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 في إنبات البذور ونمو شتالت المشمش  NPKالمركب سمادالتأثیر حامض الجبرلیك والكاینتین و
 Prunus armeniaca L. 

 .ألصول المشمش البذریةوتركیز العناصر المعدنیة  نموالفي  -٢
  نبیل محمد أمین عبدهللا األمام                  نجالء أسود عابد الحمداني

  العراق -جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات -حدائققسم البستنة وھندسة ال
  

 الخالصة
/ مدینة الموصل / جامعة الموصل / نفذت تجربة عاملیة في مشتل كلیة الزراعة والغابات 

المنضده في ثالثة ) الصنف المحلي(لدراسة تأثیر نقع بذور المشمش . ٢٠٠٧العراق خالل موسم النمو 
وتسمید الشتالت الناتجة بعد ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠و ٥٠٠ي صفر وتراكیز من حامض الجبرلیك وھ

ملغم  ٢٠٠و ١٠٠یوم من الزراعة  بالسماد المركب المذاب وبثالثة تراكیز صفر و  ٤٥مرور 
NPK.بتركیز صفر ) ١:١(الكاینتین :ورش الشتالت بثالثة تراكیز بمخلوط حامض الجبرلیك ١- لتر

بینت . عن دراسة كافة التداخالت بین العوامل المدروسة "فضال ١- لتر. K:GA3ملغم  ٣٠٠و ١٥٠و
والسیما  NPKوالتسمید بالسماد المركب  ١- لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠النتائج ان نقع بذور المشمش بتركیز 

أما بصورة فردیة أو  ١-لتر.K:GA3ملغم  ٣٠٠والرش بتركیز  ١-لتر.NPKملغم  ٢٠٠عند التركیز 
وفي تركیز الكلوروفیل في األوراق  في عدد األوراق ومساحة الورقة الى زیادة معنویة أدىمشتركة قد 

ألصول المشمش  وزیادة عدد األوراق حسین النموبتوألجل ،  )NPK(وتركیز العناصر المعدنیة 
ملغم  ١٥٠+١-لتر.NPKملغم  ٢٠٠+١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠معاملة ال أنھ ینصح بأستعمالالبذریة 
K:GA3.ملغم  ١٠٠٠أدى أضافة ي حین ف .في عدد األوراق١-لترGA3.ملغم  ٢٠٠+ ١- لتر

NPK.ملغم  ٣٠٠+ ١- لترKin:GA3.العناصر المعدنیة تركیز الى زیادة معنویة في ١-لتر)NPK ( في
  .األوراق

  
 المقدمة

فاكھة النفضیة الأحد أنواع  .Prunus armeniaca Lوأسمھ العلمي  Apricotیعد المشمش   
ان ). ٢٠٠٥، Rosaceae )Balلتجاریة والذي یعود إلى العائلة الوردیة ذات النواة الحجریة المھمة وا

استخدام التغذیة المعدنیة ومنظمات النمو في مشاتل الفاكھة تعد أحدى التقنیات الزراعیة المھمة النتاج 
وأن لطریقة إضافة العناصر المعدنیة ). ١٩٨٤الراوي، (اعداد كبیرة من شتالت الفاكھة في المشاتل 

رة محالیل مع ماء الري یضمن توزیعاً جیداً للعناصر الغذائیة لیصل إلى مناطق إنتشار الجذور في صو
وبسرعة ویقلل من نسبة الفقد منھا نتیجة لعدم تعریضھا للجو فترة زمنیة طویلة وزیادةكفاءة السماد من 

نت العدید من وقد بی). ١٩٩٨ابراھیم، (حیث زیادة تیسیر وجاھزیة العناصر المضافة إلى التربة 
الدراسات ان نقع بذور اشجار الفاكھة النفضیة في تراكیز مختلفة من حامض الجبرلیك والتسمید 
الكیمیائي والرش بمنظمات النمو سبب زیادة واضحة في النمو الخضري لشتالت الفاكھة ومنھم 

Kilany )١٩٨٦ ( على بذور الخوخ صنفGhamr – Meet وHassan )على شتالت ) ٢٠٠٢
على شتالت الفستق ) ٢٠٠٢(  Heidariو Rahemi و Seedless Thompson نب عدیم البذورالع

Pistaica vera  ونوعین من حبة الخضراءPistacia mutica  وPistacia Kinjuk . وتھدف
الى معرفة تأثیر نقع بذور المشمش في تراكیز مختلفة من حامض الجبرلیك والتسمید بالسماد  الدراسة

الرش بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین في تحسین نمو األصول البذریة للمشمش و NPKالمركب 
 ).الصنف المحلي(

  
  مواد البحث وطرائقھ

جامعnة  –كلیة الزراعة والغابات  -نفذت تجربة عاملیة في مشتل قسم البستنة وھندسة الحدائق  
ض الجبرلیnك والتسnمید بالسnماد لدراسة تnأثیر النقnع بحnام،  ٢٠٠٧العراق خالل موسم النمو  –الموصل 
  والnnnرش بمخلnnnوط حnnnامض الجبرلیnnnك والكnnnاینتین فnnnي نمnnnو الشnnnتالت البذریnnnة للمشnnnمش NPKالمركnnnب 

)Prunus armeniaca L. (الصنف المحلي.  
  

  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
  ١٢/١/٢٠١١ وقبولھ  ٢/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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للتجارب العاملیة بثالثة  RCBDم القطاعات العشوائیة الكاملة واتبع في تنفیذ التجربة تصمی 
و  ٥٠٠عوامل ، األول نقع البذور في ثالثة تراكیز من محلول حامض الجبرلیك وھي صفر و 

العامل الثاني تسمید و .ساعة بعد اكمال عملیة التنضید وقبل الزراعة ٢٤لمدة  ١-لتر.GA3  ملغم١٠٠٠
و  ١٠٠المذاب في الماء الى التربة وھي صفر و  NPKلسماد المركب الشتالت بثالث مستویات من ا

والعامل الثالث  رش الشتالت بثالثة تراكیز من مخلوط حامض  .١–لتر.  NPK ملغم ٢٠٠
ودراسة . ١-لتر. ملغم ٣٠٠: ٣٠٠و ١٥٠: ١٥٠صفر و: وھي صفر) Kin:GA3(الكاینتین :الجبرلیك

شتلة لكل وحدة ) ١٥(مدروسة وبثالثة مكررات وباستخدام كافة التداخالت بین العوامل الثالثة ال
سم  ١٥سم وقطر  ٣٠واستعملت في ھذه التجربة أكیاس بالستیكیة سوداء اللون ذات ارتفاع . تجریبیة

وملئت االكیاس  كغم من الوسط الزراعي الجاف ھوائیاً والمستخدمة في الزراعة ٣.٥التي تستوعب لـ 
األمام (حسب  )  ١/٢:  ١/٢: ٣(بتموس : سماد حیواني : ة رملیة بالوسط الزراعي تربة مزیجی

وتم إجراء التحلیل الفیزیائي والكیمیائي للوسط الزراعي المستخدم لزراعة البذور ) ٢٠٠٨والجبوري، 
زرعت البذور في ). ١(في التجربة عند بدء التجربة قبل إجراء عملیة التسمید وكما مبین في الجدول 

  .) سم٤-٣(بذرتین في كل كیس بعمق  وبواقع ٢٠٠٧عام منتصف آذار من 
  

  
  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 ینغر 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* 

  
سم ١٠- ٨تم تفرید البادرات وبواقع بادرة واحدة لكل كیس، وبعد وصول البادرات إلى ارتفاع 

وكبریتات % ٤٥وسماد السوبر فوسفات الثالثي % ٤٦وتم تحضیر السماد المركب من سماد الیوریا 
لكل ریة وبستة دفعات واعتباراً  ٣سم ١٠٠حسب التراكیز المذكورة وأضافتھ بمقدار % ٥٠البوتاسیوم 

صول وبعد و).باعتبار عشرة أیام بین دفعة وأخرى( ٢٠٠٧/حزیران/٢٠ولغایة  ٢٠٠٧/أیار/١من 
سم تم الرش بمخلوط حامض الجبرلیك والكاینتین وبرشتین االولى في ٢٥-٢٠ارتفاع البادرات إلى 

) Tween-20(والرشة الثانیة بعد شھر من الرشة االولى وتم استخدام المادة الناشرة  ٢٠٠٧/ایار/١٥
معاملة  لزیادة تجانس توزیع وانتشار المحلول على االوراق في حین رشت شتالت% ٠.١وبتركیز 
وقد تم اجراء كافة العملیات البستنیة خالل موسم النمو من . في كل موعد بالماء فقط) الشاھد(المقارنة 

وتم حساب عدد .سقي ومكافحة األدغال واآلفات بصورة منتظمة ومتساویة لجمیع المعامالت في المشتل
موعد (یة في بدایة شھر أیلول االوراق المكتملة النمو المتكونة على كافة الشتالت لكل وحدة تجریب

ورقة كاملة االتساع ) ٢٠(إذ أخذت ) ١٩٦٥، Dvornic(وتقدیر مساحة الورقة طبقاً لمعادلة ). التطعیم
و مكتملة النمو من الورقة الثالثة إلى الورقة السادسة من قمة الساق والنموات المتكونة على الشتالت 

ثم ). ٢سم١(ومن ثم أخذت منھا مقاطع معلومة المساحة من كل وحدة تجریبیة ووزنت االوراق الكاملة 
  :وزنت تلك المقاطع الستخراج مساحة الورقة الواحدة وفقاً للمعادلة التالیة

