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تأثير مستخمصات االسمدة العضوية والرش الورقي باليوريا في صفات النمو الخضري لشتالت المشمش (Prunus .
 )armeniaca Lصنف لبيب.

*
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الخالصــة

اجريت التجربة في المشتؿ التابع لمديرية زراعة كركوؾ خالؿ موسـ النمو  5102عمى شتالت المشمش

صنؼ لبيب بعمر سنة واحدة والمطعمة عمى أصؿ المشمش البذري  ،لدراسة تأثير مستخمصات االسمدة

العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا في صفات النمو الخضري لمشتالت  ،حيث تـ اختيار  011شتمة

متجانسة بالنمو قدر االمكاف  ،وزرعت في اكياس ذات سعة  2كغـ  ،اضيؼ  011مؿ .شتمة
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( )E4ورشت الشتالت باليوريا بتركيز  ) U1 ( % 1.2و ) U2 ( %0فضال عف معاممة المقارنة التي
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رشت بالماء (  ، ) U0ثالث مرات خالؿ الموسـ لكؿ منيا  .اظيرت النتائج تفوؽ معاممة اضافة

مستخمص مخمفات الدواجف ( )E4باعطائيا افضؿ النتائج في صفات مساحة الورقة ( 1.58سـ )5والزيادة

في ارتفاع الشتمة ( 53.92سـ)  ،وفي معاممة الرش الورقي باليوريا منفرداً تفوؽ تركيز العالي لميوريا ()U2
في اعطاء افضؿ النتائج في صفات مساحة الورقة ( 1.53سـ ، )5واعطت معاممة الرش الورقي باليوريا

منفرداً بتركيز الواطئ ( )U1افضؿ النتائج في صفة عدد األوراؽ ( 910.1ورقة  .شتمة

0-

) والمساحة

الورقية لمشتمة (  5000.5سـ ) 5والزيادة في ارتفاع الشتالت ( 91.21سـ)  ،وفي معامالت التداخؿ حققت

معاممة التداخؿ مستخمص مخمفات الدواجف مع المستوى الواطئ لميوريا (  ) E4U1اعمى القيـ في صفتي

محتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ (  ) SPAD 01.01والزيادة في ارتفاع الشتمة (  98.02سـ )  ،اما

معاممة تداخمو مع المستوى العالي لميوريا ( )E4 U2فقد اعطت افضؿ النتائج في صفتي مساحة الورقة

( 3.02سـ )5والمساحة الورقية لمشتمة ( 5290.1سـ.)5
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The experiment was performed at Kirkuk Agriculture Directorate Nursery, during
the 2015 growing season, on one year old apricot (Prunus armeniaca L.) cv.
Labeeb saplings which grafted on apricot seedlings rootstocks . The experiment
aimed to study the effect of extracts of organic fertilizers and spraying of urea on
vegetative growth of saplings. One hundred and eight (108) saplings of similar
growth situation selected and planted in plastic sacks of 5 kg capacity. 400 ml of
seaweed extract (E1), extract of cow manure (E2), sheep manure (E3), and poultry
manure (E4), added to every sapling. In addition to that, the saplings sprayed with
agriproducer2012@gmail.com urea 0.5% ( U1 ) and 1% ( U2 ) concentrations whereas the control treatment was
sprayed with a tap water ( U0 ) . These treatments were applied three times in the
growing season. The results showed that, the chicken manure extract (E4) gave
the best results for leaf area (8.27 cm 2) and increasing of sapling height (29.36
cm). the foliar spray of the higher concentration of urea (U2) gave the best results
in leaf area (8.29 cm 2), while the first concentration of urea (U1) gave a higher
1
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values of leaves number per plant (304.8 leaf. Plant-1 ), total leaves area of
sapling ( 2411.2 cm2 ) and increasing of sapling height (30.50 cm). The
interaction treatments were differed with these actives , the treatment of
)interaction between extract of chicken manure and lower level of urea (E4U1
gave a higher values for chlorophyll content ( 18.48 SPAD ) and the increasing of
sapling height ( 37.16 cm ) , while the treatment of interaction between chicken
manure extract and the higher level of urea ( E4U2 ) gave a best results in leaf
area (9.46 cm 2) and total leaves area of sapling (2634.8 cm 2).

المقدمـــة :

المشمش ( ) Prunus armeniaca L.ينتمي الى العائمة الوردية  ، Rosaceaeوىو مف االشجار متساقطة االوراؽ ،

الورقة بسيطة قمبية الشكؿ  ،خشنة المممس  ،مدببة القمة  ،مسننة الحافة  ،ليا زغب خفيؼ عمى سطحيا السفمي بينما يكوف
سطحيا العموي اممسا عديـ الزغب  ،عنقيا يحتوي عمى غدد واضحة (الخفاجي وفيصؿ  . )0313 ،ويعتقد اف موطنو االصمي
الجزء الغربي واالوسط مف الصيف حيث وجدت رموز في كتابات الصينييف القديمة تشير الى المشمش حوالي  5111سنة قبؿ

الميالد  ،ومنيا انتشرت زراعتو نحو جنوب غربي آسيا ( )5112 ، Balومنيا انتقؿ الى بقية العالـ  ،كما وذكر يوسؼ وعبدالجبار
( )0315اف الموطف االصمي لألصناؼ الروسية المقاومة لمبرودة قد يكوف سيبيريا .

