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Zinnia elegansتأثیر القرط والتسمید النتروجیني في نمو وإزھار نباتات الجیت   Jacq.
ساجدة عبد القھارجھان یحیى قاسمعمار عمر األطرقجي

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق

الخالصة
Zinniaلنباتات في النمو واإلزھاروجیني والتسمید النترالقرطبیان تأثیربھدف أجریت التجربة

elegans Jacq.عند ولغرض تحسین قابلیة النبات التنسیقیة بزیادة مدة عرض النورات وزیادة عددھا
أوراق حقیقیة ٤-٣القرط وذلك بعد تكّون :ھماتأثیر عاملین دراسة زراعتھ في الحدائق، وذلك من خالل 

سم ٣-٢ري ووصولھ حجم حبة الحمص حیث أزیلت القمة النامیة بطول على النبات وبعد تكون البرعم الزھ
باإلضافة إلى عدم إجراء القرط وبذلك یكون القرط بثالثة مستویات، والتسمید النتروجیني بشكل یوریا 

CO(NH2)2أضیف السماد النتروجیني على دفعتین ھكتار/ یوریاكغم١٥٠و٧٥صفر ووبمقدار% ٤٦ ،
نفذت التجربة باستخدام التجربة العاملیة .من الشتل والثانیة بعد شھر من اإلضافة األولىیوم٣٠األولى بعد 

أشارت النتائج إلى أن القرط أدى .قطاعات وثمانیة نباتات للمعاملةبتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة
ھا الجاف فضالً عن قطر الحامل نبات وعدد النورات الكلي وقطرھا ووزن/ إلى زیادة معنویة في عدد الفروع

یوماً في مقابل ٤٨,٨٥وأدى كذلك إلى إطالة المدة التنسیقیة لألزھار إلى ،ووزنھ الجافھالنوري وطول
إلى زیادة معنویة في جمیع ھكتار/كغم١٥٠یوماً لمعاملة المقارنة، وأدى التسمید النتروجیني بمقدار ٣٧,١٧

، وبشكل عام یمكن وى الكیمیائي المدروسة في مقابل معاملة المقارنةصفات النمو الخضري والزھري والمحت
ھكتار أدت إلى الحصول على / كغم١٥٠أو ٧٥القول أن قرط النباتات مرتین متداخالً مع التسمید بمقدار 

.أفضل النتائج لمعظم صفات النمو الزھري

المقدمة
Zinnia elegans) الزینیا(ینتمي نبات الجیت Jacq.ى العائلة المركبة إلAsteraceaeھو نبات حولي ، و

سم، الساق قائم متخشب مغطى بوبر خشن، األوراق بیضاویة ٩٠إلى صیفي موطنھ المكسیك یصل ارتفاعھ 
یصلح النبات للزراعة في متقابلة ومتعامدة الترتیب، الزھیرات متجمعة في نورات مركبة مفردة أو مزدوجة،

فھي من أزھار القطف التجاریة لجمال نوراتھ وتعدد ألوانھا، فضالً عن ذلك أحواض ومجرات الزھور وذلك 
وسرعة نموه وقلة عملیات ل نوراتھ وسھولة إكثاره بالبذور الھامة وذلك بسبب جملة من الممیزات والتي منھا جما

Stevens(األخرىالقلیلة لألسمدة والري والعملیات الزراعیة لنموه وإزھاره فضالً عن حاجتھالالزمةالخدمة 
.)٢٠٠٣،Singhو ٢٠٠٤، Harknessو Sloanو١٩٩٣وآخرون،

زالة البرعم رف بأنھا إتعّ ھي إحدى العملیات البستنیة التي Hand Pinchingأن عملیة القرط الیدوي 
وھو إجراء متداول في نباتات الزینة بھدف تشجیع تطور الفروع الجانبیة،للنبات، الطرفي للفرع الرئیس

 َ إلزھارتؤدي إلى إحداث تزامن في اأنھاعملیة القرط في نباتات الزینةفوائد) ١٩٨٠(Larsonوبیّن
ومن جھة أخرى فقد أشار عدد من الباحثین إلى أن القرط یؤدي ،ادة في عدد األزھار ألغراض العرضوزی

، Salinger(اإلزھار ى تأخیر، ویحسن من صفات األزھار المنتجة، ولكنھ یؤدي إلإلى بناء ھیكل جید للنبات
تجرى ھذه العملیة على ، )١٩٨٧وطواجن،١٩٧٦، HananوHilliardو١٩٧٣، Jensenو ١٩٦١

، الزراعة في أحواض ومجرات الزھورمقطوفة أو عند العدید من نباتات الزینة سواء بھدف إنتاج األزھار ال
وحنك Tagetsالقدیفة وVerbenaعشبیة والمینة الPhloxوالفلوكس Calandulaومثال ذلك األقحوان 

والسلطان ١٩٨٧وطواجن،١٩٨٥الحكیم،(Chrysanthemumالداؤودي وSnapdragonالسبع 
دراستھم لتأثیر القرط على نباتات الدالیا في ) ١٩٩٤(وآخرون Phetpradapوقد ذكر ،)١٩٩٢وآخرون، 
Dahlia صنف"Unwins Mixed"سم ٣٣و١٠و١٥الجانبیة بمقدار ، أنھ أدى إلى زیادة طول الفروع

في معنویة للفروع القاعدیة والوسطیة والعلیا على النبات على التوالي وبالنتیجة فإنھ لم یسجل اختالفات 
یوماً عند ٨١تفتح الزھرة األولى إلى لوأزداد عدد األیام ،سم٧٤–٥٦ت والذي تراوح ما بین أطوال النباتا

َ وة المقارنة،عاملیوماً لم٦٧القرط في مقابل  PetersوAndersonبیَّن

٥/٨/٢٠٠٩وقبولھ ٥/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث
Siskiyou"لصنفي Gaura lindheimerتأثیر القرط وعدم القرط على نباتعند دراسة ) ٢٠٠٢(

