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 انتاج فاكهةالمادة:                  زراعة وتربٌة  الشعبة:              الثالثة الفرقة:     البساتٌن  :قسم 

 االمتحان النهائى

 الزمن : ساعتان                                   2013/ 2012للعام الجامعى  الثانًصل الدراسى الف 
   نموذج االجابة       

 اكتب ما تعرفه عن خمسة فقط مما ٌلى:السؤال االول: 
 يختمف برنامج تسميد الموالح باختالف النوع وعمر االشجار ونوع التربة.... ناقش ذلك؟ -1

 االجابة فى جدول مرفق مع المحاضرات. 
 رباه تربية راسية وقصبية وكردونية مع الرسم؟قارن بين الشكل النيائى لنباتات عنب م -2

 االجابة  والرسم مرفق مع المحاضرات.
  ؟فى االسواق ثمار الرماندة عرض يمكن إطالة مكيف  -3

 يمكن إطالة موسم اإلثمار في الرمان عن طريق:

ن تررك الثمررار عمررى ا شررجار حتررى نيايررة شررير ديسرمبر كمررا ينمررل بنررض المررزارعين إال  ن الثمررار تكررو .1
 عرضة لمتشقق ولإلصابة بالحشرات وا مراض الفطرية.

 شيور. 4-2% لمدة  99-85. تخزين الثمار عمى درجة صفر مئوي ورطوبة نسبية من 2
. تجفيف الثمار في الشمس مع تقميبيرا يوميراح حترى تجرف القشررة الخارجيرة لمثمرار مرع احتفراظ الحبروب 3

  شير تقريبا. 6ثمار لمدة قد تصل إلى الداخمية بصفاتيا ويمكن بيذه الطريقة حفظ ال
 العوامل المحددة لنجاح زراعة ذات النواه الحجرٌة؟ -4

 توفر البرودة الكافٌة لكسر طور الراحة:-

إذا كانتتت البتترودة كٌتتر كافٌتتة لستتد االحتٌاجتتات الرزمتتة لكستتر طتتور الراحتتة فتتان تفتتت  

لمحصتول قلٌتل وثكثتر البراعم الزهرٌة والخضرٌة ٌتأخر وٌكتون نمتو اجشتجار ضتعٌفا  وا

 هذه الفاكهة احتٌاجا  للبرودة هً بالترتٌب:

       الكرٌز بنوعٌة  .1

  . البرقوق اجوربً 2

 الخوخ  .3

    .البرقوق الٌابانً 4

 . المشمش5

 . اللوز 6

 مشكلة التلقٌ  واإلخصاب: 

 هذه المجموعة تنتشر بها مشكله عدم التوافق الذاتً والعقم.  

 لدٌدان الثعبانٌة )الخوخ والبرقوق( مدي المقاومة ل  ج.

 والحل لها هو التطعٌم على اصول مقاومة مثل:

 GF  -هانستن  -فلورٌتدا جتارد  -نٌمتارد  -ختوخ اجوكٌنتاوا  - Nemguardالختوخ -

305  

 الخوخ الصٌنً ومن عٌوب هذا اجصل انه ٌصاب بمرض التدرن التاجً   -

  تعمر طوٌر .المشمش من ثكثرها مقاومة لكن اجشجار ال -

 تأثٌر مستوي الماء اجرضً: -



 

 

تتأثر معظم اجشجار بارتفاع مستوي الماء اجرضً خاصة الخوخ والمشمش والبرقتوق -

 فتصاب باالتصمغ وتكون عرضة لألمراض الفطرٌة.

ومرض التصمغ ثسبابة ارتفاع مستتوي المتاء اجرضتً بالتربتة وقلتة التهوٌتة واعرضته -

ً الستتاق واجفتترع وثحٌانتتا الثمتتار متت  جفتتان عتتدد كبٌتتر متتن وجتتود افتترازات صتتم ٌة علتت

  اجفرع وإذا كانت اإلصابة شدٌدة تتعفن الجذور وتموت اجشجار.

