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  تأثیر النتروجین والكاینتین في نمو شتالت أجاص مایروبالن البذریة
  الدكتور عادل خضر سعید الراوي

  جامعة الموصل العراق/كلیة الزراعة والغابات
  سلیمان محمد ككو علي الزیباري  

  الموصل العراق/المعھد التقني
  

  الخالصة
لدراسdة تdأثیر  ٢٠٠٢و  ٢٠٠١ أجریت ھذه التجربة في محطة بستنة نینوى خالل موسمي النمdو

دونdم /  Nكغdم  ٣٠و ٢٠و ١٠ھdي صdفر و)  N%٤٦یوریdا (أربعdة مسdتویات مdن السdماد النتروجینdي 
والرش بموعدین األول في بدایة شھر حزیران والثاني بعdده بثالثdة اسdابیع باربعdة تراكیdز مdن الكdاینتین 

 Prunusاالجdاص البذریdة الصdل  لتر والتداخل بینھما في نمو شdتالت/ملغم ١٥٠و ١٠٠و ٥٠صفر و
cerasifera Ehrh. وائیة . بعمر سنة واحدةdات العشdمیم القطاعdي تصdة فdة عاملیdة كتجربdنفذت الدراس

شddتالت للمكddرر الواحddد وأجddرى التحلیddل االحصddائي  ١٠وبddثالث مكddررات وبواقddع ) RCBD(الكاملddة 
وتلخصdت نتdائج التجربdة فdي %  ٥ل للبیانات باستخدام اختبار دنكن متعdدد الحdدود تحdت مسdتوى احتمdا

ادت اضddافة السddماد النتروجینddي الddى زیddادة معنویddة فddي معظddم صddفات النمddو الخضddري لشddتالت . اآلتddي
االجاص البذریdة ومنھdا طdول وقطdر السdاق والdوزن الجdاف للمجمdوع الخضdري وكdذلك الdوزن الجdاف 

dوى االوراق مdي االوراق ومحتdروجین فdز النتdذري وتركیdلللمجموع الجdرش . ن الكلوروفیdا ادى الdكم
بالكاینتین الى زیادة معنویdة فdي قطdر السdاق وتركیdز النتdروجین ومحتdوى االوراق مdن الكلوروفیdل فdي 
حین ان الزیادة لم تكن معنویdة فdي طdول السdاق الdرئیس والdوزن الجdاف للمجمdوع الخضdري والجdذري 

نتین معنویdاً فdي صdفات طdول السdاق وقطddر للشdتالت المسdتعملة كمdا اثdر التdداخل بdین النتddروجین والكdای
السddاق والمجمddوع الخضddري والنسddبة المئویddة للنتddروجین ومحتddوى االوراق مddن الكلوروفیddل، واعطddت 

لتddر كddاینتین نتddائج افضddل لطddول السddاق الرئیسddي وحققddت / صddفر ملغddم + دونddم /  Nكغddم  ٣٠المعاملddة 
افضddل النتddائج لقطddر السddاق والنسddبة المئویddة لتddر كddاینتین / ملغddم  ١٥٠+ دونddم /  Nكغddم  ٣٠المعاملddة 

للنتddروجین ومحتddوى االوراق مddن الكلوروفیddل بینمddا كانddت افضddل النتddائج فddي الddوزن الجddاف للمجمddوع 
  .لتر كاینتین / ملغم  ١٠٠+ دونم /  Nكغم  ٣٠الخضري عند المعاملة 

 

  المقدمة
صفاتھا كونھdا قویdة النمdو وطویلdة من الفوائد العدیدة لألصول البذریة الجاص مایروبالن التي من 

العمر وثابتة في التربة وتقاوم االمراض والحشرات وخالیة مdن االمdراض الفایروسdیة وتتحمdل درجdات 
الحرارة المنخفضة وتقاوم الجفاف نسبیاً لتعمق جذورھا في التربة ویمكdن انتdاج اعdداد كبیdرة جdداً بفتdرة 

  . قصیرة 
فdي زیdادة قdوة نمdو الشdتالت البذریdة حیdث یdدخل النتdروجین فdي یساعد النتdروجین والسdایتوكاینین 

تركیب البروتینات واالنزیمات الموجودة في النبات ویشترك في تركیب بعdض الفیتامینdات وفdي تركیdب 
القلویات العضویة وتركیب االحماض االمینیة الحرة، فضالً عن اشتراكھ فdي تركیdب بعdض الھرمونdات 

لنتdروجین مdن العناصdر الغذائیdة الضdروریة لنمdو النباتdات حیdث یسdاعد علdى ویعdد ا. IAAالنباتیة مثل 
تكوین اوراق كبیرة الحجم غنیة بالكلوروفیل ویمكن مالحظة نقصdھ بسdھولة عنdدما تكdون اوراق النبdات 
صddغیرة الحجddم ذات لddون اخضddر فddاتح مائddل الddى االصddفرار كمddا تكddون الفddروع ضddعیفة النمddو وقصddیرة 

  ).٢٠٠٠الدوري والراوي، (
أساسddیاً فddي تحفیddز انقسddام الخالیddا وكبddر حجمھddا كمddا یddؤثر علddى  الشddیخوخة اً وردللسddایتوكاینین 
وقdد یسdبب السdایتوكاینین تdثخن السdاق والجdذور ألتسdاع الخالیdا ) ١٩٩٥وصdفي ، (واألزھار واألثمdار 

