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 نمو وحاصل الشلیك في Fe-EDTA المخلبيتركیز وموعد الرش بعنصر الحدید  تأثیر
(Fragaria × ananassa Duch.)  الصنف ھابلHapil  

  زھیر عز الدین داؤد
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

  

  الخالصة
جامع渨ة / كلیة الزراعة والغاب渨ات / الحدائق  قسم البستنة وھندسة حقل فيھذه الدراسة  أجریت

لت渨渨ر /ملغ渨渨م) ٦٠و  ٤٠، ٢٠ ،ص渨渨فر( ھ渨渨يتراكی渨渨ز م渨渨ن عنص渨渨ر الحدی渨渨د  أربع渨渨ة ت渨渨أثیر، لدراس渨渨ة الموص渨渨ل
 ف渨渨يكمص渨渨در للحدی渨渨د  (Fe-EDTA)   المخلب渨渨يباعتم渨渨اد الحدی渨渨د  ١٥/٤و  ١٥/٣وموع渨渨دین لل渨渨رش ھم渨渨ا 

 (.Fragaria × ananassa Duch)لنب渨ات الش渨لیك  والن渨وعي الكم渨يوالحاصل  الخضريصفات النمو 
باعتم渨اد  مزیجی渨ھترب渨ة  ف渨ي األول بدای渨ة تش渨رین ف渨ي، زرعت الخلف渨ات الس渨نویة الحدیث渨ة )Hapil(الصنف 

وبث榜ثة مك渨ررات واحت渨وت الوح渨دة التجریبی渨ة الواح渨دة عل渨ى  RCBDتصمیم القطاعات العشوائیة الكامل 
تح渨渨ت مس渨渨توى  دالح渨渨دوتب渨渨ار دنك渨渨ن متع渨渨دد عش渨渨رة نبات渨渨ات متجانس渨渨ة، ت渨渨م تحلی渨渨ل النت渨渨ائج واختبارھ渨渨ا حس渨渨ب اخ

معظ渨م الص渨فات المدروس渨ة  ف渨ي المخلبيمعنویاً للحدید  تأثیراً أظھرت نتائج ھذه الدراسة ٪ ٥احتمال خطأ 
 األولد اعتم渨渨اد موع渨渨د ال渨渨رش وخاص渨渨ة عن渨渨ت渨渨أثیراً المع渨渨ام榜ت  أكث渨渨رلت渨渨ر /ملغ渨渨م ٦٠وك渨渨ان ال渨渨رش ب渨渨التركیز 

ع渨渨دد ومع渨渨دل مس渨渨احة الورق渨渨ة النباتی渨渨ة، ( خض渨渨ريالص渨渨فات النم渨渨و  معن渨渨ويازدادت وبش渨渨كل  إذ، )١٥/٣(
وص渨فات الحاص渨ل  )ومحتوى الكلوروفیل الكل渨ى الخضريمقدار المادة الجافة للمجموع ونبات، /المدادات
ومع渨دل حاص渨ل وح渨دة  مع渨دل حاص渨ل النب渨ات الواح渨دومتوسط وزن الثمرة، ومتوسط عدد الثمار، (الكمیة 

ولمع渨ام榜ت  Cفیت渨امین  باس渨تثناء مق渨دار معن渨ويثمار بشكل الصفات النوعیة لل تتأثرحین لم  في) المساحة
  .الشاھدالتداخل بین التراكیز وموعد الرش بالمقارنة مع معاملة 

  

  المقدمة
 ف渨يكثیر من بقاع العالم ویزرع الش渨لیك  فيیعتبر الشلیك من الثمار الصغیرة المھمة المنتشرة 

، خف渨اجي( العرب渨يالمغ渨رب  وأقطارین ولبنان وفلسطمصر وسوریا  فيوخاصًة العدید من الدول العربیة 
وظ渨ل ھ渨ذا النب渨ات ) ٢٠٠٠، ألس渨عیدي( الماض渨يمنتص渨ف الق渨رن  ف渨يالع渨راق  إل渨ىوادخل الشلیك ) ٢٠٠٠

المحط渨ات الزراعی渨ة وح渨دائق و الجامع渨ات العراقی渨ة لفترة طویلة واقتصر انتشاره على بع渨ضغیر منتشر 
یستس渨渨یغ ثم渨渨ار الش渨渨لیك وتع渨渨ددت  الم渨渨واطن العراق渨渨يذ اخ渨渨 األخی渨渨رة اآلون渨渨ةوف渨渨ى  والح渨渨دائق المنزلی渨渨ة الھ渨渨واة

عدی渨دة من渨ھ  أص渨ناف وأدخل渨تالمنطقة الشمالیة م渨ن الع渨راق  في تنتشر زراعتھاستخداماتھ وبدأ ھذا النبات 
اھتمام渨اً  مح渨افظتي نین渨وى وأربی渨ل ف渨يشمال الع渨راق خاص渨ًة  فيبعض المزارعین  وأبدى عشوائيبشكل 

مقارن渨渨ة م渨渨ع العدی渨渨د م渨渨ن  العالی渨渨ة وإنتاج渨渨ھ المبك渨渨ر تص渨渨ادیة والغذائی渨渨ةاالق ألھمیت渨渨ھملحوظ渨渨اً بھ渨渨ذا المحص渨渨ول 
 حق渨渨ولل渨渨بعض ال ألشخص渨渨یھالمتابع渨渨ات ، وم渨渨ن )٢٠٠٤ط渨渨ھ، (المنطق渨渨ة  ف渨渨يالمنتش渨渨رة  البس渨渨تنیھ المحاص渨渨یل

أوربیة ذات احتیاج渨ات نھ渨ار  أصناف ھي ةالمنتشر األصنافاغلب  أنمحافظة نینوى لوحظ  فيالخاصة 
كیفی渨ة التعام渨ل م渨ع ھ渨ذا  ف渨يالم渨زارعین ینقص渨ھم الخب渨رة والمعرف渨ة ال榜زم渨ة وان الكثیر م渨ن ھ渨ؤالء قصیر 

وتحس渨渨ین  اإلنت渨渨اجزی渨渨ادة  ت渨渨ؤدى إل渨渨ى الت渨渨يوعملی渨渨ات الخدم渨渨ة المطلوب渨渨ة والعملی渨渨ات الزراعی渨渨ة المحص渨渨ول 
المھ渨م وم渨دى م榜ئم渨ة  ألبس渨تنيھذا المحصول  أھمیةالعراق لبیان  فيتوجد دراسات محدودة جداً . نوعیتھ

