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الخالصة
اجريت الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحددائق كليدة الزراعدة اجامعدة تكريدت
المدة من 2017/9/1ولغاية  2018/6/1لدراسة تاثير طريقتي االضدافة والمحلدوا المغدبر بروسدوا فدي نمدو
والمحتوى الكيميائي لشدتتت القرنلداا اسدتخدم دن  Chapaudأحدد اص دنا القياسدية لنبدات القرنلدا بر
اللون اصحمر الغامق وزرعت ببور القرنلا بأطباق فلينية في  2017/9/1فدي الظلدة الخشدبية واسدتمر العنايدة
بها لحين نقلها الى ارض الظلةا نلبت التجربة وفق ت ميم القطاعات العشوائية الكاملدة (  ( RCBDكتجربدة
عاملددة بعدداملين العامددا االوا طرائددق االضددافة ( االرضددية و الددرال الددورقيم وثددتل تراكيددز مددن المحلددوا
المغبر بروسوا (  6 ، 3 ، 0ملغمالتر1-م وثتثدة مكدررات لكدا معاملدة اتدم تحليدا النتدائا باسدتعماا جددوا
تحل يا التباين واختبرت المعدالت وفق اختبار دنكن المتعدد الحدود وتحت مستوى المعنوية (0.05م باسدتخدام
البرناما االح ائي الجاهز ) 2012 ،SASمويمكن تخلص النتائا بما يلي  :ادى استخدام طرائدق االضدافة
االرضية الى حدول زيادة معنوية في لات النمو الخضرر والمحتدوى الكيميدائي المتمثلدة(ارتلا النبدات
قطدددر السددداق  ،عددددد االوراق ،عددددد االفدددر ومحتدددوى االوراق مدددن الكلوروفيدددا والندددايتروجين واللسدددلور
والبوتاسديوم والبدروتين اب بلغدت  29.50سدم 3.12 ،ملدم 65.11،ورقةاشدتلة 5.58 ،1-فدر spad 17.53 ،
 %11.01 ،% 1.15 ، %0.92 ،% 1.76 ،unitبالتتابع  ،بينما اعطى التسميد الورقي اقدا معددا لل دلات
المبكورة انلاًا اظهرت المعاملة بالمحلوا المغبر بروسدوا بتركيدز  6ملغمالتدر1-ا زيدادة معنويدة فدي ارتلدا
النبات  ،قطر السداق ،عددد االوراق  ،عددد االفدر ،ومحتدوى االوراق مدن الكلوروفيدا اب بلغدت  29.93سدم،
3.08ملم 67.38 ،ورقة 6.62 ،فر  spad unit 17.27 ،بالتتابع  ،بينما اعطى التركيز 3ملغمالتدر 1-اعلدى
محتددوى مددن النددايتروجين واللسددلور والبوتاسدديوم والبددروتين اب بل د %10.80 ،%1.08 ،%0.93 ،%1.73
بالتتابع ،مقارنةً مع معاملة المقارنة التي سجلت أقا معددا لل دلات المدبكورةا أمدا فيمدا يخدص تدأثير التدداخا
بددين طرائددق االضددافة وتراكيددز المحلددوا المغددبر فقددد اعطددت معاملددة االضددافة االرضددية والمحلددوا المغددبر
بروسددوا بتركيددز  6ملغمالتددر 1-اعلددى معدددا لل ددلات النمددو الخضددرر فددي حددين اعطددت معاملددة االضددافة
االرضية والمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  3ملغمالتر 1-اعلى معدا لل لات الكيميائيةا
الكلمات الملتاحية :القرنلا ،االضافة ،المحلوا المغبر ،بروسوا
تاريخ تسليم البحل ،2019/6/5:تاريخ القبوا2019/9/29:
المقدمة
يعددد القرنلددا  Dianthus2caryophyllus L.أحددد نباتددات العائلددة القرنلليددة Caryophyllaceae
التي تنمو نباتاتها في المنطقة المعتدلدة للن د الشدمالي للكدرة االرضدية ،إب تضدم هدبا العائلدة  2100نوعدا و
 89جنسا ،وأن الجنس  Dianthusيحتدور تقريبدا ً علدى  300نوعدا ً تنمدو فدي أوربدا و سديا وأفريقيدا الشدمالية
(2002 ، Unknownما يعد القرنلا نبات عشبي معمر كثير التلر ي ا ارتلاعه إلى أكثر من  60سدم ،بو
سيقان متلرعة لب ة بات عقدد بدارزة وبات أوراق بدأزوات متقابلدة شدريطية الشدكا شدمعية المظهدر سدميكة ،
أزهارها طرفية جميلة بألوان عديدة بات تويا خماسدي اصوراق وكدأس اسدطواني إلدى فنجداني إب أن اصزهدار
تتلاوت في حجمها منها غيرة وأخرى كبيرة وحسب اص نا (السدلطان و خدرون 1992 ،ما تعدد االوراق
الموقع اللعاا لعملية التركيب الضوئي ومعظم العمليات الحيوية االخرى لبا فأن نقدص العنا در يظهدر عليهدا
اوالً ا ولتسرا في معالجة هبا النقص يلضا اضافةالعنا ر المغبية الى مناطق النقص مباشرة عدن طريدق
التغبية الورقية ( Peukeواخرون  1998،ما قد تجهزهبا الطرائق النبات ب  %85من حاجته من المغدبيات
(Taizو2006 ،Zeigerم ومع بلك فأن التغبية الورقية التعدد بدديتً عدن التسدميد االرضدي وانمدا مكملدة لده (
 1995، Jonesماوتعد طرائق التسميد الورقي بات كلاءة وفاعلية في تغبية النباتات وبلدك لسدرعة امت داص
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العنا ددر الغبائيددة مددن قبددا االجددزاء الخضددرية اضددافة الددى انهددا تجهددز النبددات بالمغددبيات ب ددورة متجانسددة
(1999، Brayanما