يعد اصؿ المشمش بشكؿ عاـ مف افضؿ االصوؿ لألصناؼ التجارية لممشمش في الترب الجيدة ( يوسؼ  ، )0310 ،اذ
تزرع البذور وتنمو الشتالت لتطعـ في الخريؼ  ،وبعد سنة او اكثر تصبح جاىزة لمنقؿ الى المكاف المستديـ  ،وفي ىذه المرحمة

يكوف مف الضروري االىتماـ في خدمة الشتالت المزروعة حديثا لتسريع وتحسيف صفات النمو الخضري لممساعدة في بناء ىيكؿ
قوي لمشجرة عند تقميـ التربية واختصار الوقت فضال عف تقصير مدة الحداثة ( )Juvenile Stageوايصاؿ الشتالت الحديثة الى
مرحمة البموغ ( ، )Adult Stageفقد اشار  )5119( Jacksonالى اف خروج الشتالت مف طور الحداثة يتطمب وصوؿ الشتالت
الى حجـ محدد تبعا لمنوع والصنؼ والذي قد يقاس باالرتفاع او بعدد العقد ( )Nodesعمى الساؽ  ،وىذا قد يحدث تحت ظروؼ
تسريع النمو بواسطة بعض العمميات الزراعية  ،ومنيا التسميد باألسمدة العضوية والمعدنية المختمفة  .اف اضافة االسمدة العضوية

الى التربة يؤثر بشكؿ ايجابي في تحسيف خواصيا الفيزيائية والكيميائية والحيوية ويزيد محتواىا مف العناصر الغذائية الجاىزة
لالمتصاص مف قبؿ النباتات المزروعة  ،فيي تزيد مف المادة العضوية والنتروجيف العضوي في التربة الذي يكوف احد مصادر
النتروجيف المجيز لمنبات عند تحممو (عودة والعيسى  ، )5119 ،وتزيد مف تركيز كؿ مف الفسفور والبوتاسيوـ الجاىزيف
لالمتصاص فضال عف زيادة مسامية الترب الثقيمة وتحسيف تيويتيا ( Pinamontiوآخروف  ، )0332 ،وبالرغـ مف ىذه الفوائد

فاف اضافة االسمدة العضوية بشكؿ سائؿ يحقؽ بعض المكاسب االضافية  ،اذ يمكف تحضيرىا بسيولة واعطاؤىا لمنباتات رشا

عمى المجموع الخضري او مع ماء الري كونيا اسمدة خالية مف بذور االدغاؿ والفطريات والمسببات المرضية االخرى (، Brown
 ، )5110فضال عف كونيا آمنة لمبيئة واالنساف ( عمواف والحمداني  . )5105 ،وتتوفر في االسواؽ المحمية عدد مف االسمدة
العضوية السائمة المستوردة مف الدوؿ االخرى كمستخمصات االعشاب البحرية ( )Sea Weedوالتي اجريت عمييا العديد مف
التجارب والدراسات وبينت دورىا في تحسيف صفات النمو الخضري لمنباتات المعاممة ومنيا  Spinelliوآخروف ( )5113و Al-

 Hadethiو  )5109( Al-Qatanو  Al-Rawiوآخروف ( .)5102وكذلؾ فقد استخدمت مستخمصات االسمدة العضوية
المختمفة ( )Manure teaكمستخمص الكومبوست ( )Compost teaلمحصوؿ عمى نتائج ايجابية في تحسيف صفات النمو
الخضري لألشجار ومحتوى االوراؽ مف العناصر الغذائية الصغرى والكبرى والكربوىيدرات الكمية ونسبة الكربوف الى النتروجيف

( Mohammedوآخروف  . )5101 ،تمتص اوراؽ النباتات المغذيات المعدنية بسرعة ولذا فاف الرش الورقي بيذه المغذيات
يستعمؿ بصورة واسعة لمتسميد  ،وتعد اليوريا مف اكثر االسمدة النتروجينية مالءمة لمتسميد الورقي بسبب سيولة ذوبانيا وسرعة
امتصاصيا وانتقالي ا داخؿ النبات لعدـ قطبيتيا فضال عف قمة سميتيا ومحتواىا العالي مف النتروجيف (Bondada( )% 02 N
وآخروف  ،) 5110 ،والنتروجيف مف اكثر العناصر الغذائية االساسية التي تحتاجيا النباتات حيث يشجع النمو الخضري ويقوي
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المجموع الجذري  ،وىو مكوف اساسي لبروتوبالزـ الخمية بعد الماء  ،ويدخؿ في تركيب المركبات العضوية الميمة مثؿ الحوامض
االمينية واالنزيمات والبروتينات  ،ويعد ايضا جزءا اساسيا في الصبغة الخضراء (الكموروفيؿ) الميمة في عممية البناء الضوئي

( 5119 ، Singhو  Havlinواخروف  . ) 5112 ،ونظ ار لقمة الدراسات التي تتناوؿ االسمدة العضوية السائمة عمى اشجار
الفاكية وضرورة تحسيف صفات النمو الخضري لمشتالت الحديثة فقد اجريت ىذه الدراسة لمعرفة مدى استجابة شتالت المشمش
صنؼ لبيب لمتسميد بمستخمصات مخمفات االبقار واالغناـ والدواجف ومستخمص االعشاب البحرية والرش باليوريا  ،وكذلؾ لتحديد
اي مف ىذه االسمدة المحضرة محميا يمكف اف يكوف بديال عف سماد مستخمص االعشاب البحرية المستورد .
مواد وطرق العمل :

