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Malus     التفاححاصلكمیةفيالنتروجینيالعضوي و مستویات مختلفة من السماد تأثیر 

domestica  صنفAnna  

                                       

  سمیر عبد علي العیساوي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

فــي Annaأشــجار التفــاح صــنف علــى2008و 2007الــزراعیین نموســمیالتنفیــذ هــذه الدراســة خــالل 

وكانـت األشـجار ) كـم غـرب بغـداد35(التابعة لمحافظة بغداد –بستان خاص واقع في منطقة الرضوانیة الشرقیة 

لمعرفـة تــأثیر سـنوات10وبعمـر بطریقـة القائــد الـرئیس المحـورةم ومربـا5×5مزروعـة بالطریقـة الرباعیـة وبأبعـاد 

غـــــم )500و 400و   , 0300(النتروجینـــــيشــــجرة والتســــمید /كغــــم)15و 10و   5و0(التســــمید العضــــوي 

شـــجرة فـــي كمیـــة الحاصـــل وكانـــت التجربـــة عاملیـــة واســـتخدم تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة وبـــثالث /یوریـــا

  .مكررات 

شـجرة فـي معـدل كمیـة الحاصـل والصـفات /كغم 15أظهرت نتائج الدراسة تفوق مستوى السماد العضوي 

شــجرة مقارنــة بمعاملــة /كغــم82.29بلغــت لخــرى علــى بقیــة المعــامالت وأعطــى أعلــى كمیــة حاصــالمدروســة األ

كما تفوق مسـتوى .شجرة /كغم67.54المقارنة والتي أعطت اقل معدل لكمیة الحاصل والصفات االخرى اذ بلغت 

اصــل والصــفات شــجرة علــى بقیــة المعــامالت وأعطــى أعلــى معــدل لكمیــة الح/غــم یوریــا500النتروجینــيالســماد 

شجرة بینما أعطت معاملة المقارنة اقل معدل لكمیة الحاصل والصفات األخرى حیـث /كغم89.02األخرى اذ بلغ 

فـي " فقـد كـان معنویـاالنتروجینـياما بالنسبة للتداخل بـین مسـتویات التسـمید العضـوي و . شجرة /كغم56.08بلغت 

شــــجرة ومســــتوى الســــماد /كغــــم 15لســــماد العضــــوي معــــدل كمیــــة الحاصــــل والصــــفات األخــــرى اذ تفــــوق مســــتوى ا

شجرة على بقیـة المعـامالت وأعطـى أعلـى معـدل لكمیـة الحاصـل والصـفات االخـرى اذ /غم یوریا500النتروجیني

شــجرة بینمـا أعطــت معاملـة المقارنــة اقـل معــدل لكمیـة الحاصــل والصـفات األخــرى حیـث بلغــت /كغـم103.33بلـغ 

500النتروجینـيشـجرة ومسـتوى السـماد /كغـم 15الـى اسـتخدام التسـمید العضـويیةلذا تم التوصـ. شجرة /كغم45

شــجرة حیــث أدیــا إلــى الحصــول علــى أعلــى كمیــة حاصــل وتحســین الصــفات األخــرى للصــنف المــدروس /غــم یوریــا

Anna.  

  

Effect of different level of organic and nitrogen fertilizers on fruit 
yield apple.(Malus domestica ) CV.ANNA

Sameer Abed Ali Saleh Al-isawi
AL-Anbar Uinv. / College of Agri.

Abstract
This study was carried out during the growing season at  2007 and  2008 on 

apple cv Anna in private orchard at Radwania region (35 km – western Baghdad 
).Trees were planted according to square  method. This investigation aimed to verify 
the effect of different level of  organic(0 ,5 , 10 , 15 kg/tree) and nitrogen for the 
former and (0 , 300 ,400 ,500g urea/tree) fertilizer on yield respectively. A 
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randomized  complete Block Design (RCBD) was used (with three  replicates for each 
treatment combination). Result revealed that the treatment of  (15 kg/tree)of organic 
fertilizer  was superior significantly in fruit yield (82.29 kg\tree) and other quality 
characteristics as compared with other treatments plants , whereas the lowest yield 
was that of the control untreated  trees plants (67.54 kg/tree) . Nitrogen fertilizer of 
(500 g urea  /tree) gave the highest fruit yield (89.02 kg\tree) and highest quality 
values as compared with other treatments , Similarly a lower fruit Yield (56.08 
kg/tree) was found in control trees. A significant interaction effect were recorded 
between the two fertilizer used regarding fruit yield and other quality traits .Organic 
fertilizer at  15 kg/tree with urae  at 500 g urea/ gave the highest fruit yield(103.33 
kg/tree) , whereas control treatment gave the lowest yield (45 kg/tree) . It can be 
concluded  that organic fertilizer level of 15 kg /tree and nitrogen fertilizer level of 
500 g urea/tree may be used effectively for higher fruit yield and quality 
characteristics cv Anna apple.                      