 االزهار والتلقٌ  فى نخٌل البل . -5

ثنتتتائً المستتتكن والنتتتورة الزهرٌتتتة عبتتتارة عتتتن اكتتترٌض نبتتتات وحٌتتتد الجتتتن   النخٌتتتل

Spadix  متفرع وٌوجد به عدد كبٌر من الشمارٌخSpikes  متصلة إلى محور لحمى

والتذي ٌنشتق عنتدما تنضت   Spatheوهى موجودة داخل كترن صتلب هتو االكترٌض 

شتتتتمراخ  100إلتتتتً  25وتحمتتتتل اجزهتتتتار شتتتتمارٌخ زهرٌتتتتة عتتتتددها متتتتن  اجزهتتتتار.

Spikelets  زهتره  10.000إلتً  8000بوصه وٌوجد حتوالً  36إلً  6طولها من

فً النخٌل عن طرٌقة الرٌاح ولكن هذا ٌتطلب  وٌمكن ثن ٌتم التلقٌ  فً النوره المؤنثة.

تواجد نصن عدد اجشجار فً المزروعة كنخٌل مذكرة، لذا ٌتوقن نجاح المحصول على 

عملٌتته التتتابٌر )إٌصتتال حبتتوب اللقتتاح إلتتى اجزهتتار المؤنثتتة( والتتتً تجتتر  فتتً الجتتو 

 ٌمة الضباب. المشم  كٌر ال ائم وكٌر المطٌر وفً اجٌام قلٌلة الرطوبة الهوائٌة وعد

الطرٌقة المتبعة فً التأبٌر هً وض  عده خصتل متن اجزهتار المتذكرة فتً داختل النتورة 

المؤنثة بعضها ٌربط لعدد ثٌام وبعضها ال ٌربط وذلك حسب صنن النخلة ثو تنثر حبتوب 

وإلجتتراء عملٌتتة التلقتتٌ  تتتنفض الشتتمارٌخ  اللقتتاح الموضتتوعة علتتى قطعتته متتن القطتتن

المؤنثة المتفتحتة ثتم ٌوضت  ثربعته شتمارٌخ ثو ثكثتر فتً وستط كتل المذكرة على اجزهار 

عذق )حٌث توض  الشتمارٌخ المتذكرة فتً وضت  معتاك  التجتاه الشتمارٌخ المؤنثتة( ثتم 

 ٌربط )ٌختلن عدد الشمارٌخ المذكرة المستخدمة حسب الصنن( .

 وفى بعض االصنان تربط قمة النورة المؤنثة بعض التلقٌ  :

 إلى :هذا اججراء ٌؤد   

زٌتارة   -م   5-2رف  نسبه العقد بسبب رفت  درجتة الحترارة فتً اجكتارٌض بمقتدار  -1

 الرطوبة النسبٌة حول اجزهار فٌبقى المٌسم فً حالة جٌدة لفترة ثطول .

  . ٌقلل من تساقط الثمار وقد ٌعٌق من االصابه بالحشرات .2
 خن وتربٌة نباتات الموز -6

 مرريالديو وبنررد حرروالي شرريرين مررن 3,  2يري فبرايررر ومررارس  تررزرع ا م فرري البسررتان خررالل شرر -
 زراعتيا تنمو حوليا خمفات صغيرة من البراعم الموجودة عمى الساق الحقيقية.

وقررد وجررد  ن المرردة الترري تمضررى مررن ابتررداخ ظيررور إحرردح الخمفررات حررول ا م حتررى تكرروين ثمررار  -
شير نمو خضري  فتررة طفولرةو حترى  14شيرا  إذا يأخذ الموز  18 – 17صالحة لمجمع تتراوح من 

لذا فانرو يمكرن  شيور بند ا زىار ليكتمل نمو الثمار ويصبح المحصول صالح لمجمعو. 4التزىير و 
عررن طريررق انتخرراب الخمفررات وخررف البرراقي فرري مواعيررد محررددةا تنظرريم ترراري  نضررج المحصررول ويررتم 