  وزن المقطع الصغیر من الورقة/  مساحة المقطع الصغیر× وزن الورقة كاملة  ) =٢سم(مساحة الورقة 
وروفیل الكلي في اوراق شتالت المشمش المكتملة والكل) ب(والكلوروفیل ) أ(وتم تقدیر الكلوروفیل 

النمو والتي تم اخذھا من الورقة الثالثة إلى الورقة السادسة من قمة الساق والنموات الحدیثة وتم قراءة 
نانومیتر باستعمال جھاز المطیاف الضوئي ) ٦٤٥و  ٦٦٣(امتصاص الضوء على االطوال 

Spectrophotometer  من نوعAbel  مودیلPD-303 )Machinney ،و ١٩٤١Arnon ،١٩٤٩ 
  ).١٩٩٨، Wickardو  Wright(تم تطبیق المعادالت اآلتیة وفقاً لما ذكره ).١٩٧٣، Harborneو

                                  [(12.7 × Abs 663) – (2.69 × Abs 645)] × ml Aston 
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Chl a (mg/g leaf) =  
                                                                  mg . leaf tissue 
 
                                   [(22.9 × Abs 645) – (4.68 × Abs 663)] × ml Aston 
Chl b (mg/g leaf) =  
                                                                  mg . leaf tissue 
Total Chlorophyll = Ch.a + Ch.b 
وتnnم تقnnدیر تركیnnز النتnnروجین والفسnnفور والبوتاسnnیوم فnnي األوراق المكتملnnة النمnnو ذات االتسnnاع 

ورقnة مnن كnل ) ١٢(ومnن جمیnع شnتالت الوحnدة التجریبیnة وبعnدد ) fullyexpended leaves(الكامل 
حللnnت بیانnnات نتnnائج ). ١٩٩٩،  Raghupahtiو  Bhargava(وحnnدة تجریبیnnة فnnي منتصnnف شnnھر آب 

باسnnتعمال ) ANOVA TABLE(احصnnائیاً كnnٌل علnnى انفnnراد حسnnب جnnدول تحلیnnل التبnnاین  نالتجnnربتی
لتحلیnnnnnل التجnnnnnارب الزراعیnnnnnة وقورنnnnnnت ) ٢٠٠١، SAS )Anonymousالحاسnnnnnوب حسnnnnnب نظnnnnnام 

% ٥تحnت مسnتوى احتمnال ) Duncans Multiple(المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعnدد الحnدود 
 ).٢٠٠٣( Hastedو  Roger Meadحسب ما ذكره 

  
  النتائج والمناقشة

 ١٠٠٠ان النقnnع بتركیnnز ) ٢(یتضnnح مnnن نتnnائج الجnnدول  ):١-شŀŀتلة. ورقŀŀة(عŀŀدد األوراق علŀŀى الشŀŀتالت 
 ٥٠٠(سnnبب زیnnادة معنویnnة فnnي معnnدل عnnدد األوراق للشnnتلة مقارنnnة بمعnnاملتي النقnnع  ١-لتnnر. GA3ملغnnم 

معنویnnاً علnnى معاملnnة   ١-لتnnر.GA3م ملغ٥٠٠nnكمnnا تفوقnnت معاملnnة النقnnع بnnـ )  ١-لتnnر. GA3وصnnفر ملغnnم 
الشاھد، وقد ترجع زیادة عدد األوراق على الشتالت مع زیادة تراكیز النقع بحامض الجبرلیك إلى زیnادة 
المحتوى الھورموني فnي البnذور والتnي أدت إلnى تحفیnز وتنشnیط التمثیnل الحیnوي للمكونnات الحیویnة فnي 

سnnرعة نnnواتج عملیnnة التمثیnnل الضnnوئي التnnي تسnnتعمل فnnي  الجنnnین وزیnnادة النمnnو الالحnnق مnnن خnnالل زیnnادة
جnدول، (عملیات النمو المختلفة فضال عن زیادة نمو البراعم االبطیة وزیادة عدد األفnرع علnى الشnتالت 

نتیجة تقلیل تأثیر السnیادة القمیnة وشnیخوخة األوراق وتسnاقطھا وممnا یnؤدي إلnى زیnادة عnدد األوراق ) ٤
ویالحnnظ أن التسnnمید بالسnnماد المركnnب ). ٢٠٠٦، واإلمnnام والبریفكnnاني ١٩٩٥وصnnفي، (علnnى الشnnتالت 

 ١-لتnnر. NPKملغnnم  ٢٠٠تnnأثیرا واضnnحا فnnي زیnnادة عnnدد األوراق للشnnتلة فقnnد تفوقnnت معاملnnة التسnnمید بnnـ 
 NPKملغnم  ١٠٠كما تفوقnت معاملnة التسnمید بnـ ١-لتر.NPKوصفر ملغم  ١٠٠معنویا على المعاملتین 

وربما یعزى سبب زیادة عدد األوراق علnى الشnتالت  ١-لتر.NPKمعاملة صفر ملغم معنویا على  ١-لتر.
إلى زیادة تركیز ھnذه العناصnر فnي األوراق وزیnادة بنnاء  NPKبزیادة معدالت التسمید بالسماد المركب 

الكلوروفیnnل فnnي النبnnات ممnnا یnnؤدي إلnnى رفnnع كفnnاءة عملیnnة  التركیnnب الضnnوئي وبالتnnالي زیnnادة كمیnnة 
الشnاذلي (ھیدرات واستخدامھا فnي عملیnات النمnو الخضnري للشnتالت ومنھnا زیnادة عnدد األوراق الكاربو

ویظھnnnر مnnnن نتnnnائج الجnnnدول نفسnnnھ إن للnnnرش بمخلnnnوط حnnnامض الجبرلیnnnك ) ٢٠٠٧والnnnدوري،  ١٩٩٩،
كمnnا  ١-لتnnر .ملغnnم  ٣٠٠والكnاینتین تnnأثیر معنnnوي فnnي زیnادة عnnدد األوراق للشnnتلة وال سnnیما عنnد التركیnnز 

nnـ تفوقnnرش بnnة الnnم  ١٥٠ت معاملnnر .ملغnnاھد ١-لتnnة الشnnى معاملnnا علnnدد . معنویnnادة عnnبب زیnnود سnnد یعnnوق
تراكیnnز حnnامض الجبرلیnnك والكnnاینتین فnnي محلnnول الnnرش إلnnى  األوراق علnnى شnnتالت المشnnمش مnnع زیnnادة

یnادة زیادة النمnو الطnولي لشnتالت المشnمش وزیnادة تفnتح البnراعم الجانبیnة التnي تتفnتح عنnدھا األوراق وز
والتي قد تؤدي إلى زیادة كفاءة عملیة التركیnب الضnوئي وزیnادة  المحتوى للكلوروفیل والمساحة الورقیة

 ٢٠٠٧، اإلمnام والجبnوري(وھnذا یتماشnى مnع  نواتجھ المستعملة فnي نمnو الشnتالت وزیnادة عnدد أوراقھnا
البروتینnات واألحمnاض فضال عnن الnدور الحیnوي للسnایتوكاینتات فnي زیnادة إنتnاج ).  ٢٠٠٩، والدوري

نتیجة لتنبیھ وزیnادة النشnاط لفعالیnة الجینnات المسnؤولة عnن تكnوین اإلنزیمnات ال  RNAاالمینیة ال سیما 
والتي تسبب في زیادة نمو الشتالت وزیادة عnدد  Nitrate Redctaseسیما المختزلة للنترات مثل إنزیم 

الثnي بnین العوامnل المدروسnةإلى تفnوق المعnاملتین وتشnیر نتnائج التnداخل الث).  ١٩٩٠، أبو زید(أوراقھا 
معنویnا  واللتان تفوقتnا) ١-لتر.ملغم ١٥٠و ٣٠٠+  ١-لتر. NPKملغم ٢٠٠+  ١-لتر. GA3ملغم  ١٠٠٠(

وقد تعزى زیادة عnدد األوراق مnن . معاملة الشاھد أدنى عدد لألوراق بینما سجلت على سائر المعامالت
یة للعوامل المدروسnة إلnى التnأثیر التراكمnي المشnترك للعوامnل المدروسnة خالل التداخالت الثنائیة والثالث

 .في زیادة عدد األوراق على الشتالت



 ینمجلة زراعة الرافد
)Print (ISSN:1815 – 316X 

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

 ٤٣

  
والnnرش بمخلnnوط  NPKتnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب  :)٢(الجnnدول

لمشnnمش والكnnاینتین وتnnداخالتھا فnnي عnnدد األوراق المتكونnnة علnnى شnnتالت ا الجبرلیnnك حnnامض
  ).١-شتلة.ورقة(

