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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

الخنثى وكمیة األزهارورش الزنك في نسبة األزهارتأثیر خف : في الرماناألزهارطبیعة دراسة

  الرمان المحليأصنافالحاصل في بعض 

  فاروق فرج جمعة

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم البستنة

  ةصالخال

2000للموسمین ) جیالوي , راوة عدیم البذور , ي حامضمسلی(من الرمان أصنافلى ثالثة نفذ البحث ع

الخنثى األزهارة ونسب افوكثاإلثمارتضمنت طبائع الحمل على وحدات األولىدراستین البحثشمل. 2001و

والتي تظهر للمدة األزهارن ماألخیرةفیما تضمنت الدراسة الثانیة تأثیر خف الموجة , اإلزهارخالل مدة ةذكر موال

األولمن تشرین واألولمن تموز األولفي موعدین هما% 2و1ورش الزنك بتركیزي حزیران30–مایس 20من

  .ذلك في كمیة الحاصل وتأثیرالخنثى للعام التالي األزهاربهدف زیادة نسبة 

  - :یليماوقد بینت النتائج  

كثافة أعلىإلىكال النوعین بموجات متداخلة لیصل ثم تزاید عدد أیام10بـ المذكرة ظهرت قبل الخنثى األزهار.1

وقد ) حزیران30–مایس 30(األخیرةدأ العدد بالتناقص في الموجة بثم ) مایس 20–نیسان 10(للمدة

ة والبالغة فیما شكلت الموجة الثانیة النسبة المتبقی% 86.25األولىالخنثى خالل الموجة األزهاربلغت نسبة 

) 2.81–2.10( الخنثى بمعدل األزهارمن عدد أعلىالمذكرة كان األزهارعدد أنكما وجد % . 13.75

.مرة 

تفوق الصنف راوة بعدد إذاألصنافالخنثى باختالف واألزهارالمذكرة األزهارالكلي ونسب األزهاراختالف عدد .2

المتكونةاألزهاروعلى الرغم من اختالف نسب . الخنثى هاراألز فیما تفوق الصنف جیالوي في نسبة األزهار

إذوسنتین بعمر سنة واحدة ) دوابر(قصیرةتركزت على نموات أنهاالإآلخرعلى وحدات الحمل من صنف 

على النموات الحدیثة ، نموات بعمر سنة %) 38.52و37.74، 23.73(الثالثة األصنافب سبلغ معدل ن

. ي وسنتین على التوال

الخنثى ونسبة عقدها في األزهارسبب زیادة معنویة في نسبة األزهارمن األخیرةخف الموجة أنبینت النتائج  .3

و % 3.23(ین على التوالي فیما بلغت الزیادة تللصف% ) 5.34و % 6.89(بنسبة 2001العام التالي 

.اً معناالثنیتداخل عندالتأثیروازداد % 2عند رش الزنك بتركیز ) 3.40%

لم ا النقصهذأنإالعلى التوالي %)1.3و%2.1(بنسبة ةالخف ورش الزنك سبب نقصان وزن الثمر أنلوحظ .4

الخنثى ونسبة العقد التي ترتب علیها زیادة كمیة الحاصل بنسبة األزهارالتي حصلت في نسبة وازي الزیادة ی

.عند تداخل الخف مع الزنك % 16.40إلىعند رش الزنك وصوال % 2.37عند الخف و % 10.76
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Abstract
This research was carried out using three local cultivars of pomegranate (Salemi, 

Rawa seedless and Gelawi) for the growing seasons (2000–2001). Two studies were 
performed, the first study dealed with the flowering habits on the fruiting units, intension, 
the percentage of perfect and male flowers during flowering period, while the second 
study dealed with the effect of flowers thinning during the last cycle of flowering which 
take place during the period from 20 may to 30 june and foliar sprays of Zn at a 
concentration of 1 & 2% which carried out on (1/ 7/ 2000 and 1/ 10/ 2000) the objective 
of this studies was to increase the percentage of perfect flowers in the following season 
and its effect on the yield . The experimental results shows the following:
1. The male flowers were exist before the perfect flowers by 10 days and then both types 

of flowers were increased at interected cycles to reach the highest intension during 
the period (10 April to 30 June). The percentage of perfect flowers was 86.25 % at 
the first cycle of flowering while the second cycle formed the remaining percentage 
which is 13.75% and the number of male flowers were higher than the perfect 
flowers at a ratio of (2.10–2.81).

