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 الخالصة

 اجريتتت هتتذد الدراستتة لمعرفتتة اللغيتترات اللصتتلية فتتي المحلتتوو الغتتذا ي لعلتتن اوراق    تتة انتتوا  متتن 
 الاتتتتوة ا مريكتتتتي  ،Populus nigraاشتتتتجار الاتتتتوة الناميتتتتة فتتتتي لابتتتتة نينتتتتوو وهتتتتي الاتتتتوة ا ستتتتود 

P. deltoids  والاوة اللراليP. euphratica 20/6 ،20/4) 2009لستنة  ولخمسة مواعيد خ ل موستم النمتو ،
البترولين  ،مسلخلص ا ي تر ،المادة العضوية ،الرماد)لم لادير نسبة المركبات الغذا ية  (،20/12 ،20/10 ،20/8

لنادا الت  والعناصتر المعدنيتة البولاستيوم واللستلور است (الكاربوهيدرات الذا بة والمادة الجافة ،ا ليان الخام ،الخام
Anonymous (2002.) الرمتتاد و  اظهتترت الدراستتة بتتان اوراق الاتتوة ا ستتود احلتتوت علتت  اعلتت  نستتبة متتن

بينما احلوت اوراق الاوة ا مريكي عل  اعل  نسبة متن  البرولين الخام واللسلور ونسبة مابولة من ا ليان الخام
فتتي حتتين  ،بولاستتيوم واقتتل نستتبة متتن ا ليتتان الختتامالمتتادة الجافتتة والكاربوهيتتدرات الذا بتتة ومستتلخلص ا ي تتر وال

اوصتت الدراستة  .احلوت اوراق الاوة اللرالي عل  اقل نسبة من البرولين الختام واعلت  نستبة متن ا ليتان الختام
باسلخدام علتن اوراق الاتوة ا ستود وا مريكتي فتي لغذيتة الظلليتات البريتة والداجنتة  ن محلواهتا متن البترولين 

ل  طول فصل النمو وكذلك ا ليان  لزداد ك يرا مع لاتدم فصتل النمتو اضتافة الت  محلواهتا الجيتد الخام مرللع ع
 .من المركبات والعناصر الغذا ية ا خرو

 .اوراق الاوة ،اللحليل الكيميا ي ،دالة: علن الاوةالكلمات ال

 .12/11/2012: وقبوله،  24/9/2012 :لاريخ لسلم البحث

 المقذمة

العلليتتة فتتي لغذيتتة الحيوانتتات فتتي المنتتاطق الجافتتة منتتذ الاتتدم متتالكو  ا شتتجار والشتتجيرات لاتتد عتترن اهميتتة
الماشتتية وانلنتتام والمتتاعز، ولتتزداد بهميلهتتا بدرجتتة كبيتترة فتتي المنتتاطق البتتاردة بذ ياصتتر موستتم نمتتو النبالتتات 

ا شتتتتجار (، لتتتتذا فتتتتان اوراق والصتتتتان Sorensson، 1990و Brewbaker)ولتتتتنخلج درجتتتتات الحتتتترارة 
% متن لتذاا المجلترات البريتة والداجنتة فتي اللصتول الجافتة ولعتد اوراق 50والشجيرات العللية لشكل اك تر متن 

ا شتتجار و مارهتتا متتن المكونتتات المهمتتة فتتي ع  تتق الحيوانتتات المجلتترة اللتتي لعتتيت فتتي المنتتاطق الرطبتتة ذات 
لوقت الحاضر فهناك اهلمتام كبيتر  ستلخدام اما في ا (.Paterson، 1993و  Bennisonا مطار الك يرة ايضا )

ا شتجار والشتتجيرات العلليتتة فتتي ك يتتر متتن دول العتتالم فاتتد ستجل اك تتر متتن م لتتي نتتو  متتن ا شتتجار والشتتجيرات 
فالعديتد منهتا و ستيما  ،الباولية كأع ن واللبهتا استلوا ية ا صتل وهتي مصتادر علليتة دا ميتة ماارنتة با عشتا 

