
ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  - 316X               ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس في بعض صفات النمو الخضري والزھري لصنفین من تأثیر
Fragaria)الشلیك  X ananassa Duch.)

علي حسن علي محمدزھیر عز الدین داؤد              
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

صةالخال
/ –البستنة وھندسة الحدائق قسمنفذت ھذه التجربة في حقل

و٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل موسم النمو 
/٢٤و/١٠٠و ٥٠

(Hapil)(Kaiser's samling)
(Split plot)(RCBD)

حللت النتائج واختبرت باستخدام اختبار د, نبات) ١٢(تضمنت كل وحدة تجریبیة على 
مساحة , % ٥مستوى احتمال 

 ,١٠٠
/ ملغم 

 ,٥٠/
غم من عرق السوس الى حصول ٢وادى الرش بتركیز , ر لكل نباتنبات وعدد االزھا/ متوسط عدد التیجان 

بات ومحتوى / المدادات/غم٤ ن
 ,

.للشلیك نتیجة معامالت التداخل الثنائیة والثالثیةوالزھري الخضري 

لمقدمةا
Fragariaالشلیك X ananassa (Strawberry) الثمار نبات عشبي معمر ویعد من الفاكھة ذات

تعددسعا وتنمو نباتات الشلیك في نطاق بیئي و, عالملصغیرة المھمة في العدید من دول الا ل
) ٣.٦٦١.٤٦٤(٢٠٠٥مناخیة وبیئیة متنوعة وبلغ االنتاج العالمي من ثمار الشلیك عام لظروف 

.)٢٠٠٧,FAO( ھكتار٣٥٧.١٢٧المساحات المزروعة منھ 
(Rosales)Rosaceae

(Rosaideae)(Fragaria)(ananassa)Garden Strawberry),٢٠٠٧(

)USDA ،إن, )٢٠٠٠, يخفاج(،)٢٠٠٦
, )٢٠٠٠, ألسعیدي(المناخیة مالئمة لزراعة الشلیك في العراق 

بإجراء, الشمالیة
اصةویعتبر اختیار االصناف المالئمة والتسمید, التي تساعد في انتشار الشلیك وتحسین انتاجھ الورقيخ

المتبعةوالرش بمنشطات النمو والمستخلصات الطبیعیة من التطبیقات 
, المعال

) ٢٠٠٣(Kirnak, ف أ
خضرياقوة النمو في(Oso Grande)قد تفوق الصنف فباختالف الصنف اختلفتالخضري لنبات الشلیك  ل

(Camarosa)(Camarosa)(a)ومحتوى الك
اخرون Riyaphan(b)محتوى كلوروفیل  (Tioga)) ٢٠٠٥(و

فة للنبات(Tochiotome)على الصنف  لجا ادة ا لم ار ا في ) ٢٠٠٧(,في مقد
فظة Kaiser's)(Hapil)/ محا

samling) لكل نباتالمداداتفي معدل المساحة الورقیة ومقدار المادة الجافة وعدد. ر للباحث الثانيمستل من رسالة الماجستی
٢٠/٩/٢٠١٠وقبوله ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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و ١٩٨٩, (
Kessel ,٢٠٠٦ .(Mengel وKirkby)إن) ٢٠٠١

أضافا إن , إنتاجیةالى خفض في یؤديبالمستویات المطلوبة في بیئة النبات و
امل تتأثرأنواعص الزنك تظھر في نقأعراض بعو
لزنك (Elsanta)) ٢٠٠٣(Lietenوالحظ , عدیدة  عنصر ا أدىب

).المساحة الورقیة وارتفاع النبات(معنویة في صفات النمو الخضري 
مستخدمةمنیعد استخدام المستخل ل ا

, اإلنتاجلغرض تحفیز النمو الخضري وتحسین العضویة
(Glycyrrihiza glabra)

.)٢٠٠٤والعلوي،٢٠٠٢واحمد،٢٠٠٢،سعدونو ،حسین٢٠٠٢الجواري(الزراعیة
(Hapil)

(Kiaser`s samling))
(

. نوعیتھ

مواد البحث وطرائقھ
وصل / /  لم امعة ا ج

) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(خالل الموسم الزراعي 
(pH)%٢.٤٩بن

٧.٤(EC)٠.٠٦٣) م/(٢.٨١ %
, (meq/l)٢٤٤جزء بالملیون ومقدار البوتاسیوم الجاھز ) ٧٥.٥( الجاھز 
مسافة وقسم  كت  تر لى مروز و اع ا قط كل  قسم  ثم  ات  اع قط الث  ث لى  بة ا تجر قل ال ٧٥ح

