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 الملخص

 حقػوؿ مػف غرينيػة طينية مزيجة تربة) النسجة في مختمفتيف تربتيف في  .Avena Sativa Lالشوفاف، زراعة الدراسة تضمنت
 ،0.0) فادنػي البنزايػؿ مػف كيػزابتر  النباتػات رش مػ ( العميػؿ حمػاـ منطقػة حقػوؿ مػف غرينيػة رممية مزيجة وتربة وبعويزة سادة منطقة
 تػـ التػي النتػاج  حممػت.  الشػوفاف لنبػات الفسػمجية والصػفات النمػو صػفات بعػض فػي العوامػؿ هػذ  واثر ،بالمميوف جزء( 150 ،100

 تفػػػوؽ النتػػاج  بينػػػتو  مميػػةعا كتجربػػة( C.R.D) الكامػػػؿ العشػػواجي التصػػػميـ باسػػتخداـ الزجػػاجي البيػػػت تجربػػة فػػػي عميهػػا الحصػػوؿ
 النسػػػبي المػػػاء ومحتػػػو  الورقيػػػة والمسػػػاحة النبػػػات ارتفػػػاع صػػػفة فػػػي الطينيػػػة المزيجػػػة النسػػػجة ذات بػػػةالتر  فػػػي المزروعػػػة النباتػػػات

 النسػػيجة ذات التربػػة فػػي المزروعػػة بتمػػؾ مقارنػػة التػػوالي عمػػ   (8.3 ,20.6 ,2.3 ,20.6 ,17.5%).وبنسػػبة النباتيػػة والصػػبتات
 والصػفات النمػو صفات كؿ في (بالمميوف جزء 150 ،100) بتركيز ادنيف بالبنزايؿ المعاممة النباتات تفوقت وكذلؾ .الرممية المزيجة
 .المعاممة غير النباتات م  مقارنة المقاسة الفسمجية

 

 .ادنيف البنزايؿ التربة، نسجة الشوفاف، نبات :دالةال الكممات
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ABSTRACT 

This Study include cultivating of Qat (Avena sativa L.) in two different soils texture Sada wa 

Baweeza soil (Silty Clay Loam) and Hamam Al-Aleal Soil (Silty Sandy Loam) with spraying the 

plants with concentrations of Benzyladenine [0.0, 100,150] ppm and its effect on some growth and 

physiological features of oats plant. Results were analyzed using the Complete Randomized Design 

(C.R.D) as a factorial experiment, and the results showed surpass plant cultivated in clay loam soil 

were in plant height, leaf area, relative water contain and plant pigments content (8.3, 20.6, 2.3, 

20.3, 17.5 %) Respectively compared to the plant cultivated in the Silty Sandy Loam texture. Plants 

treated with BA (100, 150 ppm) surpassed in all of  measurement growth and physiological features 

compared with untreated plants. 
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 المقدمة
 ( ويحتػػػػػػػػػػػؿ Poaceae) هػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف محاصػػػػػػػػػػػيؿ الحبػػػػػػػػػػػوب الشػػػػػػػػػػػتوية الحوليػػػػػػػػػػػة التابعػػػػػػػػػػػة لمعاجمػػػػػػػػػػػة النجيميػػػػػػػػػػػة Oat الشػػػػػػػػػػػوفاف

 عير المرتبػػػػػػػػة السػػػػػػػػابعة مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث الهميػػػػػػػػة القتصػػػػػػػػادية والنتػػػػػػػػاج بالنسػػػػػػػػبة لمحاصػػػػػػػػيؿ الحبػػػػػػػػوب بعػػػػػػػػد الحنطػػػػػػػػة والػػػػػػػػرز والشػػػػػػػػ
 والػػػػػػػػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػػػػػػػػفراء والػػػػػػػػػػػػػػػذرة البيضػػػػػػػػػػػػػػػاء والػػػػػػػػػػػػػػػدخف ويػػػػػػػػػػػػػػػزرع فػػػػػػػػػػػػػػػي العديػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف البمػػػػػػػػػػػػػػػداف كمحصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ حبػػػػػػػػػػػػػػػوبي شػػػػػػػػػػػػػػػتو 

(Acarlson and Kaeppler, 2007  2016الرفػػاعي والحسػػناو ، ؛).  مميػػوف هكتػػار،  26.5وتقػػدر مسػػاحتم المزروعػػة عالميػػا
وكنػػدا واسػتراليا مػػف اكثػر الػػدوؿ  المتحػدة المريكيػة ( وتعػػد روسػيا والوليػػاتFAO, 2004مميػوف طػػف مػف الحبػػوب ) 44.5 والنتػاج

 % مػػػػػػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػػػػػػاج العػػػػػػػػػػػػػػالمي فػػػػػػػػػػػػػػي تتذيػػػػػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػػػػػواف وب شػػػػػػػػػػػػػػكاؿ متعػػػػػػػػػػػػػػددة   74ويسػػػػػػػػػػػػػػتخدـ ،انتاجػػػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػػػوفاف
 ال عػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػتخدامم فػػػػػػػػػػػي تتذيػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػاف( فضػػػػػػػػػػػWelch,1995)ول سػػػػػػػػػػػيما الخيػػػػػػػػػػػوؿ والػػػػػػػػػػػدواجف ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ المجتػػػػػػػػػػػرات 

(Stevens et al., 2000 ويمكػف رفػ  الكفػاءة النتاجيػة لمشػوفاف2014 ، الجبػور  والجبػور ؛ ،) Avena Sativa L.  مػف خػالؿ
النمو بطرؽ مختمفة كالرش الورقي ونق  البذور وغيرها مف العديد مف العمميات الزراعية ومف هذ  العمميات معاممة النبات بمنظمات 

وزيادة كفاءتم وتحسيف منتجاتػم الطبيعيػة، وهنػاؾ العديػد  منظمات النمو ادوارا مهمة في نمو النبات تؤد المعامالت الخر ، حيث 
المعاممة بمنظمات النمو اثرت ايجابيا في نمو النبات ونوعية الحاصؿ وزيادة النتاج ول  اف مف البحوث والدراسات التي اشارت ال 

صػػػيتتم و ة السػػػايتوكاينينات، الػػػذ  ينتمػػي الػػػ  مجموعػػ (2001،)ياسػػيف Benzyladenine  (BA)سػػيما المعاممػػػة بالبنزايػػؿ ادنػػػيف 
وهو مف اكثر المركبات السايتوكاينينية شيوعا واستعمال لنشاطم الحياتي العالي ولثباتم ورخص ثمنم فضال  (C12H11N5) الجزيجية
جػة وتوجػد السػايتوكاينينات فػي اغمػب الخاليػا النباتيػة امػا بصػورة حػرة او عمػ  هي .(Carey, 2008) كانيػة خزنػم لمػدة طويمػةمعػف ا

ناضػجة الالخاصة باألحماض المينية، ويزداد تركيزها فػي الجػذور وافرازاتهػا والثمػار والبػذور ول سػيما غيػر  RNAمركبات لناقالت 
مػ  حركػة  الخشب  أنسجةالجنة وينتقؿ عبر ويتـ بناءها الحيو  في النسجة النشاجية الطرفية لمجذور والمجموع الخضر  وكذلؾ 

