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 in first modular                                               انٕزذح انًُطٛخ األٔنٗ               

unit  Training 

 األًْٛخ انغذائٛخ نثًبر أشدبر انفبكٓخ انًتظبلطخ االٔراق

                                                                                Over viewانُظزح انشبيهخأٔال: 

                  :   

                                                            Target populationانفئخ انًظتٓذفخ: .1

                   

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

.انشًبنٛخ  

   :                                                                                 Rational. يجزراد انٕزذح2

ُِلجًٜز ٝثُض٢ ٜٓ٘ج ثُلجًٜز ثُٔضْاجهةز ث٧ًٝثم كا٢ ثُؼاٌثم ٝثُؼاجُْ ُٝٔاج ُٜاج  ٤ٔٛز ثٌُذ٤ٌرٗظٌآ ٨ُ     

ٖٓ ه٤ٔز ؿيثة٤ز ٟٝذ٤ز ٝثهضٚجه٣ز ؽؼِضٜج ك٢ ٓووٓز ثُلٞثًٚ ثُٔةِٞدز كٔغ٬ ثُؼ٘خ ٣قضَ ثًٌَُٔ ث٧ٍٝ 

 ػج٤ُٔج ٝثُضلاجؿ ٣قضاَ ثٌُٔصذاز ثُغجُغاز ػج٤ُٔاج ٓاٖ ف٤اظ ثُْٔاجفز ثًَُٔٝػاز كا٢ ثُؼاجُْ. ُايث  ٙاذـ ٓاٖ

ث٤ٔٛ٧ز دٌٔجٕ ث٫ٛضٔجّ دوًثّضٜج ٝٓؼٌكاز ًاَ ٓاج ٣ضؼِان دٜاج ُـاٌٛ صةا٣ٌٞ ًٍثػضٜاج ًٝكاغ ْٓاضٟٞ 

ٓاٖ هذاَ إٗضجؽٜج ُْو ثُقجؽز ثُٔةِٞدز ٓق٤ِج ٝصقو٤ن ث٫ًضلجء ثُيثص٢ ٗظٌث ٣َُاجهر ثُةِاخ ػِا٠ ثُلجًٜاز 

 ثُ٘جُ.

                                                                          Central ideas. انفكزح انًزكشٚخ: 3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ : 

 ٓؼٌكز ث٤ٔٛ٧ز ثُـيثة٤ز ُغٔجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم . -1

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ص٤٘ٚق  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم . -2

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ٛيٙ ثُلجًٜز ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽٞثٗذٚ . -3

 ػ٠ِ ص٤٘ٚق  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم .  ثُضؼٌف -4

 Objective                                                                                . أْذاف انٕزذح :4

 دؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهًث ػ٠ِ: 

 ثٗذٚ ثُؼ٤ِٔز .ٓؼٌكز ثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽٞ -1

 ٓؼٌكز ث٤ٔٛ٧ز ثُـيثة٤ز ُغٔجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم . -2

 ٓؼٌكز ٌٟم ص٤٘ٚق  ٕؾجً ثُلجًٜز . -3
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 Pre -test                                                                                  االختجبر انمجهٙثبَٛب : 

 جًثس ثُضج٤ُز: ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةأ ُِؼذ

صؼٌف ثُغٌٔر ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذْض٤٘ز دأٜٗج ػذجًر ػٖ ٓذ٤ٜ ٗجٝؼ ثٝ )ػور ٓذج٣ٜ( ٓغ  -1

 ٓقض٣ٞجصٜج ٝث٫ؽَثء ثٌُٔثكوز ُٜج إٕ ٝؽوس. 

 ( .pomology) -٠ْٔ٣ ثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم  -2

 ً ٝثُذيًٝ . ثٕ ثُؾَء ثُي١ ٣ؤًَ ٖٓ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم ٛٞ ثُغٔج -3

ثػضذٌس ثُلجًٜز ٖٓ ػ٬ٓجس ثٌُكج٤ٛز ٣ٝؼذٌ ثّض٬ًٜٜج ػٖ ثُْٔضٟٞ ثُٔؼج٢ٕ ثُي١ َٝٙ  -4

 ث٤ُٚ ثُٔؾضٔغ .

صٚ٘ق ثُلجًٜز فْخ ٟذ٤ؼز ثُ٘ٔٞ ث٠ُ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُْٔضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝثٕؾجً ثُلجًٜز  -5

 ثُ٘ل٤ٞز .  

 ًر ثُٔ٘نلٞز.  ٕؾجً كجًٜز ثُٔ٘ةوز ث٫ّضٞثة٤ز صٌٕٞ ٓوجٝٓز ؽوث ُوًؽجس ثُقٌث -6

 ( ًَ ٖٓ ٗذجصجس ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور ٝٗذجصجس ىٝ ثُلِوض٤ٖ. Anglospermصْٞ ٗذجصجس ) -7

 ( ًَ ٖٓ ثُذ٘وم ٝثٌُْض٘جء ث٤٘٤ُٚز .Juglandaceceصْٞ ثُؼجةِز ثُؾ٣ٍٞز ) -8

 ٣ضذغ ثُلْضن ٝفذز ثُنٌٞثء ث٠ُ ثُؼجةِز ثُلْضو٤ز.  -9

 ٔج٤ُي ٝثُْض٣ٌي ٝثُضضٌصج٣ًي . صقض١ٞ عٔجً ثُلجًٜز ػ٠ِ ثفٔجٛ ػو٣ور ٜٓ٘ج فجٜٓ ثُ -11

 (  7 : ٓلضجؿ ث٧ؽٞدز ٧ّتِز ث٫ٓضقجٕ ثُوذ٢ِ ٓٞؽٞهر ك٢ ٙلقز )يالزظخ
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  modular unit  Presentation of first              ب: ػزض انٕزذح انًُطٛخ األٔنٗ     ثبنث

 لطخ األٔراقاألًْٛخ االلتصبدٚخ ٔانغذائٛخ ألشدبر انفبكٓخ انًتظب

صؼضذٌ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُوثة٤ٔز ثُنٖذ٤ز ٝثُؾَء ث٧ّج٢ّ ثُي١ ٣ْضؼَٔ ٜٓ٘ج 

٢ٛ ثُغٔجً ٝثُذيًٝ ٧ٜٗج ىثس ه٤ٔز ؿيثة٤ز ػج٤ُز ٓغَ عٔجً ثُؼ٘خ ٝثُضلجؿ ٝثُنٞك ٝثُٖٔٔٔ 

ثُض٢  ٧ًٝثمٝديًٝ ثُؾٍٞ ٝثٍُِٞ ٝثُلْضن ... ٝؿ٤ٌٛج ًَ فْخ ٓؾج٤ٓغ ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث

 .٣٘ض٢ٔ ث٤ُٜج

: ٢ٛ ػذجًر ػٖ ٓذ٤ٜ ٗجٝؼ ثٝ )ػور ٓذج٣ٜ( ٓغ ٓقض٣ٞجصٜج تؼزٚف انثًزح يٍ انُبزٛخ انُجبتٛخ 

: كضؼٌف دجٜٗج ىُي ثُؾَء ٖٓ ثُ٘ذجس  ايب يٍ انُبزٛخ انجظتُٛخٝث٫ؽَثء ثٌُٔثكوز ُٜج إٕ ٝؽوس , 

 .ثُذ١ٌٖ ثُي١ ٣ٌٕٞ ٙجُقج ٬ُّض٬ٜى

( ٢ٛٝ ٖٓضوز ٖٓ ثٌُِٔز ث٤ُٞٗج٤ٗز Pomologyجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٠ْٔ٣ )ثٕ ثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ثُل

(Pome ١ ثُغٔجً ثُضلجف٤ز ٢ٛٝ صَٖٔ ٝصؼ٢٘ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٝدٜٞٔ٘ج  )

ثُؼِّٞ ثُذْض٤٘ز ث٧مٌٟ ٓغَ )ػِْ كِْؾٚ ثُ٘ذجس ,ػِْ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؾ٣ٍٞجس. ٛيث ثُؼِْ ٣ْٞ 

ثُٔ٘جك ثُض٢ ُٜج ٝثًُٞثعز...ثُل ( ًٝيُي ػِْ ثُؾـٌثك٤ج ٝثُذ٤تز ث٤ٔ٤ٌُجء ٝثُضٌدز ٝصـي٣ز ثُ٘ذجس ٝػِْ 

هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ص٣ٍٞغ ًٍٝثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٬ُٔةٔز ىثس ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز 

ثُٔ٘جّذز ُـٌٛ ٗٔٞٛج ٝثعٔجًٛج . ًٔج ٣ضٖٞٔ ٛيث ثُؼِْ هًثّز ٌٟم ثًغجً ٝثمض٤جً ث٧ٍٙٞ 

جً ٝمق ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ٤ًٝل٤ز موٓز ثُضٌدز ٝص٤ْٔوٛج ًٝيُي ػ٤ِٔز صو٤ِْ ث٧ٕؾ –ثُٔ٘جّذز 

٤ًٝل٤ز ٌٓجكقز ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ثُض٢ ص٤ٚذٜج ٝؿ٤ٌٛج . صٔضجٍ عٔجًٛج دٌٜ٘ز ؽ٤ور ًٝثةقز 

٤ًٍز ٢ٛٝ ٓٚوًث ؿيثة٤ج ؽ٤وث ٩ٗؼجٓ ثُؾْْ ٫فضٞثةٜج ػ٠ِ ّؼٌثس فٌث٣ًز ؽ٤ور ٝٓٚوًث 

%( 23-٠21 ث٣ٌٌُْجس دْ٘ذز صضٌثٝؿ د٤ٖ )( ًيُي صقض١ٞ ػA,B, Cِؽ٤وث ُِل٤ضج٤ٓ٘جس ٓغَ )

%( ًيُي صقض١ٞ ػ٠ِ ثُٔٞثه ثُو٤٘ٛز ًجُؾٍٞ ف٤ظ 81ٝهو صَٚ ك٢ ثُغٔجً ثُٔؾللز ًجُض٤ٖ ث٠ُ )

%( .  ًٔج صقض١ٞ ػ٠ِ ثفٔجٛ ػو٣ور ٜٓ٘ج فجٜٓ ثُٔج٤ُي ٝثُْض٣ٌي 75-61صذِؾ ْٗذضٜج )

ج٤ُّْٞ ٝثُقو٣و ٝثُذٞصج٤ّّٞ ٝثُضٌصج٣ًي ٝ صقض١ٞ عٔجًٛج ػ٠ِ دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ٓغَ ثٌُ

ٝثُٔـ٤ْ٤ّ٘ٞ .... ٝؿ٤ٌٛج ٓغ ثُؼِْ ثٕ عٔجً كجًٜز ثُ٘وَ صقض١ٞ ػ٠ِ ّؼٌثس فٌث٣ًز ػج٤ُز 

دج٩ٝجكز ث٠ُ ثفضٞثةٜج ػ٠ِ ثُذٌٝص٤ٖ . ٝػ٠ِ ٌٓ ثُؼًٚٞ ثُضج٣ًن٤ز ثػضذٌس عٔجً ثُلجًٜز ػ٬ٓز 

َٝٙ ث٤ُٚ ثُٔؾضٔغ ك٢  ١ ٖٓ ػ٬ٓجس ثٌُكج٤ٛز ٣ٝؼذٌ ثّض٬ًٜٜج ػٖ ثُْٔضٟٞ ثُٔؼ٢ٖ٤ ثُي١ 

ٌٓجٕ. ُغٔجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز  ٤ٔٛز ثهضٚجه٣ز ًذ٤ٌر ؽوث ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ دِوثٕ ثُؼجُْ ٢ٛٝ صًَع 

دْٔجفجس ٝثّؼز ُْو ث٫فض٤جؽجس ثُٔق٤ِز ٝػوّ  ثّض٤ٌثهٛج ٖٓ ثُنجًػ دَ ثُؼٌِ صؼَٔ ثُؼو٣و 

ٝثُوٍٝ ثُٔؾجًٝر ُٜج. ٖٓ ٖٓ ثُوٍٝ ث٠ُ إٗضجؽٜج دٌَٖ ٝثّغ ٝصٚو٣ٌٛج ث٠ُ ث٧ّٞثم ثُؼج٤ُٔز 

ٗجف٤ز  مٌٟ صومَ عٔجً ثُؼو٣و ٖٓ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ك٢ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ًجُضؼ٤ِخ ٝثُضؾل٤ق ثٝ 

ثُضؾ٤ٔو ثٝ ػَٔ ثُؼٚجةٌ ٝثٌُٔد٤جس ًٝيُي صومَ ك٢ ٙ٘جػز ثُق٣ِٞجس ٝثٌُٟٔذجس ٝصومَ ك٢ 

٤ٚز ٝؿ٤ٌٛج. ٫ٝ صوضٌٚ ؽ٤ٔغ ثُٔ٘جّذجس ثُْؼ٤ور ٝث٫كٌثؿ ٝث٫ػ٤جه ٝثُٔ٘جّذجس ث٤ُٟ٘ٞز ٝثُٖن

ٝديًٝٛج كو٠ دَ ٣ٌٖٔ ث٫ّضلجهر ٖٓ مٖذٜج ثُي١ ٣ْضؼَٔ ك٢  عٔجًٛجكجةور ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ػ٠ِ 

 ٓنضِق ثُٚ٘جػجس ٓغَ )ٙ٘جػز ث٧عجط ٝثًُٞم ٝثٌُْج٣ٌ( .

 

 تصُٛف أشدبر انفبكٓخ

 ُْبن غزق ػذٚذح ًٚكٍ ثٕاططتٓب تصُٛف أشدبر انفبكٓخ يُٓب : 

 انًُٕ :أٔال : زظت غجٛؼخ 

 ف٤ظ ص٘وْْ  ٕؾجً ثُلجًٜز ث٠ُ ه٤ْٖٔ ٢ٛ : 

 Evergreen fruit trees                       ثُنٌٞر      ثُْٔضو٣ٔز ثُلجًٜز جًؾ ٕ -1

٢ٛٝ ث٧ٕؾجً ثُض٢ صقضلظ دأًٝثهٜج ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز.. ًٔج ثٕ دؼٜٞج ٣قضجػ ث٠ُ كضٌر 

ثُق٤ٞٔجس ٝثُ٘ن٤َ دٌٝهر ه٤ِِز ُـٌٛ ثعٔجًٛج دٌَٖ ؽ٤و ... ٓغَ ث٣َُضٕٞ ٝ

 ٝثٍُٔٞ ٝثُٔجٗؾٞ ٝث٫ٗجٗجُ .
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  Deciduous fruits Trees                              ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز        ٕؾجً  -2

٢ٛٝ صَٖٔ ث٧ٕؾجً ثُض٢ صضْجه٠  ًٝثهٜج م٬ٍ كَٚ ثُن٣ٌق ٝثُٖضجء ٝصض٤َٔ 

ٝكجًٜز ثُ٘وَ  ثٕؾجًٛج دٞؽٞه كضٌر ثٌُثفز ٓغَ ثُضلجف٤جس ٝكجًٜز ثُ٘ٞثٙ ثُقؾ٣ٌز

 ٝثُؼ٘خ ..... ٝؿ٤ٌٛج .

ثبَٛب : زظت انًُبش انًالئى نشراػتٓب )درخبد انسزارح( ٔيُبغك انشراػخ زٛث تمظى أشدبر 

 يدًٕػتٍٛ رئٛظٛتٍٛ ًْب :  انفبكٓخ انٗ

                         Temperate fruit zone treesز ٕؾجً كجًٜز ثُٔ٘ةوز ثُٔؼضوُ .1

٢ٛ ٓضْجهةز ث٧ًٝثم ٝصض٤َٔ ثٕؾجًٛج دٞؽٞه كضٌر ًثفز  ؽ٤ٔغ  ٕؾجً ٛيٙ ثُٔ٘ةوز

٢ٛٝ صقضجػ ث٠ُ كضٌر دٌٝهر ٓؼ٤٘ز )فْخ ًَ ٗٞع( ُـٌٛ ثٜٗجء صِي ثُلضٌر ٝٛيٙ 

ث٧ٕؾجً صضقَٔ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ؽوث )ث٫ٗؾٔجهثس( م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء 

جػ ثُؾ٤و ًٔج ًٔج ثٜٗج صقضجػ ث٠ُ ثُضو٤ِْ ثُٖض١ٞ ث١ُْٞ٘ ثُٔ٘ضظْ ُـٌٛ ٝٔجٕ ث٩ٗض

 ..ٛٞ ثُقجٍ ك٢  ٕؾجً ثُضلجؿ ٝثٌُٔغ١ٌ ٝث٫ؽجٗ ٝثُنٞك ٝثُٖٔٔٔ .... ثُل 

 and sub- tropical fruitأشجار فاكهة المنطقة االستوائية وتحت االستوائية   .2

trees Tropical 

٢ٛٝ  ٕؾجً ْٓضو٣ٔز ثُنٌٞر ٝصض٤َٔ ٗذجصجصٜج دجٜٗج ٫ صضؼٌٟ ٖٓ ث٧ًٝثم ٤ًِج 

٫ٝ صومَ هًٝ ثٌُثفز ٫ٝ صوجّٝ ثُوًؽجس ثُقٌث٣ًز ثُٔ٘نلٞز  م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء

( ّ ٢ٛٝ صضقَٔ ثُٚو٤غ ثُنل٤ق ُٝلضٌر ه٤ٌٚر كو٠ ًٔج ثٕ دؼٜٞج 7,7-3,3ٕضجءث )

٣قضجػ ث٠ُ كضٌر دٌٝهر ُـٌٛ ثٗضجػ عٔجً ىثس ٗٞػ٤ز ؽ٤ور ٝد٤ٌٔجس ًذ٤ٌر . ٝؽ٤ٔغ 

لٞز ٫ٝ صٔضِي ٛيٙ  ٕؾجً ٛيٙ ثُٔ٘ةوز صٌٕٞ فْجّز ؽوث ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘ن

ث٧ٕؾجً ث٣ٚ كضٌر ًثفز ٤َٔٓر ًٔج ثٜٗج ثهَ ثّضؾجدز ُِضو٤ِْ ٖٓ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٓغَ 

 )ثُٔجٗؾٞ ٝث٫ٗجٗجُ ٝثٍُٔٞ ٝث٫كًٞجهٝ(.

  :ثبنثب: انتمظٛى انُجبتٙ 

٧ٝؽَ ٓؼٌكز , ك٢ ٛيث ثُضو٤ْْ ٣ضْ ك٤ٚ ٝٝغ ث٧ٕؾجً صقش ثُؼٞثةَ ٝث٫ؽ٘جُ ثُض٢ صضذغ ُٜج 

 ً ثُلجًٜز دجُْ٘ذز ُذو٤ز  ٗٞثع ثُ٘ذجصجس ٣ٌٖٔ إصذجع ثُضو٤ْْ ثُ٘ذجص٢ ث٥ص٢ : ٓٞهغ  ٕؾج

: ٢ٛٝ ثُ٘ذجصجس ثُض٢ صٌٕٞ م٣٬جٛج ثُؾ٤ْ٘ز ؿ٤ٌ ٓقجٟز ثٝ ؿ٤ٌ  Thallophyta -ث٥ٝ

 ثُن٣٬ج ثُن٣ٌٞز ٓغَ ثُلة٣ٌجس ٝث٫ٕ٘جس . ٖٓٓق٤ٔز دقَثّ 

 ٝثُِقجء ٓغَ ثُةقجُخ .   : ٢ٛٝ ثُ٘ذجصجس ثُض٢ ٣٘وٜٚج ثُنٖخ   Bryophyta-عج٤ٗآ

 : ٓغَ ثٌُْم٤ْجس .Peterophyla -عجُغآ

 : ٢ٛٝ ثُ٘ذجصجس ثُذي٣ًز ٝصوْْ ث٠ُ : Spermatophyta-ًثدؼآ

            1.Anglosperm  ٜ٢ٛٝ ثُ٘ذجصجس ثُض٢ صٌٕٞ ديًٝٛج هثمَ صٌث٤ًخ ص٠ْٔ ثُٔذ٤ :. 

       2 .Gymlnosperm ًٝٝص٠ْٔ ثُ٘ذجصجس ثُؼج٣ًز ثُذي :. 

 

 )انًغطبح انجذٔر( انٗ :    Anglospermتمظى َجبتبد ال ٔ

1. Monocotyledone plants  ٢ٛٝ ٗذجصجس ىٝثس ثُلِوز ثُٞثفور:. 

2. Dicotyledones plants ً٢ٛٝ ٗذجصجس ىٝثس ثُلِوض٤ٖ ٢ٛٝ صْٞ ٓؼظْ  ٕؾج :

 ثُلجًٜز ٝثُض٢ ّٞف ٣ضْ هًثّضٜج ٢ٛٝ صوغ صقش ثُؼٞثةَ ٝث٫ؽ٘جُ ث٥ص٤ز :
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 ٔانتٙ تعى يب ٚهٙ : Rosaceaانٕردٚخ:  .انؼبئهخ1

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Apple Mauls pumila ثُضلجؿ 1

 Pear ثٌُٔغٌٟ 2
Pyrus pyrifolla – pyrus 

communis 
 Quince Cydonia Oblonga ثُْلٌؽَ 3

 Apricot Prunis armenica ثُٖٔٔٔ 4

 Peach Prunus Persica ثُنٞك 5
 Nectarine Prunus persica var , nectarine ثُنٞك ث٫ِِٓ 6
 Europen plum Prunis domestica ث٫ؽجٗ ث٧ًٝد٢ 7

 Japanes   plum Prunes salicina ث٫ؽجٗ ث٤ُجدج٢ٗ 8

 Almond Pruns amygdalus ثٍُِٞ 9
 Sweet cherry Pruns avium ثٌٌٍُ ثُقِٞ 11
 Sour cherry Pruns cerasus ثٌٌٍُ ثُقجٜٓ 11

 

 

 

 ٔتعى :  Vitaceae.انؼبئهخ انؼُجٛخ:   2

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Europen grape vitis vinifera ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ 1
 American grape Vitis vinifera ثُؼ٘خ ث٢ٌ٣ٌٓ٧ 2

 

 

ثٛخ :  3  ٔتعى :      Moraceae. انؼبئهخ انٕت

ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ث٫ ثّْ ثُلجًٜز س  ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ 

 Fig ficus caria ثُض٤ٖ 1

 Mulberry Morus alba ثُضٞط 2
 

 ٔتعى :      Juglandaceae. انؼبئهخ اندٕسٚخ :  4

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ىْْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Walnut Juglans   regia ثُؾٍٞ 1
 Pecan Carya illinoninensis ثُذ٤ٌجٕ 2

 

 ٔتعى :    Betulaceaeانجُذلٛخ :  .انؼبئهخ 5

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز  س

 Filbert Corylus maxima ثُذ٘وم 1
 

 ٔتعى    Fagaceae. انؼبئهخ انكظتُبئٛخ : 6

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Chestnut Castanea mollisssima ثٌُْض٘جء ث٤٘٤ُٚز 1
 

 :ٔتعى  Anacardaceaeهخ انفظتمٛخ   : . انؼبئ7

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Pistachio Pistacia vera ثُلْضن 1

 Terebinth Pistacia mutica ثُذةْ 2

 Terebinth Pistacia khinjuk فذز ثُنٌٞثء 3
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 :ٔتعى   Punicaceue. انؼبئهخ انزيبَٛخ:  8

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ١َ٤ٌِٗ٩ث٫ّْ ث ثّْ ثُلجًٜز س

    Pomegranate Punica granatum ثٌُٓجٕ 1

 :( ٔتعىEbenacceae. انؼبئهخ اٜثُٕطٛخ:  )9

 ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٫ّْ ث١َ٤ٌِٗ٩ ثّْ ثُلجًٜز س

 Persimmon or kaki Diospyros kaki ثٌُج٢ً 1

 

 ٍ إَٔاع انفبكٓخ يثم راثؼب : انتصُٛف زظت انتخصص فٙ انشراػخ أ انتٕطغ فٙ دراطخ َٕع ي

 (.Viticulture. هًثّز ث٫ػ٘جح ٝٙ٘جػز ثُ٘ذ٤ي )1

صٞؽو ٌٟم  مٌٟ ُضو٤ْْ  ٕؾجً ثُلجًٜز   ًٔج ( (Citriculture. هًثّز ثُق٤ٞٔجس )2

 ٗيًٌ ٜٓ٘ج ٓغ٬   

ثُضو٤ْْ فْخ ص٤ًٌخ ثُغٔجً ٝصَٖٔ )كجًٜز ثُ٘وَ , كجًٜز ثُ٘ٞثر ثُقؾ٣ٌز  ,كجًٜز ثُغٔجً  .1

 ثُذٌصوج٤ُز (

ُضو٤ْْ فْخ ٟؼْ ثُغٔجً ٝصَٖٔ )ث. كجًٜز ثُق٤ٞٔجس  ح. كجًٜز ثُق٣ِٞجس  ػ . كجًٜز ث .2

 ثُ٘وَ (

 ٕ ثُضو٤ْْ ثُْٜٔ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذْض٤٘ز ٛٞ ص٤٘ٚق  ٕؾجً ثُلجًٜز فْخ ٓ٘جٟن ًٍثػضٜج 

ٝفْخ هًؽجس ثُقٌثًر )ثُٔ٘جك( ٧ٗٚ ٣ؼة٢ كٌٌر ٝثٝقز ػٖ ثُٔ٘جٟن ث٬ُٔةٔز 

 ٤ز  ١ ٗٞع ٖٓ  ٗٞثع  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم.  ًَُثػضٜج ٝث٬ُٔةْ ٩ٗضجؽ
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 Post -test                                                              جؼذ٘          ان االختجبر راثؼب:

 / ثًَٔ ثُلٌثؿجس ث٫ص٤ز دٔج ٣٘جّذٜج ٖٓ ثُؼذجًر ثُٚق٤قز 1ُ

 ١ ثُغٔجً  -----٢ٛٝ ٖٓضوز ٖٓ ثٌُِٔز ث٤ُٞٗج٤ٗز -----ُلجًٜز دـ ٠ْٔ٣ ثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ث .1

 ثُضلجف٤ز 

 .  ------ٝ -----ٝ ------( ثُؼو٣و ٖٓ ثُؼِّٞ ثُذْض٤٘ز ٓغَ ٣Pomologyْٞ ػِْ ) .2

  ------ٝ  -----ٝ  ----صومَ عٔجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ك٢ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ٓغَ  .3

  ------------------------صوْْ ثُ٘ذجصجس ثُذي٣ًز ث٠ُ  .4

  ---------ٝ -------صْٞ ثُؼجةِز ثُؾ٣ٍٞز ًَ ٖٓ ثُـ  .5

  -----------٤ّٞز  ٕؾجً ثُـ ٘صْٞ ثُؼجةِز ث٫د .6

  ----------ٝثُـ ----------صْٞ ثُؼجةِز ثُؼ٘ذ٤ز ًَ ٖٓ ثُـ .7

 .  -----------ٝثُـ -------صْٞ ثُؼجةِز ثُضٞع٤ز ًَ ٖٓ ثُـ .8

  --------صؼٞه ث٠ُ ثُؼجةِز ثُـ  ٕؾجً ثُضلجؿ ٝثُْلٌؽَ ٝثُنٞك ٝثُٖٔٔٔ  .9

ٝفْخ  ----ثٕ ثْٛ ص٤٘ٚق ٧ٕؾجً ثُلجًٜز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذْض٤٘ز ٛٞ ثُض٤٘ٚق فْخ  .11

-----  

 

 / ػوه ٓج ٢ِ٣ : 2ُ

  Anglospermثهْجّ ٗذجصجس  .1

  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ثُض٢ صؼٞه ث٠ُ ثُؼجةِز ثُضٞع٤ز.  .2

 ْضو٤ز.  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ثُض٢ صؼٞه ث٠ُ ثُؼجةِز ثُل .3

 ثْٛ ثُؼٞثةَ ثُض٢ صٜٞٔج  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم.  .4

ثْٛ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم ثُض٢ ص٘ض٢ٔ ث٤ُٜج ثُلٞثًٚ ث٫ص٤ز )ثُؼجةِز ثًُٞه٣ز ,  .5

 .ثُؼجةِز ثُذ٘وه٤ز , ثُؼجةِز ثُؼ٘ذ٤ز , ثُؼجةِز ث٥د٤ّٞ٘ز (

    

 The answer key of                    مجهٙ       : يفتبذ األخٕثخ ألطئهخ االختجبر ان خبيظب   

test questions              

                                                                          The referencesطبدطب : انًصبدر  

                 

(.ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز  1991ثُؾ٢ِ٤ٔ , ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو ) .1

 ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ .  ث٧ًٝثم , ٓةذؼز 

ثُذْجص٤ٖ ثُ٘ل٤ٞز , ثّج٤ّجس ثٖٗجةٜج ٝموٓضٜج , هثً ثٌُضخ  . (٣1982ّٞق , ٣ّٞق ف٘ج ) .2

 ؽجٓؼز ثَُٔٞٙ , ثُؼٌثم .   ُِةذجػز ٝثٌُٖ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ٙـ 9 .ٙـ7 .ٙـ5 .ٙـ3 .مةأ1

 .ٙـ11 .مةأ8 .مةأ6 .ٙـ4 .ٙـ2
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 Training in secondانٕزذح انًُطٛخ انثبَٛخ                                                           

modular unit 

 انتٕسٚغ اندغزافٙ نهفبكٓخ انًتظبلطخ األٔراق فٙ انؼزاق ٔانٕغٍ انؼزثٙ

 Over view                                                                        شبيهخ      أٔال: انُظزح ان

                                                     Target populationانفئخ انًظتٓذفخ               .1

                   

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

 Rational                                                                           :     يجزراد انٕزذح .2

دو ٖٓ ٓؼٌكز ٓ٘جٟن ثٗضٖجًٛج ٝثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ُٜج ك٢ ٧ؽَ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُلجًٜز دٌَٖ ػجّ ٫

هٍٝ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢ ٝثُؼٌثم مجٙز ٝثُضؼٌف ػ٠ِ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوٝهر ٫ٗضٖجًٛج ٝثمض٤جً ثُٔ٘جك 

 ث٬ُٔةْ ُٜج ُٞٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ  كَٞ فجَٙ. 

                                                                          Central ideas انفكزح انًزكشٚخ .3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ : 

 هًثّز ثّذجح ثُضلجٝس ك٢ ثٗضجػ ثُلجًٜز د٤ٖ ثُوٍٝ . .1

 هًثّز ثْٛ ثُْٔضَِٓجس ث٣ًٌُٝٞز ُِذوء دًَثػز دْجص٤ٖ ثُلجًٜز ك٢ ثُؼٌثم .  .2

 هًثّز  ٤ٔٛز ًٍثػز ثُلجًٜز . .3

 ٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم . هًثّز ثُذ٤تز ث٬ُٔةٔز  ًَُثػز ثُلجً .4

 هًثّز ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ُِلجًٜز ك٢ ثُؼٌثم فْخ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز . .5

 هًثّز  ّذجح صأمٌ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ٝػوّ ث٫هذجٍ ػ٠ِ ًٍثػضٜج .  .6

 هًثّز ٓٞؽَر ػٖ ثُلجًٜز ك٢ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢ .   .7

                                                     Objectiveاْذاف انٕزذح:                               .4

 دؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهً ػ٠ِ: 

 ٓؼٌكز ثُٔ٘جك ثُٔ٘جّخ ًَُثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز . .1

 ٓؼٌكز ٓ٘جٟن ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ٧ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز.  .2

 ٓؼٌكز  ّذجح صأمٌ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ ثُؼٌثم . .3

 ٜٔجس ثُٔقةجس ثًَُثػ٤ز .ٓؼٌكز ثدٌٍ ٓ .4

 ٓؼٌكز ٓ٘جٟن ثٗضٖجً ثُلجًٜز ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢.  .5
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                Pre-test                                                               ثبَٛب: االختجبر انمجهٙ                    

 / ثؽخ دٌِٔز ٙـ  ٝ مةأ ُِؼذجًثس ث٫ص٤ز: 1ُ

 ُٔ٘جك هًٝث ًة٤ْ٤ج ك٢ ٗؾجؿ ًٍثػز ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز . ٣ِؼخ ث .1

 ( هًؽز  .51-31ٓؼظْ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز صضًٌَ د٤ٖ مة٢ ػٌٛ ) .2

ثُذٌٝهر ػٌ٘ٚ  ّج٢ّ ك٢ ًٌْ ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُذؼٜ ث٧ٗٞثع  .3

 ٝث٫ٙ٘جف .

هًؽجس فٌثًر ثُْٔةقجس ثُٔجة٤ز ثُو٣ٌذز ٖٓ دْجص٤ٖ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز صؼَٔ ػ٠ِ ًكغ  .4

 ٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز . ثُؾٞ م٬ٍ كضٌر ث٫

 ٓ٘جك ثُوةٌ ثُؼٌثه٢ ٣َْٜ ًٍثػز ثُؼو٣و ٖٓ  ٙ٘جف ثُلجًٜز . .5

 ٓ٘جك ثُوةٌ ثُؼٌثه٢ ٣ْجْٛ ك٢ إٟجُز كضٌر صٞثؽو ثُلجًٜز ك٢ ثُْٞم ٝػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز . .6

 ٓؾٔٞػز ثُْجػجس ثُذجًهر ك٢ ثُٔ٘ةوز ث٠ُٝ٧ ٢ٛ ٙلٌ . .7

( 1511-1111وز ثُْجهّز ثُض٢ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج )صوغ ثَُٔٞٙ ٖٝٔ ثُٔ٘ة .8

 ّجػز دجًهر. 

 ك٢ ثُؾٞ ٣ِؼخ هًٝث دجُـج ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ثُٞٞة٢.   ٤ًٔCo2ز ثُـ  .9

 صؼضذٌ ٖٓج٣ًغ ثٖٗجء دْجص٤ٖ ثُلجًٜز ٖٓ ثُٖٔج٣ًغ ثُة٣ِٞز ث٧ٓو . .11

 

 

 ( 16: ٓلضجؿ  ؽٞدز ث٫مضذجً ثُوذ٢ِ ٓٞؽٞه ك٢ ٙلقز )  ٬ٓفظز
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  Presentation of second modular unit              انًُطٛخ انثبَٛخ    ثبنثب: ػزض انٕزذح

 انتٕسٚغ اندغزافٙ نهفبكٓخ انًتظبلطخ األٔراق فٙ انؼزاق ٔانٕغٍ انؼزثٙ

 : انًمذيخ

ْ ٓؾٔٞػز ( ٝصDeciduous Fruitsٞص٠ْٔ ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم دجُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز )      

( ٝثُي١ ٣ؼضذٌ ٖٓ ثُؼِّٞ Pomologyًغ٤ٌر ٖٓ ثُلٞثًٚ. ٝثُؼِْ ثُي١ ٣وًُ ثٗضجػ ثُلجًٜز ٠ْٔ٣ )

ثُذْض٤٘ز ثُٜٔٔز ؽوث ُ٪ْٗجٕ, ص٘ضٌٖ ًٍثػز ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ك٢ ٓ٘جٟن ػو٣ور ٜٓ٘ج ثُٔ٘ةوز 

. ٌَُٝ ٓ٘ةوز ثُٔؼضوُز ٝثُٔ٘ةوز ث٫ّضٞثة٤ز ٝثُٖذٚ ثّضٞثة٤ز ك٢ ٗٚل٢ ثٌٌُر ثُٖٔج٢ُ ٝثُؾ٘ٞد٢

ٗذجصجصٜج ثُنجٙز ثُض٢ صؾٞه ٝص٘ؾـ ًٍثػضٜج ك٤ٜج, كل٢ دؼٜ ثُوٍٝ صٌٕٞ ٓضنٚٚز دًَثػز ٗٞع 

ٓؼ٤ٖ ثٝ ػوه ٓقوٝه ٖٓ  ٗٞثع ثُلجًٜز ٝٛ٘جى هٍٝ  مٌٟ صًَع ك٤ٜج ٓؼظْ ثٝ ؽ٤ٔغ  ٗٞثع 

ٓجس ثُلجًٜز ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش ٌٟٗ هٍٝ  مٌٟ ٓضنِلز ك٢ ًٍثػز ثُلجًٜز دجٌُؿْ ٖٓ صٞكٌ ثُْٔضَِ

  كًب اٌ يٍ اْى أطجبة انتفبٔد فٙ اَتبخٓب انفبكٓخ ثٍٛ انذٔل ْٙ:ثُةذ٤ؼ٤ز ك٤ٜج . 

 ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُْجةور ك٢ ًَ هُٝز .  .1

ث٫مض٬ف ك٢ ْٓضٟٞ ثُضووّ ثُؼ٢ِٔ ٝثُضٌِ٘ٞؽ٢ ك٢ ًَ هُٝز ف٤ظ صووً ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز  .2

( 9َ ثُؼ٘خ ثٌُٔصذز ث٠ُٝ٧ )( ٤ِٕٓٞ ٌٛضجً ٣ٝقض33دإٔؾجً ثُلجًٜز كو٠ ك٢ ثُؼجُْ دقٞث٢ُ )

( 1.5( ٤ِٕٓٞ ٌٛضجً , ٝثُق٤ٞٔجس )3.5( ٤ِٓجً ٌٛضجً , ٝثُضلجؿ )٤ِٓ6جً ٌٛضجً ٝث٣َُضٕٞ )

٤ِٕٓٞ ٌٛضجً.ثٓج ك٢ ثُوةٌ ثُؼٌثه٢ ك٬٘فظ ثٕ ث٫ْٗجٕ ثُؼٌثه٢ هجّ دًَثػز ثُلجًٜز ك٢ د٬ه 

٫ٍثُش ًٍثػز ثُلجًٜز ( ّ٘ز هذَ ث٬٤ُٔه ٝفج٤ُج 311ٓج د٤ٖ ث٣ٌُٜٖ٘ ٓ٘ي ثُووّ فٞث٢ُ )

ٓضأمٌر دجٌُؿْ ٖٓ ث٫ػوثه ثُٜجةِز ٖٓ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثًَُٔٝػز ك٢ ثُؼٌثم ف٤ظ ٬ٗفظ ٓج 

 : ٢ِ٣ 

 ٤ًٔز ث٩ٗضجػ ٫ ٣ْو فجؽز ثُْٞم ثُٔق٤ِز ك٢  ًغٌ ث٧ف٤جٕ .  .  

 ًهثةٚ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ثُٔ٘ضؾز ٓوجًٗز ٓغ ثُلجًٜز ثُٔ٘ضؾز ك٢ هٍٝ ثُؼجُْ.   . ح

 ثُغٔجً .  ّٞء ٌٟم مَٕ ٝصؼذتز . ػ

 ًهثةٚ ٌٟم ثُض٣ْٞن ثُٔضذؼز.  ه. 

ٖٝٓ ثُٔؼِّٞ ثٕ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز صنضِق ػٖ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔٔجًّجس ثًَُثػ٤از ث٧ماٌٟ          

ٗظٌث ٫ٕ ٖٓج٣ًغ ثُذْجص٤ٖ صؼضذاٌ ٓاٖ ُٖٔاج٣ًغ ثُة٣ِٞاز ث٧ٓاو. ٝىُاي ٧ٜٗاج صقضاجػ ثُا٠ كضاٌر 

ث٧ًدجؿ ٛيث ٖٓ ؽٜز ٝٓاٖ ؽٜاز  ماٌٟ ٬ٗفاظ  ٤ٍ٘ٓز ٣ِٟٞز هذَ ثُذوء دٌٔفِز ث٩ٗضجػ ٝؽ٢٘

ّ٘ز  ٝ ثًغٌ(. ُيث كئٕ  ١  41 ٝ 15 ٝ 11 ٕ ث٩ٗضجػ ٣ْضٌٔ ُلضٌر ٤ٍ٘ٓز ٣ِٟٞز صضٌثٝؿ د٤ٖ )

مةأ ٣قَٚ ك٢ إٖٗاجء ثُذْاجص٤ٖ ٣ٌإٞ إٌٓج٤ٗاز إٙا٬فٚ  ٝ إػجهصاٚ ثُا٠ ثُْٔاضٟٞ ثٌُٔؿاٞح 

ٛضٔجّ دة٣ٌوز إٖٗجء ثُذْجص٤ٖ صٚذـ ٙؼذز ٌِٝٓلز ؽوث ثٝ ؿ٤ٌ ٌٓٔ٘ز  ف٤جٗج, ُيث ٣ْضٞؽخ ث٫

ػ٠ِ  ِّ ػ٤ِٔز فو٣غز ٓاغ ٝأجٕ ثُو٤اجّ دناوٓضٜج  دق٤ظ ٣ٌٕٞ دق٤ظ صٌٕٞ ٓذ٤٘ٚٓ٘ي ثُذوث٣ز 

ٝثُؼ٘ج٣ااز دٜااج ػِاا٠ ٓااٌ ثُْاا٤ٖ٘ . ُٝـااٌٛ صقو٤اان ٛاايث ثُٜااوف ٫دااو ٓااٖ صااٞك٤ٌ ثُْٔااضَِٓجس 

 دْجص٤ٖ كجًٜز فو٣غز ك٢ ثُؼٌثم.  ث٣ًٌُٝٞز ػ٘و ثُذوء دئٖٗجء ًٍٝثػز

 ًظتهشيبد انعزٔرٚخ نهجذء ثشراػخ ثظبتٍٛ فبكٓخ يتطٕرح فٙ انؼزاق:  اْى ان

 هًثّز ثُذ٤تز ثُؼٌثه٤ز هًثّز صل٤ِ٤ٚز ٝصقو٣و ثُٔ٘جٟن ث٧ًغٌ ٬ٓةٔز ٩ٗضجؽٜج ..1

 ثٗضنجح ث٧ٙ٘جف ٝث٧ؽٞثء ث٬ُٔةٔز ٌَُ ٓ٘ةوز ٖٓ ثُٔ٘جٟن ٝىُي دأؽٌثء صؾجًح ٤ٓوث٤ٗز. .2

 ٣غز .إٖٗجء ثُذْجص٤ٖ ٝكن  فوط ثُةٌم ثُقو.3

 موٓز ثُذْجص٤ٖ دًٚٞر ؽ٤ور )صو٤ِْ, ١ً, ص٤ْٔو, ٌٓجكقز(..4

 ث٫ػض٘جء دؾ٢٘ ثُقجَٙ ٝث٫ػض٘جء دؼ٤ِٔجس صوثٍٝ ثُغٔجً ٝثُنَٕ ٝثُض٣ْٞن ..5

 صٞك٤ٌ ثُٔنجٍٕ ثُٔذٌهر ٝثصذجع ٗظجّ ص٣ْٞو٢ ؽ٤و ُِٔقجكظز ػ٠ِ ثُغٔجً..6

 ثػضٔجه ثٌُٔ٘٘ز ثُٔ٘جّذز ك٢ موٓز ثُذْجص٤ٖ ..7

 ك٢ ًجكز ثُْٔض٣ٞجس ًٝيُي ث٣٫و١ ثُؼجِٓز ثُٔوًدز.  صٞك٤ٌ ث٬ُٔى ثُؾ٤و.8

 صٞك٤ٌ ًجكز ث٫فض٤جؽجس ث٣ًٌُٝٞز ٖٓ ثُٔٞثه ٝث٧هٝثس ث٬ٍُٓز ُنوٓز ثُذْضجٕ. .9

صة٣ٌٞ فًٌز ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ثُضةذ٤و٢ ثُنجٗ دٖٔجًَ ًٍثػز ثُلجًٜز ٝكِْؾز ثُغٔجً دؼو .11

 ثُؾ٢٘.
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 مجٙز دجُؼِّٞ ثُذْض٤٘ز ٜٝٓ٘ج ػِْ ثُلجًٜز . ػوو ٓؤصٌٔثس ٓق٤ِز ٝإه٤ٔ٤ِز ٝه٤ُٝز. 11       

 صٞك٤ٌ ٌٓضذجس ؿ٤٘ز دجُٔٚجهً ثُؼ٤ِٔز ثُؾ٤ور ٌُِؽٞع ث٤ُٜج ػ٘و ثُقجؽز. .12       

 أًْٛخ سراػخ انفبكٓخ :

ُِلجًٜز  ٤ٔٛز ؿيثة٤ز ًذ٤ٌر ٫ٕ ثُغٔجً ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٜٔٔز ُ٪ْٗجٕ ثُض٢ ٫ ٣ٌٖٔ  .1

٢ٓٞ ٫فضٞثةٜج ػ٠ِ ث٣ٌٌُْجس ٝثٌٌُد٤ٛٞوًثس ٝثُذٌٝص٤٘جس ثُـيثء ث٤ُ ث٫ّضـ٘جء ػٜ٘ج ك٢

ٝث٫فٔجٛ ث٤٘٤ٓ٫ز ٝثُؼ٣ٞٞز ٝث٣َُٞس ٝثُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ثُٔنضِلز ٝث٫ٙذجؽ 

صلْٜ  ٤ٔٛز ثُلجًٜز ٓٔج  هٟ ث٠ُ  ثُ٘ذجص٤ز ٝث٣َٗ٫ٔجس ثُل ٝثٕ ثٗضٖجً ثُغوجكز د٤ٖ ثُ٘جُ ٍثه ٖٓ

 ٣ٍجهر ثّض٬ًٜٜج. 

جًٜز ك٢ ٙ٘جػز ثٌُٖٔٝدجس ٝثُؼٚجةٌ ٝثٌُٔد٠ ٝٙ٘جػز ث٣َُٞس ثُ٘ذجص٤ز ْضنوّ ثُل٣ .2

 ٝثُق٣ِٞجس.  ٝٙ٘جػز ثُؾ٢ِ

 صْضنوّ ك٢ ٙ٘جػز ثُؼوجه٤ٌ ثُةذ٤ز.  .3

صْضنوّ مٖخ دؼٜ  ٗٞثع ثُلجًٜز ك٢ ٙ٘جػز ث٥عجط ثُغ٤ٔ٘ز ٓغَ مٖخ  ٕؾجً ثُؾٍٞ, ًٔج  .4

 ًٞهٞه.  ثُنٖخ  ٣ْضؼَٔ

٣٘ز ُؾٔجٍ ثٍٛجًٛج ف٤ظ صًَع ك٢ ثُقوثةن ث٤َُُ٘ٔز صْضنوّ دؼٜ  ٕؾجً ثُلجًٜز ُـٌٛ ثَُ .5

 ٝثُٖٞثًع ٝثُٔضَ٘ٛجس .

ْضنوّ  ًٝثم دؼٜ ث٧ٕؾجً ُضٌد٤ز هٝهر ثُوَ ثُٔ٘ضؾز ُِق٣ٌٌ ثُةذ٤ؼ٢ ًٔج ٣ْضنوّ هْْ ٣ .6

 ُ٪ْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ.  ٜٓ٘ج ًـيثء

 ّجٛٔش ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ صة٣ٌٞ ثُٚ٘جػجس ثُـيثة٤ز ثُٔق٤ِز ٓغَ ػَٔ ثٌُٔد٤جس .7

 ٝثّضنٌثػ ثُنَ. 

 ّجٛٔش ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ صٖـ٤َ  ػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ ث٣٫و١ ثُؼجِٓز. .8

 ّجٛٔش ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ صق٤ْٖ ثُذ٤تز ٝصِة٤لٜج.  .9

 ّجٛٔش ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ صؼ٣ٌز ثُضٌدز. .11

 د٤ز.ّجٛٔش ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ ٌّػز ث٣ٌُجؿ ٝثُؼٞثٙق ثُضٌث .11

ٖٝٓ م٬ٍ ٓج ىًٌ كجٕ ٧ٕؾجً ثُلجًٜز  ٤ٔٛز ًذ٤ٌر ّجْٛ ك٢ ٣ٍجهر ث٫ٛضٔجّ دٜج ٓاٖ هذاَ ث٫ْٗاجٕ 

ٓٔج  هٟ ث٠ُ ٣ٍجه ثُْٔجفجس ثًَُٔٝػز دٜج ك٢ هٍٝ ثُؼجُْ ثُٔنضِلز ٝثُي١ ّاجْٛ داوًٝٙ كا٢ ٣ٍاجهر 

س ٝثٗضٖاجً ث٩ٗضجػ ث١ُْٞ٘ ُٜج. ًٔج ثٕ ثُضووّ ثُقجَٙ ك٢ ّٝاجة٠ ثُ٘واَ ٝصقْاٖ ٟاٌم ثُٔٞثٙا٬

 ٓنجٍٕ ثُضذ٣ٌو ُيث  ٙذـ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ٗوَ ثُلٞثًٚ ُْٔجكجس دؼ٤ور هٕٝ ثٕ ٣قَٚ ُٜج ًٌٝ. 

 

 انجٛئخ انًالئًخ نشراػخ انفبكٓخ انًتظبلطخ األٔراق

٣ِؼخ ثُٔ٘جك هًٝث ًة٤ْ٤ج ك٢ ثٗضٖجً ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ٧ٕؾجً ثُٔضْجهةز 

ٗضٖجً ًٍثػز ٛيٙ ثُلجًٜز ٣ْٝجْٛ ك٢ صقو٣و ثٗضجؽ٤ضٜج ث٧ًٝثم ٝٛٞ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوٝهر ٫

ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ ثمض٤جً ثُٔٞهغ ثُٔ٘جّخ ُِذْضجٕ ًَُثػز ٛيٙ ثُلجًٜز ُٞٔجٕ ثُقٍٚٞ  ٝٗٞػ٤ز عٔجًٛج

ػ٠ِ فجَٙ ع١ٌٔ ؽ٤و  ًٔج ٝٗٞػج  ٝدًٚٞر )ػجٓز ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دجٕ ًٍثػز ٓؼظْ  ٕؾجً 

هًؽجس ثُقجًر  ٓغ صٞكٌ( هًؽز 51-31ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم صضًٌَ د٤ٖ مة٢ ػٌٛ )

ٌثفز ُِذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝثُي١ ٣ؼضذٌ ثُؼجَٓ ثُثُٔ٘نلٞز م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ٧ؽَ ًٌْ ًٟٞ 

دؼٜ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٌٕٞ ٓٞهؼٜج صقش ك٢ ثُٔقوه ُٔوٟ إٗضٖجً ٛيٙ ثُلجًٜز دأٗٞثػٜج ثُٔنضِلز ٝ 

 ٗٞثع ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ,  ( ٣ٌٖٔ ثٕ صؼضذٌ ٖٓ ثُٔ٘جٟن ثُٔ٘ضؾز صؾج٣ًج ُذؼ31ٜم٠ ػٌٛ )

صْجػو ك٢  ثًضْجح ٫ٜٗج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُؾذ٤ِز )ثٌُٔصلؼجس( صٌٕٞ ف٤ظ ثٕ ًٍثػز ٛيٙ ثُلجًٜز 

ثُ٘ٞع ٝثُٚ٘ق ثُؼوه ثٌُجك٢ ٖٓ ثُْجػجس ثُذجًهر ٧ٜٗجء ًٟٞ ثٌُثفز د٤٘ٔج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ كٞم 

ك٢ِٚ ثُٖضجء ٝثٌُد٤غ .  ( هًؽز ف٤ظ ٣ٌٕٞ ث٫ٗنلجٛ ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ٕو٣وث م51ٍ٬م٠ )

ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن صٌٕٞ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٓض٬ٍٓز ٓغ ٝؽٞه ْٓجفجس ٓجة٤ز ًذ٤ٌر 

)ْٓةقجس ٓجة٤ز( صؼَٔ ػ٠ِ ًكغ هًؽز فٌثًر ثُؾٞ م٬ٍ كضٌر ث٫ٗؾٔجهثس مجٙز )ث٫ٗؾٔجهثس 

ٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز ثٌُد٤ؼ٤ز( ٝدجُضج٢ُ صؼَٔ ػ٠ِ فٔج٣ز ث٧ٕؾجً ٖٓ ث٫ٌٝثً ثُض٢ ص٘ضؼ ػٖ ث٫

 ثُٔضأمٌر .
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 انتٕسٚغ اندغزافٙ نهفبكٓخ فٙ انؼزاق 

٣ض٤َٔ ثُوةٌ ثُؼٌثه٢ دٔ٘جك ٬ٓةْ ٝثًث٢ٝ ٙجُقز ص٘جّخ ًٍثػز ثُؼو٣و ٖٓ ثُقج٬ٙس ثُذْضج٤ٗز 

 ثٗٞثع  ف٤ظ ٣ض٤َٔ ثُوةٌ دجمض٬ف ثُٔ٘جك د٤ٖ ٕٔجُٚ ّٝٝةٚ ٝؽ٘ٞدٚ ٓٔج َّٜ ًٍثػز ثُؼو٣و ٖٓ

ُٔضةِذجس ثُٔ٘جم٤ز ثُٔنضِلز ٝٛيث ٣ْجػو دوًٝٙ ػ٠ِ ثمض٤جً ث٧ٙ٘جف  ٙ٘جف ثُلجًٜز ىثس ثٝ

ثُٔ٘جّذز ٝثُٔنضِلز ك٢ ّْٓٞ ٗٞؾٜج ٖٓ ٓذٌٌر ث٠ُ ٓضّٞةز ث٠ُ ٓضأمٌر ًَُثػضٜج ك٢ ث٧ٓجًٖ 

ث٧ًغٌ ٬ٓةٔز ُٜج ك٢ ثُوةٌ ٓٔج ٣ة٤َ ٖٓ كضٌر صٞثؽوٛج ثٝ صٞكٌٛج ك٢ ثُْٞم ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز 

ٝدأًم٘ ث٧ّؼجً, ُٝوو ثٗضٜؾش ثُوٍٝ ثُٔضووٓز ىثس ثُضذج٣ٖ ثُٔ٘جم٢  ُْو ث٫فض٤جؽجس ُِْٔضِٜي

ثُٔٔجعَ ُِؼٌثم دجّضـ٬ٍ ٛيث ث٠ُٔ٘ ٖٓ ثُضنٚ٘ ث٩ه٢ٔ٤ِ دجٗضنجح ثفْٖ ث٧ٙ٘جف ٝ ًغٌٛج 

٬ٓةٔز ُِٞفوثس ثُٔ٘جم٤ز ثُٔؼ٤٘ز ًَُثػضٜج دٜج عْ ٗوِٜج ث٠ُ ث٧ٓجًٖ ث٫مٌٟ  دجُوةٌ,  ٝٓ٘جك 

جٟن ٕذٚ ث٫ّضٞثة٤ز ف٤ظ ثٕ ثُٔ٘جٟن ثُؾ٘ٞد٤ز صض٤َٔ دوِز ٛةٍٞ ث٫ٓةجً , ثُؼٌثم ٣ٖذٚ ٓ٘جك ثُٔ٘

ُيث كج١ٌُ ٣ؼضذٌ ٣ًٌٝٝج ُِذْجص٤ٖ  ٓج ثُٔ٘جٟن ثُٖٔج٤ُز ك٤ٌٖٔ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز 

دًٚٞر ه٤ٔ٣ز ٓغ  ثّضنوثّ ث١ٌُ ثُض٢ِ٤ٌٔ  ف٤جٗج ًٔج ٣ٞؽو صذج٣ٖ ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ٕضجءثً ثٝ 

ٟن ثُٔنضِلز ُٜٝيث ثُْذخ ٣ٌٖٔ ًٍثػز ٓنضِق  ٗٞثع  ٕؾجً ثُلجًٜز ك٢ ٛيٙ ٤ٙلج ك٢ ثُٔ٘ج

ثُٔ٘جٟن , ثٕ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٣ضٞهق ػ٠ِ ٓووثً ثُذٌٝهر ثُٔضٞكٌر ٕضجءث ٌٌُْ 

ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز , ُٜٝيث ثُْذخ ٬ٗفظ ػوّ ثٗضٖجً ًٍثػز ٓؼظْ  ٕؾجً ثُلجًٜز 

ثُذٌٚر ػوث دؼٜ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ثُٔضأهِٔز ٝثًَُٔٝػز صقش  ٕؾجً ثُ٘ن٤َ  ثُ٘ل٤ٞز ك٢ ٓقجكظز

ًٔج ٣ٌٖٔ ًٍثػز دؼٜ  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ىثس ث٫فض٤جؽجس ثُو٤ِِز ٖٓ ثُذٌٝهر ف٤ظ ص٘ضٌٖ 

ًٍثػز ث٧ٗٞثع ٝث٫ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ثٝ ثُْٔضًٞهر ىثس ث٫فض٤جؽجس ثُو٤ِِز ٖٓ ثُذٌٝهر ك٢ ؽ٘ٞح 

ث٫ؽجٗ , ثُٖٔٔٔ , ثٌُٞؽز , ثُض٤ٖ , ثٌُٓجٕ , ثُؼ٘خ  ٝثٌُٔغٌٟ( ًٝيُي  ثُؼٌثم ٓغَ) ثُضلجؿ ,

ث٫ ثٕ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ ثُذٌٝهر  ًغٌ  ٓج  , صًَع ثُلٞثًٚ ٗلْٜج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُّٞة٠ ك٢ ثُؼٌثم

ع ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٖٔج٤ُز ٖٓ ث٧ٙ٘جف ثُْٔضًٞهر ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ّجػجس دٌٝهر ػج٤ُز ْٗذ٤ج كضًَ

 ثُوةٌ.

