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في نمو   Grow Greenتأثير تغطيس اقالم الطعوم بالبنزل ادنين والرش بالسماد الورقي 

 شتالت االجاص صنف هوليود

 

 صالح عبد الستار عبد الوهاب الصافي            دعاء حيدر مهدي الخفاجي

 الكلية التقنية / مسيب 

 

 :الخالصة 

ربالء ( التابعة للشركة العامة للبستنة والغابات ، لدراسة تأثير نفذت الدراسة في محطة بستنة الهندية )محافظة ك     

ملغم/لتر( ورش الشتالت بالمحلول 0  ، 75 ، 150 )  BAمعاملة اقالم الطعوم بتراكيز مختلفة من منظم النمو 

غم/لتر ( في نمو شتالت األجاص صنف هوليود المطعمة على  0 , 2.5 , 5 بالتراكيز)  Grow Greenالمغذي 

. نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات ، وتلخصت  تالت المشمش البذريش

 النتائج بما يأتي :

ملغم/لتر( ومعاملة الرش بالسماد الورقي   150 تفوقت معاملة  تغطيس اقالم الطعوم بالبنزيل ادنين بتركيز )     

في جميع صفات النمو الخضري ومحتوى االوراق من النتروجين والفسفور غم/لتر والتداخل بينهما معنويا 5بتركيز 

 والحديد والزنك .

 

EFFECT OF BUD STICKS SOAKING WITH BENZYL ADININE AND 

FOLIAR  APPLICATION  OF  NUTRIENT  SOLUTION " GROW GREEN 

" ON  PLUM TRANSPLANT CV. HOLLYWOOD 

 

  Abstract :  

      The experiment  was conducted in AL-Hindiya horticulture Station , Kerbala 

province . General company of horticulture and forestry  to study  the effect of soaking 

bud sticks with Benzyl adinnin (0 ,  75 ,  150 mg/L) and foliar application of nutrient 

solution "Grow Green"  (0 ,  2.5 ,  5 gm/L) on plum transplants cv.hollywood  budded  

on apricot seedling  root stocks . Afactorial experiment with randomized complete Block 

Design "RCBD" with three  replications. The results  could be summarized as follow: 

      Bud sticks souking with 150 mg/l  BA and transplants spray with 5 g/l Grow Green 

and its interaction had show the highest level in all vegetative growth and leaves content 

of  N , P , Fe , and Zn. 

 

 المقدمة:

يا وتوجد في معظم األعضاء النباتية ) ووشا  وخخرو  السايتوكاينينات مركبات عضوية تحفز على انقسام الخال    

(. ولها دور مهم في تفتح البراعم الجانبية من خالل تقليل ظاهرة السياده القميه ، يعد البنزل أدنين من  2000،

الطعم  السايتوكاينينات الصناعية التي تستخدم  في معاملة الطعوم ولها دور تحفيزي في نشاو الكامبيوم وزيادة التحام

وكسر السكو  في البراعم الملتحمه واألسراع من تفتحها ومن ثم رفع  Kester ,2003) و (Hartmann باألصل

 (. 2000نسبة الطعوم الناجحة)ابو زيد، 
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( بأ  معاملة شتالت التفاح واألجاص المطعمة قبل اجراء التطعيم عليها بالكاينتين 2003 توصل الزيبــــاري )     

ملغم /لتر ( أدى الى زيادة النسبة المئوية للطعوم الناجحة ، كذلك حصل على زيادة   150و   100) بالتركيزين 

( بأ  معاملة اوراق المشمش  2003وأخرو  )  Youzhao معنوية في معدل قطر الساق وعدد التفرعات . كما بين 

لضوئي والذي ينعكس باإليجاب في نمو ملغم/لتر( أدى الى رفع كفاءة عملية التركيب ا 50بالبنزل أدنين بتركيز)

( أ  رش شتالت األجاص صنف مايروبال  بالكاينتين بتركيز 2006 وتطور النبات. وتوصل الراوي والزيباري )

ملم،  9.93ملم وأقل معدل في معاملة المقارنة بلغ  11.07ملغم/لتر أدى الى زيادة معنوية في قطر الساق بلغ  250

عنوي في تركيز النتروجين ومحتوى األوراق من الكلوروفيل . وفي دراسة اخرى أدى وكذلك حصلت على تأثير م

