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الخالصة

عوملت شتالت صننيين منن التنين همنا أسنود دينال و White Adriaticالمزروعنة فني أكيناال بالسنتيكية
تحنت رنروف الرلننة الةشنبية التابعننة لسسنم البسنتنة وهندسننة الحندائق ب ال ننة مسنتويات لكنل مننن حنام ال يومين
1( 1 ،0و 2مل.لتر )1-و السماد السنائل )1 ،0( Essential plus (1-0-1) ( N %1- P 0-K%1و 2منل.لتنر )
وحام الجبرلي (  25 ،0و  50ملغم.لتر )1-ب دف تحسين النمو الةضنر للشنتالت ،نينتت معنامالت ااضنافة
ب ال ننة مواعينند وبيتننر  15يومننا بننين موعنند وأةننر والمواعينند هنني  5/20و 6/5و ،6/20صننممت الدراسننة وفننق
التصميم العشوائي الكامنل ( )C.R.Dبواقن ال نة مكنررات وبنـ ( )4شنتالت للوحند التجريبينة الواحند واسنتعمل
اةتبار دنكن متعدد الحدود عند مسنتو احتمنال ة ن  %5لمسارننة متوسن ات المعنامالت ،يمكنن تلةنيت النتنائ
بما ي تي-:
 -1سببت تراكيز حام ال يومي والسيما التركينز  2منل.لتنر 1-تن يرا واضنحا فني تحسنين معرنم صنيات النمنو
الةضر المدروسنة (عندد اروراق ،معندل عندد التيرعنات الحدي نة ،محتنو اروراق منن الكلوروفينل الكلني،
الوزن الجاف ل ألوراق والمساحة الورقية للورقة الواحد وللشتالت) وقد تيوقت معنويا عل معاملة المسارنة.
 -2أر رت النتائ وجود فروق معنوية بين صنيي التنين ،حينت تينوق الصننف  White Adriaticعلن الصننف
أسننود ديننال معنويننا فنني صننيات (الزينناد فنني ننول السنناق الننرئيال ،عنندد التيرعننات الحدي ننة والننوزن ال ننر
والجاف لألوراق والمساحة الورقية للورقة الواحد وللشتالت) ،ولم تكنن هننا فروقنات معنوينة بنين الصننيين
ببسية الصيات المدروسة.
 -3أد الرش الورقي بتراكيز حام الجبرلي وبكال التركيزين ( 25و  50ملغم.لتنر )1-إلن زيناد معنوينة فني
ول الساق الرئيال للشتالت وق ره،
1 -4أشننارت بيانننات التننداةل ال نننائي ةاصننة عننند إضننافة  2مننل.لتننر مننن حننام ال يومينن لشننتالت الصنننف
 White Adriaticإل أن ا سجلت تيوقا معنويا ب غلب الصيات قياسا ببسية التداةالت.
الكلمات الدالة :شتالت .التين .حام

