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المقدمة
ــات مــا يقــارب 14  ــغ عــدد أشــجار الحمضي ــة الهامــة، إذ بل ــات فــي ســورية مــن الزراعــات االقتصادي تعــد زراعــة الحمضي
مليــون شــجرة شــغلت مســاحة تزيــد عــن 41 ألــف هكتــار، وأنتجــت حوالــي 1.16 مليــون طــن، وشــكل البرتقــال حوالــي 63.07 
ــام 2012(،  ــة واإلصــالح الزراعــي لع ــوزارة الزراع ــة ل ــة اإلحصائي ــام 2011 )المجموع ــات ع ــي للحمضي ــاج الكل ــن اإلنت % م
وتضــم مجموعــة البرتقــال أصنــاف عــدة أهمهــا البرتقــال أبــو صــرة الــذي تســتخدم ثمــاره لالســتهالك الطــازج فــي دول كثيــرة، إذ 
يتميــز بثمــاره الكبيــرة والخاليــة مــن البــذور وســهلة التقشــير )Manner et al., 2006(، ومــن أهــم أصنــاف البرتقــال أبــو صــرة 
)Washington Navel 141( الــذي انتشــرت زراعتــه منــذ عــام 1873 فــي واليــة كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

.)Bitters, 1986(
تعانــي العديــد مــن أصنــاف الحمضيــات، ومــن بينهــا البرتقــال أبــو صــرة، مــن الكثيــر مــن األمــراض والمشــاكل ولعــل أهمهــا 
Ballester-( ــم ــي العال ــا ف ــدد زراعته ــات ويه ــجرة الحمضي ــك بش ــذي يفت ــتيزا( ال ــي )التريس ــريع الفيروس ــور الس ــرض التده م
 Bitters( ــات أيضــًا مــرض التصمــغ الفطــري Olmos et al., 1988(، ومــن األمــراض الهامــة التــي تصيــب أشــجار الحمضي
ــات كالحــرارة المنخفضــة  ــا أشــجار الحمضي ــي منه ــي تعان ــد مــن المشــاكل األخــرى الت ــاك العدي and Batchelor, 1952(، وهن
والكلــس والملوحــة والغــدق والجفــاف وغيرهــا، لذلــك كان مــن المهــم اللجــوء إلــى التطعيــم علــى أصــول قويــة ومتحملــة لألمــراض 
لتزيــد مــن تحمــل أشــجار الحمضيــات لهــذه المشــاكل واألمــراض، وتزيــد بالتالــي كميــة اإلنتــاج وتعطــي نوعيــة ثمــار جيــدة وتناســب 

تأثير سبعة أصول من الحمضيات في نمو وإنتاج صنف البرتقال أبو صرة
)Washington Navel 141( 

عالء سهيل ابراهيم)1( وإشراق سليمان علي)1( ورائد نزيه صبيح)1( ورفيق علي عبود)1( وفاضل سليمان القيم)2(

)1(. محطة بحوث سيانو، مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية. الالذقية، سورية.
)2(. مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية. الالذقية، سورية.

)المؤلــف المعنــي بالمراســالت: عــالء ســهيل ابراهيــم، محطــة بحــوث ســيانو، مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة. 
)alaasoeb@gmail.com .الالذقيــة، ســورية

الملخص

نفــذ البحــث خــالل عامــي 2011-2012 فــي محطــة بحــوث ســيانو التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة ســورية، 
لدراســة نمــو وإنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( بعمــر 22 ســنة والمطعمــة علــى ســبعة 
ــرا(. أظهــرت  ــر ســترانج، كاريــز وســترانج، ســيتروميلو 4475، ســيتروميلو 1452، ماكروفيــال وكليوبات ــر، تروي أصــول )الزفي
النتائــج أن أعلــى إنتــاج كان فــي األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر )79 كــغ/ شــجرة(، وأظهــر األصــل ســيتروميلو 4475 أكبــر 
مســاحة لمقطــع ســاق األصــل )779.88 ســم2( متفوقــًا مشــكل معنــوي علــى بقيــة األصــول المدروســة؛ وأعطــت ثمــار األشــجار 
ــًا )43.43 % و 42.37 %( علــى التوالــي  المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة عصيــر وزن
متفوقــًة بذلــك معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )37.39 %(، بينمــا كانــت أعلــى نســبة مــواد صلبــة ذائبــة 
كليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )13.1 %( وأعلــى نســبة حموضــة فــي ثمــار األشــجار المطعمــة 

علــى األصــل ســيتروميلو 4475 )0.88 %( دون وجــود فــروق معنويــة بالمقارنــة مــع بقيــة المعامــالت.

