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الخوخ الفتیة صنف دكسي ریدأشجارتأثیر النتروجین وحامض الجبرلیك في نمو 
عرجيجاسم محمد علوان األإیاد طارق محمود شیال العلم  

العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق 

الخالصة
أشجار

لمعرفة ٢٠٠٨  ،
١-شجرة. Nغم ١٠٠و٥٠صفر و ھي تأثیر التسمید بثالث مستویات من النتروجین

١-لتر. GA3ملغم ١٠٠و٥٠صفر و ھي من حامض الجبرلیك مستویات 

ي إلىأدتمعا أوإضافةأنالنتائج أكدت. 
األوراقعدد األوراقومحتوى األوراق

ارتفاع األشجارلألشجاروالمساحة الورقیة  قطر األشجارو و 
.١٠٠

N.ملغم ٥٠+١-شجرةGA3 .الصفات المدروسةظملمعوالتي أعطت أعلى المتوسطات ١-لتر.

المقدمة
لخوخ  Prunus persicaا Batsch

فضالً , األشجاروذلك لطبیعة حمل ,الحجریة من ناحیة األھمیة
فھي تح, عن القیمة الغذائیة العالیة لثماره 

) CوBوA( بأس بھا من الفیتامینات البكتینیة وكمیة ال
).٢٠٠٥,Bal(والكالسیوم والحدید وغیرھا 

اإلنتاجین المرتبة األولى من ناحیة إذ تحتل الص, مختلفة من العالم یزرع الخوخ في مناطق
لف طن ١٥٨٤٦.٤٨إذ یبلغ اإلنتاج العالمي من ثمار الخوخ حوالي ,الخ ......والوالیات المتحدة األمریكیة ( أ

FAO STAT ,٢٠٠٧( , ,
),١٩٨٤

وعدد , ) بأستثناء المنطقة الشمالیة( طن سنویاً ١٢٠٦إذ بلغ إنتاج العراق من ثمار الخوخ ,) ١٩٩١,ونصر
, ( ١-شجرة. ٦٦٥٠٩١٨.١

, , خصب ذاتیاً , أشجار ھذا الصنف بأنھا متوسطة إلى قویة النموزتمیوت) .٢٠٠٧
٧٥, لحمھا متماسك , متوسطة الحجم

.)١٩٨٤,ویوسف١٩٦٥, وآخرونFogle(النضج وھو من األصناف الصالحة للشحن لمسافات بعیدة 
 ,

ة عدا اللوزاألشجار ثمر لم , ا
باختالفتختلف جار ولكن كمیة النتروجین التي یجب إضافتھا لألش, سنویاً بالنتروجین األشجار

األشجاروعمر األشجاروصنف األشجارالمزروع فیھا 
)

).١٩٩٤,وآخرون

Johnson آخرون ١٦٩بـ Early Maycrestصنف ) ٢٠٠١(و
N.٢٠٠٥(ة١-شجرة (Cocia٦٠٠و٤٥٠و٣٠٠

بمقدار Jonagored) ٢٠٠٦(Wronaو١-شجرة.Nغم و
) ٢٠٠٩() ٢٠٠٧(١-.٤٠Nو٢٠

.٢٠٠٩مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول 
٢٠١٠/ ٢٠/٩وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠حث تاریخ تسلم الب

ً عن ذلك . ١-شجرة.Nغم٦٠وبمقدار VistabellaوAnnaألشجار التفاح الفتیة صنفي  فضال
یمكن 

 ,)Hartmann
في ؤ،)٢٠٠٢, وآخرون



ISSN 1815(الرافدینزراعةمجلة - 316X               (المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد) ٣٨

RNA)وقد ). ١٩٩٥, وصفي
درس عدد من الباحثین تأثیر 

كل من , وكذلك نموھا الخضري وأشجار الفاكھة المتساقطة األوراق ذ حصل  آخرونKimإ عند ) ٢٠٠٤(و
Mibaekملغم ٢٠٠ـGA3 .-و١ConevaوCline)٢٠٠٦(

