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تقديم
تعد شجرة احلمضيات من األشجار االقتصادية اليت تشتهر بها
فلسطني ،حيث أحضرها التجار من شرق آسيا ،وزرعوها يف بالد الشام،
ومن ثم انتقلت إىل مشال أفريقيا وجنوب أوروبا .مما جعل فلسطني
تتحول إىل جهة مصدرة وبكميات كبرية جدا إىل أوروبا ،واشتهر منها
صنف اليايف أو الشموطي ،حيث شربت منه ملكة بريطانيا إليزابيث
ً
كأسا من العصري يف ذلك الوقت ،وسألت عن مصدر هذا الربتقال،
فقالوا هلا من يافا يف فلسطني ،وطلبت أن يكون عصري الربتقال املقدم
هلا من صنف الشموطي ،ومن َّثم قلدها الربيطانيون ،ومن هنا اشتهر
الربتقال اليايف.
يضع الكتاب األسس املهمة للدارسني يف حقول زراعة احلمضيات
ملعرفة ظروف جناح زراعة شجرة احلمضيات ،وسيوفر معلومات أساسية
ومهمة ،وخاصة أننا يف فلسطني حنتاج إىل إعادة زراعة شجرة احلمضيات،
واالهتمام بها بعد الرتاجع الكبري يف مساحات زراعتها واالهتمام بها.
وتقديري اخلاص للزميلني والصديقني الدكتور عالئي داود البيطار،
واملهندس فارس فضل اجلابي على دورهما العلمي وجهودهما الفاعلة
يف إعداد كتاب (احلمضيات) ،حيث إنه سبق وأن تعرفت على األخ
الدكتور عالئي البيطار يف آخر سنة من دراستنا الزراعية يف منطقة
سوخومي يف جورجيا ،وكانت حمطة التجارب وحبوثها ختتص بزراعة
شجرة احلمضيات ،وها حنن وبعد سبعة وعشرين عاما نرى أن د .عالئي
داوود البيطار ما زال يكتب يف هذا املوضوع مراعا ًة لتخصصه األكادميي،
وفائدته اليت تعود على طلبة الزراعة يف فلسطني.
كما أن للصديق املهندس فارس اجلابي أكرب األثر يف حتسني مسرية
الزراعة وتطويرها يف وطننا الغالي يف جمال ختصص البستنة الشجرية،
وقطاع إنتاج الزيتون يف فلسطني.
بارك اهلل فيهما وأكثر من أمثاهلما ،ويداً بيد من أجل محاية الوطن وبنائه

							
أ

د� .إ�سماعيل دعيق
وزير الزراعـة

مقدمة
يتناول الكتاب زراعة احلمضيات بعامة وزراعتها يف فلسطني
خباصة ،وذلك بهدف توفري مادة علمية وعملية حول هذا احملصول
للعاملني يف الفرع الزراعي ،وطلبة كليات الزراعة ،واملهندسني
الزراعيني واملزارعني ،وذلك يف ظل غياب مادة علمية مركزة حول
الشجرة اليت اشتهرت بها فلسطني ،وعلى الرغم من تراجع أهميتها،
ً
عنوانا ،حيث ال ختلو أي حديقة منزلية منها.
فإنها تبقى
آملني أن نوفق يف تزويد مكتباتنا بكتاب متخصص يف األمور املتعلقة
بزراعتها من عمليات خمتلفة يف التعامل معها مثل:
الري والتقليم والتسميد ومكافحة اآلفات واألعشاب وإنتاج األشتال
واألصناف باإلضافة إىل األمور العلمية املتعلقة بالتقسيم النباتي
ً
ً
وعامليا والقيمة الغذائية ،وقد حرصنا على
حمليا
وأهمية احلمضيات
أن نرفق باملادة املكتوبة صوراً ملونة ألهم اآلفات واألمراض ونقص
العناصر واألصناف.
واهلل من وراءه القصد

املؤلفان

ب

إهــــداء ...
نهدي جهدنا إىل الذين سبقونا يف مساهمتهم بإغناء املكتبات يف
اجلامعات الفلسطينية مبؤلفاتهم العلمية.
وإىل السواعد اليت حرصت على خدمة شجرة احلمضيات لتبقى رمزاً
للوطن.
وإىل الذين ساهموا يف إصدار الكتاب ،وخنص بالشكر جامعة
القدس املفتوحة.

ج

شكر وتقدير
يتوجه املؤلفان بالشكر والتقدير اىل رئاسة جامعة القدس املفتوحة،
ً
ممثلة بـــ...
لتمويلها ورعايتها إلصدار هذا الكتاب العلمي،

األستاذ الدكتور /يونس عمرو
رئيس اجلامعة حفظه اهلل

األستاذ الدكتور /سفيان كمال
نائب الرئيس للشؤون األكادميية

األستاذ الدكتور /حسن السلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا

كما يتوجه املؤلفان جبزيل الشكر والتقدير إىل...

األستاذ الدكتور /نادي ساري الديك
على مراجعته اللغوية هلذا الكتاب

األستاذ املصمم /كـميل زيــد
مصمم اجلرافيك واملونتاج
يف عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
وال يفوت املؤلفني يف هذا املقام التوجه بعميق الشكر والتقدير لكل من
ساهم يف إصداره.
د

املؤلفان

احملتويات
الف�صل

رقم الف�صل
الف�صل الأول

تاريخ احلم�ضيات ون�ش�أتها

الف�صل الثاين

زراعة احلم�ضيات يف العامل

7

الف�صل الثالث

احلم�ضيات يف فل�سطني

9

الف�صل الرابع

ال�صفات النباتية والتق�سيم النباتي للحم�ضيات

18

الف�صل اخلام�س

القيمة الغذائية وال�صحية للحم�ضيات

52

الف�صل ال�ساد�س

�أنواع احلم�ضيات املزروعة وامل�سوقة يف فل�سطني و�أ�صنافها

58

الف�صل ال�سابع

العوامل امل�ؤثرة يف جناح زراعة احلم�ضيات

67

الف�صل الثامن

منو �أ�شجار احلم�ضيات و�إثمارها

81

الف�صل التا�سع

�إكثار احلم�ضيات

93

الف�صل العا�رش

�إن�شاء ب�ساتني احلم�ضيات

103

الف�صل احلادي ع�رش

قطف ثمار احلم�ضيات وتعبئتها وتخزينها

109

الف�صل الثاين ع�رش

ت�سميد �أ�شجار احلم�ضيات

115

الف�صل الثالث ع�رش

ري ب�ساتني احلم�ضيات

133

الف�صل الرابع ع�رش

تربية �أ�شجار احلم�ضيات وتقليمها

139

الف�صل اخلام�س ع�رش

�آفات احلم�ضيات و�أمرا�ضها

141

الف�صل ال�ساد�س ع�رش

مكافحة الأع�شاب يف ب�ساتني احلم�ضيات

189

املراجع العربية والأجنبية
الف�صل ال�سابع ع�رش

ال�صفحة
1

193

ملحق �صور ملونة لآفات و�أمرا�ض ونق�ص العنا�رص يف احلم�ضيات:
�آفات احلم�ضيات و�أعرا�ض الإ�صابة بها
�أمرا�ض احلم�ضيات و�أعرا�ض الإ�صابة بها
�أمرا�ض احلم�ضيات الف�سيولوجية
�آفات �أخرى للحم�ضيات ( قوار�ض ،حلزون)
�أعرا�ض نق�ص العنا�رص الغذائية على الأوراق
�أنواع احلم�ضيات و�أ�صنافها

ال�سرية الذاتية للم�ؤلفان /يف �سطور

198
240 - 199
269 - 241
278 - 270
280 - 279
281
288 - 282
292 - 289

د .عالئي داود البيطار
م .فار�س ف�ضل اجلابي

هـ

الفصل األول

تاريخ احلمضيات وانتشارها

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

الفصل األول

تاريخ احلمضيات وانتشارها
املوطن األصلي للحمضيات:

يتجه ر�أي معظم امل�ؤرخني والعلماء �إىل �أن املوطن الأ�صلي للحم�ضيات هو
املنطقة اال�ستوائية جلنوب �رشق �آ�سيا ،واملمتدة من جزر الهند �إىل جزر املاليو
و�أوا�سط ال�صني ،حيث تدل الأبحاث كلها على �أنها عرفت �أو ًال يف املناطق املذكورة
منذ الع�صور الأوىل للتاريخ ،وما زالت توجد غابات طبيعية لبع�ض �أنواع احلم�ضيات
يف بع�ض املناطق ،وقد ورد عن العامل ال�صيني تاناكا (� )Tanakaأن املنغوليني �أول
من ا�ستعملوا ع�صري الليمون املحلي وامل�سمى (الليمونادا) حوايل �سنة 1299م ،وقد
�أكد العامل جليدن ( )Gliddenذلك ،و�أو�ضح �أن الليمون ن�ش�أ �أ�ص ًال يف منطقة �رشق
الهمااليا ولي�س يف �أوا�سط ال�صني.
احلم�ضيات وق�صة انت�شارها من املوا�ضيع التي �أثارت اهتمام كثري من امل�ؤرخني
والرحالني القدماء يف العاملني ال�رشقي والغربي .وتعد احلم�ضيات من الفواكه القدمية
ن�سبياً ،فقد وجدت بذور النارجن (اخل�شخا�ش) يف حفريات بوادي الرافدين مما يدل على
�أن ال�صنف وجد يف املنطقة منذ �أربعة �آالف عام على الأقل .كما وجدت بع�ض الأدلة
التي تدعو �إىل الظن ب�أن ثمار احلم�ضيات معروفة لدى قدماء امل�رصيني ،حيث عرث
على مناذج منها يف قبور فراعنة القرن الثاين ع�رش قبل امليالد.
وهناك كثري من الأدلة على �أن العديد من �أ�صناف احلم�ضيات معروفة يف
احل�ضارات ال�رشقية القدمية كلها ،ولو �أن �أ�صنافها املختلفة مل تعرف بدرجة
مت�ساوية ،فقد كان �أكرثها �شيوع ًا الرتجن الذي ا�ستعملت ثماره يف بع�ض الطقو�س
الدينية املختلفة.
ويرجع الف�ضل يف انت�شار احلم�ضيات التدريجي وانتقالها من موطنها الأ�صلي
�إىل باقي �أنحاء العامل القدمي �إىل حروب الإمرباطوريات املختلفة ،وما ن�ش�أ عنها
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من نقل �أ�صناف احلم�ضيات من و�إىل املناطق اخلا�ضعة حلكمها ،فقد �أدخل الفر�س
والرومان والعرب كثرياً من �أ�صناف احلم�ضيات للأقطار التي حكموها كما يرجع
الف�ضل �إىل مالحي العرب وجنوه والربتغال و�إ�سبانيا يف ن�رش �أ�صناف كثرية من
احلم�ضيات يف البالد التي كانوا يتبادلون معها التجارة ،وبخا�صة حو�ض البحر
الأبي�ض املتو�سط وجنوب �أوروبا .ويعد ع�رص الدولة الإ�سالمية الأهم يف انت�شار زراعة
احلم�ضيات يف �أنحاء البحر الأبي�ض املتو�سط .وقد ذكر امل�سعودي (943م) يف القرن
العا�رش امليالدي يف كتابه (مروج الذهب) ،ما يثبت انت�شار كثري من زراعة �أ�صناف
احلم�ضيات ،وبخا�صة اخل�شخا�ش يف �أنحاء الدولة العربية من الب�رصة �إىل �إ�سبانيا.
وقد �أو�ضح جال�سيو  Galesioيف م�ؤلفاته القدمية �أن العرب نقلوا اخل�شخا�ش
والليمون الأ�ضاليا والبلدي والهندي �إىل بالد العجم وفل�سطني ،ومن ثم �إىل �شمال
�أفريقيا و�إ�سبانيا.
�أما بخ�صو�ص الربتقال فيعزو بع�ض الباحثني ن�رشه �إىل املالحني الربتغاليني
ا�ستناداً �إىل الت�شابه بني ا�سمه وا�سم الربتغال� ،إال �أن هناك �أدلة ت�شري �إىل �أنه �سار
يف الطريق ذاتها مع اخل�شخا�ش (النارجن) حيث مل يكن التفريق النباتي وا�ضح ًا
بني الربتقال واخل�شخا�ش يف الفرتة املذكورة ،بل درج العلماء �آنذاك على دجمهما
باعتبارهما نوع ًا واحداً تختلف ثماره بني احلمو�ضة واحلالوة ،مما يدفع �إىل االعتقاد
�ش وانتقل حتت ا�سم اخل�شخا�ش �أو النارجن
ب�أن عدم ذكر الربتقال رمبا يعود �إىل �أنه قد ُن رِ َ
بو�ساطة العرب �إىل البالد التي مروا بها �أو حكموها ،ثم انت�رش منها بعد ذلك �إىل باقي
�أرجاء العامل خالل احلقب الزمنية التالية لالمرباطورية العربية.
�أما جمموعة املاندارين �أو ما ُي�سمى مب�رص باليو�سفي ،فالثابت �أن انت�شاره مل
يتم �إال يف الع�رص احلديث حيث نقل من ال�صني �إىل ال�رشق الأو�سط و�أوروبا ومنها �إىل
�أمريكا.
وقد عمل ال�صليبيون بدورهم على نقل كثري من �أنواع احلم�ضيات يف �أثناء
حكمهم لل�رشق �إىل بالد �أوروبية �أخرى مثل فرن�سا ،حيث قام بزراعتها �أغنياء ال�شعب
داخل دفيئات زجاجية لعدم منا�سبة املناخ و�شدة الربد يف ال�شتاء ،ومن �إ�سبانيا
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وبعد زوال حكم العرب -انتقلت كثري من �أ�صناف احلم�ضيات �إىل العامل اجلديد علىيد الرحالة كري�ستوفر كولومبو�س ،ومن تبعه من الرحالة ورجال الدين امل�سيحيني
الذين �أ�س�سوا الأديرة ،وزرعوا حولها حدائق احلم�ضيات ،وبذلك انتقلت زراعتها �إىل
الأمريكيتني .واجتهت الأنظار حينذاك �إىل تف�ضيل الأ�صناف املمتازة التي ا�ستوردت
من �إ�سبانيا بو�ساطة حكام الواليات الأمريكية الإ�سبان �أو بو�ساطة رجال الدين
امل�سيحيني ،فاكت�شف الربتقال �أبو �رسه يف بلدة باهيا  Bahiaيف الربازيل ،وانت�رش
منها �إىل �إ�سبانيا واجنلرتا ثم �أمريكا ال�شمالية حوايل عام 1870م ،حيث زرع يف
وا�شنطن يف دفيئات زجاجية ،ثم �أدخل �إىل كاليفورنيا و�سمي با�سم وا�شنطن و�أعجب
به املزارعون ،وعملوا على �إكثاره ملنا�سبة مناخ املنطقة لنموه و�إثماره ،ون�سي ا�سمه
الأ�صلي وهو باهيا تدريجياً ،ويف �أواخر القرن التا�سع ع�رش و�أوائل القرن الع�رشين
ازداد االهتمام بزراعة احلم�ضيات يف اجلنوب الغربي واجلنوب ال�رشقي لأمريكا
ال�شمالية ،فا�ستوردت �أ�صناف كثرية مثل :الربتقال الفالن�سيا واليايف والليمون
الأ�ضاليا والهندي ،وجرى حت�سينها وا�ستنباط �أ�صناف �أو �سالالت جديدة منها
ا�ستمرت حمتفظة ب�أ�سمائها الأ�صلية� ،أو �سميت ب�أ�سماء جديدة ،وابتد�أت احلم�ضيات
ت�أخذ مكانها يف االقت�صاد والزراعة الأمريكية والعاملية بعد عام 1900م ،وتو�سع
املزارعون بزراعتها يف كثري من بلدان �أمريكا و�أوروبا اجلنوبية و�أفريقيا و�آ�سيا حتى
�أ�صبحت حتتل الآن مركزاً مرموق ًا يف التجارة العاملية والأ�سواق املحلية يف البلدان
املختلفة ثم جتمعت املعلومات والأبحاث اخلا�صة بطرق �إكثار الأ�شجار ومكافحة
الآفات وجميع العمليات الزراعية الأخرى كالري والت�سميد والتقليم والت�صنيع
،وتفتحت �آفاق جديدة ال�ستعماالتها ،ف�أ�صبحت من الأغذية الأ�سا�سية للإن�سان بعد �أن
كان ا�ستعمالها قا�رصاً على بع�ض الو�صفات الطبية واحلاالت العالجية املختلفة التي
كثرياً ما جل�أ �إليها القدماء.

املناطق الشهرية بزراعة احلمضيات:

على الرغم من �أن احلم�ضيات فاكهة ا�ستوائية �أ�صالً ،ف�إن زراعتها خرجت كثرياً من
مناطق ن�ش�أتها الأ�صلية وتنت�رش زراعتها الآن ب�شكل كبري يف بع�ض املناطق املناخية
الأخرى غري اال�ستوائية التي يتميز مناخها بخلوه من الظواهر اجلوية ال�ضارة ،ويرتكز
انت�شارها على العموم يف منطقة تقع ما بني خطي عر�ض ْ� 40شما ًال وْ 40جنوب ًا �أي
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ما بني مداري ال�رسطان واجلدي تقريباً .وت�شمل املنطقة الأماكن املعتدلة والدافئة
التي ي�شبه مناخها مناخ البحر الأبي�ض املتو�سط ،وكذلك املناطق �شبه اال�ستوائية
واال�ستوائية املختلفة ،وب�شكل عام تزدهر زراعة احلم�ضيات يف املناطق والبلدان
الآتية:
1 .1أمريكا الشمالية :تتوزع معظم م�ساحة احلم�ضيات يف الواليات املتحدة
يف واليات كاليفورنيا وفلوريدا وتك�سا�س و�أريزونا ،كما تزرع يف بع�ض
الواليات اجلنوبية بدرجة �أقل ،وتعد هذه املنطقة من �أكرب مناطق �إنتاج
احلم�ضيات يف العامل.
2 .2أواسط أمريكا :وت�شمل الأجزاء اجلنوبية من �أمريكا ال�شمالية والأجزاء ال�شمالية
من �أمريكا اجلنوبية و�أكرثها �إنتاج ًا (املك�سيك).
3 .3أواسط أمريكا اجلنوبية :وتعد الربازيل من �أ�شهر الدول املنتجة حيث ترتكز
الزراعة يف ال�ساحل ال�رشقي يف واليات باهيا و�سان باولو وتليها الأرجنتني.
�أما بقية الدول مثل� :أرجواي وبارجواي وبريو وغريها ف�إنتاجها حمدود.

أوروبا وحوض البحر األبيض املتوسط:

تزرع احلم�ضيات مب�ساحات حمدودة يف مناطق خمتلفة يف بع�ض الدول
الأوروبية ،ولكنها ترتكز ب�صفة عامة يف املناطق املحيطة بحو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط� ،أو ذات املناخ املماثل ،و�أ�شهر هذه املناطق هي:
1 .1شبه جزيرة إسبانيا :وتعد من �أكرب منتجي احلم�ضيات يف العامل ،وبخا�صة �إذا
�ضمت �إليها جزر الكناري واملناطق املنتجة يف الربتغال وترتكز امل�ساحة
املزروعة على ال�ساحل اجلنوبي واجلنوبي ال�رشقي ،وت�أتي يف الدرجة الثانية
بعد الواليات املتحدة.
2 .2إيطاليا :تزرع بع�ض �أ�صناف احلم�ضيات ،وبخا�صة الليمون الأ�ضاليا بكرثة
يف �أجزاء متفرقة من �إيطاليا ،ويرتكز معظمها يف جزيرة �صقلية واجلنوب
الغربي ل�شبه جزيرة �إيطاليا ،و ُتع ُّد هذه املنطقة ثالث منطقة �إنتاجية يف
العامل ،وقد كانت فل�سطني يف �سنوات ال�ستينيات تناف�سها وكذلك املغرب �إىل
�أن احتلت الربازيل هذه املكانة.
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3 .3مناطق أخرى :تنت�رش احلم�ضيات بدرجة جيدة يف بع�ض الدول الأخرى
حلو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط مثل :املغرب واجلزائر وتون�س وليبيا وم�رص
وفل�سطني و�سوريا ولبنان والأردن وقرب�ص وكريت و�رسدينيا وكور�سيكا
و�شبه جزيرة املوره يف اليونان وال�ساحل اجلنوبي من فرن�سا ،وتوجد مناطق
حم�ضيات �صغرية ن�سبي ًا يف القوقاز الرو�سي حول الطرف اجلنوبي ال�رشقي
للبحر الأ�سود ،وعلى ال�ساحل الغربي لبحر قزوين ،وبع�ض املناطق الرو�سية
الآ�سيوية ،وعلى الرغم من �أن بع�ض تلك املناطق يخرج كثرياً عن خط
ْ�40شما ًال ف�إن جوها تنتابه عادة تيارات هوائية دافئة تعمل على تلطيف
برد ال�شتاء ،وتقلل �أ�رضاره ،وت�سمح بنجاح بع�ض الأ�صناف من احلم�ضيات.

املناطق اآلسيوية:

(1 .1اليابان والصني) :تزرع احلم�ضيات ب�صفة جتارية يف بع�ض املناطق الآ�سيوية،
وبخا�صة اليابان حيث يكرث فيها زراعة املاندرين .ويف ال�صني (املوطن
الأ�صلي لكثري من �أنواع احلم�ضيات) توجد كثري من امل�ساحات والعديد من
الأ�صناف يف املقاطعات اجلنوبية وت�ستهلك جميع الكمية املنتجة حملياً.
2 .2اهلند :معظم امل�ساحات موجودة يف �أوا�سط و�شمال الهند ،وتع ُّد زراعة
احلم�ضيات يف الهند حديثة العهد ،على الرغم من وجود غابات برية من
بع�ض �أنواع احلم�ضيات يف بع�ض املقاطعات.
3 .3مناطق آسيوية أخرى :تزرع احلم�ضيات �أي�ض ًا يف �إيران وبورما والفلبني
وكمبوديا واملاليو �إال �أنها تع ُّد قليلة الأهمية من الوجهة العاملية.

املناطق األفريقية:

تعد جنوب �أفريقيا من كبار الدول املنتجة للحم�ضيات يف القارة ال�سمراء
(�أثيوبيا وغينيا ومدغ�شقر واملوزانبيق) ،بالإ�ضافة لكل من دول حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط.

املناطق االسرتالية:

وت�شمل بع�ض جزر املحيط الهادئ بالإ�ضافة �إىل �أ�سرتاليا ونيوزلندا وجزر
هاواي.
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الفصل الثاني

زراعة احلمضيات يف العامل
ي�شكل �إنتاج احلم�ضيات يف العامل حوايل  %20من �إنتاج الفواكه ،وقد تراوحت
الكمية املنتجة عاملي ًا خالل ال�سنوات 2005-1996م بني  81.5مليون طن عام
1996م لت�صل �إىل  89مليون طن يف العام 2004م و 85.7مليون طن يف العام
2005م ،ح�سب قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة الدولية.
ي�شكل الربتقال ب�أ�صنافه املختلفة حوايل  %72من �إنتاج احلم�ضيات يف العام
2005م حيث بلغت كمية الربتقال املنتجة يف العام املذكور  61.8مليون طن� ،أما
الليمون احلام�ض في�أتي يف املرتبة الثانية بن�سبة  %14من �إنتاج احلم�ضيات ،وقد
بلغ الإنتاج يف العام  2005حوايل  12.5مليون طن� .أما احلم�ضيات الأخرى ف�شكلت
 %8من الإنتاج الكلي ،وبلغت  7مليون طن يف ال�سنة املذكورة ،و�شكَّل اجلريب فروت
 ،%6وبلغ انتاجه حوايل  5-4مليون طن.
�أما بالن�سبة للدول املنتجة الرئي�سة ،فت�شري بيانات منظمة الأغذية والزراعة
الدولية يف العام  2007اىل �أن احلم�ضيات تنتج يف حوايل  104دولة ،ويرتكز %70
من الإنتاج يف الن�صف ال�شمايل من الكرة الأر�ضية وب�شكل رئي�سي يف الربازيل ودول
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط والواليات املتحدة وال�صني حيث ي�شكل جمموع
�إنتاجها �أكرث من ثلثي �إنتاج العامل.
وفيما يتعلق باال�ستهالك العاملي فت�شري الإح�صائيات �إىل �أن الدول الرئي�سة
امل�ستهلكة للربتقال هي نف�سها املنتجة له .وقد �شكلت التجارة العاملية للحم�ضيات
خالل الفرتة من 2005-1996م حوايل  8-6مليون طن� ،أي ما يعادل %10من
الإنتاج العاملي ،وقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات  4-3مليار دوالر.
وت�أتي �إ�سبانيا يف مقدمة الدول امل�صدرة للحم�ضيات تليها جنوب �أفريقيا
والواليات املتحدة الأمريكية.
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الفصل الثالث

احلمضيات يف فلسطني
احلم�ضيات يف فل�سطني �أحد �أهم فروع الزراعة التقليدية ،حيث احتفظت
احلم�ضيات الفل�سطينية ب�سمعة مميزة منذ ع�رشات ال�سنني ،وقد جتلت �أهميتها عندئذ
من خالل م�ؤ�رشات عديدة كان �أهمها م�ساهمتها العالية يف الدخل الزراعي ،وح�صتها
الكبرية يف ال�صادرات �إ�ضافة �إىل �أنها تلبي احتياجات ال�سوق املحلي من �إحدى �أهم
الفواكه ال�شعبية.
لقد حدثت تطورات جوهرية يف �أو�ضاع فرع احلم�ضيات خالل الأعوام الثالثني
املا�ضية �أدت يف جملتها حلدوث تراجع كبري يف �أهميته بالن�سبة للم�ؤ�رشات ال�سابقة
الذكر كلها .وقد جتلت املح�صلة النهائية لهذه التطورات ب�شكل دراماتيكي من خالل
التناق�ص احلاد يف امل�ساحات ،وحجم الإنتاج ،وقد ا�ستمرت عملية جتفيف البيارات
وقطعها حتى بداية القرن احلادي والع�رشين وهناك �إعادة لزراعة ب�ساتني جديدة
ب�أ�صناف جديدة �أي�ضاً ،وبخا�صة �أنواع الكلمنتينا والليمون والربتقال �أبو �رسه.
�إن التف�سري املبا�رش واملخت�رص ملا يحدث من تراجع كبري جتاه احلم�ضيات هو
عدم املقدرة التناف�سية لها ،والذي بد�أ منذ وقت طويل وتفاقم �إىل �أن و�صل امل�ستوى
املتدين حاليا ،وخا�صة الأ�صناف والأنواع التقليدية والبيارات ذات الإنتاجية املتدنية
كما هو احلال يف قطاع غزة.
�إن ال�سبب الرئي�س وراء �ضعف القدرة التناف�سية هو ارتفاع تكاليف الإنتاج من
عمل ومياه و�أ�سمدة ومواد وميبدات مكافحة بالإ�ضافة �إىل اجلودة املنخف�ضة �أمام
املنتجات العاملية للدول الأخرى املنتجة للحم�ضيات ،حيث ال تتوافر البنية التحتية
الكاملة لعمليات ما بعد احل�صاد.
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وتبني اجلداول الآتية دور احلم�ضيات يف االنتاج الزراعي وم�ساحتها و�إنتاجها
وتكاليف �إنتاجها ومعدل ا�ستهالك الفرد منها مقارنة بالدولة العربية املنتجة
للحم�ضيات:
الجدول ()1
مساهمة الحمضيات في قيمة اإلنتاج الزراعي خالل الفترة من 1998-76

قيمة الإنتاج الزراعي (مليون دينار)
ال�سنة

ال�ضفة الغربية غزة

م�ساهمة احلم�ضيات %

املجموع

ال�ضفة الغربية

غزة

املجموع

77/76

43

16

59

11.5

33.5

18.6

81/80

101

27

128

5.1

48.1

14.1

86/85

240

49

289

4.8

26.4

8.3

91/90

442

118

560

3.8

23.4

8.0

97/96

493

170

663

4.2

11.6

6.1

98/97

-

133

-

-

7.7

-

الجدول ()2
التطور في مساحة الحمضيات (ألف دونم) خالل الفترة من 2001-1970

ال�سنة

11

ال�ضفة الغربية قطاع غزة املجموع

71/70

22

77

99

76/75

26

76

102

81/80

25

72

97

86/85

25

63

88

91/90

22

60

82
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ال�سنة

ال�ضفة الغربية قطاع غزة املجموع

98/97

18.4

40.8

59.2

99/98

17.9

32

49.9

2001/2000

13.4

31

44.4

الجدول ()3
اتجاهات التغيير في كميات اإلنتاج (باأللف طن)

ال�سنة
68/67
71/70
76/75
81/80
86/85
91/90
92/91
98/97
99/98
2001/2000

ال�ضفة الغربية قطاع غزة املجموع
30
38
74
75
98
74
67
59.7
56.4
37.8

91
161
237
179
146
133
119
110
64.8
58.5

121
199
311
254
244
207
193
169.7
121.2
96.3

الجدول ()4
كمية الحمضيات المصدرة إلى األردن (باأللف طن)

ال�سنة
1976/75
1981/80
1986/85
1991/90
1994/93
1999/98

ال�ضفة الغربية قطاع غزة املجموع
35.3
39.6
19.5
3.6
3.5
1.5

144.2
121.3
81.6
30.3
44
32.5

179.5
160.9
101.1
33.9
47.5
34.00
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الجدول ()5
معدل اإلنتاج من الحمضيات (طن  /دونم)

1999 1990 1985 1980 1975

املنطقة
ال�ضفة الغربية

2.8

3

3.9

2.1

3.1

قطاع غزة

3.1

2.5

2.3

2.2

2.0

3

2.6

2.8

2.5

2.4

املعدل

الجدول ()6
التكاليف واإليرادات والربح (شيكل  /دونم) لبيارة مثمرة ()1999/1998

تكاليف ت�شغيلية تكاليف ثابتة تكاليف �إجمالية الإيرادات

الربح

ال�صنف /النوع
برتقال بلن�سي  /غزة

1416

241

1657

2940

1283

برتقال �شموطي/غزة

1416

241

1657

2450

793

ليمون  /غزة

1416

241

1657

4880

3223

جريب فروت  /غزة

1416

241

1657

592

-1165

برتقال – طولكرم

1720

353

2073

4500

2427

برتقال – الأغوار

1634

343

1977

5600

3623

ليمون – الأغوار

1820

362

2182

7000

4818

الجدول ()7
حجم اإلنتاج في فلسطين وبعض الدول العربية وإسرائيل (ألف طن)

الدولة

13

متو�سط 1998 1997 1996 1995/91

الأردن

170

167

149

163

ال�سعودية

42

76

87

111
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الدولة

متو�سط 1998 1997 1996 1995/91

�سوريا

481

696

550

740

العراق

354

366

360

342

لبنان

400

321

370

369

م�رص

2209

2126 2220 2374

املغرب

1226

1591 1191 1400

تون�س

290

200

211

229

�إ�رسائيل

1054

933

938

-

فل�سطني

231

167

184

175

الجدول ()8
حجم الصادرات من الحمضيات في بعض الدول العربية

الدولة متو�سط 1998 1997 1996 1995-91
الأردن

51

47

47

36

�سوريا

5

11

8

14

لبنان

67

92

90

81

م�رص

71

65

59

35

تون�س

23

22

15

23

املغرب

427

404 409 438

 مالحظة:
ت�شمل فقط الربتقال ،الليمون ،الكلمنتينا واملندلينا.
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الجدول ()9
معدل إنتاجية الحمضيات في فلسطين ( الضفة وغزة ) للعام 2007/2006

معدل الإنتاج للدومن  /كغم

النوع
برتقال بلن�سي

2749

ليمون

2709

برتقال �شموطي

2021

برتقال �أبو �رسه

1750

كلمنتينا بلدي

2263

كلمنتينا ميخال

2151

جريب فروت

3234

مندلينا

1475

برتقال فرن�ساوي

1997

بوملي

1390

برتقال بلدي

1650

حم�ضيات �أخرى

2775
الجدول ()10

مساحة الحمضيات في فلسطين للعام 2007/2006

النوع

15

امل�ساحة الكلية ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

برتقال بلن�سي

26490

3072

23418

ليمون

13633

7174

6459

برتقال �شموطي

5400

3365

2035

كلمنتينا

5140

4552

588
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امل�ساحة الكلية ال�ضفة الغربية

النوع

قطاع غزة

برتقال �أبو �رسه

3132

2719

413

كلمنتينا ميخال

1766

502

1264

جريب فروت

1711

30

1681

مندلينا

453

453

-

برتقال فرن�ساوي

294

174

120

بوملي

53

53

-

برتقال بلدي

50

50

-

حم�ضيات �أخرى

116

-

116

املجموع

58238

22144

36094

الجدول ()11
معدل استهالك الفرد من ثمار بعض انواع الحمضيات في فلسطين (كغم)

النوع
برتقال

ال�ضفة الغربية
خميم

قرية

قطاع غزة

مدينة خميم

قرية

مدينة

21.5 18.7 18.3 36.6 36.8 23.9

جريب فروت 4.4

6.7

5.9

9.3

5.6

4.9

مندلينا

4.0

4.3

4.1

7.4

8.9

8.1

ليمون

18.7 21.5

20

8.9

9.2

10.2

بوملي

3.3

3.8

6.0

4.9

5.2

4.0
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ويتبني من اجلدول ( )1معدل اال�ستهالك ال�سنوي للفرد يف فل�سطني من احلم�ضيات
املختلفة:
•برتقال  26كغم.
•ليمون  15كغم.
•جريب فروت  6كغم.

مالحظات حول اجلداول السابقة:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

1احتلت احلم�ضيات �أهمية كبرية يف االقت�صاد الفل�سطيني لعقود متتالية من
الزمن ،حيث كانت تعد �إىل حد بعيد الفرع الزراعي التجاري الرئي�س ،وقد
ا�ستمر هذا الو�ضع حتى بداية الثمانينيات عندما بد�أ يرتاجع ب�شكل ملمو�س
ومتوا�صل من حيث ح�صة احلم�ضيات من قيمة الإنتاج الزراعي وامل�ساحة
املزروعة ،وحجم الإنتاج وال�صادرات ومعدل الإنتاجية للدومن.
2تدين م�ستوى اخلدمات الزراعية املقدمة ال�شجار احلم�ضيات هو ال�سبب
الرئي�س وراء االنخفا�ض الن�سبي يف الإنتاجية من حيث الكمية والنوعية.
�3شيخوخة الأ�شجار يف البيارات الفل�سطينية �أحد الأ�سباب �أي�ض ًا النخفا�ض
الإنتاجية� ،إذ �إن العديد من امل�ساحات املزروعة يزيد عمرها عن � 40سنة،
علم ًا ب�أن العمر االقت�صادي ل�شجرة احلم�ضيات يقدر بحوايل � 30سنة،
وهذا يعني ب�أنه ال مفر من اقتالع كثري من البيارات ب�سبب �صعوبة جتديد
�شبابها.
أرا�ض مل تكن
4العديد من البيارات يف ال�ضفة الغربية قد زرعت �أ�ص ًال يف � ٍ
�صاحلة للحم�ضيات �سواء من حيث وعورتها �أم نوع الرتبة.
5التزايد احلاد يف ن�سبة امللوحة يف املياه يف منطقة غزة والأغوار ،وهذا له
ت�أثري كبري على الإنتاجية.
�6ضعف اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية اخلا�صة مثل الإر�شاد والبحث العلمي والإقرا�ض
والت�سويق مما �ساعد يف تدهورها.
7ارتفاع يف تكاليف الإنتاج ب�شكل وا�ضح ،مما قلل من القدرة التناف�سية يف
الأ�سعار� ،إ�ضافة �إىل �إنخفا�ض النوعية.
8تف�شي الأمرا�ض الفريو�سية يف الأ�شجار ب�سبب زراعة الب�ساتني ب�أ�شتال مل
تكن مفحو�صة� ،أدى �أي�ض ًا �إىل تدهور الأ�شجار وقلة الإنتاج.
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الفصل الرابع

الصفات والتقسيم النباتي للحمضيات
تتبع احلم�ضيات العائلة (ال�سذبية) ( )Rutaceaوهي عائلة كبرية جداً تتبعها
�سبع عائالت واثنتا ع�رشة قبيلة حتتوي على  29حتت قبيلة ت�ضم  150جن�س ًا و1600
نوع ًا من النباتات.
ويهمنا هنا العائالت ال�سبع الواقعة حتت عائلة  ،Aurantiodeaeوهي ت�ضم
قبيلتني هما ،Clausenease :ويتبعها خم�سة �أجنا�س ت�ضم الأقرباء البعيدين لأ�شجار
احلم�ضيات والقبيلة  Citreaeوهي الأهم وت�ضم  28جن�س ًا من �ضمنها الأجنا�س
املنتجة لأنواع احلم�ضيات ذات الأهمية االقت�صادية ،وبع�ض الأنواع القريبة جداً
حيث تت�شابه ثمارها �إىل درجة كبرية مع ثمار احلم�ضيات.
وتنقسم القبيلة  Citreaeإىل ثالث حتت قبيلة هي:

1 .1حتت القبيلة  :Triphasinaeوحتتوي على � 8أجنا�س ،توجد يف املناطق نف�سها
التي تنت�رش فيها �أ�شجار احلم�ضيات احلقيقية ذات الأهمية االقت�صادية.
2 .2حتت القبيلة  :Balsamocitrinaeوهي تنتج ثماراً �صلبة الق�رشة� ،شبيهة بثمار
احلم�ضيات ،ولذلك تع ُّد قريبة جداً منها ،وحتتوي على � 7أجنا�س توجد يف
�آ�سيا و�إفريقيا اال�ستوائية والغربية وا�سرتاليا.
وتت�شابه ال�صفات النباتية لأ�شجار حتت القبيلتني املذكورتني مع �أ�شجار بع�ض
�أنواع احلم�ضيات احلقيقية التي تتبع حتت القبيلة الثالثة �سرتينيا  Citrinaeالتي
ت�ضم �أجنا�س احلم�ضيات كلها ذات الأهمية االقت�صادية ،مما يدل على ارتباطهما يف
�سلم الن�شوء والتطور.
3 .3حتت القبيلة  :Citrinaeويتبعها ثالثة ع�رش جن�س ًا مبينة تالياً ،وحتتوي على
 65نوعــاً ،وت�ضم �أ�صناف احلم�ضيات ذات الأهمية االقت�صادية ،وهي �إما
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�أ�شجار �أو �شجريات قائمة وقد مييل بع�ض �أ�صنافها �إىل الت�سلق:
		
أ.Severinia

.

 .ب.Pleiospermium
 .ت.Burkillanthus
 .ث.Limnocitrus
 .ج -Hesperethusaوهذه �أجنا�س بدائية لأ�شجار احلم�ضيات.
		
 .ح.Citropsis
 .خ -Atalantiaوهي �أجنا�س ت�شبه �أ�شجار احلم�ضيات احلقيقية.
.

		
د.Fortunella

.

ذ.Eremecitrus

.

ر.Poncirus

.

ز.Clymrenia
.س.Microcitrus
.ش -Citrusوهذه �أجنا�س تنتج ثمار حم�ضيات حقيقية.

ويهمنا هنا ثالثة أجناس من احلمضيات حيث تتبعها أنواع وأصناف احلمضيات احلقيقية ذات األهمية
االقتصادية وهي:

1 .1جن�س بون�سري�س .Poncirus
2 .2جن�س فورتونيال .Forunella
3 .3جن�س �سيرت�س .Citrus

الوصف النباتي ألجناس احلمضيات ذات األهمية االقتصادية:
1 .1جنس بونسريس :Poncirus

يتبعه نوع واحد فقط هو  P. trifoliataونباتاته �أ�شجار �صغرية �أو �شجريات،
الورقة مركبة ثالثية حتتوي على ثالث وريقات �صغرية احلجم ورقيقة ن�سبيا
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�شتاء ،وهي �صغرية احلجم ورقيقة ن�سبي ًا �إذا ما قورنت ب�أوراق �أنواع جن�سي
وت�سقط
ً
 ،Fortunella, Citrusوعنق الورقة طويل جمنح بدرجة ب�سيطة ،وحتتوي الأفرع
على �أ�شواك كثرية قوية و�سميكة ما بني متو�سطة وطويلة تخرج دائم ًا من العقد،
وال�سالميات ق�صرية ن�سبياً ،والأزهار جال�سة حتمل منفردة �أو يف عناقيد ،والك�أ�س
مكون من � 5سبالت كبرية ن�سبي ًا والتويج مكون من  5بتالت طويلة ورفيعة ن�سبياً،
منب�سطة �أو مقو�سة ،ويتكون الطلع من عدد من الأ�سدية ي�ساوي  4مرات �أو �أكرث عدد
البتالت ،والأ�سدية �سائبة واملتاع يتكون من  8-6كرابل مغطى بزغب ،والأزهار
ب�صفة عامة تعترب كبرية ن�سبي ًا �إذا ما قورنت ب�أزهار �أ�صناف احلم�ضيات الأخرى،
والثمرة م�ستديرة �أو متيل �إىل ال�شكل الكمرثي قطرها من � 5-3سم ،وق�رشتها مغطاة
بزغب رفيع ولونها �أ�صفر برتقايل غنية بالغدد الزيتية ذات رائحة خا�صة غري مقبولة
ن�سبي ًا �إذا ما قورنت بالزيوت الطياره اخلا�صة بجن�س � Citrusأو جن�س ،Fortunalla
اللب حام�ضي جداً طعمه غري مقبول والبذور بي�ضاوية كثرياً ما تكون عديدة الأجنة،
وتنت�رش زراعته يف �أوا�سط و�شمال ال�صني كما يزرع بكرثة يف اليابان �إما للزينة �أو
ال�ستعمال �أ�شتاله ك�أ�صل لتطعيم بع�ض �أنواع احلم�ضيات عليها ،ومنه �صنف واحد
ي�سمى يف اليابان  ،Poncirus trifoliate var monsirosaوهو نبات قزمي ي�سمى
التنني الطائر  ،Flying Dragonوله مكانه مرموقة كنبات زينة يف تلك البالد ،ونظراً
ل�سهولة تلقيح هذا اجلن�س مع جن�س  ،Citrusف�إنه يوجد كثري من الهجن الطبيعية
واال�صطناعية بينهما.
2 .2جنس فورتونيال :Fortunella

نباتاته �أ�شجار �صغرية �أو �شجريات تقاوم الربودة �إىل درجة كبرية� ،أ�شواكها
قليلة و�ضعيفة �أو معدومة ،والأوراق �صغرية ن�سبي ًا قريبة ال�شبه من �أوراق املاندرين
(اليو�سفي البلدي) ،ولو �أنها م�ستديرة القمة �أحياناً ،فالعروق �أكرث ظهوراً ،ولونها �أخ�رض
فاحت ،حتتوي على غدد زيتية كثرية ،ولكن رائحتها تختلف كثرياً عن رائحة اليو�سفي،
خال من الأجنحة والأزهار �صغرية مفردة
عنق الورقة قد يحتوي على جناح �صغري ٍ
�أو يف جماميع وم�شابهة يف تركيبها لأزهار جن�س  ،Citrusويرتاوح عدد الكرابل بها
ما بني  8-3فقط ،والثمار �صغرية احلجم طولها من � 5-4سم ،وقطرها � 3-2سم
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م�ستديرة �أو بي�ضاوية ،لون ق�رشتها برتقايل فاحت �أو غامق ،واللب ذو طعم حام�ضي،
ولكنه مقبول ،والبذور قليلة ن�سبياً .ويتبع هذا اجلن�س الكمكوات  kumquatويقال �إن
لفظ كمكوات يرجع �إىل جملة �صينية معناها الربتقال الذهبي  kin kanومنه الأنواع
الآتية:
.

أ :Fortunella margaritaيتميز هذا النوع بثماره امل�ستطيلة الربتقالية اللون.
 .ب :Fortunella japonicaيتميز بثماره امل�ستديرة الربتقالية اللون.
 .ت :Fortunella polyandraثماره �شبه م�ستديرة برتقالية اللون.
 .ث :Fortunella hindisiiثماره �صغرية المعة برتقالية متيل �إىل اللون الأرجواين
عند الن�ضج.

وت�سهل عملية التهجني بني �أنواع هذا اجلن�س مع باقي �أنواع احلم�ضيات ،لذلك
ن�ش�أت بينها هجن كثرية.
3 .3جنس سيرتس :Citrus

ي�شمل الغالبية الكربى من الأنواع التجارية املعروفة للحم�ضيات� ،أ�شجاره قد
ت�صل �إىل �أحجام كبرية حتت الظروف املنا�سبة ،ولكن غالب ًا ما تكون �صغرية ن�سبي ًا
�أو متو�سطة احلجم حتت ظروف الرتبية احلديثة .الأوراق خ�رضاء داكنة غالباً ،ويف
بع�ض �أ�صناف الرتجن والليمون كالأ�ضاليا والبلدي تكون الأوراق خ�رضاء فاحتة �أو
حمراء �أرجوانية خ�صو�ص ًا حديثة العهد يف احلياة ،وهي ب�سيطة م�سننة احلافة غالب ًا
�إما مدببة القمة �أو بي�ضاوية م�ستطيلة والعرق الو�سطي ظاهر ،وتوجد زوائد على عنق
الورقة ت�سمى بالأجنحة تختلف يف حجمها ح�سب النوع ،ويف بع�ض �أنواعها و�أ�صنافها
تكون �أجنحتها �أثرية كما يف الليمون الأ�ضاليا ،ويف بع�ض الأنواع والأ�صناف الأخرى
يقارب حجم الأجنحة حجم الن�صل الأ�صلي للورقة كما يف �أ�صناف البوملي .وحتتوي
كل �أنواع هذا اجلن�س يف كثري من �أع�ضائها على غدد زيتية مميزة ،كما �أن لكل نوع
رائحة خا�صة نتيجة الختالف الزيوت الطيارة التي يحتويها ،وكثرياً ما تفيد هذه
ال�صفة يف متييز الأنواع املختلفة عن بع�ضها .ويف بع�ضها الآخر تكون النموات
احلديثة �أو الطرفية ملونة بلون �أحمر �أو �أرجواين �أو مو�شحة كما هو احلال يف الليمون
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الأ�ضاليا والرتجن .وغالب ًا ما حتتوي ال�سيقان والأفرع على �أ�شواك ،وهي عبارة عن
�سوق متحورة تختلف يف طولها وقوتها وعددها ح�سب الأ�صناف.
♦

♦األزهار :بي�ضاء �شمعية ذات رائحة جذابة ويتكون الك�أ�س من � 4سبالت،
والتويج من  5بتالت والأ�سدية عديدة ومت�صلة يف جماميع ،واملتاع يحتوي
من  15-8كربلة ،وتوجد الأزهار �إما مفردة �أو يف عناقيد ويف بع�ض
الأ�صناف جند �أن ال�سطح ال�سفلي للبتالت يتلون باللون الأحمر �أو الأرجواين
كالرتجن والليمون الأ�ضاليا والبلدي.

♦

♦الثمرة :تعد ثمرة احلم�ضيات ب�أجنا�سها الثالثة عنبة من نوع خا�ص ت�سمى
 Hesperidiumوتتكون من الأجزاء الرئي�سة الآتية:

1 .1القشرة وتتكون من جزئني:
.

أالإك�سوكارب وي�سمى فالفيدو  Flavedoوهو عبارة عن الب�رشة امللونة (برتقالية
حممرة �أو �صفراء) ،وحتتوي على الغدد الزيتية وال�صبغات امللونة.
 .بامليزوكارب و ُي�سمى �ألبيدو  Albedoوهو عبارة عن الطبقة الإ�سفنجيةالتي
تقع حتت الإك�سوكارب ،وتختلف يف �سمكها باختالف النوع وال�صنف.

2 .2االندوكارب � Endocarpأو غالف الكرابل ،وهو عبارة عن الغ�شاء الرقيق املحيط
بف�صو�ص الثمرة.
3 .3اللب ) :(Pulpويدخل �ضمنه الإندوكارب �أحيان ًا والف�صو�ص �أو الكرابل
املبي�ضية مبحتوياتها ،وهي حتتوي على �أكيا�س الع�صري والبذور .و�أكيا�س
الع�صري (فهي عبارة عن �شعريات عديدة اخلاليا نامية من الأندوكارب).
واللب هو اجلزء الذي ي�ؤكل من الثمرة ،وقد ت�ؤكل الق�رشة كمربى �أو مرمالء
يف بع�ض �أنواع جن�س  .Citrusويف جن�س � Fortunellaأي�ض ًا تكون الق�رشة
اجلزء الذي ي�ؤكل من الثمار.
4 .4املركز :وهو املحور الو�سطي للثمرة ويتكون من ن�سيج �أبي�ض ا�سفنجي القوام
يحتوي على كثري من احلزم الوعائية املغذية للثمرة.
5 .5اجلهاز الوعائي :تنت�رش يف الف�صو�ص جمموعتان من احلزم الوعائية ( ،ت�سمى
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الأوىل اجلانبية ،وتوجد منت�رشة على ال�سطح اخلارجي لغالف الكرابل
(الف�صو�ص) ،والأخرى الو�سطية ،وتوجد يف املركز الو�سطي للثمرة.

مدى ثبات الصفات النباتية يف احلمضيات:

ال ميكن اعتبار ال�صفات النباتية الآنف ذكرها للحم�ضيات عامة ،وجلن�س �سيرت�س
 Citrusخ�صي�صة ثابتة ب�صفة تامة ،فكثرياً ما تختلف درجة ثبات ال�صفات النباتية
املذكورة �سابق ًا من حيث طبيعة منو ال�شجرة و�شكل الورقة ولونها والأ�شواك ووفرة
الغدد الزيتية وحجمها ولون الثمار وحجمها و�شكلها يف الأ�صناف املختلفة للنوع
الواحد من احلم�ضيات ،بل كثريما جند على �أ�شجار ال�صنف الواحد �أوراق ًا تختلف يف
�شكلها عن الأوراق امل�ألوفة لل�صنف ،فبع�ض �أ�صناف اخل�شخا�ش (النارجن) مث ًال تكون
�أوراقها خالية من الأجنحة ،علما �أن �أوراق اخل�شخا�ش النموذجية حتتوي �أعناقها
عادة على �أجنحة ظاهرة يف حني توجد الأجنحة على �أوراق الربتقال ،على الرغم من
خلو الورقة النموذجية لل�صنف منها ،وكذلك احلال من ناحية وجود الأ�شواك وحجمها،
فالأ�شجار البذرية (الناجتة من بذرة دون تطعيم) من �أي �صنف من احلم�ضيات
حتتوي عادة على �أ�شواك �أكرث عدداً و�أكرب حجم ًا من الأ�شجار التي مت �إكثارها خ�رضي ًا
(بالتطعيم) التي قد تنعدم فيها الأ�شواك كلية �أو تكون �ضعيفة و�صغرية.

احلمضيات وأنواعها وأصنافها ذات األهمية العاملية:

لت�سهيل الإملام بهذا املو�ضوع تق�سم �أنواع احلم�ضيات احلقيقية ذات الأهمية
االقت�صادية و�أ�صنافها �إىل جماميع تت�شابه كل جمموعة يف خوا�ص ثمارها ومنو
�أ�شجارها وهناك عدة تق�سيمات �إال �أن التق�سيم التايل الذي اقرتحه هودج�سون
� Hodgsonأكرث قبو ًال لغالبية الباحثني واقرتاب ًا من الواقع واملنطق العلمي وميكن
تلخي�ص هذا التق�سيم كالآتي:


أوالً :جمموعة الأنواع والأ�صناف احلام�ضية (الطعم احلام�ض) وت�شمل:

.

أق�سم الرتجن

(Citrus medica) Citron

 .بق�سم الليمون اخل�شن

(Citrus jambhiri L.) Rough lemon
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 .تق�سم الليمون الأ�ضاليا

(Citrus Limon L.) Lemon

 .ثق�سم الليمون احلام�ض

(Citrus aurantifolia) Limes

 .جق�سم الليمون احللو


(Citrus limetta) Sweet lime

ثانياً :جمموعة املاندارين (اليو�سفي) والتاجنارين:
:Mandarins and Tangarins

.

أق�سم املاندرين (اليو�سفي) امللوكي

(Citrus nobilis) King Mandarin

 .بق�سم ماندرين البحر الأبي�ض ذو الأوراق الرفيعة
Mandarin and (Citrus deliciosa) Tangarin Citrus reticulate

 .تق�سم املاندرين ال�ساتزوما
 .ثق�سم الكالموندين

(Citrus unshiu) Satsuma Mandarin

(Citrus mitis) Calamondin



ثالثاً :جمموعة الليمون

.

أق�سم اجلريب فروت

الهندي Grapefriut and Pummelo

(Citrus paradisi Mac f.) Grapefriut

 .بق�سم البوملي (ال�شادوك)

(Citrus maxima. L) Pummelo

الربتقال :Oranges



رابعاً :جمموعة

.

أق�سم الربتقال احلام�ضي واملر
(Citrus aurantium L.) Bitter or Sour Orange

 .بق�سم الربتقال احللو


خامساً :جمموعة

(Citrus sinensis) Sweet Orange

الكمكوات (Forunella Sps.) Kumquat

وميكن تق�سيمها �إىل ق�سمني:
.

أالكمكوات البي�ضاوي ا�سمه االجنليزي  :Oval Kumquatوثماره �صغرية �إىل
25

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

متو�سطة احلجم وا�سمه العلمي .Fortunella margarita
 .بالكمكوات امل�ستديرة  Round Kumquatويتبعه:
•الياباين وا�سمه العلمي
•املاليو وا�سمه العلمي


(F. japonica) Round Kumquat

(F. polyandra) Malayan Kumquat

•هوجن كوجن الربي وا�سمه العلمي

(F. hindissi) Hong Kong wild Kumquat

سادساً :جمموعة الربتقال الثالثي

الأوراق :Trifoliate Orange

وا�سمه العلمي  Poncirus trifoliataوله �صنف واحد ي�سمى
 P.t.var.monstrosaبالإ�ضافة �إىل �أ�شجار ال�سالالت البذرية.


سابعاً :جمموعة هجن احلم�ضيات املختلفة:

جمموعة كثرية تتبع الأ�صناف الناجتة عنها لأحد جمموعات �آبائها� ،أو تبقى
حتت هذه املجموعة فمث ًال برتقال  Templeيتبع اقت�صادي ًا جمموعة املاندرين بينما
هو يف احلقيقة من جمموعة الهجن.
أوالً :جمموعة األنواع واألصناف احلامضية:

تتميز غالبية �أفرادها باحتوائها غالب ًا على ن�سبة حمو�ضة عالية جداً ،وهي
حتتوي على الأق�سام الآتية:
.

أالرتنج (Citrus medica, L.) Citron

عرفت ثماره منذ زمن بعيد يف بالد العجم والهند واليونان وبالد ال�ساحل
ال�رشقي للبحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث �إن جنوب �إيطاليا وجزيرة كور�سيكا من �أهم
مراكز �إنتاجه ثم جزيرة كريت وبع�ض جزر اليونان وقرب�ص و�شمال �أفريقيا ،وقد
وجدت ثمار متفحمة من هذه املجموعة يف مقابر امل�رصيني القدماء.
ت�ستعمل ق�رشة الثمار غالب ًا يف عمل املربيات والع�صري يف حت�ضري ماء الرتجن
 citron waterامل�ستخدم يف �إعطاء طعم خا�ص لبع�ض امل�رشوبات� ،أو يف الأغرا�ض
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الطبية ،وت�ستعمل ثمار بع�ض الأ�صناف ذات الطعم احللو للأكل كثمار طازجة ،كما
تدخل ثمار بع�ض الأ�صناف يف الطقو�س الدينية لبع�ض الأديان.
والرتجن �شجريات �أو �أ�شجار �صغرية بدرجة وا�ضحة ،حيث تع ُّد من �أ�صغر �أ�شجار
جن�س  ،Citrusوهي ذات طبيعة منو غري منتظم ،وبع�ض �أ�صنافها مت�سلق ،و�أفرعها
م�ضلعة �أرجوانية ،وهي �صغرية وت�ستدير ويتحول لونها �إىل الأخ�رض بعد مدة ،وحتمل
�أ�شواك ًا مفردة قوية وق�صرية يف �آباط الأوراق ،والأوراق لونها �أخ�رض باهت ،وقد
تتلون �أي�ض ًا باللون الأرجواين وهي �صغرية ،وهي بي�ضاوية �أو بي�ضاوية رحمية غري
مدببة القمة ،وحوافها م�سننة ب�شكل ب�سيط وعنق الورقة ق�صري غري جمنح �أو ذو �أجنحة
�ضيقة ،النورة ق�صرية حمدودة قليلة الأزهار ،الزهرة كبرية �أرجوانية اللون يتلون
�سطح التويج ال�سفلي باللون الأرجواين �أما ال�سطح العلوي فغالب ًا ما يكون �أبي�ض �أو
وردي ًا نوع ًا ما ،الأزهار كاملة �أو مذكرة الختزال �أع�ضاء الت�أنيث ،الثمرة كبرية �أو
متو�سطة احلجم بي�ضاوية �أو بي�ضاوية م�ستطيلة� ،سطحها غالب ًا خ�شن امللم�س متجعد،
و�إن كان �أمل�س يف بع�ض الأ�صناف ،رائحتها عطرية والق�رشة �سميكة �صفراء اللون عند
الن�ضوج ،وطعم اللب حام�ضي مييل للمرارة غالباً ،و�إن وجدت وتوجد بع�ض الأ�صناف
التي متتاز بالطعم احللو ،والبذور عديدة واجلنني �أبي�ض �أو �أبي�ض حماط بغالف رقيق
بنف�سجي اللون.
ويعتقد العلماء �أن هناك قرابة وثيقة بني الرتجن والليمون الأ�ضاليا لدرجة �أن
الليمون الأ�ضاليا كان يع ُّد يف املا�ضي �صنف ًا تابع ًا لنوع الرتجن.

