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( ودورات النمو Washington navelتأثير موقع الثمرة عمى التاج لمبرتقال أبو سرة )
 الفصمية في الصفات النوعية لمثمرة 

 (1)وعمار محمد نبيعه* (1)عمي خميل ديب
 سورية. جامعة تشرين، الالذقية،كمية الزراعة،  ،(. قسم البساتين1)

 (.ammar.nbeaa1991@gmail.comعمار محمد نبيعو. البريد االلكتروني:  )*لممراسمة: م.

 12/00/2012تاريخ القبول:    11/02/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
فالي قريالة سالتخيرس التابعالة لريالف محافظالة الالذقيالة االمن بسالتان  2018و 2017نفذ البحث خالال  عالامي

 األصالالال مطعمالالالة عمالالال  و  ،( سالالالنة15صالالالنف  بالالالو سالالالرة بعمالالالر )ال مالالالن ( شالالالجرة برت الالالا 55حماالالاليات يحالالالو  )
بالالين تالالوزع دورات النمالالو الفصالالمية عمالال  السالالطن المنالالت  وبالالين جالالودة مالالا  ةالعالقالال دراسالالة بيالالدف ، وذلالال النالالارن 
قطال  تجريبيالة موزعالة عمال  الجيالات األربال  لمبسالتان )قطعالة فالي كال   ةبأربعال نفذت  التجربة العاممية .الثمار

وتشالالم  التجربالالة عالالاممين  .حيالالث تمثالال  كالال  شالالجرة مكالالرر واحالالد ،(  شالالجار لم طعالالة الواحالالدة3جيالالة( وبمعالالد  )
خمصت الدراسة  .خريفية(و  ،صيفيةو  ،ودورات النمو الفصمية )ربيعية ،(االرتفاعالطب ات )التغير في  ؛ىما
ونسالالبة السالالكريات الكميالالة TSS (12.1) دورة النمالالو الخريفيالالة فالالي الطب الالة الثالثالالة لمتالالاج بنسالالبة تفالالو  إلالال  
وتنالالاقص الحمواالالة  مالال  عصالالير( 100ممالال / 02.22)   Cومحتالالوا الثمالالار مالالن فيتالالامين( % 10.23)

 الكمية كمما ارتف  موق  الثمرة عم  التاج.
 طب ات التاج. ،دورات النمو  ، بوسرةصنف  ،الحمايات الكممات المفتاحية:

 :المقدمة
من  فا  مناط  زراعة الحمايات  وجعمت ،ن ميزات وخصائص طبيعية ومناخية جيدةمال طر العربي السور   بونظرًا لما يتمت  

ىذه الزراعة قفزة  ف د ح  ت ،والمستيم  المزارع مستوا عم  كبير مت دمة واىتمام مكانة عم  وحازت ،في العالم وخاصة البرت ا 
ن واحد انت   معيا ال طر من االستيراد لتأمين االستيال  المحمي إل  الوفرة والتصدير في غاون ع دين من آكمية ونوعية ب

حيث  ،لمالئمة الظروف البيئية ليا وتعد زراعة الحمايات  حد  نجن الزراعات السورية وخاصة في الساح  السور  نظراً  ،الزمن
مميون شجرة مثمرة  13مميون شجرة منيا  15ي ارب  تام ما اً  لف ىكتار  44حوالي  ةالحمايات المزروعة في سوريت در مساحة 

 الحمايات زراعة تتركزو  ،( 2017ح الزراعي،األصالوزارة الزراعة و % من اإلنتاج العالمي )1تنت   كثر من مميون طن بنسبة 
 المزروعة المساحة نسبة وتبم  ،الالذقية محافظة في التحديد وجو وعم  ،الساحمي في المنط ة سورية في المحافظات مستوا عم 
المركز  ةوتحت  سوري ،رال ط في اإلنتاج إجمالي من% 81 بحوالي وتسيم ،بال طر الكمية المساحة من % 76 الالذقية حوالي في

