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في صفات النمو الخضري والحاصل حامض الهیومك وتغطیة التربة تأثیر التغذیة الورقیة ب

  Fragaria ananassa Duchلصنفین من الشلیك 

  

  *أسامة خلیل إسماعیل السنبل         رسمي محمد حمد الدلیمي. د.أ

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة

                     12/2/2012: تاریخ االستالم

  لخالصةا

لدراســة 2011-2010ر للموســم محافظــة األنبــا–قضــاء الفلوجــة /التجربــة فــي ناحیــة العامریــةنفــذت 

والجـذريوالتداخل بینهما فـي بعـض صـفات النمـو الخضـريحامض الهیومك وتغطیة التربةالتغذیة الورقیة بتأثیر 

و0حامض الهیومك بتراكیز رقیة بالتغذیة الو ت، أستخدمFernوRubygemلصنفین من الشلیك هما والحاصل 

نــوعین مــن تغطیــة التربــة همــا البالســتیك األســود والقــش باألضــافة إلــى معاملــة المقارنــة بــدون لتــر و /مــل4و2و1

أظهـرت النتـائج تفـوق . وبثالث مكرراتRCBDتجربة عاملیة ضمن تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة , تغطیة

ومحتـوى الجـذور مـن نبـات/نبات والنسبة المئویة للعقد والحاصـل الكلـي/لیةفي المساحة الورقیة الكFernالصنف 

وكــان لتغطیــة التربــة , علــى التـوالي) غــم41.87, غــم166.08,%62.83, 2سـم1870.9(إذ بلغــت المـادة الجافــة

غـت إذ بلش فـي جمیـع الصـفات المـذكورة سـابقاتأثیر كبیر في نمو النبات وحاصله إذ تفوقـت معاملـة التغطیـة بـالق

وللتغذیــة الورقیــة ثــأثیر معنــوي فــي متوســط , علــى التــوالي) غــم168.04, %68.48, غــم40.92, 2ســم1592.3(

إذ ومحتــوى الجــذور مــن المــادة الجافــةنبــات والنســبة المئویــة للعقــد وحاصــل النبــات الواحــد/المســاحة الورقیــة الكلیــة

ان للتــداخل بــین التغذیــة الورقیــة وكــ, علــى التــوالي) غــم44.42, غــم189.19, %67.09, 2ســم1968.2(بلغــت 

  .ي في جمیع الصفات المذكورة سابقاتأثیر معنو وتغطیة التربة بالقشحامض الهیومكب

  

Effect of foliar Humic acid application and Mulching of soil on 
character of Growth and Yield of strawberry Fragaria ananassa D.

Rasmy M.H. Aldulaimy              Osama K.I. Alsinbol
College of agriculture / University of Anbar

Abstract
The experiment was conducted in Alamria-Fallujah at Anbar proviance during 

spring season of 2010-2011 to study the effect of foliar application with humic acid 
and soil mulching and their interaction on some features of vegetative and rooting 
growth and yield of strawberry Rubygem &Fern variety. The foliar application of 
humic acid with 0, 1,2and4 ml/L where tow minds mulching with straw , black plastic 
in addition to control treatment without mulching were used. Factorial experiment 
with Randomized Complete Block Design RCBD in three replicates .The best result 
in total leaves area/plant,  the percent of fruit set and total yield and root content of 
dry matter were obtained in Fern which get (1879.9cm2,, 62.83%, 166.08gm and 
41.87gm)respectively. Mulching soil also had a significant effect on plant growth and 

___________________________  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*
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yield and the treatment mulching straw the best result in mention characters 
which get (1592.3cm2, 40.92gm, 68.48%, 168.04gm) respectively. Foliar application 
with humic acid had a significant effect on average total leaves area/plant, root 
content of dry matter, the percent of fruit set and yield/plant which get (1968.2cm2, 
44.42gm, 67.09%, 189.19gm) respectively. The interaction between mulching and 
foliar application had a significant effect in both varieties all mention of features.

  المقدمة

, Rosaceaeیعـود الـى العائلـة الوردیـة ) Strawberry)Fragaria ananassa Duchالشـلیك 

ومنهــا جــاءت Fraiseویســمى بالفرنســیة Fragraneاو Fragantمشــتقة مــن الكلمــة الالتینیــة Fragariaكلمــة 

جـاءت ومـن تركیـااألرض، تسمیته في بعض الدول العربیة بالفریز، ویسمى فـي العـراق بـالتوت األرضـي او تـوت

تـــهیعـــد مـــن الثمـــار ذات االهمیـــة االقتصـــادیة والغذائیـــة والصـــحیة وتـــأتي اهمی). 7(تســـمیته فـــي العـــراق بالشـــلیك  

إلــــى 2009األقتصــــادیة للعدیــــد مــــن الــــدول مــــن خــــالل تزایــــد األنتــــاج منــــه فقــــد وصــــل األنتــــاج العــــالمي لســــنة 

الغذائیـة فتــأتي تــهأمـا أهمی, )20(ملیــون طـن 4.093737أذ بلـغ 2008ملیـون طـن مقارنــة بسـنة 4.178125

وتســتخدم ثمــاره ,)4(حتــواء ثمــاره علــى العدیــد مــن المركبــات الكیمیائیــة مثــل الســكریات واألحمــاض والفیتامینــاتأل

لالســتهالك الطــازج ولعمــل المربــى و الجلــي والعصــائر وقــد تضــاف الــى المثلجــات والكیــك وغیرهــا مــن الصــناعات 

میته الصحیة فتأتي من دور الثمار في وقایة جسم األنسـان مـن األصـابة بـاألمراض المزمنـة كـأمراض أما اه25)(

وبـالرغم مـن كفـاءة األسـمدة ) .45(وحمایـة العـین مـن مـرض أعتـدام عدسـة العـین ) 41و 27(القلـب والسـرطان 

بأن له تأثیر ضار على صحة اإلنسان الكیمیائیة في زیادة اإلنتاج وتحسین نوعیته إأل أنه ثبت في اَالونة األخیرة 

وٕان التوجه الحدیث هو تقلیل إستخدام الألسمدة الكیمیائیة وأضافة مركبات عضـویة لیسـت سـمادیة إأل أنهـا مكملـة 

ومــن هــذه ) 38(لألســمدة وغیــر ضــارة للبیئــة وصــحة األنســان وتزیــد مــن مقاومــة النبــات للظــروف البیئیــة القاســیة 

إذ یؤثر على نمـو النبـات مـن ) الدبال(احد النواتج الرئیسیة من تحلل المادة العضویة المواد حامض الهیومك وهو 

Phosphoylaseانزیمــــــات   تنشــــــیطخــــــالل تــــــأثیره فــــــي عملیتــــــي التركیــــــب الضــــــوئي والتــــــنفس إذ یعمــــــل علــــــى 

 IAAوPeroxidaseوFitaseوتثبـیط أنزیمـات أخـرى . CytochrmeوOxidaseوPhosphataseو

Oxidase)16(ویزیـــد مـــن مقاومـــة النبـــات للظـــروف البیئیـــة القاســـیة مثـــل ارتفـــاع الحـــرارة و الملوحـــة)35و 20 (

ممـا یـنعكس علـى زیـادة ) 32(ویزید من نفاذیة األغشیة الخلویة وتحفیز العدید مـن التفـاعالت الحیویـة فـي النبـات 

