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لنبات اليوكا Yucca aloifolia L .
عالء هاشم ٌونس الطائً
قسم البستنة/كلٌة الزراعة والغابات /جامعة الموصل/العراق
Email: Alaa_altaee40@yahoo.com.com
الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة فً الظلةة الششةبٌة بفةدر دراسةة تةثيٌر أربعةة مسةتوٌات مةا السةماد النتروجٌنةً ,0.0
 )6.0 , 0.1 ,0.0غم ما سلفات االمونٌوم  ,)N % 60وأربعة مستوٌات ما السةماد الفوسةفاتً 0.1 ,0.0
 )0.1 ,0.0,غةةم مةةا السةةوبر فوسةةفات الياليةةً  / )P2O5 % 51أصةةٌ قطةةر  00سةةم مزجةةت م ة سةةط
التربة على النمو الشضري و المحتوى الكٌمٌائً لنبةات الٌوكةا ,Yucca aloifolia L .أظفةرت النتةائ تةثير
جمٌة الصةةفات المدروسةةة معنوٌةةا بمعةةدالت التسةةمٌد النتروجٌنةةً و الفوسةةفاتً ومعةةامالت التةةداشل بٌنفمةةا عنةةد
التركٌز  6.0غم/أصٌ  Nم  0.1غم/أصٌ  )Pإذ بلغت الزٌةاد الكلٌةة فةً طةول السةاق وعةدد ا وراق
وقطر الساق  00.55سم و 00.20ورقةة و  6.54سةم فةً نفاٌةة التجربةة .فٌمةا بلغةت المسةاحة الورقٌةة للنبةات
والنسةةةةبة المئوٌةةةةة لصةةةةبغة الكلوروفٌةةةةل والنتةةةةروجٌا والفسةةةةفور  6133.44سةةةةم 6و  % 20.0و % 1.03
و %0.33على التوالً فً نفاٌة التجربة.
كلمات دالة :تسمٌد الٌوكا ,السماد المركب  ,NPKالتسمٌد النتروجٌنً ,التسمٌد الفوسفاتً.
تارٌخ تسلم البحث 6000 / 00/ 60 :وقبوله فً 6006 / 5 / 5

المقدمة
ٌعةود نبةات الٌوكةا  Yucca aloifolia L.إلةى العائلةة  .)Liliaceaeوهةو مةا النباتةات الشةةجٌرٌة
مسةةتدٌمة الشضةةر ٌ .ضةةم جةةنس الٌوكةةا  50نوعةةا ,تعتبةةر جنةةوب شةةرق الوالٌةةات المتحةةد والمكسةةٌ المةةوطا
ا صةةلً لةةه  Boglerو  0552 ,Simpsonوالسةةلطاا ورشةةروا ,)0556 ,سةةاق النبةةات متششةةب وغٌةةر
متفةرٌ ,,صةل ارتفةا ,النبةات إلةةى  1أمتةار عنةدما ٌنمةو برٌةا فةةً موطنةه ا صةلً ,ا وراق شةرٌطٌة شضةةراء
اللوا ٌصةل طولفةا إلةى  20سةم وعرضةفا  60سةم ,ا زهةار ذات قٌمةة جمالٌةة وللنبةات أهمٌةة كبٌةر ٌسةتشدم
غراض التنسٌق ,حٌث ٌكةوا مالئمةا فةً تةزٌٌا الحةدائق والمنةازل والقاعةات الكبٌةر  0541 ,Coombsو
 Chaseورشرواٌ .)0554 ,عد التسمٌد ما العوامل المفمة و الضةرورٌة التةً تةرير فةً نمةو وتطةور وإنتةا
العدٌد ما النباتات إذ الحظ  El - Gendyورشروا  )0551 Aعند دراستفم التسمٌد النتروجٌنً علةى نبةات
 Dracaena dracoانةةه فةةً حالةةة اسةةتشدام مسةةتوٌات التسةةمٌد  )4 ,2 ,5 ,6 ,0غةةم  /أصةةٌ قطةةر 61
سم ما سةلفات االمونٌةوم  )N %60عنةد المسةتوٌات المتوسةطة مةا التسةمٌد وشاصةة  2غةم  /أصةٌ أدى
إلى الحصول على اكبر طول ساق للنبات وصل إلى  25.10سم مقابل  56.10سم فً معاملة المقارنةة كمةا
تم الحصول على أعلى نسبة مةا النتةروجٌا والفسةفور فةً أوراق النبةات بلغةت  %0.15 ,6.02علةى التةوالً
عنةد التركٌةز ذاتةه .ووجةد  Abou Talbو  )0551 Hassanأا تسةمٌد نبةات  Dracaena fragransأدى
إلى الحصول على أفضل مساحة ورقٌة للنبات بلغت  6050.8سم 6بالمقارنةة مة معاملةة المقارنةة 0000.83
سم  6عند التسمٌد بـ  01غم /أصٌ قطر  00سم ما سماد االزموكوات .وأوضة  El-Gendyورشةروا B
 )0551أا اسةةتشدام مسةةتوٌات مشتلفةةة مةةا التسةةمٌد هةةً  )2 ,5 ,6غةةم  /أصةةٌ قطةةر  61سةةم مةةا سةةلفات
االمونٌوم  )N %21أدى إلةى زٌةاد معنوٌةة فةً محتةوى نبةاتً حبةل المسةاكٌا  Hedera helixوالسٌسة
 Cissus rhombifoliaما الكلوروفٌل وشاصة عند مستوى التسمٌد العالً  2غم  /أصةٌ حٌةث وصةلت
إلةةى  6.66ملغةةم  /غةةم وزا طةةري و  6.60ملغةةم  /غةةم وزا طةةري علةةى التةةوالً وهةةً أفضةةل معنوٌةةا مةةا
معامالت المقارنة  0.32و  0.34ملغم  /غةم وزا طةري ولكةال النبةاتٌا .وأوضة الطةائً  )6000أا طةول
السةةاق و عةةدد ا وراق وقطةةر السةةاق لنبةةات الدراسةةٌنا العطرٌةةة  Dracaena fragransازداد عنةةد تسةةمٌد
النبةةات بةةالنتروجٌا والفسةةفور باسةةتشدام سةةماد سةةلفات االمونٌةةوم  )N %60وسةةماد سةةوبر فوسةةفات الياليةةً
 )P2O5 %51حٌةةث وصةةلت الزٌةةاد طةةول السةةاق إلةةى  05.10وعةةدد ا وراق إلةةى  00.03ورقةةة و قطةةر
السةةاق إلةةى  0.006سةةم عنةةد مسةةتوى التسةةمٌد  0.1غةةم  / ) P 0.31 + Nأصةةٌ قطةةر  61سةةم .وتوصةةلت
العبٌدي  ) 6000إلى أا طول الساق وعدد ا وراق و قطر الساق لنبات المطاط الفندي Ficus elastica
62

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــدين
المجلد ( )41العدد (2013 )2

