
 حسين واخرون                                                                   (2015) , 62-51(: 3) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51                                                   ISSN 2072-3875    

 

 ردذَز لوخ الٌخلخ وإػبدح سراػزهب لجؼط أصٌبف الٌخُل الؼزالُخ
  

 ػجذاالهُز هجل رهُف      سهبم هبشن اززَت           هز السوذاًٍفزػىى ازوذ زسُي       خبلذ ػجذهللا س

 وسارح الشراػخ                       خجُز هزمبػذ          كلُخ الشراػخ/خبهؼخ ركزَذ                          

 

 الولخص

  Phoenix ْؿرد ٖرٔ ايدزاظخ ؾيٝ حؽيدٚ ايجعيبرّٟ ايًٖٟيخ ؾيٝ َٓلكيخ اييد٘زح / َؾبؾديخ ثػيداا  ًيٛ حايغبز ْ ٟيى ايزُيس        

dactylifera L.  َّ يدزاظخ إَهبْٟخ رغرٞس قُخ ايٓ ٟى ايُعُس يعزخ حصيٓبؼ َيّ ْ ٟيى ايزُيس ٖيٝ  2009 – 2005خالو ايُدح

يزعكيٍٟ َٓلكيخ ايكليا ٘اظيزعُى ايجيساؾّٟ عزّٟ ؾثب:شٖدٜ ،خضساٜ٘ َٓديٝ ،اي عزبٜ٘ ،ايجسٍٞ ٘ايزجسشو .اظزعُى ايُجٟد ايؿلسٜ 

غٍ.يزيس 2رهيّٙٞ ايغير٘ز ٘ثُعيدو ؾٝ َٓلكخ ايزؾضيّٟ يزشيغٟا  IBA% يزشُٟا ٘غًف َٓلكخ ايكلا ٘نريم اظز دٌ 10ثٓعجخ 
-1
 

% ، ريالٔ ايصيٓؿّٟ شٖيدٜ 75.رؿب٘رذ ايصٓبؼ ؾٝ ْعجخ ايزغرٞس ؾكد ح لٛ ايصٓؽ خضساٜ٘ َٓديٝ ح ًٛ ْعجخ رغيرٞس ثًػيذ 

ؾٝ ؽيّٟ ييٍ ٞغيرز ايصيٓؿّٟ خعيزبٜ٘ ٘ايزجيسشو .٘رؿيٙـ ايصيٓبؼ خضيساٜ٘ َٓيديٝ  %50٘ايجسٍٞ إذ ح لٟب ْعجخ رغرٞس ثًػذ 

% يًصييٓؿّٟ 50% اظييزٓبااا ايييٛ ايٓ ٟييى ايُغييرز ثُٟٓييب ثًػييذ ايٓعييجخ 100٘شٖييدٜ ٘اظييلخ  ُييساِ ؾييٝ ْعييجخ ايٓغييبػ اذ ثًػييذ 

 ٟيى ايٓ ٟيى ايهًيٝ ٘ييٍ ريٓغؼ % يالظيلخ  ُيساِ اظيزٓبااا إييٛ اي25ٓخضساٜ٘ َٓديٝ ٘شٖدٜ اظزٓبااا ايٛ ايٓ ٟى ايهًٝ ،٘ثًػيذ 

إ باح ايصزا خ ؾٝ ايجسٍٞ ٘اي عزبٜ٘ ٘ايزجسشو .٘نيبِ يالظيزعُبو ايُجٟيد ايؿليسٜ ٘ايجيساؾّٟ ؾيٝ رعكيٍٟ ٘رشيُٟا َهيبِ ايكليا ؾيٝ 

ؾٝ َٓلكخ ايزؾضّٟ ايصس ايهجٟس ؾٝ ايزغيرٞس ْ٘غيبػ إ يباح ايصزا يخ ٘ايزيٝ ٞغيت حِ رهيِٙ نُٟيخ ايغير٘ز  IBAعُى ايغرع ٘اظز

ؾييٝ َٓلكييخ ايزؾضييّٟ )ايزسقٟييد ايٗييٙا ٝ( َٓبظييجخ ٘نبؾٟييخ ؽزييٛ رييٓغؼ  ًُٟييخ ايصزا ييخ ثشييهى نبَييى نُييب ؾييٝ ايصٖييدٜ  ايُزهْٙييخ

٘خضساٜ٘ َٓديٝ ٘ثدزعخ َزٙظلخ ؾيٝ اظيلخ  ُيساِ ،٘نيبِ َيّ ايؾضيى ا ْزديبز رهيِٙ نُٟيخ ايغير٘ز ايُزهْٙيخ ؾيٝ صيٓؽ 

ٞضبا إ باح  ًُٟيخ ايزؾضيّٟ ؾيٝ صيٓؿٝ اي عيزبٜ٘ ٘ايزجيسشو ايجسٍٞ نبؾٟخ ؽزٛ ُٞهّ قلا اياغبز ايُؾضٓخ ٘إ باح شزا زٗب ٘ا

٘إْغييبػ  ًُٟييخ ايزغييرٞس ا٘ ا صييٍ ايُجباييسح ثييبيكلا ٘إ ييباح ايصزا ييخ.اَب ثشيي ِ قلييس ٘اييٙو ايغيير٘ز ؾكييد ح لييٛ ايصييٓؿّٟ شٖييدٜ 

 ٘خضساٜ٘ َٓديٝ ح ًٛ َعد د يًصؿزّٟ ايُرنٙزرّٟ اْؿبا . 
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ABSTRACT  
           This study was conducted on an private orchards at Aldora, south of Baghdad .during the 

period from 2005 to 2009 ,to study the probability of rooting the stem near the head of six Iraqi 

cultivars: Zahdi, Khadrwi Mandly, Bream ,Khestawi, Asta-Umran and Teberzal .Two mg/l of 

IBA was used to enhance rooting along with 2 ml/l fungicide(Pafestien) and 10% waxing agent 

(parafine) for blocking wounds and reducing the lose of water . The response obtained for 

rooting was differ among to the cultivar Khadrawi cv. gave the highest percentage 75% ,while 

the percentage for Zahdi and Bream cvs were 50% each. Whoever no rooting obtained with both 

Khestawi and Teberzal cvs. The success of transplanting was highest for Zahdi, Khadrwi Mandly 

and Asta-Umran cvs 100% according to rooted trees and Zahdi, Khadrwi Mandly  cvs 50% 

according to the total number of date palm trees used . the percentage obtained with Asta-Umran 

cv was 25% each but transplanting was failed with Khestawi, Bream and Teberzal cvs our 
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conclusion is that IBA,waxing and fungicide were crucial for success of rotting and transplanting 

.Also the numbers and kind of roots were important for success transplanting. Where success 

transplanting need a good root system on the head of date palm , as in the Zahdi and Khadrawi 

Mandally and moderately in the Asta-Umran, whover the Bream more time to made a good 

quality of roots before cutting and transplanting. Also in the term of the gong of root and 

diameter both  Zuhdi and Khadrawi Mandally were give highest average among the other cvs. 

rates of two traits mentioned above. 