2. There are a significant differences in number of total flowers, perfect flowers and male 
flowers between cultivars. Rawa seedless cultivars was the highest in number of total 
flowers while the Gelawi cultivar was the highest in the percentage of perfect 
flowers. In spit of the deffernces in the percentage of formed flowers on fruiting 
units from cultivar to another, they are all appered on small shoot (spur) with one or 
two years old and they reached the percentage of (23.73, 37.74, 38.52%) for the three 
cultivars on the new shoots, shoot 1-2 years old respectively.

3. The results showed that flowers thining of hast cycle of flowering, causes a significant 
increases on the percentage of perfect flowers and on the percentage of fruits set in 
the following season (2001) at a ratios of (6.89%, 5.34%) for both characters 
respectively, while the increament was (3.23% and 3.40%) when Zn at 2% and the 
effect was increased when there is an interaction between thining and appling Zn.

4. Thining and folair sprays of Zn causes a reduction in fruit weight at a ratio of (2.1% 
and 1.3) respectively, while this reduction was not in parrall with the increament in 
the percentage of perfect flowers and the percentage of fruits set. which causes an 
increases in total yield up to a percentage of 10.76% when thining was done, 2.37% 
when Zn was sprayed and the increament reached 16.40% with the interaction 
between them.
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  المقدمة

البراعم الزهریة وتمایزها وموقعها على وحدات الحمل فیزالمتعلقة بوقت تحالمعلومات أنإلىتشیر البحوث 

البرعم الزهري في الرمان یستغرق  أنإلى) 1(أشارإذ. الخنثى والمذكرة خالل مدة التزهیر نادرة جدااألزهاروكثافة 

بان البراعم الزهریة تتكون على الخشب الناضج ) 2(ذلك وأید. وتبدأ عملیة التمایز في بدایة شهر تموزأشهر9نحو 

أوالبرعم الزهري في الرمان طرفي الموقع ، یتكون على نموات قصیرة  أن) 3(فیما وجد . في موسم النمو السابق

) 4(وأشار. المذكرةباألزهارالخنثى مقارنة األزهارتحمل  نسبة عالیة من واألخیرةسنتین  أوسنة دوابر في عمر

تظهر األزهارمن % 85من أكثروان , أسبوعا) 17- 14(بین تتراوحالرمان تستغرق في تطورها مدة أزهارأنإلى

ن ثمارها تظهر خالل شهر حزیران أف% 15ي تشكل النسبة الباقیة والتأمافي بدایة  التزهیر حتى نهایة شهر مایس 

التي تظهر في حزیران األزهارأنالحظواإذ) 5و3(ذلك وأكد. إزالتهامرحلة النضج لذا یفضل إلىالتصل إال أنها

  .مرحلة النضجإلىیصلالكثیرة التشقق وان معظمها , ة الحجمصغیر تنتج عنها ثمار 

وان لألزهارعالقة كبیرة بین المستوى الغذائي للنبات والنسبة الجنسیة وجودإلىالعدید من البحوث أشارت

الرمان أشجاررش أنفقد وجد ) 7(أما) 6(في هذه النسبة تأثیررش بعض العناصر الغذائیة كالزنك له أوالتسمید 

بحث هو دراسة فسلجة ف الدفان هتقدمماوبناء على .بالیوریا والبوتاسیوم سبب زیادة وزن الثمار وكمیة الحاصل 

وكمیة الخنثىاألزهارفي نسبة )Zn(والرش بالزنك األزهارفي الرمان وتأثیر خف الموجة المتأخرة من األزهار

  .الرمانمناصنافلثالثةالحاصل 

  ق العملائالمواد وطر 

حامض ي مالرمان سلیأصنافعلى 2001و2000جامعة بغداد للموسمین –نفذ البحث في كلیة الزراعة 

على وحدات الحمل وكثافة األزهارید مواقع دتضمنت تحاألولىشمل البحث دراستین . راوة عدیم البذور وجیالوي , 

فیما تضمنت الدراسة الثانیة خف الموجة . وموجات التزهیر لكل صنف األزهارالخنثى والمذكرة خالل مدة األزهار

الخنثى للموسم التالي واثر ذلك في كمیة األزهارادة نسبة بالزنك بهدف زیاألشجارورش األزهارمن األخیرة

إلجراءشجرة من كل صنف 18فیما اختیرت , األولىمن كل صنف للدراسة أشجارتم انتخاب ثالث .الحاصل 

تم . م في بستان مكشوف 4×4بأبعادسنة مزروعة 15المنتخبة في كلتا الدراستین بعمر األشجار. الدراسة الثانیة 

