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تأثير الرش الورقي بالنتروجين وبعض مصادر الحديد في النمو الخضري لشتالت المشمش صنف لبيب المزروعة
في تربة جبسية
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الخالصة

أجريت التجربة في مشتل الفاكية التابع لكمية الزراعة  /جامعة تكريت خالل موسم النمو  2012عمى شرتالت

الرش الورقي  ،نترروجين  ،المشمش

يوري ررا  ،الحدي ررد  ،م ررادر الحديد في
الحديد  ،المشمش .
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احسان فاضل

الح

كمية الزراعة  /جامعة
تكريت  /العراق

نف لبيب المطعمة عمى أ ل المشمش البذري  ،لمعرفة تأثير الرش الورقي برالنتروجين وبعرض م رادر
فات النمو الخضري لتمك الشتالت .

استخدم في التجربة ت ميم القطاعات العشوائية الكاممة (  ) R.C.B.D.بثالثة مكررات  ،تضمنت التجربة

تسع معامالت تمثل تداخل الرش بمستويين من النتروجين (  0.2و  ) N ٪ 0.4عمى شكل يوريا والحديد بتركيز
 100ممغم  . Feلتر

1-

من أربعة م ادر ( كبريتات الحديدوز و كموريد الحديدوز وكربونات الحديديك وكبريتات

الحديديك )  ،فضال عن معاممة المقارنة  ،رشت الشتالت مرتين خالل الموسم بفا ل زمني قدره شير واحد .

فأظيرت النتائج ان المعاممة  + N ٪0.2 ( T2كبريتات الحديدوز ) ادت الى زيادة معنوية في المساحة الورقية

الكمية (  3799.3سم ) 2وعدد االفرع الجديدة (  ) 12.33وطوليا (  39.11سم )  ،بينما المعاممة N ٪0.4 ( T6
 +كبريتات الحديدوز ) ادت الى زيادة معنويا في

( . ) 14.83

فتي الزيادة في ارتفاع الشتمة (  32سم ) وعدد االفرع

Effect of Foliar Spray of Nitrogen and Some Iron Sources on Vegetative Growth
Characteristics of "Labeeb" Apricot Seedlings Which Planted at a Calcareous Soil
Ehsan Fadhel Saleh Al-Douri
Dep. Horti. & Landscape\ College of Agric.\ Tikrit Uni.\ Iraq

ABSTRACT
The experiment was conducted in the fruit nursery of college of agriculture /
Tikrit university, during 2012 growing season , to study the influence of foliar
spray of combination with two concentrations of nitrogen ( 0.2 and 0.4 % N ) as
urea and 100 mg Fe.L-1 from one of four sources of iron ( Ferrous sulfate, Iron
chloride, Ferric sulfate and Ferric carbonate ), and water as a control, on the
vegetative growth characteristics of "Labeeb" apricot seedlings , grown on a
calcareous soil. R.C.B.D. design with three replicates was used. The results
obtained that T2 treatment ( 0.2 % N + ferrous sulfate ) increased significantly the
( total leaf area ( 3799.3 cm2 ), number of branches ( 12.33 ) and length of branches
) 39.11 cm ), while T6 treatment increased significantly seedlings height ( 32 cm
and number of branches ( 14.83 ).
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المقدمة

يتبررع المشررمش  Prunus armeniaca L.العائمررة الورديررة  ، Rosaceaeوشررجرتو متسرراقطة االوراق  ،ويعتقررد ان موطن رو

األ مي ىو ال ين وسيبيريا ومنيا انتقل الى براقي ارجرا العرالم  ،وقرد و رل الرى ايطاليرا منرذ  100سرنة قبرل المريالد  ،وادخرل الرى

انكمت ار في القرن الثالث عشر ومنيا انتقل الى امريكا في عام  ( 1920الخفاجي والمختار  1989 ،وابراىيم . ) 1989 ،
ويعررد ال ررنف لبيررب مررن اال ررناف الميمررة فرري الع رراق كونررو

