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تاثير معاملة الطعوم بالبنزيل ادنين والرش بالسماد الورقي كرومور في محتوى اوراق شتالت الكمثرى
صنف منتخب الزعفرانية المطعمة على اصل كالريان من بعض العناصر المعدنية
صالح عبد الستار
قيس جميل الصالحي
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321

سيناء عبدالرحمن
المعهد التقني /المسيب

المستخلص:
نفذت تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في محطة البستنة والغابات قضاء المحاويل – محافظة بابل
للفترة من ايلنو  2222لغاينة تشنري لو  2220بتخصني ممسنة النتلت للو نلة التجريبينة وبنرلا مكنراات للاارنة تنا ير
معاملة طعوم الكمررى صنف منتخب الزعفرانية بالبنزيل لدني ( صفر  222 ، 022 ،و  022ملغم  /لتر) قبل ادماله فني الشنق
المخص له في عملية التطعيم اللاعي في الخريف على االصل البذاي كاليريانا  ، Pyrus Calleryanaاضنافة النى داارنة
تا ير فترات الرش بالسماد الواقي الكروموا (بنلو اش  ،النرش كنل  01ينوم والنرش كنل  02ينوم) فني محتنوى الشنتلت من
العناصر المعلنية ،يث بلل الرش م االربوع االو م نيسا ولغاية ايلو .
تشير نتائج التجربة النى ا المعاملنة بالبنزينل لدنني  022ملغنم  /لتنر افعنح محتنوى االواا من النتنرولي والفسنفوا
والبوتاريوم والمغنيسيوم والحليل كمنا ادى النرش كنل  01ينوم بنالمحلو المغنذي النى نفنت النتيجنة اعنل واعطنى تنلامل نذي
المستويي م عاملي اللاارة افضل النتائج للصفات الملاورة.
Abstract
This trail was carried out to find out the effect of bud treatment with Benzyl adenine (0 ,
100 , 200 , and 300 mg/l) before insert it in the (T) cleave in autumn T-budding on calleryana
root stock and the impact of foliar spry interval with Gromor solution at 2 mg/l (spray with
distilled water, 15 days and 30 days interval) on leaf content of "Montakhab Elzafaranya " pear
seedling of N,P,K ,Mg and Fe , during Sept. 2007 to Oct.2008 at the experimental field of the
Mahawel station of Hort. and Forestry Babil Factorial in RCBD with 3 replication was the
experimental design.
Results replay that Benzyl adenine at 300 mg / l and foliar spray at 15 days interval alon or
in the interaction manner recorded the highest contents of the elements studied.
المقدمة:
تعل الكمررى م الفاكهة المهمة لصحة االنسا النها تحتوي على الكربو يلاات واال ماض والفيتاميننات والبروتيننات،
و ي تعود الى العائلة الوادية  Rosaceaeوالى الجنت  Pyrusوتصنف ضم فاكهة المناطق المعتللة (ابرا يم .)0991 ،
يلعب تكو نسيج الكالت بي الطعم واالصل دواا اراريا ً في تكوي منطقة التحام قوية يتبعها تكو االوعينة الناقلنة التني
تربط الطعم باالصل ( Hartmannو  .)2220 ، Kesterا تكنوي الكنالت نو نتيجنة تشنجيس انقسنام الخلينا المتلمسنة للطعنم
واالصل والذي تلعب السايتوكاينينات دواا مهمنا فينه ينث تنتحكم نذ الهرموننات فني المرا نل االولينة لتمنايز الخلينا وتكنوي
االوعيننة الناقلننة ننو مننناطق الجننرو ( .)0990، Aloniكمننا للسننايتوكينينات دوا تحفيننزي اللتحننام الطعننم باالصننل من مننل
تشجيس مليا الكامبيوم على االنقسام م تشجيس تمايز مليا الكالت الى مشب وبالتنالي تكنوي منطقنة التحنام لينلة ( ، Roberts