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK 
  )١-لتر.ملغم(

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

متوسطات 
 ٣٠٠ ١٥٠ صفر GA3النقع 

  صفر

 و ٣٦.٢٢ ي ٣٩.٣٣ ك ٣٧.٠٠ ل ٣٢.٣٣ صفر

 و ٤٢.٢٢ زح ٤٤.٣٣ ط ٤٢.٠٠ ي ٤٠.٣٣ ١٠٠ ج ٤٢.٠٤

 د ٤٧.٦٧ د ٥٠.٣٣ و ٤٧.٦٧ زح ٤٥.٠٠ ٢٠٠

٥٠٠ 

 ھ ٤٢.٧٨ زح ٤٥.٠٠ ح ٤٣.٦٧ ي ٣٩.٦٧ صفر

 د ٤٧.٨٩ ھد  ٤٩.٦٧ و ٤٨.٣٣ ز ٤٥.٦٧ ١٠٠ ب ٤٧.٧٤

 ب ٥٢.٥٦ ب ج٥٣.٦٧ ج ٥٠.٣٣  د ٥٠.٦٧ ٢٠٠

١٠٠٠  

 ج ٤٩.٢٢ ب ج٥٤.٣٣ وھ  ٤٨.٣٣ زح ٤٥.٠٠ صفر

 ب ٥٢.٦٧ ب ج٥٤.٦٧ ب ج٥٤.٠٠ وھ د ٤٩.٣٣ ١٠٠ أ ٥٢.٨٩

 أ ٥٦.٨٠ أ ٥٨.٠٠ أ ٥٧.٠٠ ب ٥٥.٣٣ ٢٠٠

 GA3 لتداخل نقع ا
  مع رش

:GA3 Kin 

تأثیر  ھ ٤٤.٦٧ و ٤٢.٢٢ ز ٣٩.٢٢ صفر
  متوسطات

NPK 

 

 ج ٤٩.٤٤ د ٤٨.٤٤ ھ ٤٥.٣٣ ٥٠٠

 أ ٥٥.٦٧ ب ٥٣.١١ ج ٤٩.٨٩ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ج ٤٢.٧٤ ھ ٤٦.٢٢ ز ٤٣.٠٠ ح ٣٩.٠٠ صفر

 ب ٤٧.٥٩ ج ٤٩.٥٦ د ٤٨.١١ و ٤٥.١١ ١٠٠

 أ ٥٢.٣٣ أ٥٤.٠٠ ب ٥٢.٦٧ ج ٥٠.٣٣ ٢٠٠

  أ٤٩.٩٢ ب ٤٧.٩٢ ج ٤٤.٨١ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا

 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
متعnدد القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد ال تختلف معنویnاً حسnب اختبnار دنكnن * 

  %.٥الحدود تحت مستوى احتمال 
  

إن نقnع البnذور بتراكیnز مختلفnة مnن حnامض الجبرلیnك ) ٣(تظھر نتائج الجnدول : )٢سم(مساحة الورقة 
معنویnا  ١-لتnر.GA3ملغnم  ١٠٠٠تأثیر معنوي في زیادة مساحة الورقة فقد تفوقnت معاملnة النقnع بتركیnز 

 ١-لتnر.GA3ملغnم  ٥٠٠تفوقت معاملnة النقnع بتركیnز  كما ١-لتر.GA3وصفر ملغم  ٥٠٠على المعاملتین 
على معاملة الشاھد وقد یعزى إلى زیادة مساحة الورقة مع زیادة تراكیnز النقnع بحnامض الجبرلیnك وإلnى 
الدور الحیوي لحامض الجبرلیك أثناء إنبات البذور والذي یعمل علnى اسnتطالة الرویشnھ اسnتجابة لفعالیnة 

الن ھnnذا الھورمnnون یعمnnل علnnى زیnnادة اإلنزیمnnات المحللnnة للمnnواد الغذائیnnة  الجبnnرلین الnnداخلي والمضnnاف
المعقدة في الفلقات والعمل على انتقالھا في صورة سھلة الذوبان واالنتقال وزیادة النمو وتكnوین األوراق 

سnبب  ١-لتnر.NPKملغnم  ٢٠٠وتشیر النتائج أیضnا إلnى أن التسnمید بnـ) ١٩٩٠،أبو زید(وزیادة مساحتھا 
كمnا تفوقnت معاملnة  ١-لتnر.NPKوصفر ملغم  ١٠٠بالمعاملتین " ادة معنویة في مساحة الورقة مقارنةزی

  .ملة الشاھد في معدل مساحة الورقةعلى معا ١-لتر.NPKملغم  ١٠٠التسمید بـ
والتnي  NPKوقد تعزى زیادة المسnاحة الورقnة إلnى التغذیnة المعدنیnة الجیnدة بالعناصnر الكبnرى 

) ٢٠٠٩اإلمnnام واالسnnحاقي، (انقسnnام الخالیnnا واتسnnاعھا وبالتnnالي زیnnادة مسnnاحة الورقnnة تnnؤدي إلnnى زیnnادة 
وتشیر النتائج أیضا إلnى أن الnرش بحnامض الجبرلیnك والكnاینتین سnبب زیnادة معنویnة فnي معnدل مسnاحة 

 :Kinملغnم  ١٥٠كمnا تفوقnت المعاملnة  ١-لتnر. Kin : GA3ملغnم  ٣٠٠الورقة وال سیما الرش بتركیnز 
GA3 . وط . على معاملة الشاھد ١-لترnیولوجي لمخلnدور الفسnى الnة إلnل الورقnادة نصnبب زیnوقد یعود س

حامض الجبرلیnك والكnاینتین علnى المجمnوع الخضnري لشnتالت المشnمش مnن خnالل زیnادة عnدد الخالیnا 
nن وحجمھا وزیادة اتساعھا وتحسین مرونة جدار الخالیا عالوة على إن الرش بحامض الجبرلیك یزید م

التمثیل الحیوي للكلوروفیل فnي األوراق وزیnادة نnواتج التمثیnل الحیnوي لعملیnة التركیnب الضnوئي والتnي 
تعمل على زیادة اتساع األوراق كما إن للسnایتوكاینین دور مھnم فnي زیnادة مسnاحة نصnل الورقnة وزیnادة 

). ١٩٩٥، ووصnnnفي، ١٩٩٢، Rossو  Salisbury(مسnnnاحتھا مnnnن خnnnالل تشnnnجیعھا لالنقسnnnام الخلnnnوي 
ملغnم  ٢٠٠+  ١-لتnر.GA3ملغnم ١٠٠٠(وتشیر نتائج التداخل الثالثي بین العوامل المدروسة أن المعاملة 
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NPK .ملغم  ٣٠٠+ ١-لترKin: GA3 .اً )  ١-لترnت معنویnحققت أعلى معدل لمساحة الورقة والتي تفوق
وترجnع ھnذه الزیnادة فnي  على معظم المعامالت بینما سجلت معاملnة الشnاھد أدنnى معnدل لمسnاحة الورقnة

  .معدل مساحة الورقة إلى التأثیر االیجابي المشترك وال سیما للتراكیز العالیة للعوامل الثالثة المدروسة
  

 والnnرش بمخلnnوط NPKتnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب  :)٣(الجnnدول
  ).١-شتلة.٢سم(ة لشتالت المشمش حامض الجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في مساحة الورق

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

 و ١٦.٣١ ح ط١٧.٦٠ ك ١٦.٣٣ ل ١٥.٠٠  صفر

 د ١٨.٢٨ وھ  ١٨.٥٦ زح ١٨.٢٣ وزح١٨.٠٣ ١٠٠ ج ١٧.٨٦

 ج ١٩.٠ ج د ١٩.١٦ ھد  ١٩.٠٠ ھد ١٨.٨٣ ٢٠٠

٥٠٠ 

 ھ ١٧.٣٢ ح ط١٧.٦٣ ط ي ١٧.٤٠ ي١٦.٩٣  صفر

 ج ١٨.٩٢ ب ج١٩.٦٠ ج د١٩.٢٠ زح١٧.٦٩ ١٠٠ ب ١٨.٥٨

 ب ١٩.٥٠ ھد ١٨.٨٠ ب ١٩.٩٠ ب١٩.٨٠ ٢٠٠

١٠٠٠ 

 ج ١٩.١٠ ب ١٩.٩٣ ھد ١٨.٩٣ وزھ  ١٨.٣٤  صفر

 أ ٢٠.٧٨ أ ٢١.٠٠ أ ٢٠.٧٧ ب ٢٠.٦٠ ١٠٠ أ ٢٠.٢٩

 أ٢٠.٩٦ أ ٢١.١٧ أ ٢١.٠٠ أ ٢٠.٧٣ ٢٠٠

 GA3 لتداخل نقع ا
  مع رش

:GA3 Kin 

 وھ  ١٨.٤٤ ز ١٧.٨٦ ح ١٧.٢٨  صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 ھد  ١٨.٧٨ د ١٨.٨٣ و ١٨.٢٣ ٥٠٠

 أ٢٠.٧٠ ب ٢٠.٢٣ ج ١٩.٩٢ ١٠٠٠

مع  NPKتداخل 
  رش

Kin: GA3 

 ج ١٧.٥٨ د١٨.٣٩ ھ ١٧.٥٦ و ١٦.٧٩  صفر

 ب ١٩.٣٣ أ١٩.٧٢ ب ١٩.٤٠ ج ١٨.٨٧ ١٠٠

 أ ١٩.٨٢ أ١٩.٧١ أ ١٩.٩٧ أ ١٩.٧٩ ٢٠٠

  أ١٩.٢٧ ب ١٨.٩٧ ج ١٨.٤٨ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
تبnnار دنكnnن متعnnدد الحnnدود تحnnت القnnیم ذات األحnnرف المتشnnابھة لكnnل عامnnل أو تnnداخالتھا كnnالً علnnى انفnnراد ال تختلnnف معنویnnاً حسnnب اخ* 