ررنفا محميررا  ،وقررد انتخررب مررن قبررل مديريررة البسررتنة العامررة فرري

الزعفرانية ( يوسف وسموم  ، ) 1980 ،وىو يحتاج الى حوالي  200 – 100ساعة باردة ( اقرل مرن  7.2م ) لكسرر طرور ال ارحرة ،
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ولذا يجب زراعتو في المنطقة المالئمة لمح ول عمى نمو وازىرار وبالترالي حا رل جيرد ومنرتظم ( الخفراجي والمخترار . ) 1989 ،
ولمو ول بالشتالت الى ىذه المرحمة البد من االىتمام بعمميات الخدمة المختمفة ومنيرا التسرميد لممسراعدة فري زيرادة النمرو الخضرري
واالسراع في تربية االشجار وبنا ىيكل قوي مناسب لمرحمة االزىار واالثمار  ،السيما االشجار المزروعرة فري التررب الجبسرية التري
تتميز بارتفاع درجة تفاعميا وقمة جاىزية اغمب العنا ر الغذائية فييا .
لمتسميد النتروجيني اىمية خا رة كرون

رخور التربرة ال تجيرز ىرذا العن رر كبراقي العنا رر الغذائيرة الضررورية االخرر  ،اذ

ان نت ررروجين الترب ررة يعتم ررد كمي ررا عم ررى م ررا ين ررتج م ررن تحم ررل المر رواد العض رروية الحاوي ررة عمي ررو ( ال ررحاف  . ) 1989 ،وت ررأتي اىمي ررة
النت ر ر ررروجين لمنب ر ر ررات م ر ر ررن دخول ر ر ررو ف ر ر رري تركي ر ر ررب معظ ر ر ررم المر ر ر رواد الحيوي ر ر ررة الميم ر ر ررة كاالحم ر ر رراض االميني ر ر ررة والنووي ر ر ررة والبروتين ر ر ررات
والر  ، Lecithinsويشترك في تركيب مجاميع الر  Porphyrinsالداخمة في تركيب الكموروفيل والسرايتوكرومات الميمرة فري عمميتري
البنا الضوئي والتنفس  ،ويشكل جز ا اساسيا من البروتوبالزم ( محمد  1985 ،و . ) 1986 ، Marschner

لقد شاع في السنوات األخيرة استعمال سماد اليوريا في الررش الرورقي لتجييرز النباترات برالنتروجين  ،بسربب امت ا ريا بسررعة

وكفا ة عالية من قبل األوراق لمعظم اشجار الفاكية (  Johnsonوآخرون  ، ) 2001 ،فقد اشارت الدراسات الى ان حوالي – 48
 ٪ 60مر ر ر ر ررن اليورير ر ر ر ررا المرشوشر ر ر ر ررة تمر ر ر ر ررتص وتنتقر ر ر ر ررل بكفر ر ر ر ررا ة مر ر ر ر ررن االوراق الر ر ر ر ررى جمير ر ر ر ررع اعضر ر ر ر ررا الشر ر ر ر ررجرة ومنير ر ر ر ررا الجر ر ر ر ررذور
(  Tagliaviniوآخرون  ، ) 1998 ،كما انو من الناحية العممية فران الررش باليوريرا تعرد الطريقرة الفعالرة والقميمرة الكمفرة فري اضرافة
النتررروجين لالشررجار (  El-Otmaniوآخرررون  ، ) 2002 ،وان عرددا مررن البرراحثين ح ررموا عمررى تحسررن ممحرروظ فرري

ررفات النمررو

الخضررري لمشررتالت واالشررجار عنررد رشرريا باليوريررا ومررنيم  Ahmedوآخرررون (  ) 1997والرردوري (  ) 2007عمررى التفرراح واالعرجرري
والحمداني (  ) 2011عمى الخوخ .
ويعررد نقررص الحديررد احررد العوامررل المحررددة النترراج الفاكيررة السرريما تحررت ظررروف ارتفرراع الر ر  pHفرري الترررب الكمسررية والجبسررية

المنتش ررة بشرركل واسررع فرري العديررد مررن اال ارضرري الزراعيررة فرري منطقررة حرروض البحررر االبرريض المتوسررط (  Fernandezوآخرررون ،
 ، ) 2009فالحديد ضروري لتكوين

بغة الكموروفيل رغم عدم دخولو في تركيبيا  ،بل انو يحفز االنزيمات الخا ة ببنائرو  ،كمرا

