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 ذأثيز انرذاخم تيٍ انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ في ًَى لزع انكىسح

 

 عثذ عىٌ هاشى عهىاٌ                عهي حسيٍ جاسى    سىساٌ يحًذ خضيز انزتيعي               

 ء/ كهيح انشراعح جايعح كزتالء/ كهيح انعهىو      جايعح انماسى انخضزا     جايعح كزتالء/ كهيح انشراعح            

 

 :انخالصح 

أجريت تجربتي آصص في الظلة  الباتتةة  التتب ة  لمطةب الاطةتب  ة بلضة  ال ةلاةكا زلةة  السماةة ا جت  ة  زةرب   فةي  ت ةة  

للماضةة  تةةة  ةر  8106ا9ا6ةالخريفةةة  بتةةتمي   8106ا3ا01ةخةة ا ال ةةرةتةر الربة ةةة  بتةةتمي   8106ال طةةةبة  للسمضةةب 

  ةفم  ةالاممة  ةالتلاخ  بةبات في ب   الففت  السظاري  للسجسم  الخرر  لبات  لر  الومض  الترزةب المما ي ةاأل

زتجربةة  ةت لةةة  ب   ةة    Completely Randomized Design فةة   التجربةة  بتضةةت ستا التفةةسةب ال كةةماةي الوت ةة  

ة 51ة 1 ةفةم  ب مب ة  ترازةةس )(  ي ترزةاةر ةما ةةر  ةر لةر  الومضة  )  لةي  ة  أ سةل ة جةةر( ةاأل8×4×8ةما   )

(  لغب لتةةر051ة 011
-0
(  لغب لتةةر31ة 1ةالاةةممة  بترزةةةسير  سةةت ) 

-0
لةةت الباتتةةت  بةةتأل ةفم  ةبةةل   ةب   ةة   وةةرما ش ما

فةي  ةةر تةب مظ  8106ا01ا5لل رةة الربة ة  أ ت ال رةة الخريفة  بتة مي   8106ا4ا85أةماق  مةمة  بتتمي   5-4 ر ل  

( أةماق  مةمةة  ةةبةل بلاية  تفةتب الاةراةب الس رية  ب ةل  ةرةم أضةام   ةر مظ األ ةفةم  بتةتمي  8-6ل  )الاممة  ةبل  ر 

ةتةةب  فةةتن الباتتةةت  لل ةةرةة الربة ةةة  بتةةتمي   8106ا01ا08لل ةةرةة الربة ةةة  أ ةةت ال ةةرةة الخريفةةة  بتةةتمي   8106ا5ا8

تش ب ة  الفةفت  السظارية  للسجسةم  الخرةر  ةةبل ال فتن تب لةة  8106ا08ا3ةال رةة الخريفة  بتتمي   8106ا7ا3

ةالتي لسلت )طما الطتق ة ةلن األةماق ة السطت   المملة  ةالمز  الجتف للسجسةم  الخرةر ( لاةمم  بةةر الستمضة ت  

 ةتتلخص أ ب البتتةج بست يلي: 15 1 طب اختاتم أل  فرق   بم  ةةلى  طتمى ا تستا 

  بميت  في طما الطتق ةةلن األةماق ةلوة  ال ةرةتةر ة   ةلا السطةت   المملةة    مك الترزةب المما ي الس لي تفملت         

ةالةمز  الجةتف للسجسةم  الخرةةر   لل ةرةة الخريفةة  فمة ش بةبسةةت تفةمق الترزةةب الةمما ي الاجةةةر ةلةى الترزةةب الةةمما ي  

   ةتفملةت   ت لةة  األ ةفةةم  الس لةي فةةي صةفتي السطةةت   المملةةة  ةالةمز  الجةةتف للسجسةم  الخرةةر  لل ةةرةة الربة ةة  فمةة

 لغب لتر 051بترزةس 
-0 

  بميت  ةلى بتلي الترازةس في ةلن األةماقش السطةت   المملةة ش الةمز  الجةتف للسجسةم  الخرةر  

 ةلوةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةةرةتةر بةبسةةةةةةةةةةةةةةةت ةجةةةةةةةةةةةةةةةل أةلةةةةةةةةةةةةةةةى   ةةةةةةةةةةةةةةةلا ل ةةةةةةةةةةةةةةةما الطةةةةةةةةةةةةةةةتق ةبةةةةةةةةةةةةةةةل ترزةةةةةةةةةةةةةةةةس

 لغب لتر 1 
-0
 لتر لغب 051 ر األ ةفم  ةأن ى   لا ل ما الطتق ةبل ترزةس  

-0 
 ر األ ةفم  ةلو  ال رةتةر  أظاةر الةرظ 

 لغب لتةةر 31بةةتلاممة  ةبترزةةةس 
-0 

تفملةةت    بميةةت  فةةي ةةةلن األةماق ش السطةةت   المملةةة ش الةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  

 لغب لتر 1ةلو  ال رةتةر في  ةر  مك ترزةس 
-0 

 31 ر الاممة  أةلى   لا ل ما الطتق ةلو  ال رةتةر ةأة ى ترزةةس 

 لغب لتر
-0
  ر الاممة  أن ى   لا ةلو  ال رةتةر   

أنى التلاخ  ال بتةي بةر الترزةب المما ي ةاأل ةفم  ت  ةر   بةم  فةي صةف  ةةلن األةماق لل ةرةة الخريفةة  ةالسطةت          

ي طةما الطةتق ةةةلن األةماق المملة  لل رةة الربة ة   زت  للتلاخ  ال بتةي بةر الترزةب المما ي ةالاممة  ت  ةرا    بميةت  فة

ةلوةة  ال ةةرةتةرش السطةةت   المملةةة  لل ةةرةة الخريفةةة ش الةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  لل ةةرةة الربة ةةة   أظاةةر التةةلاخ  

ال بتةي بةر األ ةفم  ةالاممة  ت  ةرا    بميت  في ةلن األةماق ةالسطت   المملة  لو  ال رةتةر  أة ةى التةلاخ  ال   ةي بةةر 

للماض  ت  ةرا    بميت  فةي أللةب الفةفت  السلمةضة  فةي  ةةر لةب يوةر لةع تة  ةر   بةم  فمة  فةي صةف  طةما الطةتق ةما   ا

 لل رةة الخريفة  
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Genotype, ethephon and boron interaction effect on summer squash growth 

 

Susan M. khudheir AL-Rubaei          Abdoun H. Alwan         Ali H. Jasim  

 

Abstract : 

Two pot experiment Were Carried out during spring and fall growing seasons, at the 

Department of Agriculture and Landscape, College of Agriculture, University of Kerbela. 

Spring experiment started on 10
th

 March,2016 whereas fall experiment started on   6
th

 

September ,2016 in order to study the effect of genotype, ethephon, boron and there 

interaction on morphological traits of summer squash plant. 

Completely Randomized Design was adopted as a factorial experiment i.e. 2×4×2 for 

genotype ethephon and boron respectively with 3 replicates genotypes and summer squash 

were local Mullah Ahmed and hybrid. Ethephon concentrations were 0, 50,100 and  

150 mg.l
-1

. Boron concentrations were 0 and 30 mg.l
–l

. Ethephon was sprayed of 4-5 leaf 

stage corresponding to 25/4/2016 and 5/10/2016 for spring and fall growing seasons 

respectively. Boron was sprayed at 6-8 leaf stage coincided with 2/5/2016 and 12/10/2016 

for spring and fall seasons respectively. The experiments were ended on 3/7/2016 and on 

3/12/2016 for spring and fall season respectively. Stem length, leaves number , leaf area and 

vegetative dry weight were measured. Data were subject to the statistical analysis and means 

were compared by using least significant difference test at 0.05 probability level. Result 

could be summarized as follow: 

      Genotype local achieved higher values of stem length and leaves no. in both growing 

seasons, leaf area and shoots dry weight during fall season only. On the other hand, the 

hybrid gave higher values of leaf area and shoots dry weight during  spring season. Ethephon 

treatment with 150 mg.l
-1

 gave higher values of leaves no. Leaf area and shoots dry weight 

during both growing seasons. Whereas, the highest values of stem length was taken from the 

control treatment in both seasons. 

       Thirty mg.l
-1

 boron gave higher values of leaves no, leaf area and shoot dry weight 

during both growing season. Mean while stem length was higher in the control treatment in 

both season.  The interaction between genotype and ethephon showed a significant effect on 

leaves no. during fall season and leaf area during spring season. Genotype and boron 

interaction had a profound effect on the stem length and leaves no.in both seasons; leaf area 

in fall season and shoot dry weight during spring season. The interaction between ethephon 

and boron affected leaves no., and leaf area during both. growing seasons. A part from one 

case i.e. stem length during fall season, leaves no., leaf area and shoot dry weight were 

significantly affected by the interaction between genotype, ethephon and boron. 
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 : انًمذيح

 (.Cucurbita pepo L)يا ةةل  اةةت  لةةر  الومضةة  

summer squash   أ ةةةةةل   تصةةةةةة  الخرةةةةةر

الفةةةةفة  الساسةةة  فةةةي ال ةةةراق التتب ةةة  لل تةلةةة  المرةةةةة  

Cucurbitaceae   أ ةةةةت السةةةةمطر األصةةةةلي لةةةةعا فاةةةةم

يوةةةت ة باةةةت ا تكةةةر الةةةى جسةةةة  أ  ةةةت  ةضةةة  ةلةةةستا أ ر

[   تؤزةةةةة   سةةةةةتمب الغرةةةةةع   امخةةةةة  فةةةةةي 01ال ةةةةةتلب  

 ر لةةة  البرةةةج ةلاةةة  أ  تتوةةةم  بةةةلاخلات الاةةة ةم ة ةةةي 

ضةةةةال  الارةةةةب  ا  طتلةةةة   راميةةةة   بخفرةةةة  ت تةةةةم  

% 8-5ةلةةةةى  طةةةةا   ةةةةر السةةةةتنة الجتفةةةة  تتةةةةراة  بةةةةةر 

% ةالارةتةبةةةةت  5-3ةتكةةةةو  الطةةةةوريت  فةاةةةةت  ةةةةمالي 

ضةةةةةةت ستا  ال اةةةةةةة  للمةةةةةةر   ةةةةةةم [ ة ةةةةةةر اا%8  0

ز ةةةة د لةةةةعنمام ة  تلجةةةة  التاةةةةت  الجلةةةةل ةالجةةةةرة  

 7 ] 

