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تأثير الرش بمنظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo – xفي بعض
صفات نمو أصل النارنج ()Citrus aurantium L.
نور طه عبد

أثير محمد إسماعيل الجنابي

الشعباني

كلية الزراعة-جامعة األنبار

الخالصة
نفذت الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق-كلية الزراعة-أبو غريب-بغداد للمدة من

أيلول  7151لغاية أيلول  7152لدراسة تأثير الرش بمحلول منظم النمو النباتي  CPPUومستخلص الطحالب البحرية
 Oligo-xفي نمو شتالت النارنج البذرية .نفذت تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة
مكررات ،إذ تضمنت التجربة الرش بأربعة تراكيز من منظم النمو  8 ،4 ،1 CPPUو 57ملغم لتر

5-

وثالثة مستويات

من الرش بمستخلص الطحالب البحرية  7 ،1 Oligo-xو 4مل لتر .5-أظهرت النتائج ان لعاملي الدراسة تأثي ار
معنويا في كافة الصفات المدروسة السيما معاملة الرش بمنظم النمو  CPPUبالتركيز  57ملغم لتر

بالمستخلص البحري  Oligo-xبالتركيز 4مل لتر

5-

5-

والرش

إذ حققا زيادة معنوية في عدد األوراق ،المساحة الورقية ،معدل

الزيادة في قطر الساق ،النسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم في الموعد الربيعي ،الوزن الجاف للمجموع

الخضري ،نسبة الكربوهيدرات في الساق إذ بلغت  62.67ورقة شتلة

1-

 58.06 ،ورقة شتلة 11.81 ،1-دسم،2

 11.81دسم 1.49 ،2مم 1.36 ،مم12.57 ،%77.50 ،% 81.70 ،غم12.05 ،غم  ،%9.70 ،%9.92فضال عن

محتوى األوراق من النتروجين والكلوروفيل إذ بلغت  10.84 ،%1.90 ،%1.89ملغم غم
غم

1-

1-

وزن طري بالتتابع لكال عاملي الدراسة.

