
 

ــــت  امللدمـ

ظلي( مً ألاهىاَ الىباجُت الؼائِت الصزاُت اللَس الـُفي )الِ

 مىاهم أكلُم هسدطخان واملىاهم 
ً
في الِساق خـىؿا

الؼمالُت )ملا جخمخّ به مٌِم هره املىاهم مً حى مِخدٌ 

الخسازة خالٌ أػهس الـُف( ملازهت ببلُت مىاهم الِساق 

اللَس الـُفي أو اللَس الِظلي أو  (1)خاؿت الجىىبُت منها 

هى مً  Summer squash (Cucurbita pepo, L.)الُلوين 

ُت  . حِخبر  Cucurbitaceaeألاهىاَ املهمت في الِائلت اللُس

يا  املىظًُ  املىهً ألاؿلي له. ومنها أهدؼس إلى دٌو أمٍس

ىُت وباقي دٌو الِالم  أن  (2).الالجُيُت والىالًاث املخددة ألامٍس

جت داخل وطُلت جيازس هرا الىَى الىباحي هي البروز الىاض

الثماز املىخملت الىضج, ُلُه فأن جلً البروز حِخبر الىطُلت 

لت في  , هره البروز جبلى فترة هٍى الىخُدة للخفاي ُلى الىَى

التربت دون خـٌى ألاهباث بالسغم مً جىفير وافت الؼسون 
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على أهباث  Ms جأثير إسخخدام جزاهيز مخخلفت لبعض املسخخلصاث النباجيت في وسط الغذائي 

 صنف (مارفل) في الشراعت النسيجيت  .Cucurbita pepo, L  بذورهباث اللزع

 

  

   

4 ۆفيمسالم ج ۆرانگ    3چنىر ًىسف شىىر    2,ئاواره محمد حمه خان,1أسماعيل أحمد حسن
           

 

  بىلُخىىًُ الظلُماهُت حامِت املِهد الفني بىسحى,   , ظم الصزاُت املدمُتك 1,2,3
ُتكظم الـىاُاث الغرائُت وال 4   بىلُخىىًُ الظلُماهُت حامِت املِهد الفني بىسحى,   ,ظُوسة الىُى

 

  

 خالصت البحث  

أحزي البحث في مخخبر الشراعت النسيجيت للسم الشراعت املحميت في املعهد الفني بىزحى للعام 

  2,5و  2.0,  1.5,  1.0. جم دراست جأثير خمست جزاهيز مخخلفت )صفز ,  2012 – 2012الدراس ي 

م/لتر( من ول من مسخخلصاث )الشهجبيل, الىزهم, الثىم و الدارسين( على أهباث بذور اللزع غ

 في وسط )العسلي صنف 
ً
ا الغذائي املسخخدم في الشراعت النسيجيت. جم  MSمارفل( املشروعت مخخبًر

ىيت دراست مخىسطاث ول من النسب املئىيت ألهباث البذور, أطىال الجذور )سم( , عدد الجذور الثاه

, أطىال النمىاث الخضزيت )سم(, بعد خمست أًام وعشزة أًام من إهباث البذور. أظهزث النخائج بأهه 

لم ًىن هنان أي جأثير ألي من مسخخلصاث ألاربعت وجزاهيزها الخمست على النسبت املئىيت ألهباث 

 على م 1البذور. مسخخلص الشهجبيل بترهيز 
ً
 معنىيا

ً
 جنشيطيا

ً
خىسط طىل الجذور غم/لتر له جأثيرا

الزئيسيت وعلى عدد الجذور الثاهىيت/هباث بعد خمست أًام من إهباث البذور. أما بعد عشزة أًام من 

 على مخىسط طىل النمىاث الخضزيت  بترهيز 
ً
 جنشيطيا

ً
 2إهباث البذور فلد أثز هذا املسخخلص جأثيرا

 على مخىسط 1.5غم/لتر, وبترهيز 
ً
 جنشيطيا

ً
طىل الجذور الزئيسيت/هباث. وبترهيز غم/ لتر أثز جأثيرا

 على عدد الجذور الثاهىيت/هباث. مسخخلص الىزهم أثز بترهيز 1
ً
 جنشيطيا

ً
غم/لتر على  2غم/لتر أثز جأثيرا

غم/لتر على مخىسط عدد الجذور الثاهىيت/هباث بعد عشزة  1مخىسط طىل الجذور الزئيسيت وبترهيز 

غم/لترعلى ول من مخىسط طىل الجذور وعدد  1بترهيز  أًام من إهباث البذور. مسخخلص الثىم أثز 

 الجذور الثاهىيت/هباث بعد عشزة اًام من الاهباث اًضا.

 بعد خمست أًام من إهباث البذور بترهيز 
ً
 جنشيطيا

ً
غم/لتر على مخىسط  2مسخخلص الدارسين أثز جأثيرا

هباث, أما بعد عشزة أًام طىل الجذور وعدد الجذور الثاهىيت/هباث ومخىسط طىل املجمىع الخضزي/

 بترهيز 
ً
غم/لتر على مخىسط طىل الجذور الزئيسيت وعلى عدد  2من إهباث البذور فلد أثز جنشيطيا

 غم/لتر على مخىسط طىل النمىاث جحت الفلليت.  1الجذور الثاهىيت/هباث وبترهيز 

٠  
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سحّ طبب ذلً إلى (3)الالشمت للخـٌى ُلى إهباث مثالي  , ٍو

