مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 1025 ( – ) 3
ISSN-1813-1646

تأثير الرش بحامض الجبرلين واليوريا والزنك في نمو وحاصل أشجار البرتقال المحمي  Citrus sinensis.Lالمزروعة في
محافظة صالح الدين

خالد عبداهلل سهر الحمداني وابراهيم عمي أمين البياتي

1

قسم البستنة -كمية الزراعة -جامعة تكريت

الممخـــص

الكممات المفتاحية :

أجريت ىذه الدراسة في إحدى بساتين الحمضيات الخاصة في محافظة صالح الدين  /قضاء تكريت  /ناحية

الحمضيات ,الجبرلين ,اليوريا

العمم لمموسم ( )2012عمى أشجار البرتقال المحمي  Citrus sinensis Lوذلك لدراسة تأثير رش الجبرلين

لممراسمة :

البرتقال المحمي ,صممت التجربة حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized Complete

والزنك.
خالد عبداهلل سير
البريد االلكتروني:

بتركيز  02ممغم.لتر

7-

واليوريا  % 2020والزنك (كبريتات الزنك  )%200في صفات النمو والحاصل ألشجار

 ,(R.C.B.D) Block Designواشتممت التجربة عمى ثماني معامالت وبثالثة مكررات ووزعت عشوائياً في

 Khalid_SA30@yahoo.comثالث ة قطاعات ,وتمت معاممة األشجار في الصباح الباكر بمعامالت التجربة في  1/10و  5/10لمموسم
رقم الهاتف المحمول :
 2012وذلك في مرحمة اإلزىار الكامل وبعد أربعة أسابيع منيا رشت األشجار رشة ثالثة باليوريا فقط في

21177871770

. 0270/9/72بينت النتائج إن تأثير رش الجبرلين واليوريا والزنك عمى األشجار بصورة مفردة أو مشتركة كان
ايجابيا في زيادة النسبة المئوية لعقد الثمار والنسبة المئوية لمثمار المتبقية عمى األشجار وكان ايجابيا في
خفض النسبة المئوية لتساقط الثمار قياسا بمعاممة المقارنة وتميزت المعامالت التي اشتركت فييا كل من

الجبرلين واليوريا والزنك بإعطائيا أفضل النتائج في ىذه الصفات إذ إن النسبة المئوية لمعقد ونسبة الثمار

المتبقية بمغت فييا ( % )1089 , 79090 , 09028بالتتابع ,وأدت إلى حصول زيادة معنوية في محتوى
األوراق من الكموروفيل والمساحة الورقية لألشجار الكمي قياساً بمعاممة المقارنة ,وقد تفوقت المعاممة

( ) GA3+N+Znبإعطائيا أعمى المعدالت ليذه الصفات إذ بمغت ( spad unit )08090و (0001

م.0شجرة  )7-بالتتابع .وتفوقت األشجار المعاممة بزيادة حاصميا الكمي وطول ثمارىا وقطرىا ووزنيا وحجميا
وسمك قشرتيا عمى معاممة المقارنة التي سجمت أدنى المعدالت ووصمت ىذه الزيادة أقصاىا في المعاممة (Zn

 ) GA3+N+إذ بمغت ( 70019كغم.شجرة

7-

 8000 ,سم  9091 ,سم  778089 ,غم  709017 ,سم )7

بالتتابع .كما أدت إلى حصول زيادة معنوية في النسبة المئوية لمعصير في الثمار والنسبة المئوية لمسكريات

الكمية فييا قياسا بمعاممة المقارنة وتميزت المعامالت التي اشتركت فييا كل من الجبرلين واليوريا والزنك
بإعطائيا أفضل النتائج في ىذه الصفات إذ إن النسبة المئوية لمعصير في الثمار والنسبة المئوية لمسكريات

بمغت فييا ( )9097 , 19071بالتتابع.

The Effect of Spraying Gibberellin , Urea and Zinc on The Growth and Yield of Orange
Trees (Citrus sinensis L) Grown in Salah Adin Governorate
Kh.A.S. Al-Hamadani and Ibrahim Ali Ameen AL_bayaty
Horticulture &Landscape Design Dep. – College of Agric. – Tikrit Uni.

ABSTRACT
Key word:
Citrus, Gibberellin,
Urea and Zinc.

This study has been made in one of the private Citrus orchards in Salahddin
province Tikrit district/ Alam during 2012 Season, this study was made on Citrus
sinensis L this for study the impact of spraying Gibberellin which its concentration
20 mg liter 1- and the Urea 0.05% and zinc ( zinc sulfate 0.5%) regarding the
Correspondence:
growing properties on the local orange tree, the experiment was designed according
Kh. A.S. Al-Hamadani
to Randomized Complete Block Design (R.C.B.D), the experiment comprised of 8
Email:
Khalid_SA30@yahoo.com treatments repeated three times and distributed randomly over three sectors, The
trees have been treatment until they went wet till the morning time on 10/4 and 10/5
Mobile No.:
for the season 2012 at the flowering stage and after four weeks the trees have been
21177871770
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sprayed for the third time by Urea only on the date 30/September /2012.The results
showed that the impact of spraying with GA3 and Urea and Zinc on the trees
individually and together was positive to increase the percentage of the cluster of the
yields and the rest of the yields and it was positive to reduce the percentage of the
falling yield measured with the compared treatment and they gave better results of
these properties and the percentage of the juice in the yield and the percentage of the
yields reached )1089 , 79090 , 09028( % consecutively, and it led to increase the
content of the leaves of chlorophyll and the leave area completely measured with the
compared treatment. The treatment of (GA3+N+ Zn( was exceeding by giving the
highest averages for these properties if they reach )08090( spad unit and 5.27m2 per
a tree convectively. and led to increase and the length of their fields and their
diameter and their weight and size and the thickness of peel and the treatment of
comparison which has been the lowest records and this increase has reached the top
of the treatment (GA3+N+ Zn( and it reached 32.76kgm per tree1-, 8,25 cm, 6.97cm,
138,86g, 129.41 cm3 consecutively. also it led to increase the percentage of the juice
and the whole percentage of the Sugars measured with the compared treatments and
the treatments were different namely when GA3 and Urea and Zinc were involved
and they gave better results of these properties and the percentage of the juice in the
yield and the percentage of the Sugars reached )9097 , 19071( consecutively.