وقد بدين شدعبان (2016م ان رال نبدات البدابونا المداني  Matricaria chamomilla L.ا بدالمحلوا
المغبر  Pro-Solبتركيدز  2و 3غدم التدر  1-ادى الدى زيدادة عددد االوراق وزيدادة الدوزن الطدرر والدوزن
للمجمو الخضرر وزيادة عدد االزهارا
واوضح الجلبي )  ( 2001في تجربة على نبات القرنلدا دن Chapoudان النباتدات المضدا اليهدا 200
ملغم التر 1-نتروجين اظهرت زيدادة معنويدة فدي ارتلدا النبدات وعددد اوراقده وتحسدنت دلات االزهدار مدن
حيل الزيادة في قطرها ووزنها الرطب والجا .وبكر الدليمي )  ( 2006ان الدرال نبدات القرنلدا بدالمحلوا
المغبر  Mg-Nitroبتركيز )( 2ما التر 1-ادى الى تحسين لات النمو الخضدرر مدن طدوا السداق وعددد
االوراق .الحدظ EL-Naggarواخدرون (2009م فدي دراسدتهم علدى دن القرنلدا  Redsimان اضدافة
اللسدلور  P2O5بتراكيدز  200 ، 100 ، 50 0جدزء بدالمليون ادت الدى ح دوا زيدادة معنويدة فدي طدوا
السداق الزهدرر وقطدرا والدوزن الرطدب والجدا للسداق الزهدرر وعددد وقطدر االزهدار وكدان افضدا تركيدز
 100جدزء بدالمليون .واشدار Kocabusو 2009 ) ، Kaplanم الدى ان الدرال المتتدابع الوراق شدتتت
القرنلا ن  Darlingبمحلوا مغب يحتور على النترات بتركيز  51,90ملغم  .100ما 1-ادى الى زيدادة
قطر الساق وعدد االزهدار واالوراق التويجيدة .وبدين الباحدل خليدا واخدرون (2005م فدي دراسدته عدن تدأثير
سماد البروسوا عند اضافته رشا ً على نلين من شتتت المشمال اب وجد زيادة معنويآ فدي محتدوى االوراق
مددن النتددروجين والبوتاسدديوم لل ددن قيسددي مقارنددة بالنباتددات غيددر المعاملددةا ان رال نبددات الجيرانيددوم L.
 Pelargonium zonaleبددالمحلوا المغددبر  Pro-Solبتركيددز 1.5غمالتددر 1-ادى الددى زيددادة معنويددة فددي
لات النمو الخضرر والزهرر (نا ر وعباس 2012ما إن من أهم ال عوبات التي تواجه إنتدات أزهدار
القرنلا ضمن ظرو محافظدة دتا الددين هدو و دوا الشدتتت الدى مرحلدة االزهدار واالجهداد الحدرارر
التدي تحدددد نمددو النبددات واانتددات (المعاضدديدر و خددرون  2013،؛ والرفدداعي 2013،ما اجريددت هددبا الدراسددة
لمع رفددة تددأثير كددا مددن طريقتددي االضددافة والمحلددوا المغددبر بروسددوا فددي نمددو والمحتددوى الكيميددائي لشددتتت
القرنلا وتحديد طرائق االضافة والمستوى من البروسوا البر يعطي افضا النتائا ا
المواد وطرائق العما:
تم تنليب التجربدة فدي الظلدة الخشدبية التابعدة لقسدم البسدتنة وهندسدة الحددائق التدابع لكليدة الزراعدة /
جامعة تكريت للمددة مدن  2017/9/1ولغايدة  2018/6/1لدراسدة تداثير طرائدق االضدافة والمحلدوا المغدبر
بروسوا فدي نمدو والمحتدوى الكيميدائي لشدتتت القرنلدا اسدتخدم دن  Chapaudأحدد اص دنا القياسدية
لنبات القرنلدا بر اللدون اصحمدر الغدامق وزرعدت بدبور القرنلدا بأطبداق فلينيدة فدي  ، 2017/9/1فدي الظلدة
الخشبية واستمر ريها لحين نقلها الى ارض الظلة ا
الجدوا(1م :بعض ال لات الكيميائية والليزيائية للتربة المزروعة فيها الشتتت
القيم
ال لات
الرما %
الغرين%
الطين%
نسجة التربة %
درجة تلاعا التربة )pHم
االي الية الكهربائي ( ECم
المادة العضوية (غما كغم م
N
P
K
Mg

37
32
31
رملية مزيجيه طينية
7.2
2.4
11
1.4
0.9
1.3
4.8
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نلـــددـبت التــددـجربة العـــددـاملية بتـــددـ ميم القطاعـــــددـات العـــددـشوائية الكاملــــددـة بعدداملين (3×2م وبثتثددة
قطاعات (المحمددر والمحمددر 2012،م لدراسدة تداثير طريقتدي االضدافة االرضدية والدرر بدالرال وبدثتل
مستويات من المحلوا المغبر بروسوا ا
معاملة اضافة المحلوا المغبر بروسوا  :وهو سماد مركب يحتور على النسب االتية  %30:من النتروجين
الكلي حداور علدى %1.9نيتدروجين علدى شدكا امونيدوم و  %28.1نتدروجين علدى شدكا يوريدا و %10مدن
اللسددلور حدداور علددى شددكا خددامس اوكسدديد اللوسددلور  P2O5و %10مددن البوتاسدديوم علددى شددكا K2O
وبددثتل مسددتويات مددن المحلددوا المغددبر بروسدددوا (  6 3 0ملغمالتددر1-م وتددم الددرال واالضددافة بتددداريخ
 ، 2018/1/2استخدم برناما 2012( SASم لتحليا البيانات واختبرت المعددالت وفدق اختبدار دنكدن المتعددد
الحدود وتحت مستوى المعنوية (0.05م
ال لات المدروسة :
لات النمو الخضرر :
 – 1معدا الزيادة في ارتلا النبات (سمم :تم قياس طوا النبات باستعماا شريط قيداس قبدا المعاملدة وبعددها
