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 الكتلة الحیة لشتالت الروبینیا وإنتاجمعامالت القرط في بعض صفات النمو  تأثیر
Robinia pseudoacacia  

  سلیمان داود إخالص          العشو عبد جیاد 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /  قسم الغابات

  
  الخالصة 

ش--تالت الروبینی--ا ھ--ذه الدراس--ة ف--ي غاب--ة نین--وى لدراس--ة بع--ض مع--امالت الق--رط عل--ى  أجری--ت
Robinia pseudoacacia  عملی--ة الق--رط  أجری--تالحی--ة حی--ث  ةالكتل-- إنت--اجبعم--ر س--نة واح--دة ف--ي

ب--دون ق--رط وقرط--ھ واح--ده ( ةوباع--داد مختلف-- مس-- ٣٠و  ٢٠ و ١٠ و بارتفاع--ات مختلف--ة س--طح الترب--ة
ھ-دف تحفی-ز وذل-ك ب  ١١/ ١و  ١٠/  ١و  ٨/  ١و  ٦/  ١ ةو بمواعید مختلف) وقرطتان وثالث قرطات 

نت--ائج زی--ادة النم--و ال وأظھ--رتاكب--ر للكتل--ة الحی--ة  إنتاجی--ةنم--و الش--تالت بس--رعة اكب--ر وللحص--ول عل--ى 
في ح-ین    سم ٥.٢٧  سطح التربة حیث بلغت في معاملة القرط عندمعدالتھ  أعلى إلىالطولي الشھري 

 أفض-لأم-ا  .س-م١٠ف-ا熬 عن-د ارتمل-م   ٠ , ٢٥ مع-دالتھا أعل-ىوصلت الزیادة في النمو القطري الش-ھري 
  زی-ادة ف-ي النم-و الط-ولي والقط-ري الش-ھري حی-ث بلغ-ت أعل-ىعدد قرطات فھو بدون قرط حی-ث س-بب 

زی-ادة  أعل-ىوس-بب  األفض-لھ-و  ١/١٠على التوالي ، كما أن موع-د الق-رط   ,  ملم٠.٣٠  و   سم٣.٥٥
 بلغ-ت إل-ىالش-ھري فق-د أم-ا الزی-ادة ف-ي النم-و القط-ري %  ١٦.٥٤في النمو الطولي الشھري حی-ث بل-غ 

ومجم-و熬  قرط-ھوصلت الكتلة الحی-ة الجاف-ة للمجموع-ة الخض-ریة لك-ل كما  .  ملم١.٦٢ معدالتھا  أعلى
 معامل--ة أن .غ--م  ١٩.٢٠و  ٧.٧٠مع--دالتھا عن--د ارتف--ا熬 س--طح الترب--ة حی--ث بلغ--ت  أعل--ى إل--ىالقرط--ات 

غ-م أم-ا  ٥٠.٩٤و  ٦٠.١٥ حیث بلغت الكتل-ة الحی-ة الجاف-ة ومجم-و熬 القرط-ات  األفضل يبدون قرط ھ
الحی-ة الجاف-ة للمجموع-ة الخض-ریة  ةزیادة في الكتل حیث أعطى أعلى ١١/  ١فھو  األفضل موعد القرط

  .غم  ١٨.٨٨ قرطھ بلغت لكل 
  

  المقدمة 
البقولی-ة واالس-م الش-ائع رتب-ھ م-ن  .Robinia pseudoacacia Lالروبینیا بسیدواكاسیا شجره 

في الترب الخفیف-ة ولھ-ا القابلی-ة عل-ى الع-یش ف-ي الت-رب الكلس-یة والملحی-ة تنمو جیدا  black locustلھا 
 األن--وا熬المحب--ة للض--وء س--ریعة النم--و وم--ن  األن--وا熬والرملی--ة الجاف--ة وتق--اوم الری--اح الس--احلیة وھ--ي م--ن 

( مت---ر  ١م وقطرھ---ا  ٣٥ إل---ىعن---د النض---ج یص---ل ارتفاعھ---ا )  ١٩٨٨عب---د هللا ، ( المدخل---ة للع---راق 
Hanover  ،وھ-ي ) .  ١٩٩٦،  وآخ-رونالنح-ال ( عندما تكون منف-ردة  م ٣ – ٢والى قطر   ) ١٩٩٣
زوج م--ن   ١٢ – ٥ریش--یھ فردی--ھ تتك--ون ك--ل ورق--ھ م--ن   مركب--ة أوراقھ--ا األوراق متبادل--ھ ،متس--اقطة 

 أوعطری-ة بیض-اء  واألزھ-ار دائریة الش-كل إلىالوریقات ، الوریقات بیضویة  الوریقات مع ورقھ نھائیھ
  ٨ – ٤ان-ج وتحت-وي عل-ى    ٤ – ٢وحزی-ران ، القرن-ات ناعم-ة طولھ-ا   أی-ارید متھدلة ف-ي وردیة بعناق

 إنت-اجالزراع-ة البینی-ة وھ-ذا یتض-من  أنظم-ةف-ي  أھمی-ةولشجرة الروبینی-ا )  ١٩٩٨،  Wieseler (بذور
ش-ي یمك-ن اس-تخدامھا للموا علفی-ةالروبینی-ا ش-جرة  و تع-د ،وتكوین كتل بیولوجیة قصیرة العمر األعالف

تحت--وي عل--ى الت--انین ال--ذي یقل--ل م--ن قابلی--ة ھض--م  أنھ--اوال--دواجن والحیوان--ات البری--ة عل--ى ال--رغم م--ن 
الواعدة وقدرتھا العالی-ة  األنوا熬ونظرا لكون الروبینیا من . ) ١٩٩٨،  Barrett (واألشواك البروتینات 

الدیمی-ھ ي ف-ي المش-اجر على النمو بعد القرط ونجاح انتش-ارھا ف-ي مواق-ع عدی-دة خ-ارج انتش-ارھا الطبیع-
 أفض-لھذه الدراسة للحصول عل-ى اكب-ر كتل-ة حی-ة ولمعرف-ة  أجریتواالروائیة ونجاحھا في العراق فقد 

 إلنت-اجمش-اجر متخصص-ة  لقرط المجموع-ھ الخض-ریھ لغ-رض إنش-اء وأفضل عدد و موعدارتفا熬 قرط 
  . والكتل الحیة مستقبال  األعالف

  
  و طرائقھ  مواد البحث

بعمر  Robinia pseudoacaciaلدراسة في غابة نینوى على شتالت الروبینیا ھذه ا أجریت
ى في و بین شتلة و أخر) متر  ١( كانت المسافة بین المروز  المغروسھ على المروز حیثسنة واحدة 

الشتالت على ارتفا熬  وزرعت جمیع  شتلة في الدونم ٢٥٠٠أي بكثافة قدرھا  )متر  ١( المرز  الواحد 
 ھوو المستوى االول من العامل االول  نطقة اتصال الساق بالجذر الذي اعتبر سطح التربةسم من م ٣

  أشرت و كما
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  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
  ٣٠/١١/٢٠٠٦و قبولھ     ٢٠٠٦/ ٢٨/٦تاریخ تسلم البحث 

القط-ر عل-ى ارتف-ا熬  سم م-ن س-طح الترب-ة بالص-بغ المل-ون لقی-اس ١٠جمیع الشتالت على ارتفا熬  سیقان 
  : العوامل وھي  تأثیرلدراسة  قرطھسم قبل كل ١٠

