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 الغابات اشجار بعض ألوراق العلفية والقيمة الكلوروفيل محتوى بين العالقة
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 الخالصة
جامعة المًصل حيث تم جمع البيانات من اربعةة انةًام مةن ارةجار الغابةات  مًقعىذه الدراسة في  تاجري

 Morus(، التةًت اببةي) )Robinia pseudoacacia(،الرًبينيةا )Ceratonia siliquaًىةي )الرةرً) )

alba( ًاللًسةةةينا )Leucaena leucocyphala )( 1/7،1/8،1/9، 1/6، 1/4،1/5ًبتسةةةعة مًاعيةةةد ىةةةي ،
نسةبة فضةال عةن  ،A ً B ً ABكلًرًفيةل ال قَدر، 2010ً( رالل المًسم الرضري للعام 1/12، 1/11، 1/10

نسبة المادة الجافة ًنسبة ابلياف الرام( لغر) ايجاد عالقة ابرتباط بين كمية الكلًرًفيةل بكةل  ًالبرًتين الرام 
انًاعةةو ًبةةين نسةةبة )المةةادة الجافةةة، البةةرًتين الرةةام ًابليةةاف الرةةام( ًمةةن بةةم اسةةتنباط معةةادبت تنب يةةة لحسةةا) 

ن ابنةًام ًالمًاعيةد ًتةدارالتيا فةي كةل الصفات البالبة ابريرة. ظير من الدراسة بانو ىناك فرًقات معنًيةة بةي
، كلًرًفيةةل Aالصةةفات المدرًسةةة، ًتفًقةةت ارةةجار اللًسةةينا معنًيةةا علةةف بايةةة ابنةةًام فةةي الصةةفات )كلًرًفيةةل 

AB( ًتفةًق المًعةد ابًل ،)معنًيةا علةف بايةة المًاعيةد فةي 1/4، البرًتين الرام ًاقل كمية من ابليةاف الرةام )
، نسبة البرًتين الرام ًاقل نسبة من ابلياف الرام(. ًظيةر AB، كلًرًفيل Bرًفيل، كلAًالصفات )كلًرًفيل 

بانةو ىنةةاك ارتبةاط معنةةًي بةين المتغيةةرات المعتمةةدة )البةرًتين الرةةام، المةادة الجافةةة ًابليةاف الرةةام( ًالمتغيةةرات 
 استنباط تسعة معادبت ط الاًي تمىذا ابرتبا ( ًمن راللAB، كلًرًفيل B، كلًرًفيل Aكلًرًفيل المستالة )

 -Crude protein = 18.4656) ًافضةةةليا تمبةةةل العالقةةةة بةةةين ىةةةذه المتغيةةةرات المعتمةةةدة ًالمسةةةتالة،

17.9462*1/x3 ( ًالتي تمبل ايجاد نسبة البرًتين الرام بدبلة مالً) كلًرًفيلAB. 
 الكلمات المفتاحية: ارتباط الكلًرًفيل ًالبرًتين الرام، معادبت تنب ية.

 .30/9/2013: ًقبًلو،  10/6/2013 :ريخ تسلم البحثتا
 المقذمة

السةب)  إذ يعةدتعاني الكبير من دًل العالم من ناص ابعالف ًالذي ي دي الةف انرفةا) ابنتةال الحيةًاني 
الةةف ايجةةاد البةةداسل ًراصةةة فةةي  ًنالةةرسيس بنرفةةا) ابنتةةال الحيةةًاني فةةي الةةًطن العربةةي، لةةذا فاةةد اتجةةو البةةاحب

بةد  ابتجةاه نحةً اسةتعمال ابرةجار ًالرةجيرات  إذالمناطق الجافة ًربو الجافة من العةالم ًحتةف المنةاطق الرطبةة 
العلفيةةة فةةي تغذيةةة الظلفيةةات البريةةة ًالداجنةةة ضةةمن النظةةام الرعةةًي الغةةابي ًالنظةةام الزراعةةي الرعةةًي الغةةابي 

Benison ًPaterson (1993 ًاستنتج الباحبان .)Papachriston  ًPapanastasis (1994 بةنن ابرةجار )
ًالرجيرات العلفية يمكن ان تلع) دًرا ميمةا فةي النظةام الرعةًي الغةابي فةي دًل حةً) البحةر المتًسةط رةالل 

حةري عةن اتجيت الحكًمات فةي رةرقي الًبيةات المتحةدة إلةف ترةجيع الدراسةات ًالبحةًث للتالمًسم الجاف، فاد 
 Addlestoneمصادرعلفية بديلة لتغذية الماعز باستعمال األرجار ًالرجيرات الباًليةة مبةل ابلبيزيةا ًالرًبينيةا)

(، ًتعد  ًراق األرجار مصدراً غنياً بالعناصر المعدنية الالزمةة لتنرةيط الفَعاليةة البيًلًجيةة فةي 1999ًآررًن، 
عتمةد برةكل اساسةي علةف ت(.ان الايمةة العلفيةة بي نبةات 2001ًآرةرًن،  Ramirezالمجترات البريةة ًالداجنةة )

ان زيةادة نسةبة  إذمايحتًيو ىذا النبات من العناصةر ًالمركبةات الغذاسيةة ًراصةة البةرًتين الرةام ًابليةاف الرةام 
البرًتين ًانرفةا) نسةبة ابليةاف تعنةي ان الايمةة العلفيةة جيةدة علةف ان يكةًن معامةل ىضةم البةرًتين عةالي ًان 

مةن قبةل  ايحتًي النبات علف مةًاد مضةادة للنًعيةة كالتةانين ًاللكنةين ًالميمًسةين ًغيرىةا ًان يكةًن مستسةاغب
(، ًان تادير محتًى النبات من البةرًتين ًابليةاف بةالطرق التاليديةة 2003الحيًان الرعًي )اآللًسي ًمسعًد، 

 فضةال عةنلف ًقت ًاجيزة ًمًاد كيمياسية كبيةرة ًكما ىً متبع في البحًث الراصة بتادير الايمة العلفية يحتال ا
الرطًرة التي ترافق ذلك، لذا فاننا بحاجة الف تادير بعة) العناصةر السةيلة الايةاس ًمةن رةالل معةادبت راصةة 
نسةةتطيع التنبةة  بنسةةبة البةةرًتين ًابليةةاف  ي نتنبةةن بالايمةةة العلفيةةة للنبةةات ًبرةةكل سةةريع، فاةةد حصةةل الكبيةةر مةةن 

( اذ 1980) White  ًJokelaادبت تنب ية لتاةدير بعة) العناصةر ًالمركبةات الغذاسيةة ًمةنيم الباحبين علف مع
استنبطا معادبت تمبل العالقة بين عةدد مةن العناصةر الغذاسيةة ًمًاعيةد ارةذ العينةات ابنةان فصةل النمةً، ًاسةتنبط 

