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 .Olea europaea Lتاثیر الرش الورقي بالیوریا في نمو شتالت ثالثة اصناف من الزیتون
  ١نى حسین شریفم      ٢رائدة اسماعیل عبدهللا    ١جاسم محمد علوان االعرجي

  العراق/جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق )   ١(
 العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم التربة والمیاه)   ٢(              

  
  الخالصة

رشrrت شrrتالت الزیتrrون مrrن األصrrناف خضrrیري ودرماللrrي وصrrوراني بأربعrrة مسrrتویات مrrن 
، ولrثالث مrرات ٢٠٠٤خrالل موسrم النمrو %  ١.٥و ١و ٠.٥صrفر و: ، ھrي)نتروجین% ٤٦(ریا الیو

اكrدت النتrائج .في الموسم وبمدة شھربین رشة واخرى،حیrث تمrت الرشrة االولrى فrي العاشrر مrن نیسrان
التي تم الحصول علیھا في منتصف تشرین االول من الموسم نفسrھ، ان ھنالrك زیrادة معنویrة فrي تركیrز 

وجین في االوراق والمساحة الورقیة للشrتالت واطrوال الشrتالت وقطرھrا وعrدد التفرعrات الجدیrدة النتر
واطوالھrا وكrrذلك الrrوزن الجrrاف للمجمrوعین الخضrrري والجrrذري مrrع زیrادة تركیrrز الیوریrrا فrrي محلrrول 

عاملrة مقارنrة بم) یوریrا% ١.٥الrرش بrـ (الرش، حیث بلغت النسبة المئویة للزیادة فrي المعاملrة الرابعrة
%  ٥٢.٢٥و  ٥٦.٧٠و  ١٨.٦٣و  ٣٦٥.٥٦و  ٥٥.١٨و  ٢٠.٣٢و  ٥٧.٤٥و ٨١.٠٨المقارنrrrrrrrrrrrrrة، 

للصrrفات المrrrذكورة آنفrrrاً علrrى التوالي،كمrrrا تفrrrوق الصrrنف درماللrrrي معنویrrrا علrrى الصrrrنفین خضrrrیري 
في حالrة % ٤٥.٩٠و  ٥.٥٥وصوراني في كافة الصفات المدروسة وبنسبة مئویة للزیادة تراوحت بین 

وان افضل المعامالت ھي الrرش .في حالة الصنف صوراني% ٤٣.٩٨و ٤.١١یري، وبینالصنف خض
  %. ١.٥الورقي لشتالت الصنف درماللي بالیوریا وبتركیز 

  
  المقدمة

تعrrد عملیrrة التسrrمید مrrن اھrrم العملیrrات الزراعیrrة التrrي تشrrجع نمrrو شrrتالت الزیتrrون، وتrrؤدي 
ان بطrئ نمrو شrتالت ). ١٩٩٩واخrرون ، Garcia(الىاالسراع في دخولھا فrي االثمrار فrي وقrت مبكrر 

الزیتون تعد من المشاكل الرئیسیة التrي تrؤدي الrى زیrادة تكrالیف انتاجھrا وذلrك لبقاءھrا لمrدة طویلrة فrي 
، ویعrد النتrروجین احrد )١٩٨٠الصrباغ ،(المشتل لكي تصبح جاھزة للبیع ومرغوبة من قبل المزارعین 

-٢اذ یعrد مكونrا اساسrیا لبروتrوبالزم الخالیrا بعrد المrاء ویكrون العناصر االساسیة التي یحتاجھا النبrات،
من المادة الجافة للنبات ، و یدخل في تركیrب المركبrات العضrویة المھمrة مثrل االحمrاض االمینیrة % ٤

والبروتینات واالحماض النوویة واالنزیمات والھرمونات النباتیrة ، كمrا یشrكل جrزءا اساسrیا فrي تكrوین 
لخاصة بعملیة التركیب الضوئي واعطاء النبات اللون االخضر، كما انھ یشجع النمrو الصبغة الخضراء ا

  ).١٩٩٩و النعیمي ،١٩٨٥محمد، ( الخضري 
ان اوراق النباتات تمتص المغذیات المعدنیة بسرعة، وان الرش الورقي بھrذه المغrذیات یسrتخدم 

 ١٩٩٢، Daviesو Goodingو ١٩٨٤، Faustو Swietlik(بصrrrrrورة واسrrrrrعة كطریقrrrrrة للتسrrrrrمید 
، وان الیوریrrا تعتبrrر مrrن اكثrrر اشrrكال )٢٠٠١واخrrرون ، Johnsonو ٢٠٠١واخrrرون ، Bondadaو

النتrروجین مالئمrrة لالضrrافة الورقیrrة بسrrبب سrrرعة امتصاصrھا وانتقالھrrا وعrrدم قطبیتھrrا وسrrمیتھا القلیلrrة 
، ولقrد ذكrر ) ٢٠٠١واخrرون ، Bondada(وذوبانھا العالي ،اضافة الى محتواھا العالي مrن النتrروجین

Klein وWeinbaum )والي ) ١٩٨٤rrل اوراق %  ٧٠-٦٠ان حrrن قبrrتص مrrافة تمrrا المضrrن الیوریrrم
  .ساعة من االضافة ٢٤الزیتون خالل 