30/6/2000حتى نهایتها في   1/4/2000ة التزهیر مدالخنثى والمذكرة لكل صنف من بدایة األزهاراب عدد حس

صغیرة  بعمر سنة واحدة أفرع, نموات حدیثة (الخنثى والمذكرة على وحدات الحمل لألزهارمع تحدید النسب المئویة 

كذلك الحال عند , أثماربشریط ملون لكل وحدة ماراألثوذلك بتعلیم مواقع . بعمر سنتین   قصیرةوأفرع) دوابر(

الخنثى األزهاركما تم حساب نسبة . وأخرىبین مدة أیاملكل مدة قیاس والبالغة عشرة األزهارحساب عدد ونوع 

في ) إزالتها(حزیران والتي تم خفها 30مایس لغایة 20من اً لكل صنف اعتبار األخیرةالمتكونة في مراحل التزهیر 

بموعدین % 2و1تركیز ) ZnSO4. 7H2O)35 %Znك ـات الزنـبكبریترااألشجم رش ـت. من شهر تموزولاأل

وهذا الجزء ) 4و1(والتي تمثل مرحلة نشوء وتمایز البراعم الزهریة األولمن تشرین واألولمن تموز األولهما 

  .نیةیمثل الدراسة الثا
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ضمن تصمیم ) 3×2×3(لمنتخبة لكل صنف في تجربة عاملیة ااألشجاروزعت المعامالت عشوائیا على 

. معامالت لكل صنف بثالثة مكررات وعدت الشجرة مكرر 6بحیث تضمنت التجربة , القطاعات العشوائیة الكاملة 

تم جني الحاصل عند النضج % . 5عند مستوى احتمال   L.S.Dفرق معنوي ار اقلبقورنت النتائج وفق اخت

تم . للصنف جیالوي1/10/2001للصنف راوة و10/11/2001ي ومللصنف سلی15/10/2001النهائي بتاریخ

كمیة ,متوسط وزن الثمرة ) 8(الخنثى األزهارعدد أساسنسبة العقد على , الخنثى لألزهاردراسة النسبة المئویة 

  .الحاصل ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة في عصیر الثمار

  

  النتائج والمناقشة

إال1/4/2000بالظهور على النموات في بدأتالمذكرة قد واألزهارالخنثى األزهارأن) 1(یوضح الشكل 

الخنثى في باألزهارالمذكرة بكرت في الظهور قیاسا فاألزهار, قد اختلفت تبعا لجنس الزهرة ونوع الصنفأعدادهاأن

األزهارعدد أنلوحظ . لخنثى في فترات التزهیر كافة ااألزهارعلى أعدادهاتتوقف في أنهاالثالثة كما األصناف

ثم بدأ العدد بالنقصان تدریجیا 20/5/2000قد ازداد تدریجیا خالل فترات القیاس ولغایة األصنافالخنثى ولجمیع 

10/4الخنثى ظهرت للفترة من لألزهارنسبة أعلىلذا فان . في الثالثین من حزیران ) شجرة/زهرة1- صفر( إلى

ي ، راوة وجیالوي على مسلیلألصناف% ) 85.87، 86.08، 86.80(نسبتهابلغت  إذ20/5/2000غایة ول

14.13، 13.92، 13.20(شكلت نسبة مقدارها فإنها30/6ولغایة 20/5بعدمانت و تكالتياألزهارأما. التوالي 

سلكتلقد . في الدراسة الثانیة من البحث إزالتهاوهذه النسب هي التي تمت . على التوالي أعالهلألصناف%) 

ثم 30/5إلىخالل فترات التزهیر وصوال أعدادهاالخنثى من حیث زیادة األزهارالمذكرة السلوك ذاته في األزهار

  .عدد في الثالثین من حزیرانأدنىإلىبدأت باالنخفاض 

15(هیر األولى تظهر للمدة من الذین أكدوا على وجود عدة موجات للتز ) 12و11(اتفقت النتائج مع 

فمعظم ) نیسان 25–5(ومعظم أزهارها مذكرة أما الموجات الالحقة التي تظهر للمدة من )مایس 5–نیسان 

  .من مجموع األزهار الخنثى % 70شكل نحو تأزهارها خنثى و 
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  2000الرمان للموسم أصنافعض موجات التزهیر في ب) 1(شكل 

یوم/ مدة التزهیر 
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تمیز الصنف راوة عدیم إذ. المذكرة قد تأثر بنوع الصنف األزهارعدد أن) 1(تبین النتائج في جدول 