تم قياس ارتلا النبات في نهاية موسم النمو وتم حساب معدا الزيادة وفق المعادلة االتية :
الزيادة في ارتلا النبات =(ارتلا النبات عند نهاية التجربة ا ارتلا النبات في بداية التجربة ما
 -2معدددا الزيددادة فددي قطددر السدداق (ملددمم :تددم قيدداس قطددر السدداق قبددا اجددراء المعاملددة بواسددطة جهدداز القدمددة
 vernierوتم حسداب معددا الزيدادة فدي قطدر السداق وفدق المعادلدة االتيدة  :الزيدادة فدي قطدر السداق = (قطدر
الساق عند نهاية التجربة اقطر الساق في بداية التجربة ما
 -3معدا الزيادة في عدد االوراق لكا شتلة (فر ا شتلة 1-م :تم حسابها وفق المعادلة االتية :
االوراق الجديدة =(عدد االوراق عند نهاية التجربة ا عدد االوراق في بداية التجربة ما
 -4معدا الزيادة في عدد التلرعات لكا شتلة (فر ا شتلة 1-م :
تم حساب جميع االفر الموجودة على الشتلة وفق المعادلة االتية :
عدد االفر الجديدة =(عدد االفر عند نهاية التجربة اعدد االفر في بداية التجربة ما
 - 5قياس محتوى االوراق من الكلوروفيا (SPAD unitما
قددددر تركيدددز الكلوروفيدددا فدددي االوراق بأسدددتخدام المقيددداس اليددددور الرقمدددي  SPAD meterا( Felixloh
واخرون2000( ،ما
تقدددير محتددوى االوراق مددن العنا ددر :تددم تقددديرها بنخددب االوراق مددن مندداطق مختللددة مددن كددا وحدددة تجريبيددة
وجللت في فرن كهربائي على درجة حرارة  65درجدة مئويدة ولمددة  72سداعة حتدى ثبدات الدوزن ثدم طحندت
واخب  0.2غم من العينة المطحونة وهضمت العينات بنضافة  4ما من حامض الكبريتيك المركز و 2مدا مدن
حامض البيروكلوريك المركز ( Jonesو  1973،Steynم وتم تقدير العنا ر كاالتي :
 -6تقدير محتوى االوراق من النتروجين(%م :استعما جهاز  Microkjeldahlوفدق الطرائدق الدواردة فدي
( Jonesو1973 ،Steynما
 -7تقدير محتوى االوراق مدن اللسدلور (%م  :قددر بدالطرائق اللونيدة وقدراءة امت داص الضدوء عندد طدوا
موجي  410نانوميتر باستخدام جهاز المطيدا الضدوئي  spectrophotometerندو  1 100اlab v
EMCحسب الطرائق الواردة في (  Bhargavaو 1999 ، Raghupathiما
 -8تقددير محتدوى االوراق مددن البوتاسديوم (%م  :قددر البوتاسدديوم فدي االوراق باسدتخدام جهدداز طيد اللهددب
 flame photometerنو  378ا Elicoclحسب الطرائق الواردة في (  Bhargavaو ، Raghupathi
1999ما
 -9تقدير نسبة البروتين في االوراق :تم حساب النسبة المئوية للبروتين في اوراق النباتات على اساس الدوزن
الجدددا ( Mitirrusو خدددرون  2003م وحسدددب المعادلدددة التاليدددة  :نسدددبة البدددروتين  = %النسدددبة المئويدددة
للنتروجين × 6.25
النتائا والمناقشة:
معدا الزيادة في ارتلا النبات (سمم
يتبين من الجدوا  2إن طرائق االضدافة االرضدية قدد تلوقدت معنويدا ً باعطائدة اعلدى معددا زيدادة فدي
ارتلا النبات اب بل  29.50سم  ،وقد بل اقا معدا زيادة  21.70سم في طريقة الرال الدورقي كمدا أظهدر
الجدددوا نلسدده الددى أن نتددائا معاملددة الشددتتت بالبروسددوا مشددابهة حيددل أدت المعاملددة بددـالمحلوا المغددبر
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بروسوا بتركيز  6ملغمالتر 1-الدى اعطداء اعلدى معددا زيدادة فدي طدوا النبدات بلد  29.93سدم  ،فدي حدين
اعطت معاملة الرال بدالمحلوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  3ملغمالتدر 1-معددا زيدادة بلد  23.97سدم  ،ولدم
تختل معنويا مع معاملة المقارنة والتي اعطت اقا معدا زيادة بل  22.90سم ا
أما بشان التداخا بين طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا فقد حقق تأثيرا ً معنويا ً السيما عندد
معاملة االضافة االرضية والمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  6ملغمالتدر 1-باعطائهدا اعلدى معددا زيدادة بلد
 33.50سم قياسا ً مع معاملة الدرال الدورقي للمحلدوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  3ملغمالتدر 1-التدي أعطدت
اقا معدا بل 18.64سم ا
الجدوا (2م :تأثير طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا والتداخا بينهما في معدا الزيادة فدي ارتلدا
النبات (سمم في القرنلا ن  chapaudا
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة ( بالماء
)المقطر فقط
21.70 b
26.37 b
18.64 c
20.10 c
الرال الورقي
29.50 a
33.50 a
29.30 ab
25.70 b
االضافة االرضية
29.93 a
23.97 b
22.90 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تددا علدى وجدود فروقدات معنويدة بينهدا عندد مسدتوى احتمداا  ٪5وفدق اختبدار