.)11و8(ر السـاق، ارتفـاع النبـات ات، قطـالنمو الخضري للنبات مثل المساحة الورقیة، عدد االوراق، عدد التفرع

ونظـــرًا لطبیعـــة نمـــو الثمـــار علـــى النبـــات ومالمســـه لســـطح التربـــة فقـــد أســـتخدمت عـــدة طـــرق لحمایـــة الثمـــار مـــن 

ساسـي فـي حیـاة النبـات أذ تعمـل علـى حمایـة االزهـار األمهم و الهامالمستها لسطح التربة ومنها تغطیة التربة لدور 

ا لســطح التربــة ومنــع تعفنهــا وتحفیــز نمــو الجــذور الســطحیة و یســتخدم لهــذا مــن الصــقیع و الثمــار مــن مالمســته

إن المســاحة الورقیــة وعــدد المــدادات ) 5(فقــد وجــد داؤد وآخــرون, )1(ك االســود والشــفاف والقــش الغــرض البالســتی

وزیـادة القـش،التربة بالبالستیك بنوعیه الشفاف واألسـود و قیصر قد أزداد معنویًا عند تغطیةلصنفي الشلیك هابل و 

لثمــرة الواحــدة األســود واألبــیض وٕان اعلــى معــدل لــوزن انســبة العقــد عنــد التغطیــة بــالقش نســبة للتغطیــة بالبالســتیك

ان المساحة الورقیة لثالثة أصناف من الشلیك قـد ) 33(وآخرونReginaویذكر. كان عند معاملة التغطیة بالقش

ان للتغطیـة بالبالسـتیك اهمیـة ) 21(وآخـرون Jindalلشـفاف، ویـذكر ازداد معنویًا باستخدام التغطیـة بالبالسـتیك ا

فــي الحصــول علــى زیــادة فــي عــدد االوراق والمســاحة الورقیــة وذلــك مــن خــالل دراســته علــى عشــرة أصــناف مــن 
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Søالشــلیك كمــا حصــل  nstebyعنــد تغطیــة التربــة بقلــف شــجرة ) 39(وآخــرونPicea abies L. علــى زیــادة

مقارنـــة بـــالترب غیـــر وزیـــادة حجـــم الثمـــارالشـــلیك صـــنف كرونـــا مـــن البوتاســـیوم والفســـفورمحتـــوى االوراق نبـــات 

مالئمـة : لعـدم وجـود دراسـات فـي محافظـة االنبـار فقـد نفـذ هـذا البحـث لدراسـةوبناءًا على ما تقدم ونظـراً . المغطاة

أسـتخدام و Mulchingتربـة ٕایجاد افضل طریقة لتغطیـة الو صنفین من الشلیك للظروف البیئیة في محافظة االنبار 

  .حامض الهیومك في تحسین صفات النمو الخضري والثمري

  العملالمواد وطرائق 

تضــمنت التجربــة و . 2011-2010محافظــة األنبــار للموســم -قضــاء الفلوجــة/نفــذت التجربــة فــي ناحیــة العامریــة

  ):التغذیة الورقیة× التغطیة × االصناف (ثالث عوامل 

V1ورمـز لـه بـالرمز Rubygemأسـتخدام صـنفان مـن نباتـات الشـلیك همـا ) امل األقل أهمیـهالع(: العامل األول

  .مزروع في مدینة الموصل شمال العراقFernوالصنف , V2ورمز له بالرمز Fernوالثاني 

  :وتضمنMورمز لها بالرمزMulchingتغطیة التربة )العامل المهم(:العامل الثاني

  .Nمرز بدون تغطیة ورمز له بال- 1

.Tورمز له بالرمز Strawتغطیة بالتبن مخلفات الحنطة - 2

.Bمایكرون ورمز له بالرمز 0.8تغطیة بالبالستیك االسود سمك - 3

الباشــا (تــم اســتخدام حــامض الهیومــك المعــروف تجاریــًا )العامــل األكثــر اهمیــه(:التغذیــة الورقیــة: العامــل الثالــث

.  6NPK-0-3+حــامض الفولفیــك %3ومض الهیومــك مــن حــا% 18والــذي یحتــوي علــى) حــامض الهیومــك

ثــم كــررت اربــع مــرات بفــارق اســبوعین بــین رشــة 15/2/2011رشــت النباتــات عنــد الصــباح البــاكر ابتــداءًا مــن 

  :واخرى واستخدمت التراكیز التالیة

  .Controlالمقارنة C0لتر ورمز له بالرمز / مل0- 1

.C1لتر ورمز له بالرمز / مل1- 2

.C2له بالرمز لتر ورمز / مل2- 3

  .C3لتر ورمز له بالرمز / مل4- 4

مــن Fernوالصــنف , مــن أحــد المكاتــب الزراعیــة فــي مدینــة هیــت Rubygemتــم الحصــول علــى صــنف 

علــى ثــالث مســاطب بطــول تمــت عملیــة الزراعــة. 15/11/2010مشــتل الــدكتور خالــد محمــد، الموصــل، بتــاریخ 

سـم 30سـم وبـین نبـات َاخـر 40فـي الخطـوط بمسـافة 1/12/2010بتـاریخ سـم30م بإرتفاع 2.5م وعرض 12

-4وكانـت مـن سـاعة كلمـا دعـت الحاجـة/لتر4-3.5ضمن الخط الواحد، أستخدام الري بالتنقیط بمعدل صرف 

وبثالث مكـرراتRCBDنفذت تجربة عاملیة ضمن تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة , أیام بین ریة وأخرى10

المنشــقة -أســتخدام تصــمیم القطــع المنشــقة,بالوحــدة التجریبیــة الواحــدةاتنباتــوســتة,نبـات بــالمكرر الواحــد144و

Spilt-Spilt Plot Design حیـث وضـعت االصـناف فـي القطـع الرئیسـیة ،Main plots ووضـعت معـامالت

Subثانویـــةالتغطیــة القطـــع ال plots ومعـــامالت التغذیـــة الورقیـــةSub-sub plots)6( ,تـــم تحلیـــل النتـــائج

وعلــى مســتوى احتمــال L.S.Dوقورنــت المتوســطات وفــق اختبــار اقــل فــرق معنــوي Genstatباســتخدام برنــامج 

  :وشملت الصفات قید الدراسة مایلي% 5
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 Scientificوتــــم قیاســــها بإســــتخراج مســــاحة الورقــــة باســــتخدام جهــــاز):2ســــم(نبــــات/المســــاحة الورقیــــة الكلیــــة

L.A.B.O.L.S.I هــاتین معــدلتــم أخــذ الــزوج الثــاني والثالــث مــن األوراق، وأخــذحیــث . )12(إیطــالي المنشــأ

× مساحة الورقة الواحدة= نبات/المساحة الورقیة الكلیة:ةرقة الواحدة ووفق المعادلة االتیالورقتین لتمثل مساحة الو 

  .نبات/عدد األوراق

).44(100×)عددها الكلي/عاقدةزهار العدد اال: (تم حسابها وفق المعادلة االتیة(%) : نسبة األزهار العاقدة 

وقطرهـــا حیـــث الثمـــرةتـــم قیـــاس منحنـــى نمـــو الثمـــرة أعتمـــادًا علـــى طـــول): الطـــول والقطـــر(منحنـــى نمـــو الثمـــرة 

فـي القیـاس بعـد أختیـار عـدد مـن األزهـار بصـورة عشـوائیة للنباتـات المعاملـة بحـامض Vernierأستخدمت القدمة 

