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Effect of spraying with different concentration of Boron and
Iron on vegetative growth characters of Apricot seedling
)(Prunus armeniaca L.
تأثير الرش بتراكيز مختلفة مه البورون والحذيذ في صفات النمو الخضري لشتالت
المشمش المحلي
Prunus armeniaca L.
م .م .عْصاى هغوذ خن٘ش
صاهعت كشبالء  /كل٘ت الضساعت

الخالصة
أصشٗج ُزٍ الخضشبت ـٖ الظلت الخابعت لمغن البغخٌت  /كل٘ت الضساعت  /صاهعت كشبالء ارٌاء هْعن الٌوْ  3122لذساعةت حةير٘ش
الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ـٖ الٌوْ الخنشٕ لؾخالث الوؾوؼ فٌؿ هغلٖ .
ًفةزث الخضشبةت بيعةخعوا الخقةو٘ن العؾةْا ٖ الماهة  Completely Randomized Designكخضشبةت عاهل٘ةت بعةاهل٘ي
ُوا البْسّى ّ بزالرت هغخْٗاث ُٖ ( )31 ، 21 ، 1هلؽن/لخش ّ الغذٗذ بزالرت هغخْٗاث ُةٖ ( )31 ، 21، 1هلؽةن /لخةش ّبزالرةت
همةةشساث لم ة هٌِوةةا .سشؽةةج الؾةةخالث هةةشح٘ي  ،ا ّلةةٔ ـةةٖ ّ 5/26الزاً٘ةةت ـةةٖ  5/41كوةةا حةةن سػ الؾةةخالث بالْ٘سٗةةا ّبومةةذاس
2ؼن/لخش لب ْٗم هي هْعذ سػ لضو٘ع الوعاهالثّ .ـٖ ًِاٗت ؽِش عضٗشاى أشخزث الم٘اعاث ّحن حغل٘ الٌخا ش عغة الخقةو٘ن
ا عقا ٖ الوغخعو ّحوج الوماسًت ب٘ي الوخْعطاث عغ اخخباس ال ـشق هعٌْٕ ّعلٔ هغةخْٓ اعخوةا ّ 1.16اُةن الٌخةا ش
الخٖ حن الخْف الِ٘ا -:
 -2حفْلج الوعاهلت بالبْسّى بخشك٘ض  31هلؽن /لخش هعٌْٗا ً علٔ بةالٖ الخشاك٘ةض ـةٖ ( أسحفةاش الؾةخلت  ،لطةش الغةاق  ،هغخةْٓ
ا ّساق هي الملْسّـ٘  ،الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ ) ع٘ذ أعطج اعلٔ الوعذ ث ّالخةٖ بلؽةج (22.71عةن /
ؽخلت) ّ ( 2..1هلن) ّ(ّ 43.66عذة  2.11(ّ )SPADؼن/ؽخلت)علٔ الخْالٖ,بٌ٘وا لن ٗمي لَ حير٘ش هعٌةْٕ ـةٖ فةفت
الْصى الطشٕ للوضوْش الخنشٕ .
ً
ً
 -3عممج الوعاهلت بخشك٘ةض  31هلؽن/لخةش هةي الغذٗةذ حفْلةا هعٌْٗةا علةٔ بةالٖ الخشاك٘ةض ـةٖ صو٘ةع فةفاث الٌوةْ ل٘ةذ الذساعةت
( اسحفاش الؾخلت ،لطش الغةاق  ،هغخةْٓ ا ّساق هةي الملْسّـ٘ة  ،الةْصى الطةشٕ للوضوةْش الخنةشٕ  ،الةْصى الضةاؾ
للوضوْش الخنةشٕ )ّ .لةذ اعطةج اعلةٔ الوعةذ ث ّالخةٖ بلةػ همةذاسُا ( 22.1.عن/ؽةخلت) ّ ( 2.7.هلةن) ّ) 32.78
ّعذة 4.63(ّ )SPADؼن/ؽخلت) ّ ( 2..3ؼن/ؽخلت) علٔ الخْالٖ.
 -4لن ٗمي للخذاخ ب٘ي عاهلٖ الخضشبت حير٘ش هعٌْٕ ـٖ ؼالب٘ت ففاث الٌوْ ل٘ذ الذساعت ( لطش الغاق  ،هغخْٕ ا ّساق هةي
الملْسّـ٘  ،الْصى الطشٕ للوضوْش الخنشٕ ّالْصى الضاؾ للوضوْش الخنةشٕ ) بٌ٘وةا كةاى لةَ حةير٘ش هعٌةْٕ ـمةو
ـٖ ففت اسحفاش الؾخلت ع٘ذ اعطٔ اعلٔ هعذ سحفاش الؾخلت ّالةزٕ بلةػ  26.71عةن عٌةذ حشك٘ةض  31هلؽةن  /لخةش هةي
البْسّى ّ 31هلؽن  /لخش هي الغذٗذ .