معدا الزيادة في قطر الساق (ملمم :أظهرت النتائا في جدوا  3تدأثير عداملي الدراسدة فدي معددا الزيدادة فدي
قطر الساق (ملمم إن طرائق االضافة كان له تأثير ايجابي فقد اعطت معاملة االضافة االرضية أعلى معددا
للزيادة بل  3.12ملم بينما اعطت معاملة الرال الورقي أقا معدا للزيادة في قطدر السداق اب بلد  2.73ملدم
 .اما عند اضافة المحلوا المغبر برسوا فقد أعطت المعاملة بالمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  6ملغمالتدر-
 1أعلى معدا زيدادة بلد  3.08ملدم بينمدا سدجلت معاملدة المحلدوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  3ملغمالتدر1-
والمقارنة اقا معدا زيادة بل  2.85ملم لكت المعاملتين ا
أما بشان معامتت التداخا الثنائي بين عاملي الدراسة فقد أظهرت فروقا ً معنوية السيما عندد معاملدة
االضافة االرضية والمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  6ملغمالتر 1-التدي حققدت أعلدى معددا زيدادة فدي قطدر
الساق بل  3.22ملم في حين سجلت معاملة الرال الورقي والمقارنة ( بالماء المقطر فقطم أقا معددا زيدادة
بل  2.49ملم ا
الجدوا (3م :تأثير طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا والتداخا بينهمدا فدي معددا الزيدادة فدي قطدر
الساق ( ملمم في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ماالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
المقارنة ( بالماء  3ملغمالتر1-
المقطر فقطم
2.73 b
2.93 b
2.76 b
2.49 c
الرال الورقي
3.12 a
3.22 a
2.94 b
3.20 a
االضافة االرضية
3.08 a
2.85 b
2.85 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار
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معدا الزيادة في عدد االوراق لكا شتلة (ورقةا شتلة 1-م
مددن البيانددات المدونددة فددي الجدددوا  4يتبددين أن لطرائددق االضددافة تدداثير معنددور اب اعطددت طرائددق االضددافة
االرضدية زيدادة معنويدة بمعددا عددد االوراق بلغدت  65.11ورقةاشدتلة 1-وقدد اختللدت معنويدا ً مدع الدرال
الورقي التي سجلت أقا معدا بل  56.89ورقةاشتلة1-ا وفيما يخص تراكيز المحلوا المغبر بروسدوا فقدد
حققت فروقا ً معنوية اب اعطى المحلدوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  6ملغمالتدر 1-زيدادة معنويدة بلغدت 67.34
ورقةاشددتلة ، 1-واختللددت معنويددا مددع المحلددوا المغددبر بروسددوا بتركيددز  3ملغمالتددر 1-والتددي اعطددت معدددا
زيددادة بل د  61.67ورقةاشددتلة ، 1-بينمددا اعطددت معاملددة المقارنددة ( بالمدداء المقطددر فقددطم اقددا معدددا لعدددد
االوراق بل  54.00ورقةاشتلة1-ا
أمددا بالنسددبة لمعددامتت التددداخا الثنددائي فقددد أظهددرت اختتفددات معنويددة السدديما معاملددة االضددافة
االرضدددية والمحلدددوا المغدددبر بروسدددوا بتركيدددز  6ملغمالتدددر 1-التدددي أعطدددت أعلدددى معددددا لعددددد االوراق
بل د  73.00ورقةاشددتلة 1-بينمددا اعطددت معاملددة الددرال الددورقي فددي معاملددة المقارنددة اقددا معدددا زيددادة بل د
 50.67ورقةاشتلة 1-ا
الجدوا (4م :تأثير طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا والتداخا بينهما فدي معددا الزيدادة فدي عددد
االوراقا شتلة  1-في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
المقارنة ( بالماء  3ملغمالتر1-
)المقطر فقط
56.89 b
61.67 bc
58.33 c
50.67 d
الرال الورقي
65.11 a
73.00 a
65.00 b
57.33 c
االضافة االرضية
67.34 a
61.67 b
54.00 c
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مسدتوى احتمداا  ٪5وفدق اختبدار

معدا الزيادة في عدد االفر لكا شتلة (فر ا شتلة 1-م:
تبين النتائا الجدوا  5وجود فروق معنوية نتيجة لطرائق االضافة إب تلوقت االضدافة االرضدية
معنويا ً باعطائها اعلى معدا لعدد االفر بل  5.58فر اشدتلة  1-فيمدا أعطدت طريقدة الدرال الدورقي اقدا
معدا لعدد االفر بل  3.84فر اشتلة 1-ا اما بشدان تداثير المحلدوا المغدبر بروسدوا فديتحظ مدن نتدائا
الجدوا (5م وجود فروقدات معنويدة اب اعطدت المعاملدة بدالمحلوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  6ملغمالتدر1-
اعلى معدا زيادة لعدد االفر بل  6.62فر اشتلة  1-ثم تلتها وبلارق معنور المعاملدة بدالمحلوا المغدبر
بروسددوا بتركيددز  3ملغمالتددر 1-والتددي اعطددت معدددا بل د  4.52فر اشددتلة  1-فددي حددين اعطددت معاملددة