  

  المقدمة

في اإلنسانعرف في بالد وادي الرافدین منذ بدء استیطان ) Apple)Malus domesticaالتفاح إن

فــي ســتینات القــرن إالفــي زراعتــه األهمیــةلمتعاقبــة لــم تعــط ااألجیــالالخــامس قبــل المــیالد وخــالل اإللــفنهایــة 

) . 1(فـي القطـرإكثارهـاوالقیـام علـى األجنبیـةاألصـنافعنایة واضحة في اسـتیراد بعـض الماضي اذ كان هنالك

) 64300(المحلــي فیبلــغ حــوالي اإلنتــاجأمــا) 2" (طــن ســنویا) 57967000(العــالمي للتفــاح حــوالي اإلنتــاجیبلــغ 

طــن حیــث ) 25720(إنتاجهــااذ بلــغ باإلنتــاجاألولوقــد احتلــت محافظــة صــالح الــدین المركــز 2004طــن عــام

  .)3) (2004(كغم لعام )25(الشجرة الواحدة حوالي إنتاجیةالمحلي وان متوسط اإلنتاجمن مجموع % 40یشكل 

" یشــكل مــورداإذالعالیــة اإلنتاجیــةاقتصــادیة كبیــرة والســیما فــي البلــدان ذات أهمیــةثمــار التفــاح لهــا إن

غنیـة ثمـارهإنفي الدول المصدرة لما تتصف بـه الثمـار مـن قابلیـة نقـل وتخـزین لمـدة طویلـة كمـا " مهما" اقتصادیا

صـــنف التفـــاح لقـــد دخـــل   .)4( بمـــادة البكتـــین وتحتـــوي علـــى الكثیـــر مـــن الفیتامینـــات والبـــروتین والكاربوهیـــدرات 

Annaوانتشـرت زراعتـه بسـرعة فـي منـاطق وسـط )1995–1994(راعة في سـنةالعراق عن طریق وزارة الز إلى

نتیجـة Annaلقـد جـاء الصـنف ). 5(سـنوات أربعـةاشجارة بعد أثمرتإذالعراق وذلك لمالئمة للظروف المناخیة 

Golden delicious *Redالتهجـین بـین الصـنفین  Hadassiya.)6( .سـاعات البـرودة الالزمـة لكسـر إن

وتتمیز ثمـاره بكبـر . )7(7.2ساعة برودة اقل من 400-300ة في البراعم لهذا الصنف تتراوح بین طور الراح

وتنضـج % 40-30فـي الثمـار األحمـرانج ونسبة اللـون ) 2.5–2(حجمها وصالبتها العالیة ویبلغ قطر الثمرة 

واألشـجار. شـبه حامضـيإلـىلـو الثمار في نهایة شهر حزیـران وبدایـة شـهر تمـوز ونكهـة الثمـار جیـدة وطعمهـا ح

بحـوث عدیـدة لدراسـة أجریـتولقـد . )5.(ثـالث مـن زراعتهـا فـي المكـان المسـتدیمأوتبدأ في الحمـل بعمـر سـنتین 

سـنوات 5من خـالل تجربـة اسـتمرت لمـدة  ) 8(  التفاح فلقد وجدأشجارعلى النتروجینيالتسمید العضوي و تأثیر

غم نایتروجین لكل شـجرة 50بمعدل النتروجینيبأن استعمال مستوى السماد "على أشجار التفاح المزروعة حدیثا

بمسـتویات تتـراوح النیتـروجینإضافةفي تجارب استمرت ثمانیة سنوات بأن ) 9(ووجد. قد زاد من النمو الخضري

ي زیـادة النمـو الخضـر إلـىأدىGolden  deliciousالتفـاح صـنفألشـجارهكتـار /كغـم 300إلـىبـین الصـفر 

فقـد ذكـروا إن تسـمید شـتالت التفـاح ) (10أمـا .مما انعكـس بالتـالي علـى كمیـة الحاصـلالنیتروجینبزیادة مستوى 

بنتـرات الكالســیوم اظهـر زیـادة مبكــرة فـي قــوة األشـجار وزیــادة " المزروعـة حــدیثاJogagoldوMcintoshصـنفي 

والمنغنیـز مقارنـة مـع األشـجار المسـمدة بالیوریـا محتوى األوراق من الكالسـیوم وقلـة محتـوى األوراق مـن المغنسـیوم
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0,20,240(سـنوات وبتراكیــز10عنـد دراسـتهما حــول تسـمید أشـجار التفـاح لمـدة ) (11ووجـد .أو نتـرات االمونیـا

وهـذا % 2اقل مـن إلىانخفضهكتار إن محتوى األوراق من النایتروجین لألشجار غیر المسمدة /Nكغم ) 360,

اصـل أمـا األوراق المعاملــة فقـد ازداد محتواهـا مــن النـایتروجین مـع زیــادة النـایتروجین المضــاف مترافـق مـع قلــة الح

المخلفـات باسـتمرار تجعـل التربـة تمیـل الـى الحامضـیة الن هـذه إضـافةإن.وهذا مترافق مع زیـادة كمیـة الحاصـل

مغــذیات الموجــودة فــي التربــة المخلفــات تحــرر الحــوامض العضــویة المختلفــة عنــد تحللهــا والتــي تســاعد فــي جعــل ال