 .ال يومي  .الجبرلي  .إضافة .نمو ةضر

تاريخ تسلم البحت ، 2012/9/17 :وقبوله.2013/11/12 :
المقذمة

شننتالت التننين ( )Ficus carica L.كسننواها مننن شننتالت الياك ننة تحتننام مننن اجننل نموهننا بشننكل جينند
واقتصاد إل توفر العناصر الغتائية بصنور جناهز فني التربنة المزروعنة في نا ويجنب أن تكنون هنته العناصنر
كافية وموجود بصيغ وتراكيب يمكن لجتور الشتالت امتصاص ا واالستياد من ا (حسن.)2003 ،
يعد التسميد بارسمد العضوية ( )Organic fertilizersالمةتلية هنو فني منت ن ارهمينة بالنسنبة لبسناتين
الياك ننة فننجل جانننب فائنندت ا الغتائيننة حيننت تمنند التربننة وبالتننالي نباتننات الياك ننة بننالك ير مننن العناصننر الغتائيننة
الضرورية ل ته النباتات إل جانب تل ل ا أهمية كبر في تحسين ةوات التربنة الييزيائينة والحيوينة منن ةنالل
تيكي ن حبيبننات التربننة ال سيلننة وتحسننين ت ويت ننا فضننال عننن زينناد مسنندر التربننة عل ن االحتيننار بالمننا ةصوصننا
ارراضي ةييية السوام كارراضي الرملية (الشبيني ،)2005 ،ورجل تل أمكن استةدام ارسنمد العضنوية كبنديل
عن ارسمد المعدنية ب دف تحسين نمو النباتات ( .)2006،Faragومن بنين أهنم ارسنمد العضنوية التني تسنتةدم
فني تسنميد نباتنات الياك نة هنو ارسنمد المحتوينة علن حنام ال يومين ()Polymeric polyhydroxy acid
وهننو مننن ارحمننا العضننوية التنني تنننت بشننكل بيعنني ومننن مركبننات المنناد الدباليننة الناتجننة مننن تحلننل المنناد
العضوية (أبو نس ة و محمد ،)2010،إن إضافة حام ال يومي إل التربة تؤد إل زياد امتصات العناصنر
الغتائية من قبل النبات ةاصة في حالة تعرضه للجياف كما ويزيد من محتو النبات من البروتيننات وزيناد عندد
ارحيا المج رية المييد في التربنة ( Hartwigsenو  ،)2000،Evansوهنو أمنن وتو قابلينة عالينة للنتوبان فني
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الم ا س ل ااضافة تو فعالية سريعة وال يتر أ آ ار ضنار لننسنان والنبنات ( )2005،Anonymousويزيند
حام ال يومي منن ت نور الكلوروفينل وتجمن السنكريات وارحمنا االمينينة وارنزيمنات ويسناعد فني عملينة
التركيب الضوئي ( Chenوآةرون )2004 ،كما يؤد إلن زيناد قنو نمنو المجموعنة الجترينة منن ةنالل زيناد
الوزن الجاف والر ب وزياد التيرعات الجانبية للجتور( Serenellaوآةرون )2002 ،وفي الوقنت نيسنه تعمنل
عل زياد االوكسنينات حينت ت نب أحمنا ال يومين منن نشنا أننزيم  IAA oxidaseممنا ينؤد لزيناد نشنا
هرمننون أننندول حم ن الةلي ن ( Amlوآةننرون ،)2011،كمننا أن أحمننا ال يومي ن تسلننل مننن مشنناكل الملوحننة
الزائد والتي تسبب السمية للنبات وبالتنالي إحتنراق الجنتور الننات منن هنته الزيناد ( Khaledو.)2011،Fawy
لسنند أكنند  Eissaوآةننرون ( )2007aأن إضننافة حننام ال يومي ن للتربننة بتركيننز  %2.9مننر كننل أسننبوعين مننن
أواةننر تمننوز حت ن تشننرين ارول سننببت زينناد معنويننة فنني صننيات (عنندد اروراق والمسنناحة الورقيننة ومحتننو
اروراق مننن الكلوروفيننل) والجننتر ( ننول وعنندد الجننتور والنسننبة المئويننة للمنناد الجافننة فنني الجننتور) ومحتننو
اروراق من العناصر الغتائية لشتالت الةوخ والمشمش قياسا بمعاملة المسارنة ،وقللت الت يرات الضنار للملوحنة
فنني نمننو الشننتالت ،ووجنند  Fathyوآةننرون ( )2010أن لحننام ال يومين دور ايجننابي وفاعننل فنني زينناد عنندد
اروراق و ننول ارفننرل والمسنناحة الورقيننة رشننجار المشننمش صنننف " "Caninoسننوا برشننه عل ن المجمننول
الةضر أو إضافته للتربة ةاصة عند معاملة التنداةل بنين النرش بنالتركيز  15سنم/3شنجر وااضنافة اررضنية
بمسدار 75سم/3شجر من حام ال يومي  ،والحر علي وآةرون ( )2012أن معاملنة النرش بحنام ال يومين
بتركيز  10مل.لتر 1-سببت زياد معنوية ب ول الساق الرئيسي وعدد اروراق ومحتنو اروراق منن الكلوروفينل