المقدمـــة:

تعود الحمضيات إلى العائمة السذبية ( , (Rutaceaeوتتميز بوجود الغدد الزيتية في معظم أجزائيا والتي تكسبيا الرائحة

العطرية المميزة  ,ثمارىا نوع خاص من الثمار العنبية  Berryتسمى  ,Hesperidiumوتضم العائمة السذبية العديد من األجناس,

وأىميا اقتصاديا الجنس  Citrusوأن البرتقال المحمي Citrus sinensis L.ىو أىم أنواع ىذا الجنس من الناحية التجارية الذي
يحتل المرتبة األولى بين أنواع الحمضيات ويشكل حوالي  %12من اإلنتاج العالمي  )7991( Murataويعتقد أن الموطن
األصمي لمحمضيات ىو المناطق الدافئة التي تشمل المناطق تحت االستوائية  .Subtropicalتعد ثمار الحمضيات ذات قيمة
غذائية عالية فيي تحتوي عمى الكربوىيدرات والدىون والبروتينات والفيتامينات خاصة فيتامين  Cإذ تبمغ نسبتيا 12-12
ممغم722.مل

7-

 Gorinsteinوآخرون (,)0227إن من أىم المشاكل التي تؤدي إلى انخفاض إنتاجية البرتقال ىو ارتفاع نسبة

تساقط الثمار عن َّ
الحد الطبيعي نتيجة لعوامل كثيرة فسمجية وبيئية (جمال ومواىب  ,)0229إذ إن التساقط قد يحدث بشكل كبير
لمثمار العاقدة بسبب شدة الرياح وارتفاع درجات الح اررة وانخفاض المستوى اليرموني ويطمق عمى ىذا النوع من التساقط بتساقط
حزيران أغا وداود ( ,)7997ومن بين الحمول التي تجرى لتقميل التساقط وتحسين الصفات الكمية والنوعية لحاصل الحمضيات ىي
العناية باألشجار وتسميدىا كإضافة اليوريا أو الزنك رشاَ عمى األشجار فقد وجد أن ىذه العناصر تعمل عمى تحسين النمو

الخضري وتقمل من تساقط الثمار وتعمل عمى زيادة المساحة الورقية وزيادة نسبة الكربوىيدرات الكمية المخزونة فييا وكذلك تزيد

اإلنتاجية كماً ونوعاً إذ إن لميوريا دو اًر ميماً في تحسين نمو أشجار الحمضيات وانتاجيتيا بوصفيا مصد ار جيدا لمنتروجين ,وىو من
العناصر الضرورية لمحمضيات إذ يشترك مع المغنسيوم في تكوين جزيئة الكموروفيل وبالتالي تزيد من عممية التركيب الضوئي

التي تزود الثمار بكمية أكبر من المواد الغذائية وتحسن صفاتيا النعيمي ( . )7999كذلك فان إلستخدام منظمات النمو النباتية
دو اًر كبي اًر في تحسين صفات الحمضيات ,إذ وجد إن استخدام منظمات النمو ومنيا (الجبرلين) تحسن من صفات النمو الخضري

وصفات الثمار النوعية لمحمضيات أبو زيد ( .)0222وان الجبرلين يقمل من تساقط الثمار ويحفز عمل االوكسين والسيطرة عمى

مستوياتو في النسيج النباتي مما يرفع من نسبتو في مبيض الزىرة إلى ِّ
الحد الذي يمنع سقوط الثمرة المنيسي ( ,)7910وأجريت
ىذه الدراسة بغية تحقيق اليدف الذي تصبو إليو من خالل اختبار تأثير رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا
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( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو مشتركة في تحسين وزيادة إنتاجية ىذه األشجار كماً ونوعاً والتقميل من نسبة تساقط األزىار
والثمار العاقدة وزيادة نسبة عقد الثمار وعددىا والحاصل الكمي لثمار البرتقال المحمي تحت ظروف محافظة صالح الدين.

المواد وطرائق العمل
أجريت ىذه الدراسة في إحدى بساتين الحمضيات الخاصة في محافظة صالح الدين  /قضاء تكريت  /ناحية العمم لمموسم
( ,)2012إذ تم اختيار  48شجرة من أشجار البرتقال المحمي  Citrus sinensis Lالمزروعة تحت أشجار النخيل والمطعمة عمى
أصل النارنج وبعمر  70سنة متجانسة في النمو والحجم قدر اإلمكان والمزروعة عمى أبعاد ( )5×5م تروى بطريقة األحواض

وأجريت عمميات الخدمة عمى البستان وكذلك عمى جميع األشجار قيد الدراسة قبل اإلزىار ,وقسم البستان عمى وحدات
تجريبية  Experimental unitsعددىا  01وحدة تجريبية وكل وحدة تجريبية مكونة من شجرتين من أشجار البرتقال المحمي و
تم تحميل تربة البستان لمتعرف عمى الصفات الفزيائية والكميائية لمتربة (جدول , )7وصممت التجربة حسب تصميم القطاعات

العشوائية الكاممة  ,(R.C.B.D) Randomized Complete Block Designوتضمنت تأثير كل من الجبرلين ()GA3

واليوريا ( )Uوالزنك ( ) Znبصورة منفردة أو مشتركة عمى صفات النمو الخضرية والثمري والحاصل لمبرتقال المحمي إذ تمت
معاممة األشجار في الصباح الباكر حتى البمل التام بمعامالت التجربة في  1/10و  5/10لمموسم  2012وذلك في مرحمة اإلزىار
الكامل ,وبعد أربعة أسابيع منيا رشت األشجار رشة ثالثة باليوريا فقط في  , 0270/9/72واشتممت التجربة عمى ثماني معامالت

وبثالثة مكررات ووزعت عشوائياً في ثالثة قطاعات .

جدول رقم ) )1بعض الصفات الفيزيائية والكيمائية لتربة البستان
النتيجة

التحميل

 28.0ديسي سم.م
28.0

 ECالتربة
 PHالتربة
المادة العضوية

1-

28.2

محتوى عنصر N

 18.2ممغم.كمغم

محتوى عنصر P

 989ممغم.كمغم

محتوى عنصر K

 02ممغم.كمغم

محتوى عنصر Zn

 .80ممغم.كمغم

محتوى عنصر Fe

 081ممغم.كمغم

1-

1-

111-

النسبة المئوية لمرمل

% 1.

النسبة المئوية لمغرين

% .2

النسبة المئوية لمطين

% .0
Silty Clay Loam

النسجة

* أجريت تحميالت التربة في مختبرات مديرية زراعة كركوك

الصفات المدروسة:
النسبة المئوية لعقد الثمار :اختيرت أربعة فروع رئيسة موزعة عمى محيط الشجرة وباتجاىات مختمفة تم وضع عمييا أشرطة بألوان
مختمفة كعالمة لكل فرع وسجل عدد األزىار لكل فرع وسجل عدد الثمار العاقدة لكل فرع بعد أربعة أسابيع من اإلزىار الكامل

وطبقت المعادلة اآلتية لحساب النسبة المئوية لمعقد

النسبة المئوية لمعقد = عدد الثمار العاقدة 722 x
عدد األزىار الكمي
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الثمار المتبقية عمى األشجار( :)%تم حساب عدد الثمار المتبقية عمى األفرع المختارة نفسيا بعد ( )16,14,12,10,8أسبوعاً من
اإلزىار الكامل وطبقت المعادلة اآلتية الستخراج النسبة المئوية لمثمار المتبقية عمى األشجار
عدد الثمار المتبقية

النسبة المئوية لمثمار المتبقية = 100 × -------------------
عدد األزىار الكمي
متوسط مساحة الورقة (سم :)0أتبعت طريقة الوزن الرطب باستخدام طريقة ثاقب الفمين  corck borerعمى أساس الوزن الرطب.