وزن طري 10.77 ،ملغم
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Abstract
The study was conducted in the lath house of Horticulture department and
Landscape Design, College of Agriculture, Abu- Ghraib, Baghdad from September 2015
to September 2016 to study the effect of foliar spray by plant growth regulator Solution
of CPPU and seaweed extract of Oligo-x on growth of sour orange seedlings. A factorial
experiment was conducted with Randomized Complete Block Design (RCBD) with three
replicates. The experiment included a foliar spray by growth regulator solution of CPPU
at four concentration 0, 4, 8 and 12 mg L-1, and sprayed at three level of seaweed extract
of Oligo-x 0, 2 and 4 ml L-1. Results showed that the two factor of study influenced
significantly in all of the studied traits, especially, the foliar spray treatment by growth
regulator CPPU with 12 mg L-1 concentration, and sprayed at 4 ml L-1 level of seaweed
extract Oligo-x, which showed a significant increase in number of leaves, leaves area,
average increase in stem diameter, the percentage of suitable transplants for budding, dry
weight of vegetative system, the stem content of carbohydrate, concentration of nitrogen
in leaves and leaves content of chlorophyll, while the control treatment recorded the
lowest average of these properties.
المقدمة
Rutaceae ( الذي يعود إلى العائلة السذبيةCitrus aurantium L.) Sour orange يعد أصل النارنج
 لما يمتاز به من توافق مع معظم أنواعها وأصنافها إذ تكون األشجار،األصل السائد لتطعيم الحمضيات في العراق
النامية عليه ذات إنتاجية جيدة وثمارها متوسطة الحجم ذات جودة ممتازة وهو مفضل من قبل أصحاب البساتين فضال
 كما انه يقاوم الماء الزائد في التربةGummosis  ومرض التصمغRoot Rot عن مقاومته لمرض تعفن الجذور
Quick  إال انه حساس لإلصابة بمرض التدهور السريع، والعطش ويتحمل البرد وظروف البيئة غير المالئمة
 لقد بلغ عدد أشجار النارنج المثمرة. 42  و51 و2) Tristeza spp  الناتج عن اإلصابة الفيروسيةDecline
 طن52818  أما اإلنتاج الكلي فقد بلغ، كغم7154  في حين بلغ متوسط إنتاجية الشجرة الواحدة، شجرة211277
 تعتمد الشجرة في بنائها على جزئيين أساسيين هما الطعم الممثل للمجموع الخضري واألصل الذي،)4( 7154 لعام
 إذ عرف ان لألصل تأثير على صفات عدة للصنف،يمثل المجموع الجذري لها والعالقة الفسيولوجية التي تربطهما
المطعم عليه منها شكل وحجم وطبيعة نمو األشجار وعمر البدء بالحمل واإلنتاج والتحمل للعوامل البيئية من تربة ومناخ
.)18 و52 )ولألمراض المنتشرة
تعد عملية تهيئة األصل بشكل صحيح وبحالة نمو جيدة وسريعة واحدة من اهم مستلزمات استعماله كأصل
 إال ان النمو البطيء ألصول الحمضيات المختلفة والمدة،)15) والذي يؤدي دو ار مهما في نجاح عملية التطعيم عليه
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الزمنية الطويلة نسبيا لوصولها الى المرحلة الصالحة للتطعيم تعد من المشاكل الرئيسية التي تؤدي الى زيادة تكاليف
إنتاجها األمر الذي يدعو الى استعمال وسائل لألسرع في وصول الشتلة الى الحجم المناسب للتطعيم والتي منها رش
المجموع الخضري بمنظمات النمو النباتية والتي تلعب دو ار كبي ار في العديد من الفعاليات الفسيولوجية المهمة في تنظيم
نمو النبات .ومن هذه المنظمات الـ ـ CPPU N-(2-chloro-4-pyridyl) -N-phenylureaويسمى أيضا -11
 KTأو  Forchlorfenuronوهو من السايتوكاينينات الصناعية ذات الفعالية التي تفوق فعالية البنزل أدنين ((BA
بمقدار  511 -51مرة ( 48و  ، )11إذ يمتاز بمقاومته لأليض السريع لذا فهو يمتلك مدة تأثير طويلة تسهم في فعاليته
( ،)12وتتمثل الفعالية الفسيولوجية له في تحفيز انقسام الخاليا وزيادة توسعها ( )15كما يعمل على كسر السيادة القمية
وتحفيز نمو البراعم االجانبية (. )13
تعد مستخلصات الطحالب البحرية  Seaweed extractsمن بين المصادر العضوية المهمة المستخدمة في
اإلنتاج الزراعي وهي مكملة لألسمدة وليست بديالا عنها ،إذ تعمل على تحفيز الوظائف الفسلجية في النبات لما تحتويه
على العديد من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وفيها أكثر من مجموعة من المواد المشجعة للنمو مثل األوكسينات
والجبريلينات والسايتوكاينينات فضال عن بعض الفيتامينات واألحماض العضوية واألمينية ) 41و 11و .)20يهدف هذا
البحث الى تحسين صفات نمو شتالت النارنج البذرية بواسطة الرش بمنظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب
البحرية  Oligo-xللحصول على شتالت جيدة النمو صالحة للتطعيم في أقصر مدة ممكنة.
المواد وطرائق العمل
تم إجراء الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق-كلية الزراعة-جامعة بغداد للمدة من
أيلول  7151لغاية أيلول  7152لدراسة تأثير الرش بمنظم النمو CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي
بعض صفات نمو أصل النارنج لتقصير المدة الالزمة لوصول الشتالت إلى المرحلة المالئمة للتطعيم في أقصر مدة
ممكنة .جلبت شتالت أصل النارنج البذري بعمر خمسة أشهر تقريبا من أحد المشاتل األهلية الواقعة في منطقة
الكريعات-بغداد بتأريخ  .7151/3/77تم انتخاب  271شتله متجانسة قدر اإلمكان في نموها إذ تراوحت أقطار سيقانها
بين  4-3مم على ارتفاع  15-20سم من مستوى سطح تربة الكيس حيث كانت الشتالت مزروعة في أكياس بالستيكية
سعة  5كغم ثم نقلت الى أكياس أكبر حجما سعة  1كغم بتاريخ  7151/3/72وملئت بالتربة وأجريت للشتالت كافة
عمليات الخدمة من ري وتسميد وازالة السرطانات ومكافحه الحشرات واألدغال عند الحاجة .أخذت عينات من التربة
لغرض إجراء بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية قبل تنفيذ التجربة (جدول )1
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نفذت تجربة عاملية بعاملين ،إذ تضمن العامل األول رش المجموع الخضري للشتالت بمحلول منظم
النمو  CPPUبأربعة ت اركيز هي :بدون رش محلول منظم النمو )الرش بالماء المقطر( ورمز له  ،C0ورش محلول
منظم النمو  CPPUبتركيز  4ملغم لتر

5-

ورمز له ،C1ورش محلول منظم النمو  CPPUبتركيز  8ملغم لتر

له  ، C2ورش محلول منظم النمو  CPPUبتركيز  57ملغم لتر

5-

5-

ورمز

ورمز له  C3تم تحضير محلول منظم النمو

النباتي ( ،CPPUمنتج من قبل شركة  Green Plantchem Co., Ltdالصين( تركيز المادة الفعالة  ،%38إذ تم
تحضيره بعد وزن بلورات منظم النمو على وفق كل تركيز باستخدام ميزان كهربائي حساس واذابتها في األسيتون تركيز
 %38لعمل محلول أساس ومن ثم تم تحضير الت اركيز المطلوبة .
شمل العامل الثاني رش المجموع الخضري للشتالت بمستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xبثالثة ترتكيز
هي :بدون رش مستخلص الطحالب البحرية (الرش بالماء المقطر) ورمز له  ،E0ورش مستخلص الطحالب البحرية
 Oligo-xبتركيز  7مل لتر 5-ورمز له  ،E1ورش مستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xبتركيز  4مل لتر