)ISSN:2224-9796(Online
)ISSN: 1815-316x (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (2) 2013

 var decoraازداد عنةةد تسةةمٌد النبةةات بةةالنتروجٌا والفسةةفور عنةةد اسةةتشدام سةةماد الٌورٌةةا  )%52وسةةماد
السوبر فوسفات الياليً  )%51عند التركٌز  6غم ٌورٌا  6 +غم سوبر فوسةفات)  /أصةٌ حٌةث وصةلت
الزٌاد إلى  66.65سم و  66.44ورقة و  0.554سم على التوالً فٌما بلغةت المسةاحة الورقٌةة 6230.51
سةم 6والنسةبة المئوٌةة للنتةروجٌا  %5.53والنسةبة المئوٌةة للفسةفور  %0.01عنةد التركٌةز ذاتةه .وبةٌا Attia
ورشروا  )6005أا تسمٌد نبات  Ficus benjaminaبثربعة مستوٌات ما سماد السوبر فوسفات هةً ,0
 )4 ,5 ,6غةةم  /أصةةٌ أدى إلةةى الحصةةول علةةى أعلةةى طةةول سةةاق وعةةدد أوراق وقطةةر سةةاق ونسةةبة مئوٌةةة
للنتةةروجٌا والفسةةفور بلغةةت  52.5سةةم و  062.4ورقةةة و 0.50سةةم و %0.050و  %0.553علةةى التةةوالً.
0ووجد االعرجً ورشروا  )6002أا تسمٌد شتالت التروٌر سترٌن المزروعة فً أص بـ 0غةم /Nكغةم
أدت إلى زٌاد معنوٌة فً طول وقطر الساق الةرئٌس وعةدد ا وراق و بنسةب زٌةاد بلغةت ,66.00 ,63.12
 % 61.50للصفات اليالث على التوالً مقارنةة بالشةتالت غٌةر المسةمد  ,وحصةول زٌةاد معنوٌةة فةً تركٌةز
النتروجٌا والفسفور فً ا وراق وبنسبة زٌةاد بلغةت  20.45و  %50.05لكةل منفمةا علةى التةوالً مقارنةة
بمعاملةةة المقارنةةة .واسةةتنت  El-Khateebورشةةروا  )6000أا تسةةمٌد نبةةات Chamaedora elegans
بسةةماد الفٌمةةوكرٌا  )Hemogreenبتركٌةةز  1غةةم  /أصةةٌ قطةةر  50سةةم أدى إلةةى الحصةةول علةةى أعلةةى
ارتفةةا ,للنبةةات بل ة  32.00سةةم مقارنةةة م ة  16.23سةةم فةةً معاملةةة المقارنةةة ,وأوض ة أا المعاملةةة بسةةماد
الفوسةةفورٌا  )Phosphoreneبتركٌةةز  1غةةم  /أصةةٌ قطةةر  50سةةم أدى إلةةى الحصةةول علةةى أعلةةى قطةةر
للساق  02.50ملم واكبر عدد ما ا وراق  00.23ورقة مقارنة م  06.26ملم و  3.23ورقة فةً معاملةة
المقارنة .تفدر الدراسة إلى إٌجاد أفضل معاملة سمادٌة لتسمٌد نبات الٌوكا وما يم الحصول على أفضل نمةو
للنبةةات ,و إٌصةةال النباتةةات ذات الحجةةم الصةةغٌر المسةةتشدمة فةةً الدراسةةة إلةةى نباتةةات كبٌةةر الحجةةم ذات قٌمةةة
تنسٌقٌة عالٌة وبثقل وقت ممكا.
مواد البحث وطرائقه
أجرٌةةت هةةذه الدراسةةة فةةً الظلةةة الششةةبٌة التابعةةة لقسةةم البسةةتنة و هندسةةة الحةةدائق /كلٌةةة الزراعةةة و
الغابةةات /جامعةةة الموصةةل للمةةد مةةا كةةانوا اليةةانً  6000لغاٌةةة تشةةرٌا ا ول  6000علةةى نبةةات الٌوكةةا
 ,Yucca aloifolia L.تم اشذ الشلفات المتكونة على النباتةات ا م وزرعةت فةً أصة بالسةتٌكٌة قطةر 00
سم تحتوي على تربة مكونةة مةا تربةة حةدائق :رمةل نفةري بنسةبة  6:0تةم نشلفةا بمنشةل أبعةاد فتحاتةه  6ملةم,
تراوحت أطوال النباتات بٌا  60 – 01سم  ,وعدد ا وراق  3 -1ورقة ,و قطر الساق بلة  0.10 -0.00سةم
فً حٌا كاا طول الورقة ٌتراوح بٌا  60 - 01سم وعرض الورقة  5 - 0سم ,يم وزعةت النباتةات عشةوائٌا
حسب مشطط التجربة و تركت النباتات حتى تثشذ اسةتقرارها و الوضة الطبٌعةً للجةذور داشةل التربةة حتةى
موعد إجراء التسمٌد .تةم إجةراء كافةة العملٌةات الزراعٌةة علةى النباتةات موضةو ,الدراسةة الةري ,التسةمٌد,
مكافحةةةة ا مةةةراض ,التظلٌةةةل ,العةةةزق ,الةةةخ) واسةةةتشدم المبٌةةةد الفطةةةري  %10 Benomylو بمعةةةدل 0
غم/أصٌ و  )5G Radomylبمعدل  0غم  /أصٌ نيرا على التربة ,وكذل تم تسةمٌد النباتةات بالسةماد
البوتاسةةً باسةةتشدام سةةلفات البوتاسةةٌوم  )K2O %54حٌةةث أضةةٌر  0غم/أصةةٌ ولجمٌ ة المعةةامالت ,وتةةم
تقةةدٌر الصةةفات الفٌزٌائٌةةة والكٌمٌائٌةةة فٌفةةا والموضةةحة فةةً جةةدول  .)0وتضةةمنت الدراسةةة العوامةةل التالٌةةة:
التسميد النتروجيني :استشدم سماد سةلفات االمونٌةوم  )N %60وبثربعةة مسةتوٌات هةً 0.1 , 0.0 , 0.0
 )6.0 ,غم  /اصٌ  ,التسميد الفوسفاتي :استشدم سماد السوبر فوسةفات الياليةً  )P2O5 %51و بثربعةة
مسةةتوٌات هةةً  )0.10 ,0.00 ,0.10 ,0.00غةةم  /أصةةٌ  ,أضةةٌفت ا سةةمد شةةفرٌا نيةةرا علةةى التربةةة م ة
شرمشة شفٌفة لفا ,يم روٌت النباتات بعد التسمٌد رٌا جٌدا .وتم تسجٌل بٌانات عا -0 :طول الساق :تةم قٌةاس
وتسجٌل طول الساق لكل نبات فً التجربة عند بدء الدراسة يم حسبت بعد ذل الزٌاد فً طةول السةاق بعةد
 1و  )00أشفر ما التسمٌد -6 ,عدد ا وراق :تم حساب عدد ا وراق لكل نبات عند بدء الدراسةة يةم حسةبت
بعةةد ذلة الزٌةةاد الحاصةةلة فةةً عةةدد ا وراق بعةةد  1و  )00أشةةفر مةةا التسةةمٌد -0 ,قطةةر السةةاق :تةةم قٌةةاس و
تسجٌل قطر الساق لكل نبات عند مستوى سط التربة بوساطة الفرنٌة  )Verniarيةم حسةبت الزٌةاد فةً
قطر الساق بعد  1و  )00أشفر ما التسمٌد -5 ,المساحة الورقٌة :تم قٌةاس المسةاحة الورقٌةة وفقةا لمةا ذكةره
 )0550 Saieedحٌث تم اشذ ورقة واحد الورقةة الرابعةة بعةد القمةة النامٌةة) وتمةت هةذه العملٌةة بعةد  1و
 )00أشةةفر مةةا التسةةمٌد -1 ,تقةةدٌر نسةةبة الكلوروفٌةةل :قةةدر فةةً ا وراق باسةةتشدام جفةةاز Soil- ( SPAD
 )Plant Analysisنةةو Perez – Sanz USA Minolta 502 ,و رشةةروا 6006 ,و Sotiropoulos
ورشروا - 2 ,)6001 ,تقدٌر تركٌز النتروجٌا والفسفور :قدرت النسبة المئوٌة للنتروجٌا والفسةفور بعةد 1
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و  )00أشفر ما بدء الدراسةة ,قةدر النتةروجٌا باسةتشدام  )0521 ,Black) Micro Kjeldahlوالفسةفور
باستشدام  .)0530 ,Matt Spectro photometerتم تحلٌل البٌانات باستشدام التجربةة العاملٌةة بالتصةمٌم
العشوائً الكامل  C.R.Dبيالية مكررات ,و كل مكرر ٌتكوا ما نباتٌا واستعمل البرنةام الجةاهز ),SAS
 )0552لتحلٌل البٌانةات وقورنةت المتوسةطات حسةب اشتبةار دنكةا متعةدد الحةدود تحةت مسةتوى احتمةال %1
دارود و عبد الٌاس.)0550 ،
الجدول  :)0بعض الصفات الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌة للتربة المستشدمة فً الدراسة.
Table (1): Some soil physical and chemical parameter used in study.
الصفة
parameter

