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النمو الخضري والجذري لشتالتصفاتتأثیر أضافة األسمدة العضویة في بعض 
Punica granatumالرمان  L .

غیث أبراھیم عبدرسمي محمد حمد
األنباركلیة الزراعة / جامعة

الخالصة
في موقعین مختلفین في محافظة االنبار الموقع األول أنشى حدیثاً في منطقة 2012نفذ البحث للموسم 

الصوفیة التابعة لمدینة الرمادي بالقرب من نھر الفرات أما الموقع الثاني فیقع في منطقة ثمیل الصحراویة والتي 
(مخلفات بعض انواع االسمدة العضویة المختلفةلدراسة كم جنوب غرب مدینة الرمادي)70تبعد حوالي ( 

ولكل 1-كغم .شجرة3.2.1وبتراكیزبدون إضافة ) ،مخلفات االبقار،مخلفات االغنام الدواجن ، سماد البتموس
. كما استخدمت نوع سماد وموقع في صفات النمو الخضري والجذري لصنفین من الرمان ھما سلیمي ووندرفل

.تم نوعین من میاه الري ھما العذبة في الموقع االول(الصوفیة) والمیاه الكبریتیة في الموقع الثاني(ثمیل)
الحصول على الشتالت من احد المشاتل الحكومیة المعتمدة في محافظة النجف.تمت زراعة الشتالت في الموقع 

لموقع الثاني .أستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في ا22/3/2013وبتاریخ 21/3/2013االول بتاریخ 
مكررات ولكل صنف وموقع . أشتمل الموقع الواحد على ة) وبثالثSplit plot designبتصمیم القطع المنشقة (

م وأعتبرت كل شتلة وحدة تجریبیة والتي بلغ 4م والمسافة بین الشتالت 4خط والمسافة بین خط واخر 12
معنویاً في صفات (المساحة تة في كل موقع.أظھرت النتائج أن المعاملة بسماد الدواجن أثرشتل78عددھا 

87.65و68.31SPAD،91.00، 2سم4.22و6.62الورقیة ، الكلوروفیل، المادة الجافة ،البوتاسیوم) أذ بلغت (
صفات (طول الجذور معنویاً في توكذلك أظھرت النتائج أن المعاملة بسماد البتموس أثر)% 1.65و%1.80،

) لموقعي الدراسة األول والثاني على التوالي. 40.31و 70.00،40.44و84.33وعدد الجذور ) أذ بلغت (
الكلمات المفتاحیة :رمان،األسمدة العضویة ، الصفات الفیزیاویة

Effect of organic fertilizers on some of the qualities of shoot and root growth for
pomegranate seedlings (Punica granatum L .)

Risme .M.Hamad   Ghahth.I.Abd
College of Agriculture. , Univ.of AL-Anbar , Iraq

ABSTRACT
This study was conducted for the 2012 season in two different locations in the

province of Anbar, the first site Enshi newly Sufis area of the city of Ramadi, near the the
Euphrates River The second site is is located in the desert the Thmal area, which lies(70 km)
southwestern of the Ramadi city) to study some of the different types of organic fertilizers
(poultry remnants, peatmos fertilizer, remnants of cows, sheep remnants) and,1,2,3
concentrations of kg. -1 And each tree type and fertilizer at the site Qualities of shoot and
root growth of two types of pomegranate are Salimi and wonderful. were used two types of
irrigation water are freshwater in the first site (Sufia) and sulfur water at the site second
(Thumel). Been obtained Seedlings from a nursery-governmental organizations accredited in
the province of Najaf. Seedlings were Agriculture in the first site on 21.03.2013 and on
22.03.2013 at the second location. Use randomized block design full design Split plot (Split
plot design) and three replicates for each class and location. Per site included on line 12, and
the distance between the line and the last 4 m and the distance between seedlings 4 m and
all seedlings were considered experimental unit, which numbered 78 seedlings at each site.
Results showed that fertilizer treatment significantly affected the poultry recipes (leaf area
Chlorophyll, dry %matter, potassium ) 4.22و6.62( cm2  ,68.31 SPAD 87.65و91.00,

)% 1.65و%1.80, Reaching The results also showed that the fertilizer treatment
peatmos a significant impact on recipes (root length and number of roots) reaching
(84.33, 70.00, 40.44 and 40.31) for my study first and second, respectively .
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.
المقدمة

Punica granatumن الرمایعود L.الرمانیةالعائلةإلىPunicaceaeالمنطقةفاكهةمنوهو
األصليالموطنهيخاصبشكلفارسوبالدعامبشكلسیاأوسطنأالمصادرمنكثیروتؤكد. المعتدلة
الرمانأهمیةتأتي..) 29و()13(لهاألولىالنشوءأماكنتكونقدوالهندوالعراقالصینأنویعتقدكماللرمان،
1-.كغمغم16.4-14.5كلكاربوهیدراتلثمرة واحدة ناضجةمختلفةغذائیةمكوناتعلىاحتوائهفيالغذائیة