Abstract
An experiment was conducted in lath house at the College of Agriculture , Kerbala
University during the growing season of 2011 to study the effect of different concentration of
Boron and Iron on shoot system of Apricot seedling . Three replicates were used for each
treatment. Boron was used at three levels 0 , 10 , 20 mg/L and three levels of Iron 0 , 10 , 20
mg/L . The seedling were sprayed at two intervals , 15/4 and 30/4/2011 , and they were also
sprayed with urea (1g/L) one day before spraying dates. An experiment was conducted
)according to the Completely Randomized Design (C.R.D.) . and analysis of variance (ANOVA
was based on the least significant difference (P = 0.05) . All measurements were taken at the end
of June . Results showed that :1- The concentration of 20 mg/L of Boron treatment singnificantly surpassed all other
concentrations regarding most studied characters . ( height of seedling ,stem diameter ,
chlorophyll content in leaves , and dry weight of shoot system ) . at this concentration
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reached 11.67 cm / seedling , 1.89mm , 32.55 SPAD and 1.99g / seedling respectively .
while, there was no significant effect of Boron on the fresh weight of shoot system .
2- Iron treatment at 20mg/L concentration significantly surpassed all other concentrations
regarding all studied growth characters . Height of seedling , stem diameter ,
chlorophyll content in leaves , fresh and dry weights of shoot system, at this
concentration reached 11.78cm/ seedling , 1.68mm , 32.78SPAD , 3.52g/ seedling and
1.82g/ seedling , respectively .
3- The interaction between Boron and Iron had no significant effects on the most characters
of growth including stem diameter , chlorophyll content , fresh and dry weights of shoot
system . However , the only significant effect of this interaction was on Height of
seedling where its highest mean was 15.67cm/seedling at the concentration of 20mg/L
of Boron and 20mg/L of Iron .

المقذمة
حعْد أؽضاس الوؾوؼ  Apricotالٔ العا لةت الْسدٗةت ّ Rosaceaeأعةوَ العلوةٖ ُةْ  )2( Prunus armeniaca L.حةيسٗ
