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  والتسمید المعدني في نمو وحاصل الجزر البولي اثیلین كالیكولتأثیر غمر البذور بالمحلول 
).Daucus carota L ( صنف  نانتس  

  زیاد خلف صالح                                            عمر          خالدة عبد هللا
  كلیة الزراعة/جامعة تكریت                           قسم البستنة      /  كلیة الزراعة والغابات/  جامعة الموصل

  
  لخالصةا

خ�الل الموس�م / جامع�ة الموص�ل / كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات / أجریت الدراسة ف�ي قس�م البس�تنة            
وذلك بھدف دراسة تأثیر عملیة غمر بذور الجزر ص�نف ن�انتس ف�ي محالی�ل  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥الزراعي 

ب���ار ، وك���ذلك ت���أثیر التس���مید   ٨-و  ٤-  ص���فر و كی���زاوبتر ٦٠٠٠ین كالیك���ول ازموزی���ة للب���ولي ایثل���
سوبر فوسفات أح�ادي و كبریت�ات البوتاس�یوم  وب�ثالث مس�تویات   و باألسمدة  المعدنیة  نترات الكالسیوم

ع��دم   معامل��ةدون��م باإلض��افة إل��ى / كغ��م   ١٨٠ و ١٦٠ و ١٢٠و   ٩٠و ٨٠و ٦٠و    ٤٥ و ٤٠و ٣٠
وح�دة المس�احة  اإلنتاجی�ة وكذلك التداخل بینھما في صفات النمو الخضري  والجذري وة  إضافة األسمد

زی��ادة معنوی��ة ف��ي ال��وزن ال��岸ري  وج��ودأظھ��رت النت��ائج . ، وتركی��ز الكلوروفی��ل الكل��ي ف��ي األوراق 
الب�ولي اثیل�ین من المحلول  بار ٨ –والجاف للمجموع الخضري نتیجة لمعامالت غمر البذور في تركیز 

وكذلك نتیجة إلض�افة األس�مدة وبالمس�تویات الثالث�ة وك�ان أعل�ى وزن �岸ري وج�اف للمجم�وع  الیكولك
ب�ار وم�ع  ٨- تركی�ز نبات عند معاملة الت�داخل ب�ین غم�ر الب�ذور ف�ي/ غم   ٣.٦٣و  ٢٧.٤٥الخضري  

م�ن   أحدثت مع�امالت مس�تویات التس�مید زی�ادة معنوی�ة ف�ي ك�لو المستوى الثالث من مستویات التسمید ،
س�م عل�ى الت�والي وحقق�ت   ٣.٧٣و  岸١٢.٦٣ول وق�岸ر الج�ذر وكان�ت أعل�ى الق�یم لھ�ذه الص�فات ھ�ي  

مع التسمید بالمستوى الراب�ع  من بولي اثیلین كالیكول بار  ٨-معاملة التداخل بین غمر البذور في تركیز 
/ �岸ن  ٢.٢٣ة غ�م م�ع أعل�ى إنتاجی� ١١٤.٢٥دونم أعلى وزن للجذر وبل�غ / كغم  ١٨٠و  ١٦٠ و ١٢٠

  .مل معلق مادة خضراء / ملغم  ١٢.٢دونم وكذلك أعلى تركیز للكلوروفیل الكلي في األوراق 
  

  المقدمة
   Umbelliferae م�ن نبات�ات العائل�ة الخیمی�ة)  carrot ) Daucus carota L زر جیعد ال

) زا الج��ذرال��ذي یس��مى مج��ا( وی��زرع الج��زر ألج��ل الج��زء المتض��خم م��ن الج��ذر ویس��تعمل ھ��ذا الج��زء 
غ�م م�ن الج�ذور  ١٠٠یحت�وى ك�ل  أذ 岸Aازجا أو م岸ھیا وذلك لقیمت�ھ الغذائی�ة لم�ا یحتوی�ھ م�ن فیت�امین 

ویحت�وى وكذلك النیاسین والثیامین  Cوحدة دولیة باإلضافة إلى احتواءه على فیتامین  ١١٠٠٠ال岸ازجة 
 یعتب��ر الج��زر م��نو) ٢٠٠٣حس��ن ،( ج��زء ف��ي الملی��ون م��ن الص��بغات الكاروتینی��ة  ٩٠الج��زر عل��ى 

