
408 

 

 يف شتالت العنب صنف كمايل NATURWINتأثري اضافة اليوريا والرش بال 
 

 عباس هادي هاشم                                  عبود*شامل مظهر 
 األوسطجامعة الفرات  -الكلية التقنية المسيب       الجامعة التقنية الوسطى   -المعهد التقني صويرة 

 

 .العراق، الصويرة ،الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني صويرة ،قسم تقنيات االنتاج النباتي ،د. شامل مظهر عبود :الى المراسلة*
 Shamil.abbood@gmail.comالبريد االلكتروني: 

Article info الخالصة 

Received:    2022-04-12 

Accepted:    2022-05-08 

Published:   2022-12-31 

 

DOI-Crossref:  
10.32649/ajas.2022.176607 

 

Cite as:  

Abbood, Sh. M., and A. H. 

Hashim. (2022). Effect of 

adding urea and spraying 

with naturwin on grape 

seedlings cv. kamali. 

Anbar Journal of 

Agricultural Sciences, 

20(2): 408-413. 

 

 

لمعرفة تأثير  2020أجريت التجربة في مشتل الكلية التقنية المسيب خالل الموسم 
والرش بسماد  1-غم. شتلة 10و 5و 0 اضافة سماد اليوريا وبثالثة مستويات

NATURWIN على وتداخالتهما  1-لتر .مل 20و 10و 0 وبثالثة مستويات
أظهرت النتائج إن  .كيميائية لشتالت العنب صنف كماليالصفات الخضرية وال

جميع الصفات معنويا في زيادة قيم  أثرغم  10الشتالت باليوريا بتركيز معاملة 
( وكمية 2)سم معدل طول الساق)سم( قطر الساق )سم( ومساحة الورقة المدروسة،
)%(  والبوتاسيوم (%)%( والفسفور ) ( والنتروجينSPAD UNIT) الكلوروفيل

على  1.30و 0.22، 2.24، 26.21، 73، 0.86، 89.11 واعطت معدالت
 بينما لم تتأثر معنويا بالشتالت الغير معاملة التي أعطت أقل القيممقارنة التوالي 

كما ان معاملة شتالت العنب صنف كمالي  ،صفتي قطر الساق وكمية الفوسفور
معنويا في زيادة معدل  أثر 1-شتلة .مل 10بتركيز  NATURWINبالرش بالسماد 

 ،24.02 مساحة الورقة وكمية الكلوروفيل بلغت معدالت قيمهاو  طول الساق
طت أقل على التوالي، مقارنة بالشتالت الغير معاملة التي أع 83.33و 69.00

ور أما صفات قطر الساق وكمية النتروجين والفسف القيم في معدل تلك الصفات
 النتائج ان الرش بالوبينت  ،والبوتاسيوم فلم تتأثر معنويا التي أعطت أقل القيم

NATURWIN  أثر معنويا في زيادة معدل جميع الصفات  1-لتر. مل 20بتركيز
مقارنة بالشتالت الغير معاملة التي أعطت أقل القيم في معدل تلك المدروسة 

، كما ان التداخل الثنائي بين عاملي التجربة كان له تأثير معنوي في جميع الصفات
 .التي سجلت أقل المعدالت ير معاملةصفات مقارنة بشتالت الغال

 .، منظمات نمو، المحتوى الكيميائيNATURWINشتالت العنب، كمالي، يوريا،  كلمات مفتاحية:
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Abstract 

The experiment was carried out in nursery of Al-Musaib technical college in 2020 

season to know the effect of adding Urea fertilizer in three levels 0, 5 and 10 g. 

