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  .Malus communis Lتأثیر النتروجین والكاینتین والتداخل بینھما في نمو ّشتالت التفاح البذریة 
 عادل خضر سعید الراوي *                      سلیمان محمد ككو علي الزیباري

  الموصل/ كلیة الزراعة والغابات             الموصل          / المعھد التقني                 
  

  الخالصة
لدراسnnة تnnأòیر أربعnnة  ٢٠٠١أجریnnت ھnnذه الدراسnnة فnnي محطnnة بسnnتنة نینnnوى خnnالل موسnnم النمnnو 

وأربعة تراكیز مnن الكnاینتین  ١-دونم.  Nكغم  ٣٠و  ٢٠و  ١٠مستویات من السماد النتروجیني ص吧ر و 
  اح لتnnnر والتnnnداخل بینھمnnnا فnnnي نمnnnو الشnnnتالت البذریnnnة ألصnnnل التnnn吧. ملغnnnم  ١٥٠و  ١٠٠و  ٥٠ص吧nnnر و 

 Malus communis L.  دةnnنة واحnnر سnnات  .بعمnnمیم القطاعnnي تصnnة فnnة عاملیnnة كتجربnnذت الدراسnn吧ن
شnnnتالت لكnnل وحnnدة تجریبیnnnة وأجnnري التحلیnnnل  ١٠وبòالnnnòة مكnnررات و ) RCBD(العشnnوائیة الكاملnnة 

وتnم الحصnول علnى % ٥اإلحصائي للبیانات واستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود وعنnد مسnتوى احتمnال 
أدت إضnافة السnماد النتروجینnي إلnى زیnادة معنویnة فnي كافnة ص吧nات المجمnوع الخضnري : نتائج التالیnةال

لشnnتالت التnn吧اح البذریnnة، طnnول السnnاق، قطnnر السnnاق، الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع الخضnnري وكnnذلك الnnوزن 
أدت . الجnnاف للمجمnnوع الخضnnري وتركیnnز النتnnروجین فnnي األوراق ومحتnnوى األوراق مnnن الكلوروفیnnل

ضnnافة الكnnاینتین إلnnى زیnnادة معنویnnة فnnي الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع الخضnnري والجnnذري لشnnتالت التnn吧اح إ
البذریة وتركیز النتروجین ومحتnوى األوراق مnن الكلوروفیnل، فnي حnین أن الزیnادة لnم تكnن معنویnة فnي 

المجمnوع  أòر التداخل بین النتروجین والكnاینتین معنویnاً فnي أغلnب ص吧nات. طول وقطر الساق الرئیسي 
الخضnnnري والجnnnذري لشnnnتالت التnnn吧اح البذریnnnة وكnnnذلك تركیnnnز النتnnnروجین فnnnي األوراق ومحتواھnnnا مnnnن 
الكلوروفیل ما عدا ص吧ة أطوال الت吧رعات ، وإن أعلى معدل فnي طnول السnاق الرئیسnي كnان فnي معاملnة 

 ١٠٠+ دونnم  . Nكغnم  ٢٠فnي حnین أن المعاملnة  ١-لتnر. ملغم  ٥٠+  ١-دونم.  Nكغم  ٢٠التداخل بین 
 ١٠٠+ دونnم .  Nكغnم  ٣٠كاینتین أعطت أعلى معدل في قطر السnاق بینمnا أnòرت معنویnاً  ١-لتر. ملغم 
كاینتین فnي الnوزن الجnاف للمجمnوع الخضnري والجnذري والنسnبة المعنویnة للنتnروجین فnي  ١-لتر. ملغم 

 . األوراق ومحتواھا من الكلوروفیل
  

  المقدمة
吧اح من أنواع ال吧ة یعد التnضیة التي تنتشر زراعتھا في معظم أنحاء العالم ، وفي المناطق المعتدل吧اكھة الن

وتعnد منnاطق شnمال  Malusویقnع تحnت الجnنس  Rosaceaeوالباردة منھ ، ویعود إلnى العائلnة الوردیnة 
إن زراعnnة ). ٢٠٠٢یوسnnف ، (غnرب جبnnال الھمالیnnا موطنnاً للتnn吧اح حیnnث توجnد غابnnات بریnnة كòیn吧ة منnnھ 

مھمة جداً من الناحیة االقتصادیة الن òمnاره غنیnة بnالمواد الغذائیnة مnن البكتnین والبnروتین والمnواد الت吧اح 
غنnnnي ( الدھنیnnnة وكnnnذلك العناصnnnر المعدنیnnnة عnnnالوة علnnnى احتوائھnnnا علnnnى ال吧یتامینnnnات والكاربوھیnnnدرات

  ) .١٩٧٨واخرون، 
خضnnریة منھnnا ولل吧وائnnد وتتكnnاòر أنnnواع التnn吧اح بتطعnnیم األصnnناف التجاریnnة علnnى أصnnول بذریnnة و

العدیnnدة لألصnnول البذریnnة التnnي مnnن ص吧nnاتھا كونھnnا قویnnة النمnnو وطویلnnة العمnnر وòابتnnة فnnي التربnnة وتقnnاوم 
األمnnراض والحشnnرات وخالیnnة مnnن األمnnراض ال吧ایروسnnیة وتتحمnnل درجnnات الحnnرارة المنخ吧ضnnة وتقnnاوم 

nرة جnداد كبیnاج اعnن انتnة ویمكnي التربnذورھا فnق جnاف نسبیا لتعم吧رة الجnòتعمل بكnیرة وتسnرة قصnت吧دا ب
كأصnول للتطعnیم والتركیnب علیھnا فnي كòیnر مnن بلnدان العnالم ومنھnا العnراق ومnن ھnذه األصnول األصnnل 
  البnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnذري للتnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn吧اح 

)Mulus Communis L.(   
یدخل في بنnاء الكلوروفیnل والnذي یسnبب زیnادة التمòیnل إذ یلعب النتروجین دوراً أساسیاً في النمو 

كما یؤòر على طول النمnوات الخضnریة فnي التn吧اح ) ١٩٨٥محمد ، (ي زیادة نمو النبات الضوئي وبالتال
دوراً ) كnاینتین(كمnا أن للسnایتوكاینین . ویسبب زیادة سمكھا وزیادة قطر الجذع والمساحة الورقیة للنبات

