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Robinia pseudoacaciaوكمیات وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیا أسالیبتأثیر
بعد الغرس 

موسىأكرمعلي مظفر عمر عبدهللا   
جامعة تكریت/ ة الزراعة كلیجامعة الموصل                      / كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة 
ھذه الدراسة في موقع جامعة الموصل على الجانب الشرقي من نھر دجلة في مدینة الموصل أجریت

٢٠٠٦عام آذارللفترة من بدایة شھر 
٤) عمودي أنبوبن تغطیة سطح التربة ، تغطیة سطح وبد( الري 

أربعو ٨و٦و
Robinia pseudoacacia L. .تجربة أساس

, العشوائیة الكاملة وقورنت المتوسطات ب
أھموفیما یلي األفرعالزیادة في النمو الطولي والزیادة في عدد , النمو القطري 

:
فضلین ٨العمودي واستعمال كمیة الري األنبوباظھر استعمال ) ١ أ

. النتائج ولجمیع الصفات المدروسة 
ترة الري أنبوب, لترات ٨أنبوب( التداخالت الثنائیة التالیة أظھرت) ٢ ودي وف عم

فضل٨, كل یومین  النتائج أ
. األخرىببقیة التداخالت 

فضل٨أنبوباظھر التداخل الثالثي بین العوامل ) ٣ أ
.األخرىقورن ببقیة التداخالت ماإذاالنتائج ولجمیع الصفات المدروسة 

المقدمة 
نسان لنبات اإل

لوجود الحیاة وتوزیع الغطاء النباتي على وجھ األساسيیعد العامل إذالزراعیة كبیرة جدا لإلغراضواھمیتة 
األشجارمن بأنواعألھمیة، وبالنظر األرضیةالكرة 

تربة ،  بما ل أنو
) ١٩٨١والفخري ، ١٩٨٠الصراف ، (الزراعي واإلنتاجوتوزیع وانتشار الغطاء النباتي 

أشجارإذةاألنواعاألمثل
Robinia pseudoacacia L. العائلة البقولیة إلىالعنقود التي تنتمي المسمى بزھرةFabaceae وشجرة ،

األنواعمتر وھي من ٢٥–١٥ھذا النوع یصل ارتفاعھا عند النضج 
تربة األ

لجاف  اخ ا المن غطاء إعادة) . ١٩٧٩داؤد ، ( ذات  ل ا
كن من دون عملیة إلنجاحالنباتي وتجھیز الماء الضروري جدا  ول

ضإلىفترات الري سوف یؤدي ھذا أوتحدید كمیات الري 
أخرىاالستفادة من ھذه الكمیات في مناطق 

. اقتصادیة 
إن

أنبوب
وق الـتىـإل) ٢٠٠١( رونـوآخDavidارـأشا مـوكد منطقة الجذور بجوار الشتلة ـحىـإلفي التربة  ريـف

Prosopisــــ
glandulose

٢٠٠٨مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ ٤/١٢/٢٠٠٨لبحث تاریخ تسلم ا
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).٢٠٠٢( وآخرون Fayazو  ) ١٩٩٠( على نمو كثیر من األنواع النباتیة منھم الكواز وعالوي 
أسلوبأفضلید ھذه الدراسة لتحدأجریتوبناءاً على ما تقدم 

. النوع لمدد الري المختلفة موضوع الدراسة 

مواد البحث وطرائقھ
أجریت

حتى بدایة شھر تشرین الثاني ٢٠٠٦عام آذارھر الموصل على مساحة تقدر بثالث دونمات للمدة من بدایة ش
.من السنة نفسھا 

شملت الدراسة ثالث عوامل ھي 
بدون تغطیة سطح التربة ، تغطیة سطح التربة بالحصى ، تثبیت ( أسالیب الري بثالث أسالیب :العامل األول 

) أنبوب بالستیكي بجوار الشتلة 
لتر ٨، ٦، ٤كمیات كمیات میاه الري بثالث :العامل الثاني 
) ( :العامل الثالث 
امل  الث عو ث ٣٢٧× ٣× ٣ب

٨١الكامل بثالث قطاعات فكان عدد الوحدات التجریبیة 
.تجریبیة 

بدهللا وعادل ، ( زرعت ) ١٩٩٠ع
٢٠–٢٥١٥

سم ٥٠أنبوبتثبیت أیضاطیة حسب مخطط الدراسة وتم للمعامالت الخاصة بالتغ
١٥العلیا ویبعد عنھا الجھةسم مفتوح الطرفین في التربة وبصورة عمودیة بجانب ساق الشتلة من ١٥وقطر 