 

 الومذهخ

 .Phoenix  dactylifera Lٞٓزُٝ ْ ٟى ايزُس   

،ٖ٘ييٝ َييّ حٖييٍ ايسرييت ايٓجبرٟييخ ايزييٝ palmaeايييٛ ايسرجييخ  

ايزيييٝ رضيييٍ  Arecaceae سؾٗيييب ااْعيييبِ ٘اييييٛ ايعب ًيييخ 

ْٙ ييبا . ٞعييد ايٓ ٟييى َييّ حقييدٌ  2600عٓعييبا ٘  220ؽييٙايٝ 

حاييغبز ايؿبنٗييخ ايزييٝ  سؾٗييب ا ْعييبِ ؾييٝ ٘ااٜ ايساؾييدّٞ 

، إثييييييييساٍٖٟ ٘خًٟييييييييؽ  1972٘٘ااٜ ايٟٓييييييييى ) ايجهييييييييس ،

( ْ٘ ٟى ايزُس َّ ايٓجبربد ايُصٖسح 2000،ثسثٓدٜ،1998،

٘ؽٟييدح يؿًكييخ صٓب ٟييخ ايُعييهّ ُ٘ٞزييبش  ييّ ثكٟييخ اْييٙاع ايٓ ٟييى 

نص شزا خ ْ ٟى ايزُيس ؾيٝ ثكبثًٟزٕ  ًٛ اخساط ايؿعب ى .رزس

ايُٓلكخ ايُؾصٙزح ثّٟ ْٗس ايْديط ؾيٝ ايجبنعيزبِ ٘عيصز 

 30٘ 10ايهٓبزٜ ؾٝ ايُؾٟط اياًعيٝ ثيّٟ خليٝ  يس  

ٞجًييع  ييدا ( .  Barreveld ،1994اييُبو خييط ا ظييزٙا  ) 

ْ ًيخ يزصيى ح يداا 15288410 حاغبز ايٓ ٟى ؾٝ ايعيساـ 

غُييٙع ْ ًييخ َضُييسح حَييب َ 12519863ايُضُييس َٓٗييب إيييٛ 

حيييؽ اييّ )ايغٗييبش ايُسنييصٜ  655.5ااْزييبط ايهًييٝ ؾٗييٙ 

( . ٞهضييييس ْ ٟييييى ايزُييييس ثضالصييييخ اييييسـ 2012يإلؽصييييب  ،

٘ريزٍ ثصزا يخ ايجير٘ز  : اانضيبز ايغٓعيٝ -:ايلسٞكخ اي٘ييٛ 

ٖ٘رٔ ايلسٞكخ ْبازاا َب رعيزعُى ْديساا  ِ ايايغبز ايٓبرغيخ 

با % ركسٞجيي50َييّ ٖييرٔ ايجيير٘ز   رشييبثٕ ايشييغسح ايٌ . ٘اِ 

َييّ ايييٓ الد ايٓبرغييخ رهييِٙ ذنسٞييخ نييريم صييعٙثخ رُٟٟييص 

ايشييزالد ايرنسٞييخ  ييّ ايْضٙٞييخ ؾييٝ ايُساؽييى اي٘يييٛ ثعييد 

ااْجييبد ، ؾضييالا  ييّ ريي خس اياييغبز ايٓبرغييخ َييّ شزا ييخ 

ايجيييير٘ز ؾييييٝ ايٙصييييٙو إيييييٛ َسؽًييييخ ااصُييييبز )ايجهييييس ، 

إذ رعد َّ حؾضى اسا يف  (.٘اانضبز ثٙظباخ ايؿعب ى1972

رعيزعُى انضيبز ْ ٟيى ايزُيس رغبزٞيبا ؾيٝ عُٟيا  اانضبز ايزٝ

َٓباف شزا خ ايٓ ٟى ؾٝ ايعبيٍ . ٘ايؿعًٟخ  جبزح  يّ ؾيسع 

عبْجٝ ٞزلٙز َّ ايجسا ٍ ا ثلٟخ يأل٘زاـ ايُٙعيٙاح قيسة 

٘  Hartmanايكب دح ؾٝ ايُساؽى اي٘يٛ َّ ؽٟيبح ايٓ ًيخ )

Kester  ،1975 ٝييباح رعييزعُى ايؿعييب ى ايكب دٞييخ ؾيي ٘ .)

ْديساا يْٗيب رُزًيم َغُيٙع عيرزٜ عٟيد َكبزْيخ َيا اانضبز 

رًم ايزٝ رُٓٙ ؾٝ َٓباف َسرؿعخ َّ ايغرع . ٘ ٓدَب رصى 

ايؿعب ى إيٛ ايؾغٍ ايُال ٍ ٞزٍ ؽؿس ايزسثيخ َيّ ؽٙيٗيب ٘ركًيا 

ثعٓبٞيييخ يزٓكيييى إييييٛ ايُهيييبِ ايُعيييزدٍٞ ح٘ ايُشيييزى يصزا زٗيييب 

 Tissue culture.ؾضييالا  ييّ اسٞكييخ ايصزا ييخ ايٓعييٟغٟخ 

 Crider.ذنيس  (2008ؽدٞضخ ؾٝ ايزهيبصس )إثيساٍٖٟ ، اسٞكخ

اْييٕ ارجعييذ اسٞكييخ ؾييٝ َؾلييخ ايزغييبزة ث زٞصْ٘ييب  1926))

يزغرٞس ايس٘انٟيت ٘ذييم ثئقبَيخ صيٓد٘ـ َيّ اي شيت ؽيٙو 

قب يدح ايسانييٙة ٘ذييم ثعييد رٓدٟيؽ قب ييدح ايسانيٙة ٘إشايييخ 

اي٘زاـ ايكدُٞييخ ٘ايٟبثعييخ ، ٘رجلييّٟ ايصييٓد٘ـ َييّ ايييداخى 

ُٓا رعسة ايزسثخ َيّ ايشيكٙـ  ٓيد ااز٘ا  ، ثًٟؽ ايٓ ٟى ي

ظٍ ٘يُعبؾخ قسٞجخ َّ ؽبؾزيٕ  40-30ُ٘ٞأل ايصٓد٘ـ يػبٞخ 

ث ًٟط َّ ايعُبا ايعضٜٙ ٘ايزسثيخ ٘ٞهيسز اييسٜ َيّ اِ٘ 

رييسل ايٙظييط ٞغييؽ ٘رغييسٚ ايعًُٟييخ ؾييٝ اي سٞييؽ يزصييجؼ 

ايس٘انٟت عبٖصح يًكًا ؾيٝ ْٗبٞيخ ايسثٟيا ٘ قيد اؽزيٙد  ًيٛ 

( إييييٛ إِ 1991حايييبز َليييس )  َغُٙ يييخ عرزٞيييخ نبؾٟيييخ.

ايغيير٘ز ؾييٝ ايٓ ًييخ ايجبيػييخ قييد رُٓييٙ اٞضييبا َييّ ايغييرع ؾييٙـ 

ظييلؼ ايزسثييخ  ًييٛ ايُٓلكييخ ايزبعٟييخ ٘ذيييم َييّ  ثييبا قٙا ييد 

اي٘زاـ )ايهسة( إذ ٞؤاٜ ُْٖٙب يألظؿى إيٛ رشكف ٘رٗشٍٟ 

رًم ايكٙا د ايكسٞجخ َّ ظلؼ ايزسثخ ربزنيبا ذييم ايغيص  َيّ 

يهيسة َ٘ؾبايبا ثبيغير٘ز ، ٘حنيد إِ عرع ايٓ ًخ  بزٞبا َّ ا

حٜ َٓلكخ َّ عرع ايٓ ًخ ؾٙـ ظلؼ ايزسثيخ رهيِٙ صيبيؾخ 

  Gupta and Godaraيؾش ُْيٙ ايغير٘ز ايعسةيٟخ.٘عد 

اِ ايس٘انٟييييت ايُسقييييدح ٖٙا ٟييييبا ٘ايُعبًَييييخ ثبيييييـ  1984))

