاج جذ

 .اهلالكة

 

 ويشمل: اجملموع اخلضري -2

جذع النخيل عبارة عن ساق قائم اسطواني غري متفرع خشن ( : الساق)اجلذع  - أ

ينتهي بتاج كثيف من األوراق الكبرية ( قواعد األوراق) السطح مغطى بأعقاب السعف 

أما القطر ( م01)صل إىل وقد ي( م53)يبلغ متوسط ارتفاع اجلذع حوالي . احلجم 

ينحصر منو الشجرة يف الرباعم الطرفية الضخمة املوجودة ( . سم03-03)فيرتاوح بني 

يقوم . تكون مسؤولة عن منو الشجرة طوليا ومنو السعف ( اجلمارة) يف قمة اجلذع تسمى 

اجلذع خبزن كميات كبرية من املواد النشوية الضرورية يف مراحل منو الشجرة خاصة 

  .مرحلة التزهري يف 
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 ( :السعف) األوراق  -ب

 

 

 

وتنتج الشجرة ( م1-0) بني السعف عبارة عن ورقة مركبة ريشية كبرية احلجم يرتاوح طوهلا 

أما جمموع األوراق املتكونة على الشجرة ( سعفة 23-53)الواحدة البالغة سنويا بني

سنوات ثم جتف وتفقد 0تبقى السعفة حية ملدة  ( .سعفة 513-03) الواحدة فيرتاوح بني 

لونها تدرجييا ولونها يكون رمادي أو خضراء مزرقة وتتكون الورقة الواحدة من األجزاء 

 :التالية

 

A- وهو عبارة عن ورقة ( اخلوص)هو اجلزء العلوي من الورقة يتكون من :  نصل الورقة

دد اخلوص يف السعفة الواحدة ويبلغ ع( اجلريدة) رحميه الشكل متصلة بالعرق الوسطي 

من طول السعفة ويرتاوح طول السعفة الواحدة % 11وميثل حوالي ( خوصة 523-203)

فتكون ملساء متينة المعة تنتشر على ( اجلريدة)، أما العرق الوسطي ( سم553-51) بني 

جانب اخلوص واألشواك، أما األشواك فهي عبارة عن خوصة متحورة ومتثل اجلزء األسفل 

 .ن نصل الورقة م
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B –  ميثل اجلزء األسفل من الورقة ويتكون من قاعدة السعفة والغمد :  (السويق)عنق الورقة

الليفي والذي هو عبارة عن نسيج خشن حييط بقاعدة السعف ويغلف اجلذع وختتفي 

د األلياف مع تقدم السعفة بالعمر ووظيفة األلياف تعد كوعاء ناقل للمواد الغذائية وفيما بع

  .نسيج واقي لقلب الشجرة من الظروف البيئية الغري مالئمة 

 

خيتلف العمر الذي يزهر فيه النخيل باختالف الصنف والرتبة واصل :  اجملموع الزهري -0

سنوات أما  1-0فاألشجار اليت أصلها فسيلة تزهر بعمر  الشجرة هل هي بذرية أم فسيلة ،

وتستمر شجرة النخيل يف األزهار مدة طويلة تصل إىل . سنوات  53البذرية فتزهر بعمر 

والنخيل من األشجار ثنائية املسكن أي أن األزهار املذكرة حتمل على شجرة . سنة 533

وال  ، (التلقيح خلطي) مى األنثى تسمى الذكر وحتمل األزهار املؤنثة على شجرة أخرى تس

ميكن متييز الشجرة املذكرة عن املؤنثة عندما تكون صغرية إال بصعوبة ولكن ميكن متييز 

أشجار النخيل املذكرة قبل إزهارها وذلك بضخامة وكرب حجم رؤوسها وزيادة كثافتها 

 . باإلضافة إىل وجود أشواك كبرية حادة بالقرب من قواعد أوراقها

 
 

األزهار يف النخيل عبارة عن نورة بشكل سنبلة مركبة وتتكون النورة من ساق أو حامل 

وتتكون الرباعم الزهرية خالل الفرتة من أب  ،( العرجون ) زهري والذي يسمى بعد العقد بـ 
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)  النخلة مكونة الطلع تنمو الرباعم الزهرية يف ، إىل تشرين األول وتتفتح خالل أيار 

 . ( االغريض 

املؤنثة خيتلف باختالف الصنف وكذلك مــن عام آلخر وهو  عدد الطلع الذي تنتجه النخلة

  أول الطلع ظهورًا هو الطلع القريب مـــن الربعم الطــريف،  مــا يعرف بظاهرة املعاومة

شكل حلزوني إىل  يف   ويستمر ظهور الطلع  (القمة املريستيمية  أو  قـــمة اجلــمارة)

والطلع عبارة عن أكـمام مستدقة احلواف وشـكل .  برعم أسفل اجلمارة آخراألسفل حتى 

 .، جلدي خيتلف حجمه وشكله ولونه حسب الصنف أو مستطيل الطلع إما بيضاوي

 

 يف النخيل                                          العرجون يف النخيل  (االغريض)  الطلع     

 

 املؤنثةاألزهار  األزهار املذكرة

 األزهار لونها اصفر األزهار لونها ابيض مشعي

 04عدد األزهار يف الشمراخ الواحد أكثر من 

 زهرة

 04عدد األزهار يف الشمراخ الواحد اقل من 

 زهرة

 سم211-24الشمراخ طويل طوله  سم10-21الشمراخ قصري طوله 

 النورةتتجمع الشماريخ عند بداية  تتجمع الشماريخ عند نهاية النورة

 عدمية الرائحة ذات رائحة زكية تساعد جلذب احلشرات للتلقيح

 الطلع قصري (سم214-04)الطلع طويل 

 11عدد الطلعات يف السنة الواحدة ال يتجاوز  04-24عدد الطلعات يف السنة الواحدة 
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مثار النخيل عبارة عن عنبة بسيطة طرية غري متفتحة اجلدران :  اجملموع الثمري والبذور

والعذق الثمري عبارة عن ساق غليظ  ، تظهر متجمعة وبغزارة ومتدلية عند نهاية العذق الثمري

سم يتفرع يف نهاية عدد كبري من الشماريخ ويطلق على هذا الساق 7-0يرتاوح مسكه من 

سم 233-21اختالف األصناف حيث يرتاوح بني خيتلف طول العذق الثمري ب ،بالعرجون 

مثرة والثمرة الناضجة يف النخيل عبارة عن  1333-0333وقد حيمل العذق الواحد بني 

أما الثمار اليت  . ملم03-8ملم وقطرها 553- 23مثار أحادية البذور بيضوية الشكل طوهلا 

 .(الشيص)وتعرف باسم تفشل يف تكوين البذور فتظل غري كاملة التكوين حتى موسم القطف 

 :وترتكب الثمرة من األجزاء التالية 

 وهو عبارة عن جدار جلدي رقيق   Exocarpاجلدار اخلارجي  -أ 

 وهو عبارة عن حلم الثمرة   Mesocarpاجلدار الوسطي  -ب  

   وهو عبارة عن غشاء شفاف حييط بالبذرة أو النواة   Endocarpاجلدار الداخلي  -ج
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بذور النخيل فهي عبارة عن جسم عظمي مستطيل مدببة األطراف وحتتل وسط الثمرة أما 

لون البذرة بين . ملم 50-1ملم وعرضها 51-52غم وطوهلا 0 – 3 ,1وزن البذرة بني 

أما السطح ( النقري)حمدب فيه نقرة منخفضة صغرية مستديرة ( اجلانب الظهري)داكن سطحها 

 .فيه شق ميتد إىل طول البذرة  (اجلانب البطين)األخر 
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 .عمليات اخلدمة البستنية ألشجار خنيل التمر  

يعد من اهم عمليات اخلدمة اليت جترى على اشجار : التقليم 

خنيل التمر حيث يتضمن ازالة السعف اليابس واملصاب والكبري 

بعملية الرتكيب الضوئي  ميف السن والذي اخنفضت كفاءته للقيا

العطاء فرصة لتكوين اوراق حديثة اكثر نشاطا وقدرة على القيام 

بوظيفتها ، كما يشمل التقليم إزالة االشواك احلادة والتكريب 

وجيب أن يقتصر التقليم فى السنوات األوىل  ، والليف والرواكب

من عمر النخلة على إزالة السعف اجلاف فقط والذى توقف عن 

وظيفته فإذا بدأت النخلة فى اإلمثار اتبع نظام معني فى  أداء

 .التقليم لكل خنلة حسب صنفها وقوة منوها 

 

 :إن القيام بعملية التقليم يهدف اىل حتقيق االغراض التالية 

 .تكوين هيكل قوي لشجرة خنيل التمر  -1

التخلص من السعف القديم ليحل حمله سعف جديد قادر على القيام بوظيفة  -2

 .كيب الضوئي الرت

 .ازالة الليف وقواعد االوراق حتى ال تكون مأوى للكثري من احلشرات  -3

 السماح ألشعة الشمس بالنفاذ اىل العذوق للتسريع من نضج الثمار وحتسني جودتها  -4

االستفادة من املخلفات املزالة مثل اخلوص واجلريد يف صناعة االقفاص  -5

 . واألحبال واملكانس 
0
-

 
األشواك من السعف يسهل على الفالح الوصول إلغريض النخلة أثناء التلقيح  إنتزاع

.كما مينع جتريح الثمار عند احتكاكها باألشواك . أو مجع الثمار 
 

:تتضمن عملية التقليم العمليات التالية 
 

 

يعترب من اعمال اخلدمة الضرورية اليت جترى لألشجار  ( :التعريب ) إزالة السعف  -1

التلقيح واخلف ) قد يؤثر الحقا على عمليات ( اليابس ) حيث أن بقاء السعف اجلاف 

 7) ، يبدأ إجراء هذه العملية عندما يبلغ عمر االشجار حوالي ( والرتكيس وغريها 
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ا بإزالة السعف اليابس عندما وعندما تصبح االشجار كبرية السن فإنها تقلم سنوي( سنوات 

 . تبدأ الثمار بالنضج 

 

