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 .Lالداوودي )نمو وازهار نبات في  (Master)ماستر تأثير القرط والرش بالمغذي الورقي 

Chrysanthemum indicum كانوفا( صنف 

 حسن جمهورية سعدي                                       سامي علي عبد المجيد التحافي

 المعهد التقني / المسيب

 الخالصة

بيبوغري  لبرسرطل سيمر ى بدرلمرخ ارير ى طرىل لبتحياريل شلبرى   0222خرل  لبوسمر   أجرى  لبحثرف  رل لب ارخ لبة رح خ 

(Master)  كينس ريلبدلششد  صتف ساغ /ب ى شلب دلخل ب تهوي  ل نوس شلزهير نحيل  4،  7،  0،  2بيربعخ اىلك ز هل .

 كرىلر( . لههرىل لبت ريئن ل  مرتيدن  با 7بثلرخ اكىلرلل شبسلطع ) .C. R. D ) شلم عول لب صو   لبع سلئل لبكيسل ) 

بعوا ررخ لبطررىل شلبررى  بيبوغرري  لبررسرطل شلب رردلخل ب تهورري اررير ىل سعتسنرري  ررل صررحيل لبتوررس شل زهررير شطررد  طرر  ارردلخل 

ساغ /ب ررى سرر  لبوغرري  لبررسرطل سررع لبتحيارريل لبوطىشلررخ لااررر سعررد  بعرردد لب حىارريل شل شرل  شل زهررير شلبو رري خ 7

دمرر  43.34شرطررخ ش 30.22 ىارري ش 3.77لبسرط ررخ باتحرريل بارر  
0
ب تورري لطررل سعررد  بهرري  ااررر لب ررسلبل زهررى   43.32ش 

دم  7.32شرطخ ش 40.77 ىاي ش 4.43لبصحيل با  
0
 زهى   ل سعيساخ لبوطيرنخ س  دش  طىل شبدش  ر . 3.32ش 

 

 

Abstract:- 

         This Research was carried out during the season 2008 at lathhouse to investigate the 

effect of pinching of plants , foliar application of Master at 4 concentrations 0, 2, 3, 4 

mg/l and their interaction on the growth and flowering of Chrysanthemum Cv. Canova , 

using C.R.D design with 3 replicates (3 pots in replicate).  

          Results showed that the pinching, foliar application of Master and their interaction 

had a significant effect on growth and flowering properties . The interaction of 3 mg/l of 

Master with pinching plants realized  highest average of plant height, number of 

branches, leaves, flowers and. Leaf area/plant were 5.33 branch, 52 leaf, 15.74 dc
2
 , 17.78 

flowe respectively, while were 1.17 branch, 19.33 leaf, 3.58 dc
2
, 7.78 flower respectively 

in control without pinching and without spraying.             .                           .                                                                             

 

 المقدمة 

شهرس نحريل  Compositae. إبرر لبعيئارـخ لبوىكحرـخ   L. Chrysanthemum indicumنت ول نحيل لبـدلششد          

( م  )سثوسد شأسر    02 – 42ا حل سعوى س  نحيايل لبتهير لبطص ى ا جدد زرلا ه متسنيً شن ىلشح لراحياه سي ب   ) 

( .  0223ش شررريه   ،  4020مرررتخ )رمرررس  ،  0222أكثرررى سررر  ( ، ست رررا  لبصررر   إي كررري  نرررزر    هررري ستررري 4020. 

شلبدلششد  س  نحيايل لبزنتخ لبوهوخ نزر  بجوي  أزهرير  لبوة احرخ لوبرسل  شلو جريأل شلوشركي  شاو ريز لبتحياريل بانهري 

ير ( . شاعد أزهر4000ش لب اطي  شلخىش ،  4000ازهى  ل شطت اطل   ه لوزهير لوخى   ل لبثدنطخ )أس   شاال ، 

لبدلششد  س  أزهير لبططف لبوهوخ شلبوىغسبخ ن ىلً بحطيئهي سد  لسناخ سث ح خ بجويبهي  ل لبوزهىنرخ ، شاصرل نحياريل 

لبرردلششد  إبررر يرش  إن يجهرري  ررل لبةىنررف اترردسي اكررس  سع رر  أزهررير لبزنتررخ لبثسب ررخ لبصرر ح خ طررد أششرركت ااررر لن هرري  