ھنالك عدة باحثین بینوا بان الrرش الrورقي للیوریrا ادى الrى زیrادة محتrوى االنسrجة النباتیrة مrن 
فrي  الزیتrون ) ١٩٨٤،  Faustو Swietlik(اتrاتالنتروجین وتحسن في النمو الخضrري والجrذري للنب

 Bondada( فrrrrي العنrrrrب و )  ١٩٩٥علrrrrوان ،(فrrrrي الزیتrrrrون  و) ١٩٨٤، Weinbaumو Klein(و
واخrرون  Dong(في الخوخ و)  ٢٠٠١واخرون،   Johnson(في الحمضیات ،  و) ٢٠٠١واخرون ، 

  .في التفاح ) ٢٠٠٢،  
نمو الخضري لشتالت ثالثة اصrناف مrن الزیتrون لذلك فان الھدف من ھذه الدراسة ھو تشجیع ال

عالیrrة الزیrrت ھrrي خضrrیري و درماللrrي و صrrوراني والتrrي ادخلrrت فrrي السrrنوات االخیrrرة للعrrراق مrrن 
سوریا، والتي تتمیز ببطئ نموھا الخضري مما یسrتدعي بقائھrا مrدة اطrول فrي المشrتل ، وكrذلك معرفrة 



م وجrود دراسrات سrابقة مماثلrة فrي القطrر تتضrمن الصنف االكثر استجابة للrرش الrورقي بالیوریrا ولعrد
  . تاثیر الرش الورقي لھذه االصناف بالیوریا اجریت ھذه الدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ٢٠٠٥/ ١١/ ٢٣وقبولھ    ١٦/٨/٢٠٠٥تأریخ تسلم البحث  
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  مواد البحث و طرائقھ

جامعة الموصل خالل موسم النمو /كلیة الزراعة والغابات /اجریت ھذه الدراسة في قسم البستنة 
،حیrrث انتخبrrت شrrتالت الزیتrrون مrrن االصrrناف خضrrیري ودرماللrrي وصrrوراني، عمرھrrا سrrنة  ٢٠٠٤

 ٣سم من سrطح التربrة  ٥سم وقطرساقھا الرئیسي على ارتفاع  ٣٠-٢٨رتفاعھا ا(واحدة،متجانسة النمو 
تتسrع لrـ (، من محطة بستنة نینوى ، وتم تحویلھا الى اكیاس بالستیكیة نوع بrولي اثلrین اكبrر حجمrا )ملم

  ).١(ومملوءة بتربة مزیجیة والموضحة صفاتھا الفیزیائیة والكیمیائیة في الجدول) كغم تربة ٧.٢٥
  

 بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة): ١(لالجدو
 القیمة الصفة القیمة الصفة

 ٧.٢٨ pH ٤٨٤.٦٠ )١-كغم.غم(رمل
 ١٤.٣٩ CaCO3%  ٣٨١.٤٠ )١-كغم.غم(غرین
 ٤٨.٠٠ )١- كغم.ملغم(النتروجین الجاھز ١٣٤.٠٠ )١-كغم.غم(طین

 ٢.٤٢ )١- كغم.ملغم(الفسفور الجاھز   مزیجیة النسجة
 ١١.٣١ ) ١-كغم.ملغم(تاسیوم الجاھزالبو ١٠.٠٠ )١- كغم.غم(المادة العضویة

EC)١.٢٠ )١- كغم.ملغم(الحدید الجاھز     ٠.٩٦ )١-م.دسي سیمنز 
  

م لكrل مrن  ٠.٤٥× م  ١.٢٥× م  ١٠حفرت في المشrتل وفrي مكrان ظلیrل ثالثrة خنrادق بابعrاد 
وضعت طبقة من الحصى الناعم فrي الطول والعرض والعمق على التوالي ، والتي تمثل القطاعات ، ثم 

اسفل كل خندق وفرشت طبقrة مrن النrایلون السrمیك فrي كrل خنrدق لتغطrي قاعrھ وجوانبrھ لمنrع اختrراق 
الجذور ووصولھا للتربة ، ثم وزعت المعامالت، والتي تضمنت اثنا عشrرة معاملrة والناتجrة مrن تrداخل 

الثة اصناف من الزیتون ھrي ، خضrیري عاملي الدراسة وھماالصنف والرش بالیوریا،حیث استخدمت ث
و  ١.٠و  ٠.٥صrrفر و : ھrrي) نتrrروجین% ٤٦(ودرماللrrي وصrrوراني،واربعة مسrrتویات مrrن الیوریrrا

رشrت الشrتالت حتrى البلrل الكامrل بالیوریrا وبrالتراكیز المrذكورة فrي .، عشوائیا داخل كل قطrاع%١.٥
موسم النمو ، وبفترة شھر بrین رشrة اعاله في الصباح الباكر وحسب المعامالت ، وبثالث رشات خالل 

واخرى حیث تمت الرشrة االولrى فrي العاشrر مrن نیسrان ، حیrث رشrت شrتالت معاملrة المقارنrة بالمrاء 
. لتجrانس توزیrع المحلrول علrى االوراق% ١وبتركیز ) Tween-20(المقطر ، واستخدمت مادة ناشرة 

