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ألوساط زراعیة  .Pistacia vera L  أستجابة شتالت الفستــق الحلبي البذریة صنف عاشوري
 .مختلفة والرش بحامض الجبرلیـك والزنـك 

  .الفستق البذریة في موسم نمو واحدأنتاج أصول نمو و .١
  یسرى محمد صالح الجبوري١األمام                     عبدهللا نبیل محمد أمین

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /  قسم البستنة
  

  الخالصة
العfراق، /مدینfة الموصfل / جامعfة الموصfل/نفذت ھذه التجربة في مشتل كلیة الزراعة والغابfات 

تربfة وذلك لدراسة تأثیر خمسة أوسfاط زراعیfة بنسfب حجمیfة مختلفfة وھfي . ٢٠٠٥خالل موسم النمو 
: ربffة مزیجیffة رملیffةتو  ١:٣سffماد حیffواني متحلffل :  لیffةو تربffة مزیجیffة رم ٪ ١٠٠مزیجیffة رملیffة 

و تربffة مزیجیffة  ١/٢:  ١/٢: ٣بتمffوس : واني متحلffل سffماد حیff: تربffة مزیجیffة رملیffة و  ١:٣بتمffوس 
تراكیfffز مfffن حfffامض الجبرلیfffك  ةو الfffرش بثالثfff ١:١:٢بتمfffوس : سfffماد حیfffواني متحلfffل : رملیfffة 

Gibberellic acid   فر وfم  ١٠٠و  ٥٠صfملغGA3.رf١-لت fي  ةوثالثfك المخلبfن الزنfز مfتراكیZn–
EDTA  فر وffم  ٥٠و  ٢٥صffملغZn .رffة  ١-لتffتق البذریffتالت الفسffو شffین نمffدف تحسffداخالتھا بھffوت

تربfة (ن استعمال الوسط الرابfع أالنتائج  تراشأ .الئم للتطعیم في موسم نمو واحد ووصولھا إلى قطر م
أدى إلfى إحfداث زیfادة معنویfة فfي قطfر )١/٢:  ١/٢: ٣بتمfوس : سماد حیواني متحلل : مزیجیة رملیة 

أن اسfتعمال كیز الكلوروفیل الكلfي فfي األوراق ووزیادة ترالساق الرئیسي وعدد األوراق على الشتالت 
أدى إلfى الحصfول علfى ) ١:١:٢بتمfوس : سماد حیfواني متحلfل : تربة مزیجیة رملیة (الوسط الخامس 

إلى زیادة معنویة في ارتفfاع  ١-لتر.ملغم ١٠٠جبرلیك بتركیز أدى الرش بحامض ال.أعلى ارتفاع للنبات 
ة الورقیfة یfغذن التعfن أ" فضfال .وعfدد التفرعfات وطfول الجfذر الوتfديالسfاق الfرئیس للشfتالت وقطر 

 فfاع النبfات وعfدد األوراقأدى إلfى زیfادة معنویfة فfي ارت ١-لتfر. Znملغfم  ٥٠بالزنك المخلبfي بتركیfز 
 "التداخالت الثالثیة بین العوامل المدروسة تfأثیرلعالوة على أن .ي في األوراق وتركیز الكلوروفیل الكل

ffي  "امعنویffة فffتالت النامیffة الشffي معاملffة فffي وخاصffیم الخریفffالحة للتطعffتق الصffول الفسffاج أصffي إنتffف
  .١-لتر.Znملغم  ٥٠و ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠والتي رشت بتركیز  والرابع الوسط الخامس

  
  المقدمة

مfن أنfواع فاكھfة النقfل النفضfیة المھمfة فfي )  .Pistachio Pistacia vera L ( سfتقالف ةشجر
والنffوع المشffھور فffي التجffارة الدولیffة ھffو  Anacardiaceaeالعffالم والتffي تنتمffي إلffى العائلffة البطمیffة 

یكثffر الفسffتق بتطعffیم بffراعم األصffناف  .)١٩٩٨ ،Hadj- Hassan و Padulosi( الفسffتق الحلبffي
أصfول الفسfتق  أحسfنمfن  یعfدالfذي  P.vera ي┎رھا على عدة أصول ومنھا الفستق الحلبالمرغوب إكثا

بذریffة أصffول  إلنتffاجتسffتخدم البffذور فffي إكثffار الفسffتق و لمختلفffةودرجffة توافقffھ كبیffرة مffع األصffناف ا
سffنة یffتم تطعیمھffا باألصffناف التجاریffة المنتخبffة الذكریffة  ٣-٢وبعffد مffرور لزراعتھffا فffي المحffل الffدائم 

 إبfراھیم( لشfتالت مطعمfة فfي المشfات وإنتfاجأو تنتج الشتالت البذریة لغرض التطعfیم علیھfا ، نثویةواأل
شتالت الفستق من األنواع البطیئfة النمfو فfي المشfاتل وتحتfاج إلfى وقfت طویfل  دتع ).١٩٩٨، وآخرون

تfي تعfاني منھfا وتعfد مfن أھfم المشfاكل ال من سنتین إلیصالھا إلى الحجfم المالئfم للتطعfیم أكثر إلىیصل 
وأكfدت العدیfد مfن الدراسfات أن لألوسfاط  ).١٩٧٢، Optiz(زراعة الفستق بالعfالم لfبطء نمfو شfتالتھا 

، شfتالت الفسfتق البذریfة  علfى) ١٩٧٧( Yousif مثfل  نمfو النبfاتزیfادة فfي  "اكبیfر "االزراعیة تأثیر
 التقنیffات الزراعیffةومfن .  Juglans regia لعجمffيشfتالت الجffوز اعلffى ) ١٩٨٠(وآخfرون  Funkو

بالعناصfر الغذائیfة الضfروریة التغذیfة الورقیfة تراكیز مختلفة من منظمات النمو وأیضا إمكانیة استخدام 
بتراكیfز وأوقfات مالئمfة ومfن  لتسfتعمأالتي تشجع أو تحfور العملیfات الفسfیولوجیة فfي نمfو النبfات إذا 

المتكونffة طبیعیffا  phytohormonesلنباتیfة منظمfات النمffو ھfذه الجبرلینffات التfي تعffد أھfم الھرمونffات ا
مffو وتطffور النبffات خffالل دورة والتffي تلعffب دورا رئیسffا فffي ن Endogenousداخffل األنسffجة النباتیffة 

                                                           
  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني

 ١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٠٠٨/  ٥/  ٣تاریخ تسلم البحث 
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إذ یشffترك حffامض الجبرلیffك مffع الضffوء و ثffاني ) ١٩٩٧، Janو Hans و ١٩٩٥، وصffفي ( حیاتffھ
و  Wood( حجم و حالة فسیولوجیة جیfدةاوكسید الكاربون والحرارة معا في التسریع من نمو الشتالت ب

Hanover ،١٩٨١.(  دffدفلقffأك AK  وNikpeyma )ك  )١٩٩٥ffامض الجبرلیffة بحffز بتإن المعاملffركی
 .حبfة الخضfراءال سجلت أقصى ارتفاع لطول الشتلة وطول السfالمیات لشfتالت ١-لتر.GA3ملغم ١٠٠٠

اصfر الغذائیfة لكfي تقfوم بجمیfع العملیfات الفاكھة إلى العن وأشجاروتحتاج النباتات عموما ومنھا شتالت 
مfن العناصfر الغذائیfة الصfغرى المھمfة فfي تغذیfة  یعfدالحیویة ومن ھذه العناصfر الغذائیfة الزنfك الfذي 

ffن العملیffد مffك بالعدیffوم الزنffة ویقffات قلیلffات بكمیffھ النبffذي یحتاجffات الffي النبffیولوجیة فffة الفسffات الحیوی
) metabolism( ؤدي إلى اضطراب وتعثر في االیfض الحیfويوان نقصھ ی ) ١٩٩٩، الشاذلي( تالنبا

قصfر فfي طfول السfالمیات فfي  عfالوة علfى IAA( indol -3- acetic acid( االوكسfین لتمثیل وبنfاء
  ).١٩٩٩، Hopkins( النبات وصغر حجم أوراق أشجار الفاكھة

 ومنھfا اسfتعمالسfتق الففfي أكثfار أصfول أشfجار ستعمال بعض األسس التقنیة أتھدف الدراسة إلى       
        والزنfك المخلبfي )GA3( بتراكیز مختلفfة مfن حfامض الجبرلیfك الورقيأوساط زراعیة مختلفة والرش 

)Zn–EDTA ( يوتأثیرھاfیم الخریفfالحة للتطعfو صfدة النمfتالت جیfاج شfتق وإنتfتالت الفسfو شfفي نم 
  .نفسھ موسم النمو خالل

  
  ھوطرائق البحث مواد

خfالل موسfم النمfو ، العfراق/جامعة الموصfل/الدراسة في مشتل كلیة الزراعة والغابات أجریت ھذه      
 ٢٠٠٤عfام  حاصfل مfنو سfوریا/ي صfنف عاشfوري مfن مدینfة حلfببذور الفستق الحلبf جلبت .٢٠٠٥

 ).٢٠٠٢، وآخfرون Hartmann(لحین موعد زراعتھfا  مْ  ٥وخزنت في الثالجة الكھربائیة على درجة 
للتجfارب العاملیfة بثالثfة ) RCBD(راسة تصfمیم القطاعfات العشfوائیة الكاملfة تبع في تنفیذ الدأ