الظيىن, والتي حظبب في  دخٌى بروز اللَس الِظلي في هىز 

 البروز املىخجت في هفع الظىت 
ً
مىّ إهباث البروز وخـىؿا

د مً خدور جلً الٌاهسة أن الىثير مً (4) . هما وأن ما ًٍص

ين ًلوفىن زماز اللَس الِظلي كبل مسخلت جمام الىضج  املصاُز

في الخلل مما ًؤدي إلى ُدم الىضج الخام للبروز داخل الثماز 

ت البروز وأهخفاق وهرا ٌظبب بال ىدُجت إلى كِف خٍُى

 . (5)وظبت أهباتها 

ًاهسة الظيىن في بروز الخاؿالث الصزاُُت ومٌِم الىباجاث 

الخللُت هي مً الٌىاهس املِلدة والتي جخلّ لظُوسة الِدًد 

مً الِىامل البُئُت والفظلجُت واملُياهُىُت والتي جخولب إلى 

 مِاملت البروز بدزحاث الخسازة املىخف
ً
لت أو مِاملتها هُمُائُا

)خىامم مخففت , كىاُد مخففت أو أحساء ُملُت الخخدٌؽ( 

  (6).وذلً مً أحل هظس هىز الظيىن 

أن أخد الوسق الفِالت في هظس هىز الظيىن في بروز اللَس 

لت شزاُت ألاحىت الجيظُت )مّ  الِظلي هي أطخخدام هٍس

خازحُت )التي الفللخان( بِد هلّ جلً البروز وأشالت اللؼسة ال

لها دوز في خدور ًاهسة الظيىن(  في وطى شزاعي غرائي 

ًدخىي ُلى وافت الِىاؿس املِدهُت والغرائُت الالشمت لألهباث 

 24وهمى البادزاث, باإلكافت إلى جىفس الخسازة الالشمت لإلهباث )
ᵒ( والسهىبت املالئمت )24%( والٌالم الخام  65م  .

ُ
طاُت ًىمُا

الصزاُُت املظخخدمت في الصزاُت اليظُجُت  أهم هره ألاوطان

 .MS (Marashige and Skoog media (7)هي وطى )

حظخخدم الصزاُت اليظُجُت في أهثاز ألاؿىاف ألاخادًت 

ت والتي ال جيخج أحصاء حيظُت  الجيع أو بمِتى آخس ألاهثٍى

 
ّ
لت شزاُت املباًم وظُجُا ت بأطخخدام هٍس  Ovary (ذهٍس

Culture خخدم جلً الصزاُت في أهخاج هجً اللَس ( , هما حظ

لت الخهجين خازج الجظم الحي, و  الِظلي بأطخخدام هٍس

 أهثاز الهجً املخفىكت 
ً
بصزاُت  Super Hybridsًمىً أًلا

وألاوزاق الخدًثت  الىمى أو   Apical Budsالبراُم اللمُت 

وفي حمبّ ألاخىاٌ ال بد مً   ,Calluse Cultureشزاُت اليالع 

وطى غرائي خاؾ ليل هَى مً أهىاَ ألاهثاز الدكُم تهُئت 

.(8) 

ت في الخلل )مباػسة في  هخائج ملازهت فترة أهباث البروز املصزُو

 )في أوطان غرائُت 
ً
ا التربت ( مّ فترتها ُىد شزاُتها مخخبًر

بمخخير الصزاُت اليظُجُت( أًهسث بأن جلً الفترة حظخغسق 

ت الخللُت بِىما هره بددود زالر أطابُّ إلى ػهس في الصزاُ

 ُىد شزاُتها في مخخبر الصزاُت  15 – 12الفترة حظخغسق 
ً
ًىما

سحّ طبب ذلً بأن حمُّ ًسوف إهباث البروز  الدظُجُت, ٍو

ت, ًالم, ُىاؿس غرائُت  )مً دزحاث خسازة, زهىبت, تهٍى

ومِدهُت وفُخامُىاث ... ألخ ( مخىفسة في الىطى الصزاعي 

اُت اليظُجُت باألكافت إلى جىفس وغسفت الخدلين ملخخبر الصز 

الِىاؿس املِدهُت والِىاؿس الغرائُت في وطى شزاُت البروز, 

مما ًؤدي إلى هظس هىز الظيىن في البروز, في خين أن هره 

 في جسبت الخلل أو بِلها غير 
ً
الٌسوف  جيىن مخىفسة حصئُا

مخىفس خالٌ فترة ألاهباث )دزحت الخسازة املىخفلت للخخلف 

 (9).البروز زم مباػسة دزحاث خسازة مالئمت لإلهباثمً كـسة 

هما ًمىً جللُف فترة إهباث البروز في غسفت الخدلين إلى  

أًام بىلّ البروز باملاء زم إشالت كؼسة البروز  8 – 6خدود 

وشزاُت الجىين الجيس ي طىاًء مّ الفللخين أو بمفسده, خُث 

ـسة أن كؼسة البروز الـلبت الجافت هي هفظها حظبب ك

. للد وحدا الباخثان في (10)الصزاعي  MSالبروز في وطى 

بأن شزاُت الجىين الجيس ي لىخده )بِد أشالت الفللخين(  (11)

أًام وذلً ألن مٌِم الِىاؿس  5ًجِل فترة ألاهباث جـبذ 

الغرائُت واملِدهُت املخىفسة في الىطى الصزاعي طِظخفاد منها 

 الجىين لىخده. 