 

 :        نمٕلخالصخ ا

صًَع ث٧ٗٞثع ٝث٫ٙ٘جف ك٢ ٓ٘جٟن ثُؼٌثم ثُٔنضِلز ٝكن فجؽضٜج ٖٓ ثُْجػجس ثُذجًهر ٝثُض٢ 

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٓضٞكٌر ك٢ صِي ثُٔ٘ةوز ٝث٫ ّٞف ٣ٌٕٞ ٤ٌٚٓ دؼٜ  ٗٞثع ثُلجًٜز ثٝ دؼٜ 

ُؼ٤ِٔز ث٫ٙ٘جف ثُلَٖ دْذخ ػ٠ِ ػوّ ثُلْٜ ثُؼ٢ِٔ ُٜيث ثُٔٞٝٞع  ٝدْذخ هِز ثُنذٌر ثُؼ٤ِٔز ٝث

ثُنجٗ دئٖٗجء ثُذْجص٤ٖ ٌّٝ ٗؾجفٜج  ُيُي ٣ٌٖٔ صو٤ْْ  ٗٞثع ثُلجًٜز ٖٓ ف٤ظ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز 

ص٤َْٜ هًثّضٜج ٝصقو٣و ٓ٘جٟن ص٣ٍٞؼٜج ثُؾـٌثك٢  ٞثًَُثػ٤ز ث٠ُ ػور ثهْجّ ٣ٌٕٞ ثُـٌٛ ٜٓ٘ج ٛ

ثٌُثفز ك٢  ُيث كوو هْْ ثُؼٌثم ث٠ُ ّذغ ٓ٘جٟن ٓ٘جم٤ز فْخ ّجػجس ثُذٌٝهر ث٬ٍُٓز ٧ٜٗج كضٌر

 ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝثُٔضٞكٌر ك٢ ًَ ٓ٘ةوز ًٝٔج ٢ِ٣: 

٢ٛٝ ثُض٢ صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر دٜج )ٙلٌ(  ١ ٫ صضٞكٌ ك٤ٜج  :انًُطمخ األٔنٗ .1

ٓضةِذجس ثُذٌٝهر ث٬ٍُٓز ٧ٜٗجء كضٌر ثٌُثفز ًٍٝثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ثُضؾج٣ًز 

ثػز  ٕؾجً ثُ٘ن٤َ ٝثُق٤ٞٔجس ٝث٣َُضٕٞ دًٚٞر ثهضٚجه٣ز ٝك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٣ٌٖٔ ًٍ

 ٝثُؼ٘ذز ٝثٍُٔٞ ٝثٌُٓجٕ ٝثُض٤ٖ ٝثٌٌُّٝ ٝصومَ ٓو٣٘ز ثُذٌٚر ٖٝٔ ثُٔ٘ةوز ث٠ُٝ٧.  

( 111-٢ٛٝ ثُٔ٘ةوز ثُض٢ صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ٖٓ )ٙلٌ  :انًُطمخ انثبَٛخ .2

٤ز ٖٓ ثُٖٔٔٔ ٔقِثُٙ٘جف ٫ثُ٘ن٤َ ٝػوه ٖٓ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ٝثًٍثػز ّجػز ٝص٘ؾـ ك٤ٜج 

 ٝث٫ؽجٗ ٝثُق٤ٞٔجس ٣ٝومَ ٖٝٔ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز )ثُ٘ج٣ٌٙز ٝثُؼٔجًر ٝثٌُٞس(. 

( ّجػز 251-٢ٛٝ111 ثُٔ٘ةوز صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ٖٓ ) :انًُطمخ انثبنثخ .3

ِـ دًَثػز ثُ٘ن٤َ ٝثُق٤ٞٔجس ٝثٙ٘جف ٖٓ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ىثس ثُٔضةِذجس ثُو٤ِِز ٖٓ ٚٝص

يُي ث٧ٙ٘جف ثُٔذٌٌر ثُ٘ٞؼ ٣ٝومَ ٖٝٔ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز )ثُْٔجٝر, ّجػجس ثُذٌٝهر ًٝ

ثُو٣ٞث٤ٗز, ثُقِز, ًٌد٬ء, دـوثه, دؼوٞدز, مجٗو٤ٖ, ث٣ٌُٞٚر( ًٔج ص٘ؾـ ًٍثػز دؼٜ  ٙ٘جف 

ثُٖٔٔٔ ٝثُضلجؿ ث٤ُٚل٢ ٝثٌُٞؽز ٝثُنٞك ث٫ِِٓ ٝثُض٤ٖ ٝثٌُٔغٌٟ ثُٔق٤ِز ٝثٌُٓجٕ 

ٝثُْلٌؽَ ٝثٌُج٢ً ىثس ث٫فض٤جؽجس ثُو٤ِِز ٝثُؼ٘خ ٝث٣َُضٕٞ ٝثٙ٘جف ث٫ؽجٗ ث٤ُجدج٢ٗ 

 ثُذٌٝهر. 
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( ّجػز 511-٢ٛٝ251 ثُٔ٘ةوز ثُض٢ صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ) :انًُطمخ انزاثؼخ .4

ٝص٘ؾـ ك٤ٜج ثُلجًٜز ىثس ٓضةِذجس ّجػجس ثُذٌٝهر ثُو٤ِِز ٓغَ دؼٜ  ٙ٘جف ثُٖٔٔٔ 

 ٢, ًًٌٞى(. ٝثٌُٔغٌٟ ث٧ؽ٘ذ٤ز ٣ٝومَ ٖٝٔ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز )ثٌُٓجه١, د٤ؾ

( 1111-٢ٛٝ511 ثُٔ٘ةوز ثُض٢ صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ) :انًُطمخ انخبيظخ .5

ّجػز ٣ٝ٘ؾـ ك٤ٜج ث٧ٙ٘جف ثُؾ٤ور ثُ٘ٞػ٤ز ٖٓ ثُٖٔٔٔ ٝث٫ؽجٗ ٝثُنٞك ٝثُؼ٘خ 

ٝث٫ٙ٘جف ثُٔذٌٌر ٖٓ ثُنٞك ىثس ثُ٘ٞػ٤ز ثُؾ٤ور ٣ٝومَ ٖٝٔ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٓوٕ )فو٣غز 

 ٝثٌُ٘ٔٝه ٝؽْ ؽٔجٍ(.  ٝثُوجةْ ٝفٔجّ ثُؼ٤َِ

( 1511-٢ٛٝ1111 ثُٔ٘ةوز ثُض٢ صٌٕٞ ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ) :انًُطمخ انظبدطخ .6

ّجػز ٣ٝ٘ؾـ ك٤ٜج ًٍثػز ثُٖٔٔٔ ٝث٫ؽجٗ ث٤ُجدج٢ٗ ٝثُنٞك ٝثُؼ٘خ ٝثُلْضن ٝثٌٌٍُ 

 ٝث٣َُضٕٞ ٝثُضلجؿ ثُٖض١ٞ )ث٧ٗٞثع ثُؾ٤ور( مجٙز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٌٕٞ ثًصلجػٜج  ًغٌ ٖٓ

ّ( ػٖ ْٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ ٝصؼضذٌ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٬ٓةٔز  ٣ٞج ًَُثػز  فْٖ ث٧ٙ٘جف 811)

 ثُضؾج٣ًز ُِنٞك ٝصومَ ٓوٕ )ثَُٔٞٙ, هٛٞى,  ًد٤َ, ث٤ُِْٔج٤ٗز, فِذؾز(.

٢ٛٝ ثُٔ٘ةوز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٤ٜج ثًغٌ  : انًُطمخ انظبثؼخ .7

٤ٚق ٫ صٌصلغ هًؽجس ثُقٌثًر ًغ٤ٌث ٢ٛٝ ّجػز ك٢ كَٚ ثُٖضجء ٝدٜج كَٚ ث1511ُٖٓ

٬ٓةٔز ًَُثػز ث٧ٙ٘جف ثُضؾج٣ًز ٖٓ ثُضلجؿ ثُٖض١ٞ ٝثٌُٔغٌٟ ثُٖض٣ٞز ٝثٌٌٍُ ٝث٫ؽجٗ 

ّ(ػٖ ْٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ ًٝيُي 1111ث٧ًٝد٢ مجٙز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ صٌصلغ ثًغٌ ٖٓ )

لجؿ ٝثٌُٔغٌٟ صؼضذٌ ٓٔضجٍر ًَُثػز ثُنٞك ًٍٝثػز ث٧ٙ٘جف ثُؼج٤ُز ثُضؾج٣ًز ٖٓ ثُض

ٝثٌٌٍُ ٝثُؼ٘خ ٝدجٌُؿْ ٖٓ ٝؽٞه ٛيث ثُضذج٣ٖ ثُٔ٘جم٢ ك٢ ثُؼٌثم ث٫ ثٗٚ ُْ ٣ْضـَ دجٌَُٖ 

 ث٧ٓغَ ك٢ ثٗضجػ ثُلجًٜز ٓٔج  هٟ ث٠ُ ثّض٤ٌثه دؼٜ  ٗٞثع ثُلجًٜز ك٢ ٓؼظْ ث٤ُْٖ٘ .

 

 انظزٔف انًُبخٛخ انتٙ ٚدت تٕفزْب فٙ يُطمخ سراػخ أشدبر انفبكٓخ انُفعٛخ

ثْٛ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ثُض٢ ٣ؾخ صٞكٌٛج ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز دجُ٘وجٟ  ٣ٌٖٔ صِن٤٘

 ث٫ص٤ز: 

ّ( ًٔؼوٍ م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ُٝلضٌر ًجك٤ز ٫ صوَ 7-٣5ؾخ صٞكٌ هًؽجس فٌثًر ٓ٘نلٞز ) .1

ػٖ ٣ٌٜٕٖ ٝىُي ٫ًضْجح ثُ٘ٞع ٝثُٚ٘ق دـٔضةِذجس ثُذٌٝهر ث٬ٍُٓز ٩ٜٗجء ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ 

 . ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ هًؽجس ثُقٌثًر م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء دجًهر ٝكَٚ ثُ٘ٔٞ ٓؼضوُز دق٤ظ ٫  .2

ص٘نلٜ ًغ٤ٌث ٝصَٚ ث٠ُ هًؽجس ث٫ٗؾٔجهثس ٫ٕ ىُي ٣ؤه١ ث٠ُ هضَ ث٧ٕؾجً دٌجِٜٓج ثٝ 

 ٓٞس  ؽَثء ٜٓ٘ج 

٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ دوث٣ز ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ثٌُد٤غ فض٠ كَٚ ثُن٣ٌق ًجك٤ج ٩ٗٞجػ ثُغٔجً ٝىُي فْخ  .3

 ٝثُٚ٘ق  ثُ٘ٞع

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٤ًٔز ثُقٌثًر )ثُضؾ٤ٔغ ثُقٌث١ً( ٝث٫ٝجءر م٬ٍ ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ًجك٤ز ٧ٜٗج ٖٓ  .4

ثُؼٞثَٓ ث٣ًٌُٝٞز ثُض٢ صؤه١ ث٠ُ ثفوثط ثُضـ٤ٌثس ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٝثُلِْؾ٤ز ك٢ ٗٔٞ ٝإٗٞجػ 

 ثُغٔجً ٧ٜٝٗج صؤعٌ  ٣ٞج ػ٠ِ ٌٜٗز ٟٝؼْ ثُغٔجً ٬ٙٝدضٜج. ثُنجٙز ٌَُ ٗٞع ثٝ ٙ٘ق ٓؼ٤ٖ. 

( ك٢ ٣Co2ؾخ ثٕ صٌٕٞ  ثُؼٞثَٓ ث٧مٌٟ ٝثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ ٗٔٞ ٝثٗضجؽ٤ز ث٧ٕؾجً ٓغَ ٤ًٔز ) .5

ثُؾٞ ٧ٗٚ ٣ِؼخ هًٝث دجُـج ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ثُٞٞة٢ ًٝيُي ٤ًٔز ث٫ٓةجً ثُْجهةز م٬ٍ 

ثُْ٘ز ٫ٕ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔ٘جٟن ثًَُٔٝػز دجُلجًٜز ثُٔضْجهةز ًَٓٝػز ه٤ٔ٣ج . ٓغ ًٌٝٝر 

ثٕ ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر ثع٘جء كضٌر ثُض٤ٌَٛ صؼضذٌ ػجّ ٓؤعٌث ِّذ٤ج ٧ٜٗج صؼ٤ن فوٝط  ثُض٘ذ٤ٚ ث٠ُ

ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ .ٛيث دج٩ٝجكز ث٠ُ ثٕ ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور صؼضذٌ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٜٔٔز ثُض٢ صٞعٌ ػ٠ِ 

 إٗضجؽ٤ز ث٧ٕؾجً ٝمجٙز ثع٘جء ٌٓفِز ث٫ٍٛجً ٝػوو ثُغٔجً.
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 انفبكٓخ فٙ انؼبنى انؼزثٙ

٫ٓضوثه ث٧ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ػذٌ هجًص٢ ث٤ّج ٝثك٣ٌو٤ج ُيث كأٜٗج صومَ ك٢ ٓ٘جٟن ٓ٘جم٤ز ٓضذج٣٘ز ٗظٌث 

صْٔـ دًَثػز ثٌُغ٤ٌ ٖٓ  ٗٞثع ثُلجًٜز ٖٓ ٜٝٔ٘ج كٞثًٚ ثُٔ٘ةوز ثُقجًر ٝثُٔ٘ةوز ثُذجًهر . ٝدٔج ثٕ 

ذ٤ٌر ػج٤ُز ثُٔ٘ةوز ثُؼٌد٤ز هو ػٌكش ًٍثػز ثُلجًٜز ٓ٘ي هو٣ْ ثَُٓجٕ ٝهو صأِٙش ك٤ٜج  ٙ٘جف ً

ثُؾٞهر ًٔج ثهمَ ث٤ُٜج ػ٠ِ ٌٓ ث٤ُْٖ٘ ٓؼظْ ث٧ٙ٘جف ثُؼج٤ُٔز ثُقو٣غز ًٔج ثٕ ثُٔ٘ةوز ثُؼٌد٤ز 

%( ٖٓ 31صقضَ ًٌَٓث ٓضووٓج ك٢ ثٗضجػ دؼٜ  ٗٞثع ثُلجًٜز د٤ٖ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ ٝٛيٙ ٣ٞث١ٍ )

ثٗضجؽٜج د٘قٞ  %( ٖٓ ٩ٗضجػ  ثُؼج٢ُٔ ُِؼ٘خ ثٓج ثُق٤ٞٔجس ك٤وو7ًث٩ٗضجػ ثُؼج٢ُٔ ٣َُِضٕٞ ٝ)

%( ٖٓ ث٩ٗضجػ ٝثٕ صؾٔغ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز صٌَٖ ٝفور ثهضٚجه٣ز ًذ٤ٌر صؾجدٚ دٜج ثُوٍٝ ث٧مٌٟ 9)

ثُٔ٘ضؾز ٝثُْٔضٌِٜز ٝإىث ٗظٌٗج ث٠ُ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ٖٓ ثُٔق٠٤ ث٠ُ ثُن٤ِؼ ٗؾو ثٗٚ ٣ٔضجٍ دأؽٞثء 

ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُلجمٌر ك٢ ٓنضِلز ص٘جّخ ثٗضجػ  ٗٞثع ثُلجًٜز ثُٔض٘ٞػز ٝػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ثٗضجػ  

ٕٔجٍ ثُؼٌثم ٣ًّٞٝج ُٝذ٘جٕ ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش ٣ٌٖٔ ثٗضجػ ثكنٌ  ٙ٘جف ثُضًٔٞ ك٤وٍٝ ٕٔجٍ ثك٣ٌو٤ج 

ٝؽ٘ٞح ثُؼٌثم ٝثُْٞهثٕ ٌٝٓٚ ٝث٣َُضٕٞ ك٢ صِٞٗ ٌٝٓٚ ٝثُؼٌثم دَ ٛ٘جى  ٙ٘جف ؽ٤ور 

 ٓنضِلز ٓ٘ضٌٖر ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢. ٧ٗٞثع كٞثًٚ

 

نفبكٓخ ٔػذو االلجبل ػهٗ سراػتٓب فٙ انمطز يمبرَخ ثبنفزٔع أطجبة تؤخز سراػخ أشدبر ا

 انشراػٛخ األخزٖ

ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثٕ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز ىثس ٌٓهٝه ثهضٚجه١ ثػ٠ِ ٖٓ ثٌُٔهٝه ث٫هضٚجه١    

ُٔقج٤َٙ ثُنٌٞ ٝثُٔقج٤َٙ ثُقو٤ِز إ٫ ثٕ ًٍثػز ثُلجًٜز ٫ٍثٍ ٓضأمٌ ُِؼو٣و ٖٓ ث٧ّذجح 

  ٜٛٔج: 

ُ ٓجٍ ًذ٤ٌ  ْجص٤ٖ ثُلجًٜز صؼضذٌ ٖٓ ثُٖٔج٣ًغ ثُة٣ِٞز ث٧ٓو ٝثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ًثٕ ثٖٗجء د .1

 .  ٩ٖٗجةٜج ٝمذٌر ػ٤ِٔز ؽ٤ور

صقضجػ ث٠ُ مذٌر ػ٤ِٔز ٝػ٤ِٔز ػ٘و ثٖٗجء ثُذْضجٕ ٝدؼو ث٫ٖٗجء ٧ؽٌثء ػ٤ِٔجس ثُنوٓز  .2

 .  ث٣ًٌُٝٞز ٓغَ ثُضو٤ِْ ٝثُنق ٝثُض٤ْٔو ٌٝٓجكقز ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس

لجًٜز ك٢ ثُذْضجٕ صقضجػ ث٠ُ موٓز ٓضٞثِٙز ُٝٔور ٣ِٟٞز مجٙز ك٢ ثُْ٘ٞثس  ٕؾجً ثُ .3

 .  ث٠ُٝ٧ ثُض٢ صٌٕٞ  دوٕٝ ٌٓهٝه إهضٚجه١ ٧ٜٗج صذو  دج٩ٗضجػ دؼو كضٌر ٣ِٟٞز ْٗذ٤ج

ثٖٗجء دْجص٤ٖ ثُلجًٜز ٣قضجػ ث٠ُ ٓؼٌكز ْٓذوز دجُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز )ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز( ث٬ُٔةٔز  .4

 .  ؾ٘خ ثُلَٖ ثُي١ هو ٣قَٚ دْذخ ىُيفْخ ث٫ٗٞثع ٝث٫ٙ٘جف ُض

صقضجػ ث٠ُ مذٌر فٍٞ ثُٔؼٌكز ٝثُوًث٣ز ثٌُجك٤ز ُذؼٜ ثُٔضةِذجس ثُنجٙز ُذؼٜ ث٧ٗٞثع  .5

ٝث٫ٙ٘جف ٓغَ )ثُضِو٤ـ, ٟذ٤ؼز ثُقَٔ, ٓٞػو ثُ٘ٞؼ, ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ...... ثُل( 

 . ٝٛيٙ ؽ٤ٔؼٜج هو صْذخ كَٖ ثُذْضجٕ ٝثُؼَٝف ػٖ ثُو٤جّ دئٖٗجء دْضجٕ

ٙؼٞدز صٞك٤ٌ ث٣٫و١ ثُؼجِٓز ثُٔوًدز ٝثُٔؼوثس ث٬ٍُٓز ٩ؽٌثء ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز  .6

 . دًٚٞر ْٓضٌٔر

٣ؾخ ث٫ُٔجّ دٔٞػو ٗٞؼ عٔجً ثُٚ٘ق ٝد٤ٌل٤ز ؽ٢٘ ثُغٔجً, ٓغ صٞك٤ٌ ثُظٌٝف ثُٔ٘جّذز  .7

 .  ُضؼذتضٜج ٝمَٜٗج ٝٗوِٜج ث٠ُ ث٧ّٞثم

ٕض٬س دجُٔٞثٙلجس ثُؾ٤ور ٝثُٔةجدوز إٖٗجء ثُذْجص٤ٖ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ٝؽٞه ثُٖٔجصَ ثُض٢ ص٘ضؼ  .8

 .   ُِٚ٘ق ثٌُٔثه إٖٗجء ثُذْضجٕ ٜٓ٘ج

إٙجدز ثُذْجص٤ٖ دج٩ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ٝػوّ ثُوًث٣ز ثٝ ث٫ُٔجّ د٤ٌل٤ز ٌٓجكقضٜج ٝدجُٞهش  .9

 .  ثُٔ٘جّخ هو ٣ْذخ ثٗنلجٛ ك٢ ٤ًٔز ث٩ٗضجػ ًٝهثةٚ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً

ؼظْ ثُذْجص٤ٖ ثُٔوجٓز صٖ٘أ ٖٓ هذَ ٖٓ ثْٛ  ّذجح كَٖ ثُذْجص٤ٖ ك٢ ثُؼٌثم ٛٞ ثٕ ٓ .11

ثٕنجٗ ؿ٤ٌ ٓضن٤ٖٚٚ ك٢ ثًَُثػز ٝص٘وْٜٚ ثُنذٌر ثٌُجك٤ز ٓٔج ٣ٞةٌٕٝ ث٠ُ 

 .  ث٫ػضٔجه ػ٠ِ ؿ٤ٌْٛ ٓٔج ٣ْذخ ك٢ فوٝط  مةجء هو ٣ٚؼخ صؾجٍٝٛج

ثٕ ٝؼق ث٩ًٕجه ثًَُثػ٢ ك٢ ٓؾجٍ صٞػ٤ز ثَُٔثًػ٤ٖ ك٢ ٓؾجٍ إ٣ٚجٍ ثُٔؼِٞٓجس  .11

 . ثُقو٣غز إ٤ُْٜ
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 نًسطبد انشراػٛخيًٓبد ا

 تمٕو انًسطبد انشراػٛخ ثبنًٓبو اٜتٛخ: 

ثهمجٍ ث٧ٙ٘جف ثُؾو٣ور ٝثمضذجًٛج ُٔؼٌكز ٓوٟ ٬ٓةٔضٜج ُِظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ك٢ ثٗقجء  -1

 ثُوةٌ. 

ثًضٖجف ث٧ٙ٘جف ثُؾو٣ور ٝثمضذجًٛج ٝثُض٢ هو صٖ٘أ ٗض٤ؾز فوٝط ثُةلٌثس ثًُٞثع٤ز  -2

 م. ُذؼٜ  ٗٞثع  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔ٘ضٌٖر ك٢ ثُؼٌث

 ثُو٤جّ دئًغجً ث٧ٗٞثع ٝث٫ٙ٘جف ثُٔنضِلز ٧ٕؾجً ثُلجًٜز ُـٌٛ د٤ؼٜج َُِٔثًػ٤ٖ . -3

 ثُْؼ٢ ُٔقجُٝز إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ُذؼٜ ثُٖٔجًَ ثُض٢ هو صٌٕٞ ٓٞؽٞهر ك٢ ثُذْجص٤ٖ ثُوو٣ٔز.  -4

صوو٣ْ ثُض٤ٙٞجس ث٬ٍُٓز ٝثُٔوضٌفجس ٝث٫ًٕجهثس ث٠ُ َٓثًػ٢ ثُذْجص٤ٖ ك٢ ٓنضِق  -5

ٜج  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٝثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ٗضجةؼ ثُذقٞط ٝثُوًثّجس ثُنوٓجس ثُض٢ صقضجؽ

 ٝثُضؾجًح ثُؼ٤ِٔز ٝث٤ُٔوث٤ٗز. 

  Post –test                                                                    انجؼذ٘       االختجبر راثؼب:

 ثُٚق٤قز.  ؿجس ث٥ص٤ز دٔج ٣٘جّذٜج ٖٓ ثٌُِٔجس ٝثُؼذجًثسث/  ًَٔ ثُل1ٌُ

 هًٝث ًة٤ْج ك٢ ثٗضٖجً ًٍثػز ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم.  -----٣ِؼخ  .1

 ًٔج ٝٗٞػج.  -----ثمض٤جً ثُٔٞهغ ثُٔ٘جّخ ُِذْضجٕ ٝٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ  .2

 هًؽز . ---- ٕؾجً ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم صضًٌَ د٤ٖ مة٢ ػٌٛ  .3

 ّجػز.  -----ٛٞ ٖٓ ٤َثُؼِٓؾٔٞع ّجػجس ثُذٌٝهر ك٢ ٓ٘ةوز فو٣غز ٝثُوجةْ ٝفٔجّ  .4

ٓ٘جّذز ًَُثػز ث٧ٙ٘جف ثُؼج٤ُٔز ٖٓ ثُضلجؿ ٝثٌُٔغٌٟ ٝثٌٌٍُ  -----صؼضذٌ ثُٔ٘ةوز  .5

 ٝثُؼ٘خ. 

م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ُٝلضٌر ًجك٤ز ٫ صوَ  ---٣ؾخ صٞكٌ هًؽجس فٌثًر ٓ٘نلٞز دٔؼوٍ  .6

٧ٜٗجء ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ  ------ٝىُي ٫ًضْجح ثُ٘ٞع ٝثُٚ٘ق  ----ػٖ 

 ٣ز. ثٌَُٛ

 . ---------٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ٖٓ دوث٣ز ثٌُد٤غ ث٠ُ كَٚ ثُن٣ٌق ًجك٤ج  .7

 . ------------ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر ثع٘جء كضٌر ثُض٤ٌَٛ صؼضذٌ ػج٬ٓ ٓؤعٌث ِّذ٤ج ٧ٜٗج صْذخ .8

 --------ٝثُض٢ صقضجػ ث٠ُ  -----إٕ إٖٗجء دْجص٤ٖ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز صؼضذٌ ٖٓ ثُٖٔج٣ًغ  .9

ٝ---------. 

إٙجدز دْجص٤ٖ ثُلجًٜز دج٧ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ٝػوّ ثُوًث٣ز د٤ٌل٤ز ٌٓجكقضٜج ٝدجُٞهش  إٕ .11

 . --------ثُٔ٘جّخ ٣ؤه١ ث٠ُ 

 /  ؽخ ٓج ٢ِ٣: 2ُ

ػوه ع٬عز ٫ْٛ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ثُض٢ ٣ؾخ صٞكٌٛج ك٢ ٓ٘ةوز ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز  .1

 ثُ٘ل٤ٞز.

 ػوه مْٔز  ّذجح ُضأمٌ ًٍثػز  ٕؾجً ثُلجًٜز. .2

 جس ثُٔقةجس ثًَُثػ٤ز. ػوه ٜٓٔ .3

      The answer key of pro-tes questionخبيظب: يفتبذ األخٕثخ ألطئهخ االختجبر انمجهٙ 

                

                

                                                                       Refrences             طبدطب: انًصبدر 

                    

(, ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز 1991ثُؾ٢ِ٤ٔ , ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو ) .1

 ٍٝثًر ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ, ٤ٛتز ثُٔؼجٛو ثُل٤٘ز.  ث٧ًٝثم , 

ج٤ّجس إٖٗجةٜج ٝموٓضٜج, ٍٝثًر (. ثُذْجص٤ٖ ثُ٘ل٤ٞز, ث1983ّ, ٣ّٞق ف٘ج, ) ٣ّٞق .2

 ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ, ٓةذؼز ؽجٓؼز ثَُٔٞٙ, ثُؼٌثم. 

, هثً  ( ثٗضجػ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز د٤ٖ ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُضةذ٤ن2112, ٣ّٞق ف٘ج, ) ٣ّٞق .3

  ٝثُض٣ٍٞغ .  ٌٌٍٛثٕ ُِٖ٘

 

 .ٙـ9 .ٙـ7 .ٙـ5 .ٙـ3 .ٙـ1

 .ٙـ11 .ٙـ8 .ٙـ6 .ٙـ4 .ٙـ2
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 Training in third               ثبنثب : انٕزذح انًُطٛخ انثبنثخ                                       

modular unit 

 طور السكون وطور الراحة

 Over view                                                                      بيهخ        أٔال: انُظزح انش

 

                                                                Target population.انفئخ انًظتٓذفخ:   1

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

بػػافعتحػػب ععفلنباتػػااع لناظ ػػرعق ػػرععػػادراعممػػلعظوا ظػػرع لبػػر داع ل ػػد داع  عتػػتظكتكػػ فعظمظػػـع 
ظوا ظػػرعلػػاع ذ ع  ػػتظرع لن ػػاطعط مػػرع  ػػاـع ل ػػنرع ظػػفعكػػظنلاعس ػػةارع لااكلػػرع لظت ػػاعطرع   ر ؽعلػػػذ ع
سحػب ع ل ػك فع  لر  ػرع  ػػ ماعكػر ر رع  ػتظر رع  اتلػػااع مم ػاعجػافعبمػػضعس ػةارع لااكلػرع لناكػػ رع

نوؿع ت عؼعنظ هاعجيع لخر ؼع ت وطععس ر علاععبؿعجحؿع ل تاءع بػذلؾعتحػب عجػيع ػك فعس ع جاكلرع ل
عر  رعثـعت تأنؼعنظ عهاعجيع لرب عع لوادـا

 تمنػػيع ػػد نع لنظػػ عممػػلعجتػػر اع (periodicity)علسفعهػػذاع لظ ػػزاع  لتػػيعتمػػرؼعبظحػػطم عع 
عل  ػػااعخػػشؿعس ػػلرع ل ػػتاء ع فظتماعبػػرعس عظتتابمػػرعظػػفع لن ػػاطع  لنظػػ علكػػيعتكػػظفع  ػػتظر ر تلاعجػػيع 

ق رعظناطولاع لطب م رع)ب ئتلاع لطب م ػر(عنت ةػرعنوملػاع لػلعظنػاطؽعععزر مرععبمضع   ةارعجيعظناطؽ
 ل و وػػػيع لتػػػيعن ػػػأاع تطػػػ راعج ػػػاععػػػدع مركػػػلاع لػػػلعظخػػػاطرععاذ اعظنػػػاخعظختمػػػؼعمػػػفعظنػػػاخعب ئتلػػػ

ظم ػااع لزر م ػرعظلظػرعجػيعز ػاداع  نخااضع لذيع  دنعجيع لدرةااع ل ر ر ػرع ػتاءً  علػذ عسحػب اع لم
 ع  حناؼعظفع لااكلػرع) لظدةنػر(ع لز ػاداععابم ػرعتمػؾع  نػ  عع ع  حػناؼعممػلععع لوابم رعلتمؾع  ن  

ظوا ظرع لبر داع   تظر ر رع  اتلاعخشؿعجحؿع ل تاءع لباردع ةبعتمر كلاع لػلعبمػضع لمظم ػااع ظػفع
ع-يع:سهـعهذاع لمظم ااع لزر م رع لتيعع مةآع ل لاعه

  لتشمبعجيعظنلاجع لريع  لت ظ دعلظنعع د نع لنظ ع لظتأخرعجيع لظ  ـا -1

 نتخابع لحنؼع ع  حؿع لة ػدع   ػتمظاؿع لوطمػرع ل  ػط رعمنػدع كثػارع ل ػتشاعةظ ملػاعع -2
  متبرعظلظًاعجيعبمضع لظر ؼع لظناخ رع لباردااع

ع ك ػػػؼع  ظػػػيع  زهػػػارع  لبػػػر مـعع عمػػػؼعع   ػػػةارعظػػػ -3 فععبػػػردع ل ػػػتاءعظمرجػػػرع لظػػػز رعععظتػػػلم
ع لوارصعس ع لحو عع لرب ميع لظتأخرا

 لمػػػػػػػؿعظػػػػػػػفعسكثػػػػػػػرعسنػػػػػػػ  عع لكػػػػػػػررع ػػػػػػػت  ًاعنت ةػػػػػػػرع لبػػػػػػػر داع ل ػػػػػػػد داعهػػػػػػػيعلا ػػػػػػػرع ل ػػػػػػػظسع
 لرع ػؽ ع  ػنعتتظػزؽعس عع(Bark)  لتػيعت ػدنعجػيع  نػ  ععذ اع لومػؼع(Winter Sun Cold) ل ت  ر

عممػلع(ع  ةؿعتوم ؿع ن1ت وؽعةذ عع   ةارعب ببع  نةظادع ل كؿع) احاؿع لو راع ت ة عع لكاظب ـ 
ع لت اـع لةر حع لنا ئراع
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 ( التشقق الناجم عن انجماد ساق شجر تفاح في الجية الشمسية-1-الشكل )

 

 ربطع ل اؽعبخ  طع  ؿع لظناطؽع لظحابرعثـعتطملع لةر حعب ظععخاصعلم اػاظعمم لػاعظػفع
سعجيعنلا رع ل تاءعمندظاع ك فع ط ع لتربرعع لةااؼع عت دنع لت ووااعجيع ل اؽعنت ةرع ر ؽع ل ظ

ظغطػػلعبػػالثمسعجت ػػببع ناحػػاؿع لو ػػراعمػػفع لخ ػػبعظػػفع لةلػػرع لظ ظ ػػرع عذلػػؾع خػػتشؼع لتظػػددعجػػيع
ةلػػااع ل ػػاؽع لظختماػػراع عكػػذلؾعظػػاع  ػػببا عكػػررع لحػػو ععلالزهػػارع ع لثظػػارعخػػشؿعجحػػؿع لرب ػػعع ع

ةظػػادع  عسفع لكث ػػرعظنلػػاع عبكػػظنلاعسنػػ  عع لخر ػػؼعممظػػا عسفعبمػػضع   ػػةارعتكػػ فعظوا ظػػرعةػػد  علشن
 لااكلػػرع لظلظػػرع عتحػػاد ا عتكػػ فعظوا ظتلػػاعلمبػػردعظمتدلػػراعةسفع الػػرع لر  ػػرعجػػيعبػػر مـع  نػػ  عع لظختماػػرع
ظػػػفع لااكلػػػرع لظت ػػػاعطرع   ر ؽع ع لتػػػيعت ػػػدنعخػػػشؿعجحػػػؿع ل ػػػتاءعتكػػػععهػػػذاع لبػػػر مـعجػػػيعظػػػر ؼع

ع  نخاػػػػػػػػػػػػاضع لظم ػػػػػػػػػػػػ ظعجػػػػػػػػػػػػيعدرةػػػػػػػػػػػػااع ل ع ػػػػػػػػػػػػر راع ع لتػػػػػػػػػػػػيععػػػػػػػػػػػػدع حػػػػػػػػػػػػؿع لػػػػػػػػػػػػلتةمملػػػػػػػػػػػػاعتوػػػػػػػػػػػػاـ 
ـعكظػػاعتختمػػؼعبالػػذكرعدرةػػرع لظوا ظػػرعس ع لت ظػػؿع  ػػبعنػػ عع لااكلػػرع ع لحػػنؼع(°21- تػػلعع15-)

د خػػػؿع لنػػػ عع ل   ػػػداع ظػػػفع لةػػػد رع نػػػاعلػػػ سعةظ ػػػعع  حػػػناؼعد خػػػؿع لنػػػ عع ل   ػػػدعبدرةػػػرع   ػػػداعظػػػفع
رع متبػرع لخػ خع ع لظ ػظشع لت ظؿعلدرةااع ل ر راع لظنخاكرعجظثش عجػيعظةظ مػرعجاكلػرع لنػ  اع ل ةر ػ

جػػنش ظع فععا ع لكر ػػزعظػػفع لااكلػػرع ل  ا ػػرعظوارنػػرعظػػعع  ةػػاصع ع لمػػ زاعسظػػاعجػػيعجاكلػػرع لتاػػاع  ػػا
 لتااحعسكثرع  ا  رعظفع ل ارةؿع ع لكظثرى ع عجيعةظ عع لااكلرع ل ابورع لذكرعت ةػدعسحػناؼعسكثػرع

عMayر(عظثػػػػؿع لخػػػػ خعحػػػػنؼع)  ا ػػػػ رعجػػػػيع  ت اةاتلػػػػاعظػػػػفع لبػػػػر داع)عسيعت تػػػػاجع لػػػػلعبػػػػر داعسكثػػػػ
 Veteranع ع لتااحعظثؿعحنؼع)(Red Canada)ع لكظثرىعحػنؼعع (Bartlett)عممػلع لمكػسعع 

  ةدعسحناؼعسعػؿع  ا ػ رعجػيع  ت اةاتلػاعلمبػر داع ع ظكػفعزر متلػاعبنةػاحعجػيع لظنػاطؽعذ اع ل ػتاءع
ضع(ع عبمػػػCold dust ععMay cold عععKorent عععKardina لظمتػػػدؿعظثػػػؿعحػػػنؼع لخػػػ خع)

(ع عبمػضعسحػناؼع لكظثػرىعظثػؿعWhite pairmain ععWinter bannanaسحػناؼع لتاػاحعظثػؿع)
(Kiefferعع Vilderا)ع

ع

ع

ع
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 كيفية التقميل من اضرار االنجماد

ع- ظكفع لتوم ؿعظفعكررع  نةظادعبأتباععظاع ميع:

ع لت ةاعن  عترب رع عسنتاجعسحناؼعظوا ظرعلمبردا -1
كثػارع ػتشاع لااكلػرعجػيعتكػ  فعه كػؿع  حػؿعك  ػ مرع  تمظاؿعطر ورع لوطمرع ل  ط رعجيع  -2

 لظوا ظرع لبر داع ل د داع تاءً ا

  لظوا ظرع لا ز ا  را -3

 تك  ؼعظر ؼع لظناخع لظ  طعبا  ةارا -4

  - لت   رعجيعبمضع لظماظشاع ع لزر م رع عذلؾع نةازعظاع ميع: -5

ع بطاءع رمرع لنظ ا -عس
 ت ا زعبم غع لخ بعجيع عاعظبكرعجيع لرب ععا -عب

ع طالرعط رع لر  رعجيع ل تاءعاع-ة

ع(عجيع لرب ععاعDehardeningتأخ رع لنظ ع عز اداع لظوا ظرعلمبردع)عع-د

  التوقف عن النمو و معاودة النشاط في أشجار الفاكية النفضية

  دنعت عؼعمفع لنظ عجيع لمد دعظفع لنباتااع ظفعكظنلاعس ةارع لااكلرع لناك رع ظػفعثػـع
ةد دع  تكظاؿعد راع  اتلاع عسذ عدعوناعجيع  ظػرعنش ػظعسفعهػذ ع لت عػؼععتما دع   ةارعن اطلاعظف

ع-مفع لنظ ع ع ماداع لن اطع ك فعمملعن ماف:

 Quiescese النوع األول ما يعرف )بالخمول(

 ه ع ك فع لبر مـعب ببعم  ظؿعخارة ػرعق ػرعظشئظػرعلمنظػ عس عظػاع مػرؼعبػالت عؼع لظػاهريع
ت عػػؼعنظػػ ع لبػػذ رع ع لبػػر مـعب ػػببعم  ظػػؿع لب ئػػرع لظ  طػػرعبالنباتػػااعمػػفع لنظػػ ع ع لن ػػاطعظثػػاؿعذلػػؾع

ع-كم  ظؿع تربرع ع لة ع لظ  طعباع عظنلاع:

ع لةااؼع ل د دا -عس
  رتااعع ل ر راع ل د دع)ب كؿعجةائي(اع -عب

ع نخااضع ل ر راع)ب كؿعجةائي(اع-ة

عتغ رعطارئعجيع لاتراع لك ئ راع-د

 هػػيعع(Correlated inhibition)س ع) لظثبطػػاا(عع ةػػ دع لظػػ  دع لظانمػػرعلمنظػػ ع) لظثبطػػر(ع-ه
 ظتناعع لبر مـعمفع لتات ع ع لنظ عب ببع ة دع ل  اداع لوظ ػرع)لمبػرمـع لطرجػي(ع لػذيع نػتسع
ظ  دعظثبطرعتم ؽعتاػت ع لبػر مـع لتػيعت تػاع علػذلؾعمنػدع ز لتػاعتتاػت عهػذاع لبػر مـع لةانب ػر ع

جػػػيعبػػػر مـعس ػػػةارع لخػػػ خع عكػػػذلؾعع(Naringenin)عبسفع ةػػػ دع لظػػػاداع لظثبطػػػرع لظ ػػػظااع
 لتػيعتثػبطعنظػػ ع لبػر مـعب ػػببعز ػاداعتر كظلػػاععAbscisic acidع(ABA) ػاظضع  ب ػ ؾعع

ج ػػػااع جػػػيعةظ ػػػعع ل ػػػا اع ل ػػػابورع لػػػذكرع ػػػدخؿع لنبػػػااعجػػػيع الػػػرعتمػػػرؼعبطػػػ رع ل ػػػك فع
(Dormancy)سيعسفع لنبااعسحب ع) ػاكف(عس ع الػرع ل ػك فعس ع) لك ظػ ف(اع منػدعز  ؿعع
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عب لماظػػػػػؿع لظػػػػػزثرعتػػػػػز ؿعبػػػػػز  ؿع لمػػػػػارضع للػػػػػذ ع طمػػػػػؽعهػػػػػذ ع لنػػػػػ ععظػػػػػفع ل ػػػػػك فععهػػػػػذ 
(Quiescense)عسيع ل ك فعبامؿع لم  ظؿع ع لظزثر اع لخارة رع لظ  طرعبالنباااع

 Rest period النوع الثاني وىو السكون العميق والذي يعرف بفترة الراحة

فع لنبػػااع بوػػلع   ػػتظرعجػػيع ػػك ناعجػػيعهػػذ ع لنػػ ععظػػفع ل ػػك فع كػػ فع ل ػػك فعمظ وػػا علدرةػػرعس
 تػػلعلػػ ع جػػراعلػػاع لظػػر ؼع لب ئػػرع لظشئظػػرعلنظػػ اعمنػػدهاع وػػاؿعسفع لنبػػااعس عهػػذاع ل ػػةراعجػػيعطػػ رع
 لر  ػػرع هػػ عظػػاع مػػرؼعس  انػػا ع)بال ػػك فع لا ػػمةي(علػػذ عجػػأفعس ػػةارع لااكلػػرع  ػػدنعج لػػاع لنػػ عع لثػػانيع

كـعج لػػػاعم  ظػػػؿع ر ث ػػػرعخاحػػػرعبػػػالن عع ع لػػػ سع لنػػػ عع   ؿع طػػػ رع لر  ػػػرعهػػػ ع الػػػرعج ػػػ  ل ة رعتػػػت 
 لحػػنؼاعسفعمظم ػػرعتكػػ  فع لبػػر مـع لزهر ػػرع ع ل رع ػػرع  لػػذيع بػػدسعمػػاداعجػػيعس  خػػرع لحػػ ؼع)بمػػدعةنػػيع
 ل احػػؿ(عس عبد  ػػرع لخر ػػؼعثػػـع كتظػػؿعتك  نلػػاع تػػدخؿعهػػذاع لبػػر مـعجػػيعطػػ رع لر  ػػرع ػػتاء  عب  ػػنع ع

ظكػافعخخػرع تػ جرعج ػاع لظػر ؼع لظناخ ػرع لظشئظػرععتو ىعمملع لنظ ع تلعل عتـعجركا عنوؿع لنبػااع لػل
لنظػػ اع ن ػػاطاعكػػالب  اع لزةاة ػػراع مم ػػاعظػػاعهػػ ع لماظػػؿع لظػػزثرع لػػذيع  اػػزعهػػذاع لبػػر مـعممػػلع لتاػػت ع
  لنظػػػ عظػػػفعةد ػػػدعس عك ػػػؼع ظكػػػفع لتغمػػػبعممػػػلعظػػػاهراعطػػػ رع لر  ػػػرع ع نلائلػػػااع مػػػاداعتاػػػت عبػػػر مـع

نلػػاءعطػػ رع لر  ػػرعج لػػاع بػػدعس فعتتمػػرضع لبػػر مـع لزهر ػػرعخاحػػرع لػػلعمظم ػػرعك ػػرعلطػػ رع   ػػةارع  ه
ع لر  ػػػرع عهػػػذ ع ػػػتـعب   ػػػطرعتمػػػرضع لبػػػر مـع لػػػلعبػػػر داعكاج ػػػرعخػػػشؿعجحػػػؿع ل ػػػتاءعممػػػلعدرةػػػرع ػػػر را

 Chilling)ـع لظداع لر فعمملع  عؿع تمرؼعهذاعبا ت اةااع لبر داعس عظتطمبػااع لبػر داعº(7ع–5)

reguirment)بمػضع لتغ ػر اع لد خم ػرع لشزظػرع  ػتئناؼع لنظػ عظػػفعع  ػنعتمظػؿعهػذاع لبػر داعممػلع
ةد ػػدعمنػػدظاع بػػدسع لةػػ عبا متػػد ؿعخػػشؿعبد  ػػرعجحػػؿع لرب ػػع ع  ػػتـع لتغ ػػرعجػػيع  ػػتئناؼع لنظػػ عب   ػػطرع
 نز ظػػااعظم نػػرعتمظػػؿعت ػػاعظػػر ؼع لػػدرةااع ل ر ر ػػرع لظنخاكػػرعخػػشؿعجحػػؿع ل ػػتاءع ظػػفعسهػػـعهػػذاع

لتػػيع ػػزد دعكظ تلػػاعس عترك زهػػاعجػػيعهػػذاع لظر مػػرع) ل ػػتاء(عهػػيع للرظ نػػااع لطب م ػػرع لظ ػػةمرعلمنظػػ ع  
 Auxins, Gibberellins (GA) and Cytokinins)   ك ػ نااع ع لةبرل نػااع ع ل ػا ت كا ن نااع

(CK))سفعدرةػػرع ػػر راع لحػػارع لظئػػ يعس عت تلػػاع)  نةظػػاد(عق ػػرعجمالػػرعجػػيع نلػػاءعطػػ رع لر  ػػرع ذلػػؾعع
عتتـعت اعظثؿعهذاع لدرةرعظفع ل ر راع ذلؾعلت عؼعمظؿع  نز ظاااع فع لتغ ر اع ل ابورع لذكرع 

 كيفية تمييز طور الراحة عن طور السكون 

ط رع لر  رع ظلػرعجػيعبػر مـع   ػةارع لظت ػاعطرع   ر ؽعجػيعجتػراعظم نػرعظػفعكػؿعمػاـعقالبػا ع -1
ع ك فعجيعجحؿع لخر ؼع ع ل تاءا

  ر ث رعخاحرعبالن عع  لحنؼا  دنع  بابعج   ل ة رعد خم رعتت كـعج لاعم  ظؿع -2

   دنعبالرقـعظفعت جرع لظر ؼع لب ئ رع لظشئظرعلمنظ ا -3

 بػػدعظػػفعتمػػرضع لبػػر مـع لزهر ػػرع  ػػةارع لااكلػػرع لظت ػػاعطرع   ر ؽع لػػلع لةػػ ع لبػػاردعسثنػػاءع -4
جحػػػػؿع ل ػػػػتاءع لاتػػػػراعظم نػػػػرعتختمػػػػؼعبػػػػاختشؼع لنػػػػ عع  لحػػػػنؼع لػػػػلعسفع ػػػػتـع ز لػػػػرع لظ ػػػػببع

 طع  نز ظااع لتيعتن طعت اعظر ؼع لة ع لباردع تاءً ا) لظثبطاا(عبامؿعن ا
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 )) مراحل طور الراحة ((

ع- ظكفعتو  ـعط رع لر  رع للعثشنعظر  ؿعهي:

  Pre – rest مرحمة بداية طور الراحة أو ) قبل الراحة (      -1

فع هيعظر مرع لت  ؿع لتيعت حؿعجيعجحؿع لخر ؼعبػ فع لخظػ ؿع ع لر  ػرع لكاظمػرعكظػاع ظكػ
سفع ك فعظ مدهاعظفعظنتحؼع لحػ ؼعس عخخػراعس عبمػدع نتلػاءعد راع لنظػ ع لامالػرع   ػتظرع لػلعس  خػرع
 لخر ػػؼع ع  ت عػػؼعذلػػؾع  ػػبعنػػ ععس ػػةارع لااكلػػرع ظػػر ؼع لظنطوػػرع لتػػيعت ػػ طعبا  ػػةارع) ل الػػرع

ع لة  ر(ا

س عخاحػرععاسفعبر مـعس ةارع لااكلرعتتنباعلمتغ رع لذيع  حػؿعجػيع لنلػارع) لاتػراع لكػ ئ ر(1
ع لظ ةػػ داعجػػيع   ر ؽعلوحػػرع لاتػػراع لكػػ ئ رع عحػػرع لاتػػراع لكػػ ئ رع  ػػنعت ػػتة بعحػػبغرع لاػػا ت كرـ 

  لتػيعتنتوػؿع لػلععAbscisic acid (ABA)  ػنعتمظػؿعممػلعتحػن ععبمػضع لظػ  دع لظانمػرعلمنظػ عظثػؿع
سنلػػاع عتاوػػػدع لبػػر مـعمػػفعطر ػػػؽع لم ػػاءعظظػػػاع ػػزديع لػػلعتل ئػػػرع لبػػر مـعلمػػػدخ ؿعجػػيعطػػ رع لر  ػػػرع)  ع

ععابم تلاعمملع لنظ (

اع ر جؽعمظم رعتكػ  فع لظػ  دع لظانمػرع حػ ؿع نخاػاضعجػيعمظم ػرع لتػناسع  لتػيعهػيع  ػدىع2
 لامال ػػااع ل    ػػرع لظلظػػرعظػػعع حػػ ؿع نخاػػاضعجػػيعتر ك ػػزع لظػػ  دع لظ ػػةمرعلمنظػػ اعكظػػاعسفع ػػد نع

ةػرع لبػر مـعظػفع لبػر داع ػتاء  عجتر اعظتوطمرعظفع لػدؼءع  لبػر داعخػشؿع ل ػتاءع ز ػدعظػفعظتطمبػااع ا
ظوارنرعظععجتػراعبػر داعظ ػتظراعخػشؿعجحػؿع ل ػتاءاع ع ذ ع رتامػاعدرةػااع ل ػر راعخػشؿعجحػؿع ل ػتاءع
جػػأفع لبػػر مـعتحػػب عن ػػ طرع تاوػػدعبػػذلؾع لكث ػػرعظػػفعظوا ظتلػػاعلمبػػر داع لتػػيعكانػػاعتظتمكلػػاعخػػشؿعجتػػراع

دظاع  ػتأنؼعج لػاع لنظػ عظػفعةد ػداع  ش ػظعسفع لر  رع  نعتاودع لنباتػااعظوا ظتلػاعلمبػر داعب ػرمرعمنػ
 لذلؾع ةػبعع(Full bloom) لنباتااعتاتورع للعظوا ظرع لبر داعمندظاعتك فعجيعجتراع  زهارع لكاظؿعع

ع ظا تلاعظفع لحو ععلظنععتكررهاا

ع

   Main – rest مرحلة الراحة الرئيسية   -2

 ت تظرع للعكان فع   ؿعس عبد  ػرعكػان فعتبدسعهذاع لظر مرعجيعنلا رع لخر ؼعس عبد  رع ل تاءع
 لثانيع  ت عؼعذلؾع  بع لظر ؼع لة  رع ل ائداعجيع لظنطورع خشؿةهذاع لاتراعتاودع لبر مـععابم تلاع
 لكاظمرعمملع لنظ ع تلعل عمركاعهذاع لبر مـع للعظر ؼعب ئ رعظشئظرعلمنظػ عس مركػاع لػلع ةػر ءع

عع لبػػر مـعممػػلع لتاػػت عهػػيعتمػػر ضعهػػذاع لبػػر مـع لػػلعبػػر داع ل  ػػ مرع ل   ػػداع لتػػيع ظكػػفعب   ػػطتلاعدجػػ
كاج رع  عسفعتأخذع لبر مـع لزهر رعكاا تلاعظفع لبػر داع لشزظػرع لتػيعت تاةلػاع لبػر مـعلكػيعتتاػت ع تنظػ ع
 مندظاعتت  فع     ؿع لة  رع  أتيعجحؿع لربعع ك فع لبرمـعةاهزً ع ظ تمد  علمنظػ ع ع لتاػت ع  طمػؽع

عا(Chillling requirement) لبر داعس عظتطمبااع لبر داعبظحطم ععمملع  ت اةااع

ع

ع
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     After – rest مرحلة ما بعد الراحة -3

بمػدعسفعنأخػػذع لبػػر مـع لزهر ػرعكاا تلػػاعظػػفع لبػر داعتكػػ فعمنػػدهاعظ ػتمداع عػػادراعممػػلع لنظػػ ع ذ ع
اعسفعدرةػرع ل ػر راعمنػدعبد  ػرعت جراعللاع لظر ؼع لخارة رع)درةرع ل ر راع لظنا بر(عس ع لظشئظرعلمنظػ 

هذاع لظر مػرعتكػ فعظنخاكػرع) لاتػراع ل  عمػرعبػ فعس  خػرع ػلرعكػان فع   ؿع لػلعظنتحػؼع ػلرعكػان فع
 لثػػػاني(اعلػػػذ عجػػػأفع لبػػػر مـع عتنظػػػ ع لكػػػفع ذ ععطمػػػاعسقحػػػافعظػػػفع   ػػػةارع لتػػػيعسخػػػذاعكاا تلػػػاعظػػػفع