ملغم/لتر إلى زيادة معنوية في ارتفاع وقطر الساق الرئيس  125الرش الورقي بالكاينتين والسيما عند التركيز 

 250الرش بتركيز للشتالت ، وعدد التفرعات ، وعدد األوراق و الوز  الجاف للمجموع الخضري ، في حين أدى 

 (.  2009ملغم/لتر إلى زيادة معنوية في مساحة الورقة الواحدة ، والمساحة الورقية )العباســـــي ، 

اشارت الدراسات الى وجود عدة عوامل تؤثر في مقدرة النبات على أمتصاص العناصر الغذائية من قبل الجذور     

ا  والتنافس والتداخل بين األيونات  المغذية الى تعرضها في العديد كأرتفاع ملوحة التربة أو التغير في درجة تفاعله

من الترب الى عمليات الترسيب أوالتطاير أو الغسل أو التثبيت ومن ثم فقدا  جزء كبير من هذه األيونات المغذية  ، 

سميد الورقي فضال عن عوامل اخرى  كالجفاف واألرتفاع واألنخفاض الحادين في درجة الحرارة لذلك يكو  الت

 (.Folly،2002 و  Romhold فعاالً عند وجود محددات األمتصاص من قبل الجذور)

ويمكن تأمين متطلبات النبات من المغذيات بشكل نسبي في أثناء المراحل الحساسة من النمو والتي تعجز الجذور     

أثيرها بشكل سريع وأكثر فعالية عن توفيرها عند استعمال التسميد الورقي بالعناصر الكبرى والصغرى يكو  ت

 (. Kemira   ،2004بالمقارنة مع التسميد األرضي ولكن يتطلب إجراءهُ عدة مرات لسد حاجة النبات )

( أ  رش شتالت المشمش صنفي قيسي وزاغينيا المطعمة على األصل البذري  2007فقد وجدت الخفاجي )      

غم /لتر أدى الى زيادة معنوية في قطر الساق الرئيس وعدد   1.5 للمشمش بالسماد الورقي البروسول بتركيز 

( أ  رش شتالت المشمش حديثة العمر  2007األفرع الجانبية وعدد األوراق والمساحة الورقية ، كما أشار جاسم ) 

ة مل /لتر ( أدى الى زيادة معنوية في قطر الساق و الماد  1.5و   1.0بتركيز )   K-humateبالسماد العضوي 

مل /لتر أعلى معدل في المساحة  1الجافة للمجموع الخضري قياسا بمعاملة المقارنة كما أعطت المعاملة بتركيز 

غم/لتر  على المجموع 2.5بتركيز Total Gro(عند استخدامه المحلول المغذي 2008الورقية ، وتوصل الحجيمي )

عنوياً في وول الساق الرئيس وقطر الساق الخضري لشتالت المشمش، أظهرت معاملة الرش اسبوعيا تفوقاً م

والمساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل مقارنة مع مدة الرش كل اسبوعين . كما أشار خليل وخخرو  ) 

غم/لتر أدى الى زيادة معنوية في وول   1.5( أ  رش شتالت المشمش بالسماد الورقي البروسول بتركيز 2010

( أ  أضافة النتروجين الى شتالت الخوخ 2010فرع الجانبية . ووجد )العلم واألعرجي ، الساق الرئيس وعدد األ

أعطى تأثيراً معنوياً في قطر الساق الرئيس وأرتفاع الشتالت وعدد ووول التفرعات وعدد األوراق والمساحة 

لورقي بالسماد اليونكرين ( أ  معاملة الرش ا2011الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل. كما بين المعموري ) 

يوماً على شتالت األجاص كا  له تأثيراً معنويا في وول الفرع الرئيس وقطرهُ وعدد األفرع وأووال   15كل 

األفرع الجانبية وعدد األوراق ومساحة الورقة والوز  الطري والوز  الجاف ومحتوى األوراق من الكلوروفيل 

( 2011اصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم . كما الحظ ) الفتالوي ، وزيادة معنوية في محتوى االوراق من عن

يوماً تأثيراً معنوياً في وول وقطر   15ا  الرش بالسماد الورقي الجرومور لشتالت المشمش صنف زاغينيا كل 

وجين الفرع الرئيس وعدد وأووال األفرع الجانبية وعدد األوراق ومساحة الورقة ومحتوى الكلوروفيل والنتر

( أ  الرش 2012والفسفور والبوتاسيوم والوز  الطري والجاف للمجموع الخضري ، كما وجدت المعموري ) 

/لتر على شتالت المشمش أعطى تأثيراً معنوياً في وول وقطر الفرع ³سم  3بالمحلول المغذي يونغرين بتركيز 

ة ومحتوى األوراق من الكلوروفيل  والوز  الرئيس ووول وعدد األفرع الجانبية وعدد األوراق والمساحة الورقي

 الجاف للمجموع الخضري للشتالت ومحتوى االوراق من العناصر الغذائية.

