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طبيعة نمو نبات حبة البركة باستخدام ظروف نمو 

 معينة
 الملخص العربى

أجرين هذه الدراسة لدراسةة موةو ووولةول واةة الاراةة ااسةعندام ممالةر و ذيةة 
ووةةةةن  ن، الااريةةةةن ، الاوعاسةةةيوم  م واعةةةةن وم)وةةةان الموةةةةو ل م  ةةةالي نوعيمةةةة ل الاةةةورو 

عقلة واعضةمم ىةص لةورم  وكةعراةم النليك ، امزيل أدمين ، ااالوايوعرازول  اوعاوالن وسة
اكةةةةةعولن هةةةةةذه العجةةةةةارل ملةةةةةص العجةةةةةارل الوعوليةةةةةة لدراسةةةةةة نلةةةةةا   ا ماةةةةةان اونعلةةةةة  
الوعاوالن الوضاىةم أيضا عجةارل اصلة  لدراسةة الموةو النضةرث وال وةرت ل العاةا رت  

اجامةل ذلةك عجةارل الوقةل ووةددم نليلةاج للجةز   اذلك الدراسةان المرووميةة والعكةريويةم
الويويةةةةة  مادث للوولةةةةول ل الاةةةةذور ووولةةةةول الزيةةةةون  واةةةةذلك اعةةةةن واومةةةةاعماالقعلةةةة

 الايويا ية م
أجرين العجارل ىة  وزرمةة العجةارل اقسةم الماةان الزرامة  االيةة الزرامةة اوكةعمر لدراسةة 
عجةةارل اصلةةة  ويةةه اامةةةن ىةة  ووضةةةة  معةةةاو النضةةر قسةةةم الاسةةاعين أ مةةةا  الووسةةةوين 

 م 4002/4002
 -فة في مختمف المعامالت المصممة كاالتى :كانت المعامالت المضا

 -المعامالت المضافة )نقع البذور ( :
 -المعامالت المستقمة : -أ

  -العناصر المغذية : -1
 جز  ىص الوليون ل وون الاوريك  م20* الاورون اعرايز 
 جز  ىص الوليون لوون الاوريك  م 420* الاورون اعرايز 
 % اارين قاال للذواان  م80يون ل وياروىين جز  ىص الول20* الاارين اعرايز 
 % اارين قاال للذواان  م80جز  ىص الوليون ل وياروىين  420* الاارين اعرايز 

 % اوعاسيوم م28جز  ىص الوليون ل سعران الاوعاسيوم الونلاص 000* الاوعاسيوم اعرايز 
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 % اوعاسيوم م 28جز  ىص الوليون لسعران الاوعاسيوم نلاص 200* الاوعاسيوم اعرايز 

 منظمات النمو : -2
 جز  ىص الوليون م2* الامزيل ادمين اعرايز 
 جز  ىص الوليون م42* الامزيل ادمين اعرايز 

 جز  ىص الوليون م00* م  الين وون النليك اعرايز 
 جز  ىص الوليون م20* م  الين وون النليك اعرايز 

 جز  ىص الوليون م0* الااالوايوعرازول  اعرايز 
 -المعامالت المشتركة : -ب
 جز  ىص الوليون لاال ومموا م20ونلوض الاورون + الاارين اعرايز  -0
جةةةةز  ىةةةص الوليةةةةون + ونلةةةوض لالاةةةةورون + الااريةةةةن 2ونلةةةوض الامزيةةةةل ادمةةةين اعرايةةةةز  -4

 جز  ىص الوليون لاال ومموا م20اعرايز 
ورون + الااريةةن جةةز  ىةةص الوليةةون + ونلةةوض لالاةة00م  ةةالين ووةةن النليةةك اعرايةةز  -3

 جز  ىص الوليون لاال ومموا م20اعرايز 
جةةةز  ىةةةص الوليةةةون + ونلةةةوض لالاةةةورون + الااريةةةن اعرايةةةز  0الاالةةةواعروزول اعرايةةةز  -2

