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( Agrosoil-plex)ـدراسة تأثير تراكيز ومواعيد مختلفة من اليوريا وال
 في الحاصل وصفاته الفيزيائية والكيميائية للمشمش

 (Prunus armeniaca L.صنف رويال ) 
 

 بهرام خورشيد محمد
 كلية الزراعة ـ جامعة كركوك

8/4/8001تاريخ القبول: ،91/99/8002: تاريخ االستالم  
 

 الخالصة
 

( Royalصمف  )  Prunus armeniaca Lالمشمم.   أشجار( على 8002أجريت هذه الدراسة عام )      
في تربة غريفية طيفية مزيجية  األشجاربذري، وقد زرعت هذه  أصل( والمطعمة على 9111المزروعة عام )

 أربيل  .( التابع لكلية الزراعة /جامعة صالح الدين/ ه ره دكرفي حقل )
( شجرة 92بصورة عشوائية ضمت كل مفها ) قطاعاتثالثة  إلى( شجرة مشم. وقسمت 24)وقد اختيرت      

، وقد ر. كمل   أشجار( 6وتضمن كل قسم ) أقسامثالثة  إلى قطاعوثم قسم محتوى كل  اإلمكانمتجافسة قدر 
ل محلمو  بمادتين همما الستة على قسمين ور. كل قسم  األشجارقسم في ثالثة مواعيد مختلفة ، ومن ثم قسمت 

يوريا(  ملغم / لتر 8000و0،9000كافت ) إذبثالثة تراكيز مختلفة لكل مفهما ، Agrosoil-plex اليوريا والم
شمهرا   واألخرى(، وكافت الفترة بين الرشة Agrosoil-plex مايكرومل / لتر 8000و9000، 0) بتراكيز و

الفيزياويمة  وتحسمين الصمفات   بغية زيادة الحاصل ( 8002 -9- 86) األولىواحدا وقد كان موعد الرشمة 
( واجري تحليل التباين وقورفمت الفتمائ    R.C.B.D(   واستخدم تصميم )Royalلثمار المشم. ) والكيماوية
  يلي:وتلخصت فتائ  الدراسة فيما  ، L.S.Dباستخدام 

ل للر. وفي الموعد األو Agrosoil-plexمايكرومل / لتر( من الم 8000لث )أدت المعاملة بالتركيز الثا -9
 ( إلى زيادات معفوية في اإلثمار   8002 - 9 – 86)
ملغم / لتمر( إلمى    8000)( والتركميز الثالث 8002 -8– 86أدت المعاملة باليوريا في الموعد الثافي ) -8

 الحصول على أكبر الثمار حجما   
في الموعد  لتر( من اليورياملغم /  9000تم الحصول على أكبر وزن للثمار عفد المعاملة بالتركيز الثافي ) -3

 (   8002 -8– 86الثافي للر. )

بمالتركيز الثمافي    Agrosoil-plexالكلية والمختزلة معفويا بر. الم والسكريات T.S.Sفسبة الم ازدياد -4
 ( 8 - 86)الثافي / لتر( في الموعد  همايكرو 9000)
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 المقدمة
      Prunoidaeالعائلمة وتحت  Rosaceae ةيالعائلة الورد .Prunus armeniaca Lلمشم.يتبع ا     
 armeniacaوالفمموع  Prunophoraوتحممت الجممف   Prunusوالجممف  Prunueae القبيلممة و
(Constantinescu, 1967)،  في العالم  وهفاك أفواع عديدة من المشم. لكن الفوع االكثر افتشارا

 وجود ا على الرغم منوهو الفوع التجاري ويسمى بالزراعي ايض  armeniaca Prunusهمو 
زراعة المشم. في العراق الزالمت   إن ( 8008)طه ،  المشم. اليابافي والمشم. االرجوافي

( مليون شجرة وان عمدد  9623) المشم. في القطر العدد الكلي الشجار زوال يتجاو، متأخرة
كغم وتقدر  82 ( مليون شجرة، اما معدل افتاج الشجرة الواحدة فيبلغ9948المثمرة مفها حوالي )
والمفطقة  المفطقة الشماليةفي ويا وموزعة مسف( ال  طن 392820والي )كمية االفتاج الكلي بح
 أسباب إلىيعود  اإلفتاجيةافخفاض  إن  (9120 ،لإلحصاء يالجهاز المركز) الوسطى من العراق

لظمرو   ا أوعدة اهمها عدم اختيارالموقع المالئم لزراعة تلك االشجار من حيث فوع التربمة  
من الفاكهمة   أخرى أفواعمع  أشجار المشم.الجوية، كما اعتاد معظم المزارعين دم  زراعة 

 المري والتسمميد   الزراعية المهمة كالتقليم،ا يؤدي الى إهمال إجراء العمليات كالحمضيات مم
ممارسة  أن، كما والعمليات األخرى تختل  كذلك خدمة المحصول تختل  من فوع آلخر وكذلك
 فمي افخفماض   بالثممار يتسمب  االشجار البذرية وعدم االهتمام بعمليات الجفي وتسويق  زراعة
فهو يعد من مكوفات البروتيفات  التغذية  في الفيتروجين يلعب الدور األسا  أنوبما   اإلفتاجية

يدخل في تركيب االفزيممات   االفبات كمواالميدات وبعض المكوفات االخرى في  والكلوروفيل
والمذي   ، لذا قمفا بدراسة تأثير ر. مستويات مختلفة من اليورياالتفاعالت الحيويةالمؤثرة في 
 الورقي، يستخدم في التسميد حيويمركب  وهو)Agrosoil- plex وال % فيتروجين46يحتوي على

هائلة من األحياء الدقيقة التي تقوم بتثبيت الفيتمروجين الجموي، وتطلمق     أعدادويحتوي على 
كما وان  C و A ،Eبعض من هذه األجفا  تفت  فيتاميفات  أنلطبيعي، كما هورموفات الفمو ا

هذه الممواد فمي    إضافة تأثيرلغرض معرفة  أجفا  مفها توفر الحماية للفباتات ضد األمراض(
 ،(8003وآخرون ) Radi بين  (Royal)المشم.  لثمار والكيماويةالحاصل والصفات الفيزياوية 

كغمم   20، ووجد عفد المعاملة بمم (Caninoعية ثمار المشم. )على فو NPKالتسميد ب تأثير
فسبة عالية من المركبات الفيفولية والسكريات وفسبة واطئة  فيتروجين/هكتار احتواء الثمار على

كان  إذهكتار  / كغم فيتروجين 920مالمسمدة ب باألشجارالعضوية عفد المقارفة  األحماضمن 
/ هكتار كغم فيتروجين 60المعاملة بم إنلى فقيض ذلك وجد حجم الثمار اكبر في هذه الحالة وع

عفد  الفسب من المركبات الفيفولية والسكريات أوطأالحصول على ثمار تحتوي على  إلى أدىقد 
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 در   ( فيتروجين/هكتمار كغمم   980فسب من اليتمروجين )  بأعلىالمقارفة بالثمار المسمدة 

