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الخالصة

عوملتت شتتتالت صتتنمي مت التتي همتتا أستتود ديتتال و White Adriaticالمزروعتتة فتتي أكيتتا بالستتتيكية
تحت ظروف الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندستة الحتدائق بثالثتة مستتويات لكتل مت حتامم ال يوميت (1 ،0
و 4مل.لتر )1-و السماد السائل ) 1 ، 0( Essential plus (1-0-1) ( N %1- P 0-K%1و  4ملل.لتلر )1-وحلام
الجبرلي ل (  42 ، 0و  20ملغ ل .لتللر )1-بهللدت سيسللين الامللر اللشللر لل للتات  ،نم ت ت معتتامالت اة تتافة بثالثتتة
مواعيتتد وبمتتتر  51يومتتا بتتي موعتتد وأختتر والمواعيتتد هتتي  1/02و 6/1و ، 6/02صتتممت الدراستتة وفتتق التصتتميم
العشوائي الكامل ( )C.R.Dبواقع ثالثتة مكتررات وبت ( )4شتتالت للوحتد التجريبيتة الواحتد واستتعمل اختبتار دنكت
متعدد الحدود عند مستوى احتمال خطأ  %1لمقارنة متوسطات المعامالت  ،يمك تلخيص النتائج بما يأتي -:
 - 5سببت تراكيز حامم ال يومي والسيما التركيز  4ملل.لتلر 1-تتأثيرا وا تحا فتي تحستي معظتم صتمات النمتو
الخ ري المدروسة (عدد األوراق  ،معدل عدد التمرعتات الحديثتة  ،محتتوى األوراق مت الكلوروفيتل الكلتي
 ،التتوز الجتتاف لتتقوراق والمستتاحة الورقيتتة للورقتتة الواحتتد وللشتتتالت) وقتتد تموقتتت معنويتتا عل ت معاملتتة
المقارنة .
 - 0أظ تترت النتتتائج وجتتود فتتروق معنويتتة بتتي صتتنمي التتتي  ،حيتتت تمتتوق الصتتنف  White Adriaticعل ت
الصنف أسود ديال معنويتا فتي صتمات (الزيتاد فتي طتول الستاق الترئي  ،عتدد التمرعتات الحديثتة والتوز
الطري والجاف لقوراق والمساحة الورقية للورقة الواحد وللشتالت)  ،ولم تكت هنتا فروقتات معنويتة بتي
الصنمي ببقية الصمات المدروسة.
1 - 3أدى الرش الورقي بتراكيز حامم الجبرلي وبكال التركيزي ( 42و  20ملغ .لتر ) إل زيتاد معنويتة فتي
طول الساق الرئي للشتالت وقطره ،
1 - 4أشارت بيانات التداخل الثنائي خاصة عند إ افة  4مل.لتر م حامم ال يومي لشتالت الصتنف White
 Adriaticإل أن ا سجلت تموقا معنويا بأغلب الصمات قياسا ببقية التداخالت .
الكلمات الدالة  :شتالت  .التي  .حامم  .ال يومي  .الجبرلي  .إ افة  .نمو خ ري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساريخ سسل البيث 4014 / 9 / 11