ؽضشة الوؾوؼ ٗعْد الٔ  6111عٌت ـٖ الق٘ي ًغبت الةٔ عِةذ ا هبشاهةْسّ . )3( Yuحؾة٘ش هقةادس اخةشٓ الةٔ اى هْهٌةَ ُةْ
ؽوا الق٘ي أر صسش
ـِ٘ا لب  5111عٌت (ّ . )4حْصذ أًْاش بشٗت هٌَ حوخةذ صساعخِةا هةي ال٘ابةاى الةٔ اـؽاًغةخاى ّلةذ أهلةك عل٘ةَ الشّهةاى بالخفةاط
ا سهٌٖ٘ ّ .لِزا أعخمذ بعل العلواء بيى أف الوؾوؼ هي أسهٌ٘٘ا ّلزا عشوٖ بِزا ا عن (ٗ . )5ّ 4بلػ ا ًخاس العالٖ هةي الوؾةوؼ
 417.136هي ّحغخ حشك٘ا الوشكض ا ّ با ًخاس (ّٗ . )6مذس عذد أؽضاس الوؾوؼ ـٖ العشاق بوا ٗمةش هةي  766116ؽةضشة
ّحٌةةخش بغةةذّد  27433هٌ ةا ً ّٗق ة هخْعةةو أًخةةاس الؾةةضشة الْاعةةذة ًغةةْ  35.1كؽةةن ( . )7أى روةةشة الوؾةةوؼ ُةةٖ هقةةذس هوخةةاص
للغةةمشٗاث ّحغخةةْٕ علةةٔ هضوْعةةت هِوةةت هةةي العٌافةةش الوعذً٘ةةت ّالف٘خاهٌ٘ةةاث ّحار٘شُةةا هشه ة ّهبةةشد للوعةةذة ّهمةةْٕ للةةذم ّٗمل ة
العطؼ ّٗفخج الغقٔ ّهاسد للذٗذاى (. ).ّ 1
أى عول٘اث الخغو٘ذ حعذ هي ب٘ي اُن العْاه الوؤرشة ـٖ ًوْ أؽضاس الفاكِت بقْسة عاهةت  ،ـمةاى بةذ هةي اعةخعوا الْعةا
الوخخلفت ّهٌِا عول٘ت الخغو٘ذ الْسلٖ  Foliar applicationبالبْسّى ّالغذٗذ ّالخٖ لِا دّس كب٘ش ـٖ صٗادة ًوْ الٌباث هي خةال
مواى ّفْ الوؽزٗاث القؽشٓ الوِوةت ّبؾةم لابة لالهخقةاؿ هةي لبة الٌبةاث أرٌةاء هشعلةت الٌوةْ الخنةشٕ ّالخةٖ لةذ حمةْى
عشمت للخشع٘ ـٖ عالت اماـخِا بؾم هباؽش الٔ الخشبت ع٘وا ـٖ عالت الخش الماعذٗت الغا ذة ـٖ المطش (. )21ّ 1
ٗشعذ البْسّى أعذ الوؽزٗاث القؽشٓ النشّسٗت الخٖ ٗغخاصِا الٌباث أر ربخج مةشّسة ُةزا العٌقةش هٌةز عةٌت ، )22( 2121
ُّْ هي العٌافش المل٘لت الغشكت ّا ًخما ـٖ الٌباث (ّ . )23اُو٘خَ ـٖ حمْٗي البشّح٘ي هي خال حزب٘ةج الٌخةشّص٘ي الضةْٕ عْ٘ٗةا
ّهي خال حار٘شٍ ـةٖ عول٘ةت حمةْٗي الغةاهل الٌةّّْٕ RNA , DNAكةزل عفةع الخةْاصى الوةا ٖ لخالٗةا الٌبةاث ّصٗةادة هغخةْٓ
ـ٘خاه٘ي  B ,Cالوعمذ (ّ . )24اُو٘خَ ـٖ اًخما الغمشٗاث مةوي اًغةضت الٌبةاث ّٗ .شعةذ الغذٗةذ هةي الوؽةزٗاث القةؽشٓ النةشّسٗت
ّلَ ـا ذح٘ي اعاع٘خ٘ي ـٖ الفعال٘اث الغْ٘ٗت داخ الٌباث ،ا ّلٔ اًَ هٌؾو ًضٗواث ا كغذة ّا خخةضا هةي خةال لابل٘خةَ علةٔ ـمةذ
ّ Fe2+الزاً٘ةت اًةَ ٗغةاعذ ـةٖ بٌةاء الملْسّـ٘ة بةالشؼن هةي اًةَ ٗةذخ ـةٖ حشك٘بةَ ّاى
ّاكخغةا ا لمخشًّةاث fe3++e
الٌباحاث حغخاس الٔ الغذٗذ ـٖ عول٘اث اًمغام الخالٗا ّـٖ الخٌفظ ّعول٘ت الفغفشة النْ ٘ت(. )25
ًّظشا ألُو٘ت الذساعاث ـٖ المطش عْ اعخخذام سػ البْسّى ّالغذٗذ ـٖ ا عشاش هةي ًوةْ ؽةخالث الوؾةوؼ ـمةذ حةن اصةشاء
ُزٍ الخضشبت بِذؾ هعشـت دّسُا ـٖ حغغ٘ي الٌوْ الخنشٕ للؾخالث.

