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لموعد التطعٌم وطرق ومستوٌات من السماد المركب إستجابة طعوم الٌوسفً النامٌة على أصل النارنج 
 ستاركتشار أكتا أغرو

 جاسم دمحم علوان األعرجً                إٌاد هانً العالف                 إٌاد طارق شٌال العلم

 جامعة الموصل / العراققسم البستنة وهندسة الحدائق / كلٌة الزراعة والغابات / 

 
 الخالصة

 
على أجرٌت هذه الدراسة فً الظلة الخشبٌة/ قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلٌة الزراعة والغابات 

، لمعرفة تأثٌر 2011و  2010النمو  ً، خالل موسمشتالت الٌوسفً التانجرٌن المطعمة على أصل النارنج
، والتسمٌد الورقً واألرضً بمستوٌٌن من سماد (15/10/2010و  1/10/2010موعد التطعٌم الخرٌفً )
ً بٌن  مرتٌنتمت اإلضافة  وقد، (1-لتر. مل 4و  2ستاركتشار أكتا أغرو ) فً الموسم وبفترة عشرون ٌوما

(. أكدت 15/4/2011سم )فً  45الطعوم  ارتفاعاإلضافة األولى بعد أن وصل  كانت، إذ إضافة وأخرى

ً على الموعد الثانً فًالنتائج تفوق موعد التطعٌم ا عدد األوراق/ شتلة والمساحة الورقٌة  ألول معنوٌا
ثٌر طرٌقة ، أما بالنسبة لتأوتركٌز الزنك فً األوراق طر الطعوم وعدد التفرعات الجانبٌةللشتالت وطول وق

أعلى  أعطى 1-مل. لتر 2ستاركتشار، فأن إضافة هذا السماد للتربة وبتركٌز اإلضافة وتركٌز سماد 

ومساحة األوراق والمساحة الورقٌة للشتالت المتوسطات من النتروجٌن فً األوراق والوزن الجاف لألوراق 
معنوٌاً على أغلب المعامالت األخرى، فً حٌن أن أعلى المتوسطات من  والذي تفوق الساق الرئٌسوطول 

راق كانت فً معاملة التسمٌد الكلوروفٌل الكلً فً األوراق والوزن الرطب لألوراق وتركٌز الزنك فً األو
. وعند التداخل بٌن موعد التطعٌم وطرٌقة إضافة السماد وتركٌزه فأن معاملة 1-مل. لتر 4األرضً وبمقدار 

كانت هً األفضل والتً أعطت أعلى  1-مل. لتر 2التداخل بٌن الموعد األول وإضافة السماد للتربة وبمقدار 

 وعدد األوراقومساحة األوراق فً األوراق سبة المادة الجافة المتوسطات من الوزن الجاف لألوراق ون
 .والزنك فً األوراق نوتركٌز النتروجٌ ساق الرئٌسوالمساحة الورقٌة للشتالت وطول ال

 
  .ستاركتشارالكلمات الدالة: شتالت الٌوسفً. موعد التطعٌم. سماد 

 
 5/3/2012 :وقبوله   11/12/2011 :تارٌخ تسلم البحث

 

 ةالمقدم
وتمتاز  Rutaceaeوالعائلة  Citrusالتانجرٌن من أنواع الحمضٌات التً تتبع الجنس ٌعد الٌوسفً 

تبر ع، وٌقشرتها البرتقالٌة المحمرة أو القرمزٌة ولون بقلة صالبتها وسهولة تقشٌرها وقلبها األجوف ثماره
و  1994سط )الدٌري وآخرون، تلٌها الصٌن ثم أقطار البحر األبٌض المتو الٌابان من أهم مناطق إنتاجه

Bal ،2005)وان وقت، العدٌد من األصول ومنها النارنج ، وٌنجح تطعٌم هذا النوع من الحمضٌات على 
، أن Hagazi (1985)و  Ahmed، فقد ذكر ونمو الطعوم الحقاً فً نسبة نجاح التطعٌم  دور مهم له التطعٌم

ً على أصل النارنج هو الموعد الخرٌفً )أٌلول لنجاح التطعٌم لخمسة أصناف من الٌوسفنسبة أفضل 
طعوم ( أن أعلى نسبة نجاح 2005وذكر الجنابً )، ة بالموعد الربٌعً )آذار ونٌسان(وتشرٌن األول( مقارن

. وأشار شٌال الخرٌفً مقارنة بالتطعٌم الربٌعًالبرتقال المحلً والٌوسفً على أصل النارنج كان فً الموعد 
المبكر الموعد الخرٌفً عٌم شتالت البرتقال المحلً والٌوسفً واللٌمون الحامض فً تط( أن 2010وآخرون )

( أدى إلى زٌادة معنوٌة فً عدد النموات الخضرٌة وأطوالها وأقطارها وعدد األوراق ومساحتها 25/8)
تعد عملٌة  .28/9والنسبة المئوٌة للمادة الجافة والنتروجٌن والفسفور والزنك فً األوراق مقارنة بالموعد 

ة الغذائٌة التسمٌد من بٌن أهم العملٌات الزراعٌة التً تجري على شتالت الحمضٌات المطعمة لتحسٌن الحال
ً على نموها الخضريللشتالت والذي ٌنعكس إ التً تحتوي على أكثر من  سمدة، وهنالك الكثٌر من األٌجابا

ستاركتشار أكتا أغرو الذي  سمادت ومنها عنصر واحد تضاف للتربة أو ترش على المجموع الخضري للنباتا
% 7% زنك و 0.2و K2O % بوتاسٌوم على شكل 1% فسفور و 21% نتروجٌن و 7ٌحتوي على 

تعد الكمٌات الكافٌة من النتروجٌن والفسفور أحماض عضوٌة، لذلك فأنه ٌعتبر مصدر جٌد لهذه العناصر. و
 لعنصرالنتروجٌن ا ٌعتبرإذ ، (2008, وآخرون Obrezaوالبوتاسٌوم ضرورٌة لنمو نباتات الحمضٌات )

للنباتات وٌقوي  والجذري ، حٌث ٌشجع النمو الخضرينباتاتالرئٌس فً األسمدة المعدنٌة التً تضاف لل
% من المادة الجافة 4 – 2، وهو مكون أساسً لبروتوبالزم الخالٌا بعد الماء وتبلغ نسبته المجموعة الجذرٌة
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واألحماض النووٌة  لمركبات العضوٌة المهمة مثل األحماض األمٌنٌة والبروتٌناتللنبات، وٌدخل فً تركٌب ا
واإلنزٌمات والهرمونات النباتٌة، كما ٌشكل جزءاً أساسٌاً من الصبغة الخاصة بعملٌة التركٌب الضوئً 

، فً حٌن أن (2005، وآخرون Havlinو  Singh ،2003الكلوروفٌل( وإعطاء النبات اللون األخضر ))

فسفور ٌعد ضرورٌاً لعدة عملٌات حٌوٌة مثل البناء الضوئً وبناء وهدم الكربوهٌدرات ونقل الطاقة داخل ال
الخالٌا وٌدخل فً تركٌب األحماض النووٌة والمركبات الحاملة للطاقة وبعض األنزٌمات  وانقسام النبات

كذلك اإلسراع فً إزهار األشجار فً التربة و وانتشارهاوٌسرع من التكوٌن المبكر للجذور وٌزٌد من نموها 
 Havlin( وٌأتً بالمرتبة الثانٌة بعد النتروجٌن من ناحٌة الكمٌات التً ٌحتاجها النبات )2003)جندٌة،  

فسلجٌة داخل النبات مثل بناء السكرٌات والنشا البوتاسٌوم ضرورٌاً لعدة عملٌات  كما أن ،(2005، وآخرون
منها ، فً حٌن أن الزنك ٌنشط عدد من األنزٌمات (Obreza ،2003الخالٌا ) وانقساموالبروتٌنات 

