
 انهيئت انعبيت نهبحىد انعهًيت انضساعيت

 يشكض انبحىد انعهًيت انضساعيت في انالرليت

  يحطت بحىد سيبَى

دساست حأريش سبعت أصىل يٍ انحًضيبث في يىاصفبث انًُى واإلَخبس 

 (Washington Navel 141)نصُف انبشحمبل أبى صشة 
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 :يمذيت

 فٙ سٕسٚب يٍ انضساعبد االلزصبدٚخ انٓبيخ انحًضٛبدرعذ صساعخ. 

 شغشح( 14027900)ثهػ عذد أشغبس انحًضٛبد. 

 ْكزبس( 41673)رغطٙ يسبحخ. 

 ٙطٍ( 1163718)أعطذ إَزبط ٚمذس ثحٕان 

 (.2011, ٔصاسح انضساعخ ٔاإلصالػ انضساعٙ)

 

 

 



 طٍ( 733960)حىاني  انبشحمبلبهغ إَخبس 
 (.2011, ٔصاسح انضساعخ ٔاإلصالػ انضساعٙ)



 .انعذٚذ يٍ أصُبف انحًضٛبد يٍ يشبكم ثٛئٛخ ٔحٕٛٚخ كضٛشح رعبَٙ      •

 

األشغبس ٔرعطٙ  إَزبطرضٚذ يٍ  يمبٔيخلٕٚخ  أصٕلعهٗ  انزطعٛى      •

 (. Connelly, 2006)يخزهف إَٔاع انزشة  ٔرُبستصًبس عٛذح  َٕعٛخ

 



 :عُذ إَشبء ثسزبٌ انحًضٛبد انًُبست األصم اخزٛبسٚغت 
  
 
ًّيع انجٛئخ  رأله 

 
ّنهحششاد ٔاأليشاض  يمبٔيز 

 
ِاإلٚغبثٙ عهٗ انغهخ ٔانُٕعٛخ  رأصٛش 

 
  يع انصُف انًضسٔع يزٕافمب 

 
فٙ اإلَزبط  انزجكٛش(Lacey and Foord, 2006.)   

 



 :أهًيت وهذف انبحذ
 

 

      ًٍٔيمبٔيخ لٕٚخ أصٕل اعزًبد إيكبَٛخ فٙ انجحش ْزا أًْٛخ رك 

   .انحًضٛبد أشغبس رطعٛى فٙ انسٕس٘ انسبحم ثٛئخ يع ٔيزألهًخ نأليشاض

 

     رطعٛى فٙ عبنًٛب   يسزخذيخ أصٕل 7 رأصٛش رمٛٛى إنٗ انجحش ٚٓذف 

  صُف صشح أثٕ انجشرمبل أشغبس ٔإَزبط ًَٕ فٙ انحًضٛبد أصُبف

(Washington Navel 141) ٙانسٕس٘ انسبحم ظشٔف ف. 

 

 

 



 :مواد وطرائق البحث

 

 

 
 :مكان وتاريخ تنفيذ البحث -1     

 
فٙ يحطخ ثحٕس حًضٛبد  2012 - 2011َفز انجحش خالل عبيٙ       

 .ثبنالرلٛخيشكض انجحٕس انعهًٛخ انضساعٛخ  -عجهخ  -سٛبَٕ 

 

 

 

 (.و 6×  6)ثًسبفبد صساعخ  1989صسعذ األشغبس عبو  

      



 :انًبدة انُببحيت -2   

 

       



 :األصول المدروسة -2-1
 . Citrus aurantium.(L) , Sour orangeالزفير1.

 
 .(Citrumelo 4475) 4475سيتروميلو 2.

 
 .(Citrumelo 1452) 1452سيتروميلو 3.

 
 (.(Troyer citrangeتروير سترانج 4.

 
 .(Carrizo citrange)كاريزو سترانج 5.

 
 . C.macrophylla .Wester , Alemaow ماكروفيال6.

 

 . C.reticulata.Blanca , Cleopatra mandarinكليوباترا مندرين 7.



 :انصُف انًذسوط -2-1

 ٗانجشرمبل أثٕ صشح أشغبسرًذ انذساسخ عه. 

 

 صُف(Washington Navel 141). 

 

فٙ انُضظ انزجكٛش يزٕسظ. 

 

 ٌٕلششح انضًبس ثشرمبنٙن. 

 



 :  حصًيى انذساست -3

 

 فٙ رصًٛى انزغشثخانمطبعبد انعشٕائٛخ انكبيهخ رى اعزًبد رصًٛى. 

 

 ٍيعبيالد 7انزغشثخ يكَٕخ ي. 

 

 يشاد 4كم يعبيهخ يكشسح. 

 

 شغشح ٔاحذحرضًٍ كم يكشس. 

 

 شغشح 28= شغشح  1× يكشساد  4× يعبيالد  7= عذد األشغبس. 



ثشَبيظ انًعُٕٚخ انفشٔق ٔحسبة اإلحصبئٙ انزحهٛم فٙ اسزخذو SPSS  

 

رجبٍٚ رحهٛم عذٔل اعزًذ Anova ٔاخزجبسDuncan  يسزٕٖ عُذ 

 .% 5 انًعُٕٚخ



 :انصفبث انًذسوست -4

 

 

 :صفبث انًُى وانخىافك -1

 
 :  الذي سيتم حسابه من المعادلة التالية( 3م) التاج حجم      •
 

       

 

 
V : (3و)حغى انزبط ،r :(و)انزبط  َصف لطش ،h :(.2001انخطٛت، ) (و)انزبط  اسرفبع 



ًٓبثُٛ ٔانُسجخ ,األصمٔ انصُف سبق يمطع ٔيسبحخ يحٛظ. 