ُنفذت التجربة في المشتؿ التابع لمديرية زراعة كركوؾ خالؿ سنة  5102عمى شتالت المشمش صنؼ لبيب  0-بعمر
سنة واحدة والمطعمة عمى أصؿ المشمش البذري  ،والصنؼ لبيب صنؼ محمي عراقي انتخب مف قبؿ مديرية البستنة العامة في

الزعفرانية ( يوسؼ وعبد الجبار  . )0315 ،تـ اختيار الشتالت المتماثمة في طوليا وقطر ساقيا قدر اإلمكاف مف احد مشاتؿ

االىمية الموجودة في منطقة الكريعات ونقمت الى كركوؾ وزرعت في اكياس بالستيكية سعة  2كغـ ( قطر الكيس  52سـ وارتفاعو
 92سـ) بتاريخ  ، 5102/5/0بعد اف ممئت بالتربة المبينة صفاتيا في الجدوؿ ( ، )0وبعد الزراعة تـ قطع الشتالت جميعيا إلى
ارتفاع  21سـ عف منطقة التطعيـ وازيمت جميع النموات الثانوية عمى الساؽ الرئيس  ،وأجريت عمميات الخدمة لكافة الشتالت
كالري ومكافحة األمراض والحشرات كمما دعت الحاجة لذلؾ .

جدول ( )1الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة المستخدمة لزراعة الشتالت
الصفة

النتيجة

المموحة

1.09

الحموضة pH

8.11

المادة العضوية

0.850

%

الرمؿ

81

%

الغريف

01

%

الطيف

05

%

مكونات التربة

الوحدة
مايكروموز.سـ

النسجة

رممية لومية

النتروجيف الجاىز

25

ممغـ  .كغـ

الفسفور الجاىز

5.3

ممغـ  .كغـ

البوتاسيوـ الجاىز

01

ممغـ  .كغـ

المغنيسيوـ

9

ممغـ  .كغـ

*اجريت التحميالت في مختبر مديرية زراعة كركوك
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وتضمنت عاممين هما :

اوالً  -:مستخمصات األسمدة العضوية  :وشممت أربعة أنواع :

 -0مستخمص األعشاب البحرية (تجاري)  :ويرمز لو بالرمز . E1
 -5مستخمص مخمفات األبقار  :ويرمز لو بالرمز . E2

 -9مستخمص مخمفات األغناـ  :ويرمز لو بالرمز . E3
 -0مستخمص مخمفات الدواجف  :ويرمز لو بالرمز . E4
ثانياً  -:الرش الورقي باليوريا بثالثة مستويات ىي :
 -0صفر (ماء فقط)  :ويرمز لو بالرمز . U0
 : % 1.2 -5ويرمز لو بالرمز. U1
 : % 0 -9ويرمز لو بالرمز . U2

نفذت التجربة العاممية وفؽ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة ) )R.C.B.Dبثالثة مكررات وبواقع ثالث شتالت لموحدة التجريبية
الواحدة وبذلؾ كاف عدد الشتالت المستخدمة في تنفيذ التجربة  011شتمة (.)9×9×9×0
تحضير األسمدة العضوية السائمة :

 -0مستخمص األعشاب البحرية (:)Grow More Sea Extract
 3مؿ.لتر

0-

تـ شراؤه مف األسواؽ المحمية وأستخدـ بتركيز

وفقاً لتوصيات الشركة المنتجة  ،والمحضر مف العشب البحري Ascophyllum ( Norwegian Kelp

 )nodosumبطريقة الماء البارد  ،ويحتوي عمى  % 1.0نتروجيف كمي و  % 1.0فسفور ( )P2O5و % 0.2بوتاسيوـ
( ، )K2Oوبعض العناصر الغذائية الصغرى (البوروف والمولبيديوـ والنحاس والزنؾ والمنغنيز والحديد والكوبمت) محممة
عمى مادتي  Alginic acidو  Mannitolكمواد خالبة لتمؾ العناصر  ،كما ويحتوي عمى تراكيز قميمة مف المواد الطبيعية
المحفزة لمنمو .
 -5مستخمصات األسمدة العضوية (الدواجن واألغنام واألبقار)  :تـ تحضيرىا بتاريخ  5102/9/01بنقع  0كغـ مف كؿ منيا
محسوبة عمى أساس الوزف الجاؼ ىوائياً في  01لتر مف الماء  ،إذ وضعت الكمية في كيس قماشي مشبؾ ونقع في الماء
في وعاء بالستيكي مغمؽ لمدة أسبوعيف  ،وتـ تحريؾ وتيوية الخميط يومياً  ،وبعدىا تـ أستخراج الكيس وما فيو مف

مخمفات األسمدة ورشح المحموؿ المتبقي بواسطة الشاش الطبي لمتخمص مف بقايا األسمدة الصغيرة الحجـ والحصوؿ عمى
المستخمص النيائي إلضافتو إلى الشتالت  .وقد حضر ثالث م ارت خالؿ التجربة وبالطريقة نفسيا ( Lailaواخروف ،
ويبيف الجدوؿ ( )5درجة الحموضة ومحتوى األسمدة الثالثة مف عناصر النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ.
ُ . ) 5102
جدول ( : )2درجة الحموضة ( )pHومحتوى األسمدة من عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم
الصفات الكيميائية