 



 الصافي والخف اجي                                                            (8026) ,   63 - 82(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60 
 

 

 : المواد وطرائق العمل

نفذ البحث في محطة بستنة الهندية )محافظة كربالء ( التابعة للشركة العامة للبستنه والغابات، لدراسة تأثير      

بثالثة    Grow green ملغم/لتر( والرش بالمحلول المغذي   0  ،55  ،250)   BAالنمو  تراكيز مختلفة من منظم

غم/لتر ( في نمو شتالت األجاص صنف هوليود المطعمة على شتالت المشمش  0 , 2.5 , 5 تراكيز ) 

سم  25-30 سم ، وبمسافة  75 ملم والمغروسه على مروز تبعد عن بعضها   5-6 البذري)عمرسنة( وقطر ساقها 

بين الشتالت ، رويت الشتالت قبل يوم من اجراء عملية التطعيم  لزيادة نشاو األصول ولتسهيل عملية فصل الخشب 

  سم لغرض تسهيل عملية التطعيم 25عن اللحاء مع ازالة النموات الجانبية من على ساق األصول على ارتفاع 

(Abed- Ullah  ،  اخذت عينات عشوائية من1997واخرو .)  سم لتقدير  (0-30)تربة الحقل و على عمق

. نفذت تجربة عاملية في تصميم القطاعات تامة التعشية وبثالث  (1)صفاتها الفيزيوكيمياوية  والمذكورة في جدول 

(، وقورنت المتوسطات بأستخدام اختبار اقل فرق  1990 مكررات ، وحللت النتائج وبقا لـ )الساهوكي ووهيب ، 

وذلك بغمرها في محاليل المعامالت )ماء مقطر   BA %.  عوملت اقالم الطعوم بمنظم النمو5ى معنوي على مستو

دقائق قبل عملية التطعيم ،حيث أُجري التطعيم في  10 ( لمدة  BA ملغم /لتر BA  ، 150 ملغم /لتر 75، 

ق مستوى سطح سم فو 25 وعلى ارتفاع  (T) واتبعت وريقة التطعيم الدرعي على شكل حرف   2012/10/1

التربة وذلك بعمل شقين متعامدين في قلف االصل ثم ادخل البرعم تحت القلف بحيث يكو  لحاء الطعم منطبق على 

خشب األصل وربطه مباشرة باستعمال اشروة التطعيم )الرافيا( ، تركت الشتالت للموسم الخريفي التالي وبتاريخ 

( سم فوق منطقة التطعيم لغرض كسر السيادة القمية للبرعم  15–(10تم قرو األصل على أرتفاع   2012/10/30

 ( . Kestar   ،2003و   Hartmannالطرفي لألصل وتشجيع نمو الطعوم )

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة المشتل المستخدمة بالتجربة.1جدول)

 

 وحدة القياس القيمة الصفة

  طينية غرينية نسجة التربة

  7.4 (PH)ل التربةدرجة تفاع

 ديسي سيمنز/ م 3.46 (Ec)التوصيل الكهربائي

 غم/ كغم 430 (Clayالطين )

 غم/ كغم 559 (Silt)الغرين 

 غم/ كغم 225 (Sand)الرمل

 ملغم /كغم 11.1 النتروجين الكلي

 ملغم /كغم 3.7 الفسفور الجاهز

 ملغم /كغم 18.6 البوتاسيوم الجاهز

 ملغم /كغم 102.7 الكالسيوم الجاهز

 ملغم /كغم 36.2 المغنسيوم الجاهز

 ملغم /كغم 7.1 الحديد الجاهز

      

، وقد بدأت معاملة الرش بتاريخ   Grow greenوزعت المعامالت عشوائيا  ورشت الشتالت بالمحلول المغذي      