كبيرة  وبكميات ،حيث تمتاز بثمار ذات نكية ولون مميزين والعشرون عالمياً  والساب  متوسطياً  الثالث بإنتاج الحمايات عربياً 
 .و صناف متعددة ومواعيد نا  مختمفة
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في دراسة قام بيا في محطة بحوث الحمايات بسيانو التابعة لمركز البحوث العممية الزراعية في الالذقية ( 2010) ،بين سميمان 
كممنتين(  نو توجد  ،جريب فروت ، صناف الحمايات ) بو سرةحو  تأثير بعض األصو  في توا  وتوزع السطن المثمر لبعض 

 في المناط  العموية والخارجية لتاج األشجار. %TSSالثمار عالية الجودة من حيث الوزن والحجم ونسبة 
 البرت ا   غمب  صناف ثمار في 8 حوالي تبم  والحمواة الذائبة الصمبة المواد بين النسبة  ن إل  1993) شار )الدير ، 

 .اليوسفي ثمار في 12-10إل   وترتف  ريفونكلا في 7 – 6إل   وتنخفض
وتتغير ىذه  ،نزيماتساسية باإلاافة لمفيتامينات واإلعم  العناصر األ الحتوائياتعتبر ثمار الحمايات ذات قيمة غذائية عالية 

( 2004 ،وفي دراسة  جراىا )حيدر .وعمميات الخدمة الزراعية ،والعوام  البيئية السائدة، ومنط ة الزراعة، المكونات بحسب الصنف
 %9.5كانت   TSS حو  التركيب الكيميائي لبعض مكونات ثمار الصنف  بو سرة في الساح  السور  وجد  ن نسبة 

 .8.8في حين بم  معام  النا    %1.08والحمواة الكمية 
 ،عصير ،  )مائدةلتنوع متطمبات المستيمالم  ومنيا سورية باإلاافة إن ىذا التطور المستمر لزراعة الحمايات عم  مستوا الع

النمو  دورات خصائص الثمار حسب دراسة ىمية البحث في وىنا تكمن  .كمًا ونوعاً  اإلنتاجراف و االتجاه نحو تحسين  مربيات ...(
وذل  عبر ، الفصمية عم  طب ات تيجان األشجار من  ج  العم  عم  توفير جمي  العوام  المشجعة لزيادة اإلنتاج كمًا ونوعاً 

النمو الفصمية عم   دوراتبين توزع  ةلعالقلذا ييدف البحث لدراسة االتدخ  في العمميات الزراعية المختمفة وتوقيتيا المناسب، 
 جودة الثمار.السطن المنت  وبين 

 مواد البحث وطرائقه: 
م  16 ،كالالالالالم عالالالالالن مركالالالالالز المدينالالالالالة 11نفالالالالالذ البحالالالالالث فالالالالالي قريالالالالالة سالالالالالتخيرس التابعالالالالالة لريالالالالالف محافظالالالالالة الالذقيالالالالالة ) البحاااااث: تنفيااااا  مكاااااان

 (15( شالالالالالجرة برت الالالالالا  صالالالالالنف  بالالالالالو سالالالالالرة بعمالالالالالر )55( دونالالالالالم يحالالالالالو  )2االالالالالمن بسالالالالالتان حماالالالالاليات مسالالالالالاحتو ) ،فالالالالالو  سالالالالالطن البحالالالالالر(
 ) النارن  ( ومروية بالتن يط. األص مطعمة عم  و  ،(6*6مزروعة عم  مسافات ) ،سنة

سالالالالم قبالالالال  تنفيالالالالذ التجربالالالالة وتالالالالم  (30-60سالالالالم و) (30-0عينالالالالات مالالالالن تربالالالالة الموقالالالال  عمالالالال  عم الالالالي ) 5تالالالالم جمالالالال   :خصااااائص التربااااة
تحميميالالالالا فالالالالي مخبالالالالر األرااالالالالي التالالالالاب  لمركالالالالز البحالالالالوث العمميالالالالة الزراعيالالالالة فالالالالي محافظالالالالة الالذقيالالالالة لمتعالالالالرف عمالالالال  بعالالالالض الخصالالالالائص 