 (.2000 ،ابو زيد؛ 1995،)وصفي النبات جميعها أجزاءء النتح ال  ما
اذ تعمػػؿ عمػػ  زيػػادة لدونػػة الجػػدار  ،لمسػػايتوكايتينات انهػػا تحفػػز انقسػػاـ الخاليػػا واتسػػاعها التػػ ثيرات الفسػػمجية أهػػـاحػػد  إف

فػػػز تمػػػايز كمػػػا انهػػػا تحػػػافظ عمػػػ  الكموروفيػػػؿ مػػػف الهػػػدـ وتشػػػجي  اكتمػػػاؿ وتكػػػويف البالسػػػتيدات الخضػػػراء، وتح Plasticityالخمػػػو 
النسػػجة الوعاجيػػة لمبػػراعـ وبػػذلؾ تسػػهؿ نقػػؿ المتػػذيات اليهػػا وذلػػؾ يػػؤد  الػػ  انهػػاء السػػيادة القميػػة كمػػا تحفػػز نمػػو الجػػذور وتحفػػز 

تشػج  امتصاصػها ونقمهػا  ألنهػار الشػيخوخة وتمنػ  ظهػور اعػراض نقػص المتػذيات خالزهار وتشارؾ في تطور الثمػار والبػذور وتػؤ 
 (.Taiz and Zeiger, 2002 ; Carey, 2008مجفاؼ)وتقمؿ حساسية النبات ل

بػالتركيزيف و ( BA( بالبنزايؿ ادنػيف ).Hibiscus Sabdariffa Lنبات )ال  أف رش  et al., Mostafa (7002) شاروأ
100  ،200ppm  زيػػػادة معنويػػػة فػػػي تركيػػػز السػػػكريات الذاجبػػػة  كمػػػا سػػػبب، اإلنتػػػاجاد  الػػػ  حصػػػوؿ زيػػػادة معنويػػػة فػػػي مكونػػػات
بمػ  اذ  اكبػر قيمػة لمػوزف الجػاؼ لمبػذور 100ppmوسػجؿ التركيػز ريات المتعددة والكاربوهيػدرات والبػروتيف والنػايتروجيف الكمػي والسك

عند رشهـ لممجموع الخضػر  لنبػات  (Reda et al., 2005)غـ لبذور نباتات معاممة المقارنة. واوضح  18.63غـ مقابؿ  32.48
 ممتػػـ/ لتػػر لكػػؿ منهمػػا 60، 30( بتركيػػز IBAانػػدوؿ حػػامض البيوتاريػػؾ )و ( BAؿ ادنػػيف )بالبنزايػػ Thymus vulgariseالزعتػػر 

ايػاـ، اف الػرش  10يومػا عمػ  الزراعػة ثػـ بعػد كػؿ  70عم  انفراد فضػال عػف نباتػات معاممػة المقارنػة ولػثالث مػرات بػدءا مػف مػرور 
 ماويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اد  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة معن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Thymol  وCarvacol الفينػػولت خصوصػػا  مػػفاد  الػػ  زيػػادة فػػي محتػػو  النبػػػات  كمػػاRosmarinic  كمػػا زادت نسػػبة المػػػواد
%  1.50( الكثػر فاعميػة اذ بمتػت نسػبة الزيػت الطيػار عنػد الحشػة الولػ  BAممتػـ/ لتػر مػف ) 30المانعة لالكسدة وكػاف التركيػز 

 ةبػػػػػػ( اف رش نبػػػػػػات الحم2012صػػػػػػالح )دراسػػػػػػة (. كمػػػػػػا بينػػػػػػت الػػػػػػرش بالمػػػػػػاء فقػػػػػػط) معاممػػػػػػة المقارنػػػػػػة% لنباتػػػػػػات  1.10مقابػػػػػػؿ 
(Trigonellafoenum – graceumL. بالبنزايػػؿ ادنػػيف بتركيػػز )ممتػػـ/ لتػػر اد  الػػ  تفػػوؽ النباتػػات المعاممػػة فػػي  200،  100
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وروفيػػؿ والكػػاروتيف فػػي الوراؽ مقابػػؿ صػػفة عػػدد الفػػرع والوراؽ وقطػػر السػػاؽ والمسػػاحة الورقيػػة ونسػػبة المػػادة الجافػػة وتركيػػز الكم
 معاممة المقارنة.

يتحػػدد نمػػو النبػػات بمجموعػػة كبيػػرة مػػف العوامػػؿ منهػػا طبيعيػػة تتعمػػؽ بظػػروؼ التربػػة والمنػػاخ والمػػاء والحيػػاء وتػػداخالتها و 
مناسبة تعد عامال ال غير ةولهذا فاف الترب (2007،وآخروفومنها ما يتعمؽ بالصوؿ الوراثية وعالقتها بعمميات خدمة التربة )حسيف 
متعػػددة فهػػو قػػد يػػؤثر عمػػ  معػػدلت  أشػػكالا  ي خػػذ التػػ ثيرمحػػددا لنمػػو الكثيػػر مػػف المحاصػػيؿ الحقميػػة ومنهػػا محصػػوؿ الشػػوفاف واف 

المتصاص والنقؿ لمعناصر التذاجية مما يؤثر في الحالة التذاجية لمحصوؿ الشوفاف مسػببا خسػارة الحاصػؿ مػف خػالؿ تاثيرهػا عمػ  
ومػف  (Masle and Josette, 2005) والتػي تعػد المصػدر الػرجيس الػذ  يمػتص العناصػر التذاجيػة والمػاء مػف التربػةالجػذور  نمػو

ؿ فمػػػف المهػػـ فهػػـ الظػػػروؼ البيجيػػة لمتربػػة التػػػي تعػػيش فيهػػا النباتػػػات والتعػػرؼ عمػػ  وجػػػم و حصػػملم إنتػػاج أعمػػػ اجػػؿ الوصػػوؿ الػػ  
 تػؤد (. وفي النظػاـ البيجػي Gresiak et al., 2013) في ا  ضرر في نوعية التربةدوف التسبب  ما امكفالقصور فيها وتحسينها 

 العناصػػر المتذيػػةلمعظػػـ  اخزينػػ فضػػال عػػف كونهػػامػػف الوظػػاجؼ الرجيسػػة فهػػي وسػػط لنمػػو النبػػات ونظػػـ امػػدادات الميػػا  التربػػة عػػدد 
(Ericksonand Rachel, 2008ومػػف اهػػـ خصػػاجص التربػػة التػػي تػػؤثر عمػػ  نمػػو النبػػا ) ت هػػي نسػػجة التربػػةSoil texture 

 ,.Stott et al)                 وكػذلؾ القابميػة عمػ  الحتفػاظ بالمػاء  Permeabilityوالتهويػة النفاذيػة  Porosityوالمسػامية 

2010 ; Karlen et al., 2013) .المزروعػػة فػػي التربػػة الطينيػػة عمػػ   تفػػوؽ نباتػػات الحمبػػة( 2013 ،عبػػداه)دراسػػة  وأوضػػحت
والػوزف الرطػػب والجػاؼ والنسػػبة المجويػة لممػػادة ع الخضػر  و المزيجيػة فػي صػػفات ارتفػاع المجمػػفػػي التربػة الرمميػػة لنباتػات المزروعػة ا