Redhavenملغم ٤٠٠ـ ٥٠بGA3 .-و ١
Tsipouidis٢٠٠٦(وآخرون  (Fire Blightملغم ١٠٠

GA3 .-٢٠٠٨(١ (
) ٢٠٠٣(MostafaوEl-Sabaghو١-. GA3ملغم ٣٠و١٥

.على تحسن في النمو الخضري لألشجار والشتالت ١-لتر. GA3ملغم ٣٠٠بـ Annaصنف 
اسات القلةلذلك ول والتيالدر

Dixired ،
یجب إضافتھا ألشجار ھذا الصنف في السنة األولى من زراعتھا في المكان المالئمة من ھاتین المادتین والتي 

.المستدیم لتحسین نموھا الخضري للتبكیر في دخولھا في مرحلة األثمار

مواد البحث وطرائقھ
اسة  Prunus persica(در Batsch(

المطعمة على األصل البذري للخوخ والمزروعةعمرھا سنتان 
وصل/ كلیة الزراعة والغابات/ الحدائق لم امعة ا لعراق / ج م٤×٢٠٠٨٤,ا

بعاد األشجار ٤٥×٤٥×٤٥بأ
ةلألشجارالمجموع الجذري 

ى وترو.)١(جدول ال٤٥صفرـ 
لمعرفة تأثیر التسمید النتروجیني والرش الورقي بحامض الجبرلیك في تركیز بعض,بالتنقیط

بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الحقل:)١(جدول ال
القیمةوحدة القیاسالصفة

١٠.٥٩٥-م.دیسي سیمنیزالتوصیل الكھربائي 
٧.٥٠درجة تفاعل التربة

١٩.٥٠-كغم.غمالمادة العضویة
CaCO3١١٧٥.٠٠-كغم.غم

١٠.١٩٥-كغم.غمالبیكاربونات
١٢٤٧.٤٠-كغم.غمالرمل 
١٢١١.٦٠-كغم.غمالطین

١٥٤١.٠٠-كغم.غمالغرین
ھغرینیةمزیجیالنسجة

٠.٠١٠٥٪النتروجین الكلي
١١٦.٩٢-كغم.ملغمالفسفور الجاھز

١١٣٣.٣٩-كغم.ملغمالبوتاسیوم الجاھز
نینوى/ مدیریة الزراعة / تحلیل التربة والمیاه تم تحلیل التربة في مختبرات *  

. لال
استخدام١-شجرة.Nغم١٠٠و٥٠و صفرالنتروجین  ثالثة و, ) N٪٤٦(ب

.١-لتر. GA3ملغم ١٠٠و٥٠صفر و ت من حامض الجبرلیك ھيمستویا
بعد األشجاروذلك بحفر خندق دائري حول , في األسبوع األول من نیسان  لى  األشجار٢٥وع

صف , سم٥سم وعمق ٥وبعرض 
بحامض األشجارورشت , 

 , ,
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)Tween – 20 (٠.١٪
.المحلول على المجموع الخضري 

)RCBD (
األشجاربثالثة 

.شجرة ٨١= ٣×٣×٣×٣

٦/٥/٢٠٠٨١األشجارإذ رشت لألمراض والحشرات 
، ) (١-.مل٠.٢٥

١-.٠.٥

 , :٣٥P.-٢٠(باستخدام١-
) ٪٤٣(كبریتات البوتاسیوم باستخدام١-شجرة. Kغم٦٥و) فسفور٪٢٢

.)٢٠٠٤(وآخرون Chatzitheodorouمن قبل 

BhargavaوRaghupathi)١٩٩٩( .
SPAD-502 meterوراق 

األشجاروعدد األوراق المكتملة النمو المتكونة على ) ٢٠٠٢(BassukوFelixlohوحسب ما ذكر من قبل 
و) ١٩٨٥(

وعدد التفرعات الجدیدة المتكونة على , ) ١٩٧١(وآخرون Herbertماذكرهوحسبتفرعات والوراقألفي ا
األشجار,بعد طرح عدد التفرعات الموجودة على كل شجرة عند بدایة التجربةاألشجار

