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    Horticulture   البستنة علم

 المحاصٌل وإكثار وتربٌة وخدمة وتنمٌة زراعة بدراسة ٌهتم والذي الزراعٌة العلوم احد هو

 نوعٌة ذو جٌد حاصل على الحصول وبالتالً لنموها المثلى الظروؾ تهٌئة خالل من البستنٌة

 . عالٌة

 -: الفروع هذه اهم ومن رئٌسٌة فروع عدة البستنة علم ٌتضمن

 أشجار زراعة فً العلم هذا ٌبحث  Pomology   الفاكهة علم-  1 

 الري   بعملٌات القٌام حٌث من بها والعناٌة تكاثرها وطرق الفاكهة

 وإعداد الحاصل وجنً والتربٌة االفات ومكافحة والتقلٌم والتسمٌد

 ...  والخزن للتسوٌق الثمار

 : حسب الفاكهة أشجار تقسٌم ٌمكن

 )الزٌتون تضم الزٌتونٌة العائلة ( مثل النباتٌة العوائل / أ

 ) الفستق تضم الفستقٌة العائلة (

 ) النخٌل تضم النخٌلٌة العائلة (

 ) الموز تضم الموزٌة العائلة (

 )وؼٌرها والكمثرى التفاح تضم الوردٌة العائلة(

 ) الرمان تضم الرمانٌة العائلة (

 

 

 

 -: وتضم االشجار وإثمار نمو طبٌعة حسب التقسٌم / ب

 التً الفاكهة اشجار انواع جمٌع تشمل ( الخضرة مستدٌمة فاكهة

 والحمضٌات والنخٌل الزٌتون مثل العام طٌلة بؤوراقها تحتفظ

 .) وؼٌرها والموز

 تتساقط التً انواع جمٌع تشمل ( االوراق متساقطة فاكهة



 بداٌة الورقٌة براعمها تتفتح ثم ومن الشتاء فصل فً اوراقها

 والعنب والمشمش والخوخ والتٌن والكمثرى التفاح مثل الربٌع

 . )وؼٌرها

 وتضم لنموها المالئم المناخ حسب التقسٌم / ج

 حرارة الى تحتاج ( االستوائٌة وشبه االستوائٌة المناطق فاكهة

 .)وؼٌرها والمانجو واألناناس الموز مثل للنضج عالٌة ورطوبة

 .)وؼٌرها والمشمش العنب ، الخوخ ، التفاح( الباردة المناطق فاكهة

 والزٌتون والرمان الحمضٌات ( االستوائٌة تحت المناطق فاكهة

 ) وؼٌرها

 فً ٌبحث  Olericulture  الخضراوات محاصٌل زراعة - 2

 ذو عالً محصول على للحصول لنموها المثلى الظروؾ وتهٌئة الخضراوات محاصٌل زراعة

 . جٌدة نوعٌة

 : أهمها ومن المحاصٌل لهذه عدٌدة تقسٌمات هناك

 

 - : ٌؤكل الذي الجزء حسب / أ

 )والشلؽم الفجل ( جذورها تإكل خضر

 ) والثوم البطاطا ( سٌقانها تإكل خضر

 ) والخس السلق ( اوراقها تإكل خضر

 ) القرنابٌط ( الزهرٌة اجزائها تإكل خضر

 )والرقً والباذنجان والطماطة البامٌا ( ثمارها تإكل خضر

 )والبزالٌا الفاصولٌا ( بذورها تإكل خضر

 -: ) الزراعة موعد ( الحرارٌة االحتٌاجات حسب التقسٌم /ب

 او كل وتقضً الشتاء اوائل او الخرٌؾ فً تزرع : الشتوٌة الخضر

 والشلؽم واللهانة والخس السبانخ( مثل الشتاء فصل فً نموها مدة معظم



 . )وؼٌرها والجزر

 معظم او كل وتقضً الصٌؾ اوائل او الربٌع فً تزرع : الصٌفٌة الخضر

 والبطٌخ والرقً والباذنجان البامٌا ( مثل الصٌؾ فصل فً نموها مدة

 . ) وؼٌرها والخٌار

 

 

 : مثل -: النباتٌة العوائل حسب التقسٌم /ج

 ) والثوم البصل ( النرجسٌة العائلة

 )والفلفل والباذنجان والبطاطا الطماطة ( الباذنجانٌة العائلة

 ) والقرنابٌط اللهانة ( الصلٌبٌة العائلة

 ) والرقً والخٌار القرع ( القرعٌة العائلة

 )والبقدونس والكرفس الجزر ( الخٌمٌة العائلة

  الزٌنة ونباتات الزهور زراعة 3-

 Floriculture ornamental plants   

 : منها مجامٌع عدة الى وتقسم ، وأوراقها ازهارها لجمال المزروعة الزٌنة نباتات جمٌع ٌشمل 

 تزرع شتوٌة حولٌات ( الى بدورها وتقسم الحولٌة المزهرة النباتات / أ

 ، ) السبع وحنك القرنفل مثل الشتاء فً وتزهر وأٌلول اب شهري بٌن

 صباح و البنات شعر مثل الصٌؾ فً وتزهر وآذار شباط شهري بٌن تزرع صٌفٌة حولٌات(

 . )الخٌر

 لجمال منتظمة صفوؾ فً البعض بعضها جوار الى تزرع نباتات عن عبارة : األسٌجة / ب

 . والشمشار االس نبات مثل منظرها

 وتلتؾ مختلفة بطرق تتسلق بل عمودٌة بصورة النمو تستطٌع ال نباتات وهً : المتسلقات / ج

 . والجهنمٌة القط مخالب نبات مثل المساند حول

 . الزنبق و النرجس مثل التربة سطح تحت ٌنمو سمٌك متدرن جذر عن عبارة : األبصال / و



 جذورها تنؽمر بحٌث الماء فً تعٌش التً النباتات هً : المائٌة ونصف المائٌة النباتات / ز

 فهً المائٌة نصؾ النباتات اما ، البردي نبات مثل الماء سطح على تطفو وقد وأوراقها وسٌقانها

 . البئر كزبرة نبات مثل والسواقً كالمستنقعات الرطبة االماكن فً تنمو التً

 مثل امتار 4-3الٌتجاوز االشجار من نموا اقل نباتات الشجٌرات : والشجٌرات األشجار / ن

 او متر 5 عالٌة ارتفاعات الى تصل نباتات عن عبارةفهً   االشجار اما ، )الزٌنة رمان و الدفلة(

 . )والصنوبرٌات بوهٌمٌا   مثل) اكثر

   Aromatic and medical plants   والعطرٌة الطبٌة النباتات 4-

 طبٌة مواد أو مادة على ٌحتوى الذى النبات بؤنه الطبً النبات ٌعرؾ

 تحتوى التى أو به أإلصابة تقلٌال أو معٌن مرض عالج على قادرة

 حبة مثل الطبٌة المواد تحضٌر فى المستخدمة األولٌة المواد على

 . والسوس ، البركة

 جزء فى عطرى زٌت على ٌحتوى نبات أي هو العطري النبات أما

 زٌوت على تحتوى نباتات ٌوجد كما العطور تحضٌر فى ٌستخدم منه

 . والرٌحان والنعناع مثل األمراض بعض عالج فً وتستخدم عطرٌة

 الحدائق وتنسٌق تصمٌم بدراسة ٌهتم     Landscape design   الحدائق وتصمٌم هندسة 5-

 الرٌاضٌة والمالعب والدوائر المتنزهات كحدائق عامة او المنزلٌة كالحدائق خاصة كانت سوءا

 . والمدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -: البستنٌة المحاصٌل نمو فً المؤثرة البٌئٌة العوامل

 من لعل عوامل عدة على البستنٌة المحاصٌل زراعة نجاح ٌعتمد

 واألمطار والرطوبة والضوء الحرارة( البٌئٌة العوامل هو اهمها

 دورا العوامل هذه تلعب حٌث التربة عامل الى اضافة )والرٌاح

 تتحكم وبالتالً البستنٌة المحاصٌل زراعة وانتشار توزٌع فً اساسٌا

 العوامل أهم ومن ، ما موقع فً واألصناؾ االنواع نمو تحدٌد فً

 : هً البستنٌة المحاصٌل نمو فً تإثر التً البٌئٌة

 -: الحرارة درجات 1-

 فً تإثر انها حٌث البستنٌة المحاصٌل نمو فً كبٌر تؤثٌر للحرارة

 طور حسب تؤثٌرها ٌختلؾ وقد النبات فً الفسلجٌة العملٌات سٌر

 وتتحكم ، الثمري او الزهري او الخضري النمو سواء حٌاته

 النبات فً والكٌمٌائٌة الحٌوٌة العملٌات جمٌع فً الحرارة درجات

 والؽازات الماء كامتصاص بها المتصلة العملٌات على تإثر وكذلك

 فقدان معدل زٌادة على العالٌة الحرارة وتإدي . المعدنٌة والمواد

 منخفضة الجو فً النسبٌة الرطوبة كانت اذا خاصة النبات من الماء

 . التنفس معدل لزٌادة الؽذائٌة المواد استهالك معدل من تزٌد كما ،

 الى نوع من الحرارٌة احتٌاجاتها فً البستنٌة المحاصٌل تختلؾ

 المتساقطة الفاكهة اشجار ان نجد فمثال اخر الى صنؾ من بل اخر

 الفاكهة اشجار احتٌاجات من اقل الحرارٌة احتٌاجاتها االوراق

 النوع داخل الحرارٌة األحتٌاجات تختلؾ اٌظا الخضرة الدائمة

 ٌمكن ولكن . والخوخ العنب من اقل التفاح احتٌاجات فمثال الواحد



 22 بٌن تتراوح الفاكهة انواع معظم لنمو المثلى الحرارة بؤن القول -

 . عالٌة نوعٌة ذو مرتفع حاصل وتعطً جٌدا نموا تنمو لكً م 33

 الحرارٌة احتٌاجاتها حسب قسمت فقد الخضر لمحاصٌل بالنسبة اما

 22 للنمو المثلى الحرارة( صٌفٌة محاصٌل الى - النباتات م 33

 للنمو المثلى الحرارة( شتوٌة ومحاصٌل )المرتفعة الحرارة درجات

 وكذلك . )المنخفضة الحرارة درجات النباتات وتتحمل م 15-8

 الى قسمت حٌث الحولٌة المزهرة الزٌنة لنباتات بالنسبة الحال

 درجات من احتٌاجاتها حسب صٌفٌة وحولٌات شتوٌة حولٌات

 تكون الحرارة ودرجات . وتزهٌرها لنموها المالئمة الحرارة

 مثلى حرارة درجة نبات لكل ان حٌث )ومثالٌة وصؽرى عظمى(

 فإذا ونشطة جٌدة بصورة الحٌوٌة وظائفه وٌإدي فٌها ٌنمو

 عجز الى تإدي المعدل هذا عن ارتفعت او الحرارة انخفضت

 النبات ضعؾ الى ٌإدي مما صحٌح بشكل وظائفه اداء عن النبات

 . موته ثم وتدهوره

 لنمو المثالٌة معدالتها عن الحرارة درجات انخفاض حالة ففً

 العاقدة والثمار االزهار نمو على ضار تؤثٌر تإثر فإنها النبات

 وانجماد االشجار قلؾ تشقق تسبب وقد الحدٌثة االفرع نمو وكذلك

 ادالمو امتصاص على النبات جذور قدرة وتقل الخالٌا داخل الماء

 الحرارة درجات انخفاض ضرر تقلٌل وٌمكن . التربة من الؽذائٌة

 واستعمال للبرودة المقاومة واألصناؾ االنواع استعمال خالل من

 الرٌاح مصدات وزراعة البستان فً نفطٌة مواقد بوضع التدفئة

 . القوٌة الرٌاح هبوب من النباتات لوقاٌة

 معدل زٌادة الى تإدي فإنها الحرارة درجات ارتفاع حالة فً اما

 )الخضرٌة االجزاء طرٌق عن النبات من الماء فقدان( النتح عملٌتً



  