مواد وطرائق العمل
أصشٗج ُزٍ الخضشبت ـٖ الظلت الخابعةت لمغةن البغةخٌت  /كل٘ةت الضساعةت  /صاهعةت كةشبالء ـةٖ ًاع٘ةت الغغةٌ٘٘ت الْالعةت بة٘ي خطةٖ
عشك (ّ )62-55ب٘ي خطٖ هْ (ّ . )41-43للوذة هي هٌخقؿ ؽِش ً٘غاى الةٔ ًِاٗةت ؽةِش عضٗةشاى هةي عةام  3122لذساعةت
حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ـٖ ًوْ ؽخالث الوؾوؼ فٌؿ هغلٖ .
حن اخخ٘اس  31ؽخلت همزشة بْاعطت البزّس بعوش ؽِشٗي هخضاًغت لذس ا هماى ـٖ عضوِا ًّوُْا الخنشٕ ّالٌاه٘ت ـةٖ حشبةت
ؼشٌٗ٘ةةت هضٗض٘ةةت ّهقةةذسُا هغطةةت بغةةخٌت الٌِذٗةةت ّهضسّعةةت ـةةٖ اك٘ةةاط بالعةةخ٘م٘ت عةةْداء هقةةٌْعت هةةي هةةادة البةةْلٖ ار٘لةة٘ي
حغخْع 2.36كؽن ّهي رن حغْٗلِا بخيسٗ 3122/5/21الٔ اك٘اط بغعت  3كؽن هي الخشبت ّكوةا هْمةظ ـةٖ صةذّ ( . )2أحبةع ـةٖ
حٌف٘ةةز الخضشبةةت الخقةةو٘ن العؾةةْا ٖ الماهة  Completely Randomized Design C.R.Dللخضةةاس العاهل٘ةةت بعةةاهل٘ي ُوةةا
البْسّى ّالغذٗذ ّبْالع رالرت حشاك٘ض لم هي العاهل٘ي ّبزالرت همشساث حغْٕ ك هٌَ علٔ  1ؽخالث .
سؽج الؾخالث عخٔ البل الماه بم هي البْسّى ّالغذٗذ بالخشاك٘ض ل٘ةذ الذساعةت  ,ع٘ةذ سػ البةْسّى الةزٕ اعةخعو بِ٘ ةت
( %21بْسّى) ـٖ القباط الباكش ّبزالرت حشاك٘ض ُٖ ( )31، 21 ، 1هلؽن /لخشّ .ـٖ الوغاء سشؽج
عاهل البْسٗ H3BO3
الؾخالث بالغذٗذ الزٕ اعخعو بِ٘ ت عذٗذ هخلبٖ  %7( Fe-EDTAعذٗذ) ّبزالرت حشاك٘ةض ُةٖ (  )31 ، 21 ، 1هلؽةن /لخةش ّ .لةذ
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ًفزث سؽخ٘ي ّاى الوذة ب٘ي سؽت ّاخشٓ اعبْع٘ي ابخذاءاً هي  . 3122/5/26كوا حن سػ الؾخالث بالْ٘سٗةا ّبومةذاس  2ؼن/لخةش لبة
ْٗم هي ك هْعذ سػ لخغِ٘ ًفْر الوغال٘ الٔ داخ ا ّساق ( .)21ـٖ عة٘ي سشؽةج ؽةخالث هعاهلةت الوماسًةت بالوةاء الومطةش ـمةو
ـٖ ك هْعذ بعذ سؽِا بالْ٘سٗا .
ّاصشٗج كاـت العول٘اث البغخٌ٘ت هي سٕ ّاصالت ا دؼا هي ا ك٘اط اّ ب٘ي الومشساث ّكاـت الوعاهالث ّبالخغإّ ّ .اخزث
الم٘اعاث ـٖ ًِاٗت ؽِش عضٗشاى ّحن ل٘اط القفاث الخال٘ت -:
 -2اسحفاش الؾخلت (عن)  -:بْاعطت ؽشٗو الم٘اط هي عطظ حشبت الم٘ظ ّالٔ لوت الؾخلت .
 -3لطش الغاق (هلن)  -:حن ل٘اط لطش الغاق الش ٘ظ ّعلةٔ بعةذ ( 6عةن) هةي ـةْق عةطظ حشبةت المة٘ظ بْاعةطت المذهةت Vernier
ّ caplerبْعذاث الـ (هلن) .
 -4هعذ هغخْٓ ا ّساق هي الملْسّـ٘ (ّعذة-:( SPAD
لذس هغخْٓ الملْسّـ٘ ـٖ ا ّساق بْعاهت صِاص  Chlorophyll meterهةي ًةْش ّ SPAD – 502رلة بيخةزالمشاءة لةـ
 5اّساق لم ّعذة حضشٗب٘ت (ؽخلت) رن أخز الوعذ (ّ . )27ل٘غج بالْعذاث  SPAD unitاعخٌادا الٔ (.)21
-5هعذ الةْصى الطةشٕ للوضوةْش الخنةشٕ (ؼةن) حةن عغةا الةْصى الطةشٕ للوضوةْش الخنةشٕ لةـ  31ؽةخلت بيعةخعوا الو٘ةضاى
الغغاط .
-6هعذ الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ (ؼن) ّ -:حن رل بيخز الْصى الضاؾ لالّساق ّالغاق ّالخفشعاث (الوضوْش الخنشٕ)
هعا
ع٘ذ حن رل بعذ ًضش ا ّساق هي الؾخالث ّـقلِا عي الغاق ّالخفشعاث ّّمعِا هعا ـٖ اك٘اط ّسل٘ت هزمبت ـٖ ـشى
كِشبا ٖ ّعلٔ
