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 تأثير مسافات الغرس وعدد الحشات في تطور المجموعة الجذرية لمشجر اللوسينا
Leucaena leucocephala (lam.) de wit. 
 سلٌم ٌونس محمد قاسم اآللوسً              احمد خضٌر
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 الخالصة
 (3112) اجرٌت الدراسة فً جامعة الموصل بمشجر اللوسٌنا العلفً الذي تمت زراعته فً سنة 

 (م1.42×1.32) (م1.2×1.2(م ،)1.42×1.2(م ،)4×1.2،) (م4×4غرس هً ) وبستة مسافات

( 21و 32وارتفاعً حش ). واربعة فترات حش )شهر، شهرٌن، ثالثة اشهر وستة اشهر(  م (1.2×1.32،و)
( والذي اخذ نتائج السنة االولى ثم اخذ الباحث ئاكره 3115خالل دراسة الماجستٌرللباحث القصار)سم 
ثٌر هذه العوامل على اعادة التورٌق وانتاج الكتلة الحٌة لدراسة تأتائج السنة الثانٌة بعد الزراعة ( ن3115ي)
( تم قلع االشجار لغرض 3113ر المشجر أي فً تشرٌن ثانً )فً نهاٌة السنة الثانٌة من عمو ، نوعٌتهاو

ثٌر العوامل المدروسة على نمو المجموعة الجذرٌة حٌث فصلت المجموعة الجذرٌة عن المجموعة دراسة تأ
،  ،طول الجذر الرئٌسً )الوزن الرطب والجاف ،عدد التفرعات الثانوٌة ودرست فٌها الصفات الخضرٌة

متصاص الكلً للنٌتروجٌن ، نسبة الفسفور ، نسبة البوتاسٌوم ، نسبة الكالسٌوم ونسبة نسبة النٌتروجٌن ، اال
(م فً فترة الحش كل ثالثة اشهر وارتفاع 4×1.2ن مسافة الغرس )بأ المادة الجافة( . ظهر من الدراسة

كلً ال ) الوزن الرطب والجاف للمجموعة الجذرٌة ، االمتصاصالصفات (سم قد تفوقت معنوٌا ف21ًالحش )
 4.34غم ، 231.33غم ، 331.11( على بقٌة المعامالت وبلغت قٌمها )للنٌتروجٌن و نسبة الكالسٌوم

 %( على التوالً . 1.241غم/نبات و 

 العقد الجذرٌة .مات دالة: االشجار والشجٌرات العلفٌة البقولٌة ، كل
 

 . 2012/ 2/1وقبوله  3144/ 3/10تارٌخ تسلم البحث 
 

 المقدمة
ل السبعٌنات وأوائل خال  Leucaena leucocephala (lam.) de wit اللوسٌنٌا لوكاسٌفاالعرفت 

 ةعلفٌة ذات قٌم ةشجرهً و، لنجاحها على مستوى العالم بكونها طوٌلة العمر رة المعجزة()بالشجالثمانٌنات 
على مستوى العالم ملٌون هكتار  (2أخرى، تغطً اللوسٌنٌا حوالً ) ولها استعماالت متعددةغذائٌة عالٌة 

(Shelton   وBrewbaker ،4661 تنتشر اللوسٌنٌا بشكل طبٌعً فً أمرٌكا الوسطى وفً المكسٌك حٌث )
الذي حمل علف  Spanish conquistadoresمضت من قبل  ة( سن111) عرفت بقٌمتها العلفٌة منذ

(، ومنذ ذلك  4652 آخرون،و Brewbakerاللوسٌنٌا والبذور على سفٌنة إلى الفلٌبٌن لتغذٌة مواشٌهم )

ل للمحاصٌل الزراعٌة، لٌظتنبات بوصفها الوقت انتشرت إلى معظم الدول االستوائٌة بالعالم واستخدمت 
كثٌر من أقطار  إلىومن ثم انتشرت . (White ،4624) تاسع عشرلاأدخلت إلى استرالٌا فً أواخر القرن و

والفلٌبٌن )اللطٌفً،  لمدارٌة، من المكسٌك إلى اندونٌسٌاالمناطق شبه الجافة إلى الرطبة ا والسٌماالعالم 
فً العراق بسبب الرعً الجائر وسوء استغالل الغطاء  إنتاجٌة النباتات الرعوٌةالنخفاض ونتٌجة  .(4663

 ا  ٌمكن إن تستعمل علف ةزراعة نباتات بقولٌ إدخالإلى  باحثٌناتجه ال النباتً والذي أدى إلى تدهور التربة
ونظرا لكثرة فوائد اللوسٌنٌا ولما لها من مستقبل كبٌر فً كثٌر من  .(4664لتربة )النعمة وآخرون، وتحسن ا

منظمة  تبنتهاقد أصبحت الشجرة الرائدة التً فبٌئة مالئمة لنموها  دفً منطقتنا العربٌة حٌث تع السٌماالدول و
 ،من األردنتسعٌنات من القرن الماضً فً اوائل ال وقد أدخلت إلى العراق FAOالدولٌة والزراعة األغذٌة 

اللوسٌنٌا  استخدام إلى قد توصلت الدراسات الحقلٌة ل .(4662 ،ٌوحنا) وتم إكثارها بالبذور فً العراق
٪( 21-32استخدام أوراقها التً تحتوي على نسبة عالٌة من البروتٌن ) عند  والسٌما ا  حٌوانٌ ا  علفبوصفه 

 سهل الهضم وٌزٌد كمٌة الحلٌب واللحم للحٌوانات المجترة بشكل ٌلفت النظرن وهذا البروتٌ Aالغنً بفٌتامٌن 
(Shelton   وBrewbaker  ،4661) غنً األرض بتوفٌر العالً فً األوراق جعلها ت ًلمحتوى النتروجٌن.ا

كغم( من النتروجٌن فً 411عن طرٌق الجذور واألوراق واألغصان، فالجذور تثبت حتى )سماد اخضر 
 بعد القطع فانها تقطع على من االخالف  . وبسبب قابلٌة اللوسٌنا على اعادة النمو( 4663 ،)اللطٌفً الهكتار
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(سم كل 21( ان قطع اللوسٌنا على ارتفاع )3114)للحٌوانات فقد وجد القصار فترات وتقدم كعلف اخضر
كر الباحثان ذ.ٌعطً انتاج علفً عالً كما ونوعا م (1.2× 1.2شهرٌن والمزروعة على مسافات )

Ohyama وHarper (4664ان الكتلة الحٌة للج ) العقد النٌتروجٌنٌة تنخفض بعد القرط فً ذور وكمٌة
( الى ان زٌادة تكرار القرط 4663) Ezenwaو Atta-krahاالشجار المثبتة للنٌتروجٌن . وتوصل الباحثان 

شٌا ادت الى انخفاض ملحوظ فً عائدات ( اسابٌع الشجار اللوسٌنا والكالد1ٌ( اسابٌع الى )5( او )43من )
ابٌع قاسً جدا والٌعطً النبات ( اس1المادة الجافة لالوراق وقلة العقد الجذرٌة لكل نبات وٌبدو ان القرط كل )

نمو االمٌنٌة لدعم  لزٌادة طلب الجذور والعقد على الكاربوهٌدرات واالحماضنتٌجة ا كافٌا العادة النمو وقت
( وجود نقص جوهري فً نوعٌة العقد الجذرٌة عند قرط االجزاء 4663) Snoeckاالخالف . والحظ 

( ان تكرار القطع فً اللوسٌنا 4664وآخرون ) Kadiataووجد  الهوائٌة فً اللوسٌنا بعد فترات مختلفة .
( ان القرطة الواحدة ادت الى 3112% . ووجدت اللهٌبً )43ادى الى انخفاض الوزن الجاف للعقد بنسبة

 .جذور واالمتصاص الكلً للنٌتروجٌنالوزن الرطب للعقد النٌتروجٌنٌة ومحتوى النٌتروجٌن فً ال زٌادة
لى ع سافات الغرس وفترات وارتفاع الحشوالهمٌة هذا الموضوع فقد استهدفت الدراسة معرفة تاثٌر م

 صفات المجموعة الجذرٌة الشجار اللوسٌنا .

