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 عننوخص
 

اسبي ضتت    أ ى تتم اسفتتال لاسلتت ن ا  2005-2006 أجريتته هتتلد اسةرالتتم ى تتم نتتة  ىتت ني  
ةرالتم اطوت ار اسنيا س جيتم سهتلا اسفتال اتي  ىت ن   بهتةللست  انت د  اسناتشر بكثرة فت  نات فيت  انت  

 ىتةة اسعا ييتة ى تم  اسرشت ه اسلتن ةيم اسعةة اطنثت  نت   تاةيةاسةرالم  ىا فر اسان   اإلثن ر نن  يل ىة ف  
 . تاةية اطفض  ناه  اسنةر س فال سشجيراه اسكرنم اسشجيرة سك  ن  

 نن  تيئج هذل عنداعسن ني ضو):ي تاضن 
ى  اسن لم اط   يعز  ست فر ناتز   ذتلا   جيتة   اكتنت    2006ارتن ع البم اسعي   اسنتنتام ف  اسع م  -1

  اسن لتتم اسلتت با ننتت  ااعكتتس بشتتك   يجتت ب  ى تتم ىتتةة اسعا ييتتة  هتتلا ينلتتر رفتت  يينتتم نع نتت  تشتتك ه  فتت
 اساف بم ف  اي  بق  نع ن  اإلثن ر بلاه اسقينم س ع م اط  .

ثنرة ف  ى ن  اسةرالم, نن  ال  ن  ن افن ه اسعا يية اسا ىيم  100لبب اسرش زي ةة ف  نت لو  ز  -2
نرتنعم  اققه اسرشم اسث ايم أى م نعة  زي ةة ف    اقا يينم تل يقيم  رف  نؤشراه اسج ةة سإلات ج

 ف  اي  ك   أثر اسرشم اسث سثم ض ييً. ثنرة 100نت لو  ز  اسـ
اتيجم ىن يم اسال ازةاة  ز  اسن  م ابم س ان اله اسناانضم ف  ى ن  اسةرالتم ننت  الت  نت  ن افتن ه  -3

 ات ج  اقا يينم تل يقيم نرتنعم.اسعا يية اسا ىيم  رف  نؤشراه اسج ةة سإل
  ., اسا ىيمثنرة 100اسـ ز  اسال, استلنية اس ري , عنكونيت عننوتياضن:

 

 عننقدنن

 تاتتتتتتتت  زراىتتتتتتتم اسكرنتتتتتتتم نك اتتتتتتتم نرن يتتتتتتتم فتتتتتتت  اسقوتتتتتتتر اسعربتتتتتتت  اسلتتتتتتت ر  ايتتتتتتت  تتتتتتتت ت  
 اسكرنتتتتتتتم فتتتتتتت  اسنرتبتتتتتتتم اسث ايتتتتتتتم بتتتتتتتي  أشتتتتتتتج ر اسن كهتتتتتتتم نتتتتتتت  ايتتتتتتت  اسنلتتتتتتت ام اسنزر ىتتتتتتتمزراىتتتتتتتم 
 نركتز اسفتةارة نت  ايت  اسنلت ام اسك يتم اسنزر ىتم فت  اسقوتراسنل ا ه اسبع يم تات   عة اسزيت    اإلات ج ب

  46445.1لتضتتم   هكتتت ر 53977ل  اسب سغتتم  2005التتب  افتت  ي ه اسنكتتتب اسنركتتز  سإلافتت   سعتت م ل
  306377ل يتةرد إاتت ج  جنت س ب    أستل شتجيرة,27202.3ب غ ىةة اسشتجيراه اسنثنترة ناهت  لأسل شجيرة  

اسنجن ىتتتم (نتت  اسنلتت ام اسك يتتم اسنزر ىتتم  84.1%وتت  ايتت  تشتتغ  نلتت ام اسزراىتتم اسبع يتتم نتتت  التتبت  ل
 .)2005اىيم, اإلاف  يم اسزر

ط  نتو ب تهتت  نتت   مأاتت اع نات نتتم نتت  استربتت ب بقتتةرته  ى تتم استتت ي م اس التت  نتت تتنيتتز شتتجيرة اسعاتت
إ  ةرالتتم سهتلد اطلتب ب فت،   2005لأبت  اقوتم  بواتم, ر اسعا فتر اسغلا يتم أيت  نق راتم ب شتج ر اسن كهتم اطا
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ينكت  أ  ي ضتأ أثتر استلتنية است ري  ى تم ف  أ  ناوقم ةرالتم س بي م  ني نماطفا ل اطكثر ااتش راً  اطكثر 
 . تربم سعةم ت فر اسر اإلض ف ه اسلن ةيم ساإلات ج ف  ير ل اسزراىم اسبع يم كبةي  ى  

