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 شتالت الينكي دنيا المطعمةوحامض الجبرليك في نمو   نتروجينتأثير الكبريت وال
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 الملخص

 

أجريت هذه الدراسة في الظلة الخشبية / قسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعةة والغابةات / جامعةة       

 إنفةرادلدراسة تأثير الكبريت والنتروجين وحامض الجبرليك كةل علة  ،  2012الموصل ، خالل موسم النمو 

نمو شتالت الينكي دنيا المطعمة والمزروعة في أكيةا  بالسةتيكية سةعة في وكذلك جميع التداخالت فيما بينها 

 ثالث مسةتويات( و S1 و S0 ،/ كغم تربة  Sملغم  1000 و 0بمستويين ) ، وقد أستخدم الكبريت  كغم تربة 7

 0 من حامض الجبرليةك ) ثالث تراكيز( و N2و  N1و  N0 ، / شتلة Nغم  4.6و  2.3 و 0 ) من النتروجين

أضيف الكبريت ونصةف كميةة النتةروجين ، حيث   (  GA2و  GA1 و GA0 ، / لتر GA3ملغم  50و  25 و

بعةد شةهر  ، في حين أن النصف الثةاني مةن كميةة النتةروجين أضةيف  2012/  4/  17 وحسب المعامالت في

/  15فةي حةامض الجبرليةك ، األولة  مرتين في الموسم حت  البلل الكامل بالشتالت ورشت ، الموعد  ذلكمن 

       . 2012/  6/  6والثانية في  5

تةو  األوراق مةن الكلوروفيةل سببت زيةاد  معنويةة فةي مح ( S1) يت لوحدهإضافة الكبر أكدت النتائج أن 

 ( N2و  N1)  مسةتويينوعدد األوراق / شتلة وطول الطعوم وقطرها ، في حين أن إضافة النتروجين وبكال ال

ملغم /  25كافة الصفات المدروسة ، ولم يؤدي الرش بحامض الجبرليك وبتركيز قد سببت زياد  معنوية في ، 

ت المعاملة ) إل  زياد  معنوية سو  في محتو  األوراق من الكلوروفيل وقطر الطعوم ، وأثر( ، 1GA) لتر 

GA2 )  بةةين يةةة والثالثمعنويةا  فةةي عةدد األوراق / شةةتلة وقطةر الطعةةوم ، كمةا سةةببت أغلةب التةةداخالت الثنائيةة

زيةاد  معنويةة فةي كافةة الصةفات المدروسةة ، ) الكبريت والنتروجين وحامض الجبرليك ( العوامل المدروسة 

كانةةت هةي األفمةةل مةن بةةين المعةةامالت األخةر  والتةةي أعطةت أعلةة  المتوسةةطات  S1N2GA2وأن المعاملةة 

سةةةم 67.66  ) ( ومسةةةاحة الورقةةةة الواحةةةد SPADوحةةةد   54.13لمحتةةةو  األوراق مةةةن الكلوروفيةةةل ) 
2 

 )

سةم 2288.80والمساحة الورقية للشتالت ) 
2 

ملةم (  5.93سةم ( وقطةر الطعةوم )  60.43( وطةول الطعةوم ) 

، والتةي تفوقةت غم / ورقةة (  3.38غم / ورقة ( والوزن الجاف لألوراق )  9.28والوزن الطري لألوراق ) 

  ت األخر  من اضإضافات المفرد  والمتداخلة .معنويا  في هذه الصفات عل  معاملة المقارنة ومعظم المعامال
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Abstract 
 

      This study was conducted in the Lath Hause / Department of  Horticulture and 

Landscape Design / College of Agriculture and Forestry / University of Mosul, 

during 2012 growing season , to study the effect of sulfur, nitrogen and GA3 
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individually as well as all interactions with each other on the growth of grafted 

Loquate transplants and planted in plastic bags capacity 7 kg soil.  

        Two levesls of sulfur ( 0 and1000 mg S / kg soil , S0 and S1 ) , three levels of 

nitrogen ( 0, 2.3 and 4.6 g N / transplant , N0 , N1 and N2 ) and three concentrations 

of GA3 ( 0 , 25 and 50 mg / L . , GA0 , GA1 and GA2 ) , were used . In  17/4 /2012 

all the amount of sulfur and half amount of nitrogen applied , while the second half 

of nitrogen applied after one month of that . The transplants were sprayed until full 

wet twic in the season with GA3 twice in the season, the first in 15/5 and second in 

6/6/2012. The results confirmed that the addition of sulfur alone ( S1 ) caused a 

significant increase in leaves chlorophyll contente , number of leaves / transplant , 

sction length and sction diameter,while the addition of nitrogen at both 

concentrations ( N1 and N2 ) caused a significant increase in all studied traits . 

Spraying GA3 at a concentration of 25 mg / L. ( GA1 ) did not significantly  

increase the studid parameters only in the leaves chlorophyll content and sction 

diameter , and the impact of spraying with 50 mg GA3 / L. ( GA2 ) morally in the 

number of leaves / transplant and sction diameter . Also most of the bilateral and 

all triple interactions between studied factors ( Sulfur, Nitrogen and GA3 ) 

significantly increased all traits, and that the treatment S1N2GA2 , was the best 

among the other treatments which gave the highest means of leaves chlorophyll 

content (54.13 SPAD Unit) , leaf area (67.66 cm
2
) , transplant leaves area (2288.80 

cm
2
) , sction length (60.43 cm) , sction diameter (5.93 mm) , leaf fresh weight 

(9.28 g / leaf ) and leaf dry weight (3.38 g / leaf), which were significantly 

dominated in these parameters over the control and most other treatments additions 

single and interactions . 