 انتخاب ثالثة خمفات حول النبات ا م 

 النباتات في الجورة الواحدة يختمف من وقت  خر خالل عمر المزرعة.وعمى ذلك نجد  ن عدد 
حيث نجد انرو فري  ول إنشراخ المزرعرة يكرون ىنراك نبرات واحرد فري الجرورة  النبرات ا مو وبنرد تربيرة 

وفري نيايرة السرنة ا ولرى مرن زراعرة ا م ترزال بنرد  الخمفات يكون في الجرورة الواحردة  ربنرة نباترات
 قي عدد ثالثة نباتات بالجوره اخذ محصوليا ويب

نباترات  ثالثرة نباترات خاصرة بالخمفرو ا ولرى  6وفي نياية السنة الثانية يكون ىناك في الجورة عدد 
 وتنتج المحصول وثالثة  خرح خاصة بالخمفو الثانيةو.

ثالثة  وبند ذلك في بداية السنة الثالثة وبند اخذ المحصول من الخمفو ا ولى تزال ويبقى في الجورة 
 خمفات فقط وىكذا.



 

 

     الرسم مع الطالب فى المحاضراتو
 االزىار والتمقيح فى القشطة؟ -7

عمررى الرررنم مررن  ن  زىررار القشررطة تامررة  كاممررةو وحبرروب المقرراح جيرردة التكرروين وخصرربة. إال  ن ىررذا 
المقررراح ال يسرررتطيع إخصررراب البويضرررات الموجرررودة بكرابرررل نفرررس الزىررررة وذلرررك بسررربب ظررراىرة تفررراوت 

حيرث ترذبل المياسرم النديردة برالزىرة  Dichogamyتالفو ميناد نضج ا عضاخ الجنسية برالزىرة  اخ
 قبل انتشار حبوب المقاح. 

ومن ثم فإن التمقيح الذاتي لنفس الزىررة ينرد  مررا مسرتحيال. ويمكرن  ن يرتم التمقريح الخمطري بواسرطة 
برر مرن القشرطة الينرديا نيرر  ن الرياح وفري ىرذه الحالرة تكرون نسربة عقرد ثمرار القشرطة البمردي  ك

  المحصول يزداد عن طريق التمقيح اليدوي.
 التكاثر فى الجوافة؟ -8

 ىناك عدة طرق إلكثار  شجار الجوافة منيا :

ررر البررذرة : وىررري طريقررة نيررر مسرررتحبة وذلررك نتيجررة لالننرررزاالت الوراثيررة الترري تحررردث  ثنرراخ تكررروين 
 الجاميطات لكن تستخدم لر :

  ر  نتاج سالالت جديدة.
 ب ر  صول لتطنيم عمييا.         

وعند إتباع طريقة اإلكثار بالبذرة تنتخب ا ميات  ا شجار مصدر البذرةو بحيث تكون جيدة النمرو  -
 وخالية من ا مراض وممثمة لصفات جودة الثمار المرنوبة. 

 خشبية و.  –ر النقل الساقية   نضة 
ة عن طريق النقل الطرفية ولكن بند مناممتيا بربنض منشرطات التجرذير مثرل حيث  مكن إكثار الجواف

حيررث تغمررس قواعررد النقررل فرري  (IBA) وانرردول حررامض البيرروترك   NAA)نفثررالين حررامض الخميررك 
. 1:1جزخ في المميون ثم تغرس في بيئات مكونة من رمل وبيت مروس بنسربة  6999محمول بتركيز 

  سابيع مع مراعاة تظميل النقل ورشيا بالماخ عدة مرات يومياح.  3-2ويمكن  ن يتم التجذير بند 

 ما النقل الساقية الخشبية فنسبة نجاحيا تكون منخفضة جداح. وكذلك  مكن إكثار الجوافة عرن طررق 
  النقل الجذرية.