الجةةاف، ًحصةةل ( بدبلةةة الةةًزن Mg , N, P, K, Ca) ( معةةادبت لحسةةا) كميةةة العناصةةر1990رمضةان )
( علف معادبت لتادير نسبة ابلياف الرام بابعتماد علف متغيرات مستالة لعدة انًام مةن ارةجار 1997ابلًسي )

( علف معادبت لحسا) بع) العناصر الغذاسية اعتمادا علةف نسةبة الرمةاد 2000الغابات ًكذلك حصل ابلًسي )
ايضا معادبت تنب ية برجار لسان الطير، ًحصلت الباحبةة ( 2002ًاستنبط ابلًسي ًيًسف ) برجار الكتالبا.
( علةةف معةةادبت تنب يةةة لتاةةدير النمةةً الحاصةةل فةةي ارةةجار الجنةةار الغربةةي، ًحصةةل ابلًسةةي 2007الجبةةًري )
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( علف معادبت تنب ية لتادير الًزن الرط) ًالجاف ًنسبة البرًتين الرام للعلف النامي علف قرم ارةجار 2009)
( معةةادبت ابنحةةدار الرطةةي البسةةيط 2012ًاسةةتنبط اليًسةةف )ي بعةةد قطعيةةا كليةةا بمةةدة رةةيرين. الجنةةار الغربةة

ًابنحدار الرطي المتعدد للعالقة بين قطر ارجار الصنًبر ًالمسةاحة الااعديةة ًابرتفةام ًالحجةم لغةر) تحديةد 
 تنبير التنافس علف نمً ارجار الصنًبر النامي في رمال العراق.

 

 وطرائقه البحث مواد
جامعة المًصةل التةي تاةع فةي الطةرف الرةمالي مةن مدينةة المًصةل، ارتفاعيةا  مًقع: اجريت الدراسة في الموقع

28.62م، المعةدل السةنًي لةدرجات الحةرارة العظمةف  222عن مستًى سطح البحر 
 ًم ه 13.42م ًالصةغرى ه  

( ملةةم، ترضةةع مدينةةة المًصةةل الةةف رصةةاسص منةةا  اسةةتيبس 292.4بلةة) ) 2010ماةةدار اليطةةًل السةةنًي لسةةنة 
يسةًدىا صةيف حةار جةاف ًرةتان بةارد ممطةر ًتسةاط علييةا امطةار اعاصةيرية رصًصةا فةي  إذالمداري الحةار 

. امةةا تربةةة 2010افظةةة نينةةًى للعةةام ( يًضةةح معةةدبت بعةة) العناصةةر المناريةةة لمح1فصةةل الربيةةع، ًالجةةدًل )
( يًضةةح نتةةاسج التحليةةل الكيميةةاسي 2المًقةةع فيةةي رمليةةة مزيجيةةة ًفايةةرة فةةي محتًاىةةا مةةن النيتةةرًجين ًالجةةدًل )

 ًالفيزياسي لتربة مًقع الدراسة.
 Ceratonia: جمعت عينات ابًراق من اربعة انًام من ارجار الغابات العلفية ًىي الررً) )العينات النباتية

siliqua،) ( الرًبينيةةةةةةاRobinia pseudoacacia( (التةةةةةةًت اببةةةةةةي ،)Morus alba ًاللًسةةةةةةينا ) 
(Leucaena leucocyphala )( 1/12، 1/11، 1/10، 1/7،1/8،1/9، 1/6، 1/4،1/5ًبتسعة مًاعيةد ىةي )

سي علةف ، بم ًزنةت العينةات بيجةاد الةًزن الرطة) ً جففةت فةي فةرن كيربةا2010رالل المًسم الرضري للعام 
( ًحسة) Anonymous (2002م لحين ببةًت الةًزن بيجةاد نسةبة المةادة الجافةة اسةتنادا الةف ه 65درجة حرارة 
 المعادلة التالية: 

  100× نسبة المادة الجافة = الًزن الجاف /الًزن الرط) 
بةر بم طحنت عينات ابًراق بًاسطة طاحًنة مرتبرية ًًضعت في اكياس بالستيكية ًحفظةت فةي المرت 

غةم جةاف لكةل عينةة 1(. تةم حسةا) ًزن 2001ًآرةرين ) Ramirezلحين اجران التحليةل الكيميةاسي اسةتنادا الةف 
حسةةبت علةةف اسةةاس الةةًزن الجةةاف اسةةتناداً  إذلغةةر) ابعتمةةاد علييةةا فةةي حسةةا) نسةة) البةةرًتين الرةةام ًابليةةاف 

 Anonymous (2002 .)إلف
 :الصفات المدروسة

اسةةتنادا الةةف  ABًكلًرًفيةةل  Bً كلًرًفيةةل  Aتاةةدير محتةةًى كلًرًفيةةل : تةةم تقدددير موتددوك الوفورو يدد  .1
Knudsen ( باستردام ابيبةانًل ًتةم تحًيةل ًحةدة الايةاس مةن ملغم/مةل مةن المحلةًل الةف 1977ًآررين )

 Mackinney (1941 .)ملغم / غم من المادة الطازجة استنادا الف 
 نسبة المادة الجا ة. .2

( بعد الةترلص مةن المسترلصةات الذاسبةة فةي 2002) Anonymous: قدرت استنادا الف نسبة االلياف الخام .3
 ابيبر.

حضةةرت المسترلصةةات النباتيةةة للعينةةةات بطرياةةة اليضةةم الرطةة) باسةةةتردام حةةام) الكبريتيةةك المركةةةز 
( لغةةةر) تاةةةدير نسةةةبة 1989مةةل اسةةةتناداً إلةةةف الصةةةحاف )50ًحةةام) البيرًكلًريةةةك ًتةةةم اكمةةةال الحجةةةم إلةةةف 

( ًحسةبت منيةا 1960) Bremmerقدر بطرياة التاطير بجياز مايكرًكلداىل استناداً إلف  جين الكلي حيثالنترً
 (:1997نسبة البرًتين الرام حس) المعادلة التالية استناداً إلف اآللًسي )

 6.25× البرًتين الرام = النترًجين الكلي 
للمتغيةةرات المدرًسةةة  الاياسةةات المرتبريةةة ييةةا مةةن: تةةم تبًيةة) البيانةةات التةةي تةةم الحصةةًل علالمعددادالت التنبةيددة

، نسبة المادة الجافة، نسبة البرًتين الرام ًنسبة ابلياف الرةام( بةم AB، كلًرًفيل B،ً كلًرًفيل Aكلًرًفيل )
( في تحليل ىذه البيانات ًذلك بابعتماد علف نظم ابنحدار الذي يتضمنو ىذا البرنةامج Statgraphاستردم نظام )

تةةم اعتمةةاد كةةل مةةن )المةةادة الجافةةة، البةةرًتين الرةةام ًابليةةاف( كمتغيةةرات معتمةةدة فةةي حةةين  إذحةةدار الرطةةي( )ابن
بنيةةا اعطةةت اعلةةف  ( كمتغيةةرات مسةةتالةABًكلًرًفيةةل  B، كلًرًفيةةل Aكلًرًفيةةل اسةةتردم كةةل مةةن مالةةً) )

