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أصول وأصناف التفاح المعتمدة من قبل المجنة الوطنية العتماد األصناف في وزارة 
 الزراعة
 إعداد:

 د.بيان مزىر و د. عال الحمبي
 المقدمة: ●

٣ؾٜذ اُوطبع اُضساػ٢ رطٞساً ِٓؾٞظبً ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ًبكخ اُصؼٞثبد اُز٢ رٞاعٚ 

اُوطبع اُضساػ٢ ٗز٤غخ اُؼ٤ِٔبد اإلٗزبع٤خ ك٢ ًبكخ اُوطبػبد ك٢ عٞس٣خ ٖٝٓ ظٜٔ٘ب 

ُِظشٝف اُشاٛ٘خ ٝاُؾصبس االهزصبد١ ٝاُزؾذ٣بد اُج٤ئ٤خ أُزٔضِخ ثبُزـ٤شاد أُ٘بخ٤خ 

٣ٝؼٞد ٛزا اُزطٞس إ٠ُ رؾغ٤ٖ أعب٤ُت اإلٗزبط ٝإدخبٍ . ٝأصشٛب ػ٠ِ األٖٓ اُـزائ٢

 .ٝاعز٘جبغ أص٘بف عذ٣ذح ٖٓ ٓخزِق أُؾبص٤َ اُضساػ٤خ ٝاألؽغبس أُضٔشح

بػ ثأ٤ٔٛخ خبصخ ك٢ عٞس٣خ ُٔب رز٤ٔض ثٚ صٔبسٛب ٖٓ ٓٞاصلبد ٗٞػ٤خ رزٔزغ ؽغشح اُزل

ػب٤ُخ ٖٓ ؽ٤ش اُطؼْ ٝاٌُٜ٘خ ٝاُصالثخ ٝهبث٤ِزٜب ُِ٘وَ ٝاُزخض٣ٖ ُلزشاد غ٣ِٞخ، ًٔب 

 .أٜٗب رأر٢ ثبُٔشًض األٍٝ ٖٓ ؽ٤ش صبدساد اإلٗزبط اُ٘جبر٢

٤ش اإلٗزبط ثبُ٘غجخ اٗطالهبً ٖٓ أ٤ٔٛخ ٛزٙ اُؾغشح اُز٢ رأر٢ ك٢ أُشرجخ األ٠ُٝ ٖٓ ؽ

ُألؽغبس ٓزغبهطخ األٝسام، كوذ هبٓذ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُضساػ٤خ ك٢ 

ٝصاسح اُضساػخ ٝاإلصالػ اُضساػ٢ ثإدخبٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ أص٘بف اُزلبػ إ٠ُ ٓغٔؼبرٜب 

ص٘لبً رعْ أكخش األص٘بف  111اُٞساص٤خ ؽ٤ش ٝصَ ػذدٛب إ٠ُ ٓب ٣ض٣ذ ػ٠ِ 

زُي ٣وّٞ هغْ ثؾٞس اُزلبؽ٤بد ٝاٌُشٓخ ك٢ إداسح ثؾٞس أُ٘زؾشح ك٢ اُؼبُْ، ًٝ

اُجغز٘خ ك٢ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُضساػ٤خ ٖٓ خالٍ ثشٗبٓظ رشث٤خ ٝاٗزخبة 

أصٍٞ ٝأص٘بف اُزلبػ ثإٗزبط ػذد ٖٓ األصٍٞ اُز٢ رؾٌَ ٓبدح ٝساص٤خ ٛبٓخ ُٔب رزٔزغ 

بٝٓخ ثؼط ا٥كبد، ثٚ ٖٓ خصبئص صساػ٤خ ٝرؾَٔ ُجؼط اإلعٜبداد اُج٤ئ٤خ ٝٓو

إظبكخ ُزٞاكوٜب اُغ٤ذ ٓغ األص٘بف أُطؼٔخ ػ٤ِٜب، ؽ٤ش رْ اػزٔبد صالصخ أصٍٞ 

ٓ٘زخجخ ظٖٔ ثشٗبٓظ اُزشث٤خ ٝاالٗزخبة، ًٝزُي صالصخ أص٘بف رلبػ راد خصبئص 

صساػ٤خ ٝرغ٣ٞو٤خ ٛبٓخ عذاً، إ٠ُ عبٗت رُي ٣وّٞ اُوغْ ثزو٤٤ْ ٛزٙ األص٘بف ك٢ 

أُ٘بعجخ ُضساػخ اُزلبػ، ٝرؾذ٣ذ اُج٤ئبد أُالئٔخ ُٜب، ٝرؾذ٣ذ  أُ٘بغن اُج٤ئ٤خ أُخزِلخ

أْٛ اُخصبئص ٌَُ ص٘ق ٖٓ ٛزٙ األص٘بف، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ أْٛ أص٘بف اُزلبػ أُذخِخ 