شباردلششد  أهو رخ لط صريدنخ كح رى  إي نعرد سر  لبتحياريل لب رل ( .   Mark،0223 ش 4032أزهيرهري )لبحعارل ششرتد  ، 

ا يه   ل دا  لبدخل لبسلتل س  خرل  اصردنىهي  رل سسمر  ازه ىهري ، شهرل سر  أهر  لوزهرير لبو دلشبرخ  رل لب رس  

 شلخرىش  Budiartoلبعيبو خ بصح هي شل د  س  لبىز أزهير لبططف كوي إ  بتحيايل لبدلششد  لم ةدلسيل لح خ ادند  )

(. ش ل لبس نيل لبو ثد  أه وسل بإن يج لزهير نحيايل لبدلششد  اار سردلر لب ترـخ   رر Philippine ،0226ش 0226، 

 National) Chrysanthemum Societyأصحح س  أشهى لوزهير شاحس  اار لبىشز شلبطىنحرل  رل شلردلل لبح رع 
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يصرريً إي اطرر   أسينررخ بغرردلد سعىارريً مررتسنيً بارردلششد   ررل ( . شهررس سرر  لبتحيارريل لب ررل نسب هرري لبعىلط ررس  له ويسرريً خ0222،

ست صف شهى ا ىن  لبثرينل سر  كرل اريأل اعرى    ره سة ارف لونرسل  شلوصرتيب لبةيصرخ بتحريل لبردلششد  )سثورسد 

 ل نورس شلزهرير شطد أكدل لبكث ى س  لبدرلميل اار أهو خ لبعتيصى لبغيلئ خ كيبحسمحسر شلبحسايم سأل (. 4020شأس   ، 

ايل لي ن يرك لبحسمحسر  ل اثا ل لبكيربسه درلل شلبورسلد ل خرى  لبتياجرخ سر  اوا رخ لب ىك رئ لبترسئل ب ثىنرى لبتحي

لبطيطخ لبلزسخ باعوا يل لبث سنخ باتحيل، كوي ن ر ىك  رل اىك رئ لبعدنرد سر  سر  لبوىكحريل لب رل ا ريرك  رل اكرسن  لبرـ 

RNA ل شلزهررير  شاكررسن  لبحرريشر شلبثوررير )لبتع وررل ، شكرريبي نعوررل ااررر اثح ررز نوررس شاطررسر لبجرريشر شنتررن لبتحرري

(. شلهو ررخ لبحسمررحسر ارريال سرر  كسنرره لبو رر طى ااررر احرريالل اوا ررخ لب ىك ررئ لبتررسئل شاوث ررل لبحىشاررسبلزأل 4000

(. كوري ل  لبحسايمر سأل نعرد سر  لبعتيصرى 4002شاوا خ لب تحس شاوا خ لب كيرى شاكسن  لبحيشر شغ ىهي )    شلخرىش ،

خ بتوس لبتحيل بسهيئحه لبح راج خ شلبك و يئ رخ ستهري لنط ريأل لبةلنري لبث رخ شا رج ع نورس ل ن رجخ لبوىمر  و خ لبغيلئ خ لبوهو

 starchشاكسن  لبكيربسه دبىلل شلن طي  لبوسلد لبتياجرخ سر  اوا رخ لب ىك رئ لبترسئل  شات ر ي ل نزنوريل سثرل لنرزن  

synthetase   شكيبي لنزنوريل لبرـKinases  (. 4000لبحىشا تريل شل  وري  لبتسشنرخ )لبتع ورل ،  لب رل اثحرز اكرسن

(  لم ةدسي لبى  بيبحسمرحسر اارر ه  رخ  ريسف لبحسمرحسرني  شلبحسايمر سأل 4032) Sheehan ش Poolش ل درلمخ بـ 

 (.Cattleya sp)ساغ /ب ررى بكرل ستهورري ااررر نحرريل ل شرك ررد 422، 32، 2اارر ه  ررخ ه درشك رر د لبحسايمرر سأل ب ىك ررز 

ساغ /ب رى سر  ل رتر   لب رل لدل لبرر زنريد  سعتسنرخ  رل اردد ل شرل /نحريل 32سعيسارخ كينرت لبرى     سجدل ل  ل ترل

ساغ /ب ى سرع  32،422،0221722( ل  لاي خ لبحسايم سأل بيب ىلك ز 4062) Smithش Joinerكوي شجد  .ش ج  لبزهى 