حصةاسية المسةتردمة فةي الماارنةة ًاعتمادا علةف بعة) الماةاييس ابارتباطا من الايم الحاياية لمحتًى الكلًرًفيل 
في مبل ىذه الدراسات ًالذي يعد معامل التحديةد اً ابرتبةاط احةد الم رةرات ابًليةة الميمةة فةي ارتيةار النمةًذل 

 فضةال عةناضافة الف ذلك الرطةن الاياسةي ًالةذي يعةد احةد الماةاييس الميمةة فةي تحديةد صةالحية النمةًذل للتاةدير 
نكد من صالحية النمًذل لعملية تادير المتغير المعتمد اعتمادا علف المتغيةرات المسةتالة م ارتبار البًاقي للتااسترد

  (.2001ًاررًن،  Tangالمببتو في النمًذل )
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: تةةم التحليةةل ابحصةةاسي باسةةتردام التصةةميم العرةةًاسي الكامةةل فةةي تجربةةة عامليةةة )ابنةةًام التوفيدد  االوصددا  
( ًقًرنةت المتًسةطات باسةتردام ارتبةار دنكةن 1987ي ًعبةد العزيةز )ًالمًاعيد( ًبمكةررين اسةتنادا الةف الةراً

Duncan (1955 عند مستًى احتمال )0.05 . 
 

 م.2010(: المعدبت الريرية لبع) العناصر المنارية في مدينة المًصل لعام 1الجدًل )
Table (2): Monthly means of some climatical factors for mosul city during 2010 

Climatic F. 

 
 

Month / 2010 

درجات 
الحرارة 
 العظمف)ْم(

Max. 

temp. 

درجات 
الحرارة 
 الصغرى)ْم(

Min. temp.
 

المعدل الريري 
لدرجات الحرارة 

 Monthly)ْم(

mean 
tempture 

معدل الرطًبة 
النسبية 

)%(Relative 

Humidity  

األمطار 
الريرية 

monthly rain 

full (mm) 

January 15.1 2.3 8.7 69 94 

February 13.9 4.5 9.2 67 84.2 

March 19.9 7.4 13.6 64 21.3 

April 26.6 11 18.8 57 8.1 

May 32.8 16.9 24.8 48 20.8 

June 39.5 21.4 30.4 33 3.2 

July 44.1 25.8 34.9 30 - 

Augest 43.2 25.7 34.4 31 - 

September 38.1 19.8 28.9 34 - 

October 30.2 13.6 21.9 65 - 

November 21.7 7.3 14.5 57 20.6 

December 18.5 5.4 11.9 67 40.2 

Yerly mean 28.62 13.42 21.02 51.83 292.4 

 Meteorological station      المصدر: داسرة األنًان الجًية في المًصل.

of Mosul  

 
 .منطاة الدراسة(: التحليل الفيزياسي ًالكيمياسي لتربة 2) الجدًل

Table (3): Soil Mechanical and chemical analysis for studing area soil. 
 .chem. analyالتحليل الكيمياسي .mech. analyالتحليل الميكانيكي

 رمل%
Sand 

 غرين%
Silt 

 طين%
clay 

 الاًام
Textu. 

N% 
 

K% 
 

Ca% P% pH 

EC 

 ديسيسيمنز/م
dSm

-1 

المادة 
 العضًية%
Org.mat 

54.68 30.6 14.56 
Sandy 

loam 
0.26 0.47 0.32 0.59 7.3 0.41 1.9 

 
 والمناقشة النتائج

ظير من التحليل ابحصاسي بانو ىناك فرًقات عالية المعنًية بين ابنًام ًالمًاعيد ًتدارالتيا فةي جميةع 
 الصفات المدرًسة. 

معنًيا علف بايةة  تقد تفًق Leucaena leucocyphala( بان ارجار اللًسينا 3: يبين الجدًل )تأثير االنواع -1
البةةرًتين الرةةام ًاقةل كميةةة مةةن ابليةةاف الرةةام( حيةةث بلغةةت  ،AB، كلًرًفيةةل A)كلًرًفيةةل محتةةًىابنةًام فةةي 

%( علف التًالي، في حين تفًقت ارجار الرًبينيا  21.27% ً 13.86ملغم/غم،  4.00ملغم /غم،  2.89قيميا )
Robinia pseudoacacia  معنًيةةا فةةي كميةةة كلًرًفيةةلB ( ملغم/غةةم، امةةا ارةةجار التةةًت 1.14ًالتةةي بلغةةت )

Morus alba (% 26.41ً 44.76ًقت معنًيا في نسبة )المادة الجافة ًابليةاف الرةام( ًبلغةت قيمتاىمةا )فاد تف
علف التًالي، ًمن رالل ىذه النتاسج نالحظ بةان ابنةًام الباًليةة )اللًسةينا ًالرًبينيةا ًالرةرً)( قةد تفًقةت علةف 
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ل نسةبة مةن ابليةاف الرةام ًقةد النًم الرابع )التًت( ًىةً غيةر باةًلي فةي نسةبة البةرًتين الرةام ًاحتةًت علةف اقة
يعًد السب) في ىذه ابرتالفةات بةين ابنةًام الةف التركية) الكيميةاسي ً الصةفات الًرابيةة الراصةة بكةل نةًم ًقةد 

(، ابلًسةي ًمحمةد 2008ًارةرًن ) Rababahاتفات ىذه النتاسج مع ما تًصل اليو الكبيةر مةن البةاحبين ًمةنيم 
(2011ً )Besefky (2011حيث ًجدًا )  بانو ىناك ارتالفات معنًيةة بةين انةًام ابرةجار ًالرةجيرات العلفيةة

 من ناحية محتًاىا الغذاسي. 
/ نيسةةان( قةةد تفةةًق معنًيةةا علةةف بايةةة المًاعيةةد فةةي 1( ان المًعةةد ابًل)3: يًضةةح الجةةدًل )المواعيددد تددأثير -2

بلغةت  إذ، البةرًتين الرةام ًاقةل نسةبة مةن ابليةاف الرةام( AB  ، كلًرًفيةلB، كلًرًفيةل A)كلًرًفيةل محتةًى
%( علةةف التةةًالي. بينمةةا تفةةًق  16.34% ً  15.64ملغم/غةةم،  4.05ملغم/غةةم،  1.22ملغةةم /غةةم،  2.83قيميةا )

 (% فةةي حةةين تفةةًق المًعةةد التاسةةع 46.76/ آ)( معنًيةةا فةةي نسةةبة المةةادة الجافةةة ًبلغةةت )1المًعةةد الرةةامس )
( %، ًمن رالل ىذه النتاسج نالحةظ بةان محتةًى البةرًتين 31.99نًيا ابلياف الرام ًبلغت )/ كانًن اًل( مع1)

