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 على اشجار الرمان ة في قضاء دوكان محافظة السليمانية شمال العراقحد البساتين الخاصأ التجربة في يتجرأ :الملخص
(Punica granatum L.) حد البساتين الخاصة في في أ 2017  للموسم الزراعي صنف سليمي بعمر ست سنوات

ات من يتوبثFث مس شجار تسميد اDتم،  نمو وحاصل الرمانعلى منجنيزوالالحديد  الرش ب تأثيردراسةل السليمانيةمحافظة 
 وثFث 1-لتر.مملج) 150 ، 100 ، 0( بتركيز FeSo4.7H2O كبريتات الحديدوز كمصدر للحديد  في صورةالحديد 

، 1-لتر.ملجم) 50 ، 25 ، 0( بتراكيز منجنيزكمصدر لل MnSo4H2O  منجنيز كبريتات الفي صورة منجنيزمستويات من ال
اقع شجرة للتجـارب العاملية، بثFثة مكررات وبوRCBD) ( ة الكاملـةنفذت التجربة باستخدام تصميم القطاعات العـشوائي

 طة الحاسب اhلي وباستخدام برنامجس، جمعت البيانات وحللت إحصائيا وفق التصميم المستخدم بواواحدة للوحدة التجريبية
SAS  أن أكبر محصول ھو تائج  و بينت الن%0.5، وقورنـت المتوسـطات باختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال

 1-لتر. ملجم50 وكذلك الناتج من معاملة الرش بالمنجنيز بتركيز 1-لتر.ملجم150الناتج من معاملة الرش بالحديد بتركيز 
والتفاعل بينھما، كما سجلت نفس المعامFت أعلى محتوى للكلورفيل ونسبة عقد الثمار ونسبة المواد الصلبة الذائبة، بينما لم 

 . اختFفات معنوية بين المعامFت والتداخل بينھما على وزن وحجم الثمرة ونسبة حموضة العصيرتكن ھناك

 .تأثير الرش بالحديد، الرش بالمنجنيز، نمو الرمان، محصول الرمان :الكلمات اUسترشادية

 المقدمة

من فاكھة المنطقة   .Punica granatum L الرمان
 ،Punicaceae الرمانية لـةلـى العائإالمعتدلة والذي ينتمـي 

وھو واحد من أقدم أنواع الفاكھة التي تؤكل ثمارھا والتي 
صارى وفي الكتب المقدسة لليھود والن ورد ذكرھا في

 ، كما ورد ذكرھا في الكثير مـن الكتاباتالقرآن الكريم
الفرعونية والسنسكريتية في الھند، وعرفت اشجار وثمار 

مرسومة على  فوجـدتالرمان عند قدماء المـصريين 
 المعلقة فـي الحدائق، كما زرعت أشجاره في جدران مقابرھم

 ).Mars, 2000 ؛1998حسن،  ؛ 1997الـدجوي،(بابـل 
 5000وجدت ھذه الشجرة في منطقة الشرق اDوسط منذ 

ويعتقد ان شمال العراق وإيران ھما ) Anon, 1998(عام 
 تعد ثمار ).1987تشاندلر، (الموطنان اDصليان للرمان 

الرمان الوحيدة من بين الثمار تحت ا�ستوائية التي تتحمل 
 (Salunkhe and Kadam, 1984)التخزين لمدة طويلة 

 11.696 المثمرة في العراق يبلغ عدد أشجار الرمان
طن ومتوسط  304300 نتاجھا من الثمارإ شجره ومليون

المجموعة اUحصائية  (جرام كيلو 24.4إنتاج الشجرة 
ً صنفا 23يزرع في العراق أكثر من ) 2000 ،نويةالس
نتاجه إبزراعته و ًز الصنف سليمي بأنه اDكثر شيوعايتمي

وھو اhن ). 1990، العزي(في بساتين المنطقة الوسطى 

يزرع بشكل نظامي في قبرص ومصر والمغرب واسبانيا 
وتونس وتركيا وبشكل غير نظامي وموزع مع أنواع 

دد من أقطار حوض البحر اDبيض أخرى من الفاكھة في ع
المتوسط والتي تكتسب ثمار الرمان شـعبية عاليـة فـي 

مان وتنجح زراعة الر. Mars, 2000)(أسواقھا المحلية 
مة الظروف البيئية له بالرغم د لمFئفي العراق بشكل جي