لزراع�ات التجاری�ة وذل�ك ألس�باب اقتص�ادیة وان ا محاصیل الخضر التي ینجح شتلھا أال انھ ال یشتل في
النباتات المشتولة تع岸ي جذور ملتویة وغیر منتظمة ولھذا نجد انھ ب�دا ف�ي الس�نین األخی�رة  االتج�اه إل�ى 

ت متجانس�ة وبھ�دف الحص�ول عل�ى بذور الجزر ألج�ل الحص�ول عل�ى ش�تالإنبات  تحسین نسبة وسرعة
غم��ر ب��ذور الج��زر ف��ي محالی��ل ازموزی��ة مث��ل  وذل��ك اتجھ��ت البح��وث ال��ى ج��ذور ذات أش��كال منتظم��ة 

PEG6000  )، ٦٠٠٠الب����ولي اثیل����ین كالیك����ول  ( 岸ولم����دة عش����رة أی����ام  ٥-وبض����غ ú،ب����ار ض )
Yanmaz ،زی�ادة معنوی�ة  حیث أدت ھذه المعاملة إل�ى زی�ادة نس�بة وس�رعة إنب�ات الب�ذور م�ع) .١٩٩٤

ب�ان ھن�اك تحس�ین ف�ي نس�بة وس�رعة إنب�ات ) ١٩٩٨(Esiyokو   Duman، وأك�د في تجانس الشتالت 
م  ٠ ١٥ب��ار وعل��ى درج��ة ح��رارة  ١٠ -وبتركی��ز  PEG6000ب��ذور الج��زر نتیج��ة الغم��ر ف��ي محل��ول 

ن�د معامل�ة ع% ٧٥مقارن�ة ب�ـ % ٨١أیام فقد أدت ھ�ذه المعامل�ة إل�ى زی�ادة نس�بة االنب�ات إل�ى  ١٠ولمدة 
ان��ھ ح��دثت زی��ادة ف��ي نس��بة  ٢٠٠٠و أخ��رون  Jeongوك��ذلك ب��ین ) غم��ر ف��ي م��اء مق��岸ر ( المقارن��ة 

 ٠.٥-بض�غPEG6000   岸 ب�ذور الج�زر وذل�ك نتیج�ة للغم�ر ف�ي محل�ول ازم�وزي م�ن  وسرعة إنب�ات
  .م ٠ ١٠میكا باسكال وفي درجة حرارة 

ریة لنمو و إنتاú الج�زر وبم�ا أن أن عملیات خدمة المحصول وخاصة عملیة التسمید تعد ضرو
ل��ذلك یج��ب العنای��ة بتس��میدھا ) ١٩٨٩م岸ل��وب وأخ��رون (الج��زر یعتب��ر م��ن المحاص��یل المجھ��دة للترب��ة

وم�ن الدراس�ات األولی�ة ف�ي ) النتروجین ، الفوسفور ، والبوتاسیوم ( وخاصة بالعناصر الثالثة الرئیسیة 
ح��ول ت�أثیر التس�مید بعنص��ر البوتاس�یوم ف��ي  )١٩٦٣( Cleaverو   Haworthھ�ذا المج�ال م��ا ق�ام ب�ھ 

  النم����������������������������������������������������������������������������������������������������������و الخض����������������������������������������������������������������������������������������������������������ري 
  

  ٢٠٠٧مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
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   ٢٠٠٨/ ٥/ ٢٩وقبولھ    ٢٠٠٨/  ٤/ ١٥تاریخ تسلم البحث 
الج�اف للمجم�وع الخض�ري م�ع الزی�ادة التدریجی�ة  للجزر فقد الحظا بان ھناك زی�ادة معنوی�ة ف�ي ال�وزن

بان ھناك زیادة معنویة ف�ي النم�و الخض�ري ) ١٩٨٧(و عباسوكذلك فقد بین محمد . لتركیز البوتاسیوم 
كغ�م ٣٠والحاصل للجزر عندما اس�تخدم مس�تویات مختلف�ة م�ن الس�ماد البوتاس�ي وخاص�ة عن�د المس�توى 

K2O  / وبین . دونمMack )ن  ٢٠.٦٢بان ھناك زیادة في اإلنتاجیة للجزر من ) ١٩٨٩岸 / دون�م إل�ى
 Nكغ�م  ٤٥دونم إل�ى /  Nكغم   ١٥مستوى النتروجین المضاف من  زیادة نم وذلك عنددو/ 岸ن  ٢١.٥