 

 وطرائقه مواد البحث
( 3112اسة فً جامعة الموصل بمشجر اللوسٌنا العلفً الذي تمت زراعته فً سنة)اجرٌت الدر:  الموقع -1

(م 1.2×1.2(م ،)1.42×1.2(م ،)4×1.2(م،)4×4)هً وبستة مسافات غرس 
ثالثة اشهر وستة اشهر(  شهرٌن، )شهر، واربعة فترات حش (م.1.2×1.32(م،و)1.42×1.32،)

تركت االولى واالخٌرة كشتالت  شتالت خمسة حدة تجرٌبٌةسم وشملت كل و (21و 32) حش وارتفاعً
 ( والذي اخذ نتائج السنة االولى ثم اخذ الباحث 3115للباحث القصار)، خالل دراسة الماجستٌر حارسة
وقد اخذت معدالت بعض العناصر المناخٌة لمدٌنة  ( نتائج السنة الثانٌة بعد الزراعة .3115) ئاكره ي

 . (3و 4وكما فً الجدولٌن )( 3113و3112)الموصل لسنتً الدراسة 
 

 م.3112المعدالت الشهرٌة لبعض العناصر المناخٌة فً مدٌنة الموصل لعام  :(4الجدول )
Table(1): Monthly means of some climatical factors for mosul city at 2005    

climatic f. 

 

 االشهر لعام
2005 month 

درجات الحرارة 
 highالعظمى )ْم(

temp. 

درجات الحرارة 
 low(صغرى )مْ ال

temp. 

المعدل الشهري 
لدرجات الحرارة 

 tempture ()مْ 

mean 

معدل الرطوبة 
النسبٌة 

)%(Humidity 

األمطار الشهرٌة 
monthly 

rain)ملم( 

January 42.4 3.2 5.4 36 61 

February 42.6 1.2 6.3 34 51.3 

March 46.6 4.1 42.3 31 34.2 

April 33.3 44 45.. 24 5.4 

May 23.5 43.6 31.5 15 31.5 

June 26.2 34.1 21.1 22 2.3 

July 11.4 32.5 21.6 21 - 

Augest 12.3 32.4 21.1 24 - 

September 25.4 46.5 35.6 21 - 

October 21.3 42.3 34.6 32 - 

November 34.4 4.2 41.2 24 31.3 

December 45.2 2.1 44.6 34 11.3 

Yerly mean 35.33 42.13 34.13 24.52 363.1 

Meteorological station of Mosul  

 
 3113معدالت بعض العناصر المناخٌة لمدٌنة الموصل عام  :(3الجدول )

Table(2): Monthly means of some climatical factors for mosul city at 2006 
 

climatic f. 

 االشهر لعام

درجات 
الحرارة 
 العظمى )ْم(

درجات 
الحرارة 
 الصغرى )ْم(

المعدل 
هري الش

لدرجات 

معدل الرطوبة 
النسبٌة 

)%(Humidity 

األمطار 
الشهرٌة 
monthly 
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2006 month high temp. low temp. )الحرارة )ْم 
tempture 

mean 

rain)ملم( 

January 44.6 2.1 4.3 44.2 413.3 

February 42.2 3.1 41.5 43.2 423.1 

March 34.2 44.2 43.1 31 5.2 

April 32.2 42.3 46.3 35.2 ـــ 

May 22.3 44.1 32.2 16 ـــ 

June 14.4 33.3 24.5 36.2 ـــ 

July 13.4 32.4 22.6 36.2 ـــ 

Augest 12.1 34.2 23.4 35.2 ـــ 

September 25.3 45.4 35.4 21.2 ـــ 

October 21.3 43.3 32.3 23 ـــ 

November 46.1 3.3 43.3 31 26 

December 41.2 1.1 4.22 34.2 11.2 

Yerly mean 35.4 41 34.12 23.25 253.5 

Meteorological station of Mosul  
 

 21)الثيانً و (سيم21 -)صيفر  األولوبعمقيٌن  الدراسة ونهاٌتها فً بداٌة الموقع تربةمن تم اخذ عٌنات  
لكيل قطياع اي ة رئٌسيٌة واحيد ةفأصيبحت عٌنيمع بعضيها ، ثم خلطت العٌنات وهً منطقة انتشار الجذور (سم31-

Tandon (4666 )اسيتنادا اليى وتم اجراء التحلٌل المٌكانٌكً والكٌمٌائً للتربية  كبة ،اصبح لدٌنا ثالثة عٌنات مر
، حٌييث ظهيير أن التربيية )رملٌيية مزٌجٌيية( وفقٌييرة فييً محتواهييا الغييذائً ألنهييا تربيية ( 2كمييا مبييٌن فييً الجييدول ) و

نتٌجية  فيً النهاٌية فضيتنجيد أنهيا قيد انخ ن العناصير الغذائٌية بيٌن السينتٌنمغسولة، وعند مقارنة محتوى التربة مي
الستغاللها من قبل أشجار اللوسٌنا ألن استعادة النمو والتورٌق ٌعمل على إجهاد التربة وٌؤٌد هيذه النتٌجية الباحيث 

 .(3115القصار)
 

 (: التحلٌل المٌكانٌكً والكٌمٌائً للتربة فً بداٌة ونهاٌة الموسم.2الجدول )
Table(3):Soil Mechanical and chemical analysis at the beginning and end of season 

 السنة
Year 

 .chem.analyالتحلٌل الكٌمٌائً .mech.analyالتحلٌل المٌكانٌكً

 رمل%
sand 

 %غرٌن
silt 

 طٌن%
clay 

 القوام
texture 

N% K% Ca% P% pH 

Ec 

دٌسٌسٌمنز
 /م

المادة 
 %العضوٌة

Org.matter 

3112 33.52 42.54 46.21 
رملٌة 
 مزٌجٌة

1.2. 4.11 1.42 1.55 3.53 1.316 1.424 

3113 33.52 42.54 46.21 
رملٌة 
 مزٌجٌة

144 1.55 1.42 1.43 3.53 1.243 1.511 

 
وبعييد انتهيياء  (3113فييً نهاٌيية السيينة الثانٌيية ميين عميير المشييجر أي فييً تشييرٌن ثييانً ) العمللا الحقلللي : -2

مل المدروسة عليى نميو المجموعية الجذرٌية تم قلع االشجار لغرض دراسة تاثٌر العوا الدراستٌن السابقتٌن
حٌث فصلت المجموعة الجذرٌة عن المجموعية الخضيرٌة ثيم غسيلت الجيذور بتٌيار مياء هياديء لليتخلص 