فمن وعندما تكون االوراق خضراء جيدة النمو 

املفضل تركها على الشجرة حيث انه ال يوجد سبب 

إلزالتها ، موعد إجراء التقليم خيتلف من منطقة اىل 

 :اخرى حيث ميكن إجراؤه بثالث مواعيد هي 

 (.بعد مجع الثمار ) اخلريف 

 ( موعد التلقيح ) اوائل الربيع 

 .اوائل الصيف 

دد السعف يف النخلة الواحدة وعدد ولقد أظهرت التجارب بأن هناك عالقة بني ع

 ( . سعفة لكل عذق  8 – 7) العذوق حيث تبني بان افضل نسبة كانت 

 

جترى هذه العملية من خالل قطع االشواك الواقعة يف قاعدة : إزالة األشواك  -2

النامية يف السنة املاضية لغرض تسهيل إجراء عملية التلقيح وخدمة العذوق النامية السعفة 

 تزرع اليت املناطق مجيع يف العملية هذه متارس ال، 

 منطقة يف مستعملة غري حيث أنها ليالنخ فيها أشجار

ناطق م يف متارس انها مع (جنوب العراق )  العرب شط

 كان ورمبا واحللة ودياىل بغداد اخرى من العرق مثل

 شط اطقمنبعض  يف العملية هذه اهمال يف السبب

 ، قليل السعف وعدد ضعيف النخيل لكون يرجع العرب

هذه العملية عادة قبل التلقيح او عند اجراء  ىجتر

شتاءا ، ان اآللة اليت تستعمل  ىجتر أو قدعملية التلقيح 

عبارة عن سكني تقليم حادة ذات  هي كاشواأل إلزالة

 . نصل معقوف طويل حتمله يدة خشبية
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( الكرب ) يقصد بها إزالة قواعد السعف املقطوع : التكريب  -3

جترى عملية التكريب شتاءا عادة وتستعمل السكني اليت ، 

ففي منطقة شط  ، تستعمل يف تقليم السعف وازالة االشواك

الول  ةالنخل الفتي أشجار تكريبالعرب ووسط العراق جيرى 

منعا حلدوث مرة يف فصل الربيع بعد انتهاء الربد واملطر 

عندما يبلغ عمر وعقاب الكرب وتعرضها للتعفن ، أالتشقق يف 

النخلة حوالي اخلمس عشرة سنة تقريبا جيرى التكريب بفرتات 

 .تبعا لنشاط النخلة وسرعة منوها  ةترتاوح بني السنتني واالربع

درج تسهيال الرتقاء تجعل جذع النخلة بشكل مهو التكريب  إجراء  الغرض من إن

العامل كما ان الكرب الناتج يستفاد منه يف بعض الصناعات وكذا الليف وان بقاء الكرب 

ب وجي.  للحشرات الثاقبة للجذع مأوىوالليف على جذع النخلة يساعد على ان يكون 

االحرتاس و قطع الكرب افقيا مع سطح االرضيتم  ة أنعند اجراء عملية التكريب مراعا

حصر التكريب يف و من جرح اجلذع عند قطع الكربة الن ذلك قد يعرض اجلرح للتعفن

 .الكرب اجلاف فقط 

 

وهي عملية إزالة الفسائل النامية على جذع  : بيالرواك ازالة -4

 السعف قطع عند جترىالنخلة بعيدا عن سطح االرض حيث 

 . التكريب مع تزال وأ عادة

 
 

 بني من الليف بنزع جند يف النخيل امزارعو بعض يقوم : الكرب عن الليف ازالة -5

 الفيت النخل يف عادة العملية وجترى ، احلبال صنع يف منه لالستفادة وذلك الكرب

حيث ان االبقاء على الليف قد يؤدي اىل تعفنه  ، قويا ليفه يزال وال يكرب مل الذي

خاصة عند سقوط االمطار  مما جيعله وسطا مناسبا لنمو الكثري من احلشرات واملسببات 

 .املرضية 
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 الزيــتون فاكهة

 

 Olea europaea  :االسم العلمي 

 Olive: االسم االنكليزي 

 Oleaceae: العائلة

 

 -:املقدمة 

والـيت تنتشـر زراعتهـا     ، دائمة اخلضرة من أشجار املناطق شـبه االسـتوائية  الزيتون شجرة 

إضــافة اىل ( موطنهــا االصــلي )يف منــاطق واســعة مــن حــوض البحــر االبــيض املتوســط    

ــاطق           ــاجح يف املن ــكل ن ــون بش ــة الزيت ــاطق زراع ــز من ــث ترتك ــراق ، حي ــن الع أجــزاء م

ــرض    ــني خطــي ع ــم منــو     (درجــة  54 – 03) احملصــورة ب مشــال خــط االســتواء ، ويالئ

االشــجار املنــاخ املعتــدل املــاطر يف فصــل الشــتاء واحلــار اجلــاف يف فصــل الصــيف ،     

وتشكل الظروف البيئية العامل االساسي عند البدء بإنشاء بستان الزيتون ، ومن الضـروري  

تكوين فكرة واضحة عن تكيف زراعة أي صنف من االصـناف مـع مـدى مالئمـة الظـروف      

 .بيئية للمنطقة املراد إنشاء البستان فيها ال

رأس الشــجرة  ،م 22م وقــد يصــل إىل 8-0الزيتــون شــجرة ذات حجــم متوســط طوهلــا  

املوطن  ،وتتميز الشجرة بطول عمرها الذي ميتد لبضعة قرون  م 53-1ذات انتشار من 

ة بإعطـاء  تبدأ الشجر ،األصلي للزيتون هي منطقة البحر األبيض املتوسط بضمنها العراق 

سنوات بسـبب طـول فـرتة احلداثـة إلـي متـر بهـا األشـجار         7-1احلاصل متأخرا عند عمر 

 .لذلك تتأخر بإعطاء احلاصل 
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- :الوصف النباتي للشجرة 

- :اجملموع اجلذري

ــار خاصــة        ــة منــو وانتش ــان هلــا طبيع ــون ب ــز جــذور الزيت تتمي

ختتفــي اجلــذور  ختتلــف بــاختالف الرتبــة والعمــر والصــنف ،

الوتدية األولية النامية من البـذور وكـذلك اجلـذور املكونـة     

ســنوات وحتــل حملــها جــذور أخــرى  0-0مــن األقــالم بعــد 

متكونة من اجلزء السفلي من اجلذع املوجود حتت سطح 

 الرتبة 

حيــث يالحــظ يف هــذه املنطقــة انتفاخــات أو أورام أو عقــد  

 Ovulesبويضــات تكــون اجلــذور هــذه االنتفاخــات تعــرف بال

علـى مبـاد     واليت هي كتلة خشبية بيضـوية مكـورة حتتـوي   

ــرية وتكــون غنيــة باهلرمونــات        اجلــذور ومبــاد  بــراعم خض

الطبيعيــة وتســتخدم هــذه البويضــات كإحــدى طــرق اإلكثــار   

 .اخلضري للزيتون 

ــة     ــيئة التهوي ــة الس ــرتب الثقيل ــة)اجلــذور يف ال تكــون ( الطيني

ار بينمــا اجلــذور يف الــرتب  حمــدودة النمــو وســطحية االنتشــ 

م مـن  52الرملية اخلفيفة يصـبح اجملمـوع اجلـذري هلـا كـبري جـدا وينتشـر أفقيـا  ـدود          

م لكي حيصل على املـاء والغـذاء ، ويف املنـاطق    1اجلذع وينزل يف أعماق الرتبة إىل 

سم حيث تتوفر الرطوبة القابلة لالمتصاص 03-23اجلافة تنمو اجلذور جيدا على عمق 

ارة املالئمة للنمو وهذه امليزة جعلـت شـجرة الزيتـون قـادرة علـى النمـو يف بيئـة        واحلر

 .فقرية أو جافة أو شبه صحراوية وبالتالي تقاوم العطش وسوء اإلهمال 

 

 :اجملموع اخلضري

سـم وعرضـها يصـل    7أوراق الزيتون بسيطة مستدمية اخلضرة صغرية احلجم معدل طوهلـا  

متقابلة الوضع على األفـرع  ، جلدية ، مستدقة الطرف ، متطاولة ، سم رحميه الشكل 2إىل 

واألوراق احلديثة افتح لونا من األوراق الكبرية والـيت قـد تبقـى سـنة ثـم تسـقط ، الورقـة        

 اليت متنع تبخر املاء من الورقة وبالتالي تقلل ( الكيوتكل)مغطاة بطبقة مشعية هي طبقة 
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السطح العلوي للورقـة غـامق ذو    ،ة الورقة والنبات من عملية النتح أي حتافظ على رطوب

لون اخضر مسود بينما السطح السفلي فـاتح ذات زغـب والزغـب تقلـل مـن فقـدان املـاء        

 .من الورقة 

 

 

 

ــوع الزهــــري ــا يف     -:اجملمــ ــة جانبيــ ــيطة حممولــ ــون بســ ــة يف الزيتــ ــرباعم الزهريــ الــ

هـــذه الـــرباعم يف آبـــاط األوراق موجـــودة علـــى منـــوات عمرهـــا ســـنة واحـــدة تتفـــتح   

زهـــرة صـــغرية بيضـــاء    21-8عـــن نـــورة عنقوديـــة حتمـــل     ( آذار حتـــى أيـــار  )الربيـــع 

ــون   ــفرة اللـ ــة      . مصـ ــار كاملـ ــار األوىل أزهـ ــن األزهـ ــوعني مـ ــون نـ ــجار الزيتـ ــل أشـ وحتمـ

ــوع        ــا النـ ــة أمـ ــة واألنثويـ ــاء الذكريـ ــى األعضـ ــوي علـ ــيت حتـ ــى الـ ــار اخلنثـ ــي األزهـ وهـ

وختتلـــف ، ار كاملـــة لتزلـــة املبـــيض  الثـــاني مـــن األزهـــار فهـــي املـــذكرة وهـــي أزهـــ

ــناف         ــض األصـ ــي بعـ ــناف ففـ ــاختالف األصـ ــذكرة بـ ــى واملـ ــار اخلنثـ ــني األزهـ ــبة بـ النسـ