Carbonic anhydrase  الموجود فً الكلوروبالست والذي ٌنظم الرقم الهٌدروجٌنً وبذلك ٌعمل على
وتحتاج إلٌه الضروري فً تصنٌع النشا  Starch synthase وأنزٌمحماٌة البروتٌنات من تغٌٌر طبٌعتها، 

، (IAAالذي ٌتكون منه الهرمون إندول حمض الخلٌك ) Tryptophanمض األمٌنً النباتات فً تكوٌن الح
وآخرون،  DNA( )Havlinو  RNAالخالٌا وله تأثٌر فً أٌض األحماض النووٌة ) الستطالةالضروري 

شتالت الفاكهة بالمركبات المحتوٌة على عنصر واحد أو أكثر من  ذكر عدد من الباحثٌن أن تسمٌد .(2005
 Zhangو  Swietilkٌحسن من حالتها الغذائٌة وكذلك نموها ومنهم  الغذائٌة الضرورٌة للنباتات العناصر

( عند تسمٌد 1999واألعرجً )، البذرٌة بثالثة تراكٌز من الزنك ( عند الرش الورقً لشتالت النارنج1994)
-. سندانةNغم 9.2 و 4.6كغم تربة بـ  5شتالت أصل الحمضٌات كارٌزوسترنج المزروعة فً سنادٌن سعة 

ثالثة أنواع من شتالت عند رش ( 2005)والبغدادي  ،1-. شتلةPغم 6.5و  4.4مع الفسفور وبمقدار  1
( عند الرش أ 2006واألعرجً وآخرون ) ،لبرتقال والسندي( بكبرٌتات الزنكالحمضٌات )الٌوسفً وا

واألعرجً  1-ز لتر Znملغم  75و 50و  25لشتالت ثالثة أصناف من الزٌتون بالزنك وبتركٌز الورقً 
غم 1ب( عند تسمٌد شتالت أصل الحمضٌات تروٌرسترنج بالنتروجٌن والفسفور وبمقدار  2006وآخرون )

Nغم 1.5و  0.75تربة مع  1-. كغمP( عند الرش الورقً لشتالت 2010وشٌال وآخرون )تربة  1-. كغم
( 2010وآخرون ) Hassanو ، 1-. لترZnم ملغ 50و  25الٌوسفً والبرتقال المحلً واللٌمون الحامض بـ 

 12.5وبمقدار Urea-formaldehydeعند تسمٌد شتالت المانكو بسمادي الٌورٌا والٌورٌا فورمالدهاٌد 
و  Coratina( عند الرش الورقً لشتالت الزٌتون صنفً 2011) Alyو  Shaheenو ، 1-. شتلةNغم 25و

Maraki  ضً بالسماد المركب % مع التسمٌد األر 1بالٌورٌا وبتركٌزNPK  أو  19:  19:  19ذي النسب
( عند إضافة السماد المركب 2011وآخرون ) Boughallebو ، 1-غم . شتلة1وبمقدار  5: صفر :  45

NPK  مع مٌاه الري  100:  25:  50و  50:  25:  50و  25:  25:  50: صفر و  25:  50ذي النسب 
( عند الرش الورقً لشتالت النارنج البذرٌة 2011)رون وآخ، واألعرجً الحمضٌات وأشجارلشتالت 

، منها مٌائٌة لنباتات الفاكهة بعدة طرقاألسمدة الكٌ تضاف %.1.00و  0.75و  0.50بالٌورٌا وبتركٌز 
، فقد (2008ات أو تضاف مع مٌاه الري )الطائً، إضافتها للتربة أو رشها على المجموع الخضري للنبات

 للتربة قد ٌضمن تغذٌة كافٌة لنمو النباتاتالمعدنٌة ، إلى أن إضافة األسمدة (2002وآخرون ) Dinesأشار 

ل التً قد تحصل خاصة فً ترب الغسعملٌة ، ولكن هنالك تخوف من فقد المغذٌات عن طرٌق وإنتاجها
( فً دراسة للمقارنة بٌن إضافة 1998وآخرون ) Boaretto، كما وجد المناطق الرطبة واألراضً المروٌة

، أن إضافة السماد للتربة كان أفضل وأكثر كفاءة من التسمٌد الورقً أو بالرش للتربة لسماد النتروجٌنًا
 .1-غم . لتر22.4أو رشها بالٌورٌا وبمقدار  1-. شتلةNغم 7.5 و 2.5وذلك عند تسمٌد شتالت البرتقال بـ 

أصل النارنج وتأثٌر هذا الموعد  أفضل موعد لتطعٌم الٌوسفً على معرفة لذلك فأن هذه الدراسة تهدف إلى
فً النمو الالحق للطعوم، إضافة إلى معرفة أفضل طرٌقة إلضافة سماد ستركتشار أكتا أغرو وكذلك التركٌز 

 .الحة للزراعة فً المكان المستدٌمالمناسب من هذا السماد للحصول على شتالت من الٌوسفً المطعمة الص
 

 مواد البحث وطرائقه
البستتتنة وهندستتة  الظلتتة الخشتتبٌة/ قستتمفتتً  2011و  2010النمتتو  ًستتة ختتالل موستتمجرٌتتت هتتذه الدراأ

شتتتالت النتتارنج البذرٌتتة المتماثلتتة القتتوة تقرٌبتتاً  أنتخبتتت، الحدائق/كلٌتتة الزراعتتة والغابتتات/ جامعتتة الموصتتل
اس أكٌتفتً  والمزروعتةملتم(  7.85 – 6.90سم وقطر ساقها الرئٌس فً منطقة التطعٌم 100 - 95)إرتفاعها 

، والموضحة بعتض صتفاتها الفٌزٌائٌتة والكٌمٌائٌتة كغم من التربة المزٌجٌة 10 سعةبالستٌكٌة نوع بولً أثلٌن 
 2010فتً خرٌتف عتام  كتان التطعتٌم، ومن مشتل قستم البستتنة وهندستة الحتدائقأخذت  والتً (1) فً الجدول
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تركتت الشتتالت تنمتو فتً الظلتة والتتانجرٌن بطعوم الٌوسفً  10/2010/ 15و  1/10/2010: وبموعدٌن هما
أختذت   1/3/2011. فتً الة األدغال كلما تطلتب األمتر ذلتكالخشبٌة مع العناٌة الكافٌة بها من ناحٌة الري وإز

ستم متع إزالتة كافتة 10فتوق منطقتة التطعتٌم بتـ الشتالت الناجحة متن كتل موعتد وقطتع الستاق الترئٌس لألصتل 
/ 15)فتتً ستتم  45فتتتح الطعتتوم ووصتتول النمتتوات إلتتى طتتول ، وبعتتد تالنمتتوات فتتوق وأستتفل منطقتتة التطعتتٌم

% 1% فستتفور و 21% نتتتروجٌن و 7التتذي ٌحتتتوي علتتى ستتماد ستركتشتتار أكتتتا أغتترو )أضتتٌف ، (4/2011
لتربتة ا إلتىهمتا إلتى الشتتالت بطترٌقتٌن ( % أحمتاض عضتوٌة7% زنك و 0.2و  K2Oبوتاسٌوم على شكل 

ٌومتاً  20( ولمرتٌتـن فتً الموستم وبفتترة 1-. لتتر متل 4و  2) لكل طرٌقة نوبتركٌزٌٌوالرش الورقً للشتالت 
إلضتتافة ، وقتتد إستتتلمت كتتل شتتتلة فتتً ا27/4/2011تمتتت اإلضتتافة األولتتى فتتً ، حٌتتت وأختترى بتتٌن إضافتتـة

، فً حتٌن رشتت الشتتالت بالمحالٌتل المحضترة وحستب المعتامالت حتتى البلتل مل فً كل مرة 100األرضٌة 
( Tween-20ـلة المقارنتة رشتت بالمتـاء المقطتر وأستخدمتـت متادة ناشترة )، فً حتٌن أن شتتالت معامتالكامل

