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 اامعة بغداد - كمية الزراعة –قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 المستخمص

 المحتوى الكيميائيتركيز  لزيادة "Anna"عمى أجشاار التاا  الاتية نن   6102في الموسم  RCBDااريت تاربة عاممية بتنميم القطاعات العجشوائية الكاممه 
 Disper Alghumالعضوي  ، حيث تم رش السمادلبيان تأثيرهما عمى المحتوى الكيميائي والهرموني ذلك بالرش بالسماد العضوي ومنظم النمو و لألجشاار الهرموني و 

الرش بالسماد  إذ معاممةواد ،  Kورمز له بـ  (0-لتر ممغم. 0،5،10،20بأربعة مستويات ) KT-30ومنظم النمو ،  Dورمز له بـ  (0-غم.لتر 0،3،5)مستويات  ةبثالث
وزن طري ، النسبة المئوية لمناترواين  0-غم 011ممغم .  6.0.1أعطت زيادة معنوية في محتوى األوراق من نبغة الكمورفيل إذ بمغت ( 0-غم . لتر 5) D5العضوي 

% ، نسبة  7.188مئوية لمكربوهيدرات في األفرع  % ، النسبة ال 51..0% ، النسبة المئوية لمبوتاسيوم  1.5.2% ، النسبة المئوية لماساور  6.65في األوراق 
، إختمات ناة النسبة  0-ممغم. لتر 808.2، محتوى األوراق من المواد الجشبيهة بالسايتوكاينين بمغت % 8.788( C/N Ratio) الكربوهيدرات الى الناترواين في األفرع

 ( الى زيادة معنوية0-ممغم . لتر 61) K20أدى الرش بمنظم النمو % .  .0.0 إذ بمغت( 0-غم . لتر 1) D3المئوية لمناترواين في األفرع واد أعمى قيمة في معاممة 
% ، النسبة  .6.11% ، النسبة المئوية لمبوتاسيوم  1.207وزن طري ، النسبة المئوية لماساور  0-غم 011 ممغم . 168.3في محتوى األوراق من نبغة الكمورفيل 

% ، محتوى األوراق من المواد الجشبيهة  8.707( C/N Ratio% ، نسبة الكربوهيدرات الى الناترواين في األفرع )9.349 المئوية لمكربوهيدرات في األفرع 
النسبة المئوية لمناترواين في ممم و  20.84سامت أعمى معدل في ناتي الزيادة في قطر الساق الرئيسي إذ بمغ  K10. معاممة  0-ممغم. لتر 847.5بالسايتوكاينين 
عنوية عن معامالت التداخل أيضًا سامت فروق مبالنسبة ل ،النسبة المئوية لمناترواين في األفرع لم تحدث أي فروق معنوية وباميع التراكيز.% 6.11األوراق إذ بمغت 

في ناات محتوى األوراق من نبغة الكمورفيل ، النسبة المئوية لماساور ، النسبة المئوية لمبوتاسيوم ، النسبة المئوية  D5K20معاممة المقارنة حيث تاوقت معاممة 
الناات فقد سامت أعمى قيم لها في معامالت تداخل اخرى غير معاممة المقارنة .  ةلمكربوهيدرات في األفرع ، محتوى األوراق من المواد الجشبيهة بالسايتوكاينين . أما بقي

  . وفي ناة النسبة المئوية لمناترواين في األفرع لم تسال أي فروق معنوية مابين المعامالت
 . النباتية رموناتالهم نمو ، ظالكممات الماتاحية : فاكهة ناضية ، سماد عضوي ، من

 . رسالة الباحث األول*البحث مستل من 
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ABSTRACT 
A factorial experiment within randomized complete block design (RCBD) was coducted during 2016 to investigate the influence of foliar 

application organic fertilizer "disper alghum" and growth regulator kt-30 on chemical content , endogenous hormone of young appel trees 

CV. "Anna". The trees were sprayed with organic fertilizer "disper alghum" was three levels (D) : (0 , 3 , 5 g.L-1) , and growth regulator KT-

30 at four levels (K) : (0 , 5 , 10 , 20 mg.L-1) . Foliar application of organic fertilizer D5 (5 g.L-1) gave significantly higher values of the total 

chlorophyll content in leaves 291.0 mg.100g-1 fresh weight , percentage of nitrogen content in leaves 2.25 % , percentage of  phosphorus 

content in leaves 0.59 % , percentage of  potassium content in leaves 1.953 % , percentage of carbohydrates in the branches 8.377 % , and the 

ratio of carbohydrate to nitrogen in branches (C/N Ratio) 7.877 % , cytokinins materials like hormone in leaves 717.6 ppm , the percentage 

of nitrogen content in the branches showed significantly higher values in organic fertilizer D3 (3 g.L-1) 1.19 % . Foliar application of growth 

regulator K20 (20 mg.L) gave significantly higher values of the total chlorophyll content in leaves 327.4 mg.100g-1 fresh weight , percentage of  

phosphorus content in leaves 0.618 % , percentage of  potassium content in leaves 2.039 % , percentage of carbohydrates in the branches 