Pink" و"Whirling Butterflies"فيإذ لم یؤثر القرط بشكل معنويعند إنتاجھم النبات في األصص
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لكال الصنفین اإلزھارد الزھري وعدد األیام حتىالعنقوارتفاعالنبات وكذلك وارتفاعطول وعرض التاج 
Erwin، وبین "Siskiyou Pink"عدد األزھار للعنقود الزھري وبشكل معنوي لنباتات صنف زداداولكن 

مرتین خالل موسم للقرط Chrysanthemum morifoliumإلى أن حاجة نباتات الداؤودي )٢٠٠٣(
أیام من تجذیر العقل والثانیة بعد مرور ١٠-٧النمو عند زراعتھ في أحواض الزھور إذ تجرى األولى بعد 

إلى ) ٢٠٠٣(وآخرون Cavinsأسبوعین من ذلك للوصول إلى عدد مناسب من الفروع المزھرة، وأشار  
Cometصنف Argyranthemum frutescensیوماً من تفرید نبات ١٤أن القرط الذي أجري بعد 

Pink سم في مقابل المقارنة ولكن ازداد عدد األیام للوصول ٤,٨قد أدى إلى تقلیل ارتفاع النبات بمقدار
.إزھار في حین لم یتأثر قطر النبات بالقرط% ٥٠إلى 

Joinerبین تشیر العدید من البحوث إلى أھمیة التسمید النتروجیني عند زراعة وإنتاج نبات الجیت، فقد
باستخدام التركیز القلیل بما یعادل٨: ٠: ٨بنسب NPKالتسمید بالسماد المركب أن) ١٩٦١(Gruisو 
قد أدت إلى زیادة محتوى النسیج من النتروجین والفسفور ٢قدم١٠٠/ باوند١بمقدار د النتروجینيتسمیال

أن أفضل نوعیة )١٩٦٢(Luntو Korfrankذكر التركیز األفضل لنمو النبات، ووالبوتاسیوم، وبینا أنھ 
إلى مراقد الزراعة ٢٠: ١٠: ٥بنسب NPKسماد إضافةأمكن الحصول علیھا عند لنورات نبات الزینیا

أن زیادة معدالت التسمید النتروجیني) ١٩٨٤(وآخرون Shah، في حین ذكر ٣سم١٤٠٠/ غم١٠بمقدار 
ازداد نمو النبات وعدد األوراق ولكن،تأخیر اإلزھارأدت إلى Vinks Gloryلنبات الكالدیولس صنف 

Giantأن نباتات الجیت صنف ) ١٩٩١(وآخرون Johnوالحظ نورة،/ لزھیراتوطول الشمراخ وعدد ا
Flower Crimsonفرع وعدد النورات ١٧,٥٣نبات / عدد للفروعسم و١٤٢,٣٣طول لھا بلغت أقصى

Dhakaوذكرھكتار، /Nكغم١٥٠عندما سمدت النباتات بمقدار سم٩,١٦نورة وقطر النورة ٣٣,٢نبات /
إزھار ومدة % ٥٠األولى، والوصول إلى النورةأن عدد األیام الالزمة لظھور براعم)١٩٩٩(وآخرون 

) ٢٠٠٤(وآخرون Aslam Khanوبین ي،والفسفوريالنتروجینموجبة االستجابة للتسمید اإلزھار كانت 
٢٥ر أصیص قط/ غم٢٠- ٥بمقدار Zinnia elegansلنتروجیني لنباتات الجیتالسماد اعند إضافتھم

عالقة موجبة بالنمو الخضري بعض صفات تسمید النتروجیني مع معدالت الارتباطأنھ أدى إلى،سم
زھار ، ولكن طبیعة اإلوراق والمساحة الورقیةعدد وحجم الفروع الجانبیة وعدد األارتفاع النبات و:واشتملت

، وأشار أصیص/ غم١٥-١٠رتبطت عكسیاً، وبینوا أن التركیز األمثل للنتروجین یتراوح بین ا
Schoellhorn إلى أنھ یمكن تسمید نباتات الجیت) ٢٠٠٤(وآخرونZinnia elegansالسماد النتروجیني ب

رتین في لتر بین ریھ وأخرى وعلى األقل م/ ملغم٢٠٠أو بمقدار ریھ لتر مع كل / ملغم١٠٠بتركیز 
، والحظوا أن زیادة مستویات السماد النتروجیني تؤدي إلى عند إنتاج األزھار لغرض القطفاألسبوع

.األمونیومیةتروجینیةالنةاألسمد، وأكدوا على ضرورة تجنب استخدام األزھارمحصولاإلسراع من نمو 
Zinniaنبات الجیت زراعة وسط pHأنھ تجب المحافظة على ) ٢٠٠٧(Kesslerو Johnsonوذكر 

elegans١,٥-١والتوصیل الكھربائي أقل من ٦,٢–٥,٨بحدود مقطوفة تجاریاً كأزھار ھعند إنتاج
حتواھا قلیل وعالیة في ملتر بأسمدة ذات محتوى أمونیومي/ملغم١٥٠-١٠٠سم، وتسمد بمقدار / زملیمو

.من الكالسیوم والمغنیسیوم
لمحلیة لمراقبة بة التوصیات العالمیة واإلقلیمیة ضمن البیئة افي تجراتدراساذكتأتي أھمیة ھ
ولكون نبات الجیت أحد النباتات الھامة المستخدمة في . الخبرة المحلیةزیادة فضالً عنصالحیتھا من عدمھ

الحدائق في منطقة الموصل، ولعدم وجود دراسات مسبقة حول تنمیة النباتات العشبیة في العراق الزراعة في
في النمو واإلزھار ولغرض والتسمید النتروجیني القرطلبیان تأثیر، فقد أجریت ھذه التجربةندرتھاأو

. بزیادة مدة عرض النورات وزیادة عددھا عند زراعتھ في الحدائققابلیة النبات التنسیقیة تحسین

مواد البحث وطرائقھ
تشرین أول ١٠ولغایة ٢٠٠٦آذار٥من في حقل كلیة الزراعة والغابات خالل المدةأجریت التجربة

Zinnia، على نباتات الجیت ٢٠٠٦ elegans Jacq.صنفState Fair Mix التي زرعت بذوره في ،
نیسان بعد وصولھا إلى حجم مناسب ١٥آذار ثم شتلت البادرات إلى موقع التجربة في ٥دایات حقلیة في 