 .% لتجانس توزٌع المحالٌل على األوراق1.00وبتركٌز 

 
 .بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة (:1الجدول )

Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.   
 Parameter الصفة

 القٌمة
Value 

 Parameter الصفة
 القٌمة

Value 

 Sand (gm. Kg   (1-رمل)غم.كغمال
-1

) 462.55 CaCO3        (1-غم.كغممل ) 143.9 

 Silt(gm. Kg(1-غرٌن)غم.كغمال
-1

) 306.55 
 (1-ملغم.كغمالنتروجٌن الجاهز)

Available N (mg. Kg 
-1

) 
49.00 

 Clay (gm. Kg(1-طٌن)غم.كغمال
-1

) 230.90 
 (1-ملغم.كغمالجاهز   )الفسفور

Available P (mg. Kg 
-1

) 
22.00 

 Soil textureالتربة  نسجة
 مزٌجٌة
Silty 

 (1-ملغم.كغمالبوتاسٌوم الجاهز)

Available K (mg. Kg 
-1

) 
130.00 

 (1-العضوٌة)غم.كغم المادة

Organic mater (gm. Kg 
-1

) 
17.10 

 (1-ملغم.كغم)الزنك الجاهز 

Available Z (mg. Kg 
-1

) 
0.40 

EC (1-)دسً سٌمنز.م  (dsm.m
-1) 1.456 

 (1-غم.كغممل)    الكبرٌتات

SO4 (mg. Kg 
-1

) 
31.29 

   7.53 (pH) درجة تفاعل التربة

 
موعد تبع فً تنفٌذ الدراسة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة للتجارب العاملٌة بعاملٌن، األول هو أ 

رش  1-مل. لتر 4 و مل 2، صفر وتركٌز سماد ستركتشار وكما ٌلً: ة اإلضافةطرٌقالتطعٌم، والثانً هو 
شتالت لكل وحدة  ثالث، بأستخدام إضافة للتربة، وكررت التجربة ثالث مرات 1-. لترمل 4و مل  2، ورقً

ً عشوالناتجة من تداخل عاملً الد التمعامعشر وزعت المعامالت والبالغ عددها  تجرٌبٌة. وائٌاً راسة معا
تم قٌاس محتوى األوراق من الكلوروفٌل )وحدة  2011شهر آب من العام . فً بداٌة مكررداخل كل 

SPAD) ،جهاز المقٌاس الرقمً  باستخدامSPAD – 502meter (Felixloh  وBassuk ،2000 )

من الورقة والمأخوذة المكتملة النمو  األوراقتراكٌز عناصر النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والزنك فً و
 Raghupathiو  Bhargavaالسادسة من قمة النموات، والتً قدرت حسب الطرق التً أوردها  إلىثالثة ال
الوزن الطري لألوراق وذلك بأخذ  تم حساب 2011ل من تشرٌن األول من العام األو األسبوعفً  .(1999)

ل وحدة تجرٌبٌة ورقة من ك 30ام ، وذلك بإستخددة تجرٌبٌة والوزن الجاف لألوراقورقة من كل وح 30
رجة حرارة دب( Ovenفً قٌاس الوزن الطري( وجففت فً فرن كهربائً ) استخدمتنفس األوراق التً )

، ونسبة المادة الجافة فً (ملغم 0.1ساطة مٌزان كهربائً )حساسٌة ، ثم وزنت بوْم حتى ثبات الوزن 70
عرجً % )األ 100رب الناتج فً األوراق وذلك بقسمة الوزن الجاف لألوراق على الوزن الرطب لها وض

( وحسب الطرٌقة التً 1-شتلة . 2)سم الورقٌة للشتالت والمساحة ومساحة الورقة الواحدة (.2011،  وآخرون
 ساق الرئٌسال، قطر ن منطقة التطعٌم إلى قمة الشتالتم )سم( ساق الرئٌسال، طول Patton (1984)ذكرها 

على الشتالت  المتكونة الجانبٌة التفرعات، عدد منطقة التطعٌم سم من 5)ملم( بوساطة القدمة على ارتفاع 
 SASستخدام الحاسوب على وفق برنامج حللت النتائج إحصائٌاً حسب التصمٌم المستخدم بإ .(1-فرع . شتلة)
(Anonymous ،1996 ). 
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 لنتائج والمناقشةا
ً فً ، أن مو(2النتائج الموضحة فً الجدول ) تبٌنالكلوروفٌل فً األوراق:  عد التطعٌم لم ٌؤثر معنوٌا

رقً وبكال للتربة أو الرش الوإضافة سماد ستركتشار ، فً حٌن أن الكلوروفٌل فً األوراق محتوى
أدت إلى زٌادة معنوٌة فً تركٌز الكلوروفٌل فً األوراق مقارنة بمعاملة  (1-لتر .مل 4و  2التركٌزٌن )

 4و  2ت عند إضافة هذا المركب للتربة وبكال التركٌزٌن )، وأن أعلى التراكٌز من هذه الصفة كانقارنةالم
ً عن بعضهماالل ،(1-لتر. مل ً على بقٌة المعامالت، ولكنهما تذان لم ٌختلفا معنوٌا . وكان للتداخل فوقا معنوٌا

، وأن أعلى محتوى ٌراً معنوٌاً فً هذه الصفةستركتشار تأثسماد بٌن موعد التطعٌم وتركٌز وطرٌقة إضافة 
 ستركتشار سمادإضافة  فً معاملة التداخل بٌن موعد التطعٌم الثانً معلكلوروفٌل فً األوراق كان من ا

والتً لم تختلف معنوٌاً عن معاملتً التداخل بٌن موعد التطعٌم األول مع إضافة  1-. لترمل 4وبتركٌز للتربة 
 سمادعٌم الثانً وإضافة ـن موعد التطمعاملة التداخل بٌو 1-. لترمل و 4و  2ستركتشار للتربة وبتركٌز  سماد

أن سماد ستركتشار ٌحتوي على تراكٌز جٌدة  إلىوهذا ربما ٌعود ، 1-. لترمل .2شار للتربة وبتركٌز ـستركت

من قبل  امتصاصها، والتً ربما ٌزداد نتروجٌن والفسفور والزنكمن بعض العناصر الغذائٌة ومنها ال
ٌلعب النتروجٌن الدور األكبر فً بناء  ، حٌثجذور عن إضافته للتربةومن قبل الاألوراق عند الرش الورقً 

همة فً بناء البالستٌدات هذه الصبغة من خالل دخوله فً تركٌب األحماض األمٌنٌة والبروتٌنات الم
كما أن للفسفور دوراً فً  ،هذه الصبغةالمكونة ل Porphyrinsفً تركٌب وحدات الـ ٌدخل  وألنه، الخضراء

كربوهٌدرات الناتجة من عملٌة التركٌب الضوئً ومساعدته فً تكوٌن األحماض األمٌنٌة تمثٌل ال
(، أما البوتاسٌوم فأنه ٌساهم فً تنشٌط 2003، بناء البالستٌدات الخضراء )جندٌةوالبروتٌنات المهمة فً 

عد فً بناء ن الزنك ٌساأ إلى إضافةتساعد فً بناء البالستٌدات الخضراء الكثٌر من اإلنزٌمات التً 
االمٌنٌة والكربوهٌدرات ومركبات الطاقة التً  األحماضفً تكوٌن  المباشر تأثٌرهالكلوروفٌل من خالل 

وتحفٌزه  الضروري فً تكوٌن البروتٌن RNA عن أهمٌته فً بناء الـ تستخدم فً بناء الكلوروفٌل فضالً 
 Havlinو  2003، وروفٌل )جندٌةالخاصة بتكوٌن الكلالتً تشترك فً العملٌات الحٌوٌة  لألنزٌمات
   .(2005، وآخرون