اُز٢ رْ اػزٔبد ٗؾشٛب، ًٝزُي ٓغٔٞػخ األصٍٞ ٝاألص٘بف أُ٘زخجخ ٓؾ٤ِبً ٝاُز٢ رْ 

٢ ٝصاسح اُضساػخ ٝاإلصالػ اػزٔبدٛب ٖٓ هجَ اُِغ٘خ اُٞغ٤٘خ الػزٔبد األص٘بف ك

 . اُضساػ٢
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 أواًل: األصول المعتمدة من خالل برنامج تربية وانتخاب أصول التفاح :

طرز في برنامج تربية وانتخاب األصول، وبناًء عمى عمميات التقييم تم  9تم إدخال 
المرغوب توافرىا في طرز من البرنامج نيائيًا لعدم إعطائيا المواصفات  4استبعاد 

األصل، كما تم حفظ طرازين لممتابعة في عمميات التيجين مع األصول المقاومة لممن 
الزغبي، نظرًا لما لدييما من خصائص جيدة، إال أنيما أظيرا حساسية لحشرة المن 
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الزغبي، وقد تم انتخاب ثالثة أصول تم اعتمادىا أثناء عرضيا عمى لجنة االعتماد، 
 ذه األصول وأىم خصائصيا:وفيما يمي ى

أصل بذري ناتج عن التمقيح المفتوح، يستخدم في اإلكثار  :1األصل السويداء  -1
(، بذوره ذات حيوية ونسبة إنبات 1البذري لمغراس المعدة لمتطعيم )الشكل 

مرتفعتان، يتميز بإعطاء نسبة عالية من النباتات ذات الساق القائمة النظيفة 
النموات الجانبية عند منطقة التطعيم ، يعتبر أصاًل متوسط قوة النمو، من 

%، 59ومتوسط درجة التشابو الوراثي بين النباتات الناتجة والنبات األم 
متوسط الحساسية لمن التفاح الزغبي، باإلضافة إلى بعض الصفات المميزة 

 ليذا األصل:

 بذور 7متوسط عدد البذور في الثمرة:  ●

 مم X 3.9 6.8 أبعاد البذور:متوسط  ●

 غ 3.5بذرة:  100وزن  ●

 سم 61متوسط طول الغراس بعمر سنة:  ●

 مم 7.6سم(:  20متوسط ثخانة الغراس عند منطقة التطعيم )عمى ارتفاع  ●

 (2سم )الشكل  32.3متوسط طول الجذور الرئيسة بعمر سنة:  ●
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 1اُـشاط اُجزس٣خ اُ٘برغخ ػٖ األصَ اُغ٣ٞذاء  :(1) اُؾٌَ

 

 الناتجة عن اإلكثار البذري 1 المجموع الجذري في غراس األصل السويداء :(2) الشكل 
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أصل خضري مقاوم لحشرة من التفاح الزغبي، ناتج األصل السويداء سكارجي:  -2
بحبوب لقاح صنف التفاح المحمي سكارجي،  MM106عن تيجين األصل الخضري 

النموات الجانبية عند منطقة التطعيم، يتميز بإعطاء غراس قائمة ذات ساق نظيفة من 
يعد أصاًل متوسطًا إلى قوي النمو،  يعطي مجموعة جذرية جيدة بالترقيد العامودي، 
يحمل بعض مورثات التحمل لمجفاف، باإلضافة إلى بعض الصفات المميزة ليذا 

 األصل:

 نباتات 6متوسط عدد الغراس الناتجة عن الترقيد العامودي عن كل نبات:  ●

 (3سم )الشكل  60متوسط طول الغراس الناتجة عن الترقيد العامودي:  ●

متوسط ثخانة الغراس الناتجة عن الترقيد العامودي عند منطقة التطعيم )عمى  ●
 مم 7.5سم(:  20ارتفاع 

سم  30متوسط طول الجذور الرئيسة لمغراس الناتجة عن الترقيد العامودي:  ●
 .(4)الشكل 
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 اُ٘برغخ ػٖ األصَ اُغ٣ٞذاء عٌبسع٢اُـشاط (: 3)اُؾٌَ 

 

 
 أُغٔٞع اُغزس١ ُـشاط األصَ اُغ٣ٞذاء عٌبسع٢ ثطش٣وخ اُزشه٤ذ اُؼبٓٞد١(: 4)اُؾٌَ            
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أصل ناتج عن التمقيح المفتوح لصنف التفاح المحمي األصل السويداء سكري:  -3
البذري لمغراس المعدة لمتطعيم، بذوره ذات ، يمكن أن يستخدم في اإلكثار 2سكري 