ت البذریdة فdي المشdاتل ومن المشاكل التي تواجdھ انتdاج الشdتال). ١٩٨٥محمد ،(جانبیاً أو انقسام الخالیا 
ھي عدم تجانس نموھا حیث یكون جزء منھا ضعیفاً غیر صالح للتطعیم لعدم وصول قطرھا الى الحجdم 
المناسب للتطعیم علیھا، وان قسم منھا وخاصة الضعیفة تھمل او تدور الى السنة القادمة وھذا یؤدي الdى 

یddد كمیddة األسddمدة النتروجینیddة والتركیddز ھddدر الوقddت والجھddد والمddال لddذا فالھddدف مddن الدراسddة ھddو تحد
للرش بالسایتوكاینین للحصول على شتالت بذریة قویة من األجاص ذات قطdر مناسdب للتطعdیم  باسنالم

  . علیھا
ddمید النتروجینddأثیر التسddة تddات لمعرفddدة دراسddت عddاص  يوأجریddتالت األجddو شddى نمddث علddرحیddذك  

Vang Petersen )ةعند إضافة السماد النترو) ١٩٧٣dاص بثالثdى األجdي إلdفر،  جینdي صdتویات ھdمس
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وأشddار ھكتddار وبddین أن التسddمید النتروجینddي یddؤدي الddى زیddادة النمddو الخضddري /  Nكغddم  ٣١٠و ١٥٥
Monastra   

  

  .بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
  ١٦/٨/٢٠٠٦وقبولھ   ٦/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  



  ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

 

إن التسddمید النتروجینddي  Vivianجار الخddوê صddنف فddي دراسddتھم علddى أشdd) ١٩٧٥(وآخddرون 
ھكتار قdد حفdز النمdو الخضdري ووجdد أن محdیط جdذوع األشdجار /Nكغم  ٣٠٠و ١٨٠و ١٢٠بمعدالت 

سddم مddن سddطح التربddة قddد ازداد بصddورة طردیddة مddع زیddادة مسddتویات التسddمید ٢٠المقddاس علddى ارتفddاع 
  .على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة ، % ٦٤.٥و ٦٣.٠٥و ٥٥.٧المضافة وقد بلغت ھذه الزیادة 

علddى تسddمید األراضddي المزروعddة باالجddاص ) ١٩٧٨( Dirousو  Leeceوفddي دراسddة قddام بھddا 
شجرة ووجdدا أنdھ كلمdا ازداد / Nغم  ٤٥٠و  ٣٠٠بثالث مستویات من السماد النتروجیني ھي صفر و 

لنتdروجین فdي المdادة الجافdة لdألوراق، مستوى السماد النتروجیني المضdاف كلمdا زادت النسdبة المئویdة ل
 2624فddddي دراسddddة علddddى أشddddجار أجddddاص ماریانddddا ) ١٩٨١( Weinbaumو  Theriosوأوضddddح 
باستخدام محلdول النتdرات وبعdدة تراكیdز أنdھ كلمdا زاد مسdتوى السdماد النتروجینdي كلمdا  J3 نومایروبال

  .زادت النسبة المئویة للنتروجین في األوراق
بتسdمید أشdجار أجdاص صdنف بیdوتي بأربعdة مسdتویات مdن السdماد ) ١٩٨٨(وقد قام ناصر ویdاس 

سdنة مdن عمdر الشdجرة ، ووجdدا أن أقطdار جdذوع األشdجار / Nغdم  ٣٠و ٢٥و ٢٠النتروجیني صdفر و
تأثرت معنویاً بمعدالت التسمید النتروجیني وكdذلك سdبب النتdروجین زیdادة معنویdة فdي أطdوال النمdوات 

  .السنویة
بتسمید أشجار الخوê بdثالث مسdتویات مdن السdماد النتروجینdي ھdي ) ١٩٩٠(ن وقام عباس وآخرو

شdجرة باسdتخدام سdماد كبریتdات األمونیdوم كمصdدر للنتdروجین حیdث أدى / Nغdم  ٣٠٠و ٢٠٠صفر و
  .ت وأقطار األشجارنمواالتسمید النتروجیني إلى زیادة أطوال ال

) Balady Mandrin(لبلddدي أن تسddمید أشddجار الیوسddفي ا) ١٩٩٩( Kobbiaو  EZZوالحddظ 
شddجرة بالسddنة باسddتخدام نتddرات األمونیddوم / Nغddم  ٨٠٠غddم و ٤٠٠بمسddتویین مddن السddماد النتروجینddي 

٣٣.٥ %N  تddي االوراق بلغddل فddز الكلوروفیddادة تركیddى زیddم  ٥.١٠أدى إلddري / ملغddرام وزن طddغ
ة المقارنddة وجddد غddم فddي معاملdd/ ملغddم  ٤.٢٧شddجرة بالمقارنddة مddع /غddم ٨٠٠وخاصddة عنddد التسddمید بddـ

Veinbrants وMiller )١٩٨١ ( وMiller )١٩٨٣( ddddى التفریdddأثیر علdddا تdddو لھdddات النمdddعإن منظم 
) GA4+7(یddة حیddث وجddدوا أن البرومddالیین الddذي ھddو خلddیط مddن الجبرلینddات توخاصddة فddي األشddجار الف

  .كان السبب في التفریغ الجانبي في الكرز BAوالسایتوكاینین 
عنddد معddاملتھم ألصddول أشddجار الفاكھddة فddي المشddتل مddن التفddاح ) ١٩٨٥(وآخddرون  Codyوذكddر 

 Bingواألجddddاص صddddنف  Bartlettوالكمثddddرى صddddنف  Oregon Spur Deliciousصddddنف 
جddزء  ٢٠٠٠-٢٥٠إن المعاملddة بھddذه المddواد وبتراكیddز مختلفddة مddن  GA4+7وبddـ ) BA(بالسddایتوكاینین 

اد من عدد وطول التفرعات ووزن الشdتالت بینمdا لdم في التفاح وكذلك ز عبالملیون أدى إلى زیادة التفری
جdزء بdالملیون وأخیdراً أوضdح  ٥٠٠-٢٥٠بتركیdز ) BA(تؤثر في قطرھdا عنdد اسdتخدام السdایتوكاینین 

Vitanova )دل  في دراسة لتحدید النتروجین ووجد أنھ یجب) ٢٠٠٠dروجین بمعdم  ٣٤٣إضافة النتdكغ
N/ص صنف ھكتار إلظھار زیادة في قطر أشجار األجاStanly.  
  