ت أثناءسم ٣٠عمق إلىسم 
قطارأطوالإكمالبعد . حسب مخطط الدراسة من خاللھ  وأ

عند نھایة الدراسة األفرعلكل شتلة وذلك لحساب الزیادة في النمو القطري والطولي وعدد األفرعوعدد 
النھائیة ودرست الصفات اآلتیة أخذت القیاسات ٢٠٠٦عند نھایة التجربة أواخر شھر تشرین األول عام 

نسبة النجاة ) ١
) ملم ( الزیادة في النمو القطري ) ٢
)  سم ( الزیادة في النمو الطولي ) ٣
شتلة / الزیادة في عدد األفرع ) ٤

قارنة  تمت م األوساطو
) . ٢٠٠٠الراوي وعبد العزیز ، ( العوامل ومعامالت التداخل الثنائي والثالثي 

النتائج والمناقشة
معنوي تحت تأثیرالري وفترات الري ذات أسالیبكل من أنإلى) ١( یشیر الجدول % :نسبة النجاة ) ١

٠.٠٥مستوى احتمال كمیات الري معنوي تحت تأثیرفي حین كان ٠.٠١مستوى احتمال 
) ٢( تأثیر

٢٠.٧٤بفارق معنوي % ٦٦.٧٦الحصول على نسبة نجاة إلىأدىالعمودي الذي لألنبوبتأثیربالالمعنوي 
قل معدل أعطتعن عدم تغطیة سطح الترب%  % ٤٦.٠٢ا

٥٤.٨٧ % .
األنبوبإلىالسبب في ذلك 

David٢٠٠١(وآخرون (
باألنبوبالري أنفوجد Prosopis glaudulosaوالري بالوعاء الفخاري والري السطحي في نمو شتالت 

أعطى لمعدالت أعلىو ) سم٥٥، %٧١(ا
و . ) ٣٠، % ٢٣(

Binbridge)٢٠٠٥ (
العمودي فعال جدا وذلك بدباألنبوبالري أنالمدفوعة في المناطق القاحلة حیث وجد 
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اشرة إلىماء الري إلیصال لجذور مب نطقة ا فضلجئنتاإلىوأدى. م نظمةأوأ قطرة أ ال
) ٢(أما. معنوي في نمو النبات تأثیرالمدفوعة ولھ 

وأدى% ٦٦١.٦٣، ٨٤الري 
ات التي ٤كمیة الري تأثیرعند مقارنتھا ب% ١١.٠٨زیادة معنویة قدرھا  تر لمعدالت أعطتل قل ا ٥٠.٥٥ا

أعطت٦والتي لم تختلف معنویا عن كمیة الري %  % ٥٥.٤٦و
إلىزیادة رطوبة التربة وبالتالي تؤدي إلىزیادة كمیة الري تؤدي أنإلى

) ٢(ویوضح الجدول ) . ١٩٩٠(، وتتفق ھذه النتیجة مع الكواز وعالوي 
% ٣١.٥٥إلىوأدت% ٧٢.٤٠معدل لھذه الصفة أعلىوأعطت

بالمرتبة أیام، وجاءت الفترة كل ثالث أیامأربعةالتي سجلتھا فترة الري كل % ٤٠.٨٥نجاة 
إلى% ٥٤.٣٩وأعطت

التداخالت أنإلى) ٣() ١٩٨٠(
( والتداخل ) لترات٤، ٦، ٨(العمودي وكمیات الري الثالثة األنبوببین 

استعمال % ٧٢.٢٩نسبة أعلىتأثیر) لترات ٨ عند 
إذا% ٨٢٩.٥٤أنبوب

) ٤(الجدول أما% . ٤٢.٧٥اقل المعدالت أعطتلترات التي ٤وكمیة الري 
( ,) عمودي وفترة الري كل یومین أنبوب(بین التداخالت التالیة 

وسجل ) (و ) أیامثالث كليعمودي وفترة الرأنبوب(, ) 
نة بالتداخل % ٤٩.٧٨إلىأدىالذي % ٧٩.٦٦المعدالت أعلىاألولالتداخل  قار م

بعة( أما% . ٢٩.٨٨أعطىالذي ) أر
) ٥(بین كمیات الري وفترات الري یوضح الجدول التداخل یرتأث

