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اضتجببت طعىو انًشًش صنف زيني نهبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو ويىعذ انتطعيى 

 انخريفي في نجبح ونًى انشتالث انًطعًت

 

 أكرو عبذ انكبظى هبدي             ليص جًيم عبذ انًجيذ                          حطين عببش نجى      

 انشركت انعبيت نهبطتنه وانغبببث/ابىغريب                  انكهيت انتمنيت/انًطيب                        

 

 انخالصت :

نفذ الجؾش في مؾطخ ثسزنخ الهنديخ / ثمؾبفظخ كرثالء المقدسةخ   الزبثؼةخ لرتةركخ الؼبمةخ لرجسةزنخ بال بثةبد  ةال                

م بموػةةد الزطؼةةنخ اليريفةةي  فةةي ثهةةدد اساسةةخ رةةلصنر الجنةةس  تانةةنل بنزةةراد الجوربسةةنو  2012ب  2011موسةةمي النمةةو 

ةةزرخ متةمب ثذسيةخ كل ةو  ب ؼمةذ ثطؼةوم  144النسجخ المئويخ لرطؼوم النبعؾخ بنمو التزالد المطؼمخ . رخ ا زنبس 

%   مةسيظ  0.1رركنةس KNO3 مر ةخ/ لزةر    20رركنةس   BAالمتمب  نف زيني ثؼد مؼبمرزهب ثبلزولنفةبد اترنةخ ) 

(  Control% بالمؼبمرةخ ثبلمةبء المقطةر فقة   0.1رركنةس   KNO3مر ةخ/ لزةر ب  20رركنةس   BAمل منظخ النمو الةـ 

مل  ال   ر طنس تفرع الطؼوم في مؾبلنل المواا المسزيدمخ ثبلزغرثخ في صالصةخ مواػنةد لرزطؼةنخ اليريفةي  ةي       ) 

 ( . 2011/ 11/ 5ب  10/  5    9/ 5

% / لزةر فةي موػةةد  0.1ثزركنةس   KNO3 ))  +مر ةخ/ لزةةر  20س ( ثزركنة (BAتظهةرد النزةب ظ رفةوع مؼبمرةخ           

مؼنويبً في عمنغ  ةفبد النمةو الييةر    النسةجخ المئويةخ لرطؼةوم النبعؾةخ   مؾزةو  ا بساع  5/10الزطؼنخ اليريفي 

 ئويخ لرمباح الغبفخ في ا بساع .مل الكروسبفنل بالنسجخ الم

 

Scions Response of Apricot Cultivar "Zaniy" to Benzyl Adenine KNO3  and 

Autumn budding dates on Budding Success and Growth    

 

Akram Abd AL-K. Hadi  &Kais J. Abd AL-Mageed &Hussein A. Najim   

   

Abstract  :  

        This study was undertaken in the Al-Handia Hort.  Station / Kerbela , during  the 

growing seasons of 2011-2012 to find out the impact of BA , KNO3 and Autumn 

budding dates on  Apricot Scions Cultivar "Zaniy" success growth .  

         Results indicated that the soaking  treatment of bud wood with BA + KNO3 in Mid- 

October gave the highest means of all Vegetative studied characters , chlorophyll leaves 

content and leaves dry weight .  

 

 : انًمذيت    

الفبكهةةخ  ب ةةو مةةل تةةةغبس Rosaceae( إلةةا الؼب رةةخ الوسايةةخ  .Prunus armeniaca Lيؼةةوا المتةةمب ) 

رركنب المركس ا ب  ثبإلنزةبط  (  ل سنويبً برؾزل 3068925مزسبقطخ ا بساع  ؽنش يجرغ اإلنزبط الؼبلمي منه ؽوالي )

(  ل سنويبً ثمؼد  إنزبعنةخ لرتةغرح  18926قدس إنزبعنه )تمـب في الؼراع فز 2007ثؾست إؽصب نبد منظمخ الفبب لؼبم 

( . صمةـبس المتةمب تاد قنمةخ ئذا نةخ ػبلنةـخ  2010(  ك ـخ/ ةغـرح )الغهبز المركةس  لحؽصةبء   24.9الواؽدح رجرغ )

ي تب مةب .  يؼزجةر الزطؼةنخ الدسػةـBب  A   Cبمصدس عند لركبسثو ندساد بالؼنب ــر المــؼدننــخ بالفنزبمنـةـنبد مضةل  
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( الطريقةةةخ التةةةب ؼخ فةةةي إكضةةةبس ت ةةةنبد المتةةةمب الزغبسيةةةخ ػرةةةا ا  ةةةو                       Tثةةةبلزطؼنخ ػرةةةا ةةةةكل ؽةةةرد )  يسةةةما

 الجذسيخ لرمتمب في الؼراع .

ررؼةةت السةةبيزوكننبد ابسا مهمةةب فةةي رؾفنةةس بنتةةوء بريةةبػف الكةةبلس برمةةبيس ا نسةةغخ الوػب نةةخ  اليــةةـربسيخ              

ـةةةةةةةـويل منطقةةةةةةةخ اعلزؾةةةةةةةبم ثةةةةةةةنل الطؼةةةةةةةخ با  ةةةةةةةل بنغةةةةةةةبػ ػمرنةةةةةةةخ الزطؼةةةةةةةنخ بثبلزةةةةةةةبلي رؼمةةةةةةةل ػرةةةةةةةا                                     لزكـ

( . كمب ررؼت نزراد الجوربسنوم ابسا مهمب فةي نمةو  Kester  2003ب Hartmannاػخ نمو برطوس التزالد النبمنخ )

ربعنل بالجوربسةنوم بالرةذاي يؼزجةراي مةل الم ةذيبد الكجةر  المهمةخ برطوس النجبد نزنغخ عؽزوا هب ػرةا ػنصةر  النزة

 Allenالنجبد بالزي لهب رلصنراد فسرغنخ ػديدح في النجبد إت تي المؼبمرخ ثهذ  المباح  رنت   ةفبد النمةو الييةر    ) 

غبؽهةب ثقةو  بصجةبد  ( . كمب تي لموػد الزطؼةنخ رةلصنرك كجنةرك فةي نغةبػ ػمرنةخ الزطؼةنخ بالةذ  يةررج  ن David   2006ب

الزؾبم الطؼخ ثب  ل بمل صةخ يجةدت ثزكةويل نسةنظ الكةبلس يؼقجةه  طةواد رنزهةي ثنتةا اعبػنةه النبقرةخ المزمضرةخ ثبليتةت 