渨渨روف البیئی渨ھ الظ渨渨ة ل渨渨ةة المحلی渨渨ره  وإمكانی渨渨ينش渨渨اس  ف渨渨ام عب渨渨د ق渨渨راق فق渨渨ول) ١٩٨٣(الع渨渨ة ح渨渨ة بدراس渨渨إمكانی 
شمال العراق، واستنتج م渨ن / محافظة السلیمانیة  فيمنطقة بكرجو  فيمن الشلیك  أصنافزراعة عشرة 

والحاص渨ل وق渨د تف渨وق  الخض渨ريص渨فات النم渨و  ف渨ي األص渨نافھذه الدراس渨ة وج渨ود اخت榜ف渨ات معنوی渨ة ب渨ین 
  .األصنافعلى بقیة  (Taigo)الصنف 

خاص渨ة وبالعناص渨ر الص渨غرى  ال渨ورقيالتس渨مید  عملی渨ة أھمی渨ةبی渨ان  إلىالدراسة الحالیة وتھدف 
تح渨ت  (Hapil)ھاب渨ل  الم渨دروس ص渨نفللنمو وحاص渨ل نب渨ات الش渨لیك  في (Fe-EDTA) المخلبيالحدید 

م榜حظ渨渨ات ( بی渨渨لمح渨渨افظتي نین渨渨وى وأر ف渨渨ي الس渨渨ائدة األص渨渨نافھ渨渨ذا الص渨渨نف م渨渨ن  إذ یع渨渨دالظ渨渨روف المحلی渨渨ة 
وھ渨و ن渨اتج م渨ن ) ١٩٧٧(ع渨ام  نش渨ربلجیك渨ا و ف渨ي أن渨تج إذالحدیث渨ة  األص渨نافص渨نف م渨ن ال ھذا ویعد) حقلیة

ذات  األص渨渨نافویعتب渨渨ر م渨渨ن  Souvenir de Charles Machiroux × (Gorella)تھج渨渨ین الص渨渨نف 
نجم渨اد اال أض渨راروب渨ذلك یمكن渨ھ تجن渨ب  (midseason)م渨ار للث موعد النض渨ج فيالنھار القصیر ومتوسط 

  .المتأخر الربیعي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٦/١١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
وھ渨ى الحال渨ة على ھیئة اوكسیدات  األكثربیئة الجذور النباتیة یوجد على  فيعنصر الحدید  إن

ك渨ل  فيوان نقص الحدید متوقع ) ١٩٨٦، Jolleyو Brown (صاص من قبل النبات الغیر جاھزة ل榜مت
محل渨ول  ف渨يمالم توجد عوامل محررة تزید من ذوب渨ان مركب渨ات الحدی渨د ) ٥من  أعPH )榜الترب ذات الـ 

جاھزی渨ة ھ渨ذا العنص渨ر  أن إال الترب渨ة ف渨يوبالرغم م渨ن وف渨رة عنص渨ر الحدی渨د ، )١٩٨٤، Lindsay(التربة 
المل渨渨ك، ( الجاف渨渨ة وش渨渨بھ الجاف渨渨ة والت渨渨رب الكلس渨渨یة مث渨渨ل ت渨渨رب المن渨渨اطق الش渨渨مالیة م渨渨ن الع渨渨راقالت渨渨رب  ف渨渨يتق渨渨ل 

٢٠٠١.(  
 الغ渨渨ذائيال渨渨نقص ح渨渨االت  يالمھم渨渨ة لت榜ف渨渨 األساس渨渨یةم渨渨ن العوام渨渨ل  ال渨渨ورقيعملی渨渨ة التس渨渨مید  تع渨渨د

خاص渨ًة الص渨غرى منھ渨ا معالج渨ة مش渨اكل الترب渨ة وجاھزی渨ة العناص渨ر األساس渨یة  ف渨يللنباتات وطریق渨ة فعال渨ة 
عنص渨渨渨ر الحدی渨渨渨د ووظائف渨渨渨ھ  وألھمی渨渨渨ة، )٢٠٠٦، Kesselو  ١٩٨٩حس渨渨渨ن و س渨渨渨لمان، (انتقالھ渨渨渨ا  وس渨渨渨رعة
و  Terry( بن渨اء الب渨روتین  ف渨ي األساس渨یةالمھمة حیث یعتبر ھذا العنصر م渨ن العناص渨ر الغذائی渨ة الفسلجیة 
Abadia،١٩٨٦ ( ل渨渨渨والكلوروفی)Tisdale رون渨渨渨ذلك ت، )١٩٩٣، وآخ渨渨渨دل渨渨渨ات  ع渨渨渨ات رش المركب渨渨渨عملی

حقول المحاصیل الزراعیة المختلف渨ة خاص渨ًة  في فضلةالزراعیة المصر الحدید من التطبیقات المخلبیة لعن
م渨ن  Fe-EDTAو  Fe-EDDHAكل م渨ن  یعدالتربة و فيجاھزیة ھذا العنصر  فيعند وجود مشاكل 

 ك渨ل م渨ن  أش渨ار العدید من المحاصیل البستنیة، فيالمركبات المخلبیة لعنصر الحدید والشائعة االستعمال 
Awad   وAtwia )ى) ١٩٩٥渨ة  إل渨ادة معنوی渨ول زی渨渨يحص渨渨ة  ف渨وات الحدیث渨渨ن النم渨ل م渨دد ك渨渨األوراقوع 

-Fe المخلب渨يبالمرك渨ب  ال渨ورقيوالمساحة الورقیة وال渨وزن الج渨اف لنب渨ات الكمث渨رى عن渨د اعتم渨اد التس渨مید 
EDDHA  ر/ملغم ٦٠بتركیز渨د . لت渨ووجErdal رون渨وظ ) ٢٠٠٤(، وآخ渨ن ملح渨يتحس渨وى  ف渨و ومحت渨نم

) ٢٠٠٦(، Kessel، وب渨ین Fe-EDTA المخلب渨يك من العناصر الغذائیة بعد رش المرك渨ب الشلی أوراق
نب渨ات الش渨لیك وان تع渨رض  أوراق ف渨يوبن渨اء الكلوروفی渨ل  الخض渨ري والنمتحفیز  فيعنصر الحدید  أھمیة

لنب渨渨ات الش渨渨لیك  الخض渨渨ريخف渨渨ض مع渨渨دل النم渨渨و  ف渨渨يعنص渨渨ر الحدی渨渨د یتس渨渨بب  ف渨渨يھ渨渨ذه النبات渨渨ات ألي نق渨渨ص 
   .نبات الشلیك وإنتاجیةنمو  فيالنباتیة خاصًة الفتیة منھا مما ینعكس سلبیاً  األوراق فيوحدوث اصفرار 

