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صنفین من نبات لوحاصل الكورمات والكریمات تأثیر بعض المعامالت الزراعیة في نمو وتزھیر
Freesiaالفریزیا hybrida L.cv. Corona, Prominence

محمد داؤد سلیم الصواف                      نبراس إحسان عبد الجبار علوان
العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة 

الخالصة 
مشتل الشالل في ب٢٠٠٤/أیار/١إلى ٢٠٠٣/أیلول/١٥منأجریت الدراسة في مدینة الموصل للفترة

بواقع Prominenceو Coronaول
قطر وزرعت في سنادین فخاریة ذا) غم١.٥غم وصغیر بمعدل ٩–٦كبیر بمعدل ( ٦بـ ت ئملسم ٢٥ت 

تحلل(سماد حیواني + كغم من األوساط الزراعیة الثالثة ، األول تربة نھریة  : ٣) + غنم م
+ والثالث ١: ١: ٣+ + ١: ١
٢١عتزرو١/٢: ١/٢: ٣بیتموس بنسبة ) + غنم متحلل(

إن . ١٧/١١والرابع ٢٧/١٠والثالث ٦/١٠الثاني ١٥/٩
معنویاً كان أفضل٦/١٠في موعد الزراعة 
بزوغ أثر٢٧/١٠عد الثالث كان أفضل المواعید والمو١٥/٩موعد الصغیر في ال

. تكونةعدد الكورمات الموالنموات الجانبیة 
لكورماحاصل  إذ . ٠ا

لصنف عن Coronaالصنف بكر Prominenceا
وحجم االولى

.ووزن الكورمات والكریمات المتكونة

المقدمة
سنة ماضیة حیث نشأت) ٢٠٠(أكثر من ا إلى یعود تاریخ اكتشاف الفریزی

١٩٤٥أزھارعرفت.IridaceaeعائلةللFreesiaجنس ال
حالیاً ، وھكتار مزروعة بالفریزیا في أوربا ) ٦٠٠(واسعة تقدر بـ 

مسطحة سیفسم األوراق ٤٥–٣٠یتراوح ارتفاع النباتوصال الشتویةاألبمع 
ذات الشكل 

وصفيخطاب(وبزھرة  ) ١٠-٤(عدد بعن باقي أجزاء الحامل الزھري ْ ٩٠بزاویة قائمة  ، و 
حجم .) ١٩٨٨

االزروسط والكورمة 
 )Sue ، و آخرون

لتحدید أفضل موعد لزراعة الخاصة دراسات لقلة الونظراً ) .١٩٨٨
توجد قطفھا ة مما یؤثر في نوعیة األزھار وفترة بقائھا على النبات أو بعد بمواعید مختلفالخریف  لك ال  ، وكذ

تلذلكبمواصفات جی
.للزراعة وأفضل وسط زراعي إلنتاج أزھار وكورمات بمواصفات جیدة 

ھوطرائقالبحث مواد 
مشتل ٢٠٠٤/ / ١إلى ٢٠٠٣/ أیلول / ١٥من أجریت الدراسة في مدینة الموصل للفترة في 

صفراءCoronaصنف Freesia hybrida.الشالل بمدینة الموصل 
مفرد Prominenceصنف ذات رائحة عطریة وقطمر

٢.٩–٢وبقطر غم٩–٦حجم كبیر بوزن (،صنفكل لوحجمین وذات رائحة عطریة 
٦ب.١.٥–١.٨١–١

. ٢٠٠٥مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٦/٢٠١٠/ ٢٠تاریخ تسلم البحث   
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تي تم ملئسم٢٥سم للحجم الصغیر في سنادین ٣و  )كغم٦(وال
-:وكما یلي

١: ٣:١رمل بناء بنسبة       + متحلل الم غنااالمحلفات من عضويسماد + تربة نھریة -١
.١: ١: ٣رمل بناء بنسبة + بیتموس + تربة نھریة -٢
وقد .١/٢: ١/٢: ٣+ حلل تمالغنام االمخلفات عضوي منسماد + تربة نھریة -٣

٠زرعت الكورمات بالمواعید ادناه
تشرین األول / ٦: والموعد الثاني ایلول/ ١٥: الموعد األول 
تشرین الثاني/ ١٧: والموعد الرابع تشرین األول / ٢٧: الموعد الثالث 
كما للتربة قبل وبعد الزراعة لألوساط الزراعیة أجري التحلیل الفیزیائي والكیمیائي وقد 

جات وتم تسجیل المعدالت الشھریة لدر) ٢، ١جدول (
.

