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استجابة شتالت البرتقال المحلي ) Citrus sinensis (L.لمواعيذ التطعيم والرش بالسماد الورقي ( البروسول ) في نسبة
نجاح التطعيم وصفات النمو الخضري
نـاظـم عـلٌـوي عـٌـث
قسم البستنة وهندسة الحدائق  /كلٌة الزراعة  /جامعة تكرٌت – العراق

الخالصة
اجرٌت ال دراسة فً الظلة الخشبٌة التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق  /كلٌة الزراعة  /جامعة تكرٌت.
خالل العامٌن  2009 -2008لمعرفة تاثٌر خمسة مواعٌد للتطعٌم والتسمٌد بالسماد الورقً (البروسول) فً نسبة
نجاح التطعٌم ومواصفات النمو الخضري للبرتقال المحلً .تضمنت خمسة مواعٌد للتطعٌم ,8/ 6 ,7/ 16
 10/ 16 ,9/ 16 ,8/ 26على أصل النارنج(.بدون رش والرش بتركٌز  2ؼم بروسول /لتر ماء  /شهرٌا)
صممت تجربة عاملٌة بعاملٌن بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة ( )R.C.B.Dوبأربعة مكررات .واختبرت
المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي ( )L.S.Dعلى مستوى احتمال  % 5اظهرت نتائج التجربة انه لموعد
التطعٌم تاثٌرا معنوٌا فً نسبة نجاح الطعوم حٌث اعطى الموعد  8 / 26اعلى نسبة نجاح للطعوم بلؽت 80.00
 %واعلى متوسط لطول الفرع الخضري الرئٌسً ومتوسط عدد االفرع الخضرٌة الجانبٌة ومتوسط قطر الطعم
ومعدل قطر االصل وبزٌادة ؼٌر معنوٌة فً متوسط عدد االوراق اذ بلؽت ( 100.99سم  /نبات 4.65 ,فرع
/نبات 12.05 ,ملم /نبات 14.99 ,ملم  /نبات و  94.80ورقة  /نبات على التوالً) .وان للتسمٌد بالسماد الورقً
(البروسول) تاثٌرا ؼٌر معنوي رؼم الزٌادة التً حصلت بالصفات طول الفرع الخضري وعدد التفرعات
الجانبٌة الخضرٌة وقطر الطعم وتاثٌرا معنوٌا فً عدد االوراق وقطر االصل ( 87.35سم  /نبات 3.99 ,فرع /
نبات 9.83 ,ملم  /نبات 94.20 ,ورقة /نبات و  13.29ملم /نبات) .واعطت معاملة التداخل بٌن موعد التطعٌم
والتسمٌد بالسماد الورقً (البروسول)  8/ 26تاثٌرا معنوٌا فً كافة الصفات الخضرٌة المدروسة طول الفرع
الخضري  107.52سم  /نبات وعدد االفرع الخضرٌة الجانبٌة  5.15فرع  /نبات وعدد االوراق  122.54ورقة
 /نبات وقطر الطعم  12.70ملم وقطر االصل  15.60ملم.
الكلمات الدالة:
تارٌخ تسلم البحث ، 2011/6/22 :وقبوله.2012/12/17 :

