
الحمضيات

التصنيف النباتي:

  التي تنتج نوعية خاCةCitrinae  والى تحR الecيلة Rutaceaeتعود الحمضيات الى العائلة السذبية
  تتميز ثمارها باحتوائBا على الكياس العصيريةHesperidium يطلق عليBا با Berryمن ثمار 

 والطceةAlbedo  بينما تكون الطceة الوسطى الeيضا  Endocarpالتي تنشا من الجدار الداخلي للثمرة
  جدار الثمرة  Flavedoالخارجية الملونة 

 أجناس فcط هي:3 جنس والذي يBمنا منBا Citrinae 13يتeع تحR الecيلة 

Fortunellaاول :الجنس 

يتميز هذا الجنس بان اشجاره Cغيرة الحجم تcاوم الeرد ,مستديمة الخضرة كثيرة التفرع والثمار Cغيرة
 سم مستديرة او بيضوية الشكل لون الcشرة برتcالي ذو طعم حلو3-2 سم وقطرها 5-4الحجم طولBا من

Kinالى قليل الحموضة ويمكن اكله ,يتeع هذا الجنس برتcا  الكمكوات ويسمى ايضا بالeرتcا  الذهeي 
Kan: ومنه النوعين 

1-Fortunella  japonicaالذي يتميز بثماره المستديرة الشكل   

2 -Fortunella  margaritaالذي يتميز بثماره المتطاولة الشكل 

Poncirusثانيا:الجنس 

 الذي يتميز بان اشجاره Cغيرة الحجمPoncirus  trifoliateيتeع هذا الجنس الeرتcا  ثلثي الوراق 
ذات اوراق مركeة من ثلث وريcات متساقطة شتا ا ,الثمرة مغطاة بزغب لونBا اCفر برتcالي غنية

بالغدد الزيتية ذات رائحة وطعم غير مecو  نسeيا واللب حامض جدا غير مستساغ والeذورمتعددة الجنة

Citrusثالثا :الجنس 

ويشمل اغلب النواع التجارية المعروفة للحمضيات الوراق خضرا  على الغلب (ما عدا الليمون
اضاليا والليمون المخرفش والترنج فيكون لونBا ارجواني في نمواتBا الحديثة) الeذور تحتوي على جنين

واحد او اكثر,تم تcسيم انواعه الى عدة مجاميع لتسBيل دراستBا وهي:

-مجموعة الeرتcا  وتشمل1

Sweet orange                    ( Citrus   sinensisأ-الeرتcا (

Citrus  aurantium                    (Sour orange)ب-النارنج

-مجموعلة الللنكي او اليوسفي وتضم:2

Citrus  reticulata  (Common mandarin)أ-الللنكي العادي

Citrus  unshiu          (Satsuma mandarin)ب-الساتزوما  

Citrus   nobilis                   (king  mandarin)ج-الملوكي
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Citrus  mitis                        (Calamondin)د-الكلموندين

Citrus   deliciosa     (Willowleaf  mandarin)ه-الصفصافي

-مجموعة الليمون الBندي وتضم3

Citrus   paradisi        (Grape fruit)الكريب فروت

Citrus  maxima     (Shaddock)الشادوك او السندي

-المجموعة الحامضية  وتضم4

Citrus  medica                                (Citron)الترنج

Citrus  aurantifolia      (Lime)الeنزهير او النومي بصرة

Citrus   limon                                  (lemon)الليمون 

Citrus  jambhiri       (Rough lemon)الليمون المخرفش

Citrus  limetta                   (Sweet lime)الليمون الحلو

بالضافة الى هذه النواع فان هناك العديد من الBجن التي نتجR من تضريب هذه النواع ومنBا:

Tangor(للنكيT اcبرت) 

Tangelo(للنكيTكريب فروت)

Lemonime(بنزهيرTليمون)

ايضا هناك بعض الBجن الناتجة من التضريب بين الجناس مثل:

Citrange(ا  ثلثي الوراقcبرتT اcبرت)

Citrumelos(ا  ثلثي الوراقcبرتTكريب فروت)

Limequats(كمكواتTبنزهير)

لعوامل البيئية التي تؤثر على نجاح زراعة الحمضيات:ا

- تأثير درجة الحرارة:1

يلزم الحمضيات مناخ خا  من الصcيع حيث يمكن اعتeار درجة الصفر درجة الحرارة المنخفضة:  أ -
المئوي وماتحتBا من الدرجات الضارة لشجار الحمضيات إذا تعرضR لBذه الدرجات مدة طويلة وتعتeر
طو  الفترة التي تتعرض خللBا الشجار لنخفاض درجة الحرارة عاملً هاما في تحديد درجة الضرر

 م° ضارة لمعظم أCناف الحمضيات خاCة إذا استمرت لعدة ساعات مؤدية2.2التي تصيBeا فدرجة ف 
إلى تجميد الثمار والفرع الحديثة ويمكن ترتيب درجة احتما  أجناس وأنواع الحمضيات لدرجة

الحرارة المنخفضة ترتيeاً تنازلياً كالتالي : ثلثي الوراق، الكمكوات، اليوسفي، النارنج ،الeرتcا ،
الكريب فروت، الضاليا  
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وتكون مظاهر الضرر الناتجة عن الحرارة المنخفضة في الشتا  او بداية الربيع:

أضرار بالغة للزهار الحديثة والثمار العاقدة حديثاً وتسeب سcوطBا -1
 او احيانا موت الشتلة وتشcق في قلi الشجارdie backتسeب موت لطراف الفرع -2

يcاوم الصcيع بزراعة مصدات الرياح وتضييق مسافات الزراعة وحماية الشجيرات والشتلت الصغيرة
من الeرودة بالتغطية بسعi النخيل او سيcان الذرة او حتى بالeولي اثيلين الشفاف وتدفئة الشجار في

الليالي الeاردة بمواقد خاCة أو باستعما  مراوح لتحريك الBوا  فوق مستوى الشجار مع الهتمام بري
الشجار  

 م° وإن أقصى نمو يحدث18-13تeدأ الحمضيات نموها على درجة  درجة الحرارة المرتفعة:   ب -
 م° ويcل النمو تدريجياً كلما ارتفعR الحرارة حتى ينعدم النمو على35-32للحمضيات هو على درجة 