Complete Randomize Design بواقع
SAS)بار دنكن ) ١٩٩٦ اخت

.)١٩٨٠الراوي وخلف هللا ، % (٥متعدد الحدود وتحت مستوى احتمال 

)عند بدء الدراسة(الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لألوساط الزراعیة :)١(جدول ال

الصفات
األوساط الزراعیة 

تربة ورمل 
وسماد حیواني 

تربة ورمل 
سوبیتمو

تربة وسماد حیواني 
وبیتموس

pH٧.٣٥٧.٣٣٧.٢٥
Ec/٢.٤٦٢.٨٣١.٦٤دسیسیمنز

٧٨.٩٤٧٥.٦٠٧٤.٢٧كغم/رمل غم
١٤.٣٣٧٦.٦٧٢٠كغم/غرین غم
٦.٧٣٧.٧٣٥.٧٣كغم/طین غم
مزیجیة رملیة مزیجیة رملیة مزیجیة رملیةالنسجة

١.٤٠١١.١٠كغم/النیتروجین الجاھز ملغم
٠.٥٦٠.٦٦٠.٥٤كغم /ر الجاھز ملغمالفسفو

٠.٠٤٠.٠٤٠.٠٣كغم/البوتاسیوم الجاھز ملغم
١.٩٦٢.٢٧٣.٠٢%المادة العضویة 

الصفات الكیمیائیة للتربة بعد انتھاء الدراسة:)٢(جدول ال

الصفات
األوساط الزراعیة

تربة ورمل 
وسماد حیواني 

تربة ورمل 
وبیتموس

تربة وسماد حیواني 
یتموسوب

N١.٣٠٠.٩٠١كغم/الجاھز ملغم
P٠.٥٥٠.٦٢٠.٥٢كغم/الجاھز ملغم
K٠.٠٤٠.٠٤٠.٠٣كغم/الجاھز ملغم

النتائج والمناقشة 
) ٣(ال:-١

في Coronaلصنف لالكورمات عة الحجم الكبیر منیوم عند زرا١٤، ٢١الواضح في البزوغ بعد مرور 
موعد ل ٧٨,٣٢. ٦/١٠ا

.Prominenceاألول 
ْ ١٥الحرارة عن خضري بسبب انخفاض درجة المجموع ال
احثان نسجمی Lee Yeungمع الب – Geyn وJae – Cheol)إذ ذكرا أن ) ٢٠٠٤  ،
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نشاط ) ٢٠ْ-١٥(ل
.Prominence

، /نمو٣٦,٠

.ال
.األولعند زراعة الحجم الكبیر من الكورمات في الموعد Coronaتفوق الصنف  

من تأثیر التداخل بین الصنف والحجم والمواعید الزراعیة في صفات النمو الخضري لصنفین:)٣(جدول ال
.Prominenceوcoronaنبات الفریزیا  ف 

صن
ال

المواعیدالحجم
الصفات 

عدد األیام الالزمة 
)یوم(لإلنبات 

عدد النموات 
كورمة/ الجانبیة 

)سم(طول النبات 
عند التزھیر 

C
orona

كبیر 

أ ٣٤.١٠ب٠.٢٢ھـ و١٨.٦٤أیلول/١٥
أ٣١.٨٣ب ج ٠.١٩ز١٤.٢١تشرین األول/٦
ب٢٧.١٩ھـ-ب٠.١١ج د٢٣.٦٣تشرین األول/٢٧
ج د٢٠.٩٤ھـ-ب٠.١٣ب ج٢٦.٣٠تشرین الثاني /١٧

صغیر 

ج٢١.٩٠ھـ٠.٠٠ج د٢٣.٣٦أیلول/١٥
د ھـ١٨.٨٥ھـ٠.٠٠د ھـ ٢٢.١٢تشرین األول/٦
د ھـ١٨.٨١ھـ ٠.٠٠أ٣١.٦٢تشرین األول/٢٧
و١٥.٠١د ھـ٠.٠٢أ٣١.٧٣تشرین الثاني /١٧

Prom
inence

كبیر 

ب٢٨.١٦ھـ-ج٠.٠٧و ز ١٧.١٠أیلول/١٥
أ٣٤.٤٨ھـ-ب٠.١٢ھـ و١٩.٠١تشرین األول/٦
ب٢٧.٩١أ٠.٣٦ب ج ٢٦.٠٥تشرین األول/٢٧
ج٢٢.٩٢د-ب٠.١٦ب ج ٢٦.٧٩تشرین الثاني /١٧

صغیر 

ج٢٣.١٠ھـ٠.٠٠أ ٣٢.٧٨أیلول/١٥
ھـ و١٧.٨٣ھـ٠.٠٠أ ٣١.٤٨تشرین األول/٦
ج ھـ٢٠.٤٠د ھـ٠.٠٢أ٣١.٠٦تشرین األول/٢٧
ھـ و١٧.٦٤ھـ٠.٠٠أ ب ٢٩.٢٦تشرین الثاني /١٧