  :عوامل وھي
  مزیجیfffffھ رملیfffffةخمسfffffة أوسfffffاط لمfffffزیج مختلfffffف مfffffن تربfffffة أسfffffتخدمت : ألوسھھھھھاط الزراعیھھھھھةا.١
)sandy loam soil ( لfواني المتحلfماد الحیfوس والسfع البتمfم) اتfاممخلفfب ) األغنfة بالنسfوالمخلوط

  ).١(جدول الحة في وكما موضالحجمیة 
ثالثfffة تراكیfffز مfffن حfffامض  أسfffتعملت : GA3 (Gibberellic acid(اكیھھھز حھھھامض الجبرلیھھھك تر.٢ 

  .١-لتر.GA3 ملغم ١٠٠و  ٥٠الجبرلیك وھي صفر و 
صfفر ة مستویات من الزنfك المخلبfي وھfي ثالث أستعملت : )Zn-EDTA(مستویات الزنك المخلبي .٣
 ةوبثالثf) ٣×  ٣×  ٥(لتداخل بین العوامل الثالثfة السfالفة الfذكر ودراسة ا .١-رلت.Zn ملغم ٥٠و  ٢٥و 

  .أكیاس في المكرر الواحد ) ١٠(مكررات وبواقع 
  

  .أنواع األوساط الزراعیة المستعملة في التجربة:  )١(الجدول 
  مكوناتھ والنسبة الحجمیة للخلطات  رقم الوسط

  فقط ) sandy  loam soil(تربة مزیجیة رملیة   الوسط األول
  )١:  ٣(سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة   الوسط الثاني
  )١:  ٣(بیتموس : تربة مزیجیة رملیة  الوسط الثالث
  )١/٢:  ١/٢:  ٣(بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة  الوسط الرابع

  )١:  ١:  ٢(بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة   الوسط الخامس
  

أجffراء  وبعfد لألوسfاط الزراعیfة المسfتخدمة فfي التجربfة قبfل ةوالكیمیائیf ةالفیزیائیfت حلfیالالتیfت وأجر
بعfد  ).١٩٨٢(وآخfرون  Page الطرق التي اوردھfا حسب  )٣و٢(والمبینة في الجدولین عملیة التسمید 

اعات سf ١٠التأكد من حیویة البfذور قبfل زراعتھfا فfي األكیfاس، نقعfت البfذور فfي المfاء المقطfر  لمfدة 
سfاعة  ١٢ولمfدة  ١-لتfر.GA3ملغم  ٤٠٠ البذور في محلول حامض الجبرلیك  بتركیز تبعد ذلك غمرو
وضعت البذور في قطعة قماش قطنیة لمنع جفافھا خالل نقلھfا مfن المختبfر و) ١٩٩٤، وآخرونیوسف (

ل كfیس وبواقfع بfذرتین لكf ٢٠٠٥نیسان مfن عfام  بدایةالبذور في  تزرع .إلى المشتل لغرض زراعتھا
وضعت البذرة على ظھرھا أي أن الوجھ المحدب إلfى األسfفل وذلfك لضfمان اسfتقامة وسم  ٣-٢ وبعمق

استعملت في ھذه الدراسة أكیاس بالستكیة سfوداء اللfون مصfنوعة ونمو الجذیر والرویشة بشكل طبیعي 
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عربfي لدراسfة سfم وفقfا لتوصfیة تقریfر المركfز ال ٢٠سfم وقطfر  ٦٠ثلfین ذات ارتفfاع أ من مادة البfولي
بعfد مfرور شfھر  وتfم تفریfد البfادرات ).١٩٩٨آخfرون ، وإبراھیم (المناطق الجافة واألراضي القاحلة  

  .من الزراعة وبواقع بادرة واحدة لكل كیس

  .بعض الصفات الفیزیائیة لألوساط الزراعیة المستعملة في التجربة: ) ٢(الجدول 

  نوع الوسط
  )١-كغم.غم(

  النسجة
  نطی  غرین  رمل

  مزیجیھ رملیة  ١٩٠.٧  ٢١٦.٦  ٥٩٢.٧  فقط)  sandy  loam soil(مزیجیة رملیة  تربة
  مزیجیھ رملیة  ١٢٠  ٣٧٠.٧  ٥٠٩.٣  )١:  ٣(سماد حیواني : تربة
  مزیجیھ رملیة  ١٥٧.٣  ٣٣٣.٤  ٥٠٩.٣  )١:  ٣(بیتموس : تربة
  رینیةمزیجیھ غ  ١٢٤.٠  ٥٦٦.٧  ٣٠٩.٣  )١/٢:  ١/٢:  ٣(بیتموس : سماد حیواني : تربة
  مزیجیھ غرینیة  ٣٠٧.٣  ٣٨٣.٤  ٣٠٩.٣  )١:  ١:  ٢(بیتموس : سماد حیواني: تربة

  
  بعض الصفات الكیمیائیة لألوساط الزراعیة المستعملة في التجربة : )٣(الجدول 

                               
  نوع الوسط

  النتروجین
  ١-كغم.ملغم

  الفسفور
  ١-كغم.ملغم

  البوتاسیوم
  ١-كغم.ملغم

بدایة 
  التجربة

نھایة 
  التجربة

بدایة 
  التجربة

نھایة 
  التجربة

بدایة 
  التجربة

نھایة 
  التجربة

  ١.٦  ٤.٨  ٠.٧  ٠.٨  ٠.٧٧  ٠.٨٤  األول* 
  ٣.٢  ٣.٢  ٨.٤  ٢.١  ١.٤٣  ١.٥٣  الثاني
  ١.٢  ٢.٩٢  ٥.٣  ٣.٤  ٢.٦٨  ٣.٠٦  الثالث
  ١.١  ٦.٤  ٣.٨  ٢.٥  ١.٥٣  ٢.٢٩  الرابع

  ١.٢  ٢.٢٤  ٩.٣  ٨.٤  ١.٥٣  ١.٥٣  الخامس
  ٠.٩٨  ٠.٤٦  ٣.٨٢  البیتموس

  نوع الوسط

درجة تفاعل التربة 
)pH(  

 EC)(التوصیل الكھربائي 
  %المادة العضویة  ١-م.دسیسیمنز

بدایة 
  التجربة

نھایة 
  التجربة

بدایة 
  التجربة

نھایة 
  بدایة التجربة  التجربة

  ٢.٣٣  ٠.٦٨  ٠.٣٦  ٧.٥٤  ٧.٦٣  األول*
  ٢.٥٩  ٤.٢٧  ١.٣١  ٧.٤١  ٧.٣٧  الثاني

  ٤.٥٦  ٢.٥٣  ٢.٢٨  ٧.٢٦  ٧.١٤  لثالثا
  ٤.٥٦  ١.٨٥  ٠.١٨  ٦.٩٤  ٦.٩٣  الرابع

  ٢.٢٧  ٢.٩٥  ٣.٢٨  ٦.٩٦  ٦.٤٣  الخامس
  ٤.٧٦  ٢.٠٢  ٦.١٥  البیتموس

 ،)١:٣سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠تربة مزیجیة رملیة (الوسط األول *
 ١/٢: ٣بیتمfوس : سماد حیfواني : تربة مزیجیة رملیة (الوسط الرابع  ،)١:٣بیتموس : تربة مزیجیة رملیة(الوسط الثالث 

  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الخامس )١/٢:
  

فfي  التfاممن تراكیز حامض الجبرلیfك والزنfك المخلبfي حتfى البلfل  كلرشت الشتالت بمحلول 
تموز /١حزیران والثانیة في /١تمت الرشة األولى في والصباح الباكر وبواقع رشتین خالل موسم النمو 

 بالزنfك المخلبfي  تأوال وفي صباح الیوم التالي رش) GA3(بحامض الجبرلیك  ترشو. ٢٠٠٥من عام 
)Zn-EDTA( )Zn-Ethylen Diamine Tetra Acetic Acid (فر٪ زنك وھي  ١٥ بتركیزfو  ص

تجfانس لزیfادة   ٪ ٠.١وبتركیfز ) Tween-20(ة المfادة الناشfر تستخدمأو. ١-لتر. Znملغم  ٥٠و  ٢٥
توزیع وانتشار المحلول على األوراق في حین رشت شتالت معاملة المقارنة بالمfاء فقfط فfي كfل موعfد 

یffوم مffن  ٤٥كffیس بعffد مffرور /غffم ٢بإضffافة ) ١٨:١٨:١٨( NPKالسffماد المركffب  وأضffیف .للffرش
 حسfب لجمیfع الشfتالت ١٥/٦/٢٠٠٥ولfى األ اإلضfافةومرة ثانیة بعد شfھر مfن  ١٥/٥/٢٠٠٥الزراعة 

مكتملffة النمffو الألوراق والعناصffر الغذائیffة فffي ا ل الكلffيالكلورفیffركیffز تffم تقffدیر ت. )٢٠٠٠، األمffام(
باستخدام األسfیتون  ایلولوالتامة االتساع من الورقة الرابعة إلى الورقة السادسة في بدایة شھر ) البالغة(

 ٦٥٢علffى طffول مffوجي  Spectrophotometerطیffاف الضffوئي وقffراءة العینffات باسffتعمال جھffاز الم
  : )١٩٧٤، Plummer( حسبوالمعادلة التالیة وتطبیق نانومیتر 



 ٢٠٠٨) ٤(العدد ) ٣٦(المجلد                       (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                          

 

×  O.D )الكثافة الضوئیة(االمتصاصیة) =مل معلق المادة الخضراء/ملغم( الكلي تركیز الكلوروفیل
5.8  
بصfورة منتظمfة ومتسfاویة  ألدغfالاكافة العملیات البستنیة خالل موسم النمو من سقي ومكافحة  یتأجر

إحصfائیا حسfب جfداول تحلیfل التبfاین  ھfالیحلتfم تأما بیانات نتائج التجربة  .لجمیع المعامالت في المشتل
)TABLES ANOVA( دودffدد الحffن متعffار دنكffتعمال اختبffطات باسffت المتوسffوقورن Multiple 

Range Test  Duncan's  الfتوى احتمfت مسfب ٥تحfاذكره ٪ حسfم )Roger Mead  وHasted  ،
٢٠٠٣(.  