مخمفات األغنام
5.01

مخمفات األبقار
0.21

مخمفات الدواجن
9.02

البوتاسيوم الكمي

0.02

0.22

5.01

الفسفور الكمي

1.12

1.03

0.99

درجة الحموضة الـــ PH

2.55

2.22

2.22

النتروجين الكمي

02

وحدة القياس
%
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تـ إضافة األسمدة العضوية السائمة بمقدار  011مؿ.شتمة

0-

محسوبة عمى أساس نصؼ الكمية الالزمة إليصاؿ تربة الكيس

ابتداء بتاريخ  5102/9/52وبفاصؿ زمني قدره ثالثة أسابيع  ،أما
إلى السعة الحقمية  ،وقد أضيفت ثالث مرات خالؿ الموسـ
ً
الرش باليوريا فقد أجري ثالث مرات أيضاً وبالفاصؿ الزمني نفسو إال إف الرشة األولى كانت بعد إضافة السماد العضوي بسبعة

أياـ .وبعد االنتياء مف تنفيذ المعامالت  ،تـ تقدير الصفات التالية :

 محتوى االوراق من الكموروفيل النسبي (  : ) SPAD Unitوقدر باستخداـ جياز قياس الكموروفيؿ نوع ( CCM-200 )PLUSوشركة الصنع ( )OPTI-SCIENCESبتاريخ .5102/8/52

 -عدد االوراق لمشتمة ( ورقة.شتمة

1-

) :تـ حساب عدد األوراؽ لمشتمة بصور مباشرة في الحقؿ في شير آب .

 -مساحة الورقة الواحدة ( سم : ) 2تـ جمع عشريف ورقة مف كؿ وحدة تجريبية بتاريخ  ، 5102/1/0وثبتت االوراؽ عمى ورقة

 A4معمومة المساحة والوزف وبعد تصويرىا بجياز االستنساخ تـ قطع المساحات الممثمة لشكؿ االوراؽ ووزنيا بميزاف الكتروني
حساس ومف خالؿ عممية نسبة وتناسب تـ حساب مساحة االوراؽ العشريف ( )0310، Pattonوفقاً لممعادلة التالية :
مساحة الورقة (A4سـ × )5وزف الجزء المقطوع (غـ)

مساحة  22ورقة (سم = )2ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
وزف ورقة ( A4غـ)

ثـ قسـ الناتج عمى عدد األوراؽ ( )51لمحصوؿ عمى مساحة الورقة الواحدة .
 المساحة الورقية الكمية لمشتمة (سم :)2تـ حسابيا بضرب عدد االوراؽ في معدؿ مساحة الورقة الواحدة . الوزن الجاف لمورقة (غم)  :تـ تقديره عف طريؽ أخذ  02ورقة مف كؿ وحدة تجريبية بتاريخ  5102/1/0وتـ غسميا بالماءالمقطر لمتخمص مف الغبار واالتربة العالقة بيا  ،ثـ وضعت في الفرف عمى درجة ح اررة  81ﹾـ ولمدة  85ساعة ومف ثـ تـ

وزنيا بواسطة ميزاف الكتروني حساس وحسب متوسطيا .
 الزيادة في ارتفاع الشتمة (سم) :تم قياس طوؿ الشتالت بتاريخ  5102/1/2بواسطة شريط القياس مف منطقة التطعيـ الىنياية أطوؿ فرع  ،ثـ طرح منو طوؿ الشتمة في بداية التجربة .

 الزيادة في قطر الساق الرئيسي لمشتمة (ممم)  :تـ قياس قطر الساؽ فوؽ منطقة التطعيـ ب ػ 02سـ بواسطة القدمة ()vernierقبؿ تفتح األوراؽ في بداية موسـ النمو ثـ قيست مرة أخرى في نياية الموسـ ثـ حسب الفرؽ بيف القراءتيف .

 معدل قطر الفرع (ممم) :تـ قياس أقطار األفرع بإستخداـ القدمة ( )vernierبالقرب مف منطقة إتصاليا بخشب الساؽ الرئيسلمشتمة بتاريخ . 5102/01/5

بعد جمع البيانات حممت احصائيا وفؽ التصميـ المستخدـ بوساطة الحاسب االلي وبرنامج  ، ) 5115 ، SAS ( SASوقورنت

المتوسطات باختبار دنكف متعدد الحدود تحت مستوى احتماؿ  ، 1.12فضال عف تحميؿ االرتباط بيف الصفات المدروسة ( الراوي

وخمؼ اهلل . ) 5111 ،
النتائج والمناقشة :

محتوى االوراق من الكموروفيل النسبي (: )SPAD
تشير النتائج في الشكؿ ( ) 0الى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف انواع األسمدة العضوية السائمة المستخدمة في الدراسة أو

بيف مستويات الرش الورقي باليوريا في محتوى اوراؽ المشمش صنؼ لبيب مف الكموروفيؿ  .اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ
اف جميع المعامالت لـ تختمؼ عف بعضيا معنوياً باستثناء معاممة تداخؿ مستخمص مخمفات الدواجف مع المستوى الواطئ مف

اليوريا( )E4U1التي اعطت اعمى قيمة ليذه الصفة بمغت  SPAD 01.01وتفوقت معنوياً عمى بعض المعامالت وبنسبة زيادة
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بمغت  %05.02عف معاممة مستخمص مخمفات الدواجف بدوف الرش باليوريا ( )E4U0التي اعطت اقؿ محتوى مف الكموروفيؿ
(. )SPAD 09.11

شكل ( ) 1تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في محتوى االوراق من الكموروفيل النسبي
( )SPADلشتالت المشمش صنف لبيب .