 م° فما فوق وإن ذلك يؤدي لحدوث أضرار كاCفرار واحتراق حواف الوراق او48درجة الحرارة 
iلcق الcيرة بلفحة الشمس مما يؤدي الى تشeابة الجذع والفرع الكCابة الثمار بلفحة الشمس او اCا

وخاCة في الجBة الجنوبية 

- تأثير الرطوبة:2

إن انخفاض الرطوبة النسeية يساعد على زيادة الضرر الناتج عن ارتفاع الحرارة مؤدياً إلى زيادة النتح
وعدم مcدرة الجذور على تعويض النcص مما ينتج عنه اختل  التوازن المائي ويeدأ عندها النeات

بالتخلص من بعض العضا  للبcا  على حياته فيحدث تساقط للزهار والثمار الصغيرة وجفاف الفرع
الcمية والوراق والنموات الحديثة واحتراق المناطق المعرضة من قشرة الثمرة مما يخفض من قيمتBا

القتصادية ويسeب خسارة كeيرة في المحصو  ويمكن تcليل الضرر الناشئ عن انخفاض الرطوبة
بالوسائل المتeعة لمcاومة ارتفاع الحرارة بالضافة لتeاع طريcة الري بالرش وزراعة المحاCيل الeيئية

التي تساعد على رفع الرطوبة النسeية , يظBر لب بعض ثمار الحمضيات كأنه جاف وهذ يحصل عند
جفاف التربة مما يؤدي الى سحب الما  من الثمار مؤديا الى جفاف الكياس العصيرية وشeه تصلBeا

 وتكثر هذه الحالة ايضا عند تاخير الجني او في الثمار الكeيرةGranulationوهو ما يعرف بالتحeب 
الحجم او في بعض النواع مثل الللنكي او قد يحصل الجفاف في لب الثمارعند تعرض الثمار الى

النجماد وهي على الشجار 

أما زيادة الرطوبة فتؤدي إلى انتشار المراض الفطرية المختلفة والحشرية وتؤدي إلى انخفاض
السكريات والحموضة في الثمار وردا ة الطعم  

- تأثير الضوء:3

يعتeر الضو  من أقل العوامل الجوية تأثيراً على مدى نجاح زراعة الحمضيات والدليل نجاح زراعتBا
تحR اشجار النخيل   وبشكل عام تحتاج شجرة الحمضيات لشدة إضا ة معتدلة وإن قلة الضو  التي تنتج
عن تكاثi الشجار وعدم تcليمBا وعدم وCو  الضو  إلى قلب الشجرة يمنع الزهار داخل الشجرة  إذاً

لبد من تأمين الضو  لcلب الشجرة بالتcليم وإزالة الفرع المتشابكة والمزدحمة لتكوين الزهار على
كافة أفرع الشجرة بشكل عام زراعة الشتلت في اماكن مظللة ضعيفة الضا ة يؤدي الى ضعi النمو

ونcص في الوراق وتكوين الفرع النشطة وانعدام الحاCل حتى لو حصل تزهير

- تأثير الرياح:4
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ينحصر تاثيرها بحصو  أضرار ميكانيكية تؤدي الى سcوط الوراق والزهار والثمار وتكسير
الفرع كذلك الرياح الجافة والساخنة  تعمل على زيادة عملية التeخر والنتح من الوراق وظBور

علمات العطش وذبو  الفرع الطرفية وتساقط الزهار والثمار لذلك يجب الهتمام بعمليات الري في
وقR التزهير ونمو الثمار لمنع تساقطBا وخاCة في المناطق الحارة اما الكثار من السcي واغداق التربة

فيؤدي ايضا الى تساقط الزهار والثمار الصغيرة

- التربة الملئمة:5

تفضل الحمضيات التربة الطمية (التربة التي تكون فيBا نسeة الطين قليلة) او الطمية الرملية التي تمتاز
بكونBا جيدة التصريi ونتجنب الترب المالحة او الطينية الثcيلة , في بعض الترب تكون التربة السطحية

  ممكن ان تحد من نمو الجذور او تتجمع فيBا المياه مماhard panقليلة يتeعBا وجود طceة Cما  
يتسeب في تعفن الجذور وتساقط الوراق ومن ثم موت اطراف الفرع وموت الشتلة باكملBا 

الزهرة خنثى (كاملة)في اغلب الحيان وقد توجد ازهارالزهار , التلقيح وطبيعة الحمل في الحمضيات:
مذكرة نتيجة لضمور المeيض كما في الليمون الحامض والترنج وفي الزهار التي تتأخر في تفتحBا

,الزهرة بيضا  اللون وقد تتلون الeتلت باللون الحمر او الرجواني كما في الترنج والليمون المحلي
والضاليا ,يتم التلcيح بواسطة الحشرات ويوجد توافق ذاتي وخلطي,كما ان لeعض الCناف الcدرة على

انتاج ثمار عذرية وهي عادة عديمة الeذور ,يcسم التوالد الeكري الى قسمين هما :

: وفيه يكون التلcيح ضروريStimulative parthenocarpyالتوالد الeكري التنشيطي -1
لتنشيط تكون الثمار العذرية دون الحاجة الى اتمام عملية الخصاب للeويضات كما في الللنكي

ساتزوما والكريب فروت Cنi مارش
 :وفيه تتكون الثمار العذرية دون الحاجةcomplete parthenocarpyالتوالد الeكري الكامل -2

الى التاثير المنشط للتلcيح وكما في الeرتcا  ابو Cرة والليمون التاهيتي,في هذه الحالة تكون
حeوب اللcاح عcيمة والeويضات معضمBا ضامرة اما الeويضات السليمة فان تلcحR بلcاح

وتمR عملية الخصاب فستكون الeذور

بعض انواع الحمضيات تحتاج الى عملية التلcيح لعطا  حاCل جيد مثل للنكي كليمانتين ,
وminneola tangelo وبعض هجن الللنكي مع الكريب فروت مثل  fairchildوللنكي   

orlando tangelo . 

