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الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة على شتالت صنفٌن من التٌن هما " "White Adriaticو"أسود دٌاالى" والمزروعاة
فااً أكٌاااس بالسااتٌكٌة تحاات لااروخ الللااة الةشاابٌة التابعااة لسساام البسااتنة وهندسااة الحاادائق ةااالل موساام النمااو
،2102وذلك لمعرفة تأثٌر الرش الورقً وبمستوٌٌن لكل من السماد السائل (Starter plus) (N% 8-P% 32 -
) K% 5وهااً ( 1و 2ماال .لتاار )0-والزنااك ( 4و 01ملغاام .لتاار )0-و 41( IAAو 011ملغاام .لتاار )0-إضااافة الااى
معاملة المسارنة .ونفذت معامالت الارش الاورقً بثالثاة مواعٌاد وبفتار ٌ 15وماا باٌن موعاد و ةار ) 4/20و6/5
و ،)6/21وأستةدم فً الدراسة التصمٌم العشوائً الكامل ( )C.R.Dبواقع ثالثاة مكاررات وباـأربعة شاتالت لكال
وحد تجرٌبٌة واستعمل اةتبار دنكن متعدد الحدود لمسارنة متوسطات المعامالت عند مستوى احتماال ةطاأ .%4
ألهرت نتائج الرش الورقً بالسماد السائل  Starter plusزٌاد معنوٌة وبكال التركٌزٌن ( 0و 2مل .لتار )0-فاً
صفة محتوى األوراق من الكلوروفٌل والزٌاد فً ارتفاع الساق الرئٌس على التوالً ،كماا أعطات معاملاة الارش
بالزنك وبتركٌز ( 4ملغم .لتر )0-زٌاد معنوٌة فً صفة الزٌاد فاً عادد األوراق وبتركٌاز ( 01ملغام .لتار )0-فاً
صافة الزٌاااد فاً قطاار السااق الاارئٌس .كماا أوضااحت النتاائج تفااوق الصانخ " "White Adriaticمعنوٌااا علااى
الصنخ "أسود دٌالى" فً جمٌع الصفات المدروسة ماعدا صفة نسبة المااد الجافاة .بٌنماا أشاارت بٌاناات التاداةل
الثناااائً أن الااارش الاااورقً بالساااماد الساااائل  Starter plusبتركٌاااز( 2مااال .لتااار )0-لشاااتالت التاااٌن صااانخ
" "White Adriaticأعطى زٌاد معنوٌة فً أغلب الصفات المدروسة قٌاسا ببسٌة التداةالت.
الكلمات الدالة :شتالت ،تٌن ،Starter plus ،زنك ،IAA ،رش ورقً ،نمو ةضري.
تارٌخ تسلم البحث ، 2102/0/06 :وقبوله.2102/2/8 :

