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 الخالصة

سمممدت الممتلت اللمموز البلرٌممة المزروعممة فممً حلممل القاك ممة التممابد للسممم البسممتنة وهندسممة الحممدائك / كلٌممة الزراعممة 
 (/الممتلة Nغممم 011و  51و  1)بممثلم مسممتوٌات مممن النتممروجٌن 2102والغابممات / جامعممة الموصممل خمملل موسممم النمممو 

% حمام  هٌومٌم Humus (08 )كمصدر للنتروجٌن وثلم مستوٌات من السماد السائل  (N%  46)بإستعمال الٌورٌا 
 (,/لتممر GA3ملغممم 75و  1)والممرا المورقً بمسممتوٌٌن ممن حممام  الجبرلٌم   (,/لتممر /المتلة Humusممل  01و  5و  1)

ممل 5/المتلة    Nغمم 011النتمائ  أن المعاملمة  ب دف تحسٌن النمو الخضري للالتلت وزٌادة نسمبة نجمات تطعٌم ماك أكمدت
Humus  لتر/التلة   صقر ملغم/GA3  والمسماحة الورقٌمة  (% 0104)/لتر أعطت أعلى تركٌزاً للنتروجٌن فً األوراك
/لتر/المتلة   صمقر ملغمم  Humusممل 01/المتلة    Nغمم  011فً حٌن أن المعاملمة  (,/ التلة 2سم 2009141)للالتلت 

GA3 لتمر أعطممت أعلممى المتوسممطات مممن الكلوروفٌمل فممً األوراك/(وحممدة  61121SPAD)  011)ونسممبة نجممات التطعممٌم 
/لتمر /المتلة  Humus/التلة   صمقر ممل  Nغم 011وتم الحصول على أعلى زٌادة فً إرتقاع الالتلت فً المعاملة  (,%
 (كسم 011149)/ لتر  GA3ملغم  75  

 كلوز ,حام  الجبرلٌ  ,Humus سماد ,الكلمات الدالة : نتروجٌن

 ك17/2/1421  :وقبوله، 1321 /7/ 2 :تارٌخ تسلم البحم

 المقذمة

عبمد )وموطنمه األصملً همو غمري أسمٌا   Rosaceae إلى العائلة الوردٌمة  Prunus amygdalus Lكٌنتمً اللوز
وإنتماا العمراك الكلمً ممن  ,كغمم /هكتمار 06962وٌبلم  إنتماا العمراك ممن ثممار اللموز فمً ال كتمار  (,2101 ,هللا و آخرون

وتمتاز المجرة اللموز بطبٌعمة حمل ما الغزٌمر وإمكانٌمة تصمنٌد ثمارهما بصمور   (,Anonymous, 2102)طن  536الثمار 
ون ونسمبة عالٌمة ممن البمروتٌن و بعم  ف مً تحتموي علمى سمكرٌات و دهم ,جٌمد  فضملً عمن اللٌممة الغلائٌمة العالٌمة للثممار

وتعممرف الممتلت اللمموز بممبطت نموهمما تحممت  ممروف  (,Bal, 2115و  0994 ,ألممدٌري  و آخممرون)األحممما  العضمموٌة 

لملل  ٌجمي العممل علمى  ,الزراعة اإلعتٌادٌة فً الحلل وتبلى لقتمرة طوٌلمة حتمى ٌصمل قطرهما إلمى الحجمم الملئمم للتطعمٌم
 ,ومن أهم همل  العناصمر النتمروجٌن ,لل تسمٌدها ببع  العناصر الضرورٌة لزٌادة نموهاتحسٌن نمو هل  الالتلت من خ

إل ٌعتبمر النتمروجٌن لات أهمٌمة  ,إل ٌوصى بإضافته سنوٌاً ألالجار هلا النوع من القاك ة ألهمٌته فً زٌادة النمو الخضري
البروتٌنمات واألحمما  األمٌنٌمة وفمً تركٌمي حٌمم أنمه ٌمدخل فمً تركٌمي  ,كبٌرة فً حٌماة النباتمات ومن ما أالمجار القاك مة

وأن المختصمٌن فمً  (,2115 ,و آخمرون Havlinو  2113 ,جندٌة)وٌدخل فً تركٌي األحما  النووٌة   ,الخلٌة النباتٌة
حٌم  ك( كبدٌل عن األسمدة المعدنٌةOrganic fertilizersمجال الزراعة العضوٌة لجأوا إلى إستخدام األسمدة العضوٌة )

حٌمم ٌسماهم هملا الحمام  فمً تحسمٌن نممو النبمات  ,حما  العضوٌة و باألخص حام  ال ٌومٌ  ل ما فوائمد كبٌمرةأن األ
أنواع متعددة من األوكسٌنات التً تساعد فً تن ٌم نممو النبمات  قد تقرز األحٌات التً تحلل هلا الحام بصورة مباالرة و 

وٌمكن أٌضاً تحسٌن النمو الخضري للالتلت ولل  برال ا بتراكٌمز  (,2102 ,علوان والحمدانً)وإستجابته للبٌئة المحٌطة 

حٌمم ٌعممل علمى إسممتطالة األفمرع للنبمات مممن خملل زٌمادة إسممتطالة  ,مناسمبة ممن من ممات النمممو ومن ما حمام  الجبرلٌمم 
ٌن للل  ولضرورة وجود دراسمات فمً العمراك تتضممن تمأثٌر النتمروج (ك2112 ,و آخرون Hartmann)الخلٌا وتوسع ا 

و حام  الجبرلٌ  فً النمو الخضمري ونسمبة نجمات تطعمٌم المتلت اللموز  (% حام  ال ٌومٌ 08) Humusوسماد الـ 

فأن ال دف من هل  الدراسة هو تحسٌن النمو الخضري ل ل  الالتلت وإٌصال ا إلى  ,البلرٌة المزروعة فً المكان المستدٌم
وزٌمادة نسمبة نجمات تطعٌم ما وتحدٌمد المسمتوٌات الملئممة ممن الممواد  (فمً الحلمل)قطر ملئم للتطعٌم فً المكمان المسمتدٌم 

 كالمستعملة فً الدراسة

 

 مىاد البحث وطزائقه

 جامعمة الموصمل والغابمات/ البستنة وهندسة الحدائك/كلٌة الزراعمةأجرٌت هل  الدراسة فً حلل القاك ة التابد للسم 
وقطممر  (سممم 55 – 51)رتقاع مما إأنتخبمت الممتلت اللمموز البلرٌممة القتٌمة المتجانسممة النمممو تلرٌبما  ك2102خملل موسممم النمممو 
نموع البمولً وعمرها سمنة واحمدة ومزروعمة بأكٌماس بلسمتٌكٌة سمودات ممن  (ملم5 – 4)سم 05رتقاع إساق ا الرئٌس على 

أخلت الالتلت من محطة البسمتنة فمً محاف مة دهمو   ككغم تربة تلرٌبا 9تتسد لـ  (سم05سم وقطرها 35إرتقاع ا )أثٌلٌن 
تممم تلممدٌر بعمم  الصممقات القٌزٌائٌممة والكٌمٌائٌممة لتربممة الحلممل فممً  كم 5*  5وزرعممت فممً المكممان المسممتدٌم وعلممى مسممافة 

