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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  من السدرأصنافالخریفي بالسماد النتروجیني في نمو بعض ألورقيالرش تأثیر

Zizyphus spina-christi and Zizyphus mauritiana  
  

  جبار حسن النعیمي و صباح عبد فلیح الربیعي

  غدادجامعة ب/كلیة الزراعة –قسم البستنة 

  

  الخالصة

لدراســة 2002ابوغریـب خــالل خریـف العــام الزراعـي / جامعـة بغــداد –اجریـت هــذه الدراسـة فــي كلیـة الزراعــة 

مـــن مصـــدر الیوریـــا ) لتـــر/ Nغـــم 20و 10، 0(تـــأثیر الـــرش الـــورقي الخریفـــي بـــثالث مســـتویات مـــن النتـــروجین 

للنـوع ) الزیتوني والتفـاحي(عود صنفان منها هما ی–نوعین من السدر بعمر سنة واحدة أصناففي شتالت %) 46(

Z. mauritiana للنـــوع ) البمبـــاوي والمالســي والبـــذري(األخـــرىالثالثــة األصـــنافوتعـــودZ. spina-christi .

وتلخصــت النتـــائج . انتظمــت المعــامالت فــي تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملـــة كتجربــة عاملیــة بــثالث مكــررات 

  :بآالتي

أعطــى، وطــول واكبــر قطــر لســاق الشــتلة الــرئیس وظهــرت فیــه اكبــر زاویــة فــرعبــأعلىالزیتــوني جــاء الصــنف

بینمــا تفــوق . تفوقــه فــي الــوزن الجــاف للجــذورإلــىإضــافة، األوراقاكبــر نســبة مئویــة للــوزن الجــاف والنتــروجین فــي 

ممـا جعلـه یتفـوق معنویـًا أوراقاكبـر عـدد وأعطـىعلـى السـاق الـرئیس األفـرعفي عدد وطول معنویاً الصنف البذري 

الصـنف ، فـي حـین كـان األشـواكالمسـاحة الورقیـة الكلیـة للشـتلة ، اضـافة الـى عـدد وطـول فـياألصنافعلى بقیة 

اكبـر معـدل تحقـقو . فـي طـول الجـذر الـرئیس وقطـرهاألصـنافالتفاحي اقل مساحة ورقیة كلیة بینما تفوق على بقیة 

  .لمساحة الورقة في صنف البمباوي

األفــرعلتــر تــأثیرًا معنویــًا فــي طــول وقطــر الســاق الــرئیس للشــتلة وعــدد / Nغــم 20اظهــر التســمید بالمعاملــة 

واكبـر طـول ،لـألوراقومساحة الورقة والمسـاحة الكلیـة األوراقعدد و ودرجة زاویة الفرع وأطوالهاالجانبیة على الساق 

والمعــامالت الســمادیة تــأثیرًا معنویــًا فــي اغلــب الصــفاتاألصــنافالتــداخل بــین أعطــىوقــد ،وقطــر للجــذر الرئیســي

  .وبنفس اتجاه العوامل منفردة 

  

Effect of Autumn Foliar Sprays with Nitrogen on Two Verities of 
Jujube ( Z. mauritiana and Z. spina-christi )

J. H. Al-Niaimi and S. A. Al-Rubaii
Dept. of Horticulture – College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
This study was conducted at the College of Agriculture , University of Baghdad / 

Abu-Ghraib during Autumn 2002 to study the effect of foliar sprays with three levels of 
nitrogen ( 0, 10, 20 gm / N / L) using Urea as a source for the nitrogen on varities of 
Jujube (Ziatuny and Tuffahi) while belong to the species Z. mauritiana and the other 
three varieties (Bambawi, Mallasii and Bathri) which belong to the species Z. 
spinachristi.
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البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

Randomized Complete Block Design were adapted with three replicate .
The results can be summarized as follows:
The Zaituny varity gave the highest stem length and diameter and the hargest angle 

between the stem and the branches and the highest percentage of dry weight and 
nitrogen content of leaves and the roots dry weights.

Al-Batheri varity gave the highest branches on the mainstem, largest number of 
leaves and leaf area of the plant and the number and length of thorn.

The Tufahi varity gave the lowest total area and the highest root length and 
diameter , while the highest leaf area was in Bambawi varity.

Using 20 g / L nitrogen gave the highest length and diameter of main stem, number 
of branches on main stem, their length, angle width, number of leaves, leaf area, total 
leaf area per plant and highest length and diameter of main roots.

The interaction between varities and fertilizer treatments have the significant effects 
on the studied characteristics.

  

  المقدمة

النبـات المختلفـة تشـكل مصـدرًا لشـفاء العدیـد أجـزاءإنحیـث وعالجیـًا عتبر السدر من النباتـات المهمـة غـذائیًا ی

) Saponen(الشـجرة بعـد الثمـار الحتوائهـا علـى مـادة السـابونین أجـزاءأهـمالسدر أوراقوتمثل ) . 1(األمراضمن 

وقـائي فـي حـاالت تلیـف الكبـد وكمضـادات حیویـة تجـاه اضافة الى تأثیرها في خفض نسبة السـكر فـي الـدم ودورهـا ال

ــــى الفالفونیــــدات  أهمیــــةوتــــأتي . )4، 3، 2(الفایروســــات والبكتریــــا والفطریــــات والخالیــــا الســــرطانیة الحتوائهــــا عل

وعــدد ومســاحة وأقطارهــاوأطوالهــاالنبــات أفــرعالنتــروجین كونــه احــد العناصــر الضــروریة لنمــو النبــات وزیــادة عــدد 

والنســبة لــألوراقاضــافة الــى تــأثیر النتــروجین فــي الــوزن الجــاف ). 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5(قاألورا

  . )2، 11، 9، 7، 6(المئویة للنتروجین ، والوزن الجاف للجذور 

وتعـــد الدراســـات المتعلقـــة بتـــأثیر عناصـــر التغذیـــة الســـمادیة فـــي النمـــو الخضـــري لشـــتالت الســـدر قلیلـــة جـــدًا ، 