المقذمة
تعود الحمضٌات إلى العائلةة السةذبٌة  Rutaceaeوتشةمل العدٌةد مةن االجنةام اهمهةا الجةنم ,Poncirus
الجنم  Fortunellaوالجنم  Citrusوهو من اهم االجنام مةن الناحٌةة االقتصةادٌة وٌضةم اربعةة مجةامٌ هةً
مجموعة البرتقال ومجموعة الٌوسفً (الالنكً) ومجموعة اللٌمون الهنةدي والمجموعةة الحامضةٌة ,كةل مجموعةة
تضم العدٌد من االنواع التً تشتمل على العدٌد من االصناؾ والسالالت( .المنٌسً.)1975 ,
ٌعد البرتقةال  Citrus sinensis ) L. ) Osbeck ; Sweet orangeمةن اكثةر انةواع الحمضةٌات
اهمٌةةةةة وانتشةةةةارا فةةةةً العةةةةالم وٌعةةةةد صةةةةنؾ البرتقةةةةال المحلةةةةً الصةةةةنؾ الشةةةةائ فةةةةً البسةةةةاتٌن العراقٌةةةةة حٌةةةةث
ٌةةةزرع تحةةةت اشةةةجار النخٌةةةل وفةةةً بسةةةاتٌن مكشةةةوفة وتمتةةةاز اشةةةجار بوجةةةود بعةةة االختالفةةةات فةةةً قةةةوة
النمو الخضري وؼزارة الحاصل (الجمٌلةً والةدجٌلً 1989 ,والخفةاجً واخةرون .)1990 ,امةا بالنسةبة للنةارنج
 Citrus auratium ( L. ) Sours orangeفعلى الرؼم من ان ثمار الٌمكن اكلها طازجة اال انه ٌزرع فةً
جمٌ مناطق زراعةة الحمضةٌات فةً العةالم ,اذ ٌعةد النةارنج مةن االصةول الشةائعة لبقٌةة انةواع الحمضةٌات وذلة
لمقاومته مر تعفن الجذور  Root Rotومر التصمػ كما انه ٌقاوم المةاء الزائةد فةً التربةة والعطةش فضةال
علةى تحملةه البةةرد وظةروؾ البٌئةةة ؼٌةر المالئمةةة وٌمكةن تطعةةٌم معظةم انةةواع واصةناؾ الحمضةةٌات علٌةه وتمتةةاز
الثمار فٌه ذات جودة ممتازة (المنٌسً 1975 ,و الخفاجً واخةرون ,)1990 ,وٌعتبةر االصةل السةائد فةً العةراق
و ٌتكةةاثر بالبةةذور وقةةد وجةةد اخٌةةرا انةةه ٌصةةاع بالدٌةةدان الثعبانٌةةة والتةةدهور السةةرٌ (التراسةةتٌزا  Triestezaاو
 )Quick declineوهو مر فٌروسً ٌسبع جفاؾ وسقوط االوراق وانسداد اوعٌة اللحاء مما ٌنتج عنةه تعفةن
الجذور وموت االشجار بوقت قصةٌر .وفةً منطقةة الشةرق االوسةط مةازال النةارنج ٌحتةل الصةدارة فةً اسةتخدامه
كاصل نظرا لمقاومته للبرودة وؼداقةة التربةة والملوحةة الةى حةد مةا وهةو اصةل نصةؾ مقصةر وٌةذكر ان النةارنج
حسام لبع انواع النٌماتود التً تصٌع الحمضٌات ( Bannonو .)1974 ,Hutchison
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وتكثةةر الحمضةةٌات عةةن طرٌةةق التطعةةٌم الةةذي ٌعةةد مةةن اكثةةر الطةةرق انتشةةارا والشةةائ فةةً الحمضةةٌات هةةو
التطعةةةةةةٌم الةةةةةةدرعً (علةةةةةةى شةةةةةةكل حةةةةةةرؾ  )Tوهةةةةةةو االكثةةةةةةر شةةةةةةٌوعا وانتشةةةةةةارا فةةةةةةً مشةةةةةةاتل الفاكهةةةةةةة
( ,)1996 ,Kester ; Hartmanحٌةث ٌةتم تطعةٌم االنةواع واالصةناؾ المرؼوبةة مةن الحمضةٌات علةى اصةول
مختلفة اهمها اصل النارنج.
ان عملٌة االكثةار بةالتطعٌم لهةا فوائةد عدٌةدة منهةا اكثةار النباتةات التةً ٌصةعع اكثارهةا بةالطرق الخضةرٌة
االخرى والبذور كما انه ٌمكن التحكم فً نمو االشجار من خالل تطعٌمها على اصول منشطة او مقصةرة وكةذل
ٌمكةةن التؽلةةع علةةى بع ة الصةةعوبات المتعلقةةة بالتربةةة او االمةةرا والحشةةرات وذل ة باختٌةةار االصةةول االكثةةر
مالئمة لها .كما ٌمكن الحصول من خالل التطعٌم على نباتات سةرٌعة االثمةار مقارنةة بتلة المكثةرة بالبةذور ومةن
خةةةالل التطعةةةٌم علةةةى بعةةة اال صةةةول ممكةةةن زٌةةةادة مقاومةةةة االشةةةجار للظةةةروؾ الجوٌةةةة كةةةالبرودة واالنجمةةةاد,
(سلمان.)1988 ,
فً حٌن وجد  Ahmedو  )1985( Hijazyفً مصر عند اجراء مقارنة بٌن التطعةٌم الخرٌفةً (اٌلةول –
تشرٌن الثانً) والربٌعً (آذار – نٌسةان) بتطعةٌم خمسةة اصةناؾ مةن البرتقةال والالنكةً علةى اصةل النةارنج بةان
افضل نسبة لنجاح التطعٌم واكثر عدد مةن االوراق واكثةر مسةاحة ورقٌةة واكثةر عةدد تفرعةات كانةت فةً الموعةد
الخرٌفً .وفةً دراسةة وجةد  Halimواخةرون ( )1990ان لموعةد التطعةٌم تةاثٌرا فةً نسةع النجةاح اذ ان اجةراء
التطعٌم فً الموعد المالئم ٌساعد فً تكوٌن منطقة التحام جٌدة ٌنعكم تأثٌرها فةً النمةو الخضةري ونمةو الجةذور
وكفاءة الشجرة فً االنتاج ومن المشاكل الكبٌرة لشتالت الحمضةٌات النامٌةة فةً المشةاتل هةً ضةعؾ وبطة نمةو
البراعم الملتحمة فً عملٌة التطعةٌم حٌةث نجةد ان هةذا النمةو الضةعٌؾ ٌمٌةل بشةكل مةوازي لسةكون البةراعم علةى
الشةةجرة االم .كمةةا وجةةد  Dhattو )1993( Zorasingبةةان افضةةل االشةةهر لتطعةةٌم معظةةم انةةواع الحمضةةٌات هةةو
شباط ومن شهر اٌلول الى تشرٌن االول تحت ظروؾ الهند.
وفً دراسة قام بها الزبٌدي ( )2003وجد ان لموعد التطعٌم تاثٌرا معنوٌةا فةً معظةم الصةفات المدروسةة
حٌث تفوق الموعد الثانً  9\20معنوٌا على الموعد االول  8 \20فً نسبة نجاح التطعٌم وطول الفرع الخضةري
الرئٌسً وعدد التفرعات الجانبٌة للنموات الخضرٌة وعدد االوراق.
وللتسمٌد الورقً دور كبٌر فً تحسٌن نمةو الشةتالت مةن خةالل ضةمان وصةول العناصةر الؽذائٌةة الكبةرى
والمهمةةة كةةالنتروجٌن والفسةةفور والبوتاسةةٌوم وبشةةكل قابةةل لالمتصةةاال مةةن قبةةل االوراق ومةةن االسةةمدة الورقٌةةة
الشةةائعة حالٌةةا هةةو البروسةةول الةةذي ٌحتةةوي علةةى العناصةةر الؽذائٌةةة الكبةةرى ( )N.P.Kاضةةافة الةةى العدٌةةد مةةن
العناصر الصؽرى .اما اضافة العناصةر الةى التربةة فتكةون عرضةة لعملٌةات الترسةٌع والفقةد والتثبٌةت وال تكةون
فائةةدتها ذات كفةةاءة عالٌةةة وال سةةٌما فةةً حالةةة التةةرع القاعدٌةةة السةةائدة فةةً القطةةر (ابةةو ضةةاحً والٌةةونم 1988 ,
والةةراوي .)2006 ,ان االوراق لهةةا القةةدرة علةةى امتصةةاال العناصةةر الؽذائٌةةة لتزوٌةةد النبةةات باحتٌاجاتةةه منتل ة
العناصر شانها فً ذل شان الجذور ( 1987 ,AL-Exanderو .)1980 ,Kananوٌكون التسمٌد الورقً فعةاال
عند وجود عوامةل تةرثر فةً جاهزٌةة العناصةر الؽذائٌةة وامتصاصةها مةن قبةل الجةذور كارتفةاع ملوحةة التربةة او
