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المستخمص

2012 و2011 جامعة بغداد في منطقة ابوغريب لمموسمين الربيعيين- كمية الزراعة- نفذت التجربة في الحقول التابعة لقسم البستنة

 واشتممت الدراسة عمى تاثير استعمال ثالثة انواع من االسمدة النتروجينية فضال عن معاممة المقارنة ( من دون.عمى محصول البطاطا

AS1 وAS0  ونوعين من مضادات النتح فضال عن معاممة المقارنة (من دون رش ) ورمز لهاN3 وN2 وN1 وN0 اضافة ) ورمز لها
 زادت: وبثالث مكررات ويمكن اجمال اهم النتائج باالتيRCBD ) ضمن تصميم4×3(  واجريت الدراسة باستخدام التجارب العامميةAS2و

 اما نسبة.كغم وزن رطب) بالتتابع/  ممغم638.3 و561.6(  من نسبة النترات في الجذور معنويا ولكال الموسمينN3AS2 المعاممة

 في الموسم الثاني واعطت تراكيز مقدارهاN3AS0  في الموسم االول والمعاممةN3AS1 البرولين في الجذور فقد تميزت بها المعاممة

9.40  لكال الموسمين في تركيز السايتوكاينين في الجذور باعطائهاN3AS2  وتفوقت المعاممة.غم ) بالتتابع/  ممغم1.80 و1.60(

 غم4.06  معنويا في وزن الجذور الجاف عمى باقي المعامالت باعطائهاN3AS1  وتفوقت المعاممة.كغم بالتتابع/  مايكروغرام7.60و
. غم8.78  بتفوقها معنويا عمى باقي المعامالت في الموسم الثاني باعطائهاN1AS1 في الموسم االول في حين تميزت المعاممة

. الهرمونات النباتية، الوزن الجاف لمجذور،االجهاد: الكممات المفتاحية

.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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NITRATE AND CYTOKININE AND PROLINE
R. G. Mageed
S. Q. Sadk
A. S. Ahmad
Assist. Lecturer
Prof.
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ABSTRACT

This study was conducted in experimental field, Department of Horticulture, College of Agriculture –
University of Baghdad, Abo Graib for two spring seasons 2011, 2012 potatoes yield. This study was
included the effect of using of three type from nitrogen fertilizer, as well as to comparison procedure (
Zero) Her code N0,N1,N2,N3 , and two anti- transpiration , as well as to comparison procedure (
Zero) Her code AS0,AS1,AS2. This study was made by using the activity experiences (4*3) within the
design RCBD with three repeated. The most important results can be summarized Palate: The
procedure N3AS2 have increased nitrogen rate in the roots as moral for two season as (561.6%, and
76.3 %) continuously in the first season. but the rate of prolin in the roots have marked in the
procedure N3AS1in the first seasons and the procedure N3AS0 in the two seasons of study as (1.60,
and 1.80 Micro. gm. /gm.) Continuously. It excelled treatment N3AS2 in concentration by giving them
cytokeinin As for the recipe dry root weight observed treatment N3AS1 moral superiority to the rest
of the transaction by giving 4.06 g in the first season while the transaction marked N1AS1 moral
superiority to the rest of the transaction in the second season by giving 8.78 g.
Key word: Stress, dry weight root, plant hormones
*Part of M.Sc. thesis of the first auther.
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الشمسية الساقطة عمى االجزاء اليوائية من النبات اذ يعمل

المقدمة

ذلك عمى تقميل حدة االرتفاع الحراري لذا ىدفت ىذه الدراسة

تعد الزراعة ىي الممول الرئيس لمناتج الوطني في معظم

الى معرفة تاثير مصادر االسمدة النتروجينية والمعاممة

الدول النامية لكونيا مجال لمعمالة فضال عن تاثيرىا في دخل

وحياة السكان .لذا كان البد من االىتمام بعناصر البيئة

بمضادات النتح في تركيز بعض المركبات الميمة في جذور

وااللمام بكيفية المحافظة عمييا من تراكم المتبقيات الكيميائية.

النبات.