ير شططىهرررري  ررررل نحرررريل ساغ /ب ررررى ن ررررىشج   لد  لبررررر لب حك ررررى  ررررل لب زه ررررى شزلد سرررر  ارررردد ل زهرررر 422لش 32

شلخرىش   Geraldoكريبي شجرد  ساغ /ب رى.022خصسصري لب ىك رز   (Chrysanthemum morifolium)لبردلششد 

 0.3: 2.7: 4( ل  لمرر ةدلأل لبوثاررس  لبوغرري  لبرري  نثررس  اتيصررى لبت ررىشج   شلبحسمررحسر شلبحسايمرر سأل بت ررحخ 0222)

يل شلبسز  لبجيب شلبىلرئ شاردد ل زهرير بيبتحريل. شاارر اار نحيايل لبدلششد  طد لاطر زنيد  سعتسنخ  ل لس  لبتح

( ل  0222شلخررىش  ) Abdul Ghaffoor( لبوزرشاررخ  ررل لب ررتيدن  شجررد .Rosa sppنحيارريل لبررسرد لب ررج ى  )

غرر  سرر  لب سبى سمررحيل  لدل لبررر زنرريد   43غرر  سرر  لب سرنرري لش سررع  02غرر  سرر  كحىن رريل لبحسايمرر سأل سررع  40لارري خ 

ل شادد ل زهير /نحيل ش ج  لبزهى  شادد ب لاهري. ش رل درلمرخ  دنثرخ بارى  بعرد  اىلك رز سر  سعتسنخ  ل لس  لبتحي

( Dianthus caryophyllus/ب ررى ( اارررر نحرريل لبطىنحررل )P2O5ساغرر   022،  432،  422،  32،  2لبحسمررحسر ) 

  لبتحرريل /ب ررى لاطررر لااررر سعررد  بطررسP2O5ساغرر  422( ل  لب ىك ررز 0220) El-Naggarشجررد   Red simصررتف 

-Elشلبسز  لبجيب شلبىلئ شادد ل شرل  شل زهير بيبتحيل شططى لبزهى  . شاارر نحرس صرتف لبطىنحرل لنتري شجرد 

Naggar (  ل  لبرررى  بيبوغررري  لبرررسرطل 0220شلخرررىش )Sangral   لبررري  نثرررس(02%N 02ش %P 02ش%K  )

لبىلرئ شاردد ل شرل  شل زهرير بيبتحريل ساغ /ب ى  ط  زنيد  سعتسنخ  ل لس  لبتحيل شلبسز  لبجيب ش 2.6شب ىلك ز 

( لبرري  نث ررس  ااررر Masterشططررى لبزهررى  .  شنهرردب لبحثررف لبررر درلمررخ اررير ى لبررى  بيبوغرري  لبررسرطل سيمرر ى )

 كينس ي .صتف لبحسمحسر شلبحسايم سأل شكيبي اوا خ طىل لبتحيايل  ل نوس شلزهير نحيل لبدلششد  

 المواد وطرائق العمل

كينس ري يلل ل لب اخ لبة ح خ لبعيئرد  إبرر لبوعهرد لب طترل / لبو ر ئ اارر نحياريل لبردلششد  صرتف أجى  لبحثف          

 . 0222خل  لبوسم    ل زهير لبح تي 

مرر  بعررد أ  سا ررت برريبزس ن لبتهررى   03 ررل مررتيدن   ةيرنررخ ططررى  0222/  7/  4ارر  زرلاررخ لبةاحرريل ب رريرن            

( لي سثّرل لبعيسرل لوش  نرسا   سر  لب ىب رخ ل شبرر 0X4نحريل اجىبرخ ايسا رخ ) (  رل دلخرل لب ارخ لبة رح خ.  4)جدش  

شلبثين خ ارىك لبتحياريل بردش  طرىل  43/3/0222ب يرن  م  ا  مطح لب ىبخ 42لجىل  اوا خ طىل لبتحيايل اار لراحي  

ساغ /ب ررى(  4،  7 ، 0،  2بيربعررخ اىلك ررز هررل  ) (Master)*لبررى  بيبوغرري  لبررسرطل سيمرر ى ، شسثررل لبعيسررل لبثررينل 

ارر  اتح رري لب جىبررخ   ررئ لب صررو   .  0222/ 03/3شلبثين ررخ بعررد لبطررىل  ررل  4/3/0222شبوررىا  ، لبوررى  ل شبررر  ررل 