٤٠٢٥
٢٩/١٠/٢٠٠٦ذلكو

 ,
/كغم١٠٠االولى ھكتار حیث قسمت على /كغم ٢٠٠بمعدل ) ١٨: ١٨: ١٨(NPKالمركب 

.)٢٠٠٧, خلیفة(١٨/٣/٢٠٠٧ار في ھكت/كغم١٠٠والثانیة ١٤/١١/٢٠٠٦في ونفذت
:عوامل ھيثتضمن البحث دراسة ثال

)Kaiser's samling(و  الصنف قیصر . (Hapil)الصنف ھابل : صنفین من الشلیك ھما-١
(ZnSO4)فقد-٢

/١٠٠و٥٠: 
لسوس-٣ لص عرق ا تخ مس ب رش  ل وصل / أخذت: ا لم ا

بل الرش ٢٤وبعد تجفیفھا تم طحنھا ثم نقع المسحوق بماء دافىء مدة  اعة ق لعبدلي(س تمد ) ٢٠٠٢, ا اع و
.لتر محلول /غم ٤و٢صفر و: وق عرق السوس ھيث تراكیز من مسحثال

splitنفذت التجربة بنظام القطع المنشقة  – split plot
(RCBD)(Main plot)(Sub plot)

(sub – sub plot)

.وحدة تجریبیة/نبات ١٢بمعدل ٢م٣.٦وكانت مساحة الوحدة التجریبیة 
:تالیةوتم اجراء القراءات والقیاسات التجریبة ال

(-٢).٢(-١.(
٤.-٣- /.
./ -٦).وزن/ (-٥
.ةنسبة االزھار العاقد-٧
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) ١٩٩٦(SASتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 
).١٩٨٠(وفقا لما ذكره الراوي وخلف هللا % ٥

النتائج والمناقشة
صفات النمو الخضري: اوال

م(Hapil)) ١(یالحظ من الجدول : معدل مساحة الورقة النبات. ١
(Kaiser`s samling)ملغم ١٠٠وأدت

Zn/مقارنة الواحدةحصول زیادة معنویة في معدل مساحة الورقةإلىلتر مستخلص عرق السوس /غم٢ولتر
ملغم ١٠٠ا

zn/ لصنف لورقة في (Hapil)لتر مع ا احة ا احدة مس لو ا
٢ /(Hapil)

للزنك االول 
حیث تفوقت على معظم (Hapil)عرق السوس للصنف ھابل مننيالتركیز االول من الزنك مع التركیز الثا

.اعلى القیم النباتیة الواحدة مساحة الورقةوسجلتثالثیةالمعامالت التداخل 

.National Ger. Res. Lab(وقوة 
Beltsville, Maryland ،٢٠٠٧(

)Darrow ,؛ ١٩٦٦Graham ,١٩٩٦ ,
٢٠٠٧ . (
) ١٩٨٩,١٩٩١, ((lAA)ین االوكس

) ,١٩٩١ ((Co –
factor)

)Mengel وKirkby ,٢٠٠١( ,

(Mevalonic acid)ب
, روش الد(

اما ) ٢٠٠٢, موسى واخرون(والعناصر الغذائیة االساسیة مثل المعنیسیوم والحدید والزنك والنحاس ) ١٩٧٦
.متداخلةالللعواملالمشتركاالیجابيالتاثیر االضافي لمعامالت التداخل الثنائیة فقد یرجع الى التاثیر

) ٢(: مقدار المادة الجافة للمجموع الخضري. ٢
 ,

, لمادة الجافة اعلى متوسطاتھلتر في ھذه الصفة معنویا على باقي التراكیز حیث سجل وزن ا/ملغم١٠٠الزنك
٤وصفر ( ) لتر/غم ٢(

, في صفة وزن المادة الجافة  ) لتر/غم
لغم ٥٠ /م

/غم٢مستخلص عرق السوس كان بین التركیز 

.الخضري أعلى مستویاتھ اذ سجل وزن المادة الجافة للمجموع

).١-أوال (الفقرة ة فيق شرح ومناقشباالیجابي في تحفیز النمو الخضري والعملیات الحیویة للنبات كما س
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اخل في :)١( د لت لورقة ت ا ا
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلصنفيل٢)سم(الواحدة 

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر متوسط التاثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثة
للصنف المشترك