هـذه الدراسـة كونهـا تركـز أهمیـةلـذلك تـأتي . بشكل خاصواألوراقوصًا فیما یتعلق بنموها الخضري بشكل عام خص

طبیعـة نمـو وتطـور شـتالت السـدر ذات تـأثیر التسـمید النتروجینـي الخریفـي باسـتخدام الـرش الـورقي بالیوریـا فـي على 

مزروعــة فــي أصــنافخمســة تضــمZ. spina-christiو Z. mauritianaهمــا عمــر ســنة واحــدة لنــوعین منهــا 

  .)الزیتوني ، التفاحي ، البمباوي ، المالسي ، البذري(العراق هي 

  

  المواد وطرائق العمل

الخریفـي ابوغریـب لدراسـة تـأثیر الـرش الـورقي / جامعـة بغـداد –كلیة الزراعة –نفذت الدراسة في قسم البستنة 

مــن أصــناففـي خمســة ) N% 46(لتــر یحتــوي / یوریــاغـم 20و10و 0(لسـماد النتروجینــي بــثالث مســتویات ل

) مطعومـة علـى اصـل بـذري(السدر بعمر سنة واحدة مزروعة في العراق هي الزیتوني والتفاحي والمالسـي والبمبـاوي 

م بـین 7سـم وبمسـافة 50× 50في حفـر الزراعـة بابعـاد 2002/ 4/ 2زرعت الشتالت بتاریخ . البذريصنف و 

غسـلت الشـتالت ثـم رش السـماد . وحراثتهـا وتسـویتها األرضبعـد تهیئـة م 5على سواقي تبعد عن بعضـها الشتالت 

/ 30وقلعــت الشــتالت المســتخدمة فــي التجربــة فــي 2002/ 10/ 16بالمرشــة الیدویــة مســاءًا فــي الخریــف بتــاریخ 

البیانـات بعـد مـرور شـهر ونصـف سجلت و ،اجریت عملیات الخدمة حسب الحاجة. بعد انتهاء الدراسة2002/ 11

  :على تسمید الشتالت وكما یلي 
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  .منطقة التطعیم الى القمة النامیةمنتم قیاسه ) : سم(طول الساق الرئیس للشتلة -1

  ).Vernier(تم قیاسه على ارتفاع خمسة سنتیمترات فوق منطقة التطعیم باستعمال القدمة : قطر الساق -2

افیما عدمباشرة حسبت التفرعات فوق منطقة التطعیم ) : شتلة/ فرع (لشتلة عدد التفرعات على الساق الرئیسي ل-3

  .سم فوق سطح التربة5الصنف البذري فقد حسبت التفرعات على ارتفاع 

  .التفرعات الرئیسیة على الساق الرئیس للشتلة فوق منطقة التطعیمأطوالحسب مجموع ) : سم(طول التفرعات -4

فــرع للشــتلة فــوق منطقــة ألولس زاویــة الفــرع للتفرعــات علــى الســاق الــرئیس للشــتلة تــم قیــا) : درجــة(زاویــة الفــرع -5

  ).المنقلة(قیاس الزوایا آلةالتطعیم بواسطة 

  .على الساق الرئیس للشتلة فوق منطقة التطعیماألشواكحسب عدد ) : شوكة(األشواكعدد -6

ســاق الــرئیس للشــتلة باســتعمال المســطرة مــن منطقــة التصــاقها بالاألشــواكتــم قیــاس طــول ) : ســم(األشــواكطــول -7

  .المدرجة

  .كاملة االتساع لكل شتلةاألوراقحسب عدد ) : شتلة/ ورقة (األوراقعدد -8

لقیــاس هـذه الصــفة فـي مختبــرات الهیئــة ) Area meter Am 100(اســتعمل جهـاز ) : 2سـم(مسـاحة الورقــة -9

ساع من الفرع الوسطي على الساق الرئیسي من كل كاملة االتأوراق5ابوغریب بأخذ / العامة للبحوث الزراعیة 

  .شتلة

كاملة االتساع ، ) شتلة(من كل وحدة تجریبیة أوراقخمسةأخذت(%) : لألوراقالنسبة المئویة للوزن الجاف -10

ورقیـة مثقبـة أكیـاساخـذ الـوزن الرطـب لهـا ثـم وضـعت فـي . دقیقـة لتجفیفهـا 15وغسلت وعرضـت للهـواء لمـدة 

ثــم وزنــت بمیــزان كهربــائي ) 14(ســاعة حتــى ثبــات الــوزن 72م ولمــدة  ْ 70علــى درجــة حــرارة فــي فــرن كهربــائي

وفق لألوراقحساس وحسبت النسبة المئویة للوزن الجاف 

  الوزن الجاف                    

  100× ــــــــــ : المعادلة      

  الوزن الرطب                   

مــن النتــروجین فــي مختبــرات الهیئــة العامــة األوراققــدر محتــوى (%) : وراقاألالنســبة المئویــة للنتــروجین فــي -11

  ).15(وتم تقدیر النتروجین حسب طریقة ) الفقرة السابقة(أوراقللبحوث الزراعیة في نهایة البحث بأخذ 

ل تم قیاس طول الجذر الرئیسي للشتلة من منطقـة اتصـال الجـذر بالسـاق باسـتعما) : سم(طول الجذر الرئیسي -12

  .شریط القیاس في نهایة البحث بعد قلع الشتالت

سم اسفل منطقة العقـدة للشـتالت نفسـها 5تم قیاس قطر الجذر الرئیسي على بعد ) : سم(قطر الجذر الرئیسي -13

.باستعمال القدمة) الفقرة السابقة(

).10ما في الفقرة ك(تم تقدیر الوزن الجاف في نهایة البحث بعد قلع الشتالت (%) : الوزن الجاف للجذور -14

انتظمـت المعـامالت . استعملت في التجربة ثالث شتالت لكل معاملة حیث عدت كل شتلة وحدة تجریبیة واحدة

. لدراسـة تـأثیر الصـنف والتسـمید والتـداخل بینهمـاRCBDكتجربة عاملیـة وفـق تصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة 

