
 انهيئت انعبيت نهبحىث انعهًيت انضساعيت

 يشكض انبحىث انعهًيت انضساعيت في انالرليت

  يحطت بحىث سيبَى

 تأحيش بعط أصىل انحًضيبث في ًَى وإَتبد أشزبس انزشيب فشوث

 (  Red blush)صُف 
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 :يمذيت
 

 

 



 :يمذيت
 

 

 



 .انعذٌذ ين أصنبف انحًضٍبد ين يشبكم ثٍئٍخ وحٍىٌخ كضٍشح رعبنً      •

 

األشجبس ورعطً  إنزبطرضٌذ ين  يمبويخلىٌخ  أصىلعهى  انزطعٍى      •

 (. Connelly, 2006)يخزهف أنىاع انزشة  ورنبستصًبس جٍذح  نىعٍخ

 









 :أهًيت وهذف انبحج
 

 

       أصىل لىٌخ ويمبويخ ركًن أهًٍخ هزا انجحش فً إيكبنٍخ اعزًبد

 .  نأليشاض ويزألهًخ

 

      فً رطعٍى  عبنًٍب  يسزخذيخ  أصىل 7ٌهذف انجحش إنى رمٍٍى رأصٍش

 Red)انجشٌت فشود صنف أصنبف انحًضٍبد فً نًى وإنزبط أشجبس 

blush ) انسبحم انسىسيفً ظشوف. 

 

 

 



 :مواد وطرائق البحث

 

 

 
 :مكان وتاريخ تنفيذ البحث -1     

 
فً يحطخ ثحىس حًضٍبد  2012 - 2011نفز انجحش خالل عبيً       

 .ثبنالرلٍخيشكض انجحىس انعهًٍخ انضساعٍخ  -ججهخ  -سٍبنى 

 

 

 

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

      



 :انًبدة انُببتيت -2   

 

       



 . Citrus aurantium.(L) , Sour orangeالزفير



 .(Citrumelo 4475) 4475سيتروميلو 



 .(Citrumelo 1452) 1452سيتروميلو 



 (.(Troyer citrangeتروير سترانج 



 .(Carrizo citrange)كاريزو سترانج 



 .  C.macrophylla .Wester , Alemaow ماكروفيال



 .  C.reticulata.Blanca , Cleopatra mandarinكليوباترا مندرين 



 :  تصًيى انذساست -3

 

 فً رصًٍى انزجشثخانمطبعبد انعشىائٍخ انكبيهخ رى اعزًبد رصًٍى. 

 

 يعبيالد 7انزجشثخ يكىنخ ين. 

 

 يشاد 4كم يعبيهخ يكشسح. 

 



 :انصفبث انًذسوست -4

 

 :صفبث انًُى وانتىافك -1

 
 التاج حجم      •



هًبثٍن واننسجخ ,األصمو انصنف سبق يمطع ويسبحخ يحٍط. 

 

(2001 انخطٍت،) عهٍه انًطعى وانصنف األصم ثٍن انزىافك دسجخ رمٍٍى. 



 :اإلَتبد -2

 

 (.شجشح/ كغ )هًىسًٍن نيزىسط اإلنزبط 

 

 (.3و/ كغ )حًىنخ انزبط 



 :انفيضيبئيت نهخًبسانًىاصفبث -3

 



 :انكيًيبئيت نهخًبسانًىاصفبث -4



 :دساست انعاللبث االستببطيت بيٍ انصفبث انًذسوست -5

       



 :انُتبئذ وانًُبلشت
 

تأحيش األصىل انًذسوست في صفبث انًُى وانتىافك يع انزشيب فشوث : أوالا 

 (:Red blush) صُف

       



 :حزى انتبد -1



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 (Red blush)انزشيب فشوث أشزبستأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في حزى تبد (: 1)شكم 



 :  مساحة مقطع ساق األصل والصنف -2



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

انزشيب فشوث يسبحت يمطع سبق األصم وصُف تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في (: 2)شكم 

(Red blush) 



 :  درجة التوافق -3



 

 :يع األصىل انًذسوست( Red blush)دسرت انتىافك بيٍ أشزبس انزشيب فشوث (: 1)رذول 



 

تأثير األصول المدروسة في إنتاج أشجار الجريب فروت والصفات : ثانيا  

 :الفيزيائية والكيميائية للثمار
       



 :اإلَتبد وحًىنت انتبد -1



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 (Red blush)انزشيب فشوث أشزبس تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في إَتبد (: 3)شكم 
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 (Red blush)حًىنت انتبد ألشزبس انزشيب فشوث  تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 4)شكم 



 انخصبئص انفيضيبئيت نهخًبس -2



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 (Red blush)ألشزبس انزشيب فشوث  يتىسظ وصٌ انخًشة تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 5)شكم 



 

 بعط انًىاصفبث انفيضيبئيت نخًبس تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 2)رذول 

 (:Red blush)انزشيب فشوث 



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

 %َسبت عصيش انخًبس وصَبا  تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست في(: 6)شكم 

 (Red blush)انزشيب فشوث نصُف 



 :انخصبئص انكيًيبئيت نهخًبس -3



 .األسلبو انتي تشتشن بأحشف يتًبحهت ال تىرذ بيُهب فشوق يعُىيت

 

في يحتىي عصيش انخًبس يٍ انًىاد انصهبت انزائبت انكهيت تأحيش أصىل انحًضيبث انًذسوست (: 7)شكم 

 (Red blush)انزشيب فشوث نصُف % واألحًبض انكهيت 



 

 انًطعى عهً أصىل يختهفت يٍ انحًضيبث( Red blush)انزشيب فشوث يعبيم انُضذ نصُف (: 8)شكم 



 :دساست انعاللبث االستببطيت بيٍ انصفبث انًذسوست -5

       



 

 :يعبيم االستببط بيٍ بعط انصفبث انًذسوست(: 3)رذول 
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 االستُتبربث

انزشيب فشوث في أشزبس يعُىيبا ويتىسظ وصٌ انخًشة  اإلَتبد صيبدة

 .ويبكشوفيال 1452وسيتشوييهى  4475سيتشوييهى انًطعًت عهً 

 سبلي يمطعي يسبحتي بيٍ كُسبت انًحسىبت انتىافك دسرت تعبش ال

 .انًذسوط األصم أفضهيت عٍ ببنضشوسة وانصُف األصم

 عهً انتطعيى يعبيهتي في انكهيت انزائبت انصهبت انًىاد َسبت صيبدة

 يعبيهتي في انكهيت األحًبض َسبت وصيبدة ,4475 وسيتشوييهى انضفيش

 .4475 وسيتشوييهى يُذسيٍ كهيىببتشا عهً انتطعيى

وَسبت عصيش انخًبس انشزشة حزى تبد في نى يؤحش اختالف األصم 

 .في انخًشةوسًبكت انمششة وانهب وعذد انبزوس 
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 انًمتشحبث

 أشجار وإنتاج نمو في المدروسة األصول تأثير دراسة متابعةب يوصى

  في والتغيرات التوافق مدى لمعرفة القادمة السنوات في فروت الجريب

 .العمر في األصول هذه على المطعمة األشجار تقدم مع واإلنتاج النمو



 ..........وشكراً إلصغائكم