  
  البحث وطرائقھمواد                               

جامع渨渨ة / كلی渨渨ة الزراع渨渨ة والغاب渨渨ات / قس渨渨م البس渨渨تنة وھندس渨渨ة الح渨渨دائق  ف渨渨يت渨渨م تنفی渨渨ذ ھ渨渨ذه الدراس渨渨ة 
 ف渨渨ي األھلی渨渨ةم渨渨ن المش渨渨اتل  (Hapil)لش渨渨لیك ص渨渨نف الموص渨渨ل، فق渨渨د ت渨渨م الحص渨渨ول عل渨渨ى ش渨渨ت榜ت متجانس渨渨ة ل

المسافة ب渨ین خ渨ط  خطوطتم زراعة الشت榜ت على  للزراعة وإعدادھا وبعد تحضیر وتنعیم التربة المنطقة
العملی渨渨ات  إج渨渨راءت渨渨م  ،األولش渨渨ھر تش渨渨رین بدای渨渨ة  ف渨渨يس渨渨م ٤٠ وأخ渨渨رى س渨渨م والمس渨渨افة ب渨渨ین ش渨渨تلة٧٥ وآخ渨渨ر

الس渨渨ماد  أض渨渨یف وتس渨渨مید حی渨渨ث ملی渨渨ات س渨渨قى وتعش渨渨یبم渨渨ن عالزراعی渨渨ة الموص渨渨ى بھ渨渨ا خ榜渨渨ل فت渨渨رة التجرب渨渨ة 
عن渨د  األول渨ىالدفع渨ة  أض渨یفتقسمت عل渨ى دفعت渨ین  ھكتار/كغم ٢٠٠بمعدل  )١٨:١٨:١٨( NPKالمركب 

 اس渨تخدمحی渨ث  )لت渨ر /غ渨م ١ ( بمع渨دل بنلی渨ت الفط渨ريی渨د واس渨تخدم المب آذاربدای渨ة  ف渨يالشتل والدفعة الثانیة 
 ف渨يبدای渨ة موس渨م النش渨اط  ف渨ي أخ渨رىم渨رًة  عملی渨ةث渨م ك渨ررت البأس渨بوعین بع渨د الش渨تل  الس渨قيوقائیاً م渨ع م渨اء 

-Fe المخلب渨يتركی渨ز وموع渨د ال渨رش بالحدی渨د  ت渨أثیر، وتضمنت المع渨ام榜ت التجریبی渨ة دراس渨ة آذارمنصف 
EDTA  وع渨渨ى المجم渨渨ريعل渨渨ل الخض渨渨ل الكام渨渨ة البل渨渨ادة  لدرج渨渨ائل كم渨渨ابون الس渨渨ن الص渨渨م ً榜ی渨渨تخدام قل渨渨ع اس渨渨م

 األولوبموع渨渨دین ) لت渨渨ر/ملغ渨م ٦٠و  ٤٠، ٢٠ص渨渨فر، ( ھ渨渨ي لنق渨ياتراكی渨ز لعنص渨渨ر الحدی渨渨د  وبأربع渨渨ة ناش渨رة
 الش渨渨لیكلنب渨渨ات  والن渨渨وعي الكم渨渨ي حاص渨渨لالو الخض渨渨ريف渨渨ي ص渨渨فات النم渨渨و  ١٥/٤ الث渨渨انيوالموع渨渨د  ١٥/٣

(Fragaria × ananassa Duch.)  ل渨渨نف ھاب渨渨الص(Hapil) میم渨渨اد تص渨渨ة باعتم渨渨ذه التجرب渨渨ذت ھ渨渨نف ،
الوح渨渨دة التجریبی渨渨ة  تم渨渨رات وتض渨منامل渨渨ة ث榜ث渨ة وك渨渨ررت ك渨ل مع (RCBD)القطاع渨ات العش渨渨وائیة الكامل渨ة 

الدراس渨ات التالی渨ة  وإج渨راءالواحدة عشرة نباتات متجانسة، تم اختیار ستة نباتات م渨ن ك渨ل مك渨رر عش渨وائیاً 
   :علیھا
  الخضريصفات النمو : أوالً 

أخ渨ذت  إذ) ١٩٩٠( Saieed من قبل المطبقة طریقةال تاعتمد :)٢سم(معدل مساحة الورقة النباتیة . ١
لك渨ل وح渨دة تجریبی渨ة بع渨د الجنی渨ة األخی渨رة ورس渨مت عل渨ى أوراق  الس渨تةورقتان من ك渨ل نب渨ات م渨ن النبات渨ات 

معلومة الوزن والمساحة عن طریق جھاز االستنس渨اخ الكھرب渨ائي ث渨م قطع渨ت األوراق  (A4)بیضاء قیاس 
  المرسومة وحسبت المساحة الورقیة كما في المعادلة التالیة

  وزن الجزء المقطوع× الورقة الكبیرة  مساحة= مساحة الجزء المقطوع
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 وزن الورقة الكبیرة                                    
لك渨ل وح渨دة  ھالس渨تأخذت النموات الخض渨ریة م渨ن النبات渨ات  :)غم( الخضريمقدار المادة الجافة للنمو  .٢

لم渨دة ° م) ٧٠(رة ثم ت渨م تجفیفھ渨ا باس渨تخدام الف渨رن الكھرب渨ائي عل渨ى درج渨ة ح渨را األخیرةبعد الجنیھ  تجریبیة
  .)غم(ث榜ثة أیام ولحین ثبات الوزن ثم حسبت األوزان الجافة 

لكل وحدة تجریبی渨ة بع渨د  الستةنبات في النباتات /حسب معدل عدد المدادات :نبات/معدل عدد المدادات. ٣
  الجنیة األخیرة

٤ .aaل الكلaوى الكلوروفیaم( يمحتaر/ملغaرام وزن طaaيغ(: 渨ل الكل渨渨در الكلوروفی渨ألوراق يق渨渨ة  ل渨渨ق طریق渨وف
Mackinny )١٩٤١ ( وArnon )١٩٤٩( ورة渨渨渨ن  المح渨渨渨دة م渨渨渨والمعتمSaieed )ذ )١٩٩٠渨渨渨م اخ渨渨渨د ت渨渨渨فق ،

