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 Pot  Plantsًباحاث السٌاديي )االصص(   

العدصدد مددب ةجبرددبد الصصتدخ صددزم اةزبعخددب درعدذصاخب  ددش العددتبدصب علدز ة ددب  رغددبزس داظدد   

دالمعددسدا اا الصزاعددخ  ددش العددتبدصب رؾزددبط الددز ركلهددخ دعمبلددخ دعخددد د جددسح اكضددس قضبظددب  

 ضكضخ(.ثبلصزاعخ  ش رسثخ المؽزل اد الجضذد المؾمضخ )الصعبعضخ اد الجالظز

...الخ  رتاعم ةجبربد العدتبدصب الدز ةجبردبد ظدتبدصب مصحدسح مضدل الغضساةضدذا دثتدذ الاتفدل

دةجبرددبد ظددتبدصب دزقضددخ رددصز  مددب اعددل عمددبر مغمذعخددب الومددسس مضددل الم ددبن دالاهددؿ 

 الفدزس...الخ.

رعددزودا ةجبرددبد العددتبدصب للعدصددد مددب اسيددساق الزتعددضاضخ ظددذا  عسلددخب  ددش ال ددس  

ش اد لزدددصصضب الؽدددس بد دالجبلكذةدددبد اد سيدددساق الزدددصصضب دا دددل المتدددبشر دمددددا ل المجدددبة

دالمكبرت دذلك ؽعدت اؽزضبعدبد حدرث التجبردبد دمددر رؾملخدب در قلمخدب مد  الظدسدا الغذصدخ 

 العبئدح  ش حرث اسمبكب. د ضمب صلش ؼسػ لجعك ةجبربد العتبدصب المصحسح.

 .Pelargonium spp(    Geraniumالجيزاًيوم ) -(1

ذنتج عتذة ا سصاضب. دحذ ةجبد عؽجش معمس ذد قضمخ اقزفبدصخ كجضسح كتجبد ظتبدصب  دش م

 عمض  اةؾب  العبلم  دمب اؼخس اةذاعج حش:

 P. grandiflorum  -أ(

ظدم  دردزم رسثضزدج ثادسن  25دص لق علضج عضساةضذا الزسثضخ  ؽضدش صرسثدز  دش ظدتبدصب ق دس 

ضفددب  يضددس يددبئس  دحددش  ؽددتخ الملمددط.  سدعددج لضزوددر ؼددكال  كسدصددب . ادزاقددج مهففددخ رهف

 اشحبزث مزعددح اسلذاا رظخس  ش السثض   دصساعز ؽمبصزج مب الؾسازح الؽدصدح.

 P. hortorum    او    P. zonal  -ب(

صصز   ش العتبدصب داسؽذاق دصمزدبش ثذعدذد حبلدخ ثتهعدغضخ اللدذا  دبحسح علدز العد ؼ 

  دالزهفدضؿ يضدس يدبئس. اسشحدبز عدصددح العلذس لالدزا   داسدزا  علضخب دثدس  هضدج عددا  

 اسلذاا داللذا اسؽمس حذ اسكضس ؼضذعب   دصالؽظ اؽضبةب  عدا دعذد الخبلخ الجتهعغضخ.

 P. odoratissimum  -ج(

ص لق علضج ع س الؽبس  ادزاقج مهففخ رهفضفب  يبئسا  دذاد زائؾخ ع سصدخ  دصدصز  

 عدصمخ الاضمخ اسقزفبدصخ.سظزوساط ع سث الصكش  امب اشحبزث  خش ـغضسح د
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 P. peltatum  -د(

حددذ ةجددبد مددداد عفددبزس اسدزا   ادزاقددج ةغمضددخ الؽددكل ـددغضسح ةذعمددب  صددصز   ددش 

 اؽذاق التذا ر اد الؽس بد د ش ظالر الزعلضق دصصحس نذار العبا راسصجب .

 الخكاثز:

ض  اد الوسصدج صزكبصس الغضساةضذا ثبلعال العبقضخ دصهمل ال س ضخ متخب  ؽضش رؤ ر  ش السث

ظم درصار اسدزا  العهلضخ مب العالخ لزعخضل يسظخب  ش دظه التمدذ مد  ردس   8 – 5دث ذر 

ردصز  ادزا   دصهمل اشالدخ الجدساعم الصحسصدخ اد اسشحدبز اا دعددد علدز العالدخ.  3ؽذالش 

السمدل  المؾزذصدخ علدز دظده اسكضدبز  دصعددالعال  ش الفدتبدصق الوؽدجضخ اد اؽدذاق اسكضدبز 

مدددب  Perliteدالجسسصدددذ  Vermiculiteمتبظدددجب  للزغدددرصس  كمدددب صعدددد الهضسمكضذسصدددذ  دظددد ب  

 اسدظبن الغضدح لزغرصس عال الغضساةضذا.