دسصت عشاسة (11م) عخٔ ربْث الْصى ّبعذ رل حن ّصًِا بو٘ضاى كِشبا ٖ عغاط (. )2.
ـٖ ًِاٗت الخضشبت عللج الب٘اًاث ّـك الخقو٘ن العؾْا ٖ الماه (ّ ) C.R.D.بزالد همشساث ّحن حغل٘ الٌخا ش عغ الخقو٘ن
الوخبع
لخضشبت عاهل٘ت بعاهل٘ي ( )4*4للبْسّى ّالغذٗذ ّحن هماسًت الوخْعطاث عغ اخخباس ال ـشق هعٌْٕ ّعلٔ هغخْٓ
اعخوا .)21( 1.16
صذّ ( )2بعل القفاث الف٘ضٗا ٘ت ّالم٘و٘ا ٘ت للخشبت الوغخعولت ـٖ الخضشبت .
ففاث الخشبت
ؼشٌٗ٘ت هضٗض٘ت
ًغضت الخشبت
25ؼن /كؽن
سه
 71ؼن/كؽن
ؼشٗي
 26ؼن/كؽن
ه٘ي
..2
pH
6.5
EC
*حن الخغل٘ ـٖ هخخبش البغخٌت ـٖ كل٘ت الضساعت  /صاهعت المْـت
الٌخا ش ّالوٌالؾت
)2أسحفاش الؾخلت (عن)
ٗخنظ هي صذّ سلن ( )3اى ففت اسحفةاش الؾةخلت أصدادث هةع صٗةادة حشك٘ةض البةْسّى ّبفةاسق هعٌةْٕ عةي اسحفةاش الؾةخالث ـةٖ
هعاهلت الوماسًت ار
اعطٔ الخشك٘ض  31هلؽن/لخش اعلٔ الوعةذ ث ـةٖ اسحفةاش الؾةخلت بلةػ  22.71عةن ـةٖ عة٘ي اعطةج الؾةخالث ـةٖ هعاهلةت الوماسًةت
(ؼ٘شالوشؽْؽت بالبْسّى) هعذ ال سحفاش الؾخلت بلػ  7.1.عن ّ .لذ ٗشصع الغب ـٖ صٗادة اسحفاش الؾخلت هي صشاء الوعاهلت
بالبْسّى الٔ الذّس الفعا الزٕ ٗبذَٗ البْسّى كخير٘شٍ ـٖ بعل العول٘اث الفغْ٘لْص٘ت كيهخقاؿ الوةاء ّ الوؽةزٗاث ّالخشك٘ة
النةْ ٖ ّعشكةةت ّاًخمةةا الوؽةزٗاث ـةةٖ الٌبةةاث ّدّسٍ ـةٖ اًمغةةام الخالٗةةا ّاعةخطالخِا لخةةير٘شٍ ا ٗضةةابٖ ـةٖ ا ّكغةةٌ٘اث ّبؾةةم
خاؿ ّ . )31(IAAاحفمج ُزٍ الٌخا ش ـٖ اهاسُا العام هع هاحْف ال٘ةَ الباعةذ الةٔ اى سػ ؽةخالث الٌةاسًش بةالبْسّى ارةش
اٗضاب٘ا ً ـٖ صٗادة اسحفاعِا ّبفاسق هعٌْٕ عي اسحفاش الؾخالث ـٖ هعاهلت الوماسًت (. )32
كوا اّمغج الٌخا ش اى للغذٗذ حار٘شا اٗضاب٘ا ـٖ اسحفاش الؾخالث ار اى اـن الخشاك٘ض الوغخعولت حار٘شا ـةٖ فةفت اسحفةاش الؾةخلت
ُْ  31هلؽن /لخش ار اعطج الؾخالث الوعاهلت بِزا الخشك٘ض اعلٔ الوعذ ث ـٖ اسحفاعِا ّالزٕ بلػ  22.1.عن ـٖ ع٘ي اعطةج
الؾخالث ـٖ هعاهلت الوماسًت (ؼ٘ةش الوشؽْؽةت بالغذٗةذ) هعةذ الة سحفةاش الؾةخلت بلةػ  7.11عةن ّلةذ حعةْد الضٗةادة ـةٖ اسحفةاش
الؾخالث الٔ دّس الغذٗذ ـٖ الفعال٘اث الغْ٘ٗت للٌبةاث كعاهة هغةاعذ ـةٖ حمةْٗي الملْسّـ٘ة ّالغةاٗخْكشّهاث (ُّ. )34,33ةزٍ
الٌخا ش حخواؽٔ هةع هةا ّصةذٍ الباعةذ الةٔ اى سػ ؽةخالث الغةذس فةٌؿ حفةاعٖ بالغذٗةذ ارةش اٗضاب٘ةاً ـةٖ صٗةادة اسحفاعِةا ّبفةاسق
هعٌْٕ عي اسحفاش الؾخالث ـٖ هعاهلت الوماسًت (.)35
كوا اظِش الخةذاخ ُةْ ا خةش حةار٘شا هعٌْٗةا ً ـةٖ اسحفةاش الؾةخالث الوعاهلةت ـمةذ اعطةج الوعاهلةت بةالبْسّى بخشك٘ةض  31هلؽن/لخةش
ّالغذٗذ  31هلؽن/لخش اسحفاش  26.71هماسًت باسحفاش الؾخالث ؼ٘ش الوعاهلت الخٖ ّف اسحفاعِا الٔ  6.11عن .
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صذّ ( )3حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ّالخذاخ بٌِ٘وا ـٖ هعذ اسحفاش الؾخلت (عن) لؾخالث الوؾوؼ فٌؿ هغلٖ
حشاك٘ض الغذٗذ
هلؽن/لخش
حشاك٘ض البْسّى
هلؽن/لخش
1
21
31
هعذ حير٘ش الغذٗذ
ال ـشق هعٌْٕ علٔ
هغخْٓ اعخوا 1.16