  أساسnnnیاً فnnnي تح吧یnnnز انقسnnnام الخالیnnnا وكبnnnر حجمھnnnا وكمnnnا یnnnؤòر فnnnي الشnnnیخوخة واألزھnnnار واالòمnnnار 
تònnخن السnnاق والجnnذور التسnnاع الخالیnnا جانبیnnاً أو ) كnnاینتین(وقnnد یسnnبب السnnایتوكاینین ) ١٩٩٥وص吧nnي، (

  ).١٩٨٥محمد، (تح吧یز انقسامھا 
إن الشتالت الناتجة من البذور تكnون مختلn吧ة فnي نموھnا وقnد یكnون قسnم منھnا یصnل إلnى القطnر   

الnnراوي والnnدوري، (ح لعملیnnة التطعnnیم الصnnالح للتطعnnیم فnnي حnnین یكnnون القسnnم األخnnر ضnnعی吧ا وال یصnnل
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وتnnؤòر فnnي نموھnnا عوامnnل عدیnnدة منھnnا العناصnnر المعدنیnnة كnnالنتروجین ومنظمnnات النمnnو النباتیnnة ) ١٩٩١
  .ومنھا السایتوكاینین 

  

  . بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
  .٢٠٠٧/ ٧/٣وقبولھ   ٢٠٠٦/  ٣/ ٦تاریخ تسلم البحث 

لمعرفة تأòیر التسمید النتروجیني في نمو أشجار الت吧اح حیث الحnظ العدیnد  أجریت دراسات عدیدة
من الباحòین استجابة أشجار الت吧اح للتسمید النتروجیني وخاصة عندما تجھnز بالكمیnات المناسnبة فیnھ كمnا 
الحظ ھؤالء البnاحòین بnان األشnجار المسnمدة تظھnر اسnتجابة ملحوظnة وسnریعة للتسnمید بnالنتروجین مnن 

  . لون األوراق وزیادة قطر الساق وطول النموات وارت吧اع الشتالت حیث
بان النتروجین یح吧ز النمو الخضري ویزید المادة الجافnة عنnد ) ١٩٧٥(واخزون  Taylorوجد 

  .استخدامھ في التراكیز العالیة 
بònالث مسnتویات  Golden Deliciousعنnد تسnجید أشnجار التn吧اح صnنف ) ١٩٧٩(وذكnر حمnد 

شجرة  والمضnافة علnى دفعnات مختلn吧ة إلnى أن /غم ١٥٠٠و ١٠٠٠و ٥٠٠بریتات االمونیوم من سماد ك
  . شجرة/غم٥٠٠سبب زیادة معنویة في قطر الجذع مقارنة بالمستوى ) شجرة /غم١٠٠٠(المستوى 

أن السnماد النتروجینnي زاد مnن محتnوى األوراق مnن ) ١٩٨٥( Reaseریnس كما الحnظ الباحnث 
nnnورة معنویnnnروجین بصnnnمدة النتnnnر المسnnnتالت غیnnnة بالشnnnد ة ومقارنnnnنفعنnnnاح صnnn吧تالت التnnnمید شnnnتس 

Delicious  لبذري امطعمة عن األصل والبعمر سنة واحدةMalus Pumilla   .  
عنnnد تسnnمید شnnتالت التnn吧اح البذریnnة بعمnnر سnnنة واحnnدة بأربعnnة ) ١٩٨٦(والحnnظ الnnراوي ونمیnnر 

دونnnم / كغnnم ٤٠و٣٠نnnم إن المسnnتوین دو/و كغnnم ٤٠و  ٣٠و  ٢٠مسnnتویات مnnن النتnnروجین ھnnي ص吧nnر و 
سببا زیادة معنویة في قطر الساق وطول الت吧رعnات وعnددھا ومعnدل الnوزن الجnاف للمجمnوع الخضnري 

  . وكذلك النسبة المئویة للنتروجین في أوراق شتالت الت吧اح عند زیادة مستویات النتروجین المستخدم 
سnnnنوات واسnnnتخدام مصnnnادر  ٧و  ٥عنnnnد تسnnnمید أشnnnجار التnnn吧اح بعمnnnر ) ١٩٩٥(  Raeseوجnnnد 

وتراكیز مختل吧ة من األسمدة النتروجینیة بnان المعnدالت العالیnة مnن األسnمدة النتروجینیnة أدت إلnى زیnادة 
  . محتوى األوراق من النتروجین

شnجرة أدى إلnى /غnم ٥٠٠أن إضnافة النتnروجین بمعnدل ) ١٩٩٦( Shataو   Khattari  أشnارو
و  ١٠٠٠و  ٥٠٠وراق زیnادة معنویnة عنnد تسnمید شnتالت التn吧اح بمعnدل زیادة تركیnز النتnروجین فnي األ

  .غم سلكات االمونیوم ٢٠٠٠
 ٨٠٠دونnnم و / Nغnnم٤٠٠عنnnد تسnnمید الیوس吧nnي البلnnدي بnnـ) ١٩٩٩(  Kobbiaو EZZوذكnnر 

أدى إلnnى الحصnnول علnnى اكبnnر كمیnnة مnnن %  ٣٣0٥دونnnم لكnnل سnnنة باسnnتخدام نتnnرات االمونیnnوم /Nغnnم
غnم وزن /ملغnم ٤0٧مقارنnة بمعاملnة المقارنnة ) غnرام وزن طnري/ملغnم ٥0١٠(تnات الكلوروفیل فnي النبا

  . شجرة/Nغم٨٠٠طري وخاصة عند التسمید بالمستوى العالي 
امتصnاص النتnروجین ونقلnھ وتوزیعnھ عنnد رش أوراق التn吧اح ) ٢٠٠٢(وtخnرون  Donj  درس

لnى زیnادة امتصnاص النتnروجین مnن ال吧تیة في الخریف ووجnدوا أن التسnمید النتروجینnي المتعnدل یnؤدي إ
  .  قبل األوراق وتحول جزء كبیر منھ إلى أحماض امینیة تتجمع في الساق والجذور