وقبرله

4014/ /

المقدمة
شتالت التي ( )Ficus carica L.كسواها م شتالت الماك ة تحتاج م اجل نموهتا بشتكل جيتد واقتصتادي
إل توفر العناصر الغ ائية بصور جاهز في التربتة المزروعتة في تا ويجتب أ تكتو هت ه العناصتر كافيتة وموجتود
بصيغ وتراكيب يمك لج ور الشتالت امتصاص ا واالستماد من ا (حس .)0223 ،
يعتد التستميد باألستمد الع توية ( )Organic fertilizersالمختلمتة هتو فتي منت ت األهميتة بالنستبة لبستاتي
الماك ة فإل جانب فائدت ا الغ ائية حيت تمتد التربتة وبالتتالي نباتتات الماك تة بتالكثير مت العناصتر الغ ائيتة ال ترورية
ل ه النباتات إل جانب ل ل ا أهمية كبرى في تحسي ختواص التربتة الميزيائيتة والحيويتة مت ختالل تمكيت حبيبتات
التربة الثقيلة وتحسي ت ويت ا ف ال ع زيتاد مقتدر التربتة علت االحتمتاظ بالمتاا خصوصتا األرا تي خميمتة القتوام
كاألرا ي الرملية ( الشبيني  ، )0221 ،وألجل لت أمكت استتخدام األستمد الع توية كبتديل عت األستمد المعدنيتة
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ب دف تحسي نمو النباتات ( .)0226، Faragوم بي أهم األسمد الع وية التي تستخدم فتي تستميد نباتتات الماك تة
هتو األستمد المحتويتة علت حتامم ال يوميت ( )Polymeric polyhydroxy acidوهتو مت األحمتام الع توية
التي تنتج بشكل طبيعي وم مركبات الماد الدبالية الناتجة مت تحلتل المتاد الع توية (أبتو نقطتة و محمتد ، )0252،
إ إ افة حامم ال يومي إل التربة تؤدي إل زياد امتصتاص العناصتر الغ ائيتة مت قبتل النبتات خاصتة فتي حالتة
تعر تتل للجمتتاف كمتتا ويزيتتد م ت محتتتوى النبتتات م ت البروتينتتات وزيتتاد عتتدد األحيتتاا المج ريتتة المميتتد فتتي التربتتة
( Hartwigsenو  ، )0222، Evansوهو أم و و قابلية عاليتة للت وبا فتي المتاا ست ل اة تافة و فعاليتة ستريعة
وال يتر أي آثار ار لإلنسا والنبات ( )0221، Anonymousويزيد حتامم ال يوميت مت تطتور الكلوروفيتل
وتجمع السكريات واألحمام االمينية واألنزيمات ويساعد فتي عمليتة التركيتب ال توئي ( Chenوآخترو )0224 ،
كما يؤدي إل زياد قو نمو المجموعتة الج ريتة مت ختالل زيتاد التوز الجتاف والرطتب وزيتاد التمرعتات الجانبيتة
للج ور( Serenellaوآخرو  )0220 ،وفي الوقت نمسل تعمل علت زيتاد االوكستينات حيتت تثتبط أحمتام ال يوميت
م نشاط أنزيم  IAA oxidaseمما يؤدي لزياد نشاط هرمو أندول حمم الخليت ( Amlوآخترو  ، )0255،كمتا أ
أحمام ال يومي تقلل م مشاكل الملوحة الزائد والتي تسبب السمية للنبات وبالتالي إحتراق الجت ور النتاتج مت هت ه
الزيتتتاد ( Khaledو . )0255، Fawyلقتتتد أكتتتد  Eissaوآختتترو ( )0222aأ إ تتتافة حتتتامم ال يوميتتت للتربتتتة
بتركيز  %2.9مر كل أسبوعي م أواخر تموز حت تشتري األول ستببت زيتاد معنويتة فتي صتمات (عتدد األوراق
والمساحة الورقيتة ومحتتوى األوراق مت الكلوروفيتل) والجت ري (طتول وعتدد الجت ور والنستبة المئويتة للمتاد الجافتة
فتتي الج ت ور) ومحتتتوى األوراق م ت العناصتتر الغ ائيتتة لشتتتالت الختتوو والمشتتمش قياستتا بمعاملتتة المقارنتتة  ،وقللتتت
التأثيرات ال تار للملوحتة فتي نمتو الشتتالت  ،ووجتد  Fathyوآخترو ( )0252أ لحتامم ال يوميت دور ايجتابي
وفاعل فتي زيتاد عتدد األوراق وطتول األفتر والمستاحة الورقيتة ألشتجار المشتمش صتنف " "Caninoستواا برشتل
عل المجمو الخ ري أو إ افتل للتربة خاصة عند معاملة التداخل بتي الترش بتالتركيز  51ستم/3شتجر واة تافة
األر ية بمقتدار 21ستم/3شتجر مت حتامم ال يوميت  ،والحتظ علل وخرلرو ( )4014أ معامللة اللرب بيلام
الهيرمي ل بترزي ل  10مللل.لتللر 1-سللببز زيللادن معاريللة بسللرا السللاو الرئيس ل وعللدد األوراو وميتللر األوراو مللن
للا "شللام " قياسللا بمعاملللة المةار للة  .وتوصتتل العتتالف ( )0250إل ت أ معتتاملتي
الكلرروفيللل ل للتات ال يتللر
1إ افة حامم ال يوميت ( 1و 4ملل.لتلر ) إلت التربتة ستجلتا تموقتا معنويتا قياستا بمعاملتة المقارنتة فتي عتدد األوراق
وارتما وقطر الساق الرئيسي لشتالت الينكي دنيا .
هنال الكثير م المستخلصات التي تحتوي عل عنصر غت ائي واحتد أو أكثتر ت تاف للتربتة أو تترش علت
المجمو الخ ري للنباتات لتحسي نموها وإنتاج ا ،فقد كر عتدد مت البتاحثي أ تستميد شتتالت الماك تة بالمركبتات
المحتوية عل عنصر واحد أو أكثر م العناصر الغ ائية ال رورية للنباتات يحس م حالت تا الغ ائيتة وكت ل نموهتا
(االعرجتي وآخترو  )0253،ومت بتي هت ه األستمد ستماد )Essential plus (1-0-1) ( N %1- P 0-K%1
ال ي يحتوي عل العناصر الغ ائية (النتروجي والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والحديد) إ افة إلت احتوائتل علت
مستخلصتتات م ت النباتتتات البحريتتة واألحمتتام الع تتوية والميتامينتتات والكاربوهيتتدرات وغيرهتتا م ت المتتواد  .،فقتتد
أستنتج  Milosevicو )0222( Milosevicأ أعل طول للمترو الحديثتة ألشتجار التمتا تتم الحصتول علي تا عنتد
استتتخدام مركتتب ستتمادي يحتتوي علت ( )m2/kg 0.1 NPK + m2/kg5 cattle manure + m2/kg1 Agrozel
قياسا بمعاملة المقارنة  ،ولحظ خليل وآخرو ( )0252أ رش شتتالت المشتمش بالستماد التورقي البروستول الحتاوي
علت النتتروجي والمستمور والبوتاستتيوم والبتورو والنحتا والحديتتد والزنت والمنغنيتز) وبتركيتتز1.5غتم/لتتر أعطت
تموقا معنويتا فتي المستاحة الورقيتة للشتتالت وقطتر الشتتالت والنستبة المئويتة للمتاد الجافتة للمجمتو الخ تري قياستا
بمعاملتتتة المقارنتتتة  .ووجتتتد داؤد وآختتترو ( )0250عنتتتد استتتتخدام م ستتتماد أكتتتتا أغتتترو التتت ي يحتتتتوي علتتت % 2
نتتروجي و  % 05فستمور و  % 5بوتاستيوم علت شتكل  K2Oو  % 2.0زنت و  % 2أحمتام ع توية أ أعلت
زياد معنوية في عدد األوراق ومساحة الورقة الواحد والمساحة الورقية لشتتالت المستتق الب ريتة تتم الحصتول علي تا
عند الرش الورقي بسماد أكتا أغرو بتركيز  6سم 3قياسا بمعاملة المقارنة .
يمكت تحستتي النمتو الخ تتري للشتتالت و لت برشت ا بمستتويات مناستتبة مت منظمتتات النمتو النباتيتتة ومن تتا
حامم الجبرلي ( ، )GA3إ أنل يشجع استطالة أفر النبات م خالل تحميزه النقسام الخاليتا واستتطالت ا أو كلي متا
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م خالل تحميز إنتتاج االوكستينات (  Hartmannوآخترو  )0220 ،كمتا انتل تروري فتي بنتاا الحتامم النتووي
 RNAوالبروتينتتات ويتتؤخر هتتدم الكلوروفيتتل ( ديملتتي و وي ت ام  )0223 ،وبالتتتالي يتتؤخر م ت شتتيخوخة األوراق ،
ويحمتتز بعتتم األنزيمتتات مثتتل  α–amylaseو  Proteaseو  Esteraseوغيرهتتا والتتتي ل تتا دور فتتي عمليتتات النمتتو
المختلمتتة فتتي النبتتات ( Hopkinsو  . )0221 ، Hunerلقتتد در العديتتد م ت البتتاحثي أهميتتة تتتأثير التترش التتورقي
بمستويات م حامم الجبرلي في تحستي صتمات النمتو الخ تري لشتتالت وأشتجار الماك تة متن م  Akcaوآخترو
( )0225لشتتتتتالت الجتتتتوز والجبتتتتوري ( )0222لشتتتتتالت المستتتتتق والزيبتتتتاري ( )0222لشتتتتتالت الختتتتوو وStren
( )0222ألشجار التي و Shereenو )0255( Alyلشتالت الزيتو والحميداوي ( )0255ألشجار التي .
ت دف ه ه الدراسة إل مقارنة استخدام مستتويات مت حتامم ال يوميت والستماد الستائل Essential plus
) (1-0-1وحتامم الجبرليت فتي تحستي مواصتمات النمتو الخ تري لشتتالت التتي صتنمي "أستود ديتال و White
 "Adriaticللحصول عل شتالت قوية سريعة النمو وللتبكير في دخول ا في مرحلة اةثمار.