رسدر العال ثعد شزاعزخب زصخ يصصسح  دقد س صؾزبط الز السس مدسح ا دسر لهزدسح قدد رمزدد 

ثزعددسق العاددل الددز اظددجذعضب اد صالصددخ اظددبثض  رجعددب  للظددسدا الغذصددخ  دصغددت عدددا العددمبػ 

 للغهبا  درغسر عملضخ اسكضبز  ش الظلل الوؽجضخ اد الجضذد الجالظزضكضخ المظللخ.

 لزؽدغض  ررغرز العادل ثعدد ؽدذالش ازثعدخ اظدبثض   دلدضط مدب المدسدزس اظدزوداا حسمدذا

ا( ادر الدز رعدسص  عملضدخ  °24 - 21  دلكب دعد اا رد ئخ دظه اسكضبز مب اسظهل )الزغرصس

ا  ثعددد الزكددذصب الغضددد للغددردز صددزم رهسصددد  °18ا ركددذا دزعددخ ؽددسازح الخددذا  الزغددرصس علددز ا

 ظم. كمب صمكب اكضبز الغضساةضذا ثبلجردز. 10التجبربد الز ظتبدصب ـغضسح ق س 

 :والزي الخزبت والخسويد

عضددح الفدسا  دصعدزودا عدبدح للصزاعدخ   pH 6 – 6.5صغذد الغضساةضدذا  دش رسثدخ ذاد 

 اعصا  رسثخ اد شمضظ م  عص  ظمبد ؽضذاةش مزؾلل. 3مب  ش العتبدصب دظه مكذا 

عددص  ثددبلملضذا مددب  50 – 30اا  الغضساةضددذا ةجددبد ؽعددبض لددتاؿ الجذربظددضذا  دقددد دعددد

عدص  ثدبلملضذا مدب الجذربظدضذا ) دش  50 – 30عدص  ثدبلملضذا مدب الهعدهذز د 10التزسدعضب د

غدسق الؾفدذر علدز اقفدز ل مؾلذر الزسثخ( حش اؽعب ةعت صمكب لخب اةزدبط ةجبردبد عضددح.

عدص  ثدبلملضذا لكدل متخمدب مد  مدب   200ةمذ رعزودا اسظمدح التزسدعضتضخ دالجذربظضخ ثزسكضدص 
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ذظددهبرش الددسس  مدد  مالؽظددخ اةددج عتددد مسؽلددخ الزصحضددس صهمددل الددب خ العددمبد الجذربظددش داله

 درغتت العمبد التزسدعضتش المؽغ  للتمذ الومسس.

ساةضذا صدؤدس الدز رد  ضس الزصحضدس  دعتددمب صمتد  المدب  اا رالضل مب  السس عب ةجبربد الغض

عددب التجبرددبد رؾمددس اسدزا  صددم رغددج لددرا صغددت مساعددبح اةزظددبا عملضددخ الددسس للؾفددذر علددز 

 ةجبربد عضدح التمذ داسشحبز.

 الحزارة والضوء:

ا لدضال    °18 - 15ا ةخدبزا  د  °25 - 21عتدد دزعدخ ؽدسازح ا مل ةمذ للغضساةضذا صكدذا 

ةجبربد الغضساةضذا  ش العسا   الر الفضج مدب اؼدعخ الؽدمط الؾدبزح دمدب زصدبػ  ؽضش رز صس

لرلك صهمل دلعخب  الر الفضج  ش مكبا ةفج مظلل   مال  عب ذلك صغدت زغ  العمذا

اسدزا  مسرضب اد اكضس  ش الضدذا ثدسذاذ ةدبعم مدب المدب  لزل ضدج ؽدسازح الغدذ علدز اسدزا . 

لمتوهمددخ ؽزددز دزعددخ الزغمددد دلكتددج س صتمددذ عضدددا   ددش صاددبدا الغضساةضددذا دزعددبد الؾددسازح ا

 ا. °10دزعبد ؽسازح اقل مب 

علضخدب دعد اا اةوهبق ؼدح اسلب ح رعجت اظز بلخ التجبربد درالل عدد اس دس  المزكذةدخ 

 دكرلك رالل مب عدد اسشحبز لغمض  اةذا  الغضساةضذا.

 Euphorbia pulcherima(    Poinsettiasبٌج القٌصل ) -(2

دالددرس كددبا صعمددل  ددش ادر مكزددت  Robert Poinsettظددمضذ ثتددذ الاتفددل ةعددجخ الددز 

ؽضدش عضدس علدز حددرث التجبردبد علدز متؾددزاد المسرهعددبد  1825امسصكدش  دش المكعدضك ظددتخ 

دص لدق علضخدب المكعضكضخ دقبا ثبد بلخب الز الذسصبد المزؾدح صم اةزؽسد الز ثاضخ اةؾب  العبلم  

   Christmas flower. شحسح عضد المضالد

امزددبز  اسدزا   مددسا  داكتددخ كجضددسح  3التجددبد عجددبزح عددب ؼددغضسح صفددل ازرهبعخددب الددز 

  هضهب . رهفضفب   اةغبد معتتخ اد مهففخ 6 – 3نذلخب 

ثتذ الاتفل مب ةجبردبد التخدبز الافدضس دعتددمب صافدس ندذر التخدبز  دش ادا دس الوسصدج 

مسا  اد ـهسا  ثبحزخ دكرلك ثضمب  مكذةدخ رزلذا اسدزا  العلذصخ علز ا س  التجبد ثبلذاا ؽ

  امب اسشحدبز الؾاضاضدخ للتجدبد Bractsمب صؽجج اسشحبز دص لق علز حرث اسدزا  اظم قتبثبد 
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ودا ثتددذ الاتفددل  ددش المتددبنق المعزدلددخ الغددذ كؽددغضسح  خددش ـددغضسح دعدصمددخ الاضمددخ  درعددز

 للزتعضق الوبزعش للؾدائق.

