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 في إنبات البذور ونمو شتالت المشمش  NPKمركبسماد الالتأثیر حامض الجبرلیك والكاینتین و
Prunus armeniaca L. 

  .في أنبات البذور وأنتاج أصول المشمش البذریة -١
  نبیل محمد أمین عبدهللا األمام                  نجالء أسود عابد الحمداني

  العراق -جامعة الموصل -الزراعة والغاباتكلیة  -قسم البستنة وھندسة الحدائق
 

  الخالصة
العراق / مدینة الموصل / جامعة الموصل / نفذت تجربتین في مشتل كلیة الزراعة والغابات 

األولى لدراسة تأثیر نقع بذور المشمش المنضدة في ثالثة تراكیز من . ٢٠٠٧خالل موسم النمو 
١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠و ٥٠٠حامض الجبرلیك وھي صفر و

ساعة في سرعة ونسبة أنبات  ٢٤لمدة  
والتجربة الثانیة لدراسة تأثیر نقع بذور المشمش المنضدة في ثالثة تراكیز من حامض . البذور

یوم من  ٤٥وتسمید الشتالت النامیة بعد مرور ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠و ٥٠٠الجبرلیك وھي صفر و
 ١- لتر.NPKملغم  ٢٠٠و١٠٠صفر ووھي تراكیز الزراعة  بالسماد المركب المذاب بالماء وبثالثة 

 ٣٠٠و ١٥٠بتركیز صفر و) ١:١(الكاینتین :تراكیز من مخلوط حامض الجبرلیك ورش الشتالت بثالثة
النتائج أن نقع بذور بینت . عن دراسة كافة التداخالت بین العوامل المدروسة" فضال ١-لتر.ملغم

معنویة في نسبة إنبات البذور بینما أدى النقع سبب زیادة  ١- لتر.GA3ملغم  ٥٠٠المشمش بتركیز 
الى زیادة معنویة في سرعة اإلنبات وارتفاع وقطر الشتالت وطول  ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠بتركیز 

وأدى التسمید بالسماد . والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذريوالمساحة الورقیة للشتالت  الجذر
ملغم  ٢٠٠ة في نمو الشتالت والسیما عند التركیزإلى حصول زیادة معنویة واضح NPKالمركب 

NPK.ملغم  ٣٠٠أدى الرش الورقي بتركیز .١- لترKin:GA3.إلى زیادة معنویة في ارتفاع  ١-لتر
 .والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذريوالمساحة الورقیة للشتالت  وقطر الشتالت وطول الجذر

امل المدروسة تأثیراً معنویاً واضحاً في إنتاج أصول المشمش وكان للتداخالت الثنائیة والثالثیة بین العو
١-لتر.NPKملغم  ٢٠٠+ ١- لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠الصالحة للتطعیم الخریفي والسیما في معاملة 

 

والمساحة الورقیة  ة معنویة في ارتفاع وقطر الشتالتالتي أدت إلى زیاد ١-لتر.Kin:GA3ملغم  ٣٠٠+
  .للشتالت

  

  المقدمة
فاكھة ذات النواة الحجریRة المھمRة الأحد أنواع أشجار  .Prunus armeniaca Lش یعد المشم

أن الشRتالت البذریRة ). ١٩٨٤یوسRف وسRلوم، ( Rosaceaeوالتجاریة والذي یعود إلRى العائلRة الوردیRة 
للمشمش تعد من أحسن األصول المستخدمة على نطاق واسع في التRرب ذات الصRرف الجیRد والموبRوءة 

 Root-Lesionل ألنھRRا منیعRRة جRRداً ضRRدھا، كمRRا أنھRRا مقاومRRة ) .Meloidoghyne spp(ا بالنیمRRاتود
nematode   نRرض العفRة لمRا حساسRاص ولكنھRواالج êوRول الخRة باصRاجي مقارنRدرن التRومرض الت

وتنمRو شRتالت  ،Verticillium wiltومRرض الRذبول   Oak-root fungusالتاجي وفطر جذر البلوط 
في ترب المناطق الجافة وكذلك الخفیفة القوام  ومقاوم للكلس والملوحة وتعطRي  المشمش كأصل وبنجاح

أشجاراً قویة، كما أنھ أصRل متوافRق مRع جمیRع أصRناف المشRمش المطعمRة علیRھ وان االشRجار المطعمRة 
یوسRRف (علیRRھ تعمRRر أطRRول وتحمRRل محصRRوالً أكبRRر مRRن تلRRك المطعمRRة علRRى اصRRول الخRRوê واألجRRاص 

أن استخدام التغذیRة المعدنیRة ومنظمRات النمRو فRي مشRاتل الفاكھRة تعRد ). ٢٠٠٥ ،Balو  ١٩٨٤وسلوم، 
أحدى التقنیات الزراعیة المھمة إلنتاج أعRداد كبیRرة مRن شRتالت الفاكھRة فRي المشRاتل وتقRع كمیRة السRماد 
المثالیة في الحدود التي یمكن عن طریقھRا الحصRول علRى شRتالت ذات مواصRفات جیRدة مRن حیRث حجRم 

ومجموعتھا الجذریRة لضRمان نمRو الشRتالت بعRد نقلھRا وزراعتھRا فRي محRالت أخRرى وتكRون ھRذه الشتلة 
   ).١٩٨٤الراوي،(النباتات مقاومة لالنجمادات بدرجة كافیة 

بRRین العدیRRد مRRن البRRاحثین أن نقRRع بRRذور أشRRجار الفاكھRRة فRRي محالیRRل حRRامض الجبرلیRRك أدى إلRRى 
) ١٩٨٦(وشRتات  ا وتحسRین النمRو الخضRري والجRذري ومRنھمزیادة في نسبة اإلنبات والتبكیر في أنباتھ

  علRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRى بRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذور 
  

  

  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
  ١٢/١/٢٠١١وقبولھ  ٢/٦/٢٠١٠ تاریخ تسلم البحث
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 )Ghamr–Meet(صRنف  علRى شRتالت الخRوê )١٩٨٦( KilanyوالباحثRة ) Klabi(صنف  المشمش
ونRوعین مRن حبRة الخضRراء  Pistaica veraسRتق علRى شRتالت الف) ٢٠٠٢(  Heidariو Rahemi و

Pistacia mutica  وPistacia Kinjuk  ثRوالباحEl-Dengawy )ا) ٢٠٠٥Rي دنیRذور الینكRي بRف .
كما أشار العدید من الباحثین ان التسمید بالعناصر الغذائیة الكبرى سبب زیRادة واضRحة فRي نمRو وتطRور 

علRRى شRRتالت الخRRوê صRRنف ) ١٩٧١( Blackو  MitchellشRRتالت الفاكھRRة، ومRRنھم دراسRRة الباحثRRان  
)Red haven ( المطعم على أصل)Elberta. ( مشRذور المشRع بRأثیر نقRة تRى معرفRة إلRدف الدراسRوتھ

وأثRRر النقRRع بحRRامض ، المنضRRدة فRRي تراكیRRز مختلفRRة مRRن حRRامض الجبرلیRRك فRRي سRRرعة ونسRRبة إنباتھRRا 
حRRامض الجبرلیRRك والكRRاینتین فRRي إنتRRاج والRRرش بمخلRRوط  NPKالجبرلیRRك والتسRRمید بالسRRماد المركRRب 

  .صالحة للتطعیم الخریفي) الصنف المحلي(أصول بذریة للمشمش 
  

  مواد البحث وطرائقھ
وتم  ٢٠٠٦من محافظة دھوك وكانت من ثمار حاصل ) الصنف المحلي(جلبت بذور المشمش 

ار حیویة البذور لمدة شھر واحد واختب ١±ْم ٥تنضیدھا في الثالجة الكھربائیة على درجة حرارة 
والتي ) ٢٠٠٢(وtخرون  Hartmannحسب % ٠.١بتركیز ) Tetrazolim(باستخدام التترازولیم 

وبعد التأكد من حیویة البذور قبل زراعتھا باألكیاس تم تنفیذ تجربتان في مشتل % ٩٨بلغت أكثر من 
ولى لدراسة تأثیر نقع األ،  ٢٠٠٧العراق خالل موسم النمو  –جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات

 ١-لتر.GA3.ملغم ١٠٠٠و ٥٠٠صفر و  بثالث تراكیز من حامض الجبرلیكبذور المشمش المنضدة 
في سرعة ونسبة إنبات البذور باستخدام ثالث مكررات وبواقع خمسة عشر كیساً للوحدة ساعة  ٢٤لمدة 

باستعمال تصمیم ) دوزرعت بذرتان في الكیس الواح(التجریبیة الواحدة ضمن المكرر الواحد 
تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بأستخدام  والتجربة الثانیة.RCBDالقطاعات العشوائیة الكاملة 

RCBD  في ثالثة تراكیز من محلول المنضدة للتجارب العاملیة بثالثة عوامل األول نقع البذور
والعامل الثاني تسمید  ،ساعة  ٢٤لمدة  ١-لتر.GA3ملغم١٠٠٠و ٥٠٠حامض الجبرلیك وھي صفر و

 ٢٠٠و ١٠٠المذاب في الماء إلى التربة وبثالثة تراكیز ھي صفر و )NPK(الشتالت بالسماد المركب 
 Kin:GA3والعامل الثالث رش الشتالت بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین  ،١–لتر.NPK ملغم

سة كافة التداخالت عن درا" فضال. ١-لتر. ملغم ٣٠٠:٣٠٠و ١٥٠:١٥٠صفر و:وبتركیز صفر )١:١(
. شتلة لكل وحدة تجریبیة) ١٥(بین العوامل الثالثة تحت الدراسة وبثالثة مكررات وباستخدام 

واستعملت في ھذه التجربة اكیاس بالستیكیة سوداء اللون مصنوعة من مادة البولي إثیلین ذات ارتفاع 
ف ھوائیاً والمستخدمة في كغم من الوسط الزراعي الجا ٣.٥سم التي تستوعب لـ  ١٥سم وقطر  ٣٠

) ٣:١/٢:١/٢(بتموس :سماد حیواني:وملئت االكیاس بالوسط الزراعي تربة مزیجیة رملیة الزراعة
وتم إجراء التحلیل الفیزیائي والكیمیائي للوسط الزراعي المستخدم ) ٢٠٠٨(حسب األمام والجبوري 

  ). ١(التسمید وكما مبین في الجدول لزراعة البذور في التجربة عند بدء التجربة قبل إجراء عملیة 
  

  .بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ألنموذج التربة المستخدمة في التجربة) : ١(الجدول 

 (%)مفصوالت التربة 
  تفاعل التربة النسجة

)pH( 

التوصیل 
  الكھربائي

Ec ds/m 

المادة 
  العضویة

(%) 