تحمل الشجار براعمBا الزهرية جانeيا على النموات الحديثة ,اما الزهار التي تظBرطبيعة الحمل :
على هذه النموات الحديثة فتظBر على شكلين هما: 

 :وفيBا توجد الزهار في اباط الوراق الحديثةLeafy inflorescenceالنورات الورقية -1
بحيث توجد كل زهرة في ابط ورقة

 وفيBا تخرج الزهارLeafless inflorescence النورات غير الورقية(الخالية من الوراق) -2
في عناقيد خالية من الوراق  

 اسابيع قeل تفتحBا ,وان معظم4-2عادة تتطور الeراعم الخضرية الى زهرية خل  الفترة الممتدة من 
الeراعم الزهرية توجد على نموات الخريi السابق والcليل يحمل على نموات الربيع السابق
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تعطي اشجار الحمضيات ازهارا كثيرة وجز  قليل منBا فcط يصل الى مرحلة-تساقط الزهار والثمار:
%في الحوا  العادية ) ويحدث التساقط في2% في افضل المواسم وقد تصل النسeة الى 6الثمار (تcريeا

مرحلتين هما :

% من مجموع الزهار الكلي70-50مرحلة الزهار:وفيBا يسcط معظم الحاCل ويcدر ما بين -1
مرحلة الثمار:وفيBا تسcط الثمار الحديثة العcد او الثمار التي قاربR مرحلة النضج واغلب-2

 نتيجةJune dropالتساقط يكون في اشBر مايس وحزيران وتموز ويعرف بتساقط حزيران 
ارتفاع درجات الحرارة وتختلi نسeة التساقط تeعا لختلف الظروف الeيئية وعمليات الخدمة

ويمكن التcليل من هذه الظاهرة باستخدام محفزات النمو كالوكسينات والهتمام بالتسميد
وخاCة النتروجين والري المنتظم  

ليفضل ترك الثمار طويل بعد نضجBا على الشجار حيث يؤثر ذلك على كمية وحجم الحاCل للسنة
اللحcة

التركيب الكيمياوي للثمار :

%اعتمادا على ظروف النمو وتوفر الما  في التربة  ,حيث الثمار90-70الما  ويشكل حوالي -1
النامية في المناطق الساحلية الرطeة تمتاز بcشرة رقيcة ونسeة عصير اكثر ,كما ان تعرض

الشجار الى فترة جفاف اثنا  نمو الثمار يؤدي الى سحب كمية من الما  من الثمار الى الوراق
مما يؤدي الى الى جفاف الثمار وCغر حجمBا واحيانا تساقطBا

ملغم/70-40 وهي تcدر ما بين Ascorbic acid(Cالفيتامينات :الحمضيات غنية بفيتامين (-2
A,B1,B2,B12مل عصير,كما تحتوي على نسب قليلة من فيتامينات 100

الحوامض العضوية :اهما حامض الستريك الذي تعود اليه حموضة الثمار حيث تeلغ نسeته في-3
% ثم ياتي حامض الماليك المسؤو  عن حموضة ثمار الليمون9-6% وفي الeنزهير 1الeرتcا  

الحلو
 توجد في جميع اجزا  الشجرة وعندما تتحد مع جزيئاتFlavenoidsالفلفينات -4

Hesperidinمثل مركب  Glocosides Flavanoneالكربوهيدرات تكون ما يعرف با 
الطeي الموجود في ثمار الحمضيات والذي استخلص من طceة اللeيدو الeيضا  في قشرة
الحمضيات له دور في حماية ثمرة الحمضيات وكذلك له استخدامات طeية كثير في علج

ارتفاع ضغط الدم والدوالي والeواسير وغيرها وقد اشتق اسمه من اسم ثمرة الحمضيات ا 
HesperidiumاBكذلك مركب النارنجين الموجود في الكريب فروت بكثرة والذي يعطي 

الطعم والنكBة الخاCة بBا ال ان زيادة نسeتBا تسeب الطعم المر وهي تتركز بشكل كeير في
 الى عصير الكريب naringinaseالcشرة وقليل في العصير لذلك Cناعيا يضاف انزيم ا 

فروت للتخلص من المرارة الزائدة ويستخدم النارنجين المستخلص من الحمضيات في انتاج
 الذي يستخدم كمحلي Cناعي اكثر حلوة من السكرnaringin dihydrochalconeمركب 

 مرة300العادي ب
المركeات المرة :توجد هذه المركeات في قشرة الثمرة ومحورها وغلف الفصوص والeذور-5

وهي تعطي الطعم الخاص لثمار الeرتcا  والليمون وعند ارتفاع تركيزها تعطي الثمار الطعم
Limonexic acid,Iso Limonnin ,Limoninالمر مثل مركب

المواد الeكتينية وتتركز في الcشرة ولBا اهمية Cناعية (Cناعة الجلي)-6
7-iالسكريات :ترجع حلوة الثمار الى ما تحتويه من سكر الكلكوز والفركتوز والسكروز وتختل

%في بعض الeرتcا  السكري15%في بعض انواع الeنزهير الى 1نسeة السكر ما بين 
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المواد الملونة:تحوي ثمار الحمضيات على على eCغات الكلورفيل وان ظBور اللون الeرتcالي-8
او الCفر للثمار ل يكون دليل على اختفا  eCغة الكلوروفيل نBائيا حيث اختلف درجات

الحرارة وارتفاعBا مرة اخرى يؤدي الى ظBور الصeغة الخضرا  مرة اخرى وهذه الظاهرة
تعرف باعادة الخضرار وخصوCا في الeرتcا  Cنi فالنشيا  المتاخر النضج, تحتوي الثمار

على eCغة الكاروتين والزانثوفيل وهي تعطي اللون الeرتcالي والحمر في الeرتcا  ,ان
انخفاض درجة الحرارة في الشتا  يسeب ظBور اللون الeرتcالي للثمار حيث تعتeر افضل درجة

م,كما12م نBارا على ان تكون درجة حرارة التربة 20م ليل و7هي حرارة لتلون الثمار 
تحتوي ثمار الكريب فروت على eCغة الليكوبين التي تعطيBا اللون الحمر,  والنثوسيانين

مسؤو  عن اللون الحمر في الeرتcا  الدموي
الملح المعدنية-9

Apomixis,Nucellar embryony,poly embryony: ظاهرة تعدد الجنة

تحتوي بذور معظم انواع الحمضيات(ما عدا السندي)على اكثر من جنين وبذلك تعتeر متعددة الجنة
,وهي تعطي جنين جنسي واحد ناتج عن عملية التلcيح والخصاب (النeات الناتج منه ل يشeه النeات

الم) كما تعطي اجنة خضرية ناتجة من انcسام انسجة النيوسيلية (النeات الناتج عنه يشeه النeات
الم),عادة يكون الجنين الخضري انشط نموا من الجنين الجنسي 