إلحـداثالمخلفـات العضـویة تضـیف بعـض الكالسـیوم للتربـة والـذي یكـون غیـر كـافي إناكثر جاهزیـة وفائـدة كمـا 

اضـافة المـادة العضـویة تزیـد مـن إنإلـى) (13وأشـار). 12(التربة لذلك تكـون التربـة حامضـیة PHالموازنة في 

النایتروجین بأنه المغذي الذي ) (14ولقد وصف .واإلنتاجفي النمو " جابیاجاهزیة المغذیات للنبات مما ینعكس ای

مـن " اصـغر حجمـااألوراقتكـون نقصـهوهـو یـدفع بـالنمو الخضـري السـریع وعنـد لألشـجاراألخضریعطي اللون 

  .الطبیعیةاألوراق

بالتــــالي زیــــادة فــــي زیــــادة نمــــو النبــــات و " كبیــــرا" تلعــــب دوراةالنتروجینیــــاألســــمدةإنإلــــى) (15وذكــــر 

للعناصر الغذائیة وخاصة النایتروجین والفسفور " المادة العضویة تعد مصدراإنإلىنفس الباحث وأشار.الحاصل

وكــذلك تحتــوي علــى مــواد منشــطة للنمــو وتعمــل علــى تقلیــل فقــد العناصــر الغذائیـــة األخــرىوالكبریــت والعناصــر 

للطاقــة وتجهــز الكائنــات الحیــة " تعــد المــادة العضــویة مصــدرامیــاه الــري و أو اإلمطــاربعملیــة الغســل الناتجــة مــن 

تللمــایكرو بــا" العضــویة مهــدااألســمدةكمــا تعــد .الدقیقــة وخاصــة المثبتــة للنــایتروجین حیــث تجهزهــا بالكــاربون

أربعـة رتـأثیفقـد درس ) (16امـا .النباتـات وٕانتاجیـةالنافعة التي تساهم في رفع القدرة االمدادیة للتربة وزیـادة نمـو 

دونم لشتالت التفاح البذریة  ووجـد ان قطـر السـاق /Nكغم )30و20و10و0(النتروجینيمستویات من السماد 

الســـــیما المســـــتوى النتروجینـــــيبزیـــــادة التســـــمید " وعـــــدد التفرعـــــات والـــــوزن الجـــــاف للنمـــــو الخضـــــري تـــــأثر معنویـــــا

فـي نمـو شـتالت التفـاح اذ الحـظ هـوالء نتروجینـيالوأجریت دراسـات عدیـدة لمعرفـة تـأثیر التسـمید ).دونم/كغم30(

ون اســتجابتها ملحوظــة وســریعة للتســمید بــالنیتروجین مــن حیــث لــون األوراق كــالبــاحثون بــأن األشــجار المســمدة ت

أشــجارتســمیدولغــرض ســد الــنقص الحاصــل فــي) . 17(وزیــادة قطــر الســاق والمســاحة الورقیــة وطــول النمــوات 

Pyrus communisالتفـاح والكمثـرى L بعمـر ثالثـة سـنوات  ولألشـجارشـجرة /غـم نـایتروجین68.18(فیضـاف

المخلفـــات الحیوانیـــة أو) شـــجرة/كغـــم3-2(الســـماد المحتـــوي علـــى النـــایتروجین مثـــل نتـــرات االمونیـــوم إضـــافةاو 

االقــل ســم فــي 50لمســافة واألدغــالالحشــائش وٕازالــةاإلنتاجیــةلألشــجار) شــجرة /كغــم 30-20" (المتحللــة جیــدا

كمـــا تعتبـــر المـــادة العضـــویة فـــي التربـــة مخـــزن للعناصـــر الغذائیـــة الكبـــرى والصـــغرى ).18(حـــول جـــذع الشـــجرة

االساسیة لنمو النبات والتي تتحرر ببطء خالل عملیة المعدنة ویمكن ان تساهم فـي سـعة التبـادل الكـاتیوني للتربـة 

غـذیات الصـغرى والكبـرى وان صـفات التربـة الفیزیائیـة المجهریة فـي التربـة مـن الماإلحیاءغذاء أساسوهي تعتبر 

تتحســن بزیــادة المــادة العضــویة فــي مثــل تركیــب التربــة وثباتیــة المجــامیع وقابلتهــا علــى مســك المــاء وتهویتهــا كلهــا 

فــي صــفات النمــو الخضــري إذ ســجلت معاملــة " قــد أثــر معنویــاالنتروجینــيان التســمید ) (20ووجــد .)19(التربــة

, المسـاحة الورقیـة , عـدد األوراق( شجرة اعلى زیـادة للصـفات/ غم نایتروجین46یا الى التربة وبتركیز إضافة الیور 

المــــــادة الجافــــــة ونســــــبة الكاربوهیــــــدرات الذائبــــــة الكلیــــــة ومحتــــــوى األوراق مــــــن البــــــروتین وتركیــــــز ,قطــــــر الســــــاق

وٕاجـراءAnnaلتفـاح صـنف األشـجاران الهدف من البحث هـو تحسـین النمـو الخضـري  والحاصـل ).النایتروجین