مواد البحث وطرائقه
أجريللز هلللد الدراسللة فتتي الظلتتة الخشتتبية لقستتم البستتتنة وهندستتة الحتتدائق/كليتتة الزراعتتة والغابتتات/جامعتتة
الموصل خالل موسم النمو  0250لمعرفة سأثير ثاثة مستريات لكل ملن حلام الهيرميل ( لرر و  1و  4ملل.لتلر
 )1و السماد السائل  ( Essential plusرر و  1و  4مل.لتلر )1-وحلام الجبرليل ( لرر و  42و  20ملغل .لتلر
 )1ف سيسين الامر اللشر ل تات التين ار أسرد ديلال (وهتو مت أشت ر األصتناف المحليتة لتو الثمتر أستود
،لحم ا بنمسجي مسود ،كمثرية الشتكل ،متوستطة الحجتم ،ال يصتل للتجميتف) وصتنف ( White Adriaticوهتو مت
األصناف األجنبية المزروعة في العراق ،أشجاره قوية النمو ،لو الثمر اخ تر ،لحم تا احمتر ،كبيتر الحجتم يصتل
للتجميف) (يوسف  . )0220 ،انتخبت شتتالت صتنمي التتي المكثتر خ تريا بتاألقالم والمتجانستة النمتو تقريبتا بعمتر
اقل م سنة (ارتماع ا 01-02سم وقطر ساق ا الرئيسة عل ارتما 1سم م ستط التربتة 51-50ملتم) مزروعتة فتي
أكيا بالستيكية نو بولي أثلي (تتسع ل  2كغم تربة) ومملتوا بتربتة مزيجيتة والمو تحة بعتم صتمات ا الميزيائيتة
والكيميائية في الجدول(.)5
-

الجدول ( :)5بعم الصمات الميزيائية والكيميائية للتربة.
Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.
القيمة Value
الصمة parameter
القيمة Value
الصمة parameter
الرمل(غم.كغمSand (gm. Kg -1))5-
الغري (غم.كغمSilt(gm. Kg -1))5-

460.11
326.11

الطي (غم.كغمClay (gm. Kg -1))5-

032.22

نسجة التربة Soil texture

مزيجية
Silty
52.52

الماد الع وية(غم.كغم )5-
)Organic mater (gm. Kg -1
( ECدسي سيمنز.م)dsm.m-1 ( )5-

5.416

درجة تماعل التربة ()pH

2.13

(ملغم.كغم) 5-
CaCO3
5النتروجي الجاهز(ملغم.كغم )
)Available N (mg. Kg -1
المسمورالجاهز (ملغم.كغم)5-
)Available P (mg. Kg -1
البوتاسيوم الجاهز(ملغم.كغم)5-
)Available K (mg. Kg -1
الزن الجاهز (ملغم.كغم)5-
)Available Z (mg. Kg -1
الكبريتات (ملغم.كغم)5-
)SO4 (mg. Kg -1

543.2
42.22
00.22
532.22
2.42
35.02
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أ يف كل م حامم ال يومي (المو حة مكوناتل فتي الجتدول  )0وستماد ( Essential plusالمو تحة
مكوناتل في الجدول  )3وحامم الجبرلي عل حد إ تافة إلت معاملتة المقارنتة وبت ل يكتو عتدد المعتامالت ستبعة
معامالت لكل صنف وهي كالتالي :
 - 5المقارنة
 -0حامم ال يومي بتركيز 5مل.لتر
5 -3حامم ال يومي بتركيز  0مل.لتر
5 -4سماد  Essential plusبتركيز 5مل.لتر
5 -1سماد  Essential plusبتركيز 0مل.لتر
1 -6حامم الجبرلي بتركيز  42ملغ .لتر
1 -2حامم الجبرلي بتركيز  20ملغ .لتر
5-

الجدول ( : )0مكونات حامم ال يومي
Table (2) composition of humic acid
أحمام ال يومي +
% 00
أحمام المولي
حامم ال يومي
%50
الماد الع وية
% 22
أوكسيد البوتاسيوم K2O
%3
درجة الحمو ة
10.5 – 2
االنحالل في الماا
%522
الكثافة
 1.12كغم  /لتر
اللو
بني غامق
التبادل األيوني
322
HUMINTECH
GmbH.
الشركة المصنعة
GERMANY

الجدول ( )3مكونات سماد )Essential plus (1-0-1
Table (3) composition of Essential plus fertilizers

Total Nitrogen

1%

)Soluble Potash (K2O
)Magnesium (Mg
)Sulfur (S
)Iron (Fe
Humic acid
Cellulose fiber
Kelp extract
Carbohydrates
Natural Wetting Agent