الرام قد انرفة) مةع تاةدم فصةل النمةً ًقةد يرجةع السةب) فةي ىةذا ابنرفةا) الةف ان حاجةة النبةات الةف البةرًتين 
مةةع انرفةا) كميةةة ًىةةذا يتةزامن ( 2000اآللًسةي، تةزداد مةع تاةةدم فصةل النمةةً لغةر) تكةةًين النمةًات الجديةةدة 

النترًجين في التربة بسب) استغالليا من قبل النبات ًعمليات الغسل، ًان البرًتين لو ارتباط ايجابي مع محتةًى 
الكلًرًفيل ًليةذا فاةد ارتفعةت كميةة الكلًرًفيةل بكةل انًاعةو فةي المًعةد ابًل، بينمةا كانةت نسةبة ابليةاف الرةام 

ًمع ترر) ابنسةجة النباتيةة ًتتفةق ىةذه النتةاسج مةع مةا تًصةل اليةو كةل  منرفضة بنيا تزداد مع تادم فصل النمً
 (.2011(، اآللًسي ًمحمد )2002من اآللًسي ًيًسف )

( قد تفًقةت 1/4( ان ارجار اللًسينا في المًعد ابًل )4: يبين الجدًل )تأثير التداخ  بين االنواع والمواعيد -3
%(  17.4ملغةم / غةم ً 3.42ًالبرًتين( ًكانت قيمتاىمةا ) Aًفيل)كلًر محتًىمعنًيا علف باية التدارالت في 

(، ًتفًقةت ABعلف التًالي ًلم ترتلف معنًيا مع ارجار الرًبينيا في المًعد ابًل في كمية الكلًرًفيل الكلةي )
ملغةةم /غةةم، ًتفًقةةت ارةةجار التةةًت فةةي  1.59ًبلغةةت  Bمعاملةةة التةةدارل ابريةةرة معنًيةةا فةةي صةةبغة كلًرًفيةةل 

( %، ًقةد يعةًد 34.68( معنًيا علف باية التدارالت في نسبة ابلياف الرام ًبلغت قيمتيا )1/12د التاسع )المًع
السب) في ىذه ابرتالفات بين معامالت التدارل الف ًجًد ارتالفات ًرابية بين ابنًام ًكذلك فان مرحلةة النمةً 

حيث يرتلةف التركيةز بةين بدايةة ًنيايةة فصةل النمةً  ايضا ت بر علف تراكيز الصبغات النباتية ًالمركبات الغذاسية
فنالحظ ان تركيز البرًتين ينرف) مةع تاةدم فصةل النمةً ًكةذلك المحتةًى الكلةًرًفيلي بكةل انًاعةو بينمةا ترتفةع 

 (. 2006نسبة ابلياف الرام مع تادم فصل النمً ًتنسجم ىذه النتاسج مع ماتًصل اليو كل من اآللًسي ًجًان )

، Aلغةةةر) تاةةةدير درجةةةة ابرتبةةةاط بةةةين المتغيةةةرات التةةةي تحةةةت الدراسةةةة )كلًرًفيةةةل  التنبةيدددة  المعدددادالت -4
، المةةادة الجافةةة، البةةرًتين الرةةام ً ابليةةاف الرةةام( تةةم اجةةران دراسةةة تحليليةةة بيجةةاد AB، كلًرًفيةةلBكلًرًفيةةل 

العالقةات برةكل اًلةي ًقةد  درجة الترابط بين ىذه المتغيرات ًالتي يمكن من رالل مصفًفة ابرتباط معرفةة ىةذه
( حيةث 5( لدراسة ابرتباط بةين ىةذه المتغيةرات كمةا فةي الجةدًل )SPSSتم استردام برنامج التحليل ابحصاسي )

ابرتباط بين مرتلف الصفات المدرًسة ًلما كان لكةل مةن نسةبة البةرًتين الرةام  معاملفي  انالحظ انو ىناك تباين
ىمية الكبرى في معرفة كمية ًنًعية العلف ًبما ان تادير ىذه المتغيةرات يحتةال ًالمادة الجافة ًابلياف الرام اب

الةةف عمةةل حالةةي ًمرتبةةري كبيةةر ًمكلةةف ًيحتةةال الةةف ًقةةت زمنةةي لةةذا فاةةد اتجينةةا الةةف ايجةةاد ابرتبةةاط بيةةت ىةةذه 
، Aرًفيةةل المتغيةةرات المكلفةةة الايةةاس مةةع متغيةةرات ارةةرى اقةةل كلفةةة ًاسةةرم تنفيةةذا ًالتةةي يمكةةن تمبيليةةا ) )كلً

ًلمةةةا كةةان ىنةةاك ارتبةةةاط قةةًي بةةين ىةةةذه المتغيةةرات فاةةد قمنةةةا باسةةتردام طرياةةةة  (ABًكلًرًفيةةل Bكلًرًفيةةل
ابحتمابت المرتلفة ًالتي نتمكن من رالليا اعداد بع) المعادبت التي تعتمد علةف المتغيةرات المسةتالة المة برة 

( ًبيذا تمكنا مةن ايجةاد 5ل مصفًفة ابرتباط جدًل )في المتغير المعتمد المراد اعداد نمًذل رياضي لو من رال
افضل المعةادبت التةي تةربط بةين المتغيةرات المسةتالة ًالمعتمةدة بةم بعةد ذلةك اسةتردمت البيانةات الحاليةة التةي تةم 

 المسةتالة متغيةرات)البةرًتين الرام،المةادة الجافةة ًابليةاف الرةام( ًال ةالمعتمةد اتكًن فييا المتغيرتجمعيا ًالتي 
(، ًلتحديد بًابت النمًذل ABً كلًرًفيل  B، كلًرًفيلAالتي انتربت لعالقتيا مع المتغير المعتمد )كلًرًفيل 

 Statgraphالرياضي للمعادبت التي نرغ) في اعدادىا لترمين كل من المتغيرات المعتمةدة بةم اسةتردام نظةام )

V.4( للعالقة بين )البرًتين الرةام ًالمةادة 6الجدًل ) ( بعداد المعادبت الرياضية ًالتي من رالليا حصلنا علف
( مةةن جيةةة ارةةرى مةةع بعةة) ABً كلًرًفيةةل  B، كلًرًفيةةلAالجافةةة ًابليةةاف الرةةام( مةةن جيةةة ً )كلًرًفيةةل 

معامةل ارتبةاط حصةلنا عليةو ىةً ل علف قيمةةالمااييس ابحصاسية للنمًذل، ًيبين ىذا الجدًل تسعة معادبت ًان ا
نسةبة البةرًتين  تاةدير% ًىةذه المعادلةة تمبةل  73.39ًان معامةل التحديةد ىةً  0.86بل)  إذ (6في المعادلة رقم )

ممةا يةدل علةف انيةا  1.3ًتميزت ىذه المعادلة بندنف قيمة للرطن الاياسي ًىي  ABالرام بدبلة مالً) كلًرًفيل 
 82تحةدد  AB) كلًرًفيةل ًيمكن استرداميا في التاةدير، ًحسة) ىةذه المعادلةة نةرى ان قيمةة مالةً جيدةمعادلة 