ثم وض渨عت ) ٪٨٠(األوراق الطریة الخضراء من النباتات وذلك بعد الجنیة األخیرة ثم سحقت باألسیتون 
اءة الض渨وء دقیق渨ة وت渨م ق渨ر/دورة) ٣٠٠٠(لمدة خمسة دقائق وعلى  Centerfugeبجھاز الطرد المركزي 

بواس渨渨渨渨渨渨渨渨طة جھ渨渨渨渨渨渨渨渨از المطی渨渨渨渨渨渨渨渨اف ) ن渨渨渨渨渨渨渨渨انومیتر ٦٤٥و  ٦٦٣(للراش渨渨渨渨渨渨渨渨ح عل渨渨渨渨渨渨渨渨ى األط渨渨渨渨渨渨渨渨وال الموجی渨渨渨渨渨渨渨渨ة 
(Spectorphotmeter)  من نوعC1C1L يواستخدمت المعادلة التالیة لحساب كمیة الكلوروفیل الكل:  

  ق渨راءة   ٦٤٥و أ ٦٦٣وتمث渨ل أ ٦٤٥أ ٢٠.٢٠+٦٦٣أ ٨.٠٢) = يغ渨م وزن ط渨ر/ملغم( يلالكلوروفیل الك
  . على التوالي ٦٤٥و  ٦٦٣على األطوال الموجیة  الجھاز

  صفات الحاصل الكمیة: ثانیاً 
 ھالس渨تللنبات渨ات  األخی渨رةالثم渨ار حت渨ى الجنی渨ة  جن渨يتم اخذ القراءات عند بدء  :نبات/متوسط عدد الثمار. ١

    وبعدھا تم حساب عدد الثمار لھذه النباتاتالمختارة لكل وحدة تجریبیة 
  ٦/نباتات لستةمجموع عدد الثمار = ات الواحد متوسط عدد الثمار للنب

 :لكل وحدة تجریبیة حسب المعادل渨ة التالی渨ة الستةتم اخذ القراءات للنباتات  :)غم(متوسط وزن الثمرة . ٢
    للنباتات نفسھامجموع عدد الثمار / مجموع وزن الثمار لستة نباتات  =متوسط وزن الثمرة 

 :وفقاً لما یاتى):غم(متوسط حاصل النبات الواحد . ٣
                    ٦/مجموع الحاصل الكلى لستة نباتات) = غم(متوسط حاصل النبات الواحد 

وبعدھا ت渨م ) ٢م٣(تم احتساب الحاصل لوحدة المساحة التجریبیة  :)ھكتار/كغم(حاصل وحدة المساحة . ٤
   الھكتار فياحتساب الحاصل 

                           صفات الحاصل النوعیة: ثالثاً 
 باس渨渨渨تخدام جھ渨渨渨ازت渨渨渨م قی渨渨渨اس نس渨渨渨بة الم渨渨渨واد الص渨渨渨لبة الذائب渨渨渨ة  :TSSنسaaaبة المaaaواد الصaaaلبة الذائبaaaة .  ١

  لعشرة ثمار لكل وحدة تجریبیة  العصیر واستخ榜ص حیث تم تقطیع الیدويالرفراكتومیتر 
نضج لك渨ل ثمار متجانسة العصیر عشرة  فيقدرت الحموضة الكلیة  ٪(TA)مقدار الحموضة الكلیة . ٢

-٢(باس渨تخدام  ةعیاری渨 ٠.١ (NaOH)التس渨حیح م渨ع ھیدروكس渨ید الص渨ودیم  تجریبیة باعتماد طریقة دةوح
 ف渨渨يھ渨渨و الح渨渨امض الس渨渨ائد  Citric acid ألس渨渨تریكح渨渨امض  أن أس渨渨اسعل渨渨ى قط渨渨رة م渨渨ن دلی渨渨ل النفث渨渨الین ) ٣

  )١٩٧٠، T.N.Eq.Vt%TA=     )AOAC    .تیةاآلعصیر ثمار الشلیك وفق المعادلة 
                                        Vs.Vi.1000            

T  = ،حجم القاعة المستعملة عند التسحیحN  = ٠.١= عیاریة القاعدة المستخدمة  
Eq  = ٧٠=  ألستریكلحامض  المكافئالوزن ،Vt  = مل ٥٠= للعصیر بعد التخفیف  النھائيالحجم  
Vs  = ل، م ١٠= حجم العصیر المستعمل عند التسحیحVi  = مل ٥= حجم العصیر قبل التخفیف  

  )يغم وزن طر ١٠٠/ملغم( Cمقدار فیتامین . ٣
كمحل渨ول ح渨افظ م渨ع ) ٪٢(باستخدام حامض االوكزالی渨ك ) يغم وزن طر ١٠٠/ملغم( Cتم تقدیر فیتامین 
ح渨امض االس渨كوربیك لوح渨ده ق渨ادر عل渨ى  أن إذ Dichlorophenol Indo Phenol 2.6استخدام ص渨بغة 

الوس渨渨ط  ف渨渨ي ال渨渨ورديالل渨渨ون  إل渨渨ى القاع渨渨ديالوس渨渨ط  ف渨渨ي األزرقالص渨渨بغة وتحولھ渨渨ا م渨渨ن الل渨渨ون  اخت渨渨زال ھ渨渨ذه
  ).١٩٧٧، Ranganna(  ألحامضي

 الختب渨ار جمی渨ع النت渨ائج ٪ ٥تم اعتماد اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال خطأ  
  ).١٩٨٠ ،الراوي وخلف هللا( حصل علیھاتالم

   

  النتائج والمناقشة
ی榜ح渨ظ م渨ن  :الشaلیكلنبaات  الخضaريصaفات النمaو  فaي المخلبaيیز وموعد الرش بالحدیaد ترك تأثیر. ١

لنبات الشلیك بزیادة تركیز عنص渨ر  الخضريجمیع صفات النمو  فيحصول زیادة تدریجیة ) ١(الجدول 
حص渨渨ول زی渨渨ادة  إل渨渨ى أدىلت渨渨ر /Feملغ渨渨م  ٦٠وبتركی渨渨ز  Fe-EDTAبالحدی渨渨د ال渨渨ورقي الحدی渨渨د وان التس渨渨مید 

