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 Nephrolepis exaltata تأثیر أوساط الزراعة والتسمید النتروجیني في نمو نباتات الفوجیر

(L.)Schott  
  عبلة أحمد خطاب                      عٌمار عمر األطرقجي

  العراق/ جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة 
  

  الخالصـة
الوسúúط األول تربúúـة مزیجیúúة ورمúúل بنúúاء و : ھúúي  تúúم دراسúúة اسúúتخدام ثالثúúـة أوسúúاط للزراعúúة

الوسط الثúاني تربúة مزیجیúة و رمúل بنúاء وسúماد حیúواني كامúل التحلúل والوسúط الثالúث تربúة مزیجیúة و 
بنسúب حجمیúة متماثلúة لكúل مúنھم ، والتسúمید النتروجینúي  الیوریúا   Peat mossرمل بناء وبیت مúوس 

٤٦ %N   فر وúúúز صúúúم م ٤٥٠و ٣٠٠و  ١٥٠بتركیúúúلغN  /تخداúúúة باسúúúة العاملیúúúذت التجربúúúر ، نفúúúملت 
 أنوقúد أشúارت النتúائج إلúى . تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثúة قطاعúات وأربúع نباتúات للمكúرر

والوریقúات السرخسúیة األوراق القúیم فúي عúدد  أفضúلالحصول علúى  إلى أدىقد  الثاني استخدام الوسط 
واكبúúر مسúúúاحة ورقیúúة للنبúúات بلغúúúت  التúúوالي،وریقúúة علúúúى  ٣٨.٦ورقúúة و ٢٠.٦حیúúث بلغúúúت للنبúúات،

، وقúد احتúوت  الشúطاءو ا وان تلك النباتات قد كونت اكبر عدد من السیقان الرایزومیúة ،٢سم ١٣٣٤.٨
لúم من جھة أخرى .  Kو  Pو  Nمن  مئویة ةنسب اكبرعلى  أعالهالنباتات المزروعة في الوسط  أوراق

 األوراقبشúúكل معنúúوي باسúúتثناء عúúدد  الثالúúث وسúúطالزراعúúة النباتúúات فúúي مúúن  ةالمتحصúúلتتبúúاین القúúیم 
مúúن  أفضúúلولكúúن زراعúúة النباتúúات فúúي ھúúذین الوسúúطین كúúان  و البوتاسúúیوم،والنسúúبة المئویúúة للنتúúروجین 
واضúح للتسúمید النتروجینúي فúي صúفات المجمúوع  تúأثیرلúم یظھúر و . األول زراعة النباتúات فúي الوسúط

باسúتثناء  المقارنúةالمسúتخدمة ومعاملúة  كیúزاالترمعنویúة بúین  فúروق سجلث لم تحی المدروسةالخضري 
عكسúیاً تúأثیراً لتر كان لھ /  Nملغم  ٤٥٠وان استخدام التركیز  ، الورقیةوالمساحة  األوراقبیانات عدد 

 وسúطالزراعة نباتúات الفúوجیر فúي  أنیمكن القول ، و الخضريمعظم الصفات المدروسة للمجموع  في
 أدىقúد  أسúبوعیا،لتúر /  Nملغúم  ٣٠٠ أو ١٥٠مúع التسúمید بالسúماد النتروجینúي بتركیúز ثاني والثالúث ال

  . النباتات أفضلالحصول على  إلى
 

  المقدمة
 Nephrolepisنبúات الفúوجیر   )Polypodiaceae )Sword Fern Familyتضúم عائلúة  

exaltata (L.) Schott   ـدúúúúذي یعúúúúوالúúúúد نباتúúúúة الـاحúúúúة ات الزینúúúúن الناحیúúúúة مúúúúة الھامúúúúورقی
استخداماتھ الواسúعة فúي التنسúیقات المختلفúة حیúث  إلى أھمیتھوتعود  ، ) ١٩٩٩،  Gilman(االقتصادیة

الزینúة وبشúكل كتúل  أحúواضكمúا یúزرع النبúات فúي  أصص ، التعلیق ، ونبات نباتات سالل أھمحد أیعد 
  األشúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúجارنباتیúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúة تحúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúت ظúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúالل 

)Henley ـتحدید فضالً عن استخدام یستخدم كنبات ، كما ) ٢٠٠٢،  وآخرونúة ـھ في التنسیúقات الداخلی
سúم ذو ١٥٠-٥٠وھúو نبúات عشúبي مسúتدیم الخضúرة یتúراوح ارتفاعúھ بúین ،  )١٩٨٥عوض وضúوة ، (

وبúذلك یكúون  Rosetteبشúكل وردة  Frondsالسرخسúیة  األوراقساق رایزومیة قصúیرة تتجمúع علیھúا 
ن النبúات تحúت سúطح یكúوَ و ) ١٩٩١، Hvoslef-Eideو  ١٩٧٧، وآخروننجیب ( النبات كثیف النمو 

فúوق سúطح التربúة  أخúرىعúن تكوینúھ لسúیقان  فضúال Rhizomesالتربة العدید من السúیقان الرایزومیúة 
 .) ١٩٩٩،  Gilman( ) اشúطاء(نباتúات جدیúدة  أطرافھúافúي  ویتكون علیھúا  Runnerتسمى المدادات 

اتات الزینة وتحسین شكلھ قúد ینجúز بوسúاطة عúدة معúامالت زراعیúة اإلسراع في نمو أي نبات من نبإن 
و Goh (والعضúوي  اسúتخدام التسúúمید المعúúدني أومثúل اسúúتخدام أوسúاط زراعیúúة مناسúúبة لنمúو النبúúات ، 

Haynes  ،ة  أنومن المعروف .)  ١٩٧٧úمواصفات وسط نمو النباتات من الناحیة الفیزیائیة والكیمیائی
یكúون لھúúا تúأثیر مباشúúر علúى اإلنتúúاج النھúائي للنباتúúات حیúúث إن  أنالمؤكúúد  مúن تúúيالمھمúة ال األمúúورمúن 

 مواصúúفات وسúúط الزراعúúة تختلúúف طبقúúاً لمكوناتúúھ ومصúúدر المúúواد المسúúتخدمة فúúي الوسúúط وتركیبھúúا
 )Conover  و   Poole ، اظ  ، ) ١٩٨٨úى االحتفúط علúدرة الوسúي قúؤثر فúوف تúوھذه المواصفات س
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úúة ، والتھویúúفاتبالرطوبúúة ة ، وصúúرف والنفاذیúúذیات و الصúúوازن المغúúوت ،pH ط وúúرارة الوسúúة حúúدرج 
)Wilson ،و  ١٩٨٠Rowell  ،و  ١٩٩٤El-  
  

  مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول 
  . ٢٠٠٦/  ٦/  ٢٨وقبولھ  ٢٠٠٦/ ٤/  ٢٤تاریخ تسلیم البحث 