5-

ورمز

له  ،E2ان مستخلص الطحالب البحرية منتج من قبل شركة المتحدون للتنمية الزراعية (جمهورية مصر العربية)
والتوصية السمادية له  1 – 751مل لتر

5-

حسب الشركة المصنعة (جدول  .)7أجريت عملية رش المجموع الخضري

للشتالت بمحلول منظم النمو  CPPUوفقا للتوقيتات األتية  7152/1/5 ،7151/55/5 ،7151/51/5و.7152/4/5
أما بالنسبة للتغذية الورقية بمستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفتمت بعد خمسة أيام من الرش بمحلول منظم النمو
ولكل موعد باستخدام مرشة يدوية سعة  52لتر حتى درجة البلل التام مع إضافة مادة ناشرة )الصابون السائل( إلى
محلول الرش بتركيز  5مل لتر.5-
نفذت تجربة عامليه ذات عاملين ( )4 × 1بواقع ثالثة مكررات ،وكل مكرر تمثل بعشرين شتلة للمعاملة
الواحدة وفقا لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  ،(8) Randomized Complete Block designوتم تحليل
البيانات على وفق البرنامج اإلحصائي ،GenStatوقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار اقل فرق معنوي
 L.S.D.عند مستوى احتمال .)51( 1511
حسب عدد األوراق (ورقة شتلة )5-في شهر نيسان من عام  ،7152وحسب المعدل لكل مكرر ومن ثم
استخرج معدل عدد األوراق لكل معاملة .أما المساحة الورقية (دسم )7فقد أخذت مساحة  51أوراق من العقدة الخامسة-
الثامنة من القمة النامية ( )41وذلك في شهر نيسان من عام  7152وبقسمة المجموع على  51نحصل على متوسط
مساحة الورقة الواحدة ،إذ استخرجت مساحة الورقة وذلك بقياس اقصى طول الورقة واقصى عرض وكما يأتي:
مساحة الورقة =  × 1/7الطول  xالعرض (.)71
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بعد حساب متوسط مساحة الورقة الواحدة ،وبحساب عدد األوراق الموجودة على كل شتلة تم الحصول على
المساحة الورقية على وفق المعادلة األتية:
المساحة الورقية للشتالت = عدد األوراق لكل شتلة × متوسط مساحة الورقة الواحدة سم

2

قدر معدل الزيادة في قطر ساق الشتلة (مم) fاخذ قراءات أولية (قبل إجراء المعامالت) لقطر ساق اصل
النارنج على ارتفاع  71-51سم من سطح تربة الكيس ،باستعمال القدمة  (17) Vernier caliperوذلك في شهر
أيلول من عام  7151وأخذت قراءات في شهر نيسان من عام  7152وبأخذ الفرق بين القراءتين تم احتساب معدل
الزيادة في قطر الساق والتي احتسبت للمكرر الواحد ثم حسب معدل الزيادة لكل معاملة .حسبت النسبة المئوية
للشتالت الصالحة للتطعيم في الموعد الربيعي على أساس عدد الشتالت التي بلغت أقطار سيقانها  1مم أو ما زاد
عن ذلك ( ،)2وعلى ارتفاع  71–51سم من مستوى سطح تربة الكيس ( 52و ،)31إذ حسبت في كل مكرر ولكل
معاملة في شهر نيسان من عام  7152باعتماد المعادلة األتية:
عدد الشتالت التي بلغ أقطار سيقانها  1مم أو ما زاد عن ذلك
النسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ× )1(... 511
العدد الكلي للشتالت