أنــواعالكمیــات المضــافة لكــل نــوع مــن أفضــلوتحدیــد التــأثیرالكیمیائیــة والعضــویة مــن حیــث األســمدةمقارنــة بــین 

  .األسمدة
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  المواد وطرائق العمل

فــي احــد بســاتین التفــاح الخاصــة فــي منطقــة الرضــوانیة 2008-2007هــذه الدراســة للموســمین أجریــت

والفاكهــة النفضــیة ومنهــا التفــاح األعنــابانتشــر زراعــة إذ. ) كــم غــرب بغــداد35(افظــة بغــداد الشــرقیة التابعــة لمح

مزروعـة بالطریقـة الرباعیـة وبخطـوط بأتجـاة األشـجاروكانـت . والشرابي والعجمـي Annaبأصناف عدیدة منها 

الرئیســي المحــور دالقائــبطریقــة األشــجارســنوات وكانــت تربیــة 7بعمــر األشــجاروكانــت ) م5*5(الشــمال وبأبعــاد 

البسـتان  كانـت تجـرى علیهـا عملیـات خدمـة وأشـجار" . كانـت تسـقى سـیحاواألشـجارومطعمة على اصول بذریـة 

وقـد اسـتخدم التصـمیم القطاعـات العشـوائیة . العاملـةاألیـديوذلـك بأسـتخدام األدغالوٕازالةبشكل جید من تعشیب 

مســـتویات مـــن الســـماد أربعـــةوتضـــمنت التجربـــة .   األشـــجاراختیـــرت ثالثـــة خطـــوط مـــنإذR.C.B.D.الكاملـــة 

غــم 0,300,400,500( النتروجینــيمســتویات مــن الســماد وأربعــة)    شــجرة/كغــم0,5,10,15(العضــوي 

األشـجاربعمـل خنـدق حـول 2006بدایـة كـانون االول السماد العضوي المتحلل فـي إضافةوقد تم ) شجرة /یوریا

علـى شـكل دفعـات حیـث أضـیففقـد النتروجینـيالسـماد أمـاوبعد ذلك تـم تغطیتهـا بالتربـة.سم 40-30وبعمق 

الدفعـة وأضـیفتالدفعة الثانیة في مرحلة نمو الثمار أضیفتقبل تفتح البراعم بأسبوعین ثم األولىالدفعة أضیفت

حللـت النتـائج ) . 1(الجـدول رقـم وقد حللت ارض البستان وكانت كمـا فـي . من الدفعة الثانیةأسبوعینالثالثة بعد 

واســتعمل اختبــار اقــل فــرق الكاملــةلنظــام التجــارب العاملیــة المطبــق بتصــمیم القطاعــات العشــوائیة " وفقــا" احصــائیا

  .)21% .(5للمقارنة بین المتوسطات تحت مستوى احتمال ) L.S.D(معنوي 

  

  :الصفات المدروسة

مكتملــة النمــو بعمــر أوراق(مــن وســط الفــرع ) ورقــةعشــرون (عینــة مــن كــل فــرع أخــذت: مســاحة الورقــة-1

وحســـب عـــدد . البیانیـــة األوراقوحســـب مســـاحتها الورقیـــة بواســـطة رســـمها علـــى ) أشـــهرأربعـــةیتجـــاوز 

  .ة لذلك الفرعقة الور حل مساثدل یمعالمربعات لكل ورقة ثم استخرج الم

اذ وزنـت خمـس ثمـار .metterتـم قیاسـه بواسـطة میـزان كهربـائي حسـاس نـوع ): غم(رةمتوسط وزن الثم-2

.ثم اخذ معدلها" اختیرت عشوائیا

ثــم اســتخرج Verniaثمــار لكــل مكــرر بواســطة القدمــة ) 5(أطــوالتــم قیــاس ): ســم(متوســط طــول الثمــرة-3

.بالسنتمتر" معدل طول الثمرة مقدرا

معـدل قطـر الثمـرة ثمـار لكـل مكـرر بواسـطة القدمـة ثـم اسـتخرج) 5(أقطـارقیسـت : متوسط قطر الثمرة -4

.بالسنتمتر" مقدرا

لتـر وحسـبت 2ثمار لكل مكرر بواسطة اسطوانة مدرجة سعة ) 5(أحجامتم قیاس : متوسط حجم الثمرة-5

.بالسنتمتر المكعب " كمیة الماء المزاح ثم استخرج معدل حجم الثمرة مقدرا

  .بالكغم" مقدراشجرةلقد تم وزن الثمار لكل : تقدیر كمیة الحاصل -6

  

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة.1جدول 

  قیمةنتیجة ال  الوحدة  الصفة

PH -------  7.75درجة 

ds.m-14.6  االیصالیة الكهربائیة
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1.5  كغم تربة/غم   المادة العضویة