داةزودبة ال هدساد ردم ر دذصس اسـدتبا لزكدذا ذاد دمب  الر ثسامظ الزسثضخ دالزؾعضب 

قتبثددبد اظددمك دلخددب مضددصح اسمزددداد ا اضددب  ثدددس  مددب ارغبحخددب الددز اسظددهل  درمزددبش ثعددضابا قذصددخ 

دقتبثبرخددب لهزددسح نذصلددخ رؾددذ  ددسدا الزددصصضب الدددا لش  ددش دالادددزح علددز اسؽزهددب  ثبدزاقخددب 

 المتبشر.

كذةخب رعزودا كتجبربد ظتبدصب رزدادر ثكضدسح  دش  اا اسحمضخ الزغبزصخ لتجبربد ثتذ الاتفل

ظدم دصدزم  50اسعضبد  لرا صغت علضتب رؾدصد ةمدذ حدرث الؽدغضسح ثؾضدش س صزعددر ازرهبعخدب عدب 

ذلك عب نسصق اسكضبز المزد  س دردذ ضس دزعدبد الؾدسازح المتبظدجخ داظدزوداا معذقدبد التمدذ 

ضس  دش الذقدذ المتبظدت لدد   التجبردبد الزش رعمل علز راصا التجبربد  درعسصمدخب للتخدبز الافد

ةؾذ الزصحضس م  دعذد عددد مؾددد مدب اسدزا  الومدسصخ  كمدب اا دعدذد التجدبد  دش ظدتداةخ 

 صعد نسصق لزؾدصد التمذ.

 الخكاثز:

رزكددبصس ثتددذ الاتفددل ثذاظدد خ العاددل ال س ضددخ  دللؾفددذر علددز ةجددبد ظددتبدصب ذد ؽغددم 

  ر العال مب ادا س رمذش دؽزدز ادا دس اصلدذر متبظت سعضبد المضالد )ؼخس كبةذا اسدر( رؤ

 اظبثض  للزغرصس. 3درؾزبط العال الز 

عتد الصزاعدخ  دش العدتبدصب صعدزودا دظده شزاعدخ مكدذا مدب اعدصا  مزعدبدصخ مدب الزسثدخ 

      مذض دالجسسصدذ اد ثددائل ا دسر  درتمدذ ثتدذ الاتفدل عضددا   دش رسثدخ ذاد ؽمذلدخ ذضدالج

داؽدددح اد عدددح عاددل مغددرزح دذلددك ؽعددت ؽغددم العددتبدصب  . رددصز  عالددخ مغددرزح6.5 –. 5

     ظددم( دؽعددت نجضعددخ الفددتج حددل حددذ مزهددس  ث جضعزددج 30 25  20  15المعددزودمخ )ق ددس 

سعسا  عملضخ الز ذصػ )قدسن الامدخ التبمضدخ( للؾفدذر علدز ةجدبد مزعددد  اا س ؟ دقد ةم س

 اس س  المصحسح.

 الضوء والحزارة:

بد المؾجخ للمذ  الؽدصد  دصغت رعسصمخب لمدذ  الؽدمط  دش رعد ثتذ الاتفل مب التجبر

كل اسدقبد مب لم ةم س الز رالضل لذ  الؽمط لزالضل ؼدح الؾسازح ـضهب   دلكب صغت ز د  
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الزظلضل مد  ثداصدخ الؽدخس الزبظد   دش المتدبنق الجدبزدح دمد  ثداصدخ الؽدخس العبؼدس  دش المتدبنق 

 الدا ئخ.

ثتذ الاتفل رصحس رؾذ  دسدا التخدبز الافدضس ؽضدش امب مب ةبؽضخ نذر التخبز  تجبربد 

ظددبعخ اد اكضددس دحددرا صزددذ س  ددش  12رزكددذا اسشحددبز نبلمددب صذعددد  ددالا يضددس ما ددذ  نذلددج 

مددبصط  ددش ةفددج الكددسح الؽددمبلش  دلكددب  10رؽددسصب اسدر دلغبصددخ  5ال جضعددخ اعزجددبزا  مددب 

بظددزوداا ث لتجبرددبدرغ ضدخ ا لغدسق د عخددب للزصحضدس عتددد عدددا ردذ س التخددبز الافدضس ةعمددل علددز

ظدبعخ  15الوبمعدخ معدب ا  الدز العدبعخ الضبمتدخ ـدجبؽب  اس ثؾدددد الامبغ اسظذد مب العبعخ 

  الا.

