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ر نباتات السناریا الزھریةازھإفي نمو ووع زرق الحمامتأثیر قطر األصیص والتسمید بمنق
Pericallis X hybrida

بیان زكي عبد الكریم     عمار عمر األطرقجي
قسم اإلنتاج النباتي    قسم البستنة وھندسة الحدائق

صالح الدینجامعة /كلیة الزراعةجامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
میل سم ٢٠و١٥األصیصدراسة تأثیر قطر بھدفمحافظة دھوك،/أجریت الدراسة في منطقة سُ

نباتات وإزھارفي نمو ،أسبوع/أصیص/مغ١٠و٥زرق الحمام بمقدار صفر والعضوي بمحلولوالتسمید
٢٠إن الزراعة في أصص قطر :یأتيماإلىأشارت النتائج . Pericallis X hybridaالسناریا الزھریة 

نبات، والمحتوى من الكلوروفیل /ورقة٩,٠١إلىإذ وصلت األوراقزیادة معنویة في عدد إلىتسم أد
في القرص الزھري النوراتالعنقود الزھري وعدد ارتفاعغم وزن رطب، فضالً عن /ملغم٦٩,٤٧الكلي 

أسبوع من منقوع زرق /أصیص/غم١٠كان الستخدام و،نبات/نورة٤١,٠٠سم و١٨,٤٩واللتین بلغتا 
والمحتوى من الكلوروفیل نبات/ورقة٩,٠٩األوراقفي الحصول على اكبر قیمة لعدد األكبرالحمام التأثیر 

وارتفاع القرص نبات/غم٣,٢٦والوزن الجاف للمجموع الخضري غم وزن رطب/ملغم٧٠,٢٨الكلي 
نبات، فضالً عن الزیادة الحاصلة في محتوى /غم٠,١٥١البذور سم والحاصل من١٨,١١الزھري 
تقلیل المدة التنسیقیة  للنبات بشكل إلىولكن أدى المستوى أعاله ،KوPوNمن العناصراألوراق
ن زراعة النباتات في أصص یمكن القول أ.یوم لمعاملة المقارنة٢٦,٧٧یوم في مقابل ٢٤,٦٨إلىمعنوي 

الحصول على اكبر إلىأدى الحمامأسبوع من منقوع زرق/أصیص/ غم١٠التسمید بمقدار سم مع ٢٠قطر 
القرص الزھري وارتفاعوالمساحة الورقیة والمحتوى من الكلوروفیل الكلي األوراقالمعنویة لعدد مقیال

.وعدد النورات في القرص الزھري وقطر القرص الزھري وأكبر نسبة للمحتوى من النتروجین

لمقدمةا
مرة ٢-١,٥ارتفاع قیاسي یصل إلىفي الغالب تنمو صص المزھرة المقبولة في السوقت األإن نباتا

للتقلیل ) تعطیش(شد مائي إلىكانت تعرض النباتات بقدر ارتفاع األصیص، وقبل استعمال معوقات النمو
للمجموع یل القیمة الجمالیة تقلإلى، وھذا یؤدي في الغالب فضالً عن معامالت أخرىمن ارتفاع النبات

و٢٠٠١، Latimer(لھذا الغرضفي الوقت الحاضر تستخدم معوقات النموو،الخضري أو الزھري للنبات
Delaune،٢٠٠٥.( بینLaurie وآخرون)أن األصص البالستیكیة المستخدمة في إنتاج نباتات ) ١٩٧٩

والداؤوديPrimrosesلبرمیوال وزھرة اCalceolariaالزینة المزھرة مثل ورد الجنطة
Chrysanthemum تكون بشكلین مختلفین، األول القیاسي والذي یكون فیھ قطر األصیص عند الحافة

ثالثة أرباع األصیص أوالرتفاع األصیص والشكل الثاني الذي یطلق علیھ أصیص االزالیا العلیا مساویاً 
Three-quarter potsبین و. القطر٣/٤كن ارتفاعھ یكون مساویا لـ والذي یكون مشابھ للسابق لKessler

، هاختیار نوع وحجم الوعاء لنباتات األحواض یعتمد على الحجم النھائي للنبات وطبیعة نموأن) ٢٠٠٤(
عند وضع وسط الزراعة في األصص سوف یتكون ما یطلق ھأن) ١٩٩٩(Kochذكر .طلب السوقوعلى 

waterاألرضيعلیھا مستوى الماء  table جمیع الفراغات ذلك المستوىعند في أسفل األصیص، إذ تكون
فقدان التھویة والذي یكون متعلق بعدد الفتحات أسفل إلىلوسط یؤدي لن ھذا التشبع بالماء إمملوءة بالماء، و

وف ستھإذ بزیاداألصیصا الماء القاعدي ھو زیادة عمق ذلتقلیل من تأثیر ھلالطریقة الوحیدة إناألصیص،
تھویة الوسط تختلف حسب حجم األصیص عند أنوبین . األسفل من األصیصإلىتنخفض منطقة التشبع 
في %١٥إلىإنھا تقل وسم ١٥األصص قطر في% ٢٢نسبة الفسح الھوائیة تكوناستخدام نفس الوسط إذ

وعلق . ألرضیةاسم، وبالتالي فان زیادة عمق األصیص یعني زیادة صرف الماء بالجاذبیة ١٠األصص قطر 
،عالقة وثیقة جدا بالنسبة المئویة للھواء في الوسطإن حجم األصیص لھ: بقولھ)٢٠٠٣(Nelsonعلى ذلك 

.مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ٢٧/٦/٢٠١٠تأریخ تسلم البحث   

في األصیص قطر %٧,٤إلىسبة سم، بینما تقل الن٢٠في األصیص قطر % ٩,٥نسبة الھواء حیث بلغت
في األصص الثالثة موضوع نفسھ الوسط یستخدمسم عندما ١٠في أصیص قطر % ٣,٤إلىسم و١٥
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، عند وضعھا في األصصزیادة في قدرة التربة على االحتفاظ بالماءحدوث) ١٩٨٥(بین طواجن .الدراسة
یر في عمق التربة عند وضعھا في األوعیة یغالطبیعیة، إذ أن التة التربةحتى وان لم یحدث أي تغیر في حال