األصناف:
تقسم األصناف التابعة للرتنج إىل جمموعتني رئيستني:

1 .1أصناف ذات لب حلو وأهمها الكورسيكي :Corsican

وميتاز بلون ق�رشته الأ�صفر الربتقايل ،الثمرة كبرية بي�ضاوية قد ي�صل قطرها
�إىل �12سم� ،أما طولها فقد ي�صل �إىل �20سم ،وينت�رش هذا ال�صنف بكرثة يف جزر البحر
الأبي�ض وجنوب �إيطاليا كما يعترب من الأ�شجار العطرية حلدائق املنازل يف بع�ض
مناطق ال�ساحل ال�رشقي لإ�سبانيا.
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2 .2أصناف ذات لب حامضي ومنها:


�أ�صناف ذات ثمار كبرية مل�ساء مف�ص�صة لدرجة ما مثل �صنف ديامانتي
 Diamanteوثماره كبريه مدببة القمة ونباتاته ت�صل حلجم الأ�شجار
ال�صغرية �أو ال�شجريات ،الفروع �سميكة والأوراق كبرية ن�سبياً ،وتع ُّد ثماره
من �أف�ضل ثمار الرتجن يف �إيطاليا .ويتبع �صنف �إيرل � Earleأي�ض ًا هذه
املجموعة ،وهو �صنف حم�سن حديث الن�ش�أة ثمرته كبرية احلجم مدببة القمة
لونها برتقايل م�صفر فاحت ،وق�رشتها �سميكة ،خالياها الزيتية وا�ضحة،
واللب حام�ضي ن�سبيا.



�أ�صناف ذات ثمار كبرية خ�شنة ال�سطح ت�سمى غالب ًا با�سم الرتجن العادي،
وت�شمل الأ�صناف البذرية كلها �أو غري امل�سماة ،والتي متتاز بال�سطح اخل�شن
مثل اجلزائري واملراك�شي.



�أ�صناف ثمارها �صغرية ذات قلم م�ستدمي ُت�سمى �أترج  Etrogومييل بع�ض
العلماء �إىل اعتبارها �صنف نباتي م�ستقل حتت ا�سم Citrus medica var
 ethrogوثمارها �شبيهة بثمار الليمون الأ�ضاليا ،و�إن كانت �أكرب قليالً ،ولها
قمة مدببة هي �آثار القلم واملي�سم التي تبقى ملت�صقة بالثمرة ،جلدها خ�شن
لونه �أ�صفر �أو �أ�صفر برتقايل .



الكباد :يعتقد بع�ض العلماء �أن الكباد هو �صنف من �أ�صناف الرتجن ،بينما
يعتقد بع�ضهم الآخر �أنه هجني بني الليمون الأ�ضاليا والرتجن .وينت�رش الكباد
يف �رشق البحر الأبي�ض يف لبنان و�سوريا و�أ�شجاره وثماره ت�شبه الرتجن
�إىل حد كبري ،و�إن كانت �أقل مرارة وق�رشته �سميكة يكرث ا�ستغاللها كحلوى
بال�سكر ذات طعم ممتاز.

ب.

الليمون اخلشن(C. Jambhiri) Rough Lemon :

ن�رشه العرب �إىل كثري من البالد التي عربوها� ،أو التي وقعت حتت حكمهم �أيام
الدولة الإ�سالمية ،وقد ذكره ابن العوام يف ر�سالته عن الزراعة يف �إ�سبانيا ،وقد ثبت
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وجوده بعد ذلك يف املناطق التي مر بها العرب يف �أفريقيا اال�ستوائية ،حيث كان يعرف
با�سم مازو  ،mazoeويعتقد بع�ض العلماء �أنه يتبع نباتي ًا جمموعة الليمون الأ�ضاليا،
ولو �أن بع�ضهم الآخر يرى ف�صله �إىل جمموعة م�ستقلة ،ال�شجرة كبرية منت�رشة الأ�شواك
و�أوراقها بي�ضاوية رحمية م�سننة ب�شكل خفيف غري مدببة القمة ،فاحتة اخل�رضة
وتتلون الرباعم الزهرية والأزهار بحمرة �أرجوانية ولو �أن النمو احلديث يكون عادة
�أخ�رض �أو مو�شح ًا بحمرة قليلة جداً ،الثمرة متو�سطة وبحجم الليمون الأ�ضاليا �أو �أقل،
بي�ضاوية �إىل كروية ذات �سطح خ�شن حمبب حمززة طولي ًا ب�أخاديد وا�ضحة ،لونها
�أ�صفر ليموين �إىل برتقايل م�صفر ،والق�رشة �سميكة ،واللب حام�ضي غري مقبول الطعم،
والبذور كثرية و�صغرية.
ويعتقد بع�ض العلماء �أن الليمون اخل�شن ن�ش�أ كهجني من الليمون الأ�ضاليا
والرتجن الكور�سيكي .وال يوجد له �أ�صناف م�سماة حيث يقت�رص ا�ستعماله ك�أ�صل
لتطعيم �أ�صناف احلم�ضيات عليه حتت ظروف بيئية معينة.
ت.

الليمون األضاليا (Citrus Limon, L.) Lemon

ينت�رش يف املناطق الدافئة الواقعة �رشق الهماليا و�شمال بورما وجنوب ال�صني
املوطن الأ�صلي له ،و�أ�شهر املناطق التي تزرع الليمون الأ�ضاليا هي جنوب و�أوا�سط
�إيطاليا ،وبخا�صة منطقة جنوا وجزر �صقلية وكور�سيكا الإيطالية ،و�سائر جزر البحر
الأبي�ض ،كما تزرع م�ساحات كبرية منه يف كاليفورنيا وبع�ض بالد �أمريكا الالتينية
وفل�سطني ولبنان و�سوريا واالردن.
و�إن كان قريب ًا من �صنف الرتجن �إال �أن الأ�شجار تختلف عنها اختالف ًا بين ًا حيث
ت�أخذ �شك ًال �شجري ًا وا�ضحاً ،وت�صل �إىل �أحجام �أكرب ،وميكن اعتبارها عموم ًا �شجرة
متو�سطة احلجم متيل �إىل االنت�شار عر�ضي ًا �أكرث من �أنواع احلم�ضيات الأخرى ،قطاع
�أفرعها �أكرث مي ًال لال�ستدارة ،وحتتوي على �أ�شواك �صغرية والأوراق بي�ضاوية ذات
قمم مدببة وحافة م�سننة� ،أعناقها عدمية الأجنحة �أو ذات �أجنحة �ضيقة �أو �أثرية،
والنموات اخل�رضية احلديثة للأفرع حمراء قرمزية يف غالبية الأ�صناف ،و�إن كان
�رسعان ما تفقد هذا اللون حيث ت�صبح الأوراق املنب�سطة الكبرية خ�رضاء فاحتة متيل
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لال�صفرار ،والرباعم الزهرية والأزهار مو�شحة باللون الأحمر �أو القرمزي� ،أما �سطح
البتالت العلوي ف�أبي�ض نا�صع ،والثمار متو�سطة احلجم بي�ضاوية لها حلمة قمية
ظاهرة غالباً ،وق�رشتها �صفراء عند الن�ضج �سميكة ن�سبياً ،واللب عايل احلمو�ضة قليل
ال�سكرية يف معظم الأ�صناف ،وتوجد بع�ض الأ�صناف احللوة منه ،طعم لبها وع�صريها
مقبوالن رغم حمو�ضته ،كما �أن الق�رشة طعمها جيد ،وكثرياً ما ت�ؤكل بعد ع�رص الثمار
وتع ُّد ثمار الليمون الأ�ضاليا من �أكرث ثمار املوالح انت�شاراً يف العامل ،فهي من �أكرث
ثمار الليمون ا�ستعما ًال يف الأغرا�ض املنزلية.
وي�ستعمل الع�صري يف �صناعة امل�رشوبات املرطبة والغازية ويقدم مع اللحوم
والأ�سماك ،كما تدخل الثمار يف �صناعة الفطائر واحللوى واجليلي واملربيات واملرمالد،
وي�ستخرج منها حام�ض ال�سرتيك والبكتني وزيت الليمون كمنتجات ثانوية.

األصناف:

تق�سم �أ�صناف الليمون الأ�ضاليا �إىل جمموعتني كبريتني �إحداهما حتتوي على
الثمار العالية احلمو�ضة ،والأخرى على الثمار احللوة والتي لي�ست لها �أهمية كبرية
�إال يف الهند وال�رشق الأو�سط ،وبع�ض بالد البحر الأبي�ض املتو�سط وبلدان �أمريكيا
اجلنوبية.
♦ ♦أوالً :الأ�صناف احلام�ضية من الليمون الأ�ضاليا:
تتوزع �أ�صناف الليمون الأ�ضاليا احلام�ضية ذات الأهمية التجارية على جمموعتني
ي�شار �إىل الأوىل منها �أحيان ًا مبجموعة اليوريكا  ،Eurekaوللثانية مبجموعة ل�سبون
 ،Lisbonوتت�شابه �أ�شجار وثمار �أ�صناف كل جمموعة �إىل درجة يتعذر �أحيان ًا التمييز
بينها �إال بالفح�ص الدقيق ال�شامل لكل ال�صفات اخل�رضية للأ�شجار ،وطبيعة �إثمارها
وتركيب و�شكل الثمار الداخلي واخلارجي.
1 .1جمموعة يوريكا:

متتاز هذه املجموعة بخلو �أ�شجارها من الأ�شواك تقريب ًا و�صغر حجمها وانت�شار
�أفرعها وقلة كثافة �أوراقها ولونها الأخ�رض الغامق ن�سبي ًا وحافتها ذات الت�سنني
الأكرث و�ضوح ًا عن طائفة الل�سبون ،كما متتاز الثمار بخ�شونة �سطح الق�رشة عنه يف
جمموعة الل�سبون ووجود كتفني وا�ضحني للثمرة يحيطان بحلمتها القمية التي تقل
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و�ضوح ًا عنها يف ثمار الل�سبون وت�شمل املجموعة الأ�صناف الآتية:
 .أيوريكا:

�صفاتها اخل�رضية والثمرية مماثلة ل�صفات املجموعة ،ومتتاز �أ�شجارها بغزارة
�إثمارها واجتاهها نحو الإزهار والإثمار الدائم طوال العام كما متيل �أ�شجارها �إىل بدء
الإثمار يف �سن مبكرة ،ومتتاز الثمار بخلوها من البذور ،وحت�سب من �أف�ضل �أ�صناف
الليمون الأ�ضاليا يف العامل واكرثها انت�شارا يف الكرة االر�ضية الغربي ،واملعروف �أنها
ن�ش�أت ك�شتلة منتخبة مبقاطعة لو�س اجنلو�س من بذور ا�ستوردت من جزيرة �صقلية،
كما �أن �إثمارها الدائم ي�ساعد كثرياً على زيادة الدخل من امل�ساحة املزروعة من خالل
بيع الثمار يف موا�سم عدة دون �أي معامالت �أخرى ،وبخا�صة ال�صنف الذي يطلق عليه
حملي ًا ا�سم (الليمون ال�شهري).
 .بجنوا:

ال�شجرة والثمار ت�شبه الو�صف النموذجي ملجموعة اليوريكا ،و�إن كان �إثمارها
مو�سمي ًا وا�ضحاً ،وحتتوي ثمارها على بع�ض البذور قد ي�صل عددها �إىل � 6أو �أكرث.
.

تفيالفرانكا Villafranca

يت�شابه �صنفها �أي�ض ًا يف �صفاته اخل�رضية والثمرية مع باقي �أ�صناف طائفة
اليوريكا و�إن كانت قمة الأوراق مدببة ب�صورة وا�ضحة ،كما �أن اال�شجار �أكرث قوة
وكثافة يف النمو اخل�رضي ،وي�صعب متييز ثماره عن �صنف يوريكا على الرغم من �أن
طبيعة �إثماره الدائم �أقل بكثري من يوريكا حيث متتاز مبو�سم �إثمار وا�ضح حتمل فيه
الأ�شجار الغالبية العظمى من املح�صول ،وتنت�رش زراعة هذا ال�صنف يف منطقة حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث يع ُّد من �أ�صناف الليمون الأ�ضاليا املمتازة.
وهناك �أ�صناف عدة �أخرى من هذه املجموعة �أقل �شيوع ًا مثل الأ�صناف
 Amerfo، Wheatly، Bellairوغريها ،وجميعها ن�ش�أت ك�سالالت بذرية �أو ا�ستوردت
من �أوروبا ،و�سميت ب�أ�سماء �أمريكية ،ولكنها مل تنت�رش كثرياً يف الأقطار املنتجة
لليمون الأ�ضاليا.
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2 .2

جمموعة الليمون األضاليا لسبون Lisbon

تختلف جمموعته عن �سابقتها بكرب �أ�شجارها ومنو �أفرعها القائم وكرثة وجود
الأ�شواك عليها وب�أوراقها ذات اللون الفاحت والقمة املدببة� ،أما الثمار فتتميز ب�سطحها
الأكرث نعومة وحلمتها القمية الظاهرة ،كما متتاز بطبيعة �إثمارها املو�سمي الوا�ضح
واحتواء ثمارها على بذور �أكرث ومن �أهم �أ�صنافها:
أاللسبون Lisbon

.

الثمار كبرية ن�سبي ًا ولون ق�رشتها عند الن�ضج مييل لالخ�رضار ،كما �أن الطعم �أكرث
حمو�ضة ،وهي من �أكرث الأنواع انت�شاراً يف �إيطاليا لغزارة �إنتاجها وجودة ثمارها.
.

بميسينا Messina

ن�ش�أ يف املنطقة الإيطالية التي يحمل ا�سمها ،وال�شجرة قوية ت�شبه لزبون يف
�صفاتها على الرغم من �أن الثمار قد حتتوي على عدد �أكرب من البذور وطبيعة �إثمارها
غري منتظمة حيث مييل للمعاومة وتتبادل غزارة احلمل بني �سنة و�أخرى.
.

تسيسلي Sicly

وهي �أي�ض ًا �ساللة بذرية ن�ش�أت يف كاليفورنيا عن ثمار ليمون �أ�ضاليا من
جمموعة ل�سبون ،وا�ستوردت من جزيرة �صقلية ،ومتتاز الأ�شجار بخلوها تقريب ًا من
الأ�شواك وثمارها جيدة وباقي �صفاتها اخل�رضية والثمرية ،ت�شابه الل�سبون بدرجة
جتعل من ال�صعب التمييز بينهما.
.

ثكندي Kenedy

�ساللة بذرية من الليمون انتخبت يف تك�سا�س يف الواليات الأمريكية ،وهذا
ال�صنف تقريب ًا مل يعد موجوداً لت�شابهه مع ال�صنف ل�سبون.

جمموعة اهلجن املنتمية لليمون األضاليا:

تعد املجموعة من �أقارب الليمون الأ�ضاليا التي يعتقد �أنها ن�ش�أت بالتهجني
بينها وبني �أنواع احلم�ضيات الأخرى ،ومييل العلماء ل�ضمها �إىل الليمون الأ�ضاليا
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ل�شدة ال�شبه بينهما ولإمكان ا�ستعمال ثمارها للغر�ض نف�سه و�أهمها:


ليمون ماير Meyer Lemon

يعتقد بع�ض الباحثني �أنه هجني طبيعي بني الليمون الأ�ضاليا والربتقال� ،إذ ن�ش�أ
يف ال�صني يف �أوائل القرن الع�رشين متتاز �أ�شجاره ب�أنها ن�صف قزمية خالية تقريب ًا
من الأ�شواك ،فروعها منت�رشة وكثافة النمو اخل�رضي متو�سطة ،الأوراق �صغرية،
ومتتاز �أ�شجاره بقدرتها على مقاومة الربد بدرجة �أكرب من الأ�صناف ال�سابقة� ،أما
الثمار فهي متو�سطة احلجم ،وق�رشتها مل�ساء تقريباً ،ولونها برتقايل م�صفر و�شكلها
بي�ضاوي م�ستدير ،ويف القمة حلمة �صغرية مفلطحة ،قليلة البذور وحمو�ضة اللب
منخف�ضة ن�سبي ًا عن الليمون الأ�ضاليا وي�ستمر �إثماره طوال العام ،و�إن كان الإثمار
ال�شتوي ميثل �أعلى ن�سبة .ي�ستخدم ك�أ�صل للتطعيم عليه �أحياناً.


ليمون بندروزا Ponderosa

يقال �أنه هجني طبيعي بني الليمون الأ�ضاليا والرتجن ويعتقد بع�ض الباحثني
�أنه هجني ثالثي يدخل يف تركيبه كل من الليمون الأ�ضاليا والرتجن واجلريب فروت.
متتاز الأ�شجار ب�صغرها يف احلجم وقوة �أفرعها وق�رصها واحتوائها على
�أ�شواك متو�سطة يف الطول �أما الأوراق فكبرية بي�ضاوية �أو بي�ضاوية م�ستطيلة وقمتها
م�ستديرة ت�شبه �إىل حد كبري �أوراق الرتجن وكذلك اللون� ،أما الأزهار فت�شبه �أزهار
الليمون الأ�ضاليا �إال �أنها �أكرب قليالً .والثمار كبرية ن�سبي ًا بي�ضاوية م�ستديرة وجلدتها
ظاهرة اخل�شونة لونها �أ�صفر ليموين .هذا ال�صنف لي�س له �أهمية جتارية ،وي�ستعمل
كثرياً يف احلدائق املنزلية يف بع�ض املدن ال�ساحلية ملنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط.
كما يوجد �صنف ثالث ي�شبه ال�صنف ال�سابق وي�سمى بال�شادوك �أو البوملو الكوبي
لي�س له قيمة جتارية ي�ستعمل ك�أ�صل للربتقال �أبو �رسه يف كوبا.
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Sweet Lemon

ت�شبه �أ�شجارها و�صفاتها الثمرية واخل�رضية �أ�شجار ليمون الأ�ضاليا احلام�ضي
غري �أن ن�سبة احلمو�ضة تنخف�ض جداً يف ع�صريها ولبها بينما تزداد ن�سبة ال�سكريات
فيت�ضح طعمها احللو اخلايل من املرارة ومنها بع�ض �أ�صناف موجودة يف منطقتنا،
وبع�ض املناطق الأخرى من العامل ،حيث ال لها قيمة جتارية �أو اقت�صادية �سوى
ا�ستعمالها يف عمليات التهجني والدرا�سات الوراثية.
1 .1

الليمون احلامض (Limes (Citrus Aurantifolia

ن�ش�أ هذا الق�سم من احلم�ضيات يف الغالب يف جزر الهند ال�رشقية ،ومنها انت�رش �إىل
املناطق اال�ستوائية من القارة الأ�سيوية ثم �إىل باقي املناطق احلارة والدافئة الأخرى
عن طريق الهند و�إيران بوا�سطة املالحني العرب والإ�سبان خالل القرنني اخلام�س ع�رش
وال�ساد�س ع�رش امليالديني ،وكان ُي�سمى ب�أ�سماء التينية مثل  Citrus limaمل تعد
موجودة حالياً .تنت�رش زراعته الآن �إ�ضافة �إىل مناطق زراعته الأ�صلية يف املناطق
الدافئة من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط وبالد ال�رشق الأو�سط كما يزرع يف ال�سودان
ومنطقة اخلليج العربي ،وبع�ض دول �أفريقيا ال�رشقية و�أي�ض ًا يف فلوريدا يف الواليات
املتحدة واملك�سيك ويتبع هذا الق�سم طائفتان:
الليمون احلام�ض احلقيقي �أو امل�رصي �أو املك�سيكي :وي�سمى يف م�رص بالليمون
البلدي �أو البنزهري ومتتاز �أ�شجاره بقوتها وقلة مقاومتها لل�صقيع ،كما متتاز بكرثة
�أفرعها املنت�رشة و�أ�شواكها العديدة التي ترتاوح بني املتو�سطة والق�صرية والأفرع رفيعة
ن�سبي ًا والأوراق �صغرية خ�صو�صاً� ،إذا ما قورنت بغريها من �أ�صناف احلم�ضيات.
قمة الأوراق غري مدببة واحلواف م�سننة بدرجة ب�سيطة ،لونها فاحت ن�سبي ًا ت�شبه
لون ورقة الليمون الأ�ضاليا �أو �أدكن منها قليالً ،الأزهار �صغرية بي�ضاء مطابقة
لأزهار احلم�ضيات من حيث الرتكيب الت�رشيحي .ثماره �صغرية �إىل متو�سطة احلجم
بينما ق�رشتها رفيعة لونها �أخ�رض عند اكتمال النمو و�أ�صفر ليموين عند الن�ضج الكامل،
ولون اللب خم�رض طعمه حام�ض ب�شكل مركز حيث ت�صل ن�سبة احلمو�ضة فيه �إىل
34

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

 ،%9له نكهة عطرية خا�صة ،والثمار كثرية البذور وتثمر الأ�شجار غالبية املح�صول
يف مو�سم حمدد ،وحتمل بع�ض الأزهار والثمار يف املوا�سم الأخرى طبيعي ًا �أو نتيجة
معامالت زراعية خا�صة.
توجد منه �أ�صناف عدة وهي �سالالت ن�ش�أت باالنتخاب لها �أ�سماء حملية ح�سب
البلد املوجودة فيه و�أهم هذه الأ�صناف  ،Everglade، Key، Palmeto، Yungوهذا
خال من الأ�شواك.
ال�صنف الأخري ميتاز عن غريه ب�أنه ٍ
2 .2
تختلف �صفاته يف �أمور عدة عن الليمون املك�سيكي �أو امل�رصي فالأ�شجار كبرية
و�أكرث تفرع ًا ومقاومة لل�صقيع .متتاز بكثافة منوها اخل�رضي والفروع والفريعات
�أكرث �سمك ًا عدمية الأ�شواك تقريب ًا والأوراق بي�ضاوية م�ستديرة القمة نوع ًا ما .الثمار
ت�شبه ثمار الليمون امل�رصي يف اللون والطعم �إال �أنها �أقل نكهة حيث تقل ن�سبة الزيت
الطيار املميز يف كل من الق�رشة واللب و�شكلها بي�ضاوية م�ستطيلة ي�صل حجمها �إىل
 2-1.5مرة من حجم الليمون امل�رصي (البنزهري) ،وتتكون لها �أحيان ًا رقبة ظاهرة
عند العنق وحلمه وا�ضحة عند القمة ،وق�رشتها �أكرث �سمك ًا من ال�صنف ال�سابق ،والثمار
عدمية البذور لأن حبوب اللقاح واخللية البي�ضية االمية تتحلل قبل �أو �أثناء االنق�سام
االختزايل ،كما يحدث يف كثري من �أ�صناف احلم�ضيات العدمية البذور.
الليمون التاهييت أو العجمي Persian or Tahitian Lime

يف كاليفورنيا انتخبت بع�ض الأ�صناف الآتية من �سالالت بذرية م�ستوردة �أ�ص ًال
من تاهيتي و�إيران مثل  Pearss، Ponوهي غري بذرية.
وهناك طائفة �أخرى من �أنواع الليمون يعتقد �أنها هجني بني الليمون واليو�سفي
(املاندرين) لي�س لها قيمة جتارية ،وت�ستخدم ك�أ�صول للتطعيم عليها مثل ال�صنف
املعروف با�سم راجنبور  ،Rangpurوتتميز هذه الأ�صناف مبقاومتها لل�صقيع،
و�إنتاج كمية كبرية من الثمار عالية احلمو�ضة ،وق�رشتها �سهلة االنف�صال.
3الليمون احللو )Citrus Limetta (Sweet Lime

.3
يرى معظم الباحثني �أن تنفرد �أ�صناف و�سالالت الليمون احللو يف نوع م�ستقل
نباتي ًا مع �أن بع�ض املراجع ما زالت تدمج هذا الق�سم مع الليمون احلام�ض حتت نف�س
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النوع � C.aurantifoliaإال �أن االجتاه احلديث هو ف�صله يف نوع خا�ص حتت ا�سمه
اجلديد  C. limettaوي�شري �إليه بع�ضهم على �أنه نوع من الليمون الأ�ضاليا �أو قريب
جداً منه نظراً لت�شابه �شكل الأ�شجار والأوراق ،ولكن غالبية الباحثني متيل �إىل ن�سبه
�إىل الليمون احلام�ض �أو املك�سيكي ال�شرتاكهما يف كثري من ال�صفات النباتية ،مع
�أن �شكل الثمار وبع�ض ال�صفات اخل�رضية خمتلفة عن مثيلتها يف الليمون احلام�ض
املك�سيكي .وهناك بع�ض االعتقاد �أنه ن�ش�أ كهجني بني الليمون احلام�ض البلدي �أو
التاهيتي والرتجن احللو �أو الليمون البلدي والليمون الأ�ضاليا.
�أهميته التجارية حمدودة ،ت�ستخدم �شتالته ك�أ�صول للتطعيم عليها وخ�صو�ص ًا
�صنف ال�شموطي وذلك لوجود درجة عالية من التوافق بينهما.
�أ�شجار الليمون احللو كبرية مت�شعبة وفروعها مع تفرعاتها متو�سطة ال�سمك
متيل �إىل اال�ستقامة ،و�أ�شواكها ظاهرة طويلة خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الأوىل من حياة
الأ�شجار ،ومنوها اخل�رضي متو�سط الكثافة ،والأوراق متو�سطة احلجم م�ستديرة القمة
ومنحن ،الرباعم الزهرية والأزهار بي�ضاء غالب ًا �أو قرمزية نادراً .الثمرة
والعنق ق�صري
ٍ
م�ستديرة �أو م�ستديرة مع ا�ستطالة قليلة متو�سطة �إىل كبرية احلجم مل�ساء ،والغدد
الزيتية �شفافة وا�ضحة ،والق�رشة رقيقة �إىل متو�سطة ال�سمك لونها �أ�صفر ليموين �إىل
�أ�صفر خم�رض ،واللب ع�صريي جداً ناعم ،والطعم حلو قليل احلمو�ضة به بع�ض املرارة،
والبذور قليلة عادة ال تزيد عن ع�رشة� .أ�شهر �سالالت هذا الق�سم الليمون احللو الفل�سطيني
الذي ا�ستخدم يف املا�ضي ك�أ�صل للتطعيم عليه ،ثم الليمون احللو امل�رصي والعراقي
وثمار هذه ال�سالالت كبرية.
♦

♦ثالثاً :جمموعة املاندرين (اليو�سفي) والتنجارين
The Mandarins C. Reticulata and Tangarins, C. Nobilis

ت�شتمل على �أنواع من احلم�ضيات متتاز بقلة �صالبة ثمارها و�سهولة ف�صل
ق�رشتها عن اللب ومركزها �أو قلبها الأجوف .ويطلق ا�سم تنجارين على الأ�صناف
التي تتميز بق�رشة ذات لون برتقايل داكن حممر �أو قرمزي يف حني ت�سمى الأ�صناف
الأخرى امل�صفرة الق�رشة باملاندرين (اليو�سفي) ،وهو ا�سم مقاطعة يف ال�صني ،حيث
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�سميت هذه الأ�صناف �أ�صال بربتقال املاندرين ن�سبة �إىل هذه الوالية� ،أما ا�سم يو�سفي
فهو ا�سم حملي يتداول فقط يف م�رص ،بينما ُي�سمى يف فل�سطني باملاندلينا .وتع ُّد
اليابان وال�صني ودول البحر الأبي�ض �أهم مناطق الإنتاج يف العامل ،ويتبع هذه
املجموعة جمموعات عدة هي:
1 .1

جمموعة املاندرين امللوكي C. Nobilis King Mandarin

يرى بع�ضهم �أنه املاندرين احلقيقي ،ف�أ�شجاره متو�سطة احلجم قائمة النمو
تقاوم ال�صقيع بدرجة متو�سطة ،وغالب ًا ما حتتوي الأفرع على �أ�شواك� ،أو تكون معدومة
�أحياناً ،ومنوها اخل�رضي �أخ�رض غامق والأوراق عري�ضة رحمية ذات قمة م�ستديرة
قلي ًال واحلافة م�سننة ب�شكل خفيف ،وتكاد تكون كاملة تقريب ًا وهي متو�سطة الطول
لها �أجنحة �ضيقة والأزهار بي�ضاء متو�سطة احلجم ،الثمار كبرية كروية مفلطحة قد
تتكون لها رقبة والق�رشة خ�شنة جمعدة ،ويظهر بها �أحيان ًا �أخاديد �سطحية ،لونها
برتقايل م�صفر �إىل برتقايل غامق الغدد الزيتية كبرية وا�ضحة ،ولون اللب برتقايل
غامق جذاب ناعم ،الطعم والنكهة جيدان ،والبذور قليلة وكثري منها �ضامر.
يتبع هذه املجموعة �أ�صناف عديدة عبارة عن �سالالت حملية تختلف �أ�سما�ؤها
ح�سب �أماكن تواجدها.
2 .2جمموعة ماندرين البحر األبيض املتوسط أو املاندرين ذو األوراق النحيفة والتاجنارين:
Mediteranean Mandarins and Tangarins

ت�شتمل املجموعة على �أ�صناف و�سالالت عدة تت�شابه يف كثري من �صفاتها
النباتية ،وتختلف يف بع�ضها ،وبخا�صة طول الورقة وعر�ضها .و�أ�شجارها متو�سطة
احلجم �أو �شجريات حتتوي على العديد من الأفرع املنت�رشة الرفيعة ،وهي قليلة
الأ�شواك وتكون �ضعيفة �إن وجدت ،و�أوراقها �ضيقة رحمية طويلة ،والأزهار �صغرية
والثمار متو�سطة احلجم ما بني �شبه كروية �أو مفلطحه �أو ذات رقبة ظاهرة ،والق�رشة
والأ�سنان �سهلة االنف�صال ،ومركز الثمرة �أجوف بدرجة وا�ضحة ،ولونها �أ�صفر فاحت
�إىل �أ�صفر برتقايل ،فيما عدا التاجنارين الذي ميتاز بلون برتقايل غامق حممر �أو
قرمزي لكل من الق�رشة واللب.
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ويف بع�ض الأ�صناف التي تنتمي �إىل هذه املجموعة يزداد حجم �أ�شجارها
وارتفاعها لدرجة تقارب �أ�شجار الربتقال ،وت�شمل الأ�صناف التابعة لهذه املجموعة:
 .أاملاندرين العادي:

ثماره �صفراء �إىل برتقالية فاحتة ه�شه ال تتحمل ال�ضغط عر�ضه للتلف عند
الت�صدير كثرية البذور غالباً.
 .بالتاجنارين:

ثماره ذات ق�رشة بلون برتقايل غامق حممر �أو قرمزي وهو منت�رش بكرثة يف
منطقة البحر الأبي�ض و�أمريكا وجنوب �أفريقيا .و�أهم الأ�صناف التي تنتمي لهذه
الطائفة هي :الكلمانتني � Clementineأ�شجاره كبرية عدمية الأ�شواك ،وثماره
متو�سطة احلجم ،والق�رشة لونها �أحمر غامق ناعمة امللم�س �أكرث الت�صاق ًا باللب من
املاندرين واللب برتقايل غامق ،البذور قليلة.
.

تدانسي Dancy

الأ�شجار كبرية ن�سبياً ،والثمار �صغرية �إىل متو�سطة كروية مفلطحة متيل �إىل
ال�شكل الكمرثى ،والق�رشة حمراء برتقالية قليلة ال�سمك جلدية منف�صلة عن اللب ولكنها
غري منتفخة ،املركز �أجوف �أكرث من ال�صنف ال�سابق ،وبذوره متعددة.
.

ثبونكان Ponkan

�صنف من �أ�صل هندي ينت�رش يف ال�صني واملناطق املجاورة ،يت�صف بغزارة
احلمل وجودة الثمار.
.

جكليوباترا Cleopatra

ال�شجرة ق�صرية ،القوام والأفرع رفيعة ،والأوراق �صغرية ،وثماره ذات حجم �صغري
ن�سبي ًا بلون برتقايل �أحمر ذات جودة �أقل من الأ�صناف ال�سابقة ،ت�ستعمل �أ�شجاره
ك�أ�صل للتطعيم عليها ملقاومتها ملر�ض التدهور ال�رسيع الفريو�سي (الرت�ستيزا).
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3 .3

جمموعة املاندرين الساتزوما Citrus Satsuma

ي�سمى بالإنكليزية �أحيان ًا برتقال ال�ساتزوما ،وهو ميثل جمموعة كبرية من
ال�سالالت �أو الأ�صناف تختلف فيما بينها يف ال�شكل واحلجم وجودة الثمار وموا�سم
الن�ضج وبع�ض ال�صفات النباتية الأخرى .يعتقد �أنه ن�ش�أ بطريق ال�صدفة ك�ساللة بذرية
يف اليابان �أو ال�صني.
�أهم ال�صفات التي متيز جميع �أ�صناف هذه املجموعة �أن ق�رشة الثمار تظل
مو�شحة باللون الأخ�رض وال�صقة باللب حتى بعد الن�ضج الكامل وتلون الق�رشة.
الأ�شجار متو�سطة �إىل �صغرية خالية من الأ�شواك ،الأوراق كبرية وعري�ضة ت�شبه �أوراق
الربتقال يف ال�شكل واحلجم ،والأزهار ذات حجم متو�سط ،وكذلك الثمار يرتاوح �شكلها
بني الكروي املبطط واملتطاول الكمرثى ،وملم�س الق�رشة خ�شن تتلون باللون الربتقايل
مع بقاء م�ساحات �أو عروق باللون الأخ�رض ،وهي قليلة ال�سمك �سهلة التق�شري ،و�إن
كانت متما�سكة غري منف�صلة عن اللب .نكهته وطعمه حمببان ولبه كذلك وهو بلون
برتقايل داكن عدمي البذور �أو يحتوي على عدد قليل جداً �أحيان ًا ومن �أ�صناف و�سالالت
هذا الق�سم  ،Zairai، Owari، Wase، Ikada، Mikado، Mori، Hiraويطلق على
الأ�صناف جميعها ا�سم �ساتزوما.
4 .4

جمموعة الكاالموندين C. Mitis, Calamondin

�أ�شجار هذا الق�سم متيل لالرتفاع ،قائمة �شديدة التفريع قليلة الأ�شواك مقاومة
للربودة ،الأوراق ت�شبه املاندرين ذات �أعناق �صغرية عليها �آثار �أجنحة ،الثمار �صغرية
جداً ت�شبه ثمار املاندرين ،الق�رشة برتقالية اللون ناعمة ورقيقة �سهلة االنف�صال عن
اللب ،الغدد الزيتية عديدة ،واللب ع�صريي مييل �إىل احلالوة وا�ضح احلمو�ضة ،يعتقد
ب�أنه ن�ش�أ كطفرة وراثية من املاندرين� .إذ ال يوجد لهذه املجموعة �أي �أ�صناف �أو �سالالت،
كما �أن زراعته مل تنت�رش بدرجة جتارية وي�ستعمل ك�أ�شجار زينة يف احلدائق.
♦

♦رابعاً :جمموعة الليمون الهندي

ويتبع هذه املجموعة اجلريب فروت والبوملي (ال�شادوك) وهما نوعان منف�صالن
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نباتياً ،مع �أن بينهما ت�شابه ًا كبرياً ،حتى �أنهما كانا يعتربان يف املا�ضي نوع ًا واحداً.
ويوجد الآن كثري من الأ�صناف التي تع ُّد و�سط ًا بني هذين النوعني مثل ال�صنف الذي
انت�رش يف منطقتنا م�ؤخراً با�سم بومليت �أو �سويتو.
1 .1

جمموعة اجلريب فروت (Citrus Paradisi) Grapefriut

متتاز ب�أ�شجار كبرية احلجم م�ستديرة القمة كثيفة النمو اخل�رضي ،والأفرع
م�ضلعة وهي �صغرية م�ستديرة بعد البلوغ ،والأوراق �أكرب من �أوراق الربتقال و�أقل
حجما من �أوراق البوملي ،بي�ضاوية م�ستديرة القمة قلي ًال وقاعدتها عري�ضة والعنق
وا�ضح عري�ض الأجنحة ،الأزهار كبرية بي�ضاء تخرج مفردة �أو يف عناقيد يف �آباط
الأوراق والثمار كبرية ،والق�رشة �صفراء ليمونية متو�سطة ال�سمك �إىل رقيقة مل�ساء
كثرية الغدد الزيتية.
حتتوي ثمار اجلريب فروت بن�سب خمتلفة على درجة من املرارة ت�سببها مادة
النارجنني  ،Naringinوهو �أحد اجللوك�سيدات التي اكت�شفت �أو ًال يف ثمار البوملي.
ولهذه املجموعة �سالالت عديدة ن�ش�أت عنها الأ�صناف امل�سماة باالنتخاب من الأ�شجار
البذرية ،وميكن تق�سيم ثمار اجلريب فروت ب�صفة عامة �إىل طائفتني رئي�ستني تبعاً
للون اللب:
◊

◊ثمار ذات لب ع�سلي غامق �أو ع�سلي فاحت

ويتبع هذه الطائفة �أ�صناف كثرية بع�ضها ذو بذور كثرية وبع�ضها عدمي البذور
ويق�سمان �إىل جمموعتني:


�أ�صناف ذات بذور كثرية يزيد عددها عن  25بذره و�أهمها �صنف الدنكان
 Duncanوترميف  ،Triumphامربيال  ،Imperialماكارتي .McCarty



�أ�صناف ذات بذور قليلة من  5-3بذور �أو عدمية البذور و�أهمها :مار�ش
.March

◊

◊ثمار ميتاز فيها اللب والق�رشة بتلونهما بدرجات خمتلفة من اللون الأحمر
مثل� :صنف فو�سرت  ،Fosterوتومب�سون  ،Thompsonوروبي  .Rubyوقد
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وجد �أن اللون الأحمر ُيعزى �إىل �صبغات كلوروفيليه كاروتينية هما كاروتني
 Bوالليكوبني ،ولي�س �إىل �صبغة الأنثو�سيانني ال�سائدة يف الربتقال الأحمر.
2 .2جمموعة البوملي  C. Maxima Pomeloأو الشادوك Shaddock
ويعتقد �أن الكلمة بوملي م�شتقة من الكلمة الهولندية( )Pompelmooseوتعني
بالعربية (ال�شادوك) وقد ن�ش�أت املجموعة �أ�ص ًال يف منطقة املاليو ومنها انت�رشت
�إىل ال�صني وتايالند ،ويع ُّد انت�شارها حمدوداً يف العامل ،لأن ثمارها مل تلق قبو ًال يف
�أوروبا و�أمريكا.
وهذا النوع من احلم�ضيات ي�سهل متييز منوه اخل�رضي والثمري ل�صفاتهما
الوا�ضحة حيث تختلف كثرياً عن باقي الأنواع و�أ�صناف الثمار احلم�ضية الأخرى.
فال�شجرة كبرية م�ستديرة القمة ذات �أفرع م�ضلعة حتتوي �أحيان ًا على �أ�شواك،
كما يغطي قلف �أفرعها احلديثة بع�ض الزغب .والأوراق كبرية �إىل كبرية جداً تفوق
حجم ورقة اجلريب فروت ،بي�ضاوية عري�ضة القاعدة ،والقمة غري مدببة وعنق الورقة
ذو �أجنحة عري�ضة ظاهرة قد يعادل حجمها حجم الن�صل .والن�صل والأجنحة زغبية
نوع ًا ما والأزهار كبرية جداً بالن�سبة لأزهار احلم�ضيات ،والثمرة كبرية �أو كبرية
جداً �شبه كروية �أو كروية مفلطحة �أو كروية كمرثية ،الق�رشة لونها �أ�صفر �أو برتقايل،
مل�ساء �أو خ�شنة �سميكة �أو متو�سطة ال�سمك ح�سب الأ�صناف ،الغدد الزيتية كبرية ،واللب
بلون ع�سلي �أو م�شوب باحلمرة �أو �أحمر دموي �أو داكن ناعم �أو خ�شن ع�صريي �أكيا�سه
الع�صريية كبرية ،والطعم حام�ضي مييل �إىل احلالوة م�شابه لطعم اجلريب فروت مع
�أكرث مرارة ،والبذور كبرية.
األصناف والسالالت التابعة هلذه اجملموعة تشمل:
◊

◊

◊�أ�صناف �أو �سالالت ثمارها �شبه كروية مفلطحة عدمية الرقبة مثل �صنف
�سيام  Siamالذي ميتاز بخلوه من البذور .وثمارها قريبة ال�شبه من ثمار
اجلريب فروت.
◊�أ�صناف �أو �سالالت ثمارها ت�شبه الكمرثى ،ولها رقبة مميزة مثل �صنف
كاوبان  ،Kao Panneوثمارها و�سط يف ال�شكل بني ثمار اجلريب فروت
والبوملي.
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The Oranges

وت�شمل هذه املجموعة الربتقال املر �أو اخل�شخا�ش (النارجن) والربتقال احللو �أو
العادي.
1 .1

الربتقال املر أو اخلشخاش Bitter or Sour Orange

ال�شجرة متو�سطة �أو كبرية ،قائمة ن�سبي ًا و�أفرعها غالب ًا ما حتتوي على �أ�شواك
قوية والثمار لونها برتقايل حام�ضية جذابة عطرية الرائحة .ي�ستخرج من الأوراق
والثمار احلديثة والأزهار زيت طيار عطري مميز بينما ت�ستخدم الثمار يف �صناعة
املربيات واملرمالد ويق�سم اخل�شخا�ش �إىل الأنواع التالية:
.

أاخلشخاش العادي أو احلقيقي C. Aurantium

ي�ستخدم اخل�شخا�ش العادي ك�أ�صل للحم�ضيات �إال �أن الأ�صناف املطعمة عليه
ت�صاب مبر�ض التدهور ال�رسيع .
�أ�شجاره متو�سطة �إىل كبرية احلجم ،والفروع قوية حتتوي على �أ�شواك ،والأوراق
رحمية عري�ضة القاعدة مدببة القمة م�سننة احلافة ،والعنق جمنح ب�أجنحة وا�ضحة،
عند فرك الأوراق باليد تنبعث منها رائحة عطرية هي رائحة ماء الزهر ،والأزهار
متو�سطة احلجم بي�ضاء عطرية الرائحة ت�شبه �أزهار الربتقال ،والثمار متو�سطة احلجم
�شبه كروية ت�شبه الربتقال لونها برتقايل غامق �أو حممر قلي ًال �سطح الق�رشة خ�شن
وجمعد ،والق�رشة متو�سطة ال�سمك �إىل �سميكة والغدد الزيتية وا�ضحة ،واللب عايل
احلمو�ضة مع مرارة ،والبذور كثرية غالب ًا ت�شبه بذور الربتقال .والنموات احلديثة
والأزهار وق�رشة الثمار غنية بالزيت الطيار العطري املميز وامل�سمى  ،Neoroilويدخل
يف �صناعة العطور ومواد التجميل.
يوجد لهذا النوع �سالالت عديدة لها �أ�سماء حملية تبع ًا للبلد املوجود فيه،
كما توجد �سالالت من هذا النوع خالية من البذور منت�رشة يف منطقة حو�ض البحر
الأبي�ض.
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بالربمجوت C. Bergamia

يعتقد ب�أن الت�سمية جاءت ن�سبة �إىل مدينة برجامو التي تقع �شمال مدينة �أزمري،
�أو �أن اال�سم م�شتق من الكلمة الرتكية بج �آر موري ،ومعناها ملكة الكمرثى ،وقد ن�سب
يف املا�ضي �إىل الرتجن والليمون املالح والليمون الأ�ضاليا �إال �أن املقبول اليوم �أنه
يتبع اخل�شخا�ش.
ت�شبه �أ�شجاره و�أوراقه و�أزهاره اخل�شخا�ش �إال �أن الأ�شجار �أقل حجم ًا و�أوراقه �أقل
جتنح ًا �أما ثماره فقد تتعدد �أ�شكالها و�ألوانها يف ال�سالالت املختلفة ،ولكنها متيل لأن
تكون �أ�صغر حجم ًا من الربتقال واخل�شخا�ش ،ذات �رسة وا�ضحة �أحيان ًا وق�رشة لونها
�أ�صفر ،وهي �أكرث احتواء على الغدد الزيتية التي تختلف رائحتها عن زيت اخل�شخا�ش،
وي�سمى بزيت الربجموت ،الق�رشة �سميكة �أو رقيقة واللب لونه �أبي�ض م�صفر والع�صري
غزير والطعم حام�ض قليل املرارة رائحته عطرية جداً .توجد منه �سالالت عدة مثل:
.Castagenaro، Torulosa، Melarosa
كما توجد بع�ض �أ�شجار منه يف عدد من املناطق يف فل�سطني مثل الأغوار
وطولكرم.
.

تاخلشخاش صغري احلجم C. Myrtifolia

ت�شبه �أ�شجاره �أ�شجار اخل�شخا�ش العادي �إال �أنها �أ�صغر حجماً ،عدمية الأ�شواك
�أحياناً ،والأوراق �أقل حجم ًا و�أعناقها �أق�رص والأجنحة �أثرية الثمار ت�شبه ثمار
اخل�شخا�ش العادي �إال �أنها �أ�صغر حجماً ،والق�رشة قليلة اخل�شونة متو�سطة ال�سمك زيتها
الطيار يختلف يف رائحته عن زيت اخل�شخا�ش العادي والربجموت ،واللب حام�ضي مر
�أو حلو ح�سب ال�صنف له طعم مميز ،ولون الع�صري عند الن�ضج �أ�صفر برتقايل.
2 .2

الربتقال احللو (Citrus Siensis) Sweet Orange

الربتقال احللو من �أجود ثمار احلم�ضيات وقد �أجمع امل�ؤرخون �أن ن�ش�أته الأ�صلية
يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية من جنوب ال�صني ومناطق الهند ال�صينية
املتاخمة ،ومن ال�صني انتقل �إىل مناطق العامل االخرى كما هو احلال مع بقية �أنواع
احلم�ضيات.
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و�شجرة الربتقال �شجرة متو�سطة احلجم متيل قمة الأ�شجار �إىل اال�ستدارة ،كما
متيل الأفرع لأن تكون م�ضلعة عند ال�صغر ،رقيقة مرنة ن�سبياً ،حتتوي على �أ�شواك
غري حادة يف �آباط الأوراق وبخا�صة يف الأ�شجار البذرية ،و�إن مالت لالختفاء كلية
يف �أغلبية �أ�صناف الربتقال خ�صو�ص ًا الأ�شجار املطعمة .والأوراق متو�سطة احلجم
رحمية عري�ضة م�ستديرة القاعدة مدببة القمة ت�شبه �أوراق اخل�شخا�ش �إىل درجة كبرية
خال من الأجنحة تقريباً ،لها
تتلون بلون �أخ�رض داكن على ال�سطح العلوي ،العنق ٍ
رائحة عطرية خا�صة ،الأزهار متو�سطة احلجم بي�ضاء لها عطر فواح عند التفتح،
الثمار كروية �أو �شبه كروية �أو بي�ضية ترتاوح بني �صغرية متو�سطة �إىل متو�سطة �أو
كبرية ،الق�رشة اخلارجية ملت�صقة باللب ،لونها برتقايل �أو مو�شح بحمرة يف بع�ض
الأ�صناف ،مل�ساء �أو �شبه مل�ساء غددها الزيتية وا�ضحة متو�سطة احلجم� ،سمك الق�رشة
رقيق �إىل متو�سط ،واللب متتزج فيه احلالوة واحلمو�ضة بن�سب خمتلفة ،والطعم فاخر
خال من املرارة ،والع�صري متو�سط �إىل غزير يحتوي على بذور قليلة �أو كثرية� ،أو قد
تكون معدومة ح�سب ال�صنف وقلب الثمرة غالب ًا م�صمت عند الن�ضج.
ويتبع الربتقال احللو �سالالت و�أ�صناف عديدة ،وتزداد �أ�صنافه با�ستمرار نتيجة
النتخاب الطفرات الربعمية �أو ال�سالالت البذرية .وتختلف ت�سمية الأ�صناف ح�سب
البلد املوجودة فيه ،فال�صنف الذي يطلق عليه فرن�ساوي يف فل�سطني ُي�سمى بال�سكري
يف م�رص والبريوتي يف �إيران واحللو يف �إيطاليا بينما ُي�سمى يف تون�س بامل�سكي �أو
املالطي .هناك تق�سيمات عدة لأ�صناف و�سالالت الربتقال احللو و�أهم هذه التق�سيمات
الذي يعتمد لون الق�رشة واللب:
•ثمار ذات اللب الربتقايل.
•ثمار ذات اللب الأحمر �أو الدموي.
•ثمار عدمية احلمو�ضة (الفرن�ساوي �أو ال�سكري).
وهناك تقسيم آخر وهو:

•الربتقال الإ�سباين.
•برتقال البحر الأبي�ض.
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•الربتقال الدموي.
•برتقال �أبو �رسة.
وهناك أيضاً من يرى تقسيم الربتقال إىل اجملموعات التالية:

•الربتقال العادي.
		
•الربتقال الدموي.
•برتقال �أبو �رسة.
بينما يرى بعض العلماء والباحثني اآلخرين مثل هودجسن  Hodgsonأن يتم تقسيم الربتقال احللو كما
يلي:

•الربتقال العادي.
•الربتقال الدموي.
•الربتقال اليايف.
•الربتقال ال�صيفي (الفالن�سيا).
•برتقال �أبو �رسة.
•الربتقال ال�سكري �أو الفرن�ساوي.
ويتم تق�سيم ال�سالالت والأ�صناف يف كل منها ح�سب موعد الن�ضج �إىل:
•مبكرة ومتو�سطة ومت�أخرة.
على الرغم من هذا التق�سيم الأخري ف�إن هناك تداخل بني موا�صفات الأ�صناف
التابعة لكل منها.
وفيما يأتي إجياز لكل منها:

•الربتقال العادي:

ويتبعه الأ�صناف العاملية الآتية:
 Hamlinهاملني Parson Brwon ،بار�سون براون Homosassa ،هومو�سا�سا،
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 .Pineوتختلف الأ�صناف

•الربتقال أبو سره:

يطلق هذا امل�سمى على عدد من �أ�صناف الربتقال التي تتميز بانعدام �أو قلة
البذور ،وكذلك بوجود �رسة يف قمتها تختلف يف حجمها فيما بني ظاهرة متفتحة �أو
�صغرية مندجمة .وال�رسة التي متثل ثمرة �أخرى مندجمة يف قمة الثمرة الأ�صلية (ثمرة
داخل ثمرة) ال يقت�رص وجودها على الربتقال فقط من �أنواع احلم�ضيات ،بل كثرياً
ما ن�شاهدها يف بع�ض �أ�صناف املاندرين ،كما �أن هناك هجين ًا لهذه الظاهرة مثل:
برتقال متبل (هجني بني الربتقال واملاندرين) حيث حتتوي ثمرته دائم ًا على �رسة
وا�ضحة .وقد انت�رشت �أ�صناف الربتقال �أبو �رسة انت�شاراً كبرياً ل�صفات ثماره الفاخرة
وخلوها من البذور وتختلف �أ�صناف هذه الطائفة يف موعد ن�ضجها فمنها املبكر
ومنها املت�أخرة واملتو�سط ،ومن �أهم �أ�صناف الربتقال �أبو �رسة:
 برتقال أبو سرة واشنطون:

ن�ش�أ هذا ال�صنف �أ�ص ًال يف مدينة باهيا  Bahiaبالربازيل ،و�سمي بالوا�شنطون بعد
انتقاله �إىل الواليات املتحدة حيث انتقل منها �إىل بقية املناطق املنتجة للحم�ضيات،
وهو �أهم �أ�صناف الربتقال �أبو �رسة و�أكرثها انت�شاراً .ومتتاز �شجرة الربتقال من هذا
ال�صنف ب�أنها متو�سطة احلجم متيل �أفرعها للتهدل ور�أ�سها كروي ،والأفرع احلديثة
م�ضلعة والأوراق متو�سطة احلجم ت�شبه �أوراق الربتقال العادي ،ولكنها �أكرب قلي ًال
ومتيل لاللتفاف ،والعنق خال من الأجنحة تقريباً ،والأ�شواك على الأفرع قليلة �أو
معدومة والأزهار متو�سطة احلجم .والثمار تختلف يف �أحجامها من متو�سط �إىل كبري
�أقرب ما تكون �إىل الكروية وال�رسة وا�ضحة �صغرية غائرة يف ال�سالالت املنتخبة
وكبرية متفتحة يف ال�سالالت غري املنتخبة ،والق�رشة مل�ساء لونها برتقايل جذاب عند
الن�ضج متو�سطة ال�سمك ،واللب ع�صريي برتقايل اللون خال من البذور ومركز الثمرة
�شبه م�سمط والطعم فاخر موعد الن�ضوج مبكر �إىل متو�سط.
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وهناك �أ�صناف �أخرى عديدة ن�ش�أت بطريقة االنتخاب من ال�صنف وا�شنطون
مثل :تومب�سون املح�سن  ،Thompson Improvedوروبرت�سون ،Robertson
وكارتر  ،Carterوجولدن ناجت  ،Golden Nuggetونافيلينا  ،Navelinaوداملاو
 ،Dalmauوال�صنف الأخري له ق�رشة بلون برتقايل غامق ومبكر جداً بالن�ضج وكذلك
ال�صنف نافيلينا.
 الربتقال الدموي:

متتاز ثماره بتلون اللب والع�صري والق�رشة اخلارجية �أحيان ًا باللون الأحمر �أو
الوردي �إىل الياقوتي الغامق ،ويعزى هذا التلون �إىل زيادة تركيز �صبغة االنثو�سيانني
احلمراء يف خاليا الع�صري وق�رشة الثمار .وال يعني تو�شح الق�رشة اخلارجية واللب
باللون الأحمر ،بعدم وجود ال�صبغات النباتية ال�صفراء والربتقالية الأخرى املوجودة
عادة يف الربتقال �سواء الناجتة عن م�شتقات الفالفون � Flavonأو الناجتة عن
ال�صبغات الكلوروفيليه ال�صفراء ،وتت�أثر �شدة اللون الأحمر بالعوامل البيئية والرتكيب
الوراثي .وال حتتل �أ�صناف الربتقال الدموي �أهمية كبرية يف التجارة العاملية لعدم
مالءمتها لأذواق امل�ستهلكني ومنها الربتقال الدموي العادي والربتقال الدموي
اليافاوي والربتقال الدموي ب�رسة ومن �أهم الأ�صناف التي تتبع الربتقال الدموي:
روبي  ،Rubyو�سانت مي�شيل  ،Sant Michaelواملالطي ،ودوبل فاين ،Doublefine
وتاروكو  ،Taroccoومورو  ،Moroووا�شنطون الدموي ،و�ساجنلونيلي.
وتنت�رش �ساللة من الربتقال الدموي يف فل�سطني ت�سمى اليايف الدموي الذي يعتقد
�أنه �ساللة من الربتقال ال�شموطي.
وب�شكل عام تتميز �أ�صناف الربتقال بقلة البذور �أو انعدامها يف بع�ض الأ�صناف،
وكرثة الع�صري يف اللب
 الربتقال اليايف:

يطلق على جمموعة من ال�سالالت والأ�صناف التي ت�شتهر بجودة ثمارها،
وباختالف بع�ض ال�صفات الظاهرية والت�رشيحية اليايف للأ�شجار والثمار ،وقد ن�ش�أت
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تلك الطائفة �أ�ص ًال يف فل�سطني حيث �سميت بالربتقال ال�شموطي �أو اليافاوي ،ومن
فل�سطني انت�رشت �إىل بقية دول حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط و�أمريكا ،وقد انتخبت
�سالالت عديدة منها ت�أقلمت يف هذه املناطق ،و�سميت ب�أ�سماء مقاربة لال�سم الأ�صلي،
كما ن�شات منها �أي�ض ًا طفرات مثل الربتقال الدموي وال�سكري.
ومتتاز �أ�شجار الربتقال اليايف بكرب حجمها ،وبخا�صة �إذا طعمت على �أ�صل
منا�سب ،كما متتاز بكرب حجم الأوراق والأزهار� .أما الثمار فهي كبرية احلجم ذات
�شكل بي�ضاوي م�ستطيل �أو كروي م�ستطيل وق�رشة الثمار زاهية اللون الربتقايل
وا�ضحة الغدد الزيتية والق�رشة خ�شنة امللم�س ،وهي �سميكة مما يزيد قدرة الثمار على
حتمل ال�شحن ،وطعم اللب والع�صري فاخران ،البذور قليلة جداً �أو معدومة ومركز الثمرة
م�سمط ،ويدخل حتت هذه الطائفة �أ�صناف عدة �أهمها:
◊

◊ال�شموطي اليايف وهو ال�شموطي احلقيقي.

◊

◊ال�شموطي البلدي �أحد �سالالت ال�شموطي اليايف �إال �أن احلجم �أ�صغر.

◊

◊اليايف امل�رصي �أو اخلليلي وهو �ساللة من ال�شموطي احلقيقي وينت�رش يف
م�رص.

◊

◊اليايف عديد البذور ويوجد يف �سوريا ولبنان وتركيا ،وهو م�شابه لل�صنف
الأول ال�شموطي احلقيقي مع احتوائه على بع�ض البذور.

◊

◊الربتقال اليايف ال�صغري حجم الثمار �صغرية ذات لون وردي.

◊

◊املالطي امل�ستطيل وهو �صنف دموي �أي�ضاً.

◊

◊اليايف امل�ستدير يختلف عن ال�شموطي ب�أن الثمار متيل لال�ستداره.

 الربتقال الفالنشيا (املتأخر أو الصيفي) أو البلنسي

ن�ش�أ �أ�ص ًال عن �صنف �إ�سباين مت�أخر الن�ضج يف منطقة فالن�شيا ب�إ�سبانيا .النمو
اخل�رضي والثمري ي�شبه �إىل حد كبري الربتقال العادي.
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ومتتاز ثمار الربتقال البلن�سي بقلة بذورها وميلها للت�أخري يف الن�ضج و�إمكان
بقائها على الأ�شجار حتى ف�صل ال�صيف من املو�سم التايل ،من هنا �سمي بالربتقال
ال�صيفي .كذلك متتاز ثمار هذه الطائفة النا�ضجة والكاملة التلوين بارتدادها جزئي ًا
�إىل اللون الأخ�رض عند بقائها على الأ�شجار ،و�أ�شهر �أ�صناف هذه الطائفة:
◊

◊الفالن�شيا �أو البلن�سي وهو ال�صنف الأ�صلي الذي ن�ش�أت منه غالب ًا معظم
ال�سالالت والأ�صناف.

◊

◊فرينا  Vernaن�ش�أ يف �إ�سبانيا ،ق�رشة الثمار �أكرث نعومة والن�ضج �أكرث تبكري
من ال�صنف ال�سابق.

◊

◊بريا  Peraوهو �صنف برازيلي ن�ش�أ من ال�صنف الأ�صلي مت�أخر الن�ضوج.

