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 )) االعناب وأهمٌتها االقتصادٌة ((

  علم االعنابViticulture : 

وطرق زراعتها بصورة اقتصادٌة بحٌث تعطً  وهو العلم الذي ٌهتم بدراسة دورة حٌاة الكورمة

أعلى انتاج وذو نوعٌة جٌدة من سنة ألخرى فً ظروؾ مثالٌة وهذا ما ٌعرؾ بـــ "علم 

 ".General Viticultureاالعناب العامة 

أما دراسة كل صنؾ من اصناؾ العنب والظروؾ المالبمة لنموه وهذا ٌعرؾ بــ )علم االعناب 

(. وعلم االعناب عبارة عن علم قابم بذاته له إتجاه خاص Special Viticultureالخاصة 

بالدراسة وقوانٌنه الخاصة كالتقلٌم الشتوي السنوي وقانون توزٌع األفرع المثمرة على القصبات 

الثمرٌة او ما ٌسمى بالتقلٌم الصٌفً. واالعناب كعلم دخل للزراعة والى مجال االبحاث فً 

لقرن التاسع عشر والعشرٌن وكان هذا التطور سرٌعاً وخاصة القرن الثامن عشر وتطور فً ا

حٌث أدت الى تدمٌر جمٌع مزارع  1863بعد ظهور )حشرة الفٌلوكسرا( فً جنوب فرنسا عام 

، وفً هذه الفترة ظهر الكثٌر من  1863 – 1900العنب الموجودة فً أوروبا فً الفترة بٌن 

 (Viala, 1886) & (Foex, 1885)مثال الباحثٌن واالختصاصٌن فً مجال االعناب من أ

وؼٌرهم. وقد ظهرت العدٌد من البحوث والدراسات على استخدام االعناب االمرٌكٌة كأصول 

مقاومة للحشرة، كما ظهرت محطات ابحاث لدارسة االصول والهجن وظهرت منظمات عالٌة 

ورت المساحة وقد تط 1924متخصصة باالعناب مثل المنظمة العالمٌة للعنب والنبٌذ عام 

 المزروعة باالعناب فً العالم.

       إن موطن العنب ٌرجعه علماء النبات الى المنطقة الواقعة فً وسط آسٌا ما بٌن                

     للعنب   جنوب البحر االسود وبحر قزوٌــــن حٌث تعتبر هذه المنطقة الموطــــن االصلً

وهذا النوع من العنب نشات منه جمٌع اصناؾ العنب قبل    Vitis  vinifera     االوربً

ثم انتشرت زراعة العنب الى الشرق والؽرب واحٌاناً ٌدعى     الشمالٌة.    اكتشاؾ قارة امرٌكا

العالم القدٌم ونظراً لزراعته بكثرة فً كالٌفورنٌا فقد اطلق علٌه اسم   العنب االوربً بعنب 

   )عنب كالٌفورنٌا(.

قبل  3700العنب فً العراق فهو قدٌم ٌرجع الى استٌطان االنسان فً وادي الرافدٌن )أما تارٌخ 

المٌالد( حٌث وجدت كثٌر من اآلثار والكتابات القدٌمة التً تشٌر الى تطور زراعة العنب فً 

 العراق.

 : االهمٌة االقتصادٌة للعنب 

شجار الفاكهة االخرى للعنب اهمٌة اقتصادٌة كبٌرة فً استؽالل االراضً الؽٌر صالحة أل

كاالراضً الرملٌة والقلٌلة الخصوبة. كما انه ٌشكل دخل لقطاع كبٌر من الناس المشتؽلٌن 

بإنتاجه وتسوٌقه وتصنٌعه وبٌعه وهو ٌستخدم بشكل طازج وٌستخدم بشكل زبٌب وعصٌر. كما 

، وهناك  ان اوراقه تستخدم كؽذاء حٌث تدخل فً عمل بعض األكالت المشهورة مثل )الدولمة(

بعض االعناب تستخدم لؽرض الزٌنة وهندسة الحدابق حٌث تتمٌز بألوانها الفضٌة مثل النوع 

(Leea amabis ًوذات اللون البراق كما ف .)(Leea sambucina) كما ٌستعمل الخشب .

 القدٌم فً أؼراض التدفبة.



 

 

 

 : القٌمة الغذائٌة للعنب والتركٌب الكٌمٌاوي للثمار 

ناضجة على نسبة عالٌة من الماء تحتلؾ باختالؾ االصناؾ والظروؾ البٌبٌة تحوي الثمار ال

وعملٌات الخدمة كما تحتوي على نسبة عالٌة من السكرٌات المختزلة وكمٌات قلٌلة من 

 الفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌة واالحماض العضوٌة واالمٌنٌة.

 

 : واقع زراعة االعناب فً العالم والوطن العربً والعراق 

ٌحتل العنب مركز متقدم بٌن اشجار الفاكهة المختلفة فً العالم وٌبلػ انتاجه اكثر من ثلث انتاج 

% من االنتاج الكلً. وتحتل قارة 47الفاكهة العالمً وتبلػ نسبة ما ٌستهلك كعنب مابدة طازج 

اوروبا المركز االول من ناحٌة المساحة المزروعة بالعنب تلٌها قارة آسٌا ثم امرٌكا وافرٌقٌا 

% من مساحة االعناب فً العالم وكذلك 70واسترالٌا. وان قارة اوروبا وحدها تشؽل اكثر من 

حٌة االنتاج تلٌها قارة امرٌكا واسٌا. من حٌث االنتاج فان قارة اوروبا فً المرتبة االولى من نا

 أما اهم الدول المنتجة لالعناب فً العالم فهً اٌطالٌا وفرنسا و روسٌا واسبانٌا وامرٌكا.

وٌحتل العراق المركز الثانً فً الوطن العربً من حٌث كمٌة االنتاج وٌحتل المركز الثالث من 

ن العربً من العنب الٌكاد ٌسد حٌث المساحة المزروعة بالعنب. وان االنتاج فً الوط

االستهالك وهناك امكانٌة كبٌرة لزٌادة المساحة المزروعة بالعنب وزٌادة انتاج العنب. وفً 

العراق اٌضاً توجد امكانٌة لزٌادة المساحة المزروعة بالعنب ، كما ان المناخ فً العراق مالبم 

سد االحتٌاجات لالستهالك لزراعة العنب وخاصة المنطقة الشمالٌة والوسطى حٌث ٌمكن 

المحلً والتصدٌر الى الخارج وخاصة فً مجال المابدة والزبٌب علماً بأن العراق ٌأتً فً 

مقدمة الدول من حٌث طول فترة االستهالك للعنب الطازج والتً تبدأ من نهاٌة ماٌس وحتى 

 نهاٌة تشرٌن الثانً.

 : المشاكل التً تعانً منها زراعة االعناب فً العراق 

 عدم مراعاة األسس العلمٌة فً إنشاء مزارع العنب وعدم اإللمام بطرق التربٌة والتقلٌم. .1

 عدم معرفة الظروؾ المالبمة لنمو أصناؾ العنب. .2

 عدم قٌام صناعات متطورة النتاج الزبٌب والعصٌر من العنب. .3

 عدم توفر مخازن مبردة لخزن الثمار وتسوٌقها. .4

 نب مما ٌؤدي الى زٌادة نمو االدؼال.عد استخدام المكننة فً مزارع الع .5

 عدم االهتمام بمكافحة االمراض والحشرات وخصوصاً مرض البٌاض الدقٌقً. .6

 

 : الحلول المقترحة لتطوٌر زراعة العنب 

 قٌام محطة ابحاث خاصة بالعنب لحل المشاكل التً ٌعانً منها مزارعوا العنب. -1

ستخدام الطرق الحدٌثة فً إنشاء قٌام االرشاد الزراعً بإرشاد مزارعً العنب على ا -2

 مزارع العنب وطرق التربٌة والتقلٌم.

 قٌام صناعات تعتمد على العنب فً مجال العصٌر والزبٌب. -3

 توفٌر مخازن مبردة. -4

 استخدام المكننة فً بساتٌن العنب. -5



 

 

 إحاطة بساتٌن العنب بمصدات الرٌاح لحماٌتها من رٌاح السموم. -6

 استخدام طرق الري الحدٌثة. -7

 

 )) تصنٌف االعناب (( العنب ٌعود الى شعبة النباتات البذرٌة

 Spermatophyta  المؽطاة البذور ،Angiosperm  ذات الفلقتٌن ،Dicotyledones  ،

 ، التً تشمل العوابل التالٌة: Rhamnalesومن الرتبة 

 وتضم االجناس التالٌة: Rhamnaceaeالعابلة  .1

 Acer - أ

 Zizyphus - ب

 Rhamnus - ت

 وهذا ٌحتوي على نوعٌن: Leeaوتضم جنس واحد هو  Leaceaeالعابلة  .2

 Leea   amabis - أ

 Leea  sambucina - ب

 Vitisجنس أهمها جنس  12تشمل على  Vitaceaeالعابلة العنبٌة  .3

 تصنٌف االعناب :

ان لتصنٌؾ االعناب أهمٌة كبٌرة نظراً لتعدد االجناس واالنواع واالصناؾ التابعة لعابلة العنب 

لذلك فقد درست عابلة العنب من قبل علماء كثٌرٌن وقد اعطٌت اسماء متعددة حسب الباحثٌن 

،  "Viniferae"، وسماها جوسان بإسم  "Vitisees"بإسم  Lamarkفقد سماها الباحث 

، وهو االسم الشابع فً المصادر التارٌخٌة القدٌمة  "Ampelideae"بإسم  Kunthوسماها 

وٌعنً الدراسة الوصفٌة الموسعة للعنب.  (Ampelography)لعابلة العنب ومنه اشتق اسم 

 وهً التسمٌة المستعملة حالٌاً. "Vitaceae"بإسم  Lindlyواخٌراً سماها 

جمٌع القارات تحت مختلؾ ظروؾ المناخ ولكن ان النباتات التابعة لعابلة العنب تنتشر فً 

درجة جنوباً ، وحدٌثاً انتشرت زراعة  42درجة شماالً و  53تتكثؾ زراعتها بٌن خطً عرض 

درجات شماالً  10جنوباً كما فً )البٌرو( ، و  10العنب باتجاه خط االستواء بٌن خطً عرض 

 ترة راحة او تمر بفترة راحة قصٌرة.كما فً )البرازٌل( ، وفً هذه المناطق التمر االعناب بف

 :    تصنٌف  عائلة العنب 

فمنهم من قال ان  (Vitaceae)اختلؾ الباحثٌن فً تحدٌد عدد االجناس التابعة للعابلة العنبٌة 

جنس( والرأي الذي  15جنس( وهناك من قال ) 12جنس( ومنهم من حددها بــ ) 11عددها )

جنس( وإن سبب هذا االختالؾ هو ان بعض  12و )ٌتفق علٌه معظم الباحثٌن ان العدد ه

واالخر ٌعتبرها جنس مستقل  (Subgenera)االجناس ٌعتبرها احد الباحثٌن تحت جنس 

(Genus)  صنؾ ،  8000 – 10000نوع و  700، وتحتوي عابلة العنب على اكثر من

 وٌمكن تقسٌم عابلة العنب الى تحت عابلتٌن هما :

 : Lecoideaeالعائلة لٌكوٌدا  (1)

تمتاز نباتات تحت العابلة هذه بأنها قابمة او زاحفة بها او بدون محالٌق. االزهار تتجمع 

 ( Cymoseفً عنقود زهري على شكل مظلة ، أي ان النورات تكون محدودة )سٌمٌة 



 

 

        نوع منها         65و  (Leea)   وتحت العابلة هذه تحتوي على جنس واحد وهو

   Leea sambucina    Leea   amabis   &                   ٌستعمالن فً اؼراض

   .                                الزٌنة والدٌكور

 Vitoideaeالعائلة فٌتوٌدا  (2)

، النورة الزهرٌة فٌها نباتات تحت العابلة هذه زاحفة او قابمة بها او بدون محالٌق

، وهذا  Racemoseعنقودٌة أي ان النورات ؼٌر محددة وتسمى نورات راسٌمٌة 

النوع هو الشابع فً االعناب المزروعة حٌث ٌنمو محور النورة بدون حد معلوم 

وتخرج علٌه االزهار موزعة بنظام التعاقب القمً فتكون االزهار الحدٌثة أقرب الى 

نوع  20نوع ،  600رب الى القاعدة. وتضم هذه الـــ )تحت العابلة( القمة ، والقدٌمة أق

أنواع تنتج عنب جٌد والباقً تستعمل لألصول او  5 – 6منها مهمة وهذه من بٌنها 

 التهجٌن. 

 جنس هً : 12وٌقع تحت العابلة هذه 

 

 
 

 

7. Parthenocissus 1. Acareosperma 

8. Pterisanthes 2. Ampelocissus 

9. Pterocissus 3. Ampelopssis 

10. Rhoicissus 4. Cayratis 

11. Tetrastigma 5. Cissus 

12. Vitis 6. Clematieissus 

لؽرض الدٌكور  Ampelopssis , CIssus&Parthenocissusوٌستعمل الجنس 

فٌها بعض خواص انتاج  Tetrastigma&Ampelocissusوالتنسٌق ، بٌنما الجنس 

 العنب.

 فٌعتبر اهم االجناس وهو ٌقسم الى تحت جنسٌن مهمٌن هما: Vitisأما الجنس 

 :Subgenera muscadineتحت جنس الموسكادٌن  . أ

ٌمتاز هذا الـــ )تحت جنس( بأن سٌقان نباتاته لها قلؾ ملتصق ؼٌر متشقق 

ومتساقط والنخاع متصل ؼٌر منفصل عند العقد بحواجز تفصل النخاع. المحالٌق 

بسٌطة ؼٌر متفرعة ، البذور مستطٌلة ولٌس لها طرؾ مدبب ، العناقٌد صؽٌرة 

تات زاحفة لها افرع قوٌة النمو تحتوي قصٌرة والحبات تتساقط عند النضج ، النبا

على عقد وسالمٌات ، الحزم الوعابٌة فٌها توجد على شكل شعاعً والخلٌة تحوي 

(n= 20) : ًكروموسوم وٌحوي هذا تحت الجنس على ثالثة انواع مهمة ه 

a. Vitis  rotundifolia 

b. Vitis  munsoniana 

c. Vitis  popenoei 

النوعٌن االول والثانً هً االكثر اهمٌة وتكونت فً ظروؾ المناخ التحت استوابً 

فً جنوب امرٌكا الشمالٌة وتتمٌز بأنها حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة ولكنها 

 مقاومة لألصابة بحشرة الفلوكسرا والبٌاض الدقٌقً والعفن.

 :Euvitisتحت جنس االعناب الحقٌقٌة  . ب



 

 

بان سٌقان نباتاته لها قلؾ ٌسهل تشققه وتساقطه عند  Euvitisٌمتاز تحت جنس 

النضج ، والنخاع منفصل فً مكان العقد بواسطة الحواجز ، المحالٌق متفرعة 

النهاٌة ووجودها ؼٌر منتظم واحٌاناً ٌكون مستمر كما فً العنب االمرٌكً 

labruscaVitis لعنقود  ، العناقٌد الزهرٌة كبٌرة ومتطاولة ، والحبات ملتصقة با

والبذور كمثرٌة الشكل لها طرؾ مدبب. االفرع الخضرٌة قوٌة النمو والخالٌا 

 كروموسوم. (n= 19)تحوي 

موجود بمساحات كبٌرة منذ القدم فً ثالث قارات بصورة ربٌسٌة  Vitisان الجنس 

امرٌكا ، وتطور فً كل قارة على ضوء الظروؾ المناخٌة  –آسٌا –هً اوروبا 

 ث مجامٌع ربٌسٌة هً :وبذلك تكونت ثال

أوالً: مجموعة االعناب االمرٌكٌة : وتشمل جمٌع االنواع الموجودة فً شمال 

 امرٌكا وتقسم الى خمسة تحت مجامٌع هً :

 Labriscoideaeمجموعة لبرٌسكوٌدا  -1

     واهم هذه االنواع  وتضم اربعة انواع ربٌسٌه

% من العنب االمرٌكً 80، وان  Vitiscandicans&Vitislabruscaهً

Vitislabrusca  ٌعود الى صنؾ العنب كونكردConcord  الذي ٌنجح

زراعته فً المناطق الباردة التً الٌنجح بها العنب االوربً ، المحالٌق توجد 

على االفرع الخضرٌة بشكل مستمر ، الحبات ملونة باللون االسود او 

 الرصاصً وذات طعم خاص.

ٌتمٌز بأن ِعنبه صؽٌر الحجم ذو حبات  V. candicansاما النوع الثانً 

صؽٌرة دابرٌة الشكل ذات لون احمر ؼامق وهو مقاوم للجفاؾ وعقله صعبة 

 التجذٌر.

 Aestivalisمجموعة االستٌفالس  -2

الذي ٌمتاز بأن أفرعه  Vitisaestivalisٌضم عدة انواع ، المهم منها هو 

مضلعة وعنبه احمر اللون وانتاجه قلٌل وذو مقاومة لحشرة الفٌلوكسرا وعقله 

 صعبة التجذٌر.

 

 البٌئة المالئمة لزراعة االعناب : 

وتشمل على عوامل المناخ وعوامل التربة والمٌاه والكابنات الحٌة وٌعتبر "المناخ" من اهم 

ناب بٌنما تعتبر "درجة الحرارة" من اهم عوامل المناخ من العوامل التً تؤثر على زراعة االع

خالل مستواها الذي ٌحدد بداٌة ونهاٌة كل مرحلة من مراحل نمو العنب وكذلك من خالل 

مجموعها من تفتح البراعم و حتى النضج أو من االزهار الكامل حتى النضج. وبالنسبة 

تفتح البراعم وحتى جنً المحصول فإن طول فترة النمو الخضري من  لألصناف االمرٌكٌة

ٌوم لكً ٌنضج بصورة طبٌعٌة ولقد وجد فً نٌوٌورك ان انخفاض  170ٌجب ان التقل عن 

تحت الصفر او اقل تسبب اضراراَ كبٌرة فً العٌون الساكنة والجذع  ◦م28درجة الحرارة الى 

فً الصٌؾ  على صنؾ العنب كونكرد. وٌمكن القول ان العنب االمرٌكً ٌنمو بصورة جٌدة

الرطب والشتاء البارد عن العنب االوربً الذي ٌفضل الصٌؾ القلٌل الرطوبة عن الصٌؾ 

الجاؾ فً كالٌفورنٌا ، وبصورة عامة تكون االعناب ضعٌفة النمو فً المناخ االستوابً 

 الرطب. )لماذا؟(.