عضت يم نرتنعتم نت  كرب ات ه اسك سلتي م ب إلضت فم  ستم فقرهت  ب سنت ةة اس استرب اسك لتيم التبمتات   
 هتتلد اساتت ا  تتتؤة   ستتم تثبيتته بعتتص اسعا فتتر اسفتتغر  نثتت  اساةيتتة  اسناغايتتز  اسزاتت  فتت   ي تتم افتت بته ,

اسكثيتر    تجت رباستربم  جع ه  بف رة ذير ي ب م سينتف   ن  يب  اسابت ه ننت  يق ت  فتيايته   هتلا نت  أثبتت
 بقيه هلد اسزراىتم تق يةيتم  نت ارثتم  ال  .Masseve, 1964; Mohamed ,1993)سب اثي   ناهملن  ا

ستم تاةيتة اسان  -رضت   است ري  استلنية اط -ت سم اسعا يم اسيزنم   س  بإجرا اه اةنيم بليوم لال اسعا يية 
عتبتر تقوتر  استت  سشتجيرة اسعاتب فت  اساسنث سيم ن  اسعا يية.....  سرفت   ات جيتم  اتةة اسنلت ام  اإلات جيتم اسع نتم 

 نتةايم نق رام ب سة   اسناتجم.
  فت  اسناوقتم اس لتوم   جت ة أفتا ل نا يتم نت ي نتم نت بشك   الت  ايراً الاتش ر زراىم اسكرنم

 ساةنتتم فت  يتتر لنعرفتم نتتة  تت ثرد بتتبعص ىن يت ه اس اسلتت ن ا ةرالتتم اسفتال  هتةل اسباتت   ستماسبي تم فقتتة 
 ةنت  اسعا ييت اسان ستم اسنا لتبم  تاةيتة ىتةة اسرشت ه اسلتن ةيم اس رييتم اسنا لتبم س  ن  اتي لاسزراىم اسبع يم  

 . است  تاقا أى م كنيم  ات ج  أفض  ا ىيم ثن ر
 عألاايث عنسياقن

   اسافتت   ى تتم  ات جيتتم ى سيتتم اسجتت ةة نتت  شتتجيراه اسعاتتب يعتنتتة ى تتم ىن يتت ه اساةنتتم اسنقةنتتم 
 ,Poling)يم  نك فاتتم اافتت هـية  استربيتتم  استق تتـاستلنتتسنا لتتب   ةارة استربتتم  ر اسفتتال ا استتت  تبتتةأ نتت  ااتيتت 

اىم اسغلا يتم نت  أجت  بات   هيك هت   تكت ي  اسجتل ر  اسبتتر سن كهتم  ستم اسعا فترتاتت ج أشتج ر ا، ايت   (1998 
 لتق و اط را  تع يص اسنقة اسل  ياف  بعة جن  اسثن ر ن  اطشج ر   زاسم اطفرع بعن يتم استق تيم  اسثن ر,  

 ,.Porro et al) يتة أكتة لست  ر اي  ن لتم اسانت   بك فتم نراا ت ـ يجب أ  تت ن  هلد اسعا فر بشك  نلتن
ه ن ً سيس فقو ف  اي يم  انت    سيه  أ  ااز ه ي عب ة راً   ات ف  ن  اي  اسات  ج است   ااي   جة (2002

  اتي  رفت  التبم اسلتكري ه فت  اسعفتير نت  انتص شجيراه اسعاب ب   ف  زي ةة اإلات ج  تالي  ا ىيتت  نت
أن  ىافر اسن لن ر ك اة اسعا فر اسكبر  فإات  ي عتب ة راً ه نت  فت  تالتي  انت  اسشتجيرة ،  تركيز اسان ضم

 ستم أ  رش اسشتجيراه بعنتر أيت   (Peacock&Christensen,2006) كن  أش ر  اإلات ج  ا ىيم اسثن ر,
اسشتتجيراه س تلتتنية اسن لتتن ر  ة   أ   مأيهتتر التتتج ب نتتراه, 5 طكبتترنتت  لتتاتي  ثتتي  نتتراه  اسشتتجيراه ا

 .نلت   اسن لن ر ف  اسور ة اسا نيم اةيزة
ركالت س أفت  ناوتم اسبات   اسزراىيتم فت  (Morris&Cawthon,1982)  ف  ةرالم يت م بهت  