لشننتالت الزيتننون صنننف "شننامي" قياسننا بمعاملننة المسارنننة .وتوصننل العننالف ( )2012إل ن أن معنناملتي إضننافة
حننام ال يومي ن ( 1و 2مننل.لتننر )1-إل ن التربننة سننجلتا تيوقننا معنويننا قياسننا بمعاملننة المسارنننة فنني عنندد اروراق
وارتيال وق نر السناق الرئيسني لشنتالت الينكني دنينا .هنالن الك ينر منن المستةلصنات التني تحتنو علن عنصنر
غتائي واحد أو أك ر تضاف للتربة أو تنرش علن المجمنول الةضنر للنباتنات لتحسنين نموهنا وإنتاج ا،فسند تكنر
عدد من الباح ين أن تسميد شتالت الياك ة بالمركبات المحتوية علن عنصنر واحند أو أك نر منن العناصنر الغتائينة
الضرورية للنباتات يحسن من حالت ا الغتائية وكتل نموها (االعرجني وآةنرون )2013،ومنن بنين هنته ارسنمد
سننماد ) Essential plus (1-0-1) (N %1-P 0-K%1الننت يحتننو عل ن العناصننر الغتائيننة (النتننروجين
والبوتاسنننيوم والمغنيسنننيوم والكبرينننت والحديننند) إضنننافة إلننن احتوائنننه علننن مستةلصنننات منننن النباتنننات البحرينننة
وارحما العضوية والييتامينات والكاربوهيدرات وغيرها من المنواد .،فسند أسنتنت  MilosevicوMilosevic
( ) 2009أن أعل نول للينرول الحدي نة رشنجار التيناا تنم الحصنول علي نا عنند اسنتةدام مركنب سنماد يحنو
علننن (  )m2/kg 0.1 NPK + m2/kg5 cattle manure + m2/kg1 Agrozelقياسنننا بمعاملنننة المسارننننة،
ولحننر ةليننل وآةننرون ( )2010أن رش شننتالت المشننمش بالسننماد الننورقي البروسننول الحنناو عل ن النتننروجين
واليسيور والبوتاسيوم والبورون والنحاال والحديد والزن والمنغنيز) وبتركيز1.5غم/لتر أع تيوقا معنوينا فني
المسنناحة الورقيننة للشننتالت وق ننر الشننتالت والنسننبة المئويننة للمنناد الجافننة للمجمننول الةضننر قياسننا بمعاملننة
المسارنة .ووجد داؤد وآةرون ( )2012عنند اسنتةدام م سنماد أكتنا أغنرو النت يحتنو علن  % 7نتنروجين و
 % 21فسننيور و  % 1بوتاسننيوم عل ن شننكل  K2Oو  % 0.2زن ن و  % 7أحمننا عضننوية أن أعل ن زينناد
معنوية في عدد اروراق ومساحة الورقنة الواحند والمسناحة الورقينة لشنتالت اليسنتق البترينة تنم الحصنول علي نا
عننند الننرش الننورقي بسننماد أكتننا أغننرو بتركيننز  6سننم 3قياسننا بمعاملننة المسارنننة .يمكننن تحسننين النمننو الةضننر
للشتالت وتل برش ا بمستويات مناسبة من منرمات النمو النباتية ومن ا حام الجبرلي ( ،)GA3إت أننه يشنج
است الة أفرل النبات من ةالل تحييزه النسسنام الةالينا واسنت الت ا أو كلي منا منن ةنالل تحيينز إنتنام االوكسنينات
( Hartmannوآةرون )2002 ،كما اننه ضنرور فني بننا الحنام الننوو  RNAوالبروتيننات وينؤةر هندم
الكلوروفيننل ( دييلننين و ويننتام )2003 ،وبالتننالي يننؤةر مننن شننيةوةة اروراق ،ويحيننز بع ن ارنزيمننات م ننل –
 αamylaseو  Proteaseو  Esteraseوغيرهننننا والتنننني ل ننننا دور فنننني عمليننننات النمننننو المةتليننننة فنننني النبننننات
( Hopkinsو  .)2005 ،Hunerلسد درال العديد من الباح ين أهمية ت ير الرش الورقي بمسنتويات منن حنام
الجبرلي فني تحسنين صنيات النمنو الةضنر لشنتالت وأشنجار الياك نة منن م  Akcaوآةنرون ( )2001لشنتالت
الجوز والجبور ( )2007لشتالت اليستق والزيبار ( )2008لشنتالت الةنوخ و )2008( Strenرشنجار التنين
و Shereenو )2011( Alyلشتالت الزيتون والحميداو ( )2011رشجار التين.
ت نننندف هنننننته الدرا سننننة إلننننن مسارنننننة اسنننننتةدام مسننننتويات منننننن حننننام ال يوميننننن والسننننماد السنننننائل
) Essential plus (1-0-1وحننام الجبرلين فنني تحسننين مواصننيات النمننو الةضننر لشننتالت التننين صنننيي
"أسنود دينال و "White Adriaticللحصنول علن شنتالت قوينة سنريعة النمنو وللتبكينر فني دةول نا فني مرحلنة
اا مار.
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مواد البحث وطرائقه