انرو مكرون اساسري لمجمروعتين مرن البروتينرات ىمرا ال ر  Heme proteinو  Fe-S proteinوالتري تمعرب دو ار ميمرا فري تكروين كرل
من الكموروفيل والسايتوكرومات الميمة في عمميتي البنرا الضروئي والترنفس  .ان الحديرد يردخل فري تركيرب بعرض االنزيمرات واىميرا
ان رزيم الر ر  Catalaseالررذي يمعررب دو ار ميمررا فرري تحويررل البيروكسرريد (  ) H2O2الررى مررا واوكسررجين فرري تفرراعالت التررنفس الضرروئي
وبالتالي حماية الكموروبالست من االكسدة  ،وانزيم الر  Peroxidaseالذي يعمل عمى بممرة الفينروالت وتحويميرا الرى لكنرين فري جردر

الخاليا  .فضال عن دوره في حركة االلكترونات في عمميتي البنا الضروئي والترنفس وتكروين مركرب ال ر  Romleld ( NADPHو
. ) 2007 ، Nikolic
ان مررن اكثررر

ررور الحديررد اسررتعماال ىررو الحديررد المخمبرري مثررل  Fe-EDDHAو  Fe-EDTAنظ ر ار لجاىزيررة عن ررر الحديررد

فييا وسيولة امت ا و ( الشالط  ، ) 2006 ،اال ان غال ثمن ىذه المركبرات مرا زال واحرد مرن االسرباب التري تحرد مرن اسرتعماليا
عمى نطاق واسع (  Fernandezوآخرون  ، ) 2009 ،ولذا كان البد من البحث عن مركبات ارخص ثمنا مثرل كبريترات الحديردوز
 ،وقرد قرام عرردد مرن البراحثين بد ارسررة ترأثير الحديرد فرري

رفات النمرو الخضررري الشرجار وشرتالت الفاكيررة المختمفرة ومررنيم  Awadو

 ) 1995 ( Atawiaعمررى العرمرروط و  Al-Bamarnyوآخرررون (  ) 2010واالعرجرري والحمررداني (  ) 2011عمررى الخرروخ وداؤد
وآخرون (  ) 2012عمى الفستق .

مما تقدم يالحظ ان النتروجين والحديرد يمعبران دو ار مترداخال فري بنرا الكموروفيرل والبروتينرات  ،وبالترالي تحفيرز النمرو الخضرري

لمشتالت واالشجار  ،بل ان  Bar-Akivaو  ) 1959 ( Hewittاوضحا ان الرش بالنتروجين عمرى شركل يوريرا يزيرد مرن اسرتجابة
األشجار لمرش بالحديد  ،اذ انيا تزيد من نفوذ الحديد من خالل طبقة الكيوتكل وقد يكون ىذا التأثير في االغشية الخموية ايضا .
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وليررذا كمررو ولتحسررين

ررفات النمررو الخضررري لشررتالت المشرمش

ررنف لبيررب المزروعررة فرري تربررة جبسررية وإليجرراد م رردر بررديل

لمرش الورقي بالحديد  ،فقد أجريت ىذه الدراسة .
مواد وطرائق البحث

أجريت التجربة في مشرتل الفاكيرة الترابع لكميرة الز ارعرة  /جامعرة تكريرت خرالل موسرم النمرو  2012عمرى شرتالت المشرمش

ر ررنف لبير ررب المطعمر ررة عمر ررى أ ر ررل المشر ررمش البر ررذري  ،مزروعر ررة بأبعر رراد  1.5 × 1م وتسر ررقى بطريقر ررة الس ر رواقي  .ويبر ررين جر رردول
(  ) 1بعض ال فات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل .
جدول (  ) 1بعض الص ات الكيمائية وال يزيائية لتربة الحقل
وحدة القياس

نتيجة التحميل

نوع التحميل
نسجة التربة

–

مزيجية رممية

الرمل

٪

60

الغرين

٪

24

الطين

٪

16

درجة تفاعل التربة

–

التو يل الكيربائي

7.31

ديسي سيمنيز.م

المادة العضوية

ممغم  .كغم

النتروجين الجاىز

ممغم  .كغم

الفسفور الجاىز

ممغم  .كغم

البوتاسيوم الذائب

ممغم  .كغم

الحديد الجاىز

ممغم  .كغم

كربونات الكالسيوم

ممغم  .كغم

كبريتات الكالسيوم

ممغم  .كغم

2-

2.57

22-

0.3
19.04

2-

15

2-

28

2-

2.35

22-

2.16
24.21

* تم تحميل التربة في مختبرات مديرية البحوث والموارد المائية  /نينو

تضررمنت التجربررة تس ررع معررامالت تمث ررل تررداخل ال رررش بمسررتويين م ررن النت ررروجين (  0.2و  ) N ٪ 0.4عم ررى شرركل يوري ررا
(  ) N ٪ 46والحديررد بتركيررز  100ممغررم  . Feلتررر