 Codyوللسایتوكاینین تأòیر في نمو شتالت الت吧اح والشnتالت المزروعnة فnي المشnتل حیnث ذكnر  
سnایتوكاینین بال  Oregon Spur Deliciousعنnد معnاملتھم ألصnول التn吧اح صnنف ) ١٩٨٥(وtخnرون 

)BA ( وبـGA4+A7  ة تتراوح بین吧دد  ٢٠٠٠ -٢٥٠وبتراكیز مختلnادة عnى زیnالملیون أدى إلnزء بnج
  . وأطوال الت吧رعات ووزن األشجار في الت吧اح

في التn吧اح ) BA(في دراستھما عن تأòیر السایتوكاینین ) ١٩٨٦(  Wernerو  Young یالحظو
جnزء بnالملیون اnòر معنویnاً فnي نمnو األفnرع والجnذور وازداد ) ٥٠٠(وان استخدام السایتوكاینین بتركیnز 

  . الوزن الجاف لألفرع مقارنة بمعاملة المقارنة 
فnnي دراسnnة لnnھ بأنnnھ یمكnnن تح吧یnnز البnnراعم االبطیnnة فnnي التnn吧اح صnnنف ) ١٩٩٧(  Karhuوذكnnر

Mcntosh  ایتوكاینینnnnن السnnnnة مnnnز العالیnnnnتخدام التراكیnnnطة اسnnnnتح بواسnnn吧للت)BA (ذnnnnط الغnnnnائي والوس
  ). Sorbitolسوریبتول (

إن الھnnnدف مnnnن ھnnnذه الدراسnnnnة ھnnnو تحدیnnnد المسnnnتوى المناسnnnnب لكnnnل مnnnن السnnnماد النتروجینnnnnي 
للحصول على شتالت قویة من التn吧اح ذات قطnر مناسnب للتطعnیم علیھnا وزیnادة ) كاینتین(والسایتوكاینین 

  .نسبة الشتالت الصالحة للتطعیم
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  مواد البحث وطرائقھ
/ شnnتل ال吧اكھnة فnnي محطnة بسnnتنة نینnوى التابعnnة للشnركة العامnnة للبسnتنة والغابnnاتنn吧ذ البحnnث فnي م

لدارسnnة تnnأòیر مسnnتویات مختلnn吧ة مnnن السnnماد النتروجینnnي  ٢٠٠١وزارة الزراعnnة خnnالل موسnnم النمnnو 
%  ٤٠0٦والكاینتین فnي نمnو شnتالت التn吧اح البذریnة بعمnر سnنة واحnدة والنامیnة فnي تربnة مزیجیnة رمnل 

والمnnادة  ٧0٤٥التربnnة  PH، والتربnnة المزیجیnnة ودرجnnة الحموضnnة %١٣0٩٥، طnnین %٤٦0٠٥وغnnرین 
 . ٣٣٥) % O.M(العضویة 

كغnnم  ٣٠و  ٢٠و  ١٠تضnnمنت التجربnnة أربnnع مسnnتویات مnnن السnnماد والنتروجینnnي ھnnي ص吧nnر و 
N.٤٦(باستخدام سماد الیوریا  ١-دونم %N ( ر و吧nي صnاینتین وھnن الكnو  ١٠٠و   ٥٠وأربع تراكیز م

  . ١-لتر.ملغم ١٥٠
، قسnمت األرض بعnد الحراnòة )المكnرر الواحnد(شتالت من الت吧اح للمعاملnة الواحnدة  ١٠واستخدم 

انتخبnnت الشnnتالت المتجانسnnة وزرعnnت علnnى مسnnافات . سnnم ٧٥م والمسnnافة بینھnnا ١0٥إلnnى مnnروز بطnnول 
اعnnة علnnى شnnتالت فnnي المnnرز الواحnnد وقرطnnت الشnnتالت بعnnد الزر) ١٠(سnnم بnnین الشnnتالت بمعnnدل ) ١٥(

سم عن سnطح التربnة وأجریnت علیھnا عملیnة السnرطنة بعnد تn吧تح البnراعم الخضnریة وأزیلnت ) ٥(ارت吧اع 
جمیnnع النمnnوات النامیnnة اال فرعnnاً واحnnداً فقnnط لیكnnون السnnاق الرئیسnnي للشnnتلة وأجریnnت عملیnnة التسnnمید 

یnnران وذلnnك بوضnnع النتروجینnnي علnnى دفعتnnین األولnnى فnnي بدایnnة شnnھر مnnایس والòانیnnة فnnي بدایnnة شnnھر حز
سم وسمد الحقل بسماد فوس吧اتي بمعnدل  ٥سم من الشتالت وعلى عمق ) ١٥(السماد في خنادق على بعد 

للدونم الواحد ومن òم سقیت الشتالت مباشnرة بعnد التسnمید، ورشnت الشnتالت بمحلnول   P2O5كغم ) ٢٥(
بنسnبة  Tween 20ناشnرة ھnي  مnن مnادة الكnاینتین وحسnب التراكیnز المبینnة سnابقاً بعnد خلطھnا مnع مnادة

لتnnر بموعnnدین األول فnnي بدایnnة حزیnnران والnnòاني بعnnدھا بòالnnòة ) ٥(باسnnتعمال مرشnnة یدویnnة سnnعة % ٠0٢
أسابیع وأجریت عملیات الخدمة الالزمة في الحقل من ري وتعشnیب وعnزق ومكافحnة اآلفnات الزراعیnة 

القمة النامیnة للشnتلة وكnذلك قطnر السnاق وفي نھایة موسم النمو تم قیاس طول الساق من محل القرط إلى 
القدمnnة (سnnم مnnن محnnل الnn吧رط باسnnتخدام  ١٥-١٠الرئیسnnي للشnnتلة مnnن محnnل منطقnnة التطعnnیم علnnى ارتnn吧اع 

Varnier (ذريnرن . وتعیین الوزن الجاف للمجموع الخضري والمجموع الجn吧ي الnات فnعت العینnووض
یnnاس ورقیnnة مòقبnnة إلnnى أن òبnnت الnnوزن سnnاعة بعnnد وضnnعھا فnnي أك ٧٢ْم ولمnnدة  ٧٥علnnى درجnnة حnnرارة 

