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 الخالصة

 ،سذ ة ع ذد بدايذة ال جربذة12بعمذر Golden Deliciousأجريت هذه  الدراسذة علذش أرذجار ال صذا  صذ   
كذذم رذذمال رذذرق مدي ذذة  25م فذذي دحذذدم المذذزارص الياصذذة فذذي اريذذة بذذاكيرات ) 4×  4والمزروعذذة علذذش مسذذافة 
السذالل وحذاما األسذكوربيك فذي الحاصذل  Matrix 15لمعرفة  ذثيير سذماد  ،2012دهوك(، يالل موسم ال مو 

% حذاما الييوميذكMatrix 15 (15 )وبعا الصصات الكيمياوية لليمار.  م دضذافة ياليذة مسذ ويات مذن سذماد 
ل رفي كل دفعة(، األولذش  1/2، وعلش دفع ين يالل الموسم )(0-/ ل ر.رجرة Matrix15مل  20و 10و  0هي: )

وررذت األرذجار وح ذش البلذل  ،واليا يذة بعذد هلذك برذير مذن هلذك (،04/5في م  صذ  رذير  يسذان ) بعد ال زهير
ولذيال   (0-جرةملغذم حذاما األسذكوربيك. رذ300 و 150و  0)الكامل بياليذة  راكيذز مذن حذاما األسذكوربيك 

مذرات يذالل موسذم الدراسذة، و صذهت جميذا الررذذات وايضذافات فذي الصذبا  البذاكر. أ يذرت ال  ذال  أن دضذذافة 
أدت دلش زيادة مع وية في  سبة العقذد وعذدد اليمذار علذش الرذجرة ع ذد الج ذي وحاصذل الرذجرة  Matrix15سماد 

الواحذذدة و سذذبة الحموضذذة الكليذذة و ركيذذز السذذكريات الكليذذة وحذذاما األسذذكوربيك فذذي عصذذير اليمذذار. بي مذذا أدم 
اليمار علش الرذجرة  دلش زيادة مع وية في عدد 0-ل ر .ملغم 150الرش بحاما االسكوربيك وياصة ع د ال ركيز 

أدم دلذذش زيذذادة مع ويذذة فذذي  سذذبة  0-ملغم.ل ذذر 300فذذي حذذين أن الذذرش بذذـ  ،ع ذذد الج ذذي وحاصذذل الرذذجرة الواحذذدة
السكريات الكلية في عصذير اليمذار. وأيذر ال ذدايل الي ذالي لعوامذل الدراسذة مع ويذاع فذي جميذا الصذصات المدروسذة 

 .TSSبإس ي اء حجم اليمرة والـ

 .Golden Delicious ،حاما األسكوربيك ،Matrix15دالة: الكلمات ال

 .00/00/2102: وابوله،  01/5/2102 : اريخ  سلم البح 

 المقذمة

( مذن أرذجار فاكيذة الم  قذة المع دلذة الم سذاا ة األوراق الميمذة، Malus domestica Borkhال صذا  )
الجذزء الرذمالي مذن جبذال اليماليذا وم يذا د  قذل ، ويع قذد أن مو  ذه األصذلي هذو Rosaceaeي با العاللة الوردية 

دلش جبال القوااز. واد زرص الروما يون واليو ا يون بعا األص ا  م ه يم د  ررت زراع ذه بعذد هلذك فذي الذدول 
األوربية ال ي د  قلت م يا األص ا  ال جارية الميمة دلش الم ا ق األيرم. و   ركذز زراع ذه فذي الواذت الحاضذر 

اليات الم حدة األمريكية ومع ذم بلذدان أوربذا و ك ذدا وأسذ راليا وج ذوق أفريقيذا و اليابذان و يرهذا في الصين والو
 (. Bal ،2005) من بلدان العالم

حي  يذزرص ال صذا  فذي الم ذا ق الرذمالية والوسذ ش م ذه،  ،كما   جح زراعة العديد من أص افه في العراق
 Goldenم ذذا ق الرذذمالية مذذن العذذراق وم يذذا الصذذ   و ذذ جح زراعذذة بعذذا األصذذ ا  الجيذذدة ال وعيذذة فذذي ال

Delicious وهلك لحاجة هه  األص ا  دلش عدد من الساعات الباردة فذي الرذ اء لكسذر  ذور الراحذة وال ذي  عذد ،
. يعد د  اج أرجار ال صا  في العراق م يصضاً اياسذا (2000،من أهم عوامل د  رار وديمار ال صا )الدوري والراوي

الذهي  عذا ي أرذذجار  فذي الكييذر مذذن بسذا ين محاف ذذة  ،Golden Deliciousباي  ذاج العذالمي وياصذذة الصذ   
لذهلك  ،ود يصذاا الصذصات ال وعيذة لليمذار   يجذة لقلذة ايه مذام بيذه  البسذا ين ،دهوك من ضع   موهذا و د  اجيذا

بعا العمليات الزراعية ال ي يمكن أن  سيم في  حسـين  مو هه  األرجار وزيادة د  اجيذا وم يذا  ع قد بثن ه الك 
  الذهي يح ذوي علذش Matrix 15( وم يذا سذمادHumic acid) دضذافة المذـواد المح ويذة علذش حذاما الييوميذك

والحيوية و كهلك  مذو % من حاما الييوميك والهي اد يعمل علش  حسين صصات ال ربة الصيزيالية والكيمالية 15
(، وهو من األحماا العضوية ال ي   ذ   برذـكل  بيعذي 2001وآيرون، AhmedوStevenson،1994ال بات)

ومن مركبات المادة الدبالية ال ا جة من  حـلل المادة العضوية. كمـا أن دضافة حاما الييوميذك دلذش ال ربذة يذ دي 
ويزيذد مذن  ،ات وزيذادة اذوة  مذو المجموعذة الجهريذة و حسذي يادلش زيادة ام صاص الع اصر الغهالية من ابذل ال بذ

                                              
 رسالة ماجس ير للباح  اليا ي. البح  مس ل من
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(. واذذد أرذذار العديذذد مذذن البذذاحيين أن دضذذافة حذذاما 2004 ،وآيذذرون Chen ذذوا   عمليذذة ال ركيذذق الضذذولي)
الييوميك وبثركاله المي لصة دلش أرجار الصاكية أدم دلش زيادة  سبة العقذد وعذدد اليمذار الم بقيذة علذش الرذجرة ع ذد 

حجذذم اليمذذار والحاصذذل الكلذذي للرذذجرة وكذذهلك  حسذذين الصذذصات الكيمياليذذة لعصذذير اليمذذار وم يذذا زيذذادة الج ذذي و
 Giuseppe Ferraraود يصاا الحموضة الكليذة فييذا ومذ يم Cوفي امين  TSSمح واها من السكريات الكلية والـ