ونسبة الماء فیه %0.7والرماد% 0.3والدهون1-.كغمغم5-1.6والبروتین1-.كغمملغمC4 -14وفیتامین
لتحملهاوذلكاألسواقفيالثمارتواجدمدةطولفيللرمانألقتصادیةاالقیمةوتتمثل). 26(78-82.3%

أهمیةللرمانإن). 4(الغذائیةقیمتهاعلىالحفاظمعطویلةلمدةخزنهاوٕامكانیةبعیدةمسافاتإلىالنقل
لعالجأدویةالرمانقشورمنویستخرج، للقلبمقويكما انهالنقرس،منهااألمراضبعضعالجفيصحیة
والدزنتريالجذاملعالجویستخدمالشرایینتصلبولألكسدةمانعویعدالهضمي،والجهازالكلىأمراضبعض
النباتنموتحسینوبالتالي للتربةكمحسنزمن بعیدمنذالعضويالسماداستخدم. )14) و(25و()20(وغیرها
الفهوالنمو الخضري للنباتفيوهذا یؤثر بدوره التربةخصوبةزیادةفيتساهمالتيالمغذیاتبغنیاً كونه
األسمدة تضافأنْ ویمكن،العضویةللمادةجیداً مصدراً یعدوٕانمافقطالنباتاتتحتاجهاالتيالمغذیاتیجهز

) (Compostمتحللةتكونالمخلفاتوهذهصناعیةمخلفاتآونباتیةآوحیوانیةمخلفاتبصیغةإّماالعضویة
فهيالتربةخصوبةفيالموازنةاألخذ باألعتبارمعمناسبةبصورةتستخدمنوأالعضویةالزراعةفيمفیدةوهي
متحللةحیوانیةمخلفاتعنعبارةباالساسهيوالتيالمصنعةاالسمدةمتطلباتأغلبأوكلتقدمأنْ یمكن
وتربة % 50بنسبةCompostالإضافةنأ) 30(أوضح. )19و()23(صخریةمساحیقهیئةعلىتجهز
اذعنه زیادة نسبة المادة الجافة نتجHoneoyeوAllstarصنفيStrawberryالشلیكنباتاتإلى% 50

منومحتواهاالورقةمساحةمنزادالتفاحاشجارالىالعضويالسماداضافةنأفیما لوحظ.%65.32بلغت
) أن أضافة البتموس الى التربة الرملیة ادى الى زیادة 11لوحظ من خالل دراسة اجراها (. )28(الكلوروفیل

. سم36سم مقارنة بالتربة الرملیة التي وصل ارتفاع البادرات فیها الى 49.4وبقیمة بلغت لنبات الزیتوناالرتفاع
بتموسال( مكون من خلیط وسطفيزراعتهاعندالزیتونشتالتارتفاعمعنویة في زیادةحصولعلى) 6(وأكد
ي اعطت ارتفاع للشتالت بلغ سم مقارنة بالشتالت المزروعة في تربة لوحدها والت71.94بقیمة بلغتو ) تربةال+ 

وبمستویاتزینيصنفالمشمششجارأالى) مخلفات الدواجن(العضویةاألسمدةاضافةتؤديكما.سم52.83
على %48.11و2سم53.88وبلغت اذ و المادة الجافةالورقیةالمساحةزیادةالى1-شجرة. كغم) 4،6،8(

ادت فقد العنبشجارأالى1-شجرة. كغم) 2،4،8(وبمستویاتالدواجنمخلفاتاضافةعندماأ).7(التتابع 
لعنصر زیادةحدوثالى) 24(بین. )8(2سم115.30بلغتاذ الورقیةالمساحةالى زیادة معنویة في

منغم300،450وبمستوى(مخلفات الدواجن)العضويالسمادإضافةعنداوراق أشجار العنبفيالبوتاسیوم
) الدواجنمخلفات(العضویةالمخلفاتإضافةأن) 15(أكدكما% 1.33بلغت وبنسبةالنتروجینتوصیة

مناألوراقمحتوىزیادةإلىأدتAnnaصنفالتفاحأشجارإلى1-) كغم.شجرة8و4(مختلفةوبمستویات
اھمیة استخدام یھدف البحث الى% .0.42قیاسًا بمعاملة المقارنة اذ بلغت%1.34بلغتو البوتاسیومعنصر 

تحت ظروف بیئات مختلفة من ناحیة والبوتاسیوم في االوراقاالسمدة العضویة في زیادة النمو لشتالت الرمان
التربة ونوعیة میاه الري.
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العملوطرائقالمواد
أنشئالموقع األول.2012وللموسماالنبارمحافظةفيمختلفینلموقعینمنفصلتینتجربتینتنفیذتم