حماية لثماره من لفحة الشمس من حاجته إلى توفير ال
  صنفا أھمھا الصنف٢٣ن ، ويزرع في العراق أكثر مصيفا

 في المنطقتين الوسطى والجنوبيـة ًسليمي اDكثر شيوعا
يزرع  ).1989بو السعد، أالجميلي و؛ 1989، إبراھيم(

مثل سليمي ً صنفا من الرمان 23فى العراق أكثر من 
 2 ، 1وراوة عديم البذور وسن الجمل وزعفرانية أو بدرة 

شت وغيرھا، أن ديم البذور ومسابق وآرم وحلة ع4 ، 3، 
صناف المنطقة الجنوبية تتحمل الحرارة المرتفعة أ

حملھا صناف المنطقة الشمالية فتتصف بتأما أوالجفاف 
ھم ي من أ الصنف سليميعدو ،لFنجماد والرطوبة العالية

 بزراعته ًاDكثر شيوعاأصناف الرمان في العراق و
 يوسف(المنطقة الوسطى والشمالية وإنتاجه فى بساتين 

 ويتميز .)1991، نصر؛ 1990 ،العزي؛ 1980 النعيمي،و
مستديرة الشكل  بان ثماره كبيرة الحجم يالصنف سليم

 ثم ُحمرةولون الجلد اخضر مشرب بالذات قشرة سميكة 
يشمل اللون اDحمر الغامق جميع الثمرة فى نھاية الموسم 
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كثيرة العصارة اللون  الحبة حمراء ،)عند النضج التام(
نضج تزداد الحFوة بالالثمار ت  وكلما تقدموالطعم مز

 .)2000 ي، والراويالدور؛ 1991نصر، (وتقل الحموضة 
غذيات الصغرى بكميات  إلى الماتتحتاج جميع النبات

 قياسا بالمغذيات الرئيسية، كما إن نقص ًامنخفضة نسبي
 �نتاج ونوعية ًاحددم ًكثر منھا سيكون عامFأ أو ًاواحد
تاز المناطق الجافة وشبه الجافة ومنھا تم.  المحصولذلك

 ع نسبة معادن الكربونات التيرتفااالترب العراقية ب
تكون موجودة فيھا بكميات قد تفي بحاجة المحصول أ� 

 ير جاھزة لFمتصاص من قبل النباتأنھا تكون غ
غذيات يعد الحديد من الم ).2011، خرونآالسلماني و(

وتكوين ل ختزا�ة واكسدDالصغرى المھمة في عمليات ا
، الضوئيل ھميته في عملية التمثيأعن  فضFل الكلوروفي

ات ــــايتوكرومــــــــــات السـديد من مركبــــــــوتكوين الع
ي الضوئل ھمية في عملية التمثيDاين ذات ـوالفريدوكس
 )(Goh et al., 2000لى زيادة معد�ت النمو إالذي يدفع 

، زيادة المساحة الورقية للنباتھمية في أن للحديد أا ـكم.
ن زيادة ألى إ )2009(خرون آبو ضاحي وأشار أوقد 

يتم ن معظم الغذاء أذ إة بالغة ھميأمساحة ورقة العلم لھا 
من  منجنيزن عنصر الأ .تجزاء النباألى بقية  منھا إتحويله

يشارك في عمليات ي ذالعناصر الصغرى والمھمة وال
اDنتقال ا�لكتروني في عملية اDكسدة واDختزال في نظام 

 ;Mengel and Kirkby, 1987) التركيب الضوئي
Singh, 2006).في التربة معقدة منجنيز تعتبر كيمياء ال 

 ا�ختزالابلية ھذا العنصر للتأكسد و لقالى حد بعيد نظرا 
كما تلعب البكتريا دورا في . في التربة حسب الظروف

 في منجنيز أكاسيد الفمثF،  في التربةمنجنيزكيمياء ال
 إذ يمكن Dكاسيده ان ،التربة يمكن ان تكون غير تكافؤية

من التعقيد تترسب مع أكاسيد الحديد مما يتسبب في المزيد 
 ،Mn+4 ھو منجنيزاDكثر ثباتا لل نيزجومن بين أكاسيد المن