تم قياس الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم) في شهر نيسان من عام  7152لثالثة شتالت من كل مكرر إذ
تم فصل (عينات) المجموع الخضري عن المجموع الجذري وغسلت بالماء المقطر عده مرات ووضعت بعد جفافها في
أكياس مثقبه ومن ثم وضعت في فرن كهربائي )يحوي على تفريغ( على درجة ح اررة  21درجه مئوية كما ورد في()55
لحين ثبات الوزن .تم حساب النسبة المئوية للكربوهيدرات في الساق في شهر نيسان من عام  7152حسب ما ذكره
(.)72
ولتقدير محتوى األوراق من النتروجين ( )%أخذت العينات الورقية المكتملة النمو ( )43في شهر نيسان
 7152وغسلت بالماء المقطر وبعد جفافها هوائيا وضعت في أكياس ورقية مثقبة ووضعت في الفرن الكهربائي ()Oven
على درجة ح اررة o 21م الى حين ثبات الوزن ،وبعد التجفيف طحنت النماذج الورقية باستعمال مطحنة كهربائية
وهضمت باستعمال حامضي الكبريتيك  H2SO4والبركلوريك  HCLO4المركزين وبنسبة  5:4على التوالي وحسب ما
ذكره ( )11للحصول على مستخلصات عديمة اللون جاهزة للتقدير المعدني ،إذ قدر النتروجين بأستعمال جهاز
)  ( Microkjeldahlوحسب الطريقة التي ذكرها( .)77كذلك لتقدير محتوى الكلوروفيل في األوراق (ملغم غم
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وزن طري) أخذت عينات األوراق الكاملة االتساع عند العقدة السادسة -الثامنة في شهر نيسان من عام ،2016
الستخالص كلوروفيل  aو bوحسب ما ذكر في ).(23
جدول  1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة
الصفة

الرمل

الوحدة
القيمة

67.2

الغرين الطين
%
9.60

23.2

نسجة التربة درجة تفاعل

النتروجين

إليصالية

التربة  pHالكهربائية EC

رملية مزيجة

6.8

ديسي سيمينز م
0.98

الفسفور

الجاهز

البوتاسيوم

الجاهز

5-

الجاهز

ملغم كغم 5-تربة
71.0
21.65

84.0

جدول  2محتويات مستخلص الطحالب الحرية ( Oligo-xلتر.)1-
Others

Natural Growth
Regulators
Indole acetic acid %
Minerals

0.026
0.003

Alanine %
Phytin %

0.001
0.5

Cytokinin %
) Phosphorus oxide % ( P2O5

0.002

0.001

Menthol %

0.1
0.3

Iron %
Zinc %

1

Nitrogen %
Amino Acids

0.0019

Glutamic acid %

النتائج والمناقشة
التأثير في عدد األوراق ومساحتها
تشير نتائج الجدول  1إلى وجود اختالفات معنوية في عدد األوراق نتيجة المعاملة بمنظم النمو  CPPUإذ
تفوقت معاملة الرش  C3على بقية المعامالت بإعطائها أكبر عدد لألوراق بلغ  27522ورقة شتلة

5-

فيما أظهرت

المعاملة  C0اقل عدد بلغ  44511ورقة شتلة .5-أما فيما يخص الرش بمستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفانه
سبب زيادة معنوية في هذه الصفة خاصة المستوى  E2ومن دون فرق معنوي عن المستوى  E1واللذان أعطيا قيمة بلغت
 18512و 12552ورقة شتلة 5-بالتتابع وان كال المستويين قد تفوقا على المستوى  E0الذي سجل اقل قيمة بلغت 42585
ورقة شتلة .5-اظهر التداخل بين معاملتي الرش بمنظم النمو والمستخلص البحري أثره المعنوي في عدد األوراق من
خالل تحقيق المعاملة  E1C3أعلى قيمة بلغت  22511ورقة شتلة 5-لم تختلف معنويا عن  22511 E2C3ورقة شتلة

5-

قياسا بأقل قيمة عند المعاملة  E0C0والتي بلغت  12522ورقة شتلة.5-
وفيما يتعلق بتأثير عاملي الدراسة في صفة المساحة الورقية فقد أظهرت نتائج الجدول ذاته ان المساحة
الورقية قد ازدادت بزيادة تركيز منظم النمو  CPPUالسيما التركيز  C3الذي تفوق معنويا على بقية التراكيز إذ حقق
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بينما كانت اقل مساحة ورقية والتي بلغت  8518دسم

7

عند التركيز  ، C0وادى الرش

بمستخلص الطحالب البحرية بالتركيزين  E2و E1إلى حصول زيادة معنية في هذه الصفة السيما المعاملة  E2التي
حققت أعلى قيمة بلغت  55585دسم  7قياسا باقل قيمة عند المعاملة  E0التي بلغت  8522دسم ،7وكان تأثير تداخل
الرش بمنظم النمو مع مستخلص الطحالب البحرية معنويا في هذه الصفة من خالل تفوق المعاملة  E2C3بإعطائها
أعلى معدل للمساحة الورقية بلغ  57584دسم 7قياسا بما أعطته المعاملة  E0C0من معدل بلغ  2577دسم.7
ان الزيادة الحاصلة في عدد األوراق والمساحة الورقية نتيجة الرش بمحلول منظم النمو  CPPUقد تعزى الى
دور السايتوكاينينات في تشجيع نمو مبادئ األوراق من خالل انقسام الخاليا وتمايزها ومن ثم تكشفها وتطورها  ،فضال
عن دورها في تحفيز تكوين البالستيدات الخضراء أثناء نشوء الورقة ونموها ( 58و )72األمر الذي يؤدي الى زيادة النمو
وبالتالي زيادة عدد األوراق  ،وقد يعود السبب أيضا إلى دور السايتوكاينينات في تحفيز انتقال المواد الغذائية العضوية
والمعدنية في النبات الى األنسجة المعاملة بها ( )74مما ينعكس إيجابيا في صفات النمو المتمثلة بزيادة عدد األوراق
ومن ثم زيادة المساحة الورقية  ،إضافة إلى دورها التحفيزي النقسام الخاليا وزيادة قابلية جدرانها على التمدد واالرتخاء
مؤديا بالنتيجة الى اتساع األوراق ( .)45تتفق هذه النتائج مع نتائج ( )78اللذان بينا ان الرش الورقي لشتالت المانكو
بمنظم النمو  Kinetinكان له األثر المعنوي في زيادة عدد االوراق والمساحة الورقية.
جدول  3تأثير الرش بمحلول منظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي صفات عدد
األوراق ومساحتها
عدد األوراق
منظم