الوحد
unite

القٌمة
value

رمل sand

 gm/kg-1غم  .كغم 0-

20.04

غرٌا salt

 gm/kg-1غم  .كغم 0-

66.50

طٌا clay

 gm/kg-1غم  .كغم 0-

03.56

pH

ـ

3.00

EC

 Decemsدٌسٌمز  .م0-

0.00

الماد العضوٌة Organic mater

 gm/kg-1غم  .كغم 0-

0.00

كلس نشط caco3

 gm/kg-1غم  .كغم 0-

66

نو ,النسجة Texture

ـ

مزٌجٌة رملٌة Sandy loam

النترات NO3

 mg/kg-1ملغم  .كغم 0-

60

P

 mg/kg-1ملغم  .كغم 0-

4

البوتاسٌوم K

 mg/kg-1ملغم  .كغم 0-

0.0

الفسفور

تم إجراء التحلٌل الفٌزٌائً والكٌمٌائً للتربة فً مشتبرات مدٌرٌة زراعة نٌنوى .

النتائج والمناقشة
 -1طول الساقٌ :بٌا الجةدول  )6أا مسةتوٌات السةماد النتروجٌنةً قةد أيةرت معنوٌةا علةى معةدل الزٌةاد فةً
طول الساق ,إذ ٌالحظ أا أعلى زٌاد فً طةول السةاق بعةد  )1أشةفر مةا بةدء التجربةة كانةت عنةد معاملةة
التسةةةمٌد النتروجٌنةةةً  6.0غم/اصةةةٌ والتةةةً تفوقةةةت معنوٌةةةا علةةةى معاملةةةة المقارنةةةة والتسةةةمٌد بةةةالتركٌز 0
غم/أصةةٌ وبلغةةةت  1.55سةةةم وكانةةةت اكبةةر زٌةةةاد بعةةةد  )00أشةةةفر عنةةد اسةةةتشدام المسةةةتوى العةةةالً 6.0
غم/اصٌ والتً تفوقت معنوٌا على معاملة المقارنة وبل مقةدار الزٌةاد فٌفةا  00.02سةم .أمةا تةثيٌر التسةمٌد
الفوسفاتً على معدل الزٌاد فً طول الساق للنبةات فٌظفةر فةً الجةدول ذاتةه أا اكبةر زٌةاد معنوٌةة بعةد )1
أشفر ما بدء التسمٌد عند استشدام المستوى  0.1غم/أصٌ والتةً بلغةت  1.20سةم ,وكةاا اكبةر زٌةاد بعةد
مةةرور  )00أشةةفر مةةا بةةدء التسةةمٌد عنةةد اسةةتشدام التسةةمٌد بمقةةدار  0.1غم/اصةةٌ حٌةةث كانةةت  00.06سةةم
والتً اشتلفت معنوٌا م معاملة المقارنة .وتشٌر نتائ التثيٌر المشتر للنتروجٌا والفسةفور الجةدول  )6إلةى
أا التسمٌد بـ  6.0غم/أصٌ  Nمة  0.1غم/أصةٌ  Pقةد أدت إلةى الحصةول علةى اكبةر زٌةاد فةً طةول
الساق بلغت  2.42سم واشتلفت تل القةٌم معنوٌةا مة جمٌة المعةامالت ,وأعطةت المعةامالت ذاتفةا أعلةى القةٌم
بعد مرور  )00أشفر ما بدء التجربة حٌث وصلت إلى  00.55سم.
-2عدد األوراقٌ :وضـ الـجدول  )3تثيٌر التسـمٌد النـتروجٌنً على مـعدل الزٌـاد فً عدد ا وراق لنبـات
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الجدول  :)6تثيٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً والتداشل بٌنفما على معدل الزٌاد فً طول
الساق سم لنبات الٌوكا بعد  1و 00أشفر ما التسمٌد.
Table (2): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the average increase on yucca stem length cm after 5,10 months from
fertilization.
معدل الزٌاد فً طول الساق سم بعد  1أشفر average increase on stem length cm after 5 months
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
0.00 c
5.23 de
0.55 gh
6.54 hi
6.60 i
0.00
0.00

6.33 hi

5.62 df

5.25 de

5.50 eg

5.05 b

0.10

0.50 fh

5.25 de

1.55 bc

1.55 bc

1.06 ab

5.60 df

2.00 b

2.40 a

2.42 a

1.55 a

0.00

2.15 fh

4.00 df

4.44 ce

5.45 cd

4.50 b

0.10

3.51 eg

4.55 de

00.22 bc

06.50 ab

5.35 ab

6.00

5.00 cd

5.33 de

06.55 ab

00.55 a

00.02 a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

3.06 c

4.00 bc

5.41 ab

00.06 a

6.00
تثيٌر الفسفور
1.20 a
1.66 a
5.10 b
0.01 c
Phosphor effect
معدل الزٌاد فً طول الساق سم بعد  00أشفر average increase on stem length cm after 10 months
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم/أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
2.25 c
4.05 df
3.50 eh
1.44 gh
1.06 h
0.00