 

 

ة جٌدة. اما العنب االوربً فٌحتاج الى صٌؾ حار وجاؾ وطوٌل وشتاء بارد لكً ٌنمو بصور

والصٌؾ الرطب ؼٌر مالبم ألنه ٌسبب انتشار االمراض الفطرٌة والعنب االوربً اقل مقاومة 

 ◦م 22 – 26الى درجات الحرارة المنخفضة من العنب االمرٌكً حٌث ٌتأثر بدرجة حرارة 

تحت الصفر الذي ٌحدث بعد بدء النمو الخضري  ◦م 0.5تحت الصفر بشكل كبٌر ، وان درجة 

 قتل معظم االفرع الخضرٌة المثمرة.ٌؤدي الى 

ان االمطار مهمة لنمو العنب ولكن االمطار المبكرة فً الربٌع تؤدي الى انتشار االمراض 

الفطرٌة ، اما االمطار فً فترة االزهار والجو البارد تؤثر على عقد الثمار ، اما االمطار خالل 

الوربً ٌحتاج على االقل الى شهرٌن فترة نضج الثمار فتسبب زٌادة تعفن الثمار. ان العنب ا

تنخفض بها درجة الحرارة تحت درجة بدء النمو وبعض اٌام االنجماد فً الشتاء. وعادة ٌبدأ 

 .◦م 10النمو فً العنب عندما ترتفع درجة الحرارة عن 

 -البداٌة الدنٌا لدرجة الحرارة : 

ب فتعتبر البداٌة الباٌولوجٌة تحدد درجة الحرارة الصؽرى لبداٌة كل مرحلة من مراحل نمو العن

ٌعتبرها بعض الباحثٌن أنها تبدأ عند  "Bleeding"السفلى لمراحل االدماء او سرٌان العصارة 

وهذه لبعض االنواع ، اما العنب االمرٌكً واالوربً فإن  ◦م 4ارتفاع درجة حرارة التربة الى 

ان درجة  الكثٌر من الباحثٌن على. ولقد اتفق ◦م 5 – 7 مرحلة االدماء تبدأ عند درجة حرارة

، حٌث تبدأ العملٌات المنتظمة فً العنب  ◦م 10بدء النمو ودرجة توقؾ النمو فً العنب هً 

 وٌتوقؾ النمو فً الخرٌؾ عند انخفاض درجة الحرارة ◦م 10عند ارتفاع درجة الحرارة عن 

". اما الدرجة المالبمة ، أي ان هذه الدرجة تعتبر درجة "الصفر الباٌولوجً للعنب ◦م 10عن 

 ◦م 15 – 20، ودرجة الحرارة المالبمة لنمو الحبات هً  ◦م 15 – 18لالزهار فتتراوح بٌن 

 18 – 22 مالبم لنضج الخشب ، كما تعتبر درجة الحرارة ◦م 12، وان متوسط درجة حرارة 

د فً فصل الخرٌؾ لونة وهذا ٌفسر لنا التلون الجٌمالبمة جداً لتلون الحبات فً االصناؾ الم ◦م

الذي درجة الحرارة فٌه قلٌلة نوعاً ما عن الخرٌؾ الذي درجة حرارته عالٌة. وتعتبر درجة 

مضرة لالعناب التً بدأت بالنمو حٌث انها تؤدي الى تلؾ النموات الخضرٌة  ◦م 0 – 4حرارة 

 وتشجع البٌاض الدقٌقً.

 

  -مقاومة درجة الحرارة المنخفضة فً حقول العنب : 

 رة المنخفضة بواسطة الطرق التالٌة: مقاومة درجات الحرا ٌمكن

 بصورة مباشرة بإختٌار أصناؾ مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة فً الشتاء. .1

بصورة ؼٌر مباشرة عن طرٌق تأخٌر تفتح البراعم بواسطة رش القصبات بمواد مانعة  .2

 الخرٌؾ المبكر.للنمو أو إجراء التقلٌم المتأخر فً الربٌع بدالً من تقلٌم 

 زٌادة قوة الكرمات والحالة الصحٌة لها والنضج الجٌد للخشب. .3

 

 -مقاومه درجة الحرارة العالٌة : 

الحد االعلى الذي ٌمكن للكرمة ان تتحمله فً حالة الجفاؾ النسبً  ◦م 40تعتبر درجة حرارة 

،  ◦م 55وحتى   ◦م 45اما اذا كان هناك رطوبة كافٌه فٌمكن للعنب ان ٌتحمل درجة حرارة 



 

 

كما هو فً وسط العراق. وٌمكن مقاومة درجات الحرارة العالٌة باستخدام الري 

. حٌث انه ٌؤدي الى انخفاض درجة حرارة الهواء والنبات  Overhead Sprinklerبالرش

% . إن لدرجة الحرارة 15 – 20وٌقلل من التبخر وذلك عن طرٌق رفع رطوبة النسبة بمقدار 

على تقلٌل الحموضة بالعنب وتمنع من تلون الحبات بالشكل الجٌد وتزٌد من جفاؾ  العالٌة ثأثٌر

 .◦م 30 ± 3الحبات وان افضل درجة حرارة لنمو العنب هً 

 

 -: Heat Acumalationالتجمع الحراري  

فً بعض  ◦م 18ان نمو االعناب ونضج الثمار ٌتطلب متوسط درجة حرارة ٌومً الٌقل عن 

وان الوقت المناسب  ، ◦م 24 – 29االصناؾ واصناؾ اخرى تحتاج متوسط حرارة ٌومً بٌن 

لالثمار ٌحسب بواسطة كمٌة الحرارة المستلمة خالل الفترة من تفتح البراعم وحتى النضج وهذه 

واحٌاناً تحسب من فترة االزهار الى النضج اما  OR (Degree Days) (Heat Units)تسمى 

 سبت باالشهر فهً من اذار حتى تشرٌن االول. اذا ح

 وعادة ٌحسب التجمٌع الحراري على طرٌقة )جاكوب( وهً كما ٌلً:

ٌتم حساب معدل درجة الحرارة الٌومٌة الصؽرى والعظمى او تؤخذ من محطة  -1

 االرصاد الجوٌة.

 Degreeٌتم جمع هذه المتوسطات ثم تقسم الى اثنٌن الٌجاد درجة حرارة الٌوم ) -2

days.) 

متوسط درجة الحرارة الصؽرى + متوسط درجة الحرارة العظمى

2
 درجة حرارة الٌوم = 

 

( من متوسط درجة حرارة الٌوم ثم الشهر ◦م 10ٌتم طرح درجة بدء النمو للعنب ) -3

 للفترة من تفتح البراعم وحتى النضج ومنها ٌتم حساب التجمٌع الحراري خالل الموسم.

ٌمكن اٌجاد متوسط درجة حرارة الشهر ثم نطرح منه درجة بدأ النمو خالل الشهر  -4

 (15.2 – 10) × 30 = 156فمثالً التجمٌع الحراري لشهر نٌسان هو 

عن طرٌق جمع التجمٌع الحراري للفترة من بدأ االزهار الكامل او تفتح البراعم وحتى  -5

 نضج الثمار ٌتم اٌجاد التجمٌع الحراري للعنب.

 

 مثال:

 1/3احسب التجمٌع الحراري للعنب  )دٌس العنز( اذا علمت ان موعد تفتح البراعم هو فً 

 ، علماً بأن متوسط درجة الحرارة هو كما ٌلً: 8/10وموعد النضج 

 38، آب  38، تموز  34، حزٌران  29، ماٌس  22، نٌسان  15آذار 

 



 

 

وحدة حرارٌة لكً تنضج ،  1600ج وقد بٌن بعض الباحثٌن ان االصناؾ المبكرة للنضج تحتا

وحدة حرارٌة للنضج فالصنؾ )تومسن سٌدلس( لكً  3500اما االصناؾ المتاخرة فتحتاج الى 

وحدة حرارٌة ولكً ٌصنع منه الزبٌب ٌجب ان  2000ٌنضج ٌجب ان ٌكون تجمٌعه الحراري 

وحدة حرارٌة من تفتح البراعم وحتى النضج. وان بعض االصناؾ المحلٌة مثل  3000ٌجمع 

 وحدة حرارٌة. 3000وحدة حرارٌة ، و )الكمالً( بحدود  2800)دٌس العنز( ٌحتاج 

 المناطق المناخٌه للعنب: 

 قسم الباحث جاكوب منطقه كالفورنٌا الى خمسة مناطق حسب التجمع الحراري وهً كاالتً:

 وحدة حرارٌة. 2522ارده: ٌكون فٌها التجمع الحراري اقل من المنطقه الب -1

 وحدة حرارٌة  3222-2522المنطقه المعتدله البروده: ٌكون فٌها التجمع الحراري  -2

 وحدة حرارٌة. 3522-3222المنطقه الدافبه: ٌكون فٌها التجمع الحراري  -3

 حدة حرارٌة.و 4222-3522المنطقه المعتدله الحرارة: ٌكون فٌها التجمع الحراري -4

 وحدة حرارٌة. 4222المنطقه الحاره: اكثر من  -5

 

 الضوء: 

ٌعتبر العنب من النباتات المحبه للضوء وان الحرارة والضوء تعتبر من اهم عناصر المناخ 

حٌث ٌؤثران على عملٌات بناء الكاربوهدرات والتنفس والنتح وعلى نمو واثمار العنب. وان 

لنهار الطوٌل تكون فترة نموها الخضري طوٌله وٌتأخر العنب المزروع فً المناطق ذات ا

نضج الخشب وتقل مقاومته لدرجات الحرارة المنخفضه للشتاء. وعكس ذلك فً المناطق ذات 

النهار القصٌر حٌث تزداد مقاومه الخشب لالنجماد فً الشتاء. كما ان للضوء تأثٌر على تحوٌل 

لمتكونه فً الضوء تكون خصبه وعكس ذلك البراعم الحضرٌه الى براعم ثمرٌه فالبراعم ا

البراعم المتكونه فً الظل تكون عقٌمه. كما ان الكروم التً تعٌش فً الظل ٌتاخر نضج ثمارها 

اسابٌع وتكون نسبة الحموضه فٌها مرتفعه ونسبة السكر قلٌله. وان حاجه العنب  4-1بٌن 

ن مصدر الحرارة والضوء هو للضوء تكون كبٌره فً مرحله االزهار ومرحله نضج الثمار. ا

الشمس وان عناصر المناخ )درجات الحرارة ، االمطار ، الرٌاح ، الرطوبة النسبٌة( لها تأثٌر 

متبادل فً مابٌنها فاالشعاع ٌرفع درجة الحرارة والرٌاح تقلل من درجة الحرارة وان درجات 

 الحرارة تقل بسقوط االمطار وتزداد الرطوبة النسبٌه.

 

 -االضاءة :تأثٌر شده  

بما ان االعناب من النباتات المحبه للضوء وعلٌه فان عملٌه التركٌب الضوبً تكون فً احسن 

قدم ولكن ٌمكن ان تتم عملٌه التركٌب الضوبً فً االٌام التً \( شمعه5222-3222حاله عند)

قدم او اقل من ذلك وخاصه عندما تكون \( شمعه1722 - 1522فٌها ؼٌوم فً السماءاي بٌن)

، وبما ان االعناب محب للضوء لذلك ٌمكن اجراء بعض  ◦م22درجة الحرارة الحرارة 

العملٌات التً تزٌد من تعرٌض الكرمه للضوء كزراعه الكروم فً االتجاه الجنوبً وزراعه 

خطوط العنب من الشمال الى الجنوب وخاصه فً المناطق قلٌله الضوء ووضع القصبات بشكل 

االفرع الخضرٌه على اسالك وازاله االفرع الخضرٌه العقٌمه. اما تكون معرضه للضوء وربط 



 

 

فً المناطق الشدٌده الضوء فتزرع االعناب بشكل ٌقلل من شده الضوء على قمرٌات سلكٌه 

 وفً البصره ترع االعناب تحت النخٌل للتقلٌل من شده الضوء.

 -تأثٌر طول فترة االضاءة : 

وهً عباره عن عدد ساعات الضوء التً تحتاجها الكرمه لكً تنمو وتثمر  فترة االضاءة:

( حٌث Summation of total radبصوره جٌده وهذه اما ان تكون ساعات االشعاع الكلٌه )

ٌحسب كاشعاع كلً فوق درجة الصفر المبوي من شروق الشمس حتى الؽروب ٌساوي 

ثابته وال تختلؾ اال باختالؾ خطوط  % اي سماء صافٌه الٌوجد فٌها ؼٌوم وهذه تكون122

 Summation of، ) ◦م12العرض. او تحسب مجموع ساعات االشعاع الحقٌقٌه فوق درجة 

real insolation وتكون متؽٌره حسب الضروؾ المناخٌه خالل السنه . وكذلك باختالؾ )

 ( ساعة )بؽداد ، موصل ، بصرة(.2562 - 2472المناطق ففً العراق تبلػ بٌن )

 تأثٌر طول النهار: 

 ٌمكن تقسٌم االعناب حسب طول النهار الى ثالثه مجموعات ربٌسٌه وهً:

 pinotgrisاصناؾ االعناب المحبه للنهارالطوٌل مثل صنؾ  -1

  واالعناب االمرٌكٌه مثل afuz-aliاصناؾ االعناب المحبه للنهار القصٌر مثل صنؾ  -2

Vitis rupes tris 

 white feteasca مثل صنؾ  مجموعه االعناب المحاٌده -3

وعند زراعه االعناب ذات النهار القصٌر فً مناطق ذات النهار الطوٌل فسوؾ تحصل فٌها 

تؽٌرات تؤدي الى زٌاده طول فترة النمو الخضري وتأخٌر تحول البراعم المثمره تكون الحال 

 ٌر.عكسٌه عند زراعه االعناب المحبه للنهار الطوٌل فً مناطق ذات النهار القص

ان االخذ بنضر االعتبار اهمٌه االضاءه ودرجات الحرارة الفعاله ادى الى تشبث بعض الدوال 

 لتحدٌد امكانٌه زراعه العنب فً هذه المنطقه عن عدم امكانٌه الزراعه ومن هذه الدوال هً:

 HI( وٌرمز لها Heliothermic Indexالدالة الحرارٌة الضؤبٌه )الداله الحرضوبٌة 

HI = X . H . 10-6 

عدد ساعات االضاءة× مجموع درجات الحرارة الفعالة 

0111111
 الدالة الحرضوبٌة = 

 -حٌث ان :

 Xمجموع درجات الحرارة الفعاله = 

H)مجموع ساعات االضاءه )سطوع الشمس = 

وتحسب درجة الحرارة الفعاله خالل الفترة النشطه للنمو الخظري للعنب التً ٌكون معدل 

م. وحسب هذه الداله فان زراعه العنب تكون ؼٌر اقتصادٌه 12ٌومٌه اعلى من درجة الحرارة ال

اما الحد االدنى للزراعه االقتصادٌه للعنب فٌجب ان تكون  2,6اذا كانت قٌمه الداله اقل من 

فتكون المنطقه مناسبه  3,5اما اذا كانت قٌمه هذه الداله اعلى من  3,5-2,6قٌمه الداله بٌن 

 صناؾ المبكره والمتأخره.لزراعه جمٌع اال



 

 

ساعه خالل  2522-2222وٌجب ان الٌقل معدل ساعات سطوع الشمس االضاءه الكلٌه عن 

% فٌها فعاله اي محسوبه عندما تكون درجة 52فترة النمو الخظري وٌجب ان ٌكون اكثر من 

 م.12حرارة الهواء اعلى من 

اعات سطوع الشمس الفعاله فٌها اما بالنسبة لمالبمة المناطق لزراعة العنب حسب مجموع س

 كاالتً:

 مالبمة المنطقة
مجموع ساعات سطوع الشمس 

 الفعالة
 عدد أٌام الفترة الخضرٌة

 تساقط االوراق( –)تفتح البراعم 

 ٌوم 200اكثر من  ساعة 1600اكثر من  المنطقة مالبمة جداً  -1

 ٌوم 180 – 200 ساعة 1500 – 1600 المنطقة مالبمة -2

 ٌوم 170 – 180 ساعة 1300 – 1500 متوسطةمالبمة بدرجة  -3

 

 

 تأثٌر الرطوبة على االعناب: 

تعتبر االعناب مجموعه النباتات التً تحب الرطوبة المعتدله فً التربة وهً من النباتات التً 

الجفاؾ  التحب الرطوبة العالٌة او الجفاؾ والكنها متكٌفه لضروؾ الرطوبة العالٌة وضروؾ

وتمتاز االعناب بامتالكها مجموع جذري له قابلٌه كبٌره المتصاص الماء فً اعماق التربه 

ولكن فً نفس الوقت فان اشجار العنب تمتلك مساحه ورقٌه كبٌره وبذلك تفقد كمٌة كبٌره من 

الماء عن طرٌق النتح والسٌما عند ارتفاع درجات الحرارة ومن هنا نرى ان االعناب تحتاج 

مٌة كبٌره من الماء. اما الرطوبة النسبٌه فهً تؤثر على العملٌات الفسلجٌه للعنب حٌث ان نمو ك

% ، 55%رطوبة نسبٌه اما مرحله االزهار فتحتاج الى 72-62االفرع الخضرٌه ٌحتاج الى 

%( ، أما مرحلة نضج الحبات فتحتاج الى رطوبة 70 – 80ومرحلة نمو الحبات تحتاج الى )

% فً فترة االزهار وارتفاع 25، أما فً حالة انخفاض الرطوبة النسبٌة الى %( (50 – 60

درجة الحرارة فإن مٌاسم االزهار سوؾ تجؾ والتتم عملٌة التلقٌح. وفً حالة ارتفاع الرطوبة 

% لفترة طوٌلة فإن النمو ٌزداد وتقل مقاومة االنسجة لدرجات الحرارة 90 – 100المسبٌة بٌن 

 لشتاء.المنحفضة فً فصل ا

أما االمطار فٌمكن زراعة االعناب بصورة دٌمٌة إذا توفرت كمٌات كافٌة من االمطار خالل 

مل( خالل فترة النمو الخضري. وٌمكن القول  250مل ، منها ) 400 – 700السنة تتراوح بٌن 

ان رطوبة التربة تعتمد على كمٌة االمطار الساقطة ، فعندما تكون رطوبة التربة كبٌرة 

ى الماء االرضً عالً فسوؾ ٌكون تفرع جذور العنب بشكل سطحً ونوعٌة الثمار ومستو

ؼٌر جٌدة ، أما عندما تكون رطوبة التربة قلٌلة فإن عملٌات البناء والتركٌب الضوبً وؼٌرها 

تتأثر ، كما ٌبطا نمو ونضج الثمار والخشب ، أما فً حالة النقص الشدٌد للماء فً التربة 

ارة وقلة الرطوبة النسبٌة فإن االوراق الحدٌثة تقوم بسحب الماء من وارتفاع درجة الحر

االوراق القدٌمة فتصفر وتسقط ثم تتأثر العناقٌد بصورة شدٌدة ، واحسن نسبة لرطوبة التربة 

 % من السعة الحقلٌة.60 – 75والمالبمة لنمو العنب هً 



 

 

 Hydrothermic Indexولتحدٌد إمكانٌة الزراعة الدٌمٌة نستعمل الدالة الحرمابٌة 

01   
مجموع االمطار الساقطة

مجموع درجات الحرارة
 الدالة الحرمابٌة = 

وٌمكن ان ٌزرع العنب بصـــورة دٌمٌة فً المناطق التً تكون فٌها قٌمــــة هذه الدالـــة من 

2.5 – 0.7 

 

 -الرٌاح : 

الرٌاح وسرعتها ومرحلة  للرٌاح تأثٌر إٌجابً وسلبً على نمو االعناب وتأثٌرها مرتبط بإتجاه

نمو العنب. فالرٌاح القوٌة الباردة والمصحوبة باالمطار تكون مماثلة للرٌاح الجافة والحارة من 

حٌث تأثٌرها الضار ، وعند حدوث الرٌاح فً وقت االزهار فإنه ٌؤدي الى تساقط االزهار 

الجٌدة للتلقٌح هً  وٌعٌق عملٌة التلقٌح واالخصاب وبذلك ٌؤدي الى قلة الحاصل. والرٌاح

الرٌاح الهادبة وعندما تكون درجة الحرارة والرطوبة مالبمة وللرٌاح تأثٌر إٌجابً آخر عند 

كثرة االمطار حٌث تساعد على تبخر الماء من النبات وبالتالً تساعد على مقاومة مرض 

االفرع البٌاض الدقٌقً. ومن أضرار الرٌاح االخرى هً اضرار مٌكانٌكٌة فتؤدي الى تكسر 

 وتمزق االوراق.