فـــي ) 16(SASواســـتعمل البرنـــامج 0.01عنـــد مســـتوى ) L.S.D(قورنـــت المتوســـطات باختبـــار اقـــل فـــرق معنـــوي 

  .التحلیل اإلحصائي

  النتائج والمناقشة

فـي طـول الشـتلة وقطـر السـاق حیـث تفـوق الصـنف األصـنافوجـود فـروق معنویـة بـین ) 1(یتبین من الجـدول 

ســم و 114(على طــول واكبــر قطــر لســاق الشــتلة بلــغ بــأجــاء إذفــي هــاتین الصــفتین األصــنافزیتــوني علــى بــاقي 
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. على التوالي ) سم0.83سم و 75(الصنف مالسي اقل طول واقل قطر بلغ أعطىعلى التوالي بینما ) سم1.17

كمـا یشـیر الجـدول نفسـه الـى تفـوق معاملـة . وراثیـًا فیمـا بینهـا األصنافویعزى السبب في هذا التفاوت الى اختالف 

1.19سـم و 105.20(طول واكبر قطر بلغ بأعلىجاءت إذت لتر على باقي المعامال/ Nغم 20الرش بالیوریا 

  .على التوالي) سم0.75سم و 86.80(اقل طول وقطر بلغ أعطتقیاسًا بمعاملة السیطرة التي ) سم

  

  تأثیر التسمید الورقي الخریفي والصنف في صفات الساق واالفرع) 1(جدول 

  العامل المؤثر

  المتوسط

طول الساق 

  )سم(

ق قطر السا

  )سم(
  األفرععدد 

مجموع طول 

  سم/ الفرع
  زاویة الفرع

  الصنف

  82.00  245.55  10.22  1.17  114.00  الزیتوني

  68.33  222.21  8.66  1.01  90.00  التفاحي

  60.00  324.33  15.00  0.96  101.33  البذري

  54.33  195.20  7.88  0.96  103.67  البمباوي

  71.66  172.66  8.22  0.83  75.00  المالسي

  LSD  2.34  0.025  0.656  2.620  1.101قیمة 

الت معام

  التسمید

  لتر/غم

0  86.80  0.75  7.60  177.72  66.60  
10  98.40  1.02  10.26  219.50  65.00  

20  105.20  1.19  12.13  291.53  70.20  

  LSD  2.16  0.019  0.508  2.490  1.421قیمة 

  التداخل 

  الصنف (

×  

  )التسمید

  80.00  194.00  8.00  0.72  95.00  0الزیتوني 

  80.00  234.00  10.66  1.30  117.00  10الزیتوني 

  86.00  308.66  12.00  1.50  130.00  20الزیتوني 

  70.00  162.30  4.66  0.78  85.00  0التفاحي 

  65.00  192.33  9.33  1.00  92.00  10التفاحي 

  70.00  312.00  12.00  1.25  93.00  20التفاحي 

  60.00  206.00  12.00  0.81  99.00  0البذري 

  60.00  351.00  15.66  1.01  101.00  10البذري 

  60.00  416.00  17.33  1.08  104.00  20البذري 

  58.00  185.30  7.33  0.76  93.00  0البمباوي 

  50.00  194.03  8.00  1.01  103.00  10البمباوي 

  55.00  206.00  8.33  1.11  115.00  20البمباوي 

  65.00  141.00  6.00  0.68  62.00  0المالسي 

  70.00  162.00  7.66  0.81  79.00  10المالسي 

  80.00  215.00  11.00  1.02  84.00  20المالسي 

  LSD  4.61  0.44  1.136  4.581  2.300قیمة 

-Elو ) 9(والزیبـــاري ) 7(والـــراوي والعبیـــدي ) 6(وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا وجـــده كـــل مـــن الـــراوي وفاضـــل 

Sallami وMakury)13 ( السـماد إنعند تسمیدهم شتالت التفـاح البـذري والكمثـرى البذریـة والسـرو حیـث وجـدوا

ویعــود الســبب فــي زیــادة طــول وقطــر الســاق الــى دور . الــى زیــادة معنویــة فــي طــول وقطــر الســاقأدىالنتروجینــي 

مـــن ثـــم زیـــادة النمـــو و األوراقالنتـــروجین فـــي تنشـــیط عملیـــة البنـــاء الضـــوئي مـــن خـــالل زیـــادة تركیـــز الكلوروفیـــل فـــي 
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عنصـــر النتـــروجین یحفـــز النشـــاط المرســـتیمي إنالخضـــري للشـــتالت وزیـــادة طـــول وقطـــر ســـاق الشـــتلة اضـــافة الـــى 

، 15، 12، 17، 8(الوعــائي الــذي ینــتج عنــه تكــوین خالیــا تضــاف الــى النمــو القطــري للنبــات وتزیــد مــن ســمكه 

تیم القمي فیـزداد انقسـام واسـتطالة الخالیـا القمیـة التـي تسـبب للنتروجین دور مهم في زیادة نشاط المرسإنكما .)18

  .النمو الخضري

سـجل إذوجود تأثیر معنوي للتداخل بین الصنف والمعاملة في طول وقطر سـاق الشـتلة ) 1(كما یبین الجدول 

علـى )سـم1.50سـم و 1.30(لتـر بلغـا / Nغـم 20طـول واكبـر قطـر عنـد معاملـة التسـمید أعلـىالصنف زیتوني 

0.68سم و 62(التوالي بینما كان اقل طول واقل قطر للساق قد وجد عند معاملة المقارنة في الصنف مالسي بلغا 

علـى األفـرعفـي عـدد وطـول األصـنافتفـوق الصـنف بـذري علـى بـاقي ) 1(یظهر الجـدول على التوالي وكذلك )سم

لألفــرعشــتلة علـى التــوالي بینمـا كـان اقــل عـدد ) / سـم324.33فـرع و 15(بلـغ متوســطها إذالسـاق الرئیسـي للشــتلة 

وقـد ). سـم172.66(لـدى الصـنف مالسـي األفـرعألطـوال، واقـل مجمـوع ) شـتلة/ فرع 7.88(لدى الصنف بمباوي 