1%
0.5%
1%
0.29%
7%
10%
0.1%
2%
0.0025%

Lignin

1.2%

Mono/Disaccharide
Ash Content
)Riboflavin (B2
)Vitamin (B6
Gibberellic acid
Natural rooting
substance
Total Amino acid

3%
2%
13.17 mg/lb
0.314%
0.001%
0.01%
2.75%

نم ت معامالت اة افة لكل م المعامالت بثالثة مواعيد وبمتر  51يوما بي موعد وأخر والمواعيد هي
 1/02و 6/1و ، 6/02أ يف كل م حامم ال يومي وسماد  Essential plusإل التربة م خالل إ ابة 5مل م
كل من ما في 5لتر ماا لتح ير تركيز5مل.لتر 5-ثم تقسيم ه ا التركيز عل عدد الشتالت في المعاملة الواحد ()50
شتلة بحيت حصلت كل شتلة عل  22مللتر وك ا الحال بالنسبة لتح ير التركيز 0مل.لتر ، 5-أما بالنسبة لمستويات
حامم الجبرلي فقد رشت الشتالت حت البلل الكامل في الصبا الباكر وتم إ افة  5سم1/3لتر م الماد الناشر (-20
 )Tweenلتجان توزيع المحلول عل األوراق .أتبع في تنمي ه ه الدراسة التصميم العشوائي الكامل ()C.R.D
بثالثة عوامل هما حامم ال يومي وسماد  Essential plusوحامم الجبرلي وبثالثة مستويات لكل من ما وبثالثة
مكررات وباستخدام  4شتالت لكل وحد تجريبية وب ل يكو عدد الشتالت الكلية في ه ه الدراسة  562شتلة ولكال
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الصنمي  .في بداية ش ر أيلول م الموسم نمسل تم قيا الصمات التالية  :طول الساق الرئي (سم) بواسطة شريط
القيا والزياد في قطر الساق الرئي (ملم) بواسطة القدمة ( )Vernierو ل بقيا ه ه الصمات في بداية
التجربة ون ايت ا وتسجيل المرق بي القرااتي  ،عدد األوراق  /شتلة  ،عدد التمرعات الجانبية المتكونة عل
الشتالت (فر  .شتلة ، )5-محتوى الكلوروفيل في األوراق بواسطة ج از  Felixloh( SPAD meterو Bassuk
 ، )0222 ،مساحة الورقة الواحد (سم ، )0المساحة الورقية للشتالت (سم/0شتلة) حسب الطريقة التي كرها
 ، )5224( Pattonالوز الطري لقوراق (غم) بأخ  1أوراق م كل وحد تجريبية ووزن ا ثم تجميم ا في فر
ك ربائي ( )Ovenو حرار 22م °حت ثبات الوز لقيا الوز الجاف لقوراق (غم)  ،نسبة الماد الجافة في
األوراق بقسمة الوز الجاف لقوراق عل الوز الطري ل ا و رب الناتج في  ، %522حللت النتائج إحصائيا
حسب التصميم المستخدم باستخدام الحاسوب عل وفق برنامج  ، )0225 ، Anonymous( SASوقورنت
المتوسطات باستخدام إختبار دنك متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ . %1

النتائج والمناقشة
طول وقطر الساق الرئيسي وعدد األوراق وعدد التمرعات الجانبية ومحتوى الكلوروفيل في األوراق  :يتبين من
الجدوا ( )4أ الرب الررق بيام الجبرلي وبالترزي ين  42و  20ملغ .لتر 1-أعس زيادن معارية ف طرا
الساو الرئيس لل تات حيث بلغز  23.33و 27.00س للترزي ين بالتتابع وفاقز معاريا الةي المتيصلة من بةية
المعامات را ة معاملة المةار ة والت أعسز اقل الةي لهلد الصرة وبلغز 10.66س  ،زما أد الرب الررق
بيام الجبرلي بترزي  42ملغ .لتر 1-إل زيادن معارية ف قي ال يادن بةسر الساو الرئيس إذ بلغ  2.70مل ف
حين و لز إل أد قيمة عاد معاملة المةار ة وبلغز 1.27مل  ،من جهة أرر ظهر أ إضافة حام الهيرمي
السيما سرزي  4مل.لتر 1-قد أثرت معاريا بالصرات (ال يادن ف عدد األوراو وعدد التررعات الجا بية وميتر
الكلرروفيل ف األوراو) إذ بلغز قي هلد الصرات لهلد المعاملة عل الترال (12.50ورقة و  2.45و43.85
 )SPADف حين سجلز معاملة المةار ة أد الةي لهلد الصرات وبلغز ( 6.16ورقة و  1.75و) SPAD 31.19
عل الترال .
وتشير بيانات الجدول نمسل إل أ الصنف  White Adriaticقد تموق معنويا عل الصنف أسود ديال
بقيم صمتي الزياد في طول الساق الرئي للشتالت وعدد التمرعات الجانبية  ،وبالمقابل لم تك هنا أية فروقات
معنوية بي الصنمي في الصمات ( الزياد في قطر الساق الرئي للشتالت ومعدل عدد األوراق ومحتوى الكلوروفيل
في األوراق).
الجدول ( )4أ التداخل بي الرش الورقي لشتالت الصنف White
أما بالنسبة لمعامالت التداخل فيو
1 Adriaticبحامم الجبرلي وبالتركيزي  01و  12مل.لتر أدت إل زياد معنوية بطول الساق الرئي للشتالت
والتي بلغت  26.66و  29.66سم للتركيزي بالتتابع في حي كانت قيمة ه ه الصمة  9.66سم عند التداخل بي
معاملة المقارنة والصنف أسود ديال  ،و̛سجل أعل القي م المعنوية لصمة الزياد في قطر الساق الرئي نتيجة
للتداخل بي الرش الورقي لشتالت الصنف أسود ديال بتركيز  01مل.لتر 1-م حامم الجبرلي وبلغت القيمة ل ه
الصمة 2.81ملم  ،ويلحظ م بيانات الجدول أ أعل زياد معنوية في عدد األوراق ومحتوى األوراق م
الكلوروفيل كانت نتيجة للتداخل الثنائي بي إ افة تراكيز حامم ال يومي  0مل.لتر 1-لشتالت الصنف White
Adriaticوبلغت قيم هاتي الصمتي ( 14.00ورقة و ، )SPDA 42.36وأعطت معاملة التداخل بي إ افة تركيز
5مل.لتر 1-م حامم ال يومي لشتالت الصنف  White Adriaticأعل معدل لعدد النموات الجانبية وبلغ 3.00
فر  /شتلة.
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 وحامم الجبرلي والتداخل بين م في الزياد في طول وقطر الساق الرئيسي و الزياد في عدد األوراق وعدد التمرعات الجانبية، Essential plus  سماد،  تأثير حامم ال يومي:)4(
.White Adriatic ومحتوى الكلوروفيل في األوراق لشتالت التي صنمي أسود ديال و
Table(4): Effect of humic acid , essential plus fertilizers and GA3 and interaction on Main stem length and diameter , Leaves number, Lateral branches
Number and chlorophyll compound in leaves in verities fig transplant Aswad Dyalla and White Adriatic.
متوسط تأثير األصناف