Lailiang (8002) أن، واسمتفت   فوعية ثمار التفماح  و ي الحاصلين فإدارة الفيتروج تأثير 
الربيع مع الفيتروجين المفطلق من التربة خمالل   أواخرالتسميد بمقدار كبير من الفيتروجين في 
تفشيط الفمو  إلىمما يؤدي  اإلضافيالمستوى  إلى األشجارالصي  يرفع مستوى الفيتروجين في 

قليلمة ممن    فسمبة  إضافة أما، عفد الخزن، وعدم اكتمال تلون الثمار ويسبب مشاكل الخضري
الحصمول   إلىمن المادة العضوية في التربة تؤدي  ةقليل التربة مع وجود فسبة إلىالفيتروجين 

على ثمار صغيرة الحجم، رديئة الفوعية، قلة الحاصل وحدوث ظاهرة تفاوب حمل الثمار، الن 
لثمار، وصالبة الثمار وقابلية الخزن، الفيتروجين في عقد الثمار والحجم يتعاك  مع تلون ا تأثير

 المعكوسة  التأثيراتحالة التوازن بين  إلىالوصول  في ويكون دور إدارة الفيتروجين
  

 الطرق والمواد المستعملة  
جامعة صالح الدين/ أربيل /( التابع لكلية الزراعةكرده ره .أجريت هذه الدراسة في حقل )    
كم جفوبا ويقع على الطريق الرئيسي الذي تربط  2-4حوالويبعد الحقل عن مديفة أربيل ، 

تراكيز ومواعيد مختلفة  تأثير  دراسة بهد 8002فة كركوك وذلك خالل عام مديفة أربيل بمدي
 Prunusفي الحاصل وصفاته الفيزيائية والكيميائية للمشم. Agrosoil-plex من اليوريا والم

armeniaca L.  (  صفRoyal  ) 
 

 التربة
 ( حسبSilty Clay Loamالتجربة هي غريفية طيفية  مزيجية ) تمتتربة الحقل الذي  إن    
(Smith, 2001 & Mullins)  

 (: يوضح بعص الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة حقل كرده ره ش1جدول )
 خصائص التربة                      

 نسجة التربة غرينية طينية مزيجية
كغم .غمالغرين  546.2

-1
 تربة 

الطين غم . كغم 397.6
-1

 تربة 

الرمل غم . كغم 56.2
-1

 تربة 

النيتروجين الجاهز ملغم . كغم 56
-1

 

الفسفور الجاهز ملغم . كغم 4.1
-1

 

البوتاسيوم الجاهز ملغم . كغم 52
-1

 

كاربونات الكالسيوم الكلي ملغم . كغم 240
-1

 

كغم ملغم.المادة العضوية  8.6
-1

 

0.6 E.C  .مدسم
-1

 

 درجة تفاعل التربة 7.87

 الزراعية التابع لوزارة الزراعة، قسم التربة / عفكاوه   األبحاث  * تمت هذه التحليالت في مركز
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 المعامالت التجريبية
 CO(NH2)1الرش باليوريا :  -1
،  ملغم/ لتر( 8000، 0،9000اليوريا وكافت ) سمادمختلفة من  استخدمت ثالثة تراكيز        

( 8002 –8–86، )(8002-9-86ي)اليوريا في الماء العادي، وتم الر. ف سماد إذابةتمت  إذ
( وكل حسب معاملته الخاصمة، وتمم   8002–4–86)في إضافية( مع رشة 8002 -3-86)و

 :كاآلتي التركيزالمطلوبةتحضير 
 ((  ةإضاف)بدون  المقارفة: معاملة  0) -9
 لتر ماء((  9باودر اليوريا في ملغم من  9000 بإذابة)تم  9000) -8
 لتر ماء((  9ملغم من باودر اليوريا  في  8000 بإذابة)تم  8000) -3
 Agrosoil-plex الرش بالـ -1
/ مايكرومل 0،9000،8000)وكافتAgrosoil-plex استخدمت ثالثة تراكيز مختلفة من الم   

ي، وتم الر. في فف  مواعيد في الماء العاد Agrosoil-plexتم تخفي  محلول الم  إذ، لتر(
 :  كاآلتي Agrosoil-plexمحلول الم ر. اليوريا وكل حسب معاملته الخاصة، وتم تحضير

 : معاملة المقارفة )بدون إضافة((  0) -9
 لتر  ماء((  9في  Agrosoil-plexمايكرومل من محلول الم  9000)تم بتخفي   9000) -8
 لتر ماء((  9في  Agrosoil-plexن محلول الم مايكرومل م 8000)تم بتخفي   8000) -3

 Agrosoil-plex الـ 
هائلة من األحياء الدقيقة  أعدادخصص للر. الورقي، و يحتوي على  حيويمركب  وهو       

بعض من همذه   إنالتي تقوم بتثبيت الفيتروجين الجوي، وتطلق هورموفات الفمو الطبيعي، كما 
كما وان أجفا  مفها توفر الحماية للفباتات ضد األمراض  C و A ،Eاألجفا  تفت  فيتاميفات 

يوما  30و اإلفبات يوما بعد 30للمحاصيل البستفية عفد الزراعة،  Agrosoil-plexويضا  الم
، و للمحاصميل  أسابيع أربعةمل / هكتار في كل  200 – 400بعد ذلك، ففي البساتين يضا  

       9000:  9 ىإلمل / هكتار ويخف   300 –800الصغيرة يضا  
 العمليات الزراعية: 

الميتمة والمتشمابكة    األفرع بإزالةتقليما خفيفا في بداية الربيع وذلك  األشجارتم تقليم          
   األدغال وإزالةالمصابة وكذلك تم التعشيب  األفرعالمائية ومع  واألفرعالميتة  واألفرع
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 التجريبيةالقياسات 
 الجاف لألوراق:الوزن الطري والوزن  -1

ورقة كاملة االتساع وفاضجة بصورة عشوائية من كافة األشجار ووضمعت   20تم اخذ        
في أكيا  بولي اثلين وبعدها غسلت بالماء المقطر وجففت جيدا ثم وزفت بمالميزان الحسما    
لمعرفة فسبة الرطوبة فيها ، ومن ثم وضعت في أكيا  ورقية مثقبة في فرن كهربمائي علمى   

، ثم اسمتخرجت ووزفمت ممرة    ولحين ثبات الوزن ساعة 28-42( ولمدة 0م 20-62جة )در
 رى لمعرفة الوزن الجا  لألوراق  أخ
 النسبة المؤية للنيتروجين: -1 

 ,مماذكره  والتربة بواسطة جهاز مايكروكلداهل حسب لألوراقالفيتروجين الكلي  تم تقدير     

Roweekll (9166(مركز األبحاث الزراعية  قسم التربة / عفكماوه    وقد تم هذا التحليل في ،
  Flam photometerوالبوتاسيوم باستخدام جهاز  Spectrometerوالفسفور باستخدام جهاز 

 النسبة المئوية لعقد الثمار :  -3
من كل شجرة باتجاهات مختلفة ووضع عليها عالمات، واحتسب عمدد   أفرعتم اخذ ستة        