  %.٥احتمال مستوى 
  

إن نقnnع البnnذور ) ٤(توضnnح نتnnائج الجnnدول : ) ١-شŀŀتلة. فŀŀرع(عŀŀدد التفرعŀŀات المتكونŀŀة علŀŀى الشŀŀتالت 
بحnامض الجبرلیnك أدى إلnى زیnادة معنویnة فnي معnدل عnدد التفرعnات علnى شnتالت المشnمش فقnد تفوقnت 

وتفوقnnت معاملnnة  ١-لتnnر.GA3ملغnnم ٥٠٠علnnى معnnاملتي  معنویnnا ١-لتnnر. GA3ملغnnم  ١٠٠٠بمعاملnnة النقnnع 
وربمnnا یعnnزى سnnبب زیnnادة عnnدد " معنویnnا علnnى معاملnnة الشnnاھد أیضnnا ١-لتnnر.GA3ملغnnم  ٥٠٠النقnnع بnnـ

التفرعات من خالل زیادة تراكیز النقع بحامض الجبرلیك إلى زیادة تركیnزه فnي البnذور والnذي أدى إلnى 
nھزیادة النمو الالحق للشتالت وتشجیع زیnراعم االبطیnتح البnماد . ادة تفnمید بالسnائج إن التسnرت النتnوأظھ

ملغnnnم  ٢٠٠ب تnnnأثیراً معنویnnnاً فnnnي زیnnnادة عnnnدد التفرعnnnات فقnnnد حققnnnت معاملnnnة التسnnnمید  NPKالمركnnnب 
NPK.مید  ١-لتر. وصفر ملغم ١٠٠ب تأثیراً معنویاً على معاملتي التسمید  ١-لترnة التسnب كما تفوقت معامل
وقnد یرجnع السnبب فnي ذلnك إلnى الnدور الحیnوي للعناصnر . معنویnا علnى الشnاھد ١-لتnر.NPKملغnم  ١٠٠

الكبرى المستعملة وأدوارھا الفسیولوجیة والمتعددة في النبات كتكوین البروتوبالزم وفي التمثیل الحیnوي 
 للعدید من المركبات الحیویnة داخnل النبnات أیضnا مثnل األحمnاض االمینیnة واألحمnاض النوویnة األمیnدات
والبروتینات وفnي بنnاء الكلوروفیnل فnي األوراق وتنشnیط بعnض اإلنزیمnات فضnال عnن العالقnة المباشnرة 
بانقسnnام الخالیnnا والنمnnوات المرسnnتیمیة وفnnي تكnnوین المركبnnات الحاملnnة للطاقnnة وزیnnادة المسnnاحة الورقیnnة 

یnnدرات المتكونnnة للنبnnات والتnnي تnnؤدي إلnnى رفnnع كفnnاءة عملیnnة التركیnnب الضnnوئي وزیnnادة كمیnnة الكاربوھ
ویالحnnظ مnnن نتnnائج الجnnدول أیضnnا إن الnnرش ). ١٩٩٩الشnnاذلي(وتأثیرھnnا فnnي زیnnادة التفnnرع علnnى النبnnات 

بمخلnوط حnnامض الجبرلیnnك والكnاینتین تnnأثیراً معنویnnاً فnي زیnnادة عnnدد التفرعnات علnnى الشnnتالت إذ تفوقnnت 
كمnnا تفوقnnت  ١-لتnnر.ر ملغnnم وصnnف ١٥٠ب معنویnnاً علnnى معnnاملتي الnnرش  ١-لتnnر.ملغnnم ٣٠٠ب معاملnnة الnnرش 
     .معنویا على معاملة الشاھد ١-لتر.ملغم١٥٠ب معاملة الرش 

  

 بمخلnوط حnامض الجبرلیnكوالnرش  NPKتأثیر النقnع بحnامض الجبرلیnك والتسnمید بسnماد ) : ٤(الجدول
  ).١-شتلة.فرع(وتداخالتھا في عدد التفرعات على شتالت المشمش والكاینتین 
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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
 ھ ٢٩.٨٩ م ٣١.٣٣ م ٣١.٠٠ ن ٢٧.٣٣ صفر

 د ٣٥.٤٤ ودك ٣٧.٣٣ ك-ز٣٧.٠٠ م ٣٢.٠٠ ١٠٠ ج ٣٤.٤٤
 ب ج ٣٨.٠٠ وھ د ٤٠.٠٠ ك-ھ ٣٨.٠٠ ل ٣٦.٠٠ ٢٠٠

٥٠٠ 
 د ٣٥.٥٦ ح-ھ ٣٨.٣٣ ل ٣٥.٠٠ ل م ٣٣.٣٣ صفر

 ب ج ٣٨.٧٨ ھد ٤٠.٦٧ ح-د٣٩.٣٣ ط ي ك٣٦.٣٣ ١٠٠ ب ٣٩.٤٤
 أ ٤٤.٠٠ أ ٤٨.٦٧ ب ج٤٤.٠٠ ح-د ٣٩.٣٣ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ج ٣٧.٣٣ ح-د٣٩.٠٠ ي ل ك٣٦.٠٠ ك-ز ٣٧.٠٠ صفر

 ب ٣٩.٣٣ ج د٤١.٦٧ د ٣٩.٦٧ ط ي ك٣٦.٦٧ ١٠٠ أ ٤٠.٥٩
 أ ٤٥.١١ أ٤٩.٦٧ ب ٤٥.٣٣ ھد ٤٠.٣٣ ٢٠٠

 GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: مع رش

 د ٣٦.٢٢ د ٣٥.٣٣ ھ ٣١.٧٨ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ٤٢.٥٦ ب ٣٩.٤٤ د ٣٦.٣٣ ٥٠٠
 أ ٤٣.٤٤ ب٤٠.٣٣ ج ٣٨.٠٠ ١٠٠٠

مع    NPKتداخل 
 Kin: GA3 رش

 ج ٣٤.٢٦ د ٣٦.٢٢ ھ ٣٤.٠٠ و ٣٢.٥٦ صفر
 ب ٣٧.٨٥ ج ٣٩.٨٩ ج ٣٨.٦٧ ھد ٣٥.٠٠ ١٠٠
 أ ٤٢.٣٧ أ ٤٦.١١ ب ٤٢.٤٤ ج ٣٨.٥٦ ٢٠٠

  أ ٤٠.٧٤ ب ٣٨.٣٧ ج ٣٥.٧٣ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
 القnnیم ذات األحnnرف المتشnnابھة لكnnل عامnnل أو تnnداخالتھا كnnالً علnnى انفnnراد ال تختلnnف معنویnnاً حسnnب اختبnnار دنكnnن متعnnدد الحnnدود تحnnت * 

                                                                                          %.٥مستوى احتمال 
  

وقnnد یعnnزى سnnبب  زیnnادة عnnدد التفرعnnات مnnع زیnnادة تراكیnnز الnnرش بمخلnnوط حnnامض الجبرلیnnك 
ار األنسnجة المرسnتمیھ والكاینتین إلى تشجیع زیادة تفتح البراعم االبطیھ وتحفیnز النمnو مnن خnالل اسnتمر

للنمو عالوة على دور حامض الجبرلیك والكاینتین فnي زیnادة عnدد األوراق والمسnاحة الورقیnة للشnتالت 
والnnذي یnnؤدي إلnnى زیnnادة سnnرعة ونnnواتج عملیnnة ) ٧جnnدول، (وزیnnادة محتnnوى األوراق مnnن الكلوروفیnnل 

العملیة في عملیات البناء والنمnو ومنھnا التمثیل الضوئي واستخدام المواد الكاربوھیدرات الناتجة من ھذه 
واإلمnnnnام والجبnnnnوري،  ١٩٩٥و وصnnnnفي،  ١٩٩٠ابوزیnnnnد، (زیnnnnادة عnnnnدد التفرعnnnnات علnnnnى الشnnnnتالت 

ملغnم ٢٠٠+ ١-لتر.GA3ملغم  ١٠٠٠بوتظھر نتائج التداخل بین العوامل المدروسة أن المعاملة ).٢٠٠٨
NPK.رnnم  ٣٠٠+  ١-لتnnر.ملغnnك ١-لتnnامض الجبرلیnnن حnnاینتی:مnnر.ن الكnnم   ١-لتnnى معظnnا علnnت معنویnnتفوق

في حین سجلت معاملة الشاھد أدنى عدد للتفرعات على شتالت المشمش ویعزى زیnادة عnدد . المعامالت
التفرعات على سیقان المشnمش فnي التnداخالت الثنائیnة والثالثیnة إلnى التnأثیر االیجnابي المشnترك للعوامnل 

  .بالتالي زیادة عدد التفرعات على شتالت المشمشالمدروسة في زیادة تفتح البراعم الجانبیة و
 ٥٠٠و١٠٠٠تفnوق معnاملتي النقnع بnـ) ٥(یتضح من نتائج الجnدول  :في األوراق) أ(محتوى الكلوروفیل 

ولكnnن لnnم یكnnن ھنnnاك فnnرق معنnnوي بnnین  ١-لتnnر.GA3معنویnnا علnnى معاملnnة صnnفر ملغnnم  ١-لتnnر.GA3ملغnnم 
   .  ١ -لتر.GA3 .ملغم ١٠٠٠و  ٥٠٠المستویین 

فnي األوراق وقnد ) أ(وقد أدت إضافة السماد المركب إلnى زیnادة معنویnة فnي زیnادة الكلوروفیnل 
  ١-لتnر.NPKوصفر ملغم  ١٠٠معنویا على المعاملتین   ١-لتر.GA3ملغم ٢٠٠تفوقت معاملة التسمید  بـ 