يوم . وتم رش الشتالت   (15)رشات بين رشة واخرى  غم/ لتر( وبأربع 5و 2,5، 0وبثالثة تراكيز)  15/4/2013

( من مادة التنظيف )الزاهي ( كمادة ناشرة  ³سم 1لتر ( وأضيف مع كل تركيز )  2باستعمال مرشة يدوية سعة ) 

(. تمت 1989 لغرض تقليل الشد السطحي للماء وتسهيل عملية أمتصاص أنسجة النبات للمحلول المغذي) الجميلي،

لشتالت كما رشت معاملة المقارنة بالماء المقطر فقط ، تم سقي الحقل قبل يوم عملية الرش صباحا وحتى البلل التام ل

واحد من عملية  الرش لتخفيف تركيز الذائبات في خاليا الورقة نتيجة دخول الماء وزيادة انتفاخها وبالتالي فتح 

 (. 1989الثغور مما يزيد من نفاذ أيونات محلول الرش الى خاليا الورقة )الصحاف، 
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  صفات المدروسة :ال

 -وكما يأتي : 2013/7/15أخذت قياسات مواصفات النمو الخضري بعد نهاية موسم النمو بتاريخ 

قيس وول الساق الخضري الرئيس بأستخدام شريط القياس المتري من منطقة  ارتفاع الساق الرئيس ) سم (:  (2

كل وحدة تجريبية في المكرر الواحد ثم أتصال الطعم باألصل إلى قمة الفرع وأخذ معدل وول الفرع الخضري ل

 حسب المعدل لكل معاملة. 

سم( من 6-8وعلى أرتفاع )  Vernier Caliper :  قيس القطر بواسطة القدمة قطر الساق الرئيس ) ملم ( (8

 منطقة األلتحام لكل شتلة وأخذ المعدل لكل مكرر ثم أستخرج المعدل لكل معاملة. 

تم حساب عدد األوراق لكل شتلة للوحدة التجريبية ثم أستخرج معدل عدد  عدد األوراق ) ورقة / شتلة ( : (6

 األوراق  لكل معاملة .

إذ تم وبع   (Digital Planimeter ): تم قياس مساحة الورقة بواسطة جهاز ( ²معدل مساحة الورقة ) سم (4

لية لثالث مرات ويؤخذ الورقة النباتية على ورق أبيض ثم تمرر عدسة الجهاز حول حدود الورقة وتكرر العم

 المعدل وتستخرج مساحة الورقة لكل معاملة .

تم تقدير محتوى الكلوروفيل في أوراق األجاص بواسطة جهاز  معدل محتوى األوراق من الكلوروفيل:   (5

Chlorophyll meter    نوعCCM -200 Plus  ورقة لكل وحدة تجريبية ثم أخذ   20 بأخذ القراءة لــــ

 . SPAD UNIT بالوحدات المعدل وقيست 

تم حسابها وذلك بأخذ المجموع الخضري للشتالت ولكل   معدل الوزن الرطب والجاف  للمجموع الخضري:  (6

 م̊  لمدة   70في درجة حرارة ( Oven ) مكرر و قياس الوز  الطري ، ثم جففت العينات في فر  كهربائي 

 ساعة وقياس الوز  الجاف .  48

أخذت عينات األوراق عشوائية من كافة أجزاء الشتلة ولكل مكرر  ر المعدنية في األوراق :( معدل تركيز العناص7

ثم غسلت بالماء المقطر للتخلص من األتربة والشوائب العالقة بها ووضعت في أكياس ورقية مثقبة ثم جففت في فر  

غم 0.2 للت بأخذ عينة بوز  م̊ ولحين ثبوت الوز  الجاف بعدها وحنت العينات وح 70 كهربائي بدرجة حرارة 

مل من حامض البيروكلوريك المركز وفق الطريقة   2 مل من حامض الكبريتيك و 4 لكل مكرر وهضمت بأضافة 

تقدير عناصر النتروجين والفسفور والحديد والزنك حسب الطرق  وتم.  Steyn , 1973 ) و   (Jonesالواردة في

( للحديد  Sandell,1950( للفسفور و ) John   ، 1970 و ) ( للنتروجين Haynes، 1980 الواردة في ) 

 والزنك.