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعةدد الحةدود
تحت مستوى احتمال .%1

الٌوكا ,حٌث ٌالحظ أا اكبر زٌاد فً عدد ا وراق بعد 1و  )00أشفر كانت عند اسةتشدام التسةمٌد بةـ 6.0
غم/أصٌ حٌث بلغت  1.02و  5.35ورقة والتً اشتلفت معنوٌةا عةا معاملةة المقارنةة والتسةمٌد بةالتركٌز 0
غم/أصٌ  .ما جفة أشرى فقد ايةر السةماد الفوسةفاتً علةى عةدد ا وراق المتكونةة علةى النباتةات و أظفةرت
النتائ أا التسمٌد بمقدار  0.1غم/أصٌ قد أعطى اكبر زٌاد فً عةدد ا وراق علةى النبةات بعةد مةرور )1
أشفر ما بدء التسمٌد حٌث وصلت  5.50ورقة على النبات و التً اشتلفت معنوٌا عا معاملة المقارنةة التةً
كانت  6.55ورقةة والتسةمٌد بةالتركٌز  0.1الةذي بلة  ,5.05وتكةوا اكبةر عةدد مةا ا وراق علةى النبةات فةً
نفاٌةةة التجربةةة بعةةد  )00أشةةفر مةةا بةةدء المعاملةةة  00.02ورقةةة عنةةدما سةةمدت بمقةةدار  0.1غةةم  /أصةةٌ
واشتلفت هذه القٌمة معنوٌا مة معاملةة المقارنةة .وٌبةدو مةا الجةدول ذاتةه أا هنةا تةثيٌرا معنوٌةا للتةداشل بةٌا
مستوٌات النتروجٌا و الفسفور وتم الحصول علةى اكبةر زٌةاد فةً عةدد ا وراق علةى النبةات عنةد التسةمٌد بةـ
 6.0غم نتروجٌا و  0.1غةم فسفور/أصةٌ و التةً بلغةت  00.20 ,1.45ورقةة بعةد  1و )00أشةفر مةا
بدء التجربةة علةى التةوالً ,فةً حةٌا لةم ٌتجةاوز عةدد ا وراق المتكونةة علةى نباتةات المقارنةة  6.55و 1.66
ورقة والتً قلت معنوٌا عا المعاملتٌا أعاله.
 -3قطر الساق :ايبت التحلٌل اإلحصائً أا أقطار سٌقاا النباتات تثيرت معنوٌا بمعدالت التسةمٌد النتروجٌنةً
وفً كال الموعدٌا اللذٌا تم فٌفما اشذ البٌانات ,أوضحـت النتائ فً الجدول  )4أا هنا زٌـاد فً معدالت
65

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــدين
المجلد ( )41العدد (2013 )2

)ISSN:2224-9796(Online
)ISSN: 1815-316x (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (2) 2013

الجةةدول  :)3تةةثيٌر مسةةتوٌات التسةةمٌد النتروجٌنةةً والفوسةةفاتً والتةةداشل بٌنفمةةا علةةى معةةدل الزٌةةاد فةةً عةةدد
ا وراق لنبات الٌوكا بعد  1و 00أشفر ما التسمٌد.
Table (3): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the average increase on yucca leaf number after 5, 10 months from
fertilization.
average increase on leaf number after 5 months
معدل الزٌاد فً عدد ا وراق بعد  1أشفر
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer level g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
0.25 fh
0.00
0.16 c
0.12 gh
0.45 eg
6.55 i
0.00

0.50 hi

5.00 df

5.55 ce

1.00 ab

5.00 b

0.10

0.05 hi

5.50 cd

1.00 ab

1.00 ab

5.54 ab

0.55 fg

5.54 ac

1.55 ab

1.45 a

1.02 a

6.00
تثيٌر الفسفور
5.50 a
5.20 a
5.05 b
6.55 b
Phosphor effect
average increase on leaf number after 10 months
معدل الزٌاد فً عدد ا وراق بعد  00أشفر
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
4.44 be
3.45 df
3.40 eg
1.66 h
0.00
3.55 c
0.00
4.54 b
5.54 ab
5.10 bd
4.00 cf
2.00 gh
0.10
4.41 ab
00.04 ab
5.16 bd
4.55 be
3.64 fh
5.55 ac
6.00
5.35 a
00.20 a
5.22 be
3.32 fh
تثيٌر الفسفور
00.02 a
5.60 ab
4.10 ab
2.25 b
Phosphor effect
 المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحدود
تحت مستوى احتمال .%1

أقطةار سةٌقاا النباتةةات عنةد زٌةةاد مسةتوٌات السةةماد النتروجٌنةً ,وأعطةةى المسةتوى العةةالً  6.0غةم/أصةةٌ
زٌاد مقدارها  6.06سم بعد  )1أشفر ما بدء المعاملة و  6.50سم بعد  )00أشفر مةا بةدء المعاملةة .ومةا
ناحٌةةة أشةةرى ٌالحةةظ مةةا النتةةائ أا هنةةا مةةٌال نحةةو الزٌةةاد فةةً معةةدالت النمةةو القطةةري للنباتةةات م ة زٌةةاد
مستوٌات السماد الفوسفاتً المستشدمة سواء بعد  1او )00أشفر ما بدء التسةمٌد شاصةة عنةد معاملةة التسةمٌد
 0.5غم/أصٌ حٌث بلغت الزٌاد فً النمو القطري  0.52سم و  0.41سةم علةى التةوالً إال أا هةذه الزٌةاد
لةةم تكةةا معنوٌةةة .وٌالحةةظ مةةا الجةةدول  )4وجةةود فروقةةات معنوٌةةة لكةةال الموعةةدٌا للتةةثيٌر المشةةتر للسةةماد
النتروجٌنةةً والفوسةةفاتً سةةواء بعةةد  )1أشةةفر حٌةةث بلغةةت  6.55سةةم مقابةةل  0.61سةةم فةةً معاملةةة المقارنةةة
باستشدام التسمٌد بـ  6.0غم نتروجٌا و  0.1فسفور غم  /أصٌ  ,أو بعد  )00أشفر ما بةدء التسةمٌد حٌةث
تفوقت معاملة التسمٌد  6.0غم نتةروجٌا و  0.1غةم فسفور/أصةٌ معنوٌةا علةى معاملةة المقارنةة عنةد نفاٌةة
التجربة بعد  )00أشفر ,حٌث بلغت  6.54سم فً مقابل  0.21سم على التوالً.
 -4المساااحة الورقي اة ٌ :وضة الجةةدول  )5أا مسةةتوٌات التسةةمٌد النتروجٌنةةً أيةةرت معنوٌةةا علةةى المسةةاحة
الورقٌةة للنبةةات  ,واا أعلةى معةةدل للمسةاحة الورقٌةةة ظفةر عنةةد التسةمٌد بمقةةدار  6.0غةم  /أصةةٌ إذ بلغةةت
 0201.20سم 6بعد  )1أشفر و  6024.42سم 6بعد  )00أشفر مةا التسةمٌد  ,فةً حةٌا أا اقةل القةٌم كانةت
 320.00سم 6و  504.00سم 6لنباتات معاملةة المقارنةة للموعةدٌا علةى التةوالً  .ومةا الجةدول ٌ )5ظفةر
أا هـنا تثيٌـرا معنـوٌا للتسـمٌد الفوســفاتً على المـساحة الورقٌة للنبات وذل بعد  1و )00أشـفر ما بدء
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الجةدول  :)5تةثيٌر مسةتوٌات التسةمٌد النتروجٌنةً والفوسةفاتً والتةداشل بٌنفمةا علةى معةدل الزٌةاد فةً قطةر
الساق لنبات الٌوكا بعد  1و  00أشفر ما التسمٌد.
Table (4): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the average increase on yucca stem diameter after 5,10 months from
fertilization.
average increase on stem diameter after 5
معدل الزٌاد فً قطر الساق بعد  1أشفر
months
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
0.00
0.23 b
0.09 bc
0.05 bc
0.00 c
0.61 c
0.00