 
 صفات النمو الخضري 

معنوٌاً فً الوزن الرطب  ، أن موعد التطعٌم لم ٌؤثر(3فً الجدول )تدل النتائج : . الوزن الرطب لألوراق1
 ( قد سبب زٌادة1-. لترمل 4و  2، فً حٌن أن إضافة سماد ستركتشار للتربة وبكال التركٌزٌن )لألوراق

-. لترمل 4، وأن أعلى القٌم كانت عند إضافته للتربة وبتركٌز ه الصفة مقارنة بمعاملة المقارنةمعنوٌة فً هذ

ار قد ، كما أن التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشنوٌاً على جمٌع المعامالت األخرىالتً تفوقت معو 1

راق كان فً معاملة التداخل بٌن موعد التطعٌم ، حٌث أن أعلى وزناً رطباً لألوأثرت معنوٌاً فً هذه الصفة
، والتً لم تختلف معنوٌاً عن معامالت التداخل ما 1-. لترمل 4الثانً وإضافة سماد ستركتشار للتربة وبتركٌز 

وكذلك معاملة التداخل بٌن  ،(1-. لترمل 4و  2بٌن الموعد األول وإضافة هذا السماد للتربة وبكال التركٌزٌن )

ول مع عدم إضافة سماد ستركتشار، إضافة إلى معاملة التداخل بٌن الموعد الثانً وإضافة سماد الموعد األ
 .1-مل . لتر 2ستركتشار للتربة وبتركٌز 

( أن موعد التطعٌم لم ٌؤثر 3من النتائج فً الجدول )ٌتبٌن  :. الوزن الجاف لألوراق ونسبة المادة الجافة2

أن إضافة سماد ستركتشار قد أثر معنوٌاً فً الوزن الجاف لألوراق فقط، معنوٌاً فً هاتٌن الصفتٌن، فً حٌن 
ً لألوراق كان عند إضافة هذا السماد للتربة وبتركٌز  ً جافا والتً تفوقت  ،1-مل . لتر 2حٌث أن أعلى وزنا

ٌن موعد كما أثر التداخل ب، 1-مل. لتر 4معنوٌاً على معاملتً المقارنة والرش الورقً لهذا السماد وبتركٌز 

ً فً الوزن الجاف لألوراق فقط، حٌث أن أعلى المتوس فً  طات كانتـــالتطعٌم وسماد ستركتشار معنوٌا
، والتً لم 1-مل. لتر 2التداخل بٌن موعد التطعٌم األول وإضافة سماد الستركتشار للتربة وبتركٌز معاملة 

نً مع عدم إضافة سماد ستركتشار أو رشه تختلف معنوٌاً سوى عن معاملتً التداخل بٌن موعد التطعٌم الثا
 .1-مل. لتر 2بتركٌز 

( أن موعد التطعٌم لم ٌؤثر معنوٌاً فً 4من النتائج فً الجدول )ٌتضح  :/ ورقة( 2. مساحة األوراق )سم3

مساحة األوراق، ولكن إضافة سماد ستركتشار قد أثر معنوٌاً فً هذه الصفة، حٌث أن إضافته للتربة وبكال 
(، أعطت أعلى المتوسطات وتفوقت معنوٌاً على بقٌة المعامالت )التً لم تختلف 1-مل. لتر 4و  2ٌن )التركٌز

معنوٌاً عن بعضها(، كما أن التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار قد أثر معنوٌاً فً مساحة األوراق، 
 2إضافة السماد للتربة وبتركٌز وأن أعلى المتوسطات كانت فً معاملة التداخل بٌن موعد التطعٌم األول و
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والتً تفوقت معنوٌاً على معامالت التداخل بٌن موعدي التطعٌم األول والثانً وعدم إضافة سماد  1-مل. لتر
 (.1-مل . لتر 4و  2ستركتشار أو رشه على المجموع الخضري وبكال التركٌزٌن ) 

 
ر فتتً الكلوروفٌتتل الكلتتً فتتً ستركتشتتا وطرٌقتتة إضتتافة ستتماد مستتتوى(: تتتأثٌر موعتتد التطعتتٌم و2الجتتدول )

( لشتتتالت الٌوستتفً المطعمتتة علتتى 1-ورقتتة .( والتتوزن الرطتتب لتتألوراق )غتتمSPAD)األوراق

   .أصل النارنج البذري

Table(2): Effect of budding date , level and method of structure fertilizer 

application on leaves total chlorophyll (SPAD) and leaves fresh weight 

(gm.leaf
-1

) of Tangarin transplants budded on seedlings of sour orange 

rootstock.  

  الصفة

Parameterr 

 (  SPADالكلوروفٌل ) 

Chlorophyll 

 الوزن الرطب لألوراق )غم(

Weight leaves fresh (gm) 

 موعد المعاملة/

 التطعٌم

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 de 48.23 e 48.43 c 16.57a-c 12.50 d 14.53 c  48.63 (0)  المقارنة

 ml. foliar 52.93 b-d 55.00 b 53.96 b 15.10 c 15.36 c 15.23 bc 2مل رش2

 ml. foliar 54.83 bc 50.36c-e 52.60 b 14.93 c 15.86 bc 15.40 bc 4مل رش 4

 ml. soil 61.78 a 61.13  a 61.45 a 16.73a-c 16.23 a-c 16.48 b 2مل تربة 2

 ml. soil 61.83 a 64.20 a 63.01 a 17.71 ab 18.03  a 17.87 a 4مل تربة 4

  means 56.00 a 55.78 a  16.21a 15.60 a المتوسط

لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوٌته  *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة  
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5بٌنها عند مستوى احتمال 

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test 

at 5% leve. 

 
، حٌث أن تأثٌراً معنوٌاً فً عدد األوراق النتائج أن لموعد التطعٌم بٌنت: ( 1-. عدد األوراق ) ورقة . شتلة4

ً على الموعد الثانًأعلى عدداً لألوراق كانت فً الشتالت المطعمة فً الموعد األول والتً تفوق  ت معنوٌا
( قد 1-لتر مل. 4و  2رقً وبكال التركٌزٌن )ستركتشار للتربة أو الرش الو (، كما أن إضافة سماد4)الجدول، 

ً فً  ، وأن أعلى المتوسطات سماد ستركتشار(عدم إضافة هذه الصفة على معاملة المقارنة )تفوقت معنوٌا
أثر التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار . و1-لتر مل. 2ز لة اإلضافة للتربة وبتركٌكانت فً معام

ً فً هذه الصفة موعد التطعٌم األول وإضافة ، وأن أعلى المتوسطات كانت عند معاملة التداخل بٌن معنوٌا
، بإستثناء وٌاً على معامالت التداخل األخرى، والتً تفوقت معن1-لتر مل. 2للتربة وبتركٌز  سماد ستركتشار

 مل. 4بة أو الرش الورقً وبتركٌز ستركتشار للتر سماداملتً التداخل بٌن موعد التطعٌم األول مع إضافة مع
 .لكل منهما 1-لتر

أن أعلى مساحة ورقٌة للشتالت كانت فً دلت النتائج  :(1-. شتلة2سم. المساحة الورقٌة للشتالت )5
 ً على الشتالت التً طعمت فً الموعد الثانً  الشتالت التً طعمت فً الموعد األول والتً تفوقت معنوٌا

(، كما أن إضافة سماد ستركتشار قد أثرت معنوٌاً فً هذه الصفة، وأن أعلى المتوسطات كانت 5)الجدول، 
، والذي لم ٌختلف معنوٌاً عن معامالت إضافة هذا السماد 1-مل. لتر 2عند إضافة هذا السماد للتربة وبتركٌز 

(، ولكنها جمٌعاً تفوقت معنوٌاً على معاملة 1-مل. لتر 4و  2الورقً وبكال التركٌزٌن )سواءاً للتربة أو الرش 
 والتً لم تختلف معنوٌاً عن معاملة  1-مل. لتر 2المقارنة، بإستثناء معاملة الرش الورقً بهذا السماد وبتركٌز 
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 المقارنة.
 