 سممدت الالمتلت بكمل ممن النتمروجٌن ك(0ٌمة فمً نٌنموا والموضمحة فمً الجمدول )مختبرات مدٌرٌة البحوم والموارد المائ

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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مصممدراً للنتممروجٌن وعلممى دفعتممٌن  (N%  46)بإسممتعمال الٌورٌمما  (/ الممتلة Nغممم  011و  51و  1)وبممثلم مسممتوٌات 
وثلم مستوٌات ممن  (,0/6/2102)والثانٌة بعد ال ر من لل   0/5/2102األولى أضٌقت فً  ,متساوٌتٌن من حٌم الكمٌة

ممل / لتمر /  01و 5و  1( همً : 2قاته فمً الجمدول )الموضحة مواصو% حام  ال ٌومٌ Humus (08 )السماد السائل 
 (GA3ملغمم  75و  1)ورالت الالمتلت بحمام  الجبرلٌم  وبمسمتوٌٌن  ,0/4/2102والتً أضٌقت دفعة واحدة فً  ,التلة

 Humusأضمٌف السمماد النتروجٌنمً وسمماد المـ  ك ر ممن الرالمة الولمىوالثانٌمة بعمد الم 5/5/2102األولمى فمً  ,وبرالتٌن
سمم تلرٌبما ممن السماك المرئٌس للالمتلة  05% حام  ال ٌومٌ ( داخل األحوا  التً عملت حول كل التلة وعلى بعد 08)

 كفً الصبات الباكر قبل ري الالتلت وبعد عملٌة اإلضافة تم ري الالتلت مباالرة

 كللحلل كالري والعزك لجمٌد الالتلت بصورة متالاب ة وكلما دعت الحاجة إلجرائ ا أجرٌت جمٌد عملٌات الخدمة
النتمروجٌن وسمماد : أستخدم فً تنقٌل الدراسة تصممٌم اللطاعمات العالموائٌة الكاملمة للتجماري العاملٌمة وبثلثمة عواممل همً 

Humus م مرات وبإستعمال ثلثمة المتلت كررت التجربة ثل ,وبثلثة مستوٌات لكل من ما وحام  الجبرلٌ  بمستوٌٌن
فً اإلسبوع الثانً من ال ر تالمرٌن  كالتلة 062وبلل  ٌكون عدد الالتلت المستخدمة فً هل  التجربة  ,لكل وحدة تجرٌبٌة
ثم قٌاس الصقات التالٌة : نسمبة النتمروجٌن فمً األوراك بإسمتخدام ج ماز ماٌكروكلمداهل وحسمي  2102الثانً لموسم النمو 

 – meter – 502ً ـاس الٌدوي الرقممـعمال ج از الملٌـً األوراك بإستـوروفٌل فـوالكل ,)Black  (0965مالكر من قبل
SPAD الطرٌلة التً لكمرت ممن قبملي ـوحس  Felixloh  وBassuk (2111 والمسماحة الورقٌمة للالمتلة )(المتلة 2سمم/) 

السماك )سمم( بإسمتعمال المرٌط اللٌماس المتمري فمً  ( والزٌادة فمً إرتقماع0991) Saieedطبلا للطرٌلة الملكورة من قبل  
بطعوم  2102/  9/  08كما طعمت الالتلت فً  (,2110 ,خربوتلً)بداٌة التجربة ون اٌت ا وتسجٌل القرك بٌن اللراتتٌن 

حٌمم تركمت  ,اللوز صنف ورقً واللي تم الحصول علٌه من محطة البحموم التابعمة لكلٌمة الزراعمة جامعمة صملت المدٌن
 ,سمم 01قطمد السماك المرئٌس للالمتلت فموك منطلمة التطعمٌم بمـ  ثم ,2103/  3/ 0ت المطعمة تنمو فً الحلل وحتى الالتل

 011وبعد ال ر من لل  تم حساي عدد الالتلت الناجحمة التطعمٌم وقسمم علمى عمدد الالمتلت المطعممة وضمري النمات  فمً 
وفمك برنمام   computerٌم المسمتخدم بواسمطة الحاسموي لتصمملوفلماً  إحصمائٌاً  حللت النتمائ  كلحساي نسبة نجات التطعٌم

SAS (Anonymus, 0985 وقورنممت المتوسمطات بإسمتخدام إختبممار دنكمن متعممدد الممدا وتحمت مسممتوا إحتممال خطممأ )
 ك%(5)

 

 ك( : بع  الصقات القٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة الحلل0الجدول )
Table (1) : Some physical and chemical properties of the soil.                            

 Value  اللٌمة Unit  وحدة اللٌاس pararmeter  الصقة
dsm. m)دٌسً سٌمنٌزكم  ECالتوصٌل الك ربائً 

-2) 0.744 
 7.69 ----- (pHدرجة التقاعل )

 5.28 (gm.Kg-1) 0-غمككغم Organic mater المادة العضوٌة
 610.7 (gm.Kg-1)0-غمككغم Sandالرمل 
 239.6 (gm.Kg-1) 0-غمككغم Clay  الطٌن
 156.7 (gm.Kg-1)0-غمككغم Silt  الغرٌن

 مزٌجٌه طٌنٌة غرٌنٌه ----- Soil texture النسجة
Silty Clay Loam 

 95 (mg.Kg-1) 0-ملغمككغم Available Nالنتروجٌن الجاهز 
 21 (mg.Kg-1) 0-ملغمككغم Available Pالقسقور الجاهز 
 116 (mg.Kg-1) 0-ملغمككغم Available Kالبوتاسٌوم الجاهز 
 170,8 (mg.Kg-1) 0-ملغمككغم CaCO3البٌكاربونات 

 *  تم تحلٌل التربة فً مختبرات مدٌرٌة البحوم والموارد المائٌة /نٌنوا ك
 

           Table (2): Composition of humus fertilizer  كHumusسماد الـ  كونات( : م2الجدول )

 %18 حام  ال ٌومٌ 

 %18 حام  القولقٌ 

 %16.5 المادة العضوٌة

 3% (K20أوكسٌد البوتاسٌوم )

 %3 .0 حدٌد

 %9 – 10.5 درجة الحموضة

 كغم/لتر1.12 الكثافة

 %100 النحلل فً المات

 بنً غامك اللون

 300 التبادل األٌونً

 GERMANY الدولة المصنعة

 Humus سم التجارياإل
 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 2108( 2( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (2)   2108 
 

64 

 النتائج والمناقشة

حٌمم أن  ,( أن التسمٌد بالنتروجٌن قد أثر معنوٌاً فً هل  الصقة3ٌتضح من النتائ  المبٌنة فً الجدول )النتروجين )%( : 
والتمً تقوقمت معنوٌماً علمى  ,/المتلة Nغمم 011أعلى التراكٌز ممن هملا العنصمر كانمت فمً أوراك الالمتلت التمً سممدت بمـ 