، بحراثتھا جیداً ثم )١(ا الفیزیائیة والكیمیائیة في الجدولتم تھیئة أرض الحقل المذكورة مواصفاتھ. للشتل
متر، زرعت النباتات على ٢× ٢أبعادھا ) ألواح(أجریت عملیة التسویة وتقسیمھا إلى وحدات تجریبیة 

لقرطا:األول:سم خط وآخر، وقد تم دراسة عاملین ھما٣٠سم بین نبات وآخر و ٢٠خطوط على مسافة 
بعد تكون البرعم الزھري ووصولھ حجم حبة الحمص كذا أوراق حقیقیة على النبات و٤-٣بعد تكّون وذلك 

،بثالثة مستویاتوبذلك یكون القرط سم باإلضافة إلى عدم إجراء القرط٣-٢حیث أزیلت القمة النامیة بطول 
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/ یوریاكغم١٥٠و٧٥وبمقدار صفر و% CO(NH2)2٤٦التسمید النتروجیني بشكل یوریا : والعامل الثاني
یوم من الشتل والثانیة بعد شھر من اإلضافة ٣٠أضیف السماد النتروجیني على دفعتین األولى بعد ھكتار،
سفاتي وكذلك السماد الفوK2O% K2SO4٤٨كما أضیف السماد البوتاسي بشكل كبریتات البوتاسیوم . األولى

ھكتار لكل منھم /اسیوم وسوبر فوسفات ثالثيكبریتات البوتكغم٧٥وبمقدارP2O5%٤٦السوبر فوسفات الثالثي 
)Joiner وGruis،أجریت كل عملیات الخدمة للنباتات بشكل متماثل من ري وعزق وتعشیب كلما ). ١٩٦١

نفذت التجربة باستخدام التجربة العاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة قطاعات .دعت الحاجة لذلك
.ةوثمانیة نباتات للمعامل

مدة بقاء النورات على : من األزھار على النباتات والتي شملت% ٥٠سجلت القیاسات التجریبیة عند تفتح 
) سم(نبات خالل مدة البحث، وقطر النورة /لحین ذبول األزھار، وعدد النورات) یوم(النبات صالحة تنسیقیاً 

عند منطقة التفرع، ) سم(وري، وقطرهمن منطقة التفرع وحتى قاعدة التخت الن) سم(وطول الحامل النوري 
نورات من كل وحدة ٥وذلك باستخدام ) نبات/ غم(فضال عن الوزن الجاف للنورات والحامل النوري 

حامض -لإذ قدر بطریقة الفینو(%) تجریبیة، والنسبة المئویة للكاربوھیدرات في النورات المقطوفة 
وتم قیاس االمتصاصیة بواسطة جھاز المطیاف ،)١٩٧١(وآخرونHerbertالكبریتیك وفقاً لطریقة 

.نانومیتر٤٨٨على الطول الموجي Spectrophotometerالضوئي 
، واستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال )١٩٩٦(SASحللت البیانات باستخدام برنامج 

).١٩٨٠الراوي وخلف هللا، (في مقارنة المتوسطات % ٥

.الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الحقلبعض ): ١(الجدول
قیمالاتالصفقیمالاتالصف

١٠,٣١٩- دیسیمنیز متر) EC(التوصیل الكھربائي٥٥,٩٣%الرمل
١,٩٣%المادة العضویة٢٦,٦٧%الغرین
٢,٢٩٧)كغم/ ملغم(NO3النتروجین الجاھز١٧,٤٠%الطین

٠,٠٦٣)كغم/ ملغم(الفسفور الجاھزمزیجیھ رملیةالنسجة
٠,٠٥٦)كغم/ ملغم(البوتاسیوم الجاھزpH٧,٦٠درجة تفاعل التربة 

.جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ أجریت التحلیالت في قسم علوم التربة والمیاه

النتائج والمناقشة
الساق الرئیس إلى أن قرط طرف ) ٢(البیانات في الجدولیالحظ من:تأثیر القرط في صفات النمو الخضري

أدى سم، و٦٠,٦٠إذ بلغ والسیما عند القرط مرتینوكان ذلك االنخفاض معنویاً أدى إلى تقلیل ارتفاع النبات 
فرع عند القرط مرتین،٢٦,٤١أقصاه القرط إلى زیادة معنویة في عدد الفروع على النبات ووصل إلى

ة عند اجراء القرط لمرة واحدة مقابل معاملة معنویمع اجراء القرط وكانت الزیادة ألوراق وازداد عدد ا
.على التوالينبات/ ورقة٦٥,٤٩و ٧٣,٦٦المقارنة واللتان بلغتا 

في الجدول أعاله إلى أن التسمید وتشیر البیانات: تأثیر التسمید النتروجیني في صفات النمو الخضري
نبات مقابل معاملة / النبات وعدد الفروعھكتار أدیا إلى زیادة معنویة في ارتفاع / كغم١٥٠أو ٧٥بمقدار 

/ فرعاً ٢٧,٣٠سم و٦٥,٥٥ھكتار والتي بلغت / كغم١٥٠المقارنة، وكانت القیمة القصوى عند إضافة 
والمساحة الورقیة إذ سجلت زیادة معنویة مع استخدام نبات / وكذلك الحال مع صفتي عدد األوراق, نبات

.لمستخدمین وكانت الزیادة معنویة مقابل معاملة المقارنةالمستویین اوبكلىالتسمید النتروجیني 
) ٣(تشیر النتائج في الجدول : تأثیر التداخل بین القرط والتسمید النتروجیني في صفات النمو الخضري

ة لم تؤثر بشكل معنوي في ارتفاع النبات باستثناء تلك التيـإلى أن المعامالت المختلفة موضوع الدراس
ویالحظ . سم٨٠, ٥١تسمد بالسماد النتروجیني، إذ قل ارتفاع النبات معنویاً وبلغ أدناهقرطت مرتین ولم