9.349 % , and the ratio of carbohydrate to nitrogen in branches (C/N Ratio) 7.818 % , cytokinins materials like hormone in leaves 847.5 ppm 

. K10 (10 mg.L) significantly incrase percentage of nitrogen content in leaves 2.30 % . There are non-significant value of percentage of 

nitrogen content in the branches all levels of growth regulator . The interaction treatment D5K20 significant increased total chlorophyll 

content in leaves , percentage of  phosphorus content in leaves , percentage of  potassium content in leaves , percentage of carbohydrates in 

the branches , cytokinins materials like hormone in leaves , other details are significant value in other interaction treatment non-control , 

there are non-significant value of percentage of nitrogen content in the branches in all interaction treatment of growth regulator 

Keyword : deciduous fruit , organic fertilizer , growth regulator , plant hormones . 
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 المقدمة
األشجار المتساقطة من   mesticadoMalusالتفاح  

موطنة  Rosaceaeاالوراق يعود الى العائمة الوردية 
جنوب جبال األصمي المنطقة الواقعة في الشمال الغربي ل

القوقاس الممتدة في غرب أسيا لو قيمة إقتصادية كبيرة وذلك 
لقيمتو الغذائية والطبية وىو يزرع بمساحات واسعة في بمدان 

مميون طن  36العالم بمغ االنتاج العالمي من ثمارة مايقارب 
( ومن االصناف التي انتشرت زراعتيا بشكل واسع 14سنويًا )

" تمتاز "Annaفي المناطق المعتدلة والقميمة البرودة صنف 
-300اشجاره بقمة احتياجاتيا من ساعات البرودة تقدر )

از ثمارة بكبر تمت c°  7.2( ساعة بدرجة اقل من400
%  40-30حجميا واستطالتيا ونسبة المون االحمر فييا 

دور ميم في تحسين ليا منبات الورقية لتغذية لاإن  .( 11)
ايصال المواد الغذائية  من خاللالنمو الخضري واإلنتاج 

بشكل مباشر الى الورقة وىي التشكل بديل لألسمدة االرضيو 
العضوية تحتوي سمدة إن األ . (12انما ىي مكممة ليا )و 

النبات بشكل سميم  الضرورية لنموعمى العديد من المركبات 
البروتينات و  الكبرى والصغرى معدنيةالعناصر المثل 

االحماض العضوية واالمينية واليرمونات النباتية وغيرىا و 
منظمات النمو عمى تحفيز العميات الفسمجية تعمل و  .( 19)

دور في تحفيز  ول نوان السايتوكايني. نمو النبات  يحسنمما 
الشيخوخة وتثبيط السيادة  انقسام الخاليا وكبر حجميا وتأخير

ويحفز العقد وتقميل التساقط واالسراع بتكوين البراعم القمية 
في تحفيز حركية العناصر الخضرية والزىرية من خالل دوره 

 الى تحسين البحثيدف ي( . ومما ذكر انفًا 6) وانتقاليا
لألشجار الفتية من والزىرية وزيادة العقد النموات الخضرية 

يساعد خالل زيادة محتوى النبات من العناصر الكيميائية مما 
 .سرعة وصوليا الى مرحمة االزىار والعقدعمى 

 المواد وطرائق العمل
 –كمية الزراعة  –نفذ البحث في احد بساتين جامعة بغداد 

سماد لدراسة تأثير الرش بال 2016الجادرية خالل موسم 
 KT-30ومنظم النمو  Disper Alghumالعضوي 

(CPPU في المحتوى الكيميائي واليرموني ألشجار التفاح )
" بعمر سنتين من الزرعة بالمكان Annaالفتية صنف "

بين  2.5متر بين خط واخر و  4المستديم المزروعة بأبعاد 
شجرة وأخرى وتم اجراء عمميات الخدمة خالل فترة البحث من 

زالة األدغال نفذ البحث بتجربة عاممية ري ومك افحة حشرات وا 
غم .  5،   3،  0بثالثة تراكيز ىي  Dبعاممين العامل االول 