 

 النتائج والمناقشة:

 تأثير المعاملة بالبنزل ادنين والمحلول المغذي في معدل طول الساق وقطره-1

( الى وجود فروقات معنوية بين المعامالت في التأثير على معدل صفات وول الساق 2اشارت نتائج الجدول )     

ملغم / لتر معنويا واعطت اعلى معدل لطول وقطر الشتلة 150 ره ، فقد تفوقت معاملة  الطعوم بالبنزل ادنين  وقط

ملم بالتتابع ، اما الرش  5.25،  22.50ملم  بالتتابع  قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت 7.49 سم  ،  86.96بلغت 

 سم ، 92.76عنويا  في زيادة وول الشتلة وسمك الساق بلغت غم / لتر م5بالمحلول المغذي فقد تفوقت معاملة الرش 

ملم بالتتابع . كما اظهرت معامالت  3.56سم ،  53.20ملم  قياسا بالمعاملة بدو  رش )المقارنة( التي اعطت  7.15

الرش  ملغم / لتر مع150 التداخل فروقات معنوية في صفة وول الشتلة و سمك الساق  ، فقد تفوقت معاملة التداخل  

 ملم بالتتابع .  8.12 سم ،  95.8غم / لتر معنويا في زيادة وول الشتلة والقطر  واعطت اعلى قيمة بلغت  5
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 ( تأثير معاملة الطعوم بالبنزل ادنين والرش بالمحلول المغذي وتداخلهما في صفات طول الساق وقطره 2جدول)

 

BA 

 ملغم/لتر

 طول الشتلة )سم(
 المعدل

 ملم(قطر الساق )
 المعدل

 المحلول المغذي  غم/لتر المحلول المغذي  غم/لتر

0 2.5 5  0 2.5 5  

0 74.5 81.6 88.4 05.18 5.69 5.56 6.31 1.01 

75 75.6 84.3 94.1 06.66 6.67 6.86 7.02 6.01 

150 78.2 86.9 95.8 06.66 7.24 7.13 8.12 7.66 

  7.51 6.15 6.16  64.76 06.46 76.58 المعدل

 

LSD0.05 
BA التداخل المحلول  BA التداخل المحلول  

1.351 1.351 2.342  0.189 0.189 0.327  

 

 تأثير المعاملة بالبنزل ادنين والمحلول المغذي في معدل مساحة الورقة ونسبة الكلوروفيل في االوراق-4

يا واعطت اعلى قيمة من مساحة الورقة ملغم/لتر معنو150( تفوق معاملة البنزل ادنين  3بشير الجدول )     

،  8سم 80.52بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة  التي اعطت   33.50،      8سم 24.85 ومحتوى الكلوروفيل بلغتا   

غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم للصفات اعاله  5بالتتابع ،  فيما تفوقت معاملة رش المحلول المغذي    82.05

بالتتابع  . كما  83.25،  8سم 80.28بالتتابع  قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت   33.84،     8سم 23.94بلغت  

غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم بالنسبة لمساحة  5ملغم / لتر  مع   150بين الجدول نفسه تفوق معاملة التداخل   

 .   spad  36.93يل بلغت واعلى القيم بالنسبة للكلوروف   8سم  27.23الورقة  بلغت  

 

( تأثير معاملة الطعوم بالبنزل ادنين والرش بالمحلول المغذي وتداخلهما في صفات المساحة الورقية 3جدول)

 والكلوروفيل

 

BA 

 ملغم/لتر

 4مساحة الورقة  سم
 المعدل

  Spadمحتوى الكلوروفيل

 المحلول المغذي  غم/لتر المحلول المغذي  غم/لتر المعدل

0 2.5 5  0 2.5 5 

0 19.83 20.85 21.07 48.10 25.67 28.47 30.03 40.81 

75 20.60 21.57 23.52 45.06 25.91 33.34 34.57 65.47 

150 22.03 25.31 27.23 46.01 28.97 34.61 36.93 66.18 

  66.06 64.56 46.01  46.66 44.17 48.04 المعدل

 

LSD0.05 
BA التداخل المحلول  BA التداخل لولالمح  

0.812 0.812 1.406  1.876 1.876 3.425  

 

 تأثير المعاملة بالبنزل ادنين والمحلول المغذي في معدل عدد االوراق للنبات و الوزن الجاف للمجموع-3

 الخضري

لنبات ملغم / لتر معنويا واعطت اعلى قيمة لعدد االوراق ل 150( تفوق معاملة البنزل ادنين  4بشير الجدول)     

