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 المستخلص

ة من د  ين لمم  محافظة صالح الد  قضاء بمد ذت الدراسة في منطقة الحاتمية التابعة لف  ن   
نبات إفي نسبة  المخصبات الحيويةب المعاممة بيدف معرفة تأثير 20/7/2015الى  1/1/2014

فضال (, .Prunus armeniaca L) ضرية لشتالت المشمش البذريةوبعض المعايير الخ  البذور 
وموعد التطعيم في نسبة الطعوم الناجحة وبعض معايير النمو  عن دراسة تأثير ىذه المخصبات

وامكانية التقميل من المدة الالزمة ألنياء طور حداثة الشتالت  لثالثة اصناف من المشمش,
رض المشتل أرعت في وز   2013مشمش مأخوذة من محصول العام بذور  ستخدمتأ   الناتجة.
 بات الحيوية البكتيرية ىما :بعد معاممتيا بتوليفتين من المخص   1/1/2014بتأريخ 

Azotobacter chroococcum + Pseudomonas flourescense) B1 ) 

فضال عن  ,B2 (Azospirillum brasilense + Pseudomonas flourescense ) و 
 )بدون مخصب حيوي(, واشتممت الدراسة تجربتين:B0 معاممة المقارنة

نبات البذور, فضال عن معرفة بات الحيوية في نسبة إاالولى تيدف الى معرفة أثر المخص  
طول وقطر الشتالت ومساحة الورقة الواحدة ومحتوى تأثيرىا في بعض معايير النمو الخضرية )

حسب تصميم  بسيطة تجربة فذتأذ ن   ,25/5/2014 واستمرت الى االوراق من الكموروفيل(,
 المموحة باتجاه عمودي عمى المكرراتبالقطاع حيث تمثل  (RCBDت كاممة التعشية )ااعالقط  

. اختبرت الفروق بين المتوسطات لمصفات المدروسة فأستخدم ىذا التصميم لتالفي اثر المموحة
 الستخدام نً إيرت نتائج الدراسة %. أظ5حتمال احسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى 

 34.44% , 47.62 (نسبة انبات البذورفي زيادة ال متوسط  في معنوياً  المخصبات الحيوية أثراً 

وارتفاع ومعظم معايير النمو الخضرية المدروسة )قطر  عمى التوالي, B0و  B2لممعاممتين  %(
في متوسط مساحة  اً الشتالت ومحتوى االوراق من الكموروفيل(, في حين لم يكن التأثير معنوي

 الورقة.

ردبيمي ومحاري تالت بثالثة اصناف من المشمش ىي أ  الثانية بدأت بتطعيم الشالتجربة   
الصنف قيسي المنتشرة زراعتو في وسط العراق في موعدي و  ,(في السنين االخيرةدخال لمعراق أ  )

فضال عن المخصبات الحيوية المستخدمة في  (5/10/2014خريفي)و  (25/5صيفي)تطعيم 
اعات كاممة التعشية حسب تصميم القط   (3X 3 X 2)بقت تجربة عاممية ط   ذ. إالتجربة االولى



 ب
 

(RCBD) ثر رات فأستخدم ىذا التصميم لتالفي أالمكر عمى ذ كان القطاع المموحة باتجاه عمودي إ
حسب  واختبرت الفروقات بين المتوسطات شتمة, 20شتممت الوحدة التجريبية عمى . االمموحة

بات الحيوية ر المخص  أث   دراسة التجربة ىدف %.5اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
وموعد التطعيم في نسبة الطعوم الناجحة وبعض معايير النمو الخضرية)قطر الساق وقطر الطعم 
وطول الطعوم وطول وعدد االفرع الجانبية( ومساحة الورقة الواحدة ومحتوى االوراق من الكموروفيل 

 كاآلتي:وكانت نتائج الدراسة  . N,P,Kوالبروتين والكربوىيدرات والعناصر الرئيسية 

 %( 65.42,  79.14) في نسبة الطعوم الناجحة معنوياً استخدام المخصبات الحيوية  ر  ث  أ * 

ومعظم معايير النمو الخضرية المدروسة. فضال عن احداث  ,على التوالي B0و B2 للمعاملتين 
زيادة ممحوظة في متوسط محتوى االوراق من الكموروفيل والبروتين والكربوىيدرات والعناصر 

 .N,P,Kالرئيسية 

حة  في نسبة الطعوم الناج (الصيفي) االولعمى الموعد  (الخريفي) ق موعد التطعيم الثانيتفو   *
في متوسط محتوى االوراق من  ر موعد التطعيم معنوياؤث  ي   بينما لم و المدروسة,ومعظم معايير النم

 . N,P,Kالكموروفيل والبروتين والكربوىيدرات والعناصر الرئيسية 

في معظم الصفات المدروسة عدا تميز الصنف  االصناف عن بعضيا معنوياً  ر اختالفؤث  ي   لم  *
ولم يختمف عن الصنف محاري في متوسط عدد االفرع  ,عمى الصنف قيسي قو معنوياً اردبيمي بتفو  

في متوسط محتوى االوراق من  ق الصنف اردبيمي عمى الصنفين االخرين معنوياً الجانبية, وتفو  
 الكموروفيل وفي متوسط مساحة الورقة الواحدة. 

في متوسط نسبة الطعوم  وموعد التطعيم الثاني معنوياً  B2بين المخصب الحيوي التداخل  ق* تفو  
متوسط محتوى االوراق من النتروجين و الناجحة ومتوسطات اطوال افرع الطعوم وعدد افرع الطعوم 

عمى النتائج في واعطى أ عمى التداخالت االخرى بين المخصبات الحيوية ومواعيد التطعيم,
 ومحتوى االوراق من الفسفور والكربوىيدرات.متوسط قطر الساق وقطر الطعم وطول الطعم 

ى متوسط لمطعوم عمأ بإعطائوالصنف محاري مع  B2المخصب الحيوي  معاممة ز تداخلتمي   *
، مع الصنف قيسي اقل متوسط ليذه الصفة (B0عطى تداخل معاممة المقارنة)الناجحة, في حين أ

 عمى المتوسطات في معظم المعاييرأ B2ردبيمي مع معاممة المخصبأعطى تداخل الصنف أ بينما



 ت
 

 متوسط اقل عطىأ الذي الحيوي بالمخصب المعامل غير قيسي الصنف مع بالمقارنة المدروسة
 .الصفات لتمك

في حين بمغ اقل  ,عمى متوسط لمطعوم الناجحةأعطى التطعيم الخريفي لمصنف أردبيمي أ* 
 الصنف عطىأ , بينمامتوسط ليذه الصفة عند تطعيم الصنف قيسي في الموعد الصيفي)االول(

 الصنف عطىأ حين في ,الطعم وطول الساق لقطر متوسط اعمى الثاني الموعد في مالمطعً  محاري
 .الصفات ليذه متوسط اقل االول الموعد في المطعم نفسو

عمى متوسط أ بإعطائو B2ب المخص  والمعامل بز الصنف محاري المطعم في الموعد الثاني تمي   *
بالصنف قيسي غير المعامل  وقطر ساق االصل والطعم وطول الطعم مقارنة لمطعوم الناجحة

  عطى اقل القيم بالنسبة لمصفات المذكورة.والمطعم في الموعد االول والذي أ بالمخصب الحيوي

 

 