0.25 bc

0.08 bc

0.08 bc

0.08 bc

0.60 b

0.10

0.33 ab

0.11 bc

0.05 bc

0.60 c

0.64 b

6.00
تثيٌر الفسفور
0.52 a
0.01 a
0.06 a
0.04 a
Phosphor effect
average increase on stem diameter after 10
معدل الزٌاد فً قطر الساق بعد  00أشفر
months
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
0.66 b
0.51bc
0.10 cd
0.40 de
0.21 de
0.00
0.00
0.50 b
0.10 cd
0.50 cd
0.16 cd
0.50 bc
0.22 b
0.00 d
0.55 cd
0.52 bc
6.26 ab
0.10
6.00
6.50 a
6.54 a
6.40 a
6.24 ab
0.51 bc
تثيٌر الفسفور
0.41 a
0.34 a
0.54 a
0.26 a
Phosphor effect
0.40 ab

0.55 ab

6.25 a

6.55 a

6.06 a

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحدود
تحت مستوى احتمال .%1

التسمٌد ,حٌث تم الحصول على أعلةى القةٌم عنةد التسةمٌد بةـ  0.0غم/أصةٌ و التةً كانةت  0620.53سةم 6و
 0165.51سم 6على التوالً .بٌنما كاا التةثيٌر المشةتر لمسةتوٌات التسةمٌد النتروجٌنةً والفوسةفاتً ذا تةثيٌر
معنوي على المساحة الورقٌة للنبات سواء بعد  1و )00أشةفر مةا التسةمٌد ,حٌةث أعطةت المعاملةة  6.0غةم
نتروجٌا و0.1غم فسفور/أصٌ أعلى مسةاحة ورقٌةة للنبةات بلغةت  0555.56سةم 6و  6133.44سةم 6علةى
التوالً مقارنة م النباتات غٌر المسمد و التً أعطت اقل معدل بل  165.04سم 6و  215.54سم.6
 -5الكلوروفياال ٌ :بةةٌا الجةةدول  )6أا مسةةتوٌات السةةماد النتروجٌنةةً قةةد أيةةرت معنوٌةةا علةةى محتةةوى أوراق
نبةةةات الٌوكةةةا مةةةا صةةةبغة الكلوروفٌةةةل وٌالحةةةظ أا اسةةةتشدام المسةةةتوى العةةةالً مةةةا التسةةةمٌد النتروجٌنةةةً 6.0
غم/أصٌ قد أدى إلى زٌاد محتوى ا وراق وبشكل معنوي ما صةبغة الكلوروفٌةل سةواء عنةد تقةدٌرها بعةد
 1او )00أشفر ما بدء إضافة السماد حٌث بلغت  %56.10و  %10.61بالمقارنة م محتوى الصةبغة فةً
أوراق نـباتات المـقارنة حٌــث كانـت  %05.61و  %50.61عـلى التوالً ,والـتً قلـت بشـكل معـنوي عـا
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الجدول  :) 5تثيٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً والتداشل بٌنفما على معدل المساحة الورقٌة
سم )6لنبات الٌوكا بعد  1و  00أشفر ما التسمٌد.
Table (5): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the average leaf area of yucca plant (cm2) after 5,10 months from
fertilization.
leaf area of plant (cm2) after 5
المساحة الورقٌة للنبات سم )6بعد  1أشفر
months
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
تثيٌر
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌنً غم /
النتروجٌا
أصٌ Nitrogen
Nitrogen
fertilizer levels g /
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
pot
165.04 f
0.00
320.00d
353.22e
553.55d
300.66e
0.00

550.33 d

556.20d

0000.60d

410.66de

541.55c

0.10

556.20 d

0610.30c

0610.01c

0660.00c

0034.46b

0056.10cd

0110.44b

0240.22b

0555.56a

0201.60a

0620.53a

0601.21a

6.00
تثيٌر الفسفور
0005.20a
561.02 b
Phosphor effect
6
المساحة الورقٌة للنبات سم ) بعد  00أشفر
مستوٌات السماد
النتروجٌنً غم /
أصٌ Nitrogen
fertilizer levels g
/ pot

leaf area of plant (cm2) after 10
months
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
تثيٌر
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
Nitrogen
0.10
0.00
0.10
0.00
effect