) .22(م ابتداءًا من تفتح الزهرة الى حین أكتمال اللون األحمر والجني الهیومیك حیث یتم القیاس كل ثالثة أیا

فــــي الوحــــدة لســــتة نباتــــاتالحاصــــل الكلــــي= تــــم حســــابها وفــــق المعادلــــة التالیــــة ): غــــم(نبــــات /الحاصــــل الكلــــي

.عدد المشاهدات الداخلة في القیاس/التجریبیة

مـن )لسـتة نباتـات(مـن الجـذور المغسـولة جیـداً تحیث اخذت عینـا): غم(متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري 

ثــم حســاب لحــین ثبــات الــوزن°)70(وتــم تجفیفهــا فــي فــرن كهربــائي علــى درجــة حــرارةبعــد إنتهــاء التجربــة األتربــة 

  ).9(المعدل

  النتائج والمناقشة

ع كـل زیـادة فـي تركیـز نبـات معنویـًا مـ/ازدادت المسـاحة الورقیـة الكلیـةلقـد):2سـم(نبـات /المساحة الورقیـة الكلیـة

، 1968.2(إذ بلغــت C0وأقلهــا عنــد معاملــة المقارنــة C3حــامض الهیومــك حیــث بلغــت اعالهــا عنــد المعاملــة 

نبــات معنویـــًا عنـــد تغطیـــة التربـــة، فقـــد أعطـــت /ازدادت المســـاحة الورقیـــة الكلیـــةكمـــا علـــى التـــوالي، 2ســم) 885.3

، فــي حــین 2ســم1592.3صــفة إذ أعطــت أعلــى القــیم وبلغــت تــأثیر معنــوي فــي هــذه الTالتغطیــة بــالقشالمعاملــة

2سـم1248.5تأثیر سلبي في هذه الصفة إذ عطت أقل القیم وبلغت Bالتغطیة بالبالستیك األسودكان للمعاملة

فــي V1معنویــًا علــى الصــنفV2كمــا كمــا تفــوق الصــنف ). 1(نســبة لمعاملــة المقارنــة ، كمــا نالحظــه فــي جــدول

على التوالي، وقد كان للتـداخل بـین 2سم) 853.2، 1879.9(نبات إذ بلغ /لمساحة الورقیةاعطاءه أعلى معدل ل

معنویــــًا C3Tتــــأثیر معنــــوي فــــي هــــذه الصــــنف حیــــث تفوقــــت المعاملــــة M×Hنــــوع التغطیــــة وحــــامض الهیومــــك 

، 2سـم733.6أقـل القـیم إذ بلغـت C0B، في حین أعطـت المعاملـة 2سم2293.1بإعطاءها أعلى القیم إذ بلغت 

والتــداخل بــین الصــنف وتركیــز V×Mومــن الجــدول نفســه نالحــظ ان للتــداخل الثنــائي بــین الصــنف ونــوع التغطیــة 

أعلـى معـدل C3V2وTV2تأثیر معنوي أیضًا في هـذه الصـفة حیـث أعطـت المعـاملتین V×Hحامض الهیومك 

كان أقل معدل للمساحة حین على التوالي، في2سم)2591.4، 2235.7(نبات إذ بلغت /للمساحة الورقیة الكلیة

علـى 2سـم) 525.2، 1780.5(التـي أعطـت مسـاحة بلغـت C0V1وBV1نبـات عنـد المعـاملتین /الورقیة الكلیة

تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة فقــد تفوقــت V×M×Hالتــوالي، وقــد كــان للتــداخل الثالثــي فــي الصــفات المدروســة 

بالمقابل 2سم3136.8نبات إذ بلغت /لمساحة الورقیة الكلیةمعنویًا بإعطاءها أعلى المعدالت لC3TV2المعاملة 

الزیــادة التــي حصــلنا علیهــا عنــد التغذیــة الورقیــة نأ.2ســم466.7أقــل القــیم إذ بلغــت C0BV1أعطــت المعاملــة 

ان حــامض الهیومــك یحتــوي علــى مجموعــة ) 16(واخــرون Dantasبحــامض الهیومــك قــد یرجــع إلــى مــا وجــده 

مســتقبل للهیــدروجین والتــي تزیــد مــن نشــاط االنزیمــات و لــه دور كبیــر فــي عملیتــي التركیــب الكــوانین التــي تعمــل ك

ولحامض الهیومك دور مهم فـي التفاعـل مـع مركبـات الفوسـفولبید الموجـودة فـي تركیـب اغشـیة ,  الضوئي والتنفس
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د مـن نفاذیتـة لالغشـیة الخالیا وتعمـل هـذه المركبـات كحامـل لنقـل المغـذیات مـن خـارج الخلیـة إلـى داخلهـا ممـا یزیـ

ولقــــدرة حــــامض الهیومــــك علــــى زیــــادة نفاذیــــة , )32و 14(وبالتــــالي زیــــادة امتصــــاص المــــاء والعناصــــر المغذیــــة  

مـن نتـروجین % 70االغشیة فانه یساعد في نفاذ المواد المغذیة الكبرى والصغرى ومنها النتـروجین والحدیـد إذ ان 

حدیــد یوجــد فــي البالســتیدات الخضــراء لــذلك تحســن مــن عملیــة مــن ال%80الورقــة یــدخل فــي صــبغة الكلوروفیــل و

ویعمــل حــامض الهیومــك علــى زیــادة نشــاط العدیــد  مــن االنزیمــات مثــل ) 2(التركیــب الضــوئي وبنــاء البالســتیدات 

Catalaseوdehydrogenaseوoxidaseوcytochromeوphosphoylaseوphosphat ــــــــــــــــــــیط وتثبـــــــ

ــــــر حــــــامض الهیومــــــك , ) 13و IAAoxidase)16وperoxidaseوfitase  بعــــــض االنزیمــــــات  مثــــــل ویعتب

المصــدر المكمــل للفینــول المتعــدد الــذي یــدخل فــي عملیــة التــنفس ممــا یزیــد مــن الفعالیــات الحیویــه داخــل الخالیــا 

نبــات عنــد /الزیــادة التــي حصــلنا علیهــا والمتمثلــة بزیــادة المســاحة الورقیــة الكلیــةأمــا, )36(وزیــادة نشــاط االنزیمــات 

االغطیــة العضــویة علــى رفــع درجــة حــرارة التربــة شــتاءَا و خفــض درجــة تغطیــة التربــة بــالقش قــد یرجــع إلــى عمــل

وكـــذلك تعمـــل االغطیـــة ) 34و 18(  درجـــة مئویـــة مقارنتـــا بـــالترب غیـــر المغطـــاة3-2الحـــرارة صـــیفًا بمقـــدار 

اصر الغذائیة وخصوصـًا النتـروجین العنعلى زیادة المحتوى الرطوبي للتربة وزیادة جاهزیتها من) القش(العضویة

ویعتبــر النتــروجین هــو االســـاس فــي بنــاء الكلوروفیــل والبروتـــوبالزم والبروتینــات واالحمــاض االمینیــة حیـــث ) 42(

مــن خــالل دوره فــي زیــادة الفعالیــات الحیویــة والفســلجیة المختلفــة . )27(یــؤدي إلــى انقســام الخالیــا وزیــادة حجمهــا

  تالضروریة لنمو النبا

  
  