ومن اىم االمور التي ييتم بيا المستيمك استعمال الخضر

المواد والطرائق

محصول استراتيجي واقتصادي يحتل المرتبة الرابعة عالميا

– جامعة بغداد في منطقة ابو غريب ولمموسمين الربيعيين

لالسباب التغذوية ( .)2والىمية محصول البطاطا الذي يعد

نفذت التجربة في الحقول التابعة لقسم البستنة– كمية الزراعة

( )17لكونو مصد ار لمطاقة الحتوائو عمى الكربوىيدرات

 2011و 2012اذ اجريت عمميات تحضير التربة من حراثة

والفيتامينات والبروتينات واالحماض االمينية واالمالح

وتنعيم وتسوية ثم اخذت نماذج تربة من عمق صفر30 -

بناء عمى ذلك برزت اىمية زراعتيا والعمل
والمعادن (ً .)18
عمى زيادة االنتاج الكمي والنوعي لمواجية ازمة الغذاء

سم قبل الزراعة الجراء التحميل الفيزياوي والكيمياوي ليا

وبعدىا تم تقسيم الحقل في الموسم الربيعي  2011الى مروز

المترافقة مع التزايد السكاني في الدول النامية .ولقد بدا فعال

بطول 3م وبعرض 75سم ومثمت الوحدة التجريبية بثالثة

االىتمام بزراعة البطاطا اذ بمغت المساحة المزروعة في

مروز مع ترك مرز واحد لمفصل بين الوحدات التجريبية لمنع

العراق لعام ( 33000 )2009ىكتار تقريبا وبمغ االنتاج

الخمط بين المعامالت زرعت الدرنات المطابقة لممواصفات

 348800طن اي بمعدل  10.6طن /ىـ (. )1ولعل اىم

لمصنف  Riveraرتبة  Eبتاريخ  2011\2\1اذاستممت

مايسيم في زيادة االنتاج توفير العناصر الغذائية بالكميات

التقاوي من شركة النيار الزراعية لمتجارة العامة والمستوردة

واالوقات المالئمة سيما النتروجين والذي يعد عنصر اساس

من شركة  Agricoاليولندية وكانت المسافة بين درنة واخرى

وضروري لنمو النبات اذ يدخل في تركيب االحماض االمينية

25سم وبعمق  10سم وبما يتالئم مع الصنف المزروع ،اما

واالحماض النووية والنيوكموتيدات والكموروفيل وىرمونات

في الموسم الربيعي  2012فقد قسم الحقل الى مصاطب

النمو والقمويدات وغيرىا من المركبات الميمة ( .)21وبعد

لمسماح لمنباتات بمساحة افتراش اكبر واستخدم الصنف

تسميط الضوء عمى اىمية التسميد بالنتروجين وان اي زيادة

 Disreeرتبة  Eوكانت المصطبة بطول  4م وبعرض1م

في الكميات المضافة ينعكس سمبا عمى االنتاج لذا اصبح

ومثمت الوحدة التجريبية بمصطبتين مع ترك احد كتوف

لزاما التوجو الى االدارة السميمة والمتوازنة لمتسميد واتباع

المسطبة الثانية من دون زراعة لمفصل بين الوحدات التجريبية

الممارسات الحديثة ومنيا التجييز البطيئة لممغذيات والتي تعد

وزرعت الدرنات بتاريخ  .2012\1\25معامالت التجربة:

ومن ضمن االسمدة الحديثة المستعممة Novatec Solbule

المعشاة  RCBDوبثالث مكررات وتضمن العامل االول

 21الذي يوفر النتروجين ببطئ وبصورة مستمرة عمى مراحل

دراسة ثالثة انواع من االسمدة النتروجينية ىي Novatec

نمو النبات ( .)34كما ان االجياد الناتج عن االرتفاع

 soluble 21و Ureaو Idropiu 211فضال عن معاممة

بداية الموسم الخريفي ونياية الموسم الربيعي والتي تؤثر سمبا

نوعين من مضادات النتح  Vapor GardوArmurax

في معدل التنفس والنتح وىذا ينعكس عمى الحاصل اذ يؤدي

فضال عن معاممة المقارنة (بدون رش) وبذلك يكون لدينا 36

الى تغييرات فسمجية في الدرنات مثل التشقق والنموات

وحدة تجريبية ،والتوافيق مابين العاممين موضحة في جدول

مضادات النتح  Anti-transpirantلزيادة كفاءة استعمال

المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي L.S.Dوعند مستوى

المياه داخل النبات فضال عن عمميا في عكس االشعة

التحميل

نفذت تجربة عاممية ( )4*3ضمن تصميم القطاعات الكاممة

من اىم االمور التي تساىم في زيادة كفاءة استعمال السماد

القياس (من دون اضافة) .اما العامل الثاني تضمن دراسة

الحراري وتذبذب الري الذي تتعرض لو حقول البطاطا في

 .1وبعد اتمام مؤشرات الدراسة المختبرية والحقمية قورنت

الثانوية واعادة التزريع لذا اصبح التوجو الى استعمال

احتمال
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بييئة

االحصائي( .)31االسمدةاالرضية-:اشتممت تنويعات االسمدة

والبوتاسيوم

النتروجينية الثالثة بكمية  240كغم \ Nىكتارمضافا اليو

\Kىكتار.)10(.

K2SO4

بتركيز

400

كغم

الفسفور بييئة  P2O5بتركيز  120كغم \ Pىكتار
جدول  .1يوضح معامالت التجربة:مؤشرات الدراسة
الوعاهلة
T1
T2
T3
T4

الشهوص
N0A0
N0A1
N0A2
N1A0

T5

N1A1

T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

N1A2
N2A0
N2A1
N2A2
N3A0
N3A1
N3A2

التفاصيل
هعاهلة القياط ( هي دوى استخذام سواد ًتشوجيٌي او هضاد ًتح )
هي دوى سواد ًتشوجيٌي هع استخذام هضاد الٌتح Vapor Gard
هي دوى سواد ًتشوجيٌي هع استخذام هضاد الٌتح Armurax
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Novatec soluble 21هي دوى هضاد ًتح
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Novatec soluble 21هع استخذام هضاد الٌتح Vapor
Gard
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Novatec soluble 21هع استخذام هضاد الٌتح Armurax
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Ureaهي دوى هضاد ًتح
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي Ureaهع استخذام هضاد الٌتح Vapor Gard
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي Ureaهع استخذام هضاد الٌتح Armurax
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Idropiu211هي دوى هضاد ًتح
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي Idropiu211هع استخذام هضاد الٌتح Vapor Gard
هعاهلة استخذام السواد الٌتشوجيٌي  Idropiu211هع استخذام هضاد الٌتح Armurax
 .)15(C.1970وحسبت تراكيز اليرمونات النباتية باستعمال

مؤشرات الدراسة

المعادلة اآلتية:

.1مؤشرات النمو الجذري

تركيز الهرمون النباتي مايكروغرام /كغم وزن طري

اختيرت عشر نباتات بشكل عشوائي من كل وحدة تجريبية

بعد  80يوم من الزراعة وتم قياس المؤشرات االتية:

= هساحة العيٌة × تشكيضاالًوورج 24
هساحة االًوورج
النتائج والمناقشة:

-1الوزن الرطب لمجذر(غم) فصمت الجذور من منطقة
اتصاليا بالساق ،وسمط عمييا تيار مستمر من الماء إلزالة

أ /تأثير مصادر السماد النتروجيني والمعاممة بمضادات النتح

األتربة ووزنت بوساطة ميزان حساس.

في الوزن الرطب والجاف لجذور نبات البطاطا

-2الوزن الجاف لمجذر(غم) جففت الجذور في الفرن

 -1وزن الجذور الرطب (غم) يالحظ من نتائج الجدول 2

الكيربائي عمى درجة ح اررة 707م لحين ثبات الوزن ومن ثم

تفوق معامالت التسميد النتروجيني معنوياً عمى معاممة

وزنت الجذور بوساطة ميزان حساس.

القياس (من دون إضافة) في وزن الجذور الرطب في الموسم

 -3تقدير تركيز النترات في الجذور (ممغم /كغم وزن رطب).

