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تأثير إضافة بعض األسمدة العضوية السائلة والسماد المركب  NPKفي نمو وإثمار أشجار المشمش
”“Prunus armeniaca L.صنف رويال Royal
جهاد شريف قادر بيروت

جاسم محمد علوان األعرجي

كلية الزراعة والغابات -جامعة الموصل
الخالصة
أجريت هذه الدراسة على أشجار المشمش بعمر  8سنوات في حقل كرده ره شه  -القسم النباتي التابع
لكلية الزراعة  -جامعة صالح الدين  -أربيل خالل موسمي النمو  2013و 2014بهدف تأثير إضافة بعض
األسمدة العضوية السائلة والسماد المركب  NPKحيث أستخدم فيها ثالثة أنواع من األسمدة العضوية الذائبة
وهي  Humi Maxو  NutriGreenو  Vit-Orgوبتركيزين لكل واحد منهم ( 15و 30مل.لتر )1-مع
السماد المركب ( NPKمعاملة المقارنة) ،وعدد دفعات إضافة األسمدة العضوية السائلة والسماد المركب
حيث تم إضافة هذه األسمدة إما دفعة واحدة وبنفس التراكيز ( 15و 30مل.لتر )1-عند بداية التزهير ،أو
بدفعتين ،حيث قسمت كميات هذه األسمدة العضوية والسماد المركب وبنفس التراكيز المذكورة آنفا ً إلى
دفعتين بالتساوي (الدفعة األولى عند بداية التزهير والثانية بعد إكتمال العقد) في أشجار المشمش في (تركيز
العناصر الغذائية  NPKفي األوراق وعدد الثمار المتبقية على الشجرة عند الجني وحاصل الشجرة الواحدة).
نفذت هذه التجربة وفقا َ لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ( )RCBDللتجارب العاملية وبعاملين وبأربعة
مكررات ،سبب إضافة سماد  NutriGreenعند التركيز  30مل.لتر 1-تراكيز جيدة من النتروجين
والبوتاسيوم في األوراق وأعطى أعلى المتوسطات في عدد الثمار المتبقية عند الجني وحاصل الشجرة
الواحدة في الموسم األول فقط ،بينما أعلى التراكيز من الفسفور في األوراق كانت في معاملة الـ Humi
 Maxوبتركيز  30مل.لتر 1-في الموسم األول ومعاملة الـ  Vit-Orgوبتركيز  30مل.لتر 1-في الموسم
الثاني ،لم يكن لعدد دفعات إضافة األسمدة العضوية وبكال التركيزين تأثير معنوي في تركيز النتروجين
والبوتاسيوم في األوراق وفي كال الموسمين ،بينما أثرت عدد دفعات إضافة هذه األسمدة بدفعتين (بداية
التزهير  +بعد إكتمال العقد) على اإلضافة بدفعة واحدة وبشكل معنوي في تركيز الفسفور في األوراق في
الموسم الثاني فقط  ،في حين أعطت معاملة اإلضافة بدفعة واحدة أعلى المتوسطات في عدد الثمار المتبقية
على الشجرة عند الجني وحاصل الشجرة الواحدة في الموسم األول فقط .
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية :اسمدة عضوية – سماد مركب– مشمش.

