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 وكميات وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت شوك العرب أساليب تأثير
Acacia arabica Wild   بعد الغرس 

 موسى أكرممظفر عمر عبدهللا                                                            علً 
 كلٌة الزراعة / جامعة تكرٌت        كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل                               

E-mail: omaralbzaz@yahoo.com 
 

 الخالصة 
هذه الدراسة فً موقع جامعة الموصل على الجانب الشرقً من نهر دجلة فً مدٌنة الموصل  أجرٌت

 أسالٌب تأثٌرن الثانً من السنة نفسها لمعرفة حتى نهاٌة شهر تشرٌ 2006للفترة من بداٌة شهر اذار عام 
 6و  4عمودي( وكمٌات الري  أنبوبالري )بدون تغطٌة سطح التربة، تغطٌة سطح التربة بالحصى، تثبٌت 

فً بعض صفات النمو لشتالت شوك  أسابٌعوكل ثالثة  أسبوعٌنوكل  أسبوعلترات وفترات الري كل  8و 
 . Acacia arabicaWildالعرب 

تجربة عاملٌة طبقا لتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وقورنت المتوسطات  أساسالتجربة على صممت 
باختبار دنكن وفً نهاٌة التجربة تم دراسة نسبة النجاة ، الزٌادة فً النمو القطري، الزٌادة فً النمو الطولً 

 .إلٌهاالنتائج التً تم التوصل  أهموفٌما ٌلً  األفرعوالزٌادة فً عدد 
 أفضل أسبوعلترات واستعمال فترة الري كل  8العمودي واستعمال كمٌة الري  األنبوب( اظهر استعمال 1

 .النتائج ولجمٌع الصفات
وفترة الري كل عمودي  أنبوبلترات،  8عمودي وكمٌة الري  أنبوبالتداخالت الثنائٌة التالٌة ) أظهرت( 2

النتائج ولجمٌع الصفات المدروسة مقارنة ببقٌة  أفضل( أسبوعلترات وفترة الري كل  8، كمٌة الري أسبوع
 .األخرىالتداخالت 

 أفضل أسبوعلترات وفترة الري كل  8( اظهر التداخل الثالثً بٌن العوامل انبوب عمودي وكمٌة الري 3
 .األخرىما قورن ببقٌة التداخالت  إذاالمدروسة  الصفات النتائج ولجمٌع

 .نبوبأ ،الري ،كلمات دالة: شوك العرب
 

   13/2/2012 :وقثىله  11/10/2011 :تاريخ تسلن الثحج

 

 المقدمة
 والحٌوان والنبات اإلنسانفً حٌاة  أساسٌاالماء هو احد الموارد الطبٌعٌة المهمة الذي ٌلعب دورا 

 هجلوجود الحٌاة وتوزٌع الغطاء النباتً على و األساسًٌعد العامل  إذالزراعٌة كبٌرة جدا  لألغراض وأهمٌته
والشجٌرات  األشجارمن  بأنواعالتشجٌر فً المناطق الجافة وشبة الجافة  ألهمٌة، وبالنظر األرضٌةالكرة 

الجفاف ٌعد العامل المحدد لنمو  إنالمقاومة لظروف تلك المناطق التً تتمٌز بجفاف المناخ والتربة، وبما 
( لذا ٌجب استغالل 1981والفخري،  1980الزراعً )الصراف،  واإلنتاجوتوزٌع وانتشار الغطاء النباتً 

االكاسٌا  أشجارتم اختٌار  إذالبٌئٌة الجافة  للظروفالمالئمة  األنواع وزراعة األمثلالمٌاه االستغالل 
Acacia arabicaWild  العائلة المٌموزٌة  إلىالسنط العربً وٌنتمً  أوالمسمى بشوك العرب

Mimosaceae  ( متر وتستعمل فـً تحسٌن خواص 12من ) أكثر إلىوشجرة هذا النوع ٌصل ارتفاعها

الفقٌرة والملحٌة والكلسٌة  األتربةفً تثبٌت الكثبان الرملٌة وتقاوم  التربة وهـً ثنائٌة الغرض وٌستفاد منها
الغطاء  إعادةاختٌار هذا النوع فً  إن، (1979)داؤد،  وهً من نباتات المناطق الحارة ذات المناخ الجاف

عملٌة التشجٌر فً المناطق الجافة وشبة الجافة ولكن من دون  إلنجاحالماء الضروري جدا النباتً وتجهٌز 
ضٌاع كمٌات كبٌرة من المٌاه فً الوقت الذي ٌمكن  إلىفترات الري سوف ٌؤدي  أوتحدٌد كمٌات الري 

غٌر لنهاٌة وبالتالً سوف تكون كلفة التشجٌر عالٌة جدا وفً ا أخرىاالستفادة من هذه الكمٌات فً مناطق 
الماء المجهز للنباتات واالستفادة من  تأثٌرالتقنٌات المختلفة للري والمبتكرة حدٌثا تزٌد من  إن .اقتصادٌة

عمودي  أنبوبالكمٌة المجهزة السٌما عندما ٌجهز النبات بالماء مباشرة فً منطقة انتشار الجذور من خالل 
تفوق الري  إلى( 2001) وآخرون David أشارة وكما حد منطقة الجذور بجوار الشتل إلىٌبقى فً التربة 

 Prosopis glanduloseالعمودي البالستٌكً معنوٌا فً نسبة النجاة وطول الساق بالنسبة لشتالت باألنبوب

  حـطــاق الشتلة ٌقلل من درجة حرارة التربة وٌقلل من تبخر الماء من ســٌة سطح التربة حول ســكما ان تغط
                                          وــات الري على نمــالري ومدد وكمٌ أسالٌب تأثٌرة ــلـذا اهتم كثٌر من الباحثٌن بدراس ضاألرصالبة قشرة 

 
 البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً 

mailto:omaralbzaz@yahoo.com
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ما تقدم  وبناءا على ،(2002) وآخرون Fayaz( و 1990) النباتٌة منهم الكواز وحسٌن األنواع كثٌر من

وكمٌة الري ومعرفة مدى مالئمة هذا النوع لمدد الري المختلفة  أسلوب أفضلهذه الدراسة لتحدٌد  أجرٌت
 .موضوع الدراسة

 
 مواد البحث وطرائقه

هذه الدراسة فً موقع جامعة الموصل الذي ٌقع على الجانب الشرقً من نهر دجلة فً مدٌنة  أجرٌت
حتى بداٌة شهر تشرٌن  2006عام  آذارللمدة من بداٌة شهر تقرٌبا  ماتة تقدر بثالث دونحالموصل على مسا

 .نفسهاالثانً من السنة 
  :شملت الدراسة ثالث عوامل هً

)بدون تغطٌة سطح التربة ، تغطٌة سطح التربة بالحصى ،  مستوٌات ةالري بثالث أسالٌب :األولالعامل 
 .لة(بجوار الشتسم  15بقطر  عمودي بالستٌكً أنبوبتثبٌت 

    .لتر( 8، 6، 4) ة مستوٌاتكمٌات مٌاه الري بثالث العامل الثاني:
( وبذلك تكون التجربة عاملٌة أسابٌع، ثالث أسبوعٌنواحد،  أسبوعفترات الري بثالث فترات ) العامل الثالث:
معاملة عاملٌة، استخدم تصمٌم القطاعات العشوائً  27عدد المعامالت  أي 3×  3×  3بثالث عوامل 