النمو

)C( CPPU
ملغم

لتر 1-

C0
C1
C2
C3
تأثير ()E
L.S.D.
.0.0

المساحة الورقية (دسم)2

مستخلص الطحالب البحرية Oligo-x
E0
12522
48512
42511
14522
42585

( )Eمل لتر
E1
42555
13511
11512
22511
12552

C
7518

E
7512

5-

تأثير ()C

E2
48577
12544
21577
22511
18512

44511
11511
14514
27522
EXC
4557

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x
5-

E0
2577
8522
8581
51511
8522

مل لتر
E1
8544
3531
51512
57572
51571

C
1523

E
1523

تأثير ()C

E2
8512
51517
55515
57584
55585

8518
3525
51552
55585
EXC
5518

وتكمن أهمية مستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي تأثيره اإليجابي في زيادة عدد األوراق فضال عن
المساحة الورقية من خالل ما يحتويه من محفزات للنمو وأحماض أمينية وعضوية والتي لها دور مهم في النمو الخضري
ونشوء جزيئة الكلوروفيل التي تعد االساس لعملية التمثيل الضوئي مما يزيد من نواتجها في األوراق وتوفير الطاقة الالزمة
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للنمو والبناء ( .)42اتفقت نتائجنا مع ما وجده ( )14من ان معاملة الرش الورقي لشتالت الزيتون بالمستخلص البحري
Sea Forceقد أدت إلى زيادة معنوية في عدد األوراق والمساحة الورقية.
التأثير في معدل الزيادة في قطر الساق والنسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم في الموعد الربيعي
يبين الجدول  4التأثير المعنوي للرش الورقي بمحلول منظم النمو  CPPUفي زيادة قطر ساق الشتلة السيما
المعاملة  C3التي حققت أعلى معدل للزيادة بلغ  5543مم قياسا ببقية المعامالت في حين سجلت المعاملة  C0اقل
معدل بلغ  1582مم  ،أما بالنسبة للرش بالمستخلص البحري  Oligo-xفقد نتج عنه زيادة معنوية في هذه الصفة وذلك
بزيادة مستويات الرش إذ حقق المستوى  E2أعلى معدل بلغ  5512مم يليه وبفرق معنوي المستوى  E1ثم المستوى E0
إذ بلغت الزيادة في قطر الساق عندهما  5574و 1538مم بالتتابع ،واثر التداخل بين عاملي الدراسة معنويا في زيادة
قطر ساق الشتلة من خالل تحقيق المعاملة  E2C3اعلى قيمة بلغت  5525مم قياسا باقل قيمة عند المعاملة E0C0
التي بلغت  1524ملم  .ويالحظ من النتائج في الجدول نفسه ان النسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم قد ازدادت
بزيادة مستويات الرش بمنظم النمو  CPPUإذ حقق التركيز  C3تفوقا معنويا على بقية المعامالت بإعطائه أعلى نسبة
بلغت  %85521خالفا للتركيز  C0الذي سجل اقل نسبة بلغت ،%12521كما وازدادت نسبة الشتالت الصالحة للتطعيم
معنويا بزيادة مستويات مستخلص الطحالب البحرية المضافة إذ بلغت  21511 ،22511و %21511للمستويات ،E2
 E1و E0بالتتابع.
أما فيما يخص التداخل بين معاملتي الرش بمنظم النمو والمستخلص البحري فقد اظهر تأثي ار معنويا في هذه
الصفة من خالل تفوق المعاملة E2C3بإعطائها أعلى نسبة بلغت  %31511أما اقل نسبة للشتالت الصالحة للتطعيم
فكانت  %41511والتي سجلتها معاملة التداخل  .E0C0قد يعزى سبب تفوق المعاملة بمنظم النمو  CPPUفي زيادة
قطر الساق إلى دور السايتوكاينينات التي تعمل على تحفيز تكوين األحماض النووية خاصة  RNAوالبروتينات
واألنزيمات والتي يعود إليها الدور في التأثير التحفيزي للسايتوكاينينات في انقسام الخاليا واستطالتها عرضيا )اتساعها
جانبيا( وزيادة حجمها ( 2و )54أما بالنسبة لتأثير الرش بمستخلص الطالب البحرية في زيادة قطر الساق فقد يعود
السبب إلى ما يحتويه من محفزي للنمو (جدول  ،) 7السيما األوكسين الذي يحفز انقسام خاليا الكامبيوم الوعائي
وتمايزها إلى نسيج الخشب الثانوي من الجهة الداخلية ونسيج اللحاء الثانوي إلى الخارج مما يؤدي إلى حصول النمو
العرضي الذي ينتج عنه زيادة في سمك الساق ( 5و ،)2كما وقد يعود السبب الى تأثير المعاملة بالـ CPPU
ومستخلص  Oligo-xفي زيادة عدد األوراق والمساحة الورقية (جدول  )1فضال عن زيادة محتوى األوراق من
الكلوروفيل مما يسهم في رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي وزيادة تصنيع الكربوهيدرات في األوراق وتخزينها في الساق
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األمر الذي يؤدي إلى تحسين نمو الشتالت وزيادة قطرها وكنتيجة لتأثير عاملي الدراسة في زيادة قطر الساق لذا فمن
المتوقع ان تزداد النسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم.
تتفق هذه النتائج مع ( )47حيث أظهرت نتائجهم زيادة معنوية في قطر الساق فضال عن النسبة المئوية
للشتالت الصالحة للتطعيم وذلك عند رش شتالت المانجو البذرية بمحلول منظم النمو البنزل ادنين ،كما وتتفق مع
( )1حيث بينت دراستهم ان رش مستخلص الطحالب البحرية  Algexعلى ثالثة أنواع من أصول الحمضيات البذرية
قد أدى الى زيادة معنوية في قطر الساق الرئيس لألصول.
جدول  4تأثير الرش بمحلول منظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي صفات معدل
الزيادة في قطر الساق والنسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم في الموعد الربيعي
معدل الزيادة في قطر الساق (مم)
النمو