تقليم الحمضيات:

بشكل عام ل تحتاج الحمضيات الى التcليم فنكتفي بعملية ازالة الفرع الميتة والضعيفة والسرطانات
(الفرع المائية) كما نتجنب تcليم اشجار الكريب فروت حيث يؤدي ذلك الى حدوث نوع من مرض

20-15 , عادة اشجار الحمضيات ل تcلم خل  Rio grand gummosis diseaseالتصمغ يعرف  
سنة الولى من حياتBا يستثنى منBا الليمون الذي يحتاج الى عمليات الخi والتcصير للسيطرة على قوة

ونشاط الفرع هذا ومن الصعب تربية أشجار الحمضيات بالشكا  المعروفة في تربية الشجار
المتساقطة الوراق دون إجرا  عمليات قطع عديدة تؤخر كثيراً من نموها وإثمارها ولذلك تترك شجرة

الحمضيات عادة تنمو على طeيعتBا ما أمكن 

ان ارتفاع الشجار كثيرا يؤدي الى تظليل الفرع السفلى وتcليل الحاCل وضعi النمو في الجزا 
المظللة لذا يفضل اجرا  التcليم

عند قطع الفرع الكeيرة او الجذوع لغرض التجديد او غيرها فيفضل معاملة منطcة الجرح بعجينة
بوردو اما الفرع الصغيرة والرهيفة فل تحتاج لذلك حيث تلتئم جروحBا بشكل طeيعي

 يطeق على الشجار في طور الثمار ويBدف إلى تكوين فروع مثمرة حديثة  كذلك-تقليم الثمار:3
يتضمن إزالة الفرع المائية وذلك لعطا  باقي أفرع الشجرة فرCة النمو حتى ليتركز نمو الشجرة في

جانب أكثر من الخر ويتوزع السطح المثمر بطريcة منتظمة في جميع الجBات وإذا لوحظ كثرة عدد
الفرع المائية أو الفرع في جانب من الشجرة يجوز إزالة بعضBا لفتح قلب الشجار قليلً وإعطا 

الفرCة لتساوي توزع الضو  على الجزا  الداخلية 

- بعض انواع الللنكي وبرتcا  فانسيا المتاخر تحصل فيBا ظاهرة تeاد  الحمل نتيجة الحمل الغزير في
سنة وقلته في العام الخر حيث يمكن من خل  عمليات الخi او التcليم من التcليل من هذه الظاهرة

اضافة الى العتنا  بعمليات التسميد ومع ذلك قد ل يتمكن المزارع من التخلص من هذه الظاهرة نBائيا
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-التقليم لتجديد حيوية الشجار الكبيرة العمر:3

في بساتين الحمضيات الcديمة وعندما تصل الشجار إلى العمر الذي عنده يضعi نموها يلجأ إلى
تcليمBا لتجديد قوتBا أو حيويتBا: ولينصح بتcوية الشجار عن طريق اللجو  إلى تcصير قمة الشجرة أي
تcصير أفرع رئيسية من أعلى الشجرة لن ذلك يؤدي إلى قلة المحصو  كثيراً ولمدة طويلة قeل أن يصل

محصو  الشجار المcلمة إلى مايساوي محصو  الشجار غير المcلمة وينصح لتجديد قوة الشجار
الكeيرة العمر أن يلجأ إلى طريcة تcليم التعرية وهي عeارة عن إزالة كل النموات الخارجية على الشجرة

 سم ولما كان تطeيق هذه المعاملة يشمل كل الشجرة وليس2.5وإزالة كل الفرع التي يcل قطرها عن 
موضعياً فإن النمو الجديد على الشجرة ليكون متجBاً إلى النمو الخضري بدرجة كeيرة وتعود الشجرة

إلى الثمار بعد سنة أو سنتين من تنفيذ العملية 

-التقليم اللي:4

تميل اشجارالحمضيات الى ان يكون شكلBا الخارجي نصi كروي اذا ما تركR على طeيعتBا لذلك
تجرى عليBا عمليات التcليم الميكانيكي بواسطة الت خاCة تحتوي على ذراع يحمل اقراص مسننة

 ملم الموجودة على جانeي خطوط12-8تعمل كمناشير تزيل اطراف النموات التي يeلغ قطرها من 
° بحيث يظBر20-15  ) وبزاوية  قطع Canopy% من محيط الشجرة (30الزراعة وبما يcدر بحوالي 

  ,تكرر هذه العمليةHedgingخط الشجار بما يشeه السياج او السور لذا عرفR هذه الطريcة بالتسوير 
سنويا او تجرى على جBة واحدة في احدى السنين والجBة الخرى في السنة اللحcة مع ضرورة تغيير
شدة الcطع بحيث ل تكون بنفس مستوى العام السابق لضمان عدم تكون نموات تخرج من نcطة واحدة

    ولضمان عدم ارتفاع الشجار يجرى ايضا نوعWitches broomوالتي تعرف بمكنسة الساحرة 
°40-30 حيث يزا  جز  من قمة الشجار بزاوية قطع Toppingاخر من التcليم الميكانيكي يعرف 

على جBتي الشجرة بما يشeه الجملون حتى يسBل من عمليات الجني وايضا التcليل من درجة حرارة
الcمة مما لو كان الcطع مستوي   ايضا يجرى نوع اخر من التcليم الميكانيكي على اشجار الحمضيات

 م  من سطح التربة1 – 0.5  حيث تزا  الفرع السفلى من الشجرة بارتفاع Skirtingيعرف با  
.لتسBيل عمليات الري والتسميد وحركة الرياح مما يcلل من انتشار المراض 

عادة ينcص المحصو  في السنة التي تلي تcليم التسوير ولكن متوسط النتاج لثلث أو أربع سنوات بعد
تcليم التسوير لم ينcص بالنسeة للeرتcا  واليوسفي والليمون الحامض في كاليفورنا والكريب فروت في

فلوريدا 

يتم تعويض النcص في محصو  الشجار نتيجة هذا التcليم بزيادة عدد الشجار في وحدة المساحة وذلك
م6.5×3.5بزراعة الشجار متcاربة في الصi لذلك أخذت الحمضيات تزرع في كاليفورنيا على أبعاد 

م التي كانR متeعة من قeل وبذلك تضاعi عدد الشجار في وحدة المساحة 6.5×6.5بدلً من 

موعد تقليم الحمضيات:

يجرى التcليم الخفيi في اي وقR من السنة اما التcليم الشديد فيcتصر فcط في فصل الشتا  ل يفضل تcليم
الحمضيات في الفترات التي تكون فيBا الشجرة في حالة نمو ويفضل فترة سكون الشتا  أي ما بين نBاية
موسم جمع الثمار وقeل بداية موسم النمو والزهار إن التcليم في أواخر الصيi أو أوائل الخريi غير

مرغوب فيه لنه يسeب حدوث نموات متأخرة أكثر عرضة لضرار الصcيع في الشتا  التالي ولن
الوراق الصغيرة أي النموات المتأخرة تستنفذ كميات كeيرة من الغذا  وخاCة الكربوهيدرات المخزنة
دون أن تعطي الفرCة الكاملة للمساهمة في تخزين الكربوهيدرات مجدداً في الشجرة قeل حلو  فصل
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الشتا  اما التcليم في نBاية الربيع وبداية الصيi فيسeب ظBور نموات حديثة غضة ليس لBا الcدرة على
تحمل درجات الحرارة العالية واشعة الشمس المeاشرة مما يؤدي الى موتBا وجفافBا 

التسميد وبعض الملحظات العامة:

فرار للوراق وموت اطرافCيرة من السمدة العضوية المتحللة يحدث اeعند اضافة كميات ك
الفرع نتيجة تحرر كميات من الملح من المادة العضوية اما اذا كانR المادة العضوية غير
متحللة فيؤدي ذلك الى تحرر غاز المونيا الذي يسeب ضرر مeاشر للجذور لذلك بشكل عام

يفضل اضافة السماد العضوي في فصل الشتا  للتخلص من الملح الزائدة بواسطة المطار
اضافة الى قلة نشاط الجذور

ى به الولى في بدايةCيضاف السماد النتروجيني على ثلث دفعات وحسب التركيز المو
الربيع والثانية في الشBر السابع والخيره في الشBر التاسع

ر اوراقBر مثل الحديد حيث تظCص بعض العناcر اعراض نBاعدية تظcفي الترب المائلة لل
الشتلت في المنطcة ما بين العروق Cفرا  اللون وتceى العروق خضرا  ال اذا اشتد النcص

فان الوراق الصغيرة تصفر بالكامل ويحدث موت لطراف الفرع
ة تساعد كثيرا في التخلص من الملوحة وتوفر عنصر الحديد ايضاeة الري المناسcاختيار طري

اختيار بعض الCو  مثل الeرتcا  ثلثي الوراق او بعض هجنه يعمل على زيادة شدة نcص
الحديد نتيجة ضعi هذه الCو  في امتصاص هذا العنصر من التربة ,ايضا عوضا عن

الحديد يحدث نcص في الزنك والمنغنيز وحيث العراض تتشابه وتتداخل فيما بينBما مع الحديد
لذا يفضل استخدام برنامج سمادي في الترب الcاعدية او المالحة نسeيا بحيث يحتوي على تلك

العناCر والتي يمكن رشBا على الوراق الحديثة الكاملة او التي بلغ حجمBا تcريeا ثلثي الحجم
النBائي (الوراق الcديمة ل تمتص تلك العناCر بسBولة عeر انسجتBا) في فصل الربيع او
نBاية الصيi ويجب الحذر عند استخدام العناCر المخلeية للحديد وغيرها عند رشBا على

الوراق حيث تمتاز بوسطBا الحامضي والذي يسeب حروق للوراق لذلك عادة ينصح
باستخدام تراكيز منخفضة من الحديد المخلeي ولعدة مرات بدل من التركيز العالي ولمرة واحدة

او يمكن ان تضاف الى التربة
 رقشةeور الوراق المBب ظeص عنصر الزنك يسcنMottle leavesاو تعرف بالورقة 

الصغيرة حيث تظBر الوراق الطرفية Cغيرة ومتcزمة مع تeرقش اCفر بين عروق الوراق
الكeيرة وقد يحصل موت لطراف الفرع اما نcص المنغنيز فتظBر المنطcة ما بين العروق
خضرا  شاحeة مع عروق خضرا  داكنة , هذه العراض يمكن علجBا من خل  عمليات
الرش الورقي بالسمدة المحتوية على الزنك والمنغنيز والحديد خل  الفترة التي تتوفر فيBا

الوراق الحديثة بعد ان بلغR ثلثي حجمBا او اكثر حيث يكون تحملBا اكثر من الوراق
الصغيرة للتركيز المستخدم وامتصاBCا افضل ما يكون من الوراق الcديمة

صانcفرار عام في الوراق ونCيرة واeور تساقط تدريجي للوراق في الشجار الكBعند ظ
في كمية وحجم الوراق على الشجرة فcد يشير ذلك الى تعفن الجذور نتيجة اCابتBا بفطر

phytophthoraب تدهور بطي  للشجار نتيجة تعفن الجذور ومنع امتصاصeوالذي يس 
الما  والعناCر المعدنية بشكل كامل من التربة وهذا يؤدي الى ظBور اعراض نcص العناCر

والجفاف حيث يصeح لون الجذور بني غامق(اللون الطeيعي هو التeني الفاتح) كما ان قشرة
الجذور تنسلخ بسBولة عن الخشب , عادة الجذور السطحية هي الكثر اCابة من الجذور

العميcة , ينصح عند الCابة بتcليل الري ومنع اغداق التربة بالما  وابعاده عن الجذع
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طاتcل ينصح بتجميع التربة حو  الجذع بل بابعاد مجرى الما  بعيدا عنه ومنع وضع المن
ملمسة للجذع لتcليل انتشار الفطر وجفاف الجذع ايضا من العراض حدوث جفاف وتشccات

 يفضلgummosisفي قلi الشجار وخروج ماده Cمغية حيث يعرف هذا المرض بالتصمغ 
في حالة الCابة ازالة التربة حو  جذع الشجرة حتى تجi انسجة النeات مع منع وCو  الما 

اليه وتجنب الري الغزير مع اضافة المeيدات الفطرية الى الشcوق والتcرحات مثل
Ridomil,AlietteابةCة الcاو الجزا  الميتة والمصابة ومعاملة منط iلcكما يمكن ازالة ال 

بعجينة بوردو (يمكن تحضيرها من خل  مزج كميات متساوية من كeريتات النحاس
وهيدروكسيد الكالسيوم مع كمية بسيطة من الما  حتى تصeح كالعجينة