(IBA ثزسنٟيييص )ًَػيييٍ .يزيييس 3000٘  2000،  1000
-1
  ،

٘ثٙعٙا ٘ظيط َهيِٙ َيّ ايجزُيٙض  إِ  يدا ايغير٘ز اشااا 

يهييال  َييّ ايس٘انٟييت ايُؿصييٙيخ  IBAَييا شٞييباح رسنٟييص ايييـ 

% يًزسنٟييييص 78٘ايُزصييييًخ ثييييبيٌ ٘ثًػييييذ ْعييييجخ ايٓغييييبػ 

ًَػييٍ .يزييس3000
-1
حاييٗس َييّ ايصزا ييخ. ذنييس  4ثعييد َييس٘ز  

Scott (1972 إِ َعبًَخ قٙا د ايؿعب ى ثُيباح )IBA  ٚحا

دا ايغر٘ز ٘ يدا اي٘زاـ.٘ؾيٝ ازاظيخ حعساٖيب إيٛ شٞباح  

(  ًييييٛ رغييييرٞس 1992) Bader  ٘Hammadiايجبؽضييييبِ 

ؾعب ى ايٓ ٟى يًصيٓؿّٟ ظيبٞس ٘ايهس ثيٙشِ ٞزيسا٘ػ َيب ثيّٟ 

( نػييٍ ٘عييدا إِ رػلييٟط قٙا ييد ايؿعييب ى يُييدح  شييس 5-8)
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ثزسنٟيييص  IBAصيييٙاْٝ ثُؾًيييٙو َيييب ٝ ٞؾزيييٜٙ  ًيييٛ َيييباح 

( ًَػٍ.يزييس2000، 1500، 1000)
-1
إيييٛ شٞييباح ْعييجخ  حاد 

ايٗسا  َيّ ايصزا يخ َكبزْيخ ثبيؿعيب ى  30ايٓغبػ ثعد َس٘ز 

% يًصييٓؽ ظييبٞس 85غٟييس ايُعبًَييخ ٘قييد ثًػييذ ْعييجخ ايجكييب  

ًَػٍ.يزس1500 ٓد ايزسنٟص 
-1
قٟبظيبا ثُعبًَيخ ايُكبزْيخ ايزيٝ  

% ؾيٝ ؽيّٟ اْ ؿضيذ ٖيرٔ ايٓعيجخ يًصيٓؽ اييهس 35نبْيذ 

 2000٘  1500% يهييييييال ايزسنٟييييييصّٞ 60ؽٟييييييش ثًػييييييذ 

ًَػٍ.يزييس
-1
% ، نُييب حاٚ 25حَييب َعبًَييخ ايُكبزْييخ ؾهبْييذ  

ًَػٍ.يزييييس1500ايزسنٟييييص 
-1
إيييييٛ رؾعييييّٟ ثييييبقٝ ايصييييؿبد  

ايُدز٘ظخ ٘ ًٟٕ ٞٓصؼ ايجبؽضبِ ثبِ رعبَيى قٙا يد ايؿعيب ى 

يًصيييٓؿّٟ ايُدز٘ظيييّٟ ثٗيييرا ايزسنٟص.٘قيييد ازض ايعيييًُبْٝ 

(  رغيييرٞس ؾعيييب ى ْ ٟيييى ايزُيييس يألصيييٓبؼ شٖيييدٜ، 1997)

ٜ َٓيييييديٝ  ثعيييييد َعبًَزٗيييييب ثُيييييباح خعيييييزبٜ٘ ٘خضيييييسا٘

Seradix-3  ٛغيييٍ  8ايؾب٘ٞيييخ  ًيييIBAٍنػييي.
-1

٘عيييد حِ   

غييٍ   8ايؾب٘ٞييخ  ًييٛ  Seradix-3َعبًَييخ قٙا ييد ايؿعييب ى 

IBA ٍنػيي.
-1
حاد إيييٛ ؽييد٘س شٞييباح َعٓٙٞييخ ؾييٝ ايٓعييجخ  

% ٘ح ًٛ َعدو ُْٙ َزُضالا 83ايُئٙٞخ يٓغبػ ايؿعب ى ثًػذ 

ؾييٝ  ييدا ٘اييٙو ايغيير٘ز ٘اي٘زاـ قٟبظييب  ثُعبًَييخ ايُكبزْييخ 

( 2003%.٘ثّٟ ايؾُداْٝ )44ايزٝ ثًػذ ْعجخ ايٓغبػ ؾٟٗب 

اِ َعبًَيخ قٙا يد ايؿعيب ى يًصييٓؿّٟ ثيسٍٞ ٘ثصيساٜ٘ ثُييباح 

غيييٍ. نػيييٍ 8ايعيييٟساانط ايؾيييبٜ٘  ًيييٛ 
-1
+ َعبًَيييخ زغ  

ح لييذ ح ًييٛ ْعييجخ ْغييبػ اي٘زاـ ثبيُييباح ايُبْعييخ يًزج ييس 

% ٘ح ًييٛ َعييدو يعييدا ٘اييٙو ٘قلييس ايغيير٘ز 100ثًػييذ 

٘اٙو اي٘زاـ ثعد َس٘ز ظٓخ َّ ايصزا يخ قٟبظيبا ثُعبًَيخ 

%. حظٗيييسد 75ايُكبزْيييخ ايزيييٝ نبْيييذ ْعيييجخ ايٓغيييبػ ؾٟٗيييب 

( َيييّ خيييالو 2003ايٓزيييب ظ ايزيييٝ رٙصيييى إيٟٗيييب حيؿالؽيييٝ )

 ازاظيييزٕ  ًيييٛ رغيييرٞس ؾعيييب ى ْ ٟيييى ايزُيييس ايُزصيييًخ ثيييبيٌ

 Seradixيًصيييٓؿّٟ ثيييسٍٞ ٘خعيييزبٜ٘ ثعيييد َعبًَزٗيييب ثُيييباح 

( 8000، 3000، 1000ثزسنٟيييييص ) IBAايؾب٘ٞيييييخ  ًيييييٛ 

ًَػٍ.يزس
-1
ًَػٍ. 500ثزسنٟص  IBA  ٘NAA٘ايؾكّ ثُباح  

يزييييس
-1
ظييييٍ 5ثهُٟييييخ  

3
قييييد حاد َعبًَييييخ إشايييييخ ايهسثييييخ    

+Seradix-3  إيييٛ شٞييباح َعٓٙٞييخ ؾييٝ َعييدو  ييدا ٘اييٙو

ايُيباح ايغبؾيخ يًغير٘ز نُيب حاٚ  ٘قلس ايغر٘ز ٘شٞباح ْعيجخ

ظييٍ 5ثهُٟييخ  NAAايؾكييّ ثُييباح 
3
إيييٛ شٞييباح ٘اةييؾخ ؾييٝ  

 دا ٘اٙو ايغر٘ز َكبزْخ ثُعبًَيخ ايُكبزْيخ.٘ذنس إثيساٍٖٟ  

( إِ ٖٓبيم رغبزة ؾساٞخ قبٌ ثٗب ثعض ايجيبؽضّٟ ح٘ 2008)

ايُييصاز ّٟ يزغييرٞس ايكُييخ ايٓبَٟييخ يألاييغبز ايهجٟييسح ايجبيػييخ 

ٛ ازرؿب ييبد  بيٟييخ ٞصييعت ازركب ٗييب ٘ايزييٝ ٞصييى اٙيٗييب إييي

ثعضييٗب اصجييذ ْغبؽييٕ ٘ؾشييًذ َييا ايييجعض . ٘عييد ؽعييّٟ 

ح ليذ  IBAثُيباح ( إِ َعبًَيٕ ايؿعيب ى  2011٘اخسِ٘ )