والذي تزداد ذائبيته عندما يصبح محلول التربة أكثر 
 Mn+2لى إ Mn+4 صورةحموضة و بذلك يختزل من ال

 ).2005نسيم ، (

    البحثق مواد وطر

جريت التجربة على اشجار الرمان بعمر ست سنوات ًأ
 محافظة –في احد البساتين الخاصة في قضاء دوكان 

 2017السليمانية شمال العراق في الموسم الزراعي 
 بتجربة عاملية وبتصميم 6×6 بأبعادوالمزروعة 

ول  العامل اRCBDD)(املة القطاعات العشوائية الك
التام وبثFث  تضمن رش الحديد على ا�وراق حتى البلل

  المائيةكبريتات الحديدوزفي صورة الحديد  من مستويات
) 150، 100، 0( بتركيز FeSo4.7H2O كمصدر للحديد

  في صورةمنجنيزمن ال  وثFث مستويات1-لتر.ملجم
 منجنيزللكمصدر  MnSo4H2O  المائيةمنجنيزكبريتات ال
نفذت التجربة ، 1-لتر.ملجم) 50 ، 25 ، 0(بتراكيز 

 RCBD) ( باستخدام تصميم القطاعات العـشوائية الكاملـة
اقع شجرة واحدة للتجـارب العاملية، بثFثة مكررات وبو

لت إحصائيا وفق وحل جمعت البيانات للوحدة التجريبية،
دد وقورنـت المتوسـطات باختبار دنكن متع ، SASبرنامج

عند  Duncan’s Multiple Range Testالحدود 
 والصفات (Duncan, 1958) %0.5مستوى احتمال 

 :المدروسة ھي كاDتي 

 المساحة الورقية

  )2014(زينل تم قياس المساحة الورقية حسب طريقة 
بوساطة برنامج حاسوبي خاص لھذا الغرض حيث تم 

Dوراق النباتية ضوئيا بوساطة مسح اScanner وضع  مع
 .مسطرة قياس لتحديد المسافة ومن ثم قياس المساحة

 نسبة الكلوروفيل

ھاز قياس جتم تقديره في الحقل مباشرة بواسطة 
   Minolta SPAD-502الكلوروفيل المحمول نوع

سابي لخمسة عشرة ، حيث حسب كمتوسط حياباني المنشأ
قراءة Dوراق بالغة حول الشجرة في منتصف شھر آب 

 .اسةولموسمي الدر

 )مجك(حاصل الشجرة الواحدة 

رة ج قدر من خFل معرفة عدد الثمار المتبقية على الش
hقة اFتية عند الجني ومعدل وزن الثمرة وبتطبيق الع: 

  ) =مجك(حاصل الشجرة الواحدة 

 )  جم(معدل وزن الثمرة  ×عدد الثمار المتبقية على الشجرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000 

 نسبة العقد

تم تحديد عدد اDزھار على اDفرع اDربعة المختارة 
نسبة تساقط اDزھار وبعد العقد  في الفقرة السابقة لدراسة

المعادلة وتطبيق  كامل تم حساب عدد الثمار العاقدةال
 :اhتية

 عدد الثمار العاقدة                              
 100 ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =)%(نسبة العقد 

                           Dزھار الكاملة        عدد ا 

 وزن الثمرة

 ثمار جمعت بصورة ةقدر كمتوسط Dوزان عشر
والثالث من شھر  اDسـبوع الرابع (عشوائية عند الجني
ممثلة و) من الموسمين على التواليتشرين اDول لكل 

، بعد أن وزنت بميزان )التجريبية ةالوحد (لثمار الـشجرة
 .الكتروني حساس
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 TSSنسبة المواد الصلبة الذائبة 

قدرت بعد تحضير العينة المركبة وقبل التجميد، 
 Handباستخدام جھاز المكسار الضوئي اليدوي

refractometer قطرة من 2 -1، عن طريق وضع 
على زجاجة الجھاز  )العينة المركبة(لعصير الرائق ا

تصفير الجھاز ، مع مFحظة اءة مباشرةوتسجيل القر
 . ـل قراءةبالماء المقطر قبل ك

 3معدل حجم الثمرة سم

 ثمار والتي استخدمت لقياس ةقدر كمتوسط لحجم عشر
طريقة المـاء المزاح وباستخدام ب ثمارمعدل وزن ال
 .اسطوانة مدرجة