ئظػػرعلمنظػػ عتش ػػظعبػػأفع لبػػر مـعرعممػػلعدرةػػرع ػػر راعظشن لبػػر داع  كػػملاعجػػيعد خػػؿع لظختبػػرعس ع اكػػ
تتات ع تبدسعبالنظ عس عسنلػاعجػيع لطب مػرع)خػارجع لظختبػر(عجػأفعتمػؾع لبػر مـع عتبػدسعبػالنظ ع  عجػيعبد  ػرع
 لرب ػػععمنػػدظاعترتاػػععدرةػػرع ل ػػر راع تحػػب عظشئظػػرعلمنظػػ اعظػػعع لممػػـعسفع  خػػتشؼع لػػذيع  ػػدنعبػػ فع

ختشجلاعجيعظتطمباتلاعلمبر داع ذلؾع متظدعممػلعدرةػرع  ن  عع   حناؼعجيعظ مدعتات لاع رةعع للع 
 (اععع-3-) ع(-2-)ع كؿ ل ر راع لبرمـعلكؿعن ععظفعسن  ععس ةارع لااكلرع

 

 

 

 ( وصف تخطيطي لمنشاط الحيوي خالل مراحل الراحة-2-الشكل )
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 ( وصف تخطيطي لتغيرات منظمات النمو خالل مراحل الراحة-3-الشكل )

 

 حةأىمية طور الرا

علط رع لر  رعسهظ رعظظ زاع  ةارع لااكلرع لظت اعطرع   ر ؽا

اع  ظػػػيعتمػػػؾع   ػػػةارعظػػػفع لػػػدرةااع ل ر ر ػػػرع لظنخاكػػػرع   نةظػػػاد اعخػػػشؿع ل ػػػتاءعد فعسفع1
ع  حؿعكررع ن ةتلاا

اعطػػ رع لر  ػػرع ةمػػؿع لبػػر مـعجػػيع الػػرعق ػػرعجمالػػرعسيعسنلػػاعتحػػب ععػػادراعممػػلعظوا ظػػرعدرةػػااع2
رعخػػشؿعجحػػؿع ل ػػتاءاعكظػػاعسفعبمػػضع  حػػناؼع   نػػ  عع اكػػؿعتػػأخرعتات لػػاعجػػيع ل ػػر راع لظنخاكػػ

ع- لرب عع للعسفع نتليعخطرع د نع  نةظاد اع لرب م ر:

 

 خالصة القول 

ع-  ةدعماظم فعظلظ فع مظشفعمملعدخ ؿعبر مـع   ةارع لظت اعطرعجيعط رع لر  رع هظا:

ع   ر ؽعممػػػلععحػػػرع لاتػػػراع لكػػػ ئ رعخػػػشؿعظنتحػػػؼعجحػػػؿع لحػػػع-:األول  ؼع  لخر ػػػؼع  ػػػنعتوػػػـ 
علتػػأث رعع(ABA)تحػػن ععبمػػضع لظػػ  دع لظانمػػرعلمنظػػ عظثػػؿعع ب ػػببع  ػػتةابرعحػػبغرع لاػػا ت كرـ 

ععحرع لاتراع لك ئ را

تمػرضع لبػر مـع نخاػاضعجػيعدرةػااع ل ػر راع لتػيعت حػؿعخػاؿعجحػؿع ل ػتاءع  ػامدعممػلعع-:الثاني
اءعطػػػ رع لر  ػػػرع  لتػػػيعتػػػتـعبامػػػؿعس عب   ػػػطرع تظػػػاـعةظ ػػػعع لتاػػػامشاع  لتغ ػػػر اع لشزظػػػرع نلػػػ

سنز ظااعظم نرعتمظؿعس عتن طعت اعظر ؼعدرةااع ل ر راع لظنخاكرعظظاع زديعهذ ع لن اطع
 للع نتػاجعبمػضع لظػ  دعسهظلػاع للرظ نػااع لظ ػةمرعلمنظػ ع  لتػيع ػزد دعترك زهػاعجػيعهػذاع لاتػراع

عظثؿع   ك  نااع ع لةبرل نااع ع ل  ت كا ن نااا
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 الناتجة عن عدم كفاية البرودة االضرر 

ت ةػػدعهنالػػؾعمػػداعسكػػر رعتظلػػرعممػػلع   ػػةارعمنػػدعمػػدـع  ػػتشظلاع لكظ ػػرع لكاج ػػرعظػػفعمػػددع
ع امااع لبر داع لكاج رعخشؿعجتراع ل تاءع ظفعهذاع  كر را

ع و طع لبر مـع لزهر رع  ل رع رع بذلؾع وؿع نتاجع   ةارا -1
ظ مػدعتات لػاعس ع كػ فعتات لػاعق ػرعظنػتظـع بػػذلؾع لبػر مـع لظتبو ػرعممػلع   ػةارعتتػأخرعمػفع -2

  تأخرعظ مدعنكسع لثظارا

 لنظػػ ع لخكػػريع كػػ فعكػػم اا ع بػػذلؾعتتػػأخرع   ػػةارع عػػدعتحػػابع   ػػةارعبكػػربرع ل ػػظسع -3
 نت ةرعلومرع لنظ ع لخكريا

ع

 فائدة عدم كفاية البرودة 

هيعسفع لبر مـعتتأخرعجيعبالرقـعظفع  كر رع لظذك راع ابوا ع  عسفعهناؾعجائداع   داعناتةرع ع
ظ مدعتات لاعجيعجحؿع لرب عع هذ ع زديع للع نواذهاعظفع  نةظاد اع لرب م رع لظتأخراع لتيععدعت دنع

جػيعع(Bud scales)جيعبمضع ل ن فع هناؾعدر  ااعمد داع  ؿع لد رع لذيعتزد اع ر  ؼع لبر مـعع
كلػػرع لناكػػ رعتبػػدسعبػػالتك  فععبػػؿع ػػنرعظػػفعظتطمبػػااع لر  ػػرعللػػااعسفع لبػػر مـع لزهر ػػرعلظمظػػـعس ػػةارع لاا

تات لاعسيعجػيعنلا ػرعد راع لنظػ ع لامالػرعلممػاـع لظاكػي ع هػذ ع  ػدنعخػشؿعس  خػرع لحػ ؼع  ػنعتبػدسع
سةز ءع لبر مـع لظختمارعبالتك  فعبالتدر سعظععتودـع ل عاعن  ع لرب ػعع لوػادـعاعسفع ر  ػؼع لبػر مـع لتػيع

ع- رع لخر ؼاعتمظؿعمملعت و ؽعج  ئدعمد داع هظلا: لح ؼعس عبد عرتتك فعظبكر  عجيعس  خ

عت د دعتناسع لبر مـا

 لػػذيع مظػػؿعممػػلعظنػػعع لنظػػ ععع(ABA)ت تػػ يع ل ر  ػػؼعممػػلعظػػ  دعظانمػػرعلمنظػػ عسهظلػػاعع -1
  لبر مـا

تػػزديع ل ر  ػػؼعد ر  عظلظػػا عجػػيعظنػػعع نتوػػاؿع لظػػ  دع   ا ػػ رعلنظػػ ع لبػػر مـع  لػػدل ؿعممػػلع -2
دظاعتت ػػاعطع ل ر  ػػؼعتبػػدسع لبػػر مـعبػػالنظ ع ذلػػؾعنت ةػػرعةظ ػػععهػػذاع لتػػأث ر اعهػػ عسنػػاعمنػػ

  نتلاءعد رهاعجيعظنععنظ عتمؾع لبر مـا

ع -3
 العوامل التي تؤثر عمى طور الراحة )التي تؤثر عمى متطمبات البرودة( شتاءآ

سفعجتراعظتطمبااع لبر داعلمبػر مـع  لتػيعتمظػؿعممػلع نلػاءعطػ رع لر  ػرعجػيع لبػر مـعتتػأثرعبمػداع
اع تممؽعبالظر ؼع لة  رع ل ائداع لظ  طرعبا  ػةارع   خػرىعتتممػؽعبظػر ؼع   ػةارعم  ظؿعبمكل

ع-نا لاع ظفعتمؾع لم  ظؿعهي:

جيع   اـع لظ ظ رع مندظاع ك فع لة عخال ا عظفع لغ  ـعجأفعبر مـع   ةارعع-:ضوء الشمس -1
 رتلػاعمنػػدعتت ػمـع ػر راعسكثػرعظػفعتمػؾع لتػيعتاوػدهاعمػػفعطر ػؽع   ػماعع بػذلؾعترتاػععدرةػرع رع

درةرع ر راع لل  ءع لظ  طعبلاع مفع   ةارع لتيعتنظ عجيع لظؿاعسفع لاتراع لتيعت تاجع ل لاع
 لبػػػر مـع نلػػػاءعطػػػ رع لر  ػػػرعت ػػػاعتمػػػؾع لظػػػر ؼع ػػػ ؼعتطػػػ ؿعسكثػػػرعظػػػفعق رهػػػااع عػػػدعدلػػػاع
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 لدر  ااعمملعسفع رتااععدرةرع ل ر راع  داع لك ءع لمال رع مظشفعمملعسطالرعجتراعظتطمبااع
ععلبر داعلبر مـعس ةارع لخ خا 
سفع ة دع لغ  ـع  لكبابعجيع لة ع ظنمافعظػفع رتاػاععدرةػرع ػر راعبػر مـعع-:الضباب والغيوم -2

   ػةارع  ػػنعتكػػ فعدرةػػرع ر رتلػاعظ ػػا  رعلدرةػػرع ػػر راع للػ  ءع لظ ػػ طعبلػػاعظوارنػػرعبػػالبر مـع
كػ فعدرةػرع ل ػر راع لظمركرع  مرع ل ظسع لظبا ػرااعسفع لغ ػ ـع  لكػبابع مظػشفعممػلعسفعت

عبا  ػاـع لحػاج رع لظ ظ ػرعجلػيعبػذلؾعتمظػؿعممػلعتوم ػؿعجتػراعظتطمبػااع  لل  ءعظنخاكرعظوارنرم
  لبر داعلمبر مـا

سفع ػػػو طع  ظطػػػارعبكظ ػػػااعكب ػػػراعسثنػػػاءعجحػػػؿع ل ػػػتاءعتمظػػػؿعممػػػلعتوحػػػ رعجتػػػراعع-:األمطاااار -3
حػػ راع ػػراع)سيعق ػػرع لر  ػػرعلمبػػر مـعمػػفعطر ػػؽعق ػػؿع  ظطػػارعلمظػػ  دع لظانمػػرعلمنظػػ ع  لتػػيعب
 ظرتبطر(ع   ءع لظ ة داعجيع لبر مـعس عجيع ل ر  ؼع لتيعت  طعبلاا

سفع لر ػاحع ل ػػد داعن ػب ا عخػػشؿعجتػراع ل ػتاءعتمظػػؿعممػلعخاػضعدرةػػرع ػر راع لبػػر مـعع-:الريااح -4
ب  ػػػنعتةمملػػػاعظواربػػػاعلدرةػػػرع ػػػر راع للػػػ  ءع بػػػذلؾعجأنلػػػاعتأخػػػذعكاا تلػػػاعظػػػفع لبػػػر داع بػػػالاتراع

 لكػػػػفع ذ عكػػػػافعظ عػػػػعع   ػػػػةارععر بػػػػا عظػػػػفع لظ ػػػػط ااع لظائ ػػػػرع) لب  ػػػػر اعس عع لظ ػػػػدداعللػػػػا
  لذ عتتات عظبكر  عجيع لرب عاع لظ  طاا(عجأفع لل  ءعربظاع مظؿعمملعرجععدرةرع ر راع لبر مـ

سفع   ةارع لتػيعت ػتظرعجػيعد راعنظ هػاعع-:حالة النمو الخضري لألشجار خالل فصل النمو -5
 لػػػلعجتػػػراعبػػػر داعط  مػػػرع ةػػػؿعك ػػػرعطػػػ رع لر  ػػػرعج لػػػاعظوارنػػػرع لػػػلعس  خػػػرع لخر ػػػؼعت تػػػاجع

با  ةارع لتيع ت عػؼعنظ هػاعبحػ راعظبكػراعس ع   ػةارع لتػيع كػ فعنظ هػاعسعػؿعقػز رااع عللػذ ع
 ش ػػظعجػػػيعبمػػضع    ػػػافعسفعع ػػظا عظػػػفعبػػػر مـع  قحػػافعذ اع لنظػػػ ع لخكػػريع لوػػػ يعتبػػػدسع

  خػػرىع لكػػم ارع لنظػػ ع)  عػػؿعقػػز را(عبػػالتات عجػػيع ل عػػاع لػػذيعتكػػ فعج ػػاعبػػر مـع  قحػػافع
 مملع ل ةراعنا لاععدعتك ناعج لاع لثظارع سفع لنظ ع لخكريعللػاعظتكاظػؿاعسفعمظم ػرع لتومػ ـع
 ل د دعخشؿع ل تاءعس ع لتوم ـعخشؿعس  خرع لح ؼع زديع للعنظػ عخكػريعقز ػرعلالقحػافع

قحػػافعذ اع لنظػػ ع لخكػػريعظظػػاع ػػزديع لػػلعتػػأخ رعتاػػت ع لبػػر مـعلمظ  ػػـع لوػػادـعاعكظػػاعسفع  
 لو يعنت ةرع لت ظ دع لنتر ة نيعربظاع تطمبعجتراعبر داعسط ؿع نلاءعطػ رع لر  ػرعللػاعظوارنػرع
با قحافعذ اع لنظ ع  مت ادياع فعت اعطع   ر ؽعق رع لطب ميععبػؿعظ مػداعسثنػاءع لحػ ؼع

لعجتػػراعسطػػ ؿعس ع لخر ػػؼع ػػزديع لػػلعتػػأخ رعدخػػ ؿع لبػػر مـعجػػيعطػػ رع لر  ػػرع بػػذلؾعت تػػاجع لػػ
 نلائلػػاعكظػػاعسفعرشعبمػػضعظنظظػػااع لنظػػ عظثػػؿع ػػاظضع لةبرل ػػؾععبػػؿعت ػػاعطع   ر ؽعجػػيع

  لخر ؼع زديع للعتأخ رعتات ع لبر مـعجيع لرب عع لوادـا

ع
 المعامالت التي تساعد عمى كسر فترة الراحة  

 عهنػػػاؾعبمػػػضع لظمػػػاظشاع لتػػػيع ظكػػػفعب   ػػػطتلاعتوحػػػ رعجتػػػراع لر  ػػػرع هػػػيعتمظػػػؿعممػػػلعتاػػػت
 لبر مـعب عاعظبكرععبؿعظ مدهاع ل و وي ع  ةبع لتأك دعهنػاعبػأفعةظ ػععتمػؾع لظمػاظشاع كػ فعتأث رهػاع

 After)ممػػلعظر مػػرع لر  ػػرع لرئ  ػػ رعظمػػد ظا ع لكػػفعللػػاعتأث رهػػاع لظبا ػػرعممػػلعظر مػػرعظػػاعبمػػدع لر  ػػرع

rest)لتلػاع  ػبع  نعسفعبمضعتمؾع لظماظشاعتمظؿعمملعتوح رعتمػؾع لظر مػرعس عتمظػؿعممػلعسطاع
عع-ن عع لظماظمرع ن عع   ةارع سحناجلاع ظفعبمضعتمؾع لظماظشاعهي:
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  نعسفعتمر ضع   ةارع لػلعةػ ع  تػ يعممػلععم ػؿعظػفعقػازععع-:التعريض لبعض الغازات -1
عس ع   ػػت م فعس ع  ثمػػ فعتػػزديع لػػلع لتبك ػػرعجػػيعتاػػت ع لبػػر مـعجػػيعبد  ػػرع    ثػػرؿعس ع لكم رجػػ ـر

رعهػيعل  ػاعلمتطب ػؽعجػيعب ػات فع لااكلػرع لكػفعع ػـعظػفعتمػؾع لغػاز اع لرب ع عسفعهذاع لظماظم
تك فعناتةا عمرك ا عظفع  تر ؽعبمضع لظ  دع لتيعت تخدـعجيعتدجئرع   ةارعسثنػاءع ل ػتاءعس ع
 ظكفع  تخد ـعبمضع لظ  دع لك ظ ا  رع لتيعتزديع للعت ر رعس دع لغاز اع لظذك راعسمشاعجػيع

   تخد ـعظاداع   ثرؿا
 لتػيعت ػدنعنت ةػرعلمتومػ ـعخػشؿعجحػؿع ل ػتاءع بمػدعسفعتأخػذعلجروح القريبة من الباراعم أن ا -2

 لبػػر مـعكاا تلػػاعظػػفعظتطمبػػااع لبػػر داعتمظػػؿعممػػلعتاػػت ع لبػػر مـعب عػػاعظبكػػرعجػػيع لبػػر مـ عسفع
مظم رع لتوم ـعظ ةمرعلمنظ عمفعطر ؽع ز لرعبمضع لظ  دع لظانمرعلمنظ عس ع لتوم ؿعظفعترك زهػاع

 للعسفع لةر حعتمظؿعمملعز اداعظمػدؿع لتػناسعلالن ػةرع لور بػرعظػفع ل ػط ع بػذلؾعبا كاجرع
  ترتاععدرةرع ر راع لبر مـع  بدسعتات لاعجيع لرب ععا

سفعرشعبمػضع لظػ  دع لك ظ ا  ػرع ػزديع لػلع لتبك ػرعجػيع -: المعاممة رشاا  باالمواد الكيمياوياة -3
 Dintro - O - eyclohexyl (DNOC)تػػػػػػر ععتات ع لبر مـع ظفعهذاع لظػػػ  دعظركبػػػػػػػااع لد  ن

phenolعظػػػػركػػػػػػبععع (DNC)3,5عع - Dintro - O - Cresolػػنعسفعرشع   ػػةارعع  
%عظػػفعهػػات فع لظػػادت فعمنػػدع كتظػػاؿعظتطمبػػااع لبػػر داع مظػػؿع6بظ مػػ ؿع  تػػ يعممػػلع ػػ  ليع

مـع لنػ ععس ع لحػنؼعمملعتات ع لبر مـعب عػاعظبكػراع كمظػاعكانػاعظتطمبػااع لبػر داعكب ػراعلبػر 
 اكػػػػؿعتػػػػأخ رعظ مػػػػدع لػػػػرشعل كػػػػ فع لتػػػػأث رعجمػػػػا  اعكظػػػػاع  ػػػػتمظماعظػػػػ  دعسخػػػػرىعظثػػػػؿعنتػػػػر اع

ع  ع جػػيعس ػػدىع لدر  ػػااع ةػػدعبػػأفعخم طػػا عظػػفعهػػذاعThiourea  لثا  ر ػػاععKNO3 لب تا ػػ ـ 
ع لظ  دع لثشثرع ك فعجما  عةد  عجيع لتبك رعجيعتات ع لبر مـعجيع لرب ع ع هنػاؾعبمػضعظنظظػاا
 لنظ عت تخدـع ةؿع   ر ععجيعتتات ع لبر مـاعممظا عسفعهػذ ع متظػدعممػلعترك ػزع لظػاداع  عػاع
  ػػػتمظاللاع كػػػذلؾعنػػػ عع لااكلػػػرع حػػػنالاع  لظػػػر ؼع لب ئ ػػػرع ل ػػػائداعسثنػػػاءع لظماظمػػػرعبلػػػاع ظػػػفع

 عCytokinin  ل ػػػػ ت كا ن فعع(GA3)  ظثمػػػػرعممػػػػلعظنظظػػػػااع لنظػػػػ عهػػػػيع ػػػػاظضع لةبر م ػػػػؾ
(CK)ثرؿعع    Ethrelعسفعتأث رع لظماظمرعبالظ  دع لك ظ ا  رعمملعتات ع لبر مـعبحػ راعظبكػراع 

 ق رعظمر ؼعبالكبطع لكفع متودعسناع ظاع ك فعمفعطر ؽ

عاعرجععظمدؿع لتناسعجيع لبر مـع بذلؾعترتاععدرةرع ر رتلا1ع

مـع لذيع مظؿعمملعت ر رع   ك ة فع لذيعت ػتخدظاع لبػر ع(Catalsase)عماعت ا زعسنز ـع 2
عجيعمظم رع لتناس

اعسفعبمػػػضعتمػػػؾع لظػػػ  دع خاحػػػرعظنظظػػػااع لنظػػػ عتمظػػػؿعممػػػلعتحػػػن عع   ظػػػاضع لن   ػػػرع3
ع  لبر ت ن رعس ع   ر ععجيعتحن ملاعظظاع  ازع لبر مـعمملع لنظ ع لظبكرا

 Chilling reguirment for deciduous fruit trees  المتساقطةالفاكية متطمبات البرودة ألشجار 

 سحػػناؼعس ػػةارع لااكلػػرعتختمػػؼعجػػيع  ت اةاتلػػاعلمبػػر داع ةػػؿعك ػػرعطػػ رع لر  ػػرععسفعسنػػ  ع
(ع لكتػابع لظنلةػيع  لػذيع بػ فعمػددع ل ػامااع لبػارداع لتػيع  تػاجع31لبر مظلااعسنظرعةد ؿعحػا رع)

عبا ت اةػػااع(Chilling requirement) ل لػػاعبمػػضعسنػػ  ععس ػػارع لااكلػػرع لناكػػ ر ع  طػػاؽعممػػلعع
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 لبػر داع هػ عمػددع ل ػامااع لشزظػرعلك ػرعطػ رع لر  ػرعجػيع لبػر مـع لزهر ػرعممػلععا لبر داعس عظتطمبػا
 (اع-4- ل كؿع)عـع لظداع عتوؿعمفع لر فاº(ع5-2درةرع ر راع)ع

 

دة شتاء  لكسر دور الراحة في بعض ( المتطمبات التقريبية من البرو -4-الشكل )
نوع من أنواع الفاكية وفواكو الجوزيات. أن المدى المبين لكل 

أنواع الفاكية يشير إلى االختالفات الموجودة بين األصناف ذات 
المتطمبات العالية والقميمة من البرودة شتاء ضمن النوع الواحد 

من الفاكية. ينمو العنب في المناطق ذات الساعات الباردة القميمة 
 شتاء إال انو يبدأ بالنمو أسرع بعد تعرضو إلى برودة طويمة شتاء.

 أصناف مالئمة لممناطق ذات الشتاء الدافئ إنتاج 

نت ةػػػرعلمػػػدـع نت ػػػارعزر مػػػرعبمػػػضعسنػػػ  عع سحػػػناؼعس ػػػةارع لااكلػػػرع لناكػػػ رعبحػػػ راعتةار ػػػرع
  نخاػاضع نتاة تلػػاعجػيع لظنػػاطؽع لتػػيع كػ فعج لػػاع ل ػتاءعد جئػػا عستةػػاع لمػاظم فعجػػيعظةػاؿع لااكلػػرع لػػلع

 ثظارهػػػاعبظ  حػػػاااعة ػػػداع ت تػػػاجع لػػػلعع نتػػػاجعسحػػػناؼعب   ػػػطرع لتلة نػػػااعب  ػػػنعتكػػػ فع نتاة تلػػػا
عظتطمبااعبر داععح راعب  نعتشئـعزر متلاع لظناطؽعذ اع ل تاءع لد جئع  لوح را

 أسئمة موضوع طور السكون و الراحة
/ مااا ىااي األضاارار الناتجااة عاان عاادم كفايااة الباارودة خااالل فصاال الشااتاء عمااى أشااجار الفاكيااة  1س

 المتساقطة.

تجااة عاان عاادم كفايااة الباارودة خااالل فصاال الشااتاء عمااى أشااجار الفاكيااة / مااا ىااي الفائاادة النا 2س
 المتساقطة.

م ( ولاو  21º - 18/ ما ىي األضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحارارة خاالل فصال الشاتاء )  3س
 لفترة قصيرة.

 / ما ىو تأثير قصر الفترة الضوئية عمى براعم أشجار الفاكية المتساقطة. 4س

 لتغيرات التي تحصل في مرحمة الراحة الرئيسية./ ما ىي أىم ا 5س

 . After rest/ ماذا يحصل في مرحمة ما بعد الراحة  6س
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 / لماذا يختمف ميعاد تفتح البراعم الزىرية والخضرية لبعض األنواع واألصناف. 7س

 / ما ىو أىمية طور الراحة بالنسبة ألشجار الفاكية المتساقطة. 8س

 (. Period of dormancy( وطور الراحة )  Dormantسكون ) / ما ىو الفرق بين ال 9س

/ لماااذا يتااأخر دخااول البااراعم فااي طااور الراحااة فااي بعااض األشااجار المتساااقطة الواقعااة تحاات 11س
المصابيح الكيربائية في الشوارع أو البيوت المنزلية مقارنة بغيرىا لنفس الصانف فاي أمااكن 

 أخرى.

 .(Chilling requirement)  ب/ ماذا نعني  11س

 .(Periodicity)/ ماذا تعني كممة  12س

 / ما ىو الفرق بين الراحة و السكون. 13س

 / لماذا يؤدي التقميم أو التسميد إلى تأخير دخول البراعم في طور الراحة. 14س

 / لماذا تعتبر درجة حرارة الصفر المئوي أو تحت االنجماد غير فعالة في انياء طور الراحة. 15س

ييمااا يااؤدي الااى تقصااير فتاارة طااور الراحااة ) ضااوء الشاامس أو األيااام المشمسااة فااي فصاال / أ 16س
 الشتاء ام األيام التي يحصل فيا ضباب و غيوم و لماذا وضح ذلك.

 / لماذا تؤدي األمطار و الرياح الباردة خالل فصل الشتاء إلى تقصير طور الراحة. 17س

لألوراق قبل موعده المقارر أثنااء الصايف والخرياف / لماذا يؤدي تساقط األوراق غير الطبيعي  18س
) كما حصل لنا بسابب انتشاار الكبريات فاي أجاواء الموصال ( إلاى تاأخير دخاول الباراعم فاي 

 طور الراحة.

و الثايوريااا و السااايتوكاينين و االيثاارل ..... الاا  إلااى  GA3 ب/ لماااذا تااؤدي عمميااة الاارش  19س
 يع مقارنة بغيرىا التي لم ترش ..... ؟التبكير في تفتح البراعم في فصل الرب

 / أرسم شكل توضيحي يبين مراحل طور الراحة مع التأشير.21س

 المصادر

( ع الفاكهيية المتسييا طة 1991الجميليي، ع ءييبد ءرييقالرااد وماجييق ءرييقالوبا  احمييق ارييو سيي ق  -1

 االوراد ع واارة الت ليم ال ال، والرحث ال لم، ع بيئة الم ابق الفنية.

 مطر ة جام ة الرصرة ع ال راد. -1-( ع الفاكهة1993ن يم، ع جرار حسن  ال -2

( ع اساسيات انتاج الفاكهة النفضية ع قار الكتي  للطراءية والنشير 1992الراوي ع ءاقل خضر   -3

 جام ة الموصل ع ال راد.

 اد.( ع ءلم فاكهة المناطد الم قلةع مطر ة جام ة الموصل ع ال ر1994يوسف ع يوسف حنا   -4

 

5- Weiser , C.J.1970. Cold resistance and acclimation in woody plant (are 

view). Hort Science 5: 403-408. 
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  Training of fourth modular  unit                                   انٕزذح انًُطٛخ انزاثؼخ :

 Grape  ُتانؼ

   :                                                                             Over viewانُظزح انشبيهخأٔال: 

                                                            Target populationانفئخ انًظتٓذفخ: .1

                   

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

  Rational                                                                     :           ٓذًٌثس ثُٞفور  . 2

ٗظٌث ٤ٔٛ٧ز ثُؼ٘خ ك٢ ثُؼٌثم ٝثُؼجُْ ُٝٔج ُٚ ٖٓ ه٤ٔز ؿيثة٤ز ٟٝذ٤ز ػج٤ُز ف٤ظ ٣قضَ ثُؼ٘خ 

ثًٌَُٔ ث٧ٍٝ ٖٓ ف٤ظ ث٩ٗضجػ ُيث ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ؽوث ث٫ٛضٔجّ دٚ ٝهًثّضٚ ٝٓؼٌكز ًَ ٓج ٣ضؼِن 

دٚ ُـٌٛ صة٣ٌٞ ًٍثػضٚ ًٝكغ ْٓضٟٞ ثٗضجؽٚ ًٔج ٝٗٞػج ٝىُي ُْو ثُقجؽز ثُٔةِٞدز ٖٓ هذَ 

 ُْٔضِٜي ُٝضقو٤ن ث٫ًضلجء ثُيثص٢ ُِذِو دْذخ ٣ٍجهر ثُةِخ ػ٠ِ ٛيث ثُٔقٍٚٞ ثُضؾج١ً . ث

  Central ideas                                                                      ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز :  . 3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ : 

 ثُؼ٘خ.  ٧٢ِٙثهًثّز ثُٟٖٔٞ  .1

 هًثّز ثُٔ٘جٟن ث٬ُٔةٔز ًَُثػز ثُؼ٘خ.  .2

 هًثّز ثٗضٖجً ثُؼ٘خ ك٢ ثُؼٌثم ٝثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ٝهٍٝ ثُؼجُْ ث٧مٌٟ . .3

 هًثّز صو٤٤ْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ فْخ ثّضنوثّ ثُغٔجً.  .4

 هًثّز ث٤ٔٛ٧ز ث٫هضٚجه٣ز ثُـيثة٤ز ٝثُةذ٤ز ُِؼ٘خ . .5

 هًثّز ثُلٞثةو ثُٚق٤ز ُِؼ٘خ ٝهًٝر ك٢ ػ٬ػ ث٫ٌٓثٛ.  .6

  Objective                                                                           انٕزذح  :    اْذاف

 دؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهًث ػ٠ِ : 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُِؼ٘خ ٝثُٔ٘جٟن ث٬ُٔةٔز ًَُثػضٚ. .1

 ثُؼٌد٢ ٝهٍٝ ثُؼجُْ ث٧مٌٟ. ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثٗضٖجً ثُؼ٘خ ك٢ ثُؼٌثم ٝثُٟٖٞ  .2

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٟم صو٤٤ْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ فْخ ثّضنوثّ ثُغٔجً . .3

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ث٤ٔٛ٧ز ث٫هضٚجه٣ز ٝثُـيثة٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ُِؼ٘خ . .4

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُلٞثةو ثُٚق٤ز ُِؼ٘خ ٝهًٝٙ ك٢ ػ٬ػ ث٫ٌٓثٛ.   .5
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  Pre-test                                                                          مجهٙ :    ثبَٛب : االختجبر ان

 ثؽخ دٌِٔز ٙـ  ٝ مةأ ُِؼذجًثس ث٫ص٤ز : 

ثٕ ثٍٝ ٖٓ ٗوَ ثُؼ٘خ ٖٓ ؽ٘ٞح ثُذقٌ ث٧ّٞه ٝدقٌ ه٣َٖٝ ث٠ُ ث٤ُٞٗجٕ ٝؽ٘ٞح كٌْٗجْٛ  .1

 ثُل٤٘٤و٤ٕٞ. 

دٚ ٓوجًٗز ٓغ  ٕؾجً ٣قضَ ثُؼ٘خ ثًٌَُٔ ثُغجُظ ك٢ ثُؼجُْ ٖٓ ف٤ظ ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز  .2

 ثُلجًٜز ث٧مٌٟ . 

 إٕ ٓؼظْ ث٩ٗضجػ ث١ُْٞ٘ ُِؼ٘خ ٣نٚ٘ ُٚ٘جػز ثُ٘ذ٤ي . .3

٣ؼضذٌ ثُؼ٘خ ٖٓ ٗذجصجس ثُٔ٘ةوز ثُٔؼضوُز ثُوثكتز ٝثُٔؼضوُز ثُذجًهر ًٝيُي ثُٔ٘جٟن صقش  .4

 ث٫ّضٞثة٤ز. 

ُٟٖٞ ثُؼٌثم ثٌُٔصذز ثُغجُغز ٖٓ ف٤ظ ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز دجُؼ٘خ ٖٓ د٤ٖ ثهةجً ث قض٣َ .5

 ثُؼٌد٢ .

 عٔجٍ ٓؼظْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ صضأعٌ ٌٜٗضٜج دؼ٤ِٔز ثُذْضٌر ٝصلوو ٌٜٗضٜج ثُٔٞؽٞهر ك٢ .6

 ثُؼ٘خ ثُةجٍػ. 

صذٌٍ  ٤ٔٛز ثُؼ٘خ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٫هضٚجه٣ز ٝىُي ٌُٞٗٚ  ًغٌ  ٗٞثع ثُلجًٜز صق٬ٔ ُٔوٟ ٝثّغ  .7

 ُٚقٌث٣ٝز. ٖٓ ثُظٌٝف ثُذ٤تز ٧ٗٚ ٣٘ؾـ ك٢ ث٧ًث٢ٝ ثُو٤ٔ٣ز ٝث٫ًٝثة٤ز ٝث

( ٕٔجٍ م٠ ث٫ّضٞثء ٝد٤ٖ مة٢ 51-35ُؼ٘خ ٓقًٚٞر د٤ٖ )ًَُثػز ثثُٔ٘ةوز ث٬ُٔةٔز  .8

 ( ؽ٘ٞح م٠ ث٫ّضٞثء.39-25ػٌٛ )

 ثٗضٌٖس ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُؼٌثم فو٣غج.  .9

 ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ  ٙ٘جف ػ٘خ ثُضؾل٤ق ُؼَٔ ثَُد٤خ ىثس ْٗذز ٌٌّ ػج٤ُز . .11

 ُوذ٢ِ ٓٞؽٞه ك٢ ٙلقز )         ( ٬ٓفظز : ٓلضجؿ ث٧ؽٞدز ٧ّتِز ث٫ٓضقجٕ ث
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 Presentation  of fort modular unit               انًُطٛخ انزاثؼخ:  ثبنثب: ػزض انٕزذح

 Grapeانؼُت   

 انًٕغٍ األصهٙ نهؼُت: 

 ًجٕ ٣ؼضوو ّجدوج ثٕ ثُٔ٘ةوز ثُٞثهؼز د٤ٖ ؽ٘ٞح ثُذقٌ ث٧ّٞه ٝدقٌ ه٣َٖٝ  ٢ٛ ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧

( ٖٝٓ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٖٗأس ؽ٤ٔغ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ثُٔ٘ضٌٖر ك٢ ثُؼجُْ ,إٕ vitis  vinferaُِؼ٘خ  )

ثٍٝ ٖٓ ٗوَ ثُؼ٘خ ٖٓ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ْٛ ثُل٤٘٤و٤ٕٞ ف٤ظ هجٓٞث د٘وَ ث٧ٙ٘جف ثُٚجُقز ُؼَٔ ثُ٘ذ٤ي 

٠ إ٣ةج٤ُج (ّ٘ٞ هذَ ث٬٤ُٔه . عْ ٗوِٚ ثٌُٝٓجٕ ث611ُث٠ُ ث٤ُٞٗجٕ ٝث٠ُ ؽ٘ٞح كٌْٗج ٝىُي ك٢ ّ٘ز )

ٝدؼو ىُي ثٗضٌٖس ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ؽ٤ٔغ ثٗقجء ثُؼجُْ ٜٝٓ٘ج ٓ٘ةوز فٞٛ ثُذقٌ ث٧د٤ٜ 

ثُٔض٠ّٞ فض٠ َٝٙ ٕٔجٍ ثك٣ٌو٤ج .... ًٔج ًجٕ ُضوج٤ُو ٝػجهثس ثُٖؼٞح ثعٌث ًذ٤ٌث ك٢ ثٗضٖجً 

 ٙ٘جف ثُؼ٘خ ٝىُي ٬ُّضنوثٓجس  ثُؼ٘خ ثُٔنضِلز ف٤ظ ٣ْضنوّ ًؼ٘خ ٓجةور, ػ٘خ ٍد٤خ, ػ٘خ 

ِ٘ذ٤ي , ثٓج ث٫ٕ كجٕ ٛيث ث٫ػضوجه هو هفٜ دؼٜ ثًضٖجف ٌٓجٕ ثُؼ٘خ ثُذ١ٌ ك٢  ٣ٌٌٓج ثُٖٔج٤ُز ُ

ٝدؼو ثٕ ثًضٖق ديًٝٙ ك٢ ثًٝدج ك٢ ثُةذوجس ث٤ًٝ٧ز ثُو٣ٌذز ٖٓ ثُذق٤ٌثس ٝثُض٢ ٣ٌؽغ صج٣ًنٜج 

جس ثُلقْ ث٠ُ ٓج هذَ ٓؼٌكز ث٫ْٗجٕ ُضج٣ًنٚ ًٔج ثًضٖلش  ًٝثم ثُؼ٘خ ٝثُؼ٘جه٤و ثُٔضقؾٌر ك٢ ٟذو

ٝثُض٢ صٌؽغ صج٣ًنٜج ث٠ُ ثُؼٌٚ ثٌُثدغ ثُؾ٤ُٞٞؽ٢ ٓٔج ٣وٍ دجٕ ثُؼ٘خ ًجٕ ٓ٘ضٌٖ ك٢ ثُٔج٤ٗج 

 ٝكٌْٗج ٝثٌِٗضٌث ٝث٣ٌُ٘وث ٕٝٔجٍ  ٣ٌٌٓج ٝث٤ُجدجٕ. 

 انًظبزخ انًشرٔػخ ثبنؼُت: 

٣قضَ ثُؼ٘خ ثًٌَُٔ ث٧ٍٝ ك٢ ثُؼجُْ ٖٓ ف٤ظ ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز دٚ ٓوجًٗز ٓغ  ٕؾجً ثُلجًٜز 

( ٌٛضجً ٣ٝذِؾ إٗضجؽٜج ث١ُْٞ٘ 9.611.111مٌٟ ٝصذِؾ ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز دجُؼ٘خ )ث٧

( ٟٖ ٝثٕ ٓؼظْ ث٩ٗضجػ ثُؼج٢ُٔ ٣نٚ٘ ُٚ٘جػز ثُ٘ذ٤ي ثٝ ٣ْضِٜي ًؼ٘خ ثُٔجةور 644.23111)

ٝثُذجه٢ ٣ْضؼَٔ ُؼَٔ ثَُد٤خ ثٝ ػَٔ ثُؼٚجةٌ. فْخ إفٚجة٤ز ٓ٘ظٔز ثُـيثء ٝثًَُثػز ثُو٤ُٝز 

 (1985ُؼجّ )

 ُبغك انًالئًخ نشراػخ انؼُت: انً

٣ؼضذٌ ثُؼ٘خ ٖٓ ٗذجصجس ثُٔ٘ةوز ثُٔؼضوُز ثُوثكتز ٝثُٔؼضوُز ثُذجًهر ًٝيُي ثُٔ٘جٟن صقش ث٫ّضٞثة٤ز 

( ٝؽ٘ٞح م٠ 51-35ثٕ ثُٔ٘ةوز ثُٞثهؼز ٕٔجٍ م٠ ث٫ّضٞثء ٝثُٔقًٚٞر د٤ٖ مة٢ ػٌٛ )

٘جٟن ث٬ُٔةٔز ًَُثػز ( ٫ٜٗج  صٌٕٞ ٢ٛ ثُٔ 39-25ث٫ّضٞثء ٝثُٔقًٚٞر د٤ٖ مة٢ ػٌٛ )

 ثُؼ٘خ ٝث٫ًغٌ ٬ٓةٔز ُِظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٝمجٙز هًؽز ثُقٌثًر .  

 اَتشبر انؼُت فٙ انؼزاق ٔانٕغٍ انؼزثٙ ٔدٔل انؼبنى األخزٖ:

ثٗضٌٖس ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُؼٌثم ٓ٘ي  هوّ ثُؼًٚٞ. ٝص٤ٌٖ ث٥عجً دجٕ ثُؼ٘خ ًجٕ ًَٓٝػج ك٢ 

( ّ٘ز هذَ ث٬٤ُٔه , ٝهو 2441ثه١ ثٌُثكو٣ٖ ٝصو٣ٌذج ٓ٘ي )ثُؼٌثم ٓ٘ي دوث٣ز ثّض٤ةجٕ ث٫ْٗجٕ ك٢ ٝ

دؼٜ ثُوٞث٤ٖٗ ثُض٢ ص٘ظْ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝثُض٢ ًٝه ك٤ٜج ك٢ ِْٓز فًٔٞثد٢ ث٤ٌُٜٖر ٌٓضٞدجً ٝؽو 

 . ٝد٤غ ثُ٘ذ٤ي

٣ٝقضَ ثُؼٌثم ثٌُٔصذز ثُغجُغز ٖٓ ف٤ظ ثُْٔجفز ثًَُٔٝػز دجُؼ٘خ ٖٓ د٤ٖ ثهةجً ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ 

ج٢ٗ ٖٓ ف٤ظ ث٩ٗضجػ ٖٓ د٤ٖ ث٧هةجً ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ٓٔج ٤ٖ٣ٌ ث٠ُ ٓوٟ ٣ٝقضَ ثًٌَُٔ ثُغ

ٖٓ دوث٣ز ثُضج٣ًل كوو ؽجء دٚ ث٫ٛضٔجّ ثُٔضَث٣و دًَثػز ثُؼ٘خ ًٔج ػٌكش ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝثُؼ٘ج٣ز 

ثٗضٌٖ ٖٓ  ٤٘٤ًٓج ٣ًّٞٝج ٝدجدَ ث٠ُ ثٗضوَ ٝ ىًٌٙ ك٢ ثٌُضخ ثُْٔج٣ٝز ٣ٝـِخ ثُظٖ ثٕ ثُؼ٘خ 

ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٓوجدٌ ث٤٣ٌُٖٚٔ ػ٠ِ ثٕ ثُؼ٘خ ًجٕ ٣ٌد٠ ػ٠ِ ٌَٕ ٕؾ٤ٌثس  ٌٓٚ ٝصوٍ ثُ٘وٞٓ

ه٤ٌٚر ًٔج ثٛضْ ث٫ؿ٣ٌن دًَثػز ثُؼ٘خ ٝدؼوٛج ثٌُٝٓجٕ , ًٔج ٣ٌؽغ ثٗضٖجً ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ 

ٕٔجٍ ثك٣ٌو٤ج ٝؽ٘ٞح ثّذج٤ٗج ٝؽ٘ٞح ثًٝدج ث٠ُ ثُل٤٘٤و٤ٖ ًٔج ثٗضٌٖ ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ كٌْٗج ٝدو٤ز 

وٌٕ ثُغج٢ٗ ث٬٤ُٔه١ ثٓج ًٍثػز ثُؼ٘خ ؽ٘ٞح ثك٣ٌو٤ج ٝ ّضٌث٤ُج ٝث٣ٌٌٓج ثُؾ٘ٞد٤ز ًٝدج ك٢ ثُ ثٗقجء 

ك٢ٜ فو٣غز ْٗذ٤ج ٝثْٛ ثُوٍٝ ثُٔ٘ضؾز ُِؼ٘خ ك٢ ثُؼجُْ فْخ ٓ٘ظٔز ثُـيثء ٝثًَُثػز ثٍٝ هُٝز 

 ًٝٓج٤ٗج ٝ م٤ٌث -ث٣ٌٌٓج  -ث٫ًؽ٘ض٤ٖ  –ص٤ًٌج  -ث٣ةج٤ُج  -كٌْٗج   -ث٫صقجه ثُْٞك٤ض٢  -٢ٛ ثّذج٤ٗج 

 ثُذٌصـجٍ. 
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 تمظٛى أصُبف انؼُت زظت اطتخذاو انثًبر: 

 ٣ٌٖٔ ثّضنوثّ ثُغٔجً ث٠ُ  ًدؼز ثهْجّ ٢ٛ: 

 : ٙلجس ػ٘خ ثُٔجةور. ػُت انًبئذح .1

 ىثس ْٗذز ٌٌّ ؽ٤ور,                 -4ُٕٞ ؽ٤و ثد٤ٜ ثٝ ثفٌٔ,  -3ٟؼْ ؽ٤و,  -2ًذٌ فؾْ ثُغٔجً,  -1

 فؾْ ثُؼ٘وٞهٙ ثُٔلَٞ ٛٞ ثُؼ٘جه٤و ثُٔضّٞةز  -6 ُٜج هجد٤ِز ػ٠ِ صقَٔ ثُٖقٖ ٝثُضن٣َٖ, -5

 : ٙلجس ػ٘خ ثُ٘ذ٤ي ػُت انُجٛذ .2

 ثٕ ٙ٘غ ثُ٘ذ٤ي ٣ؼضٔو ػ٠ِ ُٕٞ ثُغٔجً كٜ٘جى ثُ٘ذ٤ي ث٧فٌٔ ٝثُ٘ذ٤ي ث٧د٤ٜ ٝث٫ّٞه ٌٝٛيث. 

 : ٙلجس ػ٘خ ثُؼ٤ٌٚ َجٛذ انؼصٛز .3

 ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُؼ٘خ  ىٝ ٟؼْ فِٞ ٝىٝ ٌٜٗز ٤َٔٓر.  .  

 دٌٔثفَ ثُض٤٘ٚغ ًجُذْضٌر ٝثُض٤ٌٕـ ٝؿ٤ٌٛج. ثٕ ٫ ٣ضجعٌ ثُٚ٘ق  . ح

ثٕ ٓؼظْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ صضأعٌ ٌٜٗضٜج دؼ٤ِٔز ثُذْضٌر ٝصلوو ٌٜٗضٜج ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُؼ٘خ  

 ثُةجٍػ .   

 : ػُت انتدفٛف ) انشثٛت ( .4

 ٛ٘جى ٌٕٟٝ ٣ؾخ صٞكٌٛج ك٢  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ثُي١ ٣ٚ٘غ ٓ٘ٚ ثَُد٤خ ٢ٛٝ : 

 ٣ٌٟز.  ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُغٔجً ثُٔؾللز .  

 ٣ؾخ ثٕ صِضٚن ثُغٔجً دؼٜٞج ٓغ دؼٜ دؼو ثُضؾل٤ق . . ح

 ؽـ. ٣لَٞ ثٕ صٌٕٞ مج٤ُز ٖٓ ثُذيًٝ ٝثٕ صؾق دُْٜٞز .

 ًًٞٗش ث٧ّٞه.  , ٣لَٞ ثٕ صٌٕٞ ثُغٔجً ىثس ْٗذز ٌٌّ ػج٤ُز ٓغَ ٙ٘ق صِٞٓ ٤ّوُ . ه

 األًْٛخ االلتصبدٚخ: 

ٗٞثع ثُلجًٜز صق٬ٔ ُٔوٟ ٝثّغ ٖٓ  صذٌٍ  ٤ٔٛز ثُؼ٘خ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٫هضٚجه٣ز ٝىُي دٌٞٗٚ  ًغٌ  

ًٝثة٤ز ٝفض٠ ثُٚقٌث٣ٝز ٓٔج ثُظٌٝف  ثُذ٤ت٤ز ٝٛٞ ٣٘ؾـ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُو٤ٔ٣ز ٝك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫

 هٟ ثٗضٖجًٙ ك٢ ٓ٘جٟن ٝثّؼز ٖٓ ثُؼجُْ دج٩ٝجكز ث٠ُ صؼوه ث٧ؿٌثٛ ثُض٢ ٣ْضؼَٔ ٖٓ ثؽِٜج 

ضؼَٔ ك٢ ؿيثء ث٫ْٗجٕ ٝصْضؼَٔ ك٢ ًغٔجً ٍٝد٤خ ٝٗذ٤ي ٝػٚجةٌ ... ثُل ًٔج ثٕ  ًٝثم ثُؼ٘خ صْ

دؼٜ ث٬ً٫س ثُٖؼذ٤ز ٣ٝض٤َٔ ٟؼٜٔج ثُٔجةَ ُِقٔٞٝز , ًٔج صْضؼَٔ ثمٖجدٚ ثُوو٣ٔز ٝٓنِلجس 

ثُضو٤ِْ ك٢ ثُضوكتز ٝك٢ ص٤٘ٚغ ثُنٖخ ثُٔٞـٟٞ ثُي١  ٣ْضؼَٔ ك٢ ٙ٘جػز ث٫مٖجح ثُٔنضِلز ُيث 

صٖـ٤َ ث٣٫و١ ثُؼجِٓز ٓٔج صْجْٛ  كجٗٚ ٣ؼضذٌ ٓٚوًث  ّج٢ّ ٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٚ٘جػجس ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ

 ك٢ صة٣ٌٞ هػجةْ ث٫هضٚجه ث٢ُٟ٘ٞ.

 انمًٛخ انغذائٛخ ٔانطجٛخ نثًبر انؼُت: 

صقض١ٞ عٔجً  ٣ض٤َٔ ثُؼ٘خ ػ٠ِ ْٗذز ؽ٤ور ٖٓ ثُٔٞثه ث٣ٌٌُْز ث٣ٌُْؼز ث٫ٓضٚجٗ ِّٜٝز   

ٔجً ثُؼ٘خ ػ٠ِ ( ًٔج صقض١ٞ عB, Gثُْٜٞ ًٔج صقض١ٞ عٔجً ثُؼ٘خ ػ٠ِ ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ٓغَ ك٤ضج٤ٖٓ )

%(ٝدج٩ٝجكز ث٠ُ ثفضٞثء 5%( ٝصقض١ٞ  عٔجً ثُؼ٘خ ػ٠ِ  ثُوٕٛٞ دْ٘ذز )8ثُذٌٝص٤ٖ دْ٘ذز )

ثُغٔجً ػ٠ِ ث٬ٓؿ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ٓغَ ثُذٞصج٤ّّٞ ٝثٌُج٤ُّْٞ ٝثُلْلًٞ ٝثُقو٣و ًٔج ثٕ عٔجً 

 %( .4.3ثُؼ٘خ ؿ٤٘ز دج٤ُ٧جف ٝصووً ْٗذضٜج )

 انفٕائذ انصسٛخ نهؼُت: 

 ثُؼو٣و ٖٓ ثُلٞثةو ثُٚق٤ز  ٜٛٔج: ُِؼ٘خ 

٣ْجْٛ ثُؼ٘خ ك٢ ملٜ ثُٞـ٠ ثٌُٔصلغ ف٤ظ ثٗٚ ٣ؼضذٌ ٓوًًث ُِذٍٞ ٫فضٞثةٚ ػ٠ِ ْٗذز  .1

 ثُذٞصج٤ّّٞ.  ػج٤ُز ٖٓ

ثّض٬ٜى ثُؼ٘خ ٣قو ٣ٝٔ٘غ ث٩ٙجدز دج٩ْٓجى ًٔج ثٗٚ ٣ٔ٘غ ث٩ْٓجى ٣َْٜٝ ثُذةٖ ٨ُٟلجٍ  .2

 ٓؼجء. ٧ٗٚ ٣وّٞ دؼ٤ِٔز ص٘ظ٤ق ُِذةٖ ٣َْٜٝ فًٌز ث٧
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٣ؼَٔ ثُؼ٘خ ػ٠ِ صنل٤ٜ ثُقٔٞٝز ثُ٘جصؾز ٖٓ ػ٤ِٔز ػوّ ُّٜٞز ثُْٜٞ ثٝ ػٌْ ثُْٜٞ  .3

ٝىُي ٗظٌث ٫فضٞثء ثُؼ٘خ ػ٠ِ ثُؼو٣و ٖٓٔ ث٫فٔجٛ ثُةذ٤ؼ٤ز ىثس ثُضأع٤ٌ ثُوجػو١ ف٤ظ 

 صؼَٔ ػ٠ِ ٓؼجهُز ثُقٔٞٝز 

ه ثُض٢ ٣ٌغٌ ٣ْجْٛ ثُؼ٘خ ك٢ ثُقو ٖٓ ث٩ٙجدز دٌٔٛ ثٌُْٟجٕ ف٤ظ ص٤ٌٖ ث٧دقجط ثٕ ثُذ٬ .4

ك٤ٜج ثٗضجػ ثُؼ٘خ صٌجه صٌٕٞ ك٤ٜج ثٌٓثٛ ثٌُْٟجٕ ٓؼوٝٓز ثٝ ٓ٘نلٞز ٝىُي ٫ٕ ثُؼ٘خ 

( ًٝيُي ٣A, Gقض١ٞ ػ٠ِ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔٞثه ًجُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثُٔؼجهٕ ٝٓٞجهثس ث٫ًْور ٓغَ )

 دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ًٔج ٣قض١ٞ ثُؼ٘خ ػ٠ِ ث٤ُ٫جف ثُيثةذز ٝؿ٤ٌ ثُيثةذز. 

ُؼ٘خ ث٧ٕنجٗ ثُي٣ٖ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ ثٝةٌثدجس ثٝ ٝؼق ك٢ ث٠ٌُِ ٫فضٞثء عٔجًٙ صل٤و عٔجً ث .5

 ٖٓ ثُٔجء ٝث٬ٓ٫ؿ د٤ٌٔجس ٓ٘جّذز .

صقض١ٞ عٔجً ثُؼ٘خ ػ٠ِ ديًٝ ٙجُقز ٨ًَُ ٣ٌٖٔ ٖٓجٛوصٜج ك٢ ثُغٔجً ثُ٘ٚق ٕلجكز ًٔج ثٕ  .6

– polyؿجٓوز ِٝٓٞٗز ٣ٌٝؽغ ُٕٞ ثُقذجس ث٠ُ ٝؽٞه ٙذـجس ) ٣ؼٜ ث٧ٙ٘جف ىثس  ُٞثٕ

phenolic pigment ثٓج ثُقذجس ثُقٌٔثء ٝثُو٣ٌَٓز ك٢ٜ ؿ٤٘ز دٚذـز )

(Anthocyanims) ( ًٔج صقض١ٞ ثُغٔجً ػ٠ِTannins)  ٙثُٔنٌٞر ..... ٝثٕ ؽ٤ٔغ ٛي

ثًٌُٔذجس ٓٞجهر ٨ًُْور ٣ٝضًٌَ ٝؽٞهٛج ك٢ ثُؾِو ٝثُذيًٝ دج٩ٝجكز ث٠ُ ثًٌُٔخ 

ٖٓ ثٌٓثٛ ٌّٟجٕ ثُوُٕٞٞ  ( ٝثُي١ ٣ؼضذٌ ٖٓ ثُؾResveratrolْْثُذ٤ُٞل٢ٗٞ٤ )

 ٝثَُٛج٣ٌٔ )ثُنٌف (ًٔج ٣نلق ٖٓ ٓنجٌٟ  ث٩ٙجدز دجٌُْضز ثُوٓجؿ٤ز . 

ًٔج ٣ؼضذٌ ثُؼ٘خ ٓٚوًث ؿ٤٘ج ُِؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ٓغَ ثُ٘قجُ ٝثُقو٣و ٝثُٔ٘ـ٤َ٘ ٝٓٚوًث  .7

 (.Riboflain( ٝثٌُث٣ذٞ ك٬ك٤ٖ )Thiaminٜٓٔج ًٌُٔخ ثُغ٤ج٤ٖٓ )

  

                                                                                               راثؼب : االختجبر انجؼذ٘   

Post -test 

 / ػوه ٓج٢ِ٣ : 1ُ     

 هْْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ فْخ ثّضنوثّ ثُغٔجً.  -1

 ٙلجس عٔجً ػ٘خ ثُٔجةور . -2

 ٙلجس عٔجً ػ٘خ ثُؼ٤ٌٚ.  -3

 ث٤ٔٛ٧ز ث٫هضٚجه٣ز ُِؼ٘خ . -4

 ٕثخ ألطئهخ االختجبر انمجهٙ خبيظب: يفتبذ األخ

مةأ ,  -9ٙـ ,  -8ٙـ ,  -7ٙـ ,  -6ٙـ ,  -5ٙـ ,  -4ٙـ,  -3مةأ ,  -2ٙـ ,  -1

 ٙـ -11

 طبدطب: انًصبدر انؼزثٛخ:  

( . 1998ثّج٤ّجس ًٍثػضٜج, ًػج٣ضٜج ٝثٗضجؽٜج ) – ٕؾجً ثُلجًٜز –إدٌث٤ْٛ, ػجٟق ٓقٔو  -1

  ؽ٣ًٜٞٔز ٌٓٚ ثُؼٌد٤ز –ث٩ٌّ٘و٣ًز  ثُٔؼجًف رٖٓ٘أ

ُٔضْجهةز (. ثُلجًٜز ث1991ثُؾ٢ِ٤ٔ, ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو ) -2

ٓةذؼز ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ –ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ. ٤ٛتز ثُٔؼجٛو ثُل٤٘ز  ٍٝثًر–ث٧ًٝثم 

 ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ. 

