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المستخمص

 لمعرفة تأثير األسمدة الكيميائية (األرضية والورقية) في نمو,2013  وزارة الزراعة خالل موسم النمو- نفذت التجربة في محطة نخيل الفموجة التابعة إلى دائرة البستنة
 فسيمة متجانسة بالنمو63  اختيرت.  والكاربوهيدراتN,P,K ومحتوى األوراق من الكموروفيل و,فسائل ثالثة أصناف من نخيل التمر هم برحي ونبتة سيف والهاللي

 أخذت,2013/8/25  والثالث في2013/5/20  والثاني في2013/2/22  أجريت عمميات التسميد الكيميائي األول بتاريخ. متر5*5 ومزروعة بالطريقة الرباعية
40 + غم فسفور9 + غم نيتروجين91(  تضمنت التجربة ثالثة أصناف وسبع معامالت سمادية(ثالثة توليفات سمادية أرضية وهي.2014/1/15 بيانات التجربة في

 وثالث معامالت باألسمدة,) غم بوتاسيوم120 + غم فسفور27 + غم نيتروجين273( غم بوتاسيوم) و80 +غم فسفور18 + غم نيتروجين182(غم بوتاسيوم) و

 بوتاسيوم) وعالي%20 ,  فسفور%20 ,  نيتروجين%20 ( بوتاسيوم) والسماد المتعادل0 ,  فسفور0 , نيتروجين%21 ( الورقية التي شممت سماد عالي النيتروجين

 صممت التجربة وفق تصميم, لألسمدة الورقية إضافة إلى معاممة المقارنة1- لتر. ممغم4000  بوتاسيوم) بتركيز%30 ,  فسفور%10 ,  نيتروجين%15 (البوتاسيوم
األلواح المنشقة إذ كانت األصناف كعامل رئيس والمعامالت ضمن العوامل الثانوية واستخدمت ثالثة مكررات لكل معاممة وقورنت الفروق بين المتوسطات وفق اختبار
 دلت النتائج عمى تفوق الصنف برحي معنوياً عمى الصنف نبتة سيف والهاللي في عرض الخوص وطول الورقة وعدد.%5دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال

 أما بشأن معامالت التسميد الكيميائي فقد أعطى السماد المخموط, بينما الصنف الهاللي تفوق في عدد الخوص ومحتوى األ وراق من الكموروفيل والبوتاسيوم,األوراق
28.53سم وطول خوص بمغ161.66ورقة وطول ورقة بمغ16.31 ) أعمى معدل لعدد األوراق بمغT3( غم120  البوتاسيوم+غم27  الفسفور+غم273 النيتروجين:

 ومحتوىSPAD  وحدة62.03  ومحتوى األوراق من الكموروفيل بمغ,سم وقطر الجذور59.84جذر وطول جذور بمغ34.51سم وعرض وعدد الخوص وعدد جذور بمغ

 إذ أعطت معاممة التداخل بين, أوضحت نتائج التداخل الثنائي وجود زيادة معنوية في معدل النمو الخضري.األوراق من الكاربوهيدرات والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم
طول وقطر,)أعمى معدل لطول األوراق وطول وعرض الخوصV2T3( غم120  البوتاسيوم+غم27  الفسفور+غم273 النيتروجين: الصنف نبتة سيف والسماد المخموط
. ومحتوى األوراق من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكاربوهيدرات,الجذر
. جبسية,  تسميد, أصناف,  فسائل, نخيل التمر:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The experiment was performed at Fallujah date palm station belonged to the Horticulture office/Ministry of Agriculture
during 2013 season to study the effect of soil and foliar application of fertilizers on offshoots growth of three varieties of date
palm Berhi, Saeef plant, and Alhilaly. chlorophyll, NPK, and carbohydrates. Sixty three identical offshoots, grown on square
system 5*5 m were selected. The First chemical fertilization applied on 22/2/2013, the second on 20/5/2013, and the third on
25/8/2013, characters were collected at 15/1/2014 .The study included 7 fertilizer treatments of (91gm N, 9gm P, 40 gm K) ,
(182gm N, 18gm P, 80 gm K) and of (273gm N, 27gm P, 120 gm K). The leafy fertilizer was high nitrogen 21% N, 0% P, and
0% K, equal amount at 20% P, and 20% K and Potassium high fertilizer 15% N, 10% P, and 30% K at 4000 mg/liter -1, in
addition to the comparison treatment. The experiment was designed on the split plot design , the varieties as main plot while
other treatments as split plot. with three replicates for each treatment . The differences were compared between averages
based on Duncan’s multiple range test at the possibility of 5%.The results showed that Berhi was superior over other two
varieties (Saeef plant and Al hilaly) in the width of leaflet, leaf length, and leaves number. While variety of Al hilaly
dominated also in number of leaflets and leaves contents of chlorophyll and Potassium .Treatment (273gm N, 27gm P, 120 gm
K)(T3) which gave high results in leaves numbers were 16.31 leaves, with length of 161.66 cm, leaflet length of 28.53cm and
width, while roots number was 34.51, 59.84 cm of length, and root of width. Leaf chlorophyll contents 62.03 SPAD, CHO ,N,
P, K .The combination between varieties and chemical treatment resulted in significant increase in the vegetative growth
average; the interaction of variety Saeef plant and (273gm N, 27gm P, 120 gm K) treatment (V2T3) gave highest averages of
vegetative growth as leaf length, leaflet length and width, root length and widthas well leaves contents of nitrogen,
phosphorus,
Key words: date palm, offshoots, cultivar, fertilizer, gypsifriou.
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السماد البوتاسي ( 0و 1و 2و 3كغم .نخمة .1 -سنة)1-عمى

المقدمة

شكل كبريتات البوتاسيوم ,ان التسميد البوتاسي قد أدى إلى

يعد نخيل انخمش Phoenix dactylifera L.من أىم أشجار

زيادة عدد األوراق الجديدة وطول األوراق ومحتوى األوراق من

الفاكية المستديمة الخضرة وينتمي إلى الرتبة النخيمية

النيتروجين الفسفور والبوتاسيوم والنحاس والزنك .وجد Saleh

 ،palmaeوىي من أىم الرتب النباتية التي عرفيا اإلنسان

( )27من خالل دراستو التي تضمنت إضافة أربعة

والى العائمة  Arecaceaeالتي تضم حوالي  220جنساً

مستوياتمن النتروجين  0و 350و 700و1050غم .نخمة)1-

وحوالي  2600نوع ( 10و ,)20ويعد العراق من أقدم مواطن

وثالثة مستويات من الفسفور ( 0و 300و 600غم .نخمة)1-

زراعة النخيل في العالم إذ يزرع فيو أكثر من  600صنف,

ومستويين من البوتاسيوم ( 300و 600غم .نخمة )1-أن

ولقد خصَّو اهلل سبحانو وتعالى بفضائل كثيرة أذ إنيا مصدر

زيادة التسميد النتروجيني والبوتاسي قد سببت زيادة معنوية في

خير وبركة وذكرت في  22آية في القرآن الكريم ( .)2يبمغ

النمو وزيادة محتوى األوراق من النتروجين والفسفور

عدد أشجار النخيل في العراق  15288410نخمة لتصل

والبوتاسيوم .ووجد  )28(Shabanَ Solimanأن التسميد

أعداد المثمر منيا الى  12519863نخمة مثمرة أما مجموع
اإلنتاج الكمي فيو  655.5الف طن ( .)14والترب الجبسية