٨( ) لترات٤، ٦، ٨(كمیات الري 
% ٧٦.١٤معدل أعلى٨وسجل التداخل كمیة الري ) أیامثالثة 

اقل أعطىالذي أیامأربعةلترات وفترة الري كل ٤عن التداخل كمیة الري % ٤١.٤٦معنوي قدره بفارق 
أنبوب( ) ٦(% ٣٤.٦٨المعدالت 

في ) ٦میة الري عمودي وكأنبوب(و ) لترات وفترة الري كل یومین٨الري 
عن % ٥٤.٥٨%) ٨١.١٤(نسبة نجاة واحدة قدرھا وأعطیاا في ھذه الصفة مھتأثیر

ري كل ٤بدون تغطیة سطح التربة وكمیة الري (التداخل  ل فترة ا رات و بعةلت نسبة أعطىالذي ) أر قل  ا
% .٢٦.٥٦نجاة قدرھا 

أن) ١(یوضح تحلیل التباین الجدول ) :ملم(زیادة في النمو القطري ال) ٢
٠.٠١معنوي تحت مستوى احتمال تأثیرالري والتداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي لھ 

تالف وتفوق ) ٢( الري أثیراخ
لم والتي ٤.٥٧إلىوأدىملم ١٠.٨٥أعلىوأعطى م
٦.٠١% ٤٣.١٩تعادل 

إلىتأثیرملم ولم یختلف معنویا بال
األجزاءاكبر كمیة من الماء الن الجذور ھي اقرب 

نسبة أما) . ١٩٨٧(Mathewإجراء بال
بین كمیات الري تأثیروجود اختالف معنوي في الإلى) ٢(ي فیشیر الجدول كمیات الرتأثیرل

٨٩.٥٨
ارنة % ٢.٧٤٢٨.٦٠ رات الت٤بأقلمق ي لت

لوسطى بالتفوق ٦كمیة الري أماملم ٦.٨٤سجلت زیادة  ا تبة  لمر ا تلت  رات اح أعطتلت لم كمعدل ٨.٢٠و م
وكذلك التي تجعل النبات وباستمرار بصورة منتصبة وقائمة األكبركمیة الري إلىلھذه الصفة ، ویعزى ذلك 

إلىوفرة اأنالحیویة كما بوظائفھیبقى نصل الورقة مسطحا من خاللھ یقوم 
Collardو Hippsوتتفق ھذه النتیجة مع ) ١٩٩٠النعیمي ، (زیادة عامة في نمو النبات إلىوبالتالي النبات 

الجدول ) ١٩٧٠( أن) ٢(و
١١.٨١أعلىالزیادة في النموفي تأثیربالاألخریین

أربعاألطولقورن بالفترة ماإذا% ٦.٨٨٥٨.٢٥ملم بفارق معنوي قدره 
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٤.٩٣
إلىویعود سبب ذلك . ملم كمعدل لھذه الصفة ٧.٨٧وأعطت

. ٢٠٠٥محمود و١٩٨٠بھاء تقارب الریات وھذا یتفق مع
)٣ (

قي التداخالت ٨األنبوب أعطىاألخرىى با ملم ١٢.٣٠معدل أعلىو
٤مقارنة مع عدم تغطیة سطح التربة % ٥٨.٦١ملم والذي یعادل ٧.٢١بفارق معنوي قدره 

لعمودياألنبوببالتفوق األولملم ویلي التداخل ٥.٠٩اقل المعدالت أعطىالذي لترات  ٦ا
٩.٦٦ملم و ٨١٠.٦١لترات ثم تغطیة سطح

األنبوبیوضح تفوق ) ٤(الجدول أما. ملم على التوالي 
والذي ملم ١١.٤تفوق معنوي قدره إلىوأدىملم ١٣.٩٨زیادة أعلىوأعطىاألخرىعلى باقي التداخالت 

٢.٥٨أربعتغطیة سطح التربة وفترة الري كل مقارنة مع % ٨١.٥٤یعادل 
ترة الري األنبوببالمرتبة الثانیة بالتفوق تغطیة سطح التربة وفترة الري كل یومین ثم ویأتيملم  دي وف لعمو ا