الىباجُت طىاًء واهذ بؼيل أطخخدام املظخخلـاث 

 Mashedأو بؼيل مهسوض   Powdery Extractsمظاخُم

Extracts  مظخخلـاث مائُتAqueous Extracts  وان الغسق

في  Contaminationمىه في البداًت مىّ جلىر الىطى الصزاعي 

ولىً بِد الخوىزاث الخىىىلىحُت  (12)غسفت الخدلين 

ألاوطان الصزاُُت. للد الهائلت فلد جم الظُوسة ُلى جلىر 

أدزن الِدًد مً الباخثين أهمُت جلً املظخخلـاث ملا 

جدخىيها مً وظب مِلىلت مً مىٌماث الىمى والهسمىهاث 

بأن مظخخلف الىسهم املائي بترهيز  (13)الوبُُِت. للد وحد 

مل ماء ًدخىي ُلى ألاوهظين الوبُعي  100غم ليل  3

حصء بامللُىن. وأن  30بيظبت   IAAأهدوالث خامم الخلًُ 

 مً مظخخلف مسخىق الصهجبُل ًدخىي ُلى 
ً
 واخدا

ً
غساما

 50بيظبت  NAAألاوهظين الوبُعي هفثالُىاث خامم الخلًُ 

غساماث ليل مً مسخىق اللسفت   10. وأن (14)حصء بامللُىن 

ومسخىق الدازطين واملظخخلـاث املائُت لبروز الىصبسة 

مم الخلًُ بيظبت وبروز السػاد جدخىي ُلى أهدوالث خا

 NOAحصء بامللُىن وهفثىهظُاث خامم الخلًُ  100خىالي 

. هرا باألكافت إلى أن (13)حصء بامللُىن  50بيظبت خىالي 

مٌِم مظخخلـاث املظاخُم واملظخخلـاث املائُت للىباجاث 

غساماث  10الوبُت املظخخدمت في الوب الؼِبي جدخىي اٌ 

ًىِىاث املظؤلت ًُ منها ُلى وظبت ملبىلت مً الظاًخىوا

 .(14)أهلظام وجلاُف الخالًا الىباجُت 

 

 املىاد وطزق العمل
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جم الخـٌى ُلى بروز اللَس الِظلي ؿىف مصادر البذور: 

مازفل مً مياجب الخجهيزاث الصزاُُت في الظلُماهُت, خُث جم 

كظم بدىر البظدىت  –جلُمه في مسهص البدىر الصزاُُت 

مت للصزاُت في مىولت وسجل هـىف مً ألاؿىاف املالئ

 الظلُماهُت مً هاخُت ألاهخاج الىمي والىىعي.

هفر حِلُم بروز اللَس الِظلي في مخخبر  حعليم البذور:

الصزاُت اليظُجُت, خُث جم إطخخدام مدلٌى هاًبى ولىزاث 

% )وشن / 1%, خفف هرا الترهيز إلى 5الـىدًىم بترهيز 

لٌى الخِلُم حجم( بأطخخدام املاء امللوس, هما أكُف ملد

 20%, جىلّ البروز مدة 1بترهيز   Tween – 20هرا مادة 

دكُلت في هرا املدلٌى زم جخسج البروز وجىكّ في دوزق 

  4إلى  3شحاجي وحغظل باملاء امللوس )
ً
 حُدا

ً
مساث( غظال

 .(7)بأطخخدام الهصاش املُياهُيي

, MSلغسق جدلير لتر واخد مً وطى  : MSجحضير وسط 

وازق والفالطياث والبُىساث بمدلٌى حِلم حمُّ الد

% زم حغظل بماء الخىفُت 5هُبىولىزاث الـىدًىم جسهيز 

ُدة مساث إلشالت بلاًا مدلٌى الخِلُم زم جترن ختى جمام 

ل( ُلى هفت امليزان  الجفاف. ًىكّ وزق ألاملىُىم )أملىُىم فٍى

ـفس امليزان. ًخم وشن  لى ٍو غم مً الظىسوش  30مً ألُا

لاف الُه ل تر واخد مً املاء امللوس في دوزق شحاجي. ًىشن ٍو

ىشن  7بِد ذلً  ت  1.0غم مً آلاهس. ٍو غم مً مسهب مجمُى

وهرلً ألامالح املِدهُت باليظب  Malty vitaminsفُخامُىاث 

وزم جلاف املظخخلـاث الىباجُت  (10)املروىزة في املـدز 

اث  الازبِت )الدازطين, الىسهم, الثىم والصهجبُل( بمظخٍى

 
ً
مخخلفت بدال مً الهسمىهاث الىباجُت. جراب حمُّ املىاد حُدا

 pH)بأطخثىاء آلاهس( بالدسخين والسج املظخمس. ًلاض أٌ 

ِدٌ ذلً اٌ  pH meatierللمدلٌى بأطخخدام حهاش    pHَو

لبى الخفاُل ُلى  HClو  NaOHبأكافت  .  بِد ذلً 5,5ٍو

جمام ًلاف آلاواز مّ الدسخين والخللُب املظخمس. وبِد 

الروبان وشٍادة هثافت الىطى جـب في ألاهابِب الصحاحُت 

ت  الخاؿت بصزاُت ألاوسجت وجىكّ هرا ألاهابِب قي خاٍو

 ألاهابِب .

 

 املسخخلصاث النباجيت : 

 املظخخلـاث بِم هىان أن إلى الدزاطاث مً ُدد أػاز       

 والصهسي  الخلسي  ؿفاث الىمى جازير في حشجُّ  الىباجُت لها

 هره إن إلى ذلً ٌِىد وهرا الىباجاث, مً للِدًد اؿلوالخ

ت املسه مً ُدد ُلى املظخخلـاث جدخىي  باث الىُمُاٍو

 جخخلف والتي Naturally Occurring Compounds الوبُُِت

 
ً
ا   هُى

ً
 همى الىباجُت ومساخل وألاحصاء ألاهىاَ باخخالف وهما

 ذهس فلد (.15  (لها جخِسق التي البُئُت  والٌسوف الىباجاث

 املسهباث خدًثا يهدف إلى اطخِماٌ الِالم الاججاه إن ( 16)

  الوبُُِت 
ً
 اججه الجاهُت خُث آلازاز البِئت وججىب ُلى خفاًا

الىباجُت  املظخخلـاث الاخُائُىن الطخِماٌ املخخـىن 

ت والـىاُُت  و  املسهباث ًُ بدًلت  الوبُُِت همىاد الىُمُاٍو

ام املظخخلـاث الىباجُت اػاز الىثير مً الباخثين باطخخد

وذلً الطباب منها كلت جيلفتها واهثر اماها لللت جازيراتها 

(, جم خفٍ ول 17الجاهبُت و وفستها وطهىلت الخـٌى ُليها )