ثُذقظ (. ًٍثػز ٝإٗضجػ ثٌٌُّٝ. ٍٝثًر ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ 1984ٝثُْؼ٤و١, إدٌث٤ْٛ ٓقٔو ) -3

 ؽجٓؼز ثَُٔٞٙ.     ثُؼ٢ِٔ. ٓةذؼز 

(. ثٗضجػ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز ٍٝثًر ثُضؼ٤ِْ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ. 1981ثُ٘ؼ٢ٔ٤, إدٌث٤ْٛ فْٖ ٓقٔو ) -4

 ثُذٌٚر     ٓةِؼز ؽجٓؼز 

ذو هللا ٓقٔٞه فْٖ ّٞلاير, ؽ٤َٔ ك٤ْٜ ٝٓقٔو ثفٔو ث٤ُِٔؾ٢ ًٝٔجٍ ثُو٣ٖ ٓقٔو ػذو هللا ٝػ -5

 ٌٖ ٝثُض٣ٍٞغ. ثُؼٌد٤ز ُِ٘ (. ثُوث1985ً)

 ثُٔٚجهً ث٣َ٤ٌِٗ٩ز: 

6-Antej , de Abreu –Abreu n,Fernandez z ef al(2001) targets of red 

grapes:  oxidative damage . 
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  Training in fifth modular unit                       انٕزذح انًُطٛخ انخبيظخ :               

 خ ٔانًُبشانتزث –انظزٔف انجٛئٛخ  –انؼُت 

  Over view                                                            خ :              أٔال : انُظزح انشبيه

 ثُلتز ثُْٔضٜوكز                     .1

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

  Rational                                                                           ٞفور :      ٓذًٌثس ثُ .2

ُٜج  ك٢ ٗؾجؿ ًٍثػز ٝٗٔٞ ثُقجَٙ ثُغ١ٌٔ ٌٌُٓجس ثُؼ٘خ ٫ٕصِؼخ ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز هًٝث ًذ٤ٌث 

ًذ٤ٌث ك٢ ٗؾجؿ ثٝ كَٖ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ صقَٔ ثُؼ٘خ ُِظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُوج٤ّز صأع٤ٌثً 

مٌ ػ٠ِ ثُٚلجس ثُ٘ٞػ٤ز ُِغٔجً ًٝيُي ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٤ًٔز ث٩ٗضجػ ٝػ٠ِ آإ٫ ثٕ ىُي ٣ؤعٌ دٌَٖ  ٝ د

ٓؼٌكز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔ٘جّذز ُِؼ٘خ ٖٓ ثؽَ إمض٤جً ثُذ٤تز ثُٔ٘جّذز  هٞر ٝٗٔٞ ثٌٌُٓز . ُيث ٣ؾخ

 ُ٘ؾجؿ ًٍثػضٚ ٝثُض٢ ّٞف ٗضةٌم ث٤ُٜج ك٢ ٛيٙ ثُٞفور. 

  Central ideas                                                                  ث٣ًٌَُٔز :   ثُلٌٌر .3

 ٤ز ث٠ُ : صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة

 هًثّز ثُٔ٘جك ثُٔ٘جّخ ًَُثػز ثُؼ٘خ . .1

 هًثّز ثُؼٞثَٓ ثُؾ٣ٞز ثُٔؤعٌر ػ٠ِ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝثٗضٖجًٙ . .2

 هًثّز ٓ٘جٟن ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝػ٬هضٜج دّْٔٞ ثُ٘ٔٞ.  .3

  ؽَثء ثٌَُٛر. –هًثّز ث٫ٍٛجً ك٢ ثُؼ٘خ  .4

 ثُؼ٘خ.  ٙ٘جف  -مق ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً –هًثّز ثُضِو٤ـ ٝث٫مٚجح ك٢ ث٫ٍٛجً ثُؼ٘خ  .5

  Objective                                                                       ثٛوثف ثُٞفور :   .4

 دؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهًث ػ٠ِ : 

 .ٓؼٌكز ثُٔ٘جك ثُٔ٘جّخ ًَُثػز ثُؼ٘خ  .1

 .ٓؼٌكز ثُؼٞثَٓ ثُؾ٣ٞز ثُٔؤعٌر ػ٠ِ ًٍثػز ثُؼ٘خ  .2

 .٘خ ٓؼٌكز ٓ٘جٟن ًٍثػز ثُؼ .3

 . ؽَثء ثٌَُٛر  –ٓؼٌكز ث٫ٍٛجً ك٢ ثُؼ٘خ  .4

ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ٝثُضؼٌف ػ٠ِ  ٙ٘جف  مق –ٓؼٌكز  ٤ٔٛز ثُضِو٤ـ ٝث٫مٚجح ك٢ ثُؼ٘خ  .5

 .ثُؼ٘خ 
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                                                                                   Pre- testعج٤ٗج : ث٫مضذجً ثُوذ٢ِ 

 / ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةأ ُِؼذجًثس ثُضج٤ُز: 1ُ

( 49-34ثُٔ٘ةوز ثُٔلِٞز ًَُثػز ثُؼ٘خ ٢ٛ ثُٔ٘ةوز ثُٔقًٚٞر د٤ٖ مة٢ ػٌٛ ) .1

 ٝؽ٘ٞدج.  هًؽز ٕٔج٫

 ( ّ.12-٣11ذوث ثُٖ٘جٟ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ُِذٌثػْ ػ٘و هًؽز فٌثًر ) .2

 صؼضذٌ هًؽز ثُقٌثًر ػج٬ٓ ٓقوهث ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُؼ٘خ . .3

 ( ّ.3ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ دجٜٗج صـًٞ ٝصضؼٔن ك٢ ثُضٌدز ث٠ُ ػٔن هو ٣َٚ ث٠ُ ) صٔضجٍ ؽيًٝ .4

 ثُضِو٤ـ ٛٞ ثٗضوجٍ فذٞح ثُِوجؿ ٖٓ ٓضي ثٌَُٛر ث٠ُ ٤ْٜٓٔج ثٝ ٤ْْٓ ٌٍٛر  مٌٟ . .5

 ( ٕٔج٫ .٣58ٌٖٔ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٨ُٙ٘جف ثُٔوجٝٓز ُِذٌٝهر ػ٘و م٠ ػٌٛ ) .6

 ( ّ.25ًؽز ثُقٌثًر  ًغٌ ٖٓ )٣ضأعٌ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ ُِؼ٘خ ًِٔج ثًصلؼش ه .7

صضأعٌ هًؽز ص٤ًٌَ ثٌٌُْ ك٢ ػ٤ٌٚ عٔجً ثُؼ٘خ ٝدٌَٖ ٓذجٌٕ ٓغ هًؽز فٌثًر ثُٔ٘ةوز  .8

 (ّ.11ٝثُض٢ ٢ٛ كٞم )

( ٝفور 2511ثُٔ٘ةوز ثُذجًهر ٢ٛ ثُٔ٘ةوز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ثهَ ّ ) .9

 فٌث٣ًز .

 ضٖجً ثُؾيًٝ ٛٞ د٘جء ثُضٌدز .ثُؼجَٓ ثُي١ ٣ٌٕٞ  ًغٌ صقو٣وث ٝصأع٤ٌث ػ٠ِ ثٗ .11

 ٬ٓفظز : ٓلضجؿ ث٧ؽٞدز ٧ّتِز ث٫ٓضقجٕ ثُوذ٢ِ ٓٞؽٞهر ك٢ ٙلقز  )    (
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 Presentation  of fifth modular unit            نزاثؼخ:      ثبنثب: ػزض انٕزذح انًُطٛخ ا

 ()انتزثخ , انًُبش–انظزٔف انجٛئٛخ  –انؼُت 

 ثُٔ٘جك ثُٔ٘جّخ: 

٣ؼضذٌ ثُؼ٘خ ٖٓ ٗذجصجس ثُٔ٘ةوز ثُٔؼضوُز ثُوثكتز ٝثُٔ٘ةوز ثُٔلِٞز ًَُثػضٚ ٢ٛ ثُٔ٘ةوز ثُٔقًٚٞر 

( ٕٔج٫ ٝؽ٘ٞدج ًٔج ٣ٌٖٔ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٨ُٙ٘جف ثُٔوجٝٓز ُِذٌٝهر ػ٘و 49-34د٤ٖ مة٢ ػٌٛ )

ْضو٣ٔز ثُنٌٞر ٣ٝوَ ( ٕٔج٫ ثٓج ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز كجٕ ث٫ػ٘جح صٚذـ 58ٓم٠ ػٌٛ )

ثٗضجؽٜج ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن ػ٠ِ ثًصلجػجس ٕجٛوز كٞم ْٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ 

ُٜٝيث ثُْذخ ثٍهثهس ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز  كٞم هْٔ ثُؾذجٍ  ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ 

 ثُٜ٘و . 

 

 انؼٕايم اندٕٚخ انًؤثزح ػهٗ سراػخ انؼُت ٔاَتشبرِ

 :  زارحدرخخ انس .1

 ٢ٛٝ ػجَٓ ًة٢ْ٤ ك٢ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٣ٌٖٝٔ صِن٤٘ صأع٤ٌ ثُقٌثًر ًٔج ٢ِ٣ : 

(7.8ّ-٣7.2ذو  ثُٖ٘جٟ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ُِؾيًٝ ػ٘و هًؽز فٌثًر )
5

٣ٝذوث ثُٖ٘جٟ ثُل٤ُْٞٞؽ٢  

( 12ّ-11ُِذٌثػْ ػ٘و هًؽز فٌثًر )
5

٣ٝذو  ثُٖ٘جٟ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ُ٘ٔٞ ث٫كٌثك ػ٘و هًؽز  

( 18ّ-15فٌثًر )
5

( 21ّ-18و  ثُٖ٘جٟ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ٨ٍُٛجً ػ٘و هًؽز فٌثًر )٣ذ  
5

٣ٝ٘جّخ  

( 25ّ-21ػوو ثُغٔجً هًؽجس فٌثًر ٓقًٚٞر د٤ٖ )
5

ًٔج ٣٘جّخ ٤ٞٗؼ ثُغٔجً هًؽز فٌثًر  

( 31ّ-25د٤ٖ ) 
5

( ٣ٝ32َّهثه ٖٗجٟ ثُ٘ٔٞ ًِٔج ثًصلؼش هًؽز ثُقٌثًر فض٠ ) 
5

ث٫ ثٕ ٗٔٞ  

ّ (32)صلؼش هًؽز ثُقٌثًر ثًغٌ ٖٓ ٛيث ثُٔؼوٍ ثُـثُؼ٘خ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ ٣ضأعٌ ًِٔج ثً
5

 

(ثٌٕٜ ٝدوًؽز فٌثًر ثهَ 3-2ًٔج ٣لَٞ ثٕ صٌٔ ًٌٓجس ثُؼ٘خ دلضٌر دٌٝهر ثع٘جء ثُٖضجء ُٔور )

( ٖٓ11ّ )
5

( 1ّػ٠ِ ثٕ ٫ صوَ ػٖ ) 
5

ٝىُي ٧ٜٗجء ٍٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝدٌَٖ  

٠ ٤ٙق ؽجف ٣ضٌثٝؿ د٤ٖ ثُوثكب ث٠ُ ثُقٌثًر ػجّ كجٕ ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ ٣قضجػ ُـٌٛ ٗٔٞٙ ثُ

 ثُؼج٤ُز ٝث٠ُ ٕضجء ٓؼضوٍ.

ًٔج ثٕ ثُٔ٘جك ُٚ صأع٤ٌ ػ٠ِ  ٗٞثع ثُؼ٘خ كٔغ٬ ػ٘خ ثُٔجةور )ث٫ّض٬ٜى ثُةجٍػ( ُٚ ظٌٝف 

هًؽز ثُقٌثًر صؼضذٌ ػج٬ٓ ٓقوهث   ٕٓ٘جم٤ز هو صنضِق ػٖ ػ٘خ ثُ٘ذ٤ي ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ضٞـ ُ٘ج 

( 11ّهًؽز فٌثًر ) ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُؼ٘خ, ٝثػضذٌس
5

ػجَٓ ٓقوه ُِ٘ٔٞ م٬ٍ ثٌٕٜ ثُ٘ٔٞ  

( 11ّٝك٢ فجُز ػوّ ٍٝٙٞ هًؽز ثُقٌثًر ث٠ُ )
5

٬ٗفظ ػوّ ٝؽٞه ٗٔٞثس ٬ُكٌثك  

ًٔج ُٞفظ ثٕ هًؽز ص٤ًٌَ ثٌٌُْ ك٢ ػ٤ٌٚ ثُغٔجً ٌٓصذةز دٌَٖ ٓذجٌٕ ٓغ هًؽز )ثُؼْج٤ُؼ( 

( 11ّفٌثًر ثُض٢ ٢ٛ كٞم )
5

 ك٢ ٓ٘ةوز ًٍثػضٚ.  

 

 سراػخ انؼُت ٔػاللتٓب ثًٕطى انًُٕيُبغك 

 ثُٔ٘ةوز ثُذجًهر  :  .1

صٌٕٞ  هًؽجس  5(11ّك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٣ٌٕٞ ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ٌَُ ٣ّٞ ٝثُض٢ كٞم ثُـ)

( ٝفور ٝٛيٙ ثُٔ٘ةوز صِٚـ ًَُثػز ػ٘خ ثُ٘ذ٤ي ثُقٌٔثء ًٝيُي 2511ثُقٌثًر ك٤ٜج ثهَ )

 صِٚـ ٨ُٙ٘جف ثُٔضأمٌر ْٗذ٤ج.

 ز ثُذٌٝهر : ثُٔ٘ةوز ثُٔضّٞة .2

صٌٕٞ  5(11ّ)ـ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز صٌٕٞ ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ٌَُ ٣ّٞ ٝثُض٢ ٢ٛ كٞم ثُ

 ٙ٘جف ػ٘خ ٗذ٤ي  صِٚـ ًَُثػز ثكَٞ (ٝفور ٝٛيٙ ثُٔ٘ةوز3111-2511ٓقًٚٞر د٤ٖ )

 ثُٔجةور ثُؾجف ث٧د٤ٜ ٝث٫فٌٔ

 ثُٔ٘ةوز ثُٔؼضوُز ثُقجًر :  .3

صٌٕٞ ٓقًٚٞر  5(٣11ّّٞ ٝثُض٢ ٢ٛ كٞم ثٍ) ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ٌَُ

ٙ٘جػ٢  ث٠ُ ١ًثًَُٔٝع ك٤ٜج ٛيٙ ثُٔ٘ةوز ٣قضجػ ثُؼ٘خ ٝ( ٝفور 4111-3511د٤ٖ )
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ث٫فٌٔ ًٔج ٝ ك٢ ٙ٘جػز ثُ٘ذ٤ي ثُقِٞ ث٧د٤ٜ ٣ْضنوّ ٝصِٚـ ًَُثػز  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ثُي١ 

 ثَُد٤خ . ػ٘خصِٚـ ك٢ ثٗضجػ ػ٘خ ثُٔجةور ٝ

 ثُٔ٘ةوز ثُقجًر:   .4

ك٢  5( 11ُّٔ٘ةوز صٌٕٞ ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ٌَُ ٣ّٞ ٝثُض٢ ٢ٛ كٞم ثُـ )ك٢ ٛيٙ ث

ٝفور  فٌث٣ًز ٝك٤ٜج ص٘ضؼ ثٙ٘جف ػ٘خ  4111ػٖ ك٤ٜج هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘ةوز ثُض٢ ص٣َو 

 ثُٔجةور دؾٞهر ػج٤ُز ًٝيُي ػ٘خ ثَُد٤خ

 : انتزثخ انًُبطجخ -1

ك٢ هًؽز مٚٞدضٜج ًٔج ثٕ ثُؼ٘خ ص٘ؾـ ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ٓوٟ ٝثّغ ٖٓ  ٗٞثع ثُضٌح ثُٔضذج٣٘ز 

٣ضقَٔ ًهثةز ثُض٣ٜٞز ٣ٝضقَٔ ِٓٞفز ثُضٌدز دوًؽز  ًذٌ ٖٓ دؼٜ  ٗٞثع ثُلجًٜز ث٧مٌٟ ًٔج 

 -٣ؾخ ٌٓثػجر ٓج ٢ِ٣ : ٣ٌٖٔ ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢  ٗٞثع ثُضٌح ثُنل٤لز ث٠ُ ثُغو٤ِز ث٫ ثٗٚ

ي ػوّ ًٍثػز ػوّ ًٍثػز  ٕؾجً ثُؼ٘خ ك٢ ث٧ًث٢ٝ ثُغو٤ِز ؽوث ثٝ ثُٞقِز ؽوث ًٝيُ .1

ثُؼ٘خ ك٢ ثُضٌح ث٤ُْتز ثٌُٚف ٝثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ ثُِٔٞفز ٧ٜٗج صٞكٌ ِّذج 

 .ػ٠ِ ٗٔٞ ٝإٗضجػ ثُؼ٘خ 

( 3-1.8صٔضجٍ ؽيًٝ ثُؼ٘خ ث٧ًٝد٢ دجٜٗج ؽيًٝ ػ٤ٔوز ٣ٌٖٔ ثٕ صـًٞ ك٢ ثُضٌدز ث٠ُ ػٔن ) .2

٣ٌٕٞ ثٗضجػ ثُؼ٘خ  ٝػ٤ِّٚ ثٝ ثًغٌ ك٢ فجُٚ ػوّ ٝؽٞه ٟذوز ٙن٣ٌز ٙٔجء ثٝ ػجةن ٓج 

 ثُؼ٤ٔوز ثُنٚذز ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ . زثكَٞ ًٔج ٝٗٞػج ك٢ ثُضٌثد

ًٔج ُٞفظ ثٕ ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ْٓضٟٞ ثُٔجء ث٢ًٝ٧ ثٌُٔصلغ ٝىثس ثُِٔٞفز  .3

 ٫ صؼٌٔ ٬٣ٟٞ . ًٔج  ٜٗج ٣ؤه١ ث٠ُ ٓٞس ث٧ٕؾجً  ٗٚ ٝ ثُؼج٤ُز 

٠ِ ثٗضٖجً ثُؾيًٝ ٛٞ د٘جء ثُضٌدز ًٔج ثٕ إٕ ثُؼجَٓ ث٧ًغٌ صقو٣وث ٝصأع٤ٌث ٝثُي١ ٣ٖؾغ ػ .4

ثُٔضّٞةز ثُنٚٞدز ٣ؤعٌ ًغ٤ٌث ػ٠ِ ثٗضٖجً ثُؾيًٝ ٣ٝذٌٌ ك٢  زًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُضٌثد

 ثًغٌ ٬ٙدز ٝىثس ٌٜٗز ًٝثةقز ؽ٤ور . ك٤ٚ ٝفذجس ثُؼ٘وٞه صٌٕٞ  –ٗٞؼ ثُغٔجً 

ثُـيثة٤ز ( صٌٕٞ ثهَ ثُضٌدز ثُنٚذز ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ث٩ٗضجػ ٝثكٌث إ٫  ٕ ٌٓٞٗجس ثُغٌٔر )ثُو٤ٔز  .5

دجُضٌدز ٣ْذخ ظًٜٞ ثٌُٔٛ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ثُٔؼٌٝف  ثُؾ٤ٌ ؽٞهر ًٔج ٝؽو ثٕ ًغٌر ٝؽٞه

 ٫ٕ ٣ٍجهر ْٗذز ثُؾذ٤ٌ ك٢ دؼٜ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ (Chlorosisدجّْ ثٙلٌثً ث٧ًٝثم )

كضظٌٜ دْذخ ٗو٘ ثٓضٚجٗ ػٌ٘ٚ ثُقو٣و ٫ٕ ثُؾ٤ٌ ٣ؼ٤ن ٖٓ ثٓضٚجٗ ػٌ٘ٚ ثُقو٣و 

٠ ث٫ًٝثم ٗظٌثً ٫ٕ ٖٓ ثػٌثٛ ٗو٘ ػٌ٘ٚ ثُقو٣و ٛٞ إٙلٌثً ػ٬ٓز ث٫ٙلٌثً ػِ

 .ث٫ًٝثم 

 

 االسْبر فٙ انؼُت

 ج ٗٞػجٕ ٖٓ ث٫ٍٛجً ٢ٛٝ: ٜإٕ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ثُضؾج٣ًز ُ

دوٕٝ ثُقجؽز ث٠ُ  وو عٔجًٛجؼ ٍٛجً م٘غ٠ ىثس  ّو٣ز ْٓضو٤ٔز ٝٛيٙ صٌٕٞ مٚذز ٝصضِوـ ىثص٤ج ٝص -1

 .  ًد٢ ٝث٢ٌ٣ٌٓ٫ٓغجٍ ىُي ٓؼظْ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ ث٧ٝ صِو٤ـ

هو صٌٕٞ ػو٤ٔز ُيث ك٢ٜ صقضجػ ٝؼ٤لز ثٝ ثٍٛجً م٘غ٠ ىثس ثّو٣ز ٓ٘ق٤٘ز إ٫  ٕ ف٣ٞ٤ز ُوجفٜج   -2

  - ٓج ثُؼ٘خ ثُذ١ٌ كِٚ ٬ُّضجٕ ٢ٛ : ( Ohanezٝث٠ُ صِو٤ـ مِة٢ ٓغَ ثُٚ٘ق )

 

 

 

 أخشاء سْزح انؼُت: 

 صضٌٕٞ ٌٍٛر ثُؼ٘خ ٖٓ ث٧ؽَثء ث٫ص٤ز: 

 (sepalمٌٞثء ثُِٕٞ ) ًج٤ّز مْٔز  ًٝثم ّذ٤ِز .1

ٓضقور ػ٘و ثُؤز صٌٕٞ ٓج ٣ٖذٚ ثُوذؼز صـة٢ ثُٔذ٤ٜ ٝث٫ّو٣ز ص٣ٞؾ٤ز مْٔز  ًٝثم دض٤ِز   .2

 ز ثُض٢ ٣ٞؽو د٤ٜ٘ج ؿوه ًف٤و٤ز  ثُنْٔ

 ثُٔذ٤ٜ  : ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؿٌكض٤ٖ دوثمَ ًَ ٜٓ٘ج د٣ٞٞضجٕ  .3

     Perfect flowers ث٬ُُْز ث٠ُٝ٧ صقَٔ ثٍٛجً ًجِٓز

 Statement flowers يًٌرث٬ُُْز ثُغج٤ٗز صقَٔ ثٍٛجًث ٓ

 ٢ٛٝ صْضؼَٔ ًِٔوقجس ث٧ٙ٘جف ثُن٣ٌٞز
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صقض١ٞ  –( ُق٤ٔج ٤ُ٘ج pericarp( ٣ضٌٕٞ ك٤ٜج ؽوثً ثُٔذ٤ٜ )Berryثُغٌٔر : ػذجًر ػٖ ػ٘ذز ) .4

ٜٗج ( ديًر ثٓج ك٢ ث٧ٙ٘جف ثُؼو٣ٔز ثُذيًٝ كج4-1ثُغٌٔر ػ٠ِ ػوه ٖٓ ثُذيًٝ ٣ضٌثٝؿ ػوهٛج ٖٓ )

 صضٌٕٞ دجُؼوو ثُذ١ٌٌ ٝدوٕٝ ػ٤ِٔز ث٫مٚجح ف٤ظ ٫ صضٌٕٞ ديًٝ 

  Pollination  and fertilization                                     انتهمٛر ٔاالخصبة:          

 : انتهمٛر

ٛٞ ثٗضوجٍ فذٞح ثُِوجؿ ٖٓ ٓضي ثٌَُٛر ث٠ُ ٤ْٜٓٔج ثٝ ٤ْْٓ ٌٍٛر  مٌٟ ٣ٝقَٚ ثُضِو٤ـ ك٢ 

 ثُؼ٘خ دقجُض٤ٖ:  ٌٍٛر

( ف٤ظ صْو٠ فذٞح ثُِوجؿ ػ٠ِ ٤ْْٓ ثٌَُٛر  Calyptra ٓج هذَ ّوٟٞ ثُوِْ٘ٞر )ثُوذؼز( ) .  

 ٗلْٜج . 

 ثُضِو٤ـ دؼو ّوٟٞ ثُوِْ٘ٞر ٝصلضـ ثٌَُٛر ًٔج ك٢ ث٧ٙ٘جف ث٫ًٝد٤ز . . ح

 : االخصبة

ٝثُض٢ ٜٓ٘ج  (Zygoteٛٞ ػ٤ِٔز إصقجه ث٣ُٞ٘ز ثُي٣ًٌز ٓغ ٗٞثٙ ثُذ٤ٞز ٌٓٞٗز ثُذ٤ٞز ثُٔنٚذز )

( ك٢ ف٤ٖ صضقو ث٣ُٞ٘ز ثُي٣ًٌز ث٧مٌٟ ٓغ ثُ٘ٞثر ثُوةذ٤ز ٣Embryo plantضٌٕٞ ثُ٘ذجس ثُؾ٢ْ٘ )

ثُغج٤ٗز ٌٓٞٗز )ث٫ٗوّٝذ٤ٌّ( ثُؾ٢٘٤٘ ٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ثُٔٞثه ثُٔنَٗز ُِؾ٤ٖ٘ هثمَ ثُذيًر ٝثُض٢ 

وط ك٤ٜج ػ٤ِٔز ٣ْضؼ٤ٖ دٜج ثُؾ٤ٖ٘ ًـيثء ػ٘و ث٫ٗذجس. ٝٛ٘جى دؼٜ ث٧ٙ٘جف ك٢ ثُؼ٘خ ٫ صق

ث٫مٚجح ف٤ظ ٣ضْ صقل٤َ ثُٔذ٤ٜ ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ دٞثّةز ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ كو٠ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ص٣ٌٖٞ 

 Black( ٓغَ ٙ٘ق )Partheno carpicعٔجًث صؼٌف دجُغٔجً ثُؼي٣ًز  ١ عٔجً دوٕٝ ديًٝ )

corint( ٝٙ٘ق دج٤ًُش )perlete َٛيٙ فجُز ٝٛ٘جى فجُز  مٌٟ ك٢  ٙ٘جف  مٌٟ ٓغ )

(Thom pson seedless   ٌٕٞك٢ ٛيث ثُٚ٘ق صقَٚ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝث٫مٚجح ٌُٖٝ ٫ صض )

ثُذيًٝ ٫ٕ ثُؾ٤ٖ٘ ٣قَٚ ك٤ٚ إؽٜجٛ ٨ُؽ٘ز ثُٔضٌٞٗز ك٤ٚ ُٝق٤ٖ ثًضٔجٍ ٗٔٞٛج ٝػ٘وٛج صضٌٕٞ 

 ( . Stenosperms carpicعٔجً دوٕٝ ديًٝ ٝص٠ْٔ ٛيٙ ثُقجُز )

 Thinning                                                           االسْبر ٔانثًبر:                  خف  

٣وٚو دٜج إٍثُز دؼٜ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ٝثُؼجهور فو٣غج ٧فوثط صٞثٍٕ د٤ٖ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ 

ٝثُغ١ٌٔ ُٞٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٙلجس ع٣ٌٔز ؽ٤ور ُِقجَٙ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُةذ٤ؼ٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز 

 جُةٌم ث٥ص٤ز: د مق ثُؼ٘خ٣ٝضْ 

 ػ٘جه٤و ٣ٌٍٛز دأًِٜٔج ثٝ  ؽَثء ٜٓ٘ج.   إٍثُز .1

إٍثُز  ؽَثء ٖٓ ثُؼ٘جه٤و ث٣ٌَُٛز ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣لَٞ إٍثُز ثُؼ٘جه٤و ثُغ٣ٌٔز دؼو فٍٚٞ  .2

ثُؼوو ٝدٞهش ٓذٌٌ فض٠ صقون كجةور  ًذٌ ُِ٘ذجس ثٝ ٣ضْ ثؽٌثء ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ث٧ٙ٘جف ىثس 

ٝٛيث ثُضنل٤ق ٣ؼَٔ  –ه٣٘جٍ ٝٙ٘ق ًجً –ثُؼوو ثُـ٣ٌَر ٓغَ ٙ٘ق ٌّٓٞجس ث٩ٌّ٘و٣ًز 

٣ٝؤه١ ث٠ُ ص٣ٍٞغ ثُـيثء ثُٔٚ٘غ ك٢ ث٧ًٝثم ٝدٌَٖ ًجف ػ٠ِ ث٫ٍٛجً ثُٔضذو٤ز ٓؤه٣ج 

 ٣ٍجهر ك٢ ْٗذز ثُؼوو. 

جر ثُؼ٘جه٤و ثُٔٔضِتز ك٤ؼَٔ  ٣ٞج ػ٠ِ صق٤ْٖ ٙلجس ثُق٤جر ثُذجه٤ز ٣ٝوَِ ثُؾٜو ػ٠ِ ذصنل٤ق ف .3

ِ فذجس ثُغٔجً ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُل٣َ٤جة٤ز ًٔج ٣ؤه١ ث٠ُ صؾجٗ –ثٌٌُٓز ٣ْذخ ًغجكز ثُقجَٙ 

 ٝث٤ٌُٔجة٤ز )ثُِٕٞ ثُةؼْ ٝثُقؾْ .....ثُل ( .

 

                                                                     Grape Cultivarsأصُبف انؼُت :

 اطى انصُف  اطى انصُف 

 يٕطكبد -11 شذح طٕداء دٚبنٗ -1

 طٕدا ديظكب -11 شذح ثٛعبء -2

 رٔيٙ ازًز -12 دٚض انؼُش )لزٌ انغشال ( -3

 رٔيٙ اطٕد -13 دٚض انؼُش)أثٕ انجطم ( -4

 يظكبد ًْجزن -14 ثٓزس٘ -5

 كشًشٙ دٚبنٗ -15 ػجبطٙ -6

 ثالن ًْجزن -16 ثٛط زًبو -7

 تٕيض طٛذنض )كشًشٙ( -17 ػدًٛٙ -8

 يٛزاَٙ -18 أثٕ ػثٕن )كزثالء ( -9
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     Post-test                                                                     ذ٘ :     ر انجؼراثؼب : االختجب

 / ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةج ُِؼذجًثس ثُضج٤ُز : 1ُ

ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز ٣ًَع ثُؼ٘خ ػ٠ِ إًصلجػجس ٕجٛوز كٞم ْٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ ُٞٔجٕ  .1

 فٍٚٞ إٗضجػ ع١ٌٔ ؽ٤و. 

 . 5( 41ّ-31ز ُ٘ٞؼ عٔجً ثُؼ٘خ ٓقًٚٞر د٤ٖ )هًؽز ثُقٌثًر ثُٔ٘جّذ .2

 . 5( ٣48ٌّٖٔ ًٍثػز ثُؼ٘خ ٨ُٙ٘جف ثُٔوجٝٓز ُِذٌٝهر ػ٘و م٠ ػٌٛ ) .3

-(ثٌٕٜ ٝدوًؽز فٌثًر ٫ صوَ )3-٣2لَٞ ثٕ صٌٔ ًٌٓجس ثُؼ٘خ دلضٌر دٌٝهر ُٔور ) .4

 ٕضجءث ٝىُي ٌٌُْ ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز. 5(1ّ

 ور هو صنضِق ػٖ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ُؼ٘خ ثُ٘ذ٤ي . ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ُؼ٘خ ثُٔجة .5

 ٣ؾخ ًٍثػز  ٕؾجً ثُؼ٘خ ك٢ ث٧ًث٢ٝ ثُغو٤ِز ٫ٜٗج ث٧كَٞ . .6

 ثًصلجع ْٓضٟٞ ثُٔجء ث٢ًٝ٧ ِٝٓٞفز ثُضٌدز ثُؼج٤ُز ٣ؤه٣جٕ ث٠ُ ٓٞس  ٕؾجً ثُؼ٘خ .  .7

 (.Zygotثُضِو٤ـ ٛٞ ثصقجه ث٣ُٞ٘ز ثُي٣ًٌز ٓغ ٗٞثٙ ثُذ٤ٞز ٌٓٞٗز ثُذ٤ٞز ثُٔنٚذز ) .8

 ثُؼ٘خ ُٚ ٗٞػجٕ ٖٓ ث٫ٍٛجً.  .9

نق ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً إٍثُز دؼٜ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور فو٣غج ٩فوثط صٞثٍٕ د٤ٖ ٣وٚو د .11

 ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝثُغ١ٌٔ ُٞٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٙلجس ع٣ٌٔز ؽ٤ور.

 ٢ِ٣ :  / ػٌف ٓج2ُ

 

 Thinning -5 ثُؼ٘خعٌٔر -4 ثُؼي٣ًزثُغٔجً -3 ث٫مٚجح -2 ثُضِو٤ـ -1

 

 ٢ِ٣ :  وه ٓج/ ػ3ُ

   

 

 

 

 ٢ مجْٓج: ٓلضجؿ ث٧ؽٞدز ٧ّتِز ث٫مض٤جً ثُوذِ 

 

 ّجهّج : ثُٔٚجهً  

(. ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز 1991ثُؾ٢ِ٤ٔ, ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو ) .1

ٓةذؼز ثُضؼ٤ِْ –ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ. ٤ٛتز ثُٔؼجٛو ثُل٤٘ز            ٍٝثًر  -ث٧ًٝثم 

 ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ.

(. ٓةذؼز ؽجٓؼز 1(. ثٗضجػ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز )1981ثُ٘ؼ٢ٔ٤, ؽذجً فْٖ ٣ّٝٞق ف٘ج ٣ّٞق ) .2

 ثُذٌٚر  

 

 

 

 

 

 

 ٓ٘جٟن ًٍثػز ثُؼ٘خ ٝػ٬هضٜج دّْٔٞ ثُ٘ٔٞ.  -1

 كٞثةو ًٍثػز ثُؼ٘خ ك٢ ثُضٌدز ثُٔضّٞةز ثُنٚٞدز.  -2

  ٗٞثع ث٫ٍٛجً ك٢ ثُؼ٘خ . -3

 ٌٟم مق ثٍٛجً ٝثُغٔجً ك٢ ثُؼ٘خ .  -4

 مْٔز  ٙ٘جف ٖٓ  ٙ٘جف ثُؼ٘خ.  -5

 ٙـ -9 مةأ -7 ٙـ -5 ٙـ -3 ٙـ -1

 ٙـ -11 ٙـ -8 ٙـ -6 ٙـ -4 ٙـ -2
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  Training of sixth modular  unit                                 انٕزذح انًُطٛخ انظبدطخ :   

 The figانتٍٛ  

   :                                                                           Over viewانُظزح انشبيهخأٔال: 

                                                            Target populationانفئخ انًظتٓذفخ: .1

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

 Rational                                                                                    .يجزراد انٕزذح:2

ٛيٙ ثُٖؾٌر ثُٔذجًًز ثُض٢ م٘ هللا صؼج٠ُ ىًٌٛج دجُوٌثٕ ث٣ٌٌُْ ٌٕٝكٜج ػٖ دجه٢ ٗظٌث ٤ٔٛ٧ز 

 ٕؾجً ثُلجًٜز دإٔ ٠ّٔ ثفوٟ ًّٞ ثُوٌثٕ ث٣ٌٌُْ دجّْ ًّٞر ثُض٤ٖ, ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ ٌٓجٗز ٝػظٔز 

ُٚقز ث٫ْٗجٕ ُيث  ٙذـ ٖٓ  ٓل٤ور ٛيٙ ثُٖؾٌر ُٔج صؼة٤ٚ عٔجًٛج ٖٓ ه٤ٔز ؿيثة٤ز ٟٝذ٤ز

ٛضٔجّ دٜج ٝهًثّضٜج  ٝٓؼٌكز ًَ ٓج ٣ضؼِن دٜج ُـٌٛ صة٣ٌٞ ًٍثػضٜج ك٢ ث١ًٌُٝٞ ؽوث ث٫

ثُؼٌثم ُْٝو ثُقجؽز ثُٔةِٞدز ُٝضقو٤ن ث٫ًضلجء ثُيثص٢  ٗظٌث ٣َُجهر ثُةِخ ػ٠ِ عٔجً ٛيٙ ثُٖؾٌر 

 ثُٔذجًًز. 

 Central ideas                                                                     شٚخ :      .انفكزح انًزك3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ: 

 ٕؾٌر ثُض٤ٖ .ثٍٛجً  ٟذ٤ؼز . هًثّز4هًثّز ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُٖؾٌر ثُض٤ٖ .                     .1

 ٕؾٌر ثُض٤ٖ. عٌٔر. هًثّز 5هًثّز ث٤ٔٛ٧ز ثُـيثة٤ز ٝثُةذ٤ز ُِغٔجً .                    .2

ٝهًٝثس  –. هًثّز ثهْجّ ثُض٤ٖ 6ز ثُٔ٘جّذز )ثُٔ٘جك ٝثُضٌدز(.       هًثّز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ .3

 ثُقَٔ.

 

 Pre-test                                                                             ثبَٛب : االختجبر انمجهٙ   

  ؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةأ ُِؼذجًثس ثُضج٤ُز: 

 ٌر ثُؼٌد٤ز )ث٤ُٖٔ( ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُِض٤ٖ.٣ؼضذٌ ثُؾَء ثُؾ٘ٞد٢ ٖٓ ٕذٚ ثُؾ٣َ -1

 .٣ؼضذٌ ثُض٤ٖ ٖٓ ثًغٌ كٞثًٚ ثُةذ٤ؼز ًٔج٫ ٖٓ ف٤ظ ثُو٤ٔز ثُـيثة٤ز  -2

 .ثفض٤جػ ٕؾٌر ثُض٤ٖ ٖٓ ثُذٌٝهر ٕضجءث ػج٤ُز ؽوث  -3

صؼضذٌ عٔجً ثُض٤ٖ ٖٓ ثُٔٚجهً ثُـيثة٤ز ثُٜٔٔز ُوٟ ٌّجٕ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌد٤ز  ث٠ُ ؽجٗخ ثُغٔجً  -4

 .ث٧مٌٟ 

 . ٤ٖ ػ٠ِ ث٤ُجف هجدِز ُِيٝدجٕ ٝث٤ُجف ؿ٤ٌ هجدِز ُِيٝدجٕ ٣قض١ٞ ثُض -5

دؼٜ  ثُٔجهر ثُذ٤ٞجء ثُِذ٤٘ز ثُض٢ صنٌػ ٖٓ عٔجً ثُض٤ٖ ك٢ ٓؼجُؾز ثُغآ٤َُ ثُؾِو٣ز ٝصْضنوّ  -6

 .ثٌُْٟجٗجس  ٗٞثع

( 41ّثكَٞ هًؽز فٌثًر ٤ٙلج ُ٘ٔٞ ثُغٔجً ٝٗٞؾٜج ٝد٘ٞػ٤ز ؽ٤ور ٢ٛ ) -7
5

 . 

( 51ّثٌُٔصلؼز ثُض٢ هو صَٚ ث٠ُ )صضقَٔ  ٕؾجً ثُض٤ٖ هًؽجس ثُقٌثًر  -8
5

 . 

 . صؼضذٌ ثُضٌدز ثُة٤٘٤ز ثكَٞ ثُضٌح ثُٔ٘جّذز ُ٘ٔٞ ثعٔجً  ٕؾجً ثُض٤ٖ  -9

 ٤ٌ ٤ْْٓٝ ٓ٘وْْ ث٠ُ ه٤ْٖٔ ٓضْج٤٣ٖٝ ٝٓذ٤ٜه٤ّٔٚش ث٫ٍٛجً ث٫ٗغ٣ٞز ىثس فجَٓ ثٝ هِْ  -11

 ( دج٫ٍٛجً ثُقجٝ٘ز )ص٠ْٔ دأّْ 

 (   ٢46 ٓٞؽٞه ك٢ ٙلقز )  ٬ٓفظز: ٓلضجؿ ث٧ؽٞدز ٧ّتِز ث٫ٓضقجٕ ثُوذِ
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  Presentation of sixth modular  unit             ٕزذح انًُطٛخ انظبدطخ:ان ػزض ثبنث:

 The fig انتٍٛ 

 Ficus  carioca                                                                        :     ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧

د٤ز ٝمجٙز ثُؾَء ثُؾ٘ٞد٢ ٜٓ٘ج )ث٤ُٖٔ( ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُِض٤ٖ ف٤ظ صؼضذٌ ٕذٚ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌ

ك٢ صِي ثُٔ٘جٟن ًٔج ىًٌس عٔجً ثُض٤ٖ ػ٘و ث٤٣ًٕٞ٫ٖ ٓ٘ي  ص٘ٔٞثُذ٣ٌز ٫صَثٍ دؼٜ  ٕؾجً ثُض٤ٖ 

( هذَ ث٬٤ُٔه عْ ثٗضوِش ًٍثع ثُض٤ٖ ث٠ُ ٓ٘جٟن ثُذقٌ ث٧د٤ٜ ثُٔض٠ّٞ )ص٤ًٌج, إ٣ةج٤ُج, 2911)

٤ٗج, ٓجُةج( ػٖ ٣ٌٟن ثُل٤٘٤و٤٤ٖ. ْٜٝٓ٘ ٖٓ ىًٌ دجٕ ثُٟٖٔٞ ٛٞ ؿٌح ثُؾَثةٌ, هذٌٗ, ثّذج

ث٤ّج عْ ثٗضوَ ث٠ُ ٓ٘ةوز ثُذقٌ ث٧د٤ٜ ثُٔض٠ّٞ ٖٓ ثًٝدج ٝؽ٘ٞح ثك٣ٌو٤ج عْ ثٗضوَ ث٠ُ  ٣ٌٌٓج ًٔج 

ًٍع ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ث٫ّضٞثة٤ز ٝثُٔؼضوُز ٖٓ صِي ثُوجًر. عٔجً ثُض٤ٖ ٖٓ ثُٔٚجهً 

ٜٔز ُوٟ ٌّجٕ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌد٤ز ٝٓ٘ي ثُووّ ث٠ُ ؽجٗخ عٔجً ثُضٌٔ .ٝصؼضذٌ ٛيٙ ثُٖؾٌر ثُـيثة٤ز ثُٔ

ٓووّز ف٤ظ ؽجء ىًٌٛج ك٢ ثُوٌثٕ ث٣ٌٌُْ هجٍ صؼج٠ُ )ٝثُض٤ٖ ٝث٣َُضٕٞ ًٟٝٞ ٤ّٖ٘ .....(. 

ثٕضٌٜس ًٍثػضٚ ك٢ ٓ٘جٟن ػو٣ور ؿ٤ٌ ٟٓٞ٘ٚ ث٢ِٙ٧ ٓغَ إ٣ةج٤ُج ٝص٤ًٌج ٝث٤ُٞٗجٕ ٝثّذج٤ٗج 

٣٫ٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز . ثٓج ك٢ ثُؼٌثم ك٬ صٞؽو دْجص٤ٖ ص٤ٖ ٓضنٚٚز ٝثٗٔج ٝثُؾَثةٌ ٝثُ

 صًَع ًإٔؾجً ٓ٘لٌهر دجّضغ٘جء ٓ٘ةوز ّ٘ؾجً .

 : األًْٛخ انغذائٛخ ٔانطجٛخ

صْضؼَٔ عٔجً ثُض٤ٖ ٬ُّض٬ٜى ثُةجٍػ ًٔج صْضنوّ ٓؾللز  ٝ ٓؼِذز ًٔج صومَ ك٢ ٙ٘غ ثٌُٔد٤جس 

ُغٔجً ثُض٤ٖ ه٤ٔز ؿيثة٤ز ػج٤ُز دجفضٞثةٜج ػ٠ِ ٝ ؾ ك٢ ٙ٘غ ثٌُْج٣ٌ  ٓج ث٧ًٝثم كضن٠ِ ٓغ ثُضذ –

( 111ْٗذز ًذ٤ٌر ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ٝثُذٌٝص٤ٖ ٝدؼٜ ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز كٔغ٬ ًَ )

 ؿٌثّ ٣قض١ٞ ػ٠ِ: 

 ٓقض٣ٞجس ثُغٔجً ثُؾجكز س ٓقض٣ٞجس ثُغٔجً ثُة٣ٌز س

 %ٓجء33 1 % ٓجء77 1

 2 ؼٌر فٌث٣ًز81ّؿْ دٌٝص٤ٖ كضؼة٢ 1.2 2
ّؼٌر 274ؿْ دٌٝص٤ٖ صقًٌ 4.3

 فٌث٣ًز

 ّؼٌر ًجًد٤ٛٞوًثس69.12 3 ؿْ ًجًد٤ٛٞوثس21.3 3

 ؿْ ه3.1ٕٞٛ 4 ؿْ ه1.3ٕٞٛ 4

 Aٝفور ػج٤ُٔز ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ A 5 81ٝفور ػج٤ُٔز ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ 81 5

 ِٓـْ كْل77ًٞ 6 ِٓـْ كْل22ًٞ 6

 ِٓـْ ًج126ّٞ٤ُْ 7 ِٓـْ ًج25ّٞ٤ُْ 7

 8 ِٓـْ دٞصج194ّٞ٤ّ 8

 ِٓـْ دٞصج641ّٞ٤ّ

9 
%ٖٓ ٍٕٝ ثُغٔجً ث٣ٌٌُْجس ػ٠ِ ٤ٛتز ًٍَٓ٘ٞ 16

 %43%ًٝيُي ثًٌٍُِٞٞ دْ٘ذز 56دْ٘ذز 

 
11 

٤ٔز ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ ْ% ٤ُجف ىثس ثُلٞثةو ثُؾ3

ٌّٟجٗجس ث٧ٓؼجء ٝملٜ ْٗذز ثٌُُْٞضٌٍٝ ك٢ ثُوّ 

ٝدجُضج٢ُ ٝهج٣ز ثُؾْْ ٖٓ ثٌٓثٛ ثُوِخ ًٔج صِؼخ 

ث ٜٓٔج ك٢ ص٠٤ٖ٘  هثء ثُؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ ُِٝٞهج٣ز هًٝ

 ٖٓ ٌٓٛ ٌّٟجٕ ثُوُٕٞٞ

 %ِٓـْ ٓ٘ـ1.13َ٤٘ 11

   %ِٓـْ ٗقج1.117ُ 12

 %ِٓـْ فو٣و1.47 13
  

 ِٓـْ ٓـ17ّٞ٤ْ٤٘ 14
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 :٬ٓفظز

ك٢ ثُذٞصج٤ّّٞ ٣وّٞ دٞهج٣ز ثُؾْْ ٖٓ ثًصلجع ثُٞـ٠ ث٣ٌُٖج٢ٗ ٣ٝٔ٘غ صٌٌُ ٙلجةـ ثٌُُْٞضٌٍٝ 

ثٌُٖث٤٣ٖ ًٔج ٣وّٞ دةٌه ثُلجةٜ ٖٓ ٓؼوٕ ثُٚٞه٣ّٞ مجًػ ثُن٣٬ج ك٤قجكظ ػ٠ِ صٞثٍٕ  َهثم

 ثُْٞثةَ ًٔج ٣قض١ٞ ثُض٤ٖ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ث٤ُ٫جف ٢ٛٝ : 

    

ْٓضٟٞ ثٌُُْٞضٌٍٝ ك٢ ثُوّ إٕ ثُـيثء ثُـ٢٘ دج٤ُ٧جف ثُوجدِز ُِيٝدجٕ ًجُض٤ٖ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ثُضو٤َِ ٖٓ 

%( ٝدجُضج٢ُ ثُضو٤َِ ٖٓ مةٌ ث٩ٙجدز دجُ٘ٞدجس ثُوِذ٤ز ٫ٕ صؾ٤ٔغ ْٗذز ًذ٤ٌر 21دْ٘ذز  ًغٌ ٖٓ )

ٖٓ ثٌُُْٞضٌٍٝ ك٢ ثُوّ ٣ؤه١ ث٠ُ صِٚخ ثٌُٖث٤٣ٖ. ًٔج ٣َْٜ ثُـيثء ثُـ٢٘ دج٤ُ٧جف ثُوجدِز 

ج ث٤ُجف ثُض٤ٖ ؿ٤ٌ ثُوجدِز ُِيٝدجٕ ُِيٝدجٕ ػ٠ِ ص٤َْٜ مٌٝػ ثُٔٞثه ٖٓ ثُؾْْ م٬ٍ ث٧ٓؼجء , ثٓ

ُوو م٘ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ثُض٤ٖ        ٌٓٛ ٌّٟجٕ ثُوُٕٞٞ .  ث٫ْٗجٕ ٖٓ ٝهجة٤زػ٠ِ ووًر ثُكِٜج 

دٌٖف ص٤ْٔز ًّٞر ًجِٓز دجّٔٚ ٢ٛٝ ًّٞر ثُض٤ٖ ٝٛٞ ٓجُْ ُْ ٣ضقون ُـ٤ٌٙ ٖٓ  ٗٞثع ثُغٔجً 

ًٔج ًجٕ ثُض٤ٖ ٓٞٝؼج ُؤْز ؽَ  ٝث٫ٟؼٔز ٝٛيث ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ ٌٕف ٝث٤ٔٛضٚ ٝػظْ ٌٓجٗضٚ ,

ًٔج  هْْ دج٣َُضٕٞ ٝىُي دوُٞٚ صؼج٠ُ )ٝثُض٤ٖ ٝث٣َُضٕٞ( ٓٔج ٣وٍ ٣ٝٞف٢ دؼِْ  –ؽ٬ُٚ إى  هْْ دٚ 

ثُنجُن ثُؼظ٤ْ دٖإٔ ٛيٙ ثُغٔجً. ُْٝ ٣وضٌٚ ث٫ّضنوثّ ثُةذ٢ ػ٠ِ ثُغٔجً كو٠ دَ صؼوثٙ ث٠ُ 

ذ٤ز ثُٖؼذ٤ز ُِؼو٣و ٖٓ ث٫ٌٓثٛ ٓغَ ثّضنوثّ ث٧ًٝثم ٝثُؾيًٝ ف٤ظ صٍٞػش ث٫ّضنوثٓجس. ثُة

ث٩ْٓجى ٝثُذٜن ٝثُٚوك٤ز ٝث٣ًَ٫ٔج, ًٔج ثّضنوٓش ثُٔجهر ثُذ٤ٞجء ثُِذ٤٘ز ثُض٢ صنٌػ ٖٓ ثُض٤ٖ 

ك٢ ٓؼجُؾز ثُغآ٤َُ ثُؾِو٣ز ٝ ٗٞثع ٖٓ ثٌُْٟجٕ ٝػ٠ِ ثٌُؿْ  (latexٝثُٔؼٌٝف دجّْ ث٬ُصٌِ )

ْٗجٕ كوو ٝٝؼش ٤ٛتز ص٤ٖ ًج٤ُل٤ًٗٞج ٖٓ ثٕ ثُض٤ٖ ٣ؼضذٌ ٖٓ ثهوّ ثُلٞثًٚ ثُض٢ ػٌكٜج ث٫

ث٫ّضٖج٣ًز ثُض٤ٖ دأٗٚ ثًغٌ كٞثًٚ ثُةذ٤ؼز ًٔج٫ ٖٓ ف٤ظ ثُو٤ٔز ثُـيثة٤ز ف٤ظ  ٓوٗج ثُض٤ٖ دٌَ 

ثُٔٞثه ث٣ًٌُٝٞز ثُض٢ صقضجؽٜج ثؽْجٓ٘ج ٝثُض٢ صؼضذٌ ّجةـز ثُٔيثم ٝىثس ْٓضٟٞ ؿيثة٢ ٓضٌجَٓ 

 ُٚقز ث٫ْٗجٕ .  

 

 انجٛئخ انًالئًخ نشراػخ انتٍٛ

             ثُٔ٘جك :                                                                                                                      .1

 ٕؾجً ثُض٤ٖ ٖٓ  ٕؾجً ثُٔ٘جٟن ٕذٚ ث٫ّضٞثة٤ز  ١ ثٕ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ ثُذٌٝهر صٌٕٞ ه٤ِِز ؽوث ُيث 

ن ىثس ثُٔ٘جك ثُوثكب . ًٔج  ٜٗج صضقَٔ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ك٢ٜ ص٘ؾـ ًٍثػضٜج ك٢ ثُٔ٘جٟ

( 51ّثُض٢ هو صَٚ ث٠ُ )
5

ث٫ ثٕ إفضٔجُٜج ٬ُٗنلجٛ ثُٖو٣و ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ه٤َِ ٝٛيث ٓٔج  

ؽؼِٚ ػج٬ٓ ٓقوهث ٫ٗضٖجً ًٍثػز ثُض٤ٖ ك٢ ثُؼجُْ  إٕ  كَٞ هًؽجس فٌثًر ٤ٙلج ُ٘ٔٞ ثُغٔجً 

ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر  ػ٠ِ ٖٓ ىُي صؤه١ ث٠ُ صؾِو ثُغٔجً ًٔج ثٕ ٝٗٞؾٜج ٝد٘ٞػ٤ز ؽ٤ور ٝثٕ 

ثًصلجع ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ٝمجٙز ثُذْجص٤ٖ ثُٔٞؽٞهر هٌح ثُْٞثفَ ثُذق٣ٌز صؤه١ ث٠ُ إٙجدز 

ث٧ًٝثم دذؼٜ ث٫ٌٓثٛ ٓغَ ٌٓٛ ثُٚو  ًٔج صٚجح دجُؼٌ٘ذٞس ث٧فٌٔ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ صأعٌ 

جه٠ ث٫ٓةجً  ع٘جء فوٝط ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ثُنِة٢ ث٧ٕؾجً ٝثٙجدز ثُغٔجً ٝصًٌٞٛج إٕ صْ

)٨ُٙ٘جف ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ (ٝثُٔٚجفخ دجًصلجع ْٗذز ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ٣وَِ ٖٓ 

ٖٗجٟ فٌٖر )ثُذ٬ّضٞكجًج(ثُض٢ صوّٞ دؼ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٖٓ م٬ٍ ٗوَ فذٞح ثُِوجؿ ًٔج ثٕ ث٣ٌُجؿ 

ٖ صْذخ ًٌْ ث٫كٌع ٝهو صؤه١ ث٠ُ هِغ ث٧ٕؾجً ثُٖو٣ور صْذخ ثٌٝثًث دجُـز ٧ٕؾجً ثُض٤ٖ ف٤

 دج٩ٝجكز ث٠ُ صْذذٜج ك٢ صو٤َِ ٖٗجٟ ثُقٌٖثس ثُِٔوقز ٨ُٙ٘جف ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ . 