ثمیلمنطقةفيفیقعالثانيالموقعما،أالفراتنهرمنبالقربالرماديلمدینةالتابعةالصوفیةمنطقةفيحدیثاً 
صنفيالرمانشتالتاستجابةدراسةبهدفالرماديمدینةغربجنوبكم70حواليتبعدوالتيالصحراویة

سنةبعمرشتالتاستخدمت. مختلفةظروفتحت العضویةاألسمدةمنمختلفةالنواعWonderfulوسلیمي
وزرعتالنجفمحافظةفيالمعتمدةالحكومیةالمشاتلحدأمنعلیهاالحصولتموالتي. الصنفینكاللو واحدة

بابعادالشتالتزرعت. ثمیلمنطقةفي22/3/2012وبتاریخ2012/ 21/3بتاریخالصوفیةمنطقةفي
شتلةوبواقعمكرراتوبثالث) صنفلكلمعاملة13(معاملة39علىالواحدةالتجربةاحتوت).3) (م4×4(

مجموعلیصبحالواحدالقطاعضمنعشوائیاً توزیعاً الصنفینعلىالمعامالتتوزیعوتم، التجریبیةللوحدةواحدة
سم30عمقعلىالزراعة بنفس تأریخ العضویةسمدةاألإضافةوتم.موقعكلفي) شتلة78(الشتالتعدد
فيالفراتنهرمیاهاستخدمتحیثالشتالتلريبالتنقیطالرينظاماتبعوقد.شتلةولكلبالتربةخلطهابعد

.ثمیلمنطقةفيالواقعالبستانسقيفياألبارمیاهاستخدمتحینفيالصوفیةمنطقةفيالواقعالبستانسقي
الصنفینكالعلىالمعامالتووزعتالرمانبستانيتسمیدفيالعضویةاألسمدةمنأنواعأربعاستخدمت

:تيوكاأل
1-T0 :مقارنة(عدم اضافة سماد عضوي(
2-T1 :األبقارمخلفاتمن1-شجرة.كغم1إضافة
3-T2 :األبقارمخلفاتمن1-شجرة.كغم2إضافة
4-T3 :األبقارمخلفاتمن1-شجرة.كغم3إضافة
5-T4 :األغناممخلفاتمن1-شجرة.كغم1إضافة
6-T5 :األغناممخلفاتمن1-شجرة.كغم2إضافة
7-T6 :األغناممخلفاتمن1-شجرة.كغم3إضافة
8-T7 :الدواجنمخلفاتمن1-شجرة.كغم1إضافة
9-T8 :الدواجنمخلفاتمن1-شجرة.كغم2إضافة

10 -T9 :الدواجنمخلفاتمن1-شجرة.كغم3إضافة
11 -T10 :البتموسسمادمن1-شجرة.كغم1إضافة
12 -T11 :البتموسسمادمن1-شجرة.كغم2إضافة
13 -T12 :البتموسسمادمن1-شجرة.كغم3إضافة

الصفات المدروسة:
)2سم(الورقةمساحة1-

كلمنمختلفةاتجاهاتومناالتساعكاملةورقات5بأخذعند نهایة التجربةالورقةمساحةحسبت
An(نوعarea meterLeafجهازبواسطةتجریبیةوحدة .مساحة الورقةمعدلاخذثم،) 100
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).SPADاألوراق( وحدة فيالنسبيالكلوروفیلمحتوىتقدیر2-
Chlorophyllجهازبواسطةنهایة التجربةالرمانأوراقفيالمحتوى النسبي للكلوروفیلتقدیرتم

meterنوعمنSPAD-502شركةقبلمنوالمجهزMinoltaورقاتلعشرالقراءاتوذلك بأخذالیابانیة
.Spadال بوحدةوقیستالمعدلاخذثم) شتلة(تجریبیةوحدةكلمن

.االوراقفيالجافةللمادةالمئویةالنسبة-3
فرنفيجففتثمحساسبمیزانووزنتفي نهایة التجربةتجریبیةوحدةكلمنورقات10اخذتم

:التالیةالمعادلةوفقالجافةللمادةالمئویةالنسبةحسابوتمالوزنثبوتلحینم700حرارةدرجةعلىكهربائي

الجافالوزن
100× ــــــــــــــــــــــــــ= الجافةللمادةالمئویةالنسبة

الرطبالوزن
.االوراقفيلبوتاسیوملالمئویةالنسبة-4
جففـتذلـكبعـدالمقطـربالماءثمالعاديبالماءوغسلتالتجربةنهایةعنداعناقهامعاالوراقجمعتم

الورقیـةالنمـاذجطحنـتالتجفیـفوبعـد، الـوزنثبـوتولحـینم 700حـرارةدرجةعلى) Oven(كهربائيفرنفي
مـل 1غم من العینة المطحونة واضیف لها 0.2ثم هظمت من خالل اخذ .كهربائیةمطحنةباستعمالاعناقهامع