كلمات مفتاحية: برتقال أبو صرة، أصول الحمضيات، اإلنتاج، زفير، سترانج، سيتروميلو.
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ــى  ــار األصــل المناســب، فإل ــات يجــب اختي ــد إنشــاء بســتان الحمضي ــرب )Connelly, 2006(، لكــن عن ــواع الت ــف أن مختل
ــًا مــع  ــة يجــب أن يكــون متوافق ــة والنوعي ــى الغل ــره اإليجابــي عل ــه للحشــرات واألمــراض وتأثي ــة ومقاومت جانــب تأقلمــه مــع البيئ
 .)Lacey and Foord, 2006( الصنــف المطعــم عليــه ويســاعده علــى الدخــول مبكــرًا فــي اإلثمــار والوصــول لإلنتــاج االقتصــادي
أظهــرت نتائــج )Tuzcu et al., 1998( أن األصليــن كاريــزو ســترانج وســيتروميلو 1452 كانــا األفضــل لتطعيــم أشــجار البرتقــال 

أبــو صــرة )Washington Navel( للحصــول علــى إنتــاج جيــد مقارنــًة بالزفيــر وترويــر ســترانج وكليوباتــرا مندريــن.
وجــد )Ochoa et al., 1986( أن األصليــن فولكامريانــا وســوينغل ســيتروميلو كانــا األفضــل لتطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو 
ــن  ــى األصلي ــر ســترانج، إذ أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــر وتروي ــًة بالزفي ــال مقارن ــي فنزوي صــرة )Washington Navel( ف
فولكامريانــا وســوينغل ســيتروميلو أكبــر حجــم تــاج وكميــة إنتــاج )كــغ/ شــجرة( ومتوســط الــوزن الطــازج للثمــار )غ( وقطــر الثمــرة 
)ســم(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وســوينغل ســيتروميلو أعلــى نســبة مئويــة لعصيــر الثمــار وأكبــر 
محتــوى لعصيــر الثمــار مــن المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة وأعلــى قيمــة لمعامــل النضــج مقارنــًة باألشــجار المطعمــة علــى األصــل 
ترويــر ســترانج، بينمــا كان أعلــى محتــوى لعصيــر الثمــار مــن األحمــاض الكليــة )%( فــي ثمــار األشــجار المطعمــة علــى أصلــي 
ــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو  الزفيــر وترويــر ســترانج، وكانــت أدنــى ســماكة قشــرة للثمــار )ســم( فــي األشــجار المطعمــة عل

وأكبرهــا فــي األشــجار المطعمــة علــى األصليــن فولكامريانــا والزفيــر.
الحــظ )Batchelor and Bitters 1952( مــن نتائــج التجــارب الحقليــة التــي أجريــت منــذ عــام 1927 فــي واليــة فلوريــدا 
األمريكيــة أن األصــل كليوباتــرا مندريــن مناســب لتطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة )Washington Navel( كبديــل عــن الزفيــر، 
بالرغــم مــن أن األشــجار المطعمــة علــى الزفيــر أعطــت إنتاجــًا أكبــر ونســبة أحمــاض كليــة % أقــل فــي عصيــر الثمــار مقارنــًة 

باألشــجار المطعمــة علــى كليوباتــرا مندريــن التــي كانــت نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة فــي عصيــر ثمارهــا أكبــر بقليــل.
 )Washington Navel( أن أكبــر حجــم لتــاج الشــجرة كان فــي أشــجار البرتقــال أبــو صــرة )بينــت نتائــج الخطيــب )2001
المطعمــة علــى ماكروفيــال والزفيــر ومجموعــة الســيتروميلو، فــي حيــن كان أصغــر حجــم لتــاج الشــجرة فــي األشــجار المطعمــة 
ــي األشــجار  ــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل ف ــت أكب ــة، وكان ــروق معنوي ــر ســترانج دون وجــود ف ــزو وتروي ــي كاري ــى أصل عل
المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو4475 وســيتروميلو 1452، فــي حيــن كانــت أصغــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل فــي األشــجار 
المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وماكروفيــال، أمــا أكبــر مســاحة لمقطــع ســاق الصنــف كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصليــن 
ســيتروميلو 1452 وكليوباتــرا مندريــن، وأصغــر مســاحة لمقطــع ســاق الصنــف كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر 
ــدروس واألصــول  ــف الم ــن الصن ــدًا بي ــق كان جي ــم أن التواف ــن األصــل والطع ــق بي ــج دراســة درجــة التواف ــت نتائ ســترانج، وبين
ــع  ــًا م ــر ســترانج، وضعيف ــزو وتروي ــن كاري ــع األصلي ــواًل م ــر، ومقب ــال وســيتروميلو 1452 والزفي ــن وماكروفي ــرا مندري كليوبات

األصــل ســيتروميلو 4475.
يهــدف البحــث إلــى تقييــم تأثيــر 7 أصــول مســتخدمة عالميــًا فــي تطعيــم أصنــاف الحمضيــات فــي نمــو وإنتــاج أشــجار البرتقــال 

أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( فــي ظــروف الســاحل الســوري العتمــاد المناســب منهــا.