ربrة وبھیئrة سوبرفوسrفات ، والبوتاسrیوم ت ١-كغrم. Pملغrم ١٠.٩سمدت كافة الشتالت بالفسفور وبمقrدار 
فrrي منتصrrف تشrrرین االول تrrم قیrrاس .تربrrة وبھیئrrة كبریتrrات البوتاسrrیوم ١-كغrrم. Kملغrrم  ٢٠.٧بمقrrدار 

 Bhargavaتركیrrrrrز النتrrrrrروجین فrrrrrي االوراق وحسrrrrrب الطریقrrrrrة التrrrrrي ذكرھrrrrrا : الصrrrrrفات التالیrrrrrة
حسrrب الطریقrrة التrrي ذكرھrrrا و) شrrrتلة/  ٢سrrم(والمسrrاحة الورقیrrة للشrrتالت ) ١٩٩٩( Raghupathiو

Patton )١٩٨٤ ( تالتrي للشrاق الرئیسrوطول الس)مrس ( يrاق الرئیسrر السrوقط)مrة ) ملrاطة القدمrبوس
، ) سrم(وعدد التفرعات الجدیrدة المتكونrة وطrول التفرعrات ) سم من سطح تربة الكیس  ٥على ارتفاع (

ین من كل وحدة تجریبیة وغسrلھا ، وذلك بقلع  شتلت) غم(الوزن الجاف للمجموعین الخضري والجذري 
جیداً بالماء المقطر، وفصل المجموع الخضري عن المجموع الجذري لكل شتلة، وتم تجفیrف كrل منھمrا 

ْم  حتrى ثبrات الrوزن،ثم وزن كrل منھمrا  ٧٠ذات درجة حrرارة ) Oven(على انفراد في فرن كھربائي 
ع فrrي تنفیrrذ الدراسrrة تصrrمیم القطاعrrات اتبrr). ملغrrم ٠.١حساسrrیة (علrrى انفrrراد بواسrrطة میrrزان كھربrrائي

للتجrrrارب العاملیrrrة وبعrrrاملین ھمrrrا الصrrrنف والیوریrrrا وبrrrثالث مكrrrرارت ) RCBD(العشrrrوائیة الكاملrrrة 



حللrrت النتrrائج احصrrائیا حسrrب التصrrمیم ).٥×٣× ٤×٣(وباسrrتخدام خمسrrة شrrتالت لكrrل وحrrدة تجریبیrrة 
، وقورنrrrت المتوسrrrطات )١٩٨٥،  SAS )SASالمسrrrتخدم باسrrrتخدام الحاسrrrوب علrrrى وفrrrق برنrrrامج 

فیمrا ) r(كمrاتم حسrاب معامrل االرتبrاط%. ٥باستخدام اختبار دنكن متعدد الحrدود عنrد مسrتوى احتمrال 
  .بین تركیز النتروجین في االوراق والصفات المدروسة

  
  النتائج والمناقشة

ة فrي تركیrز ان ھنالrك  زیrادة معrـنوی)٢(یتبین من النتائج الموضحة فrي الجrدول(%): تركیزالنتروجین 
النتروجین في االوراق مع زیادة تركیز الیوریا في محلrول الrرش، حیrث تفوقrت جمیrع معrامالت الrرش 

%  ٨١.٠٨و  ٦٧.٥٦و ١٣.٥١بالیوریrrا معنویrrا  علrrى معاملrrة المقارنrrة وبنسبrrـة مئrrـویة للزیrrـادة بلغrrت 
ماشى مع ماحصـل علیrھ وھذا یت. ، على التوالي% ١.٥و  ١.٠و ٠.٥لمعامالت الرش بالیوریا وبمقدار 

Klein  و Weinbaum)١٩٨٤    ( 
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           تاثیر الرش الورقي بالیوریا في تركیز النتروجین والمساحة الورقیة وطول الشتالت ): ٢(الجدول
  .وقطرھا لثالثة اصناف من الزیتون           
تركیز الیوریا في   الصنف

  (%)محلول الرش
تركیز 
  (%)النتروجین

المساحة الورقیة 
  )شتلة/٢سم(

طول 
  )سم(الشتالت

قطر الساق 
  )ملم(الرئیسي

  
  خضیري

  و ٣.٨٤  و ٣٧.٥٠  ح ط ٧٤٢.٠٤  ھـ ٠.٩٥  صفر
  د ٥.٣٦  د ٤٠.٧٢  ھـ ١٠٨١.٣٢  د ١.١٤  ٠.٥
  د ٥.٢٧  ز ٣٧.٩٤  و ٩٥٦.٣٥  ب ١.٨٣  ١.٠
  ح د ٥.٥٠  أ ٤٨.٨٨  ط ٦٦٧.٠٣  ب ١.٩٤  ١.٥

  
  درماللي

  و ٣.٩٤  ھـ ٣٩.٠٩  ز ح ٧٩٠.٢٨  ج د ١.٢١  صفر
  د-ب  ٥.٧٧  ج ٤٢.٣٩  ج ١٢٩٤.٧٧  ج ١.٣٤  ٠.٥
  أ ٧.٢٤  ب ٤٣.٧٧  د ١١٨٥.٣٣  ب ١.٩٢  ١.٠
  أ ٧.٥٩  أ ٤٨.٩٦  أ ١٧٥٨.٧٣  أ ٢.١٣  ١.٥