حيوية ونسبة إنبات مرتفعتان، ونسبة النباتات المائمة ضعيفة، يعتبر أصاًل قوي النمو، 
ومتوسط ٓٞسصبد ُِزؾَٔ ُِغلبف،  4ر٤ٔض ثإػطبء أػ٠ِ ػذد ٖٓ اُ٘جبربد اُز٢ رؾَٔ 

كذلك في اإلكثار %، و 66درجة التشابو الوراثي بين النباتات الناتجة والنبات األم 
ؽ٤ش ر٤ٔض ثوذسح ػب٤ُخ ػ٠ِ إػطبء عزٝس ًض٤لخ الخضري عن طريق الترقيد العامودي، 

فيما يمي بعض الصفات المميزة ٝغ٣ِٞخ، ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُؾؾشح أُٖ اُضؿج٢، ٝ
 ليذا األصل:

 اإلكثار البذري: -2-1 

 بذرة 6متوسط عدد البذور في الثمرة:  ●

 مم X 3.4 6.6متوسط أبعاد البذور:  ●

 غ 2.2بذرة:   100وزن  ●

 (5سم )الشكل  88متوسط طول الغراس البذرية بعمر سنة:  ●

 8.1سم(:  20متوسط ثخانة الغراس البذرية عند منطقة التطعيم )عمى ارتفاع  ●
 مم

 سم  39.3متوسط طول الجذور الرئيسة لمغراس البذرية بعمر سنة:  ●
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 السويداء سكري(: الغراس البذرية الناتجة عن األصل 5الشكل )

 (:6اإلكثار الخضري بطريقة الترقيد العامودي )الشكل  -2-2

 غراس 8متوسط عدد الغراس الناتجة عن كل نبات أم:  ●

 سم 75متوسط طول الغراس الناتجة:  ●

 7.8سم(:  20متوسط ثخانة الغراس الناتجة عند منطقة التطعيم )عمى ارتفاع  ●
 مم

 سم  40متوسط طول الجذور الرئيسة لمغراس:  ●

 



9 

 

 
 اُ٘جبربد اُ٘برغخ ػٖ األصَ اُغ٣ٞذاء عٌش١ ثطش٣وخ اُزشه٤ذ اُؼبٓٞد١(: 6)اُؾٌَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رطؼ٤ْ األصٍٞ ●
رْ رطؼ٤ْ اُـشاط اُ٘برغخ ػٖ ٛزٙ األصٍٞ ثبُص٘ق ؿُٞذٕ د٤ِ٣ؾظ، ٝأظٜشد اُ٘زبئظ 

اُ٘برغخ ، ثبإلظبكخ ُزغبٗظ اُـشاط أُطؼٔخ % 98ٝ  90ٗغجخ ٗغبػ رطؼ٤ْ ٓشرلؼخ ث٤ٖ 

 (.7اُؾٌَ )ػٖ ًَ أصَ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ش غُٜٞب ٝٓغٔٞػٜب اُغزس١ 
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 رغبٗظ ؿشاط اُص٘ق ؿُٞذٕ د٤ِ٣ؾظ أُطؼٔخ (: 7)اُؾٌَ                     
 ػ٠ِ اُـشاط اُجزس٣خ ُألصَ اُغ٣ٞذاء عٌش١                               

 

 
 
 

 

 األصناف المدخمة التالية:تم اعتماد نشر ثانيًا: األصناف المعتمدة: 
. Delbar Estivalٝ ٣غ٠ٔ أ٣عبً ثبعْ  :Johne Grimesالصنف جون كرايمز  .1

 .1983أدخَ ٖٓ كشٗغب ػبّ 

، كبيرة الحجم، لون قشرة الثمرة (oblong)األشجار قوية النمو، ثماره أسطوانية الشكل 
وطعمو حامض  اُِت ًش٢ٔ٣ كبرؼ، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ ع٤ذح،أحمر موشح، 

 حمو.

   اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●
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 ٣ٞٓبً  120-125 : (DAFB) ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ ●

 .اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش آة: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 163 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 75: ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 4: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبساُزؾ٤َِ  ●
  % 16.3: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

     
 %ؽ  15: اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.34: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣900٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  900اُجشٝدح ؽٞا٢ُ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7أو  X 6 6 المسافة الزراعية: ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.
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 الصنف جون كرايمز 

 :Royal Gala الصنف رويال غاال  -2

أدخَ  . Golden Delicious X Kidds Orangeاُص٘ل٤ٖأٗزظ ػٖ غش٣ن اُزٜغ٤ٖ ث٤ٖ 

 .ٖٓ كشٗغب 1987إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ 

، (globose-conical)ًش٣ٝخ إ٠ُ ٓخشٝغ٤خ اُؾٌَ األشجار قوية النمو، الثمار 

ًج٤شح اُؾغْ، ُٕٞ اُوؾشح ٓٞؽؼ ثبألؽٔش ثؾٌَ ؽش٣ط٢ ؿ٤ش ٓزصَ، اُِت ًش٢ٔ٣ 

 .غؼٔٚ ؽِٞ كبرؼ إ٠ُ أث٤ط، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ ع٤ذح،
  اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  130-135 : (DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 .آخش ؽٜش آة ٝثذا٣خ ؽٜش أ٣ٍِٞ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 139 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 130 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 6: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبساُزؾ٤َِ  ●
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     % 15.2: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -
  

 %ؽ 13.7:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.33: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣600٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)صلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ عبػخ أهَ ٖٓ اُ 700اُجشٝدح ؽٞا٢ُ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7أو  X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.

