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 نوع السماد الورقي وعدد الرشات في صفات النمو الخضري لشتالت البشملة تأثير

 ( Eriobotrya japonica) 

 

 سيناء عبد الرحمن جعفر الحمامي

 المعهد التقني / المسيب

   

 الخالصة :

ل را بة تبارير  1021نفذت تجربة عاملية في الظلة الخشبيية الاادب ا البل الدااب  ال/اليسالدخبي  لبوس الد  ب             

،  2،  0وعب   الرابات ) Marmarin  ،Agroleaf   ،Super crystalمن اال بد ا ال رييبة  بي الرش بثورة ان اع 

ببثو  و (C.R.D)راات ( في صفات اللد  الخضري  لش/وت اليشدلة وبا /اداس ال/صبدي  الاشب ادي المامب   3،  1

رييبة تباريرا مال  با فبي صبفات اللدب  الخضبري للليبات لص صبا علب  مرارات. اظابرت الل/بادا ال لابذال اال بد ا ال ت

ز ببا ا عبب   الراببات الببل رببو  وال اعلببل مابب س الرتفبباع الليببات وعبب   ال/فرعببات واالوراةسنيببات والدخببا ة ال رييببة 

 Marmarinللليات وال زل الجاف للدجد ع الخضري  ونخية الل/روجين في االوراة ي  تحاب  علب  تب ال  البرش بالبـ

 بب  2033.5وريببة و 12.12فرعببا و 3.33 بب  و 67.33بببثو  راببات والببذي بلبب  
1  

% علببل 1.12غبب  و 31.13و

 ال/ الي، في  ين  جلت مااملة الداارنة اي  ما س لاذال الصفات. 

 

EFFECT OF FOLIAR FERTILIZER TYPE AND SPRAYING NUMBER ON 

VEGETATION GROWTH OF LOQUAT SAPLING  ( Eriobotrya japonica ) . 

 

Sinaa A. Jaafer AL-Hammami 

Technical Institute / Musaieb 

 

ABSTRACT : 

      An factorial experiment was conducted in lath house of Technical Institute / 

Musaiebduring the season 2012 to investigate the effect of spray for three kinds of foliar 

fertilizers , Marmarin, Agroleaf, Super crystal and spraying number (0 , 1, 2, 3 sprays)  

on vegetative growth characters of Loquat sapling using C.R.D. design with 3 replicates. 

Results showed a significant effect of three fertilizers on vegetative growth with three 

sprays. the highest average of plant height, branches and leaves number/plant , leaf 

area/plant, dry weight of vegetative system had realized at the interaction of Marmarin 

with three sprays which reached to 67.33 cm, 3.33 branch, 21.67 leaf, 1083.5 cm
2
, 32.23 

g and 2.27 % respectively, while the control treatment recorded the lowest average of 

these properties . 

 

 المقدمة  

( أو من لوس ال/طاي  علل اص س الخفرج  او 2440 دمن اكثار اليشدلة عن طر   اليذور )الخفاجي والرول ، 

علل ا/وت اليشدلة اليذر ة.   ج  في الاراة الصلف الدحلي واغل  ااجارال ا/وت بذر ة وله  والت ع   ا 

 Loquat(. تا   اليشدلة ) لمي  نيا( 2442وتم ل ردارال مخ/لفة االاماس واال جام ) خن والرول ، 
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(Eriobotrya  japonica الل الاادلة ال ر  ة)Rosaceae  و ي اجرا  اددة الخضرا م طلاا االصلي الجل ب

( و   2444Linوآلرول Martinez – Calvo الشريي من الصين ولاا اصلاف ع   ا مل/شرا في كثير من ال وس)

( . وكذلك ال ظت 2444والرول ،  Linف اكه الدلاط  ايه اال / ادية ) تخ/اد  كااجار فاكاة وز لة وتا  من

ملغ س ل/ر أ ى إلل ز ا ا  100( أل رش ا/وت الخ ر صلف تفا ي بمير /ات الح   وز والزنك ب/ركيز1005كي تة )