 % متن البترولين الختام16رة في لغذية ا لنام والماشية وذلك  حلوا هتا علت  اك تر متن اللوسينا قد اسلخدمت بك 
(Mandal، 1997).  ويستتتتتتلعمل علتتتتتتن اللوستتتتتتينا لتتتتتتدعم ا نلتتتتتتاة الحيتتتتتتواني فتتتتتتي المنتتتتتتاطق ا ستتتتتتلوا ية 
(Khamseekhiew 2001 ،وآخترون.)  الجهتت الحكومتات فتي شتترقي الو يتات الملحتدة بلت  لشتجيع الدراستتات

لللحتترع عتتن مصتتادرعللية بديلتتة للغذيتتة المتتاعز باستتلعمال انشتتجار والشتتجيرات الباوليتتة م تتل ا لبيزيتتا والبحتتوث 
لعتتد بوراق انشتتجار مصتتدراً لنيتتاً بالعناصتتر المعدنيتتة ال زمتتة و (1999وآختترون،  Addlestone )والروبينيتتا

(. اما في العتراق فاتد وجتد 2001ن، وآخرو Ramirezللنشيط اللَعالية البيولوجية في المجلرات البرية والداجنة )
النامية في لابتة نينتوو وهتي  ( ان اوراق سبعة انوا  من ا شجار والشجيرات2003الباح ان اآللوسي ومسعود )

(Lycium barbarum ,Morus alba , Pinus brutia , Populus euphratica , Platanus 

occidentalis , Robinia pseudoacacia , Rubus caesius).وستتلة انتتوا  فتتي لابتتة النمتترود وهتتي 
(Morus alba , Pinus brutia , Populus euphratica P. nigra , Robinia pseudoacacia,Salix 

acmophylla)  ( ان 2006وكتتذلك وجتتد اآللوستتي وجتتوان ) .قتتد للوقتتت علتت  ا لصتتان فتتي محلواهتتا الغتتذا ي
 , Albizzia lebbek , Acacia farnesianaنينوو وهي )اوراق ا شجار والشجيرات العللية النامية في لابة 

Leucaena leucocephala , Morus alba , Populus nigra , Robinia pseudoacacia)  قتد للوقتت

 .عل  ا لصان في لركيز العناصر والمركبات الغذا ية
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يمكن اسل مارها إلنلتاة مخللتن المتواد والختدمات  ةرج الغابببن ا سلخدامات الملعددة للغابات لعني بن  
(. وبصبحت الغابات في الوقتت الحاضتر بحتد الاطاعتات George ،1972)خ ل فلرات زمنية بو مكانية ملعاقبة 

بمخللتتن العمليتتات اإلنلاجيتتة ستتواا إلنلتتاة الخشتت  بو إلنلتتاة  ا قلصتتادية المهمتتة اللتتي يمكتتن متتن خ لهتتا الايتتام
ُيَعُد جزااً متن  (Silvo- Pastoral system)اللربة بو حماية البي ة.بن النظام الرعوع الغابي انع ن بو لصيانة

ا سلعما ت الملعتددة للغابتات، وهتو عبتارة عتن استلعمال الغابتات لغترج بنلتاة انعت ن ستواان كتان ذلتك عتن 
  قتتترم انشتتتجار طريتتتق رعتتتي الحشتتتا ت وانعشتتتا  الناميتتتة فتتتي برج الغابتتتة بو رعتتتي انختتت ن الناميتتتة علتتت

والشجيرات مباشرة بو قطعها ولاديمها للحيوانات بو زراعة محاصيل عللية في المسافات البينية للغابتة، بو بنشتاا 
(. قامتت منظمتة البي تة العالميتة بلطبيتق هتذا Upadhyaya ،1976و Joshi )مشاجر عللية خاصة إلنلاة العلتن 