القرب ر الترقيد : يمكن إكثار الجوافة عن طريق الترقيد التاجي. وىنا تقمم النبتات ا م بشدة  تقرط بر3
من سطح ا رضو وعندما تتكون نموات خضرية جديدة عند منطقة القطعا تربط قواعد ىرذه النمروات 

 بسمك ثم تغطى بالتراب. وكذلك يمكن إتباع طريقة الترقيد اليوائي.

ر التطنيم : يمكن اإلكثار باستخدام طريقة البرعمة  التطنيم بالنينو مثل البرعمرة الدرعيرة وبالرقنرة. 4
مكن استخدام التطنيم بالتركيب بالمصق وىرذه الطريقرة تنرد مرن  كثرر الطررق اسرتخداماح حيرث وكذلك ي

  ن نسبة نجاحيا عالية مقارنة بطرق التطنيم ا خرح.
 عمل لما ياتى:السؤال الثانى : 

 .ذات النواة الحجرٌةحدوث التزهٌر على العظم فى  -1
كمتا ان االحتٌاجتات  .من احتٌاجات البراعم الخضترٌةالن احتٌاجات البرودة للبراعم الزهرٌة البسٌطة اقل  

  الحرارٌة للبراعم الخضرٌة اعلى من الزهرٌة.
 .فى الموال  نسبة العقد فى النورات الورقٌة اكبر من الخشبٌة -2

الن االوراق تقوم بعملٌة البناء الضوئى وتمد االزهار بال ذاء والهرمونات مما ٌقلل المنافسة بتٌن االزهتار 
 ساقط.وٌقل الت

 زراعة اكثر من صنن فى مزرعة البرقوق. -3
 للت لب على ظاهرة عدم التوافق الذاتى.

 التربٌة الراسٌة م  العنب البناتى. طرٌقة ال تصل  -4
 الن وحدة االثمار هى الدابرة الثمرٌة والعٌون القاعدٌة عقٌمة.

 .إحتواء ثمار البرتقال ثبوسرة على بعض البذور ثحٌانا   -5
 ٌطة واحتواء االزهار على بعض البوٌضات القابلة لرخصاب.بسبب الزراعة الخل

 ال تنج  زراعة اصنان البل  الجان فى الدلتا. -6
وهتى اجصتنان التتى ٌحتدث جفتان لثمارهتا عنتد النضت   لعدم تتوفر االحتٌاجتات الحرارٌتة

٪ وٌمكتتن تخزٌنهتتا لفتتترات طوٌلتتة وهتتى تستتتهلك 20حٌتتث تقتتل نستتبة الرطوبتتة بهتتا عتتن 



 

 

وحدة فهرنهٌتت .  3800 - 4200ة المذاق احتٌاجاتها الحرارٌة حوالى كثمرة جافة حلو
ومتتتن ثهتتتم ثصتتتنافها الملكتتتابى والستتتكوتى والبرتمتتتودا والجندٌلتتتة والدجنتتتة والجرجتتتودة 

 والشامٌة والبركاو  وثهم مناطق إنتاجها محافظة ثسوان . 
 عدم نجاح اكثار الموز ونخٌل البل  بالعقلة والتطعٌم.-7

 النباتات وحٌدة الفلقة والٌوجد بهما كامبٌوم النهما من     

 ٌفضل تربٌة الرمان على اكثر من ساق.8-

 الن اشجار الرمان تصاب بشدة بحفار الساق     

 وجود البل  الصٌص احٌانا فى سبائط نخٌل البل .9-

 بسبب عدم اتمام التلقٌ  بكفاءة عالٌة

 ظهور الثمار الفاركة على اشجار البٌكان.-10
 لعطش او ارتفاع الحراة اثتاء تكون الثماربسبب ا

 عرف خمسة فقط مما يمى: السؤال الثالث :
      عيون  مخصصة لحمل المحصول فى التربية  3-2ىى قصبة ثمرية مقصرة الى  :الدابرة الثمرٌة  -1

 الراسية والكردونية            
       ول العام الحالى وخشب اثمار تعطى محص عيون 3-2ىى قصبة ثمرية مقصرة الى الدابرة التجدٌدٌة  -2