فق渨د ازداد مع渨دل  (Hapil)ھاب渨ل  صنف الشلیك لنبات المدروسة الخضريمیع صفات النمو ج فيمعنویة 
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ومحت渨渨وى الكلوروفی渨渨ل بنس渨渨بة ٪ ٥٩ومق渨渨دار الم渨渨ادة الجاف渨渨ة بنس渨渨بة  ٪٣١.٠١بنس渨渨بة مس渨渨احة الورق渨渨ة النباتی渨渨ة 
موع渨渨د  ت渨أثیرم渨渨ن حی渨ث  أم渨ا، الش渨اھدمقارن渨ًة م渨ع معامل渨渨ة ٪ ٧٣.٥٨ومع渨دل ع渨دد الخلف渨ات بنس渨渨بة ٪ ٤٥.٨٧

ص渨فة مع渨دل مس渨احة الورق渨ة النباتی渨ة حی渨ث ازداد  ف渨يمعنوی渨اً ) ١٥/٣( األولفقد تفوق موعد ال渨رش  الرش
 ف渨يبالرغم من حصول زیادة غی渨ر معنوی渨ة ) ١٥/٤( الثانيموعد الرش  تأثیرمقارنًة مع ٪ ١٠.١٠بنسبة 

تحفیز النم渨و  وقد یفسر التأثیر االیجابي لمعام榜ت الرش بالحدید المخلبي في .الخضريبقیة صفات النمو 
الخض渨渨ري ف渨渨ي نب渨渨ات الش渨渨لیك إل渨渨ى دوره الفس渨渨لجي ف渨渨ي تحفی渨渨ز تك渨渨وین الكلوروب榜س渨渨ت ومحت渨渨وى ونش渨渨اط 

مم渨渨ا ) ٢٠٠٦، Kesselو  ١٩٩٣وآخ渨渨رون،  Tisdale و١٩٨٥محم渨渨د، ( األنزیم渨渨يالكلوروفی渨渨ل والنش渨渨اط 
، Abadiaو  Terry(یعم渨渨ل عل渨渨ى تحفی渨渨ز عملی渨渨ة البن渨渨اء الض渨渨وئي وتك渨渨وین البروتین渨渨ات والكاربوھی渨渨درات 

وبالتالي تحفیز نمو النبات وزیادة معدل مساحة الورقة النباتیة والمادة الجافة وإعطاء اكب渨ر ع渨دد ) ١٩٨٦
  من المدادات
معامل渨ة ت渨داخل ب渨ین التركی渨ز  أفض渨ل أنمعام榜ت التداخل ف渨ی榜حظ م渨ن الج渨دول نفس渨ھ  تأثیر أما      

ادة الجاف渨ة ومحت渨وى الكلوروفی渨ل الكل渨ى ومق渨دار الم渨صفات معدل مساحة الورقة النباتیة  فيوموعد الرش 
فبلغ渨渨ت ) ١٥/٣( األولالموع渨渨د  ف渨渨يلت渨渨ر /Feملغ渨渨م  ٦٠ومع渨渨دل ع渨渨دد الخلف渨渨ات كان渨渨ت نتیج渨渨ة ال渨渨رش بتركی渨渨ز 

نب渨渨渨ات للص渨渨渨فات /م渨渨渨داده ٦.٤٥و  غ渨渨渨م وزن ط渨渨渨رى/ملغ渨渨渨م ١٢.٦٢غ渨渨渨م و  ٢٠.٧٨و ورق渨渨渨ة /٢س渨渨渨م ١١٢.٦١
وھ渨渨ذا یتف渨渨ق م渨渨ع ، الش渨渨اھدع渨渨ن معامل渨渨ة  اختلف渨渨ت جمیعھ渨ا معنوی渨渨اً  والت渨渨ي الت渨渨واليالس渨渨ابقة ال渨渨ذكر عل渨渨ى  األربع渨ة
نب渨渨ات  ف渨渨ي) ١٩٩٩( يوم渨渨ع االعرج渨渨 البل渨渨دي الیوس渨渨فينب渨渨ات  ف渨渨ي) ١٩٨٧( وآخ渨渨رون El-Kassasماوج渨渨ده 
كم渨渨ا وق渨渨د یفس渨渨ر . نب渨渨ات الش渨渨لیك ف渨渨ي) ٢٠٠٦( Kesselو نب渨渨ات الزیت渨渨ون  ف渨渨ي) ٢٠٠٤( والحم渨渨دانيالتف渨渨اح 
ت渨وفر التراكی渨ز المناس渨بة م渨ن عنص渨ر  إل渨ى الخض渨ريص渨فات النم渨و  ف渨ي األولالمحفز لموعد الرش  التأثیر

لھذا الصنف من الش渨لیك تح渨ت ) آذارمنتصف (الحدیثة  األوراقالحدید مع بدایة فترة النمو النشط وتكوین 
موع渨渨د ال渨渨رش  ت渨渨أثیرع مقارن渨渨ًة م渨渨 أق渨渨وى خض渨渨رينبات渨渨ات ذات نم渨渨و  إعط渨渨اء إل渨渨ى أدىالظ渨渨روف المحلی渨渨ة مم渨渨ا 

   .عزى إلى التأثیر االیجابي المشترك للعواملأما تأثیر معام榜ت التداخل فقد ت ).١٥/٤( الثاني
ی榜ح渨ظ م渨ن الج渨دول  :شaلیكال لنبaات الحاصaلصaفات  فaي المخلبيتركیز وموعد الرش بالحدید  تأثیر. ٢
نتیجة ال渨رش  (Hapil)لنبات الشلیك صنف ھابل صفات الحاصل المدروسة  فيوجود زیادة معنویة ) ٢(

 ف渨يین التركیز المستخدم من عنصر الحدی渨د والزی渨ادة الحاص渨لة مع وجود ع榜قة ایجابیة ب المخلبيبالحدید 
) غ渨渨م(نب渨渨ات ومتوس渨渨ط وزن الثم渨渨رة /متوس渨渨ط ع渨渨دد الثم渨渨ار ف渨渨ي ت渨渨أثیراالتراكی渨渨ز  أكث渨渨رص渨渨فات الحاص渨渨ل وان 

ملغ渨م  ٦٠ك渨ان باس渨تخدام التركی渨ز دون渨م /ومعدل حاصل وح渨دة المس渨احة كغ渨م) غم( تالنباومتوسط حاصل 
Fe/ إلى أدى والذيلتر 渨ادة بلغ渨بتھا زی渨فات ٪ ٢٣١.٠٦٪ و ٢٣١.٠٢و ٪ ٧٦.٤٥و  ٪٨٦.٩٦ت نس渨للص