أن إض���افة العناص���ر الثالث���ة النت���روجین ،الفوس���فور ، )  ٢٠٠١(و أخ���رون  Beniواس���تنتج .  دون���م/
دون��م أدت إل��ى زی��ادة ف��ي إنتاجی��ة وح��دة المس��احة /كغ��م   ٣٠.٧٥و  ٨.٢٥و  ٥٠.٠البوتاس��یوم وبمع��دل 

أن إض�افة أربع�ة مس�تویات م�ن الس�ماد ) ٢٠٠٣(و أخ�رون  Aliوب�ین .ن نوعی�ة الج�ذور للجزر وتحس�ی
و دونم مع أربع�ة مس�تویات م�ن الس�ماد البوتاس�ي  ص�فر / كغم  ٥٠و  ٣٧.٥و  ٢٥و النتروجین  صفر 

أدت إلى زیادة معنوی�ة ف�ي النم�و و  K.S.Kurodaدونم لصنف الجزر / كغم   ٦٢.٥ و  ٥٠و  ٣٧.٥٠
 ٥٠دون�م م�ع / Nكغ�م  ٥٠عن�د إض�افة ك�ل م�ن المس�توى % ٣٢٤لغت الزیادة في اإلنتاجیة اإلنتاجیة وب

و ألجل الحصول على جذور متجانسة . األسمدة  إضافةدونم وذلك عند المقارنة مع معاملة عدم /Kكغم 
ھ�ذه الدراس�ة ھ�و محاول�ة اس�تھدفت في الشكل مع تحس�ین ص�فات النم�و الخض�ري وزی�ادة اإلنتاجی�ة ل�ذا 

 PEG6000ھذه الص�فات م�ع یعض�ھا وذل�ك ع�ن 岸ری�ق غم�ر الب�ذور ف�ي المحل�ول االزم�وزي ل�ـ جمع 
وذلك لع�دم وج�ود دراس�ات ح�ول ت�أثیر ھ�ذین الع�املین تح�ت  ومع مستویات مختلفة من األسمدة المعدنیة

  . العراق /محافظة نینوى  ظروف
  

  البحث و طرائقھمواد 
جامع�ة الموص�ل /كلیة الزراعة والغابات / البستنة نفذت التجربة في حقل الخضراوات التابع لقسم 

وذلك بھدف دراسة ت�أثیر  ) Nantes(على نبات الجزر صنف نانتس ٢٠٠٦- ٢٠٠٥وللموسم الزراعي 
( ومع أربعة مس�تویات مختلف�ة م�ن األس�مدة المعدنی�ة )  PEG6000( غمر البذور في محلول ازموزي 

-و ٤-  PEG6000خدم تركی�زین م�ن المحل�ول إال زم�وزي واست) النتروجینیة ،الفوسفوریة ،البوتاسیة 
و ) ١٩٩٤( Yanmazوالمعتمدة من قب�ل  ١٩٧٣ Kaufmannو Michelبار وتم تحضیرھا حسب  ٨

Shahzad  ٢٠٠٣(واخرون  (وOkcu  واخرون)بدون غمر في ( معاملة المقارنة  فضال عن) ٢٠٠٥
PEG6000  . (ن  ب�یض أالالب�ولي ایثیل�ین  م�ن أكی�اسغم من الب�ذور ووض�عت ف�ي  ١٠٠ أخذت岸وم�ب

من الداخل بالق岸ن مع وضع ورق ترشیح فوقھ ووضعت البذور فوق ورق الترشیح م�ع تغ岸یتھ�ا بورق�ة 
تركی�ز ث�م / م�ل  ١٥٠ب�ار وبحج�م )  ٨-و ٤-(ترشیح أخ�رى وبع�د ذل�ك ت�م إض�افة المحالی�ل االزموزی�ة 

وترك�ت لم�دة عش�رة أی�ام  ١٥/٨/٢٠٠٥ف�ي م ٢٥0وضعت األكیاس في حاضنة كھربائیة بدرجة ح�رارة 
 ٢٤م ولم��دة  ٢٥oاء المق��岸ر وجفف��ت بدرج��ة ح��رارة ـوغس��لت بالم�� ٢٥/٨/٢٠٠٥ث�م اس��تخرجت بت��اریخ 
وزرع��ت الب��ذور ف��ي الحق��ل ف��ي الی��وم الت��الي  )١٩٩٤ ،Yanmaz (ھا ف��ي الحق��لـس��اعة لغ��رض زراعت��

