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 خصمهان 

فتٖ الوْطتن اليزٗ تٖ  /أهبًتخ ثدتداد /دائزح الوزٌشُتبد ّالزجتغ٘زلتالزتبث   اء داخل أحد الجْ٘د الجالطتز٘ي٘خأعزٕ الجحش فٖ هزٌشٍ الشّر        

هلدتن لزتز 0،50،100ثبلززاك٘ش (GA3)رأص٘ز رع الٌجبربد ثوٌظوٖ الٌوْ حبهض الغجزٗل٘ي  دراطخل 2015 / 2014لعبم 
-1
 ّCPPU (CP )

هلدتن لزتز 20ّ 0،10ثتبلززاك٘ش
-1
ال زٗشٗتب  عول٘تخ رع ًجبرتبدأدد  .Golden Melodyاٛصت زسُتبر ًجبرتبد ال زٗشٗتب ال تٌ  إفتٖ ًوتْ ّ 

ن لززهلد100ثززك٘ش GA3ثوٌظن الٌوْالـ
-1 

(G100 )ٔ42.21رر تب  الٌجتبد )إ :اٙر٘تخفتٖ هشرتزاد الٌوتْ الي تزٕ ح ْل سٗبدح هعٌْٗخ  ال 

( ، ّعدد اّٛراق ًجبدطن
-1
طن 475.96ّالوظبحخ الْرق٘خ )، ( 6.53) 

2
غن100هلدن  33.79( ، ّهحزْٓ اّٛراق هي اليلْرّف٘ل اليلٖ )

-

1
( ثبلززتبث  ، ف تالعي 10.86(، ّ)16.22( ، ّ)10.46ّرٌ٘بد ّاليبرثُْ٘تدراد اليل٘تخ )ّالٌظت الوئْٗخ للوبدح الغبفخ ّالجزّسى رطت( ،  

عتتدد الٌتتْراد الشُزٗتتخ ًجتتبد :اٙر٘تتخ  ح تتْل سٗتتبدح هعٌْٗتتخ فتتٖ هشرتتزاد الٌوتتْالشُزٕ
-1
عتتدد الشُ٘تتزاد ًتتْرح ( ، 3.95ّ) 

-1 
(10.79 ،)

ٗتتتْم( ، ّالعوتتتز الوشُتتتزٕ  17.71( ، ّهتتتدح الزشُ٘تتتز)طتتتن 5.29ّقطز الشُ٘تتتزح الدبعدٗتتتخ )،طتتتن(15.49ّطتتتْل حبهتتتل الٌتتتْرح الشُتتتزٕ )

هلدن لزز 50فٖ ح٘ي أعطذ هعبهلخ الزع ثبلززك٘شْٗم( ،  97.09ْٗم( ، ّرجي٘ز هْعد الزشُ٘ز)11.80)
-1 

(G50 أكجتز قطتزا لحبهتل الٌتْرح )

هلدتتن لزتتز20ثززك٘تتش CPPUثوتتٌظن الٌوْالتتـال زٗشٗتتب  عول٘تتخ رع ًجبرتتبدأدد  .هلتتن(  3.317الشُتتزٕ )
-1 

(CP20  سٗتتبدح هعٌْٗتتخ فتتٖ عو٘تت )

( ، ّعتتدد اّٛراق ًجتتبدطتتن37.81رر تتب  الٌجتتبد )إ :اٙر٘تتخ هشرتتزاد الٌوتتْ الي تتزٕ 
-1 

طتتن 498.52ّالوظتتبحخ الْرق٘تتخ )،  (7.03)
2

 ، )

غن100هلدن  34.06ّهحزْٓ اّٛراق هي اليلْرّف٘ل اليلٖ )
-1
ُْ٘تدراد ّالٌظت الوئْٗخ للوبدح الغبفخ ّالجزّرٌ٘تبد ّاليبرثّسى رطت( ،  

عتتدد الٌتتْراد  :( ثبلززتتبث  ، ف تتالعي ح تتْل سٗتتبدح هعٌْٗتتخ فتتٖ عو٘تت  هشرتتزاد الٌوتتْالشُزٕ 10.94(، ّ)16.46، ّ) (10.69اليل٘تتخ )

الشُزٗتتخ ًجتتبد
-1
عتتدد الشُ٘تتزاد ًتتْرح سُزٗتتخ( ، 4.07ّ) 

-1 
طتتن(، ّقطتتز حبهتتل الٌتتْرح  13.69(، ّطتتْل حبهتتل الٌتتْرح الشُتتزٕ )11.40)

ٗتْم( ، ّرجي٘تز هْعتد  11.93ٗتْم( ، ّالعوتز الوشُتزٕ ) 17.90طن( ّهدح الزشُ٘تز)5.25 طز الشُ٘زح الدبعدٗخ )هلن( ، ّق 3.48الشُزٕ )

       . خطّدرالوأظِزد الزداخالد الضٌبئ٘خ ث٘ي الززاك٘ش رأص٘زاً هعٌْٗبً فٖ عو٘   ال  بد  .ْٗم(  97.07الزشُ٘ز)

 . GA3 ،Foliar application ,CPPU، منظماث اننمى اننباحيت ،  كهماث مفخاحيت : انفريسيا
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Abstract 

      The research was carried out at Al-Zawraa park /  Mayoralty of Baghdad on Fall season 2014/2015. 

Corms of Freesia Golden Melody cv. were sprayed with Gibberellic acid (GA3) at 0,50 and 100 mg l
-1 

or 

N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea)(CPPU) at 0, 10 and 20 mg l
-1

 . The results could be summarized as 

follow : Foliar spray of Freesia plants by GA3 at 100 mg l
-1

(G100(significantly increased vegetative growt 

parameters: plant height (42.21cm),number of leaves plant
-1

 (6.53)
 
, leaf area (475.96 cm

2
),leaf content of 

chlorophyll (33.79 mg 100 gm
-1 

fresh weight), percentages of dry matter , proteins and total carbohydrates 

(10.46, 16.22,and 10.86( respectively. In addition , 100 mg l
-1 

of GA3 enhanced the flowering characters 

tasted : number of inflorescences plant
-1

 (3.95),number of florets inflorescence
-1 

(10.79), length of 

peduncle (15.49cm), diameter of basal floret (5.29cm),flowering period (17.71days),vase life (11.80 

days), treated plants took (97.09 days) to bloom , while 50 mg l
-1 

of GA3 was superior on increasing 

diameter of peduncle (3.317 mm) .  The plant growth regulator CPPU at 20 mg l
-1 

was more effective on 

vegetative growth: plant height (37.81cm), number of leaves plant
-1

 (7.03)
 
, leaf area (498.52 cm

2
),leaf 

content of chlorophyll (34.06 mg 100 gm
-1 

fresh weight) , percentages of dry matter, proteins and total 

 *
 انبحث مسخم من اطروحت دكخىراه نهباحث انثاني . 
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carbohydrates(10.69,16.46,and10.94)respectively. Furthermore,CPPU at 20 mg l
-1

 increased flowering 

characters: number of inflorescences plant
-1 

(4.07), number of florets inflorescence
-1 

(11.40), length of 

peduncle (13.69 cm), diameter of peduncle(3.48 mm) , diameter of basal floret(5.25 cm),flowering period 

(17.90 days),vase life (11.93 days),besides flowering date was earlier (97.07 days) .Most interactions 

between the two factors were significantly  enhanced all vegetative and flowering characters studied .  