ىي

ترب

حاوية

عمى

كبريتات

الكالسيوم

األرضي بالنتروجين والبوتاسيوم عمى شكل نترات األمونيوم و

كبريتات البوتاسيوم بالمستوى ( 2كغم .نخمة.1-سنة

المتميئة

( .)32 () CaSO4.2H2Oتنتشر الترب الجبسية عادة في

1-

) قد

أدى إلى زيادة محتوى األوراق من النتروجين والبوتاسيوم

والكالسيوم وعدد وطول األوراق .وفي دراسة قام بيا Etman

المناطق الجافة وشبو الجافة ذات الخط المطري األقل من

وآخرون ( )11لمقارنة إضافة البورون رشاً عمى األوراق او

 400ممم _سنة وتقدر مساحتيا حوالي  850ألف كم في

عن طريق التربة عمى النمو الخضري ومحتوى األوراق من

العالم و 88الف كم في العراق ,ووضعت الترب الجبسية

العناصر المعدنية لنخيل التمر صنف زغمول اذ وجد إن رش

ضمن رتبة ( )Aridsolوتحت رتبة ( )Orthidsومجموعة

البورون عمى األوراق قد أدى إلى زيادة النمو

عظمى ) .(Gypsiorthidsوتشغل الترب الجبسية مساحات

ومحتوى

األوراق من العناصر .والحظ  Khayyatوآخرون ( )23إن

واسعة من اليابسة وتنتشر في المناطق الجافة وشبو الجافة

رش أشجار نخيل التمر صنف الشاىاني بالنيتروجين

ويوجد في العراق  %6من مجموع الترب الجبسية في العالم

والبورون والفسفور والزنك قد أثر عمى النمو والحاصل .وجد

وتقدر مساحتيا حوالي  35.200.500دونم وتمثل %20

 )4( AL- Hamdanأن التسميد األرضي بثالث توليفات

من مساحة العراق الكمية .تعاني األراضي الجبسية من

سمادية قد أدى إلى زيادة معدل عدد األوراق وطوليا وعدد

مشاكل تؤثر في إنتاجيا تتعمق بصفاتيا الفيزيائية والكيميائية

الخوص وطوليا وعدد وقطر الجذور ومحتوى األوراق من

والخصوبية .وان البناء المتدىور لمترب الجبسية وقمة

احتفاظيا بالماء وقمة محتواىا من المادة العضوية يعد من

الكموروفيل والكاربوىيدرات والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم إذ

المشاكل الرئيسة التي تعيق االستغالل الزراعي ليذه

أعطت التوليفة السمادية يوريا 600غم375 +غم + DAP

كبريتات البوتاسيوم 450غم) عمى معدل لمصفات المذكورة

األراضي .وعميو تبدو الحاجة ممحة لمقيام بدراسات عديدة في

آنفا ,بينما أعطت معاممة المقارنة أقل معدل لمصفات

مجال استغالل ىذه الترب من اجل استثمارىا زراعياً كمحاولة

المذكورة انفاً .وجد  Husseinوآخرون ( )18أن إضافة

لتضيق الفجوه الغذائية المتزايدة نتيجة لزيادة عدد السكان

السماد النتروجيني بأربعة مستويات ىي) 0و 200و) 600

( 3و .)13بّٕه  AL-Juburiوآخرون ( )6في دراستيم عمى

غم يوريا .نخمة

صنف الخصاب بأن تسميد النخيل باألسمدة الكيميائية يؤدي

1-

قد تفوق مستوى السماد) ) (600 Nغم

يوريا .شجرة1-وأعطى أعمى معدل لعدد وطول األوراق وطول

إلى تحسين الصفات الخضرية  .ووجد  Husseinوآخرون

الخوص ومحتوى األوراق من النتروجين والكموروفيل والفسفور

()17عند دراستيم عمى تسميد النخيل صنف زغمول أن

التسميدالنتروجيني يؤدي إلى زيادة النمو والحاصل ,وجد

والبوتاسيوم ,بينما أعطت معاممة المقارنة أقل معدل لمصفات

 )15( Harhashمن خالل استخدام أربعة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتويات من

المذكورة آنفا .وجد  AL-Aniوآخرون( )1أن لمصنف تأثي اًر
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معنويا في محتوى األوراق من الكاربوىيدرات إذ أعطى

ونصف وزرعت في سنة  2010في البستان ,واشتممت

الصنف زىدي أعمى محتوى من الكاربوىيدرات مقارنة

الدراسة عمى( )63فسيمة اختيرت متجانسة قدر اإلمكان في

بالصنف خستاوي ووجد أن لمعاممة التسميد تأثي ار معنوياً إذ

نموىا الخضري ومغروسة بالطريقة الرباعية 5*5م وقد نفذت
عمميات الخدمة اعتيادياً من ناحية الري (التنقيط) ومكافحة

تفوقت المعاممة الثالثة (يوريا  600غم +داب 375غم +
كبريتات البوتاسيوم 450غم ) وأعطت أعمى محتوى من

األدغال حول األشجار والسيطرة عمى األمراض والحشرات,

والمعامالت السمادية تأثي ار معنوياً إذ أعطى الصنفان عند

عمق) 30و 60و90سم) وحممت في مختبرات دائرة البستنة,

أخذت عينات من تربة البستان قبل إجراء المعامالت عمى

(  ) CHO ,K, P,Nوأظير التداخل بين الصنف

لمتعرف عمى صفاتيا الفيزيائية والكيميائية وكما في

مستوى السماد الثالث أعمى معدل لمصفات المذكورة سابقاً.

وجد  Husseinوآخرون ( )19باستخدام التسميد النتروجيني

الجدول( .)1تضمنت الدراسة ثالثة أصناف ىم برحي ونبتة

ىي ( 0و 300و 600و)900غم .نخمة1-وأربعة مستويات

برحي( :)V1وىو صنف ممتاز من تمور البصرة ينتشر في

من السماد البوتاسي عمى ىيئة كبريتات البوتاسيوم )(%52

جميع مناطق زراعة النخيل في العراق والجذع ضخم والقمة

سيف والياللي وأعطيت ليم الرموز( .)V3َ V2َ V1الصنف

عمى ىيئة يوريا ( )N%46وبأربعة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتويات

بوتاسيوم ىي( 0و 200و 400و( 600غم .نخمة1-وجدوا أن

كبيرة والسعف كثير وموعد النضج متوسط إلى متأخر( .)8

ومستوى السماد

الصنف نبتة سيف( )V2من األصناف الميمة بالمنطقة

والفسفور

وتنضج في منتصف الموسم .الصنف هاللي( (V3ينتشر في

مستوى السماد النايتروجيني 900غم .نخمة
البوتاسي  600غم  .K2SO4نخمة
محتوى

السعف

من

النتروجين

1-

1-

قد أدى إلى زيادة

والبوتاسيوم

الوسطى من المممكة العربية السعودية الثمار تؤكل رطبا وتم ار

محافظة اإلحساء في المممكة العربية السعودية ,متأخر لنضج

والكاربوىيدرات قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل

معدالت لمصفات المذكورة آنفا .وجد AL- Hamdani

ويستيمك رطباً (.)31

وآخرون( )5أن رش فسائل صنفين من نخيل التمر بسماد

جدول  .1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة

فموريد عالي النتروجين حقق كفاءة عالية في تحسين النمو

الدراسةأضيفت المعامالت السمادية وعمى ثالث دفعات في

الخضري لمفسائل قياساً بالمستويات الدنيا لمسماد األرضي

نهاية شهر

وأعطت زيادة في معدل طول األوراق وزيادة في عرض

التحميل

الخوص وقطر الجذور وطوليا وزيادة في محتوى األوراق من

PH

الكموروفيل و  , CHO , K , P , Nفي حين أعطت معاممة

االيصالية الكهربائية

المقارنة أقل معدل لمصفات المذكورة آنفا .ونظ اًر لقمة

الحي والسيما في العراق لذا أجريت ىذه الدراسة بيدف

كاربونات الكالسيوم
الطين

غم .كغم تربة

الغرين

غم .كغم تربة

الرئيسية ,وتحديد أفضل توليفات سمادية لإلضافة األرضية

+2

والورقية لفسائل نخيل التمر المزروعة في الترب الجبسية

Ca

Mg+2

.المواد والطرائق:

Na+
+

أجريت ىذه الدراسة في محطة نخيل الفموجة التابعة إلى دائرة
-

K

CL-

HCO3

نسجة التربة
النتروجين الكمي

والمسـ ـ ـ ـ ـتـت ـتوردة من دولة اإلمارات العربية المتحدة خصيصاً

ds.m-1

غم .كغم تربة

تحسين نمو الفسائل من خالل إضافة العناصر المغذية

أصناف من فسائل نخيل التمر المكثرة بالزراعة النسيجية

-------

المادة العضوية

الرمل

البستنة _ و ازرة الزراعة خالل موسم النمو 2013عمى ثالثة

المستعممة

غم .كغم تربة

الجبس

الدراسات المتعمقة بتسميد فسائل النخيل المكثرة خارج الجسم

وحدة القياس

غم .كغم تربة

غم .كغم تربة

نتيجة التحميل
7.27
4.7

1-

1.4

1-

45

1-

328

1-

9

1-

130

1-

-1

Mmol .L

Mmol .L-1
Mmol .L-1
-1

Mmol .L

Mmol .L-1
Mmol .L-1

861
20.87
10.77
6.24
1.6
10.50
1.15

Lomay Sand
غم .كغم

1-

0.06

شباط وأيار وآب وكاآلتي :األسمدةالمضافةإلى التربة

إلى و ازرة الزراعة العراقية وعمر الفسائل المستوردة ىو سنة
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المعدل.

 .1معاممة المقارنة (رش النباتات بالماء فقط) .ورمزليا
(.)T0

 .4عرض الخوص (سم( .

 .2المعاممة األولى ( :)T1السماد المخموط :النيتروجين 91

 .5عدد الخوص.

غم +الفسفور 9غم +البوتاسيوم  40غم وجاءت من األسمدة

 .6طول الجذور (سم) :قيست أطوال الجذور بوساطة

التالية :يوريا 150غم (50 + )N%69غم (22 + P%9

مسطرة من نقطة اتصال الجذور بقاعدة الفسيمة إلى نياية قمة

+(%Nكبريتات البوتاسيوم 100غم) .)K%40

الجذر.

 .3المعاممة الثانية ( :)T2لسماد المخموط :النيتروجين
182غم +الفسفور 18غم  +البوتاسيوم 80غم وجاءت من

.7عدد الجذور :أخذ مقطع عمودي في التربة من واحدة من

األسمدة اآلتية :يوريا 200غم ( 100 +(N%92غم )DAP

جيات الفسيمة من ثالثة اتجاىات لممعاممة الواحدة وبعد ذلك

200

تم حسابيا بعد
تم توجيو تيار من الماء لحين ظيور الجذور ّ
ذلك ولكل فسيمة لممعاممة الواحدة.

 .4المعاممة الثالثة ( :)T3السماد المخموط :النيتروجين

بواسطة ( verniaالقدمة).

+P%18

)N%44

+

كبريتات

البوتاسيوم

 .8قطر الجذور(ممم  .جذر .)1-أخذ قياس قطر الجذور

غم(.(K%80
273غم +الفسفور 27غم +البوتاسيوم 120غم وجاءت من

قياس محتوى األوراق من الكموروفيل (وحدة .)SPADقدر

 + )N%66+P%27( DAPكبريتات البوتاسيوم  300غم

المقياس اليدوي الرقمي .)12( SPAD meter

األسمدة التالية :يوريا 300غم (150 + )N%138غم

تركيز الكموروفيل في األوراق وىي عمى األشجار باستخدام

(.(K%120

الصفات الكيميائية :تم اخذ العينات من الوريقات (الخوص)

األسمدة الورقية:

الموجودة في أوراق الصف الثالث مابعد القمب .وتم غسميا

تم الرش في الصباح الباكر باستعمال مرشة ظيرية سعة 20

جيداً من األتربة ثم جففت في فرن كيربائي عمى درجة
0

لتر حتى البمل الكامل لمفسائل مع إضافة المادة الناشرة
(الزاىي) تركيز  0.1مل .لتر
لجزيئات الماء.

1-

70م وعند ثبوت الوزن تم طحن العينات المجففة بطاحونة

لتقميل الشد السطحي

كيربائية .وتم اليضم بحامض الكبريتيك المركز وحامض
البريكموريك المركز .إذ اخذ  0.20غم من العينة النباتية

 .1المعاممة الرابعة ( :)T4سماد عالي النيتروجين

المطحونة وأضيف إلييا  4مل من حامض الكبريتيك و 1مل

%24نيتروجين 0,فسفور 0,بوتاسيوم) بتركيز  4000ممغم.

من  HClO3عمى وفق الطريقة الواردة في( .)16قدرت

لتر. 2001-

العناصر كما ياتي:

 .2المعاممة الخامسة ( :)T5سماد المتعادل(  %20نيتروجين

.1محتوى االوراق من الكاربوهيدرات :تشمل السكريات

 %20,فسفور %20,بوتاسيوم) بتركيز 4000ممغم .لتر.1-

المختزلة (كموكوز وفركتوز) والنشأ ,تم تقديرىا عمى وفق

.3المعاممة السادسة ( : )T6سماد عالي البوتاسيوم ( %15

طريقة (.)22

نيتروجين%10 ,فسفور %30 ,بوتاسيوم) بتركيز 4000

 .2محتوى االوراق من النيتروجين :أخذ  0.20غم من

ممغم .لتر.1-

العينة المطحونة وأضيفإلييا( )4مممتر من حامض الكبريتيك

مؤشرات الدراسة :الصفات الطبيعية وتشمل:

و( )1ممتر من حامض البريكموريك وقدر النتروجين باستعمال

 .1عدد األوراق.