ل�وح / وبواقع خ岸ین  سم ٧٥والمسافة بین الخ岸و岸  ٢م ٣على خ岸و岸 في ألواح مساحتھا  ٢٦/٨/٢٠٠٥
س��م واتب��ع تص��میم الق岸اع��ات العش��وائیة الكامل��ة وبثالث��ة مك��ررات ف��ي تنفی��ذ  ١٥والمس��افة ب��ین النبات��ات 

م�ن أال س�مدة عل�ى دفعت�ین متس�اویتین  األنواع الثالث�ة أضیفت ) . ١٩٨٠ ، الراوي وخلف هللا( التجربة 
اد بالترب�ة أم�ا الدفع�ة الثانی�ة فق�د أض�یف بشكل خندق مع تغ岸ی�ة الس�ماألرض الدفعة األولى عند تحضیر 

والفس���فوري بع���د ش���ھر م���ن الزراع���ة  ٢٥/١٠/٢٠٠٥الس���ماد النت���روجین بع���د ش���ھرین م���ن الزراع���ة 
 وأخ���رون ،م岸ل���وب (  ١٠/١٠/٢٠٠٥یوم���ا م���ن الزراع���ة  ٤٥والس���ماد البوتاس���ي بع���د  ٢٥/٩/٢٠٠٥

ب��ین ثالث��ة تراكی��ز م��ن م��ادة الت��داخل  تمث��ل عاملی��ھمعامل��ة  ١٢وبھ��ذا اش��تملت التجرب��ة عل��ى ) ١٩٨٩
PEG6000 یوض���ح مس���تویات االس���مدة ) ١(والج���دول .وم���ع أربع���ة مس���تویات م���ن األس���مدة المعدنی���ة

  . المعدنیة المستعملة في التجربة
  

  .مستویات األسمدة المعدنیة  المستعملة في التجربة  :)١(جدول ال
  مستویات

  األسمدة 
  اكمیة األسمدة مع نسبة العناصر الموجودة فیھ

  كبریتات البوتاسیوم  السوبر فوسفات األحادي  نترات الكالسیوم
  %K2O  دونم/ كغم   P2O5%  دونم/ كغم  % N  دونم/ كغم 

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  األول
  ٢٣  ٤٥  ٩  ٤٠  ٤.٥  ٣٠  الثاني
  ٤٦  ٩٠  ١٨  ٨٠  ٩  ٦٠  الثالث
  ٩٢  ١٨٠  ٣٦  ١٦٠  ١٨  ١٢٠  الرابع
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ة حسب ما متبع في الحقول الزراعیة ، قلعت الجذور یدویا بت�اریخ أجریت كافة عملیات الخدمة الزراعی

  :وأخذت القیاسات التالیة  ٢٥/١٢/٢٠٠٥
  نبات / الوزن ال岸ري للمجموع الخضري  غم  -١
 نبات / الوزن الجاف للمجموع الخضري  غم  -٢
 .تم قیاس 岸ول الجذر من أعلى من岸قة الكتف إلى نھایة الجذر بالمس岸رة ) سم( 岸ول الجذر  -٣
 .عند من岸قة الكتف  Digital vernierقیس بواس岸ة ) سم (岸ر الجذر ق -٤

 ) غم (  للوحدة التجریبیة رووزن الجذ                                    
 ـــــــــــــــــــــــــ) = غم (وزن الجذر  -٥

  عدد الجذور                                              
 ) ٢م ٢٢٠٠=(الدونم  مساحة على أساس ت،احتسب) دونم / 岸ن (  اإلنتاجیة  -٦

  ٢م ٢٢٠٠ x) غم(حاصل النبات الواحد               
  ـــــــــــــــــــــــ= اإلنتاجیة 

   ١٠٠٠ x١٠٠٠x) ٢م(مساحة النبات الواحد              
موع�د ، ق�در الكلوروفی�ل قب�ل ) م�ل معل�ق م�ادة خض�راء/ ملغم( الكلوروفیل الكلي في األوراق  -٧

غ�م  ١وذلك بأخ�ذ عین�ة تتك�ون م�ن )  ١٩٧٤( Plummerالقلع بأسبوع وحسب ال岸ریقة التي أوردھا  
ثم وضعت ف�ي  ةفي جفنھ خزفی% ٨٠مل أسیتون  ١٠من األوراق من كل وحدة تجریبیة وسحقت في 