 

 انمقذمت

هتي هغوْعتخ اٛث تبل   Freesia hybridaال زٗشٗتبًجتبد        

لتٔ العبئلتخ إٌٗزوتٖ ّ رحذ ظزّف العزاق الوٌبخ٘خالحْل٘خ الجزْٗخ 

رزعتت   .فزٗد٘تتبأّهْطٌتتَ الصتتلٖ عٌتتْة   Iridaceaeالظْطتتٌ٘خ

رتتَ الشُزٗتتخ للدطتت  ، ف تتالً عتتي رائحزِتتب ا تتالح٘خ ًْرل زتتَأُو٘

عتد ٗطزٗخ عٌد ر زحِب ّرعدد ألْاًِتب ّطتْل عوزُتب الوشُتزٕ ّالع

 . فتٖ أحتْاا السُتبر ف تال عتي سراعزتَهتي ًجبرتبد الصت  

  رحزتتل أسُتتبرٍ الوزرجتتخ الظتتبثعخ عبلو٘تتب هتتي ثتت٘ي أسُتتبر الدطتت 

Armitage)  ّ Laushman ،2003) .  ًزتبط إأصتجحذ عول٘تخ

ّل الوزددهتخ أسُبر الدط  ّرظْٗدِب رغتبرح روزٌِِتب اليض٘تز هتي التد

ّهتتي أعتتل سٗتتبدح إًزتتبط أسُتتبر الدطتت  أصتتج   .لزحظتت٘ي إقز تتبدُب

لشاهتتب الُزوتتبم ثبلعول٘تتتبد الشراع٘تتخ هتتي ختتتالل رطج٘تت  الزدٌ٘تتتبد 

الحدٗضتتتخ لزحظتتت٘ي ًوتتتْ الٌجتتتبد ّسٗتتتبدح إًزبعتتتَ هتتتي اٛسُتتتبر  اد 

ّهي ُذٍ العول٘بد الشراع٘خ إطتزيدام هٌظوتبد ، الٌْع٘خ الزغبرٗخ 

د الوزعتتددح فتتٖ العول٘تتبد الحْ٘ٗتتخ للٌجبرتتبد عتتي الٌوتتْ  اد الزتتأص٘زا

ُّتتتتٖ  .طزٗتتتت  رح ٘شُتتتتب أّ رٌجتتتت٘طِب أّ رحْٗزُتتتتب أّ رضج٘طِتتتتب 

هزكجتتتبد ع تتتْٗخ رزيتتتْى طج٘ع٘تتتبً فتتتٖ الٌجبرتتتبد ّرعتتتزف عٌتتتدُب 

ثبلِْرهًْتتبد الٌجبر٘تتخ ، أّر تتٌ  هيزجزٗتتبً ّٗطلتت  علِ٘تتب هٌظوتتبد 

هغوْعتتتتتتخ هتتتتتتي  Gibberellinsروضتتتتتتل الغجزٗلٌ٘تتتتتتبد  .الٌوتتتتتتْ 

ّرعتشٓ  ،1930عبم للٌوْ ، اكزج ذ  رهًْبد الٌجبر٘خ الوٌجطخالِْ

الزتتتأص٘زاد ال ظتتتْ٘لْع٘خ للغجزٗلٌ٘تتتبد إلتتتٔ رحيوِتتتب فتتتٖ الٌجتتتبط 

رٌجتت٘طِب لعول٘تتبد اٛٗتتض كشٗتتبدح اليبرثُْ٘تتدراد ، ّاًٛشٗوتتٖ ، 

ّ ردل٘تتل عدتتد أّاًدظتتبم ّاطتتزطبلخ اليالٗتتب ، ّكظزالظتتجبد ، ّسٗتتبدح 

ّهتتتي  .( 2014)الي تتتبعٖ ،  خ٘ز الزشُ٘تتتزأالضوتتبر ًّ تتتغِب ّرتت

عي طزٗ  ًد   GA3 الجحْس الزٖ أعزٗذ لدراطخ رأص٘ز اضبفخ الـ

 Padmalatha اليْرهتتتبد أّ رع الوغوتتتْ  الي تتتزٕ هبّعتتتدٍ

رر تتتب  الٌجتتتبد ، ّعتتتدد إهعتتتدلد ( هتتتي سٗتتتبدح 2013) ّآختتتزّى

الوغوْ  الي زٕ ل ٌ ٘ي اّٛراق ، ّالوظبحخ الْرق٘خ ثعد رع 

 GA3 بلتتـث Gladiolus grandiflorusهتتي ًجتتبد اليالدٗتتْلض

ى أ( 2014ّقبطن ) الل٘لخ  كزدّ .عشء هي الولْ٘ى  150ثبلززك٘ش

 الشراعتخ قجتل Freesia hybrida ال زٗشٗتب كْرهتبدًدت   عول٘خ

هلدتتن لزتتز300 ثززك٘تتش  GA3 بلتتـث طتتبعخ 24 لوتتدح 
-1
ثيتتزد  

الٌتتْراد  عتتددطتتْل الحبهتتل الشُتتزٕ ، ّ هتتيّسادد ، السُتتبر

ًجبد
-1

 ّهب ، وشُزٕالّالعوز  ّهدح الزشُ٘ز ،ّل سُ٘زح قطز أّ ،

أى عول٘تتتتخ ًدتتتت  أث تتتتبل  :( 2014) ّآختتتتزّى Ramzan ٍّعتتتتد

 : ُتٖ GA3 هي التـ رزاك٘شثعدح  Tulipa gesneriana الزْ٘لت 

هلدتتن لزتتز 150ّ 0،50،75،100،125
-1
لوتتدح ً تت  طتتبعخ قجتتل  

هلدتن لزتز 100الشراعخ ، أى الززك٘ش 
-1

أعطتٔ سٗتبدح فتٖ ارر تب   ،

  . لٌجبربد ، الوظبحخ الْرق٘خ ، ّهحزْٓ اليلْرّف٘ل فٖ اّٛراقا

 

 

ّحغتتتتتن  GA3التتتتتـالتتتتتٔ أى  (2014) ّآختتتتتزّى Sarkarّأرتتتتتبر 

اليْرهتتخ ٌٗظوتتبى ًوتتْ الٌجتتبد الي تتزٕ ّرطتتْر ًوتتْ الجتتوزا  

الشُتتتتزٕ ّريتتتتْى اليْرهتتتتبد ّاليزٗوتتتتبد لٌجتتتتبد اليالدٗتتتتْلض 

Gladiolus grandiflorus  لززك٘ش ، ّأى هعبهلتتخ الٌجبرتتبد ثتتب

، ّساد هتي  الزشُ٘تز قتد طتبعد علتٔ رجي٘تزعشء هتي الول٘تْى  150

طتتْل الجتتوزا  الشُتتزٕ ، ّعتتدد الشُ٘تتزاد رتتوزا 
-1

 حتتعلّ . 