  .  ٣٠و  ٢٠ و ١٠ وسطح التربة  ھي مستویات بأربعارتفا熬 القرط :  األولالعامل 
  . واحدة ، قرطتان وثالث قرطات قرطھمستویات بدون قرط ،  بأربععدد القرطات :  العامل الثاني
ونتیج-ة لت-داخل العوام-ل  ١/١١و  ١/١٠ و ١/٨ و ١/٦بع مس-تویات مواعی-د الق-رط ب-أر:  العامل الثالبث

معامل--ة عاملی--ة  ٦٤وبل--غ ع--دد المع--امالت قطاع--ات ب--ثالث  ٤× ٤×٤التجرب--ة عاملی--ة  أص--بحت ھالثالث--
وح-دة تجریبی-ة وك-ل وح-دة تجریبی-ة تح-وي عل-ى ثمانی-ة ش-تالت ف-ي ك-ل  ١٩٢عدد الوحدات التجریبی-ة و

ونفذت المع-امالت )  ١٩٩٠داود وزكي ، ( RCBDلعشوائیة الكاملة قطا熬 واستخدم تصمیم القطاعات ا
  .  ٢٠٠٤/  ١/٤على شتالت الروبینیا بتاریخ 

ت ص--فات خ--الل م--دة الدراس--ة وص--فات ف--ي نھای--ة الدراس--ة وص--فامنھاونظ--را لك--ون الص--فات المدروس--ة 
حس-ب الص-فات تن-و熬 التحلی-ل اإلحص-ائي كتج-ارب مس-تقلة ل-ذلك شتالت المقروطة خالل م-دة الدراس-ة لل

   -:كما یلي
الزی--ادة ف--ي النم--و لص--فتي معامل--ة عاملی--ة  ٦٤ب--ثالث قطاع--ات حی--ث بلغ--ت  ٤×٤×٤تجرب--ة عاملی--ة -١

  .  الشھري  الطولي والقطري
الج--اف ال--وزن لص--فھ مجم--و熬 معامل--ة عاملی--ة  ١٦ب--ثالث قطاع--ات حی--ث بلغ--ت  ٤×٤تجرب--ة عاملی--ة -٢

  ) . مجامیع الوزن الجاف للكتلة الحیة ( للقرطات   
صفة الوزن الج-اف للمجموع-ة لمعاملة عاملیة ٤٠لثالث قطاعات حیث بلغت  ٤×٤×٤تجربة عاملیة -٣

معامل--ة لك--ون  ٦٤معامل--ة ول--یس  ٤٠الخض--ریة للش--تالت المقروط--ة خ--الل م--دة الدراس--ة وق--د تكون--ت 
 لھ-ا ح-دةوا قرط-ھولمعامل-ة  ١/١١مشاھدة واح-دة ف-ي  لھا  المعاملة بدون قرط مثال الرتفا熬 سطح التربة

ولمعامل-ة ث-الث  ١/١١ و ١/٨ و ١/٦ثالث مشاھدات لھا ولمعاملة قرطتان  ١/١١و  ١/٦مشاھدتین في 
عش---ر  أص---بحتوب---ذلك ف---ي ك---ل مك---رر،  ١/١١ و ١/١٠ و ١/٨ و ١/٦مش---اھدات  أرب---ع لھ---ا قرط---ات

 اص-بح ع-دد المع-امالتمستویات الرتف-ا熬 الق-رط  لوجود أربعمشاھدات لكل ارتفا熬 قرط في كل قطا熬 و
ف-ي حق-ل )  -( مقروط-ة كتب-ت بش-كل ال غی-ر ج-دول الت-داخالت أن الش-تالت ف-ي كم-ا یظھ-ر ،معاملة ٤٠

توض-ح ب-ان ھ-ذه الش-تالت عن-د تل-ك الت-داخالت ل-م تق-رط  لمجموعھ الخض-ریھ حی-ث  صفة الوزن الجاف
  . معامالت عاملیة لتصمیم القطاعات العشوائي الكامل  أساسوحللت على 

كان-ت تس-قى م-رة واح-دة خ-الل السقي مستمرة خالل مده الدرسھ حی-ث  كانت عملیات االدامھ و
حس-ب مس-تویات ارتف-ا熬  ٢٠٠٤/  ٤/  ١ ف-ي  ت-م ق-رط جمی-ع الش-تالت. كل یومین حتى نھای-ة الدراس-ة 

 ٦/  ١عملی-ة الق-رط ك-ل ش-ھرین بت-اریخ  أجریتنمو الشتالت وتساوي وقد  وتساوي القرط بھدف تحفیز
قرطت-ان وث-الث قرط-ات وف-ي نھای-ة الدراس-ة  التي قرط-ت قرط-ة واح-دة وللشتالت  ١٠/  ١و  ٨/  ١و 

 ١ف-ي  ھنالحظ- ٤/  ١القرط في  تأثیرأن  المستخدمھ في الدرسھ  تم قرط جمیع الشتالت ١١/  ١بتاریخ 
 م-نحساب النموات لكل ش-ھر ل ٢ كما تمت القسمة على ٨/  ١في  ھنالحظ ٦/  ١ في  القرط تاثیرو ٦/ 

 ١٠/  ١نم--وات ش--ھر واح--د م--ن  لغ--رض مقارنتھ--ا م--ن١/٨ولغای--ة  ٦/  ١ثال م--ن نم--وات ش--ھرین أي م--
  . لكونھ لشھر واحد  ٢الذي لم یقسم على  ١١/  ١ولغایة 
        

  النتائج والمناقشة
 أن ارتفا熬 القرط)  ١جدول  ال(  تظھر نتائج اختبار دنكن :)سم (  الشھري الزیادة في النمو الطولي

في الزیادة في النمو الطولي  تأثیرفي  على باقي االرتفاعات االخرى  معنویاسطح التربة قد تفوق  من
سم وتعادل  ٥.٢٧سبب زیادة في النمو الطولي قدرھا و  ١٤.٢٩على المعدالت  أعطى الشھري و

  .  ٩ , ٠٢مقدارھا  اقل زیادة لھذه الصفة أعطىسم الذي ٢٠ما قورنت مع االرتفا熬  إذا%  ٣٦.٨٧
 ت-أثیرهف-ي و بتف-وق ختل-ف معنوی-ا اأن ب-دون ق-رط لمقارنھ ع-دد القرط-ات سھ نفو یشیر الجدول 

 ١٢.٩١حیث بلغت الزیادة في النمو الط-ولي الش-ھري عن-ده  األخرىفي ھذه الصفة على باقي القرطات 
مقارن-ة م-ع ث-الث قرط-ات الت-ي % ٢٧.٤٩ع-ادل والت-ي تس-م  ٣.٥٥ ھذه الصفھ بلغت  زیادة فأعطىسم 

یتض--ح م--ن ھ--ذه النت--ائج أن ش--تالت الروبینی--ا . س--م  ٩.٣٦النم--و الط--ولي الش--ھري اق--ل زی--ادة ف--ي  أعط-ت
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بس-ب الق-رط مم-ا س-بب  أعل-ىالنم-و بش-كل  وإع-ادةبعمر سنة قد ال تستجیب اس-تجابة جی-دة لعملی-ة الق-رط 
  . ) ١٩٩٦(  Ainalis  أوردهانخفاضا قلیال في النمو وھذه النتیجة تتفق مع ما 