ومستخلص عرق 
السوس

متوسط تأثیر 
الصنف الزنك

٣ت٢ت١ت

ج١٢٥.٥٠ب ج١٥٧.٠٢ھـ و١٣٣.٨٦ي ط١٨٥.٦٢تھابل
أ١٤٢.٦٦

أ١٦٥.٠٣أ ب١٦٦.٩٠ب ج١٥٣.٨٩أ٢١٧٤.٢٩ت

ب١٣٧.٤٥ج د١٤٨.٤١ھـ- ج ١٤٣.٦٩و ز٣١٢٠.٢٦ت

ھـ١٠٨.١٣ھـ و١٣١.١٠ز ح١١٠.٣٨ي١٨٢.٩٢تقیصر

د١١٣.٨٠ي ط٩٢.٠٠و ز١٢٠.٤٧ھـ و٢١٢٨.٩٢ت
ب١٠٦.٨٨

و٩٨.٧٣ي ط٨٦.٣٧ح ط١٠١.٣٥ز ح٣١٠٨.٤٧ت

متوسط التأثیر 
المشترك

للصنف والزنك

متوسط تأثیر الرش أ١٥٧.٤٤ب١٤٣.٨١ج١٢٦.٢٧ھابل
متوسط تأثیر بمستخلص

بالزنكالرش عرق السوسو١٠٣.١٥د١١٠.٧٣ھـ١٠٦.٧٧قیصر

متوسط التأثیر 
المشترك

ومستخلصللزنك
عرق السوس

ج١١٦.٧٤ج١١٦.٨١أ ب١٤٤.٠٦د ھـ١٢٢.١٢و١٨٤.٢٧ت

ب١٢٧.٢٧أ١٣٩.٤١ج د١٢٩.٤٥ب ج١٣٧.١٨أ٢١٥١.٦٠ت

أ١٣٠.٣٠ب١١٨.٠٩ھـ١١٧.٣٩د ھـ١٢٢.٥٢ھـ٣١١٤.٣٦ت

وفق اختبار دنكن متعدد الحدود قیم المتوسطات ذات االحرف المتشابھة لكل عامل او تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا 
%٥تحت مستوى احتمال 

ر المادة الجافةمقداتأثیر الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس ومعامالت التداخل في :)٢(الجدول 
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلصنفيلللمجموع الخضري) غم(

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر المشتركالمشترك لتداخل العوامل الثالثةمتوسط التأثیر
للصنف ومستخلص عرق 

السوس
متوسط تأثیر

الصنف
الزنك

٣ت٢ت١ت

ھابل
ھـ٣٣.٥٢ھـ٤٠.٥٢ي ط٣٥.٠٩ك١٢٥.١٦ت

أ٣٩.٤٥ أ٤٣.٥١د- أ ٤٢.٤٨أ٤٤.٨٨د- أ ٢٤٣.١٧ت

ب٤١.٣٣ح- ھـ ٣٩.٢٨أ ب٤٤.٤٦ز- د ٣٤٠.٢٦ت

قیصر
و٣٢.٠٦ط- ح ٣٦.٥١ي٣٤.٣٩ك١٢٥.٢٧ت

أ٣٧.٥٥ ج٤١.٣٧ج- أ ٤٣.٣٠و–ج ٤١.٤٢ح- ھـ  ٢٣٩.٣٩ت

د٣٩.٢٢ح- و ٣٨.٤٥ط–ح ٣٧.٤٩ھـ- ب ٣٤١.١٧ت

متوسط التأثیر 
المشترك

للصنف والزنك

متوسط تأثیر الرش ب٤٠.٦٩أ٤١.٤٧ھـ٣٦.٢٠ھابل
مستخلصب

عرق السوس

متوسط 
الرشتأثیر

بالزنك ج٣٩.٤٢د٣٧.٧٧و٣٥.٤٦قیصر

متوسط التأثیر 
المشترك

للزنك ومستخلص
عرق السوس

ج٣٥.٨٣ج٣٢.٧٩ج٣٨.٤٢د٣٤.٧٤ھـ١٢٥.٢٢ت

ب٣٩.٦٢أ٤٢.٤٤أ ب٤٢.٨٩أ٤٣.١٥أ ب٢٤١.٢٨ت

أ٤٠.٠٦ب٤٠.٢٧ج٣٨.٨٦ب٤٠.٩٨ب٣٤٠.٩٨ت

قیم المتوسطات ذات االحرف المتشابھة لكل عامل او تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود 
%٥تحت مستوى احتمال 
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على (Kaiser`s samling)) ٣(:  نبات /التیجان عددمعدل . ٣
لغم ٥٠إن, عدد التیجان لصفةفيھابل الصنف  رلت/م

لسوس , قي التراكیزتفوقا معنویا على با خلص عرق ا ) لتر/غم٤(مست
مستخلصاألولنالتركیزییعلى  ل ني ل فضلوان والثا أ