بأربعة  Kوالعامل الثاني   D0،  D3 ،D5   ورمز ليم 1-لتر
 ورمز ليم   1-مل . لتر 20،  10،  5،  0تراكيز ىي 

K0،K5   ،K10  ،K20   وفق التصميم القطاعات العشوائية
RCBD مكررات بواقع شتمة واحدة لموحدة التجريبية  ةبثالث

شجرة فتية . السماد العضوي  36بذلك يصبح العدد الكمي 
Disper Alghum  59يحتوي عمى %Humic Acid  ،

Fulvic Acid 14% ،Seaweed Extract 10%  ،K2O 
 99رجة ( نقي بدCPPU) KT-30، ومنظم النمو  14%

وقت الغروب  12/4/2016بتاريخ  % ، أجريت عممية الرش
رشات لكل معاممة ، الفرق بين رشة  3حتى البمل التام بواقع 

ساعة ، وُأضيَف مع  48يوم وبين العاممين  15وأخرى 
لتقميل  0.2( بتركيز Tween-20محمول الرش مادة ناشره )

ري الشد السطحي ، عممية الرش تمت بعد يوم واحد من 
األشجار الفتية ، حممت البيانات عمى البرنامج الحصائي 

Genestate  اقل فرق اختبار وقورنت المتوسطات بإستخدام
 .( 7) 0.05عند مستوى احتمال  LSDمعنوي 

 : الناات المدروسة
-غم 011تقدير نبغة الكمورفيل في األوراق )ممغم .  -1
بتاريخ في األوراق في شير حزيران  صبغة الكمورفيل رتقد (0

، بواسطة جياز المطياف الضوئي  20/6/2016
(Spectro Photometer عمى طول موجي )645 nm  و

663 nm  حسب طريقةSumanta  ( 28)وآخرون. 
 10أخذت  النسبة المئوية لمناترواين في األوراق ) % (-6
وراق من الورقة الرابعة الى الورقة السابعة في شير حزيران أ

أوراق مكتممة النمو من الورقة الرابعة الى السابعة  10ُأِخَذت 
 (16)وفقوىضمت وجففت العينات أسفل القمة النامية 

Haynes   مستخمص رائق ىو )مستخمص لمحصول عمى
ُقِدَر ،  (K،P،N الكبرى عناصرالاليضم الذي قدر بو 

 Kjeldahl  Micro (8. )الناتروجين بجياز
قدر الفسفور  النسبة المئوية لماساور في األوراق ) % (-1

بإستخدام مولبيدات األمونيوم وحامض األسكوربك ، ثم ُقرأ 
 Spectro)لممحاليل بجياز بالمطياف الضوئي االمتصاص

Photometer 620( عمى الطول الموجي nm (8. ) 
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قدر  ) % (النسبة المئوية لمبوتاسيوم في األوراق -3 
 (Photometerالبوتاسيوم بإستخدام جياز الميب الضوئي 

Flame )(8) 
) % النسبة المئوية لمكربوهيدرات في األفرع الخضرية 5- .
نسبة الكربوىيدرات الكمية في األفرع حسب طريقة  قدرت (

Joslyn (18 ) بشير النموفي نياية موسم افرع  10باخذ 
 Haynes (15)جففت وىضمت حسب  (كانون االول)

لمحصول عمى مستخمص رائق ىو )مستخمص اليضم الذي 
وتم تقدير  ،قدر بو الكربوىدرات والناتروجين باالفرع 

 Spectro)بواسطة جياز المطياف الضوئي درات يالكربوى
Photometer 490( عمى طول موجي nm . 

 لمناترواين في األفرع الخضرية ) % (النسبة المئوية -2
 . Kjeldahl Micro (8 ) ُقِدَر الناتروجين بجياز

 Ratioنسبة الكربوهيدرات : النترواين في األفرع ) -8 
C:N ) بقسمة نسبة الكربوىيدرات عمى نسبة  حسبت

  النتروجين في األفرع الحديثة .
قدرت  تقدير المواد الجشبيهة بالسايتوكانين في األوراق -7

الكروماتوكرافي السائل  بواسطة جياز 20/6/2016بتاريخ 
 High performance liquid(HPLCذي األداء العالي )

chromatography (18 ).  أوراق من الورقة  10َأخذ
الرابعة أسفل القمة النامية الى الورقة السابعة بإتجاىات 

 ألستخالص وفق الطريقة التي سجميامختمفة ، تم ا
Tarkowsk  ( 29)وآخرون. 

 النتائج والمناقجشة 
 0-غم 011محتوى األوراق من نبغة الكمورفيل ) ممغم . 