األفــرعمتوســط لعــدد أعلــىلتــر علــى بــاقي المعــامالت حیــث ســجلت / Nغــم 20تفوقــت معاملــة الــرش باســتعمال 

  .على التوالي) سم291.53فرعًا ، 12.13(غ للشتلة بلاألفرعوأطوال

فـي ) 9(عنـد تسـمیدهم شـتالت الكمثـرى البذریـة والزیبـاري ) 7(وتتفق هذه النتائج مـع مـا وجـده الـراوي والعبیـدي 

التســـمید النتروجینـــي ســـبب إنحیـــث وجـــدوا Le-Conteوشـــلش فـــي ثمـــار الكمثـــرى صـــنف شـــتالت التفـــاح البذریـــة 

ویعـــزى الســـبب فـــي هـــذه الزیـــادة الـــى دور النتـــروجین فـــي تكـــوین . وطـــول التفرعـــاتحصـــول زیـــادة معنویـــة فـــي عـــدد

RNA(البروتینات والمرافقات االنزیمیة والحوامض االمینیة والقواعد العضـویة التـي تعـد جـزًء مـن الحـوامض النوویـة 

 ،DNA ( لتـي تـؤدي الـى تكـوین م الضروریة فـي عملیـة البنـاء الضـوئي او المهمة في مركبات الكلوروفیل والسایتوكر

المرســتیمیة الواقعــة فــي القمــم األنســجةالنمــوات الســنویة بســبب ازدیــاد فعالیــة أطــوالنمــو خضــري غزیــر والــى زیــادة 

والــى اشــتراك النتــروجین فــي الفعالیــات الحیویــة للنبــات ودوره فــي تكــوین الهرمونــات النباتیــة التــي لألغصــانالنامیــة 

كما یظهر الجدول نفسه تـأثیرًا معنویـًا للتـداخل بـین الصـنف والمعاملـة ). 15، 17(تساعد في زیادة النمو وتضاعفه 

فرعـًا 17.33(بلغا إذاألفرعوأطوالفي عدد رشًا لتر / Nغم 20عند معاملة التسمید ) بذري(حیث تفوق الصنف 

وكـان عاملـة المقارنـة فـي الصـنف تفـاحي عنـد ملألفـرععلى التوالي في الوقت الذي سجل فیه اقل عدد ) سم416و 

  .سم141في الصنف مالسي عند معاملة المقارنة وبلغ األفرعألطوالفرعًا واقل مجموع 4.66

) زیتــوني(فــي زاویــة الفــرع فقــد تفــوق الصــنف األصـنافالــى وجــود فــروق معنویــة بــین ) 1(تشـیر نتــائج الجــدول 

. 54.33ْل درجـة لزاویـة الفـرع فـي الصـنف بمبـاوي بینمـا كانـت اقـ82ْكانت زاویة الفرع فیـه إذاألصنافعلى باقي 

ویظهــر الجــدول نفســه تفــوق . الــى اختالفهــا وراثیــًا فیمــا بینهــا األصــنافبــین األفــرعویعــزى هــذا التفــاوت فــي زوایــا 

یعـود السـبب وربمـا. 70.20ْزاویـة فـرع بلغـت بـأكبرلتـر علـى بـاقي المعـامالت حیـث جـاءت / Nغـم 20المعاملة 

الكمیــات العالیــة مــن الســماد إنلتــر فــي زاویــة الفــرع الــى / Nغــم  20عاملــة التســمید بــالرش بالمســتوى فــي تــأثیر م

) 2، 1جــدول (ومســاحتها األوراقوعــدد األفــرعالنتروجینــي تــؤدي الــى حصــول نمــو خضــري غزیــر فــي عــدد وطــول 

ل الــى النمــو بزوایــا اكثــر اتســاعًا عنــد فــال تســتطیع النمــو بزوایــا ضــیقة فتمیــلألفــرعممــا یــؤدي الــى زیــادة الثقــل الكلــي 

فقــد تفــوق الصــنف األفــرعللتــداخل بــین الصــنف والمعاملــة تــأثیر معنویــًا فــي زوایــا إنویبــین الجــدول نفســه . نموهــا 

بینمــا . ْ◌ 86بلغــت زاویــة الفــرع عنــده إذوالمعــامالت األصــنافلتــر علــى بــاقي / Nغــم 20زیتــوني عنــد المعاملــة 

  .لتر/ Nغم 10للصنف بمباوي عند معاملة التسمید °50كانت اقل زاویة فرع

بینمـا كـان ) شـتلة/ ورقـة 298(األوراقفـي عـدد األصـنافتفوق الصنف بذري علـى بـاقي ) 2(یظهر الجدول 

معاملة الرش بالیوریا تأثیرًا معنویًا في زیادة وأظهرتشتلة / ورقة 107بلغ إذلدى الصنف تفاحي لألوراقاقل عدد 
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عنــدها األوراقبلــغ عــدد إذلتــر علــى بــاقي المعــامالت / Nغــم  20للشــتالت حیــث تفوقــت المعاملــة األوراقعــدد 

وتتفـق هـذه النتـائج . شـتلة / ورقـة 146.80عنـد معاملـة المقارنـة لـألوراقشتلة بینما كان اقل عدد / ورقة 162.40

 Banarasiالســدر صــنف أوراقوریــا علــى عنــد دراســتهما تــأثیر الــرش بالی) Singh)3و Rajputمــع مــا وجــده 

karataفـــي األوراقحیـــث ازداد عـــدد ) 19(ومـــا وجـــده شـــلش ازداد بزیـــادة تركیـــز الیوریـــا األوراقعـــدد إنوجـــدا إذ

  .Le-Conteالكمثرى صنف أشجار

املــة عنــد مع) بـذري(للتـداخل بــین الصــنف والمعاملـة تــأثیرًا معنویــًا فقـد تفــوق الصــنف إنویظهـر الجــدول نفســه 

الى كـون النتـروجین األوراقویعزى السبب في زیادة عدد . ورقة308األوراقبلغ عدد إذلتر / Nغم  20التسمید 