يات مال  ة فيط س الش/وت ويطر ا وع   أفرعاا. وفي الخل ات األليرا ت جه اال /دام الل ا /خ ام الدخص

الاض  ة مث  )أ داض الاي ميك والف لفيك ال بالية واأل داض األميلية( ب/راكيز ملخفضة ل/حخين ل اص ال/ربة 

( . تا  عدلية اضافة الخدا  راا" علل 1005وتغذ ة الليات واإل راع في اللد  وز ا ا اإلن/اج )ز  ال و دير،

اللد  الخضري والحاص  للليات ، فا  وج ت الدجد ع الخضري ا  ى الطراد  الد/ياة لغرض تحخين صفات 

غ سل/ر أ ى إلل تحخين ند  ا/وت الدشدش  2.5( ال الرش بالخدا  ال ريي اليرو  س ب/ركيز 1002الخفاجي )

( للصلفين الايخي وزاغيليا. تؤك  ردار ا طازجة ، او تدزج مع الف اكه armeniaca L.) Prunusالدطادة 

% ماء 32غ  من ل  ردار ا علل  200ات و ي ذات ييدة غذادية جي ا اذ  ح/ ي الـ االلرى لاد  الاصادر والدربي

ملغ  مغليخي م ،  23ملغ       ،  0.3ملغ  كالخي م ،  23غ  كرب  ي رات ،  21غ    ن ،  0.1غ  بروتين ،  0.4، 

و  A (Carneفي/امين  و  ا 2513و  Cملغ  في/امين  2ملغ  ص    م ،  2ملغ  ب تا ي م ،  111ملغ  فخف ر ،  12

Caldeira  ،1004( وبين ال/حافي وناصر .)كغ   2( ال اضافة 1004NPK  200س اجرا والرش بالح    ب/ركيز 

والرول  Amlملغ س ل/ر اعطت اعلل ما س لدخا ة ال رية والدخا ة ال ريية الاجار اليرتااس الدحلي . اذ ال ظت 

% علل ا/وت  0.5% ا داض اميلية( ب/ركيز  35/ ي علل )مخح ة  ح  pepton( ال الرش بالدرك  1022)

بادر  ل/ين  ي  ز ا ا مال  ة في أغل  صفات اللد  الخضري ومح/ ى االوراة من  Kronakiالز / ل صلف

(علل ز ا ا مال  ة في ع   األوراة ومخا ة ال رية 1021. و ص   اؤ  والرول )N,P,K,Fe,Zn,Mnالدغذ ات 

   1ب/ركيز  Acta Agroت الفخ/  اليذر ة عل  الرش ال ريي بخدا  والدخا ة ال ريية لش/و
3

| ل/ر ولثو  مرات.  

باللظر لالة ال را ات علل ا/وت اليشدلة في الاراة فا  نفذ  ذا اليحث لغرض  را ة أ /جابة تلك الش/وت الل 

 الخضري.  .الرش بثورة ان اع من اال د ا ال ريية وع   الراات وتارير ا في صفات اللد  

 

  : المواد وطرائق العمل   

ل را ة تارير الرش 1021أجرى اليحث في الظلة الخشيية الااد ا إلل الداا  ال/اليس الدخي  لوس م    اللد           

بثورة ان اع من الدغذ ات ال ريية وع   الراات في صفات اللد  الخضري لش/وت اليشدلة )الش/وت بذر ة( .  

وت من ا   الدشات  اال لية في ملطاة المر اات بيغ ا  والدزروعة في اكياس بو /يمية بادر  لة جليت الش/

   مدلؤا بالزميا اللاري واليي/د س بلخية  15ونصف. نالت الش/وت وزرعت في أصص بو /يمية كييرا يطر 

راات بالدغذ ات ال ريية وادلت ( ، مثّ  الاام  األوس ع   ال3×  4( . نفذت تجربة عاملية )1و 2)ج وس   2:2

  ما. أما الاام  الثاني فمال ا /اداس رورة ان اع من الدغذ ات ال ريية  25والف/را بين الراة واأللرى  3،1،2،0