كاربونات 
الكالسیوم 

 طین غرین رمل (%)
 ٢١.٥ ٣.٩ ٢.٥١ ٧.٣ مزیجیة غرینیة ١٤.٥ ٥٥.٤ ٣٠.١

 )كغم/ملغم(المحتوى الجاھز للعناصر الغذائیة 
N P K 

٢٥٧  ٨.٥ ٥٠.١  
  .تم اجراء تحالیل التربة في مدیریة زراعة نینوى* 

  

- ٣وبواقع بذرتین في كل كیس وبعمق  ٢٠٠٧زرعت البذور في منتصف شھر tذار من عام 
- ٨بادرات وبواقع بادرة واحدة لكل كیس، وبعد وصول البادرات إلى ارتفاع وقد تم تفرید ال. سم٤

% ٤٥وسماد السوبر فوسفات الثالثي % ٤٦سم تم تحضیر السماد المركب من سماد الیوریا ١٠
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لكل ریة وبستة دفعات  ٣سم ١٠٠حسب التراكیز المذكورة وأضافتھ بمقدار % ٥٠وكبریتات البوتاسیوم 
وبعد ). باعتبار عشرة أیام بین دفعة وأخرى( ٢٠٠٧/حزیران/٢٠ولغایة  ٢٠٠٧/أیار/١واعتباراً من 

سم تم الرش بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین وبرشتین األولى في ٢٥-٢٠وصول ارتفاع البادرات 
) Tween-20(والرشة الثانیة بعد شھر من الرشة األولى وتم استخدام المادة الناشرة  ٢٠٠٧/أیار/١٥

لزیادة تجانس توزیع وانتشار المحلول على االوراق في حین رشت شتالت معاملة % ٠.١وبتركیز 
وقد تم اجراء كافة العملیات البستنیة خالل موسم النمو من . في كل موعد بالماء فقط) الشاھد(المقارنة 

 تم دراسة. سقي ومكافحة األدغال واآلفات بصورة منتظمة ومتساویة لجمیع المعامالت في المشتل
من ظھور الرویشة خارج ( أذ تم اعتماد اخذ القراءات للبذور النابتة ) ١- یوم. بذرة(رعة إنبات البذور س

) . ٢٠٠٢(وtخرون  Hartmannكل ثالثة أیام بین قراءة وأخرى ولمدة شھر حسب ) سطح التربة
 شتالتارتفاع الوقیاس  .یوماً من زراعة البذور) ٤٥(بعد مرور (%) إنبات البذور نسبة وقیاس 

باستعمال شریط القیاس من سطح تربة الكیس إلى قمة النبات ولجمیع الشتالت في األول من 
حزیران لحساب  ٣٠تم قیاسھ في موعدین ، األول في فلقد أما قیاس قطر الساق الرئیس . ٢٠٠٧/أیلول

) ملم٦(حزیراني والتي تم اعتماد القطر المالئم للتطعیم ال نسبة النباتات الواصلة للتطعیم الحزیراني
) سم١٠(على ارتفاع ) vernier(باستخدام القدمة االلكترونیة ) ٢٠٠٢(وtخرون  Hartmannحسب 

  :من سطح الكیس وفق المعادلة التالیة
  ١٠٠× ملم ٦عدد الشتالت ذات قطر             

  =(%) النسبة المئویة للشتالت الصالحة للتطعیم الحزیراني 
  )١٥(عدد الشتالت الكلیة في الوحدة التجریبیة                         

  

وتم قیاس طول الجذر الوتدي لشتالت ).التطعیم الخریفي(أیلول  ١والموعد الثاني لقیاس القطر في  
 :وقیاس المساحة الورقیة للشتلة من خالل المعادلة التالیة .المشمش البذریة باستخدام شریط القیاس

  ).٢سم(مساحة الورقة الواحدة × عدد األوراق لكل شتلة = ) ٢سم(المساحة الورقیة للشتلة 
وتم قیاس الوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع الجذري للشتالت بعد 

 .ساعة) ٧٢(م لمدة  ٧٠ْتجفیف المجموع الخضري والجذري في الفرن الكھربائي على درجة حرارة 
 ANOVA(على انفراد حسب جدول تحلیل التباین  إحصائیا كلٌ  تم تحلیل بیانات نتائج التجربتین

TABLE ( باستعمال الحاسوب حسب نظام SAS)Anonymous  ،وقورنت المتوسطات ) ٢٠٠١
حسب ما % ٥تحت مستوى احتمال ) Duncans Multiple(باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود 

  ).٢٠٠٣( Hastedو Roger Meadذكره 
  

  النتائج والمناقشة
أن لزیRRادة تراكیRRز حRRامض ) ٢(بینRRت النتRRائج الموضRRحة فRRي الجRRدول ): ١-یالالوم.بالالذرة(بالالات سالالرعة اإلن

الجبرلیك المسRتخدمة حققRت تبكیRراً معنویRا فRي سRرعة اإلنبRات، والتRي بلغRت أقصRاھا عنRد معاملRة النقRع 
  ١-لتRر.GA3وصRفر ملغRم  ٥٠٠والتي تفوقت معنویا على معاملتي النقع  ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠بتركیز

ربمRا . معنویRا علRى معاملRة الشRاھد  ١-لتRر.GA3ملغRم  ٥٠٠الً عن تفRوق معاملRة نقRع البRذور بتركیRزفض
تعRRزى زیRRادة سRRرعة إنبRRات بRRذور المشRRمش إلRRى اسRRتجابة البRRذور لفعالیRRة حRRامض الجبرلیRRك الRRداخلي 

الفلقRات والمضاف الذي یعمل علRى زیRادة تمثیRل وتنشRیط األنزیمRات المحللRة للمRواد الغذائیRة المعقRدة فRي 
،  Poincelot و  ١٩٩٠أبRRو زیRRد ، ( والعمRRل علRRى نقلھRRا بصRRورة سRRھلة الRRذوبان إلRRى مراكRRز النمRRو 

٢٠٠٤.(   
١-لتRر. GA3ملغRم  ٥٠٠إن النقRع بتركیRز ) ٢(یتضح من نتائج الجدول  : (%) نسبة إنبات البذور

سRبب  
وقRد یعRزى . ١-لتRر . ملغRم١٠٠٠زیادة معنویة في نسبة إنبات بRذور المشRمش مقارنRة بمعRاملتي الشRاھد و

سبب زیادة نسبة إنبات بذور المشمش المنقوعة بتراكیز حامض الجبرلیك إلى زیادة محتRوى البRذور مRن 
فیعمل حامض الجبرلیRك علRى تنشRیط الجینRات المRؤثرة فRي ، حامض الجبرلیك نتیجة لتشرب البذرة منھ 

السRكریات الذائبRة  ویلRھ إلRى غRذاء بسRیط مRنوتمثیل اإلنزیمRات الالزمRة لتحلRل الغRذاء المعقRد وتح تكوین
إلRRى الجنRRین  )الغRRذاء المھضRRوم(واألحمRRاض االمینیRRھ والنوویRRة ثRRم تنتقRRل ھRRذه المنتجRRات الغذائیRRة الحیویRRة 

وتشRRجیع التفRRاعالت الكیمیائیRRة إلتمRRام  التغیRRرات والتحRRوالت الحیویRRة والتRRي تعمRRل علRRى تحریRRر الطاقRRة 
ء الجنRین لظھRور الرویشRة والجRذیر المؤدیRة إلRى تكRوین المجمRوع الالزمة إلنبات البذور وتكشف أعضRا
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فضRRالً عRRن الRRدور ) ١٩٩٥ووصRRفي، ، ١٩٩٠،ابوزیRRد(الخضRRري ھوائیRRا والمجمRRوع الجRRذري ارضRRیا 
  ).١٩٩٧، Khalil(والمثبطات األخرى   ABAالحیوي للجبرلیك المضاد لتأثیر حامض االبسیسك

  
  ).١-یوم.بذرة(ض الجبرلیك في سرعة ونسبة إنباتھا تأثیر نقع بذور المشمش بحام) : ٢(الجدول 

         

 (%)نسبة اإلنبات  )یوم. بذرة(سرعة اإلنبات  ١- لتر . ملغم GA3تراكیز 
 ب ٥١.٤٨ ج ٩.٩٩ صفر
 أ ٥٥.٩٢ ب ٩.١٥ ٥٠٠
 ب ٥٢.٢٢ أ ٨.٢٤ ١٠٠٠

  %. ٥ود تحت مستوى احتمال القیم ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحد*       

  
إلRى أن زیRادة ارتفRاع شRتالت ) ٣(تشRیر النتRائج الموضRحة فRي الجRدول  : )١-شالتلة.سم(ارتفاع الشتالت 

 ١-لتRر.GA3ملغRم  ١٠٠٠المشمش مع زیادة تراكیز حامض الجبرلیك المستخدمة وال سیما النقع بتركیز 
و  ٥٠٠تفوقRھ علRى معRاملتي النقRع بتركیRز  سبب تأثیرا معنویا في زیادة طول الساق الرئیس فضRال عRن

معنویRاً علRى معاملRة  ١-لتRر.GA3ملغRم  ٥٠٠كمRا تفوقRت معاملRة النقRع بتركیRز  ١-لتRر.GA3صRفر ملغRم 
ربمRRا یعRRزى سRRبب اسRRتطالة السRRاق الRRرئیس لشRRتالت المشRRمش إلRRى زیRRادة النشRRاط المرسRRتیمي . الشRRاھد

الخضRري كمRا تسRتطیل الخالیRا الجدیRدة والمتمركRزة  والمستمر في االنقسام لكل من القمم الطرفیRة للنمRو
وتزداد حجماً بتأثیر معاملة حRامض  sub-apical meristemأسفل القمة الطرفیة للمرستیم تحت ألقمي 

الجبرلیك فتRتحكم فRي اسRتطالة السRاق وارتفRاع النبRات فضRال عRن الRدور الحیRوي للجبرلینRات التRي تعمRل 
وقد یرجع السRبب أیضRا إلRى ) ١٩٩٠أبو زید، (طبیعیة المشجعة للنمو على تنشیط وتكوین االوكسینات ال

ممRا أدى إلRى طRول مRدة نمRو الشRتالت ) ٢ ،الجRدول(اإلنبات المبكر للبذور والمعاملة بحامض الجبرلیRك 
وقRRد كRRان للتسRRمید بالسRRماد المركRRب . خRRالل الموسRRم مقارنRRة بالشRRتالت الناتجRRة مRRن البRRذور غیRRر المعاملRRة