  
  النتائج والمناقشة

ن األوسfاط الزراعیfة المدروسfة  أ)٤(النتائج في الجدول  أشارت:  )سم(لساق الرئیس للشتالت اأرتفاع 
سfم النامیfة  ٤٠.٥٨بلغ أعلfى ارتفfاع لشfتالت الفسfتق البذریfة وأثرت وبشكل معنوي في ارتفاع النبات، 

علffى جمیffع األوسffاط الزراعیffة المسffتعملة وكffذلك تفffوق الوسffط "ویffاقffد تفوقffت معن فffي الوسffط الخffامس
یرجfع السfبب فfي و. معنویا┏ على األوساط األخرى التي لم یالحfظ أیfة فروقfات معنویfة فیمfا بینھfا الرابع

الزراعیfة المسfتعملة وأدت ) الخلطfات(زیادة ارتفاع شتالت الفستق إلى استجابة نمfو الشfتالت لألوسfاط 
یة وتھویة بیئة نمو الجذور وزیfادة احتفfاظ األوسfاط بالمfاء مfن خfالل إضfافة البتمfوس إلى تحسین مسام

والسماد الحیواني عالوة على زیادة تیسر وجاھزیة العناصfر الغذائیfة واسfتعمالھا مfن قبfل النبfات والتfي 
ي والfذ)  ٣ ، جfدول( لتربfة مfن المfادة العضfویةوفرت الوسfط المناسfب لنمfو الجfذور وزیfادة محتfوى ا

یالحظ من النتائج إن الرش بتراكیز مختلفة من محلfول حfامض و.  في نمو وزیادة ارتفاع النبات انعكس
أظھfرت وعلى المجمfوع الخضfري سfبب زیfادات معنویfة فfي ارتفfاع شfتالت الفسfتق البذریfة  الجبرلیك

م یكfن ھنالfك معنویfا┏ علfى معاملfة الشfاھد ولf ١-لتfر.GA3 ملغfم ١٠٠ تركیfزالنتائج تفوق معاملfة الfرش ب
سfبب زیfادة ارتفfاع شfتالت الفسfتق ویعfزى . ١-لتfر.GA3ملغfم ١٠٠و  ٥٠المعاملتین  اختالفا┏ معنویا┏ بین

-Sub( انقسfام الخالیfا فfي منطقfة المرسfتیم تحfت القمfيزیfادة البذریة إلfى تfأثیر حfامض الجبرلیfك فfي 
apical meristem  (تحفیز واستطالة وElongation یعھا وfاعالخالیا وتوسfو وارتفfادة نمfتالت  زیfش

وتبین أن التسfمید الfورقي بالزنfك المخلبfي ). ٢٠٠٤، Hünerو  Hopkinsو  ١٩٩٥وصفي، (الفستق 
-لتfر.Zn ملغfم ٢٥و ٥٠سبب زیادة معنویة في معدل ارتفاع النبات حیث تفوقت معاملتي الرش بتركیز 

الfورقي  شتالت الفستق البذریfة للتسfمید ویعزى ارتفاع النبات إلى استجابة. معنویا┏ على معاملة الشاھد ١
خالل زیادة المساحة الورقیة وزیادة كفاءة ونواتج عملیة التمثیل الضfوئي، عfالوة  خالل موسم النمو من

على تنشیط الزنك لعدد كبیر من األنزیمات والتfي تزیfد مfن كفfاءة العملیfات الحیویfة فfي خالیfا وأنسfجة 
مffن الحffامض االمینffي  IAAلالوكسffین الطبیعffي  البنffاء الحیffويالنبffات باإلضffافة إلffى دور الزنffك فffي 

؛  ١٩٨٦، Marschner(والffffذي یffffنعكس تffffأثیره علffffى زیffffادة النمffffو ) Tryptophan( التربتوفffffان 
Hopkins ،و ١٩٩٩Hartmann  ،رونffffاط ) . ٢٠٠٢وآخffffین األوسffffداخل بffffات التffffرت بیانffffوأظھ

فfاع النبfات إذ تfم الحصfول علfى أعلfى ارتفfاع الزراعیة والرش بحامض الجبرلیك فروقا┏ معنویة في ارت
فfي حfین انخفfض  ١-لتfر.GA3ملغfم ١٠٠للنبات للشتالت النامیة في الوسط الخامس والتي رشت بتركیfز 

ویالحfظ مfن نتfائج التfداخل بfین األوسfاط . لشتالت النامیة في الوسط األول والتي رشت بالماء فقط في ا
المرشوشfة  لبfي وجfود فروقfات معنویfة مfع زیfادة تراكیfز الزنfكالزراعیة والتسمید الورقي بالزنك المخ

لمعظم األوساط الزراعیة المسfتعملة وأعطfت معاملfة الشfتالت النامیfة فfي الوسfط الخfامس والمرشوشfة 
أعلى ارتفاع لشتالت الفستق وأعطت الشتالت النامیة فfي الوسfط االول والتfي  ١-لتر.Znملغم ٥٠بتركیز 

وتبین نتائج تداخل الرش بین تراكیز حامض الجبرلیfك والزنfك المخلبfي . تفاع رشت بالماء فقط أدنى ار
انھ بزیادة تراكیز حامض الجبرلیك والزنك أدى إلى زیادة معنویة في ارتفاع النبات وخاصة عند تfداخل 

١-لتffر. Znملغffم ٥٠+  ١-لتffر.GA3ملغffم ١٠٠و  ١-لتffر. Znملغffم ٥٠+  ١-لتffر.GA3معffاملتي صffفر ملغffم
  

أعطffت معاملffة الشffاھد أدنffى معffدل فffي أرتفffاع  أعطتffا أفضffل القffیم فffي ارتفffاع النبffات فffي حffینواللتffین 
وظھر بشكل واضح أن التداخل في المستویات المختلفfة للعوامfل الثالثfة المدروسfة كfان  .شتالت الفستق

رشوشfة لھ تأثیر معنوي فfي ارتفfاع الشfتالت وبلfغ أدنfى ارتفfاع للشfتالت النامیfة فfي الوسfط األول والم
بالماء فقط في حین كان اكبر القیم فfي معfدل ارتفfاع النبfات للشfتالت النامیfة فfي الوسfط الخfامس والتfي 

وتعfزى ھfذه الزیfادات إلfى التfأثیر التfداخلي . ١-لتfر.Znملغfم ٥٠+  ١-لتfر.GA3ملغfم ١٠٠رشت بتركیfز 
                                        .التحفیزي لعوامل الدراسة من صفات التربة والرش بالزنك وحامض الجبرلیك
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فffي وتffداخالتھا تffأثیر األوسffاط الزراعیffة والffرش بحffامض الجبرلیffك والزنffك المخلبffي : ) ٤(جffدول ال

  .للشتالت البذریة للفستق الحلبي)  سم( الرئیس الساق ارتفاع
حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

  مستویات الزنك 
   )١- لتر.ملغم(

  ال┎زراع┎┎┎┎ة أوس┎┎┎┎┎┎اط
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  صفر
  د- ا ٣٩.٦٦  و-ب ٣٥.٠٦  ج┎- ا ٤١.٠١  وز  ٢٨.٨٣  ز  ٢٣.٧٢  صفر
  د- ا ٤٠.٠١  د- ا ٤٠.٠٠  و- د ٣٢.٨٢  وز ٣٢.١١  و- ب  ٣٥.٤٣  ٢٥
  ج┎- ا ٤٠.٨٩  ج┎- ا ٤١.١١  د- ا ٣٩.٤٥  ھ┎- ا ٣٨.٩٩  ھ┎-ب  ٣٧.٤  ٥٠

٥٠  
  ھ┎- ا ٣٨.٩١  ھ┎-ب ٣٦.١٨  ج┎- ا ٤٠.٤٢  وز ٢٩.٠٠  و- ب  ٣٥.٧٠  صفر
  ھ┎- ا ٣٨.٦٩  ج┎- ا ٤١.٠٠  ھ┎ و ٣١.٩٣  ھ┎-ب ٣٥.٩٣  ھ┎-ا  ٣٨.٩١  ٢٥
  ھ┎- ا ٣٩.٠٠  ا ب ٤١.٧٨  ھ┎ و ٣٢.٠٠  ھ┎-ب ٣٥.٩٧  ھ┎-ب ٣٦.٣٤  ٥٠

