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 دراسة استجابة شتالت الاللنكي كليمنتاين للتقليم والرش ببعض محفزات النمو.

 

 احمد محمد حسن                                                            فاروق فرج جمعة

 ادكلية الزراعة/ جامعة بغد                            /جامعة القاسم الخضراء         كلية الزراعة 

 

 الخالصة :

  1021و   1022جامعة بغداد وللموسمين  -كلية الزراعة  -اجريت الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة 

شتلة اللنكي كليمنتاين متجانسة في نموها الخضري بعمر سنة واحدة مطعمة على اصل النارنج ، نقلت  241،تم جلب 

ووضعت في الظلة الخشبية تحت نظام الري  1022/  1/ 12كغم في  20نة الشتالت الى اكياس متعددة االثيلين ز

الرذاذي . قلمت الشتالت بالمستويات )بدون تقليم ، ترك فرع/شتلة ، ترك فرعين/ شتلة ( . رشت الشتالت بحامض 

ر لــ ملغم / لت 200و  50( كل على انفراد شهريا بالتراكيز  NAA( ونفثالين حامض الخليك ) GA3الجبرلين )

GA3   ملغم / لتر لـ  20و   5وNAA  و  50. اما الحامض االميني التربتوفان فقد رش كل اسبوعين بالتركيزين

حيث  Split- Plot Designملغم / لتر فضال عن معاملة المقارنة ، نفذت التجربه وفق تصميم االلواح المنشقة  200

الثانوية معامالت الرش بمحفزات النمو . اظهرت النتائج ان التقليم شمل التقليم االلواح الرئيسية فيما تضمنت االلواح 

ادى الى زيادة معنوية  في النسبة المئوية للنتروجين في االفرع بينما انخفضت المساحة الورقية والوزن الجاف 

لصفات للمجموع الخضري والجذري والكربوهيدرات في االفرع .كما ادى الرش بمحفزات النمو الى زيادة معظم ا

 .   C/Nالمقاسة عدا النسبة المئوية للكربوهيدرات في االفرع ونسبة 

 

Study of Mandarin Respone to Pruning and Some Growth Stimulators . 

 

Abstract: 

This study was conducted in the Lath house of the Horticultural Department,  College of 

Agriculture – University of  Baghdad  during 2011 – 2012  growing  seasons to 

investigate the influence of pruning  and some growth stimulators on vegetative growth 

characteristic  of mandarin c.v. Clementine budded on Sour Orange's root stock.The one 

years old Clementine transplants transport to poly ethylene bags (weight 10 Kg) in lath 

house under spraying irrigation system.The transplants was pruned in three levels 

(Without pruning، one branch/plant  ، two branches/ plant), and treated  monthly by foliar 

application of GA3 in concetration 50 and 100 mg/L ,  Naa in concetration 5 and 10 mg/L 

and Tryptophan in concetration 50 and 100 mg/L was foliar application every two 

weeks.the feild  experment was conducted as Split- Plot design that pruning present main 

plot while foliar treatments present sub-plot .The experimental results shows Pruning had 

a significantly increased effects in shoots nitrogen content  , while decrease in leaves 

area,Dry vegetative and root weight,shoots carbohydrates content. Foliar application of 

growth stimulators lead to significantly increase in most study characteristic except 

shoots carbohydrates content and C/N Ratio.  

 

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول
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 المقدمة :

وهو من اشجار الفاكهة الدائمة الخضرة  Rutaceaeالى العائلة السذبية  .Citrus reticulata Bيعود الاللنكي       

نبات ارتفاعا وحجما وهذا يعود الى غزارة التفرعات التي ينتجها ال Citrusويمكن اعتباره من اقل انواع الجنس 

(. يمكن من خالل التقليم توجيه نمو النبات بما يالئم  2113ورهافتها مما يعطيها الشكل المتهدل )الدجوى،      

الظروف المحيطة به، حيث ان اختيار طريقة التربية المناسبة في السنوات االولى من حياة الشتلة مهم لتحديد شكل 

استجابة النبات للتقليم كنتيجة لتغير العالقة بين االجزاء المتبقية بعد  النبات واتجاهات نموه خالل فترة حياته، وتظهر

التقليم والتغاير الحاصل في انتاج االوكسين وتختلف هذه االستجابة الى حد ما تبعا لحالة النبات وقت التقليم ان كان 

ا على القيام بالبناء الضوئي بشكل ساكنا او في حالة نمو اذ تحتاج الشتالت خالل مراحل نموها الى زيادة قدرة اوراقه