تتت س بلتترىم س تلتتنية استت ري  ب سب  تبتتي  أ  اسشتتجيراه التتتج به Concord(1979-1980)ى تتم اسفتتال 
 بم. ب زةي ة ك  ن  اإلات ج  اجم اسشجيرة  كلس  نات   اسعفير ن  اسن اة اسف بم اسلا

رذم ها   جة  ي  م ا   التاةام اسنركب ه اسا  يم ى م اسعا فتر اسكبتر  ك لتنةة  رييتم  ى تم است
تتم ةىتم ة  يتر ية  جة اسكثير   ب ستج رب أ  هلد اسنركب ه تالت  انت  اسشتجيرة  اإلاتت ج  ا ىيتم اسثنت   ن  أا

  ;.Peacock&Christensen,2006 Alson, 1980ل هلا اسرأ  بتج رب ي م به  ك  ن 
ال تق  اسعا فر اسفتغر  نت  ايت  اطهنيتم اساي يتم ىت  اسعا فتر اسكبتر   ينكت  أ  تتتم  ضت فته  

 ستم  (Boynton, 1945) يتة أشت ر،  أثا   اسرش اس ري  ن  نات ل اسعا فر أ  بشك  فرة  ف  ا   اقفه 
سترش است ري  سنع سجتم نشت ك  اقت  اسعا فتر اسفتغر ,  لست  ط  اسشتجيرة هت  اأ  االلتاةام اطكثتر شتي ى  

بتت سرش استت ري  تنتتت  كنيتت ه ي ي تتم نتت  اسعا فتتر اسفتتغر  ك فيتتم  نا لتتبم سلتتة ااتي جتت ه اسابتت ه, كنتت  يتتتم 
بيتهت  فت  أذ تب استترب بلته سم  تفتبأ ايز  اساةية  است  يتتم تثجااللتن ةة ن  اسعا فر اسا ةرة نث  اسزا   اسنا

ً  ذير نت ام سجل ر اساب ه نن  يعكس ضر رة رشه   Christensen et)ى م اط را   هتلا نت  الايت  أيضت 
al., 1982).  15ل تيهتر أىتراص اقت  اسزات  ىاتةن  يفت  نلتت اد طيت  نتppm ى تم اط را   اسثنت ر  

 تاقا زيت ةة استلتنية است ري  زيت ةة فت  نلتت ي ه ينتم  ,جماسثن ر أ  تشك  ثن ر فغيرة اسا تتنث  ف  ي م ىقة 
 .(Peacock&Christensen,2006) يفير اطنة يك   اسور ة  سك  است ثير

عاتب أ  استلتنية اإلضت ف  سشتجيراه اس (El-Gazzer et al., 1979) تبي  اسبا   است  ي م بهت  
را اته تة زه ر أة   سم زي ةة ف   ز  اسعاق بعة اه يم فترة اإلسزا   اساا س اي  أ ج اإلزه ر  بعافر  ا

يراه كنيتتم اسنافتت   ىاتتة رش اسشتتجى تتم أكبتتر زيتت ةة فتت   ز  اسعاقتت ة  تتتم اسافتت    ، %  12-24 نتت 
 كن  ياانص نات   اب ه اسعاب ن  اسلكري ه بزي ةة تانيت  بنا    لكر  يات   ىافر  اسزا   اساا س

 اسشجيرة.
 ىت سيتي س اف   ى م ىا يية لاه ا ىيم  ج ةة  لس  ات ج اسك يم ستق ي  كنيم اإلال اسعا يية يوبا 

 ,Poling)  سيهت تتؤة  اسان ستم اسزا تةة كنت  أشت ر  ،  (Morozova, 1978) انت  جيتة س شتجيراه  تت ني  
 سم ضتعل ىت م فت  اإلاتت ج ، تترة  اساقت    ار جهت  نت  وت ر اإلثنت ر فت   يته نبكتر التبي ً  ىتةم (1998
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ج ثنت ر لاه ا ىيتم رةي تم, كنت  يتة تكت   اسثنت ر نت  ايت  اس ت     اسوعتم فتغيرة اساجتم   اضج اسثنت ر    اتت 
 ي ليم.