Rani أى عول٘تتتتخ ًدتتت  كْرهتتتتبد اليالدٗتتتتْلض  ((2015ّآختتتزّى

 50،100، 0ثتتبلززاك٘ش  GA3 بلتتـطتتبعخ قجتتل الشراعتتخ ث 12لوتتدح

فٖ رحظت٘ي هعتدلد ر ْق الززك٘ش الضبلش  عشء هي الولْ٘ى  150ّ

  . ارر ب  الٌجبد ّعدد اّٛراق

روضتتل الوغوْعتتخ الضبلضتتخ هتتي  Cytokininsالظتتبٗزْكبٌٌٗ٘بد           

 .الِْرهًْبد الٌجبر٘خ الوجغعخ للٌوْ ثعد اّٛكظٌ٘بد ّالغجزٗلٌ٘تبد 

ّّعتتتتد أى لِتتتتب دّر أطبطتتتتٖ فتتتتٖ رح ٘تتتتش عول٘تتتتخ اًدظتتتتبم اليالٗتتتتب 

أُو٘زِب فٖ العدٗد  ف ال عيّري  ِب ثبلرززاك ه  اّٛكظٌ٘بد 

ختتتز هضتتتل ظتتتبُزح الظتتت٘بدح الدو٘تتتخ هتتتي العول٘تتتبد ال ظتتتْ٘لْع٘خ اٛ

ْٗعتتد ًْعتتبى هتتي الظتتبٗزْكبٌٌٗ٘بد الطج٘ع٘تتخ  .( 2014)الي تتبعٖ ، 

ّال ٌبع٘خ الزٖ رح ز هيزجزٗتبً هضتل التـ   Zeatinّالـ  2ipُوب الـ 

Kin ّ الجٌشل أدٌٗ٘يBA)ٗزْكبٌٗ٘ي ( الذٕ ُٗعّد أكضز فعبل٘خ هتي الظتب

ردظتتتتن الظتتتتبٗزْكبٌٌٗ٘بد علتتتتٔ هغوتتتتْعز٘ي  ، الطج٘عتتتتٖ )الشٗتتتتبر٘ي(

ّروضتل Adenine ( ، ُوتب هغوْعتخ التـ .Shaw 1994رئ٘ظت٘ز٘ي )

هغوْعخ الظتبٗزْكبٌٌٗ٘بد الطج٘ع٘تخ الزتٖ رزتأل  هتي قبعتدح حتزح هتي 

ّروضل الظتبٗزْكبٌٌٗ٘بد   Phenylureaّهغوْعخ الـ،  Adenineالـ

-Chloro-4-2)ّهٌِتتتب التتتـ ، Ureaبعتتتدحالزتتتٖ روزلتتت  قال تتتٌبع٘خ 

pyridyl-3- phenylurea)  ّٕاطتوَ الزغتبرCPPU (KT-30) 

 BAفعبل٘تتتتخ التتتتـ  (هتتتتزح 100 -10)ر تتتتْق فعبل٘زتتتتَ ثودتتتتدار التتتتذٕ 

(Yu.2004) . رتتتتأص٘ز اضتتتتبفخ  طتتتتذّهتتتتي الجحتتتتْس الزتتتتٖ در

 رع درص رتتأص٘ز التتذٕIbrahim (2014 )هبثٌ٘تتَ  الظتتبٗزْكبٌٌٗ٘بد

هلدتتتتن لزتتتتز 50ّ 25ثتتتتبلززك٘شٗي  BAالتتتتـ
-1

 Paclobutrazolّالتتتتـ

 حتعّل،  Freesia sp.ال زٗشٗتب ثبطزعوبل حغو٘ي هتي كْرهتبد ّ

سٗبدح الززك٘ش العبلٖ لوعدلد ال  بد الزبل٘خ ارر ب  الٌجبد ، ّعدد 

ًجتتتتبد اّٛراق
-1

، ّالوظتتتتبحخ الْرق٘تتتتخ ، ّهحزتتتتْٓ اّٛراق هتتتتي 

ل٘تخ ( أى عو2015)ّأّضحذ عجتد العشٗتش ّآختزّى  .الـيلْرّف٘ل 

ثوتتتٌظن الٌوتتتْ التتتـ  poeticus Narcissusالٌتتتزعض رع ًجبرتتتبد 

CPPU هلدن لزز  9ثززك٘ش
-1 

 إرر تب  سٗتبدح فتٖ رتأص٘زاً  كتبى اٛكضتز

ًجبد اّٛراق عدد، ّ الٌجبد
-1

الٌجبد ال زّ  عدد، ّ
-1 

 ، ّالوظتبحخ

 عتدد، ّهْعتد ظِتْر أّل سُتزح ّ،  اليلْرّف٘تل ًّظتجخ،  الْرق٘خ

اٛسُبرًجتتبد
-1 

لشُتتزح، ّقطتتز ا
 

الظتتبق الشُتتزٕ ،  ّقطتتز ، ّطتتْل

ُتدفذ ُتذٍ الدراطتخ  .، ّالتْسى الغتبف لٜسُتبر ّالعوز الوشُزٕ 
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 Goldenاٛصت زال تٌ   ال زٗشٗتبإلتٔ هعزفتخ رتأص٘ز رع ًجبرتبد 

Melody وٌظوٖ الٌوْ حبهض الغجزٗل٘ي ّثCPPU دّالزتداخال 

 . فٖ ص بد الٌوْ الي زٕ ّالشُزٕ ثٌِ٘وب

 انمىاد وطرائق انعمم 

أعتتتتزٕ الجحتتتتش فتتتتٖ هزٌتتتتشٍ التتتتشّراء داختتتتل أحتتتتد الج٘تتتتْد        

الزتتبث  لدظتتن الوزٌشُتتبد م( x 9 50)هظتتبحخ الج٘تتذ الجالطتتز٘ي٘خ 

فتتٖ الوْطتتن  ،أهبًتتخ ثدتتداد /دائتتزح الوزٌشُتتبد ّالزجتتغ٘ز /ّالزجتتغ٘ز

ال تٌ  ال زٗشٗب سرعذ كْرهبد  . 2015 \ 2014اليزٗ ٖ لعبم 

 طتن( 25)دطتز أص٘  ث( 81)فٖ ،  Golden melody اٛص ز

ّثْاقت  كْرهزتتبى فتتٖ كتل أصتت٘  ّثتتذل  ثلتو هغوتتْ  اليْرهتتبد 

هلئتذ اٛصت  ثْطتر سراعتٖ هيتْى هتي رزثتخ  ، كْرهخ( 162)

 3:1ثٌظتتجخ  Peat mossهتتأخْ ح هتتي حبفتتخ الٌِتتز ّالج٘تتذ هتتْص 

%( 50)كدن ليل أص٘  عدوذ الززثخ ثوج٘تد الجٌزتبًْل   6ّثوعدل

هتتتل لزتتتز 0.5)ثززك٘تتتش 
-1

وج٘تتتد ثصتتتبثخ ال طزٗتتتخ ّللْقبٗتتتخ هتتتي اٝ (

هتي  بدأختذد عٌ٘ت . الحجتزٗخ للْقبٗخ هتي اٝصتبثخ( % 85)الظ ي

قجل خلطِب ثبلج٘ذ هْص ّحللذ ك٘و٘بئ٘تب ّف٘شٗبئ٘تب فتٖ الجحش رزثخ 

( 1) ّْٗضتت  عتتدّلهيزجتتز الوزكتتش التتْطٌٖ للشراعتتخ الع تتْٗخ 

أهب الج٘ذ هْص الوظزيدم فِْ هتي إًزتبط رتزكخ  .ًزبئظ ُذا الزحل٘ل 

Sab-Germany ( هيًْبر2َاٛلوبً٘خ ّْٗض  عدّل ) . 