 أعل-ى أعطى ٨/  ١ج اختبار دنكن لمواعید القرط أن موعد القرط ومن الجدول نفسھ تظھر نتائ
اق-ل زی-ادة ف-ي النم-و  ف-أعطى ١١/  ١سم أم-ا موع-د الق-رط  ١٩.٠٥زیادة في النمو الطولي الشھري بلغ 

س-م  ١٦.٥٤في النمو الط-ولي بمق-دار  ادى الى زیاده ٨/  ١سم أي أن موعد القرط  ٢.٥١الطولي بلغت 
وق--ت لق--رط  أفض--لونس--تنتج م--ن ھ--ذه النت--ائج أن .  ١١/  ١عل--ى موع--د الق--رط %  ٨٦.٨٢ع--ادل ت الت-يو

  .الروبینیا من منتصف الصیف حتى نھایتھ
  

  الصفات المدروسة         فيمستویات العوامل  تأثیر :)١(جدول أل         

  مستویات العوامل
الزیادة في النمو 

  )سم ( الطولي 
نمو الزیادة في ال

  )ملم ( القطري 
الوزن الجاف للمجموعة 

  )غم(الخضریة 
مجامیع الوزن الجاف 

  )غم (     للقرطات
          )سم(ارتفا熬 القرط 
  أ ٣٩.٠١  أ ١٥.٦٠  ب جـ ١.٢٣  أ ١٤.٢٩  سطح التربة

  ب ٢٨.٥٤  ب ١١.٤١  أ ١.٤٢  ب ١١.١٠  ١٠
  ب ٢٥.٤٧  ب ١٠.٢٧  جـ ١.١٧  جـ ٩.٠٢  ٢٠
  جـ ١٩.٨١  جـ ٧.٩٠  ب ١.٣٢  جـ ٩.١٨  ٣٠

          اتعدد القرط
  أ ٦٣.٢٨  أ ٦٣.٢٨  أ ١.٣٩  أ ١٢.٩١  بدون قرط

  ب ٢٣.٤٦  ب ١١.٧٤  أ ١.٣١  ب ١٠.٧٦  قرطة واحدة
  جـ ١٣.٧٤  جـ ٤.٥٦  ب ١.٠٩  ب ١٠.٥٥  قرطتان

  جـ ١٢.٣٤  جـ ٣.١٣  أ ١.٣٤  جـ ٩.٣٦  ثالث قرطات
          مواعید القرط

    جـ ٢.٩٦  ب ١.٢٦  ب ١٠.٨٥  ٦/  ١
    ب ٦.٣١  جـ ٠.٨٦  أ ١٩.٠٥  ٨/  ١
    جـ ٤.٠٧  أ ٢.٢٧  ب ١١.١٧  ١٠/  ١
    أ ٢١.٨٤  د ٠.٦٥  جـ ٢.٥١  ١١/  ١

  في العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا  األرقام*   
  
الحسابیة للتداخل الثنائي ب-ین مس-تویات ارتف-ا熬 الق-رط وع-دد القرط-ات ظھ-ر م-ن  األوساطوعند مقارنة  

ف-ي الزی-ادة ف-ي  ت-أثیرهتالف التداخل سطح التربة وبدون ق-رط معنوی-ا ف-ي اخ)  ٢جدول ال ( اختبار دنكن
حیث بلغت الزی-ادة ف-ي النم-و الط-ولي عن-ده  األخرىالنمو الطولي الشھري وبتفوق على باقي التداخالت 

س--م م--ن ارتف--ا熬 الق--رط وث--الث  ٢٠عل--ى الت--داخل   ١١ , ٢٥بلغ--ت زی--ادة معنوی--ة وأعط--ىس--م  ١٨.٥٨
 الت-أثیروالذي لم یختلف معنویا في  % ٦٠.٥٤والتي تعادل   ٧ , ٣٣المعدالت  الذي اعطى اقل قرطات

  . األخرىمع التداخالت 
تف-وق الت-داخل )  ٣ج-دول ال(اختب-ار دنك-ن  أوضحوبالنسبة للتداخل بین مستویات ارتفا熬 ومواعید القرط 

ص-فة الزی-ادة ف-ي النم-و ف-ي  ت-أثیرهمن مواعید القرط معنویا ف-ي  ٨/  ١سطح التربة من ارتفا熬 القرط و 
س-م  ٢٣.٨٩حیث بلغت الزیادة في النم-و الط-ولي عن-ده .  األخرىالطولي الشھري على باقي التداخالت 

س-م م-ن ارتف-ا熬 ١٠مقارنة بالت-داخل % ٩٤.٩٧سم والتي تعادل ٢٢.٦٩زیادة معنویة مقدارھا  إلى وأدى
  .ت ھذه الصفة سم اقل معدال ١.٢٠ أعطىمن مواعید القرط الذي  ١١/  ١القرط و 

الختب-ار )  ٤ج-دول ال( أما بالنسبة للتداخل بین مستویات عدد القرطات ومواعید الق-رط فیظھ-ر 
س-م عن-د الت-داخل ب-دون ق-رط و  ٢٢.٩٨زیادة في النمو الط-ولي الش-ھري لش-تلة الروبینی-ا  أعلىدنكن أن 

وس-جل  األخرىي التداخالت في ھذه الصفة على باق تأثیرهمن مواعید القرط الذي تفوق معنویا في  ١/٨
س-م والت-ي تع-ادل  ٢١.٦١م-ن مواعی-د الق-رط ق-درھا  ١١/  ١زیادة معنویة على التداخل قرطة واح-دة و 

 الت-أثیرمع الت-داخل سم ول-م یختل-ف معنوی-ا ف-ي  ١.٣٧اقل زیادة في النمو الطولي  أعطىالذي % ٩٤.٠٣
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ث-الث الت-داخل م-ن مواعی-د الق-رط و ١١/  ١ب-دون ق-رط و الت-داخل من مواعید القرط و ١/١١قرطتان و 
 .من مواعید القرط  ١/١١قرطات و

  
  تأثیر التداخل بین مستویات ارتفا熬 القرط وعدد القرطات في الصفات المدروسة  :) ٢( جدول ال

 熬مستویات ارتفا
  )سم (   القرط 

لزیادة في النمو ا  عدد القرطات
  )سم(الطولي 

الزیادة في النمو 
  )ملم(القطري 

الوزن الجاف 
للمجموعة 

  )غم(الخضریة 

مجامیع الوزن الجاف 
للمجموعة الخضریة 

  )غم(
  أ ١١٢.٣٨  أ ١١٢.٤  أ ب ١.٥٤  أ ١٨.٥٨  بدون قرط  سطح التربة
  ب ٥٩.٠٢  ھـ ١٤.٧  أ ب ١.١٩  أ ب ١٣.٢٠  قرطة واحدة  سطح التربة
  د ٣٦.٥٨  س ٢.٦  أ ب  ١,٠  أ ب ١٢.٧٦  قرطتان  سطح التربة
  ح ٦.٦٥  熬 ١.٧  بأ  ١.١٨  أ ب ١٢.٦٢  ثالث قرطات  سطح التربة