ا مع وجود اسودادBل نضجeاحيانا يلحظ وجود ثمار سليمة من الخارج ساقطة على الرض ق
في منطcة السرة او منطcة الزر في الثمرة وهذا يد  على انتشار فطر اللترناريا

دا الشجارeعند تعرض الحمضيات الى درجات حرارة عالية او رياح ساخنة او الجفاف ت
بسحب الما  من الثمار وعند ري الشجار تeدا الثمار بتويض الما  المفcود منBا فتنتفخ مما

يؤدي الى انفلق الثمرة ويحدث بشكل كeير في الCناف ذات الcشرة الخفيفة وبرتcا  ابوسرة
لذا يجب الهتمام بتنظيم عمليات الري

ص النتروجين او نتيجة الري الغزيرcب الى نeفرار عام في الوراق قد يعود السCعند وجود ا
 ) فيؤدي الىlimeالذي يعمل على غسل العناCر او نتيجة ارتفاع نسeة كاربونات الكالسيوم (

نcص عناCر الحديد والزنك والمنغنيز او يحصل اCفرار نتيجة اCابة الشجرة بفطر
phytophthoraي في الوقاتcة عند السCابة الوراق بلفحة الشمس وخاCاو نتيجة ا 

الحارة حيث تمتلئ اوراق الحمضيات بالما  فتتcوس مما يعرض الجز  السفلي من الوراق الى
اشعة الشمس فتتضرر , احيانا يحدث اCفرار في الوراق في بداية الربيع فب بعض النواع

كاشجار الكريب فروت وهي حالة طeيعية
ذاBبالنسلخ ف iلcدأ الeة في الجذع وقواعد الذرع ويccاذا لوحظ وجود مناطق جافة ومتش

يعني تعرض الجذع للفحة الشمس او نتيجة تعرضBا للصcيع لذا ينصح بطلئBا او تغطيتBا
عام وعند ارتفاع iفرار للوراق وضعCيا يحدث اeعند زراعة الحمضيات في تربة مالحة نس

نسeة الملوحة فينشأ ما يعرف بضرر الملوحة حيث تموت الوراق وتجi بالكامل وموت
لطراف الفرع ومن ثم النeات باكمله

العمليات الزراعية اللزمة للحصول على شتلت حمضيات ذات مواصفات جيدة

يمكن تلخيص عملية إنتاج شتلت الحمضيات بالخطوات التالية :
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بعد الcيام بجمع الثمار من الCو  المعتمدة في إنتاج شتلت الحمضيات، والذي- استخراج البذور: 1
يصادف عادة في أواخر شBر كانون الو ، حيث تكون ثمار هذه الCو  قد نضجR بالكامل، تؤخذ

الثمار وتغسل جيداً لزالة الوساخ والتربة العالcة بBا، وتcطع بشكل دائري بسكين حادة، على
أليتجاوز حد السكين الcشرة وجز  من لب الثمرة، لنه في حا  كان الcطع بواسطة السكين عميcاً فإن

ذلك يؤدي إلى جرح الeذور الموجودة في فصوص الثمرة ويعرضBا للCابة بالمراض الفطرية
المختلفة، ثم بعد قطع الثمرة بالسكين تدور باليد وتفصل الeذور من لب الثمرة باليد، ثم تجمع الeذور

وتغسل بالما  جيداً ولعدة مرات بBدف التخلص من المادة اللزجة العالcة بBا والتي يؤدي بcاؤها إلى نمو
الفطريات عليBا وتعفنBا، ثم بعد ذلك تنشر الeذور في الظل بعد وضعBا على قطعة من الخيش للتخلص
iذور بعد أن تجeا ، تجمع الBمات الفطرية لcمن قطرات الما  الزائدة هذا ويفضل إضافة بعض المع

%90-80 م° ورطوبة جوية 8-2قليل وتوضع في أكياس وتحفظ على درجة حرارة تتراوح بين 
(برادات) إذا كانR الظروف غير مناسeة للزراعة أما إذا سمحR الظروف بالزراعة فتزرع مeاشرة في

المراقد المجBزة لBذه الغاية مسceاً 

خل  فترة جمع الeذور واستخلBCا من الثمار، يتم تجBيز المراقد التي ستزرع بBا- تجهيز المراقد:2
 لكل منBا وتخلط3/1، 3/1، 3/1حيث يتم تجBيز خلطة من التراب والسماد العضوي والرمل بنسةب 

 كغ من سماد40جيداً وتوضع في الحواض، بعد إضافة السمدة الفوسفورية والeوتاسية للخلطة بمعد  
كغ من سلفات الeوتاسيوم / للدونم 50سوبر فوسفات الكالسيوم   و

يفضل أن تغير أماكن زراعة الeذور في الحcل كل سنة وذلك لتجنب إCابة الeذور والشتو  الصغيرة
بالمراض الفطرية المختلفة أو الCابة بالنيماتودا ، أما إذا كانR الeذور تزرع في أحواض مجBزة لBذه

 سم مع الcيام بتعcيم تربة المراقد بإحدى25الغاية فيفضل تغيير تربة المرقد سنوياً ولعمق ليcل عن 
 يوم 30-20المعcمات المناسeة ( باراميد ف فابام) وذلك قeل زراعة الeذور بمدة لتcل عن 

 سم وطولBا100-80بعد تcسيم الرض على شكل احواض عرضBا - زراعة البذور في الحواض:3
م، من أجل الcيام بعملية الخدمة اللزمة 1 مع ضرورة ترك مسافة بين الحواض لتcل عن 10حوالي 

تتم زراعة الeذور في هذه الحواض إما نثراً أو على سطور وفي كلتا الحالتين تتم تغطية الeذور بطceة
رقيcة من الرمل أو الخلطة الترابية التي جBزت بBا هذه الحواض على أن تكون سماكة التربة فوق

الeذور لتتجاوز ضعفي سمك الeذرة، ثم تروى هذه الحواض جيداً وتغطي بغطا  بلستيكي معد لBذه
الغاية بغية تأمين درجة الحرارة اللزمة للنeات 

تستمر عملية التغطية إلى مابعد النeات حتى تكeر الشتو  وليزا  نBائياً إل عندما تصeح الظروف
RحeCاتات أو الشتو  على ثلث ورقات أو أربع وبذلك تكون قد أeح النeالجوية ملئمة للنمو وتص
جاهزة للتشتيل وخل  فترة نمو الشتو  يتوجب علينا تcديم عمليات الخدمة المختلفة ( ري، تسميد،

