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 أهم أصناف الكرمة المحمية والمدخمة

إذ تحتل سورية المرتبة الرابعة من حيث اإلنتاج عمى مستوى  ،في سورية أىم األشجاررة الكرمة من يتعد شج 
 يتوفر حيثالوطن العربي، ولتحسين اإلنتاج واالرتقاء بو ال بد من مد السوق باألصناف الجيدة والمنافسة، 

تأخذ أىمية خاصة نظرًا لتأقمميا مع التي و  عدد كبير من أصناف الكرمة القديمة والمحمية، لدى المزارعين
الظروف البيئية ومقاومتيا لمعديد من اآلفات، إضافة إلى إمكانية االستفادة منيا في المجال التصنيعي، 

كاألصناف: سمطي، بمدي، حمواني، عبيدي، فضي، خضري،  وكذلك وجود العديد من أصناف المائدة الفاخرة
دربمي، زيني، أسود عانوني، أسود حمواني، أحمر دوماني، قاصوفي، رأس العصفور، عاصمي، شموطي، 
سوري، بياضي، أسود شرار، أحمر ماوردي، أسود باكوري، أسود قاري، أصابع العروس، أسود مريمي، 

، حفرزلي، عباس باشا، عجموني أصفر،  شامي أبيض )أبيض بياضي أبو ريحة، بيض الحمام، جحافي
إلى باإلضافة ألنو يتوفر في المجمعات الوراثية التابعة لمييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية  ،...سمموني(

مجموعة كبيرة من األصناف األجنبية المدخمة والتي تعتبر من أجود األصناف جانب األصناف المحمية 
ألصناف: كاردينال، دايتي دي بيروت، إيطاليا ممسك، ألفونس الفاليو، ريسمنغ، أسود فارساي، كا العالمية،

إليكانت بوشيو، أرامون، كميريت، كابرينيو سوفنيون، ىاتيا، بوبيدا، موسكات فرونتنيان، سيمفانيز، أوني 
عمييا وتقييميا واالستفادة ، ولسيولة دراسة األصناف والتعرف والتي تعد رديفًا ألصنافنا المحمية بالن...،

 المثمى منيا فإنو ال بد من اعتماد معايير لتقسيم األصناف وتوزيعيا في مجموعات وىي كالتالي:
 حسب الغرض من االستخدام:

فقط، وتتميز بعناقيد كبيرة الحجم، وحبات كبيرة، وقارشة،  المباشر: أصناف تستخدم لالستيالك أصناف مائدة
، والحبات غير المتشققة، وغير دتان، ونكية وطعم مميزتان، وألوان جذابةوصالبة لب وعصيرية جي

، واألصناف وعاصمي كاألصناف المحمية بمدي وحمواني وزيني المنفرطة، وان يكون المب ممتصق بالقشرة،
يطاليا ممسك ودايتي دي بيروت.  األجنبية كاردينال وا 

تستخدم لمتصنيع فقط، وتكون ذات مواصفات تصنيعية حسب الغرض من التصنيع، كأن  أصناف تصنيعية:
تكون ذات عصيرية عالية إذا كان الغرض صناعة العصير والمشروبات )معظم األصناف التصنيعية 

و الخل  كالصنفين تيمرانيمو وأرامون، وبعض األصناف المحمية مثل أسود حمواني، وأحمر دوماني( األجنبية
، وأن تكون عصيرية وذات حالوة عالية إذا كان الغرض صناعة الدبس كالصنف لصنف أحمر مقمع()كا

المحمي شموطي، وأن تكون ذات لون جذاب )كالسمطي أصفر(، أو عديمة البذور )كاألشمميش(، وذات لب 
ية لمثمار واألوراق، وباإلضافة لمقيمة الدوائية العال كبير )كالدربمي( إذا كان الغرض التجفيف وصناعة الزبيب.
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ىناك أىمية دوائية كبيرة لزيت البذور، وباإلضافة الستخدام أوراق العنب في التغذية، إذ يجب أن تتمتع 
 األوراق بمواصفات خاصة كغياب الزغب، وقمة التفصيص ويختمف ذلك باختالف األصناف.

لتصنيع كاألصناف المحمية: وىي األصناف التي تخدم كال الغرضين المائدة وا أصناف ثنائية الغرض:
السمطي، دربمي، أسود حمواني، قمب الطير، خضري ..، واألصناف األجنبية: ألفونس الفاليو، إليكانت 

 بوشيو، أسود فرساي.