 
 الصنف رويال غاال

 

  :Ozark Goldالصنف أوزارك غولد  -3
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 A29 Xػٖ غش٣ن اُزٜغ٤ٖ ث٤ٖ اُص٘ل٤ٖ 1970أٗزظ ك٢ ٝال٣خ ٤ٓزغٞس١ ػبّ 

Golden Delicious . ّكشٗغب  1983أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػب ٖٓ. 

، ؽغٜٔب ًج٤ش عذاً، (truncate)األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، اُضٔبس أعطٞا٤ٗخ ٓعـٞغخ 

ُٕٞ اُوؾشح أصلش ٓغ خذ أؽٔش، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش١، 

 . غؼٔٚ ؽبٓط ؽِٞ

   اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: األػظ٢ٔٓٞػذ اإلصٛبس  ●

 ٣ٞٓبً  140-145 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 .ٓ٘زصق أ٣ٍِٞ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 177.4 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 85 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 ؽٜشاً  3.5: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
 %ؽ 14:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -       %15.2: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

                 % 0.3: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣600٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  700اُجشٝدح ؽٞا٢ُ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6 المسافة الزراعية: ●
 الخضرية  تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.
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 الصنف أوزارك غولد

 
 
 :Golden Deliciousالصنف غولدن ديميشس  -4

االٗزخبة اُجزس١، ٣ٝؼزوذ أٗٚ ٗبرظ ػٖ اُزٜغ٤ٖ ث٤ٖ  ٝعذ ك٢ ٝال٣خ كشع٤٘٤ب، ٗبرظ ػٖ 

أدخَ إ٠ُ اُغٞم األٓش٤ٌ٣خ ػبّ . Grimes Golden X Golden Reinetteاُص٘ل٤ٖ 

 .ٖٓ ٓضاسع عزبسى األٓش٤ٌ٣خ  1961أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ . 1912
ؽغٜٔب ًج٤ش  ،(globose conical)األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، اُضٔبس ؽٌِٜب ًش١ٝ ٓخشٝغ٢ 

اُوؾشح ُٜٞٗب أصلش، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣ كبرؼ، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ ٓزٞعطخ،  عذاً،

 .غؼٔٚ ؽِٞ ؽبٓط

   اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  160-165 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 .اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 177.6 :اُضٔشحٓزٞعػ ٝصٕ  ●

 ًؾ  95 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●
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 أؽٜش 8 :اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
    %21.5 :اُصِجخ اُزائجخ أُٞاد ٗغجخ -
   

 %ؽ  17.5:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 %0.4 :اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  1000ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ ٣٘صؼ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1000اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7أو  X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافة الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.

 
 غولدن ديميش الصنف

 :(Golden 972) 972الصنف غولدن  -5

 .ٖٓ كشٗغب 1983غلشح ػٖ اُص٘ق ؿُٞذٕ د٤ِ٣ؾظ، أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ 
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، ؽغٜٔب (globose conical)األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، اُضٔبس ؽٌِٜب ًش١ٝ ٓخشٝغ٢ 

ًج٤ش عذاً، اُوؾشح ُٜٞٗب أصلش، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣ كبرؼ، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ 

 .غؼٔٚ ؽِٞ ؽبٓط ٓزٞعطخ،

  اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  160-165 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 181 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 95 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبساُزؾ٤َِ  ●
    % 20.1 :ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -
   

 %ؽ  17.1 :اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.4 :اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1000٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7̊̊)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1000اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6 المسافة الزراعية: ●
 الخضرية تختمف المسافات الزراعية باختالف قوة نمو األصل المزروع.
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 272الصنف غولدن 

   
 :Royal Red الصنف رويال رد -6

 .ٖٓ كشٗغب 1981ػٖ اُص٘ق س٣زؾبسد، أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ غلشح 

، (intermidate-conical)ٓخشٝغ٤خ ٓزٞعطخ األشجار قوية النمو، الثمار شكميا 

ؽغٜٔب ًج٤ش عذاً، اُوؾشح ُٜٞٗب أؽٔش داًٖ، اُِت ًش٢ٔ٣ ٓخعش، هٞآٚ ٓزٞعػ 

 .اُزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ ٓزٞعطخ، غؼٔٚ ؽِٞ ؽبٓط

 ُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕا: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  165-170 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 205.7 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 85 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
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     % 19.9: اُصِجخ اُزائجخٗغجخ أُٞاد  -
  

 %ؽ  16.2:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.38: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1411٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 .(ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1300اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.