سريع وتطور نظامها الجذري وأنسجتها الوعائية الداخلية لتربط أنسجة األوراق مع الجذور حتى تتمكن من تجهيز 

 ( .2144هذه األعضاء بالماء والمغذيات) سولاير واخرون ،

 Bartel ،1002داخل انسجة النبات ) ( االوكسين الطبيعي االكثر وفرة  Indole -3- acetic acid) IAAيعد       

كما يعد من اهم مؤشرات التطور الداخلية اذ يؤثر في العديد من عمليات التطور كانقسام الخاليا واستطالتها وتطور ( 

( ، والمسؤول عن النمو العمودي للنبات يصنع طبيعيا 1002و آخرون ،  Ljung االنسجة الوعائية ونشوء الجذور  )

مي كونه ينتقل قطبيا الى الجذور فيعمل على تثبيط نمو البراعم الجانبية اثناء حركته باتجاه االسفل في البرعم الق

ان استعمال ( ، 1000و آخرون ،  Bangerth) Apical Dominanceوتعرف هذه الظاهرة نباتيا بالسيادة القمية 

ه عند تعرضه الشعة الشمس المباشرة او رش هذا الهرمون على النباتات في ظروف الحقل غير ممكنة نتيجة تحطم

 Tryptophan (Taizبوجود عدة مسالك لبناءه اغلبها تبدا بالحامض االميني   IAA( ، يمتاز ال 2144)سلمان ، 

( ، وعلى هذا االساس وجد كثير من الباحثين ان اضافة او رش هذا الحامض االميني ادى الى  Zeiger  ،1002و

-AbdElو  Abu Dahabالداخلي )  IAAري نتيجة زيادة تكوين وتصنيع تحسين وزيادة في النمو الخض

Aziz،1002 ) تؤثرالجبرلينات في نمو وتطور النبات من خالل تحفيز استطالة الخاليا وانقسامها، يتم بناء .كما

الحديثة تنتج الجبرلين في اجزاء مختلفة من النبات ولكن االنسجة النشطة النمو كاالجنة واالنسجة النامية واالوراق 

تشير الدالئل الحديثة الى       ،( Pessarakli ،1002كميات اكبر منه ويتم انتقاله عبر اللحاء والخشب على السواء )

ان اضافة االوكسين الخارجي يحسن من البناء الحيوي للجبرلين الداخلي كما ان نمو االفرع والنبات بشكل عام ال 

واخرون  Frigerioين فقط بل من خالل دوره في تحفيز تصنيع الجبرلين ايضا ) يقتصر على التاثير المباشر لالوكس

  ،1002 ) . 

 

    المواد وطرائق العمل :

بعمر سنة مطعمة على اصل النارنج بعمر سنتين،جلبت  Clementineنفذ البحث على شتالت الاللنكي صنف     

كغم ،نقلت الشتالت 7زروعة في اكياس متعددة االثيلين زنة الشتالت من احد المشاتل االهلية في منطقة الكريعات والم

ووضعت في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة تحت نظام الري الرذاذي  1022\1\12كغم في  20الى اكياس زنة 

GAاضافة الى السقي االعتيادي . تضمن البحث رش حامض الجبرلين 
3

 ، والنفثالين حامض الخليك   

NAAيني    والحامض االمL-Tryptophan مع معامالت التقليم واستعمال السماد المغذي المتعادلVerdicrop 

لتر كل اسبوعين رشا على المجموع الخضري اضافة الى السماد  \غم  1.5+عناصر صغرى( بتركيز 10:10:10)

 يلي :ولجميع المعامالت وكما  غم شهريا الى التربة1( بتركيز 10:10:10) N.P.Kالمركب المتعادل 

 

 وتضمن:  4122\4\42اوال: التقليم تم اجراءه في 

 . P0المقارنة) بدون تقليم( ورمز له  .2

 (P1تقليم جميع االفرع الجانبية وترك فرع واحد ورمز له ) .1

 (P2تقليم جميع االفرع الجانبية وترك فرعين جانبيين ورمز له ) .7
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بي االول المنتخب )القريب من سطح التربة( خالل موسمي تم ازالة االفرع المائية التي ظهرت اسفل الفرع الجان      

 ( .1فقط )صورة رقم  P2و  P1البحث على الساق الرئيسي وبشكل دوري ولمعاملتي التقليم 

 

          
           P0                                     P1                          P2 

 

 P0على شتالت الاللنكي صنف كليمنتاين بعمر سنة )في بداية التجربة( حيث ( تبين معامالت التقليم 4صورة)

تقليم جميع االفرع الجانبية وترك  = P2تقليم جميع االفرع الجانبية وترك فرع واحد، = P1=معاملة المقارنة،

 فرعين جانبيين.