أعزٗتتذ العول٘تتبد الشراع٘تتخ هتتي رٕ ّرعجتت٘ت ّهيبفحتتخ ،         

أهتب  .وب دعذ الحبعخ لذل  كلثجيل كبهل ّليل الْحداد الزغزٗج٘خ 

 Growثبلٌظجخ لعول٘خ الزظو٘د فدد ررتذ الٌجبرتبد ثبلظتوبد الظتبئل 

more  هتل  1زك٘تش )ّثز -( 3هيًْبرَ فتٖ عتدّل ) الوْض  -فدر

لزز
-1

ٗتْم ثت٘ي ررتخ ّأختزٓ ، ّاطتزوزد حزتٔ ًِبٗتخ   10( ث تبرق

 . الزغزثخ 

ً تتذد رغزثتتخ عبهل٘تتخ ثعتتبهل٘ي ّثضالصتتخ رزاك٘تتش ليتتل عبهتتل ،         

 0،50،100ثتبلززاك٘ش  GA3كبى العبهل اّٛل حبهض الغجتزٗل٘ي 

هلدتتن لزتتز
-1
هلدتتن  20ّ 10 ، 0ثتتبلززاك٘ش  CPPUّالعبهتتل الضتتبًٖ 

لزتتز
-1
الزتتداخالد ثٌِ٘وتتب علتتٔ ّفتت   ر تتو٘ن الدطبعتتبد اليبهلتتخ ، ّ 

 Completely Block Design (R.C.B.D.)العجتتتْائ٘خ 

Randomized ( 3ّثضالصخ هيتزراد ، ّر توي الويتزر الْاحتد )

حللذ . ( ًجبربد 6ّحداد رغزٗج٘خ ّثْاق  صالصخ أص  ليل هٌِب )

الح تتتبئٖ، قْرًتتتذ Genstat ثزًتتتبهظ  ّفتتت علتتتٔ الٌزتتتبئظ 

بد ال تت بد الودبطتتخ ثبطتتزيدام اخزجتتبر أقتتل فتتزق هعٌتتْٕ هزْطتتط

L.S.D.  ( 2000 % )الزإّ ّخل  هللا ،5عٌد هظزْٓ احزوبل. 

هلدتتن هتتي الوتتبدح ال عبلتتخ هتتي 100ّ 50ح تتزد الوحبل٘تتل ثة اثتتخ 

GA3 ّٖأكوتل الحغتن 95هل هي اليحتْل اٛص٘لتٖ ثززك٘تش 20ف %

هلدتن 100ّ 50الززك٘تشٗي إلٔ لزتز ثبلوتبء الودطتز للح تْل علتٔ 

لزتتز
-1
( فتتٖ GA0  ّ ،GA50  ّGA100ّرهتتش إلتتٔ الززاك٘تتش ة) - 

 CPPU، ّثبلطزٗدتتخ ً ظتتتِب رتتن رح تتت٘ز رزاك٘تتتش -عتتدّل الٌزتتتبئظ

هلدتن لزتز20 10ّغتن( للح تْل علتٔ الززك٘تشٗي 1ّ2ثة اثخ )
-1
 - 

  -( فٖ عدّل الٌزبئظ CP0 ّCP10 ّCP20) ّرهش إلٔ الززاك٘ش ة

 ًبرزح الشاُٖ كوبدح وٌظ ال هحلْل هيه  إضبفخ ث عخ قطزاد 

ث بصتل خوظتخ  CPPU التـصتن  GA3 الـررذ رزاك٘ش الوٌظو٘ي  .،

( سّعتب هتي 2-3، ّثْاقت  صتالس ررتبد اّٝلتٔ عٌتد هزحلتخ ) أٗبم

اّٛراق، ّالضبً٘تتخ ثعتتد اكزوتتبل الٌوتتْ الي تتزٕ ّثداٗتتخ ريتتْى أّل 

   . ثزعن سُزٕ ، ّالضبلضخ ثعد اًزِبء الزشُ٘ز

 

 انفيسيائيت وانكيميائيت نخربت انسراعتانصفاث بعض ( (1جذول

 وحذة انقياش انقيمت نىع انخحهيم

pH 7.75 ــــ 

EC 1:1 2.96 dS m
-1

 

O.M. 25.10 

mg kg
-1

 

 224 هعبدى اليبرثْى

 10 الغجض

N  42.2 الغبُش 

P  30 الغبُش 

K 190 الغبُش 

 ه  ْلد الززثخ

 722 رهل

gm Kg
-1

 190 غزٗي 

 88 ط٘ي

 Loamy Sandرهل٘خ  هشٗغخ   الٌظغخ
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 نبيج مىشامكىناث  (2) جذول

 C:N رطىبت N P2O5 K2O Na Cl O.M. pH انمكىناث

% 2.5 1 1.7 0.01 ˃ 0.8 ˃ 65 6.1 13.5 16:1 

 

 من انعناصر انمعذنيت)%( Grow moreمكىناث  انسماد انسائم  (3)جذول

N P K S Mg Mn Fe Cu B Mo 

20 20 20 0.20 0.10 0.05 0.10 0.05 0.02 0.0005 

 

  

 اننخائج وانمناقشت

في مؤشراث اننمى  CPPUانـو GA3انـ رش حأثيراث  1.

 انخضري 

 GA3التـالزأص٘ز الوعٌْٕ لزع ( 4)هي ث٘بًبد الغدّل    ٗز        

ّأعطتتذ  لٌجبرتتبد ال زٗشٗتتب الودبطتتخ فتتٖ هشرتتزاد الٌوتتْ الي تتزٕ

إلتٔ  ارر تب  الٌجتبد ّصل ٘شحأف ل الٌزبئظ  G100هعبهلخ الززك٘ش 

طتن 475.96ّالوظتبحخ الْرق٘تخ  6.53طن ّعدد اّٛراق  42.21
2
 

غتتن100هلدتتن  33.79ّكو٘تتخ اليلْرّف٘تتل 
- 1

ّسى رطتتت ّالٌظتتت 

 الوئْٗخ للوبدح الغبفخ 

ّقتتد ، 10.86ّاليبرثُْ٘تتدراد اليل٘تتخ  16.22ّالجزّرٌ٘تتبد  10.46

إلتٔ   تب  الٌجتبدالشٗبدح الوعٌْٗتخ الوزحددتخ فتٖ صت خ إرر ٗعشٓ طجت

طتتزطبلخ اليالٗتتب الْاقعتتخ أطتت ل اّاًدظتتبم رتتأص٘ز الغجتتزٗل٘ي فتتٖ سٗتتبدح 

أهتب  (Zieslin  ّ Ben- Zaken ،1992الدوتخ الوزطتز٘و٘خ للظتبق

ٌٗجتتتر عول٘تتتتخ  GA3التتتـسٗتتتبدح عتتتدد اّٛراق فدتتتد ٗعتتتْد  إلتتتٔ أى 

كظتتزطْر الظتتيْى للجتتزاعن ، هوتتب ٗتتشدٕ إلتتٔ رعتتْٗض الحز٘بعتتبد 

الالسهتتتتتخ لجع تتتتتِب لليتتتتتزّط هتتتتتي طتتتتتْر  الحزارٗتتتتتخ الوٌي  تتتتتخ

(، أهتتب طتتجت رتتأص٘ز الغجتتزٗل٘ي فتتٖ Taizّ Zeiger،2010الظتتيْى)

سٗتتبدح الوظتتبحخ الْرق٘تتخ، فدتتد ٗعتتشٓ إلتتٔ سٗتتبدح هظتتزْٓ اّٛكظتت٘ي 

رظتب  اليالٗتب فتٖ ًظت٘ظ اًدظتبم ّاًعيض علتٔ طتزعخ االداخلٖ، هوب 

إى سٗتتتتتتتبدح هحزتتتتتتتْٓ  .(Salunkhe  ّDesai ،1989الْرقتتتتتتتخ )