تعشيب، مكافحة ضد المراض الفطرية   الخ) وذلك بBدف الحصو  على شتلت بذرية جيدة خالية من
المراض قادرة على إعطا  غرسة حمضيات مطعمة جيدة في المستecل 

يفضل نcل الشتو  من المشتل  إلى الكياس في وقR مeكر لتخفيi- نقل الشتول الحديثة إلى الكياس:4
 أوراق حcيcية فوق الوراق الفلcية وفي4-3حدة تغير الوسط عليBا ويكون ذلك عادة بعد أن تملك الشتلة 

حا  الضطرار إلى التأخير في نcل الشتو  ينصح دائماً بتcليم المجموع الخضري والجذر الوتدي وذلك
لكي نcلل من كمية الما  المفcودة بالنتح خل  أشBر الصيi، هذا وقeل الeد  بنcل الشتو  يروى الحوض

 ساعة من أجل تسBيل عملية الcلع من جBة ولكي12بالما  رياً غزيراً قeل فترة زمنية لتcل عن 
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ليتضرر المجموع الجذري بفعل عملية الcلع من جBة أخرى، ثم تجرى عملية فرز الشتو  المcلوعة
بحيث تستeعد النواع التالية من الشتو :

 وغالeاً مايكونAlbinism- الشتو  المصفرة (الخالية من الكلوروفيل): وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة  
سBeeا وجود بعض الفطريات على غلف الeذرة 

- الشتو  المشوهة والمBشمة نتيجة عملية الcلع

تؤخذ الشتو  المنتخeة لتزرع في أكياس معeأة ومصفوفة على Cفين أو ثلثة Cفوف على الكثر، ثم
تروى الكياس بالما  جيداً، بعدها يحدث شق في التربة بواسطة السكين وتضع الغرسة فيه ، ثم تكeس
التراب حولBا جيداً وبعد النتBا  من عملية التشتيل تروى الكياس المزروعة بشتو  الحمضيات جيداً
وذلك لضمان عدم ترك فراغات مملو ة بالBوا  داخل الكيس حو  جذور الغرسة، لن ذلك يؤدي إلى

موت نسeة كeيرة من الشتو  إذا استغرق الوقR بين التشتيل وري الشتلت زمناً طويلً، ثم توالى الشتلة
 مم12-8بعملية الخدمة المختلفة من ري ف تسميد ف تعشيب ف تربية   الخ حتى تصeح الشتلت بcطر 

وهو الcطر المناسب للتطعيم والذي غالeاً مايتأتى بعد مرور سنة كاملة من زراعة الشتو  في الكيس 

 موعد اجرا  عملية التطعيم عندما يكون هناك بداية في نمو الفرع في الربيع او- تطعيم الشتلت:5
الخريi او حتى في فصل الصيi اذا كانR مزروعة تحR الظلة الخشeية حيث يكون فصل الcلi عن

الخشب سBل كما يجب تجنب التطعيم في الوقات الeاردة كفصل الشتا  او مeكرا في الربيع عندما تكون
هناك انجمادات ربيعية وقeل الeد  بعملية التطعيم نcوم بcص أقلم التطعيم من أمBات سليمة خالية من

المراض الفطرية والفيروسية والمعروفة الCل والصنi والتي تمتاز بإنتاجBا الغزير ومزروعة في
المراكز الزراعية لBذه الغاية 

ويتم أخذ أقلم التطعيم وتطعم الشتلت مeاشرة في نفس اليوم أما في حا  زيادة أقلم التطعيم وأيضاً في
حا  كون الظروف المناخية غير ملئمة ( أمطار ف انخفاض في درجة الحرارة) وخوفاً من تفتح

الeراعم الموجودة على هذه القلم يتم قصBا وتحزم في حزم بعد استeعاد الeراعم الطرفية والسفلية منBا
% لحين استخدامBا في عملية80م° ورطوبة 8-2ثم تحفظ بعد ذلك في أماكن مeردة على درجة حرارة 

التطعيم 

أما بالنسeة لعملية التطعيم فتتم عادة  بعد تربية الشتلت وتنظيi ساقBا من الوراق والشواك ، يتم عمل
 ثم تؤخذ الرقعة المحتوية على الeرعم بعد نزعBا عن الcلم المأخوذ من1 أو Tشق على شكل حرف 

الشجرة الم وتدخله في الشق الذي Cنع على الغرسة ثم يربط بأربطة بلستيكية مصنوعة لBذه الغاية
هذا في حا  الCناف التي لتحتوي على أشواك، أما بالنسeة للCناف التي تحتوي على أشواك فتؤخذ

على الرقعة المحتوية على العين بعد كشطBا بسكين حادة مع جز  Cغير جداً من خشب الcلم لن أخذ
الرقعة بدون خشب يؤدي إلى ثcب مكان الشوكة بالتالي يعرض الeرعم للجفاف ونمو الفطريات، ثم

توالى الشتلت المطعمة بعمليات الخدمة اللزمة من ري وتسميد ومكافحة حتى يحين موعد فك الربطة
 يوم من عملية التطعيم حيث يكون قد عرف الطعم الناجح من الطعم غير20من الطعوم وذلك بعد مضي 

الناجح ويكون قد أخذ الفترة اللزمة لعملية التحامه مع ساق الغرسة 

وهذا يوجب علينا ان نcوم بالتي:

 سم ثم تزا  كافة النموات10- بالنسeة للشتلت التي نجح تطعيمBا يجب قصBا فوق منطcة التطعيم بـ
الeذرية الموجودة على الغرس وبشكل دوري بcصد توفير المواد الغذائية للطعم وحده 
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Rا مرة أخرى ويفضل أن تتم عملية التطعيم تحBا، يعاد تطعيمBة للشتلت التي لم ينجح تطعيمeبالنس -
iة التطعيم الولى لضمان نجاح الطعم مع مراعاة أن يتم تطعيم الشتلت الفاشلة من نفس الصنcمنط

المطعم في المرة الولى، لضمان عدم خلط الCناف أثنا  زراعتBا في الرض الدائمة 

- في بعض الحيان يتم نجاح الطعم بدون أن ينمو الeرعم وفي هذه الحالة يجب علينا الcيام بعملية تنشيط
وذلك إما بإجرا  قص نصفي للغرسة فوق منطcة التطعيم أو ثني الغرسة وربطBا إلى نفسBا وذلك