 

(2001 انخطٛت،) عهّٛ انًطعى ٔانصُف األصم ثٍٛ انزٕافك دسعخ رمٛٛى. 



 :اإلَخبس -2

 

 (.شغشح/ كػ )هًٕسًٍٛ نيزٕسظ اإلَزبط 

 

 (.3و/ كػ )حًٕنخ انزبط 



 :انفيضيبئيت نهزًبسانًىاصفبث -3

 

 (.صًشح/ غ )ٔصٌ انضًشح يزٕسظ 

 

 (.يى)سًبكخ انمششح 

 

 (.سى)سًبكخ انهت 

 

انضًشح ٔصَب   انُسجخ انًئٕٚخ نعصٛش.% 



 :انكيًيبئيت نهزًبسانًىاصفبث -4

 

ألحًبض انكهٛخ فٙ عصٛش انضًبس َسجخ ا%(TA ). 

 

فٙ انعصٛش نًٕاد انصهجخ انزائجخ انكهٛخ َسجخ ا(TSS %). 

 

 يعبيم انُضظ(TSS:TA ratio). 



 :انُخبئش وانًُبلشت
 

انبشحمبل أبى حأريش األصىل انًذسوست في صفبث انًُى وانخىافك يع : أولا 

 (:Washington Navel 141)صشة صُف 

       



 :حضى انخبس -1



 .األسلبو انخي حشخشن بأحشف يخًبرهت ل حىصذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 انبشحمبل أبى صشة  أشضبسحأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في حضى حبس (: 1)شكم 

(Washington Navel 141) 



 :  مساحة مقطع ساق األصل والصنف -2



 .األسلبو انخي حشخشن بأحشف يخًبرهت ل حىصذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 انبشحمبل أبى صشة يسبحت يمطع سبق األصم وصُف حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في (: 2)شكم 

(Washington Navel 141) 

 



 :  درجة التوافق -3



 

 :يع األصىل انًذسوست (Washington Navel 141)دسصت انخىافك بيٍ أشضبس انبشحمبل أبى صشة (: 1)صذول 



 

حأريش األصىل انًذسوست في إَخبس أشضبس انبشحمبل أبى صشة وانصفبث : ربَيبا 

 :انفيضيبئيت وانكيًيبئيت نهزًبس

       



 :اإلَخبس وحًىنت انخبس -1



 

 انبشحمبل أبى صشة أشضبس حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في إَخبس (: 3)شكم 

(Washington Navel 141) 



 

 حًىنت انخبس ألشضبس انبشحمبل أبى صشة  حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 4)شكم 

(Washington Navel 141) 



 انخصبئص انفيضيبئيت نهزًبس -2



 .األسلبو انخي حشخشن بأحشف يخًبرهت ل حىصذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 ألشضبس انبشحمبل أبى صشة  يخىسظ وصٌ انزًشة حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 5)شكم 

(Washington Navel 141) 



 

 بعط انًىاصفبث انفيضيبئيت نزًبس حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 2)صذول 

 :(Washington Navel 141)انبشحمبل أبى صشة 



 .األسلبو انخي حشخشن بأحشف يخًبرهت ل حىصذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 %َسبت عصيش انزًبس وصَبا  حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 6)شكم 

 (Washington Navel 141)انبشحمبل أبى صشة نصُف 



 :انخصبئص انكيًيبئيت نهزًبس -3



 

في يحخىي عصيش انزًبس يٍ انًىاد انصهبت انزائبت انكهيت حأريش أصىل انحًضيبث انًذسوست (: 7)شكم 

 (Washington Navel 141)انبشحمبل أبى صشة نصُف % واألحًبض انكهيت 



 

 انًطعى عهً أصىل يخخهفت (Washington Navel 141)انبشحمبل أبى صشة يعبيم انُضش نصُف (: 8)شكم 
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 السخُخبصبث

  (Washington Navel 141) صشة أبى انبشحمبل إَخبس كًيت صيبدة

  يضًىعت يهيهب انسيخشوييهى ويضًىعت انضفيش أصىل عهً انًطعى

 .انسخشاَش

 يمطع يسبحت َسبت في انًخًزهت انصُف يع األصم حىافك دسصت حخخهف

  في األشضبس حمذو يع األصم سبق يمطع يسبحت إنً انصُف سبق

 .انعًش

 َسبت أكبش وسيخشوييهى يُذسيٍ كهيىببحشا عهً انًطعًت األشضبس أعطج

  عهً انًطعًت األشضبس أعطج بيًُب ,انكهيت انزائبت انصهبت نهًىاد

 .انكهيت نألحًبض َسبت أكبش وسيخشوييهى وكهيىببحشا كبسيضو

 أبى انبشحمبل أشضبس في يعُىيبا  نهزًشة انطبصس انىصٌ يخىسظ صيبدة

  .4475 سيخشوييهى األصم عهً انًطعًت صشة
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 انًمخشحبث

 وإنتاج نمو في المدروسة األصول تأثير دراسة متابعةب يوصى     

  التوافق مدى لمعرفة القادمة السنوات في صرة أبو البرتقال أشجار

 هذه على المطعمة األشجار تقدم مع واإلنتاج النمو في والتغيرات

 .العمر في األصول



 ..........وشكراً إلصغائكم