 

 المقدمة

 

( إل  مجموعة التفاحيات ، ولكنها من  Eriopotrya japonica Lindl)  Loquateالينكي دنيا  تعود

( ويعتقد أنها نشأت في الصين واليابان  Rosaceaeالفاكهة المستديمة الخمر  وتنتمي إل  العائلة الوردية ) 

يا  في دول البحر األبيض المتوسط مثل الجزائر ولبنان وسوريا وغيرها وكذلك في األردن لوتزرع حا

  ( . 2012العباسي ، والعراق ولكن التوجد بساتين متخصصة بزراعة هذا النوع من الفاكهة في العراق ) 

ة ، ولكن توفر أن توفر شتالت جيد  من الفاكهة تساهم في زياد  تطور وإنتشار أي نوع من أنواع الفاكه

السيما هذه الشتالت يتطلب العناية الكافية بهذه الشتالت في المشاتل وذلك بإجراء الكثير من العمليات البستنية 

عملية التسميد من بين أهم العمليات التي تساهم تعد ، إذ من ناحية التسميد أو إستخدام منظمات النمو النباتية 

 1999وآخرون ،   Garciaجيد  ودخولها في مرحلة اضإثمار مبكرا  ) في نمو شتالت وأشجار الفاكهة بصور 

وذلك هو النتروجين  الفاكهة، ومن بين أهم العناصر الغذائية التي يجب أن تماف بإستمرار ألشجار ا (

إضافة لدخول هذا العنصر في تركيب األحماض النووية والبروتينات وبعض  لتكوين نموات خمرية جديد  ،

ت والكلوروفيل والعديد من اضإنزيمات التي تساعد في إتمام العمليات الحيوية التي تحدث في الخاليا، الفيتامينا

 IAA  ( )   Havlinكما يدخل في تركيب بعض الهرمونات النباتية وخاصة األندول حمض الخليك )

 ( .  2005وآخرون ، 

سبة االمونيةا المتطةاير  منهةا فمة بسبب زياد  نإن كفاء  األسمد  النتروجينية الممافة للترب الكلسية تعد منخ

( ، لذلك إتجهت الدراسات في الوقةت الحاضةر إلة  إتبةاع بعةض الوسةائل التةي تقلةل مةن  2010) األعرجي ، 

تطاير األمونيا وتزيد من كفاء  هذه األسمد  ، ومنها خلط الكبريت مع هذه األسمد  ، والذي يعد مصلحا  للترب 
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التربة وزياد  جاهزية العديد من العناصر الغذائية فيها ، ومنها النتةروجين  pHعل  خفض الكلسية ألنه يعمل 

 2008والزيبةةةةاري ،  Harhash  ،2000و  Abdel – Nasserوالفسةةةةفور والبوتاسةةةةيوم والكبريةةةةت ) 

( ، وأن ذلك قد يؤدي إلة  زيةاد  إمتصاصةها مةن 2012وعلوان والحمداني ، أ  2009، الدوري واألعرجي و

ب  2009،  الةدوريواألعرجي و 2008والزيباري ،  2004ل النباتات وتركيزها في األوراق ) التحافي ، قب

( ، إضةةافة إلةة  كةةون الكبريةةت مةةن العناصةةر المةةرورية لنمةةو النبةةات لولائفةةه المتعةةدد  داخةةل النبةةات ومنهةةا 

والتةي  Methionineوالةـ  Cysteineوالةـ  Cystineإشتراكه في تركيب بعض األحماض العموية مثل الةـ 

وآخةرون  Havlinو  2003تشترك في بناء البرتين ، وكذلك دوره غير المباشر في بناء البةروتين ) جنديةة ، 

(  2008والزيبةاري ،  2007( ، وأن ذلك قد يؤدي إل  تحسين النمو الخمري للنباتات ) الدوري ،  2005، 

/ شةةتلة  Sغةةم  200و  100ج بالكبريةةت وبمقةةدار ( ، أن تسةةميد شةةتالت النةةارن 2008 ،الطةةائي ) بةةين فقةةد ،

غةم  / شةتلة ، أد  إلة  زيةاد  معنويةة فةي صةفات النمةو الخمةري للشةتالت والتةي  600والنتروجين وبمقدار 

إشتملت علة  إرتفةاع الشةتالت وقطةر السةاق والمسةاحة الورقيةة للشةتالت والةوزن الجةاف والطةري للمجمةوع 

( ، أن إضةافة  أ ، ب 2009 ،والةدوري واألعرجةي  ج  2009 ،ي األعرجةي والةدور)  الخمري  .  والحة 

كةل  Vistabellaو  Annaمةن أشةجار التفةال الفتيةة صةنفي غةم نتةروجين / شةجر   60مةع  كبريت غم 200

علةة  حةةد  أو معةةا  سةةبب زيةةاد  معنويةةة فةةي إرتفةةاع األشةةجار وقطةةر سةةاقها الةةرئي  ومسةةاحتها الورقيةةة وعةةدد 

، األعرجةةي )ووجةةد  ،وكةةذلك محتةةو  األوراق مةةن الكلوروفيةةل شةةجار وأطوالهةةا التفرعةةات المتكونةةة علةة  األ

/ شجر  / سنة لوحده  Nغم  38( أن إضافة النتروجين عل  شكل يوريا ألشجار الخوخ الفتية وبمقدار  2010

زيةةةاد  فةةةي محتةةةو  األوراق مةةةن الكلوروفيةةةل وتركيةةةز سةةةببت / شةةةجر  (  Sغةةةم  200أو مةةةع الكبريةةةت ) 

المتكونةة علة   ت فيها ومساحة األوراق وإرتفاع األشجار وقطر ساقها الرئي  وطةول التفرعةاتالكربوهيدرا

    الشتالت .

