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 الملخص
 -كميذذة الزراعذذة  –نفذذ ت هذذ ت التجربذذة لذذا الظمذذة البعذذبية التابعذذة الذذن قسذذم البسذذتنة وهندسذذة الحذذدائق 

. و لك لدراسذة تذيرير الذرش  برالرذة مسذتويات مذن 6102-6102جامعة تكريت، بالل موسما النمو 
المحمذول ( واضذالة 0-ممغذم .لتذر 50و 0-ممغم .لتر 25البنزل ادنين وها )المقارنة بدون أي اضالة و 

( لمعرلة تذيرير الذرش بمذنظم  البنذزل 0-ممغم .لتر 011و 051المغ ي بروسول برالث تراكيز )صفر و
ادنذذين والتغ يذذة بذذالمحمول المغذذ ي بروسذذول لذذا تحسذذين النمذذو البضذذري لعذذتالت  الميمذذون الحذذامض 

Citrus limon م قذدر ( سنة متجانسذة لذا الحجذ6عتمة من الميمون الحامض بعمر ) 55. تم ابتيار
اإلمكان ومطعمة عمن أصل النارنج. اتبع لا تنفيذ  هذ ت الدراسذة تصذميم القطاعذات الععذوائية الكاممذة 

R.C.B.D.  وبعاممين ورالث مكررات وعذتمتين لذا الوحذدة التجريبيذة  وقورنذت المتوسذطات باسذتعمال
لحصذول عمياذا بمذا ٪. تعذير أهذم النتذائج التذا تذم ا 5ابتبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمذال 

 ييتا:
إلذذذن إعطذذذا  أعمذذذن  (BA) لمبنذذذزل ادنذذذين -1ممغم.لتذذذر 50 (BA2أدى رش العذذذتالت بذذذالتركيز الرالذذذث )

زيادة معنوية لذا معذدل طذول النبذات وقطذر السذاق وعذدد اعوراق وعذدد اعلذرع ومسذاحة الورقذة ووعذدد 
سذذذذم،  43.11وطذذذذول وقطذذذذر الجذذذذ ر الرئيسذذذذا وعذذذذدد التفرعذذذذات الج ريذذذذة ا  اعطذذذذت معذذذذدعت بمغذذذذت 

 26.22ممذم،  4.39سذم،  49.89جذ ر،  6،2.56سذم30.25لذرع،  12.33ورقذة، 103.56ممم، 2.87
، بينما اعطذت معاممذة المقارنذة اقذل معذدل لمصذفات المذ كورة انفذًا. اظاذرت معاممذة ج ر رانوي بالتتابع

( زيذذادة معنويذذة لذذا معذذدل معذذدل طذذول النبذذات وقطذذر السذذاق M2الذذرش بذذالمحمول المغذذ ي بروسذذول )
وعذذذدد اعوراق وعذذذدد اعلذذذرع ومسذذذاحة الورقذذذة ووعذذذدد وطذذذول وقطذذذر الجذذذ ر الرئيسذذذا وعذذذدد التفرعذذذات 

 سذذذم30.05، لذذذرع 11.87ورقذذذة،  106.33ممذذذم، 2.79سذذذم ، 49الج ريذذذة ا  اعطذذذت معذذذدعت بمغذذذت 
بالتتذذابع، مقارنذذًة مذذع معاممذذة المقارنذذة  جذذ ر رذذانوي 25.78ممذذم،  4.48سذذم،  50.11جذذ ر،  6،2.71

التذذذا سذذذجمت أقذذذل معذذذدل لمصذذذفات المذذذ كورة. ارذذذر تذذذدابل الذذذرش بذذذالبنزل ادنذذذين مذذذع اضذذذالة المحمذذذول 
المغذذ ي بروسذذول لذذا معظذذذم الصذذفات قيذذد الدراسذذذة لقذذد اعطذذن تذذذدابل معاممذذة رش العذذتالت بذذذالبنزل 

اعمذذذن معذذذدل  0-ممغذذم .لتذذذر 011ركيذذذز والمحمذذول المغذذذ ي البروسذذذول بت 0-ممغم.لتذذذر 50ادنذذين بتركيذذذز 
 لمصفات المدروسة.

 المقدمة
تعذذذد الحمضذذذيات مذذذن اعذذذجار الفاكاذذذة دائمذذذة البضذذذرة تعذذذود الذذذن العائمذذذة 

التذذذذا تضذذذذم عذذذذددا مذذذذن اعجنذذذذاس اهماذذذذا الجذذذذنس  Rutaceaeالسذذذذ بية 
Citrus الجذذذذذذذذذنس ،Poncirus  والجذذذذذذذذذنسFortunella وان األنذذذذذذذذذواع ،

منتعذذرة بعذذكل واسذذع لذذا أنحذذا  العذذالم كمذذ   Citrusالعائذذدة إلذذن الجذذنس 

 Citrusويضذم الجذذنس ، الظذرو  البيئيذةفاذا لمذدى واسذع مذذن بسذبب تكي
اربذذذذع مجذذذذاميع هذذذذا مجموعذذذذة البرتقذذذذال ومجموعذذذذة اليوسذذذذفا )الاللنكذذذذا( 
ومجموعذذة الميمذذون الانذذدي والمجموعذذة الحامضذذية، وكذذل مجموعذذة تضذذم 
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عذذددا مذذذن اعنذذذواع التذذا تعذذذتمل عمذذذن العديذذد مذذذن اعصذذذنا  والسذذذالعت 
 ( .Zhang, Ismail , 2004و1991 )اغا وداؤود، 

( مذذن .Burmann Citrus limon) Lemon الميمذذون الحذذامضيعذذد 
موطنذذذذة اعصذذذما الانذذذذد  Citrusانذذذواع الحمضذذذذيات التابعذذذة الذذذذن جذذذنس 

وب ورت متعددة اعجنة والنمذوات الحديرذة ممونذة بذالمون القرمذزي ، اعزهذار 
متوسذذطة لوناذذا قرمذذزي والرمذذرة، متطاولذذة لوناذذا اصذذفر لذذات  عنذذد النضذذج 

قذذدر انتذذاج  .(1990اجنذذة لوناذذا ابذذيض )البفذذاجا،والبذذ ور صذذغيرة  ات 
وقذذدر متوسذذط  2017( طذذن لمموسذذم السذذنوي 3659الميمذذون الحذذامض )

كغذذذذذم وبمغذذذذذت اعذذذذذداد اعذذذذذجار الميمذذذذذون 7.15انتاجيذذذذذة العذذذذذجرة الواحذذذذذدة 
عذذذجرة مذذذع العمذذذم لذذذم يذذذتم عذذذمول محالظذذذات  232686الحذذامض المرمذذذرة 

نينذذوى واعنبذذار وصذذالح الذذدين بسذذبب الوضذذع اعمنذذا )الجاذذاز المركذذزي 
 (.2017لألحصا ، 

Benzyl adenine (BA)  مذذن منظمذات النمذذو الذذ ي يذؤرر لذذا تنظذذيم
وهذو مذن بذين هذ ت المركبذات األكرذر اسذتبدامًا حيذث نذمو وتطذور النبذات 

يمتمك لعاليت  عالية لربوتيتذ  وربذص رمنذ  نسذبيًا. وعذذد هذ ا المركذب مذن 
منظمذذذات النمذذذو الصذذذذناعية كونذذذ  عيوجذذذد بمسذذذذتويات عاليذذذة لذذذا اغمذذذذب 

( 6105وجذذذذذذذد الحمذذذذذذذدانا والجبذذذذذذذذوري ) (.,Davies 2004)النباتذذذذذذذات. 
 05و 1البنزل ادنذذذذين بذذذذالتراكيز عنذذذدما رعذذذذا اعذذذجار البرتقذذذذال المحمذذذذا بذذذ