لتنشيط وتشجيع الeرعم على النمو نتيجة تركيز المواد الغذائية في نcطة التطعيم بواسطة هذا الجرا  بعد
ذلك نستمر بتcديم الخدمة اللزمة للشتلت ( ري- تسميد ف تعشيب- تربية   الخ) حتى تصeح جاهزة

للتوزيع في تشرين الثاني بذلك يكون قد مضى على الشتلت منذ تشتيلBا وحتى تصeح جاهزة للتوزيع
 سنة 1.5-2

-افضل موعد لزراعة الشتلت هو بعد زوا  خطر النجمادات الربيعية وقeل فترة الطcس الحار كما
يمكن زراعتBا في بداية فصل الخريi تزرع الشتلت في اماكن جيدة الضا ة (اما في المناطق شديدة
الحرارة فتزرع تحR اشجار النخيل) في تربة جيدة التصريi حيث تحفر حفرة بحجم محيط الجذور او

اوسع من ذلك ثم تدفن مع ضمان عدم ملمسة منطcة التطعيم لسطح التربة كما ل يفضل وضع نشارة
الخشب او الcلi او الeيتموس عند دفن جذور الشتلت لكون تلك الوساط تحتفظ بشكل جيد بالرطوبة

وهذا يؤدي الى تعفن الجذور ,تحتاج الشتلت الصغيرة المزروعة في الحcل الى تغطية جذوعBا باوراق
 ما  وباللون الeيض لحمايتBا من لفحة الشمس اضافة1:1الجرائد او او طلئBا بالeCاغ المائية بنسeة 

الى حمايتBا من النمل حيث تؤدي الى هلك الشتلة اذا ما تركR بدون مكافحة

اصول الحمضيات:

النارنج :يعتeر الCل الشائع استخداما في العراق يcاوم مرض التصمغ والeرد ,ينمو جيدا في-1
الراضي المتوسطة والثcيلة ,تنجح عليه معظم اCناف الحمضيات باستثنا  الeرتcا 

الشاموتي(اليافاوي)والللنكي ساتزوما والتي تنجح على الeرتcا  والليمون الحلو,غير مcاوم
لمرض التدهور السريع الفايروسي

الليمون حلو :ينجح في الترب الخفيفة غير مcاوم لمرض التصمغ والتدهور السريع-2
الeرتcا :مcاوم لمرض التدهور ويصاب بمرض التصمغ لذا يفضل استخدامه في الترب جيدة-3

الصرف
الليمون المخرفش:مcاوم لمرض التدهور السريع ,اCل منشط في الترب الرملية يصاب-4

بالتصمغ يتوافق مع جميع اCناف الليمون وهناك نوع من عدم الموافcة بينه وبين الeرتcا 
والللنكي حيث تظBر منطcة التطعيم متورمة

الترنج:اCل ردئ شديد الCابة بالمراض-5
الeنزهير:يصاب بمرض التدهور السريع ويتاثر بالeرد-6
الeرتcا  ثلثي الوراق:اCل مcصر يعطي الشجار المطعومة عليه مcاومة للeرودة ,مcاوم-7

لمرض التدهور السريع والتصمغ ,حساس للملوحة
للنكي كليوباترا:مcاوم لمرض التدهور السريع وفيه كل الصفات المرغوبة في اCل النارنج-8

يcاوم مرض التصمغ والملوحة مثل النارنج ويتحمل الترب الثcيلة ,ينصح باستخدامه كاCل في
العراق

تروير سترانج(هجين ما بين برتcا  ابو Cرة وبرتcا  ثلثي الوراق):اCل مcاوم لمرض-9
التدهور السريع ويcاوم مرض التصمغ بدرجة متوسطة ويcاوم الeرد
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 م  حيث تحتاج اشجار الكريب فروت والليمون الى مسافات زراعة بعيدة6-4مسافات الزراعة: 
اما الللنكي فيحتاج الى مسافات اقل

 سم إذا كان50R×50×50 يتم حفر الجور اللزمة لزراعة الشتلت بأبعاد – زراعة الشتلت
 سم وتجBز خلطة مكونة من ثلث80×80×80التربة محروثة أما إذا لم تكن  فتحفر الجور بأبعاد 

غ من سماد سوبر500تراب  وثلث سماد عضوي متخمر وثلث رمل او زميج  نBري ثم يضاف 
 غ من سماد سلفات الeوتاسيوم إلى الخلطة الترابية ويمزج الخليط جيداً ثم500فوسفات الكالسيوم و

يردم هذا الخليط في الحفرة حتى يشغل ثلثي حجمBا، بعدها تؤخذ الغرسة الموجودة إلى جانب
الحفرة ويشق كيس الeولي إيثيلين ويcلم الجذر الوتدي المBشم والذي يكون في معظم الحيان خارج

الكيس توضع الغرسة بعد ذلك في منتصi الجورة ويردم التراب عليBا وتكeس جيداً ثم تروى
مeاشرة بعد النتBا  من عملية الزراعة 

بعض الملحظات التي يجب مراعاتها عند زراعة شتلت الحمضيات:

 م من مصدات الرياح 5أن ليcل بعد الصi الو  من الحضيات عن .1
عند زراعة الشتلت الحمضيات، يجب النتeاه إلى ضرورة بcا  نcطة التطعيم مرتفعة فوق.2

 سم لتجنب إCابة الشتلت بالمراض الفطرية 15سطح التربة بمسافة لتcل عن 
أن تceى الشتلت بعد زراعتBا عمودية على سطح التربة ويتحcق ذلك بوضع دعامة خشeية إلى.3

جانب الغرسة وربط هذه الخيرة إليBا 
أن تزرع الشتلت بحيث يكون كل Cنi من الCناف مزروع في حcل مستcل .4
ملحظة عامة:عند إنشا  أي مزرعة حمضيات جديدة، يجب أن نأخذ بعين العتeار مواعيد.5

نضج الCناف ولBذا يفضل أن توزع الCناف وأن تكون مeكرة ومتوسطة ومتأخرة النضج 
المر الذي يؤمن دخلً مستcراً للفلح على مدار السنة وتغطية السوق المحلية أطو  فترة

ممكنة من الثمار 
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