% من الايمة المادرة تعزى الةف عًامةل مسةتالة ارةرى اً نتيجةة للرطةن 18% من قيمة نسبة البرًتين الرام ًان 
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( تًضةح الاةيم الماةدرة مرتبريةا 7ً8ً9التجريبي ابنان التحليل ًجمع البيانات. ًىكذا باية المعادبت، ًالجةداًل )
سةتنبطة لكةل مةن نسةبة )المةادة الجافةة ًالبةرًتين الرةام ًابليةاف الرةام(. ًمةن ًالمحسًبة باستردام المعةادبت الم

رالل ىذه المعادبت نالحظ بانو يمكن التنب  بايم نسبة )المادة الجافة ًالبةرًتين الرةام ًابليةاف الرةام( بدبلةة قةيم 
حةظ قةيم المةادة الجافةة ( حيةث نال7ً8ً9( ًكمةا مبةين فةي الجةداًل )ABالكلًرًفيل ًراصة الكلًرًفيل الكلةي )

ًالبرًتين الرام ًابلياف الرام المادرة مرتبريا ًالمحسًبة استنادا الف المعادبت التي تةم اسةتنباطيا، ًقةد حصةل 
اآللًسةةي ( 2000ًسةةي )الكبيةةر مةةن البةةاحبين علةةف معةةادبت تنب يةةة لتاةةدير بعةة) العناصةةر الغذاسيةةة ًمةةنيم اآللً

 (.2012( ًاليًسف )2009لًسي )( ًاآل2007( ًالجبًري )2002ًيًسف )

 (: تنبير ابنًام ًالمًاعيد في الصفات المدرًسة. 3الجدًل )
 Table (3): Effect of Species and Dates on Studying Characters. 

 العامل
Factor 

 المستًى
Level 

 Charactersالصفات 

 كلًرًفيل  
Chlo.A 
mg/gr 

كلًرًفيل 
( 

Chlo.B 

mg/gr 

كلًرًفيل   
( 

Chlo.AB 
mg/gr 

مادة جافة 
% 

dry 

mat.% 

برًتين رام 
% 

Crude 

protein 

الياف رام 
% 

Crude 

fiber 

م
ًا
بن
ا

 
S

p
e.

 

Ceratonia siliqua 2.17 c 0.79 c 2.96c 41.72b 12.30c 24.46b 

Robinia 

pseudoacacia 
2.73 b 1.14 a 3.87b 37.05c 12.72b 22.79c 

Morus alba 1.56 d 0.53 d 2.09d 44.76a 10.35d 26.41a 

Leucaena 

leucocyphala 
2.89 a 1.11 b 4.00a 37.02d 13.86a 21.27d 

يد
ع
ًا
لم
ا

 
D

at
es

 

1/4 2.83a 1.22a 4.05a 34.98i 15.64a 16.34i 

1/5 2.73b 1.13b 3.86b 36.14g 14.47b 17.95h 

1/6 2.55c 1.03c 3.58c 41.73c 13.29c 19.74g 

1/7 2.38e 0.91e 3.29e 44.45b 12.76d 21.58f 

1/8 2.21g 0.80f 3.01f 46.76a 12.19e 23.46e 

1/9 2.47d 1.00d 3.47d 41.22d 13.30c 25.43d 

1/10 2.22f 0.79g 3.01f 35.89h 10.66f 27.43c 

1/11 1.95h 0.65h 2.61g 39.41f 9.54g 29.68b 

 1/12 1.69i 0.50i 2.19h 40.67e 8.92h 31.99a 

 .0.05المتًسطات التي تحمل نفس الحرًف في العمًد الًاحد بترتلف معنًيا عند مستًى احتمال 
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 
 بين ابنًام ًالمًاعيد في الصفات المدرًسة.(: تنبير التدارل 4الجدًل )

Table(4): Effect of Species and Dates Interaction on Studying Characters. 

 ابنًام
Spe. 

 المًاعيد
Dates 

 Characters        الصفات

Chlo.A 
Mg/gr 

Chlo.B 

Mg/gr 

Chlo.AB 
Mg/gr 

 

dry mat.% Protein% Fiber% 

C
er

at
o

n
ia

 s
il

iq
u

a 

1/4  2.62 m 1.13i 3.75l 34.23z 15.16c 15.93b− 

1/5  2.51 o 1.05j 3.56n 37.21s 14.50e 18.86y 

1/6  2.28 r 0.96m 3.24q 38.66r 13.17l 21.81r 

1/7  2.18 s 0.82n 3.03s 45.75f 12.69o 22.77q 

1/8  1.99 v 0.74q 2.74v 48.17b 12.18q 23.80o 

1/9  2.30 q 0.83o 3.13r 47.75c 13.37k 25.91k 

1/10  2.10 u 0.65u 2.74v 36.75t 10.55x 28.11i 

1/11  1.92 x 0.50x 2.42z 43.21k 9.89z 30.29f 

1/12  1.62 c− 0.37a− 1.99d− 43.73j 9.21b− 32.69c 

R
o

b
in

ia
 

p
se

u
d

o
a

ca
ci

a
 1/4  3.30c 1.59a 4.89a 34.56y 15.86b 16.70a− 

1/5  3.21d 1.45c 4.66c 35.80w 14.73d 18.60z 

1/6  3.07f 1.30e 4.37d 40.26o 13.86i 21.30u 
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 ابنًام
Spe. 

 المًاعيد
Dates 

 Characters        الصفات

Chlo.A 
Mg/gr 

Chlo.B 

Mg/gr 

Chlo.AB 
Mg/gr 

 

dry mat.% Protein% Fiber% 

1/7  2.89h 1.17h 4.06h 43.19k 13.10m 21.25u 

1/8  2.66l 1.05j 3.71m 43.88i 12.17q 21.49t 

1/9  2.87i 1.26f 4.13g 36.68u 13.41k 22.79q 

1/10  2.53n 0.98l 3.52o 30.81e− 11.65st 24.09n 

1/11  2.19s 0.81p 3.00t 32.68b− 10.13y 28.02i 

1/12  

 