المقارنة اقا معدا زيادة بل  3.00فر اشتلة  1-ا
ً
أما بشدان التدداخا الثندائي بدين عداملي الدراسدة فقدد أظهدرت فروقدا معنويدة السديما عندد المعاملدة
االضافة االرضية والمحلوا المغبر بروسوا بتركيدز  6ملغمالتدر 1-والتدي أعطدت اعلدى معددا زيدادة بلد
 8.00فر اشتلة  1-بينما سجلت معاملة الرال الورقي والمقارنة اقا معدا زيادة لعددد االفدر بلد 2.67
فر اشتلة  1-ا
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الجدوا (5م :تأثير طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا والتداخا بينهما في معددا الدزادة فدي عددد
االفر ا شتلة 1-في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
المقارنة ( بالماء  3ملغمالتر1-
)المقطر فقط
3.84 b
5.23 b
3.63 c
2.67 c
الرال الورقي
5.58 a
8.00 a
5.40 b
3.33 c
االضافة االرضية
6.62 a
4.52 b
3.00 c
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

محتوى االوراق من الكلوروفيا (SPAD UNITم
يتحددظ مددن نتددائا الجدددوا  6أن لطرائددق االضددافة تدداثير معنددور اب اعطددت طرائددق االضددافة االرضددية زيددادة
معنوية بمحتوى االوراق من الكلوروفيا اب بلغت  Spad unit 17.53بينمدا اعطدت طريقدة الدرال الدورقي
أقددا محتددوى بلد Spad unit 12.50ا وفيمددا يخددص تراكيددز المحلددوا المغددبر بروسددوا فقددد حققددت فروقدا ً
معنوية اب اعطت المعاملة بدالمحلوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  6ملغمالتدر 1-زيدادة معنويدة اب بلغدت 17.27
 ، Spad unitواختللت معنويا مع المعاملة بالمحلوا المغدبر بروسدوا بتركيدز  3ملغمالتدر 1-والتدي اعطدت
محتددوى كلددوروفيلي بلد  ، Spad unit 14.85بينمددا اعطددت معاملددة المقارنددة ( بالمدداء المقطددر فقددطم اقددا
محتوى كلوروفيلي بل Spad unit 12.94ا
أمددا بشددان معددامتت التددداخا الثنددائي فقددد أظهددرت اختتفددات معنويددة السدديما معاملددة االضددافة االرضددية
والمحلددوا المغددبر بروسددوا بتركيددز  6ملغمالتددر 1-التددي أعطددت أعلددى محتددوى مددن الكلوروفيددا بل د 19.10
 Spad unitبينما اعطت معاملة الرال الورقي والمقارنة اقا محتوى بل Spad unit 9.68ا
الجدوا (6م :تأثير طرائق االضدافة والمحلدوا المغدبر البروسدوا والتدداخا بينهمدا فدي محتدوى االوراق مدن
الكلوروفيا (Spad unitم في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة (
بالماء المقطر
)فقط
12.50 b
15.43 d
12.40 e
9.68 f
الرال الورقي
17.53 a
19.10 a
17.30 b
16.20 c
االضافة االرضية
17.27 a
14.85 b
12.94 c
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

محتدددوى االوراق مدددن الندددايتروجين (%م :يبدددين جددددوا  7أن لطرائدددق االضدددافة أثدددر معندددور فدددي محتدددوى
النايتروجين باصوراق فقد تلوقت االضدافة االرضدية معنويدا ً بنعطائهدا  %1.76بينمدا اعطدت معاملدة الدرال
الورقي اقا محتوى بل  . %1.43كما ان اضافة المحلوا المغبر بروسوا كدان لده تدأثيرا ً معنويدا فدي النسدبة
المئويددة للنددايتروجين بدداصوراق اب تلوقددت المعاملددة بدالمحلوا المغددبر بروسددوا بتركيددز  3ملغمالتددر 1-معنويدا ً
بتسجيلها  %1.73ثم تلتها المعاملة بالمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  6ملغمالتر 1-والتدي اعطدت محتدوى
بل  %1.70بينما اعطت معاملة المقارنة ( بالماء المقطر فقطم اقا محتوى نايتروجيني بل  %1.37ا
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امددا بشددان التددداخا الثنددائي بددين عدداملي الدراسددة فقددد أظهددر تددأثيرا المعنددور مددن خددتا تميددز معاملددة االضددافة
االرضية والمحلوا المغبر بروسوا بتركيز  3ملغمالتر 1-بنعطائهدا اعلدى محتدوى ندايتروجيني فدي االوراق
بلد  % 1.95وبالمقابددا أظهدرت معاملددة الدرال الددورقي والمقارندة ( بالمدداء المقطدر فقددطم اقدا محتددوى بلد
 %1.15ا
الجدوا (7م :تأثير طرائق االضدافة والمحلدوا المغدبر البروسدوا والتدداخا بينهمدا فدي محتدوى االوراق مدن
النايتروجين (%مفي القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة (
بالماء المقطر
)فقط
1.43 b
1.65 bc
1.50 d
1.15 e
الرال الورقي
1.76 a
1.74 b
1.95 a
1.59 cd
االضافة االرضية
1.70 a
1.73 a
1.37 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

محتوى االوراق من اللسلور (%م :
يظهر مدن نتدائا الجددوا  8وجدود فدروق معنويدة عندد طرائدق االضدافة إب تلوقدت االضدافة االرضدية معنويدا ً