منظم

)C(CPPU
ملغم

النسبة المئوية للشتالت الصالحة للتطعيم

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x

تأثير ()C

E0
1524

مل لتر
E1
1583

E2
1538

1582

5515
5511
5554
1538

5571
5572
5521
5574

5515
5542
5525
5512

C
1511

E
1511

لتر 1-

C0
C1
C2
C3
تأثير ()E
L.S.D.
.0.0

5-

5552
5571
5543
EXC
1512

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x

تأثير ()C

E0
41511

مل لتر
E1
21511

12521

21511
21511
21511
21511

21511
21511
81511
21511

C
2578

E
2.15

5-

E2
21.11
21511
81511
31511
22511

28511
21511
85521

EXC
57525

التأثير في الوزن الجاف للمجموع الخضري والنسبة المئوية للكربوهيدرات في الساق
تشير النتائج المبينة في الجدول  1إلى التفوق المعنوي لمعاملة الرش الورقي بمحلول منظم النمو بالتركيز C3
في الوزن الجاف للمجموع الخضري على بقية المعامالت إذ حققت اعلى قيمة بلغت  57512غم قياسا باقلها عند التركيز
C0التي بلغت  51551غم .كما اظهر الرش بمستخلص الطحالب البحرية زيادة في هذه الصفة السيما المعاملتين E2
و E1اللتان اختلفتا فيما بينهما معنويا إذ حققتا قيمة بلغت  57511و 55525غم بالتتابع وبفرق معنوي عن المعاملة E0
التي سجلت اقل قيمة بلغت  51541غم ،وكان للتداخل بين عاملي الدراسة اثره المعنوي في الوزن الجاف للمجموع
الخضري إذ حققت معاملة التداخل  E1C3أعلى قيمة بلغت  51511غم قياسا باقل قيمة سجلتها المعاملة  E0C0والتي
بلغت  3551غم.
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أما فيما يخص النسبة المئوية للكربوهيدرات في الساق فقد ازدادت بزيادة مستويات الرش بمحلول منظم النمو
CPPUالسيما المستوى  C3الذي حقق تفوقا معنويا قياسا ببقية المستويات بنسبة بلغت  %3537بينما كانت اقل نسبة
والتي بلغت  %8521عند المستوى . C0أما فيما يخص المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفقد نتج عنها
زيادة معنوية في نسبة الكربوهيدرات إذ حقق التركيز  E2اعلى نسبة بلغت  %3521يليه وبفرق معنوي عن التركيز E1
ثم التركيز  E0اذا بلغ محتوى ساق الشتلة من الكربوهيدرات عندهما  3518و  8582بالتتابع .واثر التداخل بين عاملي
الدراسة معنويا في هذه الصفة إذ حققت المعاملة  E1C3أعلى نسبة بلغت  %51551قياسا باقلها عند المعاملة E0C0
بنسبة بلغت .%8572
ان سبب زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري والنسبة المئوية للكربوهيدرات في الساق قد يعزى الى قوة
النمو الخضري للشتالت الناتجة عن المعاملة بمنظم النمو  CPPUفضال عن المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية
والذي تمثل بزيادة عدد األوراق والمساحة الورقية ( جدول  ) 1إضافة الى زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل وانعكاس
ذلك في تنشيط عملية التمثيل الضوئي وزيادة كفاءتها مما يؤدي الى زيادة صافي الـ  C02الممثل في الورقة والذي يمثل
الوحدة االساس في بناء الكربوهيدرات (  ) 12إذ يستعمل جزء منها في نمو األوراق فيما ينتقل الجزء األخر الى باقي
أجزاء النبات كاألفرع والساق والجذور ليسهم في بناءها ونموها ويخزن الفائض منها في تلك األجزاء النباتية ( ،)54األمر
الذي يؤدي الى زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري.
جدول  0تأثير الرش بمحلول منظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي صفات الوزن
الجاف للمجموع الخضري والنسبة المئوية للكربوهيدرات في األوراق.
الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم)
منظم