 Superل/ر و  \غ   1.5ب/ركيز Agroleafل/ر  \م 2.5ب/ركيز Marmarinراا"علل الدجد ع الخضري و ي 

crystal (.رات اللياتات بالدغذ ات ال ريية  /ل اليل  المام  في الصياح الياكر ب/ار خ 3ل/ر )ج وس  \غ  1.5ب/ركيز

%( علل ا اس الحج  ل/الي  الش  الخطحي لجز ئات  0.02با  اضافة الدا ا اللاارا )زا ي ب/ركيز  1021س4س2

 Complete)ام  الداء . امانياتات الداارنة فا  رات بالداء فاط. نفذت ال/جربة وف  ال/صدي  الاش ادي الم

Randomized Design)( 21. ا / ت ال/جربة علل )( مااملة وبثورة تمرارات وب ايع)أصيص وا   لل/مرار

الذت الييانات الرتفاع الليات )  ( وع    1021 4س20اصيص. وفي ناا ة ال/جربة في  31فاصيح ع   االصص 

/خرجت با  يياس الدخا ة الخطحية لل رية بألذ ارباة ( اذ ا ²االفرع واألوراةسنيات والدخا ة ال ريية سنيات )  

( ر  BioscientificLTD,Model 200,الدصلع من يي  اركة) Area meterب ا طة جاازأوراة من ك  نيات 

الدخا ة ال ريية سنيات . كدا ا /خرج ما س مخا ة ال رية ال ا  ا وضرب في ع   االوراة بالليات ال /خراج 

دجد ع الخضري )غ ( با /خ ام ميزال  خاس با  تجفيف اللياتات بالفرل الماربادي علل  خ   ال زل الجاف لل

(.  للت 2434م  /ل ري ت ال زل، كدا ي ر الل/روجين بجااز كل اس وف  ما جاء به الصحاف ) ᵒ 20 رجة  رارا 
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% 0.05ى ا /داس الييانات  خ  ج وس تحلي  ال/يا ن وي رنت الد/  طات با /اداس اي  فرة مال ي تحت مخ/ 

 (. 2430.)الراوي وللف هللا ، 

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للزميج النهري المستخدم في التجربة 1جدول ) 

  

PH 

 

التوصيل 

 الكهربائي

 ((E.C ديسي

 سيمنز/ م

مادة 

عضوية 

 غم/ كغم

النتروجين 

 الكلي

)%( 

 التوزيع الحجمي لمفصوالت التربة
نسجة 

 التربة

سبة ن

الطين 

 غم/كغم

نسبة 

الغرين 

 غم/كغم

نسبة 

الرمل 

 غم/كغم

رملية 

 مزيجية

5.7 2.3 11 1.21 311 127 667 

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للبيتموس المستخدم في التجربة 3جدول ) 

 

pH 

 الوسط

التوصيل 

 الكهربائي

 ديسي سيمنز/ م

E . C 

المادة 

 العضوية

 غم / كغم

 النتروجين

( ) % 

Mg 

) % ( 

K2O 

) % ( 

P2O2 

) % ( 

KCl 

) % ( 

6.11 1.2 57 1.6 5 31 15 17 

 

 ( : االسمدة الورقية ونسب مكوناتها ومعدل استعمالها ومنشأها2جدول )

 

 االسمدة الورقية

 المكونات

Marmarin Agroleaf Super crystal 

N 1.7 % 31% 31% 

P 3% 31% 31% 

K 2% 31% 31% 

Mg - - 1% 

B - 111 جزء في المليون 71 جزء في المليون 

Cu - 51 جزء في المليون 111 جزء في المليون  

Fe - 141 جزء في المليون 1111 جزء في المليون 

Mn - 51 جزء في المليون 211 جزء في المليون 

Mo - 11 جزء في المليون - 

Zn - 51 جزء في المليون 411 جزء في المليون 

 - - %13 مواد عضوية 

 - - %6.7 احماض امينية 

 - - جزء في المليون 371 منظمات نمو طبيعية

 غم/لتر 3.7 غم /لتر 3.7 مل/لتر 1.7 معدل االستعمال 

 / الصين / هولنداScotts / االردن IFC الشركة المنتجة
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 النتائج والمناقشة  