ع ذذق  مذذة( مذذن كرمذذاتملغم/ل ر/كر20 و 5) بمسذذ ويينع ذذدما اذذام بإضذذافة حذذاما الييوميذذك لل ربذذة و( 2011)
  ع ذذذذذذذذد دضذذذذذذذذافة حذذذذذذذذاما الييوميذذذذذذذذك وبمقذذذذذذذذدارShaban (2012 )و Khattabو Italiaالمالذذذذذذذذدة صذذذذذذذذ   

 ألرجار الرمان ص   الم صلو ي. (/رجرة /س ة2م9 و 7 م/رجرة/موسم ما ميا  الري) 32-48

الرااية وال ي  ح ذاج بال سبة لحاما األسكوربيك فيعد من المكو ات األساسية والضرورية في ال با ات  أما
فيذو يعمذل علذش  قليذل ايجيذاد  ،حيذ  يزيذد مذن مقاومذة ال بذات لل ذرو  البيليذة  يذر الماللمذة ،دليه بكميات اليلذة

ال ا   عن زيادة درجة الحرارة وردة ايضاءة والسذموم ويحصذز عمليذات ال ذ صز ويزيذد مذن سذرعة د قسذام الياليذا 
ويحاف  علش الكلوروبالست من األكسدة كو ذه أحذد  ،ام  قل االلك رو اتوفعالية عدد من األ زيمات ويديل في   

(، كما أ ذه يعمذل علذش ال قليذل مذن ال ذثيير الضذار لذألوزون عذن  ريذق (Oertli,1987العوامل المضادة لألكسدة 
ابلذذة زيذادة  ركيذذز  فذي جذذدران الياليذا والذذهي يحذد مذذن كميذة األوزون الدايلذذة دلذش مح ويذذات اليليذة الحساسذذة والق

فضذذالً عذذن  حسذذين  ،كمذذا أ ذذه يرذذجا ال مذذو اليضذذري لل با ذذات المعاملذذة بذذه ،لألكسذذدة وال لذذ  وال سذذيما األوراق
(، لها فقذد دزداد 2005وآيرون،  Rababahالصصات ال سويقية لليمار عن  ريق زيادة لمعان ارر يا اليارجية )

  ليضذذذذري واليمذذذذري ألرذذذذجار الصاكيذذذذةدسذذذذ يدامه فذذذذي ايو ذذذذة األييذذذذرة ررذذذذاع علذذذذش األورق ل حسذذذذين ال مذذذذو ا
(Ahmed ،واذذد أرذذار العديذذد مذذن البذذاحيين أن الذذرش الذذوراي بحذذاما األسذذكوربيك أدم دلذذش 1997وآيذذرون ،)

زيذادة  سذذبة العقذد وعذذدد اليمذذار الم بقيذة علذذش الرذذجرة ع ذد الج ذذي وحجذم اليمذذار والحاصذذل الكلذي للرذذجرة وكذذهلك 
 Cوفي ذذامين  TSSم يذذا زيذذادة مح واهذذا مذذن السذذكريات الكليذذة والذذـو ، حسذذين الصذذصات الكيمياليذذة لعصذذير اليمذذار

ع ذذدما رش أرذذجار الرمذذان صذذ   سذذليمي ب ركيذذزين مذذن ( 2012ومذذ يم الذذدوري ) ،ود يصذذاا الحموضذذة الكليذذة
 Dixiredع دما اام برش أرذجار اليذوص صذ    Bani(2012) و (0-ل ر .ملغم 500و250)حما األسكوربيك 

لهلك و  راً ألهمية حامضي الييوميذك واألسذكوربيك  .(0-ل ر .ملغم 300و150ين )بحما األسكوربيك وب ركيز
فذي  مذو وديمذار أرذجار ال صذا  ول همذال الذهي  عذا ي م ذه بسذا ين ال صذا  فذي محاف ذة دهذوك والذهي يعذد مذن أهذذم 

فذثن هذذه  الدراسذة أجريذذت بيذذد  زيذادة حاصذذل األرذجار و حسذذين بعذذا  ،األ ذواص المزروعذذة فذي هذذه  المحاف ذذة
 .Golden Deliciousالصصات ال وعية ليمار ال صا  ص   

 وطرائقه البحث مواد

 Golden Deliciousعلذذذش أرذذذجار ال صذذذا  صذذذ    2012أجريذذذت هذذذه  الدراسذذذة يذذذالل موسذذذم ال مذذذو 
م فذي دحذدم المذزارص الياصذة فذي اريذة بذاكيرات  4×  4والمزروعذة بثبعذاد  ،س ة ع ذد بدايذة ال جربذة 12عمرها

 سذقش بمذاء  ،كذم رذمال رذرق مدي ذة دهذوك مركذز محاف ذة دهذوك 25ال ابعة ل احية زاوي ه والوااعة علذش مسذافة 

والمزروعة فذي  ربذة  ري يذة  ي يذة مزيجيذة والموضذحة بعذا صذصا يا الصيزيذـالية  ،عين ب ريقة الري بالسوااي
 م د  ياق األرجار الم مايلذة الحجذم  قريبذاع وأضذيصت ليذا ياليذة مسذ ويات مذن السذماد  .(1)والكيميالية في الجدول 

. واذذد 0-. رذذجرةMatrix15مذذل  20و  10و  0 حذذاما الييوميذذك( هذذي :15%) Matrix 15العضذذوي السذذالل
 يسذان( في م  ص  رذير )بعد ال زهير ل رفي كل دفعة(، األولش 1/2اسمت ايضافات دلش دفع ين يالل الموسم )

وررت األرجار وح ش البلل الكامل بيالية  راكيز مذن حذاما  ،واليا ية بعد هلك برير واحد يالل موسم الدراسة
حي  كا ت الررة األولش في م  ص  رذير  (،0-ملغم حاما األسكوربيك. رجرة300 و 150و  0)االسكوربيك 

، (25/5الية في األسبوص الرابذا مذن رذير أيذار)( والي5/5( واليا ية في األسبوص األول من رير أيار)15/4 يسان)
في حين أن أرجار معاملة المقار ذة ررذت بالمذاء المق ذر دضذافة دلذش المذادة ال ارذرة فقذ ، و صذهت جميذا الررذات 

ل ذذر يجذذراء عمليذذة  16وايضذافات فذذي الصذذبا  البذاكر واذذد اسذذ يدمت مررذذة ميكا يكيذة محمولذذة ) يريذذة( سذعة 
كمادة  اررة، كما  م دجراء عمليات اليدمذة المع ذادة  0.04%السالل )الزاهي( ب ركيز وبإس يدام الصابون ،الرش

لألرذذجار ومكافحذذة ز فذي البسذذ ان كذالري وال عرذذيق ودزالذذة السذر ا ات وال مذذوات ال ذذي   يذر علذذش السذذاق الذرلي
ة والص ريذذة األد ذذال و   ذذيم السذذوااي مذذا   صيذذه بر ذذام  واايذذة رذذبه م كامذذل ضذذد ايصذذابات المرضذذية والحرذذري

 من العقد دلش أوالل رير أيلول.وللص رة  ،الم  ررة في الم  قة
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 (: بعا الصصات الصيزيالية والكيميالية ل ربة الحقل.0جدول )لا
Table(1) Some physical and chemical characteristics of the field soil. 