فرعاً عند القرط لمرة واحدة مع التسمید٢٩,٠٠أیضاً من الجدول أعاله أن أكبر عدد للفروع على النبات 
لتداخالت األخرى، وقل ھكتار ولم تختلف ھذه المعاملة معنویاً مع العدید من ا/ كغم١٥٠النتروجیني بمقدار 

وتشیر البیانات إلى تسجیل أكبر . فرع١٤,١٠عدد الفروع معنویاً عند عدم اجراء القرط والتسمید وبلغت 
ھكتار إذ بلغت / كغم٧٥عدد لألوراق على النبات عندما قرطت النباتات لمرة واحدة مع التسمید بمقدار 

. ورقة عندما لم تقرط النباتات ولم تسمد٥٧,٤٤أدناھانبات في حین انحدرت ھذه القیمة إلى / ورقة٧٧,٨٠
/ كغم١٥٠للنباتات التي قرطت مرة واحدة مع التسمید بمقدار ٢سم٨٦,٣٥وكانت أكبر القیم للمساحة الورقیة 
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ھكتار وبغض / كغم١٥٠و ٧٥ھكتار ولم تتباین ھذه القیمة معنویاً مع أي من المعامالت التي سمدت بمقدار 
.جراء القرط من عدمھالنظر عن ا

.تأثیر القرط والتسمید النتروجیني كل على انفراد في صفات المجموع الخضري لنبات الجیت): ٢(الجدول 

القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 
%.٥مستوى احتمال 

ازداد معنویاً مع نبات/ أن عدد النورات) ٤(تظھر البیانات في الجدول : تأثیر القرط في صفات النورات
، %٧٣,٥نبات عند القرط مرتین حیث سجلت نسبة زیادة مقدارھا / نورة١٧,٥٢أقصاه القرط وبلغإجراء

سم عند القرط  ٧,٠٤وأدى القرط لمرة واحدة أو مرتین إلى زیادة معنویة في قطر النورات إذ بلغ قطرھا 
على اً سم عند عدم القرط، وحصلت زیادة معنویة في مدة بقاء النورات صالحة تنسیقی٦,٠٤مرتین مقابل 

یوماً عند عدم القرط، ٣٧,١٧یوماً عندما قرطت النباتات مرتین مقابل ٤٨,٨٥إذ بلغت أقصاھا النبات
غم عند ٢,٩٠وسلكت نتائج الوزن الجاف للنورات االتجاه ذاتھ للنتائج السابقة حیث بلغ وزن النورة أقصاه 

المعنویة لقطر الحامل النوري وطولھ ووزنھ القرط مرتین، أما قیاسات الحامل النوري فقد سجلت أكبر القیم 
غم على التوالي عند اجراء القرط مرتین مقابل معاملة المقارنة والتي ١,٥٤سم و١٦,٥٧ملم و٥,٨الجاف 
.غم٠,٤٧سم و ١٣,٧٢ملم و ٤,٧بلغت 

.لجیتالخضري لنبات اوالتسمید النتروجیني في صفات المجموعالقرط التداخل بین تأثیر ): ٣(الجدول

التسمید النتروجینيالقرط
)ھكتار/كغم(

الصفات المدروسة

)٢سم(المساحة الورقیةنبات/عدد األوراقنبات/عدد الفروع)سم(ارتفاع النبات

بدون قرط
د٦٥,٨٧ج٥٧,٤٤د١٤,١٠أ٦٧,٧٨مقارنة
ج- أ٧٧,٠٣ج- أ٦٨,١٤ب ج٢١,٤٧أ٧٥٦٦,٤١
ج- أ٧٨,٨١أب٧٠,٩٠ج- أ٢٥,٦٥أ١٥٠٦٦,٥٤

قرط مرة 
واحدة

ب ج٧٠,٢٠ج- أ٦٦,٥٧ج١٩,٩٠أ٦٠,٣٥مقارنة
أ٨٢,٦٩أ٧٧,٨٠أب٢٦,٢٧أ٧٥٦٣,٧٢
أ٨٦,٣٥أ٧٦,٦١أ٢٩,٠٠أ١٥٠٦٥,٨٠

قرط 
مرتین

ج د٦٩,٣١ب ج٦٠,٢٧ج- أ٢٣,٨٣ب٥١,٨٠مقارنة
أ٨٢,٣١أ٧٢,٧٧أ٢٨,٠٤أ٧٥٦٥,٦٨
أ ب٨٠,٧٢آ٧١,٠١أب٢٧,٣٦أ١٥٠٦٤,٣٢

القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 
%.٥مستوى احتمال 

ویة یالحظ من النتائج في الجدول أعاله أن أكبر القیم المعن:تأثیر التسمید النتروجیني في صفات النورات
ھكتار على / كغم١٥٠و ٧٥قد سجلت عند التسمید بمقدار نبات / نورة١٥,٩٦و ١٤،٨٤لعدد النورات 

عند التسمید % ٥٩,٤نبات وبلغت نسبة الزیادة / نورة١٠,٠١مقابل معاملة المقارنة والتي بلغت التوالي
سم ٧,٥١د المضافة وبلغ أقصاه ، وازداد قطر النورة معنویاً مع زیادة كمیة السماھكتار/ كغم١٥٠بمقدار 

، وطالت مدة بقاء النورات على %٢٧,٣أي بنسبة زیادة مقدارھا ھكتار/ كغم١٥٠عندما سمدت بمقدار 
یوماً أي بنسبة ٣٤,١٣یوماً في مقابل ٥١,٥٨النبات صالحة تنسیقیاً مع زیادة كمیة السماد المضافة وبلغت 

المستویین المستخدمین في الدراسة واضحاً في النتروجیني بكلىكان تأثیر السمادو. %٥١,١زیادة مقدارھا 

مستویات العامل 
المدروس

الصفات المدروسة
)٢سم(المساحة الورقیةنبات/عدد األوراقنبات/عدد الفروع)سم(ارتفاع النبات