ــنف      ــل الصـ ــبرية مثـ ــذكرة كـ ــار املـ ــبة األزهـ ــون نسـ ــجاره   Ascolanoتكـ ــث إن أشـ حيـ

 .تعطي نسبة كبرية من األزهار املذكرة مما يقلل من احلاصل 
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- :اجملموع الثمري والبذور

 Exocarpوترتكــــب مــــن القشــــرة اخلارجيــــة ( Drupe)مثــــرة الزيتــــون تعتــــرب حســــلة 

وأخــــريا الطبقــــة اخلشــــبية الصــــلبة املغلفــــة  Mesocarpواجلــــزء اللحمــــي العصــــريي 

ــذرة  ــي    ، Endocarpللبـ ــزء اللحمـ ــون اجلـ ــون   % 88-73ويكـ ــا تكـ ــرة بينمـ ــن الثمـ مـ

غــم تكــون  50 ,1 – 1,5مــن كــل الثمــرة وتــزن الثمــرة الواحــدة بــني       % 1,5البــذرة 

ويالحـــظ وجـــود عالقـــة ســـالبة  ، غـــري قابلـــة لألكـــل عنـــد النضـــج لكنهـــا جيـــدة املـــذاق 

بـــني كميـــة املـــاء والزيـــت يف الثمـــار حيـــث ميكـــن القـــول انـــه كلمـــا زاد الزيـــت يف    

ــالعكس    ــاء وبـ ــل املـ ــرة قـ ــات     ، الثمـ ــكريات والفيتامينـ ــرى يف السـ ــات األخـ ــا املكونـ أمـ

)   املــــرارة يف الزيتــــون والــــيت تســــمى  باإلضــــافة إىل املــــادة املســــؤلة عــــن وجــــود 

Oluropein .) 
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  -:تقليم أشجار الزيتون 

للتقليم يف أشجار الزيتون قواعد وأساسيات وأهداف ال ختتلف عن التقليم يف أشجار 

الفواكه األخرى ؛ إال أن املواصفات اخلاصة بشجرة الزيتون من شأنها أن حتدد طريقة 

ومن أهم مميزات شجرة الزيتون اليت جيب أخذها باحلسبان  ، وتوقيته التقليم وكيفيته

 : عند التقليم

 .(منوات بعمر سنة ) ُيحمل احملصول على منوات العام املاضي  -2

من أجل جتديد وتشجيع النمو اخلضري حتتاج شجرة الزيتون إىل كمية كبرية من  -1

األفرع كثرية األوراق واملعرضة نسبة كبرية من احملصول حتمل على وان  ، الضوء

 .للضوء

 .ضامرتزداد أهمية التقليم يف ظروف اجلفاف الصعبة ويف ظروف انتشار األ -0

حتتاج شجرة الزيتون إىل التقليم بدرجه أقل من األشجار املتساقطة األوراق  -0

 .جاص مثال كاخلوخ واملشمش واأل

، إال أن النواحي االقتصادية  تقليم األشجار بصورة صحيحة يفضل إجراؤه سنويًا -1

 .والعملية حتول دون ذلك

 .وليس تقصريها( تقليم خف ) طريقة التقليم املتبعة يف الزيتون هي إزالة األفرع  -0

وهلذه . قدرة أشجار الزيتون على جتديد منوات خضرية على األفرع عاليه جدًا  -7

 .ملرحلة احلدائة  اخلاصية أهميه كبرية عند الرغبة يف العودة باالشجار

لذا يعترب إجراء  "املعاومة"معظم أصناف الزيتون تظهر فيها عادة تبادل احلمل  -8

 .التقليم ضروريا خاصة يف سنة احلمل الغزير 
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يقسم التقليم إىل ثالثة أقسام رئيسية ، وفقًا لعمر األشجار يف الزيتون  :أنواع التقليم 

 :ووضعها

 .يبدأ من زراعة الشجرة يف البستان ويستمر حتى بداية اإلمثار :تقليم الرتبية  -2

 .أثناء فرتة اإلمثار: التقليم اإلمثاري  -1

 .جيرى على األشجار الكبرية يف العمر بهدف إعادتها للشباب: تقليم التجديد  -0

 -: تشكيل وتربية األشجار

ني اجملموع إن اهلدف من تشكيل وتربية الشجرة هو احلصول على شكل يوازن ب

اخلضري واجلذري خالل أقصر فرتة ممكنة ، وحث األشجار على دخول مرحلة اإلمثار 

بسرعة ؛ لذلك جيب االكتفاء بالتقليم املطلوب لتشكيل الشجرة فقط وعدم املبالغة فيه 

اخلضري )ألن زيادة التقليم عن احلد الالزم من شأنه اإلضرار مبجموَعي الشجرة 

 .خري دخوهلا مرحلة اإلمثار، ورمبا تأ(  واجلذري

 -:التقليم يف مرحلة اإلمثار 

 -:يهدف التقليم يف هذه املرحلة إىل األمور التالية

 .احلفاظ على شكل الشجرة بالعرض واالرتفاع املناسبني - أ

 .احلفاظ على التوازن بني اجملموع اخلضري و الثمري - ب

 .إدخال الضوء لكل أجزاء الشجرة - ت

- : )إعادة الشباب) جديدتقليم الت

إن العمليات األساسية اليت جترى للبستان كالتقليم والتسميد ومكافحة اآلفات وغريها ، 

وعلى الرغم من أن شجرة الزيتون تستطيع أن تعمر  ، من شأنها إطالة عمر األشجار

إال أن إنتاجها ومنوها يكون ضعيًفا جدًا يف مثل  ،سنوات طويلة حتى وإن كانت مهملة 

ال ميكن إصالحها إال ( الشيخوخة ) األشجار اليت تصل مرحلة اهلرم  ، هذه احلالة

بواسطة تقليم التجديد وهذا األمر ينطبق على األشجار الذي زاد ارتفاعها عن احلد 

واليت ال حتمل سوى كمية قليلة من النموات  املطلوب ، وذات هيكل كثري األفرع ؛

يف مثل هذه احلالة جيب تقصري  ،اخلضرية يف أطرافها ، وتكثر عليها األفرع اجلافة 

عند إجراء  ، الفروع الكبرية ذات النمو الرأسي واألفرع اليت خترج عن حميط الشجرة



 أياد هاني العالف. م.أ: إعداد                                               (           الجانب العملي ) محاضرات الفاكهة المستديمة الخضرة          
عرض لضربة الشمس تقليم التجديد فيجب طالء األفرع الرئيسية بالكلس خوفًا من أن تت

 .وجيب أيضا عدم املبالغة بالتقليم

املهمل ( الدميي ) عملية تقليم التجديد جترى بشكل رئيسي على أشجار الزيتون البعلي 

واهلرم واليت مل تقلم ملدة طويلة ، ومل تتلق خدمات أخرى كالتسميد ، أو األشجار 

 .ات عديدةاملصابة بعني الطاووس ، ومل يكافح فيها هذا املرض لسنو

 -:ميكن تقسيم األشجار اليت حتتاج إىل عملية التجديد إىل أربعة جمموعات 

 .األشجار ذات اخلشب املتآكل واملتعفن وال يرجى إصالحها -2

 .(مرتفعة ) أشجار صحيحة نسبًيا، إال أنها عالية جًدا  -1

 .أشجار عريضة جًدا وغري متناسقة تكثر فيها األفرع اجلافة -0

 .صغرية نسبًيا ، هرمت بسبب سوء اخلدمة ، وكثرت أفرعها اليابسة أشجار -0

 -:تسميد أشجار الزيتون 

املختلفـة ألشـجار الزيتـون وفقـا ملــا      مـن الضـروري إضـافة االمسـدة العضـوية والكيمياويـة      

حتتاجــه االشــجار بكميــات متوازنــة ويف املواعيــد املناســبة وبالطريقــة املثلــى حيــث ان 

ذلك من شأنه ان جيعل االشجار اكثر قوة ومقاومة للظروف البيئية واكثـر انتاجـا وانتظامـا    

الزيـت يف الثمـار   حلمل الثمار وحتسني صفاتها النوعيـة والكميـة إضـافة اىل ارتفـاع نسـبة      

، ومن خالل نتائج الدراسات اليت أجريت على اشجار الزيتون تبني وإطالة عمر االشجار 

االثر الكبري للتسميد على انتاجية االشجار خاصة السماد النرتوجيين والـذي تسـتجيب لـه    

االشجار بشكل كبري مقارنة ببقية انواع االمسدة االخـرى ، لـذا جيـب تـوفري هـذا السـماد       

ميات كافية حيث انه يزيد عقد الثمار وبالتالي زيادة حاصل الشجرة مـع عـدم املبالغـة    بك

 .بإضافته الن ذلك قد يؤدي اىل زيادة النمو اخلضري على حساب النمو الثمري 
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يف اخلريف و اوائل الشتاء لغرض إعطاءها  (العضوية )  األمسدة احليوانية ضافةيفضل إ

الوقت الكايف لتحللها وانطالق العناصر الغذائية منها  يث تصبح جاهزة لالمتصاص من 

)  اما األمسدة الكيمياوية فتعطي قبل بدء النمو اجلديد ، قبل األشجار يف بداية الربيع

لسهولة ذوبانها يف املاء اسبوع ألنها سريعة التحلل وذلك  3-2 والي  (بداية الربيع 

 . وقد تعطى على دفعتني

حتتاج األشجار إىل األمسدة النيرتوجينية خالل مراحل منوها اخلضري بشكل اكرب مـن  

بينمـا يف مراحـل نضـج الثمـار جيـب زيـادة       ، احتياجاتها لألمسدة البوتاسـية والفوسـفاتية   

وذلـك الن البوتاسـيوم يلعـب دور    ، األمسدة الفسفورية والبوتاسية مقارنة مع النيرتوجينية 

كــبري يف نقــل الســكريات مــن األوراق إىل الثمــار وأمــاكن ختزينهــا يف األشــجار ولــذلك    

قبل اكتمال حجم الثمار ألنه يؤدي إىل زيادة  فالتسميد البوتاسي هام جدا يف مرحلة ما

حجـــم الثمـــار ودرجـــة التلـــوين والســـكريات يف الثمـــار وبالتـــالي زيـــادة كميـــة وجـــودة   