NPK  ة تأثیر معRا ان المعاملRرئیس كمRم  ٢٠٠ب نوي في زیادة طول الساق الRملغNPK .رRت  ١-لتRتفوق
وقRد یعRود السRبب فRي ذلRك إلRى الRدور الحیRوي . ١-لتRر. NPKوصفر ملغRم  ١٠٠معنویا على المعاملتین 

والفسیولوجي للعناصRر الغذائیRة الكبRرى المضRافة إلRى تربRة الشRتالت والتRي أدت إلRى زیRادة تركیRز ھRذه 
والمسRRاحة  )٢٠٠٩الحمRRداني، ( اصRRر فRRي األوراق ومحتRRوى األوراق مRRن كلوروفیRRل أوب والكلRRيالعن

وال سRیما   IAAزیRادة بنRاء الھورمRون النبRاتي  أو ربما یعود السRبب إلRى )٦الجدول، (الورقیة للشتالت 
وزیRRRادة كمیRRRة  ضRRRوئيمRRRع زیRRRادة تركیRRRز النتRRRروجین فRRRي األوراق وزیRRRادة كفRRRاءة عملیRRRة التركیRRRب ال

كاربوھیRRدرات المنتجRRة واسRRتخدامھا فRRي عملیRRات النمRRو والبنRRاء الحیRRوي والنمRRو فكRRل ذلRRك سRRیعمل علRRى ال
ویتضRح مRن ). ٢٠٠٤، Hünerو  Hopkins(تحسین النمRو الخضRري للشRتالت وزیRادة ارتفRاع النبRات 

فRي النتائج أیضا أن زیادة تراكیز الRرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك والكRاینتین معRا سRبب زیRادة معنویRة 
والتRي تفوقRت معنویRا علRى معRاملتي  ١-لتRر.ملغRم ٣٠٠ب معدل طول الساق الرئیس ال سیما عند المعاملRة 

كما حققت معاملة الRرش بحRامض الجبرلیRك والكRاینتین .  ١-لتر . وصفر ملغم ١-لتر . ملغم ١٥٠ب الرش 
د یرجRع سRبب اسRتطالة وقR. زیادة معنویة على معاملRة الشRاھد فRي ھRذه الصRفة ١-لتر . ملغم  ١٥٠بتركیز

السRاق إلRRى تشRجیع وتحفیRRز اسRRتطالة الخالیRا وانقاسRRامھا وأسRتطالة السRRالمیات وتوجیRRھ النبRات إلRRى النمRRو 
الخضري نتیجة تحویل مكونات االیض والغRذاء لتكRوین األوراق والنمRوات الخضRریة واسRتطالة السRوق 

حیRRوي لحRRامض الجبرلیRRك فRRي فضRRالً عRRن الRدور ال) ٢٠٠٤، Hopkinsو  Hünerو  ١٩٩٠أبRو زیRRد ،(
الحمRداني، (ب والكلRي فRي األوراق ، زیادة عدد األوراق المتكونة علRى الشRتالت وتركیRز الكلوروفیRل أ 

والRRذي یعمRRل علRRى زیRRادة كفRRاءة عملیRRة التركیRRب الضRRوئي وزیRRادة إنتRRاج الكاربوھیRRدرات فRRي ) ٢٠٠٩
  Chenو  Chanو ٢٠٠٢و tخRرون ، Cheng(األوراق واستخدامھا في عملیات النمو والبناء الحیRوي 

وإلRRى الRRدور الحیRRوي للسRRایتوكاینینات فRRي انقسRRام خالیRRا المرسRRتیمات ألقمیRRھ وخالیRRا الكRRامبیوم ) ٢٠٠٤،
والسRRیما بوجRRود األوكسRRین إذ یسRRبب كبRRر حجRRم الخالیRRا وتنشRRیط النمRRو الطRRولي للسRRاق مRRن خRRالل الRRدور 

-Tألحماض النوویة نتیجة تنشیط اإلنRزیم  تكوین ا الحیوي للسایتوكاینینات في تكوین البروتینات وزیادة
RNA synthetase  رRھ والعناصRفضال عن أن الكاینتین یعمل على جذب السكریات واألحماض االمینی

من أجزاء الورقRة إلRى الجRزء المحتRوي علRى الكRاینتین ویعمRل علRى منRع االنخفRاض السRریع فRي تركیRز 
یر المشRRRترك للعملیRRRات المحفRRRزة مRRRن قبRRRل الجیرلینRRRات وان التRRRأثRNA  لاالكلوروفیRRRل والبRRRروتین و
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والسایتوكاینینات والمتمثلة بRالرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك والكRایتنین سRبب زیRادة معنویRة وواضRحة 
  ).١٩٩٥وصفي، (في ارتفاع النبات 

  
 والRRرش بمخلRRوط NPKتRRأثیر نقRRع البRRذور بحRRامض الجبرلیRRك والتسRRمید بالسRRماد المركRRب ): ٣(الجRRدول 

  ).١-شتلة.سم(الجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في ارتفاع شتالت المشمش  حامض
GA3 )لتر.ملغم-

١( 
NPK  

 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
 GA3 ل با
 NPKو

متوسطات 
 ٣٠٠  ١٥٠  صفر GA3النقع 

 صفر
 ط ١١١.٣٨ م ١١٥.٤٠ م ١١٤.٦٣ ن ١٠٤.١٠ صفر

 ح ١٢٣.٣٩ ك ١٢٧.٢٣ ل ١٢٢.٥٧ ل ١٢٠.٣٦ ١٠٠ ج١٢١.٢٩
 و ١٢٩.٠٩ ط ي١٢٩.٢٧ ط ي ١٢٨.١  ط ي١٢٨.٩٠ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ز ١٢٦.١٢ ح ط١٣٠.٩٧ ك ١٢٦.٢٣ ل ١٢١.١٧ صفر

 ھ ١٣٣.٠٥ وزھ ١٣٤.٤٧ ح ز ١٣٢.٤٠ زح ١٣٢.٣٠ ١٠٠ ب١٣١.٥٦
 ھ ١٣٥.٦٢ ھد ١٣٧.٠٦ وھ  ١٣٥.٣ و زھ ١٣٤.٤ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ج ١٣٧.٨٣ ج ١٤١.٣٠ د١٣٨.٦٣ وزح١٣٣.٥٧ صفر

 ب ١٤٦.٠٨ ب ١٤٧.٠٦ ب ١٤٥.٦٣ ب ١٤٥.٥٣ ١٠٠ أ ١٤٤.٣٦
 أ ١٤٩.١٩ أ ١٥٢.١٠ ب ١٤٨.٠٣ ب ١٤٧.٤٣ ٢٠٠

 لتداخل نقع ا
GA3 مع رش  

:GA3 Kin 

 ز ١٢٣.٩٧ ح١٢٢.١٠ ط ١١٧.٧٩ صفر
تأثیر متوسطات 

NPK 

 

 د ١٣٤.٦٧ ھ ١٣١.٣٣ و١٢٩.٠٠٠ ٥٠٠
 أ ١٤٦.٨٢ ب١٤٤.١٠ ج١٤٢.١٨ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ج١٢٥.١١ د ١٢٩.٢٢ ھ ١٢٦.٥٠ و١١٩.٦١ صفر
 ب ١٣٤.١٧ ب ١٣٦.٢٥ ج١٣٣.٥٣ ج١٣٢.٧٣ ١٠٠
 أ ١٣٧.٩٦ أ ١٣٩.٤٨ ب١٣٧.٥٠ ب١٣٦.٩٢ ٢٠٠

  أ ١٣٤.٩٨ ب١٣٢.٥ ج١٢٩.٧٥ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا

   *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
حسب اختبار دنكن متعدد  القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد ال تختلف معنویاً  *  

  %.٥تحت مستوى احتمال  الحدود
  

وتشRRیر النتRRائج إلRRى أن التRRداخالت الثنائیRRة والثالثیRRة بRRین العوامRRل المدروسRRة أثRRرت وبصRRورة 
عنRRد " خصوصRRااخل الثالثRRي بRRین العوامRRل المدروسRRة تRRأثیر لتRRداوال سRRیما نتRRائج ھRRذه الصRRفة معنویRRة فRRي 

والتRRي ) ١-لتRRر. Kin:GA3ملغRRم  ٣٠٠+  ١-لتRRر.NPKملغRRم  ٢٠٠+ ١-لتRRر.GA3ملغRRم ١٠٠٠(المعاملRRة 
سRRجلت معاملRRة الشRRاھد أدنRRى طRRول للسRRاق فRRي حRRین حققRRت أعلRRى المتوسRRطات لطRRول السRRاق الRRرئیس ، 

  .رك للعوامل المدروسةإلى التأثیر التراكمي المشتذلك ویرجع الرئیس 
ان زیRادة تراكیRز حRامض الجبرلیRك المسRتخدمة أدت ) ٤(یتضح من نتائج الجدول  : )ملم(قطر الشتالت 

أعطRت اكبRر  ١-لتRر .GA3ملغRم  ١٠٠٠فتبRین أن نقRع البRذور بتركیRز  ،إلى زیادة قطRر شRتالت المشRمش
عRن " فضRال ١-لتRر.GA3ملغRم وصRفر  ٥٠٠قطر للشتالت والذي تفRوق معنویRا علRى معRاملتي النقRع بRـ 

وربمRRا یعRRزى سRRبب زیRRادة . معنویRRاً علRRى معاملRRة الشRRاھد ١-لتRRر. GA3ملغRRم  ٥٠٠تفRRوق معاملRRة النقRRع بRRـ 
معدل قطر شتالت المشمش المنقوعة بالتراكیز العالیة بحامض الجبرلیRك إلRى زیRادة تركیRزه فRي البRذور 

تنشRیطي للنمRو وزیRادة انقسRام واسRتطالة الخالیRا واستجابتھا لمنظم النمو والذي أدى إلى حصول التأثیر ال
وتغییر في مسRتوى انقسRام الخالیRا وھRذا االنقسRام یحRدث فRي أي مسRتوى أو أي اتجRاه فRي الخالیRا مسRببا 

) ١٩٩٥، وصRفي(عنھ في زیادة الطول وذلك في منطقة المرستیم تحت ألقمRي ) القطر(زیادة في السمك 
لیRRك فRRي زیRRادة سRRرعة ونRRواتج عملیRRة التمثیRRل الضRRوئي نتیجRRة فضRRال عRRن الRRدور الفسRRلجي لحRRامض الجبر

وزیادة تركیز الكلوروفیRل فRي ) ٦جدول،( لزیادة النمو الالحق للشتالت من خالل زیادة المساحة الورقیة
األوراق واسRتخدام المRRواد الحیویRRة الناتجRRة مRن عملیRRة التركیRRب الضRRوئي فRي العملیRRات الحیویRRة المختلفRRة 