المقذمة
تحتاااش شااتالت التااٌن ( )Ficus carica L.كسااواها ماان شااتالت الفاكهااة ماان اجاال نموهااا بشااكل جٌااد
واقتصادي إلى توفر العناصر الغذائٌة فً التربة المزروعة فٌها بشكل جاهز وٌجب أن تكون هاذه العناصار كافٌاة
وموجااود بصااٌر وتراكٌااب ٌمكاان لجااذور الشااتالت امتصاصااها واحسااتفاد منهااا (حساان ،)2112 ،وان اسااتةدام
التغذٌة المعدنٌة ومنلمات النمو فً مشاتل الفاكهاة تعاد أحادى التسنٌاات الزراعٌاة المهماة إلنتااش إعاداد كبٌار مان
شتالت الفاكهة الجٌد فً المشاتل وتساع كمٌاة الساماد المثالٌاة فاً الحادود التاً ٌمكان عان طرٌسهاا الحصاول علاى
شتالت ذات مواصفات جٌد من حٌث حجم الشتلة ومجموعها الجذري لضمان نمو الشاتالت بعاد نسلهاا وزراعتهاا
فً المكان المستدٌم (الراوي.)0885 ،
إن تسمٌد شتالت الفاكهة بالمركبات المحتوٌة على عنصر واحد أو أكثر مان العناصار الغذائٌاة الضارورٌة
للنبات ٌحسن من حالتها الغذائٌة وكذلك نموها وهذا ما وجاده العدٌاد مان البااحثٌن ومانهم ةلٌال و ةارون ()2101
فً شتالت المشمش والموسوي ( )2100فً شتالت التٌن وداؤد و ةرون( )2102فً شتالت الفساتق واألعرجاً
و ةرون( )2102فً شتالت الٌوسفً والعالخ ( )2105فً شتالت التٌن ،و ُتؤدي التغذٌة الورقٌة دورا مهماا فاً
تحسٌن صفات النماو ال ُةضاري للنباات مان ةاالل إساهام العناصار الغذائٌاة فاً بناام المركباات الرئٌساٌة والثانوٌاة
وحسٌما العناصر الكبرى ومنها النتاروجٌن والفسافور والبوتاساٌوم التاً لهاا دورا مترابطاا فاً تكاوٌن نباات قاادر
على النمو بشكل متوازن ومن ثم الحصول على مجموع ُةضاري وجاذري ذي صافات جٌاد (البٌاومً و ةارون،
 ،)2000إذ ٌعد النٌتروجٌن عنصرا مهما ٌحتاجه النبات فً نموه وعملٌاته الحٌوٌة الكثٌر كونه ٌدةل فً تركٌاب
البروتٌنات واألحماض األمٌنٌة ( )Amino acidواألحماض النووٌاة ( )Nucleic acidكماا ٌادةل فاً مكوناات
الكلوروفٌل فضال عان دوره فاً تكاوٌن هرماون النماو الطبٌعاً ( )IAAوٌادةل فاً تركٌاب ماواد الطاقاة ADP
و( ATPحسااان ،)2112 ،أماااا الفسااافور فلاااه دور فاااً تركٌاااب األحمااااض النووٌاااة والمركباااات الغنٌاااة بالطاقاااة
( ،)2004،Panhwarكمااااا إن البوتاسااااٌوم أساسااااً للولااااائخ الفساااالجٌة داةاااال النبااااات والعملٌااااات احٌضااااٌة
للكربوهٌاادرات فضااال ع ان إسااهامه فااً السااٌطر وتنلااٌم فعالٌااات مةتلااخ المغااذٌات المعدنٌااة األساسااٌة ومعادلااة
الحوامض العضوٌة المهمة فسلجٌا 2006 ،Kessel( ،و Radiو ةرون.)2003،
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ٌعد عنصر الزنك من العناصر الضرورٌة للنبات حٌاث ٌلعاب دورا أساساٌا فاً إنتااش وتنشاٌط الكلوروفٌال
وبنام الكاربوهٌدرات والبروتٌنات وفعالٌة اإلنزٌمات واألوكسجٌن ( ،)2116 ،Kesselوٌعتبر كعامل مساعد فاً
إتمام بعض العملٌات الحٌوٌة وةاصة تلاك التاً تكاون الحماض احمٌناً التربتوفاان ( )Tryptophanوهاو المااد
احساسٌة لبنام الهرمون النباتً احندول حمض الةلٌك  Mengel( IAAواةرون .،)2110 ،ولسد أكاد العدٌاد مان
الباااحثٌن علااى أهمٌااة التساامٌد بالزنااك فااً تحسااٌن النمااو الةضااري لشااتالت الفاكهااة وماانهم األعرجااً و ةاارون
( )2116فً الزٌتون والعانً فاً شاتالت البرتساال ( )2118واألماام وٌسارى فاً الفساتق ( )2118والعباساً فاً
شتالت المشمش ( )2118والحمٌداوي ( )2118فً شتالت النارنج.
كمااا ٌعااد الاارش الااورقً باألوكسااٌنات ماان الطاارق المسااتةدمة فااً تنمٌااة شااتالت الفاكهااة وٌعتباار الهرمااون
النباااتً اناادول حمااض الةلٌااك ( ،)IAAأحااد هااذه الهرمونااات والضااروري فااً توسااع واسااتطالة الةالٌااا وتنشااٌط
انسساامها ،وٌنشاط عادد مان احنزٌماات منهاا anhydrase Carbonicالموجاود فاً الكلوروبالسات والاذي ٌعمال
على تنلٌم الرقم الهٌدروجٌنً وبذلك ٌعمل على حماٌة البروتٌنات من تغٌٌر طبٌعتهاا وانازٌم Starch synthase
الذي ٌزٌد من تصانٌع النشاا ،ودوره الفسالجً فاً تحفٌاز عملٌاات انسساام وتوساع الةالٌاا النباتٌاة وتنشاٌط ولاائخ
األغشٌة الةلوٌة وعمل األنزٌمات وحركة العصار اللحائٌة وتحفٌز تكاوٌن األحمااض العضاوٌة والبروتٌناات فاً
الةالٌااا النباتٌااة ( ،0885 ،Wilkinsو  Hopkinsو ،)2114 ،Hunerممااا ٌااؤدي الااى تنشااٌط النمااو الةضااري
للنبات والذي ٌنعكس فً زٌاد صفات النمو الةضاري ألهمٌاة  IAAفاً تحساٌن النماو الةضاري ،وهاذا ٌتماشاى
مع ما وجده  Jadhavو ةرون ( )2112فً شتالت اللٌمون الحامض والحمٌداوي ( )2118فً شتالت النارنج.
تهدخ هذه الدراسة إلى معرفة تاثٌر الرش الورقً بمستوٌات من السماد السائل ))Starter plus
والزنك و IAAفً تحسٌن مواصفات النمو الةضري لشتالت صنفً التٌن " "White Adriaticو"أسود دٌالى"
للحصول على شتالت قوٌة وسرٌعة النمو وللتبكٌر فً دةولها الى مرحلة اإلثمار.
مواد البحث وطرائقه
نفذت هذه الدراسة فً الللة الةشبٌة التابعاة لسسام البساتنة وهندساة الحدائق/كلٌاة الزراعاة والغابات/جامعاة
الموصل ةالل موسم النمو  2102لمعرفة تأثٌر الارش الاورقً بمساتوٌٌن لكال مان الساماد الساائل Starter plus
( 1و  2ماال .لتااار )0-والماااذكور مكوناتاااه فااً الجااادول ( )0والزناااك ( 4و  01ملغااام.لتااار )0-و 41( IAAو011
ملغم.لتر ) 0-إضافة الى معاملة المسارنة .وذلك بواقع ثالث رشات فً الموسم والفتار باٌن رشاة وأةارى ٌ 15وماا
والمواعٌااد هااً ( 4/20و 6/4و )6/21بهاادخ تحسااٌن النمااو الةضااري لشااتالت صاانفٌن ماان التااٌن همااا White
" "Adriaticوهو من األصاناخ األجنبٌاة المزروعاة فاً العاراق وأشاجاره كبٌار الحجام ،ولاون الثمار اةضار،
لحمها احمر ،ذات حجم كبٌار ،تصالل للتجفٌاخ والصانخ "أساود دٌاالى" وهاو مان أشاهر األصاناخ المحلٌاة ،لاون
الثمر أسود ،لحمها بنفسجً مسود ،كمثرٌة الشكل ،متوسطة الحجم ،ح تصلل للتجفٌخ (ٌوسخ .)2112 ،تام أةاذ
الشتالت لكال الصنفٌن والمتجانسة فً النمو تسرٌبا بعمر اقل من سنة والمكثر ةضرٌا بالعسال ةاالل شاهر كاانون
الثااانً ماان الموساام نفسااه (ارتفاعهااا  24-22ساام وقطاار ساااقها الرئٌسااة علااى ارتفاااع  4ساام ماان سااطل التربااة
 04-02ملم) والمزروعة فً أكٌاس بالستٌكٌة مان ناوع الباولً اثلاٌن والتاً تتساع لاـ  2كغام مان الترباة المزٌجٌاة
والموضحة بعض من صفاتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً الجدول (.)2
تاام التساامٌد بالمسااتوٌات المةتلفااة ماان كاال ماان السااماد السااائل  Starter plusوالزنااك (بأسااتةدام كبرٌتااات
الزنك المائٌة  )Zn%33و( IAAأندول حامض الةلٌك) كال على حد إضافة إلى معاملة المسارنة وبالتاالً ٌكاون
عدد المعامالت السمادٌة سبعة لكل صنخ وهً كاألتً:
 )0المسارنة
 )2السماد السائل  Starter plusبتركٌز  0مل.لتر