 .طخِماٌالا مظخخلف ُلى خدة في كىِىت مِلمت مِخمت لخين 

 ومً املظخخلـاث املظخِملت في هرا البدث هي:

 

 :مسخخلص الشهجبيل -1

ٌ  جم   مً الخجسبت في املظخخدم الصهجبُل دزهاث ُلى الخـى

 مً هثير اػازث .ههسبائُت هدىه بمودىت وجم املدلُت الاطىاق

للىمى  مدفصاث هره باُخبازها اطخخدام إمياهُت البدىر

 (.18الىباجُت )

  :مسخخلص الدارسين – 2

جم الخـٌى ُلى ُُىاث كلف الدازطين في الاطىاق      

خلف مً اي زهىبت بها وذلً بفسػها املدلُت وجم ججفُفها لخ

ُلى كوِت مً اللماغ ُلى ػيل هبلاث زكُلت مّ جللب 

مظخمس ملىِها مً الخِفً, هدىذ الُِىاث باطخِماٌ مودىت 

ههسبائُت زم غسبلذ بؼيل هاُم ووكِذ في الاهُاض بىلي 

ازلين زبذ ُليها اطم الىباث ووشن الىمىشج وخفٌذ في 

 الثالحت لخين الاطخِماٌ.

  :مسخخلص الثىم – 3

جم الخـٌى ُلى فـىؾ الثىم في الاطىاق املدلُت وجم       

و ججفُفها بُِدا ًُ الؼمع  دليرها بهسض فـىؾ الثىم ج

 جازير الثىم مىلَى إن ملظخخلف و زم جم اطخِمالها. لىخٍ

 خامم الامُني  ُلى اخخىاءه لخازير الاوهظين هدُجت  مؼابه

 هسمىن  ألاولُت في جـيُّ  ملادةا ٌِخبر  الري  Tryptophanاٌ

IAA (.   20و)  (19)  هبُُِا 

  :مسخخلص الىزهم – 4  

جم الخـٌى ُلى مسخىق الىسهم  في الاطىاق املدلُت,      

الىسهمين  مادة مً ًخالف    Curcuma longaهباث هسهم 

Curcumin  1وهي مادة فِالت قي الىسهم جخيىن مً هسهمين 

بيظبت  3% و هسهمين 5.7بيظبت  2% و هسهمين 94بيظبت 

 الالُاف والفُخامُىاث الىسهم ُلى ًدخىي  هما (.%21 )0.3

دخىي  ألاؿفس اللىن  إُواء ًُ مظؤولت ملىهت ومىاد  للىسهم ٍو

هما جدخىي ُلى بسوجين  %63% و 69.4وازبىهيراث  ُلى

, الفظفىز, املىغىيز, Cالبروجين, الـىدًىم, فُخامين 



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 204 

 
  

اليىبلذ, اليالظُىم, الصهً  البىجاطُىم, املغيظُىم,

 والخدًد. 

, 1.0جدلس جساهيز مخخلفت مً جلً املظخخلـاث )ؿفس, 

ىكّ ول جسهيز في كىِىت  2.5و  2.0, 1.5 غم/لتر ماء ملوس( ٍو

 شحاحُت لىخده طِت لتر واخد.

 

هلّ بروز اللَس الِظلي باملاء  :MSسراعت البذور في وسط 

صزَ الجىين الجيس ي طاُت زم جصاٌ اللؼىز ُنها ٍو 16مدة 

 وجـب في  MSمّ الفللخين في وطى 
ً
الري خلس طابلا

 )
ً
ا أهابِب الصزاُت اليظُجُت, ٌظخخدم املللى )املِلم خساٍز

 MSفي إلخلان الجىين الجيس ي والفللخين ووكِه فىق وطى 

اث مخالفت مً املظخخاؿاث الىباجُت,  التي جدخىي ُلى مظخٍى

 فخداث أهابِب ا
ً
ا )إن ُدم إشالت  (11)لصزاُت هما حِلم خساٍز

بِد ذلً (. الفللخين مً الجىين هى جداش ي ألاكساز بالجىين

اتها في غسفت الخدلين. جساكب ألاهابِب  جىكّ ألاهابِب مّ خاٍو

 وحظدبِد ألاهابِب التي خـل فيها جلىر.
ً
ت ًىمُا  املصزُو

 

دزحت خسازة غسفت الخدلين جبلغ خصائص غزفت الخحضبن: 

طاُت  24الخجسبت, لرا ًجب جىفس الىهسباء  هٌى فترة 2+  24

, ُلُه ال بد مً جىفس مىلدة خاؿت ملخخبر الصزاُت 
ً
ًىمُا

% وفي خالت أهخفاكها ًضخ  65اليظُجُت. السهىبت اليظبُت 

بخاز املاء إلى الغسفت, أما في خالت أزجفاُها حؼغل مفسغاث 

. 24الهىاء الىهسبائُت. مّ جىفس الٌالم مدة 
ً
 طاُت ًىمُا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمع البياهاث وجحليلها:

ت إلهباث البروز, هٌى الجروز   ججمّ بُاهاث اليظب املئٍى

ت  ت/هباث وهٌى الىمىاث الخلٍس )طم(, ُدد الجروز الثاهٍى

)طم( ليل مظخخلف ُلى خدة وبِد خمظت أًام و ُؼسة 

لت   Graph Pad Prism)أًام مً إهباث البروز. أطخخدمذ هٍس

ُّ هخائج الـفاث املدزوطت وفم في ؿُاغت حم (22) ( 7

 املِادلت الخالُت:

كُمت الـفت للمظخخلف بالترهيز املِين = املخىطى الخظابي 

 لها + ألاهدساف املُِازي للمخىطى

 أًام مً ألاهباث( 10أًام أو  5)بِد   

 2ُلى طبُل املثاٌ هٌى الجروز بئطخخدام الصهجبُل بترهيز 

املخىطى الخظابي للوٌى  أًام مً ألاهباث( = 5غم/لتر )بِد 

 + ألاهدساف املُِازي لهرا املخىطى.