التؽٌةةر فةةً درجةةة تفاعلهةةا ,حٌةةث ٌمكةةن بواسةةطتها سةةد  % 85مةةن حاجةةة النبةةات مةةن العناصةةر الؽذائٌةةة المهمةةة
(عبدول.)1988 ,
واشار باحثون عدة الى امكانٌة االقتصاد فةً كمٌةات االسةمدة المعدنٌةة باسةتخدام تقنٌةة التؽذٌةة الورقٌةة اذ
ذكةر ( )1984 ,Giskinان كمٌةة سةماد  N.P.Kالمضةاؾ عةن طرٌةق الةرش علةى االوراق ٌزٌةد بمقةدار % 75
مقارنةةة باضةةافته الةةى التربةةة .ووجةةد  Ahmedو  )1988( Abo-Shelbayaان رش اشةةجار الٌوسةةفً البلةةدي
بالٌورٌا بتركٌز  % 1- 0.2م استعمال عناصر الحدٌد والزن بتركٌز  % 0.2لكل منهما على التةوالً ادى الةى
زٌادة معنوٌة فً معدل طول االفرع والمساحة الورقٌة .كما ذكر الصحاؾ ( )1989بان زٌادة عنصر البوتاسةٌوم
ٌزٌد من المساحة السطحٌة للورقة .وبٌنت نتائج دراسات الدجٌلً وابو وضاح ( )1997على وجود تةأثٌرا معنوٌةا
اٌجابٌةةةةا للةةةةرش بسةةةةائل النهةةةةرٌن علةةةةى اشةةةةجار العنةةةةع فةةةةً زٌةةةةادة المةةةةادة الجافةةةةة لةةةة وراق .ووجةةةةد سةةةةاهً
( )1998ان رش نبةةةات الفلفةةةل بسةةةائل النهةةةرٌن ادى الةةةى زٌةةةادة معنوٌةةةة فةةةً الةةةوزن الجةةةاؾ لةةة وراق والسةةةٌقان
والمسةةاحة السةةطحٌة ل ة وراق .واوضة (الحمٌةةداوي )2001 ,ان رش اشةةجار التةةٌن صةةنؾ اسةةود دٌةةالى بالٌورٌةةا
تركٌز  % 0.2م استعمال كبرٌتات الحدٌدوز وكبرٌتات الزن بتركٌز  % 0.2للكل منهما على التوالً بصةورة
مجتمعة ادى الى زٌادة طول االفةرع ومعةدل المسةاحة الورقٌةة .وفةً دراسةة وجةدت (الخفةاجً )2007 ,اظهةرت
معاملةةة الةةرش بالبروسةةول  1.5ملةةم \لتةةر\ كةةل شةةهر تةةاثٌرا معنوٌةةا فةةً الصةةفات المدروسةةة الخضةةرٌة والجذرٌةةة
لشتالت المشمش جمٌعهةا والنسةبة المئوٌةة ( )N.P.Kفةً االوراق مقارنةة بمعاملةة بةدون رش (صةفر ,بروسةول)
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\لتر \كل شهر .وعلٌه فأن هذا البحةث ٌهةدؾ الةى دراسةة تةاثٌر موعةد التطعةٌم علةى نسةبة نجةاح الطعةوم للبرتقةال
وتةاثٌر المحلةةول المؽةذي بروسةةول وتةةداخلهما فةً نمةةو الشةةتالت المطعمةة وتحدٌةةد انسةةع موعةد للتطعةةٌم والتةةداخل
بٌنهما لؽر الحصول على شتالت ذات نمو خضري وجذري جٌدٌن فةً مةدة معٌنةة لتصةل الةى المةزارع بحالةة
جٌدة ألجل ضمان نجاحها بعد الزراعة فً المكان المستدٌم.
مواد البحث وطرائقه
تم تنفٌذ البحث فةً الظلةة الخشةبٌة التابعةة لقسةم البسةتنة وهندسةة الحةدائق \ كلٌةة الزراعةة \ جامعةة تكرٌةت
خالل العامٌن  .2009-2008تضمن البحث دراسة استجابة طعوم البرتقةال المحلةً بخمسةة مواعٌةد هةً  7\16و
 8\6و  8\26و 9\16و  10\16باستعمال اصل النارنج البذري البالػ من العمر سةنتان المنةتج فةً الظلةة الخشةبٌة
نفسها والمزروع فً اكٌام بالستٌكٌة قطر  13سم وارتفاع  30سم حٌث تم اختٌار شتالت متجانسة قةدر االمكةان
فً اقطار سٌقانها التً تراوحت بٌن  10 -7ملةم ومةن ثةم نقلهةا الةى االحةوا المعةدة فةً الظلةة بعةد ان تةم تبةدٌل
الزمٌج فٌها بعمق  30سةم وزرعةت الشةتالت علةى خطةوط المسةافة بٌنهةا  45سةم وبةٌن الشةتلة واالخةرى  40سةم
ودفةةن الكةةٌم م ة جةةذور الشةةتالت بعمةةق  25سةةم فةةً الةةزمٌج داخةةل حةةو الظلةةة واجرٌةةت لهةةا عملٌةةات الخدمةةة
المطلوبةة مةن ري وتعشةٌع وعةزق وتسةمٌد الةى ان اصةةبحت جةاهزة الجةراء التطعةٌم علٌهةا فةً المواعٌةد اعةةال .
اخذت الطعوم من اشجارمعروفة وقوٌة ومنتجةوسلٌمة مةن االصةابات المرضةٌة والحشةرات مةن البسةاتٌن االهلٌةة
وتةةم اجةةراء التطعةةٌم علةةى ارتفةةاع  30سةةم فةةوق مسةةتوى سةةط التربةةة .وقةةد اسةةتخدمت طرٌقةةة التطعةةٌم الةةدرعً
للشتالت ( )T. buddingوبقٌت الطعوم مربوطة باشرطة التطعةٌم الةى \15شةباط  2009حٌةث تةم ازالتهةا وقةرط
اال صل فوق منطقة الطعم بمسافة  10سم لتشةجٌ نمةو الطعةم علةى االصةل واسةتمرت عملٌةات الخدمةة المطلوبةة
مةةن سةةرطنة وري وتعشةةٌع عنةةد الحاجةةة واسةةتخدم التصةةمٌم التجرٌبةةً القطاعةةات العشةةوائٌة الكاملةةة R.C.B.D
باربعة مكررات وبخمسة معامالت لكل قطاع و 10شتالت لكل وحدة تجرٌبٌة وعند الرش بالسماد قسةمت الوحةدة
التجرٌبٌة الى نصفٌن لمعاملتها بالسماد الةورقً (صةفر بةدون سةماد وبةدون رش) ,الةرش بتركٌةز  2ؼةم بروسةول
\لترماء\ شهرٌا .وذل لدراسة تأثٌر:
 -1مواعٌد التطعٌم  7\16و 8\6و  8\26و  9\16و .10 \16
 -2السماد الورقً البروسول بمستوٌن (صفر و  2ؼم  /لتر) حٌث تم الرش شهرٌا اعتبةارا مةن بداٌةة شةهر اذار
 3\1الى  11\1تشرٌن الثانً ( 9رشات خالل موسةم النمةو  .)2009مة اضةافة  % 0.1مةن المةادة الناشةرة
 Tween-20وتمت عملٌات الرش فً الصباح الباكر حتى البلل باستعمال مرشةة ٌدوٌةة سةعة  8لتةر بعةد ان
روٌت الشتالت فً الٌوم السابق للرش كةً تكةون الثؽةور مفتوحةة فضةال عةن كةون السةقً قبةل الةرش ٌعمةل
تخفٌؾ تركٌز العناصر فً خالٌا الورقة فٌزٌد من نفاذ اٌونات محلول الةرش الةى خالٌةا الورقةة (الصةحاؾ,
 .)1989وتم دراسة تأثٌر العوامل فً الصفات التالٌة:
 -1النسبة المئوٌة للطعوم الناجحة (.)%
 -2طول الفرع الخضري الرئٌسً (سم).
 -3عدد االفرع الخضرٌة الجانبٌة (فرع \نبات).
 -4عدد االوراق (ورقة \نبات).
 -5قطر الطعم (ملم).
 -6قطر االصل (ملم).
والبروسول هو سماد ورقً مؽذي للنبات من انتةاج شةركة بروسةول العالمٌةة االمرٌكٌةة ,وٌوضة الجةدول
( )1محتوٌاتةةةه مةةةن العناصةةةر المعدنٌةةةة .جمعةةةت البٌانةةةات وحللةةةت احصةةةائٌا وفةةةق التصةةةمٌم المسةةةتخدم وقورنةةةت
المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال ( ٪ 5الراوي وخلؾ هللا.)1980 ,
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الجدول ( :)1محتوى البروسول من العناصر الؽذائٌة.
Table1(1): Nutrients the content of Albroosol .
N
%