0-

 )2السماد السائل  Starter plusبتركٌز  2مل.لتر

0-

 )5الزنك  5 Znملغم.لتر

0-

 )4الزنك  10 Znملغم.لتر
IAA )6

 41ملغم.لتر

0-

0-

 100 IAA )2ملغم.لتر

0-
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الجدول ( :)0مكونات السماد السائل ):Starter plus (8-32-5
Table (2) : Composition Starter plus (8-32-5) fertilizer:
النتروجٌن الكلً

Total Nitrogen

8%

الفسفور الجاهز

)Available Phosphate (P2O5

32%

)Soluble Potash (K2O

5%

البوتاسٌوم المذاب
البورون
النحاس المةلبً

)Boron (B

0.02%

)Chelated Copper (Cu

0.05%

)Chelated Iron (Fe

0.1%

)Chelated Manganese (Mn

0.05%

الحدٌد المةلبً
المنغنٌز المةلبً
المولٌبدٌوم

)Molybdenum (Mo

0.0005%

الزنك المةلبً

Zinc (Zn) Chelated

0.05%

الجدول ( :)2بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة.
Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.
الصفة Parameter
الرمل(غم.كغمSand (gm. Kg -1))0-

السٌمة Value
562244

الغرٌن(غم.كغمSilt (gm. Kg -1))0-

216244

الطٌن(غم.كغمClay (gm. Kg -1))0-

221281

نسجة التربة Soil texture

مزٌجٌة
Silty

الماد العضوٌة(غم.كغم)0-
)Organic mater (gm. Kg -1

02201

( ECدسً سٌمنز.م)dsm.m-1( )0-

02546

درجة تفاعل التربة ()pH

2242

الصفة Parameter
( CaCO3ملغم.كغم )
0النتروجٌن الجاهز(ملغم.كغم )
)Available N (mg. Kg -1
الفسفورالجاهز (ملغم.كغم)0-
)Available P (mg. Kg -1
البوتاسٌوم الجاهز(ملغم.كغم)0-
)Available K (mg. Kg -1
الزنك الجاهز (ملغم.كغم)0-
)Available Z (mg. Kg -1
الكبرٌتات (ملغم.كغم)0-
)SO4 (mg. Kg -1
0-