أمnا نسnبة النتnروجین فnي األوراق حیnث أخnذت العینnات مnن . وأخذت األوزان بواسطة المیnزان الحسnاس
اوراق الجnnزء الوسnnطي للnn吧روع وجnn吧吧ت وأجریnnت عملیnnة تقnnدیر النتnnروجین مnnن أوراق الجnnزء الوسnnطي 

وروفیnnnل فnnnي أوراق التnnn吧اح حسnnnب وقnnnدر الكل) ١٩٦٥،  Black(للnnn吧روع حسnnnب طریقnnnة مایكروكلnnnدال 
  .Spectrophotometerوبواسطة جھاز ) ١٩٩٠( Sajeedالطریقة المذكورة من قبل 

      
   النتائج والمناقشة

أن للنتnروجین ) ١(أوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي فnي الجnدول  ):سم(معدل طول الساق الرئیس . ١
بزیnادة تركیnز النتnروجین وتnم الحصnول علnى تأòیر معنوي فnي معnدل طnول السnاق الnرئیس حیnث یnزداد 

 ٢٠سnnم التnnي لnnم تختلnnف معنویnnا عnnن مسnnتوى ٩٩0٢ ١-دونnnم.Nكغnnم ٣٠أعلnnى طnnول للسnnاق عنnnد مسnnتوى 
سnم وھnذا یتn吧ق مnع مnا وجnده الnراوي  ٨٦0٣٥وأقnل طnول لnھ كnان عنnد معاملnة المقارنnة بلnغ  ١-دونم.كغم

نة واحnnدة وقnnد یكnnون سnnبب زیnnادة أطnnوال عنnnد تسnnمید شnnتالت التnn吧اح البذریnnة بعمnnر سnn) ١٩٨٦(ونمیnnر 
الشnnتالت بزیnnادة معnnدل السnnماد النتروجینnnي یعnnود إلnnى زیnnادة كمیnnة الكلوروفیnnل فnnي األوراق عنnnد التسnnمید 

 . بالنتروجین وبالتالي تزداد سرعة نواتج عملیة التركیب الضوئي والتي تستخدم في زیادة النمو
ز مختل吧ة إلى زیادة معnدل طnول السnاق  الnرئیس دون حnدوث بینما ادت معاملة الشتالت بالكاینتین بتراكی

 ١-لتnnر. ملغnnم ١٠٠فروقnnات معنویnnة بnnین جمیnnع المعnnامالت وكnnان أعلnnى معnnدل غیnnر معنnnوي عنnnد تركیnnز 
  ). ١٩٨٥(وtخرون  Codyسم وھذا یت吧ق مع نتائج  ٤٧0٩٧بلغ / كاینتین

نقسnnام الخالیnا المرسnnتیمیة بnnأن الكnاینتین یحn吧ز ا) ١٩٩٥(وقnد یعnود السnnبب إلnى مnا ذكnnره وص吧nي 
القمیة مما یزید من طول النبnات، ویالحnظ وجnود فروقnات معنویnة فnي التnداخالت بnین معnامالت السnماد 

كnاینتین علnى  ١-لتnر.ملغnم ٥٠+  ١-دونnم. Nكغم ٢٠النیتروجیني وتراكیز الكاینتین حیث ت吧وقت المعاملة 
سnم ٧٧0٦٠ارنnة بمعاملnة المقارنnة التnي بلغnت سم مق ١٠٦0٣٩بقیة المعامالت وبلغ طول الساق الرئیس 

وبnnین كافnة تراكیnز الكnnاینتین  ١-دونnم.  Nكغnم  ٢٠ولnم تظھnر فروقnات معنویnnة بnین مسnتوى النیتnnروجین 
كاینتین قد یكون السبب فnي ذلnك ھnو  ١-لتر.ملغم٥٠،١٠٠،١٥٠والتراكیز ١-دونم. Nكغم  ١٠وكذلك بین 
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ات نتیجnnة إضnnافة النتnnروجین التnnي أدت إلnnى اسnnتطالة الخالیnnا المتكونnnة فnnي النبnn زیnnادة كمیnnة االوكسnnینات
زیادة النتروجین التي تؤدي إلnى زیnادة فعالیnة الكnاینتین والnذي حn吧ز نمnو  أو بسبب. ألعضاء النبات ككل

   )Juvenile(النبات وبقائھ بحالة یافعة
تداخل بینھما في معدل طnول وال)  ١-لتر. ملغم(الكاینتین ) ١-دونم.Nكغم (تأòیر النتروجین ): ١(الجدول 

  )سم ( الساق الرئیس لشتالت الت吧اح 
  النتروجین 

 ) ١-دونم.Nكغم (
معدل   )  ١-لتر. ملغم(الكاینتین 

 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر   النتروجین 
*د  ٧٧0٦٠ ص吧ر ج د ٧٨0٩٠  أ ب ج د  ٩١0٩٠  أ ب ج د  ٩٥0٧٣  ب ٨٦0٣٥   
ب ج د ٨٠0٥٠  ١٠ أ ب ج د  ٩٤0٢٠  أ ب ج د  ٩٩0٤٠  أ ب ج د  ٩٦0٣٣  أ ب  ٩٢0٦٠   
أ ب ج د  ٩١0٥٧  ٢٠ أ  ١٠٦0٣٩  أ ب ج د  ٩٧0٧٥  أ ب ج د  ٩٧0٦٣  أ  ٩٨0٣٣   
أ  ١٠٤0٢٤  ٣٠ أ ب  ١٠١0٦٦  أ ب ج  ١٠٠0٨٣  أ ب ج د ٩٢0٥٤  أ  ٩٩0٨٢   

أ  ٨٨0٤٨ معدل الكاینتین  أ  ٩٥0٢٩  أ  ٩٧0٤٧  أ  ٩٥0٥٥    
ال تختلnف معنویnا فیمnا بینھnا حسnب اختبnار دنكnن متعnدد  التي تشnترك بnن吧س الحnرف) القیم(المعامالت * 

  % .٥الحدود عند مستوى احتمال 
  

إن إضnافة السnماد والنتروجینnي سnبب زیnادة معنویnة ) ٢(یالحظ مnن الجnدول  :قطر الساق الرئیسي . ٢
 ٣٠ملم عنnد إضnافة السnماد النتروجینnي بمعnدل  ٩0٩٥في معدل قطر الساق الرئیس وبلغ أعلى معدل لھ 