مواد وطرائق البحث

نفــذ البحــث خــالل عامــي 2011  و 2012 فــي حقــول محطــة بحــوث حمضيــات ســيانو، جبلــة، التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة 
الزراعيــة بالالذقيــة، وتتصــف تربــة الحقــل بأنهــا طينيــة وذات محتــوى جيــد مــن المــادة العضويــة، خاليــة مــن الكلــس وغيــر متملحــة 

.)1 )جدول 

جدول )1(: خصائص تربة الحقل المدروس الفيزيائية والكيميائية.
الناقلية PHعمق التربة

الكهربائية 
ميليموز / سم

كربونات 
الكالسيومالكلية 

%

الكلس 
الفعال 

%

المادة 
العضوية 

%

 اآلزوت
 المعدني
p.p.m.

الفوسفور المتاح
p.p.m.

 البوتاسيوم  المتاح
p.p.m.

التحليل الميكانيكي 
%

طينسلترمل
3.461027145231958آثارآثار07.410.41-30 سم
3.72918110251956آثارآثار307.810.33-60 سم
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جدول )2(: متوسطات درجات الحرارة العظمى والصغرى الشهرية لعامي 2011 و2012.

متوسط العام
كانون1تشرين2تشرين1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون2الحرارة

2011
7.47.88.613.516.220.622.723.921.915.67.86.5الصغرى
1415.117.820.624.327.830.13128.923.816.114.7العظمى

2012
76.77.112.517.120.623.32420.617.8139.3الصغرى
12.314.216.622.224.928.831.93229.826.12216.3العظمى

المادة النباتية:
:)Washington Navel 141( أ– البرتقال أبو صرة

صنــف متوســط التبكيــر فــي النضــج ولــون قشــرة الثمــار برتقالــي، وقــد تمــت زراعــة أشــجاره المطعمــة علــى عــدة أصــول عــام 
ــة )6×6 م(. ــافات زراع 1989 بمس

ب-األصول المدروسة:
هي 7 أصول من الحمضيات كاآلتي:

:Citrus aurantium. )L(, Sour orange 1 -  الزفير
ــه األساســي حساســيته لمــرض التدهــور الســريع بالرغــم  ــن عيب ــم، لك ــات المنتشــرة حــول العال ــم أصــول الحمضي ــن أه ــر م يعتب
ــية  ــراض الفيروس ــض األم ــه لبع ــة، وتحمل ــاف المزروع ــع األصن ــد م ــه الجي ــا كتوافق ــز به ــي يتمي ــواص الت ــن الخ ــد م ــن العدي م
 Bitters and( ولمــرض التصمــغ، وينمــو جيــدًا فــي التــرب الثقيلــة، ويتحمــل البــرودة والملوحــة والكلــس، لكنــه حســاس للنيماتــودا

.)Batchelor, 1952; Hutchison and Grimm, 1973;  Javed et al.,  2008
.)Citrumelo 4475( 4475 2 - سيتروميلو
:)Citrumelo 1452( 1452 3 - سيتروميلو

ــن  ــا الباحــث )Walter Swingl,1907( مــن تهجي ــي حصــل عليه ــم الت يعــد هــذان األصــالن مــن األصــول المعتمــدة حــول العال
ــان نمــوًا  البرتقــال ثالثــي األوراق مــع الجريــب فــروت )C.paradisi.Macf.×Poncirus trifoliata.)L( .Raf( وهمــا يعطي
 ،)Castle et al., 1991( وللتريســتيزا ،)Javed et al., 2008( ــًا ومتجانســًا ونظــام جــذري منتشــر، ومتحمــالن للنيماتــودا قوي
 Hutchison, 1974; Lacey and( ــو ــال الحل ــروت والبرتق ــب ف ــدان للجري ــالن جي ــدان أص ــة، ويع ــل للملوح ــطا التحم ومتوس
ــة  ــروف القلوي ــس والظ ــالن الكل ــا ال يتحم ــدة )Bauer et al., 2004(، كم ــة الزائ ــة الترب ــالن رطوب Foord, 2006(، وال يتحم

.)Obreza, 1995(
.)Troyer citrange( 4 - تروير سترانج

:)Carrizo citrange( 5 - كاريزو سترانج
 C.( ــي األوراق ــال ثالث ــع البرتق ــرة م ــو ص ــال أب ــن البرتق ــن تهجي ــة ع ــترانج الناتج ــة الس ــى مجموع ــالن إل ــذان األص ــي ه ينتم
sinensis.)L(.×Poncirus trifoliata.)L(.Raf.( ،وكل مــن األصليــن الســابقين متحمــل للبــرودة ويعطــي أشــجار قويــة النمــو، 
 ،)Garcia-Sanchez et al., 2003( وينجــح فــي معظــم التــرب بالرغــم مــن أنهمــا ال ينمــوان جيــدًا فــي التــرب الكلســية والمالحــة
وهمــا متحمــالن لمــرض التدهــور الســريع والنيماتــودا والفيتوفتــورا، لكنهمــا حساســان لمــرض األكســوكورتس، ويتوافقــان مــع أغلب 