 وزن طري (
السماد  احدثياىناك فروق معنوية  (1الحظ من الجدول )ي

( في محتوى األوراق من صبغة الكمورفيل عن Dالعضوي )
 291.0وىي سجمت أقل معدل إذ بمغ  D0معاممة المقارنة 

وزن طري ، أما أعمى معدل فقد سجل في  1-غم 100ممغم . 
 .وزن طري  1-غم 100ممغم .  337.4إذ بمغ  D5معاممة 

( فإنة أحدَث فرق معنوي في Kفيما يخص منظم النمو )
وىي التي  K0عن معاممة المقارنة   K20  ،K10التركيزين 

وزن  1-غم 100 . ممغم 298.0سجمت أقل معدل إذ بمغت 
، أعمى معدل سجل في K5 طري والتي لم تفرق معنويًا عن 

وزن طري  1-غم 100 ممغم . 327.5إذ بمغ  K20معاممة 

أما بالنسبة لمتداخل فإن  K10وىي لم تفرق معنويا عن معاممة 
أغمب المعامالت َأحَدَثت فروق معنوية عن معاممة المقارنة 

D0K0  ماعداD0K5  ،D3K0  ،D0K10  وىي أقل قيمة إذ
وزن طري. وجدت أعمى  1-غم 100ممغم .  273.3بمغت 

-غم 100ممغم .  355.8إذ بمغت  D5K20قيمة في معاممة 

 .وزن طري  1
 لمناترواين في األوراق ) % ( النسبة المئوية 

إن ىناك فروق معنوية أحدثيا السماد ( 1يتبين من الجدول )
في النسبة المئوية لمناتروجين في األوراق بكال  Dالعضوي 

% ولم يفرق  2.25إذ بمغ  D5التركيزين أعمى معدل وجد في 
% .  1.95إذ بمغ  D0، وجد أقل معدل في  D3معنويًا عن 
ًا أحدث فرق معنوي عن فانة أيض Kمنظم النمو لأما بالنسبة 

حيث فقط ،   K20   ،K10في التركيزين  K0معاممة المقارنة 
% ولم يسجل  2.30بمغ أعمى معدل  K10 اعصت المعاممة

% ، أما التركيز  2.17إذ بمغ  K20فروق معنوية مع معدل 
K5   فأنة لم يسجل فرق معنوي عن معاممة المقارنةK0  والتي

% . فيما يخص التداخل فأن  1.92كانت أقل معدل وبمغت 
بعض المعامالت أحدثت فرقًا معنويًا عن معاممة المقارنة 

D0K0  وخاصًة في التراكيز العالية لمعاممين ، أعمى قيمة
 .% 2.52إذ بمغت  D5K10سجمت في معاممة 

  ( % )  النسبة المئوية لماساور في األوراق
( إن ىناك فروق معنوية َأحدثيا السماد 1الجدول ) يوضح

في النسبة المئوية لمفسفور في األوراق عن  Dالعضوي 
بكال التركيزين ، ىذا وسجل أعمى معدل  D0معاممة المقارنة 

% والذي تفوَق معنويا عن  0.596إذ بمغ  D5في التركيز 
فإنو أيضًا أحدَث فروقًا معنوية  Kالتركيزين . أما منظم النمو 

 K20، أعمى معدل سجل في التركيز  K0عاممة المقارنة عن م
معنويًا عن باقي المعامالت ،  متفوق% وىو  0.618إذ بمغ 

% .  0.506أقل معدل في معاممة المقارنة إذ بمغ فيما وجد 
فيما يخص التداخل فأن بعض المعامالت أحدثت فرقًا معنوية 

اممة و سجمت أعمى قيمة في مع D0K0عن معاممة المقارنة 
D5K20  والتي كانت ذات فرق معنوي  0.693إذ بمغت %

 اعطتالتي  D0K0معاممة المقارنة ، عن باقي المعامالت 
 .%  0.432أقل قيمة وبمغت 

يوضح  النسبة المئوية لمبوتاسيوم في األوراق ) % (
 إن ىناك فروق معنوبة أظيرىا السماد العضوي( 1الجدول )
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 D لمبوتاسيوم في األوراق عن معاممة في النسبة المئوية
إذ بمغ  D5 ، وجد أعمى معدل في معاممة D0  المقارنة
 D0 % ، بينما أقل معدل سجل في معاممة المقارنة 1.953
فإنو أيضًا أحدَث  Kأما منظم النمو  .1 % .762إذ بمغ 