 

 -خواص التربة الجٌدة للعنب : 

تتمٌز االعناب بأنها تنمو فً مختلؾ انواع الترب فً العالم من الترب السطحٌة القلٌلة العمق 

الى الترب العمٌقة وكذلك ٌنجح فً الترب الرملٌة والترب الطٌنٌة المزٌجٌة وكذلك ٌنجح فً 

ب تجنب الترب الطٌنٌة الثقٌلة والترب السطحٌة. وٌمكن الترب الخصبة والقلٌلة الخصوبة. وٌج

القول ان الترب المزٌجٌة والمتوسطة العمق والجٌدة الصرؾ والخالٌة من االمالح الضارة هً 

 الترب الجٌدة لنمو العنب.

وتمتاز الترب العراقٌة بأنها ترب ثقٌلة تحتوي على نسبة قلٌلة من الرمل ونسبة مرتفعة من 

ن ، كما انها تربة قلوٌة تحتوي على الجبس والكلس بنسب عالٌة وخاصة المنطقة الؽرٌن والطٌ

الجنوبٌة والوسطى من العراق ، اما تربة المنطقة الشمالٌة من العراق فتمتاز بكونها تربة 

 سطحٌة خصبة ؼنٌة بالمواد العضوٌة.

 PHون فٌها الــ وفٌما ٌخص تفاعل التربة فإن التربة المالبمة لزراعة العنب هً التري تك

 وهذا ٌعتمد على االصناؾ المزروعة. 5.5 – 8.5محصوراً بٌن 

 إن أهم تأثٌرات التربة على العنب هً :

 تؤثر على الرطوبة المتٌسرة للكرمات. .1

 تؤثر على المؽذٌات المتٌسرة. .2

 تؤثر على نمو الجذور. .3



 

 

نعكاس الذي ٌعزى الى حفظ الحرارة وا Microclimateتؤثر على المناخ المحلً  .4

 الضوء.

 للعنب المظهري التركٌب :- 

 المجموووووع) وٌضووووم االرض تحووووت أحوووودهما ربٌسووووٌن جووووزبٌن علووووى العنووووب شووووجرة تحتوووووي

 السووواق تضوووم التوووً( الخضووورٌة المجمووووع) وٌشووومل االرض سوووطح فووووق واالخووور ،( الجوووذري

 .االوراق ، الزهرٌة العناقٌد ، الخضرٌة االفرع ، القصبات ، االذرع ،

 

 الجذري المجموع :- 

 جوووذور) تكوووون ان إموووا الجوووذور وهوووذه ومتطوووور قووووي جوووذري مجمووووع العنوووب الشوووجار ان

 فوووً الحوووال هوووو كموووا االنبوووات عنووود العنوووب بوووذور مووون تتكوووون التوووً الجوووذور وهوووً( جنٌنٌوووة

 فوووً تتكوووون التوووً الجوووذور وهوووً( عرضوووٌة جوووذور) تكوووون ان أو. جنسوووٌاً  المكثووورة االعنووواب

 ربٌسوووٌة عووووم عووود علوووى ٌعتمووود التربوووة فوووً الجوووذور انتشوووار إن. الترقٌووود عنووود او العقووول قواعووود

 وطرٌقووووة الخدمووووة وعملٌووووات العنووووب فٌووووه المووووزروع والوسووووط صوووونفه او العنووووب نوووووع منهووووا

 ، النبووووات تثبٌووووت وهووووً عوووودة وظووووابؾ للجووووذور وان. Tropism االنتحوووواء وخاصووووٌة االكثووووار

 .والتنفس الفابضة المواد خزن ، المواد نقل ، االمتصاص

 نموووو ان حٌوووث الجوووذور نموووو فوووً وموووؤثر مباشووور دور تلعوووب التربوووة فوووً الحووورارة درجوووات ان

 حتووى الجووذور نمووو وٌتضوواعؾ ، ◦م 6 – 8 التربووة حوورارة درجووة تكووون عنوودما ٌبوودأ الجووذور

 حتووى الجووذور نمووو ٌقوول، وبعوودها ◦ م 20 – 30 التربووة حوورارة درجووة تكووون عنوودما أقصوواه

 عنووودما حتوووى ٌتوقوووؾ الجوووذور نموووو ان ارلوحظوفوووً فتووورة االزهووو◦. م 35 درجوووة بعووود ٌتوقوووؾ

وتسووتأنؾ الجووذور نموهووا بعوود فتوورة االزهووار عنوود درجووة ◦ م 20 التربووة حوورارة درجووة تكووون

امووا الرطوبووة االرضووٌة فهووً اٌضوواً لهووا دور مهووم فووً نمووو الجووذور حٌووث ان ◦. م 30حوورارة 

% موون السووعة الحقلٌووة 50 – 55تكووون الجووذور ٌكووون صووعب عنوودما تكووون رطوبووة التربووة 

 نوووع كمووا ، الحقلٌووة السووعة موون% 60 – 70 طوبووةالجووذور ٌكووون جٌوود عنوود ر ، ولكوون نمووو

 إكثووواره وطرٌقوووة العنوووب صووونؾ وكوووذلك الجوووذور وانتشوووار نموووو علوووى مباشووور توووأثٌر لوووه التربوووة

 .بالتربة الجذور انتشار على اٌضاً  تأثٌر لها

 الجهووواز تثبٌوووت علوووى كبٌووورة بدرجوووة توووؤثر خاصوووة والفٌزٌابٌوووة الكٌمٌابٌوووة التربوووة صوووفات ان

 :التالٌة النقاط (Seguin) بٌن ولقد ، وانتشاره للعنب الجذري

 الجووذور تتجووه ولهووذا جٌووداً  المحروثووة التربووة طبقووات فووً وتتفوورع تتطووور الجووذور ان .1

 .المناطق هذه نحو االعماق من  سطحٌاً  المحروثة الترب فً

 نموووو المووواء هوووذا ٌعٌوووق حٌوووث االرضوووً المووواء بعموووق محووودداً  ٌكوووون الجوووذور عموووق ان .2

 االرضوووً المووواء ٌكوووون عنووودما تمووووت او الحجوووم صوووؽٌرة الكرموووات وتبقوووى الكرموووات

 .التربة سطح من قرٌب

 بووالقرب تنتشوور فأنهووا مالبمووة ؼٌوور تربووة طبقووة بواسووطة معاقووة الجووذور تكووون عنوودما .3

 .التربة سطح من

 الفٌزٌابٌووووة الصووووفات تكووووون حٌووووث خصوووووبة االكثوووور المنوووواطق فووووً الجووووذور تتفوووورع .4

 .الزراعة خطوط بٌن المسافة نحو الجذور تتجه السبب ولهذا مناسبة للتربة



 

 

 القاسوووً للصوووقٌع المعرضوووة المنووواطق فوووً وخاصوووة السوووطح مووون الجوووذور اقتوووراب ان .5

 ٌحوودث مووا وهووذا الجووذور هووذه علووى القضوواء خطوور الووى ٌووؤدي الصووٌؾ فووً والجفوواؾ

 .العراق من الشمالٌة المنطقة فً

 مووون طبٌعوووً بشوووكل ٌصووول ان وٌمكووون جوووداً  عمٌقووواً  ٌكوووون ان ٌمكووون العنوووب تجوووذٌر ان .6

 تكوووون التووً التوورب فووً للعنووب كافٌووة معدنٌووة بتؽذٌووة ٌسوومح مووا وهووذا ، م (6 – 7)

 .جداً  فقٌرة الكٌمٌابٌة التحلٌلٌة النظر وجهة من

 قلٌلوووة وتكوووون المقطوووع عموووق جمٌوووع علوووى تتووووزع فأنهوووا عمٌقوووة الجوووذور تكوووون عنووودما .7

 علووووى واقعووووة تكووووون الجووووذور موووون (%70) وان ، السووووطحٌة الطبقووووات فووووً الؽووووزارة

 . االعتٌادٌة الترب فً م 1 عمق

 

 العمر حسب الجذور تقسٌم :- 

 :قسمٌن الى العمر حسب الجذور تقسم

 .ابٌض لون ذات وتكون نمو فصل كل فً وتموت تتكون سنوٌة جذور -1

 المووووواد نقوووول ووظٌفتهووووا االولووووى موووون اطووووول عمرهووووا ٌكووووون السوووونٌن متعووووددة جووووذور -2

 اوقووووات فووووً التربووووة اعموووواق موووون الموووواء وامتصوووواص التربووووة موووون الممتصووووة الؽذابٌووووة

 قٌامهوووا الوووى اضوووافة الكرموووة حاجوووة عووون الفابضوووة الؽذابٌوووة الموووواد وخوووزن الجفووواؾ

 .التربة فً الكرمة تثبٌت بعملٌة

 

 االنتحاء خاصٌة Tropism :- 

 االراضووً نحووو الجووذور توجووه حالووة ففووً ، تحتاجووه مووا نحووو الجووذور توجووه عوون عبووارة وهووً

 تتوجووووه الجووووذور فووووإن الجفوووواؾ ففووووً ، (Hydrotropism) ٌسوووومى ذلووووك فووووإن بالموووواء الؽنٌووووة

 قرٌبووة تكووون الجووذور فووإن والرطبووة البوواردة المنوواطق فووً أمووا ، االرضووً الموواء نحووو عمودٌوواً 

 الجوووذور توجوووه وان. لنموهوووا الكوووافً والهوووواء الحووورارة درجوووات تجووود حٌوووث التربوووة سوووطح مووون

 .(Aerotrpism) ٌسمى المهواة االراضً نحو

 

 الخضرٌة المجموعة :- 

 

 الجذع Trunk : 

 ورأس الجوووذري المجمووووع بوووٌن الوووربط أداة وهوووو للكرموووة الربٌسوووٌة السووواق عووون عبوووارة وهوووً

 والمووووواد الموووواء بنقوووول الجووووذع ٌقوووووم كمووووا والوووودوابر والقصووووبات االذرع ٌحموووول الووووذي الكرمووووة

 بنقووول ٌقووووم كموووا. الخشوووب انسوووجة بواسوووطة االوراق الوووى الجوووذور قبووول مووون الممتصوووة الؽذابٌوووة

 .الجذري المجموع الى اللحاء انسجة بواسطة االوراق فً المصنعة المواد

 حٌووث ، البووذور بواسووطة جنسووٌاً  المكثوورة االعنوواب فووً جنٌنووً ٌكووون ان امووا الجووذع اصوول ان

 ان أي ، الجنٌنٌووووة السوووواق تتكووووون االولووووى السوووونة وفووووً الروٌشووووة تكووووون البووووذور إنبووووات عنوووود

 كالعقوووول خضوووورٌاً  المكثوووورة االعنوووواب فووووً أمووووا. داخلٌووووة عواموووول بفعوووول متكووووون هنووووا السوووواق



 

 

 الجانبٌوووة السووواكنة الشوووتاء عوووٌن فوووً الوسوووطً البووورعم مووون متكوووون السووواق أصووول فوووأن والترقٌووود

 بطرٌقوووة المتكووون السووواق ان. خارجٌووة عوامووول بفعوول ومتكوووون السوونوي الخشوووب علووى الوضووع

 .خضرٌاً  المكثرة االعناب من اكبر عمره ٌكون جنٌنٌة

 عووون النامٌوووة القموووة فوووً النموووو مخوووروط نموووو خوووالل مووون ٌكوووون الكرموووة جوووذع طوووول زٌوووادة ان

 التربٌووووة طوووورق بووووإختالؾ الكرمووووة جووووذع وٌختلووووؾ حجمهووووا وكبوووور الخالٌووووا انقسووووام طرٌووووق

 80) بووٌن طولووه ٌتووراوح طوٌوول شووبه أو قصووٌر الجووذع ٌكووون فعووادة ، المناخٌووة  والظووروؾ

 التربٌووة فووً كمووا( سووم 100 – 150) بووٌن طوٌوول أو الرأسووٌة التربٌووة فووً كمووا( سووم 60 –

 طوووول ٌصووول حٌوووث القمرٌوووات علوووى التربٌوووة فوووً كموووا جوووداً  طوٌووول أو والقصوووبٌة الكوردونٌوووة

 .اكثر او( سم 200) الى الجذع

 

 الكرمة رأس Uine Head : 

 تكوٌنهووا علووى تووؤثر التووً العواموول وموون ، االذرع منهووا تتفوورع التووً المنطقووة عوون عبووارة هووو

 ان كموووا ، والطعوووم االصووول بوووٌن النباتٌوووة القرابوووة ودرجوووة للنموووو المالبموووة ؼٌووور الظوووروؾ هوووو

 ٌسووواعد الصوووؽٌر الووودابري فوووالتقلٌم ، الكرموووة رأس تكووووٌن علوووى ٌوووؤثر المسوووتعمل التقلوووٌم نووووع

 .الكرمة رأس تكوٌن على

 

 االذرع Arms : 

  سووونة مووون اكثووور عمرهوووا وٌكوووون الكرموووة لووورأس المكونوووة الربٌسوووٌة االفووورع عووون عبوووارة هوووً

 بوووٌن الرأسوووٌة التربٌوووة فوووً االذرع عمووور وٌكوووون القصوووبات او الثمرٌوووة الووودوابر تتحووول وهوووً

 موون بوودالً  جدٌوودة اذرع تكووون اسووتبدالٌة بوودوابر االذرع هووذه تسووتبدل وعووادة سوونوات (7 – 8)

 .كثٌراً  استطالت التً االذرع

 القصبات Canes : 

 : الى العمر أساس على وتقسم االذرع على الموجودة النموات عن عبارة هً

 ولهووا واحوودة سوونة بعموور بالقصووبات قٌاسوواً  سوومٌكة تكووون وهووذه: سوونتان بعموور قصووبات .1

 الشووووتاء عٌووووون علٌهووووا والتوجوووود بسووووهولة ٌتشووووقق قلووووؾ ولهووووا واضووووحة ؼٌوووور عقوووودة

 .الساكنة

 ملوووون لوووؾ ولهوووا واضوووحة عقووود ولهوووا السوووابقة مووون ارفوووع تكوووون: سووونة بعمووور قصوووبات .2

 وتقسوووم ، السوواكنة العٌوووون العقوود علووى وتوجووود والصوونؾ النوووع حسوووب مختلفووة بووألوان

 :قسمٌن الى القصبات هذه

 Water Sprout المائٌة االغصان - أ

 الخشووب علووى الموجووودة "Latent Buds" السوواكنة البووراعم موون تتكووون التووً االفوورع وهووً

 تكووون والعقوود الطوٌلووة وسووالمٌتها السوورٌع بنموهووا وتمتوواز ، مثموورة ؼٌوور تكووون وعووادة القوودٌم

 االؼصووان وهووذه. الكاربوهٌدراتٌووة بووالمواد قٌاسوواً  عالٌووة فٌهووا الموواء نسووبة وتكووون بووارزة ؼٌوور

 .الرأسٌة التربٌة فً وخاصة جابر التقلٌم ٌكون عندما تتكون

 االعتٌادٌة القصبات - ب



 

 

 زهرٌوووة عناقٌووود تحمووول ال أو تحمووول وقووود السووواكنة الشوووتاء عوووٌن مووون المتكونوووة القصوووبات وهوووً

 سووونة عموووره خشوووب علوووى ثمووواره العنوووب ٌحمووول وعوووادة الخشوووب علوووى وجودهوووا مكوووان حسوووب

 الربٌسووووً البوووورعم موووون تنمووووو االعتٌادٌووووة والقصووووبات. سوووونتٌن عمووووره خشووووب علووووى محمووووول

"Primary Bud" ًفووً المثموورة االعنوواب فووً القصووبة طووول ٌصوول وقوود. السوواكنة العووٌن فوو 

 والسوووالمٌات "Node" العقووود علوووى القصوووبة وتحتووووي. م 1.5 – 2.5 النموووو موسوووم نهاٌوووة

"Internode" ، علٌهوووا الموجوووودة العٌوووون عووودد اسووواس علوووى االعتٌادٌوووة القصوووبات وتقسوووم 

 : الى

 .التقلٌم بعد عٌن 8 – 10 من أحتوت إذا قصٌرة قصبات -

 .التقلٌم بعد عٌن 11 – 13 احتوت اذا الطول متوسطة قصبات -

 .التقلٌم بعد عٌن 14 – 16 احتوت اذا طوٌلة قصبات -

 .التقلٌم بعد عٌن 17 – 20 احتوت اذا جداً  طوٌلة قصبات -

 1 – 4 موون تحتوووي والتووً بالقصووٌبات فتسوومى عووٌن 5 – 7 موون القصووبة احتوووت اذا أمووا

 : هً اقسام ثالثة الى الدوابر وتقسم ، "Spur" دابرة تسمى عٌن

 : Fruit Spurs ثمرٌة داوبر -1

 العٌوووون مووون محووودود عووودد الوووى تقصوووٌره بعووود القصوووبة مووون القاعووودي الجوووزء عووون عبوووارة وهوووً

 فوووً وتسوووتخدم والقمرٌوووة الرٍأٌوووة التربٌوووة فوووً الثموووار لحمووول تخصوووص عوووٌن (1 – 5) مووون

 .الخصبة القاعدٌة العٌون ذات االصناؾ

 

 

 : Renewal Spurs تجدٌدٌة دوابر -2

 فوووً الثمرٌوووة القصوووبات لتجدٌووود وتخصوووص عوووٌن (2 – 3) بطوووول تقصووور قصوووبات وهوووً

 .القصبٌة التربٌة

 : Replacement Spurs استبدالٌة دوابر -3

 السووتبدال الرأسووٌة التربٌووة طرٌقووة فووً وتسووتخدم عووٌن (1 – 2) الووى مقصوورة قصووبات وهووً

 .للكسر معرضة واصبحت كثٌراً  استطالت التً االذرع بعض

 8) موون اقوول القطوور كووان واذا ، ملووم (3 – 20) بووٌن ٌتووراوح فهووو القصووبة قطوور ٌخووص وفٌمووا