نnnت وكا ١-لتnnر. NPK. علnnى معاملnnة صnnفر ملغnnم ١-لتnnر. NPKملغnnم ١٠٠فضnnال عnnن تفnnوق المعاملnnة بnnـ 
الكاینتین فقد تفوقnت معاملnة الnرش : النتائج باالتجاه نفسھ عند المعاملة بالرش بمخلوط حامض الجبرلیك 

وتفوقnت   ١-لتnر.Kin: GA3ملغم . وصفر  ١٥٠معنویا على المعاملتین  ١-لتر.Kin: GA3ملغم  ٣٠٠بـ
أمnا نتnائج التnداخل . رلتn.معنویا على معاملnة صnفر ملغnم ١-لتر. Kin : GA3ملغم  ١٥٠معاملة الرش بـ 

ملغnم ٢٠٠+ ١-لتnر.GA3ملغnم  ٥٠٠الثالثي بین العوامل المدروسة فقد أوضnحت النتnائج تفnوق المعاملnة 
NPK.رnم ٣٠٠+  ١-لتnملغKin: GA3 .رnة  ١-لتnجلت معاملnین سnي حnامالت فnم المعnى معظnا علnمعنوی

  .في األوراق) أ(الشاھد ادنى تركیز للكلوروفیل 
  

والnnرش بمخلnnوط  NPKع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب تnnأثیر نقnn): ٥(الجnnدول
الكاینتین وتداخالتھا فnي محتnوى اوراق شnتالت المشnمش مnن الكلوروفیnل أ  الجبرلیك حامض

  ).١-غم.ملغم(

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK  تراكیز مخلوطKin:GA3 )ات متوسط  تداخل النقع )١-لتر.ملغم
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 GA3النقع  NPKو GA3 ل با ٣٠٠ ١٥٠ صفر )١-لتر.ملغم(

  صفر
 و ٢.٤٦ ل-ط ٢.٧٧ م-ي ٢.٦١ ن ٢.٠٠ صفر

 ھ ٢.٦٢ ي-و ٢.٩١ ك ل م ٢.٥٩ م ٢.٣٥ ١٠٠ ب ٢.٧٧
 ج ٣.٢١ أ ب ٣.٦٨ وزھ  ٣.١٩ ل-ط ٢.٧٧ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ھ ٢.٦٨ ك-ح ٢.٤٨ ل-ط ٢.٦٦ ل م ٢.٥٣ صفر

 ب ج٣.٣٢ أب ج ٣.٥٩ و-ج ٣.٣٣ ط-ظ ٣.٠٦ ١٠٠ أ٣.٢١
 أ ٣.٦٣ أ ٣.٧٧ أ ب ٣.٦٩ ھ-ب ٣.٤٣ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 د ٢.٨٣ ھ -أ ٣.٤٧ ك-ح ٢.٨٨ ل م ٢.٥٠ صفر

 ب ٣.٤٦ أ ب ٣.٦٤ ھ -أ ٣.٤٧ وھ د  ٣.٢٧ ١٠٠ أ٣.١٩
 ج ٣.٢٧ أ ب ٣.٦٥ د-أ ٣.٥٢ م-ي ٢.٦٣ ٢٠٠

 مع رش GA3 لتداخل نقع ا
:GA3 Kin 

 ھ ٣.١٢ و ٢.٨٠ ز ٢.٣٧ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ب ٣.٤٠ ج د ٣.٢٣ ھ ٣.٠٠ ٥٠٠
 أ ٣.٤٧ ب ج ٣.٢٩ و ٢١.٨٠ ١٠٠٠

 مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ٢.٦٦ د ٢.٩١ ھ ٢.٧٢ و ٢.٣٤ صفر
 ب ٣.١٣ ب ٣.٣٨ ج ٣.١٣ د ٢.٩٠ ١٠٠
 أ ٣.٣٧ أ ٣.٧٠ ب ٣.٤٧ د ٢.٩٤ ٢٠٠

  أ ٣.٣٤ ب ٣.١٠ ج ٢.٧ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیرا
 *Kin: GA3 :الكاینتین: جبرلیك حامض ال  
القnnیم ذات األحnnرف المتشnnابھة لكnnل عامnnل أو تnnداخالتھا كnnالً علnnى انفnnراد ال تختلnnف معنویnnاً حسnnب اختبnnار دنكnnن متعnnدد  الحnnدود تحnnت * 

  %.٥مستوى احتمال 
  

تفnnوق نقnnع البnnذور بnnـ ) ٦(بینnnت النتnnائج الموضnnحة فnnي الجnnدول :فŀŀي األوراق) ب(محتŀŀوى الكلوروفیŀŀل 
أظھnرت النتnائج أیضnا . ١-لتnر. GA3وصnفر ملغnم  ٥٠٠معنویnا علnى معاملnة  ١-لتnر. GA3ملغم  ١٠٠٠

-لتnر. NPKوصفر ملغnم  ١٠٠معنویا على المعاملتین  ١-لتر. NPKملغم  ٢٠٠تفوق معاملة التسمید بـ 

 ١-لتnر. NPKمعنویnا علnى معاملnة صnفر ملغnم ١-لتnر. NPKملغnم  ١٠٠كما تفوقت معاملة التسمید  بـ  ١
 Kin: GA3و صnفر ملغnم  ١٥٠علnى المعnاملتین ٣٠٠ئج ایضا إلى التفوق المعنوي للمعاملة وتشیر النتا

+  ١-لتnnر.GA3صnnفر ملغnnم (بینnnت نتnnائج التnnداخل الثالثnnي للعوامnnل المدروسnnة تفnnوق المعاملnnة .  ١-لتnnر.
معنویا على بعض المعامالت وال سیما معاملة ) ١-لتر.Kin: GA3ملغم  ٣٠٠+ ١-لتر. NPKملغم ٢٠٠

  ).ب(اھد التي سجلت أدنى محتوى للكلوروفیل الش
  

حnnامض  تnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب والnnرش بمخلnnوط): ٦(الجnnدول
  ).١-غم. ملغم(وراق من الكلوروفیل ب األالجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في محتوى 

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
 د ٤.٠٧ ز-د٤.١٨ ز-د٤.١٨ ز ٣.٨٣ صفر

 ب ج ٤.٤٠ ھ -ب٤.٤٨ و-ج٤.٣٧ ز-ج٤.٣٦ ١٠٠ ج ٤.٤٥
 أ ٤.٧٣ أ٥.١٠٦ أ ب ج٤.٤٧ و-ج٤.٦٣ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ج د ٤.٢٧ ب ج د٤.٤٩ و-ج٤.٤١ وز٣.٩٣ صفر

 أ ب ٤.٦٢ أب ج٤.٧٧ د-أ٤.٦٤ و-ج٤.٤٦ ١٠٠ ب ٤.٥٥
 أ ٤.٧٥ أب ج٤.٨٤ د-أ٤.٧٣ د-أ٤.٦٩ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ب ج ٤.٣٧ د-أ٤.٦٢ د-أ٤.٥٥ وزھ  ٣.٩٤ صفر

 أ ٤.٧٣ أب ج٤.٩٣ أ ب ج٤.٧٦ ب ج د٤.٥١ ١٠٠ أ ٤.٦٦
 أ ٤.٨٥ أ ب٥.٠٤ أ ب ج٤.٨٣ د-أ٤.٦٩ ٢٠٠

مع  GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: رش

 أ ب ج٤.٥٩ ب ج د٤.٤٨ د ٤.٢٧ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ب ٤.٧٠ أ ب ج٤.٥٩ ج د ٤.٣٦ ٥٠٠
 أ ٤.٨٧ أ ب ٤.٧١ ج د ٤.٣٨ ١٠٠٠

 مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ٤.٢٤١ ج د ٤.٤٣ د ٤.٣٨ ھ ٣.٩٠ صفر
 ب ٤.٥٨٩ أ ب ج٤.٧٣ ب ج د٤.٥٩ ج د٤.٤٤ ١٠٠
 أ ٤.٨٢٩ أ ٤.٩٩ أ ب ٤.٨١ ب ج د٤.٦٧ ٢٠٠

  أ ٤.٧٢ ب ٤.٥٩ ج ٤.٣٤ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیرا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
 *nnب اختبnnاً حسnnف معنویnnراد ال تختلnnى انفnnالً علnnداخالتھا كnnل أو تnnل عامnnابھة لكnnرف المتشnnیم ذات األحnnت  القnnدود تحnnدد الحnnن متعnnار دنك

  %.٥احتمال مستوى 
إلnى تفnوق معnاملتي نقnع ) ٧(تشیر النتائج الموضحة في الجدول : اقمحتوى الكلوروفیل الكلي في األور

واللتnین لnم تظھnرا  ١-لتnر.GA3معنویا على معاملnة صnفر ملغnم  ١-لتر.GA3ملغم  ٥٠٠و١٠٠٠البذور 
ویعnزى سnبب زیnادة . بینھما أیة فروق معنویة في محتوى أوراق شتالت المشمش من الكلوروفیل الكلnي

نقعھا في تراكیز مختلفnة مnن حnامض الجبرلیnك إلnى زیnادة محتnوى الجنnین مnن الكلوروفیل في االوراق ل
حnامض الجبرلیnnك والnذي یnnؤدي إلnnى زیnادة النمnnو الالحnق للشnnتالت وتحفیnnز التمثیnل الحیnnوي للكلوروفیnnل 
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إلnnى  NPKوأظھnnرت نتnnائج التسnnمید بالسnnماد المركnnب ) . ١٩٩٠، ابوزیnnد(وزیnnادة تركیnnزه فnnي االوراق 
ملغnnم  ٢٠٠لوروفیnnل الكلnnي مnnع زیnnادة مسnnتویات السnnماد المركnnب فقnnد تفوقnnت المعاملnnة زیnnادة محتnnوى الك