متيدن  با كىلر( ،   رف  7شبثلرخ اكىرلل شبسلطع )   سعيساخ 40( . شكي  ادد لبوعيسلل .C.R.Dلبع سلئل لبكيسل )

 تدلنخ .  م 30با  ادد لب تيدن   ل هي  لب جىبخ 
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سرر  لن رريج شررىكخ لبودنتررخ لبةتررىل  بلمررود  ) K2O% 33ش P2O5% 43شنثررس  شهررس سغرري  شرطررل ااررر ه  ررخ س ررثس  *

 ل رد ( –شلبك و يشنيل 

          

 تخدم في التجارب( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للزميج النهري المس 1جدول ) 

 

 

 شطد ا  درلمخ لبصحيل لب يب خ :

 لس  لبتحيل )م ( : ا  ط يمه بسلمطخ س طى  س ىنخ. -4

 ادد لب حىايل شل شرل  بيبتحيل -0

لبو رري خ لبسرط ررخ باتحرريل )دمرر  -7
0
طررل ارر   : ارر    رريبهي لا ورريدل ااررر س رري خ لبسرطررخ لب ررل طرردرل باخرري سرري   ن (

خو ررررخ لشرل  بصررررسر  ا ررررسلئ خ سرررر  كررررل نحرررريل بكررررل سكررررىر اتررررد لب زه ررررى شطرررردرل بسلمررررطخ جهرررريز 

Am/100/Area meter,Bioscientific LTD , Model 2000  ر  لمر ةىج سعرد  س ري خ لبسرطرخ بكرل

 سكىر شاى   ل ادد ل شرل  بيبتحيل  

 ادد ل زهير/نحيل -4

 ططى لبزهى  )م ( -3

ب حررين  شطسرنررت لبو سمررطيل بيمرر عوي  لخ حررير دنكرر  س عرردد لبثرردشد اثررت س رر س   ااررت لبت رريئن    ررئ اثا ررل ل

 ( .4022% )لبىلش  شخاف هللا ،  3ل  وي  

 

 

 النتائج والمناقشة

  تأثير القرط -1

( ل  بعوا ررخ طررىل نحرريل لبرردلششد  اررار ىل سعتسنرري  ررل صررحيل لبتوررس لبةتررى  0ن تررح سرر  ن رريئن جرردش  )        

خ لبطىل لاارر سعرد  بعردد لب حىاريل شل شرل  شلبو ري خ لبسرط رخ شاردد ل زهرير/ نحريل شل زهير لي  ططت سعيسا

دمر  42.40شرطرخ ش 73.22 ىاري ش  4.19بار 
0
شرطرخ  04.24 ىاري ش 0.42زهرى  اارر لب رسلبل سطيبرل  44.76ش 

دمر  3.47ش
0
تسنرري زهررى   ررل لبوعيساررخ برردش  طررىل ،  ررل  ر   ل  لررس  لبتحرريل شططررى لبزهررى  برر  ن ررارى سع 2.44ش 

بوعيساخ لبطىل. شطد نعسد يبي لبر ل  طىل لبتحيل نؤد  لبر ك ى لب  يد  لبطو رخ باحرىا  لبطى رل سوري لد  لبرر نورس 

شاح ح لبحىلا  لبجينح خ شلاطي  ادد لكحى س  ل  ى  سوري نزنرد سر  اردد ل شرل  شل زهرير. ا حر  هري  لبت ريئن سرع 

Joiner  شPickhardt (4032لبايل  شجدل ل  لبط )  ىل لب دش  بتحيايل لبدلششد  طد زلد س 

 2002و وازهار نبات الداوودي للموسم تأثير عملية القرط  في نم  (2جدول )

درجة 

تفاعل 

 التربة   

التوصيل 

الكهربائي 

((E.C 

ديسي 

 سيمنز/ م

مادة 

عضوية 

 غم/ كغم

النتروجين 

 الكلي

)%( 

فسفور 

 جاهز

 ملغم/ كغم

 

 

بوتاسيوم 

 جاهز

)%( 

التوزيع الحجمي لمفصوالت 

 التربة

نسجة 

 التربة

نسبة 

الطين 

 غم/كغم

نسبة 

الغرين 

 غم/كغم

نسبة 

الرمل 

 كغمغم/

رملية 

 مزيجية

5.7 2.2 11 0.21 52.7 0.11 200 127 667 
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   ئ لخ حير دنك  س عدد لبثدشد 2.23لبوعد ل لب ل اثول ل ىب س  يبهخ او  لبعوسد لبسل د   اة اف سعتسني   وي ب تهي اتد س  س  ل  وي  
 

 نوس لبحىلا  لبجينح خ شادد ل زهير/نحيل شكي  ل تل س  لبى  بحعف لبوسلد لبوثحطخ بتوس لبوىم    لبطول .