١٠٠  
  ج┎- ا ٤٠.٣١  ھ┎-ب ٣٦.٢٣  ھ┎ و ٣٢.١١  ج┎- ا ٤١.١٠  ھ┎-ب ٣٦.٣٤  صفر
  ا ب ٤٢.١٠  ھ┎-ب ٣٦.٨٠  و-ج┎ ٣٤.٠١  ھ┎- ا ٣٨.٧١  د- ا ٣٩.٣٤  ٢٥
  ا ٤٥.٣٨  ھ┎-ب ٣٧.٠٦  و-ج┎ ٣٤.٣٦  ج┎- ا ٤٠.١١  ھ┎- ا ٣٩.١٤  ٥٠

التfffffffffffداخل بfffffffffffین 
حffامض األوسffاط  و

  الجبرلیك

  ا ب ٤٠.١٨  ب ٣٨.٧٢  ب ج┎ ٣٧.٧٦  د ھ┎ ٣٣.٣١  ھ┎ ٣٢.١٨  صفر
  ا ب ٣٨.٩٥  ا ب ٣٩.٦٥  ھ┎- ج┎٣٤.٧  د ھ┎ ٣٣.٦٣  د-ب ٣٦.٩٨  ٥٠
  ا ٤٢.٥٩  د-ب ٣٦.٦٩  د ھ┎ ٣٣.٤٩  ا ب ٣٩.٩٧  ب ج┎ ٣٨.٢٧  ١٠٠

خل بfffffffffffین التfffffffffffدا
األوسfffاط الزراعیfffة 

  والزنك 

  ج┎- ا ٣٩.٦٢  و- د ٣٥.٨٢  ھ┎-ب ٣٧.٨٤  وز ٣٢.٩٧  ز ٣١.٩٢  صفر
  ا ب ٤٠.٣٥  د- ا ٣٩.٢٦  وز ٣٢.٩٢  ز- د ٣٥.٥٨  ھ┎-ب ٣٧.٨٩  ٢٥
  ا ٤١.٧٥  ا ب ٣٩.٩٨  ز-ھ┎ ٣٥.٢٧  ھ┎- ا ٣٨.٣٥  ھ┎-ب ٣٧.٦٢  ٥٠

  ا  ٤٠.٥٨  ب  ٣٨.٣٥  ┎ج  ٣٥.٣٤  ┎ج  ٣٥.٦٣  ┎ج  ٣٥.٨١    معدل األوساط

حfffffffffffامض   تراكیfffffffffffز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

  مستویات الزنك 
   )١- لتر.ملغم(

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 
  والزنك المخلبي

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
  ┎ج    ٣٣.٦٥  صفر

  ب   ٣٦.٤٣
  ب   ٣٥.٦٣

  ا   ٣٧.٢٠  ┎ب ج  ٣٦.٠٧  ٢٥
  ا  ٣٨.٥٩  ا  ٣٩.٥٦  ٥٠

٥٠  
  ┎ب ج  ٣٦.٠٤  صفر

  ا ب  ٣٦.٨٠

  

  ا ب  ٣٧.٣٤  ٢٥
  ا ب  ٣٧.٠١  ٥٠

١٠٠  
  ا ب  ٣٧.٢١  صفر

  ا ب  ٣٨.١٩  ٢٥  ا  ٣٨.٢٠
  ا  ٣٩.٢١  ٥٠

% ٥القیم التي تشترك باألحرف نفسھا ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 
.  

الوسط  ،)١:٣سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠مزیجیة رملیة تربة (الوسط األول 
 ٣بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة (، الوسط الرابع )١:٣بیتموس : تربة مزیجیة رملیة(الثالث 

  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الخامس )١/٢: ١/٢:
  

یعد وصول قطfر السfاق الfرئیس ألصfول الفاكھfة المختلفfة إلfى الحfد الfذي  :  )ملم(ساق الرئیس قطر ال
نتfائج الجfدول ویالحظ من .یسمح بنجاح عملیة التطعیم أو التركیب ھدفا┏ أساسیا┏ في إكثار أشجار الفاكھة 

سfتق النامیfة فfي الfرئیس لشfتالت الففfي زیfادة قطfر السfاق " واضحا" إن لألوساط الزراعیة تأثیرا)  ٥(
لثالfث فقfط والبfالغ والذي تفوق معنویfا┏ علfى قطfر الشfتالت النامیfة فfي الوسfط ا ملم ٧.١١الوسط الرابع 

المسfتعملة ) النھریfة(ربما یعزى السfبب إلfى ان الوسfط الزراعfي المتمثfل بالتربfة المزیجیfة . ملم ٦.٣٢
fا وسfتق بأنھfتالت الفسfة شfروریة من قبل أصحاب المشاتل إلكثار وتنمیfة الضfر الغذائیfر بالعناصfط فقی

والذي ینتج عنfھ شfتالت ضfعیفة بینمfا تبfین إن إجfراء الخلطfات المختلفfة أدت ) ٣،  الجدول(لنمو النبات
 ┎ffاض الffى انخفffالوة علffاء عffد للمffا الجیffادة احتفاظھffة وزیffامیة التربffة ومسffادة التھویffى زیffإلpH  طffللوس

 ذي یعمffل علffى زیffادة تیسffر العناصffر الغذائیffة وخاصffةوالff) ٣ ، الجffدول(وخاصffة عنffد الوسffط الرابffع 
 Yousif(الصffغرى منھffا ،حیffث أدى إلffى زیffادة نمffو النبffات والffذي انعكffس فffي زیffادة قطffر الشffتالت 

،١٩٧٧.(  
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       ھا فfي┎لبي وتداخالت┎ض الجبرلیك والزنك المخ┎لرش بحاماتأثیر األوساط الزراعیة و:  )٥(ول الجد
  .للشتالت البذریة للفستق الحلبي )ملم( الرئیس قطر الساق              

حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك

مستویات 
  الزنك 

  )١- لتر.ملغم(

  أوس┎┎┎┎┎┎اط ال┎زراع┎┎┎┎ة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  صفر
  ج┎- ا ٦.٢٧  ج┎- ا ٦.٥٧  ج┎- ا ٦.١٠  ب ج┎ ٥.٧٨  ج┎ ٥.٣٧  صفر
  ج┎- ا ٦.٣٨  ج┎- ا ٦.٧٣  ج┎- ا ٦.٦٥  ج┎-ا  ٦.٣٤  ج┎- ا ٦.٨١  ٢٥
  ج┎- ا ٦.٤٠  ج┎- ا ٦.٨٧  ج┎- ا ٦.٣٩  ج┎ - ا ٦.٧٤  ج┎- ا ٦.١٢  ٥٠

٥٠  
  ج┎- ا ٦.٤٠  ج┎- ا ٦.٦٨  ج┎- ا ٦.٢٠  ج┎- ا ٦.٦٨  ج┎- ا ٦.٧٢  صفر
  ج┎- ا ٦.٩٧  ج┎- ا ٦.٨٨  ج┎- ا ٦.٢٥  ج┎- ا ٦.٧٢  ج┎- ا ٦.٧٢  ٢٥
  ج┎- ا ٦.٣٤  ا  ٧.٧٨    ج┎- ا ٦.٢٨  ا ب ٧.٦٦  ج┎- ا ٦.٥٢  ٥٠

١٠٠  
  اب ٧.٤٥  ا ب  ٧.٣٩  ج┎- ا ٦.٢٨  ج┎- ا ٧.٠٩  ج┎ - ا ٦.٨٩  صفر
  ج┎- ا ٧.١٧  ا ب ٧.٥٠  ج┎- ا ٦.٤٠  ج┎- ا ٧.٢٩  ج┎- ا ٦.٩٣  ٢٥
  ا  ٧.٩٨  ا ب ٧.٦١  ج┎- ا ٦.٤٣  ا ب ٧.٥٩  ج┎- ا ٦.٩٨  ٥٠

التffداخل بffین األوسffاط  
  حامض الجبرلیكو

  ب ج┎ ٦.٣٥  ج┎- ا ٦.٧٢  ب ج┎ ٦.٣٥  ب ج┎ ٦.٢٩  ج┎ ٦.١٠  صفر
  ج┎- ا ٦.٥٧  ج┎- ا ٧.١١  ج┎ ٦.٢٤  ج┎- ا ٧.٠٢  ج┎- ا ٦.٦٥  ٥٠
  ا  ٧.٥٣  ا  ٧.٥٠  ب ج┎ ٦.٣٧    ا ب ٧.٣٢  ج┎- ا ٦.٩٣  ١٠٠

التffداخل بffین األوسffاط 
الزراعیfffffffة والزنfffffffك 

  المخلبي

  ج┎- ا ٦.٧٠  ج┎- ا ٦.٨٨  ج┎ ٦.١٩  ج┎- ا ٦.٥١  ب ج┎ ٦.٣٢  صفر
  ج┎- ا ٦.٨٤  ج┎- ا ٧.٠٣  ج┎- ا ٦.٤٠  ج┎- ا ٦.٧٨  ج┎- ا ٦.٨٢  ٢٥
  ج┎- ا ٦.٩٠  ا  ٧.٤٢  ج┎- ا ٦.٦٦  ا ب ٧.٣٣  ج┎- ا ٦.٥٤  ٥٠
  ا ب  ٦.٨١  ا  ٧.١١  ب   ٦.٣٢  ا ب  ٦.٨٧  ا ب  ٦.٥٦  معدل األوساط الزراعیة

حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

مستویات 
  الزنك 

  )١-لتر.ملغم( 

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 
  والزنك المخلبي

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
  ┎ج   ٦.٠٢  صفر

  ب  ٦.٣٦
  ا   ٦.٥٢

  ا   ٦.٧٧  ┎ج–ا  ٦.٥٦  ٢٥
  ا   ٦.٩١  ┎ب ج  ٦.٥٠  ٥٠

٥٠  
  ┎ج–ا   ٦.٥٣  صفر

  ب  ٦.٧٢
  

  ┎ج–ا   ٦.٧٠  ٢٥
  ا ب  ٦.٩١  ٥٠

١٠٠  
  ا ب  ٧.٠٢  صفر

  ا ب  ٧.٠٥  ٢٥  أ  ٧.١٣
  ا  ٧.٣١  ٥٠

% ٥ا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال القیم التي تشترك باألحرف نفسھا ال تختلف معنویا فیما بینھ
. 