ةت ةةةةةل ال سلةةةةةةةت  السماةةةةةةةة   ةةةةةةر ال سلةةةةةةةت  الساسةةةةةة  

لت طةةةةةةر   ؤلةةةةةرا  البسةةةةةم الخرةةةةةر  لباةةةةةت  لةةةةةر  

الومضةةةةةة  ةالستس لةةةةةة  ب ةةةةةةما الطةةةةةةتق ةةةةةةةةلن األةماق 

ةالسطةةةةةةةةت   المملةةةةةةةةة  الةةةةةةةةمز  الجةةةةةةةةتف للسجسةةةةةةةةم  

لسختلفةةة  ة باةةةت الةةةرظ الخرةةةر  بتضةةةت ستا المضةةةتة  ا

بسبظسةةةةةت  البسةةةةةم الباتتةةةةةة    ةةةةة  مظ األ ةفةةةةةم  الةةةةة   

يةةؤ ر فةةي ز ةةةر  ةةر ال سلةةةت  الفطةةةملمجة  للباةةت    ةة  

ببةةةةت  الاةةةةرةتةر  ةةةةر خةةةة ا ت ريةةةةرب ل  ةلةةةةةر ناخةةةة  

ا طةةةةةةج  الباةةةةةةت  ةالتةةةةةةي تطةةةةةةاب فةةةةةةي ا تةةةةةةتد ب ةةةةةة  

 [ RNA   09األ سيست  ةببت  ال ت   البمة  

األ ةفةم  ةلةى  اتتةت  الرلةي [ أ  مظ 6أةضب ةال هللا  

 0111ة 511ةبترازةةةس ) Charleston Grayصةةب  

 لغب لتر
-0

( أةماق  مةمةة  5-4( ة )3-8( ةبةل  ر لتةي )

ضةةاب ا خفتضةةت    بميةةت  فةةي طةةما الباةةت  ةلوةة   مضةةسي 

 Thappa  ةأظاةةةر  نماضةةة  8115ة  8114السماةةةة  

[ أ  مظ  اتتةةةت  لةةةر  الومضةةة  بترازةةةةس 80ةاخةةةرة   

 لغب لتةةةةر 811ة 011)
-0

(  ةةةةر األ ةفةةةةم  لةةةةل أنى الةةةةى 

ا خفةةةةتن   بةةةةم  فةةةةي طةةةةما الطةةةةتق  متم ةةةة  بس ت لةةةة  

[  أ  مظ  اتتةةةةت  المةةةةر  Sure  81السمتم ةةةة   ةةجةةةةل 

 311ة 811ة 011بترازةةةس ) Styriacaال طةةلي صةةب  

 لغب لتةر
-0

(  ةةر األ ةفةم  ةبةةل  ر لةة  المملة  الراب ةة  لةةل 

 Shafeekأنى الى ا خفتن فةي طةما الطةتق  زسةت ةجةل 

[  أ  مظ  اةةةت  لةةةر  الومضةةة  بةةةتأل ةفم  09ةآخةةةرة   

 لغب لتر 851ة 811ة 051ةبترازةس )
-0

( أنى الى زيتنة 

في طما الطتق ةةةلن األةماق ةالسطةت   المملةة   ةزسةت 

[ الةةى أ  مظ 06ةآخةةرة    Miaألةةتم   تةةتةج نماضةة  

 bitter gourd  (Momordica اتتةةةت  المةةةر  

charantia L.)  ة 051ة 011ةبترازةةةةس ) بةةةتأل ةفم

 لغب لتر 811
-0

( أن  الى زيتنة في ةلن األةماق ةزيةتنة 

السطةةت   المملةةة  ةزيةةتنة فةةةي الةةمز  الجةةتف للسجسةةةم  

الخرر   ةإضتف   الى تة  ةر  بظسةت  البسةم الباتتةة  فة   

للسغةةة يت  ة باةةةت الاةةةممة  نةما   اسةةةت  فةةةي ال ليةةةل  ةةةر 

سةةت يةةؤن  الةةى ال سلةةةت  ال ةميةة  السختلفةة  فةةي الباةةت   

ت طةةةةر ال تلةةة  ال ت ةةة  للباةةةت  ةزيةةةتنة  ؤلةةةرا  البسةةةم 

الخرةةةةر  ةالستس لةةةة  بتمتفةةةةت  الباةةةةت  ةةةةةةلن األةماق 

ةالسطةةت   المملةةة  ةالةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  

ة لةةم  ةةر خةة ا تةة  ةرب فةةي ا مطةةت  الخ يةةت ةفةةي ةسلةةةت  

[   ةزست لع نةم فةي 9التسةس ةالتكوة  الخلم  الارةتةر  

   مةة  الوتمبم ةةةلما  ةالطةةوريت  ةأيرةةات ناخةة  ةسلةةةت

 Haque[ ةفةةةةةي نماضةةةةة  أجرا ةةةةةت 08[ ة  08الباةةةةت   

[  ةلةى  اتتةت  ال ستطة  ةجةلةا ا  إضةتف  04ةآخرة   

زغب  ة   6 1ة 4 1ة  1الاممة  ب   ة   طةتميت   ةي )
-

0
( لةةل زان    بميةةت  فةةي امتفةةت  الباةةت   متم ةة  بس ت لةة  

رى بةبةةةت  تةةةتةج نماضةةة  السمتم ةةة   ة ةةةر البت ةةةة  األخةةة

[ الةةى أ  مظ  اتتةةت  الفلفةة  ال لةةم بةةتلاممة  5السبةةةل   

 لغب لتةةر 5ةبترزةةةس 
-0
أن  الةةى زيةةتنة   بميةة  فةةي ةةةلن  

األةماق ة السطةةةةت   المملةةةةة  ةالةةةةمز  الجةةةةتف للباةةةةت  

 متم ةة   ةة  الباتتةةت  لةةةر السرلملةة  ةالتةةي أة ةةت ألةة  

لةى ا  [ ا0  لا لا ب الفةفت   فمةل تمصة  اابرا ةسةي  

 لغبالتةةةر ةلةةةى  اتتةةةت  الفلفةةة   5مظ الاةةةممة  بترزةةةةس 

ال لةةم ضةةاب زيةةتنة   بميةة  فةةي ةةةلن األةماق ةالسطةةت   

المملة  ةالمز  الجةتف للباةت   متم ة  بس ت لة  السمتم ة   

ةبطةةاب للةة  اللماضةةت  فةةي الم ةةر  ةةما تةة  ةر الترزةةةب 

المما ي ةاأل ةفم  ةالاةممة  ةالتةلاخ  بةباةت فةي صةفت  

الخرةةةةر  ةالستس لةةةة  )طةةةةما الطةةةةتقش ةةةةةلن  السجسةةةةم 

األةماقش السطةةةت   المملةةةة ش الةةةمز  الجةةةتف للسجسةةةم  

الخرةةر ( فمةةل تةةب إجةةرا   ةة ب التجربةة  لغةةرن ت طةةةر 

  ؤلرا  البسم الخرر  لبات  لر  الومض  

 :يىاد وطزائك انعًم 

اجريةةةةت تجربتةةةةي آصةةةةص فةةةةي الظلةةةة  الباتتةةةةة  التتب ةةةة  

ةةةةةة  السماةةةةةة ا لمطةةةةةب الاطةةةةةتب  ة بلضةةةةة  ال ةةةةةلاةكا زل

 8106جت  ةةةة  زةةةةرب   فةةةةي  ت ةةةةة  ال طةةةةةبة  للسمضةةةةب 

 8106ا3ا01ةخةةةةةةة ا ال ةةةةةةةرةتةر الربة ةةةةةةةة  بتةةةةةةةتمي  

 8106ا9ا6ةالخريفة  بتتمي  

ةترةةةسبت نماضةةة  تةةةرزةاةر ةما ةةةةةر  ةةةر لةةةر  الومضةةة  

 سةةةت  صةةةب    لةةةي ةصةةةب   جةةةةر  مةةةتة  ل  ةةةران 



 
 

 وآخرون  الربيعي                                                                                (2102) , 54 -  22(: 2) 9 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

30 
ISSN 2072-3875 

الفتيرةضةةةةة  ةتب ال فةةةةما ةلةةةةى الاةةةة ةم  ةةةةر الطةةةةمق 

ت السماةةةة  فةةةي آصةةةص ب ضةةةتةوة  ضةةة   الس لةةةة  ةتسةةة

زغةةب تربةة   سلةةم ة بمضةة  زماةةةي  وةةم   01زةة   باةةت 

 ةةةةةر الةةةةةس ةج )الر ةةةةة  الباةةةةةر ( ةالطةةةةةستن ال رةةةةةم  

organic fertilizer shamal    ةالاتسةةةمش ببطةةةا

 G%5د5% لوةة   باةةت ةتةةب ت مةةةب التربةة  بساةةةل فةفةةت 5

 FIFA 5G Metalaxyl  لةةةةةب لوةةةةة   3بسمةةةةةلام

( ب ةةةةةة  الفةةةةةةفت  0آصةةةةةةةص   ةيمضةةةةةةب جةةةةةةلةا )

الوةسةتةةةةة  ةالفةسيتةةةةة  للطةةةستن ال رةةةم  ةزسةةةت يمضةةةب 

( ب ةةةةة  الفةةةةةفت  الفةسيتةةةةةةة  ةالوةسةتةةةةةةة  8جةةةةةلةا )

