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لشتالت اللوسینیا القرط في بعض صفات النمو وانتاج الكتلة الحیةد ومواعیدتأثیر االرتفاع وعد
Leucaena leucocephala

جیاد عبد العشو                      اخالص داؤد سلیمان
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الغابات 

الخالصة
لمعرفة مدى تاثیر ارتفاع القرط وعدد القرطات ومواعید القرط اجریت ھذه الدراسة في غابة نینوى

حیث اجریت عملیة القرط كل شھرین . الت اللوسینیا بعمر سنة واحدة تعلى المجموعة الخضریة لش
ة رعشتالت بسالسم وذلك بھدف تحفیز نمو ٤٥و٣٠و١٥وسطح التربة ھي عندوبارتفاعات مختلفة

نتائج صفات النمو أن اعلى زیادة في النمو الطولي الحیة وأظھرتةلكتللكبر اكبر والحصول على انتاج ا
أما اعلى زیادة في النمو القطري الشھري فقد بلغت . سم ١٥سم كانت عند ارتفاع القرط ٤.١٣الشھري 

سم كما أن افضل القرطات ھي قرطة واحدة واعطت زیادة للنمو الطولي ٣٠سم عند ارتفاع القرط ٠.٨٩
اعطى زیادة في صفات ١٠/ ١، وكان افضل موعد ھو ، على التواليملم١.٢٢سم و ١٣.٣٨طري والق

سم كان االفضل في وصول ٤٥ارتفاع القرط الكتلة الحیة.،  على التواليملم٢.٨٣سم ٤١.٩٤اعالهالنمو
غم ١٥٤.٦٧و ٥١.٢٥قرطة الواحدة ولمجموع القرطات الى اعلى معدالتھا الالزیادة في الوزن الجاف في 

قرطة واحدة واعطت اعلى زیادة في الوزن الجاف ولمجموع القرطات وللقرط ھعددوكذلك كان افضل . 
واعطى وزن جاف للمجموعة الخضریة ١١/ ١غم كما أن افضل موعد ھو ٣٤١.٤٨و ١٩٢.٠٢
. غم ١٩٧.٨٢

المقدمة
انت وما زالت تلعب دورا ھاما في الحیاة تعد الغابات من الثروات الطبیعیة المھمة في العالم حیث ك

ومن ھذه الفوائد انتاج الكتلة الحیة ) . ١٩٨٨،عبد هللا(البشریة لما لھا من فوائد جمة مباشرة وغیر مباشرة 
ھو في حالة تطویر وبحث عن Biomassستخدام والطلب االعظم للكتلة الحیة االففي بلدان العالم فان . 

اقة التي تؤدي الى الطاقة الزراعیة فالطاقة المخزونة في عملیة التمثیل الضوئي تجدید وتعاقب مصادر الط
السنویة في الكتلة الحیة ھي ثمانیة اضعاف بقیة المصادر النتاج الطاقة ، أن قرط االشجار یعامل معاملة 

. )١٩٩٩،FreitasوPrasad(تكمیلیة قابلة لتجدید المصادر معتمدا على اختیار نوع االشجار 
اتجھ كثیر من الدول الى اكثار االنواع السریعة النمو وذات دورات التطور السریع ونتیجة لھذا 

متر ١٨–٧القطع القصیرة والسیما المتعددة االغراض ومنھا اشجار اللوسینیا التي یصل ارتفاعھا من 
، SheltonوBrewbaker(زوجاً ٢٣–١١ازواج كل ریشة تحمل ٨–٦مزدوجة شیھوراقھا ریأ

وقد توصلت الدراسات الحقلیة الى أن استخدام اللوسینیا بوصفھا علفا حیوانیا وال سیما عند ) . ١٩٩٤
لمعرفة الدراسة ھذه ولذا اجریت %٣٠–٢٥وراقھا التي تحتوي على نسبة عالیة من البروتین أاستخدام 

.أكبر انتاجیة من الكتلة الحیةتأثیر افضل ا رتفاع للقرط و عدد و مواعید القرط للحصول على

و طرائقھمواد البحث
تم الموصل ،حیث جلبت الشتالت من قسم الغابات من بلدیة . اجریت ھذه الدراسة في غابة نینوى 

سم من منطقة اتصال الساق بالجذر حیث یمثل ارتفاع عمق الغرس الذي ٣جمیع الشتالت على ارتفاع تأشیر 
سم من سطح التربة لقیاس القطر قبل كل ١٠شتالت على ارتفاع الجمیع رت شااعتبر سطح التربة ، كما 

وبمسافات بین المروز وبین شتلة واخرى ٢٠٠٤غرست الشتالت في االسبوع االول من شھر شباط.قرطة
-: لدراسة تاثیر العوامل االتیة . م ١× ١

. سم ٤٥و٣٠و١٥والتربةسطحھي عندارتفاع القرطة باربعة مستویات-: العامل االول 
_________________________________________

البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
٢٠٠٦/ ٥/ ١٠وقبولھ ٢٠٠٦/ ١/ ٢١تاریخ تسلم البحث 

.عدد القرطات بأربعة مستویات ھي بدون قرط و قرطة و قرطتان و ثالث قرطات-:العامل الثاني 
.١١/ ١و ١/١٠و ١/٨و ١/٦مواعید القرط بأربعة مستویات ھي -:امل الثالث الع
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معاملة ٦٤لثالث مكررات بلغ عدد المعامالت ٤× ٤× ٤ونتیجة لذلك اصبحت تجربة عاملیة 
كل معاملة في كل مكرر على ثمانیة شتالت في كل قطاع استخدم تصمیم القطاعات احتوتعاملیة و

مدة خالل ونظرا لكون الصفات المدروسة للتجربة شملت صفات )١٩٩٠داؤد و زكي (العشوائیة الكاملة
الدراسة وصفات في نھایة الدراسة وصفات شملت فقط الشتالت المقروطة خالل مدة الدراسة ولذا تنوع 