قذذذد  0-ممغم.لتذذذر 55إ  وجذذذدا ان الذذذرش بذذذالتركيز  0-ممغم.لتذذذر 55و  01و
اعطذذذذذن اعمذذذذذن  زيذذذذذادة لذذذذذا معذذذذذدل عذذذذذدد اعوراق ومحتذذذذذوى اعوراق مذذذذذن 
الكموروليل والعناصر المغ يذة، قياسذًا بمعاممذة المقارنذة التذا اعطذت اقذل 

 المعدعت لا الصفات الم كورة آنفًا.
من اعسمدة المامة أيضا لا زيذادة معذدل  pro_solيعد السماد الورقا 

نمذذو النبذذات و لذذك مذذن بذذالل اتبذذاع بذذرامج التسذذميد الصذذحيحة والمتوازنذذة 
 التذذا تذذزود النبذذذات باحتياجاتاذذا مذذذن العناصذذر الغ ائيذذذة )بميذذل وأبذذذرون،

( أن رش عذذذتالت أعذذذذجار 2008بذذذين عبذذذد الكذذذاظم وابذذذرون ). (2005
المطعمذذذذذذة بالمغذذذذذذ ي المعذذذذذذدنا  Prunus L armenicacaالمعذذذذذذمش 

لقذذذد ، و بروسذذول كذذان لذذ  تذذيريرآ معنويذذذ  لذذا الصذذفات البضذذرية والج ريذذة
( مذذذذن بذذذذالل اسذذذذتبدام  رالرذذذذة تراكيذذذذز مذذذذن سذذذذماد 2013وجذذذذد زكريذذذذا )

. انذة ازدادت صذفات النمذو البضذري -1( مذل.لتر 5، 2.5، 0البروسذول)
عنذد  لمساق وسمك الورقذة المتمرمة بعدد اعلرع وطول الفرع ووزن الطري

هذذذذدلت الدراسذذذذة لمعرلذذذذة تذذذذيرير الذذذذرش الذذذذورقا  .0-مذذذذل. لتذذذذر 5لتركيذذذذز ا
بذالبنزل ادنذذين والمحمذذول المغذ ي البروسذذول لذذا النمذو البضذذري لعذذتالت 

 الميمون الحامض المزروعة لا محالظة صالح الدين 
 المواد وطرائق العمل

نف ت التجربة لا الظمذة البعذبية التابعذة لكميذة الزراعذة /جامعذة تكريذت  
. جمبذذت العذذتالت مذذن قضذذا  6102نيسذذان  -6102لموسذذم النمذذو ا ار 

عذذتمة مذذن عذذتالت الميمذذون الحذذامض البذذالن عمرهذذا سذذنتين ،  55 تكريذذت
كغذذذذذم ابتيذذذذذرت  5مزروعذذذذذة دابذذذذذل حاويذذذذذات بالسذذذذذتيكية سذذذذذعة الحاويذذذذذة 

جم قذذدر اعمكذذان، نقمذذت العذذتالت الذذن حاويذذات العذذتالت المتجانسذذة بذذالح
( كغذذم لذذا تربذذة مزيجيذذ  وقذذد 05بالسذذتيكية اكبذذر حجمذذا سذذعة الحاويذذة )

نفذذ ت عمميذذات البدمذذة اعتياديذذا مذذن ناحيذذة الذذري ومكالحذذة اعدغذذال كمذذا 

اجريذذذذت مكالحذذذذات لمحعذذذذرات واعمذذذذراض . ابذذذذ ت عينذذذذات مذذذذن التربذذذذة 
ائيذذة والفيزيائيذذة وحممذذت المسذذتبدمة لغذذرض اجذذرا  بعذذض التحاليذذل الكيمي

كميذذة الزراعذذة /جامعذذة تكريذذت   -التربذذة لذذا قسذذم التربذذة والمذذوارد المائيذذة 
 (0)جدول ،

 

 ( نتائج تحميل عينات التربة التي زرعت فيها الشتالت قيد الدراسة1الجدول )
 القيمت الصفت

pH 2555 

EC MS 70 

 0 –غم 5 كغم  0506 المادة العضويت

 

 مكوناث التربت

 % 02 الرمل

 % 06 الغرين

 % 00 الطين

 رمليت مزيجت طينيت النسجت

 0.14% النتروجين

 0.9 % الفسفور

 1.3% البوتاسيوم
 

 شممت الدراسة المعامالت االتية 
: هذذو مذذنظم نمذذو مذذن السذذايتوكانيات  معاممةةة الةةرش بةةالبنزل ادنةةين -1

 15والذرش الرانيذة والرالرذة بعذد  65/5/6102وبرالث مواعيد لمذرش هذا 
 يوم بين رش وابرى وكانت المعامالت كاعتا:

الذذرش  -BAo  .6الذذرش بالمذذا  لقذذط )معاممذذة المقارنذذة( ورمذذز لاذذا   -0
الذذرش  -BA1    .0ورمذذز لذذ    0-ممغذذم .لتذذر 25بذذالبنزل ادنذذين بتركيذذز 
 .BA2ورمز ل   0-ممغم .لتر 50بالبنزل ادنين بتركيز 

وهذذذو سذذذماد مركذذذب  :معاممةةةة اضةةةافة المحمةةةول المغةةةذي بروسةةةول - 2
% مذذذن النتذذذروجين الكمذذذا حذذذاوي عمذذذن 01يحتذذذوي عمذذذن النسذذذب اعتيذذذة :

% نتذذذروجين عمذذذن عذذذكل 6250%نيتذذذروجين عمذذذن عذذذكل امونيذذذوم و 051
عذذكل بذذامس اوكسذذيد الفوسذذفور % مذذن الفسذذفور حذذاوي عمذذن 01يوريذذا و
P2O5  مذذن البوتاسذذيوم عمذذن عذذكل 01و %K2O ، تذذم اضذذالة المحمذذول

المغ ي بعد رالرة ايام من الرش بالبنزل ادنذين وبذنفس عذدد مذرات الذرش 
  M0اضذالة المذذا  لقذط )معاممذذة المقارنذة( ورمذذز لاذذا   -0وهذا كذذاعتا :

اضذذذذذذذالة  -M1  .0ورمذذذذذذذز لذذذذذذذ   0-ممغم.لتذذذذذذذر 150اضذذذذذذذالة بتركيذذذذذذذز -6
 .M2ورمز ل   0-ممغم .لتر300 بتركيز 

 الصفات المدروسة
 صفات النمو الخضري: -ا

تذم قيذاس طذول النبذات مذن  معدل الزيادة في ارتفاع النبات )سةم( : -1
لذذذذوق منطقذذذذة التطعذذذذيم باسذذذذتعمال عذذذذريط قيذذذذاس قبذذذذل المعاممذذذذة لذذذذا ا ار 

وبعذذذدها تذذذم قيذذذاس طذذذول النبذذذات لذذذا ناايذذذة موسذذذم النمذذذو  6102لموسذذذم  
 وتم حساب معدل الزيادة ولق المعادلة اعتية: 6102نيسان 

تفذذاع الزيذادة لذذا ارتفذذاع النبذذات ع)ارتفذذاع النبذات عنذذد ناايذذة التجربذذة   ار 
 النبات لا بداية التجربة(.