وتقوقمت المعاملمة  ,/المتلة Nغمم 51والتسممٌد بمـ  (قل التراكٌز من هلا العنصر فً األوراكأالتً أعطت )معاملتً الملارنة 
وهملا قمد ٌرجمد إلمى زٌمادة جاهزٌمة النتمروجٌن فمً التربمة  كعلى معاملة الملارنمة بدورها معنوٌاً  (/التلة Nغم 51)األخٌرة 

وفمً  (ك2117 ,والمدوري 2113 ,وآخمرون Bl)وإمتصاصه من الالتلت وتركٌز  فً األوراك مد زٌادة مستوا اإلضافة 
والملي  ,/لتر/التلة أعطى أعلى تركٌمز ل ملا العنصمر فمً األوراك Humusمل 01فأن التسمٌد بـ  ,Humusحالة سماد الـ 

وقمد تقسمر  (كاللتمٌن لمم تختلقما معنوٌماً فٌمما بٌن مما)/لتر/التلة   Humusمل5تقوك معنوٌاً على معاملتً الملارنة والتسمٌد بـ 

كمما أن  ,ر الالمتلتهل  النتٌجة إلمى إحتموات حمام  ال ٌومٌم  علمى النتمروجٌن والملي قمد ٌمزداد إمتصاصمه ممن قبمل جملو
اط األحٌمات الدقٌلمة الموجمودة فمً التربمة والتمً قمد تقمرز بعم  ـل على زٌمادة نالمـحام  ال ٌومٌ  المضاف للتربة قد ٌعم

 ,وعلموان والحممدانً El-Khawaga, 2100)نتالمار الجملور إاللي ٌعمل على زٌادة نمو و IAAمن مات النمو ومن ا الـ 
فلمد  ,أما بالنسبة للمرا المورقً بحمام  الجبرلٌم  كلبع  العناصر الغلائٌة من التربةوالتً قد ٌزداد إمتصاص ا  (2102

ملغم/لتمر ملارنمة ممد 75بٌنت النتمائ  أن هنما  إنخقما  معنموي فمً تركٌمز النتمروجٌن فمً األوراك عنمد معاملمة المرا بمـ 
فممً للمم  إلممى أن الممرا بحممام   وقممد ٌعممود السممبي كللنتممروجٌن فممً األوراك تركٌممزاً أعلممى معاملممة الملارنممة التممً أعطممت 

الجبرلٌ  وبتراكٌز عالٌة ٌالجد من إستطالة الخلٌا وإتساع ا والتمً بمدورها تم دي إلمى زٌمادة إسمتطالة السملمٌات وزٌمادة 
أي ٌحصمل تخقٌمف للعنصمر فمً األوراك  ,نمو األفرخ وبالتالً زٌادة إست ل  العناصر الغلائٌة وقلة تركٌزها فً األوراك

فمأن  ,وعند التداخل بمٌن النتمروجٌن وحمام  الجبرلٌم  ك(Amar, 2113)د  فً التربة بكمٌة كافٌة للنباتات عند عدم تواج
/لتمر والتمً تقوقمت  GA3/المتلة   صمقر ملغمم  Nغمم 011أعلى التراكٌز من هلا العنصر فً األوراك كان عند المعاملمة 

لعنصمر النتمروجٌن فمً تركٌمز هملا وهملا  قمد ٌرجمد إلمى التمأثٌر اإلٌجمابً  كمعنوٌاً على جمٌمد  معماملت التمداخل األخمرا
معنوٌماً فمً تركٌمز النتمروجٌن فمً األوراك  Humusوأثر التداخل بٌن النتروجٌن والـ  كالعنصر فً األوراك وكما لكر آنقاً 

تقوقمت معنوٌماً علمى بماقً والتمً  ,/لتر/التلة Humus/التلة   صقر مل  Nغم 011وأن أعلى التراكٌز كانت فً المعاملة 
وقد ٌعود لل  لتمأثٌر النتمروجٌن بالدرجمة  ك/لتر/التلة   Humusمل 5/التلة    Nغم 011عدا المعاملة  ,معاملت التداخل

فٌلح  أن  ,وحام  الجبرلٌ  Humusوفً حالة التداخل بٌن الـ كنقاً  آساس فً هل  الصقة ولنقس األسباي الملكورة األ
/لتر/التلة   صمقر ملغمم  Humusمل 01ٌن فً األوراك كان عند المعاملة بحام  ال ٌومٌ  بتركٌز أعلى تركٌز للنتروج

GA3 وهملا قمد ٌرجمد إلمى تمأثٌر سمماد المـ  ك/لتر والتً تقوقت معنوٌاً على مع م معاملت التداخل األخراHumus   ًفم
 لتٌنـلى تركٌز للنتروجٌن فً األوراك كان فً المعامأما بالنسبة للتداخل الثلثً فنلح  أن أع كهل  الصقة وكما لكر سابلاً 

مممل 5/الممتلة    Nغممم 011/لتممر والمعاملممة  GA3/لتر/الممتلة   صممقر ملغممم  Humus  صممقر مممل  / الممتلة Nغممم  011
Humus  لتر/التلة   صقر ملغم/GA3 وهملا قمد ٌعمود  كاللتان تقوقتا معنوٌاً على أغلمي معماملت التمداخل األخمرا ,/لتر
 كالمتداخلة فً هل  الصقةالثلثة اإلٌجابً المالتر  للعوامل  إلى التأثٌر

النتمروجٌن فمً أوراك  فمً تركٌمز اوحمام  الجبرلٌم  والتمداخلت فٌمما بٌن م Humusالنتمروجٌن والمـ  تأثٌر: (3الجدول )
 ك)%( البلرٌةالتلت اللوز 

Table (3): Effect of nitrogen,humus,GA3and their interactions on nitrogen concentration in 
leaves of almond seedlings (%).                                            

مستوٌات 
Humus 

 لتر(/)مل
Humus 
levels 
(ml/l.) 

 تراكٌز
GA3 

 )ملغم/لتر(
GA3 

Conc.(mg/l.) 