في المساحة الورقیة الكلیة والتداخل بینهماتغطیة التربةحامض الهیومك و التغذیة الورقیة بتأثیر .1جدول 

  2011-2010للموسم Fernو Rubygemصنفيلنبات الشلیك ) 2سم(

VV1V2الصنف 
         H  Mمعدل الـ

H
NTBNTB

C0  490.0618.9  466.7  1263.0  1473.11000.5  885.3
C1632.4  726.3  587.31483.6  1723.8  1330.6  1080.7
C2874.9  1001.0  805.31790.1  2609.1  2110.7  1531.8  
C31323.31449.4  1262.52213.5  3136.8  2424.01968.2  

V ×M830.1  948.9  780.5  1687.5  2235.7  1716.5  
  

  V853.2  1879.9معدل الـ
  V×Hالتداخل الثنائي 

  

M ×Hخل الثنائي التدا

H  
Mالتغطیة Vالصنف 

V1V2NTB
C0525.2  1245.5  876.5  1046.0  733.6  
C1648.6  1512.7  1058.0  1225.0  959.0  
C2893.7  2169.9  1332.5  1805.0  1458.0  
C31345.1  2591.4  1768.42293.1  1843.2

  M1258.8  1592.31248.5معدل الـ 

L.S.DVMHM×HV×MV×HV×M×H

0.05  1.72  0.70  0.85  1.41  1.33  1.42  2.11  
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معنویـًا C3كـان لحـامض الهیومـك تـأثیر معنـوي فـي هـذه الصـفة فقـد تفوقـت المعاملـة (%):لعقـدالمئویة لنسبة ال

,%56.97التـي أعطـت أقـل القـیم وبلغـت C0نسـبة لمعاملـة المقارنـة % 67.09بإعطاءها أعلـى القـیم إذ بلغـت 

أعلـى نسـبة مئویـة للعقـد إذ بلغـت Tدادت نسبة االزهار العاقـدة معنویـًا عنـد تغطیـة التربـة فقـد أعطـت المعاملـة از و 

تأثیر سلبي على عقد الثمـار قیاسـًا بمعاملـة المقارنـة التـي أعطـت نسـبة عقـد Bفي حین كان للمعاملة % 68.48

وكــان لألصــناف اخــتالف معنــوي فــي ) 2(هــذا مــا نالحظــه فــي جــدول , علــى التــوالي) % 66.01، 52.45(بلــغ 

علـى ) % 61.80، 62.83(فـي نسـبة العقـد إذ بلـغ V1معنویًا على الصـنف V2هذه الصفة فقد تفوق الصنف 

فقـــد تفوقـــت M×Hوانعكـــس ذلـــك علـــى معـــامالت التـــداخل بـــین نـــوع التغطیـــة وتركیـــز حـــامض الهیومـــك . التـــوالي

معنویـــًا بارتفـــاع نســـبة العقـــد فـــي االزهـــار إذ بلغـــت C3Nاملـــة والتـــي لـــم تختلـــف معنویـــًا عـــن المعC3Tالمعاملـــة 

، في حین كان %47.97أقل القیم إذ بلغت C0Bعلى التوالي في حین أعطت المعاملة )% 72.21، 73.30(

معنویــًا TV2فقــد تفوقــت المعاملــة , تــأثیر معنــوي فــي نســبة العقــدV×Mللتــداخل بــین نــوع الصــنف ونــوع التغطیــة 

التــي BV1فـي حــین كــان أقـل نســبة للعقــد عنـد المعاملــة % 69.16معــدل لنسـبة العقــد إذ بلغــت بإعطاءهـا أعلــى 

معنویـًا C3V2فقـد تفوقـت المعاملـة V×Hاما التداخل بین الصنف وتركیز حامض الهیومـك %. 51.69أعطت 

د إذ بلغـت أقل نسبة للعقـC0V1في حین أعطت المعاملة % 67.82بإعطاءها أعلى نسبة مئویة للعقد إذ بلغت 

V×M×Hوتبین من الجدول نفسه ان للتداخل الثالثي لصنف وتغطیة التربة وتركیز حامض الهیومـك % 56.26

معنویـــًا علـــى بـــاقي المعـــامالت إذ بلغـــت C3TV2تـــأثیرًا معنویـــًا فـــي نســـبة العقـــد لالزهـــار فقـــد تفوقـــت المعاملـــة 

زیـــادة النأ, %45.64التـــي أعطـــت C0BV1فــي حـــین كـــان أقـــل نســبة مئویـــة للعقـــد عنـــد المعاملــة % 74.31

، أمـا نبـات/زیـادة المسـاحة الورقیـة الكلیـة قـد یرجـع إلـى بحامض الهیومـكنسبة العقد عند التغذیة الورقیة المئویة لل

/ زیادة نسبة المئویة للعقد األزهار عند تغطیة التربـة بـالقش  قـد یرجـع إلـى زیـادة المسـاحة الورقیـة الكلیـةعن سبب 

حد وزیادة اطوال الجذور مما زاد من عملیة البناء الضوئي وامتصاص العناصر الغذائیة من التربة مما النبات الوا

وقــد یرجــع ســبب , نبــات وزیــادة العقــد فــي االزهــار/الــذي انعكــس علــى زیــادة معــدل االزهــار) 7(زاد مــن قــوة النبــات 

سـطح درجة الحـرارة تقوم به من خالل رفعانخفاض نسبة العقد في االغطیة البالستیكیة السوداء إلى الدور التي 

  .)2(في جدولیالحظمما یؤدي إلى جفاف االزهار وموتها هذا ما ) 40(درجة مئویة 43من التربة إلى اكثر 
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في النسبة المئویة للعقد والتداخل بینهماحامض الهیومكتأثیر تغطیة التربة والتغذیة الورقیة بال.2جدول 

2011-2010للموسم FernوRubygemصنفينبات الشلیك االزهار ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـدورها بتنظـیم نمـو بعـد عملیـة التلقـیح واالخصـاب تتكـون االجنـة التـي تقـوم ):القطـر×الطـول(منحنى نمـو الثمـرة 

doulde-sigmiteویكـون منحنـى نمـو ثمـرة الشـلیك مـن المجموعـة الثانیـة ذو الـدورتین , الثمـار فیمـا بعـد curve

وتمتاز هذه المجموعة بانها تتكون من اربعة مراحل مختلفة مـن النمـو تشـمل فتـرتین مـن النمـو , )23و 7و10(

فـي طـول وقطـر الثمـرة كمـا موضـح فــي Depressed periodمـن الخمـول النسـبي اوعـدم النمـومفصـولة بفتـرة

) 31(مــن النمــو یكــون ناتجــًا عــن الزیــادة فــي عــدد الخالیــا بالدرجــة االســاس ) I(ان المرحلــة االولــى , A)1(شــكل 

وتدعى بمرحلة انقسام الخالیا حیث فیها یزداد طول وقطر الثمرة وتبدء هذه المرحلة من تفتح االزهار وحتى بدایـة 

التي تسمى بمرحلة الخمول النسبي ویستدل علـى بـدء هـذه المرحلـة التوقـف النسـبي فـي سـرعة ) II(حلة الثانیة المر 

ومـن الشـكل نفسـه نالحـظ توقـف فـي نمـو الثمـرة ) 10(النمو من خالل الزیادة في طول وقطـر وحجـم ووزن الثمـرة 