 (.1الفيزيائية والكيميائية لمتربة وكانت نتائ  تحمي  التربة كما ىو موان في الجدو  )
 َخائج ححهُم حشبت انًىقع  .1 جذولان

 انعًق

 عى
PH 

EC 

 يُهًُىص/عى

كشبىَاث 

انكانغُىو 

 انكهُت %

انكهظ 

 انفعال %

انًادة 

 انعضىَت %

االصوث 

 انًعذٍَ

P.P.M 

انفىعفىس 

 انًخاح

P.P.M 

انبىحاط 

 انًخاح

P.P.M 

 انخحهُم انًُكاَُكٍ

 طٍُ عهج سيم

30-0 7.5 0.33 23.5 10.25 3.19 13 9 180 20 44 36 

60-30 7.52 0.29 28 15 2.66 12 9 135 22 40 38 

مائمة إل  ال موية غير من خال  النظر إل  مثمث ال وام وم ارنة النتائ  م  جداو  ال يم الحدية تبين  ن تربة الموق  متوسطة ال وام 
 .مالحة جيدة المحتوا من المادة العاوية والعناصر المعدنية
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 2018و  2017نعايٍ انشهشَت ويخىعظ انهطىل انًطشٌ انشهشٌ وانصغشي انعظًً انحشاسة دسجاث يخىعطاث. 2 جذولان

 انعاو
 يخىعظ

 انحشاسة

 كاَىٌ

 انثاٍَ
 أَهىل آب حًىص حضَشاٌ أَاس َُغاٌ آراس شباط

 حششٍَ

 األول

 حششٍَ

 انثاٍَ

 كاَىٌ

 األول

2017 

 10.5 14.4 15.5 22.4 23.7 23.9 20.3 16.9 13.4 9.9 4.9 5.7 الصغرى

 16.6 19.8 25.6 30.7 31.2 31 28.1 28.8 22.2 19.1 14.9 13 العظمي

الهطول 

 المطرً
185.3 0.4 118.8 40.1 36.9 2.2 - - 0.4 151.4 127.6 37.7 

2018 

 10.8 13 16.1 21.6 24.5 24 21.9 19.5 16.4 12.6 10 7.9 الصغرى

 16.1 20.6 24.9 28.8 30.5 30.2 28.6 27.1 22.9 21.8 17.7 13.6 العظمي

الهطول 

 المطرً
486.9 84.3 26.7 43 80.8 61.8 0.3 - 6.7 56.1 69.3 374.3 

 المادة النباتية:     
  Citrus sinensis L var . Washington navel 141 صنف البرتقال أبو سرة -

، الثمرة كروية سرة شجرتو صغيرة نوعًا ما، و فرعيا منتشرة متدلية  بورت ا  لبمن  شير  صناف اويعد ينتمي إل  مجموعة البرت ا  
 (.2009 عديمة البذور ويعد من  فخر  صناف البرت ا  )دوا  وفامية، ،متطاولة قمياًل كبيرة الحجم ذات سرة كبيرة

  Citrus aurantiumالمستخدم الزفير  األصل -
 لكن يعطي  شجار متوسطة إل  كبيرة الحجم، العالم وىو  ص  نصف م صر. حو  المنتشرة الحمايات  صو   ىم من يعتبر
 األصناف م  الجيد كتواف و بيا يتميز التي الخواص من العديد بالرغم من السري  التدىور لمرض حساسيتو األساسي عيبو

 .لمنيماتودا حساس لكنو %،20والكمس الفعا  في التربة حت   والمموحة لمبرودة وتحممو المزروعة،
 عمميات الخدمة الزراعية:-

 قدمت لألشجار نفس عمميات الخدمة من ت ميم ور  وتسميد.
 طريقة تنفي  البحث:

مالن  دنال   ءاً بد ،سم 80-60الشاقولي إل  ثالث طب ات البعد بين الطب ة واألخرا  باالتجاه: تم ت سيم تيجان األشجار المدروسة  والً 
 .فرع منت 

ثمار سميمة خالية من األمراض بشك  عشوائي من ك  طب ة من طب ات تيجان األشجار المدروسة وموزعة عم   10ثانيًا: تم  خذ 
 النمو الثالث )الربيعية والصيفية والخريفية (. دورات