أجريننت هننته الدراسننة فنني الرلننة الةشننبية لسسننم البسننتنة وهندسننة الحدائق/كليننة الزراعننة والغابات/جامعننة
الموصننل ةننالل موسننم النمننو  2012لمعرفننة تن ير ال ننة مسننتويات لكننل مننن حننام ال يومين ( صننير و  1و 2
مننل.لتننر )1-و السننماد السننائل  ( Essential plusصننير و  1و  2مننل.لتننر )1-وحننام الجبرلي ن ( صننير و 25
و  50ملغم.لتر )1-في تحسين النمو الةضر لشتالت التين صنيي أسود ديال (وهو من أشن ر ارصنناف المحلينة
لنننون ال منننر أسنننود ،لحم نننا بنيسنننجي مسنننود ،كم رينننة الشنننكل ،متوسننن ة الحجنننم ،ال يصنننلل للتجيينننف) وصننننف
( White Adriaticوهو من ارصناف ارجنبية المزروعة في العراق ،أشجاره قوية النمو ،لنون ال منر اةضنر،
لحم ننا احمننر ،كبيننر الحجننم يصننلل للتجييننف) (يوسننف .)2002 ،انتةبننت شننتالت صنننيي التننين المك ننر ةضننريا
بارقالم والمتجانسة النمو تسريبا بعمر اقل من سنة (ارتياع ا 25-20سنم وق نر سناق ا الرئيسنة علن ارتينال 5سنم
من س ل التربة 15-12ملم) مزروعة في أكياال بالستيكية نول بولي أ لين (تتس لـ  7كغم تربة) ومملو بتربنة
مزيجية والموضحة بع صيات ا الييزيائية والكيميائية في الجدول()1
الجدول ( :)1بع

الصيات الييزيائية والكيميائية للتربة.
Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.
السيمة
Value
462.55

الصية parameter
الرمل(غم.كغمSand (gm. Kg -1) )1-
الغرين(غم.كغم)1-
ال ين(غم.كغم)1-

)Silt(gm. Kg -1

306.55

)Clay (gm. Kg -1

230.90

Soil texture

مزيجية
Silty

نسجة التربة

الماد العضوية(غم.كغم)1-
)Organic mater (gm. Kg -1

17.10

( )dsm.m-1

1.456

( ECدسي سيمنز.م)1-
درجة تياعل التربة ()pH

الصية parameter
( CaCO3ملغم.كغم) 1-
النتروجين الجاهز(ملغم.كغم)1-
)Available N (mg. Kg -1
اليسيورالجاهز (ملغم.كغم)1-
)Available P (mg. Kg -1
البوتاسيوم الجاهز(ملغم.كغم)1-
)Available K (mg. Kg -1
الزن الجاهز (ملغم.كغم)1-
)Available Z (mg. Kg -1
الكبريتات (ملغم.كغم)1-
)SO4 (mg. Kg -1