 النبات جفاؾ الى ٌإدي مما ) التربة من الماء فقدان ( والتبخر

 االزهار سقوط الى العالٌة الحرارة تإدي كذلك ، وموته وذبوله

 النبات فً الفسلجٌة العملٌات قلة نتٌجة حدٌثا العاقدة والثمار

 وقلة الزهرٌة البراعم وقتل الشمس لفحة بمرض الثمار وإصابة

 الحرارة ضرر تقلٌل وٌمكن . منها السطحٌة خاصة الجذور نمو

 ظالل تحت النباتات زراعة خالل من النبات نمو على المرتفعة

 كذلك ) النخٌل اشجار تحت الحمضٌات زراعة ( العالٌة االشجار

 الجافة الرٌاح هبوب من النبات لحماٌة الرٌاح مصدات زراعة

 طالء ٌمكن كما البعض بعضها مع متقاربة االشجار وزراعة الحارة

 . المباشرة الشمس اشعة سقوط لتقلٌل الجٌر بمادة االشجار جذوع

 

 : الحرارة درجات من الحتٌاجاتها تبعا البستنٌة المحاصٌل تقسٌم  

          الباردة الحرارة نطاق ضمن نمو افضل تعطً محاصٌل / أ

 ْم 7-15   

 الفاكهة أشجار

 الخضر محاصٌل

 الزٌنة نباتات

 الخوخ ، الكرز ، التفاح

 ،الفجل الخس ، السبانخ

 السبع حنك ، قرنفل

 مْ -  23-15- الدافئة الحرارة نطاق ضمن نمو افضل تعطً محاصٌل / ب

 الفاكهة أشجار

 الخضر محاصٌل



 الزٌنة نباتات

 ، الزٌتون ، الحمضٌات

 التٌن

 الرقً ، الخٌار ، الطماطة

 الزنبق ، القدٌفة

  

 -: الضوء 2- 

 صورة فً البستنٌة النباتات تستقبله الذي الضوء مصدر هً الشمس

 االضاءة مدة طول وفً وكثافتها اطوالها فً تختلؾ ضوئٌة موجات

 ، البستنٌة النباتات وإنتاج نمو به ٌتؤثر ما وهو الواحد الٌوم فً

 نمو على كبٌرا تؤثٌرا ونوعٌته مدته وكذلك الضوء شدة وتإثر

 العناصر وامتصاص البذور انبات مثل الفسلجٌة والعملٌات النباتات

 وٌلعب . وؼٌرها الضوئً والتركٌب والنتح والتنفس الؽذائٌة

 ) البالستٌدات ( الخضراء المادة تكوٌن فً كبٌرا دورا الضوء

 انه كما ، ) الضوئً التركٌب ( الؽذاء صنع لعملٌة الالزمة

 كما ، ) الفلورجٌن ( للتزهٌر الالزمة الهرمونات لتكوٌن ضروري

 المواد تكوٌن فً هام دور ٌلعب ألنه الثمار لتلوٌن هام انه

 . للثمار الملونة المختلفة الصبؽات منها تتكون التً الكاربوهٌدراتٌة

 خالل من البستنٌة المحاصٌل نمو على ٌإثر الضوء ان تبٌن لقد

 .... الضوء ونوع الضوئٌة والكثافة الضوئٌة الفترة طول

 الضوئٌة الفترة لطول النبات استجابة هً -: الضوئٌة الفترة طول

 تقسم وبموجبه الزهري النمو الى الخضري النمو من وتحوله

 : هً مجامٌع ثالث الى البستنٌة المحاصٌل



 ) بٌن تتراوح ضوئٌة لفترة    تعرضت اذا تزهر التً النباتات هً : الطوٌل النهار نباتات – أ

 الجمال وردو الخس مثل ) ٌوم / ساعة -4411

 

 ) بٌن تتراوح ضوئٌة لفترة -   تعرضت اذا تزهر التً النباتات هً : القصٌر النهار نباتات – ب

 البطاطا مثل ) ٌوم / ساعة -4314

 الكاردٌنٌاو   

 من واسع مدى فً تزهر التً النباتات هً : محاٌدة نباتات – ج

 الفاكهة وأشجار والزٌنٌا الطماطة مثل االضاءة فترة

  

 للنبات تصل التً الكلٌة الضوء كمٌة عن عبارة -: الضوئٌة الكثافة

 والبعد والموسم الٌوم طول باختالؾ اخرى الى منطقة من وتختلؾ

 ثم الظهر فترة حتى الضوئٌة الكثافة وتزداد االستواء خط عن

 ومتوسطة الصٌؾ فً مرتفعة تكون كما ، ذلك بعد تدرٌجٌا تنخفض

 الضوئٌة الكثافة وتإثر ، الشتاء فً ومنخفضة والخرٌؾ الربٌع فً

 البٌئٌة العوامل كانت فإذا البستنٌة المحاصٌل وإثمار نمو على

 الكثافة بزٌادة ٌزداد الضوئً التركٌب معدل فان مالئمة االخرى

 باألنسجة ٌضر الالزم من اكثر زٌادتها لكن معٌن لحد الضوئٌة

 كفاءة من تقلل وبالتالً الكلوروفٌل هدم الى ٌإدي حٌث النباتٌة

 . الضوئً التركٌب

 وحدة الطول مختلفة موجات من الضوء ٌتكون -: الضوء نوع

 مرئً اما الضوء من نوعان وهناك )الملٌماٌكرون( قٌاسها

 مرئً ؼٌر او ) واألحمر واألصفر واألزرق واألخضر البنفسجً(

 احٌانا للضوء . ) الحمراء تحت االشعة و البنفسجٌة فوق االشعة (

 ٌإدي عالً االشعاع ٌكون عندما خاصة النبات على سلبٌة تؤثٌرات

 داخل الماء نقصان وبالتالً النبات فً النتح سرعة زٌادة الى



 وانقسام تمدد عملٌتً توقؾ او تؤخر الى ٌإدي مما والخالٌا االنسجة

 . النبات داخل الخالٌا

  