وحدة واستخدم خمسة شتالت فً كل وحدة تجرٌبٌة  81الكامل بثالث قطاعات فكان عدد الوحدات التجرٌبٌة 
( كما وتم تغطٌة التربة حول ساق الشتلة 1990زرعت الشتالت بالطرٌقة االعتٌادٌة )عبدهللا وعادل، 

سم للمعامالت  20 – 15بطبقة واحدة من الحصى الخشن ذات قطر سم  25بمساحة دائرٌة نصف قطرها 
 15سم وقطر  50بالستٌكً واحد ذات طول أنبوبتثبٌت  أٌضاالخاصة بالتغطٌة حسب مخطط الدراسة وتم 

وٌبعد عنها  األرضالمرتفعة من سم مفتوح الطرفٌن فً التربة بصورة عمودٌة بجانب ساق الشتلة من الجهة 
لسقً ٌته السفلى منطقة الجذور عملٌة زراعة الشتالت بحٌث تصل نها أثناءسم  30عمق  إلىسم  15

سٌقان  وأقطار أطوالم اخذ قٌاسات تعملٌة الزراعة  إكمالالشتالت حسب مخطط الدراسة من خالله بعد 
عند نهاٌة  األفرعلكل شتلة وذلك لحساب الزٌادة فً النمو القطري والطولً وعدد  األفرعالشتالت وعدد 

 .الدراسة
 :القٌاسات النهائٌة ودرست الصفات التالٌة أخذت 2006عام  األولرٌن شهر تش أواخرفً عند نهاٌة التجربة 

 ( نسبة النجاة )%(  1
 ( الزٌادة فً النمو القطري )ملم(  2
 ( الزٌادة فً النمو الطولً )سم(  3
 / شتلة األفرع( الزٌادة فً عدد  4

الت المختلفة باختبار دنكن عند للمعامالحسابٌة  األوساطوتمت مقارنة  إحصائٌابٌانات الصفات جمٌعها حللت 
 .(2000)الراوي وعبد العزٌز، %  0.05مستوى احتمال 

 

 النتائج والمناقشة
 تأثٌروفترات الري ذات  أسالٌبكل من  إن إلى( لتحلٌل التباٌن 1ٌشٌر الجدول ): ( نسبة النجاة )%(1

معنوٌا عند  تأثٌراٌات الري كم تأثٌرفً نسبة النجاة فً حٌن كان  0.01معنوي عال عند مستوى احتمال 
فً هذه الصفة بٌنما لم تظهر التداخالت الثنائٌة والتداخل الثالثً بٌن العوامل  0.05 احتمالمستوى 
 تأثٌر( لمقارنة 2معنوي فً نسبة النجاة لشتالت شوك العرب، ٌبٌن اختبار دنكن الجدول ) تأثٌر أيالمدروسة 
فً هذه الصفة حٌث تفوق  تأثٌرهافً اختلفت معنوٌا فٌما بٌنها  الري أسالٌب إنالري فً نسبة النجاة،  أسالٌب
% 18.92% بزٌادة معنوٌة قدرها 59.30نسبة نجاة قدرها  أعلى وأعطى بالتأثٌرالعمودي  األنبوب أسلوب

 األنبوب% وٌلً 40.38اقل المعدالت  أعطتعدم تغطٌة سطح التربة التً  أسلوب تأثٌرمقارنة مع 
وٌرجع  ،%49.48تغطٌة سطح التربة التً بلغت عنده نسبة النجاة  أسلوبق فً هذه الصفة العمودي بالتفو

 األنبوبتوفر رطوبة اكبر فً منطقة انتشار الجذور فً التربة عند استخدام  إلىسبب الزٌادة فً نسبة النجاة 
 David إلٌهتوصل  استمرار بقاء الشتالت والنمو وهذه النتٌجة تتفق مع ما إلىالعمودي وبالتالً ٌؤدي 

العمودي البالستٌكً والري بالوعاء الفخاري  باألنبوب( عند مقارنة ثالث طرق للري 2001) وآخرون
العمودي البالستٌكً  باألنبوبالري  إنفوجد  Prosopisglandulosaوالري السطحً فً نمو شتالت 

لً فً حٌن التواسم( على  55 %،71المعدالت ) أعلى وأعطىتفوق معنوٌا فً نسبة النجاة وطول النبات 
( الذي قارن 1990) Binbridgeسم( على التوالً عند الري السطحً و  30%، 23كانت اقل المعدالت )

 إنة فً المناطق القاحلة حٌث وجد نالقطرة المدفو وأنظمةالعمودي البالستٌكً والري السطحً  األنبوببٌن 
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 منطقة الجذور إلىماء الري  إلٌصاللتربة قرب الشتلة العمودي فعال جدا وذلك بدفنه با باألنبوبالري 
كمٌات الري حسب اختبار دنكن حٌث  تأثٌروجود فروقات معنوٌة بٌن  إلى أٌضا( 2مباشرة، وٌشٌر الجدول )

والتً لم  55.12نسبة قدرها  أعلى وأعطتفً نسبة النجاة  بالتأثٌرلترات معنوٌا  8تفوقت كمٌة الري 
 8% كمعدل لهذه الصفة وسجلت كمٌة الري 49.52 أعطتلترات والتً  6الري  تختلف معنوٌا مع كمٌة

اقل  أعطتلترات التً  4% مقارنة مع كمٌة الري 10.59لترات زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة مقدارها 
لترات وٌعزى سبب ذلك  6مع كمٌة الري  بالتأثٌر% والتً لم تختلف معنوٌا 44.53معدالت هذه الصفة 

استمرار النمو وزٌادة نسبة النجاة  إلىزٌادة رطوبة التربة وبالتالً تؤدي  إلىدة كمٌة الري تؤدي زٌا إن إلى
 Prosopis( فً دراستهم على مسكات شٌلً 1990) حسٌنللشتالت وتتفق هذه النتٌجة مع الكواز و

tonarago  وDavid بٌن  ٌربالتأثوجود اختالفات معنوٌة  إلى( وٌشٌر الجدول نفسه 2001) وآخرون

% وبتفوق معنوي عند 65.46نسبة نجاة  أعلىفترات الري فً نسبة النجاة لشتالت شوك العرب حٌث بلغت 
قدرها وسجلت زٌادة معنوٌة  أسابٌعوكل ثالثة  أسبوعٌنعلى فترتً الري كل  أسبوعفترة الري كل 

نجاة اقل معدالتها التً بلغت عندها نسبة ال أسابٌعما قورنت مع فترة الري كل ثالث  إذا% 28.88
وسجلت نسبة نجاة  االخرٌتٌنمتوسطة التفوق بٌن الفترتٌن  أسبوعٌن% وكانت فترة الري كل 36.58
تقارب فترات الري وبالتالً توفر محتوى رطوبً جٌد ومستمر فً  إلى% وٌرجع سبب هذه النتٌجة 47.13

 إلٌه، هذه النتٌجة تتفق مع ما توصل التربة مما ٌساعد على سد حاجة النبات للماء عكس الفترات الطوٌلة
ومع ما  األطولمن الفترات  األفضلاقصر فترة ري هً  إن( على مسكات شٌلً من 1990) حسٌنالكواز و
ٌوم  21ٌوم وكل  12من فترة الري كل  األفضلٌوم هً  6فترة الري كل  إن( من 1980بهاء ) إلٌهتوصل 