جياز (المايكروكمدال) عمى وفق الطريقة الواردة في (.)21

 .2معدل طول الورقة (سم) :أخذ طول األوراق بشريط

 .3محتوى األوراق من الفسفور  :قدر الفسفور بوساطة

القياس من منطقة اتصاليا بالجذع إلى نياية الورقة ,واستخرج

جياز الطيف الموني  Spectrophotometerعمى طول

 .3طول الخوص (سم) :أخذ طول الخوص بشريط القياس

 .4محتوى األوراق من البوتاسيوم :قدر البوتاسيوم بوساطة

المعدل.

موجي قدره  700نانوميتر عمى وفق الطريقة الواردة (.)25

من منطق ـ ـ ـ ـ ـ ـة اتصاليـ ـا بالجريد إلى نياية الخوص ,واستخـ ـ ـ ـرج

جياز الميب الضوئي  Flame photometerعمى وفق
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الطريقة الواردة في ( .)25التصميم المستخدم ىو تصميم

معدل لعدد األوراق بمغ  13.99ورقةّ ,بينما أعطى الصنف
الياللي( )V3أقل معدل لعدد األوراق إذ بمغ  13.14ورقة أما

المعامالت الرئيسة التي تضمنت ثالثة أصناف وىم

عن تأثير المعامالت السمادية فتبين نتائج الجدول تفوق

البرحي( )V1ونبتة سيف ( )V2والياللي ( ،)V3والمعامالت

المعاممة( )T3في معدل عدد األوراق إذ أعطت أعمى معدل

الثانوية تضمنت سبعة معامالت سمادية .وان عدد المكررات

بمغ  16.31ورقة وقد اختمف معنوياً عن بقية المعامالت ,ولم

األلواح المنشقة  Split Plot Designاحتل الصنف

تختمف المعامالت األخرى فيما بينيا معنويا ماعدا معاممة

ىو( ,)3حممت النتائج إحصائياً باستعمال البرنامج الجاىز
(َ )SASقُسوج انفشَق انمعىُٔت بٕه انمخُسطاث حسب
اخخباس دوكه مخعذد انحذَد ( Duncan's Multiple Range
َ )Testححج مسخُِ احتمال .)7( %5

المقارنة التي اختمفت معنويا وأعطت اقل معدل لعدد األوراق
بمغ  8.98ورقة ,أما بشأن التداخل الثنائي فقد كانت ىنالك
فروق معنوية إذ أعطى الصنف برحي في المعاممة الثالثة

النتائج والمناقشة:

( )V1T3أعمى معدل لعدد األوراق بمغ  16.49ورقة ,في

عدد األوراق :يالحظ من نتائج الجدول ( )2تفوق الصنف

حين أعطى برحي في معاممة المقارنة ( )V1T0أقل معدل

برحي ( )V1معنوياً في معدل عدد األوراق إذ أعطى أعمى

لعدد األوراق بمغ  9.09ورقة.

جدول .2تأثير األسمدة األرضية والورقية في عدد األوراق لثالثة أصناف من فسائل نخيل التمر
أصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

9.09 f
14.11 de
14.96 a-d
16.49 a
14.49 b-e
14.20 c-e
14.63 b-e
13.99 a

9.67 f
14.22 c-e
14.48 b-e
16.09 a-c
14.24 c-e
13.66 de
13.19 de
13.50 ab

9.17 f
13.15 de
14.33 c-e
16.33 ab
13.16 de
13.11 de
12.77 e
13.14 b

8.98 c
13.82 b
14.59 b
16.31 a
13.96 b
13.66 b
13.53 b

بالتتابع ,في حين كان أقل معدل في معاممة المقارنة ( )T0إذ

*.تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين

بمغ 91.68سم .أما عن تأثير التداخل الثنائي فكانت ىنالك

المعامالت عند مستوى .% 5

طول األوراق (سم):

فروق معنوية إذ أعطى الصنف برحي عند المعاممة الثالثة

بينت نتائج الجدول( )3وجود فروق معنوية بين األصناف

(  )V1T3أعمى معدل بمغ  167.26سم ,في حين أعطى

في معدل طول األوراق إذ أعطى الصنف برحي ( )V1أعمى

الصنف الياللي في معاممة المقارنة ( )V3T0أقل معدل بمغ

نبتة سيف اقل معدل بمغ  128.81سم والذي لم يختمف

طول الخوص:

معدل لطول األوراق بمغ  133.80سم ,في حين أعطى الصنف

91.00سم.

معنويا عن الصنف ىاللي .أما بالنسبة إلى تأثير المعامالت

تبين النتائج في الجدول ( )4عدم وجود فروق معنوية ّبين

السمادية فقد اختمف معنوياً فيما ّبينيا وأعطت المعاممة ()T3
أعمى معدل لطول األوراق بمغ 161.66سم ,وقد اختمفت ىذه

األصناف في معدل طول الخوص ,أما عن تأثير المعامالت
السمادية فيالحظ من النتائج وجود فروق معنوية في معدل

المعاممة معنوياً عن بقية المعامالت ,ثم تمتيا المعاممة

طول الخوص إذ تفوقت الفسائل التي سمدت بالمعاممة () T3

 36.51سم بالتتابع وقد اختمفت ىاتان المعاممتان معنوياً عن

تمتيا وبفرق معنوي المعاممة ( ,)T6( َ )T1( َ )T4في حين

( )T4(َ)T2إذ أعطيتا معدل طول أوراق بمغ ,139.92

بإعطائيا أعمى معدل لطول الخوص بمغ  28.53سم .ثم

بقية المعامالت ,ثم تمتيما المعاممة ()T5(َ ) T6(َ )T1

كان أقل معدل في معاممة المقارنة ( )T0التي أعطت معدل

إذأعطت معدل بمغ ) ) 126.46 , 128.97, 130.05سم

بمغ  22.92سم ,أما عن تأثير التداخل الثنائي فيالحظ وجود
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فروق معنوية فقد تفوق الصنف برحي عند المعاممة

الخموية واالستطالة فيزداد نمو النبات ,وقد يكون لمفسفور دور

الثالثة( )V1T3وأعطى أعمى معدل لطول الخوص بمغ

ميم في نمو النبات إذ يسيم في تكوين المركبات الغنية

 28.92سمّ ,بينما أعطى الصنف نبتة سيف في معاممة
المقارنة ( )V2T0أقل معدل بمغ 22.38سم .قد يعود سبب

بالطاقة التي يحتاجيا النبات في تكوين مركبات أخرى والتي
تسيم في تنشيط الفعاليات الحيوية لمنبات مما يؤدي إلى زيادة

حد
زيادة عدد األوراق إلى أن إضافة ىذه العناصر تسيم إلى ّ
كبير في زيادة كمية المواد المصنعة ( )29ومن ثم زيادة

النمو الخضري وبذلك يزداد طول تشجيع نمو األنسجة
المرسيتمية وعممية التركيب الضوئي ,وانتقال المواد الناتجة