seddling-1, and spraying by NATURWIN fertilizer, also in three levels 0, 10 and 20 

ml /L-1 on vegetative and chemical characterizes on grape seedling, cv. Kamali. The 

results showed the treatment of cv. Kamli grape in urea fertilizer in 10 g. seedling-1 

concentration was significant effect in increase of all characterizes, stem length (cm), 

leaf aria(cm2), chlorophyll Value (mg. g-1). Nitrogen and Potassium content (%) 

where gave 1.27, 2.19, 24.50, 70.44 and 81.56 respectively, Compare with non-treated 

seedlings (control) which got lowest values, results showed a cv. Kamali grape treated 

with in (NATURWIN) fertilizer with 10 ml.seedling-1 concentration was a significant 

effect in increasing of stem length, leaf area and chlorophyll which gave values 

average 83.33, 69.00 and 24.02 respectively, compare with non-treated seedlings 

which got a lowest average values in this characterizes. while the stem diameter, 

nitrogen value, phosphorous and potassium characterizes was no significant effect 

which got a lowest values. The results showed spraying by (NATURWIN) with 20 

ml. L-1 concentration was a significant effect in increasing of all studied characterizes 

values average compare with non-treated seedlings which got a lowest average values 

in this characterizes also, the overlap between experiment factors was significant 

effect on all treated seedlings compare with non-treated. which registered a lowest 

values. 

Keywords: Grape seedlings, Kamali, Urea, NATURWIN, Growth Regulators, 

Chemical content. 

 المقدمة

في كثير من دول العالم  Vitaceaeوالذي يعود إلى العائلة  .Garape Vitis vinifera L تنتشر زراعة العنب
ويحتل  (2) لعالم من حيث المساحة واإلنتاجااذ يحتل المرتبة األولى بين أشجار الفاكهة النفضية المختلفة في 

. تظهر (5)هكتار  12044 العراق بالعنب بحوالي وتقدر المساحة المزروعة فيعالميا  34العراق التسلسل 
بكونه أكثر أنواع الفاكهة تحمال لمدى مختلف وواسع من الظروف البيئية  مية العنب من الناحية االقتصاديةأه

العالم كما يستعمل  في مناطق واسعة منفهو ينجح في المناطق الديمية واالستوائية لذا فقد انتشرت زراعته 
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ب أما قيمته الغذائية فأن ثماره تحتوي ( وعنب نبيذ وعنب الزبيألغراض متعددة منها استهالك طازج )كعنب مائدة
 (.13)واألمالح المعدنية  على الماء والسكريات واألحماض العضوية والفيتامينات

 فيؤثر تلألشجار ان التسميد النتروجيني هو أكثر العناصر التي تستجيب لها أشجار العنب وأن الحالة الغذائية 
اليوريا  الى ان اضافة سماد (8)بالعناصر المختلفة لقد توصل  مدى استجابتها لألسمدة النتروجينية أو التسميد

أثر معنويا في  (FOLIA RATAL)بالسماد  على اشجار التين صنف وزيري والرشغم  500و 250 بمستويات
  .(3)لة المساحة الورقية وكمية الكلوروفيل والنتروجين والفسفور مقارنة باألشجار الغير معامطول التفرعات و 

ي وسط صرا غذائيا فعن 14درجة الحرارة المناسبة هنالك نبات الى الماء والهواء والضوء و اضافة الى حاجة ال
 ،لنباتلى مجموعتين حسب الكمية المطلوبة من اتنقسم تلك المغذيات ايحتاجها النبات للنمو و النمو )التربة( 

عة ، المجو ة نسبيا من مجموع العناصر الكليةالمغذيات الكبيرة المقدار هي التي يتم طلبها بمستويات عالي
 ca)لسيوم )وية والتي تشمل الكااما العناصر الثان (Kالبوتاسيوم )( و P( والفسفور )Nالرئيسية تشمل النتروجين )

بورون ال( و Feاما المغذيات التي يحتاجها النبات بكميات ضئيلة هي الحديد )  (S)( والكبريتmgوالمغنيسيوم )
(B )زنكوال (Zn( والصوديوم )Na( والنيكل )Ni) ( والسيلكونSi و )( الكوبلتCo( والسيلينيوم )Seوالت ) ي

تطور و من خالل فترة نمو  لنبات على تركيم المواد المعدنيةان قدرة ا (.10)تعرف ايضا بالمغذيات المعدنية 
 (.12و 9) النبات كذلك المغذيات المعطاة

 مادبالس وتأثير الرش فة من السماد الكيميائي باليوريامختل هدف البحث إلى معرفة تأثير اضافة مستوياتوبذلك ي
NATURWIN  في تحسين نمو الشتالت والحصول على شتالت  التداخل بينهما وتحديد أي مستوى أفضلو

 قوية.