 سم أ  اقف   اسان سم ن  اسعا يية زاة ن  انت  اسنجنت ع اساضتر   (Reynolds, 1989) يشير
بم  س شتتجيرة  زاة فتت   ز  اسابتت ه  ىتتةةه  فتت  كتت  ىاقتت ة  نت لتتو  ز  اسعاقتت ة  اسابتتم,  التتبم اسنتت اة اسفتت

 اسل ابم ف  اسعفير  تا ي  تركيز اطان ص اسك يم.
 تم أا  بإجرا  اسال بعة اسعقتة نت  اإلبقت   ى تم أفضت  اسعا ييتة ى (Corino et al., 1991)  جة

 اسورة, يزية كنيم اسلكري ه  يزية  ز  اسعاق ة بيان  ياق  اإلات ج  تركيز اطان ص اسك يم.
ضتتنه اسنعتت نيه  Relianceى تتم اسفتتال  Ohioاليتتم فتت  تجربتتت  ب  (Gao&Cahoon,1998) يتتلكر

ىاقت ة/ شتجيرة أىوتم أفضت   20ىاق ة/شتجيرة,  ستم أ  اساتل اتتم  ,40 ,20 لشت هة  60لاه اسانت اله 
 اسات  ج ن  اي  ا ىيم اسثن ر  س   اسثن ر  اجم اساب ه.

 
  :نيعد يطاق عنااث

 نكين عنت,اان -1
ىاتتب فتت  ناوقتتم اسلتت نيم  استتت  تبعتتة اتت اس   فتت  كتترم 2006-2005انتتله استجربتتم اتتي  ىتت ن  

نو رهت  م ى  لوأ اسبار  تق  ف  ناوقم االلتقرار اسث ايتم استت  نعتة  أ 480كم شر  نةيام ان د  ترتن  35
ألت  م نرب ة بشك  ر 4)×4ل لا اه  اسنزر ىم ى م نل ف ه10تم ااتي ر اسشجيراه بعنر لا ي ً ،  نم 301

 .فال اسعاب اسل ن ا  لاسبي ض   نتش بهم ف  شك ه   اجنه  ن  
 نبينالت عنت,اان -2
 :عنتسنضد -2-1

 رشتت سل تجربتم است  ، 1غ/   بتركيب ن ضأ ف  اسجة   ل 1التاةم لن ة  ري  نت از  بتركيز 
 .ن  أرب  نع نيه  تتضن  ك  نع ن م ثيثم نكرراه  اسنكرر اس ااة يشن  ثي  شجيراه

 جيرات  بة   رش.تركه ش  ش هةلاسنع ن م اط سم -1
 بعة اسعقة نب شرة ً اسنع ن م اسث ايم تم رش شجيراته  نرة  ااةة بلن ة  ري  -2
 ر.اط سم بشه اسث ايم بعة ري  اط سم بعة اسعقة نب شرة   اسنع ن م اسث سثم تم رش شجيراته  نرتي  بلن ة -3
 م بعتة اط ستمبعتة اسعقتة نب شترة  اسث ايتاسنع ن م اسرابعم تم رش شجيراته  ثتي  نتراه بلتن ة  ريت  اط ستم  -4

 بشهر  اسث سثم بعة اسث ايم بشهر.
 

 ننكي ن  : عنتاكض  عنكضنضيئ) نوسنيد عنياق) عننستخدم يعن سان عننئيضن نوب يصا ع1,دير ل

عنب صا 
 صوى شكر

نيعد اينون 
نخواضيت 
EDTA 

N P K Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn 

اسالبم 
 اسن  يم

- 17 17 17 1 4 0.011 0.019 0.050 0.05 0.001 0.019 

 
 عنخا: -2-2

 تت سل تجربم اسال ن  أرب  نع نيه  تتضتن  كت  نع ن تم ثيثتم نكترراه  اسنكترر اس ااتة يشتن 
 .ثي  شجيراه

ىاقت ةاً ثنريت ً  تتم ااتيت رد كشت هة ط  ان ستم شتجيراه  50)اسنع ن م اط سم اسش هة تتر  ى تم شتجيراته  ل -1
 ل.اىاق ة/شجيرة   لس  اي  ت اجةد ف  اسوبيعم بة    (50)سنت لو ن  اسان سمهلا اسفال يريبم ب 

 ي ً.  ىاق ةاً ثنر(40اسنع ن م اسث ايم تر  ى م شجيراته   -2
 ي ً.ىاق ةاً ثنر (30)اسنع ن م اسث سثم تر  ى م شجيراته   -3
ً  (20)اسنع ن م اسرابعم تر  ى م شجيراته  -4  .ىاق ةاً ثنري 
 يعنداعسيت: عنقاعءعت -3