 . درجة مئوٌة( 31)حوالً ي بدرجة حرارة المختبرمن بقاٌا التربة وجففت هوائٌا أ
  الصفات المدروسة : -3
 للمجموعة الجذرٌة )غم( الوزن الرطب -أ
    الى  م326ذور بالفرن الكهربائً على درجة حرارة تم تجفٌف الج :للمجموعة الجذرٌة )غم( الجافلوزن ا -ب

 ( .3114استنادا الى القصار ) ان ثبت الوزن
 Anonymous (3113: )طة المعادلة التالٌة استنادا الىنسبة المادة الجافة : حسبت بواس -ت 

  411×طب/الوزن الجاف الوزن الرنسبة المادة الجافة =       

 . طول الجذر الرئٌسً: تم قٌاس  طول الجذر الرئٌسً -ث 
حضرت المستخلصات النباتٌة  : حسبت عدد االفرع التً خرجت من الجذر الرئٌسً . الثانوٌةالجذورعدد  -ج 

كلورٌك وللمجموعة الجذرٌة بطرٌقة الهضم الرطب باستخدام حامض الكبرٌتٌك المركز وحامض البٌر
 ، ثم قدرت فٌها نسب العناصر التالٌة:Gupta (4666 )تنادا الى اس
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الجذور لكل معاملة عٌنات تم تقدٌر عنصر النتروجٌن فً الجذور بعد هضم : جذورالنتروجٌن فً ال ح _ نسبة
 ل.هكلداٌن بطرٌقة التقطٌر بجهاز ماٌكرور النتروجوقد Gupta (4666)كما أوردها 

بواسطة المعادلة التالٌة استنادا الى اللهٌبً  سابهتم ح :نبات( ن فً الجذور )غم/االمتصاص الكلً للنتروجٌخ _ 
 للجذور لجافاوزن ال ×فً الجذور النتروجٌن االمتصاص الكلً = تركٌز( :3112)

: قدرت بطرٌقة مولبٌدات االمونٌوم الفنادٌتٌة باستخدام جهاز الطٌف الضوئً استنادا الى راٌن نسبة الفسفور -د
 ( .3112ن )وآخرو

 ( .4656نسبة البوتاسٌوم : قدرت بواسطة جهاز اللهب استنادا الى الصحاف ) -ذ
حللت   ( .4656( استنادا الى الصحاف ) .E.D.T.Aنسبة الكالسٌوم : قدرت بطرٌقة المعاٌرة مع الفٌرسٌن ) -ر

 Split plot inالكاملة لبٌانات احصائٌا  باستخدام نظام القطع المنشقة ضمن تصمٌم القطاعات العشوائٌةا

space and time as Factorial R.C.B.D 

ثم  Anonymous (4663)البرنامج االحصائً ( بثالث بلوكات وبواسطة4651) Torrieو  Steelاستنادا  إلى  
 . 1.12عند مستوى احتمال  Duncan (4622)قورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن 

 

 النتائج والمناقشة
عدم وجود العقد الجذرٌة على جذور اشجار اللوسٌنا وقد ٌكون السبب فً فً هذه الدراسة لقد وجدنا 

هذا هو فقر تربة الموقع غذائٌا وتعرض النباتات الجهاد القطع المتكرر حٌث ان موقع المشجر هو عبارة عن 
( وان 2)قمة تل وفٌها تربة رملٌة حصوٌة قد تعرضت للغسل وهً تربة فقٌرة كما موضح فً الجدول 

مسافات الزراعة صغٌرة جدا أي ان المنافسة كبٌرة بٌن االشجار ولدٌنا فترات قطع متكررة خالل موسم 
النمو وان هذا القطع المتكرر قد تم تطبٌقه لمدة سنتٌن متتالٌتٌن مما عرض االشجار الى اجهاد كبٌر جدا ولم 

ى فقر التربة ولهذا لم تتوفر الفرصة ر اضافة الٌسمح لها باعادة تخزٌن المواد الغذائٌة المفقودة من الجذو
وآخرون  Nyathiهذه النتٌجة مع توصل الٌه كل من الباحث  باتات لتكوٌن العقد الجذرٌة وتنسجمالكافٌة للن

(( حٌث وجدوا ان اجهاد االشجار البقولٌة 3111) Lehmannو  Peter( و) 4663) Snock( و 4662)

تقلٌل عدد العقد الجذرٌة وان هذه االشجار اجري لها قطع متكرر لمدة عن طرٌق تكرار القطع ٌؤدي الى 
 فقر التربةغذائٌا. سنتٌن اضافة الى

(م قد تفوقت معنوٌا على بقٌة 4×1.2( ان مسافة الغرس )1) ٌبٌن الجدول تأثير مسافات الغرس : -1

متصاص الكلً ، طول الجذور واال)الوزن الرطب والجاف للمجموعة الجذرٌة  الصفات المسافات فً
غم /نبات( على التوالً .  1.31سم و  41.52غم ، 311.42غم ، 232.11للنٌتروجٌن( وبلغت قٌمها )

ولم تختلف معنوٌا عن ،فرعا (2.25(م معنوٌا فً عدد االفرع حٌث بلغ )1.42× 1.2المسافة ) وتفوقت
(%، 1.22ٌتروجٌن وبلغت)(م معنوٌا فً نسبة الن1.2×1.2وتفوقت المسافة )(م . 4×1.2)مسافة الغرس 

و  1.22(م معنوٌا فً نسبة )البوتاسٌوم والمادة الجافة ( حٌث بلغت قٌمتاها ) 1.42×1.32وتفوقت المسافة )
(م معنوٌا فً نسبة )الفسفور والكالسٌوم( وبلغت 1.2×1.32على التوالً ، بٌنما تفوقت المسافة ) (% 31.13
(م هً االفضل 4×1.2ن هذه النتائج نالحظ بان المسافة )(% على التوالً .وم1.324و 1.125قٌمتاها )

النها اعطت افضل واكبر مجموعة جذرٌة وقد ٌعود السبب فً ذلك الى ان المسافة بٌن شجرة واخرى وبٌن 
هذه  التنافس بٌن االشجار قلٌل ، وتتماشىخط وآخر فً هذه المعاملة كافٌة لنمو مجموعة جذرٌة جٌدة وان 

حٌث وجدا ان هذه المسافة اعطت ( 3115(  وئاكره ي )3114)الٌه كل من القصار النتائج مع ماتوصل

 ئج افضل بالنسبة للمجموع الخضرينتا
( ان فترة الحش شهر قد تفوقت معنوٌا فً عدد االفرع ونسبة 1ٌوضح الجدول ) تأثير فترات الحش : -2

%( على التوالً ، وقد ٌعزى  24.12فرعا و 2.31المادة الجافة على بقٌة فترات الحش وبلغت قٌمتاها )

  فً ذلك الى ان القطع المتكرر ٌعمل على تحفٌز البراعم الجذرٌة الساكنة العطاء افرع كثٌرة الن السبب

 اعادة نمو المجموع الخضري بعد القطع ٌحتاج الى الكثٌر من الماء والعناصر الغذائٌة التً ٌمتصها النبات
( 3112( و اللهٌبً )4663وآخرون ) Awonaikeع ما توصل الٌه كل من من التربة وتنسجم هذه النتائج م

  حٌث وجدا ان القطع المتكرر ٌحفز الجذور على النمو فً البداٌة وان استمراره ٌؤدي الى العكس.