مـــو الجنـــین وامتصاصـــه لمحتویـــات لكـــل مـــن الطـــول والقطـــر وان الســـبب فـــي توقـــف نمـــو الثمـــرة قـــد یعـــود  إلـــى ن

یتسـبب فـي قلـة او قد یرجع إلـى نقـص الهرمونـات النباتیـة ومنهـا االوكسـینات الن نقـص االوكسـینات , االندوسبرم 

9ان ازالــة البــذور قبــل تكوینهــا مــن ثمــرة الشــلیك اي بعــد ) 31(Nitschوالحــظ , )44(نمــو لحــم الثمــرة أو انعــدام

وقـــف كامـــل وعـــدم الزیـــادة نهائیـــًا فـــي قطـــر الثمـــرة ووجـــد ان معاملـــة النباتـــات ایـــام مـــن عملیـــة االخصـــاب ســـبب ت

ممــا یؤكــد ذلــك امكانیــة , باالوكســینات  ســبب نمــو الثمــرة بشــكل مشــابه لطبیعــة نمــو الثمــرة مــن غیــر ازالــة البــذور

ادت إلـى كسـر تقصیر او كسر فترة الخمول النسبي وزیادة مرحلة نمو الثمرة بمعاملـة النباتـات باالوكسـینات حیـث 

وعنـــد معاملـــة نباتـــات الشـــلیك بحـــامض الهیومـــك ادى إلـــى كســـر او )15(الخمـــول النســـبي فـــي الخـــوخ والمشـــمش 

وقد یرجع إلى ان حامض الهیومك له تـأثیر , B)1(التقلیل من مرحلة الخمول النسبي هذا ما نالحظه في الشكل 

وكمــا ذكرنــا دور االوكســینات وتأثیرهــا فــي )46و 47و 37(مشــابه لعمــل الهرمونــات النباتیــة ومنهــا االوكســینات 

اوقــد یرجــع إلــى ان النباتــات المعاملــة بحــامض الهیومــك تكــون اكثــر نشــاطًا وحیویــة الن , مرحلــة الخمــول النســبي

VV1  V2الصنف 
  H  Mمعدل الـ 

H  
NTBNTB

C0  59.34  63.81  45.64  59.19  63.5550.3056.97
C164.78  66.66  52.7262.28  68.4252.5261.23
C268.09  68.45  53.0270.00  70.3753.8763.96
C3  71.42  72.30  55.39  73.00  74.3156.1567.09  

V ×M65.90  67.80  51.69  66.1169.1653.21
  

  V61.80  62.83معدل الـ 
V×Hالتداخل الثنائي 

  

Hو Mالتداخل الثنائي 

H
Mالتغطیة Vالصنف 

V1V2N  TB
C056.26  57.68  59.26  63.68  47.97  
C161.38  61.07  63.53  67.54  52.62  
C263.18  64.74  69.04  69.41  53.44  
C366.37  67.82  72.21  73.30  55.77  

M66.01  68.4852.45معدل الـ 

L.S.DVMHM×HV×MV×HV×M×H

0.05  0.41  0.34  0.29  0.52  0.43  0.41  0.73  
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. نبـات ممـا یـنعكس علـى نمـو الثمـار وسـرعة بلوغهـا ونضـجها/حامض الهیومك قد زاد من المسـاحة الورقیـة الكلیـة

هـي مرحلـة الزیـادة فـي حجـم الثمـار حیـث تمتـاز هـذه المرحلـة بسـرعة النمـو حیـث نالحـظ ) III(ة الثالثـة اما المرحل

وقـد یرجـع النمـو , )10(زیادة في طول وقطر الثمرة على الرغم من استمرار انقسام الخالیـا BوA)1(في الشكلین 

سـابقة وزیـادة تركیـز االوكسـینات داخـل الثمـرة في المرحلة الثالثة إلى البـذور التـي قـد اكتمـل تكوینهـا فـي المرحلـة ال

وتبدء هـذه المرحلـة مـن فتـرة الخمـول النسـبي إلـى , الن البذور تنتج االوكسینات مما یعمل على زیادة حجم الخالیا

ویمكــن االســتدالل علــى هــذه المرحلــة عنــدما یكــون النمــو بطــيء نتیجــه الكتمــال حجــم ) VI(المرحلــة الرابعــة البلــوغ 

وتبدء الثمرة بالنضـج الفسـلجي نتیجـة حـدوث تحـوالت كیمیائیـة وفسـلجیة تـؤدي إلـى ) 10(قف انقسامها الخالیا وتو 

النضـــج النهـــائي وهـــي تحـــول لـــون لحـــم الثمـــرة ودرجـــة صـــالبتها وحالوتهـــا ومحتواههـــا مـــن الفیتامینـــات والمركبـــات 

.الكیمیائیة االخرى 

  

  

  

  
  

    
  

  

حـامض الهیومـكللنباتـات الغیـر معاملـة ب) القطـر× الطـول(ثمـرة الشـلیك یوضح فیه منحنى نمو A)1(شكل

  2011-2010للموسم 

VI

III
II

I
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لحامض الهیومك تأثیر معنوي في هـذه الصـفة فـازداد ان لنوع ) 3(تشیر نتائج جدول ):غم(نبات /الحاصل الكلي

معنویًا علـى بقیـة المعـامالت بإعطاءهـا أعلـى القـیم C3نبات بزیادة التركیز حیث تفوقت المعاملة /الحاصل الكلي

وكـاننبـات/غـم108.73التـي أعطـت أقـل القـیم وبلغـت C0لمعاملـة المقارنـة نبـات نسـبة/غم189.19إذ بلغت 

معنویـًا علـى بـاقي المعـامالت االخـرى Tنبـات فقـد تفوقـت المعاملـة /التغطیة تأثیر معنوي في الحاصـل الكلـيلنوع 

نبـات /لـيتأثیر سلبي في الحاصـل الكBنبات في حین كان لمعاملة /غم168.04بإعطاءها أعلى القیم إذ بلغت 

، امـا عـن معـدل انتـاج النبـات الواحـد نبات على التوالي/غم)146.12، 122.01(نسبة لمعاملة المقارنة إذ بلغت 

في اعطـاءه V1معنویًا على الصنف V2فانه یختلف باختالف الصنف فنالحظ من الجدول نفسه تفوق الصنف 

وقـــد كـــان لمعاملـــة التـــداخل بـــین نـــوع نبـــات علـــى التـــوالي،/غـــم)124.20، 166.08(أعلـــى معـــدل للحاصـــل بلـــغ 

معنویــًا علــى C3Tفقــد تفوقــت المعاملــة , تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفةM×Hالتغطیــة وتركیــز حــامض الهیومــك 

أقـل القـیم إذ C0Bنبـات فـي حـین أعطـت المعاملـة /غـم212.68باقي المعامالت بإعطاءها أعلـى القـیم إذ بلغـت 

فتشـیر نتـائج الجـدول نفسـه إلـى ان V×Mاخل بین الصنف ونوع التغطیـة اما بالنسبة للتد, نبات/غم92.05بلغت 

189.55معنویـًا بإعطاءهـا أعلـى القـیم إذ بلغـت TV2فقـد تفوقـت المعاملـة , هنالك فروق معنویة في هذه الصـفة

نبــات، وكــان للتــداخل بــین الصــنف /غــم106.50أقــل القــیم إذ بلغــت BV1نبــات بالمقابــل أعطــت المعاملــة /غــم