  .حملصولا

 

 برنامج تسميد أشجار الزيتون حسب مراحل النمو
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 احلمضيات فاكهة

 . املوطن األصلي ومناطق انتشار احلمضيات

يرى معظم املؤرخني والعلماء ان موطن احلمضيات األصلي هو املناطق االستوائية 

وجزر املمتدة بني جنوب شرق آسيا واليت تشمل اهلند واهلند الغربية وجنوب الصني 

، وكان اول نوع عرف من  املاليو ومن هناك انتشرت اىل أجزاء أخرى من العامل

وبقي كذلك مئات السنني حتى عرفت أنواع  ، Cirrus medica لطرنجاحلمضيات هو ا

 . أخرى من احلمضيات وهي النارنج ثم الليمون االضاليا فالربتقال

املناخية غري االستوائية اليت تتميز من املناطق  تنتشر زراعة احلمضيات اآلن يف كثري

جنوبا  04، وترتكز زراعتها بني خطي عرض  مبناخ خال من الظواهر اجلوية الضارة

 .وتشمل املناطق املعتدلة الدافئة اليت يشبه مناخها مناخ البحر املتوسط

 

 : تتميز أشجار احلمضيات بالصفات املشرتكة التالية

ر يف األوراق وقشرة الثمار واحيانا يف أجزاء أخرى من وجود الغدد الزيتية اليت تنتش -1

 .الشجرة

 .الثمرة برتقالة وهي نوع خاص من الثمرة العنبة تسمى هرمبرييديوم -2

 .قد تكون واضحة او اثرية واحيانا معدومةوعلى اعناق األوراق  ذيناتوجود اال -3

 . تتميز اغلب أنواع احلمضيات بظاهرة تعدد االجنة يف البذور -0

 . وجود االكياس العصريية داخل الفصوص -5

 : هي للحمضياتواهم االجناس التابعة 

 Poncirus  يضم نوعا واحدا هو الربتقال ثالثي االوراق Poncirus جنس -1

Trifoliata ويتميز بتحمله للصقيع ولدرجات احلرارة  وهذا النوع متساقط االوراق ،

 .، وأوراقه مركبة من ثالث وريقات ويعترب اصال مقصرا للحمضيات (م22-)املنخفضة حتى 
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 .F ويضم نوعني هما (الربتقال الذهيب )  يسمى الكمكوات Fortunella اجلنس -2

margarita مثاره متطاولة و F.japonica مثاره كروية مستديرة. 

  

احلمضيات التجارية واملنتشرة يف  مجيع انواع واصناف لهتتبع  Citrus اجلنس -3

 :وتقسم االنواع التابعة هلذا اجلنس اىل اجملموعات التالية ، مناطق لتلفة من العامل

 : جمموعة الربتقال وتشمل اشجار -اوال

 .يسمى ايضا الربتقال املر Citrus aurantiumالنارنج  -1

 C.sinensis (الربتقال العادي)الربتقال احللو  -2

 .الربتقال الدموي  -3

 .برتقال ابو سرة  -0

 

 النارنج                                                     الربتقال احللو                            
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 برتقال ابو سرة                                               الربتقال الدموي                          

 

 : اجملموعة احلامضية وتضم -ثانيا

 . Citrus medica الطرنج -1

 Citrus jambhiri الليمون املخرفش -2

 Citrus limetta الليمون احللو العادي -0

 Citrus aurantifolia (الليمون البنزهري)املاحل  ليالليمون احمل -5

 

  

 (اجملعد ) الليمون املخرفش                                                  الطرنج                                 

 

          املاحل ليالليمون احمل                                               الليمون احللو العادي               
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 : جمموعة اليوسفي وتضم -ثالثا

 Citrus unshiu اليوسفي الساتزوما -1

 C.reticulata يوسفي البحر املتوسط -2

 C.nobilis اليوسفي امللوكي -3

 C.clementine اليوسفي كليمنتاين -0

 

 

 :يمون اهلندي وتضملجمموعة ال -رابعا

  C.grandisالشادوك  -1

 C.paradisi ب فروتياجلر -2

 

  

  ب فروتياجلر                                                         الشادوك                        

 

- :الوصف النباتي للشجرة 

- :اجملموع اجلذري  -5

يتكون ألشجار احلمضيات اجلنسية جذر وتدي قوي يتفرع عنه جذور ثانوية وخيتلف 

فمثال جند أن  انتشار وتعمق اجلذور باختالف العوامل البيئية والوراثية وطرق التكاثر ،

برتقال الزينة يعطي جذور غري متعمقة وغري منتشرة كثريا مقارنة باألنواع األخرى 

 كالربتقال والليمون احلامض ، كذلك جند أن بعض األنواع لنفس اجملموعة ختتلف 
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جذورها فمثال الربتقال العادي يتصف بنموه اجلذري املتعمق مقارنة بالربتقال أبو سره 

الذي يتصف بنموه اجلذري املتوسط العمق ، أما العوامل البيئية فلها األثر الواضح 

على تعمق وتوزيع اجلذور واتساعها يف الرتبة ففي الرتب غري العميقة جند أن اجلذور 

ن لطريقة اإلكثار يف هذه األشجار أهمية يف انتشار اجلذور سطحية ومنتشرة ، كما أ

تعطي جذور سطحية ومنتشرة مقارنة ( العقل)فاألشجار اليت تكونت من اإلكثار اخلضري 

باألشجار اليت تكونت من اإلكثار اجلنسي بالبذور واليت تعطي جذور متعمقة ، وعلى 

شجار الفاكهة فوائدها األساسية العموم فان جلذور احلمضيات كما هو احلال يف باقي أ

هي لتثبيت األشجار يف الرتبة وكذلك المتصاص وإيصال املاء والعناصر الغذائية إىل 

 .بقية أجزاء الشجرة األخرى 

 

  -:اجملموع اخلضري  -2

  :يضم اجملموع اخلضري يف احلمضيات املكونات االساسية التالية

وهو اجلزء الذي يظهر فوق سطح الرتبة ويصل اجلذور باألفرع :  اجلذع أو الساق/ أ 

النوع وطريقة اإلكثار والظروف البيئية وعمليات ) ذو مسك وارتفاع لتلف باختالف 

، خشبيي التكوين ذو فلقتني وظيفته محل أجزاء الشجرة العليا ( اخلدمة وطريقة الرتبية

الرتبة إىل األجزاء العليا للشجرة وكذلك كما يقوم بإيصال املاء واملواد الغذائية من 

 .يوصل املواد الغذائية املصنعة يف األوراق إىل اجلذور 

 

وهي األجزاء اخلضرية اليت تكون هيكل الشجرة وتقوم بإيصال :  األفرع الرئيسة/ ب

املاء واملواد الغذائية لألفرع الثانوية والثمار واألوراق من الساق ، تتصل بالساق من 

السفلى وتتصل باألفرع الثانوية من اجلهة العليا، خيتلف عدد وأطوال األفرع اجلهة 

النوع وطريقة اإلكثار والظروف البيئية وعمليات اخلدمة وطريقة )  الرئيسة باختالف

 ( . الرتبية

 

وهي أألفرع النامية على األفرع الرئيسة واملتصلة بها واليت تشارك :  األفرع الثانوية/ ج

كل الشجرة وظيفتها محل األوراق واألزهار والثمار وتوصيل املواد يف تكوين هي

 .الغذائية من واىل بقية األجزاء 

 

أوراق احلمضيات لتلفة الشكل واحلجم إال أن  :األوراق / د 

عيش ألكثر من موسم وفيها رائحة عطرية ين تمجيعها جلدية التكو

حتتوي على الثغور يف اجلهة السفلى لتقليل النتح ،  مميزة ،

واألوراق يف احلمضيات كما هو احلال يف مجيع النباتات هلا 

وظيفة هامة يف منو وإزهار وإمثار الشجرة حيث تقوم بعملية 

تصنيع الغذاء اليت حيتاجها النبات ، والورقة يف احلمضيات إما أن 
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وقد تكون مركبة كما يف الربتقال الثالثي  تكون بسيطة كما هو احلال يف الربتقال

 .األوراق 

 

تقع االذينات يف قاعدة الورقة بصورة عامة وهذا اجلزء قد يكون اثري : االذينات / هـ 

أو معدوم كما يف برتقال الزينة وقد يكون متوسط احلجم كما يف النارنج وقد يكون 

 .كبري احلجم كما يف السندي 

 

جزاء اخلضرية هي حتورات نباتية خترج من الرباعم يف آباط هذه األ: األشواك / و

األوراق ، ختتلف أحجام هذه األشواك باختالف األنواع وطريقة اإلكثار وعوامل البيئة 

سم كما 1وعمليات اخلدمة ، فمثال قد يصل طوهلا يف بعض األحيان إىل ما يقرب من 

يوسفي أو قد تكون معدومة كما يف يف النارنج أو قد تكون أثرية كما يف الربتقال أو ال

) برتقال الزينة ، كذلك يؤثر على حجم األشواك طريقة احلصول على تلك األشجار 

فعادة األشجار اليت تكاثر جنسيا جندها أكثر أشواكا من األشجار ( طريقة التكاثر

 .املكاثرة خضريا 

 

  -:اجملموع الزهري  -0

 ختتلف أحجام وألوان وإشكال األزهار يف احلمضيات واليت تكون ذات رائحة عطرية 

إال أن هلذه القاعدة شواذ وتؤثر على هذا عوامل  Perfectمميزة وبصورة عامة كاملة 

 :عديدة منها الوراثية والبيئية وعمليات اخلدمة وأنواع األزهار يف احلمضيات هي 

وهذا النوع من األزهار واضح يف الربتقال والنارنج / األزهار السائدة كاملة فقط   -5

 . واليوسفي والسندي والكريب فروت
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وهذا النوع موجود يف / أزهار كاملة وذكرية  -2