(سم قد تفوق معنوٌا على االرتفاع 21( ان ارتفاع الحش )1ٌتضح من الجدول ) تأثير ارتفاع الحش : - 3
فات ) الوزن الرطب ، الوزن الجاف ، عدد االفرع ، نسبة النٌتروجٌن ، االمتصاص الكلً (سم فً الص32)

 434.32غم ،  366.43للنٌتروجٌن ، نسبة الفسفور ،نسبة الكالسٌوم ونسبة المادة الجافة ( حٌث بلغت قٌمها )
الً . % ( على التو 23.31% و 1.32%،  1.123غم /نبات ،  1.164% ،  1.21فرع ،  2.31غم ، 
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 1.23سم و  23.23(سم معنوٌا فً )طول الجذر ونسبة البوتاسٌوم ( وبلغت قٌمتاها )32بٌنما تفوق االرتفاع )
(سم الى ان المواد الغذائٌة المخزونة فً هذه 21% ( على التوالً . وقد ٌعود السبب فً تفوق االرتفاع )

لقطع دون ان تستنزف ماموجود فً الجذور ولهذا القرمة والبراعم الساكنة  قادرة وكافٌة العادة النمو بعد ا
(سم الذي ٌستنزف المواد الغذائٌة الموجودة فً الجذور 32تبقى الجذور اكبر وافضل مما فً حالة االرتفاع )

وٌهذا ٌظهر التاثٌر على نموها ومحتواها من العناصر الغذائٌة ، وتنسجم هذه النتائج مع ما توصلت الٌه 
سم اعطى افضل نمو للمجموعة الجذرٌة الشجار اللوسٌنا  12وجدت ان ارتفاع القطع ( حٌث 3112اللهٌبً )

. 
(م 1.2×1.32( ان مسافة الغرس )2ٌبٌن الجدول ) تأثير التداخا بين مسافات الغرس وفترات الحش : -4

فً فترة الحش كل شهرٌن قد تفوقت معنوٌا فً صفتً الوزن الرطب والجاف للمجموعة الجذرٌة على بقٌة 
(مفً 4×1.2(غم على التوالً ولم تختلف معنوٌا مع )321.44و151.2عامالت التداخل وبلغت قٌمتاها )م

فترة الحش شهرٌن وثالثة اشهر،وتفوقت نفس المسافة فً فترة الحش كل ثالثة اشهر معنوٌا فً نسبة 
حش كل ثالثة اشهر (م فً فترة ال4×1.2الفسفور على بقٌة المعامالت ولم تختلف معنوٌا مع مسافة الغرس )

(م فً فترة الحش كل ستة اشهر معنوٌا فً 1.42×1.32فً صفة الوزن الجاف. وتفوقت مسافة الغرس )
%( على التوالً ،وتفوقت المسافة 1.33فرع و  5.2صفتً )عدد االفرع ونسبة البوتاسٌوم (وبلغت قٌمتاها )

%(، وتفوقت المسافة 35.22لغت قٌمتها )نفسها فً فترة الحش كل شهر معنوٌا فً نسبة المادة الجافة وب
(م فً فترة الحش كل ثالثة اشهر معنوٌا على بقٌة المعامالت فً الصفات )طول المجموعة الجذرٌة 4×1.2)

%( على 1.24غم/نبات و 1.5سم،443.22،االمتصاص الكلً للنٌتروجٌن و نسبة الكالسٌوم( وبلغت قٌمها )
(م فً فترة الحش كل ستة اشهر فً نسبة النٌتروجٌن وبلغت 1.2×1.2التوالً ، كما تفوقت مسافة الغرس )

 %( .1.23قٌمتها )
(م 4×1.2( الى ان مسافة الغرس )3ٌشٌر الجدول ) تأثير التداخا بين مسافات الغرس وارتفاع الحش : -5

(سم قد تفوقت معنوٌا على بقٌة المعامالت فً الصفات ) الوزن الرطب والجاف 21فً ارتفاع الحش )
غم 325.25غم ، 122.11للمجموعة الجذرٌة ،االمتصاص الكلً للنٌتروجٌن ونسبة الفسفور ( وبلغت قٌمها )

(سم معنوٌا فً صفة 32%( على التوالً ، وتفوقت المسافة نفسها فً ارتفاع الحش )1.126غم/نبات و 1.4،
(م فً 1.2×1.2مسافة )(سم، وتفوقت ال54طول المجموعة الجذرٌة على بقٌة المعامالت وبلغت قٌمتها )

(م فً 4×4%( ، وتفوقت المسافة )1.21(سم معنوٌا فً نسبة النٌتروجٌن وبلغت قٌمتها )21ارتفاع الحش )
(م 1.42×1.32%( ، كما تفوقت المسافة )1.351(سم فً نسبة الكالسٌوم وبلغت قٌمتها )21ارتفاع الحش )

%( ، وتفوقت المسافة نفسها فً 1.312غت قٌمتها )(سم معنوٌا فً نسبة البوتاسٌوم وبل32فً ارتفاع الحش) 
 %( .32.14(سم معنوٌا فً نسبة المادة الجافة وبلغت قٌمتها )21ارتفاع الحش )
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 (: تاثٌر مسافات الغرس وفترات وارتفاع الحش فً بعض صفات الجذور لنبات اللوسٌنا  1الجدول)
Table(4):Effect of planting spaces,period and height of cutting on some characters of Leucaena roots  

 factorالعامل
 المستوى
Level 

الوزن 
 الرطب

 wet)غم(

w. 

الوزن 
 الجاف
 dry )غم(

w. 

االفرع
branchs 

)سم(الطول
length 

االمتصاص 
)غم/نباالكلً

 ت
total absor 

 نٌتروجٌن
% N 

 فسفور
%P 

 بوتاسٌوم
%K 

 كالسٌوم
%Ca 

المادة الجافة 
%dry 

matter 

 
 

 المسافات
spaces 

 c333.13   d424.41   c1.46   d13.11d  d1.24   d1.35  d1.114  c1.16  (م4×4)
 

ab1.321 
 f21.25 

 a232.11  a311.42  ab2.21   a41.52a  a1.31   c1.24  b1.123  c1.16  d1.335  c24.24  (م4×1.2)

1.2×1.42)  d316.34  c421.54  a2.25  b41.42b  d1.25   e1.33  c1.123  b1.24 bc1.313  b26.23 

1.2×1.2)  f425.22   e54.11  d2.44  d12.22d  e1.35   a1.22  e1.112  c1.16 cd1.324  d22.64 

(1.32×1.42)  e314.44   c421.24  bc2.43  c23.42c  c1.14   b1.23  b1.123  a1.22  d1.335  a31.13 

 b212.36   b453.42  ab2.21  d12.21d  b1.24   c1.21  a1.125  d1.12  a1.324  e21.51 (م1.2×1.32

/شهر فترات الحش
period/month 

  c342.44   c424.46  a2.31  d14.6d  b1.131  d1.34  d1.114  d1.12  c1.43  a24.12  1 شهر

 a362.51   b426.36  b1.53  a34.41a  c1.114  b1.24  c1.116  c1.14   b1.33   d22.22  2 شهرٌن

 d333.23   d432.53  c1.22  c22.2c  a1.154  a1.22  a1.126  b1.22  a1.36   c22.53  3 ثالثة اشهر

 b363.31   a433.63  b2.11  b26.4b  a1.163  c1.36  b1.121  a1.24  a1.36  b23.51  6 ستة اشهر

ارتفاع 
 heightالحش

 b311.53   b423.25  b1.6.  a23.23a b 0.408 a 0.30 b1.124    a1.23  b1.31  b23.13  سم32

 a366.43   a434.32  a2.31  b22.12b a 0.497 a 0.30  a1.123  b1.15  a1.32 56.64 a سم21
means which carried the same letters does not different significantly at 0.05 level . 

