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 الممخص

 
كثار نبات الزعفران ضمن ثالث نظم زراعية مختمفة  الزراعة الحقمية ، الزراعة :تم في ىذا البحث دراسة نمو وا 

/  طن10السماد العضوي :  وفق اآلتيةتمدراسة تأثير ست معامالت سماديبدونن تربة، الزراعة النسيجية، 

ىكتار، والخميط بين السماد العضوي مع كل من مستويي اليوريا / كغ200ىكتار، اليوريا / كغ100ىكتار، اليوريا 

 اختالفات تسجللم  ضمن تجربة الزراعة الحقمية،ف2019 – 2016السابقين، ومعاممة الشاىد خالل أربعة مواسم 

معنوية في الغمة الجافة من المياسم بين معامالت السماد العضوي وحده أو خميطًا مع كل من مستويي اليوريا 

بتقدم الجافة من المياسم لغمة ا ازدادت .دونم عمى التوالي/ كغ1.75،1.67،1.63المدروسين، حيث وصمت إلى 

.دونم من السنة األولى وحتى الرابعة عمى التوالي/ كغ2.97، 1.04 ،0.46 ،0.184المواسم، وبمغت   

،4-1) تأثير الفئات الوزنية المختمفة لمكورمات  تيبن دراسة < > و4-8  مواسم  أ ربعة خاللوذلك (غ8-12

. المياسم حتى العام الثالثمنلكورمات الصغيرة الوزن  إنتاج ا تأخر ، 2016-2019  

 أن كافة الكورمات المنتجة ومن كافة األوزان المستخدمة كانت  في الزراعة بدون تربة التدفق العميقتظير تجربة

.غ4-1غ حتى تمك المنتجة من كورمات  يتراوح وزنيابين 8كورمات تجارية يفوق وزنيا   

 معدل ضمن تجارب الزراعة بدون تربة أصغر جربة تأثير نوع وسط النمو سجمت معاممة البتموس في ت

قنيات بين التمقارنة الأما بالنسبة لتجربة . (غ6.72 )وزن لمكورمةل وأكبر متوسط (النبات/ كورمة2.67)تكاثر

.كان اإلزىار ضعيفًا في تقنية التدفق العميق  الثالث، فزراعيةال  

، (%86.33) شيري أيمول وتشرين األول  لمنمو فيستجابةإأعمى نسبة بينت نتائج الزراعة النسيجية أن 

أدنين أمينو بورين معاممة بنزيل عدد لمكورمات  سجل  أعمى وأن BAP  4 بتركيز  1ليتر مضافًا لو / ممغ

. الخزعة/كورمة 2.25 من نفتالين أستيك أسيد ليتر /ممغ  



التسميد العضوي وحده أو مخموط مع والبيكروكروسين في معاممة من الكروسين أعمى محتوى  سجل 

.  إنخضت جودة المياسم المخزنة ألكثر من عامين في تجربة التخزينضمن تجربة تقدير جودة المياسم،اليوريا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:أعضاء لجنة الحكم   

نبيل البطل             األستاذ في  قسم عموم البستنة                   كمية الزراعة  .  د  

 جامعة دممش                  ااختتاص نباتات زينة                  عضواًا 

خميل المعري         األستاذ في قسم عموم البستنة               كمية الزراعة . د  

إكثار خضري                         ممرفاًا : جامعة دممش              ااختتاص  

محمد بطحة          األستاذ في قسم عموم البستنة           كمية الزراعة . د  

إنتاج فاككة تتذية                      عضواًا : جامعة دممش                 ااختتاص  

حسان عبيد              األستاذ في عموم البستنة           كمية الزراعة . د  

فيزيولوجيا فاككة وتخزينكا              عضواًا : جامعة دممش             ااختتاص  

رلى يعقوب األستاذ المساعد          في قسم المحاتيل الحقمية             كمية الزراعة .  د  

نباتات طبية وعطرية                  عضواًا : جامعة دممش                   ااختتاص   

 

 