 -: الجوٌة الرطوبة 3-

 الجو فً الموجودة وكمٌته الماء بخار الجوٌة بالرطوبة ٌقصد

 الفسلجٌة العملٌات سرعة فً كبٌرا دورا الجوٌة الرطوبة وتلعب

 النبات ان حٌث النتح سرعة معدل على تؤثٌرها بسبب النبات داخل

 زٌادة وبالتالً الضباب من الناتجة الماء قطرات بامتصاص ٌقوم

 نمو من تحد الجوٌة الرطوبة ان كما . النبات داخل المائً المحتوى

 اصناؾ بعض ان وجد حٌث النوع لنفس الفاكهة اصناؾ بعض

 الى اخرى اصناؾ تحتاج بٌنما منخفضة رطوبة الى تحتاج النخٌل

 قلٌلة المناطق فً النامٌة الثمار ان ووجد ، مرتفعة جوٌة رطوبة

 فً العصٌر نسبة وانخفاض الحجم قلٌلة تكون الجوٌة الرطوبة

 فً النامٌة النباتات ان كما ، فٌها الحموضة نسبة وزٌادة الثمار

 باآلفات اصابة اكثر تكون المرتفعة الجوٌة الرطوبة ذات المناطق

 . والتٌن الرمان فً الدقٌقً البق حشرة مثل

 -: االمطار 4-

 الن البستنٌة المحاصٌل من الكثٌر لري جٌدا مصدرا االمطار تعتبر

 الجوي النتروجٌن من نسبة على وتحتوي عذبة تكون االمطار مٌاه

 : خالل من النبات نمو على االمطار وتإثر ،

 االفات لمكافحة المستخدمة الرش مواد تؽسل قد االمطار -أ

 التلقٌح من فتقلل اللقاح وحبوب لألزهار مٌكانٌكً تلؾ تحدث - ب

 االصابة زٌادة ٌسبب مما الجوٌة الرطوبة زٌادة الى تإدي قد - ت

 .باآلفات



 -: الرٌاح 5-

 زراعة على واضح تؤثٌر لها التً البٌئٌة العوامل من الرٌاح تعد

 حٌث المكشوفة االماكن فً المزروعة خاصة البستنٌة المحاصٌل

 للنبات شدٌدة اضرارا تسبب وقد القوٌة الرٌاح لهبوب عرضة تكون

 : هً اضرار ثالثة الى تقسم

 االوراق تساقط الى القوٌة الرٌاح تإدي : المٌكانٌكٌة االضرار – أ

 اقتالع فً احٌانا تسبب وقد بالثمار المحملة االفرع وكسر واألزهار

 . المفككة الترب فً خاصة االشجار

 النتح معدل زٌادة الى الشدٌدة الرٌاح تإدي : الفسلجٌة االضرار -ب

 والتبخر

 حبٌبات بتفكٌك الشدٌدة الرٌاح تقوم : التربة تعرٌة اضرار – ج

 وبالتالً التربة جفاؾ تسبب كما اخر الى مكان من ونقلها التربة

 . النبات ذبول

 -: الرٌاح فوائد

 ) والجوز والفستق النخٌل ( الخلطً التلقٌح فرصة زٌادة – أ

 الضارة الحشرات وطٌران حركة من تقلل – ب

 لنمو الضارة الؽازات ازالة وبالتالً النبات حول الهواء تجدٌد – ج

 النبات

 ........... البستنٌة المحاصٌل نمو فً التربة تأثٌر

 من وتتكون النباتات جذور فٌه تعٌش الذي الوسط هً التربة

 التربة نوعٌة وتعتمد ، الؽذائٌة العناصر تتخللها صؽٌرة حبٌبات

 . لها والباٌولوجٌة والكٌمٌاوٌة الفٌزٌائٌة العوامل على

 منها المتكونة الجزٌئات حجم على تعتمد الفٌزٌائٌة فالصفات

 الماء كمٌة على وكذلك والسفلٌة العلوٌة الطبقات على وتوزٌعها



 الماء مستوى انخفاض او وارتفاع العضوٌة والمواد والهواء

 . االرضً

 العناصر على التربة احتواء على فتعتمد الكٌمٌائٌة الصفات اما

 قابلة ؼٌر هٌئة من العناصر هذه تحوٌل على التربة وقابلٌة الؽذائٌة

 النبات منه ٌستفاد لكً لالمتصاص جاهز شكل الى لالمتصاص

 . التربة  PH  ىعل تعتمد كذلك

 فً المجهرٌة الدقٌقة االحٌاء على فتعتمد الباٌولوجٌة الصفات اما

 الى النباتات وبقاٌا المواد تحلٌل على وقابلٌتها منها السطحٌة الطبقة

 . االولٌة عناصرها

 : الى انواعها حسب الترب تقسم -: الترب أنواع

 كبٌرة جزٌئات على الرملٌة الترب تحتوي : الرملٌة الترب 1-

 83 حوالً فٌها الرمل ونسبة بالعٌن مالحظتها ٌمكن الحجم -

 ارتفاع خالل خاصة بسرعة للماء بفقدانها وتمتاز %55

 كمٌات الى فٌها المزروع النبات ٌحتاج لذا الحرارة درجات

 بكونها تمتاز كما ، الحاصل النقص لتعوٌض الماء من كبٌرة

 فٌها الماء نفوذ وسرعة عالٌة فٌها والتهوٌة الخصوبة قلٌلة

 . العضوٌة المادة وقلٌلة التفاعل حامضٌة ، عالٌة

 ترى ال الحجم صؽٌرة جزٌئات على تحتوي : الطٌنٌة الترب 2-

 ان وممكن طوٌلة لفترات بالماء باحتفاظها وتمتاز بالعٌن

 ٌإدي مما ) التربة ؼداقة ( حصول الى بالماء احتفاظها ٌإدي

 بارتفاع سلبا النبات نمو فٌتؤثر الحقا الملوحة ارتفاع الى

 قلٌلة ، والصرؾ التهوٌة برداءة اٌضا وتتصؾ . الملوحة

 .صعبة فٌها الحراثة . خصبة وتكون التفاعل قاعدٌة الحموضة

 53 حوالً على تحتوي : المزٌجٌة الرملٌة الترب -83 % 3-



 23 و رمل - فً الخشونة متوسطة ، وطٌن ؼرٌن % 53

 فٌها والتهوٌة الصرؾ ، والحموضة الخصوبة معتدلة الملمس

 . عالٌٌن

 23 على تحتوي : المزٌجٌة الطٌنٌة الترب - رمل % 33 4-

 23 و - 23 و ؼرٌن % 13 - برداءة تتصؾ ، طٌن % 33

 بالماء تحتفظ ، خصبة ، التفاعل قاعدٌة ، والصرؾ التهوٌة

 . طوٌلة لفترات

 33 على تحتوي : المزٌجٌة الترب - 53 و رمل % 53 -%73 5-

 معتدلة ، جٌدٌن وصرفها تهوٌتها بكون تتصؾ ، وطٌن ؼرٌن

 بالماء االحتفاظ على القابلٌة لها ، الحموضة قلٌلة ، الخصوبة

 افضل من وتعتبر ، ) والطٌنٌة الرملٌة ( بٌن متوازنة لمدة

 . البستنٌة المحاصٌل لزراعة الترب انواع

 -: البستنٌة النباتات لزراعة الصالحة الترب شروط

 تؤثٌر التربة لبناء ان حٌث( جٌدا التربة بناء ٌكون أن ٌجب 1-

 . )فٌها وتشعبها الجذور وامتداد وتهوٌتها فٌها الماء نفاذ على

 التربة سطح بٌن المسافة( عمٌقة التربة تكون ان ٌجب 2-

 فٌه واالنتشار النمو من الجذور فٌه تتمكن الذي والعمق

 الجٌدة التربة هً العمٌقة التربة ، )سم 33 عن ٌقل ال بسهولة

 الخضر محاصٌل تستطٌع بٌنما الفاكهة أشجار لزراعة

 .العمق متوسطة الترب فً تزرع ان والعطرٌة الزٌنة ونباتات

 الماء من تتخلص ( الصرؾ جٌدة التربة تكون ان ٌجب 3-

 .) معتدلة وبسرعة بسهولة الزائد

 بٌن الؽازات لتبادل( التهوٌة جٌدة التربة تكون ان ٌجب 4-

 . )بها المحٌط والجو السفلى التربة طبقات



 الؽذائٌة العناصر على تحتوي( خصبة التربة تكون ان ٌجب 5-

 وقابلة جاهزة وبصورة كافٌة بكمٌات والصؽرى الكبرى

 . )البستنً النبات جذور قبل من لالمتصاص

 مخلفات( العضوٌة المادة على التربة تحتوي ان ٌجب 1-

 زٌادة على تعمل والتً )والطٌور والنباتات الحٌوانات

 استخدام من وتقلل رطوبتها على والحفاظ التربة خصوبة

 . الفوائد من وؼٌرها الكٌمٌائٌة االسمدة

 النباتات لنمو مالئم ( PH ) التربة تفاعل درجة ٌكون ان ٌجب 7-

 7 من اكثر ، حامضً 7 من اقل ، متعادل (7   البستنٌة

 . ) قاعدي

 فً )مرتفع ؼٌر( عمٌقا االرضً الماء مستوى ٌكون ان ٌجب 8-

 .البستنٌة بالنباتات زراعتها المراد الترب

 البناتات بنمو الضارة االمالح من خالٌة التربه تكون ان ٌجب 5-

 . ) وؼٌرها والكبرٌت البوتاسٌوم ، الكلور ، الصودٌوم (

 واألدؼال الحشائش بذور من خالٌة التربة تكون ان ٌجب 13-

 . والحشرٌة المرضٌة االصابات من وخالٌة ، المعمرة خاصة

  

 .... الخضراوات محاصٌل زراعة وطرق االرض وتجهٌز اختٌار

 -: االرض اختٌار : اوال

 النوعٌة الناحٌتٌن من الخضر محاصٌل لزراعة االمثل االنتاج ان

 اساسً كشرط المناسبة االرض اختٌار شًء كل قبل ٌتطلب والكمٌة

 . جٌدة نوعٌة ذو مرتفع حاصل على للحصول

 الصرؾ جٌدة الخصبة هً الخضر إلنتاج المناسبة االرض ان

 من خالٌة ، االدؼال قلٌلة قاعدٌة او ملحٌة تكون ال والتهوٌة



 5.5 بٌن تتراوح حموضتها ، والحشرٌة المرضٌة االصابات –

 . العضوي والسماد المعدنٌة بالعناصر ؼنٌة 1.8

 : التالٌة بالعملٌات للزراعة االرض تحضٌر عملٌات تنحصر

 وجود حالة فً اساسٌة عملٌة : السابق المحصول بقاٌا ازالة 1-

 عملٌة لتسهٌل وتجرى االرض فً مزروع ابقس محصول

 قد التً والحشرات االمراض بإر ازالة فً للمساعدة الحراثة

 . السابق المحصول فً موجودة تكون

 وٌقصد وأهمها للزراعة االرض تحضٌر عملٌات اول : الحراثة 2-

 الموجودة العضوٌة المواد ودفن وتفكٌكها التربة سطح تحرٌك بها

 السطحٌة الطبقة تصبح لكً التربة طبقة بقلب التربة سطح على

 . البذور إلنبات صالحا مهدا

  

 تنعٌم لزٌادة العملٌة هذه تجرى : التربة حبٌبات وتكسٌر تنعٌم 3-

 اختالط زٌادة لؽرض منها الكبٌرة وتكسٌر التربة حبٌبات

 . الحشائش قلع على والمساعدة بعضها مع الحبٌبات وتجانس

 بعضها من التربة حبٌبات تقارب لؽرض : التربة حبٌبات كبس 4-

 . بالتربة البذور تؽطٌة ولؽرض

 المحصول سقً عند الماء توزٌع انتظام لؽرض : االرض تسوٌة 5-

 . المنخفضة الى المرتفعة التربة اجزاء من التراب نقل خالل من

 -: الزراعة طرق : ثانٌا

 احواض او مصاطب او خطوط الى وتقسٌمها االرض تسوٌة بعد

 : التالٌة الطرق بإحدى بالتربة البذور توضع

 زراعة فً الطرٌقة هذه تتبع : ) حفر ( جور فً البذور وضع 1-

 او مروز على تزرع والتً الخضر نباتات من الكثٌر



 ، الخٌار ، القرع ، الفاصولٌا ، الباقالء ( مثل مصاطب

  وتختلؾ بذور (24 -) حفرة بكل توضع ، ) والبطٌخ الرقً

 النبات النتشار الالزمة المساحة حسب الحفر بٌن المسافات

 . المرز من العلوي الثلث فً ؼالبا الحفر وتكون

 االحواض فً الزراعة عند عادة البذور تنثر : البذور نثر 2-

 ، السبانخ ( زراعة فً الطرٌقة هذه تتبع بالٌد منتظما نثرا

 . ) وؼٌرها الجزر ، الفجل

 من انواع بذور توضع : ) خطوط ( سطور فً البذور وضع 3-

 رفٌعة مجاري وتعمل احواض داخل سطور فً الخضر

 االبعاد على فٌها البذور وتنثر بالفؤس او وتد بواسطة

 بسهولة الطرٌقة هذه تمتاز ، المرؼوبة بالكثافة او المطلوبة

 . الحشائش من االرض تنظٌؾ

 عوامل على الزراعة مسافات تتوقؾ -: الزراعة مسافات

 موعد ، التربة خصوبة ، الصنؾ ، الخضر نوع ( منها عدٌدة

 حٌزا النباتات من قسم ٌشؽل ، ) العوامل من وؼٌرها الزراعة

 ٌلزم مما ) والبطٌخ القرع ( مثل الزراعة عند التربة من كبٌرا

 وعلى االخرى النباتات من اوسع مسافات على زراعتها

 االراضً فً علٌه هو عما الخصبة االراضً فً اقل مسافات

 فً اقل مسافة على ٌزرع الطماطة نبات ان كما ، الضعٌفة

 النباتات تحمً لكً وذلك الصٌفٌة العروة عن الشتوٌة العروة

 . الشتاء اثناء البعض بعضها

 على الخضر بذور زراعة عمق ٌختلؾ -: الزراعة عمق

 ، الزراعة موعد ، المحصول نوع ( منها عدٌدة عوامل

 الحجم الصؽٌرة البذور تزرع ، ) التربة ونوع البٌئٌة العوامل



 فتزرع الحجم الكبٌرة البذور اما ) ملم3 ( عمق على عادة

  ) سم(  4-3  حوالً عمق على

 الخضراوات بذور بعض لزراعة المناسب العمق ٌبٌن جدول

 النبات اسم

 بالسنتمتر العمق

 الطماطة – 1.25

 والفجل البامٌا 3.5

 

 والخٌار الرقً - 5 2.5

 

 والبصل السبانخ 2.5

  

 والكرفس البقدونس 1.25

 

  الجزر 3.5

 من بطبقة الزراعة بعد البذور تؽطى : الزراعة بعد البذور تغطٌة

 كطبقة وٌعمل الرطوبة حفظ على ٌساعد حٌث الناعم الرمل

 تفٌد كما ، الجفاؾ من البذور اسفل الموجودة التربة تمنع عازلة

 التشقق الى تمٌل التً االراضً وفً الرهٌفة البذور فً كثٌرا

 جٌدا التربة تضؽط ان ٌجب . الحركة من البذور على للحفاظ

 للبذور التربة مالمسة لضمان الخفٌفة االراضً فً البذور فوق

 االكتفاء فٌجب الثقٌلة االراضً فً اما ، الجٌد االنبات لضمان

 . البذور فوق خفٌفا ضؽطا التربة بضؽط

 -: الخضراوات شتالت وإنتاج الشتل



 االرض من صؽٌرة مساحة فً متقاربة الخضر انواع بعض تزرع

 مكان الى تكبر ان بعد النباتات تنقل ان على البذور لزراعة مجهزة

 النباتات فٌه تزرع الذي المكان وٌسمى ، الدائم بالمحل ٌسمى اخر

 تبلػ حٌنما المشتل من النباتات وتنقل ، بالمشتل مإقتة زراعة

 ، البصل ( وأهمها الخضر نباتات من الكثٌر تشتل . مناسبا حجما

 ) والخس ،الباذنجان الفلفل ، الطماطة ، الكرفس ، القرنابٌط ، اللهانة

 تفضٌل الى تدعو التً االسباب من العدٌد هناك -: الشتل فوائد

 المستدٌم المكان فً مباشرة البذور زراعة عن بالشتل الزراعة

 : هً االسباب هذه واهم ،

 مساحة من الكثٌر الشتل ٌوفر : االرض مساحة فً االقتصاد 1-

 فٌما نقلها ثم صؽٌرة مساحة فً البذور زراعة خالل من االرض

 . الدائمة االرض الى بعد

 زراعة فً االرض استؽالل ٌمكن : الوقت فً االقتصاد 2-

 وتكون البذور انبات اثناء الفجل مثل العمر قصٌر اخر محصول

 . الرئٌسً المحصول شتالت

 فً الجوٌة الظروؾ تسمح ال قد : الزراعة موعد فً التبكٌر 3-

 الشتالت انتاج الحالة هذه فً وٌمكن بالزراعة بالتبكٌر المنطقة

 . دافئة مناطق من علٌه الحصول او اخر مكان فً

 المرضٌة االصابة من والوقاٌة بالبادرات العناٌة سهولة 4-

 . والحشرٌة

 النباتات فٌها تترك التً المدة تختلؾ -: بالمشتل النباتات نمو مدة

 ، الحرارة درجات ، النبات نوع ( على ٌعتمد حٌث بالمشتل لتنمو

 . ) العوامل من وؼٌرها التربة خصوبة

  