 

 

 
 
 
 
 



 ـنـمـجــلة زراعـــة الـــرافديـ

 3142( 4( العدد )14المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online)   

ISSN: 1815-316 X (Print)   

Mesopotamia J. of Agric.      

Vol. (14) No. (4) 2013     

 

 321 

 لتداخل بٌن مسافات الغرس وفترات الحش فً بعض صفات الجذور لنبات اللوسٌنا  .(: تاثٌر ا2الجدول)
Table(5):Effect of interaction between planting spaces and cutting period on some characters of Leucaena roots               

 المسافة
spaces 

 /شهرفترةالحش
Periods/ 

month 

 الوزن الرطب
 .wet w()غم

 الوزن الجاف
 .dry w )غم(

 االفرع

branchs 

  )سم(الطول

  length 

 النٌتروجٌن
%N 

االمتصاص 
 غم/نبات الكلً

Total absor. 

 فسفور

%P 
 بوتاسٌوم

%K 

 كالسٌوم
%Ca 

المادة الجافة 
%dry matter 

 م 4×4

  f-b243.1   h-c433.2  d-a3.33  k-g23.3  i-h1.31  i-g1.36  j-e1.11  gf1.12   i1.43   g26.52  4       شهر

 h-f464.44  i-d441.34  h-d1.33  k-f13.2  i-e1.34  i-f1.21  k1.12  g-d1.15   fe1.32    cb24.52 3    شهرٌن

 i-g436.22  i-g53.44  i-h3.52  k-e12.22  j-f1.34  ij1.34  g-d1.12  g-d1.15   d-b1.24   fe21.14  2 ثالثة اشهر

 c-a254.22  ab314.21  g-c2.11  i-c26.34  e-a1.23  c-a1.34  j-e1.11  d-b1.23   ed1.35  f-c22.45  3 رستة اشه

 م 4×1.2

 d-b224.11  ab313.44  ab4.21  k-i23.44  j-f1.33  g-b1.22  k-f1.11  gf1.11  i1.42  e-b23.31  4      شهر

 c-a254.34  ab314.22  i-d1.21  d-b51.2  d-a1.21  c-a1.35  k-g1.11  g-e1.11   ih1.44  e-b23.24  3    شهرٌن

 ba116.22  a331.34  g-c2.11  a443.22  c-a1.22  a1.51  e-c1.13   gf1.12   a1.24  cb25.12  2 ثالثة اشهر

 f-b243.44  d-a451.52  g-b2.43  g-b33.2   i-e1.34  g-c1.23  c-a1.14   a1.36   hg1.31  cb26.12  3 ستة اشهر

1.2×1.42

 م

 h-d314.52  b-g416.21  d-a3.21  cb54.21  j1.34  i-f1.23  j-f1.11  g-e1.11   i1.43i   b34.41  4      شهر

 g-h346.34  a-e443.11  d-a3.2  f-b35.21  j-f1.33  h-d1.13  j-e1.11  f-d1.16   hg1.34  cb26.21  3    شهرٌن

 i-g442.44  f-i66.52  e-b3.11  ab62.44  e-a1.23  i-f1.24  i-e1.12  c-a1.34   e-c1.35  d-b24.14  2 ثالثة اشهر

 f-b213.1  ih453.44  i-f2.22  k-h22.5  ji1.33ji  g-c1.13  f-d1.12  f-d1.16   cb1.23  cb26.23  3   ستة اشهر

 م1.2×1.2

 ih432.52  i-e43.11  i-d1.21  k-f26.34  h-d1.36  ih1.34  k-h1.11  g-e1.13   i1.43  e-b23.21  4       شهر

 h-e336.34  i-e443.44  i3.43  j-d21.52  f-a1.24  i-e1.22  k-i1.11  f-d1.16  fe1.32  f-d21.36  3    شهرٌن

 i53.21  i16.22  ih3.22  k33.44  ab1.22  i1.44  kj1.12  g-d1.15  gf1.32  cb31.43  2 ثالثة اشهر

 h-f464.22  i-d441.34  i-f2.33  h-b31.3  a1.23  i-d1.26  j-e1.12  ed1.23  e-c1.36  d-b23.63  3 ستة اشهر

1.32×
 م1.42

 g-c336.52  c-a456.52  i-f2.21  k-h22.2  g-b1.21  e-b1.23  j-f1.11  g-e1.11   i1.41  a35.22  4      شهر

 h-f313.44  h-c434.52  i-e1.11  e-b42.34  e-a1.23  i-d1.11  ab1.14  g-e1.13    hg1.31  cb31.44  3    شهرٌن

 h-e344.11  h-c433.22  i-d1.21  k-i35.22  e-a1.23  i-d1.26  d-b1.13  ab1.31   fe1.34  e-b23.26  2 ثالثة اشهر

 f-b366.34  f-a434.21  a5.21  c-b42.21  e-a1.23  g-b1.22  k-h1.11  a1.33   e-c1.35  e-b22.22  3 ستة اشهر

1.32×1.2

 م

 e-b221.21  ab314.44  g-b2.43  i-c25.11  g-c1.36  d-a1.34  k-f1.11  g1.26   ih1.44   b34.14      4       شهر

 a151.21  a321.44  c-a4.22  k-f13.52  d-a1.22  ab1.42  i-e1.12  gf1.13   gf1.32   f14.6  3   شهرٌن

 f-b211.52  f-a431.52  f-b2.22  kj33.21  d-a1.22  f-b1.21  a1.15  e-c1.22   fe1.34   f-c22.34  2 الثة اشهرث

 g-d324.22  g-b411.52  i-d1.22  j-d21.52  j-g1.32  i-e1.24  h-d1.12  g-e1.12   ab1.21  e-b23.33  3 ستة اشهر

   means which carried the same letters does not different significantly at 0.05 level . 
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عند مقارنة متوسطات التداخل بٌن فترات وارتفاع الحش  تأثير التداخا بين فترات الحش وارتفاعه : -6
(سم قد تفوقت معنوٌا فً 21( ظهر بان فترة الحش كل شهرٌن فً ارتفاع الحش )4باختبار دنكن جدول)

الجاف، عدد االفرع واالمتصاص الكلً للنٌتروجٌن ( على بقٌة المعامالت  الصفات )الوزن الرطب ، الوزن
غم/نبات( على التوالً ، بٌنما تفوقت فترة الحش 1.242و  3.12غم ،454.44غم، 231.33وبلغت قٌمها )

(سم معنوٌا فً الصفات )طول المجموعة الجذرٌة ، نسبة الفسفور 32كل ستة اشهر فً ارتفاع ىالحش )
الحش كل شهر  %( على التوالً، وتفوقت فترة1.312% و 1.131سم، 35.61( وبلغت قٌمها ) والكالسٌوم

فرع 3.44(سم معنوٌا فً )عدد االفرع ونسبة المادة الجافة ( وبلغت قٌمتاها )21فً ارتفاع الحش )
ة الغرس ومن خالل االطالع على نتائج التداخالت الثنائٌة ٌمكن القول بان مساف %( على التوالً .31.46و
فً فترة الحش كل شهرٌن قد اعطت اكبر مجموعة جذرٌة وان المسافة نفسها فً ارتفاع  (م1.2×1.32)