.)Lacey and Foord, 2006; Javed et al., 2008( ــاف المزروعــة األصن
:C. macrophylla.Wester, Alemaow 6 - ماكروفيال

ــرض  ــاس لم ــه حس ــورا )Hutchison and Grimm, 1973(، لكن ــرض الفيتوفت ــًا لم ــس ومقاوم ــاًل للكل ــذا األصــل متحم ــد ه يع
التدهــور الفيروســي الســريع )Ballester-Olmos et al., 1988(، وتكــون األصنــاف المطعمــة عليــه قويــة النمــو وتعطــي إنتاجــًا 

.)Al-Obeed et al., 2005( مرتفعــًا
:C. reticulata. Blanca, Cleopatra mandarin 7 - كليوباترا مندرين

يعــاب علــى هــذا األصــل نمــوه البطــيء فــي المشــاتل لكنــه متحمــل للكلــس والملوحــة )Garcia – Sanchez et al., 2003( وتبكــر 
األشــجار المطعمــة عليــه فــي اإلنتــاج، وتعطــي ثمــارًا ذات نوعيــة جيــدة لكــن صغيــرة الحجــم نســبيًا، ويناســب جميــع أنــواع 
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ــم  ــع معظ ــق م ــد التواف ــد جي ــودا؛ ويع ــاس للنيمات ــه حس ــغ، لكن ــريع والتصم ــور الس ــوكورتس والتده ــل لألكس ــو متحم ــرب، وه الت
األصنــاف المزروعــة )Bitters and Batchelor, 1952 ; Lacey and Foord, 2006(، ويعتبــر متوســط  التحمــل للفيتوفتــورا 

.)Hutchison and Grimm, 1973(

الصفات المدروسة:
1 - النمو والتوافق بين قوة نمو األصل والصنف:

- حجم التاج )م3(: الذي تم حسابه من معادلة )الخطيب، 2001( كاآلتي

V=2 / 3*π*r2*h

حيث V: حجم التاج )م3(، r: نصف قطر التاج )م(، h: ارتفاع التاج )م(.
- درجــة التوافــق فــي قــوة النمــو: هــي النســبة بيــن مســاحة مقطــع ســاق الصنــف ومســاحة مقطــع ســاق األصــل )فــوق وتحــت منطقــة 
التطعيــم بـــ 10ســم(، ويكــون التوافــق أفضــل كلمــا تقاربــت القيمتيــن أي كلمــا اقتربــت قيمــة درجــة التوافــق مــن الواحــد الصحيــح. 
ــى قيمــة )1.06( لألشــجار  ــار أدن ــا باعتب ــم الحصــول عليه ــالث درجــات ت ــى ث ــوة النمــو إل ــث ق ــق مــن حي قســمت درجــات التواف
ــبتين  ــترانج وبطــرح النس ــر س ــى األصــل تروي ــة عل ــة )2.18( لألشــجار المطعم ــى قيم ــرا، وأعل ــى األصــل كليوبات ــة عل المطعم

وتقســيم الناتــج علــى عــدد الفئــات )3( نحصــل علــى مــدى الفئــة )الخطيــب، 2001(.

2– اإلنتاج والصفات الفيزيائية والتركيب الكيميائي للثمار والعصير:

- اإلنتاج )كغ/ شجرة(.

- حمولة التاج )كغ/ م3(: أي كمية اإلنتاج في وحدة حجم التاج.

- الصفــات الفيزيائيــة والتركيــب الكيميائــي للثمــار والعصيــر: متوســط وزن الثمــرة )غ/ ثمرة(، وســماكة القشــرة )مم(، وســماكة اللب 

)ســم(، والنســبة المئويــة للعصيــر بالنســبة للثمــرة )وزنــًا(، ونســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر الثمــار )%TA ( باعتمــاد المعايــرة 

ــر،  ــاز الريفراكتومت ــر )TSS %( باســتخدام جه ــي العصي ــة ف ــة الكلي ــة الذائب ــواد الصلب ــى أســاس الحمــض الســائد، ونســبة الم عل

ومعامــل النضــج. حيــث تــم دراســتها باســتخدام عشــرة ثمــار مــن كل مكــرر تــم قطافهــا بنفــس الوقــت بحيــث تمثــل خمســة اتجاهــات 

مــن محيــط التــاج.