لبسةةةم د التربةةة   ةةةةع تةةةب أخةةة  ةةبةةة   ةةةر التربةةة  لاةةة  

السماةةةة  ةأجريةةةت لاةةةت ب ةةة  الت تلةةةة  للت ةةةرف ةلةةةى 

 صفتتات الفةسيتةة  ةالوةسةتةة  

 (2×4×2)صةةةةةةسست التجربةةةةةة  زتجربةةةةةة  ةت لةةةةةةةع 

Factorial experiment  ضةةةةةةةةةسر التفةةةةةةةةةسةب

 Completely Randomizedال كةةةماةي الوت ةةة  

Design (CRD)   ةب   ةةةةة   وةةةةةرما  ةب ةةةةةةع

تةةةةةةةرزةاةر  -0ترةةةةةةسبت التجربةةةةةة  ال ما ةةةةةةة  التتلةةةةةةة : 

ةما ةةةةةر  ةةةر لةةةر  الومضةةة  )  لةةةي  ةةة  ا سةةةل ة جةةةةر 

Carisma  ) أمب ةةةةة   -8 مةةةةتة  ل  ةةةةةران الفتيرةضةةةةةة

(  لغةةةةةب  051ة 011ة 51ة 1ترازةةةةةةس  ةةةةةر األ ةفةةةةةم  )

لتةةةر
-

3 
0

(  لغةةةب  لتةةةر1ة31ترزةةةةسير  ةةةر الاةةةممة  ) -
-

0
  أ ةةةت بمةةةة   ةةةمان ةطراةةةةك ال سةةة  فمةةةل  زةةةر  تففةةةةلةت  

[   ةفةةةةي  اتيةةةة  التجربةةةة  ةلوةةةة  ال ةةةةرةتةر تةةةةب 4فةةةةي  

لةةةةةةتش   ةةةةةلا طةةةةةما الباةةةةةت ش   ةةةةةلا ةةةةةةلن األةماق 

بتلباةةةت ش الةةةمز  الجةةةتف للسجسةةةم  الخرةةةر  زسةةةت تةةةب 

لمملةةةةةة  للباةةةةةت  بتل ريمةةةةة  المز ةةةةةة  لةةةةةةتش السطةةةةةت   ا

[ 00ةةلةةةةةى أضةةةةةتش الةةةةةمز  ال ةةةةةر  اةتسةةةةةتنا  ةلةةةةةى  

 ةةةةةع تةةةةب أخةةةة  ةملتةةةةةر لوةةةة   اةةةةت  زت لةةةة  ااتطةةةةت  

fully expanded   ةةر زةة  الباتتةةت   ةةر زةة  ة ةةلة 

تجرياةةة   ةةةب ضةةةج  ةز  زةةة  ةملةة  ةلةةةى  ةةةلة ةل  ةةةت 

ضةةةب 0 طةةةت   
8
بتضةةةتخلا  ال تلةةةب الفلةبةةةي )ال فةةةتم(  ةةةر  

الةةمز  ال ةةر  لاةة ب الم ةة  ة طةةات زةة  ةملةة  ةضةةج  

  طت   الممل   طب الس تنل  التتلة : 

 يعذل وسٌ انىرلح تانغى                                               

يساحح انىرلح )سى
2

 يعذل يساحح انجشء انًمطىع يٍ انىرلح      =                                               ( 

 يعذل جشء انىرلح انًمطىع                                           

 

 ب اضتخرجت السطت   المملة  للبات   ر  تصة  ضةر  

ةةلن األةماق للباةت   ةتةب ت لةة  البتةتةج ×  طت   الممل 

 طةةةب التفةةةسةب الستاةةة  لتجربةةة  ةت لةةةة  ب   ةةة  ةما ةةة  

( للترزةةةب الةةمما ي ةل  ةفةةم  ةللاةةممة  ةتةةب 8×4×8)

لستمض ت   طب اختاتم أل  فرق   بم  ةةلةى  متم   ا

 [ 3  15 1 طتمى ا تستا 

 

 organic fertilizer( تعض انصفاخ انكيًيائيح وانفيشيائيح نهسًاد انعضىي 1جذول)

Table 1 Some chemical and physical properties of organic fertilizer 

 انميًح انصفح

 N      %5444 انُرزوجيٍ

 P   %241   انفسفىر    

 K   %247انثىذاسيىو 

 Ca    %1443انكانسيىو

 Mg   %7447انًغُسيىو

 S       %7475انكثزيد

 Na     %7458انصىديىو

 Mn     453.15 ppmانًُغُيش

 Fe         365.5 ppmانحذيذ

 Zn         291.5 ppmانشَك

 B        %57498انثىروٌ

pH %6497 

 Organic mater   %69498انًادج انعضىيح

Density     0.75 gr/cmانكثافح 
3
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 ( تعض انصفاخ انفيشيائيح وانكيًيائيح نرزتح انذراسح2جذول رلى )

Table 2 Some chemical and physical properties of the field soil 

 انىحذج انميًح انصفح

يفصىالخ 

 انرزتح

غى4كغى Sand 62.2ريم    
-1

 

غى4كغى Silt     25غزيٍ
-1

 

غى4كغى Clay     1248طيٍ
-1

 

   Sand loamيشيجح ريهيح     Soil textureَسجح انرزتح

EC 2424 ديسًيُش4و
-1

 

CEC 14443 سُرًىل4كغى
-1

 ذزتح 

غى4كغى Organic matter  7461انًادج انعضىيح
-1

 

pH 7425  

اآليىَاخ انذائثح 
Dissolved 

ions 

Ca
+2

سُرًىل4كغى 26477 
-1

 حذزت 

Mg
+2

سُرًىل4كغى 12454 
-1

 ذزتح 

Na
+1

سُرًىل4كغى 9481 
-1

 ذزتح 

K
+1

سُرًىل4كغى 1464 
-1

 ذزتح 

SO4
-2

سُرًىل4كغى 12432 
-1

 ذزتح 

HCO3
-1

سُرًىل4كغى 2442 
-1

 ذزتح 

CO3
-2

 Nill  

CL
-1

سُرًىل4كغى 34497 
-1

 ذزتح 

يهغى4 كغى available N 37انُرزوجيٍ انجاهش
-1

 

يهغى4 كغى available P    13411جاهشانفسفىر ان
-1

 

يهغى4 كغى available K  76437انثىذاسيىو انجاهش
-1

 

يهغى4 كغى available B  7434انثىروٌ انجاهش
-1

 

يهغى4 كغى available Zn  74231انشَك انجاهش
-1

 

يهغى4 كغى available Mn   2423انًُغُيش انجاهش
-1

 

يهغى4 كغى available Cu  74147انُحاص انجاهش
-1

 

  

 :انُرائج

 طىل انساق )سى(   -1

آ ة  ( تةةةةة  ةر الترزةةةةةةب الةةةةةمما ي  -3ياةةةةةةر جةةةةةلةا )

ةاأل ةفةةةم  ةالاةةةممة  ةالتةةةلاخ  بةباةةةت فةةةي   ةةةلا طةةةما 

الطتق )ضب( لبات  لر  الومضة  خة ا ال ةرةتةر الربة ةة  

 ةالخريفة   

 :انعزوج انزتيعيح  -آ

  ةر   بةم  آ( الةى ظاةمم تة-3تكةر البتتةج فةي الجةلةا )

للترزةب المما ي في   لا طما الطةتق إ   مةك الترزةةب 

ضةب  70 59المما ي الس لي أةلى   ةلا لاة ب الفةف  بلة  

في  ةر أة ى الترزةب المما ي الاجةر أن ى   لا لاة ب 

ضةةب  ة ةةر خةة ا  فةةص الجةةلةا ةجةةل  03 89الفةةف  بلةة  

تةة  ةر   بةةم  للةةرظ بةةتأل ةفم  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  

الس ت ل  بلة  أ ةفةم  بئة تةاةت أةلةى   ةلا لاة ب  تسةس 

ضب  متم   ب ن ى   لا لا ب الفةف  تةب  11 49الفف  بل  

 لغب لتةر 051ال فما ةلةع  ةر الس ت لة  بترزةةس 
-0
 ةر  

 ضب   85 41األ ةفم  ةالاتل  

ةزت  لرظ الاممة  ت  ةر   بم  في   ةلا طةما الطةتق 

ممة  أةلةةى   ةةلا إ  ضةجلت الباتتةةت  بةلة  الس ت لةة  بةتلا

 31ضةةب  متم ةة  بترزةةةس  81 48لاةة ب الفةةف  ةالةة   بلةة  

 لغب لتر
-0

 ةر الاةممة  ةالة   أة ةى أن ةى   ةلا لاة ب   

ضب  لب يظاةر التةلاخ   ال بةتةي بةةر  15 41الفف  ةالاتل  

الترزةةةب الةةمما ي ةاأل ةفةةم  أ  تةة  ةر   بةةم  يةة زر فةةي 

بةةةةر    ةةلا  ةة ب الفةةف  ش بةبسةةت أة ةةى التةةلاخ  ال بةةتةي

الترزةةةب الةةمما ي ةالاةةممة  أ ةةرا    بميةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب 

الفةف  فمةةل ظاةةر أةلةى   ةةلا ل ةةما الطةتق  ةة  الترزةةةب 

 67 65المما ي الس لي بلة  الس ت لة  بةتلاممة  ةالاةتل  

ضةةب فةةي  ةةةر أن ةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  صةةت ب الترزةةةب 

 لغب لتةةر 31الةةمما ي الاجةةةةر ةالس ت ةة  بترزةةةةس 
-0
 ةةةر  

 ضب  34 86لاتل الاممة  ةا
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أ ت التلاخ  ال بتةي بةةر األ ةفةم  ةالاةممة  فلةب ي مةك أ  

ت  ةر   بم  في   لا   ب الفف  في  ةر أظار التلاخ  

ال   ي بةر ةما   اللماض  ت  ةرا    بميت  في   ةلا طةما 

الطةةةتق  فمةةةل ةجةةةل أ  أةلةةةى   ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  أظاةةةرب 