 التلة(/النتروجٌن )غم مستوٌات
Nitrogen levels (gm/seedling) Humus 

X 
GA3 

 متوسطات
Humus 

Means of 
Humus 0 50 100 

0 
0 0.42 i 0.89 d-f 1.14 a 0.81 bc 

0.80 b 
75 0.85 h 0.79 fg 1.01 a-d 0.79 a-d 

5 
0 0.85 h 0.95 c-e 1.14 a 0.89 b 

0.80 b 
75 0.51 hi 0.75 g 0.90 d-f 0.72 d 

10 
0 1.09 ab 0.98 b-e 1.06 a-c 1.04 a 

0.92 a 
75 0.60 h 0.95 c-e 0.85 e-g 0.80 c 

N 
X 

Humus 

0 0.50 d 0.84 c 1.07 a 
 GA3متوسطات 

Means of GA3 
5 0.54 d 0.85 c 1.02 ab 

10 0.84 b 0.96 b 0.95 b 

N 
X 

GA3 

0 0.69 d 0.94 b 1.11 a 0.91 a 

75 0.57 e 0.83 c 0.92 b 0.77 b 

    متوسطات النتروجٌن  
Means of N 

0.63 c 0.88 b 1.01 a 

% 5حتممال خطمأ إمعنوٌة بٌن ا عند مستوا  *متوسطات كل عامل بمقرد  والتداخلت فٌما بٌن ما المتبوعة بحروف مختلقة تدل على وجود فروقات
 وفك اختبار دنكن متعدد الحدودك 
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 / Nغمم 011( تقوك معاملة التسمٌد بالنتروجٌن وبالمستوا 4: تبٌن النتائ  الموضحة فً الجدول ) (SPAD)الكلوروفيل 
 Nغمم 51و معاملمة التسممٌد بمـ  (قمل نسمبة ممن الكلوروفٌمل فمً األوراكأوالتً أعطت )التلة معنوٌاً على معاملتً الملارنة 

عمود السمبي فمً للم  إلمى زٌمادة تركٌمز النتمروجٌن فمً األوراك ربمما ٌ كوالتً تقوقت بدورها علمى معاملمة الملارنمة ,/التلة
الداخلمة فمً تركٌمي  Porphyrins واللي ٌدخل فً بنات صبغة الكلوروفٌل إلالمتراكه فمً تركٌمي وحمدات المـ  (3الجدول )

فلممد   ممر أن هنالمم  تقمموك  ,Humusأممما بالنسممبة لسمماد الممـ  (ك2115 ,و آخممرون Havlinو  0985 ,محمممد)همل  الصممبغة 
/لتر/التلة فً تركٌمز الكلوروفٌمل فمً األوراك علمى معماملتً الملارنمة ومعاملمة  Humusمل 01معنوي لمعاملة التسمٌد بـ 

وهلا قد ٌرجد أٌضاً إلمى زٌمادة تركٌمز النتمروجٌن  (كاللتٌن لم تختلقا معنوٌاً فٌما بٌن ما)/لتر/التلة  Humusمل 5التسمٌد بـ 
( والممملي ٌممم ثر فمممً تركٌمممز 3 ,/لتر/المممتلة )الجمممدول Humusممممل 01وبملمممدار  Humusعنمممد التسممممٌد بـالمممـ فمممً األوراك 

إضافة إلى أن حام  ال ٌومٌم  الموجمود فمً هملا السمماد ٌزٌمد ممن تطمور الكلوروفٌمل وتجممد  ,الكلوروفٌل وكما لكر أنقاً 
 (كKareem, 2101)السكرٌات 

 ثر معنوٌماً ٌم( بأن الرا ب لا الحمام  لمم 4النتائ  فً الجدول ) وفً حالة الرا الورقً بحام  الجبرلٌ  ت  ر

فقمً حالمة التمداخل  ,معنوٌاً فً همل  الصمقةقد أثرت جمٌد التداخلت الثنائٌة بٌن العوامل المدروسة  لكنو كفً هل  الصبغة
ركٌممز منممه فممً /لتممر أعلممى ت GA3/المتلة   صممقر ملغممم  Nغممم 011أعطممت المعاملممة  ,بمٌن النتممروجٌن وحممام  الجبرلٌمم 

وهلا ٌعود بالكل رئٌسً إلى دور النتروجٌن فً بنمات  كاألوراك والتً بدورها تقوقت معنوٌاً على جمٌد التداخلت األخرا
/الممتلة    Nغممم 011أعطمت المعاملممة  ,Humusوعنممد التممداخل بمٌن النتممروجٌن و سممماد الممـ  ,نقمماً آهمل  الصممبغة وكممما لكمر 

عدا المعاملة  ,ن ا فً األوراك والتً تقوقت معنوٌاً على جمٌد التداخلت األخرا/لتر/التلة أعلى تركٌز م Humusمل 01
فً هل   Humusوهلا ٌعود إلى التأثٌر المالتر  للنتروجٌن وسماد الـ  ك/لتر/التلة Humus/التلة   صقر مل  Nغم 011

ممل 01وحمام  الجبرلٌم  أعطمت المعاملمة  Humusوعنمد التمداخل بمٌن سمماد المـ   ,نقاً آالصقة  ولألسباي التً تم لكرها 
/لتر أعلى تركٌز للكلوروفٌل فً األوراك والتً تقوقت معنوٌاً على جمٌد  GA3/لتر/التلة حام  ال ٌومٌ    صقر ملغم 

فمً  Humusوهلا قمد ٌرجمد  إلمى دور سمماد المـ  كقل تركٌز من اأالتداخلت األخرا بما فٌ ا معاملة الملارنة التً أعطت 
وحمام  الجبرلٌم  معنوٌماً فمً  Humusوأثر التداخل الثلثً بمٌن النتمروجٌن وسمماد المـ  ,ًً  بغة وكما لكر سابلاهل  الص

/لتممر /الممتلة   صممقر ملغممم  Humusمممل 01/الممتلة    Nغممم 011إل أعطممت المعاملممة بممـ  ,تركٌممز الكلوروفٌممل فممً األوراك
GA3 وهمملا ٌعمود إلمى التممأثٌر  كجمٌممد التمداخلت األخمرا والتمً تقوقممت معنوٌماً علمى ,/لتمر أعلمى تركٌمز ل مما فمً األوراك

  كفً صبغة الكلوروفٌل  Humusاإلٌجابً المالتر  لكل من النتروجٌن وسماد الـ 

( أن المساحة الورقٌة للالتلة قد إزدادت بصورة طردٌة مد 5تالٌر النتائ  المبٌنة فً الجدول ) المساحة الورقية للشتالت :
/المتلة معنوٌماً علمى معماملتً  Nغمم 011وقمد تقوقمت المعاملمة  ,وجٌنً المضاف ل مل  الالمتلتزٌادة مستوٌات السماد النتر

وهملا ٌعمود إلمى زٌمادة عمدد األوراك المتكونمة  ./التلة )واللتان لم تختلقا معنوٌاً مد بعضم ما( Nغم 51الملارنة والتسمٌد بـ 
حٌم أن  ,أثر معنوٌاً فً المساحة الورقٌة للالتلتقد  Humusوٌلح  أٌضاً أن إضافة سماد الـ  كعلى الالتلت ومساحت ا

كما  ,/لتر /التلة ومعاملة الملارنة Humusمل5/لتر/التلة تقوقت معنوٌاً على معاملتً التسمٌد بـ  Humusمل 01المعاملة 
وهملا ربمما ٌعمود إلمى زٌمادة عمدد األوراك  ,/لتر /التلة قد تقوقت بدورها علمى معاملمة الملارنمة Humusمل 5أن المعاملة 

أما بالنسبة للمرا المورقً بحمام  الجبرلٌم  فلمد   مر أن هنما  إنخقما  كالورقة الواحدة المتكونة على الالتلت ومساحة
 معاملة الرا بـنوٌاً على ـارنة معـلة الملـإل تقوقت معام , ـلا الحامـتلت عند الرا ب ـة للالـمعنوي فً المساحة الورقٌ