 

 وشملت: 4122\3\5ثانيا : معامالت الرش بمحفزات النمو واجريت في 

 .C0فقط )المقارنة( ورمز له  الرش بالماء .2

GAالرش شهريا بحامض الجبرلين ) .1
3
(ورمز Singh ،2111و  Govindملغم/لتر  ) 200و  50( بتركيزين     

 بالتتابع  .  G2و  G1لهما 

(  Lavania،2145و   Ratnaملغم/لتر) 20و  5( بتركيزين    (NAAالرش شهريا بالنفثالين حامض الخليك .7

 بالتتابع . N2 و N1شهريا ورمز لهما 

 Abd El-Azizو AbouDahabملغم/لتر)  200و   50بتركيزين    L-Tryptophanالرش بالحامض االميني  .4

 بالتتابع . T2و  T1( كل اسبوعين ورمز لهما  1002، 

تم ايقاف عمليات الرش بمحفزات النمو في الصيف )تموز ،اب( وفي الشتاء )كانون االول،كانون الثاني (.        

بحيث شملت معامالت التقليم االلواح الرئيسية  Split- Plot Design عت المعامالت ضمن تصميم القطع المنشقةوز

( كل منها بثالثة مكررات والوحدة التجريبية 3×7معاملة ) 12وبقية المعامالت االلواح الثانوية اذ بلغ عدد المعامالت 

 ( .7× 7×  12شتلة ) 241في التجربة شملت ثالث شتالت بحيث بلغ عدد الشتالت المستعملة 

 

 الصفات المدروسة: 

 (4المساحة الورقية )دسيمينز  -2

تم حساب المساحة الورقية من خالل حاصل ضرب مساحة الورقة بعدد االوراق لكل مكرر  في نهاية موسمي       

 . 25/22النمو

 

 الوزن الجاف للمجموع الخضري-4

وذلك بأخذ المجموع الخضري للشتلة ولكل مكرر و قياس وزنها الطري تم قياسه في نهاية موسمي النمو  

ثم جففت العينات بواسطة فرن كهربائي )يحوي على مفرغ  gm 0.02بميزان كهربائي حساس نوع متلر حساسيته 



 حسن وجمعة                                                                     (1027) , 44-73(: 4) 5 - لوم الزراعيةمجلة الفرات للع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 
ISSN 2072-3875 

(  ولحين ثبوت الوزن ليمثل الوزن  2141درجة مئوية كما ورد في ) الصحاف ،  25هواء ( على درجة حرارة 

 للمجموع الخضري. الجاف

 

  الوزن الجاف للمجموع الجذري-3

تم قياسه في نهاية موسمي النمو وذلك بأخذ المجموع الجذري للشتلة وازالة المجموع الخضري من مستوى  

ثم جففت  gm 0.02سطح التربة ولكل مكرر و قياس وزنها الطري بميزان كهربائي حساس نوع متلر حساسيته 

درجة مئوية كما ورد في ) الصحاف  25ربائي )يحوي على مفرغ هواء ( على درجة حرارة العينات بواسطة فرن كه

 .(  ولحين ثبوت الوزن ليمثل الوزن الجاف للمجموع الجذري 2141، 

 

 النسبة المئوية للكربوهيدرات في االفرع -2

غم من مسحوق  0.1ع أذ أخذ في تقدير كمية الكربوهيدرات الكلية في األفر Joslyn (1970)استخدمت طريقة       

( ووضعت العينة في حمام مائي INالعينة الجافة ولكل وحدة تجريبية وأضيف لها محلول حامض البيركلوريك )

دقيقة وبسرعة  25دقيقة وتكررت هذه العملية ثالث مرات وفي كل مرة أجري طرد مركزي لمدة  20ْم( لمدة 20)

مل  2مل بإضافة الماء المقطر وأخذ 200في دورق حجمي وأكمل إلى  دورة/ دقيقة ثم جمع المحلول الرائق 7000

مل من حامض الكبريتيك المركز،تم قراءة 5% و 5مل من محلول الفينول  2من المحلول المخفف وأضيف له 

 نانومتر . 410على طول موجي  Spectrophotometerاالمتصاص الضوئي للمحاليل بواسطة المطياف الضوئي 

 

 في االفرع ين الكلي )%(النتروج  -5

غم من العينة المطحونة والمأخوذة من األغصان )افرع بعمر سنة( وهضمها بوساطة حامض 0.5تم وزن       

 (.1989)الصحاف، Micro-Kejldahlالكبريتيك والبيركلوريك ثم قدرت بجهاز 

 