تم ة  ةالة   بلة  الترزةب المما ي الس لي ةبل   ت ل  السم

ضةةةب فةةةي  ةةةةر تسةةةةس الترزةةةةب الةةةمما ي الاجةةةةر  11 73

 لغب لتةةةر 051ةالس ت ةةة  بترزةةةةس 
-0
 31 ةةةر األ ةفةةةم  ة  

 لغب لتةةةر
-0

 ةةةر الاةةةممة  بئة تةةةةع أن ةةةى   ةةةلا لاةةة ب    

 ضب  67 80الفف  ةص  الى 

 

 :انعزوج انخزيفيح  -ب

 ( أ  الترزةب المما ي  مك  -3ي  ظ  ر الجلةا )

يت  في   لا طما الطتق إ  تفمق الترزةب أ را    بم

المما ي الس لي ةلى الترزةب المما ي الاجةر بئة تةع 

ضب  متم    54 47أةلى   لا ل ما الطتق بل  

بتلترزةب المما ي الاجةر ال   أة ى أن ى   لا لا ب 

ضب  ةزست تاةر  تتةج الجلةا  15 86الفف  ةص  الى 

في   لا   ب الفف   أة ب ةجمن ت  ةر   بم  ل  ةفم 

إ  أة ت الباتتت  بلة  الس ت ل  بتأل ةفم  أةلى   لا 

ضب  بةبست أة ت الباتتت   98 39لا ب الفف  بل  

 لغب لتر 051الس ت ل  بترزةس 
-0

 ر األ ةفم  أن ى   

ضب  ةيترب  ر الجلةا 58 33  لا لا ب الفف  بل  

  لا   فطع أ  الرظ بتلاممة  لل  مك ت  ةرا    بميت  في

  ب الفف  إ  لم ظ أ  أةلى   لا لا ب الفف  تسةس  

ضب  85 41بع الباتتت  بلة  الس ت ل  بتلاممة  ةالاتل  

 31في  ةر أن ى   لا لا ب الفف   ممعا ترزةس 

 لغب لتر
-0

ضب  ةزست  34 33 ر الاممة  ةال   بل    

يكةر الجلةا  فطع الى ةل  ةجمن ت  ةر   بم  للتلاخ  

ةر الترزةب المما ي ةاأل ةفم   بةبست أظار ال بتةي ب

التلاخ  ال بتةي بةر الترزةب المما ي ةالاممة  ت  ةرا  

  بميت  في   لا   ب الفف  إ  أة ى الترزةب المما ي 

 18 58الس لي بلة  بممة  أةلى   لا لا ب الفف  بل  

 31ضب  متم   بتلترزةب المما ي الاجةر ةبل ترزةس 

 لغب لتر
-0

لاممة  ةال   أة ى أن ى   لا لا ب  ر ا  

ضب  لب ي مك التلاخ  ال بتةي  67 83الفف  ةص  الى 

بةر األ ةفم  ةالاممة  أ  ت  ةر   بم  في   لا   ب 

الفف  ةز لم لب يور للتلاخ  ال   ي بةر ةما   اللماض  

 أ  ت  ةر   بم  في   لا طما الطتق 

 

عذد األوراق )ورلح4َثاخ 2
-1

 ) 

آ ة  ( ت  ةر الترزةب المما ي  -4) يظار جلةا

ةاأل ةفم  ةالاممة  ةالتلاخ  بةبات في   لا ةلن 

األةماق )ةمل   ات 
-0

( لبات  لر  الومض  خ ا 

 ال رةتةر الربة ة  ةالخريفة   

 انعزوج انزتيعيح  -آ

آ( ةجمن ت  ةر -4ةتاةر البتتةج السمض   في جلةا )

ألةماق إ    بم  للترزةب المما ي في   لا ةلن ا

أة ى الترزةب المما ي الس لي أةلى   لا لا ب الفف  

ةمل   ات  83 43بل  
-0

في  ةر أة ى الترزةب  

 03 89المما ي الاجةر أن ى   لا لا ب الفف  بل  

ةمل   ات 
-0

  أ ر األ ةفم    بميت  في   لا   ب الفف   

 051إ  ةص  أةلى   لا لا ب الفف  ةبل ترزةس 

 لغب لتر
-0

ةمل   ات  33 40األ ةفم  ةالاتل    ر  
-0

   

 1في  ةر أل    لا لا ب الفف  فمل ظار    ترزةس 

 لغب لتر
-0

ةمق  ات  75 30 ر األ ةفم  إ  زت    
-0

   

ةزست زت  للاممة  أيرت  ت  ةرا    بميت  في   لا   ب 

 لغب لتر 31الفف  فمل أة ت   ت ل  الاممة  بترزةس 
-0

  

ةمل    ات  89 40  بل  أةلى   لا لا ب الفف
-0

  

 لغب لتر 1ةبتلسمتب  ةجل أ    ت ل  الاممة  بترزةس 
-0

  

 67 30لل أة ت أن ى   لا لا ب الفف  بل  

ةملم   ات 
-0
   

أ ت بتلبطا  للتلاخ  ال بتةي بةر الترزةب المما ي 

ةاأل ةفم  فلب يور لع أ  ت  ةر   بم  في   لا   ب 

الجلةا  فطع الى ةجمن  الفف   ةزست تكةر البتتةج في

ت  ةر   بم   تةج  للتلاخ  ال بتةي بةر الترزةب المما ي 

ةالاممة  إ  تسةس الترزةب المما ي الس لي ةبل ترزةس 

 لغب لتر 31
-0

 ر الاممة  بت ت زع أةلى   لا لا ب  

ةمل   ات  58 51الفف  بل  
-0

في  ةر أظار الترزةب  

ة  أن ى   لا المما ي الاجةر لةر السرلمظ بتلامم

ةمل   ات  85 86لا ب الفف  بل  
-0
   

ةزت  للتلاخ  ال بتةي بةر األ ةفم  ةالاممة  ت  ةر 

  بم  في   لا   ب الفف  إ  أة ت الس ت ل  بتأل ةفم  

 لغب لتر 051بترزةس 
-0
 لغب لتر 31ةالاممة  بترزةس  

-0
 

ةمل   ات  83 47أةلى   لا لا ب الفف  بل  
-0

 متم    

  السمتم   اتي ضجلت أن ى   لا لا ب الفف  بس ت ل

ةمل   ات  67 87ةال   بل  
-0

  ةزت  للتلاخ  ال   ي  

بةر ةما   اللماض  ت  ةرا    بميت  في   لا   ب الفف  إ  

 لغب لتر 051ضج  الفب  الس لي ةالس ت   بترزةس 
-0
 

 لغب لتر 31 ر األ ةفم  ة 
-0

 ر الاممة  أةلى   لا  

ةمل   ات  33 56ل  لا ب الفف  ب
-0

بةبست  تج أل    لا  

لا ب الفف   ر الاجةر ةبل   ت ل  السمتم   إ  بل  

ةمل   ات  33 84
-0
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آ( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل طىل انساق)سى( نُثاخ لزع  -3جذول )

 انكىسح نهعزوج انزتيعيح

Table (3-A) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on stem 

length (cm) in spring  

انرزكية 

 انثىروٌ×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز    

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l) 

 انرزكية انىراثي

Genotype 

65467 61477 63477 65467 73477 7 
   .Local  vrيحهي

53475 48477 53433 56433 57433 37 

31492 37433 37467 32467 34477 7 
    Hybridهجيٍ

26434 21467 25477 27477 31467 37 

14447 24881 L.S.D 0.05 

يعذل انرزكية 

انىراثي 

Genotype 

effect 

47425 43477 45442 49477  
 Ethephonيعذل األثيفىٌ 

effect       

14447 L.S.D 0.05 

59471 54457 58417 61477 65417 
   locall var. يحهي

  
األثيفىٌ ×انرزكية انىراثي

Genotype*Ethephon 
29413 26477 27484 29484 32484   Hybrid    ٍهجي 

14718 N.S L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز 

 Bانثىروٌ     

effect 

     
انثىروٌ   ×األثيفىٌ

Ethephon* B 
48487 45467 46484 49417 53457 7 

47475 34484 39417 41467 44457 37 

14718 N.S L.S.D 0.05 
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ب( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل طىل انساق)سى( نُثاخ لزع  -3جذول )

 انكىسح نهعزوج انخزيفيح

 Table (3-B) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on stem 

length (cm) in autumn  

انرزكية 

انثىروٌ ×انىراثي

 Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز    

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l)  

انرزكية انىراثي  

Genotype 

52.08 46.33 51.33 53.33 57.33 0 
   Local var  يحهي 

43.00 41.00 42.00 43.00 46.00 30 

28.42 26.00 28.00 29.33 30.33 0 
  Hybrid  ٍهجي  

23.67 21.00 23.33 24.33 26.00 30 

1.358 N.S. L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز 

انرزكية     

   انىراثي   

Genotype 

effect 

33.58 36.17 37.50 39.92  
يعذل األثيفىٌ  

Ethephon effect 

1.358 L.S.D 0.05 

47.54 43.67 46.67 48.17 51.67 
   locall var. يحهي

  
األثيفىٌ ×انرزكية انىراثي

Genotype*Ethephon  
26.05 23.50 25.67 26.83 28.17   Hybrid    ٍهجي 

0.960 N.S. L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز   

 Bانثىروٌ  

effect 

     
 انثىروٌ  ×األثيفىٌ

Ethephon* B 
40.25 36.17 39.67 41.33 43.83 0 

33.34 31.00 32.67 33.67 36.00 30 

0.960 N.S. L.S.D 0.05 

 

 :انعزوج انخزيفيح  -ب

 ( أ  الترزةةةب الةةمما ي لةةل أ ةةر  -4يترةةب  ةةر جةةلةا )