 المواد وطرائق العمل

راسة والمتضمن د  2020خالل الموسم التابعة للكلية التقنية المسيب المشتل((أجري البحث في الظلة الخشبية 
اد والرش بالسم 3/30/ 2020غم وذلك بتاريخ  10و 5، 0 مستويات من السماد الكيميائي اليورياتأثير ثالثة 

ين والذي يحتوي على الحديد والزنك والمنغنيز والبورون باإلضافة الى كمية من النتروج NATURWINالعضوي 
ة رشات بين وبمعدل ثالث2020/4/6 وكانت عملية الرش بتاريخ  (IBA ,NAA GA3)وبعض منظمات النمو 

( غرى الرش بالعناصر الص× باليوريا )التسميد االرضيوأجريت كتجربة عامليه بعاملين  رشة وأخرى عشرون يوما
بواقع عشر و  (4) 3×  3× 3بثالثة مكررات ( و R.C.B.D) صميم القطاعات العشوائية الكاملةعلى وفق ت

ي وعلى التجربة حللت البيانات إحصائيا وباستعمال الحاسوب اآلل نهايةشتالت للوحدة التجريبية الواحدة وفي 
 ( عند مستوى احتمالL .S .D) قورنت المتوسطات الحسابية باختبار أقل فرق معنوي و ( 6)وفق البرنامج 

0.05. 

 مؤشرات الدراسة:
 .ح التربة حتى القمة الناميةباستخدام المقياس المتري من سط وقيست: (. معدل طول الشتلة )سم1
 .باستعمال فيرنية قياس قطر الشتلة)سم(معدل . 2
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 (.الطريقة الوزنية( رقة على أساس الوزن الجاف للورقةتم حساب مساحة الو : (2معدل مساحة الورقة )سم .3
از الكلوروفيل بواسطة جهتم تقدير محتوى صبغة  :SPAD Unit)النسبي ) دير محتوى األوراق من الكلوروفيلتق .4

Chlorophyll meter 502من نوع - SPAD والمجهز من شركةMinolta  اليابانية. 
 في األوراق )النتروجين والفسفور والبوتاسيوم(. . تقدير العناصر5

 النتائج والمناقشة

لتي سجلت غم اثر معنويا في زيادة معدل جميع الصفات المدروسة وا 10باليوريا بتركيز  المعاملة الى 1الجدول  يشير
)%(  والنتروجين (1-غم-)ملغ ( وكمية الكلوروفيل2)سم )سم( ومساحة الورقة )سم( قطر الساق قيم معدل طول الساق

 على 1.30و 0.22، 2.24، 26.21، 73، 0.86، 89.11 معدالت واعطت )%( والبوتاسيوم (%والفسفور )
ان  ليه الىويبين الجدول المشار ا طت أقل القيم في معدل تلك الصفاتمقارنة بالشتالت الغير معاملة التي أع التوالي

ل في زيادة معدل طول الساق ومساحة الورقة وكمية الكلوروفياثر معنويا مل  10بتركيز  NATURWINالرش بسماد 
في حين اعطت الشتالت الغير معاملة معدالت بلغت  اليعلى التو  24.02و 69.00، 83، 33 واعطت معدالت

 تروجين والفسفور والبوتاسيوم فلم تتأثرعلى التوالي أما صفات قطر الساق وكمية الن 78.79, 61.12, 22.01
د  إن معاملة شتالت العنب صنف كمالي بالرش بالسماأعطت أقل القيم ويظهر من الجدول اعاله إلى التي  معنويا