التحليل اإلحصائي:

تــم اعتمــاد تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة فــي تنفيــذ التجربــة المكونــة مــن ســبع معامــالت )أصــول(، وأربــع مكــررات )تكــون 

كل مكــرر مــن شــجرة برتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( مطعمــة علــى أحــد األصــول الســبعة إذ يحــوي 

المكــرر الواحــد والــذي يمثــل قطاعــًا 7 أشــجار(، واســتخدم البرنامــج SPSS إلجــراء تحليــل التبايــن )ANOVA( وتحديــد معنويــة 

الفــروق بيــن المعامــالت لمتوســط 2011 و2012، ولمقارنــة متوســطات القيــم باختبــار Duncan عنــد مســتوى معنويــة 5 % لــكل 

الصفــات المدروســة عــدا التركيــب الكيميائــي لعصيــر الثمــار عنــد مســتوى معنويــة 1 %، كمــا اســتخدم معامــل Pearson لدراســة 

عالقــات االرتبــاط بيــن الصفــات المدروســة.
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النتائج والمناقشة
أواًل: النمو ودرجة التوافق:

1 - حجم التاج: 
تظهــر النتائــج وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي متوســط حجــم تــاج األشــجار، إذ تفوقــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي 
كليوباتــرا مندريــن والزفيــر )75.11 و 70.17 م3 علــى التوالــي( معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال )51.43 
م3( )جــدول 3(. تخالــف نتائــج الدراســة نتائــج )الخطيــب، 2001( التــي أظهــرت أن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى 
األصــل ماكروفيــال أعطــت أكبــر حجــم لتــاج الشــجرة دون وجــود فــروق معنويــة مــع بقيــة المعامــالت؛ كمــا ال تتوافــق نتائــج البحــث 
مــع نتائــج )Ochoa et al., 1986( التــي أظهــرت زيــادة حجــم تــاج األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة 

بأصلــي الزفيــر وترويــر ســترانج.
2 - مساحة مقطع ساق األصل والصنف ودرجة التوافق بينهما: 

تظهــر النتائــج أن أكبــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســيتروميلو 4475 )779.88 
ســم2( الــذي تفــوق معنويــًا علــى بقيــة األصــول، يليــه فــي ذلــك األصــل ســيتروميلو 1452 )619.31 ســم2( الــذي تفــوق معنويــًا علــى 
كلٍّ مــن األصــول ماكروفيــال وكاريــزو ســترانج والزفيــر وترويــر سترانـــج، فــي حيــن تفــوق األصــل كليوباتــرا )541.78 ســم2( 
معنويــًا علــى األصــول ماكروفيــال وكاريــزو ســترانج والزفيــر، كمــا تفــوق األصــل ترويــر ســترانج معنويــًا علــى األصــل ماكروفيــال 

)316.76 ســم2( )جــدول 3(.
ــر مســاحة مقطــع ســاق  ــن أكب ــرا مندري ــى األصــل كليوبات ــد أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــف فق ــا بالنســبة لمقطــع ســاق الصن أم
ــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى أصــول ترويــر ســترانج وماكروفيــال  ــًة بذلــك معنوي للبرتقــال أبــو صــرة )510.87 ســم2( متفوق
ــجار  ــى األش ــًا عل ــم2( معنوي ــيتروميلو 4475 )472.71 س ــل س ــى األص ــة عل ــجار المطعم ــت األش ــا تفوق ــترانج، كم ــزو س وكاري
ــر  ــي ســيتروميلو 1452 والزفي ــى أصل ــة عل ــت األشــجار المطعم ــا تفوق ــال بينم ــر ســترانج وماكروفي ــي تروي ــى أصل ــة عل المطعم

ــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر ســترانج التــي أعطــت أدنــى قيمــة )211.58 ســم2(. معنوي
وأظهــرت دراســة النســبة بيــن مســاحة مقطــع ســاق األصــل إلــى مســاحة مقطــع ســاق الصنــف أن أكبــر قيمــة كانــت فــي األشــجار 
ــى نســبة  ــال أدن ــرا وماكروفي ــي كليوبات ــى أصل ــن أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــر ســترانج، فــي حي ــى األصــل تروي المطعمــة عل

والتــي قاربــت الواحــد.
.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في حجم تاج ومساحة مقطع ساق األصل في أشجارالبرتقال أبو صرة :)جدول )3

نسبة مساحة مقطع ساق مساحة مقطع ساق الصنف )سم2(مساحة مقطع ساق األصل )سم2(متوسط حجم التاج )م3(األصل
األصل/الصنف

ab779.88 a472.71 ab1.65 59.99سيتروميلو 4475
ab461.11 cd211.58 d2.18 66.68تروير سترانج
ab424.48 d313.46 bcd1.35 59.43كاريزو سترانج

ab619.31 b427.75 abc1.45 69.49سيتروميلو 1452
a438.14 d391.18 abc1.12 70.17الزفير

b316.76 e296.48 cd1.07 51.43ماكروفيال
a541.78 bc510.87 a1.06 75.11كليوباترا مندرين

ــي مســاحة مقطــع ســاق  ــرة ف ــوة نمــو كبي ــب، 2001(، إذ تظهــر مجموعــة الســيتروميلو ق ــج )الخطي ــج مــع نتائ ــق هــذه النتائ تتواف
األصــل مقارنــًة مــع بقيــة األصــول، فــي حيــن أعطــت أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى أصــول كليوباتــرا ومجموعــة 