  بميت  في   لا ةلن األةماق إ  ضج  الترزةةب الةمما ي 

ةملة   ات  11 54  الس لي أةلى   لا لا ب الفف  بلة
-0
 

بةبسةةةت الةةة    ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  فمةةةل ظاةةةر  ةةة  الترزةةةةب 

ةملةة   ات  70 34الةةمما ي الاجةةةر ةالاةةتل  
-0
  ةي  ةةظ  

 ر  تةتةج الجةلةا أةة ب أ  الس ت لة  بةتأل ةفم  لةل ضةاات 

تةة  ةرا    بميةةت  فةةي   ةةلا ةةةلن األةماق ةتسةةةس  الس ت لةة  

 لغب لتةةةر 051بترزةةةةس 
-0
جةلات أةلةةةى  ةةةر األ ةفةةةم  بتطةةة 

ةملةة   ات  85 49  ةةلا لاةة ب الفةةف  ةصةة  الةةى 
-0
فةةي  

 لغب لتةةةر 1 ةةةةر أظاةةةر  الباتتةةةت  ةبةةةل ترزةةةةس 
-0
 ةةةر  

ةملة   ات  98 39األ ةفم  أن ى   لا لا ب الفف  بل  
-0
 

  ةيكةر الجلةا أة ب الى ةجةمن تة  ةر   بةم  للاةممة   

 31فةةةي   ةةةلا  ةةة ب الفةةةف  إ   ممةةةت الس ت لةةة  بترزةةةةس 

ر لغب لتةة
-0
 ةةر الاةةممة  أةلةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  بلةة   

ةملةة   ات  03 51
-0

 متم ةة  بتلباتتةةت  لةةةر السرلملةة    

بةتلاممة  ةالتةي أظاةر  أن ةى   ةلا ل ةلن ااةماق زةةت  

ةمل   ات  58 38
-0
   

زةةت  للتةةلاخ  ال بةةةتةي بةةةر الترزةةةةب الةةمما ي ةاأل ةفةةةم  

تةة  ةرا    بميةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  أة ةةى الفةةب  

 لغب لتةةر 051لس لةةي ةالةةةرظ بترزةةةةس ا
-0
 ةةةر األ ةفةةةم   

ةملة   اةت  11 61أةلى   لا لاة ب الفةف  ةصة  الةى
-0
 

ةأل    لا لا ب الفف   ف   ر الاجةةر بةلة  الس ت لة  

ةملةةة   ات  33 30بةةةتأل ةفم  إ  زةةةت  
-0
  ةزسةةةت أة ةةةى  
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التةةلاخ  ال بةةتةي بةةةر الترزةةةب الةةمما ي ةالاةةممة  أ ةةرا  

 ب الفةةف  إ  ضةةج  الفةةب  الس لةةي   بميةةت  فةةي   ةةلا  ةة

 لغب لتةةر 31ةالسطةةتلب 
-0

 ةةر الاةةممة  أةلةةى   ةةلا لاةة ب   

ةملة   ات  98 61الفف  ةص  الةى 
-0

بةبسةت ألة    ةلا   

لا ب الفةف   ةتج  ةر الاجةةر بةلة  مظ بةتلاممة  إ  بلة  

ةملةة   ات  18 31
-0
ةزسةةت يظاةةر الجةةلةا أةةة ب التةة  ةر  

 ةفةةةم  ةالاةةةممة  فةةةي الس بةةةم  للتةةةلاخ  ال بةةةتةي بةةةةر األ

 051  ةةةةلا  ةةةة ب الفةةةةف  إ  أة ةةةةت الس ت لةةةة  بترزةةةةةس 

 لغب لتةةر
-0
 لغب لتةةر 31 ةةر األ ةفةةم  ة  

-0
 ةةر الاةةممة    

ةملةة   ات  11 56أةلةةى   ةةلا ل ةةلن األةماق بلةة  
-0
فةةي  

 ةر أل    لا لا ب الفف  تب ال فةما ةلةةع  ةر   ت لة  

 83 34السمتم ةةة  لوةةة   ةةةر األ ةفةةةم  ةالاةةةممة  ةالاةةةتل  

ةمل   ات 
-0
   

أ ت التةلاخ  ال   ةي بةةر ةما ة  اللماضة  فمةل زةت  تة  ةرب 

  بميةةت  أيرةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  أة ةةى الترزةةةب 

 051الةةةةةمما ي الس لةةةةةي الس ت ةةةةة  بةةةةةتأل ةفم  بترزةةةةةةس 

 لغب لتر
-0
 لغب  لتر 31ةالاممة  بترزةس  

-0
أةلى   لا   

ةمل   ات  11 68لا ب الفف  ةص  الى 
-0

ر أل  في  ة  

  لا لا ب الفف  صت ب الترزةب المما ي الاجةةر الة   

ةمل   ات  33 88لب ي ت   ب  ةفم  ةبممة  إ  بل  
-0
   

 

آ( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل عذد األوراق)ورلح/َثاخ(  -4جذول )

 نُثاخ لزع انكىسح نهعزوج انزتيعيح

Table (4-A) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on plant 

leaves number in spring 

انرزكية 

انثىروٌ   ×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز     

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l) 

انرزكية انىراثي   

Genotype 

37478 42477 47477 35433 31477 7 
   Local var  يحهي 

57458 56433 52477 48433 45467 37 

26425 27467 27477 26477 24433 7 
  Hybrid  ٍهجي  

32477 39433 34477 28467 26477 37 

14379 24619 L.S.D 0.05 

يعذل انرزكية 

انىراثي  

Genotype 

effect 

41433 38425 34458 31475  
يعذل األثيفىٌ  

Ethephon effect 

14379 L.S.D 0.05 

43483 49417 46477 41483 38434 
   locall var. يحهي

  
األثيفىٌ ×انرزكية انىراثي

Genotype*Ethephon  
29413 33457 37457 27434 25417   Hybrid    ٍهجي 

74926 N.S L.S.D 0.05 

 Bيعذل انثىروٌ 

effect 
     

انثىروٌ   ×األثيفىٌ

Ethephon* B 31467 34484 33457 37467 27467 7 

41429 47483 43477 38457 35484 37 

74926 14852 L.S.D 0.05 
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ب( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل عذد األوراق)ورلح/َثاخ(  -4جذول )

 نُثاخ لزع انكىسح نهعزوج انخزيفيح

Table (3-B) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on plant 

leaves number in autumn 

 

انرزكية 

انثىروٌ ×انىراثي

 Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز    

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l)   

انرزكية انىراثي    

Genotype  

47.08 52.00 50.00 45.00 41.33 0 
   Local var  يحهي 

60.92 68.00 62.33 57.67 55.67 30 

30.08 33.00 29.33 29.67 28.33 0 
  Hybrid  ٍهجي  

39.33 44.00 41.00 38.00 34.33 30 

1.113 2.226 L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز 

انرزكية   

       انىراثي 

Genotype 

effect 

49.25 45.67 42.59 39.92  
ل األثيفىٌ يعذ 

Ethephon effect 

1.113 L.S.D 0.05 

54.00 60.00 56.17 51.34 48.50 
   locall var. يحهي

  
األثيفىٌ ×انرزكية انىراثي

Genotype*Ethephon  
34.71 38.50 35.17 33.84 31.33   Hybrid    ٍهجي 

0.787 1.574 L.S.D 0.05 

يعذل انثىروٌ  

B effect   
     

نثىروٌ   ا×األثيفىٌ

Ethephon* B 38.58 42.50 39.67 37.34 34.83 0 

50.13 56.00 51.67 47.84 45.00 30 

0.787 1.574 L.S.D 0.05 

 

انًساحح انىرليح )و  -2
2

4َثاخ
-1

 )  

آ ة  ( تةةةةة  ةر الترزةةةةةةب الةةةةةمما ي  -5ياةةةةةةر جةةةةةلةا )

ةاأل ةفةةم  ةالاةةممة  ةالتةةلاخ  بةباةةت فةةي   ةةلا السطةةت   

المملة  ) 
8

ات  لر  الومض  خ ا ال ةرةتةر الربة ةة  ( لب

 ةالخريفة  

 انعزوج انزتيعيح  -آ

آ( الى أ  الترزةب الةمما ي -5ةتكةر البتتةج في الجلةا )

لةةةل أظاةةةر تةةة  ةرا    بميةةةت  فةةةي   ةةةلا السطةةةت   المملةةة  

 (
8

ا ات ( إ  تسةةس الترزةةب الةمما ي الاجةةر فةي تطةجة  

  438 0أةلةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  بلةة  
8

  فةةي  ةةةر   اةةت

 مةةك الترزةةةب الةةمما ي الس لةةي أن ةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  

  ات 8  174 0ةص  الى 
-0
 ةيظار  ةر الجةلةا أةة ب  

ةجةةمن تةة  ةر   بةةم  ل  ةفةةم  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  

 لغب لتةةر 051 مةةك ترزةةةس 
-0

 ةةر األ ةفةةم  أةلةةى   ةةلا   

  557 0لاةةةة ب الفةةةةف  بلةةةة  
8

 1  اةةةةت   متم ةةةة  بترزةةةةةس 

 لغب لتةر
-0

 ةر األ ةفةم  ةالة   أة ةى أن ةى   ةلا لاة ب   

  ات 8 970 1الفف  بل  
-0
   

أ ةةر الاةةممة    بميةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف   ةةةع ضةةج  

 لغب لتةر 31أةلى   ةلا للسطةت   المملةة  ةبةل ترزةةس 
-0
 

  568 0 ر الاممة  ةالاتل  
8
 1في  ةةر أة ةى ترزةةس  

 لغب لتةةر
-0
 ةةةر الاةةةممة  أن ةةةى   ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  بلةةة   

1 943  
8

   ات 
-0
  ةزةت  للتةلاخ  ال بةتةي بةةر الترزةةب  

المما ي ةاأل ةفم  ت  ةر   بم  إ   مك الاجةةر ةالسطةتلب 

 لغب لتر 051
-0
 ر األ ةفم  أةلى   لا لا ب الفةف  بلة   
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0 811  
8