أما. ملم على التوالي ١٠.١٢ملم و ١٢.٠٤وأعطیاأیامكل ثالث 
٨) ٥(یشیر الجدول 

إلىوأدىملم ١٣.٢٥زیادة للنمو القطري أعلىحیث بلغت عنده األخرىمعنویا على باقي التداخالت 
أربع٤مقارنة مع كمیة الري % ٧٣.٠٥عادل ملم والتي ت٩.٦٨معنویة قدرھا 

لمعدالت أعطىالذي  قل ا ٦ملم ٣.٥٧ا
ملم و ٤١٢.٠٣بالتفوق ثم كمیة الري الثانیة 

الف وتفوق ) ٦(بالنسبة للتداخل الثالثي یوضح الجدول أما. ملم على التوالي ١٠.١٦ ت لعمودي األنبوباخ ا
حیث بلغت عنده الزیادة تأثیرفي الاألخرىلترات وفترة الري كل یومین على باقي التداخالت ٨وكمیة الري 

سطح % ٨٦.٢٢ملم والذي یعادل ١٣.٢٣فارق معنوي قدره إلىوأدىملم ١٥.٤٦
. ملم ٢.١٣أربع٤

٦العمودي وكمیة الري األنبوببالمرتبة الثانیة بالتفوق 
٨ملم ولم یختلف معنویا عن١٤.١٣الصفة 
. ملم كمعدل لھذه الصفة ١٣.٧٤وأعطى

كل من أنإلى) ١(یشیر الجدول ) :سم(الزیادة في النمو الطولي ) ٣
٠.٠١مستوى احتمال معنوي تحت تأثیرالثنائیة والتداخل الثالثي بینھم ذات الري والتداخالت 

أعطىاألخرىاألنبوبتفوق ) ٢(ویبین اختبار دنكن الجدول . النمو الطولي  و
نة مع % ٣٣.٦٣سم والتي تعادل ١١.٥٧سم بزیادة معنویة قدرھا ٣٤.٤٠معدل لھذه الصفة بلغ أعلى ار مق

٢٨.٤٣أماسم ٢٢.٨٣المعدالت عدم تغطیة سطح التربة والذي سجل اقل 
نطقة أسفلإلى. سم وجاء بالمرتبة الثانیة بالتفوق  م

نسبة أما. )١٩٨٧(Mathewoذكره معنوي في النمو ھذا ماتأثیرالجذور حیث لھ  لبال
٤و ٨٦) ٢(دول فیظھر من الج

الت عند بأقل% ٢٠.٥٤سم والذي یعادل ٦.٥٥سم بفارق معنوي قدره ٣١.٨٨الصفة  د لمع ا
تي سجلت التر٤اقل كمیة ري  رتبة ٦أما. ٢٥.٣٣ل

إلىویرجع السبب في ذلك . سم زیادة في النمو الطولي ٢٨.٤٤وأعطتالوسطى بالتفوق 

أما. )١٩٨٠(Kirkhamو Selim) . ١٩٩٠النعیمي ، (
دل قدره أعلىوسجلت األخرىاختالف وتفوق فترة الري كل یومین على باقي الفترات إلى) ٢( ٣٧.٩١مع

األطول% ١٧.٦٤٤٦.٥٣
لمعدالت أعطت قل ا أعطتموتأتيسم ٢٠.٢٧ا سم ٢٧.٤٧و

Bhatia ،لجدول أما. ١٩٨٠ األنبوب) ٣(ا
أعطىاألخرى٨العمودي مع كمیة الري  ٣٨.١٠أعلىو

٤% ٤٥.٨٥والذي یعادل سم ١٧.٤٧معنوي قدره 
العمودي مع كمیة األنبوببالتفوق استعمال األولسم ویلي التداخل ٢٠.٦٣اقل المعدالت أعطتلترات التي 
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و سم٨٣٤.٥٣لترات ثم تغطیة سطح التربة مع كمیة الري ٦الري 
اختالف إلى) ٤(أسالیبالتداخل بین تأثیرأما. سم على التوالي ٣٢.٦٣
لمعدالت أعلىأعطىكل یومین حیث العمودي مع فترة الري األنبوبوتفوق  إلىوأدىسم ٤٣.٢٣ا

بعةالتربة وفترة الري كل مقارنة مع عدم تغطیة سطح% ٦٥.٤٦سم والتي تعادل ٢٨.٣٠معنویة قدرھا  أر
تأثیرأما. سم ١٤.٩٣الذي سجل اقل المعدالت أیام