 الحموضةنسبة 

مل من عصير حبات الرمان وأكمل ) 10(تم اخذ 
مل من ) 10(بالماء المقطر وتم اخذ مل ) 100(لى إالحجم 

 NaOHمع ھيدروكسيد الصوديوم وتم معايرته الخليط 
) ككاشف(وبوجود صبغة الفينولفثالين ) 0.1(ذات عيارية 

ثم حسبت الحموضة الكلية على أساس أن حامض الستريك 
كما في المعادلة ) مل عصير 100/مج(السائد ھو الحامض 

 .(Ranganna, 1986) حسب

               TN Eq.Vt   
 TA=   ـــــــــــــــــــــــــــ   1000 ×
 .1000 Vs.Vi                                       

 : ن أحيث 

TA = الكلية الحموضة. 

T = المعايرة عند المستعملة القاعدة حجم. 

=N 0.1  المستعمل قاعدة عيارية. 

=Eqالستريك حامض مكافئ وزن ال. 

=Vtمل 50 التخفيف بعد للعصير النھائي  الحجم. 

=Vsمل 10 المعايرة عند المستعمل  الحجم. 

=Viمل5  التخفيف قبل العصير   حجم. 
  Ranganna 1977).( 

 والمناقشةالنتائج 

 مساحة الورقة

عند   لم تتأثرن صفة مساحة الورقةأ 1يبين جدول 
 المستخدمة ز ولجميع المستوياتجنيالمعاملة بالحديد والمن

في الرش على أوراق اDشجار، كذلك كانت الفروق بين 
 .جميع معامFت تداخل الفعل بين الحديد والمنجنيز غير معنوية

 (SPAD)نسبة الكلورفيل الكلي 

 أن نسبة الكلورفيل الكلي لم تتأثر عند 2يبين جدول 
ملة بمستويات الحديد الثFث حيث كانت الفروق غير المعا

ًمعنوية، ويتضح من الجدول أيضا أن نسبة الكلورفيل 
ًالكلي قد تأثرت معنويا عند المعاملة بالمنجنيز حيث تفوق 

ً معنويا وبلغت نسبة الكلورفيل 1-لتر. ملجم50المستوى 
76.25 (SPAD) خرى للمنجنيزDبالمقارنة بالتركيزات ا 

، أما بالنسبة لتداخل الفعل الثنائي بين )1-لتر. ملجم25 ، 0(
 1-لتر. ملجم150المعامFت فقد تفوقت توليفة الحديد بمعدل 

  حيث بلغت نسبة الكلورفيل1-لتر.ملجم 50مع المنجنيز بمعدل 
)79.9 SPAD ( مع وجود فروق معنوية مع تداخل الفعل

، 1-رلت. ملجم منجنيز25 و1-لتر. ملجم حديد100بين رش 
 .مع مFحظة عدم معنوية الفروق مع باقي التوليفات

 )كجم(محصول الشجرة 

قد تأثر ) كجم( أن محصول الشجرة 3يبين جدول 
 ًمعنويا عند المعاملة بالحديد حيث تفوقت المعاملة بالمستوى

ً كجم معنويا 25.13 والتي بلغ محصولھا 1-لتر.ملجم 150
 كجم، 22.03ھا على معاملة المقارنة والتي بلغ محصول

من المنجنيز  1-لتر. ملجم50وتفوقت المعاملة بالمستوى 
ً كجم معنويا على معاملة 24.97والتي بلغ محصولھا 

أما بالنسبة .  كجم21.33المقارنة والتي بلغ محصولھا 
 1-لتر. ملجم150للتداخل الثنائي فنFحظ تفوق المستوى 

 بلغ من المغنسيوم والتي 1-لتر. ملجم50من الحديد و
ً كجم معنويا على معاملة المقارنة والتي 26.43محصولھا 

+ صفر حديد (تعاني من نقص كل من الحديد والمنجنيز 
 .شجرة /كجم 20.25والتي بلغ محصولھا ) صفر منجنير

 (%)نسبة العقد 

قد تأثرت بمعاملة (%)  أن نسبة العقد 4يبين جدول 
 1-لتر. ملجم150الرش بالحديد حيث تفوق المستوى 

وذلك بالمقارنة بمعاملة % 49.90قدرت نسبة العقد بـ و
، وبخصوص معامFت 46.83الكنترول والتي بلغت 