 -: للشتل تحملها حسب الخضر نباتات تقسٌم

 الى شتلها صعوبة او سهولة حسب الخضر نباتات تقسٌم ٌمكن

 -: هً مجامٌع ثالث

 ٌصادؾ وال ) واللهانة الطماطة ( اهمها من : الشتل سهلة نباتات 1-

 . النباتات هذه شتل فً صعوبة اي

 وٌجب ) والفلفل الباذنجان ( اهمها من : الشتل متوسطة نباتات 2-

 . الشتل عند جذورها على المحافظة خالل من الشتل عند بها العناٌة

 ألنها وذلك ) والبطٌخ الخٌار ( اهمها من : الشتل صعبة نباتات 3-

 . شتلها عند جٌدا جذرٌا مجموعا اعطاء فً تفشل

 -: الخضر لمحاصٌل هامة خدمة عملٌات

 لمحاصٌل تجرى التً الزراعٌة الخدمة عملٌات من العدٌد هناك

 ، لها االمثل االنتاج الى الوصول منها الهدؾ الزراعة عقب الخضر

 : العملٌات هذه وتشمل

 التً الفاشلة الحفر زراعة اعادة بها ٌقصد : Replanting الترقٌع 1-

 . الشتل عقب ماتت التً الشتالت تلك او البذور انبات فٌها ٌحدث لم

 االرض تروى ثم الري قبل العملٌة هذه بإجراء نقوم العادة فً

 نفس باستعمال الترقٌع ٌجرى ان الضروري ومن ذلك بعد مباشرة

 . الشتالت او البذور

 فً النباتات من المناسب العدد ترك بها ٌقصد : Thinning الخف 2-

 بعد وتجرى الواحدة الحفرة فً منها المناسب العدد او المساحة وحدة

 النباتات منافسة عدم منها الهدؾ . لألوراق النبات تكوٌن عند االنبات

 ٌكون وقد والضوء الؽذائٌة والمواد الماء على البعض لبعضها

 . االفات النتشار مصدر تزاحمها

 من والحشائش االدؼال ازالة بها ٌقصد : Cultivation العزق 3-



 والؽذاء الماء على الرئٌسً النبات تنافس ال حتى الحقل ارض

 االمراض من للعدٌد مؤوى تكون قد انها الى اضافة والضوء

 الٌا او المكزوم او بالفؤس ٌدوٌا اما العملٌة هذه وتجرى ، والحشرات

 . خاصة عازقات بواسطة

 بؤلوانه البالستك استخدام عن عبارة : Mulching التربة تغطٌة 4-

 بها المزروع التربة تؽطٌة فً والتبن الخشب ونشارة المختلفة

 حفظ ، والحشائش االدؼال نمو من تعٌق ( ألنها الخضر محاصٌل

 الرتفاع نتٌجة الخضر نضج فً التبكٌر ، والنبات للتربة الرطوبة

 . الفوائد من وؼٌرها الثمار تلؾ من التقلٌل ، التربة حرارة

 والصٌفٌة الشتوٌة الخضر محاصٌل بٌن الفروقات اهم

 الشتوٌة الخضر محاصٌل

 الصٌفٌة الخضر محاصٌل

 الشتاء اوائل و الخرٌؾ فً تزرع

 الصٌؾ اوائل و الربٌع فً تزرع

 حرارة درجات فً بذورها تنبت

 منخفضة

 حرارة درجات فً بذورها تنبت

 مرتفعة

 الحرارة درجات النباتات تتحمل

 المنخفضة

 الحرارة درجات النباتات تتحمل

 المرتفعة

 سطحٌة جذورها

 متعمقة جذورها



 عادة صؽٌر حجمها

 عادة كبٌر حجمها

 جذرٌة او ورقٌة خضر معظمها

 ثمرٌة خضر معظمها

 المبكر االزهار الى تمٌل

 المبكر االزهار الى تمٌل ال

 ، الجزر ، اللهانة ، الخس ، السبانخ

 الشلؽم

 البطٌخ ، الرقً ، الباذنجان ، البامٌا

 الخٌار ،

 -: الفاكهة أشجار بساتٌن إنشاء

 -: هما رئٌسٌٌن نوعٌن إلى الفاكهة بساتٌن تقسم

 من العدٌد بها ٌزرع المساحة صؽٌرة بساتٌن هً : خاصة بساتٌن

 تحٌط حدائق هٌئة على تكون ما ؼالبا وهً الفاكهة وأصناؾ أنواع

 النخٌل أشجار بها ٌزرع . الخاص لالستخدام حدائق أو بالمنازل

 .وؼٌرها والحمضٌات والتٌن والرمان والعنب

 أنواع بها وٌزرع المساحة كبٌرة بساتٌن هً : تجارٌة بساتٌن

 ٌنشؤ البساتٌن من النوع هذا و . الفاكهة أشجار من محددة وأصناؾ

 . خاصة شركات أو أشخاص وٌمتلكه تجاري لؽرض

 -: البستان وإنشاء تخطٌط

 فً ٌإخذ أن ٌجب البستان إلنشاء العملً التنفٌذ فً البدء عند

 : تشمل مهمة عوامل عدة االعتبار

 بدوره وٌشمل : الموقع اختٌار – 1

 للمنطقة المناخٌة العوامل دراسة ٌجب : المناخٌة الظروف – )أ



 واألمطار والرطوبة والضوء الحرارة درجات حٌث من

 من بالبٌانات االستعانة طرٌق عن ذلك وٌتم الرٌاح وحركة

 اشجار انواع من نوع لكل ان حٌث الجوٌة األرصاد مصلحة

 االخرى االنواع عن تختلؾ والتً البٌئٌة متطلباته الفاكهة

 اشجار احتٌاجات عن تختلؾ الزٌتون اشجار احتٌاجات فمثال

 . النخٌل

 التربة خواص دراسة ٌجب : وخواصها التربة صفات – )______________ ب

 اختٌار وبالتالً خواصها لتحدٌد والحٌوٌة والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة

 وتعتبر . للزراعة المالئمة واألصول واألصناؾ األنواع

 والعمٌقة والتهوٌة الصرؾ جٌدة الخصبة المزٌجٌة الترب

 وذات والحشرٌة المرضٌة واإلصابات الملوحة من خالٌة

 اشجار لزراعة الترب انواع افضل من المعتدلة وضةالحم

 . الفاكهة

 مٌاه من المتوافرة المصادر دراسة ٌجب : الري ماء توفر – ) ج

 ومدى المٌاه هذه جودة تقدٌر ٌجب كما للبستان الالزمة الري

 .السامة العناصر أو الضارة األمالح على احتوائها

 األسواق توافر االعتبار فً ٌإخذ أن ٌجب : األسواق توافر – ) د

 سهولة وكذلك الثمار من البستان منتجات لتصرٌؾ الالزمة

 على للحصول وذلك البستان وإلى من المواصالت

 ومبٌدات وأسمدة شتالت من بالبستان الخاصة المستلزمات

 . وؼٌرها

 إلجراء المدربة العمالة توفر ٌجب : العمالة توافر – ) ه

 الخلطً والتلقٌح التقلٌم مثل بالبستان الزراعٌة العملٌات

 . وؼٌرها والتسمٌد الثمار وخؾ والري



 الخاصة اإلنشاء تكالٌؾ دراسة ٌجب : اإلنشاء تكلفة – )و

 للزراعة التربة إعداد وتكالٌؾ األرض ثمن حٌث من بالبستان

 ٌجب التً المنشآت تكالٌؾ حساب إلى باإلضافة الشتالت وشراء

 . وؼٌرها المخازن مثل توافرها

 : ٌؤتً بما تمتاز ان ٌجب -: واألصناف االنواع إختٌار 6-

 جٌدة ثمار ذات الحمل ومبكرة ؼزٌرة واألصناؾ االنواع زراعة / أ

 . اللون جذابة الحجم

 المرضٌة لإلصابات ومقاومة عالٌة مناعة ذو تكون ان / ب

 . والحشرٌة

 المراد المنطقة فً البٌئٌة لظروؾ مالئمة زراعتها تكون ان / ج

 . زراعتها

 فً والنفضٌة موقع فً المستدٌمة الفاكهة اشجار زراعة ٌجب / د

 .اخر موقع

 بالتلقٌح مشكلة فٌها ٌحدث ال التً واألصناؾ االنواع اختٌار / ه

 التٌن ، الزٌتون ( مثل ذاتٌا تتلقح التً الفاكهة اشجار اختٌار وٌفضل

 خلطٌا تتلقح التً الفاكهة اشجار اختٌار حالة وفً ) وؼٌرها التفاح ،

 . لها الملقحات توفٌر فٌجب ) الجوز ، الفستق ، النخٌل ( مثل

 من لحماٌته انشائه عند للبستان حماٌة توفٌر ٌجب -: البستان حماٌة 4-

 االسٌجة توفٌر خالل من ذلك وٌتم والحٌوانات الؽرباء دخول

 من او ) شائكة اسالك و معدنٌة اسٌجة ، بناء مواد ، شوكٌة نباتات(

 مثل العالٌة الؽابات كؤشجار ) الرٌاح مصدات( أشجار زراعة خالل

 االزهار سقوط تمنع والتً ) وؼٌرها والقوغ والسرو الٌوكالبتوس (

 والتبخر النتح بعملٌتً الماء فقدان من وتقلل االفرع وتكسر والثمار

 . والجافة القوٌة الرٌاح لهبوب صدها خالل من



 للبستان المناسب التصمٌم وضع ٌتم -: البستان ارض تخطٌط 4-

 المختلفة المنشآت وأماكن األشجار مواقع فٌها ٌبٌن خرٌطة وعمل

 وهناك ، للعاملٌن ومكاتب الثمار لحفظ مخازن من البستان فً

 : وهما البستان تخطٌط عند بها االخذ ٌجب مهمة اعتبارات

 . الزراعة نظام – أ

 . الزراعة مسافات -ب

 فً الفاكهة أشجار لزراعة نظم عدة هناك -: الزراعة نظام – أ

 : ٌؤتً ما ومنها البستان

 بٌن المسافات تتساوي النظام هذا فً -: الرباعً النظام 1-

 المساحة تقسم حٌث الصفوؾ بٌن و الواحد الصؾ فً األشجار

 . الزراعة مسافة ٌساوي المربع طلع طول مربعات

* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

 تنفٌذه لسهوله استعماال وأكثرها الطرق أسهل من النظام هذا وٌعتبر

 والتسمٌد الري مثل البستان فً الزراعٌة العملٌات إجراء وسهوله

 كذلك اتجاه أي فً بسهولة إجراإها ٌمكن حٌث وؼٌرها والجنً

 . االخرى الشجرة مع شجرة كل تشؽلها التً المسافة تتساوي

 بالمعادلة واحد دونم لزراعة الالزمة الشجار عدد معرفه وٌمكن

 : اآلتٌة

 البستان مساحة                            

 ------------------------------------ =     األشجار عدد

 واالخرى الشجرة بٌن المسافة مربع                     



 مساحته بستان فً زراعتها الواجب الرمان أشجار عدد كم -: مثال

 ) 5 االشجار بٌن الزراعة مسافة أن علمت اذا دونم )5 × ؟ متر 5

 ؟: الحل

 المسافات أن إال الرباعً النظام ٌشبه -: المستطٌل النظام 2-

 بٌن التً المسافات مع تتساوي ال األشجار صفوؾ بٌن المتروكة

 زراعة وٌمكن .الواحد الصؾ داخل بعضها و األشجار

 من االولى السنٌن فً خاصة االشجار بٌن الخضر محاصٌل

 . عمرها

* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

  