 إلى( 2) الري وكمٌات الري( فٌشٌر الجدول أسالٌبلتداخل بٌن )بالنسبة ل أمابالنسبة لشتالت الٌوكالبتوس، 

العمودي وجمٌع كمٌات الري المستعملة(  األنبوببٌن تداخالت ) التأثٌرعدم وجود فروقات معنوٌة فً 
لترات( فً نسبة النجاة فً حٌن اختلفوا معنوٌا مع باقً  8والتداخل )تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري 

نسبة نجاة قدرها  أعلىلترات(  8عمودي وكمٌة الري  أنبوبوقد سجل التداخل ) ىاألخرالتداخالت 
% مقارنة بالتداخل )عدم تغطٌة سطح التربة 29.09% بزٌادة معنوٌة فً هذه الصفة مقدارها 65.37

% وٌتضح من الجدول نفسه 36.28اقل معدل لهذه الصفة مقدارها  أعطتلترات( والتً  4وكمٌة الري 
والتداخل )تغطٌة سطح التربة ( أسبوععمودي وفترة الري كل  أنبوبرق معنوي بٌن التداخل )عدم وجود ف

نسبة  أعلى األولالتداخل  أعطىفً هذه الصفة حٌث  تأثٌرهما( فً أسبوعحول ساق الشتلة وفترة الري كل 
وفترة  % مقارنة بالتداخل )بدون تغطٌة سطح التربة46.13% بفارق معنوي قدره 74.09نجاة قدرها 

ً نالتداخل الثا أعطى% فً حٌن 27.96( الذي سجل اقل المعدالت لهذه الصفة أسابٌعالري كل ثالث 
 أنبوبوالثانً بالتفوق المعنوي فً هذه الفقرة التداخل ) األول% كمعدل لهذه الصفة وٌلً التداخلٌن 66.78

ة والذي لم ٌختلف معنوٌا % كمعدل لنسبة النجا58.19 أعطى( الذي أسبوعٌنعمودي وفترة الري كل 
( الذي سجل نسبة نجاة مقدارها أسبوعخل )بدون تغطٌة سطح التربة وفترة الري كل داعن الت بالتأثٌر
لترات  6لترات،  8( الختبار دنكن انه فً حالة استعمال كمٌات الري الثالثة 2%، وٌشٌر الجدول )55.50

 أعلىفً نسبة النجاة حٌث بلغت تأثٌرها تلف معنوٌا فً لكل منهما لم تخ أسبوعلترات مع فترة الري كل  4و 
 إلىهذه الحالة  وأدت% 71.01وقدرها  أسبوعلترات وفترة الري كل  8نسبة نجاة عند استعمال كمٌة الري 
لترات وفترة الري كل ثالثة  4% مقارنة مع استعمال كمٌة الري 40.23زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة قدرها 

لترات وفترة الري كل  4لترات و  6كمٌات الري  وأعطت% 30.78ت اقل المعدالت بلغ والتً سجل أسابٌع
لترات  8معدالت هذه الصفة بعد كمٌة الري  كأعلى% 59.86% و 65.50لكل منها على التوالً  أسبوع

 أنبوب)التداخل الثالثً فً نسبة النجاة تفوق التداخل  لتأثٌر، وٌتضح من الجدول نفسه أسبوعوفترة الري كل 
معدل  أعلىهذه الصفة والذي سجل  فً تأثٌره( فً أسبوعلترات وفترة الري كل  8عمودي وكمٌة الري 

لترات  4% عن التداخل )بدون تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري 50.36% بفارق معنوي قدره 76.92
 بالتأثٌربالتفوق  األول% وٌلً التداخل 26.56اقل المعدالت  أعطى( الذي أسابٌعوفترة الري كل ثالثة 

% كمعدل لهذه 73.07 وأعطى( أسبوعلترات وفترة الري كل  6ٌة الري معمودي وك أنبوبالتداخل )
العوامل فً نسبة النجاة تفوق  تأثٌر، نستنتج من دراسة األولعن التداخل  بالتأثٌرالصفة ولم ٌختلف معنوٌا 

على  األقصروتفوق الفترة  األخرىقً الكمٌات على با األكبرالعمودي وتفوق كمٌة الري  األنبوباستخدام 
% و 10.59%، 18.92وسجلوا زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة على التوالً  األخرىباقً الفترات 

التداخالت بٌن هذه العوامل عدم وجود فرق معنوي بٌن كمٌات الري  تأثٌر% واتضح من دراسة 28.88
فً حالة  التأثٌرلم تختلف معنوٌا فً  أسبوعترة الري كل العمودي وان ف األنبوبالثالث فً حالة استعمال 

لم تختلف  أسبوعالعمودي وتغطٌة سطح التربة ، وكذلك كمٌات الري الثالثة المضافة كل  األنبوباستعمال 
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بٌن هذه الكمٌات التً  األصغرلترات هً  4الن كمٌة الري فً نسبة النجاة وذلك  تأثٌرهااختالفا معنوٌا فً 
 .ٌض الرطوبة المفقودة فً التربة خالل هذه الفترة الزمنٌة والتً تتالئم مع هذا النوعتكفً لتعو

 

  .هصادر التثايي والتثايي التقذيري وتأحيرهوا في تعض صفاخ الٌوى لشتالخ شىك العرب :(1الجذول )

 Table( 1 ): Effect of S.O.V. and mean square in some growth characters of 

                   Acacia arabica transplant.  

 

 هصادر التثايي

S.O.V 

درجاخ 

 الحريح

df 

 

 ًسثح الٌجاج %

Survi. perce 

 

 الزيادج في

 هلن()الٌوى القطري 

Diam.growth 

Incre. 

 الزيادج في

 الٌوى الطىلي

 )سن(

Height growth 

Incre. 

الزيادج في عذد 

 األفرع

Branches 

NO. Incre. 

 القطاعاخ

Block 
2 111.42 0.0004 0.15 0.100 

 أسالية الري

Irri. methods 
2 2417.15**  150.54**  1142.31**  144.13**  

 كوياخ الري

Irri. quantities 
2 758.28*  48.60**  369.07**  48.63**  

 فتراخ الري

Irri. intervals 
2 5763.61**  355.63**  2818.34**  322.07**  

كوياخ ×أسالية الري

 الري

Irri. meth. X Irri. 

quanti. 

4 13.21 0.52**  8.340**  0.55**  

فتراخ ×أسالية الري

 الري

Irri. meth. X Irri. 

Inter. 

4 19.48 4.51**  28.98**  3.66**  

فتراخ ×كوياخ الري

 الري

Irri. quanti. X 

Irri. Inter. 