( لبيػاف Mikko et al., 2013)   وفػي دراسػة اجراهػا  .بػذرة 100الجافػة وعػدد وطػوؿ القرنػات وعػدد البػذور/ سػندانة وكػذلؾ وزف 
ة فػػي مواسػػـ مختمفػػة لنبػػاتي الحنطػػة والشػػعير المزروعػػة فػػي التربػػة ذات النسػػجة الطينيػػة عمػػ  حاصػػؿ تػػ ثير خػػواص التربػػة الفيزياجيػػ

الحبػوب حيػػث تبػػيف انػػم فػػي مختمػػؼ المواسػػـ التػػي زرعػػت فيهػػا النباتػات فػػي هػػذا النػػوع مػػف التربػػة اعطػػت اعمػػ  حاصػػؿ واعمػػ  كتمػػة 
التربػة الحاصػؿ وقػد عػز  السػبب الػ  اف هػذا النػوع مػف التربػة حيوية حت  فػي المواسػـ التيػر مواتيػة لنمػو النبػات حيػث حسػنت هػذ  

عمػ  ( طينيػة مزيجػة رمميػة ومزيجػة( لبيػاف تػ ثير نسػجة التربػة )2015وفػي دراسػة الشػالؿ ) يمتمؾ محتو  ماجي وسعة حقمية عالية.
يػػة فػػػي صػػفة المسػػػاحة الورقيػػػة النباتػػػات المزروعػػة فػػػي التربػػة المزيجػػػة الطينالنتػػاج  تفػػػوؽ  أظهػػػرتنمػػو نباتػػػات صػػنفيف مػػػف الحمبػػة 

وعػػة مقارنػػة بتمػػؾ المزر  RNAو  DNAومحتػػو  المػػاء النسػػبي ومحتػػو  الصػػبتات النباتيػػة والنزيمػػات المضػػادة لالكسػػدة ومحتػػو  
 في التربة المزيجة الرممية.

و والصػفات صػفات النمػ فػي Benzyladenine(BA) مختمفػة مػف مػنظـ النمػو  وتهػدؼ الدراسػة الحاليػة لمعرفػة تػ ثير تراكيػز
 .Soil textureالفسمجية لنبات الشوفاف بالتداخؿ م  نسجة التربة 

 المواد وطرائق العمل
/ جامعػػة الموصػػالدراسػػة فػػي البيػػت الزجػػاجي التػػاب  لقسػػـ عمػػـو الحيػػاة/ كميػػة  أجريػػت يف مختمفتػػيف فػػي تبؿ اذ جمبػػت تػػر العمػػـو

 قػػػػػوؿ منطقػػػػػة سػػػػػادة وبعػػػػػويزة( عمػػػػػ  عمػػػػػؽمػػػػػف منطقتػػػػػيف زراعيتػػػػػيف لمدينػػػػػة الموصػػػػػؿ )حقػػػػػوؿ منطقػػػػػة حمػػػػػاـ العميػػػػػؿ وح جةالنسػػػػػ
(0-30cmبطريقة عشػواجية مػف منػاطؽ ) ممػـ.  2فػي الحقػؿ، ثػـ جففػت هواجيػا ونظفػت ونعمػت، ثػـ غربمػت بمنخػؿ قطػر ثقوبػم  عػدة

 قطػػػػػر فػػػػػي اصػػػػػص بالسػػػػػتيكية ذات 2017/12/12بتػػػػػاري   .Avenasativa L نبػػػػػات الشػػػػػوفافبػػػػػذرة مػػػػػف بػػػػػذور  15زرعػػػػػت 
20cm  18وارتفاع cm  السػماد  إضافة تتـ وتمك 5وسعةNPK   المسػاحة الكميػة  أسػاسكتػـ/ دونػـ وعمػ   40التربػة وبمعػدؿالػ

% مػف  75 إلػ بالمػاء العتيػاد  صػيص، وتػـ الػر  أيـو مف الزراعة خفؼ عػدد البػادرات الػ  خمػس بػادرات/  15صص. وبعد لأل
وضبط الر  لترض المحافظة عم  المحتو  الرطوبي لمتربة باستخداـ الوزف اليومي لالصص م  التربػة، وبعػد مػرور  السعة الحقمية

بػػالمميوف فػػي الصػػباح البػػاكر ( جػػزء 150,100,0.0) BAيػػـو مػػف تػػاري  الزراعػػة رشػػت النباتػػات بثالثػػة تراكيػػز مػػف مػػنظـ النمػػو  45
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الػػرش اسػػتخدمت ثالثػػة يػػوـ مػػف تػػاري    30قطػػرة مػػف النبػػات.  وبعػػد مػػرور  أوؿمػػ  الجػػزء الخضػػر  لمنبػػات حتػػ  البمػػؿ التػػاـ وسػػقوط ع
 مكررات عشواجية لكؿ معاممة لدراسة بعض الصفات الفسمجية وصفات النمو الخضر .

 الصفات المدروسة:
 اوال: صفات النمو الخضري

 ية لحساب المساحة الورقيةالت(: وفقا لممعادلة / نبات2)سـ ةالمساحة الورقي .3

 (kemp, 1960) 0.905× اقص  عرض الورقة ×  المساحة الورقية= طوؿ الورقة
 (cmارتفاع النبات ) .7

الػػوزف الجػػاؼ لممجمػػ  الخضػػر  والجػػذر  )غػػـ(: تػػـ وضػػ  المجػػامي  الخضػػرية فػػي اكيػػاس ورقيػػة مثقبػػة ثػػـ تجفيفهػػا فػػي فػػرف  .1
 ساعة وحت  ثبات الوزف. 72ولمدة oـ 70كهرباجي بدرجة 
 ثانيا: الصفات الفسمجية:

حسػب  (Schon – Feld et al., 1988) كمػا ذكرهػا (Turner, 1981) تقدير محتو  المػاء النسػبي: تػـ تقػدير  حسػب طريقػة .3
 :يةالتالمعادلة 

 100×جاؼ الوزف ال-الوزف الجاؼ/ الوزف النتفاخي -= الوزف الطر (%)محتو  الماء النسبي

 ممتـ/ غـ وزف رطب(:) األوراؽر الصبتات النباتية في تقدي .7

وتمػػت قػػراءة امتصػاص الضػػوء لمراشػػح عمػػ  الطػػواؿ  (Lichtenthaler, 1987)بحسػػب طريقػة  األوراؽر الكموروفيػػؿ فػػي قػد
 (452.5)وؿ المػوجي فقػد قػدرت عنػد الطػ الكاروتينػاتنانوميتر بواسػطة جهػاز المطيػاؼ الضػوجي امػا  (647,664.5)الموجية 
 نانوميتر.
 التحميل االحصائي

اذ كػررت كػػؿ معاممػة ثػالث مػػرات فػي تنفيػذ التجربػػة وتػـ تحميػؿ النتػػاج  التػي تػػـ  (.C.R.D)العشػػواجي الكامػؿ  ميـاسػتخدـ التصػ
داـ اختبار دنكف المتوسطات باستخ، وقورنت  (SAS)حسب برنام  بالحصوؿ عميها مف الدراسة احصاجيا بواسطة الحاسوب اللكتروني 

 (.1980، اه )الراو  وخمؼ (0.05)متعدد الحدود وعند مستو  احتماؿ 
 تائجالن

 ارتفاع النبات:1 -

جزء بالمميوف اد  ال  حصوؿ  150، 100وبتركيز BA( اف رش النباتات بمنظـ النمو البنزايؿ ادنيف 1الجدوؿ )يتضح مف 
معاممة بالمنظـ، الغير التوالي بالمقارنة م  النباتات % عم   11.8،  6.7الزيادة هي  زيادة معنوية في صفة ارتفاع النبات وكانت نسبة