( kester  2003ب Hartmannبالرؾبء لرطؼخ باسرجب همب مغ ا بػنخ النبقرخ لأل ل بمل صةخ إرمةبم ػمرنةخ   الزطؼةنخ )

( ثزركنــةةـس)  BAػنةةد مؼبمرزهةةب  ؼةةوم  الكمضةةر   ةةنف منزيةةت زػفراننةةخ ثبلةةـ )( 2009. بقةةد رو ةةرذ )الؾمةةبمي  

النسجخ المئويخ لرطؼوم النبعؾخ  مؼد  ت وا  ا فرع الغبنجنةخ   مسةبؽخ الوسقةخ    ( مر خ/ لزر الا زيباح مؼنويخ في300

( ثةبي ر طةنس  ؼةوم السةدس 2006مؾزو  ا بساع مل الكروسبفنل بالنسةجخ المئويةخ لرمةباح الغبفةخ . تكةدد )الوا رـةـي  

سبػبد قجل رطؼنمهب اصر مؼنويب في سفغ  النسةجخ المئويةخ لنغةبػ  6%( لمدح  0.1( ثزركنس )(KNO3 نف رفبؽي ثبلـ 

بآ ةةربي  Noppakoonwongالزطؼةةنخ   بتػطةةا تييةةب زيةةباح مؼنويةةخ فةةي  ةةو  ا فةةرع بمسةةبؽخ الوسقةةخ . تمةةب ) 

%( كةبي لةه اصةر ايغةبثي  5وؿ ا مرس بالصوفي ثنزراد الجوربسنوم  ثزركنس )( فقد ثننوا ثبي مؼبمرخ تةغبس الي2005 

ؽقة  رفوقةب مؼنويةب فةي مؼظةخ  15/10( ثةبي موػةد الزطؼةنخ 2012في كسر سكوي الجراػخ . بقد عؽظذ )المؼمةوس   

ئويةةخ لرمةةباح بالنسةةجخ المئويةةخ لرطؼةةوم النبعؾةةخ   مؾزةةو  ا بساع مةةل الكروسبفنةةل بالنسةةجخ الم   ةةفبد النمةةو الييةةر 

الغبفخ لرمغموع اليير  بنظراً عنيفةب  نسةت نغةبػ الزطؼةنخ الةدسػي لتةزالد المتةمب لةذا  ةمخ الجؾةش لدساسةخ 

في نغبػ ػمرنخ الزطؼنخ بنمو برطةوس  KNO3ب نزراد الجوربسنوم BAرلصنر مؼبمرخ الطؼوم ثمنظخ النمو الجنس  تاننل 

لصنف المتةمب زينةي ػرةا ت ةو  المتةمب الجةذس  لزؾقنة   ريفيالتزالد المطؼمخ برؾديد تفيل موػد لرزطؼنخ الي

 تفيل نسجخ  نغبػ بتؽسل نمو  ير  عؽ  لرتزالد المطؼمخ  .  

 

 انًىاد وطرائك انعًم:      

           –رةةخ تعةةراء الجؾةةش فةةي مؾطةةخ ثسةةزنه الهنديةةخ ) مؾبفظةةخ كةةرثالء ( الزبثؼةةخ لرتةةركخ الؼبمةةخ لرجسةةزنه بال بثةةـبد         

ةةةـزرخ متةةمب ثذسيةةخ مزغبنسةةخ  144. رةةخ ا زنةةـبس  2012ؽزةةا رتةةريل ا ب   2011ح السساػةةخ لرفزةةرح مةةل تيرةةو  بزاس

سةةخ(                75( ػرةةا مةةربز رجؼةةد ػةةل ثؼيةةهب ) 2011رقريجةةب  ثؼمةةر اقةةل مةةل سةةـنخ مسسبػةةخ فةةي سثنةةغ نفةةس السةةنخ ) 

سخ ػةل سةطؼ الزرثةخ   25راء الزطؼنخ ػرا اسرفبع  سخ ( ثنل التزالد في ررثخ الؾقل ؽنش رخ تع  30 – 25بثمسبفخ )

سخ قجل يومنل مل تعراء الزطؼنخ لزسهنل رنفنذ الؼمرنةخ    بقجةل  30ثؼد إزالخ ا بساع مل ػرا سبع التزرخ ؽزا اسرفبع 

الرؾةبء    بقجةل يةوم مةل   إعراء الزطؼنخ ثنومنل سقنذ التزالد لسيباح نتب  ا  و  برسهنل ػمرنخ فصل اليتت ػةل

مر ةةخ / لزربنزةةراد الجوربسةةنوم  20(  ثزركنةةس  BAإعةةراء ػمرنةةخ الزطؼةةنخ رةةخ ر طةةنس تفةةرع الطؼةةوم ثمةةنظخ النمةةو الةةـ )

% بالمؼبمرةةخ ثبلمةةبء  0.1رركنةةس   KNO3مر ةةخ/ لزةةر ب  20رركنةةس   BA%   مةةسيظ مةةل مةةنظخ النمةةو الةةـ  0.1ثزركنةس

( فةي   Tةةقنل  مزؼبمةديل ػرةا ةةكل ؽةرد  )   مةلسبػخ اسزيدم الزطؼنخ الةدسػي ثؼ 24لمدح   Controlالمقطر فق  

الزطؼنخ مجبةرح   ثؾنةش يكةوي لؾةبء الطؼةخ منطجقةبً ػرةا  تةت  قرف ا  ل   صخ اا ل الجرػخ بُسث  ثبسزؼمب  تةر خ

   9/ 5بثضالصةخ مواػنةد  ةي ) 2011( . تعريذ ػمرنخ الزطؼنخ  فةي  ريةف  Alexander  2008ب Lewisا  ل ) 

( بثقنةذ الطؼةوم مرثو ةةخ  ثلةةر خ الزطؼةةنخ الرافنةب ؽزةةا ثدايةخ موسةةخ النمةو فةةي الرثنةغ القةةبام  5/11/2011ب 10/  5

ب ذا يسبػد ػرةا  ػةدم عفةبد الياليةب فةي منطقةخ الزطؼةنخ .  بثؼةد انزهةبء موسةخ النمةو سةغرذ مؼةدعد النسةجخ المئويةخ 

ع الغبنجنخ) سخ (    ػةدا ا بساع ) بسقةه / لرطؼوم النبعؾخ   مؼد  اسرفبع السبع الر نسي ) سخ (   مؼد  ت وا  ا فر