  
  
  صوراني

  وھـ  ٤.٠٧  د ٤٠.٩٤  ز ٨٤٩.٠٥  ج د ١.١٩  صفر
  أ ب ٦.٤٤  د ٤٠.٦١  ز ح ٨٣٤.٤٩  ج ١.٣٠  ٠.٥
  د ٥.٤١  ج ٤٢.٢٢  ب ١٥٥٧.٠٢  ب ١.٨٥  ١.٠
  د-ب  ٥.٧٨  ب ٤٣.٥٥  ج ١٣٢٢.٢٤  أ ب ١.٩٨  ١.٥

  متوسطات تاثیر الصنف
  ب ٤.٩٩  ب ٤١.٢٦  ج ٨٦١.٦٨  ج ١.٤٦    خضیري
  أ ٦.٢٩  أ ٤٣.٥٥  أ ١٢٥٧.٢٧  أ ١.٦٥  درماللي
  ب ٥.٤٢  ب ٤١.٨٣  ب ١١٤٠.٧٠  ب ١.٥٨  صوراني

  متوسطات تاثیر الیوریا
  ج ٣.٩٥  ج ٣٩.١٧  ج ٧٩٣.٨٠  د ١.١١  صفر  

  ب ٥.٨٥  ب ٤١.٢٤  ب ١٠٧٠.١٩  ج ١.٢٦  ٠.٥
  أ ب ٥.٩٧  ب ٤١.٣١  أ ١٢٣٢.٩٠  ب ١.٨٦  ١.٠
  أ ٦.١٣  أ ٤٧.١٣  أ ١٢٤٩.٣٣  أ ٢.٠١  ١.٥

  .حسب اختبار دنكن% ٥فھ تدل على وجود فروقات معنویھ بینھا عند مستوى احتمال المتوسطات المتبوعھ بحروف مختل
  

  Bondadaفrي النكتrارین و) ١٩٩٨(واخرون  Tagliaviniفي العنب و) ١٩٩٥(في الزیتون وعلـوان 
وھrذا  قrد یرجrع  الrى . فrي الخrوخ ) ٢٠٠١(واخrرون  Johnsonفي الحمضrیات و)  ٢٠٠١(واخرون 

یrrا مrrن قبrrل االوراق والتrrي تتحلrrل داخrrل النبrrات لیتحrrرر منھrrا النتrrروجین والrrذي زیrrادة امتصrrاص الیور
یتركز في االوراق مقارنة بشتالت معاملrة المقارنrة والتrي التسrتطیع ان تحصrل اال علrى كمیrات یسrیرة 

،اضافة الى ان الرش بالیوریا قد یزید من كمیrة الطاقrة المجھrزة ) ١٩٨٧علي،(من النتروجین من التربة



والتي تجعrل الجrذور اكثrر كفrاءة فrي امتصrاص النتrروجین مrن التربrة  ATPام الجذري على شكل للنظ
  ).٢٠٠٢واخرون، Dong(حیویاً ولوقت متاخر من الموسم

ویتبrrین ایضrrاً ان للصrrنف تrrاثیراً معنویrrاً فrrي ھrrذه الصrrفة،حیث تفrrوق الصrrنف درماللrrي علrrى 
مقارنrrة بھrrذین الصrrنفین علrrى % ٤.٤٣و ١٣.٠١الصrrنفین خضrrیري وصrrوراني وبنسrrبة زیrrادة بلغrrت 

%. ٨.٢١التوالي،كما تفوق الصنف صوراني معنویا على الصنف خضیري، حیrث كانrت نسrبة الزیrادة 
ان السبـب في ذلك قد یرجع الrى ان الصrنف درماللrي اكثrر اسrتجابة للrرش الrورقي بالیوریrا مrن خrالل 

االصrناف فrي مسrاحتھا الورقیrة ،ممrا زیادة نفوذ ھذا السrماد خrالل اوراق ھrذا الصrنف وكrذلك اخrتالف 
یؤدي الى اختالفھا في امتصاصھا للیوریا ،فقد تزداد كمیة الیوریا الممتصrة مrع زیrادة المسrاحة الورقیrة 
،حیث تفوق الصrنف درماللrي معنویrاً علrى الصrنفین االخrرین وكrذلك الصrنف صrوراني علrى الصrنف 

الصrناف فrي التفrاعالت والعملیrات الحیویrة ، اضrافةالى اخrتالف ا) ١الجrدول (خضیري في ھذه الصrفة
 pHمثل الخفض الموضrعي لrـ  ) Soil-root interface(التي تحدث في منطقة تالمس الجذور والتربة

التربة او افراز بعض االحماض العضویة في المنطقة القریبة من الشعیرات الجذریة والتي قrد تزیrد مrن 
ف الشكل الظاھري ومیزات االمتصrاص للجrذور وانتقrال جاھزیة بعض العناصر الغذائیة، وكذلك اختال