 لعصير الكيميائية اآلتية الخصائصوتم دراسة  ،زيولوجيا التاب  لكمية الزراعة في جامعة تشرينيار مباشرة إل  مخبر الفن مت الثم
 :لثمارا
 بواسطة جياز الرفراكتوميتر )عيس  %TSS تم حساب النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة : حيث %TSS لمواد الصمبة الذائبةا

 .(1982 ،وعياش
  .بطري ة المعايرة النسبة المئوية لمسكريات الكميةتم حساب  :الكمية لسكرياتا



 

Deeb and Nbeaa – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 27-34 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 34-27(: 4)7 الزراعيةالسورية للبحوث المجلة  – ديب ونبيعه 30

 د   6.2 ) بطري ة المعايرة بوجود صبغة  Cفيتامين : تم ت دير محتوا الثمار من م  عصير( 100)مم /  Cنسبة فيتامين  
  .(1994 ،( حت  ظيور المون الورد  وف  )حيدركمور فينو  اندو فينو 

تم حساب النسبة المئوية لمحمواة الكمية عم   ساس الحمض السائد وىو حمض الستري  عن طري   %TA :  الحمواة الكمية 
نظامي بوجود كاشف الفينو  فتالين حت  ظيور المون الورد  الخفيف وف   0.1)المعايرة بمحمو  ىيدروكسيد الصوديوم عياريتو )

 (.2004 ،)حيدر
 ىذه وتزداد  (TSS/TA)الكمية الذائبة والحمواة الصمبة المواد بين النسبة حساب طري  عن ذل  تم : TSS/TAمعام  النا  

 ارتفاع إل  يؤد  الحمواة مما نسبة وت   الثمرة في محتوا السكريات الرتفاع  TSS نسبة تزداد إذ النا  ت دم م  النسبة
 .النا  بعد تست ر التي TSS/TA  النسبة

 تصميم التجربة والتحميل اإلحصائي:
(  شجار 3نفذت  التجربة كتجربة عاممية بأرب  قط  تجريبية موزعة عم  الجيات األرب  لمبستان )قطعة في ك  جية( وبمعد  )

ودورات النمو  ،(االرتفاعحيث تمث  ك  شجرة مكرر واحد وتشم  التجربة عاممين ىما  الطب ات ) التغير في  ،لم طعة الواحدة
 .ية(خريفو  ،صيفيةو  ،الفصمية )ربيعية 

لتحديد االختالفات بين المعامالت  ANOVAواختبار   GENSTAT 12.1البرنام  اإلحصائيالنتائ  إحصائيًا باستخدام  تم تحمي 
 .%5عند مستوا داللة  L.S.Dاختبار المعنوية بحساب قيمة  ق  فر  معنو  وتم 

 النتائج والمناقشة:
 :%TSS المواد الصمبة ال ائبة-1

الذائبالالالالالالة لعصالالالالالالير الحماالالالالالاليات  ساسالالالالالالًا مالالالالالالن الكربوىيالالالالالالدرات واألحمالالالالالالاض العاالالالالالالوية والفيتامينالالالالالالات واألمالالالالالالالح  تتكالالالالالالون المالالالالالالواد الصالالالالالالمبة
 ،وتمعالالالالالب المالالالالالواد الصالالالالالمبة الذائبالالالالالة فالالالالالي عصالالالالالير ثمالالالالالار الحماالالالالاليات دورًا ميمالالالالالًا فالالالالالي عمميالالالالالة التصالالالالالني  وكالالالالالذل  موعالالالالالد قطالالالالالاف الثمالالالالالار

فالالالالالي حالالالالالين المالالالالالواد الصالالالالالمبة الذائبالالالالالة تتزايالالالالالد  ،فالالالالالإن الحمواالالالالالة تتنالالالالالاقص فالالالالالي الثمالالالالالار النااالالالالالجة ،وخالالالالالال  مراحالالالالال  نمالالالالالو وتطالالالالالور الثمالالالالالار
والصالالالالالنف والعوامالالالالال  الجغرافيالالالالالة والمنالالالالالاخ إاالالالالالافة إلالالالالال  موقالالالالال  الثمالالالالالرة  األصالالالالال  ؛ ىميالالالالالا ،وتتالالالالالأثر نسالالالالالبتيا فالالالالالي العصالالالالالير بعوامالالالالال  كثيالالالالالرة