NPK.رnnاملتین  ١-لتnnى المعnnا علnnم  ١٠٠معنویnnفر ملغnnوصNPK.رnnة  ١-لتnnت المعاملnnا تفوقnnم  ١٠٠كمnnملغ
NPK.معنویا على المعاملة صفر ملغم  ١-لترNPK.ي أوراق . ١-لترnل فnز الكلوروفیnوتعزى زیادة تركی

إلnى اشnتراك العناصnر الكبnرى  NPKش المسمدة بالمستویات المختلفة من السماد المركب شتالت المشم
وال سیما النتروجین الذي یساعد في بناء الجھاز الخضري والتمثیل الحیوي لصبغة الكلوروفیل وبالتnالي 

nى زیnاینتین إلnك والكnامض الجبرلیnوط حnرش بمخلnا ادى الnي االوراق كمnل فnز الكلوروفیnادة زیادة تركی
 Kin:GA3.ملغnم٣٠٠معنویة واضحة في محتnوى االوراق مnن الكلوروفیnل الكلnي فقnد تفوقnت المعاملnة 

ملغnnم  ١٥٠كمnnا تفوقnnت المعاملnnة  ١-لتnnر.Kin:GA3وصnnفر ملغnnم  ١٥٠معنویnnا علnnى المعnnاملتین  ١-لتnnر
Kin:GA3.رnnم  ١-لتnnفر ملغnnة صnnى المعاملnnا علnnمعنویKin: GA3 .رnnبغة . ١-لتnnز صnnادة تركیnnزى زیnnیع

لكلوروفیnnل فnnي االوراق إلnnى ان الnnرش بمخلnnوط حnnامض الجبرلیnnك والكnnاینتین یnnؤدي إلnnى زیnnادة تركیnnز ا
فnي  RNAھذین المنظمین للنمو فnي االوراق اللnذان یعمnالن علnى زیnادة التمثیnل الحیnوي للبnروتین والnـ 
فضnال عnن االوراق كما یعمالن على منع االنخفاض السnریع فnي تركیnز الكلوروفیnل وتnاخیر الشnیخوخة 

الnذي یسnاھم فnي بنnاء الكلوروفیnل فnي ) ١٠و٩و ٨الجnداول (زیادة تراكیز العناصر الكبرى في االوراق 
وتبnnnین نتnnnائج التnnnداخل ). ٢٠٠٤ Hünerو  Hopkinsو ١٩٩٥ووصnnnفي ١٩٩٠ابnnnو زیnnnد، (االوراق 

ملغnnم  ٢٠٠+ ١-لتnnر.GA3صnnفر ملغnnم (الثالثnnي بnnین العوامnnل المدروسnnة إلnnى التفnnوق المعنnnوي للمعاملnnة 
NPK.رnnم  ٣٠٠+١-لتnnملغKin: GA3.رnnة ) ١-لتnnجلت معاملnnین سnnي حnnامالت فnnم المعnnى معظnnا علnnمعنوی

  . الشاھد ادنى القیم لھذه الصفة ویرجع ذلك إلى التأثیر االیجابي المشترك للعوامل المدروسة
  

 حnامض طوالnرش بمخلnو NPKتأثیر نقع البذور بحامض الجبرلیك والتسمید بالسnماد المركnب ): ٧(الجدول
  ).١-غم. ملغم(وراق من الكلوروفیل الكلي ألالجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في محتوى ا

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK  
 )١-لتر.ملغم(

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

متوسطات 
 GA3النقع 

 ٣٠٠ ١٥٠ صفر

 صفر
 د ٦.٢٥ ل-ط٦.٩٦ ط ك ل٦.٧٧ م ٥.٨٣ صفر

 ج ٧.٠٢ ي-و٧.٤٠ ل-ط ٦.٩٦ ك ل٦.٧١ ١٠٠ ب ٧.٢١
 أ ب ٨.٠٨ أ ٨.٧٩ و-ب ٨.٠٦ ي-و٧.٤٠ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ج ٦.٩٥ ك-ز٧.٣٤ ك-ح ٧.٠٧ ل ٦.٤٦ صفر

 ب ٧.٩٥ د-أ٨.٣٦ ز-ج ٧.٩٨ ط-ھ ٧.٥٢ ١٠٠ أ ٧.٧٦
 أ ٨.٣٧ أب ج٨.٥٧ د-أ ٨.٤٢ ھ -أ ٨.١٢ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ج ٧.٢١ ح-د٧.٧٥ ي-و ٧.٤٣ ل ٦.٤٤ صفر

 أ ب ٨.٠٨ أب ج٨.٥٧ ز-ج ٧.٨٩ ز-د ٧.٧٨ ١٠٠ أ ٧.٨١
 أ ب ٨.١٣ أ ب ٨.٧٠ د-أ ٨.٣٦ ل-ز ٧.٣٣ ٢٠٠

مع  GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: رش

 ج ٧.٧٢ د ٧.٢٦ ھ ٦.٦٥ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ب ٨.٠٩ ب ج ٧.٨٢ د ٧.٣٧ ٥٠٠
 أ ٨.٣٤ ب ج ٧.٨٩ د ٧.١٨ ١٠٠٠

 مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ٦.٨٩ ج د٧.٣٥ د ٧.٠٩ ھ ٦.٢٤ صفر
 ب ٧.٦٨ ب ٨.١١ ج ٧.٦١ ج د ٧.٣٤ ١٠٠
 أ ٨.١٩ أ ٨.٦٩ ب ٨.٢٨ ج ٧.٦١ ٢٠٠

  أ ٨.٠٥ ب ٧.٦٦ ج ٧.٠٦ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
تحnnت   علnnى انفnnراد ال تختلnnف معنویnnاً حسnnب اختبnnار دنكnnن متعnnدد الحnnدودالقnnیم ذات األحnnرف المتشnnابھة لكnnل عامnnل أو تnnداخالتھا كnnالً * 

  %.٥مستوى احتمال 
  

ان نقnnع بnnذور المشnnمش بتراكیnnز ) ٨(یتضnnح مnnن نتnnائج الجnnدول  (%):تركیŀŀز النتŀŀروجین فŀŀي األوراق 
مختلفnnة مnnن حnnامض الجبرلیnnك سnnبب زیnnادة معنویnnة فnnي تركیnnز النتnnروجین فnnي االوراق وال سnnیما عنnnد 

. GA3و صnفر ملغnم  ٥٠٠والذي توفق معنویاً على معاملتي النقع بnـ  ١-لتر. GA3ملغم  ١٠٠٠ز التركی
. ١-لتnر. GA3معنویnاً علnى معاملnة صnفر ملغnم  ١-لتر. GA3ملغم  ٥٠٠كما تفوقت معاملة النقع بـ  ١-لتر

االوراق  وتبnnین النتnnائج أیضnnاً ان اضnnافة السnnماد المركnnب سnnبب زیnnادة معنویnnة فnnي تركیnnز النتnnروجین فnnي
وصnفر  ١٠٠تفوقnاً معنویnاً علnى معnاملتي التسnمید بnـ  ١-لتnر. NPKملغnم  ٢٠٠فحققت معاملة التسمید بـ 

 ١-لتnر. NPKعلnى صnفر ملغnم  ١-لتnر. NPKملغnم  ١٠٠وتفوقت معاملة التسnمید بnـ  ١-لتر. NPKملغم 
 ٣٠٠معاملnة الnرش بnـ  وكان تأثیر الرش بمخلوط حامض الجبریلك والكاینتین باالتجاه نفسnھ فقnد تفوقnت

فضnnالً عnnن تفnnوق معاملnnة الnnرش  ١-لتnnر. وصnnفر ملغnnم ١٥٠معنویnnاً علnnى معnnاملتي الnnرش بnnـ  ١-لتnnر. ملغnnم
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وتظھnnر نتnnائج التnnداخل الثالثnnي بnnین  ١-لتnnر. معنویnnاً علnnى معاملnnة صnnفر ملغnnم ١-لتnnر. ملغnnم ١٥٠بتركیnnز 
ملغnم  ٣٠٠+  ١-لتnر. NPKملغم  ٢٠٠+  ١-لتر. GA3ملغم  ٥٠٠العوامل المدروسةإلى تفوق المعاملة 

Kin:GA3 .رnnجلت  ١-لتnnین سnnي حnnي االوراق فnnروجین فnnز النتnnي تركیnnامالت فnnم المعnnى معظnnاً علnnمعنوی
  .معاملة الشاھد أدنى تركیز

  
والnnرش بمخلnnوط  NPKتnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب ): ٨(الجnnدول