 –6في  األزهاروتم حساب عدد  8002-8–82في األفرعكل فرع من هذه البراعم الزهرية في 
، ثم احتسمب عمدد    8002-4–8، ومن ثم احتسب الثمار العاقدة في )افتهاء العقد( 3-8002

، ومن هفا تم حساب فسبة العقد لكل مكرر من مكررات التجربة التي 8002-2–96الثمار في 
وعمدد الثممار    لألزهارالمئوية ساب الفسبة ، ويمكن ح8002-2 – 89تم جمع محصولها في 

 اقدة حسب المعادلتين التاليتين :الع
 عدد البراعم الزهرية                                                  

 الفسبة المئوية لألزهار = 
 )عدد البراعم الورقية + عدد البراعم الزهرية(                           

 معدل عدد الثمار العاقدة      فسبة عقد الثمممار  =                
 معدل عدد األزهار                                 

 

 الحاصل )كغم / شجرة(:  - 4
وبجمع  المعامالت،وكافة  األشجارمن كافة  المحفيةتم حساب وزن كل وجبة من الثمار          

 شجرة الحاصل / وزن الثمار / شجرة / وجبة تم حساب كمية 
 

× 111  

× 111  
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 نسبة الحموضة الكلية : -5
 ( واحتسبتN 029وقدرت بالتسحيح بمحلول هيدروكسيد الصوديوم )     
 الفسبة المئوية للحموضة الكلية في صورة حامض الستريك وذلك بكمية المحلمول المسمتخدم    

    Ranganna (9122) ما ذكره حسب
 السكريات الكلية والسكريات المختزلة: -6
      A.O.A.C. (Lane& Eynan, 1970 )قدرت بطريقة     
 ( :3متوسط حجم الثمرة ) سم -7

احتسب متوسط حجم الثمار في الثمار السابقة )التي قدر فيها متوسط طول وقطمر الثممار(       
واسطوافة مدرجة وذلك بحساب حجم الماء المزاح ومفه قدر متوسط الحجم  بيكر كبيرباستخدام 
 الثمار الستخراج متوسط حجم الثمرة  ددعلى عثم قسم 

 متوسط وزن الثمرة )غم( :  -8
ثمرة عشوائيا من كل شجرة وكل مكرر ممن المكررات في كل وجبة  82 بأخذوتم ذلك       

 الثمار واستخرج متوسط وزن الثمرة الواحدة   دعد علىووزفت على ميزان حسا  ثم قسمت 
 

 النتائج والمناقشة
النيتروجين في  تراكيزفي  Agrosoil-plexراكيز ومواعيد الرش باليوريا والـت تأثير -أوال:

 (:Royalالمشمش ) أوراق
 النيتروجين:

والتمي   فمي األوراق  فيتروجينلل المؤية فسبةالي مزيادة معفوية فالر.  مواعيد راظهلقد      
الموعمد  ي ف ( %92232)بممقارفة ( 8002 – 3 – 86الموعد الثالث )في  (%92224بلغت )
زيمادة همذه    إلى Agrosoil-plexالم ر. أدىكما ،  ( 8)جدول ( 8002 –9– 86)  األول

 (0202) مسمتوى تحت ( %92623بلغت ) أفها ذإحد التفوق المعفوي  إلىالفسبة لكفها لم تصل 
-Agrosoil والمم  مع اليوريا مواعيد الر.وفتيجة لتداخل (، %92660الر. باليوريا )يليها 

plex( عفد المعاملة %92219)فسبة لها  أعلى ىإللتصل  األوراقالفيتروجين في فسبة  ازدادت
 فمي  Agrosoil-plexبمالمم  المعاملة أعطتبيفما في الموعد الثالث  Agrosoil-plexبالم

 أعطتفقد  ( 3جدول ) بالفسبة للتداخل الثالثي أما، (%92262) فسبة وكافت أوطأ األولالموعد 
 فيتمروجين و فسبة  ىعلأالموعد الثالث في / لترAgrosoil-plexرومل مايك 9000بمالمعاملة 
 8000بموالتي كافت مالزمة للمعاملة ( %92822)فسبة  أأوطبالمقارفة مع (  %82843)بلغت 

 فسمبة ال، وبصورة عامة فالحظ افخفماض  األول/ لتر في الموعد  Agrosoil-plexمايكرومل 
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الكربوهيدراتية وامتصاصمه   المواد إلىتحوله  إلىفاض لفيتروجين وقد يعود سبب االفخل المؤية
الفيتمروجين همو    القول بمان  نآخر يمكبتعبير  أومن قبل الثمار مما اثر في زيادة الحاصل، 

 يآخر يعماف جزء  أي إلى)المصدر(  األوراقالعفصر المفتقل )سريع الحركة( الذي يتحرك من 
 األوراقل الفيتروجين تعتمد على تركيزه في في الفبات، وسرعة افتقا –الفيتروجين–من الفقص 
، وهذا يدل على افه كان هفاك فقص في المخزون الغذائي في الثمار لمكان التصري  التي يفتقل

، وتتفق فسبتها زيادة إلى وأدىالثمار  إلى( األوراقالرئيسي ) لذلك افتقل الفيتروجين من المصدر
تفاقصما فمي فسمبة     ووجمد  نالمذي 1968 ) ) وآخرون Embletonهذه الفتيجة مع ما وجده 

، وكمذلك ممع   سمميده بمالفيتروجين  عفد ت وهو فبات مستديم االفوكادو أوراقالفيتروجين في 
  Jones(1972)و   Embletonوجدهما

 

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexالرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تأثير :(1جدول )
 (Royal) صنف في المشمش ألوراقاالمئوية للنيتروجين في  النسبةفي 
 المواد والتراكيز

 /مواعيد الرش

LSD0.05 

(0.526) 

 

62–1-6002 

 

62– 6-6002 

 

62-3-6002 

تداخل المواد 

 والتراكيز

LSD0.05 

(0.304) 

معدل 

 المواد

LSD0.05 

(0.175) 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 1)

1.747 1.747 1.747  

1.747 

 

 

16..1 

 

 

 اليوريا

 تر(ملغم/ل1111)

1.431 1.463 1.590  

1.495 

 اليوريا

 ملغم/لتر( 0111)

1.467 2.057 1.693  

1.739 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر( 1)

1.747 1.747 1.747  

1.747 

 

 

 

1.683 
Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر(1111)

1.557 1.870 2.243  

168.1 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر(0111)

1.277 1.280 1.683  

16411 

 معدل مواعيد الرش

LSD0.05 

(0.215) 

1.537 1.694 1.784  

النيتروجين الكلي في األوراق  معدل نسبةتأثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في  :(3) جدول
 (Royalفي المشمش صنف )

Agrosoil - plex المواد / المواعيد اـــاليوري 

1.527 1.584 0. – 1- 0112 

1.632 1.756 0. – 0 -0112 

1.891 1.677 0.-1- 0112 

 0.304 LSD 0.05 
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فـي الصفات الحقليـة  Agrosoil-plexتراكيز ومواعيد الرش باليوريا والـ  تأثير -ثانيًا:
  :في المشمش