األول ،في حين تفوقت المعاممة  N1معنوياً عمى باقي

طبقت الطريقة الموصوفة من لدن )26( Labetowicz

المعامالت بإعطائيا  26.2غم في الموسم الثاني .فقد تفوق

بأخذ  0.4غم من مسحوق الجذور واذابتو ب  100مل من

معامالت مضادات النتح معنويا عمى معاممة القياس ولكال

حامض الخميك  Acetic Acidبتركيز  % 2ثم رشح بورق

موسمي الدراسة .يمحظ من التداخل بين التسميد النتروجيني

ترشيح وجمع الراشح لقياس النترات بجياز .spectrometry

ومضادات النتح تفوق المعاممة  N3AS1معنوياً في الموسم

 -4تقدير الحامض االميني البرولين في الجذور(ممغم  /غرام

األول بإعطائيا  5.80غم.إما نتائج الموسم الثاني فتوضح

وزن طري) بحسب ماذكره .)16 (Bocter

تفوق المعاممة  N1AS1معنوياً بإعطائيا  31.3غم.

 -5تقدير اليرمونات النباتية في الجذور (مايكروغرام/كغم

 -2الوزن الجاف لمجذور (غم) .بينت نتائج الجدول  2تفوق

وزن طري) تم تقدير اليرمونات النباتية (االوكسينات و

المعاممتين  N1و N3معنوياً في الموسم األول في الوزن

الجبرلينات و السايتوكاينات) عمى وفق الطريقة الموصوفة من

الجاف لمجذور إذ بمغت  2.40و 2.36غم بالتتابع ،في حين

لدن ( )3والطريقة المعدلة والموضحة من لدن A. O. A.

تفوقت المعاممة  N1في الموسم األخر معنوياً عمى باقي
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المعامالت إذ بمغ وزن الجذور الجاف  6.61غم .أما عن

أعطت  6.04غم .وفي حالة التداخل الثنائي تفوقت المعاممة

تأثير مضادات النتح فمحظ تفوق معاممتي المضادات معنوياً

 N3AS1معنوياً في لموسم ألول إذ أعطت  4.06غم أما

 AS1معنوياً عمى باقي المعامالت في الموسم الثاني إذ

معنوياً عمى باقي المعامالت بإعطائيا  8.78غم.

في الموسم األ خر فتوضح النتائج تفوق المعاممة N1AS1

عمى معاممة القياس لمموسم األول ،في حين تفوقت المعاممة

جدول .2تأثير مصادر السماد النتروجيني والمعاممة بمضادات النتح والتداخل بينهما في الوزن الرطب والجاف لمجذور لمموسمين الربيعيين 2011
و.2012

هصادس السواد
الٌتشوجيٌي
N

)N0) CON.
(N1) NOV.
)N2) UREA
)N3) IDRO.
)L.S.D(0.05
)AS0) CON.
)AS1) V.G.
)AS2) ARM.
)L.S.D(0.05
N0 AS0
N0 AS1
N0AS2
N1AS0
N1AS1
N1AS2
N2AS0
N2AS1
N2AS2
N3AS0
N3AS1
N3AS2
)L.S.D(0.05

الووسن الشبيعي 2011
وصى الجزوس
وصى الجزوس
الجاف(غن)
الشطب(غن )

الووسن الشبيعي 2012
وصى الجزوس
وصى الجزوس
الجاف(غن)
الشطب(غن)

35058
37032
34097
32063
2024:7

1.22
3027
2.40
4065
2096
4082
3047
4054
20365
20585
هضادات الٌتح
32062
2056
3052
35066
3034
4079
36034
302:
4058
20:224
20332
20522
التذاخل بيي هصادس السواد الٌتشوجيٌي وهضادات الٌتح
33044
2077
3052
36096
20:7
2092
36034
2024
3022
3508:
20:2
3097
42043
3042
4052
33062
4022
5047
32056
2047
30:7
37024
2072
4084
36022
3072
5054
29056
20:2
2052
250:4
5027
6092
39029
3024
4022
20922
205527
20932:

6057
7072
6023
5074
20624
50:6
7025
6048
20556
5089
6065
7025
7057
9089
5072
5076
6098
5094
40:3
40:8
7023
209:23