، الوسط )١:٣سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠تربة مزیجیة رملیة (الوسط األول 
 ٣بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة (، الوسط الرابع )١:٣بیتموس : تربة مزیجیة رملیة(الثالث 

  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الخامس )١/٢: ١/٢:
  

وتبffین مffن النتffائج إن معffدل قطffر الشffتالت  تffأثر بشffكل معنffوي بffالرش بتراكیffز مffن حffامض الجبرلیffك 
ملffم عنffد رش  ٧.١٣ذریffة ببلffغ اكبffر قطffر للسffاق الffرئیس لشffتالت الفسffتق الوالمسffتعملة فffي التجربffة 

.  ١-لتfر.GA3ملغfموصفر  ٥٠والذي تفوق معنویا┏ على المعاملتین  ١-لتر.GA3ملغم ١٠٠الشتالت بتركیز 
ربما یعزى السبب في زیادة معدل قطر الساق لشتالت الفسfتق إلfى التfأثیر التنشfیطي لحfامض الجبرلیfك 

 plant of cell divisionللنمffو وزیffادة انقسffام واسffتطالة الخالیffا وتغیffر فffي مسffتوى انقسffام الخالیffا 
عنfھ فfي ) القطfر(دث ھذا االنقسام في أي مسfتوى أو أي اتجfاه فfي الخالیfا مسfببا┏ زیfادة فfي السfمك ویح

عfالوة علfى الزیfادة فfي المسfاحة ) ١٩٩٥وصfفي، (زیادة الطول وذلك في منطقة المرستیم تحت القمي 
العملیffات الورقیfة للشfتالت والتfي تffؤدي إلfى زیfادة فffي نfواتج عملیfة التركیfب الضffوئي واسfتعمالھا فfي 

الحیویة المختلفة ومنھا تنشیط انقسام خالیا الكامبیوم والتي تؤدي إلى زیادة قطر السfاق الfرئیس لشfتالت 
بینما لfم یالحfظ مfن خfالل النتfائج عfدم تfأثر ھfذه الصfفة بصfورة ). ٢٠٠٦األمام والبریفكاني، ( الفستق 

تداخل األوساط الزراعیة المستعملة مfع في حین كان ل.معنویة بمستویات التسمید الورقي بالزنك المخلبي
بلfغ اكبfر قطfر للسfاق الfرئیس لشfتالت والرش بتراكیز حامض الجبرلیك تfأثیر معنfوي فfي ھfذه الصfفة 

الخfffامس والرابfffع والتfffي رشfffت بمحلfffول حfffامض الجبرلیfffك  الفسfffتق للشfffتالت النامیfffة فfffي الوسfffطین
وخاصة مfع معاملfة الشfتالت النامیfة فfي  على التوالي والتي تفوقت معنویا┏  ١-لتر.GA3ملغم ١٠٠بتركیز

التfداخل بfین األوسfاط الزراعیfة والتسfمید أن نتfائج الویالحظ من . الوسط األول والمرشوشة بالماء فقط 
إلى زیادة معنویة في قطر الشتالت فلقد سجلت معاملة الشfتالت النامیfة فfي  ىالورقي بالزنك المخلبي أد

فfي حfین سfجلت " أعلfى معfدال ١-لتfر. Znملغfم ٥٠لمخلبfي بتركیfز الوسط الرابع والتfي رشfت بالزنfك ا
وتوضfح  .معاملة الشتالت النامیة فfي الوسfط الثالfث والتfي رشfت بالمfاء فقfط أدنfى معfدل لقطfر السfاق 
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فffي زیffادة قطffر " النتffائج إن التffداخل بffین حffامض الجبرلیffك والزنffك المخلبffي علffى الشffتالت أثffر معنویffا
والffذي تفffوق معنویffا┏ علffى  ١-لتffر. Znملغffم ٥٠+   ١-لتffر.GA3ملغffم ١٠٠السffاق عنffد الffرش بتركیffز 

عfن أن التfداخل سfبب " ومعاملfة الشfاھد فضfال ١-لتر. Znملغم ٥٠+   ١-لتر/GA3المعاملتین صفر ملغم
fق أیfم یحقfي  ةزیادة في معدل قطر الساق الرئیس مقارنة مع إضافة الزنك لوحده الذي لfة فfادة معنویfزی

وبوجfود ) IAA(الذي ربمfا یعfزى إلfى تنشfیط بنfاء ھرمfون أنfدول حfامض الخلیfك معدل قطر الساق و
وبینfت نتfائج التfداخل الثالثfي بfین . الجبرلینات أدى إلfى زیfادة النمfو وزیfادة معfدل قطfر السfاق الfرئیس

العوامffل المدروسffة إن الشffتالت النامیffة فffي الوسffط الخffامس والتffي رشffت بمحلffول كffل مffن حffامض 
أعطffت اكبffر قطffر  ١-لتffر. Znملغffم ٥٠+   ١-لتffر.GA3ملغffم ١٠٠المخلبffي بتركیffز الجبرلیffك والزنffك 

ملffم وكffذلك تفوقffت معاملffة الشffتالت النامیffة فffي الوسffط  ٧.٩٨للسffاق الffرئیس لشffتالت الفسffتق البذریffة 
حیfث بلfغ معfدل قطfر السfاق " معنویfا ١-لتfر.Znملغم ٥٠+   ١-لتر.GA3ملغم ٥٠الرابع والتي رشت ب┎ 

 ٥.٣٧في حین سجلت أدنى المستویات لمعاملة شتالت الشاھد النامیfة فfي الوسfط األول  ملم  ٧.٧٨فیھا 
للعوامل المدروسة وتأثیرھا في معfدل قطfر السfاق الfرئیس یتبfین إن  التحفیزي ملم ، ومن خالل التداخل

  .للتداخل تأثیرا┏ واضحا┏ في زیادة ھذه الصفة
عfدم وجfود أیfة  )٦(یالحظ من نتائج الجfدول : )تلةش/فرع(عدد التفرعات المتكونة على الساق الرئیس

الفسfتق لشfتالت علfى السfاق الرئیسfي الزراعیة فfي معfدل عfدد التفرعfات وساط األفروقات معنویة بین 
  .ھاالنامیة فی

  
 عfددوتfداخالتھا فfي تأثیر األوساط الزراعیة والرش بحامض الجبرلیfك والزنfك المخلبfي  ) :٦(جدول ال

  .للشتالت البذریة للفستق الحلبي) شتلة/فرع( التفرعات على الساق الرئیس
حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك

  مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

  أوس┎┎┎┎┎┎اط ال┎زراع┎┎┎┎ة
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  صفر

  ا  ٢.٤٨  ا ٢.١١  ا  ٢.٤.  ا  ١.٩٤  ا  ٢.٥٢  صفر
  ا  ٢.٤٦  ا  ٢.١٢  ا  ٢.٢٧  ا  ٢.٠٨  ا  ٢.٤٠  ٢٥

  ا  ٢.٤٥  ا  ٢.٣١  ا  ٢.٣١  ا  ٢.١٠   ا  ٢.٤١  ٥٠

٥٠  
  ا  ٢.٣١  ا  ٢.٤٢  ا  ٢.١١  ا  ٢.٢٧  ا  ٢.٩٩  صفر
  ا  ٢.٣٣  ا  ٢.٥٤  ا  ٢.٤٤  ا ٢.٩٣  ا  ٢.٨٨  ٢٥
  ا  ٢.٣٣  ا  ٢.٥٠  ا  ٢.٦٨  ا  ٢.٨٨  ا  ٢.٨٩  ٥٠

١٠٠  
  ا  ٢.٦٣  ا  ٢.٣٨  ا  ٢.٢٣  ا ٢.٣١  ا  ٢.٩٤  صفر
  ا  ٣.٠٠  ا  ٢.٤٠  ا  ٢.٣٩  ا  ٢.٣٨  ا ٢.٩٥  ٢٥
  ا  ٢.٩٠  ا  ٢.٤١  ا  ٢.٥١  ا  ٢.٥٨  ا  ٢.٩٥  ٥٠

التداخل بfین األوسfاط  
  حامض الجبرلیكو

  د-ا  ٢.٤٦  ج┎ د  ٢.١٨  د-ب  ٢.٢٠  د  ٢.٠٤  د–ا  ٢.٤٤  صفر
  د-ا  ٢.٣٢  د-ا  ٢.٤٩  د-ا  ٢.٤١  ج┎-ا  ٢.٦٩  ا  ٢.٩٢  ٥٠
  ا ب  ٢.٨٤  د-ا  ٢.٣٩  د-ا  ٢.٣٨  د- ا ٢.٤٢  ا  ٢.٩٤  ١٠٠