 جز  ىص الوليون لاال ومموا م20
جةز  ىةص 00جز  ىةص الوليةون + م  ةالين ووةن النليةك اعرايةز 2الامزيل ادمين اعرايز  -2

 جز  ىص الوليون لاال ومموا م20ون + الاارين اعرايز الوليون + ونلوض لالاور 
 المقع ىص وا  وقضر اوقارمة م -6
 التجارب المعممية : )عمميات االنبات(. -1
%   ماةةةةةان ،  ايموةةةةةا أمضةةةةةن أملةةةةةص 000أمضةةةةةن اقةةةةةل العرايةةةةةزان وةةةةةن اةةةةةل وعاولةةةةةة  -0

 العرايةةةةزان  أقةةةةل مسةةةةاة اماةةةةان ممةةةةد وقارمعمةةةةا اةةةةالعرايزان اصقةةةةلم ىةةةة  وةةةةين اةةةةل وةةةةن
 العرايزان العالية وازلن أملص ون ل ال ير الوعاول   الوقارمة م 

جةةز  ىةةص الوليةةون ونلوضةةة وةةع ونلةةوض لالاةةورون  0وعاولةةة الاةةاالوايوعرازول  العرايةةز  -4
جةةز  ىةةص الوليةةون  وأيضةةا ن ضةةن مسةةاة ا ماةةان  لةةص  20والااريةةن االهوةةا اعرايةةز 
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 ةةر وةةن وعاولةةة الاةةاالوايوعرازول  اقةةل وةةن ل ال يةةر وعاوةةل   الوقةةارن م لاةةن وازلةةن أا
 او ردمم

جةز  ىةةص الوليةون + ونلةةوض  2أمضةن الوعةاوال ن الوكةةعراة امزيةل ادمةةين ممةد عرايةةز  -3
جةةز  ىةةص الوليةةون   ، الامزيةةل أدمةةين ممةةد  20لالاةةورون والااريةةن االهوةةا ممةةد عرايةةز 

جةةةةز  ىةةةةص  00جةةةةز  ىةةةةص الوليةةةةون + م  ةةةةالين ووةةةةن النليةةةةك  ممةةةةد عرايةةةةز  2عرايةةةةز 
جةةز  ىةةص الوليةةون    20وليةةون  + ونلةةوض لالاةةورون والااريةةن االهوةةا ممةةد عرايةةز ال

 % اماان م 000
  -تجارب األصص : -2
  -ظهور البادرات : -2-1
 وع)م الوعاوالن الوضاىة أدن  لص )مور اادران واة الاراة م -ا
)مةةةةةةور الاةةةةةةادران الوويةةةةةةدم الوسةةةةةةع مام العةةةةةةص اامةةةةةةن وعةةةةةةانرم )مةةةةةةرن ىةةةةةةص الوعاولةةةةةةة  -ل

جةةةةز  ىةةةةص الوليةةةةون ايموةةةةا وعاولةةةةة الاةةةةاالوايوعرازول   0لاةةةةاالوايوعرازول  ممةةةةد عرايةةةةز اا
جةز  ىةص الوليةون  قللةن ذلةك  20وكعراة وع لالاورون والااريةن االهوةا ممةد عرايةز 

 العانير ليلل عقرياا لل له ممد الوعاولة الوضاىة االااالوايوعرازول  او ردهم
اةةادرم  أولالعةةص عوعاجمةةا الاةةادران وعةةص )مةةور  ونعلةة  الوعةةاوالن قللةةن مةةدد اصيةةام -و

ممةد وقارمعمةةا اةالامعرول واةةان االسةةع ما  الوويةد الوعاولةةة اةالالواوعرازول ممةةد العرايةةز 
جةةةز  ىةةةص الوليةةةون الةةةذت أمضةةةص العةةةرنير وقارمةةةة اةةةالامعرول ىةةةص وةةةين أن الااريةةةن  0

جةز  ىةةص  20يةز اعرايزية  ، الاوعاسةيوم اعرايزيةة  ، وونلةوض لالاةورون + الااريةةن اعرا
جةةز  ىةة  الوليةةون + ونلةةوض  00الوليةةون لاةةل ومموةةا  م  ةةالين ووةةن النليةةك اعرايةةز 