، وجد أعمى معدل في  K0عن معاممة المقارنة فروقًا معنوية 
  K0 % بينما معاممة المقارنة 2.039إذ بمغ  K20 معاممة

فيما يخص التداخل فإن  .% 1.596فكانت أقل معدل إذ بمغ 
جميع المعامالت َأحَدَثت فروق معنوية عن معاممة المقارنة 

D0K0  و سجمت  % 1.472والتي ىي أقل قيمة إذ بمغت
 .%  2.126إذ بمغت  D5K20أعمى قيمة في معاممة 

لجشبيهة بالسايتوكاينين )ممغم . محتوى األوراق من المواد ا
معنوبة أظيرىا  ( إن ىناك فروق1يوضح الجدول ) (0-لتر

في محتوى األوراق من الموادالشبيية  D السماد العضوي
والتي ىي أقل قيمة إذ  D0 بالسايتوكاينين عن معاممة القياس

 ، بينما أعمى قيمة في معاممة (1-)ممغم . لتر 563.8بمغت 
D5  فيما يخص منظم  ، 1-)ممغم . لتر 717.6إذ بمغت
 K0 فإنة أحدَث فروق معنوية عن معاممة المقارنة K النمو

بينما ،  (1-)ممغم . لتر 406.7والتي ىي أقل قيمة إذ بمغت 
-)ممغم . لتر 847.5إذ بمغت  K20 أعمى قيمة في معاممة

 ، أما التداخل فقد وجد فرق معنوي مابين معاممة المقارنة ( 1
D0K0  وباقي المعامالت ، وجد أعمى قيمة في معاممة

D5K20  ( والتي تفوقت عمى 1-)ممغم . لتر 1062.7إذ بمغت
 باقي المعامالت

ومحتواها من  N.P.K األوراق من نبغة الكمورفيل وعنانر . تأثير الرش بالسماد العضوي ومنظم النمو في محتوى 0ادول 
 نالمواد الجشبيهة بالسايتوكاني

الى  سبب زيادة محتوى االوراق من صبغة الكمورفيلقد يرجع  
عمى عدد من العناصر  الذي يحتويدور السماد العضوي 

حاجة المجموع الخضري مما  الكبرى والصغرى التي تسد
الخاليا واتساعيا ومن ثم زيادة اتساع  نقسامإيؤدي الى زيادة 

األوراق وتحسين قوة النمو الخضري لمشتالت فتزداد كفاءة 
التركيب الضوئي ومحتوى األوراق من الكموروفيل نتيجة لمرش 

سبب زيادة صبغة الكمورفيل ، قد يعزى  ( 26و 22الورقي )

الى السايتوكانين اذ ىو منظم نمو في تنظيم عمل ونشاط 
دات الخضراء وزيادة محتواىا من الكمورفيل حيث البالستي

خالل  ىناك عالقة بين السايتوكانين والضوء واليرمونات
تطور البالستيدات الخضراء في تنظيم ونشاط البالستيدات 
الخضراء وزيادة كفاءة عممية التمثيل الضوئي وتعزيز صبغة 

زيادة  ( ىذا مايفسر10الكمورفيل النو يمنع تحممو في األوراق )
-Alصبغة الكمورفيل في األوراق ويتوافق مع ما وجدُه 

 الوعبهالت
 1-غن 100صبغة الكلىرفيل )هلغن.

 وزى طري(
الٌسبة الوئىية 

 للٌبتروجيي
 الٌسبة الوئىية للفسفىر

الٌسبة الوئىية 

 للبىتبسيىم

الوىاد الشبيهة 

 (1-ببلسبيتىكبًيي )هلغن . لتر

D0 291 0.  1.95 0.492 1.762 563.8 

D3 312.4 2.13 0.558 1.817 680.1 

D5 337.4 2.25 0.596 1.953 717.6 

L.S.D 5% 14.82 0.1425 0.03685 0.02838 27.93 

K0 298.0 1.92 0.506 1.596 406.7 

K5 310.1 2.05 0.522 1.845 724.5 

K10 318.8 2.30 0.549 1.897 636.5 

K20 327.5 2.17 0.618 2.039 847.5 

L.S.D 5% 17.11 0.1646 0.04255 0.03278 32.25 

D0K0 273.3 1.88 0.432 1.472 244.1 

D0K5 280.8 1.94 0.493 1.692 758.5 

D0K10 302.1 1.92 0.484 1.934 313.4 

D0K20 307.7 2.07 0.559 1.951 939.2 

D3K0 295.3 1.89 0.523 1.615 367.4 

D3K5 303.3 2.03 0.532 1.789 878.5 

D3K10 332.2 2.46 0.575 1.826 933.8 

D3K20 318.9 2.14 0.602 2.039 540.6 

D5K0 325.5 1.98 0.563 1.700 608.6 

D5K5 346.1 2.19 0.541 2.054 536.5 

D5K10 322.2 2.52 0.588 1.930 662.4 

D5K20 355.8 2.31 0.693 2.126 1062.7 

L.S.D 5% 
29.64 

0.2851 0.07369 0.05677 55.86 



 عبد اللطيف و البيبتي                                                                  2017/ 48 (5) 1222 :-1215 –هجلة العلىم السراعية العراقية 