السيمة
Value
143.9
49.00
22.00
130.00
0.40
31.29

7.53

أضنننيف كنننل منننن حنننام ال يوميننن (الموضنننحة مكوناتنننه فننني الجننندول  )2وسنننماد Essential plus
(الموضحة مكوناته في الجدول  )3وحنام الجبرلين علن حند إضنافة إلن معاملنة المسارننة وبنتل يكنون عندد
المعامالت سبعة معامالت لكل صنف وهي كالتالي:
 -1المسارنة
 -2حام ال يومي بتركيز 1مل.لتر
1 -3حام ال يومي بتركيز  2مل.لتر
1 -4سماد  Essential plusبتركيز 1مل.لتر
1 -5سماد  Essential plusبتركيز 2مل.لتر
1 -6حام الجبرلي بتركيز  25ملغم.لتر
1 -7حام الجبرلي بتركيز  50ملغم.لتر
1-

نيتت معامالت ااضافة لكل من المعامالت ب ال ة مواعيد وبيتر  15يوما بين موعد وأةر والمواعيد هي
 5/20و 6/5و ،6/20أضيف كل من حام ال يومي وسماد  Essential plusإل التربة من ةالل إتابة 1مل
من كل من ما في 1لتر ما لتحضير تركيز1مل.لتر 1-م تسسيم هتا التركيز عل عدد الشتالت في المعاملة
الواحد ( )12شتلة بحيت حصلت كل شتلة عل  80مللتر وكتا الحال بالنسبة لتحضير التركيز 2مل.لتر ،1-أما
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الجبرلي فسد رشت الشتالت حت البلل الكامل في الصباا الباكر وتم إضافة 1
بالنسبة لمستويات حام
سم5/3لتر من الماد الناشر ( ) Tween-20لتجانال توزي المحلول عل اروراق .أتب في تنييت هته الدراسة
التصميم العشوائي الكامل ( )C.R.Dب ال ة عوامل هما حام ال يومي وسماد  Essential plusوحام
الجبرلي وب ال ة مستويات لكل من ما وب ال ة مكررات وباستةدام  4شتالت لكل وحد تجريبية وبتل يكون عدد
الشتالت الكلية في هته الدراسة  168شتلة ولكال الصنيين .في بداية ش ر أيلول من الموسم نيسه تم قياال
الصيات التالية :ول الساق الرئيال (سم) بواس ة شري السياال والزياد في ق ر الساق الرئيال (ملم) بواس ة
السدمة ( )Vernierوتل بسياال هته الصيات في بداية التجربة ون ايت ا وتسجيل اليرق بين السرا تين ،عدد
اروراق  /شتلة ،عدد التيرعات الجانبية المتكونة عل الشتالت (فرل .شتلة ،)1-محتو الكلوروفيل في اروراق
بواس ة ج از  Felixloh( SPAD meterو  ،)2000 ،Bassukمساحة الورقة الواحد (سم ،)2المساحة
الورقية للشتالت (سم/2شتلة) حسب ال ريسة التي تكرها  ،)1984( Pattonالوزن ال ر لألوراق (غم) ب ةت 5
أوراق من كل وحد تجريبية ووزن ا م تجييي ا في فرن ك ربائي ( )Ovenتو حرار 70م °حت بات الوزن
لسياال الوزن الجاف لألوراق (غم) ،نسبة الماد الجافة في اروراق بسسمة الوزن الجاف لألوراق عل الوزن
ال ر ل ا وضرب النات في  ،%100حللت النتائ إحصائيا حسب التصميم المستةدم باستةدام الحاسوب عل
وفق برنام  ،) 2001 ،Anonymous( SASوقورنت المتوس ات باستةدام إةتبار دنكن متعدد الحدود عند
مستو إحتمال ة .%5
الجدول ( :)2مكونات حام

الجدول ( :)3مكونات سماد ).Essential plus (1-0-1

ال يومي .

Table (3) composition of Essential plus fertilizers.

Table (2) Composition of humic acid.

ال يومي ن  +أحمننا

أحمننا
اليولي
حام ال يومي
الماد العضوية
أوكسيد البوتاسيوم K2O
درجة الحموضة
االنحالل في الما
الك افة
اللون
التبادل اريوني
الشركة المصنعة

% 22

Total Nitrogen

%12
% 80
%3
10.5 – 9
%100
 1.12كغم  /لتر
بني غامق
300
HUMINTECH
GmbH.
GERMANY

)Soluble Potash (K2O
)Magnesium (Mg
)Sulfur (S
)Iron (Fe
Humic acid
Cellulose fiber
Kelp extract
Carbohydrates
Natural Wetting Agent
Lignin
Disaccharide/Mono
Ash Content
)Riboflavin (B2
)Vitamin (B6
Gibberellic acid
Natural rooting substance
Total Amino acid

1%
1%
0.5%
1%
0.29%
7%
10%
0.1%
2%
0.0025%
1.2%
3%
2%
13.17 mg/lb
0.314%
0.001%
0.01%
2.75%