جةةةز  ىةةة  الوليةةةون لاةةةل ومموةةةا  أسةةةر  الوعةةةاوالن  20+ الااريةةةن اعرايةةةز  نلالاةةةورو 
 )مورا ى  )مور أول اادرم م

ان ال الوعةاوالن الوضةاىة أدن  لةص زيةادم سةرمة ا ماةان مااالسةع ما  الوويةد لالمن ة -د
 جز  ى  الوليون م 0%  للوعاولة االااالوايوعرازول  اعرايز  2الاض    
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   -قياسات  النمو الجذري :-2-2
   -طول الجذر:  2-2-1 
يةوم وةن موةر الماةان  66أدن ال الوعاوالن الوضاىة  لص ع ايض ى  موو الجذر ممد  –ا 

ان أ مةةةةةا  لالعيمةةةةةة اصولةةةةةص  العةةةةة  ولةةةةةلن  لةةةةةص وسةةةةةعوت الوعمويةةةةةة ىةةةةة  ا لةةةةةل اصويةةةةة
 الووسوينم

يةةةةوم  اعةةةةةد الزرامةةةةةة   ىةةةةة   076زاد ضةةةةول الجةةةةةذر أ مةةةةةا  الووسةةةةوين للعيمةةةةةة ال اميةةةةةة ل -ل
 الوعاوالن اآلعية : 

وعاوالن الامزيل االدمين اعةر ايزية  ووعةاوالن الم  ةالين ووةن النليةك اعرايزية   
 2أدمةةين  جةةز  ىةةص الوليةةون لاةةل ومموةةا  ووعاولةةة الامزيةةل20وونلةةوض لالاةةورون + الااريةةن 

لاةةل وممةةا  م  ةةالين ووةةن النليةةك  20جةةز  ىةةص الوليةةون + ونلةةوض لالاةةورون + الااريةةن 
 ال ومموا جز  ىص الوليون م 20جز  ىص الوليون + ونلوض لالاورون + الاارين  00
  -قطر الجذر : 2-2-2

 فى العينة األولى أثناء موسمى النمو :
م يالوة) ات عةر ير االوقارمةة اةالامعرول للعيمةة اامن  الوعموية االزيادم او المقلةان او لة -أ

 االولص ا ما  الووسوين م
لوو) االعيمة ال امية ان الامزيل ادمةين او ممةد نلضة  وةع ونلةوض لالاةورون والااريةن   -ل

وجود زيادم وعموية ل املص زيادم   امذا القضر م وايضا ا مةا  الووسةوين زادن الوعمويةة 
ن الوضةةاىة ، ويةةه امةة  زادن الوعمويةةة ىةةص اةةال وةةن لقضةةر الجةةذر وةةع ا لةةل الوعةةاوال
جز  ىص الوليون او رده أو ممد نلض  وع ونلةوض  0الوعاولة االااالوايوعرازول  اعرايز 

جز  ىص الوليةون لاةال ومموةا  اةذلك الامزيةل  20العمالر لالاورون + الاارين  اعرايز 
جةةز   00نليةةك اعرايةةز جةةز  ىةةص الوليةةون ونلةةوض وةةع م  ةةالين ووةةن ال 2ادمةةين اعرايةةز 

جةز  ىةص الوليةون لاةال ومموةا م  20ىص الوليون +ل ونلوض الاةورون + الااريةن اعرايةز 
جةةز  ىةةص الوليةةون وةةع م  ةةالين ووةةن النليةةك  2اةةذلك ونلةةوض  الامزيةةل اديمةةين اعرايةةز 
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جةةةز  ىةةةص  20جةةةز  ىةةةص الوليةةةون + ونلةةةوض لالاةةةورون + الااريةةةن اعرايةةةز  00اعرايةةةز 
 مالوليون لاال ومموا 