( ستمي  2002اللنتو  الحيتوع، بذأ بطلاتت مشتروعاً فتي عتام ) دهورالنظتام لغترج حمايتة الغابتات متن اإلزالتة ولت

بمبادرة ال روة الحيوانية والبي ة واللنمية، وهو مشرو  مشلرك بين منظمات عدة يلضتمن لطبيتق النظتام الرعتوع 
الغتتابي فتتي بعتتج مااطعتتات كولومبيتتا وكوستتلاريكا ونيكتتارالوا، يشتتمل زراعتتة انشتتجار والشتتجيرات العلليتتة فتتي 

اللنتو   دهورالملدهورة متن قبتل متالكي ال تروة الحيوانيتة، وبهتذا يتلم لخلتيج معتد ت بزالتة الغابتات ولتالمراعي 
الحيتتتتوع ولتتتتوفير انعتتتت ن للحيوانتتتتات، وبعتتتتادة لوزيتتتتع استتتتلعما ت انراضتتتتي بالشتتتتكل الصتتتتحي ،واحلجاز 

يمتتن   ،خشتت  بع لخلتتيص الجتتو متتن لتتاز  نتتا ي بوكستتيد الكربتتون ولحويلتته بلتت  Co2-Sequestrationالكربتتون
(. يعد اللوسع في زراعتة انشتجار والشتجيرات 2006، مجهولالل حون ماابل هذد الخدمات البي ية مكافأة مالية )

العللية وبنشاا ورعاية المراعي في الاطر العراقي متن الركتا ز انساستية ال زمتة للتوفير العلتن الت زم للنهتوج 
لتت  الملزايتتد علتت  منلجالهتتا متتن بلبتتان ولحتتوم ويلطلتت  ذلتتك استتل مار بتتال روة الحيوانيتتة الحاليتتة وبنما هتتا لستتد الط

اإلمكانيات الزراعية الها لة لاطرنا بشكل مدروس للبع فيه انسالي  العلمية الحدي ة واللكنولوجيتا الملطتورة لرفتع 
 وراق انتوا  معد ت بنلاة حاول محاصيل العلن والمراعي الطبيعية. لذا الجه بح نتا الت  معرفتة الايمتة العلليتة 
 .الاوة النامية في لابة نينوو خ ل فصل النمو لغرج دعم ال روة الحيوانية بمصدر اضافي للعلن

 وطرائقه البحث مواد

 ،م 220ارللاعها عتن مستلوو ستط  البحتر  ،لاع لابة نينوو في الطرن الشمالي من مدينة الموصل :الموقع -1
28.47المعتتدل الستتنوع لتتدرجات الحتترارة العظمتت   ،دونتتم 592لبلتتم مستتاحلها الحاليتتة ، (1955) لأسستت عتتام

م د  
 ( ملتم ولخضتع هتذد المدينتة الت  خصتا ص169.6)بلتم  2009الهطول السنوع لستنة  ادارم ،مد 12.6والصغرو 

مناخ اسليبس المدارع الحار حيث يسودها صين حار جان وشلاا بتارد ممطتر ولستاط عليهتا امطتار اعاصتيرية 
 .2009( يوض  معد ت بعتج العناصتر المناخيتة لمحافظتة نينتوو للعتام 1يع والجدول )خصوصا في فصل الرب

السترو ا فاتي  ،رملية مزيجيتة لنمتو فيهتا عتدة انتوا  متن اشتجار الغابتات وهتي لستان الطيتر فهي لربة الموقع اما
الاتتوة  ،اللرالتتي الاتتوة ،الجنتتار الغربتتي ،الصتنوبر ،اللتتوت ا بتتيج ،الستتبحب  ،العوستت  ،اليوكتتالبلوس ،والعمتودع
( يوض  نلتا   اللحليتل الكيميتا ي والليزيتا ي للربتة لابتة 2والجدول ) .الروبينيا والعليق ،الاوة ا مريكي ،ا سود