ثتذ الاتفل ةجبد مؾت للدا
 
دزعخ ؽدسازح  ثاذح عتددعتدمب صزذ س المذ  المالئم رتمذ  

دزعدخ  عتدد ا لضال    ش ؽضب صتوهك معدر التمذ الز الؾدد اسدةدز °18ا ةخبزا  م   30° - 20

ا. اا  °20 - 15ا. الدزعخ المضلز لزكذصب اسشحبز لمعظم اسـتبا رزسادػ ثضب  °12ؽسازح 

ا صدؤدس الدز اث دب  التمدذ داةزدبط ظدضابا ز ضعدخ  °35ازرهب  دزعخ الؾدسازح ـدضهب  سكضدس مدب 

 دادزا  ـغضسح.

 الخسويد:

عضب ثفدهخ  بـدخ  رؾزبط ثتذ الاتفل الز معزذصبد عبلضخ مب العتبـس الكجدسر  التزدسد

( متبظدت  دش معظدم مذظدم 10: 10: 25ةزدسدعضب:  عدهذز: ثذربظدضذا )دصعد العمبد المسكدت 

 التمذ  كمب صتفؼ ثبلب خ العتبـس التبدزح لمب ثسةبمظ الزعمضد.

 Rhododendron obtusum(    Azaleasأساليا ) -(3

رددبد الغبلضددخ الددضمب   درعددد مددب التجبعددبا 100رتمددذ اسشالضددب كتجددبد ظددتبدصب متددر اكضددس مددب 

 دصصداد ال لت علضخب  ش اسعضبد.

   التدذ  مدب اسشالضدب احمخدب مغبمض  6  دحتب  Rhododendronرتزمش اسشالضب الز عتط 

R. obtusum دحتب  العدصد مب الخغب لخدرا ةغدد حتدب  ا زال دبد  دش ؽغدم دعددد اسشحدبز  

 لسيم مددب اا اسؽمددس دالجمجددشدكذةخددب مهددسدح اد م جاددخ اد ةفددج م جاددخ  دكددرلك اسلددذاا ثددب

داسثضك حش الغبلجخ دالؽبئعخ  ثعك اشحبز اسشالضب ع سصخ دلكب معظدم اـدتب خب  )الذزدس(

 الؽبئعخ لضط سشحبزحب زائؾخ  دروزلج اسشالضب اصمب   ش ؼكل دؽغم دلذا ادزاقخب.
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 الخكاثز:

ال س ضخ  دصزم ا در العادل  رزكبصس اسشالضب عتعضب  ثبلجرزح د مسصب  ثبلز عضم دالزسقضد دالعال

يمدط قذاعدد العادل ثمولدذن مدب الخسمدذا المؽدغ  ظم  دصهمدل  10 – 7 ش السثض  دث ذر 

للزغرصس م  م خس   سس للؾفذر علز عال  بلضخ مدب اسمدساق دصكدذا دظده الزكدبصس مدب 

 الجضذ مذض اد الجسسصذ اد السمل م  رذ ضس السنذثخ المتبظجخ  دصمكب اا رزكذا الغدردز ثعدد

 اظبثض  مب ا ر العال. 7 – 6

ظدم صددم ثعدد مددح رددددز الدز ظدتبدصب اكجددس   10ثعدد ركدذصب الغددردز رتادل الدز ظددتبدصب ق دس 

 التجبربد رعزغس   زسح س رال عب ظتزضب قجل رصحضسحب. 

اا ؽغم ةجبد اسشالضب دعددد اسشحدبز الزدش رؾملخدب صعدد مدب احدم العذامدل الزدش ردؤصس علدز 

 دبا المدصازعضب صؾدبدلذا ردذ ضس الظدسدا المالئمدخ للؾفدذر علدز  اظعبزحب عتدد الجضد  لدرلك

 ا مل ةمذ  مسس دشحسس.

 الضوء والحزارة:

صددؤصس كددال  مددب الكضب ددخ المددذئضخ دنددذر التخددبز الضددذمش علددز ةمددذ اسشالضددب  دصغددت عدددا 

لذ  الؽمط المجبؼس ؽضش رذلد   دش امدبكب  لضلدخ  كمدب صغدت رعسصك ةجبربد اسشالضب الز 

د الصعبعضخ دالجالظزضكضخ المصزدعخ ثخب  دصزسادػ مدر الكضب خ المدذئضخ المالئمدخ رظلضل الجضذ

 ؼمعخ/قدا كؾد اقفز. 4000ؼمعخ/قدا كؾد ادةز الز  2000لتمذ اسشالضب ثضب 

رعددد اسشالضددب مددب التجبرددبد المؾبصدددح ثبلتعددجخ سظددزغبثزخب ل ددذر التخددبز  دلكددب دعددد ثعددك 

رؽدددغض  التمدددذ الومدددسس ؽضدددش سؽظدددذا اا رعدددسصك  الجدددبؽضضب اا التخدددبز ال ذصدددل ادر الدددز

ظددبعخ( دذلددك ثعددد اعددسا  عملضددخ الز ددذصػ )قددسن الامددخ  16التجبرددبد لظددسدا ةخددبز نذصددل )

 التبمضخ( للتجبربد مجبؼسح د بـخ  ش اؼخس الوسصج دالؽزب  ادر الز ةمذ  مسس ا مل.