  د ھـ ٢٩.٣٦  ب ٩.٠  أ ب ١.٤٦  أ ب ١٣.٩١  بدون قرط  ١٠
  ح ز ١٤.٤٠  ط ٧.٢  أ ب ١.٣٢  ب ٨.١٠  قرطة واحدة  ١٠
  و ھـ ٢٣.١١  ح ٨.٧  أ ب ١.٦١  أ ب ١٢.٨١  قرطتان  ١٠
  ھـ ٢٦.٩٨  ل ٣.٧  أ ب ١.٢٧  ب ٩.٥٣  ثالث قرطات  ١٠
  ح ٧.٦٦  د ٣٦.٦  أ ب ١.١١  ب ١٠.٢٨  دون قرطب  ٢٠
  ھـ ٢٦.٠٥  ز ١١.٦  أ ب ١.٠٨  ب ١٠.٣٠  قرطة واحدة  ٢٠
  ح ز ٨.٧٦  م ٢.٩  أ ب ٠.٧٩  ب ٨.١٤  قرطتان  ٢٠
  ز ١٠.٧٩  ن ٢.٩  أ ١.٦٦  ب ٧.٣٣  ثالث قرطات  ٢٠
  ج ٤٥.١٤  جـ ٤٥.١  أ ب ١.٤٤  ب ٨.٨٦  بدون قرط  ٣٠
  ح ز ١٤.٦٨  و ١٣.٥  أ ١.٦٤  ب ١١.٤١  قرطة واحدة  ٣٠
  ح ز ١٢.٤٩  ك ٤.٢  أ ب ٠.٩٥  ب ٨.٤٨  قرطتان  ٣٠
  و ز ١٧.٢٦  ي ٤.٥  أ ب ١.٢٣  ب ٧.٩٤  ثالث قرطات  ٣٠
   في العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا األرقام*

  
  تأثیر التداخل ارتفا熬 القرط ومواعید القرط في الصفات المدروسة  :) ٣( جدول ال

ارتفا熬 القرط 
  ) سم(

مواعید 
  القرط 

الزیادة في النمو 
  )سم(الطولي 

لزیادة في النمو ا
  )ملم(القطري 

الوزن الجاف 
للمجموعة 

  )غم(الخضریة 
  ب  ٣.١٩  ب١.٢٩  ب جـ ١٦.٧٧   ٦/  ١  سطح التربة
  ب  ٣.٤٣  ب١.٢٦  أ ٢٣.٨٩   ٨/  ١  سطح التربة
  ب  ٠.٩٤  ب١.٢٦  ھـ ١١.٤٧   ١٠/  ١  سطح التربة

  أ ٣٤.٦٧  ب١.١٠  و ز ٥.٠٣   ١١/  ١  لتربةسطح ا
  ب  ٣.٧٠  ب١.٤٦  د ھـ ١٣.٠٤   ٦/  ١  ١٠
  ب  ٩.٣٥  ب١.٢٠  ب ١٩.٤٦   ٨/  ١  ١٠
  ب  ٦.٠٥  أ ٢.٥٨  ھـ ١٠.٦٧   ١٠/  ١  ١٠
  أ ب  ١٩.٥٧  جـ ٠.٤٢  ح ١.٢٠   ١١/  ١  ١٠
  ب  ٢.٧٦  ب ١.٢٨  و  ٧.٤٢   ٦/  ١  ٢٠
  ب  ٣.٥٥  جـ ٠.٤١  د جـ ١٥.٨٥   ٨/  ١  ٢٠
  ب  ٥.١٤  أ ٢.٥٦  ھـ ١١.١٢   ١٠/  ١  ٢٠
  أ ب  ١٤.٦٣  جـ٠.٤٠  ح ١.٦٥   ١١/  ١  ٢٠
  ب  ٢.٢٢  ب ١.٣٩  و ٦.١٥   ٦/  ١  ٣٠
  ب  ٨.٩٤  جـ ٠.٥٥  ب جـ  ١٦.٩٨   ٨/  ١  ٣٠
  ب  ٤.١٨  أ ٢.٦٥  ھـ ١١.٤١   ١٠/  ١  ٣٠
  أ ب  ١٨.٥  جـ ٠.٦٧  ح ز  ٢.١٦   ١١/  ١  ٣٠
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  ا بینھافي العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف ال تختلف معنویا فیم األرقام*    
  

  .تأثیر التداخل عدد القرطات ومواعید القرط في الصفات المدروسة  :)٤(جدول ال
الزیادة في النمو   مواعید القرط  عدد القرطات

  )سم(الطولي 
الزیادة في النمو 

  )ملم(القطري 
الوزن الجاف للمجموعة 

  )غم(الخضریة 
  ـ  ب جـ ١.٣٦  د و ١١.٨٣  ١/٦  بدون قرط 
  ـ  ب ـ د١.١٦  اً  ٢٢.٩٨  ١/٨  بدون قرط 
  ـ  اً  ٢.٣٩  د ھـ  ١٤.٢٦  ١/١٠  بدون قرط 
  اً  ٦٣.٢٨  د ھـ ٠.٦٥  ج ٢.٥٦  ١/١١  بدون قرط 

  جـ ٣.٩٩  ب ج ١.٣٧  د و ١٢.٢١  ١/٦  قرطة واحدة 
  ـ  د ھـ ٠.٦٧  ب جـ ١٧.٦١  ١/٨  قرطة واحدة 
  ـ  اً  ٢.٦٥  د و ١١.٨٢  ١/١٠  قرطة واحدة 

  ب ١٩.٤٩  ھـ    ٠.٥٤  ح ١.٣٧  ١/١١  واحدة قرطة 
  جـ ٢.٣٩  ب جـ ١.٣٥  و ز ٩.٠٩  ١/٦  قرطتان
  جـ ٧.٣٢  ھـ جـ ـ ٠.٨٧  أ بَ  ٢٠.٨٦  ١/٨  قرطتان
  ـ  ب ١.٦٢  ھـ و  ١٠.٦٤  ١/١٠  قرطتان
  جـ ٣.٩٨  ھـ ٠.٥١  ح ١.٦١  ١/١١  قرطتان

  جـ ٢.٥١  ب جـ ١.٣٥  و ز ١٠.٢٥  ١/٦  ثالث قرطات 
  جـ ٥.٣١  د ھـ ٠.٧١  جـ د ١٤.٧٤  ١/٨  ثالث قرطات 
  جـ ٤.٠٤  أ ٢.٤٠  ز ٧.٩٤  ١/١٠  ثالث قرطات 
  جـ ٠.٦٣  جـ ـ ھـ ٠.٨٨  ح ٤.٥٠  ١/١١  ثالث قرطات 

  العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا في األرقام*     
  

أم--ا بالنس--بة للت--داخل الثالث--ي ب--ین ارتف--ا熬 الق--رط وع--دد القرط--ات ومواعی--د الق--رط فتظھ--ر نت--ائج 
زی--ادة ف--ي النم--و الط--ولي للش--تلة ظھ--ر ان--ھ ف--ي س--طح الترب--ة م--ن  أعل--ىأن )  ٥ج--دول ال(   اختب--ار دنك--ن

اختل--ف معنوی--ا  ال--ذيم--ن مواعی--د الق--رط  ٨/  ١ارتف--ا熬 الق--رط وب--دون ق--رط م--ن ع--دد القرط--ات وت--اریخ 
في ص-فة الزی-ادة ف-ي النم-و الط-ولي الش-ھري ف-ي الش-تلة  تأثیرهفي  األخرىتفوق على باقي التداخالت بو