 نوع السماد تأثير  -1

( ع م وج   فروة مال  ة بين  ذال اال د ا ال ريية في 4لي  اال صادي والدييلة في ج وس )اظارت ن/ادا ال/ح       

أعلل  Marmarinالليات أذ أعطل الخدا   وارتفاععلل صفات اللد  الخضري للليات ع ا الدخا ة ال ريية  تأرير ا

الذي بل  فيادا    Super crystalوAgroleaf     م/ف يا" بذلك علل الخدا  ن  55.33الليات بل    الرتفاعما س 

علل الخدا  ن األلر ين مال  ا  Marmarin   بال//ابع كدا تف ة الخدا   51.22و 51.41الش/لة الل  ارتفاعما س 

   253.22ب/حاياه اعلل ما س للدخا ة ال ريية للليات بل  
1

بيلدا  Super crystal 133.42   1توال الخدا   

   124.02س لاذال الصفة بل  اي  ما  Agroleafأعطل  دا  
1

 . 

 

( تاثير نوع السماد الورقي في صفات النمو الخضري والنسبة المؤية للنيتروجين في األوراق لشتالت 4جدول )

 البشملة

 

 

 نوع السماد الورقي

ارتفاع 

 الشتلة )سم(

عدد 

التفرعات / 

 شتلة

عدد األوراق 

 / شتلة

المساحة 

 الورقية / نبات

)سم
3

) 

 الوزن الجاف

للمجموع 

 الخضري

 )غم(

النسبة المئوية 

للنتروجين في 

 األوراق %

 

Marmarin 77.52 3.37 16.37 572.55 36.57 1.65 

Agroleaf 73.23 1.23 14.37 612.15 34.21 1.61 

Super crystal 73.15 3.15 17.65 655.21 36.22 1.75 

LSD 2.17 N.S N.S 43.75 N.S N.S 

 

 :  تاثير عدد الرشات

( ال لا   الراات باذال اال د ا تاريراً مال  ا في صفات اللد  الخضري اذ  اات مااملة 5 /ضح من ج وس )      

 23.23   وع   االوراة  62.98الرش لثو  مرات اعلل ما س لجديع الصفات الد رو ة كأرتفاع الش/وت أذ بل  

   332.44نيات والدخا ة ال ريية\ورية
1

غ  واللخية الدئ  ة  14.43جد ع الخضري نيات وال زل الجاف للد\

% وبذلك تف يت علل باية الدااموت في  ذال الصفات ع ا مااملة الرا/ال في صفة  1.20للل/روجين في األوراة 

ع   االوراةسنيات فل  تخ/اف علاا مال  ا في  ذال الصفة، بيلدا اعطت مااملة الداارنة اي  ما س لجديع الصفات 

 الد رو ة.

 

 : لتداخلتاثير ا

( ال لل/ ال  بين الااملين )ن ع الخدا  وع   الراات( تاريرا مال  ا في صفات اللد  1 /ضح من ن/ادا ج وس )     

الخضري لش/وت اليشدلة اذ  ج  ت ال  األن اع الثورة من اال د ا ال ريية مع الثو  راات تف يا مال  ا علل 

ولثو  راات  ا  اعلل ما س  Marmarin ال ت ال  الرش بالخدا  مااملة الداارنة في ك  الصفات الد رو ة اال

 الرتفاع  الليات  وع  
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 (: تاثير عدد الرشات في صفات النمو الخضري لشتالت البشملة.7جدول )

 

ارتفاع النبات  عدد الرشات

 )سم(

عدد التفرعات 

 / نبات

عدد األوراق / 

 شتلة

المساحة 

 الورقية / نبات

)سم
3

) 

 الجاف الوزن

للمجموع 

 الخضري

 )غم(

النسبة المئوية 

للنتروجين في 

 األوراق %

 