P2O5
%

K2 O
%

B
ملؽم /كؽم
mg /kg.

Cu
ملؽم /كؽم
mg /kg.

Fe
ملؽم /كؽم
mg /kg.

Mn
ملؽم /كؽم
mg /kg.

Zn
ملؽم /كؽم
mg /kg.

Mo
ملؽم /كؽم
mg /kg.

20

20

20

200

500

1000

500

500

5

النتائج والمناقشة
ٌتبٌن مةن النتةائج الموضةحة فةً الجةدول ( )2ان لموعةد التطعةٌم تةاثٌرا معنوٌةا فةً النسةبة المئوٌةة للطعةوم
الناجحة حٌث تفوقت المواعٌد  8/ 26و  9 / 16و  10/ 16معنوٌةا واعطةت اعلةى نسةبة لنجةاح الطعةوم فةً حةٌن
اعطى الموعد  7/ 16و  8 / 6اقل نسبة نجاح فٌما لم تصةل الفروقةات بةٌن المواعٌةد  8/ 26و  9/ 16و 10/ 16
الى مستوى المعنوٌة وكذل لم ٌصل الفرق بٌن الموعدٌن  7/ 16و  8/ 6الى مستوى المعنوٌة .ان اخةتالؾ نسةبة
نجةةاح التطعةةٌم بةةاختالؾ موعةةد اجرائةةه ممكةةن ان ٌكةةون نتٌجةةة االختالفةةات الفسةةلجٌة لالصةةل والطعةةم كةةاختالؾ
محتوٌاتها من مشجعات ومثبطات النمو (الزبٌةدي )2003 ,وكةذل الظةروؾ المناخٌةة المةرثرة فةً التحةام جةروح
التطعةةةةةةٌم مثةةةةةةل درجةةةةةةات الحةةةةةةرارة والرطوبةةةةةةة النسةةةةةةبٌة اذ بلةةةةةةػ معةةةةةةدل درجةةةةةةة الحةةةةةةرارة للموعةةةةةةد 7/ 16
( )35.63والرطوبةةةةة النسةةةةبٌة ( )% 25وللموعةةةةدٌن  8/ 6و  )37.35( 8 / 26والرطوبةةةةة النسةةةةبٌة ()% 24
وللموعةد  33.15( 9 / 16م ) والرطوبةة النسةبٌة ( )% 31وللموعةد  24.75( 10 / 16م )والرطوبةة النسةبٌة
( )% 48وهذا مقارع النسع درجة حرارة لتكوٌن الكالم ( 20 -18م )الذي ذكةر ( .Liواخةرون  .)1986ان
نجةةاح عملٌةةة التطعةةٌم بةةٌن الطعةةم واالصةةل ٌتةةاثر بتةةوفٌر الظةةروؾ المالئمةةة لتشةةجٌ حةةدوث االنقسةةام فةةً خالٌةةا
الكامبٌوم وتكوٌن نسٌج الكالم الذي ٌمال الفراغ الموجود فً منطقة االلتحام بةٌن االصةل والطعةم .وتوجةد حةاالت
تقل فٌها نسبة نجاح التطعٌم على الرؼم من كون التوافق تاما ومنها قلة مساحة كمبٌوم االصل والطعةم المتطةاٌقٌن
( .)1983 ,Kaster, Hartman
الجدول ( :)2تأثٌر موعد التطعٌم فً النسبة المئوٌة للطعوم الناجحة (.)%
Table(2): Effect of date on percentage of budding success.
موعد التطعٌم
Budding date
7 / 16
8/6