النتائج والمناقشة

طول وقطر الساق الرئيسي وعدد األوراق وعدد التفرعات الجانبية ومحتوى الكلوروفيل في األوراق :يتبين منن
الجنندول ( )4أن الننرش الننورقي بحننام الجبرلي ن وبننالتركيزين  25و  50ملغم.لتننر 1-أع ن زينناد معنويننة فنني
ول الساق الرئيال للشتالت حيت بلغت  23.33و 27.00سم للتركينزين بالتتناب وفاقنت معنوينا السنيم المتحصنلة
من بسية المعامالت ةاصة معاملة المسارنة والتي أع ت اقل السيم ل ته الصية وبلغنت 10.66سنم ،كمنا أد النرش
الورقي بحام الجبرلي بتركيز  25ملغم.لتر 1-إلن زيناد معنوينة فني قنيم الزيناد بس نر السناق الرئيسني إت بلنغ
 2.70ملم في حين وصلت إل أدن قيمة عند معاملة المسارنة وبلغت 1.27ملم ،من ج نة أةنر ر نر أن إضنافة
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حام ال يومي السيما تركيز  2مل.لتر 1-قد أ رت معنويا بالصيات (الزياد فني عندد اروراق وعندد التيرعنات
الجانبية ومحتو الكلوروفيل في اروراق) إت بلغت قيم هته الصيات ل نته المعاملنة علن التنوالي (12.50ورقنة و
 2.45و )SPAD 43.85فننني حنننين سنننجلت معاملنننة المسارننننة أدنننن السنننيم ل نننته الصنننيات وبلغنننت ( 6.16ورقنننة
و  1.75و ) SPAD 31.19علن التنوالي .وتشنير بياننات الجندول نيسنه إلن أن الصننف  White Adriaticقند
تيننوق معنويننا علن الصنننف أسننود ديننال بسننيم صننيتي الزينناد فنني ننول السنناق الننرئيال للشننتالت وعنندد التيرعننات
الجانبية ،وبالمسابل لم تكن هنا أية فروقات معنوينة بنين الصننيين فني الصنيات (الزيناد فني ق نر السناق النرئيال
للشتالت ومعدل عدد اروراق ومحتو الكلوروفيل في اروراق) .أما بالنسبة لمعنامالت التنداةل فيوضنل الجندول
( )4أن التننداةل بننين الننرش الننورقي لشننتالت الصنننف  White Adriaticبحننام الجبرلي ن وبننالتركيزين 25
و  50منننل.لتر 1-أدت إلننن زيننناد معنوينننة ب نننول السننناق النننرئيال للشنننتالت والتننني بلغنننت  26.66و  29.66سنننم
للتركيزين بالتتاب فني حنين كاننت قيمنة هنته الصنية  9.66سنم عنند التنداةل بنين معاملنة المسارننة والصننف أسنود
ديال  ،و̛سجل أعل السيم المعنوية لصية الزياد في ق ر الساق الرئيال نتيجة للتداةل بين النرش النورقي لشنتالت
الصنف أسود ديال بتركيز  25مل.لتر 1-من حام الجبرلين وبلغنت السيمنة ل نته الصنية 2.81ملنم ،ويلحنر منن
بيانات الجدول أن أعل زيناد معنوينة فني عندد اروراق ومحتنو اروراق منن الكلوروفينل كاننت نتيجنة للتنداةل
ال نائي بين إضافة تراكينز حنام ال يومين  2منل.لتر 1-لشنتالت الصننف  White Adriaticوبلغنت قنيم هناتين
الصيتين ( 14.00ورقة و ،)SPDA 48.36وأع ت معاملة التنداةل بنين إضنافة تركينز 1منل.لتر 1-منن حنام
ال يومي لشتالت الصنف  White Adriaticأعل معدل لعدد النموات الجانبية وبلغ  3.00فرل /شتلة.
مسااحة الورقااة الواحاادم والمساااحة الورقيااة للزااتلت والاوجا الطاار والجااال ونساابة المااادم الجافااة لا وراق:
يلحر من الجدول ( )5أن إضافة حام ال يومي إل التربة وبالمستويين 1و 2منل.لتر 1-أدت إلن زيناد معنوينة
في مساحة الورقة الواحد حيت بلغت قيم هته الصية ( 78.75و85.50سم )2قياسا بمعاملة المسارنة والتي أع نت
(58.12سننم ،)2كمننا تننم الحصننول عل ن أعل ن زينناد معنويننة بصننيتي المسنناحة الورقيننة للشننتالت والننوزن الجنناف
لألوراق وبلغتا (1693.90سنم 2و1.90غم)عنند إضنافة حنام ال يومين بنالتركيز  2منل.لتر ،1-وحسسنت معاملنة
إضافة السماد السائل  Essential plusبالتركيز 1مل.لتر 1-تيوقا معنويا بصية الوزن ال ر لألوراق عل بناقي
المعامالت وبمتوس بلغ 10.94غنم فني حنين تندن هنتا المتوسن حتن وصنلت قيمتنه 6.97غنم لمعاملنة المسارننة
والتي سجلت بدورها اكبر زياد معنوية في نسبة المناد الجافنة لنألوراق وبلغنت  .%21.12ويالحنر منن نتنائ
الجدول نيسنه وجنود فنروق معنوينة بنين صننيي التنين قيند الدراسنة حينت تينوق الصننف  White Adriaticعلن
الصنننف أسننود ديننال معنويننا بالصننيات (المسنناحة الورقيننة للورقننة الواحنند وللشننتالت والننوزن ال ننر والجنناف
لألوراق) ولم تكن هنا فروقات معنوية بين الصنيين بصية نسبة الماد الجافة لألوراق.
أمننا بالنسننبة لمعننامالت التننداةل فتشننير بيانننات الجنندول ( )5ال ن تيننوق التننداةل بننين شننتالت التننين للصنننف
 White Adriaticوالمضنناف ل ننا حننام ال يومي ن بتركيننز  2مننل.لتر 1-معنويننا فنني الصننيات مسنناحة الورقننة
2
الواحد والمساحة الورقية للشتالت والوزن الجاف لألوراق وبلغت قيم هته الصيات103.50سم 2و2190.80سنم
و2.30غم في حين بلغت أدن السيم للصيات (مساحة الورقة الواحد و المساحة الورقينة للشنتالت) نتيجنة للتنداةل
بين معاملة المسارنة والصنف أسود ديال  ،كما يلحر من بيانات الجدول نيسه ب ن أكبر السيم لصنية النوزن ال نر
لألوراق سجلت نتيجنة للتنداةل بنين شنتالت الصننف أسنود دينال المضناف ل نا سنماد  Essential plusبتركينز1
مل.لتر 1-وبلغت قيمة هته الصية1115.غم ،وأد التداةل بين معاملة المسارننة لشنتالت الصننف أسنود دينال إلن
الحصول عل اكبر زياد معنوية بصية نسبة الماد الجافة لألوراق بلغت.%2197.
إن سننبب الزينناد الحاصننلة فنني صننيات النمننو الةضننر نتيجننة اضننافة حننام ال يومي ن السننيما التركيننز
 2مل.لتر 1-قد تكون لدوره في زياد نياتينة ارغشنية الةلوينة وبالتنالي زيناد إمتصنات المنا والعناصنر الغتائينة
إضنننافة إلننن أهميتنننه فننني زيننناد تنشننني بعننن ارنزيمنننات م نننل  oxidaseو  cytochromeو phosphatase
و  phosphorilaseوت بني نشنا بعن ارنزيمنات م نل  peroxidaseو  Bama( IAA oxidaseوآةنرون،
 )2008مما يؤد إل زيناد نمنو النبنات وتن يره فني ميكانيكينة العديند منن العملينات الحيوينة كالتركينب الضنوئي
والتنيال وبنا البروتينات والكاربوهيدرات ( Ferraraو .)2010،Brunettiكما أن حام ال يومي يحسنن منن
صيات التربة الكيمياوية والييزياوية والةصوبية والحيوينة والتني قند تزيند منن جاهزينة العناصنر الغتائينة الكبنر
كالنتروجين واليسنيور والبوتاسنيوم وبعن العناصنر الصنغر كنالمنغنيز والزنن والحديند وامتصاصن ا منن قبنل
جتور النبنات ممنا يننعكال إيجابنا فني زيناد نمنو المجمنول الةضنر (شنلش وآةنرون .)2012،كمنا أن تركينز 2
مل.لتر 1-من حام ال يومي سبب زياد معنوية في محتو الكلوروفيل في اروراق وهتا ربمنا أد إلن زيناد
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 وحام الجبرلي والتداةل بين م في الزياد في ول وق ر الساق الرئيسي و الزياد في عدد اروراق وعدد التيرعات الجانبية ومحتو، Essential plus  سماد،  ت ير حام ال يومي:)4( الجدول
.White Adriatic الكلوروفيل في اروراق لشتالت التين صنيي 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.
متوس ت ير ارصناف
)الزياد في ارتيال الساق الرئيال (سم
15.38 b
أسود ديال
White adriatic
18.33 a
)الزياد في ق ر الساق (ملم
Main stem diameter (ml)
1.95 a
أسود ديال
White adriatic
1.85 a
)1- شتلة.الزياد في عدد اروراق (ورقة
Leaves number(leaf.transplant-1)
8.71 a
أسود ديال
White adriatic
8.47 a
) 1- شتلة.عدد النموات الجانبية (فرل
Lateral branches number
)branch.transplant-1 )
1.90 b
أسود ديال
White adriatic
2.34 a
chlorophyll )SPAD( الكلوروفيل
أسود ديال
White adriatic