 42.45غم  بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة  التي اعطت 51.89 ،   53.21والوز  الجاف للمجموع الخضري بلغتا 

غم / لتر معنويا واعطاء اعلى القيم  5غم بالتتابع ،  فيما تفوقت معاملة رش المحلول المغذي    64.88ورقة ، 

غم  62.08ورقة ،  43.55قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت بالتتابع    46.43،  54.66 للصفات اعاله بلغتا  
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غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم 5ملغم / لتر  مع  150 بالتتابع  . كما بين الجدول نفسه تفوق معاملة التداخل   

ي بلغت واعلى القيم بالنسبة لصفة الوز  الجاف للمجموع الخضر 55.34بالنسبة لصفة عدد االوراق للنبات بلغت 

 غم  . 55.32

 

( تأثير معاملة الطعوم بالبنزل ادنين والرش بالمحلول المغذي وتداخلهما في صفات عدد االوراق والوزن 4 جدول)

 الجاف

 

BA 

 ملغم/لتر

 عدد االوراق/نبات
 المعدل

 الوزن الجاف للنبات  غم
 المعدل

 المحلول المغذي  غم/لتر المحلول المغذي  غم/لتر

0 2.5 5  0 2.5 5  

0 43.33 47.67 54.34 48.45 31.33 34.00 37.32 34.22 

75 46.32 51.67 54.31 50.77 37.67 40.00 46.65 41.44 

150 50.65 53.64 55.34 53.21 48.05 52.30 55.32 51.89 

  46.43 42.10 39.02  54.66 50.99 46.77 المعدل

 

LSD0.05 
BA التداخل المحلول  BA داخلالت المحلول  

2.858 2.858 4.951  2.862 2.862 4.957  

 

 ة النتروجين والفسفور في االوراقتأثير المعاملة بالبنزل ادنين والمحلول المغذي في معدل نسب-4

ملغم/لتر معنويا واعطت اعلى قيمة من النتروجين والفسفور 150 ( تفوق معاملة البنزل ادنين   5 بشير الجدول)     

% بالتتابع  ،  فيما تفوقت  0.84،  2.54%  بالتتابع   قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت  0.28،    1.71 بلغتا 

%    0.29،    1.71غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم للصفات اعاله بلغت  5 معاملة رش المحلول المغذي   

ابع . كما بين الجدول نفسه تفوق معاملة التداخل   % بالتت 0.84،  2.50بالتتابع   قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت 

%   واعلى القيم  1.81غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم بالنسبة للنتروجين  بلغت   5ملغم / لتر  مع  150 

 %   . 0.32 بالنسبة للفسفور بلغت 

 

في محتوى االوراق من  ( تأثير معاملة الطعوم بالبنزل ادنين والرش بالمحلول المغذي وتداخلهما5جدول)

 النتروجين والفسفور

 

BA 

 ملغم/لتر

 النتروجين في االوراق %
 المعدل

 الفسفور في االوراق %
 المعدل

 المحلول المغذي  غم/لتر المحلول المغذي  غم/لتر

0 2.5 5  0 2.5 5  

0 1.43 1.55 1.64 1.54 0.22 0.25 0.26 0.24 

75 1.51 1.58 1.69 1.59 0.27 0.26 0.29 0.27 

150 1.56 1.75 1.81 1.71 0.24 0.29 0.32 0.28 

  0.29 0.27 0.24  1.71 1.63 1.50 المعدل

 

LSD0.05 
BA التداخل المحلول  BA التداخل المحلول  

0.138 0.138 0.224  0.035 0.035 0.058  
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 من الحديد والزنك    توى االوراقتأثير المعاملة بالبنزل ادنين والمحلول المغذي في مح-5

ملغم/لتر معنويا واعطت اعلى قيمة من محتوى االوراق من 150 ( تفوق معاملة البنزل ادنين  6بشير الجدول)     

غم مادة جافة  بالتتابع   قياسا بمعاملة المقارنة   التي 100 ملغم /   12.23،     25.52عنصر الحديد والزنك بلغتا  

غم / لتر 5 غم مادة جافة بالتتابع ،  فيما تفوقت معاملة رش المحلول المغذي    200م/% ملغ 2.88،  86.86اعطت 