فجمعت  25ورقة ( الورقة الرابعة والخامسة ) لدورة النمو الربيعي من محيط الشجرة ومن االتجاىات كافة في شير كانون الثاني
ووزنت ثم نضدت فوق بعضيا ثم ثقبت بوساطة الثاقب وتم وزن األقراص وقدرت مساحة الورقة حسب المعادلة اآلتية (مرسي
وآخرون .)1968 ,

مساحة االقراص × وزن العينة
مساحة الورقة(سم--------------------------- =)0
وزن األقراص

محتوى األوراق من الكموروفيل النسبي ( :)spad unitتم قياس الكموروفيل النسبي في األوراق بوساطة جياز الـ  spadنوع

الجياز  Chlorophyll meter spad – plus 502المصنع في شركة  Minoltaالعالمية .أخذت قراءة واحده لكل ورقة وثالث
ورقات لكل فرع  ,وأخذت ثمانية قراءات ألفرع مختمفة لمحيط الشجرة ولكل الوحدات التجريبية  ,واستخرج معدل القراءات قبل كل

رشة وفي نياية الموسم ( Karhuوآخرون ) 2006 ,

معدل وزن الثمرة (غم) :وتؤخذ باستخدام ميزان حساس ثم استخرج معدل وزن الثمرة بقسمة وزن الثمار الكمي عمى عددىا.

معدل حجم الثمرة (سم. 3ثمرة :)1-أجري ىذا القياس عمى الثمار نفسيا التي استخدمت لقياس وزن الثمرة  ,وتم ذلك باستخدام

االسطوانة المدرجة وحساب كمية الماء المزاح الناتج من وضع الثمار داخل االسطوانة  ,وطبقت المعادلة اآلتية لقياس متوسط

حجم الثمرة :

حجم الماء المزاح

متوسط حجم الثمرة = ----------------
عدد ثمار العينة
متوسط سمك القشرة (ممم) :استخدمت القدمة ( )vernierلقياس سمك القشرة.
الحاصل الكمي :

النسبة المئوية لمعصير :وفيو تؤخذ أربع ثمار عشوائيا من كل معاممة ,توزن ومن ثم تعصر بعصارة يدوية  ,ويجمع العصير في
دورق معموم الوزن وتزال عنو البذور ,وبعد إيجاد وزن العصير تطبق المعادلة اآلتية
وزن العصير
النسبة المئوية لمعصير =722× ----------------
وزن الثمار

السكريات الكمية الذائبة( :)%تم تقدير السكريات الكمية حسب طريقة (. )1970 , Joslyn
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النسبة المئوية لمحموضة الكمية لمثمار :تم حسابيا بتسحيح ( 2مل) من عصير الثمار لكل مكرر مع ىيدروكسيد الصوديوم Na

 oHعيارية ( )0.1باستخدام دليل الفينونفثالين عمى أساس أن حامض الستريك ىو السائد في الثمار ( . )1977,Ranganna
وطبقت عمى وفق المعادلة اآلتية:

 :Tحجم القاعدة المستعمل في التسحيح (سم)3

 :Eqالوزن المكافئ لحامض السترك الذي يساوي 64

:Nعيارية القاعدة المستخدمة في التسحيح ()0.1
 :Vحجم العصير

محتوى الثمرة من فيتامين  )Ascorbic acid ( Cممغم.مل :1-تم حسابيا بتسحيح حجم معين من عصير الثمار مع صبغة

 2-6-Dichloro phenol indophenolsكما ورد في ( .)1977,Rangannaوبحسب المعادلة اآلتية :
إذ إن :

 = Tحجم الصبغة المسححة (سم )3لحد نياية التفاعل وظيور المون الوردي

 =Fقوة الصبغة  :وىي مقدار فيتامين ( Cممغم) التي تكافئ مل واحد من الصبغة.

 =Vحجم العصير المستعمل بالتسحيح (سم.)3

النتائج والمناقشة:

النسبة المئوية لعقد الثمار ( :)%أظيرت النتائج في الجدول ( )7تأثير رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا

( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو مشتركة في النسبة المئوية لعقد الثمار بعد  4أسابيع من األزىار الكامل بأنيا أعطت زيادة
معنوية في النسبة المئوية لعقد الثمار قياساَ بمعاممة المقارنة التي بمغت فييا أقل نسبة لمعقد قدرت بـ ( ,)% 21.61وان المعامالت
المنفردة وجدت بينيا فروق معنوية وأن معاممة الجبرلين ( )GA3أعطت أعمى نسبة عقد بين المعامالت المنفردة قدرت بـ (27.83

 )%وبذلك تفوقت عمى بقية المعامالت المنفردة في زيادة نسبة العقد ,وقد لوحظ أن نسبة عقد الثمار بدأت باالزدياد بزيادة االشتراك

بين المعامالت إذ لوحظ إن معاممة التداخل الثالثي أي مابين الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znأعطت أعمى نسبة لعقد
الثمار التي بمغت ( )% 29.08وبيذا تكون قد تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت المنفردة والثنائية .إن سبب زيادة نسبة العقد في
األشجار المعاممة بالجبرلين ( )GA3يعود إلى أن الجبرلين يشجع بقاء األزىار وعدم تساقطيا وذلك بتحفيز إنتاج األوكسينات
وبالتالي يقمل من نسبة التساقط وتزداد نسبة العقد ( ,)1984 , Wilkisوسبب زيادة نسبة العقد في األشجار المعاممة باليوريا ()U
يعود إلى الدور الميم لمنتروجين في تحسين عقد ثمار الحمضيات لذا يعد ميماَ جداَ في تغذية أشجار الفاكية فضالً عن دخولو في

تركيب الكموروفيل فتوافره يزيد من كمية البناء الضوئي وتكوين الكربوىيدرات التي تسيم في العقد ( Saleemو آخرون .)0220 ,
أما سبب زيادة نسبة العقد في األشجار المعاممة بالزنك ( )Znوربما يعود إلى أن نقصو يؤدي إلى إضعاف قدرة األشجار عمى
تكوين البراعم الثمرية وكذلك الثمار ,ويؤثر في عممية تكوين البروتين وفي تكوين حبوب المقاح (ابو ضاحي واليونس ,

.)7988وتتماشى ىذه النتائج مع ما توصل إليو  Limaو 1984 , Daviesإذ وجدا أن رش أشجار البرتقال بالجبرلين ()GA3
أدى إلى زيادة معنوية في النسبة المئوية لمعقد.