عدد االوراق لمشتمة (ورقة.شتمة: )1-

توضح النتائج في الشكؿ ( )5تأثير كؿ مف االسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتيا في عدد أوراؽ

شتالت المشمش صنؼ لبيب  ،فيالحظ انو لـ تكف ىنالؾ فروؽ معنوية بيف االسمدة العضوية السائمة  ،اما بالنسبة لمرش باليوريا
فقد كانت اعمى قيمة  910.1ورقة.شتمة

0-

عند الرش باليوريا بتركيز )U1( %1.2وقد تفوقت معنوياً عمى معاممتي المقارنة ()U0

والمستوى العالي لميوريا( )U2المتاف لـ تختمفا عف بعضيما معنوياً وبنسبة زيادة بمغت  3.11و %05.02عمى التوالي  ،وىذا قد
يعود الى دور الرش باليوريا في زيادة تركيز النتروجيف في االوراؽ  ،ودوره في تكويف االحماض االمينية كحامض التربتوفاف والذي

يعد البادئ في تكويف اندوؿ حامض الخميؾ ( )IAAالذي يشجع انقساـ واستطالة الخاليا ومف ثـ بناء انسجة جديدة المتمثمة
باألوراؽ والتي تعد مراكز تحويؿ الطاقة الشمسية الى طاقة كيموحيوية وانتاج الكربوىيدرات والمركبات الالزمة لنمو النبات  ،مما
ينعكس ايجابياً عمى ىذه الصفة (النعيمي  0333،وجندية . )5119 ،

اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ اف اعمى قيمة في عدد االوراؽ كانت  908.99ورقة.شتمة

0-

بتأثير تداخؿ

مستخمص مخمفات االبقار مع الرش بتركيز  %1.2يوريا( )E2U1وقد تفوقت معنوياً عمى معاممة تداخؿ مستخمص مخمفات االبقار

والمستوى العالي مف اليوريا( )E2U2فقط وبنسبة زيادة بمغت  ، %59.12ويمكف اف يعزى ىذا التأثير لمعامالت التداخؿ بيف
العوامؿ المدروسة الى التأثير المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة.
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شكل ( : ) 2تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في عدد األوراق لشتالت المشمش صنف لبيب .
مساحة الورقة الواحدة (سم: )2

5
تشير النتائج في الشكؿ ( )9الى اف مستخمص مخمفات الدواجف ( )E4قد اعطى اعمى قيمة ( 1.58سـ ) وتفوؽ معنوياً

عمى معاممتي مستخمص األعشاب البحرية ( )E1ومستخمص مخمفات األبقار( )E2وبنسبة زيادة بمغت  2.92و ، %2.01وقد يعود

ىذا الى احتواء ىذا السماد عمى اعمى التراكيز مف عناصر النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ ( الجدوؿ  )5والذي ادى بدوره الى
زيادة تراكيز ىذه العناصر في االوراؽ  ،ودور ىذه العناصر الغذائية الكبرى في تحسف صفات النمو الخضري بصورة عامة في
النبات  ،السيما واف ىناؾ ارتباط معنوي ايجابي بيف مساحة الورقة والعناصر الثالثة .
واعطت معاممة الرش الورقي بالمستوى العالي لميوريا( )U2اعمى قيمة لمساحة الورقة ( 1.23سـ ) وتفوقت معنوياً عمى
2

معاممتي الرش بالمستوى االوؿ( )U1ومعاممة المقارنة( )U0التي اعطت اقؿ قيمة ليذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت 1.21

و % 09.08عمى التوالي  ،وىذا قد يعود الى دور النتروجيف في تحفيز انقساـ الخاليا النباتية واستطالتيا مف خالؿ اشتراكو في
تركيب بعض اليرمونات النباتية ومنيا اندوؿ حامض الخميؾ ( )IAAويشترؾ في تركيب االحماض النووية ()DNA,RNA
واالنزيمات المختمفة( )2003،Singhالتي ربما تسيـ في زيادة النمو الخضري والجذري لمنباتات .