بین العدید من الباحثین أن زیادة حجم وقد .عن احتوائھا العالي من الماء والقلیل من الھواءالمسئولھو 
نباتات الزینةأنواعزیادة في كتلة المجموع الخضري في العدید من إلىالوعاء المستخدم في الزراعة یؤدي 

)AppletonوWhitecomb ،و١٩٨٣KeeverوCobb ،١٩٨٧ .( وقد وجدMilbocker)١٩٩٢ (
أن زیادة حجم األصیص غالون واحد وعلى حجم األصیص المستخدم، أن حجم النبات المنتج یعتمد كثیراً 

ازداد غالون٣-١عندما زاد الحجم من و% ٥بمقدار Azaleaزیادة الوزن الكلي لنبات االزالیاإلىأدى
في دراستھ حول تأثیر أوعیة النمو في نمو شتالت ) ٢٠٠٢(Oumaوذكر %.١٢بمقدار الوزن الكلي 

لتر ٤,٥و٢,٧و١,٧بإحجام rough lemonصنفCitrus sinensisأشھر لنبات٦بعمر األصول
زیادة معنویة في عدد إلىباستخدام خلطة من تربة حدائق ورمل بناء بنسبة حجمیة، إن حجم الوعاء قد أدى 

.زیادة حجم األصیصعندوالجذور األفرعفي وزن هتأثرمع عدم وارتفاع النبات األوراق
ولكن تختلف ،الغذائیةبالعناصرمن األسمدة العضویة المھمة التي تجھز النباتات الحیوانيیعد السماد و

تقدر فقط ضویة القیمة األسمدة العأنو،كمیة العناصر فیھا تبعا للمصدر الذي تؤخذ منھ وظروف التداول
إن اغلب النتروجین . بمحتواھا من العناصر الغذائیة ولكن جاھزیة ھذه العناصر للمحاصیل ذات أھمیة كبیرة

یوجد على شكل حامض ففي مخلفات الدواجن أما ،في األسمدة العضویة یوجد على شكل مركبات عضویة
ي تعمل ذلك فھفضالً عن). ١٩٨٥وطواجن، ١٩٨٤النعیمي، ( للنبات بعد تحللھ جاھزاً دالیوریك والذي یع

وتجعل الترب ،وتفكك الترب الثقیلةالخفیفةتزید من تماسك الترب إذ،یة للتربةئعلى تحسین الخواص الفیزیا
عواد، (قدرة على االحتفاظ بالرطوبة وتزید من تحلل معادنھا بالعناصر الغذائیة الكبرى والصغرى أكثر

د الحیواني  بان لھ قابلیة تبادل كاتیوني عالیة، فھو یعمل مخزنا للمغذیات المضافة، سماالكما یمتاز). ١٩٨٧
عندما یستخدم السماد ال نادراً إتحدث نقص العناصر الغذائیة الصغرى خاصة الضعراأذلك فان لنتیجة و

).٢٠٠٣، Nelson(الحیواني
وبعض Bedding plantsحواضاألكان المنتجین في البیوت الزجاجیة لنباتات األصص ونباتات 

الكاملة التحلل، ولكن عندما استخدمت بسترة األبقارتربة الزراعة مخلفات إلىیضیفون األخرىالنباتات 
یستخدم األسمدة الحیوانیة ویستخدم بدیال أالنفان عدد قلیل , أوساط الزراعة وظھرت مشكلة سمیة االمونیوم

إذ ). ١٩٩٣وآخرون، Ingramو١٩٨٧و١٩٨٥طواجن،(Organic matterعنھا المواد العضویة 
توافر كمیة وفیرة من المادة العضویة إلىاحتیاج نباتات األصص إلى) ١٩٧٩(وآخرون Laurieأشار

حجما، وقد تزداد % ٥٠-٢٠في أوساط الزراعةقد تصل نسبة المادة العضویةولتحسین البزل والتھویة، 
لھذه اإلنتاجوان المواد المستخدمة بطیئة التحلل ومدة ،Azaleaالزالیالمحاصیل معینة مثل ا% ١٠٠إلى

.تعد المادة العضویة المستخدمة مصدرا للمغذیاتالیھشھر، وعلأ٥-١المحاصیل قصیرة 
أن السماد الحیواني المأخوذ من مخلفات الدواجن والذي نسبة الرطوبة فیھ ) ١٩٩٩(ذكر النعیمي قد و

طن بوتاسیوم، وبین أن /كغم١١,٤طن فسفور و/كغم١٢,٠٠وNطن /كغم١٣,٠٠علىويتیح% ٣٧
أن ) ١٩٩٨(Hodgesوبین . و الحقن المباشرأمن طرق إضافة األسمدة العضویة اإلضافة مع ماء الري 

طن /كغم١١,٨وأن النتروجین الكلي NH4-Nطن/كغم٤,٥٤المكون الغذائي لمخلفات الدواجن ھي 
) ١٩٩٩(Kochومن جھة أخرى ذكر . K2Oطن /كغم٤,٩٩وP2O5طن /كغم٧,٧ویحتوي أیضا على 

مركبات مفیدة في نمو إلىأن فائدة السماد العضوي ھو التقلیل من التلوث البیئي بالنتروجین من خالل تحویلھ 
على تحتوي أنھا) بدون فرشھ(ة لمخلفات الدواجن ي للمكونات األساسیئالنبات، وبین أن التحلیل الكیمیا

%. ٢٥عندما كانت نسبة الرطوبة فیھ K2Oمن ٣م/كغم٦,١و٣P2O5م/كغم١١,٤و٣Nم/كغم١٥,٨
احتواء السماد الحیواني على مستویات منخفضة من النتروجین والفسفور ) ٢٠٠٣(Nelsonوبین 

من الوزن الرطبK2O% ٠,٨وP2O5% ٠,٥وN% ١والبوتاسیوم، إذ تحتوي مخلفات الدواجن على 
الوسط فإنھا سوف تشكل جزء معنوي من االحتیاجات الكلیة إلىلھا، ولكن بسبب الكمیات الكبیرة المضافة 