 عم  الشجرة.
ية والخريفية( وكذل  لثمار من المواد الصمبة الذائبة لدورات النمو الثالث )الربيعية والصيفا( تغير محتوا عصير 3يوان الجدو  )

حيث  12.01و 10.21 بين طب ات التاج )األول  والثانية والثالثة( ف د تراوحت نسبة المواد الصمبة الذائبة في عصير الثمار ما
في حين سجمت دورة  12.01سجمت دورة النمو الخريفية في الطب ة الثالثة  عم  قيمة لنسبة المواد الصمبة الذائبة في العصير ب يمة 
ذل  إل  توا   زاويع .10.61النمو الربيعية في الطب ة األول   دن  قيمة لمحتوا عصير البرت ا  من المواد الصمبة الذائبة ب يمة 

الثمار عم  طب ات التاج إذ  ن الثمار الموجودة في  عم  التاج والمحيط الخارجي لو تتم   إااءة  كثر مسببة زيادة في عممية 
 .TSSالتمثي  الاوئي التي تؤد  إل  زيادة نسبة 
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 الحموضة الكمية:-2
وتحدد  ،ي ثمار الحمايات نكية خاصة منعشةفي جودة العصير لثمار الحمايات، وتعط تعد الحمواة الكمية عاماًل ميماً 

ويمث  حمض  ،لجني الثمار في العديد من الدو  المنتجة لمحمايات حو  العالم اً الحمواة الكمية موعد النا     عاماًل محدد
وتختمف النسبة  ربت الثمار من مرحمة النا .وي   تركيز الحمواة كمما اقت ،من الحمواة الكمية في الثمار  %89الستري 

 والتربة. األص الفصو  ودرجة النا  و  باختالفالمئوية لمحمواة من نوع آلخر ومن صنف آلخر  كما  نيا مرتبطة  ياًا 
يفية ث )الربيعيالالة والصالال( إلالال  وجالالود اخالالتالف فالالي نسالالبة الحمواالالة لمثمالالار المالالأخوذة مالالن دورات النمالالو الفصالالمية الالالثال3يشالالير الجالالدو  )

وىالالالذا يتوافالالال  مالالال  دراسالالالات  ( 1.13و 0.83حيالالالث تراوحالالالت نسالالالبة الحمواالالالة بالالالين ) ( وبحسالالالب موقعيالالالا عمالالال  طب الالالات التالالالاج.والخريفيالالالة
 (.2004 ،)حيدر

 : TSS/TAمعامل النضج -3
وكممالا اقتالالرب موعالد ناالال  الثمالار كممالالا ارتفعالت نسالالبة  ،تسالم  نسالبة المالالواد الصالمبة الذائبالالة إلال  نسالالبة الحمواالة الكميالالة بمعامال  الناالال 

TSS%  وانخفاالالت نسالالبةTA%   لتصالال  إلالال  معالالد  قياسالالي تصالالبن فيالالو الثمالالار قابمالالة لم طالالاف والتسالالوي  وتختمالالف ىالالذه النسالالبة تبعالالًا
 لألصناف.

عمال  طب الات بحسالب دورات النمالو الفصالمية الالثالث وموقال  كال  دورة  TSS/TAوجود اختالفالات وااالحة فالي نسالبة  (3يبين الجدو  )
وىالذا يعالود إلال   ،وىذه النسالب كانالت األعمال  بالين الدراسالات المرجعيالة السالاب ة ،(13.80و  9.13بين ) التاج وتراوحت ىذه النسبة ما

 المالواد بالين النسالبة  ن إلال  1993)))الالدير ، اخالتالف منالاط  الدراسالة واخالتالف العمميالات الزراعيالة الم دمالة لألشالجار حيالث  شالار 
  .البرت ا   غمب  صناف ثمار في 8 حوالي تبم  الكمية  والحمواة الذائبة الصمبة