1 44.11 1.44 13.11 454.6 32.13 1.11 

1 51.89 1.52 14.33 622.25 34.64 1.71 

3 55.22 3.33 16.22 543.24 36.24 1.56 

2 62.98 3.52 15.55 551.42 32.45 3.11 

LSD 3.87 1.45 2.16 42.17 3.73 1.33 

 

الوراة والدخا ة ال رييةسنيات وال زل الجاف للدجد ع الخضري واللخية الدئ  ة للل/روجين في األوراة بل   ا

   2033.5ورية و 12.12فرعا و 3.33   و 67.33
1

% علل ال/ الي،  اتي با ال ت ال  1.12غ  و 31.13و 

 44.33ي  اي  ما س لاذال الصفات بل  مع الثو  راات.  ذا وي  اعطت مااملة الداارنة ا Super crystalالخدا  

   453.10ورية و 22.33فرعا و 2.33    و
1

% علل ال/ الي. ت/ف   ذال الل/ادا مع الخفاجي  0.99غ  و  11.34و 

( الذ ن وج وا ز ا ا مال  ة في صفات اللد  الخضري لش/وت الدشدش 1021( و اؤ  والرول )1002والرول )

 لرش باال د ا ال ريية.والفخ/  اليذر ة عل  ا /اداس ا

ال الز ا ا الحاصلة في صفات اللد  الخضري لش/وت اليشدلة عل  ا /اداس اال د ا ال ريية الثو  ولص صا 

الدغذ ات الد ج  ا وتارير ا في عدلية ال/ركي  الض دي وال/لفس واليلاء اليروت بوزم  حيث بثو  راات تا   ل ور 

   كيير من الدركيات الاض  ة الدادة في الادليات الحي  ة في ال باض مركياتاا   ل  في تركي  ع

 ا   الل  ور اال داض االميلية  Marmarinالخدا  ال ريي (.وتف ة 2433واب  ضا ي ،  2434الليات)الصحاف،

ير والد ا  الاض  ة في  ذا الدرك  اذ ال إضافةاال داض االميلية الخادلة الل اللياتات تا  و يلة فاالة في  ت ف

صيغة جا زا من ال   ات اليلادية لليروتيلات كدا اناا تؤرر بشم   مياار  في   الفااليات الفخي ل جية ال/ي تا م باا 

اللياتات وملاا مااومة االجاا  اذ ريت من لوس ال را ات ال اضافةاال داض االميلية تاد  علل ز ا ا مااومة 

ض  رجات الحرارا  والرط بة  واألصابة  باألمراض  والحشرات  اللياتات للا ام  الطيياية كأرتفاع أو أنخفا

(. نخ/ل/ا من ال/جربة ال  1020وآلرول ، Abd El-Samadو Claussen  ،1004وأرتفاع  الدل  ة  وغير ا )

ي   خن من صفات اللد  الخضري  Marmarinالرش لثو  مرات باال د ا ال ريية الثو  ولص صا" اس

للي/روجين لش/وت اليشدلة وال افض  الل/ادا تحاات مع مااملة  ت ال  الخدا  ال ريي ومح/ ى األوراة من ا

Marmarin  ولثو  راات في أعطاء اعلل ما س الرتفاع الليات وع   االوراة والدخا ة ال رييةسنيات وال زل

 الجاف للدجد ع الخضري واللخية الدئ  ة للل/روجين في األوراة.
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اثير التداخل بين نوع السماد الورقي وعدد الرشات في صفات النمو الخضري والنسبة المؤية (: ت6جدول )

 للنيتروجين في عدد األوراق لشتالت البشملة .