 الربتقال السكري أو احللو (الفرنساوي):

تعد الأ�صناف عدمية احلمو�ضة من الربتقال �أفراداً من طائفة الربتقال العادي
�أو غريها من الطوائف ،ومتتاز بخلوها تقريب ًا من احلمو�ضة ،مما ُيظهر الطعم احللو
ال�سكري على الرغم من �أن ن�سبة ال�سكريات فيها ال تزيد عن �أ�صناف الربتقال الأخرى.
تنت�رش هذه الأ�صناف قلي ًال يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض حيث �إن الطعم غري
م�ست�ساغ لدى االوروبيني.
ففي فل�سطني ت�سمى هذه الأ�صناف بالفرن�ساوي ويف ال�سنوات الأخرية زاد
الطلب عليها ،وهي مبكرة الن�ضج كثرية الع�صري ،وهناك �أ�صناف متو�سطة �أو مت�أخرة
الن�ضج.
فيما يلي أهم أصناف الربتقال احللو أو السكري وقد قسمت هذه األصناف إىل جمموعات حسب نشأتها إىل:
◊

◊الأ�صناف التي ت�شبه الربتقال �أبو �رسة مثل بورجني م�سكي ،وينت�رش يف
تون�س مبكر الن�ضج والثمرة كبرية لها �رسه ،الق�رشة ناعمة امللم�س ،والثمار
عدمية البذور وافرة الع�صري.

◊

◊الأ�صناف التي ت�شبه الربتقال الفالن�شيا والربتقال العادي والدموي مثل
امربيال.
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◊الأ�صناف التي ت�شبه الربتقال اليايف مثل املالطي وال�شموطي املغربي.
♦سادساً :جمموعة الكمكوات

الأ�شجار ت�ستخدم ب�شكل رئي�س يف بالدنا للزينة �أما يف الدول الأخرى فت�ستخدم
الثمار لعمل املرمالد وت�ؤكل الثمار مع ق�رشتها والثمار �صغرية بلحية �أو م�ستديرة.
♦

♦سابعاً :جمموعة الربتقال الثالثي االوراق

ي�ستخدم �أحيان ًا ك�أ�صل للحم�ضيات �أو لأغرا�ض الأبحاث والك�شف عن الأمرا�ض
الفريو�سية.
♦

♦ثامناً :جمموعة هجن احلم�ضيات

من املعروف �أن درجة تداخل التلقيح والتوافق واال�ستعداد للتهجني عالية جداً
بني �أ�صناف و�أنواع جن�س  Citrusبل �أن �إمكانية التهجني �سهلة بني الأجنا�س الأخرى
للحم�ضيات .وقد ن�ش�أ عن هذا الو�ضع كثري من الهجن الطبيعية للأ�شجار احلم�ضية،
و�أمكن �أي�ض ًا با�ستخدام التهجني اال�صطناعي احل�صول على نباتات م�شتقة من نوعني
�أو �أكرث من �أنواع جن�س � ،Citrusأو مع جن�س �أو جن�سني �أو �أكرث من حتت القبيلة
 ،citrineaeوبخا�صة �أجنا�س  Fortunellaو .Poncirus
وبع�ض الهجن الطبيعية �أو اال�صطناعية �أ�صبح لها و�ضع جيد يف جتارة
احلم�ضيات ،وبع�ضهما الآخر �أهمل.
وتقسم اهلجن املعروفة للحمضيات حسب اآلباء اليت دخلت يف التهجني:

1 .1اهلجن الذي تدخل يف تركيبها أنواع من جنس سيرتس  Citrusفقط وهي:
.

أ :Tangelosون�ش�أت عن التهجني بني اجلريب فروت ،و�أ�صناف من املاندرين
�أو التاجنارين ،و�أهم �أ�صناف هذه املجموعة املينوال  ،Minneolaوقد ن�ش�أ
من تهجني �صنف دان�سي من التاجنارين مع اجلريب فروت ،وهناك �صنف
كلمنت  ،Clementون�ش�أ من تهجني الكليمانتني مع اجلريب فروت.
 .ب :Tangeroن�ش�أ عن تهجني بني الربتقال واملاندرين �أو التاجنارين .وت�شبه
�أ�شجاره الربتقال احللو يف منوها اخل�رضي ،وحجم ثمارها و�شكلها ولونها،
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بينما ت�شبه هذه الهجن املاندرين يف الرتكيب الداخلي و�سهولة انف�صال
الق�رشة عن اللب ،و�أ�شهرها من الناحية التجارية برتقال  ،Templeو�أ�صله
يف فلوريدا حيث ن�ش�أ بطريق ال�صدفة.
.2

2اهلجن اليت يدخل يف تركيبها أنواع من اجلنس سرتس  Citrusمع جنس Poncirus

ومنها:
.

ألسيرتانج  :Citrangesن�ش�أ عن تهجني الربتقال احللو والربتقال الثالثي
الأوراق ،و�أهم �أ�صنافه  Troyerالذي ي�ستخدم ك�أ�صل مقاوم ملر�ض التدهور
ال�رسيع الفريو�سي.
 .ب :Citrangorsن�ش�أ عن تهجني  Citrangesمع C.sinensis

3 .3اهلجن اليت يدخل يف تركيبها أنواع من جنس  Citrusمع جنس .Fortunella
.

أالليمكوات وقد ن�ش�أ عن تهجني بني الليمون احلام�ض (البنزهري) والكمكوات
الثمار �صغرية جداً �صفراء كروية �إىل بي�ضاوية ي�ستخدم نبات زينة.
 .باالوراجنكوات وقد ن�ش�أ من تهجني الكمكوات مع ال�ساتزوما
 tunella sppعلم ًا �أن ثماره �صغرية بي�ضاوية ي�ستعمل للزينة.

C. unshiu X For-

4 .4هجن جنس  Ponciursمع جنس  Fortunellaوتسمى  Citrumquatال يعرف منها
هجن كثرية.
5 .5هجن ثالثية يدخل يف تركيبها أجناس  Fortunella, Poncirus, Citrusمعظم
الهجن لي�س لها �أهمية اقت�صادية.
�إن الهدف من عملية التهجني بني �أنواع �أو �أجنا�س �أو �أ�صناف خمتلفة هو احل�صول
على نباتات جديدة لأجل البحث العلمي� ،أو اجلمع بني املوا�صفات اجليدة للآباء.
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الفصل اخلامس

القيمة الغذائية والصحية للحمضيات
�أثبتت الأبحاث العديدة التي �أجريت خالل مائة ال�سنة الأخرية �أن ثمار احلم�ضيات
ب�أنواعها املتعددة تع ُّد من �أكرث الثمار املوجودة يف الطبيعة ذات القيمة ال�صحية
العالية ونظراً لتوافر هذه ال�سلعة يف بالدنا طوال فرتة ال�سنة ،الأمر الذي ي�ضمن
للم�ستهلكني �سلة غذائية �صحية على مدار العام.
�إن ال�سبب يف كون ثمار احلم�ضيات ذات قيمة �صحية عالية هو غناها بالتحديد
بفيتامينات عدة  ،E,C,Aوبالألياف ال�رضورية لتغذية �صحية.
وقد كرثت الأبحاث يف الفرتة الأخرية التي تقول �إن تناول ثمار حم�ضيات
طازجة يومي ًا لها ت�أثري �إيجابي على �صحة الإن�سان ،وتقلل من خطر الإ�صابة
بالأمرا�ض املزمنة ال�صعبة .فتناول منتظم لثمار احلم�ضيات يقلل بن�سبة عالية
النوبات القلبية و�أمرا�ض ال�رسطان واجللطات الدماغية ،وكذلك تقليل ن�سبة الأطفال
املولودين بعاهات خلقية وغريها.

املركبات اهلامة يف ثار احلمضيات:
ي�ستهلك ج�سم الإن�سان كميات كبرية من فيتامني  Cل�ضمان �صحة الأ�سنان واللثة
و�إنتاج مواد رابطة بني اخلاليا .فعند ح�صول اجل�سم على الكمية الالزمة من فيتامني
 ،Cف�إنه يكون له مناعة �ضد امللوثات امل�سببة للأمرا�ض وتقوية جدران ال�شعريات
الدموية ومنع تكون تقرحات ،وي�ساعد يف امت�صا�ص عن�رص احلديد ومنع الأك�سدة .هذا
الفيتامني له وظيفة يف تو�سيع �رشايني القلب بو�ساطة �إنتاج �أوك�سجني نرتوجيني.
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وميكن لفيتامني  Cاملوجود يف ثمار احلم�ضيات �أن يح�سن بدرجة كبرية
الوظائف اجلن�سية عند الرجال حيث يقوم بتو�سيع الأوعية الدموية يف الع�ضو الذكري،
وي�ؤدي �إىل تدفق كميات كبرية من الدم وب�شكل �رسيع �إىل الع�ضو الذكري .فقد �أثبتت
الأبحاث �أن تناول  3-2غم فيتامني  Cيف اليوم ميكن �أن حتل م�شكلة عدم االنت�صاب
لدى الرجال.
كما ي�ساعد فيتامني  Cيف تقوية جهاز املناعة يف ج�سم الإن�سان ،وبذلك مينع
العديد من الأمرا�ض مثل الأنفلونزا والأمرا�ض التي ت�ستغل فر�صة �ضعف اجل�سم
ملهاجمته� ،إذ حتتوي ثمرة الربتقال متو�سطة احلجم على  70ملجرام فيتامني .C
وهناك مركبات أخرى هامة توجد يف مثرة احلمضيات أهمها:

1 .1الكالسيوم وهو العن�رص احليوي لبناء العظام والأ�سنان لدى الإن�سان وخا�صة
الأم والطفل.
2 .2حامض الليمون (سرتيك أسيد).

3 .3حامض الفوليك :الذي ي�ساعد يف اال�ستفادة من احلديد واحلفاظ على حجم
الدم وامل�ساعدة يف ت�صنيع الأحما�ض النووية .ففي فرتة احلمل يتطلب ج�سم
املر�أة كميات م�ضاعفة من هذا احلام�ض .وقد بينت الأبحاث الأخرية �أن
عال من
حام�ض الفوليك ينظم م�ستوى الهومو�سي�ستني يف الدم� ،إذ �إن تركيز ٍ
هذه املادة يف اجل�سم ي�شكل خطراً على الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض
يف الأوعية الدموية والقلب.
4 .4الفالفينوإيدات :هذه املادة مانع قوي للأك�سدة وتوجد برتكيزات عالية جداً
يف احلم�ضيات وخا�صة يف الق�رشة والع�صري .ولهذا ال�سبب يو�صي الأطباء
وخرباء التغذية ب�أكل ثمار احلم�ضيات مع ق�رشتها البي�ضاء والتي ت�سمى
�ألبيدو.
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الفالفينو�إيدات �رضورية جداً لتغذية الكبار يف ال�سن ،فهي تبعد خطر الإ�صابة
باجللطات الدماغية و�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض التلوث ،كذلك تقوي الأوعية الدموية
ال�شعرية ،ومتنع انك�سارها ومتنع تكون نزف دموي داخلي حتت اجللد التي تظهر على
�أثر �رضبة ،وكذلك ت�ساعد يف منع نزف اللثة.
5 .5األلياف :وتوجد يف الق�رشة البي�ضاء وال�صفراء والربتقالية والع�صري ،وهي
�رضورية جداً للتغذية ال�صحية ومن بني املواد املوجودة يف الألياف
ال�سيلولوز والهومو�سيلولوز واللجنني والبكتني .فاملادة الأخرية توجد
بكرثة يف الق�رشة ،وتذوب يف املاء ،ولها �أهمية كبرية يف تنظيم امت�صا�ص
الكولي�سرتول ،وع�صارة املرارة وال�سكر من اجلهاز اله�ضمي �إىل الدم .وحتتوي
 200جم من احلم�ضيات مع الق�رشة البي�ضاء على  2غرام �ألياف على الأقل،
والتي ت�شكل  %25من كمية الألياف التي يحتاجها اجل�سم يف اليوم.
6 .6الكاروتينوإيدات :هذه ال�صبغات هي امل�س�ؤولة عن �إعطاء اللون الأ�صفر
والربتقايل للثمار .وي�شكل البيتاكاروتني املادة الأولية لت�صنيع فيتامني A
الذي يعمل �أي�ض ًا كم�ضاد للأك�سدة.
يحتوي ك�أ�س ع�صري برتقال ( 200مللرت) على  %10من الكمية املطلوبة جل�سم
الإن�سان من البيتاكاروتني والكاروتني يف اليوم� .أما يف ع�صري الكلمنتينا فت�صل الن�سبة
�إىل حوايل  .%20ويف ع�صري اجلريب فروت الأحمر توجد �أي�ض ًا �صبغة الليكوبني ،وكلما
كان ع�صري احلم�ضيات غامق ًا �أكرث ،كلما كانت ن�سبة ال�صبغات وكميتها عالية.
7 .7السكريات :معظم ال�سكريات املوجودة يف الع�صري هي من نوع فركتوز
وجلوكوز وت�شكل  %7من جمموع ال�سكريات التي ت�صل حوايل  ،%11وتبلغ
كمية ال�سعرات احلرارية يف ك�أ�س ع�صري حم�ضيات ( 200ملليرت) � 80سعر.
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المكونات الغذائية في  100غم ثمار ألهم أنواع الحمضيات

جريب فروت برتقال ليمون مندلينا وكلمنتينا بوملي بومليت
طاقة�/سعر

40

44

24

46

35

24

فيتامني  Cملغرام

49

47

50

35

35

23

بوتا�سيوم ملغرام

150

150

150

180

-

66

بروتني غم

0.5

0.9

0.8

0.8

0.6

0.7

كال�سيوم ملغرام

25

36

48

46

26

25

�صوديوم ملغرام

2

2

4

2

-

8

كولي�سرتول ملغرام

0

0

0

0

0

0

دهون غم

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

حديد ملغرام

0.2

0.5

0.4

0.5

0.5

0.4

كربوهيدرات غرام

9.5

9.6

4.5

10

7.7

4.8

مغني�سيوم ملغرام

10

12

11

11

-

-

كاروتني ملغرام

23

207

-

69

-

-

8 .8البوتا�سيوم :فهوعن�رص �رضوري جداً للحفاظ على توازن ال�سوائل واحلمو�ضة
يف اجل�سم ،وبناء الع�ضالت واحلفاظ على �ضغط الدم ب�شكل طبيعي .ويبلغ
احتياج اجل�سم من البوتا�سيوم يف اليوم حوايل  2000ملجرام ،وقد وجد
�أن زيادة ن�سبة ال�صوديوم للبوتا�سيوم يف الغذاء ميكن �أن ي�سبب �أمرا�ض
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مزمنة للإن�سان .لذلك ف�إن �رشب �أو �أكل حم�ضيات من �ش�أنه �أن يقلل خطر
ال�صوديوم .وقد وجد �أن ك�أ�س ع�صري برتقال ( 225ملليرت) يحتوي على 500
ملجرام بوتا�سيوم ،و�أن برتقاله واحدة متو�سطة احلجم ميكن �أن تزود اجل�سم
بحوايل  235ملجرام من عن�رص البوتا�سيوم.

مزايا أخرى لتناول ثار احلمضيات:
.

أت�ساعد املواد ال�صبغية املوجودة يف احلم�ضيات ،وكذلك الزيوت الطيارة يف
الق�ضاء على اخلاليا ال�رسطانية يف الثدي واجللد والكبد والرئتني.
 .بتبني من عدد من الأبحاث م�ؤخراً �أن بذور اجلريب فروت ت�ستخدم طبي ًا ملنع
االلتهابات البكتريية يف الإن�سان.
 .تت�ساعد ع�صائر احلم�ضيات يف خف�ض �ضغط الدم والكولي�سرتول.
 .ث�رشب ثالثة ك�ؤو�س من ع�صري الربتقال يومي ًا تقلل من �أمرا�ض القلب.

 مالحظة:
يف �أبحاث جديدة �أجريت على ع�صري اجلريب فروت حذر علماء من �رشب هذا
الع�صري بكميات كبرية للأ�شخا�ص الذين يتناولون عالج ًا للكول�سيرتول ،وذلك لأن
ع�صري اجلريب فروت يعطل عمل الأنزمي  CYB, A4املوجود يف عالج الكولي�سرتول،
كذلك هناك حتذير من تناول هذا الع�صري بكميات كبرية للن�ساء اللواتي يتعاطني حبوب
منع احلمل التي حتتوي على هرمون الأ�سرتوجني املوجود يف احلبوب ب�سبب تفاعل
ي�ؤدي لإنتاج مواد �سامة .ومينع �رشب ع�صري اجلريب فروت للرجال الذين يتعاطون
حبوب الفياجرا �أو امل�شابهة لها �أثناء فرتة تعاطي احلبوب.
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الفصل السادس

أنواع احلمضيات املزروعة واملسوقة
يف فلسطني وأصنافها
ترتكز زراعة احلم�ضيات يف مناطق ال�سهل ال�ساحلي الأو�سط واجلنوبي حيث
حو�ض يافا ومناطق متعددة من �أر�ض فل�سطني التاريخية كما يف حمافظات جنني
وطولكرم وطوبا�س وقلقيلية والأغوار التابعة لأريحا ونابل�س مع العلم بوجود
م�ساحات قليلة يف حمافظات رام اهلل واخلليل وبيت حلم يف املناطق الدافئة التي
تتوافر فيها مياه الري باال�ضافة �إىل امل�ساحات املزروعة يف حمافظات قطاع غزة.

وأما أهم األنواع املزروعة فهي:

1 .1الربتقال ومنها ال�شموطي و�أبو �رسه والبلن�سي والبلدي وال�سكري ودم
الزغلول.
2 .2املاندلينا والكلمنتينا.
3 .3اجلريب فروت والبوملي.
4 .4الليمون.

5 .5اخل�شخا�ش والربجموت.

الصفات العامة لألصناف املذكورة:
♦ ♦الربتقال الشموطي:

يعد ال�شموطي طفره من �صنف الربتقال البلدي �أو اليايف ،ومعظم البيارات
املوجودة من هذا ال�صنف هي بيارات قدمية حيث ال توجد زراعات جديدة �إال القليل.
ويع ُّد ال�شموطي املنت�رش يف بالدنا الوحيد املزروع يف العامل.
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حيث ميتاز بجودة عالية للطعم ،و�سهولة يف التق�شري ،ومو�سم قطافه طويل،
مع قدرته على حتمل النقل� .أما م�ساوئ ال�صنف فتتمثل ب�أنه متو�سط الإنتاجية،
وح�سا�سيته للتغيريات املناخية مثل ال�صقيع الربيعي الذي ي�رض الأزهار ،والأحوال
اخلما�سينية التي ت�ؤثر على عقد الثمار ثم الرياح اخلريفية وال�شتوية التي ت�رض الثمار
والأفرع وكذلك ن�سبة �إ�صابة عالية بالتعفن الإ�سفنجي وامليل لإنتاج ثمار �صغرية يف
الب�ساتني كبرية العمر .وال ي�صلح لل�صناعة ب�سبب ن�سبة الع�صري املنخف�ضة.
وتوجد �سالالت من ال�شموطي مقاومة لالك�سوكورتيز وتنقر اخل�شب .مو�سم
الن�ضوج يبد�أ مت�أخراً اعتباراً من ال�شهر الثاين ع�رش ،وحتى �شهر �آذار ح�سب املنطقة.
♦ ♦برتقال أبو سرة:

يع ُّد هذا ال�صنف من الربتقال الأكرث رغبة من قبل امل�ستهلكني يف معظم دول
العامل .توجد منه �أ�صناف و�سالالت عدة موجودة حملي ًا وتزرع ب�صورة جتارية،
وبع�ضها مازال يف مراحل الأبحاث .ويع ُّد برتقال �أبو �رسة الأكرث تبكرياً بني �أ�صناف
الربتقال على الرغم من وجود �أ�صناف منه مت�أخرة الن�ضج تزرع يف بع�ض دول العامل
بالإ�ضافة لأ�صناف مبكرة جداً ،حيث متتد فرتة الن�ضج لهذا ال�صنف من �شهر ت�رشين
الأول ،وحتى كانون الأول علم ًا �أن العديد من املزارعني اعتادوا على قطفه �أخ�رض مع
نهاية �شهر �أيلول لك�سب �سعر �أف�ضل ،وخا�صة من مناطق الأغوار.
ومن م�ساوئ �أبو �رسة �أنه ح�سا�س لظاهرة جتعد وانخفا�ض الق�رشة يف نهاية
املو�سم واملت�سببة عن نق�ص البوتا�س ،كما �أن الأ�شجار املطعمة على �أ�صل خ�شخا�ش
يف الأرا�ضي املتو�سطة والثقيلة تت�أخر يف الدخول ملرحلة الإثمار ،مع العلم �أن الظاهرة
غري موجودة حالي ًا بعد ا�ستعمال �أ�صول جديدة غري اخل�شخا�ش ،ومن �أهم ال�سالالت لهذا
ال�صنف وا�شنطن وكارتر ،وهناك �سالالت �أخرى مثل :توليجولد ،ونيوهول ،و�سيجا�س
(�أ�صناف مبكرة).
♦ ♦برتقال فالنسيا:

من �أكرث اال�صناف ا�ستعما ًال لإنتاج الع�صري واال�ستهالك الطازج .ين�ضج اعتباراً
من �شباط وحتى حزيران من العام نف�سه.
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�أ ّما مزاياه فمو�سمه طويل ومتعدد الأغرا�ض ،ويحتوي على ن�سبة عالية
من الع�صري� ،أما �سيئاته فهو ح�سا�س لظاهرة جتعد وانخفا�ض الق�رشة و�إعطائه
ثماراً �صغرية و�صعوبة التق�شري ،وظهور اللون الأخ�رض على الثمار خالل ال�صيف
( .)Regreeningيوجد منه �سالالت عدة حملية وم�ستوردة بع�ضها ي�شبه ال�شموطي
بال�شكل و�سهولة التق�شري� ،إال �أنها مت�أخرة الن�ضج .على الرغم من �أن ال�صنف منا�سب
لل�صناعة ف�إنه ال يتالءم مع القطف امليكانيكي بطريقة الهز.
♦ ♦اجلريب فروت:

امل�ساحات املزروعة بهذا النوع يف فل�سطني حمدودة ب�سبب عدم وجود �صناعة
للع�صري حيث ي�ستهلك طازجاً .ومن �أ�شهر الأ�صناف املوجودة �صنف مار�ش الذي ميتاز
ب�إنتاج مرتفع ،حيث ين�ضج يف ت�رشين الأول وحتى حزيران ،وتوجد منه �سالالت
بي�ضاء و�أخرى حمراء مثل :رد روبي ،وراي روبي ،و�ستار روبي.
♦ ♦البوملي:

هذا النوع من احلم�ضيات غري منت�رش يف فل�سطني توجد م�ساحات �صغرية ك�أ�شجار
متفرقة يف البيارات ،يوجد منه �صنفان هما :جوليت و�شندلر .وفرتة الن�ضج يف �شهر
ت�رشين الثاين وحتى �آذار .الثمار ذات ق�رشة �سميكة وحمو�ضه متو�سطة.
♦ ♦البومليت:

�صنف هجني بني اجلريب فروت والبوملي ،طُ ِّور يف كاليفورنيا ،وي�سمى حالي ًا
با�سم (�سويتو) ،يجمع بني �صفات الأب والأم و�أهمها �صورة و�شكل ثمرة اجلريب فروت
و�سمك الق�رشة ون�سبة الع�صري املتو�سطة وقلة احلمو�ضة من البوملي .مو�سم الن�ضج
اعتباراً من ت�رشين الأول وحتى �شباط ،له طعم فاخر ،الإنتاجية عالية ،الق�رشة �سميكة.
الثمرة كبرية ون�سبة الع�صري قليلة ،وبخا�صة يف ال�سنوات الأوىل للزراعة ،الأ�شجار
ذات قوة منو كبرية لها �أ�شواك متو�سطة ،ح�سا�س جداً ملر�ض الأ�شجار العنيدة ولذبابة
احلم�ضيات ،الثمار حتتوي على بذور �ضامرة .غري منت�رش يف فل�سطني ب�شكل كبري.
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♦ ♦الكلمنتينا:

من الأنواع املنت�رشة يف مناطق زراعة احلم�ضيات املختلفة ،وال�صنف البلدي هو
الأكرث �شيوع ًا وفرتة الن�ضج من ت�رشين الأول وحتى �شهر كانون الأول ،يعاين ال�صنف
من ظاهرة تبادل احلمل وبحاجة �إىل ملقح مثل املندلينا ،ميكن اللجوء �إىل ا�ستخدام
الهرمونات النباتية مثل اجلربيلني لتثبيت احلمل وزيادة العقد مع االهتمام بالت�سميد
والتغذية ال�صحيحة .الطعم فاخر ،ن�سبة ال�سكر عالية ،و حتتوي الثمار على بذور كثرية،
وح�سا�س للإ�صابة بذبابة احلم�ضيات ،وتوجد �سالالت عدة من الكلمنتينا.
♦ ♦املندلينا:

من الأنواع �سهلة التق�شري يوجد يف معظم املناطق يف فل�سطني ،والق�رشة غري
ملت�صقة باللب مما يعوق عملية الت�سويق ،ن�سبة ال�سكر يف الثمار متو�سطة ،يع ُّد
ملقح ًا قوياً ،والإنتاج عال ،فرتة الن�ضج مت�أخرة اعتباراً من �شباط وحتى �آذار ح�سب
املنطقة.
♦ ♦الليمون :Lemon

يوجد منه نوعان الأول ي�سمى الليمون الأ�ضاليا اليوريكا والثاين الليمون الأ�ضاليا
الليزبون ،و�أهم �أ�صناف النوع الأول فيالفرانكا ،فرينا ،وميتاز الليمون اليوريكا مبيله
للإزهار ال�صيفي �أما الليزبون فيمتاز بالإثمار ال�شتوي وب�شجرة كبرية و�شوكية.
وطور م�ؤخراً �صنف ليمون يوريكا فيالفرانكا خال من البذور بو�ساطة التعري�ض
ِّ
للإ�شعاع .وي�سوق الليمون يف البالد قبل الن�ضوج والتلوين ،اعتباراً من نهاية �آب،
وت�ستمر حتى �آذار وني�سان.
♦ ♦الليمون احلامض :Lime

يف هذه املجموعة من الليمون نوعان هما :الليمون احلام�ض ذو احلجم الكبري
والليمون احلام�ض ذو احلجم ال�صغري وامل�ساحات املزروعة من النوعني قليلة جداً.
ويتبع النوع الأول �صنفان رئي�سيان الأول :با�سم تاهيتي والثاين :با�سم بريا�س .فرتة
الن�ضوج لهذه املجموعة اعتباراً من حزيران ،وحتى ت�رشين الأول.
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من م�ساوئ هذه الأ�صناف ظهور موت للق�رشة عند حلمة الثمرة يف مرحلة الن�ضج
الكامل والتلوين ،ثم �سقوط الثمرة .لذلك تقطف الثمار خ�رضاء قبل التلوين ،كذلك
تظهر على ق�رشة الثمار اخل�رضاء من الداخل بقعة فاحتة اللون الأمر الذي ي�سيء �إىل
جودة الثمرة ،وهذه ميكن التخل�ص منها بوا�سطة التقليم لإدخال ال�ضوء لل�شجرة ،لأن
الثمار املعر�ضة �أكرث لل�ضوء ال ت�صاب بهذه الظاهرة ،كذلك ميكن ا�ستخدام الهرمونات
ح�سا�س ًا جداً للمر�ض الفطري مال�سيكو.
النباتية .يع ُّد الليمون احلام�ض َّ
♦ ♦الرتنج:

هذا النوع من احلم�ضيات غري منت�رش يف فل�سطني على الرغم من وجود �أ�شجار
منه يف بع�ض املناطق مثل �أريحا .يف اخلارج ت�ستعمل ق�رشة الرتجن ال�سميكة يف
عمل املربيات بعد �إزالة املرارة من الق�رشة .ويعترب الرتجن ح�سا�س لل�صقيع ومر�ض
املال�سيكو وعفن رقبة اجلذر ومر�ض االك�سوكورتي�س .ونظراً لأن بذور الرتجن �أحادية
اجلنني ،ف�إنه يكرث بو�ساطة العقل .والرتجن له �أ�صناف عدة منها اخلايل من احلمو�ضة
مثل الكور�سيكاين واحلام�ض مثل االيطايل� .أما �أهم الأ�صناف املوجودة يف البالد فهو
الريحاوي واليمني.
♦ ♦الكمكوات:

هذا النوع من الفاكهة كما ورد يف الت�صنيف النباتي ال يتبع احلم�ضيات �إال �أنه
ي�سوق كثمرة حم�ضيات .يوجد للكمكوات ثالثة �أنواع تزرع جتارياً هي:


 F. Margaritaومنه ال�صنف  NAGAMIامل�ستطيل ال�شكل.



F. Japonida

ومنه ال�صنف  NARUMIالكروي ال�شكل.



 F. crassifoliaومنه ال�صنف  MEIWAالكروي ال�شكل.

ويعترب ال�صنف  nagamiالأكرث �شيوعاً .فرتة الن�ضج من �شهر ت�رشين الثاين
وحتى �آذار.
ونظراً للطلب املتزايد على هذا النوع من الثمار ،فهناك زيادة يف امل�ساحة عاملي ًا
ب�سبب الأربحية العالية للدومن.
63

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

كما يحتاج الكمكوات �إىل عدد �أيام �أكرب يف القطف تبلغ ع�رشة �أيام لكل طن
باملقارنة للأنواع الأخرى من احلم�ضيات التي حتتاج من � 3-1أيام لكل طن ح�سب
حجم الثمار.
ت�ؤكل الثمار مع الق�رشة وطعم اللب حام�ض لل�صنف
 Meiwaفهو �أكرث حالوة �إال �أن �إنتاجه �أقل من ال�صنف الأول.

nagami

�أما ال�صنف

والثمار ح�سا�سة للربد و�رضبات ال�شم�س وحتتاج �إىل مق�صات للقطف من �أجل
عدم متزق الق�رشة.
♦ ♦الالميكوات:

هو هجني بني الليمون احلام�ض الهندي والكمكوات الكروي .ت�ستعمل الثمار كنوع
من التوابل �أو بديل لليمون لأن لها رائحة �أقرب لليمون  Limeمن الكمكوات .ال�شجرة
�شوكية ب�صورة متو�سطة ،النمو اخل�رضي قوي جداً �أكرث من الكمكوات .موعد الن�ضج
من �شهر متوز ،وحتى �شهر �أيلول للثمار اخل�رضاء ،ومتتد �إىل �أ�شهر ال�شتاء �إذا قطفت
متلونة ،وهو يحتاج �إىل �أيام عمل كثرية للقطف .ح�سا�س لل�صقيع ومر�ض املال�سيكو.
تباع �أ�شتال �أي�ض ًا كنباتات زينة.
♦ ♦أورتانيك:

�صنف هجني بني الربتقال والتاجنارين ،ومن هنا جاءت الت�سمية
 Tangarine-Uniqueعلم ًا �أن �أ�صوله من جامايكا وهو عقيم ذاتي ًا ويحتاج مللقح
مثل متبل �أو مينوال.
Orange،

والأورتانيك مت�أخر الن�ضج من �آذار وحتى حزيران من العام نف�سه ح�سب املنطقة
واملناخ .والطعم لذيذ ،وجودة اللب عالية ،ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة عالية �أي�ضاً،
وتوازن جيد بني ال�سكر واحلمو�ضة .وتق�شريه �صعب يف بداية الن�ضج مع حت�سن يف
القطف املت�أخر .وعدد البذور يف الثمرة يرتاوح بني  20- 5بذرة عند وجود ملقح.
و�إنتاجيته �ضعيفة بدون ملقح وميكن ا�ستخدام اجلربيلني لتح�سني الإنتاجية.
♦ ♦موركوت:

مندلينا من فلوريدا ،تت�صف بطعم فاخر وعدد كبري من البذور ،موعد الن�ضج من
�شباط وحتى �أيار .ظاهرة تبادل احلمل قوية ،يحتاج لعملية خف ثمار يف ال�سنوات
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جيدة احلمل حتى ال تت�رضر الأ�شجار .الثمار ح�سا�سة ل�رضبات ال�شم�س والربد ،يبد�أ
الإثمار يف مرحلة مبكرة ،الأ�شجار �ضيقة وعالية لذلك يجب تقليل امل�سافات بني
الأ�شجار وتقليمها ب�شكل منا�سب .ظاهرة ت�شقق الثمار وا�ضحة قد ت�صل من ،%30-10
فالثمار التي تت�شقق ت�سقط يف �شهري �أيلول وت�رشين الأول .ويحتاج للقطف بوا�سطة
مق�صات من �أجل عدم متزق الق�رشة.
♦ ♦أدموني:

�صنف هجني بني الكلمنتينا والفيلكينج �سهل التق�شري غري منت�رش مب�ساحة كبرية،
يتلون مبكر ،ين�ضج مع نهاية �أيلول وحتى ت�رشين الثاين ،له م�شكالت عديدة مثل
عدم توافقه مع معظم الأ�صول ،وتظهر عليه با�ستمرار �أعرا�ض نق�ص الزنك واملنغنيز
واحلديد .وعدد البذور يف الثمرة .10-5
♦ ♦ساتزوما:

منبته اليابان �سهل التق�شري ،له �سالالت عدة تن�ضج اعتباراً من �أيلول وحتى
ني�سان .ال�سالالت املوجودة يف فل�سطني مبكرة (ت�رشين �أول– ت�رشين ثاين) .الأ�شجار
املطعمة على �أ�صل فولكا ماريانا ذات ثمار رديئة النوعية .غري منت�رش مب�ساحة
كبرية.
♦ ♦ميخال:

�إحدى �سالالت الكلمنتينا البذرية ،تن�ضج ثماره من ت�رشين الثاين وحتى كانون
الأول .وهي ذات نوعية داخلية فاخرة ،لون الق�رشة برتقايل �أحمر� ،سهلة التق�شري وهي
الأف�ضل لدى امل�ستهلك .متتاز �أ�شجارها بنمو قوي و�شوكي بدرجة متو�سطة ،تبادل
حمل و�سط �إىل �شديد ،حتتاج �إىل خف ثمار من �أجل احل�صول على نوعية جيدة وكمية
جيدة �سنوي ًا على الرغم من ظاهرة تبادل احلمل ،عدد البذور  15 - 5بذرة يف حالة
وجود ملقح .يف�ضل القطف بوا�سطة املق�ص وب�صورة اختيارية ،ال يوجد توافق مع
�أ�صل تروير و�سيرتوميلو حيث تبد�أ الأ�شجار باال�ضمحالل يف عمر � 20 - 15سنة.
الأ�شجار املطعمة على �أ�صل تروير تتلون ثمارها يف وقت مبكر.
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♦ ♦عيديت:

�صنف �سهل التق�شري ،هجني بني ميخال وفيلكينج .موعد الن�ضج من ت�رشين
الثاين ،وحتى كانون الأول ،وميكن �إطالة مو�سم القطف بو�ساطة الر�ش باجلربيلني.
ثماره مفلطحة وكبرية ،القطر � 7 - 5سم ،وجودته عالية من حيث الطعم ،لون
الق�رشة برتقايل �أحمر �سهلة التق�شري ،عدد البذور قليل يف حالة عدم وجود ملقح،
ومنوه اخل�رضي قوي جداً وقائم و�شوكي ،تبادل حمل قوي ،والق�رشة رقيقة وح�سا�سة،
وتت�شقق الثمار مع بداية اخلريف.
♦ ♦يفيت:

�صنف �سهل التق�شري هجني بني الكلمنتينا والفيلكنج .موعد الن�ضج من كانون
ثان ،قطرالثمرة  65 - 50ملمرتاً ،لون الق�رشة برتقايل
�أول وحتى منت�صف كانون ٍ
�أحمر غامق ،الثمار �صلبة وكبرية ،نوعية اللب جيدة ،تظهر حمو�ضة عالية يف الثمار
يف بع�ض املناطق الأقل حرارة ،وعدد البذور  15 - 5ح�سب التلقيح (وجود ملقح �أو
عدم وجوده) .تبادل احلمل متو�سطة ،يجب خف الثمار يف �سنوات احلمل اجليدة خوف ًا
من تك�رس الفروع.
♦ ♦دانسي:

الأ�صل من فلوريدا وهو �صنف �شائع هناك ،ي�ستعمل يف البالد كملقح للكلمنتينا.
ثان وفرتة القطاف ق�صرية جداً (� 3 - 2أ�سابيع) ،حيث يجب �إنهاء
ين�ضج يف كانون ٍ
القطف خالل هذه الفرتة ،تبادل حمل وا�ضح ،والثمار ذات ن�سبة حمو�ضة عالية
وق�رشتها منتفخة �سهلة التق�شري ،والبذور كبرية ،وعمر الثمرة بعد القطف ق�صرية جداً.
وال ين�صح بزراعته ب�سبب وجود �أ�صناف �أف�ضل منه.
♦ ♦فيلكنج:

الأ�صل من كاليفورنيا هجني بني نوعني من املندرينا منها الكينج .مو�سم الن�ضج
من كانون الأول �إىل كانون الثاين .ظاهرة تبادل احلمل قوية ،ال يو�صى بزراعته،
ونوعية الثمار جيدة ،ولون الق�رشة �أ�صفر برتقايل ،وعدد البذور كبري ،و�سهل التق�شري.
♦ ♦نوريت:

�صنف هجني بني التمبل والكينج� ،سهل التق�شري ،موعد الن�ضج من كانون الثاين
�إىل �شباط ،الثمرة كبرية ،ولون الق�رشة حممر ،والطعم فاخر ،وعدد البذور ،15 - 5
والثمار ح�سا�سة لظروف الأمطار الغزيرة ،وال�شتاء البارد حيث تت�ساقط قبل الن�ضوج،
تبادل حمل وا�ضح ،الثمار ح�سا�سه لظاهرة الت�شقق.
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الفصل السابع

العوامل املؤثرة يف إجناح زراعة احلمضيات
عوامل خمتلفة تتداخل يف تقرير مدى جناح احلم�ضيات يف منطقة ما ،ومن
هذه العوامل ما هو متعلق باملناخ والرتبة واملياه ،وبع�ض العوامل الأخرى يتعلق
ب�إمكانيات الت�سويق والت�صنيع

عوامل املناخ:

احلم�ضيات نباتات ا�ستوائية �أ�ص ًال ت�أقلمت يف املناطق حتت الإ�ستوائية واملعتدلة
الدافئة .وتتعر�ض احلم�ضيات يف بيئاتها اجلديدة لكثري من الظواهر اجلوية التي ال
توجد يف مناطقها الأ�صلية ،مما ينعك�س على �سلوكيات الأ�شجار من حيث النمو
اخل�رضي والثمري .وتختلف �أنواع و�أ�صناف احلم�ضيات يف درجة حتملها للظروف
املناخية غري املنا�سبة.

تأثري احلرارة على أشجار احلمضيات:
•احلرارة املنخفضة:

تت�أثر �أ�شجار احلم�ضيات عامة بانخفا�ض درجات احلرارة ب�صورة وا�ضحة ،فهي
حتتاج �إىل مناخ خال من ال�صقيع ودرجات احلرارة ال�ضارة .وتختلف درجة ت�أثر
الأ�شجار باحلرارة املنخف�ضة تبع ًا لطول مدة التعر�ض لهذه الدرجة ،وحالة الأ�شجار
ال�صحية واخلدمات الزراعية املقدمة للأ�شجار مثل الت�سميد والتقليم والري ،ومدى
انخفا�ض درجة احلرارة التي ت�صل �إليها.
وميكن اعتبار درجة ال�صفر املئوي وما دونها من الدرجات ال�ضارة ب�أ�شجار
احلم�ضيات ،حيث تت�أثر بع�ض الأجزاء كالأزهار والنموات احلديثة والثمار �إذا تعر�ضت
لها الأ�شجار ل�سنوات عدة وبخا�صة يف الأ�صناف التي تقل مقاومتها للربودة .حيث
ت�صاب الثمار بالتجمد اجلزئي �أو الكلي وحترتق النموات احلديثة والأفرع ال�صغرية
(2م) ،ويزداد ت�أثري الربد على الأ�شجار ال�ضعيفة والأفرع امل�صابة.
على درجة ْ
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(4-م) تعترب �ضارة جداً ملعظم �أ�صناف
(2-م) –
�أما درجات احلرارة بني
ْ
ْ
احلم�ضيات خ�صو�ص ًا �إذا ا�ستمرت لعدة �ساعات �إذ قد تتجمد الأفرع احلديثة والبالغة
(4-م)
كما يت�أثر ال�ساق الرئي�سي فتحرتق �أن�سجة القلف ومتوت الأفرع وتعترب درجة
ْ
وما دونها من الدرجات ال�ضارة جداً �إذ ي�سبب تعر�ض الأ�شجار لها ملدة ب�سيطة احرتاق
�أجزاء ال�شجرة كلها و�إتالفها لدى الأ�صناف املختلفة.
وتختلف انواع احلم�ضيات يف درجة حتملها النخفا�ض درجة احلرارة فالليمون
البنزهري �أقلها مقاومة ،ثم يليه اجلريب فروت والبوملي ،ثم الربتقال والكلمنتينا
واملندلينا ،ثم اخل�شخا�ش ،ثم الليمون الأ�ضاليا والرتجن ،وتع ُّد املاندرين من �صنف
�ساتزوما ذات درجة مقاومة �أعلى من الليمون .كما يع ُّد جن�س �سيرت�س � Citrusأقل
�أجنا�س احلم�ضيات مقاومة للربد يليه جن�س � ،Fortunellaأما جن�س Poncirus
املت�ساقط الأوراق فيع ُّد �أكرثها مقاومة للربد ،لذلك ف�إن الأ�شجار املطعمة على �أ�صل
من هذا اجلن�س تت�صف مبقاومة الربد.
والأ�شجار ال�سليمة القوية التي تتلقى خدمات زراعية �صحيحة �أكرث مقاومة للربد
من الأ�شجار ال�ضعيفة التي ال حت�صل على ت�سميد كيماوي �أو ع�ضوي� ،أو حت�صل عليه
بكميات غري كافية �أو يف مواعيد غري �صحيحة ،وخا�صة الت�سميد النيرتوجيني املت�أخر،
والذي ي�سبب منو خ�رضي مت�أخر يتعر�ض للربد خالل ف�صل ال�شتاء .واالنخفا�ض
الفجائي يف درجة احلرارة �أ�شد �أثراً من االنخفا�ض التدريجي.
فالري ال�صحيح عامل مهم يف تقليل �أ�رضار ال�صقيع ،فالأ�شجار التي ُرويت
قبل ال�صقيع مبا�رشة �رضرها �أقل باملقارنة مع الأ�شجار التي رويت قبل فرتة� ،أو
التي تربتها جافة .كذلك يفيد التقليم ال�صحيح للأ�شجار ،وبخا�صة من الأ�سفل ،وبني
الأ�شجار و�أ�سطر الزراعة يف ت�سهيل حركة الرياح ،وبالتايل منع حدوث ال�صقيع،
وهناك طرق عديدة للوقاية من ال�صقيع �سنتعر�ض لها الحقاً.
•درجات احلرارة املثلى لنمو احلمضيات:

تبد�أ �أ�شجار احلم�ضيات منوها عند درجة حرارة ترتاوح بني  19-13درجة
مئوية ح�سب الأنواع والأ�صناف املختلفة ،كما وجد �أن �أق�صى منو يقع ما بني درجة
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35-32م ،ويقل النمو تدريجي ًا كلما ازدادت درجة احلرارة عن هذه الدرجة ،وينعدم
ْ
49م ،وت�سبب مثل هذه الدرجات العالية جداً وما فوقها �أ�رضاراً
تقريب ًا عند درجة ْ
وا�ضحة لكل من النمو اخل�رضي والثمري.
ودرجات احلرارة املثلى لنجاح زراعة احلم�ضيات تختلف يف مداها تبع ًا للمرحلة
35-32م،
التي متر بها الأ�شجار فدرجات احلرارة املثلى للنمو اخل�رضي ترتاوح بني
ْ
وهذه الدرجة ال ميكن اعتبارها درجات مثلى للأ�شجار يف مرحلة الإزهار والعقد التي
تنا�سبها درجات �أقل من ذلك بكثري ،كما �أن �رسعة ودرجة تلون الثمار ت�ساعدها ظروف
االختالف الوا�ضح بني درجة حرارة الليل والنهار (يف حدود درجات غري ال�ضارة)،
فمن الثابت �أن ثمار املناطق املعتدلة الدافئة وال�شبه ا�ستوائية يكون تلوينها زاهي ًا
وجيداً ،بينما تعاين ثمار الأ�شجار يف املناطق اال�ستوائية من �ضعف التلوين ب�سبب
قلة الفرق بني درجة حرارة الليل والنهار ،ومن املعروف �أن ظاهرة االختالف بني
الليل والنهار يف درجات احلرارة تعمل على زيادة اللون الأحمر وو�ضوحه يف ثمار
الأ�صناف التي تتلون ق�رشتها� ،أو لبها �أو كالهما بهذا اللون.
•درجات احلرارة املرتفعة وتأثريها على أشجار احلمضيات:

48م �أ�رضاراً بالغة لأ�شجار احلم�ضيات،
قد ت�سبب درجات احلرارة التي تزيد عن ْ
وهذه نادرة احلدوث عموماً� ،أو ال حتدث يف مناطق زراعة احلم�ضيات �إال �أنه من
51م وما
الناحية النظرية حترتق �أ�شجار احلم�ضيات عندما ت�صل درجة احلرارة �إىل ْ
فوق ،وهذه الدرجة �أي�ض ًا ال حتدث �إال نادراً يف مناطق زراعة احلم�ضيات ،و�إن حدثت
قد تكون لفرتات ق�صرية.
وتختلف درجة حتمل �أ�شجار احلم�ضيات للحرارة العالية ح�سب الأنواع والأ�صول
املطعمة عليها� ،إذ يع ُّد اجلريب فروت والبوملي واملاندرين من �أكرث الأ�صناف حتمالً،
بينما وجد �أن الربتقال والليمون الأ�ضاليا �أقلها حتمالً .وت�ؤثر درجات الرطوبة
اجلوية العالية باحلد من الت�أثري ال�ضار لدرجة احلرارة العالية ،حيث جند �أن املناطق
ال�ساحلية �أقل ت�رضراً بدرجات احلرارة العالية من املناطق الغورية والداخلية ذات
الرطوبة اجلوية املنخف�ضة.
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كذلك ي�ؤدي ارتفاع درجات احلرارة �إىل ما فوق الدرجة املنا�سبة �أثناء مو�سم
الإزهار والعقد �إىل ت�ساقط الأزهار و الثمار ال�صغرية والكبرية �أحيان ًا خ�صو�ص ًا يف
بع�ض الأ�صناف العدمية البذور .ولعل �أحد �أ�سباب ت�ساقط الثمار يف �شهر حزيران هو
التغيري يف درجات احلرارة وارتفاعها ،ثم انخفا�ض ن�سبة الرطوبة اجلوية ،والري غري
ال�صحيح ،وبع�ض املعامالت الزراعية الأخرى.
وي�ساعد ارتفاع درجة احلرارة على تغيري طبيعة النمو اخل�رضي والرتكيب
الكيماوي للثمار ،وحتى �شكلها اخلارجي .كما ت�ساعد درجات احلرارة املرتفعة على
�رسعة ن�ضج الثمار خ�صو�ص ًا يف الأ�صناف املت�أخرة مثل الربتقال البلن�سي .ويع ُّد
�صنف الربتقال �أبو �رسة من �أكرث الأ�صناف ت�أثراً بارتفاع درجات احلرارة ،وبخا�صة
عندما ترافق ارتفاع احلرارة انخفا�ض يف ن�سبة الرطوبة اجلوية ،ومما يدل على ذلك
�أن معدل �إنتاج الدومن من الربتقال �أبو �رسة يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية
�أعلى منه يف مناطق الأغوار.
وي�ؤثر ا�ستمرار ارتفاع درجات احلرارة ومتاثلها يف الليل والنهار يف �أثناء مرحلة
تلون ًا عندما يزداد الفرق بني
منو الثمار والن�ضج على درجة تلوين الثمار ،فتكون �أكرث ّ
درجتي حرارة الليل والنهار.

تأثري الرطوبة اجلوية:

من الثابت قطعي ًا �أن ن�سبة الرطوبة اجلوية ت�ؤثر ت�أثرياً وا�ضح ًا يف طبيعة النمو
اخل�رضي والثمري مثل طريقة تفرع الأ�شجار و�شكلها و�سمك الأوراق وحجمها ولونها،
وكذلك �شكل وحجم الثمار وحجمها و�سمك ق�رشتها ولونها وطعمها ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن الرطوبة اجلوية املرتفعة تقلل من �رضر احلرارة العالية .فكلما انخف�ضت درجة
الرطوبة اجلوية ،كلما ازداد النتح من قبل الأوراق ،وازداد فقد املاء ،مما ي�ؤدي �إىل عدم
قدرة اجلذور على �إمداد املجموع اخل�رضي باملاء الكايف ،وهذا ما ي�سمى باختالل
التوازن املائي بالأ�شجار الذي قد ي�ؤدي �إىل جفاف الأفرع احلديثة والإزهار والثمار
ال�صغرية ،و�أحيان ًا احرتاق املناطق املعر�ضة من ق�رشة الثمار لل�شم�س وت�شوهها ببقع
فلينية اللون بالإ�ضافة �إىل وقف منو الثمار و�صغر حجمها.
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كذلك ت�ؤدي مالم�سة الهواء اجلاف احلار ل�سيقان و�أفرع الأ�شجار �إىل جفاف
القلف ،مما يرتتب عليه جفاف �أجزاء خ�رضية كبرية من الأ�شجار لتلف الأوعية التي
تو�صل املاء والغذاء لها.
وي�ساعد ارتفاع ن�سبة الرطوبة اجلوية حول الأ�شجار �إىل كرثة انت�شار الأمرا�ض
الفطرية التي ت�صيب الأ�شجار مثل �أنواع العفن املختلفة التي ترتكز على الثمار (العفن
البني والأخ�رض والأزرق).

تأثري الرياح:

ُتعترب الرياح اجلافة ال�ساخنة �أو الباردة �أكرث ت�أثرياً و�رضراً على �أ�شجار
احلم�ضيات من الرياح الرطبة هذا يف حالة الرياح غري ال�شديدة� ،أما الرياح ال�شديدة
فت�ؤدي �إىل �أ�رضار ميكانيكية مثل تك�رس الأفرع ،و�أحيان ًا اقتالع الأ�شجار وت�ساقط
الثمار والأوراق.
وت�ساعد الرياح كما ورد �سابق ًا يف �شدة ت�أثري درجات احلرارة على اختالل
التوازن املائي للأ�شجار ووقف النمو اخل�رضي.

تأثري الضوء:

ال تختلف �أ�شجار احلم�ضيات عن غريها من �أ�شجار الفواكه يف احتياجاتها
لل�ضوء� ،إال �أن بع�ض الأ�صناف �-إذا زرعت يف مناطق �صحراوية �صافية حيث تزداد
كثافة ال�ضوء -يقل �إنتاجها باملقارنة فيما �إذا زرعت ن�صف مظللة حتت �أ�شجار
�أعلى منها كالنخيل مثالً� ،إال �أن هذا االدعاء غري قاطع ،فال�ضوء على العموم من �أقل
العوامل اجلوية ت�أثرياً على مدى جناح زراعة احلم�ضيات ،وال تظهر �أهميته �إال يف
البيارات املتزاحمة واملتكاثفة التي يتخللها ال�ضوء ب�صعوبة فتقل كثافته عن احلد
الأدنى الالزم لعمليات التمثيل ال�ضوئي وغريها من عمليات النمو والإثمار ،فيقل
النمو اخل�رضي .وينعدم الإثمار يف الأجزاء املظللة من الأ�شجار ،ويرتكز يف املناطق
العليا واحلواف املعر�ضة لل�ضوء من الأ�شجار فقط ،كما تزداد �إ�صابة ال�سيقان الرئي�سة
والأفرع بالأ�شنات التي تنمو بكرثة ،وبخا�صة �إذا ما �صحب هذه احلالة زيادة يف
الرطوبة اجلوية� ،أو كانت طريقة الري بالر�شا�شات �أو البخاخات.
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لذا ف�إن عالج النق�ص ال�ضوئي ينح�رص يف ال�سماح لل�ضوء بالتغلغل بني الأ�شجار
�إما بتخفيف �أو �إزالة بع�ض �أ�شجار البيارة �أو بتقليم الأ�شجار تقليم ًا جائراً و�إزالة الأفرع
املت�شابكة واملزدحمة ،ويجب الرتكيز على التقليم على اجلهات ال�رشقية والغربية من
الأ�شجار باعتبار �أن هاتني اجلهتني من الأ�شجار هما الأكرث تعر�ض ًا لل�ضوء حيث �أن
معظم الثمار حتمل على هذه اجلهات ،وقد ُو ِج َد �أن الثمار التي تنمو يف ال�ضوء تتلون
ب�صورة �أف�ضل ،وتكون ذات جودة �أف�ضل ،وخا�صة ن�سبة ال�سكر يف الع�صري.

تأثري املناخ على طبيعة النمو اخلضري والثمري ألشجار
احلمضيات:

من املعروف �أن النمو اخل�رضي والثمري لأنواع و�أ�صناف احلم�ضيات املختلفة
يتحور كثرياً عن طبيعته الأ�صلية حتت ظروف البيئات املناخية املختلفة ،وتختلف
درجة التحور واالختالف تبع ًا الختالف العوامل املناخية التي تنمو فيها الأ�شجار
عن عوامل املناخ اال�ستوائي املوطن الأ�صلي للحم�ضيات ،ففي املناطق (حتت
اال�ستوائية)� ،أو املعتدلة الدافئة تكون الأ�شجار مندجمة وكثيفة لها دورتان �أو ثالث
دورات منو يف ال�سنة ،والأوراق �صغرية احلجم خ�رضاء قامتة جلدية و�أكرث �سمكاً� .أما
الإزهار فهو منتظم غالب ًا وحمدد املواعيد مو�سمي ،حيث تزهر الأ�شجار مرة واحدة
يف ال�سنة يف ف�صل الربيع با�ستثناء ترجيعات قليلة ناجتة عن �شدة العوامل اجلوية؛
لذلك يكون املح�صول يف مو�سم واحد فقط ما عدا بع�ض �أ�صناف الليمون .كذلك تكون
الثمار �أ�صغر حجم ًا ولون الق�رشة جذاب ،والق�رشة �سميكة خ�شنة ،ولون الع�صري وطعمه
مركزان ،ون�سبة احلمو�ضة وال�سكريات عالية.
�أما يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية ،ف�إن الأ�شجار تكون قائمة ومفتوحة
الر�أ�س وم�ستمرة النمو تقريباً ،وال يقل عدد دورات النمو اخل�رضي ب�أي حال عن �أربع
دورات .بينما تكون الأوراق كبرية وعري�ضة خ�رضاء ،زاهية اللون ،مفلطحة ومنب�سطة،
غ�ضة و�أقل �سمكاً� .أما الإزهار فهو م�ستمر لذلك ف�إن املح�صول يكون موجوداً طوال
العام �أو يف �أكرث من مو�سم .وتكون الثمار �أكرب حجماً ،والق�رشة رقيقة مل�ساء ذات لون
�أقل تركيزاً ،ون�سبة الع�صري عالية وال�سكريات واحلمو�ضة منخف�ضة ،والطعم �أقل جودة
من املناطق الأخرى.
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تأثري الرتبة:
ميكن زراعة احلم�ضيات بنجاح يف جميع �أنواع الأرا�ضي �إذا ما توافرت جلذورها
�أ�سباب النمو فنجد احلم�ضيات مزروعة يف �أرا�ضي ثقيلة ومتو�سطة ورملية ،وحتى
بع�ض الأرا�ضي احلجرية �أو ال�صخرية ،ولعل انت�شار زراعة احلم�ضيات يف فل�سطني يف
املحافظات املختلفة مع اختالف تربتها دليل على مالءمة جممل الأرا�ضي للأ�شجار
حيث ت�ستطيع النمو والإنتاج ،و�إن اختلفت و�سائل اخلدمة واملعامالت الزراعية.

مستوى املاء األرضي:
ال ين�صح بزراعة احلم�ضيات يف مناطق يرتفع فيها م�ستوى املاء الأر�ضي عن
�120سم من �سطح الرتبة �إال �إذا ُعملت م�صارف بجانب الأ�شجار ،وهذا قد يكون يف
املناطق ال�ساحلية �أو القريبة من الأنهار.

الرتكيب الكيميائي للرتبة:
يع ُّد الرتكيب الكيميائي للرتبة من �أهم العوامل التي ت�ؤثر يف جناح منو �أ�شجار
احلم�ضيات و�إثمارها ،لذلك يرى معظم العلماء �أنه يجب �أن تكون الأرا�ضي خالية بقدر
الإمكان من الكربونات والبيكربونات والكلور وال�صوديوم والبورون ،وقد لوحظ �أن
�أ�شجار احلم�ضيات ال تنجح يف �أر�ض حتتوي على تراكيز ون�سب �أكرب من الن�سب الآتية
يف م�ستخل�ص الرتبة:
بورون  0.5جزء يف املليون� ،صوديوم ال تزيد ن�سبته عن  %40من جمموع
القواعد الأر�ضية الذائبة ،كلور  200جزء يف املليون� ،سلفات ال تزيد عن 400-300
جزء يف املليون ،كربونات وبيكربونات  400-300جزء يف املليون.
هناك �أهمية كربى �أي�ض ًا لدرجة حمو�ضة �أو قلوية الرتبة ( ،)PHفاملعروف �أن
احلم�ضيات تتحمل ارتفاع ن�سبة احلمو�ضة يف الرتبة �أكرث من ارتفاع ن�سبة القلوية،
ويجب �أن ال تقل حمو�ضة الرتبة عن  5وال تزيد عن  8مع �أنه يف�ضل زراعة احلم�ضيات
يف الأرا�ضي املتعادلة.
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وزيادة ن�سبة الكال�سيوم يف الرتبة قد يكون لها �أهمية حيث تتعر�ض �أ�شجار
احلم�ضيات يف مثل هذا النوع من الرتبة لأعرا�ض نق�ص العنا�رص الغذائية ال�رضورية
الأخرى ،وذلك ب�سبب قدرة الكال�سيوم على تثبيت هذه العنا�رص ،ولعالقة بع�ض
مركباته مثل كربونات الكال�سيوم بدرجة الـ ( )PHيف الرتبة مما قد ي�ستلزم معامالت
خا�صة.
ولنوعية مياه الري وتركيبها الكيماوي �أهمية خا�صة يف الأرا�ضي التي تروى
من مياه ارتوازية خا�صة يف املناطق ال�صحراوية .وهناك عالقة وثيقة بني كمية
الأمطار ومياه الري امل�ستعملة ومدى احتواء الأخرية على الأمالح ال�ضارة ،فمن
املمكن ا�ستعمال مياه للري بها تركيزات عالية ن�سبي ًا من الأمالح عدة مرات يف ال�سنة
عند ال�رضورة ،حيث تتوىل الأمطار الغزيرة غ�سل بقايا الأمالح املرتاكمة وهذا ما
يحدث فع ًال يف قطاع غزة حيث ت�صل ن�سبة الأمالح يف مياه الآبار امل�ستعملة للري
يف ف�صل ال�صيف �إىل تركيزات عالية قد ت�صل �إىل  1200جزء يف املليون.