بنعطائهددا أعلددى محتددوى مددن اللسددلور فددي اصوراق بل د  % 0.92بينمددا سددجلت طريقددة الددرال الددورقي أقددا
محتوى من اللسلور بلد  % 0.79ا أمدا بالنسدبة الدى اضدافة البروسدوا فقدد تلدوق تركيدزر المحلدوا المغدبر
بروسددوا  6 ، 3ملغمالتددر 1-باعطائهمددا اعلددى محتددوى فسددلور بلدد  %0.88 0.93بالتتددابع علددى معاملددة
المقارنة ( بالماء المقطر فقطم التي اعطت اقا محتوى بل  % 0.76ا
أما بشان التداخا الثنائي بدين عداملي الدراسدة فقدد أظهدر تلدوق معاملدة االضدافة االرضدية والمحلدوا المغدبر
بروسوا بتركيز  3ملغمالتر 1-بنعطائها أعلى محتوى من اللسلور في اصوراق بل  % 1.02بينمدا سدجلت
معاملة الرال الورقي و المقارنة اقا محتوى فسلور باصوراق بل  % 0.71ا
الجدوا (8م :تأثير طرائق االضدافة والمحلدوا المغدبر البروسدوا والتدداخا بينهمدا فدي محتدوى االوراق مدن
اللسلور (%م في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ماالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة (
بالماء المقطر
)فقط
0.79 b
0.84 b
0.84 b
0.71 c
الرال الورقي
0.92 a
0.93 ab
1.02 a
0.81 bc
االضافة االرضية
0.88 a
0.93 a
0.76 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

محتدوى االوراق مدن البوتاسدديوم (%م :تبدين نتدائا الجدددوا 9أن لطرائدق االضددافة كدان لده تددأثيرا ً ايجابيدا ً فددي
محتوى االوراق من البوتاسيوم فقد تلوقت االضافة االرضية معنويا ً بنعطائها أعلى محتدوى مدن البوتاسديوم
بل  % 1.15بينما اعطى الدرال الدورقي اقدا محتدوى بلد %0.90ا أمابالنسدبة لتدأثير المعاملدة بالبروسدوا
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فقددد أعطددى التركيددزين 3 ، 6ملغمالتددر 1-مددن المحلددوا المغددبر بروسددوا أعلددى محتددوى مددن البوتاسدديوم بل د
%1.08لكت المعاملتين  ،وبالمقابا أعطت معاملة المقارنة ( بالماء المقطر فقطم اقا محتوى بل  % 0.92ا
امددا فيمددايخص التددداخا الثنددائي فقددد أظهددرت فروقددات اح ددائية السدديما معاملددة االضددافة االرضددية والمحلددوا
المغبر بروسوا بتركيز  3ملغمالتر 1-التي حققت أعلى محتدوى بلد  % 1.23بينمدا سدجلت معاملدة الدرال
الورقي والمقارنة ( بالماء المقطر فقطم اقا محتوى من البوتاسيوم بل  % 0.78ا
الجدددوا (9م :تددأثير طرائددق االضددافة والمحلددوا المغددبر البروسددوا والتددداخا بينهمددا فددي محتددوى االوراق مددن
البوتاسيوم (%مفي القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
االضافة
طرائق االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة (
بالماء المقطر
)فقط
0.90 b
1.01 bc
0.92 cd
0.78 d
الرال الورقي
1.15 a
1.14 ab
1.23 a
1.07 a-c
االضافة االرضية
1.08 a
1.08 a
0.92 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

محتوى االوراق مدن البدروتين (%م :يوضدح الجددوا(10م ح دوا فدروق معنويدة فدي محتدوى االوراق مدن
البروتين عند طرائق االضافة اب تلوقت معنويا ً طريقة االضافة االرضية بنعطائها أعلى محتوى بروتين فدي
االوراق بلغددت  ، %11.01بينمددا اعطددت طريقددة الددرال الددورقي اقددا محتددوى بلدد % 8.97ا امددا بالنسددبة
لتضافة البروسوا فقد كانت هنالك فروق معنوية اب أعطت التركيزر مدن المحلدوا المغدبر بروسدوا 6 ، 3
ملغمالتددر 1-زيددادة فددي محتددوى االوراق مددن البددروتين بلغتددا  %10.60 ،%10.80بالتتددابع بينمددا اعطددت
معاملة المقارنة ( بالماء المقطر فقطم أقا محتوى بل  %8.57ا
امددا التددداخا الثنددائي بددين عدداملي الدراسددة فقددد تلوقددت معاملددة االضددافة االرضددية والمحلددوا المغددبر بروسددوا
بتركيددز  3ملغمالتددر 1-معنويدا ً بنعطائهددا أعلددى محتددوى بلد  %12.20بينمددا أعطددت معاملدة الددرال الددورقي
والمقارنة ( بالماء المقطر فقطم أقا محتوى بل  % 7.20ا
الجدوا (10م :تأثير طرائق االضافة والمحلوا المغبر البروسوا والتدداخا بينهمدا فدي محتدوى االوراق مدن
البروتين في القرنلا ن chapaud
تراكيز المغبر بروسوا ملغمالتر1-
معدا طرائق
طرائق االضافة (Iم
االضافة
 6ملغمالتر1-
 3ملغمالتر1-
المقارنة (
بالماء المقطر
)فقط
8.97 b
10.30 bc
9.40 d
7.20 e
الرال الورقي
11.01 a
10.90 b
12.20 a
9.93 cd
االضافة االرضية
10.60 a
10.80 a
8.57 b
معدا المحلوا
بروسوا
* متوسطات كا مجموعة المتبوعة بحرو
دنكن متعدد الحدود