  مواد البحث وطرائقھ
نفdddذت التجربdddة فdddي مشdddتل الفاكھdddة فdddي محطdddة بسdddتنة نینdddوى التابعdddة للشdddركة العامdddة للبسdddتنة 

مسddتویات مddن  ٤وذلddك لدراسddة تddأثیر  ٢٠٠٢و ٢٠٠١النمddو  يل موسddمالوزارة الزراعddة خdd/والغابddات
  السdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddماد النتروجینdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddي

  و  ١٠٠و ٥٠مستویات من الكاینتین ھdي صdفر و دونم وتأثیر أربعة/ Nكغم  ٣٠و ٢٠و ١٠ھي صفر و
بعمdر سdنة واحdدة والنامیdة  Myrobalaneبالن ولتر في نمو الشتالت البذریdة ألجdاص مdایر/ملغم ١٥٠

) o.m(والمdادة العضdویة % ١٧.٩٦و الطdین % ٤٦.٤٤والغdرین %  ٣٥.٦الرمdل (في تربة مزیجیdة 
  .٧.٤٥ – ٧.٣٥ودرجة الحموضة % ٠.٢٦٨

الت فddي المعاملddة الواحddدة وبddثالث مكddررات وبعddد حراثddة األرض قسddمت إلddى شddت ١٠اسddتخدمت 
انتخبت الشتالت المتجانسة النمdو بعمdر . م لكل مرز ١.٥سم وبطول  ٧٥مروز المسافة بین مرز وآخر 

شddتالت للمddرز  ١٠سddم بddین الشddتالت بمعddدل  ١٥مسddافات  لddىوزرعddت ع اسddنة والمسddتوردة مddن ھولنddد
ddتالت بعddت الشddد وقرطddاع لواحddى ارتفddة علddة  ٥د الزراعddا عملیddت علیھddة وأجریddطح التربddن سddم عddس

ات عdدا نمdواً واحdداً لیكdون السdاق الرئیسdي نمdوالسرطنة بعد تفdتح البdراعم الخضdریة، وأزیلdت جمیdع ال
للشتلة وأجریت عملیة التسمید النتروجیني علdى دفعتdین بعdد تقسdیم كمیdة النتdروجین الdى قسdمین األولdى 



  ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

 

سdم  ١٥ذار والدفعة الثانیة في بدایة شھر حزیران وذلك بنثر السماد في خنادق على بعد في بدایة شھر آ
سم ثم رویdت الشdتالت مباشdرة بعdد التسdمید ، ورشdت الشdتالت بمحلdول مdن ٥من الشتالت وعلى عمق 

باستعمال  ٠.٠٢بنسبة  Tween20الكاینتین وحسب التراكیز المستخدمة بعد خلطھا مع مادة ناشرة ھي 
لتر بموعدین األول في بدایة حزیران والثdاني بعdدھا بثالثdة أسdابیع ورشdت معاملdة  ٢ة یدویة سعة مرش

  .قطفالمقارنة بماء 
أجریت جمیdع عملیdات الخدمdة الالزمdة فdي المشdتل مdن ري ومكافحdة األدغdال واآلفdات الزراعیdة 

م قیاسھ من محل القdرط حیث ت) سم(لكافة المعامالت وتم دراسة عدة صفات وھي طول الساق الرئیسي 
حیdث تdم قیاسdھ مdن منطقdة التطعdیم ) ملdم(یdة، وقطdر السdاق الرئیسdي مانفوق منطقة التطعیم إلى القمة ال

  علddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddى ارتفddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddاع 
وتddم تعیddین الddوزن الجddاف للمجمddوع الخضddري  Varnierسdم مddن محddل القddرط باسddتخدام القدمddة ١٥-١٠

 ٧٢ْم ولمdدة ٧٥بdائي فdي درجdة حdرارة والوزن الجdاف للمجمdوع الجdذري بعdد وضdعھما فdي فdرن كھر
ساعة ووضعھا في أكیاس ورقیة مثقبة وتم تقدیر النسبة المئویة للنتروجین في األوراق بواسdطة طریقdة 

ھdا علdى جفیفمایكروكلدال حیث أخذت عینات االوراق مdن الجdزء الوسdطي لسdاق الشdتلة الرئیسdي وتdم ت
 Blackلنتddروجین فddي األوراق حسddب طریقddة سddم وبعddد ذلddك أجریddت عملیddة تقddدیر ا٧٥درجddة حddرارة 

) ١٩٩٠( Saieedوقddدر الكلوروفیddل الكلddي فddي األوراق حسddب الطریقddة المddذكورة مddن قبddل ) ١٩٦٥(
  .Spectrophotometerباستخدام جھاز 

   
  النتائج والمناقشة

  أن مسdتویات النتdروجین سdببت زیdادات معنویdة فdي ) ١(یالحظ مdن الجdدول : طول الساق الرئیس . ١
  دونddم والddذي بلddغ /Nكغddم  ٣٠طddول السddاق الرئیسddي وإن أعلddى معddدل تddم الحصddول علیddھ مddن إضddافة 