م خالیRRا الكRRامبیوم التRRي تRRؤدي إلRRى زیRRادة قطRRر الشRRتالت وھRRذا یتماشRRى مRRع اإلمRRام ومنھRRا تنشRRیط انقسRRا
  ).٢٠٠٨(واإلمام والجبوري ) ٢٠٠٦(والبریفكاني 

تأثیرا معنویا في زیRادة قطRر الشRتالت فلقRد  NPKوقد اتضح أیضا إن للتسمید بالسماد المركب 
وصRRفر  ١٠٠ب علRRى معRRاملتي التسRRمید  تفوقRRاً معنویRRا ١-لتRRر. NPKملغRRم  ٢٠٠ب سRRجلت معاملRRة التسRRمید 

وربمRRا یعRRزى السRRبب فRRي زیRRادة قطRRر السRRاق الRRرئیس لشRRتالت المشRRمش إلRRى الRRدور . ١-لتRRر.NPKملغRRم 
الحیوي للعناصر الغذائیة الضروریة المستخدمة في نمو وتطRور النبRات، سRواء بالتRأثیر المنفRرد لعنصRر 

ت انقسRام الخالیRا وزیRادة النمRوات المرسRتیمیھ النتروجین  أو باشتراكھ مRع العناصRر األخRرى فRي عملیRا
ومRRن خRRالل عالقRRة الفسRRفور ودخولRRھ فRRي تركیRRب األحمRRاض النوویRRة وتكRRوین المركبRRات الحاملRRة للطاقRRة 

وزیRRادة تركیRز البوتاسRRیوم فRي القمRRم النامیRRة واألنسRجة المرسRRتیمیة ممRا یRRوحي إلRRى  ADPو  ATPمثRل
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خالیا فضال عن الدور الحیRوي للنتRروجین والفسRفور فRي بنRاء عالقة البوتاسیوم أیضا في عملیة انقسام ال
الكلوروفیل ورفع كفاءة التركیRب الضRوئي وزیRادة كمیRة الكاربوھیRدرات المتكونRة واسRتعمالھا فRي النمRو 

ویالحظ مRن النتRائج أیضRا ). ٢٠٠١، Mengelو ١٩٩٩الشاذلي ،(الالحق للشتالت ومنھا زیادة قطرھا 
لRRوط حRRامض الجبرلیRRك والكRRاینتین سRRبب زیRRادة معنویRRة فRRي قطRRر الشRRتالت إن زیRRادة تركیRRز الRRرش بمخ

. وصRفر ملغRم ١٥٠ب والتي تفوقت معنویRا علRى معRاملتي الRرش  ١-لتر. ملغم ٣٠٠والسیما عند المعاملة 
معنویRRا علRRى معاملRRة الشRRاھد وربمRRا یعRRزى  ١-لتRRر.KinملغRRم ١٥٠وتفوقRRت معاملRRة الRRرش بتركیRRز  ١-لتRRر

شRRتالت المشRRمش نتیجRRة لRRرش الشRRتالت بمخلRRوط محلRRول حRRامض الجبرلیRRك السRRبب فRRي زیRRادة قطRRر 
والكRRاینتین إلRRى زیRRادة تحفیRRز وسRRرعة انقسRRام الخالیRRا فRRي المرسRRتیمات ألقمیRRھ وخالیRRا الكRRامبیوم والسRRیما 
بوجRRود األوكسRRین فضRRال عRRن دور السRRایتوكاینین فRRي زیRRادة االسRRتطالة العرضRRیة للخالیRRا وزیRRادة حجمھRRا 

عرضRRي ویRRزداد القطRRر فضRRال عRRن دور حRRامض الجبرلیRRك والكRRاینتین فRRي زیRRادة سRRرعة وتنشRRیط النمRRو ال
وكفRRاءة عملیRRة التركیRRب الضRRوئي بعRRد رشRRھا علRRى األوراق مRRن خRRالل زیRRادة المسRRاحة الورقیRRة للشRRتالت 

وزیRRادة تركیRRز الكلوروفیRRل الكلRRي فRRي األوراق واسRRتخدامھ فRRي العملیRRات الحیویRRة المختلفRRة ) ٦جRRدول،(
ووصRفي ،  ١٩٩٠،أبRو زیRد (نشیط خالیا الكامبیوم والتي أدت إلى زیادة قطRر الشRتالت وخصوصا في ت

" وتشیر نتائج الجدول نفسھ إلى إن التداخالت الثنائیة والثالثیRة مRابین العوامRل المدروسRة تRأثیرا) ١٩٩٥
 ٢٠٠+١-لتRر.GA3ملغRم ١٠٠٠(فRي زیRادة معRدالت قطRر الشRتالت فقRد تفوقRت معاملRة التRداخل " معنویا
معنویا علRى معظRم المعRامالت والتRي ) ١_لتر.الكاینتین: ملغم حامض الجبرلیك ٣٠٠+ ١-لتر.NPKملغم 

سجلت اكبر قطر للشتالت بینما سRجلت معاملRة الشRاھد أدنRى معRدل لقطRر شRتالت المشRمش وترجRع ھRذه 
Rز العالیRیما للتراكیRترك والسRابي المشRأثیر االیجRة الزیادة في معدل قطر الشتالت إلى التRل الثالثRة للعوام

  .المدروسة
   

 والRRرش بمخلRRوط NPKتRRأثیر نقRRع البRRذور بحRRامض الجبرلیRRك والتسRRمید بالسRRماد المركRRب :  )٤(الجRRدول 
  ).١-شتلة.ملم(الجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في قطر شتالت المشمش حامض 

GA3    
 )١-لتر.ملغم(

NPK 
 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
  GA3 ل با
 NPKو

متوسطات النقع 
GA3 ٣٠٠  ١٥٠ صفر 

 صفر
 و ٨.٥١ ي ك ٩.١٠ ل ٨.٨٠ م ٧.٦٣  صفر

 ج ٩.٨٠ وھ  ١٠.٢٠ زح ٩.٨٠ ط ي٩.٤٠ ١٠٠ ج ٩.٥٩
 ب ١٠.٤٨ ب ج١٠.٨٧ وھ  ١٠.٣٠ وھ  ١٠.٢٦ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ھ ٩.٣٣ ز ح ط ٩.٨٠ ح ط ٩.٦٣ ل ٨.٥٧ صفر

 ب ١٠.٢٩ ب ج ١٠.٨٧ وھ د ١٠.٣٧ ح ط٩.٦٣ ١٠٠ ب ١٠.٢٨
 أ ١١.٢١ أ ١١.٧٠ أ ١١.٥٠ ھد ١٠.٤٣ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 د ٩.٥٧ وزح ١٠.٠٠ زح ط ٩.٧٠ ك٩.٠٠ صفر

 ب ١٠.٤٨ ب ١٠.٩٠ ھج د ١٠.٥٠ وز١٠.٠٣ ١٠٠ أ ١٠.٤١
 أ ١١.١٨ أ ١١.٧٣ ب ١١.٠٦ د  ب ج١٠.٧٣ ٢٠٠

 لتداخل نقع ا
GA3 مع رش  

:GA3 Kin 

 ج ١٠.٠٥ د ٩.٦٣ ھ ٩.١٠ صفر
تأثیر متوسطات 

NPK 

 

 أ ١٠.٧٩ ب ١٠.٥٠ د ٩.٥٤ ٥٠٠
 أ١٠.٨٨ ب ١٠.٤٢ ج ٩.٩٢ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ج٩.١٤ ھ ٩.٦٣ و ٩.٣٨ ز ٨.٤٠ صفر
 ب ١٠.١٩ ج ١٠.٦٦ د ١٠.٢٢ ھ ٩.٦٩ ١٠٠
 أ ١٠.٩٦ أ ١١.٤٣ ب ١٠.٩٦ ج ١٠.٤٨ ٢٠٠

  أ ١٠.٥٧ ب ١٠.١٨٥ ج ٩.٥٣ Kin:GA3 ل متوسطات تأثیر ا
  *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  

القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد ال تختلRف معنویRاً حسRب اختبRار دنكRن متعRدد الحRدود 
  %.٥تحت مستوى احتمال 

  
و  ١٠٠ب ان التسRRمید ) ٥(جRRدول توضRRح نتRRائج ال: نسالالبة الشالالتالت الواصالاللة لمرحلالالة التط傲الالیم الحزیرانالالي

سRبب زیRادة معنویRة فRي نسRبة الشRتالت الواصRلة لمرحلRة التطعRیم الحزیرانRي  ١-لتRر . NPKملغم  ٢٠٠
كRRان واضRRح فRRي زیRRادة ھRRذه النسRRبة ) NPK(مقارنRRة بمعاملRRة الشRRاھد، أن دور التسRRمید بالسRRماد المركRRب 

Rادة كفRیما زیRو وال سRتالت للنمRات الشRادة نتیجة لتلبیة احتیاجRل وزیRوي للكلوروفیRل الحیRة التمثیRاءة عملی
  .المساحة الورقیة للشتالت وبالتالي زیادة قطر الشتالت 

 والRرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك NPKتأثیر النقRع بحRامض الجبرلیRك والتسRمید بسRماد :  )٥(الجدول
     . یرانيوالكاینتین وتداخالتھا في النسبة المئویة للشتالت الواصلة لمرحلة التطعیم الحز
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GA3 )١-لتر.ملغم( NPK  
 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
 NPKوGA3 ل با

متوسطات 
 ٣٠٠  ١٥٠ صفر GA3النقع 

 صفر
 ب ٤٨.٨٨ وز ٤٠.٠٠ ھ -أ٦٨.٨٨  ز ٣٧.٧٧ صفر

 أ ٧٠.٣٦ وزھ  ٤٦.٦٦ أ٩١.١١ د-أ ٧٣.٣٣ ١٠٠ أ ٦١.٤٧
 أ ٦٥.١٨ ز-ج٥٥.٥٥ ھ -أ٧١.١١ ھ-أ ٦٨.٨٨ ٢٠٠

٥٠٠ 
 أ ٧١.١٠ و-ب٦٤.٤٢ أب٨٦.٦٦ ز-ب ٦٢.٢٢ صفر

 أ ٦٥.٩٢ ز-ج٥٧.٧٨ و-ب٦٤.٤٤ أب ج٧٥.٥٥ ١٠٠ أ ٦٨.٦٣
 أ ٦٨.٨٨ ز-ج٥٧.٧٧ أب ج٧٥.٥٥ د-أ٧٣.٣٣ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 أب ٥٩.٩٩ ز-د٤٨.٨٩ ھ -أ٦٦.٦٦ و-ب٦٤.٤٤ صفر