 .نينوو حيث يظهر ان اللربة رملية مزيجية وفايرة في محلواها من النيلروجين

الاتوة الناميتة فتي لابتة نينتوو هتي الاتوة  جمعت عينات ا وراق من    ة انوا  من اشتجار: العينات النباتية -2
وبخمسة مواعيد هي  P. nigraالاوة ا سود  ،P. deltoidsالاوة ا مريكي  ،Populus euphratica اللرالي

بعد اختذ كتل عينتة فتي موعتدها وزنتت العينتات  يجتاد التوزن  (،20/12/2009 ،20/10 ،20/8 ،20/6 ،20/4)
م لحين  بوت الوزن  يجاد نسبة المادة الجافة وحست  د 65درجة حرارة  الرط   م جللت في فرن كهربا ي عل 

   :المعادلة اللالية

  100× نسبة المادة الجافة = الوزن الجان /الوزن الرط    

 تم طحنتت عينتات ا وراق بواستطة طاحونتتة مخلبريتة ووضتعت فتي اكيتتاس نتايلون وحلظتت فتي المخلبتتر 
 .(2001وآخرين ) Ramirezدا ال  لحين اجراا اللحليل الكيميا ي اسلنا

لم جان لكتل عينتة لغترج ا علمتاد عليهتا فتي حستا  نست  العناصتر 1: لم حسا  وزن الصفات المدروسة -3
 لضتتمنت( و2002)Anonymousوالمركبتتات الغذا يتتة حيتتث حستتبت علتت  استتاس التتوزن الجتتان استتلناداً بلتت  

نسةبة ارليةا   ،نسةبة الرمةاد ،صةات الااببةة فةال اري ةرنسةبة المستل  ،الجافةة انتاجية المادة)الصلات المدروسة 
 .(نسبة المادة العضوية ،اللام

قتدرت  التةال نسةبة الرربوييةدرات الااببةة و Anonymous (2002.) المكونات استلناداً بلت  هذد لم لادير
 .Khan (1979)بالطرياة لير المباشرة اسلنادا ال  
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الهضتتم الرطتت  باستتلخدام حتتامج الكبريليتتك المركتتز حضتترت المسلخلصتتات النباليتتة للعينتتات بطرياتتة 
 ( لغرج لادير العناصر:1989مل اسلناداً بل  الصحان )50وحامج البيروكلوريك ولم اكمال الحجم بل  

Bremmer (1960 .)قتتدرت بطرياتتة اللاطيتتر بجهتتاز متتايكرو كلتتداهل استتلناداً بلتت  نسةةبة النتةةروجيك الر ةةال:  -1
 (:1997ام حس  المعادلة اللالية اسلناداً بل  اآللوسي )نسبة البرولين الخ اوحسبت منه

 6.25× البرولين الخام = النلروجين الكلي 

   (.1989اسلناداً بل  الصحان ) Flame photometerقدرت بواسطة جهاز : نسبة البوتاسيوم -2

وعلت   Spector photometerقدرت بطرياة مولبيدات ا مونيوم اللناديليتة باستلخدام جهتاز  نسبة الفسفور: -3
 (.2003نانوميلر اسلناداً بل  راين وآخرين ) 420طول موجي 

وب   تة  (ا نتوا  والمواعيتد)لم اللحليل ا حصا ي باسلخدام اللصميم العشتوا ي الكامتل فتي لجربتة عامليتة 
 Duncan ( وقورنتتت الملوستتطات باستتلخدام اخلبتتار دنكتتن1987مكتتررات استتلنادا التت  التتراوع وعبتتد العزيتتز )

  .  0.05( عند مسلوو احلمال 1955)

 

 .2009المعد ت الشهرية لبعج العناصر المناخية في مدينة الموصل لعام  :(1الجدول )
Table(1): Monthly means of some climatical factors for mosul city at 2009 

climatic f. 
 