لمعدالت أعلىأعطت٨الختبار دنكن تفوق كمیة الري ) ٥( ٤٠.٦٣ا
وي قدره  ن ارق مع ف ات وفترة ٤إذا% ٢٤.٢٠٥٩.٥٦سم ب تر ل

لري كل  لمعدالت أعطىا ا . ١٦.٤٣اقل 
٨األنبوب) ٦(

أعلىوسجل 
الت عند % ٦٨.٩٤سم والتي تعادل ٣١.٣٠زیادة معنویة قدرھا إلىوأدىسم ٤٥.٤٠ د لمع قل ا نة مع ا ار مق

سم ویلي ١٤.١٠والذي بلغ أیامأربعةلترات وفترة الري كل ٤التداخل عدم تغطیة سطح التربة وكمیة الري 
أعطى٦األنبوبالت

.یختلف عنھ معنویا لمسم والذي٤٣.٥٠
أنإلى)١(:األفرعالزیادة في عدد ) ٤

٠.٠١بینھم لھ الثالثي والتداخالت الثنائیة والتداخل 
الف وتفوق ) ٢(ویبین اختبار دنكن الجدول األفرع ت لعمودي األنبوباخ لى باقي ا ع
% ١٠.٦١٣.٤٤٣٢.٤٢معدل أعلىوأعطىاألخرىالري 

أما. فرعا ٧.١٧دم تغطیة سطح التربة الذي سجل اقل المعدالت مقارنة بع
الجدول أما. )١٩٨٧(Mathewمعفرعا كمعدل لھذه الصفة وھذه النتیجة تتفق ٨.٨٠الثانیة بالتفوق وسجل 

٨تأثیرة نلمقارأیضا) ٢(
١.٩٢١٩.٤٥فرعا بفارق معنوي قدره ٩.٨٧بلغت األفرعزیادة في عدد أعلىتوسجل
ألصغر%  لمعدالت أعطت٤ا قل ا ٦أما. فرعا ٧.٩٥ا

أعطتات لتر٨لترات احتلت المرتبة الثانیة بالتفوق بعد كمیة الري  ٨.٧٧و
) ٢(أما) . ٢٠٠٥(، Binbridgeما یتفق مع 

١١.٥٨أعلى
٦.٢٧أربعكل األطولمقارنة بالفترة % ٤٥.٨٥فرعا والتي تعادل ٥.٣١
٨.٧٤وأعطتبالمرتبة الثانیة بالتفوق أیامفترة الري كل ثالث وتأتيفرعا 

وصل ھذه النتیجة مع ما أما.٢٠٠١ت
)٨) ٣

وي قدره ١١.٦٨معدل أعلىوأعطىاألخرىالتداخالت  ن ارق مع ٥.٣٧٤٥.٩٧فرعا بف
فرعا وجاء ٦.٣١أعطتي تلترات ال٤% 

لترات ٨لترات بالمرتبة الثانیة بالتفوق ثم ٦العمودي وكمیة الري األنبوب
لجدول أما. ٩.٩٢فرعا و ١٠.٥٤حیث بلغت  نكن ) ٤(ا ار د الختب

معدل أعلىوسجل األخرىمین عن باقي التداخالت العمودي وفترة الري كل یواألنبوبیبین اختالف وتفوق 
% ٦٥.٩٣فرعا والتي تعادل ٨.٤٠فرعا بزیادة معنویة قدرھا ١٢.٧٤

لمعدالت أعطتيالتأیامأربعةالتربة وفترة الري كل  قل ا األول٤.٣٤ا
١١.٧٥

.في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیاھماتأثیرومصادر التباین والتباین التقدیري ) : ١(الجدول 
درجات مصادر التباین

الحریة
نسبة النجاة
( % )

الزیادة في النمو 
)ملم (القطري 

الزیادة في 
)سم ( النمو الطولي

الزیادة في عدد 
األفرع

*٠.١٤**٢٧.٤٤**١.٦٥*٢١٦٤.٥٢القطاعات 
**٨٩.٨٤**٩٠٣.٣٧**١٤١.٣٤**٢٢٦٢٣.٤٦اسالیب الري 
**٢٥.١٧**٢٩٠.٣٣**٥٠.٣٤*٢٨٣٣.٠٨كمیات الري 
**١٩٠.٦٤**٢١٢٢.٢٣**٣٢٢.٠٥**٢٦٧٦٣.٨٧فترات الري 
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 ×
**٠.١٨**٩.٦٨**٤٤١.٧٦٢.٢٩كمیات الري 