1-

مررن أربعررة م ررادر ىرري كبريتررات الحديرردوز (  ) FeSO4.7H2Oوكموريررد

الحدي رردوز (  ) FeCl2.H2Oوكربون ررات الحدي ررديك (  ) Fe2(CO3)3وكبريت ررات الحدي ررديك (  ، ) Fe2(SO4)3فضررال ع ررن معامم ررة

المقارنة  ،فكانت المعامالت كما يمي :

 : T1المقارنة ( . ) Fe ٪ 0 + N ٪ 0
 100 + N ٪ 0.2 : T2ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.2 : T3ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.2 : T4ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.2 : T5ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.4 : T6ممغم . Feلتر

2-

عمى شكل كبريتات الحديدوز .

2-

عمى شكل كموريد الحديدوز .

2-

عمى شكل كبريتات الحديديك .

2-

2-

عمى شكل كربونات الحديديك .
عمى شكل كبريتات الحديدوز .
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 100 + N ٪ 0.4 : T7ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.4 : T8ممغم . Feلتر
 100 + N ٪ 0.4 : T9ممغم . Feلتر

222-

عمى شكل كموريد الحديدوز .

عمى شكل كربونات الحديديك .
عمى شكل كبريتات الحديديك .

رشررت الشررتالت بررالنتروجين والحديررد مررن م ررادره المختمفررة م ررتين خررالل الموسررم  ،وقررد أجريررت الرشررة األولررى فرري األسرربوع

الثالررث مررن نيسرران والثانيررة بعررد شررير مررن ذلررك الموعررد حسررب المعررامالت باسررتخدام مرشررة ظيريررة سررعة  5لتررر مررع إضررافة ال ررابون
السائل ( الزاىي ) الى محمول الرش كمادة ناشرة وبتركيز  ، ٪ 0.04في حين رشت معاممة المقارنة بالما وال ابون السائل فقرط ،
وقد أجريت جميع الرشات في ال باح الباكر .
اسررتخدم ف رري تنفي ررذ التجرب ررة ت ررميم القطاعررات العشر روائية الكاممررة (  ) R.C.B.Dبثالث ررة مك ررررات وبواقررع ش ررتمتين لموح رردة
التجريبية الواحدة  ،وبيذا يكون عدد الشتالت المستخدمة في التجربة  54شتمة (  . ) 3 × 9 × 2واجريت عمميات الخدمرة والسريما
السرطنة والتعشريب والرري ومكافحرة اتفرات بشركل متسراوي لكافرة الوحردات التجريبيرة بغرض النظرر عرن طبيعرة المعاممرة وكممرا دعرت

الحاجة لذلك .
الص ات المدروسة في األسبوع الرابع من شير تشرين األول تم جمع البيانات لم فات التالية :

مساحة الورقة ( سم : ) 2ترم جمرع عشررة أوراق مرن كرل شرتمة ( عشررين ورقرة مرن الوحردة التجريبيرة ) مرن منت رف األفررع  ،وزنرت
االوراق باستخدام ميزان حساس  ،ثم ثقبت االوراق بثاقب الفمرين (  ) Cork borerلمح رول عمرى أقرراص معمومرة المسراحة ،

وزنررت األق رراص بمي رزان حسرراس  ،ثررم حسرربت مسرراحة األوراق كنسرربة وتناسررب عمررى أسرراس الرروزن الرطررب ( مرسرري وآخرررون ،
 ، ) 1968ثم حساب معدل مساحة الورقة الواحدة .
المساااحة الورقيااة الكميااة ( ساام /2شااتمة )  :ترم حسرراب عرردد االوراق لكررل شرتمة مباشررة فرري الحقررل ومرن ثررم ضرررب عرردد االوراق فرري
مساحة الورقة الواحدة .

الزيادة في قطر الساق الرئيس لمشاتمة ( ممام )  :اسرتخدمت القدمرة (  ) Vernierفري قيراس قطرر السراق عنرد بدايرة التجربرة وعنرد
نيايتيا عمى ارتفاع  10سم من منطقة التطعيم ومن ثم حساب مقدار الزيادة في قطر الساق .