و  ٤٠المع渨املتین  ت渨أثیرب渨ین  معن渨ويوی榜ح渨ظ اخ渨ت榜ف ، ش渨اھدمقارنًة م渨ع معامل渨ة ال التواليالمذكورة على 
 ٢٠ال渨渨رش بتركی渨渨ز  وأدىنب渨渨ات ومتوس渨渨ط وزن الثم渨渨رة /متوس渨渨ط ع渨渨دد الثم渨渨ار ص渨渨فتي ف渨渨ي لت渨渨ر/Feملغ渨渨م  ٦٠

متوس渨ط حاص渨ل النب渨ات ووح渨دة المس渨احة مقارن渨ًة م渨ع  ص渨فتي ف渨ي ةعنوی渨حصول زی渨ادة م إلى لتر/Feملغم 
وال渨رش ) ١٥/٣( األولالموع渨د  ف渨يالرش  تأثیر، كما لم ی榜حظ وجود فروقات معنویة بین الشاھدمعاملة 

الت渨渨داخل ب渨渨ین تراكی渨渨ز عنص渨渨ر  أدىكم渨渨ا ولجمی渨渨ع ص渨渨فات الحاص渨渨ل المدروس渨渨ة، ) ١٥/٤( الث渨渨انيالموع渨渨د  ف渨渨ي
م渨ن  الع渨اليمتباین渨ة وبش渨كل ع渨ام ك渨ان ال渨رش ب渨التركیز معنوی渨ة  تأثیرات إحداث إلىالرش  وموعديالحدید 

زی渨ادة ص渨فات الحاص渨ل  ف渨ي ت渨أثیراالمع渨ام榜ت  أكث渨ر األولالموع渨د  ف渨ي) لت渨ر/Feملغم  ٦٠( دیدعنصر الح
توس渨渨ط مغ渨渨م و ١١.٧٨ومتوس渨渨ط وزن الثم渨渨رة  ثم渨渨رة ١٣.٥نب渨渨ات /حی渨渨ث بل渨渨غ متوس渨渨ط ع渨渨دد الثم渨渨ار األربع渨渨ة

وقد تفسر الزی渨ادة دونم، /كغم ٩١٤.٤غم ومتوسط حاصل وحدة المساحة  ١٥٩.٠٣حاصل النبات الواحد 
 يل渨دور عنص渨ر الحدی渨د الفس渨لج المخلب渨يصفات الحاصل لنبات الش渨لیك نتیج渨ة ال渨رش بالحدی渨د  فيالحاصلة 

( خاص渨渨ًة ف渨渨ي عملیت渨渨ي التركی渨渨ب الض渨渨وئي وبن渨渨اء البروتین渨渨ات العملی渨渨ات الحیوی渨渨ة المھم渨渨ة للنب渨渨ات  ف渨渨يالمھ渨渨م 
Terry  وAbadia ،و  ١٩٨٦Kessel ،وین )  ٢٠٠٦渨渨渨ري وتك渨渨渨و الخض渨渨渨ز النم渨渨渨ى تحفی渨渨渨ذي أدى إل渨渨渨وال

الكلوروفی渨ل الكل渨ى للنب渨ات  نباتات قویة انعك渨س ذل渨ك ف渨ي زی渨ادة المس渨احة الورقی渨ة والم渨ادة الجاف渨ة ومحت渨وى
نس渨بة األزھ渨ار وزیادة  مما أدى إلى زیادة كفاءة عملیة التركیب الضوئي وحفز عملیة التزھیر) ١جدول ال(

الض渨وئي  لس渨حب منتج渨ات عملی渨ة التركی渨ب العاقدة حیث تعتبر اإلزھار والثمار العاقدة موق渨ع اس渨تنفاذ ق渨وى
یرج渨ع الت渨أثیر  وق渨د .نبات ومعدل حاصل النبات الواحد وحاصل وحدة المس渨احة/وبالتالي زیادة عدد الثمار

渨ذه المع渨زي لھ渨أثیر التحفی渨ت التداخل في صفات الحاصل إلى الت榜و االیجابي لمعام渨فات النم渨ي ص渨ت ف榜ام
  .وكذلك إلى التأثیر التجمیعي لمعام榜ت التداخل) جدول اال(الخضري 
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   (Hapil)تأثیر تركیز وموعد الرش بالحدید المخلبي في بعض صفات النمو الخضري لنبات الشلیك صنف ھابل  :)١(الجدول 
تركیز عنصر 

 الحدید
 لتر/ملغم

 الصفات
 نبات/عدد المدادات غم وزن طرى/محتوى الكلوروفیل ملغم مقدار المادة الجافة غم ٢سم/معدل مساحة الورقة النباتیة

متوسط تأثیر  موعد الرش
 التركیز

متوسط تأثیر  موعد الرش
 التركیز

متوسط تأثیر  موعد الرش
 التركیز

متوسط تأثیر  موعد الرش
الموعد  الموعد الثاني الموعد األول الموعد الثاني الموعد األول التركیز

 األول
الموعد 
 الثاني

الموعد 
 األول

الموعد 
 الثاني

 ب ٤.٥٨ د ٤.٥٠ د ٤.٦٦ ب ١٠.٤٢ ب ١٠.٥٠ ب ١٠.٣٤ ب ١٤.٩٠ ب ١٤.٥٠ ب ١٥.٣٠ ج ٩١.٣٣ ب ٩٠.٠٣ ب ٩٢.٦٣ صفر
 ب ٥.٨٥ ج د ٥.٦٦ د- ب ٦.٠٣ ب ١١.٢٣ أ ب ١٠.٩٦ أ ب ١١.٥٠ أ ب ١٩.٦٥ أ ب ١٩.٣٠ أ ب ٢٠.٠٠ ب ١٠٤.٤٠ ب ج ١٠٠.٣٠ ج ١٠٨.٥٠ ٢٠
 أ ب ٦.٢٥ د- ب ٦.٠٠ ب ج ٦.٥٠ أ ب ١٢.٨٢ أ ب ١٢.٣٣ أ ب ١٣.٣٠ أ ب ٢٢.١٧ أ ب ٢١.٠٣ أ ٢٣.٣٠ أ ب ١١٤.٤٠ ج ١٠٧.٥٠ أ ب ١٢١.٣٠ ٤٠
 أ ٧.٩٥ ج د ٧.٣٠ أ ٨.٦٠ أ ١٥.٢٠ أ ١٥.٠٠ أ ١٥.٤٠ أ ٢٣.٧٥ أ ب ٢٣.٠٠ أ ٢٤.٥٠ أ ١١٩.٦٥ ب ج ١١١.٣٠ أ ١٢٨.٠٠ ٦٠