وأقnل معnدل لnھ كnان فnي المعاملnة غیnر  ١-دونnم.  Nكغnم  ٢٠التي لم تختلnف معنویnا عnن  ١-دونم. Nكغم 
عنnnد تسnnمیده اشnnجار ) ١٩٧٨( Goodeوتتnn吧ق ھnnذه النتnnائج مnnع مnnا وصnnل الیnnھ . ملnnم ٨0٧٣المسnnمدة بلnnغ 

ین المضnاف الت吧اح بعدة مستویات من النتروجین فقد ذكر بnان محnیط السnاق ازداد بزیnادة معnدل النتnروج
وقnnد یكnnون السnnبب ھnnو دور النتnnروجین فnnي بنnnاء المnnواد الغذائیnnة وزیnnادة معnnدل التمòیnnل الضnnوئي بزیnnادة 
المسnاحة الورقیnة ویالحnظ أیضnاً أن زیnnادة تركیnز الكnاینتین المسnتخدم ادت الnnى حnدوث زیnادة ط吧یn吧ة فnnي 

nبب تnزى سnد یعnز وقnع التراكیnو قطر الساق دون حدوث فروقات معنویة بین جمیnى نمnاینتین علnیر الكòأ
قطر الساق إلى تòخین الساق وزیادة سnمكھ وذلnك بسnبب تح吧یnزه التسnاع الخالیnا جانبیnاً أو تح吧یnز انقسnام 

 ) .١٩٨٧عبدول،(الخالیا 
فروقات معنویة بین مسnتویات النتnروجین وتراكیnز (أما بالنسبة إلى التداخل بینھما فیالحظ وجود 

-لتnر. ملغم ١٠٠+  ١-دونم. Nكغم  ٢٠قارنة وكان أعلى معدل عند المعاملة الكاینتین مقارنة بمعاملة الم

ملnم ویعnود السnبب إلnى دور  ٧0٢٧ملم وأقل معدل للقطر عند معاملة المقارنة بلnغ  ١٠0٣٧كاینتین بلغ  ١
ت النتروجین والكاینتین والـتأòیر المشترك بینھما على انقسام خالیا الكnامبیوم واتسnاعھا علnى نمnو الشnتال

  وتجمnnع وخnnزن الكاربوھیnnدرات فnnي سnnاق النبnnات وبالتnnالي زیnnادة قطnnر السnnاق الرئیسnnي وزیnnادة سnnمكھ 
  ) .٢الجدول (

  

والتداخل بینھما في معnدل قطnر )  ١-لتر. ملغم(الكاینتین ) ١-دونم.Nكغم (النتروجین  تأòیر): ٢(الجدول 
  )ملم ( الساق الرئیس لشتالت الت吧اح 

  النتروجین 
  )١-دونم.Nكغم (

  ) ١-لتر. ملغم(ن الكاینتی
 معدل النتروجین 

 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر 
د  ٧0٢٧ ص吧ر ج د ٧0٨٦  أ ب ج ٨0٨٦  ج د ٨0٢٩  ج ٨0٧٣   
أ ب ج  ٩0٠٦  ١٠ ب ج د  ٨0٧١  ج د ٨0٣٧  أ ب ج  ٩0٢٠  ب  ٨0٨٤   
أ ب ج  ٨0٨٧  ٢٠ أ ب ج  ٩0٣٠  أ  ١٠0٣٧  أ ب ج  ٩0٢٠  أ ب  ٩0٤٣   
أ ب  ١٠0٢  ٣٠ أ ب  ١٠0١  ب ج أ  ٩0٣٤  أ ب  ١٠0٠٨  أ  ٩0٩٥   

أ  ٨0٨٥ معدل الكاینتین  أ  ٩0٠١  أ  ٩0٢٣   أ  ٩0١٩    
التnnي تشnnترك بnnن吧س الحnnرف ال تختلnnف معنویnnا فیمnnا بینھnnا حسnnب اختبnnار دنكnnن ) القnnیم(المعnnامالت * 

  % .٥متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
  

معnnدل الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع  ان) ٣(یالحnnظ مnnن الجnnدول  :الإإوزن الجإإاف للمجمإإوع الخضإإري . ٣
وان  ١-دونnم.Nكغnم  ٣٠ و٢٠ و١٠الخضري ازداد بشكل معنوي بزیادة مستویات النیتروجین المضnافة 

غnnم  ٤٥0٦٥بلnnغ  ١-دونnnم.Nكغnnم   ٣٠أعلnnى معnnدل لnnوزن المجمnnوع الخضnnري حصnnل علیnnھ مnnن أضnnافھ 
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عاملnnھ المقارنnnة بلnnغ واقnnل معnnدل حصnnل علیnnھ فnnي م ١-دونnnم.  Nكغnnم  ٢٠والnnذي لnnم یختلnnف معنویnnا عnnن 
والnراوي  Cox orangeعند تسمید اشجار الت吧اح ) ١٩٧٨( Goodوھذه النتائج تت吧ق مع نتائج  ٢٧0٠١
عنnnد تسnnمید شnnتالت التnn吧اح البذریnnة ویعnnود سnnبب زیnnادة معnnدل الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع ) ١٩٨٦(ونمیnnر 

تركیnب األحمnاض األمینیnة  الخضري إلى زیادة عند معدل السماد النتروجینnي الن النتnروجین یnدخل فnي
وتعتبnnر ھnnذه المnnواد ضnnروریة فnnي ) RNAو  DNA(الحnnرة ویnnدخل فnnي تركیnnب األحمnnاض النوویnnة   

أو قnد یكnnون بسnبب إضnnافة النتnروجین بكمیnnات مناسnبة لحاجnnة النباتnات والتnnي . عملیnة التركیnب الضnnوئي
سnاحتھا وھnذا یnؤدي إلnى زیnادة تسبب نمواً خضnریاً مناسnباً، نتیجnة لزیnادة فnي عnدد األوراق وحجمھnا وم

ومن òم زیادة النمو في عدد وأطnوال وأقطnار األفnرع وبالتnالي ) ١٩٨٥محمد، (عملیة التركیب الضوئي 
  . زیادة معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري

أدى رش الشnnتالت بالكnnاینتین إلnnى زیnnادة معنویnnة فnnي الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع الخضnnري بزیnnادة 
كnnاینتین بلnnغ  ١-لتnnر.ملغnnم ١٠٠علnnى معnnدل حصnnل علیnnھ كnnان عنnnد المعاملnnة بتركیnnز تراكیnnز الكnnاینتین وأ

وأقnل معnدل حصnل علیnھ  ١-لتnر. ملغnم ١٥٠و  ٥٠غم، والتي لم تختلnف معنویnا عnن المعnاملتین  ٤٢0٣١
 Wernerو  Youngغnnم وھnnذا یتnn吧ق مnnع مnnا وجnnده  ٣٢0٦٢بلnnغ  ١-لتnnر.كnnان عنnnد تركیnnز ص吧nnر ملغnnم

لك إلى زیادة النمو في الشتالت بسبب زیادة انقسام الخالیا واتساعھا وكبnر ویرجع السبب في ذ) ١٩٨٦(
حجمھا وزیادة عدد األفرع المتكونnة علnى النبnات التnي تزیnد النمnو الخضnري وبالتnالي إلnى زیnادة الnوزن 

أمnnا تnnأòیر التnnداخل بnnین السnnماد النتروجینnnي والكnnاینتین علnnى الnnوزن الجnnاف . الجnnاف للمجمnnوع الخضnnري
كغnم  ٣٠أن أعلnى معnدل تnم الحصnول علیnھ عنnد مسnتوى ) ٣(وع الخضnري فnیالحظ مnن الجnدول للمجم

N/  مnnم ١٠٠+ دونnnر.ملغnnاینتین ١-لتnnغ / كnnغ  ٥٢0٥٤بلnnة بلnnة المقارنnnد معاملnnان عنnnھ كnnدل لnnل معnnم وأقnnغ
غم ویعnود السnبب إلnى دور النتnروجین والكnاینتین فnي تحضnیر النمnو وانقسnام الخالیnا واتسnاعھا  ٢١0٠٠

  . التالي زیادة النمو الخضري الذي یسبب زیادة الوزن الجاف لھ وب
  

والتnnداخل بینھمnnا فnnي معnnدل )  ١-لتnnر. ملغnnم(الكnnاینتین ) ١-دونnnم.Nكغnnم (النتnnروجین  تnnأòیر): ٣(الجnnدول 
  )غم ( الوزن الجاف للمجموع الخضري لشتالت الت吧اح 

  النتروجین 
  )١-دونم.Nم كغ(

معدل   ) ١-لتر. ملغم(الكاینتین 
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر  النتروجین 

ھـ ٢١0٠٠ ص吧ر ج د ھـ ٣٠0٣٨  ج د ھـ  ٣١٩٢  د ھـ ٢٤0٧٦  ج ٢٧0٠١   
ھـ  - أ  ٣٥0٣٦  ١٠ ھـ - ب ٣٥0٠٠  ھـ-ب  ٣٤0٢٩  ھـ- أ  ٣٥0٧٩  ب ٣٥0١١   
ھـ - ب ٣٣0٧٧  ٢٠ أ ب ج ٤٣0٥٦  أ ب  ٥٠0٤٩  أ ب ج ٤٤0٢٤  أ  ٤٣0١٩   
أ ب ج د ٤٠0٣٦  ٣٠ أ ب ج ٤٤0٩٥  أ  ٥٢0٥٤  أ ب ج ٤٤0٧٤  أ  ٤٥0٦٥   

ب ٣٢0٦٢  معدل الكاینتین أ ب ٣٨0٤٧  أ  ٤٢0٣١  أ ب  ٣٧0٣٨     
التي تشترك بن吧س الحرف ال تختلnف معنویnا فیمnا بینھnا حسnب اختبnار دنكnن متعnدد ) القیم(المعامالت * 

  % .٥الحدود عند مستوى احتمال 
  

ع الجnذري معنویnاً بمسnتویات تnأòر معnدل الnوزن الجnاف للمجمnو :الوزن الجإاف للمجمإوع الجإذري . ٤
السماد النتروجیني وذلك نتیجة حصول زیادة فnي الnوزن الجnاف مnع زیnادة مسnتویات النتnروجین وأعلnى 

غnم وأقnل معnدل حصnل علیnھ  ١٩0٥٢بلnغ  ١-دونnم.Nكغnم  ٣٠معدل حصل علیھ عند مستوى النتروجین 
معnدل الnوزن الجnاف للمجمnوع الجnذري في معاملة المقارنة وإن تأòیر الكاینتین أحدث زیادة معنویة فnي 

غم والnذي  ١٥0٩٤كاینتین  ١-لتر.ملغم ١٥٠بزیادة تراكیز الكاینتین وأعلى معدل حصل علیھ في معاملة 
لتر كnاینتین /وأقل معدل حصل علیھ في معاملة ص吧ر ملغم ١-لتر. ملغم ٥٠و  ١٥٠لم یختلف معنویا عن 

ویالحnظ مnن التnداخل بnین السnماد ). ١٩٨٦( Wernerو  Youngغم وھذا یت吧ق مnع نتnائج  ١٤0٤٨بلغ 
كغnnم  ٣٠النتروجینnnي والكnnاینتین عnnن حnnدوث اختالفnnات معنویnnة وأعلnnى معnnدل حصnnل علیnnھ فnnي معاملnnة 

N.مnnم ١٠٠+  ١-دونnnر.ملغnnغ  ١-لتnnاینتین بلnnة ٢١0٢٤٧كnnة المقارنnnي معاملnnھ فnnل علیnnدل حصnnل معnnم وأقnnغ
الكnnاینتین والتnnأòیر المشnnترك بینھمnnا فnnي انقسnnام غnم ویعnnود السnnبب فnnي ذلnnك إلnnى دور النتnnروجین و١٠0٤٦

 .الخالیا ونمو النبات وكما ذكر سابقاً 
أن ) ٥(یالحnظ مnن نتnائج التحلیnل اإلحصnائي فnي الجnدول  :النسبة المئویة للنتإروجین فإي األوراق . ٥

