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 العامة للبحٍث العلمّة الزراعّ ةالٌّئة 
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 الدراسة المرذعّة

   :للخرهٍب الوباتُالٍصف  

ُىع انخشدنٍيٍ انفٍ سىسَخ  انخشَىة  

Ceratonia siliqua L.  ٍَُزشش طجُؼُبً ف

انطبثك انُجزٍ انسشاسٌ وَزسشة إنً انطبثك 

 . انسمُمٍانُجزٍ 

ًَيب ركىٌ أشدبس ػبدحً  ,انخضشح بديسزذ

 Batlle)أزبدَخ اندُس ثُبئُخ انًسكٍ  انخشَىة
and Tous, 1997 ,1989, َّسبل.) 

 واإلَزبج  ثُُخ انهىٌ وثطؼى زهى ,انثًبس لشَُخ

   (.1989َّسبل وآخشوٌ، )سُىٌ 

 



ًمّة الصواعّة - 1
أ

الصناعات  بعضاستخالص الصمغ من البذور الذي ٌدخل فً  :ال

 .(التقنٌة, الغذائٌة)

 .المستعمل كوقود حٌوي نظٌف للبٌئة الٌتانولافً إنتاج مادة  الخرنوبتستخدم ثمار  -

كبٌئة ممتازة لزراعة بعض  الخرنوبتستخدم المحالٌل السكرٌة المستخرجة من قرون  -

 (Batlle, 1997). أنواع الفطور

ًمّة الغذائّة - 2
أ

 .تحضٌر الدبس والحلوٌات والمشروبات, ثماره صالحة لألكل: ال

 . (1989َّسبل وآخشوٌ، )

 

 

 
ًمّة  

أ
   القتصادِة والبّئّة للخرهٍبال

 



ًمّة البّئّة - 3
أ

الشاطئٌة  لتثبٌت الكثبان الرملٌةو ,للحرائقالعالٌة تمتاز بمقاومتها  : ال

 .(2002, نّحال) الحراجٌة –الزراعٌة وفً النظم 

 

خرى  - 4
أ

ولبذوره , تغذٌة الحٌوانل هثمار ومن, والوقٌدٌستفاد من خشبه فً النجارة  :فٍائد ا

  ومن أزهاره الرحٌقٌة كمرعى للنحل, وثماره بعض الفوائد الطبٌة

.(Custódio et al., 2009)  

 

 

 
ًمّة القتصادِة والبّئّة للخرهٍب  

أ
   ال

 



ًمّة الدراسة
أ

 ا

وثسجت رشاخؼه انكجُش , وانضساػُخاللزصبدَخ وا انجُئُخ انخشَىةخ ًُمننُظش ثب

 :ووصفه ثبنُىع انًهذد خفٍ يُبطمه انطجُؼُ

 

 

 

ٍانطشص انىساثُخ نسفظ  انخشَىةُجبد نيُبسجخ إكثبس خضشٌ رمُُخ  انجسث ػ

 .نزىطٍُ صساػزهب يٍ َبزُخ أخشيخضشَخ يشغىثخ وإَزبج سالالد  ُزخجخانً

 

 

 



ًداف البحث
أ

 :ا

 .واسعإلنتاج غراس مرغوبة على نطاق  تطعٌم عملٌةإٌجاد تقنٌة 3.

 .والفٌنولٌة التانٌنٌةواد تجنب ظهور معٌقات االلتحام كالم2.

 .التطعٌم نجاح نسبة على الفتٌة النباتٌة المادة تأثٌر دراسة1.



 انخشَىة ثبنؼمم يٍ األَىاع صؼجخ انزدزَش زُث أٌ لذسره ػهً ركىٍَ  إكثبسَؼذ

 (Alorda et al., 1987).  يُخفضخ خزوس ػشضُخ 

 َهذف اإلكثبس انخضشٌ ػًىيبً إنً إَزبج وزفظ سالالد خضشَخ يشغىثخ رزصف

 .ثخصبئص إَزبخُخ وصساػُخ يزفىلخ

 

 الدراسة المرذعّة

 إٌ انهدىء إنً انزطؼُى ال َهذف إنً زفظ وإَزبج انسالالد انًشغىثخ نُجبد

 15سُىاد ثذالً يٍ  6ثؼذ  سصمَانزٌ اإلسشاع فٍ اإلثًبسفسست ثم إنً  انخشَىة

 (. (Batlle and Tous, 1997سُخ

 

 



 َؼٍُ يًب خذاً  فزُخ َجبرُخ يبدح وهٍ ثبدساد ثبسزخذاو أهًُزه ركًٍ :انصغُش انزطؼُى 

 انًؼُمخ وانفُُىنُخ انزبَُُُخ وانًىاد األصجغخ ورخضٍَ ثزشكم انًزخصصخ انُسح أٌ

 Usenik and) األسخر ػهً ثؼذ َضدهب َكزًم نى األصم يغ انطؼى انزسبو نؼًهُخ

Stampar, 2000). 