0.00

215.54f

400.00 ef

0644.55d

500.35e

504.00c

0.00

0600.66d

0660.02d

0665.35d

530.51e

0026.55c

0.10

0050.65d

0503.34c

0530.04c

0122.33c

0504.25b

6.00
تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

0202.05bc

0540.31b

6000.31b

6133.44a

6024.42a

0030.30b

0015.54a

0165.44a

0102.53a

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحدود
تحت مستوى احتمال . % 1

المعاملة السابقة .وتم الحصول علةى أعلةى القةٌم لصةبغة الكلوروفٌةل عنةد زٌةاد كمٌةة الفسةفور المضةار إذ تةم
الحصول على  56.61و %10.71بعد مرور  1أو )00أشفر على التوالً ما بدء التسةمٌد باسةتشدام 0.10
غم/أصةةٌ مةةا الفسةةفور وقةةد اشتلفةةت تل ة القةةٌم معنوٌةةا عةةا جمٌ ة القةةٌم المتحصةةل علٌفةةا فةةً المعةةامالت
ا شةةرى .وكةةاا للتةةداشل المشةةتر بةةٌا السةةماد النتروجٌنةةً والفوسةفاتً علةةى محتةةوى أوراق نبةةات الٌوكةةا مةةا
الكلوروفٌل تثيٌرا معنوٌا حٌث تفوقت معاملة التسمٌد  6.0غم  Nو 0.10غم /Pأصٌ علةى بقٌةة المعةامالت
وبلغت نسبة الكـلوروفٌل  10.0و  %20.0بعد مـرور  1و  )00أشـفر على التوالً ما بدء التسـمٌد مقارنة
م  00.0و  %01.0فً معاملتً المقارنة.
 -6نسبة النتروجين في األوراقٌ :وض الجدول  )7تثيٌر التــسمٌد النتــروجٌنً و الفوسفاتً على محـتوى
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ا وراق مةةا عنصةةر النتةةروجٌا فةةً نبةةات الٌوكةةا ,إذ ٌتضةة أا إضةةافة المسةةتوٌات العالٌةةة مةةا السةةماد
النتروجٌنً  6.0غم/أصٌ أدى إلـى زٌـاد معنوٌة فً نـسـبة النـتروجٌا فـً ا وراق ,حٌـث تـم الحـصول
على أعلى القٌم التً بلغت  %5.42و  %1.01بعد  1و  )00أشفر ما التسمٌد علةى التةوالً بالمقارنةة مة
النباتةةةات غٌةةةر المسةةةمد التةةةً بلغةةةت  %0.26و  %5.00علةةةى التةةةوالً .ووجةةةد أا للتةةةداشل بةةةٌا التسةةةمٌد
النتروجٌنةةً و التسةةمٌد الفوسةةفاتً تةةثيٌر معنةةوي فةةً محتةةوى ا وراق مةةا عنصةةر النتةةروجٌا واا أعلةةى نسةةبة
لمحتوى ا وراق ما هذا العنصر كاا عند التسمٌد بةالنتروجٌا والفسةفور بمقةدار  6.0غةم نتةروجٌا و 0.10
غم فسفور/أصٌ حٌث بلغت  %5.51و  %1.14بعد  1و  )00أشفر ما التسمٌد علةى التةوالً وذلة عنةد
المقارنة م النباتات غٌر المسمد بكال العنصرٌا والتً احتوت على اقل نسبة ما هذا العنصر.
الجدول  :)6تثيٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً والتداشل بٌنفما على محتوى أوراق نبات الٌوكا
ما الكلوروفٌل  )%بعد  1و  00أشفر ما التسمٌد.
Table (6): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the yucca leaf content of chlorophyll (%) after 5,10 months from
fertilization.
) (%للكلوروفٌل بعد  1أشفر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
levels g / pot
04c
02c
00c
00d
0.00

(%) chlorophyll after 5 months
تثيٌر
النتروجٌا
Nitrogen
effect
05.61bc

0.00

03c

01c

01c

04c

02.61bc

0.10

00d

01c

01c

50bc

01.31bc

6.00

04c

05c

50bc

10a

56.10a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect
(%) chlorophyll after 10 months
) (%للكلوروفٌل بعد  00أشفر
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
50.61bc
51c
50c
56c
01d
0.00
00.31d

01.1c

03.61bc

56.61a

0.00

56c

56c

52c

52c

55.0bc

0.10

02d

51c

55c

16bc

55.61bc

6.00
تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

55c

51c

16bc

20a

10.61a

05.61d

50.10c

52.61bc

10.31a

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحدود
تحت مستوى احتمال . %1

 -7نساابة الفساافور فااي األوراق ٌ :وض ة الجةةدول  )4أا إضةةافة السةةماد النتروجٌنةةً لةةم ٌكةةا لةةه تةةثيٌر
معنوي على محتوى ا وراق ما عنصر الفسفور .فً حٌا أدت إضافة المستوٌات العالٌة  0.00غةم و 0.10
غم  / pأصٌ إلى زٌاد معنوٌة فةً محتةوى ا وراق مةا هةذا العنصةر حٌةث تةم الحصةول علةى أعلةى القةٌم
عنةةد التسةةمٌد بةةـ  0.10غم/أصةةٌ فسةةفور حٌةةث وصةةلت إلةةى  %0.15بعةةد  )1أشةةفر و  %0.31بعةةد )00
00
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أشفر ما بةدء التسةمٌد بالمقارنةة مة النباتةات الغٌةر مسةمد بفةذا العنصةر .وكةاا للتةثيٌر المشةتر بةٌا السةماد
النتروجٌنةةً والفوسةةفاتً تةةثيٌر معنةةوي علةةى نسةةبة الفسةةفور فةةً ا وراق واا أعلةةى نسةةبة كانةةت عنةةد التسةةمٌد
بمقدار  6.0غم نتروجٌا و 0.10غم فسفور/أصٌ حٌث وصلت إلى  %0.14مقارنةة مة النباتةات التةً لةم
تسمد بفذٌا العنصرٌا وذل بعد  )1أشفر ما التسمٌد ,إما بعد  )00أشفر ما بدء التـسمٌد فاا أعلى نسبة
حٌةث وصةلت إلةى  % 0.33بالمقارنةة
كانت عند استشدام  6.0غم نتروجٌا و  0.10غةم فسةفور /أصةٌ
م النباتات التً لم تسمد بفذٌا العنصرٌا والتً احتوت على اقل نسبة ما هذا العنصر.
الجدول  :)7تثيٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً والتةداشل بٌنفمةا فةً محتةوى أوراق نبةات الٌوكةا
ما النتروجٌا  )%بعد  1و 00أشفر ما التسمٌد.
Table (7): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the yucca leaf content of Nitrogen (%) after 5,10 months from
fertilization.
 )%للنتروجٌا بعد  1أشفر

(%) Nitrogen after 5 month

مستوٌات السماد
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen fertilizer
levels g / pot
0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.50f

0.24df

0.36df

0.30df

تثيٌر
النتروجٌا
Nitrogen
effect
0.26b

مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
Phosphate fertilizer levels g / pot

0.00

0.11ef

0.43cf

5.06ae

0.50be

0.45b

0.10

5.56ac

5.00ac

5.05ac

5.01ad

5.00a

6.00

5.42ac

5.51a

5.45ac

5.40ab

5.42a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect
)% Nitrogen after 10 months
 )%للنتروجٌا بعد  00أشفر
تثيٌر
مستوٌات السماد الفوسفاتً غم  /أصٌ )
مستوٌات السماد
Phosphate fertilizer levels g / pot
النتروجٌا
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen
Nitrogen fertilizer
0.10
0.00
0.10
0.00
effect
levels g / pot
5.01a

5.60a

5.60a

5.05a

0.00

0.44f

5.03df

5.04ef

5.05cf

5.00c

0.00

5.05cf

5.40ae

5.24ae

5.13bf

5.20b

0.10

1.04ac

1.02ad

1.00ac

1.00ab

1.03a

6.00

1.05ac

1.14a

1.01ab

1.03ab

1.01a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

5.26a

5.50a

5.40a

5.50a

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحةدود
تحت مستوى احتمال%1

قد تعزى الزٌاد فً طول الساق الجدول  )6إلى دور النتروجٌا فً عملٌة التركٌب الضوئً حٌث ٌةدشل فةً
تركٌةب  )Porphyrineالةةذي ٌةةدشل فةةً بنةةاء الكلوروفٌةةل ,كمةةا أا للنتةةروجٌا دورا كبٌةةرا فةةً تكةةوٌا بعةةض
المركبـات المـفـمة مـيـل ا حـمـاض النـووٌة والبروتـٌـنات وأنـوا ,أشــرى مـا المرافـقـات اإلنـزٌمـٌة مـيـل
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الجدول  :)4تثيٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً والتداشل بٌنفماعلى محتةوى أوراق نبةات الٌوكةا
ما الفسفور بعد  1و 00أشفر ما التسمٌد.
Table (4): Effect of Nitrogen and Phosphate levels and interaction between them on
the yucca leaf content of Phosphor )% after 5,10 months from
fertilization.
 )%للفسفور بعد  1أشفر
مستوٌات السماد
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen fertilizer
0.00
levels g / pot
0.50e
0.00