/ملغم٥٠ت الصنف قیصر بتركیز رش نباتا

.في صفة عدد التیجانلتر/غم٤بالتركیز الثالث من المستخلص
ألصنافىإلوقد یفسر االختالف بین الصنفین  في ا

يالتأثیر المعنوأما،بین الصنفین المعتمدین 
.كما سبق ذكرهالمشتركالمنفرد والمتداخلالفسلجيتأثیرھما

عدد التیجان للنباتس ومعامالت التداخل في تأثیر الرش بالزنك ومستخلص عرق السو: ) ٣(الجدول 
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلصنفيل

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر المشتركمتوسط التأثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثة
للصنف ومستخلص عرق 

السوس
متوسط تأثیر 

الصنف الزنك
٣ت٢ت١ت

ھابل
ھـ٣.٢٢د٤.٣٣د ھـ٣.١٦ھـ١٢.١٦ت

ب٣.١٢ و٢.٧٧ھـ٢.٢٥ھـ٢.٠٨د٢٤.٠٠ت

د٣.٣٦د ھـ٣.٠٨د ھـ٣.٦٦د ھـ٣٣.٣٣ت

قیصر
ب٧.١٦ب ج٧.٣٣ب ج٧.١٦ب ج١٧.٠٠ت

أ٧.٣٧ ج٦.٧٢ب ج٦.٨٣ب ج٧.٣٣ج٢٦.٠٠ت

أ٨.٢٥ب ج٦.٣٣أ١٠.٤١ب٣٨.٠٠ت

متوسط التأثیر المشترك
للصنف والزنك

متوسط تأثیر الرش د٣.٢٢و٢.٩٢د ھـ٣.١٦ھابل
عرق السوسبمستخلص

متوسط تأثیر الرش
بالزنك ج٦.٨٣أ٨.٣٠ب٧قیصر

متوسط التأثیر المشترك
للزنك ومستخلص

عرق السوس

ب٥.٠٨أ ب٥.١٩ب٥.٨٣ب ج٥.١٦ج١٤.٥٨ت

أ٥.٦٣ج٤.٧٤ج٤.٥٤ب ج٤.٧٠ب ج٢٥.٠٠ت

ب ج٥.٠٢أ٥.٨٠ب ج٤.٧٠أ٧.٠٤ب ج٣٥.٦٦ت

قیم المتوسطات ذات االحرف المتشابھة لكل عامل او تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود 
%٥تحت مستوى احتمال 

لجدول : ت نبا/ معدل عدد الخلفات المجذرة -٤ ) ٤(ا
األولالتركیز أعطىوقیصر في معدل عدد الخلفات المجذرة لكل نبات 

فضلأن, األخرى أ
لغم ١٠٠كانت عند رش نباتات والزنك  عدد فقد لتر/م

أفضلالخلفات المجذرة وان 
فكانت أفضلأما, من المستخلصاألولبالتركیز 

اكبر . ذرةللزنك والتركیز الثاني من عرق السوس  األول بالتركیز عند الرش  و
)٣٩.٧٥ (

یعزىقد . من مستخلص عرق السوس األولھابل بالتركیز الثالث من الزنك مع التركیز 

, ) ١-أوال( كما سبق شرحھ في الفقرةاألخرىللمعامالت 
فسلجي المجذرة نتیجة الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس الى دورھ مل كما ما ال لعوا ل

.السابقةالصفاتفي إلیھاإلشارةسبق 



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  - 316X               ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

عدد الخلفات المجذرةتأثیر الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس ومعامالت التداخل في :)٤(الجدول 
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلصنفيلللنبات

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر المشتركمتوسط التاثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثة
للصنف ومستخلص عرق 