لزؽددغض  ةمددذ اسشالضددب صغددت رددذ ضس دزعددبد الؾددسازح المتبظددجخ ؽضددش ركددذا دزعددخ ؽددسازح 

 ا. °20ا ددزعخ ؽسازح اللضل  °30 - 25التخبز 

 وسط الشراعت والخغذيت:

صعد الجضذ مذض مب ادظبن الصزاعخ المالئمدخ لتجبردبد اسشالضدب التبمضدخ  دش العدتبدصب دذلدك 

د متبظددجب  لتمددذ اسشالضددب  دصمكددب اا صمددبا لددج دالددرس صعدد 5ؽددذالش  (pH)سا زقددم ؽمذلددزج 
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ثسسصدذ. دصعدد الذظده الؾبممدش متبظدجب   1ثضدذ مدذض:  3الجسسصذ لزؾعدضب الزخذصدخ دثتعدجخ 

دالزش رظخس اعساق ةافدخب علدز التجبردبد  سمزفبؾ ثعك العتبـس مضل الؾدصد دالمتغتضص

 التبمضخ  ش دظه مزعبدر اد قبعدس.

جضددسح مددب التزددسدعضب ثبلمابزةددخ مدد  العتبـددس اس ددسر دذلددك رؾزددبط اسشالضددب الددز كمضددبد ك

(  كمدب اا رسكضدت اسظدمدح الممدب خ صعزمدد 12: 10: 23للؾفذر علدز ةمدذ  مدسس عضدد  )

( الدهتب 5.5مسرهد  )اكضدس مدب  pHزدذ س لددصتب   دبذا كدبا الد  معلز ؽمذلخ دظه الصزاعخ ال

دصدد  امدب اذا كدبا الذظده ؼددصد اظمدح ذاد ر صضس ؽبممدش مضدل ظدلهبد اسمذةضدذا دظدلهبد الؾ

 ( ةمضج اظمدح مضل ةزساد الكبلعضذا د ذظهبد الكبلعضذا.4.8اقل مب  pHالؾمذلخ )

 Pinchingالخطويش  

صلغد  المصازعددذا الددز اعددسا  عملضددخ الز ددذصػ )قددسن الامددخ التبمضددخ( لكعددس العددضبدح الامضددخ 

 ر دذصػدصدزم  صبدح عدد اسشحبزدرؽغض  ركذصب اس س  الغبةجضخ دثبلزبلش شصبدح ؽغم التجبد دش

 مساد مب ثداصخ اسكضبز دؽزز ركذصب الجساعم الصحسصخ. 5 – 2التجبربد ؽذالش 

 سكوى البزاعن:

ا لدضال  صدم ردد ل  °20رعزمس الجساعم الصحسصخ لالشالضب ثبلتمذ رؾذ  دسدا دزعدخ ؽدسازح 

كذا. اا سازح متوهمدخ لكعدس حدرا العدظدكذا  ؽضدش رؾزدبط الدز الزعدسق الدز ؽد ش مسؽلخ 

ا حددش ال سصاددخ المزجعددخ  ددش المتددبنق ذاد الؽددزب   °10 - 2رعددسصك التجبرددبد لدزعددخ ؽددسازح 

ا  °4الجبزد )نجضعضدب ( اد اللغدذ  الدز عملضدخ الزودصصب الجدبزد  دش صالعدبد علدز دزعدخ ؽدسازح 

اظدبثض  ؽعدت اسـدتبا دمدب صدم رتادل الدز الجضدذد الصعبعضدخ  6 – 4درعزمس المعبملدخ لهزدسح 

 اظبثض .  6 – 4 لزصحس ثعد

 ش ثعك المتبنق ركذا دزعدخ ؽدسازح الؽدزب  الجدبزدح ال جضعضدخ يضدس كب ضدخ لكعدس ظدكذا 

صلغد  الدز اظدزوداا ثعدك الجساعم  كمب اا عملضخ اظزوداا الضالعبد ركذا مكلهخ اقزفبدصب  لخرا 

عص  ثبلملضذا صرسغ  مدط  1000ثزسكضص  GA3متظمبد التمذ ؽضش امكب اظزوداا الغجسلضب 

 اد دعلز  زساد اظجذعضخ لكعس ظكذا الجساعم. مس
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 Hydrangea macrophyllaهيدراًجيا )هورحاًسيا(     -(4

عصصسح حذةؽذ  ش الضبثبا. ردصز  الخضددزاةغضب كتجدبد ظدتبدصب اد ؼدغضسح  المذنب اسـلش

ةضعددبا( دعضددد ا ا   – ددش الؾدددائق. صددزم اةزبعخددب  ددش العددتبدصب مددب اعددل عضددد الهفددؼ ) ذاز 

  اشحبزحب  ش ةذزاد شحسصخ كسدصخ الؽكل عراثخ دث لذاا حش اسشز  اد الدذزدس اد )مبصط(

 اسثضك.