غم مادة جافة  بالتتابع   قياسا بمعاملة 100 ملغم / 11.73 ،  25.93معنويا واعطت اعلى القيم للصفات اعاله بلغت 

ا بين الجدول نفسه تفوق معاملة التداخل   غم مادة جافة بالتتابع  . كم 200ملغم/  2.26،  86.62المقارنة التي اعطت  

غم مادة جافة  100ملغم /  27.73غم / لتر معنويا واعطت اعلى القيم لمحتوى الحديد بلغت 5 ملغم / لتر  مع  150 

 غم مادة جافة .100 ملغم /  11.73واعلى القيم بالنسبة لمحتوى الزنك بلغت 

 

ين والرش بالمحلول المغذي وتداخلهما في محتوى االوراق من الحديد ( تأثير معاملة الطعوم بالبنزل ادن 6 جدول)

 والزنك

 

BA 

 ملغم/لتر

 غم588الحديد  ملغم/
 المعدل

 غم588الزنك  ملغم/
 المعدل

 المحلول المغذي  غم/لتر المحلول المغذي  غم/لتر

0 2.5 5  0 2.5 5  

0 22.19 23.15 24.34 23.23 8.52 9.34 9.79 9.22 

75 23.39 24.21 25.71 24.44 10.35 10.74 11.43 10.84 

150 24.35 24.49 27.73 25.52 10.93 11.84 13.92 12.23 

  11.71 10.64 9.93  25.93 23.95 23.31 المعدل

 

LSD0.05 
BA التداخل المحلول  BA التداخل المحلول  

1.228 1.228 2.115  0.901 0.901 1.418  

 

( تفوقا معنويا للطعوم المعاملة بتوليفة متكونة من البنزل ادنين بتركيز 5-2ائج في الجداول)لقد اظهرت النت     

غم / لتر في جميع صفات النمو الخضري ، وقد 5بتركيز  Grow Greenملغم/لتر و رش المحلول المغذي 150

لس وتكوين منطقة التحام جيدة ، او يعزى ذلك الى دور منظم النمو البنزل ادنين  في انقسام الخاليا وتمايز انسجة الكا

ربما يعزى الى دوره في تمايز االنسجة الوعائية في منطقة التطعيم مما يسهل من نقل الماء والمغذيات 

(Hartmann and Kester,2003  وهذا ينعكس ايجابا في زيادة وول الشتلة وقطر الطعم وعدد االوراق . )

(  . اما دورالمحلول  Davies , 2004ن المادة الجافة والعناصرالمعدنية )والمساحة السطحية لها وزيادة محتواها م

المغذي فربما يعود الى احتواءه على نسب من العناصر الغذائية بصورتها الجاهزة كالنتروجين والفسفور 

مات والبوتاسيوم وقسم من العناصر الصغرى الضرورية في تكوين االحماض االمينية واالحماض النووية واالنزي

المهمة في زيادة النمو الخضري ونشوء جزيئة الكلوروفيل  التي تعد اساس عملية التمثيل الضوئي مما يزيد من نسبة 

المواد الغذائية المصنعة  وزيادة معدالت النمو الخضري كطول النبات وسمكه وزيادة عدد االوراق ومساحتها 

 ( . Mangel , 2007السطحية )

 

 : المصادر

والتوزيع . الطبعة  . الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية . الدار العربية للنشر 2000 لشحات نصر .أبو زيد ، ا

 الثانية . المركز القومي للبحوث . القاهرة . مصر. 

العالي   . أنتاج الفاكهة . وزارة التعليم1989 الجميلي ، عالء عبد الرزاق محمد وجبار عباس حسن الدجيلي.

 العراق.   -جامعة بغداد–لمي والبحث الع
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 TOTAL . تأثير مستويات والمدة بين رشة وأخرى بالمحلول المغذي ) 2008 الحجيمي ، صالح حسن جبار . 

GRO ماجستير . كلية الزراعة .  ( في بعض الصفات الخضرية ألشجار  المشمش صنف زيني . رسالة

 جامعة بغداد . العراق . 

. تأثير األصول والطعوم والرش ببعض العناصر الكبرى في نمو شتالت  2007 اظم .الخفاجي ، سبأ جواد عبد الك

رسالة ماجستير . الكلية التقنية / المسيب.هيئة التعليم التقني . وزارة  .Prunus armeniaca L المشمش  
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