اللُمت التي جٌهس لدًىا مً هره املِادلت جلازن بمىدنى 

(Graph Pad Prism 7 ) (23)  فئذا واهذ أُلى مً هدُجت

ت  املِادلت جىؿّ ُالمت * فىق جلً اللُمت )دلُل ُلى املِىٍى

ت أو أهثر بللُل  الخيؼُوُت لخلً الـفت( أما إذا واهذ مظاٍو

 فخترن اللُمت دون أي ُالمت. 

 

 النخائج واملناكشت

 5جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الشهجبيل بعد 

 أًام من إهباث البذور: 

 ٌ أ( جبين بأن إكافت  1) املِوُاث املخدللت في حدو

 1مظخخلف الصهجبُل بترهيز 
ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر ماء أزس جأزيرا

 ُلى ُدد ا
ً
ا ت بدزحت ُالُت )مِىٍى ( * 4.7+  9.4لجروز الثاهٍى

 بدزحت مخىطوت 
ً
ا هما وأزس ُلى هٌى الجرز السئِس ي مِىٍى

. (14) ( هره الىدُجت جىوبم مّ ماجىؿل ألُه * 1.15+  2.28)

خُث أن الصهجبُل ًدخىي ُلى ألاوهظين الوبُعي هفثالُىاث 

حصء بامللُىن والري ًؤزس  50بيظبت  NAAخامم الخلًُ 

ادة ُلى خ دور إطخوالت املجمَى الجرزي مما ًؤدي إلى ٍش

 هٌى الجرز السئِس ي, أكافت ألخخىائه ُلى مىٌم الىمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوبُعي الياًً )وهى أخد الظاًخىواًىِىاث الفِالت( واملظؤلت 

ت.  ً الجروز الثاهٍى ت إهلظام الخالًا وجيٍى ادة طُس ًُ ٍش

 NAAِالُت مً وبظبب إخخىاء الصهجبُل ُلى جلً اليظبت ال

  2.5فأن إكافت الصهجبُل بترهيز 
ً
غم/لتر كد خلم جأزيرا

ت إلهباث البروز.   في اليظبت املئٍى
ً
 جثبُوُا

 

 في الصزاُت اليظُجُت. MSزَو في وطى بِم ؿفاث الىمى في اللَس املص  أ ( : جأزير جساهيز مخخلفت مً مظخخلف الصهجبُل بِد خمظت أًام مً إهباث البروزُلى 1حدٌو ) 

 مسخخلص الشهجبيل بعد عشزة أًام من إهباث البذور 

 التراهيز

 الـفاث

 غم/لتر   2.5 غم/لتر   2 غم/لتر   1.5 غم/لتر   1 ؿفس 

 44.7 + 20 54.7 + 40 54.7 + 60 44.7 + 80 57.7 + 50 % وظبت ألاهباث

1.56 + 1.44 * 1.15  + 4.28 0.2 + 0.18 هٌى الجروز )طم (
 

0.99 + 1.36 0.24 + 0.54 

 *4.7 + 9.4 1.7 + 1.5 ُدد الجروز الثاهىٍت
4.6 + 4.33 2.6 + 3.7 0.4 + 0.89 

هٌى الىمىاث 

ت  الخلٍس

0.2 + 0.2 2.05 + 1.56 1.66 + 1.5 1.65 + 2.26
 

0.22 + 0.49 
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 10جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الشهجبيل بعد 

 أًام من إهباث البذور: 

ب ( وضخذ بأن إكافت  1الىخائج املخدـلت مً حدٌو ) 

 غم/لت 1,5الصهجبُل بيظبت 
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
ر ماء كد أزس جأزيرا

ت / هباث ًلُه الخأزير املِىىي   ُلى ُدد الجروز الثاهٍى
ً
ُالُا

غم / هباث )  1ُلى  هٌى الجروز السئِظُت / هباث لىً بترهيز 

ُلى الخىالي (, باألكافت إلى الخأزير  0.27 + 3.76و  3.3 + 26.8

 2.5بترهيز  الخثبُوي ُلى إهباث البروز بأكافت الصهجبُل

أ (  1غم/لتر ماء. هره الىدُجت ملازبت ملا خـل في حدٌو ) 

ادة الترهيز املظبب لوٌى الجروز في هرا الجدٌو )   1.5مّ ٍش

.  للد أزس إكافت (14)أ(   1غم/لتر ماء ( ُىه في حدٌو ) 

 ُلى هٌى  2الصهجبُل بترهيز 
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر جأزيرا

ت )  ( . هرا ًىوبم ُلى ما حاء *  0.7  + 6.55الىمىاث الخلٍس

ادة جسهيز ألاوهظين في كاُدة  (24)في املـدز  خُث أن ٍش

الىباث ًؤدي إلى ألاهخلاٌ اللوبي بيظبت زلث الىمُت مً 

لى.  ألاطفل إلى ألُا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص   الىزهم  بعد 

 أًام من إهباث البذور: 

أ ( وضح لىا ُدم وحىد أي فسق مِىىي بين حمُّ  2حدٌو ) 

الـفاث ألازبِت املدزوطت وجساهيزها الخمظت بأطخثىاء كُمت 

طالبت جثبُوُت جدللذ ُىد إكافت مظخخلف الىسهم بترهيز 

ت إلهباث البروز.  2.5  غم/لتر ُلى ؿفت اليظبت املئٍى

 

 10جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الىزهم بعد 

 أًام من إهباث البذور:

ب( ًخضح بأن  2مً خالٌ املِوُاث املخدللت في حدٌو ) 