 عنداعسيت عنوض يني,ضن.-1-3
اضج اس،  اساضج بةايم،   اسعقة،  اإلزه ر ، يه ر اسعا يية اسزهريم ،تنتأ اسعي   ، لري   اسعف رة 

ياي اف  ير ل اسل نيم  –اسبي ض   - بنيايم تت ب  اطو ار اسنيا س جيم سفال اسعاب اسل ن ا  ،  اسك ن 
 اسنا ايم اسل  ةة ف  اسناوقم. ا  اسان  ب سير ل ك  نرا م ن  نراارتب و ن ىة 

 :عناقوضن ي عننخااضن عنقاعءعت يعنداعسيت2-3-
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 نانر يع  نيا يتشنر: اسيايت ص يصا ع -1-2-3

ىتتةة اسعيتت   اسنتر كتتم / اسشتتجيرة اس ااتتةة  لستت  بالتت ب ىتتةة اسعيتت   اسن جتت ةة ى تتم شتتجيراه اسنعتت نيه -
   اسنتر كم ى م اسشجيرة.اسنات نم ثم ال ب نت لو ىةة اسعي 

فتم نكرراه ك  ىةة اسعي   اسنتنتام / س شجيرة اس ااةة  البته  اسن  يم  لس  بال ب ىةة اسعي   اسنتنتام ى م-
سنتر كتم اسنع نيه ثم ال ب نت لو ىتةة اسعيت   اسنتنتاتم  الت ب التبته  اسن  يتم نت  ىتةة اسعيت   اسك يتم ا

 ى م اسشجيرة.
راه التت ب التتبم اسنثنتتر ناهتت   لستت  بعتتةا اطفتتران اسا نيتتم ى تتم كتت  شتتجيرة نتت  شتتجيىتتةة اطفتتران اسا نيتتم  -

ن اسنثنترة اسنع نيه اسنات نم ثم نعرفم ىتةة اسنثنتر ناهت  ثتم الت ب نت لتو كت  نت  اطفتران اسا نيتم  اطفترا
  ال ب اسالبم اسن  يم سألفران اسنثنرة ن  ىةة اطفران اسك يم.

   ر.ال ب نع ن   اساف بم  اإلثن -
 نيتتم بتقلتتيم نت لتتو ىتتةة اسعا ييتتة اسزهريتتم ى تتم نت لتتو اسعتتةة اسك تت  سألفتتران اسا اسافتت بم تتتم التت ب نع نتت 

 تم ىفهت  ا فت  يلتنم نت لتو ىتةة اسعا ييتة اسزهريتم  إلثنت ر يلنم نع نت  اسافت بم اسالتب , أنت  نع نت  ا
 نت لو ىةة اطفران اسنثنرة فقو  يعرل أيض ً بنع ن  اساف بم اسنو ا. 

 اسي  ص يصا ع  تيج ي يصضن عن نيا يت(م: 2-3-2
اةيتتة نت لتتو كنيتتم اإلاتتت ج كغ/شتتجيرة,  لستت  بتت ز   اتتت ج كتت  شتتجيرة نتت  شتتجيراه اسنع ن تتم ثتتم التت ب ت -1

 اسنت لو سك  نع ن م ب سكغ.
ه اسنع ن تتم اس ااتتةة لغ   لستت  ب اتتل ىياتت ه ىشتت ا يم س عا ييتتة نتت  نكتترراثنتترة  100تاةيتتة نت لتتو  ز  -2

  .لغ ب نت لو نقةراً بـ ال 
 Randomized Completeتتتم تفتتنيم استجربتتم  فتتا ايتت م اسقو ىتت ه اسعشتت ا يم اسك ن تتم  

Blocks Design   تتتم التت ب أيتت  فتتر  نعاتت   L.S.D    س نعتت نيه  فتتا اسبراتت نج  5 %ىاتتة اسنلتتت
factors 1"  

 
 عن تيئج يعنن يقشن

 
 :عنقاعءعت عنوض يني,ضن

رة التتم اطوتت ار اسنيا س جيتتم أ  نتت  يعتترل بنرااتت  اسانتت  اسلتتا يم سشتتجي   اسهتتةل اسر يلتت  نتت  ةر
الت ه فت  اسعاب ه   ض  تق يم سن اىية بة  كت  نرا تم  ةا سهت  فت  اسنرا تم استت  ت يهت ,  تنيتة نثت  هتلد اسةر