القرط
أ٧٣,٩١ب٦٥,٤٩ب٢٠,٤١أ٦٦,٩١بدون قرط

أ٧٧,٤٥أ٧٣,٦٦أ٢٥,٠٦أ ب٦٣,٢٩قرط مرة واحدة
أ٧٩,٧٥أ ب٦٨,٠٢أ٢٦,٤١ب٦٠,٦٠قرط مرتین

)ھكتار/كغم(تأثیر التسمید النتروجیني 
ب٦٨,٤٦ب٦١,٤٣ب١٩,٢٨ب٥٩,٩٨مقارنة

أ٨٠,٦٨أ٧٢,٩٠أ٢٥,٢٦أ٧٥٦٥,٢٧
أ٨١,٩٦أ٧٢,٨٤أ٢٧,٣٠أ١٥٠٦٥,٥٥
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ھكتار، وكذلك أدى / كغم١٥٠د التسمید بمقدار غم عن٢,٧٤زیادة الوزن الجاف للنورات حیث بلغ أقصاه 
التسمید النتروجیني إلى تحسین من صفات الحامل النوري إذ ازداد قطره وطولھ ووزنھ الجاف معنویاً عند 

.ھكتار مقابل معاملة المقارنة/كغم١٥٠مقدار التسمید ب

.تأثیر القرط والتسمید النتروجیني كل على انفراد في صفات اإلزھار لنبات الجیت): ٤(الجدول

التھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخ
%.٥مستوى احتمال 

أن ) ٥(یالحظ من البیانات في الجدول : تأثیر التداخل بین القرط والتسمید النتروجیني في صفات النورات
عندما سمدت النباتات قد سجلت نبات / نورة١٨,٧٤و ١٩,٤٠نبات / أكبر القیم المعنویة لعدد النورات

ألخرى، ھكتار على التوالي مع القرط مرتین وقلت عنھا معنویاً جمیع المعامالت ا/ كغم١٥٠و ٧٥بمقدار 
ھكتار عن معاملة /كغم٧٥وبلغت نسبة الزیادة للمعاملة عند القرط مرتین مع التسمید بمقدار 

رطت النباتات سواء لمرة واحدة أو عندما قمن جھة أخرى سجل أكبر قطر للنورات %.١٤٨,١المقارنة
ھكتار، إذ لم تتباین المعامالت أعاله فیما بینھا معنویاً ولكنھا / كغم١٥٠و ٧٥مرتین مع التسمید بمقدار 

وظھر أن أطول مدة بقیت فیھا النورات صالحة تنسیقیاً .اختلفت جمیعاً وبشكل معنوي مع معاملة المقارنة
ھكتار وبنسبة / كغم١٥٠التسمید بمقدار عند اجراء القرط لمرة واحدة مع یوماً ٥٥,٤٦بلغت على النبات 

و ٣,١٠عن معاملة المقارنة، وتشیر البیانات أیضاً إلى أن أكبر وزن جاف بلغ % ٨١,٨قدارھا زیادة م
/ غم١,٧١ھكتار مقابل / كغم٧٥و١٥٠نورة وذلك عندما قرطت النباتات مرتین وسمدت بمقدار / غم٢,٩٣
سم ١٧,٢٦ملم و ٦,٢ووزنھ الجاف لمعاملة المقارنة، وسجلت أكبر القیم لقطر الحامل النوري وطولھنورة 

٣,٩ھكتار في مقابل / كغم١٥٠غم على التوالي عندما قرطت النباتات مرتین مع التسمید بمقدار ١,٧٥و 
.تسمدعلى التوالي للمعاملة التي لم تقرط نباتاتھا ولم غم٠,٢١سم و١١,٧٠ملم و 

في سجلت أكبر القیم المعنویة لتركیز الكلوروفیل الكلي: تأثیر القرط في بعض صفات المحتوى الكیمیائي
، وظھر أن أكبر القیم )٦(غم وزناً رطباً عندما قرطت النباتات مرة واحدة الجدول/ ملغم٢,٦٥األوراق 

، عن معاملة المقارنة% ٧٧,٢عند القرط لمرتین أي بنسبة زیادة مقدارھا % ٣,٠٣لتركیز الكاربوھیدرات 
.عند القرط مرتین% ١,٥٤قصاه موع الخضري والذي بلغ أوبنفس االتجاه ازداد تركیز البوتاسیوم في المج

في الجدول أعاله أن أكبر أشارت البیانات: النتروجیني في بعض صفات المحتوى الكیمیائيتأثیر التسمید
١٥٠غم وزناً رطباً عندما سمدت النباتات بمقدار / ملغم٣,٢٩القیم المعنویة لتركیز الكلوروفیل الكلي بلغت 

ة معنویاً مع المعاملتان األخریتان، بینما لم تتباین قیم صفات تركیز ھكتار، وقد اختلفت ھذه القیم/ كغم
ھكتار ولكنھا / كغم١٥٠و ٧٥الكاربوھیدرات وتركیز النتروجین والفسفور فیما بینھا عندما سمدت بمقدار 

سجل عند % ١,٥٧اختلفت معنویاً مع معاملة المقارنة، في حین ظھر أن أكبر القیم لتركیز البوتاسیوم 
.ھكتار وقد اختلفت ھذه القیمة معنویاً مع معاملة المقارنة/ كغم١٥٠تسمید بمقدار ال

.تأثیر التداخل بین القرط والتسمید النتروجیني في صفات اإلزھار لنبات الجیت): ٥(الجدول
التسمید القرط

النتروجیني
الصفات المدروسة

الوزن طول الحاملقطر الحاملالوزن الجاف المدة قطر النورةعدد 

مستویات العامل 
المدروس

الصفات المدروسة

عدد 
النورات

قطر النورة
)سم(

المدة 
التنسیقیة 
للنورات

)یوم(

الوزن الجاف 
للنورات

)رةنو/ غم(

قطر 
الحامل

)ملم(

طول الحامل
)سم(

الوزن الجاف 
للحامل

)غم(

القرط
ج٠,٤٧ب١٣,٧٢ب٤,٧ج٢,١٣ج٣٧,١٧ب٦,٠٤ج١٠,١٠بدون قرط

ب٠,٩٨أ ب١٥,١٨ب٥,٠ب٢,٤٤ب٤٧,١١أ٧,٠٣ب١٣,١٩قرط مرة واحدة
أ١,٥٤أ١٦,٥٧أ٥,٨أ٢,٩٠أ٤٨,٨٥أ٧,٠٤أ١٧,٥٢قرط مرتین