   اس��تخدم جھ��از دقیق��ة لم��دة خمس��ة دق��ائق ، /دورة  ٣٠٠٠جھ��از ال��岸رد المرك��زي س��رعة دوران 
Spectrophotometer  ول موجي岸 ٦٥٢وعلى nm دلة التالیة اوحسب الكلوروفیل حسب المع:  

   .x O.D ٥.٨) = مل معلق مادة خضراء / ملغم( الكلوروفیل الكلي   
O.D  = ول موجي岸 ٦٥٢قراءة الجھاز على nm    

س��ب المس��تخدم وباس��تعمال الحاس��وب وححس��ب التص��میم  إحص��ائیاحلل��ت النت��ائج :  التحلیضضل اإلحصضضائي
  % . ٥وقورنت المتوس岸ات باختبار دنكن متعدد الحدود وعند المستوى ) ١٩٩٦( SASبرنامج 

  ) .١٩٨٠لراوي وخلف هللا ،ا( 
  

  النتائج والمناقشة
الب�ولي اثیل�ین كالیك�ول تأثیر معامالت غمر البذور في تراكیز مختلف�ة م�ن ) ٢(جدول الیوضح 

والت�داخل بینھم�ا ف�ي ) وجینی�ة و الفوس�فوریة و البوتاس�یة النتر( ومستویات مختلفة من األسمدة المعدنی�ة 
یظھ�ر م�ن الج�دول ب�ان معامل�ة .نتاجی�ة للج�زر ص�نف ن�انتس الإ صفات المجموع الخضري والجذري و

أعلى وزن �岸ري وج�اف  إع岸اء أدت إلى PEG6000أزموزي من .بار ض ٨-غمر البذور في تركیز 
و  ١٤.٥٥لي وبص�ورة معنوی�ة مقارن�ة بأق�ل وزن  غم على الت�وا  ٢.٦٨و ١٨.٦٠للمجموع الخضري  

ب�ار م�ن المحل�ول االزم�وزي بینم�ا نج�د ان�ھ ل�م یح�دث  ٤-غم على التوالي عند معاملة الغم�ر ف�ي  ٢.٢٨
االزم��وزي  ف��رق معن��وي ف��ي ص��فة ك��ل م��ن ��岸ول وق��岸ر الج��ذر نتیج��ة لمع��امالت الغم��ر ف��ي المحل��ول 

PEG6000 ة دب�ار إل�ى أعل�ى إنتاجی�ة للنب�ات ولوح�  ٤-كی�ز وأدت معاملة غمر البذور في المحل�ول بتر
نب�ات و /غ�م  ٨٣.١٣دون�م مقارن�ة  بأق�ل إنتاجی�ة /�岸ن  ١.٧٥نبات و /غم  ٨٩.٠١المساحة وبمعدل بلغ 

إم�ا ص�فة الكلوروفی�ل الكل��ي فق�د وص�ل أعل��ى ) ون غم��ر دب�( دون�م  عن�د معامل��ة المقارن�ة / �岸ن  ١.٦٤
م��ل معل��ق م��ادة خض��راء عن��د معامل��ة المقارن��ة  / ملغ��م ١٠.١٣محت��وى ل��ألوراق م��ن الكلوروفی��ل الكل��ي 

ب�ار  ٨-مل معلق مادة خضراء نتیجة لمعاملة غم�ر الب�ذور ف�ي تركی�ز / ملغم ٩.١٩مقارنة بأقل محتوى 
ك��ذلك یوض��ح الج��دول ت��أثیر مع��امالت مس��تویات األس��مدة .  PEG6000م��ن المحل��ول االزم��وزي ل��ـ 

یتض��ح م��ن الج��دول ب��ان  وللج��زر ص��نف ن��انتس ،  المعدنی��ة ف��ي ص��فات المجم��وع الخض��ري والج��ذري
أعلى وزن �岸ري ووزن ج�اف للمجم�وع الخض�ري   أع岸تمعاملة المستوى الثالث من األسمدة المعدنیة 

غ��م عل��ى  ٢.١٧و  ١٣.٦٠مقارن��ة م��ع اق��ل وزن ��岸ري وج��اف  . غ��م عل��ى الت��والي ٢.٦٦و  ١٨.٩٩
 ق�岸رو�岸ول  الق�یم ف�ي  ابع من األسمدة أعل�ىالمستوى الر ع岸ىوأ . المقارنةوذلك عند معاملة . التوالي 