الرممية  ذات النسجةة التربة فقد حصؿ انخفاض معنو  في صفة ارتفاع النبات في النباتات المزروعة في التربة جنس لت ثيراما بالنسبة 
أما بالنسبة لمتداخؿ الثناجي بيف التربة ، المزيجية الطينية روعة في النسجة% بالمقارنة م  النباتات المز  7.7وكانت نسبة النخفاض 

 .ppm 150والتركيز فقد تفوقت النباتات المزروعة في الترب المزيجية الطينية والمعاممة بالبنزايؿ ادنيف بتركيز 
 

 .Avena sativa Lالشوفان سم( لنبات بنزايل ادنين في ارتفاع النبات ): تأثير نسجة التربة والرش بال1الجدول 
 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 c 24.33 b 25.66 a 24.71  a 22.53 الطينية المزيجية

 d 22.83 c 23.93 b 22.80 b 21.66 الرممية المزيجية

  c 23.59 b 24.7 a 22.09 تأثير التراكيز

 ة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية.)*(  المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابه
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 المساحة الورقية:2 -

% في صفة المساحة الورقية عند رش النباتات  5( ال  حصوؿ زيادة معنوية عند مستو  احتماؿ 2الجدوؿ )تشير نتاج  
جزء بالمميوف حيث  150بتركيز  نظـذات المبمنظـ النمو البنزايؿ ادنيف وكانت اعم  نسبة لمزيادة قد حصمت عند رش النباتات ب

 20.6المزيجية الطينية وبنسبة لمنباتات المزروعة في النسجةفي صفة المساحة الورقية حيف حصؿ تفوؽ معنو  ، في 27.5%بمتت
ت النباتات ، أما بالنسبة لمتداخؿ الثناجي بيف التربة والتركيز فقد تفوقالمزيجية الرممية % مقارنة بالنباتات المزروعة في النسجة

 .ppm 150تركيز بالبنزايؿ ادنيف بالمزروعة في الترب المزيجية الطينية والمعاممة 
 

 .Avena sativa L( لنبات الشوفان 2: تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في المساحة الورقية )سم2الجدول 
 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 d 10.28 b 11.47 a 10.39 a 9.42 الطينية ةالمزيجي

 F 8.18 e 10.04 c 8.61 b 7.62 الرممية المزيجية

  c 9.23 b 10.87 a 8.52 تأثير التراكيز

 )*( المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية. 
 

 الوزن الجاف لممجموع الخضري:3 -
 %5( يتضح اف صفة الوزف الجاؼ لممجموع الخضر  اظهرت انخفاضا معنويا عنػد مسػتو  احتمػاؿ 3وؿ الجد) مف نتاج 

بالمقارنػة مػ  النباتػات التػي رشػت  %33.3نسػبة النخفػاض هػي معاممػة بمػنظـ النمػو البنزايػؿ ادنػيف وكانػت البالنسبة لمنباتػات غيػر 
تػػات المزروعػػة فػػي التربػػة ذات النسػػيجة المزيجيػػة الطينيػػة معنويػػا عمػػ  جػػزء بػػالمميوف فػػي الوقػػت الػػذ  تفوقػػت فيػػم النبا 150بتركيػػز 

 النباتات المزروعة في التربة ذات النسيجة المزيجية الرممية.
 

 لنبات الشوفان  الوزن الجاف لممجموع الخضري)غم( : تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في3الجدول 
Avena sativa L.             

 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 bc 0.820 b 1.020 a 0.840 a 0.690 الطينية المزيجية

 d 0.683 c 0.820 b 0.679 b 0.536 الرممية المزيجية

  c 0.751 b 0.920 a 0.613 تأثير التراكيز

 فروقا معنوية.  )*( المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها
 

 الوزن الجاف لممجموع الجذري:4 -

جزء بالمميوف قد تفوقت بصورة معنويػة  150، 100 بالتركيزيف( اف النباتات المعاممة بالبنزايؿ ادنيف 4الجدوؿ )نالحظ مف 
فػي  عمػ  التػوالي%  107و   57.6عمػ  النباتػات غيػر المعاممػة وكانػت نسػبة الزيػادة هػي  لممجمػوع الجػذر في صفة الوزف الجاؼ 

الجػذر  عمػ  تمػؾ النباتػات  لممجمػوعالمزيجية الطينية في صفة الػوزف الجػاؼ  حيف تفوقت النباتات المزروعة في التربة ذات النسجة
 المزيجية الرممية. المزروعة في التربة ذات النسجة
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 غم(  لنبات الشوفان )جذري : تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في الوزن الجاف لممجموع ال4الجدول 
Avena sativa L.             

 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 d 0.263 bc 0.343 a 0.263 a 0.183 الطينية المزيجية

 e 0.213 cd 0.286 ab 0.206 b 0.120 الرممية المزيجية

  c 0.238 b 0.314 a 0.151 تأثير التراكيز

 )*( المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية.       
  

 : .R.W.Cمحتوى الماء النسبي 5 - 

جزء بالمميوف اد  الػ  حصػوؿ  150،  100بالتركيزيف( يتضح اف معاممة النباتات بمنظـ النمو البنزايؿ ادنيف 5الجدوؿ )مف 
عمػػ  التػػوالي وكػػذلؾ  %6.5و  3.8النسػػبي فػػي الوراؽ النباتيػػة مقارنػة بالنباتػػات غيػػر المعاممػػة وبنسػػبة  تفػوؽ معنػػو  بمسػػتو  المػػاء

 وكانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة الزيػػػػػػػػادة ألوراقهػػػػػػػػاتفوقػػػػػػػػت النباتػػػػػػػػات المزروعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التربػػػػػػػػة المزيجيػػػػػػػػة الطينيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محتػػػػػػػػو  المػػػػػػػػاء النسػػػػػػػػبي 
 يجية الرممية.المز  مقارنة بتمؾ النباتات المزروعة في التربة ذات النسجة 2.3 %

 

لممجموع الخضري )غم(  لنبات  R.W.C( %: تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في محتوى الماء النسبي )5الجدول 
 .Avena sativa Lالشوفان 

 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 d 75.08 b 77.80 a 75.28 a 72.08 الطينية المزيجية

 71.28c 73.82 d 75.60 b 73.56 b الرممية زيجيةالم

  c 74.45 b 76.34 a 71.68 تأثير التراكيز

 .)*(المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية        
 

 :aتقدير محتوى الكموروفيل  6 -

جػػزء بػػالمميوف يظهػػر تفوقػػا معنويػػا فػػي محتػػو   150ادنػػيف وبتركيػػز ( اف رش النباتػػات بمػػنظـ البنزايػػؿ 6 الجػػدوؿ)نالحػػظ مػػف 
نتػاج  الجػدوؿ اف النباتػات المزروعػة فػي التربػة ذات  أشػارتمقارنة م  النباتات غير المعاممػة فػي حػيف %14 وبنسبة  aالكموروفيؿ 

ة يػػالمزيج وعػػة فػػي التربػػة ذات النسػػجةمقارنػػة مػػ  النباتػػات المزر  %4.5انخفاضػػا معنويػػا وبنسػػبة  أظهػػرتالمزيجيػػة الرمميػػة  النسػػجة
 الطينية.