قد رعشٓ إلٔ دّرٍ فتٖ  GA3الـي اليلْرّف٘ل ثعد إضبفخ اّٛراق ه

ردل٘ل رحلل اليلْرّف٘ل ّسٗبدح عول٘بد ثٌبء الجزّرٌ٘تبد ّاٛحوتبا 

ًدظتبم اليلتْٕ، الٌّْٗخ ، أّ الٔ رتأص٘زٍ فتٖ رح ٘تش ّسٗتبدح عول٘تخ اٝ

هوب طتبعد فتٖ سٗتبدح الوظتبحخ الْرق٘تخ للٌجتبد ّالزتٖ رعٌتٖ ثبلٌز٘غتخ 

اد الي تز، ّهتي صتن سٗتبدح هحزتْٓ اّٛراق سٗبدح أعتداد الجالطتز٘د

أهتب سٗتبدح الٌظتجخ  ،( Taizّ Zeiger،2010هي اليلْرّف٘ل اليلتٖ)

الوئْٗتتخ للوتتبدح الغبفتتخ لتتّٜراق، فدتتد رعتتشٓ إلتتٔ إى رع حتتبهض 

 رر تب إ) للٌجتبد الي تزٕ الٌوتْ هشرتزادالغجتزٗل٘ي طتجت سٗتبدح 

سٗتبدح ك بٗتخ ُّذا ٗعٌٖ ّالوظبحخ الْرق٘خ(، قاّٛرا الٌجبربد، ّعدد

اًزدتبل اٛهز الذٕ ٗشٗد فتٖ إهتـداد ًْارغِتب ّ عول٘خ الجٌبء ال ْئٖ ،

هوتتب إًعيتتض إٗغبثتتب التتٔ ثد٘تتخ اٛعتتشاء الٌجبر٘تتخ ، ُتتذٍ الوتتْاد الدذائ٘تتخ 

ّقتد ٗعتْد طتجت ،Menhenett ،(1979)علٔ سٗبدح الْسى الغتبف 

سٗبدح هحزْٓ اّٛراق هي الجزّرٌ٘بد إلٔ دّر الغجزٗل٘ي فتٖ سٗتبدح 

  ب ٗخ أغج٘خ اليالٗب للوْاد الدذائ٘خ هوب طبعد علٔ سٗبدحً

أهتتب طتتجت سٗتتبدح هحزتتْٓ اّٛراق هتتي  .هحزْاُتتب هتتي الجزّرتتْثالسم 

اليبرثُْ٘تدراد اليل٘تخ ثعتتد رع الٌجبرتبد ثحتتبهض الغجتزٗل٘ي فزثوتتب 

لٔ دّرٍ فٖ سٗبدح الوظبحخ الْرق٘تخ للٌجبرتبد ّالتْسى الغتبف إ ٗعْد

ًعيتض إّراق هتي اليلْرّف٘تل هوتب للوغوْ  الي زٕ ّهحزتْٓ اٛ

علتتٔ سٗتتبدح ك تتبءح عول٘تتخ الجٌتتبء ال تتْئٖ ، ّثبلزتتبلٖ سٗتتبدح الوتتْاد 

الدذائ٘خ الو تٌعخ فتٖ اّٛراق ّسٗتبدح رتزاكن كو٘تخ اليبرثُْ٘تدراد 

(Taizّ Zeiger،2010 ).   

فتٖ  CPالتـ ( الزتأص٘ز الوعٌتْٕ لتزع 4كوب ٗجبُد هي عدّل )        

ّأعطتتذ هعبهلتتخ  زٕ لٌجبرتتبد ال زٗشٗتتبعو٘تت  هشرتتزاد الٌوتتْ الي تت

 ّصتتل إرر تتب  الٌجتتبد إلتتٔ أف تتل الٌزتتبئظ ، ح٘تتش CP20الززك٘تتش 

طتن 498.52 ّالوظتبحخ الْرق٘تخ 7.03طن ّعدد اّٛراق  37.81
2
 

غتتن100هلدتتن  34.06 ّكو٘تتخ اليلْرّف٘تتل 
- 1

ّسى رطتتت ّالٌظتتت 

ّلليبرثُْ٘تدراد  16.46 ّللجزّرٌ٘بد 10.69 الوئْٗخ للوبدح الغبفخ

ِب ثبلتـ ّقد ٗعْد طجت سٗتبدح إرر تب  الٌجبرتبد ثعتد ررت 10.94ليل٘خ ا

CP  ، إلٔ دّرٍ فٖ سٗبدح اطزطبلخ اليالٗتب ّرح ٘شُتب علتٔ الًدظتبم

ف تٚ عتتي دّرٍ فتتٖ اًزدتتبل ّرْسٗتت  التتذائجبد ثةرغتتبٍ ه تتبدر الٌوتتْ 

فتتٖ سٗتتبدح  قتتد ٗيتتْى الظتتجت، (TaizّZeiger،2010)ّاٝطتتزِالك 

 CPالـ ّر د إلٔاّٛراق عدد هعدل 

فٖ سٗبدح الوزطتز٘وبد الدو٘تخ ّاليتبهجْ٘م ّإضتبفخ خالٗتب عدٗتدح إلتٔ 

ّآختتتزّى  Mazherالٌجتتتبد هوتتتب ًتتتزظ عٌتتتَ سٗتتتبدح عتتتدد اّٛراق )

فٖ سٗتبدح الوظتبحخ الْرق٘تخ فدتد ٗعتشٓ اهب ثبلٌظجخ لزبص٘زٍ  (،2011،

 ًدظبم اليالٗب ّسٗبدحإلٔ دّرٍ فٖ رح ٘ش إ

رظتتتب  إثبلٌز٘غتتتخ التتتٔ سٗتتتبدح  قبثل٘تتتخ عتتتدراًِب علتتتٔ الزوتتتدد هشدٗتتتب

كوتتتب قتتتد ٗعتتتْد طتتتجت سٗتتتبدح هحزتتتْٓ  ،Mok) ، (2001الّراق

طبلتخ عوتز الّراق إفتٖ  CPالتـ  دّراّٛراق هي اليلْرّف٘تل إلتٔ 

عتي طزٗتت  رتبخ٘ز رحلتتل اليلْرّف٘تتل ّفدتدٍ هتتي ختالل رضجتت٘ر فعبل٘تتخ 

الوظتتشّل عتتي رحلتتل صتتجدخ اليلْرّف٘تتل  Chlorophyllaseاًتتشٗن 

(Taizّ Zeiger،2010)  ، ٕإى سٗبدح الوبدح الغبفخ للٌوْ الي تز

فٖ سٗبدح اًٝدظبم اليلْٕ فٖ الوزطتز٘وبد  CPقد رعْد إلٔ دّر الـ 

 Mazherالدو٘تتتخ ّاليتتتبهجْ٘م ّإضتتتبفخ خالٗتتتب عدٗتتتدح إلتتتٔ الٌجتتتبد )