 -حجم الجذر:-2-2-3
ىص وع)م اصويان ، زادن الوعمويةة ىةص وجةم الجةذر للمااعةان الوعاولةة وذلةك ىةص 
ونعلةةة  الوعةةةاوالن وقارمةةةة االامعرول،ويةةةه أمةةة  اامةةةن أملةةةص زيةةةاده وعمويةةةة ىةةةص الوعاولةةةة 

 20جةةز  ىةةص الوليةةون   + ونلةةوض ل الاةةورون +الااريةةن اعرايةةز  2االامزيةةل أديمةةين اعرايةةز 
جةةز  ىةةص  0ليةةون لاةةل ومموةةا   ىةةص الووسةةم اصول ، والاةةاالوايوعرازول  اعرايةةز جةةز  ىةةص الو

جةةةز  ىةةص الوليةةون لاةةةل ومموةةا  ىةةةص  20الوليةةون + ونلةةوض ل الاةةةورون + الااريةةن اعرايةةز 
 الووسم ال امصم

 -قياسات الساق : -2-3
 -ارتفاع النبات : -2-3-1

ونلةةوض وةةع الاةةورون وعةةاوالن الامزيةةل أديمةةين وم  ةةالين ووةةن النليةةك واالهوةةا 
جةةةز  ىةةةص الوليةةةون أ)مةةةرن  20والااريةةةن ، اةةةذلك م  ةةةالين ووةةةن النليةةةك او ةةةرده اعرايةةةز 

أملص ارع ا  للماان االعيمة  ال امية  أ مةا  الووسةم اصول ، ايموةا )مةر أقلةص ارع ةا  للماةان 
 جةةةز  ىةةةص الوليةةةون و م  ةةةالين 2االعيمةةة  ال اميةةة  االوعاولةةة  اونلةةةوض الامزيةةةل أديمةةةين اعرايةةةز 

 20جةةز  ىةةص الوليةةون وةةع ونلةةوض لالاةةورون والااريةةن اعرايةةز  00ووةةن النليةةك اعرايةةز 
 جز  ىص الوليون لال ومموا م

 -قطر الساق: -2-3-2
وةةةن اصا ةةةر وضةةةووا ، أن الامزيةةةل أديمةةةين ااضةةةاىة نارجيةةةة أو اوكةةةجع دانلةةةص  

 اق ماواسضة الوعاول  النارجية االااالوايوعرازول  أمضص أملص زيادم ىص قضر الس
 -عدد األوراق: -2-3-3
لةةةم ي)مةةةر عةةةر ير واضةةةن أ مةةةا  العيمةةةة اصولةةةص لعةةةدد اصوراق ، ايموةةةا ىةةةص العيمةةةة ال اميةةةة  -أ

 )مرن الزيادم ىص الوعموية أ ما  الووسوين نالة ىص والة الوعاوالن الونلوضةم
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مةةين أيضةةا اامةةن الزيةةادم ىةةص الوعمويةةة لعةةدد اصوراق ىةةص الوعاولةةة اونلةةوض الامزيةةل أدي -ب
جةةز  ىةةص  20جةةز  ىةةص الوليةةون وةةع ونلةةوض لالاةةورون + الااريةةن اعرايةةز  2اعرايةةز 

 الوليون لال ومموا م
 -عدد األفرع : -2-3-4
زاد مدد اصىر  ىص وقن الولاد ليلل للوسعوت العالص للوعموية ىص ونعل   -أ

 الوعاوالن الوضاىةم
لماةةةةان ىةةةةص م ةةةةس االعجةةةةاه  أيضةةةةا ، زاد الوجوةةةةو  الالةةةةص الرع امةةةةان أو ضةةةةول اصىةةةةر  ل -ب

 االمساة لعددهام
 -صفات األوراق: -2-4-1
زاد مدد اصوراق زيادم وعمويةة ليلةل لوسةعوت الوعمويةة ىةص جويةع الوعةاوالن الوضةاىة  -أ

 نالة ىص الووسم ال امص وقارمة االامعرولم
زادن الوعمويةةةةة لوسةةةةاوة االوراق الاليةةةةة ا مةةةةا  الووسةةةةوين لعلةةةةل الةةةةص اقلةةةةاها وةةةةع  -ل