ي موي الصنف سلیعنشجرة یلیه وبدون فرق م/زهرة  629.8المذكرة  بلغ األزهارمن عدد ألكبربامتالكهالبذور 

كما . شجرة عند الصنف جیالوي /زهرة 403.2إلىمعنویا األزهارعدد فیما انخفض . شجرة /زهرة580.9حامض 

اختالف عدد أنشجرة /زهرة284.7الخنثى األزهارفي عدد اآلخرینالصنفینتفوق الصنف راوة عدیم البذور على 

الصنف راوة أعطىإذ.لألزهارنتیجة اختالف العدد الكلي هواألصنافالخنثى باختالف واألزهارالمذكرة األزهار

شجرة فیما /زهرة 787.3ي حامض مشجرة یلیه وبفرق معنوي الصنف سلی/زهرة 914.5بلغ لألزهاراكبر عدد 

لألزهاروفیما یتعلق بالنسبة المئویة . شجرة /زهرة 594.4وكان األزهاراظهر الصنف جیالوي اقل  متوسط لعدد 

% 31.13یلیه الصنف راوة عدیم البذور % 32.16لغت نسبة لها بأعلىالصنف جیالوي اظهر أنالخنثى لوحظ 

الخنثى األزهارأنأعالهیتضح من النتائج .ي حامض معند الصنف سلی% 26.21إلىفیما انخفضت النسبة معنویا 

بلغت إذوان هذا االختالف قد تباینت نسبته تبعا للصنف . الدراسة كافةوألصنافالمذكرة األزهاركانت اقل عددا من 

، راوة عدیم البذور ي حامضمسلیلألصناف%) 0.47و % 0.45, % 0.35(كرة ذالم/الخنثى األزهارنسبة

  .وجیالوي على التوالي 

خاصیة التركیب الوراثي إلىبما یعود ر المذكرة والخنثى األزهارالرمان في عدد أصنافاختالف أن

األزهارونسبة األزهاركثافة أنبینواإذ) 10و9(أكدهوهذا ما . بشكل خاص األزهاروقدرتها في تكوین لألصناف

األزهارالمذكرة تفوق األزهارأنالذي وجد ) 3(كما اتفقت النتائج مع . الرمان أصنافالخنثى تختلف باختالف 

  .األصنافوان هذا التفوق یختلف باختالف ضعف) 4.5–1.5(الخنثى بـ 

  

  2000الرمان للموسم أصنافبعض المذكرة والخنثى فياألزهارعدد ) 1(جدول 

  الصنف
  األزهارعدد 

  شجرة/الذكریة

  األزهارعدد 

  شجرة/الخنثى
  المجموع

  لألزهار% 

  الخنثى

  26.21  787.3  206.4  580.9  سلیمي حامض

  31.13  914.5  284.7  629.8  راوة عدیم البذور

  32.16  594.4  191.2  403.2  جیالوي

5% LSD93.5  68.4  115.2  3.47  

  

ذاتها األثمارتبعا للصنف ولمواقع الخنثى المتكونة قد تباینت األزهارنسبة أن) 2(ح من نتائج جدول یتض

أوالخنثى المحمولة على النموات الحدیثة كانت اقل من نسبتها في النموات بعمر سنة األزهارنسبة أنوجد إذ. 

لمتكونة على النموات الحدیثة لوحظ تفوق الصنفین الخنثى ااألزهاروعند مقارنة نسبة . الثالثة ولألصنافسنتین 

لألصناف%) 20.55و24.82، 25.83(الخنثى األزهاربلغت نسبة إذي مجیالوي وراوة معنویا على الصنف سلی

قد ازدادت هذه النسبة ف) دوابر(الخنثى المحمولة على النموات بعمر سنة األزهارعن نسبة أما.الثالثة على التوالي 

ي حامض بینما ممع الصنف سلی% 39.32راوة تلیها وبفرق معنوي النسبة مع الصنف % 42.50إلىلتصل 
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اختالف ) ربدوا(النموات بعمر سنتین أظهرتعند الصنف جیالوي فیما % 31.40إلىانخفضت النسبة معنویا 

فیما % 40.13ي ملیالصنف سیلیه% 42.77نسبة بلغت أعلىبإعطائهتفوق الصنف جیالوي إذاألصنافتسلسل 

قیمها على النموات بأعلىالخنثى كانت األزهارنسبة أنلذا یمكن القول % 32.68اظهر الصنف راوة اقل نسبة  

، % 23.73(الثالثة والذي بلغ لألصنافالخنثى األزهاربعمر سنة واحدة وسنتین وهذا ما یوضحه متوسط نسب 