4 8.91 2.07**  6.19**  2.15**  

كوياخ ×أسالية الري

 الري

 فتراخ الري×

Irri. meth. x  Irri. 

quanti. 

x Irri. Inter 

8 46.80 1.52**  17.54**  1.36**  

 الخطأ التجريثي

Exp. Errore 
52 224.13 0.001 0.11 0.11 

 0.05 معنوي عند مستوى احتمال تأثٌرا** 0.01*تأثٌر معنوي عند مستوى احتمال          
 

لتحلٌددل التبدداٌن ٌشددٌر إلددى أن كددل مددن أسددالٌب وكمٌددات ( 1الجدددول ) الزيااادة فااي النمااو القطااري )م اا (: ( 2 
وفتدرات الدري والتددداخالت الثنائٌدة والتددداخل الثالثدً بٌددنهم لده تدأثٌر معنددوي عدال فددً صدفة الزٌددادة فدً النمددو 

( اخدتالف هدذه األسدالٌب فٌمدا بٌنهدا معنوٌدا فدً 3القطري، وٌبٌن اختبدار دنكدن لتدأثٌر أسدالٌب الدري الجددول )
الصفة حٌث تفوق أسلوب األنبوب العمودي بالتأثٌر تفوقدا معنوٌدا علدى أسدالٌب الدري األخدرى  تأثٌرها فً هذه

 %34.05ملدم والدذي ٌعدادل  4.72ملم بفارق معندوي قددره  13.86وبلغت عنده أعلى زٌادة فً هذه الصفة 
لدم وٌلدً م 9.14إذا ماقورن بأسلوب عدم تغطٌدة سدطح التربدة حدول سداق الشدتلة الدذي أعطدى اقدل المعددالت 

أسلوب األنبوب العمودي بدالتفوق أسدلوب تغطٌدة سدطح التربدة حدول سداق الشدتلة الدذي سدجل زٌدادة فدً النمدو 
وقد ٌعزى سدبب ذلدك إلدى حصدول جدذور الشدتالت علدى اكبدر كمٌدة مدن المداء  ،ملم 11.33القطري مقدارها 

تٌة إلى المداء لدذا فالحصدول علٌده باستخدام األنبوب العمودي بشكل مباشر الن الجذور هً اقرب األجزاء النبا
 ٌتم بسهولة مما ٌندتج عنده زٌدادة كفداءة النبدات علدى إجدراء الفعالٌدات الحٌوٌدة ومنهدا عملٌدة التركٌدب الضدوئً

 ( الذي أشار إلى إن الري 1987) Mathewوالتً تؤدي إلى زٌادة فً نمو النبات وهذه النتٌجة تتفق مع 
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فددً نسددبة النجدداة  )%(  ةتددرات الددري والتددداخالت الثنائٌددة و الثالثٌددتددأثٌر أسددالٌب وكمٌددات وف :(2لجدددول )ا
 .لشتالت شوك العرب

 Table (2): Effect of methods quantities and intervals Irri. and the dual and triple 

interaction in survival percentage of  Acacia arabica transplant.  

 

 أسالية الري

Irri. method 

 

كوياخ الري   

 / لتر

Irri. 

quanti. 

 فتراخ الري / اسثىع

Irri. intervals / week 

 تأحيرأسالية

كوياخ  × الري

 الري

Effect of 

Irr. 

Methods X 

Irri. quanti 

 

أسالية  تأحير

 الري

Effect of 

Irri. 

methods 

 

 اسثىع

one week 

 

 اسثىعيي

two weeks 

 

 حالث أساتيع

three weeks 

 

ذوى تغطيح ت

 سطح الترتح

bare soil  

surface 

4 47.30  b-g 35.00 e-g  26.56 g 36.28  d 

 

40.38   c 

6 55.37  a-g 38.85 d-g  26.56 g 40.26 cd  

8 63.84 a-e  39.23 d-g  30.78 fg  44.61 b-d  

تغطيح سطح 

 الترتح

covering 

Soil surface 

4 60.00 a-f  42.70 c-g  30.78 fg 44.49 b-d  

 

49.48  b 
6 68.07 a-d  43.07 c-g  34.63 e-g  48.59 b-d  

8 72.29 a-c  50.77 a-g  43.07 c-g  55.37 a-c  

اًثىب تالستيكي 

 عوىدي

berpendi.  

plastic pipe 

4 72.29 a-c  51.14 a-f 35.00 e-g  52.81 a-c  

 

59.30   a 
6 73.07 ab 59.21 a-f  46.92 b-g  59.73 ab  

8 76.92  a 64.22 a-e  54.99 a-g  65.37  a 

 

 تأحير فتراخ الري

Effect of Irri. intervals 

 اسثىع

one week 

 اسثىعيي

two weeks 

 حالث أساتيع

three weeks 

 

 

 

 تأحير كوياخ الري

Effect of Irri. quantities 

65.46  a 47.13  b 36.58  c 

تأحير أسالية 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. methods 

X Irri. 

intervals 

 تذوى تغطيح

bare soil 

surface 

55.50 bc 37.69 de  27.96   e 

 تغطيح

covering 

Soil 

surface 

66.78 ab 45.51 cd  36.16  de 

اًثىب 

 عوىدي

berpendi.  

pipe 

74.09  a 58.19 dc  45.63  cd 

تأحير كوياخ 

راخ فت× الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

quantities X 

Irri. intervals 

4 59.86 a-c  42.94 de  30.78   e 44.52  b  

6 65.50  ab  47.04 cd  36.03  de  49.52  ab  

8 71.01  a 51.40 b-d  42.94 de  55.12  a 

 ًكيعوىدياً : األرقام راخ األحرف الوتشاتهح ال تختلف هعٌىياً حسة اختثار د

 

باألنبوب العمودي ٌزود النبات بالماء مباشرة وبصدورة جٌددة فدً منطقدة الجدذور ولده تدأثٌر معندوي فدً النمدو 
 (2وٌوضح اختبار دنكن لتأثٌر كمٌات الري فً هذه الصفة الجدول ) ،Binbridge (1990)كما وتتفق مع 

 4و  6معنوٌا على الكمٌتٌن  ثٌرهاتألترات فً  8اختالفا معنوٌا بٌن هذه الكمٌات حٌث تفوقت كمٌة الري 
ملم  2.68ملم وبزٌادة معنوٌة قدرها  12.78المعدالت  أعلىلترات وبلغت عندها الزٌادة فً النمو القطري 

ملم واحتلت  10.10اقل زٌادة قدرها  أعطتلترات التً  4% مقارنة مع اقل كمٌة ري 20.97والتً تعادل 
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ٌعزى سبب الزٌادة قد ملم كمعدل لهذه الصفة و 11.45لتفوق وسجلت لترات المرتبة الثانٌة با 6كمٌة الري 
ٌبقى نصل الورقة من  حٌثالتً تجعل النبات وباستمرار بصورة منتصبة وقائمة  األكبركمٌة الري  إلى

تنظٌم درجة  إلىوفرة الماء ٌؤدي  إنخالله ٌقوم بوظائفه الحٌوٌة من عملٌة التركٌب الضوئً والنتح، كما 
( كما وتتفق هذه 1990زٌادة عامة فً نمو النبات وزٌادة المادة الجافة )النعٌمً،  إلىنبات وبالتالً حرارة ال

( الختبار دنكن للمقارنة بٌن 3وٌبٌن الجدول ) ،Collard (1997)و  Hipps إلٌهالنتٌجة مع ما توصل 

فً هذه الصفة عن  تأثٌرها( اختلفت وتفوقت معنوٌا فً أسبوع)كل  األقصرالفترة  إنفترات الري متوسطات 
ملم بزٌادة معنوٌة قدرها  15.32معدل قدره  أعلى وأعطت( أسابٌع( والفترة )كل ثالث أسبوعٌنالفترة )كل 