295  كغم تربة/غم   الكاربونات الكلیة

100  كغم تربة/غم   الكاربونات النشطة

491.60  تربةكغم /غم   الطین

152.20  كغم تربة/غم   الرمل

356.20  كغم تربة/غم   الغرین

Ca +2Mmol .L-1  11.59
Mg+2Mmol .L-1  5.93

Na+Mmol .L-1  9.89
K+Mmol .L-1  2.12

CL-Mmol .L-1  10.05
HCO3 -Mmol .L-1  2.30

  طینیةClayنسجة التربة

0.06كغم/غم  النتروجین الكلي

1.4كغم/غم  العضویةالمادة 

6.97  كغم/ملغم  الفسفور الجاهز

27.10  كغم/ملغم  النترات

30.22  كغم/ملغم  االمونیوم

  

  النتائج والمناقشة

  .على الحاصل الكليالنتروجینيتأثیر التسمید العضوي و 

أعطـىإذفي كمیة الحاصل الكلي " التسمید العضوي قد اثر معنویاإنإلى) 2(في جدول تشیر النتائج

شجرة في حـین كـان اقـل كمیـة حاصـل /كغم82.29حاصل بلغ أعلى) شجرة/كغم15(مستوى التسمید العضوي

علـــى كمیـــة النتروجینـــيبالنســـبة لتـــأثیر مســـتویات التســـمید أمـــا. شـــجرة/كغـــم67.54بلغـــت إذفـــي معاملـــة المقارنـــة 

حاصـل أعلـى) شـجرة/غـم یوریـا500(نـيالنتروجیمسـتوى السـماد وأعطـىفیما بینهـا " الحاصل فقد اختلفت معنویا

56.08كمیــة حاصــل بلغــت أعطــتشــجرة بینمــا كــان اقــل حاصــل فــي معاملــة المقارنــة حیــث /كغــم89.02بلــغ إذ

إذفیما بینهـا " فلقد اختلفت معنویاالنتروجینيفیما یخص التداخل بین مستویات التسمید العضوي و أما. شجرة/كغم

أعلـى) شـجرة/غـم یوریـا500(النتروجینـيمسـتوى السـماد مـع  ) شـجرة/كغـم15(مستوى السـماد العضـوي أعطى

شــجرة وقـد یعــزى /كغـم45معاملــة المقارنـة اقـل كمیــة حاصـل بلغــت أعطـتشـجرة وقــد /كغــم 103.33حاصـل بلـغ 

ة تلعـب دور كبیـر فـي زیـادة الكلوروفیـل اذ یـدخل فـي تركیـب النتروجینیـالعضویة و األسمدةإنإلىالسبب في ذلك 

االمینیـة والبروتینـات األحمـاضفـي تركیـب دخولـهكثیر من المركبات المهمة ومنها جزیئة الكلوروفیل من خـالل ال

وان البالســـتیدات ) . 15و22(الحیویـــة فـــي النبـــات ومنهـــا البالســـتیدات الخضـــراء األجـــزاءوهـــي مهمـــة فـــي بنـــاء 

دور المادة العضویة فقـد إلىبالنسبة ماأ). 23(من نصف المحتوى الكلي للنایتروجینأكثرالخضراء تحتوي على 

فــي تكــوین أهمیــةالعناصــر مــن هومــا لهــذمــن خــالل دور المغــذیات التــي تحتویهــا ومنهــا المغنســیوم والحدیــد أثــرت

عـــن دور المـــادة العضـــویة فـــي جاهزیـــة المغـــذیات الموجـــودة فـــي التربـــة ومنهـــا النـــایتروجین " فضـــال. الكلوروفیـــل

زیـادة إلـىزیـادة الكلوروفیـل ممـا یـؤدي إلـىتـؤدي األسـبابها لحموضة التربـة كـل هـذه والمغنسیوم من خالل زیادت
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تتفـق هـذه النتـائج . زیـادة الحاصـل إلـىعملیة التركیب الضوئي وبالتالي زیادة المواد الغذائیة المصنعة مما یـؤدي 

  )20و19و18و15و14و13و12و11و9و8(مع ماذكره كل من 

  

والتداخل بینهما في معدل الحاصل الكلي للشجرة النتروجینيوالسماد لعضويتأثیر اضافة السماد ا.2جدول

  .)كغم(

  400500  300  مقارنة  
متوسط السماد 

  العضوي

67.54  83.50  63.6778.00  45.00  المقارنة

555.0069.0079.50  84.25  71.93
10  57.00  70.0080.25  85.00  73.06
15  68.3372.50  85.00  103.33  82.29

متوسط السماد 

  النتروجیني
56.0868.7880.6989.02    

L.S.D 2.19= للتسمید العضوي      L.S.D  2.19= النتروجینيللتسمید    L.S.D  4.39= النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و    

  

  :ةتأثیر التسمید العضوي والنتروجیني على وزن الثمر 

في تأثیرها علـى النتروجینيت معنویة بین مستویات التسمید العضوي و وجود فروقا) 3(تبین نتائج الجدول 

غـم مقارنـة بمعاملـة المقارنـة 91.67وزن للثمار بلغ أعلى) شجرة/كغم15(ألسماديلمستوى اأعطىإذوزن الثمار 