المقدمة
أن زراعة المشمش قديمة حيث عرفها اإلنسان منذ القدم ويعتقد أن موطنه هو أرمينيا كما يدل من
إسمه العلمي ( )Prunus armeniaca L.وينتمي المشمش إلى العائلة الوردية ( ،)Rosaceaeكما يعتقد أنه
نشأ في الجزء األوسط والجزء الغربي من الصين ،حيث أستعمل رمزاً في كتابات الصينيين القديمة ويعتقد
بأنه كان يرمز إلى المشمش وذلك حوالي ( )2000سنة قبل الميالد ،ومن هذه المنطقة إنتشرت زراعته نحو
جنوب غربي آسيا ( ،) 2005 ، Bal
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني
تاريخ تسلم البحث  2015-10-20وقبوله 2016-3-2
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وتنتشر زراعتهه فهي الوقهت الحاضهر فهي معلهم دول العهالم (يوسهف  .)1984 ،وأن ترتيهب الهدول حسهب
كمية اإلنتاج تأتي تركيا في المرتبة األولهى تليهها إيهران وإيطاليها وباكسهتان وفرنسها والمغهرب والصهين وسهوريا
ومصر واليابان واليونان وأسبانيا والواليات المتحدة االمريكية وروسهيا ،وأهههرت إحصهائيات منلمهة الزراعهة
واألغذية العالمية ( )2010 ، FAOأن كمية اإلنتهاج العهالمي بلغهت  3461697طهن ،تنهتأ أوربها تقريبها ً نصهف
اإلنتاج العالمي  ،في حين أن إنتاج العراق بلغ حوالي  18926طن ( ،)2010 ، FAOللمشمش أهمية كبيرة من
حيث فوائده وهو من الفاكهة المرغوبة لدى المستهلك وذلهك لطعمهه المستسهان ونكهتهه الجيهدة وكثهرة إسهتعماالته
بسبب ثماره الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين  Aوالثيامين والرايبوفالفين وفيتامين  ،Cوالسهكريات والفسهفور
والكالسيوم ،ويسهتخدم بصهورة طازجهة أو مجففهة وفهي صهناعة المربيهات والعصهائر ويسهتخدم فهي الطهبخ أيضها ً
(الراوي  1982 ،و  .)2005 ، Balلذلك فأنه من الضروري دراسة تأثير بعض المواد التي قد تؤدي إلى زيهادة
اإلنتههاج وتحسههين نوعيههة الثمههار مثههل التسههميد بههبعض األسههمدة العضههوية الذائبههة ،حيههث ذكههر علههوان والحمههداني
( )2012بأن األسمدة العضوية الذائبة تتميز برخص ثمنها وسهولة إستعمالها وتوفرها باألسواق المحليهة إضهافة
إلى تأثيراتها الجيدة في الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة وهي آمنة مهن الناحيهة الصهحية ،لقهد إزداد
في الوقت الحاضر إستخدام األسمدة العضوية الذائبة والتي تحتوي على بعض األحماض العضوية مثل أحماض
الهيوميك والفولفيك واألحماض األمينية وكذلك مستخلصات بعض النباتات أو بقايا بعض النباتات ومستخلصات
النباتات البحرية ومخلفهات األسهم اك والحشهرات والديهدان ،وتضهاف ههذه المهواد للتربهة أو تهرل علهى المجمهوع
الخضري للنباتات وبكميات مناسبة حسب نهوع وصهنف النبهات والتربهة واللهروف البيليهة السهائدة فهي المنطقهة،
وتعمل على تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة ،إذ تزيهد مهن قهدرة التربهة لاحتفهاه بالمهاء
وبالتالي زيادة مقاومة النباتات للجفاف ،وتجعل التربة أكثر تفتتها ً وتحسهن مهن تهويهة التربهة ممها يحسهن مهن نمهو
وإنتشار جذور النباتات وتساهم فهي زيهادة جاهزيهة الكثيهر مهن العناصهر الغذائيهة فهي التربهة وذلهك لخفضهها pH
التربة ألنها تتميز بإنخفاض درجة حموضتها ،كمها تزيهد مهن نسهبة الكثيهر مهن العناصهر الغذائيهة فهي التربهة عنهد
تحللها إلحتوائها علهى ههذه العناصهر وتزيهد مهن نسهبة المهادة العضهوية فهي التربهة والتهي تهؤدي الهى زيهادة نشهاط
األحيههاء الدقيقههة وإفرازاتههها والتههي يعتقههد ان هنالههك الكثيههر مههن منلمههات النمههو فههي هههذه اإلفههرازات (Abd El-
 Monemوآخرون  2008 ،و علوان والحمداني . )2012 ،
وجههد  Salehوآخههرون ( ،)2006أن إضههافة  0,5و  1و  5 ( % 2و  10و  20مههلتلتر) مههن حههامض
الهيوميههك إلههى كرمههات العنههب مههن الصههنف  Thompson seedlessوبمقههدار  1لتههرت كرمههة مههع السههماد
العضوي الصناعي ( )Compostومع السهماد الحيهواني وبدونهه ،والحلهوا أن المعهامالت التهي أسهتخدم فيهها
حامض الهيوميك أدت إلى زيادة معنوية في حاصل الكرمات والتي وصهلت الهى  15.74كغم.كرمهة 1-مقارنهة
بالمعههامالت التههي سههمدت باألسههمدة المعدنيههة والتههي بلغههت حاصههل الكرمههة الههى  12.31كغم.كرمههة 1-ولكنههها لههم
تختلههف عنههها معنوي ها ً فههي وزن العناقيههد .كمهها وجههد  Abd El-Monemوآخههرون ( ،)2008أن إضههافة الههـ
 %12( Humixحهامض هيوميهك) وبمقهدار  10مهلت لتهرت كرمهة مهن كرمهات العنهب صهنف Thompson
 seedlessمهع 50غههم  Nت كرمههة لههم تختلههف معنويها ً عههن الكرمههات التههي سههمدت بههـ 100غههم  Nت كرمههة فههي
محتوى األوراق من  N,P,Kوعدد العناقيدت كرمة ووزن العناقيد في كال الموسمين وزيهادة حاصهل الكرمهات
في الموسم الثاني .وأضاف  Salemوآخرون ( )2010مهادة الهـ  %20( Potashactosolحهامض هيوميهك)
وبمقدار 60ملت شجرة من أشجار الكمثرى صهنف  ، Le-Contحيهث قسهمت الكميهة إلهى أربعهة دفعهات (15
ملت شجرةت دفعة) ،حيث أضيفت الدفعة األولى في بداية تفتح البراعم (أواخر شباط وبداية آذار) ،والثانية بعد
عقههد الثمههار (منتصههف نيسههان) ،والثالثههة فههي منتصههف أيههار ،والرابعههة فههي منتصههف حزيههران لموسههمي النمههو
( 2008و  ،)2009حيث أضيفت هذه المادة لوحدها أو أضيفت بمقدار 30مل .شهجرة 1-مهع  5كغهم مهن سهماد
الـ  Compostوبنفس المواعيد السابقة مع التسميد النتروجيني وبمقدار  200و  300و  400غم .Nشجرة،1-
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والحلوا أن إضافة مادة الـ  Potashactosolوبمقدار 60مل.شجرة 1-كانت أكثر تأثيراً فهي إرتفهاع األشهجار