الســيتروميلو قــوة نمــو أكبــر فــي مســاحة مقطــع ســاق الصنــف.
تبيــن النتائــج عنــد تحديــد درجــة التوافــق بيــن األصــل والطعــم وجــود توافــق جيــد بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة وأصــول كاريــزو 
ســترانج والزفيــر وماكروفيــال وكليوباتــرا مندريــن، وكان التوافــق بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة وأصلــي الســيتروميلو مقبــواًل، 

فــي حيــن كان التوافــق بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة واألصــل ترويــر ســترانج ضعيفــًا، وبمقارنــة هــذه النتائــج مــع نتائــج 
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)الخطيــب، 2001( يتبيــن وجــود زيــادة فــي درجــة توافــق أشــجار البرتقــال أبــو صــرة مــع األصليــن ســيتروميلو 4475 وكاريــزو 
ســترانج، وانخفاضهــا مــع األصليــن ســيتروميلو 1452 وترويــر ســترانج مــع تقــدم األشــجار فــي العمــر )جــدول 3(.

جدول )4(: درجة التوافق بين أشجار البرتقال أبو صرة )Washington Navel 141( واألصول المدروسة.
األصلمدى التوافقالفئةدرجة التوافق

كاريزو سترانج-الزفير- ماكروفيال- كليوباترا مندرينجيد11.43-1.06
سيتروميلو-1452 سيتروميلو- 4475مقبول21.81-1.44
تروير سترانجضعيف32.18-1.82

ثانيًا: تأثير األصول المدروسة في إنتاج أشجار البرتقال أبو صرة والصفات الفيزيائية والكيميائية للثمار والعصير:
1 - اإلنتاج وحمولة التاج:

لــم تكــن الفــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي إنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة خــالل العاميــن2011 و 2012، كمــا كانــت الفــروق 
غيــر معنويــة عنــد دراســة متوســط إنتــاج العاميــن المذكوريــن وأعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر أعلــى متوســط إنتــاج 

)79 كــغ/ شــجرة(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال أدنــى متوســط إنتــاج )57.5 كــغ/ شــجرة(. 
وتبيــن النتائــج عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي حمولــة التــاج، إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال 
أكبــر حمولــة تــاج )1.17كــغ/ م3(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن أدنــى حمولــة تــاج )0.86 

كــغ/م3( )جــدول 5(.
ال تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج )Tuzcu et al., 1998( الذيــن فضلــوا تطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة علــى أصلــي كاريــزو 
ــج  ــع نتائ ــق م ــا ال تتواف ــر ســترانج، كم ــر وتروي ــًة بأصــول الزفي ــد مقارن ــاج جي ــى إنت ســترانج وســيتروميلو 1452 للحصــول عل
)Ochoa et al., 1986( التــي أظهــرت تفــوق األصــل ســيتروميلو علــى الزفيــر فــي متوســط إنتــاج شــجرة البرتقــال أبــو صــرة، 
فــي حيــن تتوافــق مــع نتائــج )Batchelor and Bitters, 1952( إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر إنتاجــًا أكبــر 
ــاج األشــجار  ــى اختــالف تأثيــر األصــل فــي إنت ــك عل ــدل ذل ــرا مندريــن، وي ــى األصــل كليوبات ــًة مــع األشــجار المطعمــة عل مقارن

المطعمــة عليــه باختــالف الظــروف البيئيــة والموقــع الجغرافــي المــزروع فيــه.

.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في اإلنتاج وحمولة التاج ألشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )5

إنتاج عام 2011األصل
)كغ/شجرة(

إنتاج عام 2012
)كغ/شجرة(

متوسط إنتاج العامين
)كغ/شجرة(

متوسط حمولة التاج
)كغ/م3(

64a75a69.50a1.16aسيتروميلو 4475
64a75a69.50a1.05aتروير سترانج
70a65a67.50a1.15aكاريزو سترانج

76a65a70.50a1.01aسيتروميلو 1452
68a90a79.00a1.14aالزفير

40a75a57.50a1.17aماكروفيال
60a70a65.00a0.86aكليوباترا مندرين

2 - الصفات الفيزيائية للثمار:
تفوقــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســيتروميلو 4475 فــي متوســط الــوزن الطــازج للثمــرة )328.5 غ/ ثمــرة( معنويــًا علــى 
األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن )234.56 غ/ ثمــرة( بينمــا كانــت الفــروق غيــر معنويــة بيــن هاتيــن المعاملتيــن 

وبقيــة المعامــالت. وتبيــن عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي متوســط ســماكة القشــرة ولــب الثمــرة )جــدول 6(.
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.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في الصفات الفيزيائية لثمار أشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )6
نسبة عصير الثمار وزنًا %سماكة اللب )سم(سماكة القشرة )مم(وزن الثمرة )غ(األصل

a5.07 a3.47 a 43.43 a 328.5سيتروميلو 4475
ab5.34 a 3.48 a42.37 a 256.06تروير سترانج
ab5.02 a3.31 a42.09 ab 252.13كاريزو سترانج

ab5.00 a3.48 a40.82 ab 263.38سيتروميلو 1452
ab4.98 a4.22 a42.03 ab 279.38الزفير

ab5.4 a3.48 a40.72 ab 267.06ماكروفيال
b5.00 a 3.38 a37.39 b 234.56كليوباترا مندرين