حسب موعد النضج: يمكن تقسيم األصناف حسب موعد نضجيا إال أن ىذا يتأثر باالرتفاع عن سطح 
ت الحرارة األعمى صيفًا أبكر مما لو كانت مزروعة في مكان البحر، حيث تنضج األصناف في المناطق ذا

 أكثر ارتفاعًا.

صناف عديمة البذور وىناك مجموعة من األحسب وجود البذور: معظم األصناف ىي أصناف تحتوي بذور، 
، حيث يتم العقد في وسوبريورمثل األشمميش، كشمش أحمر، كشمش روزافي، سمطانينا، فميم توكي،  

الالبذرية بكريًا إذ يتم التمقيح وال يحدث اإلخصاب، وفي بعض األصناف الالبذرية يحدث التمقيح األصناف 
 واإلخصاب، لكن يحدث إجياض لمجنين.

 تقسم األصناف بناًء عمى لون القشرة الذي قد يكون: حسب لون القشرة: 

.، ريسمنغ، .عبيدي، خضري، دربمي، فضي، بياضي، شموطي، عاصمي، زيني،سمطي، : أخضر-أصفر
 كميريت، دايتي دي بيروت.

 وردي: أحمر دوماني

 أحمر: أحمر مقمع

 أحمر وردي: حمواني

 أحمر داكن إلى بنفسجي: قمب الطير

 أسود مزرق: أسود حمواني، تيمرا نيممو، إليكانت بوشيو

 ألوان أخرى

التي يجب تركيا أثناء  عدد العيون: حيث يفيد ىذا التقسيم في تحديد )الثمرية( حسب ترتيب العيون الخصبة
كما في  5-1التقميم، وبذلك يكون التقميم قصيرًا لألصناف التي تتركز فييا العيون الخصبة عمى العيون من 

معظم األصناف القديمة واألصناف التصنيعية األجنبية، ويكون التقميم طوياًل كما في صنفي البمدي والحمواني 
 العيون الخصبة في وسط الطرد.عيون، إذ تتركز  8-7حيث يتم القص عمى 

 فيما يمي مواصفات بعض األصناف المحمية والمدخمة:
 الحمواني: 
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كروية الشكل،  الحباتو  ،صنف محمي، يتميز بحجم عناقيده الكبيرة وذات الشكل المخروطي المفرد الحبات
األصناف المتأخرة  ذات حجم كبير، و قشرة رقيقة بمون وردي، المب قارش، ذو طعم جيد، ونكية مميزة، من

 بالنضج وىو من أصناف المائدة المشيورة والفاخرة و يصمح لمنقل البعيد و التخزين الشتوي الطويل.

 
 

 البمدي:  
ذات شكل  الحباتصنف محمي، من أصناف المائدة الفاخرة،عناقيده كبيرة ذات شكل مخروطي مجنح، 

اىميمجي متطاول و ذات لون أبيض شمعي مصفر، والقشرة رقيقة جدا، المب قارش، الطعم منعش، النكية 
 جيدة. من األصناف المتأخرة بالنضج و يصمح لمنقل و التخزين.
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 أسود حمواني:
مزرق، صنف محمي، من األصناف ثنائية الغرض،عناقيده متوسطة الحجم، حباتو بيضوية، لونيا أسود  

 المب عصيري، يستخدم كصنف مائدة فاخر باإلضافة الستخدامو في صناعة النبيذ.
 

 
 
 
 
 
 

 تيمرانيممو:
العنقود متوسط إلى عالي الوزن، مجنح الشكل، الحبات كروية الشكل، لونيا أزرق صنف أجنبي تصنيعي، 

 عالية. غير ممون، إنتاجية الصنف، عصيريالمب يميل إلى األسود، 
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 تراميناز: كوارتز
العنقود أسطواني الشكل، كثيف جدًا، الحبات كروية الشكل، لونيا أصفر، المب صنف أجنبي تصنيعي، 

 عصيري، غير ممون، إنتاجية الصنف جيدة.

 
 خاتمة:

عادة إحيائيا ونشرىا من جديد،  من الضروري الحفاظ عمى األصناف القديمة وتوعية المزارعين بذلك، وا 
باإلضافة لنشر ثقافة قبول األصناف األجنبية الجديدة وتوظيفيا حسب الغرض من استخداميا، ال سيما توفر 

السوق بالثمار الطازجة مجموعة فاخرة من أصناف المائدة المختمفة في مواعيد نضجيا مما يسمح بمد 



 قسم بحوث التفاحيات والكرمة

ألطول فترة ممكنة، ومجموعة من األصناف التصنيعية التي تسمح بإنشاء استثمارات تعود باألرباح العالية 
 عمى المزارعين والمنتجين.

 