Sallami  وMahros  ،فات )  ١٩٩٧úúúن صúúúالً عúúúرى، فضúúúدد طبی أخúúúوف تحúúúور سúúúو وتطúúúة النمúúúع
 إیجابúاالمجموع الجذري والمشاكل الفسلجیة التي یتعرض لھا النبúات وبالتúالي فúان وسúط الزراعúة یúؤثر 

 ، وقúد )١٩٧٩،  Muller(  النبúات المختلفúة وبالتعاقúب فúي كامúل حیúاة النبúات  أعضúاءسلباً في نمو  أو
تنمیúة نباتúات الفúوجیر ، لكنھúا تشúترك  ألوسúاطاستخدام مكونات متباینúة  إلىالعدید من المصادر  أشارت

یجúúود النبúúات فúúي تربúúة خصúúبة غنیúúة بúúالمواد  إذ فúúي احتوائھúúا علúúى كمیúúات وافیúúة مúúن المúúواد العضúúویة
و  ، ) ٢٠٠٠،  Brown( مثúúل البیúúت مúúوس أو األوراق النباتیúúة المتخمúúرة والسúúماد الحیúúواني العضúúویة

البرلیت والتي لھا قابلیúة عالیúة علúى االحتفúاظ بالرطوبúة التي تضاف إلى التربة الغرینیة ورمل البناء أو 
و  ١٩٩١،  Conover (، وذات مسامیة عالیة بحیث تسھل من صúرف المúاء الزائúد وذات تھویúة جیúدة 

Henley  رونúú٢٠٠٢، وآخ  (دúúúین  ، وقúúúبCrockett رونúúúوآخ )مید ) ١٩٨٤úúúول تسúúúتھم حúúúي دراسúúف
 ٤٥٠و ٣٠٠و ١٥٠مسúúتویات للنتúúروجین ھúúي  ٣ باسúúتخدام  ’ Whitmanii‘ صúúنف الفúúوجیر نباتúúات
مúرات  ٣أ و ٢ ألسúماديوذلúك بúالري بúالمحلول ) 20N-8.7P-16.7K(لتر من السماد التجاري / ملغم 

الحصول علúى أعلúى وزن جúاف للمجمúوع  إلى أدىلتر قد / ملغم  ٣٠٠أ و ١٥٠التسمید بـ إن ، أسبوعیا
 وآخúúúرون Henley ، كمúúúا وأوصúúúى وعیةاألسúúúببغúúúض النظúúúر عúúúن عúúúدد مúúúرات التسúúúمید  الخضúúúري ،

 ١.٥ د بمقúدارـلتسمیا أن  التحسین نمو نباتات الفوجیر وذكرو NPKباستخدام السماد المركب  )٢٠٠٢(
قúد أدت إلúúى  ٣-١-٢ أو ٢-١-٢بنسúب سúمادیة   NPKالسúماد المركúúب  نشúھر مú/ ٢ م  ١٠٠/  Nكغúم 

   . الحصول على أفضل النتائج
احد نباتات الزینة المھمة السیما فúي اسúتخدامھ كنبúات تنسúیق داخلúي ، ونظراً لكون نبات الفوجیر 

، ولعدم وجود دراسات سúابقة لموضúوع البحúث  في المشاتل ولقلة تداولھ في القطر بسبب صعوبة تنمیتھ
ھúúذه الدراسúúة بھúúدف الحصúúول علúúى نباتúúات قابلúúة  إجúúراءفúúي الخúúارج ، فقúúد تúúم  قلتھúúافúúي داخúúل القطúúر و

تúúúأثیر التúúúداخل بúúúین أوسúúúاط الزراعúúúة ومسúúúتویات مختلفúúúة مúúúن التسúúúمید دراسúúúة  للتسúúúویق مúúúن خúúúالل
  .النتروجیني 

  
  مواد البحث وطرائقھ

/  األولكúúانون  ١و لغایúúة  نیسúúان ١٥مدینúúة الموصúúل للمúúدة مúúن  /مشúúتل اآلثúúار الدراسúúة فúúي أجریúúت
النباتúúات سúúم ، زرعúúت  ١٥سرخسúúیة و بطúúول  أوراق ٣-٢تúúم اسúúتخدام نباتúúات حاویúúة علúúى  . ٢٠٠٢

تركúت  ثúمموضوع الدراسúة سم حاویة على مخالیط التربة  ١٠الصغیرة أوالً في أصص بالستیكیة قطر 
والوضع الطبیعي للجúذور داخúل الوسúط وظھúور عالمúات النمúو ، بعúد ذلúك تúم  استقرارھا النباتات لتأخذ

/ فúي شúھر أیلúول سúم  ١٥قطر  إلى أصص دورت النباتات. أیار ٢٠في  السمادیة البدء بتنفیذ المعامالت
: للزراعúة ھúي أوسúاطاستخدام ثالثúة  اشتملت التجربة.  ، وذلك باستخدام وسط مماثل لكل معاملة٢٠٠٢

تربúúة مزیجیúúة : الوسúúط الثúúاني، ١:  ١تربúúة مزیجیúúة ورمúúل بنúúاء مغسúúول بنسúúبة حجمیúúة : األولالوسúúط 
تربúة : الوسúط الثالúث،  ١:١:١جمیúة بنسúبة ح) مخلفúات أغنúام ( تحلل ال كامل ورمل بناء وسماد حیواني

التسúمید  أربعúة مسúتویات مúن تúم اسúتخدامكúذلك . ١:١:١: مزیجیة ورمل بناء وبیت موس بنسúبة حجمیúة
لتúúر بشúúكل مúúذاب /  Nملغúúم  ٤٥٠و ٣٠٠و ١٥٠صúúفر و: ھúúي N% ٤٦بالسúúماد النتروجینúúي الیوریúúا 

معاملúة  ١٢اشتملت التجربúة علúى  ، خالل مدة الدراسة أسبوعفي كل  أصیص/ مل  ١٠٠بالماء وبواقع 
نفذت الدراسة باستخدام تصúمیم القطاعúات العشúوائیة الكاملúة للتجúارب العاملیúة بثالثúة قطاعúات و عاملیة

بالسúúماد البوتاسúúي باسúúتخدام  ةالتجربúúتúúم تسúúمید جمیúúع نباتúúات  ، ومúúن ثúúم وأربúúع نباتúúات للمكúúرر الواحúúد
أسúبوع  ٢/  أصúیص/ غúم  ٠.٦٦٢وبواقع  K2O% ٥٢-٤٨الحاوي على  K2SO4كبریتات البوتاسیوم 