ن مخلفات الدواجن البیاض تحتوي إ) ١٩٩٩(حربوفي نتائج لتحلیل عام فقد ذكر. لھذه العناصر الثالثة
منھا دھن % ١٢,٦امدھن خ% ٢٠وبروتین حقیقي % ١٠,٦بروتین خام منھا%  ٢٨مادة جافة و% ٩٠

مغنسیوم % ٠,٥و% ٢,٥والفسفور % ٨,٨رماد وھي تحتوي على الكالسیوم بمقدار % ١٨,١وحقیقي
كغم منغنیز /ملغم٢٩٧ویحتوي كذلك على % ١,٢٦صودیوم وكبریت % ٠,٤وبوتاسیوم % ٢,٣٣و
) ١٩٩٢(آخرون والسلطان و) ١٩٧٩(أوصى الجندي وقد .كغم نحاس/ملغم٥٧كغم زنك  و/ملغم٢٨٩و

سم بمدة شھر بمنقوع زرق الحمام ١٥األصص النھائیة قطر إلىبتسمید نباتات السناریا الزھریة بعد نقلھا 
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أیام ولحین ابتداء ٦إلى٥ساعة، مع مالحظة تكرار العملیة كل ٢٤لتر ماء لمدة ٢٠كغم لكل ١بمقدار 
أیام ویوقف التسمید عند تفتح ٣لتكوین كل لوأخرى تكوین النورات الزھریة حیث یتم تقلیل المدة بین إضافة

ضافة مستخلص مائي لخلیط من مخلفات الدواجن ونشارة إأن ) ٢٠٠٢(خرون آوRogersووجد .األزھار
والطماطة في Broccoliمنظومة ماء الري لنبات البروكولي إلىساعات ٤خمرة ھوائیا لمدة مالخشب ال

ز ایتما) ٢٠٠٣(والحظ المختار . حاصل أفضل وبنوعیة جیدةإعطاءإلىأدت الزراعة الحقلیة أو المائیة قد 
النامیة في أوساط تحتوي على السماد الحیواني عن تلك Nephrolepis exaltataنباتات الفوجیر 

في مقابل ٢سم١٣٣٤,٨١بلغت المساحة الورقیة للنباتات المسمدة بالسماد الحیواني إذ, المزروعة في التربة
عند استخدام السماد % ٢,٣٠قد بلغ Nوبین أن محتوى النباتات من  . عند الزراعة في التربة٧٧٤,٠٠

وفي المقابل لم یتأثر محتوى النباتات . الحیواني والتي زادت بشكل معنوي عن استخدام التربة وسطا للزراعة
.من الفسفور ولكن سجلت زیادة في محتوى النباتات من البوتاسیوم

ه جریت ھذأو ندرتھا في الخارج ، أالنبات في العراق و لقلتھا عنجود دراسات سابقة عدم وبسبب و
كنبات أصص نباتات السناریا الزھریةضوي عند إنتاجالعھمیة استخدام التسمیدأالدراسة بھدف تقویم

.الزراعة في أصص مختلفة األحجامتأثیر ومزھرة

البحث وطرائقھمواد
/

،م٤٥٦سطح البحر بمقدار التي تعلو عن مستوى و°٣٦,٥١عرض
وبعد نمو البادرات ،تشرین أول١٨في ور في دایاتزرعت البذإذمن أحد المشاتل األھلیة،

:بناءرمل:إلىقلت نحقیقیتین
أماكغم ١٥٢,٢٤٥) ١الجدول (،١: ١: ٢كامل التحلل بنسبة حجمیة

في .كغم من الوسط٣,١٥٩سم فقد احتوت على ٢٠قطر 
تالمراحل األولى من عمر النبات ثم ترك

كانون /١٧إلىتم نقل األصص و.كیمیائيبدون تسمیدتركت نباتات التجربة ، الحاجة
//٥قد ، ونھایة الدراسةإلىوبقیت كذلك ٢٠٠٤/ أول

افيالتھویةأجریتحیث٢٠٠٥
% ٥٧,٤٣بذلك،

استخدام. % Tachigazole٤١,٥تم 
/مل١وبمقدار 

بمقدار % Radomyl٥٠استخدام مبید الرادومیل  /غم٢و
ال

Actaraغم٠,٢٥٠/Thiamethoxam٠,٢٥ %
).٢٠٠٢و طھ، ١٩٨٨طھ والزرري، (شھر آذاررشاً على المجموع الخضري كل أسبوعین بدءا من 

اشتملت التجربة دراسة .نھایة شھر حزیرانولغایةمنتصف تشرین أولنفذت التجربة للمدة من 
حتوتإ، سم٢٠و١٥تم استخدام قطرین من األصص البالستیكیة لزراعة النباتات فیھا ھي :العوامل آالتیة

٦علىسم ٢٠توت األصص قطر في حین اح،ملم٤قطرھا ةفتح١٨علىأسفلھافيسم ١٥األصص قطر 
إذ ،أسبوعیا من زرق الحمام/أصیص/غم١٠غم و٥تم التسمید بمقدار صفر و.سم١,٥فتحات قطرھا 

/مل١٠٠رویت بالمنقوع أعاله بمقدار ثمساعة، ٢٤لتر ماء لمدة ٢٠كغم من زرق الحمام الجاف في ١نقع 
.)١(الجدول أصیص مرة أو مرتان أسبوعیا

للمعاملة نباتات٤بثالثة قطاعات وملةتجربة العاملیة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكانفذت ال
).١٩٨٠خلف هللا، الراوي و(قطاع ألفي

ةیالمساحة الورقو نبات/عدد األوراقو )سم(النباتارتفاع:للصفات المدروسةالتالیةالبیاناتتسجل
وWatsonللطریقة التي وصفھا وفقاً %٥٠بنسبةند تفتح األزھار تم قیاس المساحة الورقیة ع) :٢سم(

Watson)تم تقدیر الكلوروفیل إذ غم وزن رطب /غمملالكلوروفیل الكلي محتوى األوراق من و)١٩٥٣
الوزن الجافو)١٩٤٩(Arnonو)١٩٤١(Machinneyطریقة وفقإلزھاروراق عند األالكلي ل