)% Phosphor after 5 months

0.10

0.00

0.10

0.53bc

0.10ad

0.16ac

تثيٌر
النتروجٌا
Nitrogen
effect
0.54a

مستوٌات السماد الفوسفاتً غم/أصٌ )
Phosphate fertilizer levels g / pot

0.00

0.51ce

0.55ae

0.10ad

0.16ac

0.55a

0.10

0.52ce

0.53be

0.16ac

0.15a

0.10a

6.00

0.50 e

0.53 be

0.10ab

0.14ad

0.10a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

0.55b

0.52b

0.10a

0.15a

)% Phosphor after 10 months

 )%للفسفور بعد  00أشفر
مستوٌات السماد
النتروجٌنً غم  /أصٌ
Nitrogen fertilizer
levels g / pot
0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.20f

0.22df

0.30ad

0.30ac

تثيٌر
النتروجٌا
Nitrogen
effect
0.24a

مستوٌات السماد الفوسفاتً غم/أصٌ )
Phosphate fertilizer level g / pot

0.00

0.20f

0.25ce

0.30ad

0.32a

0.30a

0.10

0.21ef

0.30be

0.30ac

0.30ac

0.30a

6.00

0.22df

0.22de

0.32a

0.33a b

0.30a

تثيٌر الفسفور
Phosphor effect

0.52b

0.24b

0.30a

0.31a

*المعامالت ذات ا حرر المتشابفة فً كل عمود ولكل موعد قٌاس ال تشتلر معنوٌا فٌما بٌنفا حسب اشتبار دنكا متعدد الحةدود
تحت مستوى احتمال .%1

 NADو  NADPوالتةةً تلعةةب دورا مفمةةا فةةً انقسةةام الشالٌةةا المرسةةتٌمٌة  6000 ،Singhو Havlin
ورشروا .)6001 ،أو ٌكوا السبب حسةب مةا ذكةره الصةحار  )0545مةا أا إضةافة السةماد النتروجٌنةً لةه
دور مباشر فً بناء الفرموا النباتً  IAAوزٌاد النشاط المرستٌمً و انقسام الشالٌا وبناء ا نسةجة الجدٌةد ,
و إا سبب الزٌاد فً طول الساق بزٌةاد مسةتوٌات السةماد الفوسةفاتً قةد ٌعةود إلةى دور عنصةر الفسةفور فةً
تنشٌط عملٌة انقسام الشالٌا ,فضال عا دشوله بشكل مباشر فً التركٌب الكٌمٌائً للحامضٌا النةووٌٌا DNA
و RNAوالمركبات ا شرى المفمة فً نقل الطاقة كالـ  ATPو ADPوكةذل فةً تكةوٌا السةٌلٌلوز والبكتةٌا
ودشولةةه فةةً تركٌةةب مرافقةةات اإلنزٌمةةات  NADو  )NADPوكةةذل الةةـ  FADوالةةـ  FADHو – CO
 Enzyme Aوالتةةً تلعةةب دورا أساسةةٌا فةةً العدٌةةد مةةا العملٌةةات الحٌوٌةةة والفسةةٌولوجٌة كالتركٌةةب الضةةوئً
والتنفس دمحم 0544 ,وجندٌة 6000 ,و  Havlinورشروا ,)6001 ,وما ذكر عةا تةثيٌر التسةمٌد النتروجٌنةً
والفوسةةفاتً علةةى معةةدل الزٌةةاد فةةً طةةول السةةاق لفةةذا النبةةات ٌمكةةا أا ٌنطبةةق علةةى معةةدل الزٌةةاد فةةً عةةدد
ا وراق أٌضةا .ومةةا مراجعةةة البٌانةةات فةةً الجةةدول  6وٌ )0الحةةظ أا هنةةا تناسةةبا وتوازنةةا فةةً زٌةةاد طةةول
السةةاق م ة عةةدد ا وراق ,وهةةذا ٌعنةةً أا السةةاق النةةامً كةةوا عةةددا مناسةةبا مةةا ا وراق .فةةً حةةٌا إا تةةثيٌر
01

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــدين
المجلد ( )41العدد (2013 )2

)ISSN:2224-9796(Online
)ISSN: 1815-316x (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (2) 2013