 ثُضٌدز ث٬ُٔةٔز :  .2

ثُغو٤ِز ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز ًٝيُي  زص٘ٔٞ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ك٢  ٗٞثع ٓنضِلز ٖٓ ثُضٌح ك٢ٜ صضقَٔ ثُضٌد

ٟٞ ثُٔجء ث٢ًٝ٧ ثٌُٔصلغ ْٗذ٤ج ,ًٔج صضقَٔ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ث٧ًث٢ٝ ثُو٣ِٞز ىثس ْٓض ز ثُضٌد

ًٝيُي ثُضٌدز ث٤ٌُِٓز ٝصؼضذٌ ثُضٌدز ث٣َُٔؾ٤ز ثُؾ٤ور ثٌُٚف  كَٞ ثُضٌح ثُٔ٘جّذز ُ٘ٔٞ ٝثعٔجً 

 ٕؾجً ثُض٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ثُ٘جصؼ ثُغ١ٌٔ ؽ٤وث ك٤ٜج , ٖٝٓ ؽٜز  مٌٟ ٝؽو ثٕ ثُضٌدز ثُض٢ ٣ذؼو ك٤ٜج 

( ّ ٢ٛ صٌح ؽ٤ور ًَُثػز ثُض٤ٖ ٝك٢ فجُز ثًصلجع 3.2-181ث٢ًٝ٧ ث٠ُ ػٔن )ْٓضٟٞ ثُٔجء 

 ث٤ُجف ؿ٤ٌ هجدِز ُِيٝدجٕ  .2 ث٤ُجف هجدِز ُِيٝدجٕ  .1
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ْٓضٟٞ ثُٔجء ث٢ًٝ٧ كإٔ ث٫ٕؾجً صضأعٌ ِّذ٤جُ ًٝيُي ًٍثػز ثُض٤ٖ ك٢ صٌدز ٤ًِٓز صؤه١ ث٠ُ 

إػةجء فجَٙ ٓضّٞةج ًٔج هو صْذخ  ثٗضٖجً ث٤ُ٘ٔجصٞهث ك٤ٜج ٝك٢ فجُز ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر 

ًَٔٝػز ك٢ ثُضٌدز ث٤ٌُِٓز صؤه١ ث٠ُ فوٝط ث٫ٌٝثً ك٢ ؽيًٝ ث٧ٕؾجً ٤ٙلج كإٔ ث٧ٕؾجً ثُ

ًٔج ثٕ ٗٞؼ ثُغٔجً ك٢ ث٧ٕؾجً ثًَُٔٝػز ك٢ ثُضٌدز ث٤ٌُِٓز ٣ٌٕٞ ٓذٌٌث ٝثُغٔجً صٌٕٞ ىثس 

ٓقضٟٞ ٖٓ ث٣ٌٌُْجس ثًغٌ ٖٓ صِي ث٧ٕؾجً ثًَُٔٝػز ك٢ ثُضٌدز ثُغو٤ِز ًٔج ثٕ ثُضٌدز ثُٔجُقز ٫ 

عٔجً ث٧ٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز  ك٤ٜج صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٙجُقز ُِضؾل٤ق ُوِز ْٗذز ثٌٌُْ صؼضذٌ ٙجُقز ف٤ظ ثٕ 

ك٤ٜج ًٔج ثٜٗج صْذخ ثفضٌثم فٞثف ث٧ًٝثم ّٝوٟٞ دؼٜٞج ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ هِز ػوه ث٧ًٝثم ٓٔج 

٣ؾؼِٜج ػٌٝز ُ٪ٙجدز دٌٞدز ِٕٔ ًٔج ٣ؼضوو دإٔ ٕؾٌر ثُض٤ٖ ص٘ؾـ ًٍثػضٜج ٝص٘ٔٞ دٌَٖ 

كجمٌر ٧ٙ٘جف ص٤ٖ ثُضؾل٤ق ثُض٢ صًَع ك٢ ث٧ًث٢ٝ ثُؾ٣ٌ٤ز كوو ثكَٞ ٝص٘ضؼ عٔجًث ىثس ٗٞػ٤ز 

ٝؽو ٛيث ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ًَع ك٤ٜج ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ ك٢ ص٤ًٌج ٝثُض٢ ص٘ضؼ ك٤ٜج ثفْٖ  ٙ٘جف 

 ثُض٤ٖ ثُٔؾلق ػج٤ُٔجً ٫ٕ صٌدضٜج ؿ٤٘ز دجُٔجهر ثُؾ٣ٌ٤ز. 

 

 االسْبر فٙ شدزح انتٍٛ

 ثُٔذ٤ٜ ث٠ُ ع٬عز ثهْجّ :  صوْْ  ٍٛجً ثُض٤ٖ فْخ ٍٟٞ ثُوِْ ٌَٕٝ

 ٍٛجً ثٗغ٣ٞز ىثس فجَٓ ثٝ هِْ ه٤ٌٚ ٤ْْٓٝ ٓ٘وْْ ث٠ُ ه٤ْٖٔ ٓضْج٤٣ٖٝ ٝثُٔذ٤ٜ ٣قض١ٞ  .1

(ِْٓ 1.7ػ٠ِ فؾٌر ٝثفور ٣ٌٕٝٞ ٓ٘ضلنج ٝىٝ ٌَٕ ١ًٌٝ ٣ٝذِؾ ٍٟٞ ثُوِْ ك٤ٚ فٞث٢ُ )

ر ٝصٌٕٞ ٓ٘نًٞر ٧ؽَ ػ٤ِٔز ٝٝغ ٝثفضٞجٕ د٤ٜ فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج ف٤ظ ثٕ ٛيٙ ثُقٌٖ

صؤه١ هًٝث ٜٓٔج ك٢ ػ٤ِٔز صِو٤ـ دؼٜ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ُٝيُي ٤ّٔش ٛيٙ ث٫ٍٛجً دج٧ٍٛجً 

 (ٝثٍٛجً ٛيث ثُ٘ٞع صٌٕٞ مٚذز ٝص٘ضؼ عٔجًث ثُض٤ٖ دوٕٝ ثُضِو٤ـ .Gall flowersثُقجٝ٘ز )

ث٫ٍٛجً ثُٔؤٗغز ىثس فجَٓ ثٝ هِْ ٣َٟٞ ٝث٤ُْْٔ  ٣ٞج ٓ٘وْْ ث٠ُ ؽَة٤ٖ ٓضْج٤٣ٖٝ ٝٓذ٤ٜ  .2

ِْٓ( ٝٛيٙ ػٌِ ثُ٘ٞع ث٧ٍٝ ف٤ظ ثٜٗج ٣1.75ذِؾ ٍٟٞ ثُوِْ ك٤ٜج فٞث٢ُ )د١ٞٞ٤ ثٌَُٖ. 

صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٤ٌٓلز ٫فضٞجٕ د٤ٜ فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج. ٝٛيٙ ث٫ٍٛجً صٌٕٞ مٚذز  ٣ٞج 

 ٝص٘ضؼ عٔجًث ثُض٤ٖ دؼو فوٝط ػ٤ِٔز ث٫مٚجح ك٤ٜج.

 ٗغز ُٜٝجث٫ٍٛجً ثُٔيًٌر ٝٛيٙ صٌٕٞ ٓقُٔٞز ػ٠ِ م٤ٟٞ  ٍٟٞ ٓٔج ٛٞ ك٢ ث٫ٍٛجً ثُٔؤ .3

 . (7( ٝ )6ٝ ) ( 5 مْٔز ٓضٞى ٝٓذ٤ٜ ثع١ٌ ثٗظٌ ثٌَُٖ ) ثًدؼز ثٝ

 
 (5ٌَٕ ًهْ )

 
 (6ٌَٕ ًهْ )
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 ( ٕٚظر دخٕل زشزح انجالطتٕفبكب يٍ فتسخ انؼٍٛ نثًزح انتٍٛ انجز7٘شكم )

 

 ثًزح انتٍٛ

٣ـِن صؾ٣ٞلج ٣ق١ٞ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز (Receptacle)عٌٔر ثُض٤ٖ ػذجًر ػٖ فجَٓ ١ٌٍٛ ٣وػ٠ 

( ٝثٕ ثُْةـ ثُوثم٢ِ ٫Ostiolumٍٛجً ٝٓضَٚ دجُنجًػ دلضقز ٙـ٤ٌر ص٠ْٔ ثُؼ٤ٖ )ث

ٓذةٖ دأٍٛجً ٓق٤ٔز ٢ٛٝ هثةٔج ٓؤٗغز ٝعٌٔر ثُض٤ٖ ٖٓ ثُغٔجً ثُٔٞجػلز ٜٞ ُِضؾ٣ٞق ك

(Multiple Fruits( ً٢ٛٝ ثُغٔجً ثُ٘جصؾز ٖٓ ػ٘وٞه ٖٓ ث٫ٍٛج )Inflorescence ثُٔضوجًدز )

ٕ ٖٓ ًَ ٌٍٛر عٌٔر ٝثفور ٌٝٛيث صذو٠ ثُغٔجً ٖٓ ٛيٙ ث٫ٍٛجً ٓغ دؼٜٞج ثُذؼٜ ف٤ظ ٣ضٌٞ

 ثُٔضوجًدز ٓغ دؼٜٞج ثُذؼٜ ًٌضِز ٝثفور ٌٓٞٗز عٌٔر ٓٞجػلز.  

 

 غجٛؼخ انسًم فٙ أشدبر انتٍٛ

ؽجٗذ٤ج ػ٠ِ ثُ٘ٔٞثس ث٣ُْٞ٘ز ًيُي صقَٔ ٝ صقَٔ عٔجً ثُض٤ٖ ؽجٗذ٤ج ػ٠ِ ٗٔٞثس ػٌٔٛج ّ٘ز

ٓقُٔٞز ػ٠ِ  (Syconiumُٔنضِلز ُٚ ًٗٞٙ ٣ٌٍٛز ص٠ْٔ )ٗٞثػٚ ثأد (Ficusثُقو٣غز إٕ ؽِ٘ )

( ٝثُقجَٓ ث١ٌَُٛ ٣ٌٕٞ ٣ٌٟج ٝٓضٞنٔج ٝثؽٞف ٖٓ ثُوثمَ Receptacieفجَٓ ١ٌٍٛ )

٢ٛٝ ػذجًر ػٖ  (٣ٝOstiolum٘ض٢ٜ ثُؾَء ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُضؾ٣ٞق دلضقز ٙـ٤ٌر صوػ٠ ثُؼ٤ٖ )

٣ق دأٍٛجً ٙـ٤ٌر ُق٤ٔز ٢ٛٝ كضقز ثُضؾ٣ٞق ث٠ُ ثُنجًػ . ٣ٝذةٖ  ثُْةـ ثُوثم٢ِ ُٜيث ثُضؾٞ

 هثةٔج ٓؤٗغز , ًٝيُي ث٫ٍٛجً ثُٔيًٌر. 

 

( يمطغ غٕنٙ نثًزح انتٍٛ انجز٘ ٕٚظر فّٛ ايبكٍ تٕاخذ االسْبر انًذكزح ٔاالسْبر 8شكم )

 انًَٕثخ.
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 الظبو انتٍٛ

 ٣ٌٖٔ صو٤ْْ ثُض٤ٖ ٖٓ ثُٞؽٜز ثُذْض٤٘ز ث٠ُ  ًدؼز ثهْجّ ٢ٛٝ ًٔج ٢ِ٣: 

 Wild fig                                                                                  أٔال: انتٍٛ انجز٘ :

 ٣ض٤َٔ ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ دإٔ ُٚ ع٬ط هًٝثس فَٔ صٖ٘أ ٖٓ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز م٬ٍ كَٚ ثُ٘ٔٞ ٢ٛٝ: 

: صؼة٢ عٔجًٛج ك٢  ٝثمٌ ثٌُد٤غ ٝص٠ْٔ ٓق٤ِج دـ)ص٤ٖ ثُٜٟٞ( ثٝ ٓج٢ٓ انذٔرح األٔنٗ .1

(mammeػٌٔٛج (  ٓج٢ٓ ٝٛٞ ثُقجَٙ ثُي١ ٣ضٌٕٞ ػ٠ِ مٖخ ثُّْٔٞ ثُقج٢ُ )ٗٔٞثس 

( ك٢ كَٚ ثُن٣ٌق ف٤ظ صذو٠ ثُغٔجً ػ٠ِ ث٧ٕؾجً م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ٝث٠ُ كَٚ زّ٘

 Plastophaga))ثُؾ٤َ ث٫ٍٝ (ثٌُد٤غ ثُوجهّ ف٤ظ صو٢ٞ دوثمِٜج فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج 

psenesهثمَ عٌٔر ثُض٤ٖ عْ صنٌػ ثُقٌٖر ٖٓ  ( كضٌر ّذجصٜج ثُٖض١ٞ ػ٠ِ ٌَٕ ػيًثء

عْ صومَ عٔجً ثُض٤ٖ  ثُغٔجً ك٢ كَٚ ثٌُد٤غ ٝؽْٜٔج ٓؼِن د٤ٌٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ فذٞح ثُِوجؿ

 . ثُقٌ

( ثُي١ صضٌٕٞ عٔجًٙ ك٢ كَٚ Profichi: ٠ْٔ٣ٝ )ص٤ٖ ثُقٌ( ثٝ دٌٝك٢ٖ٤  )انذٔرح انثبَٛخ .2

ق ٝصقض١ٞ عٔجًٙ ػ٠ِ ( ٝص٘ٞؼ عٔجًٙ ك٢ كَٚ ث٣ّٞ٘٤ُٚز فو٣غزثٌُد٤غ ػ٠ِ )ٗٔٞثس 

ٝص٤ٖ فٌٖثس ثُؾ٤َ ثُغج٢ٗ ُقٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ثٕ صِوـ ثٍٛجً ثُض٤ٖ ث٢ٌُ٤ٍٓ٫ 

 . ػ٘و مٌٝؽٜج  ٣ٞجّجٕ دوًٝ 

(ٝعٔجً ٛيٙ ثُوًٝر صقَٔ Mammni: ٠ْٔ٣ٝ )دجُض٤ٖ ث٢ِّٜ٫( ثٝ ثُٔج٢ٗٞٓ )انذٔرح انثبنثخ .3

ٌر دٞٝغ د٤ٜٞج ك٢ ث٫ٍٛجً ثُقجٝ٘ز ثُّْٔٞ ثُقج٢ُ ف٤ظ صوّٞ ك٤ٚ ثُقٖ ٝٛٞ ػ٠ِ ٗٔٞثس

(Gall flower ) )ٝك٢ دوث٣ز ثُن٣ٌق صنٌػ فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج ٖٓ ٛيٙ ٝٛٞ )ثُؾ٤َ ثُغجُظ

ٌٝٛيث صضًٌٌ هًٝر ف٤جصٜج ٩ػةجء ثُقجَٙ  ُِض٤ٖ ثُذ١ٌ ثُغٔجً ُضومَ عٔجً ثُٔقٍٚٞ ث٧ٍٝ

 .(11(ٝ)9ثٗظٌ ٌَٕ ) ظ ُِض٤ٖ ثُذ١ٌجُثُغ١ٌٔ ثُغ

  
( ٣ٞٝـ هًٝر فَٔ ص٤ٖ 11ٌَٕ )   ٣ٞز ىثس ثُوِْ ثُو٤ٌٚ ث٫ٍٛجً ث٫ٗغ (٣ٞٝـ9ٌَٕ )

 ٝدٌٝك٢ٖ٤.  ٓج٢ًٓر ث٣ٌَُٛز ُِض٤ٖ ثُذ١ٌ.                                             ُِ٘ٞ

إٕ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ ٣ؼضذٌ ٗٞػج ٓ٘لٌهث ٖٓ ثُض٤ٖ مجٙز ػ٘و ثُٔنض٤ٖٚ ك٢ ٓؾجٍ صٌد٤ز   

( ٙ٘لج ٝصًَع دٌَٖ صؾج١ً ُـٌٛ ثٗضجػ ثُٔقٍٚٞ ثُغج٢ٗ 21)  ٕؾجً ثُلجًٜز ٝٛٞ ٣ْٞ

ٝص٤ٖ ّجٕ دوًٝ ٝص٤ٖ ّجٕ دوًٝ )ثُض٤ٖ ثُقٌ( ٝثُي١ ٣ْضنوّ ك٢ ػ٤ِٔز صِو٤ـ ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ 

, ثٕ ػ٤ِٔز ثٗضوجٍ فذٞح ثُِوجؿ ٖٓ عٔجً ثُٔقٍٚٞ ثُغج٢ٗ ُِض٤ٖ ثُذ١ٌ ث٠ُ ثٍٛجً ث٧ٙ٘جف 

( , ٖٝٓ ثْٛ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ Caprificationث٧مٌٟ ٖٓ ثُض٤ٖ ص٠ْٔ دٔٚةِـ )

 (. Samson Brawley Milcoثُْٔضنوٓز ُٜيث ثُـٌٛ ٛٞ ٙ٘ق )

 ثبَٛب: انتٍٛ االسيٛز٘ أ االسيٛزنٙ:

 ٣ض٤َٔ ٛيث ثُوْْ ٖٓ ثُض٤ٖ دجٗٚ ُٚ هًٝص٤ٖ ٖٓ ثُقَٔ: 

: ص٘ٞؼ عٔجًٛج ك٢  ٝثمٌ كَٚ ثٌُد٤غ ٝص٠ْٔ )ص٤ٖ ثُٜٟٞ( ٝٛٞ ثُٔقٍٚٞ ثُوًٝر ث٠ُٝ٧ .1

ٍٝ ُٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُض٤ٖ إ٫  ٕ ثُغٔجً ثُض٢ صَٚ ث٠ُ ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ صٌٕٞ ه٤ِِز ًٝذ٤ٌر ث٧

ثُقؾْ ٝػو٣ٔز ثٌُٜ٘ز ٝثُذيًٝ صٌٕٞ ًمٞر. إ٫ إىث صْ صِو٤قٜج دٞثّةز فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج 
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ثُض٢ صنٌػ ٖٓ عٔجً ثُٔقٍٚٞ ث٧ٍٝ ُِض٤ٖ ثُذ١ٌ ك٢ كَٚ ثٌُد٤غ ػ٘وٛج صٌٕٞ ثُغٔجً ىثس 

 . ٖ ف٤ظ ثٌُٜ٘ز ٝثُةؼْٓ ٗٞػ٤ز  كَٞ

: صؼضذٌ عٔجًٛج ٢ٛ عٔجً ثُٔقٍٚٞ ثٌُة٢ْ٤ ٝص٘ٞؼ ثُغٔجً ك٢ كَٚ ث٤ُٚق, ثُوًٝر ثُغج٤ٗز .2

٫ٝ ص٘ٞؼ عٔجً ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ ث٫ دؼو إصٔجّ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ دٞثّةز فٌٖر )ثُذ٬ّضٞكجًج( 

ْو٠ ػ٘وٓج ٣َٚ ٣ٝضٌٕٞ ك٤ٜج ثُذيًٝ,  ٓج ث٫ٍٛجً ثُض٢ ٫ ٣ضْ صِو٤قٜج ك٬ ٣ضْ ص٣ٌٜٞ٘ج ٝص

ٝػ٤ِٚ كجٕ ثُضِو٤ـ ٣ضْ دِوجؿ ٖٓ ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ ف٤ظ ص٘ضوَ  –( ّْ 3-2.5ُٟٜٞج فٞث٢ُ )

ثُقٌٖر ٖٓ عٔجً ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ )ثُٔقٍٚٞ ثُغج٢ٗ( ك٢ ١ٌٜٕ ف٣ٌَثٕ ٝصٍٔٞ ف٤ظ صومَ 

عٔجً ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ ُضِو٤ـ  ٍٛجًٛج ٝإ٫ كإٔ ثُغٔجً صْو٠ ك٢ ٜٗج٣ز كضٌر ثُض٤ٌَٛ إىث ُْ 

ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ دٞثّةز ٛيٙ ثُقٌٖر, ٝصؼضذٌ ثُوًٝر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔقٍٚٞ ٢ٛ صقَٚ 

)ثُٔقٍٚٞ ثٌُة٢ْ٤( ُِض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ , ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ ًٍثػز ٤ّجػ ٖٓ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ 

دق٤ظ ٣قض١ٞ ٙ٘ل٤ٖ  ٝ  ًغٌ فٍٞ دْضجٕ ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫ ُٞٔجٕ صٞك٤ٌ ثُغٔجً ثُٔقض٣ٞز 

ثُِٔوقز ٟٞثٍ ثُْ٘ز  ٖٝٓ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ث١ٌ٤ٍٓ٫  ١ٌُِض٤ٖ ثُذ ػ٠ِ فٌٖثس ثُذ٬ّضٞكجًج

( ٞٛTraranimt ,Calimyranar , Sarilop . ) 

 ( San - pedro)                                                        :           ثبنثب: تٍٛ طبٌ ثذرٔ

  ٣ٞج: ٖٓ ثُقَٔ ٛيث ثُوْْ ٖٓ ثُض٤ٖ ُٚ هًٝصجٕ

٫ صقضجػ ث٠ُ ثُضِو٤ـ ٫ٕ ثُغٔجً ص٘ضؼ دًٚٞر ػي٣ًز ٝىُي ٫ٕ : ُِقَٔ ثُوًٝر ث٠ُٝ٧ .1

 ث٫ٍٛجً صٌٕٞ ػو٤ٔز .  

: صؼضذٌ ٢ٛ ثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ثٗضجػ ثُٔقٍٚٞ ثٌُة٢ْ٤ ٢ٛٝ صقضجػ ث٠ُ ُِقَٔ ثُوًٝر ثُغج٤ٗز .2

ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝصْو٠ ثُغٔجً ثىث ُْ ٣قَٚ ثُضِو٤ـ دٞثّةز فٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج ٝصٌٕٞ ث٫ٍٛجً 

ثس هِْ ٣َٟٞ ٓغ ثُؼِْ ثٕ ثُقٌٖر صنٌػ ٖٓ عٔجً ٓقٍٚٞ ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ )ص٤ٖ ث٫ٗغ٣ٞز ى

ٝػ٤ِٚ كإٔ ٛيث صومَ عٔجً ثُوًٝر ثُغج٤ٗز ٖٓ ص٤ٖ ّجٕ دوًٝ ُضِو٤قٜج  عْ ثُقٌ(ثٝ ثُذٌٝك٢ٖ٤

 .  فٍٞ ثُذْضجٕ ثُ٘ٞع ٖٓ  ثُض٤ٖ ٣قضجػ  ٣ٞج ث٠ُ ًٍثػز دؼٜ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ثُذ١ٌ

 ( Commone figراثؼب : انتٍٛ االػتٛبد٘ :) 

ُِض٤ٖ ث٫ػض٤جه١ ع٬ط هًٝثس ٖٓ ثُقَٔ ٝهو ٫ صضٌٕٞ هًٝر ثُقَٔ ثُغجُغز )ثُض٤ٖ ث٢ِ٤ّٜ٫( 

 دْذخ ػوّ صٞكٌ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ثُٔ٘جّذز. 

(  Kadotaٙ٘ق )ًجهٝصجعٔجً  : ٣٘ضؼ ثُٔقٍٚٞ دًٚٞر ػي٣ًز ٓغَُِقَٔ ثُوًٝر ث٠ُٝ٧ .1

ٕ ٓقُٜٚٞج ؿ٤ٌ ٓ٘ضظْ ثٝ ثٜٗج ( ًٔج ثٕ  ٙ٘جف  مٌٟ Missionٌٞ٣ٖٖٓ)عٔجً ٝٙ٘ق 

( ٝٙ٘ق ٝث٣ش Brunzwickهو ص٘ضؼ عٔجًثُ ه٤ِِز ثٝ ٫ ص٘ضؼ ٓغَ ٙ٘ق د٣ٌَٝٗٝي )

 ( .White adriatic ه٣ًجص٤ي )

ثُوًٝر ثُغج٤ٗز : ٢ٛٝ ثُض٢ صؼة٢ ثُٔقٍٚٞ ثُغج٢ٗ ُِض٤ٖ ث٫ػض٤جه١ ٣ٌٕٝٞ ىٝ ٗٞػ٤ز ؽ٤ور  .2

٠ُ ػ٤ِٔز صِو٤ـ ث٫ٍٛجً دقٌٖر ثُذ٬ّضٞكجًج قضجػ ثصًٔج ٝٗٞػج ٝعٔجً ثُض٤ٖ ث٫ػض٤جه١ ثٜٗج ٫ 

٫ٕ  ثُؼوو ٣ضْ د٣ٌٌج , ٝثٕ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ث٫ػض٤جه١ ٢ٛ ث٧ٙ٘جف ثُٖجةؼز ك٢ ثُؼٌثم 

ٝعٔجًٛج ٫ صقض١ٞ ػ٠ِ ثٍٛجً ٓيًٌر ٓةِوج دَ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ثٍٛجً ػو٤ٔز ٝثٍٛجً ه٤ًٗز 

 كو٠ . 

 

 أصُبف انتٍٛ

 : صوْْ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ث٠ُ ه٤ْٖٔ ًة٤٤ْ٤ٖ ٛٔج 

 

 

 ث٧ٙ٘جف ث٧ؽ٘ذ٤ز ٓغَ : /عج٤ٗج ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ٓغَ : / ٫ٝ

 ثٍٕٝٝ -5                    ًجهٝصج -1 ٣١ٌٙ٘ق ٍٝ -1

 د٣ٌَٝٗٝي -2 ص٤ٖ ّ٘ؾجً -2

 ٝث٣ش ثه٣ًجص٤ي -3 ثد٤ٜ ثُذٌٚر -3

 ٖٖٓ -4 ه١ٌ٣ -4
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  Post-test                                                                          بر انجؼذ٘ :  راثؼب : االختج

 / ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةأ ُِؼذجًثس ث٫ص٤ز عْ ٙقـ ثُنةأ  ٣٘ٔج ٝؽو. 1ُ

 صٞؽو دْجص٤ٖ ٓضنٚٚز ُِض٤ٖ ك٢ ثُؼٌثم.  .1

صؼضذٌ ٕذٚ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌد٤ز ٝمجٙز ثُؾَء ثُؾ٘ٞد٢ ٜٓ٘ج )ث٫ٓجًثس( ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧  .2

 ُٖؾٌر ثُض٤ٖ.

 ك٢ عٔجً ثُض٤ٖ ػ٠ِ ٤ٛتز ٌٌٍّٝ. صٌٕٞ ث٣ٌٌُْجس .3

 ث٤ُ٫جف ثُٔٞؽٞهر ك٢ عٌٔر ثُض٤ٖ صو٢ ثُؾْْ ٖٓ ٌٓٛ ٌّٟجٕ ث٧ٓؼجء. .4

  ٕؾجً ثُض٤ٖ ٖٓ  ٕؾجً ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز. .5

 صضقَٔ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ث٫ٗنلجٛ ثُٖو٣و ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر. .6

٢ًٝ٧ ثٌُٔصلغ ٫ صضقَٔ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ثُضٌدز ثُغو٤ِز ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز ىثس ْٓضٟٞ ثُٔجء ث .7

 ْٗذ٤ج. 

 ٫ صضقَٔ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ث٧ًث٢ٝ ثُو٣ِٞز ًٝيُي ثُضٌح ث٤ٌُِٓز. .8

ٓغَ ثُض٤ٖ  ٘ضؼ ك٤ٜج  فْٖ  ٙ٘جف ثُض٤ٖ ثُٔؾلق٣ث٧ٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ث٧ًث٢ٝ ثُؾ٣ٌ٤ز  .9

 . ث١ٌ٤ٍٓ٫ ك٢ ص٤ًٌج

 ث٫ٍٛجً ثُٔيًٌر ك٢ عٌٔر ثُض٤ٖ صقض١ٞ ػ٠ِ ٓذ٤ٜ ٗجٝؼ ًذ٤ٌ . .11

 

 / ػوه ٓج ٢ِ٣ : 2ُ

 ٗٞثع ث٤ُ٫جف ثُٔٞؽٞهر ك٢ عٔجً ثُض٤ٖ .  .1

 كٞثةو ػٌ٘ٚ ثُذٞصج٤ّّٞ ثُٔٞؽٞهر ك٢ عٔجً ثُض٤ٖ .  .2

 ثْٛ ث٫ّضنوثٓجس ثُةذ٤ز ثُٖؼذ٤ز ُغٔجً ثُض٤ٖ .  .3

ْذذٜج ثًصلجع ثٌُٟٞدز ثُؾ٣ٞز ك٢ دْجص٤ٖ ثُض٤ٖ ثُٔٞؽٞهر هٌح ثُْٞثفَ صث٫ٌٝثً ثُض٢  .4

 ثُذق٣ٌز .

 ٧ٕؾجً ثُض٤ٖ .ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور  ْذذٜجث٫ٌٝثً ثُض٢ ص .5

 كٞثةو ًٍثػز ثُض٤ٖ ك٢ ثُضٌدز ث٤ٌُِٓز . .6

 ثٌٝثً ًٍثػز ثُض٤ٖ ك٢ ثُضٌدز ثُٔجُقز  . .7

 ع٬عز  ٙ٘جف ٖٓ ثُض٤ٖ ثُٔق٢ِ ٝع٬عز  ٙ٘جف ثؽ٘ذ٤ز . .8

 ثهْجّ ثٍٛجً ثُض٤ٖ فْخ ٍٟٞ ثُوِْ ٌَٕٝ ثُٔذ٤ٜ . .9

 ثهْجّ ثُض٤ٖ ٖٓ ثُٞؽٜز ثُذْض٤٘ز . .11

 

 ذٜج ٖٓ ثٌُِٔجس ثٝ ثُؼذجًثس ثُٚق٤قز  :/  ًَٔ ثُلٌثؿجس ثُضج٤ُز دٔج ٣٘ج3ُّ

 ٖٓ  ٕؾجً ثُض٤ٖ . -----ك٢ ثُؼٌثم ٫ صٞؽو دْجص٤ٖ  .1

 .-----ٝ------ٝ------ٝ -----ُغٔجً ثُض٤ٖ ه٤ٔز ؿيثة٤ز ػج٤ُز ٫فضٞثةٜج ػ٠ِ ْٗذز ًذ٤ٌر ٖٓ  .2

 . -----,-----صقض١ٞ عٔجً ثُض٤ٖ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ث٤ُ٫جف ٢ٛٝ  .3

---ٝ----ٝ---ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ّضنوثٓجس ثُةذ٤ز ثُٖؼذ٤ز ٓغَ صْضنوّ  ًٝثم ٝؽيًٝ ثُض٤ٖ ك٢  .4

ٝ----. 

 . -----ٝثُض٢ ٣ٌٕٞ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ ثُذٌٝهر  ------صؼضذٌ  ٕؾجً ثُض٤ٖ ٖٓ  ٕؾجً ثُٔ٘جٟن  .5

 .  -----٣ؤه١ ث٠ُ  5(31ّثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ثػ٠ِ ٖٓ ) .6

 . -------ٝ-----ٝ----ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور صْذخ ثٌٝثًث دجُـز دإٔؾجً ثُض٤ٖ ف٤ظ صْذخ  .7

 . ------ٝ -------ًٍثػز ثُض٤ٖ ك٢ صٌدز ٤ًِٓز ٣ؤه١ ث٠ُ  .8

 . ------٢ٛٝ ثُغٔجً ثُ٘جصؾز ٖٓ  -------صؼضذٌ عٔجً ثُض٤ٖ ٖٓ ثُغٔجً  .9

 . -----ٝ--------ٝ------ٝ  ------٣ٌٖٔ صو٤ْْ ثُض٤ٖ ٖٓ ثُٞؽٜز ثُذْض٤٘ز ث٠ُ  .11

 

 .The answer key of pre-test questionخبيظب : يفتبذ األخٕثخ ألطئهخ االختٛبر انمجهٙ : 

                    

 

 مةأ -9 مةأ -7 ٙـ -5 مةأ -3 ٙـ -1

 ٙـ -11 ٙـ -8 ٙـ -6 ٙـ -4 ٙـ -2
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  Training of seventh modular  unit               انٕزذح انًُطٛخ انظبثؼخ:                   

 groups Pome Fruits   انتفبزٛبديدًٕػخ 

 The apple  انتفبذ

                                                          Target populationانفئخ انًظتٓذفخ: .1

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

اندبيؼخ انتمُٛخ  -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -جبتٙ لظى تمُٛبد اإلَتبج انُ -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 انشًبنٛخ.

   Rational                                                                              .يجزراد انٕزذح:2

ثُٜٔٔز ٝثُٔ٘ضٌٖر ًٍثػضٜج ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ دِوثٕ ثُؼجُْ ٤ٔٛ٧ضٜج  ث٧ٕؾجًٕؾٌر ثُضلجؿ ٖٓ 

ٍثه ث٫ٛضٔجّ دٜج ٍٝثهس ثُْٔجفجس ثًَُٔٝػز دٜج ف٤ظ ٣ضًٌَ ٝهو ث٫هضٚجه٣ز ثُـيثة٤ز ٝ

%(ٖٓ ٛيٙ ثُْٔجفجس ك٢ هٍٝ ث٫صقجه ثُْٞك٤ض٢ ّجدوج ٝث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز 81)

ٝك٢  ث٠ّٝ٧ًٔج ثٗضٌٖس ك٢ ٓ٘ةوز ثٌُٖم ,  ٝإ٣ةج٤ُجًٝ٘وث ٝثٌُِٔٔز ثُٔضقور ٝكٌْٗج  ٝ ُٔج٤ٗج

ثُوٍٝ ثُْجدوز  ٛيٙ%(ٖٓ ثُْٔجفجس ثًَُٔٝػز ك٢ ٤21ظ ٣ضًٌَ )دؼٜ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز دق

ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔ٘جّذز  ٖٓ  ؽَ ثُضؼٌف ػ٠ِثُيًٌ. ُيث ٣ؾخ ػ٤ِ٘ج ث٫ٛضٔجّ دٜيٙ ثُلجًٜز 

ٗؾجؿ ًٍثػضٜج ٝإهمجٍ ث٧ٙ٘جف ثُؾ٤ور ُْو فجؽز ثُوةٌ ٜٓ٘ج ٝثُض٢ ّٞف ٗضةٌم ث٤ُٜج ٩

  ٫فوجً .

                                           Centrad ideas                          .انفكزح انًزكشٚخ3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ:

 ثٗضٖجًٛج .ٓ٘جٟن  .هًثّز ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُٖؾٌر ثُضلجؿ 1ٝ

 .هًثّز ثُو٤ٔز ثُـيثة٤ز ٝث٤ٔٛ٫ز ث٫هضٚجه٣ز ُِضلجؿ.2

 ًَُثػز ثُضلجؿ. .هًثّز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔ٘جّذز3

 ث٧ٍٙٞ ثُْٔضنوٓز.–.هًثّز ٌٟم ثًغجً ثُضلجؿ 4

 مق ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً. –.هًثّز ث٫ٍٛجً ٟٝذ٤ؼز ثُقَٔ ٝثُضِو٤ـ 5

 . ٝ ظجٌٛر صذجهٍ ثُقَٔ  (ٝٓز.هًثّز ظجٌٛر ثُض٘جٝح ك٢ فَٔ ثُغٔجً )ثُٔؼج6

 . ثُؾ٢ٌٟ٘م  .هًثّز ٗٞؼ ثُغٔجً ٝػ٬ٓجس ثُ٘ٞؼ 7ٝ

 ثٌُٖٔ٘ر ك٢ ثُؼٌثم ٝثُؼجُْ.ثُٔق٤ِز ٝث٧ؽ٘ذ٤ز  .هًثّز ثْٛ ث٧ٙ٘جف8

 

                                                                                 Objective.ثٛوثف ثُٞفور     4

 دؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهًث ػ٠ِ:   

 ُؼجُْ.ٓؼٌكز ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُٖؾٌر ثُضلجؿ ٤ًٝل٤ز ثٗضٖجًٛج ك٢ ث -1

 ٓؼٌكز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔ٘جّذز ًَُثػز ثُضلجؿ. -2

 ٝٓؼٌكز ث٧ٍٙٞ ثُْٔضنوٓز ك٢ ث٫ًغجً. -ٓؼٌكز ٌٟم ثًغجً ثُضلجؿ -3

ٝثُضِو٤ـ ٝمق ث٫ٍٛجً ك٢ ٕؾٌر ثُضلجؿ ٝظجٌٛر  ٝث٫ٍٛجً ٓؼٌكز ٟذ٤ؼ٤ز ثُقَٔ -4

 ثُٔؼجهُز.

 ٝثُؼج٤ُٔز.ٓؼٌكز ػ٬ٓجس ٗٞؼ ثُغٔجً ٝثُؾ٢٘ ٝثُضؼٌف ػ٠ِ ثْٛ ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز  -5
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                                                                                   pre –testعج٤ٗج: ث٫مضذجً ثُوذ٢ِ  

 ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةج ُِؼذجًثس ث٫ص٤ز:

 . ث٧َٙ ُؾ٤ٔغ  ٗٞثع ثُضلجؿ ث٧مٌٟ Mullus pumila millٞٛ  ٣ؼضذٌ صلجؿ -1

صٚااَ ثُاا٠ دااٌٝهر ظااٌٝف  ضقٔااَكاا٢ ّااذ٣ٌ٤ج ٕٝاأجٍ ثُٚاا٤ٖ ص دْااجص٤ٖ ثُضلااجؿ ثُٔٞؽااٞهر -2

 . ( صقش ثُٚلٌ ثع٘جء كَٚ ثُٖضجء41ّ5)

 .ٖٓ ثٗضجػ دو٤ز  ٕؾجً ثُلجًٜز  %(71)ٚ ٌَٖ ْٗذضصثٗضجػ ثُضلجؿ  -3

 . صؼضذٌ ٕؾٌر ثُضلجؿ ؿ٤٘ز دٔجهر ثُذٌض٤ٖ -4

 . ثٕ ثُقجٜٓ ثُْجةو ك٢ عٔجً ثُضلجؿ ٛٞ فجٜٓ ثُْض٣ٌي -5

 . ّجػز دجًهر (2111 -1511ًُٖٜٔٞر صقضجػ ٖٓ)ثٙ٘جف ثُضلجؿ ثُؼج٤ُٔز ث -6

ضقَٔ ث٫ٗؾٔجهثس مجٙز ػ٘اوٓج صٌإٞ صثٕ ثُذٌثػْ ٝثْٗؾز ثُنٖخ ُٔؼظْ  ٙ٘جف ثُضلجؿ  -7

 . ( ثٝ ثًغ21ّ5ٌث٠ُ 15-ثُذٌثػْ ك٢ ًٟٞ ثٌُثفز ف٤ظ ٣ٌٜٔ٘ج صقَٔ)

 .   ٫ صلوو ثُذٌثػْ ٓوجٝٓضٜج ٬ُٗؾٔجهثس ًِٔج صووٓش ٗقٞ كَٚ ثٌُد٤غ -8

ث٧ؽ٘ذ٤ز ثُض٢ همِش ثُؼٌثم ٝىثس ثفض٤جؽجس ه٤ِِز ٖٓ ثُْاجػجس ثُذاجًهر ٛاٞ ٖٓ ث٧ٙ٘جف  -9

  ٗج .ٙ٘ق 

 ث٫ٓةجً صؼَٔ ػ٠ِ ؿَْ فذٞح ثُِوجؿ ًٔج صؼ٤ن ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٫ٜٗج صوَِ ٖٗجٟ ثُقٌٖثس -11

. 

                                                                                                             .ؽ٤ٔغ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ُٜج ٍٟٞ ّْٓٞ ٗٔٞ عجدش  -11

ظٌٝف ثُضٌدز ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز ثًغٌ ٖٓ دو٤ز  ٕاؾجً ثُلجًٜاز  ؽيًٝٛج  ٕؾجً ثُضلجؿ صضقَٔ -12

 ثُ٘لظ٤ز ٓجػوث  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ.

 

 (.66) ث٫ؽٞدز ك٢ ٙلقزٓلضجؿ 
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  Presentation in seventh modular unit           ًُطٛخ انظبثؼخ ثبنثب:  ػزض انٕزذح ان

 Pome fruitsانتفبزٛبد  

ٝثُض٢ ص٘ضْخ ث٠ُ ثُؼجةِز  ثُ٘ل٤ٞزصَٖٔ ثُلٞثًٚ ثُضلجف٤ز ٓؾٔٞػز ٜٓٔز ٖٓ عٔجً  ٕؾجً ثُلجًٜز 

صْٞ ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ؽ٘جُ  (Pomoideaeٝصقش ثُؼجةِز ثًُٞه٣ز ) (Rosaceaeثًُٞه٣ز )

 ٝث٫ٗٞثع ٢ٛٝ:

 ١َ٤ٌِٗث٫ّْ ث٫ ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ث٧ٗٞثع ثُؾِ٘ س

1 Malus ٣َٖٝٔ ثُضلجؿ domestica Mulus Apple 

2 Pyrus ٌٟ٣َٖٝٔ ثٌُٔغ communis Pyrus Pear 

3 Cydonia َ٣َٖٝٔ ثُْلٌؽ oblonge Cydonia Quince 

4 Crataegus 
 َٖٔ٣ٝ

 ثَُػًٌٝ
azarolus Crataegus 

How thorn or 

Thorn apple 

5 Eriobotryo 
٣َٖٝٔ ث٢ٌ٤ُ٘ 

 ه٤ٗج ثٝ ثُذِٖٔز
japonica Eriobotryo Loquat 

 

 The Appleانتفبذ     

 

( ث٫ف ّ٘ز. ٣ٝؼضوو ثٕ 4-3: ػٌكش ًٍثػز ثُضلجؿ ٓ٘ي فٞث٢ُ )انًٕغٍ األصهٙ ٔاالَتشبر

ّ٘ز هذَ ث٬٤ُٔه. ٝثُضلجؿ ٖٓ ث٧ٕؾجً  611ًٍثػز ثُضلجؿ ًجٗش ٓؼٌٝكز ك٢ د٬ه ث٤ُٞٗجٕ هذَ 

ثُي١  ٠Malus ثُؼجةِز ثًُٞه٣ز ٣ضذغ ثُؾِ٘ ثُض٢ صًَع ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٔؼضوُز ٝٛٞ ٣ؼٞه ثُ

ٝث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ُ٘ٞع ثُضلجؿ ثُي١ ٣ًَع دًٚٞر ٝثّؼز (Species)( ٗٞع 31-٣25قض١ٞ ػ٠ِ )

ٞٛ mill Pumila Malus   ٌٟٝىُي ٫ٗٚ ٣ؼضذٌ ث٧َٙ ثٝ ث٫ّ ُؾ٤ٔغ  ٗٞثع ثُضلجؿ ث٧م

ٜيث كجٗٚ ٣ؼضوو دجٕ ٓ٘ةوز ؽ٘ٞح .ٝؽوس ثُٖؾٌر ػ٠ِ ثُْلٞؿ ثُٖٔج٤ُز ثُـٌد٤ز ُؾذجٍ ث٣٬ُٜٔج  ُٝ

ًٔج ص٤ٌٖ ًغ٤ٌ ٖٓ ثٌُٔثؽغ ثُؼ٤ِٔز دجٕ ثُٟٖٔٞ , ؿٌح ث٤ّج ٢ٛ ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ُِضلجؿ 

ث٢ِٙ٧ ُِضلجؿ ٛٞ ٓ٘ةوز ث٤ُٖٚ ٝثُوٞهجٍ ٕٝٞث٠ٟ دقٌ ه٣َٖٝ. ٜٝٓ٘ج ثٗضوِش ث٠ُ ثًٝدج 

٤ّذ٣ٌج ٕٝٔجٍ ًٝدج ثُـٌد٤ز ٝث٣ٌٌٓج ًٔج صؼ٤ٔ ثُذْجص٤ٖ ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثثٌُٖه٤ز ٤ًّٝٝج ٝ

( صقش ثُٚلٌ ٓٔج 41ّ5ثع٘جء كَٚ ثُٖضجء ث٠ُ ) ك٤ٚ صَٚ هًؽز ثُقٌثًر ك٢ ٓ٘جكث٤ُٖٚ 

ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔنضِلز. ثٕ ثٗضجػ ثُضلجؿ ثُؼج٢ُٔ  ٣ٖٓٞٝـ ٓوٟ صأهِْ ثُضلجؿ ك٢ ٓوٟ ٝثّغ 

ُؼجُْ %(ٖٓ ثٗضجػ دو٤ز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘لظ٤ز ًٔج ثٕ ث٩ٗضجػ ث١ُْٞ٘ ُوٍٝ ث٣51ٌَٖ ْٗذضٚ )

٣نضِق ٖٓ ّ٘ز ث٠ُ  مٌٟ صذؼج ُِضـ٤ٌ ك٢ ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز مجٙز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثٌُة٤ْ٤ز ثُٔ٘ضؾز 

%(ك٢ 34(٤ِٕٓٞ ٟٖ ٣ّٞ٘ج ٜٓ٘ج ٗقٞ)32ُِضلجؿ. ٣ٝووً ث٩ٗضجػ ثُؼج٢ُٔ ٖٓ عٔجً ثُضلجؿ د٘قٞ)

%(ك٢ ث٤ّج. ًٔج ثٗضٌٖس ًٍثػز ثُضلجؿ ك٢ ٓ٘ةوز ثٌُٖم 16%(ك٢  ٣ٌٌٓج ٝ)19ثًٝدج ٝ)

ثُؼ٣ٌٖٖ ٝٓٔج ٍثه ثُوٌٕ ٠ دٌَٖ ػجّ ٝك٢ دؼٜ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز دًٚٞر مجٙز ك٢ ٓةِغ ث٧ّٝ

ك٢ ثٗضٖجً ثُضلجؿ ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ٛٞ ثهذجٍ ثَُٔثًػ٤ٖ ػ٠ِ ثّضنوثّ ٌٟم ٝ ّج٤ُخ ثُنوٓز 

ثُؼ٤ِٔز ثُٚق٤ز ٝصوو٣ْ ثُنوٓجس ثُض٢ ٣قضجؽٜج دْضجٕ ثُضلجؿ ٖٓ ؽ٤ٔغ ثُٔضةِذجس, د٤٘ٔج ٫ ص٘ضٌٖ 

ٙ ثُٖؾٌر ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ث٫ّضٞثة٤ز ٝىُي ُؼوّ صٞكٌ ّجػجس ثُذٌٝهر ًٍثػز ٛي

ك٢ ثُؼٌثم ث٬ٍُٓز ٌٌُْ ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن. ٝص٤ٌٖ آمٌ ث٫فٚجة٤جس ثُٔضٞكٌر 

( ٤ِٕٓٞ ٕؾٌر صلجؿ ٖٓ ث٧ٙ٘جف 1.4( ٤ِٕٓٞ ٕؾٌر صلجؿ ٓق٢ِ ٝ)2.5ث٠ُ ٝؽٞه ٓج ٣وجًح )

, ًـْ ُِٖؾٌر ثُٞثفور ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ  (44(ًـْ ٝ)34ضجػ ثُٖؾٌر ثُٞثفور )ث٧ؽ٘ذ٤ز ٣ٝذِؾ ثٗ

٤ُِ ُٜج ٌٜٗز ؽ٤ور ٝٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثٕ ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ؿ٤ٌ ؽ٤ور دْذخ ٙـٌ فؾْ ثُغٔجً 

ٖٓ ثُلجًٜز ٕق٤قز ك٢ ثُْٞم  ٌٟص٘ٞؼ ك٢ هش صٌٕٞ ث٧ٗٞثع ث٫مث٫ ثٜٗج ػٌٔ مَٜٗج ه٤ٌٚٝ

 ثُض٢ ثهمِش ث٧ٙ٘جف ث٧ؽ٘ذ٤ز ثًُٖٜٔٞرٖٓ ؼٜج دأّؼجً ٌٓدقز ٝثُٔق٤ِز ثُؼٌثه٤ز ٓٔج ٣ٖٞٔ د٤

,  ,ًُٞوٕه٤ٖ٤ُِ ُٞه١ ,ًٞٗض٢ , ٤ِ٤ٓج ,ٓجً٘ضٞٓ ,ّذجًصجٕ , ٙ٘ق  ث٠ُ ثُوةٌ ثُؼٌثه٢ )

ضًٌَٔ ًٍثػز ٛيٙ ث٧ٙ٘جف ك٢ ٕٔجٍ ثُؼٌثم ٬ُٔةٔز ثُظٌٝف ثُذ٤تز صٝؿ٤ٌٛج ٝ ّضجًً٘ي (

 ٘جٟن ٢ٛ )ًج٢ٗ ٓج٢ّ , ٌّّ٘ي , ػٔجه٣ز ,ثُٔٛيٙ  ثُْجةور ُ٘ؾجؿ ًٍثػضٜج ٖٝٓ ثٌٕٜ

 ك٢  ًد٤َ . رك٢ ٓقجكظز ٤ِّٔج٤ٗز ٕٝو٬ٝ د٘ؾ٣ٖٞ( ٔ(ك٢ ٓقجكظز هٛٞى )دجٍٝث٣ج ,ٌٕٗث
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 انمًٛخ انغذائٛخ ٔاالًْٛخ االلتصبدٚخ

صؼضذٌ عٌٔر ثُضلجؿ ٖٓ ثُغٔجً ثُـ٤٘ز دٔجهر ثُذٌض٤ٖ . ٝهُش ثُوًثّجس ثُةذ٤ز دجٕ ٛيٙ ثُٔجهر صؼَٔ 

صٌثًٜٔج ك٢ ث٫ٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز ُ٪ْٗجٕ . ٝديُي ٣٘نلٜ ٝـ٠ ػ٠ِ ملٜ ثٌُُْٞضٌٍٝ ٝصٔ٘غ 

ثُضلجؿ ٣قض١ٞ ػ٠ِ فجٜٓ  إٌٕثٛ ٌٓٛ ثُٔلجَٙ ثُي١ ٤ٚ٣خ ًذجً ثُْٖ . ػثُوّ ٝصوَ  

هضٚجه٣ز صٌٖٔ دجٕ ؽَءث ٖٓ ثٗضجػ ث ٤ٔٛز  ُِٝضلجؿثُٔج٤ُي ثُي١ ٣ؼة٢ ثُغٔجً ثُةؼْ ثُقج٢ٞٓ. 

عٔجً ثُضلجؿ ٖٓ  ًغٌ  ٗٞثع ثُلجًٜز هوًر ثٌُٔد٤جس ٝػَٔ ثُؼ٤ٌٚ( ٝ) ثُضلجؿ ٣نٚ٘ ُؼَٔ 

ًٔج ثٕ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ص٘ٞؼ ك٢ ٓٞثػ٤و ٓنضِلز ٖٓ  ػ٠ِ ثُضن٣َٖ ُلضٌر ٣ِٟٞز ٝصق٬ٔ ُِ٘وَ ,

 ثُٔقضٟٞ ثُـيثة٢ ُغٔجً ثُضلجؿ ٝك٤ٔج ٢ِ٣  ثُْ٘ز كضْجْٛ ك٢ إؿ٘جء ثُْٞم دجُضلجؿ ػ٠ِ ٓوثً ثُْ٘ز .

 

 انظزٔف اندٕٚخ انًالئًخ نشراػخ انتفبذ

   : ٖٓ َُ   -صَٖٔ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ث٬ُٔةٔز ًَُثػز ثُضلجؿ ً

 ٢ِ٣ :  : ٖٝٓ ثْٛ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔ٘جم٤ز ثُٔقوهر ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُضلجؿ ٓجانًُبش  ٫ٝ :    

 درخبد انسزارح:  .1

ّ (7-٣5ؼضذٌ ٓوٟ صٞكٌ هًؽز ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز )
5

م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوهر  

ؽَ ًٌْ كضٌر ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ٫ٕ ثُضلجؿ ٣قضجػ كضٌر دٌٝهر ٧ ُ٘ؾجؿ ًٍثػز  ٕؾجً ثُضلجؿ

ؽَ ّجػز دٌٝهر ٧ (1611 -1111ز ثًُٖٜٔٞر ثُض٢ صقضجػ ٖٓ )٤ٝمجٙز ٨ُٙ٘جف ثُؼجُٔ

ثمٌثػ ثُذٌثػْ ٖٓ ًٟٞ ثٌُثفز ٤ٌُٕٝٞ ىُي ػج٬ٓ ٓقوهث ُٜج ٝػ٤ِٚ كجٕ ًٍثػضٜج ك٢ ثُوةٌ 

٤ٖ ثٕ ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز صقضجػ ث٠ُ كضٌر دٌٝهر ه٤ِِز ثُؼٌثه٢ ص٘قٌٚ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٖٔج٤ُز ك٢ ف

كضٌر ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ُٜٝيث ٣ٌٖٔ ًٍثػضٜج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُّٞة٠  ءٜٗجّجػز ٩ (111-211)

ثٕ ػوّ ًلج٣ز ثُذٌٝهر ٣ؼضذٌ ٖٓ ث٧ّذجح ثُض٢ صؤه١ ث٠ُ صوًٛٞ ثُٚق ٝثٗوٌثٝٚ.  ٖٓ ثُؼٌثم .

 ٌ ػ٠ِ  ٕؾجًٙ دؼٜ ثُظٞثٌٛ ٓغَ :  ٝثُٚق ثُي١ ُْ ٣أمي ًلج٣ضٚ ٖٓ ثُذٌٝهر صظٜ

 .ّوٟٞ ثُذٌثػْ ث١ٌَُٛ ثٝ ثُن٣ٌٞز  .1

 .صأمٌ صلضـ ثُذٌثػْ ٝٝؼق ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ  .2

 .صأمٌ ٗٞؼ ثُغٔجً  .3

 

ٖٓ ثُذٌٝهر ثُؼج٤ُز ُٞفظ ثٗٚ صٞؽو دؼٜ ث٧ٙ٘جف ث٧ؽ٘ذ٤ز ثُْٔضًٞهر ىثس ث٫فض٤جؽجس 

٘ٔٞ ػ٘وٓج صٌٕٞ ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز هو ِٝٙش ث٠ُ ًَٓٝػز ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُّٞة٠ إ٫ ثٜٗج صذو  دجُ

ٌٓفِز ػوو ثُغٔجً. ٝثٕ ٛيٙ ث٫ٙ٘جف ُْ صغٌٔ دجٌُؿْ ٖٓ ًٍثػضٜج ُلضٌر ٣ِٟٞز ٣ٝظٌٜ ػ٤ِٜج 

 ٝؼق ثُ٘ٔٞ ٝػ٤ِٚ ٣ؼضذٌ ًٍثػضٚ كجِٕز.