مúن % ٤٧-٤٥وبشكل مذاب في الماء فضúال عúن التسúمید بسúماد سúوبر فوسúفات الثالثúي الحúاوي علúى 
P2O5  دارúúم  ٠.٢٩٥وبمقúúیص/ غúúي  ٢/  أصúúذاباً فúúبوع مúúاء ١٠أسúúل مúúم  )Conover ،١٩٩١ (  .
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úت مظلúúات تحúúعت النباتúةووض úúي شúúفافة زراعúتیكیة شúúواد بالسúúن مúúة مúúبكة زراعیúúـة بشúúع التغطیúفاف م
مúúن شúúدة اإلضúúاءة %  ٨.٣ – ٥.٠خضúúراء اللúúون بحیúúث تراوحúúت نسúúبة اإلضúúاءة الواصúúلة للنباتúúات 

الطبیعیـة ، أجري تحلیل أوساط الزراعة المستخدمة في الدراسúة فúي مختبúرات كلیúة الزراعúة والغابúات 
ھر مúن بúدء المعاملúة السúمادیة والتúي أشú ٦بعúد مúرور  البیانات سجلت) . ١الجدول (جامعة الموصل  –

عúدد الوریقúات فúي الورقúة و فúأكثر سúم ٣السرخسیة لكل نبúات عنúد وصúولھا طúول  األوراقعدد شملت 
فضúالً  ،) ١٩٨٤( Patton   وفقúاً لطریقúة ٢المساحة الورقیة سúم، و سم ورقة أطولطول  والسرخسیة 

للمجمúúوع الخضúúري والجúúذري  الجúúاف زنالúúوو  األمعúúدد االشúúطاء النامیúúة قúúرب النبúúات عúúن حسúúاب 
 عدد السیقان الرایزومیة النامیة تحúت سúطحو  التربة عدد البراعم النامیة تحت سطحبالغرام ووالرایزوم 

و ) ١٩٤١( Machinneyحسúب طریقúة  لúألوراقالكلوروفیل الكلي  من ىالمحتو تقدیرتم  كما . التربة
Arnon )رو ،) ١٩٤٩úúة للنتúúبة المئویúúدیر النسúúفور وتقúúد  وجین والفسúúیوم بعúúدء  ٣البوتاسúúن بúúھر مúúأش

باسúúتخدام جھúúاز كلúúدال، ) ١٩٦٥( Blackلطریقúúة التúúي ذكرھúúا ل وفقúúاً  تúúم تقúúدیر النتúúروجین المعاملúúة ،
باسúúúúúúúúتخدام جھúúúúúúúúاز المطیúúúúúúúúاف ) ١٩٧٠( Matt أوردھúúúúúúúúاوالفسúúúúúúúúفور حسúúúúúúúúب الطریقúúúúúúúúة التúúúúúúúúي 

Spectrophotometer ، مúومن ث úاً لمúیوم وفقúدیر البوتاسúم تقúره تúا ذكRichards )تخدام ) ١٩٥٤úباس
) ١٩٩٦( SASبرنúúúامج  باسúúúتخدام اإلحصúúúائياجúúúري التحلیúúúل  وقúúúد . Flame photometerجھúúúاز 

 Duncan’s Multiple Rangeواعتمد في مقارنة المتوسطات فیما بینھúا اختبúار دنكúن متعúدد المúدى 
Test  ١٩٨٠(ذكره الراوي وخلف هللا  لما وفقاً % ٥تحت مستوى احتمال( .  

  
  .الدراسة عند بدء الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لألوساط الزراعیة المستخدمة بعض: )١(جدول ال

  الصفات
  نوع الوسط

  الثالث  الثاني  األول
pH  ٧.٤٨  ٧.١٩  ٦.٧٧  
Ec ٠.٨٥  ٢.٠٠  ١.٣٧ سم/ زملیمو  

  ٧١.٧٢  ٧٢.٧٢  ٧٣.٧٢ % Sandرمل 
  ٢١.٦٠  ٢٠.٦٠     ٢١.٦٠  % Siltغرین 
  ٦.٦٨  ٦.٦٨    ٤.٦٨  % Clayطین 

  مزیجیة رملیة  مزیجیة رملیة  مزیجیة رملیة  نوع النسجة
  ٤.٤٧  ٣.٠٣  ٠.٢٧  %المادة العضویة 

  ١٢.٤٠  ١٣.٩١  ١٣.١٦  %كاربونات الكالسیوم 
  ٠.١٩  ٠.٢٤  ٠.٢٣  NO3%النتروجین الجاھز 

  ٤.٠  ١٣٤.٨  ٢.٧  لتر/ملغمالفسفور الجاھز 
  ١.٠  ٥.٨  ٠.٦  لتر/مملغالبوتاسیوم الجاھز 

  
  النتائج والمناقشة

إلúى أنúھ أمكúن الحصúول علúى أكبúر القúیم المعنویúة ) ٢(تشیر البیانúات فúي الجúدول :  المجموع الخضري
نبúات / االشúطاء  دلعدد األوراق السرخسیة لكل نبات وعدد الوریقات لكل ورقة والمسúاحة الورقیúة وعúد

نبúات علúى التúوالي /شúطاً  ٧,١و ٢سúم ٨,١٣٣٤ورقة و / وریقة ٦,٣٨نبات و/ ورقة  ٢٠.٦والتي بلغت 
عند الزراعة في الوسط الثاني المكون من تربة مزیجیة ورمúل بنúاء وسúماد حیúواني فúي مقابúل الزراعúة 

في الوقت الذي زادت وبشúكل غیúر معنúوي ،  طفي الوسط األول المكون من تربة مزیجیة ورمل بناء فق
ل زیادة في قúیم الصúفات أعúاله عنúد اسúتخدام الوسúط قیم الصفات األخرى المدروسة ، كما یالحظ حصو

 العدیúد مúن البúاحثین الثالث في الزراعة بدیالً عن الوسط الثاني ، ویمكúن أن تفسúر النتúائج وفقúا لمúا أكúده
تشúكل جúزءاً كبیúراً  أنیجúب  وإنھاوسط الزراعة لنباتات الفوجیر ،  إلىالعضویة  المادة إضافةدور  عن

فúي وسúط مكúون مúن طبقúة كثیفúة مúن المúادة  األصúلي موطنúھ النبúات ینمúو فúي أن من مكوناتúھ ، السúیما
الثúúاني  تحسúúن نمúúو النباتúúات فúúي الوسúúط نوإ.  )١٩٨٧وطúúواجن ،  ١٩٨٥عúúوض ضúúوة ، ( العضúúویة

المحتملة والتي ذكرت من قبúل العدیúد  األسبابالعدید من  إلى، قد تعود  األولمقارنة مع الوسط  والثالث
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فúي الوسúط  CO2حیúث یمنúع تúراكم  تھویúة جیúدة إلúىنھا زیادة مسامیة التربة والúذي یقúود من الباحثین م
 النمúو تقلیúل كúبح التúنفس وبالتúالي إلúىالدقیقúة فúي التربúة والتúي تúؤدي  واألحیúاءالناتج من تنفس الجذور 