 Value القيمة The unitالوحدة  Parameter الصصة

 7.29 ------------ 0:0ال صاعل درجة 

dsm.m) 0-دسي سيم ز.م Electrical conductivity 0:0ال وصيل الكيربالي 
-1) 0.24 

0-كغم . م Organic matter                       المادة العضوية
 (gm. kg

-1
) 17.20 

0-كغم . م Sand                                               الرمل
 (gm. kg

-1
) 119.00 

0-كغم . م Clay                                                ال ين
 (gm. kg

-1
) 396.00 

0-كغم . م Silts                                               الغرين
 (gm. kg

-1
) 4085.0 

 Lomy clay silt   ي ية مزيجية ري ية  Soil texture                                     ال سجة

 Available nitrogen % 0.007              ال  روجين الجاهز

 0-.كغمPملغم  Available phosphorus            الصسصور الجاهز
mg P.kg

-1
)

 )
 2.62 

mg K.kg) 0-.كغمKملغم  Potassium Available           البو اسيوم الجاهز
-1) 25.38 

mg B.kg)0-.كغمBملغم  Boron Available                   الجاهزالبورون 
-1) 0.15 

gm.kg) 0- م.كغم Lime                                               الكلز
-1

 ) 218.40 

                                          الجذذذذذذذذذذبز
Gypsum 

 0- م.كغم
gm.kg

-1
)) 40.00 

 جامعة دهوك. - كلية الزراعة والغابات مي برات  م  حليل ال ربة في   

 

( بياليذة ا اعذات وبوااذا رذجرة (R.C.B.Dس يدم في   صيه ال جربة  صميم الق اعات العروالية الكاملذة أ
  .رجرة 27=1×3×3×3واحدة لكل وحدة  جريبية وبهلك يكون عدد األرجار المس يدمة في الدراسة 

 -الصفات المدروسة :
األسذبوص اليالذ  مذن رذير  يسذان مذن )بعد أن وصلت األرجار دلش مرحلذة ايزهذار الكامذل :  (٪): نسبة العقد 1

 ، م حساق عدد األزهار الكلية الكاملة الم كو ة علش واحد من األفرص الرليسة المعلمذة لكذل رذجرة (موسم الدراسة
وم يذا  ،عذدد اليمذار العااذدة علذش  لذك الصذروصوفي األسبوص اليا ي من رير حزيران من موسم الدراسة  م حسذاق 

 ادرت  سبة العقد وفق المعادلة اي ية :

 عدد اليمار العاادة                            
 011*     سبة العقد )%( =

 عدد االزهار الكلي                           

ع ذد الج ي)ع ذد دك مذال  مذو اليمذار( وهلذك فذي  م حساق عذدد اليمذار الكليذة لكذل رذجرة : عدد الثمار/ شجرة : 2
 األسبوص الرابا من رير أيلول من موسم الدراسة وابل أيه العي ات اليمرية للقياسات.

 ،: اذذدر كم وسذذ  لحجذذم يمسذذة عرذذر يمذذرة وال ذذي أسذذ يدمت لقيذذاز معذذدل وزن اليمذذار (3حجمما الثمممرة )سمما :3
 .ب ريقة الماء المزا  وبإس يدام دس وا ة مدرجة

ادر مذن يذالل معرفذة عذدد اليمذار الكليذة للرذجرة الواحذدة ع ذد الج ذي ومعذدل حاصل الشجرة الواحدة )كغا( : :4
 وزن اليمرة الواحدة وب  بيق العالاة اي ية :

 معدل وزن اليمرة ) م( xعدد اليمار الكلية علش الرجرة                                          
 كغم( = حاصل الرجرة الواحدة )  

                                                                         0111 
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بإسذ يدام جيذاز  ،اذدرت بعذد  حضذير العي ذة المركبذة وابذل ال جميذد نسبة المواد الصمببة الااببمة الكب مة )٪( : :5
ا ذرة مذن العصذير الرالذق )العي ذة  2–1عذن  ريذق وضذا  ،Hand Refractometerالمكسار الضولي اليدوي 

   .ما مالح ة  صصير الجياز بالماء المق ر ابل كل اراءة ،المركبة( علش زجاجة الجياز و سجيل القراءة مباررة

حسذذبت وفقذذا لل ريقذذة المذذهكورة مذذن ابذذل داللذذي والحكذذيم نسممبة الحمو ممة الكب ممة القاببممة لب(سممح   )٪( : :  6
 ،ير الرالق المثيوه من العي ذة المركبذة مبارذرة بعذد ال حضذير)ابل ال جميذد(مل من العص 5وهلك بثيه  ،(1987)

عيذاري( بوجذود 0.1مل م ه مذا محلذول هيدروكسذيد الصذوديوم )10معايرة مل يم  50 ويصصت بالماء المق ر الش
 ا رة، وحسذبت الحموضذة الكليذة علذش أسذاز أن حذاما الماليذك هذو الحذاما السذالد (3-2صبغة الصي ولصيالين )

 وفق المعادلة اي ية: ،في ال صا 

                                      T * N *mEq    

Total acidity (%) =                                  *100 

                                               vs 

T حجم القاعدة المس عملة في المعايرة = 

N ( 0.1= عيارية القاعدة )عياري 

mEq ( 67= الوزن المكافئ لحاما الماليك) 

Vs حجم العي ة المس عملة في المعايرة =.  