 الخكاثز:

 Leaf-budصزكدددبصس ةجدددبد الخضددددزاةغضب ثبلعادددل ال س ضدددخ اد ثبلعادددل الذزقضدددخ الجسعمضدددخ 

cuttings ؽضددش رؤ ددر العاددل  ددالر الهزددسح مددب ؼددجبن دؽزددز مددبصط مددب ا ددس  يضددس مصحددسح  

مكذا مب السمل اد السمل دالجضذ مدذض  دصغدت ردذ ضس السنذثدخ ؽدذر درصز   ش دظه ةمذ 

 اظبثض . 4 – 3العال لمت  ذثذلخب  درعزغس  عملضخ الزغرصس 

 الحزارة والضوء:

   ا ةخددبزا   °22اا دزعددخ الؾددسازح المضلددز لتمددذ الخضدددزاةغضب دركددذصب الجددساعم الصحسصددخ حددش 

   ا  °18ئددب  عتددد دزعددبد ؽددسازح اعلددز مددب ا لددضال   دصكددذا ركددذا الجددساعم الصحسصددخ ث ض °16د 

ا لددضال . دثعددد ركددذا الجددساعم الصحسصددخ رعددسق التجبرددبد الددز دزعددخ ؽددسازح  °13اد اقددل مددب 

 ا ؽزز صزم ةمظ حرث الجساعم. °10متوهمخ اقل مب 

امب ثبلتعجخ لز صضس المذ   تغد اا ةؽ ح الجساعم الصحسصخ س صعزمد علدز ندذر التخدبز دلكدب 

م رزكذا اظس   ش  سدا التخبز الافضس عتج  دش التخدبز ال ذصدل. امدب ثبلتعدجخ دعد اا الجساع

لز صضس ؼدح اسلب ح  تغد اا التجبربد رؾزبط الز الزظلضدل ؽضدش صعدمؼ ذلدك ثتمدذ ادزا  كجضدسح 

 رؽسصب اسدر رعسق التجبربد للمذ  المجبؼس. –الؾغم دلكب مب ؼخس اصلذر 

 الخسويد ولوى االسهار:

لذا اشحبز الخضدزاةغضب عدا اسـتبا الجضمب  عب نسصق كمضخ اسلمتضدذا  صمكب الزؾكم  ش

 دش الزسثدخ دلكتدج س صكدذا عدبحصا  لالمزفدبؾ مدب  المزذ سح للتجبد  دعمذمب  صذعدد اسلمتضدذا

مسرهد ( اد رلدك المؾزذصدخ علدز كمضدبد كجضدسح مدب  pHقجل التجدبد  دش ؽبلدخ الزدسة الابعدصدخ )

 الهعهذز. 
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 pH 5))سشحددبز الصزقددب  ةعددزودا دظدده شزاعددخ ؽبممددش عتددد لغددسق الؾفددذر علددز ا

صغت الؾهب  علز زقدم ؽمذلدخ الزسثدخ  )الجمجش( دللؾفذر علز اسشحبز ذاد اللذا الذزدس

 .6.5 – 6ثضب 

عمذمب  صكذا الزؾكم  ش ؽمذلخ الزسثخ ثبظزوداا الذظده المتبظدت للتمدذ دكدرلك اظدزوداا 

 .اسظمدح ذاد الز صضس الؾبممش اد الابعدس

 هعوقاث الٌوو:

ؽضش اا الخضدزاةغضب عجدبزح عدب ؼدغضسح  دبا اسـدتبا الافدضسح متخدب رعدزودا  دش اةزدبط 

ةجبرددبد العددتبدصب المصحددسح  دؽزددز حددرث اسـددتبا ركددذا عددبدح نذصلددخ اذا لددم رعددزودا معخددب 

دالزددش اكضسحددب اظددزودامب  ثبلتعددجخ للخضدددزاةغضب حددذ  Growth Retardantsمعذقددبد التمددذ 

عدص  ثدبلملضذا دردزم المعبملدخ  7500 – 5000الرس صعدزودا ثزسكضدص  Daminozideمسكت 

 ظم. 5 – 3عتدمب صكذا نذر اس س  مب 

 Cyclamen persicumي    ايكلوس -(5

ب صادا  ش اعضدبد مبصكلمذنتج  لع ضب دؼس  الجؾس اسثضك المزذظه. ظبثاب  كبا ةجبد الع

فددل قددد ؽلددذ مؾلددج رمبمددب . دثعددجت اا المددضالد دلكددب اسـددتبا الغدصدددح مددب ةجددبد ثتددذ الات

ب س صعضػ نذصال  رؾذ  سدا المتصر  اد قلذ ؼدخسرج دؽلدذ مؾلدج ةجبردبد اسشالضدب مبصكلالع

 دداددس العتبدصب  دم  ذلك مب شار حتب  نلت مب المعزخلكضب علز حرا التجبد.