 أ٧٢.٥٩ ھ -أ٦٦.٦٦ أب ج٧٧.٧٨ د-أ٧٣.٣٣ ١٠٠ أ ٦٧.٦٥
 أ ٧٠.٣٦ و-ب٦٤.٤٤ أب ج٧٥.٥٥ ھ -أ٧١.١١ ٢٠٠

 GA3 لتداخل نقع ا
  مع رش

:GA3 Kin 

 ج٤٧.٤٠ أ٧٧.٠٣  ب ج٥٩.٩٩ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 ب ج٥٩.٩٩ أ٧٥.٥٥ أب ٧٠.٣٦ ٥٠٠
 ب ج ٥٩.٩٩ أ ب٧٣.٣٣ أ ب٦٩.٦٢ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ب ٥٩.٩٩ ج ٥١.١٠ أ٧٤.٠٧  ج٥٤.٨١ صفر
 أ ٦٩.٦٢ ج٥٧.٠٣ أ ٧٧.٧٧ أ٧٤.٠٧ ١٠٠
 أ ٦٨.١٤ ب ج٥٩.٢٥ أ ٧٤.٠٧ أب ٧١.١٠ ٢٠٠

  ج ٥٥.٧٩ أ ٧٥.٣٠ ب ٦٦.٦٦ GA3:Kinل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تRداخالتھا كRالً علRى انفRراد ال تختلRف معنویRاً حسRب اختبRار دنكRن متعRدد الحRدود  تحRت مسRتوى * 

  %.٥احتمال 

  
-لتRر. Kin:GA3ملغRم  ١٥٠تبین نتائج الرش بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین أن التركیز 

ویRة للشRتالت الواصRلة لمرحلRة التطعRیم الحزیرانRي مقارنRة حقق زیادة معنویة واضRحة فRي النسRبة المئ ١
أن زیRادة نسRبة الشRتالت الواصRلة لمرحلRة التطعRیم . ١-لتRر. Kin: GA3و صRفر ملغRم  ٣٠٠بالمعاملتین 

 ١٥٠بالحزیراني والمعاملة بالرش الورقي بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین وال سRیما عنRد المعاملRة 
للRدور الحیRوي الRذي یلعبRھ ھRRذین المنظمRین فRي زیRادة عRRدد " ا كانRت نتیجRRةربمR ١-لتRر. Kin:GA3ملغRم 

الخالیا نتیجة االنقسامات الطولیة والقطریة للساق من خالل نشاط خالیا الكامبیوم والتRي ادت إلRى زیRادة 
قطر الشتالت فضالً عن زیادة المساحة الورقیة للشتالت وتركیز الكلوروفیRل فRي االوراق ممRا ادى إلRى 

RRي زیRRددة التRRو المتعRRات النمRRي عملیRRتخدم فRRي تسRRھ والتRRادة نواتجRRوئي وزیRRب الضRRة التركیRRاءة عملیRRادة كف
وتشRیر نتRائج الجRدول نفسRھ إلRى إن . أعطت أحسRن نسRبة للشRتالت الواصRلة لمرحلRة التطعRیم الحزیرانRي

الشRRتالت الواصRRلة فRRي زیRRادة نسRبة " معنویRا" التRداخالت الثنائیRRة والثالثیRة بRRین العوامRRل المدروسRة تRRأثیرا
. GA3لمرحلة التطعیم الحزیراني فقد تفوقت معاملة التداخل الثالثي وال سیما عنRد المعاملRة صRفر ملغRم 

معنویRاً علRى معظRم المعRامالت فRي حRین  ١-لتر. Kin:GA3ملغم  ١٥٠+ ١-لتر. NPKملغم  ١٠٠+ ١-لتر
ھRذه الزیRادة إلRى التRأثیر المشRترك  سجلت معاملة الشاھد أدنى نسبة مئویة لھذه الصفة ، وقد یرجRع سRبب

   .واالیجابي للعوامل الثالثة قید الدراسة
 ١٠٠٠تفوق معاملة النقRع بRـ الى ) ٦(تظھر نتائج الجدول ) : ١-شتلة.  ٢سم(المساحة الورقیة للشتالت 

 ٥٠٠ب كما تفوقت معاملة النقRع  ١-لتر.GA3وصفر ملغم  ٥٠٠معنویا على المعاملتین  ١_لتر.GA3ملغم 
  . ١-لتر.GAمعنویا على معاملة صفر ملغم  ١-لتر.GA3ملغم 

تعد عملیة قیاس المساحة الورقیة للنبات دلیال علRى حجRم المجمRوع الخضRري ومRدى كفRاءة األوراق فRي 
اعتRRراض أشRRعة الشRRمس السRRاقطة علیھRRا وبالتRRالي كمیRRة المRRواد المصRRنعة وعالقRRة ذلRRك بحاصRRل النبRRات 

ربما أدت زیادة تركیز حامض الجبرلیك في البذور إلRى زیRادة ). ٢٠٠٤، الصحاف وحسین (البیولوجي 
التمثیRRل الحیRRوي للمركبRRات الحیویRRة للنبRRات وزیRRادة نمRRو النبRRات ومنھRRا زیRRادة المسRRاحة الورقیRRة للشRRتالت، 
وكان للتسمید بالسماد المركب زیادة واضحة فRي المسRاحة الورقیRة للشRتلة فقRد تفوقRت معاملRة التسRمید بRـ 

كمRRا تفوقRRت معاملRRة  ١-لتRRر.NPKوصRRفر ملغRRم ١٠٠معنویRRا علRRى المعRRاملتین  ١-لتRRر. NPKملغRRم  ٢٠٠
، وقد تعزى زیادة المساحة الورقیة للشتالت  ١-لتر.NPKعلى معاملة صفر ملغم ١-لتر.NPKملغم ١٠٠

فRي األوراق وزیRادة التمثیRل الحیRوي للكلوروفیRل ) NPK(إلى زیادة تركیز العناصر المعدنیRة االساسRیھ 
الحمRداني، (األوراق والتي أدت إلى زیادة عدد األوراق على الشتالت وزیادة مساحة الورقة الواحRدة في 

فضال عن زیادة كفاءة عملیة التركیب الضRوئي وزیRادة نواتجRھ وبالتRالي زیRادة النمRو الخضRري ) ٢٠٠٩
ینتین إلRى أدى الرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك والكRا). ٢٠٠١، Mengel(للشتالت ومساحتھا الورقیة 

معنویRRا علRRى  ١- لتRRر.Kin: GA3ملغRRم  ٣٠٠الصRRفة فقRRد تفوقRRت معاملRRة الRRرش بRRـ زیRRادة معنویRRة فRRي ھRRذه 
لتRر .  Kin: GA3ملغRم١٥٠كما تفوقت معاملة الRرش بRـ  ١- لتر. Kin: GA3وصفر ملغم  ١٥٠المعاملتین 
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لRى دور المعاملRة فRي وربمRا تعRزى ھRذه الزیRادة ا ١- لتRر .  Kin: GA3معنویا علRى معاملRة صRفر ملغRم  ١- 
تحفیز أنقسام الخالیRا وزیRادة حجمھRا واتسRاعھا مRن خRالل الRدور الحیRوي للجبرلینRات والسRایتوكاینینات فRي 
إنتRRRاج البروتینRRRات واألحمRRRاض النوویRRRة وزیRRRادة النشRRRاط الحیRRRوي لفعالیRRRة الجینRRRات المسRRRئولة عRRRن تكRRRوین 

Rى زیRل علRي تعمRرات والتRل اإلنزیمات وال سیما المختزلة للنتRادة التمثیRدد األوراق وزیRادة عRو وزیRادة النم
الحیوي للكلوروفیل وبالتالي زیادة نواتج عملیة التركیب الضوئي واستخدامھا فRي زیRادة النمRو ومنھRا زیRادة 

، كمRRا ) ٢٠٠٤، Hünerو  Hopkinsو ١٩٩٥وصRRفي، ، ١٩٩٠أبRRو زیRRد ( المسRRاحة الورقیRRة للشRRتالت 
 ٢٠٠+ GA3ملغRم ١٠٠٠(ثRي بRین العوامRل المدروسRة بتفRوق معاملRة أظھرت نتRائج التRداخل التRداخل الثال

( معنویRRا علRى بقیRRة  المعRRامالت عRدا مRRع المعاملRRة ) ١- لتRر. Kin: GA3ملغRم ٣٠٠+  ١- لتRRر. NPKملغRم 
فRي حRین سRجلت )  ١- لتRر. Kin: GA3ملغRم ١٥٠+ ١- لتRر.NPKملغRم  ٢٠٠+  ١- لتRر.GA3ملغRم  ١٠٠٠

وقRRد ترجRRع ھRRذه الزیRRادة فRRي المسRRاحة الورقیRRة . الورقیRRة فRRي الشRRتالت معاملRRة الشRRاھد أدنRRى معRRدل للمسRRاحة 
  .للشتالت إلى التأثیر التراكمي االیجابي للعوامل المدروسة

  
 تRRRأثیر النقRRRع بحRRRامض الجبرلیRRRك والتسRRRمید بالسRRRماد المركRRRب والRRRرش بمخلRRRوط حRRRامض) : ٦(الجRRRدول 

  ).١-شتلة.٢سم(المشمش  والكاینتین وتداخالتھا في المساحة الورقیة لشتالت الجبرلیك

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK 
 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
  GA3 ل با
 NPKو

 GA3متوسطات النقع 

 ٣٠٠ ١٥٠ صفر

 صفر

 ح ٥٩٤.٢٤ م ن ٦٩٢.٣٣ ص٦٠٤.٤٠  ع ٤٨٦.٠٠  صفر

 و ٧٧٢.٠٦ ط ي ٨٢٣.١٠ ك ل٧٦٥.٧٠ ل م ٧٢٧.٣٧ ١٠٠ ج ٧٥٧.٤٢

 ھ ٩٠٥.٩٧ وز ٩٦٤.٧٣ ح ٩٠٥.٦٧ ط ٨٤٧.٥٠ ٢٠٠

٥٠٠ 

 ز ٧٤١.٧٢ ي ك ٧٩٣.٦٠ ك ل٧٥٩.٨٠  ن ٦٧١.٧٧  صفر

 ھ ٩٠٧.٣٠ وھ ٩٧٣.٥٠ زح ٩٢٧.٩٧ ط ي٨٢٠.٤٣ ١٠٠ ب ٨٩١.١٨

 ج١٠٢٤.٥٢ ھ ١٠٠٩.٠٣ د ١٠٦١.٣٣ وھ ١٠٠٣.٢٠ ٢٠٠

١٠٠٠ 

 د ٩٤٢.٥٠ ج د١٠٨٣.٠٧ ح ٩١٤.٩٣  ط ي٨٢٩.٥٠  صفر

 ب ١٠٩٢.٩٦ ب ١١٤٨.٣ ب ج١١٢١.٢٣ ھ ١٠٠٩.٤٠ ١٠٠ أ ١٠٧٥.٣٩

 أ ١١٩٠.٧٣ أ ١٢٢٧.٨٠ أ ١١٩٧.٠٠ ب ١١٤٧.٤٠ ٢٠٠

 GA3 لتداخل نقع ا
  مع رش

:GA3 Kin 

 ھ ٨٢٦.٧٢ و٧٥٨.٥٩  ز ٦٨٦.٩٦  صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 د ٩٢٥.٣٨ د٩١٦.٣٧ ھ ٨٣١.٨٠ ٥٠٠