س-م  ٣٤.٤١س-م بزی-ادة معنوی-ة مق-دارھا  ٣٤.٦١المع-دالت لھ-ذه الص-فة وق-درھا  أعل-ى وأعط-ىاحدة الو
م-ن مواعی-د الق-رط  ١١/  ١سم من ارتفا熬 الق-رط وق-رطتین و ٢٠تداخل  مقابل%  ٩٩.٤٢والتي تعادل 

س-م ویع-زى الس-بب أن تك-رر الق-رط للش-تالت بعم-ر  ٠.٢٠حیث بلغ عنده اقل معدل نم-و ط-ولي ش-ھري 
 ةكان قاسیا ومجھدا للزیادة في النمو الطولي الش-ھري وال-ذي یع-د اح-د مؤش-رات النم-و وھ-ذه النتیج-سنة 

  ).١٩٩٨(  Barrettتتفق مع نتائج 
  

  التداخل بین ارتفا熬 القرط وعدد ومواعید القرط على الصفات المدروسة   تأثیر :)٥(جدول ال
 熬ارتفا

  )سم(القرط
عدد 

  القرطات
مواعید 
  القرط

الزیادة في النمو 
  )سم(الطولي

الزیادة في النمو 
  القطري

الوزن الجاف 
  للمجموعة الخضریة

  -  ن -ح ١.٤١  ي –ھـ ١٧.٦٠  ١/٦  بدون قرط  سطح التربة

  -  ي –ح  ١.٥٧  أ ٣٤.٦١  ١/٨  =  =

  -  ز –ھـ  ٢.٠٣  د ھـ ١٩.٩٦  ١/١٠  =  =
  أ١١٢.٣٨  ص –ي ١.١٦  وو-ج ج ٢.١٥  ١/١١  =  =
  ل–ط  ٤.٨٢  ص -ط١.٢٤  ح –د  ١٨.٩٤  ١/٦  قرطة واحدة  =

  -  س –ط ١.٣١  جـ د ٢١.٧٤  ١/٨  = =  =
  -  س –ط ١.٢٤  ن –ق  ٩.٨٨  ١/١٠  = =  =
  ھـ٢٤.٥٤  ش -ن ٠.٩٦  وو–ج ج ٢.٢٥  ١/١١  = =  =
  ل –ي  ١.٧٥  ر -ك ١.٠٧  ص –ل ١٣.٧٠  ١/٦  قرطتان  =
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  ل –ط  ٤.٦٣  ن -ط ١.٣٧  ب جـ٢٣.٠٥  ١/٨  =   =
  -  ث –ص  ٠.٧٧  ê –ر ٩.٦٢  ١/١٠  =   =

  ل – ي١.٢٨  ث –ص  ٠.٧٧  دد –غ ٤.٦٧  ١/١١  =   =
  ل –ي ٢.٩٨  ن –ح ١.٤٢  ك –و ١٦.٨٥  ١/٦  ثالث قرطات  =

  ل  –ي ٢.٢٢  ث –ف  ٠.٧٩  م –ح  ١٦.١٦  ١/٨  = =  =
  ل٠.٩٤  ر – ١.٠١  أأ –د  ٦.٤٣  ١/١٠  = =  =
  ل ٤٩,٠  ك –ح ١.٥١  ت –ص ١١.٠٤  ١/١١  = =  =

  -  ص–ط ١.٢١  ص –ل ١٣.٤٤  ١/٦  بدون قرط  ١٠

  -  ن –ح ١.٤٠  ب ٢٥.٢٧  ١/٨  = =  =

  -  ب ٢.٩١  س –ط  ١٥.٣٩  ١/١٠  = =  =

 ب ٥٩, ٠ ٢   ظ –ث  ٠.٣٣  وو–ھـ ھـ١.٥٥  ١/١١  = =  =

  ل_ ط ٣ ,٦٨  س –ط ١.٣٣  ق –ن ١٢.٧٢  ١/٦  قرطة واحدة  ١٠

  -  ذ –ر ٠.٦٨  ص –ل ١٣.٥٨  ١/٨  = =  =

  -  ذ -ب  ٢.٦١  جـ جـ –ظ٥.٠١  ١/١٠  = =  =

  ح-ز ١, ٠٧٢  ذ -ر ٠.٦٧  وو–ھـھـ ١.١١  ١/١١  = =  =

  ل -ط  ٩٩,٣  ز -و١.٨٥  ف –ك ١٤.٢١  ١/٦  قرطتان  ١٠

  ز ١٤, ٠٩  م -ح١.٤٨  ب جـ ٢٣.٢٩  ١/٨  =  =

  -  د–ب ٢.٦١  ص–م ١٣.٢٧  ١/١٠  =  =

  ط -ح٧ ,٩٦   ظ –ش ٠.٥١  وو ٠.٤٩  ١/١١  =  =

ثالث   ١٠
  قرطات

١١.٧٩  ١/٦  熬- ل -ط ٣, ٤٢  م -ح  ١.٤٥  ث  

  ل -ط٤ , ٦١  ف –ط  ١.٢٦  ن –ط ١٥.٧١  ١/٨  = =  =

  ي-ط ٦, ٠٥   و -د  ٢.٢٠  ذ –ش  ٩.٠  ١/١٠  = =  =

 ل ٠, ٥٩     ض ظ ٠.١٧  وو –دد  ١.٦٥  ١/١١  = =  =

  -  س –ط ١.٣٠  ض –ت  ٨.٤٦  ١/٦  بدون قرط  ٢٠

  -  ê –ق  ٠.٧١  س –ط  ١٥.٥٣  ١/٨  = =  =

  -  و –د  ٢.١٩  熬 –ي  ١٤.٦٢  ١/١٠  = =  =

  د ٣٦, ٥٨    ظ  –جـ  ٠.٢٥  وو–جـ جـ٢.٥٠  ١/١١  = =  =

  ل -ط ٩٦,٣   熬 –ط  ١.٢٩  ث –ق  ٩.٩٦  ١/٦  قرطة واحدة  ٢٠

  -  ظ –ê  ٠.٢٩  ي –ھـ  ١٧.٦٥  ١/٨  = =  =

  -  ب جـ ٢.٦٩  ر –س ١٢.٥٦  ١/١٠  = =  =

  و١٩ , ١٤   ظ ٠.٠٦  وو–ھـ ھـ ١.٠٣  ١/١١  = =  =

  ل- ي١ , ٧٠   ر –ك  ١.٠٥  دد –غ  ٤.٦٨  ١/٦  قرطتان  ٢٠

  ل-ط  ٧٣,٤   ظ –ت  ٠.١٤  ز –د  ١٩.٢٦  ١/٨  =  =
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  -  ن -ح ١.٤٤  ظ –ت ٨.٤١  ١/١٠  =  =