% .٥مال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وتحت مستوى احتلكل عمود المعامالت ذات األحرف المتباینة *

سم ٣٤.١٠وعند مرحلة التزھیر نجد أن الطول النھائي لھذه النباتات بلغ 
Prominece١٥.٠١، سم٢٨.١٦

Corona
.                                                        الوراثي بین الصنفین

:صفات النمو الزھري-٢
لصنف ) .٤جدول ال(ظھور البرعم الزھري وحتى  أقل Coronaت ل

١٢٨.٣٨١٥٩.٣٩
Prominence١٣٦.٨٧١٦١.٦٩

تفوق الحجم الكبیر ومن الجدول ذاتھ نالحظ ، یوم من الزراعة 
٢٣.٢٠و سم ٢٣.٧١إلى 

١٨.٩٥١٩.١٥Corona و
Prominence،

نمو النبات ووصولھا إلى مرحلة التزھیر بوقت مبكر مقارنةً مع الإلى قوة 
.)٢٠٠٠()١٩٨٣(ماشىیت

Prominence٧.٥٨ /
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لحجمالكورمات مقارنةً مع الصنف اآلخرشمراخ عند استخدام الحجم الكبیر من  اعة ا كن عند زر ل ، و
حصول  ل لى ا دى إ أ ات  لكورم / ٤.٢من ا

Corona.
وصل إلى أProminenceتبین أن زراعة الحجم الكبیر من كورمات الصنف ألمزھري ٩.٠٢قصاه قد 

Corona ٦.١٣وبلغ .
١٧.١٣

Prominence .٩.١٠
.Coronaكورمات الصنف 

لوحظ وجود ) ٥(جدول ال:صفات حاصل الكورمات والكریمات-٣

و Corona/ ١.٨٢و ١.٢٠
Prominence

، / كورمة ١.٠١و ١.٠٢

Bhattacharjeeبالمواد الغذا
).١٩٨٨(Alyو Nabihو )  ١٩٨٢(

ملم لكال ٢٢.٦٥ملم و ٢٢.٦٦
Coronaإعطاء أ لكورمات في  من ا جاف  بر وزن  ك

٢.٧٨الجدیدة 

.معاً Prominenceو Coronaغم عند ١.٤٩الجاف من الكورمات وبشكل معنوي إلى 

٢١ْفضال

).١جدول ال(تحسین صفات حاصل الكورمات 
لموعد ٦/١٠في نوصي بالزراعة  ١٥/٩في ا

 .
٠

.Coronaبزراعة الصنف والمواصفات الجیدة لالزھار وانتاج الكورمات والكریمات نوصي 

EFFECT OF SOME AGRICULTURAL TREATMENT ON THE GROWTH,
FLOWERING AND YIELD OF Freesia hybrida L.cv. Corona & Prominence

Mohammed Dawood AL – Sawaf            Nbras Ehssan Alwan
Hort. Dep. College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul

ABSTRACT
This research carried out in AL-Shallal nursery which located at Mosul city /

Iraq, during the period from 15th September 2003 to the first of May 2004. Two
weight of freesia corms, big (6-9) g and small 1.5g from two varieties (Freesia
corona and Freesia Prominence) were planted at four different dates (15 th Sept 6th

Oct , 27th Oct , and 17th Nov , 2003) in clay pots (25 cm in a diameter) which filled
with three different agriculture media as following :
1. Site soil + manure of sheep + building sand at a rate of 3 : 1 : 1 .
2. Site soil + peat moss + building sand at a rate of 3 : 1 : 1 .
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3. Site soil + manure of sheep + peat moss at a rate 3 : 1/2 : 1/2 .
Result of this study could summaries as following :
Planting the big size of corms in 6th of October 2003 was one of the best

treatment, which differ from all other treatment and caused a significant increase in
flowering stage and the flowing feature of freesia corms .

This study refers that planting the small size of corms on 15 th of September
2003 was the best treatment as a highest flower stem and large number of flowers
stem and the greatest diameter . At the some times the small size of corms which
planted at 27th November 2003 had the a significant effect on vegetative growth and
number of new corms per plants . Using the first agriculture media had a significant
effect on some of the corms and cormels yield features of both varieties . Result
showed that there are significant differences between two varieties in the period of
growing the flowerets shoot and a pearing the distinguished the period needs to
open and according to these  results corona variety is considered an earlier on
caparison with prominence variety .