 أ ١١٥٣.٠٠ ب١٠٧٧.٧٦ ج٩٩٥.٤٣ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  شر

Kin: GA3 

 ج ٧٥٩.٤٩ د ٨٥٦.٣٣ ھ ٧٥٩.٧١  و٦٦٢.٤٢  صفر

 ب ٩٢٤.١٠ ب ٩٨١.٥٨ ج٩٣٨.٣٣ د٨٥٢.٤٠ ١٠٠

 أ ١٠٤٠.٤١ أ ١٠٦٧.١٩ أ١٠٤٥.٦٧ ب٩٩٩.٣٧ ٢٠٠

  أ ٩٦٨.٣ ب ٩١٧.٥ ج ٨٣٨.٠٦ GA3:Kinل متوسطات تأثیر ا

   *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
ابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفRراد ال تختلRف معنویRاً حسRب اختبRار دنكRن متعRدد الحRدود  تحRت القیم ذات األحرف المتش*   

  %.٥مستوى احتمال 
  

ان لحRامض ) ٧(یالحRظ مRن نتRائج الجRدول  ) :١-شالتلة. غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري للشتالت 
فقRRد تفوقRRت معاملRRة نقRRع البRRذور  الجبرلیRRك تRRأثیراً واضRRحاً فRRي زیRRادة الRRوزن الجRRاف للمجمRRوع الخضRRري

كما تفوقت معاملRة ١-لتر.GA3وصفر ملغم  ٥٠٠معنویا على المعاملتین ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠بتركیز 
  .١-لتر.GA3معنویا على معاملة صفر ملغم  ١-لتر.GA3ملغم ٥٠٠النقع بـ

وربمRRا تعRRزى زیRRادة الRRوزن الجRRاف للمجمRRوع الخضRRري لشRRتالت المسشRRمش مRRن تشRRجیع 
الجRRداول ، (جبرلیRRك علRRى زیRRادة طRRول وقطRRر السRRاق والمسRRاحة الورقیRRة للشRRتالت كمRRا فRRي حRRامض ال

وبالتRRالي زیRRادة النمRRو ) ٢٠٠٩الحمRRداني، (وعRRدد االفRRرع وعRRدد االوراق ومسRRاحة الورقRRة ) ٦و٤و٣
الخضRRري لشRRتالت المشRRمش والRRذي انعكRRس بوصRRفھ محصRRلة علRRى زیRRادة الRRوزن الجRRاف للمجمRRوع 

وقRد كانRت نتRائج التسRمید بالسRماد ) . ٢٠٠٦(ما وجده األمام والبریفكاني الخضري وھذا یتماشى مع 
ملغRم  ٢٠٠المركب باالتجاه نفسھ من خالل تأثیره في زیRادة ھRذه الصRفة وال سRیما تفRوق المعاملRة بRـ 

NPK .وصفر ملغم ١٠٠معنویا على المعاملتین   ١-لترNPK .وزن  ١-لترRادة الRبب زیRزى سRوقد یع
خضري للدور الفسیولوجي والحیوي للعناصر الغذائیRة الكبRرى العدیRدة فRي النبRات الجاف للمجموع ال
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وال سRRیما فRRي دخولھRRا فRRي تكRRوین البروتRRوبالزم والمكونRRات الحیویRRة المتعRRددة فضRRال عRRن المركبRRات 
وزیRادة نشRاط بعRض اإلنزیمRات لتصRل ألقصRى  ATPو  ADPالحاملة للطاقة لعنصر الفسفور مثل 

والتRي انعكسRت ) ٢٠٠١،  Mangelو ١٩٩٩الشRاذلي، (الحیویRة داخRل النبRات نشاطھا في العملیات 
بمحصلة طول الشتلة وسمكھا وعدد تفرعاتھا وعدد أوراقھRا والمسRاحة الورقیRة للشRتالت والتRي أدت 

ولRوحظ ایضRا ان الRرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك . الRى زیRادة الRوزن الجRاف للمجمRوع الخضRري 
Rس المسRھ نفRـوالكاینتین كان لRرش بRة الRت معاملRد تفوقRفة فقRذه الصRادة ھRي زیRم ٣٠٠ار فRملغKin: 

GA3 وصفر ملغم ١٥٠معنویا على المعاملتین ١-لتر. GA3 ١-لتر Kin: . رشRة الRت معاملRا تفوقRكم
، وقRد  ١-لتRر Kin: GA3. معنویRا علRى المعاملRة صRفر ملغRم١-لتRر Kin:GA3. ملغRم ١٥٠بمخلRوط 

لخضري عند الرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك والكRاینتین إلRى تعزى زیادة الوزن الجاف للمجموع ا
الجRدولین (زیادة النمو الخضري لشتالت المشمش من خالل زیادة طول الشتالت ومسRاحتھا الورقیRة 

وبالتRالي زیRادة الRوزن الجRاف للمجمRوع )  ٢٠٠٩الحمRداني، (وعدد تفرعاتھا وعدد أوراقھا) ٦و ٣، 
صRفر (ثRي بRین العوامRل الثالثRة المدروسRة یتبRین تفRوق المعاملRة الخضري ، ومن نتRائج التRداخل الثال

معنویRRا علRRى سRRائر ) ١-لتRRر. Kin: GA3ملغRRم ٣٠٠+ ١-لتRRر. NPKملغRRم ٢٠٠+ ١-لتRRر. GA3ملغRRم 
المعRRامالت مقارنRRة بRRأدنى قیمRRھ لمعاملRRة الشRRاھد وقRRد یرجRRع ذلRRك إلRRى التRRأثیرات االیجابیRRة المشRRتركة 

  .الجاف للمجموع الخضري لشتالت المشمشللعوامل المدروسة في زیادة الوزن 
  

 بحRامض الجبرلیRك والتسRمید بالسRماد المركRب والRرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRكتأثیر النقRع ): ٧(الجدول
-شRتلة. غRم(وتداخالتھا في الوزن الجاف للمجموع الخضري لشتالت المشRمش  والكاینتین

١.(  
GA3  )١- لتر.ملغم( NPK 

  )١-لتر.ملغم(
  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط  

 NPKوGA3 ل با
 ٣٠٠ ١٥٠ صفر GA3متوسطات النقع 

 صفر
 ز ٥٦.٩ ل ٦٨.٢٣ م ٦٠.٢٠  ن ٤٢.٤٣ صفر

 و ٦٩.٢٢ وزھ  ٩٢.٤٣ ل ٦٧.٥٠ ن ٤٧.٧٣ ١٠٠  ج ٧٢.٨٠
 ب ٩٢.٢٢ أ ١٠٩.٤٣ ح-ھ  ٩٢.٠٦ ي ك٧٥.١٦ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ھ ٨٣.١٣ وزھ  ٩٢.٢٦ زح ط٨٦.٢٠ ك ل٧٠.٩٣ صفر

 ج د ٨٧.٩١ وزھ  ٩٢.٢٦ وزح٩٠.٢٣ ي ك٧٦.٢٣ ١٠٠ ب ٨٧.١٦
 ب ج ٩٠.٤٥ ب ج١٠٠.٥٣ ح-ھ  ٩٠.٤٦ ط ي٨٠.٣٦ ٢٠٠

١٠٠٠  
 ب ج ٩٠.٣٧ ب ج د٩٩.٥٠ و-ج٩٤.٤٠ ي ك٧٧.٢٣ صفر

 ھد  ٨٦.٣٤ ط ي ٨٠.٥٣ ھدو ٩٣.٣٦ ح ط٨٥.٣٠ ١٠٠ أ ٩١.١٩
 أ٩٦.٧٨ ب ١٠١.٣٦ ب ج د٩٩.٦٧ وزح٨٩.٣٣ ٢٠٠

 GA3 لخل نقع اتدا
  مع رش

:GA3 Kin 

 ب ٩٠.٠٣ د ٧٣.٢٥ ھ ٥٥.١١ صفر
   تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ٩٦.٦٩ ب ٨٨.٩٦ د ٧٥.٨٤ ٥٠٠
 أ ٩٣.٨٠ أ ٩٥.٨١ ج ٨٣.٩٦ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ج ٧٦.٨٢ ج د ٨٦.٦٧ ھ ٨٠.٢٦ ز ٦٣.٥٣ صفر
 ب ٨١.١٨ ج ٩٠.٠٧ ھد ٨٣.٧٠ و ٦٩.٧٦ ١٠٠
 أ ٩٣.١٦ أ١٠٣.٧٧ ب ٩٤.٠٦ ھ ٨١.٦٢ ٢٠٠

  أ ٩٣.٥٠ ب ٨٦.٠١ ج ٧١.٦٣ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا

   *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد ال تختلRف معنویRاً حسRب اختبRار دنكRن متعRدد *   

  %.٥الحدود تحت مستوى احتمال 
  

التفRوق المعنRوي لمعاملRة النقRع ) ٨(تظھRر نتRائج الجRدول ) : ١-شالتلة. سالم(طول الجذر الوتدي للشالتالت 
كمRRا تفوقRRت  ١-لتRRر. GA3وصRRفر ملغRRم  ٥٠٠معنویRRا علRRى المعRRاملتین ١-لتRRر.GA3ملغRRم ١٠٠٠بتركیRRز 

مRا تعRزى ورب. ١-لتRر.GA3 علRى معاملRة صRفر ملغRم ١-لتRر.GA3ملغRم  ٥٠٠معاملة نقع البذور بتركیRز 
زیRRادة طRRول الجRRذر الوتRRدي لبRRذور المشRRمش المنقوعRRة بRRالتراكیز المختلفRRة بحRRامض الجبرلیRRك إلRRى زیRRادة 

دى بدوره إلى زیادة النمو الالحق للشتالت وزیادة المسRاحة أحامض الجبرلیك والذي  محتوى البذور من
لضRوئي علRى النمRو الجRذري اوھذا یعكس النواتج الجیRدة مRن عملیRات التركیRب ) ٦الجدول،(الورقیة لھا 