 

نوع السماد 

 الورقي

عدد 

 الرشات

ارتفاع 

الشتلة 

 )سم(

عدد 

التفرعات / 

 شتلة

عدد 

األوراق / 

 شتلة

المساحة 

الورقية / 

 نبات

 الوزن الجاف

 الخضري للمجموع

 )غم(

النسبة المئوية 

للنتروجين في 

 األوراق %

Marmarin 

1 44.33 1.22 11.22 472.31 33.22 0.99 

1 54.67 3.11 14.22 621.32 34.44 1.50 

3 57.00 3.22 15.65 545.16 35.22 1.96 

2 67.33 3.33 31.65 1152.7 23.32 3.35 

Agroleaf 

1 43.00 1.22 13.11 451.45 32.12 1.11 

1 53.33 1.65 12.22 722.57 32.51 1.63 

3 55.00 3.11 17.11 647.51 37.35 1.57 

2 60.33 3.65 16.65 571.17 35.41 1.22 

Super 

crystal 

1 45.00 1.65 12.11 731.12 32.52 1.27 

1 47.67 3.11 17.22 652.57 37.65 1.40 

3 53.67 3.22 16.22 524.57 35.32 1.56 

2 62.33 3.65 15.11 511.53 35.52 3.12 

LSD 0.05  6.32 1.52 7.45 57.12 4.25 1.25 

 

 : لمصادرا

للطياعة واللشر جاماة   .  لي  تغذ ة الليات ،  ار الم/ 2433اب  ضا ي ،    ف محد  و مؤ   ا د  الي نس .

 الد ص  ،  وزارا ال/الي  الاالي واليحث الالدي ، الاراة.

( والرش ب/راكيز مخ/لفة NPK.تأرير الخدا  الدرك  ) 1004مي علي عي  الدجي  و حيل  ا ي ناصر ال/حافي ،  ا

 Citrus sinensisمن الح    في الدخا ة ال ريية وباض الصفات المدية والل عية لحاص  اليرتااس الدحلي )

L  1،الا    2( . مجلة الفرات للال م الزراعية  .الدجل . 

تأرير األص س والطا م والرش بياض الالاصر الميرى علل ي ا ند  ا/وت  1002عي  الماظ . الخفاجي ،  يأ ج ا 

 يئة ال/الي  ال/الي.وزارا ال/الي  -الدخي  -.ر الة ماجخ/ير .الملية ال/الية.Prunus armeniaca Lالدشدش 

 اللي  الاالي واليحث الالدي

. الفاكاة الدخ/  دة الخضرا. وزارا 2440لرزاة محد . الخفاجي ، ممي عل ال و اي  علي ي عطرال وعوء عي  ا

 صفحه. 333جاماة بغ ا . مطياة ال/الي  الاالي.  -ال/الي  الاالي واليحث الالدي

تصدي  وتحلي  ال/جارب الزراعية. وزارا ال/الي   .1980.الراوي ، لااع محد   و للف هللا ، عي  الاز ز محد 

 الاراة . –د ص  الاالي واليحث الالدي ، مطياة ال

. تغذ ة الليات ال/طيياي ،  وزارا ال/الي  الاالي واليحث الالدي ، جاماة بغ ا .  بيت 1989الصحاف، فاض   خــين .

 الحمدة، الاراة.

 اؤ  ، ز ير عزال  ن وأ ا   اني الاوف وأ ا  طارة اياالس عل  تأرير الرش ال ريي بالح      الدخليي و دا أك/ا  

 .32-22،ص 1،الا    13  ا/وت الفخ/  اليذر ة مجلة عل م الراف  ن،الدجل  أغرو في ند

. الفاكاة الدخ/  دة . وزارا ال/الي  الاالي 2442 خن، عي  اللطيف ر ي  وعيا ا ع اي عيي  ورامر  دي  للي . 

 . صفحة 141 يئة الداا   الفلية . ار الم/  للطياعة واللشرس جاماة الد ص . –واليحث الالي  
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. تأرير باض  الد ا  ال بالية ومركيات األ داض األميلية في ند  وإن/اج اليطاط 1005ز  ال ، ر اض و دير    ب .

.. مجلة جاماة تشر ن لل را ات واليح   الالدية .  لخلة الال م اليي ل جية Solanum tuberosum Lاالاا  ة

 (.1( الا   )12الدجل  )

 )تفا ي تأرير الرش بالح    والزنك والل/روجين في ند  ا/وت الخ ر صلف 2005   . كي تة ،  اليا عصدت  اايا

Zizyphus mauritiana L . )ماجخ/ير،كلية الزراعة ،جاماة بغ ا ، الاراة ،ر الة.  
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