1.88z 0.660s 2.54y 35.57x 9.57a− 30.89e 

M
o

ru
s 

al
b

a 

1/4  1.96w 0.71r 2.68w 38.75q 14.15g 19.53w 

1/5  1.89y 0.65t 2.55x 39.06p 12.84n 20.60v 

1/6  1.74a− 0.61v 2.35a− 47.29d 11.69s 21.66s 

1/7  1.54d− 0.48y 2.02c− 47.71c 11.19u 23.27p 

1/8  1.40f− 0.36b− 1.76f− 50.15a 10.70w 24.79m 

1/9  1.65b− 0.664s 2.31b− 44.59h 11.88r 28.25h 

1/10  1.45e− 0.52w 1.97e− 42.85l 8.07c− 31.73d 

1/11  1.22g− 0.46z 1.68g− 45.72f 6.50d− 33.18b 

1/12  1.13h− 0.32c− 1.46h− 46.72e 6.10e− 34.68a 

L
eu

ca
en

a 
le

u
co

cy
p

h
al

a
 1/4  3.42a 1.46b 4.88a 32.36d− 17.40a 13.19e− 

1/5  3.31b 1.38d 4.70b 32.49c− 15.81b 13.73d− 

1/6  3.12e 1.23g 4.35e 40.72n 14.43f 14.21c− 

1/7  2.90g 1.13i 4.03i 41.14m 14.07h 19.04x 

1/8  2.77k 1.06j 3.83j 44.82g 13.69j 23.74o 

1/9  3.01f 1.26f 4.33f 35.84w 14.52e 24.75m 

1/10  2.82j 1.00k 3.81k 33.13a− 12.37p 25.77l 

1/11  2.47p 0.85n 3.33p 36.02v 11.61t 27.23j 

1/12  2.12t 0.64u 2.77u 36.64u 10.79v 29.71g 

 .0.05معنًيا عند مستًى احتمال  المتًسطات التي تحمل نفس الحرًف في العمًد الًاحد بترتلف
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 
 (: معامل ابرتباط بين الصفات المدرًسة.5الجدًل )

Table (5): Correlation coefficient between studying characters. 
 Chloro. A Chloro.B Chloro.AB Dry matt. crude prot. crude fiber 

Chloro. A 1.000 0.697 ** 0.996 ** -.0.598 ** 0.842 ** - 0.740 **  

Chloro.B 0.967 ** 1.000 0.986 ** - 0.577 ** 0.847 ** - 0.770 ** 

Chloro.AB 0.996 ** 0.986 ** 1.000 - 0.595 ** 0.850 ** - 0.756 ** 

Dry matt. - 0.598 ** - 0.577 ** - 0.595 ** 1.000 - 0.422 ** 0.332 ** 

crude prot. 0.842 ** 0.847 ** 0.850 ** - 0.422 ** 1.000 - 0.910 ** 

crude fiber - 0.740 ** - 0.770 ** - 0.756 ** 0.332 ** - 0.910 ** 1.000 

 .  Significant correlation at P≤ 0.01 .0.01 ≤ابرتباط معنًي عند مستًى احتمال 

 
(: معةةادبت ابنحةةدار الرطةةي البسةةيط للمةةادة الجافةةة ًالبةةرًتين الرةةام ًابليةةاف الرةةام بدبلةةة المحتةةًى 6الجةةدًل )

 الكلًرًفيلي 
Table (6): Equations of simple linear regression relating chloro. Content to dry matter , 

crude protein and crude fiber. 

No. المعادلة     Equation 
 معامل التحديد

R
2 

معامل 
 Rابرتباط

 الرطن الاياسي
Stand.Error 

1 Dry matter = 29.872 + 22.0501*1/x1 36.32 0.60 4.34 

2 Dry matter = 33.4138 + 5.0394*1/x2 34.03 0.58 4.41 

3 Dry matter = 30.7563+27.3463*1/x3 36.68 0.60 4.33 
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4 Crude protein = 19.0271 - 14.43*1/x1 72.26 - 0.85 1.33 

5 Crude protein = 16.7054 - 3.29499*1/x2 67.58 - 0.82 1.44 

6 Crude protein = 18.4656 - 17.9462*1/x3 73.39 - 0.86 1.30 

7 Crude fiber = 11.2258 + 26.8669*1/x1 50.53 0.71 3.95 

8 Crude fiber = 15.2173 + 6.38303*1/x2 51.16 0.71 3.92 

9 Crude fiber = 12.1444 + 33.783*1/x3 52.46 0.72 3.87 

X1 = chloro. A , X 2 = chloro. B , X3= chloro.AB 

(: الاةةيم الماةةدرة ًالمحسةةًبة للمةةادة الجافةةة ًالبةةرًتين ًابليةةاف الرةةام بدبلةةة مالةةً) قةةيم كلًرًفيةةل   7) الجةةدًل
 بنًام المدرًسة ًبتسعة مًاعيد.

 Table (7): Determining and calculate values of dry matter ,crude protein and fiber as 

function of chlorophyl A for studying species with nine dates.  

 ابنًام
Spec. 

 المًاعيد
Dates 

 Charactersالصفات %

 Calculate Value  الايم المحسًبة Determined Value  الايم المادرة

 مادة جافة %
dry mat.% 

برًتين رام 
% 

Crude 

prtein 

الياف رام 
% 

Crude 

fiber 

 مادة جافة %
dry mat.% 

 

 برًتين رام %
Crude prtein 

 الياف رام %
Crude fiber 

C
er

at
o

n
ia

 s
il

iq
u

a
 

1/4 34.23 15.16 15.93 38.28037 13.52451 21.47096 

1/5 37.21 14.505 18.86 38.6527 13.28084 21.92463 

1/6 38.66 13.17 21.81 39.5397 12.70037 23.00539 

1/7 45.755 12.69 22.775 39.9756 12.41511 23.53651 

1/8 48.17 12.185 23.8 40.93688 11.78603 24.70779 

1/9 47.75 13.375 25.91 39.459 12.75319 22.90706 

1/10 36.755 10.555 28.11 40.38807 12.14518 24.03909 

1/11 43.215 9.895 30.295 41.32303 11.53333 25.17828 

1/12 43.735 9.21 32.695 43.42961 10.15474 27.74504 

R
o

b
in

ia
 p

se
u

d
o

ac
ac

ia
 

1/4 34.565 15.86 16.705 36.55061 14.65649 19.36334 

1/5 35.8 14.735 18.605 36.74376 14.53009 19.59868 

1/6 40.26 13.86 21.3 37.06288 14.32126 19.98751 

1/7 43.195 13.1 21.255 37.51131 14.02779 20.5339 

1/8 43.885 12.17 21.49 38.14906 13.61043 21.31097 

1/9 36.685 13.415 22.79 37.54534 14.00552 20.57536 

1/10 30.81 11.65 24.09 38.57507 13.33165 21.83004 

1/11 32.685 10.135 28.025 39.94606 12.43445 23.50052 

1/12 35.575 9.575 30.895 41.62578 11.3352 25.54718 

M
o

ru
s 

al
b

a
 

1/4 38.755 14.155 19.53 42.88859 10.5088 27.08584 

1/5 39.06 12.845 20.605 41.51408 11.4083 25.41107 

1/6 47.29 11.695 21.66 42.16303 10.98362 26.20178 

1/7 47.71 11.195 23.27 41.82975 11.20172 25.7957 

1/8 50.15 10.705 24.795 41.9941 11.09417 25.99595 

1/9 44.59 11.885 28.25 41.91137 11.14831 25.89514 

1/10 42.85 8.075 31.73 41.95259 11.12133 25.94537 

1/11 45.72 6.5 33.185 41.93194 11.13485 25.92021 

1/12 46.72 6.1 34.68 41.94226 11.1281 25.93278 

L
eu

ca
en

a 
le

u
co

cy
p

h
al

a
 

1/4 32.36 17.4 13.195 41.9371 11.13147 25.9265 

1/5 32.495 15.815 13.73 41.93968 11.12978 25.92964 

1/6 40.725 14.43 14.21 41.93839 11.13063 25.92807 

1/7 41.14 14.075 19.04 41.93903 11.13021 25.92885 

1/8 44.825 13.695 23.745 41.93871 11.13042 25.92846 

1/9 35.84 14.525 24.755 41.93887 11.13031 25.92866 

1/10 33.135 12.37 25.775 41.93879 11.13036 25.92856 

1/11 36.025 11.615 27.235 41.93883 11.13034 25.92861 

1/12 36.64 10.79 29.71 41.93881 11.13035 25.92858 
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(: الاةيم الماةدرة ًالمحسةًبة للمةادة الجافةة ًالبةرًتين ًابليةاف الرةام بدبلةة قةيم كلًرًفيةل ) لالنةةًام 8) الجةدًل
 المدرًسة ًبتسعة مًاعيد.