 

 Masterتأثير المغذي  -2

( لبر ل  باى  بيبوغي  لبسرطل سيم ى اير ىل سعتسني  ل صرحيل لبتورس لبةترى  7ا  ى لبت يئن   ل جدش  )       

ى/ب ى لااررر سعررد   بطررس  لبتحرريل شارردد لب حىارريل شل شرل  شلبو رري خ ساغرر  سيمرر  7شل زهررير لي  طرر  لب ىك ررز 

دمر  47.23شرطخ ش 47.24 ىاي ش 4.32م  ش 36.23لبسرط خ شادد ل زهير/ نحيل شططى لبزهى  با  
0
 43.64ش 

م  اار لب سلبل شبيبي احس  سعتسنري اارر لبوعريسلل كي رخ  رل هري  لبصرحيل اردل لبو ري خ لبسرط رخ  2.40زهى  ش

ساغرر  سيمرر ى/ب ى. اعررسد لبزنرريد   ررل هرري  لبصررحيل لبررر دشر اتيصررى لبحسمررحسر شلبحسايمرر سأل لبرري   0لب ىك ررز اتررد 

نث سنهوي سثاس  لبى   ل زنيد  لبتوس لبةتى  بوي بهوي س  اير ى  ل ات  ي لبحعيب ريل لبث سنرخ باتحريل كيب ىك رئ 

 Sheehanش   Poole رريئن سررع (. ا حرر  هرري  لبت4022شلبررس ارري ل ، 4020لبتررسئل شلب ررتحس )لبصررثيب ، 

( لبارريل  شجرردل ل  لبررى  بيبحسمررحسر شلبحسايمرر سأل لد  لبررر زنرريد  سعتسنررخ  ررل ارردد ل شرل  شططررى لبزهررى  4032)

 بتحيل ل شرك د.

و وازهار نبات الداوودي للموسم في نم master  المغذي الورقي تأثير تراكيز مختلفة من (2جدول )

2002 
 

 تركيز

المغذي 

MASTE

R 

 غم/لتر()مل

 طول النبات

 )سم( 

عدد 

التفرعات/

 نبات

عدد 

 االوراق/

 نبات

المساحة 

الورقية  

 للنبات

)دسم
2

)
 

عدد 

 االزهار/نبات
 قطر الزهرة

 )سم(

0   45.79     c 2.31    c 23.17    c 

 

4.48     b 

 

9.23       c 

 

6.66         c 

 

2  61.08     b 3.56    b 
 

36.84   b 

 

9.33   ab 

 

12.00    b 

 

7.43         b 

 المعاملة
طول النبات 

 )سم(

عدد 

 التفرعات/نبات

عدد 

 االوراق/نبات

المساحة 

الورقية 

)دسم
2

)
 

عدد 

 االزهار/نبات 
قطر 

الزهرة 

 )سم(

 بدون قرط

 

53.81 

a 

 

2.18 

B 

24.84 

b 

 

7.43 

b 

 

8.14 

b 

 

6.74 

a 

 مع القرط
54.28 

a 

4.19 

A 

 

37.08 

a 

 

 

10.12 

a 

 

11.36 

a 

 

6.73 

a 
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2 76.05     a 4.50    a 43.84   a 
 

13.87   a 

 

15.61    a 

 

8.49          a 

7 33.27     d 2.39    c 20.00    c 
 

4.91    b 

 

2.67      d 

 

4.37         c 

   ئ لخ حير دنك  س عدد لبثدشد 2.23اتد س  س  ل  وي  لبوعد ل لب ل اثول ل ىب س  يبهخ او  لبعوسد لبسل د   اة اف سعتسني   وي ب تهي 
 

          Masterالتداخل بين القرط والمغذي  -2

 رل نورس نحياريل لبردلششد  شلزهيرهري ، شسر   Master( لب ير ى لبسلاح بعوا خ لبطىل شلبرى   بيبوغري  4اح   لبصسر  )         