التداخل بfین األوسfاط 
  الزراعیة والزنك 

  ا ب ٢.٤٧  ا ب  ٢.٣٠  ب  ٢.١٢  ا ب ٢.١٧  ا  ٢.٨٢  صفر
  ا ب  ٢.٥٩  ا ب  ٢.٣٥  ا ب  ٢.٣٦  ا ب ٢.٤٦  ا ب ٢.٧٤   ٢٥
  ا ب  ٢.٥٦  ا ب  ٢.٤٠  ا ب  ٢.٥٠  ا ب  ٢.٥٢  ا ب ٢.٧٥  ٥٠
  أ  ٢.٥٤  أ  ٢.٣٥  أ  ٢.٣٧  أ ٢.٣٩  أ  ٢.٧٧  معدل األوساط الزراعیة

حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك

  مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 

  والزنك 

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
  ا  ٢.٢٢  صفر

  ب  ٢.٢٦
  ا   ٢.٣٨

  ا   ٢.٥٠  ا  ٢.٢٦  ٢٥
  ا   ٢.٥٤  ا  ٢.٣١  ٥٠

٥٠  
  ا  ٢.٤٢  صفر

  ا  ٢.٥٦

  

  ا  ٢.٦٢  ٢٥
  ا  ٢.٦٥  ٥٠

١٠٠  
  ا  ٢.٥٠  صفر

  ا  ٢.٦٢  ٢٥  ا  ٢.٥٩
  ا  ٢.٦٧  ٥٠

  
حffامض شffكل معنffوي مffع زیffادة تراكیffز أدى الffرش بحffامض الجبرلیffك إلffى زیffادة عffدد التفرعffات وب

 ت فرعffات علffى السffاق الffرئیس للشffتالحیffث بلffغ أعلffى عffدد للت ،جبرلیffك علffى شffتالت الفسffتق البذریffةال

 . %٥ا ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال القیم التي تشترك باألحرف نفسھ
تربة (، الوسط الثالث )١:٣سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠تربة مزیجیة رملیة (الوسط األول 
، الوسط الخامس )١/٢: ١/٢: ٣بیتموس : حیواني  سماد: تربة مزیجیة رملیة (، الوسط الرابع )١:٣بیتموس : مزیجیة رملیة

  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(
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واللتffین تفوقتffا   ١-لتffر.GA3ملغffم ٥٠و  ١٠٠تركیffز عنffد رش الشffتالت ب ١-شffتلة.فffرع ٢.٥٦و ٢.٥٩
وقffد یعfزى سffبب زیfادة عffدد التفرعffات مfع زیffادة تراكیfز الffرش بحffامض . معنویfا┏ علffى معاملfة الشffاھد

ر الfرش الجبرلیك إلى استجابة شfتالت الفسfتق مfن خfالل تشfجیع زیfادة تفfتح للبfراعم االبطیfة وان تكfرا
كان فعاال┏ في تحفیز النمو من خالل استمرار األنسجة المرسfتیمیة بfالنمو والfذي انعكfس فfي تحفیfز نمfو 

ولfم یالحfظ مfن النتfائج أیfة تfأثیرات ). ١٩٩٥وصفي، (البراعم االبطیة وزیادة عدد التفرعات للشتالت  
ات، وتشfیر نتfائج التfداخل بfین الورقي بالزنك المخلبي فfي معfدل عfدد التفرعf معنویة لمستویات التسمید

معffامالت األوسffاط الزراعیffة وتراكیffز حffامض الجبرلیffك إلffى تفffوق معاملffة الوسffط األول والتffي رشffت 
معنویfا┏ علfى بعfض المعfامالت وخاصfة مfع معاملfة الوسfط الثfاني  ١-لتر.GA3ملغم ١٠٠و ٥٠بتركیز  

" وتراكیffز الزنffك المخلبffي تffأثیراوالتffي رشffت بالمffاء فقffط ، فffي حffین كffان لتffداخل األوسffاط الزراعیffة 
في عدد التفرعات أذ سجلت معاملfة الشfتالت النامیfة فfي الوسfط األول والمرشوشfة بالمfاء فقfط " معنویا
  .على معاملة الشتالت النامیة في الوسط الثالث والمرشوشة بالماء فقط" معنویا" تفوقا

إن لألوسfاط الزراعیfة تfأثیرا┏ ) ٧(الجfدول  یتضح من النتائج المبینة فfي:  )١-شتلة.ورقة(عدد األوراق  
كfان فfي الشfتالت  ١-شfتلة.ورقة ٦٤.٠٢فیھا " على متوسطاأ، وان ١-شتلة.معنویا┏ في زیادة عدد األوراق

النامیة في الوسط الرابع والذي تفfوق معنویfا┏ علfى  الشfتالت النامیfة فfي الوسfطین الثالfث والخfامس فfي 
وتعfزى  . ١-شfتلة.ورقfة ٥٣.٨٥سط الثالث أدنى معدل لعدد األوراق حین أعطت الشتالت النامیة في الو

ھذه النتائج إلى استجابة شتالت الفستق لألوساط الزراعیة المستعملة في التجربة وخاصfة الوسfط الرابfع 
ھffذه التركیبffة أعطffت خلیطffا┏ مffن وأن الffذي یحتffوي علffى التربffة المزیجیffة والسffماد الحیffواني والبتمffوس 

ة لنمو شتالت الفستق وخاصة من الناحیة الفیزیائیة والكیمیائیة والتfي ربمfا كfان لھfا التfأثیر البیئة المناسب
المباشر علfى اسfتمرار النمfو الخضfري فfي الشfتالت النامیfة فfي الوسfط الرابfع مfن خfالل قfدرة الوسfط 

ت ورقfم الزراعي على االحتفاظ بالرطوبة والتھویة وصفات الصرف والنفاذیة وتfوازن وتركیfز المغfذیا
 ١٩٩٦، Hosniو  Al-Shoura( والتي تؤثر في نمو النبfات ) ٣ ،الجدول(للوسط ) pH(تفاعل التربة 

ومffن جھffة أخffرى تشffیر النتffائج إن الffرش بحffامض الجبرلیffك اظھffر تffأثیرات معنویffة فffي زیffادة عffد ).
األوراق الffذین أعطیffا أعلffى معffدل لعffدد  ١-لتffر.GA3ملغffم ١٠٠و ٥٠األوراق والسffیما عنffد التركیffزین 

 ٥١.٢٣علfffى التfffوالي مقارنfffة بمعاملfffة الشfffاھد والتfffي أعطfffت  ١-شfffتلة.ورقfffة ٦١.٥٢و  ٦٢.٢٦وھfffو 
الجبرلیfك فfي زیfادة النمfو الطfولي وبالتfالي زیfادة  ویعزى سبب الزیادة إلى تأثیر حامض.  ١-شتلة.ورقة

fة للشfاحة الورقیfألوراق  والمسfورفیلي لfدول ،ال(تالت عدد األوراق من خالل زیادة المحتوى الكلf٨ج (
وبالتالي زیادة كفاءة عملیة التركیب الضوئي وزیادة نواتجfھ المسfتعملة فfي ) ٢٠٠٨(الجبوري واألمام و

نمffو الشffتالت ومنھffا زیffادة عffدد األوراق عffالوة علffى تffأثیر حffامض الجبرلیffك فffي زیffادة نمffو البffراعم 
وجیة فfي نمfو النبfات خfالل موسfم النمfو االبطیة نتیجة لتخفیف السfیادة القمیfة وتحfویر العملیfات الفسfیول

ویالحظ مfن ). ١٩٩٧، Janو  Hans( والتي أدت إلى زیادة ارتفاع النبات وبالتالي زیادة عدد األوراق 
النتffائج أیضffا┏ ان ھنffاك زیffادة معنویffة لعffدد األوراق مffع زیffادة مسffتویات الffرش بالزنffك المخلبي،حیffث 

والfذي تفfوق  ١-شfتلة.ورقة ٦١.٣٩لعد األوراق والبالغ  أعلى متوسط ١-لتر. Znملغم ٥٠أعطت المعاملة
ویعزى سبب ذلك إلى الدور الحیوي الذي یلعبھ عنصfر الزنfك  ١-لتر. Znمعنویا┏ على معاملة صفر ملغم

والتمثیل الحیوي لبناء االوكسینات التي تؤدي إلى زیfادة انقسfام ) ٨جدول ، ال(في زیادة بناء الكلوروفیل 
تظھر بیانات النتfائج إن التfداخل . طالتھا والذي ینتج عنھ زیادة عدد األوراق للشتالت الخالیا وزیادة است

شfتلة، /معنویfا┏ فfي عfدد األوراق" بین األوساط الزراعیة والرش بحامض الجبرلیك والزنك المخلبي أثرا
+  ١-لتfر. Znمملغf ٥٠تركیfزفقد تفوقت معاملتا الشتالت النامیة في الوسط الثاني والرابع واللتان رشfتا ب

معنویا┏ على بعض المعامالت وخاصة مع معاملة الشاھد والتي أعطت أدنى معدل   ١-لتر.GA3ملغم ٥٠
وترجع زیادة عدد األوراق علfى شfتالت الفسfتق إلfى اسfتجابة . ١-شتلة.ورقة ٣٩.٩لعدد األوراق والبالغ 