النمو

)C(CPPU
ملغم

لتر1-

C0
C1
C2
C3
تأثير ()E
L.S.D.
.0.0

النسبة المئوية للكربوهيدرات في الساق

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x
5-

E0
3551
51547
51541
55525
51541

مل لتر
E1
51548
55515
55547
51511
55525

C
1544

E
1518

تأثير ()C

E2
51581
57554
57572
57532
57511

51551
55511
55518
57512
EXC
1522

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x
5-

E0
8572
8523
8582
3518
8582

مل لتر
E1
8581
3517
3572
51551
3518

C
1571

E
1552

تأثير ()C

E2
3552
3524
3581
51512
3521

8521
3578
3517
3537

EXC
1511

تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه ) (12من ان معاملة طعوم البرتقال المحلي بالـ  CPPUبعد شهر من
تطعيمها على ثالثة أنواع من أصول الحمضيات البذرية قد أثرت معنويا في زيادة النسبة المئوية للمادة الجافة في
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المجموع الخضري فضال عن النسبة المئوية للكربوهيدرات في األوراق ،وهذه النتائج تتفق أيضا مع ( )3حيث ازداد
محتوى األوراق من الكربوهيدرات معنويا عند رش أشجار الخوخ بمستخلص الطحالب البحرية .Sea Force
التأثير في النسبة المئوية للنتروجين في األوراق ومحتواها من الكلوروفيل
أثرت معامالت الدراسة في محتوى األوراق من النتروجين إذ يبين الجدول  2ان الرش الورقي بمحلول منظم
النمو بالتركيز  C3قد حقق زيادة معنوية بإعطائه اعلى نسبة بلغت  %5583قياسا بالتراكيز  C1 ، C2و  C0التي لم
تختلف فيما بينها معنويا في النسبة المئوية للنتروجين في األوراق والتي بلغت  5581 ، 5584و  % 5585بالتتابع  ،ويبين
الجدول ذاته وجود فروق معنوية نتيجة للمعاملة بمستخلص الطحالب البحرية إذ ازداد محتوى األوراق من النتروجين
بزيادة مستويات الرش بالمستخلص البحري وبنسب بلغت  5584 ، 5531و  %5528للمستويات  E1 ، E2و E0
بالتتابع.
اظهر تداخل الرش الورقي لمحلول منظم النمو مع المستخلص البحري تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل
تحقيق المعاملة  E2C3أعلى نسبة قياسا باقل نسبة سجلتها المعاملة  E0C0إذ بلغتا  5534و  %5524بالتتابع  ،وكان
لعاملي الدراسة تأثي ار معنويا في محتوى األوراق من الكلوروفيل إذ تبين النتائج في الجدول ذاته ان المعاملة بمنظم
النمو  CPPUالسيما التركيز  C3قد تفوقت معنويا على بقية المعامالت إذ حققت اعلى محتوى للكلوروفيل بلغ 51584
ملغم .غم 5-وزن طري بينما كان اقل محتوى للكلوروفيل في األوراق والذي بلغ  3513ملغم غم 5-وزن طري عند المعاملة
 ،C0واظهر الرش بمستخلص الطحالب البحرية اثره المعنوي في هذه الصفة السيما المستويين  E2و  E1اللذان اختلفا
فيما بينهما معنويا وحققا قيمة بلغت  51522و  51552ملغم غم
للكلوروفيل أظهرها المستوى  E0الذي بلغ  3523ملغم غم

5-

5-

وزن طري  .بالتتابع وبفرق معنوي عن اقل محتوى

وزن طري ،وكان تأثير التداخل بين عاملي الدراسة معنويا

في هذه الصفة إذ حققت معاملة التداخل  E2C3أعلى قيمة بلغت  55515ملغم غم 5-وزن طري قياسا باقل قيمة سجلتها
المعاملة  E0C0والتي بلغت  3555ملغم غم

5-

وزن طري.