  . ھا في تركیز النتروجین في أوراق شتالت المشمشوالكاینتین وتداخالت الجبرلیك حامض

GA3 )١-لتر.ملغم( NPK  
 )١-لتر.ملغم(

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

متوسطات النقع 
GA3 ٣٠٠ ١٥٠ صفر 

 صفر
 و ٢.٠٣٨ م ٢.١٥ م ٢.١٢ ن ١.٨٤ صفر

 د ٢.٣٥ ي ط ٢.٤٤ ك ٢.٣٤ ل ٢.٢٤ ١٠٠ ج ٢.٣٢
 ج ٢.٥٥ و ز ٢.٦١ ز ح ٢.٥٥ ح ط ٢.٥٠ ٢٠٠

٥٠٠ 
 ز ٢.١٣ م ٢.١٤ ن ١.٩١ ن ١.٨٦ صفر

 ب ٢.٦٣ أ ب ٢.٨٠ ھج د ٢.٧٠ ي ٢.١٤ ١٠٠ ب ٢.٤٧
 أ ٢.٨١ أ ٢.٨٤ أ ٢.٨٣ ب ج د٢.٧٥ ٢٠٠

١٠٠٠ 
 ھ ٢.١١ ل ك ٢.٣٣ م ٢.١١ ن ١.٩٠ صفر

 ب ٢.٦٤ ھد  ٢.٦٨ وھ  ٢.٦٥ و ز ٢.٥٩ ١٠٠ أ ٢.٥٢
 أ ٢.٧٩ أ ٢.٨٢ أ ب ٢.٧٩ أب ج٢.٧٦ ٢٠٠

مع GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: رش

 ج ٢.٤٠ د ٢.٣٤ ھ ٢.٢٠ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 أ ٢.٥٩ ب ٢.٤٨ د ٢.٣٤ ٥٠٠
 أ ٢.٦١ ب ٢.٥٢ ج ٢.٤٢ ١٠٠٠

  مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3  

 ج ٢.٠٤ ھ ٢.٢٠ و ٢.٠٥ ز ١.٨٦ صفر
 ب ٢.٥٤ ب ٢.٦٥ ج ٢.٥٧ د ٢.٤٢ ١٠٠
 أ ٢.٧٢ أ ٢.٧٦ أ ٢.٧٣ ب ٢.٦٧ ٢٠٠

  أ ٢.٥٣ ب ٢.٤٤ ج ٢.٣٢ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیرا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
 القnnیم ذات األحnnرف المتشnnابھة لكnnل عامnnل أو تnnداخالتھا كnnالً علnnى انفnnراد ال تختلnnف معنویnnاً حسnnب اختبnnار دنكnnن متعnnدد الحnnدود تحnnت* 

  %.٥تمال مستوى اح
  

 ملغم ١٠٠٠تفوق معاملة نقع البذور بتركیز ) ٩(یالحظ من نتائج الجدول  :تركیز الفسفور في األوراق
GA3.م  ٥٠٠معنویا على معاملتي النقع  ١-لترnوصفر ملغGA3 .رnي االوراق  ١-لتnفور فnز لفسnي تركیnف
  كما 

وكnان لعامnل  ١-لتnر. GA3ملغnم  معنویا على معاملة صفر ١-لتر. GA3ملغم ٥٠٠تفوقت معاملة النقع بـ 
التسمید بالسماد المركب تاثیرا معنویا في زیادة تركیnز عنصnر الفسnفور فnي االوراق فقnد تفوقnت معاملnة 

كمnا تفوقnت . ١-لتnر. NPKوصnفر ملغnم ١٠٠معنویnا علnى المعnاملتین  ١-لتnر.NPK ملغم ٢٠٠التسمید بـ
معاملnة الشnاھد وسnبب معnاملتي الnرش بمخلnوط معنویnا علnى   ١-لتر. NPKملغم ١٠٠معاملة التسمید بـ 

زیnادة معنویnة فnي تركیnز الفسnفور فnي  ١-لتnر. Kin:GA3 ملغم ٣٠٠و١٥٠حامض الجبرلیك والكاینتین 
واللتان لم یالحظ ایة فروقnات معنویnة بینھمnا ومnن  ١-لتر.Kin:GA األوراق مقارنة بمعاملة صفر ملغم 

 ٢٠٠+ ١-لتnnر. GA3ملغnnم  ١٠٠٠وسةیتضnnح تفnnوق المعاملnnة نتnnائج التnnداخل الثالثnnي بnnین العوامnnل المدر
معنویnاً علnى معظnم المعnامالت فnي تركیnز الفسnفور  ١-لتر. Kin:GA3ملغم  ٣٠٠+  ١-لتر. NPKملغم 

  .في األوراق في حین سجلت معاملة الشاھد أدنى تراكیز للفسفور في أوراق شتالت المشمش
التnnأثیر المعنnnوي للعوامnnل ) ١٠(الموضnnحة فnnي الجnnدول  تبnnین النتnnائج: تركیŀŀز البوتاسŀŀیوم فŀŀي األوراق 

المدروسة في زیادة تركیز البوتاسیوم في أوراق شتالت المشمش فتظھر النتائج تفوق معاملة نقع البnذور 
كمnا تفوقnت  ١-لتnر. GA3وصnفر ملغnم  ٥٠٠معنویnا علnى المعnاملتین  ١-لتnر. GA3ملغnم  ١٠٠٠بتركیز 

، كمnا یالحnظ تفnوق معاملnة ١-لتnر. GA3على معاملة صnفر ملغnم ١-لتر .GA3ملغم   ٥٠٠معاملة النقع بـ
وصnnفر ملغnnم ١٠٠معنویnnا علnnى معnnاملتي التسnnمید بnnـ ١-لتnnر. NPKملغnnم  ٢٠٠التسnnمید بالسnnماد المركnnب 

NPK .رnnاملتین ١-لتnnوق المعnnائج تفnnر النتnnم  ١٥٠و٣٠٠، وتظھnnملغKin : GA3 .رnnى  ١-لتnnا علnnمعنوی
تركیز البوتاسیوم في االوراق ، ومن نتائج التداخل الثالثي بnین العوامnل  في    ١-لتر.معاملة صفر ملغم 

ملغnnم  ٣٠٠+ ١-لتnnر. NPKملغnnم  ٢٠٠+ ١-لتnnر. GA3ملغnnم  ٥٠٠(المدروسnnة یالحnnظ تفnnوق المعnnاملتین 
Kin:GA3 .ملغم  ١٠٠٠(و ) ١-لترGA3 .ملغم  ٢٠٠+ ١-لترNPK .م  ٣٠٠+١-لترnملغKin : GA3 .

م في االوراق معنویا على معظم المعامالت في حین سجلت معاملة الشاھد أدنnى بتركیز البوتاسیو) ١-لتر
  . تركیز للبوتاسیوم اوراق شتالت المشمش
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والnnرش بمخلnnوط  NPKتnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب ): ٩(الجnnدول 

  . شتالت المشمشالجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في تركیز الفسفور في أوراق  حامض

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 ٠.١٢٨ ن ٠.١٣٥ ص ٠.١٢٧ ث ٠.١٢٤ صفر

 و ٠.١٤٩ ح ط ٠.١٦١ ل ٠.١٤٧ م ٠.١٤٠ ١٠٠ ج ٠.١٤٦
 ھ ٠.١٥٩ ك ٠.١٥٣ ح ٠.١٦٢ ح ٠.١٦٢ ٢٠٠

٥٠٠ 
 د ٠.١٦٢ و ز ٠.١٦٦ ح ط ٠.١٦٢ ي ٠.١٥٧ صفر

 ج ٠.١٧١ ھد  ٠.١٧٧ و ٠.١٦٩ و ز ٠.١٦٦ ١٠٠ ب ٠.١٦٩
 ج ٠.١٧٢ ك ٠.١٥٢ أ ب ٠.١٨٦ ج د٠.١٧٩ ٢٠٠

١٠٠٠  
 د ٠.١٦٤ و ٠.١٧٠ ز ح ٠.١٦٤ ط ي٠.١٥٨ صفر

 ب ٠.١٧٨ ھد  ٠.١٧٨ ب ج٠.١٨٢ ھ ٠.١٧٥ ١٠٠ أ ٠.١٧٦
 أ ٠.١٨٣ أ ٠.١٨٧ أ ب ٠.١٨٥ ھد ٠.١٧٨ ٢٠٠

مع  GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: رش

 ھ ٠.١٤٩ و ٠.١٤٥ ز ٠.١٤٢ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 د ٠.١٦٥ ب ٠.١٧٢ ج ١٦٨. ٥٠٠
 أ ٠.١٧٨ أ ٠.١٧٧ ب ٠.١٧٠ ١٠٠٠

 مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ٠.١٥٢ ھ ٠.١٥٧ و ٠.١٥١ ز ٠.١٤٦ صفر
 ب ٠.١٦٦ ب ٠.١٧٢ ج ٠.١٦٦ د ٠.١٦٠ ١٠٠
 أ ٠.١٧٢ ج ٠.١٦٤ أ ٠.١٧٨ ب ٠.١٧٣ ٢٠٠

  أ ٠.١٦٥ أ ٠.١٦٤ ب ٠.١٦٠ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیر ا
 *Kin: GA3 : الكاینتین: حامض الجبرلیك  
متعnدد الحnدود القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كالً على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن * 

  %.٥تحت مستوى احتمال 
  

 والnnرش بمخلnnوط NPKتnnأثیر نقnnع البnnذور بحnnامض الجبرلیnnك والتسnnمید بالسnnماد المركnnب  :)١٠(الجnnدول
  . حامض الجبرلیك والكاینتین وتداخالتھا في تركیز البوتاسیوم في أوراق شتالت المشمش

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
 د ١.١٧ ح ط ي١.١٩ ط-ھ  ١.٢٥ ك ١.٠٧ صفر

 ب ج ١.٢٤ ز-ج ١.٢٩ ط-ھ  ١.٢٤ ي-ز ١.٢٠ ١٠٠ ج ١.٢٢٧
 ب ج ١.٢٥ ح-د ١.٢٧ ط-ھ  ١.٢٥ ط-ھ  ١.٢٤ ٢٠٠