  المغذیات 
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انظمrrة  ،وكrrذلك االختالفrrات التشrrریحیة بrrین)١٩٨٩،Rosen(وتوزیعھrrا بrrین الجrrذور والنمrrو الخضrrري
  ).١٩٧٦،Economides(الجذور

واثر التداخل فیما بین الرش بالیوریا والصنف معنویrاً فrي تركیrز النتrروجین فrي االوراق،حیrث 
یوریrا،والتي %١.٥ان اعلى التراكیز من ھذا العنصر كانت في شتالت الصنف درماللي التي رشrت بrـ 

فیمrا بrین الصrنف صrوراني والتركیrز العrالي تفوقت معنویاً على جمیع التداخالت االخرى،عrدا التrداخل 
،فrrي حrrین ان اقrrل المتوسrrطات مrrن ھrrذا العنصrrر كانrrت فrrي شrrتالت الصrrنف )یوریrrا%١.٥(مrrن الیوریrrا 

وھذا قد یرجع الrى زیrادة امتصrاص الیوریrا مrع زیrادة تركیزھrا فrي .خضیري التي رشت بالماء المقطر
ي،اضrrافة الrrى اخrrتالف االصrrناف فrrي محلrrول الrrرش مrrن قبrrل االوراق وخاصrrة اوراق الصrrنف درمالل

  .امتصاصھا للنتروجین من التربھ وكما ذكر انفا
ان للrرش الrورقي بالیوریrا تrاثیرا معنویrاً فrي كافrة )٣و٢(یالحظ من الجدولین:النمو الخضري والجذري

 ١.٠و ٠.٥صrrrفات النمrrrو الخضrrrري المدروسrrrة، حیrrrث تفوقrrrت معrrrامالت الrrrرش بالیوریrrrا وبrrrالتراكیز 
و   ٣٤.٨١علrrى معاملrrة المقارنrrة فrrي ھrrذه الصrrفات، وبنسrrبة مئویrrة للزیrrادة بلغrrت     معنویrrا% ١.٥و

فrي طrول الشrتالت % ٢٠.٣٢و   ٥.٤٦و   ٥.٢٨في حالrة المسrاحة الورقیrة و % ٥٧.٤٥و   ٥٥.٣١
فrrي % ٣٦٥.٥٦و ٢٨٩.٤٠و ١٠٣.٣١فrrي قطrrر السrrاق الرئیسrrي و% ٥٥.١٨و  ٥١.١٣و   ٤١.٢٦و

و   ٣٧.٠٨و  ٣٦.١٢فrrي طrrول التفرعrrات و%١٨.٦٣و  ١٢.٧٨و  ١٧.٢٨عrrدد التفرعrrات الجدیrrدة و 
فrي الrوزن الجrاف % ٥٢.٢٥و  ٣٨.١٤و  ١١.٤٨في الوزن الجاف للمجموع الخضrري و % ٥٦.٧٠

وھrrrrذا یتماشrrrrى مrrrrع ماحصrrrrل علیrrrrھ كrrrrل مrrrrن .للمجمrrrrوع الجrrrrذري لھrrrrذه المعrrrrامالت، علrrrrى التrrrrوالي
KleinوWeinbaum)١٩٨٤ ( وانrrrrون وعلrrrrي الزیتrrrrف)١٩٩٥ (rrrrي العنrrrrب وفBondada  رونrrrrواخ

ان سrبب ذلrك قrد یرجrع الrى زیrادة .فrي الخrوخ)٢٠٠١(واخrرون Johnson فrي الحمضrیات و)٢٠٠١(
،وھrذا قrد یrؤدي الrى زیrادة نشrاط عملیrة )٢الجrدول (تركیز النتروجین في االوراق نتیجة الرش بالیوریrا

الكلوروفیrل ،ومrن ثrم  التركیب الضوئي نتیجrة لزیrادة المسrاحة الورقیrة للشrتالت ومحتrوى االوراق مrن
 Dong(زیrrادة كمیrrة الكربوھیrrدرات المصrrنعة فrrي االوراق والتrrي تسrrتخدم فrrي عملیrrات النمrrو المختلفrrة 

و RNA(، اضrrrافة الrrrى ان ھrrrذا العنصrrrر یشrrrترك فrrrي تركیrrrب االحمrrrاض النوویrrrة)٢٠٠٢واخrrrرون،
DNA(كrواالنزیمات المختلفة وبعض الفیتامینات واندول حامض الخلی،)،دrذ).١٩٨٥محمrایالحظ وھrا م

من عالقة االرتباط العالیة المعنویrة فیمrابین تركیrز النتrروجین فrي االوراق والصrفات المدروسrة والتrي 
،  للمسrrrاحة الورقیrrrة وطrrrول الشrrrتالت ٠.٩٩و ٠.٨٢و ٠.٦٢و ٠.٩٩و ٠.٧١و  ٠.٨٠و  ٠.٩٠بلغrrrت 

الجrrاف  وقطrrر السrrاق الرئیسrrي وعrrدد التفرعrrات وطولھrrا والrrوزن الجrrاف للمجمrrوع الخضrrري والrrوزن
  .للمجموع الجذري، على التوالي