 ذاد اللددذاب ةجددبد عؽددجش ثفددلش معمددس صمزددبش ثغمددبر ادزاقددج الالجضددخ الؽددكل مبصكلالعدد

اس مس المصز  المجاعخ ثدبللذا الهمدش  دكدرلك اسشحدبز الغراثدخ الزدش رودسط مدب الكذزمدخ 

 مجبؼسح درظخس مب ادا س الوسصج ؽزز السثض  ؽعت اسـتبا درمزبش ث ذر ؽضبرخب.

 الخكاثز:

ب ثذاظدد خ الجددردز الزددش رددصز  مددب اصلددذر دؽزددز كددبةذا اسدر  ددش مبصكلصزكددبصس ةجددبد العدد

ه الصزاعخ المكذا مب الجضذ مذض دالسمل اد الجضدذ مدذض لذؽددث  ـتبدصق مؾزذصخ علز دظ

درذلدد  الفددتبدصق  ددش مذاقدد  مظلمددخ اد مظللددخ ذاد رخذصددخ عضدددح دزنذثددخ مسرهعددخ  دركددذا 

التجبربد الفغضسح عبحصح لزهسصدحب ثعدد اا صزكدذا علضخدب دزقزدبا اد صدالس ادزا  دصكدذا ذلدك 

    ش ؼخس  ذاز دةضعبا.
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ؼدخسا   دصزذقدج ذلدك علدز  18 – 12اعدخ ؽزدز الزصحضدس ثؾدددد رعزغس  الهزدسح مدب الصز

د ش ؽبلدخ رعدسق الفتج دمعبمالد روصصب الجردز قجل الصزاعخ دعلز  سدا التمذ...الخ. 

الؽزالد الز الزالجبد الغذصخ  الر مساؽل ةمذحب دثمدمتخب د ذلخدب  دش ندذز العدكذا  دالر 

مدح الالشمخ للزصحضس ظدذا رعدزغس  اؼخس الفضج ثعجت ازرهب  الؾسازح دعهبا الغذ  با ال

 ظتذاد. 3 – 2

ب ثزاعضم مب صؽجج الكذزمدخ اد الدزةدخ الدز اقعدبا صؾزدذس كدل قعدم مبصكلكمب صمكب اكضبز الع

ؼدخس للذـدذر الدز  12علز دزقخ اد دزقزضب دصصز   ش السمل  دثخدرث ال سصادخ ةؾزدبط الدز 

ر رعدسق اسعدصا  الما ذعدخ ةجبربد مصحسح دلكتخب نسصاخ مزعجخ ديضدس عملضدخ دحتدب  اؽزمدب

 الز اسـبثخ ثبله سصبد درلهخب.

 الحزارة والضوء:

ا لدضال  دالزدش  °20ا ةخدبزا  مد   °24 - 23ب حش مبصكلاا دزعخ الؾسازح المتبظجخ لتمذ الع

دصتفدؼ ثبظدزوداا ةظدبا الزجسصدد  ادزا  متجعد خ. 7 – 6ا ثعدد ركدذا  °18 - 17رتوهك الز 

 لمتبظجخ سظزمساز التجبربد  ش التمذ. الر الفضج لزذ ضس الظسدا ا

مدب ةضعدبا دلغبصدخ رؽدسصب اسدر لزدذ ضس  لمذ   ضغدت رظلضدل التجبردبد اثزددا ا  دمب ةبؽضخ ا

ؼمعخ/قدا  دس صغت اا ركذا ؼددح اسلدب ح كجضدسح ثدبقش  500ؽد اقفز لؽدح اسلب ح قدزث 

سس ثبحددذ العددتخ  درزمددمب اعددساق الزعددسق للمددذ  الؽدددصد رفددلت التجبرددبد دةمددذ  مدد

 مفهس درلج ثعك المعبؽبد مب الذزقخ.

 وسط الشراعت والخسويد:

يبلجدب  مددب صعددزودا الجضدذ مددذض لذؽدددث كذظده شزاعددخ اد اا صولدده مد  الددصمضظ دالجسسصددذ 

 .5 – 6( pHب صكذا عتد دزعخ ؽمذلخ )مبصكلدالهضسمكضذسصذ. داا ا مل ةمذ للع

ردز  دصكذا ذلك كدل صالصدخ اظدبثض  عجدس ب ثعد ؼخس مب اةجبد الجمبصكلصجدأ رعمضد ةجبد الع

مساؽل التمذ الومسس دالزصحضس  درالدل كضضدسا   دالر اؼدخس الفدضج الؾدبزح  درزذقدج كمضدخ 

 200 – 100اسظمدح الممب خ علز دظه الصزاعخ المعزودا دؽغم التجدبد دعمذمدب  صعدزودا 

ه الصزاعدخ علدز عص  ثبلملضذا مب التزسدعضب دالجذربظدضذا مد  مدب  الدسس. صعدبعد رؾلضدل دظد

   زساد لغسق رؾدصد العمبد الالشا.
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 Saintpaulia ionantha(    African violetالبٌفسح االفزيقي ) -(6