الليمون احلامض وليمون بصرة والليمون املخرفش 

 .والطرنج 

أما أحجام األزهار فهو لتلف فقد تكون كبرية نسبيا كما 

والكريب فروت أو صغرية كما يف   يف السندي والطرنج

اليوسفي وبرتقال الزينة ، أما لون األزهار فيكون بصورة 

وتزهر . عامة بيضاء أو قد تكون ذات لون وردي أو غامق 

واألزهار قد  ( .أيار-آذار)احلمضيات أساسا يف الربيع 

وهذه النورات ( نورات)تكون مفردة أو يف جماميع 

 . زهرة أو أكثر 23-2حتتوي على 

 

  -:اجملموع ألثمري  -0

مثار احلمضيات عبارة عن عنبة مقسمة إىل عدد من الفصوص وحتتوي على نسبة عالية 

من الفيتامينات خاصة فيتامني سي بالضافة إىل احتوائها على السكريات والنشا 

واألمحاض العضوية واالمينية والربوتينات والدهون واملعادن واملواد البكتينية اليت 

دة صالبة الغالف اخلارجي للثمار والذي يقل تدرجييا مع تقدم الثمار بالنمو ، تسبب زيا

كما حتوي الثمار على صبغة الكلوروفيل يف بداية تكوين الثمار ثم تتحلل هذه الصبغة 

وتتحول إىل صبغات أخرى كالكاروتني اليت تسبب اللون الربتقالي واألصفر للثمار عند 

  . اليت تسبب اللون الدموي للثمار النضج  أو صبغة االنثوسياينني
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 ( Banana) فاكهة املوز 

  -:املوطن األصلي ومناطق اإلنتشار 

مت التعرف على نبات املوز منذ القدم لدى شـعوب منطقـة جنـوب    

 شرق اسيا خاصة عندما اعتمدت يف غذائها على النباتـات الربيـة ،  

ماليزيــا ، الفلــبني ، )ويعتقــد أن منــاطق نشــأة املــوز تضــم كــل مــن   

، وقد ُعرف املوز منذ القدم مـن قبـل   ( اندونيسيا ، وغينيا اجلديدة 

الرومان واليونان ، وتشمل انواع املـوز املزروعـة علـى عـدد كـبري      

ــع حتــت اجلــنس       ــيت تق ــار وال ــة الثم ــن الســالالت البكري  Musaم

 . Musaceaeوضمن العائلة املوزية 

العنـب والتفـاح   )يقع املوز ضـمن قائمـة الفواكـه االربعـة الرئيسـية يف العـامل والـيت تضـم          

، وتنتشـر زراعـة املـوز يف الكـثري مـن املنـاطق يف العـامل        ( واحلمضيات إضافة اىل املـوز  

امريكـا ،  ) خاصة يف املنـاطق االسـتوائية الرطبـة ، كمـا يـزرع حاليـا يف املنـاطق احلـارة         

ــا واالرجنــتني   املك ، كمــا تنتشــر زراعتــه يف اهلنــد  ( ســيك ، كوســرتيكا ، فنــزويال ، كولومبي

جــزر تــايوان ) الصــينية وبورمــا والصــني وبعــض منــاطق اســرتاليا وجــزر احملــيط اهلــادي    

، ويف املنــاطق العربيــة تنتشــر زراعــة املــوز يف مصــر ولبنــان وســوريا وفلســطني   ( وبنجــي 

  .والسودان 

ــ     ( النشـــوي ) ن املــوز وهــو مــوز الطــبخ     وهنــاك نــوع اخــر م

Plantain      وميثـل أحـد أهــم مصـادر الغــذاء يف بعـض منــاطق

العــامل كمــا يف غانــا ، حيــث يعــد مــن مصــادر الغــذاء النشــوي  

كما توجد عليه بقع بنية  ويكون لونه أخضر ، ذو قشرة جلدية ،

، وهــو أطــول مــن املــوز االعتيــادي وامســك  ، بشـكل طبيعــي 

اكثر منه كفاكهة حيث يبقى نشويا حتى  ويستعمل كخضراوات

بعد نضجه وال يؤكل طازجا ، ويعترب كغذاء بديل عـن البطاطـا   

 .يف مناطق انتشار زراعته وانتاجه 

 
 

  -:الوصف النباتي للموز 

املــوز مـــن فواكـــه املنـــاطق احلـــارة موطنـــه األصـــلي اهلنـــد  

وهو من نباتات ذوات الفلقة الواحدة ويعترب من   وجنوب آسيا

اكرب النباتات العشبية النامية والذي ليس له ساق خشـبية فـوق   

 وهــو عبــارة عــن شــجرية معمــرة ســريعة النمــو   ســطح األرض ، 

مرتا ، وقطر السـاق يبلـغ حـوالي     01 – 3يصل ارتفاعه حوالي 

  .طن  0 – 4سم ، ووزن النبات الكامل حوالي  01 – 01

 
 



 أياد هاني العالف. م.أ: إعداد                                               (           الجانب العملي ) محاضرات الفاكهة المستديمة الخضرة          
 

 : اجملموع اجلذري -1
 اجلذر الرئيسي ميـوت سـريعا ومبكـرا وحتـل حملـه جـذور عرضـية       

ــات ــن اجلــزء العلــوي للكورمــة      يف جمموع )  ومعظمهــا خيــرج م

ويتكون كل منها من اربعـة جـذور بيضـاء    ( الساق احلقيقية للنبات 

وعنــد تقــدمها بــالعمر  ملــم ، 8 – 0اللــون ، حلميــة قطرهــا حــوالي 

خيتلـف عـدد اجلـذور املتكونـة بـاختالف       ،تصبح فلينيـة نوعـا مـا    

ــدر      ــة الغذائيــة للنبــات ، حيــث يق  املتكونــة عــدد اجلــذور احلال

وتنتشر يف الطبقـة السـطحية للرتبـة    ، جذر ( 011 -011 ) والي 

أمـا اجلـذور املتكونـة علـى      أمتـار ،  0  ملسافة متتـد إىل أكثـر مـن   

ومتيــل إىل االنتشــار العمــودي ، اجلــزء الســفلي مــن الكورمــة فتكــون عــادة قليلــة العــدد   

اجلـذور الرئيسـة تكـون     ،داخل الرتبة وقـد تصـل إىل عمـق يصـل إىل ثالثـة أربـاع املـرت        

وهـذه اجلـذور الشـعرية يعتقـد بأنهـا املسـئولة       ، بسمك واحد تتشعب منه جذور اقل قطـرا  

امتصاص املاء والعناصر املعدنية من الرتبة وهي إىل حـد كـبري تشـبه جـذور النخيـل       عن

، يتوقـف حجـم ودرجـة انتشـار اجلـذور علـى        (Feeding roots)وتسمى اجلذور املغذيـة  

نوع الرتبة ودرجة خصوبتها وحالة الصـرف واحتفـاظ الرتبـة بالرطوبـة فكلمـا كانـت الرتبـة        

 .ع اجلذري ثقيلة رطبة كلما قل حجم اجملمو

 

 -:ويتكون من االجزاء التالية اجملموع اخلضري  -2
 (   Corms)  -: (الساق)الكورمة  - أ

، الواقعــة حتــت ســطح الرتبــة (  القلقاســة) الســاق احلقيقيــة يف نبــات املــوز هــي الكورمــة 

واليت تنمو رأسـيا اىل االسـفل وعليهـا سـالميات قصـرية جـدا ، وتوجـد علـى العقـد بـراعم           

تغطى  راشف واليت بدورها حتيط بالكورمة احاطة تامة حيث يـرتبط كـل منهـا     حقيقية

علــى مــواد غذائيــة لزونــة تســاعد يف  الكورمــة ويتــحتبــربعم يف وضــع غــري حمــوري ، 

تكوين بقية األجزاء النباتية وتساهم يف تكوين اخللفات اليت 

كلمـا زاد حجـم    تنمو مـن الـرباعم املوجـودة علـى الكورمـة ،     

القلقاســة زاد تكـــوين املــواد الغذائيـــة فيهــا وأمكـــن بالتـــالي    

والعوامـل الـيت    ، احلصول على عنقود مثري ذي حجـم كـبري  

تلـف  ) تؤدي إىل تقليل املواد الغذائية املخزونة تنحصـر يف  

اجلـذور ، اخنفـاض امتصـاص اجلـذور للمـواد الغذائيـة ، عــدم       

تلف األوراق ، كثرة اخللفات تسميد النبات  ، تعطيش النبات ، 

 .( النامية حول النبات األم 

يتكون عندما تنضغط االغماد العريضة  أما الساق الظاهر فوق سطح الرتبة فهو ساق كاذب

يتكــون مــن األجــزاء الســفلى ألعنــاق األوراق   لــألوراق واعناقهــا الطويلــة داخليــا حيــث  

 وهذا الساق هلا نفس  ، قود الزهريملفوفة حول بعضها مكونة شكل اسطواني حلماية العن
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، كمـا يالحـظ خلـو السـاق الكاذبـة مـن       تركيب الكورمة عدا أن القشرة تكـون اقـل مسكـا    

 .نسيج الكامبيوم وذلك ألنه ليس له اي دور يف منوها وتطورها 

 

 -:األوراق  - ب
، ويكون ( الغمد والنصل والعنق )ترتكب ورقة املوز من ثالثة أجزاء هي  

مـرت ،   0 – 1.0مـرت وعرضـه    4 – 0.0يبلـغ طولـه   نصل الورقة عـريض كـبري   

مكون من نصفني بينهما عرق وسطي كـبري وتكـون األوراق صـغرية قبـل     و

تفتحها وملفوفة حول نفسها مكونة شكل اسطواني مقفل حلمايـة األوراق  

األصغر منها وحلماية الربعم الزهري داخل الساق من تسرب مياه األمطار 

أيام لتظهر متامـا   8 – 0حتتاج الورقة اىل دية إىل تلف هذا الربعم ، املؤ

خيتلــف عــدد األوراق الناميــة يف كــل نبــات بــاختالف قــوة  مــن القمــة ، و

 ، ورقـة  40 - 03ويرتاوح عدد األوراق املتكونة على نبات املـوز   ، منوه

 ايومـ  000 - 00وتستغرق الورقة أثناء تطورها منـذ تكوينهـا حتـى بلوغهـا     

جيب احملافظة على األوراق  ،تبعا لعوامل عديدة منها موسم النمو والتغذية وعمر النبات 