أما بالنسبة لحامض الجبرليك فهو من أكثر أنواع الجبرلينات التي تستخدم تجاريةا  فةي مشةاتل الفاكهةة ، اذ      

ئمة ، النه يعمةل علة  زيةاد  انقسةام الخاليةا يحسن النمو الخمري للشتالت ، وذلك عند استخدامه بتراكيز مال

( عنةد رش شةتالت  2007 ،الجبةوري  )( . ولقةد حصةل كةل مةن 2002وآخرون ،  Hartmannواتساعها ) 

. لتةةر GA3ملغةةم  100و  50الفسةةتق الحلبةةي بةةـ 
-1
( عنةةد الةةرش الةةورقي  2009 ،الحميةةداوي وآخةةرون ) و 

( عند الرش الورقي لشةتالت الزيتةون  2010 ، العباسي)  ر و/ لت GA3ملغم  150لشتالت النارنج البذرية بـ 

( عنةد الةرش الةورقي ألشةجار التةين صةنف  2011 ي ،الحميةداو) / لتةر و GA3ملغةم  150صنف أشرسي بـ 

/ لتر ، عل  تحسن في صةفات النمةو الخمةري للشةتالت واألشةجار ومحتةو   GA3ملغم  100أسود ديال  بـ 

 أوراقها من الكلوروفيل .

 ينكي دنيا المطعمةوحامض الجبرليك في النمو الخمري لشتالت ال نتروجينلذلك وألهمية الكبريت وال        

ضافتها بصور  مفرد  او مجتمعة لشةتالت والتي يجب إ ، ولمعرفة المستو  المالئم من العوامل المذكور  آنفا  

 سةات المماثلةةالمكان المستديم ، ولقلة الدرا لتقصير مد  بقائها في المشاتل وزراعتها في هذا النوع من الفاكهة

 جريت هذه الدراسة .في مدينة الموصل ، العراق ، أ

 

  المواد وطرق العمل

         

فةي الظلةة الخشةبية / قسةم البسةتنة وهندسةة الحةدائق/ كليةة  2012النمةو  أجريت هذه الدراسة خةالل موسةم     

 – 70البذرية المتماثلة القو  تقريبا  )إرتفاعها ينكي دنيا تالت الالزراعة والغابات/ جامعة الموصل ، أنتخبت ش

ملةم( والمزروعةة فةي أكيةا  بالسةتيكية نةوع  7.85 – 6.90سم وقطر ساقها الرئي  فةي منطقةة التطعةيم  75

( 1كغم من التربة المزيجية ، والموضحة بعض صفاتها الفيزيائية والكيميائية في الجةدول ) 7بولي أثلين سعة 

بطعةوم مةأخوذ  مةن  2011فةي خريةف عةام  وطعمةتلتي أخذت من مشتل قسةم البسةتنة وهندسةة الحةدائق ، وا

وتركت الشتالت تنمو في الظلة الخشةبية مةع العنايةة الكافيةة بهةا مةن ناحيةة الةري وإزالةة  أشجار بذرية منتخبة

ق الةرئي  لألصةل فةوق أخةذت الشةتالت الناجحةة وقطةع السةا 1/3/2012األدغال كلما تطلب األمر ذلك . في 

 .لنموات فوق وأسفل منطقة التطعيم سم مع إزالة كافة ا10منطقة التطعيم بـ 
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 x 3 x 2، بثالثة عوامةل ) (  .R.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )  نفذت تجربة عاملية ضمن   

الثة مستويات من النتروجين ( وث S1و  S0ملغم / كغم تربة ،  1000و  0( ، تمثل مستويين من الكبريت )  3

، ( GA2و  GA1و  GA0)  GA3( وثالثة مسةتويات مةن  N2و  N1و  N0/ شتلة ،  Nغم 4.6و  2.3و  0) 

تةأثير الكبريةت والنتةروجين وحةامض  لمعرفةة ، بثالثة مكررات وبإستخدام خم  شتالت لكةل وحةد  تجريبيةة

في نمو شتالت الينكي دنيا المطعمة والمزروعةة فةي وكذلك جميع التداخالت فيما بينها  االجبرليك كل عل  حد

 4/  17أضيف الكبريت ونصف كمية النتروجين وحسب المعةامالت فةي . كغم تربة  7أكيا  بالستيكية سعة 

ة ثةم ونثةرت فيةه األسةمد  وردم بالتربة سةم 5وذلك بحفر خندق حول السةاق الةرئي  للشةتالت بعمةق   2012/ 

، في حين أن النصف الثاني من كميةة النتةروجين أضةيف بعةد شةهر مةن ذلةك  رويت الشتالت بعد ذلك مباشر 

رشت الشةتالت مةرتين فةي الموسةم حتة  البلةل سم 25وبعد تفتح الطعوم ووصول النموات إل  طول الموعد ، 

، فةي حةين أن وحسةب المعةامالت  2012/  6/  6والثانيةة فةي  5/  15الكامل بحامض الجبرليك ، األول  في 

%  1.00( وبتركيةةز Tween-20امةةـلة المقارنةةة رشةةت بالمةةـاء المقطةةر وأستخدمةةـت مةةاد  ناشةةر  )شةةتالت مع

  . لتجان  توزيع المحاليل عل  األوراق

 

 .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة (: 1الجدول ) 
Table (1): Some physical and chemical properties of the soil. 