النسبة المئوية لمثمار المتبقية ( :)%يظير من الجدول ( )3أن المعامالت المنفردة والثنائية والثالثية جميعيا اختمفت معنويا في

زيادة نسبة الثمار المتبقية قياسا بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل نسبة من الثمار المتبقية والتي بمغت( )% 10.71وأن الزيادة في

نسبة الثمار المتبقية ازدادت بزيادة االشتراك بين معامالت الدراسة إذ إن أعمى نسبة لمثمار المتبقية ظيرت عند اشتراك معامالت
الدراسة جميعيا الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا وقد بمغت ( )% 16.95وبذلك تكون قد تفوقت عمى
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معامالت الدراسة المنفردة والثنائية جميعيا ,وفي ما يخص معامالت التداخل الثنائي بين معامالت الدراسة فقد أظيرت فروقاً

معنوية فيما بينيا وتفوقت معاممة الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uمعنويا عمى بقية معامالت التداخل الثنائي فنسبة الثمار المتبقية
بمغت ( ,)% 15.27ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة بالجبرلين والزنك إذ أعطت نسبة ثمار متبقية بمغت ( .)% 70029وأن معاممة
الجبرلين ( ) GA3بصورة منفردة تفوقت معنوية عمى بقية المعامالت المنفردة إذ أن نسبة الثمار المتبقية بمغت ( )% 71099ثم
تمتيا وبفارق معنوي المعاممة باليوريا الذي أعطى نسبة ثمار متبقية بمغت (.)% 13.97إن سبب زيادة نسبة الثمار المتبقية ربما

يع زى إلى أن معامالت الدراسة قممت من النسبة المئوية لتساقط الثمار العاقدة بزيادة نسبة العقد نتيجة لألوكسينات المنتجة بفعل
الجبرلين مما قمل من نسبة التساقط وكذلك الزنك فمو عالقة بزيادة األوكسينات والتي تقمل من التساقط من خالل منع تحمل بكتات
الكالسيوم ,إذ إن ال جبرلين يعمل عمى زيادة مستوى األوكسينات الفعالة وذلك بتقميل األوكسينات غير الحرة أو المرتبطة أو منع
أكسدة األوكسينات بفعل أنزيم  IAA oxidaseأو ( Peroxidaseأبو زيد ,)0222 ,ولمنتروجين دور ميم في العديد من الوظائف
داخل النبات فيو يساعد في بقاء الثمار إذ يوجد في األحماض األمينية والبروتينات فمعظم المركبات النتروجينية الفعالة توجد في
البروتوبالزم ونواة الخمية النباتية ومنيا األنزيمات الضرورية لبقاء الثمار عمى األشجار(  Mongiو .) 2003 ,Thomasتتماشى
مع نتائج (الطائي Abo-Shelbaya ,1992 ,و 1988,Ahmedوالساعي )0270,عند رشيم النتروجين عمى أشجار البرتقال
قبل اإلزىار ,وتتفق أيضاَ مع ( ) 2005 ,Rodriguezعند رشو الزنك عمى أشجار الحمضيات.

جدول ( ).تأثير الرش بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znوالتداخل بين المعامالت في النسبة المئوية لعقد الثمار
والنسبة المئوية لمثمار المتبقية في البرتقال المحمي
المعامالت

الصفات

المقارنة
GA
U
Zn
GA + U
GA + Zn
U + Zn
GA+ U+ Zn
LSD

النسبة المئوية لعقد الثمار

النسبة المئوية لمثمار المتبقية

21.61
27.83
24.56
24.91
29.06
28.21
26.25
29.08
0.33

10.71
14.96
13.97
12.88
15.27
15.06
14.06
16.95
0.03

محتوى األوراق من الكموروفيل النسبي ( :)SPAD UNITيتبين من نتائج الجدول ( )1تأثير رش أشجار البرتقال المحمي

بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية في محتوى األوراق من الكموروفيل وحدوث زيادة
معنوية في محتوى األوراق من الكموروفيل قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل نسبة من الكموروفيل في األوراق إذ بمغت

( 50.25وحدة  )spadوأن اشتراك المعامالت الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا أعطى أعمى نسبة من
الكموروفيل في األوراق والتي قد بمغت ( 58.98وحدة  )spadولم تالحظ فروقاً معنوية بين المعامالت المنفردة وأحيانا بينيا وبين

المعامالت الثنائية في حين أن معاممة الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uتفوقت معنويا عمى بقية المعامالت الثنائية والمنفردة بمغت

نسبة الكموروفيل فييا ( 57.04وحدة  . ) spadإن سبب زيادة الكموروفيل بفعل الجبرلين قد يرجع إلى أن ىذا المنظم يمنع تحطم
ىذه الصبغة عن طريق إيقاف نشاط أنزيم الكموروفيميز ويجمع المواد الغذائية في األوراق (أبو زيد .(2000 ,وأن النتروجين يدخل
في تركيب جزيئة الكموروفيل لذا يزيد من نسبتو في األوراق (محمد واليونس.)1991 ,ويدخل أيضاَ في تركيب حمقات البوروتونات

التي تدخل في تركيب الكموروفيل (( Taizو.))2006 ,Zeigerوىذه النتائج تطابق مع ما توصل إليو (المرعب2008 ,
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وعبيد )0277,عند رش أشجار الحمضيات بالجبرلين ( )GA3إذ الحظا ارتفاع نسبة الكموروفيل بشكل واسع في األوراق عند
معاممة األشجار بالجبرلين.

1-

المساحة الورقية (م . 0شجرة ) :بينت النتائج في الجدول ( )1أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ()U

والزنك ( )Znبصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية أدت إلى زيادة معنوية في المساحة الورقية قياساً بمعاممة المقارنة حيث بمغت
المساحة الورقية فييا أقل نسبة ( 4.31م . 0شجرة )7-في حين أن أعمى نسبة لممساحة الورقية كانت عند اشتراك معامالت الدراسة

معاَ بصورة مشتركة وقد بمغت ( 5.27م . 0شجرة ,)7-وفي المعامالت المنفردة تفوقت معاممة الجبرلين عمى بقية المعامالت
المنفردة إذ بمغت المساحة الورقة ( 5.13م . 0شجرة )7-ولم يالحظ وجود فروق معنوية فيما بين المعامالت الثنائية وحتى مع
المعامالت المنفردة عدا تفوقيا عمى المعاممة بالزنك ( )Znوكذلك لم تظير ىناك فروق معنوية بين المعامالت الثالثية المشتركة