(ثبسةةةزؼمب  عهةةةبز  SPAD Units(   نسةةةجخ الكروسبفنةةةل فةةةي ا بساع )2ةةةةزرخ (   مؼةةةد  مسةةةبؽخ الوسقةةةخ ) سةةةخ 

Chlorophyllmeter  بالنسةةجخ المئويةةخ لرمةةباح الغبفةةخ فةةي ا بساع )ئةةخ( . نفةةذد الزغرثةةخ الؼبمرنةةه ثبسةةزيدام  رصةةمنخ
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كبمرخ ثواقغ صالس مكرساد   ب صصذ تسثغ ةزالد لروؽدح الزغريجنةخ    ريةمنذ ػةبمرنل  مةب القطبػبد الؼتوا نخ ال

مؼبمالد الز طنس ثةبلجنس  تانةنل بنزةراد الجوربسةنوم بالضةبني  ةو مواػنةد الزطؼةنخ اليريفةي باسةزيدمذ الميزصةراد 

 B3الموػةد الضةبني ب B2ب   الموػةد ا  B1يتةنر لمواػنةد الزطؼةنخ ب ةي  Bاترنخ ػند تكر المؼةبمالد ب ةي )الرمةس

 N3المؼبمرةخ ثةبلنس  تانةنل    N2ثةدبي مؼبمرةخ    N1فنتةنر لمؼةبمالد الز طةنس ب ةي  Nالموػد الضبلش   تمةب الرمةس

تانةنل  بنزةراد الجوربسةنوم( بؽررةذ النزةب ظ ثلرجةبع عةدب   المؼبمرخ ثمسيظ مةل الجنةس  N4المؼبمرخ ثنزراد الجوربسنوم  

(  بقوسنةذ المزوسةطبد ثلرجةبع اقةل فةرع  Genta SAS – 2007)  ( بفة  ثرنةبمظ(Anova tableرؾرنل الزجبيـــــل 

 ( .1990)السب وكي بب نت   0.05( ػند مسزو  اؽزمب  LSDمؼنو  ) 

 

 اننتبئج وانًنبلشت:

 اننطبت انًئىيت نهطعىو اننبجحت :. -1    

%(  0.1مر ةةخ / لزةةر( بنزةةراد الجوربسةةنوم ثزركنةةس ) 20( ثةةليم مؼبمرةةخ الجنةةس  تانةةنل ثزركنةةس )1يوضةةؼ الغةةدب  )           

%(                     55.5ب 83.3تػطةةةةذ رفوقةةةةب مؼنويةةةةب فةةةةي النسةةةةجخ المئويةةةةخ لرطؼةةةةوم النبعؾةةةةخ قنبسةةةةب ثمؼبمرةةةةخ المقبسنةةةةخ بثرةةةةغ )

                   فةةةةي         5/11رفـةةةةـوع مؼنويةةةةب  ػرةةةةا الموػةةةةد  5/10ػرةةةةا الزةةةةوالي   بنالؽةةةةع مةةةةل الغةةةةدب  ثةةةةليم موػةةةةد الزطؼةةةةنخ 

. كمةةةب تظهةةةرد                       5/9%( بلةةةخ ييزرةةةف مؼنويةةةب ػةةةل الموػةةةد  77.1تػطةةةبء تػرةةةا نسةةةجخ مئويةةةخ لرطؼةةةوم النبعؾةةةخ )

%               KNO3 0.1مر ةةةخ / لزةةةر ب  BA 20بمؼبمرةةةخ الز طةةةنس ثبلةةةـ  5/10النزةةةب ظ ثةةةبي الزةةةدا ل ثةةةنل موػةةةد الزطؼةةةنخ 

فةةةي مؼبمرةةةخ الز طةةةنس ثبلمةةةبء المقطةةةر                     5/11رطؼةةةوم فةةةي ؽةةةنل انيفيةةةذ فةةةي الموػةةةد تػطةةةذ تػرةةةا نسةةةجخ نغةةةبػ ل

يتةةةةغغ انقسةةةةبم الياليةةةةب                      BA%( ػرةةةةا الزةةةةوالي . بقةةةةد يؼةةةةس  سةةةةجت تلةةةة   إلةةةةا تي  50.0ب  91.7ؽنةةةةش ثرةةةةغ )

فةي   BAد ػرا نمو عند لرطؼخ كمب تي ابس الةـ بثبلزبلي ركويل منطقخ الزؾبم عندح ب ذا يسبػ Callusبركويل الكبلس  

رؾفنةةةس رمةةةبيس ا نسةةةغخ الوػب نةةةخ لرجةةةرػخ سةةةهل مةةةل نقةةةل المةةةبء بالم ةةةذيبد لرجةةةرػخ بكةةةبي  ةةةذا اؽةةةد تسةةةجبة الزفةةةوع                

    ( ػنةةةد مؼبمرزهةةةب لطؼةةةوم           2009( برزفةةة   ةةةذ  النزةةةب ظ مةةةغ مبرو ةةةرذ بالنةةةه )الؾمةةةبمي  Fosket  1988المؼنةةةو  )

. تمةةب نزةةراد الجوربسةةنوم فرهةةب رةةلصنر رؾفنةةس  فةةي كسةةر الجةةراػخ السةةبكنخ  BAالكمضةةر   ةةنف منزيةةت زػفراننةةخ ثبلةةـ 

(Noppakoonwong    ب ةةةي ثةةةذل  ررفةةةغ النسةةةجخ المئويةةةخ لرطؼةةةوم النبعؾةةةخ نزنغةةةخ اؽزوا هةةةب                 2005بآ ةةةربي )

لةةةدبس  ةةةذيل الؼنصةةةريل با ولهمةةةب فةةةي الؼديةةةد مةةةل               ػرةةةا كمنةةةبد ػبلنةةةخ مةةةل ػنصةةةر  النزةةةربعنل بالجوربسةةةنوم ب

الؼمرنةةبد اعييةةنخ ب المركجةةبد الدا رةةخ فةةي ثنةةبء  اليةةب النجةةبد بلةةذا فةةبي بعةةوا خ ضةةربس  بيؼمةةل ػرةةا ركةةويل                

دس                ( ػنةةةد مؼبمرزهةةةب  ؼةةةوم السةةة2006منطقةةةخ الزؾةةةبم قويةةةخ . برزفةةة   ةةةذ  النزةةةب ظ مةةةغ مبؽصةةةرذ ػرنةةةخ )الةةةوا ري   