Chlorophyll

الجانبية
عدد التمرعات
5)  شتلة. ( فر
Lateral branches
number
branch.transplant-1

عدد األوراق
5)  شتلة. (ورقة
Leaves number
(leaf.transplant-1)

قطر الساق الرئي
)(ملم
Main stem
diameter (mm)

ef 32.66

d 5.66

c 1.66

c 5.20

الكلرروفيل ف
األوراو
)SPAD(

leaves

) ال يادن ف ارسراع الساو الرئيس (س
Main stem length (cm)
b 51.38
أسرد ديال
a 52.33
White adriatic
) ال يادن ف قسر الساو (مل
Main stem diameter (ml)
أسرد ديال
a 5.95
a 5.85
White adriatic
)1- شتلة. ال يادن ف عدد األوراو (ورقة

Leaves number
)leaf.transplant-1)
أسرد ديال
a 2.71
a 2.47
White adriatic
) 1- شتلة. عدد الامرات الجا بية (فرع
Lateral branches number
)branch.transplant-1 )
أسرد ديال
b 5.90
a 0.34
White adriatic
chlorophyll )SPAD( الكلرروفيل
أسرد ديال
a 31.41
White adriatic a 31.06

bc
bc
ab
c-e
ef
ef
d-f
cd
a
c-f
c-e
d-f

32.66
32.33
43.33
31.33
02.36
32.21
35.71
32.33
42.36
34.00
34.33
35.83

f 02.83

cd
a-d
cd
b-d
cd
b-d
b-d
a
a-c
b-d
a-d
ab

5.75
0.41
5.75
5.83
5.75
0.16
5.83
3.00
0.50
0.16
0.41
0.58

b-d 5.91

a-c 2.00
a-c 55.00
ab 50.33
a-c 2.66
a-c 2.00
c 1.33
c 6.66
a-c 2.66
a 54.00
bc 2.00
bc 2.33
c 6.33
c 6.33

ر ال معامالت
cd
b
a
b
bc
d
d

35.19
32.50
43.85
32.66
34.83
32.60
02.02

b
a
a
ab
ab
ab
ab

5.75
0.37
0.45
5.95
0.12
0.16
0.04

a-c
c
a-c
bc
a
a-c
c
bc
bc
c
bc
ab

c 6.16
a-c 2.33
a 50.50
ab 52.16
bc 2.50
bc 2.66
c 1.83

0.10
5.51
0.08
5.85
0.81
0.11
5.35
5.88
5.83
5.51
5.85
0.58

طول الساق الرئي
) (سم
Main stem
length (cm)

d-f
ef
b-d
ef
bc
ab
ef
c-f
c-f
d-f
c-e
a

وس ط ت
c
b
bc
bc
bc
a
b

5.27
5.99
5.67
5.80
5.85
0.70
0.05

50.33
55.33
52.33
55.66
02.00
04.33
55.66
51.66
56.00
50.00
56.66
06.66

a 02.66

المعامالت

األصناف
varieties

f 2.66

a-c 0.00

أثي

Treatments

المقارنة
1-

لتر. مل1 حام الهيرمي
1لتر. مل4 حام الهيرمي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل4 Essential plus سماد
1لتر. مل42 حام الجبرلي
1لتر. مل20 حام الجبرلي
المةار ة
1لتر. مل1 حام الهيرمي
1لتر. مل4 حام الهيرمي
11-

لتر. مل1 Essential plus سماد
لتر. مل4 Essential plus سماد
1لتر. مل42 حام الجبرلي
1-

لتر. مل20

الجبرلي

أسرد ديال
Aswad
Dyalla

White
Adriatic

حام

مت
b
b
b
b
b

52.66
54.00
53.66
51.16
54.16

a 32.33
a 32.00

المقارنة
لتر. مل1 حام الهيرمي
1لتر. مل4 حام الهيرمي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل4 Essential plus سماد
1-

11-

لتر. مل42

الجبرلي

حام

لتر. مل20 حام الجبرلي
.  حسب ارتبار د كن متعدد اليدود%2 * المترسسات المتبرعة بيروت ملتلرة ولكل رة سدا عل وجرد فروقات معارية بياها عاد مستر احتماا
Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges
test at 5% level