 البراعم الزهرية: نسبة -1
ببت سم لم ت Agrosoil-plexالر. باليوريا والمعملية  إن( 4توضح القيم في جدول )            
 (822262)بيفما كافت ( عفد الر. باليوريا 812411)بلغت  أفها إذمعفوي في هذه الفسبة  تفوق

( 8002–9–86) األولفي الموعد ر. ال أدىفي حين ، Agrosoil-plexالر. بالم في حالة 
 (842220)في حين كافت الفسبة ( 392163) فقد بلغت الفسبةفة زيادة معفوية في هذه الص إلى

تداخل مواعيد بين ولم يكن هفاك تفوق معفوي  (،8002–8 –86. في الموعد الثافي )عفد الر
 بالمقارفة( 382930) األولفي الموعد  Agrosoil-plexبالمالمعاملة  أعطت إذالر. والمواد 
 أمما  ،(2ففسها في الموعد الثافي جدول )  والتي ظهرت عفد المعاملة( 832804)مع اقل قيمة 

ملغم  8000بم فافه يكش  عن تفوق المعاملة، المواد والتراكيز مواعيد الر.ن التداخل بي تأثير
التمي   المقارفة المعاملةعلى ( 422003فسبة بلغت ) أعطتلتي ا يوريا / لتر في الموعد الثالث

 أدىالفيتروجين  المؤية فسبةالزيادة  أن إلى( ، وقد يعزى السبب 42022)فسبة مقدارها  أعطت
زيادة فسبة البراعم الزهرية بسبب امتصاص  إلىالمواد الكربوهيدراتية المؤدية زيادة فسبة  إلى

الفيتروجين من قبل البراعم الزهرية بفسبة اكبر من البمراعم الخضمرية وذلمك الن البمراعم     
 إليمه توصمل   ، وتتفق هذه الفتائ  ممع مما  ح بعد البراعم الزهرية في المشم.الخضرية تتفت

Syamal  وMishra 1989) )  الممافجو المعاملمة بفسمب عاليمة ممن       أشجار أنفقد وجدا
  لألزهارالحصول على اكبر عدد  أعطتالفيتروجين قد 
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ومواعيد الرش  Agrosoil-plexالرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تأثير :(4جدول )
 (Royal) صنف في نسبة البراعم الزهرية في المشمش

 المواد والتراكيز

 د الرش/مواعي

LSD0.05 

( 16.705) 

 

62–1-6002 

 

62-6-6002 

 

62-3-6002 

تداخل المواد 

 والتراكيـز

LSD0.05 

( 9.645) 

 معدل

 المواد

LSD0.05 

(5.568) 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 1)

11.000 12.777 7.220  

10.332 

 

 

 اليوريا 29.499

 ملغـم / لتر( 1111)

39.057 33.667 1.6..3  

41.592 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 0111)

45.330 32.443 47.003  

33.314 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل / لتر( 1)

10.557 4.057 12.613  

36.573 

 

 

 

27.767 
Agrosoil-plex 

 مايكرومل / لتر(1111)

32.113 33.610 34.220  

9.076 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل / لتر(0111)

35.720 31.947 37.067  

40.911 

 ل مواعيد الرشمعد

LSD0.05 (6.820) 

31.963 24.750 29.187  

 
 المشمش يالزهرية فتأثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في نسبة البراعم  :(5جدول )

 (Royal) صنف
Agrosoil - plex المواد / المواعيد اليوريا 

32.130 31.796 0. – 1- 0112 

23.204 26.296 0. – 0 -0112 

27.967 30.407 0.-1- 0112 

 9.645 LSD 0.05 

 العاقدة: الثمار -1
فسمبة   معفوية فيغير زيادة  Agrosoil-plexمعاملة الر. باليوريا والم أظهرتلقد         

( 912999)مب مقارفةAgrosoil-plex معاملةالر. بالمفي (912641)الثمارالعاقدة والتي بلغت
زيادة همذه   إلىر. دي االختال  بين مواعيد الؤيلم كما ، (6) جدول في معاملة الر. باليوريا

 وأعطمت ( 8002–9–86) األولالر. في الموعد عفد  (892940)بلغت  أفها إذالصفة معفويًا 
مواعيد المر.  وفتيجة لتداخل  (،922922الفسب وبلغت ) أدفى( 8002–3–86وعد الثالث )الم

باليوريا فمي   ةمد المعاملمعف( 892323)فسبة لها  أعلى إلىازدادت فسبة العقد لتصل  والمواد
فسبة وكافت  أوطأ( 8002–8–86ففسها في الموعد الثافي ) المعاملة تأعطبيفما  األولالموعد 

 المعاملمة  أعطمت بالفسبة للتمداخل الثالثمي فقمد     أما( ، 2( كما مبين في جدول )922143)



 1101( 1العدد) -(6المجلد)اسات العلمية الدر -مجلة جامعة كركوك 
 

 

 
69 

( 382883)لغمت  ب فسبة عقد أعلى األول/ لتر في الموعد  Agrosoil-plex همايكرو8000بم
 إلىزيادة فسبة العقد ربما تعود  إن، المقارفة( في معاملة 82310)فسبة عقد  أوطأبالمقارفة مع 

بالغذاء الكافي فضاًل عن دورها  األزهارعوامل البحث المباشرة وغير المباشرة في تجهيز  تأثير
 )يوسم   لهرمموفي حالة من التوازن الغمذائي ا  خلق إلى أدىالهرموفات وهذا ربما  إفتاجفي 
االميفية وخاصة  األحماضتكوين  إلىالفيتروجين يؤدي  أنربما يعود السبب إلى  أو ،(9120،

 اإلزهمار الفيتروجين من الدوابر أثفماء   وافتقالحامض االرجفين كمخزن للمواد الفيتروجيفية 
 لألشمجار وجية زيادة فسبة العقد كفتيجة للحالمة الفسميول   إلىفيما بعد، وبالتالي يؤدي  واإلثمار

 آخمرون و Albrigo إليمه توصل  وتتفق هذه الفتيجة مع ما ، Singh (2003) والذي يتفق مع
الفيتروجين يؤدي  )رويال( بمستويات مختلفة منالمشم. أشجارتسميد  أن( عفدما وجد 1966)
زيادة عقد الثممار فمي الكمرزتتم     أن( الذي وجد 1968)White  زيادة فسبة العقد، ومع إلى
الشيء ففسه في المشم.، كما وتتفق همذه  Jackson (1970)  سميد الفيتروجيفي كما الحظبالت

مختلفمة   أوقاتر. الفيتروجين في  أنوجد  إذ( 9123 )صالح –حمه إليهتوصل  الفتائ  مع ما
، طمه ) إليه، ومع ما توصلت يادة الفسبة المئوية لعقد الثمارز إلىالمشم. قد يؤدي  أشجارعلى 
المشم. )جليتافو( ، وكمذلك ممع    أشجارمستويات مختلفة من اليوريا على  ( عفد ر.9124