ویتبrrین مrrن النتrrائج ایضrrا ان للصrrنف تrrاثیرا معنویrrا فrrي ھrrذه الصrrفات ،حیrrث تفrrوق الصrrنف  
درماللي على الصrنفین خضrیري وصrوراني فrي كافrة الصrفات المدروسrة، حیrث بلغrت النسrبھ المئویrھ 

و  ٩.٥٢و  ٢٥.٧٧و ٢٦.٠٥و  ٥.٥٥و  ٤٥.٩٠للزیrrاده فrrي ھrrذا الصrrنف مقارنrrة بالصrrنف خضrrیري، 
فrrي المسrrاحة الورقیrrة وطrrول الشrrتالت وقطrrر السrrاق الرئیسrrي وعrrدد التفرعrrات %٢١.٩٦و  ١٦.٣٦

واطوالھا والوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع الجذري، على التوالي،بینما بلغrت 
و  ١٥.٥١و  ٦.٠٨و  ٤٣.٩٨و  ١٦.٠٥و  ٤.١١و  ١٠.٢١ھrrذه النسrrبة فrrي حالrrة الصrrنف صrrوراني، 

وللصفات المذكورة انفا، على التوالي،وھذا قد یرجع الى زیادة نفوذ الیوریا من خrالل اوراق % ١٧.١٣
الصنف درماللي والتي ادت الى زیrادة تركیrز النتrروجین فrي االوراق ومrن ثrم زیrادة المسrاحة الورقیrة 

ي اوراق ھrrذا الصrrنف  والتrrي ، وبالتrrالي زیrrادة كمیrrة المrrواد الغذائیrrة المصrrنعة فrr)٢الجrrدول (للشrrتالت
  .تستخدم في عملیات النمو المختلفة

واثrrر التrrداخل فیمrrا بrrین الrrرش بالیوریrrا والصrrنف معنویrrاً فrrي كافrrة صrrفات النمrrو الخضrrري 
معنویrrا علrrى %١.٥والجrrذري،حیث تفوقrrت شrrتالت الصrrنف درماللrrي التrrي رشrrت بالیوریrrا وبتركیrrز 

لتrي رشrت بrالتراكیز العالیrة مrن الیوریrا فrي حالrة التداخالت االخرى،ماعدا شrتالت الصrنف خضrیري ا
یوریrrrا وصrrrوراني التrrrي رشrrrت بrrrـ %١طrrrول الشتالت،وشrrrتالت الصrrrنف درماللrrrي التrrrي رشrrrت بrrrـ 

یوریrا فrي %١یوریافي حالة قطر الساق الرئیسي، ومع شتالت الصنف درماللrي التrي رشrت بrـ %٠.٥
الیوریا والصrنف فrي ھrذه الصrفات ولrنفس وھذا یرجع الى التاثیر المشترك لكل من .حالة عدد التفرعات

  . االسباب التي ذكرت انفا في تفسیر تأثیر ھذین العاملین في ھذه الصفات كل على حدا
ومrrن اجrrل معرفrrة التركیrrز الحrrرج لعنصrrر النتrrروجین فrrي اوراق شrrتالت الزیتrrون مrrن االصrrناف       

rروجین لجمیrز النتrیم تراكیrذت قrن خضیري ودرماللي وصوراني، فقد اخrر عrض النظrررات بغrع المك
ولكrل صrنف ) المجمrوع الخضrري والمجمrوع الجrذري( المعامالت وكذلك قیم الrوزن الجrاف للشrتالت 

  .على حدا وتم حساب الحاصل النسبي 
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  تاثیر الرش الورقي بالیوریا في عدد التفرعات واطوالھا والوزن الجاف للمجموعین           ):٣(الجدول
  .الخضري والجذري لشتالت ثالثة اصناف من الزیتون     

تركیز الیوریا   الصنف
في محلول 

  (%)الرش

عدد التفرعات 
دیدة الج

  المتكونة

طول التفرعات 
  )سم(الجدیدة

الوزن الجاف 
للمجموع 

  )غم(الخضري

الوزن الجاف 
للمجموع 

  )غم(الجذري 
  
  

  خضیري

  ط ١٠.١٨  ز ٢٢.٢٤  د ١٨.٤٠  و ١.٣٣  صفر
  ح ١١.٨١  د ھـ ٣٧.٧٣  ج ١٩.٨٠  د ھـ ٣.٤٤  ٠.٥
  ب ١٩.٨١  ب ٤٩.٦٢  ج ١٩.٩٧  ج ٥.٥٥  ١.٠
  ھـ ١٤.٥١  د ھـ ٣٦.٥٦  د ١٨.٢٧  ب ج ٦.٤٤  ١.٥

  
  

  درماللي

  ھـ ١٤.٠٩  ھـ و ٣٤.١٠  د ١٧.٤٢  و ١.٦٦  رصف
  د ١٥.٨٥  ج ٤٤.٠١  ب ٢٢.٠٨  ھـ ٢.٨٩  ٠.٥
  ھـ ١٤.٨٩  و ٣١.٨٣  ج ٢٠.٠٠  أ ب ٧.٧٧  ١.٠
  أ ٢٣.٨٣  أ ٦٠.١٥  أ ٢٤.٢٣  أ ٨.٧٧  ١.٥

  
  