 متوسط تأثیر
 لموعدا

  أ ١١٢.٦١
  
 

  أ ٥.٨٧ أ ٦.٤٥  أ ١٢.٢٠ أ ١٢.٦٢  أ ١٩.٤٦ أ ٢٠.٧٨  ب ١٠٢.٢٨

  ٪٥المتوسطات التي تشترك بالحرف االبجدى نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال * 
  Hapil)(بعض صفات الحاصل لنبات الشلیك صنف ھابل  تأثیر تركیز وموعد الرش بالحدید المخلبي في :)٢(الجدول 

تركیز عنصر 
 الحدید

 لتر/ملغم

 الصفات
 ھكتار/متوسط حاصل وحدة المساحة كغم نبات/متوسط حاصل النبات غم نبات/متوسط وزن الثمرة غم نبات/متوسط عدد الثمار

متوسط تأثیر  موعد الرش
 التركیز

متوسط تأثیر  موعد الرش
 التركیز

متوسط تأثیر  الرش موعد
 التركیز

متوسط تأثیر  موعد الرش
الموعد  الموعد األول الموعد الثاني الموعد األول التركیز

 الثاني
الموعد 
 األول

الموعد 
 الثاني

 الموعد الثاني الموعد األول

 د ١٠٠٩.٦ ھـ ١٠٤٧.٦ ھـ ٩٧١.٦ د ٤٣.٩٠ ج ٤٥.٥٥ ج ٤٢.٢٥ ب ٦.٣٧ ج ٦.٣٧ ب ج ٦.٥٠ ج ٦.٩٠ د ٧.٣٠ د ٦.٥٠ صفر
 ج ١٦١٠.٨ د ھـ ١٤٨٤.٤ ج د ١٧٣٦.٨ ج ٧٠.٠٣ د ٦٤.٥٣ د ٧٥.٥٣ ب ٧.٧٨  ب ج ٧.٢٥ ب ٨.٣٠ ب ج٩.٠٠ ج د ٨.٩٠ ج د ٩.١٠ ٢٠
 ب ٢٦٦٦.٠ ب ٢٤٧٢.٨ أ ٢٨٥٨.٨ ب ١١٥.٩٧ ج ١٠٧.٦٣ ب ١٢٤.٣٠ أ ١٠.٨٥ أ ١٠.٢٥ أ ١١.٠٠ أ ب ١٠.٩٠ ب ج ١٠.٥٠ ج- أ ١١.٣٠ ٤٠
 أ ٣٣٤٢.٤ ب ٣٠٢٧.٢ ا ٣٦٥٩.٦ أ ١٤٥.٣٢ ب ١٣١.٦١ أ ١٥٩.٠٣ أ ١١.٢٤ أ ١٠.٧٠ أ ١١.٧٨ أ ١٢.٩٠ بأ  ١٢.٣٠ أ ١٣.٥٠ ٦٠

 متوسط تأثیر
 الموعد

  أ ١٠.١٠
  
 

  أ ٢٠٠٨.٠ أ ٢٣٠٦.٤  أ ٨٧.٣٣ أ ١٠٠.٠٢  أ ٨.٦١ أ ٩.٤٠  أ ٩.٧٥

  ٪٥فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال  المتوسطات التي تشترك بالحرف االبجدى نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویاً * 
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ی榜ح渨ظ م渨ن  :تأثیر تركیز وموعد الرش بالحدید المخلبaي فaي بعaض الصaفات النوعیaة لثمaار الشaلیك. ٣

نس渨渨بة الم渨渨واد الص渨渨لبة (ع渨渨دم وج渨渨ود ف渨渨رق معن渨渨وي ف渨渨ي الص渨渨فات النوعی渨渨ة لثم渨渨ار الش渨渨لیك ) ٣(نت渨渨ائج الج渨渨دول 
لت渨ر /Feملغ渨م  ٦٠و ٤٠و  ٢٠نتیجة الرش ب渨التراكیز ) Cومقدار فیتامین  الذائبة ومقدار الحموضة الكلیة

، كم渨渨ا ل渨渨م ی榜ح渨渨ظ ت渨渨أثیر معن渨渨وي لمع渨渨ام榜ت الت渨渨داخل ب渨渨ین تراكی渨渨ز الش渨渨اھدولك榜渨渨 الموع渨渨دین مقارن渨渨ًة بمعامل渨渨ة 
الحدید وموعدي ال渨رش ف渨ي ص渨فتي نس渨بة الم渨واد الص渨لبة الذائب渨ة ومق渨دار الحموض渨ة الكلی渨ة، ف渨ي ح渨ین أدى 

ف渨ي ح渨ین  Cراكیز الث榜ثة من الحدی渨د م渨ع موع渨د ال渨رش األول إل渨ى زی渨ادة معنوی渨ة ف渨ي فیت渨امین التداخل بالت
سجل انخفاضاً معنویاً ف渨ي ھ渨ذه الص渨فة عن渨دما ت渨م ال渨رش ف渨ي الموع渨د الث渨اني وللتراكی渨ز الث榜ث渨ة مقارن渨ًة م渨ع 

  . الشاھدمعاملة 
  

النوعی渨渨ة لثم渨渨ار الش渨渨لیك ت渨渨أثیر تركی渨渨ز وموع渨渨د ال渨渨رش بالحدی渨渨د المخلب渨渨ي ف渨渨ي بع渨渨ض الص渨渨فات ): ٣(الج渨渨دول 
  Hapil)(ھابل  صنف

  
تركیز عنصر 

 الحدید
 لتر/ملغم

  الصفات
  غم/ملغم cمقدار فیتامین   الكلیة ٪ ةمقدار الحموض  المواد الصلبة الذائبة ٪

متوسط   موعد الرش
تأثیر 
  التركیز

متوسط   موعد الرش
تأثیر 
  التركیز

  موعد الرش
متوسط تأثیر 

الموعد   التركیز
  األول

وعد الم
  الثاني

الموعد 
  األول

الموعد 
  الموعد الثاني  الموعد األول  الثاني

  أ ٨٢.٥٥  أ ٨٥.٦٠  ج ٧٩.٥٠  أ ٠.٧٦  أ ٠.٧٥  أ ٠.٧٢  أ ٨.٥٠  أ ٨.٧٠  أ ٨.٣٠  صفر
  أ ٨٣.٢٠  ج ٨٠.٤٠  أ ٨٦.٠٠  أ ٠.٨٠  أ ٠.٧٩  أ ٠.٨٠  أ ٩.٠٥  أ ٨.٩٠  أ ٩.٢٠  ٢٠
  أ ٨٢.٨٠  ب ج ٨١.٣٠  أ ب ٨٤.٣٠  أ ٠.٧٩  أ ٠.٧٨  أ ٠.٧٩  أ ٨.٧٥  أ ٨.٦٠  أ ٨.٩٠  ٤٠
  أ ٨٣.٣٥  ج ٨٠.٣٠  أ ٨٦.٤٠  أ ٠.٨١  أ ٠.٨٠  أ ٠.٨١  أ ٩.٠٠  أ ٨.٩٠  أ ٩.١٠  ٦٠