 .2018و 2017يحخىي عصُش انثًاس يٍ  انًىاد انصهبت انزائبت وانحًىضت انكهُت نًىعًٍ  .3 جذولان

 TSS% TA% TSS/TA يىجت انًُى انطبقت

 1انطبقت 

 c 1.13 a 9.39 d 10.61 انشبُعُت

 bc 1.03 b 10.49 cd 10.80 انصُفُت

 abc 0.94 bc 11.87 bc 11.16 انخشَفُت

 10.58 1.03 10.86 انًخىعظ

انطبقت  2  

 bc 0.93  bc 11.65 bc 10.83 انشبُعُت

 ab 0.90  c 11.93 bc 11.74 انصُفُت

 ab 0.84  c 13.80 a 11.59 انخشَفُت

 12.46 0.89 11.05 انًخىعظ

3   انطبقت 

 bc 0.90  c 11.81 bc 10.66 انشبُعُت

 abc 0.83  c 13.80 a 11.50 انصُفُت

 a 0.94  bc 12.78 ab 12.01 انخشَفُت

 12.79 0.89 11.39 انًخىعظ

 11.94 0.94 11.1 انًخىعظ انعاو

CV% 4.46 9.87 11.96 

LSD5% 0.82 0.09 1.61 
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 :C فيتامين -4
 الغنية المصادر من الحمايات ثمار وتعد والمواد السكريةC تتحدد ال يمة الغذائية لعصير الحمايات بمحتواىا من فيتامين 

بحسب النوع والصنف والظروف البيئية واألراية وعمميات الخدمة  Cويختمف محتوا عصير الثمار من فيتامين   Cبفيتامين
 .الزراعية

تبعًا لدورات النمو الثالث )الربيعية والصيفية والخريفية(  C ( تغير محتوا عصير البرت ا  لمثمار من فيتامين 3يبين الجدو  )
حيث  49.26) و( 40.44 بين   في عصير الثمار ما C وكذل  طب ات التاج )األول  والثانية والثالثة ( ف د تراوحت نسبة فيتامين 
في حين سجمت دورة النمو  49.26 في العصير ب يمة  C سجمت دورة النمو الخريفية في الطب ة الثالثة  عم  محتوا لفيتامين 

  .Cفيتامين  دن  قيمة لمحتوا عصير البرت ا  من  الربيعية في الطب ة الثانية
 عم  قيمة  بحسب الطب ات حيث سجمت الطب ة الثالثة عموماً C ( إل  تغير محتوا الثمار من فيتامين 4كما يشير الجدو  )

 .C لمحتوا الثمار من فيتامين 
 الكمية:السكريات -5

والظالروف المحيطالة ودرجالة ناال  الثمالار حيالث تالزداد  األصال يختمف محتوا ثمار الحمايات من السكريات الكميالة بحسالب الصالنف و 
إلالال   تغيالالر محتالالوا عصالالير البرت الالا   (4  )ويشالالير الجالالدو  نسالالبة السالالكريات فالالي الثمالالار كممالالا اقتربالالت الثمالالار مالالن مرحمالالة الناالال  الكمالالي.

تواالعيا عمالال  دورات النمالو الالثالث )الربيعيالالة والصاليفية والخريفيالة( وكالالذل  طب الات التالاج )األولالال   لمثمالار مالن السالكريات الكميالالة بحسالب
حيالث سالجمت دورة النمالو الخريفيالة 10.23) و( 9.01 بين  والثانية والثالثة ( ف د تراوحت نسبة السكريات الكمية في عصير الثمار ما

فالي حالين سالجمت دورة النمالو الربيعيالة فالي الطب الة  10.2 فالي العصالير ب يمالة  الكميالةسالكريات لمفي الطب تين الثانية والثالثة  عم  نسالبة 
 األول   دن  قيمة لمحتوا عصير البرت ا  من السكريات الكمية.