 الصفة
 parameter 

 قيمة ال
Value 

 الصفة
  parameter 

 القيمة
Value 

 Sand (gm. Kg  (1-رمل)غم.كغمال
-1

) 462.55 CaCO3  143.9 ( 1-)ملغم.كغم 

 Silt(gm. Kg(1-الغرين)غم.كغم
-1

)     306.55 
 (1-النتروجين الجاهز)ملغم.كغم

Available N (mg. Kg 
-1

) 
49.00 

 Clay (gm. Kg( 1-الطين)غم.كغم
-1

) 230.90 
 (1-الفسفورالجاهز   )ملغم.كغم

Available P (mg. Kg 
-1

) 
22.00 

 Soil textureالتربة              نسجة
 مزيجية
Silty 

 (1-البوتاسيوم الجاهز)ملغم.كغم

Available K (mg. Kg 
-1

) 
130.00 

 (1-العضوية)غم.كغم المادة
Organic mater (gm. Kg 

-1
) 

17.10 
 (1-الزنك الجاهز )ملغم.كغم

Available Zn (mg. Kg 
-1

) 
0.40 

EC (1-)دسي سيمنز.م     (dsm.m
-1) 1.456 

 (1-الكبريتات    )ملغم.كغم
SO4 (mg. Kg 

-1
) 

31.29 

   7.53 (pH)درجة تفاعل التربة 

 

 

عشوائيا  داخل كل مكرر . في  والتي ذكرت سابقا    ثمانية عشر معاملة وزعت المعامالت والبالغ عددها 

( ، بإستخدام جهاز SPADتم قيا  محتو  األوراق من الكلوروفيل )وحد   2012ب من العام بداية شهر آ

في األسبوع األول من تشرين  . (Nina  ،2000و  Felixloh) SPAD – 502meterالمقيا  الرقمي 

عدد األوراق المتكونة عل  الشتالت ومساحة الورقة الواحد  والمساحة  تم حساب 2012األول من العام 

الورقية للشتالت )سم
2
. شتلة 

-1
( ، طول الطعوم )سم( من 1984) Patton( وحسب الطريقة التي ذكرها  

سم من منطقة التطعيم  5منطقة التطعيم إل  قمة الشتالت ، قطر الطعوم )ملم( بوساطة القدمة عل  ارتفاع 

وذلك  لورقةزن الجاف لوالوورقة من كل وحد  تجريبية    30متوسط بأخذ وذلك  للورقةالوزن الطري و

نف  األوراق التي أستخدمت في قيا  الوزن الطري(   ورقة من كل وحد  تجريبية ) 30 حساب متوسطب

ْم  حت  ثبات الوزن ، ثم وزنت بوساطة ميزان  70( بدرجة حرار  Ovenوجففت في فرن كهربائي )

المستخدم بإستخدام الحاسوب عل  وفق حللت النتائج إحصائيا  حسب التصميم  . ملغم( 0.1كهربائي )حساسية 

 0.05، وقورنت المتوسطات حسب إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو  إحتمال خطأ  SASبرنامج 

(Anonymous  ،1996  ) 
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 النتائج والمناقشة

 

 ( S1) بريت ( أن إضافة الك 2النتائج الموضحة في الجدول )  تدل محتوى األوراق من الكلوروفيل :

وكذلك  كل عل  حدا ( ، GA2و GA 1) ( والرش بحامض الجبرليك  N2و  N1 ) مستويينوجين بكال الوالنتر

أدت إل  زياد  معنوية في محتو  األوراق من  ( GA2المعاملة جميع التداخالت فيما بينها ) ماعدا 

 الكلوروفيل مقارنة 

 

 الكلوروفيل وعدد األوراق من ى حامض الجبرليك في محتوالكبريت والنتروجين و( : تأثير 2الجدول )

 .مطعمةالورقة الواحدة والمساحة الورقية للشتالت لشتالت االنكي دنيا الومساحة  األوراق           

Table(2): Effect of GA3Spray,Sulfur and Urea on Leaves }hlorophyll, Leaves Number and its area 

and Transplant Leaves Area of budded loquate Transplants. 

 

 المعامالت

 

Treatments 

 محتو  الكلوروفيل

 في األوراق

(SPAD  )  

Leaves 

Chlorophyll 

(SPAD Unit) 

 عدد األوراق

شتلة) ورقة.
-1
 ) 

Leaves 

No.(Leaf . 

transplant
-1

) 

 مساحة الورقة 

)سم
2
) 

Leaf area 

(cm
2
)

 

المساحة الورقية 

للشتالت )سم
2
) 

Transplant 

leaves area 

(cm
2
) 

 38.38  e 10.90  h 31.00  g 336.40  j (controlالمقارنة ) 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

 

25  ml.L
-1

  GA3   
43.55  cd 13.58  gh 38.00  fg 517.10  ij 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

 

50  ml.L
-1

  GA3 
42.41  de 14.51  fg 39.33  d-g 576.70  h-j 

ملغم . لتر  1000الكبريت  
- 1

 

1000 ml.L
-1

  S 
45.96  b-d 15.75  e-g 38.66  e-g 609.60  h-j 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  1000 ml.L
-1

  

S 

44.01  cd 15.51  e-g 40.00  d-g 620.60  h-j 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
-1

 

50 ml.L
-1

  GA3  +  1000 ml.L
-1

  

S 

44.36  cd 19.46  cd 53.33  bc 1042.70  c-f 

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

 

2.5 g.L
-1

  Urea 
44.28  cd 18.78  c-e 50.00  b-e 949.30  e-g 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

+  يوريا   

غم . لتر  2.5
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  2.5 g.L
-1

  