Khant  ( 2000وآخرون ) 
 

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexالرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تأثير :(6جدول )         
 (Royal) صنف في نسبة الثمار العاقدة في المشمش

المواد 

والتراكيز/مواعيد 

 الرش

LSD0.05 (9.751) 

 

62–1-6002 

 

62–6-6002 

 

62-3-6002 

 المواد تداخل

 والتراكيــز

LSD0.05 

(5.630) 

 المــواد معدل

LSD0.05 

(3.250) 

 اليوريا

 ملغم/لتر( 1)

4.613 7.830 3.053  

5.166 

 

 

19.111 

 
 اليوريا

 ملغم/لتر(1111)

27.833 24.053 24.890  

26.576 

 اليوريا

 ملغم/لتر( 0111)

31.613 21.947 26.167  

23.297 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر( 1)

5.777 2.390 5.500  

25.592 

 

 

 

19.649 
Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر(1111)

21.780 24.720 23.390  

4.556 

Agrosoil-plex 

 /لتر(مايكرومل0111)

35.223 32.110 25.947  

31.093 

 معدل مواعيد الرش

LSD0.05  (3.981) 

21.140 18.842 18.158  
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 صنف تأثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في نسبة الثمار العاقدة في المشمش :(7جدول )
(Royal) 

Agrosoil - plex المواد / المواعيد اــاليوري 

20.927 21.353 0. – 1- 0112 

19.740 17.943 0. – 0 -0112 

18.279 18.037 0.-1- 0112 

 5.630 LSD 0.05 
 

 :الحاصل )كغم / شجرة(  -3
بلغمت   إذالحاصل سبب زيادة معفوية في مواعيد الر. المختلفة لم ت أنالفتائ   أظهرت       

 فمي ( 902820)كافت  بيفما( 992329) األولالمعاملة في الموعد  األشجارفسبة الحاصل في 
بمعاملمة   أيضاعفويًا م لم تزدادوان هذه الصفة (، 2) جدولالمعاملة في الموعد الثافي  األشجار

 إلىالحاصل تصل فسبة  ت معاملة الر. باليوريا جعل إذ Agrosoil-plexالر. باليوريا والم
تداخل  فت  منلم تو، Agrosoil-plex (902439)وبلغت هذه الفسبة عفد المعاملة بالم ( 9920)

فمي المعاملمة   بلغت فسبة الحاصل  إذالحاصل زيادة معفوية في فسبة  مواعيد الر. مع المواد
في الموعد الثافي Agrosoil-plex المعاملة بالم إلى( قياسا 992666)األولباليوريا في الموعد 

الر.  مواعيدبالفسبة لتداخل  أما، (1كما موضح في جدول )( 12642)اقل الفسب أظهرتالتي 
 8000بمم لة معفويًا والسيما المعامالحاصل فافه قد عمل على زيادة فسبة  مع المواد والتراكيز

مما جعلهما تتفموق   ( 962443)فسبًة بلغت  أظهرتالتي  واألولملغم يوريا / لتر في الموعد 
، وربما يعود معاملة الكوفترولعفد  (92280)اقل فسبة فكافت  أماالمعامالت اغلب معفويًا على 

زيادة  إلى (، كما وان استعمال الفيتروجين يؤدي93السبب إلى زيادة فسبة الثمار العاقدة جدول )
، وكمذلك تعمزى   وجين من فمو الفبات ويزيد الحاصلالحاصل ويزيد التركيز العالي من الفيتر

المسمتويات   أمما ، األفمرع زيمادة فممو    أيالزيادة في قوة فمو الشجرة  إلىزيادة عدد الثمار 
حتوى تثبيط افقسام الخاليا وقلة الم إلىالمفخفضة من الفيتروجين تسبب قلة الحاصل ويعزى ذلك 

وبالتمالي افخفماض    األوراققلة المواد الغذائية المصفعة في  إلىربما  أو لألوراقالكلوروفيلي 
زيمادة الطاقمة    إلمى يؤدي الفيتمروجين   وأيضا، ( Alsaidi, 2000)حصة الثمار من الغذاء 

 زيادة عمدد الثممار   إلى، وكذلك يؤدي الفيتروجين Chauvet, 1957) &(Reynier  اإلفتاجية
((Branas,1974إليهتوصل  ، وتتفق هذه الفتيجة مع ما Shim  حيث الحظ  (1972)وآخرون
زيمادة   إلمى  أدىولمدة عمامين   أيلول% في 90و 2التفاح بمحلول اليوريا ب أشجارر.  أن

تسمميد   أنوجمد   إذJanic (1981 ) إليمه توصل  الحاصل لسفة واحدة فقط، كما وتتفق مع ما
 أنوجمد  وزيادة المحصول،  إلى أدىالخوخ بالفيتروجين سفويا ولمدة خم  سفوات قد  أشجار
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 Syamalإليمه توصمل   زيادة الحاصل، ومع مما  إلى أدىالخوخ قد  أشجارر. اليوريا على 

 أدىمن الفيتروجين قمد   ةبفسب عاليالمافجو المعاملة  أشجار أنالذي الحظ  (Mishra(1989و
الذي الحمظ   1989))وآخرون  Feungchan توصل اليه صل، ومعزيادة معفوية في الحا إلى
 Shakeelمع وأيضا NPK)المافجو( بازدياد فسبة التسميد بالممعفوية في فسبة الحاصل زيادة

  )8009وآخرون)
 

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexالرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تأثير :(8جدول )
 (Royal) صنف في المشمشفي نسبة الحاصل )كغم / شجرة( 

 المواد والتراكيز/

 مواعيد الرش

LSD0.05 

(3.908) 

 

62–1-

6002 

 

62– 6-

6002 

 

62-3- 

6002 

تداخل المـواد 

 والتراكيــز 

LSD0.05 

(2.256) 

 عدلم

 المــواد

LSD0.05 

(1.303) 
 اليوريا

 لتر(/ملغم1)
2.387 5.167 2.277 

 

3.277 
 

 

11.00 

 اليوريا

 /لتر(مملغ1111)
16.167 14.890 15.000 

 

14.370 

 اليوريا

 لتر(/مملغ0111)
16.443 12.500 14.167 

 

14.056 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر( 1)
3.777 1.720 4.053 

 

15.352 
 

 

 

10.431 

Agrosoil-plex 

مايكرومل/ 1111)

 لتر(

13.167 14.723 14.277 3.183 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر(0111)
16.167 12.500 13.497 14.054 

 معدل مواعيد الرش

LSD0.05 

(1.595) 

11.351 10.250 10.545  

 

تأثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في نسبة الحاصل )كغم / شجرة(في المشمش  :(9جدول )
 (Royalصنف )

Agrosoil - plex المواد / المواعيد اـاليوري 

11.037 11.666 0. – 1- 0112 

9.648 10.852 0. – 0 -0112 

10.609 10.481 0.-1- 0112 

 2.256 LSD 0.05 
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في الصفات الفيزيائيـة   Agrosoil-plexتراكيز ومواعيد الرش باليوريا والـ  تأثير -ثالثًا:
 (Royalللثمار في المشمش )