متوسط تأثیر 
    أ ٨١.٩٠  أ ٨٤.٠٥    أ ٠.٧٨  أ ٠.٧٨    أ ٨.٧٨  أ ٨.٨٨  الموعد

اختبار دنكن عن渨د  المتوسطات التي تشترك بالحرف االبجدى نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویاً فیما بینھا حسب
  ٪٥مستوى احتمال 
  

أدى إل渨渨渨ى تحس渨渨渨ین    Fe-EDTAویس渨渨渨تنتج م渨渨渨ن ھ渨渨渨ذه الدراس渨渨渨ة أن ال渨渨渨رش بالحدی渨渨渨د المخلب渨渨渨ي 
وان الزی渨ادة ارتبط渨ت ایجابی渨اً م渨ع  (Hapil)صفات النمو الخضري والحاصل لنبات الشلیك ص渨نف ھاب渨ل 

وص渨渨یة ب渨渨إجراء المزی渨渨د م渨渨ن زی渨渨ادة التركی渨渨ز المس渨渨تخدم وخاص渨渨ًة ف渨渨ي موع渨渨د ال渨渨رش األول، وعلی渨渨ھ یمك渨渨ن الت
渨ین النم渨رض تحس渨ل  وتجارب التسمید الورقي بالعناصر األساسیة خاصًة الصغرى منھا لغ渨ادة حاص渨وزی

  . الشلیك في وحدة المساحة
  

EFFECT OF CONCENTRATIONS AND APPLICATION DATES OF 
Fe- EDTA ON GROWTH AND YIELD OFSTRAWBERRY  

(Fragaria × ananassa Duch.) 
Cv. Hapil 

Zuhair A. Dawood  
Hort. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

This research was conducted in Horticulture dept., College of 
Agriculture and Forestry, at Mosul university to test the effect of four 
concentrations (0, 20, 40, and 60 mg Fe/l) and two dates of application (15/3 
and 15/4) of Fe-elements used as a chelating compound Fe-EDTA; on growth, 
yield and quality of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) Cv. Hapil. A 
factorial experiment (randomized complete block design) with three replicates, 
each experimental unit contain ten plants. Data obtained from this experiment 
was tested by using Duncan’s multiple test at 5% level. The obtained results 
indicated that there were a significant effect of foliar spray of Fe-EDTA on 
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most growth and yield characteristics, and the most effective treatment was 60 
mg Fe/l specially when applied at the first date (15/3) which significantly 
overtopped in: leaf area, number of runners/plant, dry weight of vegetative 
growth, total chlorophyll content, number of fruit per plant, average yield per 
plant and per unit area, total soluble solids and the content of vitamin C as 
compared with control treatment. 

  المصادر
الخض渨渨ري  ت渨渨أثیر ال渨渨رش بمس渨渨تویات مختلف渨渨ة م渨渨ن الحدی渨渨د ف渨渨ي النم渨渨و). ١٩٩٩(االعرج渨渨ي، جاس渨渨م محم渨渨د عل渨渨وان 

  .١٧-١١): ٣( ٣١ مجلة زراعة الرافدین،  -والمحتوى المعدني ألشجار التفاح صنف آنا
 جامع渨ة .العلميوالبحث  العاليوزارة التعلیم . األعناب إنتاج). ١٩٨٩(حسن، جبار عباس و محمد عباس سلمان 

                                                                              . بیت الحكمة.بغداد
والمحت渨渨وى  وت渨渨أثیر ال渨رش بالحدی渨渨د وح渨امض الجبرلی渨渨ك ف渨ي النم渨渨). ٢٠٠٤(الحم渨داني، من渨渨ى حس渨ین ش渨渨ریف عب渨دهللا 

. قس渨م البس渨تنة. رس渨الة ماجس渨تیر. لشت榜ت ث榜ثة أصناف من الزیت渨ون ةالمعدني من بعض العناصر الغذائی
  .جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات

. األول渨渨ى الطبع渨渨ة .للنش渨渨ر والتوزی渨渨عای渨渨راك . الفراول渨渨ة ال渨渨ذھب األحم渨渨ر ف渨渨ي الق渨渨رن الجدی渨渨د). ٢٠٠٠(خف渨渨اجي، یحی渨渨ى 
  .مصر

جامع渨ة  .الزراعی渨ة  التج渨ارب تص渨میم وتحلی渨ل ).  ١٩٨٠( الراوي، خاشع محمود وعبد العزی渨ز محم渨د خل渨ف هللا 
  .راقالع/ دار الكتب للطباعة والنشر . العالي والبحث العلمي موزارة التعلی -الموصل

  .العراق. جامعة الموصل. إنتاج الثمار الصغیرة). ٢٠٠٠(لسعیدي، إبراھیم حسن ا
. أربی渨ل /استجابة أربعة أصناف من الشلیك للظروف البیئی渨ة ف渨ي حق渨ل ك渨رده ره ش ). ٢٠٠٤(طھ، شلیر محمود 

  .٨-١: )٥( ١٦. )زانكو( المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة
. الس渨渨لیمانیة/ س渨渨ة ح渨ول اس渨تجابة بع渨渨ض أص渨ناف الش渨لیك ف渨渨ي منطق渨ة بكرج渨و درا). ١٩٨٣(عب渨اس، عب渨دهللا ص渨الح 

  .٤٧-٣٣: )١( ٨ ).زانكو(المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة 
  .العراق .جامعة الموصل. مطبعة الجامعة مدیریة). ١ج(علم فسلجة النبات ). ١٩٨٥( عبد العظیم كاظم، محمد

. الحنط渨渨ة وع榜قتھ渨渨ا بامتص渨渨اص الحدی渨渨د أص渨渨نافلج渨渨ذور بع渨渨ض  الق渨渨وة االختزالی渨渨ة). ٢٠٠١(س渨渨عد داؤد ط渨渨ھ المل渨渨ك، 
  .جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات. دكتوراه أطروحة
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