مل من العصير 1ده  م أيه  ،Dubois (1956)ادرت حسق  ريقة : (٪)نسبة السكر ات الكب ة في العص ر  :7
مذل  4المق ذر يذم مل مذن المذاء 18و  %5مل من محلول الصي ول  1وأضي  له  ،مل 50في دورق زجاجي حجم 

مذل ، يذم وضذا بعذد هلذك فذي  41يم أكمل الحجذم بالمذاء المق ذر دلذش ،حاما الكبري يك المركز ما الرج المس مر
يذذذم وضذذا فذذي جيذذذاز ال ذذرد المركذذذزي  ،لمذذذدة ياليذذين دايقذذةدرجذذذة ملويذذة 60حمذذام مذذالي علذذذش درجذذة حذذرارة 

Centerfuge  يم ارأ دم صاص الضوء بجياز0-دورة.دايقة 3000علش ، Spectrophotometer  وص Apple 

PD-303  ا وم ر. وحسق  ركيز السذكريات الكليذة ك سذبة ملويذة فذي العصذير وكمذا فذي  490علش  ول موجي 

 المعادلة اي ية :

 100( ×(0.0525( ×50ال يصي )×  سبة السكريات الكلية )٪(= اراءة الجياز 

 ،(1992وفقا لل ريقة ال ي هكرها عباز وعبذاز )  م  قدير مل عص ر( : 111االسكورب ك )مبغا /  حامض : 8
 مل بإسذ يدام المذاء المق ذر فذي دورق حجمذي سذعة 50ويص  دلش  (العي ة المركبة)مل من العصير  4حي  أيه 

 )بايذه مذوالري ي 1224مذل مذن حذاما األوكزاليذك 10مذل م ذه وأضذي  ليذا  5يذم أيذه  ،ومذزج جيذداً  ،مذل 50

ل ذر مذن المذاء المق ذر 1يذم أكمذل دلذش 126.07 م من حاما األوكزاليذك المذالي هات الذوزن الجزيلذي  31.518
و ذم  0.1هات عياريذه  HCL)مذل مذن حذاما الييذدوكلوريك) 1يذم أضذي  (للحصول علش الموالري ي الم لذوق

العي ذة دلذش  الذش أن ي حذول لذون( dichlorophenol indophenols-2,6بالصذبغة الزراذاء ) معاير ه ) سحيحه(
 .اللون الوردي، و بقت المعادلة اي ية للوصول دلش  ركيز حاما األسكوربيك في العصير

 (1202)× حجم الصبغة                                                            
 011× ال يصي  ×  =  (مل عصير 011حاما االسكوربيك )ملغم/

   مل(4حجم العي ة )                                                              

بوسذذا ة الحاسذذق األلك رو ذذي وبإسذذ يدام  ،جمعذذت البيا ذذات وحللذذت دحصذذالياً حسذذق ال صذذميم المسذذ يدم
واور ذذذت الم وسذذذ ات بإسذذذ عمال دي بذذذار د كذذذن م عذذذدد الحذذذدود ع ذذذد  SAS (Anonymous، 1985،)بر ذذذام  

 ٪.4مس وم دح مال ي ث 

 والمناقشة النتائج

 20و 10و بكذال المسذ ويين ) Matrix15( أن دضذافة سذماد2 وضح ال  ذال  فذي الجذدول ): نسبة العقد )٪( :  1
( أدت دلش زيادة مع وية في  سبة عقد اليمار مقار ة بمعاملذة المقار ذة، حيذ  أن معاملذة المسذ وم العذالي 0-ل ر.مل

يمذار و صواذت مع ويذا علذش معذامل ي المقار ذة والمسذ وم ( أع ذت أعلذش  سذبة عقذد لل0-مذل.ل ر20من هذها السذماد)
 وهها ي وافق ما مذا هكذر  .علش ال والي 9.58 %و  44.06ع يما بلغت  ( وب سبة زيادة0-مل.ل ر10الوا ئ م ه )
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Khattab وShaban (2012في أرجار الرمان ص   الم صلذو ي ). هلذك دلذش  واذد يعذود سذبق  ذثيير السذماد فذي
، حيذ  هكذر ج ديذة Matrix15زيادة ب اء األوكسين   يجة لزيادة  ركيز ال  روجين في األوراق ع د دضافة سماد 

وهه  الزيذادة ربمذا  ذ دي دلذش زيذادة  ،IAA(، أن ال  روجين يديل في ب اء 2005وآيرون ) Havlin( و2003)
 الة  سبة  ساا يا. دل صاق األزهار واليمار العاادة حديياً باألرجار وبال الي

ولكذذن  ،ولذذم يكذذن للذذرش بذذال راكيز المي لصذذة مذذن حذذاما األسذذكوربيك  ذذثيير مع ذذوي فذذي  سذذبة عقذذد اليمذذار
( أع ذذش أعلذذش ايمذذة ليذذه  الصذذصة مقار ذذة بمعذذامل ي 0-ل ذذر.ملغذذم041ال ركيذذز الذذوا ئ مذذن حذذاما االسذذكوربيك )

وكذان  Dixirred( فذي اليذوص صذ   2012) Baniوهذها ي وافذق مذا مذا هكذر   .المقار ة والمسذ وم العذالي م ذه
حيذ   ،ما  راكيز حاما االسكوربيك  ثيير مع وي في  سبة اليمار العاادة Matrix15لل دايل الي الي بين سماد 

ودي لصت مع ويا عن معاملة المقار ة بإس ي اء معاملة دضافة سذماد ، أن أ لق المعامالت أدت دلش زيادة هه  ال سبة
Matrix15 مذذذل سذذذذماد  10وأن المعاملذذذذة  ،0-ل ذذذر .ملغذذذذم حذذذاما األسذذذذكوربيك 300+ 0-مذذذل.ل ر 0 وب ركيذذذز
Matrix15أع ذذت أعلذذش  سذذبة عقذذد لليمذذار و صواذذت مع ويذذا علذذش  0-/ل ذذر+ صذذصر ملغذذم حذذاما االسذذكوربيك.ل ر

 Matrix15. وهذذها اذد يعذذزم دلذذش ال ذثيير اييجذذابي لسذذماد % 67.99معاملذة المقار ذذة وب سذبة زيذذادة ع يذذا بلغذت 
 وحاما األسكوربيك في هه  الصصة وكما هكر سابقاً. 