احلماية من أضرار الصقيع:

تتعر�ض معظم املناطق يف فل�سطني ملوجات من ال�صقيع تختلف حدتها بني
احلني والآخر من منت�صف �شهر ت�رشين الثاين وحتى بداية �شهر ني�سان� ،إال �أن خماطر
ال�صقيع احلقيقية تكون خالل �شهري كانون الثاين و�شباط.

ويحدث ال�صقيع نتيجة فقدان احلرارة بالإ�شعاع من الرتبة والنبات� ،أو نتيجة
مرور كتلة هوائية باردة جداً قادمة من مناطق باردة �أو نتيجة لل�سببني معاً.
وال�صقيع من النوع الأول هو الأكرث �شيوع ًا فعندما تكون �رسعة الهواء البارد
بطيئة ،ف�إن هذا الهواء يربد �أكرث خالل الليل لدى مالم�سته للأر�ض التي فقدت
حرارتها بالإ�شعاع ،وعندما يربد الهواء تزداد كثافته ،مما يجعله يتجه نحو املناطق
املنخف�ضة.
وهذه العملية حتدث تقريب ًا يف معظم الليايل ال�صافية اجلافة والهادئة حيث
تكون �رسعة الهواء �أقل من مرت يف الثانية.
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�إن ال�رضر الناجت من ال�صقيع يكون ب�سبب تدين درجة حرارة النبات �أو جتمد
خاليا النبات وموتها .ويف احلالة الأوىل ت�ؤثر درجات احلرارة الباردة على بع�ض
العمليات احليوية يف النبات وجتعلها بطيئة� ،أو متنع حدوثها مثل عملية التلقيح
والإخ�صاب.
وتختلف ح�سا�سية النباتات لل�صقيع ح�سب نوع النبات والأجزاء املختلفة منه،
وب�شكل عام تزداد ح�سا�سية �أجزاء النبات لل�صقيع ح�سب الرتتيب الت�صاعدي الآتي:
اجلذور والأجزاء حتت الرتبة ثم ال�ساق ثم الأفرع تبع ًا لعمرها �أو �سمكها ثم
الثمار ثم الأوراق والأزهار وكذلك تختلف ح�سا�سية النبات لل�صقيع ح�سب مرحلة
منوه والو�ضع الف�سيولوجي.
وتبلغ كمية احلرارة التي تفقد من �سطح النبات يف الليايل ال�صافية مبعدل -0.1
� 0.2سعر حراري يف الدقيقة لكل �1سم مربع .وبهذا تكون كمية احلرارة املفقودة من
الدومن خالل �ساعة واحدة من � 60إىل � 120ألف كيلو �سعر .وتهدف و�سائل احلماية من
ال�صقيع �إىل تقليل كمية احلرارة املفقودة ،ومن ثم �إىل تقليل ال�رضر الناجت.
�إن الإجراءات املتبعة لتجنب �أ�رضار ال�صقيع مثل :اختيار املوقع والنوع وال�صنف
والأ�صل امل�ستخدم تكون ذات جدوى اقت�صادية �أف�ضل من الإجراءات املتبعة للحماية
من ال�صقيع للأ�شجار القائمة �أو املزروعة.

حساسية النباتات للصقيع:

�إن احلد احلرج لدرجات احلرارة املنخف�ضة وح�سا�سية النباتات لها ت�ستند �إىل
درجة حرارة جتمد الن�سيج النباتي .ويق�صد هنا بدرجة احلرارة املنخف�ضة هي درجة
حرارة الهواء املالم�س للنبات ،وعادة تكون درجة حرارة ال�سطح اخلارجي للنبات �أقل
من درجة حرارة الهواء املالم�س له.
وفيما ي�أتي جدول يقارن بني مدى حتمل �أ�شجار احلم�ضيات و�أنواع �أخرى من
الفاكهة املختلفة لدرجات احلرارة الباردة على �أن ال تقل مدة تعر�ض النبات لهذه
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احلرارة عن �ساعة واحدة.ودرجات احلرارة الواردة يف اجلدول ميكن �أن تختلف قليالً،
وذلك تبع ًا لل�صنف والعمر واحلالة الف�سيولوجية ومدة التعر�ض ،واملنطقة حيث ي�صعب
جداً و�ضع حد فا�صل للدرجة التي يحدث عندها ال�رضر.
نوع �أو �صنف الفاكهة درجة احلرارة التي يبد�أ عندها ال�رضر اجلزء املت�رضر من النبات
املوز

�صفر

الأوراق والثمار

املاجنا

( 3-2حتت ال�صفر) ح�سب ال�صنف

الأوراق والأفرع

�أفوجادو

( 7.5-2حتت ال�صفر) ح�سب ال�صنف

الثمار والأوراق

 2حتت ال�صفر

الثمار والنموات احلديثة

 4حتت ال�صفر

املجموع اخل�رضي والأفرع

كلمنتينا ومندلينا

 2حتت ال�صفر

الثمار

كلمنتينا

 6حتت ال�صفر

املجموع اخل�رضي والأفرع

 3.5حتت ال�صفر

الثمار والأفرع

 5حتت ال�صفر

املجموع اخل�رضي والأفرع

 4حتت ال�صفر

الثمار

 6حتت ال�صفر

املجموع اخل�رضي والأفرع

الأ�سكدنيا

 7حتت ال�صفر

الثمار ال�صغرية

اجلوافا

 2حتت ال�صفر

الأفرع احلديثة

اللوزيات والتفاحيات  1حتت ال�صفر

الثمار ال�صغرية

ليمون

�شموطي وبلن�سي

اجلريب فروت

�صفر

العنب
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تأثري طبوغرافية املوقع على شدة أضرار الصقيع:
يتدفق الهواء البارد يف الليايل الباردة من املناطق العالية �إىل املناطق
املنخف�ضة ،ويتجمع فيها ويكفي انحدار بن�سبة  %2للأر�ض لتحريك الهواء �أو خلق
تيار هوائي.
وت�ساعد املناطق الوعرة على �إبطاء حركة الهواء البارد ،والعك�س �صحيح فكلما
كان �سطح الرتبة �أنعم كانت �رسعة الريح �أعلى.
املناطق املنحدرة البعيدة عن جمرى الوديان ال تكون ح�سا�سة لل�صقيع ،بينما
تكون ال�سهول امل�ستوية الوا�سعة معر�ضة لل�صقيع ب�شكل �أكرث ،ويربد الهواء اجلاف
ب�رسعة �أكرب من الهواء الرطب.

احلماية من الصقيع بالوسائل الزراعية:
1 .1احلفاظ على الرطوبة داخل الرتبة وعلى �سطحها لزيادة التو�صيل احلراري،
بحيث ت�ستطيع الرتبة �أن متت�ص حرارة �أكرث نهاراً لت�شعها لي ًال ب�شكل بطيء.
2 .2احلفاظ على الرتبة نظيفة من الأع�شاب التي متنع دخول احلرارة للرتبة نهاراً
و�إ�شعاعها ليالً.
3 .3جتنب وجود طبقة عازلة على �سطح الرتبة الناجتة من الكلرتة (احلراثة) �أو
العزق لأن وجودها يقلل من كمية احلرارة التي متت�صها الأر�ض يف النهار
وت�شعها يف الليل.
4 .4الأ�سيجة النباتية ت�ساهم يف تقليل ال�رضر الناجت من تدفق الهواء البارد �إذا
كانت الأ�سيجة يف اجلهة التي ي�أتي منها الهواء� ،أما �إذا كانت الأ�سيجة من
اجلهة املعاك�سة ،ف�إنها ت�شجع جتمع الهواء البارد يف البيارة ،مما ي�ؤدي �إىل
حدوث ال�رضر ،لذلك يف�ضل يف مثل هذه احلالة تقليم �أ�شجار الأ�سيجة من
�أ�سفل لت�سهيل مرور الهواء.
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5 .5تقليم �أ�شجار احلم�ضيات من �أ�سفل لت�سهيل حركة الهواء �أو خلق تيار هوائي،
وبالتايل منع حدوث ال�صقيع.
6 .6املحافظة على برنامج الري والت�سميد املتوازن ب�إعطاء النباتات الكميات
الالزمة فقد وجد �أن الأ�شجار التي عانت من نق�ص يف املياه �أو الأ�سمدة
تكون قدرتها على حتمل ال�صقيع �أقل من النباتات التي تروى وت�سمد ب�شكل
�صحيح.
وب�شكل عام تختلف ح�سا�سية �أ�شجار احلم�ضيات لل�صقيع ح�سب الأنواع والأ�صناف
ويعترب الرتجن �أكرثها ح�سا�سية يليه البوملي ثم الليمون ثم الربتقال ثم اجلريب فروت
ثم املندلينا والكلمنتينا ثم الكمكوات ،و�أخرياً الربتقال الثالثي الأوراق الذي يع ُّد �أكرث
�شتاء.
�أنواع احلم�ضيات حتم ًال للربودة؛ لأنه ي�سقط �أوراقه ً
وتختلف �شدة �أ�رضار ال�صقيع بني �سنة و�أخرى تبع ًا للفرتة التي يحدث فيها.
فال�صقيع الذي يحدث خالل �شهر كانون الأول وكانون الثاين مث ًال يكون �رضره �أقل
من ال�صقيع الذي يحدث خالل �شهر �شباط �أو �آذار عندما تكون الأ�شجار قد بد�أت بالنمو
اخل�رضي والإزهار.
عند تعر�ض ب�ساتني احلم�ضيات لل�صقيع تختلف الأعرا�ض ح�سب �شدة موجة
ال�صقيع وتبد�أ الأعرا�ض بجفاف الأوراق والفروع ال�صغرية والكبرية �أو ت�شقق القلف
ثم ت�رضر الثمار �إن وجدت حيث تتفجر الأكيا�س الع�صريية ثم تتكرم�ش وتع ُّد الثمار
امل�صابة غري �صاحلة للت�سويق.
وتظهر �أعرا�ض ال�صقيع على الأ�شجار بعد فرتة قد تكون �أيام ًا �أو �أ�سابيع �أو �أ�شهر
وت�سقط الأوراق اجلافة بعد �أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع حيث ي�سقط ن�صل الورقة ،ويبقى
العنق عالق ًا بالفرع .و�أ�شد حاالت ال�صقيع ما ت�صيب القلف وهذا نادر احلدوث.
الأ�شجار التي تت�رضر بال�صقيع يجب عدم تقليمها قبل �أن يت�ضح ال�رضر الكامل
حيث يجب االنتظار �سنة كاملة على الأقل؛ �أي حتى نهاية ال�شتاء التايل.
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�إذا كانت الأ�رضار الناجتة من ال�صقيع طفيفة ،فيمكن �إجراء التقليم يف مو�سم
الربيع التايل ب�شكل حذر خوف ًا من الإ�رضار بالثمار اجلديدة .وال يجوز التقليم يف
ال�صيف لعدم ت�شجيع تكوين منوات جديدة يف نهاية ال�صيف تكون عر�ضه لل�صقيع يف
ف�صل ال�شتاء القادم.
وتختلف �شدة التقليم ح�سب �شدة ال�رضر �إذ قد يتم اللجوء �إىل التقليم اجلائر يف
حاالت معينة� ،أو �إىل �إعادة التطعيم بالقلم.
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الفصل الثامن

منو أشجار احلمضيات وإثارها
احلم�ضيات من النباتات اال�ستوائية الأ�صل والتي انت�رشت زراعتها خارج املنطقة
�إىل باقي املناطق احلارة والدافئة ،على الرغم من جناحها يف املناطق اجلديدة ف�إن
كثرياً من موا�صفاتها و�سلوكياتها تتعر�ض للتغيري ،لذلك من ال�رضورة الق�صوى درا�سة
طبيعة منو الأ�شجار و�إثمارها لتوفري عوامل النجاح املتعددة.

دورات النمو:

على الرغم من �أن �شجرة احلم�ضيات م�ستدمية اخل�رضة و�أن عمليات النمو
الف�سيولوجية ت�ستمر طوال العام تقريباً ،ف�إن هذه العمليات تبطئ �أو تن�شط يف موا�سم
معينة .فقد يتوقف النمو اخل�رضي يف ظروف غري مالئمة يف �أي من ف�صول ال�سنة
املختلفة ،بينما ين�شط يف ظروف منا�سبة �أكرث ،في�أخذ هذا النمو اخل�رضي �شكل دورات
وا�ضحة للعني ،فتعطي الأ�شجار منوات جديدة (�أفرع و�أوراق ًا و�أزهاراًً) ،ثم ت�سكن
بعد ذلك لفرتة قد تطول �أو تق�رص ،فال ي�شاهد �إال القليل من النموات اجلديدة على
الأ�شجار.
ففي املناطق اال�ستوائية يكاد يكون النمو اخل�رضي م�ستمراً طوال العام دون
انقطاع� ،أما يف املناطق احلارة والدافئة الأخرى فيتحدد عدد هذه الدورات ،وتكون
�أكرث و�ضوح ًا نتيجة للتفاوت الكبري يف الظروف اجلوية بني ف�صول ال�سنة املختلفة.
وقد لوحظ �أنه حتت الظروف املناخية حتت اال�ستوائية واملعتدلة الدافئة الرطبة
�أو اجلافة كما هو احلال يف فل�سطني ،تعطي �أ�شجار احلم�ضيات دورتني من النمو
اخل�رضي على الأقل �إحداهما يف الربيع ،والأخرى يف اخلريف ،وقد تظهر على الأ�شجار
حالة �أخرى من النمو اخل�رضي الن�شط يف بع�ض �شهور ال�شتاء الدافئة �أو املعتدلة فتمر
الأ�شجار بدورة ثالثة .ومن النادر جداً �أن تالحظ دورة رابعة من النمو حتت الظروف
العادية �أثناء ف�صل ال�صيف ،و�إن كان النمو الن�شط يتمثل يف زيادة انب�ساط الأوراق،
وتطور الأفرع والثمار التي نتجت يف الربيع.
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وتبد�أ دورة النمو الن�شط عادة بتحول قلف الأفرع من حالة ملت�صقة �إىل حالة
ي�سهل معها انتزاعه �أو تق�شريه من على اخل�شب ثم يعقب ذلك انتفاخ الرباعم ثم تفتحها
عن منوات خ�رضية �أو زهرية �أو كالهما مع ًا ح�سب املو�سم ،ويكون لون الأوراق احلديثة
فاحت ًا مائ ًال لل�صفرة يف بدء تفتحها با�ستثناء الأ�صناف التي تتلون منواتها احلديثة
باللون الأحمر الغامق �أو البنف�سجي ،وقد ت�ستمر دورة النمو �أ�سابيع عدة طاملا كانت
الظروف البيئية منا�سبة مثل دورات الربيع واخلريف� ،أو قد تق�رص فرتتها كما هو
احلال يف دورات ال�صيف وال�شتاء.
ويعقب كل دورة من النمو اخل�رضي دورة من ال�سكون تتوقف فيها الأ�شجار عن
�إخراج �أع�ضاء جديدة ،وان ا�ستمرت باقي عمليات النمو الف�سيولوجية املختلفة مثل
ازدياد الأوراق والثمار يف احلجم وتغري لونها وتركيبها الكيميائي وا�ستطالة الأفرع
واجلذور ،وزيادة �أقطارها وتطور �أن�سجتها كما ت�ستمر عمليات االمت�صا�ص والبناء
والهدم يف خاليا الأ�شجار بحالة طبيعية �إال �إذا �صادفتها ظروف بيئية �شديدة مثل
العط�ش �أو نق�ص التغذية �أو الربد �أو احلرارة ال�شديدة فيبطئ ن�شاط العمليات ال�سابقة
�أي�ض ًا لدرجة قد تعر�ض الأ�شجار لل�رضر .ومن هنا تت�ضح �أهمية مالحظة دورات النمو
بالن�سبة لتوقيت العمليات الزراعية فمن الوا�ضح مث ًال �أنه يجب عدم تعري�ض الأ�شجار
للعط�ش� ،أو نق�ص الت�سميد �أو احلراثة غري ال�صحيحة �أو التقليم �أو الر�ش باملبيدات،
حيث يكون ال�رضر بالغاً� ،أما يف فرتات ال�سكون بني الدورات فيكون ال�رضر �أقل
على الأ�شجار .ويعزى عدد وقوة دورات النمو �أي�ض ًا حلالة التوازن الغذائي الداخلي
للأ�شجار ،فالعادة �أن ت�ستنفذ دورة النمو الن�شط �أغلب الغذاء املخزن داخل ال�شجرة
فتبطئ �رسعة النمو ،وحتل فرتة ال�سكون التي تتمكن فيها الأ�شجار من اختزان كمية
جديدة من الغذاء متهيداً ال�ستئناف النمو الن�شط ثانية متى و�صل م�ستوى التخزين �إىل
حد منا�سب ،وتوافرت ظروف جوية م�شجعة للنمو.

إزهار أشجار احلمضيات:

حتمل �أ�شجار احلم�ضيات �أزهارها على منوات جديدة حممولة بدورها على خ�شب
�إحدى دورات منو ال�سنة ال�سابقة ،وتظهر الأزهار على �شكلني الأول وهو ما ي�سمى
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بالنورات الورقية ،ومنها ينمو �أحد الرباعم املوجودة على خ�شب دورة منو ال�سنة
ال�سابقة ،ويعطى فرع ًا ق�صرياً يحمل يف �آباط �أوراقه زهرة واحدة غالباً� ،أي حتمل
الأزهار يف �آباط الأوراق اجلديدة ،والثاين ما ي�سمى بالنورات غري الورقية وفيها
يعطى �أحد الرباعم اجلانبية املحمول على خ�شب دورة منو ال�سنة ال�سابقة منواً جانبي ًا
مكون ًا زهرة واحدة �أو �أكرث (�أي عنقود زهري)� ،أي ال تتكون الأزهار يف هذا النوع يف
�آباط �أوراق ولذلك ت�سمى نورة غري ورقية ،وتبدو هذه الأزهار للعني كما لو كانت
متكونة على خ�شب منو ال�سنة ال�سابقة ،ولو �أن الفح�ص الدقيق يثبت �أن الأزهار تن�ش�أ
�إبطي ًا على منوات جديدة دقيقة جداً حتى ولو مل يت�ضح هذا للعني املجردة .وحتمل
معظم الرباعم الزهرية على منو دورة اخلريف ال�سابقة ،والأقلية منها على دورة النمو
الربيعي .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن ن�سبة العقد تزداد يف �أزهار النورات الورقية عنها يف
�أزهار النورات غري الورقية ،فينتج معظم املح�صول عن الأزهار التي تنتج يف �آباط
الأوراق اجلديدة .اذ ال ميكن متييز الربعم الزهري �إال قبل تفتح الأزهار مبدة ق�صرية ال
تتجاوز �أ�سابيع عدة.

تساقط األزهار والثمار يف احلمضيات:

تنتج �أ�شجار احلم�ضيات كميات كبرية من الأزهار والثمار ال�صغرية تفوق بكثري
طاقتها على جتهيز املواد الغذائية الالزمة لنمو الأزهار وتطور الثمار ،لذا تتناف�س
الأزهار والثمار ال�صغرية على املاء والغذاء ،ويحدث نتيجة للتناف�س� ،إ�ضافة �إىل
�أ�سباب هرمونية �أخرى ت�ساقط كثري منها يف �أطوارها الأوىل .وميكن تق�سيم الت�ساقط
�إىل �أنواع و�أطوار ح�سب ال�سبب واحلجم واملوعد الذي ت�سقط فيه كما ي�أتي:
1 .1الطور الزهري:

ت�ستمر �أ�شجار احلم�ضيات يف التزهري مدة ترتاوح بني  20-15يوم ًا قد يحدث
الت�ساقط يف هذا الطور قبل تفتح الأزهار �أو بعده ،وتقدر كمية الأزهار التي تت�ساقط
يف هذه املرحلة بحوايل  %65من كمية الأزهار الكلية .ويحدث الت�ساقط نتيجة ل�شدة
التناف�س بني الأزهار نف�سها وبني الأزهار والنموات اخل�رضية اجلديدة �إذ ال تتمكن
الأ�شجار من تزويد الأزهار باالحتياجات املائية والغذائية الالزمة ،ويع ُّد هذا الت�ساقط
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طبيعياً ،وقد تزداد ن�سبة الت�ساقط يف املرحلة �إىل درجة غري طبيعية يف الأ�شجار
ال�ضعيفة وغري امل�سمدة� ،أو التي تتعر�ض �أر�ضها للغمر باملاء �أو العط�ش� ،أو رياح قوية
�أو ت�ساقط �أمطار غزيرة �أو لدى تعر�ض الأ�شجار لأجواء خما�سينية� ،أو عمليات زراعية
خاطئة.
2 .2الطور الثمري:

يحدث كثري من الت�ساقط الثمري �أثناء فرتات العقد والنمو املختلفة ،ويبد�أ عادة
بعد العقد وي�ستمر حوايل ثالثة �أ�سابيع ،ويق�سم الت�ساقط يف هذه املرحلة تبع ًا للأ�سباب
امل�ؤدية �إليه �إىل:
 .أتساقط طبيعي:

يحدث الت�ساقط الطبيعي مبا�رشة بعد العقد خالل �شهري �آذار وني�سان ح�سب
املنطقة ،وقد ت�صل كمية الثمار املت�ساقطة مع نهاية هذا الطور �إىل ما يقارب %98
من كمية الأزهار الأ�صلية ،وعلى الرغم من ذلك تعطي الأ�شجار حم�صو ًال جيداً �إذا
كانت ن�سبة العقد الأوىل عالية جداً ،ومل تعان الأ�شجار من ت�ساقط غري طبيعيي يف
طور الأزهار� ،أو مل تتعر�ض لظروف بيئية قا�سية الحق ًا خالل �شهر �أيار ،وقد يحدث
بع�ض الت�ساقط بعد ذلك �أثناء موجات احلرارة العالية واجلفاف يف �أوائل ال�صيف
وخ�صو�ص ًا �شهر حزيران ،وهو ما ي�سمى بت�ساقط حزيران ،وال يزيد هذا الت�ساقط يف
املناطق املنا�سبة لزراعة احلم�ضيات عن ن�سبة قليلة من الثمار الباقية �إال �أن حجم
الثمار يكون كبرياً� .أما يف املناطق غري املنا�سبة �أو الأ�صناف قليلة التحمل للحرارة
العالية ،فقد يزداد الت�ساقط يف هذا املوعد ب�شكل كبري ،وينتج عنه خ�سارة كبرية يف
املح�صول.
 .بتساقط غري طبيعي:

يحدث الت�ساقط غري الطبيعي نتيجة لعدم مالءمة الظروف اجلوية والزراعية ،مثل
الري الزائد �أو العط�ش �أو قلة الت�سميد �أو زيادته �أو هبوب رياح خما�سينية .وتزداد ن�سبة
الت�ساقط يف مثل هذه احلالة بن�سبة �أكرب من  %98من كمية الأزهار الكلية الأ�صلية،
85

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

وينتج عنها انخفا�ض كبري يف كمية املح�صول .ويع ُّد �أي ت�ساقط -يحدث بعد �أن يزيد
حجم الثمار عن ثلث حجمها الطبيعي ،وتتخ�شب �أعناقها ،وتلت�صق جيداً بالأفرع-
ت�ساقط ًا غري طبيعي.

تكوين البذور يف الثمار:
يتوقف تكوين البذور يف الثمار على عملية التلقيح والإخ�صاب ،وكثري من �أ�صناف
احلم�ضيات احلديثة �إما عدمية �أو قليلة البذور .فمث ًال برتقال �أبو �رسه عدمي البذور �أما
برتقال ال�شموطي والبلن�سي فثمارها قليلة البذور بينما هناك �أنواع حتتوي ثمارها
على العديد من البذور مثل الربتقال الفرن�ساوي (ال�سكري) ودم الزغلول .وعادة تف�ضل
الأ�صناف ذات البذور القليلة �أو عدميتها على الأ�صناف كثرية البذور يف التجارة
والأ�سواق العاملية.
و ُتلقح احلم�ضيات ب�شكل ذاتي و�أحيان ًا ب�شكل خلطي ،وحتتاج عملية تكوين
البذور �إىل عملية تلقيح وعملية �إخ�صاب ناجحة.
يف الربتقال �أبو �رسة تنعدم البذور ب�سبب عدم اكتمال حبوب اللقاح على الرغم من
احتواء املبي�ض على عدد حمدود من البوي�ضات الكاملة ،وهذا ما يف�رس وجود بع�ض
البذور يف ثمار �أبو �رسة يف البيارات املختلطة ب�أ�صناف �أخرى ذات حبوب لقاح قوية.
وقد يكون انعدام البذور يف بع�ض الأ�صناف ناجت ًا عن وجود حالة من العقم الذاتي
بني حبوب لقاح وبوي�ضات ال�صنف نف�سه على الرغم من اكتمال تكوينها.
يف بع�ض �أ�صناف احلم�ضيات حتتوي �أغلبية الثمار على عدد قليل �أو قليل جداً
من البذور نتيجة الحتواء الأزهار على حبوب لقاح خ�صبة وعدد قليل �أو قليل جداً من
البوي�ضات الكاملة كما هو احلال يف الربتقال البلن�سي وال�شموطي والليمون الأ�ضاليا
اليوريكا واللزبون ،ويعتقد �أن عدد البذور يزداد يف ثمار تلك الأ�صناف �إذا تعر�ضت
للتلقيح اخللطي ب�أ�صناف �أخرى ،مما يدل على وجود حالة من العقم اجلزئي يف
حبوب لقاحها ،وعدم كفايتها لتلقيح جميع البوي�ضات اخل�صبة.
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اإلثار البكري يف احلمضيات:
تتكون الثمار العدمية البذور بكريا يف �أ�صناف احلم�ضيات املختلفة ،وذلك نتيجة
عال من الأوك�سني الطبيعي الكايف
الحتواء مباي�ض �أزهار هذه الأ�صناف على تركي ٍز ٍ
لنمو املباي�ض �إال �أن التلقيح اخللطي ملثل هذه الأ�صناف قد يزيد عقد الثمار بكرياً،
كذلك ميكن للر�ش بالهرمونات مثل اجلربيلني �أن يزيد العقد يف ثمار بع�ض �أ�صناف
احلم�ضيات مثل الكلمنتينا.

تكوين البذور وعالقته بكمية احملصول:
لوحظ �أن �أ�شجار الأ�صناف التي حتتوي ثمارها على عدد كبري من البذور حتمل
حم�صو ًال �أكرث من الأ�شجار التي حتتوي ثمارها على عدد قليل �أو عدمية البذور.
و�أقل الأ�صناف مي ًال للحمل الغزير هي الأ�صناف عدمية البذور كما �أن املالحظ �أن
هذه الأ�صناف �أقل مقاومة للظروف غري املنا�سبة للعقد والإثمار مقارنة ب�أ�صناف
احلم�ضيات ذات الثمار كثرية البذور �أو قليلتها.

منو وتطور ثار احلمضيات:
بعد عقد الأزهار متر الثمار يف طور من انق�سام اخلاليا قد ي�ستمر �أ�سابيع عدة
تكون نتيجته حتديد العدد النهائي للخاليا التي تكون الثمرة ،ثم متر بعد ذلك يف
طور متدد هذه اخلاليا وزيادة حجمها بامتالئها باملاء واملواد الغذائية .ويالحظ
ترق هذه
�أن الثمار تكون جلدتها �سميكة عند بدء تكوينها �إذا ما قورنت باللب ثم ّ
الق�رشة تدريجي ًا مع منو الثمار نتيجة لتمددها النا�شئ عن ات�ساع خاليا اللب و�أكيا�س
الع�صري .وتنمو ثمار احلم�ضيات ب�شكل م�ستمر ومتجان�س �إذا مل تتعر�ض لظروف بيئية
غري مالئمة ملدة طويلة .ويبدو �شكل الثمار كروي ًا �أو �شبه كروي بعد العقد بغ�ض
النظر عن �شكلها النهائي ،وي�ستمر هذا ال�شكل ملدة تختلف ح�سب �أنواعها قد ت�صل �إىل
 140يوم ًا تكون الثمار مت�ساوية القطر واالرتفاع ،ثم يزداد بعد ذلك عر�ض الثمرة
عن ارتفاعها ،وي�ستمر على تلك ال�شاكلة حتى الأطوار الأخرية من الزيادة يف احلجم،
ويتكون ال�شكل املفلطح للثمرة� .أما بالن�سبة للأ�صناف ذات ال�شكل البي�ضاوي ،فال
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ميكث ال�شكل الكروي بعد العقد �سوى مدة قليلة ،ويبد�أ بعد ذلك ظهور اختالف ال�شكل،
�أما يف الثمار الكروية وال�شبه كروية فال يكون هذا الفارق وا�ضحاً.
�أما بخ�صو�ص تطور التلوين وتدرجه خالل فرتة منو الثمار ،فالعادة �أن ت�ستمر
الثمار متم�سكة باللون الأخ�رض الغامق ملدة طويلة من بدء تكوينها قد ت�صل �إىل عدة
�شهور ح�سب نوع الثمار .ويتخذ اللون النهائي للثمار درجات خمتلفة من اللون الأ�صفر
الليموين �أو الربتقايل املحمر تبع ًا لنوع الثمار و�أ�صنافها� .أما من ناحية تلوين اللب
الداخلي فعادة ي�سري بتطور مماثل مع تغريات لون الق�رشة ،وي�صل �إىل درجة تلوين
نهائي قبل الن�ضج ،ويف �أغلبية الأحوال يكون لون الثمار الداخلي مماث ًال للون الق�رشة
�أو قريب ًا منها مع وجود ا�ستثناءات كثرية لهذه القاعدة ،كما هو احلال يف برتقال دم
الزغلول .وت�صحب التغيريات ال�سابقة يف اللون واحلجم تغيريات يف الرتكيب الكيميائي
للثمرة حتدد الطعم والنكهة وال�صفات الأخرى عند الن�ضج الكامل .وتتلخ�ص �أهم هذه
التغيريات يف زيادة ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة يف الع�صري ،وهي تعك�س �إىل درجة ما
ن�سبة ال�سكريات بجميع �أنواعها ،حيث ت�صل �أق�صاها عند الن�ضوج ،كما تزداد ن�سبة
مكونات الطعم مثل الزيوت الطيارة والأمالح املعدنية .وحتتوي ثمار احلم�ضيات
من ال�سكريات على اجللوكوز وال�سكروز والفركتوز اال �أن ال�سائد منها هو ال�سكروز
ويليه اجللوكوز ثم الفركتوز .وتت�صف �أغلبية �أ�صناف ثمار احلم�ضيات بارتفاع ن�سبة
احلمو�ضة يف �أطوارها املختلفة حتى يف �أطوار الن�ضج النهائية وتبد�أ ن�سبة احلمو�ضة
�إىل ال�سكريات عالية ،ثم تقل تدريجي ًا بتقدم املو�سم ،ويكون االنخفا�ض بطيئ ًا يف �أول
املو�سم ويزداد �رسعة يف نهايته عندما ت�صل الثمار �إىل درجة عالية من الن�ضج� .أما
يف حالة الليمون الأ�ضاليا وغريه ،فتظل كمية احلمو�ضة ثابتة ،وتزداد ن�سبة الع�صري
يف الثمار مع تطورها حتى ت�صل �إىل ن�سبة عالية ترتاوح بني  %70- 50عند اكتمال
النمو ،وتزداد عن ذلك قلي ًال عند الن�ضج.
مر ،وبع�ضها عدمي
وحتتوي ثمار احلم�ضيات على عدد من اجللوك�سيدات بع�ضها ّ
الطعم ،وكذلك الفيتامينات و�أهمها فيتامني  Cالذي ي�صل �إىل �أعلى تركيز له عند
الن�ضوج.
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ظاهرة تعدد األجنة يف بذور احلمضيات:

حتتوي بذور �أغلب �أنواع احلم�ضيات على �أكرث من جنني واحد ،وين�ش�أ بالتايل عن
زراعة البذرة الواحدة �أكرث من نبات واحد ،ويختلف عدد الأجنة يف االنواع املختلفة
حتت الظروف البيئية املختلفة كما يختلف حجم هذه الأجنة وا�ستعدادها للنمو وقوة
الأ�شتال الناجتة عنها.
وقد وجد �أن البذور حتتوي على نوعني خمتلفني من الأجنة �أحدهما جن�سي ين�ش�أ
عن احتاد �إحدى نواتي حبة اللقاح مع البوي�ضة ،وهو يخ�ضع يف �صفاته ومنوه �إىل
القواعد الوراثية املعروفة.

�أما النوع الآخر فين�ش�أ عادة باالنق�سام املبا�رش من ن�سيج النيو�سيلية وت�سمى
هذه الأجنة بالأجنة النيو�سيلية .وتقت�رص الأجنة اجلن�سية يف �أغلب احلاالت على
جنني واحد لكل بذره بينما تظهر الأجنة النيو�سيلية ب�أعداد متفاوتة ،وقد يحدث يف
حاالت نادرة جداً تكوين �أكرث من جنني جن�سي واحد نتيجة النق�سام البوي�ضة امللقحة
و�إعطائها عدداً من التوائم اجلن�سية (غالب ًا اثنني).
�أما الأجنة النيو�سيلية فنظراً لن�ش�أتها باالنق�سام املبا�رش من ن�سيج خ�رضي،
فتكون �صفاتها م�شابهة متام ًا لنبات الأم وال تخ�ضع للقواعد الوراثية التي حتكم
عملية التلقيح .وعلى الرغم من �أن عدد الأجنة النيو�سيلية قد يكون مرتبط ًا بالنوع
�إال �أن الظروف البيئية ت�ؤثر �أي�ض ًا حتى يف بذور ال�صنف الواحد .وهناك �أنواع ال تظهر
فيها ظاهرة تعدد الأجنة مثل البوملي.
وين�ش�أ عن ظاهرة تعدد الأجنة يف احلم�ضيات �أن تنتج البذرة عند زراعتها �أكرث
من نبات واحد ،ولو �أن عدد النباتات يكون �أقل بكثري من عدد الأجنة التي توجد يف
البذرة ،مما ي�ؤكد �أن الأجنة كبرية احلجم هي التي لها القدرة على �إنتاج الأ�شتال� ،أما
الأجنة �صغرية احلجم والنمو فتف�شل نتيج ًة للمناف�سة.
ويعتقد معظم الباحثني �أن املناف�سة ال�شديدة بني الأجنة املختلفة يف البذرة
الواحدة غالب ًا ما يف�شل اجلنني اجلن�سي يف النمو ،فيموت �أو ينمو �ضعيف ًا فيكون
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�أكرث عر�ضه للموت من الأجنة النيو�سيلية الأخرى .وقد تختلف النباتات الناجتة عن
الأجنة اجلن�سية قلي ًال �أو كثرياً يف �صفاتها اخل�رضية والثمرية عن نبات الأم تبع ًا
ملدى االختالف يف الرتكيب الوراثي لكل من حبة اللقاح والبوي�ضة ،علم ًا ب�أن معظم
الهجن يف احلم�ضيات قد نتجت من مثل هذه الأجنة اجلن�سية .هذا وت�ساعد ظاهرة
تعدد الأجنة �إىل حد كبري على �ضمان ن�سبة عالية من التجان�س بني الأ�شتال الناجتة
من زراعة البذور ومطابقة �صفاتها ل�صفات الأم خ�صو�ص ًا �إذا ما اعتني بعملية فرز
البادرات.

عالقة عمليات التلقيح واإلخصاب بتكوين األجنة النيوسيلية:
تدل الأبحاث على �أن عملية التلقيح �رضورية لت�شجيع تكوين الأجنة النيو�سيلية،
و�أن منع التلقيح ي�سبب انعدام البذور يف الثمار ،وبالتايل عدم تكوين الأجنة النيو�سيلية،
�أما عملية الإخ�صاب فلي�ست �رضورية حيث تتكون بع�ض الأجنة النيو�سيلية يف بع�ض
الأ�صناف التي تتلقح �أزهارها دون �أن تتم عملية الإخ�صاب لأي �سبب كان ،ويف هذه
احلالة تتكون البذور �إال �أنها ال حتتوي على �أجنة جن�سية ،وحتتوي على �أجنة نيو�سيلية
فقط بعدد حمدود.

تبادل احلمل يف احلمضيات:
تظهر على �أ�شجار بع�ض �أ�صناف احلم�ضيات �صفة تبادل احلمل �أو املعاومة �أي
غزارة احلمل يف عام وقلته يف العام التايل كما هو احلال يف بع�ض �أ�صناف الكلمنتينا
واملندلينا ،وقد ال ت�ؤثر الظاهرة على املح�صول الكلي ال�سنوي للبيارة حيث قد تتبادل
�سنوات احلمل الغزير واحلمل القليل بني �أ�شجار البيارة الواحدة بالت�ساوي تقريباً،
واملالحظ ب�شكل عام �أن الأ�شجار تزهر وتعقد ثمارها بدرجة معقولة يف �سنوات احلمل
اخلفيف �إال �أن معظم الأزهار والثمار يت�ساقط مما يرتك ال�شجرة قليلة احلمل �أو معدومة
�أحياناً .وتختلف ظاهرة تبادل احلمل يف احلم�ضيات عن مثيلتها يف الأ�شجار من
الأنواع الأخرى من الفواكه كالزيتون ،وذلك ب�أن الظاهرة تكون موجودة على ن�سبة
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معينة من الأ�شجار ،ولي�س عليها جميعها ،فهي تتبادل يف احلمل القليل مع غريها
من الأ�شجار ذات احلمل الكثري يف البياره .وميكن التخفيف من هذه الظاهرة بالتغذية
ال�صحيحة والتقليم ،و�أحيان ًا با�ستخدام الهرمونات لتثبيت احلمل يف ال�سنوات قليلة
الإنتاج �أو تخفيف الثمار يف ال�سنوات ذات الإنتاج العايل.

اإلثار غري املومسي يف احلمضيات:

متيل �أ�شجار احلم�ضيات �أ�ص ًال للإزهار والإثمار ب�صفة م�ستمرة طوال العام يف
مناطقها اال�ستوائية الأ�صلية ،بينما يغلب على �أ�صنافها الإثمار املو�سمي يف غريها
من املناطق ،ولو �أن بع�ض الأ�صناف حتتفظ ب�صفة الإزهار والإثمار امل�ستمر �أو غري
املو�سمي حتى بعد خروجها من موطنها الأ�صلي مثل الليمون الأ�ضاليا اليوريكا
(امل�سمى يف فل�سطني بالليمون ال�شهري) التي كثرياً ما ي�شاهد على �أ�شجارها �أزهار
وثمار طوال العام ،و�إن �أعطت حم�صو ًال رئي�سي ًا يف مو�سم اخلريف الذي ينتج من �إزهار
الربيع.
وت�ستغل ظاهرة الإثمار غري املو�سمي يف احلم�ضيات يف �إيطاليا ب�إنتاج
حم�صولني من الليمون الأ�ضاليا يف ال�سنة الأول يف ت�رشين الثاين وكانون الأول،
والذي ينتج من �إزهار �شهري �آذار وني�سان والثاين يف �أيار وحزيران ،حيث ينتج من
الإزهار يف �شهر �آب .ولإنتاج هذا املح�صول كما يح�صل يف جزيرة �صقلية وجنوب
�إيطاليا تروى الأ�شجار ري ًا عاد ًيا كل �أ�سبوعني من بداية �شهر ني�سان �إىل منت�صف
�شهر حزيران ،ثم مينع عنها الري حوايل �شهر ون�صف �أي من منت�صف حزيران ،وحتى
نهاية متوز وابتداء من �أول �شهر �آب يعاد ري الأ�شجار على فرتات ق�صرية كل �أ�سبوع
�إىل �أ�سبوعني حتى مو�سم الأمطار يف ال�شتاء فتزهر الأ�شجار ثانية بعد الري وتثمر.
وتنمو الثمار ببطء يف �أثناء ال�شتاء ثم ي�رسع منوها مع دفء اجلو يف الربيع ،فتن�ضج
يف �أيار وحزيران حتى منت�صف �أيلول ،وهذا ما ُي�سمى بالت�صومي ،وهو متبع يف بع�ض
الدول مثل م�رص حيث ينفذ على الليمون البنزهري ،وتكون �أ�سعار املح�صول الثاين
�أعلى .كذلك قد يلج�أ �إىل �إجراء معامالت �أخرى غري الت�صومي للح�صول على �إزهار غري
مو�سمي مثل تقليم اجلذور .وهذه الطرق غري متبعة يف فل�سطني.
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ويقدر معدل عدد الثمار لكل �شجرة يف الليمون الأ�ضاليا بحوايل  600 - 500ثمرة
ويف الربتقال البلن�سي يف حدود  500ثمرة و�أبو �رسة من  450 - 250والفرن�ساوي
من  800 - 500والكلمنتينا واملاندلينا  900 - 600يف الليمون البنزهري وقد ي�صل
�إىل  3000والبوملي .300 - 250
ويرتاوح معدل �إنتاج الدومن من احلم�ضيات يف فل�سطني من � 4 - 2.5أطنان،
وقد يزيد عن ذلك لي�صل �إىل � 6 - 5أطنان يف البيارات املخدومة ،وهذا ح�سب املنطقة
وال�صنف والرتبة.
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الفصل التاسع

إكثار احلمضيات
تتكاثر احلم�ضيات جتاري ًا بالتطعيم على �أ�صول من �أ�شتال بذرية يكون اختيار
الأ�صناف املالئمة لها خا�ضع ًا العتبارات كثرية مثل درجة مالءمة �صفاتها للمناخ،
والرتبة التي �ستزرع بها الأ�شتال ،ومدى التوافق بني الأ�صل والطعم ،ومقاومتها
للأمرا�ض الفريو�سية والفطرية.

موعد الزراعة وطريقة استخراج البذور:

ت�ؤخذ البذور من ثمار الأ�صول املنوي ا�ستخدامها بعد و�صولها مرحلة الن�ضج
الكامل ،وقبل �سقوطها على الأر�ض ،ولأجل احل�صول على �ألف بادرة يجب زراعة
 2000بذرة ،حتى نتمكن من اختيار البادرات القوية ،ففي اخل�شخا�ش نحتاج حلوايل
 500-400ثمرة للح�صول على �ألف �شتلة ،جيدة حيث حتتوي ثمرة اخل�شخا�ش على
 6-5بذور.
بعد قطف الثمار ين�صح برتكها يف �أكوام �أ�سابيع عدة ،لأجل الن�ضوج الكامل
بحيث ال ت�صل ملرحلة التعفن .تقطع الثمار �إىل ن�صفني وتع�رص على �شبك خا�ص ،ثم
ت�شطف البذور باملاء جيداً للتخل�ص من املادة اللزجة التي تعوق الإنبات ،وبعد ذلك
جتفف البذور بالظل وعندها تكون جاهزة للزراعة.
ميكن �رشاء بذور جاهزة ،حيث يحتوي الكيلوغرام الواحد من بذور اخل�شخا�ش
على  6500-6200بذرة ،وقد ي�صل عدد البذور يف �أنواع �أخرى �إىل �أكرث من ع�رشة
�آالف بذرة للكيلو غرام الواحد.
يف الإمكان حفظ البذور �إىل حني زراعتها ،مع �أنه يف�ضل زراعتها فوراً ،وذلك
5م مع بيئة رطبة ومعقمة بحيث ال تزيد مدة احلفظ عن
بطريقة الكمر البارد يف درجة ْ
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� 3-2أ�سابيع .قبل الزراعة يجب تعقيم البذور مبادة منا�سبة بنقعها مبحلول التعقيم
لب�ضع دقائق.
تزرع البذور يف �صواين ب�أحجام 1م × 2م ،وعمق � 30سم بحيث متلأ هذه ال�صواين
بالبيئة املنا�سبة مثل مادة البيتمو�س مع البرياليت �أو الفريموكيواليت الرتفاع -20
� 25سم ،وتو�ضع على �سطحها طبقة من الرمل الزراعي ب�سمك �2سم ،وتو�ضع البذور فوق
هذه الطبقة ،ثم تغطى بطبقة �أخرى من الرمل الزراعي �أي�ض ًا وبال�سمك ال�سابق نف�سه (2
�سم) ،ويتم بعدها العناية بالري املنتظم بطريقة الري الرذاذي �أو بالبخاخات ،وتكون
الزراعة على �أ�سطر تبعد عن بع�ضها �5سم.
تزرع البذور اجلاهزة يف �شهر ت�رشين الثاين وكانون الأول ،وقد متتد فرتة الزراعة
�إىل �شهر �شباط و�آذار ،ويكون عمق الزراعة � 3-2سم ،وحتتاج البذور �إىل فرتة ترتواح
بني  21-7يوم ًا للإنبات ح�سب املنطقة.
يف �شهر �آذار �أو ني�سان ُتنقل البادرات التي و�صلت ملرحلة � 5-4أوراق �إىل �أكيا�س
�سعة  6-5ليرت معب�أة بالرمل الزراعي لتوا�صل منوها �إىل حني تطعيمها يف اخلريف
القادم �أو الربيع الذي يليه ،مع �أنه تف�ضل طريقة التطعيم اخلريفي.
ُت�صف الأكيا�س ب�شكل م�صاطب بعر�ض � 4أكيا�س للم�صطبة ،وباجتاه �شمال
جنوب مع ترك ممرات ال تقل عن ن�صف مرت بني امل�صطبة والأخرى وتركب �شبكة
الري.
ميكن زراعة البذور مبا�رشة يف الأكيا�س لل�رسعة� ،إال �أن الطريقة الأوىل �أف�ضل،
وذلك من �أجل اختيار الأ�شتال القوية.
يجب �أخذ املطاعيم من �أ�شجار �أمهات مو�سومة وخا�ضعة لرقابة وزارة الزراعة
ل�ضمان خلوها من الأمرا�ض اخلطرية ،ومطابقة متام ًا لل�صنف وبالغة ومثمرة.
ُتطعم الأ�شتال بالعني على ارتفاع � 20-15سم من �سطح الرتبة� ،رشيطة �أن ال
يقل �سمك هذه املنطقة عن 12-10ملمرتاً.
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عند نقل البادرات من �صواين الإنبات �إىل الأكيا�س يجب اختيار الأ�شتال القوية،
ومبا �أن بذوراحلم�ضيات متعددة الأجنة ،فقد ينتج عن البذرة بادرات عدة �إحداها
تكون جن�سية ،والباقي نيو�سيلية ،وعادة ما تكون البادرات اجلن�سية �أ�ضعف ،ولها
�أ�شواك �أكرث ،ولذلك ال يف�ضل زراعتها.
قبل �إجراء عملية تطعيم الأ�شتال يتم حت�ضريها لهذه العملية ب�إزالة الأفرع �أو
الأوراق حتى ارتفاع � 25-20سم.
بعد مرور � 3-2أ�سابيع من التطعيمُ ،يزال رباط الرافية من على عيون التطعيم،
وترتك الأ�شتال حتى منو الطعم يف الربيع القادم (بحالة التطعيم اخلريفي) ،حيث
ق�ص الأ�شتال فوق منطقة التطعيم وتو�ضع �سنادات �سلكية خا�صة ،ومن ثم ُيربط
ُت ُّ
الطعم بال�سنادة ل�ضمان منو ر�أ�سي ون�ستمر بربط الطعم بال�سنادة كلما منا الطعم -15
� 20سم.
ميكن ق�ص الأ�شتال فوق منطقة التطعيم على ارتفاع � 15-10سم �أو مبا�رشة
فوق الطعم ،مع �رضورة �إزالة النتوءات بعد مرور ثالثة �أ�شهر من التطعيم.
يجب تربية �أ�شتال احلم�ضيات يف م�شاتل معزولة عن بيارات احلم�ضيات بدائرة
ن�صف قطرها  6-5كم �أو الرتبية يف بيوت بال�ستيكية معزولة بال�شبك الواقي من
احل�رشات ملنع دخول ح�رشات املن الناقلة لأمرا�ض الفريو�س .كذلك يتم تعهد الأ�شتال
بالري والت�سميد الكيماوي ومكافحة الأمرا�ض واحل�رشات �ضمن برنامج دوري.
يجب و�سم الأ�شتال بحيث ي�شمل الو�سم ا�سم الأ�صل وا�سم الطعم وتاريخ التطعيم
وم�صدر املطاعيم ،و�إتالف �أي �شتلة� ،أو جمموعة �أ�شتال تظهر عليها �إ�صابات مر�ضية
�أو ح�رشية خطرية.
تتكاثر احلم�ضيات جميعها بالبذرة ،كما ميكن �إكثارها خ�رضي ًا بوا�سطة العقل
مثل الرتجن �أو بالتطعيم بالعني �أو القلم ،وهي الطريقة ال�شائعة يف تكثري احلم�ضيات،
وت�ستدعي الطريقة ا�ستعمال �أ�صول منا�سبة تكون على درجة توافق عالية مع الطعم.
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�إن عملية اختيار الأ�صل املراد التطعيم عليه تعتمد على �أمور عديدة منها :الرتبة
واملناخ والأمرا�ض الفطرية والفريو�سية .ومن اجلدير ذكره �أن الختيار الأ�صل �أهمية
كبرية ال تقل عن �أهمية اختيار الطعم؛ لأن الأ�صل ي�شكل املجموع اجلذري.

العالقة الفسيولوجية بني األصل والطعم يف احلمضيات:
العالقة بني الأ�صل والطعم ب�صفة عامة هي عالقة منفعة متبادلة بني الإثنني
�أي بني املجموع اجلذري واملجموع اخل�رضي والثمري ،فالأول ميد ال�شجرة باملاء
والعنا�رص الغذائية املعدنية والثاين بالغذاء اجلاهز الع�ضوي ،وكالهما �رضوري
للنمو ،ف�إذا كان الأ�صل من �صنف من�شط قوي انعك�ست قوته على املجموع اخل�رضي،
وكمية الغذاء التي ت�صنع فيه ،وت�صل يف النهاية �إىل املجموع اجلذري فتزيد من
منوه وانت�شاره وكذلك احلال بالن�سبة للطعم املكون لقمة ال�شجرة ،فالطعم ي�ؤثر �أي�ض ًا
بالتن�شيط �أو الإ�ضعاف على املجموع اجلذري .وميكن تق�سيم ت�أثري الأ�صل على الطعم
�أو العك�س �إىل ثالثة �أق�سام:
1 .1ت�أثري من�شط وهذا يعني �أن الأ�صل �أو الطعم �أو كليهما يزيد من منو و�إنتاج
الآخر.
2 .2ت�أثري مق�رص �أو م�ضعف ،ويف هذه احلالة يعمل �أحدهما على �إ�ضعاف منو
الآخر.
3 .3ت�أثري متو�سط وهي حالة متو�سطة بني احلالتني ال�سابقتني.

االستقالل الفسيولوجي لكل من الطعم واألصل:
على الرغم من �أن العالقة بني الأ�صل والطعم عالقة متبادلة؛ �أي �أن ك ًّّال منهما
ي�ؤثر على الآخر �إال �أن بع�ض ال�صفات لكل منهما تظل م�ستقلة وثابتة؛ �أي �أن املادة
الوراثية لكل منهما ال تت�أثر بالطرف الآخر ،فتبقى الثمار حمتفظة باملوا�صفات
الأ�سا�سية مع بع�ض االختالفات الب�سيطة يف ال�شكل والطعم و�سمك وخ�شونة الق�رشة
وغريها.
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التوافق وعدم التوافق بني األصل والطعم:
يق�صد بالتوافق � compatibilityأن يتمكن كل من الأ�صل والطعم من االلتحام
والنمو ب�شكل طبيعي ،ويكون منوها الثمري واخل�رضي جيداً� .أما عدم املوافقة
 Incompatibilityفيق�صد بها عدم جناح الطعم على الأ�صل �أو انخفا�ض ن�سبة جناح
التطعيم �أو منو الطعم� ،أو منو الأ�صل (املجموع اجلذري) ب�شكل �ضعيف .ومن الطبيعي
جيداً
�أن حالة التوافق هي حالة ن�سبية لها درجات عديدة ،وميكن اعتبار التوافق ّ
ب�صفة عامة� ،إذا حدث االلتحام ب�سهولة مع ارتفاع ن�سبة جناح عملية التطعيم وعدم
حدوث انتفاخات يف منطقة التطعيم ،وكلما كانت هذه املنطقة م�ستوية مع باقي
ال�ساق ،كلما دل ذلك غالب ًا على وجود درجة عالية من التوافق .وتتوقف درجة التوافق
على �أ�سباب وراثية وف�سيولوجية وت�رشيحية كثرية.
وعلى العموم ميكن مالحظة احلاالت التالية يف منطقة التطعيم:

�1 .1إذا كان مكان التطعيم خالي ًا من التورم ،فهذا يدل على احتمال وجود التوافق
التام ،مع العلم �أنه قد يلتحم الطعم بالأ�صل التحام ًا ظاهري ًا ب�شكل �صحيح
وتنمو الأ�شجار وتثمر بحالة جيدة ل�سنني عديدة ،ثم تظهر على الأ�شجار بعد
ذلك عالمات �ضعف وا�ضمحالل النمو وقلة الإثمار� ،أو انف�صال يف منطقة
االلتحام ،مما يدل على �أن التوافق جزئي فقط �أو م�ؤقت ،على الرغم من
ا�ستمرار الأ�شجار يف النمو ل�سنوات طويلة.
�2 .2إذا كان حميط الأ�صل �أ�ضخم من حميط الطعم فيدل ذلك على درجة من عدم
التوافق ولكن الأ�شجار قد تنمو وتثمر بحالة ال ب�أ�س بها ملدة طويلة.
�3 .3إذا كان حميط الطعم �أ�ضخم من حميط الأ�صل �أي عك�س احلالة ال�سابقة ،ف�إن
ذلك يدل على وجود درجة عالية من عدم التوافق ،وتبقى الأ�شجار يف هذه
احلالة �صغرية احلجم �ضعيفة النمو ،وغالب ًا ما يكون عمرها ق�صرياً.
4 .4قد ينجح تطعيم �صنف من احلم�ضيات على �أ�صل معني �إال �أن تطعيم هذا
الأ�صل على الطعم نف�سه قد ال ينجح.
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الصفات اليت يؤثر فيها األصل على الطعم:
1 .1قوة النمو :قد يكون ت�أثري الأ�صل على الطعم من حيث قوة النمو �إما من�شط ًا �أو
مق�رصاً فيكون منو الأ�شجار قوي ًا �أو �ضعيفاً.
2 .2عمر الأ�شجار :قد تزيد بع�ض الأ�صول يف عمر الأ�شجار املطعمة عليها �أو
تق�رص من عمرها.
�3 .3شكل الأ�شجار :ي�ؤثر الأ�صل على الطعم يف طبيعة منو الأفرع ،ف�إما �أن تكون
قائمة �أو متهدلة �أو يزيد التفرع �أو يقل.
4 .4التبكري �أو الت�أخري يف بدء الإثمار.
5 .5الت�أثري على كمية املح�صول.
6 .6الت�أثري يف فرتة عمر الثمار بعد القطف و�أثناء التخزين.
7 .7الت�أثري على ال�صفات الكيماوية والطبيعية للثمار.

الصفات اليت يؤثر فيها الطعم على األصل:
1 .1زيادة �أو قلة مقاومة الأ�صل لل�صقيع.
2 .2مدى وكثافة انت�شار اجلذور وعمقها.