   . ش ؼس  ا سصاضب 1892 سصاش ظتخ اكزؽج الجتهعظ اس

رزمضص التجبربد ثعدب  قفدضس دادزا  مسرجدخ علدز ؼدكل دزدح دصوزلدج ؼدكل اسدزا  مدب 

ركذا شيجضخ  رتزظ اسشحبز عبدح  دش عتبقضدد دصؾدذس كدل عتادذد  الجضمش الز المعزدصس دعبدح

 اشحبز لذةخب اشز  اد اشز  ثتهعغش اح صتبئضخ اللذا اد اثضك. 10 – 5علز 

 االكثار:

صمكددب اا صزكددبصس الجتهعددظ اس سصاددش ثبلجددرزح  دلكددب الالضددل مددب اسـددتبا رددتغؼ معددج حددرث 

اؼددخس مددب شزاعددخ الجددردز. ال سصاددخ  10ال سصاددخ  دصفددل التجددبد الددز مسؽلددخ اسشحددبز ثعددد 

  ؽضددش روزددبز اسدزا  الغضدددح اللددذا السئضعددضخ سكضددبز الجتهعددظ حددش العاددل الذزقضددخ ذاد العتددق

ظددم دقددد صعددزعمل حسمددذا الزغددرصس   3 – 2الكبملددخ التمددذ دصا دد  العتددق ثؽددكل مبئددل ث ددذر 

لهضسمكضذسصدذ رعزودا ثضئخ رغرصس معامخ مضل الجضذ مدذض دالسمدل اد الجضدذ مدذض دالسمدل دا

اد الهضسمكضذسصددذ دؽدددث  درغددسض العاددل ثؾضددش س رالمددط اسدزا  مدد  ثعمددخب اصتددب   زددسح 

 اسكضبز.

ؽضدش رهفدل اظدجذ  ـدبلؾخ للؽدزل  12 – 8صمكب الؾفذر علدز ةجبردبد ـدغضسح  دالر 

ظم( صدم صدزم ردددصسحب ثعدد ذلدك  6ظم درذل   ش ظتبدصب ) 2عب اسدزا  عتدمب صفجؼ نذلخب 

   ظدم مددح 10ظم(  درعزغس  العملضدخ مدب العالدخ دؽزدز الصزاعدخ  دش ظدتبدصب  10) الز ظتبدصب

اؼخس  رعزودا ثضئبد عدصدح للتمذ دصغت اا ركدذا عضددح الفدسا دذاد ةعدجخ عبلضدخ  10 – 8

 مب المبدح العمذصخ.

 الحزارة والضوء:

تخبز الجدبزد  اا ثوالا التجبربد اس سر صتمذ الجتهعظ اس سصاش عضدا   ش اللضبلش الدا ئخ دال

 ا ةخبزا  اع ذ ةزبئظ ممزبشح. °14ا لضال  د  °23 - 20دزعخ الؾسازح 

ؼدمعخ/قدا  داذا  1100 – 1000اا ؼدح اسلب ح المهمدلخ للتمدذ دالزصحضدس رزدسادػ مدب 

ؼدمعخ/قدا رعدجت حددا الكلذزد ضدل درفدجؼ اسدزا  ـدهسا    1300شادد كمضخ المذ  عب 

الؽدمط المجبؼدسح دصؾزدبط الدز امدبكب  لضلدخ  دصمكدب الؾفدذر اؼدعخ اس اا التجبد س صزؾمل 
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علز ةجبربد ذاد عذدح عبلضخ عب نسصق اسلب ح الفتبعضخ ثبظزوداا لذ  الهلذزظتذ ثؽددح 

 ظبعخ صذمضب . 18 – 12ؼمعخ/قدا لمدح  600

 الزي والخسويد:

بد الدز صغت المؾب ظخ علز ثضئخ التمذ زنجخ نذر الذقدذ دلكدب ثبعزددار داذا عهدذ التجبرد

مسؽلخ الرثذر  با المسز صلؾق ثبلغردز لخرا صغت اؽزذا  دظه التمدذ علدز ةعدجخ عبلضدخ مدب 

ا(  °8المبدح العمذصخ للؾهب  علز السنذثدخ. دعتدد العداش صغدت اا ةالؽدظ اا المدب  الجدبزد )

صمكب اا صعجت رلدج للمغمدذ  الومدسس صعدمز )الجاد  الؾلاضدخ( لخدرا صغدت اا ركدذا ؽدسازح 

 ابزثخ لؾسازح اسدزا  اد صعزودا السس ثبسةبثضت.مب  العاش م

عدص  ثدبلملضذا مدب  75رمبا اسظمدح م  مب  السس  دقدد دعدد اا مؾلدذر صؾزدذس علدز 

 التزسدعضب دالجذربظضذا كب ش للتمذ الغضد.

 هالحظت:

الب خ الز مب رادا صذعد حتب  العدصدد مدب ةجبردبد العدتبدصب اس دسر مضدل داددس العدتبدصب 

لضلضم داثفبر الضبظدتش دالجضكذةضدب دالدذزد د لهدل الصصتدخ دالجسمضدذس دالعدتبةضس...الخ داثفبر ال

     دالزش ظضزم دزاظزخب رؾذ عتبدصب ا سر.