 ٢٠٠كان للمعامالت بالسماد المركب االتجاه نفسھ فقد تفوقت معاملة التسمید بالسRماد المركRب  .للشتالت
وتفوقRRت معاملRRة التسRRمید  ١-لتRRر.NPKو صRRفر ملغRRم ١٠٠معنویRRا علRRى المعRRاملتین  ١-لتRRر.NPKملغRRم 

یرجRRع التRRأثیر االیجRRابي للتسRRمید قRRد . ١-لتRRرNPK علRRى المعاملRRة صRRفر ملغRRم ١-لتRRر.NPKملغRRم ١٠٠بRRـ
والتRي  الورقیRة لشRتالت المشRمش المسRاحةبالسماد المركRب فRي زیRادة النمRو الخضRري للشRتالت وزیRادة 

ادت إلى زیادة كفاءة عملیة التركیب الضوئي ونواتجھ والتRي انعكسRت علRى النمRو العRام للشRتالت ومنھRا 
ائج الRرش بمخلRوط حRامض الجبرلیRك والكRاینتین أظھRرت نتR .زیادة نمو الجذر الوتدي لشRتالت المشRمش
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-لتر.Kin: GA3وصفر ملغم  ١٥٠على المعاملتین  Kin: GA3ملغم  ٣٠٠تفوق معاملة الرش بتركیز 

 :KinمعنویRRا علRRى معاملRRة صRRفر ملغRRم  ١-لتRRر. Kin: GA3 ملغRRم ١٥٠وتفوقRRت معاملRRة الRRرش بRRـ ١
GA3.أثیر . ١-لترRدي للتRذر الوتRول الجRادة طRزى زیRد تعRك وقRامض الجبرلیRوط حRرش بمخلRابي للRاالیج

والكاینتین من خالل زیادة النمو الخضري للشRتالت وزیRادة المسRاحة الورقیRة لھRا وبالتRالي نRواتج عملیRة 
والمستعملة في زیادة النمو الخضري والجذري فضال عن ان الRرش ) الكاربوھیدرات(التركیب الضوئي 

تظھRر نتRائج التRداخل الثالثRي بRین ).١٩٩٥، وصRفي (للجRذور بالكاینتین یعمل على تنشیط النمو الطRولي 
-لتRRر.NPKملغRRم  ٢٠٠+١-لتRRر.GA3ملغRRم ١٠٠٠(العوامRRل المدروسRRة إلRRى التفRRوق المعنRRوي للمعاملRRة 

معنویا على بقیة المعامالت في حین سRجلت معاملRة الشRاھد أدنRى طRول ) ١-لتر.Kin:GA3ملغم ٣٠٠+١
  .لى التأثیر االیجابي المشترك للعوامل الثالثة المدروسةللجذر الوتدي وقد یعزى السبب في ذلك إ

  
 والRRرش بمخلRRوط NPKتRRأثیر نقRRع البRRذور بحRRامض الجبرلیRRك والتسRRمید بالسRRماد المركRRب ): ٨(الجRRدول

الجبرلیRRRك والكRRRاینتین وتRRRداخالتھا فRRRي طRRRول الجRRRذر الوتRRRدي لشRRRتالت المشRRRمش  حRRRامض
  ).١-شتلة.سم(

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK  
 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
 NPKو GA3 ل با

متوسطات 
 ٣٠٠ ١٥٠ صفر GA3النقع 

 صفر

 ز ٢٥.٣٠ ن ٢٧.٣٠  ص ٢٤.٦٠  ص ٢٤.٠٠ صفر

 و ٢٨.٧٨ ي ك ٢٩.٦٦ ل م ٢٨.٧٠ ن م ٢٨.٠٠ ١٠٠  ج ٢٨.٢١

 ھ ٣٠.٥٥ ح ٣١.٢٠ ح ط ٣٠.٦٠ ط ي ك٢٩.٨٦ ٢٠٠

٥٠٠ 

 ھ ٣٠.٦٧ ز ٣٢.٦٧ ط ي ٣٠.١٣ ك ل ٢٩.٢٠ صفر

 ھ ٣٤.٦٩ د ٣٧.٣٣ ھ ٣٤.٦٣ ز ٣٢.١٠ ١٠٠ ب ٣٣.٩٤

 ج ٣٦.٤٥ ج ٣٨.٢٠ د ٣٦.٨٧ و ٣٤.٣٠ ٢٠٠

١٠٠٠ 

 ج ٣٦.٠٥ ج ٣٨.٧٧  ھ ٣٥.٤٦  و ٣٣.٩٣ صفر

 ب ٣٨.٤٧ ب ٤٠.٠٦ ج ٣٨.٧٠ د ٣٦.٦٣ ١٠٠ أ ٣٨.٤٧

 أ ٤٠.٩٠ أ ٤١.٤٠ ب ٤١.١٣ ب ٤٠.١٦ ٢٠٠

 مع GA3 لتداخل نقع ا
  رش

:GA3 Kin 

 ز ٢٩.٣٨  ح ٢٧.٩٧  ط ٢٧.٢٨ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 د ٣٦.٠٦ ھب  ٣٨.٨٨ و ٣١.٨٧ ٥٠٠

 أ ٤٠.٠٧ ب ٣٨.٤٣ ج ٣٦.٩١ ١٠٠٠

  مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ٣٠.٦٧ و ٣٢.٩١  ح ٣٠.٠٦  ط ٢٩.٠٤ صفر

 ب ٣٣.٩٨ ج ٣٥.٦٩ ھ ٣٤.٠١ ز ٣٢.٢٤ ١٠٠

 أ ٣٥.٩٧ أ ٣٦.٩٣ ب ٣٦.٢٠ د ٣٤.٧٨ ٢٠٠

  أ ٣٥.١٨ ب ٣٣.٤٢ ج ٣٢.٠٢ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا

   *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
القRیم ذات األحRRرف المتشRRابھة لكRRل عامRRل أو تRRداخالتھا كRRالً علRRى انفRRراد ال تختلRRف معنویRRاً حسRRب اختبRRار دنكRRن متعRRدد *   

  %.٥الحدود تحت مستوى احتمال 
  

الRRى تفRRوق معاملRRة النقRRع ) ٩(تشRRیر نتRRائج الجRRدول  :)١-شالالتلة. غالالم(لمجمالالوع الجالالذري الالالوزن الجالالاف ل
وتفوقRRت المعاملRRة نقRRع ١-لتRRر. GA3وصRRفر ملغRRم  ٥٠٠علRRى المعRRاملتین ١-لتRRر. GA3ملغRRم ١٠٠٠بتركیRRز

وربمRا تعRزى زیRادة الRوزن  ١-لتر. GA3معنویا على معاملة صفر ملغم ١-لتر. GA3ملغم  ٥٠٠البذور بـ
وع الجذري لشتالت المشمش من خالل نقع البRذور بتراكیRز مختلفRة مRن حRامض الجبرلیRك الجاف للمجم

وتفوقRت معاملRة التسRمید بالسRماد المركRب ). ٧جRدول،(وتشجیع طول الجذر الوتدي وتفرعاتھ الى زیادة 
فضRRالً عRRن تفRRوق  ١-لتRRر. NPKوصRRفر ملغRRم  ١٠٠٠معنویRRا علRRى المعRRاملتین ١-لتRRر. NPKملغRRم  ٢٠٠

، وقRد یرجRع تفسRیر ١-لتRر. NPKمعنویRاً علRى معاملRة صRفر ملغRم  ١-لتRر. NPKملغRم  ١٠٠ـ المعاملة ب
التأثیر االیجابي للتسمید بالسRماد المركRب إلRى زیRادة النمRو الخضRري للشRتالت وزیRادة المسRاحة الورقیRة 

مRRو والRRذي أدى إلRRى زیRRادة كفRRاءة عملیRRة التركیRRب الضRRوئي ونواتجRRھ التRRي انعكسRRت علRRى الن) ٦الجRدول،(
العام للشتالت ومنھا زیادة نمو المجمRوع الجRذري لشRتالت المشRمش مRن خRالل عRدد الجRذور وتفرعاتھRا 

معنویRRا علRRى  ١-لتRRر.  Kin: GA3ملغRRم  ٣٠٠علRRى الشRRتالت فضRRالً عRRن تفRRوق معاملRRة الRRرش بتركیRRز 
یRا معنو ١-لتRر.ملغRم ١٥٠، وتفوقRت معاملRة الRرش بRـ  ١-لتRر.Kin: GA3وصRفر ملغRم  ١٥٠المعRاملتین 
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وربمRا تعRزى زیRادة الRوزن الجRاف للمجمRوع الجRذري إلRى . ١-لتRر. Kin: GA3على معاملة صفر ملغم 
التأثیر االیجابي للرش بمخلوط حRامض الجبرلیRك والكRاینتین مRن خRالل زیRادة النمRو الخضRري للشRتالت 

) لكاربوھیRدراتا(والى زیادة نRواتج عملیRة التركیRب الضRوئي ) ٦الجدول ،(وزیادة المساحة الورقیة لھا 
والمستعملة في زیادة النمو الخضري والجذري فضال عن ان الRرش بالكRاینتین یعمRل علRى تنشRیط النمRو 
الطولي للجذور وزیRادة تنشRیط  انقسRام الخالیRا وزیRادة حجمھRا فضRال عRن ان القمRم النامیRھ للجRذور ھRي 

لتRRداخل الثالثRRي بRRین العوامRRل توضRRح نتRRائج ا).١٩٩٥وصRRفي، (امRRاكن للتمثیRRل الحیRRوي للسRRایتوكاینتین  
 ٣٠٠+ ١-لتRر. NPKملغRم  ٢٠٠+ ١-لتRر. GA3ملغRم  ١٠٠٠( المدروسة إلى التفوق المعنوي للمعاملة 

 ١٠٠+ ١-لتRر. GA3ملغRم  ١٠٠٠( علRى بقیRة المعRامالت عRدا مRع المعاملRة ) ١-لتRر. Kin: GA3ملغRم 
لشاھد ادنى القیم للوزن الجRاف في حین سجلت معاملة ا) ١-لتر. Kin:GA3ملغم٣٠٠+١-لتر.NPKملغم 

المجموع الجذري لشتالت المشمش وقد یرجع سبب ھذه الزیادة إلى التاثیر المشترك واالیجRابي للعوامRل 
  .الثالثة قید الدراسة

  
 بحRRامض الجبرلیRRك والتسRRمید بالسRRماد المركRRب والRRرش بمخلRRوط حRRامض الجبرلیRRكتRRأثیر النقRRع ): ٩(الجRRدول

  ).١-شتلة.غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري لشتالت المشمش  وتداخالتھا في والكاینتین