 ا شهر لعام
 2009  

month 

درجات الحرارة 
)  .Maxالعظم  )مأ

temp. 

درجات الحرارة 
)  .Minالصغرو )مأ

temp. 

المعدل الشهرع 
لدرجات الحرارة 

)  tempture )مأ

mean 

انمطار الشهرية 
monthly 

rainfall)ملم( 

January 13.4 2.7 8.05 9.4 

February 15.5 3.8 9.56 9 

March 20.6 7.9 14.25 22.5 

April 25.8 10.5 18.15 36 

May 33.6 15 23.8 - 
June 40.1 20.3 30.2 - 
July 43.7 24.1 33.9 - 

Augest 43.5 23.8 33.65 - 
September 39 18.1 28.55 - 

October 31.3 18.7 22 20 

November 21.1 6.3 13.7 31.2 

December 15.1 6 10.55 41.5 

Yearly mean 28.47 12.6 20.53 169.6 
Meteorological station of Mosul 

 (: اللحليل الليزيا ي والكيميا ي للربة لابة نينوو.2الجدول)
Table(3): Soil Mechanical physical and chemical analysis for Ninevah forest soil. 

 قعالمو
site 

 .chem.analyاللحليل الكيميا ي .mech.analyاللحليل الميكانيكي

 رمل%
Sand 

 لرين%
Silt 

 طين%
clay 

 الاوام
Textu. 

N% K% Ca% P% pH 

Ec 

 ديسيسيمنز/م
Dsm

-1 

المادة 
 العضوية%
Org.mat 

لابة 
  نينوو

Ninevah 

Forest 

54.68 30.6 14.56 

رملية 
 مزيجية
Sandy 

loam 

0.26 0.47 0.32 0.59 7.3 0.41 1.9 
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 والمناقشة النتائج

ا نتوا  والمواعيتد ( ظهر بانه هنتاك فروقتات عاليتة المعنويتة بتين 3من خ ل اللحليل ا حصا ي الجدول )
باستل ناا اللتداخل بتين ا نتوا  والمواعيتد فتي  0.05ولداخ لها في جميع الصلات المدروسة عند مستلوو احلمتال 

   .نسبة الكاربوهيدرات

( بانه هناك فروقات معنوية بين انتوا  الاتوة ال   تة ولكتل الصتلات المدروستة 4) يبين الجدول تأ ير ارنواع: -1
قتد للتوق معنويتا فتي نستبة الرمتاد والبترولين واللستلور وبلغتت  Populus nigraحيث ن حظ ان الاتوة ا ستود 

 ي نستبةفت معنويتا P. deltoidsبينمتا للتوق الاتوة ا مريكتي  ،% علت  اللتوالي 0.29و  12.007و 10.47 قيمها

 وكانتتت قيمهتتا مستتلخلص ا ي تتر و اقتتل نستتبة متتن ا ليتتان و الكاربوهيتتدرات الذا بتتة و المتتادة الجافتتة و البولاستتيوم
 Populus euphratica وللتوق الاتوة اللرالتي .% عل  اللتوالي 2.16و  37.18و  54.45و  18.51و  7.76

وقتد يعتود الستب   .% علت  اللتوالي 26.45و  93.67 معنويا في نسبة المادة العضوية وا ليتان وبلغتت قيملاهمتا

في هذد ا خل فات بين ا نوا  ال  لا ير الصلات الورا ية واللركي  الكيميا ي لكل نتو  ولنستجم هتذد النلتا   متع 
 ( 2001وآختتتتتترون ) Ramirez( و 2000) Alemzadah( و 1997مالوصتتتتتتل اليتتتتتته كتتتتتتل متتتتتتن اآللوستتتتتتي )

( حيتتتث وجتتتدوا انتتته هنتتتاك 2011) Besefky( و 2011محمتتتد )( وا لوستتتي و2008وآختتترون ) Rababahو 