 ×
**٣.٨٦١.٨٥**٤٦٧.٢٠١.٣٥فترات الري 

 ×
**١.٤٥**٦.٧٤**٤٣٦.٢٣١.٤١فترات الري 

 ×
كمیات الري 

فترات الري × 
٠.٥٩**٩.٣٩**٨٣٧.٠٨٠.٩٤**

٥٢٣١٢.٢٩٠.٠٧١.٦٦٠.٠٤التجریبي الخطأ
٠.٠٥معنوي عند مستوى احتمال تأثیر*   ٠.٠١عال عند مستوى احتمال معنويتأثیر** 

.الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیا وكمیات وفترات أسالیبتأثیر) : ٢( الجدول 

نسبة النجاةالريأسالیب
( % )

النمو الزیادة في
)ملم ( القطري 

النمو الزیادة في
)م س( الطولي 

الزیادة في 
عدد األفرع

ج٧.١٧ج٢٢.٨٣ب٦.٠١ب٤٦.٠٢بدون تغطیة سطح التربة
ب٨.٨٠ب٢٨.٤٣ب٨.٠٣ب٥٤.٨٧تغطیة سطح التربة

أ١٠.٦١أ٣٤.٤٠أ١٠.٨٥أ٦٦.٧٦بالستیكي عموديأنبوب
)لتر ( كمیات الري 
ج٧.٩٥ج٢٥.٣٣ج٦.٨٤ب٤٥٠.٥٥
ب٨.٧٧ب٢٨.٤٤ب٨.٢٠ب٦٥٥.٤٦
أ٩.٨٧أ٣١.٨٨أ٩.٥٨أ٨٦١.٦٣
)یوم ( فترات الري 

أ١١.٥٨أ٣٧.٩١أ١١.٨١أ٧٢.٤٠یومین
ب٨.٧٤ب٢٧.٤٧ب٧.٨٧ب٥٤.٣٩أیامثالث 
ج٦.٢٧ج٢٠.٢٧ج٤.٩٣ج٤٠.٨٥أیامأربع

. ٠.٠٥المتشابھھ التختلف معنویا حسب اختبار دنكن عنـد مستوى احتمال ذات الحروفاألرقام: عمودیاً 

أما التداخل . فرعا ١٠.٧٠
)٨) ٥

فرعا بفارق معنوي قدره ١٢.٣٠ین على باقي التداخالت األخرى وبلغت عنده ھذه الصفة أعلى معدالتھا یوم
٥.٠٥% ٧.٢٨٥٩.١٨

٦
٦(. ١١.٦٤ (

أعلى ٨األنبوب العمودي وكمیة الري 
% ٧٣.٩٥ي یعادل فرعا الذ٩.٧٩فرعا وأدى إلى فارق معنوي قدره ١٣.٤٢معدل 

.فرعا٣.٦٣لترات وفترة الري كل أربع أیام الذي أعطى اقل المعدالت ٤سطح التربة وكمیة الري 

وكمیات الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیا أسالیبالتداخل بین تأثیر) : ٣( الجدول 

كمیات الريالريأسالیب
)لتر(

نسبة النجاة
(%)

الزیادة في النمو
)ملم(القطري

الزیادة في
الطوليالنمو
)سم(

الزیادة في 
عدد األفرع

بدون تغطیة سطح 
التربة

ح٦.٣١ح٢٠.٦٣ح٥.٠٩د٤٤٢.٧٥
ز٧.٢٠ز٢٢.٩٣ز٦.١٨ج د٦٤٥.٢٦
و٨.٠٢و٢٤.٩٣و٦.٧٦د-ب٨٥٠.٠٦
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تغطیة سطح 
التربة

و٧.٩٢و٢٤.٨٠و٦.٦٢ج د٤٤٨.٩٧
ھ٨.٥٧ھ٢٧.٨٦ھ٧.٨٠د-ب٦٥٣.٠٧
ج٩.٩٢ج٣٢.٦٣ج٩.٦٦ج-أ٨٦٢.٥٦

بالستیكي أنبوب
عمودي

د٩.٦٢د٣٠.٥٦د٨.٨٢د-أ٤٥٩.٩٣
ب١٠.٥٤ب٣٤.٥٣ب١٠.٦١أ ب٦٦٨.٠٦
أ١١.٦٨أ٣٨.١٠أ١٢.٣٠أ٨٧٢.٢٩

. ٠.٠٥ف معنویا حسب اختبار دنكن عنـد مستوى احتمال  األرقام ذات الحروف المتشابھھ التختل: عمودیاً 

. وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیا أسالیببین تأثیر التداخل ) : ٤(الجدول 

فترات الريالريأسالیب
)یوم(

نسبة النجاة
( % )

الزیادة في 
القطريالنمو
)ملم(

الزیادة في
الطوليالنمو
)سم(

ي الزیادة ف
عدد األفرع

سطح التربة

د١٠.٢٦د٣٢.١٠د٩.٤٢أ ب٢٦٤.٦٠
و٦.٩٣و٢١.٤٦و٦.٠٤ج د٣٤٣.٥٩
ح٤.٣٤ح١٤.٩٣ح٢.٥٨د٤٢٩.٨٨

التربة

ب١١.٧٥ب٣٨.٤٠ب١٢.٠٤أ٢٧٢.٩٤
ھ٨.٥٨ھ٢٧.٥٣ھ٧.٤٦ب ج٣٥٢.٨١
ز٦.٠٨ز١٩.٣٦ز٤.٥٩ج د٤٣٨.٨٥

بالستیكي أنبوب
عمودي

أ١٢.٧٤أ٤٣.٢٣أ١٣.٩٨أ٢٧٩.٦٦
ج١٠.٧٠ج٣٣.٤٣ج١٠.١٢أ ب٣٦٦.٧٨
ھ٨.٤٠ھ٢٦.٤٠ھ٧.٦٣ب ج٤٥٣.٨٣

. ٠.٠٥احتمالالتختلف معنویا حسب اختبار دنكن عنـد مستوىالمتشابھةذات الحروف األرقام: عمودیا 

.التداخل بین كمیات وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیا تأثیر) ٥(الجدول 

كمیات الري
)لتر(

فترات الري
)یوم(

نسبة النجاة
( % )

الزیادة في النمو
)ملم(القطري

الزیادة في
الطوليالنمو
)سم(

الزیادة في 
عدد األفرع

٤
ج١٠.٨١ج٣٤.٨٣ج١٠.١٦أ ب٢٦٨.٢٦
و٨.٠١و٢٤.٧٣ج٦.٨١د-ب٣٤٨.٧١
ح٥.٠٥ح١٦.٤٣ح٣.٥٧ھ٤٣٤.٦٨

٦
ب١١.٦٤ب٣٨.٢٦ب١٢.٠٣أ ب٢٧٢.٨١
ھ٨.٦٨ھ٢٧.٤٠ھ٧.٩٧د-ب٣٥٤.٧٣
ز٥.٩٩ز١٩.٦٦ز٤.٥٩ھد ٤٣٨.٨٥

٨
أ١٢.٣٠أ٤٠.٦٣أ١٣.٢٥أ٢٧٦.١٤
د٩.٥٢د٣٠.٣٠د٨.٨٤ج-أ٣٥٩.٧٣
و٧.٨١و٢٤.٧٢و٦.٦٣د-ب٤٤٩.٠٣

٠.٠٥احتمالاألرقام ذات الحروف المتشابھة التختلف معنویا حسب اختبار دنكن عنـد مستوى: عمودیا 

. وكمیات وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت الروبینیاأسالیبالتداخل بین تأثیر) : ٦(الجدول 

أسالیب
الري

كمیات 
الري

)لتر(

فترات 
الري

)یوم(

نسبة النجاة
( % )

الزیادة في 
النمو
)ملم(القطري

الزیادة في
النمو
)سم(الطولي

الزیادة في 
عدد األفرع

بدون 
تغطیة 
سطح 
التربة

ط٩.١٦ط ي٢٩.٥٠ط ي٧.٩٤و-أ٤٢٥٩.٢١
ص٦.١٤ع ف١٨.٣٠ف٥.٢٢و-ج٣٣٨.٨٥
ق٣.٦٣ق١٤.١٠ر٢.١٣وھ ٤٣٠.٢٠

ز١٠.٢٤ز ح٣٢.٤٠و ز٩.٧٧ھ-أ٦٢٦٤.٢٢
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م٧.١٣ن ص٢٢.٢٠ص٦.٣٣و-ب٣٤٥.٠٠
س٤.١٤ق١٤.٢٠ر٢.٤٦و٤٢٦.٥٦