  ل- ي  ٢, ١٤  ظ –ê  ٠.٢٧  وو ٠.٢٠  ١/١١  =  =

   ل- ي  ٢, ٦١  ل –ح ١.٤٩  أأ –ê ٦.٥٨  ١/٦  ثالث قرطات  ٢٠

  ل- ي  ٢, ٣٧  ظ –ذ  ٠.٢١  ت –ص  ١٠.٩٨  ١/٨  = =  =

  ل-ط ٥, ١٤   أ ٣.٩١  ذ –ش ٨.٩٠  ١/١٠  = =  =

  ل -٠ , ٦٦  ر –م ١.٠١  وو –ب ب  ٢.٨٨  ١/١١  = =  =

  -  ك –ح  ١.٢٥  ظ –ت ٧.٨٢  ١/٦  بدون قرط  ٣٠

  -  ش –ن  ٠.٩٧  ل –ز ١٦.٥١  ١/٨  = =  =

  -  ھـ –ج  ٢.٤٢  غ –ث  ٧.٠٨  ١/١٠  = =  =

  ج٤٥ , ١٤   ت –س  ٠.٨٦  ھـ ھـ –أأ ٤.٠٣  ١/١١  = =  =

  ل-ط  ٥٢,٣   ي –ز  ١.٦٢  غ –ث  ٧٠٢٤  ١/٦  قرطة واحدة  ٣٠

  -  ظ –ت  ٠.٤٢  ي -ھـ١٧.٤٨  ١/٨  = =  =

  -  أ ٤.٠٤  و –د  ١٩.٨٤  ١/١٠  = =  =

  ه  ٥٥,٢٣   ظ –ت  ٠.٤٨  وو–ھـ ھـ١.١٠  ١/١١  = =  =

  ل -ي ١١,٢   ن –ح ١.٤١  ھـ ھـ –أأ ٣.٧٨  ١/٦  قرطتان  ٣٠

  ك -ط ٨٣,٥   ظ –ذ  ٠.٢٢  ط –ھـ ١٧.٨٤  ١/٨  =  =

  -  ط–ز  ١.٦٧  ث –ف ١١.٢٦  ١/١٠  =  =

  ل -ط  ٥٤,٤  ظ–ش ٠.٠٥  وو–ھـ ھـ١.٠٧  ١/١١  =  =

  ل - ك ٠٤,١  ر –ل ١.٠٢  ب ب -ض ٥.٧٩  ١/٦  ثالث قرطات  ٣٠

  زح ١٢, ٠٤  ض–ر ٠.٦٠  م –ح ١٦.١  ١/٨  = =  =

  ل-ط  ٤, ١٨  د –ب ٢.٤٩  غ –ث  ٧.٤٦  ١/١٠  = =  =

  ل ٠, ٧٧  ت -熬 ٠.٨٢  وو–جـ جـ٢.٤٤  ١/١١  = =  =

  في العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا  األرقام*
   

ارتف-ا熬  أن)  ١جدول ال( اختبار دنكن  التأثیر أوضحلبیان  -: )ملم ( في النمو القطري الشھري  الزیادة
عل-ى ص-فة الزی-ادة ف-ي النم-و  ت-أثیرهف-ي  األخ-رى االرتفاع-ات سم قد تفوق معنویا على ب-اقي  ١٠القرط 

معنوی-ة ف-ي  زی-ادة إل-ى وأدىمل-م  ١.٤٢زی-ادة ف-ي النم-و القط-ري  أعلىالقطري الشھري حیث بلغ عنده 
مل-م عن-د ارتف-ا熬  ١.١٧مقارن-ة م-ع اق-ل الزی-ادات %  ١٧.٦٠ملم والتي تعادل  ٠.٢٥ھذه الصفة بمقدار 

  . سم  ٢٠القرط 
 يالزی-ادة ف- رفع-توثالث قرطات قد  وقرطھ واحدة بدون قرط أن معاملةویظھر الجدول نفسھ 

في ح-ین اختلف-ت معنوی-ا ذه الص-فةف-ي ھ- تأثیرھ-االنمو القطري الشھري وھي لم تختلف معنویا بینھ-ا ف-ي 
 ب-دون ق-رط المعامل-ھ  ملم عند ١.٣٩زیادة في النمو القطري  أعلىحیث وصلت  في التاثیرعن القرطتین

م-ا قورن-ت ب-القرطتین الت-ي  إذ%  ٢١.٥٨ع-ادل ت الت-يمل-م و ٠.٣٠زی-ادة معنوی-ة مق-دارھا  التي سجلت 
  . ملم  ١.٠٩اقل معدل  أعطت

ط فقد اظھر الجدول نفسھ وج-ود فروق-ات معنوی-ة ب-ین مواعی-د الق-رط مستویات مواعید القر أما
مل--م و  ٢.٢٧ وعط--ى  ف--ي الزی--ادة ف--ي النم--و القط--ري الش--ھري ت--أثیرهف--ي  ١٠/  ١وتف--وق موع--د الق--رط 

ال-ذي  ١١/  ١موع-د  م-ن% ٧١.٣٦مل-م وال-ذي یع-ادل  ١.٦٢سببت زیادة معنویة بفارق معنوي مقداره 



 ٢٠٠٧ )١(العدد ) ٣٥(المجلد  ) ISSN 1815-316 X( مجلة زراعة الرافدین
 

  

ك-ل عام-ل عل-ى ح-دة  ت-أثیرومن خالل مالحظ-ة نت-ائج . ملم  ٠.٦٥القطري  بلغ عنده اقل زیادة في النمو
/  ١س-م وموع-د الق-رط  ١٠ الق-رط ارتف-ا熬عن-د زیادة في النمو القط-ري الش-ھري ح-دثت  أعلى أنیتضح 

مع-دل قط-ر الس-اق عل-ى ارتف-ا熬  إن  )١٩٩٠(و اخ-رون  Barrett  أوردهوھذه النتیجة تتفق مع م-ا  ١٠
س--م للروبینی--ا م--ن خ--الل زراعتھ--ا بكثاف--ات مختلف--ة  ١١.٤ – ٠.٣وح م--ن س--م تت--را ٣.١س--م ھ--و  ١٥

   .وتواصل القرط السنوي
یش-یر  ) ٢ج-دول ال(  التداخل بین ارتف-ا熬 الق-رط وع-دد القرط-ات لتأثیرتشیر نتائج اختبار دنكن 

ف-ي  الى عدم وجود فروقات معنویھ بین معامالت التداخل بین ارتفا熬 القرط وعدد القرط-ات ف-ي تاثیرھ-ا
  .الزیاده في النمو القطري الشھري 

ع-دم ) ٣ج-دول ال( الت-داخل ب-ین ارتف-ا熬 الق-رط ومواعی-د الق-رط فق-د ظھ-ر م-ن اختب-ار دنك-ن  أما
 )  من مواعید الق-رط ١٠/  ١سم من ارتفا熬 القرط و  ٣٠ ( من التداخالت الثالثةوجود فرق معنوي بین 

 ١٠/  ١س-م م-ن ارتف-ا熬 الق-رط و  ٢٠ (و )د الق-رطمن مواعی ١٠/  ١  سم من ارتفا熬 القرط و  ١٠ ( و
ف--ي الزی--ادة ف--ي النم--و القط--ري الش--ھري عل--ى بقی--ة  تأثیرھ--اتفوق--ت معنوی--ا ف--ي  و)  م--ن مواعی--د الق--رط

/  ١س-م و  ٣٠مل-م عن-د الت-داخل  ٢.٦٥وسط حسابي لھ-ذه الص-فة  أعلىحیث اظھر   األخرىالتداخالت 
ع-ن اق-ل وس--ط  ٨٤.٩٠مل-م وتع-ادل  ٢.٢٥نوی-ة بمق-دار زی-ادة مع إل-ى أدىم-ن مواعی-د الق-رط ال-ذي  ١٠