 ( : 3معدل حجم الثمار)سم -1
( بين معاملة 0202مستوى )أظهرت فتائ  تحليل التباين عدم وجود تفوق معفوي تحت           

 علمى Agrosoil-plex ، ولكن يمكن مالحظة تفوق المAgrosoil-plex الر. باليوريا والم
 ( ممن 3سم 42224ثمار اكبرحجما )Agrosoil-plex المعاملة بالم األشجار أعطت إذ، االيوري
عفموي  لم يالحظ تفوق م وأيضا، (3سم 42344ثمار اصغر حجما ) أعطتاليوريا التي  معاملة

ثمار اكبمر   أعطى( الذي 8002- 8-86بين مواعيد الر. ولكن لوحظ فاعلية الموعد الثافي )
 ثماركان  إذ (،8002 -3-86( والثالث )8002-9-86) األول( من الموعدين 42144حجما )
 ،(90)( كما فمي جمدول  3سم 32133حجما ) رالثمااصغر  األولالمعاملة في الموعد  راألشجا

كافمت   إذ( فالحظ تفوق معفوي لمعاملة الر. باليوريا في الموعد الثافي 99ومن خالل جدول )
 راألول اصغالمعاملة باليوريا في الموعد  األشجار أعطت( بيفما 3سم 22062اكبر الثمار حجما)
 Agrosoil-plexمايكرومل 9000تفوقت معاملة الر. بم وأيضا، (3سم 32462الثمار حجما )

 إلمى  أدتما ملغم يوريا / لتر في الموعد ففسه وكلتا المعاملتين  8000/ لتر في الموعد الثافي و
الكموفترول   أشمجار  أعطتهما ( واصغر الثمار حجمما  3سم 62000اكبر الثمار حجما ) إعطاء

، الن جين ساهم في سمرعة افقسمام الخاليما   الفيترو أن إلى، وقد يعزى السبب (3سم 82262)
الفمو وزيادتها )تحفيز تصفيع االوكسين( التي سببت الفيتروجين يؤثر في تحفيز تصفيع مفظمات 

 إن إلىيعزى  إن، ومن الممكن وبالتالي زيادة معدل حجم الثمار زيادة افقسام الخاليا واستطالتها
ها وبالتالي زيادة زيادة خصوبة المبايض وزيادة عقد الثمار وتحسين فمو إلىالفيتروجين يؤدي 

مستويات مختلفة  إضافة إن، الذي وجد (9123 )صالح -حمه وتتفق هذه الفتائ  مع فمو الثمار،
 طهذلك مع ك، وزيادة حجم الثمار إلى أدتالمشم. قد ألشجارمن الفيتروجين والبوتاسيوم 

 واخرونRader ،المشم. أشجارفف  الفتيجة عفد ر. اليوريا على  إلىالتي توصلت (9124 )
 Crisoto)، زيمادة حجمم ثممار الخموخ     إلى أدىالتسميد الفيتروجيفي  إنالحظ  إذ (1985)
 إلى أدىالفواة الحجرية  قد  ذوات فقص الفيتروجين في وحدات إن( الذي وجد 1997، وآخرون

 إذ (8003وآخمرون )  Radi،  اإلفتاجالحصول على ثمار صغيرة الحجم وقليلة الفكهة وقلمة 
 تروجين / هكتار كغم في 920المشم. بم أشجارحصلوا على ثمار كبيرة الحجم عفد تسميد 
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ومواعيد الرش  Agrosoil-plexتاثير الرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  :(10جدول )
 (Royal) صنف ( في المشمش3في معدل حجم الثمار)سم

المواد 

والتراكيز/مواعيد 

 الرش

LSD0.05(1.531) 

 

62 – 1- 

6002 

 

62 – 6 -6002 

 

62-3- 6002 

تداخل المـواد 

 والتراكيــز 

LSD0.05 

(5.533) 

 معدل

 المـواد

LSD0.05 

(0.510) 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 1)
2.867 2.867 2.867 

 

2.867 
 

 

4.344 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 1111)
3.767 6.333 4.800 

 

5.200 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 0111)
3.767 

 

6.000 
5.833 

 

5.322 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل / لتر( 1)
2.867 

 

2.867 
2.867 

 

2.867 

 

 

 

4.574 

Agrosoil-plex 

مايكرومل / 1111)

 لتر(

4.833 6.000 5.133 
 

4.967 

Agrosoil-plex 

مايكرومل / 0111)

 لتر(

5.500 5.600 5.500 
 

5.533 

 مواعيد الرش معدل

LSD0.05 

(0.625) 

3.933 4.944 4.500  

 

(في المشمش 3حجم الثمار)سمتاثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في معدل  :(11جدول )
(Royal) 

Agrosoil-plex المواعيد/المواد اليوريا 

4.400 3.467 0. – 1- 0112 

4.822 5.067 0. – 0 -0112 

4.500 4.500 0.-1- 0112 

 0.884 LSD 0.05 

 
 معدل وزن الثمرة )غم( :  -1

(  بين معماملتي  0202عدم وجود تفوق معفوي تحت مستوى ) إلى( 98يشير جدول )         
الذي  Agrosoil-plex، ومع هذا كان هفاك تفوق للم  Agrosoil-plexالر. باليوريا والم 

( ممن  912222ثمار اخ  وزفما )  أعطتي لت( من اليوريا ا892824اعطى ثمار اثقل وزفا )
تفوق معفوي بين المواعيد المختلفة للر. على الرغم من  أي، ولم يالحظ  Agrosoil-plexالم
( 882966)وزفا للثمار أثقل أعطىعلى بقية المواعيد الذي (8002–8–86وق الموعد الثافي )تف

( ، وقمد تفوقمت   912222( اخ  وزن للثمار )8002–9–86) األولالموعد  أعطىفي حين 
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ا الثممار وزفم   أثقل(  معفويا معطية 8002–8– 86معاملة الر. باليوريا في الموعد الثافي )
( اخ  الثمار 8002–9–86) األولمعاملة الر. باليوريا في الموعد  أعطت، بيفما (882341)

ملغم يوريا /لتر  9000تفوقت معاملة الر. بم وأيضا( ، 93(  كما في جدول )922182وزفا )
معاملة الكوفترول  أعطت( بيفما 862020الثمار وزفا ) أثقلمعفويا على اغلب المعامالت معطية 

زيادة تكوين  إلىالفيتروجين يودي  إن إلىربما يعزى السبب ( ، و922620اخ  الثمار وزفا )
، ومن جهمة  لمسببة لزيادة وزن الثمار من جهةالمواد الكربوهيدراتية والمواد العضوية المعقدة ا

المعروفة زيادة وزفها، الحقائق  إلى، قطر وحجم الثمار تؤدي فان الزيادة في معدل طول أخرى
 الممواد  إنكثيمر ممن الدراسمات     أوضحتالثمار الفامية، وقد  المواد الغذائية تتحرك فحو إن