من الرياح الشديدة املؤديـة إىل متزقهـا أو الصـقيع املـؤدي إىل ذبوهلـا ممـا يـؤدي إىل        

 .تعطيل وظيفة األوراق يف صنع الغذاء 

 

  -:اجملموع الزهري   -3

 

 

تتكون الزهرة املكتملة النمو كما يف بقية ازهار نباتات الفلقة الواحدة من غالف زهـري  

حيتوي على ستة أجزاء ، وطلع يرتكب من مخسة اسدية ، اما املتاع فيتكون مـن مبـيض   

زات النـورة يف نبـات املـوز أنهـا تنـتج      يـ أهـم مم ، ( حجـرات )حيتوي علـى ثـالث كرابـل     

على التوالي وتكـون  ( األنثوية واخلنثى واملذكرة ) واع هي سلسلة من أزهار لتلفة األن

هذه األزهار مرتبة ترتيب حلزوني حول ساق العذق وكل نوع من األزهار يظهـر بصـفني   

ومغطى بقنابة حممرة اللون وتسقط بتقدم عمر األزهار وتطورها وفائدتها محاية األزهـار ،  

وتبـدأ   ، شـهر  0 -0ين األوراق  ـوالي  يبدأ العنقود الزهري يف الظهور بعد اكتمال تكـو 

األزهار يف التكوين يف قمة الكورمة ثم تستطيل الكورمة رأسيا لتكوين احلامـل الزهـري   

الذي ينمو ويشـق طريقـه وسـط السـاق الكـاذب متجهـا لـو األعلـى حتـى يظهـر يف قمـة            

  .النبات 
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ألزهــــار وهــــي أهــــم هــــذه ا، األزهــــار املؤنثــــة توجــــد يف قاعــــدة العنقــــود الزهــــري 

ــل يصــل إىل ثلثــي طــول الزهــرة    ــيض طوي ــم     املب ــه قل واطــول مــن الغــالف الزهــري وب

واضـــح امـــا االســـدية فتكـــون لتزلـــة ، ويرتكـــب املبـــيض مـــن ثـــالث كرابـــل مندجمـــة  

وهــــذه األزهــــار هــــي الــــيت تكــــون الثمــــار  حتتــــوي علــــى الكــــثري مــــن البويضــــات ،  

األصـــابع تكـــون  واحلاصـــل التجـــاري املكـــون مـــن أصـــابع املـــوز وكـــل جمموعـــة مـــن

 .الكف وجمموعة الكفوف تكون العذق 

ــار اخلنثـــى   ــري ،       األزهـ ــى احلامـــل الزهـ ــار املؤنثـــة علـ ــي جمـــاميع االزهـ ال تنـــتج تلـ

مثـــارا أو مثارهـــا التؤكـــل ألنهـــا تتســـاقط يف كـــثري مـــن األحيـــان ويصـــل طـــول مبيضـــها  

االعضــــاء اجلنســــية يف االزهــــار غــــري كاملــــة التكــــوين او  ،إىل نصــــف طــــول الزهــــرة 

 .ضامرة 

ــها إىل ثلـــث          ــل طـــول مبيضـ ــود الزهـــري يصـ ــع يف نهايـــة العنقـ ــار املـــذكرة تقـ األزهـ

ويكـــون لتـــزل ، واملتـــوك تكـــون واضـــحة ويف االصـــناف الـــيت تؤكـــل   طـــول الزهـــرة

هـــار وهـــذه األزنـــادرا مـــا حتمـــل املتـــوك حبـــوب اللقـــاح ، واالســـدية تكـــون طويلـــة ،   

 .التكون مثار وعمليا يقطع اجلزء األخري من العذق حتى تكرب األزهار املؤنثة 

 

  -:اجملموع الثمري   -4

نباتات املوز الربية واليت تكون بـذورا ال بـد مـن حـدوث التلقـيح      

واإلخصاب لكي ينشط املبيض ويكون الثمـرة الـيت حتتـوي علـى     

أمـا االصـناف الـيت     بذور صلبة سوداء حييط بها لب حلـو عطـري ،  

تؤكل فهي خالية متاما من البـذور النهـا عقيمـة خاليـة مـن حبـوب       

ــاب      ــيح واإلخصـــ ــة للتلقـــ ــا دون احلاجـــ ــد بكريـــ ــاح ، وتعقـــ اللقـــ

(Parthenocarpic)    نتيجة الرتفاع نسبة االوكسـينات يف املبـيض

ــا      ــالي اىل حــدوث االنقســام واالســتطالة يف خالي ــؤدي بالت ممــا ي

 .ة املبيض لتكوين الثمر

 01عدد الثمار يف العذق الواحد يكون بـني  ، كاذبة (  Berry) مثار املوز عبارة عن عنبة 
اجلـزء الـذي    )واللـب  ، ومتثـل قشـرة الثمـرة الغـالف اخلـارجي للمبـيض ،       أصـبع    311 -

 .هو الغالف املتوسط ، اما الغالف الداخلي فهو طري (  يؤكل

النضج يصبح لونها اصفر لضـر اىل ان تصـبح   لون الثمار قبل النضج أخضر وعندما تبدأ ب

صفراء عند النضج ، وهناك بعض االصناف لون مثارها اصفر مييـل اىل االمحـرار او امحـر    

بنفسجي ، لب الثمرة متماسك ، طعمه لذيذ عند النضج ذو رائحة قليلة ، ويشكل ما نسـبته  

ــل حــوالي     %  01 – 01حــوالي  ــرة فتمث ــا القش ــرة ، ام ــن وزن الثم ــن وزن %  41 – 31م م

 .الثمار
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 ( Loquat) البشملة  –فاكهة الينكي دنيا 

 -:املوطن األصلي ومناطق اإلنتشار 

من  Eriobotrya japonica Lindl( البشملة ) الينكي دنيا 

 Rosaceaeاالستوائية تعود للعائلة الوردية  فواكه املناطق شبه 

واليت تضم العديد من انواع الفواكه خاصة املتساقطة االوراق 

كالتفاح والكمثرى والسفرجل واخلوخ واملشمش وغريها ، تؤكد 

العديد من املصادر أن موطنها االصلي هو املنطقة الشرقية 

الوسطى من الصني وعلى االغلب يف التالل ذات الشتاء 

اىل اليابان منذ اقدم املعتدل والرطوبة العالية ، ومنها انتشرت 

تستخدم ، العصور حيث انتشرت فيها ومنها اتت تسميتها اليابانية 

االشجار كأشجار فاكهة وزينة نظرا جلمال شكلها ولكونها دائمة 

 .اخلضرة ولرائحة أزهارها العطرة ولطيب طعم مثارها 

ضمن االسم  Eriobotryaتعين الدنيا اجلديدة اما اصل كلمة ( الينكي دنيا ) كلمة 

فهو مشتق من كلمتني يونانيتني االوىل  Eriobotrya japonica Lindlالعلمي هلا 

، ولكون النموات احلديثة والنورات كثيفة الزغب  Botrysوالثانية عنقود  Erionصوف 

 ( .النورة الصوفية ) لذا فالكلمة تعين نبات 

 

 -:الوصف النباتي 

متوسطة اىل صغرية احلجم يصل معدل ارتفاعها اىل  شجرة الينكي دنيا دائمة اخلضرة ،

، تاج الشجرة قصري ، كروي كثيف كثري التفرع ، لون الساق امسر ( مرت  01 – 4) حوالي 

أما األغصان فسهلة الكسر وعليها ندب يف قاعدتها واليت هي أماكن األوراق مسود ، 

 .القاعدية القدمية املتساقطة 

 

 

 

 

 



 أياد هاني العالف. م.أ: إعداد                                               (           الجانب العملي ) محاضرات الفاكهة المستديمة الخضرة          

 
   -:األوراق 

الورقة بسيطة بيضوية متطاولة رحمية الشكل مسننة احلافات تسننا بارزا 

املوضع يف قمة الفروع على شكل حلزوني ، حادة  ، متقاربة  وواسعا

طول الورقة يرتاوح بني  القمة ، العروق اجلانبية تكون بارزة وواضحة ، 

 01 – 3 حوالي وعرضها ، بضعة سنتمرتات حتى تصل إىل القدم أو أكثر
سم ، تتميز الورقة بلونها األخضر الغامق يف سطحها العلوي واللون 

على سطحها السفلي والورقة مغطاة (  األخضر الفاتح)األخضر الفستقي 

بزغب بصورة كثيفة جدا خاصة سطحها السفلي والعرق غائر بينما النصل 

 بني العروق مرتفع وبارز 

 

  -:األزهار 
على اطراف النموات  عنقودية وتظهر األزهار يف عناقيد الربعم الزهري مركب والنورة

سم وعدد األزهار اليت  01 -01طول العنقود الواحد  اليت تكونت يف العام املاضي ،

، عديدة االسدية ، ذات  Perfect( كاملة ) االزهار خنثى زهرة يف املتوسط ،  01حيملها 

 0هرة املفردة قطرها حوالي مبيض مكون من مخسة كرابل ملتحمة عند القاعدة ، الز
يكون التزهري يف اخلريف حتى بداية الشتاء أما يف العراق فيبدأ ، سم هلا رائحة زكية 

التزهري يف تشرين الثاني حتى بداية كانون األول ، األزهار هلا رائحة عطرية خفيفة لونها 

 .يع بيضاء حتمل على نورات متكونة طرفيا يف نهاية األفرع املتكونة يف الرب

 

املوجـة األوىل يكـون التـزهري مبكـرا وذلـك يف        تظهر األزهار على الشـجرة يف موجـات  

نهاية الصيف وبداية اخلريف ونتيجة لعدم حيوية حبوب اللقـاح تفشـل األزهـار يف العقـد     

حتــدث املوجــة الثانيــة يف تشــرين األول وتشــرين الثــاني وفيهــا تكــون     وإعطــاء الثمــار ،

األعضاء اجلنسية سـليمة صـحيحة وحيـدث العقـد طبيعيـا ويكـون احلاصـل جيـدا وغزيـرا ،          

