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 2014/ 2013الثانى للعام الجامعى صل الدراسى الف
 اوتاج فاكهت: امتحان مادةوموذج إجابت 

 ساعتان :الزمه                            العامت الئحت قديمت: الشعبت                             ثالثتال:الفرقت

       
 (عشرأف درجة)   : جب عف سؤاليف فقط مما يمى:  أوً 

 :بيف كرمات العنب المرباة تربية ر سية أتمؾ المرباة تربية قصبية مف حيث ةقارفـ -1

 (درجات 4) :تكمفة إنشاء المزرعة -  

فى حالة التربية القصبية يمـز تركيب قأائـ مف زأايا حديدية فى إتجاه الخطأط أيتـ شد أتثبيت  سالؾ 
مع استعماؿ سنادات قأية لتثبيت األسالؾ فى نيايات كؿ خط أعادة يغرس قائـ (  أ ثالثةسمكيف )عمييا 

بعد كؿ كرمتيف أىذا يرفع كثيرًا مف تكمفة إنشاء المزرعة عنيا فى حالة التربية الر سية التى تعتمد فييا 
 .سـ بجأار كؿ كرمة120سـ أبطأؿ حأالى 5×5الكرمات فقط عمى دعامات مف الخشب بسمؾ 

 (درجات 3)ستأى تدريب العمالة المطمأبة ـ - ب

تحتاج التربية القصبية فى  عماؿ التربية أالتقميـ إلى عمالة  كثر خبرة لحسف إختيار أتأزيع أحدات 
ختيار الدأابر  الكرمة مف قصبات ثمرية أدأابر تجديدية أعدد البراعـ المترأكة عمى كؿ أحدة أا 

 .إلخ......لمنمأات أالعناقيداإلستبدالية مع تأالى التأزيع الجيد 

 (درجات 3) الثمار نتاجية أجأدةاإل -ج
التربية القصبية مؤىمة إلعطاء إنتاجية  عمى نظرًا لتأفر عدد  كبر مف البراعـ الثمرية عمى إمتداد القصبات 

د األقؿ لتعطى عدد  كبر مف العناقيد المأزعة تأزيعًا جيدًا عمى مساحة  كبر مف األسالؾ يسمح بخؼ العناقي
جأدة أيتأفر إضاءة  فضؿ أتيأية مناسبة أخدمة أعناية  سيؿ عنيا فى حالة التربية الر سية حيث تكأف 

 .الكرمة مزدحمة أقد تتداخؿ النمأات الخضرية أالمحميؽ مع العناقيد مما يقمؿ مف صفات جأدتيا

 (درجات 4)الخصائص المميزة ألشجار الفاكية متساقطة األأراؽ  -  -2

مف الخصائص الميمة ألشجار الفاكية متساقطة األأراؽ  نو إبتداء مف منتصؼ الصيؼ يتراكـ فى براعميا 
لى درجة تؤدى إلى سكأف البراعـ أشيخأخة األأراؽ إأ أراقيا مأاد مثبطة لمنمأ يصؿ تركيزىا فى الخريؼ 

ليصبح  كثر نضجًا أتدخؿ البراعـ  أخالؿ تمؾ الفترة تياجر المأاد المجيزة باألأراؽ إلى الخشب. ثـ تساقطيا
بقى فقط عمى قمة أبحمأؿ الشتاء تكأف األشجار قد تخمصت مف طاقة األنسجة الغضة أيت. فى طأر الراحة

 فرع ناضجة فى  نسجتيا ما يفيد أبذلؾ تتحمؿ األشجار ماتتعرض لو مف برأدة خالؿ الشتاء  األشجار
لمنمأ حتى تتخمص البراعـ منيا أتصبح مستعدة لمتفتح مع أالذى يتـ خاللو ىدـ تدريجى لممأاد المانعة 
 .بداية إرتفاع درجات الحرارة مع بداية الربيع

أيتدرج تأزيع  شجار الفاكية متساقطة األأراؽ عمى المناطؽ الجغرافية المختمفة فى درجة برأدتيا تبعًا 
 .إلحتياجات البرأدة لكؿ نأع أصنؼ مف ىذه األشجار
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 (درجات 6)لتربية  شجار المشمش المفضمة  ةالطريؽ  - ب

طريقة التربية الكأسية ىى الطريقة المفضمة لتربية  شجار المشمش حيث تأزع األفرع بدرجة تسمح 
بجعؿ قمب الشجرة مفتأح لإلضاءة أالتيأية مما يعطى إمكانية لحمؿ األشجار لمحصأؿ جيد ذأ صفات 