ت مىحبت كد جدللذ في ُدد الجروز  أُلى كُمت مِىٍى

ت / هباث ُىد إطخخدام مظخخلف الىسهم بترهيز   1الثاهٍى

هرا ٌِني بأن هرا  غم/لتر بِد ُؼسة أًام مً إهباث البروز,

 شاد مً ُدد جلً الجروز 
ً
 جيؼُوُا

ً
الترهيز كد لِب دوزا

ت. ًلي ذلً جأزيره املِىىي ُلى مخىطى هٌى الجرز  الثاهٍى

ادة  2السئِس ي لىً بأطخخدام الترهيز  ِني ذلً ٍش غم/لتر َو

 مخىطى هٌى الجرز السئِس ي بأطخخدام هرا الترهيز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الصزاُت اليظُجُت. MSبِم ؿفاث الىمى في اللَس املصزَو في وطى  مظت أًام مً إهباث البروزُلى( : جأزير جساهيز مخخلفت مً مظخخلف الصهجبُل بِد خ ب 1حدٌو ) 

 

 أًام من إهباث البذور  خمستمسخخلص الشهجبيل بعد 

 التراهيز

 الـفاث

 غم/لتر 2.5 غم/لتر 2 غم/لتر 1.5 غم/لتر 1 ؿفس

 44.7  + 20 00  + 100 00  + 100 00  + 100 50  + 75 % وظبت ألاهباث

0.27 + 3.76 0.23  + 1.62 0.75 + 2.88 هٌى الجروز )طم (
* 

0.87 + 0.25 0.34 +  0.7 

 3.3 + 26.8 3.1  + 7.5 ُدد الجروز الثاهىٍت
* 

8.6 +  2.3 8 +  1.5 0.2 +  0.44 

هٌى الىمىاث 

ت  الخلٍس

4.57 + 0.44 5.04 +  0.8 5.78 +  1.2 6.55 + 0.7
* 

0.44 + 0.9 

 

فت أ ( وضح لنب عذم وجىد أي فزق هعنىي بٍن جوٍع الصفبث األربعت الوذروست وحزاكٍزهب الخوست بأسخثنبء لٍوت سبلبت حثبٍطٍت ححممج عنذ إضب 2جذول ) 

غن/لخز على صفت النسبت الوئىٌت إلنببث البذور.  2.5هسخخلص الكزكن بخزكٍز   

 

لص الكزكن  بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذورهسخخ  

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز 1 صفز غن/لخز 1.5  غن/لخز 2  غن/لخز 2.5   

57.7 + 50 % نسبت األنببث  55.5 + 44.7  60 + 54.7  60 + 54.7  20 + 44.7  

طىل الجذور )سن 

) 

0.18 + 0.2  1.3 + 0.78  1.57 + 1.46  1.77 + 1.46  0.72 + 1.6  

 عذد الجذور

 الثبنىٌت

1.5 + 1.7  5.2 + 3.11  3 +  2.8  1.6 +  1.5  0.2 +  0.44  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

0.2 +  0.2  1.2 +  0.71  1.17 + 1.0  1.87 + 1.7  0.49 + 1.0  
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أًام  5جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الثىم بعد 

 من إهباث البذور:   

أ ( بِدم وحىد إي فسق  3مً خالٌ حدٌو )  جىضح لىا

مِىىي مىحب بين الـفاث املدزوطت وجساهيزها بأطخثىاء فسق 

ت إلهباث البروز ُىد إطخخدام مهسوض  طالب في اليظبت املئٍى

لتر هرا ٌِني بأن مظخخلف الثىم بترهيز غم/ 2.5الثىم بترهيز 

ت إلهباث البروز  2.5  ُلى اليظبت املئٍى
ً
 جثبُوُا

ً
غم/لتر أزس جأزيرا

ولم ًؤزس ُلى بلُت الـفاث بِد خمظت أًام مً إهباث في 

 .MSوطى 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الثىم بعد 

ث البذور أًام من إهبا  

  ( ب ( أجضح لدًىا بأن ُدد  3مً خالٌ هخائج الجدٌو

ت / هباث ومخىطى هٌى الجروزالسئِظُت كد  الجروز الثاهٍى

 ُىد أطخخدام مظخخلف 
ً
 مىحبا

ً
ا  خللا فسق مِىٍى

 10جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص الثىم بعد 

 أًام من إهباث البذور 

  ( لدًىا بأن ُدد الجروز  ب ( أجضح 3مً خالٌ هخائج الجدٌو

ت / هباث ومخىطى هٌى الجروزالسئِظُت كد خللا  الثاهٍى

 ُىد أطخخدام مظخخلف مهسوض الثىم 
ً
 مىحبا

ً
ا فسق مِىٍى

  1بترهيز 
ً
غم/لتر. ذلً ٌِني بأن هرا الترهيز كد خلم جأزيرا

ت ومخىطى هٌى الجروز   في ُدد الجروز الثاهٍى
ً
جيؼُوُا

 السئِظُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً  MSة( : حأثٍز حزاكٍز هخخلفت هن هسخخلص الكزكن بعذ عشزة أٌبم هن إنببث البذورعلى بعض صفبث النوى فً المزع الوزروع فً وسظ  2جذول )

 الزراعت النسٍجٍت.