 .)0921فقل ولل ( الراوي والزيبااي  )2222 ،ا معاملة التلت االلاص بالبنزيل ادني زادت معنويا تركينز النتنرولي فني
االواا  .ولضما ررعة االرتجابة لمعالجة االعراض المرئية على االواا بسبب نق وا ل لو اكرر من المغنذيات يلجنل النى
التسننميل الننواقي الننذي لفننه االرارنني ننو االمتصنناص واالرننتفادة السننريعة م ن العناصننر المغذيننة ( )0999 ، Brayanيعتبننر
التسميل الواقي مكمل للتسميل االاضي في ا لحناالت التني تكنو بهنا التنرل (مرنل تربنة ورنط ولننول العنرا ) قاعلينة التفاعنل
والذي يؤدي مس ااتفاع رااة الجو الى فقلا الكرير م العناصر المعلنية المضافة للتربة نتيجة الترريب لو التربينح .فقنل ولنل
( مل ولمعة  )2222 ،ا اش االجاا الحمضيات بالمحلو المغذي رائل النهري ادى النى زينادة معنوينة فني محتنوى اوااقهنا
م النترولي والفسفوا والبوتاريوم والحليل وا تراكيز ا ازدادت بزيادة علد الرالات .وذكنر (الخطنال  )2222 ،ا التسنميل
الواقي لشتلت الزيتو بالمحلو المغذي ادى الى افنس محتنوى اواا الشنتلت من النتنرولي والبوتارنيوم والفسنفوا .وولنل
(الحميلاوي ) 2220 ،ا اش االجاا التي صننف ارنود دينالى بنالنترولي علنى يرنة يواينا منس كبريتنات الحلينلوز وكبريتنات
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الزنك .ادى الى زياد اطوا االفرع ومعل المسا ه الواقيه واوضحح ( كبوته )2221 ،ا اش االجاا السلا صننف تفنا ي
بالعناصننر ( Zn , Nو  ) Feافننس م ن نسننبة النتننرولي والبوتارننيوم والحليننل والزنننك فنني اواا الشننتلت  .امننا ( االعرلنني ،
 )2220فقننل ولننل زيننادة معنويننة لعناصننر ( Zn , Nو  ) Feفنني اواا االننجاا الكمرننرى صنننف عرمنناني نتيجننة الننرش بعناصننر
الحليل والخااصي .
عليه فقل نفذت ذ اللاارة بهلف معرفة تا ير البنزيل ادني والرش بالسماد الواقي في محتوى اواا التلت الكمرنرى
النامية م عناصر النترولي والفسنفوا والمغنيسنيوم والحلينل وتحلينل افضنل مسنتوى من نذي العناملي النتناة النتلت قوينة
مقاومة لعمليات النقل م المشتل الى ااض البستا المستليمة دو مسائر.
المواد وطرائق العمل:
الريح ذ اللاارة في محطنة البسنتنة والغابنات فني قضناء المحاوينل  /محنافل بابنل للفتنرة من ايلنو  2222النى تشنري او
 2220في تجربة عاملينة وفنق تصنميم القطاعنات العشنوائية ( )RCBDبنرلا مكنراات وممسنة النتلت للو نلة التجريبينة  ,تضنمنح
التجربة عاملي ما:
ل -البنزيل ادني باابس مسنتويات ( صنفر  222 ، 022 ،و  022ملغنم  /لتنر) ينث تنم معاملنة الطعنوم ( صننف منتخنب الزعفرانينة)
قبل الراء التطعيم في الخريف وقبل ادما الطعم في الشق المخص لنه ( علنى النكل نرف  ) Tبعملينة التطعنيم النلاعي علنى
االصل كالريانا الريح المعامله بمسح الطعم ومكا التطعيم على االصل بقطنه مشبعه بمحلو منظم النمو .
ل -معاملة الطعوم النامية بمحلو الكروموا المغذي الحاوي على العناصنر الكبنرى وابلنب العناصنر الصنغرى بتركينز  2ملغنم  /لتنر
برلا مستويات (بلو اش  ,الرش كل  01يوم والرش كل  02يوم) يث الريح معاملت الرش ابتلا ًء من االرنبوع االو من
نيسننا لغايننة ايلننو  .تننم تحليننل محتننوى االواا من العناصننر الملاورننة فنني نهايننة مورننم النمننو وامضننعح النتننائج للتحليننل
اال صائي وامتبنرت الفروقنات اال صنائية بارنتخلام اقنل فنر معننوي عننل مسنتوى ا تمنا ( 2.21السنا وكي وو ينب ،
 .)0992وا محتوى المحلو المغذي م العناصر ي كاالتي :ـ
N
23