-: التحلیل اإلحصائي 
. لي والقطري معاملة عاملیة للنمو الطو٦٤بثالث قطاعات شملت ٤× ٤× ٤عاملیة ربةتج–١
. معاملة لمجموع االوزان الجافة١٦لثالث قطاعات شملت ٤× ٤تجربة عاملیة –٢
الجافة األوزانمعاملة عاملیة لتحلیل ٤٠تبثالث قطاعات حیث بلغ٤× ٤× ٤تجربة عاملیة –٣

المعاملة التي بدون ألن معاملة عاملیة٦٤للمجموعة الخضریة للشتالت المقروطة خالل مدة الدراسة ولیس 
١١/ ١و٦/ ١واحدة مشاھدتین في ةولمعاملة قرط١١/ ١مشاھدة في تمثل ب) سطح التربةدعن(قرط 

ثالث قرطات اربع مشاھدات في ةولمعامل. ١/١١و ٨/ ١و٦/ ١ولمعاملة قرطتان ثالث مشاھدات في 
دات لكل ارتفاع قرط وبما اننا لدینا اربعة مشاھةوبذلك اصبح عشر١١/ ١و ١٠/ ١و ٨/ ١و ٦/ ١

.معاملة٤٠المجموعمستویات الرتفاع القرط فاصبح
في جدول صفة الوزن ) -( مقروطة كتبت بشكل الالشتالت غیر ان تداخلالوكما یظھر جدول 

لتصمیم لت على اساس معامالت عاملیة لیوضح بان ھذه الشتالت عند ذلك التداخل لم تقرط وحوھذاالجاف
من حیث عملیات ٢٠٠٤التجربة من بدایتھا حتى نھایة شھر تشرین الثاني دیمت ا.القطاعات العشوائي

تم قرط جمیع الشتالت بتاریخ . انت تسقى مرة واحدة خالل كل یومین حتى نھایة التجربة كوالسقي وامةدالا
مو الشتالت وتساوي النمو الغراض حسب المستویات االربعة لالرتفاع القرط بھدف تحفیز ن٢٠٠٤/ ٤/ ١

/ ١و١/٨و١/٦حیث اجریت بتاریخ ،لصفات المدروسة فقد اجریت عملیة القرط كل شھرینلالحسابات 
تم قرط ١١/ ١للشتالت التي قرطت قرطة واحدة وقرطتین وثالث قرطات في نھایة الدراسة وبتاریخ ١٠

ظھرت٦/ ١ونتیجة القرط في ٦/ ١في كان٤/ ١ي جمیع الشتالت لذلك نالحظ أن تاثیر موعد القرط ف
وات لكل شھر لغرض المقارنة بین نموات شھرین أي مثال ملحساب الن٢على ةالقسمتمت وھكذا ٨/ ١في  
. ١/١١ولغایة ١/١٠ونموات شھر واحد من ١/٨ولغایة ١/٦من 

النتائج والمناقشة
ات وموعد طلیل التباین ان لكل من ارتفاع القرط وعدد القریتضح من تح-: الزیادة في النمو الطولي  
والتداخل ) عدد القرطات ومواعید القرط ( و) ارتفاع القرط ومواعید القرط ( القرط والتداخالت الثنائیة 

. تاثیر معنوي عالي في صفة النمو الطولي للوسینیا ) ارتفاع القرط وعدد القرطات ومواعید القرط (الثالثي 
سم قد تفوق معنویا على كل من ارتفاع ١٥أن ارتفاع القرط) ١جدول ال( النتائج من اختبار دنكن اوضحت 

أعلىحیث بلغ . سم ٣٠سم في حین لم یتفوق معنویا على ارتفاع ٤٥سطح التربة وارتفاع القرط عند القرط 
سم التي ٤.١٣فة بمقدار سم وادى الى زیادة معنویة في ھذه الص١٥سم عند ارتفاع ٣٣.٨٠ل للزیادة عدم

وقد یعود السبب . عند ارتفاع القرط عند سطح التربة ٢٩.٦٧مقارنة مع اقل المعدالت % ١٢.٢١تعادل 
الى قدرة الشتلة الى دفع النمو باتجاه توازن جدید بین المجموعة الخضریة والمجموعة الجذریة الناتجة من 

. عملیة القرط 
رطات تظھر نتائج الجدول نفسھ الى عدم وجود فروقات معنویة بین أما بالنسبة لمستویات عدد الق

سم وسببت ٣٣.٧٤مستویات قرطة وقرطتین وثالث قرطات ، حیث اعطت القرطة الواحدة اعلى المعدالت 
عن بدون % ١٠.٠١والذي یعادل %٣.٣٨القرطة الواحدة زیادة في ھذه الصفة بفارق معنوي مقداره 

سم ویتضح من ذلك أن شتالت المقروطة للوسینیا % ٣٠.٣٦زیادة في النمو الطولي قرط الذي بلغ عنده اقل
المقروطة ، وھذه النتیجة تتفق مع ما اورده غیراعطت معدالت نمو طولي شھري اسرع من الشتالت

Nyathiأما بالنسبة الى . اسابیع ٣–٢بان اللوسینیا یمكن أن تقرط وتعید النمو من )١٩٩٥(وآخرون
وقد اعطى . اعید القرط فتظھر نتائج الجدول نفسھ الى وجود فروقات معنویة بین مواعید القرط مو

:)١(جدولال
.اللوسینا

مستویات ارتفاع 
)م س( القرط 

الزیادة في النمو 
)سم ( الطولي 

الزیادة في النمو 
)ملم ( القطري 

الوزن الجاف للمجموع
الخضریة

مجموع الوزن 
الجاف 
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)غم(للقرطات)غم ( 
جـ١٨٧.١٨ب٧٥.٤٧د٢.٢٩جـ٢٩.٦٧سطح التربة

جـ١٩٧.٨٩ب٨٠.٦٩جـ٢.٥٨أ١٥٣٣.٨٠
ب٢٨٨.٢٠أ١١٥.٢٨أ٣.١٨أ ب٣٠٣٣.٤٧
أ٣٤١.٨٢أ١٢٦.٧٢ب٢.٩٩ب٤٥٣١.٧٧

عدد القرطات
ب٢٧٩.٢٥أ٢٧٩.٢٤ب٣.٠٤ب٣٠.٣٦بدون قرطات
أ٤٧٢.١٨ب٢٢٤.٩٥أ٣.٤٤أ٣٣.٧٤قرطة واحدة