 إلىالبالغة  األوراقSource صفعها وهو ما يعر  بم أماكنالعضوية وغير العضوية تفتقل من 
الهورموفات الفباتية لها دور فمي   إنمثل الثمار رغم  Sinkاستخدامها وهو مايعر  بم أماكن

الذي حصل على زيادة في حجم (Albrigo et al., 1966) هذه العملية، وتتفق هذه الفتائ  مع 
( و 9123)صمالح   -ثمار المشم. عفد التسميد بمستويات مختلفة ممن الفيتروجين، ومع حمه

( الذي الحظ زيادة في وزن ثممار البشمملة عفمد    2001وآخرون ) Nasir( ومع 9124) طه
 مع السماد الطبيعي  NPKسماد  إضافة

 

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexبتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تاثير الرش: (11جدول )
 (Royal)صنف في معدل وزن الثمرة )غم( في المشمش 

المواد والتراكيز/مواعيد 

 الرش

LSD0.05 

(6.471) 

 

62–1-6002 

 

62– 6-6002 

 

62-3-6002 

تداخل المـواد 

 والتراكيــز 

LSD0.05 

(3.736) 

 معدل

 المـواد

LSD0.05 

(2.157) 

 اليوريا

 15.650 15.650 15.650 ملغـم / لتر( 1)

 

14.787 

 

 

 اليوريا 19.787

 18.290 26.080 18.593 ملغـم / لتر( 1111)

 

23.584 

 اليوريا

 25.897 25.317 19.540 /لتر(مملغ 0111)

 

23.382 

Agrosoil-plex 

 15.650 15.650 15.650 /لتر(مايكرومل 1)

 

15.650 

 

 

 

21.274 
Agrosoil-plex 

 23.073 24.663 22.410 لتر(/مايكرومل1111)

 

20.988 

Agrosoil-plex 

 23.250 25.637 25.487 مايكرومل/لتر(0111)

 

24.791 

 مواعيد الرش معدل

LSD0.05 (2.642) 19.555 22.166 19.870 
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 تاثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في معدل وزن الثمرة )غم( في المشمش :(13جدول )
(Royal) 

Agrosoil-plex المواعيد/المواد اليوريا 

21.182 17.928 0. – 1- 0112 

21.983 22.349 0. – 0 -0112 

20.658 19.083 0.-1- 0112 

 3.736 LSD 0.05 
 

 النوعيـة في الصـفات   Agrosoil-plexتاثير تراكيز ومواعيد الرش باليوريا والـ -رابعًا:
 (Royalللثمار في المشمش )

 :%نسبة الحموضة الكلية -1
المر. باليوريما    معاملمة  عدم وجود تفموق معفموي بمين    إلى( 94يشير جدول )         
المر.   أدى إذ،  Agrosoil-plex، ولكن يتبين فاعلية اليوريا على الم Agrosoil-plexوالم

 Agrosoil-plexالر. بالمم  إما( ، %42213من الحموضة ) أعلىفسبة  إعطاء إلىباليوريا 
، كما ولم يكن لمواعيد الر. المختلفة تفوق معفوي (%42222من الحموضة ) أدفىفسبة  طىأع

 أعلمى  أعطمى ( الذي 8002-9–86) األولعلى الرغم من مالحظة فاعلية الر. في الموعد 
فسبة  أدفى( 8002–3–86الموعد الثالث للر. ) أعطى، بيفما (%42233فسبة من الحموضة )

( لم يالحظ تفوق معفوي بين تداخل معاملة المر.  92جدول ) ، وفي(%42223من الحموضة )
بالمواد ومواعيد الر. ، هذا مع مالحظة تفوق معاملة الر. باليوريا في الموعد الثالمث التمي   

-Agrosoilمعاملة الر. بالم أعطت(، في حين %42122الفسب من الحموضة ) أعلى أعطت

plex  ن هفاك تفوق معفموي لمعاملمة المر.    وكا %(،42921الفسب ) أدفىفي الموعد ففسه
الفسمب ممن    أعلمى  أعطمت ( التي 8002–3–86ملغم / لتر في الموعد الثالث ) 8000بم

-Agrosoilمايكروممل  8000بم معاملة الر. أعطتها( %32233الفسب ) وأدفى الحموضة،

plex يما  تركيز من اليور بأعلىالمعاملة  األشجار، وربما يعود سبب زيادة الحموضة في / لتر
 إنالعضوية في عصمير الثممار، وكمذلك     األحماضزيادة تمثيل  إلى)في هذه المعاملة فقط( 

تحول  األوراقتحفيز الفمو الخضري للفبات وان السكريات المصفعة في  إلىالفيتروجين يؤدي 
تركيمز   بأعلىالمعاملة  أدت، بيفما (Chauvet, 1967 Reynier &استمرار فمو الفروع ) إلى

الفيتمروجين   إن، حيمث  فسبةاقل  إلىافخفاض فسبة الحموضة  إلى Agrosoil-plexمن الم 
 إلمى تحمول الفيتمروجين    إلىوكذلك  Alsaidi ,2000)افخفاض الحموضة ) إلىالعالي يؤدي 

 التراكيمز ممن   بمأعلى المعاملة  األشجارفي ثمار  المواد الكربوهيدراتية وارتفاع فسبة السكر



 1101( 1العدد) -(6المجلد)اسات العلمية الدر -مجلة جامعة كركوك 
 

 

 
76 

 1974)) وآخمرون  Rajputو Singh((2003  لفتيجة ممع وتتفق هذه ا Agrosoil-plexالم
 عفدما قاموا بر. الجوافة باليوريا Jayantsingh   (1977) و  Rajputو

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexالرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  تأثير :(14جدول )
 (Royal) صنف في نسبة الحموضة الكلية في المشمش

المواد 

يد والتراكيز/مواع

 الرش

LSD0.05  

(2.231) 

 

62 –1-6002 

 

62–6-6002 

 

62-3- 6002 

تداخل المـواد 

 والتراكيـز 

LSD0.05 

(1.340) 

 المـواد معدل

LSD0.05  

(0.774) 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 1)

5.167 5.167 5.167  

5.167 

 

 

 اليوريا 4.793

 ملغـم / لتر( 1111)

4.933 4.700 3.900  

4.700 

 اليوريا

 ملغـم / لتر( 0111)

4.567 3.667 5.867  

4.500 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل / لتر( 1)

5.167 5.167 5.167  

5.167 

 

 

 

4.578 
Agrosoil-plex 

مايكرومل / 1111)

 لتر(

4.467 5.167 3.867  

4.511 

Agrosoil-plex 

مايكرومل / 0111)

 لتر(

4.700 3.967 3.533  

4.067 

 مواعيد الرش معدل

LSD0.05 (0.948) 

4.833 4.639 4.583  

 

(: تأثير تداخل مواعيد الرش مع المواد في نسبة الحموضة الكلية في المشمش 15جدول )
(Royal) 

Agrosoil-plex المواعيد/المواد اليوريا 

4.778 4.889 0. – 1- 0112 

4.767 4.511 0. – 0 -0112 

4.189 4.978 0.-1- 0112 

 1.340 LSD 0.05 

 الكلية%:بة السكريات نس -1
د تفوقت معفويا تحت مستوى ق Agrosoil-plexبالم( بان معاملة الر. 96يبين جدول ) 