وأعطت أعلى نسبة لعقد الثمار والحاصل ووزن الثمار .وذكر  Fathyوآخرون ( )2010أن إضافة مهادة الهـ
 % 2.9 ( Actosolحامض الهيوميك  ) N:P:K 10 : 10 : 10 +وبمقدار  37.5و  75مل.شجرة 1-مذابهة
في  3لتر ماء إسبوعيا ً خالل موسم النمو ألشجار المشمش صنف  ،Caninoوالحلوا أن هنالك زيادة معنوية
في تركيز العناصر الغذائية  NPKفي األوراق وعدد الثمار المتبقية عند الجنهي وحاصهل األشهجار وذلهك مهع
زيههادة مسههتوى إضههافة مههادة الههـ  .Actosolوتهههدف الدراسههة الههى تحسههين النمههو الخضههري والثمههري ألشههجار
المشمش صنف  Royalوتحديد المستويات الجيدة والمناسبة من إضافة األسمدة العضوية السائلة والتي تؤدي
الى تحسين صفات النمو الخضري للشهجرة وتحسهين مهن نوعيهة الحاصهل كمها ً ونوعها ً لثمهار المشهمش صهنف
.Royal
المواد وطرائق البحث
نفذت هذه التجربة في حقل كرده ره شه التابع لكليهة الزراعهة  -جامعهة صهالح الهدين -أربيهل ،والواقهع
على خط عرض  °36.07شماالً وخط طول  °44.00شهرقا ً والهذي يرتفهع بمقهدار  413م عهن مسهتوى سهطح
البحر خالل موسمي النمو  2013و ، 2014لدراسة تأثير إضافة بعهض األسهمدة العضهوية السهائلة ( Humi
 Maxو  NutriGreenو  )Vit-Orgبتركيزين ( 15و  30مل.لتر )1-وبسبعة مستويات وعدد مرات إضافة
األسمدة العضوية (دفعة واحدة) عند بداية التزهير ( أي أن األشجار تسهتلم  15و  30مهل.لتر .1-شهجرة 1-لكهل
سنة من كل سماد وحسب المعامالت) و(دفعتين – األولى عند بداية التزهير والثانيهة بعهد اكتمهال عقهد الثمهار)
حيث تقسم الكميات التي تضاف من األسمدة العضهوية وبهنفس التراكيهز المهذكورة آنفها َ إلهى قسهمين بالتسهاوي،
يضاف القس م األول عند بداية التزهير والثاني بعد إكتمال العقد ،أي نصف الكميهة فهي كهل موعهد (  7.5و 15
1مل.لتر 1-على التوالي في كل موعد ) وتستلم األشجار نفس الكميات السابقة وهي  15و 30مل .لتر.1-شجرة
لكل سنة من كل سماد وحسب المعامالت ولكنها مقسمة إلى قسهمين وكهل قسهم يضهاف بموعهد .بههدف تأثيرهها
فههي تركيههز العناصههر الغذائيههة فههي األوراق ( )NPKوكميههة الحاصههل (عههدد الثمههار المتبقيههة علههى الشههجرة عنههد
الجنههي وحاصههل الشههجرة الواحههدة) ،طبقههت هههذه التجربههة وفقها َ لتصههميم القطاعههات العشههوائية الكاملههة للتجههارب
العامليههة وبعههاملين (الههراوي وخلههف  ،)2000 ،همهها األسههمدة العضههوية وبسههبعة مسسههتويات وعههدد مههرات
إضافة األسمدة العضوية ( مرة ومرتان ) وبأربعة مكررات وبشجرة واحدة لكل وحدة تجريبية ،وبهذلك يكهون
عدد األشجار المستخدمة في هذه الدراسة  56 = 4 x 2 x 7شجرة وكما يلي :
أ – تركيز العناصر الغذائية في األوراق ( : )%تهم جمهع  20ورقة.شهجرة  1-وبشهكل عشهوائي لكهل شهجرة،
في العاشر من شهر آَب لكل موسم  ،لمعرفة تركيهز عناصهر النتهروجين والفسهفور والبوتاسهيوم فهي األوراق،
أخذت األوراق من الجزء الوسطي لألفرع ولجميع جهات الشجرة وبإرتفاعات مختلفة ،ونلفهت ههذه األوراق
من األتربة وذلك بمسحه بقطعة من القطهن ووضهعت فهي أكيهار ورقيهة نليفهة ثهم نقلهت إلهى المختبهر وجففهت
هوائياً ،ثم وضعت في فرن كهربائي ( )Ovenعلى درجهة حهرارة  70درجهة ملويهة ولمهدة  72سهاعة ولحهين
ثبات الوزن (محمد  ،)1984 ،طحنت األوراق المجففة بمطحنة كهربائيهة وأخهذت مهن العينهة المطحونهة 0.5
غم منها وهضهمت بإسهتخدام حامضهي الكبريتيهك ( )H2SO4والبيركلوريهك ( 1970 ، Joslyn( )HClO4و
 Stylianidisوآخرون  ،)2004 ،لتقدير عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
 -1تركيز النتروجين ( : )N%قدر بطريقة مايكرو كلداهل ( Bhargavaو .)1999 ، Raghupathi
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 -2تركيززز الفسززفور ( : )P%قههدر بالطريقههة اللونيههة علههى طههول مههوجي  410نههانوميتر بإسههتخدام جهههاز
الطيههف الضههوئي ) Olsen(. (Spectrophotometer CECIL C 3021و ، Sommers
.)1982
 -3تركيززززز البوتاسززززيوم ( : )K%قههههدر بإسههههتخدام جهههههاز  Bhargava( Flam photometerو
.)1999 ، Raghupathi
ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 – 1عززدد الامززار المتبقيززة علز الشززجرة عنززد الجنززي (ثمرة شززجرة : )1-تههم حسههاب عههدد الثمههار المتبقيههة علههى
األشجار عند الجني لكل شجرة ،وذلك بحساب عدد الثمار في كل جنية ولكل شجرة ثم جمع العدد الكلي للثمار
ولجميع الجنيات.
 - 2حاصل الشجرة الواحدة ( كغم شجرة : )1-سجل متوسط حاصل الشجرة الواحدة لكل معاملة وفقا ً للمعادلهة
التالية  :متوسط حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة  = )1-معدل عدد الثمار لكل شجرة عند الجني  Xمتوسط
وزن الثمرة الواحدة .
النتائج والمناقشة
أ – تركيز العناصر الغذائية في األوراق ( : )%وتشمل :
 - 1تركيز النتروجين في األوراق (:)N%
يالحظ من النتائأ المبينة في الجدول ( )1إن إضافة جميع األسمدة العضوية وبكال المستويين (15و30
مل.لتر )1-قد تفوقت معنويا ً على معاملة المقارنة بإستثناء معاملة إضافة السماد  Vit-Orgبتركيز 30
مل.لتر 1-وفي كال الموسمين ،ففي الموسم األول أعطت معاملة السماد العضوي  NutriGreenبتركيز 15
مل.لتر 1-أعلى تركيز للنتروجين في األوراق والتي بلغت  ،% 1.93والتي لم تختلف معنويا على المعامالت
األخرى باستثناء معاملة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيز  30ملغم.لتر 1-ومعاملة المقارنة واللتان لم تختلفا
معنويا ً فيما بينهما ،أما في الموسم الثاني فقد سجلت معاملة السماد العضوي  Humi Maxبتركيز 30مل.لتر