سdم یتفdق ھdذا مdع مdا  ٨٢.٢٧دونdم بلdغ /Nكغdم سم، وأقل معدل نتج في معاملة المقارنdة صdفر  ٩٧.٠٥
فddي انddھ إضddافة السddماد النتروجینddي الشddجار االجddاص ان التسddمید ) ١٩٧٣،  Vang-petersen(ذكddره 

روجینddي یddؤدي الddى زیddادة النمddو الخضddري وقddد یرجddع السddبب الddى ان النتddروجین یddدخل فddي تركیddب النت
البروتینdddات واالحمdddاض النوویdddة والكلوروفیdddل والتdddي تdddؤدي الdddى زیdddادة النمdddو أو بسdddبب زیdddادة كمیdddة 

نبdات، األوكسینات المتكونة في النبات نتیجة إضافة النتروجین والتي تؤدي إلى استطالة خالیا أعضdاء ال
وكذلك یؤدي اضافة النتروجین إلى زیادة محتوى التربة مdن عنصdر النتdروجین وزیdادة امتصاصdھ مdن 

كمdا یالحdظ ) . ١٩٧٣،  Vang-petersen(قبل النبات وبالتالي تحسین عملیات التمثیل الغذائي للنبdات 
صdفر جdزء (مقارنة تین لم یؤثر معنویاً عل طول شتالت األجاص حیث اعطت معاملة النایضا بأن الكای

لتdر /ملغdم ٥٠سم وأقل معdدل حصdل علیdھ فdي معاملdة  ٩٢.٨٠تین أعلى معدل والذي بلغ نكای) بالملیون
 Carpenter و Kender سddم وتتفddق ھddذه النتddائج مddع مddا حصddل علیddھ كddل مddن ٨٩.٨٨كddابیتین بلddغ 

أشdجار التفdاح الفتیdة والكdاینتین علdى تفریdع ) BA(ا لتأثیر الdرش بالسdایتوكاینین معند دراستھ) ١٩٧٢(
أكثdر تdأثیراً مdن ) BA(ین نلتر وكان مركب السایتوكای/ملغم ١٠٠تركیز والمعاملة بفي البیت الزجاجي 

الكاینتین في تفریdع شdتالت التفdاح الفتیdة، ویرجdع السdبب فdي ذلdك إلdى أن السdایتوكاینین یحdرر البdراعم 
ة الوعائیddة للبddرعم وبddذلك یسddھل نقddل المddاء الجانبیddة مddن سddیادة البddراعم الطرفیddة ویحفddز تطddور االنسddج

محمddد، (والمغddذیات التddي تسddبب تطddور البddرعم الجddانبي فddي النبddات الكامddل بddدالً مddن البddرعم الطرفddي 
١٩٨٥.(  

  

ین والتddداخل بینھمddا فddي معddدل طddول السddاق الddرئیس لشddتالت تاینكddثیر النتddروجین والأتdd : )١(جddدول ال
  )سم( األجاص

  مستویات النتروجین 
  )دونم/Nكغم (

معدل   ) لتر/ ملغم ( ین تاینكال
  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر  النتروجین

  ب ٨٢.٢٧  ج د ٨٠.٨٠  ب ج د٨٥.٣٦  ب ج د ٨٥.٠٠  د ٧٧.٩٤  صفر
  أ ٩٣.١١  ب ج د ٨٧.٥٢  أب ج ٩٧.١٩  أ ب ج ٩٧.١٠  ب ج د ٩٠.٦٥  ١٠
  أ ٩٢.٧٨  أ ب ج ٩٦.٤٠  ب ج د٨٦.٩١  أب ج د ٩٣.٣٢  أب ج د ٩٤.٥١  ٢٠
  أ ٩٧.٠٥  أ ب ج د ٩٥.٥٧  أ ب ١٠٠.٤١  ب ج د ٨٤.١١  أ١٠٨.١٣  ٣٠
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    أ ٩٠.٠٧  أ ٩٢.٤٦  أ ٨٩.٨٨  أ ٩٢.٨٠  ینتاینكمعدل ال
  تختلف معنویا فیما بینھا حسdب اختبdار دنكdن متعdدد الحdدود عنdد مسdتوى التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥ احتمال 

أیضddاً إلddى حddدوث ) ١(تین فتشddیر نتddائج الجddدول أمddا التddأثیر المشddترك لكddل مddن النتddروجین والكddاین
لتdر  / صdفر ملغdم+ دونdم  / Nكغdم  ٣٠فروقات معنویة وان أعلى معدل تم الحصول علیھ عنdد معاملdة 

سddم  ٧٧.٩٤سddم وأقddل معdدل تddم الحصddول علیddھ عنddد معاملdة المقارنddة والddذي بلddغ  ١٠٨.١٣كdاینتین بلddغ 
دة كمیddة األوكسddینات المتكونddة التddي تddؤدي إلddى انقسddام وربمddا یعddود السddبب إلddى دور النتddروجین فddي زیddا

  .واستطالة الخالیا
إن إضdافة السdماد النتروجینdي سdببت زیdادة معنویdة ) ٢(أظھdرت نتdائج الجdدول : قطر الساق الرئیس . ٢

ملddم عنddد إضddافة السddماد النتروجینddي  ١١.٧١فddي معddدل قطddر السddاق الرئیسddي للشddتالت وبلddغ أعلddى معddدل 
وقد یرجع تdأثیر ، ملم ٩.٠٥دونم وأقل معدل لقطر الساق في المعاملة غیر المسمدة بلغ /N كغم ٣٠بمعدل 