نسبة النجاح ()%
Percentage success
40.00
32.50

8 / 26
9 / 16

80.00
67.50
65.00

10 / 16
قٌمة L.S.D

32.29

ومةن الجةدول ( )3نالحةةظ ان لموعةد التطعةٌم تةةاثٌرا معنوٌةا فةةً صةفة طةول الفةةرع الخضةري الرئٌسةةً اذ
تمٌز الموعد  8/ 26باعطائه اعلى معدل لطول الفرع الخضري الرئٌسً مقارنة بالمواعٌد االخرى ولةم ٌكةن بٌنةه
وبةةةٌن الموعةةةد  10 / 16و 9 / 16فةةةرق معنوٌةةةا رؼةةةم الزٌةةةادة التةةةً حصةةةلت بةةةالطول .واعطٌةةةا الموعةةةدٌن 8/ 6
و  7 / 16اقل طول فةً الفةرع الخضةري الرئٌسةً .ان سةبع تفةوق الموعةد  8/ 26علةى المواعٌةد االخةرى ربمةا
ٌعزى الى تكوٌن منطقة التحام جٌدة وقوٌة بٌن الطعم واالصةل نتٌجةة للظةروؾ المالئمةة النقسةام الخالٌةا وتكةوٌن
الكالم وهذا بدور ٌسم لمرور المواد الؽذائٌة والعناصر المعدنٌة خالل منطقة االلتحام بصورة جٌدة ممةا ٌةردي
الى نمو جٌد وكذل ٌعزى الى نسبة البراعم التً بكرت فً التفت فً الموعد المذكور مقارنةة بالمواعٌةد االخةرى
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بسبع االلتحام الجٌد مما زاد من طول مدة النمو ومن ثةم زٌةادة اطةوال هةذ الفةروع الخضةرٌة (القٌسةً.)2009 ,
وٌالحظ من الجدول ( )3ان لموعد التطعةٌم تةاثٌرا معنوٌةا فةً عةدد التفرعةات الخضةرٌة الجانبٌةة اذ تمٌةز الموعةد
 10/ 16و  8/ 26باعطائهما اعلةى معةدل لهةذ الصةفة ولةم ٌكةن بٌنهمةا وبةٌن الموعةد  7 / 16فةرق معنةوي رؼةم
الزٌادات التً حصلت .فً حةٌن اعطةى الموعةد  8 / 6اقةل معةدل لهةذ الصةفة .وربمةا ٌعةود ذلة الةى زٌةادة عةدد
االوراق ومساحتها ونسبة الكلوروفٌل فٌها (القٌسً )2009 ,ونتٌجة تفت البراعم االبطٌة وتحفٌز النمو مةن خةالل
اسةةتمرار االنسةةجة المرسةةتٌمٌة للنمةةو وزٌةةادة كمٌةةة الكربوهٌةةدرات المتكونةةة واسةةتخدامها فةةً عملٌةةة البنةةاء والنمةةو
ومنها زٌادة عدد التفرعات على الشتالت (الحمدانً.)2009 ,
الجدول ( :)3تأثٌر موعد التطعٌم فً صفات النمو الخضري لشتالت البرتقال.
Table (3): Effect budding date in characteristics of Vegetative growth of orange
seedling.
طول الفرع
الرئٌم(سم)
Main
Length stem
cm./plant

عدد التفرعات الجانبٌة
(فرع/شتلة)
Lateral branches
number
Branch/plant

عدد االوراق
(ورقة  /شتلة)
Leaves
number
Leaf/plant

قطر الطعم
(ملم)
Diameter
scion
mm.

قطر االصل
(ملم)
Diameter
Root stock
mm.