إن الزيادة في مؤشرات النمو الجذري بتأثير بعض معامالت

أما تأثير مضادات النتح ربما يعزى إلى أن الرش بمضادات

زيادة تراكم السكريات والمواد الغذائية الضرورية لتكوين

المائي لمخاليا في أثناء عممية االنقسام فتسبب زيادة في

الجذور ،إذ أن زيادة تركيز النتروجين بما يالئم النبات تسبب

معدل النمو( )9مما يوفر الظروف المالئمة لحركة المواد

تحسين الحالة التغذوية لمنبات ومن ثم زيادة المساحة

الغذائية المصنعة وانتقاليا وىذه التأثيرات مجتمعة أدت إلى

النتح يؤدي إلى تحسين الحالة المائية لمنبات وتقميل االجياد

التداخل بين مصدر النتروجين ومضاد النتح ربما يعود إلى

الخضرية مما يؤدي الى زيادة كفاية التمثيل الكاربوني وزيادة

تحسين نمو النبات عن طريق استمرار عممية التمثيل

إنتاج الكربوىيدرات التي بدورىا تنتقل إلى الجذور لتسيم في

الكاربوني لمنبات ومن ثم التأثير في مؤشرات النمو الخضري،

زيادة وزنيا ( )32وىذا يتفق مع )14( Anderson , 1988

وانعكاس تأثيره في نمو الجذور ( 23و .)29ب  /تأثير

الذي أشار إلى أن التسميد النتروجيني يسيم في سد حاجة

مصادر السماد النتروجيني والمعاممة بمضادات النتح في

النبات بكمية الغذاء الذي يحقق التوازن بين المجموع

تركيز النترات والسايتوكاينين والبرولين في جذور نبات

الخضري والجذري .كما ان التوازن الغذائي المتوافر بين

البطاطا.

العناصر الرئيسة  NPKانعكس ايجابا عمى نمو النبات ()8
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-1تركيز النترات ( )No3-1في الجذور(ممغم/كغم وزن طري)

لكال الموسمين بإعطائيا  9.10مايكروغرام/كغم لمموسم

تشير نتائج الجدول  3إلى أن محتوى الجذور من النترات

االول و 7.23مايكروغرام/كغم في الموسم األخر .أما تأثير

آزداد وبفرق معنوي في معاممة  N3ولكال موسمي الدراسة ،إذ
بمغ تركيز النترات في الجذورلمموسم األول  498.77ممغم

مضادات النتح فكان واضحاً بتفوق معاممتي المضادات عمى
معاممة القياس ولكال الموسمين .في حين تفوقت المعاممة

/كغم وزن رطب أما في الموسم األخر فبمغ تركيز النترات

 N3AS2في نسبة السايتوكاينين في الجذور ولكال الموسمين

النتح فقد لحظ تفوق المعاممة  AS2معنوياً عمى باقي

البرولين الحر( )Proفي الجذور (ممغم /غم وزن طري)يتبين

بإعطائيا  9.40و 7.60مايكروغرام/كغم بالتتابع -3.تركيز

 566.0ممغم  /كغم وزن رطب .أما عن تأثير مضادات

من نتائج الجدول  3انو لم يكن لمصادرالسماد النتروجيني في

المعامالت ،إذ بمغ تركيز النترات في الموسم األول 484.33

الموسمين ولمعامالت مضادات النتح في الموسم الثاني أي

ممغم  /كغم وزن رطب في الجذور ،في حين بمغ التركيز في

الموسم األخر 549.08ممغم/كغم وزن رطب .وأبرزت نتائج

تأثير معنوي في نسبة البرولين في الجذورفي حين اعطى

الجدول تفوق المعاممة  N3AS2معنوياً عمى باقي

 AS0اعمى تركيزلمبرولين في الجذور 1.50ممغم  /غم في

التداخالت ،إذ بمغ تركيز النترات  561.66ممغم  /كغم وزن

الموسم االول ،أما التداخل بين األسمدة النتروجينية

رطب لمموسم األول و 638.33ممغم  /كغم وزن رطب

ومضادات النتح فيمحظ تفوق المعاممة  N3AS1في الموسم

لمموسم األخرفي الجذور -2.تركيز السايتوكاينين ( )CKفي

األول والمعاممة  N3AS0في الموسم األخر إذ بمغت نسبة

البرولين  1.60و  1.80ممغم/غم بالتتابع.