.ونھایتھاایتھاتخدمة في التجربة عند بدالمسلتربة الزراعةزیائیة والكیمیائیة الصفات الفیبعض :)١(جدولال
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الصفات المدروسة
وسط الزراعة 

عند البدء 
بالتجربة

محلول بعد الريالتجربةعند نھایة وسط الزراعة 
زرق 
الحمام

نسجة 
التربة )أسبوع/أصیص/غم(منقوع زرق الحمامب

٥١٠صفر
Nطین ١٠٦٤٦٣٦٤٦٦٦)لتر/ملغم(الجاھز(%)

٢٤,٥٤ P ٨,٨٠٧,٨٠١٤,٧٠٣٠,٦٠٦,٩٠)لتر/ملغم(الجاھز
K (رمل٥٣٠٤٧٧٧٤٢٨٤٨٢١٢)لتر/ملغم(الجاھز%(

٦٧,٤١ pH٨,٢٥٨,٤٠٨,٤٥٨,٤٨٨,٣٥
EC)(غرین ٠,٩٤١,٣٠١,١٤١,٠١٠,٧٦)م/دسي سیمنز%(

٨,٠٥ ٢,٧٦١,٥٩١,٩٣٢,٠٠٠,٤١)%(المادة العضویة 
١٠,٠١١٢,٣٢١٢,٤٠١٣,٥٦٣,٠٨)%(كاربونات الكالسیوم

.جامعة دھوك/كلیة الزراعة–والمیاهالتربةعلومفي مختبرات قسمتم إجراء تحلیل التربة

قرصالفي عدد النوراتو) سم(لنورياالقرصارتفاعو)غم(لمجموع الخضري والزھري والجذري ل
)غم(الحاصل من البذوروالتنسیقیة للنورات الزھریة باألیامالمدة و) سم(نوريقطر القرص النوري وال
PوNتم تقدیر النسبة المئویة لـ : النسبة المئویة لعناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في أوراق النباتو
وغسلت بالماء إلزالة األتربة العالقة، ثم في مرحلة اكتمال النمواألوراقتم اختیار حیث، إلزھارعند اKو

غم من العینات ٠,٢وتم وزن األوراقساعة، ثم طحنت ٧٢لمدة ° م٧٠درجة حرارة فياألوراقجففت 
مل من حامض ٢مع إضافة H2SO4مل من حامض الكبریتیك ١٠ثم ھضمت باستخدام ،النباتیة

باستخدام جھاز ) ١٩٦٥(Blackریقة التي ذكرھا وتم تقدیر النتروجین حسب الطHClO4البیروكلوریك
، وتم تقدیر Spectrophotometerباستخدام جھاز المطیاف) ١٩٧٠(Mattكلدال، والفسفور حسب طریقة 

.Flame photometerباستخدام جھاز) ١٩٥٤(Richardsالبوتاسیوم وفقا لما ذكره 
استخدام كذلك أجري التحلیل اإلحصائي باست:تحلیل البیانات إحصائیا وب ب الحاس

Duncan's Multipleاختبار، )١٩٩٦(SASبرنامج 
Range Test١٩٨٠خلف هللا ، الراوي و(%٥تحت مستوى احتمال.(

النتائج والمناقشة
النبات ولكن ارتفاعاألصیص لم یكن لھ تأثیر معنوي في أن قطر) ٢(یتبین من الجدول):سم(ارتفاع النبات 

النبات وفي كال ارتفاعزیادة في إلى، وأدى التسمید بزرق الحمام بشكل عام االرتفاعمع زیادة القطر زاد 
.من األصصالقطرین المستخدمین

ورقة ٩,٠١بلغ إذ على النباتاألوراقأن قطر األصیص كان لھ تأثیر معنوي في عدد :نبات/األوراقعدد 
الجدول (سم١٥المزروعة بأصص قطر تلكورقة ل٨,١١إلىسم وقل٢٠للنباتات المزروعة بأصص قطر 

ورقة للنباتات المسمدة بمقدار ٩,٠٩، وكان للتسمید بزرق الحمام تأثیراً معنویاً إذ بلغ أكبر عدد لألوراق )٢
التداخل بین قطر أظھرت النتائج أن و,ر المسمدةورقة للنباتات غی٨,١٣إلىأسبوع وقل/أصیص/غم١٠

٩,٥٧إلىاألوراقفروق معنویة بین القیم المتحصلة، إذ تزاید عدد إلىاألصیص والتسمید بزرق الحمام قد أدى 
أسبوع من زرق الحمام /أصیص/غم١٠مقدارسم والتسمید ب٢٠نبات عند الزراعة في أصص قطر /ورقة

.التسمیدسم وبدون١٥نبات عند الزراعة في أصص قطر /ةورق٧,٧١إلىولكنھ قل 
ظھرت فروقاً كبیرة في المساحة الورقیة للنبات نتیجة التداخل بین قطر :)نبات/ ٢سم(المساحة الورقیة 

عند الزراعة في ٢سم٥٠٤,٨٦نبات /األصیص والتسمید بزرق الحمام، إذ بلغت أعلى القیم للمساحة الورقیة
عن % ٣٠,٥أسبوع وقد زادت ھذه القیمة بمقدار /أصیص/غم١٠م والتسمید بمقدار س٢٠أصص قطر 

.سم ولم تسمد بزرق الحمام١٥القیمة التي تم الحصول علیھا عند الزراعة في أصص قطر 
تم الحصول على أكبر قیمةھیالحظ أن:)غم وزن رطب/ملغم(محتوى األوراق من الكلوروفیل الكلي 

التسمید سم، وكذلك فقد أدى٢٠غم وزن رطب عند الزراعة بأصص قطر/ملغم٦٩,٤٧لي للكلوروفیل الك
أسبوع إلى زیادة معنویة في محتوى األوراق من الكلوروفیل /أصیص/غم١٠بمنقوع زرق الحمام بمقدار

غم وزن رطب عند /ملغم٧٣,٤١وتم الحصول على أكبر القیم،غم وزن رطب/ملغم٧٠,٢٨بلغت و
أسبوع والتي زادت بشكل /أصیص/غم١٠سم والتسمید بزرق الحمام بمقدار٢٠ي أصص قطرالزراعة ف