 من 1-لتر. ملجم25الرش بالمنجنيز فقد تفوق المستوى 
ًمتفوقة معنويا % 48.38المنجنيز حيث سجلت نسبة العقد 

على معاملة المقارنة والتي بلغت نسبة العقد بھا 
نسبة للتداخل الثنائي بين معامFت ، أما بال46.86%

 من الحديد 1-لتر. ملجم150التجربة فنFحظ تفوق المستوى 
ً من المنجنيز معنويا حيث كانت نسبة العقد 1-لتر. ملجم50و

بينما كانت نسبة العقد في ظل نقص إضافة % 55.35
وذلك في معاملة تداخل الفعل % 43.52الحديد والمنجنيز 

 .الحديد والمستوى صفر من المنجنيزبين المستوى صفر من 

 )جم(متوسط وزن الثمرة 

لم يتأثر ) جم( أن متوسط وزن الثمرة 5يبين جدول 
بمعامFت الرش بالحديد أو المنجنيز بكل المستويات كذلك 
كان تداخل الفعل بين الرش بالحديد والرش بالمنجنيز 
بجميع المستويات ليس له تأثير معنوي على متوسط وزن 

 50 × 1-لتر. ملجم150ما عدا المعامFت ) جم(رة الثم
 50، 25، صفر ملجم حديد مع كل من 1-لتر.ملجم منجنيز

 ملجم 150 بالمقارنة مع المعاملة 1-لتر.ملجم منجنيز
 .1-لتر. ملجم منجنيز50×  1-لتر.حديد
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 )2سم(المساحة الورقية على  منجنيزالحديد والالرش بتأثير . 1جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 3.13 

a 

3,22 

a 

3.22 

a 

3.19 

A 

25 3.23 

a 

3.31 

a 

3.38 

a 

3.31 

A 

50 3.32 

a 

3.46 

a 

3.47 

a 

3.42 

A 

 3.22 الحديدمعام�ت متوسط 

A 

3.33 

A 

3.36 

A 

 

 

 

 (SPAD)  نسبة الكلوروفيل علىمنجنيزحديد والالالرش بتأثير . 2جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 52.25 

abc 

54.40 

abc 

62.11 

abc 

56.25 

B 

25 62.81 

abc 

46.59 

c 

68.15 

abc 

59.18 

B 

 

50 

74.34 

ab 

75.23 

ab 

79.19 

a 

76.25 

A 

 6.13 الحديدمعام�ت متوسط 

A 

58.74 

A 

69.82 

A 

 

 

 ) مجك( الشجرة الواحدة على محصول منجنيزلحديد والالرش باتأثير . 3جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 20.25 

e 

20.63 

e 

23.10 

cd 

21.33 

C 

25 21.58 

de 

23.14 

cd 

25.87 

ab 

23.53 

B 

50 24.26 

bc 

24.21 

bc 

26.43 

a 

24.97 

A 

 22.03 الحديدمعام�ت متوسط 

B 

22.66 

B 

25.13 

A 
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 )%(نسبة العقد  على منجنيزالحديد والالرش ب تأثير .4جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 43.52 

h 

44.73 

g 

45.32 

fg 

44.52 

C 

25 46.06 

f 

47.46 

e 

49.02 

d 

47.51 

B 

50 50.92 

c 

52.96 

b 

55.35 

a 

53.08 

A 

 46.83 الحديدمعام�ت متوسط 

C 

48.37 

B 

49.90 

A 

 

 

 

 )مجك (ة وزن الثمرعلى منجنيزالالحديد والرش بتأثير . 5جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 
0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 247.00 
ab 

245.33 
ab 

212.67 
b 

235.00 
A 

25 249.33 
a 

246.00 
ab 

246.67 
ab 

247.33 
A 

50 254.67 
a 

248.00 
ab 

254.67 
a 

252.45 
A 

 250.33 الحديدمعام�ت متوسط 
A 

246.44 
A 

238.00 
A 

 

 
 

 )3سم(متوسط حجم الثمرة 

 أن متوسط حجم الثمرة 6يتضح من نتائج جدول 
لم يتأثر بجميع معامFت الرش بالحديد أو بالمنجنيز ) 3سم(