1219 

Dulaimi  (2)  وAl-Karam (5. )  إن عممية رش
االسمدة العضوية تؤدي الى زيادة تركيز العناصر في االوراق 

عند الرش مما ينعكس عمى النمو كما بسبب زيادة جاىزيتيا 
إن تأثير الرش بحامض الييومك زاد من نسبة العناصر 

في الغشاء  H-ATPaseبسبب تنشيطة انزيم الـ لممتصة ا
الخموي لمخاليا وان ىذه االنزيم يزيد من امتصاص وانتقال 

، كذلك مستخمص الطحالب فتبين إن  (31العناصر الغذائية )
ىناك تأثيرًا معنويًا لمرش بـيذا المستخمص في محتوى أوراق 
أشجار التفاح من العناصر الغذائية السيما النتروجين 
والفسفور والبوتاسيوم وتأثيره الواضح في زيادة النسبة المئوية 
ا لمعناصر المعدنية لمنبات وان ىذه الزيادة تعود إلى احتواء ىذ

 Pو Nالمستخمص عمى العناصر الغذائية الكبرى خاصة الــ 
والتي تمتص بشكل مباشر  فضاًل عن العناصر الصغرى Kو

 (26) عند رشيا عمى األوراق وبالتالي زيادة نسبتيا في النبات
 N.P.K ، وىذا مايفسر الزياده في نسبة العناصر المعدنية

Al-Hadethi  (4 ) يتوافق مع ما وجدهُ وىذا في األوراق 
زيادة حيوية عمى السايتوكاينين يعمل  . Milošević (20)و

لمعناصر الغذائية مما يزيد محتواىا في  عممية األمتصاص
األوراق ، كما يؤدي دوره في زيادة الوظائف الحيوية واأليض 
الثانوي والتمثيل الكربوني وتسييل حركة العناصر مؤديا بذلك 
الى زيادة الوظائف الحيوية ومن ثم زيادة النمو وزيادة محتوى 

ايفسر ، وىذا م (23األوراق من العناصر الكبرى والصغرى )
 Abd زيادة محتوى األوراق من العناصر ويتوافق مع ماوجد

El–Rahman ( (1و Al-Dulaimi )2 ) . اضافة األسمدة
 وراق من العناصر واالالعضوية تؤدي الى زيادة محتوى 

اليرمونات ، تحتوي المستخمصات الطحالب البحريو عمى 
والجبرلينات المواد المشابية لمسايتوكانينات ولألوكسينات 

( لذا تزداد نسبتيا في النباتات 27باألخص السايتوكاينين )
( ، وىذا يفسر 17المعاممة بمستخمص الطحالب البحرية )

 و 4زيادة محتوى األوراق من المواد الشبيية بالسايتوكانين )
عممية رش منظم النمو بان االضافة المباشرة  . (30

CPPU))  السايتوكاينين في االوراق الى زيادة مستوى ادى
من خالل عممية نتيجة امتصاصيا ونفوذىا الى داخل االوراق 

المحمول ثم تمييا عممية االمتصاص  Adsorpionامتزاز 
Apsorpion  من خالل طبقة البشرة والتي تنتيي بتداخميا

مع اجزاء الخمية وتاثيرىا الفعال لمحالة الفسمجية  عميااوتف

وتمعب العوامل المناخية دورا كبيرا في امتصاص ونفوذ ىذه 
لذا فإن تركيز السايتوكاينين داخل الورقة سوف يزداد المادة ، 

مما يظير تأثيرة الواضح عمى مختمف الصفات الخضرية 
عممية االنقسام  حيث يعمل بالدرجة االولى عمى زيادة

ار في واالستطالة مما يزيد من المساحة واالطوال واالقط
( وىذا مايفسر زيدة السايتوكاينين في 6النموات الخضرية )

و  Al-Hadethi  (4)االوراق ويتوافق مع ماوجده
Childerhouse (9 و )Shahin  ( 25)وآخرون. 