 القووووة متوسووطة فتكووون( ملووم 8 – 12) بقطوور القصووبات امووا ، ضووعٌفة القصووبة تكووون( ملووم

 العٌووووون القصووووبات علووووى وتوجوووود(. ملووووم 12) عوووون قطرهووووا زاد اذا قوٌووووة القصووووبات وتعتبوووور

 تحموووول التووووً "Shoots" الحدٌثووووة النموووووات تتكووووون العٌووووون هووووذه وموووون "Eyes" السوووواكنة

 .الجانبٌة واالفرع والمحالٌق واالوراق الزهرٌة العناقٌد

 

 الحدٌثة النموات Shoots : 

 السوواكنة الشووتاء عووٌن فووً الربٌسووً البوورعم موون المتكونووة الؽضووة النموووات عوون عبووارة وهووً

 ٌصووبح عنوودما القووادم للموسووم القصووبة تكووون والتووً واحوودة سوونة موون اقوول عمرهووا ٌكووون والتووً

 القموووة: هوووً ممٌوووزة اجوووزاء الوووى الحدٌثوووة النمووووات وتقسوووم. اوراقهوووا وتتسووواقط سووونة عمرهوووا

 .الجانبٌة واالفرع المحالٌق ، البراعم ، السالمٌات ، العقد ، النامٌة



 

 

 ٌكووووون االخوووور والووووبعض "Fruitful Shoots" للعناقٌوووود حووووامالً  ٌكووووون االفوووورع بعووووض ان

 المثمووووورة واالفوووورع "Vegetative Shoots" أو "Unfruitful Shoots" مثموووور ؼٌوووور

 أمووا سوونتٌن عمووره خشووب علووى والمحمووول سوونة بعموور الووذي الخشووب عٌووون موون عووادة تخوورج

 االفووورع فوووإن سووونتٌن مووون اكثووور عموووره خشوووب علوووى ومحموووول سووونة بعمووور الخشوووب كوووان اذا

 مووون بوووالقرب مثمووورة الؽٌووور االفووورع هوووذه كانوووت واذا مثمووورة ؼٌووور عوووادة تكوووون علٌوووه النامٌوووة

 .تاجٌة سرطانات تسمى االرض سطح

 النامٌة القمة Growing Point (tip) : 

 الفووورع ٌسوووتطٌل حٌوووث( سوووم 15) بطوووول النوووامً الخضوووري الفووورع نهاٌوووة عووون عبوووارة وهوووً

. الخالٌووووا هووووذه حجووووم وكبوووور الحدٌثووووة الخالٌووووا انقسووووام عبوووور القمووووة هووووذه طرٌووووق عوووون النووووامً

 .االزهار فترة فً طوله من%( 60) وٌحقق بسرعة الخضري الفرع وٌستطٌل

 العقد Nodes : 

 فٌهوووا الخشوووب وحوووزم كبٌووورة بهوووا الوسوووطٌة االشوووعة ، التكووووٌن جٌووود نسوووٌج مووون العقووود تتكوووون

 تكوووون والعقووود. السووواكنة الشوووتاء عوووٌن العقووود علوووى وٌوجووود نخووواع فٌهوووا الٌوجووود كموووا صوووؽٌرة

 العقووود وعلوووى. السوووالمٌات بلوووون مقارنوووة ؼوووامق لوووون وذات الشوووعٌرات مووون وخالٌوووة ناعموووة

 .الزهري العنقود او المحالق ٌوجد

 السالمٌات Internodes : 

 ٌختلووووؾ السووووالمٌات هووووذه وقطوووور طووووول وان ، العقوووود بووووٌن المحصووووور الجووووزء عبووووارة وهووووً

 حتووى والقطوور الطووول فووً متماثلووة سووالمٌات نجوود ان النووادر فموون العواموول موون عوودد بوواختالؾ

 التربوووة وظوووروؾ والصووونؾ النووووع بووواختالؾ ٌختلوووؾ السوووالمٌة طوووول وان الصووونؾ نفوووس فوووً

 اعنوووواب فووووً السووووالمٌات تكووووون وعووووادة الكرمووووة علووووى الموجووووودة الخضوووورٌة االفوووورع وعوووودد

 السووووالمٌات تكووووون الصوووونؾ لوووونفس وان. المثموووورة االعنوووواب سووووالمٌات موووون اطووووول االصووووول

 فوووً وقصوووٌرة المالبموووة التربوووة ظوووروؾ فوووً وقصوووٌرة المالبموووة التربوووة ظوووروؾ فوووً طوٌلوووة

 : الى الطول حسب السالمٌات وتقسم. الفقٌرة التربة ظروؾ

 االعنووواب فوووً وتوجووود ، ملوووم 6 وقطرهوووا سوووم 6 طولهوووا كوووان اذا: قصوووٌرة سوووالمٌات .1

 .المثمرة

 ، ملووم 7 – 11 وقطرهووا سووم 7 – 14 طولهووا كووان اذا: الطووول متوسووطة سووالمٌات .2

 .المثمرة االعناب فً وتوجد

 فوووً وتوجووود ، ملوووم 12 وقطرهوووا سوووم 15 – 20 طولهوووا كوووان اذا: طوٌلوووة سوووالمٌات .3

 .االصول اعناب

 ، ملووم 12 موون اكثوور وقطرهووا سووم 20 – 22 طولهووا كووان اذا: جووداً  طوٌلووة سووالمٌات .4

 .االصول اعناب فً وتوجد

 

 الجانبٌة االفرع Lateral Shoots : 

 النمووو قمووة أو النشووطة الربٌووع بووراعم موون المتكونووة االولووى الدرجووة تفرعووات عوون عبووارة هووً

 المشووجعة العواموول وموون ، السوواكنة الشووتاء عووٌن بجانووب االولٌووة العووٌن فووً الموجووودة النشووطة

 "Pinching" تطوٌشووووها او مبكوووور وقووووت فووووً الربٌسووووٌة االفوووورع تقصووووٌر هووووو نموهووووا علووووى



 

 

 بعووووض تحموووول وقوووود الربٌسووووٌة لالفوووورع االنتوووواج طاقووووة نفووووس لهووووا الجانبٌووووة االفوووورع وهووووذه

 .الجانبٌة االفرع على الربٌسً محصولها (Afuz-Ali) صنؾ مثل االصناؾ

 ؼالبووواً  مؤقتوووة وأفووورع القصوووبات تشوووابه دابمٌوووة أفووورع ، نووووعٌن علوووى تكوووون الجانبٌوووة واالفووورع

 أفووورع ٌعطوووً الوووذي( سوووٌدلس كومسووون) صووونؾ فوووً كموووا النموووو فصووول نهاٌوووة فوووً تسوووقط موووا

 جانبٌووة أفوورع إعطوواء علووى قابلٌووة لووه( االحموور الرومووً) العنووب صوونؾ بٌنمووا ، مؤقتووة جانبٌووة

 الربٌسوووٌة واالفووورع الجانبٌوووة االفووورع بوووٌن الفوووروق مووون عووودد وهنووواك. القصوووبات تشوووابه دابمٌوووة

 :منها

 Lateral" الجانبٌوووة االفووورع مووون وقطوووراً  طووووالً  أكثووور "Shoots" الربٌسوووٌة االفووورع .1

Shoots". 

 التطووووٌش بعملٌوووة بعووود فٌموووا القصوووبة ٌكوووون الوووذي الربٌسوووً الفووورع قموووة تقطوووع عنووودما .2

 إلعطووواء اسوووتعماله وٌمكووون القصوووبة طوووول بقووودر طولوووه ٌصووول الجوووانبً الفووورع فوووإن

 .الحاصل

 االوراق مووووون حجمووووواً  أصوووووؽر تكوووووون الجانبٌوووووة االفووووورع علوووووى الموجوووووودة االوراق .3

 .الربٌسٌة االفرع على الموجودة

 علووى السوواكنة العووٌن موون اصووؽر تكووون الجووانبً الفوورع علووى السوواكنة العووٌن حجووم إن .4

 .القصبة

 :فهً الجانبٌة االفرع فوابد أهم أما

 هنووواك ٌكووون لوووم إذا الشوووتوي التقلوووٌم بعووود الكرموووة علوووى المتروكوووة العٌوووون عووودد تكملوووة -1

 .القصبات من الناتجة العٌون من كافً عدد

 فوووٌمكن الربٌووع فوووً المتووأخرة االنجموووادات لخطوور الربٌسوووٌة االفوورع تعووورض حالووة فووً -2

 .المحصول تعطً ان الجانبٌة لالفرع

 االفوووورع تطوووووٌش طرٌووووق عوووون الحدٌثووووة الكووووروم تربٌووووة فووووً االسووووراع علووووى تسوووواعد -3

 .االذرع مبادئ وانتخاب التكون على الجانبٌة االفرع وتشجٌع الربٌسٌة

 البوووراعم تحوووول علوووى مسووواعدتها طرٌوووق عووون الخصووووبة معامووول تؽٌٌووور علوووى تسووواعد -4

 للبووراعم الؽووذاء بتوووفٌر فتقوووم الجانبٌووة االفوورع بتطوووٌش وذلووك ثمرٌووة الووى الخضوورٌة

 .التحول عملٌة فً لٌساعدها

 

 المحالٌق Tendrils : 

 الزهوووري العنقوووود أصووول نفوووس هوووو أصووولها أن حٌوووث متحوووورة عناقٌووود عووون عبوووارة المحوووالٌق

 احٌانووواً  ٌالحوووظ وكوووذلك العنقوووود وضوووع طرٌقوووة نفوووس الفووورع علوووى وضوووعها طرٌقوووة ان كموووا

 المسووواعدة هوووو المحوووالق وظبووواؾ مووون وان. المحوووالق تفرعوووات علوووى الحبوووات بعوووض وجوووود

 االفوووورع ربووووط علووووى ٌسووواعد المحووووالق ان كمووووا الشوووومس مواجهوووة فووووً االوراؾ وضووووع علوووى

 تكووووون وٌبوووودأ ، االرض عوووون بعٌووووداً  العناقٌوووود ٌبعوووود وبووووذلك ٌصووووادفها شووووًء أي مووووع الحدٌثووووة

 علوووووى (3) أو (2) العقووووود مووووون أو الربٌسوووووً الفووووورع علوووووى (3) أو (7) العقووووودة مووووون المحوووووالق

 ٌكووووون (Vitis) الجوووونس وفووووً. العنووووب لتسوووولق مهمووووة أداة المحووووالق وٌعتبوووور. الجووووانبً الفوووورع

 . الصٌؾ فصل فً ٌتخشب ثم البداٌة فً طري المحالق



 

 

 

 :ربٌسٌة حاالت ثالثة الى الفرع على ظهوره مكان حسب المحالق وٌنقسم

 .مستمر الفرع على المحالق وجود ٌكون .1

 .منتظم ؼٌر الفرع على المحالق وجود ٌكون .2

 .متقطع الفرع على المحالق وجود ٌكون .3

 

 ً3 أو 2 العقووود فوووً ابتوووداء العقووود علوووى مسوووتمر المحوووالق وجوووود ٌكوووون االولوووى الحالوووة فووو 

 العنوووب فوووً كموووا زهوووري عنقوووود او محوووالق ٌوجووود الورقوووة مقابووول ثوووم الفووورع قاعووودة مووون

 .(V. labrusca) االمرٌكً

 ًكووول مقابووول المحوووالق ٌوجووود حٌوووث منوووتظم ؼٌووور المحوووالق وجوووود ٌكوووون الثانٌوووة الحالوووة فووو 

 العنوووب فوووً الحوووال هوووو كموووا خالٌوووة ورقوووة تلٌهوووا محوووالق او عنقوووود متتالٌوووة اوراق ثالثوووة

 .االمرٌكً العنب وهجن (V. vinifera) االوربً

 ًالمحوووالق ٌوجووود حٌوووث متقطوووع الفووورع علوووى المحوووالق وجوووود فٌكوووون الثالثوووة الحالوووة فووو 

 نظووووام أي المحووووالق موووون خالٌووووة عقوووودة تلٌهوووا ورقووووة كوووول مقابوووول متتووووالٌتٌن عقوووودتٌن علوووى

 .(Aligote) العنب صنؾ فً الحال هو كما (1,2)

 

 البراعم أو العٌون Eyes or Buds : 

 موون عوودد عوون عبووارة وهووً العٌووون توجوود الورقووة إبووط فووً العقوود منطقووة وي القصووبات علووى

 مووادة عوون عبووارة صوووفٌة خٌوووط اسووفلها توجوود اللووون بنٌتووٌن حرشووفتٌن تحووت توجوود البووراعم

 فوووً الحووورارة درجوووات وانخفووواض الصوووٌؾ حووورارة مووون تحتهوووا التوووً البوووراعم تحموووً عازلوووة

 وٌتكوووون. االخووورى الفاكهوووة اشوووجار بوووراعم عووون لهوووا تمٌٌوووزاً ( بوووالعٌن) تسووومى لوووذلك. الشوووتاء

 مبووادئ تحوووي وهووً ، عقوود (6 – 9) موون تتكووون معقوودة قمٌووة مرسووتٌمٌة انسووجة موون البوورعم

 للجوووونس التابعووووة واالصووووناؾ االنووووواع جمٌووووع فووووً. البدابٌووووة مراحلهووووا فووووً واالثمووووار النمووووو

(Vitis) تكوووون موووا ؼالبووواً  وهوووً السووونوٌة القصوووبات علوووى االوراق ابووواط فوووً البوووراعم توجووود 

 فتسوووومى سوووونتٌن بعموووور الووووذي بالخشووووب القصووووبة اتصووووال موووون القرٌبووووة البووووراعم امووووا. مثموووورة

 (2 – 6) موون بووداخلها ٌوجوود العووٌن فووإن وعووادة. تطوووراً  اقوول تكووون وهووً( التاجٌووة بووالبراعم)

 ابوووط فوووً تتكوووون الوووذي الخضوووري الفووورع ٌنموووو العوووٌن هوووذه ومووون بالحراشوووؾ محاطوووة بوووراعم

 الصوووٌؾ بعوووٌن) تعووورؾ كبٌووورة أحووودها النموووو مووون قمتوووٌن تضوووم أولٌوووة عوووٌن منوووه ورقوووة كووول

 (.الساكنة الشتاء بعٌن) وتعرؾ ساكنة وتظل صؽٌرة واالخرى( النشطة

 

 

  -:األولٌة العٌن

 علوووى الموجوووودة العوووٌن مووون النوووامً الفووورع علوووى الورقوووة ابوووط فوووً تتكوووون التوووً العوووٌن وهوووً

 .قصٌر ٌكون العٌن هذه وعمر القصبة أو الدابررة

 الساكنح الشتاء عين في الخصة الرئيسي الثرعن هكوناخ رسن هطلوب -:هالحظح
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 -:الساكنة الصٌف عٌن

 قموووة هوووً اخووورى بعبوووارة أو الجوووانبً الفووورع مووون ورقوووة اول ابوووط فوووً الموجوووودة العوووٌن وهوووً

 الشوووتاء عوووٌن مكونوووة بطٌبوووة تطوووور بفتووورة تمووور والتوووً االولٌوووة العوووٌن فوووً الصوووؽٌرة النموووو

 او بوووواالمراض كاالصووووابة صووووعبة ظووووروؾ الووووى الكرمووووة تعرضووووت اذا تنمووووو قوووود او السوووواكنة

 (.الساكنة الشتاء عٌن) فتسمى ساكنة وتبقى تنمو لم اذا اما وؼٌرها البورون نقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساكنة الشتاء عٌن فً الخصب الربٌسً البرعم مكونات ٌوضح شكل

 همبرك موسكات العنب لصنؾ الربٌسً البرعم فً طولً مقطع

a) البرعم محور 

b) البرعم فً القمً المرستٌم 

c) الزهري العنقود مبادئ 

d) الورقة مبادئ 

e) فً االبطً البرعم مبادئ 

 المستقبل فً الورقة

 

 -:الساكنة الشتاء عٌن

 فووً السوونوي الخشووب علووى عووادةً  وتوجوود الشووتاء فصوول فووً سووبات بفتوورة تموور التووً العووٌن هووً

 .العقدة منطقة

 االعناب فً البراعم تصنٌف : 

 :هً أسس عدة على العٌون تقسم المثمرة االعناب فً



 

 

 :القصبة او الفرع على موقعها اساس على البراعم تقسٌم (1)

 فوووً توجووود الجانبٌوووة البوووراعم ، طرفٌرررة وبرررراعم جانبٌرررة برررراعم هوووً قسووومٌن الوووى تقسوووم حٌوووث

 .الفرع نهاٌة فً توجد التً فهً الطرفٌة البراعم اما الخضري، الفرع على الورقة ابط

 

 :الساكنة العٌن ضمن موقعها اساس على تقسٌم (2)

 وسووط فووً توجوود وهووً ربٌسووٌة بووراعم الووى السوواكنة الشووتاء عووٌن داخوول البووراعم تقسووم حٌووث

 وعووادةً  الربٌووع فصوول فووً المحصووول ٌحموول الووذي الخضووري الفوورع تعطووً التووً وهووً العووٌن

 فوووً اثنوووان وعوووددها الثانوٌوووة البوووراعم هوووو الثوووانً والقسوووم. واحووود ربٌسوووً بووورعم العوووٌن تحووووي

 سوووبب ألي الربٌسوووً البووورعم تلوووؾ وعنووود الربٌسوووً البووورعم مووون تطووووراً  اقووول وهوووً عوووٌن كووول

 ٌكوووون أي) عناقٌووود ٌحمووول وقووود الثانوٌوووة البوووراعم او العوووٌن مووون الثوووانً الفووورع ٌنموووو فسووووؾ

 اقووول وهوووً عوووٌن كووول فوووً ثالثوووة وعوووددها الثالوووث البووورعم فهوووو الثالوووث القسوووم أموووا(. خصوووب

 .الثانوٌة البراعم من تطوراُ 

 

 :حجمها حٌث من البراعم تقسٌم (3)

 واالبطٌووة التاجٌووة والبووراعم السوواكنة الشووتاء عووٌن وتشوومل( الحجووم كبٌوورة بووراعم) الووى وتقسووم

 البووووراعم فتشوووومل( الحجووووم الصووووؽٌرة البووووراعم) أمووووا ، الخضووووري الفوووورع او القصووووبة علووووى

 فووووالبراعم ، التطوووور مرحلوووة فوووً ٌكوووون النوووووعٌن بوووٌن والفووورق "Lateral bud" السووواكنة

 فٌكووووون الصووووؽٌرة البووووراعم امووووا ،( أشووووهر عوووودة) قصووووٌر وعمرهووووا متطووووورة تكووووون الكبٌوووورة

 فوووً منهوووا االسوووتفادة وٌمكووون( سووونوات عشووور) الوووى ٌصووول قووود كبٌووور وعمرهوووا قلٌووول تطورهوووا

 .المسنة الكروم تجدٌد

 

 :الخصوبة اساس على البراعم تقسٌم (4)

 الشوووتاء عوووٌن فوووً الموجوووود الربٌسوووً البووورعم فوووً تكوووون وهوووذه( خصوووبة بوووراعم) الوووى وتقسوووم