أن سبي هلا النخقا  قد ٌرجد إلى قلة عدد األوراك المتكونة على الالتلت وكملل  مسماحة الورقمة  ك/لتر GA3ملغم 75
فعنمد تمداخل النتمروجٌن  ,وكان لجمٌد التداخلت الثنائٌة تأثٌراً معنوٌاً فً هل  الصقة كعند الرا بحام  الجبرلٌ الواحدة 

والتمً  ,/لتمر أكبمر مسماحة ورقٌمة للالمتلت GA3/المتلة   صمقر ملغمم  Nم غم011أعطت المعاملة  ,مد حام  الجبرلٌ 
وعند التداخل بمٌن  كوقد ٌرجد لل  إلى تأثٌر النتروجٌن فً هل  الصقة وكما لكر سابلاً  كتقوقت معنوٌاً على بلٌة المعاملت

/المتلة    Nغمم 011/لتر/المتلة و Humusممل 01/المتلة    Nغم 011أعطت المعاملتان  ,Humusالنتروجٌن وسماد الـ 
واللتان لم تختلقا معنوٌاً فٌما بٌن ما ولكن ما تقوقتا معنوٌماً علمى بلٌمة  ,/لتر/التلة أكبر مساحة ورقٌة للالتلت Humusمل 5

ً ـوهلا ٌرجد إلمى التمأثٌر اإلٌجمابً المالمتر  ل ملٌن العماملٌن فمً زٌمادة المسماحة الورقٌمة للالمتلة وكمما لكمر فم ,المعاملت
/لتر/المتلة    Humus ممل01لة ـت المعاممـأعطم ,ام  الجبرلٌم ـوحم Humusاد المـ ـل بٌن سممـة التداخـوفً حال كل أع

وهلا ٌرجد إلى تأثٌر سمماد  كوالتً تقوقت معنوٌاً على بلٌة المعاملت ,/لتر أكبر مساحة ورقٌة للالتلت GA3صقر ملغم 
فمنلح  ممن النتمائ  أن هملا التمداخل قمد أثمر معنوٌماً فمً همل   ,ثلثمًأمما فمً حالمة التمداخل ال كفً هل  الصمقة  Humusالـ 

أكبممر مسمماحة  ,/لتمر GA3/لتر/المتلة   صممقر ملغممم  Humusمممل 5/المتلة    Nغممم  011حٌممم أعطمت المعاملممة  ,الصمقة
 Humusممل 01/المتلة    Nغمم  011ورقٌة للالتلة والتً تقوقت معنوٌاً علمى جمٌمد المعماملت األخمرا ماعمدا المعاملمة 

 كوهلا قد ٌرجد إلى التأثٌر اإلٌجابً المالتر  للعوامل الثلثة المتداخلة ك/لتر GA3/لتر/التلة   صقر ملغم 
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فمً تركٌمز الكلوروفٌمل الكلمً فمً  اوحمام  الجبرلٌم  والتمداخلت فٌمما بٌن م Humusتأثٌر النتروجٌن والمـ : (4الجدول )
 (كSPADوحدة ) البلرٌةأوراك التلت اللوز 

Table (4) : Effect of nitrogen, humus, GA3 and their interactions on chlorophyll concentration 

in leaves of almond seedlings (SPAD unit).  

 Humusمستوٌات 

 لتر(/)مل
Humus levels 

(ml/l.) 

 تراكٌز
GA3 

 )ملغم/لتر(
GA3 

Conc.(mg/l.) 

 التلة(/مستوٌات النتروجٌن )غم
 Nitrogen levels (gm/seedling) 

Humus 
X 

GA3 

 متوسطات
Humus 

Means of 

Humus 0 50 100 

0 
0 21.5 c 43.30 b 46.23 b 37.02 c 

39.79 b 
75 40.15 b 41.23 b 46.33 b 42.57 b 

5 
0 41.10 b 42.16 b 46.65 b 43.30 b 

40.87 b 
75 28.73 c 43.80 b 42.83 b 38.45 bc 

10 
0 44.70 b 43.78 b 60.20 a 49.56 a 

45.96 a 
75 40.25 b 43.65 b 43.20 b 43.36 b 

N 

X 
Humus 

0 30.85 c 42.26 b 46.28 ab 
 GA3متوسطات 

Means of GA3 
5 34.91c 42.98 b 44.74 b 

10 42.47 b 43.71 b 51.70 a 

N 
X 

GA3 

0 35.78 c 43.03 b 51.02 a 44.29 a 

75 36.37 c 42.89  b 44.12 b 41.12 a 

 متوسطات النتروجٌن
Means of N 

36.08 c 42.98 b 47.57 a 

% 5حتممال خطمأ إ*متوسطات كل عامل بمقرد  والتداخلت فٌما بٌن ما المتبوعة بحروف مختلقة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌن ا عند مستوا 
 وفك اختبار دنكن متعدد الحدودك

 
لالتلت اللوز  الورقٌة مساحةالفً  اوحام  الجبرلٌ  والتداخلت فٌما بٌن   Humusتأثٌر النتروجٌن والـ : ( 5الجدول )

 ك/التلة(2)سم البلرٌة
   Table (5) : Effect of nitrogen, humus, GA3 and their interactions on leaves area  of almond 

seedlings (cm2/seedling).                                                                                            

مستوٌات 
Humus 

 لتر(/)مل
Humus 

levels (ml/l.) 

 تراكٌز
GA3 

 )ملغم/لتر(
GA3 Conc.(mg/l.) 

 التلة(/مستوٌات النتروجٌن )غم
 Nitrogen levels (gm/seedling) 

Humus 

X 
GA3 

 متوسطات
Humus 

Means of 

Humus 0 50 100 

0 
0 78.37 i 693.60 cd 1082.86 b 618.27 c 

510.62 c 
75 426.46 e-g 282.97 g-i 499.50 d-g 402.97 eـg 

5 
0 511.00 d-g 177.30 hi 2119.40 a 935.90 b 

661.69 b 
75 303.00 g-i 399.60 f-h 461.50 d-g 388.03 e 

10 
0 774.80 c 636.59 c-f 2020.60 a 1134.99 a 

837.91 a 
75 423.40 e-g 547.50 c-f 623.42 c-e 531.44 d 

N 

X 
Humus 

0 252.41 f 488.28 cd 791.18 b 
 GA3متوسطات 

Means of GA3 
5 407.00 de 288.45 ef 1290.45 a 

10 599.30 c 592.04 c 1322.01a 

N 
X 

GA3 

0 454.72 bc 502.49 bc 1740.95 a 921.36 a 

75 384.28 c 410.02 bc 528.14 b 443.68 b 

 Means of  N 419.50 b 456.25 b 1134.54 a    متوسطات النتروجٌن  

% 5حتممال خطمأ إ*متوسطات كل عامل بمقرد  والتداخلت فٌما بٌن ما المتبوعة بحروف مختلقة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌن ا عند مستوا 
 وفك اختبار دنكن متعدد الحدودك

 