مختللة تدا على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتماا  ٪5وفق اختبدار

قد يعود السبب فدي الزيدادة المعنويدة فدي دلات النمدو الخضدرر والكيميدائي عندد اسدتخدام طرائدق االضدافة
االرضية الدى االضدافة المباشدرة للمحلدوا المغدبر الدى الجدبور وبالتدالي امت ا دة بكميدات اكبدرمن محلدوا
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التربددة وأن التغبيددة الورقيددة التعددد بددديتً عددن التسددميد االرضددي وانمددا مكملددة لده ( 1995، Jonesما قددد تعددود
الزيادة في ال لات المدروسة الى دور العنا ر الغبائية التي يحتويها البروسوا كالنتروجين الدبر يددخا فدي
تركيب منظمات النمو وفي جزيئات الكلوروفيا اب يشجع عملية النمو واالنقسام وكبلك تاثير البوتاسديوم الدبر
لدده دور فددي تكددوين المددادة الخضددراء وتشددجيعه انقسددام الختيددا ونمددو االنسددجة االنشددائية ( رمضددان وجميددا
2010،ما وكبلك يمكن أن يعود سبب زيدادة ال دلات الخضدرية عندد الدرال بالبروسدوا الدى دورا فدي تحليدز
انقسام ختيا النبات واتساعها مما يزيد من معددا النمدو الخضدرر كمدا مبدين فدي الجدداوا السدابقة (النعيمدي
1999م ا
إن السبب في زيادة كا من محتوى االوراق من الكلوروفيدا والندايتروجين واللسدلور والبوتاسديوم والبدروتين
عند إضافة المحلوا المغبر بروسدوا  ،ربمدا يعدود الدى محتدوى هدبا المغدبر مدن العنا در الغبائيدة الكبدرى
وال غرى والليتامينات واصحماض اصمينية والتي لها تأثير واسع في تنشيط اللعاليات الحيوية داخدا النبدات (
 2010 ، Osmanم  ،كمدددا يلعدددب اللسدددلور دورا مهمدددا فدددي تمثيدددا الكربوهيددددرات ويسددداعد فدددي تكدددوين
اصحماض االمينية والبروتينات المهمة في بنداء دبغة الكلوروفيدا  ،فدي حدين أن البوتاسديوم ضدرورر لبنداء
الكلوروفيددا بددالرغم مددن عدددم دخولدده فددي تركيبدده (جنديددة 2003 ،م كددبلك قددد يعددود سددبب تلددوق التركيددز 3
ملغمالتر -1من المحلوا المغبر بروسوا في زيادة محتدوى اصوراق مدن الندايتروجين واللسدلور والبوتاسديوم
والبددروتين إلددى دور المغددبيات المضددافة السدديما النتددروجين ،إب إندده يحلددز النبددات علددى إنتددات اصوكسددينات ممددا
يشددجع إسددتطالة الختيددا ومددن ثددم زيددادة مسدداحة الورقددة وطددوا اللددر وقطددر السدداق وكددبلك يدددخا فددي بندداء
المركبات العضوية المختللة كالكلوروفيا واالحماض النووية واالحماض االمينية التي هي الوحددات اصسداس
لبنداء البددروتين إب يحتددا  18%مدن وزن الورقددة ممددا يددنعكس علدى قددوة النمددو الخضدرر وغزارتدده مددن خددتا
تددأثيرا فددي عمليددة التمثيددا الكدداربوني  ،وعمليددة البندداء البروتددوبتزمي ودخولدده فددي التركيددب البنددائي لتنسددجة
النباتية وتحليز العمليات االنزيمية وعمليات اصكسدة واالختزاا (النعيمي 1999م ا وقد يكدون لللسدلور دور
مهم في نمو النبات إب يسهم في تكوين المركبات الغنية بالطاقة التي يحتاجها النبات في تكوين مركبات خرى
كالكاربوهيدرات واللوسدلولبيدات والمرافقدات اصنزيميدة التدي تسدهم فدي تنشديط اللعاليدات الحيويدة للنبدات ممدا
يؤدر إلى زيادة النمو الخضرر والمحتوى الغدبائي (Taizو ، (2006 Zeigerومدن جهدة أخدرى فدنن تدأثير
المحلدوا المغدبر بروسدوا فدي زيدادة محتدوى أوراق شددتتت القرنلدا مدن العنا در الغبائيدة ربمدا يرجدع الددى
تأثيرا في تحسين التمثيا الضوئي من ختا زيادة كا من عدد االوراق وعدد االفر والمحتوى الكلدوروفيلي
( جدددوا  5 4و 6م ا إن زيددادة نسددبة النتددروجين فددي اصوراق ربمددا تعددزى إلددى االمت دداص المباشددر لهددبا
العن ددر فضدتً عددن دور البوتاسدديوم كحامددا صيددون النتددرات مددن الجددبور إلددى النمددوات الخضددرية علددى هيئددة
 KNO3كما ينقا البوتاسيوم الـ  Malateمن اصوراق إلى الجبور بوساطة اللحداء علدى هيئدة  K Malateإب
يتأكسد الـ  Malateفي الجبور بعملية التدنلس منتجدا ً  HCO3الدبر يتبدادا مدع النتدرات فدي محلدوا التربدة إب
تمدتص النتدرات (  Fasselو 1988 Abo-Shelbayaم ا إن زيدادة نسدبة البوتاسديوم فدي اصوراق قدد تعدود
إلى ااضافة المباشرة لهبا العن ر من خدتا اضدافته الدى التربدة فضدتً عدن دورة فدي قدوة النمدو الخضدرر
وزيادة كلاءة التركيب الضوئي البر يترتب عليه زيادة امت ا ه من التربدة لسدد حاجدة النبدات منده والسديما
وأنه ناقا للكاربوهيدرات ومنشط لكثير من اصنزيمات ،كما ان زيادة محتوى اصوراق من البوتاسيوم له تدأثير