ويالحظ في معامالت التداخؿ اف اعمى قيمة لمساحة الورقة كانت  3.02سـ 2بتأثير معاممة مستخمص مخمفات الدواجف والمستوى

العالي مف اليوريا( )E4 U2وقد تفوقت معنوياً عمى عدد مف المعامالت منيا معاممتي مستخمص األعشاب البحرية التي لـ ترش

باليوريا ( ) E1U0التي اعطت اصغر مساحة لمورقة  ،ومستخمص مخمفات الدواجف التي لـ ترش باليوريا( )E4 U0وبنسبة زيادة
بمغت  91.91و % 51.01عمى التوالي  ،ويمكف اف يعزى ىذا التأثير لمعامالت التداخؿ بيف العوامؿ المدروسة الى التأثير
المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة وكما جاء في تفسير كؿ منيا منفرداً.
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شكل ( : ) 3تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في مساحة الورقة الواحدة لشتالت المشمش
صنف لبيب (سم. )2

المساحة الورقية لمشتمة(سم: )2

تبيف النتائج في الشكؿ ( )0عدـ وجود فروؽ معنوية بيف االسمدة العضوية السائمة في صفة المساحة الورقية لشتالت

المشمش صنؼ لبيب  ،في حيف اف مستويي اليوريا (U1و )U2قد سببا زيادة معنوية في المساحة الورقية لمشتمة مقارنة بمعاممة
المقارنة التي اعطت اقؿ قيمة ليذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت  09.29و  % 3.21لكؿ منيما عمى التوالي  ،وىذا يعود الى دور
اليوريا في زيادة عدد االوراؽ لمشتمة (الشكؿ  )5ومساحة الورقة الواحدة (الشكؿ  )9نتيجة لمدور الفسمجي لمنتروجيف المشار اليو
سابقا  ،فقد لوحظ وجود عالقة ارتباط موجبة وعالية المعنوية بيف المساحة الورقية لمشتمة وكؿ مف عدد االوراؽ ومساحة الورقة

(الجدوؿ  .)9اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ اف معاممة مستخمص مخمفات الدواجف والرش بػػتركيز %0يوريا( )E4U2قد
اعطت اكبر مساحة ورقية لمشتمة ( 5290.1سـ )5تمتيا معاممة مستخمص االعشاب البحرية و  %1.2يوريا ( )E1U1ثـ معاممة
مستخمص مخمفات األبقار مع الرش بتركيز  % 1.2يوريا ( ، )E2U1ورغـ اف المعامالت الثالث لـ تختمؼ عف بعضيا معنويا اال
انيا تفوقت معنويا عمى معاممة مستخمص االعشاب البحرية التي لـ ترش باليوريا ( )E1U0التي اعطت اصغر مساحة ورقية

لمشتمة ( 0112سـ ، )5وبنسبة زيادة بمغت  93.81و 90.02و % 99.92لكؿ منيا عمى التوالي  ،ويمكف اف يعزى ىذا التأثير
لمعامالت التداخؿ بيف العوامؿ المدروسة الى التأثير المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة .
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شكل ( : )4تأثير االسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في المساحة الورقية لشتالت المشمش صنف
لبيب (سم. )2

جدول ( )3قيم معامل االرتباط بين الصفات المدروسة ومستوى المعنوية
الصفات المدروسة

الكموروفيل

الكموروفيل

1.000

الوزن الجاف لمورقة

0.021
0.355
*

مساحة الورقة

الوزن الجاف
لمورقة

مساحة
الورقة

المساحة
الورقية

عدد االوراق

قطر الفرع ارتفاع الشتمة

الزيادة في
القطر

1.000
-0.253

1.000

المساحة الورقية

0.135

-0.001

0.529
**

عدد االوراق

-0.112

0.192

-0.155

قطر الفرع

-0.202

ارتفاع الشتمة

0.261

0.169
0.411
**

-0.279

الزيادة في القطر

0.123

0.078

1.000
0.755
**
-0.037

-0.207

0.191

-0.339
*

-0.189

1.000
0.166
0.384
*
0.031

1.000
0.177

1.000

0.411
**

0.102

1.000

* ارتباط معنوي عند مستوى  ** 2025ارتباط معنوي عند مستوى 2021

الوزن الجاف لمورقة (ممغم) :

تشير النتائج في الشكؿ ( )2إلى تأثير كؿ مف األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتيا في الوزف

الجاؼ ألوراؽ المشمش صنؼ لبيب  ،فيالحظ اف معاممة مستخمص مخمفات األبقار ( )E2قد أعطت أعمى قيمة (092.11ممغـ)
وتفوقت معنوياً عمى معاممتي مستخمصات األعشاب البحرية) (E1ومخمفات األغناـ ( )E3وبنسبة زيادة بمغت  90.50و%08.80

عمى التوالي  ،وقد يعود سبب ذلؾ إلى احتواء مستخمص مخمفات االبقار عمى نسبة متوازنة بيف عنصري النتروجيف والبوتاسيوـ

02

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 16العدد ( ) 1026 ( – ) 4
ISSN-1813-1646

والتي بمغت  0 :0.19مقابؿ  0 : 0.02و  0 : 0.2لمستخمصي مخمفات االغناـ والدواجف عمى التوالي  ،والذي قد يكوف ادى الى

تكوف انسجة تحوي نسبة اعمى مف المادة الجافة  ،واف ما يؤيد ذلؾ ىو عدـ وجود تأثير معنوي ايجابي لمعامالت الرش باليوريا ،
بؿ عمى العكس مف ذلؾ فاف الوزف الجاؼ لمورقة قد انخفض بزيادة تركيز اليوريا في محموؿ الرش رغـ اف الفروؽ لـ تكف معنوية .
ولـ يكف لمرش بجميع مستويات اليوريا تأثي ار معنوياً في ىذه الصفة  ،أما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ اف اعمى

وزف لمورقة كاف 000.28ممغـ بتأثير معاممة إضافة مستخمص مخمفات األبقار وعدـ الرش باليوريا ( )E2U0وقد تفوقت معنوياً

عمى عدد مف المعامالت ومنيا معاممتي تداخؿ مستخمص األعشاب البحرية وصفر %يوريا( )E1U0ومستخمص مخمفات الدواجف

مع %0يوريا(( )E4U2التي اعطت اقؿ قيمة وبمغت 35.21ممغـ) وبنسبة زيادة بمغت 08.28و % 25.33عمى التوالي  ،وىذا يعد
انعكاسا لتأثير العوامؿ المنفردة.