 

 لنبات الشوفان جموع الخضري )غم(: تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في الوزن الجاف لمم6الجدول 
Avena sativa L.             

 
 
 

       

 )*(المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية. 
 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 de 2.40 bc 2.57 a 2.40 a 2.25 الطينية المزيجية

 e 2.29  cd 2.45  b 2.29 b 2.15 الرممية المزيجية

  c 2.345 b 2.510 a    2.200 تأثير التراكيز
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 : bتقدير محتوى الكموروفيل 7 - 

فػي النباتػات  %5عنػد مسػتو  احتمػاؿ  b( ال  حصػوؿ انخفػاض معنػو  فػي نسػبة الكموروفيػؿ 7الجدوؿ )تشير النتاج  في 
فػػي حػيف اظهػػرت نباتػػات التربػة المزيجيػػة الطينيػػة  BAغيػر المعاممػػة بمػنظـ البنزايػػؿ ادنػػيف بالمقارنػة مػػ  النباتػػات المعاممػة بػػالمنظـ 

 بالمقارنة م  تمؾ النباتات النامية في التربة ذات النسجة الرممية. %20.3بنسبة في محتو  اوراقها في هذ  الصبتة تفوقا معنويا 
    لنبات الشوفان)ممغم/ غم وزن رطب(  b: تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في محتوى كموروفيل 7الجدول 

Avena sativa L. 
 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 c 0.780 b 0.893 a 0.77 a 0.656 الطينية المزيجية

 d 0.643 c 0.753 b 0.64 b 0.543 الرممية المزيجية

  c 0.710 b 0.820 a 0.595 تأثير التراكيز

 )*( المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية.          
 

 ينات:تتقدير محتوى الكارو 8 - 

جػزء بػالمميوف مقارنػة بالنباتػات  150،  100( يتضػح تفػوؽ النباتػات المعاممػة بالبنزايػؿ ادنػيف بػالتركيزيف8الجدوؿ )تاج  مف ن 
حصػػمت فػػي النباتػػات  % 44.7هػػي غيػػر المعاممػػة )السػػيطرة( فػػي تركيػػز الكاروتينػػات ممتػػـ / غػػـ وزف رطػػب وكانػػت اعمػػ  زيػػادة 

معنويػػا فػػي المزيجيػػة الطينيػػة تفوقػػا  اظهػػرت النباتػػات المزروعػػة فػػي التربػػة ذات النسػػجةجػػزء بػػالمميوف كػػذلؾ  150المعاممػػة بػػالتركيز 
 المزيجية الرممية.  مقارنة م  النباتات المزروعة في التربة ذات النسجة %17.5محتو  الوراؽ في الكاروتينات وبنسبة 

اروتينات)ممغم/ غم وزن رطب(  لنبات الشوفان : تأثير نسجة التربة والرش بالبنزايل ادنين في تقدير محتوى الك8الجدول 
Avena sativa L.    

 

 النسجة
 تأثير النسجة ppmتراكيز المنظم 

0.0 100 150 

 de 0.683 bc 0.826 a 0.695 a 0.576 الطينية المزيجية

 e 0.586 cd 0.703 b 0.591 b 0.483 الرممية المزيجية

  c 0.630 b 0.760 a 0.525 تأثير التراكيز

 )*( المعدلت التي تحمؿ حروفا متشابهة كال بحسب حالتها ل يوجد بينها فروقا معنوية.           
 

 المناقشة
 إنتاجػمتحسػيف نمػو النبػات وزيػادة  اف منظمات النمو النباتية يتـ استخدامها في مجالت مختمفة وتصب جميعها في مجػاؿ

 تحسػػػػػػػيف هيكػػػػػػػؿ النبػػػػػػػػات ونوعيػػػػػػػة الحاصػػػػػػػػؿالحقميػػػػػػػػة وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ ( وخاصػػػػػػػػة نباتػػػػػػػات المحاصػػػػػػػيؿ  2012،)القػػػػػػػزاز
كاينينات مػػػف الهرمونػػػات النباتيػػػة المهمػػػة والتػػػي لهػػػا الػػػدور الساسػػػي فػػػي انقسػػػاـ الخاليػػػا (. تعػػػد السػػػايتو  2014،وآخػػػروف)رؤوؼ 

 (.1995واستطالتها والحفاظ عم  اليخضور مف التحطـ )وصفي، 
حمقػة بنػزيف فػي السمسػمة الجانبيػة  يمتمػؾ ألنػموذلػؾ  (الزياتيف)كاينينات الطبيعية لسايتو يؿ ادنيف اكثر فعالية مف االبنزا ويعد

ي زيػادة التفػاعالت لوبالتػا RNAيؤثر البنزايؿ ادنيف فػي زيػادة انقسػاـ الخاليػا واسػتطالتها كمػا يػؤثر فػي تنشػيط و (.  1991)صالح، 
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شػػيخوخة الوراؽ ويزيػػد مػػف نقػػؿ المتػػذيات الػػ  النسػػجة الفاعمػػة   خيرممػػا يػػؤد  الػػ  تػػالكموروفيػػؿ والبروتينػػات الحيويػػة ويزيػػد بنػػاء 
 (.2016وتمثيمها )التميمي، 

حػدوث زيػادة معنويػة فػي ارتفػاع النبػات وكانػت  إلػ  أدتادنيف قػد  زايؿبن( ال  اف المعاممة بال1 الجدوؿ)تشير البيانات في 
 (1991)صػالح،           ف في زيادة انقساـ الخاليا دور السايتوكايني الزيادة طردية م  زيادة التركيز وقد يعود السبب في ذلؾ ال 

( ممتـ/ 100( مف حيث اف رش النباتات بالبنزايؿ ادنيف  وبتركيز )2013الحسناو  وعباس، ) إليمتوصؿ  فؽ هذ  النتاج  م  ماوتت
 اد  ال  حصوؿ زيادة معنوية في ارتفاع النبات. -1لتر

( حصػوؿ زيػادة معنويػة فػي المسػاحة الورقيػة نتيجػة المعاممػة بالبنزايػؿ ادنػيف وقػد تعػز  هػذ  2 الجػدوؿ)ويالحظ مف بيانات 
 (، وايػػد1995الزيػػادة الػػ  اف المعاممػػة بالسػػايتوكاينيف تػػؤد  الػػ  زيػػادة حجػػـ الخاليػػا فػػي اوراؽ النباتػػات وبالتػػالي اتسػػاعها )وصػػفي، 

ايتوكاينيف قػد يرجػ  جزيجػا الػ  تنشػيط امتصػاص المػاء فػي تمػؾ الخاليػا ( اف زيػادة حجػـ الخاليػا بفعػؿ السػ1998)شرقاو  واخػروف، 
وذلؾ استجابة لتكويف وانتاج السكريات المختزلة في الخاليا الذ  يحدث نتيجة لتحوؿ الدهوف ال  سكريات ذاجبة بزيادة فعاليػة انػزيـ 

ازدادت ومرونتػم كمػا يسػمح بزيػادة حجػـ الخاليػا، و رتيز، فضال عػف دورهػا فػي احػداث تحػورات فػي الجػدار الخمػو  وتزيػد ليونتػم النف
( واف زيػادة نسػبة الػوزف الجػاؼ 3الجػدوؿ )كمػا فػي نسبة الوزف الجاؼ لممجموع الخضػر  مػ  زيػادة تركيػز البنزايػؿ ادنػيف المسػتعمؿ،