 .    العام التالى                      
 التقوٌ  او التذلٌل ثو تدلٌه عراجٌن النخٌل :-  3    

بعد التلقٌ  واإلخصاب ٌكبر حجم الثمتار بسترعة لتذا البتد متن تتدلى عتراجٌن النخٌتل قبتل ثن تتصتلب 
الثمار لذا ٌوصً إلى ضم الشتمارٌخ إلتى بعضتها عٌدانها وتتقصن . وإذا تركت وشأنها ٌصعب جنى 

 البعض وتدلى إلى ثسفل ثم تثنى العراجٌن برفق وتشد إلى ما ٌجاورها من الجرٌد.
 ومن اهم فوائدها ما ٌلى:   

 . من  تشابك العرجون م  الخوص والسعن لمن  خدش الثمار وتسهٌل عملٌه الجم  والحصاد .1       
 فً حالة زٌادة وزن العذق كثٌرا  . من  كسر العرجون .2      

 . تحسٌن تعرٌض الثمار للضوء فٌتحسن تلوٌنه  3     

 مخصصة لحمل المحصول فى  عٌن 15-8المقصر الى  الناض  هى الفرخالقصبة الثمرٌة  –4
 القصبٌة. التربية               

 فى الموز  ةالقلقس –5

 إزالتها تدرجٌا وٌتم ذلك بقط  اجوراق ثوال. بعد جم  المحصول تموت اجشجار ولذا ٌجب      

ثم ٌقرط النبات فوق ستط  اجرض بحتوالً متتر فقتط حتتى تنتقتل المتواد ال ذائٌتة إلتى القلقاستة  

)الكورمة( وعندئذ تستمى كتلتة. وقتد تقلت  وتنظتن وتتزرع فتً جتوره ثختر  محرومتة لترقٌعهتا 

فً حالة عدم استتعمالها تتزال وٌتتم بعد جفان الكتلة  ب رض الحصول على خلفات جدٌدة منها.

ذلك فً السنة الثالثة والرابعة بإزالة قلقاستة اجمهتات التتً قطعتت وذلتك حتتى ال تعٌتق متن نمتو 

جذور الخلفات اجخر  وحتى ال ٌنمو خلفات ص ٌرة ضعٌفة كٌتر مركتوب فٌهتا وحتتى ال تتتعفن 

 وتصب  مصدر عدو . وثحسن وقت للتقلقٌ  هو فبراٌر ومار 

 هى فسٌلة تتم زراعتها فى المشتل لمدة عام ثم تنقل لررض المستدٌمةالجورة  بنت -6

 .اباظطبٌعة حمل البراعم الزهرٌة فى الب –7

الباباظ ثنائً المسكن وبعض اجشتجار برعم الزهر  بسٌط ٌحمل جانبٌا فى اباط االوراق وال     

لً نف  النبات. اجشجار المذكرة، تحمل ثزهارا خنثً وقد توجد اجزهار المذكرة والمؤنثة معا ع

ٌحمل النبات ثزهار متذكرة فقتط توجتد فتً عناقٌتد زهرٌتة  طوٌلتة قتد ٌصتل طولهتا إلتً ثكثتر متن 

متتتر، وتختترج هتتذه العناقٌتتد متتن قبتتاط اجوراق العلوٌتتة.  اجشتتجار المؤنثتتة، ٌحمتتل النبتتات ثزهتتار 



 

 

اجشتجار الخنثتً، ٌحمتل   ة.مؤنثة فقط، تخرج من قباط اجوراق ثما مفتردة ثو فتً نتورات قصتٌر

 زهرة.  6-2النبات ثزهار خنثً وتخرج اإلزهار فً نورات ثو عناقٌد وٌحمل كل منها حوالً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  تمنٌاتنا بالتوفٌق،،،،،،،،،،                                 
 ا.د. خالد بكر     محمد شرن ،ا.د./   ا.د. محمد خمٌ  ،                                                 

 2913-6-1تاري  االمتحان                                                      