١٠
األشجارارتفاع إذ تم قیاس كل من, ) Vernier(القدمة باستخدام

).٢٠٠١(وقطر ساقھا الرئیس في نھایة التجربة وحسب ماذكر من قبل خربوتلي وطرح من طولھا 
SAS)SASبرنامج باتباعلحاسوب حللت النتائج إحصائیا على وفق التصمیم المستخدم بوساطة ا

.٪٥دنكن متعدد المدى وتحت مستوى احتمال خطأاختبارباستخداموقورنت المتوسطات ) ١٩٨٥،

النتائج والمناقشة
األشجار) ٤و٣و٢(ول ا

١-شجرة.Nغم١٠٠المستوى 

آخرون Johnsonوھذه النتائج .وقطرھا األشجاروارتفاع األشجار في ) ٢٠٠١(و
بطح . في التفاح ) ٢٠٠٧(والدوري ) ٢٠٠٦(Wronaاألجاص وفي ) ٢٠٠٥(ةالخوخ و

 )Dong آخرون , و
, )٢٠٠٧,الدوري و٢٠٠٥

اشتراكھالنتروجین النقسام الخالیا وزیادة النشاط المرستیمي من خالل 
, ) ٢٠٠٣, جندیة ( IAAومنھا 

آخرونBIو٢٠٠١,Johnson( في األوراق  ) . ٢٠٠٣,و
Porphyrins )

Havlinترجع إلى ي نتیجةً إلضافةأما الزیادة في صفات النمو الخضر) . ٢٠٠٥, وآخرون فقد 
الذي یزید من IAAدخول النتروجین في تركیب بعض الھرمونات النباتیة ومنھا 

)٢(:
.ر الخوخ الفتیة صنف دكسي ریدوالبوتاسیوم والكلوروفیل الكلي في أوراق أشجا

النتروجینمستویات
المضاف

)١- ةشجر.Nغم(

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف
متوسطات تأثیر

النتروجین )٪(تركیز النتروجین في األوراق 
٥٠١٠٠صفر
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فروقاتمتوسطات كل عامل بمفرده والتداخل بینھما ولكل صفة المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود * 
.وفق اختبار دنكن متعدد الحدود٪ على٥مستوى احتمال 

،)٢٠٠٣,Amar(النشاط المرستیمي وانقسام الخالیا 

, )١٩٧٩,KozlowskiوKramer(المختلفة 
 .

.في التفاح ) ٢٠٠٧(في األجاص والدوري ) ١٩٧٣(Vang-Petersonالفسفور یتفق مع ما حصل علیھ 

تأ:)٣(الجدول 
.الكربوھیدرات في األوراق والتفرعات ألشجار الخوخ الفتیة صنف دكسي رید

ب١.٤٥أب١.٥٥أب١.٤٠أب١.٤٢صفر
ب١.٤٧أب١.٦٢أب١.٤٦ب٥٠١.٣٤

أ١.٦٣أ١.٦٧أ١.٦٧أب١٠٠١.٥٥
أ١.٦١أب١.٥١بGA3١.٤٣رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف

)٪(تركیز الفسفور في األوراق 
٥٠١٠٠صفر

أ٠.٣٤٧ج٠.٢٧٧أ٠.٤٣٢ب٠.٣٣٢صفر
ب٠.١٧٦ھـ٠.١٧٢ھـ٠.١٨٣ھـ٥٠٠.١٧٤

ب٠.١٩١د٠.٢١٩ھـ٠.١٨١ھـ١٠٠٠.١٧٥
ب٠.٢٢٢أ٠.٢٦٥بGA3٠.٢٢٧رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)٪(تركیز البوتاسیوم في األوراق 
٥٠١٠٠صفر