جةةةز  ىةةةص الوليةةةون + ونلةةةوض لالاةةةورون والااريةةةن  2اولةةةة االامزيةةةل ادمةةةين عرايةةةز الوع
 جز  ىص الوليون لاال ومموا م 20اعرايز 

  -معدل النمو المطمق : 2-4-2
زاد وعةةةدل الموةةةو الوضلةةةق زيةةةادم وعمويةةةة ممةةةد الوعاولةةةة ام  ةةةالين ووةةةن النليةةةك  
يةةة او وةةده المقلةةان الوعمةةوث جةةز  ىةةص الوليةةون ايموةةا اامةةن الزيةةادم  يةةر وعمو  42اعرايةةز 

 ى  الوعاوالن اصنرت م 
 معدل التمثيل الصافي: 2-4-3

أمضن ونعل  الوعاوالن الوعاولة معا ج ونعل ة ا ما  الووسوين م ويةه امضةن  
 الوعاولة االااالواوعرزول املص زيادم ىص هذا الوعدلم 

  -صبغات البناء الضوئي : 2-4-4
 ل ا ، ل ىص أ لل اصويان ىص الوعاوالن الوضاىة ماامن الزيادم ىص الالوروىي -ا
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جةةةةز  ىةةةةص  420ايموةةةةا امن ةةةةن الالوروىيةةةةل ا ، ل ممةةةةد الوعاولةةةةة االااريةةةةن اعرايةةةةز  -ل
جةز  ىةص الوليةون ، م  ةالين ووةن النليةك اعرايةز  200الوليون ، الاوعاسةيوم اعرايةز 

وليةون لاةال جةز  ىةص ال 20جز  ىةص الوليةون ، ونلةوض الاةورون والااريةن اعرايةز  00
جةةز  ىةةص الوليةةون ونلةةوض وةةع ونلةةوض  00ومموةةا  و م  ةةالين ووةةن النليةةك اعرايةةز 

 جز  ىص الوليون لاال ومموا  أ ما  الووسوينم  20لالاورون والاارين اعرايز 
   -الدراسة الهستولوجية ) التشريحية ( : 2-5
قلاها وع زاد قضر الجذر زيادم وعموية ىص ونعل  الوعاوالن الوضاىة لعلل ال -ا

 جز  ىص الوليونم 000وعاوالن الامزيل ادمين ووعاولة الاوعاسيوم اعرايز 
اامةةةن الزيةةةادم ىةةةص قضةةةر الجةةةذر اساسةةةا معيجةةةة للزيةةةادم ىةةةص اةةةال وةةةن القكةةةرم واالمسةةةجة  -ل

 الوما ية م
ايضا زاد قضر الساق ىص ونعل  الوعاوالن ليلل القلاه وع وعاولةة الامزيةل ادمةين  -و

جةةز  ىةةص الوليةةون +  00الوليةةون + م  ةةالين ووةن النليةةك  اعرايةةز  جةةز  ىةةص 2اعرايةز 
جةةةز  ىةةةص الويةةةون لاةةةال ومموةةةا  يليمةةةا الوعاولةةةة  20ونلةةةوض لالاةةةورون والااريةةةن اعرايةةةز 

 جز  ىص الوليون م 0الااالوايوعرازول  اعرايز 
 اامن الزيادم ىص قضر الساق عرجع الص زيادم سوك جدار الساق وليس لقضر المنا م -د
 
 -تقدير الهرمونات الداخمية: 2-6
جةةز  ىةةص الوليةةون والاةةاالوايوعرازول  اعرايةةز  42ادن الوعةةاوالن الامزيةةل ادمةةين اعرايةةز  -ا

جةةز  ىةةص الوليةةون الةةص زيةةادم  20جةةز  ىةةص الوليةةون وم  ةةالين ووةةن النليةةك اعرايةةز  0
ة وةران وقارمة9، 3،  4الووعوت المروومص الدانلص  لالواسين ىص الجذور الا ر ون 