P
23

K
23

Fe
3433

Ca
3431

Cu
3431

Mg
3433

Mn
3431

S
3423

Zn
B
3431 3423

Mo
34331

النتائج والمناقشة:
محتوى االواا م النترولي ()%
-0
يل ل م للو ( )0ا ر البنز ادني معنويا في محتوى النترولي في االواا  ,فقل تفوقح المعاملنه
 222ملغم  /لتر في افس ذ النسبه (  ) % 0.90ولم يك بينهما وبني معاملنه  022ملغنم  /لتنر فنر معننوي  .يعنود رنبب ذلنك
الى دوا السايتوكاينينات في زيادة معلالت النمو الخضري وافس معلالت العمليات االيضنية البنائينة وبالتنالي تنراكم النتنرولي .
فقل ولل ( الراوي والزيبااي  )2222 ،انه مستوى النترولي زاد معنويا في اواا النتلت االلناص بعنل المعاملنة بالكناينتي .
وم الواضح ا الرش كل ( ) 01يوم افس النسبة المروية للنترولي في اواا الشنتلت (  )% 2.20فني ني اعطنح معامنـلة
المقاانة اقل نسبة (.) %0.12
جدول ) (1تاثير البنزيل ادنين ( )BAوالتغذية الورقية بمحلول الكرومور والتداخل بينهما في النسبة المئوية للنتروجين (
 ) %في االوراق
فترات الرش
بدون رش رش كل  31يوما رش كل  13يوم المعدل
تركيز الـ BA
3413
3411
34.1
34.3
3
34.2
2433
2431
34.1
333
34.1
2433
2433
34.1
233
34.1
2431
2411
3413
133
34.1
2431
34.2
المعدل
التداخل
التغذية
تراكيز الـ BA
 LSDعند مستوى احتمال
3431
341.
3431
343.
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وابمنا يعننود رنبب ذلننك النى االمتصنناص المباالننر للعناصنر المعلنيننة عننل اش السننماد الننواقي قنل افننس من كفنناءة البننناء
الضوئي الذي انعكت ايجابا في زيادة نواتج البناء الضوئي يث ذكر ( الطائي  ) 0992 ،ا اش التلت الحمضنيات المطعمنة
على االصل البذاي بكبريتات الحليلوز وكبريتات الخااصي زاد معنويا م النسبة المروية للنتنرولي فني االواا  .كمنا وادى
تلامل مستويي العاملي اعل الى افس معنوي للنترولي في االواا وذلك بسبب التا ير المشترك لهذي العاملي في قوة النمنو
الخضري والنشاط االيضي االمر الذي افس نسبة النترولي في االواا .
محتوى االواا م الفسفوا ()%
-2
يتبي م الجلو ( )2ا للبنزيل ادني ا را معنويا في محتوى االواا م الفسفوا فقنل بلغنح اعلنى نسنبة عننل المعاملنة
 022ملغم  /لتر ( )%2.21يث كا محتوى الفسفوا في الشتلت التي لم ترش بمنظم النمو (  )% 2.22يث ولل ( الخطنال
 )2222 ،زيادة معنوية لفسفوا اواا التلت الزيتو المعاملة بالبنزيل ادني  .م لانب امر بلغح نسبة الفسفوا ( )% 2.22
في اواا الشتلت التي ارتلمح االة م المحلو المغذي كل ( )01يوم بينما كانـح
جدول ) (2تاثير البنزيل ادنين ( )BAوالتغذية الورقية بمحلول الكرومور والتداخل بينهما في النسبة المئوية للفسفور ( %
) في االوراق
فترات الرش
تركيز الـ BA

بدون رش رش كل  31يوما رش كل  13يوم المعدل

3

343.