لحصnول مستویات السماد النتروجیني أòرت معنویاً في محتوى األوراق من النتروجین وأعلى معدل تnم ا
 ٢٠و  ١٠والnذي لnم یختلnف معنویnا عnن التركیnزین % ٢0٥٥بلnغ  ١-دونnم.Nكغnم  ٣٠علیھ فnي معاملnة  
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وھnnذا یتnn吧ق مnnع نتnnائج  ٢0٠٦وأقnnل معnnدل حصnnل علیnnھ فnnي المعاملnnة غیnnر المسnnمدة بلnnغ  ١-دونnnم.  Nكغnnم 
Raese  

راق إلnى أن التسnمید عند تسمید أشجار الت吧اح ویرجع السبب في زیادة نسبة النتروجین فnي األو) ١٩٩٧(
النتروجیني سبب وفرة عنصnر النتnروجین فnي التربnة والnذي یتnیح للنبnات فرصnة أكبnر المتصاصnھ ممnا 

وأن رش الشnتالت بالكnاینتین أدى إلnى زیnادة معنویnة . یؤدي إلى زیادة تراكیز ھnذا العنصnر فnي األوراق
تین، وأعلى معدل حصل علیnھ عنnد تركیnز في النسبة المئویة للنتروجین في األوراق بزیادة تراكیز الكاین

.  Nكغnم  ١٠٠و  ٥٠الذي لم یت吧وق معنویا على المعnاملتین وفnق % ٢0٦٢كاینتین بلغ  ١-لتر.ملغم ١٥٠
إن رش الشnتالت بالسnایتوكاینین یحn吧ز % ٢0٠٥وأقل معدل حصل علیھ عند معاملة المقارنة بلnغ  ١-دونم

م الخالیnnا واتسnnاعھا وبالتnnالي زیnnادة النسnnبة المئویnnة النبnnات علnnى النمnnو الخضnnري وذلnnك بزیnnادة انقسnnا
أمnnا تnnأòیر التnnداخل بnnین النتnnروجین والكnnاینتین فnnیالحظ حnnدوث فروقnnات معنویnnة فnnي محتnnوى . للنتnnروجین

األوراق من النتروجین وذلnك لحصnول زیnادة فnي النسnبة المئویnة للنتnروجین وأعلnى معnدل تnم الحصnول 
الnذي لnم یختلnف معنویnا % ٢0٩٨كnاینتین بلnغ  ١-لتnر.ملغnم ١٥٠+  ١-دونnم.Nكغم   ٢٠علیھ عند معاملة 

 ١-لتnر. ملغnم ١٠٠، ٥٠سوى عن المعاملnة ص吧nر كnاینتین والمعمالnة ص吧nر نیتnروجین والتراكیnز ص吧nر، 
ویعnnود التnnأòیر اإلیجnnابي فnnي زیnnادة النسnnبة % ١0٨٠وأقnnل معnnدل حصnnل علیnnھ عنnnد معاملnnة المقارنnnة بلnnغ 

 .وراق الى التأòیر المشترك بین النتروجین والكاینتین المئویة للنتروجین في األ
  

والتnnداخل بینھمnnا فnnي الnnوزن الجnnاف للمجمnnوع )  ١-لتnnر. ملغnnم(تnnاòیر النتnnروجین والكnnاینتین  :)٤(جnnدول ال
  )غم(الجذري لشتالت الت吧اح 

  النتروجین 
  )١-دونم.Nكغم (

) ١-لتر. ملغم(الكاینتین  معدل  
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر  النتروجین 

و ١٠0٤٦ ص吧ر ھـ و ١٢0٩٧  ھـ و  ١٢0٩٩  و  ١١0٨٧  ج ١٢0٠٧   
و  ١١0٣٤  ١٠ و ١٢0٠٧  ھـ و ١٢0٧٩  د ھـ  ١٥0٢٢  ج ١٢0٨٥   
أ ب ج ١٨0٧٠  ٢٠ د ١٦0٠٩  ج د ١٦0٤٩  ج د ١٦0٨٦  ب ١٧0٠٣   
ب ج د  ١٧0٤٣  ٣٠ أ ب  ١٩0٦٢  أ  ٢١0٢٤  أ ب ١٩0٨٠  أ  ١٩0٥٢   

ب ١٤0٤٨ معدل الكاینتین أ ب  ١٥0١٨٨  أ  ١٥0٨٧  أ  ١٥0٩٤    
القیم التي تشترك بن吧س الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند * 

  % .٥مستوى احتمال 
  

والتداخل بینھما في معدل النسnبة )  ١-لتر. ملغم(الكاینتین ) ١-دونم.Nكغم (تاòیر النتروجین  :)٥(جدول ال
  ( % )ت الت吧اح المئویة للنتروجین في اوراق شتال

  النتروجین 
  )١-دونم.Nكغم (

)  ١-لتر. ملغم(الكاینتین  معدل  
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر  النتروجین 

ھـ ١0٨٠ ص吧ر د ھـ  ١0٨٩  ب ج د ھـ  ٢0٢٦  أ ب ج د ھـ  ٢0٢٨  ب ٢0٠٦   
ج د ھـ  ٢0٠٩  ١٠ أ ب ج ٢0٨٠٠  أ ب ج ٢0٥٣  د -أ  ٢0٣٨  أ  ٢0٤٤   
ج د ھـ  ٢0١٧  ٢٠ أ ب ج د ھـ  ٢0٢٩  أ ب ج  ٢0٦٠  أ  ٢0٩٨  أ  ٢0٥١   
ج د ھـ  ٢0١٤  ٣٠ أ ب ج د ھـ  ٢0٢٨  أ ب  ٢0٨٩  أ ب  ٢0٨٨  أ  ٢0٥٥   

ب  ٢0٠٥  معدل الكاینتین أ ب ٢0٣١  أ  ٢0٥٧  أ  ٢0٦٢     
التي تشترك بن吧س الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد ) القیم(المعامالت * 

  % .٥حتمال الحدود عند مستوى ا
  

أن معnnnnدل محتnnnnوى األوراق مnnnnن ) ٦(یالحnnnnظ مnnnnن الجnnnnدول  :محتإإإإوى األوراق مإإإإن الكلوروفیإإإإل . ٦
غnرام وزن طnري ازداد معنویnاً بزیnادة مسnتویات السnماد النتروجینnي وأعلnى معnدل تnم /الكلوروفیل ملغم