 األشجار صفوؾ بٌن متسعة مسافات بوجود الطرٌقة هذه تمتاز

 أفرع إتالؾ دون المٌكانٌكٌة النقل ووسائل اآلالت بمرور تسمح

 التً األشجار حالة فً استخدامها وٌمكن وجذورها األشجار

 االتجاهات احد فً ضٌقة مسافات علً زراعتها تفضل

 كما . الخدمة عملٌات ٌسهل مما اآلخر االتجاه فً وتوسٌعها

 فً الحال هو كما أسالك عل تربً التً األنواع فً تستخدم

 . العنب زراعة

 فً والمستطٌل المربع النظام ٌشبه -: الثالثً أو المتبادل النظام 3-

 من صؾ عمل ذلك إلى ٌضاؾ أنه إال األولٌة تنفٌذه طرٌقة

 ذلك عن ٌنتج و المربع أو المستطٌل فً االخرى األشجار

 هذا فً التً األشجار عدد حسب تسمى هندسٌة أشكال تكوٌن



 تكون ما وؼالبا السداسً أو الخماسً أو الثالثً مثل الشكل

 الوقت من فترة بعد تزال مإقتة أشجار الجدٌد الصنؾ أشجار

 .بعضها مع األشجار تتزاحم عندما

 االرض تكون ال عندما النظام هذا ٌستعمل -: الكونتوري النظام 4-

 الخط اشجار جمٌع وتكون ) جبال سفوح او منحدرات ( مستوٌة

 وان ، الحقل فً نقطة أي من تقرٌبا واحد ارتفاع على الواحد

 اجزاء جمٌع فً متساوٌة تكون ال قد وأخر خط بٌن المسافة

 المسافة كانت كلما شدٌدا االرض انحدار كان كلما حٌث البستان

 . صحٌح والعكس اقرب وأخر خط بٌن

 األشجار علٌها تزرع التً المسافة تختلؾ -: الزراعة مسافات -ب

 عوامل عدة باختالؾ الدونم فً األشجار عدد وبالتالً البستان فً

 : أهمها

 أحجام إلى تصل التً الفاكهة أشجار تزرع : األشجار حجم -  1

 الصؽٌرة األشجار مع الحال بعكس متباعدة مسافات على كبٌرة

 م7-15  من أبعاد على تزرع والزٌتون النخٌل أشجار فمثال الحجم 

 م5 -3من أبعاد على العنب شجٌرات تزرع بٌنما  

 أطول مسافات على المعمرة األشجار تزرع : األشجار عمر-  2 

 أشجار تزرع حٌث المعمرة ؼٌر األشجار بٌن التً المسافات من

 أشجار من أطول مسافات على والجوز والزٌتون والتٌن النخٌل

 .ؼٌرها و الكمثرى و الخوخ

 فً أوسع مسافات على األشجار تزرع -: التربة خصوبة -  3

 ألن البعض بعضها األشجار تظلل ال حتى القوٌة األراضً

 التربة لخصوبة نظرا األراضً هذه فً كبٌرا حجما تبلػ األشجار

 ؼٌر الحجم صؽٌرة بها األشجار فتكون الضعٌفة األراضً فً أما



 األشجار بٌن المسفات تقلل وبالتالً منتشرة

 تزداد القوٌة األصول استخدام حالة فً -: األصل نوع -  4

 األصول استخدام عند الحال بعكس وبعضها األشجار بٌن المسافة

 . المقصرة

 المناطق فً الفاكهة أشجار زراعه عند - : الجوٌة الظروف -  2

 مسافات على األشجار تزرع الحرارة الشدٌدة المناطق أو الباردة

 تقارب وٌحقق الحرارة المعتدلة المناطق فً زرعت لو مما أقصر

 . البعض بعضها تظلٌل على بعضها من األشجار

  

 -: الفاكهة أشجار زراعة موعد

 ، الخوخ ، الكمثرى ، التفاح ( مثل النفضٌة الفاكهة أشجار

 المدة فً تزرع وؼٌرها العنب ، الرمان ، التٌن ، المشمش

 .) اذار نهاٌة – الثانً كانون من الممتدة

 الموز ، الحمضٌات ، الزٌتون ، النخٌل ( المستدٌمة الفاكهة أشجار

 - نهاٌة آذار من الممتدة المدة فً تزرع وؼٌرها دنٌا االنكً ،

 . ) اٌار

 ...... حدٌثا   المغروسة الفاكهة شتالت نجاح لضمان نصائح

 والتً الفاكهة شتالت زراعة نجاح على تإثر عدٌدة عوامل هناك

 البساتٌن فً او المنزل حدائق فً وزراعتها المشتل من شرائها ٌتم

 -: العوامل هذه مقدمة وفً ، دائمً بشكل

 تكون عندما ) االوراق متساقطة ( النفضٌة الفاكهة شتالت تنقل 1- 

 خالٌة جذورها وتنقل ) الربٌع اوائل – الشتاء( السكون دور فً

 شتالت اما ، االوراق من خالٌة لكونها حولها الترابٌة الكتل من

 ) الصٌؾ اوائل – الربٌع ( فً نقلها فٌتم الخضرة الدائمة الفاكهة



 لكونها علٌها للمحافظة جذورها حول ترابٌة كتل مع وتنقل

 . االوراق على تحتوي

 انواع من لكثٌر واحدة سنة عمرها التً الشتالت شراء ٌفضل 2- 

 وان ، جٌد جذري مجموع وذو النمو قوٌة تكون بحٌث الفاكهة

 علٌها والمحافظة قلعها اثناء جٌدة بصورة بالشتالت االعتناء ٌتم

 . ؼرسها ٌتم ان الى ¶

 ال وان قائم نموها ٌكون ان وٌفضل معٌنة حشرة او بمرض مصابة الؽٌر الشتالت باختٌار قم 3 - 

