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  ٌوم حقلً بعنوان

أسلوب الزراعة بطرٌقة الجدار الثمري 

 (ٌوسفً بلدي)فً الحمضٌات 



 :أهمٌة و أهداف البحث 

   :نقطتٌن فً البحث هذا أهمٌة تكمن

 أو المقاومة األصول بعض على الٌوسفً تقٌٌم :األولى النقطة -1
 اعتماد بهدف الفٌروسً، السرٌع التدهور لمرض المتحملة
  أشجار تطعٌم فً السوري الساحل بٌئة مع منها المتأقلمة
   .البلدي الٌوسفً

 الجدار بطرٌقة األشجار وتربٌة زراعة إمكانٌة :الثانٌة النقطة -2
 تكالٌف لتوفٌر اآللً التقلٌم إجراء أو التقلٌم مٌكنة بهدف الثمري
 على المحافظة معه التقلٌم، وزمن التكلفة حٌث من الٌدوي التقلٌم

 ظاهرة من التخفٌف إمكانٌة مع اإلنتاج، ومواصفات اإلنتاج
   .المعاومة



 الحقلً الٌوم هدف

 المتحملة األصول على الٌوسفً تطعٌم تقٌٌم 

   .السرٌع للتدهور

 سنقوم اآللً التقلٌم وآالت وسائط توفر وعند 

   .النتائج وتقٌٌم الثانً الجزء بتنفٌذ



بجبلة، سٌانو فً الحمضٌات، بحوث محطة فً الدراسة تمت 

  بأبعاد ,1980 عام المزروعة البلدي الٌوسفً أشجار على

 ثالثً البرتقال) هً أصول ستة على والمطعمة م،3×8

 نج، سترا تروٌر رانجبورالٌم، ،4475سٌترومٌلو األوراق،

   .(وفولكامرٌانا نج، سترا كارٌزو



مساحة من كل دراسة تمت و 

 الصنف و األصل ساق مقطع

 األصل بٌن التوافق درجة ,

  الشجرة تاج حجم , والصنف

 الصفات بعض و اإلنتاج ,

 للثمار الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌة

-2011 موسمً خالل

2013.   



   أظهرت النتائج

األشجار فً كان إنتاج أعلى أن 

  األصل على المطعمة

 تفوق والذي 4475سٌترومٌلو

 تروٌر) األصول على معنوٌا  

  ،سترانج كارٌزو ,سترانج

   (وفولكامرٌانا

فقد التاج لحجم بالنسبة أما 

 المطعمة الٌوسفً أشجار تفوقت

 تروٌرسترانج األصلٌن على

 على التوالً على كارٌزوسترانج

  .األصول بقٌة



 أكبر  4475أعطى األصل سٌترومٌلو

 األصل مساحة لمقطع ساق

 

  بٌنما تفوقت أشجار الٌوسفً

 المطعمة على األصل كارٌزوسترانج

 فً مساحة مقطع ساق الصنف



كارٌزوسترانج، األصلٌن على المطعمة األشجار ثمار أعطت 

 مواد نسبة أعلى أما .وزنا   عصٌر نسبة أعلى تروٌرسترانج

  .األوراق ثالثً البرتقال على كانت الثمار عصٌر فً ذائبة صلبة



 تقلٌم الٌوسفً البلدي 



 :وأهمٌته التقلٌم المٌكانٌكً أو مٌكنة التقلٌم
 

البلدان فً وخاصة بالتقلٌم اآللة استخدام التقلٌم بمٌكنة ٌقصد 
 قلة وحٌث جدا   كبٌرة مساحات فً الحمضٌات تزرع والتً المتطورة

   اآللة إلدخال البلدان هذه لجأت العاملة الٌد أوغالء توفر

على تنزلق منشارٌة أقراص من مكونة كبٌرة مقصات هً اآللة و 
 جانبً على لألشجار شاقولً بقطع تقوم جرار ٌجرها معدنً عمود
 الجدار ٌسمى ما عنها ٌنتج مما الشجرة فوق أفقٌة وأخرى الممر

 دوري وبشكل ٌدوٌا   الداخلٌة النموات إزالة وٌتم الشجري

 هذه ٌناسب بما مزروعة األشجار تكون أن ٌجب الحالة بهذه ولكن 
 فً األشجار وعدد الزراعة أبعاد حٌث من خاصة التقلٌم من الطرٌقة
 على م،3×8 بأبعاد األشجار زرعت هذا بحثنا وفً المساحة وحدة

 .كافة األصول



 النمو ومواصفات وإنتاج نمو تقٌٌم حٌث من أما

 أصول على المطعم البلدي للٌوسفً واإلنتاج

 الجدار بطرٌقة ومزروعة للتدهور متحملة

  :ٌلً كما النتائج فكانت الثمري



صور توضح صفوف األشجار المزروعة بأبعاد 

  م8×3



   تقلٌم الجوانب من األشجار



  تقلٌم قمة األشجار



تشكٌل )شكل األشجار بعد التقلٌم بٌن الصفٌن 

 (الجدار الثمري



   (مقطع عرضً)شكل صف األشجار من الواجهة 