عن طبیعة الحمل أما. بعمر سنتین على التوالي وأفرعمر سنة بعأفرعللنموات الحدیثة ،%) 38.52و % 37.44

الموقع وان نسبة ضئیلة منها ظهرت جانبیا طرفیةالخنثى األزهارالغالبیة العظمى من أنفقد وجد ) موقع البرعم(

  .على النموات الحدیثة فقط 

الحالة الوراثیة للصنف ىإلربما یعزى األثمارالخنثى المحمولة على مواقع األزهاراختالف نسب أن

نسبة أندور في هذا االختالف باعتبار ربما لهاإلثمار فضال عن ذلك فان اختالف المحتوى الغذائي لوحدات 

طبیعة الحمل أنذكروا نالذی)14و10(اتفقت النتائج مع ) . 13(لألفرعالخنثى ترتبط بالمحتوى الغذائي األزهار

في عمر سنة أفرععلى أوعلى نموات حدیثة جانبیااوقد تحمل طرفیا فاألزهارآلخرصنف في الرمان تختلف من 

  .في عمر سنتینأفرعومعظمها طرفیة الموضع على % 53- 18الخنثى تتراوح بین األزهارسنتین وان نسبة أو

  

أساسوبة على الرمان محسأصنافلبعض األثمارالخنثى المتكونة على مواقع لألزهارالنسبة المئویة ) 2(جدول 

  2000الخنثى خالل الموسم لألزهارالعدد الكلي 

  نموات حدیثة  الصنف
  بعمر سنة) دابرة(غصن

  واحدة

  )دابرة(غصن

  بعمر سنتین

  40.13  39.32  20.55  ي حامضمسلی

  32.68  42.50  24.82  راوة عدیم البذور

  42.77  31.40  25.83  جیالوي

LSD 5%2.16  3.07  4.34  

  

الخنثى األزهارالمتأخرة قد اثر معنویا في نسبة األزهارموجةخف أنإلى)  3(دول تشیر نتائج جكما 

إذالخف وعدمه إجراءمن خالل المقارنة بین % 6.89الخنثى بنسبة األزهارعمل الخف على زیادة إذللعام التالي 

ر الزنك معنویا في نسبة كما اث. على التوالي % 30.63و % 37.57الخنثى في المعاملتین األزهاربلغت نسبة 

عن أما. على التوالي %2و % 1، % 0كیزاللتر %) 36.00و% 34.38و%32.77(الخنثى والتي بلغت األزهار

و % 37.34بلغت إذالخنثى األزهارنسبةفي إحصائیافقد اظهر الصنفان جیالوي وراوة تقاربا األصنافتأثیر 

بین یي حامض كما معند الصنف سلی% 27.66إلىالنسبة معنویا للصنفین على التوالي فیما انخفضت % 35.41

وكنتیجة لتفوق % . 10.35الخنثى بنسبة األزهارسبب زیادة % 2تداخل الخف مع رش الزنك تركیز أنالجدول 

الزنك لم یغیر معاوفان تداخل الصنف مع الخف اآلخرینالخنثى قیاسا بالصنفین أزهارهالصنف جیالوي في نسبة 

الخنثى األزهارنسبة أنیتضح من النتائج .يمعلى الصنفین راوة وسلیاستمر تفوق الصنف جیالوي إذاالنتیجة هذه

ازدادت إذنسب االستجابة كانت متباینة أنإالالرمان الثالثة نتیجة الخف ورش الزنك أصنافقد ازدادت معنویا في 
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للصنف جیالوي  وان %) 11.72(للصنف راوة فیما بلغت %) 16.09(ي ومللصنف سلی%) 17.15(النسبة بمقدار 

االستجابةالخنثى واختالفها في درجةاألزهارجنتاإقدرته على الطبیعة الوراثیة للصنف إلىهذا التباین ربما یعزى 

  .لمعامالت البحث 

  

  2001الرمان للموسم فأصناالخنثى لبعض األزهارالمتأخرة ورش الزنك في نسبة األزهارتأثیر خف ) 3(جدول 