% ؾٝ ؽيّٟ ح ليذ َعبًَيخ  89.60ح ًٛ ْعجخ ْغبػ ثًػذ 

اقى ْعجخ ْغيبػ ثًػيذ  (IBAثُباح ايُكبزْخ) ثدِ٘ ايُعبًَخ 

إعسا  ح٘و رغسثيخ .*٘ؾٝ َٓزصؽ ايضُبْٟٓبد رٍ  49.20%

يزغرٞس قُخ ايٓ ًيخ ؾيٝ َؾليخ ثؾيٙس ايٓ ٟيى ؾيٝ ايعصٞصٞيخ 

٘رييٍ رضجٟييذ َٙقييا ايزؾضييّٟ  ًييٛ ايٓ ًييخ ٘ازاظييخ حصييٓبؼ 

ايجييييسٍٞ ٘اي ضييييساٜ٘ َٓييييديٝ ٘ايصٖييييدٜ إ  إِ ايصييييٓؿّٟ 

ايخٟييسّٞ يييٍ رهْٙييبِ عيير٘ز ٘قييد رييٍ قلييا إؽييدٚ ايٓ ًزييّٟ 

 ٓغبػ . ايجسٍٞ ايُغرزرّٟ ٘ا دح شزا زٗب ٘يهٓٗب يٍ رؾكف اي

ح ٟدد ايزغسثخ َيسح حخيسٚ ةيُّ خليخ ايجسْيبَظ اييٙآٝ 

٘ثعيجت ايديس٘ؼ  2001يًٓ ٟى ؾٝ ْؿط ايُؾليخ ؾيٝ  يبٌ 

ايزٝ َس ثٗب ايعساـ ؾ ْٗب حًُٖذ ٘يٍ رؾكف ايٓزيب ظ ايُسعيٙح 

٘ؾٝ ْؿٝ ايعبٌ رٍ إعسا   ًُٟخ ايزغرٞس  ًٛ ْ ًخ حاكس ؾيٝ 

  (. (1َٓلكخ اط ايعسة ؾٝ َؾبؾدخ ايجصسح )صٙزح زقٍ )

٘ثٓب اا  ًٛ َبركدٌ ؾكد ٖدؾذ ايدزاظخ ايؾبيٟخ اييٛ ايُؾبؾديخ 

 ًٛ ايصٓبؼ ايٓبازح َّ ا ْكسا  ٘إ باح ر ٖٟيى ثعيبرّٟ 

ايٓ ٟييى ايكدُٞييخ َييّ خييالو ا ظييزؿباح َييّ ايٓ ٟييى ايٓييبَٝ َييا 

ايٌ )ايكييسّٞ( ٘ايييز ً  َييّ خبصييٟخ ا شا٘اط ؾييٝ ْ ٟييى 

 ايزُس صٓؽ ايزجسشو. 

 الوىاد وغزائك الؼول:

حعسٞذ ٖرٔ ايدزاظخ ؾٝ إؽدٚ ايجعيبرّٟ ايًٖٟيخ ؾيٝ َٓلكيخ 

ايييييييد٘زح ؾييييييٝ َؾبؾدييييييخ ثػييييييداا  ًييييييٛ حاييييييغبز ْ ٟييييييى 

(، يدزاظييخ إَهبْٟييخ  .Phoenix dactylifera Lايزُييس)

رغرٞس ايكُخ ايٓبَٟخ يألاغبز نجٟسح ايعُس ٘ايلًٙٞخ صٍ ح باح 

رضيُٓذ ايزغسثيخ ظيزخ حصييٓبؼ  شزا زٗيب صبْٟيخ ثعيد قلعٗييب.

ديٝ ،خعيزبٜ٘ ، شٖيدٜ، اظيلخ  ُيساِ، خضساٜ٘ َٖٓٝ 

٘ثٙاقييا حزثعييخ َهييسزاد يًُعبًَييخ ايٙاؽييدح ايجييسٍٞ ٘رجييسشو 

 24إذ اخزٟيييسد ، ٘ؽيييدح رغسٞجٟيييخ ٘رُضيييى ايشيييغسح ايٙاؽيييدح

ْؿيرد ايزغسثييخ ؽعيت رصييٍُٟ ايكلب يبد ايعشييٙا ٟخ ايغسح .

( ٘اظيييزعُى اخزجيييبز اقيييى ؾيييسـ َعٓيييٜٙ RCBDايهبًَيييخ )

اؽزُييييييبو يًُكبزْييييييخ ثييييييّٟ ايُزٙظييييييلبد  ٓييييييد َعييييييزٙٚ 

               .(2012.)ايُؾُدٜ ٘ايُؾُدٜ ،0.05

اعيسا   ًُٟييخ رهييّٙٞ ايغير٘ز حشًٞييذ قٙا ييد اي٘زاـ 

)ايهسة( رؾذ ايكُخ ايٓبَٟخ ، ٘ثعد ذييم ريٍ إؽبايخ ايُٓلكيخ 

ثػييالؼ ذ٘ اجكزييّٟ َييّ ايٓييبًِٞٙ حؽييداُٖب )ايداخًٟييخ ( َييّ 

ايجيييٙيٝ ثيييس٘ثًّٟ ٘ايضبْٟيييخ ايٓيييبًِٞٙ ايصزا يييٝ ٘ريييٍ خٟبايييخ 

ػالؼ اي يبزعٝ َيّ ايٓيبًِٞٙ ايعيُٟم )َشيُا( ٘٘ةيعذ اي

ؽًكبد ؾٝ ايغيص  ايعًيٜٙ َٓيٕ يسثليٕ ثيبيهسة ؾيٙـ َٓلكيخ 

 ( 2ايزؾضّٟ ث ظالل زثط ) صٙزح زقٍ 

ح٘ ٞزٍ زثط ايػيالؼ ثئؽبايخ يغيرع ايٓ ًيخ ٘زثليٕ َيّ 

ا ظؿى ثعًم َعدْٝ ،اَب ايُسؽًخ ايضبيضخ ؾكد رٍ ٘ةا خًلخ 
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٘ايعُبا ايعضٜٙ ايُزؾًى ؾٝ ايػالؼ ايرٜ رُيذ َّ ايزسثخ 

(،ثعيد ذييم ريٍ خٟبايخ 3صيٙزح زقيٍ ) 1:1صٓب زٕ ٘ثٓعجخ 

غلييب  ايزؾضييّٟ ؽييٙو ايغييرع ؾييٝ َٓلكييخ ايزغييرٞس )ًَؾييف 

حَييب ايُسؽًييخ ايخييسٚ ؾييزٍ ظييكٟٗب ((  5( صييٙزح زقييٍ )1)

صيٙزح ( 1َجباسح ثٙاظلخ خساٌٙ َب  )صْٙدح( )ًَؾيف )

ٝ ايصٟؽ َ٘سرّٟ ؾٝ ايظيجٙع ( ٘ رٍ زٞٗب نى ٌٞٙ ؾ6زقٍ 

ؾٝ ؾصًٝ ايسثٟا ٘اي سٞؽ ٘نى ظجعخ حٞيبٌ ؾيٝ ايشيزب  َُيب 

ٞغعًٗيييب زاجيييخ ثشيييهى اا يييٍ، ٘ثعيييد َالؽديييخ رهيييِٙ عييير٘ز 

 سةٟخ ؾيٝ ايُٓلكيخ، ريٍ قليا ايعيعؽ ٘قليا عيرع ايٓ ًيخ 

حظيؿى ايُٓلكيخ ٘إْيصاو ايٓ ًيخ  ًيٛ ظيلؼ ايزسثيخ ثليسٞكزّٟ 

َزٙظلخ ا زرؿبع )  اي٘يٛ ثبظز داٌ حظالل إذ نبْذ ايٓ ًخ

((، ٘ايلسٞكيييخ ايضبْٟيييخ ثٙاظيييلخ 7صيييٙزح زقيييٍ )(1ًَؾيييف )