342.

343.

3423

333

3431

3421

3423

3422

233

3422

3421

3421

3421

133

3422

3421

3421

3421

المعدل

3431

3421

3422

 LSDعند مستوى احتمال
3431

تراكيز الـ BA

التغذية

التداخل

3431

343.

3431

النسبة (  )% 2.00عنل معاملة المقاانة و ذا نتيجة االمتصاص المباالر للمغنذيات فني االواا وتراكمهنا بسنبب تقناال
فترات الرش االمر الذي افس نسبة الفسفوا في االواا  .ذ النتائج لاءت متوافقة مس ما وللته ( الخفالي  )2222 ،عننل اش
النتلت المشنما المطعمنة علنى االصنل البنذاي للمشنما بالسنماد النواقي برورنو ادى النى زينادة معنوينة فني النسنبة المروينة
للفسفوا فني االواا  .من لهنة انينة االنترك تنلامل المسنتويي اعنل فني عناملي اللاارنة اعطنى اعلنى نسنبة من الفسنفوا فني
االواا بسبب االتراكهما في زيادة معلالت النمو وتراكم المادة الجافة في اواا الشتلت.
محتوى االواا م البوتاريوم ()%
-0
اعطح المعاملة  022ملغم  /لتر اعلى مستوى م البوتاريوم (  ) % 0.01وتفوقح بذلك على المقاانة للو ( )0ينث
بلغح عنل ا النسبة ( .)%0.22وابما يعود ربب ذلك الى دوا السايتوكاينينات في ارتقطال العناصنر المعلنينة والمنواد الغذائينة
المصنعة في النبات نتيجة افس معنلالت النمنو للشنتلت فقنل ولنل ( الخطنال  )2222 ،زينادة فني محتنوى البوتارنيوم فني اواا
التلت الزيتو بعل معاملتهنا بالبنزينل ادنني  .ويل نل من نفنت الجنلو ا اعلنى نسنبة من البوتارنيوم (  )%0.02كاننح عننل
معاملة الرش بالكروموا كل ( )01يوم يث تفوقح معنويا على معاملة المقاانة التي بلغنح عننل ا نسنبة البوتارنيوم ( )%0.22
 .و ذا نتيجة االضافة المباالرة لهذا العنصر( الذي يحتويه
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جدول ) (3تاثير البنزيل ادنين ( )BAوالتغذية الورقية بمحلول الكرومور والتداخل بينهما في النسبة المئوية للبوتاسيوم (
 ) %في االوراق
فترات الرش
تركيز الـ BA

بدون رش رش كل  31يوما رش كل  13يوم المعدل

3

34..

3413

341.

341.

333

3413

3413

341.

341.

233

341.

3411

3411

3413

133

341.

34.3

3412

3411

المعدل

3411

341.