تلnف معنویnا غم وزن طري الnذي لnم یخ/ملغم ٣١0٥٩بلغ  ١-دونم.Nكلغم  ٣٠الحصول علیھ عند معاملة 
 ٢٨0٢٠أمnnا اقnnل معnnدل تnnم الحصnnول علیnnھ عنnnد معاملnnة المقارنnnة بلnnغ  ١-دونnnم. Nكغnnم  ٢٠عnnن معاملnnة 

غnnم وزن طnnري ویمكnnن ت吧سnnیر زیnnادة صnnبغة الكلوروفیnnل فnnي األوراق إلnnى دخnnول النتnnروجین فnnي /ملغnnم
 ) .١٩٨٥(الذي یدخل في تركیب الكلوروفیل وھذا ما أكده محمد  Porphyrineتركیب الـ 



 ٢٠٠٧) ٢(العدد ) ٣٥(المجلد      )                 ISSN 1815 – 316 X(مجلة زراعة الرافدین                        

غnnم وزن طnnري قnnد أحnnدث زیnnادة /وإن تnnأòیر الكnnاینتین فnnي محتnnوى األوراق مnnن الكلوروفیnnل ملغnnم
غnرام فnي أوراق شnتالت التn吧اح بزیnادة تراكیnز الكnاینتین المسnتخدمة /معنویة في معدل الكلوروفیnل ملغnم

ركیnز وأعلnى معnدل حصnل علیnھ عنnد معاملnة ت) ٦(مقارنة بمعاملة المقارنة كما ھو موضح في الجnدول 
غnnرام وأقnnل معnnدل حصnnل علیnnھ عنnnد معاملnnة ص吧nnر /ملغnnم ٣٢0٣٥كnnاینتین بلnnغ معدلnnھ  ١-لتnnر.ملغnnم ١٥٠
غرام وزن طري ویرجع السبب إلى أن الكاینتین لھ دور في تكnوین /ملغم ٢٥0٠٩كاینتین بلغ  ١-لتر.ملغم

یالحnظ حnدوث . الكلوروفیل في األوراق ألنھ ضروري لنشوء الكلوروبالست أòناء نمو الورقnة ونشnوئھا
اختالفات معنویة بزیادة مستویات السماد والنتروجین وزیادة تراكیز الكاینتین وأعلى معدل حصnل علیnھ 

غnnرام وزن رطnnب الnnذي /ملغnnم ٤٨0٨٣كnnاینتین بلnnغ  ١-لتnnر.ملغnnم ١٥٠+  ١-دونnnم.Nكغnnم  ٣٠فnnي معاملnnة 
 ١-دونnnم.  Nكغnnم  ١٠أختلnnف معنویnnا عnnن جمیnnع مسnnتویات التسnnمید وبnnالتركیز ص吧nnر كnnاینتین ومسnnتوى 

دونnم /Nكاینتین وأقل معدل حصل علیھ في معاملnة ص吧nر كغnم  ١-لتر. ملغم ١٥٠و ١٠٠و  ٥٠بالتركیز 
غرام وزن رطب ویعود السبب إلى دور كnل مnن النتnروجین /ملغم ٣٠0٠٠كاینتین بلغ  ١-لتر.ملغم ٥٠+ 

  .والكاینتین والتأòیر المشترك في محتوى األوراق من الكلوروفیل
  

والتnnداخل بینھمnnا فnnي محتnnوى االوراق مnnن )  ١-لتnnر. ملغnnم(تnnاòیر النتnnروجین والكnnاینتین  :)٦(جnnدول ال
  )غم وزن رطب/ ملغم ( الكلوروفیل لشتالت الت吧اح 

  النتروجین 
  )١-دونم.Nكغم (

معدل   ) ١-لتر. ملغم(الكاینتین 
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ص吧ر  النتروجین 

ھـ   ٢٢0٢٢ ص吧ر أ ب  ٢٨0٧٦  ب ج د ٢٧0٩٢  أ ب ٣٣0٨٩  ب  ٢٨0٢٠   
ب ج د ٢٥0٩٤  ١٠ ب ج د ٢٨0٣٧  ب ج د ٢٨0٨٨  ب ج د ٣٠0٠٤  ب  ٢٨0٣١   
ج د ٢٣0٩٦  ٢٠ أ ب ٣٢0٧٦  أ ب  ٣٣0٩١  أ ب ٣٢0٣٤  أ  ٣٠0٧٤   
ب ج د ٢٨0٠٤  ٣٠ أ ب ج ٣٠0٨٠  أ ب ٣٤0٢٢  أ ب ٣٣0١١  أ  ٣١0٥٩   

ب ٢٥0٠٩ معدل الكاینتین أ  ٣٢0٢٧  أ  ٣١0٢٣  أ  ٣٢0٣٥    
م التي تشترك بن吧س الحرف ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند القی* 

  % . ٥مستوى احتمال 
 

EFFECT OF NITROGEN AND KINETIN ON THE GROWTH OF APPLE 
SEEDLINGS 

 
 
  
 

ABSTRACT  
This research was conducted out Nenava research station during 2001-

2002 season to study the effect of four levels of nitrogen fertilizer (0, 10, 20 
and 30kg N/donum (2500 m2)) and four concentrations of kinetin (0, 50, 100 
and 150 ppm)  and their interaction on the growth of one year old of apple 
(Malus communis L.)  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 addition of the nitrogen fertilizer 
caused significant increases in all the characters for the vegetative growth of 
the apple seedlings stem length, stem diameters, dry weight of vegetative 
growth. Also dry weight of roots and the contents of nitrogen in leaves, total 
chlorophyll content in leaves. The addition of the kinetin treatments revealed 
significant increases in dry weight of the vegetative growth, dry weight of roots 
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in apple seedlings and nitrogen content in the leaves, total chlorophyll content, 
but there is no significant increase stem length, stem diameter. The interaction 
between nitrogen and kinetin affected significantly in most of the characters of 
the vegetative growth, dry weight of roots, nitrogen content in leaves, total 
chlorophyll content in apple seedlings. The best treatments in apple was 20kg 
N/donum + 50 mg/L  kinetin in stem length, 20kg N/donum + 100 mg/L 
kinetin in stem diameter, 30Kg N/donum + 100 mg/L kinetin for dry weight 
vegetative growth dry weight of roots, nitrogen content in leaves, total 
chrophyll content. 
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