تحت أي مستوى من تركيزات الرش، كذلك تداخل الفعل 
Fبجميع  المنجنيزت الرش بالحديد والرش ببين معام

 .)3سم(المستويات لم يحقق أي تأثير معنوي على حجم الثمرة 

 (TSS)نسبة المواد الصلبة 

 أن نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية 7يبين جدول 
TSS قد تأثرت عند المعاملة بالحديد حيث تفوق الرش 

ً معنويا على 14.50 والتي بلغت 1-لتر.ملجم150بالمستوى 
 100، وعلى المستوى 13.81رنة والتي بلغت معاملة المقا

كذلك تأثرت نسبة المواد الصلبة ) 13.80 (1-لتر.ملجم
 بمعامFت الرش بالمنجنيز، حيث تفوقت (TSS)الكلية 

 على 1-لتر. ملجرام منجنيز50ًمعنويا معاملة الرش بمعدل 
أما بالنسبة ، 14.83باقي المعامFت وسجلت قيمة مقدارھا 

ي بين معامFت التجربة فنFحظ تفوق للتداخل الثنائ
من  1-لتر. ملجم50 من الحديد و1-لتر. ملجم150المستوى 
ًمعنويا حيث وصلت نسبة المواد الصلبة الكلية المنجنيز 

 وذلك بالمقارنة مع جميع مستويات تداخل 15.77إلى 
 .الفعل اDخرى

 نسبة الحموضة الكلية

ًمعنويا تتأثر  أن نسبة الحموضة الكلية لم 8يبين جدول 
بجميع معامFت الرش بالحديد أو المنجنيز تحت أي 
مستوى من تركيزات الرش، كذلك لم يكون لتداخل الفعل 
الثنائي بين معامFت الرش بالحديد والمنجنيز بجميع 
المستويات أي تأثير معنوي على نسبة الحموضة الكلية 

 .لعصير الرمان
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 )3سم( حجم الثمارعلى  يزمنجنالحديد وال الرش بتأثير. 6جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 181.00 

a 

183.33 

a 

163.67 

a 

176.00 

A 

25 191.67 

a 

175.67 

a 

184.33 

a 

183.89 

A 

50 173.00 

a 

180.67 

a 

188.33 

a 

180.67 

A 

 181.89 الحديدمعام�ت متوسط 

A 

179.89 

A 

178.78 

 A 

 

 

 

  TSS نسبة المواد الصلبة الذائبة على منجنيزالحديد والب  الرشتأثير. 7جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-لتر.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 13.46 
c 

12.27 
d 

13.50 
c 

13.08 
C 

25 14.11 
bc 

14.27 
bc 

14.23 
bc 

14.20 
B 

50 13.86 
c 

14.86 
b 

15.77 
a 

14.83 
A 

 13.81 الحديدمعام�ت متوسط 
B 

13.80 
B 

14.50 
A 

 

 

 

  الكلية نسبة الحموضةعلى منجنيزلحديد وال الرش با تأثير.8جدول 

 )1-لتر.ملجم(المنجنيز معام�ت الرش ب )1-ترل.ملجم(معام�ت الرش بالحديد 

0 100 150 

  المنجنيز معام�تمتوسط

0 1.76 

a 

1.58 

a 

1.98 

a 

1.77 

A 

25 1.66 

a 

1.77 

a 

1.73 

a 

1.72 

A 

50 1.71 

a 

1.82 

a 

1.98 

a 

1.84 

A 

 1.71 الحديدمعام�ت متوسط 

A 

1.72 

A 

1.90 

A 
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 ةـالمناقش

إن محتوى اDوراق من الكلوروفيل قد تأثر معنويا 
 إلى دور الحديد في تأثيره غير لك ذبالتسميد،  يعود

المباشر في تكوين جزيئة الكلوروفيل من خFل دخوله في 
 من المركبات المؤدية إلى تكوينه وتحديدا المركبين سلسلة

&-amino Laevulinicو Proto Chlorophyllic  
وفي النھاية ) 1991؛ محمد واليونس، 2000 ألنعيمي، (

. ن الكلوروفيل الكليعمل على زيادة محتوى اDوراق م
 5 ينالجدول( التمثيل الحيوي لتكوين صبغة الكلوروفيلوزيادة 