السٌمة Value
05228
58211
22211
021211
1251
20228

رشت الشتالت حتى البلال الكامال فاً الصاباب البااكر وتام إضاافة ( 0سام 4 .2لتار )0-مان المااد الناشار
) )Tween - 20لتجانس توزٌاع المحلاول علاى األوراق .أتباع فاً تنفٌاذ هاذه الدراساة التصامٌم العشاوائً الكامال
( )C.R.Dبثالثة عوامل هً السماد الساائل  Starter plusوالزناك و IAAوبثالثاة مساتوٌات لكال مانهم وبثالثاة
مكررات وباستةدام  5شتالت لكل وحد تجرٌبٌاة وباذلك ٌكاون عادد الشاتالت الكلٌاة فاً هاذه الدراساة  068شاتلة
ولكال الصنفٌن ( 85شتلة لكل صنخ) .تم قٌاس الصفات التالٌة فً بداٌة شهر أٌلول فً نفاس الموسام :الزٌااد فاً
إرتفاع الشتالت (سم) بواسطة شرٌط السٌاس والزٌاد فً قطار السااق الارئٌس (ملام) بواساطة السدماة ()Vernier
وذلك بسٌاس هذه الصفات فً بداٌة التجربة ونهاٌتها وتسجٌل الفارق باٌن السارامتٌن (احعرجاً واةارون ،)2102
عاادد األوراق  /شااتلة ،عاادد التفرعااات الجانبٌااة المتكونااة علااى الشااتالت (فاارع .شااتلة ،)0-محتااوى الكلوروفٌاال فااً
األوراق بواسااطة جهاااز  Felixloh( SPAD meterو  ،)2111 ،Bassukمساااحة الورقااة الواحااد (ساام،)2
المساحة الورقٌة للشتالت (سم.2شاتلة )0-حساب الطرٌساة التاً ذكرهاا  ،)0885( Pattonالاوزن الطاري لااوراق
(غم) بأةذ  4أوراق من كال وحاد تجرٌبٌاة ووزنهاا ثام تجفٌفهاا فاً فارن كهرباائً ( )Ovenعلاى درجاة حارار
21م °حتى ثبات الوزن لسٌاس الوزن الجاخ لاوراق (غم) ،نسبة الماد الجافة فً األوراق بسسامة الاوزن الجااخ
لاااوراق علااى الااوزن الطااري لهااا وضاارب الناااتج فااً  ،011حللاات النتااائج إحصااائٌا حسااب التصاامٌم المسااتةدم
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باستةدام الحاساوب علاى وفاق برناامج  ،)2110 ،Anonymous( SASوقورنات المتوساطات باساتةدام اةتباار
دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ةطأ .%4
النتائج والمناقشة
اوالً :الزيادة في طول وقطر الساق الرريي ودردد اروراق ودردد العاردراث اليا ويرت و عرو الكلوروفيرل فري
اروراقٌ :تضل من بٌانات الجدول ( )2إن جمٌع معامالت الرش الورقً المستةدمة سببت تفوقاا معنوٌاا بصافتً
الزٌاد فً ارتفاع الساق الرئٌس وكذلك محتوى األوراق مان الكلوروفٌال علاى معاملاة المسارناة ،فاً حاٌن ساببت
معاملااة الاارش الااورقً بالزنااك بتركٌااز( )01ملغم.لتاار 0-فااً صاافة الزٌاااد فااً قطاار الساااق الاارئٌس وبتركٌااز ()4
ملغم.لتر 0-فً صفة الزٌاد فً عدد األوراق زٌاد معنوٌة متفوقتاا علاى معاملاة المسارناة ،وساجلت معاملاة الارش
الورقً بتركٌز ( 011ملغم.لتر )0-من  IAAفً صفة عدد النموات الجانبٌاة تفوقاا معنوٌاا علاى اغلاب المعاامالت
ومعاملة المسارنة .كما أشارت نتائج (جدول  )2أن الصنخ " "White Adriaticقد تفوق معنوٌاا بمعلام صافات
النمو الةضري المدروسة مسارنة مع الصنخ "أسود دٌالى" .أما بالنسابة لمعاامالت التاداةل فاٌالحل فاً (الجادول
 )2إن معاملااة التااداةل بااٌن معاملااة الاارش الااورقً بالسااماد السااائل  Starter plusبتركٌااز(2ماال.لتر )0-لشااتالت
الصنخ " "White Adriaticأعطت تفوقا معنوٌا بصفة ارتفاع الساق الارئٌس علاى جمٌاع التاداةالت ،فاً حاٌن
سااببت معاملااة التااداةل ( 01ملغم.لتاار )0-ماان الزنااك لشااتالت الصاانخ " أسااود دٌااالى" تفوقااا معنوٌااا علااى جمٌااع
التداةالت بصفة الزٌاد فً قطر الساق الرئٌس ،وبالمسابل تم الحصول على أعلاى زٌااد فاً عادد األوراق نتٌجاة
للتداةل بٌن معاملة الرش الورقً بالزنك بتركٌز ( 4مل .لتر )0-ولكال الصنفٌن علاى بعاض التاداةالت ،فاً حاٌن
أعطى التداةل بٌن معاملة الرش الورقً بتركٌز ( 011ملغم.لتر )0-من  IAAللصنخ "أسود دٌاالى" أعلاى معادل
لعدد النموات الجانبٌة قٌاسا ببسٌة التداةالت ،وسجلت معاملة التداةل بٌن الرش الورقً بتركٌز ( 0مل.لتر )0-مان
السماد السائل  Starter plusللصنخ " أسود دٌالى" أعلى زٌاد معنوٌاة بصافة محتاوى األوراق مان الكلوروفٌال
قٌاسا ببسٌة التداةالت.
ثا يا ً :سرا ت الورقرت الوا ردة وال سرا ت الورقيرت والروزي الطررف واليراا و سروت ال رادة اليافرت فري اروراق:
ٌتبٌن من نتائج الجدول ( )5أن معامالت الرش الورقً بالزنك بتركٌز ( 4ملغم.لتر )0-قد تفوقت معنوٌاا بالصافات
المدروسة (مساحة الورقة الواحد والمساحة الورقٌة للشتالت والوزنٌن الطري والجاخ ونسبة المااد الجافاة فاً
األوراق) علااااى أغلااااب المعااااامالت وةاصااااة معاملااااة المسارنااااة .كمااااا ٌوضاااال الجاااادول ( )5تفااااوق الصاااانخ
" "White Adriaticمعنوٌااا بجمٌااع الصاافات المدروسااة علااى الصاانخ "أسااود دٌااالى" ماعاادا صاافة نساابة الماااد
الجافة لااوراق .أماا بالنسابة لمعاامالت التاداةل فاٌالحل فاً الجادول ( )5أن معاملاة التاداةل باٌن الارش الاورقً
بتركٌاز ( 2مال.لتر )0-مان الساماد الساائل  Starter plusللصانخ " "White Adriaticقاد ساجلت أعلاى تفاوق
معنوي على بسٌة التداةالت بالصفات (مساحة الورقة الواحد  ،الوزن الطري والجاخ لاوراق) ،فً حٌن أعطات
معاملة التداةل بٌن الرش الورقً بتركٌز ( 4مل.لتر )0-مان الزناك لشاتالت الصانخ " "White Adriaticأعلاى
تفوق معنوي لصفة المساحة الورقٌة للشتالت قٌاسا ببسٌة التداةالت .وتم الحصول علاى أعلاى نسابة للمااد الجافاة
لاوراق نتٌجة للتداةل بٌن شتالت الصانخ " "White Adriaticالغٌار معاملاة بالمعاامالت السامادٌة (المسارناة)
قٌاسا ببسٌة التداةالت.
إن تفااوق معاملااة الاارش بالسااماد السااائل  Starter plusفااً الحصااول علااى أعلااى زٌاااد فااً الصاافات
(ارتفاع الساق الرئٌس ومحتوى الكلوروفٌل فاً األوراق) لربماا تعاود ححتاوام الساماد علاى الكثٌار مان العناصار
الغذائٌة وحسٌما النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم (الجدول  )0والتً تؤدي إلى زٌااد جاهزٌاة النتاروجٌن وزٌااد
تركٌزه فً النبات نتٌجة للرش الورقً مما أدى إلى زٌاد كفاام عملٌاة التركٌاب الضاوئً وبالتاالً زٌااد مسااحة
الورقاااة الواحاااد والمسااااحة الورقٌاااة للشاااتالت (الجااادول  )2وبالتاااالً زٌااااد محتاااوى األوراق مااان الكلوروفٌااال
(الجدول  Dong) )5و ةرون ،)2112 ،إضافة إلى أن عنصر النتروجٌن ٌشترك فً بنام صبغة الكلوروفٌل مان
ةالل اشتراكه فً تركٌب وحدات الـ  Porphyrinsالداةلة فً تركٌب هذه الصبغة ( Havlinو ةارون،)2114،
كما أن للفسفور دور فً تركٌب األحماض النووٌاة والمركباات الغنٌاة بالطاقاة ( ،)2004،Panhwarوللبوتاساٌوم
دور أساسً للولائخ الفسلجٌة داةل النباات والعملٌاات احٌضاٌة للكربوهٌادرات فضاال عان إساهامه فاً الساٌطر
وتنلااااٌم فعالٌااااات مةتلااااخ المغااااذٌات المعدنٌااااة األساسااااٌة ومعادلااااة الحااااوامض العضااااوٌة المهمااااة فساااالجٌا،
( 2006 ،Kesselو Radiو ةرون .)2003،و تتماشى هذه النتائج فً (الجدول  2و )5مع ما وجاده شاٌال العلام
( )2118فً الةوخ وداؤد و ةرون ( )2102فً الفستق والعالخ ( )2102فاً الٌنكاً دنٌاا واألعرجاً و ةارون
( )2102فً الٌوسفً.
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 فً الزٌاد فً ارتفاع وقطر الساق الرئٌسً و الزٌااد فاً عادد األوراق وعادد النماوات الجانبٌاة ومحتاوى الكلوروفٌال مان األوراقIAA  والزنك وStarter plus  تأثٌر الرش الورقً بالسماد السائل:)2( الجدول
."" و"أسود دٌالىWhite Adriatic" لشتالت صنفٌن من التٌن
Table(3): Effect of foliar spray with Starter plus fertilizers,Zinc and IAA on increase of Main stem length and diameter, Leaves number, Lateral branches Number
and chlorophyll compound in leaves in fig transplant cvs "White Adriatic" and "Aswad Dyalla".
متوسطات تأثٌر األصناخ
Effect of means cvs
)الزٌاد فً ارتفاع الساق الرئٌس (سم
Main stem length (cm)
White adriatic
13.42 a
8.52 b
E أسود دٌالى
)الزٌاد فً قطر الساق (ملم
Increase of Main stem diameter (ml)
White Adriatic
1.30 a
1.02 b
E أسود دٌالى
)0  شتلة.الزٌاد فً عدد األوراق (ورقة
Increase of Leaves number
leaf.transplant-1)(
White Adriatic
4.38 a
3.19 b
E أسود دٌالى
)0  شتلة.عدد النموات الجانبٌة (فرع
Lateral branches number
)
) branch.transplant-1
White Adriatic
2.34 a
2.17 a
E أسود دٌالى
chlorophyll )SPAD( الكلوروفٌل
White Adriatic
E أسود دٌالى