( أن 2 وضذذح ال  ذذال  المبي ذذة فذذي الجذذدول ): عممدد الثمممار الكب ممة عبمم  الشممجرة عنممد الجنممي )ثمممرة / شممجرة( :  2
مل/ل ر/رجرة( أدت دلش زيادة مع وية في عدد اليمار الكليذة  20و10و بكال المس ويين ) Matrix15دضافة سماد 
مقار ذة بمعاملذة المقار ذة، حيذ  أن معاملذة  Golden Delicious ع د الج ي ألرجار ال صا  صذ  علش الرجرة 

( أع ذت أعلذش الم وسذ ات مذن هذه  الصذصة و صواذت مع ويذا علذش 0-ل ذر.مذل10المس وم الوا ئ من هها السذماد )
  43.71مذذا بلغذذت ( وب سذذبة زيذذادة ع ي0-ل ذذر.مذذل20) Matrix15معذذامل ي المقار ذذة والمسذذ وم العذذالي مذذن سذذماد 

Shaban (2012 )و Khattab مقار ة بيا ين المعذامل ين علذش ال ذوالي. وهذها ي وافذق مذا مذا هكذر  % 18.13و 
 فذذي زيذادة  سذذبة العقذذد  Matrix15فذي الرمذذان صذ   الم صلذذو ي ، واذد يعذذود السذبق فذذي هلذذك دلذش دور سذذماد الذـ 

دضافة دلش أن هلك اذد يرجذا دلذش  ،لسماد في  لك الصصة، ولألسباق ال ي هكرت ع د  صسير  ثيير هها ا(2الجدول )

زيادة االوكسي ات الم  جة من األحياء الدايقة ال ي اد يزداد عددها ع د دضافة هها السماد وبال الي دم صاصذيا مذن 
( مما اذد يذ دي الذش زيذادة اذوة د صذال اليمذار باألرذجار والذة  سذاا يا أي ذاء 2012،ابل ال بات )علوان والحمدا ي

 موسم ال مو. 

وأدم الرش بحاما األسكوربيك دلش زيذادة فذي عذدد اليمذار الكليذة علذش الرذجرة ع ذد الج ذي يذالل موسذم 
( من هها الحاما أع ت أعلش عذدد مذن اليمذار الكليذة علذش الرذجرة 0-ملغم.ل ر 150حي  أن الرش بـ ) ،الدراسة

( وب سذبة زيذادة 0-ملغم. ل ذر 300االسكوربيك )و صوق مع ويا علش معامل ي المقار ة والمس وم العالي من حما 
( فذي الرمذان صذ   2012الذدوري ) وهذها ي وافذق مذا مذا هكذر  .علذش ال ذوالي % 30.58و 13.33ع يما بلغذت 

الجذدول )واد يعود السبق في هلك دلش دور حاما األسكوربيك في الزيادة  ير المع ويذة فذي  سذبة العقذد . سليمي
سذذكوربيك اذذد يعمذذل بصذذورة مرذذابية لعمذذل األوكسذذي ات فذذي  قليذذل  سذذبة اليمذذار دضذذافة دلذذش أن حذذاما األ ،(2

 . (2005وآيرون ، Rababh)الم ساا ة ابل الج ي 

فان أعلش عدد مذن اليمذار علذش  ،واما االسكوربيك Matrix15أما في حالة ال دايل الي الي بين سماد الـ 
وال ذذي  ،0-ملغذذم حذاما األسذذكوربيك.ل رMatrix15 +150مذذن سذماد الذذـ 0-مذذل.ل ر10األرذجار كذذان ع ذذد دضذافة 

وهها اد يرجا دلذش %68.95  صوات مع ويا علش بعا المعامالت وم يا معاملة المقار ة وب س ة زيادة ع يا بلغت
وحاما األسذكوربيك فذي هذه  الصذصة ولألسذباق ال ذي جذاءت ع ذد  Matrix15ال ثيير المر رك لكل من سماد الـ 

 صصة كل علش د صراد. صسير  ثييرهما في هه  ال

والذرش الذوراي بكذال ال ركيذزين مذن Matrix15 ( أن دضذافة سذماد2 وضح ال  ال  في الجدول ) :حجا الثمرة:3
 ( وكهلك ال دايل بي يما لم   ير مع ويا في حجم اليمرة. 0-ملغم.ل ر300و150حاما األسكوربيك )

وبكذال المسذ ويين  Matrix15( أن دضافة سذماد 2 وضح ال  ال  في الجدول):  (كغا): حاصل الشجرة الواحدة 4
 10المعاملة ، اد سببت زيادة مع وية في حاصل األرجار مقار ة بمعاملة المقار ة، حي  أع ت0-مل.ل ر 20و10

ومعاملذذة  Matrix15مذذل 20 أعلذذش حاصذذال لالرذذجار و صواذذت علذذش كذذل مذذن المعذذامل ين 0-.ل ذذرMatrix15مذذل 
ليا ين المعذامل ين علذش ال ذوالي، وهذها ي وافذق مذا مذا هكذر  % 40.64و 14.73ت المقار ة وب سبة زيادة ع يا بلغ

Khattab وShaban (2012 .في الرمان صذ   الم صلذو ي ) واذد يرجذا هلذك بالدرجذة األسذاز دلذش زيذادة عذدد
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(، ولذ صز األسذباق ال ذي هكذرت 2،وبكذال المسذ ويين )الجذدول Matrix15اليمار علش األرجار ع د دضذافة سذماد 
 .ع د  صسير هه  الصصة

 سذذبة العقذذد وعذذدد اليمذذار وحجميذذذا و راكيذذز حذذاما األسذذكوربيك فذذي  Matrix15 (:  ذذثيير سذذماد2الجذذدول )
 . 2102موسم ال مو  يالل Golden Deliciousص    ال صا  والحاصل ألرجار

Table(2): Effect of Matrix 15 and ascorbic acid concentrations on fruit set,fruits 
number, fruit volium and yield of apple trees cv. Golden Delicious during 

2012 growing season. 

 4*م وس ات كل عامل و دايليما ولكل صصة الم بوعة بحرو  مي لصة  دل علش وجود فروق مع وية بي يا ع د مس وم دح مال ي ذث 

 % وفق دي بار د كن م عدد الحدود.
 *Means of each factor and their interactional for each parameter followed with the same letters are not 

significantly different from each others according to Duncans multiple range test at 5 % level. 

 

حيذذ  أدم الذذرش  ،اصذذل الرذذجرة الواحذذدةوكذذان للذذرش الذذوراي بحذذاما األسذذكوربيك  ذذثييراً مع ويذذاً فذذي ح
( دلش زيادة مع وية في حاصل الرجرة مقار ة بمعامل ي المقار ة ومعاملذة 0-ملغم.ل ر 150بالمس وم الوا ئ م ه )

علذذش % 18.42و  19.57وب سذذبة زيذذادة ع يمذذا بلغذذت  0-ملغم.ل ذذر 300الذذرش بحذذاما األسذذكوربيك وب ركيذذز 
( في الرمان ص   الم صلو ي. واد يعود سذبق هلذك دلذش زيذادة 2010) Fayed وهها ي وافق ما ما هكر . ال والي

(، واذد  ذذم 2عذدد اليمذار الم بقيذة علذش الرذجرة ع ذد الذرش بذذال ركيز الذوا يء مذن حذاما األسذكوربيك )الجذدول،
    ديضا  دور حاما األسكوربيك في زيادة اليمار الم بقية علش الرجرة ع د م اارة هه  الصصة سابقاً.