 

 

 

 

 الصنف رويال رد
 

 

 :Starking Spur Deliciousاُص٘ق عزبسً٘ظ عجٞس د٤ِ٣ؾظ   -7

 .ٖٓ كشٗغب 1985غلشح ػٖ اُص٘ق عزبسً٘ظ د٤ِ٣ؾظ، أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ 
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-globose)األؽغبس ٓزٞعطخ هٞح اُ٘ٔٞ، اُضٔبس ؽٌِٜب ًش٣ٝخ إ٠ُ ٓخشٝغ٤خ 

conical) ،ؽغٜٔب ًج٤ش، ُٕٞ اُوؾشح أؽٔش داًٖ ٓٞؽؼ، اُِت ًش٢ٔ٣ ٓصلش ،

 .هٞآٚ ٓزٞعػ اُزٔبعي، ػص٤ش١، غؼٔٚ ؽِٞ

 اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  165-170 :(DAFB)اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ ػذد األ٣بّ ٖٓ  ●

 اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 151.8 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 82: ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
   % 19.7: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

    
 %ؽ  16.5:   ا٤ٌُِخاُغٌش٣بد  -

                 % 0.2: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1400٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1300اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

عمى األصول ّ  X 5 5 أو X 4 4 الزراعية:ينصح بزراعتو تكثيفيًا، المسافة  ●
البذرية، وعمى األصول الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو 

 األصل المزروع.
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 اُص٘ق عزبسً٘ظ عجٞس د٤ِ٣ؾظ

 :Top Redالصنف توب رد  -8

ك٢ ًُٞٞٓج٤ب ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ًطلشح ػٖ اُص٘ق  1950اًزؾق ػبّ 

Shotwellَكشٗغب 1983إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ  ، أدخ ٖٓ. 
، (intermidate-conical)األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، اُضٔبس ؽٌِٜب ٓخشٝغ٤خ ٓزٞعطخ 

ؽغٜٔب ًج٤ش عذاً، ُٕٞ اُوؾشح أؽٔش داًٖ ٓٞؽؼ، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣، هٞآٚ 

 .ٓزٞعػ اُزٔبعي، ػص٤ش١، غؼٔٚ ؽِٞ

  اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  165-170 :(DAFB)٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ ػذد األ ●

 اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ  220 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 95 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
 %ؽ  13.4:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -       % 17: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -
                 % 0.39: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●
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ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1400٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1300اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6 المسافة الزراعية: ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل.

 

 الصنف توب رد

 

 :Red Spur Delicious الصنف رد سبور ديميشس -9

 .ٖٓ كشٗغب 1983غلشح ػٖ اُص٘ق عزبسً٘ظ د٤ِ٣ؾظ، أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػبّ 

ًش٣ٝخ إ٠ُ ٓخشٝغ٤خ          األشجار متوسطة قوة النمو، الثمار شكميا 

(globose-conical) ِٕٞؽغٜٔب ًج٤ش عذاً، ُٕٞ اُوؾشح أؽٔش داًٖ ٓٞؽؼ ث ،

 .داًٖ، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣، ٓزٔبعي، ػص٤ش١، غؼٔٚ ؽِٞ
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   اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  165-170 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 اُضِش األٍٝ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ػذ اُ٘عظٓٞ ●

 ؽ 184.5 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 55 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
   % 15.5: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

    
 %ؽ  14.4 :  اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.27: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1400٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1300اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول  X 5 5أٝ  X 4 4ينصح بزراعتو تكثيفيًا، المسافة الزراعية:  ●
مى األصول الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف حسب قوة البذرية، وع

 نمو األصل.
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 اُص٘ق سد عجٞس د٤ِ٣ؾظ

 

 : Mutsuالصنف موتسو  -11

أدخَ إ٠ُ  .Golden Delicious X Indoأٗزظ ك٢ ا٤ُبثبٕ ػٖ غش٣ن رٜغ٤ٖ اُص٘ل٤ٖ 

 .ٖٓ ٓضاسع عزبسى األٓش٤ٌ٣خ 1963عٞس٣خ ػبّ 

 ،(globose-conical)ًش٣ٝخ إ٠ُ ٓخشٝغ٤خ   النمو، الثمار شكميا األشجار قوية 

ؽغٜٔب ًج٤ش عذاً، ُٕٞ اُوؾشح أصلش، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣ ٓصلش، هٞآٚ ٓزٔبعي، 

 .ػص٤ش١، غؼٔٚ ؽِٞ ؽبٓط

   اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً   175-180 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 اُ٘صق اُضب٢ٗ ٖٓ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ: ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 243.8 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 85 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●
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 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
   % 17.7: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

    
 %ؽ  12.9:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.38: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓزٞعػ اُؾغبع٤خ ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣600٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  700اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7أو  X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع. الخضرية تختمف

 
 الصنف موتسو
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 :Granny Smithالصنف غراني سميث   -11

 Rome beauty x Frenchػٖ غش٣ن اُزٜغ٤ٖ ث٤ٖ  1860أٗزظ ك٢ أعزشا٤ُب ػبّ 

crab . ّكشٗغب 1983أدخَ إ٠ُ عٞس٣خ ػب ٖٓ . 