NATURWIN  مقارنة بالشتالت الغير معاملة اثر معنويا في زيادة معدل جميع الصفات المدروسة مل  20بتركيز
ان جربة ككما يوضح الجدول أعاله الى ان التداخل الثنائي بين عاملي الت التي أعطت أقل القيم في معدل تلك الصفات

 .التي سجلت أقل المعدالت فات مقارنة بشتالت الغير معاملةله تأثير معنوي في جميع الص
 لساقاادة طول المتمثلة بزي العنب التي اجريت عليها التجربة يعزى سبب الزيادة في مؤشرات معدالت النمو لشتالت

من خالل المغذيات )اليوريا وال  مساحة الورقية كمؤشرات نمو خضري نتيجة زيادة العناصر المعطاةوال
NATURWIN و هفالنتروجين  الى زيادة نشاط العمليات الحيوية( فبزيادة توفرها وامتصاصها من قبل النبات يؤدي

يدخل  .(11و 7) مكونات الكلوروفيل واالنزيمات ويدخل في العمليات الخاصة بالبروتوبالزم والتفاعالت االنزيمية أحد
م ذلك يسهك امتصاص الماء والمغذياتقوي له القدرة العالية في  وانقسام الخاليا وتكوين نمو جذري الفسفور في تكوين 

 نشيطضوئي وتلية عملية التمثيل ال. اما الفسفور فيدخل في زيادة فعاالمصنعة من قبل النبات كالسكرياتفي نقل المواد 
غرى ، كما ان التسميد بالرش الورقي يساعد على امتصاص العناصر الصزيمات الى اماكن الخزن في النباتنقل االن
 .(1) على حد سواء والكبرى 
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حتوى والتداخل بينهما في بعض صفات النمو والم NATURWINتأثير اضافة اليوريا والرش بالـ  1جدول 
 .الكيميائي شتالت العنب صنف كمالي

نسبة 

اضافة 

 اليوريا

الرش بال 

NATURWIN 

طول 

 الساق)سم(

قطر 

 الساق)سم(

مساحة 

الورقة 

 2سم

وحدة 

 كلوروفيل 

  

نسبة 

 النتروجين

% 

نسبة 

 الفسفور

% 

نسبة 

 لبوتاسيوم

% 

0 0 75.10 0.57 54.03 20.67 1.42 0.18 1.03 

 1,13 0.19 1.57 21.00 57.33 0.57 79.67 مل. لتر10

 1,37 0.19 1.96 23.33 61.67 0.60 80.33 . لترمل 20

 1.23 0.22 1.96 21.47 67.67 0.67 79.67 0 غم 5

 1.23 0.21 2.22 24.67 71.33 0.60 81.67 مل. لتر10

 1.33 0.22 2.40 27.37 72.33 0.70 83.33 . لترمل 20

 1.20 0.21 2.10 23.90 61.67 0.77 81.00 0 غم 10

 1.33 0.22 2.23 26.40 78.33 0.90 88.67 مل. لتر10

 1.37 0.24 2.40 28.33 79.00 0.90 97.67 مل. لتر 20

LSD 0.05 3.54 0.22 2.93 1.82 0.41 0.01 0.06 

معدل 

اضافة 

سماد 

 اليوريا 

0 78.37 0.57 57.68 21.67 1.65 0.20 1.18 

 1.27 0.21 2.19 24.50 70.44 0.66 81.56 غم5

 1.30 0.22 2.24 26.21 73.00 0.86 89.11 غم 10

LSD 0.05 2.05 0.13 1.69 1.05 0.24 0.01 0.08 

 معدل الرش بال

NATURWIN 

0 78.59 0.67 61.12 22.01 1.83 0.20 1.16 

مل. 10

 لتر

83.33 0.69 69.00 24.02 2.01 0.21 1.23 

مل.  20

 لتر

87.11 0.73 71.11 26.34 2.24 0.22 1.36 

LSD 0.05 2.05 0.13 1.69 1.05 0.24 0.01 0.08 
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