3411

 LSDعند مستوى احتمال
3431

تراكيز الـ BA

التغذية

التداخل

3431

3432

3431

محلو الكروموا المغذي) الى االواا وتقاال فترات الرش ,تتفق ذ النتيجة مس ما ولنل ( الحجيمني  )2220 ،عننل
اش التلت المشما صننف زيتني بنالمحلو المغنذي (  )Totalgroادت النى زينادة معنوينة من عنصنر البوتارنيوم فني اواا
الشتلت  .كمنا واعطنى تنلامل المعملنة  022ملغنم  /لتنر ينزينل ادنني والنرش كنل ( )01ينوم اعلنى محتنوى من البوتارنيوم فني
االواا .
محتوى االواا م المغنيسيوم ()%
-2
يل ل م للو ( )2ا للبنزيل ادني تا يرا معنويا في محتوى االواا م عنصنر المغنيسنيوم ينث تفوقنح المعاملنة
 022ملغننم  /لتننر باعطاء ننا اعلننى نسننبة (  )% 2.10بينمننا اعطننح معاملننة المقاانننة اقننل نسننبة (  . )% 2.20ويل ننل من نفننت
الجلو تفو فترة الرش (  )01يوم معنويا في اعطاء ا اعلى نسبة م العنصر المذكوا في االواا (  )% 2.11بينمنا اعطنح
المعاملة بلو اش اقل نسنبة (  . )%2.21وكنذلك يبنلو واضنحا ا تنلامل تركينز البنزينل ادنني بمسنتوى  022ملغنم  /لتنر منس
الرش كل ( )01يوم ربب اعلى نسبة للمغنيسيوم في اواا الشتلت وابما يعود ربب
جدول ) (4تاثير البنزيل ادنين ( )BAوالتغذية الورقية بمحلول الكرومور والتداخل بينهما في النسبة المئوية للمغنيسيوم (
 ) %في االوراق
فترات الرش
تركيز الـ BA

بدون رش رش كل  31يوما رش كل  13يوم المعدل

3

3411

34.1

34..

34.1

333

3413

3411

34.1

3413

233

34.1

341.

3412

3412

133

34.1

34.2

3412

3411

المعدل

34..

3411

34..

 LSDعند مستوى احتمال
3431

تراكيز الـ BA

التغذية

التداخل

3431

343.

3432

ذلك الى االتراك عاملي التجربة في ابناء النمو وتنشيط العمليات االيضية والتمريل الضوئي النذي رنببح تنراكم منتجنات
االيض ومنها العناصر الملاورة بشنكل عنام فقنل ذكنر ( االعرلني  ) 2220 ،ا اش االنجاا الكمرنرى صننف عرمناني بالحلينل
والزنك (والتي يحتويها الكروموا) ادت الى زيادة معنوية في محتوى المغنيسيوم في الشتلت.
محتوى الحليل في االواا ( لزء بالمليو )
-1
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يتضح م الجلو ( )1تفو المعاملة بالبنزيل ادني  022ملغم  /لتر معنويا فني اعطاء نا اعلنى معنل من الحلينل بلن (
 020.20لننزء بننالمليو ) وكانننح (  120.12لننزء بننالمليو ) فنني اواا الننتلت معاملننة المقاانننة ابمننا يعننود السننبب الننى دوا
السايتوكاينينات في تنشيط العمليات الحيوية والنمو للنبات .ويل ل م نفت الجلو ا تقاال فترات الرش (  )01يوم ادى الى
افس معنوي لمحتوى االواا من الحلينل (  212.02لنزء بنالمليو ) قيارنا بمعملنة المقااننة (  122.21لنزء بنالمليو ) وابمنا
يعود ربب ذلك الى ا عنصر الحليل ( المولود في المحلو المغذي) يلمل كعامل مساعل في بناء الكلواوفيل والبروتي االمنر
الذي زاد م نواتج االيض وتراكم العناصر المعلنية بشكل عام يث ولنل (  Kelegوآمنرو  )0900 ،اننه اش االنجاا التني
صنف رلطاني بالعناصر المغذية ادى الى زيادة معنوية في تركيز الحليل في االواا .
جدول ( )1تاثير البنزل ادنيين والتغذيه الورقيه بمحلول الكروموروالتداخل بينهما في محتوى االوراق من الحديد ( جزء
بالمليون )
فترات الرش
تركيز الـ BA

بدون رش رش كل  31يوما رش كل  13يوم المعدل

3

111431

...413

.2.433

.314..

333

..2431

121433

.11421

.11431

233

.2.4.3

1..411

.124.3

13143.

133

.13431

.3.4.1

11.433

131423

المعدل

.2143.

1.1413

1314..