  .نمو الشتالت لتداخل الفوائد الفسیولوجیة للعوامل المدروسة┏ 
 تfأثیر األوسfاط الزراعیfة والfرش بحfامض الجبرلیfك والزنfك المخلبfي علfى عffدد األوراق ) :٧(لالجfدو

  .للفستق الحلبي بذریةال )١-شتلة.ورقة(الشتالت  على
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حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

  مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

  أوس┎┎┎┎┎┎اط ال┎زراع┎┎┎┎ة
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  صفر
  ج┎ د  ٤٨.٧  د-ب  ٥٠.٣  د-ا  ٥٣.١  د-ب  ٤٩.٧  د  ٣٩.٣  صفر
  د-ب  ٤٩.١  د-ا  ٥٠.٦  د-ا  ٥٦.٧  د-ا  ٥١.١  د-ا  ٥٢.٦  ٢٥
  د-ب  ٤٩.٧  د-ا  ٥٠.٩  د-ا  ٦٠.٢  د-ا  ٥١.٩  د-ا  ٥٣.٨  ٥٠

٥٠  
  د-ا  ٥٠.٦  ج┎- ا ٧٥.٠٠  د-ا  ٥٣.٧  د-ا  ٦٠.٠٠  د-ا  ٥٠.٩  صفر
  د-ا  ٥٢.٦  ا ب  ٧٥.٣    د-ا  ٥٣.١  د-ا  ٦٢.٢  د-ا  ٦٠.٥  ٢٥
  د- ا ٥٨.٣  ا  ٧٧.٠٠  د-ا  ٥٣.٩  ا  ٧٧.٠٥  ج┎-ا  ٧٣.٥  ٥٠

١٠٠  
  د-ا  ٥٤.١  د-ا  ٦٥.٠٠  د-ا  ٥٠.٦  د-ا  ٦٥.١  د-ا  ٦١.٦  صفر
  ج┎-ا  ٦٦.٥  د-ا  ٦٦.٧  ا  ٥١.٣  د-ا  ٦٦.٠٠  د-ا  ٦٢.١  ٢٥
  ج┎-ا  ٦٨.٠٥  د-ا  ٦٦.٠٠  د-ا  ٥٢.٠٠  د-ا  ٦٦.٢  د-ا  ٦٢.٢  ٥٠

التffداخل بffین األوسffاط  
  امض الجبرلیكحو

  ج┎  ٤٩.١٦  ج┎  ٥٠.٦٢  ب ج┎ ٥٦.٦٨  ج┎  ٥٠.٩٠  ج┎  ٤٨.٧٧  صفر
  ب ج┎ ٥٣.٨٥  ا  ٧٥.٧٦  ب ج┎ ٥٣.٥٨  ا ب  ٦٦.٤٣  ب ج┎ ٦١.٦٧  ٥٠
  ج┎-ا  ٦٢.٨٨  ا ب  ٦٥.٦٨  ج┎  ٥١.٣٠  ا ب  ٦٥.٧٨  ب ج┎ ٦١.٩٦  ١٠٠

التffداخل بffین األوسffاط 
  الزراعیة والزنك 

  ا  ٥١.١٣  ا  ٦٣.٤٣  ا  ٥٢.٤٧  ا  ٥٨.٢٩  ا  ٥٠.٨٠  صفر
  ا  ٥٦.٠٨  ا  ٦٣.٩٨  ا  ٥٣.٧١  ا  ٥٩.٧٨  ا  ٥٨.٤٣  ٢٥
  ا  ٥٨.٦٨  ا  ٦٤.٦٥  ا  ٥٥.٣٨  ا  ٦٥.٠٥  ا  ٦٣.١٨  ٥٠
  ب   ٥٥.٣٠  ا   ٦٤.٠٢  ب   ٥٣.٨٥  ا ب   ٦١.٠٤  ا ب   ٥٧.٤٧  معدل األوساط الزراعیة

حامض   تراكیز
   )١-لتر.ملغم(الجبرلیك

  مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 
  والزنك المخلبي

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
  د  ٤٨.٣٤  صفر

  ب  ٥١.٢٣
  ب   ٥٥.٢٢

  ب ا   ٥٨.٤٠  ج┎ د   ٥٢.٠٢  ٢٥
  ا   ٦١.٣٩  د –ب  ٥٣.٣٢  ٥٠

٥٠  
  د –ا   ٥٨.٠٤  صفر

  ا  ٦٢.٢٦

  

  ج┎ –ا ٦٠.٧٨  ٢٥
  ا   ٦٧.٩٦  ٥٠

١٠٠  
  ج┎–ا ٥٩.٣٠  صفر

  ج┎ –ا ٦٢.٣٩  ٢٥  ا  ٦١.٥٢
  ا ب   ٦٢.٨٩  ٥٠

 %.٥القیم التي تشترك باألحرف نفسھا ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 
، الوسط )١:٣یواني سماد ح: تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠تربة مزیجیة رملیة (الوسط األول 

 ٣بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة (، الوسط الرابع )١:٣بیتموس : تربة مزیجیة رملیة(الثالث 
  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الخامس )١/٢: ١/٢:

  
من النتfائج المبینfة فfي  یظھر: ) معلق المادة الخضراء ١-مل.ملغم(تركیز الكلوروفیل الكلي في األوراق 

عنfد زراعfة  معلfق المfادة الخضfراء ١-مfل.ملغم ٨.٤٣حصول اكبر قیمة للكلوروفیل الكلي ) ٨(الجدول 
إن  .الشتالت في الوسط الرابع والذي تفوق معنویfا┏ علfى معاملfة الشfتالت النامیfة فfي الوسfط األول فقfط

ffة المسffاط الزراعیffتق لألوسffتالت الفسffو شffتجابة نمffة اسffاط الزراعیffتخدام األوسffى اسffیال علffتعملة دل
المناسبة لنمو شتالت الفستق والتي أدت إلى زیادة المحتوى الكلوروفیلي لألوراق وذلك من خfالل زیfادة 

التربة وزیادة تھویة الوسط الزراعي المستعمل عfالوة علfى زیfادة قfدرة التبfادل أالیfوني للوسfط  مسامیة
وزیfادة ) ٣الجfدول ،( pHملة فfي زیfادة المfادة العضfویة وانخفfاض الf┎ من خالل تأثیر الخلطات المسfتع

العناصر الغذائیة وخاصة عناصر الحدید والمغنیسوم والنتروجین وغیرھfا مfن العناصfر  تیسر وجاھزیة
والتffي أدت إلffى زیffادة تركیffزه فffي ) الكلوروفیffل(الضffروریة التffي تffدخل فffي التركیffب الحیffوي لجزیئffة 

عffدم وجffود أیffة فروقffات  أظھffرت النتffائج بینمffا). ١٩٩٩؛ النعیمffي،  ١٩٨٦، Marschner(األوراق 
معنویة عند الرش بتراكیز مختلفة من حامض الجبرلیك في ھذه الصفة ربما یعfزى السfبب إلfى اسfتطالة 

وصffفي، (الخلیffة بسffبب زیffادة امتصffاص المffاء وبالتffالي یقffل تركیffز الكلوروفیffل بسffبب عامffل التخفیffف 
النقص في صبغة الكلوروفیل كثیرا┏ ما تالحظ عند معاملfة النبfات الكامfل بحfامض  وان ظاھرة)  ١٩٩٥

رمون وھfذا الیعنfي إن محتfوى الكلfي مfن الكلوروفیfل قfد والجبرلیك بل أحیانا┏ تعكس استجابة النبات للھ
، في حین لوحظfت )  ٢٠٠١وآخرون،  Akca(قل في الشتالت المعاملة مقارنة بالشتالت غیر المعاملة 
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زیfادة تراكیfز الfرش بالزنfك المخلبfي والتfي أدت إلfى  ادة محتوى األوراق مfن الكلوروفیfل الكلfي مfعزی
وان . ١-لتfر.Znمعنویfا┏ علfى معاملfة صfفر ملغfم  ١-لتر. Znملغم ٢٥و ٥٠تفوق معاملتي الرش بتركیز  

نfاء الكلوروفیfل زیادة الكلوروفیل مع زیادة الرش بالزنك المخلبي ربما یعfود إلfى أن الزنfك یسfاعد فfي ب
من خالل تأثیره المباشر في تكوین األحماض االمینیfة والكاربوھیfدرات ومfن مصfدر ومركبfات الطاقfة 

وأبو  ١٩٦٩، (Vincentالضروري في عملیة تكوین البروتین  RNAعن اھمیتھ في تكوین ال┎ " فضال
لخاصfffة بتكfffوین وتحفیfffزه لألنزیمfffات المشfffتركة فfffي العملیfffات الحیویfffة ا).١٩٨٨ضfffاحي والیfffونس، 

ومffن بیانffات التffداخل بffین ). ١٩٨٦، Marschner( الكلوروفیffل وزیffادة المسffاحة السffطحیة لffألوراق 
األوساط الزراعیة وحامض الجبرلیك فقد تم الحصول على اكبر القیم للشتالت النامیة فfي الوسfط الرابfع 

األول والتffي رشffت  وسffجلت الشffتالت النامیffة فffي الوسffط ١-لتffر.GA3ملغffم ١٠٠والتffي رشffت بتركیffز 
ر األوسfاط ┎تأثیf ) :٨( جfدولال وكان لتداخل األوسfاط. بالماء فقط أدنى القیم من تركیز صبغة الكلوروفیل

fرش بحامfة والfك┎الزراعیfيو ض الجبرلیfك المخلبfي الزنfداخالتھا فfز وتfل                        تركیfالكلوروفی
  .لفستق الحلبيااق شتالت في أور) معلق المادة الخضراء ١- مل.ملغم( الكلي
حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