(( ٘ثعيد ذييم ريٍ 8صيٙزح زقيٍ )(1ايعٟبزح ايساؾعخ) ًَؾف )

زثييط ظيييعؽ ايٓ ًيييخ ايُكلٙ يييخ قجيييى ْكًٗيييب ٘إشاييييخ ايػليييب  

(( ،٘ثعيدٖب ريٍ 9صيٙزح زقيٍ )(1٘ؾؾ  ايغير٘ز) ًَؾيف )

يكصٟسح رٍ ْكى ايٓ ًخ ايُكلٙ خ ثلسٞكزّٟ اي٘يٛ يألاٙاو ا

( 11صييٙزح زقييٍ (1اظييز داٌ ايعييبؽجخ ايصزا ٟييخ  )ًَؾييف )

إيييٛ ايؾؿييسح ايزييٝ رييٍ رٟٗئزٗييب ؽعييت ؽغييٍ ايٓ ًييخ ايُكلٙ ييخ 

( ٘رعكييٍٟ َٓلكييخ ايكلييا 13٘ 12صييٙزح زقييٍ  (1)ًَؾييف )

٘رييٍ َعبًَييخ َهييبِ (14( صييٙزح )1ثُجٟييد ؾلييسٜ )ًَؾييف )

( 15صٙزح زقيٍ ( 1) ًَؾف ) %10ايكلا ثبيجساؾّٟ ثٓعجخ 

ذيييم رييٍ شزا ييخ ايٓ ًييخ ايُغييرزح ؾييٝ ايجعييزبِ ٘يؿٗييب ٘ثعييد 

صيييييييييييييييييييييييييٙزح ( 1ثبيعيييييييييييييييييييييييييعؽ )ًَؾيييييييييييييييييييييييييف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( غالف الزسعُي2صىرح رلن )                          ( شدزح اشمز اثى الخصُت فٍ هسبفظخ الجصزح1صىرحرلن )

 

( ٘ايلسٞكخ ايضبْٟخ رٍ اظز داٌ ايعيٟبزح ايساؾعيخ 16زقٍ 

ايٓ ًخ ايُكلٙ خ ْ٘كًٗب إييٛ َهيبِ ايصزا يخ )ًَؾيف اْصاو 

( رٙةؼ نٟؿٟخ 19( ٘ؾٝ ايصٙزح زقٍ )17صٙزح زقٍ ( 1)

إنُييبو قلييا ؾييسع ْ ًييخ ايزجييسشو ،ثعييد ذيييم ٞييزٍ ْكييى ايٓ ًييخ 

صٙزح زقيٍ ( 1ايُكلٙ خ ثبظز داٌ ايعٟبزح ايساؾعخ)ًَؾف )

،٘ٞزٍ ثعدٖب إْصاو ايٓ ًخ ايُكلٙ خ  ًٛ ظٗيس ايعيٟبزح (20

( ٘ايجيد  ثيبيكلا 21صيٙزح زقيٍ ( 1ًَؾف )خ ثٗد٘  )ايساؾع

 (1ًَؾييف )حظيؿى َٓلكيخ ايزغييرٞس ثٙظيباخ ايُٓشييبز ا٠ييٝ  )

،٘ثعييد حِ ٞييزٍ قلييا ايغييرع ٞييزٍ (( 23( ٘)22صييٙزح زقييٍ )

رعكييٍٟ َٓلكييخ ْكًٗييب ثٙاظييلخ ايعييٟبزح ايساؾعييخ َ٘ييّ صييٍ ٞييزٍ 

٘رييٍ (14( صييٙزح )1ايكلييا ثُجٟييد ؾلييسٜ ثبؾعييزّٟ)ًَؾف )

( 1) ًَؾييف ) %10يكلييا ثييبيجساؾّٟ ثٓعييجخ َعبًَييخ َهييبِ ا

( ، ٘ثعد ظٓزّٟ َّ ايصزا خ  يب٘اد ايٓ ًيخ 15صٙزح زقٍ 

(  25صيٙزح زقيٍ ( 1ًَؾيف ))ايُعبا شزا زٗب ثؾُيى ايضُيبز

( 26صيٙزح زقيٍ ( 1ًَؾيف ))٘إخساط ايؿعب ى )ايس٘انٟت( 

 ٘ايزٝ ُٞهّ إعسا   ًُٟخ ايزسقٟد ايٗٙا ٝ يٗب صٍ شزا زٗب .

 ايُدز٘ظخ:ايصؿبد 

 ايٓ ًخ ايُؾضٓخ: -1

 اٙو َٓلكخ ايزغرٞس )ظٍ( - ح

قلس ايغرع )ظٍ(: اذ رٍ قٟبظٕ اظؿى َٓلكخ  - ة

 ايزغرٞس
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اٙو عرع ايٓ ًخ ايغبٖصح ) َّ حظؿى َٓلكخ  -ط

 ايزغرٞس ٘ؽزٛ ايكًت )ٌ((

 ازرؿبع ايٓ ًخ ايٌ َّ ايز  )ٌ(. -ا

 ثٟبْبد ايغر٘ز: -2

َعييييدو قلييييس ايغييييرز)ًٍَ(: قييييٟط َعييييدو قلييييس  - ح

ايغييييرز)ًٍَ(  ٓييييد انجييييس قلييييس يًغيييير٘ز ثٙظييييباخ ايكدَييييخ 

(Verneir caliper ٛ٘قييد رييٍ ركعييٍٟ قلييس ايغيير٘ز اييي. )

 صالصخ ؾئبد:

  ًٍَ 8َّ  حنضسايؿئخ )ح( ٘ٞزسا٘ػ قلس ايغر٘ز  -1

 ًٍَ 8 إيٛ  4ايؿئخ )ة( ٘ٞزسا٘ػ قلس ايغر٘ز َّ   -2

 ًٍَ 4ايؿئخ )ط(٘ٞهِٙ قلس ايغر٘ز اقى َّ  -3

يغرز ) ظيٍ(: قٟعيذ حايٙاو ايغير٘ز َعدو اٙو ا  -ة

يهى اغسح ٘قعُذ حاٙاو عر٘ز نى اغسح  ًٛ  يدا 

عيير٘زٖب. ٘عُييا َزٙظييط حاييٙاو ايغيير٘ز يهييى اييغسح 

٘ايزكعٍٟ  ًٛ  دا ايُهيسزاد يهيى َعبًَيخ ٘اظيز ساط 

 ايُعدو ايعبٌ يهى َعبًَخ. 

 ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًزغرٞس -ط 

ؽعييييجذ ايٓعييييجخ ايُئٙٞييييخ يزغييييرٞس ايكُييييٍ ايٓبَٟييييخ 

ؾٝ نى َعبًَخ صٍ ْعيجخ ايايغبز ايُغيرزح ؾيٝ نيى  اغبزيأل

ؽغييٍ صييٍ ْعييجخ ايزغييرٞس ايهًييٝ يغُٟييا ايُعييبَالد َييّ ايعييدا 

ايهًٝ يألاغبز ايُصز٘ خ َّ٘  دا اياغبز ايجبقٟخ )ؽٟيخ( 

 نُب ؾٝ ايُعبايخ ا٠رٟخ:

 

 ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًزغرٞس = 

 

 دا ْ٘عجخ ايٓ ٟى ايٓبعؼ ثعد ظٓزّٟ َّ ايصزا خ -3

 إيٛ  دا ايٓ ٟى ايُغرز َٓعٙة

 رٍ ؽعبثٗب ٘ؾكبا يًُعبايخ ا٠رٟخ:

 

 ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ = 

 

 دا ْ٘عجخ ايٓ ٟى ايٓبعؼ ثعد ظٓزّٟ َّ ايصزا خ  -4

 َٓعٙة ايٛ  دا ايٓ ٟى ايهًٝ )َغرز ٘غٟس َغرز(.