جةةز  ىةةص  42اةةالامعرول م لاةةن قةةل هةةذا الووعةةوت وةةع الوعاولةةة االامزيةةل ادمةةين اعرايةةز 
 جز  ىص الوليون م 20الوليون + ونلوض الاورون والاارين اعرايز 
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اامةةن أىضةةل الوعةةةاوالن ىةةص ووعةةةوت الجةةذور وةةةن اصاسةةيمان الدانليةةةة هةةص وعاولةةةة  -ل
جةز   20ين وون النليك اعرايةز جز  ىص الوليون وم  ال 0الااالوايوعرازول  اعرايز 

ىةةةص الوليةةةون ، ايموةةةا امن ضةةةن المسةةةاة وةةةع الوعاولةةةة االامزيةةةل ادمةةةين سةةةوا  اةةةان ىةةةص 
 لورم وسعقلة او ونلوضاج اونلوض العمالر م

 2الوعاولةة االامزيةل ادمةين اعرايةز   -  : GA3هروون وون الجاريللين الدانلص  ل  -و
يان واضوة وةن ووةن الجاةريللين ىةص جز  ىص الوليون هص الوويدم العص أمضن او

الووعةةةةوت الةةةةدانلص للجةةةةذور ايموةةةةا اةةةةاقص الوعةةةةاوالن  سةةةةوا  ىةةةةص ميمةةةةان الجةةةةذور او 
 السيقان لم ععضص ات اوية واضوة ون هذا المروون م

ايموةةةا ىةةةص والةةةة هروومةةةان السةةةيعوايميمان الدانليةةةة ىقةةةد امن ضةةةن مسةةةاعما وةةةع ونعلةةة   -د
مسةةاعما ىةةص الجةةذور وةةع الوعاولةةة النارجيةةة الوعةةاوالن ىةةص السةةيقان ايموةةا امن ضةةن 

 االامزيل ادمينم
 -التزهير : 2-7
قلن مدد االيام الالزوة لع عن اول زهرم الةص يةوم او يةووين او  ةاله ايةام ممةد الوقارمةة  -0

اةةةالامعرول م واالسةةةع ما  الوويةةةد اامةةةن الزيةةةادم ىةةةص علةةةك االيةةةام ايةةةوم واوةةةد ىةةةص والةةةة 
 20ز  ىص الوليةون وونلةوض لالاةورون والااريةن اعرايةز ج 0الااالوايوعرازول  اعرايز 

جز  ىص الوليون لاال ومموا  ، اذلك يووين ىص والة الوعاولة االامزيةل ادمةين اعرايةز 
جةز  ىةص الوليةون لاةال  20جز  ىص الوليون + وونلوض لالاورون والاارين اعرايةز  2

 ومموا م
أيةةةام  ىةةةص الوعاولةةةة  7ن ةةةن  لةةةص قةةةل مةةةدد اصيةةةام الالزوةةةة لع ةةةعن أول زهةةةرم ويةةةه ام -4

 07جةةز  ىةةص الوليةةون والامزيةةل ادمةةين اعرايزيةة  ايموةةا اامةةن  200االاوعاسةةيوم اعرايةةز 
 يوم ىص الامعرول م 

   -اإلثمـار : 2-8
   -عقد الثمرة : 8-1 -2
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لعقةد أول  وةرم هةص الوعاولةة  ةاامن اا ر الوعاوالن عا يرا ىص عقليةل ال عةرم الالزوة  
 2جةةز  ىةةص الوليةةون ووعاولةةة الامزيةةل ادمةةين اعرايةةز  00النليةةك اعرايةةز االم  ةةالين ووةةن 

جةز  ىةص الوليةون  20جز  ىص الوليون ممد نلضموا وع ونلوض لالاورون والاارين اعرايةز 
 لاال ومموا  وقارمة االامعرول م 