 Matrix15 مس ويات سماد

 )مل/ل ر/رجرة(
levels of Matrix15 Fertilizer 

(ml/L /tree) 

 (0-ل ر . راكيز حاما األسكوربيك )ملغم
Ascorbic acid concentrations (mg.L

-1
) 

 سماد م وس ات  ثيير
Matrix15 

Means effect of 

Matrix15 fertilizer 
0 150 300 

 fruit set  سبة العقد٪ %

0 19.03 f 22.91de 20.72 df 20.88 c 

10 31.97 a 26.37 cd 24.01 b-e 27.45 b 

20 27.48 bc 30.99 ab 31.78 a 30.08 a 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

26.16 a 26.76 a 25.50 a  

Number of fruits (fruit. Tree (0-عدد اليمار)يمرة.رجرة
-1

)      

0 39.55 b 57.55 a 35.78 b 44.29 c 

10 57.66 a 66.88 a 66.44 a 63.66 a 

20 64.55 a 58.88 a 38.22 b 53.88 b 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

53.92 b 61.10 a 46.81 c  

fruit volum (cm)      (2حجم اليمرة)سم
3

 

0 148.14 a 148.33 a 153.15 a 149.87 a 

10 148.51 a 144.81 a 143.14 a 145.48 a 

20 142.18 a 134.59 153.15 a 143.30 a 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

146.27 a 142.57 a 149.81 a  

yield (kg. tree( 0-الحاصل)كغم.رجرة
-1

) 

0 3.95 e 6.08 a-c 4.02 de 4.68 c 

10 5.86 bc 6.77 a 6.79 a 6.47 a 

20 6.82 ab 5.72 c 4.87 d 5.81 b 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

5.54 b 6.19 a 5.22 b  
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و راكيز حاما األسكوربيك  ثييراً مع وياً في حاصل  Matrix15رير ال  ال  دلش أن لل دايل بين سمادو 
مذذذذل  10و 0-ملغذذذذم حذذذاما األسذذذذكوربيك.ل ر 300+0-ل ذذذر.Matrix15مذذذذل 10األرذذذجار، حيذذذذ  أن المعذذذامل ين

Matrix15ع ويذذا علذذش أع  ذذا أعلذذش حاصذذل لألرذذجار و صوا ذذا م 0-ملغذذم حذذاما األسذذكوربيك.ل ر 150+ 0-.ل ذذر
 75.89أ لق المعامالت وم يذا معاملذة المقار ذة )ال ذي أع ذت أاذل حاصذالً لألرذجار( وب سذبة زيذادة ع يذا بلغذت 

مذا حذاما األسذكوربيك فذي زيذادة  Matrix15علش ال والي، وهها يعود دلش ال ثيير المر رك لسذماد % 75.38و
 .وبال الي زيادة حاصل األرجار( 2عدد اليمار الم بقية علش الرجرة ع د الج ي )الجدول،

( أن معاملذة أرذجار ال صذا  3 وضح ال  ال  في الجذدول ): نسبة المواد الصببة الااببة الكب ة في العص ر )٪( : 5
أو حاما األسكوربيك كل علش حدة وكهلك ال ذدايل الي ذالي بي يمذا لذم  ذ ير مع ويذاً فذي  سذبة  Matrix15 بسماد

 المواد الصلبة الهالبة الكلية في العصير.

 Matrix15 ( أن دضذذذافة سذذذماد3 بذذذين ال  ذذذال  فذذذي الجذذذدول ): نسمممبة الحمو مممة الكب مممة فمممي العصممم ر )٪( :  6
 فذذي هذذه  الصذذصة مقار ذذة بمعاملذذة المسذذ وم الذذوا يء م ذذه  مل/ل ر/رذذجرة أدم دلذذش د يصذذاا مع ذذوي 20وب ركيذذز

وآيذذرون  El-Kosary وهذذها ي وافذذق مذذا مذذا هكذذر  .15.82%وب سذذبة د يصذذاا ع يذذا بلغذذت  ،(0-مذذل.ل ر 10)
فذي زيذادة  Matrix15 سذمادواد يعود السبق في هلك دلذش دور  (.Mangifera indica.L( في الما كو)2011)

 ممذذذذذا اذذذذد يسذذذذاعد فذذذذذي د  قذذذذال السذذذذكريات المصذذذذذ عة فذذذذي األوراق دلذذذذش اليمذذذذذار   ركيذذذذز ع صذذذذر ال  ذذذذروجين
(Ramming ،و 1995وآيذرونYadav 2011،وآيذرون،)  دال أن  رذا  األرذجار لذم يسذ مر لص ذرة  ويلذة لعذدم

ممذا سذرص مذن عمليذات ال حذوالت  ، وفر الع اصر الغهالية األساسية في ال ربة والالزمة يس مرار  رذا  األرذجار
الكيماوية لمكو ات اليمرة وم يا  حليل األحماا العضوية ودس يالك اسم م يا في عملية ال  صز مما أدم دلش الذة 

  دي دلذش زيذادة  مذو  Matrix15واد يرجا السبق أيضا دلش أن دضافة سماد  . سبة الحموضة الكلية في العصير
( الذهي اذد 2012،دلش زيادة دم صاص الماء ود  قاله دلش اليمذار)علوان والحمذدا ي ود  رار الجهور وال ي اد   دي

 ي دي دلش  يصي   راكيز األحماا العضوية في عصير اليمار وبال الي الة  سبة الحموضة الكلية في العصير. 

ي وهذذها ي وافذذق مذذا مذذا هكذذر  الذذدور .ولذذم يكذذن للذذرش بحذذاما األسذذكوربيك  ذذثيير مع ذذوي فذذي هذذه  الصذذصة
 راكيذذز حذذاما  مذذا Matrix15 بي مذذا كذذان  ذذثيير ال ذذدايل الي ذذالي لسذذماد ،( فذذي الرمذذان صذذ   سذذليمي2012)

+ صذصر  0-ل ذر.Matrix15مذل  20حي  أن المعاملذة  ،األسكوربيك مع ويا في  سبة الحموضة الكلية في العصير
ة اي يصذـاا فذي هذـه  المعاملذة أع ـت أاـل حموضذـة فذي اليمذار، ده بلغذـت  سذب 0-ملغم حامـا األسكوربيك.ل ر

 في هه  الصصة وكما هكر سابقاً. Matrix15. وهها اد يعود دلش  ثيير سماد 26.64مقار ة بمعاملة المقار ة 

وبكذال  Matrix15( أن المعاملذة بسذماد 3 بين ال  ال  فذي الجذدول ): نسبة السكر ات الكب ة في العص ر )٪( : 7
( أع ذش 0-مل.ل ر 20حي  أن المس وم العالي م ه ) ،المس ويين أدت دلش زيادة  سبة السكريات الكلية في العصير