وبين المعامالت الثنائية.إن سبب زيادة المساحة الورقية في األشجار المعاممة بالجبرلين قد يرجع إلى دور الجبرلين في زيادة
مستوى األوكسينات التي تؤدي إلى استطالة الخاليا وتحفيز انقساميا (أبو زيد ,)0222 ,وسبب زيادة المساحة الورقية في األشجار
المعاممة باليوريا ربما يعود إلى دور النتروجين في تكوين أوراق كبيرة الحجم غنية بالكموروفيل( الدوري وعادل.) 2000 ,أما سبب
زيادة المساحة الورقية في األشجار المعاممة بالزنك فقد يرجع إلى دور الزنك الفعال في تخميق ىرمون أندول حامض ألخميك من

خالل دوره في بناء التربتوفان بتأثيره في أنزيم  Tryptophan Synthetaseوالذي يعمل عمى تحسين صفات النمو الخضري
وزيادة أعداد الخاليا وأحجاميا ( Taizو.)2006 ,Zeigerوتتفق ىذه النتائج مع ما توصل إليو (المرعب  2008 ,وعبيد)0277,
عند رشو أشجار الحمضيات بالجبرلين حيث وجدا أن رش أشجار الحمضيات بالجبرلين يزيد من المساحة الورقية ليا ,وتتماشى

أيضاَ مع ( Stewartوآخرون 7987 ,و )0220 ,Albrigoحيث أكد حصول زيادة معنوية في نسبة المساحة الورقية لألشجار
عند رش أشجار الحمضيات باليوريا.

جدول ( )0تأثير الرش بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znوالتداخل بين المعامالت في محتوى األوراق من
الكموروفيل والمساحة الورقية في البرتقال المحمي.

المعامالت

الصفات

المقارنة
GA
U
Zn
GA + U
GA + Zn
U + Zn
GA+ U+ Zn
LSD

محتوى الكموروفيل
) ( SPAD

المساحة الورقية
( سم) 0

50.25
54.95
55.88
53.98
57.04
54.67
55.33
58.98
1.17

4.31
5.13
4.90
4.84
5.22
5.18
5.04
5.27
0.35

وزن الثمرة (غم)  :أظيرت النتائج في الجدول ( )0أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ()Zn
بصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية أدى إلى زيادة معنوية في وزن الثمرة قياساً بمعاممة المقارنة والتي أعطت وزن ثمرة بمغ ( 131.86

غم) في حين إن أعمى معدل لوزن الثمرة كان عند إضافة معامالت الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا

بصورة مشتركة وقد وصل معدل وزن الثمرة في ىذه المعاممة إلى ( 138.86غم) وبيذا تكون قد تفوقت معنوياَ عمى بقية معامالت

الدراسة المنفردة والثنائية ,وفيما يخص المعامالت المنفردة فقد أعطت المعاممة بالجبرلين ( )GA3معدل وزن ثمرة بمغ (134.31

غم) حيث تفوقت معنوياً عمى بقية المعامالت المنفردة ,ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة باليوريا إذ اعطت معدل وزن ثمرة بمغ

( 777001غم).أما فيما يخص المعامالت الثنائية فيي بدورىا تفوقت معنويا عمى المعامالت المنفردة واختمفت فيما بينيا معنويا فقد
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تفوقت معاممة الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uعمى بقية المعامالت الثنائية إذ بمغ معدل وزن الثمرة في ىذه المعاممة (136.86
غم) ,ثم تمتيا المعاممة بالجبرلين والزنك إذ أعطت معدل وزن ثمرة بمغ ( 779087غم) .بينما أعطت المعاممة باليوريا ( )Uمع
الزنك ( )Znأقل معدل لوزن الثمرة بالنسبة لمتداخالت الثنائية بمغ ( 771089غم).إن سبب الزيادة في وزن الثمرة التي حصمت
بوساطة ىذه المعامالت قد يعود إلى تأثير الجبرلين في زيادة المساحة الورقية وبالتالي إلى زيادة فعالية عممية التمثيل الضوئي
والعمميات األنزيمية األخرى (محمد ) 1977,والتي أدت إلى الزيادة في المواد المصنعة باألوراق وانتقاليا إلى الثمار وبالتالي زيادة
نموىا وتحسين صفاتيا الكمية (القوامي وآخرون .)2002,وتطابقت ىذه النتائج مع ما توصل إليو  0221, Keatherعند رشو

أشجار البرتقال بالجبرلين ( )GA3إذ وجد زيادة في وزن ثمار األشجار المعاممة بالجبرلين .وتتماشى مع ما ذكره الطائي,7990 ,
 Akilوآخرون  7990,و Kannanوآخرون  7999,والساعي 0270 ,عند رشيم اليوريا عمى أشجار الحمضيات حيث أكدوا إن
وزن ثمار الحمضيات زاد برش األشجار باليوريا.
حجم الثمرة (سم :).بينت النتائج في الجدول ( )0أن ىناك زيادة معنوية في حجم الثمرة عند رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين
( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية قياساَ بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل حجم لمثمرة بمغ
( 122.21سم ,)7ووجد في المعامالت المنفردة أن معاممة الجبرلين ( )GA3أعطت أعمى معدل لحجم الثمرة بمغ ( 125.97سم)7
وبذلك تكون قد تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت المنفردة اليوريا ( )Uوالزنك ( )Znوأحيانا عمى المعامالت الثنائية كتفوقيا عمى
المعاممة الثنائية يوريا ( )Uمع الزنك ( ,)Znوالذين أعطيا معدل حجم ثمرة بمغ ( 701011 , 700077سم )7بالتتابع .وفيما يخص
التداخالت الثنائية فمم تكن ىناك فروق معنوية بين المعاممة جبرلين ( )GA3مع اليوريا ( )Uوالمعاممة جبرلين ( )GA3مع الزنك

( )Znإذ أعطى معدل حجم ثمرة بمغ ( 701077 , 701007سم )7بالتتابع ,ولكن تفوقت ىاتين المعاممتين عمى المعاممة باليوريا
( )Uمع الزنك ( )Znالتي أعطت أقل معدل لحجم الثمرة بين المعامالت الثنائية حيث بمغ (125.21سم ,)7أما فيما يخص التداخل
الثالثي فقد تفوقت معنويا عمى سائر المعامالت المنفردة ومعامالت التداخل الثنائي إذ أعطى أعمى معدل لحجم الثمرة وصل إلى
( 129.41سم.) 7إن سبب الزيادة في حجم الثمرة في األشجار المعاممة بالجبرلين ربما يعود إلى أن ىذا المنظم يحث عمى انقسام
الخاليا ويزيد من حجميا ( 1994 Daviesوالباز . ) 2008 ,أما زيادة حجم الثمرة نتيجة لرشيا باليوريا فقد يعود الحتوائيا عمى
عنصر النتروجين الذي يؤدي دو اًر ميماً في زيادة النمو الخضري من خالل زيادة عممية البناء الضوئي  ,مما ساعد عمى سحب

كميات من الماء والمغذيات فإزاد حجم الثمرة كونيا مركز جذب ( )Sinksلنواتج التمثيل الضوئي ( Byerوآخرون  ,)1990 ,وأن