 .  اخل فات معنوية بين انوا  ا شجار والشجيرات العللية من ناحية محلواها الغذا ي

 ( قتد للتوق معنويتا علت  بايتة المواعيتد فتي نستبة20/4( بتان الموعتد ا ول )4يبتين الجتدول ) :تأ ير المواعيةد -2
وللتوق  ،% علت  اللتوالي 18.18و  0.3و  2.5 متن ا ليتان الختام وكانتت قيمهتا اقل نستبةور والبولاسيوم واللسل
% علت   36.96و  11.89 البرولين الخام والمادة الجافة وبلغتت قيملاهمتا ( معنويا في نسبة20/6الموعد ال اني )

وللتتوق الموعتتد الختتامس  ،% 8.6( معنويتتا فتتي نستتبة الرمتتاد وبلغتتت )20/8بينمتتا للتتوق الموعتتد ال التتث ) ،اللتتوالي
  8.25 ،92.38( معنويتتا فتتي نستتبة المتتادة العضتتوية ومستتلخلص ا ي تتر وا ليتتان الختتام وبلغتتت قيمهتتا 20/12)
ومتتن ختت ل ستتير العناصتتر والمركبتتات الغذا يتتة ختت ل فصتتل النمتتو نجتتد ان بعتتج  .% علتت  اللتتوالي25.82و 

بينمتا انخلضتت  (لمتادة العضتوية وا ليتان الختامالعناصر ازدادت مع لادم فصتل النمتو م تل )مستلخلص ا ي تر وا
وقتد  (الرمتاد والبترولين الختام و الكاربوهيتدرات والبولاستيوم واللستلور)بعج العناصر مع لادم فصل النمو م ل 

يرجع السب  في الزيادة ال  ان انلاة المسلخلصات الذا بة في ا ي ر والدهون والصتبغات والكاربوهيتدرات يتزداد 
النمو وكذلك حاجة النبات ال  بناا هيكلته واكستابه الملانتة والصت بة لحلتاة الت  زيتادة ا ليتان امتا  مع لادم فصل

سب  الناصان في كمية العناصر ا خرو فاد يرجع ال  زيادة حاجة النبات اليها مع انخلاج لركيزهتا فتي اللربتة 
ا   متتع كتتل متتن ا لوستتي ويوستتن وكتتذلك حركتتة بعتتج العناصتتر التت  امتتاكن الختتزن فتتي النبتتات ولللتتق هتتذد النلتت

( حيتث وجتدوا بتان ستير العناصتر والمركبتات الغذا يتة فتي 2011( وا لوسي ومحمد )2002( والزندع )2002)

 .ا شجار والشجيرات كان بهذد الطرياة من الزيادة والناصان

( 20/6الموعتد ال تاني )( ان اوراق الاوة ا سود في 5يوض  الجدول ) :التدالل بيك ارنواع والمواعيد تأ ير -3
( % بينمتا احلتوت 12.8قد للوقت معنويتا فتي نستبة البترولين الختام علت  بايتة معتام ت اللتداخل وبلغتت قيملهتا )

(% ولتتم 7.6( علتت  اقتتل نستتبة متتن البتترولين الختتام وبلغتتت )20/12اوراق الاتتوة اللرالتتي فتتي الموعتتد الختتامس )

 وبلغتت قيملاهمتا ويتا فتي نستبة ا ليتان الختام والمتادة العضتويةلخللن معنويا مع الموعتد الرابتع، كمتا للوقتت معن
( معنويتا فتي نستبة 20/4وللوقت اوراق الاتوة ا مريكتي فتي الموعتد ا ول ) .% عل  اللوالي 94.12و  30.91

(% وفتي 41.03(% وفي الموعد ال اني للوقت معنويتا فتي نستبة المتادة الجافتة وبلغتت )3.18البولاسيوم وبلغت )
وفتي الموعتد  ،(%8.41( للوقت معنويا ايضا في نسبة مسلخلص ا ي تر وبلغتت نستبله )20/12الخامس )الموعد 
وقتد يعتود الستب  فتي هتذد النليجتة الت   ،(%16.1( احلوت عل  اقل نسبة من ا ليان الخام وبلغت 20/8ال الث )