نتيجة لزيادة كفاءة عملية التركيب الضوئي ونواتجه ) 6و 
في تغذية الثمار وزيادة الحاصل عFوة على ان اضافة 
السماد المركب والرش بالحديد المخلبي وحامض الجبرليك 

ات الحيوية التي تشارك فيھا أسھمت في زيادة معدل العملي
مركبات النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد 
وحامض الجبرليك لتكوين المركبات والمكونات اDساسية 
ًلعمليتي التركيب الضوئي والتنفس فضF عن مساھمتھا 
في تكوين وزيادة نشاط عدد كبيرمن ا�نزيمات والتي 

 وزيادة حاصلھا انعكست في زيادة قوة نمو أشجار الرمان
(Havlin et al., 1999; El-Seginy et al., 2003) .

 عندما ، في التفاحDavid et al. (1987)وھذا يتفق مع 
الثمار ومساحتھا والرش الى وراق اDدرسوا تأثير نسبة 

وقد .أشجار التفاح ونوعيته حاصل في مرحلة اDثمار على 
ء الى دور عنصر الحديد في بناًايضا يرجع ذلك 

لى زيادة سرعة ونواتج عملية إالكلوروفيل الذي يؤدي 
مختلفة التركيب الضوئي والتي تستخدم في عمليات النمو ال

)(Hurley et al., 1986Fعن دخول الحديد في  ً فض
 Catalaseل ـــــــات مثـــــد من اDنزيمــــديــــتركيب الع

 وغيرھا Cytochrome oxidase ـ  والPeroxidaseو
تي تعمل على تنشيط العديد من العمليات الفسلجية وال

) Marschner, 1986(داخل النبات والفعاليات الحيوية 
تصنيع كفاءة وبالتالي زيادة وزيادة المحتوى الكلوروفيلي 

والتي بعملية التمثيل الضوئي المواد الغذائية في اDوراق 
 زيادة في وزن الثمرة ةسببملى الثمار إتنتقل بدورھا 

وربما يعود السبب الى ان المنجنيز له دور مھم .واحدة ال
داخل النبات حيث ينشط العديد من ا�نزيمات ويلعب دورا 

 والذي يزيد من انقسام الخFيا IAAكسدة وھدم أمھما في 
 ،الصحاف(واتساعھا وبالتالي زيادة المساحة الورقية 

 ن المنجنيز يلعب دورا مھماألى إوقد يعود السبب  ).1989
Dكسدة وا�ختزال في نظام ا�نتقال في عمليات ا

ا�لكتروني في تفاعFت الضوء في عملية التركيب 
الضوئي ، ويعمل ذلك على زيادة نشاط ا�نزيمات كانزيم 

dehydrogenase في دورة كربس ويؤدي دورا مھما في 
زيادة الكلوروفيل وبالتالي زيادة الحاصل والصفات 

D1990حسن وآخرون، (خرى ا(. 

 عـالمراج

، الفاكھة متساقطة اDوراق. )1989(براھيم، عاطف محمد إ
 .زراعتھا رعايتھـا وإنتاجھـا

ريسان كـريم شـاطي وفيصـل ، بو ضاحي، يوسف محمدأ
بعناصر  تـأثير التغذيـة .)2009 (محـبس الطـاھر

الحديد والزنك والبوتاسيوم في حاصل الحبوب ونسـبة 
 40 الزراعة العراقية، مجلـة. زالبـروتين لحنطـة الخبـ

)4 :(27-37. 

مبادئ تغذية . )2000 (سعد هللا نجم عبد هللاألنعيمي، 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة . نبات

 ).مترجم(الموصل 

الجميلي، عFء عبد الرزاق محمد وماجد عبد الوھاب احمد 
 ھيئة .وراق الفاكھـة المتساقطة اD.)1989(ابـو الـسعد 

المعاھد الفنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
 .العراق

موسوعة زراعة وإنتاج نباتات ). 1997(الدجوي، علي 
. الفاكھة، الكتاب الثـاني، الفاكھـة متساقطة اDوراق

 .مكتبة مدبولي، مصر، الطبعة اDولى

الدوري، علي حسين عبدهللا وعادل خضر سعيد الراوي 
 .اج الفاكھة ل½قسام المتخصصة في البستنةإنت ).2000(

 . العراق–دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

جاسم محمد عباس واسماعيل احمد ، السلماني، حميد خلف
 3-بوغريبأاستجابة حنطة الخبز  .)2011 (سرحان