%) وبعــد الحصــول علــى 98مــل حــامض الكبریتیــك المركــز (5ثــم أضــیف لهــا CuSO4مــن العامــل المســاعد 
مل من الماء المقطر،50محلول رائق بردت العینات واضیف لها

Flameالضـوئيالمطیـافجهـازثم قدر البوتاسیوم بأتباع  Photometerمـنالمقترحـةالطریقـةوفـق
.)16(قبل

قیاس طول الجذور-5
الطینمنللتخلصبالماءجیداً الجذورغسلتإذالشتالتقلعبعدالرئیسیةالجذورقیاس طولتم

. التجربةنهایةفيالرئیسةالجذورقیاس طولتمذلكبعدثم
حساب عدد الجذور - 6
الطینمنللتخلصبالماءجیداً الجذورغسلتإذالشتالتقلعبعدالرئیسیةالجذورحساب عددتم

. التجربةنهایةفيالجذورعددحسابتمذلكبعدثم
للمیاه المستخدمة في كال موقعي التجربةوالفیزیائیةالكیمیائیةالصفاتیبین) 1(جدول

میاه ابار كبریتیةمیاه نھر الفراتالصفة
Ec10.954.75-دیسي سیمنز.م

pH8.27.25
SO43.514

HCO31.56.5
P الجاھزPPM)(0.991.23
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التجربةللمیاه المستخدمة في كال موقعي والفیزیائیةالكیمیائیةالصفاتیبین) 2جدول (

منطقة ثمیلمنطقة الصوفیةالصفة
Ec15.82.32-دیسي سیمنز.م

pH77.15

K0.770.44الجاهز

SO4
-2158

HCO364

N0.390.12الجاهز

P) الجاهزppm(87

1883رمل %

316طین %

5111غرین %
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المستخدمالبتموسصفاتبعضیبین) 3(جدول
Klasmannااللمانیةالشركةقبلمنالمنتجوالتجربةفي

النسبةالصفة
pH4.5-5.5

% من الوزن الجاف97-95المادة العضویة(%)
% من الوزن الجاف5-3محتوى الرماد(%)
% من الوزن الجاف1النترات الكلیة(%)

%50مقدار االحتفاظ بالرطوبة
70الكثافة - 1-غم.مل90

مزیجیة رملیةمزیجیة غرینیةالنسجة
0.870.43المادة العضویة%
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التجربةفيالمستخدمةالعضویةللمخلفاتالكیمیائیةالصفاتبعضیبین) 4(جدول

األغناممخلفاتاألبقارمخلفاتالدواجنمخلفاتالصفات

pH8.48.57.10
EC11.661.611.81- م.سیمنزدیسي

K0.770.710.73%الجاھز
C/N5.527.8521.43

العضويالكربون

غم
مل

.
غم
ك

-1

265314236
N484011.05الكلي
N838184الجاھز
P292928الجاھز

Zn444345
Fe235229228



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11المجلد: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، 

8

اقشةنالنتائج والم
)2سممساحة الورقة(-1

) الى وجود فروق معنویة في مساحة الورقة لشتالت الرمان ولكال موقعي الدراسة 5تشیر نتائج الجدول (
) لمنطقة ثمیل أكبر مساحة للورقة بلغت T8الصوفیة و() لمنطقة T9(لصوفیة وثمیل) اذ حققت المعاملتان(ا

) لمنطقة الصوفیة T12على التوالي قیاسًا بأقل مساحة ورقة ظهرت عند المعاملتین (2سم4.22و 2سم6.62
على التوالي . أما فیما یتعلق بالتأثیر الفردي لصنفي 2سم1.51و 2سم3.34وكانت) لمنطقة ثمیل T6و(

منهما تاثیرًا معنویًا في مساحة الورقة ولكال موقعي الدراسة . أما التداخل الثنائي بین الدراسة فلم یظهر اي
المعنوي عند موقع الدراسة الثاني ثمیل فقط وباألخص عند تاثیرهالمعامالت السمادیة وصنفي الدراسة فقد أظهر 

ت مساحة الورقة الى ادنى ، فیما انخفض2سم4.71) والتي حققت أعلى مساحة للورقة بلغت V1T2المعاملة (
). V1T0وذلك عند معاملة المقارنة (20.54قیمة لها سم
ومنها في زیادة تراكیز العناصرالعضویةاألسمدةدورإلى یعزىقدالورقیةالمساحةزیادةسببإن
الغذائیةالعناصراغلبتوفرحیثالنباتلحیاةمهمةمختلفةمغذیاتنتیجة احتواءها على.البوتاسیوم 
بعدالعناصرهذهمنیستفادالنباتوان. )17(النباتداخلوالفسیولوجیةالحیویةبالعملیاتللقیامالضروریة

یزدادحیثالعملیاتتنشطوبالتالي.)18(المجهریةاالحیاء بفعلالجاهزةصورتهاإلى وتحولهاالتربةفيمعدنتها
)5(و)7(معالنتائجهذهواتفقت. الورقةمساحةتزدادوبالتالياألوراقخالیاومنهاواستطالتهاالخالیاانقسام