 نف رفبؽي ثنزراد الجوربسنوم   تمب ػل موػد الزطؼنخ فقد يؼس  سجت الزفوع لموػد الزطؼةنخ الضةبني نزنغةخ   لمال مةخ 

الظةةةربد الغويةةةخ مةةةل  اسعةةةخ الؾةةةراسح  بالر وثةةةخ النسةةةجنخ السةةةب درنل فةةةي  ةةةذ  المةةةدح بالزةةةي رسةةةبػد ػرةةةا ركةةةويل                           

م عنةةةدح بريةةةبػف تنسةةةغخ الكةةةبلس بركةةةويل ا نسةةةغخ النبقرةةةخ بثبلزةةةبلي نقةةةل المةةةبء بالم ةةةذيبد لرجةةةرػخ                     منطقةةةخ الزؾةةةب

 (Hartmann  بKestar   2003    ػنةد رطؼةنخ الزفةبػ 2012( . رزف   ذ  النزب ظ مغ مب ؽصرذ ػرنه )ػجد الرؽنخ )

 جخ مئويخ لرطؼوم النبعؾخ .بتػطا تػرا نس 20/10بثضالصخ مواػند إت رفوع الموػد 
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( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو ويىعذ انتطعيى انخريفي وتذاخالتهب في اننطبت انًئىيت نهطعىو 1جذول )

 اننبجحت )% ( .

 

 يعبيالث انتغطيص               

 يىعذ انتطعيى 

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 58.3 75.0 66.7 83.3 70.8 

B2 58.3 83.3 75.0 91.7 77.1 

B3 50.0 66.7 58.3 75.0 62.5 

  83.3 66.7 75.0 55.5 يتىضط يعبيالث انتغطيص

LSD                             انتذاخم         يعبيالث انتغطيص         انًىاعيذ 

(0.05                       % )10.03                11.59                 20.07 

 

 

 

 

 يعذل ارتفبع انطبق انرئيطي :. -2     

الا رفوع مؼنةو  فةي  %(  0.1مر خ /لزر( بنزراد الجوربسنوم ثزركنس ) 20تاد الزركنجخ ثنل الجنس  تاننل ثزركنس )          

(   2سةخ( عةدب  ) 107.97الزةي تػطةذ )   سخ( قنبسب ثمؼبمرخ المقبسنخ  129.15مؼد  اسرفبع السبع الر نسي إت ثرغ )

 130.79رفوع مؼنويب في تػطبء تػرا مؼد  عسرفبع السبع  ثرةغ )  5/10بمل الغدب  نفسه نالؽع ثليم موػد الزطؼنخ 

سخ ( ػرةا الزةوالي   برجةنل النزةب ظ ثةبي  98.24   125.71الرذيل تػطنب  ) 5/11ب 5/9 سخ ( مقبسنخً ثموػد  الزطؼنخ 

 142.42( تػطذ تػرا زيباح فةي مؼةد  اسرفةبع السةبع ثرةغ ) B2N4بمالد الز طنس )الزطؼنخ بمؼ الزدا ل ثنل موػد

 سةةخ ( ػرةةا الزةةوالي . قةةد يؼةةس  سةةجت الزفةةوع ػنةةد المؼبمرةةخ  84.67( بالزةةي تػطةةذ ) B3N1قنبسةةب ثمؼبمرةةخ )  سةةخ (

الةا الطؼةوم    بء بالم ذيبدثبلجنس  تاننل نزنغخ لدبس  في انقسبم الياليب برمبيس ا نسغخ الوػب نخ ممب يسهل مل نقل الم

برزفة   ةذ  النزةب ظ مةغ مةب  ( . Kester   2003ب Hartmannبثبلزبلي ياا  الةا رؾسةنل عمنةغ الصةفبد الييةريخ )

. تمةةةةب نزةةةةراد  BAثبلـةةةةـ   ( ػنةةةةد مؼبمرزهةةةةب  ؼةةةةوم الكمضةةةةر   ةةةةنف منزيةةةةت زػفراننةةةةخ2009تكدرةةةةه )الؾمةةةةبمي   

اؽزوا هةب ػرةا كمنةبد ػبلنةخ مةل ػنصةر   النزةربعنل بالجوربسةنوم ( فقد يؼس  سجت رفوقهب الا   KNO3الجوربسنوم)

ركةويل الؼديةد مةل ا نسيمةبد ممةب   بالرذيل لهخ ابس خ فؼب  في الكضنر مةل الؼمرنةبد اا ةل النجةبد با ةولهخ اييةب ًفةي 

وم السةدس ( ػنةد مؼبمرزهةب  ؼة2006)الةوا ري    يسبػد في زيباح النمو اليير  برزف   ذ  النزب ظ مةغ مبؽصةرذ ػرنةه

رفوع مؼنويبً بتػطا تػرا مؼةد  اسرفةبع  5/10فبي الموػد   نف رفبؽي ثنزراد الجوربسنوم تمب ثبلنسجخ لموػد الزطؼنخ

الةا مال مةخ اسعةخ الؾةراسح بالر وثةخ النسةجنخ بثبلزةبلي ركةويل منطقةخ  السبع الر نسةي بقةد يؼةس  سةجت السيةباح نزنغةخ

لمؼدننةخ بالمةواا ال ذا نةخ ممةب يسيةد مةل  ةو  الفةرع الييةر  برزفة   ةذ  الؼنب ةر ا الزؾبم عندح بقويخ رسةمؼ ثمةربس

ػرةةا ثقنةةخ  15/10( ػنةةد رطؼةةنخ المتةةمب ثموػةةديل إت رفةةوع الموػةةد 2012النزةةب ظ مةةغ مبرو ةةرذ النةةه )المؼمةةوس    

 المواػند .
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ارتفبع انطبق   التهب في يعذل( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو ويىعذ انتطعيى انخريفي  وتذاخ2جذول )

 انرئيطي )ضى(

 

يعبيالث انتغطيص           

 يىعذ انتطعيى        

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 118.83 127.42 123.42 133.17 125.71 

B2 120.42 131.00 129.33 142.42 130.79 

B3 84.76 100.75 95.67 111.86 98.24 

  129.15 116.14 119.72 107.97 يتىضط يعبيالث انتغطيص

LSD                             انتذاخم          يعبيالث انتغطيص           انًىاعيذ 

(0.05                        %)2.39                    2.76                    4.78 

 

 

 

 يعذل طىل األفرع انجبنبيت:. -     3

( ثبي لرجنس  تاننل بنزراد الجوربسنوم ربصنراً مؼنويبً في سفغ مؼد   و                    3الغدب  )يزيؼ مل           