العناصر الغذائیـة التـي تسـاعد علـى نمـو الشـتالت مـن خـالل دوره فـي زیـادة فعالیـة النبـات للقیـام بعملیـة أهمیعد من 

اضـافة الـى كونـه صـنف بـذري األوراقضـري للشـتالت بمـا فیهـا عـدد البناء الضوئي التي تـؤدي الـى زیـادة النمـو الخ

في معدل مساحة ) بمباوي(یظهر تفوق الصنف ) 2(الجدول إنإال. )18، 13، 17(أكثرأوراقهقوي لذلك تكون 

كمـــا تفوقــت معاملـــة . 2ســم10.48بینمـــا كــان اقـــل معــدل لمســـاحة الورقــة فـــي الصــنف البـــذري 2ســم22.19الورقــة 

وتتفـق . 2سم21.33معدل لمساحة الورقة أعلىإعطاءعلى باقي المعامالت في أیضالتر / Nغم  20د التسمی

مسـاحة إنالتـین حیـث وجـد أشـجارعنـد اسـتخدامهم السـماد النتروجینـي علـى ) 20(هذه النتائج مـع مـا حصـل علیـه 

المســاعدة علــى فــيویعــود الســبب فــي هــذه الزیــادة الــى دور النتــروجین . الورقــة قــد ازدادت بزیــادة الســماد المضــاف

  ).17(.من خالل زیادة فعالیة النبات للقیام بعملیة البناء الضوئي كبیرة المساحة أوراقتكوین 

عنویًا في مساحة الورقة حیث تفوق الصنف للتداخل بین الصنف والمعاملة تأثیرًا مإنیتضح من الجدول نفسه 

بینما كانت اصغر مساحة ورقة لدى 2سم25.10لتر وبلغت مساحة الورقة فیه / Nغم  20بمباوي عند المعاملة 

یعـزى االخـتالف فـي مسـاحة الورقـة بتـأثیر التـداخل الـى تفـاوت قـد و . 2سـم8.52الصنف بذري عند معاملـة المقارنـة 

  . سمیدللتاألصنافاستجابة 

فـي المسـاحة الورقیـة الكلیـة للشـتلة حیـث تفـوق الصـنف بـذري األصناففروقًا معنویة بین ) 2(ویظهر الجدول 

  .2سم2143.88بلغت في الوقت الذي ظهرت اقل مساحة ورقیة لدى الصنف تفاحي 2سم3140.90

مسـاحة ورقیـة عنـد المعاملـة أعلـىمعاملة التسمید معنویـًا فـي المسـاحة الورقیـة الكلیـة للشـتلة وكانـت أثرتولقد 

كما اظهر التداخل بین الصنف والمعاملة تأثیرًا معنویًا فـي المسـاحة الورقیـة الكلیـة للشـتلة حیـث . لتر / Nغم  20

أعطـىلتـر فـي الوقـت الـذي / Nغـم 20عنـد المعاملـة 2سـم4182.65مساحة قـدرها وأعطىتفوق الصنف بذري 

یعـود سـبب تفـوق المسـاحة قـد و . 2سـم1374.61رقیـة عنـد معاملـة المقارنـة بلغـت فیه الصنف مالسي اقل مسـاحة و 

  .للشتلة الواحدة كما یظهر في الجدول نفسه األوراقالورقیة الكلیة الى عدد 

  

  

  

  

  تأثیر التسمید الورقي الخریفي والصنف في االوراق) 2(جدول 

  العامل المؤثر

  المتوسط

  األوراقعدد 
مساحة الورقة 

  2سم

مساحة الكلیة ال

  2سملألوراق

للوزن % 

الجاف في 

  (%)األوراق

للنتروجین % 

األوراقفي 

(%)  

  3.88  43.79  2480.55  19.19  129.00  الزیتوني  الصنف
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  3.05  37.80  2143.88  20.02  107.00  التفاحي

  3.44  28.80  3140.90  10.48  298.00  البذري

  3.06  40.74  2575.61  22.19  116.00  البمباوي

  3.13  38.45  2147.04  17.73  118.66  المالسي

  LSD1.134  4.671  *18.656  0.344  0.002قیمة 

التمعام

  التسمید

  لتر/غم

0  146.80  14.63  1935.89  32.82  3.02  
10  152.00  17.80  2373.11  36.16  3.35  

20  162.40  21.33  3183.79  44.77  3.57  

  LSD0.879  3.618  *14.451  0.266  0.002قیمة 

  التداخل 

  الصنف (

×  

  )التسمید

  3.80  36.47  1918.29  15.47  124.00  0الزیتوني 

  3.90  40.00  2354.25  18.45  129.00  10الزیتوني 

  3.95  54.90  3169.10  23.65  134.00  20الزیتوني 

  2.74  35.59  1895.40  17.55  108.00  0التفاحي 

  3.05  36.50  1999.69  20.83  96.00  10التفاحي 

  3.36  41.33  2536.56  21.68  117.00  20لتفاحي ا

  3.36  24.13  2453.76  8.52  288.00  0البذري 

  3.42  25.00  2786.30  9.35  298.00  10البذري 

  3.54  37.28  4182.65  13.58  308.00  20البذري 

  2.56  34.34  2037.39  18.03  113.00  0البمباوي 

  3.07  38.70  2627.25  23.45  113.00  10البمباوي 

  3.57  49.20  3062.19  25.10  122.00  20البمباوي 

  2.67  33.61  1374.61  13.61  101.00  0المالسي 

  3.31  40.60  2098.07  16.92  124.00  10المالسي 

  3.43  41.15  2968.46  22.66  131.00  20المالسي 

  LSD1.960  0.090  *32.313  0.595  0.005قیمة 

    

  

  

  

  

  

  

للصــنف تـأثیرًا معنویــًا فــي النســبة المئویــة للـوزن الجــاف والنســب المئویــة للنتــروجین إن) 2(ویتبـین مــن الجــدول 

معاملــة إنعلــى التـوالي ، كمـا % 3.88و % 43.79بلغــت النسـبة فیـه إذحیـث تفــوق الصـنف الزیتـوني األوراقفـي 