تذذم قيذذاس قطذذر السذذاق قبذذل معةةدل الزيةةادة فةةي قطةةر السةةاق )ممةةم( : -2
سذذم مذذن  2وعمذذن بعذذد  vernierاجذذرا  المعاممذذة بواسذذطة جاذذاز القدمذذة  

لذذذوق منطقذذذة التطعذذذيم وتذذذم حسذذذاب معذذذدل الزيذذذادة لذذذا قطذذذر السذذذاق ولذذذق 
 المعادلة اعتية: 
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ق عنذذذد ناايذذذة التجربذذذة  قطذذذر ع )قطذذذر السذذذا الزيةةةادة فةةةي قطةةةر السةةةاق
 الساق لا بداية التجربة(.

تذذم (: 1-معةةدل الزيةةادة فةةي عةةدد االوراق لكةةل شةةتمة )فةةرع  شةةتمة  -3
 حساباا ولق المعادلة اعتية:

اعوراق الجديذذدة ع)عذذدد اعوراق عنذذد ناايذذة التجربذذة   عذذدد اعوراق لذذا 
 بداية التجربة(.

 ( :  1-معدل الزيادة في عدد التفرعات لكل شتمة )فرع  شتمة  -4 
 تم حساب جميع اعلرع الموجودة عمن العتمة ولق المعادلة اعتية:

عدد اعلرع الجديذدة ع)عذدد اعلذرع عنذد ناايذة التجربذة  عذدد اعلذرع لذا 
 بداية التجربة(.

حسذذبت عمذذن اسذذاس الذذوزن الطذذري بيبذذ  : (2مسةةاحة الورقةةة )سةةم  -5
حزيذذران وأبذذ  مذذن كذذل مناذذذا 0ورقذذة مكتممذذة النمذذو، لذذذا  20معذذدل وزن 

وتذذم اسذذتبراج مسذذاحة الورقذذة األقذذراص قذذرص معمذذوم المسذذاحة رذذم وزنذذت 
 ( وها: Dvornic  ،1965حسب معادلة )

 
 إ  ان  

S (     6ع مسذذاحة الورقذذة )سذذمG     )ع وزن الورقذذة )غذذمs  ع مسذذاحة
 (  6االقرص المقطوع )سم

g المقطوع )غم(  لقرصع معدل وزن ا 
تذذم الحصذذول عمذذن (: 2معةةدل الزيةةادة فةةي المسةةاحة الورقيةةة )سةةم – 6

 المساحة الورقية ولق المعادلة اعتية:
المسذذاحة الورقيذذة لمعذذتالتع عذذدد اعوراق لكذذل عذذتمة ة متوسذذط مسذذاحة 

   .الورقة لواحدة
 )القياسات تمت في نهاية التجربة فقط (صفات النمو الجذري:  -ب
   عدد الجذور الرئيسية – 1
تذم قيذاس طذول الجذ ر بعذريط القيذاس طول الجةذر الرئيسةي )سةم(:  -2

  لا نااية التجربة
 (.vernierتم قياس  بواسطة القدمة )قطر الجذر الرئيسي)ممم(:   -3
تذذذذم حسذذذذاب عذذذذدد  ( :1-عةةةةدد التفرعةةةةات الجذريةةةةة )فةةةةرع  شةةةةتمة   -4

 التفرعات لمج ور لا نااية التجربة.
كتجربذذذذة  RCBD)اسةةةةتخدم تصةةةةميم القطاعةةةةات العشةةةةوائية الكاممةةةةة )

عامميذذة بعذذاممين )بذذالبنرل ادنذذين ل المحمذذول المغذذ ي البروسذذول( وبذذرالث 
معذذامالت وبواقذذع عذذتمتين  9تراكيذذز لكذذل منامذذا ليكذذون عذذدد المعذذامالت 

 54 ليكذذذون عذذذدد العذذذتالت الكميذذذة لكذذذل وحذذذدة تجريبيذذذة وبذذذرالث مكذذذررات
وحممذذت النتذائج باسذذتعمال البرنذذامج  (2012عذتمة )المحمذذدي والمحمذدي ،

لذذذذذا تحميذذذذذل البيانذذذذذات عمذذذذذن ولذذذذذق تجربذذذذذة  SAS-System اعحصذذذذذائا
وقورنت المتوسذطات باسذتعمال ابتبذار دنكذن متعذدد الحذدود عنذد عاممية 

 ٪. 5مستوى احتمال 
 النتائج والمناقشة 

( إن 2يتبذين مذن الجذدول ) : الزيادة فةي ارتفةاع النبةات )سةم(معدل : 1
( قذذذد تفذذذوق معنويذذذًا باعطائذذذذة (BA2التركيذذذز الرالذذذث مذذذن البنذذذزل ادنذذذين 

سذم، ولذم يبتمذ  عذن  43.11اعمن معدل زيادة لا طذول السذاق ا  بمذن 
ممذذم، وقذذد بمغذذت  41.00التركيذذز الرذذانا والذذ ي اعطذذن نسذذبة زيذذادة بمغذذت 

، كما أظاذر الجذدول نفسذ  BA0سم لا معاممة  34.33اقل نسبة زيادة 
الذن أن نتذائج معاممذة العذتالت بالبرسذول معذاباة حيذث أدت المعاممذة بذذذ 

M2  سذم 49.00الن اعطا  اعمن نسبة زيذادة لذا طذول النبذات بمغذت ،
سذذذم، ولذذذم  35.89نسذذذبة زيذذذادة بمغذذذت  M1لذذذا حذذذين اعطذذذت المعاممذذذة 

تبتمذ  معنويذا مذع معاممذة المقارنذة والتذا اعطذت اقذل نسذبة زيذادة بمغذذت 
سذذذذذذم. أمذذذذذذا التذذذذذذدابل بذذذذذذين البنزيذذذذذذل ادنذذذذذذين والمحمذذذذذذول المغذذذذذذ ي  33.56

 BA2M2البروسذذذذول، لقذذذذد حقذذذذق تذذذذيريرًا معنويذذذذًا عسذذذذيما عنذذذذد المعاممذذذذة 
سذذذذم، قياسذذذذًا مذذذذع معاممذذذذة  55.67باعطائاذذذذا اعمذذذذن نسذذذذبة زيذذذذادة بمغذذذذت 

BA0M0 سم.02511أعطت اقل نسبة بمغت  التا  
واضافة المحمول المغذي البروسول  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 2جدول )

(Mفي الميمون الحامض )( والتداخل بينهما في نسبة الزيادة في طول النبات )سم 
   BA تراكيز

 1-ممغم لتر
 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر  

Mean  BA 
M0 M1 M2 

BA0 16.00 d 35.67 c 41.33 bc 34.33 b 

BA1 36.oo c 37.60 c 50.00 ab 41.00 a 

BA2 38.66 c 35.00 c 55.67 a 43.11 a 

Mean  M 33.56 b 35.89 b 49.00 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 متعدد الحدود٪  ولق ابتبار دنكن 5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

جذذدول لذذا نتذذائج الظاذذرت أ: (ممةةم) قطةةر السةةاقمعةةدل الزيةةادة فةةي : 2
ن إ ،(ممذذم) السذذاق قطذذرالزيذادة لذذا  معذذدللذذا  عذذامما الدراسذذةتذيرير  (3)

كذذذذان لذذذذ  تذذذذيرير  (BAالبنزيذذذذل ادنذذذذين )ب عذذذذتالت الميمذذذذون الحذذذذامضرش 
 ممذم 2.87 معذدل لمزيذادة بمغذتعمذن أ BA2ايجابا لقد اعطت المعاممذة 

معذدل قذل أ BA0معاممذة  اعطت بينما،  BA1ولم تبتم  عن المعاممة 
عذذذذن معنويذذذذًا ولذذذذم تبتمذذذذ   ممذذذذم، 2.24 لمزيذذذادة لذذذذا قطذذذذر السذذذذاق ا  بمذذذذن