(، 0-مذذل.ل ر 10أعلذذش ايمذذة ليذذه  الصذذصة و صذذوق مع ويذذا علذذش معاملذذة المقار ذذة و معاملذذة المسذذ وم الذذوا ئ م ذذه )
 سذذماد مذذا  صواذذت معاملذذة المسذذ وم الذذوا ئ مذذنك ،علذذش ال ذذوالي% 7.26و 13.02وب سذذبة زيذذادة ع يمذذا بلغذذت 

Matrix15 (10مع وياً علش معاملة المقار ة وب سبة زيادة ع يا بلغذت 0-مل.ل ر )% وهذها ي وافذق مذا مذا 5.37 .
 سذماد . واد يعـود السـذـبق فذي هلذك دلذش دورFlorida prince( في اليوص ص   2011) El-Khawagaهكر  

Matrix15 وراق من الكلـوروفيـل والهي اد ي دي دلش زيذـادة  رذا  األوراق للقيذام بعمليذة في زيـادة مح ـوم األ
وأن جذزءاً  ،(2009،وآيذرون  Saeed )ال ركيق الضولي مما اد يزيد من مح وم األوراق من السكريات الكلية 

 (.Fayed ،2010)من  لك السكريات يمكن أن    قل بصورة هالبة دلش أجزاء األرجار المي لصة وم يا اليمار 

ويالح  أيضا أن  ركيذز السذكريات الكليذة فذي العصذير اذد  ذثير مع ويذاً بذالرش بذال راكيز المي لصذة مذن     
أعلش  سبة للسكريات الكلية في اليمذار و صواذت مع ويذا  0-ملغم.ل ر 300فقد أع ت المعاملة  ،حاما األسكوربيك

 0.83 ( وب سبة زيادة ع يما بلغت0-ملغم.ل ر 150ا ئ م ه )علش كل من معامل ي المقار ة و معاملة المس وم الو
 Dixired.( فذي اليذوص صذ  2012)Bani وهها ي وافق مذا مذا هكذر  .لكل ا المعامل ين علش ال والي % 2010و

وهها اد يعود دلش دور حاما األسكوربيك في زيذادة مسذاحة األوراق والذهي اذد يذ دي دلذش زيذادة اابليذة األوراق 
ال ذي اذد ي حذرك اسذم م يذا بصذورة هالبذة دلذش أمذاكن  يزي يذا فذي  ،(2007 ،في ص ا السذكريات الكليذة )الذدوري

 ،وربيك  ثيير مع وي في هذه  الصذصةما حاما األسك Matrix15 وكان ل دايل سماد(. Fayed ،2010اليمار )
أع ذت أعلذش  سذبة مذن  0-ملغذم حذاما األسذكوربيك.ل ر 0+  0-.ل ذرMatrix15مذل سذماد  20حي  أن المعاملة 

السكريات في العصير وال ي  صوات مع ويا علذش جميذا المعذامالت األيذرم وم يذا معاملذة المقار ذة )ال ذي أع ذت 
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وهذذذها اذذد يعذذذود دلذذش دور سذذذماد  .% 29.96بة زيذذادة ع يذذذا بلغذذت أاذذل  سذذبة مذذذن السذذكريات فذذذي اليمذذار( وب سذذذ
Matrix15 .في زيادة السكريات الكلية في عصير اليمار وكما هكر آ صا 

بعا الصذصات الكيمياويذة لعصذير و راكيز حاما االسكوربيك في  Matrix15 (:  ثيير دضافة سماد2الجدول )
 .2102ال مو موسم  يالل Golden Deliciousص    ال صا  يمار

Table (3): Effect of Matrix15 fertilizer and ascorbic acid concentrations in some 

chemical characteristics of fruit juice of Golden Delicious apples during 

2012 growing season. 

 Matrix15مس ويات سماد 
 )مل/ل ر/رجرة(

Levels of 
Matrix15 Fertilizer (ml / l / tree) 

 (0- راكيز حاما األسكوربيك )ملغم.ل ر
Ascorbic acid concentrations (mg.L

-1
) 

م وس ات  ثيير 
 Matrix15سماد 

Means effect of 

Matrix15 fertilizer 
0 150 300 

 )%( TSSالمواد الصلبة الهالبة الكلية)٪(

0 16.52 a 16.41 a 16.56 a 16.49 a 

10 16.67 a 16.92 a 16.38 a 166.65 a 

20 16.29 a 17.24 a 15.81 a 16.45 a 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

16.49 a 16.85 a 16.06 a  

 )%( Total acidityالحموضة الكلية)٪(

0 0.379 a 0.319 bc 0.349 ab 0.349 b 

10 0.398 a 0.386 a 0.379 a 0.388 a 

20 0.278 b 0.364 ab 0.364 ab 0.335 b 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

0.352 a 0.357 a 0.364 a  

 )%( Total sugars percentage السكريات الكلية )٪(

0 12.55 f 14.52 c 13.72 d 13.59 c 

10 14.45 c 12.78 f 15.72 b 14.32 b 

20 16.31 a 15.51 b 14.26 c 15.36 a 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

14.45 b 14.27 b 14.57 a  

 )%( Ascorbic acid percentage  سبة حاما االسكوربيك )٪(

0 4.42e 5.14 d 3.59 f 4.50 c 

10 5.93 b 5.32 cd 4.68 e 5.31 b 

20 5.46 b-d 5.77 b-d 7.53 a 6.29 a 

 م وس ات  ثيير حاما األسكوربيك
Means effect of ascorbic acid 

5.33a 5.39a 5.38a  

م وس ات كل عامل أو  دايالهما ولكل صصة الم بوعذة بحذرو  مي لصذة  ذدل علذش وجذود فذروق مع ويذة بي يذا ع ذد مسذ وم اح مذال *
  ٪ وفق دي بار د كن م عدد الحدود.4ي ث 

*Means of each factor and their interactional for each parameter followed with the same letters are not 

significantly different from each others according to Duncans multiple range test at 5 % level. 