 بعوووض وفوووً سوونتان عموووره خشووب علوووى محمووول سووونة عمووره خشوووب علووى الموجوووودة السوواكنة

 .عقٌماً  ٌكون فعادةً  الثالث البرعم اما ، اٌضاً  خصب الثانوي البرعم ٌكون قد االصناؾ

 

 :الراحة فترة طول اساس على البراعم تقسٌم (5)

 :وهً الراحة فترة طول حسب البراعم من انواع ثالث توجد حٌث

 وهوووذه االولٌوووة العوووٌن فوووً الربٌسوووٌة البوووراعم وهوووً راحوووة فتووورة لهوووا لوووٌس بوووراعم . أ

 .الجانبً الفرع مكونة بسرعة النمو عملٌات تبدأ نموها عند

 والثانوٌوووة الربٌسوووٌة البوووراعم عووون عبوووارة وهوووً: محووودد راحوووة طوووور لهوووا بووورراعم . ب

 فتووورة تووودخل السووواكنة الصوووٌؾ عوووٌن مووون تطورهوووا بعووود حٌوووث الشوووتاء عوووٌن فوووً

 والظوووروؾ الكوووافً الؽوووذاء تووووفر وعنووود التوووالً الربٌوووع فصووول بداٌوووة فوووً راحوووة

 .بالنمو تبدأ المالبمة

 الشوووتاء عوووٌن فوووً الثالوووث البووورعم وتشووومل محووودد ؼٌووور راحوووة طوووور لهوووا بوووراعم . خ

 الووى تصوول وقوود سوونٌن عوودة راحووة فتوورة فووً وتبقووى التطووور ضووعٌفة تكووون وهووذه

 لظوووروؾ الكرموووة وتعووورض للكرموووة الجوووابر التقلوووٌم وعنووود اكثووور او سووونٌن عشووورة

 Water) المابٌووووة االؼصووووان معطٌووووة وتنمووووو البووووراعم هووووذه تتطووووور قاسووووٌة

Sprout). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٌلً وكما به الموجود والمكان الساكنة الشتاء عٌن ٌوضح شكل

 همبرك موسكات العنب لصنؾ الربٌسً البرعم فً طولً مقطع

 (قصبة أم دابرة) السنوي الخشب - أ

 الساكنة الشتاء عٌن - ب

 الجانبً الفرع - جـ

 الورقة سقوط مكان - د

 المحالق - هـ

 العنب فً للعٌن الباٌولوجٌة الدورة : 

 فقووود ، والصوووٌفً الشوووتوي التقلوووٌم بعملٌوووات القٌوووام اجووول مووون العنوووب فوووً العوووٌن ألهمٌوووة بوووالنظر

 القموووً المرسوووتٌم لتطوووور مهمتوووٌن مووورحلتٌن وتوجووود. البووواحثٌن مووون الكثٌووور قبووول مووون ُدرسوووت

 الثانٌوووة والفتووورة ، العوووٌن داخووول المرسوووتٌم هوووذا تطوووور هوووً االولوووى الفتووورة او المرحلوووة ، للعوووٌن

 فوووً الخضوووري النموووو ٌالحوووظ االولوووى الفتووورة فوووً النموووو وبعووود. العوووٌن خوووارج تطووووره هوووً

 فتشوومل الثانٌووة الفتوورة امووا. الخصووبة االفوورع فووً والثمووري الخضووري والنمووو العقٌمووة االفوورع

 .البراعم اوراقها اباط فً تحمل التً الخضرٌة االفرع نمو

 عمووره الووذي الخشووب علووى الموجووودة العووٌن ان نالحووظ للعووٌن الباٌولوجٌووة الوودورة تتبووع وعنوود

 توووووفر وعنوووود الربٌووووع بداٌووووة وفووووً سوووونتان عمووووره الووووذي الخشووووب علووووى محمووووول واحوووودة سووونة

 هوووذا وبداٌوووة النشووواط الوووى السوووكون مووون الكرموووة تمووور والؽوووذاء والرطوبوووة والضووووء الحووورارة

 وتسوووومى الكرمووووة علووووى الموجووووودة التقلووووٌم جووووروح موووون الموووواء قطوووورات ظهووووور هووووو النشوووواط

 علوووى الموجوووودة البوووراعم تفوووتح ٌبووودأ ثوووم ومووون( Bleeding االدمووواء) بــوووـ هوووذه المووواء قطووورات

 البووووورعم ان حٌووووث (Shoots) الخضوووورٌة االفوووورع نمووووو ثووووم الثمرٌووووة الوووودوابر او القصووووبات



 

 

 اموووا ، المثمووور الخضوووري الفووورع لٌعطوووً بوووالنمو ٌبووودأ بووورعم اول هوووو العوووٌن داخووول الربٌسوووً

 فرعوواً  مكونوواً  كالهمووا او احوودهما ٌنمووو قوود خاصووة حوواالت ففووً العووٌن داخوول الثانوٌووة البووراعم

 فوووال اخووورى حووواالت وفوووً الكوووافً الؽوووذاء تووووفر عووودم عنووود البوووراعم هوووذه تمووووت وقووود خضووورٌاً 

. الخشوووب علوووى سووواكنة بوووراعم الوووى وتتحوووول خاملوووة تبقوووى وانوووا والتنموووو البوووراعم هوووذه تمووووت

 .ساكن ماٌبقى فؽالباً  التطور والقلٌل العٌن فً الثالث البرعم اما

 القموووً المرسوووتٌم فوووإن الثوووانوي او الربٌسوووً البووورعم مووون أصوووله كوووان اذا الخضوووري الفووورع ان

 الخضووووورٌة االجوووووزاء لٌعطوووووً البووووورعم خوووووارج اكثووووور او ٌووووووم (180) لمووووودة بوووووالنمو ٌسوووووتمر

 عنقوووود بمقووودار الزهرٌوووة العناقٌووود مبوووادئ تتكوووون وقووود االبطٌوووة والبوووراعم والمحوووالٌق كووواالوراق

 الجووانبً الفوورع مكونووة تنمووو بوول سوواكنة التبقووى الربٌسووٌة العووٌن وهووذه بوورعم لكوول عنقووودٌن او

 ٌموور سوووؾ لووه القمووً المرسووتً فووان االولٌووة العووٌن فووً الثووانً البوورعم امووا ، الورقووة ابووط فووً

 الورقوووة ابوووط وفوووً التطوووور عملٌوووة تسوووتمر ثوووم. االوراق مبوووادئ لٌكوووون بطٌبوووة تطوووور بمرحلوووة

 وهوووو صوووؽٌر بووورعم ابطوووه فوووً ٌوجووود الوووذي الربٌسوووً البووورعم تحموووً حراشوووؾ تتكوووون سووووؾ

 موون المجموعووة وهووذه الؽطوواء نفووس تحووت الربٌسووً البوورعم هووو ٌكووون والووذي الثووانً البوورعم

 للفوووورع ورقووووة اول ابووووط فووووً توجوووود عووووادة وهووووذه السوووواكنة الصووووٌؾ بعووووٌن تسوووومى البووووراعم

 العناقٌووود مبوووادئ لٌكوووون السووواكنة الصوووٌؾ عوووٌن فوووً الربٌسوووً البووورعم ٌتطوووور ثوووم. الجوووانبً

 .وهكذا العٌن فً الثالث البرعم ٌتكون التطور من متقدمة مرحلة وفً الزهرٌة

ُ  تحوودث التطووورات هووذه ان  وتبقووى الورقووة ابووط فووً الموجووود البوورعم وفووً العووٌن داخوول دابمووا

 .الخضري الفرع عندنا ٌتكون ان الى به وتمر خضرٌة المباديء

 لتكوووون االوراق تسووواقط عنووود لهوووا التحوووول عملٌوووات تبطوووا سووووؾ السووواكنة الصوووٌؾ عوووٌن ان

 دورة تبوودأ تفتحهووا عنوود الربٌووع وفووً ، السوونوي الخشووب علووى تقووع وهووً السوواكنة الشووتاء عووٌن

 .جدٌدة باٌولوجٌة

 االوراق Leaves : 

 االحٌووووان بعووووض وفووووً الشووووكل راحٌووووة بسووووٌطة اوراق عوووون عبووووارة العنووووب فووووً االوراق ان

 وهوووً متبادلوووة بصوووورة صوووفٌن فوووً العقووود علوووى وتوجووود الحافوووة ومسوووننة الكوووؾ تشوووبه مجوووزأة

. الخضوووري الفووورع اسوووتطالة عنووود النامٌوووة القموووة مووون وتنشوووأ آباطهوووا فوووً البوووراعم علوووى تحووووي

 الورقوووووة وعنوووووق) ،( Blade النصووووول) هوووووً ربٌسوووووٌة اجوووووزاء ثالثوووووة مووووون الورقوووووة وتتكوووووون

Petiole )الورقووووة عنووووق قاعوووودة فووووً االذٌنووووات موووون وزوج (Stipules) ًفووووً تشوووواهد وهوووو 

 بداٌووة موون ٌوووم (30 – 40) بعوود وتسووقط تجووؾ ثووم النمووو فصوول بداٌووة فووً الحدٌثووة االوراق

 تسوووواقط وقبوووول الخرٌووووؾ فووووً امووووا ، ؼووووامق او فوووواتح اخضوووور الورقووووة لووووون وٌكووووون. النمووووو

 .العنب صنؾ حسب البرونزي االحمر او االصفر باللون فتلون االوراق

 :الى الحجم اساس على االوراق وتقسم

 .سم 25 الورقة طول ٌتجاوز عندما جداً  كبٌرة اوراق .1

 .سم 20 – 25 بٌن الورقة طول ٌكون عندما كبٌرة اوراق .2

 .سم 15 – 20 بٌن طولها ٌكون عندما الطول متوسطة اوراق .3

 .سم 15 من اقل طولها ٌكون عندما صؽٌرة اوراق .4

 



 

 

 :الى التخصص حسب االوراق تقسٌم وٌمكن

 .مفصصة ؼٌر او تامة اوراق -1

 .التفصص ثالثٌة اوراق -2

 .التفصص خماسٌة اوراق -3

 .التفصص سباعٌة اوراق -4

 .التفصص متعددة اوراق -5

 

 :التالٌة بالوظابؾ الورقة تقوم :الورقة وظائف

 .Photosynthesis     الضوبً التركٌب .1

 .Respiration                       التنفس .2

 .Transpiration                     النتح .3

 

 األزهار Flowers : 

 وفوووً الزهوووري للعنقوووود المحوووور تفرعوووات نهاٌوووة فوووً تتكوووون منتظموووة العنوووب فوووً االزهوووار

 اوراق خمسوووة الزهوورة فوووً ٌوجوود اي (5) نووووع موون الزهرٌوووة المعادلووة تكوووون االوربووً العنووب

 تكووووون الكووووروم بعووووض توجوووود ولكوووون ، اسوووودٌة وخمسووووة ، توٌجٌووووة اوراق وخمسووووة ، سووووداتٌة

 ، (7) أو (3) تكوووووون جوووووداً  قلٌلوووووة وانوووووواع (6) أو (4) نووووووع مووووون لهوووووا الزهرٌوووووة المعادلوووووة

 المسووووووووكن ثنابٌووووووووة او (Monoecious) المسووووووووكن احادٌووووووووة تكووووووووون ان امووووووووا واالزهووووووووار

(Dioecios) ، علوووووى االنثوٌوووووة واالعضووووواء نبوووووات علوووووى تكوووووون الذكرٌوووووة االعضووووواء ان أي 

 العنوووب فوووً االزهوووار تكوووون موووا وؼالبووواً  (Vitis rotundifolia) عنوووب فوووً كموووا اخووور نبوووات

 .والمدقة واالسدٌة والتوٌج الكأس على تحتوي اي كاملة ازهار االوربً

 

 العنب فً االزهار تصنٌف : 

 فووً شووٌوعاً  االكثوور الحالووة هووً وهووذه كاملووة او تامووة خنثووى تكووون ان امووا العنووب فووً االزهووار

 تحوووووي اي انثوٌووووة وظٌفووووة ذات خنثووووى االزهووووار تكووووون قوووود او. االوربووووً العنووووب اصووووناؾ

 او متطوووورة ؼٌووور او ضوووامرة التوووذكٌر واعضووواء وجٌووودة متطوووورة بصوووورة التأنٌوووث اعضووواء

 حبوووووب وذات متطووووورة تووووذكٌر اعضوووواء تحتوووووي اي ذكرٌووووة وظٌفتهووووا خنثووووى ازهووووار تكووووون

 اصوووناؾ فوووً موجوووودٌن النووووعٌن وهوووذٌن ضوووامرة التأنٌوووث واعضووواء الحٌوٌوووة عالٌوووة لقووواح

 الذكرٌوووة االعضووواء علوووى وتحتووووي خنثوووى االزهوووار تكوووون حووواالت وهنووواك. االمرٌكوووً العنوووب

 الخوووارج الوووى منحنٌوووة االسووودٌة الن التلقوووٌح إلتموووام الخلطوووً للتلقوووٌح تحتووواج انهوووا إال واالنثوٌوووة

 الوظٌفوووة الذكرٌوووة الخنثوووى االزهوووار فوووان وعوووادة(. عباسوووً و كموووالً) العنوووب صووونؾ فوووً كموووا

 تكووووون ان اموووا (Unisexual) الجووونس احادٌوووة ازهوووار وهنووواك. االصوووول اعنووواب فوووً توجووود

 التأنٌوووث اعضووواء اموووا التوووذكٌر اعضووواء مووون تمامووواً  خالٌوووة اي (Pistillate) مؤنثوووة ازهارهوووا

 تماموووواً  خالٌووووة انهووووا اي (Staminate) ذكرٌووووة ازهارهووووا تكووووون او جٌوووودة بصووووورة فمتطووووورة

 .التأنٌث اعضاء من



 

 

 

 االوربً للعنب الزهرٌة المعادلة : 

 :وهً (5) نوع من تكون االوربً للعنب الزهرٌة المعادلة

F = 5S + 5P + 5St + 2C in upper – ovary + 2 Ovule perc 

 :ان حٌث

S  =Sepals :الكأسٌة االوراق 

P  =Petals :التوٌجٌة االوراق 

St  =Stamen :التذكٌر اعضاء 

C  =Carpel :كربلة 

 

                  F = S5 + P5 + St5 + C2:  التالً بالشكل تكتب أو

 الزهرٌة العناقٌد : 

 وٌمكن العٌن داخل مرحلة ، مرحلتٌن فً تتطور مركبة راسٌمٌة نورات عن عبارة هً

 الفرع نمو عند تتم الثانٌة والمرحلة ، المجهر تحت البرعم فً طولً مقطع عمل عند مشاهدتها

 وحسب (3 – 5) الورقة مقابل الزهري العنقود ٌظهر حٌث اوراق خمسة طول الى الخضري

 وٌكون االزهار قبل الطبٌعً حجمه وٌأخذ والتطور بالنمو وٌستمر البٌبٌة والظروؾ الصنؾ

 او االجنحة عدٌم اسطوانً او مخروطً ٌكون ان اما فهو ، الصنؾ حسب مختلفة بأشكال

 العناقٌد عدد وان. الحبات مضؽوط او مفكك العنقود ٌكون وقد. اثنٌن او واحد جناح على ٌحتوي

 عنقودٌن او عنقود تحمل االصناؾ معظم فان وعادة الصنؾ حسب ٌختلؾ الفرع على الزهرٌة

 صنؾ فً كما الواحد الخضري الفرع على زهرٌة عناقٌد ثالث تحمل قلٌلة اصناؾ وهناك

(Aligote) ان. الصنؾ خصوبة على دلٌل الفرع على الزهرٌة العناقٌد زٌادة اعتبار وٌمكن 

 الجانبً الفرع على اما (3 – 5) العقدة على ٌكون الخضري الفرع على الزهري العنقود موقع

 .(2 – 5) العقدة على فٌكون

 

 الزهرٌة العناقٌد حجم : 

 :التالٌة االقسام الى العنقود طول حسب الزهرٌة العناقٌد قسمت

 .سم 10 من اقل العنقود طول كان اذا صؽٌرة عناقٌد .1

 .سم 10 – 20 العنقود طول كان اذا الطول متوسطة عناقٌد .2

 .سم 20 – 30 العنقود طول كان اذا كبٌرة عناقٌد .3

 .سم 30 من اكثر الزهري العنقود طول كان اذا جداً  كبٌرة عناقٌد .4

 

 الثمار Fruits : 



 

 

 تتكون الحبات نضج وبعد الزهري العنقود فً الموجودة لالزهار واالخصاب التلقٌح عملٌة بعد

 العناقٌد وعدد موقع نفس هو وعددها الفرع على وموقعها (Cluster) الثمرٌة العناقٌد لدٌنا

 العنقود حامل من تتكون حٌث الزهرٌة العناقٌد مكونات نفس اٌضاً  فهً مكوناتها أما ، الزهرٌة

(Peduncle) العنقود ومحور (Rachis) والحبات (Berris) هو الثمرٌة العناقٌد من والمهم 

 .العناقٌد تراص ودرجة الحبات وعدد العنقود وحجم شكل

 

 

 

 الثمري العنقود حجم : 

 :الى الثمرٌة العناقٌد وتقسم ، العنقود شكل من اهمٌة اكثر ٌعتبر الثمري العنقود حجم ان

 .سم 7 الٌتجاوز طوله كان اذا جداً  قصٌر عنقود -1

 .سم 7 – 14 طوله كان اذا قصٌر عنقود -2

 .سم 15 – 22 بٌن طوله كان اذا الطول متوسط عنقود -3

 .سم 23 – 30 بٌن طوله كان اذا طوٌل عنقود -4

 .سم 31 طوله تجاوز اذا جداً  طوٌل عنقود -5

 طول فٌتراوح المابدة عنب اما ، سم 7 – 15 بٌن عناقٌدها طول ٌتراوح النبٌذ عنب معظم ان

 .سم 14 – 20 بٌن العنقود

 

 الثمري العنقود وزن : 

 :التالٌة االقسام الى العنقود وزن اساس على العناقٌد تقسم

 .Riesling صنؾ مثل ؼم 100 من اقل وزنها جداً  صؽٌرة عناقٌد .1

 .سرقوله صنؾ مثل ؼم 100 – 200 بٌن وزنها كان اذا الوزن صؽٌرة عناقٌد .2

 .خلٌلً صنؾ مثل ؼم 200 – 300 بٌن وزنها كان اذا الوزن متوسطة عناقٌد .3

 .سوداء شدة ، عجمً صنؾ مثل ؼم 300 – 500 بٌن وزنها كان اذا كبٌرة عناقٌد .4

 دٌس مثل ؼرام الكٌلو تتجاوز وقد ؼم 500 من اكثر وزنها كان اذا جداً  كبٌرة عناقٌد .5

 .الحمام بٌض ، حلوانً ، كمالً ، العنز

 

 العناقٌد تراص درجة : 
 :العنقود فً الحبات عدد حسب درجات اربعة الى الثمرٌة العناقٌد تقسم

 فراؼات وهناك جداُ  قلٌل العنقود فً الحبات عدد كان اذا( جداً  مخلخلة) العناقٌد تعتبر -1