عـن " معنویـافقـد اختلفـت النتروجینـيلمسـتویات السـماد بالنسـبةأمـا. غـم 85.92اقـل وزن للثمـار بلـغ أعطتوالتي 

غــم مقارنــة 102.83وزن للثمــار بلــغ أعلــى)شــجرة/یوریــاغــم500(النتروجینــيمســتوى الســماد أعطــىبعضــها فقــد 

فیمــا یخــص التــداخل بــین مســتویات الســماد أمــا. غــم 78.08اقــل وزن للثمــار بلــغ أعطــتبمعاملــة المقارنــة والتــي 

15(مســتوى الســماد العضــوي أعطــىالمعــامالت وقــد فقــد كانــت هنالــك فروقــات معنویــة بــینالنتروجینــيالعضــوي و 

ثمرة مقارنة بمعاملـة /غم 105وزن للثمار بلغ أعلى) شجرة/غم یوریا500(النتروجینيومستوى السماد ) شجرة/كغم

التســمید العضـــوي إنإلــىوقــد یعـــود الســبب فــي ذلـــك . ثمــرة /غـــم 70اقـــل وزن للثمــار بلــغ أعطــتالمقارنــة والتــي 

عملیــة التمثیــل الضــوئي وبالتــالي زیــادةلــألوراقزیــادة المســاحة الســطحیة إلــىأدیــاقــد أعــالهبالمســتویین النتروجینـيو 

  )20و19و18و15و14و13و12و11و9و8(ذكرهزیادة وزن الثمار تتفق هذه النتائج مع ما إلىذلك ادىمما

  

نهما على متوسط وزن ثمار التفاح والتداخل بیالنتروجینيتأثیر اضافة السماد العضوي والسماد .3جدول 

  ).غم(  Annaصنف 

400500  300  مقارنة  
متوسط السماد 

  العضوي

85.92  99.00  70.0082.6792.00  المقارنة

578.0083.0090.00  103.3388.17
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10  81.00  86.0088.00104.0089.75
15  83.0086.33  92.33105.00  91.67

متوسط السماد 

  النتروجیني
78.0884.5090.58102.83  

L.S.D 3.26= للتسمید العضوي     L.S.D  3.26= النتروجینيللتسمیدL.S.D  6.52= النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و  

  

  :على حجم الثمارالنتروجینيتأثیر التسمید العضوي و 

إذفــي حجــم الثمــار " معنویــاأثــرتإلــى إن مســتویات التســمید العضــوي قــد ) 4(تشــیر النتــائج فــي جــدول 

مقارنة بمعاملة المقارنـة والتـي سم 95.25حجم للثمار بلغ أعلى) شجرة/كغم15(مستوى السماد العضوي أعطى

وجـود فروقـات معنویـة بـین مسـتویات التسـمید إلى" وتشیر النتائج ایضا. 3سم87.50اقل حجم للثمار بلغ أعطت

فـي 3سـم110.42حجـم للثمـار بلـغ أعلـى) شـجرة/غم یوریـا500(تروجینيالنمستوى السماد أعطىإذالنتروجیني

فیما یخص التداخل بین أما. 3سم80حجم للثمار بلغ أعطتإذارنة قمعاملة المعندحین كان اقل حجم للثمار 

) جرةشـ/كغـم15(مستوى السـماد العضـويأعطىفیما بینها وقد " فقد اختلفت معنویاالنتروجینيالتسمید العضوي و 

في حین كان اقل حجم للثمـار قـد 3سم119.33حجم للثمار بلغ أعلى) شجرة/غم یوریا500(النتروجینيوالسماد 

إذة والعضـویة النتروجینیـاألسـمدةدور إلـىوقـد یعـزى السـبب فـي ذلـك 3سـم74.00بلـغ إذمعاملة المقارنة أعطته

نـواتجمما یؤدي الـى زیـادة لألوراقالسطحیة ةزیادة المساحانقسام الخالیا واستطالتها وكذلك زیادة إلىتؤدي إنها

تتفق هذه النتائج مع . على حجم الثمار " المواد المصنعة مما ینعكس ذلك ایجابیاالتركیب الضوئي وبالتالي زیادة 

  )20و19و18و15و14و13و12و11و9و8(ماذكره

  

خل بینهما على متوسط حجم ثمار التفاح والتداالنتروجینيتأثیر اضافة السماد العضوي والسماد .4جدول 

  ).3سم(  Annaصنف 

  مستویات

  السماد العضوي
  متوسط السماد العضوي  500  400  300  مقارنة

  87.50  104.67  74.0083.0089.33  المقارنة

579.0082.0085.00  99.33  90.75
10  83.00  85.0088.00  118.33  93.58
15  84.0085.33  92.33  119.33  95.25

متوسط السماد 

  النتروجیني
80.0083.6793.00110.42  

L.S.D 1.73= للتسمید العضوي      L.S.D  1.73= النتروجینيللتسمیدL.S.D  3.46= النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و  

  

  :على قطر الثمرةالنتروجینيتأثیر التسمید العضوي و 

15(مســتوى الســـماد العضـــويأعطـــىإذعلـــى قطــر الثمـــار " یـــامســـتویات التســـمید العضــوي معنو أثــرت