معدل عدد األوراق .أما فيما يخص طول األوراق وطول

من ىذه العممية وتنشيط األنظمة األنزيمية ( ,)19واتفقت ىذه

الخوص فربما يعود السبب إلى دور المغذيات المضافة

النتائج مع ماوجده كل من  Husseinوآخرون ( )18و()22

والسيما النيتروجين ودخولو في تكوين األحماض األمينية

و )4( AL- Hamdaniو )27( SalehوAL-juburi
وآخرون(.)28(SolimanShaban)6

ومنيا الحامض األميني  Tryptophanوىو المركب البادئ

في بناء األوكسينات التي ليا دور في تشجيع االنقسامات
جذول .3تأثيز األسًذة األرضيت وانىرقيت في طىل األوراق (سى) نثالثت أصنبف ين فسبئم نخيم انتًز .
أصنبف
انًعبيالث

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل
األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

92.79 i
127.86 f-h
146.33 c
167.26 a
140.99 cd
130.17 f-h
131.23 e-g

91.26 i
134.15 d-f
134.14 d-f
162.67 ab
133.21 d-g
121.88 h
124.35 gh

91.00 i
128.15 f-h
139.27 c-e
155.07 b
135.33 d-f
127.33 f-h
131.33 e-g

91.68 d
130.05 c
139.92 b
161.66 a
136.51 b
126.46 c
128.97 c

133.80 a

128.81 b

129.64 b

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى . %5

جذول  .4تأثيز األسًذة األرضيت وانىرقيت في طىل انخىص(سى) نثالثت أصنبف ين فسبئم نخيم انتًز .
األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

23.65 d-f
27.06 a-c
25.54 b-d
28.92 a
25.48 b-d
25.68 b-d
26.33 a-d
26.09 a

22.38 f
25.29 b-e
26.44 a-d
28.86 a
27.14 a-c
24.32 c-f
25.35 b-e
25.68 a

22.73 ef
25.35 b-e
24.48 c-f
27.81 ab
25.87 b-d
24.72 c-f
25.86 b-d
25.26 a

22.92
25.90
25.46
28.53
26.16
24.90
25.85

c
b
b
a
b
b
b

*تشيز األحزف انًتشببهت في انجذول انً عذو وجىد فزوق يعنىيت بين انًعبيالث عنذ انًستىي . % 5

2.15سم ,أما بشان تأثير المعامالت السمادية فيوضح

عزض انخىص (سى):
حشٕش انىخائج فٓ انجذَل ( )5إنّ حفُق انصىف بشحٓ ()V1
فٓ معذل عشض انخُص إر أعطّ أعهّ معذل نعشض
انخُص بهغ 2.32سمَ ،نم ٔخخهف معىُٔا عه انصــــىف وبخت

اختمفت ىذه المعاممة معنوياً عن بقية المعامالت ,ثم تمتيا

أقل معدل في الصنف الياللي ( )V3إذ أعطى معدل بمغ

ثم تمتيم المعاممة  T1والتي اختمفت معنويا وأعطت معدل

الجدول ( )5وجود فروق معنوية المعامالت السمادية إذ
تفوقت المعاممة ( )T3بإعطائيا أعمى معدل بمغ 2.67سم وقد

( )V2إذ أعطى معدل عرض خوص بمغ 2.27سم ,وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

المعاممة (َ )T6 (َ )T5(َ )T4نم يختمفوا فيما بينيم معنويا,
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عرض خوص بمغ  2.11سم ,في حين أعطت معاممة

حين كان أقل معدل في الصنف نبتة سيف في معاممة

المقارنة ( )T0أقل معدل بمغ 1.86سم ,أما عن تأثير التداخل

المقارنة ( )V2T0إذ بمغ  1.84سم ,اتفقت ىذه النتائج مع

الثنائي فتبين النتائج تفوق الصنف برحي عند المعاممة الثالثة

ماذكره َ Khayyat َ )5( AL- Hamdaniآخشَن()23

( )V1T3في معدل عرض الخوص إذبمغ  2.74سم ,في

َ.)27(Saleh

جدول .5.تأثير األسمدة األرضية والورقية في عرض الخوص(سم) لثالثة أصناف من فسائل نخيل التمر.
األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

1.85 g
2.21 b-e
2.30 b-e
2.74 a
2.39 b-d
2.44 bc
2.32 b-e
2.32 a

1.84 g
2.04 e-g
2.22 b-e
2.67 a
2.38 b-d
2.35 b-e
2.29 b-e
2.27 a

1.90 fg
2.09 d-g
2.18 c-f
2.51 ab
2.11 d-g
2.10 d-g
2.22 b-e
2.15 b

1.86 d
2.11 c
2.23 bc
2.67 a
2.29 b
2.30 b
2.28 b

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى . %5
تم تمتيا المعاممة ()T6( َ )T5( َ )T4( َ )T2( َ )T1

عذد انخىص:
حبٕه وخائج انجذَل (َ )6جُد فشَق معىُٔت بٕه األصىاف
فٓ معذل عذد انخُص إر حفُق انصىف انٍالنٓ ( )V3معىُٔا
َأعطّ أعهّ معذل نعذد الخوص بمغ  37.22خوصة ثم

والتي لم تختمف فيما بينيا معنويا ,وكان أقل معدل في
معاممة المقارنة ( )T0التي أعـ ـ ـ ـطت معدل بمغ 29.48
خوصة ,أما بشأن تأثير التداخل الثنائي فتشير النتائج

تاله وبفرق معنوي الصنف نبتة سيف إذ أعطى معدل عدد

الموضحة في الجدول ( )5وجود فروق معنوية إذ أعطى

خوص بمغ  34.11خوصة ,في حين أعطى الصنف برحي

الصنف ىاللي في المعاممة الثالثة ( )V3T3أعمى معدل لعدد

أقل معدل بمغ  29.05خوصة ,أما عن تأثير المعامالت

الخوص بمغ  41.00خوصة ,في حين كان أقل معدل

السمادية فيالحظ من الجدول( )6تفوق المعاممة ( )T3في

لمصنف برحي في معاممة المقارنة ( )F0V1إذ بمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت

معدل عدد الخوص إذ أعطى أعمى معدل بمغ 36.85

23.78خوصة.

خوصة وقد اختمفت ىذه المعاممة معنوياً عن بقية المعامالت

جدول  .6تأثير األسمدة األرضية والورقية في عدد الخوص لثالثة أصناف من فسائل النخيل.

األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

23.78 i
27.23 hi
29.49 gh
32.58 d-g
30.71 e-h
30.44 gh
29.11 h
29.05 c

31.57 e-h
35.14 b-e
33.67 c-g
36.97 a-d
34.15 c-g
33.63 c-g
33.68 c-g
34.11 b

33.09 d-g
39.20 ab
38.22 a-c
41.00 a
36.50 b-d
36.27 b-d
36.33 b-d
37.22 a

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى %5

يعذل
انًعبيالث
29.48 c
33.85 b
33.79 b
36.85 a
33.78 b
33.45 b
33.01 b

.