ھ١١.٢٨و٣٤.٤٠ھ١٠.٥٧و-أ٨٢٧٠.٣٧
ل٧.٥٤م ن٢٣.٩٠ن ص٦.٥٨و-أ٣٤٦.٩٢
ع٥.٢٥س ف١٦.٥٠ق٣.١٥وھ ٤٣٢.٨٩

تغطیة 
سطح 
التربة

ھ١١.١٢و٣٤.٢٠وھ ١٠.١٧د-أ٤٢٦٨.٨٥
ك٧.٩٧ك ل٢٥.١٠م ن٦.٨٠و-أ٣٤٧.٣٠
ف٤.٦٨س ف١٥.١٠ق٢.٩١وھ ٤٣٠.٧٨

ج١١.٩٤دھ ٣٨.٩٠ج د١٢.٢١و-أ٦٢٧٣.٠٧
ك٨.٣٢ي ل٢٧.٣٠ك ل٧.٤٧و-أ٣٥١.١٤
ع٥.٤٧ف١٧.٤٠س٣.٧٢و-د٤٣٥.٠٠

ج١٢.٢٠ب ج٤٢.١٠ب١٣.٧٤أ ب٨٢٧٦.٩٢
ط٩.٤٥ح ط٣٠.٢٠ح ط٨.١٢و-أ٣٦٠.٠٠
ك٨.١١ل م٢٥.٦٠ل م٧.١٤و-أ٤٥٠.٧٧

أنبوب
بالستیكي 
عمودي

ج١٢.١٧ج د٤٠.٨٠ج١٢.٤٧أ ب٤٢٧٦.٧٢
ح٩.٩٤ز ح٣٠.٨٠ح٨.٤٣و-أ٣٦٠.٠٠
ن٦.٧٦ص ع٢٠.١٠ع٥.٦٧و-ب٤٤٣.٠٧

ب١٢.٦٤أ ب٤٣.٥٠ب١٤.١٣أ٦٢٨١.١٤
و١٠.٦١و ز٣٢.٧٠وھ ١٠.١١د-أ٣٦٨.٠٧
ي٨.٣٧ي ك٢٧.٤٠ي ك٧.٦١و-أ٤٥٤.٩٩

أ١٣.٤٢أ٤٥.٤٠أ١٥.٤٦أ٨٢٨١.١٤
د١١.٥٧ھ٣٦.٨٠د١١.٨٤ج-أ٣٧٢.٢٩
ز١٠.٠٧ز ح٣٢.١٠ز٩.٦٢ھ-أ٤٦٣.٤٤

٠.٠٥شابھة التختلف معنویا حسب اختبار دنكن عنـد مستوى احتمال   األرقام ذات الحروف المت: عمودیا 

EFFECT OF METHODES , QUANTITIES AND INTERVALS OF
IRRIGATION ON SOME GROWTH CHARACTERS OF Robinia

pseudoacacia L . TRANSPLANTS AFTER PLANTING
Mudhafar O . Abdullah Ali A . Musa

College of Agric . and Foresty                                               College of Agric .
Mosul Univ . Iraq Tikrit Univ . Iraq

ABSTRACT
The experiment was conducted in Mosul University Compus which is located

on eastside of Tigris River . The study was applced during the period form the
beginning of March until November, 2006 in order to investigate the effects of
irrigation methods (bar soil surface, covering soil surface by gravels and fitting
perpendicular plastic pipes), irrigation quantities (4, 6 and 8 liters) and Irrigation
intervals (2, 3 and 4 days) on growth characters of Robinia pseudoacacia L . The
factorial experiment was conducted according to Randomized Complete Block
Design and used Duncan method to comper the treatments means. At the end of
experiment the following characters were tested, survival percentage, diameter
growth increment, height Growth increment and branches number increment. and
the most importment results were as follows:
1) The fitting of perpendicular plastic pipe , quantity of irrigation (8) litters and the

shorter irrigation interral gave the best results in case of all studied characters .
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2) The following interaction (perpendicular plastic pipe and 8 liters), (perpendicular
plastic pipe and each 2 days irrigation) and (8 liters and 2 days irrigation) gave
the best results in the case of all studied characters as comper with the other
interactions .

3) Due to the tripple interaction among the studied factors; the interaction of
(perpendicular plastic pipe and 8 liters and 2 days) gave the best results of all
studied characters as comper with the other tripple interaction.
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