 

ٍيٍ انؼذَذ ػهً َطجك انزٌ انصغُش وانزطؼُى انكجُش انزطؼُى هُبن انزطؼُى طشق ي 

 (Kubota et al., 2008). (ثبرَدبٌ ,فهُفهخ ,ثُذوسح) انخضبس أَىاع

 

 الدراسة المرذعّة



: 

 

 

وًل 
أ

 :البادراتالحصٍل علَ  -ا

 Bانسفخ ثُئٍ طشاص 

 (شهر 2) بادرات (صُىثش خجهخ)ثزوس  Aثُئٍ صُىثش خجهخ طشاص 

 (شهش 2) ثبدساد (انسفخ)ثزوس 

 مٍاد البحث وطرائ قي



سم وبقطر 4صل بطول وسطً أ

 .  ملم1وسطً 

سم وبقطر 3طول وسطً بطعم 

   5-2ملم وٌحمل من 1وسطً 

 .أوراق بسٌطة

التطعٌم بالقلم بطرٌقة التطعٌم 

تم ربط منطقة التطعٌم , السوطً

بواسطة ملقط بالستٌكً خاص 

 بالتطعٌم الصغٌر

 :تطعّم الصغّرال - جاهّاً 

 :طرِقة التطعّم -1

 

 .  َجبد يطؼى نكم يكشس 20ردشثخ ثالثخ يكشساد ثًؼذل كم شًهذ 
 



 

 
    :التطعّم الذات1ُ.

 .      فىساً  ثى رطؼًُه ػهً َفس األصمخ نهشزهخ ُبيُانمًخ انيفصىل يٍ لهى 

   .نهُجبربد نهمهى واألصم وازذحوانىساثُخ وانُسُدُخ  انفُضَىنىخُخنسبنخ ركىٌ ا, هُب

 شهش2 ثبدسح

 A صُىثشخجهخطشاص 
 رطؼُى رارٍ

شكال التطعّم الصغّر -2
أ

 :ا



    :التطعّم المتشابي2.

رُزًٍ  ,ػهً انزىانٍ شزهخ أخشينأصم لهى يفصىل يٍ انمًخ انُبيُخ نهشزهخ ثى رطؼًُه ػهً 

خضاء نألوانُسُدُخ  انفُضَىنىخُخانسبنخ  ,هُب .وازذحخًُغ انُجبربد انًسزخذيخ إنً شدشح 

 .لهُالً كىَهًب يٍ َفس انطشاص فهٍ يزجبَُخانىساثُخ أيب , انُجبرُخ يزشبثهخ

1 

2 

 A صُىثش خجهخ طشاص 

 A صُىثش خجهخ طشاص 

 يزشبثه  رطؼُى

 1أصل  

 2قلم  

 1قلم  

 2أصل  



   :التطعّم المتباِن3.

 ٍُخغشافُ ٍ يصذسٍَيشزالد َبردخ ػٍ ثزوس نطشاصٍَ وساثٍُُ نألالو وأصىل  انزطؼُى ثٍُ

 يزشبثهخ ونكٍ انىساثُخ يزجبَُخ نهشزىلانُسُدُخ و انفُضَىنىخُخنسبنخ ا, هُب. ٍُيخزهف

 .الخزالف انطشص انىساثُخ
 

1 

2 

 B الحفة طراز 

 A صُىثش خجهخ طشاص 

 يزجبٍَ  رطؼُى

 1أصل  

 2قلم  

 1قلم  

 2أصل  



   :انظشوف يسكًخ ًَى غشفخ إنً ًطبػُىان َمهذ -1

و°1±24 ثبثزخ زشاسح دسخخ.  

انؼبدَخ انُُىٌ ثهًجبد يسزًشح إضبءح.   

90 ثسذود َسجُخ خىَخ سطىثخ%.   

 .َىيبً  /25/ ونًذح َىيٍُ كم ثى ويٍ األول األسجىع فٍ َىيُبً  انًشالجخ رًذ
 

 

 

 

  

 :والقّاسات الزراعةشروط  - جالحاً 



 انظشوف رسذ انزمسُخ ألغشاض انضخبخٍ انجُذ إنً ًطبػُىان َمهذ ثى -2

  .بً َىي /35/ نًذح انؼبدَخ

 .انثالثخ انصغُش انزطؼُى ألشكبل وفمبً  انُدبذ َست زسبة رى انزمسُخ َهبَخ وفٍ
 

 

 

  

 :والقّاسات الزراعةشروط  - جالحاً 



 :الذاتُالتطعّم  - 1

عملٌة من شهرٌن بعد الطرازٌن لكال التطعٌم نجاح نسبة متوسط بلغ 

 لمنطقة البٌئً للطراز العائدة المطعمة البادرات نجاح نسبة .%25 التطعٌم

 العائدة المطعمة البادرات نجاح نسبة كانت بٌنما ,%27 جبلة صنوبر

   .%23 حفةال لمنطقة البٌئً للطراز
 

 

 

  

 الوتائخ

 انسفخثُئٍ طشاص  ثُئٍ صُىثش خجهخطشاص 



 : المتشابي التطعّم  -2

عملٌة من شهرٌن بعد الطرازٌن لكال التطعٌم نجاح نسبة متوسط بلغ 

 لمنطقة البٌئً للطراز العائدة المطعمة البادرات نجاح نسبة .%8 التطعٌم

 العائدة المطعمة البادرات نجاح نسبة كانت بٌنما ,%10جبلة صنوبر

   . %7 حفةال لمنطقة البٌئً للطراز
 

 

 

  

 انسفخثُئٍ طشاص  ثُئٍ صُىثش خجهخطشاص 



 :متباِنالالتطعّم  - 3

إذ . %5 التطعٌم عملٌة من شهرٌن بعد التطعٌم نجاح نسبة متوسط بلغ 

 المطعمة جبلة صنوبر لطراز العائدة البادرات بٌن النجاح نسبة تماثلت

 بطعم المطعمة حفةال لطراز العائدة البادرات مع حفةال لطراز عائد بطعم

   .جبلة صنوبر لطراز عائد
 

 

  

 طؼى صُىثش –زفخ أصم  زفخطؼى  –أصم صُىثش 



 خالصةال  
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