 ل  ناتت وا بي يتتماساتت ا  اسبي س جيتتم سألفتتا ل,  نعرفتتم نتتة   نك ايتتم زراىتهتت   ت ي نهتت  فتت  يتتر نعرفتتم 
م تتت ثير ناةةة, كتتلس  تاةيتتة االاتي جتت ه اساراريتتم سكتت  نرا تتم  ب ستتت س  سنراتت  اسانتت  اسلتتا يم جنيعهتت   نعرفتت

 اسع ان  اسبي يم  اطل سيب اسزراىيم اسنتبعم ف  تع يب اسنراا .
 اةةه اطو ار اسنيا س جيتم بتة اً نت  لتري   اسعفت رة  اتتم نرا تم اساضتج  ك اته فت  اسن لتني 

ً  2) فا اسجة    اياي ن  اسجة   ل ري   لتفت  ن ىتة  أ  استب ي  ف  نراا  اسان  اي  اسلاتي  كت    اضتا 
 و اسعف رة  بن ر  ثيثم ىشر يت م بتي  اسلتاتي   ينلتر لست  ب رتنت ع ةرجتم اساترارة  اف فت ً فت  شتهر شتب

 ااعكتسيتة    3لاسجتة    2005ب سعت م  ناهت  أى تم 2006جم اسارارة اسعينتم فت  اسعت م ةر ك   نت لو اي 
 م آلار  كتت   هتتلا اسن ىتتة أبكتتر نق راتتم نتت  اسعتت 22فتت   2006فقتتة تنتاتته فتت  لتتام ، لستت  ى تتم تنتتتأ اسعيتت   

  اسنراا  اسياقم . با اس  ألب ىي  ف  اي  ي  هلا اسن ر  ف  2005
 

 2005-2006)عألطيعا عنوض يني,ضن نص ا عنب   عنسوني ) خالر نيسن) ل : 2,دير ل

ن تسيقط ادعض
 عألياعق

عن (ج 
 عنكينر

 ادعضن عن (ج
 عنبقد
 

 ع زهيا
ظهيا عنب يقضد 

 عنزهاضن
توتح 
 عنبضين

ساضين 
 عنبصياة

               عألطيعا             
 عنوض يني,ضن

 عنبيم

 2005 آلار23 ايل  7 ايل  25 أي ر21 أي ر27 آب1 آب15 2تشري 22
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اتتم كن  يياي أ  اطو ار اسنيا س جيم س فال اسنةر س ية التغريه ن  بةايم لري   اسعفت رة  

نت   اسفتال اسنتةر س ي نت ً ى تم استت اس   ب ستت س  ييهتر اات 145-153اساضج اسك ن  اي  ن لتن  اسةرالتم 
 .(Kabeel et al., 1981)سنجن ىم أفا ل اسعاب اسنت لوم استبكير ف  اساضج

 

   2005-2006نتيسط دا,يت عنااعاة خالر نيسن) عن ني نبين) ل : 3,دير اقم ل
 

 
سةرالتم اي أ  ن ىة يه ر اسعا يية اسزهريم  ن ىة أ ج اإلزه ر ك ا  نتق ربي  اتي  ىت ن  ا ل يي

 2006 يعتت ة لتتبب هتتلا استقتت رب  ستتم ارتنتت ع نعتتة  اسهوتت اله اسنوريتتم اتتي  شتتهر  آلار  ايلتت   فتت  اسعتت م 
 . 4  س  لاسجة ى م است ا نم  19 21 اي  ب غ   2005نم نق رام ب سع م   30  34 اي  ب غ  ى م است اس  

 

 2005-2006)نتيسط عنهطيالت عننطاضن عنشهاضن خالر نيسن) عن ني نبين) ل : 4ل اقم ,دير

 
سنو  بتم ا ب ست س  هلا ن  ي   ن  فع سيتم اساترارة اسنث سيتم سإلزهت ر بت سرذم نت  ك اهت  ضتن  اساتة ة 

يت  اايلت    25اتتم  2005ك   ن ىة يه ر اسعا ييتة اسزهريتم فت  اسعت م   .2006سعن يم اإلزه ر ف  اسع م ل
 ْم  بيانتت  فتت  اسن لتتم اسثتت ا  (27.8ساتترارة اتتتم نتتم نتت  ارتنتت ع ةرجتت ه ا 19لتتج  نعتتة  اسهوتت   اسنوتتر  

   نم.30ايل    ك   نعة  اسهو   اسنور  ل (20)ك   اسن ىة ف   2006
  (31-37 ك اته ةرجت ه اساترارة  2006أي ر ف  اسن لم  13أن  ب سالبم ط ج اإلزه ر فك   ف  

ني  ضتتن  اسنتتة  اسنا لتتب ْم ايتت  تق ربتته نت لتتو ه ةرجتت ه اساتترارة, نتت  بقتت   ةرجتت ه اساتترارة ب سن لتت
 ْم.25-30) سإلزه ر ل

ستم اياي تق رب ن اىية اسعقة  بةايم اساضج ف  اسن لني  بلبب تاقيا نجنت ع ةرجت ه اترارة فع 
 ف  اسن لني  نال تنتأ اسعي    اتم بةايم اساضج.