  صوراني

  ز١٢.٣٠  و ٣١.١٣  د ١٧.٤٨  و ١.٥٥  صفر
  و ١٣.١٣  د ھـ ٣٧.٣٤  ج ٢٠.٦٢  ھـ ٢.٨٨  ٠.٥
  د ١٥.٨٣  د ٣٨.٤٥  ج ٢٠.١٢  د ٤.٣٤  ١.٠
ج٥.٨٩  ١.٥ ج د ٤٠.٣٣  ج ٢٠.٧٣    ج ١٧.٣٦ 

  متوسطات تاثیر الصنف
  ب ١٤.٠٧  ب ٣٦.٥٤  ج ١٩.١١  ب ٤.١٩    خضیري
  أ ١٧.١٦  أ٤٢.٥٢  أ ٢٠.٩٣  أ ٥.٢٧  درماللي
  ب ١٤.٦٥  ب ٣٦.٨١  ب ١٩.٧٣  ب ٣.٦٦  صوراني



  متوسطات تاثیر الیوریا
                

         
               
               

  د ١٢.١٩  ج ٢٩.١٥  ج ١٧.٧٦  د ١.٥١  صفر
  ج ١٣.٥٩  ب ٣٩.٦٨  أ ب ٢٠.٨٣  ج ٣.٠٧  ٠.٥
  ب ١٦.٨٤  ب ٣٩.٩٦  ب ٢٠.٠٣  ب ٥.٨٨  ١.٠
  أ ١٨.٥٦  أ ٤٥.٦٨  أ ٢١.٠٧  أ ٧.٠٣  ١.٥

  .     حسب اختبار دنكن% ٥المتوسطات المتبوعھ بحروف مختلفھ تدل على وجود فروقات معنویھ بینھا عند مستوى احتمال 
  

و Walshثrrrrم اسrrrrتخرج التركیrrrrز الحrrrrرج لعنصrrrrر النتrrrrروجین حسrrrrب الطریقrrrrھ المrrrrذكوره مrrrrن قبrrrrل 
Beaton)١٩٧٣ ( كلrrي الشrrح فrrو موضrrا ھrrوكم)ي )١rrر فrrذا العنصrrرج لھrrز الحrrین ان التركیrrد تبrrوق ،

. ، ولالصrناف خضrیري ودرماللrي وصrوراني ،علrى التrوالي%  ١.٦٤و ١.٩٠و ١.٦٥االوراق ھو   
زالحرجrrھ لعنصrrر النتrrروجین فrrي اوراق ھrrذه االصrrناف مrrن الزیتrrون فrrي البحrrوث وال توجrrد قrrیم للتراكی

  .السابقھ كي تتم المقارنھ معھا
یستنتج من ھذه الدراسة ان رش شتالت الزیتون من االصrناف خضrیري ودرماللrي وصrوراني 

وجین ولثالث مرات فrي الموسrم ادى الrى زیrادة تركیrز النتrر% ١.٥وبعمر سنة واحدة بالیوریا وبتركیز
فrي االوراق،وتحسrrن كبیrر فrrي النمrو الخضrrري والجrذري لشrrتالت ھrذه االصrrناف،وان شrتالت الصrrنف 

لrrذلك .درماللrي كانrrت اكثrر اسrrتجابة مrrن شrتالت الصrrنفین خضrیري وصrrوراني للrrرش الrورقي بالیوریrrا
للحصrrول علrrى شrrتالت جیrrدة %١.٥نوصrrي بrrالرش الrrورقي لشrrتالت ھrrذه االصrrناف بالیوریrrا وبتركیrrز 

كما نوصي باجراء دراسrات اخrرى علrى شrتالت ھrذه االصrناف وذلrك باسrتخدام عناصrر اخrرى . النمو
مثrrل الفسrrفور والبوتاسrrیوم اضrrافة الrrى النتrrروجین وبتراكیrrز اخrrرى للحصrrول علrrى شrrتالت جیrrدة النمrrو 

  .ومرغوبة من قبل المزارعین
  
  
  
  
  

العrدد ) ٣٣(المجلrد                        )ISSN  1815-316X(                   مجلrة زراعrة الرافrدین                
)٢٠٠٥)٤  
  

                 

خضیري y = 27.496x2 - 34.564x + 40.017
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درماللي y = 229.36x2 - 704.35x + 583.68
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صوراني y = 32.569x2 - 52.836x + 74.093
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  من الزیتون اصنافن والحاصل النسبي لشتالت ثالثة العالقة بین تركیز النتروجی): ١(الشكل                

    
EFFECT   OF   FOLIAR  APPLICATION OF UREA ON 
SEEDLING GROWTH OF THREE OLIVE ( Olea europaea L.) 