 1أعلى تركيز للنتروجين في األوراق والتي بلغت  ،% 1.62في حين إن أقل تركيز للنتروجين في األوراق
في كال الموسمين كانت عند معاملة المقارنة والذي بلغ  % 0.95وفي كال الموسمين ،وهذه النتائأ تتفق مع
تلك التي حصل عليها العبيدي ( )2008في المشمش و  )2011( El-Khawagaو Abd El-Razek
وآخرون ( )2012في الخوخ والعباسي ( )2012في الينكي دنيا و Shaheenوآخرون ( )2013والبياتي
( )2015في العنب .أما بالنسبة لتأثير عدد دفعات إضافة األسمدة في هذه الصفة  ،فتشير النتائأ إلى عدم
وجود فروقات معنوية فيما بينها وفي كال الموسمين ،وهذه النتائأ جاءت متطابقة مع التي حصل عليها كل
من  Abd El-Mottyوآخرون ( )2010في المانجو و  )2011( El-Khawagaفي الخوخ والدليمي
وجمعة ( ) 2012في العنب .أما بالنسبة للتداخل بين نوع السماد وتركيزه وعدد دفعات إضافته ،فيالحظ أنه قد
أثر معنويا ً في تركيز النتروجين في األوراق في كال الموسمين ،حيث أعطت معاملة التسميد بالسماد
العضوي  NutriGreenبتركيز  15مل.لتر 1-دفعة واحدة أو دفعتين في الموسم األول أعلى تركيزاً
للنتروجين في األوراق والذي بلغ  ،% 1.93أما في الموسم الثاني فقد سجلت معاملة التسميد بالسماد
العضوي  Humi Maxبتركيز  30مل.لتر 1-وبدفعة واحدة أعلى تركيزاً للنتروجين في األوراق ()% 1.79
بالمقارنة مع بقية معامالت التسميد ومعاملة المقارنة ،في حين إن معاملة المقارنة ( NPKدفعة واحدة) فقد
سجلت أقل تركيزاً للنتروجين في األوراق في كال الموسمين والذي بلغ  0.85و % 0.89على التوالي .وقد
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يعزى سبب ذلك إلى إحتواء هذه األسمدة العضوية على العديد من األحماض العضوية والنتروجين العضوي
والمواد العضوية والعديد من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وعلى األحماض األمينية في البعض منها
وبنسب مختلفة ،والتي تعمل على تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة ،حيث تساهم في
زيادة جاهزية الكثير من العناصر الغذائية الموجودة في التربة للنبات عن طريق خفضها لـ  pHالتربة وذلك
ألحتوائها على األحماض العضوية وكذلك سهولة إمتصاصها من قبل الجذور وبالتالي تزيد من تركيز هذه
العناصر في األوراق ،وهذا ينسجم مع ما ذكره علوان والحمداني (.)2012
 - 2تركيز الفسفور في األوراق (: )P%
تشير النتائأ في الجدول ( )2إن لنوع السماد العضوي وتركيزه تأثيراً معنويا ً في تركيز الفسفور في
األوراق ،فقد تفوقت جميع معامالت األسمدة العضوية معنويا ً على معاملة المقارنة وفي كال الموسمين ،ففي
الموسم األول أعطت معاملة السماد العضوي  Humi Maxبتركيز  30مل.لتر 1-أعلى تركيزاً للفسفور في
األوراق والتي بلغت  % 0.245والتي تفوقت معنويا ً على جميع معامالت السماد العضوي األخرى ومعاملة
المقارنة ،أما في الموسم الثاني فقد أعطت معاملة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيز 30مل.لتر 1-أعلى نسبة
لتركيز الفسفور في األوراق والتي كانت  % 0.278والتي تفوقت معنويا ً على جميع المعامالت األخرى ،في
حين إن معاملة المقارنة سجلت أقل تركيزاً للفسفور في األوراق في كال الموسمين والتي بلغت 0.165
و % 0.133للموسمين  2013و  2014على التوالي ،وهذه النتائأ تتفق مع تلك التي حصل عليها العبيدي
( )2008في المشمش وطه ( )2010في الشليك .أما بالنسبة لتأثير عدد دفعات إضافة األسمدة العضوية،
فتشير النتائأ بأنها لم تؤثر معنويا ً في هذه الصفة في الموسم األول ،أما في الموسم الثاني فقد تفوقت معاملة
اإلضافة بدفعتين وسجلت أعلى تركيزاً للفسفور في األوراق والتي بلغت  % 0.218وبشكل معنوي على
معاملة اإلضافة بدفعة واحدة والتي وصلت نسبة الفسفور في األوراق فيها إلى  ،% 0.202وهذه النتائأ
جاءت متطابقة مع التي حصل عليها كل من  Abdel-Nasserو  )2001( El-Shazlyو  Porroوآخرون
( )2002و  . )2003 ( Malakaويتبين أيضا ً أن التداخل بين نوع السماد وتركيزه وعدد دفعات اإلضافة قد
أثر معنويا ً في تركيز الفسفور في األوراق في كال الموسمين ،ففي الموسم األول تفوقت معاملة إضافة السماد
العضوي  Humi Maxبتركيز  30مل.لتر 1-وبدفعتين معنويا ً على معلم المعامالت األخرى وسجلت أعلى
تركيزاً للفسفور في األوراق ( ،)% 0.249في حين تفوقت معاملة إضافة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيز
 30مل.لتر 1-وبدفعتين في الموسم الثاني وبشكل معنوي على بقية المعامالت وسجلت أعلى تركيزاً للفسفور
في األوراق والتي وصلت إلى  ، % 0.292بينما سجلت معاملة المقارنة (إضافة سماد  NPKدفعة واحدة)
أقل تركيزاً للفسفور في األوراق في كال الموسمين والتي بلغت  0.162و % 0.129لكال الموسمين على
التوالي .وقد يعزى السبب الى احتواء هذه األسمدة على نسبة كبيرة من المادة العضوية والتي تزداد كميتها في
التربة عند إضافة هذه األسمدة ،إذ تعتبر ضرورية لتكاثر ونمو ونشاط الكائنات الحية الدقيقة (، Nijjar
 ،) 1985حيث أن زيادة المادة العضوية في التربة تعمل على زيادة قدرتها على األحتفاه بالماء وتزيد من
تفكيك حبيبات التربة مما يحسن من تهويتها ( ،)2005 ، Anonymousوهذا يحسن من نمو وإنتشار
الجذور في التربة وبالتالي تزيد من مساحة منطقة األمتصاص للجذور (، Phelps( ، )Rhizospher
 ، 2000علوان والحمداني  ،)2012 ،ويزيد من قابلية الشجرة على إمتصاص كميات كبيرة من هذه العناصر
لتلبية متطلباتها لهذه العناصر فيزداد تراكمها في األنسجة النباتية ودخولها في بناء بعض المركبات الحيوية
داخل النبات مثل الكربوهيدرات واألحماض األمينية والبروتينات وغيرها والتي تستخدم في عمليات النمو