أهم أصول احلمضيات ومواصفاتها:
ت�ستخدم حالي ًا �أ�صول عدة للتطعيم عليها يف امل�شاتل �إال �أن االجتاه اليوم هو
نحو الأ�صول املقاومة ملر�ض التدهور ال�رسيع الفريو�سي ب�سبب انت�شار املر�ض يف
املناطق املختلفة ،وفيما ي�أتي و�صف لأهم الأ�صول امل�ستخدمة:
1 .1اخلشخاش:

�أ�صل ح�سا�س جداً ملر�ض التدهور ال�رسيع� ،إال �أنه مقاوم ملر�ض تنقر اخل�شب،
وتق�رش القلف (االك�سوكورتيز) ،وتعفن رقبة اجلذر وال�صقيع .وح�سا�س للنيماتودا،
جيد .وموا�صفات الثمرة الداخلية ممتازة .وحجم الثمار متو�سط ،ومقاومته
�إنتاجه ّ
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للملوحة متو�سطة ،وعمر الأ�شجار املطعمة عليه متو�سط .ومعظم ب�ساتني احلم�ضيات
املوجودة يف فل�سطني حالي ًا مطعمة على �أ�صل اخل�شخا�ش.
2 .2فولكا ماريانا:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع ،وتنقر اخل�شب ،وتق�رش القلف ،وتعفن رقبة اجلذر.
ح�سا�س للنيماتودا وال�صقيع ،الإنتاجية ممتازة ،موا�صفات الثمرة الداخلية للأ�صناف
املطعمة عليه �ضعيفة ،حجم الثمار متو�سط ،مقاومة منخف�ضة للأمالح ومتو�سطة
للكل�س ،وعمر الأ�شجار املطعمة عليه ق�صري .وهذا الأ�صل هو الأكرث ا�ستعما ًال حالياً.
3 .3تروير:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع ،وتنقر اخل�شب ،وتعفن رقبة اجلذر والنيماتودا
وال�صقيع ح�سا�س ملر�ض تق�رش القلف والكل�س ،الإنتاج جيد ،موا�صفات الثمرة الداخلية
للأ�صناف املطعمة عليه ممتازة ،حجم الثمار متو�سط ،مقاومة منخف�ضة للأمالح،
وعمر الأ�شجار متو�سط.
4 .4مندلينا كليوباترا:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع وتق�رش القلف وال�صقيع ،ح�سا�س لتنقر اخل�شب،
وتعفن رقبة اجلذر والنيماتودا ،الإنتاج جيد ،موا�صفات الثمار الداخلية ممتازة ،حجم
الثمار �صغري ،مقاومة جيدة للأمالح ومتو�سطة للكل�س ،عمر الأ�شجار املطعمة عليه
طويل.
5 .5ليمون راجنبور:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع ،ح�سا�س ملر�ض تنقر اخل�شب وتق�رش القلف وتعفن
رقبة اجلذر والنيماتودا وال�صقيع ،الإنتاج ممتاز ،وموا�صفات الثمار الداخلية متو�سطة،
حجم الثمار متو�سط ،مقاومة جيدة للأمالح ومتو�سطة للكل�س ،وعمر الأ�شجار املطعمة
عليه متو�سط.
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6 .6سيرتوميلو:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع وتنقر اخل�شب وتق�رش القلف وتعفن رقبة اجلذر
والنيماتودا .الإنتاج ممتاز ،وموا�صفات الثمرة الداخلية متو�سطة ،وحجم الثمار
متو�سط ،ومقاومة متو�سطة للأمالح ،ح�سا�س للكل�س ،عمر الأ�شجار املطعمة عليه
متو�سط.
7 .7ميكروفيال:

ح�سا�س جداً ملر�ض التدهور ال�رسيع وتنقر اخل�شب ،ومقاوم ملر�ض تق�رش القلف
وتعفن رقبة اجلذر والنيماتودا والكل�س .الإنتاج ممتاز.
8 .8برتقال ثالثي األوراق:

مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع وتنقر اخل�شب وتعفن رقبة اجلذر والنيماتودا
وال�صقيع ،ح�سا�س جداً ملر�ض تق�رش القلف والكل�س ،الإنتاج جيد ،موا�صفات الثمار
الداخلية وحجمها ممتازة ،مقاومة قليلة للأمالح وعمر الأ�شجار املطعمة عليه
متو�سط.
9 .9ليمون حلو:

ح�سا�س ملر�ض التدهور ال�رسيع وتنقر اخل�شب وتق�رش القلف وتعفن رقبة اجلذر
والنيماتودا وال�صقيع والكل�س ،الإنتاج جيد ،وموا�صفات الثمرة الداخلية منخف�ضة،
وحجم الثمار متو�سط وعمر الأ�شجار املطعمة عليه ق�صري.
1010برتقال حلو:

�أ�صل مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع (الرت�ستيزا) وتنقر اخل�شب وتق�رش القلف
وال�صقيع ،ح�سا�س جداً لتعفن رقبة اجلذر ،وح�سا�س للنيماتودا والكل�س ،له مقاومة
منخف�ضة للأمالح ،وموا�صفات الثمرة الداخلية للأ�صناف املطعمة عليه ممتازة،
وحجم الثمرة متو�سط ،والإنتاج جيد وعمر الأ�شجار املطعمة عليه طويل.
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1111ليمون خشن:

�أ�صل مقاوم ملر�ض التدهور ال�رسيع وتنقر اخل�شب وتق�رش القلف ،وح�سا�س جداً
ملر�ض تعفن رقبة اجلذر ،وح�سا�س لل�صقيع والنيماتودا ،الإنتاج ممتاز ،وموا�صفات
الثمار للأ�شجار املطعمة عليه رديئة ،وحجم الثمار متو�سط ،ومقاومته للأمالح
منخف�ضة وللكل�س متو�سطة ،وعمر الأ�شجار املطعمة عليه ق�صري.
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الفصل العاشر

إنشاء بساتني احلمضيات
احلم�ضيات من الزراعات املكثفة واملكلفة ،وحتتاج �إىل جهد وخربة وتكاليف
مادية كبرية ل�سنوات متتالية قبل البدء بالإثمار التجاري حيث ت�ستمر يف الأر�ض
ع�رشات من ال�سنني ،لذلك البد من درا�سة العوامل املتعلقة بنجاح الب�ستان كافة ،من
حيث الرتبة والظروف اجلوية ال�سائدة يف املنطقة ،وتوافر املاء ال�صالح للري والأيدي
العاملة واخلربة الزراعية للقيام باخلدمات املطلوبة للب�ستان ،ومن �أهم الأ�س�س
واخلطوات التي يجب مراعاتها عند ت�أ�سي�س ب�ستان احلم�ضيات ما ي�أتي:
1 .1موقع البستان:

البد من مراعاة �إمكانية الو�صول للب�ستان ،وتوافر الطرق الزراعية من �أجل تقليل
تكاليف و�صول الآليات وت�سويق الإنتاج.
2 .2طبوغرافية املوقع:

تف�ضل الزراعة دائم ًا يف الأرا�ضي امل�ستوية من �أجل ت�سهيل عمليات اخلدمة
املختلفة ،لأن الزراعة يف الأرا�ضي املنحدرة قد ت�سبب �أ�رضاراً للأ�شجار ب�سبب
االجنرافات يف املناطق ذات معدالت الأمطار العالية.
3 .3مستوى املاء األرضي:

يجب �أن ال يقل م�ستوى املاء الأر�ضي عن �150سم حيث وجد �أن زراعة احلم�ضيات
ال تنجح �إذا ارتفع م�ستوى املاء الأر�ضي عن �120سم خ�صو�ص ًا يف الأجواء احلارة
واجلافة ،لذلك البد من �إن�شاء امل�صارف املنا�سبة ،وهذا الو�ضع موجود يف املناطق
ال�ساحلية �أو القريبة من الأنهار.
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4 .4اختيار صالحية الرتبة لزراعة احلمضيات:

يجب معرفة ن�سبة كربونات الكال�سيوم بحيث ال تزيد عن  ،%10و�أن تكون
حمو�ضة الرتبة �أقرب �إىل املتعادلة ،ويف�ضل �أن تكون الرتبة خفيفة جيدة ال�رصف
حتى ال ت�ؤدي �إىل تعفن اجلذور وموت الأ�شجار ،و�أن تكون املياه عذبة ومتي�رسة مبا
يكفي امل�ساحة املزروعة.
5 .5توفر املناخ املناسب:

البد من معرفة املناخ ال�سائد ب�صورة عامة ،ومعرفة �أدنى درجة حرارة يف ال�شتاء
و�أق�صى درجة حرارة يف ال�صيف و�أواخر الربيع ،وعن الرياح ومواعيد هبوبها ،ومدى
انخفا�ض درجة الرطوبة الن�سبية �أثناء مو�سم الإزهار والنمو ،وت�أمني احلماية اجليدة
للب�ستان من الرياح ،وذلك ب�إن�شاء م�صدات الرياح املنا�سبة وزراعتها قبل �سنة �أو �أكرث
من زراعة �أ�شتال احلم�ضيات.
6 .6الرتكيب الكيميائي للرتبة:

تختلف �أ�شجار احلم�ضيات عن بقية �أ�شجار الفاكهة الأخرى امل�ستدمية �أو
املت�ساقطة ب�أنها ح�سا�سة لدرجة حمو�ضة الرتبة ملا لها من انعكا�سات على منوها
اخل�رضي من جهة ،وعلى موا�صفات ثمارها من جهة �أخرى ،وي�شري الدكتور العزوين
بناء على جتارب العامل هودج�سون و�آخرين على �رضورة خلو الأر�ض قدر الإمكان من
الكربونات والبيكربونات والكلور وال�صوديوم والبورون ،وب�شكل عام ميكن القول �إن
�أ�شجار احلم�ضيات ال تنجح يف �أرا�ضي زراعية حتتوي على �أكرث من الن�سب التالية
يف م�ستخل�ص الرتبة:
 .أبورون  0.5جزء يف املليون.
 .بال�صوديوم واملغني�سيوم يجب �أن ال تزيد ن�سبتها عن  %40من جمموع القواعد
(الكابتونات) الأر�ضية الذائبة.
 .تالكلور �أن ال تزيد ن�سبته عن  200جزء يف املليون.
 .ثال�سلفات �أن ال تزيد عن  400-300جزء يف املليون.
 .جالكربونات والبيكربونات �أن ال تزيد عن  400-300جزء يف املليون.
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وقد تبني �أن احلم�ضيات تتحمل ارتفاع ن�سبة احلمو�ضة يف الرتبة �أكرث من ارتفاع
ن�سبة القلوية ،و�أن درجة ( )PHيف الرتبة يجب �أن ال تقل عن  ،5و�أن ال تزيد عن 8
حتى يكون منو الأ�شجار جيداً �إال �أنه يف�ضل زراعة احلم�ضيات يف الأرا�ضي املتعادلة
�أو القريبة من درجة التعادل.
�إن �أهم ما يجب الرتكيز عليه هو زيادة ن�سبة الكال�سيوم يف الرتبة؛ �إذ تتعر�ض
�أ�شجار احلم�ضيات يف الأرا�ضي ذات املحتوى العايل من الكل�س لأعرا�ض نق�ص
العنا�رص الغذائية ال�رضورية ،وذلك ب�سبب قدرة الكال�سيوم الكبرية على تثبيت
العنا�رص املكونة .كما يجب االبتعاد عن زراعة احلم�ضيات يف الأرا�ضي الفقرية ،لأن
االحتياجات الغذائية لأ�شجار احلم�ضيات عالية لكونها �أ�شجار م�ستدمية اخل�رضة
،ولها فرتات طويلة من النمو الن�شط ،كما �أن طاقتها الإنتاجية عالية ،مما ي�ستوجب
املحافظة على م�ستوى عال من خ�صوبة الرتبة وتعوي�ضها با�ستمرار بكميات كافية
من العنا�رص الغذائية.
لذلك ف�إن ملياه الري وتركيبها الكيميائي �أهمية كربى يف ب�ساتني احلم�ضيات
التي تروى من م�صادر �آبار ارتوازية ،وبخا�صة يف املناطق اجلافة �أو ال�صحراوية .من
هنا يجب الت�أكد من �أن ن�سبة الأمالح ال�ضارة ال�سابقة ال تزيد يف مياه الري عن قدرة
حتمل الأ�شجار ،و�إال تعر�ضت لل�ضعف والتدهور التدريجي� ،إال �إذا كانت الأمطار يف
اخلريف وال�شتاء و�أوائل الربيع كافية بحيث تغ�سل الأمالح ال�ضارة ففي قطاع غزة
ي�صل تركيز الأمالح يف مياه الآبار �إىل ما يزيد عن  1200جزء يف املليون حيث ت�أتي
مياه الأمطار التي ال تقل عن  300ملمرت �سنوي ًا وتغ�سلها.
1 .1خمطط البستان:

بعد اختيار املوقع وحتديد امل�ساحة املطلوب زراعتها ،وت�سوية �سطحها ،يعمد
املزارع �إىل عمل ر�سم تخطيطي ب�أبعاد الأر�ض ،ويحدد عليها معاملها الرئي�سة مثل
املنا�سيب والطرق التي ال يقل عر�ضها عن � 4أمتار ،و�أن ال يزيد البعد بني الطرق
املتوازية عن  100-80مرت لكي يتمكن من زراعة امل�صدات على جانبيها ،وت�سهيل
تنقل الآالت الزراعية الالزمة لعمليات اخلدمة املختلفة للرتبة �أو الر�ش �أو نقل الأ�سمدة
واملح�صول.
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2 .2مصدات الرياح:

يجب زراعة م�صدات الرياح قبل �سنة �أو �سنتني من زراعة �أ�شجار احلم�ضيات
حتى ت�سبقها بالنمو وتقوم بدورها ويجب �أن تتوافر يف �أ�شجار م�صدات الرياح بع�ض
ال�رشوط الآتية:
 .أ�أن تكون م�ستدمية اخل�رضة حلماية �أ�شجار احلم�ضيات من برد ال�شتاء وحر
ال�صيف.
 .ب�أن ال تكون جذورها من النوع املنت�رش ،بل املتعمق حتى ال تناف�س جذور
�أ�شجار احلم�ضيات.
 .ت�أن تكون قوية النمو ومنتظمة النمو وال�شكل والكثافة ،بحيث يزيد منوها
الطويل �سنوي ًا �أكرث من منو �أ�شجار احلم�ضيات.
 .ث�أن ال ت�صاب ب�أمرا�ض �أو ح�رشات ميكن �أن تنتقل �إىل �أ�شجار احلم�ضيات.
 .ج�أن تكون رخي�صة الثمن.
 .ح�أن يكون اجلزء الأ�سفل من الأ�شجار كثيف النمو اخل�رضي ،منع ًا لت�رسب
الرياح من �أ�سفل امل�صدات.
1 .1حتديد أماكن األشجار وامللقحات:
�إن �أهم االعتبارات يف تخطيط املزرعة ترك م�سافات كافية لل�سماح للآالت
الزراعية بااللتفاف عند نهاية كل خط من الأ�شجار .واالنتباه �إىل �أماكن زراعة
امللقحات لتقوم بدورها.
2 .2اختيار األشتال:

يجب الت�أكد من �رشاء الأ�شتال من امل�صادر املوثوقة ،كما ورد يف موا�صفات
�أ�شتال احلم�ضيات ح�سب ما ن�ص عليه نظام الأ�شتال املعمول به يف فل�سطني ،وال�صادر
عن وزارة الزراعة.
3 .3حتديد مسافات الزراعة:

يجب حتديد مواقع الأ�شجار على م�سافات منا�سبة حتى ال تتزاحم الأ�شجار يف
امل�ستقبل وت�سبب كثرياً من امل�شكالت .فالزراعة املكثفة وغري ال�صحيحة ت�ؤدي �إىل
ت�شابك الأغ�صان وحجب ال�ضوء والهواء عن كثري من �أجزائها وعن �أر�ض الب�ستان،
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وبالتايل عدم تكون الثمار على الأفرع ال�سفلية �أو الداخلية ،و�إىل انت�شار الأمرا�ض
والآفات ب�شكل ملحوظ ،وازدياد منو الأع�شاب ،و�إىل تعذر القيام بعمليات اخلدمة
واملكافحة وجمع الثمار ويختلف البعد املنا�سب بني �أ�شجار احلم�ضيات تبع ًا العتبارات
كثرية منها نوع الرتبة وخ�صوبتها ،ونوع الأ�شجار و�صنفها ،وطريقة التقليم وكمية
ماء الري وطريقة الري والظروف املناخية ال�سائدة ،فالأ�شجار يف الرتبة اخل�صبة
ت�صل حجم ًا �أكرب بكثري منها يف الرتبة ال�ضعيفة مما ي�ستدعي زيادة م�سافة الزراعة
بني الأ�شجار والأ�سطر يف الرتبة الغنية ،كما �أن لطبيعة منو وتفرع ال�صنف عالقة
كبرية يف حتديد م�سافات الزراعة ،فالأ�صناف التي تكون �أ�شجارها قائمة حتتاج عادة
مل�سافات �أقل من الأ�صناف ذات النمو الأفقي التي يغطي جمموعها اخل�رضي م�ساحة
�أكرب من الأر�ض .وحتتاج الأنواع �أو الأ�صناف ال�شجريية مل�سافة �أقل مما حتتاجه
الأنواع والأ�صناف ال�شجرية من احلم�ضيات .كذلك هناك عالقة بني الأ�صل امل�ستخدم
وم�سافات الزراعة .فالأ�شجار املطعمة على �أ�صول قوية ون�شطة مثل اخل�شخا�ش حتتاج
مل�سافات �أكرب ،باملقارنة بالأ�شجار املطعمة على �أ�صول مقزمة مثل الربتقال ثالثي
الأوراق.
ففي الزراعات امل�ؤقتة التي يحدد فرتة وجودها يف الأر�ض ميكن ت�ضييق
امل�سافات .ويف املناطق ال�صحراوية اجلافة تزرع الأ�شجار على م�سافات متقاربة
خوف ًا من �رضبة ال�شم�س وارتفاع درجة احلرارة.
وب�شكل عام يو�صى حالي ًا بزراعة الأ�شجار على م�ستطيالت ،ولي�س مربعات كما
كان مو�صى به �سابقاً؛ �أي �أن تكون امل�سافة بني ال�شجرة والأخرى يف داخل ال�سطر �أقل
من امل�سافة بني ال�سطر والآخر ،على �أن تكون اجتاهات الأ�سطر قدر الإمكان �شمال
جنوب� ،أي �أن امل�سافة الكبرية تكون بني ال�سطر والآخر ،وامل�سافة ال�صغرية تكون بني
ال�شجرة والأخرى يف داخل ال�سطر ،لأن معظم املح�صول يحمل على اجلهة ال�رشقية
واجلهة الغربية للأ�شجار التي يجب �أن تكون معر�ضة �أكرث للإ�ضاءة.
ففي الأ�صناف القائمة مثل الربتقال احللو والبلدي تزرع على م�سافات 4 × 5
مرت ،ويف الأ�صناف املنت�رشة النمو كالربتقال �أبو �رسة وال�شموطي والليمون الأ�ضاليا
تزرع على م�سافة  7 × 6مرت� ،أما يف الأ�صناف ذات الأ�شجار ال�صغرية مثل الكمكوات
والالميكوات فتزرع على م�سافة  4 × 3مرت.
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الفصل احلادي عشر

قطف ثار احلمضيات
وتعبئتها وختزينها
ملا كان الهدف الرئي�س من زراعة احلم�ضيات هو االجتار بثمارها على �أ�سا�س
اقت�صادي مربح �سواء بالن�سبة للمزارع �أو الدولة املنتجة ،لذلك يجب االهتمام بو�سائل
االنتاج املختلفة التي حتافظ على جودتها وت�سهيل بيعها �سواء يف الأ�سواق املحلية
�أو اخلارجية .وتتخذ هذه الو�سائل �أهمية خا�صة؛ لأن الطلب على ثمار احلم�ضيات
ي�شتد يف �أ�سواق تبعد كثرياً عن مواطن �إنتاجها �إىل درجة جعلت منها �سلعة مهمة يف
حركة التجارة الدولية .وتدعم هذه ال�سلعة اقت�صاد العديد من الدول املنتجة لها مثل:
�إ�سبانيا و�إيطاليا و املغرب والربازيل ،على الرغم من �أن ثمار احلم�ضيات لي�ست من
الثمار �رسيعة التلف ن�سبي ًا �إال �أنها -كمعظم ثمار الفواكه الطازجة -تع ُّد من املواد
الغذائية ق�صرية العمر.
وعادة توجد موا�صفات حمددة لكل نوع من الثمار مبا فيها احلم�ضيات ،حيث
ي�شرتط دخول �أي �سلعة زراعية �إىل �أي �سوق خارجي مطابقة هذه ال�سلعة للموا�صفة
املحددة من قبل البلد امل�ستورد من حيث حجم الثمرة ولونها وتركيبها وخلوها من
متبقيات املبيدات امل�ستعملة يف الإنتاج ودرجة الن�ضوج وخلوها من العيوب والآفات
والأمرا�ض ،وكذلك نوع وحجم العبوات وطريقة و�سمها .وتن�ص يف هذه الأيام قوانني
التجارة الدولية على �أمور �أبعد من ذلك ،وهو ما ي�سمى اليوروجاب مثل ظروف الإنتاج
وت�أثريها على البيئة.

موعد قطف ثار احلمضيات:

متتاز ثمار احلم�ضيات ببطء منوها ون�ضجها حيث متكث على الأ�شجار مدة
طويلة ن�سبي ًا �إذا ما قورنت بغريها من ثمار الفاكهة �سواء م�ستدمية اخل�رضة �أو
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مت�ساقطة الأوراق حيث ترتاوح مدة منوها على الأ�شجار بني � 6أ�شهر �إىل � 12شهراً،
ح�سب النوع وال�صنف ،فثمار الربتقال البلن�سي ت�ستمر على الأ�شجار �أكرث من �سنة من
تاريخ االزهار �أحيان ًا ولها القدرة على البقاء �أي�ض ًا عدة �أ�شهر بعد ن�ضوجها.
لذلك يجب حتديد موعد قطف الثمار املعدة للت�صدير على �أ�سا�س علمي �سليم ،ومن
�أهم امل�ؤ�رشات التي ُي�ستند عليها لتحديد موعد القطف الأمور االتية:
1 .1حجم الثمار وأبعادها:

ال ميكن اال�ستناد على حجم الثمار ب�شكل رئي�س يف تقدير درجة الن�ضج يف معظم
�أنواع احلم�ضيات ،حيث ثبت ارتباط احلجم �إىل حد كبري بحالة الأ�شجار وعمرها
وكمية املح�صول ،فتميل الأ�شجار �صغرية ال�سن لإنتاج ثمار �أكرب حجم ًا من مثيالتها
على الأ�شجار الكبرية ،كما يقل حجم الثمار عادة بزيادة املح�صول على ال�شجرة وي�ؤثر
نوع الأ�صل يف حجم الثمرة و�شكلها ،كما �أن للمعامالت الزراعية املختلفة كالري
والت�سميد ت�أثرياً كبرياً على احلجم مما دعا العاملني يف جمال جتارة احلم�ضيات
�إىل عدم االعتماد على هذا العامل يف حتديد موعد الن�ضج ب�شكل رئي�سي .وت�ستخدم
حالي ًا طرق و�أ�ساليب زراعية لزيادة حجم الثمار مثل ر�ش الثمار مبركبات الأوك�سني
) (2.4.Dعندما ي�صل قطرها حوايل  20 - 16ملمرتاً حيث ت�ساعد هذه املعاملة يف
زيادة احلجم ب�شكل وا�ضح.
2 .2لون الثمار:

من ال�صفات التي ميكن االعتماد عليها جزئي ًا يف حتديد درجة الن�ضج ،وهناك
قوانني حتدد درجة التلوين لكل نوع و�صنف من ثمار احلم�ضيات التي �ست�سوق
خارجياً.
3 .3نسبة العصري:

وهي من ال�صفات التي ت�ساعد على حتديد درجة اكتمال الن�ضج يف ثمار بع�ض
�أنواع و�أ�صناف احلم�ضيات مثل :الليمون الأ�ضاليا والبالن�سيا املعد للت�صنيع ،وعادة
ما ت�صل ن�سبة الع�صري �إىل  %60 - %40من وزن الثمرة ح�سب النوع وال�صنف.
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4 .4عمر الثمرة:

وهي الفرتة الواقعة بني تاريخ الإزهار الكامل للأ�شجار وموعد القطف ،حيث
يوجد لكل �صنف عمر خا�ص ،ويجب �أن يقرتن مع هذا العامل عدد �آخر من العوامل
املحددة للن�ضج.
5 .5نسبة احلموضة يف العصري:

هناك حد معني لن�سبة احلمو�ضة يف الع�صري بحيث ال تزيد ن�سبة احلمو�ضة عن
الن�سب املعروفة علميا .
6 .6نسبة املواد الصلبة الذائبة إىل احلموضة:

وت�شمل املواد ال�صلبة الذائبة ال�سكريات والأمالح والأحما�ض وغريها من
مكونات الطعم ،وباقي املواد الذائبة يف الع�صري ،وعادة يتم االعتماد على عوامل
متعددة يف حتديد درجة الن�ضج ولي�س على عامل واحد.

عملية جتهيز وتعبئة الثمار:
جترى هذه العملية يف كثري من البالد املنتجة بطرق متطورة يف مراكز خا�صة
ت�سمى بيوت التعبئة ،ومتر الثمار داخل هذه البيوت بالعمليات الآتية على التوايل:
1 .1عملية تقسية الثمار

جترى هذه العملية لزيادة مقاومة ق�رشة الثمار لتحمل مرورها بالآالت املوجودة
يف بيوت التعبئة ،و�إعطاء الفر�صة الكت�شاف الثمار امل�صابة بالأمرا�ض ،حيث يتم
ترك الثمار مدة � 48 - 24ساعة يف درجة حرارة اجلو العادي ،حتى تفقد الثمار
بع�ض املاء وتقل �إمكانية خد�ش الثمار ب�سبب انكما�ش خاليا الق�رشة .وتربز �أهمية
هذه اخلطوة يف الثمار املقطوفة من �أ�شجار نامية يف مناطق رطبة �أكرث من الثمار
املقطوفة من �أ�شجار نامية يف مناطق جافة.
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2الفرز املبدئي Pre-grading

تهدف هذه العملية �إىل ف�صل الثمار الوا�ضحة الت�شويه �أو التالفة ،وتجُ رى يدوي ًا
بو�ساطة عمال عاديني .وهنا متر الثمار على �أحزمة متحركة ناقلة ميكن من خاللها
اكت�شاف الثمار التالفة �أو امل�صابة.
3 .3عملية تنظيف وغسيل وتعقيم الثمار

وهنا تعامل الثمار مباء دافئ لإزالة الأو�ساخ العالقة بالثمار ،وت�ضاف للماء
بع�ض املواد املنظفة ،ثم تعقم الثمار بو�ساطة مواد خا�صة متنع منو الفطريات.
4 .4عملية التجفيف:

تهدف هذه العملية �إىل �إزالة ماء الغ�سيل املتبقي على الثمار ،وجترى عادة
بو�ساطة جمففات هوائية.
5 .5عملية الفرز األساسي:

يجرى يف هذه العملية �إزالة بقية الثمار التي يظهر بها عيوب جتارية ،والتي مل
ت�ستبعد يف الفرز املبدئي.
6 .6عملية تشميع الثمار:

حيث تغطى الثمار بطبقة رقيقة جداً من ال�شمع اخلا�ص ملنع ذبول الثمار واحلد
من �رسعة التنف�س.
7 .7الفرز النهائي:

تتم العملية يدوي ًا لف�صل الثمار غري ال�صاحلة للتعبئة� ،أو التي خد�شت� ،أو تعر�ضت
للتلف يف املراحل ال�سابقة.
8 .8عملية التدريج حسب احلجم:

ُتفرز الثمار ح�سب حجم الثمار بطريقة �آلية.
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9 .9ختم الثمار:

ُتو�سم الثمار مبل�صق �صغري يدل على ماركتها التجارية.
1010لف الثمار وتعبئتها يف العبوات املختلفة:

يجري لف الثمار بو�ساطة ورق حريري خا�ص ،ومن ثم تو�ضع يف عبواتها
النهائية املو�سومة ،التي تبني تفا�صيل ال�سلعة وبلد الإنتاج و غريها ،وهناك العديد
من الأنواع والأ�شكال للعبوات امل�ستخدمة لهذا الغر�ض.
1111ختزين الثمار:

ُتخ َّزن يف ثالجات خا�صة حتت درجة حرارة باردة ورطوبة جوية عالية تبع ًا
لنوع الثمار و�صنفها.

114

الفصل الثاني عشر

تسميد اشجار احلمضيات

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

الفصل الثاني عشر

تسميد اشجار احلمضيات
♦ ♦األمسدة املعدنية:
من املعروف أن العناصر الغذائية األساسية اليت حيتاجها النبات تنقسم إىل قسمني رئيسني:

 العناصر اليت حيتاجها النبات بكميات كبرية :Macro Elements

وهي الكربون والهيدروجني والأوك�سجني ،وهي �أ�سا�س تركيب املادة الع�ضوية،
ويح�صل عليها النبات من املاء والهواء ،ثم النرتوجني والفو�سفور والبوتا�سيوم
والكربيت والكال�سيوم واملغني�سيوم ،ويح�صل عليها النبات من الرتبة ،وتعرف هذه
العنا�رص بالعنا�رص املعدنية ،و ُيع ُّد النرتوجني والفو�سفور والبوتا�سيوم من �أهم
العنا�رص الرئي�سة يف املجموعة التي ي�شملها �أي برنامج ت�سميد للبيارات.


العناصر اليت حيتاج إليها النبات بكميات قليلة Micro Elements

تلك املجموعة �رضورية جداً للنبات على الرغم من �أنه يحتاجها بكميات قليلة،
و�أهمها الزنك واملنغنيز والنحا�س والبورون واملوليبدمن واحلديد ،وهناك من ي�ضيف
الفلور والأملنيوم .فما مييز هذه املجموعة من العنا�رص هي �ضيق املدى بني الرتكيز
الذي يلزم للح�صول على �أف�ضل منو ،وبني الرتكيز الذي ي�سبب �أعرا�ض الت�سمم.

الرتكيب الكيماوي ألشجار احلمضيات:

لأجل فهم مو�ضوع التغذية املعدنية للحم�ضيات على �أ�سا�س �صحيح يجب معرفة
الرتكيب الكيميائي املعدين للأجزاء املختلفة للأ�شجار.
يت�ضح من التحاليل التي �أجريت على �أوراق �أ�شجار حم�ضيات بعمر ()6-3
�سنوات من الربتقال وجذوعها و�أفرعها وجذورها �أن ن�سبة العنا�رص الغذائية �أعلى
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يف الأوراق منها يف �أي جزء �آخر من �أجزاء ال�شجرة وقد وجد �أن الكال�سيوم هو �أكرث
العنا�رص وجوداً يف جميع الأجزاء حيث يكون �أكرث من  %50من وزن الرماد الكلي،
ويليه البوتا�سيوم حيث يكون  ،%20-10ثم بقية العنا�رص الأخرى� .أما يف الثمار
فيكون العن�رص الغالب هو البوتا�سيوم ويليه الكال�سيوم .وتدل التحاليل �أي�ض ًا �أن
معظم الكال�سيوم واملغني�سيوم يوجدان يف الأفرع وال�سيقان واجلذور الكبرية� ،أما
الفو�سفور فيوجد بكميات وفرية يف اجلذور ،وتزيد ن�سبة النرتوجني والبوتا�سيوم يف
الأوراق عن ن�سبتها يف الأجزاء الأخرى .ومن املعروف �أن كميات العنا�رص املختلفة
ون�سبتها يف �أي جزء من �أجزاء ال�شجرة تت�أثر بعمر الأ�شجار ون�سبة العنا�رص الأخرى،
فالكال�سيوم تكون ن�سبته �أعلى يف الأوراق الكبرية منها يف الأوراق ال�صغرية ،كما تقل
ن�سبة الفو�سفور والبوتا�سيوم بازدياد ن�سبة الكال�سيوم.
فيما يتعلق بالعنا�رص ال�صغرى التي توجد يف الرماد ف�إن احلديد يكون بن�سبة
�أكرب من غريه من العنا�رص حيث ترتاوح ن�سبته يف الأوراق بني  200-100جزء يف
املليون.
وفيما يلي شرح للدور الذي تؤديه العناصر املختلفة وتأثري نقصها أو زيادتها على أشجار احلمضيات:

النيرتوجنيN :

ُيع ُّد املكون الأ�سا�سي للربوتينات والكلوروفيل والأحما�ض الأمينية ،وكثري من
املركبات النباتية الأخرى ويوجد يف النبات على �صورة مركبات ع�ضوية ،و�إن وجد
متجمع ًا �أحيان ًا على �صورة نرتات �أو �أمونيا.
أعراض النقص:

تنح�رص �أهم �أعرا�ض نق�ص النيرتوجني يف �أ�شجار احلم�ضيات با�صفرار الأوراق
القدمية ،وقلة النمو اخل�رضي وعدد الثمار لل�شجرة مع زيادة حجمها ،وميل الأ�شجار
لالحتفاظ ب�أوراقها مدة �أطول ،وقد يرافق نق�ص النيرتوجني جتمع الكلور يف الأوراق
�إىل درجة الت�سمم ،مما ي�سبب احرتاق قمم الأوراق وجفاف حوافها.
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نق�ص النيرتوجني يف فل�سطني نادر احل�صول ب�سبب قيام املزارعني ب�إعطاء
كميات كافية و�أحيان ًا زائدة من الأ�سمدة النيرتوجينية ،كما �أن مياه الري حتتوي
على ن�سبة جيدة من النيرتات.
متت�ص �أ�شجار احلم�ضيات معظم النيرتوجني ب�صورة نرتات و�أحيان ًا ب�صورة
�أمونيوم وذلك ح�سب عوامل عدة منها املو�سم وقوة النمو وتركيز �أيون الهيدروجني
يف الرتبة ( ،)PHوكمية العنا�رص الغذائية املتبقية الأخرى يف الرتبة ون�سبتها.
وتوجد �أعلى ن�سبة من النيرتوجني يف الأوراق تليها اجلذور احلديثة ثم قلف
ال�سيقان والفروع� ،أما اخل�شب واجلذور الكبرية فتحتوي على �أقل ن�سبة منه .وعلى
الرغم من �أن الأوراق ت�شكل  %20من وزن ال�شجرة ف�إنها حتتوي على حوايل %40
من جمموع النيرتوجني ،و�أن حوايل  %90من النيرتوجني الكلي يف ال�شجرة يوجد يف
اجلزء املوجود فوق �سطح الرتبة.
وتبني من حتليل ثمار الربتقال �أن كل � 4أطنان ينتجها الدومن حتتوي على
الكميات التالية من العنا�رص الغذائية ( 5-4كغم نيرتوجني �صايف 3-2 ،كغم
فو�سفور ب�صورة  P2O5و12-10كغم بوتا�س ب�صورة  K2Oو  0.6كغم مغني�سيوم و4
كغم كال�سيوم3 ،غم زنك10 ،غم حديد3 ،غم منغنيز2 ،غم نحا�س9 ،غم بورون).
ي�ؤثر النرتوجني �أي�ض ًا على نوعية الثمار ،وي�ؤدي نق�صه �إىل تقليل �سمك الق�رشة
وزيادة الع�صري� ،أما زيادته في�ؤدي �إىل زيادة �سمك الق�رشة وقلة الع�صري ،وزيادة
احلمو�ضة مع ت�أخري الن�ضج والتلوين ،كما �أنها ت�ؤثر على قدرة امت�صا�ص بع�ض
العنا�رص الغذائية كالزنك واملنغنيز والنحا�س والفو�سفور ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
ب�سبب ظاهرة الت�ضاد.
لقد تبني �أن �إ�ضافة كميات زائدة من النرتوجني ت�سبب زيادة النمو اخل�رضي ،وقلة
املح�صول حيث يحتاج تخلق الرباعم الزهرية �إىل م�ستوى عال من الكربوهيدرات التي
تعوق زيادة النرتوجني جتمعها علم ًا ب�أن كميات ال ب�أ�س بها من النرتوجني الزائد،
ُتغ�سل مبياه الري �أو الأمطار ،وبخا�صة �إذا �أ�ضيف النرتوجني على �صورة نرتات.
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وتقدر كمية النيرتوجني املو�صى بها للدومن بحوايل 18كغم �صايف �إذا كان معدل
�إنتاج الدومن الواحد ال يزيد عن � 4أطنان ،وي�ضاف  2كغم نيرتوجني لكل طن �إ�ضايف
من الثمار .ويف بع�ض الأبحاث و�صلت التو�صيات �إىل �إ�ضافة كميات تزيد عن هذا
احلد بكثري ( 40-35كغم) للدومن نرتوجني �صايف خا�صة يف الأ�صناف �سهلة التق�شري
والبيارات ذات الإنتاج العايل ،واتباع برنامج ت�سميد ناجح مع �رضورة زيادة الأ�سمدة
الفو�سفورية والبوتا�سية من �أجل املحافظة على عملية التوازن بني هذه العنا�رص.
مواعيد إضافة األمسدة النيرتوجينية:

يبد�أ الت�سميد النيرتوجني عادة مع بداية الري بعد انتهاء �سقوط الأمطار� ،إال �أنه
ين�صح ب�إ�ضافة وجبة من هذا ال�سماد خالل �شهر �شباط قبل الإزهار ،وبخا�صة يف
الب�ساتني التي تعاين من نق�ص يف العن�رص ،ويف�ضل �أن تكون الوجبة ب�صورة نرتات،
لأنها �رسيعة االمت�صا�ص ،وبخا�صة �أن الفرتة التي تكون فيها درجات احلرارة باردة
ت�ؤثر يف عملية حتول النيرتوجني من �صورة � NH4إىل �صورة .NO3
تقدر كمية النيرتوجني امل�ضافة يف هذا املوعد بربع الكمية املقررة من العن�رص
املقرر للدومن ،وترتاوح بني  8-5وحدات �أو كغم نيرتوجني �صايف� ،أو ما يعادله من
الأ�سمدة ال�صلبة �أو ال�سائلة املتوافرة وامل�ستعملة لدى �صاحب البيارة.
الوجبة الأخرى من النيرتوجني ُتعطى بعد عقد الثمار ،وتقدر �أي�ض ًا بربع كمية
النيرتوجني املقررة� ،أما الوجبة الثالثة ،فتعطى بعد الوجبة الثانية بحوايل ال�شهر
وبالكمية ذاتها .ويف�ضل عدم �إعطاء �أ�سمدة نيرتوجينية بعد منت�صف �شهر متوز وحتى
بداية تلوين الثمار خ�صو�ص ًا يف الأ�صناف املبكرة مثل �أبو �رسة والكلمنتينا� ،أما يف
الليمون فيمكن �إعطاء النيرتوجني مت�أخراً عن املوعد ال�سابق مع �أنه يخ�شى �أن ي�سبب
الت�سميد املت�أخر بالنيرتوجني �إعطاء منوات خ�رضية مت�أخرة تكون عر�ضة للت�أثر
بدرجات احلرارة الباردة �أثناء ف�صل ال�شتاء.
�أما الوجبة الرابعة والأخرية من ال�سماد النيرتوجيني ،فتعطى بعد تلوين الثمار،
ودخول مو�سم الربد وتوقف النمو اخل�رضي (خالل �شهر ت�رشين ثاين وكانون �أول)،
119

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

وهي وجبة مهمة جداً وذلك حتى ال ترتك الأ�شجار خالل ف�صل ال�شتاء دون �سماد،
وي�ضاف مع هذه الوجبة الأ�سمدة الفو�سفورية والبوتا�سية .فقد تبني �أن النيرتوجني
املعطى لل�شجرة ال يذهب �إىل �أماكن ا�ستعماله ،بل تقوم ال�شجرة بتخزينه وحترير
نيرتوجني �آخر خمزن لأماكن اال�ستهالك يف ال�شجرة.
هذا فيما يتعلق بربنامج الت�سميد يف الأرا�ضي الطينية� ،أما يف الأرا�ضي الرملية
فيجب تق�سيم كمية ال�سماد النيرتوجيني يف الوجبة الثانية والثالثة �إىل عدد �أكرب
من الوجبات خالل الفرتة املذكورة �سابق ًا خوف ًا من فقدان النيرتوجني بالغ�سيل �إىل
�أعماق الرتبة.
�أما الأ�شجار التي تعاين من نق�ص �شديد بعن�رص النيرتوجني ين�صح بر�ش
الأ�شجار مبحلول �سماد اليوريا قليلة البيوريت ( )ULBبرتكيز  %1.5مع �إ�ضافة مادة
نا�رشة ،ويحتاج الدومن الواحد حوايل  400-300ليرت من حملول الر�ش الذي يجري
خالل �شهر �آذار و ُتن َّفذ العملية يف �ساعات ما بعد الظهر ب�رشط �أن تكون رطوبة الرتبة
جيدة� .أما يف البيارات غري املثمرة فت�ستمر عملية الت�سميد بالنيرتوجني مع الري
طوال املو�سم.
�أهم الأ�سمدة النيرتوجينية ال�صلبة املتوافرة فهي �سماد �سلفات الأمونياك
( )N21%و�سماد اليوريا الزراعية ( ،)N46%وهناك العديد من الأ�سمدة املركبة
ال�صلبة وال�سائلة التي حتتوي على ن�سب خمتلفة من النيرتوجني ميكن �إدخالها يف
برنامج الت�سميد.
�إن �إ�ضافة عن�رص النيرتوجني �أو �أي عن�رص �آخر ميكن �أن تتم بناء على تقديرات
�شخ�صية باخلربة� ،أو بناء على نتائج حتليل �أوراق يف املخترب ،حيث ميكن و�ضع
برنامج الت�سميد بناء على النتائج ب�رشط �أن ال يكون هناك نق�ص يف العنا�رص ال�صغرى
(الدقيقة) �إذ �إن النق�ص ي�سبب جتمع للنرتات يف الأوراق نتيجة خلل يف عمل بع�ض
الأنزميات ،وبالتايل ف�إن تركيز النرتات يف الورقة ال يعد دليال قاطعا ففي مثل هذه
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احلالة ُيف�ضل �إجراء حتليل للنرتوجني الكلي كن�سبة م�ؤية يف املادة اجلافة للأوراق
ولي�س للنرتات.
يف حالة إجراء حتليل لألوراق يف املخترب فإن التوصيات تكون على النحو اآلتي:

 20جزء يف املليون �أو �أقل من النرتات ي�صبح نق�ص ًا �شديداً ،وي�ستدعي �إ�ضافة
18كغم نيرتوجني �صايف على الأقل للدومن.
 25-21جزء يف املليون نرتات ُي�شكل نق�ص ًا معتدالً ،وي�ضاف 15كغم نيرتوجني
�صايف للدومن.
100-26جزء يف املليون نرتات ُتع ُّد كمية منا�سبة ،وي�ضاف 12-8كغم
نيرتوجني �صايف للدومن.
� ّإن �أكرث من 100جزء يف املليون نرتات ُتع ُّد كمية زائدة ال ين�صح ب�إ�ضافة الأ�سمدة
النتريوجينية.
يف الكلمنتينا ترتاوح الكمية املنا�سبة من النرتات بني  150-30جزء يف
املليون.
�أما يف حالة كون التحليل للنيرتوجني الكلي كن�سبة مئوية يف املادة اجلافة
للأوراق ،فيجب �أن يكون الرتكيز يف حدود  ،%2.6-2.4ويعترب الرتكيز  %2.8كمية
زائدة ،وُ %2.2يع ُّد نق�ص ًا �شديداً.
يف حالة �إ�ضافة الأ�سمدة النيرتوجينية ال�صلبة �أو ال�سائلة وبخا�صة تلك التي
حتتوي على النيرتوجني ب�صورة نرتات من خالل �شبكات الري ،فيجب �أن تكون
الإ�ضافة يف الن�صف الأخري من عملية الري.
�إ�ضافة الأ�سمدة النيرتوجينية التي حتتوي على  %20نيرتوجني ،يجب �أن ال يزيد
تركيزها عن 1كغم �سماد لكل مرت مكعب ماء ري يف �شبكة الري.
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الفوسفورP :

يدخل الفو�سفور يف تركيب الربوتينات ،وخا�صة الربوتني النووي ،لذلك فهو
يوجد يف اخلاليا النباتية جميعها ،كما يدخل يف تكوين الليبيدات ،وبع�ض املركبات
الأخرى .وللفو�سفور عالقة كبرية بعمليات الت�أك�سد واالختزال التي حتدث داخل اخللية،
وخا�صة عمليات التنف�س.
�أهم �أعرا�ض نق�ص الفو�سفور تنح�رص يف وجود بقع م�صفرة غري منتظمة ال�شكل
والتوزيع يف الأوراق ،وتكون الورقة ال�سفلى �أكرث ت�أثراً و�أ�رسع ت�ساقط ًا من العليا،
لأنه يف حالة حدوث نق�ص للعن�رص يتحرك الفو�سفور من الأوراق القدمية �إىل القمم
النامية ،فت�شتد �أعرا�ض النق�ص يف الأوراق القدمية ،وي�رسع ت�ساقطها .وتكرث �أعرا�ض
النق�ص يف موا�سم النمو ،وتقل يف موا�سم ال�سكون .وقد تبني �أن لأ�شجار احلم�ضيات
القدرة على تخزين كميات كبرية من الفو�سفور ب�صورة مركبات و�أمالح يف الأجزاء
اخل�شبية والأوراق ،و ُتع ُّد احلم�ضيات من النباتات متو�سطة االحتياجات من عن�رص
الفو�سفور.
لذا تظهر �أعرا�ض نق�ص عن�رص الف�سفور على الثمار قبل ظهورها على الأوراق،
و�أهم �أعرا�ض نق�صه على الثمار هو �سمك الق�رشة وخ�شونتها ،وقلة �صالبة الثمرة ولون
برتقايل غامق ،وتكون فراغ يف مركز الثمرة ،و�سهولة انف�صال الأ�سنان ،وكذلك �سهولة
ت�ساقط الثمار.
وتكون الأوراق ب�شكل عام �صغرية يف حالة النق�ص ،وتفقد لونها الرباق الأخ�رض،
ويظهر اللون الربونزي.
تظهر الأ�شجار �ضعيفة قليلة املجموع اخل�رضي ب�سبب ت�ساقط الأوراق.
ويظهر نق�ص الفو�سفور يف الأرا�ضي التي ال تتلقى كمية كافية من الأ�سمدة
الفو�سفورية� ،أو حتتوي على ن�سبة عالية من الكل�س� ،أو ت�سمد بكمية كبرية من ال�سماد
النيرتوجيني ،وكذلك يف الأ�شجار التي يوجد فيها عدم توافق بني الأ�صل والطعم
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عالوة على �أن قلة الرطوبة الأر�ضية ونق�ص عن�رص املغني�سيوم ي�ؤثران �أي�ض ًا يف
�إظهار النق�ص .و ُيع ُّد اجلريب فروت من �أكرث الأنواع ح�سا�سية لنق�ص الفو�سفور.
تضاف األمسدة الفوسفورية حسب نتائج حتليل املخترب لعينات األوراق على النحو التالي:
◊

◊تركيز � %0.04أو �أقل يعترب نق�ص �شديد وي�ضاف  60كغم (�سوبرفو�سفات
 )%25للدومن.

◊

◊تركيز  %0.06 - %0.04نق�ص معتدل ي�ضاف  30كغم �سوبرفو�سفات
للدومن.

◊

◊تركيز  %0.06ف�أكرث تعترب كمية زائدة ال حاجة للت�سميد الفو�سفوري.

يف املزارع التي ال جتري لها حتليل �أوراق ،ميكن �إ�ضافة  50كغم �سوبرفو�سفات،
�أو ما يعادلها من الأ�سمدة الفو�سفورية الأخرى للدومن مرة كل � 3-2سنوات� .أما يف
البيارات التي ي�ضاف لها كميات كبرية من الأ�سمدة النيرتوجينية (�أكرث من  30وحدة
نرتوجني يف العام للدومن) ،ف�إنه ين�صح ب�إ�ضافة الفو�سفور �سنوي ًا مبعدل 50-40
كغم �سوبرفو�سفات للدومن� ،أو ما يعادلها من الأ�سمدة الأخرى.
�أما ال�سماد الفو�سفوري ال�صلب ب�صورة �سماد من ال�سوبرفو�سفات في�ضاف مرة
واحدة خالل ف�صل ال�شتاء بحيث ُيطمر يف الرتبة ،وال يجوز تركه على وجه الأر�ض،
لأن عن�رص الفو�سفور بطيء التحرك يف الرتبة ،و ُيثبت يف الطبقة ال�سطحية.
يف حال الرغبة يف ا�ستعمال حام�ض الفو�سفوريك بد ًال من ال�سوبرفو�سفات ،ف�إنه
ميكن �إ�ضافة احلام�ض من خالل �شبكة الري �أثناء املو�سم بهدف الت�سميد ،وتنظيف
ال�شبكة من الروا�سب علم ًا ب�أن كل ليرت حام�ض فو�سفوريك يعادل 3كيلو غرام �سوبر
فو�سفات يف ال�شتاء ،وحوايل 2.5كغم يف ال�صيف لأن تركيز احلام�ض يكون �أقل يف
ال�شتاء عنه يف ال�صيف ،ويف�ضل تق�سيم كمية احلام�ض املقررة �إىل ثالث وجبات مع
الري بحيث ال يزيد تركيز احلام�ض يف مياه الري عن �250سم لكل مرت مكعب مياه
مع �رضورة غ�سل �شبكة الري باملاء بعد انتهاء الت�سميد .وتعطى الأ�سمدة الفو�سفورية
ال�سائلة مع مياه الري �أثناء ف�صل الربيع.
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البوتاسيومK :

ي�ؤدي البوتا�سيوم دوراً �أ�سا�سي ًا يف عمليات عدة يف النبات فهو ي�ساعد على حتمل
اجلفاف ،ومقاومة الأمرا�ض و ُيعترب عن�رص اجلودة لت�أثريه الإيجابي على �صفات عدة
للثمرة .وهو من العنا�رص التي تتحرك وتنتقل ب�سهولة داخل النبات حيث تفقد الأوراق
امل�سنة ن�سبة كبرية منه بالهجرة �إىل �أجزاء �أخرى قبل �سقوطها.
اما �أهم �أعرا�ض نق�ص البوتا�سيوم على الأ�شجار فيتمثل بوجود بقع �صفراء
على �أحد �سطحي الورقة ومييل لون الأوراق �إىل الأ�صفر الربونزي مع بقاء الأوراق
مدة �أطول على ال�شجرة ،ثم يظهر جتعد والتواء للأوراق ،وظهور حروق ظاهرة يف
قمتها ،والتواء الأفرع احلديثة ،كما قد تظهر بقع �صمغية �صغرية على الأوراق
والنموات احلديثة� .أما زيادة البوتا�س ف�أعرا�ضه م�شابهة لأعرا�ض نق�ص الكال�سيوم،
الذي يقلل من حجم الثمار و�سمك الق�رشة وخ�شونتها واحلمو�ضة وفيتامني  .Cوهناك
ظاهرة ت�سمى بالفارو�ش تت�سبب عن نق�ص البوتا�س ،وتتمثل بوجود مناطق منخف�ضة
عن�رصي الكال�سيوم
يف ق�رشة الثمرة ،وت�ساعد قلة الرطوبة الأر�ضية وزيادة تركيز
ْ
واملغني�سيوم يف الرتبة يف �إظهار نق�ص البوتا�سيوم ،ويف البيارات التي ال جتري لها
عملية حتليل �أوراق ،ي�ضاف ال�سماد البوتا�سي مبعدل  30كغم� ،أو وحدة بوتا�س ()K2O
للدومن مرة كل �سنة �أو �سنتني.
أما يف حالة وجود نتائج حتليل لعينات أوراق فتعطى كميات السماد البوتاسي حسب نتائج التحليل يف
املخترب على النحو اآلتي:
◊

◊� %0.45أو �أقل يعترب نق�ص �شديد وي�ضاف 50كغم كلوريدبوتا�س للدومن.

◊

◊ %0.50 - 0.45ال يوجد نق�ص وال حاجة للإ�ضافة.

◊

◊ %0.51ف�أكرث تعترب كمية زائدة.

فالبوتا�س من العنا�رص بطيئة احلركة يف الرتبة ،لذلك فمواعيد �إ�ضافة الأ�سمدة
البوتا�سية ال�صلبة تكون خالل ف�صل ال�شتاء� ،إما نرثاً على الأر�ض ومن ثم طمرها،
�أو من خالل �شبكات الري ،ويف املناطق التي توجد فيها م�شكالت ملوحة يف الرتبة
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�أو املاء مثل مناطق الأغوار في�ستعمل �سماد �سلفات البوتا�س ( )K2O 50%بد ًال من
كلوريد البوتا�س ( ،)K2O 60%ويف حال الت�سميد بالأ�سمدة البوتا�سية املذكورة
وبكميات تزيد عن  25كغم للدومن ،يجب تق�سيم الوجبة املقررة �إىل وجبتني �أو ثالث
وجبات خوف ًا من ت�ساقط الأوراق.
وميكن ا�ستعمال نرتات البوتا�س ملعاجلة نق�ص العن�رص ب�شكل �رسيع عن طريق
ر�ش املادة على الأوراق برتكيز  %4-3بعد عقد الثمار ،ويجب عدم ت�أخري الر�ش،
وبخا�صة يف الأ�صناف املبكرة خوف ًا من ت�أخري الن�ضوج .ويحتاج الدومن الواحد
حوايل  400-300ليرت من حملول الر�ش مع �رضورة �إ�ضافة مادة ناثرة ،ويف حال
عدم �إ�ضافة �أ�سمده بوتا�سية يف بداية املو�سم ميكن �إ�ضافة وجبة من هذه الأ�سمدة
خالل �شهر �أيلول من �أجل زيادة حجم الثمار� ،إال �أن توفري العن�رص مبكراً للأ�شجار
يكون �أف�ضل.
أهم األمسدة البوتاسية املتيسرة للمزارع هي:

1 .1كلوريد البوتا�سيوم ويحتوي على ( )K2O 60%وهو �سماد �صلب يحتوي
�أي�ض ًا على  %47كلور ،متو�سط الذوبان يف املاء ( 340غم لكل ليرت) ،منا�سب
لال�ستعمال يف �شبكات الري.
�2 .2سلفات البوتا�سيوم ويحتوي على ( )K2O 50%وهو �سماد �صلب يحتوي
�أي�ض ًا على الكربيت بن�سبة  ،%18ذوبان يف املاء قليل ( 110غم لكل ليرت) ال
يف�ضل ا�ستعماله من خالل �شبكات الري.
3 .3نرتات البوتا�س ويحتوي على ( )K2O 46%وهو �سماد �صلب يحتوي �أي�ض ًا
على النرتوجني بن�سبة � ،%13سهل الذوبان يف املاء ( 340غم لكل ليرت).
ويف�ضل ا�ستخدامه يف الر�ش الورقي ب�سبب �سعره العايل.
الكالسيومCa :

الكال�سيوم من العنا�رص املهمة اذ يدخل يف تركيب ال�صفائح الو�سطى جلدران
اخلاليا النباتية ،كما يعمل كمر�سب لبع�ض املواد ال�سامة التي تنتج عن العمليات
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احليويةن وبخا�صة حام�ض الأك�ساليك فري�سبه على هيئة �أك�ساالت الكال�سيوم
غري ذائبة ،فيخل�ص النبات من �رضره .كذلك ي�ؤثر نق�ص الكال�سيوم على جتميع
الكربوهيدرات ،وي�ضعف القدرة على جتميع النرتات وامت�صا�ص البوتا�سيوم.
و�أهم �أعرا�ض نق�ص الكال�سيوم التي تظهر على �أ�شجار احلم�ضيات ا�صفرار عروق
الأوراق ال�صغرية و�سقوطها قبل املوعد ،وظهور بقع بنية عليها �أحياناً .ومن املالحظ
�أن ت�أثر الأوراق �سواء با�صفرار لونها �أو �صغر حجمها يزداد و�ضوح ًا يف كل دوره من
دورات النمو ،وقد يحدث نتيجة ل�سقوط الأوراق جفاف لقمم الأفرع ،يتبعها جفاف
تدريجي وموت الأفرع ب�صورة موت رجعي  ،Die-Backوقد لوحظ �أن جذور �أ�شجار
احلم�ضيات التي تعاين من نق�ص الكال�سيوم تكون �ضعيفة وتتعفن ن�سبة كبرية منها.
وي�سبب نق�ص الكال�سيوم �ضعف ًا يف ن�سبة العقد ،بل قد ينعدم الإثمار يف احلاالت
ال�شديدة ،و�إذا تكونت الثمار ،ف�إنها تكون �صغرية احلجم ،كما �أن الأزهار تكون �أقل
حجماً.
وعلى الرغم من حاجة احلم�ضيات للكال�سيوم بكميات كبرية ،فمن النادر يف
فل�سطني �أن تظهر �أعرا�ض نق�صه ،وذلك الحتواء الرتبة عادة على كميات كافية منه،
ودخوله يف تركيب كث ٍري من الأ�سمدة الكيماوية والع�ضوية.
�أما زيادة كمية الكال�سيوم الذائب يف الرتبة فت�سبب �أ�رضاراً كثرية للأ�شجار؛
لأن هذا العن�رص يقوم بتثبيت بع�ض العنا�رص الأخرى ال�رضورية للتغذية ب�صورة
غري �صاحلة لالمت�صا�ص من قبل اجلذور وهذا ما يحدث للحديد والفو�سفور والزنك
والبوتا�سيوم .كما �أن هناك عالقة ت�ضاد بني الكال�سيوم والبوتا�سيوم .عالوة على
�أن كثرياً من حاالت نق�ص احلديد التي تظهر على الأوراق ترجع �إىل زيادة ن�سبة
الكال�سيوم بالإ�ضافة �إىل �أن زيادة ن�سبة الكال�سيوم يف الرتبة ت�ساهم يف زيادة القلوية
وارتفاع رقم ( ،)PHخا�صة �إذا وجد الكال�سيوم ب�صورة كربونات �أو بايكربونات ،مما
يكون له �أثر �سلبي على امت�صا�ص العديد من العنا�رص الأخرى ،وبخا�صة العنا�رص
ال�صغرى ،وبالتايل ظهور �أعرا�ض نق�صها على الرغم من احتواء الرتبة على كميات
كافية منها.
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الزنكZn :

تظهر �أعرا�ض نق�ص عن�رص الزنك يف خمتلف �أنواع الرتبة ،وبخا�صة الرملية
والقلوية ،وهو �شائع الظهور �أكرث من غريه من العنا�رص الأخرى ال�صغرى .وي�سهل
متييز �أعرا�ضه بالبقع ال�صفراء على جانبي العرق الو�سطي للورقة ،ووجود �أوراق
�صغرية و�سالميات ق�صرية يف �أطراف النموات اجلديدة ،وهي ما ت�سمى بظاهرة التورد،
ثم موت الأفرع ال�صغرية ابتداء من القمة �إىل �أ�سفل.
ي�ؤثر نق�ص هذا العن�رص يف تقليل الإنتاج و�إعطاء ثمار بحجم �أ�صغر من الطبيعي،
وقد تت�شوه الثمار يف حالة النق�ص ال�شديد.
وي�ؤدي الت�سميد غري املتوازن بعنا�رص الفو�سفور والبوتا�س والنيرتوجني �إىل
�إظهار نق�ص الزنك .وتظهر �أعرا�ض النق�ص على الأوراق ال�صغرية احلديثة� ،أما الأوراق
الكبرية فال يظهر عليها �أي من الأعرا�ض وهذا يدل على �أن الزنك ال يتحرك ب�سهولة
داخل الأ�شجار علم ًا �أن احلم�ضيات من �أقل �أ�شجار الفواكه احتياج ًا للزنك.
فعالج نق�ص الزنك يتم عن طريق ر�ش الأ�شجار مبحلول كربيتات الزنك مبعدل
 400غم للدومن مع  400-300ليرت ماء .كذلك ميكن ا�ستعمال �أك�سيد الزنك مبعدل
 600غم للدومن مع  400-300ليرت ماء .علما �أن �إ�ضافة املواد املذكورة للرتبة ال
يعطي نتائج جيدة .بينما ين�صح ب�إعطاء الزنك ب�صورة خملبية عن طريق الرتبة يف
الأرا�ضي املائلة للحمو�ضة ويكون موعد الر�ش مبركبات الزنك مع بداية الربيع بعد
عقد الثمار تقريباً.
وعند �إجراء فح�ص للأوراق يف املخترب يجب �أن يكون تركيز الزنك يف املادة
اجلافة يف حدود  100-25جزء يف املليون ،وعندما يقل الرتكيز عن  16جزء يف
املليون تظهر �أعرا�ض النق�ص.
املنغنيزMn :

من العنا�رص الفاعلة يف دميومة النمو ،تظهر �أعرا�ضه �سواء يف الأرا�ضي احلام�ضية
�أو القلوية على الأوراق ال�صغرية حيث تظهر �شبكة العروق يف الورقة خ�رضاء وبقية
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الأجزاء بلون �أخ�رض باهت� ،أو �أخ�رض م�صفر ي�شبه �إىل حد كبري نق�ص احلديد �إال �أن
درجة اال�صفرار يف نق�ص احلديد تكون �أ�شد ،ولذلك ف�إن �أعرا�ضه تكون و�سط ًا بني
نق�ص احلديد ونق�ص الزنك.
�أما عالج نق�ص العن�رص فيتم عن طريق ر�ش الأ�شجار مبحلول كربيتات املنغنيز
برتكيز  %0.2مع �إ�ضافة مادة نا�رشة خالل ف�صل ال�صيف ،علما �أن �إ�ضافة كربيتات
املنغنيز للرتبة ملعاجلة النق�ص غري ناجحة.
تظهر �أعرا�ض النق�ص لعن�رص املنغنيز عندما يكون تركيزه يف املادة اجلافة
للأوراق �أقل من  16جزء يف املليون �أما الرتكيز من  24-16جزء يف املليون فيكون
قليالً ،والرتكيز املطلوب هو من  100-25جزء يف املليون ،و�أما �أكرث الأنواع ح�سا�سية
لنق�ص املنغنيز هي الكلمنتينا واملاندلينا.
احلديدFe :

�أعرا�ض نق�صه �شائعة يف العديد من البيارات ،وخا�صة يف الأرا�ضي الثقيلة
والكل�سية ،ويف حاالت الري الزائد .ففي حالة النق�ص العادي تظهر �شبكة العروق يف
الورقة خ�رضاء (خا�صة الأوراق احلديثة) ،وبقية الن�صل بلون �أ�صفر ،ويف احلاالت
ال�شديدة تكون الأوراق جلها �صفراء با�ستثناء العرق الو�سطي ،وقد تت�ساقط وجتف
الأغ�صان ويقل املح�صول.
�أ�شجار الليمون �أكرث ح�سا�سية لنق�ص احلديد ،وكذلك اجلريب فروت ،ثم الربتقال
ب�أ�صنافه املتعددة.
عالج نق�ص احلديد يكون ب�إ�ضافة املواد املخلبية التي حتتوي على احلديد،
وتعطى ال�شجرة الواحدة البالغة حوايل  50غم مع مياه الري ،ويكون موعد الإ�ضافة
خالل ف�صل الربيع .ونق�ص احلديد الناجت عن زيادة الري يزول بتخفيف كمية املياه.
وتظهر �أعرا�ض نق�ص احلديد عندما يكون تركيزه يف املادة اجلافة للأوراق عند
�إجراء الفح�ص املخربي �أقل من  36جزء يف املليون� ،أما الرتكيز  59-36جزء يف
املليون ،ف ُيع ُّد قلي ًال والرتكيز املثايل هو  120-60جزء يف املليون.
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التغذية بالعناصر الصغرى يف احلمضيات:
يف حال ا�ستعمال �أ�سمدة كيماوية ال حتتوي على العنا�رص ال�صغرى مثل احلديد
والزنك واملنغنيز والنحا�س ،فيو�صي با�ستعمال مادة الكوراتني ال�سائلة التي حتتوي
على هذه العنا�رص ب�صورة خملبية بالإ�ضافة لعن�رصي املوليبدمن والبورون .ويف
احلم�ضيات يف�ضل ا�ستعمال الكوراتني اخلايل من البورون ،وبخا�صة يف منطقة
الأغوار �إال �إذا وجد نق�ص يف هذا العن�رص.
ي�ستعمل الكوراتني برتكيز  3ليرت لكل  100مرت مكعب من ماء الري ،ويحتاج
الدومن الواحد حوايل  10-8ليرتات.
تركيز البورون يف املادة اجلافة للأوراق يجب �أن يكون يف حدود  100-31جزء
يف املليون .قد تظهر حاالت لنق�ص البورون يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية
والداخلية من فل�سطني ،و�أهم هذه الأعرا�ض ظهوراً م�ساحات غري منتظمة من اللون
الأ�صفر على الأوراق ت�صبح فيما بعد �صفراء برتقالية بني العروق ،وعلى حميط حواف
الأوراق و�أطرافها ،ويتبع ذلك احرتاق هذه الأجزاء ،وعندما تكرب الأوراق يف العمر تظهر
نقط من ال�صمغ البني على ال�سطح ال�سفلي للأوراق ،وت�سقط هذه الأوراق قبل موعد
�سقوطها الطبيعي� .أما زيادة البورون يف مياه الري فوق  0.2جزء يف املليون ف�إن
الأ�شجار تت�رضر ب�شكل وا�ضح يبد�أ بجفاف قمة الأوراق ثم ا�صفرارها و�صغر حجمها
و�سقوطها قبل �إكتمال عمرها الطبيعي ،وي�صغر حجم الثمار ويقل تلونها ويزداد فيها
الت�ساقط �أما احتواء مياه الري �أو حملول الرتبة على  0.5جزء يف املليون ،فهذا ي�سبب
ت�سمم ًا �شديداً للأ�شجار يظهر ب�صورة تراجع يف حجم ال�شجرة وقلة م�سطحها اخل�رضي
وحم�صولها وقد متوت الأ�شجار.
والنحا�س من العنا�رص التي قد تظهر �أعرا�ض نق�صها �أو زيادتها على الأ�شجار
حيث يعد مهم ًا جداً لنمو �أ�شجار احلم�ضيات ،ويطلق على نق�صه ا�سم االكزانيثما
 ،Exanthemaويكون ب�صورة ذبول القمة واملوت الرجعي وجفاف الأطراف.
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وتظهر �أعرا�ض نق�ص النحا�س على الثمار قبل ظهورها على الأوراق والأفرع،
ففي ثمار الأ�شجار التي تعاين من نق�ص النحا�س تظهر بقع من �إفرازات �صمغية بنية
غامقة ب�أحجام خمتلفة من حجم ر�أ�س الدبو�س وحتى قطر �1.5سم تقريباً .وقد تتحد
البقع مع بع�ضها بع�ضا ب�شكل غري منتظم وتغطي جزءاً كبرياً من الق�رشة .ويف قطاع
عر�ضي للثمرة امل�صابة يوجد �أحيان ًا بقع �صمغية حول حمور الثمرة .التي ت�سقط
ب�سهولة وبوقت مبكر.
على املجموع اخل�رضي تظهر الأعرا�ض ب�صورة �أوراق كبرية بلون �أخ�رض غامق،
حممولة على �أفرع طويلة وطرية ،تلتوي يف �أطرافها .يف مراحل الحقة تنتج �أوراق
�صغرية ،وت�سقط من الأفرع قليلة ال�سمك ،وهذه الأفرع بالتايل جتف وت�شكل الأفرع
اجلافة القريبة من بع�ض �شكل املكن�سة القدمية .ويف الوقت نف�سه ت�ستمر عملية �إنتاج
�أوراق كبرية وخ�رضاء على الأفرع الكبرية ذات �أ�شكال غري منتظمة.
ونق�ص النحا�س غري �شائع يف البيارات ،ويظهر ب�شكل رئي�س يف الب�ساتني التي
ت�ستخدم كميات كبرية من خملفات الطيور الع�ضوية.
وميكن عالج نق�ص النحا�س بالر�ش مبحلول بوردو �أو �أي مادة نحا�سية .يف
البيارات التي ت�ستخدم �إحدى املواد النحا�سية ملكافحة بع�ض الأمرا�ض ال حاجة
للر�ش كما �أن الأعرا�ض ال تظهر يف مثل الب�ساتني امل�صابة بالنق�ص.