امذذا عنذذد اضذذالة المحمذذول المغذذ ي برسذذول لقذذد أعطذذت  . BA1المعاممذذة 
ممم ولم تبتم  عن معاممذة  2.79أعمن نسبة زيادة بمغت  M2المعاممة 

M1 بينما سجمت المعاممة ،M0  مذا أ .ممذم 2.19اقل نسبة زيذادة بمغذت
أظاذرت لروقذًا لقذد بذين عذامما الدراسذة،  معامالت التدابل الرنذائابعان 

زيذذادة أعمذذن نسذذبة التذذا حققذذت  BA2M2معنويذذة عسذذيما عنذذد المعاممذذة 
 BA0M0لذا حذين سذجمت معاممذة ممذم،  26.98بمغذت  لا قطر السذاق
   .ممم 1.81أقل نسبة بمغت 

واضافة المحمول المغذي البروسول  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 3جدول )
(Mفي الميمون الحامض )( والتداخل بينهما في نسبة الزيادة في قطر الساق ) ممم 

   BAتراكيز
 1-ممغم لتر

 Mean  BA 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر  
M0 M1 M2 

BA0 1.81c 2.26 bc 2.65 abc 2.24 b 

BA1 2.60abc 2,38bc 2.28bc 2.42 ab 

BA2 2.19b 3.03ab 3.43a 2.87 a 

Mean  M 2.19b 2.56ab 2.79a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

مذذن  :(1-  شةتمة ورقةةاالوراق لكةل شةةتمة )معةدل الزيةادة فةةي عةدد :  3
رعذذًا عمذذن  BA( يتبذذين أن اسذذتعمال الذذذ 4البيانذذات المدونذذة لذذا الجذذدول )

المجمذذوع البضذذري عمذذن عذذتالت الميمذذون ادى الذذن زيذذادة عذذدد اعوراق، 
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زيذذادة معنويذذة بمعذذدل عذذدد اعوراق  BA1و BA2إ  أعطذذت المعاممتذذان 
، وقذد ابتمفذت معنويذًا عمن التتذابع 0-ورقة.عتمة  103.56،93.78بمغت 

. 0-ورقة.عذتمة 84.22التا سذجمت أقذل زيذادة بمغذت  BA0مع معاممة الذ 
وليمذذا يبذذص معذذامالت اضذذالة المحمذذول المغذذ ي بروسذذول، لقذذد حققذذذت 

حققذذت زيذذادة معنويذذة لذذا معذذدل  M2لروقذذًا معنويذذة ا  اعطذذت المعاممذذة 
، ولم تبتمذ  معنويذا مذع المعاممذة 0-ورقة.عتمة 106.33ه ت الصفة بمن 

M1  ولكناذذذا تفوقذذذت  ،0-ورقة.عذذذتمة 91.22والتذذذا اعطذذذت نسذذذبة بمغذذذت
 .  0-ورقة.عتمة 84.00التا اعطت M0 معنويًا عمن المعاممة 

أمذا بالنسذذبة لمعذذامالت التذذدابل الرنذذائا ، لقذذد أظاذذرت ابتاللذذات معنويذذة 
 130.67أعمذذذذن نسذذذذبة  بمغذذذذت التذذذذا أعطذذذذت BA3M2عسذذذذيما المعاممذذذذة 

 80.67أدنذن نسذبة بمغذت  BA0M1، بينما اعطذت معاممذة 0-ورقة.عتمة
 .  0-ورقة.عتمة
واضافة المحمول المغذي  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 4جدول)

لزيادة في عدد أوراق شتالت نسبة ا( والتداخل بينهما في Mسول )و البر 
 الميمون الحامض

 BAتراكيز
 1-ممغم لتر

 1-بروسول مل لترتراكيز المغذي 

Mean  BA 
M0 M1 M2 

BA0 80.67 b 79.0 b 93.0 ab 84.22 b 

BA1 88,67 b 97.33 ab 95.33 ab 93.78 a 

BA2 82.67 b 97.33 ab 130.67 a a 103.56 

Mean  M 84.0 b 91.22 ab 106.33a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات معنويذذة 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5بيناا عند مستوى احتمال 

تبذذين : (1-لكةةل شةةتمة )فةةرع  شةةتمة  االفةةرعمعةةدل الزيةةادة فةةي عةةدد : 4
( وجذود لذروقم معنويذة نتيجذة لذرش عذتالت 5النتائج المبينة لا الجدول )

 BA1و BA2، إ  تفوقذذت معنويذذًا المعذذاممتين BAالميمذذون الحذذامض بالذذذ 
 0-لرع.عذتمة  11.44،  12.33باعطائاما اعمن معدل لعدد اعلذرع بمذن 

 9.00اقذل معذدل لعذدد اعلذرع بمذذن  BA0بالتتذابع، ليمذا أعطذت المعاممذة 
. بينما لم يالحظ أي لروقات معنوية لا معذدل عذدد الفذروع 0-لرع.عتمة 

أما بعذان التذدابل الرنذائا بذين  نتيجة اضاالة المحمول المغ ي بروسول.
امما الدراسذذذذذة لقذذذذذد أظاذذذذذرت لروقذذذذذًا معنويذذذذذة عسذذذذذيما عنذذذذذد المعاممذذذذذة عذذذذذ

BA2M2  بينمذذذا 0-لرع.عذذذتمة  13.33والتذذذا أعطذذذت اعمذذذن معذذذدل بمذذذن ،
لرع.عذذتمة  7.33اقذل معذدل لعذدد الفذروع بمذن  BA0M0سذجمت المعاممذة 

-0. 
( Mسول )و واضافة المحمول المغذي البر  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 5جدول)

  االفرععدد في معدل الزيادة والتداخل بينهما في 
 (1-)فرع  شتمة 

  BA تراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر  
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 7.33 b        10.0 ab 9.67 bc  9.0 b 
BA1 10.67ab 11.33 ab 12.33a 11.44 a 

BA2 11.33ab 12.33a 13.33a 12.33a 

Mean  M 9.78a 11.22a 11.78a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

 

( وجذود أيذة لذروق 6يالحظ من الجدول ): ( 2: مساحة الورقة ) سم 5 
 BA1و BA2معنويذذة عنذذد الذذرش بالذذذبنزيل ادنذذين ا  اعطذذت المعذذاممتين 

بالتتذابع، لذا  6سذم 29.18و 30.25اعمن معدل لممسذاحة الورقذة بمغذت 
 24.93حذذذين اعطذذذت معاممذذذة المقارنذذذة اقذذذل معذذذدل لممسذذذاحة الورقذذذة بمذذذن 

، امذذا ليمذذايبص تذذارير اضذذالة المحمذذول المغذذ ي بروسذذول لتعذذذير  6سذذم
ئج التحميذذل اعحصذذائا الذذن وجذذود لروقذات معنويذذة لذذا معذذدل مسذذاحة نتذا

، 30.72اعمذذذذن معذذذذدل بمذذذذذن  M1و M2الورقذذذذة ا  اعطذذذذت المعذذذذاممتين 
. بينما اعطذت معاممذة المقارنذة اقذل معذدل لممسذاحة الورقذة 6سم 28.63

 . 6سم 25.01بمن 
 BA2M2 ةالمعاممذذذذذ لقذذذذذد تفوقذذذذذت معنويذذذذذاً التذذذذذدابل الرنذذذذذائا بعذذذذذان  أمذذذذذا

وكذذذان أقذذذل  ،2سذذذم 33.13 أعمذذذن معذذذدل لممسذذذاحة الورقذذذة بمذذذنبإعطائاذذذا 
   .BA0M0 لا معاممة التدابل 2سم21.99معدل لممساحة الورقة  

واضافة المحمول المغذي  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 6جدول)
 (2مساحة الورقة )سم( والتداخل بينهما في Mسول )و البر 