)Nelson ، ٢٠٠٣ (  ةúب التربúفضالً عن الزیادة في تحب ،Granulation  )  ، انيúع )  ١٩٨٠العúم ،
 أخúرى أسباب فضال عنللوسط ،  األیونيقدرة التبادل  زیادة قابلیة الوسط على االحتفاظ بالماء ، وزیادة

 )DeBoodt  ،و  ١٩٧٠Sutcliffe  وBaker  ،ا إن .)١٩٨١úúúة كمúúúیما  أھمیúúúواني السúúúماد الحیúúúالس
  حتوي على كمیة كبیرة منت اتأتي من كونھ األغناممخلفات 

،  )  ١٩٨٥طúواجن ، ( الحیوانیúة األسúمدة أنúواعبúرى والصúغرى مقارنúة مúع بقیúة العناصر الغذائیúة الك
كغم بوتاسúیوم  ١٠.٠كغم فسفور و ٢.١كغم نتروجین و ١٤.٠یحتوي الطن الواحد على ما یقارب  حیث

 )٢٠٠٣، Nelson( كغúم مغنسúیوم ١.٨٥كغم حدیúد و ٠.١٦كغم كالسیوم و ٥.٨٥ كغم كبریت و ٠.٩و
، وتقلúúل مúúن فقúúد  ءجúúد بشúúكل عضúúوي ومúúن ثúúم تصúúبح بشúúكل جúúاھز للنبúúات بúúبطوان تلúúك العناصúúر تو

الحیوانیúة فúي  األسúمدةالعناصر الغذائیة بعملیة الغسúل الناتجúة مúن السúقي بمúاء الúري ، فضúالً عúن دور 
كونھا مصدراً للطاقة وتجھیز الكائنات الحیة الدقیقة وخاصة المثبتúة للنتúروجین بالكúاربون مúع احتوائھúا 

كالھرمونúúات ، والفیتامینúúات ، والبروتینúúات ، وبعúúض الحúúوامض االمینیúúة   األخúúرىعúúض المúúواد علúúى ب
 األوسúاط أنیالحúظ ) ١(جدول ال البیانات في ومن مراجعة.  )٢٠٠٣، Nelsonو   ١٩٩٩،  ألنعیمي (

فúي  أیضúاالمختلفة المستخدمة في الدراسة قد اختلفت في محتواھúا مúن المúادة العضúویة ، مúع االخúتالف 
كمúا یمكúن . تأثیره قد انعكس في نمو النبات قد یكون البوتاسیوم والذي النسبة المئویة لكل من الفسفور و

الحیúواني والúذي قúد  السúماد سم عند اسúتخدام الوسúط الحúاوي علúى/ ملیموز  ٢.٠بقیمة  Ec أنمالحظة 
فúي دراسúتھم علúى ) ٢٠٠٢(وآخúرون  Nowak، فقد ذكر  أفضلیكون لھ تأثیرا في نمو النباتات بشكل 

، عند استخدام خمسة تراكیز مúن المحالیúل المغذیúة والتúي  'N. exaltata 'Roosevltiiنباتات الفوجیر 
 أعلúىسúم للزراعúة النسúیجیة تúم الحصúول علúى / ملیمúوز   ٢.٨و ٢.١و ١.٤و ٠.٧و ٠.٣لھúا  Ecكان 

سúم ، وبúالرغم مúن انúھ لúیس / ملیمúوز  ٢.٨و ٢.١ للوسط Ecعند استخدام  لألوراقوزن رطب وجاف 
 Ec إلúىحاجúة النبúات  أومن الضروري تطابقھا مع الواقúع الحقلúي لكúن یمكúن اعتبارھúا مؤشúراً لتحمúل 

عنúد اسúتخدام % ٧٢.٥المساحة الورقیة قد زادت بمقدار  أن إلى أیضاوتشیر البیانات . عالي للنمو الجید
المحتúúوى الخصúúوبي العúúالي  إلúúىقúúد یرجúúع ذلúúك ، والوسúúط األول  بالمقارنúúة مúúع اسúúتخدام الوسúúط الثúúاني

للوسط المستخدم وبالتالي زیادة امتصاص العناصر الغذائیة وخاصة النتروجین والذي لúھ دور كبیúر فúي 
والھرمونات النباتیúة ومنھúا االوكسúینات والتúي تصúبح  اإلنزیمیةوالمرافقات  اإلنزیماتتنشیط الكثیر من 

زیúúادة انقسúúام  إلúúىمúúن العملیúúات الحیویúúة المؤدیúúة  یتúúداخل فúúي كثیúúر والúúذي مراكúúز جúúذب للمúúواد الغذائیúúة
 ١٩٨٢عبúدالقادر وآخúرون، ( وزیúادة حجúم وعúدد خالیúا الورقúة المرسúتیمیة ، لألنسúجةالخالیúا المكونúة 

 .األنسúجةفضالً عن زیادة الكلوروفیل وتكوین البالستیدات الخضúراء فúي  )  ١٩٨٣وشراقي وآخرون، 
وقúد یكúون للسúماد العضúوي الúدور الفعúال وخاصúة الحتوائúھ علúى ). ١٩٨٩ (حاف الصú  أكúدهوھذا مúا 

 Genchevو  ١٩٧٧،  Estrada(المغنسúúیوم والحدیúúد اللúúذان لھمúúا دور فعúúال فúúي تصúúنیع الكلوروفیúúل 
  وتشیر البیانات في الجدول أعاله إن . )١٩٧٩، وآخرون 

   
وع الخضري لنباتات الفوجیر مفي نمو المج يوالتسمید النتروجین الزراعة أوساط تأثیر ):٢(جدول ال

N. exaltata “Bostoniensis”  
  

العوامل 
  المدروسة

  الصفات
عدد 

  األوراق
عدد 

  الوریقات
طول أطول 

  )سم( ورقة
المساحة 

  )٢سم(الورقیة 
عدد 

  االشطاء
الوزن الجاف 

  )غم(
  أوساط الزراعة

  أ ٢.١  ب ١.٠  ب ٧٧٤.٠  ب ٣٢.٨  ب ٣٣.٩  جـ١٣.٣  األول
  أ ٣.٣  أ ١.٧  أ ١٣٣٤.٨  أب ٣٤.٤  أ ٣٨.٦  أ ٢٠.٦  الثاني
  أ ٣.٤  أب ١.٣  أ ١٢١٥.٣  أ ٣٦.٣  أ ٣٨.٣  ب ١٧.٩  الثالث