السوس
متوسط تأثیر 

الصنف الزنك
٣ت٢ت١ت

ھابل
أ٢٨.٣٦أ٣٩.٧٥و- ب ٢٣.٥٨ز- ج ١٢١.٧٥ت

أ٢٥.٣٠ ب٢٥.٣٣د–ب ٢٥.١٦ز- ج ٢٠.٢٥ب٢٣٠.٥٨ت
ج٢٢.٢٢ح–و ١٦.٥٠ھـ- ب ٢٣.٩١ب ج٣٢٦.٢٥ت

قیصر
و١٦.٣٦ح–د ١٨.٧٥ط٩.٥٨ز- ج ١٢٠.٧٥ت

ب١٨.٦٠ ھـ١٩.٠٥ط–ز ١٥.٦٦ح ط١٢.٣٣ب٢٢٩.١٦ت
د٢٠.٣٨ط–ز ١٥.٩١ح- ھـ ١٧.٨٣ب ج٣٢٧.٤١ت

متوسط التأثیر المشترك
للصنف والزنك

متوسط تأثیر الرش أ٢٧.١٣د٢٢.٥٨ب٢٦.١٩ھابل
عرق السوسبمستخلص

متوسط تأثیر 
بالزنكالرش ھـ١٦.٧٧و١٣.٢٤ج٢٥.٧٧قیصر

متوسط التأثیر المشترك
عرق للزنك ومستخلص

السوس

أ٢٥.٩٨أ٢٢.٣٦أ٢٩.٢٥ب ج١٦.٥٨ب١٢١.٢٥ت
ج١٧.٩١أ ب٢٢.١٩ب ج٢٠.٤١ج١٦.٢٩أ٢٢٩.٨٧ت
ب٢١.٩٥ج٢١.٣٠ج١٦.٢٠ب ج٢٠.٨٧أ٣٢٦.٨٣ت

قیم المتوسطات ذات االحرف المتشابھة لكل عامل او تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود 
%٥تحت مستوى احتمال 

(Hapil)) ٥(: )غم وزن طري/ملغم (محتوى الكلوروفیل الكلي . ٥
(Kaiser`s samling) ,

لتر /غم٤تفوق معنویا على التركیز الثالث فقط والرش بالتركیز الثالثلتر/ملغم٥٠بالتركیز الثاني من الزنك
.والثانياألولنالتركیزییمن مستخلص عرق السوس تفوق على 

فضلأن أ
وفي حالة , محتوى الكلوروفیل الكليأعلىبلغإذبالتركیز الثاني 
أعلىاذ بلغ) لتر/غم ٤(معاملة كانت عند رش نباتات الصنف ھابل بالتركیز الثالث أفضلإنالسوس لوحظ 

 ,
أعلىإنلوحظ 

.الثالث لمستخلص عرق السوس

زنك ومستخلص عرق السوس ومعامالت التداخل في محتوى الكلوروفیلتأثیر الرش بال:)٥(الجدول 
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلصنفيل) غم وزن طري/ ملغم (الكلي 

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر المشتركمتوسط التأثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثة
للصنف ومستخلص 

سوسعرق ال
متوسط تأثیر 

الصنف الزنك
٣ت٢ت١ت

ھابل
ب١٦.٦٨د- أ ١٧.٤٧ھـ- أ ١٦.٢٥ھـ- أ ١١٦.٣١ت

أ١٦.٨٨ ج١٤.٨٨و- ب ١٣.٧٥أ ج١٧.٨٥و- ج ٢١٣.٠٤ت
أ١٩.٠٨ج- أ ١٧.٩٥أ٢٠.٠٦أ ب٣١٩.٢٤ت

قیصر
و١٠.٨٣و٨.٢٨ھـ و١١.٢١و- ج ١١٣.٠٢ت

ب١١.٣٤ د ھـ١١.٥٣و٩.٥٠ھـ و١١.٠١و- أ ٢١٤.٠٧ت
د١١.٦٧و- ج ١٢.٤٤ھـ و١٠.٩٨ھـ و٣١١.٥٨ت

متوسط التأثیر 
للصنف المشترك

والزنك

متوسط تأثیر الرش ب١٦.٣٩أ١٨.٠٥ب ج١٦.٢ھابل
عرق بمستخلص

السوس
متوسط تأثیر 

بالزنكالرش و١٠.٠٧ھـ١١.٠٦د١٢.٨٩قیصر
متوسط التأثیر 

للزنك المشترك
عرق ومستخلص

السوس

أ ب١٤.٥٤ب١٣.٧٦أ١٢.٨٧أ١٣.٧٣أ١١٤.٦٧ت
أ١٤.٥٦ب ج١٣.٢٠أ١١.٦٣أ١٤.٤٣أ٢١٣.٥٥ت
ج١٣.٢٣أ١٥.٣٧أ١٥.١٩أ١٥.٥٢أ٣١٥.٤١ت

تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود المتشابھة لكل عامل او تداخالتھا على انفراد الاألحرفقیم المتوسطات ذات 
%٥تحت مستوى احتمال 
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وقد یعزى االختالف في محتوى الكلوروفیل الكلي بین الصنفین إلى اختالف طبیعة نمو الصنفین والى التباین 
كل 

لجواري (  أما ) ٢٠٠٦،kesselو ٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٥ا
مشترك  ل ثر ا إلى األ

.واالیجابي للعوامل المتداخلة 
: رثانیا صفات التزھی

تفوق الصنف قیصر معنویا على)٦(یالحظ من الجدول : نبات/متوسط عدد اإلزھار -١
(Hapil) تفوق  , النباتلكلاإلزھارفي متوسط عدد