Table (8): Determining and calculate values of dry matter ,crude protein and fiber as 

function of chlorophyl B for studying species with nine dates.  

 ابنًام
Spec. 

 المًاعيد
Dates 

 Charactersالصفات %

 Calculate Valueالايم المحسًبة Determined Valueالايم المادرة

 مادة جافة %
dry mat. 

 

 برًتين رام %
Crude 

prtotein 

 الياف رام %
Crude fiber 

 مادة جافة %
dry mat.% 

 

 برًتين رام %
Crude prtein 

 الياف رام %
Crude fiber 

C
er

at
o

n
ia

 s
il

iq
u

a
 

1/4 34.23 15.16 15.93 37.87819 13.78638 20.872 

1/5 37.21 14.505 18.86 38.21872 13.56372 21.30333 

1/6 38.66 13.17 21.81 38.64139 13.28736 21.8387 

1/7 45.755 12.69 22.775 39.32859 12.83804 22.70912 

1/8 48.17 12.185 23.8 40.18719 12.27665 23.79664 

1/9 47.75 13.375 25.91 39.50003 12.72594 22.92627 

1/10 36.755 10.555 28.11 41.2099 11.60795 25.09204 

1/11 43.215 9.895 30.295 43.54121 10.08364 28.04493 

1/12 43.735 9.21 32.695 47.10782 7.751623 32.56249 

R
o

b
in

ia
 p

se
u

d
o

ac
ac

ia
 

1/4 34.565 15.86 16.705 36.59043 14.62838 19.24089 

1/5 35.8 14.735 18.605 36.89405 14.42985 19.62547 

1/6 40.26 13.86 21.3 37.28074 14.17702 20.11527 

1/7 43.195 13.1 21.255 37.71951 13.89013 20.67102 

1/8 43.885 12.17 21.49 38.21872 13.56372 21.30333 

1/9 36.685 13.415 22.79 37.41841 14.087 20.28964 

1/10 30.81 11.65 24.09 38.53098 13.35955 21.69885 

1/11 32.685 10.135 28.025 39.61996 12.64753 23.07817 

1/12 35.575 9.575 30.895 39.02311 13.03778 22.32219 

M
o

ru
s 

al
b

a
 

1/4 38.755 14.155 19.53 41.04925 11.71299 24.88856 

1/5 39.06 12.845 20.605 40.45994 12.09831 24.14212 

1/6 47.29 11.695 21.66 40.74277 11.91338 24.50036 

1/7 47.71 11.195 23.27 40.59857 12.00767 24.31771 

1/8 50.15 10.705 24.795 40.66996 11.96099 24.40813 

1/9 44.59 11.885 28.25 40.63409 11.98445 24.3627 

1/10 42.85 8.075 31.73 40.65198 11.97275 24.38536 

1/11 45.72 6.5 33.185 40.64302 11.9786 24.37401 

1/12 46.72 6.1 34.68 40.6475 11.97568 24.37968 

L
eu

ca
en

a 
le

u
co

cy
p

h
al

a
 

1/4 32.36 17.4 13.195 40.64526 11.97714 24.37685 

1/5 32.495 15.815 13.73 40.64638 11.97641 24.37826 

1/6 40.725 14.43 14.21 40.64582 11.97678 24.37755 

1/7 41.14 14.075 19.04 40.6461 11.97659 24.37791 

1/8 44.825 13.695 23.745 40.64596 11.97668 24.37773 

1/9 35.84 14.525 24.755 40.64603 11.97664 24.37782 

1/10 33.135 12.37 25.775 40.64599 11.97666 24.37778 

1/11 36.025 11.615 27.235 40.64601 11.97665 24.3778 

1/12 36.64 10.79 29.71 40.646 11.97666 24.37779 

 
 
 
 
 
 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 4( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (4)   2017 
 

175 

(: الايم الماةدرة ًالمحسةًبة للمةادة الجافةة ًالبةرًتين ًابليةاف الرةام بدبلةة قةيم كلًرًفيةل  ) لالنةًام 9) الجدًل
 المدرًسة ًبتسعة مًاعيد.

Table (9): Determining and calculate values of dry matter ,crude protein and fiber as 

function of chlorophyl AB for studying species with nine dates.  

 ابنًام
Spec. 

 المًاعيد
Dates 

 Charactersالصفات %

 Calculate Valueالايم المحسًبة Determined Valueالايم المادرة

 مادة جافة %
dry 

mat.% 

برًتين رام 
% 

Crude 

prtein 

 الياف رام %
Crude fiber 

 مادة جافة %
dry mat.% 

 