 

 درخخ تسًم انتفبذ نالَدًبد خالل فصم انشتبء: 

ث٫ٗؾٔجهثس م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء  إٕ ثُذٌثػْ ٝثْٗؾز ثُنٖخ ُٔؼظْ  ٙ٘جف ثُضلجؿ صضقَٔ

 -ٝمجٙز ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُذٌثػْ ك٢ ًٟٞ ثٌُثفز ثٌُة٢ْ٤ ف٤ظ ٣ٌٖٔ ثٕ صضقَٔ هًؽز فٌثًر )

(ثٝ ثًغٌ ٧ٙ٘جف مجٙز ٝدوٕٝ فوٝط ثٌٝثً صيًٌ ٌُٖ ثُذٌثػْ صلوو ٓوجٝٓضٜج 21ّ5-ث٠ُ 15

(9ّ-٬ُٗؾٔجهثس ًِٔج صووٓش ٗقٞ كَٚ ثٌُد٤غ ف٤ظ ثٕ هًؽز فٌثًر )
5

٠ هضَ ثُذٌثػْ صؤه١ ثُ 

(2ّ-ػ٘و دوء ثُ٘ٔٞ ًٝيُي هًؽز ثُقٌثًر )
5

ٌ ثٌُجَٓ ٤َٛضصٌٕٞ ًجك٤ز ُوضَ ث٫ٍٛجً ثع٘جء كضٌر ثُ 

(51-31صٔضو د٤ٖ د٤ٖ مة٢ ػٌٛ ) زٓغ ثُؼِْ ثٕ ًٍثػز  ٕؾجً ثُضلجؿ ٝدًٚٞر صؾج٣ً
5

ث٫  

 .%(84.4ٓجء  ) -1

 .ؿْ (1.2دٌٝص٤ٖ ) -2

 (ؿ41.1ًٌْد٤ٛٞوًثس ) -3

 (ؿ1.6ْهٕٛٞ ) -4

 (C(ِٓـْ ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ )7( ػ٠ِ )٤ُٔAز ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ )(ٝفور ػج91صقض١ٞ ًَ ) -5

 (111(ِٓـْ دٞصج٤ّّٞ )11(ِٓـْ كْلًٞ )7صقض١ٞ ثُغٌٔر ػ٠ِ دؼٜ ث٬ٓ٫ؿ ٓغَ ثٌُج٤ُّْٞ ) -6

 ِٓـْ 
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(31ثٕ ٓ٘جٟن ث٩ٗضجػ صٔضو ث٠ُ ثهَ ٖٓ م٠ ػٌٛ )
5

ػ٠ِ ٌٕٟ ثٕ صٌٕٞ ًٍثػضٜج ك٢  

ثُٔ٘جٟن ثُؾذ٤ِز ثٌُٔصلؼز ُـٌٛ صٞك٤ٌ ثُذٌٝهر ثٌُجك٤ز ُٜج م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ُضْضٞك٢ دٌثػٜٔج 

ٖٝٓ ؽٜز  مٌٟ ًدٔج صٔضو ًٍثػضٜج ث٠ُ  ًغٌ  ,ث٧ٙ٘جف  ٛيُٙٔضةِذجس ثُذٌٝهر ثُض٢ صقضجؽٜج 

( 51ّٖٓ م٠ ػٌٛ )
5

ٌُٜٝ٘ج ك٢ ٛيٙ ثُقجُز صٌٕٞ ٓؾجًٝر ُِْٔةقجس ثُٔجة٤ز )ثُٔق٤ةجس,  

ٌثس( ٓٔج ٣ْجػوٛج ػ٠ِ ٓوجٝٓز ث٫ٗؾٔجهثس ثُض٢ صقَٚ م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ًٝيُي صْجْٛ ثُذق٤

ثُقٌثًر( ثع٘جء كَٚ ث٤ُٚق. ٝػ٤ِٚ كجٕ هًؽز ثُقٌثًر ثُٔؼضوُز  زهًؽصوَِ ك٢ صِة٤ق ثُؾٞ )

( 18ّ-15ْٗذ٤ج ثع٘جء كَٚ ثٌُد٤غ )
5

ٖٓ ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر ٝث٣ٌُجؿ ثُو٣ٞز ثُؾجكز  ٝثُنج٤ُز 

ٔجّ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝثٗذجس فذٞح ثُِوجؿ ٝٗٔٞ ث٫ٗذٞح ثُِوجف٢ ٝٛيث دوًٝٙ  ٣ٞج صْجػو ػ٠ِ إص

 ٣ْجػو ػ٠ِ ٣ٍجهر ٖٗجٟ ثُقٌٖثس ٝمجٙز ثُ٘قَ ثُي١ ٣ْجْٛ ك٢ فوٝط ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ.

 

 يالزظخ: 

ز ػٖ ٣ٌٟن ثُضٌد٤ز ٝثُضٜؾ٤ٖ ىثس ثفض٤جؽجس نذصْ ثهمجٍ  ٙ٘جف ثؽ٘ذ٤ز ػج٤ُٔز ث٠ُ ثُؼٌثم ٓ٘ض

ثٌٖٓ ًٍثػضٜج ك٢ ثُٔ٘جٟن ّٝجػز دجًهر  (51-111جػجس ثُذجًهر ٕضجءث د٤ٖ )ه٤ِِز ٖٓ ثُْ

 ( Dorest Golden, هّٝش ًُٞوٕ  Annaثُّٞةز ٝثُؾ٘ٞد٤ز ٖٓ ثُؼٌثم ٓغَ ٙ٘ق ) ٗج 

ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ثُٔ٘ضٌٖر ًٍثػضٜج ك٢  دج٩ٝجكز ث٠ُ (Ein Schemerٖ ٣ٌ٤ٔ٤ّ)ثٝٙ٘ق 

٢ ,ثٌُٖثد٢ ,ث١ٌٌُْ (ٝثُض٢ صذِؾ ٓضةِذجصٜج ك٢ ٓقجكظجس ثُّٞة٠ ٓغَ ٙ٘ق )ثٌُٞك٢ ,ثُؼؾٔ

 (ّجػز دجًهر . 251-211ثُذٌٝهر ٕضجءث ٖٓ )

ثٕ ّوٟٞ ث٫ٓةجً ٝثًصلجع هًؽز ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ٝٛذٞح ث٣ٌُجؿ ثُو٣ٞز م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ 

صؼٌهَ ٖٗجٟ ثُ٘قَ ٝصوَِ ٖٓ فوٝط ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ًغ٤ٌث ٌُٝدٔج صْذخ صْجه٠ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً 

ذجس ٝٗٔٞ فذٞح ثُِوجؿ ك٢ ثُضلجؿ ٢ٛ ٗهور فو٣غج . ٓغ ثُؼِْ ثٕ هًؽز ثُقٌثًر ث٬ُٔةٔز ٩ثُؼج

 . عٌ ِّذ٤ج ًغ٤ٌثً أكإٔ ثُؼ٤ِٔز صض 5(26.7ّ(ٝػ٘وٓج صذِؾ ٓغ٬ )21ّ5)

 

 االيطبر : .2

 صؼضذٌ ٤ًٔز ث٫ٓةجً ثُْجهةز ٝص٣ٍٞؼٜج ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٜٔٔز ثُض٢ ٣ؾخ ثميٛج د٘ظٌ ث٫ػضذجً ػ٘و

ٜٗج صقوه ٤ًٔز ٤ٓجٙ ث١ٌُ ث٬ٍُٓز ١ٌُِ مجٙز ػ٘وٓج صٌٕٞ ٤ًٔضٜج ؿ٤ٌ ٤ٖ ثُضلجؿ ٩ثٖٗجء دْجص

( ّْ /ّ٘ز ٝػ٠ِ ثٕ صٌٕٞ ٍٓٞػز دٌَٖ ؽ٤و 61-٣51ضةِخ د٤ٖ ) ثُذْضجٕ  . كجُضلجؿ ًجك٤ز ك٢

كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٣وَِ ٖٓ ٖٗجٟ  ًقو ثه٠ٗ  ُ٘ؾجفٜج ًٔج ثٕ ّوٟٞ ث٫ٓةجً ك٢ م٬ٍ ثُْ٘ز

صؼَٔ ػ٠ِ ؿَْ  ٜٗج صؼَٔ ػ٠ِ ؿَْ  فذٞح ثُِوجؿ ٝثٗلؾجًٛج ًٔج  ثٜٗجثُقٌٖثس ثُِٔوقز ًٔج 

ث٫كٌثٍثس ثَُِؽز ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ّةـ ث٤ُٔجّْ ٓٔج ٣ؼ٤ن ٖٓ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ دج٩ٝجكز ث٠ُ ثٜٗج 

ٔجً ثُضٌدز دجُٔجء)ؿوم ثُضٌدز (ٓٔج ٣ْذخ ـفو٣غج دْذخ ثٗ صْذخ صْجه٠ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور

ّوٟٞ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور فو٣غجً ْٓذذأ ّوٟٞ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ثُؼجهور  ْٓذذجً  ًهثءر ص٣ٜٞضٜج

 فو٣غآ.

 

 : انزٚبذ .3

صؼو ثُٔ٘جٟن ثُٔؼٌٝز ُٜذٞح ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور ثُوثة٤ٔز ؿ٤ٌ ٙجُقز ٓةِوج ُذْجص٤ٖ ثُضلجؿ ٝىُي 

ًٔج  ٜٗج صْذخ صْجه٠ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ًٌْٝ ث٫كٌع ٝث٫ىًع ٬٤ٕٓٝ ث٧ٕؾجً ٌُٝدٔج هِؼٜج٩

٧ٕؾجً ٝصٌدز ثُذْضجٕ ًٝيُي صؼٌهَ ٖٗجٟ ٧ًٝثم ث ثٜٗج صْذخ ٣ٍجهر  ك٢ ػ٤ِٔز ثُ٘ضـ ٝثُضذنٌ

ثُقٌٖثس ثُِٔوقز ٝصْجْٛ ك٢ ثٗضٖجً ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ٝصؼٌهَ ثؽٌثء ػ٤ِٔجس ثٌُٓ 

 ٌٝٓجكقز ث٥كجس . 

 انعٕء :  .4

ثُٞٞء ٣ؼضذٌ ْٓؤ٫ٝ صؼو ّجػجس ّةٞع ثُِٖٔ ثُٞك٤ٌر ٜٓٔز ؽوث ٩ٗؾجؿ ًٍثػز ثُضلجؿ ٫ٕٝ 

ٝدوًؽز ًذ٤ٌر ػٖ صِٕٞ ثُغٔجً ٝثٕ ثُِٕٞ ث٧فٌٔ ٣ضأعٌ د٤ٌٔز ث٫ٕؼز كٞم ثُذ٘لْؾ٤ز ثُٔضٞكٌر 

ك٢ ثُٔ٘ةوز. ُيث ٣٘ٚـ دًَثػز دْجص٤ٖ ثُضلجؿ ٨ُٙ٘جف ثُقٌٔثء ك٢ ثُٔٞهغ ثُض٢ ٫ ٣وَ ثًصلجػٜج 

( 851ّػٖ )
5

٣ًٌٝٝج  ثُومجٕز ٝثُؾٞ ثُنج٢ُ ٖٓ ث٫صٌد ًٔج  ْٕٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ.  كٞم 

ثُٔةِٞح ُِٚ٘ق. ًٝيُي ًٍثػز ث٧ٕؾجً دْٔجكجس ًجك٤ز د٤ٖ  ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ثُِٕٞ ث٧فٌٔ

٤ِْ وصٌد٤ز ث٧ٕؾجً ٝكن ثٌَُٖ ثُٔقوه ٝثؽٌثء ثُضإٕ ٝ ٝد٤ٖ ث٧ٕؾجً  ٕؾجً ثُن٠ ثُٞثفو
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 ثُغ١ٌٔ ثُٔ٘ضظْ ٣ّٞ٘ج صؤه١ ؽ٤ٔؼٜج ث٠ُ ٝٔجٕ صؼ٣ٌٜ ث٧ٕؾجً ٝثؽَثةٜج ثُٔنضِلز ٝثُغٔجً

 ث٠ُ ثُٞٞء ثٌُجك٢ ٖٓ ف٤ظ ٕوصٚ ٝٓوصٚ.

 .انمزة يٍ انًظطسبد انًبئٛخ انكجٛزح5

صؼضذٌ ثُٔ٘جٟن ثُٔؾجًٝر ُِْٔةقجس ثُٔجة٤ز ثٌُذ٤ٌر ٓلِٞز ٩ٖٗجء ثُذْجص٤ٖ ٝىُي دْذخ صأع٤ٌٛج 

ك٢ دوث٣ز ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ف٤ظ صؼ٤ن دوء ثُ٘ٔٞ ث٠ُ ف٤ٖ ٍٝثٍ مةٌ  ثُِٔةق ُوًؽجس ثُقٌثًر

٫ٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز ثُٔضأمٌر(. ًٔج ثٜٗج صٔ٘غ ثُضيديح ثُٖو٣و ك٢ هًؽجس ثُٚو٤غ ثُٔضأمٌ )ث

ثُقٌثًر ٕضجءث ٝ ٣ٞج صة٤َ ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ث٠ُ ثٕ ٣ٌضَٔ ٗٔٞ ٝٗٞؼ ثُغٔجً هذَ فٍِٞ ّْٓٞ ثُٖضجء 

ثٝ فوٝط ث٫ٗؾٔجهثس ثُن٣ٌل٤ز ثٝ ثُٖض٣ٞز ثُٔذٌٌر. ًٔج ثٜٗج صٖٞٔ ٌٙف ؽ٤و ُِٜٞثء ثُذجًه 

 د٤ٖ ثُذٌ ٝثُذقٌ. ثُٔضٌٞٗزض٤جًثس ثُٜٞثة٤ز ثُغجدضز ٖٓ ثُذْضجٕ دْذخ ثُ

 .غٕل يٕطى انًُٕ 6

٣ضةِخ ثُضلجؿ ّْٓٞ ٗٔٞ ٣َٟٞ ٣نِٞ ٖٓ ثُؼٞثٙق ثُضٌثد٤از ٝث٣ٌُاجؿ ثُٖاو٣ور ٝثُـ٤اّٞ ٝث٫هم٘از 

ٟاٍٞ ّٓٞاْ ٗٔاٞ عٔاجً ثُضلاجؿ إٕ  ٢ٌُ ٣ضٌجَٓ ٗٔٞ ٝٗٞؼ ثُغٔجً ٝص٣ِٜٞ٘ج ٣ٝ٘اضظْ ثعٔاجً ثُذْاضجٕ

 ٣Yellowااّٞ( ٓغااَ ٙاا٘ق 75 -71ذؼٜ ث٧ٙاا٘جف صقضااجػ داا٤ٖ )٣ضلااجٝس فْااخ ثُٚاا٘ق كاا

Transparent  د٤٘ٔااج ٙاا٘قGranny Smith ( ُٖاايث ٣ؾااخ ٓؼٌكااز211-٣181قضااجػ داا٤)ّٞ٣ 

 ًَثػز.ثٍُٟٞ ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ك٢ ثُٔ٘ةوز ُـٌٛ ثٗضنجح ثُٚ٘ق ث٬ُٔةْ ُٜج ُٞٔجٕ ٗؾجؿ 

 ثبَٛب: انتزثخ انًالئًخ:

ثُٔجء ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٨ُٕؾجً ًٔج صٌٕٞ ٠ّٝ ؽ٤و ُ٘ٔٞ ُِضٌدز ثُؾ٤ور ٜٓجّ ػو٣ور ٜٓ٘ج صؾ٤َٜ 

ثُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ ًٔج ثٜٗج صِؼخ هًٝث ًذ٤ٌث ك٢ ٗٔٞ ٖٝٗجٟ ٝصؼٔن ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً.  ٝصـِـَ

ٝثٕ ٗٞع ثُضٌدز ٝهًؽز مٚٞدضٜج ٣ِؼخ هًٝث ًذ٤ٌث ك٢ إٗضجؽ٤ز ث٧ٕؾجً ٝٗٔٞ ثُغٔجً ٝػ٤ِٚ كجٕ 

ٕؾجً ثُضلجؿ ٝؽ٤ٔغ ث٬ُٔةٔز ٧ثُضٌدز ٌف ٝثُض٣ٜٞز ٢ٛ ثُٚلٌثء ثُؾ٤ور ثُٚ زثُضٌدز ث٣َُٔؾ٤

 ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘لظ٤ز ٝدٔج ثٗٚ ٣ٚؼخ صٞكٌ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضٌح ك٢ ٓؼظْ ثُٔ٘جٟن ُٜٝيث ٗؾو 

ثٕ ٛ٘جى صذج٣٘ج ك٢ إٗضجؽ٤ز  ٗٞثع  ٕؾجً ثُلجًٜز ٝدٜٞٔ٘ج ثُضلجؿ.. ٝٓغ ٛيث كجٕ ؽيًٝ  ٕؾجً 

دز ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز  ًغٌ ٖٓ دو٤ز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘لظ٤ز ثُضلجؿ دًٚٞر ػجٓز صضقَٔ ظٌٝف ثُضٌ

. ُٝٞفظ ثٕ ثّضؼٔجٍ ث٧ٍٙٞ ثُٖٔ٘ةز ثُو٣ٞز  َٙ ثؽجٗ ٓج٣ٌٝد٬ٕ ٓجػوث  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ٝ

صقِٜٔج ُِضٌح ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز  كَٞ ٖٓ ث٧ٕؾجً ثُٔةؼٔز ػ٠ِ ث٧ٍٙٞ ص٣َو ٖٓ ُِضةؼ٤ْ ػ٤ِٜج 

ّ( ك٢ ثُضٌدز مجٙز ٨ٍُٙٞ 2,5-٠ُ1,5 فٞث٢ُ )ثُٔوٌٚر. ٝؽو ثٕ ؽيًٝ ثُضلجؿ صضؼٔن ث

ّ( ٝثٕ 1,5ثُذي٣ًز ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ ثٕ ٣٫وَ ػٔن ثُضٌدز ثُٔنٚٚز ًَُثػز  ٕؾجً ثُضلجؿ ػٖ )

ّ(. ٝثٕ ًٍثػز ثُضلجؿ ك٢ ث٧ًث٢ٝ ث٤ٌُِٓز 2-٣٫1,5وَ ْٓضٟٞ ثُٔجء ك٢ ث٧ًٛ ك٤ٜج ػٖ )

٤ٚق ٫ٕ ثًصلجع ثُقٌثًر ثُنل٤لز صضةِخ صٞك٤ٌ ًٟٞدز دًٚٞر ْٓضٌٔر مجٙز ك٢ كَٚ ثُ

٣ؤه١ ث٠ُ كووثٕ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ ثُٔجء. ٝثٕ ثًَُثػز ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثُضٌدز صؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ ٗو٘ 

ك٢ دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٓغَ ثُذٞصج٤ّّٞ ٝثُٔـ٤ْ٤ّ٘ٞ. ًٔج ٝؽو ثٕ ثُضٌدز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ 

ّ ٣ٌٖٔ ثُضـِخ ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ ثٌُِِ صظٌٜ ػ٤ِٜج ػ٬ٓجس ٗو٘ ػٌ٘ٚ ثُقو٣و.. ٝدٌَٖ ػج

دؼٜ ثُٚؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٚ ًٍثػز  ٕؾجً ثُضلجؿ ٝثُٔضؼِوز د٘ٞع ثُضٌدز ػٖ ٣ٌٟوز ثمض٤جً 

ث٧َٙ ث٬ُٔةْ ُضلجه١ صِي ثُٚؼٞدجس. ًٝٔج ٣ٌٖٔ ًٍثػز ثُضلجؿ ك٢  ١ ٗٞع ٖٓ ث٧ًث٢ٝ 

 دٌٖٟ هِز ث٬ٓ٫ؿ ثُٞجًر دٜج ٝؽٞهر ص٣ٜٞضٜج.
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 اكثبر انتفبذ

 ؿ دة٣ٌوض٤ٖ ٛٔج:   ٣ٌٖٔ ثًغجً ثُضلج

 ثُة٣ٌوز ثُؾ٤ْ٘ز دٞثّةز ثُذيًٝ. ٫ًٝ : 

 . ٜٛٔج  ٝصٌٕٞ دّٞجةَ ػو٣ور ؽ٤ْ٘ز )ثُن٣ٌٞز(٬ُثثُة٣ٌوز عج٤ٗجً : 

. ثُة٣ٌوز ثُؾ٤ْ٘ز: صٌغٌ  ٕؾجً ثُضلجؿ دٜيٙ ثُة٣ٌوز ٧ؿٌثٛ ثُضٜؾ٤ٖ ٝإٗضجػ  ٙ٘جف ىثس 1

ثُٖض٬س ٙلجس ٝدْذخ ثمض٬ف ٙلجس ٓؼ٤٘ز ًٝيُي  ؿٌثٛ ثُوًثّجس ٝثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز... 

ػٖ ثُٚ٘ق ثُٔأمٞىر ٓ٘ٚ ُيث  ٙذـ ٖٓ ثُٔضؼيً ثًغجً ث٧ٙ٘جف ثُضؾج٣ًز  ثُ٘جصؾز ٖٓ صِي ثُذيًٝ

 دٜيٙ ثُة٣ٌوز.

 ٝصضْ دؼور ٌٟم ٢ٛٝ: .ثُة٣ٌوز ث٬ُؽ٤ْ٘ز )ثُن٣ٌٞز(2

                                                                      Suckersثٌُْٟجٗجس                     - 

                   

ٓج صٌٕٞ ه٣ٌذز ؽوث ٖٓ ث٧ٕؾجً ف٤ظ إ٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ٗذجصجس ص٘ٔٞ دؾجٗخ ٕؾٌر ثُضلجؿ ٢ٛٝ 

صٖ٘أ ٖٓ ثُذٌثػْ ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ٓ٘ةوز ثُضجػ )هجػور ثُؾيع( ثٝ صظٌٜ ػ٠ِ ْٓجكز دؼ٤ور ػٖ 

ػ٠ِ ثُؾيًٝ ٝصلَٚ ثٌُْٟجٗجس ٕضجءث  ثُذٌثػْ ثُؼ٤ٌٝز ثُٔٞؽٞهر ثُٖؾٌر ث٫ّ ف٤ظ صظٌٜ

م٬ٍ ثُضو٤ِْ ثُٖض١ٞ ٨ُٕؾجً ثٝ صلَٚ ك٢ دوث٣ز ثُن٣ٌق ًٝيُي ٣ٌٖٔ كِٜٚج ك٢ دوث٣ز ثٌُد٤غ 

دؼو كِٜٚج صًَع ثٓج ػ٠ِ ٌٍٓٝ ثٝ ك٢  ٤ًجُ ًذ٤ٌر ٝصةؼْ دج٧ٙ٘جف ثٌُٔؿٞدز ثىث ًجٗش ٖٓ ٝ

ج ٧ٜٗج صٌٕٞ ٓةجدوز ُِٖؾٌر ثَٙ دي١ً ٫ٝ صةؼْ ثىث ًجٗش ٓـأمٞىر ٖٓ  ٕؾجً ٌٓغٌر م٣ٌٞ

 ث٫ّ ثُض٢ ثميس ٜٓ٘ج .

                                                                                                :      (ثُؼوَ)ث٧ه٬ّ-ح

Cuttings 

ٌف ٫ ٣ٌٖٔ ثًغجً ؽ٤ٔغ  ٗٞثع ٝثٙ٘جف ثُضلجؿ دجُؼوَ , ػوث دؼٜ ث٧ٍٙٞ ثُٔوٌٚر ٝثُض٢ صؼ

( ك٢ إٌِٗضٌث ٣ٝضٞهق ْٗذز ٗؾجؿ East Mallingثُض٢ ثٗضؾش ٖٓ ٓقةز  دقجط ) (EMدأٍٙٞ )

 ثُؼوَ ك٤ٜج ػ٠ِ : 

 .ٓٞػو ثمي ثُؼوَ  .1

 .هةٌ ثُؼوِز  .2

 . (IBA) ثُٔؼجِٓز دٔ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ هذَ إٗوٍٝ د٤ٞصٌى  ّو .3

 

 صلجؿ ػٔجًر دٜيٙ ثُة٣ٌوز  ٣ٞج . ًٔج ٣ٌٖٔ ثًغجً*

 

                                                                                  Buddingثُضةؼ٤ْ :  -ؽـ

ثُي١ ٠ْٔ٣ ػ٠ِ ٌَٕ فٌف  ( ثBuddingٝةؼ٤ْ ث٧ًغٌ ٤ٕٞػج ٛٞ ثُضةؼ٤ْ ثُوًػ٢ )ضثُإٕ 

(T()Budding T-ثٌُد٤ؼ٢ , ثُٔٞػو ثُق٣ٌَث٢ٗ ,  ( ٝصؾ١ٌ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ع٬عز ٓٞثػ٤و ْٛ )ثُٔٞػو

ّضي٫ٍ ّذٞػجٕ ف٤ظ ٣ٌٖٔ ث٫ث(٣ٌٖٝٔ ٬ٓفظز ٗؾجؿ ػ٤ِٔز ثُضةؼ٤ْ دؼو ًٌٓٝ ثُٔٞػو ثُن٣ٌل٢ 

 ٢ِ٣ :  ػ٠ِ ٗؾجؿ ثُضةؼ٤ْ ًٔج

 دوجء ثُذٌػْ دِٞٗٚ ثُةذ٤ؼ٢ ث٧مٌٞ  .2 ّوٟٞ فجَٓ ثُةؼْ  .1

    

(ّْ  ٓغ إٍثُز ؽ٤ٔغ 15-11وٌٟ ّجم ث٫َٙ كٞم ٓ٘ةوز ثُضةؼ٤ْ دقٞث٢ُ )٣دؼو ٗؾجؿ ثُضةؼ٤ْ 

 .ظٌٜ ثّلَ ٓ٘ةوز ثُضةؼ٤ْ ُضٖؾ٤ؼٚ ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ثُ٘ٔٞثس ثُض٢ ص
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 Grafting                                                                                        انتزكٛت: -د

٣ؾٌٟ ثُض٤ًٌخ ٕضجءث ٝهش صٞهق ٣ٌّجٕ ثُؼٚجًر ثُ٘ذجص٤ز ػ٠ِ ػٌِ ػ٤ِٔز ثُضةؼ٤ْ ثُض٢ صؾٌٟ 

٘ذجص٤ز ٝثُة٣ٌوز ث٧عٌ ٤ٕٞػج ك٢ ص٤ًٌخ ثُضلجؿ ٢ٛ ٣ٌٟوز ثُض٤ًٌخ ٝهش ٣ٌّجٕ ثُؼٚجًر ثُ

ث٢ُْٟٞ ٝثُِْج٢ٗ ثُي١ ٣ٌٖٔ إؽٌثءٙ هثمَ ثُٔنضذٌ ثٝ ثُـٌف ثُنجٙز ٕضجءث ثُي١ ٣ٌٖٔ إؽٌثءٙ 

هثمَ ثُٔنضذٌ ثٝ ثُـٌف ثُنجٙز ٕضجءث ٝىُي دؾِخ ثُٖض٬س ث٠ُ ثُٔنضذٌ ف٤ظ صؾ١ٌ ػ٤ِٔز 

ُٜٝيث ٤ّٔش ثُة٣ٌوز دجُض٤ًٌخ  ٝصوّٞ دض٤ًٌخ ثُٖض٬سثُض٤ًٌخ ثٗش ؽجُِ ٝثٓجٓي ٓ٘ٞور 

(. ًٔج ٣ٔةٌٖ ثّضنوثّ آُز مجٙز ك٢ ص٘ل٤ي ثُوةغ ػ٠ِ ًَ ٖٓ Bench graftingثُٔ٘ٞو١ )

 ث٧َٙ ٝثُةؼْ . 

 األصٕل انًظتخذيخ فٙ اكثبر انتفبذ :

 األصٕل انجذرٚخ :  -1

 ُذي٣ًز دٔج ٢ِ٣ : ديًٝ ثُضلجؿ ٝصٔضجٍ ث٧ٍٙٞ ثثٗذجس ٢ٛٝ ث٧ٍٙٞ ثُ٘جصؾز ٖٓ      

 . ُٜج ٓؾٔٞع ؽي١ً ه١ٞ ٝٓضؼٔن ًغ٤ٌث ك٢ ثُضٌدز  .

 . صضقَٔ ظٌٝف ثُضٌدز مجٙز ثُضٌدز ثُغو٤ِز ح.

 . ٢صضقَٔ ثًصلجع ْٓضٟٞ ثُٔجء ث٧ًٝ ؽـ.

 . ث٧ٕؾجً ه٣ٞز ثُ٘ٔٞ ٝىثس ثٗضجػ ؿ٣ٌَ ه.

 . ػوثه ًذ٤ٌر ؽوثأُّٜٞز إٗضجؽٜج د ٛـ.

 . ث٣ٌُْغ ٓغ ٓنضِق ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٝ ٗٞثع ثُضٌدزُٜج ثُوجد٤ِز ػ٠ِ ثُضأهِْ  ٝ.

 . ُٜج ؽيًٝ ه٣ٞز صغذش ثُٖؾٌر دجُضٌدز دٌَٖ ؽ٤و ٝصوجّٝ ث٣ٌُجؿ ثُو٣ٞز ً.

 

 ػٕٛة األصٕل انجذرٚخ :

 أصم تفبذ انؼًبرح :  -2

ٕؾجً ٛيث ثُٚ٘ق ٖٓ ثُضلجؿ ٣ٌٖٔ ثّضنوثٓٚ ًأَٙ ٧ٙ٘جف ثُضلجؿ ث٧مٌٟ ٣ٝٔضجٍ دٔج    ـ        

 : ٢ِ٣ 

 

 

 

 :  أصٕل انتفبذ انًمصزح -3

( East Malling) ُ٘ؼْش ٓج٣ك٢  ٝثةَ ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ دو  ثُذجفغٕٞ ك٢ ٓقةز ث٧دقجط إ

ٗضجػ ٝثٗضنجح ِِّْز ٖٓ  ٍٙٞ ثُضلجؿ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثًغجًٛج م٣ٌٞج ٝثُض٢ صٔضجٍ ئِضٌث دإٌٗ ك٢

دأٜٗج صضوًػ ك٢ صأع٤ٌٛج ػ٠ِ ٗٔٞ ثُةؼْ ٖٓ ف٤ظ ٕور ثُضو٤ٌٚ ثُض٢ صقوعٚ. ٝد٘جءث ػ٠ِ ىُي 

  -:ثُٔؾج٤ٓغ ث٥ص٤ز ثٌُٔغٌر م٣ٌٞج فْخ هٞر ٗٔٞٛج ث٠ُ ثُٔوٌٚر  ٍٙٞ ثُضلجؿ  كوو هْٔش

ٓغَ ث٫ٍٙٞ  (Very Dwarfing stocks)ؽوثً ثُٔوٌٚر ثٝ ثُٔوَٓز ٓؾٔٞػز ث٧ٍٙٞ   .1

(MM104 ,EM27 ,EM9 ٖ٢ٛٝ صْضنوّ ك٢ ثًَُثػز ثٌُغ٤لز ف٤ظ ثٕ ْٓجكز ثًَُثػز د٤ )

 .ّ(2.5-1ٝ مٌٟ ) ٝد٤ٖ ٕؾٌر ّ(4-3.5) ثُنةٟٞ 

 

 . صضأمٌ ك٢ ٌٓفِز ثُذوء دج٧عٔجً .1

 . ث٧ٕؾجً ًذ٤ٌر ثُقؾْ ٓٔج ٣َ٣و ٙؼٞدز ثُؾ٢٘ ثٌُٔجكقز ٝثُضو٤ِْ .2

3. 
ِلز ك٢ هٞر ٗٔٞٛج ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ثٗضجػ  ٕؾجً ؿ٤ٌ ٓضؾجْٗز ثُٖض٬س ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُذيًٝ صٌٕٞ ٓنض

 . ك٢ ثُ٘ٔٞ ْٓضوذ٬

 . ًغٌ مٌٝػ ثٌُْٟجٗجس ٖٓ فُٜٞج .4

 .ٌٖ ثٕ صْضنوّ ُِض٤٘ٚغ عٔجًٙ ٣ٔ -1

 . ٌٝف ثُضٌدز ثُٔجُقز ظصوجّٝ  -2

 . هًؽز صٞثكوٚ ؽ٤ور ٓغ ؽ٤ٔغ ث٧ٙ٘جف  -3

 . ٣ٌٖٔ ثًغجًٙ م٣ٌٞج دجّةز ثُؼوَ )ث٫ه٬ّ( -4
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ٍ ٞث٧ٙٓغَ ( Semi- Dwarfing stocksٓؾٔٞػز ث٧ٍٙٞ ٗٚق ثُٔوٌٚر ثٝ ٗٚق ثُٔوَٓز )  .2

(MM106 , EM7 , EM5 , EM4, EM2 ًف٤ظ صٌٕٞ ثُْٔجكز د٤ٖ مةٟٞ ث٧ٕؾج )         

 ّ(3-1.5)ّ( ٝثُْٔجكز د٤ٖ ٕؾٌر ٝثمٌٟ 4,5 – 4)

 ,MM111 , MM109 , EM25) ٍٞث٧ٙ ٓغَ (Vigorous stocksث٧ٍٙٞ ثُو٣ٞز ) ٓؾٔٞػز  .3

EM13, EM12)  ٝ( ً4.5-4صٌٕٞ ثُْٔجكز د٤ٖ مةٟٞ ث٧ٕؾج )ّ ٝ 3)     مٌٟ ٝد٤ٖ ٕؾٌر-

3.5)ّ 

 (MM109,M16( ٝصَٖٔ )Very vigorous stocksؽوث ) ثُو٣ٞز ثٝ ثُٖ٘ةزٍٙٞ ٓؾٔٞػز ث٧  .4

ٗضؼٔن ك٢ ثُضٌدز دٌَٖ ًذ٤ٌ ًٔج ثٕ فؾْ ث٧ٕؾجً ثُ٘جصؾز ٣ٌٕٞ ٖٓجدٜج  يٙ ث٫ٍٙٞٛ ؽيًٝإٕ 

 ٬ُٕؾجً ثُٔةؼٔز ػ٠ِ ث٧ٍٙٞ ثُذي٣ًز 

 يالزظخ:  

       

  

 

 

 (٤ٔٓEMَثس ثٍٙٞ ثُضلجؿ )

ٓٔج ث٫ ثٕ ؽ٤ٔغ ٛيٙ ث٧ٍٙٞ صٌٕٞ فْجّز ُ٪ٙجدز دقٌٖر ثُٖٔ ثُٚٞك٢ ثُي١ ٤ٚ٣خ ثُؾيًٝ

ج هجّ ًٝد ثُضـِخ ػ٠ِ ٛيٙ ثٌُِٖٔز ثُض٢ ثٙجدش دْجص٤ٖ ثُضلجؿ ك٢ ٣ٌٖٔ . ٢ٌُٝ ّذخ ٌِٖٓز ًذ٤ٌر 

إٌِٗضٌث  ٣ٞج ك٢ ( John Innsٝدجُضؼجٕٝ ٓغ ٓؼٜو ؽٕٞ إْٖٗ  ) إ٣ْش ٓجُلثُؼجِٕٓٞ ك٢ ٓقةز 

( ف٤ظ صٌَِ ثُضؼجٕٝ دجُ٘ؾجؿ ف٤ظ هجٓٞث دئٗضجػ  ٙ٘جف ٖٓ ٛيٙ ث٧ٍٙٞ ُٜج Mertonك٢ ٓ٘ةوز )

( Woolly aphidsصأع٤ٌ ٓوٌٚ ػ٠ِ ٗٔٞ ثُةؼْ ُٜٝج مج٤ٙز ثُٔوجٝٓز ُقٌٖر ثُٖٔ ثُوة٢٘ )

 .( Malling  Merton( ٢ٛٝ ٓنضٌٚ ُـ)٢MM ًَٓث ُٜيٙ ث٧ٍٙٞ دـ )ٝ ػة

 Malling Mertionيًٛشاد اصٕل انتفبذ 

 ٣ٍجهر إٗضجؽ٤ز ثُذْضجٕ ك٢ ٝفور ثُْٔجفز . .1

 .ث٫عٔجً ثُٔذٌٌر  .2

 .ؾجً ك٢ ثُضٌدز ٕهٞر صغذ٤ش ث٫ .3

 .ٖٓ ثٗضجػ ثٌُْٟجٗجس  مِٞٛج .4

 .٢ِ ثٝ ثُن٘وه٢ ضُضٌه٤و ثُُّٜٞز ٌّٝػز ثًغجًٛج دٞثّةز ث .5

 .ُّٜٞز ٌّٝػز ثًغجًٛج دٞثّةز ث٧ه٬ّ ًٝيُي دٞثّةز ث٧ه٬ّ ثُؾي٣ًز .6

 

                     Flowers and nature of fruit bearingٔغجٛؼخ زًم انثًبر    االسْبر

صظٌٜ ثًُ٘ٞر ث٣ٌَُٛز عْ ًٝثم ثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ُِضلجؿ ٛٞ )ٓنض٠ِ( ف٤ظ ػ٘و صلضقٚ صنٌػ ث٧         

( ثٍٛجً. ٝثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ٣قَٔ ٌٟك٤ج ػ٠ِ هٝثدٌ ٓؼٌٔر. ٝثُوثدٌر ػذجًر 7-5ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ )

ػٖ ٗٔٞ ٓقوٝه ٣قض١ٞ ػ٠ِ ػوو ٤ٓ٬ّٝجس صٖ٘أ ٖٓ دٌثػْ م٣ٌٞز ؽجٗذ٤ز. ًٔج ثٕ دؼٜ ث٧ٙ٘جف 

يٙ فجُز ٗجهًر ثُقوٝط ٝص٘ةذن كو٠ صقَٔ دٌثػٜٔج ث٣ٌَُٛز ٌٟك٤ج ثٝ ؽجٗذ٤ج ػ٠ِ ثُ٘ٔٞثس ثُقو٣غز ٝٛ

ػ٠ِ دؼٜ ث٧ٙ٘جف. صذوث ثُوثدٌر دض٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ دؼو ع٬ط ّ٘ٞثس ٖٓ دوث ص٣ٌٜٞ٘ج. ٝث٧ٕؾجً ثُ٘ج٤ٓز 

دٜج ؽ٤وث ك٢ ؽ٤ٔغ ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ػ٘وٛج  ٠ك٢ ظٌٝف د٤ت٤ز ٬ٓةٔز ٝثُذجُـز ػٌٔث ٓ٘جّذج ٝثُٔؼض٘

٤ٚق  ١ ك٢ ٜٗج٣ز هًٝر ثُ٘ٔٞ ثٌُة٢ْ٤ صو٣ٌذج ٝدؼو ثٕ صذوث دض٣ٌٖٞ دٌثػٜٔج ث٣ٌَُٛز م٬ٍ كَٚ ثُ

صٚذـ ث٧ًٝثم دجُـز ْٗذ٤ج.  عْ صومَ ثُذٌثػْ ًٟٞ ثٌُثفز ٝصذوث دجُضلضـ دؼو ىُي دؼو ثٕ صأمي ًلج٣ضٜج 

ٖٓ ّجػجس ثُذٌٝهر ثٌُجك٤ز ُِٚ٘ق. ُِٝظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ٝثُنوٓجس ثًَُثػ٤ز صجع٤ٌث ًذ٤ٌث ػ٠ِ ػوه 

ثُض٢ ّٞف صضٌٕٞ ف٤ظ ثٕ ثُقجُز ثُـيثة٤ز ٨ُٕؾجً ًِٔج ًجٗش ؽ٤ور  ١ ٝٗٞػ٤ز ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز 

 ( كو٠ ٤ُMٜج دقٌف )( ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ٖجً ثEMث٧ٍٙٞ ) .1

 (27ث٠ُ 1(ثًهجّ ٖٓ )EM ػة٤ش ٨ٍُٙٞ ) .2

3. ( ٍٞٙ Malling Merton( ٣ٖجً ث٤ُٜج دج٧فٌف )MM) 

4. ( ٍٞٙ MM( ٖٓ ّػة٤ش ثًهج )116-111) 

1. ( ٍٞٙ EM ٓضٞثكوز ٓغ ٓؼظْ  ٙ٘جف ثُضلجؿ) 

2. (ٍٞٙ EMٓوجٝٓز ٬ُٗنلجٛ ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر م٬ٍ ثُٖضج) ء 

3. ( ٍٞٙ EM  ٣ٌٖٔ ثٕ ص٘ٔٞ ؽ٤وث ك٢ ثُضٌدز ثُغو٤ِز ثٝ ثُنل٤لز ) 
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دٔؼ٠٘ ًِٔج ثفضٟٞ مٖذٜج ػ٠ِ ٤ًٔز ًجك٤ز ٖٓ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ثُٔضٞثٍٗز ٓغ ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ًِٔج  هٟ ىُي 

ٝؽو ثٕ ث١ٌُ ثع٘جء كَٚ ث٤ُٚق ٝمجٙز دؼو ؽ٢٘ ثُغٔجً . ث٠ُ ثٗضجػ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز 

ُٜٔٔز ثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز. ًٝيُي ٣ِؼخ ثُض٤ْٔو ثُؾ٤و دج٧ّٔور ٖٓ ثُؼٞثَٓ ث

ٜٓٔج ك٢ ٣ٍجهر ػوه ث٫ٍٛجً ك٢ ثٌُد٤غ ثُوجهّ.  ثًً ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ك٢  ٝثمٌ ث٤ُٚق ثٝ دوث٣ز ثُن٣ٌق هٝ

ذز ًٔج ٝؽو ثٕ ًٓ دؼٜ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ٝػ٠ِ كضٌثس ٓنضِلز دؼو ث٫ٍٛجً ثٌُجَٓ ٣ؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ْٗ

 (Ethrel) ( ًٝيُي ث٣٫غAlarٌٍث٫ٍٛجً ُِْ٘ز ثُوجهٓز ٖٝٓ ٛيٙ ثُٔٞثه ثُْٔضنوٓز ٓجهر ث٫٫ً)

( ٣ؼَٔ ػ٠ِ صو٤َِ ػوه ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ثُٔضٌٞٗز GA3(. د٤٘ٔج ٝؽو ثٕ)CCC)ج٤ٌّٞ٣َ ٝٓجهر ثُْ

ؼٔجُٚ ػ٠ِ ٌر ثٝ ػ٘و ثّض٣َ٣ٝو ٖٓ ػوه ثُذٌثػْ ثُن٣ٌٞز ٝىُي ػ٘و ٣ٍجهر ص٤ًٌَٙ هثمَ  ؽَثء ثُٖؾ

 ث٧ٕؾجً.

 

 Pollination                                                                                   انتهمٛر:

. ثٕ ٓؼظْ  ٙ٘جف ث٫مٌٟ  ٛٞ ػذجًر ػٖ ثٗضوجٍ فذٞح ثُِوجؿ ٖٓ ثُٔضٞى ث٠ُ ٤ٓجّْ ث٫ٍٛجً

صجٓز ثٝ ثٜٗج ػو٤ٔز ؽ٣َتج ٝٛيث ٣ٌؽغ ثُضلجؿ ث٤ٌُٜٖر ػج٤ُٔج صضٚق دجٜٗج ػو٤ٔز ىثص٤ج دًٚٞر 

ٝٙ٘ق ؽٞٗجعجٕ  (Golden Deliciousًُٞوٕ ٤ُٖٝ٘ ) ٓغَ ٙ٘ق ٧ّذجح ًٝثع٤ز 

(Jonathan) ( ٝٙ٘ق ٣ٝ٘شWinte)  ٌٕٞٝؿ٤ٌٛج كؼ٘و ًٍثػز ٛيٙ ث٧ٙ٘جف ُٞفوٛج ص

ث٩ٗضجػ  قو٤نؽَ صثٗضجؽ٤ضٜج ٓ٘نلٞز ُيث ٣ؾخ ًٍثػضٜج ٓغ ػور  ٙ٘جف ك٢ ثُذْضجٕ ثُٞثفو ٧

صوّٞ دضؾ٤َٜ فذٞح ثُِوجؿ ف٤ظ ثُؼج٢ُ ُيث صؼضذٌ ث٧ٙ٘جف ثُض٢ صًَع ٓغ ٛيٙ ث٧ٙ٘جف ِٓوقجس 

ٝثُض٢ ٣ؾخ صٞكٌٛج ك٢  ضج٤ُزـ ثٍٛجً ثُٚ٘ق ثٌُة٢ْ٤ . ًٔج ٣ؾخ ٌٓثػجس ثٌُٖٟٝ ث٤ُؽَ صِو٧

 :  ث٧ٕؾجً ثُِٔوقز ٢ٛٝ

 . ثٌُة٢ْ٤ ٣ؾخ ثٕ صضَثٖٓ ٓٞػو صلضـ ثٍٛجً ثُٚ٘ق ثُِٔوـ ٓغ ثٍٛجً ثُٚ٘ق .1

 .  ٘جى صٞثكن د٤ٖ فذٞح ُوجؿ ثُٚ٘ق ثُِٔوـ ٝثٍٛجً ثُٚ٘ق ثٌُة٣ٛ٢ْ٤ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ  .2

  ػج٤ُز .ٝىثس ف٣ٞ٤ز  غ٤ٌرثٕ صٌٕٞ ٤ًٔز فذٞح ُوجؿ ثُٚ٘ق ثُِٔوـ ً .3

ثٓج ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز كأٜٗج مٚذز ىثص٤ج ٌُٖٝ ٧ؽَ ٣ٍجهر إٗضجؽ٤ز صِي ث٧ٙ٘جف ٣لَٞ ًٍثػز 

ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ك٢ ثُضلجؿ صضْ دٞثّةز ثُقٌٖثس. ٝثٕ ث٧ُٞثٕ ػور  ٙ٘جف ٖٝٔ ثُذْضجٕ ثُٞثفو. ثٕ 

ثُؾيثدز ٨ًُٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز ًٝثةقضٜج ث٤ًَُز صؼَٔ ػ٠ِ ؽيح ثُقٌٖثس ٝمجٙز ثُ٘قَ ُيث ٣لَٞ 

ٓغ ًٌٝٝر إٍثُز  %(21فٞث٢ُ ) ض٤ٌَٛثُذْضجٕ ػ٘وٓج صٌٕٞ ْٗذز ثُ ك٢م٣٬ج ثُ٘قَ ٝٝغ 

 .ث٤ُٜج ؾجً ك٢ ؽِخ ثُ٘قَ ث٫هؿجٍ ثٌَُٔٛر فض٠ ٫ ص٘جكِ ثٍٛجً ث٧ٕ

 

 Fruit and  Flower thinning                                           االسْبر ٔانثًبر:  خف

 :  تؼزٚف انخف

صؼٌف ثُنق دجٜٗج ػ٤ِٔز إٍثُز ؽَءث ٖٓ ثُٔقٍٚٞ هذَ ٗٞؼ ثُغٔجً ٝصؾ١ٌ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ثٓج ػ٠ِ 

ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ هةٌ  .غٔجً( ك٢ ٌٓفِز ٓؼ٤٘ز ُث مقث٫ٍٛجً( ثٝ ػ٠ِ ثُغ٤ٌٔثس ) مقث٫ٍٛجً )

( ِْٓ. ٢ٛٝ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ثُٜٔٔز ثُض٢ ٫ صوَ  ٤ٔٛز ػٖ ػ٤ِٔز ثُضو٤ِْ ثٝ 8-5) ثُغٌٔثس

ثُض٤ْٔو ٧ٜٗج صقجكظ ػ٠ِ هٞر ثُٖؾٌر ٝصقْٖ إٗضجؽ٤ز ثُٖؾٌر ٝص٘ظْ ثُقَٔ ث١ُْٞ٘ ثُٔ٘ضظْ ٣ّٞ٘ج 

ُٝٞٗج ٟٝؼٔج ٝث٫ْٛ ٖٓ ٛيث ًِٚ كأٜٗج صْجػو ػ٠ِ ًٔج صقْٖ ٖٓ ثُٚلجس ثُ٘ٞػ٤ز ُِغٔجً ٬ٌٕ 

ثُٔقجكظز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ك٢ ؽْْ ثُٖؾٌر ٢ٌُ صْجْٛ 

ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُِْ٘ز ثُوجهٓز ٓغ ص٣ٌٖٞ ٗٔٞ م١ٌٞ ؽ٤و  ٣ٞج. ثٓج ك٢ فجُز ػوّ 

 ؿ٣ٌَث ىثس ٗٞػ٤ز ًه٣تز ًٔج ثٜٗج صٌٕٞ ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُنق كجٕ ثُٖؾٌر ّٞف ص٘ضؼ ٓق٫ٞٚ

ًٔج صومَ ث٫ٕؾجً ك٢  ٬ُٗنلجٛ دوًؽجس ثُقٌثًرصضأعٌ ًٝيُي  ٧ٌٓثٛفْجّز ُ٪ٙجدز دج

 . ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز 
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 : يالزظخ

 . كو٠ ٝؽو ثٕ ػ٤ِٔز ثُنق ؿ٤ٌ ٣ًٌٝٝز ٧ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُض٢ صٌٕٞ عٔجًٛج ٙـ٤ٌر ثُقؾْ 

                                 Alternate bearing               ٔيخ(:انتُبٔة فٙ زًم انثًبر )انًؼب

ج ٣ٌٕٞ ث٩ٗضجػ ٓ٘نلٞج ؽوث ثٝ ٛ. ػ٘و ؿ٣ٌَ ك٢ ثُْ٘زع١ٌٔ  ٕؾجً ثُضلجؿ ص٤َٔ ث٠ُ ثٗضجػ فجَٙ 

ٌُٖ ٝؽو ثٕ ُض٤ْٔو ٝثٛٞ ثٛٔجٍ  دجٕ ّذذٚٓؼوٝٓج ك٢ ثُْ٘ز ثُضج٤ُز. ًٝجٕ ث٫ػضوجه ّجدوج ُضل٤ٌْ 

ٗضجةؼ ثُوًثّجس ثُقو٣غز ك٢ ثُْ٘ٞثس  ٝثٕجًس ثُض٤ْٔو ٝفوٙ ٫ ٣ؼَٔ ػ٠ِ صو٤َِ ٛيٙ ثُظجٌٛر 

ث٧م٤ٌر ثٗٚ ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ صؼَٔ ث٫ؽ٘ز ثُٔضةًٞر ُِغٔجً ثع٘جء ٗٔٞٛج ػ٠ِ ثٗضجػ ٌٛٓٞٗجس 

ر ػٖ ٣ٌٟن  ؽَثء ثُٖؾٌ ز٘ضوَ ث٠ُ دو٣٤ ٝثُي١ دوًٝٙ( GA3ٟذ٤ؼ٤ز ٜٓ٘ج فجٜٓ ثُؾذ٤ٌُي )

٣ؼَٔ ػ٠ِ  (GA3)ثُغٔجً ٝدٞثّةز ثُِقجء. ًٝٔج ٛٞ ٓؼٌٝف دجٕ ٟذ٤ؼز ٛيث ثٌُٜٕٓٞ ثُةذ٤ؼ٢ 

صٖؾ٤غ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٝديُي ٣ؼَٔ ػ٠ِ صو٤َِ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُِْ٘ز ث٬ُفوز ٝػ٤ِٚ كجٕ 

ٓ . ًٔج ثٕ ً ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَر صقو ًغ٤ٌث ٖٓ ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز ًػ٤ِٔز صنل٤ق ثُغٔج

 ضج٤ُزٓغذةجس ثُ٘ٔٞ ك٢ ٜٗج٣ز هًٝر ثُ٘ٔٞ ثُلؼجٍ صؼَٔ ػ٠ِ ٣ٍجهر ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُِْ٘ز ثُ

ٜٗج صؼَٔ ػٌِ ػَٔ فجٜٓ ثُؾذ٤ٌُي دج٩ٝجكز ث٠ُ ثصذجع ثُنوٓجس ثًَُثػ٤ز ٓغَ ثُض٤ْٔو ٧

ثٝ ثُضو٤َِ  ٓ٘غ٤ًِٜج صؤه١ ث٠ُ ثُؼجهور فو٣غجً  ٝ صنل٤ق ث٫ٍٛجً ثٝ ثُغ٤ٌٔثس  ٝإٕٝثُضو٤ِْ ٝث١ٌُ 

 ٖٓ ٛيٙ ثُظجٌٛر ك٢  ٕؾجً ثُضلجؿ . 

 

 أشدبر انتفبذػًهٛبد خذيخ 

 يكبفسخ االدغبل ٔانسشبئش -طبثؼآ               انخف      -راثؼآ                       انتظًٛذ      -أٜ

 صٛبَخ انتزثخ -ثبيُآ                 اندُٙ -خبيظآ                   نز٘         ا -ثبَٛآ

 يكبفسخ االيزاض ٔانسشزاد -طبدطآ                 انتمهٛى         -ثبنثآ

 Fertilization                                                                      انتظًٛذ          -أٜ

صْضِٜي  ٕؾجً ثُضلجؿ ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؼو٤ٗز ٣ّٞ٘آ ٧ٝػةجء ٗٔٞ م١ٌٞ ٝع١ٌٔ ؽ٤و 

٫دو ٖٓ ثصذجع ٗظجّ ػ٢ِٔ ٧ّضنوثّ ث٧ّٔور ث٧ّج٤ّز ٨ُٕؾجً ثُٔغٌٔر ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن ث٫ّضؼٔجٍ 

٤ْٖ ؽٞهر ثُؼو٢ٗ٬ ٬ُّٔور ٖٓ  ؽَ ثُقلجظ ػ٠ِ مٚٞدز ثُضٌدز ُِٝقلجظ ػ٠ِ إٗضجؽ٤ز ث٧ٕؾجً ٝصق

ثُغٔجً , ًٔج ثٕ ثُض٤ْٔو ٣ؤعٌ ك٢ ٗٔٞ ثُٔؾٔٞػز ثُؾي٣ًز ٧ٕؾجً ثُضلجؿ , ٝصقضجػ  ٕؾجً ثُضلجؿ ث٠ُ 

( ٢ٛٝ ثُؼ٘جٌٙ ث٧ّج٤ّز ثُض٢ صضةِذٜج ث٧ٕؾجً دج٩ٝجكز ث٠ُ ٤ًٔجس ه٤ِِز ٖٓ NPKػ٘جٌٙ )

ج صنضِق فْخ ػٌٔ ػٌ٘ٚ ثُٔـ٤ّْ٘ٞ ٝثُقو٣و ٝثُذًٕٞٝ ٝثٌُج٤ُّْٞ , ٓغ ثُؼِْ ثٕ فجؽز ث٧ٕؾجً ُٜ

ث٧ٕؾجً ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ صؼ٣ٜٞ ثُ٘و٘ ثُقجَٙ ُٜيٙ ثُؼ٘جٌٙ ٣ّٞ٘آ ُضؾ٘خ فجُز ٗوٜٚج ثٝ كووثٜٗج ٖٓ 

ثُضٌدز ٓٔج ٣٘ؼٌِ ِّذ٤آ ػ٠ِ ٗٔٞ ث٧ٕؾجً ٝثٗضجؽ٤ضٜج , ًٔج ٣لَٞ ثؽٌثء صق٤َِ ػ٤٘جس ٖٓ ثُضٌدز 

ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُْٔجه٣ز  ٝث٧ًٝثم ُٔؼٌكز ىُي ثُ٘و٘ ًٔج ٣ٌٖٔ ثّضنوثّ ثُض٤ْٔو دجٌُٓ دٔقج٤َُ

 ٝمجٙز ثُؼ٘جٌٙ ثُ٘جهًر ٓغَ )ثُذًٕٞٝ ٝثُٔـ٤ّْ٘ٞ ٝثَُٗي ٝثُ٘قجُ ٝثُُٔٞٞد٤و٣ّٞ ٝؿ٤ٌٛج(.