معddامالت التسddمید النتروجینddي فddي زیddادة قطddر السddاق الرئیسddي إلddى دور النتddروجین فddي زیddادة المسddاحة 
-Vang(الورقیdddة، وزیdddادة معdddدل التمثیdddل الضdddوئي ودوره فdddي النشdddاط المرسdddتیمي وانقسdddام الخالیdddا 

Petersen ،١٩٧٩.(  
ویالحظ ایضاً إن زیادة تركیز الكاینتین العالي المسdتخدم فdي رش الشdتالت أدت إلdى حdدوث زیdادة 

تین الddى الحصddول علddى قطddر نلتddر كddای/ملغddم ١٥٠معنویddة فddي قطddر السddاق فقddد ادى الddرش بتركیddز 
ینتین فddي انقسddام ملddم، ویعddود السddبب لddدور الكddا ٩.٩٣ملddم وأقddل معddدل فddي معاملddة المقارنddة بلddغ ١١.٠٧

  ).١٩٨٥محمد ، (الخالیا وكبر حجمھا واتساعھا جانبیاً 
وضح النتائج وجود اختالفات معنویة بین مسdتویات فتأما بالنسبة للتداخل بین النتروجین والكاینتین 

 ٣٠النتروجین المضافة وتراكیdز الكdاینتین المسdتخدمة وإن أعلdى معdدل تdم الحصdول علیdھ عنdد معاملdة 
ملddم وأقddل معddدل تddم الحصddول علیddھ عنddد معاملddة  ١٢.١٨تین بلddغ نلتddر كddای/ملغddم ١٥٠+ نddم دو/Nكغddم 

 املddم وھddذا یعddود إلddى مddا سddبق ذكddره عddن دور النتddروجین والكddاینتین وتأثیریھمdd ٨.١٠المقارنddة بلddغ 
  .زیادة قطر الساق لشتالت األجاص فيالمشتركة المفیدة 

  
 األجdاصلتداخل بینھما في معدل قطر الساق الرئیس لشتالت ین واتاینكثیر النتروجین والأت :)٢(جدول ال

  )ملم(
  مستویات النتروجین 

  ) دونم/  Nكغم (
معدل   ) لتر/ ملغم ( ین تاینكال

  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر   النتروجین 
  ب ٩.٠٥  د ھـ ١٠.٠٦  ھـد  ٩.٦٤  ھـ  ٨.٤٣   ھـ ٨.١٠  صفر
  ب  ١٠.٧٦  ب ج د ١٠.٣٤  ب ج د  ١٠.٤٩  أ ب ١١.٩٢  ج د  ب١٠.٢٩   ١٠
  ب ١٠.٦٠  أ ب ج  ١١.٧٠  ب ج د ١٠.٤٦  ب ج د١٠.٢٨  ج د ١٠.٠٢   ٢٠
  أ  ١١.٧١  أ  ١٢.١٨  أ ب  ١١.٨١  أ ب ج ١١.٥١  أب ج ١١.٣٢   ٣٠
    أ  ١١.٠٧  أ ب  ١٠.٥٨  أ ب  ١٠.٥٤  ب  ٩.٩٣  ین تاینكمعدل ال

   اختبdار دنكdن متعdدد الحdدود عنdد مسdتوىتختلف معنویا فیما بینھا حسdب  التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥لاحتما

  
إن معdدل الdوزن الجdاف للمجمdوع ) ٣(وضdح نتdائج الجdدول ت: الوزن الجاف للمجمٍوع الخضٍري . ٣

دونdم وكdان أعلdى معdدل للdوزن /  Nكغdم  ٣٠و  ٢٠الخضري ازداد بشكل معنوي في معاملتي التسdمید 
أقل معdدل كdان عنdد المعاملdة وغم  ٧٠.٨٥دونم وبلغ  / Nكغم  ٣٠الجاف عند إضافة النتروجین بمعدل 

غddم والسddبب ھddو أن إضddافة النتddروجین بكمیddات مناسddبة یسddبب غddزارة النمddو  ٣٩.٥٩غیddر المسddمدة بلddغ 
وزیddادة عddدد األوراق وحجمھddا ومسddاحتھا بسddبب تحفیddزه نشddاط عملیddة التركیddب الضddوئي وزیddادة النمddو 

  .ع الخضري وبالتالي زیادة معدل الوزن الجاف للمجمو
أما بالنسبة لتأثیر الكاینتین فیالحظ بأنھ حدثت زیادة غیر معنویdة فdي الdوزن الجdاف بزیdادة تراكیdز 
الكاینتین المستخدم ویعزى السبب في ذلdك إلdى دور الكdاینتین فdي زیdادة التفریdع وزیdادة عdدد التفرعdات 

  ).١٩٨٦، Wernerو  Young(وبالتالي زیادة النمو الخضري وزیادة الوزن الجاف 
  أما تأثیر التداخل یبین النتروجین والكاینتین فیشیر نتائج الجdدول نفسdھ إلdى وجdود فروقdات معنویdة
  في الوزن الجاف للمجموع الخضري ونتج أعلى معدل للdوزن الجdاف للمجمdوع الخضdري عنdد معاملdة
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مقارنdة ادنdى معdدل غم في حین اعطت معاملة ال ٧٤.٦٢تین بلغ نلتر كای/ملغم ١٠٠+ دونم /Nكغم  ٣٠
غم ویعود السبب في ذلك إلى التأثیر المشdترك المفیdد لكdل مdن النتdروجین ٣٢.١٨لھذه الصفة والذي بلغ 

  .والكاینتین في زیادة معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري
 ین والتdداخل بینھمdا فdي معdدل الdوزن الجdاف للمجمdوع الخضdريتاینكdثیر النتروجین والأت :)٣(جدول ال