  أوس┎┎┎┎┎┎اط ال┎زراع┎┎┎┎ة
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  صفر
  

  ج┎-ا  ٧.٧١  ج┎-ا  ٧.٧٦  ج┎-ا  ٧.٣٠  ب ج┎  ٦.٣٧  ج┎  ٥.٠٦  صفر
  ج┎-ا  ٧.٩١  ج┎-ا  ٧.٨٩  ا ب  ٨.١٠  ا ب  ٩.٢٤  ب ج┎ ٧.١٠  ٢٥
  ا ب  ٨.٤٠  ا ب  ٨.٥٠  ا ب  ٨.٨٩  ا  ١٠.٢١  ج┎-ا  ٧.٨٠  ٥٠

٥٠  
  ج┎-ا  ٧.٧٨  ا ب  ٨.٠١  ج┎-ا  ٧.٨١  ب ج┎  ٦.٦٩  ب ج┎  ٧.١٠  صفر
  ا ب  ٨.٣١  ا ب  ٨.٤١  ج┎-ا  ٧.٨٨  ب ج┎  ٧.١٣  ج┎-ا  ٧.٧١  ٢٥
  ا ب  ٨.٣٠  ا ب  ٨.٧٠  ج┎-ا  ٧.٩٠  ج┎-ا  ٧.٥٠  ج┎-ا  ٧.٩٢  ٥٠

١٠٠  
  ب ج┎  ٧.٠٣  ا ب  ٨.٨١  ج┎-ا  ٧.٨٥  ب ج┎  ٦.٨٠  ب ج┎  ٧.١٣  صفر
  ب ج┎  ٧.١١  ا ب  ٨.٨٩  ج┎-ا  ٧.٨٩  ج┎-ا  ٧.٣٥  ج┎-ا  ٧.٨٢  ٢٥
  ج┎-ا  ٧.٧٤  اب  ٨.٩٣  ج┎-ا  ٧.٨٨  ج┎-ا  ٧.٨٣  ج┎-ا  ٧.٩١  ٥٠

التfffداخل بfffین األوسfffاط  
  حامض الجبرلیكو

  ج┎-ا  ٨.٠٠  ج┎-ا  ٨.٠٥  ج┎-ا  ٨.٠٩  ا ب  ٨.٦١  ج┎  ٦.٦٥  صفر
  ج┎-ا  ٨.١٣  ا ب  ٨.٣٧  ج┎-ا  ٧.٨٦  ب ج┎  ٧.١٠  ج┎-ا  ٧.٥٧  ٥٠
  ج┎-ا  ٧.٢٩  ا  ٨.٨٧  ج┎-ا  ٧.٨٧  ج┎-ا  ٧.٣٢  ج┎-ا  ٧.٦٢  ١٠٠

التfffداخل بfffین األوسfffاط 
  الزراعیة والزنك 

  ج┎-ا  ٧.٥٠  ا ب  ٨.١٩  ج┎-ا  ٧.٦٥  ب ج┎  ٦.٦٢  ج┎  ٦.٤٣  صفر
  ج┎-ا  ٧.٧٧  ا  ٨.٣٩  ج┎-ا  ٧.٩٥  ج┎-ا  ٧.٩٠  ج┎-ا  ٧.٥٤  ٢٥
  ا ب  ٨.١٤  ا  ٨.٧١  ا  ٨.٢٢  ا  ٨.٥١  ج┎-ا  ٧.٨٨  ٥٠

  ا ب  ٧.٨١  ا  ٨.٤٣  ا ب  ٧.٩٤  ا ب  ٧.٦٨  ب  ٧.٢٨  معدل األوساط الزراعیة

حامض   تراكیز
  )١-لتر.ملغم(الجبرلیك 

مستویات الزنك 
  )١- لتر.ملغم(

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 
  والزنك المخلبي

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
  ┎ج  ٦.٨٤  صفر

  ا  ٧.٨٨
  ب   ٧.٢٨

  ا   ٧.٩١  ا ب  ٨.٠٤  ٢٥
  ا   ٨.٢٩  ا  ٨.٧٦  ٥٠

٥٠  
  ┎ب ج  ٧.٤٧  صفر

  ا  ٧.٨١

  

  ┎ج –ا  ٧.٨٨  ٢٥
  ا ب  ٨.٠٦  ٥٠

١٠٠  
  ┎ب ج  ٧.٥٢  صفر

  ┎ج–ا   ٧.٨١  ٢٥  ا  ٧.٧٩
  ا ب  ٨.٠٥  ٥٠

% ٥ تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال القیم التي تشترك باألحرف نفسھا ال
. 

، الوسط )١:٣سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الثاني )٪ ١٠٠تربة مزیجیة رملیة (الوسط األول 
 ٣بیتموس : واني سماد حی: تربة مزیجیة رملیة (، الوسط الرابع )١:٣بیتموس : تربة مزیجیة رملیة(الثالث 

  ).١:١:٢بیتموس : سماد حیواني : تربة مزیجیة رملیة(، الوسط الخامس )١/٢: ١/٢:
  

للشتالت النامیة فfي الوسfط الثfاني  ١-لتر. Znملغم ٢٥و ٥٠الزراعیة مع التسمید الورقي بالزنك بتركیز 
یffل كffان عنffد معاملffة والثالffث والرابffع اكبffر تركیffز الكلوروفیffل فffي األوراق أمffا اقffل تركیffز للكلوروف
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أما عن التداخل بین الرش بحامض الجبرلیfك . الشتالت النامیة في الوسط األول والتي رشت بالماء فقط 
 Znملغfم ٥٠+  ١-لتfر.GA3صfفر ملغfم والزنك المخلبي فقد تفوقت معاملة الشتالت التfي رشfت بتركیfز

 ١-لتfر.Znصfفر ملغfم+ ١-لتfر.GA3مملغf ٥٠معنویا┏ على معاملfة الشfاھد ومعاملfة الfرش بتركیfز  ١-لتر.
التداخل الثالثي إلfى  وتشیر بیانات. ١-لتر.Znصفر ملغم+  ١-لتر.GA3ملغم ١٠٠ ومعاملة الرش بتركیز
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 .الكلوروفیل
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  ا  ٥٠.٣٧  ا  ٤٨.٦٢  ا   ٤٩.٨٥  ا  ٤٨.٩٠  ا  ٤٨.٧٦  معدل األوساط الزراعیة

حامض   تراكیز
   )١-لتر.ملغم(الجبرلیك

   مستویات الزنك
  )١- لتر.ملغم(

التداخل بین 
حامض الجبرلیك 
  والزنك المخلبي

معدل حامض 
  الجبرلیك

معدل الزنك 
  المخلبي

  

  صفر
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٥٠  
  د –ب  ٤٧.٨٦  صفر

  ا  ٥٠.٦٢

  

  ج┎– ا ٤٩.٧٩  ٢٥
  ا  ٥٤.٢٠  ٥٠

١٠٠  
  ج┎ د  ٤٦.٤٨  صفر

  ج┎–ا  ٥٠.٨٦  ٢٥  ا ب  ٤٩.٥٦
  ا ب  ٥١.٣٣  ٥٠
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RESPONSE OF ALEPPO PISTACHIO TRANSPLANT CV. ASHOURY 
(Pistacia vera L.) TO DIFFERENT GROWING MEDIA AND SPRAY 

WITH GIBBERELLIC ACID AND ZINC 
1. GROWTH AND PRODUCTION  PISTACHIO ROOTSTOCKS IN 

ONE SEASON 
          Nabil M. Ameen Al-Imam             Yousra M. Saleh Al-Jubury 

Hort.Dept. , College of Agric. & Forestry / Mosul Univ. / Iraq  
 

ABSTRACT 
This experiment has been carried out in the nursery of college of 

Agriculture and Forestry, Mosul University, Iraq during the season of 2005 to 
study the effect of five agricultural media : sand loam soil (river soil) 100 % 
;sand loam soil : manure (3:1) by volume ; sand loam soil : peat moss (3:1) 
;sand loam soil : manure : peat moss (3: 1/2 : 1/2) and sand loam soil : manure : 
peat moss (2: 1 : 1). Seedlings has been sprayed with three levels of GA3 (0, 50, 
and 100 mg.l-1) as well as three level of chelated zinc Zn-EDTA (0, 25, and 50 
mg.l-1)and their interaction . The aim of the present study was to know the best 
agriculture media and concentration of GA3 and Zn-EDTA for improving the 
growth of pistachio rootstocks during one seasons. The results obtained in this 
study could be summarized as follows : Using the Fourth mixture gave the best 
results of stem diameter, leave number per seedlings and total chlorophyll. 
Fifth media gave the highest stem height. Spraying plants with 100 mg GA3.l

-1 
caused significant increase in plant height, stem diameter and number of 
branches. Foliar application with 50 mg Zn.l-1 resulted in a significant effects 
on plant height, leaves number, root length and total chlorophyll content. 
However, the interaction between Fifth and Fourth media which sprayed with 
100 mg.l-1 GA3 + 50 mg Zn.l-1 improved all vegetative growth parameters and 
root length. 
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