  ات   متم ة  بتلفةب  الس لةي بةلة  الس ت لة  

بتأل ةفم  ةال   أة ى أل    لا لا ب الفةف  ةصة  الةى 

1 807  
8

  اةةةت 
-0
  أ ةةةت بتلبطةةةا  للتةةةلاخ  ال بةةةتةي بةةةةر  

الترزةةب الةمما ي ةالاةةممة  فلةب يظاةةر أ  تة  ةر   بةةم  

ي زر في   لا   ب الفف   في  ةةر زةت  للتةلاخ  ال بةتةي 

بةةةر األ ةفةةم  ةالاةةممة  تةةة  ةرا    بميةةت  فةةي   ةةلا  ةةة ب 

 لغب لتر 051الفف   إ  تسةس    ت ل  األ ةفم  بترزةس 
-

0
 لغب لتر 31لاممة  بترزةس ةا  

-0
بتطجةلات أةلى   ةلا  

 964 0للسطةةت   المملةةة  بلةة  
8

  اةةت 
-0
 متم ةة  بس ت لةة   

السمتم   ةالتي أة ت أن ى   لا للسطت   المملة  ةص  

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

 1 710  
8

  ات 
-0

   

ةزةة لم زةةت  للتةةلاخ  ال   ةةي بةةةر ةما ةة  اللماضةة  تةة  ةرا  

الترزةةب الةمما ي    بميت  في   لا   ب الفف  فمل أة ةى

 لغب لتةر051الاجةر ةالس ت   بترزةةس 
-0
 ةر األ ةفةم  ة  

 لغب لتر 31
-0
 ر الاممة  أةلى   لا للسطةت   المملةة   

  896 8بلةةة  
8
لةتضةةةت  بةةة ن ى   ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  ةالةةة    

أظاةةرب الترزةةةب الةةمما ي الس لةةي ةبةةل   ت لةة  السمتم ةة  

  ات 8  511 1ةالاتل  
-0
    

 زيفيح انعزوج انخ -ب

 ( التةةة  ةر -5ةتمضةةةب الاةت ةةةت  السةةة زممة فةةةي جةةةلةا )

الس بم  للترزةب المما ي فةي   ةلا السطةت   المملةة  إ  

تفةةمق الترزةةةب الةةمما ي الس لةةي ةلةةى الترزةةةب الةةمما ي 

 688 0الاجةةةةر بئة تةةةةع أةلةةةى   ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  بةةة  

  ات 8 
-0
 متم   بتلترزةةب الةمما ي الاجةةر الة   ضةج   

   اةةةت 8 548 0لاةةة ب الفةةةف  بلةةة   أن ةةةى   ةةةلا
-0
ةزسةةةت  

أظار الرظ بتأل ةفم  ت  ةرا    بميت  في   لا  ة ب الفةف  

 لغب لتةر 051إ  أة ت   ت ل  األ ةفم  بترزةةس 
-0
أةلةى  

  836 0  لا للسطةت   المملةة  بلة  
8

  اةت 
-0

فةي  ةةر   

أظاةةر  الباتتةةت  لةةةر السرلملةة  بةةتأل ةفم  أن ةةى   ةةلا 

 838 0ى لا ب الفف  ةص  ال
8

  ات 
-0
  ةزةت  للاةممة   

تةة  ةر   بةةم  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ   ممةةت الس ت لةة  

 لغب لتةةر 31بترزةةةس 
-0
 ةةر الاةةممة  أةلةةى   ةةلا لاةة ب  

 100 8الفف  بل  
8
ةأل    لا لاة ب الفةف   فة  ةبةل  

 لغب لتةةةةر 1ترزةةةةةس 
-0

 058 0 ةةةةر الاةةةةممة  ةالاةةةةتل    

  ات 8 
-0
    

 بةتةي بةةر الترزةةب الةمما ي في  ةةر لةب ي مةك التةلاخ  ال

ةاأل ةفةةم  أ  تةة  ةر   بةةم  يةة زر فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  

بةبست لم ظ  ر  فص الجلةا ةجمن ت  ةر   بةم  للتةلاخ  

ال بةةتةي بةةةر الترزةةةب الةةمما ي ةالاةةممة  فةةي   ةةلا  ةة ب 

 31الفةةف  إ  ضةةج  الترزةةةب الةةمما ي الس لةةي ةالسطةةتلب 

 لغب لتةةر
-0
ب الفةةف  بلةة   ةةر الاةةممة  أةلةةى   ةةلا لاةة  

8 138  
8

  اةةةةت 
-0
فةةةةي  ةةةةةر  مةةةةك الترزةةةةةب الةةةةمما ي  

الاجةر بلة  الس ت ل  بةتلاممة  أن ةى   ةلا لاة ب الفةف  

  ات 8  193 0ةص  الى 
-0
    

زت  للتلاخ  ال بتةي بةر األ ةفم  ةالاممة  تة  ةر   بةم  

في   لا  ة ب الفةف  إ  أة ةت   ت لة  األ ةفةم  بترزةةس 

 لغب لتر 051
-0
 لغب لتةر 31مة  بترزةةس ةالام 

-0
أةلةى   

  308 8  ةةلا لاةة ب الفةةف  بلةة  
8

  اةةت 
-0
فةةي  ةةةر ألةة   

  ةةلا لاةة ب الفةةف   ةةتج  ةةر   ت لةة  السمتم ةة  لوةة   ةةر 

  885 1األ ةفم  ةالاممة  إ  بل  
8

  ات 
-0
    

أ ر التلاخ  ال   ي بةر ةما   اللماض    بميةت  أيرةت  فةي 

مما ي الس لةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  أة ةةى الترزةةةب الةة

 لغب لتةةةر 051الس ت ةةة  بترزةةةةس 
-0
 31 ةةةر األ ةفةةةم  ة  

 لغب لتر
-0
 ر الاممة  أةلى   لا للسطت   المملةة  بلة   

8 384 
8

  اةةت 
-0
بةبسةةت ألةة    ةةلا لاةة ب الفةةف  فمةةل ظاةةر  

 ةة  الترزةةةب الةةمما ي الاجةةةر ةالةة   لةةب ي ت ةة  بةةت ةفم  

  833 1ةبممة  ةص  الى 
8

  ات 
-0
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وآخرون  الربيعي                                                                                (2102) , 54 -  22(: 2) 9 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

39 
ISSN 2072-3875 

 

آ( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل انًساحح انىرليح)و -5جذول )
2

( نُثاخ 

 لزع انكىسح نهعزوج انزتيعيح

Table (5-A) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on leaf 

area (m
2
) in spring 

انرزكية 

انثىروٌ  ×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز    

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l)   

انرزكية انىراثي   

Genotype 

74764 74996 74874 74685 74577 7 
 يحهي

14383 14632 14467 14298 14133 37 

14122 14373 14278 14775 74972 7 
 هجيٍ

14741 24296 14851 14477 14347 37 

N.S 741391 L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز انرزكية 

انىراثي  

Genotype 

effect] 

 يعذل ذأثيز األثيفىٌ  74971 14132 14357 14557

747695 L.S.D 0.05 

14774 14314 14171 74992 74817 
   locall var. يحهي

  
انرزكية 

 األثيفىٌ×انىراثي
14432 14877 14537 14273 14125   Hybrid    ٍهجي 

747492 747983 L.S.D 0.05 

 Bيعذل انثىروٌ 

effect  
     

 انثىروٌ×األثيفىٌ
74943 14157 14741 74887 74771 7 

14562 14964 14659 14384 14247 37 

747492 747983 L.S.D 0.05 
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م  تيُها في يعذل انًساحح انىرليح)وب( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخ -5جذول )
2

( نُثاخ 

 لزع انكىسح نهعزوج انخزيفيح 

Table (5-B) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on leaf 

area (m
2
) in autumn 

انرزكية 

انثىروٌ  ×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزثىروٌ ان
-1

 

Boron(mg/l) 

انرزكية انىراثي    

Genotype 

1.211 1.372 1.393 1.143 0.936 0 
 يحهي

2.032 2.384 2.260 1.830 1.653 30 

1.093 1.338  14227 0.975 0.833 0 
 هجيٍ

1.990 2.251 2.268 1.912 1.529 30 

0.0507 0.1014 L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز انرزكية 

ي انىراث

Genotype 

effect 

 يعذل ذأثيز األثيفىٌ  1.238 1.465 1.787 1.836

0.0507 L.S.D 0.05 

1.622 1.878 1.827 1.487 1.295 
   locall var. يحهي

  
انرزكية 

 األثيفىٌ×انىراثي
1.542 1.795 1.748 1.444 1.181   Hybrid    ٍهجي 

0.0359 N.S. L.S.D 0.05 

يعذل انثىروٌ     B 

effect 
     

 انثىروٌ×األثيفىٌ
1.152 1.355 1.310 1.059 0.885 0 

2.011 2.318 2.264 1.871 1.591 30 

0.0359 0.0717 L.S.D 0.05 

 

انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي )غى4َثاخ  -3
-1

  ) 

آ ة  ( تةةةةة  ةر الترزةةةةةةب الةةةةةمما ي  -6يظاةةةةةر جةةةةةلةا )

ةاأل ةفةةم  ةالاةةممة  ةالتةةلاخ  بةباةةت فةةي   ةةلا الةةمز  

لجةةةتف للسجسةةةم  الخرةةةر  )لب  اةةةت ا
-0

( لباةةةت  لةةةر  

 الومض  خ ا ال رةتةر الربة ة  ةالخريفة   

 انعزوج انزتيعيح  -آ

آ( ةجمن ت  ةر   بم  للترزةةب الةمما ي -6ياةر الجلةا )

فةةي   ةةلا الةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  إ  أة ةةى 

الترزةةةب الةةمما ي الاجةةةر أةلةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  بلةة  