جـ١٣٢.٩٦جـ٤٤.٨٥جـ٢.٣٤أ٣٢.٤٠قرطتان
جـ١٣٠.٧٠جـ٣٢.٩٣جـ٢.٢٢أ٣٢.٢٢ثالث قرطات
مواعید القرط

جـ٣.٨١د١.٢٧د٦١٠.٥٦/ ١
ب٥٩.٥٠ب٣.١٤ب٨٤٨.٦٠/ ١
ب٥٨.٤٥أ٤.١٠أ١٠٥٢.٥٠/ ١
أ٢٠١.٦٣جـ٢.٥٤جـ١١١٧.٠٥/ ١

لكل عاملاالرقام ذات االحرف المتشابھة عمودیا ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن

ى زیادة معنویة في سم وقد ادى ال٥٢.٥٠اعلى قیمة للزیادة في النمو الطولي الشھري ١/١٠موعد القرط 
بالمقارنة من اقل زیادة في النمو الطولي الشھري في % ٧٩.٨٨سم والتي تعادل ٤١.٩٤ھذه الصفة بمقدار 

وربما یعود السبب الى أن الظروف المناخیة كانت مناسبة للنمو . سم ١٠.٥٦حیث اعطى ١/٦موعد 
.الطولي لشتالت اللوسینیا

عدم وجود تاثیر معنوي )٢جدول ال( تظھر نتائج اختبار دنكنأما بالنسبة للتداخالت الثنائیة 
أما التداخالت الثنائیة بین مستوى ارتفاع القرط .للتداخالت بین مستوى ارتفاع القرط وعدد القرطات 

. وجود فروقات معنویة في تاثیرھا على ھذه الصفة ) ٣جدولال( ومواعید القرط تظھر نتائج اختبار دنكن 
سم ٣٠، ١٠/ ١سم و ١٥، ١٠/ ١سم و ٣٠، ١٠/ ١سم و ٤٥لتداخالت الثنائیة الخمسة  اظھرتلقد ا
في ما بینھا في التاثیر ، حیث ظھر اعلى وسط حسابي عدم وجود اختالف معنوي١/٨سم و ١٥، ١/٨و 

ة معنویة الذي ادى الى زیاد١٠/ ١سم من ارتفاع القرط وموعد ٤٥سم عند التداخل ٥٦.٦٩لھذه الصفة 
سم ٤٥سم عند التداخل ٤.٢٧عن اقل وسط حسابي لھذه الصفة % ٩٢.٤٦سم وتعادل ٥٢.٤٢بمقدار 

أن اللوسینیا من االنواع االستوائیة ) ١٩٨٥(واخرون  Berwbakerوھذه النتیجة تتفق مع ما اورده ١/٦و
. وتتطلب درجة حرارة دافئة 
تشیر الى الختبار دنكن )٤(جدولالنتائج القرط فأن موعدعدد القرطات مع بینأما التداخل الثنائي
من مواعید القرط قد تفوقت معنویا في تاثیرھا في صفة الزیادة في النمو ١٠/ ١أن القرطة الواحدة وبموعد 

سم بفارق ٥٩.٤٤الطولي على باقي التداخالت االخرى واظھرت اعلى زیادة في النمو الطولي وقدرھا 
الذي اظھر اقل زیادة ٦/ ١من التداخل بدون قرط وموعد % ٨٦.٥٩سم ویعادل ٥١.٤٧معنوي قدره 

.سم لھذه الصفة ٧.٩٧
سم من ارتفاع القرط وقرطھ واحدة ٤٥تفوق التداخل ) ٥جدول ال( اظھرت النتائج اختبار دنكن 

تداخالت االخرى وقد معنویا في تاثیره في صفة الزیادة للنمو الطولي الشھري على باقي ال١٠/ ١وموعد 
٩٥.٧١سم والذي یعادل ٥٩.٦٨سم بفارق معنوي قدره ٦٢.٣٥اعطى اعلى معدل للزیادة الطولیة بلغت 

ربما یعزى .سم ٢.٦٧دالتھا ـفة اقل معـحیث بلغت ھذه الص١/٦سم وبدون قرط و ٤٥عن التداخل % 

الصفات المدروسة للوسینیافي بعضات تأثیر التداخل بین ارتفاع القرط وعدد القرط:)٢(جدول ال
مستویات 

ارتفاع القرط  
زیادة  عدد القرطات

النمو 
الطولي

)سم ( 

زیادة  النمو 
القطري

)ملم ( 

الوزن الجاف 
للمجموعة

)غم( 

مجموع الوزن الجاف 
)غم(للقرطات 
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ج٣٠٩.٥٧أ ب٣٠٩.٥٧ج٢.٣٣أ٢٧.٢٤بدون قرطسطح التربة
ھـج٢٧٨.٢أ ج د٣٩.١٤جأ٣.٠٠أ٣٤.١٥قرطھ واحدةسطح التربة
ي٦١.٣١ھـ٢٢.٤ج١.٦٥أ٢٥.٥٧قرطتانسطح التربة
ي ط٩٩.٥٧ھـ٢٤.٨ج٢.١٥أ٣١.٧٠ثالث قرطاتسطح التربة