مجلة زراعة الرافدين
المجلد ( ) 44العدد (2014 ) 4

)ISSN: 2224-9796(Online
)ISSN: 1815-316X (Print

Mesopotamia J. of Agric
Vol. (42) No. (2) 2014

مساحة الورقة الواحد والمساحة الورقية للشتالت والوز الطري والجاف ونسبة الماد الجافة لقوراق  :يلحظ م
الجدوا ( )2أ إضافة حام الهيرمي إل التربة وبالمستريين 1و 4مل.لتر 1-أدت إل زيادن معارية ف مساحة
الررقة الراحدن حيث بلغز قي هلد الصرة ( 78.75و85.50سم )0قياسا بمعاملة المةار ة والت أعسز (58.12سم، )0
زما س اليصرا عل أعل زيادن معارية بصرت المساحة الررقية لل تات والرز الجات لألوراو وبلغتا
(1693.90سم 0و1.90غم)عند إ افة حامم ال يومي بالتركيز  4مل.لتر ، 1-وحةةز معاملة إضافة السماد السائل
 Essential plusبالترزي 1مل.لتر 1-سررقا معاريا بصرة الرز السر لألوراو عل باق المعامات وبمترسط بلغ
10.94غم ف حين سد هلا المترسط حت و لز قيمته 6.97غم لمعاملة المقارنة والتي سجلت بدورها اكبر زياد
معنوية في نسبة الماد الجافة لقوراق وبلغت . %21.12
وياحللم مللن تللائو الجللدوا رسلله وجتتود فتتروق معنويتتة بتتي صتتنمي التتتي قيتتد الدراستتة حيتتت تمتتوق الصتتنف
 White Adriaticعل الصنف أسود ديال معنويتا بالصتمات (المستاحة الورقيتة للورقتة الواحتد وللشتتالت والتوز
الطري والجاف لقوراق) ولم تك هنا فروقات معنوية بي الصنمي بصمة نسبة الماد الجافة لقوراق.
أما بالنسبة لمعامالت التداخل فتشير بيانات الجدول ( )1ال تموق التداخل بي شتالت التي للصنف
 White Adriaticوالم اف ل ا حامم ال يومي بتركيز  0مل.لتر 1-معنويا في الصمات مساحة الورقة الواحد
والمساحة الورقية للشتالت والوز الجاف لقوراق وبلغت قيم ه ه الصمات523.50سم 0و2190.80سم 0و0.30غم
في حي بلغت أدن القيم للصمات (مساحة الورقة الواحد و المساحة الورقية للشتالت) نتيجة للتداخل بي معاملة
المقارنة والصنف أسود ديال  ،كما يلحظ م بيانات الجدول نمسل بأ أكبر القيم لصمة الوز الطري لقوراق
1سجلت نتيجة للتداخل بي شتالت الصنف أسود ديال الم اف ل ا سماد  Essential plusبتركيز 5مل.لتر
وبلغت قيمة ه ه الصمة 55.15غم  ،وأدى التداخل بي معاملة المقارنة لشتالت الصنف أسود ديال إل الحصول
عل اكبر زياد معنوية بصمة نسبة الماد الجافة لقوراق بلغت .%05.97
الهيرمي السيما الترزي 4
رات الامر اللشر تيجة إلضافة حام
إ سبب ال يادن اليا لة ف
مل.لتر 1-قد سكر لدورد ف زيادن راذية األغ ية الللرية وبالتال زيادن إمتصاص الماء والعاا ر الغلائية إضافة إل
أهميته ف زيادن سا يط بع األ يمات مثل  oxidaseو  cytochromeو  phosphataseو phosphorilase
وسثبيط اط بع األ يمات مثل  peroxidaseو  Bama( IAA oxidaseوخررو  )4002،مما يؤد إل زيادن
مر الابات وسأثيرد ف ميكا يكية العديد من العمليات الييرية زالترزيب الشرئ والتارس وبااء البروسياات
والكاربرهيدرات ( Ferraraو . )4010، Brunettiكما أ حامم ال يومي يحس م صمات التربة الكيمياوية
والميزياوية والخصوبية والحيوية والتي قد تزيد م جاهزية العناصر الغ ائية الكبرى كالنتروجي والمسمور
والبوتاسيوم وبعم العناصر الصغرى كالمنغنيز والزن والحديد وامتصاص ا م قبل ج ور النبات مما ينعك
إيجابا في زياد نمو المجمو الخ ري (شلش وخررو  .)4014،زما أ سرزي  4مل.لتر 1-م حامم ال يومي
سبب زياد معنوية في محتوى الكلوروفيل في األوراق وه ا ربما أدى إل زياد كماا عملية البناا ال وئي وزياد
نواتج ا والتي انعكست ايجابيا في زياد نمو الورقة وبالتالي زياد مساحت ا .هلد الاتائو سترافق مع ما وجدد Eissa
وآخرو ( )0222bل تات الكمثر والعات ( )4014ل تات األ ك د يا من أ سرازي حام الهيرمي سببز
زيادن معارية ف الصرات ( ميتر الكلرروفيل ف األوراو وال يادن ف عدد األوراو والمساحة الررقية لل تات).
أما بالاسبة ل تررو معامات حام الجبرلي ف اليصرا عل أعل زيادن معارية ف طرا وقسر الساو
الرئيس لل تات فيعرد إل دورد ف ا ةسام أو اسساع رايا الساميات أو زليهما وس جيع الا اط الكامبيرم من راا
زيادن ا ةسام رايا الكامبيرم وزيادن مرد إضافة إل ا ه يحمز بعم األنزيمات مثل  α–amylaseو  Proteaseو
 Esteraseوغيرها والتي ل ا دور في عمليات النمو المختلمة في النبات ( Hopkinsو  ، )4002 ، Hunerكما انل
روري في بناا الحامم النووي  RNAوالبروتينات ويؤخر هدم الكلوروفيل (ديملي و وي ام  )4002 ،مما
يؤد إل زيادن ف زراءن عمليات مر الابات زارسراع وقسر ال تات .هلد الاتائو سترافق مع ما حصل عليه Akca
وآخرو ( )4001لشتالت الجوز والزيباري ( )4002لشتالت الخوو م أ تراكيز حامم الجبرلي سببت زياد
رة الكلرروفيل الكل ف األوراو تيجة للرب
معنوية بارتما وقطر الشتالت  .وقد يع سبب اال لراض ف
بترازي حام الجبرلي إل استسالة الللية بسبب زيادن امتصاص الماء وبالتال يةل سرزي الكلرروفيل بسبب
عامل التلري (الجبرر .)4001،
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 وحامم الجبرلي والتداخل بين م في مساحة الورقة الواحد والمساحة الورقية للشتالت والوز الطري والجاف، Essential plus  سماد،  تأثير حامم ال يومي:)5(
.White Adriaticونسبة الماد الجافة لقوراق لشتالت التي صنمي أسود ديال و
Table(5): Effect of humic acid , essential plus fertilizers and GA3 and interaction on Leaf area, Transplant leaves area, weight leaves
fresh and dry and leaf dry matter percentage(%)in verities fig transplant Aswad Dyalla and White Adriatic.
متوسط تأثير األصناف
) 4  الررقة الراحدن ( س2مساحة
Leaf area (cm )