  )لتر/ملغم( N راكیزت
  أ ٣.١  أ ١.١  ب ٧٦٩.٧  أ ٣٣.٨  أ ٣٥.٦  ب ١٤.٣  صفر
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  أ ٢.٩  أ ١.٥  أ ١٢٦٩.٨  أ ٣٥.٩  أ ٣٧.٢  أ ١٨.٨  ١٥٠
  أ ٢.٩  أ ١.٣  أ ١٣٠٨.٣  أ ٣٥.٥  أ ٣٨.٣  أ ١٩.٤  ٣٠٠
  أ ٢.٨  أ ١.٤  أ ١٠٨٤.٤  أ ٣٢.٩  أ ٣٦.٦  أب ١٦.٧  ٤٥٠

    المتشابھة في العمود ال تختلف معنویúا حسúب اختبúار دنكúن متعúدد الحúدود تحúت مسúتوى احتمúال األحرفالمعامالت ذات 
٥.%  
  

اسúúúتخدام التسúúúمید النتروجینúúúي بúúúالتراكیز المسúúúتخدمة  أدى إلúúúى زیúúúادة فúúúي عúúúدد أألوراق السرخسúúúیة 
/ نبúúات فúúي مقابúúل معاملúúة المقارنúúة ، وأن أكبúúر القúúیم لعúúدد األوراق وعúúدد الوریقúúات /ة الورقیúúة والمسúúاح

  ورقـة والمساحة
ویمكúن . لتúر فúي مقابúل المعúامالت األخúرى /  Nملغم  ٣٠٠و  ١٥٠الورقیة كانت عند التسمید بتركیز 

النتروجینúي یشúجع النمúو مúن خúالل  التسúمید أنمúن  البúاحثینتفسیر تلك النتائج وفقاً لما ذكره العدیúد مúن 
تداخلھ في بناء االوكسینات والتي لھا دوراً فعاالً فúي تنشúیط عملیúة االنقسúام الخلúوي واسúتطالة الخالیúا ، 

و  Rajag opal(نشúاط الجبرلینúات مúع زیúادة مسúتویات التسúمید النتروجینúي  أوزیúادة بنúاء  فضúالً عúن
Rao  ،د ،   ١٩٧٤úید محمúذی، ) ١٩٨٢وسúدوان والúوین أن أكúي تكúدخل فúروجین یúات النتúاء  إنزیمúúالبن

ویشترك في تكوین مجúامیع البوفرینúات الداخلúة فúي البنúاء الحیúوي للكلúوروفیالت والھرمونúات  الضوئي
 Clelandو ) ١٩٧٤(وآخúرون  Davenportفقد ذكúر  أخرىمن جھة . نـوالجبرلی نكاالوكسیة ـالنباتی

الخلویة وقلúة فقúدان المúاء  األغشیةزیادة نفاذیة  إلىالنتروجیني تؤدي زیادة مستوى التسمید  أن) ١٩٨٦(
فúي  العوامúل المúؤثرة  مúن یعúد النبúات وبالتúالي زیúادة مرونúة جúدران الخالیúا النباتیúة ، وھúذا أنسúجةمن 

  . العالقات المائیة لخالیا النبات فیسھل تدفق الماء للخلیة فیزداد اتساعھا
إلúúى وجúúود فروقúúاً معنویúúـة بúúین القúúیم المتحصúúلة مúúن تúúداخل ) ٣( أشúúارت البیانúúات فúúي الجúúدول

نبúúات عنúúد / ورقúúة  ٢٢.٣مسúúتویات العوامúúل موضúúوع الدراسúúة ، إذ سúúجلت أكبúúر القúúیم لعúúدد األوراق 
لتر ، وقد اختلفت ھúذه القیمúة معنویúاً مúع /  Nملغم  ٣٠٠الزراعـة في الوسط الثاني والتي سمدت بمقدار

لحصول علیھا من زراعـة النباتات في الوسط األول وتحت المسúتویات المختلفúة مúن جمیع القیم التي تم ا
عنúد اسúتخدام  ٤٠.١و  ٤٠.٠ورقúة / وتم الحصول على أكبúر عúدد مúن الوریقúات . التسمید النتروجیني 

/  Nملغúم  ٤٥٠لتúر أو الوسúط الثالúث والمسúمدة بتركیúز /  Nملغúم  ٣٠٠الوسط الثاني والمسمدة بتركیز
لتúúر للنباتúúات النامیúúة فúúي الوسúúط /   Nملغúúم  ٤٥٠علúúى التúúوالي ، مúúع مالحظúúة أن التسúúمید بمقúúدار لتúúر، 

ورقúة سرخسúیة ، كمúا أن صúفات / وریقúـة  ٣٠.٧األول قد تسبب في الحصول على أقل القúیم المعنویúـة 
إلúى طول أطول ورقة والمساحة الورقیة وعدد االشطاء والوزن الجاف للمجمúوع الخضúري قلúت قúیمھم 

  . لتر /  Nملغم  ٤٥٠أدناھا عند الزراعـة في الوسط األول مع التسمید بمقدار 
  
الزراعúúة والتسúúمید النتروجینúúي فúúي نمúúو المجمúúوع الخضúúري  أوسúúاطالتúúداخل بúúین  تúúأثیر :)٣(جúúدول ال

  . ’N. exaltata ‘Bostoniensisلنباتات الفوجیر 
  

  األوساط
  

 N تراكیز 
  )لتر/ملغم(

  الصفـات
عدد 

  األوراق
عدد 

  الوریقات
 أطولطول 
  )سم( ورقة 

المساحة الورقیة 
  )٢سم(

 لجاف الوزن ا  عدد االشطاء
  )غم(

  األول 

  أب ٢.٨  أب ١.٠  د ھـ٦٥٣.٠  أب٣٣.٩  أب٣٣.٧  د ١١.٨  صفر
  أب ٢.١  أب ١.٠  ھـ- جـ٩٤٠.٩  أ ٣٦.١  أب٣٥.٢  جـ د ١٤.٢  ١٥٠
  أب ٢.٣  أب ١.٢  د- ب١٠٢٤.٨  أ ٣٤.٢  أب٣٦.٠  د–ب  ١٦.٤  ٣٠٠
  ب ١.٢  ب ٠.٨  ھـ ٤٧٧.٤  ب ٢٧.١  ب٣٠.٧  د ١٠.٩  ٤٥٠

  الثاني 

  أ ٣.٩  أب ١.٦  د- ب١٠٥٧.٢  أ ٣٥.٨  أ ٣٨.٨  د- أ ١٨.٤  صفر
  أب ٢.٩  أب ١.٧  جـ-أ١٣٩٦.٧  أب٣٣.٩  أب٣٦.٦  أب ٢٢.١  ١٥٠
  أب ٣.٢  أب ١.٦  أ ١٥٧٢.١  أ ٣٤.٣  أ ٤٠.٠  أ ٢٢.٣  ٣٠٠
  أب ٣.٠  أ ١.٩  جـ-أ١٣١٣.٣  أب٣٣.٦  أ ٣٨.٩  جـ- أ ١٩.٧  ٤٥٠