 

 هسخخلص الكزكن  بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذور

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز   1 صفز  غن/لخز   1.5  غن/لخز   2  غن/لخز   2.5   

57.7 + 50 % نسبت األنببث  55.5 + 44.7  60 + 54.7  60 + 54.7  20 + 44.7  

0.2 + 0.18 طىل الجذور )سن (  1.3 + 0.78  1.57 + 1.46  1.77 + 1.46  0.72 + 1.6  

عذد الجذور 

 الثبنىٌت

1.5 + 1.7  5.2 + 3.11  3 +  2.8  1.6 +  1.5  0.2 +  0.44  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

0.2 +  0.2  1.2 +  0.71  1.17 + 1.0  1.87 + 1.7  0.49 + 1.0  

 

 
م هن إنببث البذورعلى بعض صفبث النوى فً المزع العسلً الوزروع أ ( : حأثٍز حزاكٍز هخخلفت هن هسخخلص ههزوس الثىم بعذ خوست أٌب 3جذول ) 

 فً الزراعت النسٍجٍت. MSفً وسظ 

 هسخخلص الثىم بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذور

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز   1 صفز  غن/لخز   1.5  غن/لخز   2  غن/لخز   2.5   

57.4 + 50 % نسبت األنببث  80 +  44.7  60 + 54.7  40 + 54.7  20 + 44.7  

0.2 + 0.18 طىل الجذور )سن (  0.67 + 0.4  0.69 + 0.6  0.55 +  1.1  0.25 + 0.5  

1.7 + 1.5 عذد الجذور الثبنىٌت  2.4 + 1.5  1.2 + 1.3  1 + 1.4  0.4 + 0.9  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

0.2 + 0.2  1.02 + 0.6  1.48 + 1.4  1.27 + 1.7  0.024 + 0.05  
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جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص مسحىق 

 أًام من إهباث البذور: 5الدارسين بعد 

غم/لتر  2أ ( بُيذ بأن الترهيز  4الىخائج املخدللت في حدٌو ) 

ت مىحبت في ول مً مخىطى هٌى   كد خلم أُلى كُمت مِىٍى

ت / هباث و مخىطى  دد الجروز الثاهٍى الجروز السئِظُت  ُو

ت / هباث هرا ٌِني بأن إطخخدام هٌى الىمى  اث الخلٍس

 
ً
مظخخلف مسخىق الدازطين بهرا الترهيز كد لِب دوزا

 لهره الـفاث الثالر
ً
بِد خمظت أًام مً إهباث  جيؼُوُا

 البروز.

أ ( : جأزير جساهيز مخخلفت مً مظخخلف   الدازطين  4حدٌو ) 

بِد خمظت أًام مً إهباث البروزُلى بِم ؿفاث الىمى في 

 في الصزاُت اليظُجُت . MSَس الِظلي املصزَو في وطى الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جأثير إضافت جزاهيز مخخلفت من مسخخلص   الدارسين بعد 

 :  أًام من إهباث البذور  10

غم/لتر ماء كد  2ب ( وضخذ بأن جسهيز  4هخائج حدٌو ) 

 في ول مً مخىطى هٌى الجرو 
ً
 مىحبا

ُ
ا  مِخٍى

ً
ز خلم فسكا

ت. أما بترهيز  غم/لتر ماء  1.5السئِظُت وفي ُدد الجروز الثاهٍى

 قي مخىطى هٌى الجروز 
ً
 مىحبا

ً
ا  مِىٍى

ً
فلد خلم فسكا

  1السئِظُت . بِىما بالترهيز 
ً
ا  مِىٍى

ً
غم/لتر  فلد خلم فسكا

ت. هرا ٌِني بأن   في مخىطى هٌى الىمىاث الخلٍس
ً
مىحبا

 الدازطين في جلً التراه أطخخدام مظخخلف
ً
يز كد لِب دوزا

 بِد 
ً
 أًام مً ألاهباث.  10جيؼُوُا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب ( : جأزير جساهيز مخخلفت مً مظخخلف  4حدٌو ) 

 ً الوزروع فً ة ( : حأثٍز حزاكٍز هخخلفت هن هسخخلص الثىم بعذ عشزة أٌبم هن إنببث البذورعلى بعض صفبث النوى فً المزع العسل 3جذول ) 

 فً الزراعت النسٍجٍت. MSوسظ 

 هسخخلص الثىم بعذ عشزة أٌبم هن إنببث البذور

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز 1 صفز غن/لخز 1.5  غن/لخز 2  غن/لخز 2.5   

50 + 75 % نسبت األنببث  100 + 0.0  100 + 0.0  100 + 0.0  20 + 44.7  

0.75 + 2.88 طىل الجذور )سن (  11.1 + 0.4 
*  

1.88 + 0.44  2.1 + 0.15  0.27 + 0.6  

3.1 + 7.5 عذد الجذور الثبنىٌت  11.4 + 0.2
 *  

5.8 + 2,.4  4.8 + 0.8  0.4 + 0.9  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

4.75 + 0.44  3.8 + 0.8  4.54 + 0.7  5.32 + 0.7  0.09 + 0.2  

 

ثٍز حزاكٍز هخخلفت هن هسخخلص   الذارسٍن بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذورعلى بعض صفبث النوى فً المزع العسلً الوزروع فً أ ( : حأ 4جذول ) 

 فً الزراعت النسٍجٍت . MSوسظ 

 هسخخلص الذارسٍن بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذور

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز 1 صفز غن/لخز 1.5  غن/لخز 2  غن/لخز 2.5   

بت األنببث% نس  50 + 57.7  40 + 54.7  60 + 54.7  60 + 54.7  20 + 44.7  

0.2 + 0.18 طىل الجذور )سن (  0.42 + 0.5  0.86 + 0.5  2.26 + 1.27
 *  

1.4 + 1.9  

1.7 + 1.5 عذد الجذور الثبنىٌت  0.4 + 0.5  5.6 + 3.2  6.2 + 1.5 
*  

0.2 + 0.44  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

0.2 + 0.2  0.9 + 0.8  1.56 + 1.0  3.2 + 0.8 
*  

1.2 + 1.7  

 

ة ( : حأثٍز حزاكٍز هخخلفت هن هسخخلص الذارسٍن بعذ خوست أٌبم هن إنببث البذورعلى بعض صفبث النوى فً المزع العسلً الوزروع فً  4جذول ) 

MSوسظ  فً الزراعت النسٍجٍت.   