اقل المعدالت  أعطت( التً أسابعوهً )كل ثالث  األطول% عن الفترة 47.53ملم والتً تعادل  7.24
وٌعزى سبب  ،ملم 11.11تً بلغت عندها هذه الصفة ( الأسبوعٌنالفترة )كل  باألفضلٌةملم وتلٌها  7.99

( 1980ٌتفق مع بهاء ) ربة بسبب تقارب الرٌات وهذا ماتاستمرار المحتوى الرطوبً فً ال إلىهذه الزٌادة 
وجود اختالف  إلىوكمٌات الري فٌشٌر الجدول نفسه  أسالٌببالنسبة للتداخل بٌن  أما ،(2005ومحمود )

على  بالتأثٌرلترات( معنوٌا  8عمودي وكمٌة الري  أنبوبحٌث تفوق التداخل ) معنوي بٌن هذه التداخالت
زٌادة  إلىهذا التداخل  وأدىملم  15.19زٌادة فً النمو القطري  أعلىبلغت عنده و األخرىباقً التداخالت 

اقل  أعطى% عند مقارنته بالتداخل الذي 47.33ملم والتً تعادل  7.19معنوٌة فً هذه الصفة بلغت 
بالتفوق  األوللترات( وٌلً التداخل  4ملم وهو )بدون تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري  8.00المعدالت 
لترات( اللذان  8لترات( ثم التداخل )تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري  6عمودي وكمٌة الري  أنبوبالتداخل )
التداخل بٌن  تأثٌرري ولمعرفة ملم على التوالً كمعدالت للزٌادة فً النمو القط( 12.88و  14.05) أعطٌا
( كان هو أسبوععمودي وفترة الري كل  أنبوبالتداخل ) إن إلى( 3وفترات الري ٌشٌر الجدول ) أسالٌب

ملم بتفوق معنوي  16.70معدل قدره  أعلىوسجل  األخرىالمتفوق والمختلف معنوٌا على باقً التداخالت 
)بدون تغطٌة سطح التربة وفترة الري كل ثالثة % عن التداخل 67.18ملم الذي ٌعادل  11.22قدره 
التداخل )تغطٌة سطح التربة وفترة الري كل  وٌأتًملم  5.48الذي سجل اقل المعدالت لهذه الصفة ( أسابٌع

عمودي وفترة  أنبوبملم ثم التداخل ) 15.57( بالمرتبة الثانٌة بالتفوق الذي بلغت عنده هذه الزٌادة أسبوعٌن
التداخل بٌن  لتأثٌرملم كمعدل لهذه الصفة، وٌبٌن نفس الجدول  14.03 أعطىالذي  (أسبوعٌنالري كل 

 أسبوعكل  إضافتها لترات عند 8كمٌات وفترات الري فً الزٌادة فً النمو القطري تفوق كمٌة الري 
ملم% عند  61.41ملم الذي ٌعادل  9.93ملم بتفوق معنوي قدره  16.17زٌادة قدرها  أعلىوسجلت 
( وسجل أسابٌعلترات وفترة الري كل ثالث  4ملم عند التداخل )كمٌة الري  6.24زٌادة قدرها  بأقلا مقارنته

ملم ثم  15.37( ثانً معدل لهذه الصفة بالتفوق وقدره أسبوعلترات وفترة الري كل  6التداخل )كمٌة الري 
 أماملم،  14.14ذه الصفة الذي بلغت عنده ه( أسبوعلترات وفترة الري كل  4ٌلٌه التداخل )كمٌة الري 
ملم عند التداخل  17.12زٌادة فً هذه الصفة بلغت  أعلى أن إلى( 3ٌشٌر الجدول )فبالنسبة للتداخل الثالثً 

( وسجل زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة بلغت أسبوعلترات وفترة الري كل  8عمودي وكمٌة الري  أنبوب)
ملم وهو التداخل  4.73اقل المعدالت  أعطىخل الذي % مقارنة مع التدا72.37ملم والتً تعادل  12.39

عمودي  أنبوب( وجاء التداخل )أسابٌعلترات وفترة الري كل ثالثة  4)بدون تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري 
حٌث بلغت عنده الزٌادة  األخرى( بالمرتبة الثانٌة بٌن التداخالت أسبوعلترات وفترة الري كل  6وكمٌة الري 

العوامل المدروسة فً الزٌادة فً النمو القطري تفوق  تأثٌرنستنتج من دراسة  ،ملم 16.92فً النمو القطري 
لترات على الكمٌات  8 األكبروكذلك كمٌة الري  األخرى األسالٌبالعمودي على باقً  باألنبوبالري  أسلوب
%، 34.05معنوٌة فً هذه الصفة بلغت على التوالً  وسجلوا زٌادة األصغروتفوق الفترة  األخرى
 األنبوبلترات فً حالة استعمال  8وٌتضح من دراسة التداخالت تفوق كمٌة الري  ،%47.53%، 20.97

عند استعمال كمٌة  أسبوعوفترة الري كل  أسبوعالعمودي وفترة الري كل  األنبوبالعمودي، واستعمال 
 .على التوالً% 61.41%، 67.18%، 47.33لترات بفارق معنوي قدره  8الري 

( إلى إن كل من أسالٌب وكمٌات وفترات الري ذات 1ٌشٌر الجدول ) ( الزيادة في النمو الطولي )س (: 3
تأثٌر معنوي عال فً صفة الزٌادة فً النمو الطولً كما اظهر تأثٌرا معنوٌا عالٌا لكل من التداخالت الثنائٌة 

( اختالفا معنوٌا بٌن هذه 4بٌن اختبار دنكن لتأثٌر أسالٌب الري الجدول )والثالثٌة فً هذه الصفة، وٌ
األسالٌب فً تأثٌرها فً الزٌادة فً النمو الطولً حٌث تفوق أسلوب األنبوب العمودي بالتأثٌر تفوقا معنوٌا 

سم بفارق معنوي قدره  31.54على أسالٌب الري األخرى حٌث بلغت عنده أعلى زٌادة فً هذه الصفة 
%  إذا ما قورن بأسلوب عدم تغطٌة سطح التربة حول ساق الشتلة الذي 41.15سم والذي ٌعادل  12.98

سم وٌلً أسلوب األنبوب العمودي بالتفوق أسلوب تغطٌة سطح التربة حول  18.56أعطى اقل المعدالت 
 ٌادة النمو الطولًسم وقد ٌرجع السبب فً ز 24.35ساق الشتلة الذي سجل زٌادة فً النمو الطولً مقدارها 
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لشمتالخ  ()هلمن في الٌوى القطري حتأحير أسالية وكوياخ وفتراخ الري والتذاخالخ الخٌائيح والخالحي :(3الجذول )

    .شىك العرب

 Table (3): Effect of methods quantities and intervals Irri. and the dual and triple 

interaction in Diameter growth increment (m.m.) of  Acacia arabica 

transplant.  

 

 أسالية الري

Irri. 

method 

 

كوياخ الري   

 / لتر

Irri. quanti. 

 فتراخ الري / اسثىع

Irri. intervals / week 

 تأحيرأسالية

 × الري

 كوياخ الري

Effect of 

Irr. 