قیاسًا بمعاملة المقارنة التي 2سم8.55الذي توصل الى حدوث زیادة في مساحة الورقة الشجار الرمان بلغت 
.2سم5.54بلغت 

2012للموسمووندورفولسلیميالرمانلصنفي)2مساحة الورقة(سمفيالعضویةاألسمدةتأثیر) 5( جدول

األصناف
المعامالت

الموقع  األول
(الصوفیة)

المعدل

الموقع  الثاني
(ثمیل)

المعدل
V1V2V1V2

T03.663.143.400.542.541.54
T14.583.403.994.112.363.24
T24.635.284.954.711.192.95
T34.084.464.273.711.942.82
T43.614.073.843.751.642.69
T55.096.916.003.131.222.17
T64.594.404.491.361.651.51
T76.255.355.802.683.172.93
T86.385.956.173.954.494.22
T97.505.736.621.923.292.61
T103.473.803.632.042.512.27
T114.023.503.761.881.801.84
T123.893.783.342.142.782.46
4.754.522.762.35المعدل

L.S.D. 0.05T =1.49V= n.sVxT= n.sT =1.22V = n.sVxT=1.73
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)SPADوحدة (األوراقفيللكلوروفیلالنسبيالمحتوى-2
) وجود فروق معنویة في محتوى األوراق من الكلوروفیل وللموقع األول فقط اذ 6تبین نتائج الجدول (

والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة SPADوحدة 68.31أعلى نسبة من الكلوروفیل بلغت T8حققت المعاملة 
T9 قیاسًا باقل نسبة من الكلوروفیل ظهرت عند المعاملةT12 وحدة 53.13بلغتSPAD أما بالنسبة لتاثیر .

الصنفین فتشیر نتائج الجدول نفسه الى عدم حدوث فروق معنویة تذكر فیما بینها ولكال موقعي الدراسة . أما 
) التي سجلت أعلى V1T9التداخل فقد أظهر تاثیره المعنوي ولكال موقعي الدراسة وباألخص عند المعاملة (

وحدة 50.07) بلغت V1T12وانخفضت عند المعاملة (SPADوحدة 69.85نسبة من الكلوروفیل بلغت 
SPAD) عند موقع الدراسة األول وأشارت نتائج الجدول نفسه الى تفوق المعاملةV2T3 حیث سجلت أعلى (

) أقل نسبة كلوروفیل بلغت V1T9في حین سجلت المعاملة (SPADوحدة 61.00نسبة كلوروفیل بلغت 
المخلفاتدورإلى یعودالكلوروفیلمناألوراقمحتوىزیادةسببإنعند الموقع الثاني.SPADوحدة 43.03
ودورها سواء بالدخول في تركیبه أو عن طریق تحفیز وتنشیط العملیات العناصرنسبةزیادةفيالعضویة

ومنهااألخرىالمحتویاتمنوتزیدالحیویةالعملیاتمنتزیدوبالتاليالحیویة الخاصة بأنتاجها في الخلیة ،
هذهوتتفق)12(الكلوروفیلصبغةتكوینفيومهممباشردورلهالذيالنتروجینعنصروباألخصالكلوروفیل

قیاسًا 54.83SPADالذي توصل الى حدوث زیادة في الكلوروفیل الشجار الرمان بلغت )5(و) 8(معج النتائ
.)7(وSPAD.40.10بمعاملة المقارنة التي بلغت 

الرمانلصنفي) SPADوحدة( الكلوروفیلمناألوراقمحتوىفيالعضویةاألسمدةتأثیر)  6(جدول
2012للموسمووندورفولسلیمي

األصناف
المعامالت

األولالموقع
المعدل(الصوفیة)

الثانيالموقع
)ثمیل(

المعدل
V1V2V1V2

T052.5354.9753.7543.8752.4048.13
T155.0353.2354.1349.8060.7755.28
T258.7055.9357.3249.6360.3054.97
T358.8354.7356.7849.3761.0055.18
T455.7052.6354.1747.9354.0350.98
T555.7355.9055.8244.7354.3749.55
T656.5756.5056.5344.6054.9749.78
T765.5762.1663.8644.7059.2751.98
T869.5067.1268.3146.7359.8753.30
T969.8566.4968.1743.0358.4050.72
T1056.3252.5754.4446.2353.3349.78
T1154.4053.8354.1246.7351.8049.27
T1250.0756.2053.1346.6350.9348.78
58.3757.1046.4656.26المعدل

L.S.D. 0.05T= 4.92V=n.sVxT=6.96T = n.sv =2.75V =9.94×T



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11المجلد: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، 

10

األوراقفيالجافةالمادةنسبة-3
) الى وجود فروق معنویة في نسبة المادة الجافة ألوراق الرمان ولكال موقعي 7تشیر نتائج الجدول (