مجلة الزراعة العراقية . للتغذية الورقية بالحديد والزنك
 .5 : 16) عدد خاص(

تغذية نبات  .)1989 (فاضل حسين رضا، حافالص
 جامعة -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التطبيقي

 .العراق. بغداد

، دودة ثمار الرمان. )1990(العزي، محمد عبد جعفر 
وزارة   ،رشاديةإنشرة . مكافحتھا، أضرارھا، حياتھا

 .  جمھورية العراق،الزراعة  والري

وزارة التخطيط . )2000( نويةالمجموعة ا�حصائية الس 
 .العراق، بغداد .والجھاز المركزي ل¾حصاء

بساتين الفاكھة المتساقطة ). 1987 (وليام ھنري، تشاندلر
ترجمة كمال الدين محمد عبد هللا محمد ، اDوراق
الدار ، يجمحمد أحمد الملي، جميل فھيم سولایر، محسن

 .ةجمھورية مصر العربي، العربية للنشر والتوزيع

أشجار الفاكھة في بFد العرب، . )1998(حسن، طه الشيخ 
. الطبعة اDولى. خـدمتھا وفوائدھا -صنافھاأ - زراعتھا

، ع والترجمة، دمشقـوزيــر والتـــن للنشدار عFء الدي
 . سوريا
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حسن، نوري عبدالقادر، حسن الدليمي ولطيف العيثاوي 
، خصوبة التربة واDسمدة، جامعة بغداد). 1990(

 . العراق-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تأثير الرش ). 2014( وريــد نـــــــي محمــــ عل،لـــــزين
واليوريا في بعض   (Agrihumate)باDكريھيوميت

صفات النمو والمحتوى الغذائي لشتFت ثFثة أصناف 
رسالة   .(.Olea europaea L)من الزيتون

 .عة كركوك جام، كلية الزراعة،ماجستير

أساسيات . )1991(محمد، عبدالعظيم كاظم ومؤيد اليونس 
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .فسيولوجيا النبات

بغداد،  جامعة بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر،
 .العراق

. خصوبة اDراضي واDسمدة). 2005(نسيم، ماھر جورجي 
. ندريةسكا�، وشركاه منشأة المعارف، جFل حزٮل

 .جمھورية مصر العربية

الفواكه المستديمة الخضرة ) 1991(نصر، طه عبد هللا 
والمتساقطة اDوراق إنتاجھا وأھم أصنافھا في الوطن 

 جمھورية مصر العربية، ،دار المعارف. العربي
 . 324، الطبعة الثانية

نتاج  إ).1980(يوسف، يوسف حنا وجبار حسن النعيمى 
وزارة التعليم العالى . معة البصرةجا. الفاكھة النفضية
 .العراق. والبحث العلمى
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EFFECT OF IRON AND MANGANESE FOLIAR SPRAY ON THE 
GROWTH AND YIELD OF POMEGRANATES 

(Punica granatum L.) 

Mohammed A. Lateef, M.H. Mohsin and A.M. Noori 

Coll. Agric., Kirkuk Univ., Iraq 

ABSTRACT: The experiment was conducted in one of the private orchards of Dokan 
Governorate, Sulaymaniyah, Iraq, on 6-year-old pomegranate trees (Punica granatum L.), 
silimi variety in the growing season 2017, to determine the response of trees to iron and 
manganese fertilizations. Three levels of iron (0, 100, 150 mg l-1) were used as ferrous 
sulphate (FeSO4.7H2O) and three levels of manganese sulphate (MnSO4.H2O) (0, 25 and 50 
mg l-1). The experiment was carried out, using the RCBD design for global experiments, with 
three replicates and by one tree for an experimental unit. The data were statistically analysed 
by the SAS program. The data averages were compared with the multimodal Duncan test at a 
0.5% probability level. The results showed differences in the studied tree Characteristics 
(Leaf area, chlorophyll index, total yield, fruit setting, fruit weight, TSS, total acidity. The 
highest value for each of total yield/tree, fruit set, total chlorophyll index and TSS (%) were 
recorded in treatments of 150 mg iron/l and 50 mg manganese/l and their combinations. There 
were insignificant differences due to all treatments and their interactions on fruit weight (g), 
fruit size (cm3) and total acidity. 
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