)ھكتار/كغم(تأثیر التسمید النتروجیني 
ج٠,٥٧ب١٣,٤٤ج٤,٤ب٢,١٧ج٣٤,١٣ج٥,٩٠ب١٠,٠١مقارنة
ب٠,٩٦أ١٥,٩٦ب٥,٢أ٢,٥٧ب٤٧,٤١ب٦,٧٠أ٧٥١٤,٨٤
أ١,٤٦أ١٦,٠٧أ٥,٩أ٢,٧٤أ٥١,٥٨أ٧,٥١أ١٥٠١٥,٩٦
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نسیقیة الت)سم(النورات)ھكتار/كغم(
اتلنورل

)یوم(

للنورات
)نورة/ غم(

الجاف )سم()ملم(
)غم(للحامل

بدون قرط

٧,٨٢مقارنة
د

٥,٦٥
ھـ

٣٠,٦١
ھـ

١,٧١
و

٣,٩
٠,٢١ج١١,٧٠ھـ

ج

٧٥٩,٤٠
د

٥,٧٨
د ھـ

٣٦,٤٤
د

٢,٢١
د ھـ

٤,٧
ج ھـ

١٤,٩٠
أ ب

٠,٣١
ج

١٥٠١٣,١٠
ج

٦,٧٠
د-ب

٤٤,٤٤
ج

٢,٥٠
ھـ- ج

٥,٤
ج-أ

١٤,٥٤
ج-أ

٠,٩٠
ب

قرط مرة 
واحدة

٧,٧٧مقارنة
د

٦,١٤
ھـ- ج

٣٤,٧٧
د

٢,١٣
ھـ

٤,١
د ھـ

١٣,٣٠
ب ج

٠,٣١
ج

٧٥١٥,٧٤
ب

٧,٠٢
ج-أ

٥١,١٠
ب

٢,٥٦
د-ب

٤,٩
ب ج

١٥,٩٠
أ ب

٠,٩١
ب

١٥٠١٦,١٠
ب

٧,٩٣
أ

٥٥,٤٦
أ

٢,٦٤
ب ج

٥,٩
أ ب

١٦,٤١
أ ب

١,١٨
أ

قرط 
مرتین

١٤,٤٤مقارنة
ب ج

٥,٩٠
د ھـ

٣٧,٠١
د

٢,٦٧
ب ج

٥,٢
ب ج

١٥,٣١
أب

١,١٩
ب

٧٥١٩,٤٠
أ

٧,٣٠
أب

٥٤,٧١
أ

٢,٩٣
أ ب

٦,٠
أ ب

١٧,١٣
أ

١,٦٧
أ

١٥٠١٨,٧٤
أ

٧,٩١
أ

٥٤,٨٣
أ

٣,١٠
أ

٦,٢
أ

١٧,٢٦
أ

١,٧٥
أ

تھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخال
%.٥مستوى احتمال 

. لنبات الجیتالمحتوى الكیمیائي في بعض صفاتكل على انفرادوالتسمید النتروجینيتأثیر القرط ): ٦(الجدول
مستویات العامل 

المدروس
تركیز الكلوروفیل الكلي

)غم/ملغم(

تركیز 
ھیدراتالكاربو

(%)

تركیز النتروجین
(%)

تركیز الفسفور
(%)

تركیز 
البوتاسیوم

(%)
القرط

ب١,٧١أ٠,٣٠أ٢,٤٠أ ب١,٤٩ب٢,٠٤بدون قرط
ب٢,٣١أ٠,٣٢أ٢,٣٣ب١,٤٦أ٢,٦٥قرط مرة واحدة

أ٣,٠٣أ٠,٣٢أ٢,٦٣أ١,٥٤ج١,٥٩قرط مرتین
)ھكتار/كغم(تأثیر التسمید النتروجیني 

ج١,٤١ب٠,٢٦ب١,٨٨ب١,٧٤ج١,٥٩مقارنة
ب١,٥١أ٠,٣٣أ٢,٧٢أ٢,٧٩ب٧٥٢,٦٨
أ١,٥٧أ٠,٣٥أ٢,٧٤أ٢,٥٤أ١٥٠٣,٢٩

القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 
%.٥مستوى احتمال 

یالحظ من النتائج في :القرط والتسمید النتروجیني في بعض صفات المحتوى الكیمیائيالتداخل بین ثیرتأ
غم وزناً رطباً عند القرط مرتین والتسمید / ملغم٣,٦٧أن تركیز الكلوروفیل الكلي بلغ أقصاه )٧(الجدول 

، وتشیر البیانات أن أكبر المقارنةفي مقابل معاملة %١٦٤,٠ھكتار بنسبة زیادة مقدارھا / كغم١٥٠بمقدار
/ كغم٧٥قد سجلت عندما قرطت النباتات مرتین وسمدت بمقدار % ٣,٥٤القیم لتركیز الكاربوھیدرات 

، من جھة أخرى سجلت أقل القیم لتركیز )بدون قرط وتسمید(عاملة المقارنةلم% ٠,٧٧ھكتار في مقابل 
وھكذا الحال رة أو مرتین وبدون التسمید النتروجیني، النتروجین في المجموع الخضري وذلك عند القرط م

التي تسمد بالسماد النتروجیني،ولكن كانت اكبر القیم بالنسبة لتركیز الفسفور الذي سجل أقل القیم عند المعامالت 
. ھكتار/ كغم١٥٠عند إجراء القرط مع التسمید بمقدار % ١,٦٤المعنویة لتركیز البوتاسیوم 

. لنبات الجیتبعض صفات المحتوى الكیمیائيالقرط والتسمید النتروجیني فيالتداخل بین ثیرتأ): ٧(الجدول
الصفات المدروسةالتسمید القرط
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النتروجیني
)ھكتار/كغم(

تركیز الكلوروفیل 
الكلي

)غم/ملغم(

تركیز 
الكاربوھیدرات

(%)

تركیز 
النتروجین

(%)