و  51أن إضمافة النتمروجٌن وبكمل المسمتوٌٌن ) ,(6ٌلحم  ممن النتمائ  المبٌنمة فمً الجمدول ) الزيادة في إرتفاع الشتتالت :
/لتمر /المتلة أدت إلمى زٌمادة فمً إرتقماع  Humusممل 01و  5وبالمسمتوٌٌن   Humusوكلل  سماد المـ  (/التلة Nغم  011

 GA3ملغمم 75فً حٌن أن الرا الورقً للالتلت بحام  الجبرلٌم  وبتركٌمز  ,الالتلت ولكن ا لم تصل إلى حد المعنوٌة
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قد تعزا النتائ  إلى المدور الحٌموي لحمام  الجبرلٌم   ك/لتر أدا إلى زٌادة معنوٌة فً هل  الصقة ملارنة بمعاملة الملارنة
عممن طرٌممك  (,Huner, 2114و  Hopkins)وتن ممٌم إسممتطالة السمماك  (2101 ,الممٌال العممالم واألعرجممً)بتالممجٌعه للنمممو 

إل تحدم إستطالة سرٌعة بعد المعاملة بحام  الجبرلٌم  مترافلمة ممد  ,تأثٌر  فً إنلسام وإتساع خلٌا السلمٌات أو كلٌ ما
إل أنمه ٌزٌمد بدرجمة  (,(Subapical Meristemزٌادة كبٌرة فً أعداد الخلٌا المنلسمة فً المنطلة تحت المرسمتٌم اللممً 

وزٌمادة  Polymersتمدد للجدار الخلوي عن طرٌك زٌادة التمثٌل الحٌوي لمعلدات جمدر الخلٌما الحدٌثمة كبٌرة من قابلٌة ال
 ,وأثرت جمٌمد التمداخلت الثنائٌمة معنوٌماً فمً همل  الصمقة (كWilkins, 0984)تركٌز المواد الملابة فً العصٌر الخلوي  

/المتلة    Nاللٌم ل ل  الصقة كانت فً المعاملة صمقر غمم  فأن أعلى ,فقً حالة التداخل بٌن النتروجٌن و حام  الجبرلٌ 
التمً أعطمت أقمل زٌمادة فمً إرتقماع الالمتلت( والمعاملمة )التً تقوقت معنوٌماً علمى معماملتً الملارنمة  ,/لتر GA3ملغم 75

التمً وقد ٌعزا لل  إلى تأثٌر حام  الجبرلٌ  فً هل  الصقة ولمنقس األسمباي  ك/لتر GA3ملغم 75/التلة    Nغم 011
المعاملمة  فمأن أعلمى متوسمط ممن همل  الصمقة كمان عنمد ,Humusوفً حالة التداخل بٌن النتروجٌن وسمماد المـ  كنقاً آلكرت 

والتممً تقوقممت معنوٌمماً علممى بمماقً معمماملت التممداخل األخممرا ماعممدا  ,/لتر/الممتلة Humus/الممتلة   صممقر مممل  Nغممم 011
وقمد ٌعمود للم   ك/لتر/المتلة Humusمل 5/التلة    N/لتر/التلة و صقر غم  Humusمل 5/التلة    Nغم 51المعاملتان 

للتمأثٌر المالمتر  للنتمروجٌن وحمام  الجبرلٌمم  فمً همل  الصمقة وخاصمة حممام  الجبرلٌم  ولمنقس األسمباي التمً لكممرت 
مممل 5ن وحممام  الجبرلٌمم  كممان أعلممى متوسممط  ل ممل  الصممقة فممً المعاملتمما Humusوعنممد التممداخل بممٌن سممماد الممـ  كسممابلاً 

Humus    ملغم 75/لتر/التلةGA3  مل 01/لتر وHumus  لتر/التلة   صقر ملغم/GA3  اللتان لم تختلقا معنوٌاً )/لتر
وحمام    Humusوربما ٌعود للم  للتمأثٌر المالمتر  لسمماد المـ  كولكن ما تقوقتا معنوٌاً على باقً المعاملت (,فٌما بٌن ما

 ,وفمً حالمة التمداخل الثلثمً ,األوراك والتمً تسمتخدم فمً عملٌمات النممو المختلقمةالجبرلٌ  فً توفٌر المواد المصمنعة فمً 
 Nغمم 51وأن أعلى إرتقاع للالتلت كان عند المعاملتان  ,ٌتضح أن هلا التداخل أدا إلى تأثٌر معنوي فً إرتقاع الالتلت

 75/لتر/المتلة    Humus/المتلة   صمقر ممل  Nغمم 011/لتمر و  GA3ملغم  75/لتر/التلة    Humusمل  5/التلة   
وهملا  ,ولكن ما تقوقتا معنوٌاً على أغلي معاملت التمداخل األخمرا (واللتان لم تختلقا معنوٌاً فٌما بٌن ما) ,/لتر GA3ملغم 

وحمام  الجبرلٌم  فمً زٌمادة تركٌمز   Humusقد ٌرجمد إلمى التمأثٌر اإلٌجمابً المالمتر  لكمل ممن النتمروجٌن و سمماد المـ 
 ك( والتً ربما وفرت بع  المواد اللزمة لنمو الالتلت5و  4 ,ة الورقٌة للالتلت )الجدولنالكلوروفٌل والمساح

 011و  51)( أن إضمافة النتمروجٌن وبكمل المسمتوٌٌن 7توضح النتائ  المبٌنة فً الجدول ) نسبة نجاح التطعيم للشتالت :
حٌمم أن المعاملمة لات  ,أدت إلى زٌادة معنوٌة فً نسبة نجات التطعٌم لالتلت اللوز ملارنة بمعاملة الملارنة (/التلة Nغم 

وتقوقمت معنوٌماً علمى معماملتً  ,أعطمت النسمبة األعلمى لنجمات التطعمٌم (/المتلة Nغم 011)المستوا العالً من النتروجٌن 
ك وهملا قمد ٌعمزا إلمى أن التسممٌد بمالنتروجٌن (/التلة Nغم 51جٌن )الملارنة ومعاملة التسمٌد بالمستوا الواطئ من النترو

ونالطة ولات أقطمار جٌمدة للسماك المرئٌس وتكموٌن منطلمة  (2113 ,الزٌباري)ٌساعد فً الحصول على التلت قوٌة النمو 
ٌنات المتكونمة إضافة إلى دور النتروجٌن فمً زٌمادة كمٌمة األوكسم ,التحام قوٌة مما زادت من نسبة نجات الالتلت المطعمة

وزٌادة عملٌة اإللتحام فمً منطلمة  ,وتالجٌد النمو ,نلسام الخلٌا والنالاط المرستٌمًإفً الالتلت والتً قد ت دي إلى زٌادة 
نلح  من النتمائ   أن إضمافة هملا السمماد أثمرت  ,Humusوفً حالة سماد الـ  (ك2112 ,و آخرون Hartmann)التطعٌم 