35.41 a
35.06 a

الكلوروفيل في
اروراق
)SPAD(
leaves
Chlorophyll
30.66 ef
39.66 bc
39.33 bc
43.33 ab
35.33 c-e
29.36 ef
30.21 ef
31.71 d-f
37.33 cd
48.36 a
34.00 c-f
34.33 c-e
31.83 d-f

عدد التيرعات الجانبية
) 1- شتلة.( فرل
Lateral branches
number
branch.transplant-1
1.66 d
1.75 cd
2.41 a-d
1.75 cd
1.83 b-d
1.75 cd
2.16 b-d
1.83 b-d
3.00 a
2.50 a-c
2.16 b-d
2.41 a-d
2.58 ab

عدد اروراق
)1- شتلة.(ورقة
Leaves number
(leaf.
transplant-1)
5.66 c
9.00 a-c
11.00 a-c
12.33 ab
8.66 a-c
9.00 a-c
5.33 c
6.66 c
9.66 a-c
14.00 a
8.00 bc
8.33 bc
6.33 c

ق ر الساق
)الرئيال (ملم
Main stem
diameter
(mm)
1.20 c
2.10 a-c
1.51 c
2.08 a-c
1.85 bc
2.81 a
2.11 a-c
1.35 c
1.88 bc
1.83 bc
1.51 c
1.85 bc
2.58 ab

27.83 f

1.91 b-d

6.33 c

2.00 a-c

ول الساق
) الرئيال (سم
Main stem
length (cm)

المعامالت
Treatments

9.66 f
12.33 d-f
11.33 ef
18.33 b-d
11.66 ef
20.00 bc
24.33 ab
11.66 ef
15.66 c-f
16.00 c-f
12.00 d-f
16.66 c-e
26.66 a

المسارنة
لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي
1لتر. مل50 حام الجبرلي
المسارنة
1لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي

29.66 a

ارصناف
Varieties

1-

1-

لتر. مل50

الجبرلي

أسود ديال
Aswad
Dyalla

White
Adriatic

حام

Treatment Effect Mean متـــــوســـ تــــــــ يــــــــر الــمعامالت
31.19 cd
38.50 b
43.85 a
38.66 b
34.83 bc
30.60 d
d 29.02

1.75 b
2.37 a
2.45 a
1.95 ab
2.12 ab
2.16 ab
2.04 ab

6.16 c
9.33 a-c
12.50 a
10.16 ab
8.50 bc
7.66 bc
5.83 c

1.27
1.99
1.67
1.80
1.85
2.70
2.05

c
b
bc
bc
bc
a
b

10.66
14.00
13.66
15.16
14.16
23.33
27.00

b
b
b
b
b
a
a

المسارنة
لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي
1لتر. مل50 حام الجبرلي
1-

. حسب اةتبار دنكن متعدد الحدود%5 *المتوس ات المتبوعة بحروف مةتلية ولكل صية تدل عل وجود فروقات معنوية بين ا عند مستو احتمال
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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 وحام، Essential plus  سماد،  ت ير حام ال يومي:)5( الجدول
.White Adriaticلشتالت التين صنيي 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.
متوس ت ير ارصناف
) 2مساحة الورقة الواحد ( سم
68.39 b
أسود ديال
White adriatic
78.03 a
) 2المساحة الورقية للشتالت( سم
Transplant leaves area (cm2)
1014.68 b
أسود ديال
White adriatic
1247.68 a
)الوزن ال ر لألوراق (غم
weight leaves fresh(gm
7.80 b
أسود ديال
White adriatic
9.70 a
)الوزن الجاف لألوراق (غم
leaves dry weight(gm)
1.49 b
أسود ديال
White adriatic
1.77 a
)%( نسبة الماد الجافة في اروراق
leaf dry matter percentage(%)
19.24 a
أسود ديال
White adriatic
18.23 a

نسبة الماد الجافة
)%( في اروراق
leaf dry matter
percentage(%)
21.97 a
20.11 ab
20.38 ab
18.49 a-c
15.63 bc
19.57 a-c
18.52 a-c
20.26 ab
18.13 a-c
20.50 ab
15.20 c
19.17 a-c
16.28 bc
18.12 a-c

الوزن الجاف
)لألوراق (غم
leaves dry
weight(gm)
1.46 b-d
1.76 a-d
1.50 b-d
2.06 a-c
1.13 d
1.35 cd
1.16 d
1.48 b-d
1.73 a-d
2.30 a
1.63 a-d
2.13 ab
1.60 a-d
1.56 a-d

الوزن ال ر
)لألوراق (غم
weight leaves
fresh(gm)
6.61 d
8.76 a-d
7.30 b-d
11.15 a
7.60 b-d
6.90 cd
6.28 d
7.33 b-d
9.53 a-c
11.10 a
10.73 a
11.00 a
9.73 ab
8.46 a-d

المساحة الورقية للشتالت
) 1- شتلة.2( سم
Transplant leaves area
(cm2. transplant-1)
594.00 e
1080.00 b-e
1197.00 b-d
1466.30 b
754.50 de
1044.80 b-e
966.30 b-e
823.50 c-e
1342.50 bc
2190.80 a
1137.00 b-d
1236.00 b-d
1137.00 b-d
867.00 c-e

مساحة الورقة
) 2الواحد (سم
Leaf area
(cm2)
49.50 d
79.50 a-c
67.50 b-d
80.75 a-c
51.00 cd
75.75 a-d
74.75 a-d
66.75 b-d
78.00 a-d
103.50 a
73.50 b-d
82.00 ab
72.00 b-d
70.50 b-d

المعامالت
Treatment
المسارنة
لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي
1لتر. مل50 حام الجبرلي
المسارنة
1لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي
1لتر. مل50 حام الجبرلي

ارصناف
varieties

1-

أسود ديال
Aswad
Dyalla

White
Adriatic

Treatment Effect Meanمتـــــوســـ تــــــــ يــــــــر الــمعامالت
21.12 a
19.21 a-c
20.44 ab
16.85 c
17.40 bc
17.92 a-c
18.32 a-c