جـ د٣٠٣.٦٩أ ب٣٠٣.٦٩أج٣.٠٣أ٣٤.٦٥بدون قرط١٥
ھـ د ٢٦٠.٥٦ج د ١٣٥.٧جب٢.٦٨أ٣٠.٦٥دقرطھ واح١٥
ح ط١٢٥.٨٨د ھـ٤٢.٠جـ٢.١٨أ٣٥.٠٢قرطتان١٥
ي ط ١٠١.٤٦ھـ٢٦.٤جـ٢.٤٣أ٣٤.٨٧ثالث قرطات١٥
ھـج٢٦٩.٤أ ب ٢٦٩.٤أ ب ٣.٨٢أ٣٠.٩٢بدون قرط٣٠
ب٥٦٢.٨٠أ ب٢٨١.٤أ ب٣.٩٢أ٣٥.٨٦قرطھ واحدة٣٠
ح١٤٩.٤٦د ھـ٤٩.٨ب جـ٢.٦٦أ٣٣.٥١قرطتان٣٠
ح ز ١٧١.١٢د ھـ٤٢.٧جـ٢.٣١أ٣٣.٥٦ثالث قرطات٣٠
ھـ و٢٣٤.٢٩ب ج٢٣٤.٢٩جـ-أ٢.٩٧أ٢٨.٥٩بدون قرط٤٥
أ٧٨٧.١٠أ٣٤٣.٥أ٤.١٦أ٣٤.٢٧قرطھ واحدة٤٥
و ز ١٩٥.٢٢د ھـ٦٥.٠جـ-أ٢.٨٩أ٣٥.٤٨قرطتان٤٥
ح ١٥٠.٦٧د ھـ٣٧.٦جـ١.٩٧أ٢٨.٧٣ثالث قرطات٤٥

كن لكل عاملاألرقام ذات األحرف المتشابھة عمودیا ال تختلف معنویا حسب اختبار دن

تاثیر التداخل بین ارتفاع القرط وموعد القرط في بعض صفات النمو لشتالت اللوسینیا:)٣(جدول ال
مستوى ارتفاع 

)سم(القرط 
موعد القرط 

شھر
الزیادة في النمو 

)سم(لي الطو
الزیادة في النمو 

)ملم(القطري 
الوزن الجاف للمجموعة 

)غم(الخضریة 
جـ٥.٥ز١.٣٥جـ د٦١٦.١٠/ ١سطح التربة

جـ٤٩.٠و-د٢.٨٧ب٨٤٥.٦٩/ ١سطح التربة 
جـ٣٥.٤و-د٢.٩٠ب١٠٤٣.٩٠/ ١سطح التربة
جـ-أ١٥١.١و ز٢.٠١ھـ د١١١٢.٩٧/ ١سطح التربة

جـ٥.٦ز١.٣٢ھـ د٦١٢.٦٩/ ١٥١
جـ٤٥.٩و ھـ٢.٦١أ٨٥٢.٠١/ ١٥١
جـ٤٢.٥أ٤.٩١أ١٠٥٣.٥٢/ ١٥١
جـ-أ١٦٣.٩ز١.٤٨جـ د١١١٦.٩٦/ ١٥١
جـ٢.٦ز١.٢٦ھـ و ٦٩.١٥/ ٣٠١
ب جـ٦٢.٥ھـ-جـ٣.٤٤أ٨٥٢.٢٢/ ٣٠١
ب جـ٨٣.١أ ب ٤.٤٦أ١٠٥٥.٨٧/ ٣٠١
أ ب٢٣٤.١د-ب٣.٦٨جـ د١١١٦.٦٣/ ٣٠١
جـ١.٤ز١.١١و٦٤.٢٧/ ٤٥١
ب جـ٨١.٥د-ب٣.٦١ب٨٤٤.٤٧/ ٤٥١
ب جـ٧٢.٦جـ-أ٤.١٢أ١٠٥٦.٦٩/ ٤٥١
أ٢٥٧.٢د ھـ٢.٩١جـ١١٢١.٦٤/ ٤٥١

االرقام ذات االحرف المتشابھة عامودیا ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن
تاثیر التداخل بین عدد القرطات ومواعید القرط للصفات المدرسة:)٤(جدولال
الزیادة في النمو مواعید القرطعدد القرط

)سم(الطولي
الزیادة في النمو 

)ملم(القطري 
)غم(الوزن الجاف

للمجموعة الخضریة 
-د١.١٧د٦٧.٩٧/ ١بدون قرط
-ب٣.٤٣ب٨٤٨.١٤/ ١بدون قرط
-أ٤.٧٧ب١٠٥٠.٠٢/ ١بدون قرط
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ب٢٧٩.٢ب جـ٢.٧٨جـ ھـ١١١٥.٢٧/ ١بدون قرط
د٤.٤د١.٣١ھـ و٦١٠.٨٦/ ١قرطھ واحدة
-ب٣.٥١ب٨٥٠.١٣/ ١قرطھ واحدة
-أ٥.٣٥أ١٠٥٩.٤٤/ ١قرطھ واحدة
أ٤٤٥.٤ب٣.٥٩و–جـ ١١١٤.٥٠/ ١قرطھ واحدة

د٣.٠٩د١.٣٣و-د٦١١.٦٨/ ١قرطتان
جـ د٥٥.٧ب جـ٢.٧٠ب٨٤٧.٠١/ ١قرطتان
-ب جـ٢.٩٢ب١٠٥٠.٣٨/ ١قرطتان
جـ٧٥.٧جـ٢.٤٨جـ١١٢٠.٥١/ ١قرطتان

د٣.٨د١.٢٣و-د٦١١.٧/ ١ثالث قرطات
جـ د٦٣.٢ب جـ٢.٨٩ب٨٤٩.١١/ ١ثالث قرطات
جـ د٥٨.٤ب٣.٣٦ب١٠٥٠.١٣/ ١ثالث قرطات
د٦.١د١.٣٧جـ د١١١٧.٩٢/ ١ثالث قرطات

االرقام ذات االحرف المتشابھة عامودیا ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن

السبب الى ارتفاع القرط والظروف المناخیة وان معدل نمو اللوسینیا یكون اسرع في الشتالت 
.)١٩٨١(واخرونKangره المقروطة ولذلك تقرط اللوسینیا اكثر من مرة في السنة حسب ما ذك

رط وعدد القرطات قتظھر نتائج التحلیل اإلحصائي الى أن ارتفاع ال-:الزیادة في النمو القطري الشھري 
ومواعید القرط والتداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي بین مستویاتھا قد اثرت تاثیرا معنویا عالي في صفة 

.الزیادة في النمو القطري 
الزیادة سم قد تفوق معنویا في تاثیره في صفة٣٠الختبار دنكن أن ارتفاع القرط)١( جدولالتشیر نتائج