 .كشمش صنؾ مثل الحبات بٌن كبٌرة

 صنؾ مثل فراؼات بٌنها وتوجد االولى من اكثر الحبات عدد كان اذا( مخلخلة) عناقٌد -2

 .عجمً ، العنز دٌس



 

 

 االخر بعضها وٌالمس كبٌر العنقود فً الحبات عدد ٌكون عندما( متراصة) عناقٌد -3

 .رش تري ، بهرزي اصناؾ مثل بالحبات تشوه الٌحصل ولكن

 مثل بٌنها فٌما الحاصل الضؽط بسس الحبات شكل ٌتؽٌر بحٌث( جداً  متراصة) عناقٌد -4

 .الحمام بٌض ، سوداء شده اصناؾ

 

 الحبات Berries : 

 والحبة( والنمو االخصاب عملٌة بعد) الناضجة المباٌض عن عبارة هً( الثمار) العنب حبات

 وؼالباً  بذرة (1 – 4) بٌن ٌتراوح البذور وعدد والبذور واللب الخارجٌة القشرة من تتكون

 فً كما البذور عدٌمة االصناؾ فً كما بذور بدون حبات توجد كما الحبة فً بذرتٌن ماتوجد

 .مونوكا بالك ، Perlette بٌرلٌت ، سٌدلس تومسن اصناؾ

 

 الحبة وزن : 
 فً الحبات بعدد او حبة 100 بوزن عادة وٌقاس الحبة حجم من اهمٌة اكثر الحبة وزن ٌعتبرر

 وتعتبر فأكثر ؼم 330 ٌساوي حبة 100 وزن كان اذا كبٌرة الحبات فتعتبر ، واحد ؼرام كٌلو

 حبة 100 وزن كان اذا جداً  وصؽٌرة ؼم 100 – 200 ٌساوي حبة 100 وزن كان اذا متوسطة

 .ؼم 100 ٌساوي

 

 الحبة لون : 
 صبؽات وان الخدمة وعملٌات الوسط وظروؾ الصنؾ باختالؾ الناضجة الحبات لون ٌختلؾ

 مختلفة الوان وهناك. اللب فً توجد ما ونادراً  االوربً العنب فً القشرة فً عادة تكون اللون

 االصفر واللون ، والسلطانا الحمام بٌض صنؾ فً كما المخضر االصفر فهناك للحبات

 ، البهرزي فً كما المبٌض واالصفر ، البٌضاء والشده سٌدلس تومس صنؾ فً كما الكهرمابً

 االحمر الرومً فً كما فاتحة حمراء اصناؾ توجد كما. العنز دٌس فً كما الذهبً واالصفر

 اصناؾ وهناك ماوردي االحمر صنؾ فً كما باذنجانً لون ذات او داكنة حمراء واصناؾ

 .والعباسً السوداء الشده صنؾ فً كما بانجانً اسود او اللون سوداء

 

 البذور Seeds : 

 مكونة المعقدة العملٌات من بسلسلة البوٌضة تمر حٌث المخصبة البوٌضة من البذرة تتكون

 وقطرها ، ملم 5 – 8 بٌن ٌتراوح طولها الشكل كمثرٌة تكون االوربً العنب فً والتً البذرة

 التحتوي اصناؾ توجد كما بذرة 1 – 4 بٌن ٌتراوح الحبة فً البذور وعدد ، ملم 3 – 4 بٌن

 .بذور على

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 القصبٌة بالتربٌة مرباة كرمة

 



 

 

 

 

 

 : دورة حٌاة الكرمة- 
وتشتمل على الدورة السنوٌة للنمو فً الكرمة والتً تتضمن: اإلدماع ، تفتح البراعم ، نمو 

األفرع ، االزهار ، التلقٌح واالخصاب ، نمو ونضج الحبات ، نضج الخشب ، تساقط االوراق 

 ثم الدخول فً طور الراحة.

خروجها من البذرة او  كما ٌفهم من دورة حٌاة الكرمة بأنها الفترة التً تمر بها الكرمة منذ

البرعم وحتى بداٌة تدهورها بصورة منتظمة أو موتها وهذا ما ٌعرؾ بطول عمر الكرمة 

Longevity  وعادًة ٌحسب بالسنٌن وهو ٌتأثر بعدد من العوامل التً تؤدي الى طول او قصر ،

 عمر الكرمة.

 

 : العوامل المؤثرة على طول عمر الكرمة- 
 دورة حٌاة الكرمة وهً:هناك عدة عوامل تؤثر على 

 عوامل بٌبٌة. .3 عوامل باٌولوجٌة. .2 عوامل وراثٌة. .1



 

 

 

سنة ، بٌنما العنب  (100 – 200)فالعوامل الوراثٌة ، نالحظ ان العنب البري تكون دورة حٌاته 

سنة. حٌث ان العنب البري تكٌؾ للظروؾ المناخٌة القاسٌة  (30 – 40)المزروع ٌكون عمره 

 المزروع ، وكذلك تختلؾ االنواع واالصناؾ فٌما بٌنها.بدرجة اكبر من العنب 

أما العوامل الباٌولوجٌة ، فإن لها تأثٌر اٌضاً حٌث نجد انه تحت نفس الظروؾ البٌبٌة وتحت 

نفس عملٌات الخدمة ، فاالعناب المكثرة بطرٌقة جنسٌة ٌكون عمرها اكبرر من االعناب 

اختالؾ فً عمر االعناب المكثرة بطرٌقة المكثرة بطرٌقة خضرٌة بمقدار الضعؾ. وهناك 

خضرٌة ، فاالعناب التً تمتلك مجموع جذري جٌد والمكثرة بالعقل او الترقٌد ٌكون عمرها 

اكبر من االعناب المكثرة بالتطعٌم وهذا االختالؾ ٌرجع الى منطقة التطعٌم حٌث ٌحصل فٌها 

ع الجذري نتٌجة لقلة وصول إرباك فً نقل النسػ النازل الى الجذور وبذلك ٌضعؾ المجمو

 المواد الكاربوهٌدراتٌة المصنعة فً االوراق الى الجذر فٌقل نموه.

أما العوامل البٌبٌة ، فإن الحرارة والضوء العالٌة والشتاء الدافًء وكمٌات الماء المتوسطة 

سنة ، أما  (40 – 50)وكذلك خصوبة التربة تؤدي الى إطالة عمر النبات ، حٌث تعمر بٌن 

% وقلة الحرارة وجفاؾ التربة وقلة خصوبتها فهذه 60انخفاض الرطوبة النسبٌة الى أقل من 

 سنة. (20 – 30)العوامل مجتمعة تؤدي الى تقصٌر عمر النبات حٌث ٌعمر بٌن 

 : طول دورة النمو فً العنب- 
ة وفترة حداثة وفترة ٌمكن تقسٌم دورة حٌاة الكرمة المكثرة بالطرٌقة الجنسٌة الى فترة جنٌنٌ

 اإلثمار او البلوغ وفترة الشٌخوخة او التدهور.

 :Embryo Periodالفترة الجنٌنٌة  (1)

أو تسمى فترة النمو داخل البذرة ، وتبدأ من عملٌة االخصاب وتكوٌن البٌضة المخصبة 

وتستمر حتى النضج الفسٌولوجً للبذرة وبداٌة ظهور اول ورقة. أما فً حالة االعاب 

ة بالطرق الخضرٌة فإن الفترة االولٌة تعرؾ بفترة النمو داخل العٌن الساكنة المكثر

 وتستمر داخل العٌن حتى ظهور اول ورقة على الفرع الخضري.

 

 :Juvenility Stageمرحلة الحداثــة  (2)

تبدأ عند ظهور اول ورقة على النمو الخضري سواء كان هذا النمو من البذرة او من 

سنة  (3 – 7)ول الكرمة فً مرحلة االثمار وهذه الفترة تتراوح بٌن البرعم وتنتهً عند دخ

حسب الصنؾ وطرٌقة االكثار وظروؾ البٌبة وعملٌات الخدمة ، فهناك بعض االصناؾ 

القوٌة تكون فترة الحداثة فٌها ثالث سنوات وهناك اصناؾ اخرى تصـل هذه الفترة بٌن 

 (3 – 7)سنوات ، وفً االكثار بالبذور فإن طول فترة الحداثة ٌتراوح بٌن  4 – 5)

 سنوات. وان عملٌات الخدمة المختلفة لها تأثٌر كبٌر على تقصٌر فترة الحداثة.

 

 :Transition or Adult Stageمرحلة التحول )البلوغ أو اإلثمار(  (3)

ض الحاصل بصورة منتظمة وهذه المرحلة تتمٌز بدخول الكرمة فً اإلثمار وحتى انخفا

سنة ، وتتمٌز هذه المرحلة بأن  (20 – 30)وٌكون طول هذه الفترة فً المتوسط بٌن 

الحاصل فٌها ٌكون أعلى ما ٌمكن وفً هذه الفترة ٌكون هناك توازن بٌن النمو الخضري 



 

 

واالثمار ، وتتمٌز كذلك هذه المرحلة بتخزٌن الكاربوهٌدرات على شكل نشا فً اجزاء 

 مة الخضرٌة وعلى شكل سكر فً الحبات.الكر

 

 :Senescence Stageمرحلة الشٌخوخة  (4)

فً هذه المرحلة ٌبدأ محصول الكرمة باالنخفاض بصورة تدرٌجٌة سنة بعد اخرى 

سنوات ، وٌبدأ التدهور على الكرمة ، أي ان عملٌات  (7 – 10)وتستؽرق هذه الفترة بٌن 

بدأ ظهور االؼصان المابٌة والسرطانات من البراعم الهدم تزداد عن عملٌات البناء ، كما ٌ

الساكنة على الكرمة. وٌمكن استخدام االؼصان المابٌة لتجدٌد الكرمة وزٌادة انتاجها من 

  جدٌد.

 : الدورة السنوٌة للنمو فً العنب- 
التً تمر بها الكرمة خالل السنة ، أي تفاعل  تتضمن كل التؽٌٌرات المورفولوجٌة والباٌولوجٌة

الكرمة مع ظروؾ المناخ ؼٌر المالبمة )فً الشتاء( والمالبمة )فً فصل النمو( ، وهً تقسم 

 الى قسمٌن ربٌسٌن هما:

 فترة الراحة النسبٌة للكرمة أي تفاعل الكرمة مع ظروؾ المناخ ؼٌر المالبمة. .1

 ظروؾ المناخ المالبمة للنمو. فترة النمو الخضري او تفاعل الكرمة مع .2

 

 : فترة الراحة النسبٌة للكرمة- 
وهً الفترة التً تكون به العملٌات الفسٌولوجٌة للكرمة فً الحد االدنى )التنفس ، االمتصاص ، 

النتح وؼٌرها(. كما التكون هناك ظواهر خارجٌة تدل على نشاط الكرمة وان طول هذه الفترة 

 .ٌتحدد بواسطة درجة الحرارة

 

وكلما توجهنا نحو خط االستواء 

فإن طور الراحة سوؾ ٌقصر 



 

 

ٌوم فً المناطق االستوابٌة ، أما فً  60ٌوم فً المناطق تحت االستوابٌة و  90حٌث ٌصل الى 

درجات شماالً وجنوباً( فإن طور الراحة  10المناطق القرٌبة جداً من خط االستواء )خط عرض 

الحٌان الٌكون هناك طور راحة كما فً شمال شرقً ٌوم ، وفً بعض ا 30سوؾ ٌقل الى 

البرازٌل واالكوادور وفنزوٌال وشمال بٌرو. وفً ظروؾ الرطوبة المرتفعة وتوفر االمطار فً 

شهر كانون االول فإن النمو الخضري سوؾ ٌستمر كما هو الحال فً جنوب الهند حٌث ان 

ارعون الى إزالتها بالٌد إلجبارر الكرمة االوراق التسقط طبٌعٌاً من على الكرمة لذا ٌلجأ المز

 على الدخول فً طورالراحة.

ٌوم.  (10 – 15)إن طول الراحة فً العنب ٌتأثر بطول الفترة الضوبٌة فٌقصر أو ٌطول بمعدل 

وان قلة الرطوبة فً التربة او الجفاؾ فً فصل الخرٌؾ ٌسرع من دخول االعناب فً طور 

ٌوم.  (15 – 20)ن خروج االعناب من طور الراحة بمعدل الراحة ، اما فً الربٌع فٌؤخر م

وهناك اختالؾ بٌن االنواع واالصناؾ فً طول فترة الراحة حٌث ان العنب االوربً ٌدخل فً 

 طور الراحة مبكراً وٌرخج منه متأخراً مقارنة باالنواع االمرٌكٌة واالسٌوٌة.

 

 : تحدٌد طول فترة الراحة- 
ٌحدد طول فترة الراحة ظاهرٌاً من سقوط أخر ورقة من على الكرمة للصنؾ المدروس وحتى 

بداٌة دخول اول شعٌرة جذرٌة فً وظٌفة االمتصاص ، أو حتى بداٌة ظهور قطرات من الماء 

فً مكان القطع على الكرمة وهذا ما ٌسمى باالدماء. اما تحدٌد طول هذه الفترة تقوٌمٌاً ٌختلؾ 

آذار ،  15تشرٌن الثانً وحتى  15لمناخ ، ففً المناطق المعتدلة تبدأ فترة الراحة من بإختالؾ ا

أما فً العراق فإن طول فترة الراحة ٌختلؾ باختالؾ المناطق فٌكون قصٌر فً البصرة إذ ٌبلػ 

 ٌوم. 115ٌوم ، اما فً بؽداد فٌكون  125ٌوم وطوٌل فً الموصل حٌث ٌبلػ  80

 

  أثناء طور الراحة :التغٌٌرات التً تحصل- 
( Quiescenceقبل الدخول فً طور الراحة هناك مرحلة تعرؾ بمرحلة )الخمول النسبً 

والتً ٌتوقؾ فٌها نمو النبات بفعل عوامل خارجٌة بعدها ٌدخل النبات فً طور الراحة وٌكون 

ثبطة للنمو ذلك بسبب عوامل داخلٌة. وخالل فترة الراحة ٌكون التوازن الهرمونً بٌن المواد الم

والمواد المشجعة للنمو ٌمٌل لصالح المواد المثبطة ولكن فً نهاٌة فترة الراحة فإن هذا التوازن 

وتنتهً فترة الراحة للبراعم بتأثٌر عدة  (Promoters)ٌمٌل لصالح المواد المشجعة للنمو 

 عوامل منها الساٌتوكاٌنٌنات والحرارة والبرودة.

ة من العوانل الربٌسٌة التً تؤدي الى الدخول فً طور الراحة وتعتبر درجة الحرارة المنخفض

حٌث تؤثر على امتصاص الماء وتؤثر على النمو الخضري وعلى عملٌات البناء داخل النبات 

وتؤدي الى تجمٌع المواد الكاربوهٌدراتٌة. وبعد تساقط االوراق مباشر تضطرب عملٌات نقل 

ٌجة إلنسداد االوعٌة الناقلة من الخشب واللحاء بسبب الماء والمواد الؽذابٌة داخل النبات نت

ترسب المواد الكالوسٌة علٌها )وهذه المواد تذوب فً نهاٌة فترة الراحة وبداٌة ظهور االدماء(. 

تزداد ، بٌنما منشطات النمو  (ABA)وثبت من البحوث أن مثبطات النمو مثل حامض األبسٌسك 

قدم دخول البراعم فً الراحة. أما عند إنتهاء دور الراحة والتنفس تمٌل الى النقصان وذلك عند ت

 فتزداد منشطات النمو بشدة مقارنة بالمثبطات وكذلك تزداد سرعة التنفس كما فً الشكل أدناه:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل فترة الراحة النسبٌة للكرمة- 
 ٌمكن تقسٌم الراحة الى ثالث اجزاء ربٌسٌة هً:

 Pre rest or onset of  الدخول فً طور الراحة االجباريطور بداٌة الراحة او قبل  .1

rest. 

 .Main restطور الراحة الربٌسً  .2

 .After restطور الراحة االضطراري او الثانوي  .3

 

 طور الراحة اإلجباري  (1)

 ٌبدأ بعد سقوط اهر ورقة من على الكرمة وحتى بداٌة التؽٌٌرات الحقٌقٌة فً البروتوبالزم

وفٌه تحصل التؽٌٌرات التالٌة: تنتهً تؽطٌة كل االعضاء السنوٌة باالنسجة الواقٌة 

)الكٌوتكل والسوبرٌن( وٌنعدم االمتصاص نتٌجة لموت الشعٌرات الجذرٌة وٌستمر تحول 

 النشا فً الخالٌا الى سكرٌات عند انخفاض درجات الحرارة.

 

 طور الراحة الرئٌسً (2)

بروتوبالزم وٌستمر حتى نهاٌة هذه التؽٌرات وٌكون بفعل ٌبدأ من بداٌة التؽٌات فً ال

عوامل داخلٌة وطول هذه الفترة ٌعتمد على درجة الحرارة وعلى خواص الصنؾ حٌث 

مبوٌة تحت الصفر( هً الدرجة المناسبة لهذه الراحة ، فعند  0 – 7ان درجة حرارة )

م( 7-ر عند الحد االدنى )الحد االعلى لهذه الدرجة )صفر مبوي( تطول فترة الراحة وتقص

وبصورة عامة فإن االعناب تدخل طور الراحة الربٌسً فً شهر كانون الثانً. وتتمٌز 

هذه المرحلة باستمرار التحوالت داخل البروتوبالزم وزٌادة المواد الصلبة والدهون 

حامض األبسٌسك وانخفاض االحمــاض النووٌـة  (ABA)والمواد المانعة للنمو مثل 

(RNA , DNA) .الى الحد االدنى وتقل كل العملٌات الحٌوٌة فً النبات 



 

 

  

 طور ما بعد الراحة (3)

ٌبدأ بعد انتهاء التحوالت داخل البروتوبالزم ومروره الى الحالة الطبٌعٌة وٌكون ذلك فً 

منتصؾ شهر شباط تقرٌباً وٌنتهً بظهور اول قطرة من الماء فً الربٌع وهذه المرحلة 

حٌث ٌمكن ان تمر الكرمة من طور الراحة الربٌسً الى الحٌاة  ؼٌر ضرورٌة للكرمة

النشطة دون المرور بهذا الطور ولكن ظروؾ الوسط ؼٌر المالبمة وخاصة درجة 

م( تجبر الكرمة على ان تبقى فً طور الراحة. أي ان هذا الطور من  10الحرارة تحت )

 الراحة مسٌطر علٌه بفعل عوامل خارجٌة.