الجذور (مايكروغرام /كغم وزن طري) يمحظ من نتائج الجدول
 3تفوق المعاممة  N3في تركيز السايتوكاينين في الجذور

جدول  .3تأثير مصادر السماد النتروجيني والمعاممة بمضادات النتح والتداخل بينهما في تركيزالنترات والسايتوكاينين والبرولين
في جذور نبات البطاطا لمموسمين الربيعيين  2011و.2012

هصادس السواد
الٌتشوجيٌي
N
)N0) CON.
)N1) NOV.
(N2) UREA
)N3) IDRO.
)L.S.D(0.05

تشكيض الٌتشات
في الجزوس
هلغن  /كغن
412.55
440.00
481.55
498.77
3.499

(AS0) CON
)AS1) V.G.
)AS2) ARM.
)L.S.D(0.05

422.83
467.50
484.33
3.0309

N0 AS0
N0 AS1
N0AS2
N1AS0
N1AS1
N1AS2
N2AS0
N2AS1
N2AS2
N3AS0
N3AS1
N3AS2
)L.S.D(0.05

398.0
424.33
415.33
417.00
448.00
455.00
433.66
505.66
505.33
442.66
492.00
561.66
6.0619

الووسن الشبيعي 2011
تشكيض البشوليي
تشكيضالسايتوكايٌيي
في الجزوس
في الجزوس هايكشوغشام
هلغن/غن
/كغن
1.33
7.73
1.45
8.43
1.42
8.70
1.37
9.10
N.S
0.3322
هضادات الٌتح
479.16
1.50
8.27
531.25
1.31
8.57
549.08
1.36
8.62
3.9161
0.168
0.2877
التذاخل بيي هصادس السواد الٌتشوجيٌي وهضادات الٌتح
453.33
1.33
7.60
482.33
1.20
7.90
470.00
1.36
7.70
472.66
1.50
8.30
507.33
1.43
8.50
515.33
1.50
8.50
490.33
1.43
8.40
576.00
1.43
8.80
572.66
1.43
8.90
500.33
1.20
8.80
559.33
1.60
9.10
638.33
1.33
9.40
7.8322
0.336
0.5754

تشكيض الٌتشات
في الجزوس
هلغن  /كغن
468.55
498.44
546.33
566.00
4.5219
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الووسن الشبيعي 2012
تشكيضالسايتوكايٌيي في
الجزوس هايكشوغشام /كغن
5.43
6.30
6.63
7.23
0.2005

تشكيض البشوليي
في الجزوس
هلغن/غن
1.52
1.61
1.60
1.56
N.S

6.17
6.55
6.47
0.1736

1.53
1.58
1.60
N.S

5.40
5.30
5.60
6.20
6.40
6.30
6.30
7.20
6.40
6.80
7.30
7.60
0.3472

1.63
1.36
1.56
1.66
1.60
1.56
1.70
1.56
1.53
1.80
1.63
1.53
0.3488
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تعد النترات من المموثات الرئيسة لممياه الجوفية ومياه الشرب

المعاممة بالسماد النتروجيني بمختمف مصادره وبينت نتائج

نتيجة ذوبانيا السريع في الماء ،إذ تترك أثارىا الضارة عمى

الجدول أن الرش بمضادات النتح خفض من كمية البرولين

صحة اإلنسان والبيئة ( 6و )30إذ تعد من المسببات الرئيسة

في الجذور مقارنة بمعاممة القياس ،وربما يعود السبب الى

لألمراض السرطانية ،ألنيا تختزل إلى نتريت في الجياز

احتوائيا عمى مركبات كيميائية مثل البينولين وغيرىا والتي قد

اليضمي لإلنسان ويرتبط األخير بمركبات امينية ليتحول إلى

تسمك سموك البرولين في رفع الجيد االزموزي في خاليا

ويالحظ من نتائج الجدول  3ارتفاع تركيز النترات في الجذور

تخميقو في النبات (.)5

عند إضافة  N3ويعود السبب إلى ذوبانو ،فينتج االمونيوم
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