.سم وبدون التسمید١٥عن القیمة المتحصل علیھا من زراعة النباتات في أصص قطر% ٣٦,٥معنوي بمقدار 
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في بعض صفات النمو )العضوي(تأثیر قطر األصیص والتسمید بمنقوع زرق الحمام):٢(جدول ال
.لنباتات السناریا الزھریةضريالخ

قطر األصیص
)سم(

تأثیر)أسبوع/أصیص/غم(التسمید بمنقوع زرق الحمام
قطر األصیص ٥١٠صفر

)سم(ارتفاع النبات 
أ١٨,٩٦أ٢٠,١١أ١٨,٥٣أ١٥١٨,٢٣
أ٢٠,٣٣أ٢٠,٨٦أ٢٠,٩٣أ٢٠١٩,٢١

أ٢٠,٤٨أ١٩,٧٣أ١٨,٧٢زرق الحمامتأثیر
األوراقد عد

ب٨,١١أب٨,٦٠ب٨,٠٢ب١٥٧,٧١
أ٩,٠١أ٩,٥٧أب٨,٩٠أب٢٠٨,٥٤

أ٩,٠٩أب٨,٤٦ب٨,١٣زرق الحمامتأثیر
)٢سم(المساحة الورقیة 

أ٤٣٠,٣٨أ ب٤٩٠,٥٢أ ب٤١٣,٨٢ب١٥٣٨٦,٨٠
أ٤٨٧,٩٥أ٥٠٤,٨٦أ ب٤٩٥,١٧أ ب٢٠٤٦٣,٨٢

أ٤٩٧,٦٩أ٤٥٤,٤٩أ٤٢٥,٣١زرق الحمامتأثیر
)غم وزن رطب/ملغم(من الكلوروفیل الكلي األوراقمحتوى 

ب٥٩,٢٦أ ب٦٧,١٦ب جـ٥٦,٨٥جـ١٥٥٣,٧٧
أ٦٩,٤٧أ٧٣,٤١أ٧٠,٢٣جـ-أ٢٠٦٤,٧٧

أ٧٠,٢٨أ ب٦٣,٥٤ب٥٩,٢٧زرق الحمامتأثیر
)غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري 

أ٢,٦٢أ٣,١٥أ٢,٥٠أ١٥٢,٢٢
أ٢,٩٢أ٣,٣٧أ٢,٩٨أ٢٠٢,٤٠

أ٣,٢٦أ ب٢,٧٤ب٢,٣١زرق الحمامتأثیر
)غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري 

أ٠,٨٨ب٠,٧٩ب٠,٩١ب١٥٠,٩٤
أ١,٠١ب٠,٩٩أ١,٢٨ب٢٠٠,٧٨

ب٠,٨٩أ١,٠٩ب٠,٨٦زرق الحمامتأثیر
تداخالتھا كل على انفرد ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود أوكل عامل قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة ل

.%٥تحت مستوى احتمال 

أسبوع إلى زیادة معنویة في /أصیص/غم١٠التسمید بمقدارأدى ):غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري
التداخل بین قطر األصیص ومن مراجعة بیانات, غم للنبات٣,٢٦الوزن الجاف للمجموع الخضري وبلغ

ِ إلى زیادة معنویة في الوزن الجاف، ولكن لوحظ أنھ مع زیادة  والتسمید بمنقوع زرق الحمام یالحظ أنھ لم یؤد
.كمیة اإلضافة من زرق الحمام ھناك زیادة في الوزن الجاف في كال قطري األصص المستخدمة

لمجموع الجذري لم یتأثر بشكل معنوي بقطر ن الوزن الجاف لإ):غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري
أسبوع بمنقوع زرق الحمام/أصیص/غم٥معنویة عند التسمید بـ زیادةولكن ظھرت , األصیص المستخدم

/غم٥سم متداخلة مع التسمید بـ ٢٠وتبین أن زراعة النباتات في أصص قطر,في مقابل المعامالت األخرى
نبات وقلت عنھا وبشكل /غم١,٢٨ت إلى الحصول على أعلى القیمأسبوع منقوع زرق الحمام أد/أصیص

.معنوي قیم جمیع المعامالت األخرى
أن ارتفاع القرص الزھري قد تأثر بقطر األصیص )٣(یتضح من الجدول):سم(ارتفاع القرص الزھري 

لك تباینت كذ,سم٢٠سم عند الزراعة في أصص ١٨,٤٩بلغ أكبر ارتفاع للقرص الزھري إذالمستخدم
عند قیمة ارتفاع القرص الزھري وفقاً لمستویات التسمید من زرق الحمام المستخدمة إذ بلغ أكبر ارتفاع 

زیادة مستوى التسمید العضوي إلى زیادة في ارتفاع القرص أدىوأسبوع،/ أصیص/ غم١٠التسمید بمقدار
.الزھري وعند كال القطرین لألصص المستخدمة
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في بعض صفات النمو الزھري)العضوي(تأثیر قطر األصیص والتسمید بمنقوع زرق الحمام):٣(جدول ال
لنباتات السناریا الزھریة

قطر األصیص
)سم(

تأثیر)أسبوع/أصیص/غم(التسمید بمنقوع زرق الحمام
قطر األصیص ٥١٠صفر

)سم(القرص الزھري ارتفاع
ب١٦,٠٢ب جـ١٦,٥٦ب جـ١٦,١٨جـ١٥١٥,٣٢
أ١٨,٤٩أ١٩,٦٦أ ب١٨,٠٠أ ب٢٠١٧,٨٢