 ,
.والثانياألولنالتركیزیی

أن
تفعدد في/٥٠

المشترك للصنف وعرق السوس لوحظالتأثیروفي حالة , المعامالت
في حالة الصنف قیصر بالتركیز الثالث لمستخلص عرق السوس و

فضلالسوس ثالثي أ اخل  تد

اإلزھارعدد فيمتوسطأعلىمستخلص عرق السوس حیث بلغ
إلىاإلزھارتوسط عدد وقد یعزى االختالف في م.باقي المعامالت

أما, األصنافالصنفین والى التباین الوراثي بین 
إلىقد یرجعالمعاملة بكل من الزنك ومستخلص عرق السوس
لجداول ( مدورھو)٥-١ا

Chaturuedi
(Chanclek)لنباتات الشلیك صنف األزھارالزنك في زیادة عدد تأثیرحول ) ٢٠٠٣(
.األزھارتكوین تحفیزلمستخلص عرق السوس فيياالیجابالدور حول) ٢٠٠٢(

األزھارتأثیر الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس ومعامالت التداخل في متوسط عدد : ) ٦(الجدول 
)Kaiser's Samling(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابلللنبات لصنفي

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

وسط التأثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثةمت
للصنف متوسط التأثیر المشترك

متوسط تأثیر الصنفومستخلص عرق السوس الزنك
٣ت٢ت١ت

ھابل
د٢٣.٥٦ب٢٤.٥٨ب٢٢.٩٤ب١٢٣.١٦ت

ب٢٢.٧٢ د ھـ٢٣.٤٨ب٢٤.٧٤ب١٩.٠٥ب٢٢٦.٦٦ت
و٢١.١٣ب٢١.٧٥ب١٨.٩٤ب٣٢٢.٧٢ت

قیصر
ب٣٢.١٧ب٣٣.٥٠ب٢٨.٥٢ب١٣٤.٤٩ت

أ٣٤.٤٤ ج٣١.٤٢ب٢٨.٢٧ب٣٠.٣٨ب٢٣٥.٦٠ت
أ٣٩.٧٢ب٢٩.٧٢أ٥٧.٦٣ب٣٣١.٨٣ت

متوسط التأثیر 
المشترك

للصنف والزنك

متوسط تأثیر الرش بمستخلصھـ٢٣.٦٩و٢٠.٣١د٢٤.١٨ھابل
عرق السوس

متوسط تأثیر الرش
بالزنك ج٣٠.٤٩أ٣٨.٨٤ب٣٣.٩٧قیصر

متوسط التأثیر 
للزنك المشترك

ومستخلص
عرق السوس

أ ب٢٩.٠٨ب٢٧.٨٦أ ب٢٩.٠٤ب٢٥.٧٣أ ب١٢٨.٨٣ت
أ٢٩.٥٧ب ج٢٧.٤٥ب٢٦.٥١ب٢٤.٧١ب٢٣١.١٣ت
ج٢٧.٠٩أ٣٠.٤٣ب٢٥.٧٣أ٣٨.٢٨أ ب٣٢٧.٢٧ت

تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى أوة لكل عامل المتشابھاألحرفقیم المتوسطات ذات 
%٥احتمال 

(Hapil)) ٧(: نسبة -٢
% ٢٤.٢٥و ٤٠.٦٤في نسبة االزھار العاقدة اذ بلغت (Kaiser`s samling)قیصر

لسوستأثیریالحظ أي لم في حین  لص عرق ا تخ مس او  نك  لز نصر ا بع رش  ل مالت ا ا من مع كل  ل وي  ن وادت , مع
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التداخل ولم,زیادة معنویة في نسبة االزھار العاقدة في حالة الصنف ھابل م
 ,

لزنك *الصنف( لسوس*ا نسبة اعلى ) عرق ا
.نف ھابل بالتركیز الثالث لكل من الزنك وعرق السوسكانت نتیجة رش نباتات الص%) ٤٩.١٠(

الحاصلة في نسبة االزھار العاقدة اما الزیادة )١٩٩٦،واخرون Grahamو١٩٦٦، Darrow(طبیعة النمو 
, ن عنصر الزنك ومستخلص عرق السوسنتیجة المعاملة بكل م

.في النمو الخضري والزھري للنبات كما سبق شرحھ
الرش ا لوأھمیةویستنتج من ھذه الدراسة 

نوصي باستمرار الدراسات في ھذا المجال لذى تحفیز النمو الخضري والزھري لصنفي الشلیك ھابل وقیصر 
ھذه المواد في اعتماد اصناف اخرى من الشلیك في مناطق مختلفة من القطرتأثیرر تباواخ