 BA تراكيز
 1-ممغم لتر

 1-بروسول مل لترتراكيز المغذي 

Mean  BA 
M0 M1 M2 

BA0 21.99 d 25.79 cd 27.01bcd 24.93 b 
BA1 25.20 cd 30.32 abc 30.02 ab 29.18 a 
BA2 27.85 bc 29.77 abc 33.13 a 30.25a 

Mean  M 25.01b 28.63 a 30.72 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

لذذا  بينذذةوضذذحت النتذذائج المأ: معةةدل الزيةةادة فةةي المسةةاحة الورقيةةة: 6
تراكيذذذز البنزيذذذل ادنذذذين ا  اعطذذذت ( وجذذذود لذذذروق معنويذذذة بذذذين 7جذذذدول )
. رذذم 6مسذذ 3176.32بمغذذتمعذذدل لممسذذاحة الورقيذذة أعمذذن  BA1معاممذذة 

والتا اعطت مسذاحة ورقيذة بمغذت   BA2معنوي المعاممة وتمتاا وبفارق 
  اقذل معذدل بمذن  BA0اعطذت معاممذة المقارنذة بينما  ،6سم 2682.45

 .6سم  2107.76
معنويذذذذًا  اً تفوقذذذذ بذذذذالمحمول المغذذذذ ي بروسذذذذول، لقذذذذد أظاذذذذرتأمذذذذا المعاممذذذذة 

 معذدل مسذاحة ورقيذة بمذنبإعطائاا أعمذن   M0و M1عمن  M2معاممة لم
 بمذذذذذذن معذذذذذذدلاقذذذذذذل  M0معاممذذذذذذة ، لذذذذذذا حذذذذذذين سذذذذذذجمت 6سذذذذذذم 3214.28
التذذا اعطذذت  M1معنويذذًا عذذن المعاممذذة  ابتمفذذتالتذذا و  6سذذم 2103.59

بذذين  أمذذا بالنسذذبة لمتذذدابل .6سذذم 2628.66معذذدل مسذذاحة ورقيذذة بمغذذت 
 BA2M2معاممذة والمحمول المغ ي بروسذول، لقذد أعطذت  بنزيل ادنينال

، بينمذذذذذا أعطذذذذذت معاممذذذذذة التذذذذذدابل 6سذذذذذم 4329.10بمذذذذذن  معذذذذذدلأعمذذذذذن 
BA0M0  6سم 1773.93 بمن معدل لممساحة الورقيةأقل. 

سول و واضافة المحمول المغذي البر  (BA)( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 7) جدول
(M والتداخل بينهما في )(2المساحة الورقية )سم 

 BAتراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 1773.93 i 2037.41 h 2511.93 e 2107.76 c 

BA1 2234.48 g 2951.05 b 2861.81 d 2682.45 b 

BA2 2302.36 f 2897.51 c 4329.10 a 3176.32 a 

Mean  M 2103.59 c 2628.66 b 3214.28 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪ ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5بيناا عند مستوى احتمال معنوية 

 

لذذا مواصذذفات النمذذو  BAإن تفذذوق المسذذتوى العذذالا مذذن السذذايتوكاينين 
( ربمذذا يعذذزى الذذن تذذيرير هذذ ا 2و 2و 5و 5و 0و 6البضذذري )الجذذداول 
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المركب لا زيادة قوة المصبات )اعوراق واعلذرع والسذيقان الرئيسذة( ممذا 
 Neriيزيذذد مذذن قذذوة وسذذرعة سذذحباا لمغذذ ا  المصذذنع والعناصذذر المغ يذذة )

لعمميذذذات ( ليذذذزداد نموهذذذا، لضذذذاًل عذذذن دورت لذذذا تنظذذذيم ا0110وابذذذرون، 
المبتمفذذذذذذة كانقسذذذذذذام الباليذذذذذذا وتمايزهذذذذذذا وتحفيذذذذذذز توسذذذذذذع اعوراق وحركذذذذذذة 

( ممذذا يذذؤرر لذذا نمذذو وتطذذور Davies  ،0115المغذذ يات بدرجذذة كبيذذرة )
النبات كما يسام لا السيطرة عمن لعاليذة المرسذتيم القمذا والجذانبا ممذا 
يؤدي الن نعذو  اعلذرع الجديذدة لضذال عذن تذيبير عذيبوبة اعوراق مذن 

ل حمايذذذذة صذذذذبغات التركيذذذذب الضذذذذوئا مذذذذن الذذذذتحطم وكذذذذ لك تمذذذذايز بذذذذال
 Kulaeva( وعذذذذذذذذذذذذذذزى 6100وآبذذذذذذذذذذذذذذرون،  Immanenالكموروليذذذذذذذذذذذذذذل )

( زيادة عدد اعلرع الجديدة نتيجذة لذرش السذايتوكاينين الذن تغمذب 0121)
ه ا المركب عمن السيادة القمية وتحفيز نمو البذراعم الجانبيذة مذن بذالل 

وكسذذذين التذذذا تذذذؤدي الذذذن الحذذذد مذذذن النمذذذو عالقذذذة التضذذذاد بينذذذ  وبذذذين اع
الطرلذذا لاللذذذرع الرانويذذذة عذذن طريذذذق تربذذذيط عمذذل اعوكسذذذين.  ليمذذذا بذذذين 

Carey ( ان رش 6100وآبذذذذذذذذذذذذذذرون )BA  0211 -011بذذذذذذذذذذذذذذذالتراكيز 
، واتفقذت النتذائج Salviaادى الذن زيذادة التفرعذات لذا نبذات  0-ممغم.لتر

نمذذو وقطذذر ( مذذن زيذذادة لذذا ال6105وآبذذرون ) Sardoeiمذذع مذذا وجذذدت 
ومسذذذذاحة الورقذذذذة وصذذذذبغات التركيذذذذب  0-السذذذذاق وعذذذذدد التفرعذذذذات .نبذذذذات

عنذذذد زيذذذادة  Ficus benjaminaالضذذذوئا لذذذا نبذذذات التذذذين المتاذذذدل 
 .   0-ممغم.لتر 611 -011المضا  من  BAتركيز 

و  5و  0و  6ان الزيادة المعنوية لا صفات النمو البضذري )الجذداول 
 المحمذذذول المغذذذذ ي بروسذذذذول الذذذذن مذذذذا( ربمذذذا تعذذذذود الذذذذن تذذذذيرير 2و 2و 5

يحتوي  من عناصر غ ائيذة كبذرى وعسذيما النتذروجين ودورت المباعذر لذا 
 Tryptophaneتكذذذوين اعحمذذذاض اعمينيذذذة ومناذذذا الحذذذامض اعمينذذذا 

ال ي يعد المركب البادئ لا بنا  اعوكسينات التذا لاذا دور لذا تعذجيع 
وكذذذذذذذ لك  Zeiger ،(2006وTaizاعنقسذذذذذذذامات البمويذذذذذذذة واعسذذذذذذذتطالة )

 NADPدبولذذذذذ  لذذذذذا تكذذذذذوين المرالقذذذذذات والمسذذذذذاعدات اعنزيميذذذذذة مرذذذذذل 
( وهذ ا 1989aالضرورية لا نقذل الطاقذة وتولرهذا )الصذحا ،  NADو

مذذذا يذذذنعكس بعذذذكل واضذذذ  عمذذذن زيذذذادة اطذذذوال التفرعذذذات، كمذذذا ان وجذذذود 
النتذذروجين لذذا منطقذذة الجذذ ر لذذ  دور ماذذم لذذا بنذذا  السذذايتوكاينين الذذ ي 