  )سم(ت االجاص لشتال
  مستویات النتروجین 

  )دونم/  Nكغم (
معدل   ) لتر/ ملغم ( ین تاینكال

  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر  النتروجین
  ب ٣٩.٥٩  و- ب ٤٧٠٠  و-ھـ ٣٩.٩٣  د و ٣٩.٢٧  و ٣٢.١٨  صفر
  ب ٤٥.٥٤  و- ج ٤٤.٥٠  و- ب ٤٧.٧٣  و- ج ٤٥.٤٦  و- ج ٤٤.٤٧  ١٠
  أ ٦٤.٣٦  ج-أ ٦٥.٤٥  د-أ ٦٤.٣٦  ھـ-أ ٦٣.٥٤  د-أ ٦٤.٠٧  ٢٠
  أ ٧٠.٨٥  ج-أ ٦٩.٥٩  أ ٧٤.٦٢  أ ب ٧١.٣٦  ج-أ ٦٧.٨١  ٣٠
    أ ٥٦.٦٣  أ ٥٦.٦٦  أ ٥٤.٩١  أ ٥٢.١٣  ینتاینكمعدل ال

  تختلف معنویا فیما بینھا حسdب اختبdار دنكdن متعdدد الحdدود عنdد مسdتوى التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥احتمال 

 
أن معdدل الdوزن الجdاف للمجمdوع الجdذري ) ٤(تبین من الجdدول : الوزن الجاف للمجموع الجذري . ٤

كغdم  ٣٠ازداد بشكل معنوي بزیادة مستویات النتروجین وان أعلى معدل تdم الحصdول علیdھ فdي معاملdة 
N/ ھ ٣٠.٤٧دونم والذي بلغdول علیdم الحصdدل تdيغم ، أما أقل معdغ  فdذي بلdمدة والdر المسdة غیdالمعامل

ذلddك إلddى أن التسddمید النتروجینddي یddؤدي الddى تنشddیط عملیddة التركیddب  غddم ویعddزى السddبب فddي ١٨.٨١
وھdذا یشdجع علdى ) ١٩٨٥محمdد، (الضوئي التي تحفز النمdو وبالتdالي تزیdد مdن عdدد ومسdاحة األوراق 

زیادة تصنیع الغذاء ، وانتقالھ إلى المجموع الجذري وبالتالي زیادة وزن الجdذور، أمdا بالنسdبة إلdى تdأثیر 
 Young ده جdومdع مdا م یؤدي إلى حدوث تأثیر معنوي فdي معdدل وزن الجdذور وھdذا یتفdق الكاینتین فل

معنddوي علddى غیddر ین حیddث كddان التddأثیر نجddزء بddالملیون سddایتوكای ٥٠٠باسddتخدام ) ١٩٨٦( Wernerو
  .الجذور وربما یعود السبب في ذلك إلى أن الكاینتین یعمل على تثبیط نمو الجذور

لنتddروجین والكddاینتین علddى معddدل الddوزن الجddاف للمجمddوع الجddذري فیبddین أمddا تddأثیر التddداخل بddین ا
  الجddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddدول

عدم حدوث اختالفات معنویة بین المعامالت المختلفة بdالرغم مdن حصdول زیdادة فdي معdدل الdوزن ) ٤(
  .الجاف مع زیادة مستویات السماد النتروجیني مقارنة مع معاملة المقارنة 

  

ین والتdداخل بینھمdا فdي الdوزن الجdاف للمجمdوع الجdذري لشdتالت تاینكلثیر النتروجین واأت :)٤(جدول ال
  )غم(االجاص 

  مستویات النتروجین 
  )دونم/Nكغم (

معدل   )لتر/ملغم(ین تاینكال
  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر   النتروجین 

  ب  ١٨.٨١  ا  ٢١.٥٧  أ  ١٨.٤٢  أ  ١٧.٨٧  أ  ١٧.٣٨  صفر
  أ ب ٢٥.٨٨  أ  ٢٢.٤٠  ا أ  ٢٥.٣٣  أ  ٢٧.٣١  أ  ٢٨.٤٦   ١٠
  أ ب ٢٧.٤٤  أ  ٢٥.٦٥  أ  ٢٨.٠١  أ  ٢٧.٥٣  أ  ٢٨.٥٦   ٢٠
  أ ٣٠.٤٧  أ  ٢٧.٣٩  أ  ٣١.٥٤  أ  ٣١.٦٨  أ  ٣١.٢٥   ٣٠

    أ  ٢٤.٢٥  أ  ٢٥.٨٢  أ  ٢٦.١٠  أ ٢٦.٤١  معدل الكاینتین
  ود عنdد مسdتوىتختلف معنویا فیما بینھا حسdب اختبdار دنكdن متعdدد الحdد التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥احتمال 
  

حصdول زیdادة معنویdة فdي ) ٥(یتضdح مdن نتdائج الجdدول :  فٍي االوراق النسبة المئویة للنتٍروجین. ٥
/  Nكغddم  ٣٠و  ٢٠(معdدل النسddبة المئویdة للنتddروجین فdي األوراق بزیddادة مسdتویات النتddروجین العالیdة 

وأقddل معddدل تddم %  ٢.٧٨دونddم بلddغ  / Nكغddم  ٢٠وأعلddى معddدل تddم الحصddول علیddھ فddي معاملddة ) دونddم
وتتفddق ھddذه النتddائج مddع مddا حصddل علیddھ % ١.٨١الحصddول علیddھ فddي المعاملddة غیddر المسddمدة والddذي بلddغ