معدل لطول الجذور بمغ  48.24سم وأقل معدل كان لمصنف

طول الجذور (سم):

نبتة سيف ) )V2إذ بمغ

تبين نتائج جدول ( )7أن معدل طول الجذور اختمف معنوياً

باختالف الصنف إذ تفوق الصنف برحي ( )V1وأعطى أعمى

 45.62سم .أما فيما يخص

المعامالت السمادية فتشير نتائج الجدول ( )7إلى تفوق
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المعاممة الثالثة( )T3بإعطائيا أعمى معدل لطول الجذور بمغ

حين أعـ ـطت معاممة المقارنة ( )T0أقل م ـعدل بمغ28.20سم,

 59.84سم ,ثم تمتيا المعاممة ( )T4وأعطت معدل طول

فتبين النتائج تفوق الصنف برحي عند
أما فيما يخص التداخل ّ
المعاممة الثالثة ( )V1T3وأعطى أعمى معدل بمغ 60.66

( )T5( َ )T2وأعطت معدل طول جذور بمغ 50.49

سم ,في حين كان أقل معدل في الصنف نبتة سيف في

 48.93,سم بالتتابع ثم تمتيما المعاممتان ( ,)T1( َ )T6في

معاممة المقارنة ( )V2T0إذ بمغ  26.10سم .

جذور بمغ  54.12سم ,ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة

جدول .7تأثير األسمدة األرضية والورقية في طول الجذور(سم) لثالثة أصناف من فسائل النخيل.
األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

31.64 j
44.76 g-i
54.22 c-e
60.66 a
55.36 b-d
49.30 e-g
41.73 i
48.24 a

26.10 k
42.61 i
45.32 g-i
59.23 a-c
54.46 c-e
48.21 f-h
45.80 g-i
45.62 b

26.86 k
43.95 hi
51.94 e-f
59.62 ab
52.53 e-f
49.28 e-g
49.37 e-g
47.65 ab

يعذل انًعبيالث
e
d
c
a
b
c
d

28.20
43.78
50.49
59.84
54.12
48.93
45.64

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى .%5

سيم في تنشيط الفعاليات الحيوية لمنبات ,مما يؤدي إلى زيادة

عدد الجذور:

النمو الخضري وبذلك يزداد طول الجذور( .)26اما زيادة

يالحظ من نتائج الجدول ( )8تفوق الصنف نبتة سيف ()V2

معدل عدد الجذور ربما يعزى إلى تأثير العناصر الغذائية في

معنوياً في معدل عدد الجذور إذ أعطى أعمى معدل لعدد

التمايز الخموي لمجذور إذ أشار ( )9إلى أن تطور الجذور

الجذور بمغ  28.66جذ اًرّ ,بينما أعطى الصنف الياللي
( )V3أقل معدل بمغ  26.23جذ اًر ,أما بشان تأثير

يعود إلى زيادة مستويات العناصر الغذائية ,وقد يعود السبب

إلى تأثير العناصر الغذائية في تمايز الجذور ( ,)28إن

المعامالت السمادية فيوضح الجدول ( )8تفوق المعاممة

إضافة عنصر الفسفور لو دور كبير في زيادة معدل عدد

الثالثة( )T3في معدل عدد جذور إذ أعطت أعمى معدل لعدد

الجذور إذ يدخل ىذا العنصر في تركيب الجذور كما أن

الجذور بمغ 34.51جذ اًر ,وقد اختمفت معنوياً عن بقية

المعامالت تم تمتيا المعاممة ( )T6( َ )T5إذ أعطيتا معدل

وجود العناصر الغذائية بتركيز معين قد يؤدي إلى نمو

عدد جذور بمغ 29.81,30.53جذر بالتتابعّ ,بينما أعطت

الجذور وتكوينيا( .)29اتفقت ىذه النتائج مع ماوجده AL-

المعاممة ( )T2معدل عدد جذور بمغ  29.01جذ اًر ,وكان أقل

Juburi

َآخشَن ( AL- Hamdani ,)6وآخرون()5

َ AL Aniوآخرون 1و Husseinوآخرون ( )19وSaleh

معدل لعدد الجذور في معاممة المقارنة ( )T0التي أعطت

معدل بمغ  16.64جذ اًر ,أما فيما يخص تأثير التداخل فتبين

(.)27

ىاللي في المعاممة الثالثة( )V3T3أعمى معدل لعدد الجذور

تشير نتائج الجدول ( )9وجود فروق معنوية ّبين األصناف

لمصنف الياللي في معاممة المقارنة ( )T0V3إذ بمغ 15.92

أعمى معدل لقطر الجذور بمغ  4.92ممم ولم يختمف معنويا

نتائج الجدول( )8وجود فروق معنوية إذ أعطى الصنف

قطر الجذر( ممم):

في معدل قطر الجذور إذ تفوق الصنف نبتة سيف وأعطى

بمغ  36.63جذ اًر ,في حين كان أقل معدل لعدد الجذور
جذ اًر .وتعود زيادة طـ ـ ـ ـول الجذور إلى دور النيتروجين إذ أنـ ـو

عن الصنف برحي ,في حين اختمف مع الصنف الياللي

يحفز النبات عمى إنتاج األوكسينات ,مما يشجع استطالة

الذي أعطى اقل معدل بمغ  4.87ممم ,أما عن تأثير

دور
الخاليا ومن ثم زيادة طول الجذور ,وقد يكون لمفسفور ُ
ميم في نمو النبات إذ يسيم في تكوين المركبات الغنية

المعامالت السمادية فيوضح الجدول( )9تفوق المعاممة ()T3
في معدل قطر الجذور إذ أعطت أعمى معدل بمغ  6.61ممم

بالطاقة التي يحتاجيا النبات في تكوين مركبات أخرى التي

وقد اختمفت معنوياً عن بقية المعامالت تم تمتيا المعاممة
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( )T6( َ )T5(َ )T1(َ )T2ولم تختمف المعامالت فيما بينيا

كان أقل معدل لمصنف برحي في معاممة المقارنة ( )T0V1إذ

معنويا في حين أعطت معاممة المقارنة ( )T0اقل معدل بم ـ ـغ

بمغت  2.99ممم .اتفقت ىذه النتائج مع ماوجده AL-juburi

فتبين النتائج وجود
 3.46ممم ,أما فيما يخص تأثير التداخل ّ
فروق معنوية إذ أعطى الصنف نبتة سيف في المعاممة الثالثة

وآخرون ( )6و Husseinوآخرون ( )18و AL-Hamdani
(.)4

( ) V2T3أعمى معدل لقطر الجذر بمغ  6.83ممم ,في حين
جذول  .8تأثيز األسًذة األرضيت وانىرقيت في عذد انجذور نثالثت أصنبف ين فسبئم اننخيم.
األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

16.44 j
27.09 gh
30.75 cd
34.09 ab
24.89 gh
28.92 d-f
31.00 cd
27.59 b

17.57 j
25.01 gh
32.00 bc
33.79 ab
31.50 b-d
30.33 c-e
30.43 c-e
28.66 a

15.92 j
21.00 i
24.27 h
36.63 a
26.46 f-h
32.33 bc
28.00 ef
26.23 c

16.64 f
24.36 e
29.01 cd
34.51 a
27.62 d
30.53 b
29.81 bc

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى .%5

جدول  .9تأثير األسمدة األرضية والورقية في قطر الجذر (ممم) لثالثة أصناف من فسائل النخيل
األصنبف
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