  الثالث
  أب ٢.٦  ب ٠.٨  د ھـ ٥٩٨.٨  أ ب٣١.٦  أب٣٤.٣  د ١٢.٦  صفر
  أب ٣.٦  أ ١.٩  أ ب١٤٧١.٧  أ ٣٧.٧  أ٣٩.٧  جـ- أ ٢٠.٠  ١٥٠
  أب ٣.٢  أب ١.١  جـ-أ١٣٢٨.٠  أ ٣٨.٠  أ ٣٩.٠  جـ- أ ١٩.٦  ٣٠٠
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  أ ٤.١  أب ١.٤  أب١٤٦٢.٦  أ ٣٧.٩  أ ٤٠.١  جـ- أ ١٩.٤  ٤٥٠
ة في العمود ال تختلف معنویúا حسúب اختبúار دنكúن متعúدد الحúدود تحúت مسúتوى احتمúال المتشابھ األحرفالمعامالت ذات 

٥.%   
  

أنúúھ أمكúúن الحصúúول علúúى أفضúúل النتúúائج عنúúد ) ٤(یالحúúظ مúúن الجúúدول :  المجمسسوع الجسسذري والرایسسزوم
 إذ تم الحصول على أكبر القیم للوزن الجاف للمجمúوع الجúذري. استخدام وسط الزراعة الثاني و الثالث 

نبúúات عنúúد الزراعúúـة فúúي الوسúúط الثالúúث ، فúúي حúúین سúúجلت أقúúل القúúیم المعنویúúة عنúúد زراعúúـة / غúúم  ٢.٨
ولúم تتبúاین أعúداد السúیقان الرایزومیúة وفقúاً لألوسúاط المستخدمúـة ، لكúن أدى . النباتات في الوسط األول 

/ بúرعم  ٢١.٨زومúات إلúى استخدام الوسط الثاني إلى زیادة معنویـة فúي عúدد البúراعم النامیúة علúى الرای
و یالحúúظ مúن الجúدول أعúúاله أن . نبúات عنúد الزراعúúة فúي الوسúط األول / بúúرعم  ١٣.٢نبúات فúي مقابúل 

وعúدد  مالتسمید النتروجیني قد سجل انخفاض غیر معنوي في الوزن الجاف للمجموع الجذري والرایúزو
سúتخدام التراكیúز المختلفúـة مúن التسúمید وعدد البراعم النامیة تحت سطح التربúة مúع ا ةالسیقان الرایزومی

  . النتروجیني 
  

تأثیر أوساط الزراعة والتسمید النتروجیني فúي نمúو المجمúوع الجúذري والرایúزوم لنباتúات ):٤(الجدول 
  . ’N. exaltata ‘Bostoniensisالفوجیر 

  
  العوامل المدروسة

  الصفات
عدد البراعم النامیة   ةایزومیعدد السیقان الر  )غم(الوزن الجاف

  تحت سطح التربة
  أوساط الزراعة 

  ب ١٣.٢  أ ١٣.٤  ب ١.٧  األول
  أ   ٢١.٨  أ ١٧.٣  أ ب٢.٥  الثاني
  أ ب ١٧.٥  أ ١٤.٧  أ  ٢.٨  الثالث

  )لتر/ملغم( N كیزاتر
  أ ١٩.٨  أ ١٧.٩  أ ٢.٦  صفر
  أ ١٨.٣  أ ١٥.٢  أ ٢.٢  ١٥٠
  أ ١٧.١  أ ١٣.٧  أ ٢.٠  ٣٠٠
  أ ١٤.٨  أ ١٣.٨  أ ٢.٤  ٤٥٠

المتشابھة في العمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  األحرفامالت ذات المع
٥.%  
  

أن أكبر القیم للوزن الجاف للمجموع الجذري كانت عند ) ٥(وأظھرت النتائج في الجدول 
نویة عند الزراعـة في نبات، وسجلت أقل القیم مع/ غم  ٣.٥زراعـة النباتات في الوسط الثالث إذ بلغت 

لتر وتكَون أكبر عدد للسیقان الرایزومیة /  Nملغم  ٤٥٠أو  ١٥٠الوسط األول مع التسمید بمقدار 
نبات و / ةساق رایزومی  ٢٣.٣الزراعة في الوسط الثاني وبلغت  دوأكبر عدد للبراعم النامیة علیھا عن

ا عند الزراعـة في الوسط األول مع التسمید نبات على التوالي وقلت تلك القیم إلى أدناھ/ برعم  ٢٨.٠
  . لتر /  Nملغم  ٤٥٠بمقدار 

) ٦(تشúیر البیانúات فúي الجúدول :  و المحتسوى مسن الكلوروفیسل  K و P  و N الن皑بة المئویة للعناصر 
إلى أن النسبة المئویة للنتروجین في المجموع الخضري بعúد ثالثúة أشúھر مúن بúدء المعاملúة السúمادیة قúد 

ت معنویا وفقúا لنúوع الوسúط المسúتخدم فúي تنمیúة النبúات حیúث احتúوت النباتúات النامیúـة علúى أكبúر تغایر
وقلت القیم المتحصúلة مúن اسúتخدام %  ٢.٣نسبة مئویة للنتروجین عندما نمیت في الوسط الثاني وبلغت 

úبة المئویúیم النسúي قúة فúروق معنویúجل فúد الوسطان اآلخران معنویاً عنھا ، في حین لم تسúفور عنúة للفس
اسúúتخدام أي مúúن األوسúúاط موضúúوع الدراسúúة ، وقúúد تمیúúزت النباتúúات المزروعúúـة فúúي الوسúúط الثúúاني فúúي 

والتي اختلفت معنویاً مع تلك %  ٢.٥تكوینھ في احتوائھا على أعلى نسبة مئویة من البوتاسیوم إذ بلغت 
مúن الكلوروفیúل وفقúا لألوسúاط  ولúم تسúجل فروقúاً معنویúة فúي المحتúوى. المزروعـة فúي الوسúط الثالúث 
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ویالحúظ مúن الجúدول أیضúاً أن تسúمید النباتúات بالسúماد النتروجینúي أدى إلúى . المستخدمة فúي الزراعúـة 
زیادة معنویـة في محتوى المجموع الخضري من النتروجین ، وان تلك الزیúادة كانúت طردیúة مúع زیúادة 

فúي الوقúت الúذي لúم تتبúاین قúیم . لتر/  Nملغم  ٤٥٠عند التسمید بمقدار %  ٢.٣التركیز وبلغت أقصاھا 
النسúبة المئویúة للفسúúفور و البوتاسúیوم معنویúúاً مúع إضúúافة التراكیúز المختلفúúة مúن النتúúروجین ، ومúن جھúúة 