معـدل أعطـتإذملم في حین كان اقل قطر للثمار في معاملة المقارنـة 5.88قطر للثمار بلغ أعلى) شجرة/كغم

فقــد اختلفــت النتروجینــيمســتویات التســمید تــأثیرفیمــا یخــص أمــا) . 5جــدول (   ملــم 5.01قطــر للثمــار بلــغ 

معــدل لقطــر الثمــار بلــغ أعلــى) شــجرة/غــم یوریــا500(النتروجینــيمســتوى الســماد أعطــىإذا بینهــا فیمــ" معنویــا

بالنســـبة أمـــا).   5جـــدول ( ملـــم 5.37بلـــغ إذملـــم فـــي حـــین كـــان اقـــل قطـــر للثمـــار فـــي معاملـــة المقارنـــة 5.61
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مســتوى أعطـىإذالثمــار فـي معــدل قطـر" معنویــاأثـرتفقــد النتروجینـيللتـداخل بـین مســتویات التسـمید العضــوي و 

أعلـى معـدل لقطـر الثمـار ) شـجرة/غـم یوریـا500(سـماد النتروجینـيومستوى ال) شجرة/كغم15(العضويالسماد 

4.80ملم في حین كان اقل معدل لقطر الثمـار فـي معاملـة المقارنـة إذ أعطـت معـدل قطـر للثمـار بلـغ 6.17بلغ 

     )20و19و18و17و15و14و13و12و11و9و8(ملم 

  

متوسط قطر ثمار التفاح فيوالتداخل بینهما النتروجینيتأثیر اضافة السماد العضوي والسماد .5جدول 

  ).سم(  Annaصنف 

  النتروجیني

  العضوي

  مقارنة
  متوسط السماد العضوي  500  400  300

5.01  5.23  4.905.10  4.80  المقارنة

55.205.235.33  5.33  5.27
10  5.73  5.775.52  5.70  5.68
15  5.755.80  5.81  6.17  5.88

متوسط السماد 

  النتروجیني
5.375.435.445.61  

L.S.D 0.18=للتسمید العضوي      L.S.D  0.18= النتروجینيللتسمیدL.S.D  0.36= النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و  

  

  :على طول الثمرةالنتروجینيتأثیر التسمید العضوي و 

وجـود فروقـات بـین تـأثیر مسـتویات السـماد ) 6(الموضـحة فـي الجـدولاإلحصـائيالتحلیـل نتائجأظهرت

طــول أعلــىأعطــىقــد )  شــجرة/كغــم15(مســتوى الســماد العضــويإنالعضــوي علــى طــول الثمــرة حیــث یالحــظ 

تأثیر إلىبة بالنسأما. سم5.48اقل طول للثمرة بلغ أعطتمقارنة بمعاملة المقارنة والتي سم5.73للثمرة بلغ 

النتروجینــيعلــى طــول الثمــرة فكانــت هنالــك فروقــات معنویــة بــین مســتویات التســمید النتروجینــيمســتویات الســماد 

بعــد ذلــك جــاء ســم5.97طــول للثمــرة بلــغ أعلـى) شــجرة/غــم یوریــا500(النتروجینــيألســمادمســتوى أعطــىحیـث 

5.37بلــغ شـجرة اذ/غـم یوریـا300ألسـماديسـتوى والمسـم5.80بلـغ إذشـجرة/غـم یوریـا400ألسـماديالمسـتوى 

فیمـا یخـص أمـا. سـم5.15طـول ثمـرة بلـغ أعطـتفي حین كان اقل طول للثمار فـي معاملـة المقارنـة والتـي سم

مســـتویا الســـماد أعطیـــاإذفیمـــا بینهـــا " فقـــد اختلفـــت معنویـــاالنتروجینـــيالتـــداخل بـــین مســـتویات الســـماد العضـــوي و 

10(ومســتوى الســماد العضــوي)  شــجرة/غــم یوریــا500(النتروجینــيومســتوى الســماد )شــجرة/كغــم15(العضــوي

وعلــى التــوالي وكــان اقــل طــول ســم5.97  ،6.20طــول للثمــرة بلــغ أعلــى500النتروجینــيوالســماد )شــجرة/كغــم

اد العضـوي السـمإنإلـىوقد یعـزى السـبب فـي ذلـك سم5.00طول ثمرة بلغ أعطتإذللثمرة في معاملة المقارنة 

التمثیل الضـوئي وبالتـالي زیـادة المـواد نواتجمما زاد من لألوراقزیادة المساحة السطحیة إلىأدىقد النتروجینيو 

الى زیادة المواد المنظمة للنمو والتي تساعد علـى زیـادة انقسـام واسـتطالة " أیضاوقد یعزى ذلك الغذائیة المصنعة 

مـــــــــــــــن " تتفـــــــــــــــق هـــــــــــــــذه النتـــــــــــــــائج مـــــــــــــــع ماوجـــــــــــــــده كـــــــــــــــال. الثمـــــــــــــــارطـــــــــــــــولالخالیـــــــــــــــا وبالتـــــــــــــــالي زیـــــــــــــــادة 