 

 هسخخلص الذارسٍن بعذ عشزة أٌبم هن إنببث البذور

 الخزاكٍز

 الصفبث

غن/لخز   1  صفز غن/لخز   1.5  غن/لخز   2  غن/لخز   2.5   

50 + 75 % نسبت األنببث  60 + 54.7  100 + 0.0  100 + 0.0  40 + 54.7  

0.75 + 2.88 طىل الجذور )سن (  1 + 1.2  2,2 + 0.3  4.18 + 0.22 
*  

1.88 + 2.6  

3.4 + 7.5 عذد الجذور الثبنىٌت  12.2 + 11.1  11.2 + 2.6 
*  

9.2 + 0.44 
*  

10.2 + 14.1  

طىل النوىاث 

 الخضزٌت

4.57 + 0.44  13.2 + 1.2 
*  

3.92 + 0.7  4.62 + 0.8  1.4 + 1.9  
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 هـ   ( )  )  د  ( (  ج  ) )  ب  ( )  أ  (

جازير اطخِماٌ املظخخلـاث الىباجُت ُلى وظبت   (1)ػيل 

الاهباث و بِم ؿُفاث الاخسي ُلى بصوز هباث اللَس في 

 (.MSالىطى الغرائي )

أ .امللازهت      ب.  مسخىق الىسهم   ج. مسخىق الثىم    د. 

 لدازطين     هـ. مسخىق الصهجبُل مسخىق ا

 

 ألاسخنخاحاث

مً الىخائج املخدللت لدزاطت جأزير ول مظخخلف هباحي ُلى 

 بِم ؿفاث الىمى الخلسي وظخيخج بأن أفلل 

املظخخلـاث هى مظخخلف مسخىق الصهجبُل خُث أزس 

 ُلى مخىطى هٌى الجروز السئِظُت و 
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
جأزيرا

ت / هباث )  ُلى  4.7 + 9.4و  1.15 + 4.28ُدد الجروز الثاهٍى

غم/لتر بِد خمظت أًام مً  1الخىالي ( ,ُىد إطخخدامه بترهيز 

أهباث البروز. أما بِد ُؼسة أًام مً ألاهباث فلد خلم هرا 

لى مخىطى هٌى الىمىاث  2املظخخلف بترهيز  غم/لتُر

ت )  غم/لتر أزس هرا  1.5(, وبترهيز  0.7 + 6.55الخلٍس

ُ 
ً
ا  مِىٍى

ً
لى مخىطى هٌى الجروز املظخخلف جيؼُوُا

غم/لتر ُلى مخىطى  1( , وبترهيز  0.27 + 3.76السئِظُت ) 

 (. 3.3 + 26.8ُدد الجروز / هباث ) 

ت كىة وؼان الخأزير  ًلي مظخخلف مسخىق الصهجبُل في مِىٍى

 
ً
 ميؼوا

ً
هى مظخخلف مسخىق الدازطين خُث أزس جأزيرا

 ُلى مخىطى هٌى الجروز السئِظُت, مخىطى ُ
ً
ا دد مِىٍى

ت ُىد  ت و مخىطى هٌى الىمىاث الخلٍس الجروز الثاهٍى

 2.26غم/لتر بِد خمظت أًام مً ألاهباث ) 2إطخخدامه بترهيز 

ُلى الخىالي(. هما أن هرا  0.8 + 3.2و  1.5 + 6.2و  1.27 +

,  MSاملظخخلف وبِد ُؼسة أًام مً إهباث البروز في وطى 

 ُىد أطخخد
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر  2امه بترهيز كد أزس جأزيرا

( و مخىطى  0.22 + 4.18ُلى ول مً مخىطى هٌى الجروز ) 

ت / هباث )    0.44 + 9.2ُدد الجروز الثاهٍى
ً
( وهرلً أزس جأزيرا

 بترهيز 
ً
ا  مِىٍى

ً
غم/لتر ُلى ؿفت مخىطى ُدد  1,5جيؼُوُا

ت / هباث )   أزس  2.6 + 11.2الجروز الثاهٍى
ً
( هما وأهه أًلا

 
ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر ُلى مخىطى هٌى الىمىاث  1بترهيز  جأزيرا

ت )   (.  1.2+ 13.2الخلٍس

 
ً
 جيؼُوُا

ً
باليظبت ليل مً الخمس الهىدي والثىم فلد أزسا جأزيرا

 بِد ُؼسة أًام مً إهباث البروز, خُث أزس مظخخلف 
ً
ا مِىٍى

 بترهيز 
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر ُلى  2مهسوض الىسهم جأزيرا

غم ُلى مخىطى  1سئِظُت وبترهيز مخىطى هٌى الجروز ال

ت / هباث. أما مظخخلف مهسوض الثىم  ُدد الجروز الثاهٍى

 ُلى مخىطى  1فلد أزس الترهيز 
ً
ا  مِىٍى

ً
 جيؼُوُا

ً
غم/لتر جأزيرا

ت / هباث  لى ُدد الجروز الثاهٍى هٌى الجروز السئِظُت ُو

 مً هره الىدُجت وظخيخج بأن مظخخلـاث مهسوض ول 
ً
أًلا

ثىم ًىدـس جأزيرها ُلى كىة ووؼان املجمَى مً الىسهم وال

 الجرزي.

هلترح في البدىر املظخلبلُت ججسبت جساهيز مخخلفت ليل مً 

مظخخلـاث مسخىق )الخمس الهىدي, الخلبت, مسخىق بروز 

الُاوظىن أو مسخىق بروز الهُل( خُث أن هره الىباجاث 

جدخىي ُلى ألاوهظِىاث الوبُُِت مثل أهدوالث خامم 

لى مىٌم الىمى الخلًُ و  هفثالُىاث خامم الخلًُ ُو

ت  الياًخين وهى أخد الظاًخىواًىِىاث الوبُُِت اللسوٍز

ت وجلاُف الخالًا.  لإلهلظاماث الخلٍى
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