 

  فترة النمو الخضريVegetative Growth Period :- 

وهً عبارة عن تكٌؾ الكرمة مع الظروؾ المناخٌة المالبمة خالل فصل الربٌع والصٌؾ 

والخرٌؾ وتبدأ عملٌات النمو واالثمار بصورة نشطة بعد طور الراحة وٌحدد طول هذه الفترة 

ط اخر ورقة من على الكرمة. من ظهور اول قطرة من النسػ الصاعد )االدماء( وحتى سقو

وٌختلؾ طول هذه الفترة حسب درجة الحرارة وطول الفترة الضوبٌة ورطوبة التربة 

ٌوم فً المناطق ذات  240واالختالفات الوراثٌة بٌن االصناؾ. وٌكون طول هذه الفترة بٌن 

جد طور ٌوم حول خط االستواء ، فً حٌن ٌكون النمو مستمر والٌو 335المناخ المعتدل وحتى 

راحة فً الكرمة. وفً العراق تحدد فترة النمو الخضري من اول آذار وحتى نهاٌة تشرٌن 

 ٌوم(. 200 – 270الثانً أي )

 : مراحل فترة النمو الخضري- 



 

 

تقسم مراحل فترة النمو الخضري حسب آراء معظم المشتؽلٌن فً األعناب الى تسعة مراحل 

 بٌسٌة وكما ٌلً:مختلفة وهذه مجموعة فً ثالثة مجموعات ر

 Bleedingمرحلة المرور من الحٌاة الساكنة الى الحٌاة النشطة وتشتمل على االدماء   -1

 .Leaf Fall، ومن الحٌاة النشطة الى الحٌاة الساكنة وتعرؾ بتساقط االوراق 

 مرحلة النمو الخضري: وتشمل على: -2

 Bud breakتفتح البراعم  . أ

 Shoot growthنمو االفرع الخضرٌة  . ب

 Wood maturingنضج القصبات )الخشب(  . ت

 وتشمل على: Fruitingمرحلة االثمار  -3

 Flower cluster initiation and developmentتكون وتطور العناقٌد الزهرٌة  . أ

 Floweringاالزهار  . ب

 Green stage of berry growthنمو الحبات  . ت

 Rip stage of berryنضج الحبات  . ث

لفتٌن هما دورة النمو الخضري واالثمار وتحصل هاتٌن وٌمكن القول ان للعنب دورتٌن مخت

وٌرمز لها )س( والسنة التً  (Current Year)الدورتٌن فً سنتٌن مختلفتٌن هما السنة الجارٌة 

( ولهما إرتباط وثٌق فٌما بٌنها 1وٌرمز لها )س+ (Following Year)بعدها او السنة الالحقة 

 بالرؼم من اختالفاتهما الباٌولوجٌة.

وٌمكن القول بأن الكرمة تمتلك فترة نمو خضري وثمري تنحصر بٌن تفتح البراعم الى نضج 

الخشب تكون مراحلها متعاقبة وكما ٌلً: اإلدماء ، تفتح البراعم ، نمو االفرع الخضرٌة ، 

االزهار ، نمو الحبات. ثم ٌستمر تكون وتطور العناقٌد الزهرٌة للسنة الالحقة ، نضج الثمار ، 

 لخشب وتساقط االوراق ثم تعاد الدورة من جدٌد بعد طور الراحة.نضج ا

 

  اإلدمــاءBleeding :- 

هو عبارة عن ظهور قطرات من الماء الصافً فً الجروح او من أماكن القطع الموجودة على 

الكرمة. وهو عالمة بداٌة نشاط الجذور وقٌامها بعملٌة االمتصاص نتٌجة لتمتع الجذور بضؽط 

عندها ٌبدأ  ◦م (7 – 8)داخلً عالً وكذلك عند ارتفاع درجة حرارة التربة بٌن  أزموزي

االمتصاص من الشعٌرات الجذرٌة الجدٌدة ومن الجذور الحدٌثة المتكونة من العام السابق ، 



 

 

وعادًة ٌبدأ االدماء فً نهاٌة شهر شباط وبداٌة آذار وٌستمر عدة اٌام وهذه المدة تعتمد على 

تربة ورطوبة التربة ونوع وصنؾ العنب. وعادة ٌتوقؾ االدماء اما نتٌجة درجة حرارة ال

لتكثؾ هذه العصارة ورزٌادة تركٌزها عند مالمستها للهواء او عند امتزاجها ببعض البكترٌا او 

الفطرٌات حٌث تتكون مادة جٌالتٌنٌة صمؽٌة فً االوعٌة الخشبٌة تمنع خروج هذه القطرات او 

لى النبات فتستهلك هذه الماء بواسطة عملٌة التبخر وهذا هو األرجح. عند تكون اول ورقة ع

وفً االحوال االعتٌادٌة فإن كمٌة السابل الذي ٌخرج من الكرمة بعملٌة االدماء ٌتراوح بٌن 

لتر/كرمة ، وهذا معناه فقد كمٌة كبٌرة من الماء. وعادًة تزداد مرونة  (2 – 3)الى  (0.2 – 0.3)

ان الماء فً االوعٌة كما ٌساعد على ازالة المواد المترسبة فً االوعٌة اثناء القصبات اثناء جرٌ

 طور الراحة وكذلك ٌساعد على انتظام تفتح البراعم على القصبة.

 

  تفتح البراعمBud Break :- 

( والتً تبدأ فً نهاٌة فترة االدماء Eye Swellوٌسبق هذه المرحلة ، مرحلة )انتفاخ العٌون 

حٌث ٌزداد نمو الخالٌا داخل العٌن مما ٌؤدي الى زٌادة فً حجم العٌن وفً هذه المرحلة ٌكون 

من السهل انفصال العٌن عن القصبة او الدابرة بمجرد مالمستها بالٌد ، لذا ٌجب توخً الحذر 

فتح العٌون فتبدأ بإنفتاح الحرشفتٌن عند العمل فً حقل العنب فً هذه المرحلة. اما مرحلة ت

المحٌطة بالبرعم الربٌسً وظهور ورقة قمة النمو البرعم الربٌسً وتنتهً هذه المرحلة بتفتح 

اٌام ، وان درجة الحرارة  (7 – 10)آخر برعم على الكرمة وقد تستؽرق عملٌة تفتح البراعم 

 .◦م (25 – 30)المالبمة لتفتح البراعم 

 

  نمو األفرعShoot Growth :- 

ٌبدأ نمو االفرع بظهور اول ورقة واستطالة الفرع الخضري النامً من البرعم الربٌسً فً 

العٌن الساكنة بعد تفتح البراعم حٌث ٌزداد بالطول والُسمك وتظهر علٌه االوراق والمحالٌق 

خالل  والعناقٌد. وبعبارة اخرى فان نمو االفرع ٌشكل المساحة الورقٌة للكرمة. وٌمر الفرع

 نموه بثالث مراخل متعاقبة من ظهوره وحتى تساقط االوراق منه ، وهذه المراحل هً:

 

 

 مرحلة النمو البطًء: .1

وهً مرحلة النمو االولى البطٌبة وفٌها تعتمد العٌون المتفتحة على الؽذاء المخزون فً 

سم/ٌوم  (1 – 3)الكرمة فً العام الماضً وتكون سرعة النمو فً هذه المرحلة بحدود 

 سم. (25 – 30)اسبوع وفٌها ٌصل طول الفرع  (2 – 3)تقرٌباً وتستؽرق هذه الفترة 

 

 مرحلة النمو السرٌع: .2

وهً تلً المرحلة االولى وفٌها تكون سرعة نمو الفرع كبٌرة وتستؽرق هذه المرحلة 

ٌوم ، وٌصل الفرع الى قمة نموه عند مرحلة االزهار حٌث ٌحقق الفرع  (30 – 35)



 

 

من طوله حتى مرحلة االزهار ، وٌعتمد نمو الفرع على المواد الؽذابٌة المصنعة % 60

 بواسطة عملٌة التركٌب الضوبً.

  

 مرحلة انخفاض النمو وتوقفه: .3

وهنا تبدأ سرعة نمو الفرع الخضري تقل بصورة تدرٌجٌة حتى ٌتوقؾ نمو الفرع حٌث 

المصنعة فً االوراق بٌن العناقٌد الثمرٌة  تكون هناك منافسة على المواد العذابٌة

واالفرع الخضرٌة لذلك ٌقل النمو تدرٌجٌاً ثم ٌتوقؾ نتٌجة لتوجه المواد الؽذابٌة 

المصنعة الى العناقٌد على هٌبة سكرٌات بسٌطة ثم ٌزداد تجمع النشا فً قواعد االفرع 

 وٌتؽٌر لونها وتبدأ بالنضج.

 

  أثناء مراحل نمو الفرع :أهم العملٌات الواجب القٌام بها- 
فً المرحلة االولى والثانٌة من نمو الفعر الخضري تستعمل العملٌات التً تساعد على زٌادة 

سرعة نمو الفرع مثل استعمال االسمدة الكٌمٌابٌة والتعشٌب والري المنتظم بحٌث تتوفر فً 

%( ، اما عند مرحلة االزهار فٌجب اجراء التطٌش او 40 – 80التربة رطوبة مالبمة تقدر بــ )

قطع نهاٌات االفرع الٌقاؾ النمو الخضري والمساعدة على توجه المواد الؽذابٌة المصنعة فً 

االوراق الى العناقٌد الزهرٌة لكً تساعد على زٌادة العقد كما ٌنبؽً اجراء التقلٌم الصٌفً 

 ات التً تضر كثٌراً النمو الخضري.للعنب. كما ٌنبؽً مكافحة االمراض والحشر

 

 : نضج الخشب- 
تبدأ هذه المرحلة من بداٌة تؽٌر اللون فً االفرع الخضرٌة وحتى سقوط اخر ورقة عل الكرمة 

وتبدأ فً هذه المرحلة تخزٌن المواد الؽذابٌة الفابضة عن الحاجة بسرعة من االفرع الخضرٌة 

نمو االفرع وكذلك عند انخفاض نمو الحبات فً  وذلك عند بداٌة انخفاض نمو االفرع او توقؾ

نهاٌة فصل الصٌؾ. وٌزداد تخزٌن المواد الكربوهٌدراتٌة فً القصبات وٌعتبر السكر والنشا من 

المواد الؽذابٌة الربٌسٌة التً تخزن فً الكرمة وتنتقل الى القصبات وٌكون تخزٌنها فً فترة 

ما ٌمكن للسكرٌات ان تتحول الى بروتٌنات او الراحة على شكل سكر او سلٌلوز او بكتٌن ، ك

دهون وهً مهمة جداً للعملٌات الحٌوٌة ولزٌادة مقاومة الكرمة لدرجات الحرارة المنخفضة فً 



 

 

فصل الشتاء. ان لهذه المواد المخزنة اهمٌة كبٌرة فً بداٌة فترة النمو فً الكرمة حٌث تعتمد 

 ن تتكون االوراق.علٌها االفرع الخضرٌة فً بداٌة نموها وقبل ا

ان نضج القصبات ٌدبأ من القاعدة وٌتجه بعدها النضج الى الوسط ومن ثم الى قمة الفرع وان 

من عالمات نضج الفرع هو تؽٌر لونه من اللون االخضر الى اللون الممٌز للصنؾ وسبب تؽٌر 

ها للحٌاة وتؽٌر اللون هو ظهور طبقة فلٌنٌة تعزل القشرة الخارجٌة االولٌة مما ٌؤدي الى فقدان

 لونها. وٌمكن االستدالل بالعالمات المورفولوجٌة التالٌة على نضج الخشب:

 تؽٌر لون ؼالؾ الخشب الى اللون الداكن الناعم دل ذلك على نضج الخشب. -1

 مقاومة القصبات لالنكسار اثناء الثنً او االنحناء. -2

جات الحرارة تحت مقدار الضرر فً نهاٌة االفرع عند التعرض ألول انخفاض فً در -3

 الصفر.

مالحظة المقطع العرضً للقصبات الحولٌة كلما كان شكله ؼٌر منتظم دل ذلك على  -4

 نضج القصبة.

مقدار النسبة بٌن النخاع الى الخشب فكلما كانت هذه النسبة قلٌلة دل ذلك على نضج  -5

 الخشب وكلما كان النخاع قلٌل دل ذلك على نضج القصبة.

 

  ًدورة النمو السنوٌة :مراحل اإلثمار ف- 
ان مراحل االثمار التبدأ باالزهار بل تبدأ بتؽٌر البراعم وتكوٌن مباديء العنقود الزهري من 

 Following Yearوحتى السنة التالٌة او الالحقة  Current Yearالسنة الجارٌة )س( 

 ( ، وكما موضح فً الجدول أدناه:1)س+

 السنة المرحلة
 التحدٌد بالتارٌخ التحدٌد ظاهرٌا  

 نهاٌة بداٌة نهاٌة بداٌة

تحول البراعم  .1
وتكوٌن مباديء 

 االزهار.
 س

تبدأ عند 
االزهار فً 
 السنة الالحقة

 1س+

عند تساقط 
االوراق فً 

 السنة
 1س+

12 – 15 

 حزٌران
 1تشرٌن 15

 1س+ االزهار .2
عند تساقط 

 اول بتلة
عند تساقط كل 

 البتالت
 حزٌران 15 حزٌران 1

 1س+ الحباتنمو  .3
عند تساقط 

 اخر بتلة
عند اكتمال 

 النمو
 آب 15 حزٌران 15

 1س+ نضج الحبات .4
عند اكتمال 

 النمو
 آٌلول 15 آب 15 النضج الكامل

 



 

 

وهذا الجدول للمناطق المعتدلة وعادة ٌبدأ النمو واالثمار فً الربٌع وٌنتهً فً الخرٌؾ وٌكون 

فً سنتٌن متعاقبتٌن ، فً السنة االولى تتكون مبادئ االثمار ، وفً السنة الثانٌة تتكون العناقٌد 

 الزهرٌة والثمرٌة.

حت الصفر الباٌولوجً للعنب اما فً المناطق االستوابٌة الرطبة حٌث التهبط درجة الحرارة ت

فإن النمو واالثمار ٌستمران فً العنب لذلك نجد على الكرمة عاقٌد زهرٌة فً مرحلة النمو 

 واالزهار والعقد كما نجد عناقٌد ثمرٌة فً مرحلة النمو والنضج.

ان وقت حدوث تحول البراعم داخل العٌن ٌختلؾ باختالؾ االصناؾ وبشكل عام ٌمكن القول 

فً شهر حزٌران وٌنتهً فً بداٌة آب وبعض  (5 – 10)ل فً البراعم ٌبدأ عند العقدة ان التحو

الباحثٌن ٌرى ان نهاٌة تحول البراعم هو عند نضج القصبات وتؽٌر لونها االخضر الى اللون 

 البنً.

 : تحول البراعم وتكوٌن مباديء االزهار- 
واضحة وهناك عدة آراء ونظرٌات ان خطوات تحول البراعم لحد االن ؼٌر معروفة بصورة 

 بهذا الخصوص منها:

 فرضٌة الهرمونات: -1

وهذه الفرضٌة قدٌمة وتنص على انه داخل اعضاء النبات تتكون مواد خاصة تعرؾ 

بالهرمونات وهذه تتكون فً االوراق وتقود عملٌات النبات نحو تكوٌن مباديء االزهار 

التتكون مباديء االزهار وٌكون النمو وعند عدم كفاٌتها فً الخالٌا المرستٌمٌة 

ورقة فوق البرعم لكً تحصل بها عملٌة  (18 – 21)الخضري هو السابد وٌجب توفر 

تكوٌن مباديء العنقود الزهري ، ولوحظ انه عند نزع االوراق من على االفرع فإن هذا 

عن ٌؤثر على تكوٌن مباديء االزهار وان هذه المواد المتكونة فً االوراق عبارة 

هرمون خاص باالزهار. وقد وضح الباحثٌن ان هناك نوعٌن من الهرمونات داخل 

النبنات احدهما خاص بالنمو ٌعرؾ بالجبرلٌن واالخر خاص باالزهار ٌعرؾ 

 بالفلورجٌن.

 

 نظرٌة المواد الغذائٌة: -2

بٌن عدد من الباحثٌن ان للمواد الؽذابٌة المتكونة فً االوراق تأثٌر كبٌر على تكوٌن 

ادئ االزهار وان عدم كفاٌتها اثناء عملٌة التحول تتكون المحالٌق بدالً من العناقٌد مب

الزهرٌة وانه عندما ٌبطا نمو الفرع الخضري ٌبدأ تجمع المواد النشوٌة فً الفرع 

وتبدأ عملٌة التحول ، وأوضح بعض الباحثٌن ان للكاربوهٌدرات تأثٌر على تحول 

راء التحلٌق فً بعض االفرع ٌالحظ زٌادة تكون البراعم البراعم حٌث أثبتوا انه عند إج

والتً عندها  (0.7 – 0.8)هً  (C/N)الزهرٌة وقد إستنتجوا ان افضل عالقة بٌن 

 (0.5)ٌحصل تحول فً البراعم وتتكون مبادئ االزهار وعندما تنخفض هذه النسبة الى 

 ٌكون النمو هو السابد.

 

 نظرٌة التطور: -3

ه لكً ٌتحول البرعم ٌجب ان تكون البراعم ناضجة باٌولوجٌاً هذه النظرٌة نفترض ان

وحسب هذه النظرٌة ٌجب ان تكون الخالٌا المرستٌمٌة فً مخروط النمو متخضره 



 

 

باٌولوجٌاً لعملٌة التحول لذلك ٌجب ان تمر بمرحلة التطور وان الخالٌا المرستٌمٌة فً 

زهار وعندما تتوفر بعض مخروط النمو مسٌطر علٌها بفعل مواد مثبطة لتكوٌن اال

المواد التً تزٌل هذه المواد المثبطة ٌحصل التحول ، وأطلق على هذه المواد التً 

 تتحكم فً عملٌة التحول بالفلورجٌن.

 

 : مٌكانٌكٌة عملٌة تحول البراعم- 
ان المرستٌم القمً فً البرعم الربٌسً لعٌن الشتاء الساكنة ٌخرج من حالة االعاقة المسٌطر 

وبفعل الهرمونات واالنزٌمات ، وٌبدأ عملٌات انقسام نشطة معطٌاً المبادئ االولٌة للعناقٌد علٌه 

الزهرٌة التً تبدأ خطوة بعد خطوة بالكبر والتفرع ، وتنقسم قمتها الى محورٌن أحدهما ٌنمو 

هري بسرعة معطٌاً العنقود الزهري االول ، أما الثانً فٌبدأ بعملٌة التفرع مكوناً العنقود الز

الثانً ، ومن الحاالت النادرة ان ٌتكون عنقود زهري ثالث. وفً حالة االصناؾ التً ٌبدأ بها 

تحول البراعم بصورة مبكرة فإن لدٌها الفرصة لتكوٌن عنقودٌن زهرٌٌن ، بٌنما االصناؾ التً 

عوامل ٌبدأ بها تحول البراعم بصورة متأخرة فإن عدد العناقٌد الزهرٌة ٌكون ؼٌر ثابت. وان ال

 الوراثٌة وعوامل البٌبة وعملٌات الخدمة تؤثر على تحول البراعم.