اةةةت لب   83 50
-0
 متم ةةة  بتلترزةةةةب الةةةمما ي الس لةةةي  

لب  اةت  30 38ال    مك أن ى   لا لاة ب الفةف  بة  
-0
 

  أ ةةر األ ةفةةم    بميةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  ضةةجلت 

 لغب لتر 051  ت ل  األ ةفم  بترزةس 
-0
أةلى   لا لاة ب  

لب  اةةت  58 51الفةةف  بلةة  
-0
ةألةة    ةةلا لاةة ب الفةةف   

لتةةةر لغب  1زةةةت  ةبةةةل ترزةةةةس 
-0

 ةةةر األ ةفةةةم  ةالاةةةتل    

لب  اةةت  30 39
-0
  ةزسةةت أة ةةى الاةةممة   ةةم األخةةر  

تةةة  ةرا    بميةةةت  أيرةةةت  فةةةي   ةةةلا  ةةة ب الفةةةف  إ  أة ةةةت 

 لغب لتةر 31  ت ل  الاممة  بترزةس 
-0
أةلةى   ةلا لاة ب  

لب  ات  67 51الفف  بل  
-0
 1  فةي  ةةر أظاةر ترزةةس  

 لغب لتةةر
-0
 الفةةةف  بلةةة  ةةةر الاةةةممة  أن ةةةى   ةةةلا لاةةة ب  

لب  ات  48 39 
-0
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لةب يوةر للتةلاخ  ال بةتةي بةةر الترزةةب الةمما ي ةاأل ةفةةم  

أ  تةة  ةر   بةةم  يةة زر فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  بةبسةةت أ ةةر 

التةةلاخ  ال بةةتةي بةةةر الترزةةةب الةةمما ي ةالاةةممة    بميةةت  

في   لا   ب الفف  إ  أة ةى الترزةةب الةمما ي الاجةةر 

 لغب لتةةر 31السطةةتلب 
-0
الاةةممة  أةلةةى   ةةلا لاةة ب   ةةر 

لب  اةةت  63 56الفةةف  إ  بلةة  
-0
بةبسةةت الةة    ةةلا لاةة ب  

الفةةةف  صةةةت ب الترزةةةةب الةةةمما ي الس لةةةي بةةةلة  مظ 

لب  اةةت  98 30الاةةممة  إ  بلةة  
-0
  ةلةةب يظاةةر التةةلاخ   

ال بتةي بةةر  األ ةفةم  ةالاةممة  تة  ةرا    بميةت  فةي   ةلا 

   ب الفف   

لةا أةةة ب الةةى ةجةةمن تةة  ةر ةزسةةت تكةةةر البتةةتةج فةةي الجةة

  بةةم   تةجةة  للتةةلاخ  ال   ةةي بةةةر ةما ةة  اللماضةة  إ  

 051تسةةةس الترزةةةب الةةمما ي الاجةةةر ةالسجاةةس بترزةةةس 

 لغب لتةةر
-0
 لغب لتةةر 31 ةةر األ ةفةةم  ة  

-0
 ةةر الاةةممة    

لب  اةت  96 64بت مةمع أةلى   لا لا ب الفف  إ  بل  
-0 

ي ةبةةل   ت لةة  فةةي  ةةةر  مةةك الترزةةةب الةةمما ي الس لةة

 41 84السمتم ةةة  أن ةةةى   ةةةلا لاةةة ب الفةةةف  ةصةةة  الةةةى 

لب  ات 
-0
  

 انعزوج انخزيفيح  -ب

 ( أ  الترزةب المما ي لل أ ر تة  ةرا  -6يمضب الجلةا )

  بميةةت  فةةي   ةةلا الةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  إ  

ضةةج  أةلةةى   ةةلا لاةة ب الفةةف  ةبةةل الترزةةةب الةةمما ي 

اةةةةت لب   63 68الس لةةةةي ةالاةةةةتل  
-0

فةةةةي  ةةةةةر أظاةةةةر   

الترزةب المما ي الاجةةر أن ةى   ةلا لاة ب الفةف  ةصة  

لب  اةةت  41 53الةةى 
-0
  ةزةةت  لس ت لةة  الةةرظ بةةتأل ةفم   

تةة  ةر   بةةم  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  إ  تسةةةس  الباتتةةت  

 لغب لتةةةةةر 051السرلملةةةةة  بترزةةةةةةس 
-0

 ةةةةةر األ ةفةةةةةم    

لب  اةت  57 68بتطجةلات أةلى   لا لاة ب الفةف  بلة  
-0

  

في  ةر أظار  الباتتت  لةر السرلمل  بةتأل ةفم  أن ةى 

لب  اةت  09 58  لا لا ب الفف  ةالة   بلة  
-0
  ة زةت   

للاةةممة  تةة  ةرا    بميةةت  أيرةةت  فةةي   ةةلا  ةة ب الفةةف  فمةةل 

لب  اةت  38 64ةجل أ  أةلةى   ةلا لاة ب الفةف  بلة  
-0

  

 لغب لتر 31ةبل ترزةس 
-0

 ةر الاةممة  بةبسةت ألة    ةلا   

 لغب لتةةةر 1لاةةة ب الفةةةف  فمةةةل ظاةةةر ةبةةةل ترزةةةةس 
-0
 ةةةر  

لب  اةةت  65 50الاةةممة  ةالاةةتل  
-0

  لةةب يوةةر للتةةلاخ   

ال بتةة  أ  ت  ةر   بم  ي زر في   لا  ة ب الفةف  ش فةي 

 ةةةر أظاةةر التةةلاخ  ال   ةةي بةةةر ةما ةة  اللماضةة  تةة  ةرا  

  بميت  في   لا  ة ب الفةف  إ  أة ةى الترزةةب الةمما ي 

 لغب لتر 051بل ترزةس الس لي ة
-0

 ر األ ةفم  ةترزةس   

 لغب لتةةر 31
-0

 ةةر الاةةممة  أةلةةةى   ةةلا لاةة ب إ  بلةةة    

لب  اةةةت  01 73
-0

فةةةي  ةةةةر ألةةة    ةةةلا لاةةة ب الفةةةف    

صت ب الترزةب المما ي الاجةر الة   لةب ي ت ة  بة  ةفم  

لب  ات  15 40ةبممة  ةالاتل  
-0
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رزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها في يعذل انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي آ( ذأثيز ان -6جذول )

 )غى/َثاخ( نُثاخ لزع انكىسح نهعزوج انزتيعيح

Table (6-A) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on veg. plant 

dry weight (gm) in spring 

انرزكية 

ثىروٌ  ان×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 األثيفىٌ يهغى/نرز

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l) 

انرزكية انىراثي  

Genotype 

31492 38456 35431 29442 24447 7 
 يحهي

44477 48487 45458 42499 41441 37 

47473 49476 49446 46461 42428 7 
 هجيٍ

56463 64496 59462 52479 49413 37 

14549 34799 L.S.D 0.05 

يعذل ذأثيز انرزكية 

انىراثي 

Genotype 

effect 

 يعذل ذأثيز األثيفىٌ  39431 42495 47449 57452

14549 L.S.D 0.05 

38431 43468 47445 36421 32491 
   locall var. يحهي

  
انرزكية 

 األثيفىٌ×انىراثي
51483 57436 54454 49477 45471   Hybrid    ٍهجي 

14796 N.S L.S.D 0.05 

 Bيعذل انثىروٌ  

effect 
     

 انثىروٌ×األثيفىٌ
39448 44416 42439 38472 33434 7 

57467 56488 52467 47489 45427 37 

14796 N.S L.S.D 0.05 
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في يعذل انىسٌ انجاف نهًجًىع  ب( ذأثيز انرزكية انىراثي واألثيفىٌ وانثىروٌ وانرذاخم  تيُها -6جذول )

 انخضزي )غى/َثاخ( نُثاخ لزع انكىسح نهعزوج انخزيفيح

Table (6-B) Effect of Genotype, Ethephon, Boron and their interactions on veg. 

plant dry weight (gm) in autumn 

 

انرزكية 

انثىروٌ  ×انىراثي

Genotype*B 

157 177 57 7 

 غى/نرزاألثيفىٌ يه    

Ethephon(mg/l) 

 

يهغى4نرزانثىروٌ 
-1

 

Boron(mg/l) 

انرزكية انىراثي  

Genotype 

56.62 60.82 61.48 55.32 48.85 0 
 يحهي

68.64 73.10 71.53 66.47 63.47 30 

46.67 52.82 49.19 43.60  41475 0 
 هجيٍ

60.12 63.54 64.58 56.97 55.40 30 

N.S. 2.276 L.S.D 0.05 

ذأثيز انرزكية يعذل 

انىراثي 

Genotype 

effect 

 يعذل ذأثيز األثيفىٌ  52.19 55.59 61.70 62.57

1.138 L.S.D 0.05 

62.63 66.96 66.51 60.90 56.16 
   locall var. يحهي

  
انرزكية 

 األثيفىٌ×انىراثي
53.40 58.18 56.89 50.29 48.23   Hybrid    ٍهجي 

0.805 N.S. L.S.D 0.05 

 Bانثىروٌ   يعذل

effect 
     

 انثىروٌ×األثيفىٌ
51.65 56.82 55.34 49.46 44.95 0 

64.38 68.32 68.06 61.72 59.44 30 

0.805 N.S. L.S.D 0.05 

 

 :انًُالشح 

آ ة  ( أ   -4آ ة  ش  -3أظاةةةةةةةر   تةةةةةةةتةج الجةةةةةةةلةا )