  األزهارخف 

T

تركیز الزنك

an  

  ) v(األصناف

  يمسلی  زنكال×خف ال

  حامض
  جیالوي  راوة عدیم البذور

  األزهاربدون خف 

0  23.61  30.50  33.42  29.17  

1%  26.92  32.72  33.86  31.16  

2%  27.14  33.06  34.51  31.57  

  األزهارخف 

0  30.15  38.79  40.19  36.37  

1%  31.66  39.45  42.28  37.79  

2%  34.48  40.95  42.83  39.42  

تأثیر الخف                                                                                                

  الصنف

×  

  الخف

  30.63  33.93  32.09  25.89  بدون خف

  37.52  40.76  39.73  32.08  األزهارخف 

  تأثیر الزنك                                                                                                

  الصنف

×  

  الزنك

0  26.88  34.64  36.80  32.77  

1%  29.29  36.08  38.07  34.48  

2%  32.31  37.00  38.67  36.00  

    37.34  35.41  27.66  تأثیر الصنف

L.S.D 5%
V×T×ZN  T×ZN  V×ZN  V×T  ZN  T  V  

7.42  4.38  3.64  5.73  0.82  3.50  2.61  

  

بلغت نسبة إذعملیة الخف إجراءزیادة نسبة ثمار الرمان العاقدة معنویا نتیجة إلى) 4(تشیر نتائج جدول 

إلىمعنویا العقدكما عمل الزنك على زیادة نسبة . ه إجراءعند عدم % 50،21فیما كانت % 55.55العقد 

ي حامض مفقد لوحظ تفوق الصنف سلیاألصنافعن تأثیرأما% . 51.04همع عدم رشبالمقارنة % 54.44

كما% . 46.55ثم راوة عدیم البذور % 52.83جیالوي الصنفیلیه% 57.45نسبة عقد بلغت أعلىبإعطائه

ي منف سلیالسیما مع الص% 2الرمان عند تداخل الخف مع الزنك تركیز أصنافبینت النتائج زیادة نسبة العقد في 

  .ثماره مقارنة بالصنفین راوة وجیالوي عقدفي نسبة أصاله متفوق كون
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یرافقها نقصانا في نسبة العقد بسبب التنافس غالبا مااألزهارزیادة عدد أنإلىتشیر كثیر من البحوث 

الخنثى قد األزهاربة زیادة نسأنإذخالف ذلك أظهرتعلیهاالنتائج التي تم الحصولأنإال, األزهارالغذائي بین 

األشجاردور الخف في الحفاظ على مخزون غذائي عالي في إلىرافقتها زیادة في نسبة عقدها وربما یرجع ذلك 

ودخوله في اإلنزیماتمن للعدید هتنشیطإلىالزیادة الناتجة عن رش الزنك فقد تعزى أما. یتناسب مع زیادة العقد

كفاءةل النتروجین في النبات مما یترتب علیه زیادة قوة النمو الخضري و في تمثیهبعض منها فضال عن مشاركت

ومحتوى الخالیا  RNAانخفاض حاد في مستوى الحامض النووي إلىنقصه یؤدي أنإذعملیة التمثیل الضوئي 

االمیني في تخلیق الحامضاألهمیةللزنك دور بالغ إنكما .البروتیناتینمن الرایبوسومات وبالتالي تثبیط تكو 

Tryptophanألخلیكحامض أندولاالوكسین هالذي یتكون منIAA الخنثى األزهارالذي یؤثر في زیادة نسبة

من ) 15(لألشجارطبیعة الصنف الوراثیة والمحتوى الغذائي والهرموني إلىفربما یعزى األصنافاختالف أما.)6(

هذا . آلخرن درجة االستجابة قد تباینت من صنف أذإأخرىصنف بمعامالت البحث من جهة جهة  ومدى تأثر ال

راوة ,يمسلیلألصناف%) 10.84و % 9.96و % 6.03(التي بلغت الثمارنسب الزیادة في عقد تؤكدهما

فیما یخص خف الموجات المتأخرة من ) 5و 4(اتفقت النتائج مع .الوي على التوالي قیاسا بمعاملة المقارنةیوج

  .لألشجارواختالف المستوى الغذائي الوراثیةبسبب خاصیتها أزهارهاالرمان في نسبة عقد صنافأف واختالاألزهار