، Howardو  Abregtsيذز انقسذام الباليذا الكمبيوميذة )يعمل عمن تحف
( ليذذذذزداد محذذذذيط السذذذذاق وكذذذذ لك لمنتذذذذروجين دور لذذذذا زيذذذذادة عذذذذدد 0122

باليذذذا الورقذذذة وحجماذذذا ممذذذا يترتذذذب عميذذذ  زيذذذادة المسذذذاحة الورقيذذذة نتيجذذذة 
المامذذة  RNAو  DNAلدبولذذ  لذذا بنذذا  البذذروتين واعحمذذاض النوويذذة 

( لضذذذال عذذذن 0112ديفمذذذين و ويذذذ ام، لذذذا انقسذذذام الباليذذذا واسذذذتطالتاا )
دبولذذ  لذذا تركيذذب الكموروليذذل الذذ ي لذذ  تذذيرير لذذا عمميذذة البنذذا  الضذذوئا 

( 0110وآبذذذذرون،  Wampleممذذذذاينعكس عمذذذذن قذذذذوة النمذذذذو البضذذذذري )
ودبولذذ  لذذا تركيذذب اعحمذذاض اعمينيذذة كبطذذوة اولذذن لبنذذا  الارمونذذات 

ك لك زيذادة نسذبة الضرورية لنمو اعلرع كاعوكسينات والسايتوكاينينات و 
تفرعاذا، كمذا يذزداد عذدد اعلذرع ونموهذا عنذدما يكذون هنذاك كميذة مناسذذبة 
مذن الكاربوهيذدرات المبزنذة كمصذدر لمغذذ ا  لتحفيذز نمذو البذراعم واعلذذرع 
الجانبية، وكذ لك تعذجيع النتذروجين الموجذود لذا المحمذول المغذ ي النمذو 

يذذذات والتفذذذاعالت البضذذري لمنباتذذذات وبعذذذكل كبيذذذر، إ  أن لذذذ  دور بالعمم

(. كمذذذا 1999المرتبطذذذة بذذذالبروتوبالزم والتفذذذاعالت اعنزيميذذذة )النعيمذذذا، 
أن النتذذذروجين يعمذذذل عمذذذن زيذذذادة تركيذذذز صذذذبغة الكموروليذذذل لذذذا اعوراق 
وزيذذذادة كفذذذا ة عمميذذذة البنذذذا  الضذذذوئا.  لضذذذاًل عذذذن  لذذذك لذذذإن لمعناصذذذر 

 UTPو GTPو ATPاعبذذرى وظائفاذذا لالفسذذفور يذذدبل لذذا مركبذذات 
الضذذذرورية كوناذذذذا وحذذذذدات بنذذذا  اعحمذذذذاض النوويذذذذة )مينجذذذذل و  CTPو

( وتحمل الكاربوهيدرات لتحرير الطاقة الالزمذة لمعمميذات 6100كيركبا، 
( امذذذا b0121الحيويذذة ويذذدبل لذذذا تكذذوين اعغعذذية النباتيذذذة )الصذذحا ، 

البوتاسذذذذيوم لذذذذدورت الذذذذرئيس هذذذذو تنعذذذذيط اعنظمذذذذة اعنزيميذذذذة ويسذذذذام لذذذذا 
ونمذذذذو اعنسذذذذجة المرسذذذذتيمية الفتيذذذذة ونقذذذذل مذذذذواد التمريذذذذل التوسذذذذع البمذذذذوي 

،  Marschnerالضذذذذذذوئا كالكاربوهيذذذذذذدرات الذذذذذذن اععضذذذذذذا  البازنذذذذذذة )
،  Kirkbyو Mengel( والضذذذذغط اعنتفذذذذابا لمباليذذذذا النباتيذذذذة )0122
( الذذذذن ان اضذذذذالة السذذذذماد 6100وآبذذذذرون ) Mustafa( واعذذذذار 0126
NPK ( الن التربة مع اليور 61:61:61بنسبة ) يا كان لاا اعرذر اعكبذر

( ان 6112) Husseinلذذذذذا ادا  النمذذذذذو لذذذذذا عذذذذذتالت الزيتذذذذذون، وبذذذذذين 
اظاذذذذذرت تذذذذذيريرًا ايجابيذذذذذًا لذذذذذا  NPKالمسذذذذذتويات المبتمفذذذذذة مذذذذذن السذذذذذماد 

صذذفات النمذذو البضذذري ععذذجار الزيتذذون، واتفقذذت النتذذائج مذذع مذذا وجذذدت 
El-Sonbaty ( بذذذذان زيذذذذادة معذذذذدعت التسذذذذميد 6106وآبذذذذرون )51 %

 من الموصن ب  حسنت النمو البضري ععجار الزيتون. اكرر
( أن رش 8يتضذذذ  مذذذن الجذذذدول ) : معةةةدل عةةةدد الجةةةذور الرئيسةةةية: 7

لذ  تذيرير ايجذابا إ  تفوقذت معنويذًا المعاممذة  BAالمجموع البضذري بالذذ 
BA2   لذذذا معذذذذدل عذذذذدد الجذذذ ور الرئيسذذذذية  بإعطائاذذذذا اعمذذذن معذذذذدل بمذذذذن
والتا لم تبتم  عناذا معنويذا  BA1ج ر ، رم تمتاا المعاممة بالذ   2.56

جذذ ر، لذذا حذذين أعطذذت  2.27باعطائاذذا معذذدل ععذذد جذذ ور رئيسذذية بمذذن 
جذذ ر. أمذذا بعذذان اضذذالة المحمذذول  1.89اقذذل معذذدل بمذذن  BA0معاممذذة 

 M0و  M1عمذذن المعذذاممتين  M2المغذذ ي لقذذد تفوقذذت معنويذذًا المعاممذذة 
جذذذ ر، رذذذم تمتاذذذا وبفذذذارق  2.71ور الرئيسذذذية حيذذذث بمذذذن معذذذدل عذذذدد الجذذذ 

جذذ ر ، لذذا حذذين  2.11والتذذا اعطذذت معذذدل بمذذن  M1معنذذوي المعاممذذة 
جذ ر.أما ليمذا يبذص  1.88اقل معذدل بمذن  M0اعطت معاممة المقارنة 

بإعطائاذذا أعمذذن  BA2M2التذذدابل الرنذذائا لقذذد تفوقذذت معنويذذًا المعاممذذة 
ر، وكذان أقذل معذدل لعذدد جذ  3.00معدل لعدد الجذ ور الرئيسذية ا  بمذن 

1.33الج ور 
 .   BA0M0 ج ر لا معاممة التدابل 

( (M( واضافة المحمول المغذي بروسول  BA( تأثير الرش بالبنزيل ادنين )8جدول)
 والتداخل بينهما في عدد الجذور الرئيسية

   BA تراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر  
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 1.33 c 2.00 abc 2.33 abc 1.89 b 

BA1 2.33 abc 1.67 bc 2.80 ab 2.27 ab 

BA2 2.00 abc 2.67 ab 3.00 a 2.56 a 

Mean  M 1.88c 2.11 b 2.71 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 الحدود ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

نتذذائج التحميذذل اإلحصذذائا  أظاذذرت : طةةول الجةةذور الرئيسةةية )سةةم(: 8
 اً وقذر ل سذبب BAبالذذ عذتالت لميمذون الحذامض رش  ان( 9لا الجدول )

معذذذدل  اعمذذذن BA2المعاممذذة ة لذذذا معذذذدل طذذول الجذذذ ر ا  اعطذذذتمعنويذذ
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محققذذذذة تفوقذذذذًا معنويذذذذًا عمذذذذن كذذذذل مذذذذن  سذذذذم 49.89 لطذذذذول الجذذذذ ور بمذذذذن
والمتذان اعطذت كذل واحذدة منامذا معذدل طذول   BA0وBA1 المعذاممتين 
اضذذالة المحمذذول  مذذن . ونذذتجسذذم بالتتذذابع  42.67 و 44.44جذذ ور بمذذن 