الزيادة في ارت اع الشتالت ( سم ) استخدم شريط قياس معردني لقيراس ارتفراع الشرتمة قبرل بدايرة التجربرة وعنرد نيايتيرا ومرن ثرم ترم
حساب مقدار الزيادة في االرتفاع .

عاااادد األفااااارع عماااااا السااااااق الااااارئيس لمشااااتمة تر ررم حسر ررابيا مباش ر ررة لكر ررل شر ررتمة ومر ررن ثر ررم حسر رراب معر رردل عر رردد التفرعر ررات لكر ررل
شتمة .

قطاار األفاارع عمااا الساااق الاارئيس لمشااتمة ( مماام ) تررم قيرراس قطررر الفرررع عمررى مسررافة  2سررم مررن منطقررة ات ررالو بالسرراق الرئيسرري
باستخدام القدمة ( . ) Vernier

طول األفرع المتكونة عماا السااق الارئيس لمشاتمة ( سام ) ترم قيراس طرول كرل فررع عمرى حردة بواسرطة شرريط قيراس معردني  ،ثرم
استخراج معدل طول الفرع الواحد .

بعد جمع البيانات حممت إح ائيا حسب الت ميم المستعمل بوساطة الحاسب اتلي وفق برنامج  ، SASوقورنرت المتوسرطات

باختبار اقل فرق معنوي (  ) L.S.D.تحت مستو احتمال  ، ٪5كما وتم حساب معامل االرتباط بين ال فات المدروسة .
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النتائج والمناقشة
مساااحة الورقااة ( ساام ) 2تبررين النتررائج فرري الجرردول (  ) 2ان جميررع المعررامالت لررم تختمررف معنويررا عررن معاممررة المقارنررة باسررتثنا

المعاممررة  T9الت رري اعطررت ا ررغر مس رراحة لمورقررة (  7.18س ررم ) 2وسررببت انخفاض ررا معنوي ررا عررن معامم ررة المقارنررة وع رردد م ررن
المعامالت االخر ومنيا المعاممة  T4التي اعطت اكبر مساحة لمورقة وبمغت  9.03سم. 2

المساحة الورقية الكمية ( سم / 2شتمة ) توضح النتائج في الجدول (  ) 2ان عددا من المعامالت سببت زيادة المسراحة الورقيرة

لمشررتالت  ،وان المعاممررة  T2اعطررت اكبررر مسرراحة ورقيررة (  3799.3سررم ) 2وقررد تفوقررت معنوي را عمررى معاممررة المقارنررة وجميررع

المعامالت االخر باستثنا المعاممتين  T6و  ، T7اما ا غر مساحة ورقية لمشتالت فكانرت  1293.8سرم 2عنرد المعاممرة T9

والتي لم تختمف معنويا عن معاممة المقارنة  .وقد يكون السبب فري ذلرك الرى ترأثير المعاممرة  T2فري زيرادة عردد االوراق لمشرتمة
الواحرردة والررذي بمر  428.7ورقررة ( عرردد االو ارق لمشررتمة الواحرردة لررم ترردخل ضررمن ال ررفات المدروسررة )  ،السرريما وان المسرراحة
الورقية ارتبطت ايجابيا ومعنويا بعدد االوراق ( جدول . ) 3

الزيادة في قطر الساق الرئيس لمشتمة ( ممم ) تشير النتائج في الجدول (  ) 2الى ان جميع المعامالت ادت الى انخفاض غير
معنرروي فرري مقرردار الزيررادة فرري قطررر السرراق الررئيس لمشررتالت مقارنررة بمعاممررة المقارنررة الترري اعطررت اكبررر زيررادة فرري ىررذه ال ررفة
وبمغت  3.30ممم .
الزيادة فاي ارت ااع الشاتالت ( سام ) تبرين النترائج فري الجردول (  ) 2ان اغمرب المعرامالت سرببت زيرادة فري ىرذه ال رفة  ،اال ان
المعاممة  T6اعطت اكبر قيمة ليذه ال فة (  32سم ) وانيا وحدىا التي سببت زيادة معنوية  ،فتفوقت معنويرا عمرى معرامالت
المقارنة و  T3و  T8و  T9بنسبة زيادة بمغت  72.97و  76.11و  128.57و  ٪ 81.10عمى التوالي  ،في حرين كانرت اقرل
زيادة في ارتفاع الشتالت عند المعاممة  T8وبمغت  14سم .
عاادد األفاارع عمااا الس ااق الاارئيس لمشااتمة  :توضررح النتررائج فرري الجرردول (  ) 2ان جميررع المعررامالت زادت مررن ىررذه ال ررفة  ،وان
المعاممة  T6اعطت اكبر عدد من التفرعات (  ) 14.83وتفوقت معنويا عمى جميرع المعرامالت االخرر باسرتثنا المعاممرة T2
والتي تفوقت بدورىا معنويا عمى معاممة المقارنة فقط والتي اعطت اقل عدد من التفرعات وبم  7.33فرع .