، (globose-conical)ًش٣ٝخ إ٠ُ ٓخشٝغ٤خ األشجار قوية النمو، الثمار شكميا 

ؽغٜٔب ًج٤ش، ُٕٞ اُوؾشح أخعش، ُت اُضٔشح أث٤ط ٓخعش، ٓزٔبعي، ػص٤ش٣زٚ 

 .ٓزٞعطخ، غؼٔٚ ؽبٓط

   أٝاخش ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

 ٣ٞٓبً  180-185 :(DAFB)ػذد األ٣بّ ٖٓ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ؽز٠ اُ٘عظ  ●

 رؾش٣ٖ أٍٝاُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽٜش : ٓٞػذ اُ٘عظ ●

 ؽ 165 :ٓزٞعػ ٝصٕ اُضٔشح ●

 ًؾ 75 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

 أؽٜش 8: اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِضٔبس ●
    %14.5: ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -
   

 %ؽ  9.3:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -

                 % 0.58: اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣600٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  600اُجشٝدح ال روَ ػٖ 



27 

 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف  قوة نمو األصل.

 

 

 
 غراني سميث الصنف

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

أص٘بف اُزلبػ أُ٘زخجخ ظٖٔ ثشٗبٓظ رشث٤خ ٝاٗزخبة أصٍٞ ٝأص٘بف اُزلبػ 

 ًأص٘بف رغبس٣خ ك٢ ٓؾبكظخ اُغ٣ٞذاء

 :اُص٘ق ٣بهٞد - 1

رْ اٗزخبثٚ ك٢ هغْ . ص٘ق ٗبرظ ػٖ غش٣ن االٗزخبة اُجزس١ اُ٘بعْ ػٖ اُزِو٤ؼ أُلزٞػ

ك٢ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ  إداسح ثؾٞس اُجغز٘خ -ثؾٞس اُزلبؽ٤بد ٝاٌُشٓخ

٣ز٤ٔض ث٘عغٚ أُجٌش خالٍ ؽٜش آة ثٞهذ ال رزٞكش ك٤ٚ صٔبس اُزلبػ ٝروَ . اُضساػ٤خ

 .ك٤ٚ أٗٞاع اُلبًٜخ األخشٟ

٣زشًض اُؾَٔ ثؾٌَ سئ٤ظ ػ٠ِ اُزؾٌالد . األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، اُزبط ٗصق ٓلزشػ

ًش٣ٝخ ٓخشٝغ٤خ هص٤شح، رضٕ اُضٔبس ًج٤شح اُؾغْ .   أُضٔشح ٝ اُطشٝد اُضٔش٣خ

اُوؾشح ٗبػٔخ أُِٔظ، . عْ 7.17عْ، ٝهطشٛب  6.25ؽ، غُٜٞب  144ثبُٔزٞعػ 

ُت %. 91-81صلشاء ٓخعشح، ُٜٝٞٗب اُضب١ٞٗ أؽٔش داًٖ ٓٞؽؼ، ث٘غجخ رـط٤خ 

 .اُضٔشح ًش٢ٔ٣ كبرؼ، هٞآٚ ٛؼ، ه٤َِ اُؼص٤ش٣خ، غؼٔٚ ؽبٓط ؽِٞ

    ؽٜش ٤ٗغبٕ اُ٘صق اُضب٢ٗ ٖٓ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ ●

                       أ٣بس ثذا٣خ ،أٝاخش ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ ػوذ اُضٔبس  ●

 .اُ٘صق اُضب٢ٗ ٖٓ ؽٜش آة: ٓٞػذ اُ٘عظ  ●

 ًؾ 75 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح ●

                             أؽٜش 4 :اُوذسح اُزخض٤٘٣خ ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝأُٞاصلبد اُل٤ض٣بئ٤خ ُِضٔبس ●
 %ؽ 12:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ - %      15.1:  ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -

  %                  1.5:  اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●
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ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1000٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)+ُِزلبػ عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢  1000اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.