أضرار زيادة امللوحة:

تعاين �أ�شجار احلم�ضيات من زيادة تركيز الأمالح يف حملول الرتبة �أو ب�سبب
و�صول اجلذور ملنطقة غنية بالأمالح الذائبة ،وتكون الأعرا�ض م�شابهة لأعرا�ض
نق�ص املاء مثل �ضعف وبطئ النمو اخل�رضي ،واالوراق �صغرية ،وتت�ساقط الأوراق
وتتلون الثمار مبكراً.
�أ ّما �أهم العنا�رص التي ت�سبب امللوحة ،فهي الكلور وال�صوديوم وتبد�أ الأعرا�ض
�إذا زاد الرتكيز عن  250جزء يف املليون كلور وتكون الأعرا�ض وا�ضحة يف تركيزات
 1500-1000جزء يف املليون.
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طريقة حقن السماد يف شبكات الري:
يف البيارات التي تروى ب�شبكات الري املختلفةُ ،يحقن ال�سماد ال�صلب �أو ال�سائل
ال�سمادة املوجودة .ففي البيارات التي يوجد فيها �سمادات
يف �شبكة الري ح�سب نوع َّ
عادية (براميل) نبد�أ بالري بدون �سماد لرتطيب الرتبة ،ثم نبد�أ ب�إدخال ال�سماد �إىل
ال�شبكة على �أن تنتهي عملية الت�سميد قبل انتهاء الري وذلك من �أجل �شطف ال�شبكة
مباء نقي� .أما يف البيارات التي ت�ستخدم م�ضخات الت�سميد فيتم حقن ال�سماد يف
ال�شبكة برتكيز ثابت لل�سماد يف املاء ،وذلك بالتحكم من خالل امل�ضخة .علما �أن
الأ�سمدة ال�سائلة تكون دائم ًا �أكف�أ من الأ�سمدة ال�صلبة ،مع �رضورة �أن تتم عملية
ت�سميد البيارات التي ُتروى ب�شبكات ري من خالل هذه ال�شبكات ،لأن اجلذور تتواجد
فقط يف املناطق الرطبة من الرتبة.

طريقة أخذ عينات األوراق للتحليل يف املخترب:
يختلف تركيز العنا�رص الغذائية يف �أوراق النبات من �شهر لآخر ح�سب مرحلة النمو
التي متر فيها الأ�شجار مثل :الإزهار والعقد ومنو الثمار ودورات النمو اخل�رضي.
�إن �أف�ضل موعد لأخذ عينات �أوراق للتحليل يف املخترب هو ال�شهر العا�رش (ت�رشين
الأول) حيث تقارن النتائج التي يتم احل�صول عليها بالرتكيزات النموذجية الذي يجب
�أن تكون عليها العنا�رص خالل ال�شهر ذاته ،وال يجوز �أخذ العينة يف �أي فرتة �أخرى من
املو�سم ،وت�ؤخذ العينات الورقية من الأ�شجار البالغة التي يزيد عمرها عن � 4سنوات
على النحو الآتي:
1 .1الأوراق التي ت�ؤخذ للتحليل تكون من منو املو�سم نف�سه (دورة الربيع) التي
تلي الثمرة مبا�رشة.
2 .2ت�ؤخذ الأوراق من الأ�شجار ال�سليمة فقط.
3 .3يف�ضل �أخذ العينات لكل �صنف لوحده �أو من ال�صنف الغالب يف البيارة.
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4 .4كل عينة متثل  20دومناً ،وال ت�ؤخذ الأوراق من جميع الأ�شجار ،بل ت�ؤخذ
عينة من �شجرة بعد �شجرة و�سطر بعد �سطر مبعدل � 3-2أوراق من كل �شجرة،
وت�ؤخذ الأوراق من اجلهة ال�شمالية وعلى ارتفاع  2-1.5مرت.
♦ ♦األمسدة العضوية:

ت�ساهم الأ�سمدة الع�ضوية يف تزويد الأ�شجار بالعنا�رص الغذائية املختلفة الكربى
وال�صغرى كذلك يف حت�سني خوا�ص الرتبة �سواء الطينية �أو الرملية ،وبالتايل زيادة
قدرة الرتبة على االحتفاظ باملاء والعنا�رص الغذائية ،وتزويد الأ�شجار بها ب�شكل
متوازن وم�ستمر ،حيث يحتاج دومن احلم�ضيات الواحد يف حدود  4-3مرت مكعب من
ال�سماد الطبيعي مثل روث الدواجن �أو روث الأبقار املتحلل ت�ضاف هذه الكمية مرة كل
�سنتني �أو ثالث �سنوات ح�سب و�ضع الرتبة وخ�صوبتها ونوعها ففي الأرا�ضي الرملية
التي تقل فيها ن�سبة املادة الع�ضوية بف�ضل �إ�ضافة ال�سماد الطبيعي �سنوياً.
ميكن اال�ستعا�ضة عن الزبل العادي بالزبل امل�صنع واملعامل باحلرارة لقتل
م�سببات الأمرا�ض وبذور الأع�شاب ،والذي يتوافر حالي ًا ب�صورة حبيبات حيث يحتاج
الدومن من هذا ال�سماد امل�صنع بحدود  400-300كغم.
و ُي�ضاف الزبل الطبيعي العادي �أو امل�صنع مع بداية ف�صل ال�شتاء مع �رضورة
دفنه �أو قلبه يف الرتبة لال�ستفادة الكاملة منه.
كذلك ميكن ا�ستخدام الأحما�ض الدبالية ال�سائلة كبديل للزبل ،والتي كرث
ا�ستعمالها م�ؤخراً ويحتاج الدومن من هذه املواد (تركيز � )%14-12إىل  8-6ليرت
�سنوياً ،ت�ضاف من خالل �شبكات الري على  4-3وجبات ،بحيث ال تزيد الوجبة
الواحدة عن لرتين.
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الفصل الثالث عشر

ري بساتني احلمضيات
يجب العناية بالأ�شجار اعتباراً من الزراعة مبا�رشة بالري ال�صحيح حتى تنمو
بقوة ،وت�صل ملرحلة الإثمار ب�أ�رسع ما ميكن ،وبعد و�صول الأ�شجار مرحلة الإنتاج
يجب م�ساعدتها على االحتفاظ بكفاءة �إنتاجية عالية ملدة طويلة ،ومنع تعر�ضها
لعوامل التدهور املختلفة ،واملعروف �أن حالة النمو وكمية املح�صول تتوقف �إىل حد
كبري على عمليات �إدارة الب�ستان ،ومن �أهمها عملية الري التي لها دور كبري يف الت�أثري
على الإنتاجية من حيث الكمية والنوعية ،فالري ال�صحيح �أحد عنا�رص جناح الب�ستان،
و�إذ يعتمد على حتديد حاجة البيارة و�إعطائها الكمية ال�صحيحة يف املوعد ال�صحيح
مع احلد من تبذير املياه.

ري البيارات احلديثة غري املثمرة:

بعد زراعة الأ�شتال وريها الرية الأوىل يجب حتديد نظام الري الذي �سيتبع فيما
بعد ،وتركيب �شبكة الري ب�أ�رسع وقت ،حتى ال ي�سمح للأ�شتال بالتعر�ض للعط�ش ،لأن
جمموعها اجلذري ما زال قليل االنت�شار وقابليتها للعط�ش كبرية .وتختلف مواعيد ري
الأ�شتال تبع ًا حلالة اجلو ونوع الرتبة ،ففي ال�صيف تروى الأ�شتال مرة كل �أ�سبوعني
على �أبعد حد �إذا كانت الرتبة طينية� ،أما يف الأرا�ضي اخلفيفة والرملية فنحتاج للري
كل �أ�سبوع بكمية قليلة من املاء لرتطيب منطقة اجلذور وما حولها .ومع انخفا�ض
درجات احلرارة يف ف�صلي اخلريف وال�شتاء تزداد الفرتة بني الريات �إىل �أكرث من ثالثة
�أ�سابيع ،وقد منتنع عن �إعطاء الري �إذا توا�صلت عملية هطول الأمطار .واعتباراً من بدء
ال�سنة الثانية من عمر الأ�شتال يف الأر�ض الدائمة حتى بدء الإثمار ،ميكن �إطالة الفرتة
بني الريات قليالً ،وب�شكل تدريجي ،وذلك لت�شجيع انت�شار اجلذور ،هذا وتتوقف مواعيد
الري وكمياته على حالة الرتبة والعوامل اجلوية وحالة الأ�شجار ،مع �رضورة االنتباه
�إىل عدم ظهور �أعرا�ض عط�ش على الأ�شتال.
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ري البساتني املثمرة:
تختلف مواعيد الري وكمياتها تبع ًا لنوع الرتبة واملناخ ومرحلة النمو املوجودة
فيها الأ�شجار .فالب�ساتني املزروعة يف الأرا�ضي الرملية حتتاج لكميات �أكرث من مياه
الري ،وكذلك تقارب فرتاته بعك�س الب�ساتني املزروعة يف الأرا�ضي الطينية التي تقل
فيها كميات الري ،وتزيد املدة بني الرية والأخرى .وكذلك حتتاج الأ�شجار لكميات
�أكرب من املاء يف �أثناء درجات احلرارة العالية ومرحلة منو الثمار وتنح�رص املبادئ
الأ�سا�سية الواجب مراعاتها عند ري الب�ساتني املثمرة مبا ي�أتي:
1 .1يجب توفري املاء الكايف للأ�شجار يف مرحلة ما قبل الإزهار �إذا مل ت�سقط
كميات كافية من الأمطار ،لأن تعطي�ش الأ�شجار يف املرحلة ذاتها ،ي�سبب
ت�ساقط الإزهار وقلة العقد ،وعدم انتظام الإزهار.
�2 .2أثناء الإزهار يجب عدم �إعطاء ري زائد ،لأن ذلك من �ش�أنه الت�سبب يف ت�ساقط
الأزهار والثمار ال�صغرية ،ف�إذا ح�صلت البيارة على ري كاف قبل التزهري،
�أو توافرت كمية كافية من الرطوبة الأر�ضية نتيجة هطول �أمطار ،فال حاجة
للري �أثناء عملية الإزهار يف الأرا�ضي الطينية� ،أما يف الأرا�ضي الرملية
فيمكن �إعطاء ري خفيف .فالري الغزير ي�ساعد على تقليل كمية الأك�سجني
يف الرتبة ،وتعر�ض اجلذور حلالة من ال�ضغط الأمر الذي يدعو الأ�شجار �إىل
�إنتاج هرمون الإثلني بكمية �أكرب ،وهذا ي�ساعد على ت�ساقط الإزهار والثمار.
ويف�ضل الري �أثناء فرتة ال�صباح �أو امل�ساء حيث يبطئ النتح والن�شاط احليوي
ب�سبب انخفا�ض احلرارة وارتفاع ن�سبة الرطوبة اجلوية.
�3 .3أثناء فرتة منو الثمار حتتاج الأ�شجار �إىل كمية كبرية من املاء للإ�رساع يف
زيادة حجم الثمار الذي ي�شكل ن�سبة كبرية جداً من مكوناتها ،فزيادة حجم
الثمار يف هذه املرحلة لي�س ناجت ًا عن انق�سام خاليا وزيادة عددها ،بل
يحدث نتيجة لزيادة حجم اخلاليا وامتالئها بالع�صري اخللوي ،فالتعطي�ش �أو
قلة الري يف املرحلة املعنية يقلل ب�شكل كبري حجم الثمار ،وبالتايل الإنتاج
135

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

كم ًا ونوعاً ،وعلى الرغم من �أن الري غري ال�صحيح يف هذه الفرتة ي�ساعد يف
ت�ساقط الثمار ،ف�إن الأ�شجار تتحمل العط�ش يف هذه املرحلة �أكرث من املرحلة
ال�سابقة ب�سبب وجود خمزون مائي يف الثمار ،وتخ�شب وقوة �أن�سجة �أعناق
الثمار.
�4 .4أثناء فرتة دخول الثمار مرحلة الن�ضج والتلوين حتتاج لكميات جيدة من
املاء لزيادة حجمها� ،إال �أن الكميات املعطاة هنا تكون �أقل من املرحلة
ال�سابقة مع �رضورة االنتباه �إىل عدم ح�صول عط�ش للأ�شجار الذي قد ي�سبب
ت�ساقط الثمار ،علم ًا �أن تخفيف الري ولي�س التعطي�ش ي�ساعد يف الإ�رساع يف
التلوين ،كذلك ال يجوز تعطي�ش الأ�شجار ،ومن ثم �إعطاء الري الزائد ،الأمر
الذي ي�ساعد يف ت�شقق وت�سطيح الثمار� ،أثناء الن�ضج وبخا�صة يف الربتقال
�أبو �رسة ،وقد تت�ساقط الثمار يف هذه املرحلة ب�سبب الري الزائد.
5 .5تبلغ كمية مياه الري الالزمة لدومن حم�ضيات مثمر بني  1200-700مرت
مكعب ماء ح�سب العمر ،وحجم ال�شجرة ،ونوع الرتبة ،واملنطقة واملناخ،
وطريقة الري ،وعدد الأ�شجار للدومن.

كيفية تقدير حاجة األشجار للري وحتديد املواعيد:
هناك طرق متعددة لتحديد مواعيد الري للبيارة وكميته أهمها:

1 .1اخلربة الشخصية:

ميكن للمزارع ذي اخلربة الطويلة �أن يحدد الوقت املنا�سب لري البيارة يف املوا�سم
املختلفة ،مبجرد مالحظة الأ�شجار من ناحية �رسعة النمو ،ولون الأوراق و�شكلها،
وفح�ص الرتبة يدوي ًا ملالحظة ن�سبة الرطوبة الأر�ضية وكمياتها �إال �أن الطريقة ال
ت�ضمن دائم ًا احلكم ال�صحيح ،وكثرياً ما حتدث �أخطاء يف التقدير يت�سبب عنها خ�سائر
يف املح�صول.
2 .2استعمال بعض النباتات:

ميكن للمزارع مراقبة بع�ض الأع�شاب املو�سمية� ،أو النباتات املزروعة داخل
البيارة مثل الذرة بالتعرف على و�ضع البيارة ،حيث يظهر العط�ش على هذه الأع�شاب
و النباتات قبل ظهوره على �أ�شجار احلم�ضيات.
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ويجب التفريق دائم ًا بني حالة الذبول امل�ؤقت التي قد حتدث �أثناء ارتفاع درجات
احلرارة واجلو اجلاف يف الظهرية حتى لو توافرت املياه يف الرتبة ،وبني الذبول الدائم
الذي يحدث عندما تنخف�ض ن�سبة الرطوبة يف الرتبة �إىل درجة الذبول ،لذلك من املتبع
�أن يكون فح�ص النباتات �أو الأ�شجار ملعرفة حاجتها للماء يف الأوقات التي تكون
فيها درجات احلرارة والرطوبة اجلوية معتدلة يف ال�صباح �أو امل�ساء.
3 .3مالحظة منو الثمار:

�إذا تعر�ضت الأ�شجار املثمرة احلاملة للثمار للعط�ش ،ف�إن املاء ي�سحب من
الثمار �إىل الأوراق ،وبالتايل تقل �رسعة منو الثمار ،وزيادة حجمها وهذا ما يالحظه
املزارع.
4 .4تقدير كمية الرطوبة يف الرتبة:

ُتقا�س ب�أجهزة قيا�س الرطوبة امل�سماة تن�سيوميرت التي تو�ضع ب�صورة حمطات
داخل البيارة وعلى �أعماق عدة ،ومن ثم متابعة الأجهزة التي حتدد و�ضع الرطوبة يف
الرتبة على الأعماق املختلفة ،ويف �ضوء ذلك ُيتخذ قرار الري بالكمية املنا�سبة ح�سب
قراءات الأجهزة .وترتاوح كميات املياه يف الرتبة التي ت�ستطيع الأ�شجار �أن ت�ستفيد
منها بني نقطة ال�سعة احلقلية التي حتدث بعد الري الكايف مبا�رشة ،وبني درجة �أو
نقطة الذبول التي تظهر عندها �أعرا�ض العط�ش على الأوراق.

طرق الري املتبعة يف البيارات:
1 .1الري املفتوح:

( الطريقة التقليدية القدمية) حيث يتم الري بعمل �أحوا�ض �أو جور حول الأ�شجار،
�إال �أن هذه الطريقة بد�أت تختفي ب�سبب م�ساوئها الكثرية ،حيث حتتاج �إىل كميات كبرية
من املاء و�أيام عمل �أكرث ،وت�ؤدي �إىل �أخطاء يف الري والت�سبب مب�شكالت للأ�شجار مثل
الت�صمغ.
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2 .2الري بشبكات الري:

وهنا يتم الري با�ستخدام طرق عدة مثل الري بالر�شا�شات �أو البخاخات �أو
التنقيط ،ومن حما�سنها توفري كميات املاء و�أيام العمل والت�سميد من خالل ال�شبكات.
وتعد طريقة الري بالتنقيط من �أف�ضل الطرق �إذا ُخطِّ ط لل�شبكة ب�شكل �صحيح حيث يتم
التحكم بكمية املاء وعمق الرطوبة الأر�ضية ،وعلى الرغم من التكلفة العالية ل�شبكات
الري ،ف�إن فوائدها يف احل�صول على �إنتاج �أعلى ونوعية جيدة يغطي تكاليفها .ويجب
احلر�ص دائم ًا عند اتباع الطرق املعنية من الري توافر ال�ضغط الكايف يف �شبكة الري
من �أجل جتان�س و�صول املاء لكل �شجرة ،فقد لوحظ �أن معدل زيادة حجم الثمار يف
البيارات التي ُتروى بالطرق احلديثة �أف�ضل.
�إن اتباع طرق الري احلديثة ي�سمح بتوزيع جيد لل�سماد ،والقيام مبا ي�سمى
بالر�سمدة (� )Fertigationأو الت�سميد من خالل �شبكات الري بحيث يعطى ال�سماد
ب�صورة تركيز دائم مع املاء ،فيتوزع ال�سماد مع املاء يف كل نقطة ت�صل �إليها املياه
يف الرتبة .ونظراً الرتفاع �أ�سعار املياه حالي ًا ف�إن التوفري يف كميات الري يعني زيادة
�أربحية الدومن الواحد.
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تربية وتقليم أشجار احلمضيات
1 .1تربية األشتال احلديثة:

تبد�أ تربية الأ�شتال املطعمة يف امل�شتل باختيار �ساق واحدة �إىل �أعلى عموديا
بربطها ب�سنادة قوية ،مع �إ�ضعاف الفروع اجلانبية بت�شذيبها (بتطوي�شها) ،و�إزالة
الأفرع الزائدة .وعند الزراعة يف الأر�ض امل�ستدمية نختار عدداً من الأفرع اجلانبية
( )4-3على ال�ساق الرئي�سة بحيث تكون موزعة على حميطها توزيع ًا منا�سباً ،وبحيث
يرتفع الفرع ال�سفلي عن �سطح الرتبة م�سافة كافية ،ويختلف االرتفاع عادة ح�سب
ظروف الزراعة مثل امل�سافات بني الأ�شجار ،وطريقة اخلدمة �إن كانت يدوية �أو �آلية
وكمية الأمطار والرطوبة اجلوية ونوع و�صنف الأ�شجار .ويف�ضل رفع �أول نقطة تفرع
لل�شجرة يف حاالت اخلدمة الآلية وزيادة كمية �أو معدل الأمطار يف املنطقة والرطوبة
اجلوية حتى ال تعوق الأفرع املنخف�ضة مرور الآالت الزراعية� ،أو تتعر�ض ثمارها
القريبة من �سطح الرتبة للإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية .وعند ات�ساع م�سافات الزراعة،
�أو يف املناطق اجلافة احلارة التي تتعر�ض فيها �أ�شجار احلم�ضيات للظروف اجلوية
ال�صعبة املعوقة للإثمار والنمو ،ميكن تخفي�ض نقطة التفرع الأول قلي ًال لزيادة ن�سبة
الرطوبة اجلوية يف البيارة.
وتختلف �أ�شجار احلم�ضيات من حيث ميلها الطبيعي للنمو القائم �أو الأفقي.
فالربتقال الفرن�ساوي والبلدي ودم الزغلول متيل للنمو الر�أ�سي بينما متيل �أ�شجار
برتقال �أبو �رسه والبلن�سي واجلريب فروت والكلمنتينا واملندلينا والليمون الأ�ضاليا
�إىل النمو الأفقي املتهدل ،فتكون الأ�شجار �شبه م�ستديرة حتمل الكثري من الثمار على
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الأفرع املنخف�ضة من ال�شجرة ،مما يعطى لرتبية الأ�شجار يف �سنواتها الأوىل �أهمية
كبرية .ففي الأنواع ذات النمو القائم يجب العمل على احلد من ا�ستطالة الأ�شجار
�إىل �أعلى بت�شجيع منو و�إثمار الأفرع اجلانبية واملنخف�ضة ،بينما يجب �أن نحاول
رفع م�ستوى الأفرع املنخف�ضة يف الأنواع ذات النمو الأفقي �إىل درجة منا�سبة متنع
تعر�ض الثمار للتلف.
ويف�ضل �أن يبد�أ التفريع يف احلم�ضيات على ارتفاع ال يقل عن �80-60سم من
�سطح الرتبة ويجوز زيادته عن ذلك قلي ًال �إذا �أردنا اتباع اخلدمة الآلية يف البيارة،
كذلك يجب التخل�ص من الأفرع املائية التي تنمو ب�شكل قوي �إىل �أعلى والتي ت�ضعف
بقية الأفرع.
2 .2تقليم أشجار احلمضيات املثمرة:

بعد تكوين الهيكل الأ�سا�سي للأ�شجار يف ال�سنوات الأوىل من عمرها تقت�رص
عمليات التقليم على �إزالة الأفرع املزدحمة وامل�صابة �أو اجلافة وامليتة ،وجترى
عملية التقليم بعد انتهاء القطف ،وقبل بدء عملية الإزهار للمو�سم القادم ،وقد تت�أخر
عن ذلك يف الأ�صناف املت�أخرة الن�ضج.
�أما يف املناطق اجلافة واحلارة ال ين�صح ب�إجراء التقليم �سنوي ًا بل يتم كل
�3-2سنوات با�ستثناء عمليات ال�صيانة لإزالة الأفرع اجلافة وامليتة .ويجب احلر�ص
على عدم تعري�ض هيكل الأ�شجار لل�شم�س وكذلك �إىل عدم وجود تظليل زائد للأفرع،
لأن معظم الثمار حتمل على املناطق املعر�ضة لل�ضوء.
بخ�صو�ص ارتفاع الأ�شجار يجب �أن تحُ َّدد بناء على م�سافات الزراعة بحيث ال
يزيد ارتفاع ال�شجرة عن ن�صف امل�سافة بني ال�سطر والآخر م�ضاف ًا �إليه مرت واحد .ف�إذا
كانت الزراعة على هيئة م�ستطيالت ولي�س مربعات وهو النظام املو�صى به اليوم،
وكانت امل�سافة بني ال�سطر وال�سطر �ستة امتار وامل�سافة بني ال�شجرة والأخرى داخل
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ال�سطر �أربعة �أمتار ف�إن ارتفاع الأ�شجار يجب �أن ال يزيد عن � 1 + 3أي �أربعة �أمتار
مع �رضورة احلر�ص على �أن يكون اجتاه الأ�سطر �شمال جنوب .كذلك يجب �إجراء تقليم
�أخ�رض بني الأ�سطر من �أجل �إدخال ال�ضوء ،لأن معظم املح�صول يحمل على اجلهة
ال�رشقية والغربية للأ�شجار ،وذلك ب�أن تكون امل�سافة بني املجموع اخل�رضي ل�سطرين
متجاورين يف حدود مرت واحد يف �أدنى نقطة ،و�أن تكون امل�سافة مرتاً ون�صف يف
�أعلى نقطة ،كذلك يجب �أن ال يقل ارتفاع املجموع اخل�رضي املتهدل للأ�شجار عن
ن�صف مرت فوق �سطح الرتبة.
عند �إجراء التقليم لأفرع �سميكة يجب تغطية اجلروح الناجتة مبعجونة التقليم
للحيلولة دون دخول م�سببات الأمرا�ض من خالل جروح التقليم.
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الفصل اخلامس عشر

آفات احلمضيات وأمراضها
ت�صاب �أ�شجار احلم�ضيات بالعديد من الآفات ال�ضارة بع�ضها يتبع جمموعة
احللم واالخر يتبع جمموعة احل�رشات وغالبية احل�رشات تنتمي �إىل رتبة مت�شابهة
الأجنحة .Homoptera
◊ ◊اآلفات احلشرية :تقسم اآلفات إىل األقسام اآلتية:

•أوالً :احل�رشات الق�رشية
و�أهمها احل�رشة الق�رشية احلمراء وال�سوداء واملحارية وجميعها تهاجم الأفرع
والأوراق والثمار ،علم ًا �أن احل�رشات تت�شابه يف ال�رضر الناجت ودورة احلياة ومكافحة
�أي ح�رشة منها باملبيدات الكيماوية يق�ضي على بقية احل�رشات من هذا الق�سم.


احلشرة القشرية احلمراء – Aonidiella aurantii – Red scale

و�صف احل�رشة :الأنثى �صغرية دائرية قطرها 2ملمرت تقريب ًا مغطاه بطبقة ق�رشية
لونها �أحمر �أو حممر مع وجود حواف دائرية فاحتة ،لون ج�سم احل�رشة �أ�صفر ،ت�ضع
الإناث حوريات �صغرية تتحرك من حتت ق�رشة الأمهات ،وتثبت هذه احلوريات نف�سها
على �أماكن منا�سبة على الأفرع ال�صغرية �أو الأوراق �أو الثمار ،وتبد�أ يف �إفراز طبقات
ق�رشية حلمايتها من الظروف البيئية بينما تخرج الذكور بعد التطور من احلوريات،
وت�ستطيع الطريان لوجود �أجنحة لها.

ال�رضر:
تتغذى احل�رشات بجميع �أطوارها على ع�صارة الأوراق والثمار والأفرع ال�صغرية
والكبرية بو�ساطة االمت�صا�ص ،لأن �أجزاء الفم ما�صة .وعند وجود �أعداد كبرية تت�ساقط
الثمار ال�صغرية بعد العقد ،وتت�شوه الثمار حيث يبقى مكان احل�رشة على �شكل بقع
فاحتة اللون مما يقلل من جودة الثمار.
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على الأوراق توجد بقع �صفراء يف �أماكن وجود احل�رشة ،ويف حالة الإ�صابة
ال�شديدة تت�ساقط الأوراق وخا�صة يف الأ�شجار ال�صغرية ،مما ي�ؤدي �إىل جفاف الأفرع
و�سقوط الثمار ،وينت�رش الفطر الأ�سود (ال�شحبار) على الأوراق والثمار والأفرع ،لأنه
يتغذى على الندوة الع�سلية التي تفرزها احل�رشة.
توجد هذه احل�رشة على الأ�شجار طوال ال�سنة ،و ُتع ُّد الفرتة من �شهر �أيار �إىل �شهر
�أيلول فرتة ن�شاط وتكاثر احل�رشة.

املكافحة:
يف كثري من الأحيان ال ي�ستوجب الأمر مكافحتها كيماوياً ،وذلك ب�سبب فعالية
الأعداء يف الطبيعة لهذه احل�رشة .وعند ال�رضورة ميكن اللجوء للمكافحة الكيماوية �إما
با�ستخدام الزيوت ال�صيفية� ،أو �أحد املواد الفو�سفورية الع�ضوية اجلهازية (الع�صارية)،
وذلك بعد اكتمال فق�س البي�ض وعادة ما يكون ذلك خالل �شهري حزيران ومتوز،
ويف�ضل دائم ًا حتديد موعد الر�ش بعد �إجراء فح�ص للبي�ض ،للت�أكد من الفق�س �إذ �إنه يف
بع�ض ال�سنني قد يتم التبكري �أو الت�أخري يف املكافحة ح�سب درجات احلرارة ال�سائدة
التي ت�ؤثر على موعد فق�س البي�ض.


احل�رشة الق�رشية الع�صافية
وح�رشة الربلتوريا الرمادية P. Cinerea

Parlatoria Pergandii

هاتان احل�رشتان تتواجدان معا ب�صورة خمتلطة ،وب�سبب الت�شابه اخلارجي
الكبري بني احل�رشتني ،ف�إنه من ال�صعب التفريق بينهما يف احلقل.

و�صف احل�رشة:
ق�رشة الأنثى غري حمددة ال�شكل ،ف�أحيان ًا تكون �أكرث ا�ستطالة ،و�أحيان ًا م�ستديرة.
طولها يرتاوح بني  1.7-1.2ملمرت ،وعر�ضها  1.0 -0.7ملمرت .لونها رمادي فاحت،
ويوجد ج�سم الأنثى حتت الق�رشة وهي بلون بنف�سجي مع وجود غ�شاء �أبي�ض على اجلزء
الأ�سفل للح�رشة .واحلوريات ذات اللون البنف�سجي تكون متحركة وبقية الدرجات تكون
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ثابتة� .أما الق�رشة للذكر تكون م�ستطيلة و�صغرية �أكرث من الأنثى .بعد تطور الذكر من
احلورية يطري ب�سبب منو �أجنحة له.

ال�رضر:
تهاجم احل�رشة �أ�شجار احلم�ضيات يف �أجزاء املجموع اخل�رضي املختلفة ،حيث
تت�شوه الثمار وتتلوث باحل�رشات .ويف مكان احل�رشة تن�ش�أ بقع خ�رضاء .تف�ضل احل�رشة
التواجد على الأفرع وال�سيقان والثمار بينما يقل وجودها على الأوراق .وال ت�سبب
الآفة جفاف الأفرع ،وتتواجد احل�رشة على الأ�شجار طوال العام ،ولكن يرتكز �رضرها
يف اخلريف وال�شتاء .وتتواجد ب�صورة �أكرب يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية،
�أما يف املناطق الداخلية فقليلة االنت�شار ،وميكن ت�شخي�ص وجود احل�رشة بوقت مبكر
بالك�شف عليها حتت �أوراق الك�أ�س يف �أ�شهر �أيار وحزيران ومتوز ،ومن املهم جداً
فح�ص الثمرة بوا�سطة العد�سة املكربة ابتداءاً من �شهر حزيران للت�أكد من وجود اجليل
الأول ،وتكافح احل�رشة كيماوي ًا بطريقة مكافحة احل�رشة ال�سابقة نف�سها ،ولهذه الآفة
كثري من الأعداء يف الطبيعية� ،إال �أنها تكون �أحيان ًا غري كافية يف الق�ضاء عليها.


ح�رشة احلم�ضيات الأرجوانية

Lepidosaphes beckii

و�صف احل�رشة:
ق�رشة الأنثى ت�شبه الفا�صلة املعكو�سة ي�صل طولها �إىل  3.5ملمرت وعر�ضها 1.2
ملمرت لونها بني فاحت �أو حممر .حتت الق�رشة يوجد ج�سم احل�رشة ذو لون مييل �إىل
الأبي�ض ،يوجد يف بطن احل�رشة غ�شاء �أبي�ض لإل�صاقها ب�شكل جيد بالنبات.
احلوريات لونها �أ�صفر ومتحركة� ،أما بقية الدرجات فهي ثابتة .ق�رشة الذكر
�ضيقة وق�صرية ،والذكور التي تخرج من حتتها تكون جمنحة وتطري حجمها -1.1
 1.2ملمرت.

ال�رضر:
تهاجم احل�رشة الأ�شجار البالغة ذات املجموع اخل�رضي الكثيف بكل �أجزائها
وت�ستطيع الأنثى �أن ت�ضع  300-200بي�ضة طوال حياتها .وتبقى البيو�ض حتت
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الق�رشة �إىل حني موعد الفق�س .للح�رشة �أربعة �أجيال يف ال�سنة ،وت�صل ذروة الإ�صابة
يف فرتة ال�شتاء� ،إذ �إن درجات احلرارة العالية تق�ضي على �أعداد كبرية من احل�رشات.
تف�ضل احل�رشة الأماكن املظللة يف الأ�شجار .يف مكان الإ�صابة على الأوراق �أو الثمار
تظهر بقع باهتة على الأوراق وبقع خ�رضاء على الثمار .وعند الإ�صابة ال�شديدة ميكن
�أن تت�ساقط الأوراق وجتف الأفرع .وللتعرف على الإ�صابة يف وقت مبكر يجب فح�ص
الأوراق والأفرع يف قلب ال�شجرة ،وكذلك الت�أكد من وجود الإ�صابة حتت �أوراق ك�أ�س
الثمار بو�ساطة العد�سة املكربة.
وتكافح احل�رشة كيماوي ًا بالطريقة ذاتها التي تكافح بها احل�رشة الق�رشية
احلمراء ،مع العلم �أنه يوجد للح�رشة �أعداء يف الطبيعية لها فعالية جيدة ،وال داعي
للر�ش �إال يف حاالت الإ�صابة ال�شديدة ،موعد الر�ش باملبيدات الفو�سفورية الع�ضوية
يكون ح�سب نوع املبيد امل�ستعمل.


احل�رشة الق�رشية ال�سوداء
� Chrysomphallus aonidumأو

Black Scale

هذه احل�رشة ت�ستطيع �أن ت�سبب �أ�رضاراً ج�سيمة لأ�شجار احلم�ضيات وثمارها �إال
�أنه بعد �إدخال الأعداء الطبيعيني لها مثل Aphytis holoxanthus :انخف�ض ال�رضر
�إىل �أدنى درجة ،و�أ�صبح غري اقت�صادي.
�أ�صل احل�رشة من جنوب �رشق �آ�سيا وهي موجودة يف املناطق اال�ستوائية وحتت
اال�ستوائية يف العامل .وقد دخلت �إىل البالد يف بداية القرن املا�ضي ،حيث بد�أ �رضرها
يظهر يف �سنوات الثالثني بدءاً من ال�شمال حتى و�صل �إىل املناطق كافة.
وللح�رشة عوائل عدة من �أ�شجار الفاكهة والزينة وال�شجريات ،وحتى الأع�شاب
الربية �إال �أن العائل الرئي�س هو احلم�ضيات.

و�صف احل�رشة:

ق�رشة الأنثى م�ستديرة وقطرها  2.3 - 1.2ملمرت ،لونها بني �إىل �أ�سود مع وجود
مركز �أحمر .حتت الق�رشة يوجد ج�سم احل�رشة بلون �أ�صفر .ق�رشة الذكر م�ستطيلة ،وكما
هو احلال يف احل�رشات ال�سابقة للذكر �أجنحة وي�ستطيع الطريان.
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تتكاثر احل�رشة تكاثراً جن�سي ًا بالتزاوج حيث ت�ضع الأنثى ما يقارب  150بي�ضة
حية �أو �أكرث .بعد فرتة ق�صرية من و�ضع البي�ض يفق�س �إىل حوريات تقوم بتثبيت نف�سها
بالقرب من الأم ،وال تبعد عنها �أكرث من ن�صف مرت �إال �إذا طارت مع الرياح مل�سافات
بعيدة .خالل ال�صيف تف�ضل احل�رشات الأماكن املظللة وال�سطح ال�سفلي للأوراق ،ويف
ال�شتاء تبحث عن الأماكن املك�شوفة لل�شم�س مثل ال�سطح العلوي للورقة.
ي�ستمر تطور احلورية � 8-6أ�سابيع يف ال�صيف وحوايل � 6أ�شهر يف ال�شتاء ويتوقف
11م ،وللح�رشة يف املناطق ال�ساحلية
تطور احل�رشة متام ًا يف درجات حرارة �أقل من ْ
�أربعة �أجيال يف ال�سنة (�شباط� /آذار ،حزيران� ،أيلول ،وت�رشين الثاين)� ،أما يف الأغوار
في�صل عدد الأجيال �إىل خم�سة �أجيال.
24م ورطوبة جوية
� ّأما درجات احلرارة املنا�سبة لتكاثر احل�رشة فهي يف حدود ْ
 %60و�أكرث .وت�ؤثر الأمطار الغزيرة يف ال�شتاء على خف�ض �أعداد احل�رشات ،وكذلك
الأحوال اخلما�سينية ت�رض كثرياً باحل�رشات ال�صغرية (احلوريات) ،وتتكاثر احل�رشة
بال�صيف وت�صل ذروتها يف �شهر ت�رشين الثاين .وتهاجم احل�رشة الأ�شجار التي و�صلت
مرحلة الإثمار وتف�ضل الأ�شجار كثيفة النمو ،وتعي�ش احل�رشة على الأوراق والثمار،
وتظهر يف �أماكن الإ�صابة وامت�صا�ص ع�صارة النبات بقع �صفراء .يف حاالت الإ�صابة
ال�شديدة ت�صفر الأوراق ،ثم ت�سقط وجتف النموات اخل�رضية احلديثة.
وللح�رشة �أعداء طبيعيون �أهمهم  Aphytis holoxanthusوهو طفيل خارجي
والطفيل الثاين  ،Pteroptrix smithiوهو طفيل داخلي ،وه�ؤالء الأعداء لهم ن�شاط
جيد يف الق�ضاء على احل�رشة ،لذلك ف�إن املكافحة الكيماوية غري �رضورية �إال �إذا و�صلت
الإ�صابة درجة عالية حيث تكافح بنف�س طريقة مكافحة احل�رشة الق�رشية احلمراء� ،إما
بالزيوت �أو مبيدات الفو�سفور الع�ضوية.
•ثانياً :احل�رشات الق�رشية الرخوة


ح�رشة فلوريدا ال�شمعية
Ceroplastes floridensis- Florida Wax Scale

ُتع ُّد هذه احل�رشة من الآفات املهمة لأ�شجار احلم�ضيات يف املنطقة ،وهي
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موجودة يف معظم البيارات �إال �أن انت�شارها اكرب يف املناطق ال�ساحلية .وللح�رشة
العديد من العوائل من �أ�شجار الفاكهة والزينة.
الأنثى البالغة بنف�سجية لونها (ابي�ض وردي) منتفخة بحجم  4.2×3.2ملمرت
وعلى ج�سمها غالف �شمعي .والذكور غري معروفة حيث تتكاثر ب�شكل عذري وت�ضع
الأنثى  700-400بي�ضة تبع ًا ملوا�سم ال�سنة .بعد فق�س البي�ض وخروج احلوريات
تقوم بتثبيت نف�سها على الأفرع اخل�رضاء والأوراق ،وبالتحديد على طول العرق
الو�سطي للورقة ،وتف�ضل احل�رشات ال�سطح املقابل لل�شم�س لذلك جندها با�ستمرار على
ال�سطح العلوي للورقة.
وللآفة جيالن يف ال�سنة ،يظهر اجليل الأول يف بداية �شهر حزيران تقريب ًا واجليل
الثاين يف �شهر �أيلول – ت�رشين الأول ،وقد يظهر جيل ثالث �إذا كان مو�سم ال�شتاء دافئ ًا
�إال �أنه يكون �ضعيف ًا نادر احلدوث.
�أعداد احل�رشات تكون كبرية يف املوا�سم التي ت�سود فيها �أحوال جوية معتدلة يف
الربيع .وت�ؤثر الأحوال اخلما�سينية يف الق�ضاء على معظم احل�رشات �إىل حد يكون من
غري ال�رضوري مكافحتها .يف املا�ضي مل ت�شكل احل�رشة خطراً على احلم�ضيات� ،إال �أن
اختالل التوازن الطبيعي البيولوجي للح�رشات �أدى �إىل انت�شارها ب�صورة كبرية ب�سبب
زيادة ا�ستخدام املبيدات يف البيارات� ،أو يف املحا�صيل املجاورة حيث ُق�ضي على
الأعداء الطبيعيني لها.
تفرز احل�رشة �إفرازات �سكرية ينمو عليها الفطر امل�سبب لل�شحبار الأ�سود،
والذي ي�ؤثر على العمليات الف�سيولوجية لل�شجرة ،وي�ؤدي �إىل ات�ساخ الثمار وتقليل
نوعيتها ،حيث تبقى الأماكن حتت ال�شحبار بلون �أخ�رض ،وال ت�أخذ لونها الطبيعي عند
الن�ضوج.
للح�رشة عدد من الأعداء الطبيعيني مثل �أنواع من الدبابري:
 ceroplastaeو  .Scutelista syaneaوتعمل �أي�ض ًا ح�رشة �أبو العيد �أو بقرة مو�سى
 Chilocorus bipustulatusيف الق�ضاء على �أعداد كبرية من الآفة بالتغذي عليها يف
بداية ال�صيف.

Tetrastichus
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وملكافحة احل�رشة بالطرق الكيماوية يجب حتديد موعد فق�س البي�ض ،بحيث تتم
املكافحة عندما تكون احل�رشات يف طور احلوريات الأوىل ،وميكن ا�ستخدام الزيوت �أو
مبيدات الفو�سفور الع�ضوية� ،إال �أنه يف�ضل دائم ًا عدم اللجوء للمكافحة الكيماوية من
�أجل عدم الإخالل بالتوازن البيولوجي للح�رشات.


ح�رشة التني ال�شمعية
Ceroplastes rusci- Fig Wax Scale

اعتربت الآفة يف املا�ضي كح�رشة متخ�ص�صة ب�أ�شجار التني فقط� ،إال �أنه تبني �أن
احل�رشة ميكن �أن تهاجم �أ�شجار احلم�ضيات �أي�ضاً.
�أ�صل احل�رشة من منطقة البحر الأبي�ض ومنت�رشة ب�شكل كبري يف فل�سطني �أكرث
من ح�رشة فلوريدا ال�شمعية وهي ت�صيب التني ب�صورة رئي�سية واحلم�ضيات ب�صورة
ثانوية ،وبخا�صة يف املناطق الداخلية مثل الأغوار ،ولها عدد كبري من العوائل وتوجد
دائم ًا على البيارات مع ح�رشة فلوريدا ال�شمعية ،وميكن التفريق بني احل�رشتني ب�أن
الغطاء ال�شمعي حل�رشة التني مكون من طابقني :الأول كبري بثمانية �أ�ضالع ،والثاين
�أ�صغر لذلك فهي تبدو �أكرب حجم ًا من ح�رشة فلوريدا ال�شمعية.
�أنثى احل�رشة البالغة بلون �أبي�ض وردي وحجمها  5-4ملمرت .وذكورها غري
معروفة.
وتتكاثر الآفة عذري ًا وت�ضع الأنثى  1500 – 800بي�ضة .وفرتة الفق�س متتد من
15-4يوماً .واحلوريات التي تخرج من البي�ض تنتقل �إىل موقع �آخر لتثبيت نف�سها يف
�أماكن منا�سبة ويف الفرتة يتم الق�ضاء على �أعداد كبرية منها بفعل الظروف اجلوية
والأعداء يف الطبيعة .وللح�رشة جيالن يف ال�سنة يف املناطق اجلبلية وثالثة �أجيال
يف املناطق ال�ساحلية .وتفرز كمية كبرية من الندوة الع�سلية التي ينمو عليها الفطر
الأ�سود (ال�شحبار) و�رضر هذه الآفة �أكرب من �رضر احل�رشة ال�سابقة.
ويوجد للح�رشة �أعداء طبيعيون كُ رث �أهمها :الأعداء الطبيعيون الذين ذُكروا يف
احل�رشة ال�سابقة ويف حالة املكافحة الكيماوية ت�ستخدم مبيدات الفو�سفور الع�ضوية
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�أو الزيوت ال�صيفية .ومواعيد الر�ش يجب �أن تتالءم مع مواعيد فق�س البي�ض ،كما هو
احلال مع ح�رشة فلوريدا ال�شمعية.


ح�رشة الزيتون ال�شمعية ال�سوداء
Saissetia olea Bernard- Black Olive Scale

تنت�رش احل�رشة ب�شكل رئي�س يف املناطق ال�ساحلية �أما يف املناطق الداخلية فهي
قليلة االنت�شار.
وللح�رشة عوائل عدة �إال �أن الزيتون واحلم�ضيات ُيع ّدان العوائل الرئي�سية� .أنثى
احل�رشة تقريب ًا ن�صف كروية لونها بني غامق �إىل �أ�سود وحجمها  5 - 4ملمرت وتتميز
بوجود بروزات على ظهرها ب�صورة احلرف  .Hواحلوريات التي تخرج من البي�ض
لونها �أ�صفر ومع تطورها يتحول اللون �إىل بني فاحت ثم �إىل رمادي .ويوجد للح�رشة
ذكور �إال �أنها مل ت�شاهد يف فل�سطني.
وتتكاثر احل�رشة تكاثراً عذري ًا وت�ضع الأنثى  1400 – 800بي�ضة �إذ تبقى
حتت الغطاء ال�شمعي �إىل حني الفق�س فتخرج احلوريات التي تتحرك �إىل �أماكن
�أخرى لتثبيت نف�سها على الأوراق والأفرع الطرية اخل�رضاء ،و للحورية ثالثة �أطوار
قادرة على احلركة ،وبعد االن�سالخ الثاين تتحرك معظم احلوريات من الأوراق باجتاه
الأفرع .والإناث تبقى ثابتة يف مكان حمدد وال تتحرك .وللح�رشة جيل واحد فقط
ثان �ضعيف ،وذلك ح�سب الظروف
يف احلم�ضيات ،ويف �أحيان نادرة قد يظهر جيل ٍ
اجلوية .وتبد�أ الإناث البالغة بو�ضع البي�ض يف �شهر ني�سان و�أيار ،ومتتد فرتة و�ضع
البي�ض �إىل �شهر متوز ،وتظهر احلوريات الأوىل املبكرة يف �شهر �أيار واملت�أخرة يف
�شهر �آب .ويف �شهر �أيلول تظهر الإناث ال�صغرية حيث تنمو ببطء خالل فرتة نهاية
ال�صيف وبداية اخلريف ،ثم تزداد �رسعة منوها يف ال�شتاء.
تفرز احل�رشة الندوة الع�سلية بكمية كبرية والتي ينمو عليها الفطر الأ�سود
(ال�شحبار) ،وتزداد �إفرازات الآفة يف ف�صل ال�شتاء.
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الأعداء الطبيعيون للح�رشة حمدودون مثل �أبو العيد �أو بقرة مو�سى ،لذلك يف
حاالت الإ�صابة ال�شديدة ميكن اللجوء للمكافحة الكيماوية كما هو احلال يف احل�رشات
ال�شمعية ال�سابقة.


احل�رشة البنية الرخوة
Coccus hesperidium L.- Brown Soft Scale

احل�رشة قليلة االنت�شار يف فل�سطني ،و ُتع ّد ح�رشة ثانوية ذات �أهمية اقت�صادية
قليلة� ،إال �أنه ميكن م�شاهدتها يف معظم املناطق.ولها عدة عوائل ،وبخا�صة نباتات
زينة كثرية ،يف البيارات ت�صيب احل�رشة الأ�شجار ال�صغرية �أو الأفرع القريبة من �سطح
الأر�ض ،وي�ستدل على وجودها دائم ًا بوجود النمل الذي يتغذى على �إفرازاتها من
الندوة الع�سلية ،حيث تفرز كميات كبرية ينمو عليها الفطر الأ�سود .تهاجم احل�رشة
الأ�شجار طوال ال�سنة ،وبخا�صة يف الربيع وبداية ال�صيف ونهاية اخلريف ،ولها �ستة
�أجيال يف العام.
احل�رشة ذات �شكل م�سطح بلون بني فاحت والمع حجمها  3 × 5ملمرت .الذكور
غري معروفة ،وتتكاثر احل�رشة تكاثراً عذري ًا حيث ت�ضع الأنثى  200 - 75بي�ضة .فرتة
و�ضع البي�ض طويلة ترتاوح بني � 8 - 3أ�سابيع و�أكرث تبع ًا للمو�سم .تفق�س تقريب ًا بعد
و�ضعها بفرتة ق�صرية �إىل حوريات.
ولها �أعداء طبيعيون كثريون ،ومن غري ال�رضوري اللجوء للمكافحة الكيماوية،
و ُيع ُّد وجود النمل الذي يتغذى على �إفرازاتها عام ًال واقي ًا لها من الأعداء الطبيعيني.


البق الدقيقي:

تصاب أشجار احلمضيات يف فلسطني بعدة أنواع من البق الدقيقي وهي:

1 .1بق احلم�ضيات الدقيقي
(Planococcus Citri) Citrus Mealybug

2 .2البق الدقيقي الأخ�رض
(Pseudococcus Citriculus) Green’s Mealybug.
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3 .3البق الدقيقي طويل الذنب
(Pseudococcus Longispinus) Long-Tailed .Mealybug

4 .4البق الدقيقي اال�سرتايل
(Lcerya Purchasi Maskell) Cottony- Cushion .Scale

				
5 .5البق الدقيقي الكروي
()Nipaecoccus Viridis

بق احلمضيات الدقيقي:

احل�رشة الأنثى لها �شكل �إهليجي بي�ضوي طولها ي�صل �إىل  6ملمرت ،ذات 18
زوج من الزوائد ال�شمعية طولها ي�ساوي طول احل�رشة ،لون اجل�سم �أ�صفر فاحت ومغطى
بال�شمع الدقيقي الأبي�ض .الذكر ح�رشة كاملة له زوج واحد من الأجنحة وطوله 1
ملمرت.
ت�صيب احل�رشة احلم�ضيات مبختلف �أنواعها ،وتف�ضل اجلريب فروت .تتغذى حول
عنق الثمرة حتت �أوراق الك�أ�س �أو تختبئ بني ثمرتني متال�صقتني �أو بني ورقة وثمرة
ملت�صقتني.
تتغذى احل�رشة بامت�صا�ص ع�صارة النبات ب�شكل كبري ،مما ي�ؤدي �إىل �سقوط
الثمار ال�صغرية.
تفرز احل�رشة الندوة الع�سلية التي ينمو عليها الفطر الأ�سود (ال�شحبار) ،والتي ُتع ُّد
م�صدراً جاذب ًا لعثة اخلروب وعثة ق�رشة احلم�ضيات التي ت�ضع بي�ضها على الثمار،
كما ينجذب النمل �أي�ض ًا لإفرازات احل�رشة ،والذي ي�ساعد يف انت�شار حوريات البق
الدقيقي ،وتعطيل عمل الأعداء الطبيعيني .يف الزراعات احلديثة قد تهاجم احل�رشة
جذور الأ�شجار وت�سبب جفافها.
وللح�رشة � 7-6أجيال يف ال�سنة ،وترتكز الإ�صابة يف الربيع ونهاية ال�صيف
واخلريف ،ويوجد للآفة �أعداء طبيعيون كُ رث حتد من تكاثرها� .أما املكافحة الكيماوية
فتتم با�ستخدام مبيدات الفو�سفور الع�ضوية مثل در�سبان ،فوليمات.
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أرا�ض كانت موبوءة بالبق الدقيق،
ويف حال الرغبة بزراعة �أ�شتال حم�ضيات يف � ٍ
يجب نرث  25غم من مادة ديازينون  %25م�سحوق بعد ملء ن�صف اجلورة بالرتاب،
ثم تكملة الطمر.
البق الدقيقي الكروي
(Nipaecoccus viridis) Spherical mealybug

و�صف احل�رشة:
�شكل الأنثى �إهليجي بي�ضوي لونها �أرجواين �إىل �أ�سود مغطاة ب�ألياف �شمعية
بي�ضاء دقيقة .قبل و�ضع البي�ض تقوم الأنثى بعمل كي�س �أبي�ض للبي�ض ي�شبه الكرة
بقطر  5ملمرت.