جدول (  ) 2تأثير الرش الورقي بالنتروجين والحديد في ص ات النمو الخضري لشتالت المشمش صنف لبيب
الزيادة في
المعاممة

) T1 ( Control
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
L.S.D.

مساحة الورقة
( سم) 2

8.50
8.53
7.88
9.03
8.24
7.51
8.53
8.30
7.18
1.08

المساحة

الورقية لمشتمة
( سم )
2

1535.5
3799.3
2006.3
2003.4
1644.2
2536.6
2269.2
1357.2
1293.8
1554.6

قطر

الساق

الرئيس

( ممم )
3.30
2.90
2.03
2.73
1.93
2.47
2.17
2.63
2.43
n.s.
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الزيادة في

ارت اع الشتمة
( سم )

18.50
29.17
18.17
23.50
22.50
32.00
22.83
14.00
17.67
12.31

عدد األفرع

7.33
12.33
9.17
9.00
9.17
14.83
9.67
8.50
8.67
4.28

قطر األفرع
( ممم )

5.18
5.01
5.17
5.73
4.39
4.47
5.08
4.49
4.98
1.10

طول ال رع
( سم )

29.58
39.11
32.81
29.56
25.04
27.67
30.75
23.50
25.94
6.94
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قطر األفرع المتكونة عما السااق الارئيس لمشاتمة ( ممام )  :تشرير النترائج فري الجردول (  ) 2الرى ان جميرع المعرامالت لرم تختمرف
معنويا عن معاممة المقارنرة  ،وان القطرر االكبرر لمفررع كران  5.73ممرم عنرد المعاممرة  T4والتري تفوقرت معنويرا عمرى المعرامالت

 T8و  T6و  T5التي اعطت ا غر قطر لمفرع وبم  4.39ممم .

طول األفرع المتكونة عما السااق الارئيس لمشاتمة ( سام )  :وتبرين النترائج فري الجردول (  ) 2ان المعاممرة  T2اعطرت اكبرر طرول
لمفرع (  39.11سم ) وتفوقت معنويرا عمرى جميرع المعرامالت مرا عردا المعاممرة  T3التري تفوقرت بردورىا معنويرا عمرى المعراممتين

 T5و  ، T8وان المعررامالت الررثالث ل ررم تختمررف معنوي ررا عررن معامم ررة المقارنررة  ،ام ررا اقررل ط ررول لمف رررع فبمر ر  23.50س ررم عن ررد
المعاممة . T8
توضررح النتررائج ان الرررش بررالنتروجين والحديررد كرران تررأثيره ايجابيررا فرري معظررم

ررفات النمررو الخضررري المدروسررة والررذي قررد يكررون

انعكاسر ررا لتر ررأثير المعر ررامالت فر رري المسر رراحة الورقير ررة لمشر ررتالت اذ ان جمير ررع ال ر ررفات ارتبطر ررت ايجابير ررا ومعنوير ررا بالمسر رراحة الورقير ررة

( جرردول  ) 3وىررذا قررد يعررود لرردور النتررروجين فرري بنررا البروتينررات واالحمرراض االمينيررة والنوويررة والكموروفيررل  ،وزيررادة سرررعة عمميررة
التركي ررب الض رروئي ( محم ررد  1989 ،و  1986 ، Marschnerو  Barkerو  ، ) 2007 ، Brysonودور الحدي ررد واش ررتراكو ف رري
مركب ررات ال ر ر  Ferredoxineالميم ررة ف رري التركي ررب الض رروئي  ،واختر رزال النتر ررات ال ررى اموني ررا  ،ودخول ررو كعام ررل مس رراعد ف رري تك رروين
الكموروفيل وتركيب بروتينات السايتوكروم الميمة في عمميتي البنا الضوئي والتنفس ( عبدول . ) 1988 ،اال انو من المالحرظ ان