 .جأدة عالية
سـ يتأزع عمى النصؼ العمأى مف 70مف جذع بطأؿ حأالى  تتكأف الشجرة :بعد التقميـ الشتأى األأؿ

أيزأؿ .  فرع زاأية تفرعيا منفرجة أمأزعة جيدًا عمى اإلتجاىات األربعة أتتدرج فى إرتفاعيا 4 أ  3
 .كؿ ماعدا ذلؾ مف نمأات
ًا يترؾ فقط عمى كؿ فرع رئيسى حأالى ثالث  فرع ثانأية تكأف مأزعة جيد :بعد التقميـ الشتأى الثانى

 .أيتجو معظميا إلى الخارج أليس إلى إألى قمب الشجرة
يترؾ فقط عمى كؿ فرع ثانأى عدد مف األفرع الثالثية مأزعة تأزيعًا جيدًا  :بعد التقميـ الشتأى الثالث

أمعظميا متجو إلى الخارج أ طأاليا حسب قأة نمأىا أو يسمح بأى نمأات عمى الجذع  أ األفرع 
 .ثانأيةالرئيسية  أ األفرع اؿ

 (درجات 10)الطرؽ المتبعة لتحسيف صفات محصأؿ العنب عديـ البذأر  -3

 :عف طريؽ إتباع أاحد  أ  كثر مف الطرؽ التالية يتـ تحسيف صفات محصأؿ العنب عديـ البذأر
 :خؼ الثمار أيتـ عف طريؽ -  

 فضؿ لمعناقيد بالنسبة لألأراؽ لتأفير تغذية  أيتـ بيدؼ خفض عدد العناقيد: خؼ العناقيد الزىرية 
أقد يتـ . سـ4-3المتبقية لتحسيف نسبة العقد أتجرى ىذه العممية مبكرًا عندما يكأف العنقأد بطأؿ 

 .بعد العقد خؼ العناقيد المشأىة أالصغيرة لتحسيف صفات العناقيد الباقية عمى الكرمة

 الحبات كما تكأف كؿ  يتـ عادة بإزالة الجزء الطرفى مف العنقأد مما يمنع تزاحـ: خؼ حبات العنقأد
 .الحبات عمى العنقأد متساأية فى درجة النضج أكمما تـ ذلؾ مبكراص كاف التأثير  فضؿ

ممميمتر  ثناء اإلزىار  5-3أيتـ بإزالة حمقة كاممة مف القمؼ حأؿ الذراع  أ القصبة بسمؾ : التحميؽ  - ب
أيتـ ذلؾ بعد العقد مباشرة  .أيتـ ىذا عادة فى صنؼ العنب كأرنث األسأد. بيدؼ تحسيف نسبة العقد

ليؤدى إلى زيادة حجـ الحبات عمى العنقأد  ما إذا تـ التحميؽ عند قرب إكتماؿ نمأ الحبات فإنو يؤدى إلى 
 .التبكير بنضج المحصأؿ

 .إستخداـ الرش بالجبريمميف لزيادة نسبة العقد بالرش خالؿ فترة تفتح األزىار -ج
 .العنقأد  قبؿ تفتح األزىار بيدؼ زيادة طأؿ العنقأد أتفادى تزاحـ الحبات أ يتـ الرش مبكرًا  ثناء إستطالة 

 أ يتـ الرش بعد العقد لزيادة حجـ الحبات عمى العنقأد أعادة إستعماؿ أاحد  أ  كثر مف ىذه الطرؽ معًا 
 .لمأصأؿ إلى  فضؿ النتائج لتحسيف صفات المحصأؿ

 

 

 (  درجة  ربعأف)   :ما يمىع جب : ثانياً 
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 (درجات 10) .عالقة الظرأؼ المناخية باألصناؼ المختمفة لنخيؿ البمح أتأزيعيا عمى  نحاء الجميأرية  -1

تعد درجة الحرارة أالرطأبة مف  ىـ عناصر المناخ التي تؤثر عمي انتشار زراعة نخيؿ البمح أعمي تأزيع 
مدي أاسع مف درجات الحرارة  األصناؼ المختمفة في مناطؽ معينة ، أمف المعرأؼ  ف نخيؿ البمح ينمأ في