أ٢.٤٣أ ب٢.٦٣أ ب٢.٨٠ب١.٨٦صفر
أ٢.٣٥بأ ٢.٤٢أ ب٢.٣٣أ ب٥٠٢.٣١

أ٢.٧٦أ٣.٢١أ ب٢.٤٤أ ب١٠٠٢.٦٣
أ٢.٧٥أ٢.٥٢أGA3٢.٢٦رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)SPAD(تركیز الكلوروفیل الكلي في األوراق
٥٠١٠٠صفر

ب٣٣.٧٣ھـ٣٢.٠٠ھـ٣٣.٣٠د٣٥.٩٠صفر
أ٤٠.٥٤جب٤٠.١٣ج د٣٨.٢٠أ٥٠٤٣.٣٠

أ٤١.٧٧ب ج٤٠.٤٣أب٤٢.٥٠أب١٠٠٤٢.٤٠
ب٣٧.٥٢ب٣٨.٠٠أGA3٤٠.٥٣رمتوسطات تأثی

النتروجینمستویات
المضاف

)١- ةشجر.Nغم(

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 
متوسطات تأثیر

جینالنترو )١-شجرة.ورقة(عدد األوراق
٥٠١٠٠صفر

ب١١٧٦.٦دـب١٣٧٥.٥د٨٤٢.٥دب ـ١٣١٢.٠صفر
أ١٦٩٣.١ج د١٢٠٥.٠أ٢٨٥١.٥د٥٠١٠٢٣.٠

أ١٩١٧.٥ب ج١٩٠٢.٠ب١٩٨٤.٥ب ج١٠٠١٨٦٦.٠
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 معنویة فروقاتمتوسطات كل عامل بمفرده والتداخل بینھما ولكل صفة المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود
.حدود٪ على وفق اختبار دنكن متعدد ال٥بینھا عند مستوى احتمال 

بینما ). ٢٠٠٧, والدوري ١٩٨٦,وآخرون Tami(وزیادة استھالك ھذا العنصر في عملیات النمو المختلفة 

ولم . 
.یتأثر تركیز البوتاسیوم في األوراق بإضافة النتروجین 

:)٤(الجدول 
.في ارتفاع وقطر أشجار الخوخ الفتیة صنف دكسي رید

ب١٤٩٤.١أ١٨٩٢.٨بGA3١٤٠٠.٣رمتوسطات تأثی
)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)١-شجرة.٢سم(المساحة الورقیة
٥٠١٠٠صفر

ج١٦٦٩١ھـ و١٤٠٧٣و١١٢٤١دھـ٢٤٧٥٩صفر
ب٣٨٣٥٤ج د٣١٦٤٧ب٦٠٣١٥وـد٥٠٢٣١٠٠

أ٦٣٢٣٥ج٤١٧٤٧أ٧٢٧٤٤أ١٠٠٧٥٢١٦
ج٢٩١٥٥أ٤٨١٠٠بGA3٤١٠٢٥رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)٪(تركیز الكربوھیدرات في األوراق 
٥٠١٠٠صفر

أ٩.٢٢د٨.١٩أ١٠.٨٩ج د٨.٦٠صفر
ب٨.١٧دھـ٨.٠٠ب٩.٣٦و ز٥٠٧.١٦

ج٧.٦٥ب ج٨.٩٠ھـ و٧.٤٧ز١٠٠٦.٥٨
ب٨.٣٦أ٩.٢٤جGA3٧.٤٤رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)٪(تركیز الكربوھیدرات في التفرعات 
٥٠١٠٠صفر