رييٍ ؽعييبة ايٓعييجخ ايُئٙٞييخ يجكييب  اياييغبز ؾييٝ نييى 

جخ ايجكيب  ايهًيٝ َعبًَخ صٍ ْعيجخ ايجكيب  ؾيٝ نيى صيٓؽ صيٍ ْعي

يغُٟييا ايُعييبَالد ا زُييبااا  ًييٛ ايُٓييٙ اي ضييسٜ نُييب ؾييٝ 

 ايُعبايخ ا٠رٟخ:

 

 ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ = 

 

 

 الٌزبئح والوٌبلشخ:

( ٘عٙا ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ثّٟ 1رجّٟ ْزب ظ ايغد٘و )         

ايصٓبؼ ؾٝ ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًزغرٞس إذ رؿٙـ ايصٓؽ 

% ،  75عجخ رغرٞس ثًػذ خضساٜ٘ َٓديٝ ثئ لب ٕ ح ًٛ ْ

% 50رالٔ ايصٓؿّٟ شٖدٜ ٘ثسٍٞ إذ ح لٟب ْعجخ رغرٞس ثًػذ 

يهال ايصٓؿّٟ ، رالٔ ايصٓؽ اظلخ  ُساِ ٘ثٓعجخ ثًػذ 

% ،ؾٝ ؽّٟ يٍ ٞعلٝ ايصٓؿبِ خعزبٜ٘ ٘رجسشو حٞخ ْعجخ 25

رغرٞس ،٘نبْذ ٖٓبيم  القخ ازرجبا ثّٟ ايٓعجخ ايُئٙٞخ 

َٙعجخ إذ ثًع َعبَى ا زرجبا  يًزغرٞس ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ

(r=525* . )  

( ٘عٙا ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ؾٝ ايٓعجخ ايُئٙٞخ 1رشٟس ْزب ظ عد٘و )

يًٓغبػ اظزٓبااا إيٛ ايٓ ٟى ايُغرز إذ ح لٛ ايصٓبؼ شٖدٜ 

% 100٘خضساٜ٘ َٓديٝ ٘اظلخ  ُساِ ح ًٛ ْعجخ ثًػذ 

ؾٝ ؽّٟ ؾشًذ ايصٓبؼ ثسٍٞ ٘رجسشو ٘خعزبٜ٘ ؾٝ إ لب  

ُئٙٞخ ٘نبْذ ٖٓبيم  القخ ازرجبا  ثّٟ ايٓعجخ اي ْعجخ ْغبػ ،

يًٓغبػ ا زُبااا إيٛ ايٓ ٟى ايُغرز ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ 

ا زُبااا  ًٛ ايٓ ٟى ايهًٝ  بيٟخ ايُعٓٙٞخ  إذ نبِ َعبَى 

٘ٞالؽظ َّ ْزب ظ ايغد٘و ٘عٙا ،  **r=928ا زرجبا 

% إذ رؿٙـ ايصٓؿّٟ 5ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ٘ ٓد َعزٙٚ اؽزُبو 

ػ اظزٓبااا شٖدٜ ٘خضساٜ٘ َٓديٝ ؾٝ ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغب

% ، 50إيٛ ايٓ ٟى ايهًٝ ثئ لب ُٗب ح ًٛ ْعجخ ْغبػ ثًػذ 

% 25صٍ رالُٖب ايصٓؽ اظلخ  ُساِ إذ ح لٛ ْعجخ ثًػذ 

،٘ؾشى ايصٓبؼ خعزبٜ٘ ٘ثسٍٞ ٘رجسشو ؾٝ إ لب  ْعجخ 

ْغبػ ٘قد ٞعٙا ايعجت ؾٝ ذيم إيٛ إِ ايصٓؿّٟ خضساٜ٘ 

 . (( 1َٓديٝ ٘ايصٖدٜ قد ح لٟب ح ًٛ ْعجخ رغرٞس )عد٘و )

حَب ثبيٓعجخ يكلس ايغرع ٘ القزٕ ثبيٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ 

ايصٓؽ ؾٟالؽظ ٘عٙا ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ثّٟ ايصٓبؼ إذ ح لٛ 

ظٍ ،ؾٝ ؽّٟ  36.00خضساٜ٘ َٓديٝ ح ًٛ قلس يًغرع ثًا

 29.75نبِ اقى قلس يًغرع ؾٝ ايصٓؽ رجسشو إذ ثًع 

ظٍ.٘نبْذ ٖٓبيم  القخ ازرجبا َٙعجخ ثّٟ قلس ايغرع 

.حَب   *r=614٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يًٓغبػ إذ نبِ َعبَى ا زرجبا 

يغد٘و  ّ ر صٟس ازرؿبع ايٓ ًخ ايٌ َّ ايز  ؾزشٟس ْزب ظ ا

إيٛ ٘عٙا ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ثّٟ ايصٓبؼ إذ نبِ ح ًٛ ازرؿبع 

ٌ، ؾٝ ؽّٟ نبِ اقى ازرؿبع  5.83ؾٝ ايصٓؽ شٖدٜ إذ ثًع 

 4.55يًٓ ًخ ايٌ َّ ايز  ؾٝ ايصٓؽ رجسشو إذ ثًع 

٘نبْذ ٖٓبيم  القخ ازرجبا ثّٟ ازرؿبع ايٓ ًخ ايٌ َّ 

. حَب    r=449ايز  ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يٓغبػ ايكُخ َٙعجخ 

ؾُٟب ٞ   اٙو َٓلكخ ايزغرٞس ؾزجّٟ ْزب ظ ايغد٘و ٘عٙا 

ؾس٘ـ َعٓٙٞخ ؽٟش نبْذ حاٙو َٓلكخ رغرٞس ؾٝ ايصٓؽ 

  دا اياغبز ايُغرزح

  دا اياغبز ايهًٝ )ايُصز٘ خ(

100 

  دا اياغبز ايجبقٟخ )ؽٟخ(

  دا اياغبز ايُغرزح )ايُصز٘ خ(


100 

  دا اياغبز ايجبقٟخ )ؽٟخ(

  دا اياغبز ايهًٟخ )ايُصز٘ خ(

100 
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ظٍ ؾٝ ؽّٟ نبِ اقصس َٓلكخ رغرٞس  59.50ثسٍٞ إذ ثًػذ 

ظٍ ٘نبْذ ٖٓبيم  القخ  52.70ؾٝ ايصٓؽ خعزبٜ٘ إذ ثًع 

يكُخ ازرجبا ثّٟ اٙو َٓلكخ ايزغرٞس ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يٓغبػ ا