2.99 f
5.04 c-e
4.75 c-e
6.51 ab
4.55 c-e
5.37 bc
5.21 b-d
4.91 a

3.57 ef
4.83 c-e
5.30 b-d
6.83 a
4.60 c-e
4.67 c-e
4.67 c-e
4.92 a

3.83 d-f
4.70 c-e
5.06 c-e
6.50 ab
4.94 c-e
4.53 c-e
4.50 c-e
4.87 c

يعذل انًعبيالث
c
b
b
a
b
b
b

3.46
4.86
5.04
6.61
4.70
4.86
4.79

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى %5

معىُٔت إر حفُق انصىف انٍالنٓ فٓ انمعامهت األَنّ ()V3T1
َأعطّ أعهّ محخُِ بهغ َ 63.03حذة  .SPADفٓ حٕه
أعطّ انصىف بشحٓ فٓ معامهت انمقاسوت ( )V1T0أقم
محخُِ بهغ َ 46.17حذة َ SPADقذ احفقج ٌزي انىخائج مع

يحتىي األوراق ين انكهىروفيم (وحذة:)SPAD
تبين نتائج الجدول ( )10وجود فروق معنوية ّبين األصناف
إذ أعطى الصنف الياللي أعمى محتوى من الكموروفيل بمغ

 58.77وحدة  , SPADثم تالىا وبفارق معنوي الصنف

ما جاء بً َ AL- Hamdaniآخشَن (Al-Aniَ )5

نبتة سيف إذ أعطت محتوى بمغ  57.36وحدة , SPAD

َآخشَن(.)1

في حين أعطى الصنف برحي اقل محتوى بمغ 55.55

الكاربوهيدرات في األوراق(:)%

وحدة  ،SPADأما عن تأثير المعامالت السمادية فيالحظ

تشير النتائج في الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق معنوية

من نتائج الجدول وجود فروق معنوية بين المعامالت إذ

ّبين األصناف في محتواىا من الكاربوىيدرات ,أما فيما يخص
تأثير المعامالت السمادية فتبين نتائج الجدول ( )11وجود

أعطت المعاممة  T3أعمى محتوى كموروفيمي بمغ , %61.44
ثم تالىا وبفارق معىُْ انمعامالث َ T4 َ T6 َ T2بمحخُِ

فروق معنوية ّبين المعامالت السمادية إذتفوقت المعاممة()T3
َ( (T2وأعطيتا أعمى محتوى من الكاربوىيدرات بمغ , 5.07

بهغ َ 58.84 ، 58.87 ، 59.41حذة  SPADبانخخابع َقذ
اخخهفج ٌزي انمعامالث معىُٔا عه انمعامهخٕه  ، T5 َ T1فٓ
حٕه أعطج معامهت انمقاسوت اقم انجذَل (َ )10جُد فشَق

 % 4.47بالتتابع ,ثم تمتيماالمعاممة ()T1(َ )T5(َ )T6
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وأعطوا محتوى كاربوىيدراتي بمغ %4.67 , 4.73 ,4.88

يتبع ذلك من زيادة في كفاءة التركيب الضوئي وتراكم

بالتتابع ,ثم تمتيم المعاممة (ّ ,)T4بينما أعطت معاممة المقارنة
( )T0أقل محتوى بمغ  ,%4.15أما عن تأثير التداخل

الكاربوىيدرات ,أما عن تأثير الفسفور فربما يعود لدوره في
تنشيط نمو المجموع الجذري وزيادة قابمية الجذور عمى

فيالحظ من نتائج الجدول وجود فروق معنوية إذ أعطى

امتصاص الماء والمغذيات التي تتناسب وحاجة النبات

الصنف نبتة سيف في المعاممة الثالثة ( )V2T3أعمى محتوى

لمعمميات الفسمجية ومنيا التركيب الضوئي مما يؤثر في كمية

معاممة المقارنة ( )V2T0إذ بمغ  ,%4.00وقد يعود السبب

 AL- Hamdaniوآخرون( Al-Aniَ )5وآخرون()1

في ذلك إلى دور العناصر الغذائية في زيادة النسبة المئوية

و  Etmanوآخرون (.)11

الكاربوىيدرات المصنعة( .)24تتفق ىذه النتائج مع ماوجده

بمغ ,%5.55وكان أقل محتوى في الصنف نبتة سيف في

لمكاربوىيدرات والى دور النتروجين في زيادة الكموروفيل وما
جذول .10تأثيز األسًذة األرضيت وانىرقيت في يحتىي األوراق ين انكهىروفيم (وحذة)SPADنثالثت أصنبف ين فسبئم نخيم انتًز
األصنبف
Bا
انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

46.17 k
54.84 i
57.27 f –h
60.03 b-e
56.90 gh
55.57 hi
58.13 e-g
55.55 c

47.90 jk
57.46 f-g
59.96 b-e
61.26 ab
59.11 c-f
57.51 f-h
58.37 e-g
57.36 b

49.43 j
58.50 d-g
61.00 bc
63.03 a
60.52 b-d
58.84 d-f
60.11 b-e
58.77 a

يعذل انًعبيالث
d
c
b
a
b
c
b

47.83
56.34
59.41
61.44
58.84
57.30
58.87

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى.%5

جدول . 11تأثير األسمدة األرضية والورقية في النسبة المئوية لمكاربوهيدرات في األوراق لثالثة أصناف من فسائل النخيل.
األصنبف
انًعبيالث

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

يعذل انًعبيالث

4.20 bc
4.40 bc
5.00 ab
4.65 bc
4.65 bc
4.85 ab
4.94 ab
4.67 a

4.00 c
4.65 bc
4.95 ab
5.55 a
4.35 bc
4.70 bc
4.95 ab
4.73 a

4.25 bc
4.95 ab
4.85 ab
5.00 ab
4.40 bc
4.65 bc
4.75 a-c
4.69 a

4.15 c
4.67 ab
4.93 a
5.07 a
4.47 bc
4.73 ab
4.88 ab

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى %5

النايتروجين في األوراق(:)%يالحظ من نتائج الجدول ()12

بمغت ,%0.60أما عن تأثير التداخل فتشير نتائج الجدول

إذا أعطى الصنف نبتة سيف أعمى محتوى من النيتروجين

إذ أعطى أعمى نسبة بمغت ,%0.80في حين أعطى الصنف

( )12تفوق الصنف نبتة سيف في المعاممة الثالثة ()V2T3

وجود فروق معنوية ّبين األصناف في محتواىا من النيتروجين

بمغ  ,%0.71في حين أعطى الصنف ىاللي اقل محتوى

برحي في معاممة المقارنة ( )V1T0أقل محتوى من

بمغ  ,%0.68أما عن تأثير المعامالت السمادية فتبين نتائج

النيتروجين بمغ  ,%0.59أما سبب زيادة النسبة المئوية

بمغت  ,%0.76ثم تمتيا المعاممة (َ )T2(َ )T4(َ )T1

 NPKفقد يعود إلى اإلضافة المباشرة لمنتروجين إلى التربة

( )T6(َ )T5ولم تختمف ىذه المعامالت فيما بينيا معنويا,

أورشو عمى األوراق إذ إن إضافتو إلى التربة أدت إلى زيادة

وكانت أقل نسبة في معاممة المقارنة ( )T0إذ أعطت نسبة

تركيزه في المنطقة المحيطة بالجذور  Rhizosphereمما

لمنتروجين في األوراق بزيادة مستويات التسميد المعدني

الجدول (  )12تفوق المعاممة ( )T3وأعطت أعمى نسبة
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ساعد النبات عمى امتصاص كميات اكبر من ىذا المغذي