سخ ( مزفوقبً ثذل                                    40.68( تػرا مؼد  ثرغ ) N4الزفرػبد الغبنجنخ فقد تػطذ المؼبمرخ )

 5/9( تػطا رفوقبً مؼنويبً ػرا موػد  الزطؼنخ  B2دب  نفسه ثلي )مؼنويبً ػرا  ثقنخ المؼبمالد   كمب بيجدب مل الغ

سخ(  24.65ب 34.52سخ ( ثننمب تػطا الموػديل ات ريل )  38.44في مؼد   و  الزفرػبد الغبنجنخ بثرغ ) 5/11ب

سخ (   48.47تػرا مؼد  لطو  ا فرع الغبنجنخ بثرغ ) B2 )ب N4ػرا الزوالي   بمل عهخ صبننخ تػطا الزدا ل ثنل )

نزنغخ لدبس  في اعنقسبم اليرو  BA سخ( . بقد يؼس  سجت رفوع   22.08( بالزي تػطذ ) (B3N1قنبسب ثمؼبمرخ 

(. برزف   ذ  النزب ظ مغ مب تكدره ) Davis   2004ممب يسيد مل  و  ا فرع بنمو ػرضي لرطؼخ بزيباح ؽغمه ) 

. تمب نزراد الجوربسنوم فقد يؼس  BAيت زػفراننخ ثبلــ ( ػند مؼبمرزهب  ؼوم الكمضر   نف منز2009الؾمبمي  

سجت رفوقهب نزنغخ عؽزوا هب ػرا ػنصر  النزربعنل بالجوربسنوم إت يد ل النزربعنل في ركويل عسيئه الكروسبفنل 

د الؼبمل ا سبسي في ػمرنخ الجنبء اليو ي بابس الجوربسنوم فن ؼمرنخ فزؼ بئر  الض وس بثبلزبلي يسيد مل كمنخ الزي رؼم

المواا ال ذا نخ المصنؼخ لذا فبي نزنغخ السيباح في الموااالمصنؼخ  فإنهب رؼمل ػرا زيباح  و  ا فرع . رزف   ذ  

مؼبمرزهب  ؼوم السدس  نف رفبؽي ثنزراد الجوربسنوم . كمب تػطا  ( ػند2006النزب ظ مغ مبرو رذ النه )الوا ري   

مؼنويبً ػرا الموػديل ات ريل بقد يؼس  سجت السيباح نزنغخ الا مال مخ اسعخ الؾراسح  رفوقبً  5/10وػد الزطؼنخ م

بالر وثخ النسجنخ بثبلزبلي ركويل منطقخ الزؾبم عندح بقويخ رسمؼ ثمربس المواا ال ذا نخ ب ذا ممب يسيد مل انقسبم 

 الياليب بزيباح تػداا ب بتؽغبمهب.

     

 ويىعذ انتطعيى انخريفي وتذاخالتهب في يعذل( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو 3جذول )

 )ضى ( طىل األفرع انجبنبيت 

 

 يعبيالث انتغطيص       

 يىعذ انتطعيى

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 28.86 35.97 32.66 40.58 34.69 

B2 29.51 38.30 36.27 48.47 38.44 

B3 22.08 25.10 24.01 27.41 24.63 

  40.68 28.67 33.54 27.46 يتىضط يعبيالث انتغطيص

LSD                            انتذاخم         يعبيالث انتغطيص            انًىاعيذ 

(0.05                       %)1.95                     2.25                   3.90 
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 انىرلت :.يعذل يطبحت  - 4

ثزركنةةةةةس                           KNO3مر ةةةةةخ /لزةةةةةر ب  20ثزركنةةةةةس  BA( ثةةةةةبي المةةةةةسيظ ثةةةةةنل  4رتةةةةةنر النزةةةةةب ظ فةةةةةي الغةةةةةدب  )           

( قنبسةةةةةةب                                   ²سةةةةةةخ 31.11% اصةةةةةةر مؼنويةةةةةةبً فةةةةةةي مؼةةةةةةد  مسةةةةةةبؽخ الوسقةةةةةةخ بتػطةةةةةةا تػرةةةةةةا مؼةةةةةةد  ثرةةةةةةغ ) 0.1

فةي  5/10( ػرةا الزةوالي   كمةب باي  نبلة  رفوقةبً مؼنويةبً  لموػةد الزطؼةنخ ²سةخ 22.92لزي تػطذ )ثمؼبمرخ المقبسنخ با

( ػرةا الزةوالي  ²سةخ 24.36ب  27.48( ػرا الموػديل ات ريل الرذيل تػطنةب  )²سخ 30.53مؼد  مسبؽخ الوسقخ ثرغ )

فخ فقةد تػطةا رةدا ل موػةد الزطؼةنخ مةغ   كمب بيالؽع ثبي ردا ل ػبمري الزغرثخ له رلصنر مؼنو  باضؼ فةي  ةذ  الصة

( اقةةل مؼةةد  مسةةبؽخ بسقنةةخ ثرةةغ  B3N1( ثننمةةب تػطةةذ مؼبمرةةخ )²سةةخ 34.47( رةةبصنراً مؼنويةةب ثرةةغ ) B2N4الزراكنةةس )

نزنغةخ لةدبس  فةي انقسةبم الياليةب برمةبيس تنسةغخ الكةبلس بركةويل منطقةخ  BA( بقد يؼةس  سةجت رفةوع الةـ ²سخ 20.47)

(. ب رزفة  Moore  1979ا رؾسنل الصفبد الييةريخ بثبلزةبلي زيةباح فةي مسةبؽخ الوسقةخ ) الزؾبم عندح ممب يؼمل ػر

. BA( ػند مؼبمرزهةب  ؼةوم الكمضةر   ةنف منزيةت زػفراننةخ ثبلـةـ 2009 ذ  النزب ظ مغ مبؽصرذ ػرنه ) الؾمبمي  

ا ؽمةةب  اعمنننةةخ تمةةب ثبلنسةةجخ لنزةةراد الجوربسةةنوم فرثمةةب يؼةةوا الةةا ابس ػنصةةر النزةةربعنل فةةي ركةةويل برركنةةت 

با ؽمب  النوبيخ بتييب ا وله في ركةويل الؼديةد مةل ا نسيمةبد ممةب يسةبػد فةي زيةباح النمةو الييةر  تمةب ػنصةر 

الجوربسنوم فال رقل ت منزه ػل ػنصر النزةربعنل بلةذا فةلي السيةباح قةد ركةوي  نزنغةخ  نةه ػنصةر سةريغ الؾركةخ اا ةل 