األوراقة المئویة للنتروجین في معنویًا في النسب المئویة للوزن الجاف والنسبأثرتالتسمید بالرش خالل الخریف قد 

  . على التوالي% 3.57و % 44.77نسبة مئویة بلغت بأعلىلتر وجاءت / Nغم   20حیث تفوقت المعاملة 

الـى زیـادة معنویـة أدىرش السـماد النتروجینـي قـد إنتحیـث بینـ) 20(إلیهتوتتفق هذه النتائج مع ما توصل

  .في شتالت الزیتوناألوراقجین في في النسبة المئویة للوزن الجاف والنترو 



  

95

بزیــــادة الســــماد األوراقیعــــود الســــبب فــــي زیــــادة الــــوزن الجــــاف والنتــــروجین للمجمــــوع الخضــــري وبضــــمنه قــــد و 

المهمـة فــي ) DNAو RNA(االمینیــة والنوویـة األحمـاضالنتروجینـي الـى دور النتــروجین الـذي یـدخل فــي تركیـب 

  ).25، 24، 23، 17، 12(عملیة البناء الضوئي 

لتــداخل بــین الصــنف والمعاملــة تــأثیرًا معنویــًا فــي النســبة المئویــة للــوزن لإنالــى ) 2(شــیر نتــائج الجــدول تكمــا 

و % 45.90بلغـت النسـبة فیـه إذلتـر / Nغـم  20الجـاف والنتـروجین حیـث تفـوق الصـنف الزیتـوني عنـد المعاملـة 

في استهالكها للمواد الغذائیة ومنهـا النتـروجین والـى األصنافیعود ذلك الى تباین كفاءة قد و . على التوالي% 3.95

، 13(تبـاین كفاءتهـا فـي نقـل هـذه العناصـر فضـًال عــن تبـاین اسـتجابتها للنتـروجین بسـبب تباینهـا الـوراثي والفســلجي

22.(  

لرئیســي وطــول الشــوكة علــى الســاق ااألشــواكللصــنف تــأثیرًا معنویــًا فــي عــدد إن) 3(یتبــین مــن نتــائج الجــدول 

سـم 1.94شـوكة ، 63.66وطولهـا األشـواكبلغ معدل عدد إذاألصنافللشتلة، فقد تفوق الصنف بذري على باقي 

شــوكة واقــل طــول للشــوكة فــي الصــنف تفــاحي 24فــي الصــنف مالســي لألشــواكعلــى التــوالي بینمــا ظهــر اقــل عــدد 

أشـواكوأطـولاكبـر عـدد أعطـتالت حیـث لتـر علـى بـاقي المعـام/ Nغـم 20وتفوقت معاملـة التسـمید . سم0.73

  .سم على التوالي1.28شوكة ، 48.40بلغا 

وطولهــا الــى دور النتــروجین فــي عملیــة البنــاء الضــوئي الــذي یــؤدي الــى األشــواكوربمــا الســبب فــي زیــادة عــدد 

األشـواكعـدد وبالتالي زیادة فـي ) 2جدول (ینتج عنه زیادة في عدد ومساحة الورقة ) 10(تكوین نمو خضري غزیر 

حیـث وأطوالهـااألشـواكللتداخل بین الصنف والمعاملة تأثیرًا معنویـًا فـي عـدد إنكما . متحورة أوراقكونها وأطوالها

ویعــزى . ســم2.20شــوكة ، 69بــاقي المعــامالت ىلتــر علــ/ Nغــم 20تفــوق الصــنف بــذري عنــد معاملــة التســمید 

  .للتسمید الورقي الخریفيفاألصناالسبب في ذلك الى التفاوت في استجابة 

1.57سم و 60.33بلغ إذتفوق الصنف تفاحي في طول الجذر الرئیسي وقطر الجذر ) 4(یتبین من الجدول 

وتفوقـت المعاملـة . سـم1.10سـم ، 39.33سم في الوقت الذي ظهـر فیـه اقـل طـول واقـل قطـر فـي الصـنف بمبـاوي 

ســم مقارنــة 1.47سـم ، 53طــول واكبـر قطــر للجـذر بلــغ لىبـأعجــاءت إذلتــر علـى بــاقي المعـامالت / Nغـم 20

  .سم على التوالي 1.19سم ، 43.20اقل طول واقل قطر أعطتبمعاملة السیطرة التي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر التسمید الورقي الخریفي في عدد وطول االشواك) 3(جدول 

  العامل المؤثر
  المتوسط

  )سم(األشواكطول   األشواكعدد 
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  الصنف

  0.86  50.33  زیتونيال

  0.73  35.33  التفاحي

  1.94  63.66  البذري

  1.01  33.66  البمباوي

  1.05  24.00  المالسي

  LSD  0.805  0.027قیمة 

  التسمیدالتمعام

  لتر/غم

0  34.60  0.96  
10  41.20  1.12  
20  48.40  1.28  

  LSD  0.623  0.021قیمة 

  التداخل 

  الصنف (

×  

  )التسمید

  0.78  45.00  0الزیتوني 

  0.90  52.00  10الزیتوني 

  0.92  54.00  20الزیتوني 

  0.49  26.00  0التفاحي 

  0.72  29.00  10التفاحي 

  0.98  51.00  20التفاحي 

  1.63  56.00  0البذري 

  2.00  66.00  10البذري 

  2.20  69.00  20البذري 

  0.94  31.00  0البمباوي 

  1.00  34.00  10البمباوي 

  1.10  36.00  20وي البمبا

  0.97  15.00  0المالسي 

  1.00  25.00  10المالسي 

  1.20  32.00  20المالسي 

  LSD  1.394  0.046قیمة 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر التسمید الورقي الخریفي في الجذر) 4(جدول 

  العامل المؤثر
  المتوسط

  (%)للوزن الجاف %   )سم(قطر الجذر   )سم(طول الجذر 

  13.21  1.37  49.00  الزیتوني  الصنف
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  8.83  1.57  60.33  التفاحي