Methods X 

Irri. quanti 

 

أسالية  تأحير

 الري

Effect of 

Irri. 

methods 

 

 اسثىع

one week 

 

 اسثىعيي

two weeks 

 

 حالث أساتيع

three 

weeks 

 

تذوى تغطيح 

 سطح الترتح

bare soil  

surface 

4 11.88   n 7.41   v 4.73    a 8.00    i 

 

9.14   c 

6 13.45   j 8.90  t  5.12    w 9.15    h 

8 14.94   g 9.27   s 6.60    bb 10.27   f 

طح تغطيح س

 الترتح

covering 

Soil 

surface 

4 14.48 h   9.54   o   5.84    aa 9.95     g 

 

11.33  b 

6 15.76   e 10.67   p  7.05     z 11.16   e 

8 16.47    c 12.14   m  10.05    q 12.88    c 

اًثىب 

تالستيكي 

 عوىدي

berpendi.  

plastic 

pipe 

4 16.08   d 12.77   l  8.17     u 12.34     d 

 

13.68   a 

6 16.92  b  14.07    i  11.17  r 14.05    b 

8 17.12  a  15.25   f  13.21    k 15.19    a 

 تأحير فتراخ الري

Effect of Irri. intervals 

 

 اسثىع

one week 

 

 اسثىعيي

two weeks 

 

 حالث أساتيع

three 

weeks 

 

 

 

 تأحير كوياخ الري

Effect of Irri. quantities 

 

15.23 a  

 

11.11  b  

 

7.99  c 

تأحير أسالية 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

methods X 

Irri. 

intervals 

 تذوى تغطيح

bare soil 

surface 

13.42 d  8.52   g  5.48  i 

 تغطيح

covering 

Soil 

surface 

15.57  b 10.78  f  7.64  h 

 اًثىب عوىدي

berpendi.  

pipe 

16.70 a  14.03  c  10.85 e 

تأحير كوياخ 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

quantities 

X Irri. 

intervals 

4 14.14   c  9.90  g  6.24   i 10.10   c 

6 15.37  b  11.21  e  7.78  h 11.45  b 

8 16.17   a  12.22  d  9.95   f 12.78 a 

     ً  .: األرقام راخ األحرف الوتشاتهح ال تختلف هعٌىياً حسة اختثار دًكيعوىديا
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 ( إلى أن الري باألنبوب العمودي1987) Mathewإلى وصول الماء إلى منطقة الجذور حٌث أشار الباحث 

كمٌات  لتأثٌربالنسبة  أمامعنوي فً النمو،  تأثٌرمنطقة الجذور وله  أسفلوبصورة جٌدة ٌزود النبات مباشرة 
معنوٌا على  تأثٌرهالترات فً  8اختالف وتفوق كمٌة الري  إلى( 4الجدول )الري فً هذه الصفة ٌشٌر 

سم وبزٌادة معنوٌة  28.52المعدالت  أعلىلترات حٌث بلغت عندها الزٌادة فً النمو الطولً  4و 6الكمٌتٌن 
اقل  أعطتلترات التً  4% مقارنة مع اقل كمٌة ري 25.94سم والتً تعادل  7.40فً هذه الصفة قدرها 

سم كمعدل  24.81لترات المرتبة الثانٌة بالتفوق وسجلت  6سم واحتلت كمٌة الري  21.12 زٌادة قدرها
الزٌادة فً كمٌات الري وان حصول الشتالت على  إلىٌرجع السبب فً زٌادة النمو الطولً قد لهذه الصفة و

من عملٌات التركٌب نشاط العملٌات الحٌوٌة  حصول إلىاكبر كمٌة من الماء المتٌسر لالمتصاص وبالتالً 
 ،Kirham (1980)و  Selim إلٌهتوصل  ( وهذه النتائج تتفق مع ما1990الضوئً والنتح )النعٌمً، 

فً هذه الصفة  تأثٌرهاوتفوقت معنوٌا فً  اختلقت( أسبوعكل ) األقصر الري الفترة إنالجدول نفسه  وٌظهر
سم والتً تعادل  20.21سم بزٌادة معنوٌة قدرها  35.79معدل قدره  أعلى وأعطتتٌن االخرٌتٌن عن الفتر
 باألفضلٌةسم وتلٌها  15.58اقل المعدالت  أعطتالتً  أسابٌع وهً كل ثالثة األطول% عن الفترة 56.46

الري فترة  ةقل إلىٌعزى سبب هذه الزٌادة قد سم، و 23.08التً بلغت عندها هذه الصفة  أسبوعٌنالفترة كل 
وبالنسبة  ،(2005( ومحمود )1980بهاء )وBhatia  (1980 ) إلٌهوهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل 

( وجود اختالف معنوي بٌن هذه التداخالت 4وكمٌات الري ٌبٌن اختبار دنكن الجدول ) أسالٌبللتداخل بٌن 
 عندهبلغت و األخرى لترات( معنوٌا على باقً التداخالت 8عمودي وكمٌة الري  أنبوبحٌث تفوق التداخل )

% عند 56.33سم والتً تعادل  20.14سم وبفارق معنوي قدره  35.75زٌادة فً النمو الطولً  أعلى
سم وهو )بدون تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري  15.61هذه الصفة لاقل معدل  أعطىبالتداخل الذي  تهامقارن
ثم التداخل )تغطٌة سطح التربة وكمٌة الري لترات(  6عمودي وكمٌة الري  أنبوبالتداخل ) هلترات( وٌلٌ 4
سم على التوالً كمعدالت للزٌادة فً النمو الطولً  28.38سم و  32.11 أعطٌا اللذان بالتفوق لترات( 8

 أنبوبالتداخل ) إنوفترات الري فً الزٌادة فً النمو الطولً  أسالٌبالتداخل بٌن  لتأثٌروٌظهر الجدول نفسه 
فً هذه الصفة  بالتأثٌر األخرىعلى باقً التداخالت معنوٌا  ( كان هو المتفوقسبوعأعمودي وفترة الري كل 

% عن التداخل 74.76سم الذي ٌعادل  30.48سم بتفوق معنوي قدره  40.77معدل قدره  أعلىوسجل 
سم  10.29( الذي سجل اقل معدالت هذه الصفة أسابٌع)بدون تغطٌة سطح التربة وفترة الري كل ثالثة 

( بالمرتبة الثانٌة بالتفوق الذي بلغت عنده هذه أسبوعالتداخل )تغطٌة سطح التربة وفترة الري كل  وٌأتً
سم كمعدل  31.78 أعطى( الذي أسبوعٌنكل عمودي وفترة الري  أنبوبسم ثم التداخل ) 36.84الزٌادة 

ٌادة فً النمو الطولً التداخل بٌن كمٌات وفترات الري فً الز تأثٌرٌبٌن  أٌضا( 4لهذه الصفة، والجدول )
سم بتفوق  38.81زٌادة قدرها  أعلىوسجلت  أسبوعكل  إضافتهالترات عند  8حٌث تفوقت كمٌة الري 

سم عند التداخل  11.53زٌادة قدرها  بأقل% عند مقارنتها 70.29سم الذي ٌعادل  27.28معنوي قدره 
لتداخل الثالثً بٌن العوامل المدروسة ٌتضح ا تأثٌر أما .(أسابٌعلترات وفترة الري كل ثالثة  4)كمٌة الري 
 8عمودي وكمٌة الري  أنبوبسم عند التداخل ) 42.36زٌادة فً هذه الصفة بلغت  أعلى إن( 4من الجدول )