درجة مئأية أويعطي ثماره إو في  18إو في المناطؽ التي تبمغ فييا درجة الحرارة في الظؿ  رإو  نو و يزه
 .درجة مئأية25المناطؽ التي تتجاأز فييا درجة الحرارة في الظؿ 

دؿ الدرجة العظمي لدرجة أعمي ذلؾ يمكف حساب الأحدات الحرارية الالزمة لنخيؿ البمح عمي  ساس مع
أتحسب ىذه الأحدات الحرارية ( الدرجة التي يبد  عندىا التزىير ) درجة مئأية  18الحرارة مطرأحا منيا 

أعمي ىذا األساس (. اكتماؿ نمأ الثمار) أحتى  كتأبر ( بداية نمأ الثمار) خالؿ الفترة مف  أؿ مايأ 
 :-حرارية اليقسمت  صناؼ نخيؿ البمح عمي حسب احتياجاتيا اؿ

درجة  2500الي  2000أىذه األصناؼ تحتاج الي مجمأع أحدات حرارية يتراأح بيف :  صناؼ رطبة - 
فيرنييتي مثؿ  صناؼ الزغمأؿ أالسماني أالحياني أبنت عيشة أغيرىا أيناسب زراعتيا منطقة الدلتا 

بارتفاع نسبة الرطأبة الجأية  أتتميز ىذه المناطؽ( مف اإلسكندرية الي الجيزة) أساحؿ البحر المتأسط 
أىذا المناخ مف حرارة أرطأبة يساعد عمي تكأيف ثمار مف ىذه األصناؼ ذات لحـ سميؾ يحتأي عمي 

 .رطأبة عالية
 3200الي  2500أىذه األصناؼ تحتاج الي مجمأع أحدات حرارية تتراأح بيف :  صناؼ نصؼ جافة -ب

لعجالني أتنتشر زراعتيا في منطقة مصر الأسطي أتشمؿ درجة فيرنييتي مثؿ  صناؼ السيأي أالعمري أا
الجيزة أبني سأيؼ أالفيأـ أالمنيا أتتميز ىذه المناطؽ بانخفاض نسبة الرطأبة الجأية ، أمناخ تمؾ 

أيكأف لحـ الثمرة القريب مف القمع جافا % ( 30 -20) المناطؽ يعطي ثمار ذات رطأبة متأسطة نسبيا
 .يابسا أالطرؼ األخرى لدنا

درجة  4300الي  3200أىذه األصناؼ تحتاج الي مجمأع أحدات حرارية بيف :  صناؼ جافة -جػ
أيناسبيا مناخ منطقة مصر العميا أالأاحات .فيرنييتي مثؿ  صناؼ جرجأدة ، جنديمة ، برتمأدة، سكأتي

مما يساعد  حيث الحرارة العالية أالرطأبة المنخفضة( أ سأاف باإلضافة لمأاحات -أقنا -أتشمؿ اسيأط)
أيكأف المحـ صمبا أيحتأي عمي نسبة عالية مف % ( 20رطأبة اقؿ مف ) عمي إنتاج ثمار جافة 

 .السكريات

ثمار المأز لتمبية احتياجات السأؽ بما يتفؽ مع رغبات "  -2 دأر العمميات البستانية فى التحكـ بميعاد إزىار أا 
 (درجة 15. )مع التأضيح بالرسـ" ؾ المزارع أالتاجر أالمستيؿ

ثمار المأز أذلؾ مف خالؿ التحكـ في ميعاد  تمعب العمميات البستانية دأرا كبيرا في التحكـ في ميعاد إزىار أا 
زراعة خمفات المأز الجيدة أالمطابقة لممأاصفات كذلؾ مف خالؿ التحكـ في انتخاب أتربية الخمفات في 

لخريؼ وعطاء محصأؿ خالؿ  شير الشتاء الميعاد المناسب لكي تزىر في ميعاد معيف حيث يفضؿ إزىار ا
سأي ثمار المأالح أالجأافة مما يعأد بالنفع عمي  دحيث تندر الفاكية في السأؽ في تمؾ الفترة  فال يأج

المزارع حيث يباع المحصأؿ بثمف مرتفع كما يعأد بالنفع عمي التاجر حيث يزداد العمر التسأيقي لممأز 
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ما تباع الثمار بثمف مرتفع كذلؾ فإف المستيمؾ يستفيد مف ذلؾ بتأاجد نتيجة انخفاض درجة حرارة الجأ ؾ
 .ىذا النأع مف الفاكية المحبأبة لدية في تمؾ الفترة أالتي تندر فييا الفأاكو األخرى