الترزةب المما ي الس لةي لةل تفةمق   بميةت  ةلةى الترزةةب 

فةةي   ةةلا طةةما الطةةتق ةةةةلن األةماق الةةمما ي الاجةةةر 

ةلةةى الترتةةةب ةلوةة  ال ةةرةتةر فةةي  ةةةر أظاةةر الترزةةةب 

الةةةمما ي الاجةةةةر تفملةةةت    بميةةةت  ةلةةةى الترزةةةةب الةةةمما ي 

الس لي في   ةلا السطةت   المملةة  لل ةرةة الربة ةة  فمة  

آ( ةفةةةةي   ةةةةلا الةةةةمز  الجةةةةتف للسجسةةةةم   -5)جةةةةلةا 

آ( -6ةاالخرةةةةر  أيرةةةةت  لل ةةةةرةة الربة ةةةةة  فمةةةة  )جةةةةل

ةبتلسمتبةة   جةةل أ  الترزةةةب الةةمما ي الس لةةي تفةةمق ةلةةى 

الترزةةةب الةةمما ي الاجةةةر فةةي   ةةلا السطةةت   المملةةة  

 (  ةفةي   ةلا الةمز   -5لل رةة الخريفة  فمة  )جةلةا 

الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  فمةة  لل ةةرةة الخريفةةة  أيرةةت  

 ( ةااخةةةت ف بةةةةر الترازةةةةب المما ةةةة  فةةةي -6)جةةةلةا

ي  تةجةةة  اخةةةت ف ال ما ةةة  الاة ةةةة   ةةةر ت اةر ةةةت الجةبةةة

اخت فةةت  فةةي نمجةةت  ال ةةرامة ةالرطمبةة  فةةي ال ةةرةتةر 

ةبتلتةتلي تةؤ ر ةلةةى  ؤلةرا  البسةةم الخرةر   ةيمضةةب 

آ ة  ( أ  الةةةةرظ بةةةةتأل ةفم  ضةةةةاب لفةةةةر  -3جةةةةلةا )

الطةةةمت  ة ةةة ا يا ةةةسى الةةى أ  األ ةلةةةةر  الست ةةةرم ي ةةةمم 

 رضةي )األفمةي( اا مطت  ال ملي للخ يةت الةى اا مطةت  ال
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فةسنان الطاسم ةلى  طت  ال ما للطةمت  ةب لم يؤ ر في 

طما الطتق ةيبتج  اتتت   تمس    تةج  لمفر الط  ةت  

[  ةتتفةك  ة ب البتةجة   ة  07[ة  05ةلةص لملة  ةةلن ت   

[ في لةر  الومضة  ة 80[ في الرلي ة  6 ت تمص  إلةع  

 ةة ب لةةر أ   Styriaca[ فةي المةةر  ال طةلي صةةب  81 

[  في لر  الومضة   09البتةج  ا تتفك     ت تمص  إلةع 

في  ةر أنى الرظ بتأل ةفم  الى زيةتنة فةي زة   ةر ةةلن 

آ ة  ( ة  -5آ ة  ( ةالسطةةةةت   المملةةةةة  ) -4األةماق )

آ ة  ( ةفةي  زة   -6المز  الجتف للسجسم  الخرر  )

ال ةةةرةتةر ةمبسةةةت ي ةةةمن الطةةةاب فةةةي  لةةةم الةةةى أ  لفةةةر 

تنة ضةسوات  تةجة  الس ت لة  بةتأل ةفم  لةل ةفةر الطةمت  ةزية

الو ةةر  ةةر السغةة يت  الرةرةمي  لت ةةمم  بتلةة  األةماق 

 بلا   ر اضت ستلات في اضت تل  الطةمت  

ةزسةةت أ   بظسةةت  البسةةم الباتتةةة  تسيةةل  ةةر  كةةتط ةف تلةةة  

الجةة ةم ةزةة لم لةم ةة  الجةةلما  الخلميةة  ة فت يةة  األلكةةة  

ا تفةةتا السةةت  ةالسغةة يت  الخلميةة  ةبتلتةةتلي تسيةةل  ةةر 

ةالتي تؤن  الى زيةتنة البسةم ةاا تةتد ة ة ب البتةتةج تتفةك 

  زسةت  bitter gourd[ فةي المةر  06    ت تمصة  إلةةع  

آ  -3أنى الرظ بتلاممة  الى لفر الطةمت  الس ت لة  بةع )

ة  ( ة ةة ا يا ةةسى الةةى نةم الاةةممة  فةةي ةسلةةة  تخلةةةك 

 سةم الخلةة  ل ريةت   ب    بظست  البسم ةالتي ت س  ةلى

ةرضةةةةت  ة ةةةة ب البتةجةةة  ا تتفةةةةك  ةةةة   ةةةت تمصةةةة  إلةةةةةع 

 [ةلى  ات  ال ستط  04 

ةأنى الةةةرظ بةةةتلاممة  الةةةى زيةةةتنة فةةةي زةةة   ةةةر ةةةةلن  

آ ة  (  -5آ ة  ( ةالسطةةةةةةةت   المملةةةةةةةة  ) -4األةماق )

آ ة  ( ة ةة ا  -6ةالةةمز  الجةةتف للسجسةةم  الخرةةر  )

[ 4الجة ةم  يا سى الى نةم الاةممة  فةي ت ةمير  بتلة  

ةبتلتتلي ت طةر ةسلة  ا تفتا السغ يت  ةبتلتةتلي يسيةل 

 ةةر البسةةم الخرةةر  للباةةت  إضةةتف  الةةى نةمب  فةةي ا مطةةت  

الخ يةةت ةتستيس ةةت ةةسلةةةت  أيةة  الوتمبم ةةةلما  ة مةة  

الطوريت  ةزست أ ع يسيل  ر ضرة  ةسلة  الابت  الرةمةي 

لابةةت  ةا تمةةتا  ماتجاةةت الةةى السبةةتطك الف تلةة  فةةي الباةةت  

[   ةزسةةت ةجةةل أ  الطةةوريت  لةةل 03األجةةسا  الخرةةري   

 Borateتبتمةة  بكةةو    مةةل  ةةر الاةةمما  ةالطةةوريت  

complex    ةتوم   رز    ا الس مل  ر خة ا األلكةة

[ 8الخلميةة  أضةةا   ةةر  رزةة  جسي ةةت  الطةةور لم ةةل ت  

ةزسةةت أ  الاةةممة  ي فةةس توةةمير األ سةةتن البمةيةة    ةة  

DNA  ةRNA  9لي يةةؤن  الةةى ت طةةةر ال تلةة  [ ةبتلتةةت

ال ت ةة  للباةةت  ةزيةةتنة  ؤلةةرا  البسةةم الخرةةر  ةتتفةةك 

[ ةلةةى  اةةت  0[ ة  5 ةة ب البتةةتةج  ةة   ةةت تمصةة  إلةةةع   

الفلفةةة  ال لةةةم  ةةةر  ةةةةع زيةةةتنة ةةةةلن األةماق ةالسطةةةت   

 المملة  ةالمز  الجتف للبات  

 

 : انًصادر

اابرا ةسةةةةي ش ةاةةةةل الجةةةةمان ةاةةةةل الس ةةةةرة زة ةةةةت    14

  ةر  ةةةةةم  السخلفةةةةةت  ال رةةةةةمي  ةالةةةةةرظ   تةةةةة8100

بةةةةتلاممة  ةالس لةةةةما الطةةةةور  فةةةةي  سةةةةم ة تصةةةة  

السةةةسمة   (.Capsicum annuum L)الفلفةةة  

فةةةةي الاةةةةةم  الا ضةةةةتةوة   مضةةةةتل   تجطةةةةتةر  زلةةةةة  

 ال راق  -جت    الومف  -السماة 

بةةةةةمماشش  ةتةةةةةتن  ةبطةةةةةت  ابةةةةةم ترابةةةةةي ةابةةةةةرا ةب  24

  الجةةةةس -  ا تةةةةتد   تصةةةةة  الخرةةةةر8100الاطةةةةة  

البظةةةةةةةر    بكةةةةةةةمما  جت  ةةةةةةة  ن كةةةةةةةك  زلةةةةةةةة  

 ضمميت  -السماة 

الةةةةةراة ش ختلةةةةة    سةةةةةمن ةةاةةةةةل ال سيةةةةةس خلةةةةة   34

  تفةةةةةسةب ةت لةةةةةة  التجةةةةةتم  السماةةةةةةة   8111هللا 

  ا ةةةةة   -ةزامة الت لةةةةةةب ال ةةةةةتلي ةالا ةةةةةع ال لسةةةةةي

 ال راق  -جت    السمص 

الربة ةةيش ضةةمزا    سةةلن ةلةةما ش ةاةةل ةةةم   تلةةب ة  44

 سةم جة ةم لةر  الومضة    8107جتضبش ةلي  طةةر  

بتةةة  ةر الةةةرظ بةةةتأل ةفم  ةالاةةةممة     جلةةة  جت  ةةة  

 زرب   ال لسة  )ت ت البكر(  

  ت  ةر الرظ بتل ليةل 8114السبةل ش  بل جمان زتظب   54

ةالس ةةةةم ةالاةةةةممة  ة ةةةةت   الجارلةةةةةم فةةةةي  سةةةةم 

 Capsicumة تصةةةةة  ة مةةةةةةة  الفلفةةةةة  ال لةةةةةم 

annuum L.زلةةةة  السماةةةة  -  مضةةةتل   تجطةةةتةر- 

 ال راق  -جت    الومف 

  تة  ةر لةرط المسة  8117ةال هللاش ةال هللا ةال ال سيس  64

البت ةةة  أة الةةرظ بتألةزطةةةر  ف ةةتلةر  ةةت   الخلةةةم 

ةاأل ةفم  في البسم ةال تص  لبات  الرلي السسمةةة  

فةةةةي السبةةةةتطك الفةةةة راةي  جبةةةةمبي ال ةةةةراق   جلةةةة  

99(: 8)81الافرة لل لم  السماةة   
-0

15   

   اتتةت  طاةةع  زرتاةت 8117 ظفةر ا سةل   السمصليش 74

الوتةةةةةب الطةةةةةستةي   ةزامة الت لةةةةةةب ال ةةةةةتلي ةالا ةةةةةع 

 نام ابر اا ةر  -جت    السمص  -ال لسي

  أضتضةةةةةت  فطةةةةةملمجةت 8110يتضةةةةةرش بطةةةةت  طةةةةع   84
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