 . اثنان عن الرئٌسٌة سٌقانها عدد ٌزٌد

 ( خندق عمل فٌجب للؽرس المناسب الوقت توفر عدم حالة فً- 4 

 بصورة وترش وتردم الجذور فٌها وتوضع التربة فً ) حفرة

 تعرض عدم مراعاة مع ، زراعتها ٌتم ان الى بالماء جٌدة

 الشتلة تذبل ال وبالتالً ٌجؾ ال حتى للهواء الجذري المجموع

 . وتموت

 ابعادها وتكون كافٌة بمدة الؽرس قبل الحفر تهٌئة المفضل من 5 -

 )سم 43  (43×43× للشتالت الجذرٌة المجموعة تستوعب لكً

 . جٌدة بصورة

 من جزء تقصٌر خالل من الؽرس قبل الشتالت تقلٌم ٌجب 6 -

 ازالة وكذلك ، وجدت ان والجافة والمجروحة الطوٌلة الجذور

 بٌن توازن احداث لضمان للشتلة الخضرٌة النموات من جزء

 . للشتلة والخضري الجذري النمو

 حٌث الحفرة اسفل فً التراب من كمٌة وضع ٌفضل الؽرس عند 7- 

 وسط فً ساقها وٌكون للشتلة الجذرٌة المجموعة علٌها توضع

 التراب وردم الساق حول جٌدا التربة كبس ٌتم ثم ، تماما الحفرة

 الجذور تجؾ ال وحتى الحفرة داخل الى الهواء نفاذ لمنع حولها



 . سلبا وتتؤثر

 اعطاء وٌجب الؽرس بعد مباشرة المؽروسة الشتالت تسقى 8 -

 بعد المنتظم السقً مالحظة مع لها الماء من الكافٌة الكمٌة

 . الشتلة حاجة وحسب الؽرس

 الضارة والحشائش االدؼال نمو من الشتالت منطقة على الحفاظ 9- 

 الؽذائٌة والعناصر الماء على الشتلة نمو تنافس قد والتً بإزالتها

 . والحشرات االمراض لنقل مصدرا تكون ان ٌمكن كما

 تكون وقت فً او عاصؾ ٌوم فً الشتالت زراعة تجنب 10- 

 . جدا رطبة التربة تكون عندما او ، عالٌة فً الحرارة درجات

 الخرٌؾ فً ؼرسها قبل للشتالت العضوٌة االسمدة وضع ٌفضل 11- 

 ٌصبح ولكً السماد لتحلل الكافً الوقت إلعطاء الشتاء وأوائل

 الكٌمٌاوٌة االسمدة اما ، الربٌع بداٌة فً لالمتصاص جاهز

 اسابٌع من ؼرسها      1 -    4 بحوالً للشتلة الجدٌد النمو بداٌة مع فتعطى    

 هً وما ؟؟؟ الفاكهة أشجار من والثمار األزهار تساقط أسباب

 .... الحلول

 الفاكهة اشجار من حدٌثا العاقدة والثمار االزهار تساقط ٌختلؾ

 الخدمة وعملٌات البٌئٌة والظروؾ واألصناؾ االنواع باختالؾ

 االزهار كمٌة تكون عندما فٌه مرؼوبا التساقط ٌكون وقد ، البستنٌة

 )الطبٌعً بالخؾ( ٌسمى ما وهذا الشجرة على كثٌرة العاقدة والثمار

 قلٌلة والثمار االزهار كمٌة كانت اذا مضرا التساقط ٌكون حٌن فً ،

 سبب ٌكون وقد . الحقا الحاصل قلة عنه ٌنتج مما الشجرة على

 -: وهً االسباب هذه من اكثر او واحد عن ناتجا التساقط

 الى ٌإدي مما االزهار فً واإلخصاب التلقٌح حدوث عدم 1-

 فقط مإنثة الشجرة على االزهار تكون قد فمثال . تساقطها



 هناك ٌكون قد او التلقٌح ٌحصل فال ) المذكرة االزهار ؼٌاب(

 او التفاح اصناؾ بعض فً كما الذاتً التوافق عدم مشكلة

 . الفستق

 تساقطها من ٌزٌد الشجرة على الثمار او االزهار عدد كثرة 2-

 الحصول على بٌنها فٌما للمنافسة نتٌجة السبب ٌعود ولربما

 المواد من وؼٌرها كالكاربوهٌدرات الؽذائٌة المواد على

 . المصنعة

 االزهار تساقط من ٌزٌد التربة فً النتروجٌن عنصر نقص 3-

 للسماد الفاكهة اشجار تستجٌب السبب ولهذا والثمار

 . النقص من تعانً عندما النتروجٌنً

 لكون والثمار االزهار تساقط من ٌزٌد الزنك عنصر نقص 4-

 . للنبات االساسٌة الؽذائٌة العناصر من الزنك

 حٌث المالئم الحد عن زٌادتها او التربة فً الماء كمٌة قلة 5-

 . والثمار االزهار تساقط من فٌزٌد الري انتظام عدم الى ٌإدي

 المجموع نمو فٌتؤثر االشجار فٌها المزروع التربة عمق قلة 6-

 المواد على والثمار االزهار تحصل وال لألشجار الجذري

 .والماء التربة من الؽذائٌة

 إلصابتها نتٌجة االشجار لألوراق الصحٌة الحالة رداءة 7-

 تساقط من ٌزٌد مما نموها وضعؾ والحشرات باألمراض

 .والثمار االزهار

 ٌزٌد انعدامه او الطبٌعً العدد عن الثمرة فً البذور عدد قلة 8-

 .والثمار االزهار تساقط من

 والثمار لألزهار القاتل الحد الى الحرارة درجات انخفاض -9

 واألمطار القوٌة الرٌاح الى اضافة . وتساقطها موتها ٌسبب



 . الترابٌة والعواصؾ الشدٌدة

 والحشرات االمراض من بالعدٌد والثمار االزهار اصابة10-

  . تساقطها ٌسبب مما

 ؟؟؟؟؟؟ المشكلة هذه أعالج كٌؾ

 ذلك ٌكون عندما والعاقدة والثمار االزهار تساقط التقلٌل ٌمكن

 -: التالٌة الطرق من اكثر او بواحدة مرؼوبا

 1 بمدة التزهٌر قبل النتروجٌنً بالسماد االشجار تسمٌد   1-

 . اسابٌع

 . الشتاء خالل معتدال ثمرٌا تقلٌما االشجار تقلٌم 2-

 فً ) المثمر الفرع لحاء من حلقة ازالة ( االشجار تحلٌق 3-

 . مثال والكمثرى كالتفاح الفاكهة انواع بعض فً التزهٌر وقت

 خالل االشجار ري عدم ٌفضل حٌث االشجار ري فً التحكم 4-

 رٌا روٌت قد االشجار لكون الثمار وعقد التزهٌر فترتً

 . االزهار وتفتح النمو بدء قبل ؼزٌرا

 تساقط لتؤخٌر ) كاألوكسٌنات ( النمو منظمات بعض استعمال 5-

 . والناضجة النمو المكتملة الثمار

 السماح وعدم سرٌعة بصورة وجدت ان االفات مكافحة -6

 . االصابة باستفحال

 ومضى قدٌمة كونها حالة فً الحدٌقة او البستان تربة تؽٌٌر 7-

 . طوٌلة مدة وجودها على

 االوراق على رشه خالل من الزنك بعنصر التسمٌد استخدام 8-

 . االشجار عمر وحسب معٌنة بتراكٌز

 حصول من تعانً التً لألصناؾ الملقحة األشجار توفٌر  -9 

 . الذاتً التوافق عدم ظاهرة



   Floriculture ornamental            plants  الزٌنة ونباتات الزهور زراعة

 وتقسم ، وأوراقها ازهارها لجمال المزروعة الزٌنة نباتات جمٌع ٌشمل

 : منها مجامٌع عدة الى

 تزرع التً العشبٌة السٌقان ذات النباتات وهً : االزهار نباتات : اوال

 المختلفة العالم انحاء جمٌع فً منتشرة وهً ازهارها جمال اجل من

 : الى مقسمة وتكون

 لمدة وتستمر وتزهر البذور من تنمو نباتات -: حولٌة مزهرة نباتات

 اخرى مرة حٌاتها دورة تبدأ ثم حٌاتها وتنتهً بذور تكون ثم سنة

 وألوان اشكال لتعدد الزٌنة حدائق محتوٌات اهم من وتعد . وهكذا

 نمو موسم ذات وبعضها منها البعض رائحة وطٌب ازهارها وأحجام

 . طوٌل نمو موسم ذات وأخرى قصٌر

 .... صٌفٌة او شتوٌة اما تكون المزهرة والحولٌات

 الشتاء فصل فً ازهارها عشبٌة نباتات : الشتوٌة المزهرة الحولٌات

 حٌاتها دورة وتنتهً بذورها تعطً ثم الربٌع الى تزهٌرها موسم وٌمتد

 شهر حتى تموز شهر من تزرع والتً البذور من وتتكاثر ذلك بعد

 . )السبع وحنك القرنفل( امثلتها ومن اٌلول

 فصل فً ازهارها عشبٌة نباتات : الصٌفٌة المزهرة الحولٌات

 وتنتهً بذورها تعطً ثم الخرٌؾ الى تزهٌرها موسم وٌمتد الصٌؾ

 اذار شهر من تزرع والتً البذور من وتتكاثر ذلك بعد حٌاتها دورة

 . )الخٌر صباح و البنات شعر( امثلتها ومن ماٌس شهر حتى

 البذور من اؼلبها تتكاثر نباتات : الحولٌن ذات المزهرة النباتات

 . الثانٌة السنة فً بذورها وتعطً االولى السنة فً تزهر

 سنتٌن من اكثر وتعمر تنمو نباتات : المعمرة المزهرة النباتات

 كما نٌسان الى اذار من او اٌلول الى تموز شهر من البذور وتزرع



 من االولى السنة فً تزهر ، الخضري االكثار بطرق اكثارها ٌمكن

 . الثانٌة السنة فً افضل ٌكون ازهارها ؼالبا ولكن زراعتها

 نباتات عن عبارة وهً نباتٌة اسوار عن عبارة هً -: األسٌجة : ثانٌا

 وتوالى منتظمة صفوؾ فً البعض بعضها جوار الى تزرع

 : منها الغرض ، والتشكٌل بالقص

 . وحماٌتها الحدٌقة تحدٌد 1-

 . الرٌاح حدة وكسر واألتربة الرمال تطاٌر منع 2-

 . بعضها عن الحدٌقة اجزاء فصل 3-

 . فٌها المرؼوب ؼٌر المناظر حجب 4-

 . العزلة تهٌئة 5-

 -: ٌؤتً ما كؤسٌجة تستخدم التً النباتات اختٌار فً وٌراعى

 . والتشكٌل القص تتحمل ان 1-

 . النمو سرٌعة قوٌة تكون ان 2-

 . امكن ان الخضرة دائمة تكون ان 3-

 . والحشرٌة المرضٌة لإلصابات مقاومة تكون ان 4-

 المزروعة التربة ونوع الجوٌة الظروؾ مع تتالئم ان 5-

 ) الشمشار ، األس ( امثلتها من . فٌها

 وإنما رأسٌا النمو على سٌقانها تقوى ال نباتات هً -: المتسلقات : ثالثا

 لتؽطً النباتات او المساند حول تلتؾ او مختلفة بطرق تتسلق

 ، القط مخالب ( امثلتها من ، ازهارها او بؤوراقها االماكن

 : التالٌة لألؼراض المتسلقات وتزرع . ) والٌاسمٌن والجهنمٌة

 الظل لؽرض الخشبٌة والمقاعد واألكشاك البوابات لتؽطٌة 1-

 . والتنسٌق

 . فٌها المرؼوب ؼٌر المناظر اخفاء 2-



 . جمٌال منظرا الخارجٌة المنازل جدران اكساب 3-

 . بعضها ازهار لقطؾ 4-

 تحت ٌنمو سمٌك متدرن جزء عن عبارة هً -: األبصال : رابعا

 مدة وتعٌش واللون الشكل جمٌلة ازهارا تعطً التربة سطح

 شتوٌة ابصال الى ازهارها موعد حسب وتقسم ، طوٌلة

 وأبصال ، النرجس مثل ) والربٌع الشتاء فً ازهارها تعطً(

 . الزنبق مثل ) والخرٌؾ الصٌؾ فً ازهارها تعطً( صٌفٌة 

 نباتات هً المائٌة النباتات -: المائٌة ونصف المائٌة النباتات : خامسا

 وقد وأوراقها وسٌقانها جذورها تنؽمر بحٌث الماء فً تعٌش

 انها حٌث الماء عن بعٌدا تعٌش ان ٌمكنها وال سطحه على تطفو

 . ) واللوتس البردي ( نبات مثل . منه كبٌرة لكمٌات تحتاج

 الرطبة االماكن فً تنمو نباتات فهً المائٌة نصف النباتات اما

 كنبات والمستنقعات السواقً ضفاؾ مثل بالماء الؽدقة واألراضً

 .)البئر كزبرة (

 تحتوي التً النباتات وهً -: والعصارٌة الشوكٌة النباتات : سادسا

 الماء خزن فً تساعدها والتً الخضرٌة اجزائها فً اشواك على

 الظروؾ فً الحقا منه واالستفادة النبات حاجة عن الفائض والؽذاء

 . ) الشوكً والتٌن الصبار ( نبات امثلتها ومن . مثال كالجفاؾ السٌئة

 نموا اقل نباتات هً الشجٌرات -: الزٌنة وشجٌرات أشجار : سابعا

 3 ارتفاعها وٌتراوح االشجار من - ارتفاعها فٌزٌد االشجار أما امتار 4

 دائمة وشجٌرات اشجار الى كالهما وتقسم . اكثر او متر 5 عن

 ذات جمٌلة ازهارهما تكون ان وٌفضل ، االوراق ومتساقطة الخضرة

 تصاب ال وان الموقع فً البٌئٌة الظروؾ مع تتالئم وان طوٌل موسم

 . ) البطل فرشة و الزٌنة نخٌل ( امثلتها ومن . باآلفات



 لمعالجتها الحلول وابرز أسبابها ، المنزلٌة الزٌنة نباتات تواجه التً المشاكل

 للنمو ضعؾ ٌحدث فقد المنزلٌة النباتات تواجه عدٌدة مشاكل توجد

 القٌمة النباتات خصوصا شرائها بعد النباتات لبعض موت او ،

 ٌجب لذا ، المنزل لسكان نفسً انزعاج ٌسبب وهذا السعر والباهظة

 تربٌة وبالتالً حدوثها لمنع المشاكل هذه اسباب على التعرؾ

 النبات بوضع لها المالئمة الظروؾ وتهٌئة المنزلٌة النباتات ورعاٌة

 ؼٌر اعراض وهناك . بخدمته واالستمرار المالئم المكان فً

 هذه اهم ومن موته الى تإدي قد النباتات على تظهر مختلفة طبٌعٌة

 -: االعراض

 عادة الشتاء فصل فً ذلك ٌحدث : النمو توقف او النمو بطء 1-

 مرحلة فً النبات ٌدخل حٌث للنمو طبٌعً توقؾ وهذا

 قد النبات نمو بطء او توقؾ فان الصٌؾ فصل فً اما السكون

 ماء قلة او زٌادة ، التسمٌد قلة ( منها عدٌدة ألسباب ٌكون

 االصابات ، كبٌرة ) اصص( سندانة الى النبات حاجة ، الري

 . ) والحشرٌة المرضٌة

 او النباتات ري لعدم نتٌجة الظاهرة هذه تحدث : الذبول 2-

 الشمس ألشعة النباتات تعرض او الري مٌاه زٌادة بالعكس

 الحرارة درجات ارتفاع عند خاصة طوٌلة ولفترات المباشرة

 . الصٌؾ فصل فً

 التً العوامل نفس هً االوراق سقوط الى تإدي التً العوامل : -واألزهار البراعم سقوط 3-