( تفالالو  الثمالالار الناتجالالة عالالن دورات النمالالو الصالاليفية والخريفيالالة فالالي جميالال  الطب الالات فالالي نسالالبة السالالكريات الكميالالة م ارنالالة 4ويبالالين الجالالدو  )
جة عن الموجة الربيعية وذل  يعود ألن الدورتين الصاليفية والخريفيالة تتعراالان ألشالعة الشالمس بشالك   فاال  مالن دورة النمالو بتم  النات

 الربيعية وبالتالي ال يام بعممية التمثي  الاوئي بشك   فا  وىذا يعطي ثمارًا غنية بمحتواىا من السكريات الكمية. 
 2018و 2017نًىعًٍ C انكهُت وفُخايٍُ  انغكشَاثيحخىي عصُش انثًاس يٍ   .4جذول ان

 يىجت انًُى انطبقت
يم  100)يهغ/ Cفُخايٍُ 

 عصُش(
 )%( انغكشَاث انكهُت

 1انطبقت 

 de 9.01 c 41.03 انشبُعُت

 bc 9.11c 43.53 انصُفُت

 b 9.60 abc 45.38 انخشَفُت

 9.24 43.31 انًخىعظ

 

 انطبقت  2

 e 9.20 c  40.44 انشبُعُت

 42.34cde 10.02 ab انصُفُت

 cd 10.22 a 42.71 انخشَفُت

 9.81 41.83 انًخىعظ

 انطبقت  3

 bc 9.27 c 43.96 انشبُعُت

 cd 9.38 bc 42.66 انصُفُت

 a 10.23 a 49.26 انخشَفُت

 9.63 45.29 انًخىعظ

 9.56 43.48 انًخىعظ انعاو 

Cv % 6.04 5.03 

LSD 5% 1.88 0.62 
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 :االستنتاجات 
 . Cتفوقت الطب ة الثالثة لمتاج بمحتوا الثمار من المواد الصمبة الذائبة والسكريات الكمية و فيتامين  -
 .Cمن المواد الصمبة الذائبة والسكريات الكمية و فيتامين تفو  دورة النمو الخريفية في الطب ات الثالث بمحتوا الثمار  -
 كمما ارتف  موق  الثمرة عم  التاج.تمي  الحمواة الكمية إل  التناقص  -

 لتوصيات:ا
ثمالالالالالالالالار عمالالالالالالال  الحصالالالالالالالالو  حصالالالالالالالو  مفالالالالالالالإذا كالالالالالالالان الغالالالالالالالالرض مالالالالالالالن ال ،االسالالالالالالالتفادة مالالالالالالالن نتالالالالالالالالائ  ىالالالالالالالذه الدراسالالالالالالالة عنالالالالالالالالد تأسالالالالالالاليس البسالالالالالالالالتان -

لالسالالالالالالتخدامات الطبيالالالالالالة فيجالالالالالالب  خالالالالالالذ الثمالالالالالالار مالالالالالالن المنالالالالالالاط  العمويالالالالالالة والخارجيالالالالالالة لمتالالالالالالاج والمعراالالالالالالة ل االالالالالالاءة حيالالالالالالث تتركالالالالالالز فييالالالالالالا 
 .Cلصمبة الذائبة والسكريات وفيتامين  عم  نسبة لممواد ا
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Abstract 

The study was carried out during 2017 and 2018 at Setkhiris village which 

belongs to the countryside of Latakia Governorate in citrus orchard containing 

(55) orange trees of Washington navel at the age of 15 years old and grafted on 

citrus Aurantium as root stock, to study the relationship between the 

distribution of the quarterly growth cycles on the productive surface and the 

quality of the fruits. The experiment was carried out as a factorial experiment 

with four experimental plots distributed on the four sides of the orchard (each 

side is considered as a plot) and (3) trees in each plot. Each tree represented one 

replication. The experiment includes two factors; the change in height and the 

quarterly growth cycles (Spring, summer and autumn). The results showed that 

autumn growth cycle in the third layer of the crown exceeded TSS (12.1%), 

total sugar content (10.23%) and fruit content of vitamin C (49.26 mg/100 ml 

Jiuce), while total acidity decreased according to the height of the fruit on the 

crown. 
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