 

 

 

 

 

 

 صٔبس اُص٘ق ٣بهٞد

 

 :اُص٘ق عٞٛشح اُغجَ
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هغْ ثؾٞس ص٘ق ٗبرظ ػٖ االٗزخبة اُجزس١ ثطش٣وخ اُزِو٤ؼ أُلزٞػ، رْ اٗزخبثٚ ك٢ 

. إداسح ثؾٞس اُجغز٘خ ك٢ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُضساػ٤خ -اُزلبؽ٤بد ٝاٌُشٓخ

 .رز٤ٔض اُضٔبس ثؾغٜٔب اٌُج٤ش ُٜٝٞٗب اُغزاة، ٝصالثزٜب ٝغؼٜٔب ا٤ُٔٔض

٣زشًض اُؾَٔ ػ٠ِ . األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، ؽغٜٔب ٓزٞعػ، اُزبط ٗصق ٓلزشػ

اُضٔبس ًج٤شح اُؾغْ، ؽٌِٜب ًش٣ٝخ إ٠ُ  . اُزؾٌالد أُضٔشح ٝ اُطشٝد اُضٔش٣خ

اُوؾشح . عْ 7.19عْ، ٝهطشٛب  6.38ؽ، غُٜٞب  169.3ٓخشٝغ٤خ، رضٕ ثبُٔزٞعػ 

ٗبػٔخ أُِٔظ، صلشاء، ُٜٝٞٗب اُضب١ٞٗ صٛش١، ٓٞؽؼ ثبُضٛش١ اُذاًٖ ثؾٌَ ؽش٣ط٢ 

، ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش١، غؼٔٚ %91-81ٓزوطغ، ث٘غجخ رـط٤خ 

 .ؽِٞ

         أٝاخش ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔٓ  ●

 ثذا٣خ ؽٜش أ٣بس:  ٓٞػذ ػوذ اُضٔبس  ●

 .أٝاخش ؽٜش أ٣ٍِٞ ٝثذا٣خ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ:  ٓٞػذ اُ٘عظ  ●

 ًؾ 75 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح  ●

                           أؽٜش 8 :اُوذسح اُزخض٤٘٣خ  ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝأُٞاصلبد اُل٤ض٣بئ٤خ ُِضٔبس  ●
 %ؽ 14.1:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -     %      16.1:  ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -  

  %                  1.25:  اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -  

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد اُجشٝدح  ٣1000٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1000ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل.
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 صٔبس اُص٘ق عٞٛشح اُغجَ

 

 

 

 :اُص٘ق عِطب٢ٗ

ص٘ق ٗبرظ ػٖ االٗزخبة ثبُجزس١ ثطش٣وخ اُزِو٤ؼ أُلزٞػ، رْ اٗزخبثٚ ك٢ هغْ ثؾٞس 

. إداسح ثؾٞس اُجغز٘خ ك٢ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُضساػ٤خ -اُزلبؽ٤بد ٝاٌُشٓخ
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رز٤ٔض اُضٔبس ثٌجش ؽغٜٔب، ُٜٝٞٗب األصلش اُصبك٢ ٝخِٞٛب ٖٓ اُوؾت ٓغ ٝعٞد خذ 

 .ٝٛ٘بى إهجبٍ ًج٤ش ٖٓ أُضاسػ٤ٖ ػ٠ِ إًضبسٛبأؽٔش، اإلصٔبس ؿض٣ش ٝٓ٘زظْ، 

٣زشًض اُؾَٔ ثؾٌَ سئ٤ظ . األؽغبس ه٣ٞخ اُ٘ٔٞ، ؽغٜٔب ًج٤ش، اُزبط ٗصق ٓلزشػ

اُضٔبس ًج٤شح اُؾغْ عذاً، رضٕ ثبُٔزٞعػ .  ػ٠ِ اُزؾٌالد أُضٔشح ٝ اُطشٝد اُضٔش٣خ

ء ٓغ خذ اُوؾشح خؾ٘خ ه٤ِالً، صلشا. عْ 7.74عْ، ٝهطشٛب  7.18ؽ، غُٜٞب  191.5

 .ُت اُضٔشح ًش٢ٔ٣ كبرؼ، هٞآٚ ٓزٔبعي، ػص٤ش١، غؼٔٚ ؽبٓط ؽِٞ. ٓؾٔش

           أٝاخش ؽٜش ٤ٗغبٕ: ٓٞػذ اإلصٛبس األػظ٢ٔ  ●

 ثذا٣خ ؽٜش أ٣بس:  ٓٞػذ ػوذ اُضٔبس  ●

 .أٝاخش ؽٜش أ٣ٍِٞ ٝثذا٣خ ؽٜش رؾش٣ٖ أٍٝ:  ٓٞػذ اُ٘عظ  ●

                            أؽٜش 8 :اُوذسح اُزخض٤٘٣خ  ●

 ًؾ 95 :ٓزٞعػ إٗزبع٤خ اُؾغشح  ●

 :اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝأُٞاصلبد اُل٤ض٣بئ٤خ ُِضٔبس  ●
 %ؽ 14.1:   اُغٌش٣بد ا٤ٌُِخ -     %      15.5:  ٗغجخ أُٞاد اُصِجخ اُزائجخ -       