 ( % النسبة المئوية لمكربوهيدرات في األفرع )
( إن ىناك فروق معنوية أحدثيا السماد 2نتائج الجدول ) ُتشير

( في النسبة المئوية لمكربوىيدرات في األفرع عن Dالعضوي )
بكال التركيزين ولم يسجل فروق معنوية  D0معاممة المقارنة 

إذ بمغ  D5بينيما ، ىذا وسجمت أعمى معدل في المعاممة 
 D0، أما أقل معدل فسجل في معاممة المقارنة  % 8.377
فقد سجمت  K). فيما يخص منظم النمو ) % 6.893إذ بمغ 
وكذلك المعامالت مع  K0معنوية عن معاممة المقارنة  فروق

 إذ بمغ  K20بعضيا ، أعمى معدل سجل في معاممة 
إذ  K0% ، بينما أقل معدل سجل في معاممة المقارنة 9.349

% . أما بالنسبة لمتداخل فإن أغمب المعامالت  6.011بمغ 
وىي أقل  D0K0َأحَدَثت فروق معنوية عن معاممة المقارنة 

% والتي لم تفرق معنويًا عن  5.823إذ بمغت  قيمة
، وكانت أعمى قيمة في  D0K10  ،D3K0 ،D5K0المعامالت 

 .% 10.156 إذ بمغت  D5K20معاممة 
 (  % النسبة المئوية لمناترواين في األفرع )

( إن ىناك فروق معنوية 2كما ىو واضح في الجدول )
لمناتروجين ( في النسبة المئوية Dأحدثيا السماد العضوي )

في األفرع ، ىذا وسجمت أعمى قيمة ليذه الصفة في معاممة 
D3  وىي ذات فرق معنوي عن أقل قيمة  1.19إذ بمغت %

والتي لم تفرق معنويًا عن  D0سجمت في معاممة المقارنة 
فمم تحدث أئ  K)منظم النمو )فيما يخص  .D5 معاممة 

فسجمت فأن  أما بالنسبة لمتداخل فروق معنوية ليذه الصفة .
جميع  أما بالنسبة لمتداخل فسجمت فأن جميع المعامالت لم 

 . D0K0تسجل فروق معنوية عن معاممة المقارنة 
 (C/N Ratioكربوهيدرات : الناترواين في األفرع ) نسبة ال

( إن ىناك فروق معنوية أحدثيا 2ُيسَتُدل من نتائج الجدول )
( في نسبة الكربوىيدرات الى الناتروجين (Dالسماد العضوي 
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بكال  D0( عن معاممة المقارنة C/N Ratioفي األفرع )
التركيزين ولم يحدث فروق معنوية بينيما ، ىذا وسجل أعمى 

، أما أقل معدل  % 7.877إذ بمغ  D5معدل في المعاممة 
. فيما  % 6.915إذ بمغ  D0فسجل في معاممة المقارنة 

فأن أعمى معدل سجل في معاممة  K)منظم النمو )يخص 
K20 والتي لم تفرق معنويًا عن  7.818 إذ بمغ %K5  ،K10 

 إذ بمغت  K0بينما أقل قيمة سجمت في معاممة المقارنة 

. بالنسبة لمتداخل  K5% والتي لم تفرق معنويًا عن  6.854
أما  D5K10  ،D3K20معنوية فقط لممعاممتين  سجمت فروق

بقية المعامالت فمم تسجل أئ فروق معنوية عن معاممة 
إذ  D5K10، وجدت أعمى قيمة في معاممة  D0K0المقارنة 
 D5K0% ، أما أقل قيمة فكانت في معاممة 10.404بمغت 

 .%  6.189إذ بمغت 

 . تأثير الرش بالسماد العضوي ومنظم النمو في المحتوى الكيميائي في األفرع 6ادول 

عمى مجموعة كبيرة ومتوازنة من األسمدة العضوية تحتوي  
العناصر المغذية الكبرى والصغرى وبعض االنزيمات 
واالحماض االمينية التي ليا دور في تحفيز العمميات 
الفسمجية وتنشيط االنزيمات في النبات وزيادة كفاءة البناء 
الضوئي ومن ثم زيادة تصنيع المركبات العضوية ومنيا 

االعضاء الخازنة واىميا االفرع الكربوىيدرات وانتقاليا الى 
والذي يمكن ان يكون سببا في زيادة محتوى االفرع من 
 \الكربوىيدرات ، اما سبب ارتفاع نسبة الكربوىيدرات 

( فيذا يعود 2 ( في االفرع )الجدولC/N Ratioالنتروجين )
الى العالقة بين ىذين المكونين اذ ان ىذه النسبة ىي عبارة 