ديمةةةخ إلةةةا ا نسةةةغخ الؾديضةةةخ النمةةةو مضةةةل الغةةةذبس بالمغمةةةوع الييةةةر ) النجةةةبد إت ينزقةةةل ثسةةةهولخ مةةةل ا نسةةةغخ الق

Srivastava   2002   ػنةد مؼبمرزهةب  ؼةوم السةدس  ةنف 2006( برزف   ذ  النزةب ظ مةغ مبؽصةرذ ػرنةه )الةوا ري )

ال مةخ قةد يؼةس  نزنغةخ لمB2 رفبؽي ثنزراد الجوربسةنوم. تمةب ثبلنسةجخ لموػةد الزطؼةنخ فةبي سةجت رفةوع الموػةد الضبنــةـي 

اسعخ الؾراسح بالر وثخ النسجنخ  ال   ذ  الفزةرح  بثبلزةبلي ركةويل منطقةخ الزؾةبم عنةدح برؾسةنل الصةفبد الييةريخ . 

إت  20/10ب 20/9ب 20/8( ػند رطؼنخ الزفبػ ثضالصخ مواػند  ةي 2012برزف   ذ  النزب ظ  مغ مب بعدره )ػجد الرؽنخ   

 ػرا ثقنخ المواػند . 20/10رفوع الموػد 

 

( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو ويىعذ انتطعيى انخريفي  وتذاخالتهب في يعذل يعذل يطبحت 4ذول )ج

 ( ²انىرلت )ضى

 

 يعبيالث انتغطيص          

 يىعذ انتطعيى        

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 22.70 28.63 27.47 31.10 27.48 

B2 25.60 31.27 30.77 34.47 30.53 

B3 20.47 25.70 23.50 27.77 24.36 

  31.11 27.24 28.53 22.92 يتىضط يعبيالث انتغطيص

LSD                             انتذاخم     يعبيالث انتغطيص           انًىاعيذ 

(0.05                       %)2.09                     2.41              4.19 

 

 

 

 

 (  SPAD Unitنطبت انكهىروفيم في األوراق )-5      

مر ةخ / لزةر  20 ثزركنس BA(  ثلي تػرا نسجخ مل الكروسبفنل رخ الؾصو  ػرنه في مؼبمرخ الــ 5رجنل نزب ظ الغدب  )         

( مزفوقةةب ثةةذل  ػرةةا مؼبمرةةخ المقبسنةةخ    بالزةةي تػطةةذ SPAD   44.01% / لزةةر إت ثر ةةذ ) 0.1ثزركنةةس  KNO3ب 

(33.61 SPAD بتظهةةرد نزةةب ظ الغةةدب  ثةةلي موػةةد الزطؼةةنخ    )رفوقةةذ مؼنويةةبً بتػطةةذ تػرةةا نسةةجخ مةةل  5/10

 5/9موػةد الزطؼةنخ  (  قنبسةب ثموػةد  الزطؼةنخ ات ةريل ؽنةش تػطةا   SPAD 43.03الكروسبفنل في ا بساع ثرغ )

(40.21 SPAD   ثننمةةب تػطةةا موػةةد الزطؼةةنخ )5/11  ( 33.29 اقةةل نسةةجخ مةةل الكروسبفنةةل ثرةةغ  SPAD  برجةةنل   )

( رةةلصنراً مؼنويةةبً فةةي  BA  +KNO3( ثةةنل موػةةد الزطؼةةنخ بالزركنجةةخ  )B2N4نزةةب ظ الغةةدب  تي لمؼبمرةةخ الزةةدا ل ) 
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 SPAD 26.80بالزي ثر ذ     ) B3N1 )(  قنبسب ثمؼبمرخ )SPAD 49.29مؾزو  ا بساع مل الكروسبفنل بثرغ )

( فةةي زيةباح النمةةو الييةةر  نزنغةةخ  BAبساع مةةل الكروسبفنةل لةةدبس الةةـ )( . بقةد يؼةةس  سةةجت السيةباح فةةي مؾزةةو  ا 

انقسةبم الياليةةب بثبلزةةبلي يسيةد مةةل نسةةجخ الكروسبفنةل برصةةننغ المةةواا ال ذا نةخ بتييةةب يؼمةةل ػرةا        رةةل نر ةةةنيو خ 

( 2003  ( . ب رزفة   ةذ  النزةب ظ مةغ مبؽصةل ػرنةه  )السيجةبس Westwood  1985الوسقخ ممب يطنةل مةل ػمر ةب ) 

ػند مؼبمرخ ةزالد الزفبػ ثبلكبينزنل . تمب ثبلنسجخ لنزراد الجوربسةنوم فقةد يؼةس  سةجت رفوقهةب لكةوي  النزةربعنل ػنصةر 

ضربس  في ركويل عسيئه الكروسبفنل المسابلخ ػل ػمرنخ الجنبء اليو ي برصننغ المواا ال ذا نخ المصةنؼخ ممةب يسيةد 

زنغخ لد و  النزربعنل في ركويل  السبيزوكربمبد اليربسيخ في ػمرنخ الجنةبء مل موا فبد النمو   تب ركوي السيباح ن

تنسيمةب ع ركةوي  60( . تمب ثبلنسجخ لرجوربسنوم ؽنش تةبسد الجؾوس إلا  نبل  تكضر مةل  Mangel   2007اليو ي ) 

بلي يسيةد مةل مؼةد  النمةو فؼبلخ في ؽبلخ ئنبة الجوربسنوم كمب تي روفر  يؼمل ػرا زيباح مؼد  الزركنت اليةو ي بثبلزة

( ػنةةد Salah   2006ب Mostafa( . برزفةة   ةةذ  النزةةب ظ مةةغ مبرو ةةل النةةه )   Marschner  1995الييةةر  ) 

مؼبمرزهخ تةغبس الاللنكي ثنزراد الجوربسنوم. تمب رفةوع موػةد الزطؼةنخ فقةد يؼةوا لةدبس الظةربد الجنئنةخ المال مةخ  ةال  

قويةةخ ممةةب يةةاا  الةةا رؾسةةنل نوػنةةخ التةةزالد المنزغةةخ . برزفةة   ةةذ  النزةةب ظ مةةغ ركةةويل منطقةةخ الزؾةةبم   ةةذ  الفزةةرح فةةي

برفةةوع الموػةةد الضةةبني فةةي  15/10ب 15/9ػنةةد رطؼةةنخ المتةةمب ثموػةةديل   مةةب  (2012مبرو ةةرذ النةةه )المؼمةةوس  

 تػطبء تػرا نسجخ مل الكروسبفنل في ا بساع  .