36.32 a
32.95 b

* Means of each factor alone and
ranges test at 5% level

الكلوروفٌل
)SPAD(
Chlorophyll

عدد النموات الجانبٌة
)0  شتلة.(فرع
Lateral branches
number
)branch.transplant-1)

الزٌاد فً عدد األوراق
)0  شتلة.(ورقة
Increase of
Leaves number
(leaf.transplant-1)

الزٌاد فً قطر الساق
)الرئٌس (ملم
Increase of Main
stem diameter
(ml)

الزٌاد فً ارتفاع
)الساق الرئٌس (سم
Increase of Main
stem length (cm)

30.16 fg

2.16 a-c

3.33 a-c

0.74 b

9.66 d-f

35.10 b-d
33.33 d-f
33.33 d-f
34.00 c-e
33.76 de
31.00 e-g
29.30 g
40.00 a
38.00 ab
38.96 a
38.00 ab
33.00 d-f

2.00 a-c
2.25 a-c
2.83 ab
2.66 a-c
1.83 bc
2.66 a-c
2.00 a-c
2.00 a-c
1.91 a-c
2.66 a-c
2.00 a-c
1.66 c

3.33 a-c
4.33 a-c
6.33 a
5.66 ab
4.66 a-c
3.00 a-c
2.00 c
3.00 a-c
3.33 a-c
6.33 a
3.33 a-c
2.00 c

1.00 b
1.29 b
0.95 b
0.90 b
1.14 b
1.11 b
0.86 b
1.37 b
1.27 b
1.43 b
2.15 a
1.29 b

8.33 d-f
19.66 a
14.00 bc
16.00 b
15.00 bc
11.33 c-e
3.00 g
11.33 c-e
8.33 d-f
12.33 b-d
11.33 c-e
6.00 fg

37.00 a-c

3.00 a

2.33 bc

0.73 b

7.33 ef

المعامالت
Treatments

األصناخ
CVS

المسارنة
0-

لتر. مل0 Starter plusسماد
لتر. مل2 Starter plusسماد
0لتر. ملغم4 Zn زنك
0لتر. ملغم01 Zn زنك
0لتر. ملغم41IAA
0لتر. ملغم011IAA
المسارنة
0لتر. مل0 Starter plusسماد
0لتر. مل2 Starter plusسماد
0لتر. ملغم4 Zn زنك
0لتر. ملغم01 Zn زنك
0لتر. ملغم41IAA
0-

0-

White
Adriatic

أسود دٌالى
Aswad
Dyalla

لتر. ملغم011IAA

متـــــوســـطات تــــــــأثٌــــــــر الــمعامالت
Effect of means treatments
29.73 d
2.08 bc
2.66 b
0.80 b
6.33 c
المسارنة
037.55 a
2.00 c
3.16 b
1.19 ab
9.83 b
لتر. مل0 Starter plusسماد
035.66 ab
2.08 bc
3.83 b
1.82 ab
14.00 a
لتر. مل2 Starter plusسماد
036.15 ab
2.75 ab
6.33 a
1.19 ab
13.16 a
لتر. ملغم4 Zn زنك
036.00 ab
2.33 a-c
4.50 ab
1.52 a
13.66 a
لتر. ملغم01 Zn زنك
033.38 c
1.75 c
3.33 b
1.22 ab
10.50 b
لتر. ملغم41IAA
034.00 bc
2.83 a
2.66 b
0.92 b
9.33 b
لتر. ملغم011IAA
. حسب اةتبار دنكن متعدد الحدود%4 * المتوسطات المتبوعة بحروخ مةتلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال
their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple
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 في مساحة الورقة الواحدة والمساحة الورقية للشتالت والتون الرترو والفتان ونستلة المتادة الفافتة لتوورا لشتالت فت اي الالتيIAA  والزنك وStarter plus  تأثير الرش الورقي بالسماد السائل:)4( الجدول
2""و "أسود ديالىWhite Adriatic"
Table(4): Effect of foliar spray with Starter plus fertilizers,Zinc and IAA on Leaf area, Transplant leaves area, fresh weight leaves, dry weight and leaf dry matter
percentage(%) in fig transplant cvs" White Adriatic" and" Aswad Dyalla".
متوسطات تأثٌر األصناخ
Effect of means cvs
)2مساحة الورقة الواحد (سم
Leaf area (cm2)
White adriatic
77.95 a
45286 b
E أسود دٌالى