 املوجة الثالثة فتحدث خالل كانون األول وكانون الثاني وتنتج عنه مثار صغرية احلجم 

ا بضع أشجار يالحظ وجود حالة عدم اإلمثار يف احلدائق املنزلية أو املزارع الصغرية به

  Self-incompatability )وتكون هذه احلالة نتيجة وجود ظاهرة عدم التوافق الذاتي 
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حيث أن الزهرة ال ميكنها أن تلقح نفسها رغم أنها خنثى اي حتتوي على مجيع اعضاء 

 . خلطيا لذا حتتاج االزهار اىل ان تتلقح تلقيحا الزهرة املذكرة واملؤنثة

عدم قدرة ) هناك العديد من االسباب اليت تؤدي اىل حدوث هذه الظاهرة ومنها 

حبوب اللقاح على اخصاب بويضات نفس الصنف نتيجة لتكوين مثبطات النمو يف 

او منع منو انبوب اللقاح او منع . املبيض تعمل على اعاقة او منع نشاط حبوب اللقاح 

انبات حبوب اللقاح على السطح امليسمي ، كما  حدوث االخصاب يف البويض او منع

( . أن عدم التوافق قد يفسر على ضوء وجود جينات عدم التوافق او عوامل العقم 

أصناف يف البستان الواحد إلمتام  0 – 3لتجنب حدوث هذه الظاهرة ميكن زراعة 

 . عملية التلقيح اخللطي 

 

  -:الثمار والبذور 

اخضر قبل النضج مستديرة أو كروية أو كمثرية الشكل ولونها  ( Berry)  عنبةالثمار 

 سم والقشرة رقيقة0-3برتقالي غامق حتى األصفر الفاتح زغبية طوهلا ويصبح لونها 

وعند النضج تصبح عصريية القوام أما طعم الثمار  ، ذات حلم متماسك لملية املظهر ،

حتمل الثمار  ، ودرجة النضج وتتفاوت درجة حالوته حسب الصنف فيميل إىل احلموضة

 . يف جماميع على شكل عنقود غري مندمج 

الثمرة غري كالمييكتريية ، خضراء اللون قبل النضج ، صغرية احلجم وبطيئة النمو خاصة 

ثم تزداد سرعة النمو خاصة  عند اخنفاض درجات احلرارة يف مراحل منوها االوىل ،

حجم الثمرة قرب بداية فصل الربيع وتستمر حتى النضج ، عندها يبدأ تغري لون الثمار 

 .اىل االصفر او الربتقالي مع اكتمال نضج الثمار 
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بعض مثار االشجار ال تتساقط بعد نضجها ولكن تصبح منكمشة ومتصلة باحلامل الثمري 

يف حني ان هناك مثار اخرى تتساقط قبل النضج وميكن تقليل التساقط من  والعنقود ،

جزء  41 – 01) برتكيز حوالي ( T-2,4,5) خالل رش االشجار مبنظمات النمو مثل 

 ( .شهر ايلول  –شهر متوز ) وقت التلقيح او وقت تكوين مباد  االزهار ( باملليون 

عدد البذور بها يرتاوح أما بالنسبة للبذور فأنها تشكل يف الثمرة حوالي نصف حجمها ،  

 ، والبذرة بنية اللون المعة وملساء مع وجود نقط بيضاء أو صفراء صغرية ، بذور 0 -3بني 

سم ، نسبة اللحم إىل البذور تكون منخفضة جدا ويف بعض  0 طول البذرة يصل إىل 

لكثرية البذور وغري مسيكة اللحم يكون وزن البذور أكثر من وزن األصناف ذات الثمار ا

اللحم وهلذا خنتار األصناف احملتوية على بذرة أو بذرتني وتفضل على مثيالتها 

 .احملتوية على بذور عديدة 

  

 

تبدأ الشجرة بإعطاء احلاصل يف السنة الرابعة واخلامسة من زراعتها يف البستان ويزداد 

وأعلى حاصل متوقع احلصول عليه يكون عندما تبلغ  ، عمر الشجرة احلاصل بتقدم

كغم  00 -01، وان معدل وزن الثمار للشجرة الواحدة يرتاوح بني  سنة 01 -00األشجار 

) من خالل االهتمام بإجراء  وتتضاعف هذه الكمية عند العناية املكثفة واخلدمة اجليدة

وقد يصل أعلى حاصل  ،( من عمليات اخلدمة التقليم والتسميد ومكافحة االفات وغريها 

 .كغم  01للشجرة الواحدة 

، وهنـاك العديـد مـن املؤشـرات الـيت تسـتخدم       ( ايار  –اذار ) يبدأ نضج الثمار يف الربيع 

زيـادة حجـم الثمـار ، قلـة صـالبة قشـرة       ) يف التعرف على وصـول الثمـار لـو النضـج منهـا      

تغـري لـون الثمـار عنـد النضـج اىل الربتقـالي احملمـر او االصـفر الليمـوني ، زيـادة            الثمار ،

 ( . رائحة الثمار ، زيادة تركيز السكريات ، قلة احلموضة 
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 Pineapple ) )فاكهة األناناس 

 

 

 -:املوطن األصلي ومناطق اإلنتشار 

أرضــــــي ينتمــــــي اىل العائلــــــة  نبــــــات إســــــتوائي  Ananas comosusاألنانــــــاس 

Bromeliaceae  ــنس ــاقي      Ananasو اىل اجلــ ــن بــ ــنس عــ ــذا اجلــ ــزات هــ ومــــن مميــ

ــوالي     ــا وحـ ــة اربعـــني جنسـ ــة البالغـ ــذه العائلـ ــاس هـ ــأت يف   0111اجنـ ــا والـــيت نشـ نوعـ

مشــــال وجنــــوب  °00 – 00بــــني خطــــي عــــرض ) املنــــاطق االســــتوائية مــــن امريكــــا 

ان مثــاره اقتصــادية تكــون ذات تــاج وقنابــات والــيت تكــون متحــدة         (خــط االســتواء  

ــا   ــق عليهــ ــل يطلــ ــاتيني     .Syncarpousالكرابــ ــرة للنبــ ــافات املبكــ ــت االكتشــ ــد دلــ لقــ

ــبه         ــتوائية وشـ ــاطق االسـ ــي املنـ ــاس هـ ــة األنانـ ــأة فاكهـ ــة نشـ ــا ان منطقـ ــوب امريكـ جبنـ

ــة     ــطى واجلنوبيـ ــا الوسـ ــن امريكـ ــتوائية مـ ــل ، ال ) االسـ ــرق الربازيـ ــوب شـ ــواي جنـ رباجـ

ــاءا    ( ومشـــال االرجنـــتني  ــرا لوجـــود أعـــداد كـــبرية مـــن النباتـــات الربيـــة هنـــاك وبنـ نظـ

 . على البيانات واملواد اليت مجعها من امريكا اجلنوبية 

وهذه النباتات (   (Xerophytic plantsكما يعترب نبات األناناس من النباتات الصحراوية

وية القاسية حيث تكون مقاومتها لفقدان تتميز بقدرتها على العيش حتت الظروف الصحرا

املاء من االوراق بعملية النتح عالية جدا ، وان سرعة فقدان املاء من اوراق هذه 

 – 0النباتات تكون اقل من سرعة الفقد يف اوراق النباتات االستوائية االخرى مبقدار 
ن العامل بواسطة لقد انتشرت زراعة فاكهة األناناس بسرعة اىل اجزاء اخرى م. مرات  01

املسافرين ، والسبب املباشر هلذا االنتشار السريع يعود اىل ان جمموعة االوراق التاجية 

املوجودة فوق الثمار ميكن استخدامها يف اإلكثار إضافة اىل أن النبات يتحمل العطش 

 .اثناء الشحن

 



 أياد هاني العالف. م.أ: إعداد                                               (           الجانب العملي ) محاضرات الفاكهة المستديمة الخضرة          
 

 -:الوصف النباتي 

ــات اســتوائي ارضــي   ــاس نب ــات    معمــر األنان ــات نبات ــع النب يتب

ــة الواحـــدة  ال حيتـــوي علـــى  ) ينمـــو عرضـــيا   ال  ذوات الفلقـ

ــاقه كـــامبيوم وعـــائي ــبية ،  (  يف سـ ويعتـــرب مـــن النباتـــات العشـ

يتميــــز بوجــــود منــــو مرســــتيمي قمــــي واحــــد علــــى ســــاق  

النبــــات كمــــا يف النخيــــل ، يتحــــدد منــــو النبــــات بــــالنورة  

ينمـــو وكـــل نبـــات  ، الـــيت تتحـــول إىل مثـــرة يعلوهـــا التـــاج 

ــة الســـاق        ــورة يف قمـ ــق النـ ــل علـــى عنـ ــرة حتمـ ــون مثـ ليكـ

ــد        ــات بع ــث ميــوت النب ــذي يزهــر ملــرة واحــدة فقــط حي وال

اإلزهـــار ونضـــج الثمـــرة ، ثـــم ختـــرج منـــوات جانبيـــة لتنمـــو   

يرتفــع النبــات اىل حــوالي مــرت     ،وتزهــر هــي ايضــا وهكــذا تســتمر دورة حيــاة النبــات       

 .هر عموما شوكي مرت ، واملظ 0.0واحد ويصل عرضه اىل حوالي 

 

  -:اجملموع اجلذري  -1
ــار    ــطحية االنتشـ ــون سـ ــا تكـ ــاس معظمهـ ــذور األنانـ ــو  جـ ــدودة النمـ ــظ   وحمـ ــد تغلـ ال يوجـ

ــن         ــا ملســافة مرتي ــة الكــامبيوم وتنتشــر اجلــذور أفقي ــى طبق ــا عل ــدم احتوائه ــا لع ــانوي فيه ث

ــة ،     ــرت واحــد داخــل الرتب ــافة م ــا ملس ــن اجلــذور األول     وعمودي ــوعني م يالحــظ وجــود ن

هــــو اجلــــذور األرضــــية الناميــــة مــــن قاعــــدة الســــاق يف منطقــــة حتــــت ســــطح الرتبــــة  