 برًتين رام %
Crude prtein 

 الياف رام %
Crude fiber 

C
er

at
o

n
ia

 s
il

iq
u

a
 

1/4 34.23 15.16 15.93 38.43784 13.68148 21.15032 

1/5 37.21 14.505 18.86 39.18403 13.42453 21.63401 

1/6 38.66 13.17 21.81 39.76839 12.93484 22.55583 

1/7 45.755 12.69 22.775 40.74837 12.55135 23.27774 

1/8 48.17 12.185 23.8 39.49872 11.90823 24.48838 

1/9 47.75 13.375 25.91 40.72506 12.72832 22.94459 

1/10 36.755 10.555 28.11 42.0415 11.92353 24.45958 

1/11 43.215 9.895 30.295 44.46784 11.05961 26.08588 

1/12 43.735 9.21 32.695 36.35088 9.467305 29.08333 

R
o

b
in

ia
 p

se
u

d
o

ac
ac

ia
 

1/4 34.565 15.86 16.705 36.62864 14.79412 19.05582 

1/5 35.8 14.735 18.605 37.01461 14.61184 19.39895 

1/6 40.26 13.86 21.3 37.49715 14.35854 19.87577 

1/7 43.195 13.1 21.255 38.12171 14.04187 20.4719 

1/8 43.885 12.17 21.49 37.37448 13.632 21.24346 

1/9 36.685 13.415 22.79 38.52867 14.12238 20.32034 

1/10 30.81 11.65 24.09 39.8693 13.36493 21.74621 

1/11 32.685 10.135 28.025 39.14576 12.48513 23.4024 

1/12 35.575 9.575 30.895 41.53954 12.95996 22.50856 

M
o

ru
s 

al
b

a
 

1/4 38.755 14.155 19.53 40.96014 11.38902 25.46577 

1/5 39.06 12.845 20.605 41.24184 11.76926 24.75 

1/6 47.29 11.695 21.66 41.09908 11.58439 25.098 

1/7 47.71 11.195 23.27 41.16997 11.67808 24.92163 

1/8 50.15 10.705 24.795 41.1344 11.63156 25.00921 

1/9 44.59 11.885 28.25 41.15216 11.6549 24.96527 

1/10 42.85 8.075 31.73 41.14327 11.64325 24.98721 

1/11 45.72 6.5 33.185 41.14771 11.64908 24.97623 

1/12 46.72 6.1 34.68 41.14549 11.64616 24.98172 

L
eu

ca
en

a 
le

u
co

cy
p

h
al

a
 

1/4 32.36 17.4 13.195 41.1466 11.64762 24.97897 

1/5 32.495 15.815 13.73 41.14605 11.64689 24.98034 

1/6 40.725 14.43 14.21 41.14632 11.64726 24.97966 

1/7 41.14 14.075 19.04 41.14619 11.64707 24.98 

1/8 44.825 13.695 23.745 41.14625 11.64717 24.97983 

1/9 35.84 14.525 24.755 41.14622 11.64712 24.97991 

1/10 33.135 12.37 25.775 41.14624 11.64714 24.97987 

1/11 36.025 11.615 27.235 41.14623 11.64713 24.97989 

1/12 36.64 10.79 29.71 45.72813 11.64714 24.97988 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CHLOROPHYLL CONTENT AND THE 

LEAVE FORAGE VALUE OF SOME FOREST TREES 

 

Y. M. Qassim Alalousy M. H. Younis 

Forestry Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: al_alousy56@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
This study was conducted at Mosul university compus. The samples were 

collected from four species of forest trees)Ceratonia siliqua , Robinia pseudoacacia, 
Morus alba , Leucaena leucocyphala(in nine dates namely (1/4 , 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 , 

1/9, 1/10, 1/11, 1/12).The characters (Chlorophyll A, Chlorophyll B, Chlorophyll AB , 

dry matter , crude protein , crude fiber)were studied to find the correlation relationship 

percent between Chlorophyll quantity (A,B,AB) and percentage of (dry matter,crude 

protein , crude fiber) to create prediction equations for calculate these three characters. 

The study showed significant differences between species , dates and its interaction in 

all the studied characters. Leucaena leucocyphala trees significantly superiority in 

(Chlorophyll A, Chlorophyll AB , crude protein and less quantity of crude fiber) 

characters, first date (1/4) was significantly superiority in(Chlorophyll A, Chlorophyll 

B, Chlorophyll AB, crude protein and less quantity of crude fiber). There were 

significantly correlation between dependent variables ((dry matter,crude protein , 

crude fiber) and independent variables (Chlorophyll A, Chlorophyll B, Chlorophyll 

AB) , through this strong correlation we created nine equations represent the relation 

between these dependent and independent variables. The best equation (Crude protein 

= 18.4656 - 17.9462*1/x3) to find crude protein percentage depending on 

overturnedtotal chlorophyll. 

Keywords: Chlorophyll and crude protein correlation, prediction equation. 
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 المصادر
(. التغيرات الفصلية في التركي) الكيمياسي لنباتات رربية ًعربية رعًية فةي 1997يًنس محمد قاسم ) .لًسياآل

 جامعة المًصل.  -كلية الزراعة ًالغابات–رمال العراق. اطرًحة دكتًراه 
مال (. دراسة التغيرات المًسمية في التركي) الكيمياسي برجار الكتالبا فةي رة2000اآللًسي. يًنس محمد قاسم )

 .86 -79(: 2)32مجلة زراعة الرافدين العراق. 
(. تنبير قطر ًعمر الارمة فةي الصةفات الكميةة ًالنًعيةة للعلةف النةامي علةف 2009اآللًسي. يًنس محمد قاسم )

 . 64-57(:3)2المجلة العربية للبيسات الجافة قرم ارجار الجنار الغربي )الدل)(. 
(.التبةاين الفصةلي فةي التركية) الكيميةاسي لةبع) 2006اآللًسي. يًنس محمد قاسم ًجًان عمر عبمةان الزنةدي )

 .108-97(:2)34مجلة زراعة الرافدين ابرجار ًالرجيرات العلفية النامية في محافظة نينًى. 

ذاسي لعلةةف  انةةًام (. التغيةةرات الفصةةلية فةةي المحتةةًى الغةة2011اآللًسةةي. يةةًنس محمةةد قاسةةم ًمحمةةد الرطيةة) )
 . 92-80(: 1)4المجلة العربية للبيسات الجافة السنديان المنتررة في رمال غربي سًرية. 

(. تةنبير المًقةع ًمًعةد ارةذ العينةات فةي المحتةًى 2003اآللًسي. يًنس محمد قاسم ًمسعًد مصطفف الكتاني) 
 . 76-68(: 3) 4للعلًم الزراعية المجلة العراقيةالغذاسي لنباتات رعًية في غابات نينًى ًالنمرًد. 

(. التغيةةرات الفصةةلية فةةي التركيةة) الكيميةةاسي بًراق 2002يةةًنس محمةةد قاسةةم ًيًسةةف جاسةةم محمةةد ) .لًسةةياآل
مجلةة تكريةت للعلةًم الزراعيةة . .Ailanthus altissima (mill) swingleًاغصان ارجار لسان الطيةر

2 (2:) 39-48 . 
(. معادبت تادير مااطع الرجرة ًمتضمنات الًزن ًالحجم برةجار 2007ح )آفاق ابراىيم جمعة صال الجبًري.

 الدل) الغربي في نينًى. اطرًحة دكتًراه. كلية الزراعة ًالغابات. جامعة المًصل.
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(. تصةميم ًتحليةل التجةار) الزراعيةة. مديريةة دار الكتة) 1980الراًي. رارع محمًد ًعبةد العزيةز رلةف   )
 معة المًصل. للطباعة ًالنرر. جا
(. تنبير ابكبار الرضةري ًالتسةميد فةي نمةً بةالث سةالبت محليةة مةن الاةً  فةي 1990رمضان. محمًد فتحي )

المرةتل ًمرةةاجر دًرات الاطةةع الاصةيرة فةةي نينةةًى. اطرًحةة دكتةةًراه. كليةةة الزراعةة ًالغابةةات. جامعةةة 
 المًصل.
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(. التحليةةل المكةةاني ًتةةنبير التنةةافس فةةي النمةةً لغابةةات الصةةنًبر. اطرًحةةة 2012عمةةار جاسةةم يًسةةف ) اليًسةةف.
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