أ٥.٦٩ھــج٤.٤٩أ٦.٩١ب٥.٦٨صفر
ب٤.٥١ب ج٤.٨٦ب ج٤.٨٧دھـ٥٠٣.٨٢

ب٤.١٩ج د٤.٦٣ھـ٣.٥٨ھــ ج ١٠٠٤.٣٧
أ٤.٦٦أ٥.١٢أGA3٤.٦٢رمتوسطات تأثی

مستویات النتروجین
المضاف

)١- ةشجر.Nغم(

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 
متوسطات تأثیر

النتروجین )١- شجرة.فرع(عدد التفرعات الجدیدة المتكونة 
٥٠١٠٠صفر

ب١١.٧٣ھـ٨.٣٠دـب ١٢.٨٠ب١٤.١٠صفر
أ١٣.٦٥أ ب١٥.١٠د ھـ١٠.٨٠أ ب٥٠١٥.٠٦

أ١٤.١١ج د١١.١٥أ١٧.٤٥ب ج١٠٠١٣.٧٣
ب١١.٥١أ١٣.٦٨أGA3١٤.٢٩رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 
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معنویة بینھا عند فروقاتلتداخل بینھما ولكل صفة المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود متوسطات كل عامل بمفرده وا* 
.٪ على وفق اختبار دنكن متعدد الحدود٥مستوى احتمال 

لخوخ ) ٢٠٠١(وآخرون Johnsonوھذا یتفق مع ما توصل إلیھ  , في ا
والفسفور في األوراق وعدد األو

, بحامض الجبرلیك 
لغم ٥٠, الت . GA3م

١-لتر

وقد تفوقت في, لألشجار وتركیز الكربوھیدرات في األوراق وقطر ساقھا الرئیس 
لرش بـ أو لرش بـ أن, ١-. GA3ملغم ١٠٠ا ١-. GA3ملغم ١٠٠ا

 ,
. المقارنة فقط في ھاتین الصفتین 

لخوخ ) ٢٠٠٨(والزیباري ) ٢٠٠٦(وآخرونTsipouidisمع ما وجده  . في ا
نتیجةً لدور حامض الجبرلیك في انقسام واستطالة الخالیا , نمو وانتشار المجموع الجذري لألشجار في التربة 

أما ). ٢٠٠٨, (وإن ذلك) ٢٠٠٣,جندیة(
)٢٠٠٨ (El-Sabagh

. ) ٢٠٠٣(Mostafaو
EsteraseوRibonucleaseوProteaseوα-amylaseواستطالتھا

)HopkinsوHuner,٢٠٠٤ ( ,
ا مع IAAحامض الجبرلیك یسبب استطالة الخالیا ألنھ یحفز إنتاج االوكسین 

PeroxidaseوIAA Oxidase)Callejas,١٩٩٨( ,
١-لتر. GA3ملغم ٥٠األوراق خاصةً عند الرش بـ

)سم(طول التفرعات الجدیدة المتكونة 
٥٠١٠٠فرص

ج٤٥.١٧ب ج٥١.٥٠د٣٢.٨٨ب ج٥١.١٥صفر
ب٥٥.٧٨ب٥٧.٥٠أ٦٨.٩٠ج د٥٠٤٠.٩٥

أ٧١.١٣أ٦٩.٩٥أ٧١.٧٥أ١٠٠٧١.٧٠
أ٥٩.٦٥أ٥٧.٨٤أGA3٥٤.٦٠رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(مستویات حامض الجبرلیك المضاف 

)سم(الزیادة في ارتفاع األشجار 
٥٠١٠٠صفر

ب٤٥.٣١ھـ و٤٤.٦٥وـد ٤٩.٠٠و٤٢.٣٠صفر
أ٦٢.٠٨أ٧٢.٩٥ج د ھـ٥٤.١٥دـب ٥٠٥٩.١٦

أ٦٣.٨١جـأ٦٤.١٠أ ب٦٧.٥٣دـب ١٠٠٥٩.٨٠
أ٦٠.٥٦أ ب٥٦.٨٩بGA3٥٣.٧٥رمتوسطات تأثی

)١- لتر.GA3ملغم(برلیك المضاف مستویات حامض الج

)ملم(الزیادة في قطر األشجار 
٥٠١٠٠صفر

ج٧.٥٢د٦.٠٠ج د٧.٧٨ج٨.٧٨صفر
ب١٦.٢٦ب١٧.١٣ب١٦.٩٩ب٥٠١٤.٦٧

أ١٧.٩٢ب١٦.٧٧أ٢٠.٣٥ب١٠٠١٦.٦٤
ب١٣.٣٠أ١٥.٠٤بGA3١٣.٣٦رمتوسطات تأثی
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 .
)٢٠٠٨ ( .