فيزداد نشاط الجذور ,وتصبح أكثر كفاءة في امتصاصو من

أدت إلى زيادة تركيزه في أنسجة النبات ومنيا األوراق ),)24

التربة ومن ثم زيادة مستوياتو في أنسجة النبات وتتفق ىذه

فضالً عن دور النتروجين في زيادة النمو الخضري مما

النتائج مع ماوجده  Etmanوآخرون (AL- Hamdani )11
()4وAL-Hamdaniوآخرون(.)5

يترتب عميو زيادة نواتج التركيب الضوئي والعمميات الحيوية

جدول .12تأثير األسمدة األرضية والورقية في النسبة لمئوية لمنيتروجين في األوراق لثالثة أصناف من فسائل النخيل.
األصنبف

.

انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

V1

V2

V3

0.59 g
0.67 c-f
0.69 c-e
0.72 b-e
0.75 a-c
0.73 b-d
0.69 c-e
0.69 ab

0.60 fg
0.71 b-e
0.71 be
0.80 a
0.73 b-d
0.69 c-e
0.72 b-e
0.71 a

0.61 fg
0.69 c-e
0.71 b-e
0.78ab
0.65 e-g
0.67 c-f
0.68 c-f
0.68 b

يعذل انًعبيالث
0.60 c
0.69 b
0.70 b
0.76 a
0.71 b
0.70 b
0.69 b

*تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى %5

 )4( AL- Hamdaniو  Etmanوآخرون )Saleh )11

الفسفور في األوراق(:)%

( )27و .)28( Shabanَ Soliman

تبين نتائج الجدول ( )13أن نسبة الفسفور قد تأثرت معنوياً

البوتاسيوم في األوراق(:)%

باختالف األصناف إذ أعطى الصنف نبتة سيف ( )V2أعمى

تشير نتائج الجدول ( )14إلى وجود فروق معنوية ّبين

نسبة من الفسفور بمغت  %0.212في حين أعطى الصنف
الياللي ( )V3وبرحي ( )V1أقل نسبة بمغت , 0.183

األصناف في محتواىا من البوتاسيوم إذ أعطى الصنف

 %0.175بالتتابع ,أما فيما يخص المعامالت السمادية فقد

الياللي ( )V3أعمى نسبة من البوتاسيوم بمغت  %1.07في

كانت ىنالك فروق معنوية إذ تفوقت المعاممة ( )T3وأعطت

حين أعطى الصنف برحي ( )V1اقل نسبة بمغت ,%0.95

فتبين نتائج الجدول ()14
أما عن تأثير المعامالت السمادية ّ
وجود فروق معنوية إذ أعطت جميع المعامالت زيادة في

أعمى نسبة فسفور بمغت  ,0.271%ثم تمتيا وبفرق معنوي
المعاممة ( )T1وأعطت نسبة بمغت  ,%0.212ومن ثم تمتيا
المعاممة ( )T6(َ )T5( َ )T2وأعطوا نسبة بمغت , 0.196

محتوى األوراق من البوتاسيوم والتي لم تختمف فيما بينيا

 %0.181 , 0.187بالتتابع ,في حين أعطت معاممة

معنوياً إذ أعطت المعاممة ( )T2أعمى نسبة لمبوتاسيوم بمغت

التداخل الثنائي ,فيالحظ وجود فروق معنوية إذ أعطى

بمغت  .%0.81أما بشأن التداخل فتوضح النتائج إلى أن

المقارنة ( )T0أقل نسبة بمغت  .%0.123أما عن تأثير

 ,%1.13في حين أعطت معاممة المقارنة ( )T0أقل نسبة

الصنف نبتة سيف في المعاممة الثالثة( )V2T3أعمى نسبة

الصنف الياللي في المعاممة الثالثة ( )V3T3قد أعطى أعمى

فسفور بمغت  ,%0.307في حين أعطى الصنف نبتة سيف

نسبة بمغت ,%1.35

وكانت أقل نسبة لمبوتاسيوم في

في معاممة المقارنة ( )V2T0أقل نسبة بمغت .% 0.113

الصنف برحي في معاممة المقارنة ( )V1F0إذ بمغت 0.73

المباشرة ليذا المغذي مما يزيد من تركيزه في التربة األمر

اإلضافة المباشرة ليذا العنصر من خالل إضافتو إلى التربة

الذي أدى إلى زيادة امتصاصو من قبل النباتات ,فضال عن

أو رشو عمى األوراق ,فضالً عن دوره في زيادة كفاءة

 pHالتربة مما زاد من جاىزية الفسفور لمنبات ( )29وبذلك

لكثير من األنزيمات ( .)19تتفق ىذه النتائج مع ماوجده

يزداد تركيزه في أنسجة النبات .تتفق ىذه النتائج مع نتائج

 Husseinَ )4( AL-Hamdaniوآخرون ( )18وSaleh

 .%أن زيادة نسبة البوتاسيوم في األوراق قد تعود إلى

وقد يعود سبب زيادة الفسفور إلى عوامل عدة منيا اإلضافة

التركيب الضوئي والسيما أنو ناقل لمكاربوىيدرات ومنشط

المستوى العالي من النتروجين المضاف ربما أدى إلى خفض

()27و.)28(ShabanَSoliman
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. تأثيز األسًذة األرضيت وانىرقيت في اننسبت انًئىيت نهفسفىر في األوراق نثالثت أصنبف ين فسبئم اننخيم.13جذول
V3

V2

V1

األصنبف
انًعبيالث

0.140 i-k
0.180 gh
0.143 i-k
0.290 a
0.190 f-h
0.187 gh
0.150 ij
0.183 b

0.113 l
0.230 bc
0.247 b
0.307 a
0.167 hi
0.223 b-e
0.200 d-g
0.212 a

0.116 kl
0.227 b-d
0.197 e-g
0.217 c-f
0.127 j-l
0.150 ij
0.193 f-h
0.175 b

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

يعذل انًعبيالث
0.123 e
0.212 b
0.196 c
0.271 a
0.161 d
0.187 c
0.181 c

.%5 *تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى

. تأثير األسمدة األرضية والورقية في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في األوراق لثالثة أصناف من فسائل النخيل.14جدول
األصنبف
يعذل انًعبيالث
0.81 b
1.01 a
1.13 a
1.11 a
1.00 a
0.98 a
1.01 a

V3

V2

V1

0.85 cd
1.12 a-c
1.35 a
1.10 a-c
1.01 c
1.05 bc
1.02 c
1.07 a

0.85 cd
1.01 c
1.02 c
1.30 ab
0.92 cd
0.86 cd
1.01 c
1.00 ab

0.73 d
0.90 cd
1.03 c
0.95 cd
1.05 bc
1.02 c
1.00 cd
0.95 b

انًعبيالث
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يعذل األصنبف

.%5 *تشير األحرف المتشابهة في الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى
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