Vang-Petersen )١٩٧٣ ( ائجddddع نتddddومTherios  وWeinbaum )ي ) ١٩٨١ddddادة فddddزى الزیddddوتع
dد یكdا او قdروجین فیھdراكم النتdى تdي األوراق إلdر النسبة المئویة للنتروجین فdرة عنصdو وفdبب ھdون الس
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النتddروجین فddي التربddة والddذي یتddیح للنبddات فرصddة اكبddر المتصاصddھ ممddا یddؤدي الddى زیddادة تركیddزه فddي 
  ) .١٩٧٠، Billogsleyو William(االوراق 

تراكیddز الكddاینتین المسddتخدمة وان أعلddى بزیddادة ویالحdظ أیضddاً أن النسddبة المئویddة للنتddروجین تdزداد 
 ٥٠وأقdل معdدل فdي معاملdة % ٢.٥١تین بلdغ نلتر كdای / ملغم ١٠٠في المعاملة معدل تم الحصول علیھ 

  .وھذا قد یعود إلى دور الكاینتین اإلیجابي في نمو شتالت األجاص % ٢.٢٩لتر كابیتین بلغ  / ملغم
وأدى التداخل إلى زیادة معنویة في معدل النسبة المئویة للنتروجین في األوراق حیdث حصdل علdى 

وأقdل معdدل % ٢.٩٤تین والdذي بلdغ نلتdر كdای/ملغdم ١٥٠+ دونdم  / Nكغdم  ٣٠ي معاملdة أعلى معدل ف
تین وھذا یعود إلى التأثیر المشترك بین نلتر كای/ملغم ٥٠+ دونم  / Nحصل علیھ في معاملة صفر كغم 

النتروجین والكاینتین حیث أن زیdادة تركیdز النتdروجین الdذي یdؤدي الdى رفdع التغذیdة عdن طریdق صdنع 
غذاء في عملیة التركیب الضوئي وتؤدي ھذه بدورھا الى رفع تركیdز السdایتوكاینین فdي االوراق الdذي ال

  ).١٩٧١، Michaelو Wanger(یؤثر بدوره على نمو النبات 
  

  وراق شdddتالتأفdddي معdddدل النسdddبة المئویdddة للنتdddروجین فdddي  ینتاینكdddوال ثیر النتdddروجینأتddd :)٥(جdddدول ال
  (%) األجاص

  مستویات النتروجین 
  ) دونم/Nكغم (

معدل   ) لتر/ ملغم ( ین تاینكال
  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر   النتروجین 

  ج  ١.٨١  و ي  ھـ ٢.١١  و ي  ھـ١.٨٨  ن  ١.٥٤  ي ن  ١.٧٧  صفر
  ب ٢.٣٥  و ي   ھـ ٢.١٠  أ ب ج  ٢.٧٧  و ھـد ٢.١٩   ھـج د  ٢.٣٥   ١٠
  أ  ٢.٧٨  أ ب ٢.٨٥  أ ب  ٢.٨٣  أ ب ج  ٢.٧٥  أ ب ج ٢.٦٩   ٢٠
  أ  ٢.٦٥  أ  ٢.٩٤  أ ب ج د ٢.٥٧  أ ب ج ٢.٦٧   ھـب ج د ٢.٤٤   ٣٠
    أ  ٢.٥٠  أ  ٢.٥١  ب  ٢.٢٩  ب  ٢.٣٠  ین تاینكمعدل ال

  تختلف معنویا فیما بینھا حسdب اختبdار دنكdن متعdدد الحdدود عنdد مسdتوى التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥احتمال 

  
ٍٍل . ٦ ٍٍوى األوراق مٍٍن الكلوروفی   أن إضddافة السddماد النتروجینddي سddبب) ٦(یالحddظ مddن الجddدول : محت

دونdم بلdغ  / Nكغdم  ٣٠زیادة معنویة في محتوى األوراق من الكلوروفیل وأعلى معدل كان فdي معاملdة 
غdرام وزن /ملغdم ٣٧.٤٨غرام وزن رطب وأقل معدل كان في المعاملة غیر المسمدة بلغ /ملغم ٤٤.٧٤

مdن ) ١٩٩٩( Kobbiaو  Ezzو ) ١٩٧٢( Roznaminaده كل من رطب وھذه النتائج تتفق مع ما اك
  .ان النتروجین یؤدي الى زیادة واضحة في كمیة الكلوروفیل في االوراق

أمddا تddأثیر الكddاینتین فddیالحظ مddن الجddدول نفسddھ حddدوث زیddادة معنویddة فddي محتddوى األوراق مddن 
لتdر كdاینتین بلdغ / ملغdم  ١٥٠املdة الكلوروفیل بزیادة تراكیز الكاینتین وأعلى معدل حصdل علیdھ فdي مع

) لتdر كdاینتین/صdفر ملغdم(غdم وزن رطdب وأقdل معdدل حصdل علیdھ فdي معاملdة المقارنdة /ملغم ٤٥.٠٨
  .رطب وزن غم/ملغم ٣٨.٤٣والذي بلغ  

ویرجddع السddبب إلddى أن الكddاینتین یحddافظ علddى تكddوین الكلوروفیddل فddي األوراق كمddا أنddھ ضddروري 
ویالحddظ أیضddاً حddدوث اختالفddات ) ١٩٨٧(مddو الورقddة ونشddوءھا عبddدول لنشddوء الكلوروبالسddت أثنddاء ن

معنویddة بزیddادة مسddتویات السddماد النتروجینddي وزیddادة تراكیddز الكddاینتین وان أعلddى معddدل فddي محتddوى 
 ٤٨.٨٣لتddر كddاینتین بلddغ /ملغddم ١٥٠+ دونddم  / Nكغddم  ٣٠األوراق مddن الكلوروفیddل نddتج فddي معاملddة 