Urea  

47.11  b-d 17.40  d-f 40.66  d-g 704.00  h-j 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

+  يوريا   

غم . لتر  2.5
-1

  

50 ml.L
-1

  GA3  +  2.5 g.L
-1

  

Urea 

45.23  cd 23.38  b 41.00  d-g 975.30  d-g 

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

+  الكبريت    

ملغم . لتر 1000
-1

 

2.5 g.L
-1

  Urea+  1000 ml.L
-1

  S 

47.20  b-d 18.40  de 46.66  c-f 864.00  f-h 
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مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر  2.5+  يوريا  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

  S 

+ 2.5 g.L
-1

 Urea 

50.43  ab 20.68  b-d 50.66  b-d 1050.40  c-f 

مل.لتر  50برليك حامض الج
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر 2.5+  يوريا  
-1

 

50 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

  S 

+ 2.5 g.L
-1

 Urea 

48.01  bc 23.71  b 55.00  bc 1318.10  c 

غم . لتر 5.0يوريا  
-1

 

5.0 g.L
-1

  Urea 
50.33  ab 20.51  b-d 59.33  ab 1216.60  c-e 

مل.لتر  25برليك حامض الج
- 1

+  يوريا   

غم . لتر 5.0
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  5.0 g.L
-1

  

Urea 

44.06  cd 24.00  b 41.00  d-g 986.00  d-g 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

+  يوريا   

غم . لتر  5.0
-1

  

50  ml.L
-1

  GA3  +  5.0 g.L
-1

  

Urea 

50.41  ab 36.95  a 51.00  b-d 1876.80  b 

غم . لتر  5.0يوريا  
-1

+  الكبريت    

ملغم . لتر 1000
-1

 

5.0 g.L
-1

  Urea+  1000 ml.L
-1

  S 

50.58  ab 22.33  bc 49.33  b-f 1101.90  c-f 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر 5.0+  يوريا  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

  S 

+ 5.0 g.L
-1

 Urea 

47.85  bc 22.26  bc 58.00  a-c 1289.10  cd 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر 5.0+  يوريا  
-1

 

50 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

  S 

+ 5.0 g.L
-1

 Urea 

54.13  a  34.00  a 67.66  a 2288.80  a 

% حسةب 5ولكل صفة تدل عل  وجود فروقات معنويةة بينهةا عنةد مسةتو  احتمةال  *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة

 اختبار دنكن متعدد الحدود.

 

. وهذه النتائج  تتماش   مع ما S1N2GA2بمعاملة المقارنة ، وأن أعل  القيم لهذه الصفة كانت في المعاملة 

أ ، ب (  2009وي وآخرون ) ج ( والحميدا 2009( واألعرجي والدوري )  2008ذكره كل من الطائي ) 

( . إن الزياد  في محتو  األوراق من الكلوروفيل نتيجة للمعامالت  2010( واألعرجي )  2010والعباسي ) 

العوامل الثالثة مجتمعة ) الكبريت والنتروجين وحامض المستعملة في هذه الدراسة قد ترجع إل  تأثير 

الجبرليك ( ، حيث أن للكبريت دور غير مباشر في بناء هذه الصبغة من خالل اضإشتراك في عمليات األكسد  

التربة وزياد  جاهزية  pH( ، إضافة إل  أنه قد يعمل عل  خفض  1985واضإختزال ونقل الطاقة ) محمد ، 

والحديد والتي قد يزداد إمتصاصها وتركيزها في والمغنسيوم ر الغذائية ومنها النتروجين الكثير من العناص

أ ( ، إذ يلعب النتروجين الدور األكبر في بناء هذه الصبغة من خالل  2009األوراق ) األعرجي والدوري ، 

ء ، كما يدخل في دخولة في تركيب األحماض األمينية والبروتينات المهمة في بناء البالستيدات الخمرا

% من نتروجين األوراق يدخل 70الداخلة في تركيب الكلوروفيل ، إذ أن  Porphyrinsتركيب وحدات الـ 

( ، كما أن 1985) محمد ، ، كما أن المغنسيوم يدخل في تركيب هذه الصبغة في تركيب صبغات الكلوروفيل 
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وعملية  amino levulinic acidء المركب الحديد يزيد من بناء صبغة الكلوروفيل من خالل دوره في بنا

وهي من  Protochlorophyllidال   Mg-Protoporphyrin 1x methyl esterتحول المركب 

( ، ولحامض الجبرليك دور غير  Meisch  ،1984و  (Porraالخطوات الوسطية في بناء الكلوروفيل 

األوراق نتيجة للتأخير في هدم البروتين والـ مباشر في بناء هذه الصبغة ، حيث أنه يؤدي إل  تأخير شيخوخة 

RNA  والكلوروفيل وزياد  بناءها ، إضافة إل  أن الرش بهذا الحامض قد يؤدي إل  زياد  نمو المجموعة

الجذرية للشتالت والتي قد يزداد إمتصاصها للعناصر الغذائية من التربة ومنها النتروجين والحديد ) الزيباري 

 هم في بناء الكلوروفيل وكما ذكر سابقا  .( والتي تسا 2008، 

 

 صفات النمو الخضري :

 

 (S) بريت أن إضافة الك ( 2في الجدول )  يتبين من النتائج الموضحةعدد األوراق ) ورقة / شتلة ( : 

كل عل  حدا وكذلك  ( ، GA2و GA 1) ( والرش بحامض الجبرليك  N2و  N1 والنتروجين بكال المستويين )

نة بمعاملة قد سببت زياد  معنوية في عدد األوراق المتكونة عل  الشتالت مقاراخالت فيما بينها جميع التد

والتي لم تختلف معنويا  عن معاملة المقارنة . وقد أعطت المعاملة (  GA1) عاملة المالمقارنة ، بإستثناء 

N2GA2  ( والتي لم تختل 36.95أعل  عددا  من األوراق عل  الشتالت ) ف معنويا  عن المعاملةورقة 

S1N2GA2 . 