  2001الرمان للموسم أصنافورش الزنك في نسبة العقد لبعض األزهار خف تأثیر) 4(جدول

  األزهارخف 

T

تركیز الزنك

an  

  ) v(األصناف
  زنكال×خف ال

  ويجیال   راوة عدیم البذور  حامضسلیمي

  األزهاربدون خف 

0  58.18  42.33  47.66  48.05  

1%  56.30  45.01  50.71  50.67  

2%  56.95  47.65  51.15  51.91  

  األزهارخف 

0  58.23  50.16  53.74  54.04  

1%  58.95  51.25  56.81  55.67  

2%  60.13  53.82  56.95  56.96  

تأثیر الخف                                                                                               

  الصنف
×  

  الخف

  50.21  49.84  44.99  55.81  بدون خف

  55.55  55.83  51.74  59.10  األزهارخف 

  تأثیر الزنك                                                                                                

  الصنف

×  

  كالزن

0  56.20  46.24  50.70  51.04  

1%  57.62  48.13  53.76  53.17  

2%  58.54  50.73  54.05  54.44  

    52.83  46.55  57.45  تأثیر الصنف

LSD 5%
V×T×ZN  T×ZN  V×ZN  V×T  ZN  T  V

5.34  2.91  4.15  4.22  1.36  2.78  4.05  
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إذإجراءهلمقارنة مع عدم الخف سبب انخفاض معنوي في متوسط وزن الثمرة باأن) 5(یالحظ من جدول 

غم 162.4بلغ معدل وزن الثمرة إذغم على التوالي كذلك الحال مع الزنك 165.2غم و161.7بلغ معدل الوزن 

اختلفت معنویا في معدل وزن فإنهااألصنافأما. بدون رش الزنك غم 164.6فیما كان الوزن % 2عند التركیز 

یتضح من .ي وراوة وجیالوي على التوالي مسلیلألصنافغم 142.2غم و 160.5,غم 180.7ثمارها الذي بلغ 

مع الخف %) 2.11(بلغت نسبة النقصان إذالزنك تأثیرمن أكثرتأثیر الخف في نقصان وزن الثمرة كان أنالنتائج 

قدها قیاسا الخنثى وزیادة نسبة عاألزهارتفوق تأثیر الخف في زیادة عدد إلىمع الزنك وربما یعزى %) 1.33(مقابل 

ي بكبر حجم ثماره میتمیز الصنف سلیإذخصائص الصنف الوراثیة إلىفانه یرجع األصنافاختالف أما. بالزنك 

ثمار الصنف جیالوي قد انخفض أنبمعامالت البحث نجد األصنافتأثرولمقارنة نسبة . اآلخرینمقارنة بالصنفین 

بنسبة العقد ي وان هذا االختالف یرتبطمللصنفین راوة وسلی%) 2.64(و %) 1.83(مقارنة بـ%) 6.26(وزنها بنسبة 

لقد ).4و3جدول (اآلخرینالخنثى والتي اظهر الصنف جیالوي تفوقه فیهما بالمقارنة مع الصنفین األزهاروعدد 

الفردي یرالتأثسبب تداخل الخف مع الزنك نقصان وزن الثمرة بنسبة اكبر من إذأثر التداخل معنویا في وزن الثمرة 

  .لكل عامل

  

  2001الرمان للموسم أصنافلبعض ) غم (ورش الزنك في متوسط وزن الثمرة األزهارتأثیر خف ) 5(جدول 

  األزهارخف 

T

تركیز الزنك

an  

  ) v(األصناف
  زنكال×خف ال

  جیالوي  راوة عدیم البذور  حامضسلیمي

  األزهاربدون خف 

0  185.6  163.5  151.7  166.9  

1%  182.9  161.9  150.3  165.0  

2%  180.2  161.1  150.0  163.7  

  األزهارخف 

0  179.4  159.8  148.2  162.4  

1%  178.5  158.7  147.8  161.6  

2%  178.0  158.2  147.4  161.2  

تأثیر الخف                                                                                               

  صنفال

×  

  الخف

  165.2  150.6  162.1  182.9  بدون خف

  161.7  147.8  158.9  178.6  األزهارخف 

  تأثیر الزنك                                                                                              

  الصنف

×  

  الزنك

0  182.5  161.6  149.9  164.6  

1%  180.7  160.3  149.0  163.3  

2%  179.1  159.6  148.7  162.4  

    142.2  160.5  180.7  متوسط تأثیر الصنف

LSD 5%
V×T×ZN  T×ZN  V×ZN  V×T  ZN  T  V
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11.07  3.59  6.62  8.53  1.52  2.25  6.11  

قد سبب زیادة معنویة في كمیة الحاصل للسنة التالیة المتأخرةاألزهارخف أن) 6(تبین النتائج في جدول 

بزیادة بلغت نسبتها أيالخف  وعدمه على التوالي إجراءشجرة عند /كغم22.49و 24.91بلغ معدل الحاصلإذ

عن تأثیر الصنف فقد لوحظ أما% . 2.37زیادة الحاصل بنسبة إلى% 2رش الزنك بتركیز أدىفیما % 10.76

لألصنافشجرة /كغم21.25و 22.56و 27.30بلغ الحاصل إذي على الصنفین راوة وجیالوي متفوق الصنف سلی