 (.2006سي وجوان )لداخل لا ير ا نوا  مع المواعيد ولنسجم هذد النلا   مع مالوصل اليه ا لو
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 .اللباين ودرجات الحرية واللباين اللاديرع للصلات المدروسة مصادر :(3) الجدول
Table(3): Source of variance , Degree of freedom and Determination varience for studied characters. 

 مصادر اللباين
S.O.V 

درجات 
 الحرية
D.F. 

 character   الصلات

 رماد
Ash 

 عضوية
O.M. 

 اي ر
Ether 

 برولين
Prot. 

 اليان
Fiber 

 كاربوهيد
Carbohy. 

 مادة جافة
Dry M. 

 بولاسيوم
K 

 فسلور
P 

 ا نوا 
Species 

2 
66.19 

** 

66.19 

** 

1.054 

** 

46.34 

** 

284.036 

** 

98.889 

** 

281.332 

** 

3.248 

** 

0.034 

** 

 المواعيد
Dates 

4 
1.46 

** 

1.46 

** 

4.183 

** 

7.67 

** 

86.864 

** 

93.916 

** 

75.211 

** 

2.061 

** 

0.029 

** 

 ا نوا *المواعيد
Spec.*Dates 

8 
0.092 

** 

0.092 

** 

0.032 

** 

0.48 

** 

0.178 

** 

12.992 

 ة م

2.644 

** 

0.403 

** 

0.0008 

** 

 الخطأ اللجريبي
Exper. Error 

30 0.00017 0.00017 0.00034 0.00012 0.0003 7.755 0.00012 0.0001 0.00009 

 Significant Differencees at P<0.05:**.                 0.01فروقات معنوية عند مسلوو احلمال  :**

 

 .Table(4):Effect of Species and Dates on Studied Characters                                                .(: لأ ير ا نوا  والمواعيد في الصلات المدروسة4الجدول)

 العامل
Factor 

 المسلوو
Level 

 character   الصلات

 رماد
Ash 

 عضوية
O.M. 

 اي ر
Ether 

   رولين
Prot. 

 اليان
Fiber 

 كاربوهيد
Carbo. 

 مادة جافة
Dry M. 

 بولاسيوم
K 

 فسلور
P 

 ا نوا 
Species 

Populus nigra 10.47a 89.53c 7.50b 12.007a 19.39b 49.37b 34.91b 1.79b 0.29a 

P. euphratica 6.329c 93.67a 7.23c 8.73c 26.45a 51.26b 28.81c 1.23c 0.20c 

P.deltoids 7.80b 92.19b 7.76a 11.48b 18.51c 54.45a 37.18a 2.16a 0.25b 

 المواعيد
Dates 

20/4 8.21c 91.79c 6.56e 11.42b 18.18e 55.62a 33.12c 2.50a 0.30a 

20/6 8.50b 91.49d 7.10d 11.89a 21.04c 51.47b 36.96a 1.58d 0.26c 

20/8 8.64a 91.36e 7.55c 10.49c 19.05d 54.27a 35.71b 1.20e 0.29b 

20/10 8.03d 91.97b 8.01b 10.34d 23.16b 48.37c 32.90d 1.61c 0.21d 

20/12 7.62e 92.38a 8.25a 9.55e 25.82a 48.76c 29.48e 1.75b 0.16e 
 .Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level            .0.05الملوسطات اللي لحمل نلس الحرون في العمود الواحد  لخللن معنويا عند مسلوو احلمال 
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لأ ير اللداخل بين ا نوا  والمواعيد في الصلات المدروسة  :(5) الجدول       

Table(5): Effect of Species and Dates on studied characters.  