في زيادة بناء مركب  ATPالمهدم فدي عمليدة اللسدلرة الضدوئية ومدا يتبعهدا مدن سلسدلة نقدا االلكتروندات مدن
ختا التلاعا الضوئي والتي تؤدر الدى بنداء نداقتت الطاقدة  NADPHمدن اختدزاا مركدب  NADPويندتا
عن بلك زيدادة فعاليدة التمثيدا الكداربوني ومدن ثدم زيدادة المدواد الغبائيدة الم دنعة فدي اصوراق وتخزينهدا فدي
االنسجة النباتية (Taizو ، (2010 Zeigerربما يعود سبب زيادة نسبة البروتين فدي أوراق شدتتت القرنلدا
عنددد معاملتهددا بددالمحلوا المغددبر بروسددوا الددى زيددادة جاهزيددة النتددروجين الددبر يدددخا فددي تركيددب اصحمدداض
اصمينيددة إب إنهددا تعددد الوحدددات االسدداس فددي تكددوين البددروتين ( Hammanواخددرون 1996م ا ويشددترك
النتروجين مع الكبريت واللسلور في تكوين البروتينات وتبل نسبتهُ  % 18 -16فدي جزيئدة البدروتين  ،وأن
البروتين مهم في تكوين االنزيمات إب ان كا أنزيم يتكون من بروتين (أبو ضاحي واليونس 1988م ا
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Effect of method addition and pro-sol nutrients solution on vegetative growth
and Chemical Contents of Carnation sapling. (Dianthus caryophyllus L.)
Kh. A.S. Al-Himdany
A.J.A.-AL-Ahbaby
Horticulture & Landscape Design Dep/ Agric. Coll./Tikrit Univ
E- mail: Khalid_ SA30@ yahoo.com
ABSTRACT
The Study was conducted at the Lath house horticulture department of and
landscape design Agriculture College- Tikrit University on the season from
1/9/2017 until 1/6/2018, to study the effect of method addition and pro-sol
nutrients solution of vegetative growth and Chemical Contents of Carnation,
Chapaud used one of the standard varieties of dark red carnation, and planted
cloves with cinnamon plates in 2017/9/1 in the Lath house and continued to irrigate
them until they were transferred to the Lath house. The experiment planned based
on factorial experiment on Randomized Complete Block Design (RCBD), as a
working experiment with two factors method addition (soil additive and Spraying
leaves) and three levels pro-sol nutrients solution (0, 3 and 6 mg.l-1) with three
replicates. The results wer e analysed using of SAS,2012 program and the means
were compared using of Duncan at probability of 0.05,The result showed : The use
of the soil additive method got significantly high increasing in vegetative growth
and chemical continents (plant length -stem diameter ,leave number, branch
number,Chlorophyll, nitrogen, Phosphor, Potassium and protein) which were
(29.50cm, 3.12 mm,65.11 leave, 5.58 branches, ا17.53 spad unit, 1.76%, 0.92%,
1.15%, 11.01% successively, All those values compared to the control treatment
(no addition),)All those values compared to Foliar fertilization ,which got lower
than those values for the same characteristics. The results showed that the treatment
with pro-sol nutrients solution concentrations 6 mg.l-1 significantly, plant length
,stem diameter, number of leaves, number of branches and leaf content of
chlorophyll reached 29.93 cm, 3.08 mm, 67.38 leave, 6.62 Branch, 17.27 spad
successively, While the concentration gave 3 mg.L-1 the highest content of
nitrogen, phosphorus, potassium and protein at 1.73%, 0.93%, 1.08%, and 10.80%
successively, compared with the comparison treatment which recorded the lowest
rate of the mentioned qualities. As for the effect of the interaction between the
method of addition and concentrations of nutritious solution, treatment soil additive
method pro-sol nutrients solution concentrations 6 mg.l-1 gave the highest rate of
vegetative growth characteristics, while treatment treatment soil additive method
pro-sol nutrients solution concentrations 3 mg.l-1gave the highest rate of chemical
characteristics.
Key words: Carnation, addition, nutritious solution, Pro-Sol
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