أ١٨,١١أ ب١٧,٠٩ب١٦,٥٧زرق الحمامتأثیر
زھريالعدد النورات في القرص 

ب٣٢,٩١د-ب٣٤,٥٨جـ د٣٣,٢٦د١٥٣٠,٩٦
أ٤١,٠٠أ ب٤٠,٥٦أ٤٣,٨٩جـ-أ٢٠٣٨,٥٦

أ٣٧,٥٣أ٣٨,٥٨أ٣٤,٧٦زرق الحمامتأثیر
)سم(الزھري قطر القرص 

ب٢٠,١٤أ ب٢٠,٩٠أ ب١٩,٩٤ب١٥١٩,٥٨
أ٢١,٥٤أ ب٢١,٨٨أ٢٢,٢٣أ ب٢٠٢٠,٥٣

أ٢١,٣٩أ٢١,٠٨أ٢٠,٠٦زرق الحمامتأثیر
)سم(قطر النورة 

أ٣,٦٧أ٣,٨٣أ٣,٦٨أ١٥٣,٤٩
أ٣,٢٠أ٣,٩٩أ٣,٦٣أ٢٠٣,٥٥

ا٣,٩٩أ٣,٦٦أ٣,٥٢زرق الحمامتأثیر
باألیامقرص الزھري المدة التنسیقیة لل

أ٢٥,٦٨ب٢٤,٢٢أ ب٢٦,١٢أ١٥٢٦,٧٢
أ٢٦,٠٧أ ب٢٥,١٣أ٢٦,٢٥أ٢٠٢٦,٨٢

ب٢٤,٦٨أ٢٦,١٨أ٢٦,٧٧زرق الحمامتأثیر
)غم(الحاصل من البذور

أ٠,١٢٧أ٠,١٥٧أ ب٠,١٢٣ب١٥٠,١٠٠
أ٠,١٣٤أ٠,١٤٥أ ب٠,١٣٢أ ب٢٠٠,١٢٧

أ٠,١٥١ب٠,١٢٨ب٠,١١٣زرق الحمامتأثیر
تداخالتھا كل على انفرد ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود أوقیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل 

.%٥تحت مستوى احتمال 
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ثر وبشكل معنوي أن عدد النورات الزھریة في القرص قد تأیالحظ و:عدد النورات الزھریة في القرص
٢٠نبات عند الزراعة في أصیص قطر /نورة٤١,٠٠بقطر األصیص المستخدم إذ بلغ أكبر عدد للنورات 

سم مع ٢٠نبات عند الزراعة في أصص قطر /نورة٤٣,٨٩وتم الحصول على أكبر عدد من النورات ، سم
معنویاً مع جمیع المعامالت اختلفتأسبوع والتي/أصیص/غم٥التسمید بمنقوع زرق الحمام بمقدار 

.مستویات التسمید العضوي المختلفةسم مع ١٥الناتجة من تداخل األصص قطر 
أن قطر القرص الزھري قد تأثر بشكل معنوي بقطر األصیص وتشیر البیانات):سم(قطر القرص الزھري 

٢٢,٢٣لقرص الزھري بلغ أكبر قطر لو, سم٢٠سم عند الزراعة في أصص قطر ٢١,٥٤المستخدم إذ بلغ 
أسبوع بمنقوع زرق الحمام والتي اختلفت معنویاً /أصیص/غم٥سم والتسمید بمقدار ٢٠سم عند الزراعة في أصص 

.سم١٩,٥٨سم وبدون التسمید العضوي والتي بلغت ١٥مع القیمة المتحصلة من زرع النباتات في أصص قطر 
دنكن لبیانات قطر النورة الزھریة عدم وجود فروق اختبارأظھرت نتائج ) :سم(قطر النورة الزھریة 

معنویة بین العوامل المختلفة عند دراسة كل عامل على إنفراد، وكذلك الحال عند دراسة التداخل بین قطر 
زیادة كمیة السماد العضوي المضاف أدى إلى أناألصیص والتسمید بمنقوع زرق الحمام، ولكن یالحظ 

.زیادة قطر النورة الزھریة
ن قطر األصص المستخدمة في الدراسة لم تؤثر بشكل معنوي في إ:)یوم(للنورات الزھریةالمدة التنسیقیة

المدة التنسیقیة لألزھار، ولكن تأثرت ھذه الصفة بمستویات التسمید العضوي المستخدمة إذ قلت المدة 
یوماً عندما استخدم التسمید بمقدار ٢٤,٦٨التنسیقیة مع زیادة كمیة منقوع زرق الحمام المضافة ووصلت إلى 

أسبوع وإن ھذه المدة أقل معنویاً من المدة التي تم الحصول علیھا عند عدم التسمید والتي /أصیص/غم١٠
.یوماً ٢٦,٧٧بلغت 

ولكن مع زیادة , حاصل البذور بشكل معنوي بقطر األصیص المستخدملم یتأثر) :غم(البذور منصلالحا
نبات عند إضافة /غم٠,١٥١حاصل البذور للنبات ، إذ بلغ ازدادم المضافة لكل أصیص كمیة زرق الحما

أسبوع وقلت وبشكل معنوي المعاملتان اآلخریتان إذ وصلت إلى أدناھا عند عدم التسمید /أصیص/غم١٠
حمام وتظھر البیانات أیضاً أن مع زیادة قطر األصیص المستخدم وكمیة زرق ال، نبات/غم٠,١١٣وبلغ 

عة انبات عند الزر/غم٠,١٤٥و٠,١٥٧حاصل البذور للنبات، وبلغ أعلى قیمة ازدادالمضافة لألصیص 
أسبوع لكل منھا ، وقلت /أصیص /غم١٠سم على التوالي مع التسمید بمقدار ٢٠سم و١٥في أصص قطر 

.دون تسمیدسم وب١٥نبات عند الزراعة في أصص قطر /غم٠,١٠٠ھذه القیم وبشكل معنوي إلى 
أن نسبة النتروجین الكلي في المجموع ) ٤(یالحظ من الجدول:)%(نسبة النتروجین الكلیة في األوراق

النباتات المزروعة في أصص احتوتالخضري قد تأثرت وبشكل معنوي بقطر األصیص المستخدم إذ 
بمقدار التسمید ةین الكلیكذلك تأثرت نسبة النتروج،%٣,١٩سم أكبر كمیة من النتروجین وبلغت٢٠قطر

عندما أضیف% ٢,٩٩طردیاً مع تزاید الكمیة المضافة وبلغت أكبر القیمازدادتالعضوي المضاف إذ 
ویالحظ من بیانات التداخل بین قطر األصیص المستخدم , أسبوع منقوع زرق الحمام/أصیص/غم١٠