1

21

31

هعذ حير٘ش البْسّى

6.11
7.11
1.11
7.11
للبْسّى
2.42

1.44
1.71
23.44
1.1.
للغذٗذ
2.42

..11
22.71
26.71
22.1.

7.1.
1.22
22.71
للخذاخ
3.37

 )3لطش الغاق (هلن)
ٗالعع هي صذّ ( )4بيى ماـت البْسّى حير٘ش ـٖ صٗادة لطش الغاق للؾخالث الوعاهلةت ّكاًةج حلة الضٗةادة هغةخوشة هةع صٗةادة
حشك٘ض البْسّى ار اعطج الؾةخالث الوعاهلةت بخشك٘ةض  31هلؽن/لخةش اعلةٔ الوعةذ ث ـةٖ لطةش الغةاق ّالبةالػ  2..1هلةن ـةٖ عة٘ي
اعطةةج الؾةةخالث ؼ٘ةةش الوشؽْؽةةت الة الوعةةذ ث ـةةٖ لطةةش الغةةاق ار بلةةػ  1..1هلةةن ّ .لةةذ ٗعةةضٓ الغةةب ـةةٖ صٗةةادة لطةةش الغةةاق
للؾخالث الوعاهلت بالبْسّى الٔ اى للبْسّى حةير٘ش هؾةضع ـةٖ الٌوةْ الخنةشٕ للٌبةاث هزة صٗةادة اسحفةاش الؾةخلت صةذّ ( )3هةي
خال حير٘شٍ ـٖ اًمغام الخالٗا ّاعخطالخِا لخير٘شٍ ا ٗضابٖ ـٖ ا ّكغٌ٘اث ّ ع٘وا  IAAالزٕ لَ دّس ـٖ صٗادة ـعال٘ت الماهبْ٘م
ا ّلٖ ّهي رن اًعماعَ علٔ اًخاس الخؾ ّاللغاء ّهي رن عو الغاق ا هش الزٕ ادٓ الٔ صٗادة لطشٍ ( ، )31 ّ 1اّ لذ ٗعةْد
الٔ الخار٘ش الوؾضع للبْسّى ـٖ حخل٘ك بعل هٌظواث الٌوْ الخٖ ؽضعج ًوْ الخل٘ت لطشٗةا (عشمة٘ا) ّهةي رةن حةار٘شٍ ـةٖ صٗةادة
لطش الغاق للؾخالث الوعاهلت (. )21
ٗخب٘ي هي الضذّ ًفغَ ّصْد اخخالـاث هعٌْٗت ب٘ي حشاك٘ض الغذٗذ ـٖ حار٘شُا ـٖ لطش الغةاق للؾةخالث الوعاهلةت ّالخةٖ اخخلفةج
بفاسق هعٌْٕ عي لطش الغاق لؾخالث هعاهلت الوماسًت ار اعطج الؾخالث الوعاهلت بخشك٘ض  31هلؽةن /لخةش اعلةٔ الوعةذ ث لمطةش
الغاق بلػ  2.7.هلن هماسًت بـ  1.1هلن ّلذ ٗعْد الغب ـٖ صٗادة المطش الٔ دخْ الغذٗذ ـٖ العذٗذ هةي العول٘ةاث الغْ٘ٗةت الخةٖ
حغذد ـٖ الٌباث ّهٌَ حمْٗي ا عواك ا هٌ٘٘ت ّالبشّحٌ٘اث ّا ًضٗواث الخٖ حؾةضع علةٔ صٗةادة ا ًمغةاهاث الخلْٗةت ّاعةخطالت
الخالٗا ـ٘ضداد ًوْ ا ًغضت ّالزٕ ٗؤدٕ الٔ صٗادة ًؾاه هبمت الماهبْ٘م الخٖ حعطٖ عٌذ اًمغاهِا ُزٍ الضٗادة ـٖ المطش (. )25
اها بالٌغبت للخذاخ ب٘ي البْسّى ّالغذٗذ ـلن ٗمي لَ حير٘ش هعٌْٕ ٗزكش ـٖ ُزٍ القفت .
صذّ ( )4حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ّالخذاخ بٌِ٘وا ـٖ هعذ لطش الغاق (هلن) لؾخالث الوؾوؼ فٌؿ هغلٖ
حشاك٘ض الغذٗذ
هلؽن/لخش
حشاك٘ض البْسّى
هلؽن/لخش
1
21
31
هعذ حير٘ش الغذٗذ
ال ـشق هعٌْٕ علٔ
هغخْٓ اعخوا 1.16

1

21

31

هعذ حير٘ش البْسّى

1.61
1.74
2.61
1.1
للبْسّى
1.2.

1..1
2.11
2.11
2.21
للغذٗذ
1.2.

2.21
2.51
3.51
2.7.