 (غمتشار فً الوزن الجاف لألوراق )وطرٌقة إضافة سماد سترك مستوىو(: تأثٌر موعد التطعٌم 3الجدول )

 .الجافة فً األوراق )%( لشتالت الٌوسفً المطعمة على أصل النارنج البذريونسبة المادة 
Table(3): Effect of budding date, level and method of structure fertilizer 

application on leaves dry weight (gm.leaf
-1

) and leaf dry matter 

percentage(%) of Tangarin transplants budded on seedlings of sour 

orange rootstock.  

 Parameter  الصفة
 الوزن الجاف لألوراق ) غم (

leaves dry weight ( gm.leaf
-1

) 

 نسبة المادة الجافة فً األوراق ) % (

leaf dry matter 

percentage(%) 

 موعد المعاملة/

 التطعٌم

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

Means 

 a-c 4.63 c 5.17 b 34.44 a 37.01 a 35.73 a 5.71 (0)  المقارنة

 .ml 2مل رش2

foliar 
5.81 a-c 4.88 bc 5.34 ab 38.32 a 31.83 a 35.07a 

 .ml 4مل رش4

foliar 
5.30 a-c 5.11 a-c 5.24 b 35.02a 32.71 a 33.86 a 

 .ml 2مل تربة 2

soil 
6.50 a 6.00 a-c 6.20 a 38.85 a 36.94 a 37.90 a 

 .ml 4مل تربة 4

soil 
6.21 ab 6.00 a-c 6.10 ab 33.25 a 33.17 a 33.21a 

  means 5.90 a 5.34 a  35.97 a 34.33 a     المتوسط

ختلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوٌه  *المتوسطات المتبوعة بحروف م  
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5بٌنها عند مستوى احتمال 

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test 

at 5% leve. 

 
وكان للتداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار تأثٌراً معنوٌاً فً المساحة الورقٌة للشتالت، حٌث أن أعلتى 

ة ستماد ستركتشتار للتربتة وبتركٌتز مساحة ورقٌة للشتالت كانت عند التداخل بٌن موعد التطعتٌم األول وإضتاف
والتً لم تختلف معنوٌاً عن معاملتً التداخل بٌن الموعد األول وإضافة ستماد ستركتشتار بتركٌتز  1-مل. لتر 2
ستتواءاً بتتالرش التتورقً أو بإضتتافته للتربتتة وهتتذه المعتتامالت التتثالث تفوقتتت معنوٌتتاً علتتى كافتتة  1-متتل. لتتتر 4

 معامالت التداخل األخرى.
(، أن موعد التطعٌم األول قد تفوق 5النتائج الموضحة فً الجدول ) تؤكد :(ساق الرئٌس )سمال. طول 6

ً على الموعد الثانً، كما أن إضافة سماد ستركتشار قد أثرت  ً فً صفة طول الساق الرئٌس معنوٌا معنوٌا
( أعطت أعلى 1-ل. لترم 4و  2معنوٌاً فً هذه الصفة، حٌث أن إضافة هذا السماد للتربة وبكال التركٌزٌن )

 4و  2المتوسطات واللذان تفوقا معنوٌاً على معاملة المقارنة فقط، كما أن الرش بسماد ستركتشار وبتركٌز 
لم تختلف معنوٌاً عن معاملة المقارنة، وأثر التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار معنوٌاً فً  1-مل. لتر

للطعوم كان فً معاملة التداخل بٌن الموعد األول مع إضافة سماد  طول الساق الرئٌس، حٌث أن أعلى طوالً 
 وقت معــنوٌاً على معــاملة التــداخل بٌن الموعد الثانً وعدم ـوالتً تف 1-مل. لتر 2ستركتشار للتربة وبتركٌز 
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 إضافة السماد فقط.
 

( وعتدد 2ستماحة األوراق )ماد ستركتشار فً مستوطرٌقة إضافة س مستوىو: تأثٌر موعد التطعٌم (4الجدول )

  .المطعمة على أصل النارنج البذري ( المتكونة على شتالت الٌوسفًاألوراق )ورقة / شتلة
Table(4): Effect of budding date , level and method of structure fertilizer  

application on Leaf area (cm
2
) and Leaves number ( leaf.transplant

-1
) of 

Tangarin transplants budded on seedlings of sour orange rootstock.  

 parameter  الصفة
 ( 2مساحة الورقة الواحدة ) سم

Leaf area (cm
2
) 

شتلة عدد األوراق ) ورقة .
-1 ) 

Leaves number ( leaf.transplant
-1

) 

 موعد المعاملة/

 التطعٌم

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 انًالث

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

Means 

 30.76c-e 29.00 e 29.88 b 60.33 bc 25.33 c 42.83 b (0)  المقارنة

 .ml 2مل رش2

foliar 
33.00b-e 30.18 de 31.59 b 94.33 b 70.00 bc 82.17 a 

 .ml 4مل رش4

foliar 
33.00b-e 31.73b-e 32.36 b 154.00 a 60.00 bc 107.00 a 

 .ml 2مل تربة 2

soil 
40.18 a 35.60 a-d 37.89 a 148.67 a 66.00 bc 107.33 a 

 .ml 4مل تربة 4

soil 
38.00 ab 37.00 a-c 37.50 a 145.67 a 53.67 bc 99.67 a 

  means 34.98 a 32.70 a  120.60 a 55.00 b  المتوسط   

  
فروقتات معنوٌته   لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل علتى وجتود*المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة 

 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5احتمال بٌنها عند مستوى 

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test 

at 5% leve. 

 
ً فً  :)ملم( ساق الرئٌس. قطر ال7 لقد أثر موعد التطعٌم وإضافة سماد ستركتشار والتداخل بٌنهما معنوٌا

األول معنوٌاً على الموعد الثانً، كما أن إضافة (، فقد تفوق موعد التطعٌم 6قطر الساق الرئٌس )الجدول، 
( 1-مل. لتر 4و  2سماد ستركتشار وبكلتا طرٌقتً اإلضافة )للتربة والرش الورقً( وبكال التركٌزٌن )

جمٌعها تفوقت معنوٌاً على معاملة المقارنة، ولكنها لم تختلف معنوٌاً فٌما بٌنها. وفً حالة التداخل بٌن موعد 
ستركتشار، فأن أعلى المتوسطات من هذه الصفة كانت فً معاملة الرش الورقً بسماد التطعٌم وسماد 

ً عن معامالت التداخل بٌن الموعد األول والرش 1-مل. لتر 4ستركتشار وبتركٌز  ، والتً لم تختلف معنوٌا
، ولكنها 1-مل. لتر 4و  2، أو إضافته للتربة وبكال التركٌزٌن 1-مل. لتر 2الورقً بهذا السماد وبتركٌز 

 تفوقت معنوٌاً على معامالت التداخل األخرى.
وسماد ستركتشار والتداخل بٌنهما تأثٌراً أن لموعد التطعٌم : (1-فرع . شتلة. عدد التفرعات الجانبٌة ) 8

(، إذ تفوق موعد التطعٌم األول معنوٌاً 6معنوٌاً فً عدد التفرعات الجانبٌة المتكونة على الشتالت )الجدول، 
مل.  4الموعد الثانً فً هذه الصفة، وتفوقت معاملتً إضافة سماد ستركتشار بالرش الورقً وبتركٌز  على
ً على معاملة المقارنة فقط، أما بالنسبة للتداخل بٌن  1-مل. لتر 2وإضافته للتربة وبتركٌز  1-لتر فقط معنوٌا

نت فً معاملة التداخل بٌن موعد موعد التطعٌم وسماد ستركتشار، فأن أعلى المتوسطات من هذه الصفة كا
 والتً تفوقت معنوٌاً على معاملة التداخل 1-مل. لتر 2التطعٌم األول وإضافة سماد ستركتشار للتربة وبتركٌز 
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 بٌن موعد التطعٌم الثانً وعدم إضافة سماد ستركتشار فقط.
 