معنویــًا علــى C3V2تــأثیر معنــوي أیضــًا فــي هــذه الصــفة حیــث تفوقــت المعاملــة V×Hیــز حــامض الهیومــك وترك

للموسـم بحـامض الهیومـكللنباتات المعاملـة ) القطر× الطول(یوضح فیه منحنى نمو ثمرة الشلیك B)1(شكل

2010-2011

II

III
VI

I



ISSN: 1992-7479  2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

91

نبــات وكانــت افضــل النتــائج عنــد تــداخل /غــم216.97بــاقي المعــامالت االخــرى بإعطاءهــا أعلــى القــیم إذ بلغــت 

ت االخــرى فــي معــدل معنویــًا علــى المعــامالC3TV2فقــد تفوقــت المعاملــة V×M×Hالعوامــل الثالثــة المدروســة 

أقـــل القـــیم إذا بلغـــت C0BV1نبـــات فـــي حـــین أعطـــت المعاملـــة /غـــم244.48حاصـــل النبـــات الواحـــد إذ بلغـــت 

قــد بــالقش إن الزیــادة التــي حصــلنا علیهــا والمتمثلــة بإنتاجیــة النبــات الواحــد عنــد تغطیــة التربــة .نبــات/غــم76.76

اعــداد البــراعم فــي اباطهــا وقــد یتحــول جــزء كبیــر مــن هــذه ازدادت ممــا زیــادة عــدد األوراق فــي الشــلیك یرجــع إلــى

اي زیـادة (وكلمـا كـان النبـات ذا نمـو خضـري قـوي ) 17(البراعم إلى براعم زهریة مما یؤدي إلى زیـادة عـدد الثمـار

اعطــى عــدد اكبــر مــن الثمــار مقارنتــًا بالنباتــات التــي تكــون ذات المســاحة الورقیــة ) نبــات/المســاحة الورقیــة الكلیــة

إلــى زیـــادة المــواد المصـــنعة فــي عملیـــة وقـــد یرجــع ســـبب الزیــادة فـــي حجــم الثمـــار, نخفضــة وزیــادة نســـبة العقــدالم

التركیــب الضــوئي التــي ســاهمت فــي تكــوین عــدد اكبــر مــن الثمــار وزیــادة معــدل وزن الثمــرة الواحــدة وبالتــالي زیــادة 

األوراق إلــى المســتودع وهــي الثمــار نبــات النتقــال نــواتج التركیــب الضــوئي مــن منطقــة المصــدر/الحاصــل الكلــي

(Source to sink))28( , نبــات تــؤدي إلــى زیــادة العملیــات الحیویــة داخــل /ان زیــادة المســاحة الورقیــة الكلیــة

النبات وزیادة المواد االیضیة ومنها زیادة الهرمونات النباتیة  وزیادة عمل االنزیمات المهمـة فـي تصـنیع السـكریات 

, )43(بارتفاع الحرارة مما یسرع من حركـة المـواد مـن المصـدر األوراق إلـى المسـتودع الثمـار وارتفاع معدل النتح

نبـات/المسـاحة الورقیـة الكلیـةأمـا عـن أخـتالف األصـناف فـي, تأثیر مشابه لمـا ذكرنـاه أعـالهحامض الهیومكولل

الــوراثي بــین االصــناف این الــوراثيقــد یرجــع إلــى التبــوالمــادة الجافــة بالجــذور ونســبة العقــد وحاصــل النبــات الواحــد

تــأثیر موعــد الشــتل و الكثافــة النباتیــة فــي نمــو و فــي دراســته علــى ) 3(وهــذا یتفــق مــع حــاجي ) 30و 24و17(

قــد تفــوق معنویــًا علــى ) Hapil(وذكــر ان الصــنف هابــل , همــا هابــل وقیصــرصــفات حاصــل صــنفین مــن الشــلیك

Kaiser's(قیصـــرالصـــنفتفـــوق و احة الورقیـــةفـــي معـــدل المســـ) Kaiser´s Samling(الصـــنف قیصـــر

Samling( معنویًا على الصنف هابل)Hapil (متوسط حاصل النبات الواحدفي.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ISSN: 1992-7479  2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

92

)غم(في حاصل النبات الكلي والتداخل بینهماوتغطیة التربةحامض الهیومكتأثیر التغذیة الورقیة ب.3جدول 

  2011-2010للموسم    Fernو Rubygemصنفيك لنبات الشلی

VV1V2الصنف 
Hمعدل الـ      M   

H    
NTBNTB

C0  79.90  111.55  76.76  126.72  150.15107.35  108.73
C1106.95  137.80  98.28144.84  166.92125.00129.96
C2130.00  155.94  115.00181.93  196.65142.56153.68
C3  167.40  180.89  135.96  231.25  244.48  175.20189.19  

V ×M121.06  146.54  106.50  171.18  189.55137.52  
  

V124.70  166.08معدل الـ 
   V×Hالتداخل الثنائي 

  

M ×Hالتداخل الثنائي 

H
Mالتغطیة Vالصنف 

V1V2N  TB
C089.40  128.07  103.31  130.85  92.05  
C1114.34  145.58  125.89  152.36  111.64  
C2133.64  173.71  155.96  176.29  128.78  
C3161.41  216.97199.32  212.68  155.58  

  M146.12  168.04122.01معدل الـ 
L.S.DVMHM×HV×MV×HV×M×H

0.05  0.43  0.39  0.35  0.48  0.49  0.63  0.87

لحــامض اوضــحت نتــائج التحلیــل االحصــائي ) 4(فــي جــدول ):غــم(متوســط الــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري 

الهیومــك تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة حیــث ازداد محتــوى الجــذور مــن المــادة الجافــة بزیــادة التركیــز حیــث تفوقــت 

أقـل القـیم إذ C0غم في حین أعطت معاملة المقارنـة 44.42معنویًا بإعطاءها أعلى القیم إذ بلغت C3المعاملة 

معنویــًا علـى بـاقي المعــامالت Tتفـوق معاملــة تغطیـة التربـة بـالتبن ونالحـظ مــن الجـدول نفسـه غـم،33.96بلغـت 

غـم، 37.17أقـل القـیم إذ بلغـت Bغـم وبالمقابـل أعطـت المعاملـة 40.92االخرى إذ أعطت أعلـى القـیم إذ بلغـت 

V1عنویـًا علـى الصـنف مV2وكان لألصناف اختالف كبیر في طبیعة نمو الجذور وتفرعاتها فقد تفـوق الصـنف 

غـم علـى التـوالي، وكـان )35.86، 41.87(في اعطاءه أعلى معدل في محتوى الجذور من المـادة الجافـة إذ بلـغ 

  C3Tتأثیر معنوي في هذه الصـفة فقـد تفوقـت المعاملـة M×Hللتداخل بین نوع التغطیة وتركیز حامض الهیومك 

أقــل القــیم إذ C0Bغــم فــي حــین أعطــت المعاملــة 46.82ت معنویــًا فــي هــذه الصــفة إذ أعطــت أعلــى القــیم وبلغــ

غم، ونالحظ مـن الجـدول نفسـه إلـى ان هنالـك فـروق معنویـة مـن خـالل التـداخل بـین الصـنف ونـوع 32.50بلغت 

غـم بالمقابــل أعطــت 44.67معنویـًا فــي اعطاءهـا أعلــى القـیم إذ بلغــت TV2فقــد تفوقـت المعاملــة V×Mالتغطیـة 