التذا  M2المعاممذة  دعنذمعذدل طذول الجذ ور زيذادة لذا  المغ ي بروسول
 بينمذذذا ،سذذذم 50.11 ا معذذذدل طذذذول جذذذ ور بمذذذن تفوقذذذت معنويذذذًا  بإعطائاذذذ

معذذدل اقذذل التذذا اعطذذت  M0عذذن معاممذذة  M1معاممذذة ال ابتمفذذت معنويذذاً 
أما بالنسذبة لمتذدابل الرنذائا لقذد تفوقذت  .سم  39.78 لطول الج ور بمن
 لطذذذول الجذذذ ور بمذذذن معذذذدل بإعطائاذذذا أعمذذذن BA2M2 ةمعنويذذذًا المعاممذذذ

 31.67بمذذذن معذذذدل أقذذذل  BA0M0معاممذذذة  أعطذذذت. بينمذذذا سذذذم 58.33
 سم.

 (M)( واضافة المحمول المغذي بروسول BA( تأثير الرش بالبنزيل ادنين )9جدول)
 والتداخل بينهما في طول الجذور )سم(

 BA تراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 31.67 43.00 de 53.33 ab 42.67 b 

BA1 45.00 cd 49.67 bc 38.67 e 44.44 b 

BA2 42.67 ed 48.67 bcd 58.33 a 49.89 a 

Mean  M 39.78 b 47.11 a 50.11 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

 

( أن 10يتبذذذين مذذذن الجذذذدول رقذذذم ): : قطةةةر الجةةةذور الرئيسةةةية )ممةةةم(  9
، إ  تفوقذذت معذذدل قطذذر الجذذ ور لذذا لاذذا تذذيرير معنذذوي BAالمعاممذذة بالذذذ 

 لقطذر الجذ ور معذدل بإعطائاما أعمذن BA1و  BA2المعاممتان معنويًا 
 معذدلأقذل  BA0بينمذا أعطذت معاممذة ممم بالتتابع،  4.35و  4.39بمن 
لقذد أعطذن  بعان اضذالة المحمذول المغذ ي بروسذول ،. أما سم 3.73بمن

أعمذذذذن  واعطيذذذذا M1و  M2 ا  تفوقذذذذت المعاممذذذذة BAتذذذذيريرًا معذذذذاب  لمذذذذذ 
معنويذذذًا  وابتمفتذذا، ممذذم بالتتذذذابع  4.39، 4.48معذذدل لقطذذذر الجذذ ور بمذذذن 

 .ممم 3.60بمن معدل قل أالتا سجمت  M0مع معاممة المقارنة  
واضذذذذالة المحمذذذذول المغذذذذ ي  BAالذذذذذ ب بذذذذين الذذذذرش تذذذذدابللم بالنسذذذذبةأمذذذذا 

حقذذذذق لروقذذذذًا احصذذذذائية وبذذذذاألبص عنذذذذد التراكيذذذذز العاليذذذذة لقذذذذد  بروسذذذذول
 5.03بمذذن معذذدل أعطذذت أعمذذن التذذا  BA2M2 لكميامذذا لذذا المعاممذذة 

اقذذذل معذذذدل لقطذذذر الجذذذ ور بمذذذن  BA0M0 معاممذذذةليمذذذا اعطذذذت ال،  ممذذذم
 .  ممم 3.20

واضافة المحمول المغذي بروسول  (BA) بنزيل ادنينتأثير الرش بال (10جدول )
(M)  قطر الجذور الرئيسية )ممم( لشتالت الميمون الحامضوالتداخل بينهما في 

   BA تراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر  
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 3.20 d 4.15 abc 3.47 cd 3.73 b 

BA1 4.10 a-d 4.40 ab 4.67 ab 4.35 a 

BA2 3.90 bcd 4.51 ab 5.03 a            4.39 a 

Mean  M 3.60 b 4.39 a 4.48 a  

ة متوسذذطات كذذل مجموعذذة المتبوعذذة بحذذرو  مبتمفذذة تذذدل عمذذن وجذذود لروقذذات 
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

 

ان الذذن ( 11تعذير النتذذائج لذا الجذدول ) عةدد الجةةذور الثانويةة : : 10
رعذًا عمذن المجمذوع البضذري  BAبالذ  عتالت الميمون الحامضمعاممة 

 معنويذذذذذاً  ا  تفوقذذذذذت عذذذذذدد الفذذذذذروع الرانويذذذذذةلذذذذذا معنويذذذذذة زيذذذذذادة  ادى الذذذذذن

 مياذذذذذا، وت جذذذذذ ر 26.22 بإعطائاذذذذذا أعمذذذذذن معذذذذذدل بمذذذذذن BA2 ةالمعاممذذذذذ
 24.67التذذذا اعطذذذت معذذذدل عذذذدد جذذذ ور رانويذذذة بمغذذذت  BA1المعاممذذذة 

امذذا . جذذ ر 20.89بمذذن  معذذدلأقذذل  BA0معاممذذة جذذ ر ، بينمذذا أعطذذت ال
ايجذذابا لذذا  تذذيرير  ليمذذا يبذذص تذذارير اضذذالة المحمذذول المغذذ ي لقذذد كذذان

 M1و  M2 تينالمعذذامم معنويذذاً  تفوقذذتعذذدد الجذذ ور الرانويذذة حيذذث زيذذادة 
 25.44،  25.78باعطائامذذا اعمذذن معذذدل لعذذدد الجذذ ور الرانويذذة بمغذذت 

أعطذذت ، التذذا  M0 المقارنذذة معاممذذة وابتمفتذذا معنويذذًا مذذع، جذذ ر بالتتذذابع
 . ج ر 20.56أقل معدل بمن 
عذدد الجذ ور لا صفة  معنوي تيرير الرنائا لقد كان متدابلاما بالنسبة ل

معذدل لعذدد الجذ ور عمذن أ BA2M2 اعطذت معاممذة التذدابل ا  الرانويذة
أقذذذذل  BA0M0معاممذذذذة السذذذذجمت  جذذذذ ر، بينمذذذذا 30.00بمذذذذن  ا  الرانويذذذذة
 . ج ر 18.00بمن  معدل

 

( واضافة المحمول المغذي بروسول (BA( تأثير الرش بالبنزيل ادنين 11) جدول
(M) والتداخل بينهما في عدد الجذور الثانوية 

 BAتراكيز
 1-ممغم لتر

 1-تراكيز المغذي بروسول مل لتر
Mean  BA 

M0 M1 M2 

BA0 18.00 c 23.67 abc 21.00 bc 20.89 b 

BA1 21.67 bc 26.33 ab 26.00 ab 24.67 ab 

BA2 22.00 bc 26.33 ab 30.00 a 26.22 a 

Mean  M 20.56 b 25.44 a 25.78 a  

ة متوسطات كل مجموعذة المتبوعذة بحذرو  مبتمفذة تذدل عمذن وجذود لروقذات  
 ٪  ولق ابتبار دنكن متعدد الحدود5معنوية بيناا عند مستوى احتمال 

 

ادنذين بصذفات يعزى سبب الزيادة الحاصذمة نتيجذة المعاممذة بذالبنزل ربما 
المجموع الج ري قد يعذود تذاريرت لذا زيذادة النمذو البضذري لمعذتالت ممذا 
ادى الذذذذن زيذذذذادة نذذذذواتج عمميذذذذة التمريذذذذل الضذذذذوئا واسذذذذتعمالاا لذذذذا بنذذذذا  
اعجذذذذزا  النباتيذذذذة المبتمفذذذذة ومناذذذذا زيذذذذادة عذذذذدد الجذذذذ ور واطوالاذذذذا وعذذذذدد 