عػػود السػػػبب الػػػ  دور ربمػػػا ي( و 7 الجػػدوؿ)( وكػػػذلؾ المسػػاحة الورقيػػػة 1 الجػػدوؿ) كمػػا فػػػي يمكػػف اف تعػػػود الػػ  زيػػػادة ارتفػػاع النبػػػات
الفسمجي في تحسيف النمو الخضر  الذ  قاد ال  زيادة ارتفاع النبات والمسػاحة الورقيػة، وقػد يفسػر ذلػؾ وفقػا لزيػادة  كاينيناتالسايتو 

ر ( الػػذ  يسػػمح بزيػػادة تػػراكـ نػػوات  البنػػاء الضػػوجي والتػػي يظهػػ8، 7، 6) الجػػداوؿكمػػا فػػي  تركيػػز الكموروفيػػؿ والكػػاروتيف فػػي الوراؽ
)حسػػػف وعيسػػػ ،  دراسػػػة تاثيرهػػػا اليجػػػابي فػػػي تحسػػػيف نمػػػو النبػػػات والػػػذ  يػػػنعكس عمػػػ  زيػػػادة الػػػوزف الجػػػاؼ الخضػػػر  ويؤيػػػد ذلػػػؾ

2010.) 
وقػد  BAم  زيػادة تركيػز المػنظـ في الوزف الجاؼ لممجموع الجذر   ( حصوؿ زيادة معنوية4 الجدوؿ)ونالحظ مف بيانات 

وهذا يتفؽ م   Sink- Sourceادة انتقاؿ وتوزي  الذاجبات باتجا  مصادر النمو والستهالؾ يعز  ذلؾ ال  دور السايتوكاينيف في زي
 (.Haroun et al., 2011ماتوصؿ اليم )

( اف رش النباتػػات بالبنزايػػؿ ادنػػيف اد  الػػ  حصػػوؿ زيػػادة معنويػػة فػػي محتػػو  الوراؽ مػػف المػػاء 5الجػػدوؿ )تشػػير نتػػاج  و 
لػػؾ الػػ  دور السػػايتوكاينيف فػػي زيػػادة انقسػػاـ واتسػػاع الخاليػػا وزيػػادة نشػػاط عمميػػة البنػػاء وقػػد يعػػز  السػػبب فػػي ذ  R.W.Cالنسػػبي

الضػوجي نتيجػة لزيػادة المسػاحة الورقيػة ممػا يضػمف وجػود كميػات جديػدة مػف نػوات  البنػاء الضػوجي لجػراء الفعاليػات الحيويػة وانتػاج 
( وتتفػؽ هػذ  النتػاج  Mazher et al., 2011وراؽ مػف المػاء )المركبات ذات الخصاجص الزوموزية مما يسهـ في زيادة محتو  ال

( مػػف اف المعاممػػة بالبنزايػػؿ ادنػػيف ادت الػػ  حصػػوؿ زيػػادة معنويػػة فػػي مؤشػػرات 2018، العكيػػد  وقصػػاب باشػػي)مػػ  ماتوصػػؿ اليػػم
 النمو الخضر .

ف فػي الوراؽ معنويػا نتيجػة لػرش ( الػ  زيػادة تركيػز الكموروفيػؿ والكػاروتي8، 7، 6نتاج  الجػداوؿ ) أشارت أخر ومف جهة 
مػف اف السػايتوكاينينات ( 2000 ،وابػو زيػد ؛Horgan, 1984( وقد تفسر هذ  النتيجػة وفقػا لمػا ذكػر  )BAالنباتات بالبنزايؿ ادنيف )

مػػا اف تعػػد اهػػـ الهرمونػػات الطبيعيػػة الالزمػػة لتكػػويف البالسػػتيدات الحاويػػة عمػػ  اليخضػػور وتطويرهػػا بشػػكؿ خػػاص وتحفيػػز بناجهػػا، ك
العديػػد مػػف الدراسػػات تشػػير الػػ  اف السػػايتوكاينينات تشػػج  تمػػايز الكموروبالسػػت وبنػػاء الكموروفيػػؿ وتقمػػؿ تحطمػػم عػػالوة عمػػ  اطالػػة 

اف السػػػايتوكاينيف الخػػػارجي  فػػػي دراسػػػتم (Davies, 2004) (، وبػػػنفس التجػػػا  بػػػيف2010الورقػػػة وتػػػاخير شػػػيخوختها )المحمػػػد، 
 ,Taiz and Zeiger)               ، كمػػا بػػيفChloroplastsالػػ   Etioplastsؿ وتحػػوؿ المضػػاؼ يشػػج  تػػراكـ الكموروفيػػ

تحطػػـ الكموروفيػػؿ وبالتػػالي  إعاقػػةبشػػكؿ عػػاـ تعيػػؽ شػػيخوخة الوراؽ مػػف خػػالؿ  تنايالػػ  اف السػػايتوكاين (2003 ،ادريػػس ؛2002
( اف السػايتوكاينيف يعيػؽ الشػيخوخة Pech et al., 2004) (، وقػد ذكػرSenescenceايقاؼ او تػاخير شػيخوخة النسػجة النباتيػة )
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المشػج  فػي   ABAسػؾيبنػاء  فػي النبػات وبالتضػاد مػ  عمػؿ حػامض البس بإيقػاؼمف خالؿ تقميػؿ حساسػية النبػات لالثمػيف وذلػؾ 
( مػف اف رشػهـ Abd El-Aziz, 2007 ; Smolenetal., 2010) إليػمتوصػؿ  . وهػذا يتفػؽ مػ  مػااألنسػجةبػدء الشػيخوخة فػي 

 .الكموروفيؿمحتو  الوراؽ مف  اثر فينزايؿ ادنيف لمب
نسػجة التربػة مػف خػالؿ دورهػا فػي تحديػد صػفات التربػة لكونهػا الوسػط الطبيعػي لنمػو الجػذور وانتشػارها وهكػذا  أهمية وت تي

 (.Rice, 2002) النباتالنبات المختمفة وبالتعاقب في كامؿ حياة  أعضاءفاف نسجة التربة تؤثر ايجابيا او سمبيا في نمو 
معنويػػػا  هػػػذ  الصػػػفة اختالفػػػااظهػػػرت  اذ ( الػػػ  اف لنسػػػجة التربػػػة تػػػاثيرا معنويػػػا فػػػي معػػػدؿ ارتفػػػاع النبػػػات1الجػػػدوؿ )يشػػػير 

ة الطينية اعم  معدلت لرتفاع النبات، وقد يعز  سبب ذلؾ ال  احتفاظ التربة ذات يباختالؼ نوع التربة حيث اعط  التربة المزيج
ية لمدة اطوؿ مف التربة المزيجة الرممية لما يمتػاز بػم هػذا النػوع مػف التػرب )الرمميػة( التذاجينية بالماء والعناصر المزيجة الط النسجة

مػػف قابميػػة كبيػػرة عمػػ  امػػرار المػػاء خػػالؿ حبيباتهػػا بعيػػدا مػػف منطقػػة انتشػػار المجموعػػة الجذريػػة لمنبػػات النػػامي وبػػذلؾ ل يػػتمكف مػػف 
 ( وتتفػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػذ  النتػػػػػػػػاج  مػػػػػػػػ 2011، وآخػػػػػػػػروف لتذاجيػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػودة فػػػػػػػػي التربػػػػػػػػة )شػػػػػػػػهيدالسػػػػػػػػتفادة فػػػػػػػػي الرطوبػػػػػػػػة والعناصػػػػػػػػر ا