GA3 
 )١-لتر.ملغم(

NPK  
 )١-لتر.ملغم(

  تداخل النقع )١-لتر.ملغم( Kin:GA3تراكیز مخلوط 
 NPKوGA3 ل با

متوسطات النقع 
GA3 ٣٠٠  ١٥٠ صفر 

 صفر
 ز ٣٦.٢٥ ك ٣٩.١٧  ل ٣٦.٥٣ م ٣٣.٠٦ صفر

 د ٤٢.٨٤ وزح ٤٤.٨٧ ط ٤٣.١٠ ي ٤٠.٥٧ ١٠٠ ج ٤٢.٠٥
 ب ٤٧.٠٥ د ٤٨.٣٣ ھ ٤٧.٠٣ و ز ٤٥.٨٠ ٢٠٠

٥٠٠ 
 و ٣٧.٩١ ك ٣٩.٢٣  ك ٣٨.٣٣ ل ٣٦.١٧ صفر

 د ٤٢.٥٢ ح ط ٤٢.٧٣ ط ٤٢.٧٣ ي ٤١.١٠ ١٠٠ ب ٤٢.٧٤
 أ ٤٧.٨٠ ب ج٤٩.٥٠ دھ  ٤٧.٩٧ و ٤٥.٩٣ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ھ ٣٨.٦٣ ي ٤١.١٠  ك ٣٨.٤٦ ل ٣٦.٣٣ صفر

 ج ٤٦.٠٠ أ ب ٥٠.١٣ ز ح ٤٤.٧٣ ط ٤٣.١٣ ١٠٠ أ ٤٤.٢٩
 أ ٤٨.٢٣ أ ٥١.١٠ ج د٤٨.٨٧ ز ح٤٤.٧٣ ٢٠٠

 لتداخل نقع ا
GA3مع رش  

:GA3 Kin 

 ب ٤٤.١٢  د ٤٢.٢٢ ز ٣٩.٨١ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 ب ٤٤.١٥ ج ٤٣.٠١ و ٤١.٠٦ ٥٠٠
 أ ٤٧.٤٤ ب ٤٤.٠٢ ھ ٤١.٤٠ ١٠٠٠

 NPKتداخل 
  مع رش

Kin: GA3 

 ج ٣٧.٦٠ ز ٣٩.٨٣  ح ٣٧.٧٨ ط ٣٥.١٨ صفر
 ب ٤٣.٧٩ ج ٤٦.٢٤ ھ ٤٣.٥٢ و ٤١.٦٠ ١٠٠
 أ ٤٧.٦٩ أ ٤٩.٦٤ ب ٤٧.٩٦ د ٤٥.٤٩ ٢٠٠

  أ ٤٥.٢٤ ب ٤٣.٠٨ ج ٤٠.٧٥ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكRن متعRدد القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد * 

  %.٥الحدود تحت مستوى احتمال 
 

EFFECT OF GIBBERELLIC ACID, KINETINE AND NPK 
FERTILIZER ON SEEDS GERMINATION AND APRICOT 

SEEDLINGS GROWTH (Prunus armeniaca L.) 
1- SEED GERMINATION AND SEEDLING APRICOT 

ROOTSTOCKS PRODUCTION 
Nabil M. Ameen AL-Imam                           Najlaa Aswad Abed Al-Hamadany 

College of Agric. and Forestry. Univ. of Mosul- IRAQ. 
 ِ◌ 

ABSTRACT 
 Two experiments was carried out in the nurseries of College of 
Agriculture and Forestry at University of Mosul , Mosul / Iraq, during the 
growth period 2007. The first was to study the effect of apricot seeds at soaking 
in three concentrations of GA3 (0 ,500 and 100 ) mg GA3.l

-1 for 24 hors on 
speed and seed germination. The second experiment to study the effect of 
apricot seeds at soaking in three concentrations of GA3 solutions(0 ,500 and 
100) mgGA3.l

-1 for 24 hors and using fertilizers (NPK) as solutions for 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٣٨

fertilizer dissolved in water and at three levels (0, 100 and 200) mg NPK.l-1 and 
spraying the transplants with a mix of GA3 and Kinitin1:1: at concentration 
levels of (0,150 and 300 ) mg .l-1 besides studying the interactions between the 
investigated factors. The results briefed that soaking apricot seeds with 500 mg 
GA3.l

-1 significantly increased the germination percentage, while soaking with 
1000 mg GA3.l

-1 resulted in a significant increase in the speed of germination, 
height and diameter of transplants, root length, leaf seedlings area and dry 
weight of vegetative and root system. Fertilizing with NPK significantly 
increased the growth of the transplants especially at the concentration 200 mg 
NPK.l-1  which led to a significant increase in the studied characteristics. Foliar 
spraying with 300 mg .L-1 with the mix of GA3:Kinitin led to the increase in 
height and diameter of transplants, root length, leaf area of transplants and dry 
weight of vegetative and root system. The dual interaction between the 
investigated factors showed an obvious significant impact in producing apricot 
rootstocks that are appropriate for autumn budding especially with the 
treatment of 1000 mg GA3 .l

-1 + 200 mg NPK .l-1 +300 mg (GA3: Kinitin .l-1) 
that led to an increase in  height and diameter of transplants and leaf area of 
transplants.       
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  .للطباعة والنشر، مكتبة مدبولي، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
تأثیر التنضید وحامض ). ٢٠٠٦(اإلمام، نبیل محمد أمین عبد هللا وعبد الرحمن علي محمد البریفكاني 

 Corylus avellauaمن البندق في النمو الخضري لشتالت ثالثة أصناف ) GA3(الجبرلیك 
L. ٤٩-٣٧): ٣( ٣٤، مجلة زراعة الرافدین.  

استجابة شتالت الفستق الحلبي ). ٢٠٠٨(اإلمام، نبیل محمد أمین ویسرى محمد صالح الجبوري 
الوساط زراعیة مختلفة والرش بحامض الجبرلیك  .Pistacia vera Lالبذریة صنف عاشوري 

): ٤( ٣٦ق البذریة في موسم نمو واحد، مجلة زراعة الرافدین والزنك لنمو وانتاج اصول الفست
١٦-٤.  

في إنبات البذور   NPKتأثیر حامض الجبرلیك والكاینتین والـ). ٢٠٠٩(الحمداني، نجالء أسود عابد 
رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات ، .Prunus armeniaca L . ونمو شتالت المشمش 

  .  جامعة الموصل
المشاتل كتاب تطبیقي لتربیة وإكثار وزراعة وتسویق نباتات ). ١٩٨٤(ادل خضر سعید الراوي، ع

المشاتل، كتاب مترجم عن كیردكروس مان وجپورج فینیوت وھاینزایدكروتون، مدیریة دار 
  .العراق –جامعة الموصل  –الكتب للطباعة والنشر 
. ار الفاكھة في األراضي الصحراویةتكنولوجیا تسمید وري أشج). ١٩٩٩(الشاذلي، سعید عبد العاطي 

  .المكتبة االكادیمیة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
تأثیر كل من البرومالین وحامض الجبرلیك واتونیك وثیوریا في انبات بذور ). ١٩٨٦(شتات، فھمي 

  .١١-١):٥(١٣المشمش من الصنف كالبي، مجلة دراسات، 
طریقة سریعة لحساب المساحة الورقیة في ). ٢٠٠٤(الصحاف، فاضل حسین وأیمان محمود حسین 

  .٩٤-٨٩): ١(١٧الخیار، مجلة التقني، 
منظمات النمو واالزھار واستخدامھا في الزراعة، المكتبة االكادیمیة، ) ١٩٩٥(وصفي، عماد الدین 

  .القاھرة
علیم العالي وزارة الت). ٢(انتاج الفاكھة النفظیة ). ١٩٨٤(یوسف، یوسف حنا وعبد الجبار حسن سلوم 

  .والبحث العلمي، العراق
  

Anonymous (2001). Statistical Analysis System. SAS Institute Inc. Cary NC. 
27511, USA. 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٣٩

Bal,J.S. (2005). Fruit Growing. 3rd edt. Kalyan: Publishers, New Delhi-110002. 
Chan, L. S. and L. Chen (2004).Photosynthetic enzymes and carbohydrate 

metabolism of apple leaves in response to nitrogen limitation. J. Hort. Sci. 
and Biotechnology, 79 (6): 923-929, 

Cheng, L.; S. Dong and L. H. Fuchigami (2002).Vreauptake and nitrogen 
mobilizotion by apple leaves in relation to tree nitrogen status in Autumn. 
J. Hort. Sci. & Biotechnology, 77(1): 13-18. 

EL-Dengawy, E. F. A. (2005). Promotion of seed germination and subsequent 
Seedling growth of loquat ( Riobotrya iaponoca lindl) by moist-chilling 
and GA3 application. Scientia Horticulturae, 105 : 331 – 342 . 

Hartmann, H. T.; D. E. Kester; F. T. Davies and Jr. R. L. Gwnwuve (2002). 
Plant propagation. Principles and practices. 7th edition. Prentice Hall, 
Upper saddle River, New Jersey 07458, PP. 880. 

Hopkins, W. G. and N. P. A. Hüner (2004). Introduction of plant physiology . 
3rd Edition. John Wiley and sons, Inc. U.S.A. 

Khalil, R. Y. (1997). Chang in abscisic acid level by cold stratification and 
influence of certain plant bioregulators and cold stratification on seed 
germination of Amygdalus arabicaoliv. M.Sc.Thesis of Faculty of 
Graduate studies, University Jordan. 

Kilany, O. A. (1986). Studies of germination of peach seeds. 1-Effect of seed 
coat, stratification and growth regulators. Annals of Agric. Sc. Moshtohor, 
24 (4): 2174-2179. 

Mengel, K ; E. A Kirkby ; H. kosegarten ;and Th. Appel (2001). Principles of 
Plant Nutrition . 5th Edition . Kluwer Academic Publishers . London .                  

Mitchell, P. D., and J. D. F. Black (1971). The response of replant peach trees 
to weedicide, daily irrigation nitrogen and phosphorus. Aus. J. Exp. Agric. 
Anim. Husb. 11: 699-704. 

Poincelot, R. P. (2004). Sustainable horticulture today and tomorrow. Prentice 
Hall, Upper Sadersaddle River, New Jersey 07458. 

Rahemi, M. and M. Heidari (2002). Growth and chemical composition of 
pistachio rootstock in response to growth regulators under saline 
conditions Acta. Hort. 591: 333-340. 

Roger mead, R. N.C.and A.M.Hasted (2003). Statistical Methods In 
Agriculture and Experimental Biology Chapman. 3ed Edi: Hall, RC, 
ACRC press Co., Washington, D. C. 

  
  

 
  