 

مساحة الورقة الواحدة ) سم
2 

وجميع  ( N2و  N1)  لقد سببت إضافة النتروجين وبكال المستويين( : 

، بإستثناء  ( GA2و  GA1)  ومستويي حامض الجبرليك(  S1) تداخالتهما الثنائية والثالثية مع الكبريت 

، زياد  معنوية في مساحة الورقة الواحد   N2  +GA1 عاملةوكذلك الم  GA2و  N1  +GA1)  المعاملتين

سم 67.66أكبر مساحة للورقة الواحد  )  S1N2GA2 مقارنة بمعاملة المقارنة ، وقد أعطت المعاملة
2 

( والتي 

 .(  2) الجدول ، عل  أغلب المعامالت األخر  معنويا  معنويا  تفوقت 

 

المساحة الورقية للشتالت ) سم
2 

( ، أن أعل  مساحة  2يالح  من النتائج الموضحة في الجدول )  : / شتلة (

ورقية للشتالت كانت في معاملة التداخل الثالثي بين أعل  المستويات من الكبريت والنتروجين وحامض 

تفوقت معنويا  عل  جميع المعامالت األخر  ، والتي تفوقت بدورها عل  ، والتي  ( S1N2GA2) الجبرليك 

تلف ، فأنها لم تخ GA1  +N1و  GA1  +S1و GA2و  GA1و  S1المعامالت قارنة بإستثناء معاملة الم

 معنويا  عن معاملة المقارنة .

 

جميع التداخالت فيما بينها كذلك و كل عل  حدا N2و  N1و  S1المعامالت لقد سببت  طول الطعوم ) سم ( :

، زياد  معنوية (  GA2و  GA1) بكال المستويين وكذلك تداخالتها الثنائية والثالثية مع حامض الجبرليك و

سم ( والتي تفوقت  60.43)  S1N2GA2عاملة المعل  القيم من هذه الصفة كانت في في طول الطعوم ، وأن أ

 ( . 3معنويا  عل  جميع المعامالت األخر  بما فيها معاملة المقارنة ) الجدول ، 

 

وكذلك جميع  كل عل  حدا GA2و  GA1و  N2و  N1و  S1المعامالت لقد أدت  قطر الطعوم ) ملم ( :

التداخالت الثنائية والثالثية فيما بينها إل  زياد  معنوية في قطر الطعوم مقارنة بمعاملة المقارنة ، وأن أكبر 

والتي تفوقت معنويا  عل  جميع المعامالت األخر   S1N2GA2ملم وكان في المعاملة  5.93قطر للطعوم بلغ 

 .(  3) الجدول ، ، S1  +GA2و  N2  +GA2لمعاملتين بإستثناء ا

 

بصور  (  N2و  N1) لقد أدت إضافة النتروجين وبكال المستويين الوزن الطري لألوراق ) غم / ورقة ( : 

وحامض الجبرليك وبكال التركيزين (  S1) منفرد  لكل منهما وجميع تداخالتها الثنائية والثالثية مع الكبريت 

( GA1  وGA2  وكذلك ) المعاملةS1  +GA2  إل  زياد  معنوية في الوزن الطري لألوراق مقارنة ،

  ، وأن أعل  وزنا  طريا  لألوراق كان في المعاملة N2  +GA1 معاملةالبمعاملة المقارنة ، بإستثناء 
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S1N2GA2   معاملة ال جميع المعامالت األخر  بإستثناء ، والتي تفوقت معنويا  علN2  تختلف والتي لم

 (. 3عنها معنويا  )الجدول ،

 

كل عل   ( N2و  N1)  أدت إضافة النتروجين وبكال المستويينالوزن الجاف لألوراق ) غم / ورقة ( : 

والنتروجين (  S1)  لتداخالت الثالثية بين الكبريتوجميع ا ( S1)  إنفراد وكذلك تداخلهما الثنائي مع الكبريت

 N2المعاملة  ، إضافة إل  ( GA2و  GA1)  كال مستويي حامض الجبرليكو ( N2و  N1)  بكال المستويين

 +GA2  المعاملتين  وكذلكS1  +GA1  وS1  +GA2   إل  زياد  معنوية في الوزن الجاف لألوراق ،

 ( .  3) الجدول ،   S1N2GA2 مقارنة بمعاملة المقارنة ، وأن أعل  القيم من هذه الصفة كانت في المعاملة

 

 ( : تأثير الرش الورقي بحامض الجبرليك وإضافة الكبريت واليوريا في الزيادة في طول وقطر3الجدول)

 .مطعمةالطري والجاف ونسبة المادة الجافة ألوراق شتالت االنكي دنيا ال الطعوم والوزن             

Table(3):Effect of GA3spray,Sulfur and Urea on the  Length and Diameter of Scion, Leaves 

Fresh and Dry Weight of Budded Loquate Transplants. 