  %                  1.31:  اُؾٔٞظخ ا٤ٌُِخ -       

 ٓوبٝٓزٚ ع٤ذح ُِج٤بض اُذه٤و٢ ●

ّ، ٣ٝزٞكش ػذد ٖٓ عبػبد  ٣1000٘صؼ ثضساػزٚ ػ٠ِ اسرلبع ال ٣وَ ػٖ  ●

 (.ّ̊ 7)+عبػخ أهَ ٖٓ اُصلش اُج٤ُٞٞع٢ ُِزلبػ  1000اُجشٝدح ال روَ ػٖ 

م عمى األصول البذرية، وعمى األصول  X 7 7 أو X 6 6المسافة الزراعية:  ●
 الخضرية تختمف مسافات الزراعة باختالف قوة نمو األصل المزروع.
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 ثمار الصنف سمطاني

 

 

 

 

 

 القائمون عمى العمل:

 أواًل: األصول المعتمدة من خالل برنامج تربية وانتخاب أصول التفاح :

 : وضع أسس البرنامج وتنفيذ كافة مراحمو(1)ود. بيان مزىر (1)د. عال الحمبي
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المساىمة في أخذ : (1)و م.ز. نورس القاسم (1)و م.م. نسرين نعيم (1)م. عالء الزغير
 القياسات المتعمقة بتقييم النباتات في المراقد والحقل

: في تحديد كميات الري في التجربة المتعمقة بتحمل ظروف إنقاص (2)م. سعود سربوخ
 ماء الري

 
ثانيًا: األصناف المدخمة التي تم اعتماد نشرىا في محافظة السويداء والمناطق البيئية 

 المشابية في ريف دمشق:

ث٤بٕ ٓضٛش. د
(1)
ػال اُؾِج٢. ٝ د 

 ٝظغ أعظ اُزو٤٤ْ ٝر٘ل٤ز ًبكخ ٓشاؽِٚ:  (1)
أس٣ظ ثٞ صجؼ . ّ

(1)
عبٓش أثٞ ؽٔذإ. ٝ ّ 

أُؾبسًخ ك٢ دساعخ اُوذسح اُزخض٤٘٣خ : (1)

 .ُِص٘ل٤ٖ س٣ٝبٍ ؿبال ٝأٝصاسى ؿُٞذ
ٗغش٣ٖ ٗؼ٤ْ. ّ.ّ 

(1)
ٗٞسط اُوبعْ. ص.ٝ ّ 

(1)
ٗغش٣ٖ ٓضٛش. ّ. ، ّ

ك٢ أُغبٛٔخ : (2)

 .اُزؾب٤َُ أُخجش٣خ ٝاُزٞص٤ق أُٞسكُٞٞع٢ ٝإدخبٍ اُج٤بٗبد إ٠ُ اٌُٞٓج٤ٞرش
غبٛش أثٞكخش . ّ

 رو٤٤ْ ؽغبع٤خ األص٘بف ُِج٤بض اُذه٤و٢: (2)
غِؼذ ػبٓش . ّ

 رؾ٤َِ ػ٤٘بد اُزشثخ:  (2)
(1)

هغْ ثؾٞس اُزلبؽ٤بد  -إداسح ثؾٞس اُجغز٘خ -ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُضساػ٤خ 

 اُغ٣ٞذاء -خٝاٌُشٓ
 (2)

 دائشح اُٞهب٣خ ٝدائشح أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ -ٓشًض ثؾٞس اُغ٣ٞذاء  

 
 

 

إدارة بحوث  -األصناف المنتخبة محميًا في قسم بحوث التفاحيات والكرمةثالثًا. 
الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية والتي تم اعتمادىا في محافظة  -البستنة

 مشابية في ريف دمشق:السويداء والمناطق البيئية ال
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ث٤بٕ ٓضٛش. د
(*1)

ػال اُؾِج٢. ، د
ٓشٝإ اُصلذ١. د ،(1*)

غبٛش أثٞكخش . ّ ,(1)
, م.م. (2)

 (6)، م. ز. نورس القاسم(3)نسرين نعيم

 

 الييئة العامة لمبحوث العممية -إدارة بحوث البستنة -فسم بحوث التفاحيات والكرمة -(: دكتور باحث1)
 الزراعية.

* ola_halabi@msn.com          bmuzher@hotmail.com 

 الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية -مركز بحوث السويداء -دائرة وقاية النبات -(: باحث مساعد2)

الييئة العامة لمبحوث  -إدارة بحوث البستنة -قسم بحوث التفاحيات والكرمة -(: مساعد ميندس3)
 العممية الزراعية.

 

 