االنت�شار:
توجد احل�رشة حالي ًا يف مناطق الأغوار و�شبه �أغوار نابل�س ومنطقة الفارعة
والن�صارية ،وهي غري موجودة يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية ،وقد انت�رشت
ب�صورة وباء يف عقد الثمانينيات ،مما دعا �إىل و�ضع برنامج ملكافحتها كيماوي ًا
حل�رصها يف منطقة تواجدها يف الأغوار ،ثم مكافحتها بيولوجي ًا ب�إدخال عدد من
الأعداء الطبيعيني ا�ستوردوا من اخلارج و�أُطلقوا ،يف مناطق الإ�صابة بالأغوار حيث
وو�ضعت حتت ال�سيطرة.
ُق�ضي عليها ُ
ت�صيب الآفة اجلريب فروت ،والبومليت ،والليمون ،والربتقال ،والكلمنتينا
والالميكوات ومل يتم م�شاهدتها على البوملي.
تف�ضل احل�رشة العي�ش حول عنق الثمرة ،ويف حالة الإ�صابة ال�شديدة جتف الثمار
ال�صغرية ويتحول لونها �إىل الأ�سود وتبقى عالقة على الأفرع وقد جتف �أي�ض ًا الأفرع
وت�سقط الأوراق ومتوت الأ�شجار ال�صغرية ،تفرز احل�رشة الندوة الع�سلية التي ينمو
عليها الفطر الأ�سود .ويرتكز ن�شاط احل�رشة يف �أ�شهر الربيع وال�صيف واخلريف ،وتكافح
احل�رشة كيماوي ًا يف حال الإ�صابة ال�شديدة با�ستخدام مركبات الفو�سفور الع�ضوية �إال
�أنه يف�ضل �إعطاء الأعداء الطبيعيني فر�صة للعمل بعدم اللجوء للمكافحة الكيماوية.
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البق الدقيقي االسرتالي
(Icerya purchase) Cottony– cushion scale

ج�سم احل�رشة �إهليجي م�سطح ي�صل حجمها �إىل  6 × 3ملمرت ،ولونها بني حممر،
وهي مغطاه بطبقة �شمعية رقيقة بي�ضاء .وتعرف الأنثى ب�شكل وا�ضح بكي�س البي�ض
الأبي�ض امل�ضلع وال�شمعي الذي يكون خلف احل�رشة وحجمه �ضعفان ون�صف حجم
الأنثى ،وبداخل الكي�س يوجد بي�ض كثري بلون �أحمر.
تفرز احل�رشة الندوة الع�سلية بكمية كبرية نتيجة تغذيتها على ع�صارة النبات
وينمو على افرازاتها الفطر الأ�سود الذي قد ي�ؤدي �إىل جفاف وموت الأجزاء امل�صابة
ب�صورة �شديدة كما تت�رضر الثمار.
ولها �أعداء طبيعيون كُ رث تق�ضي عليها و�أف�ضلها ح�رشة ابو العيد .يف حالة
الإ�صابة العالية ميكن اللجوء للمكافحة الكيماوية مبركبات الفو�سفور الع�ضوية مثل
ال�سوبرا�سيد والدر�سبان.
البق الدقيقي ذو الذنب الطويل
(Pseudococcus longispinus) Long tailed mealybug

احل�رشة نادرة الوجود يف املناطق الفل�سطينية مع �أنها وجدت يف �سنة 1924م
و 1950م ويف عقد ال�سبعينيات .وتنت�رش يف املناطق اال�ستوائية وحتت اال�ستوائية
ولها عدة عوائل من �أ�شجار الفاكهة ونباتات الزينة.
وتتكاثر الآفة تكاثراً تزاوجياً ،حيث ت�ضع الأنثى بعد الإخ�صاب حوايل 200
حورية ولي�س بي�ض ًا على عك�س ح�رشات البق الدقيقي من الأنواع الأخرى �إذ تتم عملية
الإخ�صاب يف مرحلة الطور الثالث للحورية قبل االن�سالخ الأخري.
و�رضر الآفة كما هو احلال مع البق الدقيقي يتمثل ب�إفراز الندوة
الع�سلية ومنو الفطر الأ�سود ،وللح�رشة �أعداء طبيعيون �أهمها الدبور امل�سمى
 Hungariella peregrinaو�أبو العيد .وتكافح كيماوي ًا بنف�س طرق مكافحة احل�رشات
ال�سابقة من البق الدقيقي.
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 َم ْن الأوراق:

املن املنت�رشة يف البيارات وهي من �أوراق احلم�ضيات
يوجد ثالثة �أنواع من ّ
الأ�سود ،من القرعيات ،من �سبرييا والأخري هو الأكرث انت�شار وي�سبب ال�رضر الأكرب.
مَ ْن أوراق احلمضيات األسود
Toxoptera aurantii Boyer Black citrus Aphid

ينت�رش هذا املن يف مناطق العامل املنتجة للحم�ضيات كلها .ويف فل�سطني توجد
يف الأماكن املختلفة .ويف املناطق اال�ستوائية لها عوائل عدة مثل :ال�شاي ،القهوة،
املاجنو ،الق�شطة �أما يف الدول الأخرى وفل�سطني فت�صيب احلم�ضيات فقط تقريباً.
التعرف على احل�رشة �سهل حيث يوجد للأنثى �صورتان الأوىل جمنحة وغري
جمنحة .والثانية بحجم 2ملمرت ولونها بني غامق �إىل �أ�سود �أما املجنحة ف�أ�صغر
قلي ًال حيث يكون لون الر�أ�س وال�صدر �أ�سود �أما البطن فلونه بني غامق.
تتكاثر احل�رشة تكاثراً عذر ًيا ،وت�ضع حوريات ( ،)60-50وتنتج احل�رشة جي ًال
واحداً �أ�سبوعياً.
درجات احلرارة املنا�سبة لها بني � 20إىل  30درجة مئوية ،حيث تق�ضي احلرارة
العالية والهواء ال�ساخن كلي ًا على احل�رشة .يف املناطق ال�ساحلية ت�ستطيع الآفة �أن
تنتج  36جيالً .وتوجد احل�رشة على الأ�شجار طوال ال�سنة ،وبخا�صة ف�صل الربيع
وال�شتاء الدافئ� ،أما يف ال�صيف احلار فيقل وجودها ون�شاطها.
وتهاجم احل�رشات النموات احلديثة وتتغذى بامت�صا�ص الع�صارة من ال�سطح
ال�سفلي للورقة ،وت�ؤدي �إىل التفاف الأوراق ،وقد تهاجم �أي�ض ًا الثمار والرباعم.
تفرز الآفة الندوة الع�سلية التي ينمو عليها الفطر الأ�سود وينجذب �إليها النمل.
و�أثبت العلماء �أنه ميكن للح�رشة �أن تنقل فريو�س مر�ض التدهور ال�رسيع ،وهناك عدد
من الأعداء الطبيعيني التي تفتك باحل�رشة مثل  Lysiphlebus ambiguousوابو
العيد.
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ولهذا ال ين�صح مبكافحتها كيماوي ًا ب�سبب وجود الأعداء الطبيعية والظروف
اجلوية غري املنا�سبة� ،أما يف حال الإ�صابة ال�شديدة فيمكن اللجوء للر�ش باملبيدات
اجلهازية مثل ميتا�سي�ستوك�س.دميكرون.
مَ ْن القرعيات
(Aphis Gossypii Glover) Melon Aphid

تنت�رش احل�رشة يف مناطق العامل املختلفة ،ويف فل�سطني توجد �أي�ض ًا يف الأماكن
املختلفة .ولها عوائل من حوايل  28عائلة وال تعترب احلم�ضيات العائل الرئي�سي لها
وهي تف�ضل القطن �أو الكو�سا.
ولها �صورتان جمنحة وغري جمنحة وتتكاثر تكاثراً عذري ًا بو�ضع حوريات ولها
ما يقارب  20جي ًال يف ال�سنة .ن�شاطها يكون يف الربيع وال�شتاء واخلريف .ويف ال�ساحل
قد تن�شط �أي�ض ًا بال�صيف .وتتواجد احل�رشة على النموات اجلديدة فقط ويف البيارات
املجاورة ملحا�صيل الكو�سا �أو القطن اذ تنتقل احل�رشة للحم�ضيات من املحا�صيل
املجاورة.
�رضر احل�رشة يكون ب�سبب امت�صا�ص ع�صارة النبات و�إفراز الندوة الع�سلية ونقل
الأمرا�ض الفريو�سية .خا�صة مر�ض التدهور ال�رسيع ال تعترب احل�رشة عام ًال قوي ًا يف
نقل املر�ض �إال �أنها تقوم بنقله.
تكافح احل�رشة بو�ساطة الأعداء الطبيعيني الكُرث لها مثل:
 gyptiumو�أبو العيد� .أما املكافحة الكيماوية فتتم با�ستخدام املبيدات اجلهازية
(الع�صارية).

Ischiodon ae-

مَ ْن سبرييا
(Aphis spiraecola patch) Spirea a phid

الأنثى عدمية الأجنحة لون ج�سمها �أخ�رض �إىل �أ�صفر مييل �أحيان ًا �إىل البني،
ور�أ�سها بني فاحت ،لها ذنب وا�ضح بلون بني غامق �إىل �أ�سود ،طول اجل�سم حوايل 1.4
ملمرت.
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�أما الأنثى املجنحة فر�أ�سها و�صدرها بلون بني غامق �إىل �أ�سود ،والبطن �أخ�رض
ي�صل طول ج�سمها �إىل  1.8ملمرت ،وتتغذى بامت�صا�ص ع�صارة النبات من النموات
الطرفية احلديثة ،وت�سبب جتعداً �شديداً يف الأوراق ووقف النمو اخل�رضي ،وتفرز
احل�رشات الندوة الع�سلية التي ينمو عليها الفطر الأ�سود .و ُيع ُّد هذا النوع من املن �أحد
العوامل الرئي�سية لنقل مر�ض التدهور ال�رسيع ون�رشه.
تنت�رش احل�رشة طوال ال�سنة على الأ�شجار ،ويرتكز وجودها يف ف�صلي الربيع
واخلريف �أثناء دورات النمو اخل�رضي.
ن�شاط الأعداء الطبيعية على هذه احل�رشة يكون �أحيان ًا غري كاف حيث نلج�أ
للمكافحة الكيماوية بو�ساطة املبيدات الفو�سفورية الع�ضوية اجلهازية ،و ُتكافح
فقط يف الأ�شجار ال�صغرية� ،أما الأ�شجار الكبرية فاملكافحة الكيماوية غري ناجحة
وذات تكاليف عالية �إال يف املناطق املوبوءة مبر�ض التدهور ال�رسيع ويخ�شى من
انتقال املر�ض للأ�شجار ال�سليمة ،وهنا يجب �إعادة الر�ش �أكرث من مرة ب�سبب الفرتة
الق�صرية لفعالية املبيدات امل�ستعملة ،و�أهم املبيدات املو�صى بها هي كرونيتون
 ،%0.1ميتا�س�ستوك�س  ،%0.1فوليمات  ،%0.15در�سبان  ،%0.01مار�شال  48برتكيز
.%0.05
اما يف الأ�شجار ال�صغرية غري املثمرة فيمكن ا�ستخدام متيك حتى  14غم لكل
�شجرة بعمر �سنة �أو حتى  30غم لكل �شجرة بعمر �سنتني عن طريق الرتبة مع مياه
الري مع �رضورة اال�ستعانة باملر�شد الزراعي عند اتباع الطريقة لتحديد الكمية ح�سب
عمر ال�شتلة بالأ�شهر ومراعاة ح�سا�سية بعد الأ�صناف للعالج.


ح�رشة ال�سيكادا
Empoasca spp

�إحدى احل�رشات املا�صة التي تتغذى على ع�صارة النبات .وهي ح�رشة �صغرية
م�ستطيلة طولها  5-4ملمرت لونها �أخ�رض ،الأجنحة الأمامية خ�رضاء �أما الأجنحة
اخللفية �شفافة وطويلة ومتتد �إىل ما خلف البطن اما احلوريات ت�شبه احل�رشات الكاملة
�إال �أنها بدون �أجنحة .وتهاجم الأوراق من ال�سطح ال�سفلي وكذلك الثمار وتظهر بقع
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باهتة مكان الإ�صابة وتتجعد الأوراق .وموعد ظهور احل�رشات والإ�صابة هو �أثناء
دورات النمو اخل�رضي اجلديدة ،وبخا�صة يف نهاية ال�صيف واخلريف.
تكافح احل�رشة كيماوي ًا بالطريقة ذاتها التي يكافح بها املن �أي با�ستخدام
املبيدات الع�صارية.


فرا�شة �أو عثة �أزهار احلم�ضيات
Prays citri milliere- Citrus flower moth

احل�رشة الكاملة فرا�شة �صغرية طولها  5ملمرت وعر�ض �أجنحتها  14ملمرت.
لونها رمادي �إىل بني .والأجنحة العليا �ضيقة وم�ستطيلة مع بقع فاحتة وغامقة.
والبي�ضة �إهليجية طولها  2ملمرت لونها �أبي�ض �إىل �أ�صفر .حيث ت�ضع بي�ضها على
الرباعم الزهرية و�أحيان ًا على الثمار ال�صغرية جداً بعد العقد .والريقات التي تخرج
من البي�ض لونها �أ�صفر �إىل �أخ�رض ذات ر�أ�س بني ،والعذراء بلون بني مغطاه بخيوط
حريرية خفيفة.
تتغذى الريقات على �أجزاء الزهرة الداخلية بالقر�ض وت�سبب ت�ساقطها .وقد
حتفر �أي�ض ًا بالثمار ال�صغرية .ولها  11-5جي ًال يف ال�سنة يف فرتة الإزهار يف الربيع
واخلريف.
وتكافح �إما با�ستخدام امل�صائد الفرمونية للذكور حيث يو�ضع  16-10م�صيده
للدومن مع تغيري الفرمون كل � 4-2أ�شهر.
� ّأما املكافحة الكيماوية تتم با�ستخدام قوطنيون برتكيز � %0.3أو ديازينون
برتكيز .%0.4


عثة �أو فرا�شة اخلروب
Ectomyelois ceratoniae- Carob moth

تنت�رش احل�رشة يف جل املناطق �إال �أن �رضرها حمدود .تهاجم احل�رشة حما�صيل
عديدة بالإ�ضافة للحم�ضيات مثل اللوز واجلوز والتني والنخيل وال�سفرجل والرمان �إال
�أن العائل الرئي�س لها هو اخلروب.
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احل�رشة الكاملة بطول  10-8ملمرت وعر�ض �أجنحتها  25-20ملمرت .تن�شط
احل�رشة لي ًال فقط .ت�ضع الأنثى ما يقارب  200بي�ضة ولها � 5-4أجيال يف ال�سنة.
تنجذب احل�رشة لثمار احلم�ضيات امل�صابة بالبق الدقيقي لو�ضع بي�ضها.
وحتفر الريقات بعد خروجها من البي�ض يف ق�رشة الثمار التي تقوم ب�إفراز �صمغ
مكان الإ�صابة ،والذي مينع الريقة من تكملة حفرها �أما يف الثمار النا�ضجة حيث
ال يفرز ال�صمغ ف�إن الريقات قد ي�صلن �إىل مركز الثمرة الأمر الذي ي�رسع يف تلوينها
ون�ضوجها ثم �سقوطها.
وللح�رشة �أعداء طبيعيون كُ رث �أهمها  Phanerotoma flavitestaceaوتعد
املكافحة الكيماوية غري اقت�صادية ،لأن احل�رشة تنتج �أجيالها على �أ�شجار �أخرى غري
احلم�ضيات.


عثة �أو فرا�شة ق�رشة احلم�ضيات
Cryptoblabes gnidiella- Honeydew moth

احل�رشة �آفة م�رضة لثمار احلم�ضيات حيث ت�سبب ت�ساقطها .وهي منت�رشة يف
منطقة حو�ض البحر الأبي�ض ومناطق �أخرى يف العامل .وتتطور الآفة على نباتات
برية ونباتات زينة وعلى ثمار نباتات تربوية و�أهمها العنب واحلم�ضيات.
احل�رشة الكاملة بطول  7ملمرت وعر�ض �أجنحتها  16ملمرت .والأجنحة الأمامية
بلون رمادي غامق مع خطوط طولية حمراء وخطوط عر�ضية فاحتة� .أما الأجنحة
اخللفية بلون �أبي�ض رمادي مع عروق فاحتة.
وتن�شط احل�رشة يف الليل فقط حيث تتزواج الإناث حلظة خروجها من طور
العذراء ،وبعد يوم تبد�أ بو�ضع البي�ض لفرتة من  14-4يوماً ،وت�ضع الأنثى ما يقارب
من � 150إىل  280بي�ضة ب�صورة مفردة �أو يف جمموعات �صغرية بجانب جتمعات
ح�رشات البق الدقيقي �أو احل�رشات التي تفرز الندوة الع�سلية؛ لأجل �أن تتغذى الريقات
بعد فق�س البي�ض.
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يفق�س البي�ض بعد  20-3يوم ًا ح�سب درجات احلرارة ،و ُتع ُّد الريقات اخلارجة
من البي�ض الطور ال�ضار ،ولونها بني فاحت �أو غامق مع خطني غامقني على طول
اجل�سم وطول الريقة  13-8ملمرت.
تتغذى الريقات ال�صغرية على الندوة الع�سلية التي تفرزها ح�رشات املن �أو البق
الدقيقي �أو احل�رشات الق�رشية� ،أما الريقات الكبرية فتتغذى على ق�رشة ثمار احلم�ضيات
بالقر�ض يف املناطق املظللة من الثمرة.
ولها � 7-6أجيال وتتواجد يف البيارات من �شهر �آب �إىل �شهر �آذار .ويف الن�صف
الأول من ال�صيف توجد احل�رشة على نباتات العنب .وتعترب �أ�رضارها �أقل من �أ�رضار
احل�رشة ال�سابقة.
ال يوجد برنامج خا�ص ملكافحة احل�رشة ،ولكن يجب احلر�ص على عدم وجود
احل�رشات الأخرى التي تفرز الندوة الع�سلية حيث �إن الآفة ت�صيب الأ�شجار امل�صابة
بتلك احل�رشات.


عثة �أو فرا�شة �ساق احلم�ضيات
)Ephestia Vapidella Mannerheim (Citrus stub moth

تنت�رش الآفة يف مناطق حو�ض البحر الأبي�ض و�شمال وجنوب �أفريقيا و ال�رشق
الأو�سط ويف فل�سطني ت�صيب احل�رشة احلم�ضيات واخلروب� ،أما يف دول �أخرى فلها
عوائل كثرية.
الفرا�شة بحجم �صغري ذات �أجنحة �أمامية �ضيقة بلون بني – رمادي والأجنحة
اخللفية بي�ضاء .ت�ضع الأنثى بي�ضها يف منطقة التحام الطعم بالأ�صل .وتتغذى
الريقات على كمبيوم الأ�صل ،مما ي�ؤدي �إىل جفاف الطعم ،وي�ستدل على ذلك بوجود
بقع �صمغية .للح�رشة �أكرث من � 3أجيال ،وتكافح بالر�ش املو�ضعي يف منطقة التطعيم
با�ستخدام �أحد املبيدات احل�رشية مثل الدر�سبان.


ذبابة البحر الأبي�ض املتو�سط
)Ceratitis Capitata (Mediterranean fruit fly

تنت�رش احل�رشة يف معظم دول العامل ،وقد عرفت يف فل�سطني مع بداية القرن
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الع�رشين ،وت�صيب العديد من املحا�صيل الزراعية ،وبخا�صة الفواكه مثل :احلم�ضيات
واللوزيات والتفاحيات والأ�شجار اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية ،كما ميكن لها �أن
ت�صيب حما�صيل خ�ضار مثل :الفلفل والبندوره والباذجنان.
واحل�رشة الكاملة ذبابة بحجم  5ملمرت (�أ�صغر من الذبابة املنزلية) .ت�ضع الأنثى
بي�ضها يف الثمار بو�ساطة �آلة و�ضع البي�ض والتي تفق�س �إىل يرقات تتغذى على لب
الثمار ،مما ي�ؤدي �إىل تلفها وتعفنها و�سقوطها .وت�ضع الأنثى ما يقارب  500بي�ضة
ب�شكل جمموعات مبعدل  5لكل ثقب يف الثمرة .وموعد �إ�صابة الثمار يكون مع بداية
الن�ضج يف نهاية �شهر �آب وحتى انتهاء القطف.
ويف ال�شتاء البارد يتوقف ن�شاط احل�رشة وال ت�صاب الثمار �إال �أنها جتدد ن�شاطها
بالربيع.
وتكافح با�ستخدام الطعوم ال�سامة �أو امل�صائد املختلفة .ويتم ر�ش الطعوم �إما من
اجلو �أو ر�ش �أر�ضي ويجب �أن تكون املكافحة جماعية.
يتكون الطعم ال�سام من ( 10ليرت ماء �120 +سم مالثيون  1 + %80ليرت
بومينال) .ويتم ر�ش بقعة واحدة على ال�شجرة مب�ساحة مرتاً مربع ًا �أي �شجرة بعد
�شجرة و�سطراً بعد �سطر.
وللح�رشة � 5-4أجيال يف ال�سنة وقد ت�صل �إىل ثمانية .يف فل�سطني وعلى
احلم�ضيات بالتحديد يوجد للآفة جيالن فقط يف منطقة ال�ساحل �أحدهما يف اخلريف
والثاين يف الربيع �أما يف الأغوار فيوجد للح�رشة � 3أجيال .وميكن �أن تهاجم احلم�ضيات
�أجيال �أخرى ناجتة من فواكه جماوره.
الثمار التي ت�صاب ت�صفر وتتحول �إىل اللون الأ�صفر ب�رسعة ويظهر عليها بقع
باهتة يف مكان الإ�صابة .يف ال�سنوات الأخرية مت البدء با�ستخدام الذكور العقيمة
املنتجة يف املخترب ملكافحة الذبابة .وللح�رشة عدد من الأعداء الطبيعية �إال �أن
جناعتها حمدودة.
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الرتب�س
)Heliothrips haemmorrhoidalis (Greenhouse thrips

الآفة قليلة االنت�شار يف احلم�ضيات ويرتكز وجودها يف املنطقة ال�ساحلية ولها
عوائل كثرية مثل الكاكي ،املاجنا ،الأفوجادو ،البيكان ،الق�شطة والرمان ونباتات
�أخرى عديدة.
وتتغذى على امت�صا�ص ع�صارة النبات من الثمار والأوراق الكبرية ال�سليمة
وت�ضع بي�ضها حتت الب�رشة حيث يظهر انتفاخات مكان الإ�صابة.
ولها � 7 – 4أجيال يف ال�سنة وتتكاثر عذري ًا بدون تزاوج .وتف�ضل احل�رشة املناطق
املظللة يف ال�شجرة .نتيجة الإ�صابة تظهر بقع ف�ضية على الثمار .وتفرز نقاط ًا من
�سائل �أ�سود يف نهاية البطن يلوث �أماكن تواجدها.
تكرث الإ�صابة يف ال�صيف وبداية اخلريف و�أحيان ًا يف ال�شتاء الدافئ .ويت�أثر
الرتب�س بدرجات احلرارة العالية وينتقل من مكان اىل �آخر بوا�سطة الرياح .وت�ستطيع
الأنثى �أن ت�ضع  50بي�ضة تقريباً.
وللرتب�س �أعداء طبيعيون من العناكب املفرت�سة وغريها� .أما املكافحة الكيماوية
فغري �رضورية كما �أن مكافحة احل�رشات الأخرى كيماوي ًا تق�ضي على الرتب�س.


ح�رشة الربودينيا (دودة ورق القطن الكربى)
Prodenia Litura

تتغذى يرقاتها على النموات احلديثة للأ�شجار ال�صغرية املزروعة بجانب
حما�صيل ت�صاب باالفة مثل :القطن والقرنبيط وامللفوف وغريها من حما�صيل
اخل�ضار ،وتكافح بنرث طعوم حول الأ�شجار �أو عمل خط فا�صل بني البيارة واملحا�صيل
املجاورة بر�ش الطعم ال�سام �أو تعفري مواد �سامة بعر�ض �50-30سم مع جتديد العملية
طاملا كان هناك خطر من احل�رشة.
ويف حالة عدم جناعة الطعوم �أو التعفري ميكن اللجوء للر�ش باملبيدات مثل
الدر�سبان.
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ماالديرا
Maladera Matrida

عبارة عن خنف�ساء لها عوائل عدة ومنها احلم�ضيات ،دخلت البالد يف العام
1983م .احل�رشة الكاملة بطول  8ملمرت ،لونها بني– �أحمر� .أما الريقة في�صل طولها
�إىل  18ملمرت وهي بلون �أبي�ض �شفاف ور�أ�س بني �إىل �أ�صفر.
�رضرها يتمثل بتغذية الريقات على النموات احلديثة للأ�شتال �أو املطاعيم
اجلديدة .وتن�شط لي ًال ولها جيالن يف ال�سنة ،الأول يبد�أ من نهاية �آذار ،وحتى بداية
ابتداء من �شهر �آب حتى منت�صف ت�رشين الثاين.
حزيران� ،أما اجليل الثاين فيكون
ً
تكافح احل�رشة فقط يف الغرا�س غري املثمرة عن طريق �سقاية النبات مببيدات
ح�رشية مثل الكونفيدور.


النمل:

يعترب النمل من الأعداء الطبيعيني جلزء من احل�رشات ال�ضارة �إال �أنه توجد يف
احلم�ضيات �أنواع عديدة من النمل �رضرها �أكرث من نفعها .فهي تتغذى على الندوة
الع�سلية التي تفرزها العديد من احل�رشات التي ت�صيب احلم�ضيات لذلك فهي حتمي
احل�رشات من الأعداء الطبيعيني لها �إال �أنه بف�ضل تغذيتها على الندوة الع�سلية ال يتكون
ال�شحبار الأ�سود .بينما هناك �أنواع من النمل يتغذى على جذور الأ�شتال ال�صغرية
وبع�ض الأوراق الطرية مما ي�ؤدي �أحيان ًا �إىل موت الأ�شتال �أو الرتاكيب اجلديدة .والندوة
الع�سلية تتتغذى عليها بع�ض الأعداء الطبيعيني من ف�صيلة الدبابري املفرت�سة ووجود
النمل مينع هذه الأعداء من التغذية ،وبالتايل موتها والإخالل بالتوازن البيولوجي،
�إذ �إن معظم الأعداء الطبيعيني للح�رشات الق�رشية هي من ف�صيلة الدبابري ،ويقوم النمل
�أي�ض ًا بامل�ساعدة يف نقل بيو�ض احل�رشات ال�ضارة و�أطوار خمتلفة منها من مكان
اىل �آخر وبالتايل ي�ساعد على زيادتها وانت�شارها ،ويكافح النمل بالتعفري باملبيدات
احل�رشية بجانب بيوت النمل مثل ديزكتول م�سحوق � %4أو حول الأ�شتال.
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العثة �أو الذبابة البي�ضاء
Dialeurodes Citri

الذباب الأبي�ض ح�رشات �صغرية ال يزيد طولها عن  1.5 - 1ملمرت ،احل�رشات
الكاملة بي�ضاء اللون تتغذى بامت�صا�ص ع�صارة �أوراق احلم�ضيات ،الذكر والأنثى
جمنحان ،الأجنحة مغطاة بغبار �أبي�ض �أو م�سحوق �شمعي ،والأجنحة الأمامية ت�ساوي
الأجنحة اخللفية تقريباً ،والتطور يف احل�رشة يختلف عن تطور معظم ح�رشات رتبة
مت�شابهة الأجنحة الأخرى فاحلورية يف عمرها الأول تكون ن�شطه ،ولكن يف �أعمارها
التالية تكون �ساكنة ،وت�شبه احل�رشات الق�رشية يف مظهرها ،ويكون عليها �إفراز �شمعي
له مظهر خا�ص ،ويطلق على احلورية يف �أعمارها الأوىل بالريقة� ،أما يف عمرها
الأخري فت�سمى بالعذراء .تفرز احل�رشة الندوة الع�سلية التي يعي�ش عليها الفطر الأ�سود،
وبالتايل ف�إن الأ�شجار امل�صابة بالآفة تتغطى بال�شحبار.
الذبابة البي�ضاء دخلت فل�سطني يف عقد ال�سبعينيات مع ح�رشة �أخرى ت�سمى
بالذبابة ال�صفراء  Parabemisia Myricaeالتي ت�شبهها بال�رضر وال�شكل.
تتواجد احل�رشات على ال�سطح ال�سفلي للأوراق ،و�أحيان ًا على ال�سطح العلوي،
ويرتكز �رضرها ون�شاطها يف �أ�شهر الربيع وال�صيف واخلريف .ويف بع�ض ال�سنوات
وباء لأ�شجار احلم�ضيات ،وهذا ما ح�صل يف العقد االول من القرن احلايل يف
ت�شكل ً
بيارات احلم�ضيات يف منطقة الأغوار.
ونتيجة الإ�صابة بالذبابة البي�ضاء تظهر ندب �سوداء على ال�سطح العلوي للأوراق،
وي�صغر حجم الأوراق وت�صبح جلدية.
اما املكافحة الكيماوية فتتم با�ستخدام الزيوت ال�صيفية �أو املبيدات الفو�سفورية
الع�ضوية مع الزيت .كذلك يوجد للآفة �أعداء طبيعيون من جمموعة الدبابري و�أعداء
�أخرى.


عثة �أنفاق �أوراق احلم�ضيات:
Citrus Leef Miner Moth

فرا�شة �صغرية ت�ضع بيو�ضها على النموات احلديثة حيث تقوم الريقات التي
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تفق�س من البي�ض بعمل �أنفاق يف الأوراق ونتيجة لذلك تت�شوه الأوراق وجتف �أجزاء
منها .وي�ستمر ن�شاط احل�رشة طوال ف�صول الربيع وال�صيف واخلريف ويتوقف يف
ال�شتاء عندما يتوقف النمو اخل�رضي اجلديد .واكت�شفت لأول مرة يف فل�سطني يف العام
1994م وانت�رشت خالل �أ�شهر عدة يف جميع املناطق وهي ت�صيب معظم الأ�صناف.
وللح�رشة �أجيال عدة من ال�سنة قد ت�صل من  15-9جيالً.
تكافح احل�رشة يف الأ�شتال ال�صغرية غري املثمرة با�ستخدام مادة كونفيدور �أو
�أكتارا �سقاية لال�شتال عن طريق الرتبة مع مياه الري ،وتتحدد كمية املادة لل�شتلة
ح�سب عمرها حيث تعطى ال�شتلة التي عمرها �سنة � 2سم وتزداد الكمية مبعدل � 1سم
لكل �سنة �إ�ضافية وتكرر العملية مرة كل �شهرين� .أما يف الأ�شجار املثمرة فتكافح
احل�رشة با�ستخدام مادة فريتاميك �أو �سن�سور مبعدل ر�شة كل �أ�سبوعني .كذلك تكافح
احل�رشة با�ستخدام الأعداء الطبيعيني.

انتشار احلشرة:

جندها معروفة يف معظم الدول املنتجة للحم�ضيات يف ال�رشق الأق�صى ،وال�صني،
واليايان ،وا�سرتاليا ،وتايالند ،والهند ،والباك�ستان واليمن ودخلت �إىل فلوريدا ومركز
�أمريكيا يف العام 1993م وقد وجدت يف الأردن و�سوريا ولبنان وتركيا قبل �سنوات
عدة من دخولها لفل�سطني ،الأمر الذي يعتقد �أنها دخلت من لبنان ب�سبب اكت�شاف �أول
حالة يف منطقة ال�شمال .ويف العام 1994م �أي�ض ًا وجدت يف �إ�سبانيا .وقد ت�سببت
الآفة ب�أ�رضار ج�سيمة للحم�ضيات يف فل�سطني والدول الأخرى املنتجة للحم�ضيات.

دورة احلياة:

البي�ضة برميلية ال�شكل بي�ضاء �شفافة ،تو�ضع ب�شكل منفرد على ال�سطح ال�سفلي
للورقة يف �أطراف النموات احلديثة ،ويف حال وجود �أعداد كبرية للح�رشات ت�ضع الإناث
بي�ضها على ال�سطح العلوي للأوراق وعلى منوات الأفرع الغ�ضة .والريقة اخلارجة من
البي�ضة حتفر بطبقة الب�رشة منتجة الأنفاق ،والنفق يكون متعرج ًا لونه �أ�صفر يتحول
�إىل �أبي�ض ،وعندما يجف يتحول �إىل بني وغالب ًا ما يكون نفق ًا واحداً �أو نفقني بالورقة،
لكن عند وجود �أعداد كبرية للح�رشات ميكن وجود �أنفاق كثرية ،وميكن م�شاهدة الريقة
داخل النفق �إذا كان حديثا وغالفه غري متحلل.
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وللريقة �أربعة �أطوار ي�صل طول الريقة يف نهاية الطور الرابع �إىل  3ملمرت بعدها
تدخل طور العذراء يف نهاية النفق .والفرا�شة �صغرية جداً  4-2ملمرت لونها �أبي�ض
ف�ضي ت�ضع الإناث بي�ضها يف �ساعات امل�ساء ،والليل وال�صباح الباكر وي�ستغرق اجليل
الواحد من  50-13يوم ًا ح�سب الظروف اجلوية.

احللم:
تصاب أشجار احلمضيات بعدة أنواع من احللم فيما يلي شرح لكل نوع:

◊ ◊أوالً :احللم الصدئي
(Phyllocoptruta oleivora) Citrus Rust Mite

عناكب �صغرية ال ميكن ر�ؤيتها بالعني املجردة ي�صل حجمها �إىل 0.16-0.12
ملمرت .تتغذى الآفة عن طريق امت�صا�ص ع�صارة ق�رشة ثمار احلم�ضيات والأوراق
والفروع ال�صغرية اخل�رضاء .ونتيجة لذلك يتحول لون ق�رشة الثمار �إىل لون �صدئي
بني� ،أما يف الليمون فيتحول اللون �إىل ف�ضي مطفي� ،أما الأوراق والفروع ال�صغرية
فت�أخذ اللون البني الغامق مكان امت�صا�ص الع�صارة.
وين�شط احللم ال�صدئي �أو الف�ضي طوال ال�سنة .وت�ستطيع الآفة �أن تعمل جي ًال واحداً
كل �أ�سبوع يف ال�صيف وجي ًال واحداً كل �ستة �أ�سابيع يف ال�شتاء ،وب�شكل عام للآفة
حوايل  30جي ًال يف ال�سنة على الأقل.
املكافحة الكيماوية تتم با�ستخدام مبيدات احللم مثل فريتاميك� ،أومايت،
مار�شال  ،48مبنجان� ،سيدان ،مان�سيدان ويجرى الر�ش مرة ثم يعاد بعد � 6-4أ�سابيع
مرة �أخرى.
◊ ◊ثانياً :حلم براعم احلمضيات
(Eriophyes Sheldoni) Citrus Bud mite

ت�شبه احللم ال�صدئي �إال �أن ج�سمها ا�سطواين ولونها �أفتح �أو �شفاف .ومن ال�صعب
التفريق بني النوعني �إال �أنه ميكن التفريق بني ال�رضر الناجت منهما.
ويتغذى احللم على الرباعم بامت�صا�ص الع�صارة ،ونتيجة لذلك يت�شوه �شكل
167

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

الثمار ،وكذلك الأوراق والأفرع النامية من الرباعم ،ويف الإ�صابات ال�شديدة تلتوي
النموات اجلديدة وقد جتف ومتوت.
حتدث الإ�صابة ب�شكل رئي�س يف بداية التوريق يف الربيع واخلريف .للآفة 20
جيل يف ال�سنة .تكافح الآفة كيماوي ًا خالل الفرتة من �شهر �شباط �إىل �أيار ،ويف الفرتة
من �شهر �آب �إىل ت�رشين الثاين واملواد امل�ستخدمة يف املكافحة كثرية مثل نيورون.
◊ ◊ثالثاً :احللم األرجواني
Panonychus citri

ت�سبب الآفة خدو�ش ًا على �سطح الأوراق والثمار ،مما يفقد اللون والربيق ويظهر
اللون ال�شاحب .وقد جتف �أطراف الأوراق يف الإ�صابات ال�شديدة ،وت�سقط الأوراق بدون
العنق ثم جتف الأفرع ال�صغرية.
تن�شط الآفة خالل الفرتة من �شهر �أيلول وحتى �أيار ولها  15جي ًال يف ال�سنة وتنت�رش
يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية املختلفة �أما انت�شارها يف الأغوار فقليل .يف
ال�سنوات الأخرية تقل�ص �رضرها ب�شكل كبري نتيجة ن�شاط الأعداء الطبيعيني.
واملبيدات املو�صى با�ستخدامها للمكافحة الكيماوية هي تيديون ،نيورون،
زيوت �صيفية ،ميثيون م�شوالف.
•احللم األمحر العادي:
Red mite

تنت�رش الآفة ب�شكل رئي�سي يف م�شاتل احلم�ضيات طوال ال�سنة حيث تتغذى على
ع�صارة النبات يف الأوراق ونتيجة لذلك ي�صبح لون الأوراق �شاحباً .يف الأ�شجار
الكبرية �رضرها حمدود .لدى �إ�صابة الثمار ي�صفر لونها ويف الإ�صابات ال�شديدة يظهر
اللون الف�ضي عليها .املكافحة الكيماوية تتم كما هو احلال يف احللم ال�سابق.
•احللم األمحر الشرقي:
Orientalis Euteranychus

متت�ص الآفة ع�صارة النبات يف الأوراق والثمار حيث يتغري لون الأوراق �إىل
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اللون الرمادي امل�صفر ولون الثمار �إىل اللون ال�شاحب .ويف الإ�صابات ال�شديدة
تت�ساقط الأوراق والثمار وجتف الفروع ال�صغرية.
هذا النوع من احللم منت�رش يف املناطق احلارة والدافئة من البالد مثل الأغوار
ويقل انت�شاره يف ال�ساحل .وتظهر الإ�صابة يف معظم ف�صول ال�سنة ،وترتكز يف ال�صيف
واخلريف ،وللآفة  22جي ًال يف ال�سنة ،و ُتكافح كيماوي ًا باملواد امل�ستعملة يف احللم
الأحمر نف�سها ،مع �رضورة و�ضع برنامج للر�ش لأن ر�شة واحدة قد ال تفي بالغر�ض.
•احللم األمحر املسطح
Brevipalpus Spp

توجد �أنواع عدة من احللم يف بيارات احلم�ضيات ،ومن ال�صعب التفريق بينها
حيث تف�ضل الآفة الثمار عن الأوراق والفروع وكذلك الثمار اخل�رضاء على الثمار
النا�ضجة املتلونة .نتيجة المت�صا�ص الع�صارة تظهر على الثمار بقع �شمعية داكنة
غري منتظمة .والأوراق التي ت�صاب ت�صفر وقد ت�سقط .ينت�رش احللم املعني ب�شكل رئي�س
يف ال�ساحل .وتكافح الآفة كيماوي ًا فقط عند الإ�صابة ال�شديدة با�ستخدام نيورون،
فريتاميك وغريها.
 نيما تودا احلمضيات
Tylenchulus Semipenetrans- Citrus Root Nematode

اكت�شف النيماتودا لأول مرة يف كاليفورنيا يف العام 1912م ،وبعدها ب�أ�شهر
اكت�شف يف فل�سطني ،ويف مناطق العامل املنتجة للحم�ضيات كلها.
تتغذى النيماتودا على اجلذور ال�شعرية للحم�ضيات ،وت�ؤدي �إىل موتها وبالتايل
ينعك�س الو�ضع على املجموع اخل�رضي بذبول وموت النموات ال�صغرية و�صغر حجم
الثمار وا�صفرار الأوراق وعدم ا�ستجابة الأ�شجار للت�سميد والري.
فال�رضر الناجت من النيماتودا حتدثه الإناث التي يدخل جزء من ج�سمها �إىل
داخل اجلذور� ،أما الذكور فال ت�سبب �أي �رضر للنبات ب�شكل مبا�رش ،لأنها تعي�ش خارج
اجلذر ،وال تتغذى لأن �أجزاء فمها تكون �ضامرة ،ودورها فقط يف التزاوج مع الإناث
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التي يكون اجلزء ال�سفلي منها والذي ي�ضم الأع�ضاء اجلن�سية خارج اجلذر حيث ت�ضع
الأنثى الواحدة ما يقارب  100-45بي�ضة .و تبلغ فرتة اجليل الواحد من � 8-6أ�سابيع
24م هي الدرجة املثلى لها.
ح�سب درجات احلرارة حيث ُتع ّد درجة ْ
حجم الأنثى يبلغ  500ميكرون ،بينما يبلغ حجم الذكر  400ميكرون .وللأنثى
�شكل كمرثي بينما يكون �شكل الذكر �شعري ملتوي كالدودة.
تهاجم النيماتودا احلم�ضيات والنباتات القريبة لها نباتياً ،وقد تبني �أن لهذا
النوع القدرة على �إ�صابة العنب والزيتون والكاكي ،وتوجد نيماتودا احلم�ضيات يف
غالبية املناطق يف البالد ،و ُتع ُّد  %90من الأ�شجار م�صابة ،ويبد�أ �رضر النيماتودا
عندما ي�صل عددها �إىل � 40ألف دوده لكل  10غم جذور.
من �أجل منع �أ�رضار النيماتودا يجب زراعة �أ�شتال خالية من الإ�صابة .ويف حال
الزراعة يف �أرا�ضي كانت مزروعة باحلم�ضيات ،يجب تعقيم جور الزراعة ب�إحدى
مواد املكافحة اخلا�صة بالنيماتودا قبل الزراعة بفرتة ،وتكافح النيماتودا بيولوجي ًا
با�ستعمال �أنواع من النيماتودا املفيدة �أو الفطريات �أو با�ستعمال �أ�صول لها درجة
مقاومة للنيماتود.
 احللزون
)Gasteropoda (Snails

ي�سبب �أ�رضاراً لأ�شجار احلم�ضيات حيث يتغذى على الأوراق الكبرية بقر�ض
الن�سيج الطري الأخ�رض ،وكذلك ق�رشة الثمار� ،أما على الأوراق ال�صغرية ،فتكون
الأعرا�ض ب�شكل قر�ض حواف الأوراق� ،أو ب�صورة ثقوب �صغرية بالورقة.
وتن�شط الآفة يف املناطق الرطبة طوال �أ�شهر اخلريف وال�شتاء مع بدء �سقوط
الأمطار� .أما يف ال�صيف مع ارتفاع درجات احلرارة ،فتدخل الآفة مرحلة ال�سكون
داخل القواقع ،وتتواجد على فروع الأ�شجار والأع�شاب ،و�أي �أج�سام �أخرى مثل اجلدران
و�أعمدة اخل�شب وغريها.
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ومع انخفا�ض درجات احلرارة يف �شهر ت�رشين الأول ،وارتفاع ن�سبة الرطوبة
اجلوية ت�ستيقظ الآفة ،وتبد�أ بالتحرك على �سطح الأر�ض ،و�أثناء هطول الأمطار يبد�أ
التزاوج وو�ضع البي�ض �إذا توافرت رطوبة �أر�ضية بعمق �4-3سم .ولكون احللزون
ثنائي اجلن�س ،ف�إن كل فرد ي�ستطيع و�ضع البي�ض.
يو�ضع البي�ض يف حفر يف الرتبة ب�صورة عنقود ،ومع انتهاء و�ضع البي�ض ُتغطى
احلفر برتاب مفكك ب�شكل كومه .بعد مرور ثالثة �أ�سابيع ،ويف ظروف رطبة يفق�س
البي�ض وتخرج احللزونات ال�صغرية بحجم  1ملمرت ،وتلت�صق بالأع�شاب والأوراق
واحلجارة �أو �أي �شيء على �سطح الرتبة ،وبعد مرور � 4-3شهور ولدى و�صول احلجم
 8-5ملمرت تبد�أ احللزونات بالتحرك على �سطح الرتبة ،وت�صعد �إىل الأ�شجار والنباتات
والتغذية عليها والت�سبب بالأ�رضار.
تكافح احللزونات بنرث طعوم خا�صة حول الأ�شجار خالل �شهري ت�رشين الثاين
و�آذار مع بدء حترك الآفة على �سطح الرتبة وقبل �صعودها على الأ�شجار والنباتات،
ولتقليل ال�رضر يجب مكافحة الأع�شاب حول الأ�شجار والقيام بعملية كلرتة للرتبة
للق�ضاء على البيو�ض واحللزونات ال�صغرية.
 فئران احلقل:

تتمثل �أ�رضارها بقر�ض ق�رشة �أو قلف �سيقان الأ�شجار يف منطقة عنق اجلذر حتى
ارتفاع �20سلم �إىل درجة حتليق كامل لل�ساق وخا�صة الأ�شجار ال�صغرية وكذلك قر�ض
اجلذور ،وتكافح هذه الآفة بنرث الطعوم داخل البيارة وحولها ملنع دخول الفئران من
احلقول املجاورة .كذلك ت�ساعد عملية احلراثة ،ومكافحة الأع�شاب يف الق�ضاء على
�أعداد من الآفة.
 اخللند:

يتمثل �رضره بقر�ض قلف ال�سيقان والفروع الرئي�سة �إىل حد عمل حتليق كامل،
مما ي�ؤدي �إىل ا�صفرار الأ�شجار و�ضعفها ،وتتم املكافحة با�ستعمال الطعوم ال�سامة،
حيث ُينرث الطعم قريب ًا من �سيقان الأ�شجار.
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 األرانب:

تقوم الأرانب بقر�ض ق�رشة ال�سيقان حتى ا رتفاع �40-20سم.
تكافح بلف �سيقان الأ�شجار ال�صغرية بورق الأملنيوم �أو بال�ستيك ظل �أو ال�صيد،
�أو و�ضع �سياج حول البيارة� ،أو ا�ستخدام املواد الطاردة مثل مادة �أربني حيث يتم
تبليل قطع قما�ش قطني باملادة وو�ضعها على �أوتاد بارتفاع ن�صف مرت ومب�سافة 5
مرت بني الوتد والآخر حول البيارة ،مع �إعادة تبليل قطع القما�ش كل �شهر مرة.
 الغزالن:

تتغذى الغزالن على الأوراق والفروع ،وكذلك تق�شري قلف الأ�شجار وقر�ضها.
وتمُ نع �أ�رضار الغزالن �إما با�ستخدام مادة �أربني كما ورد يف مكافحة الأرانب بحيث
يكون ارتفاع الأوتاد � 80سم� .أو ا�ستخدام مادة ترحاك بر�شها على الأ�شجار حتى
ارتفاع �140سم برتكيز  150غم من املادة لكل ليرت ماء مع �إ�ضافة �30سم دبق لكل
ليرت ماء.
 الكالب:

يتمثل �رضر الكالب بتخريب �شبكة الري بكافة �أجزائها ،وتكافح �إما بالطعوم
ال�سامة �أو الطرد ،وميكن اال�ستعانة بالطبيب البيطري لهذا الغر�ض.
 الطيور:

تقوم الطيور والغربان بنقر برابي�ش �شبكة الري .وملنع ال�رضر يجب دفن برابي�ش
�شبكة الري لعمق �10-5سم� .أما املكافحة فتتم با�ستخدام امل�صائد مع الطعوم.
 مالحظة:
يوجد توجه عاملي حالي ًا ويف فل�سطني ملنع ا�ستخدام املبيدات التي يدخل
فيها الفو�سفور الع�ضوي والتي ذكرت �سابق ًا يف مكافحة احل�رشات مثل الدر�سبان
والديازينون والدميكرون وغريها .لذلك يجب مالءمة طريقة املكافحة الكيماوية مع
طرف املكافحة اجلديدة التي �سيتم التو�صية بها.
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أمراض احلمضيات
تتعر�ض �أ�شجار احلم�ضيات للإ�صابة بعدد كبري من الأمرا�ض املت�سببة عن
فطريات �أو بكترييا �أو فريو�سات �أو �أ�سباب ف�سيولوجية وبيئية.

األمراض الفريوسية والشبيهة بالفريوس:
1قوباء احلمضيات أو السوروسز (تشقق القلف) Psorosis

.1
ُ�أكت�شف املر�ض لأول مرة يف فلوريدا يف العام 1896م ،وهو ُيع ُّد من الأمرا�ض
الفريو�سية القدمية ،والأكرث انت�شاراً يف احلم�ضيات ،وقد دخل �إىل منطقة البحر الأبي�ض
مبا فيها فل�سطني بو�ساطة مواد �إكثار م�صابة .وقد ُ�ش ِّخ�ص املر�ض يف فل�سطني يف
العام 1930م بو�ساطة العامل  H.S.Fawcettمن كاليفورنيا .وي�صيب هذا املر�ض
كل �أنواع و�أ�صناف احلم�ضيات ،وبخا�صة بيارات برتقال فالن�سيا واجلريب فروت
التي زرعت قبل العام � .1952أما يف الزراعات ما بعد ذلك فقد انح�رس املر�ض بعد
تطبيق قوانني خا�صة بامل�شاتل ،و�إنتاج الأ�شتال ،وب�شكل عام يعترب املر�ض عاملي ًا
العدو الأول للحم�ضيات ،حيث ي�سبب موت ًا بطيئ ًا وجفاف ًا تدريجي ًا للأفرع ،وي�ؤدي يف
النهاية �إىل موت الأ�شجار.

�أعرا�ض املر�ض:
تظهر الأعرا�ض املميزة للمر�ض على ال�ساق والفروع الرئي�سية يف الأ�شجار التي
يزيد عمرها عن � 8 - 7سنوات ب�صورة تق�رش القلف ،حيث يبد�أ القلف �أو ًال باالنتفاخ،
ثم التق�رش للطبقة ال�سطحية على �شكل حرا�شف �صغرية ورقيقة بطول ب�ضع مليمرتات.
وت�ستمر العملية �سنوات عدة تت�سع فيها منطقة التق�رش وتتعمق حتى حتيط بال�ساق كله
وقد ت�صل الإ�صابة للفروع الرئي�سية و�أحيان ًا الفروع الثانوية ،ويف مراحل متقدمة
للمر�ض تظهر جروح وا�ضحة جداً للعني ب�صورة خطوط حول ال�ساق حيث يتوقف
الكامبيوم عن النمو يف هذه املناطق ،وتظهر نتيجة لذلك �أخاديد غامقة اللون وجافة،
وي�ستمر اجلفاف يف التعمق نحو �أن�سجة اخل�شب ،ويبطىء النمو وتبد�أ عملية جفاف
وموت الأفرع.
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ت�ستمر الأ�شجار امل�صابة ب�إعطاء حم�صول اقت�صادي ملدة ترتاوح بني 10-5
�سنوات �أو �أكرث من تاريخ ظهور �أعرا�ض تق�رش القلف لل�ساق ،وهذا يتعلق بالظروف
البيئية وم�ستوى اخلدمات الزراعية.
من الأعرا�ض املميزة الأخرى للمر�ض هو ظاهرة التربق�ش على الأوراق ال�صغرية
(املوزاييك) التي مل ت�صل �إىل حجمها الطبيعي ،وتكون هذه الظاهرة ب�صورة خطوط
فاحتة بني العروق �أو موازية لها .وهذه ميكن م�شاهدتها ب�شكل وا�ضح �إذا ُع ِّر�ضت
الورقة لل�شم�س �أو ال�ضوء ب�شكل مبا�رش .وتكون اخلطوط موزعة على كل �سطح الورقة
�أو جزء منها ،وتبد�أ باالختفاء عند و�صول الورقة حجمها العادي.
وعلى الرغم من �أن �أعرا�ض املر�ض على ال�ساق والفروع تظهر مت�أخرة بعد
الإ�صابة كما ذكرنا يف جيل فوق � 8 - 7سنوات ،ف�إن �أعرا�ض التربق�ش (املوازييك)
على الأوراق ال�صغرية تظهر بعد �أ�سابيع عدة من الإ�صابة ،وت�ستمر الأعرا�ض على
الأوراق ال�صغرية طوال عمر الأ�شجار.
�أعرا�ض التربق�ش على الأوراق ت�شاهد ب�شكل وا�ضح يف مو�سم الربيع عندما تكون
دورة النمو اخل�رضي يف �أوجها.
يت�سبب املر�ض عن نوع من الفريو�سات .ويتواجد هذا الفريو�س يف �أجزاء ال�شجرة
املري�ضة ،وقد ُ�ش ِّخ�صت طرز �أو �سالالت عدة من املر�ض بلغت �ست �سالالت� ،أهمها
ال�ساللة الأكرث انت�شاراً وهي  Psorosis Aالتي ُو�صفت �سابقاً .وينت�رش املر�ض فقط
بو�ساطة مواد الإكثار امل�أخوذة من �أ�شجار م�صابة.
الأ�شتال التي طُ عمت مبادة �إكثار م�صابة ال تظهر عليها �أعرا�ض املر�ض �إىل
حني و�صولها �إىل جيل � 8 - 7سنوات حيث تنمو ب�شكل طبيعي كباقي الأ�شجار غري
امل�صابة.
ال ينتقل املر�ض بو�ساطة احل�رشات �أو البذور �أو �أدوات التقليم والتطعيم� .أحيان ًا
تنتقل الإ�صابة من �شجرة م�صابة �إىل �شجرة �سليمة بجانبها �إذا تالم�ست جذورها
والتحمت معها وهذه حاالت نادرة.
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وملنع انت�شار املر�ض يجب تربية �أ�شجار �أمهات خالية من املر�ض لأخذ املطاعيم
منها واملحافظة عليها.
اما الأ�شجار امل�صابة فال ميكن �أن ُت�شفى� ،إال �أنه ميكن �إطالة عمرها باملعامالت
الزراعية ال�صحيحة وعالج الأجزاء امل�صابة من ال�ساق بك�شطها ودهنها بعجينة بوردو
دون امل�سا�س ب�أن�سجة اللحاء والكامبيوم.
.2

2تقشر القلف Exocortis

هذا املر�ض منت�رش ب�شكل وا�سع يف مناطق زراعة احلم�ضيات� ،إال �أن �أ�رضاره
املميزة املعروفة توجد فقط يف �أ�شجار احلم�ضيات املطعمة على الأ�صل املعروف
با�سم برتقال ثالثي الأوراق ،وبع�ض الأ�صول الأخرى التي ال ت�ستعمل حالي ًا يف
ح�سا�س ًا جداً للمر�ض ،ومعظم �أ�شجار هذا النوع من احلم�ضيات
فل�سطني .و ُيع ُّد الرتجن َّ
املوجودة يف البالد م�صابة ب�شكل قوي.
�أ�صل اخل�شخا�ش مقاوم للمر�ض ،وعلى الرغم من �أن املر�ض موجود يف معظم
املناطق �إال �أن �أ�رضاره حمدودة ،وهو غري معروف �أو ال يتم التعرف عليه من قبل
�أ�صحاب البيارات ،ويتمثل ال�رضر بتقليل املح�صول وموت بطيء للأ�شجار .و ُيع ُّد
الأ�صل كليوباترا والأ�صل تروير مقاومني للمر�ض.
اما الأ�شجار املطعومة على �أ�صول ح�سا�سة للمر�ض فتظهر �شقوق وتق�رش لقلف
الأ�صل ب�صورة خطوط وحرا�شف م�ستطيلة تنف�صل عن ال�ساق .وهذه الأعرا�ض تظهر
بعمر � 6-5سنوات حيث يت�شكل يف منطقة التطعيم �صورة عنق زجاجة ب�سبب منو
الأ�صل ب�رسعة �أكرب من منو الطعم .وهذا الو�ضع ي�شكل معوق ًا حلركة املاء والغذاء ،مما
ي�ؤدي �إىل بطء النمو وموت بطيء لل�شجرة.
على الرغم من �أن املر�ض ُع ِّرف كمر�ض فريو�سي ،فقد تبني �أن م�سبب املر�ض
يختلف عن الفريو�سات من حيث حجم اجلزيء الأ�صغر جداً ،ولذلك �سمي بالفريوئيد.
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يف الفرتة الأخرية ازداد االهتمام بهذا املر�ض ،وذلك لأن الأ�صول امل�ستخدمة
واملقاومة ملر�ض التدهور ال�رسيع معظمها ح�سا�س ملر�ض االك�سوكورتي�س ،لذلك
يجب �أخذ مواد الإكثار من �أمهات خالية من املر�ض.
ينت�رش املر�ض بو�ساطة مواد الإكثار و�أدوات العمل ،من هنا يجب تعقيم �أدوات
القطف والتقليم بوا�سطة هيبوكلوريد ال�صوديوم برتكيز .%20-10
.3

3تنقر اخلشب Xyloporosis

ي�صيب املر�ض الأ�شجار املطعمة على �أ�صل الليمون احللو ،وقد انت�رش يف فل�سطني
يف البيارات القدمية املطعمة على الأ�صل املعني .وين�ش�أ عنه زيادة يف منو الطعم عن
الأ�صل فت�أخذ منطقة االلتحام �شكل الركبة كما تظهر بع�ض التنقرات على اخل�شب حتت
اللحاء ،ومتتلئ هذه التنقرات عادة بربوزات من منو �سطح القلف الداخلي كما ي�صبح
الطعم �أكرث مرونة وتنثني الأ�شجار بفعل ثقل القمة ،ويتحول لون القلف من الداخل �إىل
داكن ويتعفن ويتق�رش ويجف اخل�شب امل�صاب وتكون الأوراق �صغرية احلجم وتذبل
وجتف الأفرع تدريجي ًا حتى تتدهور قمة ال�شجرة ومتوت.
.4

4مرض الكاكسيا Cachexia

يتميز مر�ض الكاك�سيا بالنقر املوجودة على ال�سطح اخل�شبي يف �أن�سجة �أ�شجار
الكاملنتينا واملاندلينا ،وي�صحب التنقر عادة تلون �صمغي .وت�ؤدي الإ�صابة بهذا
املر�ض يف الأ�صناف احل�سا�سة �إىل تدهور �شامل للأ�شجار يف عمر � 10-3سنوات.
و�أهم الأعرا�ض اخلارجية له �صغر حجم الأوراق ،وتباعد النمو اخل�رضي ،و�ضعفه
وجتمع الأوراق يف قمة الفرع وتقزم الأ�شجار.
واعرا�ضه ت�شبه �أعرا�ض املر�ض ال�سابق (تنقر اخل�شب)� ،إال �أن التنقر يف هذا
املر�ض يكون يف الطعم.
وينتقل املر�ض بو�ساطة مواد الإكثار امل�أخوذه من �أ�شجار م�صابة ،لذلك
يجب احلر�ص على �أخذ الطعوم من �أ�شجار �سليمة مو�سومة ناجتة من �أ�شتال بذرية
نيو�سيلية.
176