سم والتً تعادل  33.13( وسجل زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة بلغت أسبوعلترات وفترة الري كل 
سم وهو التداخل )بدون تغطٌة سطح التربة  9.23المعدالت  اقل أعطىمع التداخل الذي % مقارنة 78.21

العوامل فً الزٌادة فً النمو  تأثٌرنستنتج من دراسة ، أسابٌع(لترات وفترة الري كل ثالثة  4وكمٌة الري 
 تأثٌروٌتضح من دراسة  األصغروفترة الري  األكبرالعمودي وكمٌة الري  األنبوبالطولً تفوق استخدام 

العمودي مع  األنبوبلترات واستخدام  8العمودي مع كمٌة الري  األنبوبثنائٌة تفوق استخدام التداخالت ال
 . أسبوعلترات كل  8كمٌة ري  إعطاءوكذلك  أسبوعفترة الري كل 

( ٌشدٌر إلدى أن كدل مدن أسدالٌب وكمٌدات وفتدرات الدري والتدداخالت 1الجددول ) ( الزيادة في عدد األفار  :4
تبدٌن  .ثالثً ذات تأثٌر معنوي عال فً صفة الزٌادة فً عددد األفدرع لشدتالت شدوك العدربالثنائٌة والتداخل ال

( تفددوق أسدلوب األنبددوب 5نتدائج اختبددار دنكدن للمقارنددة بدٌن األوسدداط الحسدابٌة لتددأثٌر أسدالٌب الددري الجددول )
فرعدا  13.32 العمودي تفوقا معنوٌا على أسالٌب الري األخرى حٌث بلغت عنده أعلى زٌدادة فدً هدذه الصدفة

% إذا ما قورن بأسلوب عدم تغطٌة سدطح التربدة حدول 34.68فرعا والذي ٌعادل  4.62بفارق معنوي قدره 
فددرع وٌلددً أسددلوب األنبددوب العمددودي بددالتفوق أسددلوب تغطٌددة  8.70سداق الشددتلة الددذي أعطددى اقددل المعدددالت 

وقدد ٌرجدع السدبب فدً  .فرع 11.07سطح التربة حول ساق الشتلة الذي سجل زٌادة فً عدد األفرع مقدارها 
زٌددادة عدددد األفددرع إلددى تزوٌددد الشددتلة مباشددرة بالمدداء عنددد منطقددة الجددذور حٌددث تكددون هنالددك كمٌددة وافٌددة مددن 

 العمدودي وهدذا ٌتفدق مدع مدا الرطوبة للقٌام بالعملٌات والفعالٌات الحٌوٌدة للنبدات عندد اسدتخدام الدري بداألنبوب
 أما بالنسبة لتأثٌر كمٌات الري فً الزٌادة فً عدد األفرع فتشٌر ،Mathew  (1987)توصل إلٌه الباحث 
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لشمتالخ  (سمن) في الٌوى الطمىلي حالخالحيوتأحير أسالية وكوياخ وفتراخ الري والتذاخالخ الخٌائيح  :(4الجذول )

 . شىك العرب

 Table (4): Effect of methods quantities and intervals Irri. and the dual and triple  

 interaction in height growth increment (c.m.)  of  Acacia 

Arabica transplant. 

 

 أسالية الري

Irri. 

method 

 

كوياخ الري   

 / لتر

Irri. quanti. 

 فتراخ الري / اسثىع

Irri. intervals / week 

 تأحيرأسالية

 × الري

 كوياخ الري

Effect of 

Irr. 

Methods X 

Irri. quanti 

 

أسالية  أحيرت

 الري

Effect of 

Irri. 

methods 

 

 اسثىع

one week 

 

 اسثىعيي

two weeks 

 

 حالث أساتيع

three 

weeks 

 

تذوى تغطيح 

 سطح الترتح

bare soil  

surface 

4 23.93   n 13.67  u  9.23    w 15.61   i 

 

18.56  c  

6 30.75   j 15.33   s  9.89    aa  18.65    h  

8 34.61   g 17.90  o   11.88  z 21.42   f  

تغطيح سطح 

 الترتح

covering 

Soil 

surface 

4 33.74 h   18.40  o   10.86  bb  21.00    g 

 

24.35 b   

6 37.33  e  21.22  p  12.44  v 23.66   e  

8 39.46  c  25.88   m  19.82  q  28.38 c   

اًثىب 

تالستيكي 

 عوىدي

berpendi.  

plastic 

pipe 

4 38.25  d  27.57   l  14.50   t 26.77 d  

 

31.54 a  

6 41.72  b  31.87 i    22.67  r  32.11  b  

8 42.36 a  35.92   f  28.98  k  35.75 a  

 

 تأحير فتراخ الري

Effect of Irri. intervals 

 اسثىع

one week 

 يياسثىع

two weeks 

 حالث اساتيع

three 

weeks 

 

 

 

 

 تأحير كوياخ الري

Effect of Irri. quantities 

35.79  a 35.79 b 23.08  c 

تأحير أسالية 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

methods X 

Irri. 

intervals 

 تذوى تغطيح

bare soil 

surface 

29.76  d 15.63 f 10.29 h 

 تغطيح

covering 

Soil 

surface 

36.84  b 21.83  e 14.37 g 

 اًثىب عوىدي

berpendi.  

pipe 

40.77 a 31.78  c 22.08  e 

تأحير كوياخ 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

quantities 

X Irri. 

intervals 

4 31.97 c 19.88 f 11.53  h 21.12   c  

6 36.60 b 22.80 e 15.03  g 24.81  b  

8 38.81 a 26.56 d 20.19  f 28.52  a  

 عوىدياً : األرقام راخ األحرف الوتشاتهح ال تختلف هعٌىياً حسة اختثار دًكي
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فً عدد األفرع  لشتالت  ةتأثٌر أسالٌب وكمٌات وفترات الري والتداخالت الثنائٌة والثالثٌ :(5الجدول ) 

  .شوك العرب
Table (5): Effect of methods quantities and intervals Irri. and the dual and triple 

interaction in Branches Number increment ( c.m. )  of  Acacia Arabica 

 transplant. 

 

 أسالية الري

Irri. 

method 

 

كوياخ الري   

 / لتر

Irri. quanti. 

 فتراخ الري / اسثىع

Irri. intervals / week 

 تأحيرأسالية

 × الري

 كوياخ الري

Effect of 

Irr. 