اعطى اقل ملم بینما٣.١٨في النمو القطري على باقي المستنویات االخرى ، وقد اعطى اعلى زیادة لھذا النمو 
قد ادى الى سم٣٠أن ارتفاع القرط . ملم ٢.٢٩زیادة في النمو القطري ارتفاع القرط سطح التربة وبلغت 

اذ ما% ٢٧.٩٨ملم تعادل ٠.٨٩الشهري قدرها زیادة معنویة في الزیادة في النمو القطري
قورنت مع ارتفاع القرط عند سطح التربة و قد یعود السبب الى التوازن الحاصل بین المجموعة الخضریة و 

.سم٣٠ارتفاع المجموعة الجذریة للشتالت عند مستوى 
ة في دأما عدد القرطات فقد اظھرت نتائج اختبار دنكن من الجدول نفسھ انھ في حالة القرطھ الواح

اعلى أعطتالشتلة اظھرت تفوقا معنویا في تاثیرھا في الزیادة في النمو القطري على باقي القرطات التي 
% ٣٥.٤٦ملم وتعادل ١.٢٢مقدارھا ملم والتي سببت زیادة معنویة في ھذه الصفة٣.٤٤زیادة قدرھا 

. ملم ٢.٢٢حیث اعطت اقل زیادة لھذه الصفة بلغت ةرطات للشتلثالث قمقارنة بالقرط 
تفوق موعد بین موعد القرط فقداظھرت نتائج الجدول نفسھ الختبار دنكن وجود فروقات معنویة 

٤.١٠في النمو القطري الشھري قیمتھا وقد اعطى اعلى زیادة .على باقي المواعید االخرى ١/١٠القرط 
مقارنة مع موعد % ٦٩.٠٢ملم وھذه تعادل ٢.٨٣ما اعطى زیادة معنویة في ھذه الصفة بمقدار مملم 

. ملم لھذه الصفة ١.٢٧الذي اعطى اقل زیادة ٦/ ١القرط 
رطات أن التداخل تداخل الثنائي بین ارتفاع القرط وعدد القلل)٢جدول ال(تظھر نتائج اختبار دنكن

سم ٣٠سم وبدون قرط و ١٥سم وقرطة واحدة لم تختلف معنویا مع تداخالت سطح التربة وقرطة واحدة ٤٥
سم قرطتان اال انھ اختلف معنویا مع باقي التداخالت ٤٥سم وقرطة واحدة و ٣٠وبدون قرط و
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رط على الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین ارتفاع القرط و عدد و مواعید الق) : ٥( الجدول 

ارتفاع القرط 
)سم(

مواعید عدد القرطات
القرط 

الزیادة في النمو 
)سم(الطولي 

الزیادة في النمو 
)ملم(القطري 

الوزن الجاف 
للمجموعة 

)غم(الخضریة 
-ص-ق١.١٠ذ–ر –٦١٠.٤١/ ١بدون قرطسطح التربة

-ك-ز٣.٣٠ز–جـ ٨٥١.٥٦/ ١بدون قرطالتربةسطح 
-ي-ز٣.٤٧ك–ظ ١٠٤٣.٧٢/ ١بدون قرطسطح التربة
جـ٣٠٩.٥ص-ع١.٤٤ذ خ١١٣.٢٨/ ١بدون قرطسطح التربة
ط٧.١ص ف١.٣٨ر–ع ٦١٦.٣٥/ ١قرطھ واحدةسطح التربة
-ل-ز٣.٢٨ز-جـ٨١٥.٣٨/ ١قرطھ واحدةسطح التربة
-د ھـ٤.٦٩أ ب١٠٦٠.٩٢/ ١احدةقرطھ وسطح التربة
جـ د٢٧١.١م-ك٢.٦٦ذ–ش ١١٧.٩٤/ ١قرطھ واحدةسطح التربة
ط-ھـ٤.٦ص-س١.٥٣ق-ن٦١٩.٣٩/ ١قرطتانسطح التربة
ط-ھـ٤٦.٧س-م٢.٢١ك٨٤٩.٥٠/ ١قرطتانسطح التربة
-ص-ن١.٧٧ل١٠٩٠.٢٨/ ١قرطتانسطح التربة
ح ط١٥.٩ق ص١.٠٩ش–ع ١١١٤.٤٧/ ١قرطتانسطح التربة
ط٤.٨ص ف١.٣٩ر–س ٦١٨.٢٥/ ١ثالث قرطاتسطح التربة
ط-ھـ٥١.٢م–ك ٢.٦٦ي ك٨٤٠.٣٣/ ١ثالث قرطاتسطح التربة
ط-ز٣٥.٤ص–س ١.٦٧ك-ط١٠٤٢.٠٦/ ١ثالث قرطاتسطح التربة

ط٨.٠م–ط ٢.٨٦س-ل١١٢٦.١٨/ ١ثالث قرطاتبةسطح التر
-ص١.٢٩ث-ص٦١١.٧٩/ ١بدون قرط١٥
-و ز٣.٨٣د-أ٨٥٨.٥٤/ ١بدون قرط١٥
-أ ب٥.٩٣ح-د١٠٥٠.٨٠/ ١بدون قرط١٥
جـ٣٠٣.٦ق ص١.٠٧ر-ع١١١٧.٤٧/ ١بدون قرط١٥
ط٧.١ق ص١.٢٤خ-ق٦١١.٣٨/ ١قرطھ واحدة١٥
-ع–م ٢.١٨ط-د٨٥٠.٠٣/ ١قرطھ واحدة١٥
-جـ د٥.١٧و-ب١٠٥٣.٦٠/ ١قرطھ واحدة١٥
جـ د٢٦٤.٢ف–م ٢.١٤ذ-ش١١٧.٦٠/ ١قرطھ واحدة١٥
ط٤.٦ف–ص ١.٣٦ش-ع٦١٤.٠٧/ ١قرطتان١٥
ط-ز٠.٣٩.٨س-م٢.٢٣ط-ھـ١/٨١١.٤٩قرطتان١٥
-م-ط٢.٩٠ھـ–أ ١٠١٨.٥٦/ ١قرطتان١٥
ز-ھـ٨١.٧س-م٢.٢٤ف-م١١٢٠.٧٣/ ١قرطتان١٥
ط٥.٠ص ف١.٣٧ت-ف٦١٣.٥٥/ ١ثالث قرطات١٥
ط-ھـ٥١.٩س-م٢.٢٠ح-د٨٥٠.٣٨/ ١ثالث قرطات١٥
ط–و ٤٢.٥ب جـ٥.٦٤د-ب١٠٥٣.٥١/ ١ثالث قرطات١٥
ط٦.٠ق٠.٤٩ع-ل١١٢٢.٠٥/ ١ثالث قرطات١٥
-ق ص١.٠٥ذ-ش٦٧.٠٣/ ١بدون قرط٣٠
-ل–٠.٣.٢٣ك-ط٨٤٢.٢٥/ ١بدون قرط٣٠
-د-ب٥.٣٨و-ب١٠٥٣.٦٧/ ١بدون قرط٣٠
جـ د٢٦٩.٤ب جـ٥-٦٢ب-م١١٢٠.٧٥/ ١بدون قرط٣٠
ط٢.٤ص ف١.٣٧ت-ص٦١٢.١٨/ ١قرطھ واحده٣٠



