
 الولخص

على جىدة والسي هخزى  كلىرٌذ الكبلسٍىم تورغ فً تأثٍر طىٌل وتورغ فً 2014 .  .فئقت، الوىلذ ًىر
طروحت قسن األحٍبء، كلٍت العلىم أ .(Hylocereus costaricensis) سىبر األحور فبكهت التٌٍي

والتكٌىلىجٍب، جبهعت والٌت اإلسالهٍت هىالًب هبلك إبراهٍن هبالًج. الوشرف البٍىلىجٍب: روري ستً 

 ًصٍحذٌي الوبجستٍر  الوشرف الذٌي .وهٌظوت العول ضذ الجىع الوبجستٍر رسوٍسبري

، كهٕسٚذ انكانسٕٛو، ٔانًهًس، (Hylocereus costaricensis) : سٕتش األحًش فاكٓح انرٍُٛكلوبث البحث

  .فٙ، انفاكٓح يردش انعًش  خسائش انٕصٌ ٔانهٌٕ ٔانُرائح يحرٕٖ فٛرايٍٛ

ْٕ َٕع يٍ فاكٓح انرٍُٛ ْٕ أكثش  (Hylocereus costaricensis) انسٕتش األحًش فاكٓح انرٍُٛ

األحًش تًا فٙ رنك انًُرداخ  فٕاكح كثٛشج انرٍُٛ انسٕتش يٍ انًشغٕب فّٛ ألَّ ٚحرٕ٘ عهٗ االسرفادج يٍ

ٔٚحرٕ٘ عهٗ َسثح انًٛاِ انعانٛح َسثٛا ٔتانرانٙ ٚصُف انسٕتش األحًش فاكٓح انرٍُٛ ٔانسهع  انثسراَٛح انرٙ ْٙ

 انقاتهح نهرهف نزنك نذّٚ انصالحٛح انقصٛشج. نزنك َحٍ تحاخح إنٗ إداسج انًٕاد انكًٛٛائٛح انخاسخٛح، ْٔٙ

CaCl2 ٕٛفٙ حم  و نٓا خصائص أٌ ٚزٔب تسٕٓنح فٙ انًاء، نزنك أٌ ٔخٕد، ألٌ أيالذ انكانس CA2 + 

  .األَٕٚاخ سٛعضص خذاس انخهٛح، ٔسٕف ذًُع انرحهم يٍ انثكرٍٛ ٔانُشا آَٛاس انسثة

 

 ٔكاٌ انغشض يٍ ْزِ انذساسح ْٕ ذحذٚذ ذأثٛش انرشكٛض ٔحم ذًشغ انٕقد كهٕسٚذ انكانسٕٛو

(CaCl2)  فاكٓح انرٍُٛ األحًشعهٗ َٕعٛح ٔصالحٛح انسٕتش (Hylocereus costaricensis).  ِْز

انسٕتش فاكٓح انرٍُٛ األحًش،  252تاسرخذاو  .(CRD) انذساسح انردشٚثٛح تاسرخذاو انرصًٛى كايم انعشٕائٛح

ٕٚيا. يٍ َرائح انذساسح ذى  12يكشساخ. ٔقذ أخشٚد ْزِ انذساسح عهٗ يذٖ  3انعالخاخ ٔ 3ٔٚرأنف يٍ 

  .، ثى إرا اذثعد َرائح يخرهفح إنٗ حذ كثٛش يٍ قثم يدًٕعح اخرثاس دَكاٌANOVA 0.05 (5٪) ذحهٛم تثقح

 

ذرأثش  (CaCl2) تُاء عهٗ َرائح انذساسح أظٓشخ أٌ ذأثٛش ذشكٛض ٔانٕقد ذًشغ كهٕسٚذ انكانسٕٛو

أثٛشا كثٛشا ٔيذج انصالحٛح، ٔنكٍ نى ذؤثش ذ C تشكم كثٛش يٍ انًهًس، ٔفقذاٌ انٕصٌ، ٔيسرٕٚاخ فٛرايٍٛ

أظٓشخ َرائح انذساسح نكم  .(Hylocereus costaricensis) عهٗ نٌٕ انسٕتش األحًش فاكٓح انرٍُٛ

ٔانغًش  ٪6ذشكٛض ) K3L3 دقٛقح( ٔانرفاعم تٍٛ  120) K3 (6٪) ،L3 يعهًح، أفضم انًرٕسطاخ عهٗ

 12إنٗ  3 -يٍ ٕٚو ل  تانرراتع انعالج K3L3 أًْٛح انقٛى دقٛقح( فٙ انًهًس ٚذل عهٗ قًٛح 120نًذج 

(4،43 ،6،67N ، 9،16N ٔ 11،53(نعالج فقذاٌ انٕصٌ أظٓشخ ، K3L3  أٚضا راخ دالنح إحصائٛح

ألَّ ٚحرٕ٘ عهٗ أقم انفشق  63،11غشايا، ٔ 28، 45، 30.73غشاو،  16.17عهٗ انرٕانٙ ) 3تذأخ ٕٚو 

فضم ٚعُٙ عهٗ انرٕانٙ تذءا يٍ أظٓش أ C انٕصٌ يٍ االَكًاش. ٔعالٔج عهٗ رنك، عهٗ يسرٕٚاخ فٛرايٍٛ

(. أفضم 100G 45.30  ٔ45.30يهغى /  100G ،49.55يهغى /  100G ،56.00يهغى /  63.48) 3انٕٛو 

 )أٚاو 6ٕٚيا( يقاسَح يع انضٕاتظ ) 12طٕٚهح انعًش االفرشاضٙ ) نّ صٕاس K3L3 عالج انعالج