 :اسي  ص يصا عنانر يع  نيا
تت  ستم بي  ىتةة اسعيت   اسنتر كتم اس ج ة استب ي  اسالب  (5) اياي ن  اي  نعوي ه اسجة   ريم 

نت  أالاقت ً,  تؤال ب سالب   طاا  تع ن ا  نعه  ى م أل س ال اسعا يية اسزهريم ضتن  نعت نيه استجربتم است ارةة
  هتاسقترا ة  استب ي  ف  البم اسنتنتأ فنرةد  سم ااتيل اسير ل اسنا ايتم فت  ىت ن  استجربتم ,  اسغ يتم نت  هتلد

  ينات  ع نم   است  ضن  اسن افن ه اسنث سيم سهلا سفال   ه  نؤشر أ ست  فقتو طاات يض ح ساف بم اسفال اس
 الاق ً ب سال س عا يية بغص اساير ى  ىةةه . 

 
 2005-2006)ين) لخالر ص–نسوني ) ع-ص يصا عنانر يع  نيا نص ا عنب    : 5,دير اقم ل

 

 ع  تي,ضن عن يصضن: عننؤشاعت

 2006 آلار10 آلار22 ايل  20 أي ر 17 أي ر 23 تن ز 24 آب10 1ك ا   2

 عنشها     
 عنبيم

 ةرج ه اسارارة

 أي    آب تن ز ازيرا  أي ر ايل   آلار شب و

2005 16.4 26 27.8 35.3 36 39 38.3 34.3 

2006 18.3 22.7 28.3 33 38 36.6 39.3 36.6 

 عنشها   
 عنبيم

ن,نيع عنهطير  اسهو اله اسنوريم
 ازيرا  أي ر ايل   آلار شب و 2  1  2ه 1ه عننطاي

2005 1.6 79.5 13 56 59 21 19 7 1.5 256 

2006 7.0 25.5 20 75.0 43.0 34.0 30.0 2 - 241.5 

نتيسط صدد  عنخصياننبينر 
 عنب يقضد عنزهاضن
 ص قيد/ش,ضاة

صدد عألفاعخ  نتيسط
 فاع/ش,ضاةعنن ناة 

نتيسط صدد 
 عألفاعخ عن ينضن
 فاع/ش,ضاة

  سان عننتوتح
نتيسط صدد 
 عن سا) عننطوق عنبضين عننتايكن

1.8 1.6 53 29 33 78   % 36 

2.2 1.6 56 26 35 89  % 34 
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اتت ج فقتة م استت  يسلتتة  نت  ايسهت  ى تم ا ىيتم اإليعتبر  ز  اسثنرة ن  أاة أهم اسنؤشراه اإلات جي
ن ته ست اي أ  هتلا اسنؤشتر يتا لتب ىكلت ً نت  ان ستم اسشتجيرة نت  اسعا ييتة  لتج ه شتجيراه اسنع ن تم استت  ا

  غ  تا يفتته هتتلد اسقينتتم نتت  420  ثنتترة ايتت  ب تتغ ل(100  ىاق ةاً/شتتجيرة أى تتم يينتتم سنت لتتو  ز  20ل
كلتته ىاقتت ةاً,  ااع (50)  غ ىاتتة اسشتتجيراه استتت  ان ستهتت  233يينتتم سهتت  لزيتت ةة اسان ستتم ستفتت   ستتم أةاتتم 

هت  يتزةاة نع اسزي ةة ف  هلا اسنؤشر ى م رف  نت لو  ز  اسعاق ة,  هلا نرتبو بق تم اسان ستم نت  اسعا ييتة استل 
 ثنرة  بشك  ىكل . 100نت لو  ز  اسـ

 

 
 

فن)     نناة ل(  100 عنشن,ضاة ننن عنب يقضند صونى نتيسنط يزن عننـ ضانضن تنأ ضا انيننن 1)نخطنط ل
 .  2005-2006)ص ا عنب   عناضي() نبين)ل

 