ارتفاع  (م ف4ً×1.2لف معنوٌا مع المسافة )(سم اٌضا اعطت مجموعة جذرٌة كبٌرة ولم تخت21الحش )
، مجموعة جذرٌة (سم كذلك اعطت اكبر 21(سم وان فترة الحش كل شهرٌن فً ارتفاع الحش )21الحش )

وقد ٌعود السبب فً هذا الى ان هذه المسافة كافٌة لتطور مجموعة جذرٌة مناسبة خالل فترة شهرٌن بٌن 
حشة واخرى أي ان هذه االشجار تستطٌع ان تعطً نموات خضرٌة جدٌدة بكمٌات الباس بها وبنفس الوقت 

هذه النتائج مع ماتوصل الٌه كل من  ر فً اعادة التورٌق وتطورها وتنسجمتعٌد تخزٌن ما فقدته الجذو
Ezenwa  وAtta-Krah (4663 ، )Awonaike (4663وآخرون، )( ً3114( والقصار )3112اللهٌب )

. 
ان مسافة الغرس ( 5ٌبٌن الجدول ) تأثير التداخا بين مسافات الغرس وفترات الحش وارتفاعه : -7
م قد تفوقت معنوٌا فً الصفات ) الوزن (س21(م فً فترة الحش كل ثالثة اشهر وارتفاع الحش )4×1.2)

الرطب والجاف للمجموعة الجذرٌة ، االمتصاص الكلً للنٌتروجٌن و نسبة الكالسٌوم ( على بقٌة المعامالت 
%( على التوالً . وتفوقت المسافة 1.241غم/نبات و  4.34غم ، 231.33غم ، 331.11وبلغت قٌمها )

(سم معنوٌا فً عدد االفرع وبلغت قٌمتها 21تفاع الحش )(م فً فترة الحش كل شهرٌن وار1.2×1.32)
(سم فً نسبة 21فرعا( ، وتفوقت المسافة نفسها اٌضا فً فترة الحش كل ثالثة اشهر وارتفاع )6.33)

(م فً فترة الحش كل شهر وارتفاع 1.42×1.32%(، وتفوقت المسافة )1.164الفسفور وبلغت قٌمتها )
%( ، وتفوقت نفس المسافة فً فترة الحش كل 43.2الجافة وبلغت قٌمتها )(سم معنوٌا فً نسبة المادة 21)

%( ، وتفوقت المسافة 1.461(سم معنوٌا فً نسبة البوتاسٌوم وبلغت قٌمتها )32ستة اشهر وارتفاع الحش )
(سم معنوٌا فً طول المجموعة الجذرٌة وبلغت 32(م وفترة الحش كل ثالثة اشهر وارتفاع)1.42×1.2)

(م فً فترة 4× 1.2(سم . ومن خالل نتائج التداخالت الثالثٌة نالحظ بان مسافة الغرس )414.33قٌمتها )
(سم قد اعطت اكبر مجموعة جذرٌة وقد ٌعود السبب فً ذلك الى ان 21الحش كل ثالثة اشهر وارتفاع )

التنافس كافٌة لتطور مجموعة جذرٌة جٌدة الن (م 4(م وبٌن خط وآخر )1.2المسافة بٌن شجرة واخرى) 

قلٌل اضافة الى ان الفترة ثالثة اشهر كافٌة لتعوٌض ما فقدته الجذور من المواد الغذائٌة فً اعادة التورٌق 
(سم اٌضا قادر على دفع نموات جدٌدة بعد الحش 21وكذلك االرتفاع ) بعد الحش و تطور المجموعة الجذرٌة
فً العطاء هذه النموات مع عدم اجهاد (سم عن سطح االرض ٌك21الن المخزون فً هذا الجزء أي ال )

هذه النتائج مع الكثٌر من الباحثٌن  ناصر الغذائٌة العادة النمو وتنسجمالجذور على دفع كمٌات اكبر من الع
  ( .3114( والقصار )3112( واللهٌبً )4664وآخرون)Razzمثل 
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 بعض صفات الجذور لنبات اللوسٌنا  (: تاثٌر التداخل بٌن مسافات الغرس وارتفاع الحش فً    3الجدول)
Table(6):Effect of interaction between planting spaces and cutting height on some characters of Leucaena roots           

 المسافة
Spaces 

 االرتفاع
height 

 الوزن الرطب
 .wet w)غم(

 الوزن الجاف
 .dry w )غم(

 االفرع
branchs 

 )سم(الطول
length 

 النٌتروجٌن
%N 

 االمتصاص الكلً
 غم/نبات

Total absor 

 فسفور
%P 

 بوتاسٌوم
%K 

 كالسٌوم
%Ca 

المادة الجافة 
%dry matter 

 م4×4
 b362.15  f-d421.52  d-b1.2  d-b16.34  fe1.32  ed1.22  ed1.111  cb1.213  ab1.332  f14.14  سم32

 d-b326.52  f-d435.25  c-a2.15  dc13.13  d-b1.36  ed1.25  e-a1.121  cb1.145  a1.351  ed22.42  سم21

 م4×1.2
 b344.15  d-b441.63  a3.33  a54.11  ab1.22  c-a1.24  d-a1.123  cb1.162  ab1.336  ab34.64  سم32

 a122.11  a325.25  d-b1.14  c-a33.34  ed1.34  a1.41  d-a1.126  cb1.163  ab1.333  e22.11e  سم21

 م1.42×1.2
 cb321.42  e-c422.13  c-a2.25  a52.22  e-c1.36  e-c1.12  ba1.124  cb1.165  ab1.326  d-a26.44  سم32

 d-b311.25  e-c415.22  c-a2.25   d-b23.44  f1.33  ed1.23  e-b1.113  ab1.236  ab1.322  c-a26.21  سم21

 م1.2×1.2
 e421.63  f53.42  d3.33  dc25.21  d-a1.24  e1.34  e1.111  ab1.235  ab1.333  e-c23.15  سم32

 ed432.42  f54.22  dc2.33  d-b23.44  a1.21  e1.36  e-c1.112  cb1.132  b1.315  e-c22.13  سم21

 م1.42×1.32
  e-c463.32  ef415.21  d-b1.14  d22.13  d-a1.21  ed1.22  c-a1.123  a1.312  b1.341  e-b24.1  سم32

 b213.15  cb463.32  ab2.52  ab43.15  c-a1.22  ab1.34  c-a1.123  cb1.213  ab1.313  a32.14  سم21

 م1.2×1.32
 b214.15  d-b432.15  d-b1.31  dc11.11  e-c1.36  d-b1.15  a1.125  cb1.135  ab1.315  e-c21.36  سم32

 a256.21  ab315.13  a3.54  d-b14.15  d-a1.24  a1.33  ab1.124  c1.123  ab1.333  e-c21.64  سم21

means which carried the same letters does not different significantly at 0.05 level . 