كمــا تبيــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي نســبة عصيــر الثمــار وزنــًا، إذ 
أعطــت ثمــار أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة عصيــر )43.43 
و 42.37 % علــى التوالــي(، بينمــا كانــت أقــل نســبة عصيــر ثمــار فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )37.39 %(.
ــي أشــجار  ــرة ف ــوزن الطــازج للثم ــادة متوســط ال ــت زي ــي بين ــج )Ochoa et al., 1986( الت ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه تتواف
البرتقــال أبــو صــرة عنــد التطعيــم علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بالزفيــر وترويــر ســترانج، فــي حيــن زادت النســبة 
المئويــة لعصيــر الثمــار عنــد التطعيــم علــى أصلــي ســيتروميلو والزفيــر علــى حــدًّ ســواء مقارنــًة باألصــل ترويــر ســترانج وانخفــض 
متوســط ســماكة قشــرة الثمــار مــع زيــادة متوســط قطــر الثمــرة عنــد التطعيــم علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بالزفيــر 

وترويــر ســترانج.
3  - التركيب الكيميائي لعصير الثمار:

ــة  ــة الكلي ــة الذائب ــر الثمــار مــن المــواد الصلب ــوى عصي ــي محت ــن المعامــالت ف ــة بي ــروق معنوي ــج عــدم وجــود ف ــن النتائ تبي
%، حيــث ســجلت أعلــى قيمــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن )13.1 %(، وأدنــى قيمــة 
فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر )10.85 %(. وكانــت الفــروق غيــر معنويــة بيــن المعامــالت فــي نســبة 
األحمــاض الكليــة فــي عصيــر الثمــار، وســجلت أعلــى قيمــة لنســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى 
األصــل ســيتروميلو 4475 )0.88 %(، فــي حيــن كانــت أدنــى القيــم فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصليــن ترويــر 
ســترانج والزفيــر )0.74 و 0.76 % علــى التوالــي(؛ وســجلت أكبــر قيمــة لمعامــل النضــج فــي معاملــة التطعيــم علــى األصــل ترويــر 
ســترانج، فــي حيــن ســجلت أدنــى قيمــة لمعامــل النضــج فــي معاملــة التطعيــم علــى األصــل كاريــزو ســترانج، ويــدل ذلــك علــى أن 

األصــل ترويــر ســترانج يســاهم فــي التبكيــر باإلنتــاج مقارنــًة باألصــل كاريــزو ســترانج )جــدول 7(.
تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج )Batchelor and Bitters, 1952( التــي أظهــرت زيــادة نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة 
واألحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن مقارنــًة بالزفيــر، بينمــا ال تتوافــق نتائــج 
ــر ثمــار  ــة فــي عصي ــة الكلي ــة الذائب ــة للمــواد الصلب ــادة النســبة المئوي ــي بينــت زي ــج )Ochoa et al., 1986( الت البحــث مــع نتائ
األشــجار المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة باألشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر ســترانج، فــي حيــن 
انخفضــت نســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بأصلــي الزفيــر 

وترويــر ســترانج إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى هــذا األخيــر أدنــى قيمــة لمعامــل النضــج.
.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في التركيب الكيميائي لعصير ثمار أشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )7

معامل النضجنسبة األحماض الكلية %نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية %األصل
12.43a0.88a14.13سيتروميلو 4475

11.88a0.74a16.05تروير سترانج
11.50a0.86a13.37 كاريزو سترانج

13.03a0.85a15.33سيتروميلو 1452
10.85a0.76a14.28الزفير

11.58a0.79a14.66ماكروفيال
13.10a0.84a15.60كليوباترا مندرين
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ثالثًا: دراسة العالقات االرتباطية بين الصفات المدروسة:
تشــير نتائــج دراســة العالقــات االرتباطيــة بيــن بعــض الصفــات المدروســة إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن اإلنتــاج 
)كــغ/ شــجرة( وحجــم تــاج الشــجرة )r = 0.45( )جــدول 8(، وهــذا يــدل علــى أن اختــالف إنتــاج األشــجار مرتبــط باختــالف حجــم 
تــاج الشــجرة، كمــا تشــير نتائــج دراســة االرتبــاط إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن مســاحتي مقطعــي ســاق األصــل 
والصنــف )r = 0.622(، فــي حيــن كان االرتبــاط ضعيفــًا بيــن هاتيــن الصفتيــن والصفــات المدروســة األخــرى ويشــير ذلــك إلــى 
أن زيــادة قــوة نمــو األصــل المتمثلــة بزيــادة مســاحة مقطــع ســاق األصــل يرافقــه زيــادة فــي مســاحة مقطــع ســاق الصنــف, ويوجــد 
ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن متوســط وزن الثمــرة ونســبة عصيــر الثمــار وزنــًا % )r = 0.428( فــي حيــن كان االرتبــاط 
ضعيفــًا بيــن متوســط وزن الثمــرة والصفــات األخــرى؛ وتشــير النتائــج أيضــًا إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي ســلبي متوســط بيــن ســماكة 
قشــرة الثمــرة وحجــم تــاج الشــجرة )r = -0.434(، وكان ارتبــاط صفــة ســماكة القشــرة ولــب الثمــرة ضعيفــًا مــع الصفــات األخــرى.