   -عدد الثمار : 2-8-2
امزيةل ادمةين اامن املص زيادم وعموية لعدد ال وةار ووزممةا الجةا  ىةص وعةاوالن ال 
جةةةز  ىةةةص الوليةةةون ،  00جةةةز  ىةةةص الوليةةةون ، وم  ةةةالين ووةةةن النليةةةك اعرايةةةز  2اعرايةةةز 

جةةز  ىةةص  20الاةةاالوايوعرازول  اةةال وممةةا ونلةةوض وةةع ونلةةوض لالاةةورون والااريةةن اعرايةةز 
جةةةةز  ىةةةةص الوليةةةةون والاةةةةاالوايوعرازول  20اعرايةةةةز  نالوليةةةون لاةةةةال ومموةةةةا م أمضةةةةص الاةةةةورو 

 لوليون اال ىص والة وم ردم وعموية ماليةم جز  ىص ا 0اعرايز 
 
   -واالقتصادى  ودليل الحصاد :  –المحصول البيولوجى  2-8-3

جةةةةز  ىةةةةص الوليةةةةون وونلةةةةوض  2أ)مةةةةرن وعاولةةةةة ونلةةةةوض الامزيةةةةل ادمةةةةين اعرايةةةةز  
 –جز  ىةص الوليةون لاةال ومموةا م املةص وولةول ايولةوجص  20لالاورون والاارين اعرايز 

 ذور الجاىة م اقعلادت لوزن الا
 
 تجارب الحقل : -3
 عدد الكبسوالت لمنبات : 3-1

الوعاولةةةة الوويةةةدم العةةةص قللةةةن وةةةن مةةةدد الااسةةةوالن للماةةةان هةةةص م  ةةةالين ووةةةن 
جةةز  ىةةص  420جةةز  ىةةص الوليةةون ىةةص الووسةةوين ايموةةا الاةةورون اعرايةةز  20النليةةك اعرايةةز 

ع)مر عر ير أو زيةادم  يةر وعمويةة  الوليون والاارين اعرايزي  والاوعاسيوم اعرايزي  أيضاج لم
 ، ىص وين أن ااقص الوعاوالن أ)مرن زيادم وعموية مالية ىص مدد الااسوالنم

 وزن الكبسولة كاممة : 3-2



 الملخص العربى
 11 

زاد وزن الااسةةةةولة ااولةةةةة ىةةةةص الوعةةةةاوالن الونعل ةةةةة ليلةةةةل صقلةةةةاه وةةةةع الامزيةةةةل 
ص الوليةةون االووسةةم جةةز  ىةة 42جةةز  ىةةص الوليةةون االووسةةم اصول واعرايةةز  2أديمةةين اعرايةةز 

 ال امصم
 وزن البذور بالكبسولة : 3-3

اوةةةةا ىةةةةص والةةةةة وزن الااسةةةةولة ااولةةةةة ، أيضةةةةاج زاد وزن الاةةةةذور االااسةةةةولة زيةةةةادم 
 وعموية وع الوعاوالن الونعل ةم

 خصائص وصفات الثمرة :
زادن الوعمويةةةةة لةةةةوزن الااسةةةةولة الااولةةةةة ىةةةةص الوعةةةةاوالن الونعل ةةةةة لعلةةةةل  لةةةةص  -0

،  00600جةةةةةز  ىةةةةةص الوليةةةةةون ل 42ة االامزيةةةةةل أديمةةةةةين اعرايةةةةةز أقلةةةةةاها االوعاولةةةةة
 جم/للااسولة ىص الووسوين اصول وال امص ملص العوالص م 00680

 أ)مرن مدد الاذور للااسولة م س معا ج وزن الااسولة ااولةم -4

أ)مر وزن الاذور للااسولة م س معا ج االج ون وزن الااسولة ااولةة ومةدد الاةذور  -3
 االااسولةم

اةةذرم ىةةص ونعلةة  الوعةةاوالن زيةةادم وعمويةةة ممةةد الوقارمةةة  000زاد وزن الةةة  أيضةةاج  -2
 % ون الوعمويةم0% أو 2ملص وسعوت 