25.40بلغ الحاصل إذ% 2زیادة التأثیر السیما عند تداخل الخف مع الزنك إلىعلى التوالي وتشیر التداخالت 

عن تداخل الصنف مع الخف والزنك فان تفوق أما. المقارنة أشجارشجرة في /كغم21.82شجرة بالمقارنة مع /كغم

األزهارتفوقه في عدد إلىولیس ) 5جدول (اآلخریننة مع الصنفین كبر حجم ثماره بالمقار إلىي یرجع مالصنف سلی

ازداد الحاصل بنسبة إذلمعامالت البحث كانت متقاربة األصنافاستجابة أنذلك ؤكدیبه العقد وما نسأوى ثالخن

وألصنافزیادة الحاصل إن.ي ، راوة و جیالوي على التواليمسلیلألصناف%) 10.33و % 8.93و% 7.05(

تأثیرا اكبر من تأثیر أظهرتي تالخنثى المتكونة  وزیادة نسبة عقدها والاألزهارزیادة نسبة إلىالدراسة الثالثة یرجع 

على وجود عالقة أكدالذي ) 4(اتفقت النتائج مع . )5جدول (ثمرة /غم6- 5انخفاض وزن الثمرة الذي تراوح بین  

  .الحاصل في صنفي الرمان منفلوطي وناب الجملةوكمیالخنثى المتكونة األزهارموجبة بین عدد 

  

  2001الرمان للموسم أصنافلبعض ) كغم(ورش الزنك في كمیة الحاصل األزهارتأثیر خف ) 6(جدول 

  األزهارخف 

T

تركیز الزنك

an  

  ) v(األصناف
  زنكال×خف ال

  جیالوي  راوة عدیم البذور  حامضسلیمي

  األزهاربدون خف 

0  25.50  20.71  19.26  21.82  

1%  26.03  21.60  19.85  22.49  

2%  26.83  22.13  20.57  23.17  

  األزهارخف 

0  28.06  23.16  22.17  24.46  

1%  28.52  23.62  22.55  24.89  

2%  28.91  24.15  23.14  25.40  

تأثیر الخف                                                                                                

  الصنف
×  

  الخف

  22.49  19.89  21.48  26.12  بدون خف

  24.91  22.62  23.64  28.49  األزهارخف 

  تأثیر الزنك                                                                                                  

  الصنف

×  

  الزنك

0  26.78  21.93  20.71  23.14  

1%  27.27  22.61  21.20  23.69  

2%  27.87  23.14  21.85  24.28  

    21.25  22.56  27.30  تأثیر الصنف

LSD 5%
V×T×ZN  T×ZN  V×ZN  V×T  ZN  T  V
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2.85  0.91  2.07  2.60  0.47  1.13  1.75  

  االستنتاجات

.األصنافالخنثى المحمولة على وحدات الحمل باختالف األزهارتباین نسبة .1

الخنثــى، ومــا یؤكــد ذلــك نضــج ثمــار األزهــارظهــور ار الرمــان لــیس لــه عالقــة بموعــد اخــتالف موعــد نضــج ثمــ.2

.یوم على الرغم من تشابه طبیعة التزهیر فیهما 45الصنف جیالوي قبل الصنف سلیمي بـ

نســـبة العقـــد وكمیـــة ,الخنثـــىاألزهـــارتـــأثیرا مـــن رش الزنـــك فـــي زیـــادة أكثـــراألزهـــارمـــن األخیـــرةخـــف الموجـــة .3

.من تأثیرهما المفرد أفضلنتائج أعطىوان تداخلهما .ل الحاص

.المتشابكة والمتضررةاألغصانإزالةتقلیم خفیف یشمل إجراءفي الرمان یفضل األثماربسبب تنوع وحدات .4
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تـأثیر بعـض منظمـات النمـو فـي النسـبة الجنسـیة وصـفات الحاصـل لصـنفي الرمـان . 2001. مشتاق فـرجكرومي،-5

  .العراق–جامعة بغداد-كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر. سلیمي وراوة عدیم البذور

. وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي. ون اســتخدام تربــةالزراعــة بــدأنظمــة. 1989b. الصــحاف، فاضــل حســین-6

  .جمهوریة العراق-مطبعة الموصل–بیت الحكمة -جامعة بغداد

بعـض العوامـل المـؤثرة فـي تشـقق الثمـار وصـفات الحاصـل والقابلیـة الخزنیـة . 1990.الدلیمي، رسمي محمـد حمـد-7
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