، س��م  ٣.٨٤س��م و  ١٢.٢٦ حی��ث بلغ��ت وك��ذلك أعل��ى محت��وى للكلوروفی��ل واإلنتاجی��ة ووزن الج��ذر 
مل معلق م�ن م�ادة خض�راء  عل�ى الت�والي ، /ملغم ١٢.١٨دونم و / 岸ن  ٢.١٤نبات  و / غم  ١٠٩.٩٦

س��م ، و وزن  ٢.٥٥یم لك��ل م��ن ق��岸ر الج��ذر وذل��ك بالمقارن��ة م��ع معامل��ة المقارن��ة  والت��ي أع��岸ت اق��ل ق��
دون�م م�ع اق�ل محت�وى ل�ألوراق م�ن / �岸ن    ١.٣٦نب�ات وإنتاجی�ة وح�دة المس�احة /غ�م  ٦٧.٦٥الج�ذر 
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بینم�ا نج�د م�ن الج�دول أن اق�ل �岸ول للج�ذر ك�ان عن�د  .مل معلق مادة خض�راء / ملغم ٧.١٠الكلوروفیل
وم�ن . المقارن�ةتي لم تختلف معنویا ع�ن معامل�ة لسم وا ١١.٩٣معاملة المستوى الثاني من السماد وكان 

محل��ول الان��ھ نتیج��ة لمع��امالت الت��داخل ب��ین غم��ر الب��ذور ف��ي  نج��د) ٢(ائج المعروض��ة ف��ي الج��دول نت��ال
مع مستویات األسمدة المعدنیة ح�دث اختالف�ات معنوی�ة ف�ي الص�فات المدروس�ة  PEG6000االزموزي 

بار من المحلول االزموزي ومع المستوى الثال�ث  ٨-ركیز وقد تمیزت معاملة التداخل بغمر البذور في ت
ل�岸ري والج�اف للمجم�وع الخض�ري م�ع اأعلى القیم لكل من ال�وزن  حیث أع岸ت من مستویات التسمید 

س�م  عل�ى الت�والي مقارن�ة بأق�ل الق�یم  ١٣.٣٢غ�م و ٣.٦٣غ�م و  ٢٧.٤٥لجذر وكان�ت ھ�ذه الق�یم  ا岸ول 
غم عل�ى الت�والي  وذل�ك  نتیج�ة لمعامل�ة الت�داخل ب�ین   ١.٧٨و  ١٢.٢١لكل من الوزن ل岸ري والجاف  

بینم�ا ) عدم إضافة السماد ( بار من المحلول االزموزي ومع المستوى األول  ٨-غمر البذور في تركیز 
ب�ار م�ن المحل�ول  ٤-سم وذلك نتیجة لمعاملة التداخل بغمر البذور في  ١١.٤٩اقل قیم ل岸ول الجذر كان 

ب�ان معامل�ة الت�داخل بغم�ر ) ٢(لج�دول اأیضا یتض�ح م�ن . االزموزي ومع المستوى الرابع من األسمدة 
 الق�یم  أعل�ى أع岸ت سماد بار من المحلول االزموزي ومع المستوى الرابع من مستویات ال ٨-البذور في 

دون�م وك�ذلك / �岸ن  ٢.٢٣نتاجی�ة الغم ومع أعلى إ ١١٤.٥ووزن الجذر سم  ٣.٨٥لكل من ق岸ر الجذر 
أم�ا اق�ل مع�دل لق�岸ر الج�ذر .مل معلق م�ادة خض�راء /ملغم ١٢و٢٢أعلى تركیز للكلوروفیل في األوراق

محل�ول االزم�وزي م�ع المس�توى سم وذلك عند معاملة التداخل ب�ین ع�دم غم�ر الب�ذور ف�ي ال ٢.٥٦فكان 
ب�ار م�ن  ٤-والتي لم تختلف معنویا عن معاملة التداخل بین غمر البذور ف�ي ) مقارنة( األول من السماد 

اقل معدل لوزن الج�ذر  أماو). عدم إضافة السماد ( لسماد المحلول االزموزي ومع المستوى األول من ا
مل م�ن معل�ق الم�ادة / ملغم  ٥.٤٥ركیز للكلوروفیل دونم مع اقل ت/ 岸ن ١.٣٠غم واقل إنتاجیة  ٦٦.٦٧