أسرد ديال
White adriatic

b
a

62.39
22.03

4

) المساحة الررقية لل تات( س
Transplant leaves area (cm2)

أسرد ديال
White adriatic

b 1014.68
a 1247.68

) الرز السر لألوراو (غ
weight leaves fresh(gm

أسرد ديال
White adriatic

b 2.80
a

2.70

) الرز الجات لألوراو (غ
leaves dry weight(gm)

أسرد ديال
White adriatic

b 5.49
a 5.77

)%( سبة المادن الجافة ف األوراو
leaf dry matter percentage(%)

أسرد ديال
White adriatic

a 52.24
a 52.23

سبة المادن الجافة ف
)%( األوراو
leaf dry matter
percentage(%)

الرز الجات لألوراو
) (غ
leaves dry
weight(gm)

الرز السر لألوراو
) (غ
weight leaves
fresh(gm)

المساحة الررقية لل تات
) 1- شتلة. 4 ( س
Transplant leaves area
(cm2.transplant-1)

مساحة الررقة
) 4 الراحدن ( س
Leaf area (cm2)

a
ab
ab
a-c
bc

05.97
02.11
02.38
52.49
51.63

b-d
a-d
b-d
a-c
d

5.46
5.76
5.50
0.06
5.13

d 6.61
a-d 2.76
b-d 2.30
a 55.15
b-d 2.60

e 594.00
b-e 1080.00
b-d 1197.00
b 1466.30
de 754.50

d
a-c
b-d
a-c
cd

42.50
22.50
62.50
22.75
15.00

a-c
a-c
ab
a-c
ab
c
a-c
bc
a-c

52.57
52.52
02.26
52.13
02.50
51.20
52.17
56.28
52.12

cd
d
b-d
a-d
a
a-d
ab
a-d
a-d

5.35
5.16
5.48
5.73
0.30
5.63
0.13
5.60
5.56

cd 6.90
d 6.28
b-d 2.33
a-c 2.53
a 55.10
a 52.73
a 55.00
ab 2.73
a-d 2.46

b-e 1044.80
b-e 966.30
c-e 823.50
bc 1342.50
a 2190.80
b-d 1137.00
b-d 1236.00
b-d 1137.00
c-e 867.00

a-d 21.75
a-d 24.75
b-d 66.75
a-d 22.00
a 523.50
b-d 23.50
ab 20.00
b-d 20.00
b-d 22.50

Treatment

المعامالت

المقارنة
1-

لتر. مل1 حام الهيرمي
لتر. مل4 حام الهيرمي
1لتر. مل1 Essential plus سماد

األصناف
varieties

أسرد ديال

1-

1-

لتر. مل4 Essential plus سماد

Aswad
Dyalla

1-

لتر. مل42 حام الجبرلي
لتر. مل20 حام الجبرلي
المةار ة
1لتر. مل1 حام الهيرمي
1لتر. مل4 حام الهيرمي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل4 Essential plus سماد
1لتر. مل42 حام الجبرلي
1لتر. مل20 حام الجبرلي
1-

White
Adriatic

متـــــرســـط ســــــــأثيــــــــر الــمعامات
a 05.12
a-c 52.21
ab 02.44
c 56.85
bc 52.40
a-c 52.92
a-c 52.32

ab
ab
a
ab
ab
ab
b

5.47
5.75
5.90
5.85
5.63
5.47
5.36

c 6.97
ab 2.15
ab 2.20
a 52.94
ab 2.30
bc 2.31
c 2.37

d 708.80
bc 1211.30
a 1693.90
b 1301.60
b-d 955.30
bc 1090.90
cd 916.60

b
a
a
ab
ab

12.12
22.75
21.50
22.12
66.50

ab 22.87
ab 23.62

المةار ة
لتر. مل1 حام الهيرمي
1لتر. مل4 حام الهيرمي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل4 Essential plus سماد
1لتر. مل42 حام الجبرلي
1-

1-

لتر. مل20 حام الجبرلي
.  حسب ارتبار د كن متعدد اليدود%2 * المترسسات المتبرعة بيروت ملتلرة ولكل رة سدا عل وجرد فروقات معارية بياها عاد مستر احتماا
Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges
test at 5% level
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رات الامر اللشر
سررو الصا  White Adriaticعل الصا أسرد ديال بمعظ
وقد يع
المدروسة لل تات إل طبيعة الصارين الرراثية حيث سلتل األ اات ف مرها ومظهرها اللارج وطبيعة
استجابتها للظروت البيئية سبعا الرتات سرزيبها الرراث إذ أظهر الصا  White Adriaticقرن مر عالية متمثلة
بالصرات اللشرية (ال يادن ف إ رسراع ال تات ومعدا عدد الامرات والمساحة الررقية للررقة الراحدن ولل تات
والرز السر والجات لألوراو) مما أعساد مي ن التررو عل الصا أسرد ديال  ،إذ أ قرن الامر ست يد من زراءن
العمليات الييرية ف الابا ت زالترزيب الشرئ وسصايع الكربرهيدرات والبروسياات مما يؤد إل زيادن المل و
الغلائ ومن ث استغاا هلا المل و ف سيسين مر ال تات وهلا ما أزدد زل من رليل وخررو ( )4010وشلش
وخررو (. )4014
1االستنتاجات  :نستنتج م ه ه الدراسة أ شتالت التي قد استجابت لحامم ال يومي السيما التركيز  0مل.لتر
في تحسي معظم صمات النمو الخ ري كما استجابت للرش الورقي بحامم الجبرلي وبكال التركيزي ( 42و 20
ملغ .لتر )1-م خالل الزياد في طول وقطر الساق الرئي  ،كما أظ رت النتائج وجود فروق معنوية بي صنمي
التي حيت تموق الصنف  White Adriaticعل الصنف أسود ديال معنويا بمعظم الصمات المدروسة  .وألجل
الحصول عل شتالت تي قوية سريعة النمو يمك رش ا بتراكيز حامم الجبرلي  01و  12مل.لتر 1-وإ افة
حامم ال يومي السيما بالتركيز  0مل.لتر. 1-
.