  . من مواعید القرط  ١١/  ١سم من ارتفا熬 القرط و  ٢٠ملم عند التداخل  ٠.٤٠حسابي لھذه الصفة 
ع-دم  إل-ى)  ٤ج-دول ال( وتشیر نتائج اختبار دنكن للت-داخل ب-ین ع-دد القرط-ات ومواعی-د الق-رط 

ف--ي النم--و القط--ري الش--ھري لش--تالت الروبینی--ا ب--ین  ف--ي ص--فة الزی--ادة الت--أثیروج--ود ف--رق معن--وي ف--ي 
م--ن مواعی--د  ١/١٠ث--الث قرط-ات و (و )م-ن مواعی--د الق-رط ١٠/  ١قرط-ة واح--دة و (الت-داخالت الثالث--ة 

ع-ن ب-اقي  الت-أثیراختلف-ت معنوی-ا ف-ي  أنھ-اف-ي ح-ین  )من مواعید القرط ١٠/  ١بدون قرط و ( و )القرط
زی-ادة معنوی-ة بملم  ٢.٦٥زیادة في النمو القطري  أعلى أعاله لاألوالتداخل  وأعطى األخرىالتداخالت 

اق-ل  أعط-ىم-ن مواعی-د الق-رط ال-ذي  ١١/  ١عن التداخل قرطتین و  %٨٠.٧٥ملم والتي تعادل  ٢.١٤
  .ملم ٠.٥١معدل بھذه الصفة 

) ٥ ج-دولال( تشیر نتائج الت-داخل الثالث-ي ب-ین ارتف-ا熬 الق-رط وع-دد القرط-ات ومواعی-د الق-رط  
س-م  ٢٠ ( و ) م-ن مواعی-د الق-رط ١٠/  ١سم من ارتفا熬 القرط و قرط-ة واح-دة و  ٣٠ ( ق التداخلینتفو

ف-ي الزی-ادة ف-ي  تأثیرھم-امعنوی-ا ف-ي  ) م-ن مواعی-د الق-رط ١٠/  ١من ارتفا熬 القرط و ثالث قرط-ات و 
النم-و القط-ري زی-ادة ف-ي  أعل-ىطري الشھري والذین لم یختلفا معنویا فیما بینھم-ا ، حی-ث كان-ت قالنمو ال
مل-م  ٣.٩٨وقد سجل زیادة معنویة في زیادة النمو القطري للشتلة مق-دارھا  األولملم عند التداخل  ٤.٠٤

م--ن مواعی--د  ١١/   ١قرط--ة واح--دة و س--م م--ن ارتف--ا熬 الق--رط و ٢٠ ( عل--ى الت--داخل% ٩٨.٥١ویع--ادل 
      .لھذه الصفة ملم ٠.٠٦اقل الزیادات  أعطى الذي ) القرط

مواعی--د  ت--أثیر أنالنت--ائج للت--داخل الثن--ائي والثالث--ي ب--ین العوام--ل المدروس--ة نج--د وم--ن مالحظ--ة 
 ١٠/  ١ارتف-ا熬 الق-رط وع-دد القرط-ات وال س-یما موع-د الق-رط  اآلخ-رینالع-املین  ت-اثیر م-ن أكثرالقرط 

الروبینی-ا م-ن  أن إل-ىاظھر تفوقا في كل الت-داخالت ف-ي ھ-ذه الص-فة لش-تالت الروبینی-ا وق-د یع-ود الس-بب 
熬وتش-رین  وأیل-ول آبالمحبة والسریعة للنمو خاصة عند اعتدال درجات الحرارة ف-ي نھای-ة ش-ھر  األنوا
  ). ١٩٨٨( عبد هللا  أوردهوھذه النتیجة تتفق مع ما  األول

         نت--ائج اختب--ار دنك--ن اظھ--رتارتف--ا熬 الق--رط ت--أثیر لبی--ان  -:)غببم ( الببوزن الùبباف للمùموعببة الخضببریة 
ف-ي ال-وزن الج-اف للمجموع-ة  ت-أثیرهارتفا熬 القرط س-طح الترب-ة ق-د تتف-وق معنوی-ا ف-ي  أن)  ١جدول ال( 

 وأدىغ-م  ١٥.٦٠معدل لھذه الصفة  أعلى وأعطى االرتفاعات  األخرىالخضریة لكل قرطة على باقي 
س-م ال-ذي  ٣٠م-ا قورن-ت م-ع ارتف-ا熬  إذا%  ٤٩.٣٥غ-م وتع-ادل  ٧.٧زیادة معنویة ف-ي ھ-ذه ق-درھا  إلى

  . غم لھذه الصفة  ٧.٩٠عدل اقل م أعطى
ب-دون  المعامل-ھ ختب-ار دنك-ن ان-ھ ف-ي حال-ةل أوض-ح الج-دول نفس-ھعدد القرط-ات فق-د ل بالنسبھ أما
في الوزن الجاف للمجموعة الخضریة لكل قرطة على باقي المس-تویات  تأثیرهمعنویا في  تقرط قد تفوق

وی--ة ف--ي ھ--ذه الص--فة مق--دارھا غ--م وال--ذي س--بب زی--ادة معن ٦٣.٢٨مع--دل ق--دره  أعل--ى وأعط--ى األخ--رى
. غ-م  ٣.١٣اقل معدل لھ-ذه الص-فة  أعطت ثمقارنة بالثالث قرطات حی %٩٥.٠٥غم وتعادل  ٦٠.١٥

ی--ؤدي ال--ى م--ن م--رة واح--دة لش--تالت الروبینی--ا بعم--ر س--نة  أكث--ر الق--رط تك--رار أن إل--ىوق--د یع--ود الس--بب 
(  Anialis و Tsouvars وردهأوھذه النتیجة تتف-ق م-ع م-ا انخفاض الوزن الجاف للمجموعھ الخضریھ 

 ١١/  ١تف--وق موع--د الق--رط  إل--ى یش--یر الج--دول نفس--ھ لختب--ار دنك--ن مواعی--د الق--رطلبالنس--بة  ،) ١٩٩٨
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مع-دل وزن ج--اف  أعل-ى أعط-ىف-ي ص--فة ال-وزن الج-اف للمجموع-ة الخض-ریة حی--ث  الت-أثیرمعنوی-ا ف-ي 
م--ا  إذا%  ٨٦.٤٤تع--ادل غ--م والت--ي  ١٨.٨٨زی--ادة معنوی--ة ف--ي ھ--ذه الص--فة بمق--دار  إل--ى وأدى ٢١.٨٤

الق-رط یحف-ز  أن إل-ىغم ویع-زى الس-بب  ٢.٩٦اقل معدل وزن  أعطىالذي  ٦/  ١قورنت بموعد القرط 
  ) . ١٩٩٦(    Ainails أوردهالنمو وھذه النتیجة تتفق مع ما  إعادةالنبات على 

  ر دنك--ننت--ائج اختب--ااظھ--رت  ارتف--ا熬 الق--رط وع--دد القرط--ات ب--ین الت--داخل الثن--ائي ت--أثیرولبی--ان 
 ف--ي األخ--رىالت--داخالت  ب--اقيالت--داخل س--طح الترب--ة ب--دون ق--رط ق--د تف--وق معنوی--ا عل--ى  إن) ٢ج--دول ال( 