ًنسبة الماد الجافة ف
)%( األوراق
leaf dry matter
percentage(%)

الوزن الجاخ لاوراق
)(غم
leaves dry
weight(gm)

الوزن الطري
)لاوراق (غم
leaves fresh
weight (gm)

المساحة الورقٌة للشتالت
)0  شتلة.2(سم
Transplant leaves area
(cm2.transplant-1)

مساحة الورقة
)2الواحد (سم
Leaf area
(cm2)

25284a

2241ab

10.03 a-d

3002.1 ab

78.33 ab

المعامالت
Treatments

األصناخ
CVS

المسارنة
0-

8.33 b-e
1552.8 cd
60.11 b-d
لتر. مل0 Starter plusسماد
012.83 a
3788.8 a
94.44 a
لتر. مل2 Starter plusسماد
White
011.33 ab
3944.3 a
91.10 a
لتر. ملغم4 Zn زنك
Adriatic
)2المساحة الورقٌة للشتالت(سم
0Transplant leaves area (cm2)
11.23 ab
2694.4 a-d
81.11 ab
لتر. ملغم01 Zn زنك
0White adriatic
2785.2 a
10.56 a-d
2438.8 b-d
75.55 ab
لتر. ملغم41IAA
0E أسود دٌالى
200220 b
8.76 b-e
2075.0 b-d
65.00 bc
لتر. ملغم011IAA
6.36 e
1366.6 d
41.11 d
المسارنة
)الوزن الطري لاوراق (غم
07.76 de
2102.3 b-d
52.31 cd
لتر. مل0 Starter plusسماد
leaves fresh weight (gm)
0أسود دٌالى
7.60 de
1762.2 b-d
47.77 cd
لتر. مل2 Starter plusسماد
0White adriatic
10.44 a
9.60 b-d
3876.7 a
75.66 ab
لتر. ملغم4 Zn زنك
Aswad
08.10 b
E أسود دٌالى
10.80 a-c
2811.0 a-c
76.66 ab
لتر. ملغم01 Zn زنك
Dyalla
08.06
c-e
1312.0
d
45.00
cd
لتر.ملغم
41
IAA
)الوزن الجاخ لاوراق (غم
0leaves dry weight(gm)
6.53 e
1588.8 cd
45.55 cd
لتر. ملغم011IAA
White adriatic
2.29 a
متـــــوســـطات تــــــــأثٌــــــــر الــمعامالت
Effect of means treatments
0268 b
E أسود دٌالى
22.15
ab
1.86
bc
8.20
b
2184.4 b
59.72 bc
المسارنة
)%( نسبة الماد الجافة فً األوراق
0leaf dry matter percentage(%)
18.10 c
1.46 c
8.05 b
1827.5 b
56.21 bc
لتر. مل0 Starter plusسماد
0White Adriatic
21.78 a
21.78 ab
2.23 ab
10.21 a
2775.5 b
71.11 ab
لتر. مل2 Starter plusسماد
020.62 a
E أسود دٌالى
24.04 a
2.50 a
10.46 a
3910.5 a
83.38 a
لتر. ملغم4 Zn زنك
021.42 ab
2.36 ab
11.01 a
2752.7 b
78.88 a
لتر. ملغم01 Zn زنك
020.77 bc
1.95 bc
9.31 ab
1875.4 b
60.27 bc
لتر. ملغم41IAA
020.13 bc
1.55 c
7.65 b
1831.9 b
55.27 c
لتر. ملغم011IAA
. حسب اةتبار دنكن متعدد الحدود%4 *المتوسطات المتبوعة بحروخ مةتلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى 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.
18.42 c
22.10 a-c
25242a
20204a-c
20228a-c
08264bc
19.45 bc
02222c
21.47 a-c
23.55 ab
21.34 a-c
20.15 a-c
20.62 a-c

1.53 de
2.83 a
2.73 a
2.43 a-c
2.26 a-d
1.73 b-e
1.23 e
1.40 e
1.63 c-e
2.26 a-d
2221a-d
0262c-e
1.36 e