  ب��ار م��ن المحل��ول االزم��وزي ٨-فك��ان عن��د معامل��ة الت��داخل ب��ین غم��ر الب��ذور ف��ي تركی��ز الخض��راء 
وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلی�ھ  ) .عدم إضافة األسمدة ( ومع المستوى األول من مستویات السماد 

 Esiyok و Duman و) ١٩٩٤( Yanmaz و) ١٩٨٣( Dearman و Brocklehurst ك�������ل م�������ن
  ) .٢٠٠٥( أخرون و Okucو )١٩٩٨(

ف���ي مع���دل ال���وزن ال���岸ري والج���اف  PEG6000وربم���ا ترج���ع الزی���ادة المعنوی���ة الس���تخدام 
حی��ث أجری��ت  PEG6000للمجم��وع الخض��ري إل��ى زی��ادة نس��بة االنب��ات للب��ذور المغم��ورة ف��ي محل��ول 

ف�ي  هلب�ذور المغم�ورلن ھناك زیادة في نسبة وسرعة االنبات تجربة مختبریھ منفصلة أظھرت نتائجھا با
نتاجی�ة الفي إلجذر الواحد وھذا أدى إلى زیادة االمحلول االزموزي وبالتالي حدثت زیادة في معدل وزن 

) ١٩٨٤ (لدراس�ة م�ع  احم�دانت�ائج ھ�ذه  تتف�قإما التغیر الذي حدث في محتوى األوراق من الكلوروفیل 
قل�ة المحت�وى الكل�ي  ھبار نتج عن  ١٩-إلى  ٢-لمائي ألوراق نبات فول الصویا من من أن ھبو岸 الجھد ا

للكلوروفی��ل ف��ي النب��ات أو أن انخف��اض تجھی��ز النب��ات بالم��اء ی��ؤدي إل��ى زی��ادة مقاوم��ة الثغ��ور لالنتش��ار 
إم��ا ت��أثیر ) . ١٩٨٤ألنعیم��ي،( الغ��ازي وانغ��الق الثغ��ور إلت��ي تس��بب انخف��اض مع��دل التركی��ب الض��وئي 

ال��وزن ال��岸ري ( ف��ي زی��ادة النم��و للج��ذر ) النتروجینی��ة و الفوس��فوریة  و البوتاس��یة ( س��مدة المعدنی��ة األ
و 岸ول وق岸ر و وزن الجذر فتتماشى ھذه النتائج م�ع م�ا توص�ل إلی�ھ ك�ل ( والجاف للمجموع الخضري 

 و )١٩٩٣( Scaifeو Holeو  )١٩٨٧( و عب��اسمحم��د  و ) ١٩٦٣( Cleaverو   Howrthم��ن 
UddinوHoque ) ٢٠٠٤(  وAbdelMawly )وربما ترجع الزی�ادة ف�ي الص�فات الم�ذكورة ) ٢٠٠٤

 N,P,K,Caص�ر االموجودة في األسمدة المعدنی�ة المض�افة وخاص�ة عنأعاله إلى دور العناصر الغذائیة 
فبالنسبة لعنصر النتروجین والذي امتصھ النبات على ص�ورة نت�رات م�ن الس�ماد نت�رات الكالس�یوم فإنھ�ا 

زل داخل النبات فتتحول إلى الشكل العضوي المھم في بناء الخلی�ة وان عنص�ر النت�روجین ھ�و ج�زء تخت
لبروتین�ات وك�ذلك ی�دخل ف�ي ك�ل اوتركیبي لكثیر من المواد والمركبات النباتی�ة مث�ل األحم�اض االمینی�ة 

فوس��فور ف��ي العملی��ات والتف��اعالت المرتب��岸ة ب��البروتوبالزم  والتف��اعالت االنزیمی��ھ وش��ارك عنص��ر ال
عملیة تحلیل الكاربوھیدرات والمواد الناتجة من عملیة التمثیل الضوئي لتحریر ال岸لقة الالزمة للعملی�ات 
الحیوی��ة للنب��ات ك��ذلك ف��ان عنص��ر الفوس��فور یس��اعد ف��ي عملی��ة تك��وین وانقس��ام الخالی��ا ویش��جع عنص��ر 

المرس�تیمیة وك�ذلك ینش�岸 األنظم�ة البوتاسیوم في عملیة انقسام الخالیا للنب�ات ویش�جع م�ن نم�و األنس�جة 
ال��ذي یحف��ز عل��ى تك��وین البروتین��ات واألحم��اض االمینی��ة ك��ذلك ی��دخل  Kainesisاألنزیمی��ة مث��ل أن��زیم 