ساغر  سيمر ى/ب ى سر  دش  طرىل 7تسنري  رل هري  لبصرحيل لي  طر  لب ىك رز ( ن تح ل  با ردلخل بر   لبعريسا   ارير ىل سع4لبجدش  )

مر  ااررر لب رسلبل شبريبي احسطررت هري  لبوعيسارخ ااررر  2.22مر  ش 33.40لبتحياريل لاارر سعرد   بطررس  لبتحريل شططرى لبزهررى  بار  

مر   7.62مر  ش 72.33صرح    ساغ  سيم ى/ب ى سع طىل لبتحيايل، ب توي با  لطرل سعرد  بهريا   لب7لبوعيسلل ل خى  ادل ادلخل 

ساغ  سيم ى/ب ى سع لبتحيايل لبوطىشلخ لاار سعرد  7ساغ  سيم ى/ب ى س  دش  طىل. كوي  ط  ادلخل  4اار لب سلبل اتد لبوعيساخ 

دم  43.34شرطخ ش 30.22 ىاي ش 3.77بعدد لب حىايل شل شرل  شلبو ي خ لبسرط خ شادد ل زهير/ نحيل با  
0
زهى   43.32ش 

 ىاري  4.77لبل، شبيبي احس  اار لبوعيسلل كي خ  ل ادد ل شرل  شل زهير/ نحيل. شطد با  لطل سعرد  بهري  لبصرحيل اار لب س

دم  7.24شرطخ ش 44.63ش
0
ساغ  سيمر ى/ب ى سر  دش  طرىل،   رل  ر   كري  لبوعرد   4زهى  اار لب سلبل اتد لبوعيساخ  4.77ش 

دم  7.32شرطخ ش 40.77 ىاي ش  4.43
0
 اار لب سلبل  ل سعيساخ لبوطيرنخ بدش  طىل. زهى  3.32ش 

و وازهار نبات الداوودي في نم master ( تأثير التداخل بين القرط والرش بتراكيز مختلفة من2جدول )

 2002للموسم 

  ئ لخ حير دنك  س عدد  2.23لبوعد ل لب ل اثول ل ىب س  يبهخ او  لبعوسد لبسل د   اة اف سعتسني   وي ب تهي اتد س  س  ل  وي  

 لبثدشد

 المعاملة

 تركيز

المغذي 

 ماستر

 )ملغم/لتر(

طول النبات 

 )سم(

عدد 

 التفرعات

عدد 

 االوراق

المساحة 

الورقية 

 /نبات

)دسم
2

)
 

دد ع

االزهار/ 

 نبات

 قطر الزهرة

 بدون قرط

0   45.57    c 1.17    d 19.33 de  3.58    c 7.78    d 6.86    bc 

2  61.67   b 2.56  cd 32.67 bc  6.08    c 10.00 cd 7.63  abc 

2 77.42   a  3.67  bc 35.67 bc  12.00ab 13.44  b 8.88      a 

7 30.57   d 1.33    d 11.67  e 3.04    c 1.33     e 3.60      e 

 قرط

0   46.00   c 3.44  bc 27.00 cd  5.38    c 10.67  d 6.45    cd 

2  60.48   b 4.56  ab 41.00   b 12.57ab  13.00 bc 7.23    bc 

2 74.67    a 5.33    a 52.00   a 15.74  a 17.78   a 8.10    ab 

7 35.96  cd 3.44  bc 28.33 cd  6.78  bc 4.00     e 5.14     d 
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 رل صرحيل لبتورس شل زهرير ارير ىل سعتسنري  Masterن  ت ن س  لب جىبخ ل  بعوا خ طىل لبتحيايل شلبى  بيبوغي  لبسرطل 

ساغر  سيمر ى/ب ى سرع طرىل لبتحياريل لبري  لاطرر 7بتحيايل لبدلششد  صتف كينسبي شل  ل تل لبت يئن اثططت اتد ادلخل لبرى  برـ 

 شل زهير/ نحيل كوي زلد س  ططى ل زهير . لاار سعد  بعدد لب حىايل شل شرل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعيساخ لبوطيرنخ 

b a b a 

 / ب ىساغ  4ب ىك ز  Masterلبى  بيبـ 

: a      لبوعيساخ بدش  طىل 

  b لبوعيساخ سع لبطىل : 

b a 
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