للشتالت مساحة الورقٌة الفً وطرٌقة إضافة سماد ستركتشار  مستوىو: تأثٌر موعد التطعٌم (5الجدول )
 .النامٌة على أصل النارنج البذري (لٌوسفً )سمل الساق الرئٌس( وطول 1-شتلة .2)سم

Table(5): Effect of budding date , level and method of structure fertilizer application 

on Transplants leaves area (cm2.transplant-1) and Main stem length (cm)of  

Tangarin transplants budded on seedlings of sour orange rootstock.   

 الصفة

Parameter 

شتلة . 2المساحة الورقٌة للشتالت ) سم
-1 ) 

Transplant leaves area 

(cm2.transplant-1) 

 ) سم ( لساق الرئٌسطول ا

Main stem length (cm) 

 موعد المعاملة/

 التطعٌم

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 1855.9bc 732.8c 1294.3 b 60.37 a-c 35.88 c 48.12b (0)  المقارنة

 .ml 2مل رش2

foliar 
3091.5b 2137.2bc 2614.3ab 65.03 a-c 66.38 a-c 65.70 ab 

 .ml 4مل رش4

foliar 
5128.2 a 1889.4bc 3508.8 a 83.89 a 50.69 bc 67.29 ab 

 .ml 2مل تربة 2

soil 
5953.2 a 2345.5bc 4149.3 a 86.00 a 61.88 a-c 73.94 a 

 .ml 4مل تربة 4

soil 
5732.5 a 1956.9bc 3844.7 a 80.00 ab 61.67 a-c 70.83 a 

  means 4352.2 a 1812.3b  75.05a 55.30 b  المتوسط   

فروقتات معنوٌته   وسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل علتى وجتود*المت
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5احتمال  بٌنها عند مستوى

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test 

at 5% leve. 

 
إن تفوق موعد التطعٌم األول على الموعد الثانً فً بعض الصفات )عدد األوراق والمساحة الورقٌة 

زى إلى تكوٌن منطقة إلتحام قوٌة بٌن الطعم للشتالت وطول وقطر الطعوم وعدد التفرعات الجانبٌة(، قد ٌع
واألصل نتٌجة للظروف البٌئٌة المالئمة النقسام الخالٌا، وهذا ربما ٌسمح بمرور الماء والعناصر الغذائٌة 
والمواد األخرى خالل منطقة اإللتحام بصورة جٌدة والتً تستخدم فً عملٌات النمو الخضري )شٌال 

ٌادة فً صفات النمو الخضري نتٌجة إلضافة سماد ستركتشار وكذلك (، فً حٌن أن الز2010وآخرون، 

قد ٌرجع إلى زٌادة نواتج عملٌة التركٌب الضوئً المصنعة التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار، ف
لها دور والتً  ،(2ى األوراق من الكلوروفٌل )الجدول، فً األوراق وهً الكربوهٌدرات نتٌجة لزٌادة محتو

كٌز عناصر النتروجٌن ا، كما أن لزٌادة ترأ( 2006األعرجً وآخرون، عملٌات النمو المختلفة ) فً مهم

ً فً النمو الخضري  والفسفور والبوتاسٌوم والزنك فً األوراق نتٌجة إلضافة سماد ستركتشار دوراً  مهما
ٌادة النشاط المرستٌمً وز IAAدوراً مباشراً فً بناء الهرمون النباتً  والزنك ، إذ أن للنتروجٌنللشتالت

، كما أن الفسفور ٌساهم فً تكوٌن المركبات الغنٌة (1985 ،ا وبناء األنسجة الجدٌدة )دمحموإنقسام الخالٌ

، فضالً مختلفة ومنها النمو الخضريبالطاقة التً ٌحتاجها النبات فً توفٌر الطاقة الالزمة للعملٌات الحٌوٌة ال
 سام الخالٌا وعملٌة التركٌب ــاعدة فً إنقــتٌمٌة والمســجة المرســمو األنسجٌع نــٌوم فً تشــعن دور البوتاس
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 (،2003، نشٌط العدٌد من اإلنزٌمات )جندٌةالضوئً وانتقال المواد الناتجة من هذه العملٌة وت
 

)ملتم(  ستاق الترئٌسفتً قطتر الوطرٌقتة إضتافة ستماد ستركتشتار  مستتوىو: تأثٌر موعتد التطعتٌم (6الجدول )
النامٌتتة علتتى أصتتل  ( المتكونتتة علتتى شتتتالت الٌوستتف1ً-شتتتلة د التفرعتتات الجانبٌتتة )فتترع.عتتدو

   .النارنج البذري
Table(6): Effect of budding date, level and method of structure fertilizer application 

on Main stem diameter (mm) and Lateral branches number ( branch.transplant
-1

) 

of  Tangarin transplants  budded on seedlings of sour orange rootstock.  

 الصفة

Parameter 

 

 (ملم) لساق الرئٌسقطر ا

Main stem diameter (ml) 

شتلة .) فرع عدد التفرعات الجانبٌة
-1

 ) 

Lateral branches number 

(branch.transplant
-1

) 

 موعد المعاملة/

 التطعٌم

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

Means 

 5.31d 3.56 e 4.44 b 3.88 ab 3.22 b 3.55 b (0)  المقارنة

 .ml 2مل رش2

foliar 
7.05 a-c 6.45 b-d 6.75 a 6.77 ab 4.55 ab 5.66 ab 

 .ml 4مل رش4

foliar 
8.28a 5.05 d 6.66 a 6.44 ab 6.10 ab 6.27a 

 ml. soil 7.73 ab 6.00 cd 6.86 a 7.11 a 4.88 ab 5.99 a 2مل تربة 2

 ml. soil 7.63 ab 5.36 d 6.50 a 6.55 ab 3.77 ab 5.16 ab 4مل تربة 4

  means 7.20 a 5.28 b  6.15a 4.50 b  المتوسط   

نفتراد وكتذلك التتداخل بٌنهمتا ولكتل صتفة تتدل علتى وجتود فروقتات معنوٌته  بٌنهتا عنتد *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إ
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5احتمال  مستوى

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not 

significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% leve. 

 

ٌنشط عدد من األنزٌمات منها وتكوٌن سكر الكلوكوز ودور فً توسع واستطالة الخالٌا النباتٌة  للزنكو
Carbonic anhydrase  ٌعمل على حماٌة البروتٌنات من تغٌٌر طبٌعتها الموجود فً الكلوروبالست والذي

وآخرون،  Havlinو  Singh ،2003الذي ٌزٌد من تصنٌع النشا ) Starch synthaseكذلك إنزٌم و
)الوزن الجاف لألوراق ومساحة الورقة فً حٌن أن الزٌادة فً أغلب صفات النمو الخضري  .(2005

ر عند إضافة سماد ستركتشا الواحدة وعدد األوراق والمساحة الورقٌة للشتالت وطول الطعوم وقطرها(
إلى أن إضافة هذا السماد للتربة هو أكثر كفاءة فقد ٌعزى ذلك ، 1-لتر .مل 2بتركٌز خاصة عند إضافته للتربة 

 Dines) وتٌسره المباشر للجذور تمتص إال كمٌات قلٌلة من السماد من الرش الورقً على األوراق التً ال
% أحماض 7د ستركتشار على إلى إحتواء سما ، إضافة(1998وآخرون ) Boarettoو  2002وآخرون 
إذابة بعض المركبات والمواد  وتعمل على التربة pHخفض  قد تؤدي إلى حوامض هٌومٌك( والتًعضوٌة )

 أن إلى إضافةومن ثم إمتصاصها من قبل الشتالت الحاملة للعناصر الغذائٌة وإطالقها إلى محلول التربة 
فً تحسٌن إمتصاص العناصر الغذائٌة كالنتروجٌن ٌزٌد من نفاذٌة األغشٌة مما ٌساعد حامض الهٌومٌك 