% 91.55الثاني أعلى نسبة للمادة الجافة بلغت ) للموقع T9) للموقع األول و(T7الدراسة أذ حققت المعاملة (
(T7) للموقع األول وعن المعاملتین T9و T8% على التوالي ولم تختلف معنویًا عن المعاملتین (87.65و

للموقع الثاني T10للموقع األول وT0) للموقع الثاني قیاسًا بأقل نسبة مادة جافة ظهرت عند المعاملتین T8و
% على التوالي .أما فیما یتعلق بالتأثیر الفردي لصنفي الدراسة فلم یظهر 71.60% و 70.72والتي وصلت الى 

التداخل أظهر تأثیره المعنوي كما اظهرأي منهما تأثیرًا معنویًا في نسبة المادة الجافة ولكال موقعي الدراسة . 
% 93.82) للموقع الثاني وبنسبة V1T9للموقع األول و((V2T7)لة لكال موقعي الدراسة وباألخص عند المعام

) عند الموقع الثاني أقل V1T0) عند الموقع األول و(V2T0% على التوالي في حین سجلت المعاملة (91.57و 
األوراقفيالجافةللمادةالحاصلةالزیادةسبب% على التوالي.إن67.60% و 69.23نسب للمادة الجافة بلغت 

لهایكونالمغذیاتوهذهاألخرىوالمغذیاتالعناصرعلىاحتوائهانتیجةالعضویةالمخلفاتتأثیرإلى ودیع
فيوكذلكالنباتاتفيالمغذیاتتلكلتراكمفرصیعطيمماللنباتاتالخضريالنموعلىوكبیرواضحتأثیر

ومنالضوئيالتركیبعملیةومنهاالنباتداخلالفسیولوجیةالعملیاتمجملعلىبدورهاتؤثروالتياألوراق
الموادهذهزیادةفعندالجافةالمادةمكوناتمنهيوالتيوالبروتیناتالكربوهیدراتهيتتراكمالتيالمغذیات

الذي توصل الى حصول زیادة في )9(و) 7(إلیهتوصلمامعالنتائجهذهوتتفق.تزدادالجافةالمادةفان
.% عند استخدام االسمدة العضویة 7.17المادة الجافة في اوراق المشمش بنسبة بلغت 

سلیميالرمانلصنفيالجافةالمادةنسبةمناألوراقمحتوىفيالعضویةاألسمدةتأثیر) 7(جدول
2012للموسمووندورفول

األصناف
المعامالت

األولالموقع
(الصوفیة)

المعدل

الثانيالموقع
)ثمیل(

المعدل
V1V2V1V2

T072.2069.2370.7267.6081.8774.73
T182.1077.9780.0374.6078.8376.72
T273.9373.9773.9577.8079.2778.53
T371.2780.9776.1272.3772.6772.52
T464.4081.9373.1773.5781.9377.75
T578.4078.8778.6382.6072.7177.78
T683.1780.9782.0777.9381.6779.80
T789.2893.8291.5590.8779.4085.13
T886.1289.7087.9191.5778.3785.08
T983.8388.8886.3691.5583.7387.65
T1080.7775.0077.8870.6772.5371.60
T1171.0775.1373.1071.5772.0071.78
T1277.4382.7780.1084.4070.9077.65
78.0080.7179.0377.33المعدل

L.S.D. 0.05T = 9.68V = n.sV=13.6×TT = 7.17v = n.sVxT =10.13
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النسبة المئویة للبوتاسیوم في األوراق-4
) أن أضافة األسمدة أثرت معنویًا في نسبة البوتاسیوم في األوراق بین المعامالت 8تشیر نتائج الجدول (
T0% مقارنة بأقل معدل ظهر عند المعاملة 1.65% و1.80أعلى معدل بلغ T9السمادیة اذ اعطت المعاملة 

تفوقه المعنوي في الموقع V1% للموقع األول والثاني على التوالي . كما أظهر الصنف 1.07% و0.32بلغ 
معنویًا في V2% في حین تفوق الصنف 1.32% في حین انخفضت عند الموقع الثاني بلغ 1.40األول بلغ 

% .أما بالنسبة للتداخل بین 1.43% في حین انخفضت عند الموقع األول بلغت 1.40الموقع الثاني بلغ 
أعلى V2T3موقعین و ذلك من خالل أعطاء المعاملة األصناف واألسمدة فقد أظهرت فروقًا معنویة ولكال ال

% عند الموقع األول . أما الموقع الثاني فقد 0.61بلغت V1T0% وانخفضت عند المعاملة 1.91قیمة بلغت 
عنأما%.0.86بلغت V2T9% وانخفضت عند المعاملة 1.98أعلى نسبة بلغت V2T9أعطت المعاملة 