Methods X 

Irri. quanti 

 

أسالية  تأحير

 الري

Effect of 

Irri. 

methods 

 

 اسثىع

one week 

 

 اسثىعيي

two weeks 

 

 حالث أساتيع

three 

weeks 

 

تذوى تغطيح 

 سطح الترتح

bare soil  

surface 

4 11.34  mn  7.29   t  4.22  z 7.61   i 

 

8.70  c 

6 13.09  ij  8.46   o 4.63  z  8.72   h  

8 14.12  fg  9.26  q   5.96  u  9.78  f  

تغطيح سطح 

 الترتح

covering 

Soil 

surface 

4 13.77  gh   9.47 q    5.23  v  9.49  g  

 

11.07 b 

6 15.08  de  10.59p-r    7.80  st  11.15  e  

8 15.88  bc  11.72  lm  10.16  p  12.58 c  

اًثىب 

تالستيكي 

 عوىدي

berpendi.  

plastic 

pipe 

4 15.46 cd  12.15 kl  7.92  rs  11.84 d   

 

13.32  a  

6 16.20  ab  13.32  hi  11.04n-r   13.52  b  

8 16.67 a  14.55  ef  12.64 jk  14.62 a  

 

 تأحير فتراخ الري

Effect of Irri. intervals 

 اسثىع

one week 

 اسثىعيي

two weeks 

 حالث أساتيع

three 

weeks 

 

 

 

 

 

 تأحير كوياخ الري

Effect of Irri. quantities 

 

14.62 a  

 

10.75 b  

 

7.73  c  

تأحير أسالية 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

methods X 

Irri. 

intervals 

 تذوى تغطيح

bare soil 

surface 

12.85  d  8.33  f  4.93  h  

 تغطيح

covering 

Soil 

surface 

14.91 b  10.95 e  7.73  g  

 اًثىب عوىدي

berpendi.  

pipe 

16.11  a  13.34  c  10.53  e  

تأحير كوياخ 

فتراخ × الري 

 الري

Effect of 

Irri. 

quantities 

X Irri. 

intervals 

4 13.52  c  9.63  f  5.79 h   9.65  c   

6 14.79  b  10.79 e  7.82 g   11.13  b   

8 15.55 a  11.84  d  9.58f    12.32 a   

 عوىدياً : األرقام راخ األحرف الوتشاتهح ال تختلف هعٌىياً حسة اختثار دًكي   
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 لتدرات فدً تأثٌرهدا معنوٌدا عدن 8( إلى وجود اختالفا معنوٌا وتفوق كمٌة الدري 5الجدول ) نتائج اختبار دنكن

فددرع وبزٌددادة  12.32دد األفددرع أعلددى المعدددالت لتددرات حٌددث بلغددت عندددها الزٌددادة فددً عدد 4و  6الكمٌتددٌن 
لتدرات التدً  4% مقارندة مدع اقدل كمٌدة ري 21.67فرعدا والتدً تعدادل  2.67معنوٌة فً هذه الصفة قدرها 

فدرع وقدد ٌرجدع سدبب الزٌدادة فدً عددد األفدرع إلدى زٌدادة كمٌدات المداء وهدذه  9.65أعطت اقل زٌادة قدرها 
وٌظهدر نفدس الجددول تدأثٌر فتدرات الدري فدً هدذه الصدفة  .David  (2005)إليمهالنتٌجة تتفق مع ما توصدل 

حٌث إن الفترة األقصر كل أسبوع اختلفدت وتفوقدت معنوٌدا فدً تأثٌرهدا عدن الفتدرة كدل أسدبوعٌن والفتدرة كدل 
فددرع والتددً تعددادل  6.89فرعددا بزٌددادة معنوٌددة قدددرها  14.62ثالثددة أسددابٌع وأعطددت أعلددى معدددل قدددره 

فرعدا وقدد ٌعدزى سدبب هدذه  7.73ألطول كل ثالثة أسابٌع التً أعطت اقدل المعددالت % عن الفترة ا47.12
الزٌادة إلى تقارب فترات الري وبالتالً ٌؤدي إلى توفر كمٌة مناسبة من الرطوبة ألداء الفعالٌات الحٌوٌدة مدن 

( 5الجددول )(، ٌبدٌن 2001عملٌات التركٌب الضدوئً والندتح وهدذه النتٌجدة تتفدق مدع مدا توصدل إلٌده قنددٌل )
الختبار دنكن وجود اختالف معنوي بالتأثٌر بٌن التداخالت الثنائٌة حٌث تفوق التداخل )أنبوب عمدودي وكمٌدة 

لترات( معنوٌا بالتأثٌر على باقً التدداخالت األخدرى حٌدث بلغدت عندده أعلدى زٌدادة فدً عددد األفدرع  8الري 
% عندد مقارنتده بالتدداخل الدذي أعطدى 47.94فدرع والتدً تعدادل  7.01فرعا وبفارق معنوي قدره  14.62

لتددرات(، وٌشددٌر نفددس الجدددول  4فرعددا وهددو )بدددون تغطٌددة سددطح التربددة وكمٌددة الددري  7.61اقددل المعدددالت 
بالنسبة للتداخل بٌن أسالٌب وفترات الري إلى أن التدداخل )أنبدوب عمدودي وفتدرة الدري كدل أسدبوع( كدان هدو 

فدً هدذه الصدفة وسدجل أعلدى معددل قددره  داخالت األخدرى بالتدأثٌرالمتفدوق والمختلدف معنوٌدا علدى بداقً التد
% عدن التددداخل )بددون تغطٌددة سددطح 69.39فرعدا الددذي ٌعددادل  11.18فرعدا بتفددوق معندوي قدددره  16.11

أمدا تدأثٌر التدداخل بدٌن  .فرعدا 4.93التربة وفترة الري كل ثالثة أسابٌع( الذي سجل اقل معددالت هدذه الصدفة 
لترات عند إضافتها كدل أسدبوع وسدجلت أعلدى  8( تفوق كمٌة الري 5فٌوضح الجدول )كمٌات وفترات الري 

% عند مقارنتها بأقدل زٌدادة قددرها 62.76فرعا الذي ٌعادل  9.76بتفوق معنوي قدره  15.55زٌادة قدرها 
ثدً فٌبدٌن أمدا تدأثٌر التدداخل الثال )لترات وفترة الري كل ثالثة أسابٌع 4فرعا عند التداخل )كمٌة الري  5.79

 8فرعا عند التدداخل )أنبدوب عمدودي وكمٌدة الدري  16.67( أن أعلى زٌادة فً هذه الصفة بلغت 5الجدول )
فددرع والتددً تعددادل  12.45لتددرات وفتددرة الددري كددل أسددبوع( وسددجل زٌددادة معنوٌددة فددً هددذه الصددفة بلغددت 

)بدون تغطٌة سدطح التربدة فرع وهو التداخل  4.22% مقارنة مع التداخل الذي أعطى اقل المعدالت 74.68
 لترات وفترة الري كل ثالثة أسابٌع(.  4وكمٌة الري 
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ABSTRACT 

The experiment was conducted in Mosul University Compus. eastside of  

Tigris River. from 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 (one week. two week and three weeks) on growth 

characters of Acacia Arabica Wild. The factorial experiments was conducted 

according to Randomized Complete Block Design by using Duncan method to 

compare the treatments mean. At the end of this experiment the characters. survival 

percentage. diameter growth increment. height growth increment and branches 

number increment were tested. and the most important results were as follows:  

1) The fitting of perpendicular plastic pipe. quantity of irrigation (8) litters and the 

shorter irrigation interval gave the best results for all studied characters.  
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2) The following interaction (perpendicular plastic pipe and 8 liters). (perpendicular 

plastic pipe and each one week irrigation) and (8 litter and one week irrigation) 

gave the best result for all the studied characters as compare with the other 

interactions.  

3) Due to the interaction among the studied factors the interaction of (perpendicular 

plastic pipe and 8 litters and one week irrigation) gave the best results for all the 

studied characters comparing with the other triple interaction. 

Keywords: Acacia arabica Wild, tube. 
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