شكل ( : )5تأثير االسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في الوزن الجاف ألوراق المشمش صنف لبيب
الزيادة في ارتفاع الشتمة (سـ) :

(ممغم) .

تشير النتائج في الشكؿ ( )2إلى اف معاممة مستخمص مخمفات الدواجف( )E4قد أعطت اعمى قيمة (53.92سـ) ،وتفوقت

معنويا عمى معاممة مستخمص األعشاب البحرية( )E1فقط وبنسبة زيادة بمغت  ، %53.38واف سبب ىذه الزيادة قد يعود الى دور
مستخمص مخمفات الدواجف في زيادة تركيز عناصر النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ في األوراؽ(االشكاؿ  02 ، 00و  )02ودور
ىذه العناصر الميـ في النمو الخضري لمشتالت  ،اذ اف لمنتروجيف دو اًر مباش اًر في بناء اندوؿ حامض الخميؾ ( )IAAوزيادة
النشاط المرستيمي وانقساـ الخاليا وبناء االنسجة الجديدة ( محمد  ، )0312،كما اف الفسفور يساىـ في تكويف المركبات الغنية

بالطاقة التي يحتاجيا النبات في توفير الطاقة الالزمة لمعمميات الحيوية المختمفة ومنيا النمو الخضري  ،فضالً عف دور البوتاسيوـ

في تشجيع نمو االنسجة المرستيمية والمساعدة في انقساـ الخاليا وعممية التركيب الضوئي وانتقاؿ المواد الناتجة مف ىذه العممية
وتنشيط العديد مف االنزيمات (جندية. )5119،

واف الرش باليوريا بتركيز )U1(%1.2قد اعطى اكبر زيادة في ارتفاع الشتمة بمغ  91.21سـ وقد تفوؽ معنوياً عمى

معاممتي المقارنة ( )U0والمستوى العالي مف اليوريا( )U2التي اعطت اقؿ قيمة ليذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت  01.21و%05.02

عمى التوالي  ،واف سبب ىذه الزيادة يعود الى دور ىذه المعاممة في زيادة عدد االوراؽ (الشكؿ  )5والمساحة الورقية لمشتمة (الشكؿ
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 )0والذي قد يؤدي الى زيادة نواتج عممية البناء الضوئي واستخداميا في عمميات البناء المختمفة وتحسيف صفات النمو الخضري
ومنيا ارتفاع الشتمة (الدوري  ، )5118 ،فضال عف دور النتروجيف المباشر في بناء اندوؿ حامض الخميؾ ( )IAAوزيادة النشاط
المرستيمي وانقساـ الخاليا وبناء االنسجة الجديدة (محمد  ، )0312،وبالتالي زيادة االرتفاع بالنسبة ليذه الشتالت .
اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ اف اعمى قيمة لمزيادة في االرتفاع بمغت  98.02سـ بتأثير معاممة تداخؿ
مستخمص الدواجف و  %1.2يوريا ( )E4U1وقد تفوقت معنوياً عمى عدد مف المعامالت ومنيا معاممتي مستخمص مخمفات االبقار

و  %0يوريا ( ( )E2U2التي اعطت اقؿ زيادة في االرتفاع ) وتداخؿ مستخمص مخمفات الدواجف مع  %0يوريا( )U4U2وبنسبة
زيادة بمغت 12.52و  % 15.20عمى التوالي  ،ويمكف اف يعزى ىذا التأثير لمعامالت التداخؿ بيف العوامؿ المدروسة الى التأثير
المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة وكما جاء في تفسير كؿ منيا منفرداً .

شكل ( : )6تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في الزيادة في ارتفاع شتالت المشمش صنف
لبيب (سم)
الزيادة في قطر الساق الرئيس لمشتمة (ممم) :

تشير النتائج في الشكؿ ( )8الى تأثير كؿ مف األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتيا في الزيادة في

قطر الساؽ لشتالت المشمش صنؼ لبيب  ،فيالحظ اف معاممة مستخمص األعشاب البحرية( )E1قد أعطت اعمى قيمة( 9.22ممـ)
ولـ تختمؼ معنوياً عف معاممة مستخمص مخمفات األبقار( (E2اال انيا تفوقت معنوياً عمى معاممتي مستخمصات مخمفات الدواجف

( )E4ومخمفات األغناـ( (E3وبنسبة زيادة بمغت  01.02و % 92.01عمى التوالي  ،وقد يعود السبب في ذلؾ الى احتواء
مستخمص االعشاب البحرية عمى بعض المواد المشجعة لمنمو ومنيا الجبرلينات  ،التي تعمؿ عمى استطالة الخاليا وتوسعيا نظ ار