 البراعم سقوط الى تإدي

 بقوة النبات تحرٌك هو السبب ٌكون وقد ، واألزهار الزهرٌة

 او الرطوبة زٌادة او الجو جفاؾ او ، اخر الى مكان من ونقله

 حجم صؽر او االسمدة من كبٌرة بكمٌات النبات تسمٌد



 . ) االصص ( السندانة

 المفاجئ االوراق سقوط ٌحدث : المفاجئ االوراق سقوط 4-

 طرٌق عن وذلك الحرارة درجات فً الفجائً التؽٌر نتٌجة

 السرٌع التؽٌر او ، للحرارة المفاجئ االنخفاض او االرتفاع

 او ، ) للنبات تصل التً االضاءة كمٌة ( االضاءة شدة فً

 كمٌة فً المفاجئة الزٌادة او ، الشدٌدة للبرودة التعرض

 . الجذري المجموع جفاؾ او المنزل داخل واألبخرة الؽازات

 ؼٌر لظروؾ النباتات تعرض عند : والساق االوراق عفن 5-

 تسبب التً االمراض بعض النباتات تهاجم ان ٌحدث مالئمة

 هو الظاهرة لهذه المباشر والسبب والسٌقان لألوراق عفنا

 المٌاه ترك او الشتاء فصل خالل خصوصا الري مٌاه زٌادة

 جذور ذبول الى ٌإدي سبب وكل ، اللٌل فً االوراق على

 . والسٌقان االوراق الى الحقا ٌنتقل وتعفنها النبات

 تظهر : ) المغزلٌة االوراق ( لألوراق طبٌعً الغٌر النمو 6-

 وأنصالها اعناقها وتستطٌل الشكل فً مختلفة الحدٌثة االوراق

 او الرطوبة زٌادة او الحرارة درجات الرتفاع نتٌجة وذلك ،

 السبب فان النمو موسم فً ذلك حدوث وعند االضاءة قلة

 قد او االضاءة شدة انخفاض او التسمٌد قلة ٌكون المباشر

 . والحشرات باألمراض االصابة السبب ٌكون

 : االصفر باللون وتلونها لألوراق االخضر اللون اختفاء 7-

 قلة او الري مٌاه زٌادة او االضاءة شدة قلة الى السبب ٌرجع

 . التسمٌد

 فً السفلى االوراق تبدأ : االوراق وسقوط اصفرار 8-

 او الهواء جفاؾ او الري مٌاه زٌادة نتٌجة والسقوط االصفرار



 خاصة طبٌعٌا االوراق تساقط ٌكون وقد ، الشدٌدة البرودة

 ظهور وبالتالً عمرها وكبر فٌها الؽذائٌة المواد لنفاذ القدٌمة

 .جدٌدة اوراق

 وسط فً بقع هٌئة على االوراق على البنً اللون ظهور 9-

 او الهواء جفاؾ ذلك فً والسبب : الحافة على او الورقة

 زٌادة او الشمس لفحة او الري مٌاه زٌادة او الؽازات زٌادة

 . التسمٌد

 -: المشاكل هذه لمعالجة الحلول ابرز

 ان المعروؾ من : للنبات تعطى التً المٌاه بكمٌات االنتظام 1-

 نهاٌة الى الربٌع فصل بداٌة مع تزداد للماء النبات حاجة

 الماء بكمٌة نهتم ان ٌجب لذا الشتاء فصل خالل وتقل الصٌؾ

 النبات حاجة وحسب نقصان او زٌادة بدون للنبات تضاؾ التً

 . به تحٌط التً البٌئة والظروؾ

 باألسمدة النبات تسمٌد ٌفضل : االسمدة بكمٌات االنتظام 2-

 الكافً الوقت تجد لكً وذلك الخرٌؾ فصل خالل العضوٌة

 بداٌة مع للنبات اعطائها فٌفضل الكٌمٌاوٌة االسمدة اما لتحللها

 اما االسمدة اضافة وٌمكن الربٌع فصل خالل النمو موسم

 وٌجب الري ماء مع او للتربة اضافتها او االوراق على برشها

 وعمره النبات حجم مع مناسبة المضافة االسمدة كمٌة تكون ان

 . به المحٌطة البٌئة والظروؾ السندانة وحجم

 الظروؾ بتهٌئة المنزل فً المالئم المكان فً النبات وضع 3-

 ) ... وؼٌرها اضاءة ، رطوبة ، حرارة ( لنموه المثالٌة

 والعمر الحجم فً ٌكبر كلما النبات ) اصص ( سندانة تغٌٌر 4-

 . الربٌع فً النمو موسم بداٌة قبل بها القٌام وٌفضل



 خالل من النبات تصٌب التً والحشرات االمراض مكافحة 5-

 . مناسبة وبتراكٌز السرٌعة الفاعلٌة ذات المبٌدات استخدام

 تلتصق التً والتربة الؽبار من دائما االوراق تنظٌف ٌفضل 6-

 . بالماء مبللة نظٌفة قماش قطعة باستخدام علٌها

 او مفككة وحبٌباتها قدٌمة كونها حالة فً النبات تربة تغٌر 7-

 حالة فً ومكافحتها بالفطرٌات اصابتها عدم مالحظة مع ثقٌلة

 . االصابة

 القدٌمة االوراق بإزالة للنبات الخضري المجموع تقلٌم 8-

 المصابة او التربة سطح من القرٌبة او الجافة او والمصفرة

 . حشرة او بمرض

 ... المنزلٌة النباتات وتسمٌد تغذٌة فً هامة إرشادات

 تربة فً حدٌثا   زرعتها والتً حدٌثا   اشترٌتها التً الزٌنة نباتات سماد

 لكنها أشهر، ثالثة إلى تصل قد لمدة ضروري ؼٌر الؽالب فً جدٌدة

 األصلٌة بٌئتها لٌست بٌئة فً تعٌش ألنها منتظم بشكل تحتاجه ذلك بعد

 ٌستهلكها حٌث منها المؽذٌات تنفذ أن تلبث ال محدودة بٌئة فهً ،

 . النمو فترة خالل النبات

 خالل تكون ما ؼالبا   والتً النشط النمو فترة خالل النبات بتسمٌد ونهتم

 نباتات أؼلب فً فهً الشتاء فترة أما ، والصٌؾ والخرٌؾ الربٌع

 ال ولذلك ، جدٌد نمو أي النبات فٌها ٌُظِهرُ  ال سكون فترة الزٌنة

 .رٌها من ونقلل نسمدها

 : السوق فً المتوفرة األسمدة أشكال

 ما ومنها ، السائل منها أشكال عدة على السوق فً األسمدة تتوفر

 كان أٌا   .حبٌبات شكل على ٌكون ما ومنها ، مسحوق شكل على ٌكون

 لنمو الضرورٌة الؽذائٌة العناصر توفٌر هو واحد منها فالؽرض شكلها



 العناصر على سماد أي ٌحتوي أن وٌجب . طبٌعً بشكل النبات

 : التالٌة الرئٌسة

 اكتمال ( وسلٌمة قوٌة وأوراق سٌقان ولنمو النبات لنمو : النٌتروجٌن

 ) الخضري النمو

 تقوٌة فً وٌساهم زهرٌة براعم وتكوٌن الجذور نمو تنشٌط :الفسفور

 . واألوراق الساق

 الٌانع لونها والثمار األزهار وٌعطً النبتة قوة ٌزٌد : البوتاسٌوم

 البصالت تكون فً وٌساهم

 للنبات؟ السماد تضٌف كٌف

 باتباع الري ماء مع فٌضاؾ سائال   كان فإن السماد نوع حسب

 بودرة شكل على كان وإن ، السماد وعاء على عادة   المكتوبة التعلٌمات

 المحددة بالنسب ذوبانه من ونتؤكد أوال   الماء فً فٌذاب حبوب أو

 التربة فً تؽرس أعواد شكل على كان وإن ، وعاءه على المكتوبة

 ٌسمد من وهناك .النبات ري مع تدرٌجٌا   وتذوب المطلوب بالعدد

 النبتة لتتؽذى األوراق على رذاذا   المؽذي المحلول برش النباتات بعض

 األوراق عرٌضة النباتات مع البعض ٌستخدمه كما الثؽور طرٌق عن

 ألنها السابقة بالطرق الجذور تسمٌد عن ٌؽنً ال لكنه ، الدفنباخٌا مثل

 . األساس هً

 !!!!! انتبه

 السماد إضافة إلى جٌدة تربة فً المزروعة النباتات تحتاج ال قد 1-

 أشهر  2-4  مرور قبل إلٌها

 كامل بسماد أشهر 3 إلى شهر كل تسمٌدها ٌمكن النامٌة النباتات 2.-

 فً السماد من واحدة ملعقة إذابة ٌكفى حٌثم. والبوتاسٌو والفوسفور النٌتروجٌن من مركب  

 . الجذور تتلؾ ال حتى السماد إضافة قبل رٌها ضرورة مع للتربة وٌضاؾ ماء كوب



 تتطلب المزهرة النباتات-  4- . ) النتروجٌن ( األزوت من عالٌة نسبة تتطلب الورقٌة النباتات 3-

 وبعد قبل الفوسفور من عالٌة نسبة

   . التزهٌر

 للمساعدة الحدٌد عنصر إلى تحتاج الملونة األوراق ذات النباتات-  5

 . الراحة فترة خالل التسمٌد وٌوقؾ النمو، موسم مع تتم اإلضافة 1- . اللون ووضوح تركٌز على

 ٌضاؾ كسماد الحمام زرق إضافة عند 8- . بالتبادل األسمدة من نوع من أكثر استعمال ٌفضل 7-

 األعراض سبب من التؤكد قبل التسمٌد فً اإلسراع عدم ٌجب 5- . مخفؾ محلول هٌئة على

 أو الماء نقص األصفر اللون إلى األوراق تحول فً ٌشترك ،حٌث

 النبات، وموت الجذور حرق إلى ٌإدى الزائد التسمٌد 13- .. النٌتروجٌن نقص وكذلك الضوء

 ولذلك

 . المتكرر الرى طرٌق عن التركٌز هذا عالج سرعة ٌجب

 استخدامه طرٌقة علٌها مكتوب سماد علبة كل أن تنسى ال :تذكٌر

 نصؾ استخدام ترى وقد بحذافٌرها اتبعها ، كمٌته تحدد التً والنسب

 ٌكون فقد بذلك بؤس فال التسمٌد مواعٌد ومضاعفة المحددة الكمٌة

 .ممتاز بشكل تنمو كً لها جٌدا   ومحفزا   معٌنة نباتات مع مجدٌا  

   Aromatic and medical plants  والعطرٌة الطبٌة النباتات

 طبٌة مواد أو مادة على ٌحتوى الذى النبات بؤنه الطبً النبات ٌعرؾ

 تحتوى التى أو به أإلصابة تقلٌال أو معٌن مرض عالج على قادرة

 حبة( مثل الطبٌة المواد تحضٌر فى المستخدمة األولٌة المواد على

 . ) والسوس البركة

 جزء فى عطرى زٌت على ٌحتوى نبات أي هو العطري النبات أما

 زٌوت على تحتوى نباتات ٌوجد كما العطور تحضٌر فى ٌستخدم منه

 فى استخدامها ٌمكن كما األمراض بعض عالج فً وتستخدم عطرٌة

 والرٌحان النعناع( مثل التجمٌل ومستحضرات الروائح صناعة

 . )والورد والٌاسمٌن



 وخاصة الحدائق فً والعطرٌة الطبٌة النباتات زراعة حدٌثا انتشرت

 عالجٌة او اقتصادٌة كثٌرة فوائد لألسرة تحقق لكونها المنزلٌة الحدائق

 استعمالها او كالتوابل الؽذائٌة االكالت عمل فً الستخدامها نفسٌة او

 ألصحاب النفسٌة الراحة تحقق انها الى اضافة ، العالجٌة الناحٌة فً

 . الممٌزة العطرٌة الروائح تفرز لكونها المنزل

 الطبٌة النباتات لزراعة الحدٌقة فً صؽٌرة ارض تخصٌص وٌتم

 م1 -2 عرضها ٌتراوح صؽٌرة احواض تعمل حٌث والعطرٌة  

 . خطوط على زراعتها ٌمكن كما

 -: هما بطرٌقتٌن زراعتها وٌتم

 بذور مثل الحدٌقة ارض فً مباشرة تزرع حٌث : بالبذور 1-

 . )والبقدونس والكرفس والٌنسون الكمون(

 .) والرٌحان النعناع ( زراعة فً الحال هو كما : بالعقل 2-

 المنزلٌة الحدائق فً تزرع التً والعطرٌة الطبٌة النباتات أهم ومن

 -: هً

 اكلٌل ، الزعتر ، البابونج ، النعناع ، الرٌحان ، البقدونس ، الكرفس

 . ) وؼٌرها الحلبة ، البركة حبة ، الجبل

 المستخدم للجزء تبعا والعطرٌة الطبٌة النباتات تصنٌؾ وٌمكن

 بها تتواجد التى النباتات وهى -: بؤكملها تستعمل نباتات 1- -: إلى الفعالة المادة على ٌحتوى والذى