٢٠٠٦) ٢(العدد )   ٣٤(المجلد )ISSN 1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین

ارتفاع القرط 
)سم(

مواعید عدد القرطات
القرط 

ي النمو الزیادة ف
)سم(الطولي 

الزیادة في النمو 
)ملم(القطري 

الوزن الجاف 
للمجموعة 
)غم(الخضریة 

-ط-و٤.٦٤ھـ-أ٨٥٦.١٥/ ١قرطھ واحده٣٠
-أ٦.٤٣أ ب١٠٦٠.٩١/ ١قرطھ واحده٣٠
ب٥٦٠.٣و ھـ٤.٢٢ش-ع١١١٤.٢٣/ ١قرطھ واحده٣٠
ط١.١ق ص١.٠٢ذ-ش٦٧.١٨/ ١قرطتان٣٠
ط-ھـ٤٦.٦ل-ز٣.١١ز-جـ٨٥١.١٧/ ١قرطتان٣٠
-م-ي٢.٧٣ھـ-أ١٠٥٥.٦٥/ ١قرطتان٣٠
و-ھـ١٠١.٦ح-و٣.٧٧ص-ن١١٢٠.٠٧/ ١قرطتان٣٠
ط٤.٤ق ص١.٠٢ذ-ر٦١٠.٢٢/ ١ثالث قرطات٣٠
ز-ھـ٧٨.٣ح-و٣.٧٦جـ-أ٨٥٩.٣٠/ ١ثالث قرطات٣٠
ز-ھـ٨٣.١٩ل–ز٣.٣١و-ب١٠٥٣.٢٥/ ١قرطاتثالث٣٠
ط٥.١٤ق ص١.١٤خ-ق١١١١.٤٨/ ١ثالث قرطات٣٠
-ق ص١.٢٤ذ٦٢.٦٧/ ١بدون قرط٤٥
-ك-ز٠.٣.٣٥ك٨٤٠.٢٠/ ١بدون قرط٤٥
-و ھـ٤.٢٩ز-جـ١٠٥١.٩٠/ ١بدون قرط٤٥
د٢٣٤.٢ل-ح٣.٠٢ق-ن١١١٩.٥٨/ ١بدون قرط٤٥
ط١.١٨ق ص١.٢٤ذ–ث ١/٦٣.٥٤قرطھ٤٥
-جـ ھـ٤٩٤ك-ح٨٤٢.٩٨/ ١قرطھ٤٥
-جـ د٥.١٠أ١٠٦٢.٣٥/ ١قرطھ٤٥
أ٦٨٥.٩د-ب٥.٣٥م-ل١١٢٨.٢٢/ ١قرطھ٤٥
ط١.٩ص ف١.٤٢ذ-ث٦٦.١٠/ ١قرطتان٤٥
ز-ھـ٨٩.٥ل-ز٣.٢٣ي-ھـ٨٤٨.٢٥/ ١قرطتان٤٥
-و ھـ٤.٢٨أ ب٧٦٠.٨٠/ ١قرطتان٤٥
ھـ١٠٣.٧ن–ل ٢.٥٢ن-ل١١٢٦.٧٧/ ١قرطتان٤٥
ط١.١٨ق ص١.١٦ذ-ت٦٤.٧٩/ ١ثالث قرطات٤٥
ح-ھـ٧١.٥ط م٢.٩٣ك-و٨٤٦.٤٥/ ١ثالث قرطات٤٥
ح-ھـ٧٢.٦م-ي٢.٨٠ز-جـ١٠٥١.٧٠/ ١ثالث قرطات٤٥
ط٥.٢٥ق ص٠.٩٨ت-ص١١١١.٩٨/ ١ثالث قرطات٤٥

حرف المتشابھة عامودیا ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكناالرقام ذات اال* 

ملم وسببت زیادة معنویة مقدارھا ٤.١٦حیث بلغت ھذه الزبادة اعلى قیمة لھا . في ھذه الصفة 
اذ ما قورنت بالتداخل سطح التربة وقرطتین الذي اعطى اقل زیادة لھذه % ٦٠.٣٢ملم وتعادل ٢.٥١

). ١٩٩٩(Freitasو Prasadه النتیجة تتفق مع ما اورده وھذ. ملم ١.٦٥الصفة بلغت 
ومواعید القرط عدم وجود فرق اتالقرطعددلتداخل بین ل)٤الجدول ( تظھر نتائج اختبار دنكن 

التداخل ى، حیث اعط١٠/ ١وبدون قرط وموعد ١٠/ ١معنوي بین التداخلین قرطة واحدة وموعد القرط 
ملم وانھما تفوقان معنویا ٤.٧٧ملم واعطى التداخل الثاني ٥.٣٥طري شھري بلغ االول اعلى معدل نمو ق

.على باقي التداخالت االخرى 
عن التداخل بدون % ٧٨.١٣ملم والذي یعادل ٤.١٨التداخل االول بفارق معنوي مقداره تفوق
. ملم ١.١٧الذي بلغت عنده ھذه الصفة اقل معدالتھا ٦/ ١قرط وموعد 