المصادر 
)٢٠٠٠ . (

Freesia hybridaالكورمات لنبات الفریزیا  L.   رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد ،
) . ١٩٨٨(محمود وعماد الدین وصفي  ،خطاب

.دار المعارف باإلسكندریة ، الطبعة األولى 
)١٩٨٠ . (
.مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

)١٩٨٣ . (
Gladiolus spp

.ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 
Bhattacharjee, S. K. (1982). Flowering and corm production of Gladiolus as

influenced by corm size planting depth and spacing. Hort. Abst 52 (9).
Lee yeung – Geyn J.J , and K.Jae – Cheol  (2004) . Synposium (S 11): Asian   plant

with Unique Horticulture potential : Genetic Resources , Cultural practices and
vertilization . abest . 1340 – 1440 ,S 11 – p – 97 .

Nabih, A. and A.a.Aly. (1988) .Effect of  different corm size and chemical
fertilization on growth, flowering and corm production of freesia refracta cv.
Rose Marie fayoum J. Agric. Res & Dev. 2. (1) pp. 640-657.

Sue , C. , W. George and G.Tom (1988). Pot Freesia . Alternative Greenhouse
Growth .
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.Prominenceوcoronaبین األحجام واألصناف في صفات النمو الزھري لصنفین من نبات الفریزیا تأثیر التداخل:)٤(جدول ال

األصنافاالحجام
الصفات

ظھور البرعم 
)یوم(الزھري 

تفتح الزھرة 
)یوم(األولى 

طول الحامل 
)سم(الزھري 

عدد الفروع على 
الشمراخ الزھري

عدد األزھار على 
الشمراخ الرئیس

ھرة قطر الز
)ملم(األولى 

العمر المزھري 
)یوم(

بقاء األزھار على 
)یوم(النبات 

الوزن الطري للشمراخ 
)غم(الزھري 

الوزن الجاف للشمراخ 
)غم(الزھري 

كبیر

Coronaأ١.٨٤أ١٠.٦٤ب١٥.٣٣ب٨.٠٤أ٣٤.٨٣ب٦.٣٤أ١.٨٠أ٢٣.٧١د١٥٩.٣٩د١٢٨.٣٨
Prominenceب١.٣٤أ١٠.٢٨أ١٧.١٣أ٩.٠٢ب٢١.٢٣أ٧.٥٨أ١.٧٥أ٢٣.٢٠ج١٦١.٦٩ب١٣٦.٨٧

صغیر

Coronaج٠.٨١ب٤.٧٠د٩.١٠د٦.١٣ب٣٠.٣٥ج٤.٢٠ب٠.٩٨ب١٨.٩٥ب١٦٣.٨٦ج١٣٤.٧٧
Prominenceد٠.٥٧ب٤.٧٠ج١٢.٧٥ج٧.١١ب٣٠.٠٠ب٦.١٧ب٠.٩٠ب١٩.١٥أ١٦٧.٦٨أ١٤٢.٥٩

.Prominenceوcoronaلتداخل بین األحجام واألصناف في صفات حاصل الكورمات والكریمات لصنفین من نبات الفریزیا تأثیر ا:)٥(جدول ال

األصنافاألحجام 
الصفات

عدد الكورمات 
نبات/

عدد الكریمات 
نبات/

قطر الكورمات 
)ملم(

قطر الكریمات 
)ملم(

حجم الكورمات 
)٣سم(

حجم الكریمات 
)٣سم(

ري الوزن الط
)غم(للكرومات 

الوزن الجاف 
)غم(للكورمات 

الوزن الطري 
)غم(للكریمات 

الوزن الجاف 
)غم(للكریمات 

ب٠.٣٢ب٠.٩١أ٢.٧٨أ٧.٠٣ب١.١١أ٧.٢٥أ١١.١١أ٢٢.٦٦أ٣.٩٧أCorona١.٢٠كبیر
Prominenceأ٠.٥٠أ١.٣٤ب٢.٤٦أ٦.٨٧أ١.٦١ب٦.٣٢أ١١.١١أ٢٢.٦٥أ٣.٩٧أ١.٨٢

صغیر

Coronaج٠.٢١ج٠.٧١ج١.٤٩ب٤.٢٩ج٠.٨٥ج٣.٩٣أ١٠.٨١ب١٨.٣٦أ٣.٨٠ب١.٠٢
Prominenceب٠.٢٩ب٠.٩٧ج١.٤٩ب٤.٤٢ب١.١٥ج٤.١٥أ١٠.٨١ب١٨.٤٩أ٣.٧٧ب١.٠١

.%٥عدد الحدود وتحت مستوى احتمال المعامالت ذات األحرف المتباینة تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن مت* 