غ-م  ١١٢.٤معدالت-ھ  أعل-ىالوزن الجاف للمجموعة الخضریة لكل شتلة حیث بلغ ھ-ذا ال-وزن  في تأثیره
رن-ت بالت-داخل م-ا قو إذا%  ٩٨.٤٨غ-م ویع-ادل   ١١٠.٧الوزن الجاف بمقدار  فيوسبب زیادة معنویة 

  .غم  ١.٧اقل المعدالت  أعطى الذيارتفا熬 القرط وثالث قرطات  منسطح التربة 
تف-وق )  ٣ج-دول ال( التداخل بین  ارتفا熬 القرط ومواعید الق-رط تظھ-ر نت-ائج اختب-ار دنك-ن  أما 

مع--دل لل--وزن الج--اف لش--تلة بل--غ  أعط--ى اعل--ىوق--د م--ن مواعی--د الق--رط   ١١/ ١الت--داخل س--طح الترب--ة و
ع-ن %  ٩٧.٢٨غ-م والت-ي تع-ادل  ٣٣.٧٣ھذه الصفة بمقدار  فيزیادة معنویاً  إلى أدىغم وقد  ٣٤.٦٧

  .غم  ٠.٩٤اقل معدل لھذه الصفة  أعطى الذيمواعید القرط  من ١/١٠التداخل سطح التربة و
 إل-ى ان) ٤ج-دول ال( عدد القرطات  ومواعید القرط فیظھر اختبار دنكن بین تداخل ال تأثیر أما 

في صفة الوزن الج-اف  تأثیرهمن مواعید القرط قد اختلف وتفوق معنویا في  ١/١١داخل بدون قرط والت
وزن ج--اف  أعل--ى أعط--ىحی--ث  األخ--رىللمجموع--ة الخض--ریة لك--ل ش--تلة مقارن--ة م--ع ب--اقي الت--داخالت 

المع-دالت  بأق-لما قورن  إذا%  ٩٩.٠غم والذي یعادل  ٦٢.٦٥غم وسجل فارقا معنویا مقداره  ٦٣.٢٨
  .    من مواعید القرط  ١/١١غم عند التداخل ثالث قرطات و ٠.٦٣

الت-داخل س-طح الترب-ة  أن) ٥ج-دول ال( نتائج اختب-ار دنك-ن  اظھرتلتداخل الثالثي ل أما بالنسبھ 
ال-وزن الج-اف   ف-ي ت-أثیره ف-يمن مواعید القرط قد تف-وق معنوی-ا  ١/١١من ارتفا熬 القرط وبدون قرط و

غ--م لھ--ذه الص--فة  ١١٢.٣٨مع--دل  أعل--ى وأعط--ى األخ--رىقي الت--داخالت للمجموع--ة الخض--ریة ع--ن ب--ا
ع--ن الت-داخل س-طح الترب-ة ع--ن %  ٩٩.٥٦غ-م وال-ذي یع-ادل  ١١١.٨٩واختل-ف بف-ارق معن-وي مق--داره 
الص--فة بل--غ  لھ--ذهاق--ل المع--دالت  أعط--ى ال--ذيم--ن مواعی--د الق--رط  ١/١١ارتف--ا熬 الق--رط وث--الث قرط--ات و

  . غم  ٠.٤٩
س--طح  أن) ١ج--دول ال( تظھ--ر نت--ائج اختب--ار دنك--ن  -:  طببات خببالل الدراسببةمùمببوع الببوزن الùبباف للقر

 أعل-ى وأعط-ىف-ي مجم-و熬 ال-وزن الج-اف للقرط-ات  ت-أثیرهالتربة من ارتفا熬 القرط قد تفوق معنوی-آ ف-ي 
غم والتي تع-ادل  ١٩.٢٠زیادة معنویة بمجمو熬 الوزن الجاف قدرھا  إلى أدىغم وقد  ٣٩.٠١المعدالت 

  .غم لھذه الصفة  ١٩.٨١اقل المعدالت  أعطى والذيسم  ٣٠ارتفا熬 القرط مقارنة ب%  ٤٩.٢١
عدد القرطات یظھر اختبار دنكن الجدول نفسھ تفوق ب-دون ق-رط م-ن ع-دد القرط-ات زی-ادة  أما 

 ٦٣.٢٨ ج-اف مجمو熬 وزن أعلى فأعطىمجمو熬 الوزن الجاف للقرطات خالل موسم النمو  في عنویھم
 ٥٠.٩٤ھذه الص-فة بمق-دار  في معنویةھذه الصفة ؛وقد سبب زیادة  في األخرىالقرطات  باقيغم  على 

  .      غم    ١٢.٣٤ جاف اقل مجمو熬 وزن أعطت والتيعلى الثالث قرطات %  ٨٠.٤٩غم والتي تعادل 
الختب-ار دنك-ن ) ٢ج-دول ال( التداخل الثنائي بین  ارتفا熬 القرط وعدد القرطات فتظھر نتائج  أما

ف-ي مجم-و熬  ت-أثیرهمن ارتفا熬 القرط مع بدون قرط من ع-دد القرط-ات معنوی-آ ف-ي اختالف سطح التربة 
حی-ث بل-غ مجم-و熬 ال-وزن الج-اف عن-ده  األخ-رىب-اقي الت-داخالت  ل-ىالوزن الجاف للقرط-ات والتف-وق ع

مقارن-ة %  ٩٤.٠٨غم والت-ي تع-ادل  ١٠٥.٧٣زیادة معنویة لھذه الصفة قدرھا  إلى وأدىغم  ١١٢.٣٨
  .غم لھذه الصفة  ٦.٦٥اقل مجمو熬 الوزن الجاف  أعطىالث قرطات الذي مع سطح التربة وث
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ABSTRACT  

       The present study was conducted in Ninevah forest to study some 
effects of pollarding on Robinia pseudoacacia seedling at one year age . The 
pollarding method was done each two monthls at the fixed different heights 
above ground level namely , 10 , 20 and 30cm to stimulate the growth of the 
plant to maximize biomass production . The results indicated that the highest 
average of monthly growth in length ( 5.27 cm ) was obtained when the 
pollarding was done at level above ground height , while the highest average in 
diameter ( 0.25 ) occurred in plant pollarded 10 cm above the ground level . 
With respect to the number of pollarding , it appeared that that with out 
pollarding was the best when compared with other numbers of pollarding , 
since it gave the highest average of monthly in length ( 3.55 cm ) and diameter 
( 0.30 mm ) .As for pollarding dates, 1st of October, was the best in a achieving 
, the highest increase in the average monthly growth in height ( 16.54 cm ) and 
in diameter ( 1.62 mm ) among the other pollarding dates .The highest overage 
of dry Biomass of shoots from each pollard and the total pollards was reached 
when pollarding was done at the ground level . these overages were ( 7.70 gm 
and 19.29 gm ) . No pollarding among the number of pollards of Robinia 
seedling at one year old was the best in its effect on giving the highest overages 
of dry Biomass of the shoots from each pollard and from total pollards      ( 
60.15 and 50.94 g ) in regard to the date of pollarding Ist November was the 
best in giving the highest mean (18.88 g) in dry weight of shoots. 
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