.حَب ثبيٓعجخ يلٙو عرع ايٓ ًخ ؾٟالؽظ َّ    r=207َٙعجخ 

ْزب ظ ايغد٘و ٘عٙا ؾس٘ـ َعٓٙٞخ إذ رؿٙـ ايصٓؽ 

ظٍ ،ؾٝ ؽّٟ نبِ   209خضساٜ٘ َٓديٝ ٘ثًع اٙو ايغرع 

اقى اٙو يًغرع ايٓ ًخ ؾٝ ايصٓؽ اظلخ  ُساِ إذ ثًع 

ظٍ، ٘نبْذ ٖٓبيم  القخ ازرجبا ثّٟ اٙو عرع  122.00

 .   *r=703 ٓعجخ ايُئٙٞخ يٓغبػ ايكُخ َٙعجخ ايٓ ًخ ٘اي

   

( ؾُٟيب ٞ ي  2ٞزضؼ َّ ْزيب ظ ايغيد٘و )لطز الدذور )هلن(:

ؾئييخ )ح( إِ ايصييٓؿّٟ شٖييدٜ ٘اظييلخ  ُييساِ قييد ح لٟييب ح ًييٛ 

ًٍَ يهال ايصٓؿّٟ ، ؾٝ ؽّٟ يٍ رغيرز   2.75قلس يًغر٘ز ثًع 

ايصٓبؼ خضساٜ٘ َٓيديٝ ٘خعيزبٜ٘ ٘ثيسٍٞ ٘رجيسشو ٘نيبِ 

َعبَييى ا زرجييبا ثييّٟ قلييس ايغيير٘ز ؾئييخ)ح( ٘ايٓعييجخ ايُئٙٞييخ 

 ( *r= 525 )يٓغيبػ ايكُيخ َٙعجيخ إذ نيبِ َعبَيى ا زرجيبا  

.حَب ثبيٓعجخ إيٛ ايؿئيخ )ة( ؾٟزضيؼ َيّ ْزيب ظ ايغيد٘و إييٛ إِ 

 4.25ِ ؾٝ ايصٓؽ شٖدٜ إذ ثًع قليس ايغير٘ز ح ًٛ قلس نب

ًٍَ ، رالٔ ايصٓؽ خضساٜ٘ َٓديٝ ٘ح لٛ قليس عير٘ز ثًيع 

 1.25رالٔ ايصٓؽ ثسٍٞ ٘ح لٛ قلس عير٘ز ثًيع  ًٍَ ، 2.25

ؾيٝ ؽيّٟ ييٍ رغيرز ايصيٓبؼ اظيلخ  ُيساِ ٘خعيزبٜ٘ ًَيٍ ، 

٘رجييسشو . ٘نييبِ َعبَييى ا زرجييبا ثييّٟ قلييس ايغيير٘ز ؾئييخ)ة( 

.حَب ثشي ِ ايؿئيخ  *r= 777غبػ ايكُخ َٙعجبا ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يٓ

)ط( ؾييٟالؽظ إِ ايصييٓؽ خضييساٜ٘ َٓييديٝ قييد ح لييٛ ح ًييٛ 

ًَيييٍ ، ريييالٔ ايصيييٓؽ ثيييسٍٞ  1.50َعيييدو يكليييس ايغييير٘ز ثًيييع 

، صيٍ ريالٔ ايصيٓؽ شٖييدٜ ًَيٍ 2.25٘ح ليٛ قليس عير٘ز ثًيع 

ًَييٍ ، رييالٔ ايصييٓؽ اظييلخ  1.12٘ح لييٛ قلييس عيير٘ز ثًييع 

ٍ ،ؾيييٝ ؽيييّٟ ييييٍ ٞغيييرز ًَييي0.75 ُيييساِ ٘ثكليييس عييير٘ز ثًيييع 

ايصٓؿّٟ خعزبٜ٘ ٘رجسشو . ٘نبِ َعبَيى ا زرجيبا ثيّٟ قليس 

  r= 287 ايغر٘ز ؾئخ)ط( ٘ايٓعجخ ايُئٙٞخ يٓغبػ ايكُخ َٙعجيخ 

.حَب ثبيٓعجخ إيٛ قلس ايغر٘ز نٓعيجخ َئٙٞيخ ؾٟزضيؼ َيّ ْزيب ظ 

( إييٛ  ييدٌ ري صس قليس ايغيير٘ز َعٓٙٞيبا ؾُٟيب ٞ يي  2ايغيد٘و )

ئيخ )ط( ؾيٟالؽظ ٘عيٙا ؾس٘قيبد َعٓٙٞيخ ايؿئخ )ح( ٘)ة( حَب ايؿ

% ،ؾيٝ  40إذ ح لٛ ايصٓؽ شٖدٜ ح ًٛ ْعجخ َئٙٞخ ثًػيذ 

 ؽّٟ إِ ايصٓبؼ خعزبٜ٘ ٘ثسٍٞ ٘رجسشو يٍ رغرز.

 

( ٘عييٙا 3ٞالؽييظ َييّ ْزييب ظ ايغييد٘و )غووىا الدووذور )سوون(:

ؾييس٘ـ َعٓٙٞييخ ثييّٟ ايصييٓبؼ ؾييٝ َعييدو اييٙو ايغيير٘ز  إذ 

غير٘ز ثًيع ح لٛ ايصٓؽ خضيساٜ٘ ح ًيٛ َعيدو يليٙو اي

ظٍ ،صٍ رالٔ ايصٓؽ ثسٍٞ ٘ح لٛ َعدو اٙو عير٘ز  6.70

ظيٍ ، ريالٔ ايصييٓؽ شٖيدٜ ٘ح ليٛ َعيدو اييٙو  4.40ثًيع 

ظٍ ،ؾٝ ؽّٟ ييٍ ٞغيرز ايصيٓؿّٟ خعيزبٜ٘  3.58عر٘ز ثًع 

٘رجسشو . ٘نبِ َعبَى ا زرجبا ثّٟ اٙو ايغير٘ز ٘ايٓعيجخ 

و . حَب ثبيٓعجخ إييٛ ايr= 671ٙ با ايُئٙٞخ يٓغبػ ايكُخ َٙعج

( ٘عيٙا ؾيس٘ـ 3ايغر٘ز نٓعجخ َئٙٞخ ؾزجّٟ ْزب ظ ايغيد٘و )

َعٓٙٞخ ثّٟ ايصٓبؼ إذ رؿٙـ ايصٓؿّٟ خضساٜ٘ َٓديٝ ٘ 

% 16.70، 16.90شٖييييدٜ ٘ح لٟييييب ح ًييييٛ ْعييييجخ ثًػييييذ 

ثبيززبثا، صٍ رالُٖيب ايصيٓؽ ثيسٍٞ ٘ثُعيدو ايٙو عير٘ز ثًيع 

% ، رييييالٔ ايصييييٓؽ اظييييلخ  ُييييساِ ٘ثٓعييييجخ ثًػييييذ 8.40

 ايصٓؿّٟ خعزبٜ٘ ٘رجسشو يٍ ٞغرزا .% ،ثُٟٓب 8.30

 

 ( رأثُز ثؼط الصفبد فٍ ًسجخ ًدبذ لوخ أشدبر ًخُل الزوز1خذوا )

%  الصٌف

 للزدذَز

يًٓغبػ اظزٓبااا  %

إيٛ ايٓ ٟى 

 ايُغرز

 %

 للٌدبذ

لطز 

 الدذع

 )سن(

اررفبع الٌخلخ 

األم هي 

 األرض )م(

غىا هٌطمخ 

 الزدذَز)سن(

غىا خذع 

الٌخلخ 

 الدبهشح )سن(

 193.80 57.70 5.83 33.25 50 100 50 سهذٌ

 209.0 56.00 5.09 36.00 50 100 75 خعزاوٌ هٌذلٍ

 122.0 58.20 4.64 31.75 25 100 25 اسطخ ػوزاى

 156.80 52.70 5.37 34.50 0 0 0 خعزبٜ٘

 150.30 59.50 5.04 30.00 0 0 50 ثسٍٞ

 147.80 55.70 4.55 29.75 0 0 0 رجسشو

LSD 51.44 55.53 48.60 5.89 0.98 8.81 37.95 
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 ( لطز الدذور الوزكىًخ والكثبفخ كٌسجخ هئىَخ وزست الفئبد2خذوا )