ترأثير النتررروجين لررم يكررن خطيررا بزيررادة تركيررزه فرري محمررول الرررش  ،وىررذا يرردل عمررى تررداخل تررأثير النتررروجين مررع تررأثير مركبررات الحديررد
المختمفررة  ،وان بعررض تمررك المركبررات وخا ررة كبريتررات الحديررديك وكربونررات الحديررديك قررد اثرررت عكسرريا فرري مررد اسررتجابة الشررتالت
لمرررش بررالنتروجين  .كمررا انررو ىنالررك اخررتالف فرري مررد االسررتجابة لمرررش بم ررادر الحديررد وىررذا قررد يعررود الررى االخررتالف فرري

ررفاتيا

الكيميائيررة والفيزيائيررة  ،فرريالحظ ان كبريتررات الحديرردوز كرران تررأثيره معنويررا فرري زيررادة المسرراحة الورقيررة لمشررتالت وارتفرراع الشررتمة وعرردد
االفرع وطول الفرع  ،وىذا قد يعود لسيولة ذوبانو (  288غم  /لترر بدرجرة حر اررة ْ 20م ) وامت ا رو ونفروذه الرى خاليرا الورقرة ،

فضررال عررن كونررو يجيررز الحديررد ب ررورة حديرردوز (  ) Fe+2والررذي يمثررل الحالررة النشررطة لمحديررد فرري العمميررات الحيويررة المشررارك فييررا
(  Mengelوآخرون  ، ) 2002 ،وعمى العكس من ذلك فقد كان تأثير كبريتات وكربونات الحديديك سرمبيا فري ال رفات المدروسرة
 ،فأعطت اقل قيم ل فات مساحة الورقة الواحدة والمساحة الورقية وارتفاع الشتمة وطول الفررع  ،وىرذا قرد يعرود الرى قمرة ذوبانيرا فري
الما وتشكيميا لمعمقات وليس لمحاليل حقيقية مما يسبب ترسبيا عمى سطوح االوراق وقمة نفوذىا الرى داخرل انسرجة الورقرة  ،او ان

وجودىا في بيئة غنية باالوكسرجين يعيرق اخترزال الحديرديك (  ) Fe+3الرى حديردوز (  ، ) Fe+2وبالترالي فران الكميرة القميمرة الداخمرة
الى ا نسجة الورقة تكون ب ورة الحديد غير الفعالة  ،كما ان تأثير ايون الكربونات القموي قد يرؤدي الرى زيرادة  pHالع رير الخمروي
مما يعيق عممية اختزال الحديديك او يسبب ترسيبو باشكال غير فعالة (  Romleldو . ) 2007 ، Nikolic
نستنتج من الدراسة بان الرش الورقي بالنتروجين ( بشكل يوريا ) والحديرد والسريما كبريترات الحديردوز لرو دور فعرال فري تحسرين

فات النمو الخضري لشتالت المشمش

نف لبيب المزروعة في الترب الجبسية  .ونو ري بررش شرتالت المشرمش الناميرة تحرت

الظر ر ر ررروف المشر ر ر ررابية بر ر ر ررالنتروجين بتركير ر ر ررز ال يزير ر ر ررد عر ر ر ررن  N ٪ 0.4عمر ر ر ررى شر ر ر رركل يورير ر ر ررا مر ر ر ررع الحدير ر ر ررد بتركير ر ر ررز  100ممغر ر ر ررم
 . Feلتر 1-عمى شكل كبريتات الحديدوز لتحسين

فات النمو الخضري لمشتالت المعاممة .
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جدول (  ) 3معامل االرتباط بين الص ات المدروسة
قطر

الساق

االرت اع

عدد األفرع قطر األفرع

طول

األفرع

مساحة
الورقة

المساحة
الورقية

قطر الساق

1.00

االرت اع

0.23

1.00

عدد األفرع

0.32

**0.68

1.00

قطر األفرع

**0.50

0.27

0.03-

1.00

طول األفرع

*0.44

**0.57

0.35

**0.64

1.00

مساحة الورقة

0.39

0.25

0.06-

**0.61

**0.50

1.00

المساحة الورقية

**0.54

**0.71

**0.70

**0.49

**0.86

**0.49

1.00

عدد االوراق

0.49

0.74

** 0.83

0.35

* 0.80

0.23

* 0.96

** االرتباط معنوي عند مستو . ٪1
* االرتباط معنوي عند مستو . ٪5
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