عنصر الكالسیوم الموج�ود ف�ي نت�رات الكالس�یوم ف�ي تركی�ب الج�در الخلوی�ة عل�ى ش�كل بكت�ات كالس�یوم 
تك��وین بروتین��ات النب��ات ع��ن 岸ری��ق زی��ادة ویس��اعد ف��ي نم��و الخالی��ا وزی��ادة أ岸والھ��ا ك��ذلك یس��اعد ف��ي 

األس�مدة الحاوی�ة عل�ى النت�روجین بص�ورة نت�رات ، ك�ذلك النترات الممتصة من قب�ل النب�ات عن�د إض�افة 
، و  ١٩٩٩ألنعیم�ي ،( ف�ي نب�ات الج�زر   phospholipaseیعمل منش�岸ا ومس�اعدا ف�ي عم�ل أنزیم�ات 

ضافة األسمدة إل نتیجةنتاجیة الالتي حدثت في إلزیادة اأما ) .١٩٨٥،  و محمد ، ١٩٨٦ و محمد عبدول
)  ١٩٨٢( Jacksonو Delbertو ) ١٩٧٥( Bernierو   Herman إلی�ھالمعدنیة فتتفق مع ما توصل 
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 (و tخ���رون  Aliو  ) ٢٠٠١(وأخ���رون Beniو  ) ١٩٨٩ (Mackو  ) ١٩٨٧ (وعب���اس  و محم���د
ف�ي ص�فات النم�و  ةزیادة الحاصلاللزیادة إلى اوربما ترجع ھذه ) ٢٠٠٤(  AbdelMawlyو )  ٢٠٠٣
وبالنسبة إلى زیادة تركیز الكلوروفیل في األوراق مع إض�افة األس�مدة المعدنی�ة فق�د ذك�ر حس�ین . السابقة

دور ف��ي العملی��ات الحیوی��ة للنب��ات وكم��ا ذك��ر س��ابقا وھن��اك  Kو  PوNص��ر اأن لك��ل م��ن عن) ١٩٨٥(
ن بعض الكاتیونات وفي اغل�ب الكائن�ات یع�د عنص�ر اعتقاد بان البروتوبالزم الیمكن أن یبقى حیا بنقصا

 pHوم�ن المحتم�ل أن یعم�ل البروت�وبالزم فق�岸 عن�د . ھ�ذه الكاتیون�ات وك�ذلك الكالس�یوم البوتاسیوم احد 
وان بروتین��ات البروت��وبالزم بنق��岸ة تعادلھ��ا الكھرب��ائي المنخفض��ة نس��بیا الب��د أن  ٨ – ٦.٥یت��راوح م��ن 

                                 .ي تسھم أساسا في بناء البروتینات تكون أمالحا مع الكاتیونات الت
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ABSTRACT 

The experiment was carried out in horticulture department ,College of 
Agriculture and forestry ,Mosul University, during agri-season 2005-2006 ,to 
study the effect of priming seeds of carrot cv. Nantes in osmotic solution of 
PEG6000 with concentration 0,-4,-8 Bar,also the effect of fertilization by 
mineral fertilizer Calcium nitrate, Super phosphate and Potassium sulphate  
with three levels  (30,40.45),(60,80,90) and (120,160,180) kg/ donum in 
addition to fourth level  (without fertilizer) and the interaction of them in 
vegetative and root growth ,and production per unit area ,and the concentration 
of chlorophyll in the leaves.Results revealed that there are significant increase 
in fresh and dry weight for canopy of priming seeds in osmotic solution for 
PEG with concentration -8 bar also as a result of adding  fertilizer at three 
levels ,the highest fresh and dry weight for canopy were 27.45,3.63  gram 
/plant adding for the interaction treatment between prim the seeds in 
concentration -8 bar from PEG6000 with the third level of fertilizer. Fertilizer 
treatments caused significant increases in  length ,diameter root and the highest 
values for these characteristics were 12.63,3.73 cm respectivellay ,and the 
interaction treatment between prim seeds in -8 bar concentration for PEG6000, 
with the fertilizer treatment at fourth level 120,160,180 kg/ donum gave highest 
weight / root 114.25  gram with highest production for unit area  2.23 ton 
/donum and the highest concentration for chlorophyll content in leaves 12.22 
mg/ ml susp. green matter. 
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