 

 ايصٓؽ

 نضبؾخ ايغر٘ز نٓعجخ َئٙٞخ                 قلس ايغر٘ز                  

 ؾئخ ط % ؾئخ ة % ؾئٕ ح  % ؾئخ ط ؾئخ ة ؾئٕ ح 

 40 8.80 1.25 1.12 4.25 2.75 شٖدٜ

 26 11.30 0.00 1.50 2.25 0.00 خضساٜ٘ َٓديٝ

 13 11.30 0.75 0.50 0.00 2.75 اظلخ  ُساِ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 خعزبٜ٘

 0.00 0.00 0.00 2.25 1.25 0.00 ثسٍٞ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 رجسشو

LSD 2.50 2.40 1.20 1.60 14.40 30.90 

 

 غىا الدذور الوزكىًخ والكثبفخ كٌسجخ هئىَخ( 3خذوا)

خضييييييييييساٜ٘  شٖدٜ ايصٓؽ

 َٓديٝ

اظيييييييييلخ 

  ُساِ

 LSD رجسشو ثسٍٞ خعزبٜ٘

 3.55 0 4.40 0 2.30 6.70 3.58 اٙو ايغر٘ز    

 11.68 0 8.40 0 8.30 16.90 16.70 اٙو ايغر٘ز نٓعجخ َئٙٞخ

 أشدبر سزخ أصٌبف هي ًخُل الزوزػاللخ االررجبغ الجسُػ ثُي الصفبد الوذروسخ فٍ ( 2هلسك )

 
 %

 يًزغرٞس

%  

يًٓغبػ 

اظزٓبااا 

إيٛ 

ايٓ ٟى 

 ايُغرز

يًٓغبػ  %

اظييييييييييزٓبااا 

إييييٛ  يييدا 

ايايييييغبز 

 ايهًٝ

قلييييييييييس 

 ايغرع

ازرؿييييييييبع 

ايٓ ًيييييييييخ 

ايٌ َيييييّ 

 ايز 

ايييييييييييٙو 

َٓلكييييييييخ 

 ايزغرٞس 

ٙو عييرع ايي

ايٓ ًيييخ َيييّ 

َٓلكييييييييييييييخ 

ايزغيييييييييييرٞس 

٘ؽزييييٛ قييييخ 

 ايغرع

َزٙظيييييط 

قلييييييييييييس 

ايغيييير٘ز 

 ؾئخ ح

َزٙظيييييط 

قلييييييييييييس 

ايغيييير٘ز 

 ؾئخ ة

َزٙظيييييط 

قلييييييييييييس 

ايغيييير٘ز 

 ؾئخ ط

َعييييييييييييدو 

ايييييييييييييٙو 

 ايغر٘ز

 **990 *845 715 107 672 521 333 391 7.28 603 1.00 % يًزغرٞس

يًٓغبػ اظزٓبااا ايٛ   %

 ايٓ ٟى ايُغرز

603* 1.00 928** 494* 231 306 397 707 559 177 569* 

يًٓغيييبػ اظيييزٓبااا إييييٛ  %

  دا اياغبز ايهًٝ

728* 928** 1.00 614* 449 207 703* 525 777* 287 671* 

 377 012- 356 013- *687 505- *518 1.00 *614 494 391 قلس ايغرع

ازرؿيييبع ايٓ ًيييخ ايٌ َيييّ 

 ايز 

333 231 449 518* 1.00 -116 634* 242 766* 240 277 

 *518 *699 327 427 152- 1.00 116- 505- 207 306 521 اٙو َٓلكخ ايزغرٞس 

ايٓ ًيييخ َيييّ ايييٙو عيييرع 

خ ايزغيييرٞس ٘ؽزيييٛ كيييَٓل

 قُخ ايغرع

672* 397 703* 687* 634 -152 1.00 -130 785* 367 612* 

َزٙظط قلس ايغر٘ز ؾئخ 

 ح

107 707* 525* -013 242 427 -130 1.00 377 -074 039 

َزٙظط قلس ايغر٘ز ؾئخ 

 ة

715 559* 777* 356 766 327 785 377 1.00 523* 612 

 *851 1.00 523 074- 367 *699 240 012- 287 177 *845 قلس ايغر٘ز ؾئخ ط

 1.00 *851 *612 039 *612 518 227 377 671 *569 **990 َعدو اٙو ايغر٘ز

 %         1هؼٌىٌ ػٌذ هسزىي اززوبا   **%                        5هؼٌىٌ ػٌذ هسزىي اززوبا   *
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 -( ثبلصىر َىظر هزازل اخزاء ػولُخ الززلُذ الهىائٍ للٌخُل واػبدح سراػزه  فٍ الجسزبى وكوب َبرٍ:1هلسك)

 

 

 
 

 ( ػش ًخُل)اسطخ ػوزاى(فٍ هزازل هخزلفخ هي الززلُذ الهىائ4ٍصىرح)( رسشُخ وسػ الززثخ والجُزوىص داخل غطبء الزسعُي                   3صىرح)             

 

 

 
 

 الوبء لسمٍ ورزغُت وسػ الزسعُي( وظغ خزغىم 6صىرح)                  ( خُبغخ غطبء الزسعُي زىا الدذع فٍ هٌطمخ الزدذَز5صىرح)              

 

  

 
 

 

 ( اكوبا لطغ الدذع لزة سطر الززثخ والجذء ثبلمطغ اسفل هٌطمخ الزدذَز8صىرح)           ( لطغ السؼف والزهُئخ لمطغ الدذع واًشاا الٌخلخ ػلً سطر الززثخ    7صىرح)                     
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 ( سراػخ الٌخلخ الودذرح فٍ الجسزبى ولفهب ثبلسؼف16صىرح)                        ى المطغ ثبلجزافُي لجل الشراػخ( هؼبهلخ هكب15صىرح)               

 
 

 
 

 ( اسزخذام السُبرح الزافؼخ الًشاا الٌخلخ الومطىػه وًملهب لوكبى الشراػخ18صىرح)              ( ردذَز ازذ فزػٍ ًخله الزجزسا17صىرح)                                    

 

 
 

 اسزخذام السُبرح الزافؼه للوسبػذح فٍ اًشاا وًمل الٌخلخ الومطىػه( 11صىررح)              ( اكوبا لطغ فزع ًخلخ الزجزسا  19صىرح)                           
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 الوٌشبر االلٍ الوسزخذم فٍ المطغ( لطغ الدذع اسفل هٌطمخ الزدذَز وَالزع 11صىرح)  ( اًشاا الٌخلخ الومطىػه ػلً ظهز السُبرح الزافؼه11صىرح)

 

 
 

 ( وظغ الٌخلخ الودذرح ػلً ظهز السُبرح الزافؼخ للٌمل14صىرح)                واًشاا الٌخلخ ثبلزافؼخ ( لطغ الدذع13صىرح)                                 

 

 
 

 ( اخزاج فسبئل)رواكُت( ثؼُذا ػي سطر الززثخ16صىرح)               ( اسزئٌبف الٌخلخ)اسطخ ػوزاى( الوؼبد سراػزهب ثسول الثوبر ثؼذ سٌزُي هي الشراػخ 15صىرح)