تركیز 
الفسفور

(%)

تركیز 
البوتاسیوم

%)(

بدون قرط
ج١,٣٢ج٠,٢٥ج- أ٢,٠٦ج٠,٧٧ھـ١,٣٩مقارنة
ب١,٥٢أب٠,٣٢أب٢,٦١ب٢,١١ج د٧٥٢,١٣
أ١,٦٤أ٠,٣٢ج- أ٢,٥١ب٢,٢٤ج١٥٠٢,٦١

قرط مرة 
واحدة

ج١,٣٨ب ج٠,٢٧ج١,٧٦ب ج١,٦٩د ھـ١,٦٥مقارنة
ب١,٤٨أ٠,٣٣ج- أ٢,٤٢أ ب٢,٧١ب ج٧٥٢,٦٩
ب١,٣٥أ٠,٣٦أب٢,٧٦أ ب٢,٥٨أ١٥٠٣,٦٠

قرط مرتین
ب١,٥٤ب ج٠,٢٧ج١,٨١أ ب٢,٧٥د ھـ١,٧٣مقارنة
ب١,٥٣أ٠,٣٤أ٣,١٣أ٣,٥٤أ ب٧٥٣,٢٣
ب١,٥٤أ٠,٣٦أ٢,٩٣أ ب٢,٨٠أ١٥٠٣,٦٧٧

تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال 
%.٥مستوى احتمال 

معنوي في ارتفاع النبات، ویمكن أن إلى أن القرط مرتین أدى إلى تقلیل) ٢(تشیر البیانات في الجدول 
یم، الحك(وفقاً لما ذكره تفسر ھذه النتیجة وفقاً إلى أن تكرار القرط أدى إلى زیادة معنویة في عدد الفروع 

، ویالحظ من البیانات في الجدول قل ارتفاع النباتتیجة لزیادتھا المعنویة والتي ن)١٩٨٧وطواجن، ١٩٨٥
للتأثیرویمكن أن یفسر ذلك وفقاً نبات،/النامیةالفروعإلى أن القرط أدى إلى زیادة معنویة في عدد) ٢(

في االوكسینعدیدة منھا إیقاف إنتاج ضاتالفتراوفقاً یع التفریع الجانبي الفسلجي لعملیة القرط في تشج
إلى البراعم الجانبیة أسفل البرعم الطرفي، االوكسینإزالتھ وبالتالي تقلیل المتحرك من عندالبرعم الطرفي

أو قد تعود إلى زیادة المواد الغذائیة المجھزة للبراعم الجانبیة مما یسمح لھا بالنمو والتطور، وذلك بعد غیاب 
أعلى من مواد الغذائیة المتوفرة في النبات وھو البرعم الطرفي، فضالً عن توافر نسبة مركز سحب ال

Isaoوقد ذكر، )١٩٩٩وآخرون، Jarmilaو١٩٨٧عبدول، (في النبات االوكسینالسایتوكاینین إلى 
القمیة في ةثر السیادللتقلیل من اأواحد العملیات الزراعیة  التي تجري للحد یعدالقرطأن )١٩٩١(وآخرون 
، من فھ وتحفیز انقسام وتوسیع الخالیاوتضاعDNAفي تكوینأدنینالبنزیل تأثیرشابھ تأثیره یالنباتات و

أن القرط بشكل عام أدى إلى زیادة عدد األوراق والمساحة الورقیة )٢(جھة أخرى یالحظ من بیانات الجدول 
ي قد یكون انعكس في زیادة عدد الفروع النامیة والذ) ٦الجدول (ربوھیدرات في النبات وكذلك تركیز الكا

.على النبات وفقاً للنظریة الغذائیة السابق ذكرھا
زیادة عدد أن جمیع الصفات الخاصة باألزھار قد ازدادت معنویاً مع) ٤(وتشیر البیانات في الجدول 

نبات، / عدد الفروع النامیةنبات والذي قد یكون بفعل زیادة / مرات القرط إلى مرتین، حیث زاد عدد النورات
عائداً لزیادة تركیز الكاربوھیدرات في النبات للنوراتىاألخرفي حین قد یكون زیادة قطر النورة والصفات 

عملیة القرطإن.مما أدى إلى دعم نمو المجموع الزھري) ٦الجدول(رط مرتین إذ بلغت أقصاھا عند الق
تكون عدد كافي من أنقبل باإلزھارتلك التي تبكرالسیماتفرع وضروریة  لدفع النباتات التي لھا خاصیة ال

إنتاجإلىھذه العملیة تؤدي أنإالاإلزھارتأخیرإلىتؤدي أنھاوبالرغم من ،جانبیةأفرعتكوین إلىالفروع 
اراإلزھستخدم عملیة القرط في تكوین ھیكل جید للنبات ولتنظیم عملیة فضالً عن ذلك ت،األزھاروفرة من 

.)١٩٩٢، وآخرونوالسلطان ١٩٨٧طواجن ، (ھا ولتحسین صفات
لمرة واحدة وقد وبشكل معنوي عند القرطإلى أن تركیز الكلوروفیل الكلي ازداد) ٦(وتشیر البیانات في الجدول

Vanفسر ذلك StadenوCarmi)في النبات، في حین قل وبشكل ون السایتوكاینیننتیجة لزیادة تكّ ھأن) ١٩٨٢
عامل التخفیف وذلك بسبب الكتلة الكبیرة معنوي تركیز الكلوروفیل الكلي عند القرط مرتین والذي قد یكون بسبب

ویمكن .في عدد النورات حیث أدت إلى تظلیل األوراق إلى األسفل منھال الزیادةالمجموع الخضري أو قد یكون بفع
.وفقاً لزیادة عدد األوراق والمساحة الورقیة للنبات) ٦(أن تفسر زیادة تركیز الكاربوھیدرات في النبات الجدول

مو النبات إذ أدى التسمید إلى أن التسمید النتروجیني دعم وبشكل عام ن) ٢(وتشیر البیانات في الجدول
ویمكن أن یفسر فعل ، ھكتار إلى زیادة معنویة في جمیع صفات النمو الخضري والزھري/كغم١٥٠بمقدار