  .أخرى لم یتباین المحتوى من الكلوروفیل عند استخدام المستویات المختلفة من التسمید النتروجیني 
إلى أن الزراعـة في ) ٧(أوساط الزراعـة والتسمید النتروجیني في الجدول وتشیر بیانات التداخل بین 

لتر قد أدى إلى الحصول على أكبر القیم لمحتوى /   Nملغم  ٤٥٠الوسط الثاني والتسمید بمقدار 
في الوقت الذي انحـدرت فیھ ھذه القیمة إلى أدناھا و بشكل معنوي %  ٢.٥النتروجین والتي بلغت 

  ، ولم تتباین%  ١.٢في الوسط األول وبدون إضافة السماد النتروجیني إذ بلغت  عـند الزراعـة
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الزراعة والتسمید النتروجیني في نمو المجموع الجذري  أوساطالتداخل بین  تأثیر ):٥(جدول أل

  . ’N. exaltata ‘Bostoniensisوالرایزوم لنباتات الفوجیر 

  
  األوساط

 Nتراكیز 
  )لتر/ملغم(

  فاتالص

  الرایزومیة السیقان دعد  )غم(  الوزن الجاف
البراعم النامیة عدد 

  تحت سطح التربة

  األول 

  جـ-أ ١٨.٧  أب ١٨.٠  أب ٢.٠  صفر
  جـ-أ ١٤.٠  ب جـ١٣.٣  ب ١.٤  ١٥٠
  ب جـ ١٣.٧  جـ -أ ١٤.٠  أب ١.٨  ٣٠٠
  جـ ٦.٣  جـ ٨.٣  ب ١.٤  ٤٥٠

  الثاني 

  أ ٢٨.٠  أ ٢٣.٣  أب ٣.١  صفر
  أب ٢١.٣  أ ب ١٨.٠  أب ٢.٤  ١٥٠
  جـ-أ ٢٠.٣  ب جـ١٣.٠  أب ٢.٠  ٣٠٠
  جـ-أ ١٧.٧  جـ-أ ١٥.٠  أب ٢.٤  ٤٥٠

  الثالث 

  ب جـ ١٢.٧  ب جـ١٢.٣  أب ٢.٦  صفر
  جـ-أ ١٩.٧  جـ- أ١٤.٣  أب ٢.٨  ١٥٠
  جـ-أ ١٧.٣  جـ- أ١٤.٠  أب ٢.١  ٣٠٠
  جـ-أ ٢٠.٣  أب ١٨.٠  أ  ٣.٥  ٤٥٠

تلف معنویúا حسúب اختبúار دنكúن متعúدد الحúدود تحúت مسúتوى احتمúال المتشابھة في العمود ال تخ األحرفالمعامالت ذات 
٥.%  
  
  فúúي المحتúúوى الكیمیúúائي لنباتúúات الفúúوجیر و التسúúمید النتروجینúúي الزراعúúة أوسúúاط تúúأثیر :)٦(جúúدول ال

N. exaltata ‘Bostoniensis’ .  
  

  العوامل المدروسة
  اتالصف

N   %  P   %  K   %  
 الكلوروفیل محتوى

غم وزن /ملغم(
  )رطب

  أوساط الزراعة
  أ ٥٥.٨  أ ب٢.٢  أ ٠.٤١  ب ١.٨   األول

  أ ٦٠.١  أ  ٢.٥  أ ٠.٤٦  أ  ٢.٣  الثاني  
  أ ٦٠.٠  ب  ٢.٠  أ ٠.٤٢  ب ١.٧  الثالث

  )لتر/ملغم( Nتراكیز 
  أ ٤٧.٥  أ ٢.٣  أ ٠.٤٩  جـ١.٦  صفر
  أ ٦٣.٧  أ ٢.٤  أ ٠.٤٠  ب جـ١.٨  ١٥٠
  أ ٦٢.٦  أ ٢.١  أ ٠.٤٠  أ ب٢.١  ٣٠٠
  أ ٦٠.٦  أ ٢.١  أ ٠.٤٤  أ ٢.٣  ٤٥٠
  %.٥ن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال كب اختبار دنحسالمتشابھة في العمود ال تختلف معنویا  األحرفالمعامالت ذات 

  

قیم النسبة المئویة للفسفور و البوتاسیوم معنویا وتحت ظروف المعامالت المختلفـة ، وقد تم 
غم وزن رطب عند الزراعـة في / ملغم  ٨٠.٥یل الحصول على أكبر القیم للمحتوى من الكلوروف

لتر ولم تتباین ھذه القیمة معنویا مع معظم المعامالت /  N ملغم  ٣٠٠الوسط الثالث والتسمید بمقدار 
مع زیادة  األوراقوجود زیادة معنویة في النسبة المئویة للنتروجین في موضوع الدراسة ،كما لوحظ 

ختلفة ، بینما لم تظھر فروقات معنویة في النسب المئویة للفسفور مستویات التسمید النتروجیني الم
تتأثر بشكل كبیر مكونات النبات  إن :علیھ یمكن القول  . لةمأشھر من بدء المعا ٣والبوتاسیوم بعد 

المتكررة من السماد  األسبوعیة لإلضافاتخصوبة التربة التي ینمو فیھا النبات ، وقد یكون ب
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دوراً في زیادة جاھزیتھ في وسط الزراعة مما سبب زیادة امتصاصھ من قبل  أدتالنتروجیني قد 
المستمرة من الفسفور والبوتاسیوم لجمیع نباتات  اإلضافاتوان .  )١٩٨٩(الصحاف  النبات ویؤید ذلك

 البیانات أعالهومن .  أعالهمن العناصر  األوراقعدم ظھور تباین في محتوى  إلى أدتالتجربة قد 
حصل علیھا ـانخفاض القیم المت إلى أدىلتر /  Nملغم  ٤٥٠التسمید بالمستوى العالي  أنیالحظ 
لوسط المشترك داخل ـانات التـفي بی أیضاجة ـالصفات موضوع الدراسة ، وظھرت ھذه النتی ولمعظم

و ) ١٩٨٢(وآخرون  Gilliamالزراعة والتسمید النتروجیني ، ویمكن تفسیر ذلك وفقاً لما ذكره 
Conover نباتات الفوجیر ذات احتیاجات قلیلة من التسمید النتروجیني ،  أنمن ) ١٩٩٤(وآخرون

تكون النباتات قد كونت  إنالورقیة بعد  النتروجینیة للنباتات األسمدةقلیل من  إضافةالمرغوب  ومن
حصول كانت كافیة لل األسبوعلتر ریاً مرتان في /  Nملغم  ١٥٠مجموعاً جذریاً جیداً  وان استخدام 

ثالث مرات  أولتر ریاً مرتان /  Nملغم  ٣٠٠مقارنة مع استخدام التراكیز العالیة  نمو أفضلعلى 
امتصاص االیونات ، وان زیادة  النباتیة المختلفة فياألنواع االختالفات بین  إلىذلك  یعزى، و أسبوعیا