لتأثيرىا في ليونة جدر الخاليا (  ) Plasticityوالتي تؤدي الى زيادة نمو االنسجة النباتية المختمفة  ،فضال عف تسبب مستخمص
االعشاب البحرية في اعطاء عدد اكبر مف الجذور والتي تعد واحدة مف اىـ مراكز تكويف الجبرلينات الداخمية ( محمد . )0312 ،
ولـ يكف لمرش الورقي باليوريا وبجميع مستوياتيا تأثي اًر معنوياً في ىذه الصفة  ،اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ اف

افضؿ النتائج كانت عند معاممتي مستخمص األعشاب البحرية وعدـ الرش باليوريا( )E1U0التي اعطت اعمى قيمة بمغت 0.83

ممـ ومعاممة مستخمص مخمفات الدواجف واليوريا بتركيز  0.59( )E4U1( %1.2ممـ) المتاف لـ تختمفا عف بعضيما معنوياً اال
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انيما تفوقتا عمى عدد مف المعامالت السيما معاممة مستخمص مخمفات الدواجف والرش ب ػ  %0يوريا(( )E4U2التي اعطت اقؿ

قيمة ليذه الصفة) وبنسبة زيادة بمغت  512.13و %023.09لكؿ منيما عمى التوالي  ،ويمكف اف يعزى ىذا التأثير لمعامالت
التداخؿ بيف العوامؿ المدروسة الى التأثير المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة .

شكل ( : )7تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في الزيادة في قطر الساق الرئيس لشتالت
المشمش صنف لبيب (ممم) .

معدل قطر الفرع (ممم) :

تشير النتائج في الشكؿ ( )1الى تأثير كؿ مف األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخميما في قطر الفرع

لشتالت المشمش صنؼ لبيب  ،فيالحظ اف مستخمص األعشاب البحرية ( )E1قد اعطى اكبر قطر لمفرع ( 2.15ممـ) ولـ يختمؼ

معنوياً عف مستخمصات مخمفات األبقار والدواجف  ،واف المستخمصات الثالثة تفوقت معنوياً عمى مستخمص مخمفات األغناـ

وبنسبة زيادة بمغت  00.11و 01.08و %1.30لكؿ منيا عمى التوالي  ،والسبب قد يعود الى احتواء المستخمصات البحرية عمى
الجبرلينات التي تشابو االوكسيف في قدرتيا عمى تحفيز نشاط الكامبيوـ (انقساـ الخاليا) في بعض النباتات ومنيا المشمش مما
يؤدي الى زيادة طوؿ الفرع ( محمد . )0312،

اما بالنسبة لمرش الورقي باليوريا فمـ تكف ىنالؾ فروؽ معنوية بيف جميع مستوياتيا بالنسبة ليذه الصفة  ،ويالحظ في

معامالت التداخؿ اف اعمى قيمة لقطر الفرع ىي  2.00ممـ بتأثير معاممة اضافة مستخمصات مخمفات األعشاب البحرية والمستوى
االوؿ لميوريا ( )E1U1وقد تفوقت معنوياً عمى عدد مف المعامالت ومنيا معاممة مستخمص مخمفات األغناـ التي لـ ترش

باليوريا( )E3U0التي اعطت اصغر قطر لمفرع ( 0.50ممـ) وبنسبة زيادة بمغت  ، %58.23ويمكف اف يعزى ىذا التأثير لمعامالت
التداخؿ بيف العوامؿ المدروسة الى التأثير المشترؾ لتمؾ العوامؿ في ىذه الصفة .
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شكل ( : ) 8تأثير األسمدة العضوية السائمة والرش الورقي باليوريا وتداخالتها في قطر الفرع لشتالت المشمش صنف لبيب
(ممم) .
وعمى ضوء النتائج المتوصؿ الييا نجد اف مستخمصات مخمفات االسمدة العضوية المحضرة محميا تتشابو في تأثيرىا مع مستخمص
االعشاب البحرية المستورد بؿ اف مستخمص مخمفات الدواجف اعطى اعمى القيـ في صفتي مساحة الورقة وارتفاع الشتمة ،
ومستخمص مخمفات االبقار اعطى اعمى قيمة لصفة الوزف الجاؼ لمورقة  ،اما مستخمص االعشاب البحرية فقد اعطى اعمى قيمة

لصفة الزيادة في قطر الساؽ ولـ يختمؼ معنويا عف مستخمص مخمفات االبقار  ،اما بالنسبة لتأثير الرش باليوريا فاف المستوى

الواطئ منو قد اعطى اعمى القيـ لصفات عدد االوراؽ والمساحة الورقية وارتفاع الشتمة في حيف اعطى المستوى العالي منو اعمى
قيمة لصفة مساحة الورقة الواحدة  ،اما بالنسبة لمعامالت التداخؿ فقد كانت افضؿ معاممة تداخؿ مستخمص مخمفات الدواجف
والمستوى الواطئ لميوريا اذ اعطت اعمى القيـ لصفتي محتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ والزيادة في ارتفاع الشتمة وىي مف الصفات

الميمة في مرحمة تربية الشتالت  ،وعميو نوصي بيذه المعاممة لتحسيف صفات النمو الخضري لشتالت المشمش صنؼ لبيب في
المراحؿ االولى مف عمرىا  ،فضال عف امكانية استخداـ مستخمص مخمفات الدواجف كبديؿ عف مستخمص االعشاب البحرية
المستورد السيما اذا ما تـ تعزيزه باليوريا عمى اف تحدد نسبتيا عمى ضوء دراسات تجرى ليذا الغرض .
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