ٝثٕ ٤ًٔز ثُْٔجه ثُٔٞجف ٨ُٕؾجً ثُضلجؿ ٣ضٞهق ػ٠ِ ػٌٔٛج ٝثٌُٔثفَ ثُض٢ صٌٔ دٜج ٝٗٞع ثُضٌدز 

ُٔؼٌكز ٓج ثىث ًجٗش صقضجػ ٣ٌٟٝوز ث١ٌُ ٝٗٞع ث٧ٍٙٞ ثُْٔضنوٓز ًٔج ٣ٌٖٝٔ ٬ٓفظز ٗٔٞ ث٧ٕؾجً 

ُِْٔجه ثّ ٫ ُٝؼَ ٖٓ ثْٛ ٛيٙ ثُو٧ٍ ٢ٛ ٍٟٞ ثُ٘ٔٞثس ثُةٌك٤ز ف٤ظ ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ُٟٜٞج ٖٓ 

ّْ( ٓغ  71-37ّْ( ك٢ ث٧ٕؾجً ثُذجُـز , د٤٘ٔج ُٟٜٞج ك٢ ث٧ٕؾجً ؿ٤ٌ ثُٔغٌٔر ٖٓ ) 15-25)

هثًٖ , ًٔج ثٕ هثدٌر  ٬ٓفظز ثٕ ٣ٌٕٞ هةٌ ثُؾيع ٝث٫كٌع ثٌُة٤ْ٤ز دوةٌ ٓ٘جّخ ٝدِٕٞ ثمٌٞ

(  ًٝثم , ٝػ٤ِز ٣ٌٖٔ ٖٓ م٬ٍ ٛيٙ 6-11ثُضلجؿ ػ٘وٓج صٌٕٞ دقجُز ؿيثة٤ز ؽ٤ور كجٜٗج صقض١ٞ ػ٠ِ )

 ثُو٫ةَ ٗوًٌ ٓج ثىث ًجٗش ٕؾٌر ثُضلجؿ صقضجػ ث٠ُ ص٤ْٔو ثّ ٫.

ز ًٔج ٝؽو  ٕ  ٍٛجً ٝعٔجً ثُضلجؿ ثُؼجهور فو٣غآ فْجّز ؽوآ ُ٘و٘ ػٌ٘ٚ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثًغٌ ٖٓ دو٤

 ٕؾجً ثُلجًٜز. ف٤ظ ٝؽو ثٕ ٝؽٞه ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ د٤ٌٔز ًجك٤ز ٣قْٖ ٖٓ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ٣ٝوَِ ٖٓ صْجه٠ 

(  ّجد٤غ هذَ ثٗضلجك ثُذٌثػْ ًٝيُي صٌِٔز ثٝجكضٚ ثع٘جء 2-3ثُغٔجً , ُيث ٣لَٞ إٝجكز ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ح)
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َ صقْٖ ص٣ٌٖٞ ٌٓفِز ٗٔٞ ثُغٔجً , ًٔج ٣ٝٞجف هكؼز عجُغز م٬ٍ هًٝ ثُ٘ٔٞ ك٢ كَٚ ثُن٣ٌق ٨ُؽ

ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُِْ٘ز ثُوجهٓز ٓغ ٌٓثػجر ػٌٔ ث٧ٕؾجً , ًيُي ٣ٌٖٔ إٝجكز ثُْٔجه ثُؼ١ٞٞ 

)ثُق٤ٞث٢ٗ( ًَ ّ٘ض٤ٖ ث٠ُ صٌدز ثُذْضجٕ ف٤ظ ٣ؼَٔ ػ٠ِ صق٤ْٖ ٙلجس ثُضٌدز ًٔج ٣ٖؾغ ٖٗجٟ 

ر ٣ٞجف ث٫ف٤جء ثُٔؾ٣ٌٜز ثُٔل٤ور ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ صؾ٤َٜ دؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ُؾيًٝ ث٧ٕؾجً , ٝػجه

ثُْٔجه ثُق٤ٞث٢ٗ م٬ٍ كضٌر ثُن٣ٌق ٝثُٖضجء ٫ٗٚ ٣ْضـٌم ٝهضآ ٦٣ٟٞ ٢ٌُ ٣ضقَِ ُٝضْضل٤و ٓ٘ٚ 

 ث٧ٕؾجً ثٓج ٌٟم إٝجكز ث٧ّٔور كْٞف صؤمي دجُوًُ ثُؼ٢ِٔ.

                Irrigation                                                                   انز٘           ثبَٛآ:

صؤًو ؽ٤ٔغ ثُوًثّجس ػ٠ِ ثٗٚ ٣٫ٞؽو  ١ ػجَٓ مجًؽ٢ ٖٓ ػٞثَٓ ثُذ٤تز ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ضٌى ثعٌآ ػ٤ٔوآ 

ػ٠ِ ثُض٤ًٌخ ثُنجًؽ٢ ٝثُوثم٢ِ ُِ٘ذجس ًجُض٢ ٣ضًٌٚ ثُٔجء. ٝثٕ صٌد٤ز فجؽز ثُ٘ذجس ٖٓ ثُٔجء ٣ؼو 

ك٤ٌ فجؽز ثُ٘ذجس ثٌُجك٤ز ٖٓ ثُٔجء ّٞء ًجٕ ٌٕٟآ ٛجٓآ ُضجه٣ٚ ثُ٘ذجس ٝٝجةلٚ ث٫ػض٤جه٣ز ُيث ٣ؾخ صٞ

٤ّقآ ثٝ ه٤ٔ٣آ ٝك٢ فجُز ػوّ ًلج٣ضٚ ِٗؾأ ث٠ُ ث١ٌُ ثُض٢ِ٤ٌٔ ٬ُٕؾجً ثًَُٔٝػز ه٤ٔ٣آ فض٠ ٣٘ؼٌِ 

ىُي ث٣ؾ٤ذ٤آ ػ٠ِ إٗضجؽ٤ز ٝٗٞػ٤ز ثُغٔجً . ًٔج ثٕ فجؽز  ٕؾجً ثُضلجؿ ١ٌُِ ٣نضِق دجمض٬ف ثُضٌدز 

ُ٘ٔٞ ثع٘جء ثٌُد٤غ ٝث٤ُٚق ًٔج ٣لَٞ ػوّ ١ً ث٧ٕؾجً ػ٘و ٝثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ثُْجةور م٬ٍ ّْٓٞ ث

كضٌر ثُض٤ٌَٛ ُضؾ٘خ صْجه٠ ث٫ٍٛجً د٤٘ٔج صٌٟٝ ٣ًآ ؿ٣ٌَآ دؼو ٌٓفِز ػوو ثُغٔجً ٫ٗٚ ك٢ فجُز ٗٔٞ 

كؼجٍ ٗض٤ؾز ثٗوْجّ ثُن٣٬ج ٣ٍٝجهر فؾٜٔج , ٝثٕ  ١ ٗو٘ د٤ٌٔز ث٤ُٔجٙ صٞه١ ث٠ُ صْجه٠ ثُغٔجً , ٝػ٤ِٚ 

٣ًآ ٓ٘ضظٔآ فْخ ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ثع٘جء ث٤ُٚق ًٔج ٣لَٞ هةغ ث١ٌُ  كجٕ ث٧ٕؾجً صٌٟٝ

ػٖ ث٧ٕؾجً هذَ ػ٤ِٔز ثُؾ٢٘ ُ٘ض٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُؾ٢٘ ًٔج ثٜٗج صؼَٔ ػ٠ِ ثُضو٤ِِٖٔ ث٩ٙجدز دج٫ٌٓثٛ 

ٝثُقٌٖثس ف٤ظ ثٕ ثُغٔجً ثُ٘جٝؾز ٣ٌّؼز ث٩ٙجدز دضِي ث٫كجس ػ٘و ٝؽٞه ثٌُٟٞدز ثُؼج٤ُز ك٢ ؽٞ 

ٔج ٣ؾخ ث٫ٗضذجٙ ؽ٤وآ دجٕ ث٧ٕؾجً صقضجػ ث٠ُ ث١ٌُ دؼو ػ٤ِٔز ثُؾ٢٘ ٫ٕ ثُٔجء ظ١ًٌٝ ُ٘ٔٞ ثُذْضجٕ ً

ث٧ٕؾجً ٌٝٗٞآ ُوًٝٙ ثُلؼجٍ ك٢ ص٣ٌٖٞ ٓذجها ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ك٢ ثُْ٘ز ثُوجهٓز , ًٔج هو صْضنوّ 

نضِق هًؽز ٣ٌٟوز ث١ٌُ دجٌُٓ ُقٔج٣ز ثُذٌثػْ ثُغ٣ٌٔز ٖٓ مةٌ ث٫ٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز ثُٔضجمٌر . ٝص

صقَٔ ثُٖؾٌر ُِؾلجف صذؼآ ُِٚ٘ق ٝٗٞع ث٧َٙ ثُْٔضؼَٔ ٝػٌٔ ث٧ٕؾجً ٝهًؽز فٌثًر ثُؾٞ 

ٝٗٞع ثُضٌدز ٝٓوٟ صؼٔن ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً ك٢ ثُضٌدز , ًٔج ٣ؾخ صؾ٘خ إػةجء ٣ًجس ٓضًٌٌر مل٤لز 

 دَ ٣ؾخ ١ً ث٧ٕؾجً ٣ًآ ٣ْٔـ دٍَ٘ٝ ثُٔجء ث٠ُ ثُؼٔن ثُي١ ٣٘ضٌٖ ك٤ٚ ثُؾيًٝ.

          Pruning                                                          نتمهٛى                         ا ثبنثآ:

ثُضو٤ِْ ٛٞث ػِْ ٝكٖ ٣نض٘ دئٍثُز دؼٜ ث٧ؽَثء ثُق٤ز ٝؽ٤ٔغ ث٧ؽَثء ث٤ُٔضز ٖٓ ث٧ٕؾجً , ٝثىث 

( ٝثىث Trainingذو  دج٫عٔجً كض٠ْٔ صو٤ِْ صٌد٤ز )ًجٗش ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز صؾ١ٌ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً هذَ ثٕ ص

 (.pruningؽٌٟ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً ثُٔغٌٔر كض٠ْٔ صو٤ِْ ثعٔجً )

 - ٛوثف ثُضو٤ِْ: صٜوف ػ٤ِٔز ثُضو٤ِْ ٍُِٞٙٞ ث٠ُ :

 ثٌُْػز ك٢ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثٗضجػ ع١ٌٔ ًذ٤ٌ ٝعجدش ٣ّٞ٘آ. -1

 ثُقٍٚٞ ػ٠ِ عٔجً ىثس ٓٞثٙلجس ٝٗٞػ٤ز ػج٤ُز. -2

 همٍٞ ثُٖض٬س ك٢ ٌٓفِز ثُقَٔ ٝث٫عٔجً دٞهش ٓذٌٌ. ٣ؼَٔ ثُضو٤ِْ ػ٠ِ -3

 ٝٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓقٍٚٞ ؿ٣ٌَ دجٍٟٞ كضٌر ٌٓٔ٘ز. -4

٣ؼَٔ ثُضو٤ِْ ػ٠ِ صؾو٣و ٕذجح ٝف٤ٞصٚ ث٧ٕؾجً ثُض٢ همِش ك٢ ًٟٞ ث٤ُٖنٞمز ٝصؾو٣و  -5

 ؿَثًر ثُٔقٍٚٞ.

إػةجء ٤ٌَٛ ٓ٘نلٜ ٝدقؾْ ٓؼضوٍ ُِٖؾٌر ًٔج ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٝٔجٕ فٍٚٞ ث٧ٕؾجً ػ٠ِ  -6

 ثُٞٞء ث٫ٍّ.

٣ْجػو ثُضو٤ِْ ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ٤ٌَٛ ٓض٤ٖ ٝه١ٞ ُِٖؾٌر هجهً ػ٠ِ فَٔ ثُٔقٍٚٞ مجٙز ك٢  -7

 ّ٘ٞثس ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ.

٣ؼَٔ ثُضو٤ِْ ػ٠ِ إٍثُز ثُ٘ٔٞثس ٝث٫كٌع ثُٔٚجدٚ دج٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ٝدجُضج٢ُ ثُضنِ٘  -8

 ٕؾجً.ٜٓ٘ج فض٠ ٫ صٌٕٞ ٓٚوً ُِؼوٟٝ ك٢ ثُذْضجٕ ٝدجُضج٢ُ صقجكظ ػ٠ِ ٬ّٓز ث٧

 ثُقو ٖٓ ثًصلجع ث٧ٕؾجً ٓٔج ٣َْٜ ػ٤ِٔز ؽ٢٘ ثُٔقٍٚٞ. -9

٣ؼضذٌ ثُضو٤ِْ ْٜٓ ؽوآ مجٙز ك٢ ثًَُثػز ثٌُغ٤لز ٬ُٙ٘جف ثُٔةؼٔز ػ٠ِ ث٧ٍٙٞ  -11

 ثُٔوٌٚر ٝثُض٢ صٌد٠ ػ٠ِ ث٬ّى.
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 انمٕاػذ األطبطٛخ فٙ ػًهٛخ انتمهٛى:

 ثٕ ٣ٌٕٞ ٓوةغ ثُو٘ ُِ٘ٔٞثس ٓجة٦ فض٠ صِضتْ ثُؾٌٝؿ دٌْػز. -1

 هةغ ثُ٘ٔٞس ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُذٌػْ دجصؾجٙ ثُنجًػ ٝدجصؾجٙ ٛذٞح ث٣ٌُجؿ.ػ٘و  -2

٣ؾخ ث٫ُضَثّ دٔٞثػ٤و ثُضو٤ِْ ٝثٕ ٣ضْ هذَ فٍِٞ ثُٚو٤غ ثٝ هذَ دوء ٣ٌّجٕ ثُؼٚجًر ثُ٘ذجص٤ز  -3

  ١ ك٢ ٝهش ثٌُثفز.

 ٣ؾخ إٍثُز ثُ٘ٔٞثس ثُٔضٖجدٌز ٝثُٔضَثفٔز. -4

 آ ؽجةٌآ ُض٠٤ٖ٘ ٗٔٞ ثُٖؾٌر.ثىث ٟؼٔش ثُٖؾٌر ػ٠ِ ثَٙ ٝؼ٤ق ٣ؾخ ثٕ صوِْ صو٤ِٔ -5

 ٝثم٤ٌآ ٝهذَ ًَ ٢ٕ ٣ؾخ صؼو٤ْ ٓوٚجس ثُضو٤ِْ هذَ ٝدؼو ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضو٤ِْ. -6

     Thinning                                                                              نخف ا -:راثؼآ

ؼ٤ز ػوه ًذ٤ٌآ ٖٓ ث٫ٍٛجً ٝثُض٢ هو صَٚ ػ٘و  ٕؾجً ثُضلجؿ صؼة٢  ٕؾجً ثُضلجؿ ٝدًٚٞر ٟذ٤

%( 51-31( ثُق ٌٍٛر ُِٖؾٌر ٝدجٌُؿْ ٖٓ ثٗٚ ٣ؼوو ك٢ ثُذوث٣ز ٗقٞ )31-25ثُٞؼ٤لز ثُ٘ٔٞ د٤ٖ )

ٖٓ ثؽٔج٢ُ ػوه ث٫ٍٛجً ثُٔضلضقز. ٝثٕ ٛيٙ ثُْ٘ذز صلٞم دٌٔثس ػو٣ور إٌٓج٤ٗز ٗٔٞ ٝصةًٞ ثُغٔجً ىثس 

صَٚ ث٠ُ ٌٓفِز ثُؾ٢٘, ًٔج ثٜٗج صْذخ كووثٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٔٞثٙلجس ثُؾ٤ورٝثُض٢ 

ث٫فض٤ج٤ٟز ك٢ ّ٘ز ثُقَٔ ثُـ٣ٌَ , ًيُي صٚذـ ث٧ٕؾجً ثهَ صق٦ٔ ُٔوجٝٓز ثُٚو٤غ ٝثُٖضجء ثُوج٢ّ 

, ًٔج صوَ ؽٞهر ثُغٔجً ٝصٌٕٞ ٤ّتز ثُض٣ِٖٞ ٫ٝ صَٚ ث٠ُ ٙلجس ثُغٔجً ث٤َُٔٔر ُِٚ٘ق. ُيُي ٖٓ 

ثء مق ٨ٍُٛجً ثٝ ُِغٔجً ثُؼجهور فو٣غآ ُضٞك٤ٌ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ث٬ٍُٓز ُقجؽز ث٧ٕؾجً ثُظ١ًٌٝ ؽٌ

ٝػ٤ِٚ كإٔ ثُنق ٣قجكظ ػ٠ِ ثُٞٝغ ثُٚق٢ ثُؾ٤و ٬ُٕؾجً ٣ٖٝٞٔ ُِٔ٘ضؼ ثُقَٔ ث١ُْٞ٘ ثُٔ٘ضظْ 

٣َ٣ٝو ٖٓ ؽٞهر ثُغٔجً , ٝػ٘و ثُنق ٣قوه ػوه ثُغٔجً ثُض٢ ٣ؾخ صًٌٜج ػ٠ِ ثُٖؾٌر ه٤جّآ ث٠ُ 

( ًٝهز , ًٔج ٣قوه 41-21ْةـ ثًُٞه٢ , ثى ٣ؾخ ثٕ ٣نٚ٘ ٌَُ عٌٔر ػ٠ِ ثُٖؾٌر ٗقٞ )ثُٔ

( ّْ , ًٔج ثٌٖٓ 25,21,15,11ثُْٔجكز ثُٔضًٌٝز د٤ٖ ثُغٔجً ٝثُض٢ صْج١ٝ فْخ ث٧ٙ٘جف ٖٓ )

( ًٕآ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً ثع٘جء كضٌر ثُض٤ٌَٛ ف٤ظ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ث٫ه٬ٍ GA3ثّضؼٔجٍ فجٜٓ ثُؾذ٤ٌُي )

 ْ ث٣ٌَُٛز ثُٔضٌٞٗز ٣َ٣ٝو ٖٓ ػوه ثُذٌثػْ ثُن٣ٌٞٚ.ٖٓ ػوه ثُذٌثػ

ثٕ ػ٤ِٔز ثُنق ٫صوَ  ٤ٔٛضٜج ػٖ ػ٤ِٔز ثُضو٤ِٔٞثُض٤ْٔو ٫ٜٗج صقجكظ ػ٠ِ هٞر ثُٖؾٌر ٝثٗضجؽ٤ضٜج 

دًٚٞر ٓ٘ضظٔز ٝؽ٤ور ٫ٕ ٌٓفِز ػوو ثُغٔجً صؼضذٌ ٓؾٜور ٬ُٕؾجً ثىث ًجٗش ٤ًٔضٜج ًذ٤ٌر ؽوث ٝثٕ 

ر ص٘ضؼ ثًذٌ ٤ًٔز ٖٓ ثُغٔجً ثُ٘جٝؾز دٌَٖ ٓوذٍٞ ُـٌٛ ثُٔقجكظٚ ثُٜوف ث٫ّج٢ّ ٛٞ ؽؼَ ثُٖؾٌ

ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤زٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ك٢ ؽْْ ثُٖؾٌر ُـٌٛ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ 

ث٣ٌَُٛز ُِْ٘ز ثُوجهٓز ٓغ ص٣ٌٖٞ ٗٔٞ م١ٌٞ ؽ٤و ُٜج ث٣ٞآ , ًٔج صْجػو ػ٤ِٔز ثُنق ػ٠ِ ٓ٘غ 

ٝثُض٢ هو صؼٌٛ ثُٔ٘ضؼ ث٠ُ   Alternat bearingدجُقَٔ(  فٍٚٞ ظجٌٛر ثُٔؼجٝٓز )ثُض٘جٝح

 مْجًر ٓجه٣ز ك٢ صِي ثُْ٘ز.

  Harvesting                                                                             اندُٙ -خبيظآ:

ومَ عٔجً ثُضلجؿ ٌٓفِز ثًضٔجٍ ثُ٘ٔٞ ثٝ ٖٓ ثُٔؼِّٞ ثٕ ثُغٔجً صٌٔ دٌٔثفَ م٬ٍ ٗٔٞٛج ٝصةًٞٛج. ٝص

( ٝصٌٕٞ ٛيٙ ك٢ ٜٗج٣ز Physiological maturationثُذِٞؽ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ٝثُي١ ٣ؼٌف دجّْ )

 ٌٓفِز ٣ٍجهر فؾْ ثُن٣٬ج. 

ف٤ظ صذِؾ ثُغٔجً ػ٘وٛج ثُقؾْ ثُٜ٘جة٢ ثُٔٔغَ ُِٚ٘ق ٝٛيٙ ثٌُٔفِز صْذن ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ثُضجّ 

(Ripeningث٬ُٔفظجس ث ٖٓٝ .) ٌُٕٞٔغذضز دجٕ عٔجً ثُضلجؿ ػ٘وٓج صٌٕٞ ك٢ ٌٓفِز ثًضٔجٍ ثُ٘ٔٞ ص

فْجّز ُـجٍ ث٫ع٤ِٖ ثُي١ ٣٘ضؼ ك٢ ثْٗؾز ثُغٔجً , ٝصؼوخ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ثُضجّ ف٤ظ 

٣قوط ك٤ٜج دؼٜ ثُضـ٤ٌثس ثُلِْؾ٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٓغَ ث٫ٗنلجٛ ك٢ ٬ٙدز ثُغٔجً ٝثمضقء ٙذـز 

جً ٣ٍٝجهر ص٤ًٌَ ثُٚذـجس ث٫مٌٟ ٓغَ ثٌُجًٝص٤ٖ ٝثَُثٗغٞك٤َ ثًٌُِٞٝك٤َ ك٢ هٌٖر ثُغٔ

 ٝث٫ٗغ٤ّٞج٤ٖٗ ًيُي ٣قوط ك٤ٜج ٗوٚجٕ ثُٖ٘ج ٓغ ٣ٍجهر ث٣ٌٌُْجس ٝٗوٚجٕ فٔٞٝز ثُغٔجً.

 Horticulturalعْ ٣ؼوخ ىُي ٍٝٙٞ ثُغٔجً ث٠ُ ٌٓفِز صؼٌف دٔٚةِـ ثُذِٞؽ ثٝ ثُ٘ٞؼ ثُذْضج٢ٗ 

maturation ٝ ِٙش ث٠ُ ثُقو ث٫هَ ٖٓ ثُ٘ٔٞ ٝثُضةًٞ ٫ّضؼٔجُٜج ُـٌٛ ٢ٛٝ صؼ٢٘ ثٕ ثُغٔجً هو

ٓؼ٤ٖ ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ صقو٣و ث٫ّضؼٔجٍ هذَ ػ٤ِٔز هةق ثُغٔجً ٝدًٚٞر ػجٓز كجٕ عٔجً ثُضلجؿ ٣ضْ ؽ٤ٜ٘ج 

ك٢ ٌٓفِز ثُذِٞؽ عْ ص٘ٞؼ دؼو ثُؾ٢٘ ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ هةق ثُغٔجً هذَ ٛيٙ ثٌُٔفِز , ٝك٢ ًَ ث٫فٞثٍ 

٤ز ثُؾ٢٘ ٛٞ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثًذٌ ْٗذز ٖٓ ثُغٔجً ثُٚجُقز ُِض٣ْٞن ٝثُض٢ كجٕ ثُـج٣ز ثٌُة٤ْ٤ز ٖٓ ػِٔ
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٣ٌٖٔ ثٕ صقون ُِٔ٘ضؼ ثًذٌ كجةور ٓجه٣ز ٝدًٚٞر ػجٓز صوْْ ثٙ٘جف ثُضلجؿ فْخ ٓٞػو ٗٞؼ عٔجًٛج 

 -ث٠ُ ٓج ٢ِ٣:

 ثٙ٘جف ثُضلجؿ ث٤ُٚل٤ز. -1

ً هذَ ٓٞػو ثُ٘ٞؼ ك٢ ٛيٙ ث٫ٙ٘جف ٣ضةجدن ٓٞػو ث٫ّض٬ٜى ٓغ ٓٞػو ثُ٘ٞؼ ُيُي صوةق ثُغٔج

( ث٣جّ فض٠ ٣ضجؿ ثُٔؾجٍ ُ٘وَ ثُغٔجً ث٠ُ ثٓجًٖ ثُض٣ْٞن ػِٔآ ثٕ كضٌر ثُضن٣َٖ ُِغٔجً 5-4ث٫ّض٢ً٬ٜ )

 ( ٣ّٞ.11-8ث٤ُٚل٤ز )

 ث٧ٙ٘جف ثُن٣ٌل٤ز. -2

( 4-٣3ضْ ؽ٢٘ عٔجًٛج ػ٘و دِٞؿٜج ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ثُذْضج٢ٗ ٝصٚذـ ؽجَٛر ٬ُّض٬ٜى دؼو ٢ٞٓ )

 ثّجد٤غ ٖٓ هةلٜج.

 ث٫ٙ٘جف ثُٖض٣ٞز. -3

ص٘ٞؼ عٔجً ث٫ٙ٘جف ثُٖض٣ٞز ك٢ ثُذٌثهثس ك٢ دوث٣ز ثٌُد٤غ ٝدؼٜ ث٫ٙ٘جف هجدِز ُِضن٣َٖ ُـج٣ز 

 ف٣ٌَثٕ. –ٌٕٜ ث٣جً 

 ػٕٛة اندُٙ انًجكز نثًبر انتفبذ:  

 ثُغٔجً ٫صنَٕ ث٤ٌُٔز ثٌُجك٤ز ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝثُٔؼو٤ٗز. -1

 ةقز ث٤َُٔٔر ُِٚ٘ق.ثُغٔجً ٫صٌضْخ ثُِٕٞ ٝثُةؼْ ٝثٌُث -2

 ثُغٔجً صيدَ دٌْػز ٣ٝٚذـ ُٜٞٗج ػجصٔآ. -3

 ػٕٛة اندًغ انًتبخز نثًبر انتفبذ:

٣قَٚ كووثٕ ٝثٝـ ُِٔقٍٚٞ دْذخ ٣ٍجهر ْٗذز ثُغٔجً ثُْجهةز مجٙز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢  -1

 صضؼٌٛ ٧ؽٞثء ػجٙلٚ ثٝ ٣ًجؿ ه٣ٞز.

(  ٌٕٜ ًٔج 3-2ٌر صن٣َٜ٘ج د٤ٖ )صٌٕٞ ثُغٔجً ؿ٤ٌ ٙجُقز ُِضن٣َٖ دٌَٖ ؽ٤و ف٤ظ صوَ كض -2

 ص٘نلٜ ٙلجصٜج ثُٔيثه٤ز.

 صٚجح ثُغٔجً دٖور دج٫ٌٓثٛ ثُلة٣ٌز ٝثُذٌض٣ٌ٤ز. -3

 ٣لوو ُخ ثُغٔجً ٬ٙدضٚ ث٤َُٔٔر ُِٚ٘ق ٣ٝٚذـ ًغ٤ٌ ثُٖ٘أ. -4

 -انؼٕايم انًؤثزح ػهٗ يٕػذ لطف ثًبر انصُف انٕازذ:

ٝثُٜٞثء ثُْجمٖ ٣ٌْػجٕ ٖٓ ٗٞؼ ثُغٔجً  ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔق٤ةز. كٔغ٦ ثُقٌثًر ثُؼج٤ُز -1

ٝدجُؼٌِ ٣ضجمٌ ٗٞؾٜج ك٢ ثُؾٞ ثُذجًه ٝثٌُٟخ.ًيُي صؤه١ ٗلِ ثُـٌٛ ٗلْٚ ثٌُٟٞدز ث٤ًٝ٫ز 

 ٝثُؾ٣ٞز ثُٔ٘نلٞز ٍٟٝٞ كضٌر ث٫ٝجءر ث٤ُْٖٔز.

 ٗٞع ث٫َٙ ثُٔةؼٔز ػ٤ِٚ. -2

ّٔور ثُلّٞلجص٤ز ٝثُذٞصج٤ّز ثُؼ٤ِٔجس ثًَُثػ٤ز ثُٔووٓز ٬ُٕؾجً.كجُض٤ْٔو دؾٌػجس ػج٤ُٚ ٖٓ ث٫ -3

 ٣ٌْػجٕ ٖٓ ٗٞؼ ثُغٔجً , ك٢ ف٤ٖ ٣ضجمٌ ٗٞؾٜج ػ٘و ثٝجكز ؽٌػجس ػج٤ُز ٖٓ ثُْٔجه ثُ٘ضٌٝؽ٢٘٤.

ػٌٔ ث٫ٕؾجً. ث٫ٕؾجً ثُٚـ٤ٌر )ثُلض٤ز( ٝثٌُٜٓز ص٘ٞؼ ثُغٔجً هذَ ٗٞؾٜج ٓوجًٗز ٓغ ث٫ٕؾجً  -4

 ثُض٢ ٢ٛ ك٢ ٌٓفِز ث٫عٔجً.

ٝػز ك٢ صٌدز عو٤ِز ٖٝٓ ثُٚ٘ق ٗلْٚ صضأمٌ عٔجًٛج ك٢ ٓٞػو ٗٞؾٜج ٗٞع ثُضٌدز. ث٧ٕؾجً ثًَُٔ -5

 ػٖ ثُغٔجً ثُ٘ج٤ٓز ػ٠ِ ثٕؾجً ًَٓٝػز ك٢ صٌدز مل٤لز.

ٓٞهغ ثُغٔجً ػ٠ِ ث٫ٕؾجً. كجُغٔجً ثُٞثهؼز ك٢  ٌٟثف ثُٖؾٌر )ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ُٜج( صٌٕٞ  -6

 ٓذٌٌر دجُ٘ٞؼ ٓوجًٗز ٓغ ثُغٔجً ثُٔٞؽٞهر هثمَ صجػ ثُٖؾٌر.
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 يكبفسخ االيزاض ٔانسشزاد -آ:طبدط

صضؼٌٛ  ٕؾجً ثُضلجؿ ث٠ُ ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ٝثُض٢ هو صؤه١ مْجةٌ ًذ٤ٌر ك٢ ثُقجَٙ 

 ًٔج ثٜٗج هو صؤه١ ث٠ُ ٓٞس ث٫ٕؾجً ك٢ فجُز ػوّ ٌٓجكقضٜج ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ.

 -اْى االيزاض انتٙ تصٛت انتفبذ:

 هٝهر ثًٝثم ثُضلجؿ ثُؾ٘ٞد٤ز -4          ٌٓٛ ثُذ٤جٛ ثُوه٤و٢                   -1

 ثُٖٔ ثُوة٢٘ -5هٝهر عٔجً ثُضلجؿ                                    -2

 ثُٖٔ ث٫مٌٞ -3

 يكبفسخ انسشبئش ٔاالدغبل فٙ ثظتبٌ انتفبذ -طبثؼآ:

ُز ٣ضْ ثّضنوثّ ثُؼجٍهجس ك٢ دْجص٤ٖ ثُضلجؿ ثىث  ٌٖٓ ًٌٓٝٛج د٤ٖ ٙلٞف ث٫ٕؾجً , ف٤ظ ٣ضْ ثٍث

ثُقٖجةٔ ٝث٫هؿجٍ ٕضجءآ ثع٘جء كضٌر ثٌُْٕٞ , ًٔج ٣ٌٖٔ ثّضنوثّ ٓذ٤وثس ثُقٖجةٔ ٝث٫هؿجٍ ػ٘و 

ثُقجؽز ُيُي ٝفْخ ٗٞع ث٫هؿجٍ ثُٔ٘ضٌٖر ّٞثء ًجٗش ف٤ُٞز ثّ ٓؼٌٔر َٝٛ ٢ٛ ًك٤ؼز ث٫ًٝثم ثّ 

 ػ٣ٌٞز ث٫ًٝثم.

أ٤ٖٓ ثُضٌدز ٝثُقلجظ ػ٠ِ ٖٓ ثُظ١ًٌٝ ثُو٤جّ د٤ٚجٗز ثُضٌدز ُـٌٛ ص -صٛبَخ انتزثخ: -ثبيُآ:

 -مٚٞدضٜج ف٤ظ ٣ٌٖٔ ثصذجع ٓج ٢ِ٣:

 صأ٤ٖٓ ثٌُٟٞدز ثٌُجك٤ز ٝثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُوجدِز ٬ُٓضٚجٗ ٖٓ هذَ ثُ٘ذجس. -1

 صق٤ْٖ د٘جء ثُضٌدز ٝٓ٘غ ثٗؾٌثكٜج. -2

 ثُوٞجء ػ٠ِ ثُ٘ذجصجس ثُٞجًر )ثُقٖجةٔ ٝث٫هؿجٍ(. -3

جّ دجُض٤ْٔو ث١ُْٞ٘ ُٞٔجٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓقٍٚٞ ثُقلجظ ػ٠ِ هٞر ث٫ٕؾجً ػٖ ٣ٌٟن ث٫ٛضٔ -4

 ع١ٌٔ ٓ٘ضظْ ٣ّٞ٘آ ٝىٝ ٗٞػ٤ز ؽ٤ور.

 ٌٓجكقز ث٧ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ثُض٢ صْضٟٖٞ ك٢ صٌدز ثُذْضجٕ. -5

صؾ٘خ ًٍثػز ثُٔقج٤َٙ ثُضق٤ِٔز )ثُنٌٞثٝثس( صقش ث٫ٕؾجً ثُٞؼ٤لز ثُ٘ٔٞ ٫ٜٗج ص٣َو ٖٓ  -6

ث٫ٕؾجً ثُٔةؼٔز ػ٠ِ ث٫ٍٙٞ ثُٔوَٓز ثٝؼجف ثُٔؾٔٞػز ثُؾي٣ًز ٬ُٕؾجً ٝمجٙز ػ٘و 

 ٝثًَُٔٝػز ك٢ ثًث٢ٝ كو٤ٌر.

صؾ٘خ ثّضؼٔجٍ ثُٔذ٤وثس ك٢ دْضجٕ ثُضلجؿ ثُٔةؼْ ػ٠ِ ث٫ٍٙٞ ثُٔوٌٚر ٫ٕ ؽيًٝٛج صٌٕٞ  -7

 ه٣ٌذز ٖٓ ّةـ ثُضٌدز.

 ثصذجع ثُض٤ْٔو ث١ُْٞ٘ ثُٔ٘ضظْ ُٞٔجٕ صأ٤ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُض٢ صؤٖٓ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز -8

 ُِؼجّ ثُوجهّ ٣َُٝجهر ثّضؼوثه ث٫ٕؾجً ُِومٍٞ ك٢ كَٚ ثُٖضجء ٢ٛٝ دقجُز ؽ٤ور.

 األصُبف :  

 :  األصُبف انًسهٛخ -ث٥ٝ:

ػؾ٢ٔ.ُٕٞ ثُغٔجً ثد٤ٜ ٍث٢ٛ ُٝٔجع ٝثٌَُٖ ْٓضو٣ٌ ثُةٌف ه٦٤ِ ٝثُغٌٔر ٓضّٞةز  -1

قٔٞٝز ثُقؾْ ٝهٌٖصٜج ًه٤وز ٝثُِخ ثد٤ٜ ٛٔ ٟٝؼْ ُقْ ثُغٔجً فِٞ ٓغ ه٤َِ ٖٓ ثُ

ٝث٫ٕؾجً ِّٜز ث٫ٙجدز دجُٖٔ ثُٚٞك٢ ٝص٘ضؼ ًٍثػضٚ ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُّٞة٠ ٖٓ ثُؼٌثم , 

 ٝص٘ٞؼ ثُغٔجً ك٢ ثٝثمٌ ٓج ٠ْٔ٣ فض٠ ثٝثةَ ف٣ٌَثٕ.

ٌٕثد٢.ٌَٕ ثُغٔجً ثّةٞث٢ٗ ُٜٞٗج ثد٤ٜ ٌٖٓح دجُِٕٞ ث٫فٌٔ ػ٘و ثفو ثُؾجٗذ٤ٖ ٝثُغٌٔر  -2

ؼْ ثُغٔجً فِٞٓغ ه٤َِ ٖٓ ثُقٔٞٝز.ٓٞػو ٓضّٞةز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾْ , ٝثُِخ ثد٤ٜ ٛٔ ٟٝ

ٗٞؼ ثُغٔجً ٓ٘ضٚق ٌٕٜ ف٣ٌَثٕ ٣ْٝضٌٔ فض٠ دوث٣ز ٌٕٜ صٍٔٞ , ٣ٝؼضذٌ ٖٓ ثفْٖ 

 ث٫ٙ٘جف ثُض٢ صًَع ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُّٞة٠ ٝث٫ٕؾجً صٚجح دٌٔٛ ثُٖٔ ثُوة٢٘.
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ثفٌٔ ٤ٙل٢.ٌَٕ ثُغٌٔر ثّةٞث٢ٗ ًذ٤ٌر ثُقؾْ ٝثُِٕٞ ثفٌٔ هثًٖ ػ٘و ثُ٘ٞؼ ٝثُةؼْ  -3

ٞ ٓغ ه٤َِ ٖٓ ثُٔٞثه ثُوجدٞز ٝثُِخ ٣ٌٕٞ ثد٤ٜ ٓٚلٌ ٝثُوٌٖر ٤ٌّٔز ٝص٘ضؼ ًٍثػضٚ ك٢ فِ

 ٠ّٝ ثُؼٌثم.

١ٌٌّ.ٌَٕ ثُغٌٔر ٓن٢ٌٟٝ ُٕٝٞ ثُغٔجً ثٙلٌ ٓنٌٞ ٝثُوٌٖر ًه٤وز ٝثُِخ ثد٤ٜ  -4

 ٛٔ , ٝثُغٌٔر ٓضّٞةز ث٠ُ ًذ٤ٌر ثُقؾْ ٝثُةؼْ فِٞ ٣ًَع ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُّٞة٠ ٖٓ ثُؼٌثم.

ثُغٌٔر هِذ٢ ْٓضو٣ٌ ُٜٝٞٗج ثمٌٞ كجصـ ٝثُوٌٖر ثُنجًؽ٤ز ُٔجػز ٤ٌّٔز ٗٞػج  ًٞك٢.ٌَٕ -5

ٓج ٝثُغٌٔر ٙـ٤ٌر ث٠ُ ٓضّٞةز ثُقؾْ ٝثُِخ ثد٤ٜ ٛٔ ٝثُةؼْ ٤ٔ٣َ ث٠ُ ثُقٔٞٝز.ٛيث 

 ثُٚ٘ق ٣وجّٝ ثُٖٔ ثُوة٢٘ ٣ٝ٘ٞؼ دٞهش ٓذٌٌ ك٢ ٓ٘ضٚق ٌٕٜ ٓج٣ِ.

 

 : األصُبف األخُجٛخ -ثبَٛآ:

ػضٜج ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُٖٔج٤ُز ٖٓ ثُؼٌثم ٝىُي ُضٞكٌ ٓضةِذجس ثُذٌٝهر ثٌُجك٤ز ٛيٙ ث٫ٙ٘جف ص٘ؾـ ًٍث

ٌٌُْ ًٟٞ ثٌُثفز ك٢ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ٝىُي ٫ٕ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ ثُذٌٝهر ٌٓصلؼز صضٌثٝؿ ٖٓ 

(ُٝٔور ٫صوَ ػٖ ٣ٌٜٕٖ ُٜٝيث ٣ًَع 7ّ5( ّجػز ٝػ٠ِ هًؽز فٌثًر ثهَ ٖٓ )1111-2111)

  ثْٛ ٛيٙ ث٫ٙ٘جف ٢ٛ:ٓؼظٜٔج ك٢ ٕٔجٍ ثُؼٌثم ٖٝٓ 

 .Golden Delicious 5ًُٞوٕ ه٤ُٖ٘   .1
 ٣ٝWinter٘ضٌ د٘جٗج            

Banana 

 .Super Delicious 6ّٞدٌ ه٤ُٖ٘      .2
                   ٣ٝغ٢ِ          

Wethly 

 .Northern Spy  7ًٗٞعٌٕ ّذج١         .3
 Rome ًّٝ د٤ٞص٢            

Beauty 

 .Granny smith 8ّٔظ          ًٌث٢ٗ .4
 Coxsًًِٞ ثًٝثٗؼ           

Orang 

 . (11ثٗظٌ ثٌَُٖ) ٝؿ٤ٌٛج ًغ٤ٌ ٓ٘ضٌٖ ًٍثػضٜج ك٢ هٍٝ ثُؼجُْ

 

 ( )ثٙ٘جف ثُضلجؿ ث٫ؽ٘ذ٤ز(11ٌَٕ )
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ثٙ٘جف ثؽ٘ذ٤ز ىثس ثفض٤جؽجس ه٤ِِز ٖٓ ٓضةِذجس ثُذٌٝهر ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ص٘ضؼ ًٍثػضٜج ك٢ ٠ّٝ  -عجُغآ:

 -ٛيٙ ث٫ٙ٘جف ٢ٛ: ثُؼٌثم ٖٝٓ

1:-   -:DORSETT GOLDEN ٟلٌر ػ٢ِ ٞٛٝgolden delicious  ك٢ ثٝثةَ ثُْض٤٘٤جس

ؿْ . ُٕٞ ثُغٔجً ٙلٌثء  111ّجػز دٌٝهر كو٠ . ٣َٚ ٍٕٝ ثُغٌٔر  311دل٣ًِٞوث ٣قضجػ فٞث٢ُ 

 ثُِٕٞ ص٤َٔ ٬ُفٌٔثً ثُنل٤ق, ْٓضو٣ٌر , ٣٘ٞؼ ك٢ ثٝثةَ ف٣ٌَثٕ.

 

ANNA-: 2:-  ٖٛؾ٤ ٞٛٝred hadassiya X golden delicious  ثفض٤جؽجصٚ ٖٓ ثُذٌٝهر ه٤ِِز,

% ٣ٝقضجػ ُِٔوـ)هًّٝش  81-71ّجػز . ٣ٌَٛ ك٢ ثٝثمٌ ٓجًُ ,ف٣ٞ٤ز فذٞح ثُِوجؿ  311-351

ؿْ ٝٓض٠ّٞ ٓقٍٚٞ  151-121ؽُٞوٕ(ٝص٘ٞؼ ثُغٔجً ك٢ ف٣ٌَثٕ ٝصٍٔٞ,ٓض٠ّٞ ٍٕٝ ثُغٌٔر

 فٌٔثً )مةٟٞ ٓقٌٔر(.ًـْ, ثُغٔجًمٌٞثء ٓٚلٌر ص٤َٔ 51٬ُ-41ثُٖؾٌر 

 

3  :-EIN SHEMER :-  ٖٛؾ٤ ٞٛٝzabidania X golden delicious  ثفض٤جؽجصٚ ٖٓ ثُذٌٝهر

ؿْ 125%,ٓض٠ّٞ ٍٕٝ ثُغٌٔر 91ّجػز ,ِٓوـ ٬ُٗج ,ف٣ٞ٤ز فذٞح ثُِوجؿ  451-411ٓ٘نلٞز 

 ىثس ُٕٞ ثٙلٌ ص٘ٞؼ ك٢ ف٣ٌَثٕ.

 ز ٖٓ ٓضةِذجس ثُذٌٝهر.( ثٙ٘جف ثُضلجؿ ث٫ؽ٘ذ٤ز ىثس ثفض٤جؽجس ه12ِ٤ٌَِٕ )
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                                                                          Post-testراثؼب : االختجبر انجؼذ٘

 /اختبر اإلخبثخ انصسٛسخ 1ص

 Cydonia oblong , pyrus communis.  )-----------ث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ُِضلجؿ ٛٞ .1

,Malns domestica.) 

 , ثُق ّ٘ز .  ( ث٥ُق ّ٘ز3-2( ث٥ُق ّ٘ز, )4-3) ------ػٌكش ًٍثػز ثُضلجؿ ٓ٘ي فٞث٢ُ  .2

ٖٓ ثٗضجػ دو٤ز  ٕؾجً ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز  -------ثُؼج٢ُٔ ْٗذز هوًٛج ثُضلجؿ ٗضجػ إ٣ٌَٖ  .3

(,51( ,)%41( ,)%31.)% 

 ٣ي , ثُضٌصج٣ًي , ثُٔج٤ُي(. )ثُْضٌ --------إٕ ثُقجٜٓ ثُْجةو ك٢ عٔجً ثُضلجؿ ٛٞ فجٜٓ  .4

)٣ِٟٞز , ٓضّٞةز ,  ------عٔجً ثُضلجؿ ٖٓ ثًغٌ  ٗٞثع ثُلجًٜز هوًر ػ٠ِ ثُضن٣َٖ ُلضٌر  .5

 ه٤ٌٚر (. 

م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ٖٓ  ---------------٣ؼضذٌ ٓوٟ صٞكٌ هًؽز ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز  .6

 (. 2ّ5-1(, )3ّ5-2(, )7ّ5-5ثُؼٞثَٓ ثُٔقوهر ًَُثػز ثُضلجؿ )

ثُذٌثػْ ٝثْٗؾز ثُنٖخ ُٔؼظْ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ث٫ٗؾٔجهثس م٬ٍ كَٚ ثُٖضجء ف٤ظ صضقَٔ  .7

11ّ-ث٠ُ 5-) -----------٣ٌٖٔ ثٕ صضقَٔ هًؽز فٌثًر 
5

15ّ-ث٠ُ 11-(, )
5

-ث٠ُ 15-(,)

21ّ
5

 .) 

-(, )1ّ5-صٌٕٞ ًجك٤ز ُوضَ ث٫ٍٛجً ثع٘جء كضٌر ث٫ٍٛجً ثٌُجَٓ ) -------هًؽز فٌثًر  .8

2ّ5(,)-3ّ5 .) 

ثُضلجؿ ث٧ؽ٘ذ٤ز ثُض٢  همِش ث٠ُ ثُؼٌثم ىثس ثفض٤جؽجس ه٤ِِز ٖٓ ثُْجػجس  ٖٓ  ٙ٘جف .9

 ّجػز ٛٞ ٙ٘ق )ًُٞوٕ ٤ُٖٔٝ٘,  ٗج , ٓجً٘ضٞٓ(.  (111-51ثُذجًهر ٕضجءث )

ػٖ  -----------٣٘ٚـ دًَثػز  ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُقٌٔثء ك٢ ثُٔٞهغ ثُض٢ ٫ ٣وَ إًصلجػٜج .11

  . ّ(851, ) ّ(751) , ّ(651ْٓضٟٞ ّةـ ثُذقٌ )

 / أكًم انفزاغبد انتبنٛخ ثًب ُٚبطجٓب يٍ انؼجبراد انصسٛسخ: 2ص

  -------ٝصقش ثُؼجةِز  -------٣ضذغ ثُضلجؿ ثُؼجةِز  .1

--ٗٞع ٝث٫ّْ ثُؼ٢ِٔ ُِضلجؿ ثُي١ ٣ًَع دًٚٞر ٝثّؼز ٛٞ ------  ٣Malusقض١ٞ ؽِ٘  .2

----------  . 

3. (pomoideae صْٞ ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ؽ٘جُ ٢ٛ)------- ٝ-------ٝ--------ٝ---------ٝ----

---- . 

4. (pmoideae صْٞ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ٗٞثع ٢ٛ)-----ٝ-------ٝ------ ٝ-------ٝ-------- . 

 . ---------------------ٝ --------ٜٗج صضٚق دـث٧  ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ٖٓ ثُضلجؿ ؿ٤ٌ ؽ٤ور  .5

 . -----------إٕ ػوّ ًلج٣ز ثُذٌٝهر ُِضلجؿ ٣ؼضذٌ ٖٓ ث٧ّذجح ثُض٢ صؤه١ ث٠ُ  .6

 ------صؤه١ ث٠ُ هضَ دٌثػْ ثُضلجؿ ػ٘و دوء ثُ٘ٔٞ , ٝهًؽز فٌثًر  ---------هًؽز فٌثًر  .7

 صٌٕٞ ًجك٤ز ُضوَ ث٫ٍٛجً ثع٘جء كضٌر ثُضٌَٛ . 

 -----------ٝ ----------ثٕ مِٞ ثُٔ٘ةوز ٖٓ ث٣ٌُجؿ ثُو٣ٞز ٝث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر صْجػو ػ٠ِ  .8

ٝ----------- . 

-----ٝ -------ٝ ------ثس ث٫فض٤جؽجس ثُو٤ِِز ٖٓ ثُذٌٝهر ٢ٛ ٖٓ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُٔق٤ِز ى .9

--- ٝ------- . 

------ٝ --------ٝ------ٝ ------ّوٟٞ ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ صؤه١ ث٠ُ  .11

- . 

 . ---------ثُٞٞء ٣ؼضذٌ ْٓؤ٫ٝ ٝدوًؽز ًذ٤ٌر ػٖ  .11

-ؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٓغَ ك٢ دٗو٘ ًٍثػز ثُضلجؿ ك٢ ثُضٌدز ثُنل٤لز صؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ  .12

---- ٝ----- . 

----ثُضٌدز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٖٓ ثٌُِِ صظٌٜ ػ٤ِٜج ػ٬ٓجس ٗو٘ ػٌ٘ٚ ثُـ .13

----   . 

 .  --------ٝ -------ٝ------٢ِ٣  ٣ٔضجٍ صلجؿ ػٔجًر دٔج .14

 ٤ٚخ ثُؾيًٝ . ص ض٢ثُ --------صٌٕٞ فْجّز ُ٪ٙجدز دـ  (EM ٍٙٞ ثُضلجؿ ) .15

ٝصظٌٜ ثًُ٘ٞر ث٣ٌَُٛز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ  ------١ٌ ك٢ ثُضلجؿ ٛٞ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُذٌػْ ثَُٛ .16

 .  ------ػ٠ِ  ------ثٍٛجً ٝثُذٌػْ ث١ٌَُٛ ٣قَٔ  --------

 .  ---------دؼو  --------صذو  هثدٌر ثُضلجؿ دض٣ٌٖٞ  .17
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ًِٔج  --------ثُٔضٞثٍٕ ٓغ ثُـ  ---------ٔج ثفضٟٞ مٖخ ثُضلجؿ ػ٠ِ ٤ًٔز ًجك٤ز ٖٓ ًِ .18

 .  --------هٟ ىُي ث٠ُ ثٗضجػ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ  

 ثٓج ػج٤ُز ------ىثس ثفض٤جؽجس ثٕ ٓؼظْ إٙ٘جف ثُضلجؿ ث٤ٌُٜٖر ػج٤ُٔج صضٚق دجٜٗج  .19

 . ٓ٘نلٞز  --------ىثس ثفض٤جؽجس ٜٗج أث٫ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ك

 .  ------ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُض٢ صٌٕٞ عٔجًٛج ٧ زق ؿ٤ٌ ٣ًٌٝٝنػ٤ِٔز ثُ .21

 ٚهٙ :  / ػذد يب3ص

 .ٞػز ثُلجًٜز ثُضلجف٤ز ٓؾٔ .1

 .ػ٠ِ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُض٢ ُْ صأمي ًلج٣ضٜج ٖٓ ثُذٌٝهر  ثْٛ ثُظٞثٌٛ ثُض٢ صظٌٜ .2

 .ثٌٝثً ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور ػ٠ِ دْجص٤ٖ ثُضلجؿ  .3

 .ث٫ٌٝثً ثُض٢ صْذذٜج ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر م٬ٍ كضٌر ص٤ٌَٛ ثُضلجؿ  .4

 .٤َٔٓثس ث٧ٍٙٞ ثُذي٣ًز ُِضلجؿ  .5

 . (MMَثس  ٍٙٞ ثُضلجؿ )(٤ٔٓEM٤َٔٓٝثس  ٍٙٞ ثُضلجؿ ) .6

 .قز ٫ٕؾجً ثُضلجؿ وثٌُٖٟٝ ثُٞثؽخ صٞكٌٛج ك٢ ث٧ٙ٘جف ثُِٔ .7

 .  Thiningكٞثةو ػ٤ِٔز ثُنق  .8

 .  ًدؼز  ٙ٘جف ٖٓ  ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُٔق٤ِز .9

 .ٓٔذَثس  ٙ٘جف ثُضلجؿ ثُٔق٤ِز  .11

 / ػزف يبٚهٙ 4ص

 ز ٓثُٔؼجٝ .6 ثٌُْٟجٗجس  .1

2. EM 7. ًُِٞوٕ ه٤ُٖ 

 ٗج   .8 ثُوثدٌر  .3

 ث٣٫غٌٍ  .9 ثُضِو٤ـ  .4

5. Thining .11 Woolly aphids 

 / ػهم يبٚهٙ ثٕظٕذ : 5ص

 .ُٔجىث ٣ؼضذٌ ثُضلجؿ ٜٓٔج ُ٪ْٗجٕ  .1

 .ُٔجىث صٌٕٞ ث٫ٓةجً ثُـ٣ٌَر ٌٓٞر م٬ٍ ص٤ٌَٛ  ٕؾجً ثُضلجؿ  .2

 .ُٔجىث صٌٕٞ ث٣ٌُجؿ ثُٖو٣ور ؿ٤ٌ ٙجُقز ٓةِوج ك٢ ٓ٘ةوز ًٍثػز ثُضلجؿ  .3

 .ٞء ٜٓٔج ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثُضلجؿ ُٔجىث ٣ؼضذٌ ثُٞ .4

 .ثُلجًٜز دْجص٤ٖ ُٔجىث صؼضذٌ ثُْٔةقجس ثُٔجة٤ز ٓلِٞز ٩ٖٗجء  .5

 .  (MMُٔجىث ثٗضنذش  ٍٙٞ ثُضلجؿ ثُٔوٌٚر ) .6

(دؼو ث٫ٍٛجً ثٌُجَٓ  كَٞ ٖٓ إّضنوثّ Alarُٔجىث ٣ٌٕٞ ثٌُٓ دذؼٜ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ) .7

 . (GA3ثُـ)

 . ثُضلجؿ ٌ ػ٤ِٔز مق ث٫ٍٛجً ٓل٤ور ٧ٕؾجًؼضذُٔجىث ص .8

 .  ُٔجىث ُْ ص٘ضٌٖ ًٍثػز ثُضلجؿ ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٫ّضٞثة٤ز ٕٝذٚ ث٫ّضٞثة٤ز .9

 . ُٔجىث صؼضذٌ ٓجهر ثُذٌض٤ٖ ثُٔٞؽٞهر عٌٔر ثُضلجؿ ٜٓٔز ُ٪ْٗجٕ .11

 

    The answer key of pre-test questionخبيظب : يفتبذ األخٕثخ ألطئهخ االختجبر انمجهٙ 

                               

 

       

 

 

 

  

 مةأ -11 مةأ -9 ٙـ -7 مةأ -5 مةأ -3 ٙـ -1

 ٙـ -12 ٙـ -11 مةأ -8 مةأ -6 ٙـ -4 ٙـ -2
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                                                                                  Refrences  طبدطب: انًصبدر 

(. ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز 1991ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو )ثُؾ٢ِ٤ٔ, ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو .1

ٓةذؼز ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ –. ٤ٛتز ثُٔؼجٛو ثُل٤٘ز  ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٍٝثًر  -ث٧ًٝثم 

 ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ.