CULTIVARS        Jassim  M.Al-A'areji1      Raida E.Al-Hamadany2     Muna 
H.Al-Hamadany1   

      (1) Hort. Dept.(2) Soil Dept.,College of Agric.&Foresty,Mosul Univ.,Iraq.    
                                 

ABSTRACT  
Olive transplants of three cultivars (Khodeiri, Dremalali and Sorani) 

were sprayed three times during 2004 season with four levels of urea (46%N) 
(0,0.5,1and1.5%), one month intervals between each spray , the first spray was 
done at 10/4.Results which were obtained at mid  October, indicated that there 
were a significant increase in the nitrogen concentration in the leaves ,leaf area, 
stem height and diameter ,number and length of new branches ,dry weight of 
vegetative growth and roots with the increase of urea concentration in the spray 
solution. The percentage of increase in these parameters in the fourth treatment 
( that sprayed with 1.5% of urea) over the control were 81.08, 57.45, 20.32, 
55.18, 365.56, 18.63, 56.70 and 52.25 % respectively . Dremalali cultivar was 
dominated over Khodeiri and Sorani cultivars in all characteristics studied. The 
percentage  of  increase  of  all  parameters  in  this  cultivar  over  Kodeiri  
cultivar  were 
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between 5.55-45.90 %, meanwhile the percentage of increase over Sorani 
cultivar were between 4.11-43.98%. Morever the best treatment was the 
Dremalali seedlings which sprayed with 1.5% urea . 

 
  المصادر

  .٣٠نشرة رقم .بغداد.وزارة الزراعة واالصالح الزراعي .زراعة الزیتون).١٩٨٠(الصباغ ، صابر محمد  
یrrا فrrي نمrrو شrrتالت العنrrب صrrنف دیrrس تrrاثیرالرش بمسrrتویات مختلفrrة مrrن الیور).١٩٩٥(علrrوان ، جاسrrم محمrrد  

  .٩٢-٨٨):٣(٢٧.مجلة زراعة الرافدین ) ..Vitis vinifera L(العنز
تrاثیر التقلrیم والrرش بالیوریrا فrي كمیrة الحاصrل وخصrائص الثمrار لصrنفي ).١٩٨٧(علي ، محمrد خالrد صrادق 

  .جامعة بغداد.ةكلیة الزراع.رسالة ماجستیر )..Vitis vinifera L(العنب البھرزي والشدة البیضاء
جامعrة .مطبعrة دار الكتrب للطباعrة والنشrر.الجrزء الثrاني.علrم فسrلجة النبrات).١٩٨٥(محمد ، عبد العظیم كاظم  

  .الموصل



جامعrrة .دار الكتrrب للطباعrrة والنشrrر.الطبعrrة الثانیrrة.االسrrمدة وخصrrوبة التربrrة).١٩٩٩(النعیمrrي ، سrrعدهللا نجrrم  
                                .                              الموصل

Bhargava, B.S. and H.B.Raghupathi (1999).Anylsis of plant materials for macro and 
micronutrients.p:49-82-In Tandon,H.L.S.(eds).Methods of Analysis of 
Soils,Plants,Waters and Fertilizers.Binng Printers L-14,Lajpat Nagar New 
Delhi,110024. 

Bondada, B.R.;J.P.Syvertsen and L.G.Albrigo (2001).Urea nitrogen uptake by citrus 
leaves.HortScience 36:1061-1065. 

Dong, S.;L.Cheng,C.F.Scagel and L.H.Fuchigami (2002).Nitrogen absorption, 
translocation and distibution from urea applied in autumn to leaves of young 
potted apple (Malus domestica) trees.Tree Physiol. 22:1305-1310. 

Economides, C.V.(1976).Growth and yield of ''Lord lambourne'' and ''Red Delicious'' 
Trees on eight apple rootstocks in cyprus.J.Hort.Sci.51(3):389-391. 

Garcia, J.K;J.Linan;R.Sarmiento and A.Troncoso(1999).Effect of different N    forms 
and concentrations on olive seedlings growth. Acta Hort.474:323-327. 

Gooding, M.J. and W.P.Davies (1992).Foliar urea application of cereals:A 
Review.Fert.Res.32:209-222. 

Johnson, R.S.;R.Rosecrance;S.Weinbaum;H.Andris and J.Wang(2001).Can we 
approach complete dependence on foliar applied urea nitrogen in an early -
maturing peach.J.Amer.Soc.Hort.Sci.126:364-370. 

Klein, I. and S.A.Weinbaum (1984).Foliar application of urea to olive:translocation of 
urea nitrogen as influenced by sink demand and nitrogen 
deficiency.J.Amer.Soc.Hort.Sci.109:356-360. 

Patton ,L.(1984).Photosynthesis and growth of willow used for short rotation. Ph.D. 
Thesis submited to the Univ. of Dublin (Trinity College). (C.F. Saieed, 
N.T.,1990.Studies of variation in primary productivity growth and morphology 
in relation to the selective improvement of broad-leaved trees 
species.Ph.D.Thesis submited to the National Univ.Irland.) 

Rosen, C.J.(1989).Introdution to the colloquium.HortScience .24(2):558-559. 
SAS (1985).Statistical Analysis System.SAS institute Inc.Cary Nc.27511,USA. 
Swietlik, D. and M.Faust (1984).Foliar nutrition of fruit crops.Hortic .Rev.6:287-355. 
Tagliavini, M.;P.Millard and M.Quartieri (1998).Storage of foliar-absorbed nitrogen 

and remobilization for spring growth in young nectarine(Prunus persica 
var.nectarina) trees.Tree Physiol.18:203-207. 

Walsh, L.M.and J.D.Beaton (1973). Soil  Testing and Plant Analysis. Soil Sci. Soc. 
Amer.Inc.Madison, Wisconsin,USA.                                  

 