ب يقضند ابندد  ناة ل(  نشن,ضاعت عنصن ا عناضي(ن) عننختوونن عنانيننن ننن عن 100صالقن يزن  : 6,دير اقم ل
  2005-2006عناشيت عنسنيدضن خالر صين) ل

 عنانينن
 ص قيد/ش,ضاة

 لن ةيماسرش ه اس

 Aنت لو  ثي  رش ه رشتي  رشم  ااةة بة   رش

50 233 252.0 275.0 285.0 261.3 

40 301 333.0 358.0 362.0 338.4 

30 369 401.0 403.0 411.0 396.0 

20 420 429.0 435.0 452.0 433.8 

B377.8 367.7 7 .353 330.5 نتيسط  

      L.S.D. A0.05=   8. 3                                      

      L.S.D. B 0.05 =   8. 3                                    

     L.S.D. AB 0.05=16.7   
 

التتتج به اسشتتجيراه س تترش استت ري  بشتتك  جيتتة  ستت اي أ  استترش فقتتة  أنتت  ب سالتتبم سنعتت نيه استترش
نت لتوم ةيم اط ستم  اضتا ً فت  اسانت اله اساسلن ة  ل هم ف  زي ةة نةاراه اسشجيرة  ك   أثتر اسرشتم اسلتن 

 تم ىغ  411 , 362غ فت  كتي اسانت ستي  ستب تغ يينتهنت  32ثنرة 100 ـ ل ب غه اسزي ةة ف   ز  اس 30   40
ة,  استتت  ىاق ة/شتتجير 20نق راتتمً بتت طثر اسضتت ي  س رشتتم اسلتتن ةيم اط ستتم ىاتتة اسشتتجيراه استتت  ان ستهتت استتت اس  

  غ ى  اسش هة بة   رش. (9غ   بنعة  زي ةة  429ثنرة اي  ب غهل   100ا فيه ى م أى م  ز  سـ
ثنترة فت  اسشتجيراه  100كلس  أثره اسرشم اسث ايم ف  اسان اله اسع سيم فقو  ل ب غ نت لو  ز  اسـ

كتت   أثتتر اسرشتتم اسث سثتتم ى تتم  ز  استتـ ى تتم استتت اس ،    غ 358,275ىاق ة/شتتجيرة  50, 40استتت  ان ستهتت  
ثنترة  100اي  أةه اسرشم اسث سثم  ستم زيت ةة بلتيوم فت   ز  استـ   (2 ,3)يً ىاة اسنع نيه  ثنرة ض ي100ل

  ستفت  يتيم هتلا اسنؤشتر ىاتة هتلد اسنعت نيه 4,1 غ ى م است اس , ف  اي  ك   ف  اسنعت نيه ل4-8نقةاره ل
ينتم هتلا اسنؤشتر نت   تتا ي  ي غ 452 سم  ىاق ة/شجيرة (20) سم أى م يينم سه  ف  اسشجيراه است  ان سته 

بشتك  ىت م   ىاق ة/شتجيرة.50 غ ف  اسشجيراه است  تر  ى يه  ل285زي ةة اسان سم سيف   سم أةام يينم س  ل
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 Kabeel هتلا نت  أكتةد أ  اسرشتي  اط سم  اسث ايم أثرت   يج بي ً  بشك  نعا   ى تم يترا اه هتلا اسنؤشتراجة 
et al ., 1981) . 
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GRAPE VARIETY SALAMONY (BIADY), PHONOLOGICAL 
GROWTH STAGES, LOAD AND PRODUCTION ELEMENT 
AND THE EFFECT OF FOLIAR FERTILIZATION AND 
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ABSTRACT 
 

This study was conducted during 2005-2006 on grape variety 
(Salmony- Biady), widely spread in Homs and Hama. 
This study aimed to investigate the effects of foliar fertilization and clusters 
thinning on the production and the quality of the clusters of this variety in the 
condition of un-watered planned that aim to: 

Identify the most suitable number of spray foliar fertilization and the 
suitable number of clusters per vine through out experimenting different times 
of spray and different levels of loads.  
The results of this study showed the following: 

The percentage of bubs fertility increased during the second studied 
years, which happened as a result of the increasing of the nutrition cotenant.  
1- Foliar fertilization increased the weight of 100 berries. Two times foliar 

fertilization treatment was the best during the two seasons, which 
improved the quality indicators and achieved a higher price. 

2- Thinning cluster increased the 100 berry average weight especially in the 
low loads during the two seasons, which improved the quality indicators 
and achieved a higher price. 

Keywords: foliar fertilization, Thinning cluster, Production, Quality. 