التي بينت اف لنسجة التربػة تػاثيرا فػي صػفات النمػو مػف ضػمنها صػفة ارتفػاع النبػات اذ كػاف التػاثير اكبػر  (2012، الراو  وآخروف)
 مقارنة بالتربة المزيجة. في الترب المزيجة الطينية الترينية

 ( عم  الت ثير المعنو  لنسػجة التربػة فػي صػفة المسػاحة الورقيػة فقػد تفوقػت التربػة ذات النسػجة2 الجدوؿ)ي تدؿ البيانات ف
ة الطينية عمػ  تربػة المزيجػة الرمميػة فػي تاثيراتهػا اليجابيػة عمػ  المسػاحة الورقيػة وهػذا يػدؿ عمػ  اف التربػة المزيجػة الطينيػة يالمزيج

نهػا زيػادة المسػاحة الورقيػة وفػي التجػا  مو  اعدت هػذ  النباتػات عمػ  بنػاء اجزاجهػا المختمفػةومػا تػوفر  مػف عناصػر غذاجيػة متوازنػة سػ
 (Xie et al., 2012نفسم فاف لمظروؼ البيجية المحيطة بالجذور اثرا فعال في زيادة المساحة الورقية وتتفؽ هذ  النتاج  م  دراسة )

 لمساحة الورقية.ايجابية في صفة ا ت ثيرات أعطتمف اف التربة الطينية 
المزيجة الطينية عم  التربة  ( تاثيرا معنويا لنسجة التربة حيث تفوقت التربة ذات النسجة3 الجدوؿ)يالحظ مف البيانات في 

التػاثيرات اليجابيػة لمتربػة المزيجػة الطينيػة فػي  تمػؾالمزيجة الرممية في معدؿ الوزف الجاؼ لممجمػوع الخضػر  وقػد يعػود السػبب فػي 
 الحاصمة في اغمب الصفات المظهرية )ارتفاع النبات، المساحة الورقية، محتو  المػاء النسػبي، الصػبتات النباتيػة ......الػ ( الزيادة

( Herring et al., 2010لينعكس هذا التاثير اليجابي في الوزف الجاؼ لممجموع الخضر  وتتفؽ هذ  النتاج  م  ما توصؿ اليػم )
ات المزروعة في التربة المزيجة الرممية في الوزف الجاؼ لممجموع الخضر  بالمقارنة م  النباتات مف حصوؿ انخفاض معنو  لمنبات

 المزروعة في الترب المزيجة الطينية.
 تتفػػػػؽ هػػػذ  النتػػػاج  مػػػ  ماتوصػػػؿ اليػػػػمو الطينيػػػة  المزيجػػػة ( تفػػػػوؽ التربػػػة ذات النسػػػجة4الجػػػدوؿ )نتػػػاج   أوضػػػحتفػػػي حػػػيف 

(Moore and Lawrfnce, 2013ال )  السػمبي لمتربػة المزيجػة الرمميػة فػي معػدؿ الػوزف الجػاؼ لممجمػوع الجػذر   التػ ثير أوضػحذ
 وقػػد يعػػػز  السػػبب فػػػي ذلػػؾ الػػػ  انخفػػاض قػػػدرة التربػػػة الرمميػػة عمػػػ  المػػداد بالعناصػػػر التذاجيػػة والمػػػاء مقارنػػة بالتربػػػة ذات النسػػػجة

 المزيجة الطينية.
بي لنسػػجة التربػػة فػػي محتػػو  المػػاء النسػػبي لوراؽ النباتػػات الناميػػة فػػي التػػرب ( الػػدور الفعػػاؿ واليجػػا5الجػػدوؿ )تبػػيف نتػػاج  

في صفة  اجية ورطوبة كاف لم الدور الرجيسمما يدؿ عم  اف التربة المزيجة الطينية وما تحتفظ بم مف عناصر غذ الطينية ةيالمزيج
( ومحتػػو  2جػػدوؿ )ال، فػػي زيػػادة المسػػاحة الورقيػػةيجػػابي ، ويعػػز  السػػبب فػػي ذلػػؾ الػػ  تاثيرهػػا ال R.W.Cمحتػػو  المػػاء النسػػبي 

اد  الػػ  زيػػادة كفػػاءة عمميػػة التمثيػػؿ الضػػوجي ثػػـ زيػػادة تجهيػػز النبػػات بنػػوات  التمثيػػؿ  ممػػا( 8،  7، 6وؿ اجػػدال) الصػػبتات النباتيػػة،
( فػي اف التربػة 2010، يػؿنتػاج  تتفػؽ مػ  دراسػة )حسػيف وخمالضوجي لينعكس ذلؾ ايجابيا في محتو  الماء النسبي لمنباتات وهػذ  ال

وبػة وعناصػر اجػات النبػات مػف رطيممػا يػوفر احت المزيجة الطينية ذات قدرة عم  الحتفاظ بالماء والمتذيات اكثر مف التربة الرممية
 غذاجية بصورة مستمرة.
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حيػث يػؿ والكػاروتيف( لنسجة التربة في محتو  الصبتات النباتية )الكموروف التاثيرات المعنوية (8،  7،  6الجداوؿ )وتظهر 
في ذلؾ الػ   ة الرممية وقد يعز  السببية الطينية في محتو  الصبتات النباتية عم  التربة المزيجيالمزيج تفوقت التربة ذات النسجة

الػذ   النيتػروجيف ة الطينية تمتاز باحتواجها وجاهزيتها بالعناصر الالزمة لتتذيػة النبػات ومػف هػذ  العناصػر عنصػرياف التربة المزيج
 .تنخفض جاهزيتم في الترب الرممية

 العربية المصادر
لعربيػة لمنشػر والتوزيػ ، القػاهرة، . الطبعػة الثانيػة، الػدار ا"الهرمونػات النباتيػة والتطبيقػات الزراعيػة"(. 2000أبو زيد، الشػحات نصػر )

 مصر. 
 .، القاهرة، مصرالعممي . مركز سوزاف مبارؾ الستكشافي"فسيولوجيا النبات"(. 2003إدريس، محمد حامد )
 ( فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػفات النتاجيػػػػػػػػة لصػػػػػػػػنفيف مػػػػػػػػف نخيػػػػػػػػؿ التمػػػػػػػػرBAتػػػػػػػػ ثير البنزايػػػػػػػػؿ ادنػػػػػػػػيف )"(. 2016ؿ )ظػػػػػػػػالتميمػػػػػػػػي، ابتهػػػػػػػػاج حن

Phoenix dactylifevaL.  1317-1324، 12(4) .. المجمة الردنية في العمـو الزراعية"()الزهد  والسا. 
معدؿ البػذار فػي حاصػؿ حبػوب اضػاؼ مػف الشػوفاف  ت ثير"(. 2014فتحي حماد  )ضياء  الجبور ،؛ الجبور ، سالـ عبداه يونس

Avena Saliva L."241     ،. مجمة جامعة تكريت لمعمـو الزراعية، عدد خاص بوقػاج  المػؤتمر التخصصػي الثالػث-

23. 
لمػػرش بالبنزايػػؿ  .Lathyrusodoratus Lاسػػتجابة البزاليػػػا العطريػػة "(. 2010موسػػ  ) وجيػػمعيسػػ ، ؛ حسػػف، عبػػد الػػرزاؽ عثمػػاف
 .27-39، (2)23.. مجمة البصرة لمعمـو الزراعية"B1أدينيف وفيتاميف 

تػػ ثير اسػػتخداـ هرمػػوف السػػايتوكاينيف )بنػػزؿ ادنػػيف( وعنصػػر المتنيسػػيـو "(. 2013جمػػاؿ احمػػد ) عبػػاس،؛ الحسػػناو ، ارشػػد نػػاجي
 ..  المجمػة الردنيػة لمعمػـو الزراعيػة".Chrysawhemumhortorum Hortالمخمػب عمػ  نمػو وازهػار نبػات الػداوود  

(2)9،238-225. 