 LSDعند مستوى
احتمال 3431

تراكيز الـ BA

التغذية

التداخل

..413

11413

114.1

نستنتج مما ربق ا معاملة الطعوم قبل وضعها في الق ( )Tفي التطعنيم الخرينف بمسنتوى  022ملغنم  /لتنر واش
الشتلت الناتجة بمحلو الكروموا كل ( )01يوم بعل بلء النمو في الربيس واعتبااا من االرنبوع االو من ميسنا يننتج النتلت
ذات محتوى عالي م العناصر المعلنية يجعلها قوية تتحمل عمليات القلس والنقل م ااض المشتل الى المكا المستليم.
المصادر
ابننننرا يم ،عنننناطف محمننننل .0991,الفاكهننننة المتسنننناقطة االواا  ،زااعتهننننا واعايتهننننا وانتالهننننا .منشنننناة المعننننااف
باالركنلاية ،ص . 110
مل ،محمل الهال وفااو فرة لمعة " .2000,تا ير التسميل الواقي في المحتوى المعلني ونسبة العقنل الالنجاا البرتقنا
المحلي ( ، ")Citrus sinensisمجلة العلوم الزااعية العراقية ،المجلل ( ،)00العلد .، 2
االعرلي،لارنم محمنل علنوا " . 2001,تنا ير النرش بالحلينل والزننك فني النمنو الخضنري والمحتنوى الالنجاا الكمرنرى
صنف عرماني"  ،مجلة العلوم الزااعية العراقية.82-77 : (6) 32 ،
الحجيمي ،صل س لباا .2220 ,تا ير مستويات والمنلة بني االنة وامنرى لمحلنو المغنذي ( ) Total groفني
بعض الصفات الخضرية الالجاا المشما ( )Prunus armeniacaصنف زيتي  .ارالة مالستير ،كلينة الزااعنة ،
لامعة بغلاد .العرا .
الحميلاوي ،عباس محس رلما  . 2220 ,تا ير الرش بحنامض الجبرلينك وبعنض العناصنر الغذائينة فني النمنو الخضنري
والرمري والصفات النوعية والخزنية لرماا التي صنف ارود ديالى .اطرو ة دكتواا  .كلية الزااعنة  .لامعنة بغنلاد
 العرا .الخفالي ،ربل لواد عبلالكاظم  . 2222 ,تا ير االصو والطعنوم والنرش بنبعض العناصنر الكبنرى علنى قنوة نمنو النتلت
المشما ( . )Prunus aremniaca L.ارالة مالستير  .الكلية التقنية – مسيب – يرة التعليم التقنني  .وزااة التعلنيم
العالي والبحث العلمي  .العرا .
الخطال  ،علء بعلالرزا  . 2222تا ير بعض منظمات النمنو والسنماد النيترولينني والنواقي وورنط الزااعنة فني النمنو
الخضري والجذاي لشتلت الزيتو ( .)Olea europeaارالة مالستير .كلية الزااعة .لامعة بغلاد -العرا ..
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الراوي ،عاد مضر رعيل ورليما محمل ككوعلي الزيبااي  .2222تا ير النتنرولي والكناينتي فني نمنو النتلت الناص
مايروبل البذاية .مجلة الرافلي .02-02 :)2( 02
السننا وكي ،مننل ح مجيننل وكريمننة و يننب  .0992تطبيقننات فنني تصننميم وتحليننل التجنناال .داا الحكمننة للطباعننة والنشننر.
الموصل..
الطائي ،ابرا يم مرضني ااضني  .0992تنا ير موعنل التطعنيم وننوع الطعنم والنرش بالحلينل والخااصني فني نمنو النتلت
الحمضيات بارتخلام اصل الناانج .ارالة مالستير .الكلية التقنينة .يرنة التعلنيم التقنني .وزااة التعلنيم العنالي والبحنث
العلمي  ,العرا .
كبوتننة ،داليننا عصننمح الننعيا  . 2221تننا ير الننرش بالحليننل والزنننك والنيتننرولي فنني نمننو الننتلت السننلا ( Zizyphus
 )mauritiana L.صنف تفا ي .ارالة مالستير .كلية الزااعة – لامعة بغلاد -العرا .
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