المختلفة ولكي تستغلها الشجرة في موسم النمو الجديد (الدليمي وجمعة .)2012 ،
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 - 3تركيز البوتاسيوم في األوراق ( :)K%
يالحظ من النتائأ في الجدول ( )3أن جميع معامالت األسمدة العضوية قد تفوقت وبشكل معنوي على
معاملة المقارنة في تركيز البوتاسيوم في األوراق في الموسم األول ولكنها لم تختلف معنويا ً فيما بينها ،
وسجلت معاملة السماد العضوي  NutriGreenبتركيز  15مل.لتر 1-أعلى تركيزاً للبوتاسيوم في األوراق
والتي كانت  ،% 1.86وأقل قيمة لهذه الصفة سجلت عند معاملة المقارنة والتي بلغت  % 1.47أما في
الموسم الثاني فقد تفوقت جميع معامالت السماد العضوي معنويا ً على معاملة المقارنة بإستثناء معاملة إضافة
السماد  Humi Maxوبتركيز  30ملغم.لتر ،1-وأعطت معاملة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيز 30
مل.لتر 1-أعلى تركيزاً للبوتاسيوم في األوراق والتي بلغت  ،% 1.94بينما سجلت معاملة المقارنة أقل قيمة
لهذه الصفة للموسم الثاني والتي كانت  ،% 1.54وهذه النتائأ تتفق مع تلك التي حصل عليها العبيدي
( )2008في المشمش و  Abd El-Mottyوآخرون ( )2010في المانجو و  Abd El-Razekوآخرون
( )2012في الخوخ .أما بالنسبة لتأثير عدد دفعات إضافة األسمدة  ،فتشير النتائأ إلى أنها لم تؤثر معنويا ً في
هذه الصفة ولكال الموسمين .وهذه النتائأ جاءت متطابقة مع التي حصل عليها كل من  Jamesوآخرون
( Shufu ،)2003و )2004( Huairuiفي التفاح ،الدليمي وجمعة ( )2012في العنب .في حين أن التداخل
بين نوع السماد العضوي وتركيزه وعدد دفعات اإلضافة لهذه األسمدة قد أثر معنويا ً في هذه الصفة وفي كال
الموسمين ،ففي الموسم األول ،أعطت معاملة السماد العضوي  Humi Maxبتركيز  15مل.لتر 1-بدفعتين
أعلى تركيز للبوتاسيوم في األوراق والتي تفوقت معنويا ً على بعض معامالت التداخل األخرى ومعاملة
المقارنة ،إذ بلغ تركيز البوتاسيوم في األوراق في هذه المعاملة  ،% 1.96في حين تفوقت معاملة السماد
العضوي  Vit-Orgبتركيز  30مل.لتر 1-بدفعتين في الموسم الثاني وبشكل معنوي على معلم المعامالت
األخرى وسجلت أعلى تركيزاً للبوتاسيوم في األوراق والتي بلغت  ،% 2.03وأن أقل القيم لهذه الصفة قد
سجلت في معاملة المقارنة (إضافة السماد المركب لوحده وبدفعة واحدة) ولكال الموسمين ،إذ بلغت 1.39
و % 1.53على التوالي .وقد يعود سبب زيادة تراكيز هذه العناصر في األوراق إلى دور مكونات هذه
األسمدة في عمليات النمو وتحفيز إنقسام الخاليا فضالً عن تنشيط بعض األنزيمات التي تحفز نمو األجزاء
النباتية (الجذور واألفرع واألوراق والثمار) وتحسين كفاءة عملية التركيب الضوئي من خالل زيادة مساحة
الورقة لألشجار ومحتوى األوراق من الكلوروفيل أيضا ً بسبب زيادة كمية المواد المصنعة في األوراق من
الكربوهيدرات والبروتينات الالزمة لبناء أنسجة النبات (أبو زيد  Chard ، 2000 ،و )2006 ، Bugbee
والتي تعتبر كمستودع للعناصر الغذائية من المصدر حيث أن هذه األسمدة تعمل كوسط لنقل المغذيات من
التربة إلى النبات من خالل زيادة مركبات اإلدمصاص التي تشكل المصدر الرئيسي لتغذية النبات بالعناصر
المعدنية.
ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 – 1عدد الامار المتبقية عل الشجرة عند الجني (ثمرة شجرة :)1-تبَين النتائأ المذكورة في الجهدول ( )4إن
جميع األشجار المعاملة باألسمدة العضوية قهد تفوقهت معنويها ً فهي ههذه الصهفة علهى معاملهة المقارنهة وفهي كهال
الموسمين ،وأعطت معاملة السماد العضوي  NutriGreenبتركيز  30مهل.لتر 1-فهي الموسهم األول ومعاملهة
السماد  NutriGreenبتركيز  15مل.لتر 1-في الموسم الثاني أعلى معدل لعهدد الثمهار المتبقيهة علهى األشهجار
عند الجني والتي بلغت  173.62و 279.00ثمرة.شجرة 1-لكال المعاملتين ولكال الموسمين على التوالي ،وهذه
النتائأ تتماشى مع ماتوصل إليه كل من  Abbasوآخرون ( )2006في العنهب و  Ismailوآخهرون ()2007
في الكمثرى والعبيدي ( )2008في المشهمش .أمها بالنسهبة لتهأثير عهدد دفعهات إضهافة ههذه األسهمدة العضهوية،
فتشير النتائأ إلى إنها قد أثرت معنويا ً في هذه الصفة في الموسم األول فقط ،حيث إن إضافة السماد العضهوي
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دفعههة واحههدة (بدايههة التزهيههر) قههد تفوقههت معنوي ها ً علههى إضههافتها بههدفعتين (بدايههة التزهيههر +بعههد إكتمههال العقههد)
وسجلت أعلى معدل لعدد الثمار المتبقية على األشجار عند الجني والتهي بلغهت  170.32ثمرة.شهجرة ،1-بينمها
وصلت قيم هذه الصفة لمعاملة اإلضافة بدفعتين إلى  138.57ثمرة.شجرة . 1-وتتفق هذه النتهائأ مهع ماتوصهل
اليههه  Chenوآخههرون ( )2004و  Kabeelوآخههرون ( )2008فههي الكمثههرى و  )2009( El-Naggarفههي
المشمش .وتبين أيضا إن التداخل بين نهوع السهماد العضهوي وتركيهزه وعهدد دفعهات إضهافته أدى إلهى حهدو
إختالفات معنوية في عدد الثمار المتبقية على الشجرة عند الجني فهي كهال الموسهمين ،حيهث إن إضهافة السهماد
العضوي  NutriGreenبتركيز  30مل.لتر 1-دفعهة واحهدة قهد تفهوق معنويها ً علهى أغلهب المعهامالت السهمادية
األخرى ومعاملة المقارنة في الموسم األول وأعطت أعلى القيم والتي بلغهت  209.75ثمرة.شهجرة ،1-أمها فهي
الموسم الثاني فقد أعطت معاملة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيهز  30مهل.لتر 1-بهدفعتين أعلهى معهدل لعهدد
الثمهار المتبقيهة علهى األشههجار عنهد الجنهي والتههي بلغهت  308.00ثمرة.شهجرة ،1-فهي حههين إن أقهل معهدل لهههذه