سبة النتروجین الكلي في األوراق وبلغت أكبر نازدادتوالتسمید العضوي، أن مع تزاید قیم كال المعاملتین 
أسبوع، وتدرجت ھذه القیمة في /أصیص/غم١٠سم مع التسمید بمقدار٢٠عند الزراعة في أصص % ٣,٤١القیم

.سم وبدون تسمید عضوي١٥عند الزراعة في أصص قطر% ١,٩١إلى أن وصلت إلى االنخفاض
تأثرت أن محتوى المجموع الخضري من الفسفور قدین الجدولیبو:)%(نسبة الفسفور الكلیة في األوراق 

كذلك ،سم٢٠عند الزراعة في أصص قطر% ٠,٤٦٠كانت أكبر القیمإذبشكل معنوي بقطر األصیص المستخدم
التسمید عند% ٠,٥٠١زادت نسبة الفسفور في األوراق مع زیادة كمیة زرق الحمام المضافة وبلغت أكبر القیم

ومن بیانات التداخل األخریان،ھذه القیمة معنویاً مع المعاملتاناختلفتأسبوع وقد /صیصأ/غم١٠بمقدار
مع زیادة كمیة السماد العضوي ازدادبین حجم األصیص والتسمید العضوي یالحظ أن محتوى الفسفور قد 
١٥طرعند الزراعة في ق% ٠,٥٠٤المضاف بغض النظر عن قطر األصیص المستخدم وبلغت أعلى القیم

.أسبوع/أصیص/غم١٠سم والتسمید بمقدار
أن قطر األصیص المستخدم لم یؤثر بشكل تبین نتائج الجدول:)%(نسبة البوتاسیوم الكلیة في األوراق 

معنوي في نسبة البوتاسیوم المئویة في المجموع الخضري، ولكن كانت أي إضافة لمنقوع زرق الحمام ذات 
/أصیص/غم١٠و٥عند التسمید بمقدار% ٢,٠٠و ١,٩٢ى أعلى القیمتأثیر معنوي، وتم الحصول عل

األصص إن التداخل بین قطر %.١,٣٣معنویاً مع معاملة المقارنةاختلفاعلى التوالي واللتان ،أسبوع
لسماد معنویة إذ زادت نسبة البوتاسیوم الكلي في األوراق بإضافة ااختالفاتوالتسمید بمنقوع زرق الحمام أظھرت 

.أسبوع مقارنة مع معاملة الشاھد بغض النظر عن قطر األصیص/أصیص/غم١٠و ٥العضوي بمقدار
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N P Kفي محتوى النبات من )العضوي(تأثیر قطر األصیص والتسمید بمنقوع زرق الحمام):٤(جدول ال
,لنباتات السناریا الزھریة

قطر األصیص
)سم(

تأثیر)أسبوع/أصیص/غم(التسمید بمنقوع زرق الحمام
قطر األصیص ٥١٠صفر

)%(األوراقنسبة النتروجین الكلیة في 
ب٢,٢٨ب جـ٢,٥٨جـ د٢,٣٥د١٥١,٩١
أ٣,١٩أ٣,٤١أ ب٣,١٩أ ب٢٠٢,٩٨

أ٢,٩٩أ ب٢,٧٧ب٢,٤٤زرق الحمامتأثیر
)%(األوراقالفسفور الكلیة في نسبة

ب٠,٤١٥أ٠,٥٠٤ب٠,٣٩٥ب١٥٠,٣٤٧
أ٠,٤٦٠أ٠,٤٩٩أ٠,٤٨٦ب٢٠٠,٣٩٤

أ٠,٥٠١ب٠,٤٤١جـ٠,٣٧١زرق الحمامتأثیر
)%(األوراقنسبة البوتاسیوم الكلیة في 

أ١,٧٦أ٢,٠٩أ١,٩٣ب١٥١,٢٦
أ١,٧٤أ١,٩١أ١,٩٢ب٢٠١,٤١

أ٢,٠٠أ١,٩٢ب١,٣٣زرق الحمامتأثیر
تداخالتھا كل على انفرد ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود أوحرف المتشابھة لكل عامل قیم المتوسطات ذات األ
.%٥تحت مستوى احتمال 

حجم األصیص المستخدم في عملیات اإلنتاج للنباتات المزھرة یعتمد بشكل أساسي على حجم اختیارإن 
ا بإالنبات المنتج، و ً حیث یبدو النبات مزدحماً فیھ ویفقد النبات األوراق ن األصیص یجب أن ال یكون صغیر

نعیزھر النبات قبل أن یشغل األصیص بأكملھ فضالً إذعندما یكون األصیص كبیراً أوالسفلى قبل اإلزھار 
.)٢٠٠٤،Kesslerو١٩٩١،Beeson(والتداول تكون ذات أھمیة في ذلك اإلنتاجذلك فإن كافة عملیات

سم أدت إلى زیادة في ارتفاع ٢٠أن الزراعة في األصص قطر ) ٣و ٢(یندولتشیر البیانات في الجو
المجموع الخضري والزھري مع مالحظة أن معظم صفات النمو الخضري قد تحسنت عند الزراعة في 

زیادة قطر األصیص المستخدم تؤدي إلى زیادة في أنسم، یتفق العدید من الباحثین على ٢٠أصص قطر 
Euonymusو Carrya illinoenisو Pyrus calleryanaري  على نباتاتنمو المجموع الخض

japonicaونباتات زینة أخرى)BiranوEliassaf،و١٩٨٠Gillianو١٩٨٤،آخرونوKeeverو
Cobb،اوذكر الباحثون أن الزراعة في أصص صغیرة الحجم تؤدي إلى تقیید نمو الجذور وھذ, )١٩٨٧

وقد الحظ, )١٩٨٧وآخرون، Ruffو١٩٨٧وآخرون،Hanson(مو الخضري تقلیل النفيینعكس 
Vizzotto في نمو بادرات الخوخ اختزال) ١٩٩٣(وآخرونPeach معبراً عنھ بالوزن الرطب والجاف