ألكي يتمكف المزارع مف أضع البرنامج المناسب لتربية أانتخاب خمفات المأز لتحقيؽ ىذا الغرض يجب 
 :-معرفة اآلتي

 .شير بداية مف ظيأر الخمفة حتي جمع المحصأؿ 18-17يحتاج نبات المأز مف  - 
 .شير بداية مف ظيأر الخمفة حتي األزىار 14-13يحتاج نبات المأز مف  -ب
 . شير بداية مف األزىار حتي جمع المحصأؿ  4– 3يحتاج نبات المأز مف   -جػ
 مأاعيد اإلزىار في المأز  -د
 :- حد ثالثة مأاعيد ىييزىر نبات المأز في   
 . غسطس –مايأ تجمع ثماره في يأليأ  – بريؿ  -1
 . كتأبر –يأليأ أتجمع ثماره في سبتمبر  –يأنيأ  -2
 .أتجمع ثماره في  كتأبر حتي يناير ( يسمي اإلزىار النيمي)  غسطس  -يأليأ -3

عطي محصأؿ خالؿ اشير الشتاء أيعتبر ىذا الميعاد األخير ىأ  فضؿ ميعاد إلزىار المأز حيث ي         
 .يباع خالليا بسعر مرتفع

 .أمف خالؿ ذلؾ يمكف أضع البرنامج التالي لخؼ أتربية نباتات المأز 
 : السنة األألى

 شير في شير مارس أخالؿ شير مايأ أيأنيأ  9-8يتـ زراعة الخمفات الجيدة المطابقة لممأاصفات عمر  
الخمفات النامية بجأار نبات األـ بحيث تكأف ىذه الخمفات مأزعة ثالث خمفات جيدة مف ( 3)يتـ انتخاب 
أفي شير يأليأ أ غسطس تزىر الخمفة التي تـ زراعتيا أتعطي محصأؿ تجمع ثماره خالؿ . جيدا حأليا

الفترة مف ديسمبر حتي فبراير أبعد جمع المحصأؿ يتـ قرط الساؽ الكاذبة لالـ فأؽ سطح التربة بمسافة 
 .ثـ تقرط بعدىا فأؽ سطح التربة مباشرةحتي تجؼ ( ـ1)

 :السنة الثانية
خمفة أاحدة بجأار الخمفات المنتخبة في ) يتـ مف خالؿ شير مايأ أيأنيأ انتخاب  ثالث خمفات جديدة 

بحيث تكأف نامية مف جية الخارج لمجأرة ، أخالؿ شير يأليأ أ غسطس تزىر الخمفات ( العاـ السابؽ
ؽ أتجمع ثمارىا خالؿ الفترة مف  كتأبر حتي يناير أبعد ذلؾ تقرط الساؽ الكاذبة المنتخبة في العاـ الساب

 . كما سبؽ
 :سنة الثالثة اؿ
يجري خالليا جميع العمميات كما سبؽ في السنة الثانية أبعد انتيائيا تجري عممية القمقسة حيث تزاؿ  

الخمفات الجديدة بدرجة جيدة حيث تتـ  القمقاسات القديمة أالعائمة أالمتزاحمة إلتاحة الفرصة لنمأ جذأر
 .سنأات 4 أ  3عممية انتخاب الخمفات جية الداخؿ بدو مف الخارج بالنسبة لمجأر أتكرر ىذه العممية كؿ 
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 1ر1X5ر5)امافي حالة الزراعة الضيقة ( 2ر2X5ر5) أيستخدـ ىذا البرنامج في حالة الزراعة الأاسعة  
 .احدة فقط كؿ عاـيتـ انتخاب خمفة أ( 1ر1X 25ر25 أ 

 ( الجأرة/ خمفات  3انتخاب ) أفيما يمي رسـ تأضيحي لمبرنامج بطريقة الزراعة الأاسعة 
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  :مأضأعات فقط مما يمى ثالث  كتب عف -3
 (درجات 5. )النقاط الأاجب مراعاتيا عند اجراء التطعيـ فى المأالح -  

 :-المأالح  أىيوبد مف دراسة عدة  اعتبارات متعمقة بالتطعيـ فى 
أيقصد بيا مدي اولتحاـ بيف كال مف األصؿ أالطعـ أيتأقؼ عمييا : مدي المأافقة بيف األصؿ أالطعـ (1)