معةةامالت التسةةمٌد النتروجٌنةةً فةةً النمةةو القطةةري الجةةدول  )5تعةةود حسةةب مةةا ذكةةره عبةةد القةةادر ورشةةروا
 )0546إلةى دور النتةةروجٌا فةةً عملٌةة بنةةاء المةةواد الغذائٌةة وزٌةةاد معةةدل التميٌةل الضةةوئً بزٌةةاد المسةةاحة
الورقٌة ودوره فً النشاط المرستٌمً وانقسام الشالٌا .ما جفة أشرى ذكر الرٌس  )0546الدور المفةم الةذي
ٌقوم به النتروجٌا فً تشجٌ عملٌة التركٌب الضوئً ما شالل تحفٌز اإلنزٌمات التً تزٌةد مةا قابلٌةة شالٌةا
ا نسةجة الشضةةراء الحاوٌةةة علةةى الكلوروفٌةةل) علةةى الزٌةةاد فةةً العةةدد والحجةةم ممةةا ٌةةردي إلةةى تكةةوا أنسةةجة
مرستٌمٌة جدٌد تردي إلى زٌاد النمةو الشضةري .وٌعتقةد أا هةذه الزٌةاد فةً النمةو الشضةري للنباتةات ناتجةة
أٌضا ما زٌاد إنتا العدٌد ما المواد الحٌوٌة المصنعة والمفمة للنباتات ميل البروتٌنةات وا حمةاض النووٌةة
 DNAو  ) RNAوالكلوروفٌل التةً ٌةدشل النتةروجٌا فةً تركٌبفةا ممةا ٌةنعكس فةً زٌةاد المسةاحة الورقٌةة
للنبات الجدول  ,)1وقد ٌكوا السبب أٌضا دشول النتروجٌا فةً تكةوٌا الفٌكةل ا ساسةً لةـ  IAAواا وفةر
الةةـ  IAAسةةور ٌشةةج علةةى الزٌةةاد فةةً عةةدد الشالٌةةا ممةةا ٌسةةبب زٌةةاد المسةةاحة الورقٌةةة للنبةةات جندٌةةة,
 ,)6000وٌمكا أا تفسر الزٌةاد فةً المسةاحة الورقٌةة للنبةات بزٌةاد مسةتوٌات السةماد الفوسةفاتً إلةى دشةول
عنصر الفسفور فً تكوٌا مجمو ,جذري جٌد وقوي والةذي انعكةس علةى زٌةاد امتصاصةه للعناصةر الغذائٌةة
وبالتالً زٌاد المساحة الورقٌةة للنبةات نتٌجةة عملٌةة التركٌةب الضةوئً .مةا ناحٌةة أشةرى مةا الممكةا تفسةٌر
زٌةةاد نسةةبة صةةبغة الكلوروفٌةةل فةةً ا وراق الجةةدول  )2إلةةى دشةةول عنصةةر النتةةروجٌا فةةً تركٌةةب الةةـ
) )Porphyrineالةذي ٌةدشل فةً بنةاء الكلوروفٌةل وهةذا مةا أكةده  Havlinورشةروا 6001 ،و ،Hopkins
 ,)6002وكذل بناء البروتٌنات وا نسجة النباتٌة الجدٌد والفرموا النباتً االندول حةامض الشلٌة )IAA
والذي ٌلعب دورا ً مفما ً فً انقسام الشالٌةا واسةتطالتفا وزٌةاد النشةاط المرسةتٌمً للنباتةات ,)6000 ،Singh
ومةةا المحتمةةل أا ٌكةةوا السةةبب أٌضةةا وفقةةا لمةةا ذكةةره أبةةو ضةةاحً والٌةةونس  )0544هةةو تةةثيٌر الفسةةفور فةةً
تكوٌا مجمو ,جذري جٌد وكبٌةر وبالتةالً ٌةزداد امتصةا العناصةر الغذائٌةة ا مةر الةذي قةد ٌصةاحبه زٌةاد
تصنٌ الكلوروفٌل وبالتةالً زٌةاد تركٌةز هةذه الصةبغة فةً النبةات .ومةا المحتمةل أا ٌكةوا السةبب فةً زٌةاد
نسبة النتروجٌا فً ا وراق الجدول  )3إلى أا التسةمٌد بالسةماد النتروجٌنةً ٌسةبب وفةر عنصةر النتةروجٌا
فةةً التربةةة ممةةا ٌتةةٌ للنبةةات فرصةةة اكبةةر المتصاصةةه علةةى شةةكل  ATPو التةةً تجعةةل الجةةذور أكيةةر كفةةاء
المتصةةا النتةةروجٌا مةةا التربةةة ممةةا ٌةةردي إلةةى زٌةةاد تركٌةةز هةةذا العنصةةر فةةً النبةةات  Dongورشةةروا,
 .)6006و ما الممكا إرجا ,السبب فً زٌاد محتوى ا وراق ما الفسفور بزٌاد السماد الفوسفاتً المضةار
الجدول  )4إلى أا عنصر الفسفور ٌلعةب دورا بةارزا فةً نمةو المجمةو ,الجةذري وفةً زٌةاد نفةوذ وانتشةار
الجةةذور فةةً التربةةة والةةذي ٌةةردي إلةةى زٌةةاد امتصةةا العناصةةر الغذائٌةةة و تركٌزهةةا فةةً ا وراق جندٌةةة,
.)6000
EFFECT DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN AND PHOSPHATE
FERTILIZER ON THE VEGETATIVE GRWOTH AND CHEMICAL
CONTENT OF YUCCA ALOIFOLIA L.
Alaa Hashem . Y. Altaee
College of Agriculture and Forestry – Mosul. Univ. Iraq.
Email: Alaa_altaee40@yahoo.com.com
ABSTRACT
The present study was carried out in laths house to study the effect of four
levels of fertilizer (0.0, 1.0, 1.5 and 2.0) g as ammonium sulphate (21% N) and
four levels of Phosphate fertilizer (0.0, 0.5, 1.0, 1.5) g as tri-super Phosphate (45%
P2O5) per pot diameter 30 cm, mixed with soil surface on the vegetative growth and
chemical content of Yucca aloifolia L. plants. The results refers that all studies
parameters affected significantly by Nitrogen fertilization and Phosphate
fertilization and the interaction between them on the concentration (2.0 gm/pot N
with 1.5 gm/pot P) which total increased on height stem and leave number and stem
diameter 13.44 cm and 11.61 leave and 2.98 cm in the end of study. While leaves
area of plant and percent of chlorophyll and Nitrogen and Phosphor 2577.88 cm2
and 60% and 5.37% and 0.77% respectively in the end of study.
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المصادر
أبو ضاحًٌ ,وسر دمحم ومرٌد احمد الٌونس  .)0544دلٌل تغذٌة النبات .وزار التعلٌم العالً والبحث
العلمً/بغداد.
جندٌة ,حسا  .) 6000فسٌولوجٌا أشجار الفاكفة .الطبعة ا ولى .الدار العربٌة للنشر و التوزٌ .
جمفورٌة مصر العربٌة.
دارود ،شالد دمحم و زكً عبد الٌاس  ،)0550الطرق إلحصائٌة لألبحاث الزراعٌة .مطاب التعلٌم
العالً/جامعة الموصل.
االعرجً ,جاسم دمحم علواا ,رائد إسماعٌل الحمدانً و نبٌل دمحم اإلمام  .)6002تثيٌر التسمٌد بالنتروجٌا
والفسفور فً مواصفات النمو الشضري ومحتوى ا وراق ما  Nو  Pلشتالت التروٌر سترٌن .

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة.043-040 :)6 2 ,

العناصر الغذائٌة مطبعة Sima-

الرٌس ,عبد الفادي  .)0546تغذٌة النبات – الجزء اليانً /نق
 Romtageالفرنسٌة .كلٌة الزراعة /جامعة بغداد /العراق.
السلطاا ،سالم دمحم وطالل محمود الجلبً ،ودمحم دارود الصوار  .)0556الزٌنة ،مطاب دار الكتب للطباعة
والنشر ،جامعة الموصل – العراق.
الصحار .)0545 ,تغذٌة النبات التطبٌقً ,بٌت الحكمة للنشر والترجمة والتوزٌ  ,جامعة بغداد ,العراق.
الطائً ,عالء هاشم ٌونس  .)2000تثيٌر مستوٌات مشتلفة ما التسمٌد على النمو الشضري و المحتوى
الكٌمٌائً لنبات الدراسٌنا العطرٌة  .Dracaena fragransرسالة ماجستٌر – كلٌة الزراعة
والغابات/جامعة الموصل.
العبٌدي ,باا شلٌل دمحم  .)6000تثيٌر مستوٌات السماد النتروجٌنً و الفوسفاتً والمرحلة الزمنٌة فً النمو
والحالة الغذائٌة لنبات المطاط  .Ficus elastica var decora Roxbرسالة ماجستٌر– كلٌة
الزراعة والغابات /جامعة الموصل.
عبد القادر ,فٌصل و ففٌمة عبد اللطٌر و احمد شوقً و عباس أبو طبٌخ وغساا الشطٌب  .)0546علم
فسٌولوجٌا النبات .دار الكتب/جامعة الموصل/العراق.
علواا ,جاسم دمحم  .)0554تثيٌر البٌكاربونات و الحدٌد على النمو والمحتوى الكٌماوي لشتالت الكميرى
المركبة .أطروحة دكتوراه .كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل.
دمحم ,عبد العظٌم كاظم  .)0544علم فسلجة النبات  -الجزء اليانً .مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر/جامعة
الموصل .
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