7/ 16

75.03
72.75

3.92
2.87

86.24
66.00

8.98
8.65

13.34
13.20

8 / 26
9 / 16

100.99
78.89

4.65
3.02

94.80
74.24

12.05
8.88

14.99
11.89

10 / 16
L.S.D

81.43
23.41

4.66
1.55

87.51
36.05

8.78
1.68

10.22
1.50

موعد
التطعٌم
Budding
date

8/ 6

كما تبٌن من الجدول اعال ان موعد التطعٌم اعطى زٌادة ؼٌر معنوٌةة فةً صةفة عةدد االوراق فقةد اعطةى
الموعد  8 / 26اعلى معةدل مةن االوراق لهةذ الصةفة مقارنةة بالمواعٌةد االخةرى فٌمةا اعطةى الموعةد  8 / 6اقةل
عدد من االوراق وقد ٌعزى سبع زٌادة عدد االوراق لزٌادة النمو الطولً للشةتالت وزٌةادة تفةت البةراعم الجانبٌةة
التً تتفت عندها االوراق وزٌادة المساحة الورقٌة والتً تردي الى زٌةادة كفةاءة عملٌةة التركٌةع الضةوئً وزٌةادة
نواتجه المستعملة فً نمو الشتالت (الدوري 2007 ,واالمام الجبوري .)2008 ,كما ٌظهر من الجدول ان لموعةد
التطعٌم تاثٌرا معنوٌا فً صفتً قطر الطعم وقطر االصل حٌةث تمٌةز الموعةد  8/ 26باعطائةه اعلةى قطةر للطعةم
واالصل بٌنما اعطى الموعد  8/ 6اقل معدل لقطر االصل و  10 / 16اقل قطر ل صل.
نالحةةظ مةةن الجةةدول ( )4ان للتسةةمٌد تةةاثٌر بصةةفة طةةول الفةةرع الخض ةري الرئٌسةةً ومعةةدل عةةدد االفةةرع
الخضةةرٌة وسةةم الطعةةم ؼٌةةر معنةةوي رؼةةم الزٌةةادة التةةً حصةةلت فةةً الصةةفتٌن المةةذكوربن حٌةةث اعطةةت معاملةةة
التسةةمٌد اعلةةى معةةدل للصةةفات المةةذكورة بٌنمةةا اعطةةت معاملةةة بةةدون رش المؽةةذي اقةةل معةةدالت لهةةا فةةً هةةذ
الصةفات.كمةا نالحةةظ مةن الجةدول اٌضةةا ان للتسةمٌد تةاثٌرا معنوٌةةا فةً صةفتً عةةدد االوراق وسةم االصةل حٌةةث
اعطت معاملة التسمٌد بالمحلول المؽذي البروسول اعلى معدل لعدد االوراق وسم االصةل بٌنمةا اعطةت معاملةة
بةةةةةةةدون رش المؽةةةةةةةذي اقةةةةةةةل معةةةةةةةدل لهةةةةةةةاتٌن الصةةةةةةةفتٌن .وٌعةةةةةةةزى هةةةةةةةذا ان االوراق لهةةةةةةةا القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى
امتصةاال العناصةر الؽذائٌةة لتزوٌةد النبةات باحتٌاجاتةه شةانها فةً ذلة شةان الجةذور ()1987 ,AL- Exander
و (.)1980 ,Kanan, S.
ٌتض من الجدول ( )5ان التداخل بةٌن الموعةد  8 /26ومعاملةة الةرش بالسةماد الةورقً البروسةول اعطةى
اعلى معدل لطول الفرع الخضري الرئٌسً وعدد التفرعةات الخضةرٌة الجانبٌةة ومعةدل سةم الطعةم فٌمةا اعطةى
التداخل بٌن الموعد  8/ 6ومعاملة بدون الرش بالسماد الورقً اقل معدل لطول الفرع الخضةري وعةدد التفرعةات
الخضرٌة الجانبٌة ومعدل سم الطعم وقد ٌرج هذا الةى التةاثٌر االٌجةابً المشةتر لهةذٌن العةاملٌن فةً الصةفات
المذكورة انفا ومدى تاثرها بالظروؾ البٌئٌة وقد ٌعزى السبع فً ذل الى سد حاجة النبات من العناصر المعدنٌةة
الضةرورٌة لعملٌةة التةنفم والبنةاء الضةوئً ومنهةا  N.P.Kوالعناصةر الصةؽرى Mn,Cu, Zn, Fe, Mo, B
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.)1988 ,المهمةةة فةةً عملٌةةة انقسةةام الخالٌةةا وبالتةةالً الزٌةةادة فةةً طةةول السةةاق الرئٌسةةً (ابةةو ضةةاحً و الٌةةونم
. تاثٌر الرش بالمحلول المؽذي البروسول فً صفات نمو شتالت البرتقال:)4( الجدول
Table (4): Effect of spraying the solution Al-broosol nutritious characteristics in the
growth of orange seedling.
عدد التفرعات الجانبٌة
عدد االوراق
)شتلة/(فرع
) شتلة/ (ورقة
Lateral branches
Leaves number
number
Leaf/plant
Branch/plant

طول الفرع
)الرئٌم(سم
Main
Length
stem
cm./plant

قطر االصل
)(ملم
Diameter
Root stock
mm.

قطر الطعم
)(ملم
Diameter
scion
mm.

تركٌز المحلول
المؽذي بروسول
Consent
Rat foliar
nutrition
brossol

13.29

9.83

69.42

3.65

76.27

صفر

12.16

9.11

94.20

3.99

87.35

 لتر/  ؼم2

0.95

1.06

22.80

0.98

14.81

L.S.D

 تةةأثٌر التةةداخل بةةٌن موعةةد التطعةةٌم والةةرش بةةالمحلول المؽةةذي البروسةةول علةةى صةةفات نمةةو شةةتالت:)5( الجةةدول
.البرتقال
Table (5): Effect of interference between the budding date and sprying the solution on
the characteristics of nutrient Al-broosol orange seedlings growth.
عدد االوراق قطر الطعم قطر االصل
)(ملم
)(ملم
) شتلة/ (ورقة
Diameter Diameter
Leaves
Root stock scion
number
mm.
mm.
Leaf/plant

13.21
13.19
14.38
11.50
8.55
13.48
13.20
15.60
12.28
11.90
2.13

8.57
8.48
11.41
8.53
8.55
9.38
8.83
12.70
9.23
9.01
2.38

83.48
59.00
67.06
55.38
82.19
89.00
73.00
122.54
93.11
92.83
50.99

عدد التفرعات
الجانبٌة
)شتلة/(فرع
Lateral
branches
number
Branch/plant

4.46
2.57
4.15
2.77
4.31
3.37
3.16
5.15
3.27
5.00
2.19

طول الفرع
موعد
)الرئٌم(سم
التطعٌم
Main Length
Budding
stem
date
cm./plant

68.69
68.00
94.46
73.55
76.69
81.38
77.50
107.52
84.23
86.17
33.11
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7/ 16
8 /6
8 / 26
9 / 16
10/ 16
7/ 16
8/ 6
8/ 26
9 / 16
10/ 16
L.S.D