1..1
2.12
2..1
للخذاخ
غ.م

 )4هعذ هغخْٓ ا ّساق هي الملْسّـ٘ ()SPAD unit
ٗخب٘ي هي صذّ ( )5اى هعذ هغخْٓ ا ّساق هي الملْسّـ٘ لذ اصداد هعٌْٗا هع صٗادة هغخْٗاث الشػ بالبْسّى ار بلةػ هعةذ
هغخةةْٓ ا ّساق هةةي الملْسّـ٘ة ـةةٖ اّساق الؾةةخالث الوعاهلةةت بةةالبْسّى بخشك٘ةةض  31هلؽةةن  /لخةةش  .SPAD43.66هماسًةةت بةةـ
 SPAD3...3عٌذ هعاهلت الوماسًت
كوةةا كةةاى للغذٗةةذ دّس ـةةٖ هعةةذ هغخةةْٓ ا ّساق هةةي الملْسّـ٘ة صةةذّ ( )5ـمةةذ لةةْعع اى اعلةةٔ هعةةذ لوغخةةْٓ ا ّساق هةةي
الملْسّـ٘ كاًج عٌذ هعاهلت الؾخالث بالغذٗذ عٌذ الخشك٘ض  31هلؽن /لخش ار بلؽةج ّ 43.1.لةذ اخخلفةج اّساق ؽةخالث الوعاهلةت
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هعٌْٗا عي اّساق ؽخالث هعاهلت الوماسًت الخٖ عظٌا ـِ٘ا اًخفاما ً ّامغا ـٖ هعذ هغخةْٓ ا ّساق هةي الملْسّـ٘ة ّالةزٕ
بلػ ّٗ SPAD 3..17عْد رل الٔ دّس الغذٗذ ـٖ صٗادة هغخةْٓ الملْسّـ٘ة ّبةشّح٘ي البالعةخ٘ذاث الخنةش هوةا ٗخشحة عل٘ةَ
صٗادة كفاءة البٌاء النْ ٖ ّهي رن صٗادة هعذ ث الٌوْ خافت ّاًةَ ٗغةاعذ ـةٖ حمةْٗي صةذس الخالٗةا ( )25ع٘ةذ ّصةذ اى %.1
هةةي الغذٗةةذ الملةةٖ ْٗصةةذ ـةةٖ البالعةةخ٘ذاث الخنةةش ُّةةزا ْٗمةةظ اُو٘خةةَ ـةةٖ عول٘ةةت البٌةةاء النةةْ ٖ ـنةةال عةةي دّسٍ ـةةٖ بٌةةاء
الملْسّـ٘ علٔ الشؼن هي كًَْ ٗذخ ـٖ حشك٘بَ (. )1
اها بالٌغبت للخذاخ ـلن ٗمي لَ حير٘ش هعٌْٕ ـٖ ُزٍ القفت .
صذّ ( )5حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ّالخذاخ بٌِ٘وا ـٖ هعذ هغخْٓ ا ّساق هي الملْسّـ٘ ( (SPADلؾخالث
الوؾوؼ فٌؿ الوغلٖ
هعذ حير٘ش البْسّى
31
21
1
حشاك٘ض الغذٗذ
هلؽن/لخش
حشاك٘ض البْسّى
هلؽن/لخش
3...3
41.14
31.21
37.54
1
31.56
42.31
31.14
3..17
21
43.66
47.42
42..4
31.11
31
43.1.
31.11
3..17
هعذ حير٘ش الغذٗذ
للخذاخ
للغذٗذ
للبْسّى
ال ـشق هعٌْٕ علٔ
1.16
هغخْٓ اعخوا
غ.م
2.261
2.261
 )5الْصى الطشٕ للوضوْش الخنشٕ (ؼن)
حؾ٘ش ًخا ش الضذّ ( )6الٔ عذم ّصْد حير٘ش هعٌْٕ للشػ بالبْسّى ـٖ الْصى الطشٕ للوضوْش الخنشٕ للؾخالث الوعاهلت .
كوا ٗخنظ هي الضذّ ًفغَ ّصْد اخخالؾ هعٌْٕ ب٘ي حشاك٘ض الشػ بالغذٗذ ـٖ ففت الْصى الطشٕ للوضوْش الخنةشٕ ا اى
حار٘ش حل الخشاك٘ض اخخلؿ بفاسق هعٌْٕ عي هعاهلت الوماسًت ار اعطج الوعاهلت بخشك٘ض  31هلؽن /لخش اعلٔ هعذ للْصى الطشٕ
للوضوْش الخنشٕ بلػ  4.63ؼن هماسًت بـ  2.16ؼن ـةٖ ؽةخالث هعاهلةت الوماسًةت ّلةذ ٗشصةع الغةب ـةٖ صٗةادة الةْصى الطةشٕ
للؾخالث الوعاهلت بالغذٗذ الٔ دّس الغذٗذ ـٖ ًوُْا ّهغاُوخَ ـٖ العول٘اث الغْ٘ٗت الوِوت ـةٖ الٌبةاث ّالخةٖ حةٌعمظ اٗضاب٘ةا ـةٖ