٥٠٠ 
 د ١.١٤ ط ي ١.١٧ ك ١.١٤ ك ١.٠٩ صفر

 ب ١.٢٧ و-ب١.٣٠ ح-د١.٢٧ ط-ھ  ١.٢٥ ١٠٠ ب ١.٢٦٥
 أ ١.٣٧ أ١.٣٩ أب١.٣٨ أب ج١.٣٦ ٢٠٠

١٠٠٠  
 ج ١.٢١ ط-و١.٢٣ ي-و١.٢٢ ح ط ي١.٢٠ صفر

 ب ١.٢٨ ط-أ١.٣٢ د-أ١.٣٤ ط-ھ  ١.٢٤ ١٠٠ أ ١.٢٩١
 أ ١.٣٧ أ ١.٣٩ أب ج١.٢٧ د-أ١.٣٤ ٢٠٠

مع  GA3 لتداخل نقع ا
 GA3 Kin: رش

 ب ج١.٢٥ ب ج١.٢٥ د ١.١٧ صفر
  تأثیر متوسطات

NPK 

 

 ـ ب١.٢٩ ب ج١.٢٦ ج ١.٢٣ ٥٠٠
 أ١.٣١ أ ب١.٢٩ ب ج١.٢٦ ١٠٠٠

 مع رش NPKتداخل 
Kin: GA3 

 ج ١.١٧٧ ھ ١.٢٠ ھ ١.٢٠ و ١.١٢ صفر
 ج ١.٢٦٩ ب ج ١.٣٠ ج د١.٢٧ ھ ١.٢٣ ١٠٠

 أ ١.٣٣٦ أ ١.٣٥ أ ب ١.٣٣ أب١.٣١ ٢٠٠

  أ ١.٢٨٧ أ ١.٢٧ ب ١.٢٢٤ GA3 Kin:ل متوسطات تأثیرا

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

  %.٥مستوى احتمال 

  
فnnnي ) جین والفسnnفور والبوتاسnnیومالنتnnرو(وربمnnا یعnnزى سnnبب زیnnادة تركیnnز العناصnnر المعدنیnnة 

لنقع البذور بحامض الجبرلیك الى زیnادة النمnو الالحnق للشnتالت وزیnادة أمتصnاص ھnذه " األوراق نتیجة
العناصر لتلبیة أحتیاجات نمو الشnتالت وأن عملیnة التسnمید بالسnماد المركnب أدت إلnى زیnادة تركیnز ھnذه 

  ھا للجذور وزیادة كمیتھا الممتصة عالوة علىالعناصر في محلول التربھ ومن ثم زیادة جاھزیت
أن إضافة السماد المركب إلى التربة بصورة ذائبة ربما أدت إلى زیnادة كفnاءة السnماد وزیnادة امتصاصnھ 

فضال عnن زیnادة المسnاحة الورقیnھ وصnبغة الكلوروفیnل ). ٢٠٠١واخرون ،  Mengel(من قبل الجذور
ن خالل التسمید بالسnماد المركnب ممnا یnؤدي إلnى زیnادة ھnذه م)  ٢٠٠٩الحمداني،(في االوراق الجداول 

العناصر لتلبیة حاجة الجھاز الورقي منھا وقnوة نمnو الشnتالت ، وتعnزى زیnادة تركیnز العناصnر الكبnرى 
NPK  وnnات النمnnوي لمنظمnnدور الحیnnاینتین للnnك والكnnامض الجبرلیnnوط حnnرش بمخلnnة الnnي االوراق نتیجnnف

والمسnاحة الورقیnھ للشnتالت وزیnادة )  ٧الجnدول،(وراق مnن الكلوروفیnل المستعملة في زیادة محتوى اال
والتي قد تؤدي إلى زیادة الطاقة الالزمة المتصاص ) ٢٠٠٩الحمداني، (طول ووزن المجموع الجذري 
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العناصر الغذائیھ من التربھ فضال عن الدور الحیوي للكاینتین الذي یعمل علnى جnذب العناصnر المعدنیnة 
للمعاملnة بالكnاینتین " نتیجnة% ٥٠الثغور فnي االوراق وقnد تصnل اتسnاع فتحnة الثغnر بدرجnة وزیادة فتح 

مما یؤدي إلى زیادة النتح وزیادة امتصاص العناصر الغذائیة والمكونات التي تدخل عnن طریnق الخشnب 
  ).١٩٩٥وصفي، (
  

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

SEEDLINGS GROWTH 
(Prunus armeniaca L.) 

2-ON GROWTH AND MINERAL ELEMENT OF APRICOT 
ROOTSTOCKS SEEDLINGS 

Nabil M. Ameen AL-Imam                  Najlaa Aswad Abed Al-Hamadany 
Dept. of Horticulture, College of Agric. and Forestry, University of Mosul, 

IRAQ 
 

 ِ◌◌ِABSTRACT 
 Factorial experiment was carried out on the nurseries of  the College of 
Agriculture and Forestry at University of Mosul /Iraq. During the growth 
period 2007 to study the impact of apricot seeds at soaking in three 
concentrations of gibberellic acid  0,500,100 mg GA3/l for 24 hors, fertilization 
with (NPK) fertilizers as solutions at three levels 0,100,200 mg NPK.L-1 and 
spraying the transplants with a mix of gibberellic acid and Kinitin 1:1: at three 
concentration levels of 0,150,300 mg.L-1 besides studying the interactions 
between the investigated factors. The results are briefed that soaking apricot 
seeds with 1000 mg GA3.L

-1, fertilizing with NPK especially at the 
concentration 200 mg NPK.L-1 and Foliar spraying with the mix of gibberellic 
acid and Kinitin at 300 mg .L-1  resulted in a significant increase in the number 
of leaves ,leaf surface area, number of branches and concentration of 
chlorophyll and N,P,K elements in the leaves. For maximizing the growth of 
Apricot rootstocks , it is advised to the treatment of (1000 mg GA3 .L

-1  + 200 
mg NPK .L-1+300 mg (gibberellic acid : Kinitin .L-1) that led to an increase in  
number of leaves and concentration of NPK elements in the leaves.   

 

  المصادر
منشأة . الفاكھة أساسیات زراعتھا رعایتھا وإنتاجھا الطبعة األولى أشجار). ١٩٩٨(ابراھیم، عاطف محمد 

 .المعارف باإلسكندریة، مصر
مؤسسة عز الدین للطباعة . الھورمونات النباتیة والتطبیقات الزراعیة). ١٩٩٠(ابو زید، الشحات نصر 

 .والنشر، مكتبة مدبولي، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
والرش  NPKتأثیر السماد المركب ). ٢٠٠٩(عبد هللا وجاسم محمد خلف االسحاقي اإلمام، نبیل محمد أمین 

في العقد،  .Punica granatum Lبالحدید وحامض الجبرلیك في نمو وحاصل الرمان صنف سلیمي 
 .٣٧-٢٥): ٢( ٣٧والنمو وبعض الخواص الثمریة، مجلة زراعة الرافدین 

تأثیر التنضید وحامض ). ٢٠٠٦(حمن علي محمد البریفكاني اإلمام، نبیل محمد أمین عبد هللا وعبد الر
، مجلة .Corylus avellaua Lفي النمو الخضري لشتالت ثالثة أصناف من البندق ) GA3(الجبرلیك 

  .٤٩-٣٧): ٣( ٣٤زراعة الرافدین 
لبي استجابة شتالت الفستق الح). ٢٠٠٨(اإلمام، نبیل محمد أمین عبد هللا ویسرى محمد صالح الجبوري 

الوساط زراعیة مختلفة والرش بحامض الجبرلیك والزنك  .Pistcia vera Lالبذریة صنف عاشوري 
  .١٦-٤): ٤( ٣٦لنمو وانتاج اصول الفستق البذریة في موسم نمو واحد، مجلة زراعة الرافدین 

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

  .  الموصل
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تأثیر الكبریت والنتروجین والرش الورقي بحامض االسكوربیك في ). ٢٠٠٧(الدوري، احسان فاضل صالح 
رسالة . Vistabellaو   Annaالنمو الخضري والمحتوى المعدني الشجار التفاح الفتیة صنفي 

  .ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق
المشاتل كتاب تطبیقي لتربیة وإكثار وزراعة وتسویق نباتات المشاتل، ). ١٩٨٤(الراوي، عادل خضر سعید 

كتاب مترجم عن كیردكروس مان وجپورج فینیوت وھاینزایدكروتون، مدیریة دار الكتب للطباعة 
 .العراق –جامعة الموصل  –والنشر 

المكتبة . تكنولوجیا تسمید وري أشجار الفاكھة في األراضي الصحراویة). ١٩٩٩(الشاذلي، سعید عبد العاطي 
  .االكادیمیة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة

طریقة سریعة لحساب المساحة الورقیة في الخیار، ). ٢٠٠٤(الصحاف، فاضل حسین وأیمان محمود حسین 
  .٩٤-٨٩): ١(١٧التقني،  مجلة

  .منظمات النمو واالزھار واستخدامھا في الزراعة، المكتبة االكادیمیة، القاھرة) ١٩٩٥(وصفي، عماد الدین 
وزارة التعلیم العالي والبحث ). ٢(انتاج الفاكھة النفظیة ). ١٩٨٤(یوسف، یوسف حنا وعبد الجبار حسن سلوم 
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