الزنك يعمل عمى زيادة الم ساحة الورقية وبالتالي زيادة فعالية عممية التمثيل الضوئي والعمميات األنزيمية األخرى التي تزيد من حجم
الثمرة ( Taizو .)2006 ,Zeigerوتتشابو ىذه النتائج مع ما توصل إليو  0221, Keatherعند رشو أشجار الحمضيات
بالجبرلين إذ أكد حصول زيادة معنوية في حجم الثمار ,وتتفق أيضاَ مع توصل إليو كل من ( الطائي  ,7990 ,وKannan

وآخرون 7999,والساعي )0277 ,حيث وجدوا حصول زيادة معنوية في حجم ثمار الحمضيات عند رش األشجار باليوريا ,وكذلك
تتشابو مع نتائج Rodriguezوآخرون  0220,و Omiaimaو )0221, EL- Metwallyعند رشيم أشجار الحمضيات بالزنك
والحصول عمى ثمار كبيرة الحجم .
سمك القشرة (ممم)  :يالحظ من نتائج الجدول ( )0أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك

( )Znبصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية قد أثر معنوياَ في زيادة سمك القشرة لثمار األشجار قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل

معدالً بمغ ( 3.25ممم) ويالحظ انو في المعامالت المنفردة تفوقت المعاممة بالجبرلين ( )GA3عمى بقية المعامالت المنفردة إذ
أعطت أعمى معدالً لسمك القشرة بمغ( 3.70ممم) ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة باليوريا ( )Uوالمعاممة بالزنك ( )Znوالمتان

أعطيتا معدل سمك قشرة بمغ ( )7090, 7097سم بالتتابع ,وظيرت ىنالك فروق معنوية بين معامالت التداخل الثنائي إذ تفوقت
المعاممة بالجبرلين ( )GA3مع الزنك ( ) Znمعنويا عمى بقية معامالت التداخل الثنائي في زيادة سمك القشرة إذ بمغ معدل سمك
القشرة ( 3.96ممم) وتمتيا معاممة الجبرلين ( )GA3مع اليوريا ( )Uإذ أعطت معدل سمك قشرة بمغ ( 3.93ممم) وبدورىا تفوقت
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معامالت التداخل الثنائي معنويا عمى معامالت الدراسة المنفردة  ,وأن أعمى معدل لسمك القشرة حصل عند اشتراك الجبرلين
( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا حيث وصل معدل سمك القشرة في ىذه المعاممة إلى ( 4.34ممم) وبيذا تكون قد
تفوقت معنوياً عمى المعامالت الباقية المنفردة و الثنائية جميعيا .وتطابقت النتائج مع ما توصل إليو كل من (Abo-Shelbaya

و 7988,Ahmedو Kannanوآخرون7999,و  Omiaimaو )0221, EL- Metwallyالذين وجدوا بأن رش النتروجين أو
الزنك أدى إلى زيادة سمك قشرة ثمار الحمضيات .

الحاصل الكمي (كغم .شجرة  :)1-أظيرت النتائج في الجدول ( )0أن ىناك زيادة معنوية في الحاصل الكمي ألشجار البرتقال

المحمي المعاممة بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو ثنائية أو ثالثية قياساَ بمعاممة المقارنة التي أعطت
أقل معدل حاصل كمي بمغ ( 19.28كغم .شجرة  ) 7-وازدادت كمية الحاصل الكمية مع تداخل المعامالت إلى أن وصمت إلى أعمى

معدل لمحاصل الكمي عند اشتراك معامالت الدراسة بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا إذ بمغت كمية

الحاصل في ىذه المعاممة ( 32.76كغم .شجرة  )7-وىي بدورىا تكون قد تفوقت عمى سائر المعامالت الباقية المنفردة والثنائية.إن

سبب الزيادة في كمية الحاصل في أشجار البرتقال المحمي قد يعود لدور الجبرلين في استطالة الخاليا ,وان إضافة اليوريا بوصفيا

مصد اَر لمنتروجين يمتص منيا  % 40بعد ساعة من رشيا ,إذ يؤدي النتروجين دو ار ميما في زيادة نمو النبات وبالنتيجة زيادة
الحاصل وفي كثير من الدراسات والبحوث وجدت عالقة ايجابية بين األسمدة النتروجينية وزيادة كمية الحاصل (النعيمي)1999 ,

قد يعود السبب في زيادة حاصل في األشجار المعاممة إلى أن ىذه المعامالت أدت إلى تقميل نسبة التساقط وزيادة وزن الثمار
وحجميا وطوليا وقطرىا والمساحة الورقية لألشجار فضال عن أن رش ىذه المواد عمى األشجار يشجع عمى عممية البناء الضوئي

ويزيد منيا ,وذلك من خالل زيادة المساحة الورقية.وىذه النتائج تتشابو مع ما توصل إليو  0221, Keatherالذي وجد حصول
زيادة معنوية في الحاصل الكمي ألشجار الحمضيات المعاممة بالجبرلين عمى أشجار الحمضيات وكذلك تتوافق مع ( الطائي ,
 Akil ,7991وآخرون  ) 7990,الذين قاموا برش أشجار الحمضيات باليوريا والحظوا حصول زيادة معنوية في الحاصل الكمي
لألشجار ,وتشابيت مع نتائج( Rodriguezوآخرون,0220,و Omiaimaو )0221, EL- Metwallyفي زيادة الحاصل الكمي
لألشجار المعاممة بالزنك.
جدول ( ).تأثير الرش بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znوالتداخل بين المعامالت في وزن وحجم الثمرة وسمك
قشرتها والحاصل الكمي ألشجار البرتقال المحمي.
المعامالت

الصفات

المقارنة
GA
U
Zn
GA + U
GA + Zn
U + Zn
GA+ U+ Zn
LSD

وزن الثمرة

حجم الثمرة

سمك القشرة

الحاصل الكمي

131.86
134.31
133.24
133.95
136.86
136.81
134.86
138.86
0.034

122.21
125.97
125.33
124.74
127.21
127.13
125.21
129.41
0.32

3.25
3.70
3.63
3.65
3.93
3.96
3.85
4.34
0.02

19.28
23.86
21.53
21.74
26.98
26.19
24.11
32.76
0.029

(غم)

(سم )3
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(ممم)

كغم.شجرة

1-

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 1025 ( – ) 3
ISSN-1813-1646

النسبة المئوية لمعصير :يالحظ من نتائج الجدول ) )6أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك

( )Znحققت زيادة معنوية في النسبة المئوية لمعصير في الثمار قياساَ بمعاممة المقارنة إذ أعطت ىذه المعاممة أقل نسبة لمعصير
في الثمار بمغت ( )% 47.25وكانت ىنالك فروق معنوية بين المعامالت المنفردة فقد أعطت المعاممة بالجبرلين ( )GA3أعمى