سٗتتبدح هحزتتْٓ اّٛراق هتتي  رثوتتب ٗعتتْد طتتجت ( ، 2011ّآختتزّى ،

زحضبس العدٗتتد هتتي طتتافتتٖ إلتتٔ دّرٍ  CPالجزّرٌ٘تتبد ثعتتد رع التتـ 

 العول٘لذ ال ظتلغ٘خ اٛٗ ت٘خ ّالي٘وْحْ٘ٗتخ عتي طزٗت  سٗتبدح لدًّتخ

الغدار اليلْٕ دّى إحداس رد٘ز فتٖ هزًّتخ الغتدار ف تال عتي أًتَ 

ٗح ش حزكخ العٌبصز الدذائ٘خ ّريْٗي الجالطتز٘داد الي تز، ّدّرٍ 

، إى  Pobudkiewicz)  ،(2008فتتٖ رٌظتت٘ن عول٘تتخ ثٌتتبء الجتتزّر٘ي
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فٖ سٗبدح ًظجخ اليبرثُْ٘دراد اليل٘تخ فتٖ  CPالوح شح للـ الزأص٘زاد 

 الٌوتْ هشرتزاداّٛراق قد رعْد إلٔ الزأص٘ز اٝٗغبثٖ لَ فتٖ سٗتبدح 

 ّالوظتتبحخ قاّٛرا الٌجبربد،ّعتتدد رر تتب إ) للٌجتتبد الي تتزٕ

الوز وي ريْٗي ثالطز٘داد خ تز ّكلْرّف٘تل أكضتز هوتب الْرق٘خ(، 

سٗتتبدح إًزتتبط اليبرثُْ٘تتدراد طتتجت سٗتتبدح عول٘تتخ الجٌتتبء ال تتْئٖ ّ

(Salisbury  ّ Ross ،1992 ) . ّأظِزد الزداخالد الضٌبئ٘خ ث٘ي

، هشرتزاد الٌوْالي تزٕ عبهلٖ الدراطخ رأص٘زاً هعٌْٗتبً فتٖ عو٘ت  

أعلتتتٔ الوعتتتدلد لغو٘تتت  ال تتت بد  G100*CP20 ّأعطتتتذ الوعبهلتتتخ

   .هدبرًخ ثبلٌجبربد غ٘زالوعبهلخ 

 

 انخضري ننباحاث اننمى مؤشراث في بينهما ثوانخذاخالCPPU و GA3 ننمىا منظمي حأثيراث رش( 4)جذول

 Golden Melody انفريسيا صنف
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فأأأأي مؤشأأأأراث اننمأأأأى  CPPUانأأأأـو GA3انأأأأـ رش حأأأأأثيراث  2

 انسهري 
الزتتأص٘ز  (5)غتتدّلال الزحل٘تتل اٝح تبئٖ لج٘بًتتبد هتتي  ت ٗز         

لٌجبرتبد  فٖ عو٘  هشرزاد الٌوتْ الشُتزٕ GA3الـالوعٌْٕ لزع 

 ح٘تتش أف تتل الٌزتتبئظ ، G100ّأعطتتذ هعبهلتتخ الززك٘تتش  ال زٗشٗتتب

عدد الٌْراد الشُزٗخ ًجتبدّ ْٗم 97.09 هْعد الزشُ٘ز قاطزدز
-

1 
3.95
 

عدد الشُ٘تزاد ًتْرح سُزٗتخ، ّ
-1 

10.79
 

طتْل حبهتل ، ّ

قطتتتز حبهتتتل الٌتتتْرح الشُتتتزٕ ، ّ طتتتن 15.49 الٌتتتْرح الشُتتتزٕ 

 هتدح الزشُ٘تتز، ّ طتن 5.29قطتز الشُ٘تزح الدبعدٗتخ ، ّ هلتن 3.307

 ظتتز ًزتتبئظ قتتد ر ، ٗتتْم 11.80العوتتز الوشُتتزٕ ، ّ ٗتتْم  17.71

فتتٖ رٌجتت٘ر  دّرٍإلتتٔ ثعتتد رع الغجتتزٗل٘ي رجي٘تتز هْعتتد الزشُ٘تتز 

الغٌ٘تتبد هوتتب ٌٗتتزظ عتتي  لتت  ثٌتتبء الغدٗتتد هتتي الحتتبهض الٌتتّْٕ 

RNA  ّالجزّرٌ٘تتتبد ّالًشٗوتتتبد الالسهتتتخ للزحتتتْلد الي٘و٘بئ٘تتتخ

ثدّر الوظزدجل لٌْارظ الزوض٘تل ّالوتْاد الدذائ٘تخ  GA3 الـح٘ش ٗدْم 

= A  رأص٘زاد  GA3 

   ال  بد        

 الودرّطخ                  

 

 الززاك٘ش

هلدن لزز
-1 

رر ب إ  

 الٌجبد

 (طن)

 عدد

 اّٛراق

ًجبد
-1  

 الوظبحخ

 الْرق٘خ

(
2
 (طن

 اليلْرّف٘ل

100 هلدن    

غن
-1 

ّسى 

 رطت

لوبدح ل%

الغبفخ فٖ 

الوغوْ  

 الي زٕ 

% 

 للجزّرٌ٘بد 

% 

 لليبرثُْ٘دراد

 اليل٘خ 

G0 25.63 5.67 334.07 29.61 9.66 13.47 8.76 

G50
 

37.04 5.98 426.30 31.95 10.08 14.44 9.76 

G100
 

42.21 6.53 475.96 33.79 10.46 16.22 10.86 

LSD 0.05 0.010
 

0.009
 

0.45
 

0.005
 

0.008
 

0.016
 

0.004
 

= B  رأص٘زاد CPPU 

CP 0 31.58 5.13 289.89 29.26 9.43 13.10 8.63 

CP 10 35.49 6.02 448.00 32.03 10.10 14.55 9.81 

CP 20 37.81 7.03 498.52 34.06 10.69 16.46 10.94 

LSD 0.05 0.010 0.009
 

0.45
 

0.005
 

0.008
 

0.016
 

0.004
 

= C  ٘يرأص٘زاد الزداخل ث GA3 ّCPPU 

G0 

CP 0 25.44 4.99 253.33 27.01 9.12 12.44 8.03 

CP 10
 

24.77 5.78 361.56 30.05 9.78 13.59 8.70 

CP 20
 

26.68 6.23 387.33 31.76 10.08 14.36 9.56 

G50 

CP 0 31.20 5.09 275.89 29.33 9.46 13.25 8.41 

CP 10
 

38.64 5.87 497.67 32.19 10.11 13.77 9.86 

CP 20
 

41.28 6.98 505.56 34.32 10.69 16.29 11.01 

G100 

CP 0 38.09 5.30 340.44 31.43 9.71 13.63 9.44 

CP 10
 

43.05 6.41 484.78 33.83 10.40 16.30 10.88 

CP 20
 

45.48 7.87 602.67 36.10 11.29 18.72 12.26 

LSD 0.05 0.018
 

0.016
 

0.79 0.008
 

0.013
 

0.027
 

0.008
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الًدظتبم اليلتْٕ ، لعتزاء ز٘ن الدوٖ ل٘حدس قوخ الوزطإلٔ ًّدلِب  