تركٌز المحلول
المؽذي
بروسول
Consent Rat
foliar nutrition
Brossol

صفر

 لتر/ ؼم2
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الجةةدول ( :)6المعةةدالت الشةةهرٌة لةةدرجات الحةةرارة الصةةؽرى والعظمةةى والرطوبةةة النسةةبٌة خةةالل مةةدة الدراسةةة
الممتدة من آع  2008 /ولؽاٌة تموز  .] 2009 /الهٌئة العامة ل نواء الجوٌة
Table (6): Shows the monthly averages for minimum and maximum temperatures and
the relative humidity during the period of study period from August / 2008
until July / 2009]. General Authority for meteorological
24
37.35
44.9
29.8
آع Aug.
31
33.15
40.3
26.0
اٌلول Sept.
2008

2009

تشرٌن االولOct .
تشرٌن الثانً Nov.

18.3

31.2

24.75

48

10.4

23.6

17.0

67

كانون االول Dec.

4.8

17.6

11.2

62

كانون الثانً .Jan

2.2

15.2

8.7

62

شباط . Feb.

7.5

19.9

13.7

54

اذار Mar.
نٌسان Apr.

10.7

22.3

16.5

53

14.4
22.2

28.0
35.5

21.2
28.85

45
31

27.4
29.3

41.1
42.0

34.25
35.65

31
25

ماٌم May
حزٌران June
تموز July

أخذت البٌانات من الهٌئة العامة ل نواء الجوٌة والرصد الزلزالً  /قسم المناخ.

وتشٌر النتائج فً الجدول اعال بصفة عدد االوراق الى وجود تداخل معنةوي حٌةث تمٌةز الموعةد 8/ 26
ومعاملة الرش بالسماد الورقً بإعطائه اعلى معدل لعةدد االوراق بٌنمةا كةان عةن تةداخل الموعةد  9/ 16ومعاملةة
بدون الرش بالسماد الورقً اقل معدل لعدد االوراق ربمةا ٌعةود الةى زٌةادة بنةاء الهرمةون النبةاتً  IAAوال سةٌما
م ة زٌةةادة تركٌةةز النتةةروجٌن فةةً االوراق وزٌةةادة كفةةاءة عملٌةةة التركٌةةع الضةةوئً وزٌةةادة كمٌةةة الكربوهٌةةدرات
المنتجةةةةةة واسةةةةةتخدامها فةةةةةً عملٌةةةةةات النمةةةةةو والبنةةةةةاء الحٌةةةةةوي فكةةةةةل ذلةةةةة سةةةةةٌعمل علةةةةةى تحسةةةةةٌن النمةةةةةو
( Hopkinsو  2004 ,Hunerوالزٌباري .)2008 ,وٌالحظ من نتائج الجدول الخاال بصةفة قطةر االصةل الةى
وجود تداخل معنةوي بةٌن الموعةد  8 / 26والةرش بةالمحلول المؽةذي البروسةول حٌةث اعطةى اعلةى معةدل لسةم
االصل فً حٌن كان تداخل الموعد  10/ 16ومعاملة بدون الرش بةالمحلول المؽةذي البروسةول اقةل قطةر لالصةل
وقد ٌعزى ذل الى اسباع فسلجٌة تخال االصل والطعم (الصافً.)1999 ,
RESPONSE OF LOCAL ORANGE SEEDLINGS (Citrus sinensis L.) TO
BUDDING DATE AND FOLIAR SPRAYING OF PROSOL FERTILIZE
ON SUCCESS BUDDING PERCENTAGE AND VEGETATIVE GROWTH
CHARACTERISTICS
Nadhem Aliwe Aith Al- Kayssi
Dept. Horticulture & Landscape, College of Agriculture, Tikrit University. Iraq

ABSTRACT
The present study was carried out in lath House /Horticultural Department
/College of Agriculture / Tikrit university during 2008-2009 season. The aim was to
study five budding dates (16/7, 6/8, 26 /8, 16/9, 16 /10)on sour orange root stock and
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foliar nutrition (Brossol)(Zero,2 gm/L.Brossol / month) on sweet orange to know the
effect on percentage of budding success and all studied vegetative characteristics..The
)treatments were factarially combing randomized complete block design (R.C.B.D.
replicated four times. The results could be summarized as follow: Budding date shows
significant effect on the percentage of budding success. The budding time 26/8
significantly increased budding success percentage (% 80.00) vegetative length
growth, number lateral branches, dimeter scion, grith dimeter root stock (grith)and
gave nonsignificant increased in leaves number (100.99 cm. / plant), 4.65 branch
/plant, 12.05 mm. /plant, 14.99 mm. / plant, 94.80 leaf/ plant.The Nutrition solution
effect non significant and increased in stem length, shoot length scion, and effect
significant increased in leaves number and root stock grith. % 87.35 cm./plant, 3.99
branch / plant, 9.83 mm. /plant,94.20leaf/ plant and 13.29 mm./ plant.The treatment
interaction shows as significant effect where budding date. Nutrition solution on all the
vegetative characteristics studied. stem length107.52cm / plant, branch length 5.15
branch / plant, leaves number 122.54 leaf / plant, scion grith 12.70 mm.and root stock
grith 15.60 mm.
Keywords:
Received: 22/6/2011, Accepted: 17/12/2012.