مرئیة على  ر أعراضظھوتباطؤ في النمو حتى بدون  إلىمستوى التسمید عن الحد المثالي یؤدي 
  .  )٢٠٠٢وآخرون،  Henleyو  ١٩٨٩الصحاف ، (النبات 

  
الزراعúة والتسúمید النتروجینúي فúي المحتúوى الكیمیúائي لنباتúات  أوسúاطالتúداخل بúین  تúأثیر ):٧(جدول ال

  . ’N. exaltata ‘Bostoniensisالفوجیر 

   األوساط
 Nتراكیز 

  )لتر/ملغم(
  اتالصف

N  %  P   %  K   %   محتوى الكلوروفیل
  )غم وزن رطب/ملغم(

  األول 

  أ ب ٤٩.١  أ ٢.٢  أ ٠.٤٧  د ١.٢  صفر
  أ ب ٦١.٤  أ ٢.٨  أ ٠.٤٥  د - ب ١.٧  ١٥٠
  أ ب ٤٥.٦  أ ١.٨  أ ٠.٣٤  جـ -أ ٢.٠  ٣٠٠
  أ ب ٦٧.١  أ ٢.١  أ ٠.٣٩  أ ب ٢.٣  ٤٥٠

  الثاني 

  أ ب ٥٨.٤  أ ٣.٠  أ ٠.٥١  أ ب ٢.٢  صفر
  أ ب ٦٩.١  أ ٢.٤  أ ٠.٤٢  أ ب ٢.٣  ١٥٠
  أ ب ٦١.٨  أ ٢.٤  أ ٠.٣٩  أ ب ٢.٣  ٣٠٠
  أ ب ٥١.١  أ ٢.٢  أ ٠.٥٢  أ ٢.٥  ٤٥٠

  الثالث 

  ب ٣٥.٠  أ ١.٦  أ ٠.٤٨  جـ د ١.٥  صفر
  أ ب ٦٠.٧  أ ٢.١  أ ٠.٣٤  جـ د ١.٥  ١٥٠
  أ ٨٠.٥  أ ٢.١  أ ٠.٤٧  د -أ ١.٩  ٣٠٠
  أ ب ٦٣.٦  أ ٢.١  أ ٠.٤٠  جـ -أ ٢.٠  ٤٥٠

ن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال كب اختبار دنحسبھة في العمود ال تختلف معنویا المتشا األحرفالمعامالت ذات 
٥.%  
  

THE EFFECT OF SOIL MIXES, NITROGEN FERTILIZATION ON 
GROWTH  OF BOSTEN FERN PLANTS Nephrolepis exaltata (L.) Schott. 

A.A. Al-Mukhtar                        A.O. Al-Atrakchii 
Hort. Dept. ,College of Agric. & Forestry /  Mosul Univ. / Iraq 

 
ABSTRACT 

This experiment was involved the study of three different soil mixes, 
loamy soil with coarse sand alone, and with manure, or with peat moss in the 
same volumetric, and the addition of nitrogen  fertilizer ( Urea ) in  
concentrations 0, 150, 300, 450 mg / L. on growth of  Nephrolepis exaltata . 
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Using a mixture of loamy soil, coarse sand and manure gave the best results in 
fronds number and leaflet number per frond 20.6 fronds and 38.6 leaflet 
respectively, leaf area per plant reached 1334.81 Cm2. These plants formed a 
higher number of stem rhizomes and plantlet, which reached 17.33 stems 1.66 
plant let and 21.83 buds. The leaves of plant planted in the previous media gave 
a higher quantity of phosphors 0.460% and 0.376% after three months from the 
beginning of plant treatment, at the end of study and higher quantity from 
chlorophyll 60.10 mg / gm as a fresh weight. There are no differences between 
the results, which were obtained from the culture of plants in media that 
contained a peat moss instead of manure. On the other hand, planting in these 
two types of media gave better results than culture in media formed from loamy 
soil and coarse sand only. Nitrogen fertilizer levels did not give significant 
results on vegetative characteristics studied where compared with control, 
except fronds number and leaves area. Leave area increased significantly, 
where the plants were fertilized with nitrogen fertilizer. Using high 
concentration 450 mg N / L decrease most vegetative characters .Yet , planting 
N. exaltata “Bostoniensis” in media contain manure or peat moss with the 
addition of nitrogen fertilizer at 150 or 300 mg N / L weekly, gave the best 
results.  

  المصادر 
. تصúúمیم وتحلیúúل التجúúارب الزراعیúúة). ١٩٨٠(محمúúد خلúúف هللا زوعبúúد العزیúúالúúراوي ، خاشúúع محمúúود 

  .مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل
، وزارة ) ترجمúة(الھورمونات النباتیة فسلجتھا وكیمیاؤھا الحیویúة ). ١٩٨٢( سید محمد ، عبد المطلب 

  . التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل
سúالمة ، نادیúة كامúل ومحمúد فúوزي عبúد  نسعد الúدیخضر ، علي  يعبد الھادد ، شراقي ، محمد محمو

  . الدار العربیة للنشر والتوزیع). ترجمة(فسیولوجیا النبات ). ١٩٨٣( الحمید
وزارة التعلúیم العúالي والبحúث العلمúي ، جامعúة .التطبیقúي تغذیúة النبúات). ١٩٨٩(الصحاف،فاضل حسین

  .بغداد
  . نباتات الزینة ، مطبعة جامعة البصرة). ١٩٨٧( وسىطواجن ، احمد محمد م

مؤسسúúúة دار الكتúúúب للطباعúúúة والنشúúúر ، جامعúúúة . مبúúúادئ علúúúم التربúúúة). ١٩٨٠(نجúúúم عبúúúد هللالعúúúاني ، 
  .الموصل

). ١٩٨٢(اطبúیخ وغسúان الخطیúب  أبúو، احمد شúوقي ، عبúاس  فعبد اللطی فھیمھعبدالقادر ، فیصل ،  
  . الكتب ، جامعة الموصل علم فسیولوجیا النبات ، دار

الúدار العربیúة . مقدمة في نباتات الزینúة). ١٩٨٥(ةضوكامل  زوعبد العزیعوض ، عبدالرحمن العریان 
  .للنشر والتوزیع ، القاھرة

القسúم (عúالم النباتúات ). ١٩٧٧(سúید محمúد بوعبúد المطلúصúالح السúلطان  يعبúد الھúادنجیب ، قیصر ، 
  . لطباعة والنشر ، جامعة الموصلدار الكتب ل). ترجمة). (الثاني

دار الكتب للطباعúة والنشúر ، جامعúة . وخصوبة التربة األسمدة). ١٩٩٩( عبد هللا، سعدهللا نجم  ألنعیمي
  .الموصل ، الطبعة الثانیة
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