( مقارفة بمعاملة الر. باليوريا %932942الكلية ) السكرياتمن  أعلىفسبة  وأعطت، (0202)
وي بمين الموعمد الثمافي    ، كما ويالحظ تفوق معفم (%992124فسبة اقل مفها ) أعطتالتي 
( والموعمد  %932026فسبة من السكريات الكليمة )  أعلى أعطى( الذي 8002–8–86ر.)لل

تفوق معفوي عفد ( ، وكذلك لوحظ %982046فسبة ) أدفى أعطى( الذي 8002– 9–86) األول
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 أعلمى  أعطمى ( الذي 8002–3– 86في الموعد الثالث ) Agrosoil-plexمعاملة الر. بالم
فسمبة   أدفمى  إعطماء  إلمى اليوريا في الموعد ففسمه  الر. ب أدى( ، بيفما %932103فسبة )

مايكروممل   9000كان هفاك تفوق معفوي لمعاملة الر. بم وأيضا( 92( جدول )992821%)
Agrosoil-plex/ فسمبة ممن السمكريات الكليمة      أعلمى  أعطتلتر في الموعد الثافي التي

موعمد الثالمث   لتر في ال ملغم يوريا/ 8000معاملة الر. بم أعطت( ، في حين 922026%)
 إن إلمى ( ، وربما يعمزى السمبب   %12422الحصول على اقل فسبة ) إلى(  8002–3–86)

افخفماض فسمبة    إلى أدت Agrosoil-plexين من معاملة الر. باليوريا والمالفيتروج إضافة
ارتفاع فسبة المواد الصلبة الذائبمة   إلى أدىالعضوية مما  األحماضالحموضة فتيجة قلة تمثيل 

 وآخمرون  Dhillanوبالتالي زيادة فسبة السكريات الكلية ، وتتفق هذه الفتائ  مع ماوجده الكلية 
   عفدما ر. البرتقال باليوريا (1961)

ومواعيد الرش  Agrosoil-plexتاثير الرش بتراكيز مختلفة من اليوريا والـ  :(16جدول )
 (Royal) صنف في نسبة السكريات الكلية في المشمش

 كيز/المواد والترا

 مواعيد الرش

LSD0.05 

(2.267) 

 

62– 1- 6002 

 

62 –6-6002 

 

62-3-6002 

تداخل 

المـواد 

 والتراكيــز 

LSD0.05 

 (1.309) 

 دلـمع

 المـواد

LSD0.05 

(0.756) 

 اليوريا

 لتر(/ملغم 1)

12.633 12.633 12.633  

12.633 

 

 

 اليوريا 11.974

 م/لتر(ملغ 1111)

11.077 12.400 11.667  

11.576 

 اليوريا

 ملغم/لتر( 0111)

11.967 13.283 9.477  

13.633 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر( 1)

12.633 12.633 12.633  

12.633 

 

 

 

13.147 
Agrosoil-plex 

 لتر(/مايكرومل1111)

11.600 15.067 14.233  

11.714 

Agrosoil-plex 

 مايكرومل/لتر(0111)

12.367 12.317 14.843  

13.176 

 مواعيد الرش معدل

LSD0.05 (0.926) 

12.046 13.056 12.581  

تداخل مواعيد الرش مع المواد في نسبة السكريات الكلية في المشمش  تأثير :(17جدول )
 (Royalصنف )

 
 
 

Agrosoil-plex المواعيد/المواد اـاليوري 

12.200 11.892 0. – 1- 0112 

13.339 12.772 0. – 0 -0112 

13.903 11.259 0.-1- 0112 

 1.309 LSD 0.05 
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 المصادر
 تصميم وتحليمل التجمارب    :(9120د خل  اهلل )محم ز، خاشع محمود وعبد العزيالراوي

 جمهورية العراق -ي والبحث العلميالزراعية  دار الكتب جامعة الموصل وزارة التعليم العال

 تأثير مستويات مختلفة من الفيتمروجين ووقمت    :(9123ين محمد )صالح ، فخرالد -حمه
الفيزياويمة   صخصمائ الثممار وال  دعقم  علىاإلضافة ، ومستويات مختلفة من البوتاسيوم 

جامعة  -،كلية الزراعة(  رسالة ماجستير4لثمار المشم.   )مجلة الزراعة عدد  والكيماوية
   جمهورية العراق-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –صالح الدين 

 ةللفشمر والطباعم  المدين   ءدار عال  : موسوعة الفاكهة اللوزية(8008، الشيخ حسن )طه 
   دمشق -والتوزيع سوريا

 ( 9124طه، شلير محمود:)  دراسة تأثير الر. بتراكيز مختلفة من اليوريا وNAA   علمى
لثمار المشم. صمف    والكيماويةالمقد والتساقط قبل الجمع والحاصل والصفات الفيزياوية 

وزارة التعلميم العمالي    –جامعة صالح المدين   -كلية الزراعة-)مليكافو(  رسالة ماجستير
 جمهورية العراق  -والبحث العلمي

  وزارة التعلميم   إفتاج الفاكهة الففضية  الجمهورية العراقيمة   :(9120حفا يوس  ) ،يوس
 العلمي العالي والبحث 
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Abstract 

 

       This survey was performed in (2005), on Royal apricot trees grafted on apricot 

seedling root stocks planted in (1999) at Grdarash fruit orchard with cilty clay loam 

follows Agricultural college, university of Saladden / Arbil. 

       Fifty four apricot trees were selected and they divided into three blocks , each block 

containing (18) uniform trees , and the includes of each block were divided into three 

parts and each part included (6) trees , each part was sprayed at three different times 

then this (6) trees were divided into two parts , each part sprayed different material from 

the other , they were Urea powder solution & Agrosoil-plex in three different 

concentrations for each of them , which was (0, 1000 , 2000 mgm / liter)  urea solution , 

(0, 1000 , 2000 micro ml / liter) Agrosoil - plex , and the period between each spray was 

one month , the first time was in (26-1-2005) for increasing yield , and improving 

chemical & physical characteristics of Apricot fruit (Royal). 

        R.C.B.D designing were used, analysis of variance and L.S.D test were applied on 

all research data. 

       The important results of this study can be summarized as follows: 

1- The treatment by the third concentration (2000 micro ml / liter) from Agrosoil-plex 

and in the first date of spraying (26 – 1 - 2005) caused significant increasing fruiting. 

5- The spraying by (2000 mgm / liter) urea in the second date of spraying (26 – 2 - 

2005) caused the largest size of fruits. 

6- The treatment by the second concentration (1000 mgm / liter) from urea and in the 

second date of spraying (26 – 2 - 2005) caused the largest weight of fruits. 

9- Significant increasing was obtained in T.S.S & sugre content (total & reduced) ratio 

by spraying (1000 microml / liter) Agrosoil-plex in the second date of spraying (26 – 2 - 

2005). 

 
 


