
 الموضوع ملخص
نهاالما  رمالر، نهاالما  ر    ،)نهاالما  ر ار :ثلثا  نوايمااد تعيم  التوافق باللتعيم  ن  الل  تعبمق درس

 واألصااااااا  الن اااااااتورد  R.damascena, R.canina,R.centifolia) ) :يلى رصاااااااو  نيلم  و  
R.indica جم  الشااااال   بل اااااتالدا  رربي  رصااااانل  ن  ورد (.(Hot shot, Red one dallas, 

Avalanche, Revival ،ف  ثلث  نواقع )نيع  بيوث العمب ، نيع   النعيّن األصاااو   فزريت
 :الل  األيوا  م نتلجالنورفولوجم  والفمزمولوجم  واإل بيوث  ااريلمل، نيرص صاامدنلمل  ورال ت الارا ات

(2019-2018 -2020  . 

النعي  يلى األصاااااااااااالم   Red one dallasللصاااااااااااان   النتلئج تفوق نويد تعيم  نهلم  ر ار بّمنت
R.damascena  و R. centifolia(  م ، وتفوق الصاااااااااااااانف93%بن اااااااااااااابااااا  نجااااال Hot shot  

% ، والصاااان   85، 80بن اااابت  نجل  ) R.damascena  يلى األصاااا  مالنعين Avalancheو
Revival   النعي  يلىR.Centifolia (  كنل تفوقت نعليم  األصاانل  يلى  80بن ااب  نجل ، %
)عو  العي ، قعر  ااالق الةر ااا  فوق العي ، قعر  :ف بيد  ااات  رشاااهر  R.Damascenaاألصااا  

 ،نيلممر الننو الالضاااااار  ل صاااااانل  ف  R.damascenaاألصاااااا  تفوق ، واألفرع ويدد ل وعولهل 
 ااااااااا   وعو  رفرع  1.5رفرع  وقعر رفرع ) 6بنتو اااااااااع يدد رفرع ) Hot shotيمث تفوق الصااااااااان  

وز  الجل  للنجنوع الالضااار  غ  وال2.8 ااا   ونتو اااع الوز  العلزم للنجنوع الالضااار  ) 109.7)
بال  يدد ال ااااارعلنلت النتشاااااكل  ف   R.centifoliaغ  يلى بام  األصاااااو ، وتفوق األصااااا   0.74)

 Redتفوق الصاااااااااااان  فنيلممر الننو الز ر   ف  R.damascenaالنواقع الثلث ، تفوق األصاااااااااااا  
one dallas ( تو ااع وز  علزم بتل   ، ن 96 اا  ، و) 9.5ز رص ، وقعر ز رص ) 34.67بيدد رز لر

  ،  43.67) هوقعر ل لق الز ر  غ  ونتو ع عو  ا 1.84غ  ووز  جل  للز رص ) 22.86للز رص )
نيلممر الننو  ف  R.indica، كنل تفوقت األصااااااااو  الندرو اااااااا  يلى األصاااااااا  التجلر   اااااااا   0.63

قعر الج ور رمضاااالم. كنل ر هرت نتلئج الدرا اااا  التشاااارميم   ف  R.canina وتفوق األصاااا النالتلف ، 
 ،R.indicaدرج  االلتيل  نع األصنل  الندرو   يلى األص   ف  R.damascenaتفوق األص  

   .ل  مكتن  االلتيل  ف  ننعا  التعيم ف

 

 

 .التعيم ، الوردص الشلنم  تعيم ، نويدالاألص ، الصن ، الورد،  لكلمات المفتاحية:ا

 الملخص