وبقٌة العناصر مثل البوتاسٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والفسفور حٌث ٌزٌد من حركتها خالل الشعٌرات 
  .(2012، )العالف  فً تحسٌن صفات النمو الخضري إٌجابامما ٌنعكس  الجذرٌة

 فً األوراق : ةتركٌز العناصر الغذائٌ
ً فً تركٌز 7أكدت النتائج الموضحة فً الجدول ) :(%) النتروجٌن .1 (، أن موعد التطعٌم لم ٌؤثر معنوٌا

 شار قد أثرت معنوٌاً فً تركٌز هذا العنصرـالنتروجٌن فً األوراق، فً حـٌن أن طـرٌقة إضافة سـماد ستركت
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ات والتً تفوقت معنوٌاً أعلى المتوسط 1-لتر .مل 2لة اإلضافة للتربة وبتركٌز ، فقد أعطت معامفً األوراق
، كما أثر  1-لتر .مل 4د ستركتشار للتربة وبتركٌز على جمٌع المعامالت األخرى بإستثناء معاملة إضافة سما

، وأن أعلى المتوسطات راقفً تركٌز النتروجٌن فً األوالتداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار معنوٌاً 
والتً ، 1-لتر .مل 2د ستركتشار للتربة وبتركٌز ول وإضافة سماكانت فً معاملة التداخل بٌن الموعد األ

  . على جمٌع معامالت التداخل األخرىتفوقت معنوٌاً 
 
 
وجٌن وطرٌقة إضافة سماد ستركتشار فً تركٌز النتر مستوىو: تأثٌر موعد التطعٌم (7ول )الجد

 .ذريالنامٌة على أصل النارنج الب ( فً أوراق شتالت الٌوسفًوالفسفور)%
Table(7): Effect of budding date , level and method of structure fertilizer 

application on N (%) and P (%) of  Tangarin transplants budded on 

seedlings of sour orange rootstock .  

 P الفسفور )%( Nالنتروجٌن )%( parameter الصفة

 التطعٌم موعد المعاملة/

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

Means 

 f 0.81 ef 0.71 d 0.310 ab 0.416 a 0.363 a 0.61 (0)  المقارنة

 ml. foliar 0.97 de 1.22 cd 1.10 c 0.410a 0.403 a 0.406 a 2مل رش2

 ml. foliar 1.466 bc 1.30 c 1.38 b 0.300 ab 0.440 a 0.370 a 4مل رش4

 ml. soil 2.03 a 1.22 cd 1.62 a 0.216 b 0.223 b 0.220 b 2مل تربة 2

 ml. soil 1.34 bc 1.59 b 1.46 ab 0.183 b 0.180 b 0.181 b 4مل تربة 4

  means 1.28 a 1.23 a  0.284 a 0.332 a  المتوسط   

تلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل علتى وجتود فروقتات معنوٌته  *المتوسطات المتبوعة بحروف مخ
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5 احتمال بٌنها عند مستوى

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not  significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges 

test at 5% leve. 
 

ً فً تركٌز ، أن موعد التطعٌم لم ٌؤثر معنو(7وضح النتائج المبٌنة فً الجدول )ت :. الفسفور )%(2 ٌا

ً الفسفور فً األوراق ، هذا العنصر فً األوراق فً تركٌز ، فً حٌن أن إضافة سماد ستركتشار قد أثر معنوٌا
، والتً لم تختلف 1-لتر .مل 2لورقً بهذا السماد وبتركٌز كانت فً معاملة الرش امنه وأن أعلى التراكٌز 

ً عن معاملة المقارنة ومعاملة الرش الور ، والمعامالت 1-لتر .مل 4قً بسماد ستركتشار وبتركٌز معنوٌا
. وأثر 1-لتر .لم 4و  2ضافة سماد ستركتشار للتربة وبتركٌز الثالث جمٌعها تفوقت معنوٌاً على معاملتً إ

، وأن أعلى المتوسطات التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار معنوٌاً فً تركٌز الفسفور فً األوراق
قً بسماد ستركتشار وبتركٌز من هذه الصفة كانت فً معاملة التداخل بٌن موعد التطعٌم الثانً والرش الور

، والتً لم تتفوق معنوٌاً سوى على معامالت التداخل بٌن موعدي التطعٌم األول والثانً وإضافة 1-رلت .مل 4
 .(1-لتر. لم 4و  2بة وبكال التركٌزٌن )سماد ستركتشار للتر

وبكال أو إلضافة سماد ستركتشار للتربة أو الرش الورقً لم ٌكن لموعد التطعٌم  :(. البوتاسٌوم )3%
ً  تأثٌراً التركٌزٌن  أثر معنوٌاً فً تركٌز هذا ، ولكن التداخل بٌنهما قد فً تركٌز البوتاسٌوم فً األوراق معنوٌا

قً بسماد بٌن موعد التطعٌم الثانً والرش الور، وأن أعلى تركٌزاً منه كان فً معاملة التداخل العنصر
خل بٌن موعد التطعٌم الثانً ، والتً لم تتفوق معنوٌاً سوى على معاملة التدا1-لتر .مل 4ستركتشار وبتركٌز 

 .(8) الجدول،  1-لتر .مل 2للتربة وبتركٌز وإضافة سماد ستركتشار 
(، تفوق موعد التطعٌم األول معنوٌاً على موعد 8النتائج الموضحة فً الجدول )تدل  :(1-. كغم. الزنك )ملغم4

مل.  4شار، فقد أعطت المعاملتٌن التطعٌم الثانً فً تركٌز الزنك فً األوراق، وفً حالة إضافة سماد ستركت
 سواءاً للتربة أو الرش الورقً أعلى التراكٌز من هذا العنصر فً األوراق، واللتـان تفوقتا معــنوٌاً على 1-لتر
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وطرٌقتتة إضتتافة ستتماد ستركتشتتار فتتً تركٌتتز البوتاستتٌوم ) % (  مستتتوىو: تتتأثٌر موعتتد التطعتتٌم (8الجتتدول )
 .النامٌة على أصل النارنج البذري شتالت الٌوسفً ( فً أوراق1-. كغم)ملغم والزنك

Table(8): Effect of budding date , level and method of structure fertilizer 

application on K (%) and Zn (mg.kg
-1

) of  Tangarin transplants budded 

on seedlings of sour orange rootstock. 

Zn (mg.kg ( 1-الزنك ) ملغم . كغم K   وم ) % (البوتاسٌ Parameter الصفة
-1

) 

 التطعٌم موعد المعاملة/

Treatment/budding 

date 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

means 

 األول

first 

 الثانً

second 

 المتوسط

Means 

 a 1.16 ab 1.23 a 53.95 ab 31.66 c 42.80 c 1.30 (0)  المقارنة

 .ml 2مل رش2

foliar 
1.31 a 1.18 ab 1.25 a 53.33 ab 46.62 b 49.97 ab 

 .ml 4مل رش4

foliar 
1.21 ab 1.31 a 1.26 a 52.29 ab 53.95 ab 53.12a 

 ml. soil 1.21 ab 1.15 b 1.183 a 56.00 a 38.41 c 47.20  bc 2مل تربة 2

 ml. soil 1.23 ab 1.21 ab 1.22 a 51.82 ab 54.66 ab 53.24 a 4مل تربة 4

  means 1.25 a 1.20 a  53.47 a 45.06 b  المتوسط   

معنوٌته   *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بٌنهما ولكل صفة تدل علتى وجتود فروقتات
 .% حسب اختبار دنكن متعدد الحدود5 بٌنها عند مستوى احتمال

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same 

letters are not  significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges 

test at 5% leve. 