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

5 .5تنقر اخلشب وتلون اللحاء يف الربتقال
Stem Pitting and Phloem Discoloration

تتعر�ض معظم �أ�شجار الربتقال املطعمة على �أ�صل اخل�شخا�ش حلالة تنقر يف
اخل�شب ،وتلون يف اللحاء .وتكون التنقرات موجودة فوق منطقة التطعيم.
علم ًا �أن الأ�شجار امل�صابة تبقى �ضعيفة وقزمية .وتت�شابه �أعرا�ضه مع �أعرا�ض
مر�ض الكاك�سيا �إال �أن ال�سبب له فريو�س �آخر .ينتقل املر�ض بو�ساطة مواد الإكثار.
6 .6مرض جفاف قلف الساق
Shell Bark or Decorticosis

ي�صيب املر�ض ب�شكل رئي�س �أ�شجار الليمون الأ�ضاليا ،وتظهر �أعرا�ضه بجفاف
القلف وت�شققه .وكغريه من الأمرا�ض الفريو�سية ميكن مكافحته ب�أخذ مواد الإكثار
من �أ�شجار مو�سومة خالية من املر�ض.
7 .7مرض العناد
(Little Leaf) Stubborn Disease

ي�صيب املر�ض �أ�شجار الربتقال �أبو �رسة ب�شكل رئي�س ثم الفالن�سيا واجلريب
فروت وال�شموطي و�أحيان ًا يف الكلمنتينا.
يوجد املر�ض يف مناطق زراعة احلم�ضيات يف فل�سطني كافة ويف كل الأرا�ضي
وعلى الأ�صول وت�صل ن�سبة الإ�صابة باملر�ض من  %5-1و�أحيان ًا �أكرث من ذلك بكثري.
اما الأ�شجار امل�صابة تعطي حم�صو ًال قلي ًال وثماراً �صغريه وم�شوهة .وقد تالحظ
�أعرا�ض املر�ض على جزء من ال�شجرة ،كما �أن الأ�شجار امل�صابة به تكون بدرجات
خمتلفة من الب�سيطة �إىل ال�شديدة.
�أما �أهم �أعرا�ضه تقزم النمو حيث تبدو الأفرع ملتوية هزيلة �أوراقها قليلة
و�صغرية قائمة لأعلى وال ت�ستجيب الأ�شجار للمعامالت الزراعية كالري والت�سميد،
وينتقل املر�ض عن طريق مواد الإكثار امل�أخوذة من �أ�شجار م�صابة ،اكت�شف املر�ض
لأول مرة يف فل�سطني عام .1928
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الإزهار يف الأ�شجار امل�صابة غري متجان�س ،لذلك جند على الأ�شجار ثماراً
متفاوتة االعمار .تظهر يف بع�ض ثمار اجلريب فروت والربتقال الفالن�سيا يف الأ�شجار
امل�صابة ظاهرة اللب الأزرق  .Blue albedoوتكون معظم البذور يف الثمار امل�صابة
غري مكتملة وغامقة اللون.
والثمار يف الأ�شجار امل�صابة �أي�ض ًا يكون حجمها �صغرياً ذات �أطراف مدببة
�سميكة يف منطقة العنق ورفيعة يف منطقة القمة.
8 .8تبقع وتصمغ اللب األبيض
Impietratura

ي�صيب املر�ض احلم�ضيات ب�أنواعها و�أ�صنافها املختلفة يف البالد� ،إال �أن
الأعرا�ض الوا�ضحة �أكرث تظهر فقط يف ثمار اجلريب فروت ،وي�سبب املر�ض ت�ساقط
الثمار وت�شوهها ،فاملر�ض ي�صيب الثمار وال تظهر الأعرا�ض على الأ�شجار ،لذلك ال
ميكن التمييز بني �شجرة م�صابة و�شجرة �سليمة.
اما �أهم الأعرا�ض التي تظهر على الثمار هي ظهور كي�س �صمغي �صغري يف اللب
الأبي�ض  albedoللثمار ،فعند تق�شري الثمرة يظهر املر�ض ب�شكل بقع �صمغية بنية يف
املنطقة حتت الق�رشة اخلارجية .ويكون حجم البقعة حوايل � 1سم مربع ،وقد يوجد
بقعة واحدة �أو �أكرث يف الثمرة ،كما �أنه ال ميكن �أو ي�صعب ت�شخي�ص الثمرة امل�صابة
بالعني املجردة من اخلارج �إال �إذا كان الكي�س ال�صمغي قريب ًا للق�رشة اخلارجية ،حيث
تت�ساقط الثمار يف �شهري متوز و�آب للأ�شجار امل�صابة ،وينتقل املر�ض بو�ساطة مواد
الإكثار امل�أخوذة من �أ�شجار م�صابة ،ويتواجد املر�ض يف ال�شجرة الواحدة برتكيزات
خمتلفة للفريو�س يف الأجزاء املختلفة لها.
يف حالة ظهور الكي�س ال�صمغي قريب ًا من منطقة العنق يظهر تلوين بني يف مركز
الثمرة و�أ�سنانها.
9 .9مرض التدهور السريع
)Tristeza (Quick Decline

ت�سبب هذا املر�ض يف الق�ضاء على ماليني الأ�شجار يف خمتلف دول العامل
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املنتجة للحم�ضيات وما زال ي�سبب الدمار للبيارات حيث ُيع ّد من �أخطر الأمرا�ض
الفريو�سية ،وي�صيب املر�ض احلم�ضيات با�صنافها املتعددة �إال �أن الأ�رضار الأكرث
و�ضوح ًا و�شيوع ًا هي يف �أ�شجار الربتقال املطعمة على �أ�صل اخل�شخا�ش.
مت ت�شخي�ص املر�ض لأول مرة يف فل�سطني �سنة 1956م ،حيث دخلت العدوى �إىل
البالد بوا�سطة �أ�شتال م�صابة من اخلارج.
�أهم الأعرا�ض التي تظهر على الأ�شجار امل�صابة هو بطء �رسعة النمو حيث ت�أخذ
الأ�شجار �شك ًال قزمياً ،ويزداد �إزهارها وتبد�أ الأوراق بفقد لونها الأخ�رض الداكن،
وتكت�سب لون ًا �أخ�رض م�صفراً ،ثم ي�صغر حجم النموات احلديثة وتت�ساقط الأوراق
تدريجياً ،وجتف الأغ�صان املعراة من الورق من القمة متجهة لأ�سفل ثم متوت وتخرج
�أفرع جديدة عند �أ�سفل القمم امليتة حيث ت�صاب بدورها من جديد وقد تعي�ش ال�شجرة
امل�صابة ب�ضع �سنوات .وتذبل ومتوت اجلذور يف الأ�شجار امل�صابة خالل الأيام الأوىل
من بدء الإ�صابة وقبل �أن تظهر الأعرا�ض ال�سابقة �أو معها وذلك نتيجة ان�سداد الأنابيب
اللحائية باجلذر �أ�سفل منطقة التطعيم ،فيتعطل مرور املواد الكربوهيدراتية �إىل
املجموع اجلذري ،ويتبع ذلك انف�صال القلف ،وتتكون بعد ذلك �أن�سجة حلائية جديدة
باجلذور امل�صابه فتن�شط الأ�شجار بع�ض الوقت ،ثم ت�صاب الأن�سجة اجلديدة بدورها
وبعد نفاذ الكربوهيدرات املخزونة باجلذور تبد�أ يف املوت وبتقدم الإ�صابة ينت�رش
موت الأن�سجة من الأ�صل �إىل الطعم يف منطقة اللحاء عندها .متيل الأ�شجار ال�صغرية
يف مراحل �إ�صابتها الأوىل للإزهار والإثمار الغزير والإ�رساع يف ن�ضج الثمار بعك�س
الأ�شجار ال�سليمة ال�صغرية ال�سن التي تندفع عادة نحو النمو اخل�رضي بدرجة وا�ضحة،
وقد تت�شابه الأعرا�ض ال�سابقة مع �أعرا�ض �سوء اخلدمة �أو نق�ص التغذية �أو زيادة الري
والإ�صابة بالنماتودا �أو تعفنات اجلذور.
علم ًا �أن اخل�شخا�ش ح�سا�س جداً لهذا املر�ض الذي يعترب مر�ضا ت�صاحبياً؛ �أي
�أنه ال يظهر �إال يف حالة التطعيم على �أ�صل اخل�شخا�ش الذي يكون حام ًال للمر�ض ،وال
تظهر الأعرا�ض �إال بعد التطعيم.
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وللتعرف على األشجار املصابة أو املشتبه يف إصابتها يتبع اآلتي:

1 .1اختبار وجود الن�شا بو�ساطة اليود فوق منطقة التطعيم و�أ�سفلها ،ف�إذا ثبت
وجوده �أعلى منطقة التطعيم وعدم وجوده �أ�سفلها ،فيدل ذلك على تلف اللحاء
واحتمال وجود املر�ض.
2 .2فح�ص جذور الأ�شجار وقاعدة ال�ساق للت�أكد من خلوها من �أي تعفن ،وللت�أكد
من وجود املر�ضُ ،تطعم �أ�شتال ليمون بنزهري مبادة �إكثار م�أخوذه من �أ�شجار
م�شتبه ب�إ�صابتها وفح�ص النموات احلديثة يف الليمون بعد � 6-4أ�سابيع من
التطعيم بتق�شري اللحاء والبحث عن حالة التنقر ،ف�إن وجدت كان ذلك دلي ًال
قاطع ًا على �إ�صابة الأ�شجار ،كما يظهر على الأوراق احلديثة خطوط باهته.
3 .3البحث عن حالة التنقر العك�سي يف الأ�شجار امل�شتبه بها ،وذلك ب�إزالة جزء
من القلف يف منطقة التطعيم ،ف�إن ُو ِج َدت بروزات يف اخل�شب يقابلها تنقر
يف حلاء اخل�شخا�ش يكون دليل على الإ�صابة.
يت�سبب املر�ض عن فريو�س له �سالالت عدة منها �ساللة �شديدة .ينتقل املر�ض
بو�ساطة مواد �إكثار م�أخوذه من �أ�شجار م�صابة ،كذلك ينتقل املر�ض بوا�سطة �أنواع
ومن القطن �أو القرعيات  Aphis citricidusو Aphis
من املَن مثل َمن احلم�ضيات َ
.gossypii
يكافح املر�ض ب�أخذ عيون �أو مطاعيم من �أ�شجار �سليمة وا�ستعمال �أ�صول مقاومة
للمر�ض.

األمراض الفطرية والبكتريية:
1 .1مرض تعفن رقبة اجلذر
Phytophthora Spp.- Foot Rot and Gummosis

يوجد املر�ض يف معظم ب�ساتني احلم�ضيات يف فل�سطني يف الأرا�ضي الثقيلة
والرطبة ،حيث ت�شجع هذه الأرا�ضي تطور وانت�شار املر�ض ،ويهاجم املر�ض ب�شكل
رئي�س رقبة اجلذر و�أي�ض ًا اجلذور يف منطقة تفرعها من ال�ساق ،ويف حاالت نادرة جداً
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�أجزاء من ال�ساق فوق منطقة التطعيم ،ثم يت�سبب عن الإ�صابة تعفن ق�رشة ال�شجرة،
وعلى �أثرها جفاف وموت بع�ض الأفرع ،وقد ي�صيب املر�ض �أي�ض ًا الأ�شتال يف امل�شاتل
حيث متوت الأ�شتال يف ال�سنة الأوىل من زراعتها يف الأر�ض امل�ستدمية ،لذا تختلف
�أ�صول احلم�ضيات فيما بينها ،بح�سا�سيتها للمر�ض ،و ُيع ُّد اخل�شخا�ش �أكرثها مقاومة،
وت�ساعد زيادة الري �أو كرثة الأمطار يف الأرا�ضي �ضعيفة ال�رصف ،وكذلك الأ�سمدة
الع�ضوية الكثرية يف انت�شار املر�ض.

الأعرا�ض:
�إفرازات �صمغية كثرية من الأجزاء ال�سفلي لل�ساق وعند ك�شط القلف يف
هذه املناطق ميكن م�شاهدة تلون القلف باللون البني� ،أما الفطر امل�سبب فال
يدخل �إىل �أن�سجة اخل�شب� ،إال �أن ال�صمغ يوجد على ال�سطح اخلارجي لأوعية
اخل�شب ،ويوجد عدة �أنواع من الفطر  Phytophthoraالتي ت�سبب الت�صمغ �أهمها
الفطر  ،Ph. citrophthoraويف�ضل الفطر حمو�ضة الرتبة بني (،PH )5.5-7.5
و ُتع ُّد الزراعة العميقة �أحد الأ�سباب النت�شار املر�ض ،لذلك يجب احلفاظ على الأجزاء
ال�سفلية لل�ساق جافة قدر الإمكان خا�صة عندما تكون درجات احلرارة بني ،20-18
وهي الدرجة املثالية لنمو الفطر.
يكافح املر�ض �إما باختيار الأر�ض والأ�شتال والأ�صول وطريقة الري املنا�سبة
�أو بعالج الأ�شجار امل�صابة بك�شط املنطقة امل�صابة وحتديد اجلزء امل�صاب ودهن
املنطقة مبعجونة بوردو � %2-1أو مبحلول برمنجنات البوتا�سيوم  ،%1وبعد التعقيم
باملواد املذكورة ُيغطَّ ى اجلرح مبعجون تطعيم �أو تقليم .يف الإ�صابات القوية ويف
الأ�شجار الكبرية ،ميكن �إجراء تطعيم دعامي بزراعة �شتلتني خ�شخا�ش بجانب ال�ساق،
ومن ثم تطعيمهم يف اجلزء ما فوق منطقة التطعيم.
2 .2مرض التعفن البين
.(Brown Rot) Phytophthora Spp

يت�سبب هذا املر�ض عن الفطر امل�سبب للمر�ض ال�سابق �إال �أن الإ�صابة هنا تكون
على الثمار املوجودة يف املنطقة ال�سفلية لل�شجرة حتى ارتفاع مرت .وينت�رش املر�ض
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يف الأرا�ضي الثقيلة �أكرث من الأرا�ضي اخلفيفة ،و ُيع ُّد الليمون �أكرث ح�سا�سية ،ثم اجلريب
فروت ،ثم الربتقال ب�أنواعه ،وبقية �أ�صناف احلم�ضيات الأخرى.
يبد�أ املر�ض على الثمار يف البيارة ،وي�ستمر بعد القطف يف املخازن والعبوات،
وتظهر الإ�صابة على الثمار ب�شكل بقع بنية جافة يكرب حجمها ب�رسعة حتى تغطي كل
�سطح الثمرة ،وي�ساعد على انت�شار املر�ض الرطوبة الزائدة ب�سبب الري �أو الأمطار.
يكافح املر�ض بالر�ش مبحلول بوردو � %1أو املركبات النحا�سية خالل �شهر
ر�ش الأجزاء ال�سفلية من
ت�رشين الأول ويكفي ر�شة واحدة للق�ضاء على املر�ض ،و ُت ُّ
ال�شجرة على ارتفاع 1.5-1م من �سطح الرتبة ،وكذلك ر�ش الرتبة حتت الأ�شجار
وال�ساق ،لذا يجب تعقيم الثمار بعد قطفهايف بيوت التعبئة.
3 .3مرض التعفن االسفنجي
(Heart Rot) Ganoderma Spp

ُيع ُّد الربتقال ال�شموطي الأكرث ح�سا�سية للمر�ض املعني عندما تكون الأ�شجار
بعمر فوق � 25سنة� .أما بقية الأ�صناف والأنواع ،فت�صاب ب�شكل نادر ،وال يوجد ت�أثري
لنوع الأ�صل امل�ستخدم على �شدة املر�ض.
ي�صيب املر�ض �أن�سجة اخل�شب لل�ساق والفروع الرئي�سة حيث يبد�أ من اجلروح
املت�سببة من التقليم �أو لفحات ال�شم�س �أو غريها ،ونتيجة لذلك ت�ضعف الأ�شجار
و ُيبطىء النمو ،وجتف الأفرع ويقل املح�صول ،وقد تنك�رس بع�ض الأ�شجار عندما تكون
الإ�صابة يف منطقة التفرع الرئي�سة �أعلى ال�ساق.
� ّأما �أن�سجة اخل�شب التي ت�صاب فتكون طرية وا�سفنجية بلون بني �أو �أبي�ض م�صفر.
و ُتع ُّد الأن�سجة الداخلية للخ�شب ح�سا�سة �أكرث من الأن�سجة اخلارجية ،لذلك ي�صعب
حتديد حجم الإ�صابة ،وميكن للفطر امل�سبب �أن يتطور على �سطح اجلروح املوجودة
على الثمار التي يزيد حجمها عن  30-20ملمرتاً و�أكرث.
ًُيكافح املر�ض مبنع انت�شاره بتعقيم اجلروح الناجتة يف الأ�شجار� ،أو �إجراء
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عملية عالجية للأ�شجار بك�شط الأجزاء امل�صابة و�إزالتها والتعقيم مبحلول بوردو %1
�أو برمنجنات البوتا�سيوم  .%1ويف احلاالت ال�شديدة ميكن �إجراء التطعيم الدعامي.
4 .4مرض التصمغ الديبلودي
Diplodia and Phomopsis Gummosis

يت�سبب املر�ض عن الفطر  ،Diplodia natalensisوي�صيب الأفرع وال�ساق والثمار
يف �أثناء التخزين ،وهو موجود يف معظم البيارات وخا�صة القدمية منها ،حيث يتواجد
ب�شكل رئي�س على �أطراف الأفرع ال�ضعيفة واجلافة ،ويتطور ببطء باجتاه الأفرع الأكرث
�سمكاً .ويدخل املر�ض �إىل �أن�سجة اخل�شب والق�رشة لل�ساق والفروع الرئي�سة من خالل
اجلروح �أو الأجزاء التي تلقت لفحة �شم�س وي�ؤدي �إىل جفافها.
الأعرا�ض املميزة للمر�ض يف البياره ت�شاهد حول جروح التقليم ولفحات
ال�شم�س .حيث تكون الأن�سجة امل�صابة �صلبة وبلون �أ�سود وعلى �سطح الق�رشة تتك�شف
الأج�سام الثمرية للفطر ب�شكل كتل �صغرية �سوداء ،و�أحيان ًا توجد نقط �صمغية حول
منطقة الإ�صابة.
ُم�سبب املر�ض من الفطريات ال�ضعيفة �إال �أن الظروف غري املالئمة لنمو الأ�شجار
ت�ساعده على التطور.
�أما مكافحة املر�ض فتتم بتوفري الظروف املنا�سبة للأ�شجار من ري وت�سميد
ومعامالت زراعية �أخرى �إذ �أن الأ�شجار القوية لها مناعة للمر�ض .كذلك يجب تعقيم
وتغطية اجلروح الناجتة من التقليم �أو �أي �سبب �آخر ،و�إزالة الفروع اجلافة ،وك�شط
الأجزاء امل�صابة ،وتعقيم اجلروح.
5 .5مرض جفاف األفرع
Mal- Secco

من الأمرا�ض الفطرية التي ت�سبب �أ�رضاراً ج�سيمة لأ�شجار الليمون .وتنت�رش
جراثيمه املوجودة على الفروع اجلافة وامليتة بو�ساطة الرياح .ويبد�أ �إنبات جرثومة
املر�ض على �سطح الورقة ثم تخرتق �أن�سجة اخل�شب باجتاه الفروع وال�ساق الرئي�س
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واجلذر .الورقة التي ت�صاب ت�صفر وت�سقط بدون العنق ،ويف مرحلة متقدمة ت�سقط
كل الأوراق من على الفرع ،وميوت ن�صف الفرع الذي اخرتقه الفطر بينما يبقى اجلزء
الآخر �أخ�رض.
ميكن اال�ستدالل على وجود املر�ض بعمل قطاع طويل �أو عر�ضي للفرع وم�شاهدة
تلون اخل�شب باللون البني.
يكافح املر�ض يف الأ�شجار الكبرية بق�ص الأجزاء امل�صابة مع بع�ض الأجزاء
ال�سليمة ملنع انت�شار الإ�صابة ،مع حرق الأفرع الناجتة من الق�ص� .أما يف امل�شاتل،
فيتم ر�ش �إحدى املواد النحا�سية مرة كل ثالثة �أ�سابيع ابتداء من �شهر ت�رشين الأول
وحتى حزيران.
6 .6التبقع البين
Brown Blotch

ي�صيب املر�ض ب�شكل رئي�س الكلمنتينا و�أ�صنافها� ،أما بقية الأ�صناف مثل
الفالن�سيا وال�شموطي فت�صاب بدرجة �أقل ومعظم الإ�صابات ترتكز يف منطقة ال�ساحل
و�شبه ال�ساحل� .أما الثمار التي ت�صاب باملر�ض فتكون غري قابلة للت�سويق.
الأعرا�ض الأولية للمر�ض تظهر على الثمار مع نهاية �شهر �آب ،حيث ال تزال الثمار
�شهري ت�رشين الأول والثاين
خ�رضاء� ،إال �أن تف�شي الأعرا�ض وانت�شارها يظهر خالل
ْ
ب�صورة بقع غري منتظمة ال�شكل ،وب�أحجام خمتلفة بلون �أ�سود �إىل بني �إىل درجة �أن
البقع قد تغطي �سطح الثمرة كاملة� ،أو بقاء بع�ض اجلزر ال�صغرية بلون عادي ،وتكون
هذه اجلزر مرتفعة ال�سطح عن املناطق امل�صابة ،ومع تطور الإ�صابة تظهر ت�شققات
�سطحية على البقع ال�سوداء ،وبذلك ي�صبح لونها رمادياً.
يرتكز املر�ض على الثمار املوجودة داخل ال�شجرة �أو الثمار املغطاة بالأوراق
والفروع� .أما الثمار املك�شوفة لل�شم�س فال ت�صاب .كذلك ُوجد �أن معظم الثمار امل�صابة
توجد على الأفرع ال�سفلية على ارتفاع � 60-50سم من �سطح الرتبة ،ورمبا توجد هذه
الثمار امل�صابة على ارتفاع �أعلى �إذا توافرت الظروف.
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بقع املر�ض ال ميكن �إزالتها باملاء �أو الغ�سيل العادي �إال �أنه ميكن �إزالتها ببع�ض
املذيبات الع�ضوية مثل الأ�ستون.وت�شبه �إىل حد ماء البقع الناجتة من الإ�صابات باحللم،
وميكن التفريق بينها بو�ساطة عد�سة مكربة حيث يتبني مكان االمت�صا�ص على �سطح
البقع الناجتة من احللم ،بينما ال توجد هذه املناطق على �سطح بقع املر�ض.
يت�سبب املر�ض عن فطر يتطور على �سطح الثمرة يف الطبقة ال�شمعية ،وال يدخل
�إىل �أن�سجة الثمرة الداخلية ،وي�سمى  ،Colletotrichum gloeosporioidesوملنع
حدوث املر�ض يف�ضل الري بالتنقيط على الري بالر�شا�شات الذي يزيد من املر�ض� ،إذ
�إن املكافحة الكيماوية مل تعط نتائج �إيجابية.
7 .7مرض التبقع األخضر يف اجلريب فروت
Green Blotch

تلونها �إىل جانب
يتميز املر�ض ببقاء بقع خ�رضاء على ثمار اجلريب فروت بعد ّ
العنق ،وقد ي�صل حجمها من ربع �إىل ن�صف الثمرة ،و�أحيان ًا نادرة تغطي �سطح الثمرة
كله.
ويت�سبب املر�ض عن فطر  ،Alternaria Tenuisوكذلك الفطر Stemphyllium

 .Spوقد وجد �أن املر�ض ينت�رش على �سطح الثمار امل�صابة باحل�رشات التي تفرز الندوة
الع�سلية ،لذلك ف�إن مكافحة املر�ض تتم بو�ساطة مكافحة هذه الآفات �أو با�ستخدام
املركبات النحا�سية.
8 .8مرض تصمغ ريوجراند يف اجلريب فروت
Rio-Grande Gummosis

ي�صيب املر�ض يف فل�سطني �أ�شجار اجلريب فروت يف خمتلف املناطق ،وهو يعد
مر�ض ًا غري خطري �إذ �إن الأ�شجار تتغلب عليه خالل ب�ضع �سنوات� ،إال �أنه ي�سبب �ضعف ًا يف
الأ�شجار وجفاف بع�ض �أجزائها �أحياناً ،لكن من النادر �أن متوت ال�شجرة امل�صابة.
�أما �أهم �أعرا�ضه فتتمثل ب�إفراز ال�صمغ بداية من خالل �شقوق يف الق�رشة حيث
يت�شكل ال�شق نتيجة جتمع ال�صمغ حتت ال ُقالفة(الق�رشة) ،وال�ضغط عليه ،وعادة ما
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تكون ال�شقوق قريبة من اجلروح املت�سببة من التقليم �أو غريه .وعلى خالف الت�صمغ
الناجت من الفطر (فيتوفثورا) الذي ي�صيب القلف ،ف�إن هذا املر�ض ال ي�صيبه.
ويت�سبب ال�صمغ عن فطر يدخل لل�شجرة من خالل اجلروح لذلك يجب احلر�ص على
تعقيم اجلروح ،ويف حال ظهور �إ�صابات ،ميكن اللجوء للعالج بك�شط الأجزاء امل�صابة
وتعقيمها وتغطيتها مبعجون التقليم ،كما هو احلال يف �أمرا�ض الت�صمغ الأخرى.
9 .9مرض البقعة السوداء
Pseudomonas Syringae

يت�سبب عن بكترييا وي�صيب ثمار الليمون ب�شكل رئي�س ،ويظهر ب�شكل بقع �سوداء
�إىل بنية بطول  8-5ملمرت وعمق  3-2ملمرت على �سطح الثمار فقط ،وال ينت�رش �إىل
اللب .وينت�رش املر�ض يف ظروف الرطوبة الزائدة خالل ف�صل ال�شتاء ،وقد ي�صيب
�أعناق الأوراق والفروع ال�صغرية اخل�رضاء ،ويف هذه احلالة تتجعد الأوراق ،وتت�ساقط
وجتف الأفرع امل�صابة .ويكافح املر�ض با�ستخدام املركبات النحا�سية بالر�ش مع
بداية ف�صل ال�شتاء و�سقوط الأمطار.
1010الشحبار
Stooty Mold

يت�سبب عن فطريات عديدة تنمو على الإفرازات ال�سكرية للح�رشات مثل :الندوة
الع�سلية وت�سبب �أ�رضاراً غري مبا�رشة للأوراق والثمار ب�سبب تقليل عملية التمثيل
الكلوروفيلي والتنف�س ،وقد ينتج عن ذلك ت�ساقط �أوراق.
وللمكافحة يجب احلر�ص على �إبادة احل�رشات التي تفرز الندوة الع�سلية .كذلك
ميكن الر�ش باملواد النحا�سية بهدف الق�ضاء على ال�شحبار� ،أو الر�ش بالزيوت ال�صيفية
برتكي ٍز منخف�ض لتنظيف الثمار من ال�شحبار عند هطول الأمطار.
1111العفن األخضر واألزرق لثمار احلمضيات
Molds

ت�صيب هذه الأمرا�ض ثمار احلم�ضيات بعد القطف ،ويف �أثناء التخزين ويف
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بيوت التعبئة ،وتت�سبب عن �أنواع من الفطر  .Penicilliumو ُيع ُّد العفن الأخ�رض الأكرث
�شيوعاً ،وينت�رش طوال املو�سم ،وهو متخ�ص�ص بثمار احلم�ضيات بينما ي�صيب العفن
الأزرق ثمار فواكه �أخرى ،ويوجد فقط يف نهاية املو�سم ،وقد وجد �أن ثمار الب�ساتني
ذات الرتبة الثقيلة ت�صاب بن�سبة �أكرب من ثمار الب�ساتني ذات الرتبة الرملية.
وت�ؤدي اجلروح التي ت�صيب الثمر �إىل �إ�صابتها بهذه الأمرا�ض ،و ُيع ُّد الربتقال
ال�شموطي �أكرث ح�سا�سية للمر�ض من الربتقال الفلن�سي ،كما �أن الثمار التي ُتقطف يف
�أثناء املطر �أو بعده تكون لها فر�صة �إ�صابة �أكرث من الثمار التي تقطف يف جو عادي
وجاف.
ويت�سبب العفن الأخ�رض عن الفطر
عن الفطر .P. italicum

digitatum

 ،P.بينما يت�سبب العفن الأزرق

وهناك �أنواع �أخرى من العفن التي ت�صيب الثمار بعد القطف منها العفن
احلام�ض  Sour Rotالذي يت�سبب عن الفطر  ،Geotrichum candidumو�أعرا�ضه
طراوة ق�رشة الثمار التي تظهر ك�أنها مليئة باملاء وناعمة .وهناك �أي�ض ًا عفن العنق
 Stem– End Rotالذي يت�سبب عن �أنواع عدة من الفطريات مثل:
  Diplodia Natalensis
 Colletotrichum Gleosporio Ides
 Alternaria Citri



.Phomopsis Citri

و�أعرا�ض هذا النوع من العفن تبد�أ بتلون املنطقة حول عنق الثمرة باللون البني
الذي يتجه �إىل قمة الثمرة (احللمة) ،وقد يتلون اللب �أي�ض ًا بال�سواد الفاحت.
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1212األشنات
Lichens

الأ�شنات �أو ما �سمى يف فل�سطني بال�صوفان عبارة عن نوعني من الأحياء يعي�شان
معاً ،وهما طحلب وفطر .تنت�رش الأ�شنات على ال�سيقان والفروع يف املناطق الرطبة،
ويف الف�صول الرطبة من ال�سنة.
يكون لونه �أخ�رض مائ ًال �إىل ال�صفرة ح�سب املو�سم ففي ال�شتاء ي�أخذ اللون
الأخ�رض ويف ال�صيف ي�أخذ اللون الأ�صفر.
يكافح املر�ض يف حاالت الإ�صابة ال�شديدة بو�ساطة املركبات النحا�سية بالر�ش
مع بداية مو�سم الأمطار ،و�إجراء التقليم ال�صحيح للأ�شجار املتزاحمة لإدخال ال�ضوء
والهواء �إىل داخل ال�شجرة.
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الفصل السادس عشر

مكافحة األعشاب
يف بساتني احلمضيات
تعد عملية مكافحة الأع�شاب يف بيارات احلم�ضيات من العمليات ال�رضورية
واملهمة �إذ �إن و�ضع برنامج ناجح للق�ضاء على الأع�شاب يف البيارة يهدف �إىل
منع مناف�سة الأع�شاب للأ�شجار على املاء والغذاء ،ويزيد جناعة العمليات الزراعية
كاحلراثة والري والقطف ،وبالتايل يزيد نوعية وكمية املح�صول.
�إن الطرق املتبعة يف مكافحة الأع�شاب �سواء �أكانت يدوية �أم ميكانيكية �أ�صبحت
قليلة اال�ستعمال ب�سبب التكاليف العالية والنجاعة املنخف�ضة ،كما �أن الطريقة
البيولوجية ملكافحة الأع�شاب عن طريق �إ�صابة الأع�شاب بالأمرا�ض واحل�رشات
للق�ضاء عليها مل تطبق على م�ستوى كبري من الناحية العملية ،لذلك ف�إن طريقة
املكافحة الكيماوية با�ستعمال مبيدات الأع�شاب املختلفة تبقى هي الطريقة الأكرث
انت�شاراً يف �أو�ساط املزارعني .ويعتمد اختيار �أنواع املبيدات على �أنواع الأع�شاب
املوجودة يف البيارة.
وميكن تقسيم األعشاب املنتشرة يف البيارات على اجملموعات التالية:
.

أ�أع�شاب مو�سمية ومنها ال�صيفية وال�شتوية ،وهذه �أي�ض ًا قد تكون �أع�شاب ًا
جنيلية �أو عري�ضة الأوراق.
 .ب�أع�شاب معمرة ومنها الأع�شاب النجيلية مثل النجيل وال�سعيدة والق�صاب
ثم الأع�شاب عري�ضة الأوراق ،مثل :الينبوت والعاقول والعليق واملدادة
وغريها.
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وتقسم مبيدات األعشاب املستعملة يف البيارات إىل جمموعتني:

1 .1مبيدات أعشاب تقضي على األعشاب النامية

مثل الدوكتالون واملبيدات من جمموعة اجلاليفو�ست  GLYPHOSATEمثل
راوند�أب وغريه ،ومعظم هذه املبيدات لي�س لها �أثر متبقٍ يف الرتبة .كما �أن جزءاً من
هذه املبيدات ميكن امت�صا�صه عن طريق الأوراق ،وبع�ضها الآخر ميت�ص عن طريق
اجلذور مثل مادة هايفر  ،X (Hyver- x) Bromacilوهي مادة متبقية خا�صة �إذا
عال للق�ضاء على الأع�شاب املعمرة.
ا�ستعملت برتكي ٍز ٍ
كذلك تعمل هذه املجموعة من املبيدات �إما ب�شكل اختياري على عدد من
الأع�شاب �أو ب�شكل عام على جميع الأنواع ،و ُت�ستخدم املبيدات بعد �إنبات الأع�شاب
وو�صولها �إىل مرحلة متكنها من امت�صا�ص املبيد وجميع املبيدات يجب ر�شها يف
ظروف جفاف �أي بدون �أمطار �أو ري بالر�شا�ش ملدة قد ت�صل �إىل � 48ساعة ح�سب
نوع املبيد ،با�ستثناء مادة (هايفر  )xالتي حتتاج �إىل مياه لت�شغيلها .وهذه الطريقة

من املكافحة ت�ساهم يف زيادة املادة الع�ضوية يف الرتبة ،لأن الأع�شاب بعد منوها
خ�رضي ًا وجذري ًا والق�ضاء عليها توفر مادة ع�ضوية جيدة للأر�ض.
2 .2مبيدات أعشاب متنع إنبات بذور األعشاب

ر�ش على الرتبة قبل �إنبات بذور الأع�شاب ،ثم ُتف َّعلُ
تلك املجموعة من املبيدات ُت ُّ
باملطر �أو الري ،ومعظمها مبيدات متبقية قد يبقى مفعولها لأكرث من مو�سم ،وهذه
املجموعة حتتوي على مبيدات اختيارية �أو عامة ،و�أهم املبيدات التي تندرج حتت
هذا الق�سم مركبات �سيمازين وديورك�س.
وعند و�ضع برنامج ملكافحة الأع�شاب يف البيارة ،قد نلج�أ �إىل دمج عدد من
املبيدات �سواء من املجموعة الأوىل� ،أو من كال املجموعتني بهدف احل�صول على
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مكافحة ناجعة للأع�شاب املتواجدة كلها وللح�صول على نتائج جيدة يف املكافحة
الكيماوية يجب مراعاة ما ي�أتي:
1 .1اختيار العالج املنا�سب والرتكيز وحتديد موعد اال�ستعمال.
2 .2حتديد طبيعة انت�شار الأع�شاب يف البيارة� ،إما ب�صورة بقع �أو تغطية جلميع
الرتبة .ويف حالة البقع يجب عدم ر�ش الأر�ض كلها ،والرتكيز على املناطق
املوجودة فيها الأع�شاب.
3 .3معرفة �أنواع الأع�شاب املنت�رشة يف البيارة.
4 .4مراعاة عمر الأ�شجار يف البيارة لتحديد نوع املبيد.
5 .5ا�ستعمال عيون ر�ش خا�صة مببيدات الأع�شاب مثل  Flat jetو .Tjet
ِر�شة امل�ستعملة.
6 .6احلر�ص على وجود خالط يف خزان امل َّ
7 .7معرفة طريقة الري امل�ستعملة يف البيارة.
أ�رضار للأ�شجار
8 .8معرفة طبيعة عمل املبيد املنوي ا�ستعماله حتى ال يت�سبب يف � ٍ
املوجودة �أو الأ�شجار �أو املحا�صيل املجاورة.
9 .9التقيد بقدر الإمكان برتكيز املبيد وكمية املحلول للدومن.
1010يجب اتخاذ االحتياطات املختلفة يف �أثناء التعامل مع املبيدات ،خوف ًا من
الت�سمم على الرغم من �أن معظم مبيدات الأع�شاب لها درجة �سمية منخف�ضة.
1111بع�ض املبيدات امل�ستخدمة تكون هرمونية ،لذلك يجب احلذر والتقيد بطبيعة
ا�ستخدامها.
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ً
أوال -املراجع العربية:
�1 .1ألديري ،نزال� ،أ�شجار الفاكهة امل�ستدمية اخل�رضة ،بغداد ،العراق 1993
2 .2العزوين ،حممد مهدي� ،إنتاج الفاكهة احلم�ضية ،القاهرة ،ج.م.ع 1967.
3 .3مني�سي في�صل ،بغدادي ح�سن ،ثمار الفاكهة  ،القاهرة ،ج.م.ع 1959.
4 .4حماد �شاكر ،احل�رشات االقت�صادية ،القاهرة ،ج.م.ع 1967.
5 .5الهاليل عبا�س� /أمرا�ض النبات ،القاهرة ج.م.ع.1966،
6 .6مني�سي في�صل  ،بغدادي ح�سن  ،الفاكهة وطرق �إنتاجها  ،القاهرة ،ج.م.ع
1964
7 .7مني�سي في�صل ،بغدادي ح�سن  ،الفاكهة �أ�سا�سيات �إنتاجها ،القاهرة،
ج.م.ع1964.
8 .8اجلابي فار�س  ،مكافحة الأع�شاب يف احلم�ضيات  ،وزارة الزراعة– ال�ضفة
الغربية.1988 ،
9 .9اجلابي فار�س  ،الت�سميد الكيماوي يف احلم�ضيات  ،وزارة الزراعة– ال�ضفة
الغربية.1989،
1010اجلابي فار�س ،مكافحة �آفات احلم�ضيات ،وزارة الزراعة -ال�ضفة الغربية،
1991
1111اجلابي فار�س ،مر�ض التدهور ال�رسيع يف احلم�ضيات ،وزارة الزراعة– ال�ضفة
الغربية1988. ،
1212اجلابي فار�س ،و�سائل احلماية من ال�صقيع  ،وزارة الزراعة– ال�ضفة الغربية
.1991
1313عورتاين ه�شام ،احلم�ضيات يف فل�سطني  ،مركز تطوير القطاع اخلا�ص ،
نابل�س ،فل�سطني
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1414عورتاين ه�شام ،القدرة التناف�سية للحم�ضيات الفل�سطينية ،فل�سطني.2001 ،
1515عورتاين ه�شام ،واقع وم�ستقبل احلم�ضيات يف ال�ضفة الغربية،
فل�سطني.1983
1616دكه �سعيد ،احلم�ضيات يف فل�سطني  ،وزارة الزراعة الفل�سطينية– غزة،
.1983
1717حممد علي حممد ،التجارة العاملية وال�سورية للحم�ضيات ،دم�شق� ،سوريا،
.2008
1818ال�شاعر مازن ،زراعة احلم�ضيات يف فل�سطني ،عمان– الأردن. 2007،
�1919سنيه مو�شيه ،الأ�سمدة الكيماوية وموا�صفاتها ،ن�رشة زراعية– وزارة الزراعة
الإ�رسائيلية.1985،
2020حور�ش ا�سحق ،الت�سميد الكيماوي للحم�ضيات ،ن�رشة زراعية– وزارة الزراعة
الإ�رسائيلية.1991 ،
2121ا�شكنازي �شموئيل� ،أ�صناف و�أ�صول احلم�ضيات يف �إ�رسائيل– وزارة الزراعة
الإ�رسائيلية.1989 ،
2222مني�سي في�صل عبد العزيز( ،املوالح الأ�س�س العلمية لزراعتها) ،دار املطبوعات
اجلديد بالإ�سكندرية ،ج.م.ع.1975 .
2323احل�سيني حممد احمد( ،املوالح) ،مكتبة ابن �سينا للن�رش والتوزيع والت�صدير،
القاهرة ،ج.م.ع .1987
�2424رشاقي حممد حممود و�آخرون ،ف�سيولوجيا النبات– الطبعة الرابعة– ن�سخة
مرتجمة عن روبرت م .ديفلني– فران�سي�س ـ هـ ويزام– الدار العربية للن�رش
والتوزيع ،القاهرة .1993
2525ت�شاندلر وليام هرني ( ،ب�ساتني الفاكهة م�ستدمية اخل�رضة)  -مرتجم– الدار
العربية للن�رش والتوزيع ،القاهرة.1991 ،
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2626جمموعة من امل�ؤلفني،ن�رشة وزارة الزراعة (،زراعة و�إنتاج املوالح) ،القاهرة،
ج.م.ع1994 .
2727جمموعة من امل�ؤلفني،ن�رشة الإر�شاد الزراعي( ،املكافحة املتكاملة للح�شائ�ش
يف املحا�صيل احلقلية والب�ستانية) ،ن�رشة رقم  228القاهرة� ،سنة.1994
�2828إبراهيم ،عاطف حممد ،خليف حجاج حممد– املوالح  ،زراعتها ،رعايتها
و�إنتاجها– من�ش�أة املعارف– الإ�سكندرية– ج.م.ع 1997
�2929إبراهيم ،خليف حجاج حممد– الفاكهة امل�ستدمية اخل�رضة ،زراعتها ،رعايتها
و�إنتاجها– من�ش�أة املعارف– الإ�سكندرية– ج.م.ع . 1995
�3030إبراهيم ،عاطف حممد وهيكل حممد ال�سيد ،م�شاتل �إكثار املحا�صيل
الب�ستانية– الطبعة الثالثة– من�شاة املعارف– الإ�سكندرية– ج.م.ع1995 .
3131كتات ،ف�ؤاد حممد و�آخرون� ،أ�شجار الفاكهة� ،أ�سا�سيات �إنتاجها مذكرة �صادرة
من كلية الزراعة– جامعة الإ�سكندرية1997 ،
3232ن�رص ،طه عبد اهلل  ،الفواكه امل�ستدمية اخل�رضة واملت�ساقطة الأوراق � ،إنتاجها
واهم �أ�صنافها يف الوطن العربي– دار املعارف– الإ�سكندرية– ج.م.ع.
.1983
3333الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية العربية– اخلرطوم– املجلد .15
جامعة الدول العربية – املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،دي�سمرب .1995
3434كتاب �أ�شجار الفاكهة ،جامعة القد�س املفتوحة ،برنامج الزراعة ،فل�سطني،
.1995
3535قطنا ه�شام ،ثمار الفاكهة� ،إنتاجها ،تداولها ،تخزينها ،مطبعة خالد بن
الوليد ،دم�شق� ،سوريا .1978
3636عبد العال احمد فاروق ،ب�ساتني الفاكهة م�ستدمية اخل�رضة ،دار املعارف،
القاهرة ،ج.م.ع .1980
3737النعيمي جبار ح�سن ،الفاكهة ( )1كلية الزراعة ،جامعة الب�رصة ،اجلمهورية
العراقية1983.
196

 عالئي داود البيطار.د

Citrus

- احلمضيات

ً
: املراجع األجنبية-ثانيا
1. Jones, Jr, Wolf .J.B.,B and Mills H.A.:k «Plant Analysis Handbook Micro
Publishing», Inc.,/ U.S.(1991).
2. Marschnerm, horst,:«Mineral Nutrition of Higher Plants». Academic
Press, Inc., New York, N. Y(1986).
3. Mengel, K.,and E.A. Kirby, «Principles of Plant Nutrition» Fourth Edition.
International Potash Institute, Berne, Switzerland.(1981).
4. Abbott, D.. In Physiology of Tree crops. L. C. Luckvill and C. V. Cutting
(eds.) London: Academic Press. (1970).
5. Castle, W. S., D.P.H. Krezdorn and C.o.Youtsey. Rootstocks for Florida
citrus. Univ. Fla, U.S.A (1993).
6. Opitz, K.W. and platt . R.G. Citrus growing Riverside California Division
of Agricultural, University of Caltifor– nain , manua 39. pp 7- 56,(1969)
7. Samson, J.A, Tropical Fruits. Published in the United States of America
Longman , Inc , New York: 1980.

197

الفصل السابع عشر

املالحق
صور ملونة آلفات احلمضيات وأمراضها
وأعراض نقص العناصر الغذائية
وأنواع احلمضيات وأصنافها

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

آفات احلمضيات وأعراض اإلصابة بها

احل�رشة الق�رشية
احلمراء

أطوار مختلفة للحشرة

مناطق غائرة على قشرة الثمار في أماكن تواجد الحشرة

إصابة بالحشرة على الجريب فروت

احل�رشة الق�رشية
الع�صافية

بقع خضراء في أماكن تواجد الحشرة

199

إصابة بالحشرة على البرتقال

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ح�رشة الفا�صلة
الق�رشية

إصابة على الورقة

إصابة على ثمرة جريب فروت

إناث الحشرة يتغذى عليها نوع من األعداء الطبيعية

احل�رشة الق�رشية
ال�سوداء

إصابة على ثمرة جريب فروت

أطوار مختلفة للحشرة

200

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ح�رشة فلوريدا
ال�شمعية

أطوار مختلفة لحشرة فلوريدا الشمعية

أعراض إصابة على األوراق وعفن أسود على الثمار

إناث الحشرة البالغة على فرع حمضيات

ح�رشة الزيتون
ال�شمعية

فرع مصابة بالحشرة

حشرة الزيتون الشمعية السوداء على فرع حمضيات مكبرة

201

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احل�رشة الق�رشية
البنية

أطوار مختلفة للحشرة على ورقة

إصابة على فرع

بق احلم�ضيات
الدقيقي

أطوار مختلفة لحشرة البق الدقيقي

ثمرة جريب فروت مصابة بالبق الدقيق

202

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ح�رشة البق
اال�سرتايل

خنفساء تفترس البق االسترالي

أطوار مختلفة لحشرة
البق الدقيقي االسترالي

درجات مختلفة للحشرة على الورقة

أزهار حمضيات مصابة بالمن

ظاهرة التفاف األوراق بسبب اإلصابة بالمن

203

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ح�رشة ال�سيكادا
اخل�رضاء

التفاف األوراق

حورية

حشرة بالغة

ح�رشة الذبابة
البي�ضاء

أعراض اإلصابة بالذبابة البيضاء على األوراق

حشرات بالغة من الذبابة الصفراء تضع البيض

عذراء ذبابة صفراء

أنثى الذبابة الصفراء تضع البيض

204

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

عثة
الأزهار

بيوض العثة على برعم زهري

مصيدة حمضية ذات قاعدة اسطوانية متحركة
الصطياد ذكور العثة

زهرة تضررت من العثة

ذبابة بالغة

ذبابة البحر
الأبي�ض

أعراض أماكن وضع البيض على قشرة الثمار
لذبابة البحر األبيض وزوج من الحشرات

205

أضرار يرقات الذبابة
على لب الثمار

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

الذبابة البي�ضاء

البق الدقيقي اال�سرتايل

بق احلم�ضيات الدقيقي

206

احلمضيات -

Citrus

احل�رشة الق�رشية ال�سوداء

احل�رشة الق�رشية البنية

احل�رشات ال�شمعية

207

د .عالئي داود البيطار

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ح�رشات ق�رشية

208

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ح�رشات ق�رشية

209

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احل�رشة الق�رشية احلمراء

210

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ح�رشة فلوريدا
ال�شمعية ال�سوداء

211

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احل�رشة الق�رشية
(برلتوريا)

212

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

احل�رشة الق�رشية البنف�سجية
(الفا�صلة)

213

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ح�رشة فلوريدا
ال�شمعية

214

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

احل�رشة الق�رشية
ال�سوداء

215

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احل�رشة الق�رشية
البنية

216

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أحد الأعداء الطبيعية للح�رشات الق�رشية

أعراض اإلصابة بالحلم
الصدأية

ح�رشة فلوريدا ال�شمعية

217

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

البق الدفيفي
(بق احلم�ضيات الدفيفي)

218

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

البق الدقيقي
الأخ�رض

219

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

البق الدقيقي
طويل الذنب

220

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

البق الدقيقي
الأ�سرتايل

221

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�إ�صابة باملن

222

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

من احلم�ضيات

223

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�إ�صابة باملن

224

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

عثة �أزهار احلم�ضيات

225

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

عثة اخلروب

226

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

عثة ق�رشة
احلم�ضيات

227

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

عثة �ساق
احلم�ضيات

228

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ذبابة ثمار
احلم�ضيات

229

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ح�رشة
ال�سيكادا

230

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

ثمرة برتقال �شموطي
م�صابة بالرتب�س

231

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احللم ال�صد�أية

232

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

حلم الرباعم

233

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

احللم ال�صد�أي

أضرار الحلم الصدأي على الجريب فروت

درجات مختلفة للحلم الصدأي

العنكبوت االرجواين

أنثى تضع البيض

شحوب على ثمار البرتقال نتيجة اإلصابة بالحلم

شحوب على األوراق نتيجة اإلصابة بالحلم

234

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

عناكب حمراء

235

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض الإ�صابة
باحللم

236

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

النيماتودا

237

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

نيماتودا احلم�ضيات

أنثى نيماتودا بالغة

جذر حمضيات مصاب بالنيماتودا

أطوار مختلفة للنيماتودا

مجموعة إناث نيماتودا على الجذر

238

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ش للمبيدات

239

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ش للمبيدات

240

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

أمراض احلمضيات وأعراض اإلصابة بها
�أعرا�ض مر�ض تبقع الق�رشة
البي�ضاء يف احلم�ضيات

241

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض التدهور
ال�رسيع

242

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

تق�شري القلف
مر�ض ت�شقق
القلف
مر�ض
القوباء

243

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض القوباء

244

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أعرا�ض مر�ض التدهور ال�رسيع (الرت�ستيزا)
على اخل�شب واللحاء والأوراق

245

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض مر�ض التدهور ال�رسيع
(الرت�ستيزا)

246

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض
تنقر اخل�شب

أعراض اإلصابة في منطقة التطعيم

(أشجار مصابة)

(أشجار سليمة)

247

ساق شجرة شموطي مطعمة على ليمون حلو (ركبة في منطقة التطعيم)

تطعيم دعامي لشجرة مصابة بمرض تنقر الخشب

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض القوباء
يف احلم�ضيات

248

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض الأ�شجار
العنيدة

249

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي
أعراض مرض
األشجار العنيدة

250

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض تعفن رقبة اجلذور
والتعفن البني

251

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ت�صمغ ال�ساق

252

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

التعفن البنف�سجي

253

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي
أعراض مرض
التعفن البنفسجي

254

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض جفاف الأفرع
(مال�سيكو)

255

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض التبقع
البني

256

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض التبقع
الأخ�رض

257

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض ال�شحبار
على الأوراق والثمار

258

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض ت�صمغ
ريوجراند

259

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض البقعة
ال�سوداء

260

احلمضيات -

Citrus

تعفن قمة الثمرة

التعفن البني

التعفن الأزرق

التعفن الأخ�رض

�ألرتناريا

البقع الأ�سود

261

د .عالئي داود البيطار

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أنواع من العفن
الأخ�رض والأزرق

262

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

عفن العنق

263

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

الأ�شنات على ال�سيقان
والأفرع

264

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض جتعد وت�شوه الق�رشة
(ف�سيولوجي)

265

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ت�سطح الثمار

266

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض موت
الق�رشة ال�صفراء

267

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

مر�ض تبقع
ق�رشة الليمون

268

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

مر�ض �إندوك�سريو�زس
يف الليمون

269

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

أمراض احلمضيات الفسيولوجية
بقع �شمعية وخد�ش
يف ق�رشة الثمار

270

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أ�رضار ميكانيكية
على الثمار

271

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض لفحة
�شم�س

272

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أعرا�ض لفحة
ال�شم�س

273

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض جفاف
الأوراق اخلريفي

274

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أعرا�ض ال�رضر
من الربد

275

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض ال�صقيع

276

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

�أعرا�ض الر�ش
باملبيدات

277

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أعرا�ض الت�سمم
مببيدات الأع�شاب

278

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

آفات أخرى للحمضيات (قوارض ،حلزون)
�أعرا�ض الإ�صابة بالقوار�ض
على الفروع وال�سيقان

279

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

�أ�رضار الإ�صابة باحللزون
على الثمار والأوراق

280

احلمضيات -

Citrus

أعراض نقص العناصر الغذائية على األوراق

نقص الحديد

نقص المنغنيز

نقص الزنك

نقص المغنيسيوم

نقص النتروجين

281

د .عالئي داود البيطار

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

أنواع احلمضيات وأصنافها

جريب
فروت
بوملي
مندلينا

282

احلمضيات -

Citrus

خشخاش
ليمون بنزهير
برتقال

283

د .عالئي داود البيطار

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ليمون أضاليا
الترنج

284

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

برتقال أبو سرة  /نيوهول

برتقال شموطي

مورو

برتقال فلنسيا

ليمون حامض تاهيتي

285

سنجونيلي أحمر

احلمضيات -

Citrus

جريب فروت ستار روبي

بوملي تشيندلر

بوملي جوليت

م .فارس فضل اجلابي

جريب فروت مارش

بوملي تاهيتي

بومليت

286

احلمضيات -

Citrus

د .عالئي داود البيطار

أصناف من الكلمنتينا والمندلينا
مينوال

ميخال

عيديت

287

نوڤا

يفيت

احلمضيات -

Citrus

م .فارس فضل اجلابي

ألنديل

موركوت

اورتانيك

تمبل

كمكوات

ليمون يوريكا

288

الدكتور  /عالئي داود البيطار
يف سطور
ُو ِل َد يف مدينة القد�س ال�رشيف .تلقى تعليمه الأ�سا�سي
فيها ،وح�صل على �شهادة الثانوية العامة عام 1977م.
ح�صل على درجة املاج�ستري يف الهند�سة الزراعية
تخ�ص�ص الإنتاج النباتي من كلية الزراعة من جامعة
ال�صداقة يف مو�سكو عام 1983م ،وعلى درجة الدكتوراة
يف عام 1987م من �أكادميية العلوم الزراعية الرو�سية،
وتركزت �أبحاثه حول الإنتاج النباتي الزراعي لأ�شجار احلم�ضيات.


اخلربات:
 من امل�ؤ�س�سني الأوائل الذين عملوا يف جامعة القد�س املفتوحة منذ عام
1991م.
 م�ساعد رئي�س الربنامج العربي للتعليم املفتوح يف القد�س منذ 1991م
وحتى تاريخه.
 عمل مديراً ملنطقة بيت حلم التعليمية منذ العام 1992م  -حتى العام
2000م.
ُ عينِ عميداً لكلية الزراعة يف جامعة القد�س املفتوحة من عام 2000م
حتى عام 2009م.
 يقوم بالإ�رشاف الأكادميي على املقررات الدرا�سية لربنامج الزراعة
( ع�ضو هيئة تدري�س يف برنامج الزراعة) منذ عام 1991م حتى تاريخه.
ُ عينِ م�س�ؤوال مللفي الرتقيات والبعثات يف جامعة القد�س املفتوحة من
العام 2009م وحتى تاريخه.



النشاطات األكادميية:
ن�رش مقاالت و�أبحاث ًا علمية يف العلوم الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة
جامعة قناة ال�سوي�س بالإ�سماعيلية يف جمهورية م�رص العربية.
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات وور�شات العمل والدورات الزراعية
املتخ�ص�صة يف داخل الوطن واخلارج.
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والدورات يف جمال التعليم املفتوح
والتعليم عن بعد.



النشاطات العامة:
 ع�ضواً يف جمل�س اجلامعة واملجل�س الأكادميي جلامعة القد�س املفتوحة
خالل الفرتة 1992م – 2009م.
 ع�ضواً يف نقابة املهند�سني الزراعيني منذ العام 1990م.
� شارك يف ع�ضوية كثري من اللجان الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة
وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) منذ 1996م وحتى الآن.

املهندس  /فارس فضل اجلابي
يف سطور
ُو ِل َد يف العام 1946م يف مدينة نابل�س وتلقى
تعليمه فيها حتى ح�صوله على �شهادة الثانوية العامة
عام 1964م.
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الزراعية
تخ�ص�ص فاكهة من كلية الزراعة /جامعة الإ�سكندرية
عام 1968م ،وعلى درجة املاج�ستري يف الزراعة من كلية الزراعة /اجلامعة العربية
تخ�ص�ص زيتون عام 1987م.
 عمل ملدة  35عام ًا يف وزارة الزراعة يف ال�ضفة الغربية يف منا�صب عدة
بدءاً من مر�شد للب�ستنة ال�شجرية ،ورئي�س ًا لق�سم الب�ستنة وامل�شاتل يف ال�ضفة
الغربية.
 حيث عمل يف منا�صب عدة:
 مديراً لزراعة �سلفيت.
 مديراً لزراعة طولكرم.
 مديراً لزراعة نابل�س.
 مديراً للبحث والإر�شاد يف ال�ضفة الغربية.
 مديراً للإر�شاد الزراعي.
 مديراً للإعالم الزراعي.

 مديراً ملجل�س الزيت الفل�سطيني.
 خرج للتقاعد يف العام 2003م ويعمل حالي ًا ومنذ �سبع �سنوات بعد
التقاعد خبرياً وم�ست�شاراً للزيتون لعدد من امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية.
ُ عينٍ َ م�ست�شاراً لوزير الزراعة الفل�سطيني �إ�سماعيل دعيق ل�ش�ؤون الزيتون.
 انتخب ملدة �أربع �سنوات نقيب ًا للمهند�سني الزراعيني يف ال�ضفة الغربية
بني عامي 1994م 1998 -م.
 عمل ملدة  18عام ًا يف �إعداد وتقدمي الربامج الزراعية الإذاعية.
� أ�صدر العديد من الكتب والن�رشات الزراعية منها:
 كتاب �شجرة التني.
 كتاب �شجرة الزيتون.
رض العديد من امل�ؤمترات الدولية واملحلية والدورات الدرا�سية لأكرث
 ح� َ
من �ألف يوم درا�سي يف موا�ضيع زراعية خا�صة بالب�ستنة ال�شجرية.
وعينِ َ رئي�س ًا
� أ�س�س مركزاً للبحوث والتنمية الزراعية كجمعية خرييةُ ،
للمركز يف العام 2009م.
 ع�ضو يف جمل�س التعليم الزراعي العايل بجامعة القد�س املفتوحة.
 ع�ضو املجل�س الإ�ست�شاري الزراعي لوزارة الزراعة.
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