  10.65  1.37  43.66  البذري

  8.36  1.10  39.33  البمباوي

  10.23  1.20  47.66  المالسي

  LSD  0.741  0.007  0.276قیمة 

  التسمیدالتمعام

  لتر/غم

0  43.20  1.19  7.69  
10  47.80  1.31  9.86  
20  53.00  1.47  13.22  

  LSD  0.956  0.009  0.356قیمة 

  التداخل 

  الصنف (

×  

  )التسمید

  10.25  1.09  46.00  0الزیتوني 

  13.60  1.42  48.00  10الزیتوني 

  15.80  1.62  53.00  20الزیتوني 

  6.91  1.38  55.00  0التفاحي 

  8.30  1.52  61.00  10التفاحي 

  11.3  1.82  65.00  20التفاحي 

  7.23  1.32  38.00  0البذري 

  10.20  1.39  44.00  10البذري 

  14.53  1.43  49.00  20البذري 

  6.90  1.05  33.00  0البمباوي 

  8.10  1.11  39.00  10البمباوي 

  10.10  1.14  46.00  20البمباوي 

  7.20  1.12  44.00  0المالسي 

  9.10  1.14  47.00  10المالسي 

  14.40  1.36  52.00  20المالسي 

  LSD  1.656  0.016  0.616قیمة 

    

  

  

  

  

  

المختلفــة الــى طبیعــة التــأثیر المتبــادل بــین الطعــم األصــنافوقــد یعــود الســبب فــي اخــتالف طــول الجــذر فــي 

المطعمـــة والـــذي یعكـــس اخـــتالف مقـــدرتها علـــى امتصـــاص المـــاء والعناصـــر المعدنیـــة ومـــن ثـــم لألصـــنافواألصـــل

القطــري للنباتــات والــذي یحــدث اضــافة الــى دور النتــروجین فــي تنشــیط النمــو وأقطارهــاالجــذور أطــوالاختالفهــا فــي 

نتیجــة للنشــاط المرســتیمي الوعــائي الــذي ینــتج عنــه تكــوین خالیــا تضــاف الــى النمــو القطــري للنبــات وتزیــد فــي ســمكه 

)17 ،12 ،18 ،23 ،24 ،25.(  

تأثیرًا معنویًا للتـداخل بـین الصـنف ومعاملـة التسـمید حیـث تفـوق الصـنف تفـاحي فـي طـول ) 4(ویظهر الجدول 

) 4(ویشـیر الجـدول . على التوالي) سم1.82سم ، 65(لتر وبلغا / Nغم 20ر الجذر الرئیسي عند المعاملة وقط

الى وجود تأثیر معنوي للصنف في الوزن الجاف للمجموع الجذري للشتالت ، حیث تفوق الصنف زیتوني على باقي 
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بة وزن جـاف فـي جـذور الصـنف بمبـاوي بینما كانت اقل نسـ% 13.21وجاء بأكبر نسبة وزن جاف بلغت األصناف

نسبة مئویـة بأعلىلتر على باقي المعامالت حیث جاءت / Nغم 20كما تفوقت معاملة التسمید % . 8.36بلغت 

  %.7.69بینما كانت اقل نسبة وزن جاف عند معاملة المقارنة وبلغت % 13.22في الوزن الجاف للجذور بلغت 

الوزن الجاف للمجمـوع الجـذري یـزداد إنعلى شتالت الفستق حیث بینت ) 10(وتتفق هذه النتائج مع ما وجده 

وقد تعود الزیادة في الوزن الجاف للمجموع الجذري بزیادة مستوى السماد النتروجینـي كمـا . بزیادة السماد النتروجیني 

الضـوئي التـي تـؤدي الـى دور النتـروجین فـي زیـادة المجمـوع الخضـري ومـن ثـم زیـادة فعالیـة البنـاء) 17(ذكره محمـد 

إنویبــین الجــدول نفســـه . بالتــالي الــى زیــادة المـــواد الغذائیــة المخزونــة فـــي الجــذور وزیــادة نســـبة الــوزن الجــاف فیهـــا

للتـــداخل بـــین الصـــنف والمعاملـــة تـــأثیرًا معنویـــًا فـــي الـــوزن الجـــاف للمجمـــوع الجـــذري اذ تفـــوق الصـــنف زیتـــوني عنـــد 

بینمــا كانــت اقــل نســبة وزن % 15.80المئویــة للــوزن الجــاف فــي الجــذور لتــر وبلغــت النســبة/ Nغــم 20المعاملــة 

  %.6.90جاف لدى الصنف بمباوي عند معاملة المقارنة 

  :نستنتج من هذه الدراسة ما یلي 

لتــــر فـــي زیــــادة النمـــوات الخضــــریة / Nغـــم 20لقـــد اثـــر الــــرش الـــورقي الخریفــــي للســـماد النتروجینــــي بمســـتوى -1

أوســـعدراســـات بـــأجراء، لـــذا نوصـــي الورقـــةوالمســـاحة األفـــرعوزوایـــا وأطوالهـــابیـــة الجاناألفـــرعخصوصـــًا عـــدد 

  .خالل الخریفأعلىلمستویات سمادیة 

بــإجراءلــذا نوصــي األشــواكلقــد اظهــر الصــنف البــذري اســتجابة عالیــة فــي المســاحة الورقیــة الكلیــة وعــدد وطــول -2

إنكمـا . ذات فوائد عالجیة عدیدة أوراقهور كون المزید من الدراسات الستثمار هذه الصفات في الصنف المذك

.أیضایشجعنا للتوصیة الستغالل هذه الصفة كنبات اسیجة األشواكزیادة 

كالتفــاحي فــي طــول الجــذر الرئیســي وقطــره وتــأثیر الــرش الخریفــي للســماد النتروجینــي األصــنافتفــوق بعــض إن-3

ع فــي زراعــة هــذا الصــنف فــي التــرب الرملیــة مــن العــراق التوســإمكانیــةمعنویــًا فــي ذلــك یشــجعنا للتوصــیة بدراســة 

).كربالء ، نجف ، غرب ذي قار ، غرب البصرة(

  

  

  

  

  

  المصادر
1- Erenmemisogin , A., F. Kelestimur , A. H. Koker , H. Ustun , Y. Tekol , and M. 