نسبة من العصير بمغت ( )% 48.30فيي بيذا تكون قد تفوقت معنويا عمى المعامالت المنفردة األخرى إذ تختمف ىذه المعاممة
معنوياً عن المعاممة باليوريا ( )Uالتي أعطت نسبة عصير بمغت ( )% 47.94ثم تمتيا المعاممة بالزنك ( )Znوبمغت نسبة

العصير في ىذه المعاممة ( ,)% 47.78وفيما يخص معامالت التداخل الثنائي فيالحظ أن المعاممة بالجبرلين ( )GA3مع اليوريا

( ) Uتفوقت معنويا عمى بقية المعامالت الثنائية وأعطت أعمى نسبة لمعصير في الثمار بين المعامالت الثنائية بمغت ()% 48.55
ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة بالجبرلين ( )GA3مع الزنك وبمغت نسبة العصير فييا ( )% 48.41بينما أعطت معاممة الزنك

( )Znمع اليوريا ( )Uأقل نسبة لمعصير بين معامالت التداخل الثنائي بمغت ( )% 48.03وأن معامالت التداخل الثنائي جميعيا
قد تفوقت معنويا عمى المعامالت المنفردة ,أما فيما يخص معاممة التداخل الثالثي الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znفقد
تفوقت معنويا عمى جميع المعامالت المنفردة ومعامالت التداخل الثنائي إذ أعطت أعمى نسبة لمعصير بمغت (.)% 49.14إن

سبب ارتفاع نسبة العصير في ثمار األشجار المعاممة مقارنة بغير المعاممة يعود إلى أن ىذه المواد المستعممة في الرش (الجبرلين

والمغذيات) تعمل عمى زيادة المساحة الورقية وزيادة فعالية البناء الضوئي في األوراق وصنع الغذاء وانتقالو إلى الثمارKoch(.
.)7981,وىذه النتائج تتفق مع ما توصل إليو عباس  EL-Kassas, 7982,وآخرون ,7981,الطائي  7990,و  Omiaimaو
.0221, EL- Metwally
النسبة المئوية لمسكريات الكمية :بينت النتائج في الجدول ( )9أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ()U

والزنك ( )Znحققت زيادة معنوية في النسبة المئوية لمسكريات الكمية في الثمار قياساَ بمعاممة المقارنة إذ بمغت النسبة المئوية
لمسكريات ( ,)%1078وأن أعمى نسبة لمسكريات الكمية حصمت في معامالت التداخل الثالثي الجبرلين ( )GA3واليوريا ()U

والزنك ( )Znبمغت ( )% 9097فيي تفوقت معنويا عمى جميع المعامالت المنفردة ومعامالت التداخل الثنائي.وبالنسبة لممعامالت
المنفردة فكانت ىنالك فروق معنوية بينيا إذ أعطت المعاممة بالجبرلين ( )GA3أعمى نسبة المئوية لمسكريات بمغت ( )%8080فيي
بيذا تكون قد تفوقت معنويا عمى المعامالت المنفردة األخرى وتمتيا وبفارق معنوي المعاممة باليوريا ( )Uوبمغت النسبة المئوية

لمسكريات فييا ( )%8077ثم ثمتيا المعاممة بالزنك ( )Znوبمغت نسبة العصير فييا ( ,)%1097وبالنسبة لمعامالت التداخل الثنائي
فأنو فيالحظ أن المعاممة بالجبرلين ( )GA3مع اليوريا ( ) Uقد تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت الثنائية إذ بمغت النسبة المئوية
لمسكريات ( )%8091ثم تمتيا وبفارق معنوي المعاممة بالجبرلين ( )GA3مع الزنك حيث بمغت النسبة المئوية لمسكريات فييا
( )%8081في حين إن المعاممة بالزنك ( )Znمع اليوريا ( )Uأعطت أقل نسبة مئوية لمسكريات بمغت ( )% 8079وان معامالت
التداخل الثنائي قد تفوقت معنويا عمى المعامالت المنفردة .إن سبب زيادة نسبة السكريات في ثمار األشجار المعاممة قد يعود إلى

دور الجبرلين في المساىمة في العمميات األيضية وبناء األنزيمات الضرورية لعممية البناء الضوئي مما يزيد تراكم السكريات داخل
الثمرة ,وان الزيادة الممحوظة في صفات النمو الخضري كزيادة الكموروفيل والمساحة الورقية ونسبة المواد الصمبة الدائبة التي
يسببيا كل من اليوريا والزنك قد يزيد من نسبة السكريات الكمية الذائبة في الثمار.وتتطابق مع ما توصل إليو (الطو وآخرون,
 )0277عند حصوليم عمى زيادة معنوية في نسبة السكريات الكمية في ثمار العنب عند رشيم أشجارىا باليوريا ,وتتفق أيضاَ مع ما

توصل إليو الجبوري 0229 ,و EL- Kassasوآخرون 7981 ,عند رش أشجار الحمضيات بالزنك وحصول زيادة في نسبة
السكريات في عصير ثمارىا.
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نسبة الحموضة الكمية:

يتبين من نتائج الجدول ( )9أن رش أشجار البرتقال المحمي بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znبصورة منفردة أو

ثنائية أو ثالثية كان لو تأثير ايجابي في خفض نسبة الحموضة في ثمار البرتقال المحمي إذ إن أعمى نسبة لمحموضة كانت في
معاممة المقارنة وبمغت ( )% 0.99وانخفضت ىذه النسبة بعد رش األشجار ,حتى وصمت إلى أقل نسبة ليا عند اشتراك
المعامالت الجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znمع بعضيا إذ بمغت نسبة الحموضة الكمية عند ىذه المعاممة ()% 0.88
وبيذا تكون قد اختمفت معنويا عن المعامالت المنفردة وعن معامالت التداخل الثنائي ,أما فيما يخص المعامالت المنفردة أو
الثنائية فمم يوجد ىنالك أية فروق معنوية فيما بينيا.إن سبب انخفاض نسبة الحموضة الكمية عند رشيا بمعامالت الدراسة قد يكون

نتيجة لمعالقة ا لعكسية مابين كمية السكريات ونسبة الحموضة وقد تحدث ىذه بسبب ارتفاع نسبة السكريات في الثمار عند
معاممتيا بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( ) Znإذ إنيا تزيد من نسبة السكريات وبالتالي تقمل من نسبة الحموضة الكمية,
وأن زيادة حجم الثمار ليا دور كبير في خفض نسبة الحموضة في الثمار حيث انو يسبب حصول عممية التخفيف والتي تؤدي إلى
خفض تركيز األحماض العضوية األساسية مسببا بذلك خفض الحموضة في الثمار ,وأن الزيادة الحاصمة في صفات النمو