العناصرعلىتحتويمثلماالعنصرهذاعلىالعضویةالمخلفاتاحتواءلى إیعودالبوتاسیومعنصرزیادةسبب
باعتبارها احد نواتج االسمدة العضویة العضویةاألحماضعلىالمخلفاتهذهتحتويحیثوالمغذیاتاألخرى

حیث تحتوي على مختلف العناصر الغذائیة وبتالي زیادتها ومن ضمنها زیادة عنصر البوتاسیوم في النبات
محتوىمنیزیدمماالنموقوةزیادةفيدورلهاالحیوانیةالمخلفاتتحتویهاالتيللمغذیاتفانكذلك)27(

للكربوهیدراتناقلالبوتاسیومأن والسیمااألوراقفيالبوتاسیومزیادةوبالتاليالضوئيالتركیبوكفاءةالكلوروفیل
الذي حصل على زیادة في محتوى اوراق الرمان )17(معالنتائجهذهواتفقت،)1(اإلنزیماتمنلكثیرومنشط

الذي توصل الى حدوث )22(% و1.33من عنصر البوتاسیوم عند استخدام االسمدة العضویة وبنسبة بلغت 
.% عند استخدام االسمدة العضویة 1.07زیادة في اوراق الربتقال من عنصر البوتاسیوم بنسبة بلغت 

سلیميالرمانلصنفيالبوتاسیومعنصرمناألوراقمحتوىفيالعضویةاألسمدةتأثیر)  8(جدول
2012للموسمووندورفول

األصناف
المعامالت

األولالموقع
(الصوفیة)

المعدل

الثانيالموقع
(ثمیل)

المعدل
V1V2V1V2

T00.620.610.321.280.861.07
T11.810.871.341.501.631.56
T21.620.881.251.341.591.46
T31.611.911.761.031.561.30
T41.621.681.651.401.271.33
T51.581.721.651.471.191.33
T61.671.771.721.321.071.20
T71.621.581.601.311.431.37
T81.681.671.671.521.561.54
T91.621.521.571.321.981.65
T101.581.611.591.381.411.39
T111.711.751.731.011.301.15
T121.581.671.621.281.411.34
1.561.431.321.40المعدل

L.S.D. 0.05T =0.013V =0.01VxT=0.018T =0.01V =0.01VxT=0.13
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(سم)الجذورطول-5
)T11(المعاملةتفوقتفقدالرمانشتالتجذورطولفيمعنویةفروقوجود) 9(الجدولنتائجتبین

. سم61.17بلغتقیمةاقل) T8(المعاملةأعطتبینماسم84.33بلغتطول جذرأعلىبإعطائهامعنویاً 
انخفضتوسم72.92بلغتقیمةأعلىبإعطائهمعنویاً تفوقاً V2الصنفأظهرفقداألصنافیخصفیماأما
المعاملةتفوقتفقدواألصنافمالتاالمعبینالثنائيللتداخلبالنسبةأما. سم70.23بلغتV1الصنفعند

)V2T12 ( ًالمعاملةفي حین سجلتسم89.33بلغتالجذورطولمنقیمةأعلىبأعطاءهامعنویا)V2T8 (
.األولالموقععندسم60.33بلغتقیمةاقل

سم70.00بلغتقیمةأعلىبإعطائهامعنویاً ) T9(المعاملةتفوقتفقد الثانيالموقعیخص فیماأما
لألصنافبالنسبةأما. سم40.50بلغت) T5(المعاملةعندالقیمةهذهانخفضتحینفيالجذورطولمن
V1الصنفسجلبینما. سم58.33بلغتقیمةأعلىبإعطائهمعنویاً V2الصنفتفوقالنتائجأشارتفقد
مابینمعنویةفروقوجودإلى نفسهالجدولنتائجأشارتبینما. الجذرطولمنسم48.44بلغتقیمةاقل

بلغتقیمةأعلىبإعطائهاالجذورطولفيمعنویاً تفوقاً ) V2T12(المعاملةأظهرتفقدواألصنافالمعامالت
.سم30.00بلغت) V1T3(المعاملةوانخفضت عندسم76.33
2012للموسمووندورفولسلیميالرمانلصنفي(سم)الرئیسیةالجذورطولفيالعضویةاألسمدةتأثیر)  9(جدول

األصناف
المعامالت

األولالموقع
(الصوفیة)

المعدل

الثانيالموقع
(ثمیل)

المعدل
V1V2V1V2

T067.0072.3369.6736.0065.0050.50
T161.0081.0071.0041.0059.6750.33
T273.0065.3369.1745.0055.0054.50
T376.3366.0071.1730.0068.0049.00
T472.6772.6772.6755.0067.0061.00
T573.6764.6769.1737.0044.0040.50
T664.0077.0070.5069.0066.3367.67
T770.6776.6773.6761.0059.6760.33
T862.0060.3361.1746.0043.0044.50
T977.3362.6770.0036.0056.3370.00