 

 المعامالت

 

 Treatments 

طول الطعوم 

 )سم(

Sction 

length 

(cm) 

قطر الطعوم 

 )ملم(

Sction 

diameter 

(mm) 

الوزن الطري 

 )غم( ورقةلل

leaf fresh   

weight 

(gm) 

الوزن الجاف 

 للورقة )غم(

leaf dry 

weight 

(gm) 

 32.71  i 3.03  e 4.95  g 1.55  g (controlالمقارنة ) 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

 

25  ml.L
-1

  GA3   
38.43  g-i 4.11  cd 5.73  fg 1.90  fg 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

 

50  ml.L
-1

  GA3 
37.08  hi 3.86  d 6.05  fg 1.96  d-g 

ترملغم . ل  1000الكبريت  
- 1

 

1000 ml.L
-1

  S 
39.90  f-h 4.26  cd 5.86  fg 1.93  e-g 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  1000 

ml.L
-1

  S 

39.28  f-h 4.18  cd 6.16  e-g 2.00  d-g 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
-1

 

50 ml.L
-1

  GA3  +  1000 

ml.L
-1

  S 

47.91  b-e 4.90  bc 7.83  bc 2.66  bc 

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

 

2.5 g.L
-1

  Urea 
45.26  b-f 4.80  bc 7.85  bc 2.50  b-e 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

   +

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  2.5 g.L
-1

  

Urea  

42.66  d-h 4.33  cd 6.38  d-f 2.03  d-g 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

   +

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

  
44.86  b-g 4.65  bc 6.38  d-f 2.05  d-g 
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50 ml.L
-1

  GA3  +  2.5 g.L
-1

  

Urea 

غم . لتر  2.5يوريا  
-1

+  الكبريت    

ملغم . لتر 1000
-1

 

2.5 g.L
-1

  Urea +  1000 ml.L
-1

 

 S 

40.30  f-h 4.58  b-d 6.58  c-f 2.33  c-f 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر  2.5+  يوريا  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

 

 S + 2.5 g.L
-1

 Urea 

40.00  f-h 4.63  bc 6.78  c-f 2.53  b-d 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

  +

ملغم . لتر 1000الكبريت  
- 1

 

غم . لتر 2.5+  يوريا  
-1

 

50 ml.L
-1

  GA3 + 1000 ml.L
-1

  

S + 2.5 g.L
-1

 Urea 

50.65  b 5.28  ab 7.68  b-d 2.75  bc 

غم . لتر 5.0يوريا  
-1

 

5.0 g.L
-1

  Urea 
43.73  c-g 5.18  b 8.41  ab 2.96  ab 

مل.لتر  25حامض الجبرليك 
- 1

   +

غم . لتر 5.0يوريا  
-1

 

25 ml.L
-1

  GA3  +  5.0 g.L
-1

  

Urea 

43.73  c-g 4.58  b-d 5.96  fg 2.05  d-g 

مل.لتر  50حامض الجبرليك 
- 1

   +

غم . لتر  5.0يوريا  
-1

  

50  ml.L
-1

  GA3  +  5.0 g.L
-1

  

Urea 

49.43  bc 5.33  ab 7.50  b-e 2.55  b-d 

 

تتماش   النتروجين وحامض الجبرليك أن الزياد  في صفات النمو الخمري نتيجة ضإضافة الكبريت و       

 2009( والحميداوي وآخرون ) أ ، ب  2009)  واألعرجي ( والدوري 2008مع ما ذكره كل من الطائي ) 

.إن السبب في ذلك قد يرجع إل  زياد  نواتج عملية (  2010( واألعرجي )  2010أ ، ب ( والعباسي ) 

بوهيدرات نتيجة لزياد  محتو  األوراق من الكلوروفيل التركيب الموئي المصنعة في األوراق وهي الكر

 ( ، والتي تستخدم في عمليات النمو المختلفة ) 2) الجدول نتيجة للمعامالت المستخدمة في هذه الدراسة 

النتروجين والكبريت في األوراق نتيجة للمعامالت  لزياد  تركيز وقد ترجع أيما  ( ،  2007الدوري ، 

دورا  مهما  في النمو الخمري للشتالت ، إذ أن للنتروجين دورا  العنصران والتي تلعب المحتوية عل  هذان 

ألنسجة الجديد  ) وزياد  النشاط المرستيمي وإنقسام الخاليا وبناء ا IAAمباشرا  في بناء الهرمون النباتي 

لناتجة عنها والتي ، إضافة إل  دور الكبريت في زياد  عملية التركيب الموئي والمواد ا(  1985محمد ،

التي تتوسط عملية وتستخدم في عمليات النمو الخمري ، فهو مكون للعديد من بروتينات الحديد والكبريت 

الغذائية في التربة التركيب الموئي ، وكذلك دوره غير المباشر في زياد  الكمية الجاهز  للكثير من العناصر 

ا من قبل النبات والتي تساهم في العديد من العمليات التربة والتي يزداد إمتصاصه pH، عن طريق خفض 

 ( . 2008والزيباري ،  2007الحيوية داخل النبات التي تؤدي إل  زياد  النمو الخمري للنبات ) الدوري ، 

يعمل عل  زياد  إنقسام الخاليا النباتية وإستطالتها ، فمال  عن أن حامض الجبرليك  حامض الجبرليككما أن 

ومن ثم زياد  المساحة واع نباتية كثير  إل  زياد  تفتح البراعم الجانبية التي تنتج عنها األوراق يؤدي في أن
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ل  د  فعالية عملية البناء الموئي وإنتقال المواد المصنعة في األوراق إالورقية للشتالت والتي تؤدي إل  زيا

 ( . 2010والعباسي ، 2003وجندية ،  1972) حنفي ، النبات وتشجيع نموه  

والنتروجين والرش الورقي بحامض الجبرليك بصور  نستنتج من هذه الدراسة أن ضإضافة الكبريت       

، لذلك وتحت الظروف  الينكي دنيا المطعمةالنمو الخمري لشتالت أهمية كبير  في تحسين مشتركة 

غم  4.6 معغم / كغم تربة مل 1000شتالت هذا النوع من الفاكهة بالكبريت وبمقدار  معاملةالمشابهة يفمل 

N  /ملغم  50 و شتلةGA3 لتر /. 