تػػ ثير فتػػرات الػػر  وأعمػػاؽ الحراثػػة " .(2007)عبػػد الرضػػا  ،عميػػو  ؛رزاؽ عػػويز ي سػػالـ؛ مهػػد ، عمػػي صػػالح؛ عيػػداف،عمػػ ،حسػػيف
 .87-98، (4)5 .ء. مجمة جامعة كربال".Zeamays Lومواعيد الزراعة في نمو وحاصؿ الذرة الصفراء 

ت ثير الشد الرطػوبي وعمػؽ الزراعػة وترطيػب البػذور فػي تػربتيف مختمفتػي النسػجة "(. 2010شاكر )خميؿ  ،خميؿ؛ حسيف، عبد سراب
 .52-60(، 2) 8.، مجمة األنبار لمعمـو الزراعية".Zea mays Lفي بزوغ الذرة الصفراء. 

جامعػػػػة  ،. كميػػػػة الزراعػػػػة والتابػػػػات"تصػػػػميـ وتحميػػػػؿ التجػػػػارب الزراعيػػػػة" (.1980عبػػػػدالعزيز ) خمػػػػؼ اه،؛ خاشػػػػ  محمػػػػود ،الػػػػراو 
 مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر. ،الموصؿ

(. "تػ ثير مسػتويات مػف الشػد 2012الراو ، سمير سرحاف خميؿ؛ الداهر ، عبداه عبدالجميؿ ياسيف؛ الحمداني، فوز  محسػف عمػي )
"، المجمػػة .Zea mays Lالصػػفات المورفولوجيػػة لنبػػات الػػذرة الصػػفراء  ونسػػجة التربػػة فػػي بعػػض والمتنيسػػـو الرطػػوبي

 21-30( 2)4 .العراقية لدراسات الصحراء
تػػػ ثير مسػػتويات السػػماد النتروجينػػػي ومعػػدؿ البػػػذار فػػي حاصػػػؿ "(.  2016اسػػػماء صػػاحب ) الحسػػناو ،؛ الرفػػاعي، شػػيماء ابػػػراهيـ 

 .1-10، (2)4 .مثن  لمعمـو الزراعيةمجمة ال " ، .Avena Saliva Lمكونات محصوؿ الشوفاف 
تػ ثير النقػ  بػالجبرليف فػػي إنبػات بػذور الميمػوف الحمػػو  (.2014روبػاؾ توفيػػؽ ) عبػد الػرزاؽ، خيونػػوفاطمػة محمد،؛ رؤوؼ، أيػاد وجيػم

Citrus limonum 43-49(، 1)8 .وفي نمو الشتالت الناتجة. مجمة مركز بحوث التقنيات اإلحياجية. 
نسجة التربػة وشػدة الضػاءة والمعاممػة بػالجبرليف والجهػد الليمويػاتي فػي بعػض الصػفات  ت ثير (.2015عمي )الشالؿ، عالء حسيف 
كميػة التربيػة لمعمػـو . اطروحػة دكتػورا ، .Trigonella Foenum- graecum Lكيمياجية  لنبػات الحمبػة والبايو  الفسمجية

 .، العراؽالصرفة، جامعة الموصؿ
تػػػ ثير نسػػػجة التربػػػة وموعػػػد الزراعػػػة فػػػي   .(2011عيسػػػ  طالػػػب ) خمػػؼ،؛ هاشػػػـ  فعبػػػد عػػػو  عمػػػواف،؛ العػػػاليشػػهيد، خنسػػػاء عبػػػد 

-257(،2) 9 .، مجمػة جامعػة كػربالء العمميػة".TriticumaestivumLمورفولوجية جذور خمسة أصناؼ مف الحنطػة 
266. 
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ض العناصػػر الصػػتر  فػػي نمػػو وحاصػػؿ تػػ ثير الػػرش بالبنزايػػؿ أدنػػيف وحػػامض الجبرليػػؾ وبعػػ"(. 2012صػػالح، جهػػاف يحيػػ  قاسػػـ )
 .، العراؽ. أطروحة دكتورا ، كمية الزراعة، جامعة الموصؿ".Trigonellafoenum-graecumLالبذور لنبات الحمبة 
 ة األول ، مطبعة جامعة الموصؿ، العراؽ. ػ. الطبع"ةػات النمو النباتيػا منظمػػفسيولوجي"(. 1991صالح، مصمح محمد سعيد )

 الزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خرة لنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الحمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وت ثيرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ (.2013حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف) عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه، رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
Trigonellafoenum-graecumL. العراؽرسالة الدبمـو العالي، كمية الزراعة، جامعة الموصؿ ،. 

 (. تضػػػػػاعؼ العقػػػػػد واسػػػػػتحداث وتمػػػػػايز كػػػػػالس نبػػػػػات سػػػػػت الحسػػػػػف2018العكيػػػػػد ، هبػػػػػة نػػػػػواؼ؛ باشػػػػػي، بشػػػػػار زكػػػػػي قصػػػػػاب )
Atropa belladonna L.. 99-112(، 1)18 .مجمة جامعة تكريت لمعمـو الزراعية. 

. )متػرجـ عػف "فسػيولوجيا النبػات"(. 1998ناديػة ) ،كامػؿ؛ عمػي سػعد الػديف  سالمة، ؛عبد الهاد  خضر، ؛ ، محمد محمودقاو شر  
 التوزي ، القاهرة، مصر. روبرت ـ. ديفميف وفرانسيس هػ. وبذاـ(. الطبعة الثانية، الدار العربية لمنشر و 

 تػػػػػػػػػ ثير الػػػػػػػػػرش الػػػػػػػػػورقي بالنػػػػػػػػػايتروجيف والزنػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػو وحاصػػػػػػػػػؿ نبػػػػػػػػػات الحمبػػػػػػػػػة "(. 2012القػػػػػػػػػزاز، أمػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػانـ محمػػػػػػػػػود )
Fenugreek Trigonellafoenum-graecumL." 39-45، (1)10 .، مجمة جامعة كربالء العممية. 

لمسػػماد النتروجينػػي والػػرش  .Eruca sativa Millالجرجيػػرإسػػتجابة ثالثػػة أصػػناؼ مػػف  (.2010المحمػػد، مػػاهر حميػػد سػػمماف )
حياجية أطروحة دكتورا ، كمية الزراعة/جامعة البصػرة،  .بالكاينتيف في النمو ومحتو  بعض المواد الفعالة وت ثيراتها الكيموا 
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