احدٓ الزحْلد الوجيزح لزد٘٘ز ريل ّحغن الدوخ الوزطز٘و٘خ لزٌجأ 

 Taizّ)ثعتتتدُب ثتتتداٗبد سُزٗتتتخ رزيتتتْى حتتتْل عْاًتتتت الدوتتتخ 

Zeiger،2010)  ،إلٔ  الشُزٗخ قد ٗعْد طجت سٗبدح عدد الٌْراد

اخل٘تتخ سٗتتبدح هظتتزْٓ الوتتْاد الد أدد إلتتٔ GA3التتـإى عول٘تتخ رع 

الوٌجطخ للٌوتْ هضتل الغجزٗلٌ٘تبد ّردل٘تل الوتْاد الوبًعتخ للٌوتْ هضتل 

حتتتبهض اٛثظبٗظتتت  )الوظتتت٘طز الزئ٘ظتتتٖ علتتتٔ كوتتتْى الجتتتزاعن( 

ّاى الوظتتزْٓ الوزر تت  للوتتْاد  ،الوْعْدرتتبى طج٘ع٘تتب فتتٖ الٌجبرتتبد 

الوبًعتخ للٌوتْ قتد ٗع٘ت  إًزتتبط ّرتأص٘ز الغجزٗلٌ٘تبد الالسهتخ ليتتزّط 

 ثبلتتتـًِب ، ّأى عول٘تتتخ  رع الٌجبرتتتبد ُتتتذٍ الجتتتزاعن هتتتي طتتتيْ

GA3،(2000طْف ردلل هي رأص٘ز الوْاد الوبًعخ للٌوْ )أثْ سٗتد  ،

أى الغجزٗل٘ي هظشّل عي ريْٗي  فدد ّعد أهب سٗبدح عدد الشُ٘زاد

اٛسُبر فٖ الووليخ الٌجبر٘خ ف ال عي هْاد ُْرهًْ٘تخ أختز هعدتدح 

زيتتْى هتتي التتذٕ ٗ Florigenالززك٘تتت رعتتزف ثبطتتن ال لتتْرٗغ٘ي 

هتتتتتتبدر٘ي هيزل زتتتتتت٘ي ك٘و٘بئ٘تتتتتتب اّٛلتتتتتتٔ رعتتتتتتزف ثبلغجزٗلٌ٘تتتتتتبد 

Gibberellins  ّالضبً٘تتخ رعتتزف ثبًٛض٘ظتتٌ٘بدAnthesins  ْأثتت(

أهب الظتجت فتٖ سٗتبدح طتْل حبهتل الٌتْرح الشُزٗتخ ( ، 2000سٗد ،

  Apical Meristemدتد ٗزعت  إلتٔ حتش خالٗتب الوزطتز٘ن الدوتٖف

ح فتتٖ العتتدد هوتتب أدٓ إلتتٔ علتتٔ اًٝدظتتبم ّالشٗتتبدGA3 التتـهتي قجتتل 

أهتب ، (Taizّ Zeiger،2010)سٗبدح طْل حبهل الٌتْرح الشُزٗتخ 

فدتتد  الشُ٘تتزحّقطتتز  للٌجبرتتبد الشُتتزٕ حبهتتل الٌتتْرح سٗتتبدح قطتتز

أدد إلٔ ريْٗي هزاكش ًوْ صبًْٗتخ GA3 بلـإلٔ إى الوعبهلخ ث ٗعشٓ

داختتل الجتتزعن الشُتتزٕ عتتي طزٗتت  الًدظتتبم اليلتتْٕ فتتٖ الجتتزعن 

ل  لدّرٍ فٖ الزحين فٖ رْع٘تَ اًزدتبل الوتْاد الدذائ٘تخ الشُزٕ ّكذ

الشُ٘زاد ُّذا إًعيض ثدّرٍ فتٖ الٌِبٗتخ علتٔ هي الّراق ثأرغبٍ 

أهتب طتجت سٗتبدح ، (Taizّ Zeiger،2010سٗتبدح قطتز االشُ٘تزح )

لتتتٔ سٗتتتبدح الٌوتتتْ إهتتتدح الزشُ٘تتتز ثعتتتد رع الغجتتتزٗل٘ي فدتتتد ٗعتتتْد 

ز كو٘خ هي الوبء كجأهز بص إالي زٕ ّالغذرٕ هوب طبعد علٔ 

هداد الوغوتْ  إطزوزار إّالعٌبصز الدذائ٘خ اٛهز الذٕ طبعد علٔ 

إطتتزوزار ر تتٌ٘  الشُتتزٕ ثوتتب ٗحزبعتتَ هتتي العٌبصتتز الوعدً٘تتخ ّ

 N:Cّهي صن رْف٘ز حبلتخ رتْاسى فتٖ ًظتجخ الوْاد اليبرثُْ٘درار٘خ 

 اد اٛصتتز الْاضتت  فتتٖ روتتبٗش اٛسُتتبر ّسٗتتبدح عتتددُب ّّسًِتتب 

 Hummanءُتتب ّطتتْل ّقطتتز الظتتبق الشُتتزٕ )الغتتبف ّهتتدح ثدب

أهب طجت سٗتبدح العوتز الوشُتزٕ فدتد ٗعتشٓ إلتٔ ( 1996ّآخزّى،

 اليالٗتب فتٖ ّاليلْرّف٘تل الجتزّر٘ي رِتدٗن ردل٘ل فٖ GA3 الـرأص٘ز 

ّآختزّى   (Skutnikالجت٘يْخخ رتأخ٘ز ّثبلزتبلٖ الجتزّل٘ي ّرزاكن

،. (2001  

فٖ عو٘ت   CPالـ لزع ( الزأص٘ز الوعٌْٕ 5ّٗز   هي عدّل )      

لٌجبرتبد ال زٗشٗتب ّأعطتذ هعبهلتخ الززك٘تش الشُتزٕ هشرزاد الٌوْ 

CP20 ٗتتتْم ،  97.07أف تتتل الٌزتتتبئظ ، إ  اطتتتزدزق هْعتتتد الزشُ٘تتتز

ّعتتتدد الٌتتتْراد الشُزٗتتتخ ًجتتتبد
-1 

، ّعتتتدد الشُ٘تتتزاد ًتتتْرح  3.95

سُزٗخ
-1 

طن ، ّقطز  13.69، ّطْل حبهل الٌْرح الشُزٕ 11.40

 5.25هلتتن ، ّقطتتز الشُ٘تتزح الدبعدٗتتخ  3.48زٕ حبهتتل الٌتتْرح الشُتت

ٗتتْم  17.90ٗتتْم ، ّالعوتتز الوشُتتزٕ  17.90طتتن ، ّهتتدح الزشُ٘تتز 

دّرٍ فتٖ  إلتٔ CPالتـ ثعتد رعّقد ٗعْد طجت رجي٘ز هْعد الزشُ٘تز 

سٗتتتبدح الوغوتتتْ  الي تتتزٕ التتتذٕ ساد هتتتي كو٘تتتخ اليبرثُْ٘تتتدراد 

،  الو تتتٌعخ الزتتتٖ رلعتتتت دّرا هِوتتتب فتتتٖ ًجتتتْء السُتتتبر)أثْ سٗتتتد

ثعتد التزع التْرقٖ أهب طجت سٗبدح عدد الٌْراد الشُزٗخ ( ، 2000

إلتتٔ الزتتأص٘ز الح٘تتْٕ للظتتبٗزْكبٌٌٗ٘بد فتتٖ رضجتت٘ر  فدتتد ٗعتتشٓ  CPثبلتتـ

 (Wareingّهي صن رح ٘ش الجزاعن الغبًج٘خ علٔ الٌوْالظ٘بدح الدو٘خ 

 ّPhillips ،1981)   إلٔ كْى رعْد، ّالشٗبدح فٖ عدد الشُ٘زاد 

ٌبد هي العْاهل الداخل٘خ الوِوتخ للٌجبرتبد الوشُتزح لتدف  الظبٗزْكبٌٗ٘

هزحلتتخ ًوُْتتب الي تتزٕ التتٔ هزحلتتخ الٌوتتْ الشُتتزٕ )أثتتْ سٗتتد ، 

ف ال عي دّرُب فٖ سٗبدح اليبرثُْ٘دراد فٖ الٌجبد الزتٖ  2000)