إلى أن ) ٢الجدول(قیةوالمساحة الوریادة ارتفاع النبات وعدد الفروع وعدد األوراقفي زالتسمید النتروجیني
ن النباتات السیما نباتات التسمید النتروجیني یعد من العوامل المھمة التي تؤثر في نمو وتطور وإنتاج العدید م

ینات والتي لھا دوراً فعاالً في ، إذ یشجع التسمید النتروجیني النمو من خالل تداخلھ في بناء األوكسالزینة
Hopkins(تنشیط عملیة االنقسام الخلوي واستطالة الخالیا، فضالً عن زیادة بناء أو تنشیط فعل الجبرلینات 
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، ومن جھة أخرى تشیر المصادر إلى أن زیادة مستویات التسمید النتروجیني تؤدي إلى )٢٠٠٤، Hunerو 
، دة مرونة جدران الخالیا النباتیةقدان الماء من أنسجة النبات وبالتالي زیازیادة نفاذیة األغشیة الخلویة وقلة ف

وأشارت ،فیزداد اتساعھاةوھذا قد یؤثر في العالقات المائیة لخالیا النبات فیسھل من تدفق الماء إلى الخلی
وإن ذلك ) ٦(الجدوللوروفیل الكلي في األوراق البیانات إلى أن التسمید النتروجیني أدى إلى زیادة تركیز الك

قد یعود إلى دور النتروجین في بناء الكلوروفیل، إذ یشترك النتروجین في تركیب جزیئة البروتین 
وفي تكوین مجامیع البوفرینات الداخلة في البناء الحیوي DNAوRNAوالبیورینات والحامضین النوویین 

یتوكرومات الضروریة في عملیة البناء الضوئي للكلوروفیالت فضالً عن اشتراكھ في تكوین األنزیمات والسا
).١٩٩٩النعیمي، (

اقتران زیادة النسبة المئویة للنتروجین في األوراق مع زیادة النسبة المئویة ) ٦(یالحظ من الجدول و
ن زیادة التسمید أ) ٢٠٠٢(و العبدلي ) ١٩٨٩(الصحاف للبوتاسیوم وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً لما ذكره 

ني تؤدي إلى زیادة في امتصاص البوتاسیوم من الوسط السیما إذا علمنا أن السماد النتروجیني النتروجی
NH4المضاف ھو الیوریا والذي یتحلل إلى كاربونات األمونیوم لتحرر أیون األمونیوم 

الذي یكون تأكسده +
NO3سریع في التربة بفعل األحیاء المجھریة إلى نترات 

جع امتصاص العناصر ، وإن امتصاص النترات یش-
زیادة أنلبوتاسیوم كزوج من األیونات إلى األوراق مع مالحظة االموجبة وتبعاً لذلك تنتقل النترات مع 

وتشیر البیانات في الجدول لعنصر إلى وسط الزراعة،اتعود إلضافةقد محتوى النتروجین في األوراق 
ھذه النتیجة إلى دور النتروجین في تشجیع امتصاص أعاله إلى زیادة محتوى النباتات من الفسفور وقد تعزى 

).١٩٨٤(الفسفور من وسط الزراعة وھذا ما أكده قریش 
مع زیادة مستویات السماد قطر النورة والحامل النوريوأشارت البیانات إلى زیادة معنویة في 

لك تزامن ھذه الزیادة مع ، ویضاف إلى ذق ذكرهوالتي قد تفسر وفقاً لما سب)٤(وجیني المضافة الجدولالنتر
زیادة تركیز الكلوروفیل الكلي في األوراق والتي قد تكون أدت إلى زیادة في نواتج التمثیل الضوئي الالزمة 

فضالً عن ذلك یالحظ أنھا تزامنت مع زیادة نسبة البوتاسیوم في األوراق عند )٦(الجدول لنمو النبات
في تكوین الكاربوھیدرات في عملیة البناء الضوئي وانتقالھا مما اإلزھار وال یخفى دور البوتاسیوم المھم 

، ومما یؤكد ذلك الزیادة في الوزن الجاف لألزھار والحامل )١٩٨٥محمد، (یؤدي إلى تحسین نمو النبات 
أن تجھیز ) ١٩٩٩(لنعیمي ا، وقد ذكر )٤(د النتروجیني المضافة الجدول الزھري مع زیادة كمیة السما

النتروجین یؤدي إلى زیادة كفاءة البناء الضوئي وزیادة عدد الخالیا وكبر حجمھا ویزداد معدل النبات بعنصر
مع زیادة التسمید دي إلى زیادة الوزن الجاف للنبات، وحصلت زیادة في المدة التنسیقیة للنوراتالنمو مما یؤ

.من الكاربوھیدراتزون النوراتالنتروجیني والتي قد تفسر وفقاً لمخ

EFFECT OF PINCHING AND NITROGEN FERTLIZATION ON GROWTH
AND FLOWERING OF ZINNIA PLANTS Zinnia elegans Jacq.

A.O. Al- Atrakchii G. Y. Al-Noaimy S. Abdul- Qahar
Hort. and landscape design Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This experiment was carried out to explain the effect of pinching and nitrogen

fertilization on growth and flowering Zinnia elegans plants with aim at improving
flower number and longevity when planting in garden, by removing 2-3 cm from
shoot tip seedling first: when formed 3-4 true leaves and the second: when formed
inflorescence bud and control (without pinching), other factor was include nitrogen
fertilization by using urea at 0, 75 and 150 kg/ ha. The Factorial Experiment was
conducted by using the Randomized Complete Block Design with three block and
eight plants for block. The results can be summarized as follows: pinching caused a
significant increase in shoot number, total inflorescence number/ plant,
inflorescence diameter and inflorescence dry weight, in addition, inflorescence stalk
diameter, length and dry weight, on the other hand, inflorescence longevity
increased from 48.85 days when compared with 37.17 days for control. Nitrogen
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fertilization at 150 kg/ ha caused a significant increased in all vegetative growth,
inflorescence characters and chemical contents when compared with the control. In
general, double pinching interact with fertilizing with 75 and 150 kg/ ha gave best
results for most inflorescences characters.
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