جدول )8(: معامل االرتباط بين الصفات المدروسة.

الصفات 
المدروسة

مساحة مقطع 
ساق األصل 

)سم2(

مساحة مقطع 
ساق الصنف 

)سم2(

حجم تاج 
الشجرة
)م3(

اإلنتاج
)كغ/شجرة(

متوسط وزن 
الثمرة
)غ(

سماكة القشرة 
)مم(

سماكة اللب 
)سم(

نسبة عصير 
الثمار وزنًا 

%

نسبة المواد 
الصلبة 

الذائبة الكلية 
%

مساحة مقطع 
ساق األصل 

)سم2(
-

مساحة مقطع 
ساق الصنف 

)سم2(
0.622**-

حجم تاج 
-0.2310.334الشجرة )م3(

اإلنتاج )كغ/
-*0.3230.2490.450شجرة(

متوسط وزن 
-0.2950.1700.2320.298الثمرة )غ(

سماكة 
-0.1400.039*0.434-0.220-0.193-القشرة )مم(

سماكة اللب 
-0.0080.1580.0240.178-0.043-0.105-)سم(

نسبة عصير 
الثمار وزنًا 

%
0.063-0.222-0.0390.1450.428*0.0100.206-

نسبة المواد 
الصلبة 

الذائبة الكلية 
%

0.2560.1290.1630.3510.1670.166-0.080-0.111-

نسبة 
األحماض 
الكلية %

0.2780.366-0.113-0.362-0.114-0.1940.162-0.1410.074

*، ** تدل أن االرتباط معنوي عند مستوى داللة 0.05 و 0.01 على التوالي.

الخالصة
من نتائج هذا البحث يمكن استخالص ما يلي:

• تختلــف درجــة توافــق قــوة نمــو األصــل مــع الصنــف المتمثلــة فــي نســبة مســاحة مقطــع ســاق الصنــف إلــى مســاحة مقطــع ســاق 
األصــل مــع تقــدم األشــجار فــي العمــر، وال تعبــر درجــة التوافــق بالضــرورة عــن قــدرة األصــل فــي زيــادة نمــو وإنتــاج األشــجار 

المطعمــة عليــه.
• وجــود زيــادة غيــر معنويــة فــي كميــة إنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( المطعمــة علــى 
أصــل الزفيــر يليــه مجموعــة الســيتروميلو والســترانج، لذلــك يمكــن اختيــار أحــد هــذه األصــول فــي تطعيــم البرتقــال أبــو صــرة تبعــًا 
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للظــروف الســائدة )األحيائيــة والألحيائيــة( التــي يتحملهــا األصــل .
وقــد أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة لعصيــر الثمــار وزنــًا %  متفوقــًة 

بذلــك معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا.
• إمكانيــة اعتمــاد األصــل ســيتروميلو 4475 فــي تطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة لزيــادة متوســط الــوزن الطــازج للثمــرة الــذي 

تفــوق معنويــًا علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن.
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Effect of Seven Citrus Rootstocks on Growth and Production of Washington 

Navel 141 Orange

Alaa S. Ibrahim)1(, Eshraq S. Ali)1(, Raed N. Sbeeh)1(, Rafeek A. Abboud)1( & Fadel S. Alkaiem)2(

Abstract

The study was carried out during 2011 and 2012 at Ciano citrus experimental station. Growth 
and yield of 22 years old orange trees )Washington Navel 141( budded on seven citrus rootstocks 
)Sour orange, Troyer citrange, Carrizo citrange, Citrumelo 4475, Citrumelo 1452, Macrophylla and 
Cleopatra mandarin( have been studied. The results showed that Sour orange gave the highest yield 
)79 kg/tree(. Citrumelo 4475 significantly showed the highest trunk section area of the rootstock 
)779.88 cm2(; the highest percentage of fruit juice was achieved by Citrumelo 4475 and Troyer 
citrange )43.43%, 42.37%( respectively, which were significantly superior to Cleopatra )37.39%(. The 
highest percentage of total soluble solids was achieved by Cleopatra )13.1 %(, while the highest TA% 
achieved by Citrumelo 4475 )0.88%( without significant differences compared to other treatments. 

Keywords: Navel orange, Citrus rootstocks, Production, Sour orange, Citrange, Citrumelo. 
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