/لتر/التلة أعطت أعلى نسبة نجمات  Humusمل 5حٌم أن معاملة التسمٌد بـ  ,ٌم لالتلت اللوزمعنوٌاً فً نسبة نجات التطع
 (كواللتان إختلقتا معنوٌاً فٌمما بٌن مما) ,/لتر/التلة Humusمل 01للتطعٌم بالملارنة مد معاملتً الملارنة ومعاملة التسمٌد بـ 

حٌمم أن القسمقور قمد  ,وقد ٌعود السبي فمً للم  إلمى زٌمادة تركٌمز القسمقور والبوتاسمٌوم فمً أوراك المتلت همل  المعاملمة 
فممً حممٌن أن للبوتاسممٌوم دوراً فممً زٌممادة نمممو المجممموع  ,زمممة لعملٌممات النمممو وإلتحممام الطعمموملٌسمماهم فممً تمموفٌر الطاقممة ال

وزٌادة تركٌزها فً األوراك والتً ربما أدت إلى زٌادة كقاتة األوراك فً  الجلري وإمتصاص العناصر الغلائٌة من التربة
إضافة إلى إعتدال النمو الخضمري لالمتلت همل  المعاملمة والتمً ربمما أدت إلمى قلمة إسمت ل  همل   ,عملٌة التمثٌل الضوئً

أمما بالنسمبة للمرا المورقً  كلطعمومساهم فً زٌادة إلتحام اتحٌم إزداد تركٌز الكربوهٌدرات فً األوراك والتً قد  ,المواد
/لتمر أعطمت أعلمى المتوسمطات  GA3ملغمم 75ولكن المعاملة  ,فلم ٌ ثر معنوٌاً فً نسبة نجات التطعٌم ,بحام  الجبرلٌ 

وهلا قد ٌرجد إلى تأثٌر حام  الجبرلٌ  فمً زٌمادة إنلسمام الخلٌما وتكموٌن الكمالس فمً الالمتلت المطعممة ,فً هل  الصقة
 (كWeaver  ,0972)تبار  خطوة م مه فً نجات التطعٌم واللي ٌمكن إع

 
رتقماع المتلت إفمً الزٌمادة فمً  اوحمام  الجبرلٌم  والتمداخلت فٌمما بٌن م  Humusتمأثٌر النتمروجٌن والمـ  : (6الجدول )

  ك)سم( البلرٌةاللوز 
 Table (6) : Effect of nitrogen, humus, GA3 and their interactions on main stem length of 

almond seedlings (cm). 

مستوٌات 
Humus 

 لتر(/)مل
Humus 

levels (ml/l.) 

 تراكٌز
GA3 

 GA3 )ملغم/لتر(

Conc.(mg/l.) 

 التلة(/مستوٌات النتروجٌن )غم
Nitrogen levels (gm/seedling) 

 

Humus 

X 
GA3 

 متوسطات
Humus 

Means of 

Humus 0 50 100 

0 0 51.16 j 91.50 bc 86.58 c-e 76.41 c 79.28 a 
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75 88.05 cd 57.91 j 100.49 a 82.15 b 

5 
0 80.87 d-f 74.91 f-h 66.10 i 73.96 c 

81.33 a 
75 96.33 ab 102.66 a 67.16 hi 88.71 a 

10 
0 85.11 c-e 78.16 e-g 99.00 ab 87.42 a 

81.69 a 
75 73.33 f-i 83.91 c-e 70.66 g-i 75.96 c 

N 

X 
Humus 

0 69.60 ef 74.70 de 93.53 a 
 GA3متوسطات 

Means of GA3 
5 88.60 ab 88.78 ab 66.63 f 

10 79.22 cd 81.03 c 84.83 bc 

N 
X 

GA3 

0 72.38 c 81.52 ab 83.89 ab 79.26 b 

75 85.90 a 81.49 ab 79.44 b 82.27 a 

 متوسطات النتروجٌن  
    Means of  N 

79.14 a 81.50 a 81.66 a 

% 5حتممال خطمأإمعنوٌة بٌن ا عنمد مسمتوا  *متوسطات كل عامل بمقرد  والتداخلت فٌما بٌن ما المتبوعة بحروف مختلقة تدل على وجود فروقات
 وفك اختبار دنكن متعدد الحدودك

 

فمً نسمبة نجمات التطعمٌم  لالمتلت  اوحام  الجبرلٌ  والتداخلت فٌما بٌن م  Humusتأثٌر النتروجٌن والـ : ( 7الجدول )
 ك)%( البلرٌةاللوز 

  Table (7) : Effect of nitrogen, humus, GA3 and their interactions on budding success of  

almond seedlings (%).   
مستوٌات 
Humus 

 لتر(/)مل
Humus 

levels (ml/l.) 

 تراكٌز
GA3 

 )ملغم/لتر(
GA3 Conc.(mg/l.) 

 التلة(/مستوٌات النتروجٌن )غم
 Nitrogen levels (gm/seedling) 

Humus 

X 
GA3 

 متوسطات
Humus 

Means of 

Humus 0 50 100 

0 
0 33.33 d 66.66 c 83.33  b 61.10 bc 

63.88 b 
75 66.66 c 66.66 c 66.66 c 66.66 c 

5 
0 66.66 c 83.33 b 66.66 c 72.21 a 

69.44 a 
75 100.00 a 33.33 d 66.66  c 66.66 ab 

10 
0 33.33 d 33.33 d 100.00 a 55.55 c 

58.33 c 
75 33.33 d 66.66 c 83.33 b 61.10 bc 

N 

X 
Humus 

0 49.99 e 66.66 cd 74.99 c 
 GA3متوسطات 

Means of GA3 
5 83.33 b 58.33 de 66.66 cd 

10 33.33 f 49.99 e 91.66 a 

N 
X 

GA3 

0 44.44 e 61.10 cd 83.33 a 62.95 a 

75 
66.66 bc 

 
55.55 d 72.21 b 64.81 a 

 متوسطات النتروجٌن
      Means of  N 

55.55 b 58.32 b 77.77 a 

% 5حتممال خطمأ إ بٌن ا عند مستوا*متوسطات كل عامل بمقرد  والتداخلت فٌما بٌن ما المتبوعة بحروف مختلقة تدل على وجود فروقات معنوٌة 
 وفك اختبار دنكن متعدد الحدودك  

 

أن جمٌممد التممداخلت الثنائٌمة بممٌن العوامممل المدروسمة قممد أثممرت معنوٌماً فممً نسممبة نجممات  ,ونلحم  أٌضمماً مممن النتمائ 
/لتر  GA3/التلة   صقر ملغم  Nغم 011المعاملة أعطت  ,فقً حالة التداخل بٌن النتروجٌن وحام  الجبرلٌ  ,التطعٌم

والتً تقوقت معنوٌاً على بلٌة المعاملت بما فٌ ا معاملمة الملارنمة التمً أعطمت أقمل نسمبة نجمات  ,أعلى نسبة نجات للتطعٌم
وعنممد التممداخل بممٌن  كوٌرجممد السممبي فممً للمم  إلممى الممدور اإلٌجممابً للنتممروجٌن فممً هممل  الصممقة وكممما لكممر سممابلاً  كللتطعممٌم