 

  التزهٌـــرFlowering :- 

ٌستدل على التزهٌر عادًة بإنفتاح االزهار حٌث ان العنقود الزهري ٌتكون على الفرع الخضري 

اسابٌع من بداٌة نموه ، ولكن االزهار تبقى مؽلقة والعنقود  (6 – 8)وٌستؽرق نموه وتكوٌنه 

ٌستطٌل حتى ٌكتمل نموه وبعد ذلك ٌحصل االزهار بإنفتاح البتالت كلها فً فترة واحدة. وهناك 

نوعٌن من التفتح فً االعناب المزروعة ، إما ان تتفتح االزهار بإنفصال البتالت من االسفل أو 

 لى االسفل وتبقى لوقت قصٌر مكونة شكل النجمة.تنفصل البتالت من االعلى ا

إن سرعة تفتح االزهار للزهرة نفسها تستؽرق من بضع دقابق الى عدة ساعات وٌستؽرق تفتح 

ازهار العنقود الواحد ٌوم أو ٌومٌن ، أما تفتح ازهار عناقٌد الكرمـة الواحدة ٌستؽرق تفتحها 

ة الحرارة والرطوبة حٌث ان تفتح االزهار اٌام تحت الظروؾ المالبمة وخاصة درج (7 – 10)

 .◦م (25 – 30)ٌكون سرٌع عند درجة حرارة 

 

 : طرق حساب وقت اإلزهار- 
 ٌمكن حساب او تحدٌد فترة االزهار بواسطة الدوال المورفولوجٌة والدوال الحرارٌة.

 الدوال المورفولوجٌة: (1

وتحدد عادة بحساب عدد االزهار الموجودة على النمو الخضري عند بداٌة االزهار 

وهً تختلؾ بإختالؾ النوع والصنؾ حٌث ٌتراوح عدد االوراق الموجودة على النمو 

ورقة. وقد تحسب على اساس طول النمو  (15 – 21)الخضري عند بداٌة االزهار بٌن 

م الزهري فً العنقود وتؽٌر لونه الى الخضري عند بداٌة االزهار او حجم البرع

 االخضر الفاتح او المصفر وانتفاخ البرعم.

 



 

 

 

 

 الدوال الحرارٌة: (2

وهً تعتمد على مجموع درجات الحرارة المفٌدة التً تفوق درجة بدء النمو من فترة 

تفتح البراعم وحتى االزهار وهً اكثر دقة من الطرٌقة السابقة وأقرب للواقـع بفارق 

ٌوم ، وتقسم االصناؾ على اساس مجموع درجات الحرارة المفٌدة المتجمعة  (2 – 3)

 قبل االزهار الى ثالث مجموعات ربٌسٌة وهً:

 وحدة حرارٌة. 300مجموعة االصناؾ المبكرة االزهار والتً تحتاج الى  . أ

 وحدة حرارٌة. 250مجموعة االصناؾ المتوسطة االزهار والتً تحتاج الى  . ب

 وحدة حرارٌة. 380خرة االزهار والتً تحتاج الى مجموعة االصناؾ المتأ . ت

 وهً : Blunekوٌمكن حساب ذلك على ضوء معادلة 

K = X (t – c) 

 حٌث أن: 

K  (.◦م 10= مجموع درجات الحرارة المفٌد المتجمعة قبل االزهار )اكثر من 

X .طول الفترة باالٌام من تفتح البراعم حتى بداٌة االزهار = 

t .متوسط درجة الحرارة من تفتح البراعم وحتى بداٌة االزهار = 

c .درجة الحرارة التً ٌتفتح عندها االزهار = 

تفتح ازهار العنقود الواحد ٌوم او ٌومٌن ، أما تفتح ازهار عناقٌد الكرمة الواحدة ٌستؽرق تفتحها 

اٌام تحت الظروؾ المالبمة وخاصة درجة الحرارة والرطوبة حٌث ان تفتح االزهار  (7 – 10)

 .◦م (25 – 30)ٌكون سرٌع عند درجة حرارة 

 

  التلقٌـــحPollution :- 

هو عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من أسدٌة زهرة الى مٌاسم نفس الزهرة او زهرة اخرى ،  

ٌة تكون متجهة نحو المٌسم لبضع دقابق حٌث تسقط حٌث انه عند انفتاح البتالت فإن االسد

حبوب اللقاح على المٌسم وتتم عملٌة التلقٌح. وفً حالة االصناؾ التً تكون ازهارها ذات 

وظٌفة انثوٌة فإن التلقٌح ٌتم بواسطة الرٌاح ونسبة قلٌلة بواسطة الحشرات والنحل. وهناك 

اح ضعٌفة الحٌوٌة التنبت عند سقوطها بعض اضناؾ العنب تكون عقٌمة النها تحمل حبوب لق

على المٌسم ولكن معظم اصناؾ العنب المزروع فً العالم تحتوي ازهاره حبوب لقاح حبوب 

لقاح عالٌة الحٌوٌة فٌحدث تلقٌح واحصاب ذاتً ، وهناك اصناؾ قلٌلة تكون عقٌمة ذاتٌاً بسبب 

 ضعؾ حبوب اللقاح وهذه عادًة تحمل ازهارها أسدٌة منحنٌة.

 

 

 

  اإلخـصــــابFertilization :- 



 

 

عندما تسقط حبة اللقاح على مٌسم الزهرة ٌبدأ المٌسم بإفراز مادة سكرٌة سابلة ومؽذٌة فتتكون 

االنبوبة اللقاحٌة وتبدأ بالنمو داخل نسٌج القلم وعند توفر الظروؾ المالبمة تصل هذه االنبوبة 

ار المبٌض ، أما اذا لم ٌحصل الى المبٌض وتدخل من النقٌر وهً فتحة صؽٌرة فً جد

ٌوم حسب الصنؾ  (7 – 14)االخصاب فإن المٌسم ٌبقى مستعد الستقبال حبة اللقاح لمدة 

ودرجة الحرارة والرطوبة. وان الوقت الذي تستؽرقه االنبوبة اللقاحٌة لكً تصل الى الكٌس 

ٌوم فً العنب االوربً. وهناك بعض االصناؾ التً ٌكون بها العقد  (15)الجنٌنً هً بحدود 

كما فً عنب  (Parthenocarpy)ٌتم بدون حدوث اخصاب وهذه الثمار تسمى بالثمار البكرٌة 

و بالك  Perlette، وهناك بعض االصناؾ مثل صنؾ ) (Black Cornith)الكورنت االسود 

ن الجنٌن ٌجهض فٌما بعد وتعرؾ هذه الحالة مونوكا وتومسن سٌدلٌس( ٌحدث بها اخصاب لك

(Stenospermocarpy)  وهناك اصناؾ تنتج بذور خالٌة من الجنٌن او ناقصة مثل صنؾ ،

 ـاووش.چ

 

  نمو الحباتBerry Growth :- 

بعد االزهار والتلقٌح واالخصاب سوؾ ٌحدث عقد الحبات وهو بداٌة مرحلة نمو الحبات حٌث 

طور وهذا النمو والتطور ٌحدث من خالل ثالث مراحل متمٌزة انها سوؾ تكبر بسرعة وتت

، وهذه المراحل  (Double Sigmoid Growth Curver)وٌتبع منحنى النمو السٌنً المزدوج 

 الثالثة هــً:

 مرحلة النمو السرٌع: (1)

الجنٌن وتحصل  وتبدأ بعد العقد مباشرة وحتى بداٌة مرحلة التحوالت فً األندوسبٌرم

زٌادة سرٌعة فً نمو جدار المبٌض وان الزٌادة فً وزن وحجم الصمرة نتٌجة النقسام 

الخالٌا. وتبقى الحبات خضراء صلبة مرتفعة الحموضة والسكرٌات قلٌلة وطول هذه 

 أسابٌع. (5 – 7)المرحلة 

 

 مرحلة الخمول النسبً: (2)

اٌة النمو السرٌع للحبة فً المرحلة وتبدأ من بداٌة توقؾ أو تباطؤ نمو الحبات وحتى بد

الثالثة. وفً هذه المرحلة ٌحصل نمو سرٌع للجنٌن واالندوسبٌرم وٌتصلب الجدار 

الداخلً وٌصل الجنٌن الى حجمه النهابً وفً هذه المرحلة تصل الحموضة فً الحبات 

ر الى اعلى مستوى لها وفً نهاٌة المرحلة تبدأ الحبات بفقد صبؽة الكلوروفٌل وٌظه

بداٌة اللون الممٌز للحبة وحسب الصنؾ وكذلك ٌبدأ تجمع السكرٌات وتستؽرق هذه 

 أسابٌع وحسب الصنؾ. (2 – 4)المرحلة 

 

 مرحلة النمو السرٌع: (3)

وهنا ٌبدأ النمو السرٌع للحبات نتٌجة استطالة الخالٌا وكبر حجمها نتٌجة لتجمع الماء 

زداد لٌونة الحبات وٌزداد تجمع السكرٌات والمواد الؽذابٌة بالخالٌا. وفً هذه المرحلة ت

فً الحبات مع نقصان الحموضة وتؽٌر لون الجلد فً االصناؾ الملونة وقد تستؽرق 

 أسابٌع. (5 – 8)هذه المرحلة من 

 



 

 

 : نضج العنب- 
 تمر حبات العنب بعدة مراحل من العقد وحتى النضج التام ، وٌمكن تقسٌم هذه المراحل الى:

 الخضراء: مرحلة نمو الحبات -1

الحبات تكون خضراء بسبب احتوابها على الكلوروفٌل حٌث تقوم الحبات بعملٌة 

التركٌب الضوبً وفً هذه المرحلة تستمر الحبات بالزٌادة السرٌعة وتكون الحموضة 

عالٌة حٌث ٌزداد حامض المالٌك والتارتاٌك وٌصل الى اعلى مستوى له والسكرٌات 

هذه المرحلة وٌكون الكلوكوز بكمٌة اكبر من  تكون قلٌلة وبمحتوى ثابت خالل

 % فركتوز ،  والحبات تكون صلبة.15% كلوكوز ، 85الفركتوز. 

 

 مرحلة بداٌة النضج: -2

فً هذه المرحلة ٌبدأ اللون االخضر فً الحبات ٌقل وٌبدأ ظهور اللون الممٌز للحبة 

الحبات وتزداد وتقل صالبة الحبات وتستمر زٌادة لون الحبات وتستمر زٌادة لٌونة 

السكرٌات بالحبات وتقل الحموضة وتزداد طراوة الثمار وٌزداد حجم الثمار بشكل 

 سرٌع خالل هذه الفترة.

 

 مرحلة اكتمال النضج: -3

فً هذه المرحلة ٌتوقؾ تجمع السكرٌات فً الثمار وتقل الحموضة وٌتوقؾ زٌادة 

ات والماء فٌها. وفً هذه الحبات فً الحجم والوزن وتنتفخ الحبات نتٌجة زٌادة السكرٌ

( كما ٌتفوق حامض التارتارٌك 1المرحلة تكون نسبة الكلوكوز الى الفركتوز تساوي )

على حامض المالٌك فً الثمار الناضجة وٌظهر اللون والمواد العطرٌة بشكل جٌد وٌقع 

 النضج التجاري ضمن هذه المرحلة.

 

 مرحلة ما بعد النضج: -4

ات ولكن الزٌادة لٌست ناتجة من تجمٌع السكرٌات فً فً هذه المرحلة تزداد السكرٌ

الحبات بل بسبب تركٌز السكرٌات نتٌجة لفقد الماء من الحبات بسبب عملٌات التبخر 

 حٌث ٌبدأ جلد الحبات بالتجعد وتقل الحموضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -أهمٌة الشلٌك : 
من الفاكهة الصؽٌرة المهمة والواسعة االنتشار فً العالم ، فهو ٌحتل المركز االول  ٌعتبر الشلٌك

بٌن الفاكهة الصؽٌرة االخرى بإستثناء العنب. إشتق إسمه من الكلمة الالتٌنٌة 

Fragrans&Fragant  وٌسمى بالفرنسٌة ،Fraise  وباالٌطالٌة ،Fragola  ومنه إشتق إسم ،

،  Chillaikبتوت االرض بالعراق وسورٌا ، وفً تركٌا ٌسمى الفراولة فً مصر ، وٌسمى 

 صنؾ منه. 2000والذي منه جاء اسم الشلٌك بالعراق وٌوجد منه حالٌا أكثر من 

 

 -الشلٌك : محاسن 
 أنه أول الثمار الطازجة التً تظهر باالسواق بصورة مبكرة. .1

 إذا زرع فً الخرٌؾ. ٌنتج ثمار فً السنة الثانٌة لزراعته وقد ٌنتج فً السنة االولى .2

 ٌكون حاصله كبٌر أو كبٌراً جداً. .3

 ان الثمار عصٌرٌة ذات طعم ممتاز وذات قٌمة ؼذابٌة عالٌة. .4

ٌستخدم فً المستحضرات الؽذابٌة لعطره وطعمه الممتاز والمقبول ، حٌث ٌستخدم فً  .5

صناعة العصابر والمركزات والحلوٌات والمربٌات والهالم  واالستهالك مع الكرٌم 

 والسكر وقد ٌستخدم مجمد.

وللشلٌك فوابد طبٌة متعددة حٌث أنه سهل الهضم وٌساعد على تخفٌض ضؽط الدم وهو 

 ٌعتبر عنصر تنظٌؾ ومضاد للتسمم ومساعد لقوى الجسم الدفاعٌة.

 

 -للشلٌك : األنواع المهمة 
منتشرة  نوعاً  45، وٌوجد منه  Fragaria، والجنس  Rosaceaeٌتبع الشلٌك العابلة الوردٌة 

فً أوروبا وأسٌا وأمرٌكا الشمالٌة ، وقد استخدم قسم منها لتكوٌن االصناؾ المزروعة ، ومن 

 أهم أنواعه:

 L. / Common Wild Strawberry Fragariavescaالشلٌك البري الؽاباتً  .1

 Wild Meadow Fragariavirginiana / (Duch)الشلٌك الفرجٌنً  .2

 Duch) / Chilean Strawberry( Fragariachiloensisشلٌك شٌلً  .3

 Fragaria ananassa (Duch) Gardeanالشلٌك المزروع )شلٌك الحدابق( -4

Strawberry 

 صنؾ حالٌاً. 2000وٌوجد منه أكثر من 

 -طرق إكثار الشلٌك : 
 االكثار بالبذور:  -1



 

 

 تستخدم هذه الطرٌقة إلٌجاد أصناؾ جدٌدة ناتجة من التهجٌن.

 

 طقة التاج: التكاثر بواسطة تقسٌم من -2

ٌتم قلع النباتات السلٌمة والتً بعمر سنة ، ثم ٌقسم النبات الى نصفٌنكتٌجان   وجذور 

واالوراق وٌتم  (5 – 6)وٌتم فصل كل تاج بمفرده بحٌث ٌحتوي على جزء من الجذور 

 اللجوء الى هذه الطرٌقة فً حالة االصناؾ التً التكون مدادات.

 

 االكثار بالمدادات:  -3

وهً الطرٌقة االكثر انتشاراً وقد تعتبر الوحٌدة فً اكثار نبات الشلٌك على المستوى 

عبار عن سٌقان زاحفة طوٌلة ورقٌقة  (Runner or Stolons)التجاري ، والمدادات 

تتكون تحت آباط االوراق الفتٌة وتكون ذات انسجة متخصصة لنقل الماء والمواد 

مدادة حسب الصنؾ    وكل مدادة  (40 – 50)تكوٌن الؽذابٌة وٌمكن للنبات الواحد من 

وبعدها ٌموت المداد وتبقى النباتات معتمدة على  Rosetteنورات  (4 – 5)تكون 

نفسها مكونة نباتات  صؽٌره    جدٌدة ، والنباتات الجدٌدة بعمر سنة او سنتٌن تكون 

شتلة شلٌك بهذه  ألؾ (300 – 400)نباتات منتجة للثمار ، وٌنتج الهكتار الواحد من 

سم( من الرمل والسماد الحٌوانً فوق سطح  3 – 4الطرٌقة وٌفضل وضع طبقة بسمك )

 االرض للمساعدة على تجذٌر المدادات عند العقد.

 

 -نظم زراعة الشلٌك : 
 هناك عدة نظم لزراعة الشلٌك منها:

 الزراعة فً خطوط بسٌطة:  (1)

االتجاهات ، تكون المسافة بٌن الخطوط فً هذه الزراعة تنتشر المدادات فً جمٌع 

سم( حسب الصنؾ ، تكون  45 – 60سم( وبٌن النباتات فً الخط ) 100 – 120)

العناٌة بالنباتات سهلة وتعطً انتاجاً كبٌراً فً السنة الثانٌة وثماراً بأقصى حجم 

 وٌستعمل هذا النظام فً أوروبا.

 

 

 

 

 

 الزراعة فً خطوط بسٌطة كثٌفة:  (2)

او جمٌع المدادات التً تتكون من النباتات األم ، تزرع النباتات على مسافة ٌترك جزء 

 سم( بٌن النباتات فً الخط. 35 – 40واحد متر بٌن الخطوط و )

 

 الزراعة فً خطوط مزدوجة:  (3)



 

 

سم( أي  70 – 80سم( وبٌن خطٌن مزدوجٌن ) 35 – 40تكون المسافة بٌن الخطوط )

 70 – 80سم( ، ثم تترك مسافة ) 35 – 40ٌنهما )تكون الزراعة على خطٌن المسافة ب

سم( لٌنشأ خطان أخران بنفس المسافة السابقة وهكذا تستمر عملٌة الزراعة ، أما 

 سم(. 30 – 40المسافة بٌن النباتات بالخط فتكون )

 

 -: Growing Strawberry in Barrelالزراعة فً البرامٌل  

ثقوب بقطر  (3 – 4)قدم( ، تعمل فً قاعدته  3 – 3.5ٌستعمل فً هذه الزراعة برمٌل بإرتفاع )

سم( للمساعدة على نزول الماء الزابد.  5سم( ثم ٌوضع الحصى وكسر الطابوق الى ارتفاع ) 5)

سم( وكل  35 – 40سم( وتبعد عن بعضها ) 15تعمل ثقوب على جوانب البرمٌل على ارتفاع )

سم( مفتوحة من االسقل  12.5بقطر )سم( ٌوضع فً وسط البرمٌل علبه  15 – 20ارتفاع )

واالعلى ٌوضع رمل خشن وعلى جوانبها تربة خصبة توضع الشتالت فً الثقوب بعد ان تحاط 

بقطعة قطن وتكون الجذور بزاوٌة مٌل الى االعلى تسحب العلبة الى االعلى تدرٌجٌاً الى ان 

اتات فً الثقوب وٌترك ٌمتأل البرمٌل وهذا العمود الرملً ٌساعد على السقً ، فتكون النب

 البرمٌل من االعلى وٌزرع بالشلٌك حٌث تدلى النباتات من الثقوب وهً تحمل الثمار.

ٌوضع البرمٌل على عجلة     أو فً صٌنٌة او على حبل المالبس بعد جعله على هٌبة دابرة 

ع أسبو 2 – 3وذلك لؽرض تسهٌل تدوٌر البرمٌل نحو الشمس ، ٌضاؾ السماد الكٌمٌاوي كل 

 كؾ( من السماد المركب. 2 – 3بمقدار )



 

 

 تستعمل هذه الطرٌقة للزراعة فً الشقق السكنٌة وفً الشرفات.

 

 

 

 

 

 

 