قد يعزى سبب تأثير المعاملة بمنظم النمو  CPPUفي زيادة محتوى أوراق شتالت النارنج من النتروجين إلى
دور السايتوكاينينات التحفيزي في حركة وانتقال العناصر الغذائية في النبات باتجاه األنسجة المعاملة بها  74مما
ينعكس إيجابيا في زيادة نسبتها في األوراق .أما سبب زيادة تركيز النتروجين في األوراق نتيجة الرش بمستخلص
الطحالب البحرية فقد يعود الى محتواه من العناصر الكبرى والصغرى (جدول  )7والتي تمتص بشكل مباشر عند رشها
على األوراق مما زاد من تركيزها ،كما ويمكن ان يعود السبب الى دور عاملي الدراسة في زيادة النمو الخضري لشتالت
النارنج مما يؤثر إيجابيا في زيادة امتصاص وانتقال العناصر المعدنية من التربة لتحقيق التوازن الغذائي في النبات )7
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و .)53اتفقت هذه النتائج مع ما وجده ( )78اللذان بينا ان محتوى أوراق شتالت المانجو صنف  Keitteمن عناصر
( P ،Nو )Kقد ازدادت معنويا وذلك عند الرش بمنظم النمو  ،Kinetinكما واتفقت أيضا مع ) (75الذي بينت
دراستهم ان رش مستخلص الطحالب البحرية على أشجار البرتقال صنف  Valenciaقد أدى الى زيادة معنوية في
محتوى األوراق من النتروجين.
جدول  6تأثير الرش بمحلول منظم النمو  CPPUومستخلص الطحالب البحرية  Oligo-xفي صفات النسبة
المئوية للنتروجين في األوراق ومحتواها من الكلوروفيل
محتوى الكلوروفيل في األوراق (ملغم غم

النسبة المئوية للنتروجين في األوراق
منظم

النمو

)C( CPPU
ملغم

لتر1-

C0
C1
C2
C3
تأثير ()E
L.S.D.
.0.0

أما

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x
5-

E0
5524
5528
5523
5584
5528

مل لتر
E1
5587
5581
5581
5531
5584

C
1514

E
1511

بالنسبة

لزيادة

تأثير ()C

E2
5582
5583
5535
5534
5531

5585
5581
5584
5583
EXC
1512

محتوى

األوراق

من

1-

مستخلص الطحالب البحرية )E( Oligo-x
5-

E0
3555
3521
3522
51572
3523

مل لتر
E1
3518
51557
51575
51524
51552

C
1511

E
1541

الكلوروفيل

فقد

يعزى

وزن طري )
تأثير ()C

E2
51551
51528
51585
55515
51522

3513
51554
51572
51584
EXC
1582

الى

دور

السايتوكاينين

في تحفيز تكوين البالستيدات الخضراء فضال عن تحفيز البناء الحيوي للكلوروفيل من خالل تنشيط فعالية إنزيم
 ،)17( NADH-Protochorophyllid reductaseإضافة إلى دور السايتوكاينينات في إطالة عمر األوراق عن
طريق تأخير تحلل الكلوروفيل وفقده وذلك بتثبيط فعالية إنزيم  Chlorophylaseالمسؤول عن تحلل تلك الصبغة
( .)51أما فيما يخص تأثير مستخلص الطحلب البحرية في زيادة محتوى الكلوروفيل في األوراق فقد يعود السبب الى
دور مكونات هذا المستخلص في بناء البروتينات المرتبطة بصبغة الكلوروفيل وكذلك األنزيمات الخاصة بها فضال عن
دورها في حماية جزيئات الكلوروفيل من التحلل ( ،)41ويمكن ان يعزى سبب زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل أيضا
الى تأثير عاملي الدراسة في تحسين الحالة الغذائية لألوراق السيما محتواها من عنصر النتروجين (جدول  )2الذي
يدخل في بناء حلقة البورفرين  Porphyrin ringاألساسية في تركيب الكلوروفيل إذ ان  %21من النتروجين الموجود
في خاليا الميزوفيل يكون موقعه في البالستيدات الخضراء ( 44و.)11
تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه ( )73عند رش أشجار الكاكي بمحلول منظم النمو  CPPUالذي أدى
الى زيادة معنوية في محتوى الكلوروفيل في األوراق ،وتتفق هذه النتائج أيضا مع ( )52إذ أظهرت نتائجه حصول
زيادة في محتوى الكلوروفيل في أوراق شتالت الينكي دنيا عند الرش بمستخلص .Kelpak-40
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