الخضري نتيجة ىذه المعامالت وزيادة فعالية عممية التمثيل الضوئي والتي تودي إلى إنتاج سكريات مختمفة مؤدية بذلك إلى خفض
نسبة الحموضة الكمية في الثمار (حمو صالح.)1983 ,
جدول ( )6تأثير الرش بالجبرلين ( )GA3واليوريا ( )Uوالزنك ( )Znوالتداخل بينهم في النسبة المئوية لمعصير والنسبة
المئوية لمسكريات الكمية والنسبة المئوية لمحموضة الكمية ومحتوى الثمار من فيتامين . C

المعامالت

الصفات

المقارنة
GA
U
Zn
GA + U
GA + Zn
U + Zn
GA+ U+ Zn
LSD

النسبة المئوية

النسبة المئوية

لمسكريات الكمية

لمحموضة الكمية

47.25
48.30
47.94
47.78
48.55
48.41
48.03
49.14
0.13

7.18
8.85
8.13
7.93
8.97
8.87
8.16
9.93
0.03

0.99
0.94
0.94
0.93
0.92
0.92
0.94
0.88
0.03

لمعصير

النسبة المئوية

فيتامين  Cممغم122.مل
عصير

1-

02000
10090
11080
07011
11099
10012
10099
19019
2809

محتوى الثمار من فيتامين ( Cممغم122.مل عصير :)1-يتبين من الجدول ( )9أن معاممة أشجار البرتقال المحمي بالزنك ()Zn

فقط كانت ليا تأثير معنوي في زيادة نسبة فيتامين  Cفي الثمار إذ بمغت ( 07011ممغم722.مل عصير )7-قياسا بمعاممة المقارنة

حيث بمغت نسبة فيتامين  Cفييا ( 02000ممغم722.مل عصير )7-فيي بيذا تكون قد تفوقت عمى بقية معامالت الدراسة المنفردة
والثنائية والثالثية التي أدت إلى خفض نسبة فيتامين  Cمن الثمار وبفارق معنوي بين المعامالت قياساَ بالمعاممة بالزنك ومعاممة

المقارن المقارنة ثم تمتيا وبفارق معنوي معاممة التداخل الثالثي وبمحتوى من فيتامين  Cبمغ ( 19019ممغم722.مل عصير )7-ثم
تمتيا وبفارق معنوي معاممة التداخل الثنائي اليوريا و الزنك والتي أعطت محتوى بمغ ( 10099ممغم722.مل عصير )7-ثم تمتيا
المعاممتين بالجبرلين ومعاممة التداخل الثنائي بين الجبرلين والزنك وبمحتوى بمغ ( ) 10012 , 10090ممغم722.مل عصير

7-

بالتتابع ,في حين أعطت المعاممة باليوريا محتوى بمغ ( 11080ممغم722.مل عصير.)7-إن سبب زيادة نسبة فيتامين  Cفي
الثمار ربما يعود إلى دور الزنك وفاعميتيا فيو يزيد من عممية تكوين فيتامين  Cفي الثمار  ,وقد يعود سبب انخفاض محتوى
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الثمار من فيتامين  Cفي ثمار األشجار المعاممة بالجبرلين إلى أن الجبرلين أدى إلى تنشيط الجذور بشكل كبير وىذا يؤدي إلى
سحب كميات أكبر من الماء مما يزيد من المحتوى المائي لمثمار وتخفيف العصير (محمد ومؤيد ,)7997 ,أما خفض محتوى
الثمار من فيتامين  Cفي ثمار األشجار المعاممة باليوريا فقد يرجع إلى ظاىرة التخفيف التي تحصل بسبب الزيادة في سرعة نمو
الثمرة وحجميا التي يسببيا النتروجين حيث إن ىذه الزيادة تتناسب عكسيا مع تركيز فيتامين  Cمما يؤدي إلى خفض نسبة فيتامين
 Cفي الثمار (النعيمي .)7981 ,تماثمت ىذه النتائج مع توصل إليو الجبوري )0229 ,الذي حصل عمى زيادة محتوى فيتامين C
عند رشو أشجار البرتقال المحمي بالزنك ,وتتفق مع ما وجده ( Nagyو 7982,Phillipوالطائي  7990 ,وKannan

وآخرون )7999,من انخفاض في محتوى فيتامين  Cفي الثمار عند المعاممة بالجبرلين واليوريا.
المصادر:

أبوزيد  ,الشحات نصر (  .) 2000اليرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية  .كتاب دار العربيـة لمنشـر والتوزيـع  .جميوريـة مصـر
العربية .

أبوضاحي  ,يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس ) .)1988دليل تغذية النبات  ,و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  .جامعة بغـداد ,
العراق .

أغا ,جواد ذنون وداود عبد اهلل ( .)7997إنتاج الفاكية المستديمة الخضرة .الجزء الثاني .جامعة الموصل .العراق.

البــاز ,محمــود  ,محمــد النــاغى  ,وفــاء عــامر  ,محمــد ىــاني مباشــر وىــاني عبــد الظــاىر  )2008( .أساســيات عمــم النبــات العــام .
مكتبة الدار العربية لمكتاب  ,الطبعة األولى  /جميورية مصر العربية.

الجبوري ,ناظم سالم غانم ( .)0229تأثير رش الحديد والنحاس والزنك والبورون في المحتوى المعدني وصفات النمو والحاصل
الشجار البرتقال المحمي - Citrus sinensis L. Osbeckرسالة ماجستير  -كمية الزراعة – جامعة تكريت – و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي  /جميورية العراق .

الــدوري  ,عمــي حســين و عــادل خضــر ســعيد الــرواي ( .)2000إنتــاج الفاكيــة  /الطبعــة األولــى  ,دار الكتــب لمطباعــة والنشــر /
جامعة الموصل  /و ازرة التعميم العالي والبحث العممي .

الطائي  ,عمي عبيد حجري ( .) 7990دراسة تأثيـر إضافـة النتروجيـن والحديد والخارصين في إنتاجية بعـض أنواع الحمضيـات
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 تـأثير مسـتويات مختمفـة مـن النتـروجين ومواعيـد إضـافتيا ومسـتويات البوتاسـيوم المختمفـة.)7987(  فخرالدين مصطفى,حمه صالح
 – كميــة الز ارعــة – جامعــة صــالح الــدين – و ازرة1 عمــى العقــد والصــفات الطبيعيــة والكيميائيــة لثمــار المشــمش صــنف لبيــب

.التعميم العالي والبحث العممي – جميورية العراق
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.  العراق/ رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الزراعة – جامعة بغداد

 في نسبة العقد والحاصل ألشجارFe-EDDHA  تاثير الجبريمين والبنزل أدنين والحديد المخمبي.)0277(  أياد عاصي,عبيد
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 تأثير الرش بالبنزل أدنين واليوريا في العقد والتساقط وبعض صفات النمو الخضري والثمري.)0270(  اسعد محمود عبد,الساعي
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.19 -17
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