  

في  انكهىروفيم يىعذ انتطعيى انخريفي وتذاخالتهب في نطبتو( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو 5جذول )

 (  SPADاألوراق )

 

 يعبيالث انتغطيص          

 يىعذ انتطعيى        

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 34.43 43.33 39.47 43.60 40.21 

B2 39.60 43.17 40.13 49.23 43.03 

B3 26.80 35.53 31.63 39.20 33.29 

  44.01 37.08 40.68 33.61 ضط يعبيالث انتغطيصيتى

LSD                            انتذاخم          يعبيالث انتغطيص             انًىاعيذ 

(0.05                       % )2.54                     2.94                    5.09 

 

 

 

 في األوراقاننطبت انًئىيت نهًبدة انجبفت  -6     

%( ثتةكل مغزمةغ عةدب   0.1مر خ /لزةر ( ب نزةراد الجوربسةنوم ثزركنةس ) 20تاد المؼبمرخ ثبلجنس  تاننل ثزركنس )           

ئخ( قنبسةب ثمؼبمرةخ المقبسنةخ الزةي  41.06( إلا زيباح مؼنويخ في النسجخ المئويخ لروزي الغبد في ا بساع إت ثر ذ )6)

رفةوع مؼنويةبً بتػطةا تػرةا  5/10روضؼ الدساسخ مل  ال  الغدب  ثلي موػد الزطؼنخ ئخ (   بكمب  33.25تػطذ  )

الرةةذيل  5/11ب 5/9ئةةخ ( قنبسةةب ثموػةةد  الزطؼةةنخ  40.69مؼةةد  فةةي النسةةجخ المئويةةخ لرةةوزي الغةةبد فةةي ا بساع ثرةةغ ) 

تػطةبء زيةباح مؼنويةخ  ( فةيB2N4ئخ ( ػرا الزوالي   تمب ػل الزدا ل فقةد رفوقةذ مؼبمرةخ ) 32.35ب  36.95تػطنب )

ئةخ (  29.50( بالزةي تػطةذ ) B3N1ئخ ( قنبسب ثمؼبمرخ ) 47.36في النسجخ المئويخ لروزي الغبد في ا بساع ثرغ )

(  إلا ابس  في ػمرنخ اعنقسبم اليرو  بزيباح النتب  الكبمجنومي بروسغ الياليةب ينةزظ  BA. قد يكوي سجت رفوع الـ  )

  بالزمضنل اليو ي ممب يسيد مةل كمنةخ المةواا ال ذا نةخ المصةنؼخ الزةي  رؼمةل ػرةا رةراكخ ػنهب زيباح في النمو اليير

( ػنةد 2004( .  برزفة   ةذ  النزةب ظ مةغ مبؽصةل ػرنةه )الغنةبثي   Srivastava   2002المباح الغبفخ اا ةل النجةبد ) 

فقةد يؼةوا الةا ابس ػنصةر النزةربعنل  ر طنس  ؼوم الجررقب  المؾري بالاللنكي ثبلجنس  تانةنل.  تمةب نزةراد الجوربسةنوم

في ر ذيخ النجبد برركنت عسيئخ الكروسبفنل بزيباح  الزركنت اليو ي ب كمنخ المواا ال ذا نةخ المصةنؼخ بالةذ  يةنؼكس 

(  . تمةةةب  Mangel   2007ايغبثةةةبً فةةةي زيةةةباح الةةةوزي الغةةةبد فةةةي الوسقةةةخ بمؾزةةةو  ا بساع مةةةل الكرثو نةةةدساد ) 

  ػةل النزةربعنل فقةد يؼةس  سةجت السيةباح لد ولةه فةي رركنةت الؼديةد مةل المركجةبد بابس  فةي الجوربسنوم فال يقل ابس
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نتب  الؼديد مةل اعنسيمةبد بزيةباح فةي مؼةد  الزركنةت اليةو ي برصةننغ المةواا ممةب يةنؼكس ايغبثةبً فةي زيةباح النسةجخ 

ظ مةةغ مبؽصةرذ ػرنةةه )الةةوا ري  ( . برزفةة   ةذ  النزةةب Zeiger    2002ب Taizالمئويةخ لرةةوزي الغةبد فةةي ا بساع ) 

( ػند مؼبمرزهب  ؼوم السدس  نف رفبؽي ثنزراد الجوربسنوم. تمب ثبلنسجخ لموػد الزطؼنخ فقد رفوع الموػةد الضةبني 2006

( بقد يؼس  السجت نزنغخ مال مةخ اسعةخ الؾةراسح بالر وثةخ النسةجنخ فةي زيةباح انقسةبم الياليةب بثبلزةبلي ركةويل 15/10)

ح رسمؼ ثمربس الؼنب ر المؼدننةخ بالمةواا ال ذا نةخ بركةويل مغمةوع  يةر  عنةد قةباس ػرةا رصةننغ منطقخ الزؾبم عند

 Kesterب Hartmannالمواا ال ذا نخ برراكخ الكرثو ندساد ممب يسيد مل النسةجخ المئويةخ لرةوزي الغةبد فةي ا بساع)

 20/9ب 20/8نخ الزفةبػ ثضالصةخ مواػنةد ( ػنةد رطؼة2012( .   برزف   ذ  النزب ظ مغ مةب بعدرةه )ػجةد الةرؽنخ   2003  

 ػرا ثقنخ المواػند . 20/10إت رفوع الموػد  20/10ب

 

اننطبت انًئىيت  ( تأثير انبنسل أدنين ونتراث انبىتبضيىو ويىعذ انتطعيى انخريفي وتذاخالتهب في يعذل6جذول )

 ( نهًبدة انجبفت في األوراق )غى

 

 يعبيالث انتغطيص      

 يىعذ انتطعيى

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 
 يتىضط انًىاعيذ

B1 33.32 37.87 35.55 41.07 36.95 

B2 36.39 40.14 38.33 47.36 40.69 

B3 29.50 33.96 31.19 34.75 32.35 

  41.06 35.02 37.32 33.25 يعبيالث انتغطيصيتىضط 

LSD                               مانتذاخ      يعبيالث انتغطيص        انًىاعيذ 

    (0.05                     %)2.15                   2.48                4.30 

 

 

 

زركنجةخ مةل الجنةس  تانةنل لرزةدا ل ثةنل موػةد الزطؼةنخ بال بثنبءاً ػرا مبروضؼ في اساسزنب يمكةل اعسةزنزبط ثةلي         

سججذ رفوقبً مؼنويةبً ػرةا ثقنةخ  10/  5لموػد الضبني % / لزر في ا 0.1مر خ / لزر بنزراد الجوربسنوم ثزركنس  20ثزركنس

المؼبمالد في النسجخ المئويخ لرطؼوم النبعؾخ بالصفبد الييريخ المدسبسخ بثبلزبلي تػطبء ةزالد قويخ  ؾنخ نبمنةخ 

 ثتكل عند تاد موا فبد عندح .