 

 Matrix15دضذافة سذماد  ( أن3 وضح ال  ذال  فذي الجذدول )مل عص ر( :  100: حامض األسكورب ك )مبغا /8
وبكذال المسذذ ويين اذذد سذذببت زيذذادة مع ويذذة فذذي مح ذذوم عصذذير يمذذار ال صذذا  مذذن حذذاما األسذذكوربيك، ده أع ذذت 

و صواذت مع ويذاع علذش معذامل ي المقار ذة و  لصذصةأعلش الم وسذ ات مذن هذه  ا 0-. ل رMatrix15مل  20المعاملة 
مذل  10ال ذوالي ، كمذا أن المعاملذة علذش % 18.4و 39.77 وب سبة زيادة ع يمذا بلغذت 0-ل ر.Matrix15مل  10

Matrix15واذد يعذود السذبق فذي هلذك %. 18.00 صوات مع ويا علش معاملة المقار ة وب سذبة زيذادة بلغذت  0-.ل ر
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وأن جذذزء مذذن  (3فذذي زيذذادة مح ذذوم عصذذير اليمذذار مذذن السذذكريات الكليذذة )الجذذدول  Matrix15دلذذش دور سذذماد 
اليمذذار   حذذول دلذذش أحمذذاا عضذذوية و يذذزن فييذذا ومذذن ضذذم يا حذذاما األسذذكوربيك السذذكريات الموجذذودة فذذي 

فضـالً عن ما    جه الجهور ال رذ ة مذن سذاي وكاي ي ات ضذرورية ومرذـجعة لل مذو اليضذري  ،(2000،)السعيدي
( اذذد يزيذذد مذذن  رذذا  المجمذذوص اليضذذري دلذذش واذذت م ذذثير مذذن الموسذذم فيذذوفر السذذكريات البسذذي ة 1984،)احمذذد

( 1985،العذا ي)لل ااة في عملية ال  صز ممذا يقلذل مذن دسذ يالك األحمذاا العضذوية فذي عمليذة ال ذ صز كمصدر 
 وبال الي بقاء  سبة حاما األسكوربيك عالية في العصير.

ولم يكن للرش بذال راكيز المي لصذة مذن حذاما األسذكوربيك  ذثيير مع ذوي فذي مح ذوم عصذير اليمذار مذن 
ما الرش بال راكيز المي لصة مذن حذاما األسذكوربيك  Matrix15 ولكن ال دايل بين سماد ،حاما األسكوربيك

+ الذذذرش بحذذذاما األسذذذكوربيك  0-.ل ذذذرMatrix15مذذذل 20ده أن المعاملذذذة  ،اذذذد أيذذذر مع ويذذذاً فذذذي هذذذه  الصذذذصة
أليذرم و صوات مع وياع علش جميذا المعذامالت ا لصصةأع ت أعلش الم وس ات من هه  ا 0-ملغم.ل ر 300وب ركيز

واد يعزم السذبق فذي هلذك دلذش ال ذثيير ال عذاو ي لسذماد 70.36 %.وم يا معاملة المقار ة وب سبة زيادة ع يا بلغت
Matrix15  وحاما األسكوربيك في هه  الصصة فذي زيذادة كميذة السذكريات المصذ عة فذي األوراق و حذول اسذم

  .م يا دلش حاما األسكوربيك

والذرش بحذاما األسذكوربيك  0-مذل.ل ر10وبمقذدار  Matrix15سذماد س     من هه  الدراسذة أن دضذافة 
لذذهلك يجذذق  ،Golden Deliciousاذذد سذذببت  حسذذ اع فذذي حاصذذل أرذذجار ال صذذا  صذذ   0-ملغم.ل ذذر 150وب ركيذذز

 كذذرار الدراسذذة لعذذدة سذذ وات مذذا دراسذذة دسذذ يدام أسذذمدة عضذذوية أيذذرم لليذذروج ب وصذذية م اسذذبة  حذذت م  قذذة 
 .الدراسة
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ABSTRACT 

The experiment was conducted on apple trees cv. Golden Delicious,12 years old 

planted at a distance of 4 × 4 m in a private orchards in Bagerat village (25 km 

northeast of the city of Dohuk), during the growing season 2012,to study the effect of 

Matrix 15 and ascorbic acid on yield and some chemical fruit parameters. Three levels 

of Matrix15 (15% humic acid) (0, 10 and 20 ml /L./ trees) were applied in two 

installments during the season (1/2L to Trevi each batch), the first after flowering (mid 

of April 15/4). The second after one month, and the trees were sprayed until wetness 

with three levels of of ascorbic acid (0, 150 , 300 mg /L.) and three times during the 

season of the study. All the spraying and sprinkles and addition were done early of the 

morning. Result showed that application of Matrix15 fertilizer (15% humic acid) 

significantly affected the fruit set , number of fruits at harvest ,yield of each tree, 

percentage of total acidity ,total sugars and ascorbic acid in fruit juice. Olso the 

spraying of ascorbic acid especially the concentration 150 mg /L. significantly 

increased the number of fruits at harvest ,yield of each tree mean while the foliar spray 

of 300 mg/L. significantly increased the percentage of total sugars in fruit juice. The 

interaction between the factors significantly affected on all studied parameters except 

fruit volume and TSS. 

Keywords: Matrix15 ، Ascorbic acid، Golden Delicious. 
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   .العراق ،جامعة الموصل ،دار الك ق لل باعة وال رر .(. الماء في حياة ال بات1984رياا عبد الل ي  ) ،أحمد

 مصر. ،الدار العربية لل رروال وزيا .ال بعة األولش ،(. فسيولوجيا أرجار الصاكية2003حسن ) ،ج دية

 .Punica granatum L  .دسذذ جابة أرذذجار الرمذذان صذذ   سذذليمي(2012الذذدوري ، دحسذذان فاضذذل صذذالح )
يذة كل ،أ روحذة دك ذورا .والذرش الذوراي بذالبورون وحذاما األسذكوربيكNPK العضذوي والذـ لل سذميد

 .العراق ،جامعة الموصل ،الزراعة والغابات

(.  ذذثيير الكبريذذت وال  ذذروجين والذذرش بحذذاما األسذذكوربيك فذذي ال مذذو 2007دحسذذان فاضذذل صذذالح ) ،الذذدوري
 ،. رسذذالة ماجسذذ يرVistabellaو  Annaاليضذذري والمح ذذوم المعذذد ي ألرذذجار ال صذذا  الص يذذة صذذ صي 

 .العراق ،جامعة الموصل ،كلية الزراعة والغابات

(. د  ذاج الصاكيذة لألاسذام  يذر الم يصصذة فذي 2000علي حسين عبذد  وعذادل يضذر سذعيد الذراوي ) ،الدوري
 .العراق ،جامعة الموصل ،دار الك ق لل باعة وال رر .البس  ة

جامعذذة  ،دار الك ذذق لل باعذذة وال رذذر .الجذذزء األول ،(. د  ذذاج األع ذذاق2000دبذذراهيم حسذذن محمذذد ) ،السذذعيدي
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 .العراق ،جامعة الموصل

 ،كليذذة الزراعذذة. ع ايذذة ويذذزن الصاكيذذة واليضذذر العملذذي (.0992)م يذذد فاضذذل ومحسذذن جذذالق عبذذاز  ،عبذذاز 
 .العراق ،الي والبح  العلميوزارة ال عليم الع ،جامعة البصرة
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