حغغ٘ي هؤؽشاث الٌوْ الخنشٕ الوخوزلت بيسحفاش الؾخلت ّلطش الغاق صذّلٖ (. )4،3
اها بالٌغبت الٔ الخذاخ ـلن ٗمي لَ حير٘ش هعٌْٕ ـٖ هعذ ُزٍ القفت .
صذّ ( )6حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ّالخذاخ بٌِ٘وا ـٖ هعذ الْصى الطشٕ للوضوْش الخنشٕ(ؼن) لؾخالث الوؾوؼ
فٌؿ هغلٖ
هعذ حير٘ش البْسّى
31
21
1
حشاك٘ض الغذٗذ
هلؽن/لخش
حشاك٘ض البْسّى
هلؽن/لخش
3.16
4.54
3.11
3.22
1
3.16
4.11
3.77
2..1
21
3.71
4.46
3.61
2.15
31
4.63
3.73
2.16
هعذ حير٘ش الغذٗذ
للخذاخ
للغذٗذ
للبْسّى
ال ـشق هعٌْٕ علٔ
هغخْٓ اعخوا 1.16
غ.م
1.73
غ.م
 )6الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ (ؼن)
حب٘ي ًخا ش صةذّ (ّ )7صةْد حةير٘ش هعٌةْٕ للةشػ بةالبْسّى ـةٖ فةفت الةْصى الضةاؾ للوضوةْش الخنةشٕ للؾةخالث ـمةذ اعطةج
هعاهلت الشػ بالبْسّى بخشك٘ض  31هلؽن  /لخش اعلٔ هعذ بلػ  2.11ؼن  /ؽخلت ـٖ ع٘ي اعطج هعاهلةت الوماسًةت الة هعةذ بلةػ
 2.31ؼن /ؽخلت ّ .سبوا ٗعْد الغب ـٖ حل الضٗادة الٔ دخْ البْسّى ـٖ العذٗذ هي العول٘اث الغْ٘ٗت الوِوت لٌوْ الٌباث ّهي
رن صٗادة الْصى الضاؾ لِا .
اظِش الشػ بالغذٗذ حير٘شا ّامغا ـٖ صٗةادة الةْصى الضةاؾ للوضوةْش الخنةشٕ ـمةذ حفْلةج ؽةخالث هعاهلةت الةشػ بالغذٗةذ عٌةذ
الخشك٘ةةض  31هلؽةةن  /لخةةش ـةةٖ صٗةةادة الةةْصى الضةةاؾ ّالخةةٖ بلؽةةج  2..3ؼةةن  /ؽةةخلت ل٘اعةةا بؾةةخالث هعاهلةةت الوماسًةةت الخةةٖ اظِةةشث
ؽخالحِا اًخفاما ّامغا ـٖ الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ سبوا حعْد صٗادة الْصى الضاؾ كوا ركشُا ( )25الٔ كفاءة الضزس
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ـٖ اهخقاؿ الوؽزٗاث ّالواء ّهي رن دـع الٌباث باحضاٍ الٌوْ الخنشٕ ّكزل صٗادة هعذ عذد ّهْ الضزس الخٖ ٗخن ـِ٘ا بٌاء
الغاٗخْكغٌ٘اث الخٖ حٌخم الٔ ا ّساق هغفةضة بةزل اًمغةام ّحوةاٗض الخالٗةا ّهةي رةن صٗةادة الوضوةْش الخنةشٕ ّهغةاعت الْسلةت
ّهي رن صٗادة كو٘ت الماسبُْ٘ذساث الوخضًّت ـِ٘ا هوا ٗؤدٕ الٔ صٗادة هعذ الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ  .اها بالٌغبت الةٔ
الخذاخ ـلن ٗمي لَ حير٘ش هعٌْٕ ـٖ هعذ ُزٍ القفت .
صذّ ( )7حير٘ش الشػ بالبْسّى ّالغذٗذ ّالخذاخ بٌِ٘وا ـٖ هعذ الْصى الضاؾ للوضوْش الخنشٕ (ؼن) لؾخالث الوؾوؼ
فٌؿ هغلٖ .
هعذ حير٘ش البْسّى
31
21
1
حشاك٘ض الغذٗذ
هلؽن/لخش
حشاك٘ض البْسّى
هلؽن/لخش
2.31
2.4.
2.37
2.21
1
2..2
2.14
2.1.
2.14
21
2.11
3.27
2.11
2..2
31
2..3
2.7.
2.61
هعذ حير٘ش الغذٗذ
للخذاخ
للغذٗذ
للبْسّى
ال ـشق هعٌْٕ علٔ
هغخْٓ اعخوا 1.16
غ.م
1.24
1.24
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