 ا نوا 
Species 

 المواعيد
Dates 

 character   الصلات

 رماد
Ash 

 عضوية
O.M. 

 اي ر
Ether 

 برولين
Prot. 

 اليان
Fiber 

 كاربوهيد
Carbo. 

 مادة جافة
Dry M. 

 بولاسيوم
K 

 فسلور
P 

 قوة اسود
P. nigra 

20/4 10.47c 89.53m 6.59n 12.42c 16.41m 54.11a-c 34.13g 2.91b 0.36a 

20/6 10.70b 89.30n 7.10j 12.80a 19.01j 50.39cd 38.62c 1.88e 0.32b 

20/8 10.82a 89.18o 7.43h 11.53f 17.03 l 53.20a-c 37.81d 1.30k 0.35a 

20/10 10.39d 89.61l 8.07d 12.31e 21.21h 41.79e 34.02h 1.40i 0.24ef 

20/12 9.99e 90.01k 8.31b 10.98g 23.33e 47.39d 29.99l 1.47g 0.19h 

 قوة فرالي
P. euphratica 

20/4 6.15m 93.85c 6.19n 9.44k 23.12g 55.10a-c 28.15n 1.42h 0.25ed 

20/6 6.72 l 93.28d 6.80l 10.11i 26.08c 50.30cd 31.22j 1.06l 0.21g 

20/8 6 .91 k 93.09e 7.31i 8.42 l 24.03d 53.33a-c 30.11k 0.97m 0.23ef 

20/10 5.99n 94.01b 7.80g 8.10n 28.11b 49.99cd 28.22m 1.31k 0.17i 

20/12 5.88o 94.12a 8.03e 7.60n 30.91a 47.58d 26.33o 1.41ih 0.12j 

 قوة امريكي
P. deltoids 

20/4 8.01h 91.99h 6.91k 12.40d 15.02o 57.66a 37.08e 3.18a 0.29c 

20/6 8.10g 91.90i 7.40h 12.76b 18.03k 53.71a-c 41.03a 1.81f 0.26d 

20/8 8.19f 91.81j 7.91f 11.53f 16.10n 56.27ab 39.22b 1.33j 0.28c 

20/10 7.72i 92.28g 8.15c 10.62h 20.17i 53.34a-c 36.45f 2.11d 0.23f 

20/12 6.99j 93.01f 8.41a 10.08j 23.22f 51.30b-d 32.12i 2.36c 0.18ij 
 . 0.05الملوسطات اللي لحمل نلس الحرون في العمود الواحد  لخللن معنويا عند مسلوو احلمال 

Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 
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ABSTRACT 

Leaves forage of three Poplar species grown at Ninevah forest (Populus nigra , 

P. euphratica , P. deltoids) were evaluated for comparative seasonal contents of Crude 

protein , Ash, Organic matter, Dry matter, Eather extraction, Crude fiber, Soluble 

carbohydrates , Phosphorus, and Potassium which determined according to 

Anonymous. (2002), in order to determine the best date for collecting the forage of 

these species to be used at food shortage time for livestock and wild ungulates. 

Samples were collected in five dates (20
th

\ April , 20
th

 June, 20
th

 Augest,20
th

 

October,20
th

 November). The study showed that Populus nigra leaves were 

significantly different with other species and contained higher percentage of Ash, 

Crude protein and phosphorus and suitable percent of crude fibers , whereas Populus 

deltoids leaves contained the higher percent of dry matter, soluble carbohydrates, 

Eather extraction and Potassium and the lower percent of crude fibers , contained the 

lower percent of crude protein and higher percent of crude fibers. The study 

recommended using the forage of Populus nigra and P. deltoids leaves in livestock 

and wild Ungulates Nutrition because of there higher contain of crude protein over all 

growth season and the fibers percent did not increased too much by the progressive of 

growing season in adition to the good content of other nutrition compounds. 

Keywords: Poplar forage, chemical analysis , poplar leaves. 
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