المصادر
أبو ضاحًٌ ,وسؾ محمد وعبد الجبار الدجٌلً ( .)1997تاثٌر التؽذٌة الورقٌة لسماد النهرٌن والبورون فً كمٌةة
ونوعٌة حاصل العنع ( )Vitis vinifiraللصنؾ دٌم العنز ومحتوا من بع المؽةذٌات .مجلةة العلةوم

الزراعٌة العراقٌة.39 -31 :)1( 28 ,

أبو ضاحًٌ ,وسؾ محمد ومرٌد احمد الٌونم ( .)1988دلٌل تؽذٌة النبات .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمةً,
جامعة بؽداد ,العراق.
اإلمام ,نبٌل محمد عبدهللا وٌسرى محمد صال الجبوري ( .)2008استجابة شتالت الفستق الحلبةً البذرٌةة صةنؾ
عاشةوري  Pistcia vera L.الوسةاط زراعٌةة مختلفةة والةرش بحةام الجبرلٌة والزنة لنمةو وانتةاج
اصول الفستق البذرٌة فً موسم نمو واحد .مجلة زراعة الرافدٌن.16 – 4 :)4( 36 ,
الجمٌلةةً ,عةةالء عبةةد الةةرزاق محمةةد وجبةةار عبةةام حسةةن الةةدجٌلً ( .)1989انتةةاج الفاكهةةة .وزارة التعلةةٌم العةةالً
والبحث العلمً ,جامعة بؽداد ,العراق.
الحمدانً ,نجالء اسود عابد ( .)2009تةأثٌر بعة المعةامالت فةً أنبةات البةذور ونمةو شةتالت المشةمش للصةنؾ
المحلً  .)Prunus armeniacaرسالة ماجستٌر ,كلٌة الزراعة والؽابات ,جامعة الموصل ,العراق.
الحمٌةةداوي  ,عبةةام محسةةن سةةلمان ( .)2001تةةاثٌر الةةرش بحةةام  GA3وبع ة العناصةةر الؽذائٌةةة فةةً النمةةو
الخضةةري والثمةةري والصةةفات النوعٌةةة والخزنٌةةة لثمةةار التةةٌن اسةةود دٌةةالى .اطروحةةة دكتةةورا  ,كلٌةةة
الزراعة ,جامعة بؽداد.
الخفاجً ,مكً علةوان وسةهٌل علٌةوي عطةرة وعةالء عبةد الةرزاق محمةد ( .)1990الفاكهةة المسةتدٌمة الخضةرة.
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ,جامعة بؽداد ,العراق .
العناصر الكبةرى علةى قةوة نمةو
الخفاجً ,سبا جواد عبد الكاظم (.)2007تأثٌر األصول والطعوم والرش ببع
شةةتالت المشةةمش ( .)Prunus armeniacaرسةةالة ماجسةةتٌر الكلٌةةة التقنٌةةة فةةً المسةةٌع ,هٌئةةة التعلةةٌم
التقنً ,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
الدوري ,احسةان فاضةل صةال ( .)2007تةاثٌر الكبرٌةت والنتةروجٌن والةرش الةورقً بحةام االسةكوربٌ فةً
النمةةةو الخضةةةري والمحتةةةوى المعةةةدنً الشةةةجار التفةةةاح الفتٌةةةة صةةةنفً  Annaو  .Vistabellaرسةةةالة
ماجستٌر ,كلٌة الزراعة والؽابات ,جامعة الموصل ,العراق.
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الةةراوي ,خاش ة محمةةود وعبةةد العزٌةةز محمةةد خلةةؾ هللا ( )1980تصةةمٌم وتحلٌةةل التجةةارع الزراعٌةةة .دار الكتةةع
للطباعة والنشر ,جامعة الموصل ,العراق.
الزبٌدي  ,احمد طالع جودي ( .)2003تأثٌر موعد التطعٌم الخرٌفً و االصل والصةنؾ فةً نسةبة نجةاح التطعةٌم
و مواصفات النمةو فةً االجةاال الٌابةانً ( .)Prunus. salicinaرسةالة ماجسةتٌر ,جامعةة بؽةداد ,كلٌةة
الزراعة ,العراق.
الزٌباري ,سلٌمان محمةد علةً ككةو ( .)2008تةأثٌر الكبرٌةت والفسةفور وحةام الجبرلٌة فةً النمةو والمحتةوى
المعةةدنً لشةةتالت صةةنفٌن مةةن الخةةوخ .أطروحةةة دكتةةوراة ,كلٌةةة الزراعةةة والؽابةةات ,جامعةةة الموصةةل,
العراق.
ساهً ,بلقةٌم ؼرٌةع ( .)1998تةاثٌر عةدد مةرات الةرش بةالمحلول المؽةذي (رسةائل النهةرٌن) فةً نمةو وحاصةل
الفلفل الحلو صنؾ قرطبة .مجلة العلوم الزراعٌة المجلد .)20( 29
سةةلمان ,محمةةد عبةةام .)1988(.اكثةةار النباتةةات البسةةتنٌة .وزارة التعلةةٌم العةةالً و البحةةث العلمةةً ,جامعةةة بؽةةداد,
العراق.
الصافً ,صال عبد الستار عبةد الوهةاع .)1999( ,إكثةار بعة أصةول التفةاح خضةرٌا وتأثٌرهةا علةى الصةفات
الخضةةرٌة لةةبع األصةةناؾ المحلٌةةة المطعمةةة علٌهةةا .أطروحةةة دكتةةوراة ,كلٌةةة الزراعةةة جامعةةة بؽةةداد,
العراق.
عبدول ,كرٌم صال ( .)1988فسلجة العناصةر الؽذائٌةة فةً النبةات .مدٌرٌةة دار الكتةع للطباعةة والنشةر ,جامعةة
صالح الدٌن ,جمهورٌة العراق.
القٌسةةً ,نةةاظم علٌةةوي عٌةةث ( .)2009دراسةةة درجةةة توافةةق خمسةةة أصةةناؾ أجةةاال بموعةةدي تطعةةٌم علةةى اصةةل
المشمش البذري فً الترع الجبسٌة .رسالة ماجستٌر ,كلٌة الزراعة جامعة تكرٌت ,العراق
المنٌسةةً ,فٌصةةل عبةةد العزٌةةز ( .)1975المةةوال  ,االسسةةم العلمٌةةة لزراعتهةةا .الطبعةةة االولةةى .دار المطبوعةةات
الجدٌدة ,االسكندرٌة.
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