ماتحتويو االفرع من كربوىيدرات مخزنة عن حاصل قسمة 
عمى نسبة النتروجين فييا لذا فإن اي زيادة في المحتوى من 
الكربوىيدرات سيكون عمى حساب نسبة النتروجين وتكون 

( C/N Ratioالنتروجين ) \النتيجة زيادة نسبة الكربوىيدرات 
، فضال عن دور ىذه العناصر في السماد العضوي في زيادة 

فرع من الكربوىيدرات قياسا بالنتروجين من خالل محتوى اال
دخول النتروجين في بناء الكموروفيل وزيادة المساحة الورقية 
وتنشيط بعض االنزيمات مما أدى الى زيادة كفاءة عممية 
التمثيل الكربوني ومن ثم زيادة تصنيع الغذاء ومنو 
الكربوىيدرات فأزدادت نسبتو في األفرع وىذا أدى الى 

الك كميات من الناتروجين الموجود في األفرع قبل تركيزه استي
في األفرع ، تحصد النباتات ذات المجموع الخضري الكبير 
كمية اكبر من الطاقة الضوئية وبذلك تصنع الكربوىيدرات 
بصورة اعمى بعممية التركيب الضوئي وبتأثير عوامل داخمية 

وىذا (، 21) وخارجية اىميا ظروف التغذية وعمر النبات
الناتروجين ونسبة الـ الكربوىيدرات و مايفسر الزياده في نسبة 

 (C/N Ratio) ًسبة الٌسبة الوئىية للٌبتروجيي ببألفرع ببألفرع الٌسبة الوئىية للكربىهيدرات الوعبهالت

D0 6.893 1.00 6.915 

D3 8.307 1.19 7.708 

D5 8.377 1.12 7.877 

L.S.D 5% 0.4053 0.1711 0.634 

K0 6.011 1.13 6.854 

K5 7.532 1.13 7.537 

K10 8.543 1.04 7.790 

K20 9.349 1.11 7.818 

L.S.D 5% 0.4679 N.S 0.732 

D0K0 5.823 1.15 6.851 

D0K5 7.692 1.06 7.445 

D0K10 6.186 0.93 6.648 

D0K20 7.869 0.87 6.715 

D3K0 6.323 1.28 7.522 

D3K5 7.289 1.01 7.371 

D3K10 9.594 1.24 6.319 

D3K20 10.022 1.21 9.620 

D5K0 5.886 0.96 6.189 

D5K5 7.615 1.31 7.795 

D5K10 9.850 0.95 10.404 

D5K20 10.156 1.24 7.119 

L.S.D 5% 0.8105 N.S 1.269 
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(C/N Ratio) ( ويتوافق مع 2في األفرع كما في الجداول )
يعزى  . Saleem (24) و Gumaely -Al (3)ما وجدُه 

سبب زيادة الكربوىدرات الى دور السايتوكانين كمظم نمو في 
الخضراء وزيادة محتواىا من  تنظيم عمل ونشاط البالستيدات

الكمورفيل حيث ىناك عالقة بين السايتوكانين والضوء 
واليرمونات خالل تطور البالستيدات الخضراء مما يشجع 
عمى عممية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي وتمايز 
الكموروبالست التي بدورىا تؤثر عمى انتاج الغذاء وخزن 

سر زيادة الكربوىيدرات في ( ، وىذا مايف10الكربوىيدرات )
-Alويتوافق مع ما وجدُه  و (2األفرع كما في الجداول )

Gumaely  (3)  وEliwa (31 ) ان سبب الزيادة .
في األفرع قد تعزى الى الزيادة  C/Nالحاصمة في نسبة 

الواضحة في نسبة الكربوىيدرات مع عدم وجود فروق معنوية 
لألفرع يشجع عمى عممية التمثيل  في نسبة الناتروجين

الضوئي والتمثيل الغذائي وتمايز الكموروبالست التي بدورىا 
تؤثر عمى انتاج الغذاء وخزن الكربوىيدرات وىذا مايفسر زيادة 

( ويتوافق مع ما 2في األفرع كما في الجداول ) C/Nنسبة 
. ( عمى شتالت الخوخ الصوفي5)  Al-Karamوجدُه 

نستنتج من نتائج البحث ان ىناك زياده معنويو في المحتوى 
وتحسن  واليرموني لمنبات مما يزيد من سرعة النمو الكميائي

 صفات النمو الخضري والدخول في مرحمة االثمار المبكر
 .ايزيد من االنتاجية وىو ىدف البحث وىذا م
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