V×Hغـم، امـا التـداخل الثنـائي بـین الصـنف وتركیـز حـامض الهیومـك 34.75م إذ بلغـت أقـل القـیBV1المعاملة 

C0V1غم، في حین أعطـت المعاملـة 47.76معنویًا بإعطاءها أعلى القیم إذ بلغت C3V2فقد تفوقت المعاملة 

لصــفة فقــد تــأثیر معنــوي أیضــًا فـي هــذه اV×M×Hغـم، وللتــداخل بــین العوامــل الثالثـة 31.26أقـل القــیم إذ بلغــت 

C0BV1غـم فـي حـین أعطـت المعاملـة 50.65معنویًا بإعطاءها أعلى القـیم إذ بلغـت C3TV2تفوقت المعاملة 

وقد یرجع.غم على التوالي)31.00، 30.50(أقل القیم إذ بلغت C0NV1والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة 

بحــامض الهیومــك فقــد یرجــع إلــى ان للحــامض ســبب زیــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري عنــد معاملــة النباتــات 

وتتفـق ,تفرعاتـهعمـرطول الجـذر وزیـادةزیادة خیرة على وتعمل األ) 37(الهیومك تأثیر مشابه لعمل االوكسینات 
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 Blackسـنة صــنف 15فــي دراســته علــى شـجیرات العنــب بعمــر) Hager)29وMervatعلیـهحصــلمـع مــا 

Monukka بعد تفتح ) حامض الهیومك% 25(ربة من حامض فسفورهیومیكس شجیرة الى الت/مل30ان اضافة

نســبًة لمعاملــة ) ســم810(وبلــغ ســم مــن جــذع الشــجرة 100البــراعم الخضــریة علــى زیــادة طــول الجــذور علــى بعــد 

).21(ولحامض الهیومك تأثیر كبیر على النمو الجذري مقارنـة بـالنمو الخضـري , ) سم750(المقارنة التي اعطت 

إلـى عمـل هـذه المـادة فقـد یعـودالزیادة في الوزن الجاف للمجمـوع الجـذري عنـد تغطیـة التربـة بـالقشأما عن سبب

ا الحفـاظ علـى رطوبـة التربـة التـي تفقـد مـن التربـة هـكطبقة عازلة توفر ظروف بیئیة لنمـو وانتشـار الجـذور مـن اهم

تكـون سـبب فـي قلـة جاهزیـة العدیـد مـن بواسطة التبخر مما یقلل من تجمع االمالح في الطبقة السطحیة والتي قـد

3-2وتعمـل االغطیـة العضـویة علـى خفـض درجـة حـرارة التربـة صـیفا بمقـدار , الصغرى منهـا هالعناصر وخاص

  .)34و 18(الجذور ونموها على درجة مئویة التي تقلل من حرارة التربة والحفاظ 

  

من المادة في محتوى الجذوروالتداخل بینهماربة تغطیة التبحامض الهیومك تأثیر التغذیة الورقیة .4جدول 

2011- 2010للموسم Fernو Rubygemصنفيلنبات الشلیك ) غم(الجافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر

.مصر. الطبعة االولى. المعارفةمنشأ. رعایتها وانتاجها. زراعتها. الفراولة. 1996. إبراهیم، عاطف محمد-1

.جمهوریة مصر, الدار العربیة للنشر والتوزیع, الطبعة األولى. فسیولوجیا أشجار الفاكهة. 2003.حسن , جندیة-2

لنباتیــة فــي نمــو و صــفات حاصــل صــنفین مـــن تــأثیر موعــد الشــتل و الكثافــة ا. 2007.غــازي فــائق, حــاجي-3

Fragaria(الشـلیك  x ananassa Duch. .(قسـم البسـتة وهندسـة الحـدائق. رسـالة ماجسـتیر .

.الموصل. كلیة الزراعة والغابات

.دمشق. اشجار الفاكهه في بالد العرب دار عالء الدین للنشر والتوزیع والترجمة. 1998.حسن، طه شیخ-4

Hمعدل الـ VV1V2الصنف 
    M   

H    
NTBNTB

C0  31.00  32.30  30.50  36.26  39.2034.5033.96
C134.00  35.20  33.0039.50  42.3237.5036.92
C236.91  38.20  36.0042.50  46.5340.9040.17
C340.75  43.00  39.50  47.14  50.6545.5044.42  

V ×M35.66  37.17  34.75  41.3544.6739.60  
  V35.86  41.87معدل الـ 

M ×Hالتداخل الثنائي      V×Hالتداخل الثنائي  
H   الصنفV التغطیةM

V1  V2N  TB
C031.26  36.65  33.63  35.75  32.50  
C134.06  39.77  36.75  38.76  35.25  
C237.03  43.31  39.70  42.36  38.45  
C341.08  47.76  43.94  46.82  42.50  

M38.50  40.9237.17معدل الـ 
L.S.DVM  HM×HV×MV×HV×M×H

0.05  0.065  0.41  0.39  0.69  0.48  0.48  0.92  



ISSN: 1992-7479  2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

94

تـــأثیر تغطیــة التربـــة فــي نمـــو . 2009.یـــاد هــاني العـــالف ورغیــدة حمـــزة الســلطانأز الــدین ، داؤد ، زهیــر عـــ-5

.الموصل. 70-61: 37.       مجلة زراعة الرافدین. وحاصل صنفي من الشلیك

مؤسسـة .تصـمیم و تحلیـل التجـارب الزراعیـة) . 1980(الراوي، خاشع محمود و عبدالعزیز محمد خلـف اهللا -6

.جامعة الموصل. اعة و النشردار الكتب للطب

. جامعـــة الموصـــل. دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر. انتـــاج الثمـــار الصـــغیرة. 2000. الســـعیدي، ابـــراهیم حســـن-7

.العراق

اســتجابة شــتالت الزیتــون للتغذیــة . 2011.شــلش، جمعــة ســند، علــي عمــار اســماعیل، عبدالســتار كــریم غــازي-8

.75-58):1(43. مجلة العلوم الزراعیة. الزنكالورقیة بالهیموموغرین وخلیط الحدید و 

.جامعة بغداد. مطبعة الموصل. بیت الحكمة . تغذیة النبات التطبیقي . 1989. الصحاف ، فاضل حسین -9

  .العراق . جامعة بغداد. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

. جامعـة بغـداد. الجـزء االول.عـد الحصـادفسلجة الحاصـالت البسـتانیة ب. 1984.مخلف هعبد اَالله, العاني-10

  .العراق. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 Prunusتـأثیر نظـام التربیـة ونـوع السـماد فـي نمـو وتطـور شـتالت الخـوخ . 2011.عبدالكریم، علـي عـادل-11

Persica L.115ع ص. العراق. جامعة بغداد. كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر. المفلطح.

تـــأثیر التســـمید الـــورقي بحـــامض الـــدبال والكیمیـــائي بفوســـفات األمونیـــوم . 2011.تهـــاني جـــواد محمـــد, لـــيع-12

.العراق. بابل. المسیب. رسالة ماجستیر. الثنائیة في نمو شتالت الزیتون صنف شامي

13- Bama, S., K. Somasundaram, S.S. Porpavai, K.G. Selvakumari and T.T. 
Jayaraj.2008. Maintenance of soil quality parameters through humic acid 
application in an alfisol and inceptisol. Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences 2:521-526.