تین بلdغ نلتdر كdای / ملغdم ٥٠+ دونdم  / N  نdتج فdي معاملdة صdفر كغdمغم وزن رطب وأقل معdدل /ملغم
غم وزن رطب ویعود السبب إلى ما ذكر سابقاً عن دور النتروجین والكdاینتین وتأثیرھمdا /ملغم  ٣٠.٠٠

  .المشترك في محتوى األوراق من الكلوروفیل 
  

مdن الكلوروفیdل لشdتالت  األوراق اخل بینھمdا فdي محتdوىدین والتdتاینكوال ثیر النتروجینأت :)٦(جدول ال
  )غرام وزن رطب/ملغم(جاص األ

  مستویات النتروجین 
  ) دونم/  Nكغم (

معدل   ) لتر/ ملغم ( ین تاینكال
  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  صفر   النتروجین 

  ب ٣٧.٤٨  أ ب ج د ٤٠.٣٦  أب ج ٤٤.١٢  د ٣٠.٠٠  ج د ٣٥.٤٣  صفر
  أ ب ٤١.٦٢  أ ب ج ٤٣.٣١  أب ج ٤٥.١٧  أب ج د ٤١.٩٤  ب ج د ٣٦.٠٦   ١٠
  أ ب ٤٤.٠٦  أ ب ٤٧.٨١  أب ج ٤٥.٠٢  أ ب ج  ٤٢.٤٦  أب ج د ٤٠.٩٧   ٢٠
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  أ  ٤٤.٧٤  أ  ٤٨.٨٣  أب ج ٤٢.٥٤  أ ب ج ٤٦.٣٢  أب ج د ٤١.٢٥   ٣٠
    أ  ٤٥.٠٨  أ ٤٤.٢١  أ ب  ٤٠.١٨  ب  ٣٨.٤٣  معدل الكاینتین

  ھا حسdب اختبdار دنكdن متعdدد الحdدود عنdد مسdتوىتختلف معنویا فیما بین التي تشترك بنفس الحرف ال) القیم(المعامالت *
   %٥احتمال 
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ABSTRACT  

This experiment was conducted out Nineveh research station during 
2001-2002 season to study the effect of four levels of nitrogen fertilizer (0, 10, 
20 and 30kg N/donum) and four concentrations of kinetin (0, 50, 100 and 150 
ppm)  and their interaction on the growth of one year old of plum (Prunus 
myroblane  Ehrh.)  seedlings. A factorial experiment with three replications 
was carried out in a randomized complete block design (RCBD), each replicate 
was consist of 30 seedlings. Data Obtained of this research was tested by using 
Duncan Multiple range test at 5% level, the important results of this study 
could be summarized as following: The Most of nitrogen fertilizer treatments 
significant increase all characters of the vegetative and root growth of the plum 
seedlings (stem length, stem diameters, dry weight of vegetative system) and 
roots, leaves contents of nitrogen and Chlorophyll. The addition of kinetin 
treatments as caused a significant increase in stem diameter, nitrogen 
concentration in the leaves and total chlorophyll, but there is no significant 
increases in stem length, dry weigh of vegetative growth and roots. The 
interaction treatments between nitrogen and kinetin affected significantly in 
most of the vegetative characters of the growth, dry weight of roots, nitrogen 
content in leaves, total chlorophyll concentration of leaves. The best treatments 
was 30kg N/donum + zero mg/L  kinetin in stem length 30kg N/donum + 190 
mg/L kinetin in stem diameter, nitrogen concentration in leaves total 
chlorophyll content ,30Kg N/donum + 100 mg/L kinetin in dry weight 
vegetative growth . 

  
  المصادر

الطبعdة األولdى، دار الكتdب . إنتاج الفاكھdة). ٢٠٠٠(عادل خضر سعید الراوي و الدوري ، علي حسین 
 .للطباعة والنشر جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ح وعبddد السddتار خمddاس محمddد وفخddر الddدین مصddطفى حمddھ صddالح وجمیddل یاسddین عبddاس، عبddد هللا صddال
تddأثیر التسddمید النتروجینddي فddي تركیddز النتddروجین والفسddفور والبوتاسddیوم فddي األوراق ). ١٩٩٠(

مجلdة زراعdة . Suncreetوتغیراتھا الزمنیة والنمdو الخضdري والعقdد فdي أشdجار الخdوê صdنف 
 .١١٨-١٠٥): ١(٢الرافدین 

الطبعdة األولdى، مدیریdة الكتdب للطباعdة والنشdر، . منظمات النمو النباتیة). ١٩٨٧(كریم صالح عبدول، 
 .جامعة الموصل

الجddزء الثddاني، مدیریddة دار الكتddب للطباعddة . علddم فسddلجة النبddات). ١٩٨٥(محمddد، عبddد العظddیم كddاظم 
  .والنشر، جامعة الموصل
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مؤسسddة دار الكتddب . ة النبddات الجddزء الثddانيفسddلج). ١٩٨٢(محمddد، عبddد العظddیم وعبddد الھddادي الddرئیس 
 .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

تdأثیر المسdتویات المختلفdة مdن النتdروجین والفسdفور ). ١٩٨٨(ناصر، فیصل رشید ویاسر خضر حسن 
 ٢مجلdddة زراعddة الرافdddدین، . Beautyعلddى النمddو الخضdddري ألشddجار األجdddاص صddنف بیddوتي 

)٥٤-٤٣):١. 
المكتبdة األكادیمیdة ، . منظمات النمو واالزدھار واستخدامھا في الزراعdة). ١٩٩٥(وصفي، عماد الدین 
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