اإلنتاجیةلتحفیز النمو وزیادة ومواد اخرى
.ھذا لمحصول المھم

)٧ (:
s Samling‘( Kaiser(وقیصر) Hapil(الشلیك ھابللصنفي

الصنف
مستخلص 

عرق
السوس

متوسط التأثیر المشتركمتوسط التأثیر المشترك لتداخل العوامل الثالثة
للصنف ومستخلص عرق 

السوس
متوسط تأثیر 

الصنف الزنك
٣ت٢ت١ت

ھابل
أ ب٣٧.١٢د- أ ٤١.٤٢ھـ- أ ٣٤.٩٨ھـ- أ ١٣٤.٩٦ت

أ٤٠.٦٤ أ٤٢.٤٣د- أ ٤٠.٠٢د- أ ٤٢.٤٣أ ب٢٤٤.٨٤ت
أ٤٢.٣٨أ٤٩.١٠د- أ ٣٨.٥٠د–أ ٣٣٩.٥٤ت

قیصر
ج٢٤.٨٦ھـ- ج ٢٥.٦١ھـ- ج ٢٥.٠٣ھـ–ج ١٢٣.٩٥ت

ب٢٤.٢٥ ج٢٣.٦٥ھـ- ج ٣٤.٨٩ھـ- ج ٢٧.٥١ھـ٢١٨.٥٦ت

ج ٢٤.٢٤د ھـ٢٣.٤٨د ھـ٢٣.٣٧ھـ–ج٣٢٥.٨٩ت
متوسط التأثیر المشترك

للصنف والزنك
متوسط تأثیر الرش أ٤٣.٥١أ ب٣٨.٦٤أ ب٣٩.٧٨ھابل

بمستخلص عرق السوس
متوسط تأثیر 

بالزنكالرش ج٢٤.٦٦ج٢٥.٣٠ج٢٢.٨٠رقیص

متوسط التأثیر المشترك
عرق للزنك ومستخلص

السوس

أ٣١.٢٩أ ب٣٠.٩٩أ٣٣.٥١أ٣٠.٠١أ١٢٩.٤٥ت
أ ب٣١.٩٧أ ٣٣.٠٤أ٣٢.٤٥أ٣٤.٩٧أ٢٣١.٧٠ت
أ٣٤.٠٨أ٣٣.٣١أ٣٦.٢٩أ٣٠.٩٣أ٣٣٢.٧٢ت

تداخالتھا على انفراد ال تختلف معنویا وفق اختبار دنكن متعدد الحدود آول المتشابھة لكل عاماألحرفقیم المتوسطات ذات 
%٥تحت مستوى احتمال 

EFFECT OF FOLIAR SPRAY OF ZINC AND lIQUORICE ROOT
EXTRACT ON SOME VEGETATIVE AND FLOWERING GROWTH

PARAMETERS OF TWO  STRAWBERRY VARIETIES
(Fragaria x ananassa Duch.)

Zuhair A. Dawood                                 Ali H. A. Mohammed
Horticulture and landscape design dept, College of  ِ◌ ِ ◌Agriculture and forestry,

Mosul University, Mosul, IRAQ

ABSTRACT
This research conducted during the growing season, 2006/ 2007 at the

department of Horticulture and landscape design, college of Agriculture and
forestry, Mosul university, IRAQ. The goals of this study was to investigate the
effect of three concentrations of zinc element (0, 50 and 100 mg zn/L) and three
concentration of liquorice root extract (0, 2 and 4gm/L) used as a foliar spray on
vegetative and flowering parameters of two strawberry varieties (Hapil and Kaiser's
samlling). A spilt-split plot within RCBD design with three replicates (each include
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12 plants) was applied in this research . All data were teasted by using Duncan's
multiple range teast under 5% level. Results obtained indicated that, Hapil variety
significantly overtopped in average single leaf area, number of rooted stolensو total
chlorophyll content and percentage of flowers set, while kaiser's samilng variety
significantly superior in both number of crowns and flower's per plant. Spraying of
100 mg/L of zinc caused a significant increase in both number of crowns and
flowers per plant. At the same time, the second conc. of liquorices (2 gm/L) gave a
significant increase in average leaf area and foliage dry weight, but the third conc.
(4gm/L) of liquorices caused a significant increase in both number of stolen and
flowers per plant and total chlorophyll content.An additional increases were noticed
in some vegetative and flowering parameters in both strawberry varieties by
applying both bi or third interaction treatments.

المصادر
لحلو تأثیر. ) ٢٠٠٢(عبد الرحمن خماس سھیل , الجواري فل ا الفل

Capsicum annuum L. .العراق, جامعة بغداد, كلیة الزراعة, قسم البستنة. رسالة ماجستیر.
 ,)٢٠٠٢( .