Ustdal . (1995). Hypoglycaemic effect of Z. Jujuba Leaves. Journal of 
Pharmacy and Pharmacology (United Kingdom). 47 (1) : 72-74.

2- Huang , T., M. Nasr ; Y. Kimi , and H.R. Matthews . (1992). Genistein in hibits 
protein histidine kinase. J. Biol. Chem., Vol. 267 , 15511-15515.

3- Ramanathan , R., C.H. Tan , and N.P. Das. (1992). Cytotoxic effect of plant 
polyphenols and fat soluble vitamins on malignant human cultured cells cancer 
Lett. Vol. 62 , P. 217-224.

4- Rajput , C.B.S. and J. Singh . (1976). Effects of urea sprays on the chemical 
composition of Ber fruits (Z. mauritiana Lam.). Journal of Hort. Sci. 51 (1) : 
73-176.



  

99

دار . األولــىالطبعــة . الفاكهــة والخضــرإنتــاج). 2000. (الــدوري ، علــي حســین وعــادل خضــر ســعید الــراوي -5

  .الكتب ، جامعة الموصل

تـأثیر مسـافات الزراعـة والتسـمید النتروجینـي علـى ) . 1986. (الراوي ، عادل خضر سعید ونمیر نجیب فاضـل -6

  .125-120:)11(18. مجلة زراعة الرافدین . التفاح البذریةنمو شتالت 

تأثیر التسمید النتروجیني ومسافات الزراعـة علـى ). 1988. (الراوي ، عادل خضر سعید واحمد فرحان العبیدي -7

-47:) 2(20. مجلة زراعـة الرافـدین. Pyrus communisالنمو الخضري لشتالت الكمثرى البذریة 

58.

. دار الكتـب للطباعـة والنشـر. الطبعـة الثانیـة . المشاتل وتكثیـر النبـات). 1991. (دل وعلي الدوري الراوي ، عا-8

  .جامعة الموصل

تــأثیر النتــروجین والســایتوكاینین والتــداخل بینهمــا علــى شــتالت التفــاح ). 2002. (الزیبــاري ، ســلمان محمــد علــي -9

.جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات. یررسالة ماجست. المطعمة علیهاواألصنافالبذریة واألجاص

مجلــة . تــأثیر مصــدر عنصــر النتــروجین علــى نمــو شــتالت الفســتق البذریــة). 2000. (حنــا ، قریــاقوش روئیــل -10

.9-5) : 1(32. زراعة الرافدین

تـأثیر التسـمید ) . 1990. (مصـطفى وجمیـل یاسـیننوفخـر الـدیخمـاس روعبـد السـتاصـالح عبـد اهللاعباس ، -11

وتغیراتهـــا الزمنیـــة والنمـــو الخضـــري األوراقتروجینـــي فـــي تركیـــز النتـــروجین والفســـفور والبوتاســـیوم فـــي الن

  .118-105) : 1(2. مجلة زراعة الرافدین. الخوخأشجاروالعقد في 

تـأثیر المسـتویات المختلفـة مـن النتـروجین والفسـفور علـى ). 1988. (ناصر ، فیصل رشید ویاس خضر حسـن-12

.54-43ص ). 1(المجلد . مجلة زراعة الرافدین. Beautyصنف األجاصشجارألالنمو الخضري 

13- Devlin , R.M. (1975). Plant physiology . 3rd Edition , New York Van Nostrand Co. 
U.S.A.

14- A.O.A.C. (1971). Official Methods of Analysis , Association of Official Analysis 
Chemists . Washington , U.S.A.

15- Black , C.A. (1965). Methods of soil analysis . Part 2 . Amer. Soc. Agron. Inc. 
U.S.A

16- SAS (2001). SAS User's Guide : Statistic , SAS – Institute , Inc. Cary , NC. USA.

.جامعة الموصل.دار الكتب. الجزء الثاني. علم فسلجة النبات). 1985. (كاظم معبد العظیمحمد ، -17

18- Peacock , W.I. ; L.P. Christensen , L.P. and D.J. Herschfelt. (1991). Influence of 
timing of nitrogen fertilization application on grapevines in the San Joaquin 
Valley. Am. Enol. Vitic., 42 (41) : 506-514.

. الكیمیاویـــة لألســـمدةLe-Conteالكمثـــرى صـــنف أشـــجارة اســـتجاب) 1983. (شـــلش ، شـــهاب احمـــد حســـن -19

  .جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات. رسالة ماجستیر

اثـر التحلیـق والـرش بالیوریـا والبوتاسـیوم فـي الصـفات الخضـریة والثمریـة ). 2003. (عبـد اهللالزبیدي ، عـذراء -20

.جامعة بغداد–كلیة الزراعة . ماجستیررسالة . في الزیتونSaponinوالـ Methoxalineومركب الـ 

21- Hernandez , F.B.T. , J.C. Modes to ; M.A. Suzuki , and L.S.Cobrrea. (1994). 
Effect of irrigation and nitrogen levels on qualitative and nutritional 
aspects of fig tree (Ficus carica L.) Sci. Psiracicoba 51 (2) : 292-297.

22- El-Sallami , I.H. and B. Makary . (1997). Reponse of Cupressus sempervirens
L. seedling to Gibberellic acid and foliar Nutrition. Assiut , Journal of 
Agric. 28 (1) : 21-35.



  

100

23- Popov , F. (1978). Chlorophyl content and photosynthetic productivity in apple 
trees in relation to soil. Management in aplomette orchard. Vopr. 
Intensifik. Plovdiv. Kishinev Moldavian SSR (1978) : 44-46. (C.F. Hort. 
Abs., Vol. 49 , No. 9 , Abst. 6544 : (1979).

24- Vitanova , I. (2000). Mathematical analysis on optimisting the nitrogen 
fertilizing of plum trees of stanly cultivar. Science Agrochemistry and 
Ecology. 35 (2) : 12-15.

25- Wills , R.H. (1981). An Introduction to the physiology and handing of fruit and 
vegetable.