 قياسات الكبسولة:
زاد قضةةر الااسةةولة ليلةةل صملةةص وسةةعوت وعمويةةة نالةةة ممةةد الوعاولةةة االامزيةةل  -0

ن جةةز  ىةص الوليةةو  0جةةز  ىةص الوليةةون ، الاةاالوايوعرازول اعرايةز  2أديمةين اعرايةز 
جةةز  ىةةص  20ووةع ونلةةوض الاةةاالواعرازول + ونلةةوض لالاةورون + الااريةةن اعرايةةز 

 الوليون لال ومموا م

أ)مةةةرن أيضةةةاج الوعةةةاوالن ىةةةص ضةةةول الااسةةةولة انةةةعال  ىةةةص ضةةةول ااسةةةولة اةةةل  -4
 وعاولةم
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زادن الوعمويةةةةة لوجةةةةم الااسةةةةولة اوعةةةةاوالن الامزيةةةةل أديمةةةةين اعرايزيةةةة  ، الامزيةةةةل   -3
جةز   20الوليون  ونلةوض لالاةورون + الااريةن اعرايةز جز  ىص  2أديمين اعرايز 

ىةةةص الوليةةةون لاةةةل ومموةةةا  ، و الاةةةاالوايوعرازول اعرايةةةز واوةةةد جةةةز  ىةةةص الوليةةةون  
جةز  ىةص الوليةون لاةل ومموةا  والوعاولةة  20ونلوض لالاورون + الااريةن اعرايةز 

 00ايةز جز  ىص الوليون + الم  ةالين ووةن النليةك اعر  2االامزيل أديمين اعرايز 
جةز  ىةص الوليةون لاةل  20جز  ىص الوليون  ونلوض لالاورون + الااريةن اعرايةز 

 ومموا م

زادن مةةدد الوسةةةاان للااسةةولة ىةةةص اعةةةن الوعةةاوالن الوضةةةاىة اوةةا ىةةةص وعاولةةةة  -2
جةةز  ىةةص الوليةةون  ونلةةوض لالاةةورون + الااريةةن اعرايةةز  2الامزيةةل أديمةةين اعرايةةز 

 جز  ىص الوليون لال ومموا م 20

 وت األساسية والزيوت الثابتة:الزي
زادن اةةةةالج وةةةةن الزيةةةةون اصساسةةةةية الضيةةةةارم والزيةةةةون ال ااعةةةةة زيةةةةادم وعمويةةةةة ىةةةةص  -0

 الوعاوالن الونعل ة ممد وقارمعما االامعرولم
جز  ىةص الوليةون أملةص زيةادم ىةص  2أمضن أيضاج الوعاولة االامزيل أديمين اعرايز  -4

% للزيةون الضيةارم وال ااعةة ملةص 3209،  0023الزيون اصساسية والزيون ال ااعة ل
العوالص  أيضاج م س الووعةوت عقرياةاج ولةل ملية  وةع اةل وةن الوعةاوالن االامزيةل 

جةز  ىةص الوليةون  0جز  ىص الوليون ، الااالوايوعرازول اعرايز  42أديمين اعرايز 
 جز  ىص الوليون لال ومموا م 20وونلوض  لالاورون والاارين اعرايز 

 يائى :التحميل الكيم
زاد الميعةةةةروجين والاةةةةروعين ىةةةةص الوجوةةةةو  النضةةةةرت زيةةةةادم وعمويةةةةة وةةةةع ونعلةةةة   -0

 الوعاوالن عون الدراسةم
 زاد أيضاج مساة ال وس ور والاوعاسيوم ىص أ لل الوعاوالنم -4
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ىص اذور واة الاراة الومزومة ومما الزيون لاقايةا الاةذور  NPKاالمساة لووعوت  -3
 العمالر ىص ونعل  الوعاوالنماعد اسعنال  الزين  زادن مساة هذه 

اةةةذلك أ)مةةةر الووعةةةوت الاراوهيةةةدراعص مالقةةةة ماسةةةية وةةةع الووعةةةوت وةةةن الزيةةةون  -2
 دانل الاذرمم

 
 