 

 المصادر

 

. تأثير السماد العموي واليوريا والكبريت في النمو الخمري  2010 .األعرجي ، جاسم محمد علوان 

وتركيز بعض العناصر الغذائية ألشجار الخوخ الفتية صنف دكسي ريد . مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 . 86 – 76( :  2)  10 .الزراعية 

أ  . تأثير الكبريت والنتروجين في  2009 .األعرجي ، جاسم محمد علوان وإحسان فاضل صالح الدوري 

و  Annaدرجة تفاعل التربة وتركيز بعض العناصر الغذائية الجاهز  في تربة بستان التفال صنفي 

Vistabella  204 – 187( :  1)  9 .. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . 

. تأثير الكبريت والنتروجين  ب 2009 . د علوان وإحسان فاضل صالح الدورياألعرجي ، جاسم محم

.  Vistabellaو  Annaوحامض األسكوربيك في المحتو  المعدني ألشجار التفال الفتية صنفي 

 . 95 – 81( :  1)  37 .مجلة زراعة الرافدين 

ج  . تأثير الكبريت والنتروجين  2009. صالح الدوري  األعرجي ، جاسم محمد علوان وإحسان فاضل 

 Vistabella  .2و  Annaوحامض األسكوربيك في المحتو  المعدني ألشجار التفال الفتية صنفي 

 .الكلوروفيل في األوراق والسكريات في األوراق واألفرع . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  –

9  (2  : )183 – 199 . 

.تأثير الكبريت الرغوي والرش بمحلول العناصر الصغر  في   2004 .سامي علي عبد المجيد التحافي ، 

( .إطروحة  .Vitis vinifera Lالصفات الخمرية واضإنتاجية لصنفي العنب كمالي وحلواني ) 

 العراق .  .جامعة بغداد  .كلية الزراعة  .دكتوراه 

والزنك  GA3اط الزراعة والرش بحامض الجبرليك . تأثير أوس  2007 .الجبوري ، يسر  محمد صالح 

. رسالة ماجستير .  .Pistacia vera Lالمخلبي في نمو الشتالت البذرية للفستق الحلبي عاشوري 

 كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل . العراق .

لنشر والتوزيع. جمهوريةة . فسيولوجيا أشجار الفاكهة . الطبعة األول  . الدار العربية ل 2003. جندية ، حسن 

 مصر العربية.

في بعض صفات النمو  GA3  ،BA. تأثير التقليم ورش   2011 .الحميداوي ، عبا  محسن سلمان  

صنف أسود ديال  . مجلة  .Ficus carica Lالخمري والحاصل وصفاته النوعية ألشجار التين 

 . 637 – 629( :  2)  19 .جامعة بابل / العلوم الصرفة والتطبيقية 

.تأثير الرش   2009 .الحميداوي ، عبا  محسن سلمان وعالء عبا  األسدي وصادق حميد حسين الصغير 

.مجلة الفرات  .Citrus aurantium Lفي نمو شتالت النارنج  Znو  Feو  GA3  ،NAAبـ 

 . 53 – 48( :  2)  1 .للعلوم الزراعية 

منظمات النمو .ص  . الندو  األول  .سجل الندوات العلمية  .الجبرلينات  . 1972 .حنفي ، حنفي عبد العزيز 

 :38 – 65 . 

. تأثير الكبريت والنتروجين وحامض األسكوربيك في  . 2007 .الدوري ، إحسان فاضل صالح الدوري 

. رسالة  Vistabellaو  Annaالنمو الخمري والمحتو  المعدني ألشجار التفال الفتية صنفي 

 العراق . .جامعة الموصل  .عة والغابات كلية الزرا .ماجستير

. تأثير الكبريت والنتروجين وحامض  أ 2009 .الدوري ، إحسان فاضل وجاسم محمد علوان األعرجي 

 – Vistabella .3و  Annaاألسكوربيك في المحتو  المعدني ألشجار التفال الفتية صنفي 
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األشجار . مجلة جامعة تكريت للعلوم  المساحة الورقية والزياد  في قطر الساق الرئي  وإرتفاع

 .  210 – 200( :  2)  9 .الزراعية 

ب  . تأثير الكبريت والنتروجين وحامض  2009 .الدوري ، إحسان فاضل وجاسم محمد علوان األعرجي 

عدد  – Vistabella 4و  Annaاألسكوربيك في المحتو  المعدني ألشجار التفال الفتية صنفي 

 2)  9 .الجديد  المتكونة عل  األشجار . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية وقطر وطول األفرع 

 : )211 – 225 . 

. تأثير الكبريت والفسفور والجبرلين في النمو والمحتو  المعدني   2008 .الزيباري ، سليمان محمد ككو 

 العراق . .لموصل جامعة ا .كلية الزراعة والغابات  .لشتالت صنفين من الخوخ . إطروحة دكتوراه 

. تةةأثير إضةةافة الكبريةةت والفسةةفور واليوريةةا فةةي نمةةو شةةتالت النةةارنج   2008 .الطةةائي ، خالةةد علةةي حسةةين 

Citrus aurantium L.  المسيب . هيئة التقليم التقني . العراق . –. رسالة ماجستير . الكلية التقنية 

الجبرليك والحديد والنحا  في بعض صفات . تأثير الرش بحامض   2010 .العباسي ، غالب بهيو عبود 
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