ا  أى سٗبدرِتتب فتتٖ اّٛراق رتتشدٕ دّرا هِوتتب فتتٖ ًجتتْء السُتتبر، 

 طزٗت  لجزاعن الشُـزٗخ عتي(  اد اٛصز الوِن فٖ ريْٗي ا4)عدّل 

رطتتْر ثتتداٗبد ًجتتْء اّٛراق لزيتتْٗي اٛسُتتبر ّكتتذل  دّرُوتتب فتتٖ 

التتتزحين فتتتٖ كو٘تتتخ الظتتتيزٗبد الوٌبطتتتجخ إلتتتٔ الوٌتتتبط  الوزطتتتز٘و٘خ 

 Flowerّالدتتتتبدرح علتتتتٔ ريتتتتْٗي الوٌجتتتتةد الشُزٗتتتتخ اّٛل٘تتتتخ 

Primordia (Taizّ Zeiger،2010)،  ٖطتْل قد رعْد الشٗبدح فت

إلتٔ دّر اٛخ٘تز فتٖ سٗتبدح  CPثعد إضبفخ الـ زٗخحبهل الٌْرح الشُ

الًدظبم اليلتْٕ فتٖ الوزطتز٘وبد الدو٘تخ ّاليتبهجْ٘م ّإضتبفخ خالٗتب 

 Mazherعدٗتتدح إلتتٔ الٌجتتبد هوتتب رظتتجت فتتٖ  سٗتتبدح ُتتذٍ ال تت بد )

قطتتز حبهتتل أهتتب طتتجت الشٗتتبدح الحبصتتلخ فتتٖ  ( ،2011ّآختتزّى ،

علتٔ سٗتبدح ولتَ فزثوتب ٗعتْد إلتٔ ع CPالتـ ثعتد رعالٌْرح الشُزٗخ 

حغن اليالٗب ثبطزطبلخ عزضِب ّل٘ض طْلِب طْاء أكبًتذ لٜع تبء 

ّقتد رعتشٓ  ،( 2000الِْائ٘خ خ زٗب أّ اٛرض٘خ عذرٗب )أثْ سٗتد،

إلتتتتٔ التتتتدّر الح٘تتتتْٕ  CPسٗتتتتبدح  قطتتتتز الشُ٘تتتتزح  ثعتتتتد رع التتتتـ

ٍ  فتتٖ الحتتش علتتٔ  للظتتبٗزْكبٌٗ٘ي فتتٖ رٌجتت٘ر الٌوتتْ هتتي ختتالل رتتأص٘ز

َ  علتتتٔ أًدظتتتبم ّاطتتتزطبلخ ّر تتتبع  DNAريتتتْٗي التتتـ  َ  ، ّرجتتتغ٘ع
اليالٗتتب ، ّسٗتتبدح الرظتتب  اليلتتْٕ ّلدًّتتخ الغتتدار اليلتتْٕ ّالزتتٖ 

( ، أهتتب سٗتتبدح هتتدح الزشُ٘تتز 2001رتتشدٕ إلتتٔ سٗتتبدح الدطتتز )ٗبطتت٘ي ،

فزثوب رعْد  CPطزوزار ر ز  الشُ٘زاد علٔ الٌجبربد الوعبهلخ ثبلـإّ

عول٘تخ الجٌتبء ال تْئٖ  إلٔ سٗبدح الويشّى الدذائٖ الٌبرظ هتي سٗتبدح

طتتتتزوزار ر تتتتز  التتتتذٕ طتتتتجت رْافزاليبرثُْ٘تتتتدراد ال تتتتزّرٗخ ٝ

( ، ّقد رعتْد سٗتبدح 2002ّآخزّى ، Reidالشُ٘زاد علٔ الٌجبد )

إلتٔ دّرٍ فتٖ إطتزدجبل  CPالتـثعتد رع العوز الوشُتزٕ للشُ٘تزاد 

ّإًزدتتبل الوزكجتتبد الذائجتتخ ّهٌِتتب اليبرثُْ٘تتدراد هتتي أّراق هعٌ٘تتخ 

ظتبح٘خ ّٛراق أختز ، إٔ إًتَ ٗعوتل علتٔ إًجتبء آل٘تتخ إلتٔ هْاضت  ه

للودتذٗبد ًّدلِتب هتي اًٛظتغخ الددٗوتخ إلتٔ رلت  ال عبلتخ  Sinkعذة 

فتتتٖ اطبلتتتخ  دّرٍكتتتبّٛراق الحدٗضتتتخ ّاٛسُتتتبر ّالدوتتتن الٌبه٘تتتخ ، ّ

هوب ساد فٖ الوظتبحخ الْرق٘تخ ّسٗتبدح عوزالْرقخ ثزأخ٘ز ر٘يْخزِب 

بل الودتتذٗبد الزتتٖ رز تتوي اليبرثُْ٘تتدراد الو تتٌعخ ّطتتزعخ اًزدتت

ُْرهًْتتبد ًوتتْ اختتزٓ  ّف٘زبهٌ٘تتبد ّعٌبصتتز غذائ٘تتخ رعتتشس سٗتتبدح 

ّأظِزد الزتداخالد الضٌبئ٘تخ ثت٘ي . ( Taizّ Zeiger،2010الٌوْ )

، هشرتتزاد الٌوتتْالشُزٕ عتتبهلٖ الدراطتتخ رتتأص٘زاً هعٌْٗتتبً فتتٖ عو٘تت  

أف تتل الوعتتدلد لغو٘تت  ال تت بد  G100*CP20 ّأعطتتذ الوعبهلتتخ

صتتت خ قطتتتز حبهتتتل الٌتتتْرح التتتٖ ر ْقتتتذ فِ٘تتتب الوعبهلتتتخ ثبطتتتزضٌبء 

G50*CP20 ،  هدبرًخ ثبلٌجبربد غ٘زالوعبهلخ.   
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 ننباحاث انسهري اننمى مؤشراث في بينهما ثوانخذاخالCPPU و GA3 اننمى منظمي رش حأثيراث (5) جذول

 Golden Melody انفريسيا صنف 

= A  رأص٘زادGA3 
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G50
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= B  رأص٘زادCPPU 

CP 0  101.43 2.00 6.67 10.41 2.84 4.75 12.86 7.26 

CP 10 98.75 3.30 10.18 12.25 3.34 4.91 16.00 10.24 

CP 20 97.07 4.07 11.40 13.69 3.48 5.25 17.90 11.93 
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= C  ث٘ي دالزداخالرأص٘زاد GA3 ّCPPU 

G0 

CP 0 103.93 1.61 5.85 6.71 2.48 4.48 11.61 5.96 

CP 10 101.00 2.36 8.34 8.21 3.20 4.57 13.45 7.82 

CP 20 99.28 2.87 8.59 9.15 3.41 4.61 14.20 8.48 

G50 

CP 0 101.14 2.02 6.77 11.21 2.98 4.62 12.94 7.60 

CP 10 98.26 3.15 10.61 12.71 3.44 5.19 16.27 10.68 

CP 20 96.90 4.29 12.19 14.61 3.54 5.38 18.66 12.33 

G100 

CP 0  99.23 2.38 7.38 13.31 3.06 5.14 14.03 8.23 

CP 10 97.00 4.40 11.58 15.84 3.38 4.97 18.27 12.21 

CP 20 95.05 5.06 13.40 17.31 3.49 5.76 20.84 14.96 
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