T1069.0075.3372.1746.0044.3345.17
T1184.0084.6784.3366.6753.6760.17
T1262.3389.3375.8352.0076.3364.17
70.2372.9248.4458.33المعدل

L.S.D. 0.05T=2.37V=0.93V=3.35×TT=1.63V=0.64V=2.31×T

الجذورعدد-6
تفوقتفقدالمعامالتبینفیماالجذورعددفيمعنویةفروقوجود) إلى 10(الجدولنتائجتشیر

بلغت) T0(معاملةالعندانخفضتو40.33بلغتعدد جذورأعلىبإعطائهامعنویاً ) T11(المعاملة
تفوقفقدبینهافیمامعنویةفروقوجودإلى النتائجبینتفقد) V1،V2(لألصنافبالنسبةأما. 21.00
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بلغت) V2(الصنفعندالقیمةهذهانخفضتحینفي33.95بلغتقیمةأعلىبإعطائه) V1(الصنف
) الثنائيالتداخل(والمعامالتاألصنافبینمعنویةفروقحدوثإلى الجدول نفسهنتائجبینتكذلك. 24.03

المعاملةأعطت بینما. 44.00بلغتقیمةأعلىبإعطائهامعنویاً تفوقًا ) V1T11(المعاملةأظهرتفقد
)V2T7 (نفسهالجدولنتائجفأشارتالثانيالموقعیخص فیماأما.األولالموقععند12.00بلغتقیمةاقل

في حین . 40.31بلغتقیمةأعلىبإعطائهامعنویاً ) T11(المعاملةتفوقتفقدمعنویةفروقوجودإلى 
نتائجفأشارت) V1،V2(للصنفین بالنسبةاما. 21.00بلغت) T0(المعاملةعندالقیمةهذهانخفضت

بینما.33.38بلغتقیمةأعلىبتسجیلهمعنویاً ) V1(الصنفتفوقفقدمعنویةفروقحدوثإلى الجدول نفسه
النتائجبینتقدالدراسةعواملبینالثنائيالتداخلیخصفیماأما. 24.03بلغتقیمةاقلV2الصنفسجل

في. 44.00بلغتقیمةأعلىبإعطائهامعنویاً ) V1T4(المعاملةتفوقتفقدبینهافیمامعنویةفروقحدوث
.14.67بلغتالتي) V2T4(المعاملةعندالقیمةهذهانخفضتحین

2012للموسمووندورفولسلیميالرمانلصنفيالجذورعددفيالعضویةاألسمدةتأثیر) 10(جدول

األصناف
المعامالت

األولالموقع
(الصوفیة)

المعدل

الثانيالموقع
(ثمیل)

المعدل
V1V2V1V2

T024.0019.0021.0024.0118.0021.00
T135.6725.3330.5036.6725.3430.51
T235.6726.6730.6724.0025.6725.83
T324.0021.0022.5028.3321.0024.67
T443.0014.6728.8344.0014.6727.83
T523.0024.3323.1724.0024.3324.17
T637.0018.0027.0036.0018.0027.01
T739.0012.0025.5038.0012.0025.52
T827.0033.3330.1826.0033.3330.17
T940.0032.3335.6839.0032.3335.67
T1029.0027.0028.0028.0027.0028.00
T1144.0036.6740.3342.0036.6740.31
T1241.0124.0033.5042.0024.0032.51
33.9524.0333.3824.03المعدل

L.S.D. 0.05T =2.04V = 0.80VxT =2.89T = 1.93V =   0.75VxT = 2.73

الفعالیاتمنتزیدمغذیاتمنتحتویهوماالعضویةاألسمدةدورإلى یعودربماالجذریةالصفاتزیادةسببإن
الجذورإلى تنتقلوالتيالمصنعةالغذائیةالموادكمیةوزیادةالضوئيالتركیبكفاءةمنتزیدوكذلكالحیویة
األصنافبینالوراثيلالختالفیعودقدالجذورصفاتفياألصنافبیناالختالفواننموهزیادةوبالتالي

استقطابفيدوراً الوراثيالعاملیؤديكماالناقلةحزمهقطروزیادةالجذورنموطبیعةإلى السببیعودقدكما
التيالخالیاجدرانفيتترسبالتيوالمركباتالخالیاحجمكبرتسببالتيالعضویةاألسمدةمنالمغذیات

ینعكسمماوتراكمهاالغذائیةالعناصرامتصاصزیادةسببنأ.رالجذفيالجافةالمادةمناألكبرالجزءتشكل
الذي توصل الى حصول زیادة في طول )2(معالنتائجهذهواتفقت).10(الجذورفيالجافةالمادةزیادةعلى
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الذي حصل على زیادة في )21(وعن استخدم االسمدة العضویةسم50.37جذور شتالت الفستق بقیمة بلغت 
.على التتابع عند استخدام االسمدة العضویة 62.00سم و 29.4طول وعدد الجذور نبات الفراولة وبقیم بلغت 
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