 باألجزاء الفعالة الكٌمائٌة المواد

 نباتى عضو فى التجمع أو للتركٌز تمٌل أن دون المختلفة النباتٌة

 على تحتوى التً وهى -: أوراقها تستعمل نباتات 2- . ) الداتورة ( أمثلتها ومن ، األخر دون محدد

 ومن أوراقها فى الفعالة الكٌمٌائٌة المواد

 تستعمل نباتات - 3     1` ) والحناء ، والشاى ، والصبار ، والنعناع ، الرٌحان( أمثلتها

 مثل أزهارها فى الفعالة موادها تتواجد التى النباتات وهى -: الزهرٌة نوراتها او أزهارها

 ) . والزعفران الفل ، البابونج(



 ثمارها فى الفعالة الكٌمٌائٌة المواد على تحتوى التى النباتات وهى -: ثمارها تستعمل نباتات 4-

 ( الحار الفلفل ( مثل

 مثل بذورها فى الكٌمٌائٌة المواد على تحتوى التى النباتات وهى -: بذورها تستعمل نباتات-  5

 . )الشمس وعباد الخروع ، البركة حبة(

 فى الكٌمٌائٌة المواد على تحتوى التى النباتات وهى -: األرضٌة أجزاإها تستعمل نباتات 6-

 سٌقانها

 عرق( مثل المتدرنة أو الوتدٌة جذورها أو المتحورة األرضٌة

 .)السوس

 .... المشاتل إلنشاء إرشادات

 ورعاٌة إلكثار مخصصة أرض قطعة عن عبارة المشتل

 إلى للنقل صالحة تصبح حتى الصؽٌرة المختلفة النباتات شتالت

 توفٌر فً ضرورٌة ألنها كبٌرة أهمٌة وللمشاتل ، المستدٌم المكان

 إلى إضافة الضارة والحشرات األمراض من خالٌة سلٌمة شتالت

 ونشر والخضر والزٌنة الفاكهة نباتات من جدٌدة ألصناؾ توفٌرها

 المشاتل منها المشاتل من عدٌدة أنواع وهناك . زراعتها

 تكون كؤن النباتات من معٌن نوع بإنتاج تختص والتً المتخصصة

 تقوم والتً المختلطة والمشاتل خضر أو فاكهة أو زٌنة نباتات

 بعض وهناك . النباتات هذه من واحد نوع من أكثر بإنتاج

 بنظر ٌؤخذها أن المشتل صاحب على ٌجب التً اإلرشادات

 : وهً المشاتل داخل النباتات وإكثار إنتاج لنجاح االعتبار

 ٌكون مناسب موقع اختٌار ٌتم أن المشتل إنشاء عند ٌراعى : الموقع

 األسمدة ولنقل الشتالت نقل لتسهٌل المواصالت طرق من قرٌب

 قرٌب ٌكون أن ٌجب كما ، المشتل صاحب ٌحتاجها التً والسنادٌن

 عن بعٌد الوقت نفس وفً الشتالت وتصرٌؾ التسوٌق مصادر من



 إلى العدوى نقل لتجنب والحشرات باألمراض المصابة البساتٌن

 من المشتل إنشاء اتجاه ٌكون وان ، المشتل فً الموجودة الشتالت

 لنمو الكافٌة الشمس أشعة وصول لضمان الؽرب إلى الشرق

 . الشتالت

 لنمو الضرورٌة بالعناصر الؽنٌة الخصبة التربة تفضل : التربة

 رطوبً محتوى ذات( الؽدقة ؼٌر األمالح من والخالٌة الشتالت

 من خالٌة تكون أن فٌها وٌشترط الصرؾ جٌدة مزٌجٌة )عالً

 طبقة فٌها توجد ال عمٌقة تكون وان الضارة األدؼال وبذور جذور

 .ثقٌلة تكون ال وان صماء

 النباتات لنمو الكافٌة الري مصادر توفٌر ٌجب : الري مصادر توفٌر

 المستعملة المٌاه تكون وان الصٌؾ فً خاصة السنة مدار على

 الشرب مٌاه أو األنهار مٌاه استعمال وٌفضل األمالح من خالٌة

 خالل من السقً فً الماء استعمال فً اإلسراؾ عدم وٌفضل للري

 بالتنقٌط والري بالرش كالري الحدٌثة الري منظومات توفٌر

 لخزن كبٌرة أحواض عمل أو أبار حفر ٌفضل المٌاه شحة ولتجنب

 . فٌها المٌاه

 بنظر تإخذ أن ٌجب التً األمور أهم من : الفنٌة الخبرة توفر

 فً المشتل لصاحب الفنٌة الخبرة توفر مدى معرفة هو االعتبار

 حراثة ( من الشتالت لنمو الضرورٌة الخدمة عملٌات كافة تطبٌق

 المختلفة اإلكثار طرق إجراء و المالئمة الزراعة طرٌقة وتحدٌد

 إلى وعاء من النباتات نقل و النباتات من معٌن نوع تناسب والتً

 . ) والحشرات األمراض مكافحة إلى إضافة آخر

 المال رأس توفٌر المشتل إنشاء ٌتطلب : االقتصادٌة الناحٌة دراسة

 الري ومنظومات الزراعة وأوعٌة واألسمدة الشتالت لشراء الكافٌة



 الزجاجٌة كالبٌوت المشتل داخل البستنٌة المنشات إنشاء إلى إضافة

 حالة دراسة ٌتطلب كما ، وؼٌرها الخشبٌة والظلة والبالستٌكٌة

 فً علٌها إقباال تجد تكاثر سوؾ التً النباتٌة األنواع أن وهل السوق

 . السوق

 الموقع تحدٌد من االنتهاء بعد : المشتل حول الرٌاح مصدات زراعة

 هبوب من النباتات تقً المشتل حول الرٌاح مصدات زراعة ٌفضل

 من وقلعها النباتات هذه جفاؾ إلى تإدي قد والتً القوٌة الرٌاح

 أن الرٌاح مصدات أشجار فً وٌفضل وتكسرها زراعتها أماكن

 المرضٌة لإلصابات مقاومة تكون وان النمو وسرٌعة قوٌة تكون

 تنمو وان التفرع جٌدة الخضرة مستدٌمة تكون وان والحشرٌة

 مصدات أشجار أفضل ومن ، التربة فً متعمقة بصورة جذورها

 ، الكازورٌنا( أشجار هً المشاتل حول زراعتها ٌمكن والتً الرٌاح

 . ) الٌوكالبتوس ، ألثوٌا ، السرو ، األثل

 من عدٌدة أنواع هناك : المشتل فً وتوفٌرها البستنٌة المنشات

 البٌوت أهمها المشاتل فً تتوفر أن ٌجب التً البستنٌة المنشات

 الباردة واألحواض والمراقد الخشبٌة والظلل والبالستٌكٌة الزجاجٌة

 بطرق أو بالبذور جنسٌا النباتات إلكثار تستعمل والتً والمدفؤة

 البٌئٌة الظروؾ من النباتات حماٌة إلى إضافة الخضري اإلكثار

 كما جدا الباردة أو الحارة األجواء فً خاصة للنمو مالئمة الؽٌر

 خاصة النباتات لنمو المالئمة اإلضاءة شدة المنشات هذه توفر

 . الظل نباتات

 : النباتات وإكثار زراعة فً المستعملة واألوعٌة السنادٌن توفٌر

 بطرٌقة المشاتل فً المستعملة والسنادٌن األوعٌة تصمم أن ٌجب

 إلى إضافة المشتل داخل وضعها عند صؽٌرا مكانا تؤخذ تجعلها



 والسنادٌن األوعٌة وتصنع ، فٌها الموجودة النباتات تفرٌد سهولة

 اثٌلٌن البولً وأكٌاس والبالستك الطٌن أهمها متعددة مواد من عادة

 وتنمٌة إكثار فً المستعملة األوعٌة من نوعٌن وهناك السوداء

 الفخارٌة كالسنادٌن مرات لعدة المستعملة األوعٌة هما النباتات

 ، الثابتة باألوعٌة علٌها ٌطلق والتً المعدنٌة والعلب والبالستٌكٌة

 زراعتها عند تتحلل قد والتً فقط واحدة لمرة تستعمل أوعٌة وهناك
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 توفٌر ٌجب : الزراعٌة وأالالت والمعدات والمبٌدات األسمدة توفٌر

 النتروجٌن( المعدنٌة كاألسمدة النباتات لنمو الضرورٌة األسمدة

 الناتجة العضوٌة واألسمدة )وؼٌرها والحدٌد والبوتاسٌوم والفسفور

 استخدام تم الحاضر الوقت وفً ، والطٌور الحٌوانات بقاٌا تحلل من

 وسماد الهٌومٌك كحامض المصنعة الدبالٌة العضوٌة األسمدة

 عن كبدٌل استخدامها ٌمكن والتً وؼٌرها أولؽا وسماد النٌوترؼرٌن

 األحماض على تحتوي األسمدة هذه لكون المعدنٌة األسمدة استخدام

 الضرورٌة الؽذائٌة والعناصر )أسٌد وفولٌك هٌومٌك( العضوٌة

 . النبات على ضار والؽٌر اآلمن استخدامهم إلى إضافة النبات لنمو

 الطبٌعٌة البحرٌة واألعشاب النباتات مستخلصات استخدام ٌمكن كما

 من الكثٌر على تحتوي والتً Kelpak و والسوالمٌن كااللجرٌن

 ٌجب كما . النباتات لنمو المفٌدة النمو ومنظمات الؽذائٌة العناصر

 قد التً والحشرات األمراض لمكافحة الالزمة المبٌدات توفٌر

 . ثةالحدٌ وأالالت الزراعٌة المعدات وتوفٌر النباتات بعض تصٌب

 للبٌع تعرض التً النباتات جمٌع تكون أن ٌجب : النباتات اختٌار

 من خالٌة التجذٌر جٌدة العٌوب من خالٌة الصنؾ أصٌلة المشاتل فً

 وتتضمن ، والتفرع النمو جٌدة والحشرٌة المرضٌة اإلصابات



 والنفضٌة المستدٌمة الفاكهة شتالت المشاتل فً المزروعة النباتات

 واألسٌجة الظل( الزٌنة ونباتات والشتوٌة الصٌفٌة الخضر ونباتات

 واألبصال الخضراء والمسطحات والمتسلقات والشجٌرات

 . ) وؼٌرها والصبارٌات

 الجٌدة البذور اختٌار ٌجب بالبذور جنسٌا النباتات إكثار حالة وفً

 الضارة واألعشاب األدؼال بذور من وخالٌة العالٌة الحٌوٌة ذات

 النباتات إكثار حالة وفً . موثوق مصدر نم كونها إلى إضافة

 العالٌة النمو الجٌدة األم نباتات تهٌئة ٌفضل بالعقل خضرٌا

 مراقد تهٌئة وٌجب منها العقل ألخذ الؽذائٌة العناصر من المحتوى

 الجٌدة األوساط من لكونه الخشن البناء رمل على الحاوٌة اإلكثار

 التجذٌر الصعبة للنباتات العقل معاملة وٌفضل العقل لزراعة

 والتً NAA و IBA الصناعً كاالوكسٌن النمو بمنظمات

 مساحٌق باستعمال أو بالكحول بإذابتها أما العقل قواعد إلى تضاؾ

 اسماءا لها أعطى والتً لها التجارٌة المساحٌق لتحضٌر منها

 التجارٌة والمادة والسٌرادكس والروتون الهرمودٌن منها تجارٌة

 . فٌها االوكسٌن مادة حسب أرقاما تعطى قد لالوكسٌن

  

 