٧ًٝثم. ًٖٓ٘ٞثس (. ثٗضجػ ثُلجًٜز ٓضْجهةز ث2112, ػٔجه ٝٓقٔو دةقز, ) . ثُؼ2٠ْ٤

  .ثًَُثػز ؽجٓؼز هٖٓن

جًٜز . ًٖٓ٘ٞثس ؽجٓؼز (.ثٗضجػ ثُل2112. فجٓو, ك٤َٚ ٝػٔجه ثُؼ٠ْ٤ ٝٓقٔو دةقز ,)3

  .ؽجٓؼز هٖٓن ثُٜ٘وّز ثًَُثػ٤ز . هٖٓن, ٤ًِز

 هثًٌٍٛثٕ(ثٗضجػ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز د٤ٖ ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُضةذ٤ن ٣2112ّٞق , ٣ّٞق ف٘ج , ) .4

 ث٧ًهٕ.  –ػٔجٕ  –ٌُِٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ 

5.Phillipe , J . M. , M . A . Cassidy and H. Steepe . 1972 . Fruit and 

Vegetables improvement in Iraq . Tech . rept. (1) : UNDP. FAO . Rome , 

Italy . 

6.Teskey , B.S.E and J.S. Shoemaker , 1978 . Tree production 3
rd

 ed . Avi-

Publi. Co. , West port . Conn. , U.S.A . 

7.West wood , M.N . 1978 . Temperate Zone Pomology W.H. Freeman and 

Co. , San  Fran Cisco , Calif – U.S.A.  
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 Training in eighth modular unit                          ٛخ انثبيُخ             انٕزذح انًُط 

 )انؼزيٕغ( ٖانكًثز

 Over view                                                                         انشبيهخ  انُظزح أٔال:

                                                                     Target Population .ثُلتز ثُْٔضٜوكز : 1

Student of Second stage - Dept. Technical of plant production - 

Technical of Mosul - Noetherian Technical University. 

دبيؼخ انتمُٛخ ان -انًؼٓذ انتمُٙ / انًٕصم  -لظى تمُٛبد اإلَتبج انُجبتٙ  -غهجخ انًززهخ انثبَٛخ 

 .انشًبنٛخ

 Rational                                                                            انٕزذح :        .يجزراد2

ًٔج إٜٗج  زثٌُٔغٌٟ ٖٓ ثُلٞثًٚ ثُٜٔٔز ك٢ ثُؼٌثم ٝثُؼجُْ ٗظٌث ُٔج صقض٣ٞٚ ٖٓ ػ٘جٌٙ ؿيثة٤ز ٜٓٔ

ٚجه٣ز ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ. ٝػ٤ِٚ ٣ؾخ ث٫ٛضٔجّ دٜيٙ ثُلجًٜز ٝهًثّضٜج ؽ٤وث ًٝكغ ىثس ه٤ٔز ثهض

ث٫ًضلجء ثُيثص٢  ْٓضٟٞ إٗضجؽٜج ك٢ ثُؼٌثم ُْو ثُقجؽز ثُٔةِٞدز ك٢ ث٧ّٞثم ثُٔق٤ِز ٝصقو٤ن

 .     ٗظٌث ٣َُجهر ثُةِخ ػ٤ِٜج

                                         Central ideas                   .انفكزح انًزكشٚخ :          3

 صٜوف ثُلٌٌر ث٣ًٌَُٔز ُٜيٙ ثُٞفور ثُ٘ٔة٤ز ث٠ُ : 

 . ٌِٔغٌٟ ٤ًٝل٤ز ثٗضٖجًٛج ك٢ ثُؼجُُْهًثّز ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧  .1

 .  هًثّز ثُو٤ٔز ثُـيثة٤ز ٝث٤ٔٛ٫ز ث٫هضٚجه٣ز ٌُِٔغٌٟ .2

 . ةٔز ًَُثػز ثٌُٔغٌٟهًثّز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ث٬ُٔ .3

 .  ٗٞؼ ثُغٔجً ٝػ٬ٓجصٚ –وو ؼثُ –ثُضِو٤ـ  –هًثّز ث٫ٍٛجً  .4

 .   ٍٙٞ ثٌُٔغٌٟ –هًثّز ٌٟم ثًغجً ثٌُٔغٌٟ  .5

                                          Objective                                     ف انٕزذح: اْذا .4

 ػ٠ِ:   ًعدؼو هًثّز ٛيٙ ثُٞفور ٣ٌٕٞ ثُةجُخ هجهً

 . . ٓؼٌكز ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٫ ٌُِٔغ1ٌٟ

 .  ٓؼٌكز ثُو٤ٔز ثُـيثة٤ز ٝث٤ٔٛ٫ز ث٫هضٚجه٣ز ٌُِٔغٌٟ .2

 . ٓؼٌكز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ث٬ُٔةٔز )ثُٔ٘جك ٝثُضٌدز( .3

 . ٓؼٌكز ث٫ٍٛجً ٝثُضِو٤ـ ٝثُؼوو ٝٗٞؼ عٔجً ثٌُٔغٌٟ .4

  . جً ثٌُٔغٌٟٓؼٌكز ٌٟم ثًغ .5

 

                                                                                    Pretestمجهٙثبَٛب : االختجبر ان

 :  ثؽخ دٌِٔز ٙـ ثٝ مةأ ٌَُ ٖٓ ثُؼذجًثس ث٫ص٤ز

 .صؼضذٌ ث٤ُٖٚ ثُٟٖٔٞ ث٢ِٙ٧ ثُي١ ٖٗأس ك٤ٚ ثٌُٔغٌٟ ث٫ًٝد٤ز  .1

 .( ّجػز دجًهر 1111-1111جػ ٙ٘ق دجًص٤ِش ث٠ُ ّجػجس دجًهر ػج٤ُز )٣قض .2

 .ثُٖضجء ثُوثكب ٣ؤه١ ث٠ُ ثُضذ٤ٌٌ ك٢ صلضـ دٌثػْ ثٌُٔغٌٟ  .3

 .دٌثػْ ثٌُٔغٌٟ صٌٕٞ  ًغٌ صق٬ٔ ٬ُٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز ٖٓ دٌثػْ ثُضلجؿ  .4

٠ُ ثٗضجػ صؤه١ ث (29ّ5-21هًؽز ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ْٗذ٤ج م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٝثُضِو٤ـ ) .5

 عٔجً ػو٣ٔز ثُذيًٝ ك٢ ٙ٘ق ٛجًه١ .

ك٢ كَٚ ثٌُد٤غ  ػج٤ُزخ ثٌُٔغٌٟ ػ٘وٓج صٌٕٞ هًؽز ثُقٌثًر ٝثٌُٟٞدز ٤ٚصز ثُ٘ج٣ًز لقثُِ .6

 .ٝدوث٣ز ث٤ُٚق 

 . ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ صوجّٝ ثُضٌدز ثُٔجُقز  ًغٌ ٖٓ  ٕؾجً ثُضلجؿ  .7

 .صقَٔ عٔجً ثٌُٔغٌٟ ٌٟك٤ج ػ٠ِ ٗٔٞثس ػٌٔٛج ّ٘ز  .8

 .ثُوو٣ٔز ص٘ضؼ عٔجًث ٙـ٤ٌر ثُقؾْ هٝثدٌ ثٌُٔغٌٟ  .9

 . ٓؼظْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ٫ صقضجػ ث٠ُ ثُضِو٤ـ ثُنة٢ .11

 .ث٫ٗٞجػ ثُٚ٘جػ٢ دؼو ثُؾ٢٘ ٣ؼضذٌ ٣ًٌٝٝج ٧ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ثُٔضأمٌر ثُ٘ٞؼ  .11

 .٣ؾخ ػوّ هةق عٔجً ثٌُٔغٌٟ ك٢ ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ  .12
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 eighth modular unit Presention of                ثبَٛخثبنثب : ػزض انٕزذح انًُطٛخ ان

 pearانكًثزٖ )انؼزيٕغ(   

 إَٔاع انكًثزٖ 

 ٖٓ ثٌُٔغٌٟ ٛٔج:  ًة٤٤ْ٤ٖ ٣ْٝٞ ٗٞػ٤ٖ (pyrusصضذغ ثٌُٔغٌٟ ُِؾِ٘ )

                                                          د٤ز )ثُل٤ٌْٗز(           ًثٌُٔغٌٟ ث٫ٝ .1

isPyrus commun 

                                                              ثٌُٔغٌٟ ث٤ُجدج٤ٗز                          .2

Pyrus pyrifolia 

 ثًٝدج ٝآ٤ّج ث٢ِٙ٫ ٗٞع ٟٜٓٞ٘ج  (٣ٝ21قض١ٞ ٛيث ثُؾِ٘ ػ٠ِ ثًغٌ ٖٓ )

 انًٕغٍ األصهٙ: 

 ٛ٘جى ع٬عز ٓ٘جٟن ٓنضِلز ُٟٖٔٞ ثٌُٔغٌٟ ٢ٛٝ: 

  األٔل )انصٍٛ(:انًٕغٍ   -

 . ثٌُٖه٤ز( ٌٟغٝٛٞ ثُٟٖٔٞ ثُي١ ٖٗأس ك٤ٚ ثٌُٔغٌٟ ث٤ُجدج٤ٗز )ثٌُٔ

 ٘ٔٞ ثٌُٔغٌٟ ث٫ًٝد٤زص: ٢ٛ  ٝث٠ّ آ٤ّج ٝثُض٢ صْٞ ؿٌح ثُٜ٘و ٝ كـجْٗضجٕ ف٤ظ انًٕغٍ انثبَٙ -

: كٜٞ ثٌُٖم ث٧ه٠ٗ ٝثُي١ ٣َٖٔ ٓ٘ةوز ؽذجٍ ثُوٞهجُ ًٝيُي آ٤ّج ثُٚـٌٟ ف٤ظ انًٕغٍ انثبنث -

ث٫ًٝد٤ز  ٣ٞج. ٣ٝؼضذٌ ٛيث ثُٔٞهغ ىٝ  ٤ٔٛز مجٙز ٝىُي ٬ُػضوجه دجٗٚ ٛٞ ثُٟٖٔٞ ٘ٔٞ ثٌُٔغٌٟ ص

ث٢ِٙ٧ ُٔؼظْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ث٫ًٝد٤ز. ص٤ٌٖ ثُوًثّجس ثُضج٣ًن٤ز دإٔ ث٤ُٞٗج٤٤ٖٗ هجٓٞث دًَثػز 

ًجٗش ك٢ م.ّ( صو٣ٌذج. ث٫ ثٕ ًٍثػز ثٌُٔغٌٟ ػ٠ِ ٗةجم ٝثّغ 1111ًٝدج ّ٘ز ) ثٌُٔغٌٟ ك٢ 

ثُضةؼ٤ْ ػ٤ِٔز م.ّ( ٝك٤ٜج ًغٌس ث٧ٙ٘جف ثُٔؼٌٝكز دٞثّةز إؽٌثء 3111ث٤ُٞٗجٕ ٝىُي ّ٘ز )

ٝثُض٤ًٌخ . ًٝيُي هجّ هوٓجء ثٌُٝٓجٕ دوًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ثٗضٖجً ًٍثػز ثٌُٔغٌٟ ف٤ظ ّجٛٔٞث ك٢ 

 . ثٗضجػ ٝثٗضنجح دؼٜ ٧ٙ٘جف ثُٜٔٔز

 : انكًثزٖ االٔرثٛخ

 ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز ٝثك٣ٌو٤ج ٝ ّضٌث٤ُج. ًٝدج ٝ ص٘ضٌٖ ًٍثػضٜج ك٢ ًَ ٖٓ 

 : انكًثزٖ انٛبثبَٛخ

٣ذِؾ ثٗضجػ ثٌُٔغٌٟ  ص٘ضٌٖ ًٍثػضٜج دًٚٞر ًة٤ْز ك٢ ؽ٘ٞح ٠ّٝٝ آ٤ّج )ث٤ُٖٚ ٝث٤ُجدجٕ(

ٖٝٓ ثُوٍٝ ثًُٖٜٔٞر  ٤ُز(  ُق ٟٖ ٣ّٞ٘ج فْخ إفٚجة٤ز ٓ٘ظٔز ثُـيثء ٝثًَُثػز ثُو9192ٝ)

ج ٝفْخ ٤ًٔز ث٩ٗضجػ ٢ٛ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز ٝكٌْٗج ٝث٤ُجدجٕ دئٗضجػ ثٌُٔغٌٟ ٌٓصذز ص٘ج٤ٍُ

ٝ ُٔج٤ٗج ثُـٌد٤ز ٝثّذج٤ٗج ٝص٤ًٌج ٝ ّضٌث٤ُج ٝث٤ُٞٗجٕ ٝؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج ٝث٧ًؽ٘ض٤ٖ ٣ٝٞؿ٬ْك٤ج ُٝٛٞ٘وث 

ٝد٣ٌةج٤ٗج. ثٕ ًٍثػز ثٌُٔغٌٟ ك٢ ثُؼٌثم ٫ٍثُش هٕٝ ْٓضٟٞ ثُةٔٞؿ دجٌُؿْ ٖٓ صٞكٌ ثُظٌٝف 

ث٤ُٔجٙ ُ٘ؾجؿ ًٍثػز ثٌُٔغٌٟ. ًٔج صًَع ثٌُٔغٌٟ ٨ُٙ٘جف ثُٔق٤ِز ٝدؼٜ ث٧ٙ٘جف ثُٔ٘جم٤ز ٝ

( ٟٖ فْخ 3111ثُْٔضًٞهر ك٢ ثُٔ٘ةوض٤ٖ ثُّٞة٠ ٝثُٖٔج٤ُز ٣ٝذِؾ إٗضجػ ثُؼٌثم ٖٓ ثٌُٔغٌٟ )

 . (٤1984ز ُؼجّ )ُإفٚجة٤ز ٓ٘ظٔز ثُـيثء ٝثًَُثػز ثُوٝ

 

 انمًٛخ انغذائٛخ ٔاالًْٛخ االلتصبدٚخ نهكًثزٖ

ْضؼَٔ ثُغٔجً ك٢ ٙ٘جػز دؼٜ  ٗٞثع ثُق٣ِٞجس صصْضنوّ عٔجً ثٌُٔغٌٟ ٬ُّض٬ٜى ثُةجٍػ ًٔج 

. ًٔج صْضنوّ ٝثُٔؼجِٓز دجٌٌُْ ك٢ ثُٔ٘جّذجس  ِضؼ٤ِخ ًٔج صْضنوّ ثُغٔجً ثُٔؾللزُٝثٌُٔد٤جس ثٝ 

ؿْ( ٖٓ ُقْ عٔجً ثٌُٔغٌٟ 111ًٝدج ك٢ ٙ٘جػز ثُ٘ذ٤ي. ٝصقض١ٞ ًَ ) دؼٜ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ك٢ 

 :  ػ٠ِ

 ِٓـْ كْلًٞ  7 -5 %ٓجء 83.2 -1

 ِٓـْ دٞصج٤ّّٞ  85 -6 ؿْ هٕٛٞ  1.7 -2

 -7 ؿْ ًجًد٤ٛٞوًثس 15.3 -3
فجٜٓ ثُٔج٤ُي ٛٞ ثُْجةو ًٝيُي فجٜٓ 

 ثُْض٣ٌي 

   ِٓـْ ًج٤ُّْٞ  5 -4

ّٖ ث٤ُٖنٞمز  ك٢ًٔج ثٕ ُغٔجً ثٌُٔغٌٟ كٞثةو ػ٬ؽ٤ز ف٤ظ صْضؼَٔ ثُغٔجً ُٔؼجُؾز ٝـ٠ ثُوّ 

 ثُْٔذذجس ثُ٘جصؾز ػٖ ثٌٓثٛ ثُوِخ ٝث٠ٌُِ ٝثٌُذو. ٝػ٬ػ ٓؼجُؾز صِٚخ ثٌُٖث٤٣ٖ ٝك٢ 
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 انظزٔف انجٛئٛخ انًالئًخ نشراػخ انكًثزٖ

 : انًُبش انًُبطت نشراػخ أشدبر انكًثزٖ -1

ص٘ٔٞ  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ٖٝٔ ٓوٟ ٝثّغ ٖٓ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٣ٝؤعٌ ثُٔ٘جك صأع٤ٌث دجُـج ػ٠ِ ًٍثػز 

( 1211-911قضجػ ٓؼظْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ث٫ًٝد٤ز ث٠ُ ّجػجس دٌٝهر د٤ٖ )ٝثٗضجؽ٤ز ثٌُٔغٌٟ. ص

( ٖٝٓ ث٧ٙ٘جف ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ ّجػجس دجًهر ػج٤ُز ٛٞ 7ّ5-5فٌثًر ) زّجػز دجًهر صقش هًؽ

( ّجػز ًٝيُي ث٧ٙ٘جف ث٤ُجدج٤ٗز ٝث٫ٙ٘جف 1111-1111دقوٝه )٣قضجػ ٙ٘ق )دجًص٤ِش( ف٤ظ 

ٓج ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز كجٕ ؽ٤ٔؼٜج صقضجػ دٌٝهر ,  ٤ز ٓغ ث٤ُجدج٤ٗز ثُ٘جصؾز ٖٓ ص٤ٜؼ ث٧ٙ٘جف ث٫ًٝد

. ٝثٕ ثُٖضجء ثُوثكب ٣ؤه١ ث٠ُ صأمٌ صلضـ  صلضـ دٌثػٜٔج ث٣ٌَُٛز ك٢ ثٌُد٤غ ُـٌٛ  ًعه٤ِِز ٕضجء

29ّ-. ُٞفظ ثٕ هًؽز فٌثًر ) ثُذٌثػْ ٝصؾؼَ كضٌر ث٫ٍٛجً ك٢ ثٌُد٤غ ٣ِٟٞز
5

ؤه١ ث٠ُ ثفوثط ص( 

ٌثػْ ثٌُٔغٌٟ صٌٕٞ  ًغٌ فْج٤ّز ٩ٙجدز دج٫ٗؾٔجهثس ٖٓ دٌثػْ ثُضلجؿ. ثٌٝثً ك٤ٜج. ًٔج ثٕ د

( صؤه١ ث٠ُ 29ّ5-21ًٝيُي ٝؽو ثٕ هًؽز ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ْٗذ٤ج م٬ٍ كضٌر ث٫ٍٛجً ٝثُضِو٤ـ )

(ًٔج Bosc( ٝدّٞي )Hardyثٗضجػ عٔجً ػو٣ٔز ثُذيًٝ ك٢ دؼٜ ث٧ٙ٘جف ٓغَ ٙ٘ق ٛجًه١ )

لجؿ ٝدؼو ص٤ٌَٛ ثٍُِٞ ٝثُٖٔٔٔ ُٜٝيث ثُْذخ صٌٕٞ ث٫ٗؾٔجهثس صٌَٛ  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ هذَ ثُض

ثٌُد٤ؼ٤ز ثُٔضأمٌر ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔقوهر ًَُثػز ثٌُٔغٌٟ. ُيث ٣ؾخ ث٫ػض٘جء دجمض٤جً ثُٔٞهغ ثُنج٢ُ 

ْٜٓ ؽوث ثٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صٞك٤ٌ ّٝجةَ فٔج٣ز ثُذْضجٕ م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٧ٗٚ ٖٓ ٛيٙ ث٫ٗؾٔجهثس 

ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ ٝهٞه ثٌُجٍ ثٝ  فٌثم  ثُٔوثكبثّضؼٔجٍ ؾٔجهثس ٝىُي دٞثّةز ُضؾ٤٘ذٜج ثٌٝثً ث٫ٗ

 . ٓٞثهو مٖذ٤ز 

 انؼاللخ ثٍٛ انًُبش َٕٔػٛخ انثًبر

ػ٘وٓج صٌٕٞ هًؽز ثُقٌثًر ك٢ ث٣ٌُٜٖٖ ث٧م٣ٌ٤ٖ )هذَ ثُؾ٢٘( ٌٓصلؼز كجٕ ثُغٔجً صٌٕٞ ىثس  

ٛ ثُٖقٖ, ثٓج ػ٘وٓج صٌٕٞ هًؽز ٤ور ؽوث ّٞثء ٫ّضنوثٜٓج ك٢ ٙ٘غ ثُق٣ِٞجس ثٝ ٧ؿٌثؽٗٞػ٤ز 

ثُقٌثًر ٓ٘نلٞز ْٗذ٤ج م٬ٍ ثُلضٌر ثُٔيًًٞر  ػ٬ٙ كجٕ ثُغٔجً ص٘ٞؼ دٌْػز دؼو ثُوةق ٝصٚذـ 

(. ًٔج ثٕ ٌَٕ ثُغٔجً صٚذـ  ًغٌ صةج٫ٝ. د٤٘ٔج Break downثُغٔجً ًمٞر ٗض٤ؾز صقةْ ث٫ْٗؾز )

ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج كَٚ  ىثس ٌٜٗز ٝٗٞػ٤ز ؽ٤ور ٙصٌٕٞ عٔجً (٬٣Boscفظ دجٕ ثُٚ٘ق )

 ث٤ُٚق دجًهث ْٗذ٤ج ًٔج ك٢ ثُٔ٘ةوز ثُٖٔج٤ُز ٖٓ ثُؼٌثم. 

 انتزثخ انًالئًخ نشراػخ أشدبر انكًثزٖ:  -2

ص٘ٔٞ  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ  ٗٞثع ثُضٌح. ٝثٕ ٗٔٞ ٝثٗضجؽ٤ز  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ صٌٕٞ ػج٤ُز إىث 

ثٌُٚف ٝثُض٣ٜٞز. د٤٘ٔج صٌٕٞ ثُضٌح ثُٞقِز )ه٤ِِز ًجٗش ٗج٤ٓز ك٢ ثُضٌدز ثُؼ٤ٔوز ثُنٚذز ثُؾ٤ور 

ثُؼٔن( ٝثُو٤ِِز ثُنٚٞدز ٝثُضٌدز ثُٔجُقز ىثس صأع٤ٌ ٤ّب ػ٠ِ ٗٔٞ ٝثٗضجؽ٤ز  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ. ًٔج 

صوجّٝ ث٧ٙ٘جف ثُٔةؼٔز ػ٠ِ ث٧ٍٙٞ ثُذي٣ًز ٌُِٔغٌٟ ث٫ًٝد٤ز ثٝ ػ٠ِ  ٍٙٞ ثُْلٌؽَ ظٌٝف 

ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ صوجّٝ ثُضٌدز ثُٔجُقز  ًغٌ ٖٓ  ٕؾجً ثُضلجؿ. ٕ    ثُضٌدز ثٌُه٣تز ثُض٣ٜٞز. ًٔج ٝؽو

ٔج ًجٗش ثُضٌدز ػ٤ٔوز ًِٔج ًجٗش هجد٤ِضٜج ػ٠ِ ث٫فضلجظ دجٌُٟٞدز ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ثػ٠ِ ٖٓ ًِٝ

ّ( ٢ٌُ ٣ضٌٖٔ ثُٔؾٔٞع 3-2ثُضٌدز ثُٞقِز ُيُي ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُةذوز صقش ثُْةق٤ز ػ٠ِ ػٔن )

 . ثُؾي١ً ٖٓ ثُضؼٔن ك٢ ثُضٌدز

 غجٛؼخ انسًم فٙ انكًثزٖ

ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ك٢ ثٌُٔغٌٟ ٖٓجدٜز ٧ٍٛجً ثُضلجؿ ف٤ظ ثٕ ثُذٌثػْ  ٣ٞج صٌٕٞ ٓنضِةز ٝصقَٔ 

( 5-4ٌ ع٣ٌٔز ه٤ٌٚر صٌٕٞ دؼٌٔ ّ٘ض٤ٖ ثٝ  ًغٌ ًَٝ دٌػْ ١ٌٍٛ ٣قض١ٞ ػ٠ِ )دٌٟك٤ج ػ٠ِ هٝث

 . (  13)  ثٌُجَٓ. ثٗظٌ ٌَٕ( ٣ّٞ ٖٓ ث٫ٍٛجً 61ثٍٛجً. ٝثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز صذو  دجُض٣ٌٖٞ دؼو )
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ضٌٔ ثُوٝثدٌ دئػةجء ثُغٔجً إىث ًجٕ ثُ٘ٔٞ ثُن١ٌٞ ٨ُٕؾجً ؽ٤وث ٝثٕ ثُوٝثدٌ ثُوو٣ٔز ص٘ضؼ عٔجًث ْٝص

عٔجً ٣ؾخ ثٍثُضٜج ثع٘جء ثُضو٤ِْ ثُٖض١ٞ ٣ّٞ٘ج ٫ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ًٔج ثٕ ثُوٝثدٌ ثُوو٣ٔز ثُض٢ صضٞهق ػٖ ث

ٝصقْٖ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ث٧ٕؾجً. ثٕ ٣ور ؽو٫ٕ ىُي ٣ؼَٔ ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ٗٔٞثس م٣ٌٞز 

)ث٫ٍٛجً ص٠ْٔ ُٕٞ ث٫ٍٛجً ثد٤ٜ )ث٧ًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز( ٝدؼو ثٕ صضلضـ ؽ٤ٔغ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز 

ثٌُجَٓ( ٢ٛٝ صْضٌٔ ُلضٌثس ٓنضِلز دجمض٬ف ث٧ٙ٘جف ٝثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٝصووً كضٌر فٍٚٞ 

ٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ػ٠ِ ثٕ ؽ٤ٔغ ثُؼ ,( 14ّٞ٣-7ثُض٤ٌَٛ ثٌُجَٓ دقوٝه )

ثُضلجؿ ٢ٛ ٗلْٜج صؤعٌ ٗلْٜج ك٢  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ٝثٕ ثّضنوثّ دؼٜ ثُٔ٘ظٔجس ٣ؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ػوه 

-1111( ف٤ظ صٌٓ دض٤ًٌَ )CCC,Alar)ٓغَ ٓجهر ثُـ ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ُذؼٜ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ 

َ ػ٘وٛج صؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ػوه ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز ( ؽَء دج٤ُِٕٔٞ دؼو ٣ٌٜٕٖ ٖٓ ث٫ٍٛجً ثٌُج2111ٓ

 ٨ُٕؾجً ك٢ ثُٔٞثّْ ثُضج٤ُز. 

 انتهمٛر : 

٣ؼضذٌ صِو٤ـ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ثُؼو٣ور ٖٓ ث٧ًٓٞ ثُٜٔٔز ثُض٢ ٣ؾخ ث٫ٗضذجٙ ث٤ُٜج هذَ ًٍثػز  ١ 

ٙ٘ق ٝدؼو هًثّز ٓوٟ صٞكٌ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ث٬ُٔةٔز ًَُثػز ثٌُٔغٌٟ. ثٕ ٓؼظْ  ٙ٘جف 

ٟ صقضجػ ث٠ُ ثُضِو٤ـ ثُنِة٢ ٧ٜٗج )ػو٤ٔز ىثص٤ج( ٝٛيث ٣ؼ٢٘ ثٕ ٛيث ثُٚ٘ق إىث ًٍع ُٞفوٙ ثٌُٔغٌ

ك٢ ْٓجفز ٓؼ٤٘ز كجٕ إٗضجؽ٤ضٚ صٌٕٞ ه٤ِِز ثٝ ٓؼوٝٓز. ًٔج ثٕ دؼٜ ث٧ٙ٘جف ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُضِو٤ـ 

ىثص٤ج )مٚذز ىثص٤ج( ٝك٢  ٙ٘جف  مٌٟ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣قَٚ ػوو ثُغٔجً دوٕٝ فٍٚٞ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ 

صقش ظٌٝف ؽ٣ٞز ٓؼ٤٘ز ٢ٛٝ ثٕ صضٞكٌ هًؽز ٣قَٚ )ثُؼوو ثُذ١ٌٌ( ٌٕٟ ثٕ ىُي  ٠ٔ دـٝصْ

( ٌُٖٝ ك٢ فجُز ػوّ صٞكٌ 29ّ5-21دقوٝه )٢ٛ فٌثًر هثكتز ْٗذ٤ج م٬ٍ كضٌر ث٫ٍٛجً ٝثُضِو٤ـ ٝ

هًؽز ثُقٌثًر ثُٔيًًٞر ّجدوج ػ٘وٛج ٣ؾخ ًٍثػز ثٙ٘جف  مٌٟ ِٓوقز ٓغ ثُٚ٘ق ثٌُة٢ْ٤ ٓغ 

( ٝثُي١ le- contُٚ٘ق ثُِٔوـ. ٖٝٓ ث٧ٓغِز ػ٠ِ ىُي ٙ٘ق ثٌُٔغٌٟ ٤ٌُٞٗش )ٌٓثػجر ٌٕٟٝ ث

٣ؼضذٌ ٛؾ٤٘ج د٤ٖ ثٌُٔغٌٟ ث٫ًٝد٤ز ٝث٤ُجدج٤ٗز ف٤ظ ثٕ ًٍثػز ٛيث ثُٚ٘ق ُٞفوٙ كجٕ إٗضجؽ٤ضٚ صٌٕٞ 

 ٓ٘نلٞز ؽوث ثٝ ٓؼوٝٓز صو٣ٌذج. ٖٝٓ ث٧ٙ٘جف ثُِٔوقز ٌُِٔغٌٟ ٤ٌُٞٗش ٛٞ ٙ٘ق ٤ًلٌ

(Kiffer) ٞٓ ػو ثٍٛجًٙ ٓغ ٓٞػو إٍٛجً ثُٚ٘ق ٤ٌُٞٗش ٝدٜيث صَهثه ٤ًٔز ث٩ٗضجػف٤ظ ٣ضلن  . 

 تمظٛى أصُبف انكًثزٖ زظت زبختٓب نهتهمٛر 

 ٣ٌٖٔ صو٤ْْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ فْخ مج٤ٙز ثُضِو٤ـ ث٠ُ ع٬عز ثهْجّ: 

  ٙ٘جف ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُضِو٤ـ ىثص٤ج ٓغَ:  -ث٥ٝ

 Howellٙ٘ق  -Comic  4 ٙ٘ق - Hardy    3 ٙ٘ق -pine apple   2ٙ٘ق  -1

 .ػغٔج٢ٗٙ٘ق ٙ٘ق مجص٢ٗٞ ٝ -5

  ٙ٘جف صٌٕٞ ػو٤ٔز ؽَة٤ج ٓغَ:  -ع٤٘آ

 Barelleٙ٘ق  -Bosc 4ٝٙق  -Kiffer 3ٙ٘ق  -Anjou  2ٙ٘ق  -1

  ٙ٘جف ػو٤ٔز ىثص٤ج ٓغَ:  -عجُغآ

  Forelleٙ٘ق  - Winter Nelis  3ٙ٘ق  - Le-conte  2ٙ٘ق  -1
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 :  يالزظخ

 .ه ثٗضجؽ٤ضٜج ػ٘و ًٍثػضٜج ٓغ ث٧ٙ٘جف ث٧مٌٟ ثٕ ث٧ٙ٘جف ثُيثص٤ز ثُضِو٤ـ صَهث .1

ز ثُ٘ج٣ًز ٧ٗٚ هو ٣ؤه١ ث٠ُ ثٗضٖجً صِي لق٣لَٞ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُٚ٘ق ثُِٔوـ ٓوجٝٓج ٌُٔٛ ثُِ .2

 .ث٩ٙجدز ثىث ًجٕ ثُٚق فْجّج ديُي ثٌُٔٛ 

ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝثٍٛجً ثٌُٔغٌٟ صقض١ٞ ػ٠ِ  ؽٌثء ثٕ ٗقَ ثُؼَْ ٛٞ ثُٞثّةز ثُض٢ ٣ضْ دٜج  .3

٣ز ُيُي كأٜٗج صؾيح ثُ٘قَ ث٤ُٜج ٝػ٤ِٚ ٣لَٞ ٝٝغ م٣٬ج ثُ٘قَ ك٢ ثُذْضجٕ ًثةقز ػةٌ

 . ثُٞثفو  ( م٤ِز ُِو3ْٗٝ-2ُٞٔجٕ فٍٚٞ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ثُنِة٢ ٝدٔؼوٍ )

 

 ػمذ انثًبر

دؼو فٍٚٞ ػ٤ِٔز ثُضِو٤ـ ٝث٫مٚجح صذو  ثُغٔجً ثُٚـ٤ٌر دجُظًٜٞ ٝثُ٘ٔٞ ٝص٠ْٔ ٛيٙ ثٌُٔفِز 

 ٣2.4.5ٌٖٔ ثٕ صٌٓ دؼٜ ثُٔٞثه ٓغَ )فجٜٓ ثُؾذ٤ٌُي( ٝٓجهر ) دٌٔفِز )ػوو ثُغٔجً(. ًٔج

TP دضٌث٤ًَ ٓ٘نلٞز ف٤ظ صٌٓ م٬ٍ كضٌر ثُض٤ََٛ ثٌُجَٓ ػ٘وٛج صؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ك٢ ػوو )

ثُغٔجً. ًٔج ٝؽو  ٣ٞج ثٕ ًٓ ػٌ٘ٚ ثُذًٕٞٝ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٣ؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر 

ٟ ُٜج ثُووًر ػ٠ِ ػوو ثُغٔجً ٖٓ هٕٝ فوٝط ػ٤ِٔز ػوو ثُغٔجً  ٣ٞج. ٝدؼٜ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌ

)ثُغٔجً ثُؼي٣ًز( ٝصٌٕٞ ػو٣ٔز ثُذيًٝ, ثُـ ث٫مٚجح ٝثُضِو٤ـ ٝٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُغٔجً ص٠ْٔ ثُغٔجً 

٣ٝؼَٟ ّذخ ىُي ث٠ُ ثٕ ٓذج٣ٜ صِي ث٧ٙ٘جف صقض١ٞ ػ٠ِ ٌٛٓٞٗجس ًجك٤ز ُؼوو ٝٗٔٞ ثُغٔجً 

ر ك٢ ثُوٝثدٌ ثُغ٣ٌٔز ف٤ظ ص٘ضوَ ث٠ُ ث٫ٍٛجً م٬ٍ ٝصةًٞٛج  ثٝ هو صٌٕٞ صِي ثٌُٜٓٞٗجس ٓٞؽٞه

كضٌر ثُض٤ٌَٛ كضؤه١ ث٠ُ ػوو ثُغٔجً دًٚٞ ػي٣ًز . ًٝيُي صِؼخ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ثُْجةور ٜٝٓ٘ج 

(هًٝث ك٢ ثٗضجػ عٔجً ػي٣ًز ًٔج ىًٌٗج 29ّ5-21هًؽز ثُقٌثًر م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٝثُض٢ دقوٝه )

دٞثّةز ثّضنوثّ دؼٜ  جػ عٔجً ػي٣ًز )ػو٣ٔز ثُذيًٝ((. ثٝ ٣ٌٖٔ ثٗضBartletّجدوج ك٢ ٙ٘ق )

 ( .GA3)ثُٔٞثه ث٤ٌُٔذج٣ٝز ٓغَ فجٜٓ ثُؾذ٤ٌُي 

 يٕخبد تظبلػ االسْبر ٔانثًبر فٙ انكًثزٖ

 -ٛ٘جى ػور ٓٞؽجس ُضْجه٠ ث٫ٍٛجً ٝثُغٔجً ك٢ ثٌُٔغٌٟ ٢ٛٝ ًٔج ٢ِ٣ :

 .ج٣ٜٞج ػ٤ِٔز ث٫مٚجح : صْجه٠ ث٫ٍٛجً ؿ٤ٌ ثُِٔوقز ٝثُض٢ ُْ ٣قَٚ ك٢ ٓذ انًٕخخ األٔنٗ

ٌٕٞ ثُغٔجً ٙـ٤ٌر ٜج صك٤: صقوط دؼو ثّذٞػ٤ٖ ٖٓ ٓٞػو ّوٟٞ ث٧ًٝثم ثُض٣ٞؾ٤ز ٝ انًٕخخ انثبَٛخ

 .  ثهَ ٖٓ ثُٔٞؽز ث٠ُٝ٧ ثُقؾْ ْٝٗذضٜج

صقوط م٬ٍ ٌٕٜ ف٣ٌَثٕ ٣ٌٕٝٞ ثُضْجه٠ ًذ٤ٌث مجٙز ك٢ ث٧ٙ٘جف ثُض٢ صؼوو  :انًٕخخ انثبنثخ

 د٣ٌٌز ٓوجًٗز ٓغ ث٧ٙ٘جف ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ صِو٤ـ . ًر عٔجًٛج دٚٞ

 خف االسْبر ٔانثًبر 

ؽَ صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً ٧ نقصقش ٓؼظْ ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ٫ صقضجػ ث٠ُ ػ٤ِٔز ثُثٌُٔغٌٟ 

 صقضجػ ُيث كجٕ ٛيٙن. ث٫ ثٕ دؼٜ ث٧ٙ٘جف صٌٕٞ ك٤ٜج ْٗذز ػوو ثُغٔجً ػج٤ُز ؽوث ٣ثُٚجُقز ُِضْٞ

( عٌٔر ٌَُ هثدٌر 2-1ػ٤ِٔز ثُنق, كجىث ًجٗش ْٗذز ثُؼوو ػج٤ُز ػ٠ِ ثُٖؾٌر كٖٔ ثُٔلَٞ إدوجء )

( 7-5) ٖٓ ثُوٝثدٌ ثُقجِٓز ث٫ٍٛجًك٢ ؽَ صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثُغٔجً. ًٔج ٣ٌٖٔ ثؽٌثء مقفجِٓز ٧

 ( ثٍٛجً ٝديُي ٣ٌٖٔ صو٤َِ ػوه ث٫ٍٛجً ثٝ ػوه ثُغٔجً دق٤ظ صذو٠ ٤ًٔز ثه5َ-3ثٍٛجً ث٠ُ )

ٌَُ عٌٔر ف٤ظ  ثُٔٚ٘ؼز ُِـيثء ٝصَهثه فٚز ثُغٔجً ٖٓ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝصَهثه فٚز ث٧ًٝثم

صٔوٛج دجُٔٞثه ثُـيثة٤ز ث٬ٍُٓز ُ٘ٔٞٛج ٝصةًٞٛج  ٢ٌُ( ًٝهز 41-31صقضجػ ثُغٌٔر ثُٞثفور )

 .  صٜج فؾٔج ٝٗٞػج ٓٔج ٣َ٣و ٖٓ ؽٞهصٜج ٝصذجع ػ٘وٛج دأّؼجً ٌٓصلؼزجٝصق٤ْٖ ٙل
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 انكًثزٖ رثًب ػاليبد َعح

صنضِق عٔجً ثٌُٔغٌٟ ػٖ دو٤ز عٔجً ثُلجًٜز ث٧مٌٟ دجٜٗج صضٚق دجُ٘ٞػ٤ز ثُؾ٤ور ٢ٛٝ ٓجصَثٍ 

(. ٧ٜٗج إىث صًٌش ث٠ُ Maturationِٙذز ٗٞػج ٓج  ١ ػ٘وٛج صٌٕٞ ك٢ ٌٓفِز ثُذِٞؽ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ )

ٌٔر ث٠ُ ثُِٕٞ (ػ٘وٛج ٣قوط ث٫ٗق٬ٍ هثمَ ثُغٌٔر ٣ٝضـ٤ٌ ُٕٞ ثُغRipeningٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ثُضجّ )

ثُذ٢٘, ًٔج ثٕ هةق ثُغٔجً هذَ ٌٓفِز ثُذِٞؽ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ كجٕ ثُغٔجً صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٗجٝؾز ٝػ٘وٛج 

صٌٕٞ ٗٞػ٤ضٜج ٌٜٝٗضٜج ؿ٤ٌ ؽ٤ور ٝإىث ٓج مَٗش كئٜٗج صلوو ثٌُٟٞدز ٣ٝذوٝ ػ٤ِٜج ثُيدٍٞ دًٚٞر 

 ٣ٌّؼز ٓوجًٗز دجُغٔجً ثُ٘جٝؾز. 

 

 يمبٚٛض تسذٚذ يٕػذ خُٙ ثًبر انكًثزٖ

 ثْٛ ٓوج٤٣ِ صقو٣و ٓٞػو ؽ٢٘ عٔجً ثٌُٔغٌٟ ٢ٛ :  ثٕ

 Pressure test (firmness) ه٤جُ ٬ٙدز ثُغٔجً .1

 Total soluble solids ه٤جُ ْٗذز ثُٔٞثه ثُِٚذز ثُيثةذز .2

 Ease of fruit separation ُّٜٞز ثٗلٚجٍ ثُغٔجً ٖٓ ثُوٝثةٌ .3

 Change in Color ثُضـ٤ٌ ك٢ ثُِٕٞ .4

 ه ث٣٧جّ ٖٓ ث٫ٍهٛجً ثٌُجَٓ فض٠ ثُؾ٢٘ػوفْجح  .5
Number of days from full bloom to 

harvest 

 

 غزق خُٙ انثًبر 

 ٣ٌٖٔ ؽ٢٘ عٔجً ثٌُٔغٌٟ دجُةٌم ث٫ص٤ز : 

  harvestiong Hand ثُؾ٢٘ ث٤ُو١ٝ  .1

 Mechanical harvestiong ثُؾ٢٘ ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ  .2

 Chemical harvestiong ثُؾ٢٘ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ  .3

   

 نثًبر انكًثزٖ  صُبػٙاالَعبج ان

دؼٜ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ٝمجٙز ثُٖض٣ٞز )ثُٔضأمٌر دجُ٘ٞؼ( ٫ ص٘ٞؼ دًٚٞر ؽ٤ور ك٢ فجُز دوجةٜج 

ػ٘وٛج ٝ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً ُٝيُي كجٕ ث٫ٗٞجػ ثُٚ٘جػ٢ دؼو ثُقٚجه ٣ؼو ٣ًٌٝٝج ُٜيٙ ث٧ٙ٘جف

( ُٝٔور 1ّ5-فٌثًر )ٙلٌ ٝصنَٕ صقش هًؽز  ل٤ُْٞٞؽ٢صوةق ثُغٔجً ك٢ ٌٓفِز ثُذِٞؽ ثُ

( 21ّ5-16(  ّذٞع. دؼو ىُي ص٘وَ ثُغٔجً ث٠ُ ؿٌكز ث٫ٗٞجػ ٝػ٠ِ هًؽز فٌثًر )4-2فٞث٢ُ )

( 1111-211عْ صؼجَٓ عٔجً ثٌُٔغٌٟ دجّضؼٔجٍ ؿجٍ ث٫ع٤ِٖ ص٤ًٌَ ) %(91-81ًٟٝٞدز ْٗذ٤ز )

ِ٘ ٖٓ ثُـجٍثس ( ّجػز. ٝىُي ُِضن24ؽَء دج٤ُِٕٔٞ ٓغ ٌٓثػجس ص٣ٜٞز ؿٌكز ث٫ٗٞجػ دؼو ًَ )

 (  ٣جّ. 5-4ثُض٢ ص٘ضؼ م٬ٍ ػ٤ِٔز ث٫ٗٞجػ ٝصْضٌٔ ػ٤ِٔز ث٫ٗٞجػ ٓور )

 :  ٬ٓفظز

هذَ ٜٗج صضًٌٞ ٤ٌٓج٤ٌ٤ٗج ٝصضْجه٠ ٜٓ٘ج ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٣ؾخ ػوّ هةق ثُغٔجً ك٢ ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ ٧

دج٩ٝجكز ث٠ُ إٙجدز ثُغٔجً دجٌُٔٛ ثُل٤ُْٞٞؽ٢ ث٠ُْٔٔ دج٫ٗق٬ٍ ثُوثم٢ِ ثُؾ٢٘ 

(breakdown )Internal  .ًدٔج ٣ْذخ هٌٚ ػٌٔ مَٕ ثُغٔج ) 
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  Preharuest crops                                    اندُٙ:       لجمانثًبر تظبلػ ظبْزح

صؼضذٌ ظجٌٛر صْجه٠ ثُغٔجً هذَ ثُؾ٢٘ ٖٓ ثُٖٔجًَ ثُض٢ صْذخ مْجةٌ ثهضٚجه٣ز ُِٔ٘ضؼ . ٝصَهثه    

ْجه٠ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ثػٌثٛ ٗو٘ ػ١ٌٚ٘ ثُذًٕٞٝ ٝثُٔـ٤ّْ٘ٞ ثٝ ٗو٘ ثٌُٟٞدز ظجٌٛر ثُض

ٖ صو٤َِ ًٌٝ ثُنْجًر ٖٓ صْجه٠ ثُغٔجً ػٖ ٣ٌٟن ٣ٌٝٔ ٢ك٢ ثُضٌدز ثٝ ٣ٍجهر ثُض٤ْٔو ثُ٘ضٌٝؽ٤٘

ٖٓ ٝثّضنوثّ ًٓ دؼٜ ٓ٘ظٔجس ثُ٘ٔٞ ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ ػ٠ِ ث٧ٕؾجً هذَ ٓٞػو ثُؾ٢٘ دأّذٞع 

ؽَء دج٤ُِٕٔٞ ف٤ظ  (5دض٤ًٌَ ) (NAA)ٗلغج٤ُٖ ثّض٤ي  ّو ُٜيث ثُـٌٛ ٓجهر  ثُٔٞثه ثُْٔضؼِٔز

 ّجد٤غ ثػضٔجهث ػ٠ِ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز  (4-3 ٣جّ ٣ْٝضٌٔ ٓلؼُٞٚ ُلضٌر ) (4-٣3ظٌٜ ٓلؼُٞٚ دؼو )

. ٖٝٓ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ثُض٢ صظٌٜ ك٤ٜج ظجٌٛر صْجه٠ ثُغٔجً  (D-4-2) ٓجهر ًٝيُي ٣ٌٖٔ ثّضنوثّ

 ًص٤ِش ٝدّٞي . ًغ٤ٌث ٛٞ ٙ٘ق دج

 

 األصُبف: 

 :  ث٧ٙ٘جف ثُٔق٤ِز ٓغَ ٫ٝ : 

 . ٢ٌٓٛ ف٤ِي٢ٌٓٛ.4 ؽز    3. ٓ٘ضنخ ثَُػلٌث٤ٗز    2     ثُنجص٢ٗٞ .1

 عج٤ٗج : ث٧ٙ٘جف ث٧ؽ٘ذ٤ز : 

 ٟ ث٫ًٝد٤ز ٓغ ثٌُٔغٌٟ ث٤ُجدج٤ٗز ٓغَ ٌث٧ٙ٘جف ثُٔ٘ضؾز ٖٓ صٜؾ٤ٖ ثٌُٔغ .  

 ش٤ٌُٞٗ .3 ثُذج٣ٖ  دَ .2 ٤ً٤ٌل .1

 ث٫ًٝد٤ز ثًُٖٜٔٞر ػج٤ُٔج ٢ٛ : ث٧ٙ٘جف  . ح

 ثٗؾ٤ٞ .4 ٛجًه١ .1

 دجًص٤ِش .5 دّٞي .2

 ٤ًٓٞي .6 ٤ًل٤ٌ .3

 اْى االيزاض ٔانسشزاد انتٙ تصٛت انكًثزٖ :  

ثٕ ث٫ٌٓثٛ ٝثُقٌٖثس ثُض٢ ص٤ٚخ ثُضلجؿ ٢ٛ ٗلْٜج ص٤ٚخ ثٌُٔغٌٟ ث٫ ثٕ ٌٓٛ ثُِلقز 

 ثُ٘ج٣ًز ٤ٚ٣خ  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ دجُوًؽز ثٌُة٤ْ٤ز . 

 ٚخ : ربُيزض انهفسخ ان

(ف٤ظ صْذخ ثفضٌثم Erwinia anylovoraٝثُْٔذخ ٛٞ ) زٝٛٞ ٖٓ ث٫ٌٓثٛ ثُذٌض٣ٌ٤

ٖٝٓ ٌٟم  –ث٧ًٝثم ٝثُذٌثػْ ثُةٌك٤ز ٝث٫ٍٛجً ٝػ٘و ثٕضوثه ث٩ٙجدز صَٖٔ ث٫كٌع ٝثُغٔجً 

ث٠ُ ثٗضجػ  ث٫ػض٘جء دجُنوٓجس ثًَُثػ٤ز ًجُضو٤ِْ ٝثُض٤ْٔو دق٤ظ ٫ صؤه١ ٢ٛ ثٌُٔجكقز ثُْٔضنوٓز

 ؿْ /ؿجُٕٞ ٓجء(. 15-12ٗٔٞثس  ؿٞز ًٔج ٣ٌٖٔ ثّضنوثّ دؼٜ ثُٔذ٤وثس ٓغَ ٓذ٤و ثُوث٣غ٤ٖ )

                                                                                              راثؼب : االختجبر انجؼذ٘    

Post -test 

 جّذٜج ٖٓ ثُؼذجًثس ثُٚق٤قز :/ ثًَٔ ثُلٌثؿجس ث٫ص٤ز دٔج 1٘٣ُ

 .------ٝصؾؼَ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ك٢ كَٚ ثٌُد٤غ  -----.ثُٖضجء ثُوثكب ٣ؤه١ ث٠ُ 1

 . ------قٌثًر ثٌُٔصلؼز م٬ٍ كضٌر ث٫ٍٛجً ٝثُضِو٤ـ ث٠ُ صؤه١ هًؽز ثُ. 2

 ----ٝصٚذـ ثُغٔجً  -----. ػ٘وٓج صٌٕٞ هًؽز ثُقٌثًر ٓ٘نلٞز  هذَ ثُؾ٢٘ كجٕ ثُغٔجً 3

 .------صقةْ ث٫ْٗؾز ٝصٚذـ ٌَٕ ثُغٔجً ٗض٤ؾز 

 ثٍٛجً. ------ًَ دٌػْ ١ٌٍٛ ٣قض١ٞ ػ٠ِ  -----------------. صقَٔ عٔجً ثٌُٔغٌٟ 4

. ٖٓ ثْٛ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز )ثُٔ٘ظٔجس ( ٝثُض٢ صْضنوّ ك٢ ٣ٍجًر ػوه ثُذٌثػْ ث٣ٌَُٛز 5

-ؽَء دج٤ُِٕٔٞ دؼو  -------ٝصٌٓ دض٤ًٌَ   --------ٝ --------ُذؼٜ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ ٢ٛ 

 .ٖٓ ث٫ٍٛجً ثٌُجَٓ  -------

 . -------. ٓؼظْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ صقضجػ ث٠ُ 6
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---ٖٝٓ ث٧ٙ٘جف ثُِٔلقز ٌُٔغٌٟ ٛٞ ٙ٘ق  ----. ٙ٘ق ثٌُٔغٌٟ ٤ٌُٞٗش ٛٞ ٛؾ٤ٖ د٤ٖ 7

-------  . 

-------. ٝؽو ثٕ ًٓ ػٌ٘ٚ ثُذًٕٞٝ ػ٠ِ  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ م٬ٍ كضٌر ثُض٤ٌَٛ ٣ؤه١ ث٠ُ 8

--------  . 

 . -------------------. ٣ٌٖٔ ثٗضجػ عٔجً ػي٣ًز )ػو٣ٔز ثُذيًٝ( دٞثّةز ثّضنوثّ 9

٫ؽَ  ----------. ث٧ٙ٘جف ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ْٗذز ػوو ثُغٔجً ػج٤ُز ؽوث ٗقضجػ ث٠ُ ثؽٌثء 11

------------- . 

 . ------------ؽَ ًٝهز ٧ ---------. ًَ عٌٔر ٖٓ عٔجً ثٌُٔغٌٟ صقضجػ ث٠ُ 11

 . ------------. صوةق عٔجً ثٌُٔغٌٟ ٢ٛٝ ك٢ ٌٓفِز ثُـ 12

 . -----------ٝ  --------- صْذخ ٜٗج. ٣ؾخ ػوّ هةق عٔجً ثٌُٔغٌٟ ك٢ ٌٓفِز ثُ٘ٞؼ 13٧

ؽَء  ------ص٤ًٌَ  -----. ُـٌٛ ثٗٞجػ عٔجً ثٌُٔغٌٟ صؼجَٓ ثُغٔجً دجّضؼٔجٍ ؿجٍ 14

 دج٤ُِٕٔٞ .

 . ------ثٝ ٣ٍجهر  --------- ثٝ ٗو٘ ------ثٌُٔغٌٟ دْذخ . صَهثه ظجٌٛر صْجه٠ عٔجً 15

 / ػوه ٓج ٢ِ٣ : 2ُ

 .  Pyrusػوه  ٗٞثع ثُؾِ٘  .1

 . هْْ  ٙ٘جف ثٌُٔغٌٟ فْخ فجؽضٜج ُِضِو٤ـ .2

 ٓٞؽجس صْجه٠ ثٍٛجً ٝعٔجً ثٌُٔغٌٟ . .3

 ٓوج٤٣ِ صقو٣و ٓٞػو ؽ٢٘ ثٌُٔغٌٟ .  .4

 . د٤زع٬عز  ٙ٘جف ًٔغٌٟ ٓق٤ِز ٝع٬عز  ٙ٘جف ًٔغٌٟ ثًٝ .5

 / ػَِ ٓج ٢ِ٣ دٞٝٞؿ صجّ  3ُ

 ضأمٌ صلضـ دٌثػْ ثٌُٔغٌٟ . ٣ُٔجىث  .1

 .ُٔجىث ٫ صغٌٔ ثٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ٙ٘ق دجًص٤ِش ك٢ ٠ّٝ ثُؼٌثم  .2

 . ُٔجىث ٣ؾخ ًٍثػز  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُنج٤ُز ٖٓ ث٫ٗؾٔجهثس ثٌُد٤ؼ٤ز  .3

 . ًَثػز ثٌُٔغٌٟ ُُٔجىث صلَٚ ثُضٌح ثُؼ٤ٔوز ثُنٚذز ثُؾ٤ور ٌُٚف  .4

 . ثُوو٣ٔز ك٢  ٕؾجً ثٌُٔغٌٟ  ثُوٝثدٌجىث ٣ؾخ صو٤ِْ ُٔ .5

 .ُٔجىث صقوط ظجٌٛر )ثُغٔجً ثُؼي٣ًز (  .6

 The answer key of pro-test questionخبيظب : يفتبذ األخٕثخ ألطئهخ االختجبر انمجهٙ : 

                    

  ٙـ .11 ٙـ .9 ٙـ .7 ٙـ .5 مةأ .3 مةأ .1

  ٙـ .12 مةأ .11 مةأ .8 ٙـ .6 مةأ .4 ٙـ .2

 طبدطب : انًصبدر

 -(. ثُلجًٜز ثُٔضْجهةز ث٧ًٝثم 1991.ثُؾ٢ِ٤ٔ, ػ٬ء ػذو ثٌٍُثم ٝٓجؽو ػذو ثُٞٛجح  دٞ ثُْؼو )1

 ٓةذؼز ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ    –ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ. ٤ٛتز ثُٔؼجٛو ثُل٤٘ز  ٍٝثًر ثُضؼ٤ِْ

 ثُضوث١ٝ دج٫ػٖجح , د٤ٌٝس هثً ثُؼِْ (٣ًٝ.1987قز , ث٤ٖٓ )2

ذ٤ن , هثً ٌٍٛثٕ ٌُِٖ٘ (ثٗضجػ ثُلجًٜز ثُ٘ل٤ٞز د٤ٖ ثُٔ٘ظ٣ٌز ٝثُضة2112. ٣ّٞق , ٣ّٞق ف٘ج , )3

 ث٧ًهٕ  -ػٔجٕ  ٝثُض٣ٍٞغ 

4. Childres , N.F.(1983) Modern Fruit Sciece Orchards and small fruits 

culture . Hort. Public. Gainsvill , Florida , U.S.A. 
 