)ChenوChen,٢٠٠٤.(

. عند الرش بحامض الجبرلیك 
, لھذه الصبغة في األوراق نتیج

في النبات نتیجةً لدور حامض IAAعدد التفرعات الجدیدة على األشجار قد یرجع إلى زیادة تركیز األوكسین
لة ) ٢٠٠٣,(

).١٩٨٨,عبدول(تفتح البراعم الجانبیة نتیجةً لدور ھذا األوكسین في السیادة القمیة 

, المدروسة والمذكورة آنفاً 
وھذا قد یرجع إلى ). ١-لتر. GA3ملغم ٥٠(والمستویات المعتدلة من حامض الجبرلیك ١-شجرة.Nغم١٠٠

.التأثیر المشترك للنتروجین وحامض الجبرلیك في ھذه الصفات ولنفس األسباب التي ذكرت آنفاً 

EFFECT OF NITROGEN AND GIBBERALLIC ACID ON THE GROWTH
OF YOUNG PEACH TREES CV.DIXIRED.

Ayad T. Mahmood Shayal Alalam Jassim M. Alwan Al-Aa’reji
Hort. & Landscape Design Dept./ College of Agric. & Forstry/ Mosul Univ. /Iraq

ABSTRACT
This study was conducted on young peach trees CV.Dixired which were

budded on peach seedling rootstock and planted in the pomology field/ Horticulture
and Landscape Design Dept. during 2008 growing season to know the effect of
three levels of nitrogen fertilizer (0, 50 and 100 gm N.tree-1) and foliar spray with
three levels of GA3 (0, 50 and 100 mg GA3 .L.-1) . Results indicated that the
application of nitrogen or GA3 individually or together leads to asignificant effect
on leaves N,P and carbohydrates, leaves total chlorophyll content, leaves number,
tree leaves area, number and length of branches, trees height and main stem
diameter. The best results were obtained in the interaction treatment of 100
gm.N.tree-1+ 50mg.GA3.L.-1 which gave the highest means of most studied
parameters.

المصادر
) . ٢٠٠٩(ل صالح األعرجي ، جاسم محمد علوان وإحسان فاض

AnnaوVistabella . ,١(٣٧ :(
٩٥-٨١ .

لة مج. Cocia) . ٢٠٠٥(بطحة ، محمد 
.٦٣-٥١) :٢(٢١.جامعة دمشق للعلوم الزراعیة 

...) . ٢٠٠٣(حسن , جندیة 
.العربیة

. العراق. بغداد . المجموعة اإلحصائیة السنویة ). ٢٠٠٧(الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات 
بستنة . تأثیر معدالت من األسمدة األزوتیة في نمو أشجار السفرجل حدیثة السن ) . ٢٠٠١(خربوتلي ، رشید  مر ال ت مؤ

.١٦٢-١٥٥: آذار ٢٨-٢٤مصر . اإلسماعیلیة . العربي الخامس 
خضري ) . ٢٠٠٧( 

Anna وVistabella ..
.العراق. جامعة الموصل . والغابات 
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)١٩٩٤ (. .
.سوریا . دمشق.مطبعة الروضة .وإنتاجھا 

)٢٠٠٨ . (
.العراق .جامعة الموصل.كلیة الزراعة والغابات .أطروحة دكتوراه. صنفین من الخوخ

وصل .دا. فسلجة العناصر الغذائیة في النبات ) . ١٩٨٨(عبدول ، كریم صالح  لم امعة ا .ج
.العراق 

وصل . دار الكتب للطباعة والنشر . التجارب العملیة في فسلجة النبات ) . ١٩٨٥(محمد ، عبد العظیم كاظم  لم امعة ا ج
.العراق . 

لمعارف . . اإلنتاج، ) ١٩٩١(  ا دار 
.مصر العربیة 

احمد  .. ) . ١٩٩٥(وصفي ، 
.العربیة 

امعة .. الجزء الثاني . یة ضإنتاج) . ١٩٨٤( ج
.العراق .الموصل 
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