سم من ارتفاع القرط ٣٠لتاثیر التداخل الثالثي بتفوق التداخل ٥تائج اختبار دنكن جدول تظھر ن
في صفة الزیادة في النمو القطري الشھري ، والذي اعطى اعلى معدل لھذه ١٠/ ١وقرطھ واحدة وموعد 



٢٠٠٦) ٢(العدد )   ٣٤(المجلد )ISSN 1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین

نة بالتداخل مقار% ٩٢.٣٧ملم وھذا یعادل ٥.٩٤ملم وادى الى تفوق معنوي بمقدار ٦.٤٣الصفة مقدارھا 
وقد یعزى . ملم٠.٩٨فقد اعطى اقل المعدالت ١١/ ١سم من ارتفاع القرط وثالث قرطات وموعد ٤٥

ما السبب الى أن توفر وقت زمني كافي بین كل قرطھ ال یؤدي الى زیادة الكتلة الحیة وھذه النتیجة تتفق مع 
) .١٩٧٦(Guevarraاورده 

كل من ارتفاع القرط وعدد القرطات لمن التحلیل اإلحصائي الى أن -:الوزن الجاف للمجموعة الخضریة 
ومواعید القرط والتداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي بین العوامل المدروسة تاثیر معنوي عالي في ھذه الصفة 

یما سم لم یختلفان معنویا ف٣٠سم و ٤٥أن كل من ارتفاع القرط )١(جدولالوتوضح نتائج اختبار دنكن
سم وسطح التربة ، فبلغت ھذه ١٥بینھم في التاثیر في صفة الوزن الجاف وتفوقا معنویا على االرتفاعین 

وقد ادى الى زیادة ھذه الصفة معنویا بمقدار . غم ١٢٦.٧٢سم اعلى المعدالت ٤٥عند ارتفاع الصفة 
ارتفاع القرط سطح ندعغم٧٥.٤٧مقارنة مع اقل المعدالت % ٤٠.٤٤والتي تعادل غم عند ٥١.٢٥

وقد یعود السبب في زیادة ارتفاع القرط یزید من . سم ١٥التربة والذي لم بختلف معنویا مع ارتفاع القرط 
واخرون Barrettوھذه النتیجة تتفق مع ما اورده . عدد البراعم وتزداد فرصة ظھور نمو خضري اكثر 

.حول زیادة محصول الوزن الجاف للروبینیا . )١٩٩٠(
تفوق بدون قرط واعطى اعلى وزن جاف للمجموعة لىا)١جدول ال(تظھر نتائج اختبار دنكن

مقارنة % ٨٨.٢٠غم تعادل ٢٤٦.٣١غم وسجلت زیادة معنویة مقدارھا ٢٧٩.٢٤الخضریة للشتلة مقداره 
نوي بین غم وتوضح النتائج عدم وجود فرق مع٣٢.٩٣مع ثالث قرطات التي اعطت اقل معدل لھذه الصفة 

. قرطتین وثالث قرطات 
تفوق معنویا على مواعید االخرى واعطى اعلى معدل ١١/ ١یظھر الجدول نفسھ أن موعد القرط 

٩٨.١١وتعادل ١٩٧.٨٢ة في ھذه الصفة بمقدار یغم وسبب زیادة معنو٢٠١.٦٣للوزن الجاف بلغ مقداره 
وموعد ٨/ ١یوجد اختالف معنوي بین موعد بینما لم. ١/٦موعد اهعن اقل معدل وزن جاف الذي اعط% 

.      لھذه الصفة ١٠/ ١
سم مع ارتفاع القرط وقرطھ واحدة في ٤٥تفوق التداخل )٢الجدول  (تظھر نتائج اختبار دنكن

الصفة وقد تفوق ھذا هغم لھذ٣٤٣.٥٠صفة الوزن الجاف للمجموعة الخضریة حیث اعطى اعلى معدل لھا 
على التداخل سطح التربة وقرطتان % ٩٣.٤٧غم والذي یعادل ٣٢١.١٠معنوي مقداره التداخل بفارق

غم وھذه النتیجة تتفق مع ما اورده ٢٢.٤٠الذي بلغ عنده الوزن الجاف لھذه الصفة اقل معدالتھا 
Wanderaكتل حیة جافة اكثر من االنواع االخرى وال سیما فينتج حول أن اللوسینیا ت)١٩٩١( واخرون

.المناطق الشبھ االستوائیة
/ ١سم و٤٥الختبار دنكن عدم وجود فرق معنوي بین تاثیر التداخالت )٣(جدولالتبین نتائج 

١سم في ارتفاع القرط ١٥من مواعید القرط ١/١١وسم من ارتفاع القرط٣٠و مواعید القرط من١١
. في صفة الوزن الجاف للمجموعة الخضریة ط من مواعید القر١/١١وسطح التربة من مواعید القرط ١١/

غم وتفوق معنویا على باقي التداخالت وقد تفوق بفارق ٢٥٧.٢٠حیث اعطى التداخل االول لھذه الصفة 
من ١/٦سم من االرتفاع القرط و ٤٥عن التداخل % ٩٩.٤٥غم والذي یعادل ٢٥٥.٨٠معنوي مقداره 

. غم ١.٤لھذه الصفة اقل معدالتھا مواعید القرط الذي بلغ عنده الوزن الجاف
من مواعید القرط ١١/ ١الى أن تداخل قرطھ واحدة و تشیرالختبار دنكن) ٤( الجدول أما نتائج

٤٤٥.٤٠قد تفوق معنویا في تاثیره في الوزن الجاف على باقي التداخالت واعطى اعلى معدل لھذه الصفة 
من ٦/ ١على التداخل قرطتین و % ٩٩.٣٠م وتعادل غ٤٤٢.٣١غم وسجل زیادة معنویة مقدارھا 

.غم ٣.٠٩الوزن الجاف على ھذه الصفة اقل معدالتھا معدل مواعید القرط الذي بلغ عنده 
سم من ارتفاع القرط وقرطھ ٤٥وتوضح نتائج الختبار دنكن للتداخل الثالثي الى تفوق التداخل 