  )20و19و18و15و14و13و12و11و9و8(

  

والتداخل بینهما على متوسط طول ثمار التفاح النتروجینيتأثیر اضافة السماد العضوي والسماد .6جدول 

  ).سم(  Annaصنف 

  متوسط السماد العضوي  500  400  300  مقارنة  النتروجیني
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  العضوي

  5.48  5.97  5.205.77  5.00  المقارنة

55.105.275.93  5.73  5.51  
105.18  5.405.67  5.97  5.55
15  5.305.60  5.83  6.20  5.73

متوسط السماد 

  النتروجیني
5.155.375.805.97  

L.S.D 0.08= للتسمید العضويL.S.D  0.08= النتروجینيللتسمیدL.S.D   0.17=النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و  

  

  .)2سم(الواحدة مساحة الورقةفيالنتروجینيتأثیر التسمید العضوي و 

بـین مسـتویات % 5وجود فروقات معنویة وعلى مستوى احتمـال إلى) 7(تشیر النتائج الواردة في جدول

15(مســــتوى التســــمید العضــــوي أعطــــىمســــاحة الورقــــة حیــــث فــــيا مــــفــــي تأثیرهالنتروجینــــيالتســــمید العضــــوي و 

معاملــة وأعطــتعــن بقیــة المعــامالت " والتــي اختلفــت معنویــا2ســم40.26بلــغ للورقــةمســاحة أعلــى) رةشــج/كغــم

المســـــتوى أعطـــــىفقـــــد النتروجینـــــيبالنســـــبة للتســـــمید أمـــــا. 2ســـــم29.95بلغـــــت إذالمقارنـــــة اقـــــل مســـــاحة ورقیـــــة 

اقـل أعطـتالمقارنـة التـي مقارنة بمعاملـة 2سم36.88مساحة ورقیة بلغت أعلى) شجرة/غم یوریا500(ألسمادي

أعطــىفقــد النتروجینــيبالنســبة للتــداخل بــین مســتویات التســمید العضــوي و أمــا.2ســم34.22مســاحة ورقیــة بلغــت

مساحة ورقیة أعلى) شجرة/غم یوریا500(النتروجینيومستوى السماد ) شجرة/كغم15(مستوى السماد العضوي 

اقــل مســاحة ورقیــة فقــد كانــت فــي معاملــة أمــاقیــة المعــامالت  عــن ب" والتــي اختلفــت معنویــا2ســم43.50بلغــت 

النتروجینـيوان اخـتالف معـدل مسـاحة الورقـة قـد یعـزى الـى تـأثیر مسـتوى السـماد . 2سم28.50بلغت إذالمقارنة 

وحجمهــا ممــا یترتــب علیــه زیــادة المســاحة الورقیــة نتیجــة األوراقفقــد یكــون لــه الــدور فــي زیــادة عــدد الخالیــا فــي 

كمـا ) 24(المهمة في انقسام الخالیا واسـتطالتها RNAو DNAالنوویة واألحماضفي تركیب البروتین ولهلدخ

الحدیثة األجزاءإلىقد یشترك هذا العنصر في العملیات الفسلجیة التي لها عالقة بتصنیع الكاربوهیدرات وانتقالها 

مـا عـن تـأثیر المـادة العضـویة ومسـتویاتها ) . 25(لي عن زیادة المساحة الورقیـة والمحتـوى الكلـوروفی" النمو فضال

من مغذیات كالنایتروجین والفسفور والبوتاسیوم اذ انهـا األسمدةماتحتویة هذه إلىفي المساحة الورقیة فربما یعزى 

المغــذیات مــن دور كونهــا تــدخل فــي هومــا لهــذالمجهریــة األحیــاءتصــبح جــاهزة لالمتصــاص بعــد معــدنتها بفعــل 

أوالنبـات لالغـذاء داخـتحفـز علـى القیـام بهـا والتـي لهـا عالقـة بتصـنیع أون العملیات الحیویة والفسلجیة الكثیر م

الخلویـة والتـي تـؤدي بالنتیجـة الـى زیـادة النمـو الخضـري وزیـادة األغشـیةتحفیز انقسام الخالیا واستطالتها وتركیـب 

  )20و19و18و16و17و15و14و13و12و11و10و9و8(تتفق هذه النتائج مع ماذكره. المساحة الورقیة 

  

لتفاح لالمساحة الورقیة والتداخل بینهما على النتروجینيتأثیر اضافة السماد العضوي والسماد . 7جدول 

  ).2سم(  Annaصنف 

  النتروجیني

  العضوي

  مقارنة
300  400  500

       متوسط السماد 

  العضوي

  29.95  32.00  28.8030.50  28.50  المقارنة

5  31.9033.7734.40  35.00  33.76
10  36.50  36.7034.50  37.00  36.17
15  40.0037.75  39.80  43.50  40.26

  34.2234.2534.8036.88متوسط السماد 
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  النتروجیني

L.S.D 0.55= للتسمید العضويL.S.D  0.55= النتروجینيللتسمیدL.S.D  1.11= النتروجینيللتداخل بین التسمید العضوي و  
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