الصفة سجلت عند معاملهة المقارنهة (إضهافة السهماد المركهب  NPKلوحهده دفعهة واحهدة) وفهي كهال الموسهمين
والتههي بلغههت  92.50و 100.00ثمرة.شههجرة 1-علههى التههوالي  .ان السههبب قههد يعههود الههى التههأثير اإليجههابي لهههذه
األسمدة العضوية قد يعود إلى إحتوائه على مجموعة كبيرة من األحماض األمينية وبنسبة عالية قد تصهل إلهى
أكثر من ( % 50الجدول  ،)1حيث إن لألحماض األمينية كالمثيونين والجلوتاميك دوراً مهما ً في زيادة إنبهات
حبة اللقاح ونمو األنبوب اللقاحي مما يزيهد مهن نسهبة الثمهار العاقهدة ( Koksalوآخهرون  1999 ،و، Singh
 ،) 1999كمهها تسهههم األحمههاض األمينيههة فههي تحسههين النمههو الخضههري والحالههة الصههحية للنبههات ممهها يزيههد مههن
مقاومته لاصابات المرضية والحشرية وهروف اإلجهاد والتي قهد تسهبب تسهاقط أعهداد كبيهرة مهن األزههار
والثمههار وبالتههالي أدت إلههى زيههادة فههي النمههو الخضههري لألشههجار مههن خههالل زيههادة فههي مسههاحة الورقههة ونسههبة
الكلوروفيل الكلي وأيضا زيادة في تركيز العناصر الغذائية في األوراق (الجداول  )3 - 1وإنتقالها إلهى الثمهار
العاقدة وتزويدها بكميهات كافيهة مهن الغهذاء ممها أدى إلهى زيهادة فهي عهدد الثمهار العاقهدة والثمهار المتبقيهة علهى
الشجرة وتقليل من نسبة تساقطها ( Salisburyو  1992 ، Rossو Mansourوآخرون .)2007 ،
 - 2حاصززل الشززجرة الواحززدة (كغم شززجرة :)1-يالحههظ مههن النتههائأ المبينههة فههي الجههدول ( )5أن هنههاك فروقههات
معنوية بين معلم األشجار المعاملة باألسمدة العضوية وبين معاملة المقارنة في حاصل الشجرة (كغم.شهجرة
 ،)1حيث إن جميع األشجار المعاملة باألسمدة العضوية قد تفوقت وبشكل معنوي في هذه الصهفة علهى معاملهة
المقارنة في كال الموسمين ،وأعطت معاملة السماد العضوي  NutriGreenبتركيز  30مل.لتر 1-في الموسهم
األول ومعاملة  NutriGreenبتركيز  15مل.لتر 1-في الموسم الثاني أعلى متوسهط لحاصهل الشهجرة والهذي
بلغ  7.61و 12.10كغم.شجرة 1-لكال المعهاملتين وفهي كهال الموسهمين علهى التهوالي ،فهي حهين أعطهت معاملهة
المقارنة أقهل متوسهط لحاصهل الشهجرة الواحهدة ولكهال الموسهمين والهذي بلهغ  3.32و 3.37كغم.شهجرة 1-علهى
التههوالي ،وهههذه النتههائأ تتماشههى مههع ماتوصههل إليههه كههل مههن  Stinoوآخههرون ( )2011فههي الكمثههرى وKhan
وآخهرون ( )2012فهي العنهب و  Khattabوآخهرون ( )2012فههي الرمهان والبيهاتي ( )2015فهي العنهب .أمهها
بالنسبة لتأثير عدد دفعات إضافة األسمدة  ،فتشير النتائأ إلى أنها قد أثرت معنويا ً فهي ههذه الصهفة فهي الموسهم
األول فقط ،حيث تفوقت معاملة إضافة األسمدة بدفعة واحهدة معنويها ً علهى معاملهة اإلضهافة بهدفعتين ،وسهجلت
أعلى متوسط لحاصل الشجرة والذي بلغ  7.30كغم.شجرة ،1-بينما بلغت هذا المعدل بالنسبة لمعاملهة اإلضهافة
بدفعتين  5.43كغم.شجرة ،1-وتتفق ههذه النتهائأ مهع ماتوصهل اليهه  )2011( Refaaiفهي العنهب و Khattab
وآخرون ( )2012في الرمان و  Hagaggوآخرون ( )2013في الزيتون .وتبين أيضها إن التهداخل بهين نهوع
السماد العضوي وتركيزه وعدد دفعات إضافته أدت إلى حدو إختالفات معنوية في متوسط حاصهل الشهجرة
الواحدة (كغم.شجرة )1-ولكال الموسمين ،حيث تفوقت معاملة إضافة السهماد العضهوي  NutriGreenبتركيهز
 15مههل.لتر 1-دفعههة واحههدة فههي الموسههم األول معنويها ً علههى أغلههب معههامالت اإلضههافة لهههذه األسههمدة العضههوية
13
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ومعاملههة المقارنههة وأعطههت أعلههى متوسههط لحاصههل الشههجرة ( 9.48كغم.شههجرة ،)1-فههي حههين تفوقههت معاملههة
إضافة السماد العضوي  Vit-Orgبتركيز  30مل.لتر 1-بدفعتين في الموسم الثاني وبشكل معنوي على بعهض
المعامالت السمادية ومعاملة المقارنهة وسهجلت أعلهى متوسهط لحاصهل الشهجرة ( 13.07كغم.شهجرة ،)1-بينمها
كان أقل متوسط لحاصل الشجرة قد سجل عند معاملة المقارنة (إضهافة السهماد المركهب  NPKلوحهده وبدفعهة
واحدة) ولكال الموسمين والذي بلغ  3.08و 3.11كغم.شجرة 1-على التوالي ،وقهد يرجهع السهبب فهي ذلهك الهى
تحسههين النمههو الخضههري لألشههجار وبالتههالي زيههادة المههواد الغذائيههة المصههنعة فههي األوراق وتجمعههها فههي الثمههار
والتهي أدت إلهى زيههادة عهدد الثمهار المتبقيههة علهى الشههجرة عنهد الجنهي والههذي إنعكهس إيجابها ً فههي زيهادة حاصههل
األشجار حيث أعطت إضافة السماد بدفعة واحدة أعلى المتوسطات ،وهذا قد يرجع إلى إكتمهال تحلهل األسهمدة
العضوية عند إضافتها بوقت مبكر في بداية التزهير وتأثير اللروف البيلية وإطالق مابها من عناصر غذائية
وزيههادة تأثيرههها فههي صههفات التربههة المختلفههة ممهها أدى إلههى زيههادة إسههتفادة األشههجار منههها فههي تحسههين نموههها
الخضري والثمري ،حيث أثبت  Hagaggوآخرون ( )2013في دراستهم حول تسميد أشجار الزيتون صنف
 Picualوذلههك بإضههافة حههامض الهيوميههك إلههى التربههة وبههثال دفعههات ،وقههد الحلههوا إن إضههافة هههذه األسههمدة
وبدفعة واحدة أثناء فترة التزهير الكامل قد أدت إلى زيادة في كمية الحاصل وحسنت من بعهض الصهفات مثهل
نسبة العقد للثمار وعدد الثمار المتبقية لكل شجرة عند الجني ووزن وحجم الثمار مما إنعكس ذلهك علهى كميهة
الحاصل في الشجرة مقارنة بإضافتها بدفعتين أو ثال دفعات.
جدول ( )1تأثير بعض األسمدة العضوية السائلة وعدد دفعات إضافتها في تركيز النتروجين ( )%في أوراق
أشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و2014

نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات اإلضافة
1-

نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات اإلضافة
1-

الموسم األول ()2013
عدد دفعات اإلضافة
دفعتان
دفعة واحدة
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)
(بداية التزهير)
 1.05ج د
 0.85د
 1.61أ ب
 1.84أ
 1.61أ ب
 1.80أ
 1.93أ
 1.93أ
 1.87أ
 1.73أ ب
 1.51أ ب ج
 1.68أ ب
 1.24ب ج د
 1.21ب ج د
 1.54أ
 1.58أ
الموسم الثاني ()2014
عدد دفعات اإلضافة
دفعتان
دفعة واحدة
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)
(بداية التزهير)
 1.00د هـ
 0.89هـ
 1.52أ ب ج
 1.44أ -د
 1.45أ -د
 1.79أ
 1.35أ -د
 1.26ب -هـ
 1.52أ ب ج
 1.55أ ب ج
 1.63أ ب
 1.27ب -هـ
 1.10ج د هـ
 1.13ج د هـ
 1.37أ
 1.33أ

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه
 0.95ب
 1.72أ
 1.70أ
 1.93أ
 1.80أ
 1.59أ
 1.23ب

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه
 0.95د
 1.48أ ب
 1.62أ
 1.30ب ج
 1.54أ ب
 1.45أ ب
 1.12ج د

المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا ً فيما بينها
حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ % 5
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جدول ( )2تأثير بعض األسمدة العضوية السائلة وعدد دفعات إضافتها في تركيز الفسفور ()%
في أوراق أشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و2014
الموسم األول ()2013
عدد دفعات اإلضافة
نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 0.162و
 0.231أ ب ج
 0.242أ ب
 0.176و
 0.217ج د هـ
 0.217ج د هـ
 0.224ب ج د

 0.167و
 0.230أ ب ج
 0.249أ
 0.199هـ
 0.224ب ج د
 0.208د هـ
 0.228أ -د

 0.165هـ
 0.230ب
 0.245أ
 0.187د
 0.221ب ج
 0.212ج
 0.226ب ج

 0.210أ

 0.215أ
الموسم الثاني ()2014
عدد دفعات اإلضافة

نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات
اإلضافة
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 0.129ز
 0.187هـ و
 0.210د
 0.252ب ج
 0.167و
 0.204د هـ
 0.265ب

 0.138ز
 0.167و
 0.235ج
 0.255ب ج
 0.189د هـ و
 0.254ب ج
 0.292أ

 0.133هـ
 0.177د
 0.222ج
 0.254ب
 0.178د
 0.229ج
 0.278أ

 0.202ب

 0.218أ

المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا ً فيما بينها
حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ % 5
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جدول ( )3تأثير بعض األسمدة العضوية السائلة وعدد دفعات إضافتها في تركيز البوتاسيوم ( )%في أوراق
أشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و2014
الموسم األول ()2013
عدد دفعات اإلضافة
نوع السماد وتركيزه

المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال
العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 1.39هـ
 1.70أ -د
 1.88أ ب ج
 1.80أ -د
 1.83أ -د
 1.73أ -د
 1.64ب -هـ

 1.56د هـ
 1.96أ
 1.58د هـ
 1.91أ ب
 1.60ج د هـ
 1.68أ -د
 1.75أ -د

 1.47ب
 1.83أ
 1.73أ
 1.86أ
 1.72أ
 1.71أ
 1.69أ

 1.71أ

 1.72أ
الموسم الثاني ()2014
عدد دفعات اإلضافة

نوع السماد وتركيزه

المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات
اإلضافة
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال
العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 1.53د
 1.82ب ج
 1.61د
 1.87أ ب
 1.95أ ب
 1.93أ ب
 1.85ب ج

 1.56د
 1.59د
 1.69ج د
 1.88أ ب
 1.87أ ب
 1.69ج د
 2.03أ

 1.54هـ
 1.70ج د
 1.65د هـ
 1.87أ ب
 1.91أ ب
 1.81ب ج
 1.94أ

 1.79أ

 1.76أ

المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا ً فيما بينها
حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ % 5

16

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد ( )8العدد ( 2017 )4ـــــــــــــ

جدول ( )4تأثير بعض األسمدة العضوية السائلة وعدد دفعات إضافتها في عدد الامار المتبقية عل األشجار عند
الجني (ثمرة شجرة )1-ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و 2014
الموسم األول ()2013
عدد دفعات اإلضافة
نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 92.50و
 190.75أ ب ج
 175.50ب ج
 201.00أ ب
 209.75أ
 189.00أ ب ج
 133.75هـ

 104.50و
 139.75د هـ
 168.25ج د
 139.25د هـ
 137.50هـ
 138.25هـ
 142.50د هـ

 98.50ج
 165.25أ
 171.87أ
 170.12أ
 173.62أ
 163.62أ
 138.12ب

 170.32أ

 138.57ب
الموسم الثاني ()2014
عدد دفعات اإلضافة

نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات
اإلضافة
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 100.00ب
 214.25أ ب
 300.75أ
 298.00أ
 227.50أ ب
 239.25أ ب
 216.75أ ب

 104.25ب
 166.25أ ب
 232.25أ ب
 260.00أ
 218.25أ ب
 277.50أ
 308.00أ

 102.13ب
 190.25أ
 266.50ا
 279.00أ
 222.88أ
 258.38أ
 262.38أ

 228.07أ

 223.79أ

المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا ً فيما بينها
حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ % 5
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جدول ( )5تأثير بعض األسمدة العضوية السائلة وعدد دفعات إضافتها في حاصل الشجرة الواحدة
(كغم شجرة )1-ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و 2014
الموسم األول ()2013
عدد دفعات اإلضافة
نوع السماد وتركيزه

المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 3.08ز
 8.43أ ب
 7.44ب ج
 9.48أ
 9.35أ
 8.45أ ب
 4.87و

 3.56ز
 5.32د هـ و
 6.58ج د
 5.16هـ و
 5.88د هـ و
 5.04و
 6.46ج د هـ

 3.32ج
 6.88أ
 7.01أ
 7.32أ
 7.61أ
 6.74أ
 5.67ب

 7.30أ

 5.43ب
الموسم الثاني ()2014
عدد دفعات اإلضافة

نوع السماد وتركيزه
المقارنة ( NPKفقط)
 15 Humi Maxمل  .لتر
1 30 Humi Maxمل  .لتر
1 15 NutriGreenمل  .لتر
1 30 NutriGreenمل  .لتر
1 15مل  .لتر
Vit-Org
1 30مل  .لتر
Vit-Org
متوسط تأثير عدد دفعات
اإلضافة
1-

دفعة واحدة
(بداية التزهير)

دفعتان
(بداية التزهير +بعد اكتمال العقد)

متوسط تأثير نوع السماد
وتركيزه

 3.11ج
 9.07أ ب
 12.84أ
 12.44أ ب
 9.66أ ب
 10.31أ ب
 9.30أ ب

 3.63ج
 6.65ب ج
 9.61أ ب
 11.77أ ب
 9.92أ ب
 12.09أ ب
 13.07أ

 3.37ج
 7.86ب
 11.23أ ب
 12.10أ
 9.79أ ب
 11.20أ ب
 11.19أ ب

 9.53أ

 9.53أ

المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا ً فيما بينها
حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال خطأ % 5
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Effect of some liquid organic and (NPK) fertilizers on growth and fruiting of
apricot trees "Prunus armeniaca L. "cv. Royal
Jihad Sh. K. Perot

Jassim M. A. Al-Aa’reji

Collage of Agriculture and Forestry/ University of Mosul
Abstract
This study was conducted on an apricot orchard in Gradarasha Field
Agricultural college Salahaddin university during 2013 -2014 growth season to
investigate the effect of some organic fertilizers on growth and yield of apricot
trees "Prunus armeniaca L." c.v Royal. The study focused on studying the effect
of some organic liquid fertilizers and compound fertilizer application on the
growth and yield of apricot trees with two factors: Three types of liquid organic
fertilizer application (Humi Max, NutriGreen and Vit-Org) each at two
concentrations (15 and 30 ml.L-1) while NPK compound fertilizer was used as
control for comparison.
Doses of organic fertilizers application that, were applied either at the
beginning of flowering, or at two times, beginning of flowering and fruit
development, where the amounts of these organic fertilizers and compound
fertilizers were divided to two equal quantities. The experiments were designed
according to completely randomized block design with four replications and using
one tree as experimental unit, While means were compared using Duncan Multiple
Range Test at 5% of probability. The best treatment was Humi Max fertilizer with
concentration of 30 ml.L-1 for two doses applications recorded higher
concentrations of N and P concentration in leaves at first season, while it lead to
high concentrations of P and K in during second season. The best treatment was
the one doses application of 30 ml.L-1 of NutriGreen at the first season which gave
the highest means of number of fruit remaining on the trees at harvesting and
single of tree yield at both seasons.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
key words: liquid organic – fertilizers – apricot .
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