 

 انًصبدر      

  تاننل ب موػد الزطؼنخ في نسجخ نغبػ   ؼوم  الجررقةب  . رلصنر المؼبمرخ ثبلجنس 2004الغنبثي   تصنر مؾمد إسمبػنل .  

 المؾري بالاللنكي كرنمنزبيل . سسبلخ مبعسزنر.كرنخ السساػخ.عبمؼخ ث داا.

الغهبز المركس  لحؽصبء بركنولوعنب المؼرومبد . بزاسح الزيطةن  بالزؼةببي اإلنمةب ي. رقريةر إنزةبط تةةغبس الفبكهةخ   

 الؼراع .. ث داا .  2010النفظنخ لسنخ 

( بالةةةرا ثبلسةةةمبا             BA.  رةةةلصنر مؼبمرةةةخ الطؼةةةوم ثةةةبلجنس  تانةةةنل ) 2009الؾمةةةبمي   سةةةننبء ػجةةةد الةةةرؽمل عؼفةةةر .  

( في ثؼض الصفبد الييريخ لتزالد الكمضر  )  نف منزيةت السػفراننةخ( .  ( Grow & More الوسقي

 المسنت .سسبلخ مبعسزنر.  نئخ الزؼرنخ الزقني .الكرنخ الزقننخ / 

.  رلصنر النزربعنل بالكةبينزنل بالزةدا ل ثننهمةب فةي نمةو ةةزالد الزفةبػ الجذسيةخ  2003السيجبس    سرنمبي مؾمد ككو .  

(Malus communis L . سسبلخ مبعسزنر.كرنخ السساػخ بال بثبد.عبمؼخ المو ل . ) 

نةةل الزغةةبسة . بزاسح الزؼرةةنخ الؼةةبلي . رطجنقةةبد فةةي رصةةمنخ برؾر 1990السةةب وكي   مةةدؽذ مغنةةد ب كريمةةخ ب نةةت .  

 بالجؾش الؼرمي . عبمؼخ ث داا . مطبثغ ااس الؾكمخ لرطجبػخ بالنتر. المو ل . الؼراع.

بالمؾرةو   IAA. رلصنر موػد الزطؼنخ اليريفةي برركنةس مةنظخ النمةو  2012المؼموس    ت الث كمب  ػجد المهد  . 

مةةخ ػرةا ا  ةل الجةةذس  . سسةبلخ مبعسةةزنر . الكرنةخ الزقننةةخ / الم ةذ  النةون ريل فةةي نمةو ةةةزالد المتةمب المطؼ

 المسنت.  نئخ الزؼرنخ الزقني . بزاسح الزؼرنخ الؼبلي بالجؾش الؼرمي . الؼراع .



   هادي وآخرون                                                                 (2013) , 83-75(: 2) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 
ISSN 2072-3875 

.اسزغبثخ  ؼوم السدس لرمؼبمرخ ثةجؼض اعبكسةننبد بنزةراد الجوربسةنوم لصةنف   2006الوا ري   فب مخ  نوي مؾمد . 

 رنخ السساػخ .عبمؼخ ث داا . الؼراع .   رفبؽي .سسبلخ مبعسزنر .ك

  Sunta Anna رلصنر موػد الزطؼنخ بالرا ثبلنوسيب في نمو ةزالد الزفةبػ  ةنف  . 2012ػجد الرؽنخ    ديل اؽمد . 

المطؼةةخ ػرةةا التةةزالد الجذسيةةخ . سسةةبلخ مبعسةةزنر . الكرنةةخ الزقننةةخ / المسةةنت.  نئةةخ الزؼرةةنخ الزقنةةي . بزاسح الزؼرةةنخ 

  الجؾش الؼرمي . الؼراع .الؼبلي ب

Davies,P.J. 2004. Plant Hormones Biosynthesis, Signal transduction, Action Kluwer 

Academic publishers. Dordrecht/Boston /London . 

Fosket D.E. 1998. Cytokinins. In plant physiology, 2nd ed. L. Tiaz and E. zeiger. Sinaur 

Associates, Inc. sunderland, Massachusetts. 

Genta SAS .2007. SAS/ STAT User Guide forPersonal Computers,SAS   Institute Inc,     

               Cary, N.C.USA .     

Hartmann,H.T.and D.E.Kester.2003.Plant Propagation Principles and  Practies  . 6rd ed . 

Prentice Hall,Inc.,Englewood cliffs, New Jersey. 

Lewis ,W. J; and D. Mc. E. Alexander. 2008 . Grafting and Budding. p:1-6. 

Mangel, S; . 2007 . Potassium In (Eds A .V .Barrker and J .Pilbean )  Handbook of plant 

Nutrrition CRC Taylor and Francis New York USA P 395-402 . 

Marschner , H.1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London, PP 

887.  

Moore, T.C.1979. Biochemistry and physiology of plant hormones.  Springer Verlag, 

New York, U.S.A. 

Mostafa, E.A.M  .and M .M. Saleh .2006 . Response of Balady Mandarin Trees to 

Girdling and Potassium Sprays under Sandy Soil Conditions. Research Journal of 

Agriculture and Biological  Sciences 2(3):137-141. 

Noppakoonwong, U; S. Pichit, P. Pichet, S .Suranat, P .G Alan and J. N. Robert .2005  . A 

trial of rest-breaking chemical on low-chill peach and nectarine .ACIAR Technical 

Report No.61.73-80. 

  Srivastava, M. L. 2002. Plant growth and development, Hormones and environment 

.2nd  Ed. Aeademic Press, San Diego, Cal . fornia, USA . 

Taiz, L .and E. Zeiger .2002. Plant physiology 3rd .  http: // 3e. plantphys. Net.  

Westwood, M. N. 1985 . Temperat zon pomology. Oregon state  University.  W. H . 

Freeman and company. San Francisco. 

 

 

 

 

 