فــــوق ســــطح  والثــــاني هــــو اجلــــذور االبطيــــة املتكونــــة مــــن آبــــاط األوراق القاعديــــة

ــة  ــحلة      .الرتبـ ــا ضـ ــدا لكنهـ ــة جـ ــون كثيفـ ــة تكـ ــذور املتكونـــة حتـــت ســـطح الرتبـ إن اجلـ

  .سم من سطح الرتبة  00حيث تتعمق حلوالي 

ــة      ــرتب املفككــــ ــو يف الــــ ــاس تنمــــ ــذور االنانــــ ــا ان جــــ كمــــ

مـــرت  0ســـم ومتتـــد افقيـــا ملســـافة  01واخلصـــبة وتتعمـــق ملســـافة 

وتقـــوم اجلـــذور اجلانبيـــة بامتصـــاص املـــاء  . مـــع مـــرور الوقـــت  

ــتفادة     ــات لألسـ ــزاء النبـ ــة اجـ ــها اىل بقيـ ــة ونقلـ ــر الغذائيـ والعناصـ

ــة    ــوه املختلفـ ــل منـ ــا يف مراحـ ــاء   . منهـ ــجة البيضـ ــل االنسـ ومتثـ

ــة االمتصــــاص    ــذر منطقــ ــة اجلــ ــة املوجــــودة بقمــ غــــري امللكننــ

الرئيســـية جـــذور االنانـــاس البالغـــة او الـــيت تنشـــأ مـــن خـــالل        

ــة       ــات خضــريا ليســت هلــا جــذور اولي ــار النب  Primary rootsإكث

ــادرات    ــى ب ــة عل ــيت     ويالحــظ وجــود اجلــذور االولي ــذري وال ــة مــن اصــل ب ــات النامي النب

مـــا تلبـــث ان تظهـــر وختتفـــي بســـرعة وحتـــل حملـــها جـــذور ثانويـــة وعرضـــية تظهـــر علـــى  

 .اجلزء القاعدي للساق 
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  -:اجملموع اخلضري  -2
  -:الساق  -أ

ــة األوراق       ــا لكثافــ ــعب رؤيتهــ ــة تصــ ــدة قائمــ ــاق واحــ ــاس ســ لألنانــ

مكــون مــن قشــرة خارجيــة تليهــا طبقــة صــلبة        قالناميــة عليــه والســا  

وحتــــيط بهــــذه الطبقــــة طبقــــة أخــــرى أســــفنجية ، يــــرتاوح طــــول   

وطـــول النبـــات ككـــل  ـــدود املـــرت     ( ســـم 31-01)الســـاق بـــني  

ــره   ــد وقطـ ــم 4-0)الواحـ ــني    ( سـ ــار األوراق بـ ــافة النتشـ ــى مسـ وأقصـ

 – 0الســـالميات قصـــرية تـــرتاوح اطواهلـــا بـــني     ، ( ســـم 001 -001)
 . واجد أطول السالميات يف منطقة وسط الساق ملم ، وتت 01

تنمــو علــى الســاق أفــرخ متكونــة مــن بــراعم ابطيــة وعرضــية ختتلــف تســميتها حســب            

ــري      ــرخ احلامـــل الزهـ ــل الزهـــري تســـمى أفـ ــة علـــى احلامـ ــالنموات املتكونـ ــئها فـ منشـ

واملتكونـــة علـــى الســـاق تســـمى األفـــرخ الســـاقية ، وهنـــاك منـــوات تنمـــو مـــن الـــرباعم    

ــودة ع ــرطانات     املوجـ ــمى السـ ــة تسـ ــطح الرتبـ ــت سـ ــاق حتـ ــدي للسـ ــزء القاعـ ــى اجلـ . لـ

 . وتستمر السرطانات يف منوها حتى مجع الثمار او حتى حدوث التزهري 

 

- :األوراق  -ب

ختتلـــــف أوراق األنانـــــاس يف الطـــــول والشـــــكل واحلجـــــم 

ومنطقـــــة النمـــــو ومنطقـــــة  واللـــــون والعـــــدد تبعـــــا للصـــــنف 

األوراق القاعديــــة رحميــــه مســــتدقة  تكوينهــــا علــــى الســــاق ،

الطــرف عريضــة قــرب اتصــاهلا بالســاق ، يليهــا نــوع أخــر مــن         

ــز      ــيت تتميــ ــاق والــ ــف الســ ــرب منتصــ ــودة قــ األوراق املوجــ

بكونهــــا أطــــول األوراق حيــــث يبلــــغ أقصــــى طــــول هلــــا       

ــوالي  ــدود   011حــ ــم وعرضــــها  ــ ــم ، تليهــــا أوراق   0ســ ســ

لــــة احــــدث منهــــا تكــــون اقصــــر يــــرتاوح عــــدد األوراق الفعا 

ــورة      ــوين النـ ــل تكـ ــاق قبيـ ــى السـ ــو علـ ــيت تنمـ ــب    81-01الـ ــط ترتيـ ــة يف املتوسـ ورقـ

ــواك      ــى أشـ ــناف علـ ــوي أوراق بعـــض األصـ ــاق وحتتـ ــى السـ ــي علـ ــون حلزونـ األوراق يكـ

ــن هــذه األشــواك         ــة م ــض األصــناف تكــون خالي ــا يف حــني بع ــى حافاته ــة حــادة عل  قوي

  .  Smooti cayenneكما يف الصنف الشائع 
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لورقة أملس اخضر المع أو امحر مسمر مشعي خالي مـن الثغـور والسـفلي    السطح العلوي ل

يكون ذا لون فضـي ابـيض تنمـو عليـه الشـعريات الزغبيـة بكثـرة ، كمـا أن األوراق تتصـف          

بقابليتها على مقاومة فقدان املاء وخزنه لوجود خاليا خاصة يف الورقة تعمل علـى خـزن   

جــانيب ، هــذه الــرباعم قــد تنمــو لتكــون  حتــوي كــل ورقــة يف ابطهــا علــى بــرعم  ، املــاء 

وتكـون السـرطانات اكـرب حجمـا مـن اخللفـات ،        . Ratoonاو خلفات  Suckersسرطانات 

 .غرام  401 – 001غري ان السرطانات ختتلف يف احجامها ، وخيتلف وزن اخللفات بني 

 

   -:النورة والثمرة  -3

يستطيل السـاق وينـتفخ قـرب قمتـه وينـتج جمموعـة مـن االزهـار          عند حلول وقت التزهري

ينمــو احملــور . الصــغرية احلمــراء او القرمزيــة اللــون ، كــل زهــرة تصــاحبها قنابــة محــراء   

سم وهذا احملور حيمل جمموعة زهرية بسيطة تتكون بشـكل   31الزهري بطول حوالي 

رق او بنفسجي ، طول االزهـار  كثيف ومكتظ بشكل لوليب ، االزهار ثنائية اجلنس لونها از

الزهـرة املفـردة   ، يومـا   01ملـم ، يسـتمر تفـتح االزهـار ملـدة       41ملم وقطرها حـوالي   81

ثالثية النظام حتتوي على قنابة عريضة حتيط بـثالث سـبالت حلميـة وثـالث بـتالت وسـت       

ويكون القلـم   ،اسدية ومبيض واحد متكون من ثالث كرابل يعلوه ميسم ذو ثالثة فصوص 

  األزهـار مرتبـة ترتيـب حلزونـي منـتظم علـى      .ال من االسدية واقصر من البـتالت  أطول قلي

احملور الزهري وتكون حممولة علـى حمـور الثمـرة الـذي هـو امتـداد للحامـل الزهـري         

الزهرة تتطور إىل مثرة مفردة والثمار املفـردة تنـدمج    وهذا األخري ميد األزهار بالغذاء ،

 . أجزاؤها القاعدية مكونة الثمرة املتجمعة ، الزهرة كاملة خنثى

 
 

الثمرة هي استمرار لتطور النـورة العنقوديـة املتكونـة مـن عـدد كـبري مـن األزهـار والـيت          

دون بـذور والثمـار   والثمـرة عذريـة بـ    ،  Multiplefruitتكون ما يعرف بالثمرة املتجمعـة  

 .  طن 01 -00وقد يصل حاصل الدومن الواحد من (  كغم 0 ,0 – 1 ,0 )ثقيلة الوزن 
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امـا   يومـا ،  400ان الوقت الالزم من الزراعة حتـى نهايـة تكـوين النـورة يسـتغرق حـوالي       

 081الفرتة االمجالية الالزمة من بدء الزراعة حتى نضج الثمرة املتجمعة فتقدر  والي 

إن اجلزء الذي يؤكل من الثمرة هو عبارة عن حامـل او    ، شهرا 03يوما أي ما يقرب من 

حمور النورة  الزهرية السميك املتضخم ، لب الثمرة او شحمها لونـه ابـيض او اصـفر ويف    

 . املزروعة يكون هذا اللب بدون بذور  اغلب االصناف

احملور الداخلي للثمرة عبارة عن نسيج ليفي غض والقشرة اخلارجية اخلشنة مكونـة مـن   

يتحــول لونهــا لالخضــر الــداكن او االصــفر او االصــفر  ( عيــون ) وحــدات سداســية الشــكل 

بعض البذور  الربتقالي او االمحر عند نضج الثمرة ، واذا حدث ولقحت االزهار قد تتكون

الصـغرية داخلــها ، وعلــى العمــوم فــان مثـار االنانــاس تتكــون بكريــا دون احلاجــة للتلقــيح   

 .واالخصاب 

 

( خلفـات   4 – 0) يثمر نبات االناناس مرة واحدة يف حياته ثم خترج من قاعدته خلفـات   

. تثمر كل واحدة منها بدورها مرة واحدة أي ان كل حمور زهري يثمر مرة واحدة فقـط  

وعند شراء األناناس جيب اختيار الثمار الكبرية احلجم الناضجة حيث هلا اكرب كمية حلم 

وهـي عاليـة    Cقابلة لألكـل ومثـرة األنانـاس هلـا نكهـة خاصـة وهـي مصـدر جيـد لفيتـامني           

 .احملتوى من السكريات 

 