 

 (: تاثٌر التداخل بٌن فترات الحش وارتفاعه فً  بعض صفات الجذور لنبات اللوسٌنا  4الجدول )
Table(7):Effect of interaction between cutting period and cutting height on some characters of Leucaena roots                             

 /شهرفترة الحش
Periods/month 

 االرتفاع
height 

 الوزن الرطب
 .wet w)غم(

 الوزن الجاف
 .dry w )غم(

 االفرع
branchs 

 )سم(الطول
Length 

 النٌتروجٌن
%N 

 م/نبات)غاالمتصاص الكلً
Total absor 

 فسفور
%P 

 بوتاسٌوم
%K 

 كالسٌوم
%Ca 

 المادة الجافة %
dry matter 

 4       شهر
 cb314.43  dc435.45  c-a2.43  b14.56  cb1.343  dc1.216  c1.111  e1.114  c1.432  b21.32  سم32

 ba211.34  a452.34  a3.44  ba22.61  c1.333  c-a1.165  cb1.115  e1.14.  c1.423  a31.46  سم21

 3      شهرٌن
 cb324.26  d-b423.35  c2.33  ba21.11  b1.211  d-b1.265  c1.111  ed1.132  c1.343  ba23.64  سم32

 a231.33  a454.44  a3.12  a34.52  ba1.243  a1.242  c-a1.122  e-c1.142  b1.322  b22.36  سم21

 2  ثالثة اشهر
 c466.52  d414.91  c-a1.22  ba31.11  b1.213  d1.233  ba1.123  b1.215  a1.356  b21.51  سم32

 cb323.56  d-a426.45  cb1.44  ba2.34  a1.213  d-a1.155  a1.134  d-b1.244  a1.211  ba23.46  سم21

 3  ستة اشهر
 ba213.21  ba444.22  ba2.21  a35.61  ba1.242  ba1.225  a1.131  a1.312  a1.354  ba24.45  سم32

 c-a423.21  c-a1.36  ba16.22  cb1.343  d-a1.134  c1.114  cb1.233  a1.363  ba22.56  345.45 سم21

means which carried the same letters does not different significantly at 0.05 level .      

 

 وارتفاع الحش فً    بعض صفات الجذور لنبات اللوسٌنا ( : تاثٌر التداخل بٌن مسافات الغرس وفترات 5الجدول)
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Table(8):Effect of interaction between planting spaces, cutting height and periods  on some characters of Leucaena roots  

 المسافات
spaces 

 /شهرفترة الحش
Periods 

/month 

ارتفاع 
 الحش

height 

الوزن 
 )غم(الرطب

wet w. 

الوزن 
 الجاف

 .dryw غم

 االفرع
branchs 

 )سم(الطول
length 

 النٌتروجٌن
%N 

االمتصاص 
 غم/نبات الكلً

Total abso 

 فسفور
%P 

 بوتاسٌوم
%K 

 كالسٌوم
%Ca 

المادة الجافة 
%dry 

matter 

 م 4×4

 4     شهر
 n222.33  u411.33  l-i2.22   l25.22  on1.32  y-w1.31  r-p1.114  lk1.141  v-s1.423     f24.24  سم32

 s361.22  n411.22  e-b5.11  o-m22.11o  ml1.32  po1.22  hg1.123  r1.261  t-q1.441  b15.36  سم21

 3   شهرٌن
 y341.22  p436.33  r-o2.22  a21.22  n-l1.31  sr1.24  ut1.124  j1.152  r-p1.456  hg34.31  سم32

 d451.11  v66.33  k-g3.11  j21.33  j-g1.21  ts1.36  s-q1.126  ji1.163  e-b1.243  x-v21.43  سم21

 2 ثالثة اشهر
 x342.33  w61.33  s-q3.22  k21.22   on1.32  -z-x1.343  n-i1.116  k1.141  f-c1.241  d11.21  سم32

 b36.33  r-o2.22   l11.22  h-e1.24  -zy1.342  ed1.132  ih1.212  d-b1.231  u-r22.42  432.11 سم21

 3 ستة اشهر
 g341.22  h-d4.11 46.33g  h-e1.24  f1.32  j-g1.121  e1.263  m-i1.312  a21.43  141.33 سم32

 k231.11  h311.33  r-p2.11   l26.33  dc1.22  e1.36  oq1.111  g1.236  e-b1.234  r-p23.51  سم21

 م 4×1.2

 4     شهر
 l221.22  g316.66  c-a6.11   l11.22  k1.34  g1.25  m-h1.124  n1.124  v-t1.421  jm26.44   سم32

 k226.33   i461.33  k-g3.11   r31.11   l1.32  j1.161  oq1.112oq  s1.234  v-s1.421  x-v21.43   سم21

 3   شهرٌن
 v321.33  m411.33  r-o2.22  c441.22  b1.24  h1.22  u1.134  q1.143  v-s1.433  hg34.32   سم32

 b235.33   c341.11  k-h2.33  i25.33  h-e1.24  b1.52  fe1.133e f  lk1.135  r-p1.463  az21.64   سم21

 2 ثالثة اشهر
 b461.33   q431.33  h-d4.11  e66.11  ed1.23  m1.26  gf1.125f g  n1.113  a1.244  d31.12   سم32

 a331.11   a231.33  r-p2.11  b422.33  b1.24  a4.34  ed1.123d e  qp1.145  a1.241  -zy23.12   سم21

 3 شهراستة 
 o231.33   h311.33  g-d4.22  e65.22  b1.25  dc1.44  cb1.143b c  c1.333  lo1.336  f-d32.11  سم32

 q366.33   l432.11  r-m2.11  on21.22  q1.43  ut1.34  cb1.141b c  b1.431  s-q1.451  v-t22.13   سم21

1.21×
 م1.42
 

 4     شهر
 u331.11   l432.11   i-e3.33  g44.11  o-m1.32  nm1.26  oq1.112  km1.133  u-r1.432  g-e33.16  سم32

 w346.33  o421.11 3.22f- j  e65.11  p1.46  w-u1.33  j-g1.122  op1.136  u-r1.431  ih34.11  سم21

 3    شهرٌن
 g421.33  a41.22  q-m2.33  g45.33  h-e1.24  y-m1.32  j-g1.121  ji1.164  p-m1.346  tv22.46  سم32

 e131.33  c336.33  ab6.22   i25.22   o1.33  g1.31  q-n1.112  h1.213  q-n1.312  de32.21  سم21

 2 شهرثالثة ا
 y341.22  r446.33  d-a 5.22  a414.33  g-e1.24  o-n1.23  cb1.144  d1.313  j-g1.335  r-o23.56  سم32

 f411.11'  -z51.11  q-m2.33   l25.33  dc1.22  w-u1.33  ts1.122  e1.253e  f-d1.213  nq24.41 سم21

 g141.11  d321.33   q-m2.33  ml25.11  j-g1.21  d1.43d  e1.132  r1.263r  f-c1.216  h-f33.44  سم32 3 شهراستة 

  b461.11  t416.33  r-p2.11  qp36.33  r1.42  a1.43  l-h1.124  e1.262e  cb1.226  s-p23.22  سم21 

1.2×1.2

 م

     4    شهر
 k31.11  e21.11  r-o2.22  s46.33  j-g1.21  b1.16  s-q1.111  n1.113  r-p1.461  yx22.44  سم32

 d452.33  t441.11  k-h2.33  i26.33  k-i1.29  s-q1.23  q-o1.112  j1.153  vu1.424  Ji26.56  سم21

 3 شهرٌن
 e421.33  y51.33  sr3.11  s31.11  g-i1.21   w-u1.32  ts1.122  ji1.164  i-g1.341  vu21.41  سم32

 p211.33  n426.33  s-p3.22  f56.33  f-d1.23  lk1.12  p-l1.113  h1.213  n-k1.322  c12.51  سم21
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 2 اشهر ثالثة
 j411.22  c25.33  s-p3.33  r31.33  dc1.22  -z1.46  s-r1.124  n1.115  h-f1.351  n-k25.14  سم32

 k31.33  d11.11  sr3.11  s46.33  b1.24  a1.41  s-q1.126  g1.221  q-o1.465  h-f34.52  سم21