14- Chen, Y. and M. Schnitzer.1978. Water surface tension of aqueous solutions of 
soil humic substances. Soil Sci., 125:7-15.

15- Crane, J.C. 1969. The role of hormones in fruit set and development. Hortiscience 
4: 108-111.

16- Dantas, B.F.; M.S. Pereira; L.D. Ribeiro; J.L.T. mala; and L.H. Bassoi. 2007. 
Effect of humic substances and weather conditions on leaf biochemical 
changes of fertigated Guava tree during orchard establishment Rev. Bras. 
Frutic. Jaboticabalsp, 29(3):632-638.

17- Darrow, G.M.(1966). The strawberry: History, Breeding and Physiology. Holt, 
Rinehart and Winston. New York

18- Fairbourn, M.L.(1973).Effect of gravel mulch on crop yields Agron.65 (6):925-
928.

19- FAO. 2011. FAOSTAT Agricultural statistics database http://www.FAO.org.
20- Fayed, T.A. 2010. Optimizing yield fruit quality and nutrition of Roghiani Olives 

grown in Libya using some organic extracts. Journal of Horti, Sci & 
Ornamental Plant 2(2): 63-78.

21- Fernadez, R.E., M. Benlock, D. Barranco, A. Duenas and J.A.G. Ganan.1996. 
Response of olive trees to foliar application of  humic substances 
extracted from leonardite. Scientia Horti. 66:191-200.



ISSN: 1992-7479  2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

95

22- Fuente, J.I., I. Amaya, C. Castillejo, J.F. Sànchez-Sevilla, M.A. Quesada, M.A. 
Botella, and V.Valpuesta.2006. The strawberry gene FaGAST affects 
plant growth through inhibition of cell elongation. Journal of 
Experimental Botany. 57, (10): 2401–2411.

23- Gaafar, R.M., and M.M. Saker. (2006). Monitoring of cultivars identity and 
genetic stability in strawberry varieties grown in Egypt. World Journal of 
Agricultural Sciences 2(1):29-36.

24- Haffner, K. 2002, Postharvest quality and processing of strawberries. Acta 
.Horticulturae. 567. 515-722.

25- Jindal, K.K., R.C. Shama, and A.S. Rehalia. 2004. Mulching influences plant 
growth and albinism disorder in strawberry under subtropical climate Acta 
Hort.662: 187-191.

26- Kader, A.A. 2000. Recent advances and future research needs in post harvest 
technology of fruit. In: Artes, Technologies Fruits. Vegetables and 
Ornamentals. Vol. 1. Refrigeration Science and Technology Proceedings. 
P. 17-24.

27- Kandile, E.A.,Fawzi, M.I.F.and Shahine, M.F.M.2010.The effect of some slow 
release nitrogen fertilizers on growth, nutrient satus and fruiting of 
(Mitghamer) peach trees. Journal of American Science. 6(12):165-201.

28- Mengel. K. and E. A. Kirkby. 2001. Principles of Plant Nutrition, 5th edition. 
ISBN 7973-7150.

29- Mervat, S. Rizk-Alla and I. Hager, Tolba. 2010. The Role of Some Natural Soil 
Conditioner and AM Fungi on Growth Root Density and Distribution, 
Yield and Quality of Black Monukka Grapevinses Grown calcareous soil. 
Journal of American Science. 6(12): 253-263.

30- Nielsen, J. A. and P. H. Lovell. 2000. Value of morphological characters for 
cultivar identification in strawberry ( Fragaria x ananassa). New Zealand 
Journal of Crop and Horticultural Science.28:89-96.

31- Nitsch, J.P.1970. Hormonal Factors in Growth and development In the 
Biochmistry of Fruits and their Products. Vol. 1, A. C. Huleme 
(Editior).Academic press, London and New York.

32- Pinton, R; Z. Varanini; and G. Vizzoto. 1992. Humic substances affect transport 
properties of tonoplast vesicles isolated from oatroots. Plant and soil. The 
Hagne, V. 42:203-210.

33- Regina, C.M., V.F. Marcos,. F. A. Passos, F.B. Arrnda, and E. Sakai. 2006. 
Vegetateve growth and yield of strawberry under ivrigation and soil
mulch for different cultivation environments. Sci. Agri. 63, 5.

34- Ross, P.J., J. Wliams, and R.L. Mccown. 1985. Soil temperature and energy 
balnce of vegetable mulch in the semi-arid tropics. I. Static analysis of the 
radiation balance. Australain Journal of Soil Research 23: 493-514.

35- Saleh, M.M.S., S. El-Ashry, and A.M. Gomaa. 2006. Performance of Thompson 
seedless grapevine as influenced by organic fertilizer. humic acid and 
biofertillizers, Biol. Sci. 2(6) P: 467-471.

36- Seen, T.L. and A.R. Kingman.1998. A review of humus and humic acids research 
series No. 145, S.C. Agr.Expreiment Ststion, Clemson, South Crolina.

37- Serenella, N., D. Pizzeghelloa, A. Muscolob, and A. Vianello. 2002. 
Physiological effects of humic substances on higher plant. Soil Biology
and Biochemistry. 34: 1527-1536.

38- Shehata, S.A., A.A. Ghrib, M.M. El-Mogy, K.F. Abdel Gawad, and E.A.Shalaby. 
2011. Influence of compost, amino and humic acids on the growth, yield 



ISSN: 1992-7479  2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

96

and chemical parameters of strawberries. Journal of Medicinal Plant 
Research. 5(11),2304-2308.

39- Sø nsteby, A., A. Nes, and F. Mage. 2004. Effect of bark mulch and N.P.K 
fertilization on yield leaf nutrient status and soil mineral nitrogen during 
three years of strawberry production. Acta. Agri. Scandinarica, Section B-
plant Soil Science. 54: 3, 128-134.

40- Streck, N.A., F.M. Shneider, and G.A. Buriol. 1996. Soil heating by solarization 
inside plastic greenhouse in sauta Maria. Rio Grande dosul. Brazil. Agri 
and Forest Meterology, 82, 73, 82.

41- Torronen, R; and K. Maatta. 2002. Bioactive substances and health benefits of 
strawberries Acta Horticulture. 576: 797-803.

42- Verma, M.L. and Achary Cl. (1995).Detriments of soil science CSK Himachal 
project krishi vishv varidalaya, Palamper, Pradesh, 176062. India.

43- Watson, R., C.J. Wright, T. McBurney, A.J. Taylor, and R. S. T. Linforth.(2002). 
Influence of harvest date and light integral on the development of 
strawberry flavour compounds. Journal of Experimental Botany, 53,(377):
2121-2129.

44- Westwood, M. N.1978.Temperate-zone Pomology. Freeman and Co. 
Sanfrancisco. U.S.A. 428 pages.

45- Wright, K. P; and A.A. Kader. 1997. Effect of slicing and controlled-atmosphere 
storage on the ascorbate content and quality of strawberries and 
persimmons. Postharvast Biology and Technology, 10: 39-48.

46- Zhang, X. and E.H. Ervin. 2004. Cytokinin containing seaweed and humic acid 
extracts associated and drought resistant. Crop Sci. 44: 1737-1747. 

47- Zhang, X. and R.E. Schmidt. 2000. Hormone containing products impact on 
antioxidant status of tallfesone and creeping bentgrass subject to drought. 
Crop Sci. 40: 1344-1349.