 
عد التطعٌم بٌن مو. وعند التداخل 1-لتر .مل 2د ستركتشار للتربة وبتركٌز وإضافة سما معاملتً المقارنة

وإضافة ، فأن أعلى تركٌزاً للزنك فً األوراق كانت فً معاملة التداخل بٌن الموعد األول وسماد ستركتشار
 معامالت التداخل بٌن الموعد الثانً، والتً تفوقت معنوٌاً على 1-لتر .مل 2د ستركتشار للتربة وبتركٌز سما

أن  .سواءاً للتربة أو بالرش الورقً 1-لتر .مل 2ز بتركٌ إضافة سماد ستركتشار أو إضافته للتطعٌم وعدم

فً زٌادة تركٌز الزنك فً أوراق الشتالت المطعمة فً الموعد األول قد ٌرجع إلى زٌادة نمو الشتالت  السبب
 شٌال)من عملٌات فسلجٌة تؤدي إلى زٌادة إمتصاص الزنك لسد حاجة النبات منه  هوما ٌرافقفً هذا الموعد 

قد  ،زٌادة تركٌز عنصري النتروجٌن والزنك عند إضافة سماد ستركتشار حٌن أن فً (،2010، وآخرون

من قبل  ترجع إلى إحتواء هذا السماد على كمٌات البأس بها من هذٌن العنصرٌن والتً قد ٌزداد إمتصاصها
حلول ، وعند إضافته للتربة قد ٌعمل على زٌادة جاهزٌة هذٌن العنصرٌن فً ماألوراق عند الرش الورقً

 2005، فً األوراق )األعرجً وآخرون التربة ومن ثم زٌادة إمتصاصهما من قبل جذور النباتات وتركٌزها
نمو  زٌد من، قد تماد )النتروجٌن والفسفور والزنك(، إضافة إلى العناصر الموجودة فً هذا الس(ب 2006و

ً إمتصاص العناصر الغذائٌة من التربة وإنتشار المجموعة الجذرٌة للشتالت والتً تؤدي إلى زٌادة كفاءتها ف
، نتٌجة لدورها فً زٌادة محتوى األوراق من الكلوروفٌل وكذلك المساحة (2008، والطائً 2006، الكعبً)

ها ذائٌة المصنعة فً األوراق والتً ٌستخدم جزء منغالورقٌة للشتالت والتً ربما تؤدي إلى زٌادة المواد ال
 ً ً فً نمو الجذور وكما ذكر آنفا نتٌجة إلحتواء سماد  التربة pHإلى إنخفاض . وقد ٌرجع السبب أٌضا

األحماض العضوٌة )أحماض الهٌومٌك( ذات القدرة على إذابة بعض المركبات ستركتشار على بعض 
، وهذا ومن ثم امتصاصها من قبل الشتالتول التربة والمواد الحاملة للعناصر الغذائٌة وإطالقها إلى محل

كما أن الزٌادة فً تركٌز  .عند إضافة بعض المخلفات العضوٌة للتربة (1994ذكره الطوقً )ٌتوافق مع ما

األٌجابً عناصر النتروجٌن والزنك عند التداخل بٌن موعد التطعٌم وسماد ستركتشار قد ٌرجع إلى التأثٌر 
ً المشترك بٌن موعد الت فً األوراق عند فسفور تركٌز ال إنخفاض، فً حٌن أن طعٌم وهذا السماد وكما ذكر آنفا

إلى زٌادة النمو  ربما ٌعود، مع موعدي التطعٌم األول والثانً إضافة سماد ستركتشار للتربة أو بتداخلها
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 ، وعدم كفاٌة الفسفور الممتص من التربة لتلبٌة(6 – 2الخضري للشتالت فً هذه المعامالت )الجداول 

الدراسة أن لموعد التطعٌم والتسمٌد األرضً بسماد نستنتج من هذه  .إحتٌاجات الشتالت من هذا العنصر
ستركتشار تأثٌراً كبٌراً فً نمو شتالت الٌوسفً المطعمة على أصل النارنج ، لذلك وتحت الظروف المشابهة 

ار بإضافته للتربة وبتركٌز ٌفضل تطعٌم شتالت الٌوسفً فً األول من تشرٌن األول وتسمٌدها بسماد ستركتش
ٌم فً تٌن فً الموسم للحصول على شتالت جٌدة النمو وصالحة للزراعة فً المكان المستدولمر 1-لتر .مل 2

تلك المواعٌد فً ، كما ٌفضل دراسة مواعٌد تطعٌم أخرى فً أٌلول لمعرفة تأثٌر موسم نمو واحد بعد التطعٌم
 .نمو هذه الشتالت

 

STUDTYING THE RESPONSE OF TANGARIN SCIONS GROWN ON 
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ABSTRACT 

This study were conducted at lath house / Hort . & Landscape Design/ Coll. of 
Agriculture and Forestry during 2010 and 2011 growing seasons on Tangarin 
transplants which were budded on sour orange rootstock  to know the effect of 
autumn budding date (1/10/2010 and 15/10/2010) and foliar or soil application of 
structure fertilizer at two levels for each method (2 and 4 ml. L

-1
). The application 

of the fertilizer was done twice a season, with 20 days intervals, the first was done 
when the scion length was 45cm (at 15/4/2011). Results indicated that the first date 
of budding was dominated over the second date of budding in the leaves Zn level, 
transplants leave number, transplants leaves area, main stem length and diameter 
and lateral branches number. For the effect of method application and levels of 
structure fertilizer, results showed that soil application of the fertilizer at the level of 
2 ml. L

-1 
gave the highest means of leaves N level, leaves dry weight, leaves area, 

transplant leaves area and main stem length, which were dominated over most other 
treatments. Meanwhile the heighest means of leaves chlorophyll, leaves fresh 
weight and leaves Zn level were in the treatment soil application of structure at 4 
ml. L

-1
 level. In the case of the interaction between budding date and method and 

level of structure fertilizer, the best one was that between first budding date and soil 
application of the fertilizer at the level of 2 ml. L

-1
, which gave the highest means of 

leaves N and Zn levels, leaves dry weight, leaves dry weight percentage, leaves 
area, leaves number, transplants leaves area and main stem length. 
Keywords: Tangarin Transplants, Budding date, structure fertilizer. 
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تأثٌر التسمٌد النتروجٌنً والفوسفاتً فً النمو الخضري والمحتوى  (.1999علوان )، جاسم دمحم األعرجً
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. تأثٌر الرش الورقً (2011ف وإٌاد طارق شٌال العلم )، جاسم دمحم علوان وإٌاد هانً العالاألعرجً

مجلة . مقبول للنشر فً و الخضري لشتالت النارنج البذرٌةورٌا وحمض األسكوربٌك فً النمبالٌ
 .2011، جامعة دمشق للعلوم الزراعٌة
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. دراسة (2006A، جاسم دمحم علوان ورائدة إسماعٌل عبد هللا الحمدانً ومنى حسٌن شرٌف )األعرجً
 – 27: ( 3)  34ة زراعة الرافدٌن، مجلٌتون للرش الورقً بالزنك المخلبً. إستجابة شتالت الز

36. 
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تتتأثٌر المعاملتتة بالبنزٌتتل أدنتتٌن وموعتتد التطعتتٌم فتتً نستتبة نجتتاح طعتتوم . (2005، أثٌتتر دمحم إستتماعٌل )الجنتتابً

 .تاٌن. رسالة ماجستٌر. كلٌة الزراعة. جامعة بغداد. العراقتقال المحلً والاللنكً كلٌمنالبر
للنشر والتوزٌع. جمهورٌة   . الدار العربٌة. فسٌولوجٌا أشجار الفاكهة. الطبعة األولى(2003، حسن )جندٌة

 مصر العربٌة.
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نج. لحمضتٌات المطعمتة علتى أصتل النتارخرٌفً والرش الورقً بالحدٌد والزنك فً نمتو شتتالت الا
 .156 – 144: (2) 23مجلة التقنً، 

 Citrusالكبرٌت والفسفور والٌورٌا فً نمو شتالت النارنج(. تأثٌر إضافة 2008الطائً، خالد علً حسٌن )

aurantium L.ًرسالة ماجستٌر. الكلٌة التقنٌة المسٌب. هٌئة التقلٌم التقن .. 
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