1.47
1.75
1.90
1.85
1.63
1.47
1.36

ab
ab
a
ab
ab
ab
b

6.97 c
9.15 ab
9.20 ab
10.94 a
9.30 ab
8.31 bc
7.37 c

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

58.12 b
78.75 a
85.50 a
77.12 ab
66.50 ab
73.87 ab
72.62 ab

المسارنة
لتر. مل1 حام ال يومي
1لتر. مل2 حام ال يومي
1لتر. مل1 Essential plus سماد
1لتر. مل2 Essential plus سماد
1لتر. مل25 حام الجبرلي
1لتر. مل50 حام الجبرلي
1-

. حسب اةتبار دنكن متعدد الحدود%5 *المتوس ات المتبوعة بحروف مةتلية ولكل صية تدل عل وجود فروقات معنوية بين ا عند مستو احتمال
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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كيا عملية البنا الضوئي وزياد نواتج ا والتي انعكست ايجابيا في زيناد نمنو الورقنة وبالتنالي زيناد مسناحت ا.
هته النتائ تتوافق م ما وجده  Eissaوآةرون ( )2007bلشتالت الكم نر والعنالف ( )2012لشنتالت ارنكني
دنيا من أن تراكيز حام ال يومي سببت زياد معنوية في الصنيات (محتنو الكلوروفينل فني اروراق والزيناد
في عدد اروراق والمساحة الورقية للشتالت).
أما بالنسبة لتينوق معنامالت حنام الجبرلين فني الحصنول علن أعلن زيناد معنوينة فني نول وق نر
السنناق النننرئيال للشنننتالت فيعنننود إلننن دوره فننني انسسنننام أو اتسنننال ةالينننا السنننالميات أو كلي منننا وتشنننجي النشنننا
الكامبيومي من ةنالل زيناد انسسنام ةالينا الكنامبيوم وزيناد نمنوه إضنافة إلن اننه يحينز بعن ارنزيمنات م نل –
 αamylaseو  Proteaseو  Esteraseوغيرهننننا والتنننني ل ننننا دور فنننني عمليننننات النمننننو المةتليننننة فنننني النبننننات
( Hopkinsو  ،)2005 ،Hunerكما انه ضرور في بننا الحنام الننوو  RNAوالبروتيننات وينؤةر هندم
الكلوروفيل (دييلين و ويتام )2003 ،مما يؤد إل زياد في كيا عمليات نمو النبنات كارتينال وق نر الشنتالت.
هننته النتننائ تتوافننق من مننا حصننل عليننه  Akcaوآةننرون ( )2001لشننتالت الجننوز والزيبننار ( )2008لشننتالت
الةوخ من أن تراكيز حام الجبرلي سببت زياد معنوية بارتيال وق ر الشتالت .وقند يعنز سنبب االنةينا
في صية الكلوروفيل الكلي في اروراق نتيجة للرش بتراكينز حنام الجبرلين إلن اسنت الة الةلينة بسنبب زيناد
امتصات الما وبالتالي يسل تركيز الكلوروفيل بسبب عامل التةييف (الجبور .)2007 ،
وقند يعنز تينوق الصننف  White Adriaticعلن الصنننف أسنود دينال بمعرنم صنيات النمنو الةضننر
المدروسة للشتالت إل بيعة الصنيين الورا ية حينت تةتلنف ارصنناف فني نموهنا ومر رهنا الةنارجي و بيعنة
اسنتجابت ا للرنروف البيئينة تبعنا الةنتالف تركيب نا النورا ي إت أر نر الصننف  White Adriaticقنو نمنو عالينة
متم لة بالصيات الةضرية (الزياد فني إرتينال الشنتالت ومعندل عندد النمنوات والمسناحة الورقينة للورقنة الواحند
وللشتالت والوزن ال ر والجاف لألوراق) مما أع اه ميز التينوق علن الصننف أسنود دينال  ،إت أن قنو النمنو
ستزيد من كيا العمليات الحيوية في النبات كالتركيب الضنوئي وتصنني الكربوهيندرات والبروتيننات ممنا ينؤد
إل زياد المةزون الغتائي ومن م استغالل هتا المةزون في تحسنين نمنو الشنتالت وهنتا منا أكنده كنل منن ةلينل
وآةرون ( )2010وشلش وآةرون (.)2012
نستنت من هته الدراسة أن شتالت التين قد استجابت لحام ال يومي السيما التركيز  2منل.لتر 1-فني
تحسين معرم صيات النمو الةضر كما استجابت للرش الورقي بحام الجبرلي وبكنال التركينزين ( 25و 50
ملغم.لتر )1-من ةالل الزياد في ول وق ر الساق الرئيال ،كما أر رت النتائ وجود فروق معنوية بنين صننيي
التين حيت تيوق الصنف  White Adriaticعل الصنف أسود ديال معنويا بمعرم الصنيات المدروسنة .ورجنل
الحصول عل شتالت تين قوية سريعة النمو يمكن رش ا بتراكيز حام الجبرلين  25و  50منل.لتر 1-وإضنافة
. 1حام ال يومي السيما بالتركيز  2مل.لتر
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 Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: Ayad_alalaf@yahoo.com

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:
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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
Received: 17/9/2012, Accepted: 12/11/2012.
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