قرط في تاثیره على صفة الوزن الجاف للمجموعة من مواعید ال١١/ ١واحدة من عدد القرطات و 
غم ویعادل ٦٨٤.٨٠غم وادى الى تفوق معنوي بمقدار ٦٨٥.٩٠الخضریة واعطى اعلى معدل لھذه الصفة 

من مواعید القرط حیث اعطى ٦/ ١سم من ارتفاع القرط وقرطتین و ٣٠التداخل مع مقارنة % ٩٩.٨٣
یعزى السبب الى التاثیر المشترك ارتفاع القرط والقرطة الواحدة سم وقد١.١٠اقل المعدالت لھذه الصفة 

. )١٩٩١(واخرونWanderaخالل الموسم وھذه النتیجة تتفق مع ما اورده 
یشیر التحلیل اإلحصائي الى أن ارتفاع القرط -) : غم ( مجموع الوزن الجاف للقرطات خالل مدة الدراسة 

ھما ذات تاثیر معنوي عالي في صفة الوزن الجاف للقرطات توضح نتائج وعدد القرطات والتداخل الثنائي بین
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سم معنویا على باقي المستویات االخرى في ھذه الصفة ٤٥تفوق ارتفاع القرط )١جدول ال( اختبار دنكن
غم وسببت زیادة معنویة ٣٤١.٨٢حیث بلغت ھذه الزیادة في الوزن الجاف للقرطات عنده اعلى معدالتھا 

على المستوى االقل سطح التربة من % ٤٥.٢٤غم والتي تعادل ١٥٤.٦٤زن الجاف لھذه الصفة في الو
غم في حین لم یظھر أي فرق معنوي بینھ وبین ارتفاع ١٨٧.١٨الذي اعطى اقل المعدالت . ارتفاع القرط 

. سم ١٥القرط 
القرطات للمجموع وفي نفس الجدول تشیر نتائج اختبار دنكن الى أن القرطة الواحدة من عدد

الخضري لشتلة قد تفوقت معنویا في تاثیرھا في صفة الزیادة في مجموع الوزن الجاف للقرطات على باقي 
غم وادى الى زیادة ٤٧٢.١٨واعطت اعلى زیادة في مجموع الوزن الجاف للقرطات . القرطات االخرى 

رنت بثالث قرطات حیث بلغت عندھا اذ ما قو% ٧٢.٣١وتعادل ٣٤١.٤٨معنویة في ھذه الصفة مقدارھا 
. غم ١٣٠.٧٠الزیادة في ھذه الصفة اقل معدالتھا 
ي النبات زمنا الستعادة النمو نتیجة زیادة طلب طوال تعفیةالمدة غیر كاذهوقد یعود السبب الى أن ھ

ا اورده الجذور والعقد الجریة على الكاربوھیدرات لدعم اعادة نمو االخالف وھذه النتیجة تتفق مع م
Ezenwa وAtta- Krak)١٩٩٢ . (

لتاثیر التداخل بین ارتفاع القرط وعدد القرطات وجود فروق )٢جدول ال( تظھر نتائج اختبار دنكن 
سم من ارتفاع القرط وقرطھ واحدة معنویا في تاثیره في صفة ٤٥وقد تفوق التداخل . معنویة بین التداخالت 

٧٨٧.١٠حیث اعطى اعلى مجموع قیمتھ . على بقیة التداخالت االخرى الوزن الجاف لمجموع القرطات 
عن اقل وزن جاف للقرطات لھذه % ٩٢.٢١غم وتعادل ٧٢٥.٧٩معنویة بمقدار زیادة غم والذي ادى الى 

. غم عند التداخل سطح التربة قرطتین ٦١.٣١الصفة 
المعنوي مع كل عامل لوحده فقد بقي الى تماثل في اتجاه التاثیر يتشیر نتائج التداخل بین العامل

سم والقرطة الواحدة من القرطات ھي االفضل مع كل عامل على حدة مع التداخل الثنائي ٤٥ط رارتفاع الق
طن ٧.٨٧الذي اعطى اعلى مجامیع اوزان جافة للقرطات لالجزاء الخضریة خالل موسم النمو اي ما یعادل 

أن كمیة الكتلة الحیة تزداد )١٩٩١(Brebbakerو Jamesالیھ ھكتار وھذه النتیجة تتفق مع ما اشار/ 
.عندما تقرط الشتالت اللوسینیا

EFFECT OF HEIGHT , NUMBERS , AND DATE OF POLLARDING ON
SOME GROWTH CHARACTERS AND BIOMASS PRODUCTION OF

Luceana lecocephalla SEEDLINGS.
Jyad Abid A-Ashoo Ekhlass Daood sulimon

Dept. of Forestry, College of Agric. Forestry, Mosul univ., Iraq

ABSTRACT
The present study was conducted in Ninevah forest to study the effects

of the height, numbers and date of pollarding of the shoots of leucaena at one
years age. The pollarding was done monthly at fired different heights above
ground level namely , 15 , 30 and 45 cm to stimulate the regrowth of the plant
and ,arimize biomass production . The results indicated the following Growth
characteristics: - The highest average monthly grouth in length (4.13 cm)
obtained the pollarding was done at 15 cm height, while the highest average
in diameter (0.89 mm) occurred in plants pollared at 30 cm above the ground
level .With respect to the number of pollarding , it appeared , that pollarding
for one time was the best in comparing with the other number of pollarding
since it gave the highest average of minthly growth in length (13.88 cm) and
diameter ( 1.22 mm ) As for pollarding dates , october the first was the best
achieving . the highest increase in the average monthly grow the in hieght
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(41.94 cm) and in diameter (2.83 cm ) among the other pollarding dates .
Biomass production was the best height of pollarding which gave the best
increase in dry weight of the shoots per pollard and the accumalated mass due
to the total pollards was 45 cm above the ground level a since it gave the
highest averages and 154.64 gm ) , on the other hand , pollarding for one time
was better than the other pollarding numbers in giving . the highest values in
dry weight and in the accumlated total due to pollards in regard to the date of
pollarding , first of November was the best ingiving the highest mean ( 197.82
g ) in dry weight of shoots .
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