62

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )54العدد (2102 )2

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (2) 2102

وٌفساار تفااوق معااامالت الاارش الااورقً بالزنااك فااً الحصااول علااى أعلااى تفااوق معنااوي ببسٌااة الصاافات
المدروسة فً (الجدولٌن  )5 ،2وذلك لدوره احٌجابً فً تنشٌط منلم النمو أندول حامض الةلٌك ( )IAAوبنااؤه
مااان الحاااامض أألمٌناااً التربتوفاااان و مناااع أكسااادته الاااذي ٌعمااال علاااى تحفٌاااز النماااو وتوساااع الةالٌاااا طولٌاااا
( Hopkinsو ،)2114،Hunerكما ٌعمال الزناك علاى زٌااد نشااط اناواع مان األنزٌماات والتاً تزٌاد مان كفاام
العملٌاااااات الحٌوٌاااااة ومنهاااااا عملٌااااااة البناااااام الضاااااوئً وتحاااااول السااااااكرٌات إلاااااى نشاااااأ وتمثٌااااال البااااااروتٌن
( Mengelو ةرون 2110،وجندٌة )2112 ،وبالتالً حسن من صفات النمو الةضاري المدروساة ،وهاذا ٌتوافاق
مع ما حصل علٌه األمام وٌسرى فً الفستق ( )2118والعباساً فاً شاتالت المشامش ( .)2118كماا ٌعاود تفاوق
الصنخ " "White Adriaticعلى الصنخ "أسود دٌالى" فً جمٌاع صافات النماو الةضاري المدروساة للشاتالت
ماعادا صافتً عاادد النماوات الجانبٌااة ونسابة المااد الجافااة وذلاك حةااتالخ الصافات الوراثٌاة لكااال الصانفٌن حٌااث
تةتلخ األصناخ فً نموها وملهرها الةارجً وطبٌعة استجابتها لللروخ البٌئٌة تبعا حةتالخ تركٌبها الاوراثً
ٌن الصنخ " "White Adriaticقو نمو عالٌة متمثلاة فاً (الزٌااد فاً ارتفااع وقطار الشاتالت ومعادل عادد
إذ َب َ
األوراق وعدد النموات ومحتاوى الكلوروفٌال فاً األوراق والمسااحة الورقٌاة للورقاة الواحاد وللشاتالت والاوزن
الطاري والجااخ لاااوراق) مماا جعلااه متفوقاا علاى الصاانخ "أساود دٌااالى" ،وإن الزٌااد فاً قااو النماو الةضااري
ستزٌد من كفاام الكثٌار مان العملٌاات الحٌوٌاة كالتركٌاب الضاوئً وتصانٌع البروتٌناات والكربوهٌادرات وبالتاالً
زٌاااد المةاازون الغااذائً واسااتغالله فااً نمااو أفضاال للشااتالت (ةلٌاال و ةاارون 2101،وشاالش و ةاارون2102،
والعالخ . )2105،ومما سبق نستنتج أن شتالت التٌن قد استجابت للارش الاورقً بالساماد الساائل Starter plus
وحسٌما التركٌز ( 2مل.لتر )0-وللرش الورقً بالزنك وحسٌما التركٌز ( 4ملغم.لتار )0-فاً تحساٌن معلام صافات
النماو الةضاري ،كماا لهارت فروقاا معنوٌاة باٌن صانفً التاٌن حٌاث تفاوق الصانخ " "White Adriaticعلااى
الصاانخ "أسااود دٌااالى" فااً معلاام الصاافات المدروسااة .ولغاارض الحصااول علااى شااتالت تااٌن قوٌااة ساارٌعة النمااو
إلٌصالها إلاى مرحلاة اإلثماار ب أسارع وقات ممكان ٌفضال رشاها باالتراكٌز أعااله لكال مان الزناك والساماد الساائل
.Starter plus
EFFECT OF FOLIAR SPRAY WITH LIQUID FERTAILIZER STARTER
PLUS, ZINC AND IAA IN GROWTH OF TWO FIG CULTIVARS
TRANSPLANTS
Ayad.T. Shayal Alalam
Hort.& Landscape Design Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: Ayadtariq75@yahoo.com

ABSTRACT
This study were conducted on transplant of two fig cultivars "white adriatic" and
"aswad diala", which were planting on plastic pags under lauth house conditional
Horticulture and Landscape Design, throw 2012 growing season, to know the effect of
foliar spray with two levels of each of liquid fertilizer Starter plus (8% N-32% P - 5%
K) (1 and 2 ml.L-1), Zn (5 and 10 ml.L-1) and IAA(50,100 mg.L-1) in addition to
control treatment. The foliar sprays of all factors were done of three times (21/5, 5/6
and 20/6), 15 days intervals.This study were conducted by using C.R.D Design, with
three replicates and with four transplants for each experimental unit, The means were
compared by using Duncan multiple range test of probability of 5%. Results indicated
that the foliar spray with liquid fertilizer Starter plus of two concentrations (1 and 2
ml.L-1) significantly increased leaves chlorophyll content and increment of main stem
)height respectively.The foliar spray with zinc with concentration (5mg.L-1
significantly increase the increment of leaves number and with concentration (10
mg.L-1) significantly increase the increment of main stem diameter. The results clearly
showed that "white adriatic" cv. Significantly dominated over "aswad diala" cv. in all
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studied parameters except dry matter percentage. The interaction effect showed that
"white adriatic" transplants which were sprayed with 2 ml.L-1 of Starter plus
significantly increased all studied parameters compared with other interaction.
Key Words: Transplant, Fig, Starter plus, Zinc, IAA, Foliar Spray, vegetative growth.
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