 .Zeiger ،(2010وTaiz)تفرعاتاا ،
الصذذذفات الج ريذذذة يعذذذود الذذذن العناصذذذر  ن سذذذبب الزيذذذادة الحاصذذذمة لذذذاوا

الغ ائيذة التذا يحتوياذا المحمذذول المغذ ي التذا تزيذذد النمذو ا  تسذاعد عمذذن 
التذذوازن الغذذذ ائا الجيذذذد ويزيذذد مذذذن العمميذذذات الحيويذذة كذذذالتنفس والتركيذذذب 
الضذذذذوئا وبنذذذذا  باليذذذذا جديذذذذدة.او يعذذذذود الذذذذن الذذذذدور الفسذذذذمجا لعناصذذذذر 

 ي وبكميذذذات متوازيذذذة تسذذذاعد لذذذا الغ ائيذذذة التذذذا يحتوياذذذا المحمذذذول المغذذذ
تذذذذراكم المذذذذواد الكربوهيدراتيذذذذة  التذذذذا تسذذذذذاعد لذذذذا زيذذذذادة حجذذذذم المجمذذذذذوع 
البضذذذري والجذذذ ري لمنبذذذذات والذذذ ي يذذذنعكس بذذذذدورت عمذذذن لعاليذذذة التمريذذذذل 

غذذذذذذ يات المضذذذذذذالة عسذذذذذذيما الضذذذذذوئا. وقذذذذذذد يعذذذذذذود السذذذذذذبب الذذذذذن دور الم
ممذذذا يعذذذجع ا  انذذذ  يحفذذذز النبذذذات عمذذذن انتذذذاج اعوكسذذذينات  ،النيتذذذروجين

طذذذذر الجذذذذ ور وعذذذذدد اسذذذذتطالة الباليذذذذا ومذذذذن رذذذذم زيذذذذادة طذذذذول وعذذذذدد  وق
وقد يكون لمفسفور دور مام لذا نمذو النبذات ا  يسذام  .التفرعات الجديدة

لذذذا تكذذذوين المركبذذذات الغنيذذذة بالطاقذذذة التذذذا يحتاجاذذذا النبذذذات لذذذا تكذذذوين 
تذا مركبات ابرى كالكربوهيذدرات والفوسذفولبيدات والمرالقذات اعنزيميذة ال

تسذذام لذذا تنعذذيط الفعاليذذات الحيويذذة لمنبذذات ممذذا يذذؤدي الذذن زيذذادة النمذذو 
 ( .1999)النعيما وابرون، البضري
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 المصادر
 ،الفاكاة انتاج.0110.داود اهلل عبد وداود  نون جواد اغا 

 الموصل والنعر، لمطباعة الكتب دار. اعول الجز –البضرة المستديمة
 .العراق –
  المجموعة اعحصائية السنوية 2017الجهاز المركزي االحصائي .
 بغداد. العراق. -دائرة النعر والعالقات العامة -وزارة التبطيط –

  .الحمدانا، بالد عبداهلل سار، مروة نومان حسين الجبوري
لحديد والبورون ومانع . تيرير الرش بالبنزل ادنين اليوريا وا6105
البضري  لا العقد والتساقط وبعض صفات النمو Nu.filmالتببر 

لا البرتقال المحما . مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية، عدد باص 
 . العراق.05 -62بوقائع المؤتمر التبصصا الرالث 

 ،الرزاق عبد وعال  عطرة عميوى سايل عموان، مكا البفاجا 
 وزارة بغداد، جامعة. البضرة المستديمة الفاكاة( 0111). محمد
 .العذراق العمما، والبحث العالا التعميم

  بميل، رامر حميد وسبي جواد عبد الكاظم ومقيس جميل عبد
(. تيرير صن  الطعم والرش بالسماد الورقا البروسول 6115موجود )

بحث مستل من   .prunus armeniacaLلا نمو عتالت المعمش
 ستير.رسالة ماج

 ،النبات لسيولوجيا( 0112. )وي ام. هذ .ولرانسس روبرت م ديفمين 
 الدين سعد وعما بضر الاادي وعبد عرالا محمود محمد ترجمة)

 لمنعر العربية الدار(. الحميد عبد لوزي ومراجعة كامل ونادية سالم 
 .مصر – الرانية الطبعة. والتوزيع

 ،صنفين من  . استجابة عتالت2013ما لواز هاعم. زكريا
كمية الزراعة  –الزيتون لمتسميد بالايوماكس والبروسول. رسالة ماجستير

 العراق. –جامعة تكريت وزارة التعميم العالا والبحث العمما  –
 ، 0121. حسين لاضل الصحاa .التطبيقا النبات تغ ية .

 .العراق.  العمما والبحث العالا التعميم وزارة – بغداد جامعة

 ، 0121. حسين لاضل الصحاb .استبدام بدون الزراعة انظمة 
. الموصل – العالا التعميم مطبعة–الحكمة بيت – بغداد جامعة. التربة
 .العراق

 والرش الطعم صن  تيرير(.6112) جواد سبا، الكاظم عبد 
 Prunus) المعمش عتالت نمو لا البروسول الورقا بالسماد

armeniaca L ).المسيب– تقنية كمية – ماجستير رسالة. 
 2012شاكر صالح وفاضل مصمح المحمدي ، المحمدي .

 -وتصميم التجارب، دار اسامة لمنعر والتوزيع. عمان اعحصا 
 . 376اعردن. ع ص

 ،ترجمة. النبات تغ ية مبادئ. 6100.كيركبا. أ. وي. ك مينجل 
 اعرير ابن دار. الموصل جامعة. النعيما عبداهلل نجم اهلل سعد

 .العراق. والنعر لمطباعة
 التربة وبصوبة اعسمدة( 0111. )اهلل عبد نجم اهلل سعد، النعيما 
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Effect Bernzyl adenine spraying & addition of nutritional solution Prossol 

in Lemon Saplings growth Citrus limon. Burmann 
Kh. A.S. Al-Himdany , A. W. Taha , A. Kh. Authman 

Horticulture and Landscap , College of Agriculture , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
The experiment was conducted in wood lath house of horticulture and landscape department. Agriculture 

college. Tikrit university througg the season 2016 -2017 to know the effect of benzene adenin and adding of 

prosol on. 

Of three levels of benzyl adenin (control, 125mg.l-50mg.l) and addition of prosol nutrients solution with three 

concentrations (0-150-300mg.l) to know the effect of benzene adenin and adding of prosol nutrients solution on 

vegetative growth improving lemon saplings citrus lemon 54 saplings were chosen 2years old similarly in 

volume as possible which gravted on sour orange rootstock RCBD was used in the experiment with two factors, 

three replicates in each experiment. the means were compared at level 5% The results showed.  

 Saplings treated with BA2 50mg gave high increasing in plant length -stem diameter,leave number, branch 

number ,leave area ,root number, root length ,root branches which were 43.11cm,2.87 mm, 103.56leaves,12.33 

branches,20.25cm,4.39-26.22secondry roots and 49.83cm successively. Prosol nutrients solution treat M2 had 

significantly increased on plant length, stem diameter ,leave number, branches number, length, number, diameter 

root primary root, root branches which gave 49cm,2.79 mm- 106.33leaves-11.87 branches-30.05cm -2.71-

50.11secondry roots  successively. 

The interactions between the two treatments had significantly effects on most characters studied .the interaction 

50mg. L
-1

 with prosol 300mg L
-1

  had highest effects. 

 