بست, .  , نةقسم ال
.العراق, جامعة بغداد, الزراعة

االولى. . . ) ٢٠٠٠(یىیح, خفاجي . الطبعة 
.مصر

. ) ٢٠٠٧(غازي فایق حاجي , خلیفة
Fragaria X ananassa Duch. , ,

.العراق, جامعة الموصل, الزراعة والغابات
 ,)١٩٧٦ ( .

 , , ,
.العراق, جامعة بغداد, الزراعة

دار . . ) ١٩٨٠(, 
موصل, ,  ل ا , , جامعة 

.العراق
.)٢٠٠٣(نوال محمود , الربیعي

Freesia hybridaواالزھار والعمر المزھري في العزیزیا  L. ,رسالة ماجستیر , ,
.العراق, جامعة بغداد, الزراعة

.العراق, جامعة الموصل, دار الكتب والنشر, انتاج الثمار الصغیرة.)٢٠٠٠(ابراھیم حسن محمد , السعیدي
feو zn. ) ٢٠٠٢(عبد الھادي سعدون وكاظم احمد , سعدون

Abelmoschus esculentus, في نمو وحاصل صنفین من البامیا L. ,لكوفة, كلیة الزراعة امعة ا , ج
.الكوفة العراق, المعھد التقني

, Gerbera Jamesoniiدرا. ) ٢٠٠٥(, 
.العراق, جامعة بغداد, كلیة الزراعة, قسم البستنة, اطروحة دكتوراه

, , مطبعة دار الحكمة, انظمة الزراعة بدون استخدام التربة. ) ١٩٨٩(فاضل حسین , الصحاف
.العراق, وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تأثیر. ) ٢٠٠٢(محمد شریف ھیثم , العبدلي
Dianthus Caryophyllus L. ,

.العراق, كلیة الزراعة جامعة بغداد, قسم البستنة, دكتوراه
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. ) ٢٠٠٤(رشا ھاشم عبد العزیز , العلوي
Dendrathema grandifloruml , ,

.العراق, جامعة بغداد, كلیة الزراعة, قسم البستنة
لحكمة للط, .)١٩٩١( ,  ا , دار 

.العراق, جامعة بغداد,  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
وزارة , الجزء الثاني, . ) ١٩٩١(, محمد

.العراق, بغداد, التعلیم العالي والبحث العلمي
بعض .)٢٠٠٢(, طارق ناصر, موسى دراسة 

٣٤,  Glycyrrhiza glabraمكونات مسحوق عرق السوس المحلي 
)٢٨–٢٣:) ٤.

Chaturvedi. O. P., A. K. Single, V. K. Tripathi and A. K. Dixit (2003). Effect of
zinc and Iron on Growth, yield and Quality of strawberry cv. Chandler. Acta
Hort. 696 (11): 115-118.

Darrow, G. M. (1966). The strawberry: History, Breeding and physiology. Holt,
Rinchart and Winston. New York.

FAO. (2007). FAOSTAT Agricultural statistics database htt://www.fao.org.
Garden strawberry (2007). From wikipedia, the free encyclopedia.
Graham, J. Mcnicol, R. J., and J. W. McNicol (1996). A comparison of methods for

the estimation of genetic diversity in strawberry cultivars 93: 402-406.
Kessel, C. (2006). Strawberry Diagnotic workshops: Nutrition. Ministry of

Agriculture, Food and Rural Affairs.
Kirnak, H., C., Kaya, D. Higgs, J. Bolat, M. Simek, and A. lkinci (2003). Effects of

per harvest drip-irrigation scheduling on strawberry yield, quality and growth.
Australian Journal of Experimental Agriculture. 43: 105-111.

Lieten. F. (2003). Zinc Nutrition of strawberries grown on Rock wool. Acta Hort.
866(1): 1133-1136.

Mengel. K. and E. A. Kirkby (2001) Principles of plant Nutrition, 5 th edition 15BN
0-7973-7150-x.

National Germplasm Resources laboratory, Beltsville, Maryland (2007):
htt://www.grin.Gov.

Riyaphan, P., Pipattanawong and S. Subhad rabandu (2005). Influence of different
climatic conditions on growth and yield of strawberry plants in Thailand.
Australian centre f International Agricultural Research, 65-72.

SAS. (1996). Proprietary software release b-12 TS 020 Licensed to North Carolina
state University by SAS Inc., Cary. Nc. USA.

Trials report 1999-2002, Strawberry. Early-mid season. The royal Horticulture
society Garden, Wisley, Working, Surrey, GU236QB.

USDA. (2006). National Nutrient database for standard.