نقص في امتصاص إلىكما إن تزاحم الجذور قد یؤدي, والمساحة الورقیة مع تقلیل حجم األصیص المستخدم
,  Tomatoعلى نبات الطماطة ) ١٩٩٥(وآخرون Bar-Talوقد أید ذلك) ٣الجدول (ذائیةالعناصر الغ

نمو النبات بفعل تزاحم اختزالن أ) ١٩٩١(وآخرون Petersonو)١٩٨٧(وآخرون Ruffذكرفي حین 
ات الجذور قد ال یكون بسبب نقص العناصر الغذائیة الممتصة، وإنما یرجع إلى النقص في إنتاج الھرمون

ومن جھةٍ , النباتیة المصنعة في المجموع الجذري والتي لھا فعل مباشر في النمو الخضري والزھري للنبات
أخرى قد یكون لعامل صرف الماء بسرعة من وسط الزراعة بفعل اختالف الفتحات أسفل األصیص 

ج المتحصلة، فضالً عن في النتائسم دوراً ٢٠وانخفاض المنطقة المشبعة بالماء إلى األسفل في األصص قطر 
ینتشر فیھ المجموع سوفيتعني زیادة في كمیة الوسط الحاوي على المغذیات الیحجم األصیص زیادةأن
.)٢٠٠٣،Nelsonو١٩٩٩،Kochو١٩٩٤،DaviesوFare(يذرجال

وفي بعض األحیان بشكل معنوي عند تازدادیالحظ من البیانات أن جمیع الصفات المدروسة قد و
أسبوعیاً، باستثناء صفة المدة /أصیص/غم١٠أو ٥سمید بمنقوع زرق الحمام سواء أضیف بمقدار الت

زیادة في صفات النمو إلىإذ أدى التسمید بمنقوع زرق الحمام ، یة لألزھار والتي قلت بشكل معنويالتنسیق
أن األسمدة الحیوانیة إلىویعزى السبب في ذلك ، اد الحاصل من البذوروكذلك ز، الخضري والنمو الزھري

زیادة خصوبة التربة وبالتالي زیادة امتصاص العناصر الغذائیة مثل النتروجین والفسفور إلىتؤدي 
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ت والتي لھا دور كبیر في كثیر من الفعالیات الحیاتیة اوالبوتاسیوم والمغنسیوم والحدید وغیرھا من قبل النب
نسجة المرستیمیة، وزیادة حجم الخالیا فضالً عن زیادة زیادة انقسام الخالیا المكونة لألإلىالمؤدیة 

كذلك تعد األسمدة الحیوانیة مصدراً للطاقة إذ تجھز , الكلوروفیل وتكوین البالستیدات الخضراء في األنسجة
الكائنات الحیة الدقیقة وخاصة المثبتة للنتروجین بالكاربون مع احتوائھا على بعض المواد األخرى 

و الكالیسین Alanineفیتامینات والبروتینات وبعض الحوامض االمینیة مثل االلینین كالھرمونات وال
Glycin , زیادة تھویة إلىلي تؤدي زیادة مسامیة التربة وبالتاإلىومن جھة أخرى تؤدي األسمدة الحیوانیة

. )١٩٩٩النعیمي، و١٩٨٩الصحاف، و١٩٨٧و١٩٨٥طواجن، و١٩٧٩، وآخرونGenchev(التربة 
الخاصة بتحلیل مكونات زرق الحمام یالحظ أن الكمیة المضافة من ) ١(الجدول في بیانات الومن مراجعة 

،أسبوع على التوالي/أصیص/غم١٠و٥عند إضافة أصیص/ملغم١٥٨,٤و٧٩,٢النتروجین الجاھز 
أسبوع /أصیص/غم١٠و٥عند إضافة أصیص / ملغم١٦,٥٦و٨,٢٨كما تم إضافة فسفور جاھز بمقدار 

/أصیص/غم١٠و٥وسط الزراعة خالل مدة التسمید بمقدار إلىعلى التوالي، وإضافة البوتاسیوم الجاھز 
على التوالي، مع العلم بأن النباتات لم تسمد باألسمدة أصیص/ملغم٥٠٨,٨و٢٥٤,٤أسبوع بمقدار 

ھناك نقص في كمیة النتروجین الجاھز في الوسط المعدنیة وإنما تم االكتفاء بالسماد الحیواني فقط، ویبدو أن
في عملیات نمو النبات، ستنفذإیدل على أنھ قد نتھاء الدراسة مقارنة مع كمیتھ قبل الزراعة، مما إعند 

.زیادتھم المعنویة في النباتإزدادت كمیة الفسفور والبوتاسیوم في الوسط، في مقابلو

EFFECT OF POT DIAMETER AND FERTILIZATION WITH A
SOLUTION OF ROCK DOVE MANURE ON GROWTH

AND FLOWERING OF Pericallis X hybrida
A. O. Al - Atrakchii B. Z. Abdul Kareem

Hort. and landscape design Dept.,
College of Agric. and Forestry Hort. Dept., College of Agric.

Mosul Univ., Iraq Salah Alden Univ., Iraq

ABSTRACT
This study was carried out in the college of Agriculture, Duhok University /

Sumail to study the effect of Pot diameter, Organic fertilizer as solution of Rock
Dove manure on growth and flowering of Pericallis X hybrida. From results of
these experiments, the following conclusions may be draw: Potting plants in 20 cm
diameter pots gave significantly best results for leaves number 9.01 leaf/plant,
amount of chlorophyll content 69.47 mg/gm fresh weight, inflorescence height
18.49 cm and inflorescence number 41.00 inflorescence/plant. Plants manured with
10 gm/ pot/ week Rock Dove manure gave significantly better character for leaves
number 9.09 leaf/ plant, amount of chlorophyll 70.28 mg/ gm fresh weight, dry
weight of vegetative growth 3.26 gm/ plant, inflorescence height 18.11 cm, seed
production 0.151 gm/ plant, and leaf content of NPK. But these treatments caused
significantly decreasing in flowering duration. In conclusion, using 20 cm pot with
addition of 10 gm/ pot/ week Rock Dove manure gave the best results for almost all
characters studied.
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