RESPONSE OF VEGETATIVE GROWTH OF TWO CVS. FIG SEEDLINGS TO
TREATMENT WITH HUMIC ACID , LIQUID ESSENTIAL PLUS AND GA3
Ayad. H. E. Al-Alaf
Hort.& Landscape Design Dept. College of Agric. &Forestry. Mosul Univ. Iraq.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ABSTRACT
Seedlings of two fig cvs. ( Aswad Dyalla and White Adriatic) , planted
polyethylene plastic in the lath house were fertilized at three levels with humic acid (0 ,
1 and 2 ml.L-1) liquid fertilizer (1-0-1) Essential plus (0 , 1 and 2 ml.L-1)and GA3 (0, 25
and 50 mg.L-1)to improve vegetative growth of the seedlings. The experiment was
factorial design in (C.R.D) with 3 replicates and 4 seedlings within replicate, Dancant
test was used to compare the treatments mean, at the level 5% probability. The important
results were as follows:
1- humic acid treatment improved shoots number , leaves number , leaves content of
total chlorophyll, leaves dry weight , leaf area , significantly as compared with
the control treatment.
2- White Adriatic seedlings was superior on Aswad Dyalla , significantly in seedling
height , shoot number , fresh and dry weight of the leaves , and leaf area.
3- Spray with GA3 (25 and 50 mg.L-1) increased stem height and diameter
significantly
4- Interaction between 2 ml.L-1 of humic acid and White Adriatic was the superior in
the most parameters.
Keywords: Transplant . Fig . Acid . Humic . Gibbrelic . application .vegetative growth
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المصادر
األعرجي  ،جاسم محمد و أياد هاني العالف و أياد طارق شيال العلم ( . )0253إستجابة طعوم اليوسمي النامية
عل أصل النارنج لموعد التطعيم وطرق ومستويات م السماد المركب ستاركتشار أكتا أغرو .مقبول للنشر
مجلة زراعة الرافدي  ،المجلد  45العدد . 0
أبو نقطة  ،فال و محمد بطحة  .)0252( .دور التسميد بمحلول هيومات البوتاسيوم في إنتاجية العنب صنف
حلواني  .مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية . 35-51 : )5( 06 ،
الجبوري  ،يسرى محمد صال ( .)0222تأثير أوساط الزراعة والرش بحامم الجيرلي  GA3والزن المخلبي
في نمو الشتالت الب رية للمستق الحلبي عاشوري  . Pistacia vera L.رسالة ماجستير ،كلية الزراعة
والغابات  ،جامعة الموصل  ،العراق.
الحميداوي  ،عبا

محس سلما ( .)0255تأثير التقليم ورش أل  BA , GA3في بعم صمات النمو الخ ري

والحاصل وصماتل النوعية ألشجار التي ( )Ficus carica L.صنف اسود ديال  .مجلة جامعة بابل
العلوم الصرفة والتطبيقية. 636-602 :)52( 0 .
الزيباري  ،سليما محمد ككو ( .)0222تأثير الكبريت والمسمور والجبرلي في النمو والمحتوى المعدني لشتالت
صنمي م الخوو  .أطروحة دكتوراه  .كلية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل  ،العراق.
ألشبيني  ،جمال محمد ( .)0221برامج تسميد حدائق الماك ة  .المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع .
جم ورية مصر العربية  .عدد الصمحات . 352
العالف  ،أياد هاني إسماعيل ( .)0250تأثير إ افة اليوريا وحامم ال يومي في نمو شتالت الينكي دنيا الب رية
 .مجلة زراعة الرافدي . 35-00 :)4( 42 ،
حسن  ،طه الشيخ ( .)4002خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة  .دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترجمة
 .دمشق  .سوريا.
خليل ،ثامر حميد وسبأ جواد عبد الكاظم وقيس جميل عبد المجيد ( .)4010تأثير صنف الطعم والرش بالسماد
الورقي البروسول في نمو شتالت المشمش ( )Prunus armeniace L.المطعمة .مجلة التقني (البحوث
الزراعية) .142-142 :)4( 42 ،
داؤد  ،زهير عزالدي و أياد هاني العالف و أياد طارق شيال العلم ( .)4014تأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي
وسماد أكتا أغرو في نمو شتالت الفستق البذرية .مجلة علوم الرافدين . 25-25 : )0( 03 ،
ديفلن ،روبرت وفرانسيس ويذام ( .)4002فسيولوجيا النبات .ترجمة شوقي محمد محمود وعبد الهادي خضر
وعلي سعد الدي سالمة ونادية كامل محمد وفوزي عبد الحميد .الدار العربية للنشر والتوزيع.القاهر .مصر
شلش ،جمعة سند وعلي عمار إسماعيل وعبد الستار كريم غزاي ( .)4014استجابة شتالت الزيتون للتغذية
الورقية بالهيوموغرين وخليط الحديد والزنك  .مجلة العلرم ال راعية العراقية . 12-22 :)1( 42 ،
علي  ،ت اني جواد محمد و ثامر حميد خليل و علي حسي جاسم (.)4014تأثير التسميد الورقي بحامم الدبال
والكيميائي بموسمات االمونيوم الثنائية في نمو شتالت الزيتو صنف شامي .مجلة المرات للعلوم الزراعية
. 11-1 : )4( 2
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.  األرد. دار زهرا للنشر والتوزيع. إنتاج الماك ة النم ية بي النظرية والتطبيق.)0220(  حنا يوسف،يوسف
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