 3 ستة اشهر
 t351.33  k436.3  s-p3.33  f56.33  g-e1.24  h1.22  n-j1.116  b1.435  e-b1.234  kj26.31  سم32

 i441.11  c26.33c  o-k1.33   l26.33  a1.14  v1.31  k-h1.123  u1.236  k-g1.334  x-v21.32  سم21

1.32×
 م1.42

 4     شهر
 f426.33  x56.33  s4.22  rq34.11  i-g1.21  v-t1.34   p-m1.112  r1.113  v-r1.434  d-c31.34  سم32

 h111.11  b361.11  k-h2.33   l11.11  j-h1.36  b1.53  n-i1.121  ji1.163  v1.424  a43.21  سم21

 3   شهرٌن
 a466.33 4 ul11.33  o-k1.33   l26.22  g-e1.24  r-p1.22  cb1.144  ji1.163   q-o1.465  y23.13  سم32

 z311.33 nl26.11  r-o2.22  c415.11  dc1.22  lj1.14  b1.141  n1.113  p-m1.343  b34.63  سم21

 

 2 ثالثة اشهر
 x341.33  q432.11  p-l1.11  s46.22  k1.35  q-o1.22  j-g1.122  b1.433  l-h1.326  o-l25.31  سم32

 w346.22  r446.33  n-j2.11  o-l24.22  b1.24  lk1.11  b1.141b  f1.223  g-e1.364  w-u21.22  سم21

 3 ستة اشهر
 x342.1x 441.33s 4.33 15.11  dc1.22  on1.23  i-g1.122  a1.461  m-i1.326  y-w22.22  سم32

 i251.22i  f331.22  ab6.22 412.11  g-e1.24  e1.36  u1.136  g1.221  d-b1.221  q-n24.23  سم21

1.32×
 م1.2

 4     شهر
 r361.33  k436.33  l-i2.22 16.11  h-f1.21  ih1..2  o-k1.114  n1.114  t-r1.441  p-n24.25  سم32

 j241.22  e311.33  n-j2.11  h34.11  kj1.35  e1.41  p-k1.113  t1.213  t-r1.444  c32.22c  سم21

 3   شهرٌن
 d121.22  d322.3d  n-j2.11 15.11  k1.35  e1.44  n-i1.116  q1.143  n-k1.321  t-r23.31  سم32

 c241.33  h311.33  a6.33  n-l24.33  b1.25  c1.46  j-g1.122  o1.124  m-j1.324  e26.43  سم21

 2 ثالثة اشهر
 u332.22  q432.11  r-p2.11  s46.11  c1.21   l1.12  cb1.144  f1.222  m-i1.314  b14.41  سم32

 h311.33  h-c4.33  o21.11  g-e1.24  f1.32  a1.164  h1.242  f-c1.215  l-i26.11  211.22 سم21

 3 ستة اشهر
 c461.11  t441.11  r-n2.21  i31.11  on1.32  w-u1.32  dc1.135  n-l1.125  b1.211  p-m24.61  سم32

 o231.33  j446.33  m-i2.43  k16.33  k1.34  ji1.16  s-q1.11  nm1.121  b1.213  v-s22.21  سم21
 

means which carried the same letters does not different significantly at 0.05 level .
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EFFECT OF PLANTING SPACES AND POLLARDING NUMBER ON 

ROOTING GROWTH DEVELOPMENT IN LEUCAENA STAND 
Y. M. Q. Al-Alousy                                             A. K. Saleem 

F0rest Dept. University of Mosul / College of Agric.&Forestry\ Iraq 

Al_alousy56@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
 This study was conducted at mosul university in Leucaena stand which planted 

at (2005) with six plant spaces (1*1)m.,(0.5*1)m., (0.5 *0.75)m. , (0.5*0.5)m. , 

(0.25*0.75)m. , (0.25*0.5)m., four cutting period  (one month , two month , three 

month,six month ), and two cutting height (25,50)cm. through master study of Al- 

qassar (2007) who took the result of first year and Akreyi (2008) who took the 

result of second year after planting , to study the effect of this factors on refoliation , 

biomass production and its quality . At November (2006) the trees were taken off to 

know the effect of studied factors on the growth of roots . The characters (fresh and 

dry weight , secondary root number,main root length, nitrogen percent , total 

absorption of nitrogen , phosphorus percent , potassium percent, callesium percent 

and dry matter percent ) were studied . The results showed that the plant space 

(0.5*1)m. at three month cutting period and cutting height (50) cm. was differed 

significantly with other treatments in (fresh and dry weight of roots , total 

absorption of nitrogen , calisium percent )which were (624.00 gm.,324.66 gm., 1.21 

gm./plant and 0.374 % ).  
Keywords:Forage trees and shrubs,Forage legumes.                           
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 درالمصا
ليدولً المركيز ات دلٌيل مختبيري، النبيالتربية وا(. تحلٌيل 3112لرشيٌد، )ان وعبيد اسيطٌفاٌن جون وجيورج ار

 ، اسورٌ –حلب فة الجاطق المناعٌة فً الزراللبحوث 
 د. امعة بغداج –لموصل الً فً العالتعلٌم التطبٌقً. مطبعة ات النباذٌة (. تغ4656ضل حسٌن، )اف. فالصحا

لموصل، امعة العلمً، جالبحث الً والعالتعلٌم ارة اوز ت،ابالغاتربة  .(4655) .رالستام عبد اصدٌق، عص
 لنشر.اعة والكتب للطبار امدٌرٌة د

جٌة انتالقطع فً اع ارتفات واترلغرس وفات افاثٌر مسا( . ت3114ر. ٌونس حٌدر مصطفى محمود.)القصا
معة ات .جابالغاعة والزراجستٌر . كلٌة الة مالموصل . رسافً  اللوسٌنالعلف لمشجر اونوعٌة 

 لموصل ا
ء، اصنع  .لٌمنٌةالجمهورٌة الى اجً بمرجع الحرالتشجٌر انً حول ادلٌل مٌد. (4663) .للطٌفً، محمدا

 لٌمن.اٌو./ ام3
ج انتافً  الروبٌنٌاو اللوسٌنات لقرط على شتالات مالاثٌر معا(. ت3112لسلٌم. )ان اؤد سلٌماص دخالاللهٌبً ا

  لموصلامعة اج -تابالغاعة والزراكلٌة –جستٌر الة مالخصوبٌة للتربة. رسالة الحالحٌة والكتلة ا
 كعلف، اللوسٌنٌات ال نباستعماسة نمو ومدى ادر (.4664) ن.ان كٌطاضل عمراوف ن عمرالنعمة، سدخا

 عٌن، الزرالمهندسٌن ابة ابع لنقالسالعلمً المؤتمر اوث بح
جٌة لعلف انتالالتنموٌة وات الصفاسة بعض ا( . در3115لدٌن محمد قرو عٌسى .)اكره ٌى . شمس ائ

معة ات . جابالغاعة والزراجستٌر. كلٌة الة مانب . رسارالامه فً تربٌة استخدانٌة امكاو اللوسٌنا
 لموصل .ا
ق، العرا( فً اللوسٌنٌاص)الرصار شجرة اكثات مختلفة على مالاثٌر معا(. ت4662). دل هرمزاع ،اٌوحن

 .53-42: (3) 34،فدٌنالرا عةازر مجلة
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