مثاؿ ذلؾ التأافؽ الجيد بيف اصؿ النارنج أمعظـ  نأاع أ صناؼ المأالح . العمر اإلنتاجي وشجار المأالح 
) بة وصؿ الميمأف الحمأ فنجد  ف  شجار البرتقاؿ  ما بالنس. فيما عدا اليأسفي ساتزأما  أالكيمكأات 

 .المطعأمة عميو يكأف عمرىا قصير( صنؼ اليافاأي
مثاؿ ذلؾ استخداـ  صؿ النارنج في األراضي الثقيمة يميو اصؿ : مدي مأافقة األصؿ لنأع التربة( 2)

في األراضي الرممية  اليأسفي كميأ باترا بينما يفضؿ استخداـ اصؿ الميمأف المالح أالميمأف المخرفش
 .أالمستصمحة حديثا لتحمميا لمعطش أقمأية التربة

حيث يفضؿ استخداـ  صؿ البرتقاؿ ثالثي األأراؽ في المناطؽ :مدي مالئمة األصؿ لظرأؼ المنطقة ( 3)
 .الباردة ونو مف األصأؿ المقاأمة لمبرأدة أاألشجار المطعأمة عميو تكأف  كثر تحمال لمبرأدة

مثاؿ ذلؾ استخداـ  صؿ النارنج أاليأسفي كميأ باترا : أمة اوصؿ لألمراض المنتشرة بالمنطقةمدي مقا( 4)
في األراضي الثقيمة لمقاأمة مرض التصمغ ، بينما يستخدـ  صؿ سترس فألكاماريانا لمقاأمة مرض 

ة مف التدىأر  السريع حيث يعتبر النارنج غير مقاأـ ليذا المرض مما تسبب في ىالؾ مساحات كبير
األراضي المنزرعة مأالح أالمطعأمة عمي  صؿ النارنج في البرازيؿ نتيجة لإلصابة بفيرأس ىذا المرض 

 .،لذلؾ يفضؿ اوعتماد  عمي اصؿ ستراس فألكاماريانا ، أاليأسفي كميأ باترا بدو مف النارنج
را عمي صفات جأدة مف المعرأؼ  ف لألصؿ تأثيرا كبي: مدي تأثير األصؿ عمي صفات جأدة الثمار( 5)

ثمار األشجار المطعأمة عميو مثاؿ ذلؾ يعتبر اصؿ النارنج مف افضؿ األصأؿ في إعطاء ثمار ذات صفات 
جأدة عالية حيث تكأف الثمار كبيرة الحجـ ، كثيرة المحصأؿ ، قشرة الثمرة ممساء رقيقة بينما يعاب عمي 

كأف رديئة الجأدة حيث تكأف قشرة الثمرة خشنة  صؿ الميمأف المخرفش اف ثمار األشجار المطعأمة عميو ت
 .فييا المستيمؾ خاصة ثمار التصدير بجدا و يرغ

 (درجات 5. )صؿ الفسائؿ فى نخيؿ البمحؼ -ب

: يراعى عند تقميع الفسائؿ ما يمي
. يقمـ جريد الفسيمة المراد قمعيا بحيث و يبقى سأى صفيف منو حأؿ القمب -1
. إلى نصؼ طألو تقريبًا أيربط أيتـ ذلؾ قبؿ القمع بأسبأع تقريباً يقرط الجريد المتبقي  -2
. يتـ إزالة التراب المأجأد تحت الفسيمة حتى يظير مكاف اوتصاؿ باألـ -3
تستخدـ العتمة في فصؿ الفسيمة عف طريؽ أضعيا في منطقة اوتصاؿ أتحريكيا بينيما مع الضرب  -4

  .الخفيؼ حتى تنفصؿ
. ى األرض برفؽ أتيذب جذأرىا الزائدةتأضع الفسيمة عؿ -5
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تأضع الفسيمة في مكاف ظميؿ أتمؼ جذأرىا بالخيش أترطب بالماء في حاؿ نقميا إلى مكاف بعيد  أ  -6
. في حالة التأخر في غرسيا

 
 (درجات 5) .القمقسة فى المأز -د

ىى إحدى العمميات البستانية اليامة التى تجرى فى مزارع المأز بازالة القمقاسات القديمة أالعائمة 
عطاء خمفات جديدة  . أالمتزاحمة أالميتة بغرض إتاحة الفرصة لنمأ القمقاسات الجديدة أا 

 
 مع تمنياتنا بالنجاح أالتأفيؽ

 الممتحنأف،،
 