/لتر/التلة أعلى نسبة نجمات للتطعمٌم  Humusمل 01/التلة    Nغم 011أعطت المعاملة  ,Humusالنتروجٌن وسماد الـ 
فً همل   Humusوٌعزا لل  للتأثٌر اإلٌجابً المالتر  لكل من النتروجٌن والـ  كوالتً تقوقت معنوٌاً على بلٌة المعاملت

وفمً حالمة التمداخل بمٌن سمماد الممـ  ,رت عنمد تقسممٌر تمأثٌر كمل عاممل بصمورة مقمردة سممابلاً الصمقة ولمنقس األسمباي التمً لكم
Humus  ٌمل 5فأن المعاملة  ,و حام  الجبرلHumus  لتر/التلة   صقر ملغم/GA3  لتر أعطمت أعلمى نسمبة نجمات/
 GA3ملغمم 75لتر/ المتلة   / Humusمل5 والتً تقوقت معنوٌاً على جمٌد المعاملت األخرا بإستثنات المعاملة ,للتطعٌم
وبٌنمت نتمائ   ,وكملل  حمام  الجبرلٌم  فمً همل  الصمقة وكمما لكمر سمابلاً  Humusوٌرجمد هملا إلمى دور سمماد المـ  ,/لتر

/المتلة  Nغمم 011أن أعلى نسبة نجات للتطعٌم كانت فً المعاملتٌن  ,التحلٌل اإلحصائً للتداخل الثلثً للعوامل المدروسة
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ملغمم 75/لتمر /المتلة    Humusممل 5/المتلة    N/لتمر  و صمقر غمم  GA3  صمقر ملغمم /لتر/التلة  Humusمل 01 
GA3 وهملا قمد  ,%011إل بلغمت نسمبة النجمات فٌ مما  ,/لتر واللتمان تقوقتما معنوٌماً علمى جمٌمد معماملت التمداخل األخمرا

 كفٌ اٌكون نتٌجة لتأثٌر تداخل العوامل الثلثة اإلٌجابً 

نستنت  من هل  الدراسة أن هنال  تحسن فً النمو الخضمري لالمتلت اللموز المزروعمة فمً المكمان المسمتدٌم وللم  
والمرا / لتمر / المتلة  Humusممل  01 بملمدارو Humusوسمماد  / المتلة Nغمم  011عند تسممٌدها بمالنتروجٌن وبملمدار 

 ك% 011ً وصلت إلى والتً سببت زٌادة نسبة نجات التطعٌم والتالورقً بالمات الملطر 
 

EFFECT OF NITROGIN, HUMUS AND GIBBERELLIC ACID 0N 

VEGETATIVE GROWTH OF ALMOND SEEDLINGS AND ITS BUDDING 

SUCCESS PERCENTAGE 
 

Jassim M. Alwan AL-A,areji Ahmed T. Al Hayyat 
Horticulture and Land Scape Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: jassim_59@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

Almond seedlings which were grown at fruit field / Horticulture and Land Scape Design 

/ College of Agriculture and Forestry during 2012 growing season were fertilized with three 

levels of nitrogen (0, 50 and 100 gm N/seedling ) by using urea fertilizer (46 % N) as a sourse 

of nitrogen, three levels of humus liquid fertilizer (18% humic acid) (0, 5 and 10 ml 

humus/L/seedling) and foliar spray with two concentrations of gibberellic acid (0 and 75 mg 

GA3 / L), to improve seedlings vegetative growth and budding success percentage. Results 

indicated that the treatments of 100g N/seedling +5 ml humus / L / seedling + 0 mg GA3 / L. 

gave the highest means leaves N concentrations (1.14 %) and seedling leaves area (2119.40 

cm
2
/seedling), Meanwhil the treatment of 100g N/seedling +10 ml humus / L / seedling + 0 

mg GA3 / L. gave the highest means of leaves chlorophyll (60.20 SPAD unit) and budding 

successes (100 %). The highest means of seedling height increament was obtaind at the 

treatment of 100g N/seedling +0 ml humus / L / seedling + 0 mg GA3 / L. (100.49 cm).  

Keywords : Nitrogen, Humus fertilizer, GA3, Almondك 
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 المصادر

 كجم ورٌة مصر العربٌة ,مدٌنة النصر كالدار العربٌة للنالر و التوزٌد كالقاك ةالجار أفسٌولوجٌا  ك(2113حسن ) ,جندٌة

الممم تمر العربممً  ,تممأثٌر معممدلت األسمممدة ا زوتٌممة فممً نمممو أالممجار السممقرجل حدٌثممة السممن ك(2110رالممٌد ) ,خربمموتلً
 ك062 – 055آلار :  28 – 24مصر  ,اإلسماعٌلٌة ,الخامس

سمكوربٌ  فمً النممو الخضمري والمحتموا تأثٌر الكبرٌت والنتروجٌن وحام  األ (ك2117)إحسان فاضل صالح  ,الدوري
جامعممة  ,كلٌممة الزراعممة والغابممات ,رسممالة ماجسممتٌر كVistabellaو  Annaالمعممدنً ألالممجار التقممات القتٌممة صممنقً 

 كالعراك كالموصل

 كزراعت ما ورعاٌت ما وإنتاج ما ,ةبسماتٌن القاك م ك(0994نزال وعبد العزٌز دٌوي ومحمد كمردوا و ولٌمد سممار ) ,الدٌري
 كسورٌا كدمالك كمطبعة الروضة

جماص البلرٌمة و الطعموم تمأثٌر النتمروجٌن و الكماٌنتٌن فمً نممو المتلت التقمات واإل ك(2113سلٌمان محمد ككو ) ,الزٌباري
 كالعراك ,جامعة الموصل ,كلٌة الزراعة و الغابات ,رسالة ماجستٌر كالنامٌة علٌ ا

تمأثٌر النتمروجٌن وحمام  الجبرلٌم  فمً نممو أالمجار  ك(2101إٌماد طمارك و جاسمم محممد علموان األعرجمً ) ,الٌال العلمم
  .026 – 008( : 0)ملحك  38 ,مجلة زراعة الرافدٌن كالخوخ القتٌة صنف دكسً رٌد

بساتٌن القاك مة  ك(2101حمد ملٌجً )أكمال الدٌن محمد و عبد هللا محمود محسن وجمٌل ف مً سورٌالً و محمد  ,عبد هللا
 كجم ورٌة مصر العربٌة ,الدار العربٌة للنالر والتوزٌد (ككتاي مترجم) كالمتساقطة األوراك

مدٌرٌمة دار الكتمي للطباعمة  كالزراعمة العضموٌة والبٌئمة ك(2102جاسم محمد و رائدة إسمماعٌل عبمدهللا الحممدانً ) ,علوان
 كالعراك ,جامعة الموصل ,والنالر
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 كالعراك كجامعة الموصل كدار الكتي للطباعة والنالر كالجزت الثانً كفسلجه النبات ك(0985عبد الع ٌم كا م ) ,محمد
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