 (C/N ratioنسبة الكربوهيدرات/ النتروجين ) -6 

 يل الكربوهيدرات على نتائج تحليل النتروجين ولكل عينة .حسبت بقسمة نتائج تحل      

 

 النتائج والمناقشة:

معدل المساحة الورقية )دسيميتر
4

) 

  P0( الى وجود اختالفات معنوية في المساحة الورقية نتيجة التقليم اذ تفوقت المعاملة 2تشير النتائج في الجدول )     

دسم 714.14و  77.41ة بلغت ولموسمي البحث باعطائها اكبر مساحة ورقي
1
خالل  P1بالتتابع فيما اظهرت المعاملة  

دسم 113.22و  14.11في الموسم الثاني اصغرمساحة ورقية وكانت   P2الموسم االول والمعاملة 
1

.كما ادت   

اعطت المعاملة  معامالت الرش بمحفزات النمو الى زيادة معنوية في المساحة الورقية ال سيما التراكيز العليا منها  فقد

G2   دسم 40.11في الموسم االول اكبر مساحة ورقية بلغت
1

% وقد سلكت المعامالت 104.47مسببة زيادة بنسبة   

اكبرمساحة ورقية  N2السلوك ذاته في الموسم الثاني اذ تفوقت جميعها على معاملة المقارنة .حيث اظهرت المعاملة  

دسم  714.21بلغت 
1

دسم T2 722.73. تلتها المعاملة  
1

دسم G2 755.10فالمعاملة  
1  

فيما اعطت معاملة المقارنة 

دسم 275.72اصغر مساحة ورقية وكانت
1

  P0T2وكنتيجة للتداخل بين التقليم  ومعامالت الرش اعطت المعاملة    

دسم  524.42و   44.32اكبر مساحة ورقية بلغت 
1

في  P1C0ولموسمي البحث بالتتابع فيما اظهرت المعاملة  

دسم 43.05و  4.10في الموسم الثاني اصغر مساحة ورقية وكانت  P2C0الموسم االول و المعاملة 
1

للمعاملتين  

 بالتتابع. 
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التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في المساحة الورقية )دسيميتر تأثير( 2جدول ) 
4

 4122لموسمي النمو (*  

 4124و 

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←قليمالت↓المعاملة

Co 25.36 0.41 25.52 23.12 

G1 36.64 42.41 44.23 46.60 

G2 26.13 31.22 22.26 21.44 

N1 45.32 43.20 43.62 42.22 

N2 22.26 36.14 36.55 30.45 

T1 44.66 41.66 45.32 43.16 

T2 20.66 31.16 36.24 36.34 

  46.60 42.46 33.06 متوسط التقليم

LSD  0.05% 3.032 3.332 

  5.510 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 266.05 254.15 06.15 235.32 

G1 466.22 260.12 414.12 445.26 

G2 350.55 361.46 320.61 355.01 

N1 326.22 453.26 432.06 466.25 

N2 304.26 211.61 222.20 360.26 

T1 450.15 422.26 231.05 411.24 

T2 526.26 354.04 422.60 362.36 

  446.66 461.11 340.42 متوسط التقليم

LSD  0.05% 24.262 25.443 

  46.234 للتداخل

  *decimeter
2
 [dcm

2
]2   =millimeter

2
 [mm

2
] 2111  =centimeter

2
 [cm

2
]  211 

 

في معدل المساحة الورقية ولموسمي النمو الى زيادة عدد االوراق )النتائج لم تنشر في  قد يعزى تفوق معاملة المقارنة

( عند تقليم اشجار المشمش من ان المساحة الورقية قد انخفضت 1020هذا البحث(وهذا يتفق مع ما وجده الحديثي )

فقد يعزى   N2و  G2املتي الرش بشكل ملحوظ بزيادة مستوى التقليم وازدادت في المقارنة.كذلك الحال فان تفوق مع

 الى تاثيرهما في زيادة عدد االوراق وانخفاضها في معاملة المقارنة ولموسمي النمو مما قلل من المساحة الورقية .

 

 : الوزن الجاف للمجموع الخضري

في  P2و  P1ليم خالل الموسم االول على معاملتي التق  P0( تفوق معاملة المقارنة 1تبين النتائج في جدول )       

غم للمعامالت اعاله بالتتابع . اما  74.02و  71.11و  42.34معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري والذي بلغ 

اذ بلغ  T2و  N2و  G2معامالت الرش بمحفزات النمو فقد سببت زيادة معنوية في هذه الصفة ال سيما المعامالت 

ع فيما اظهرت معاملة المقارنة اقل معدل للوزن الجاف بلغ غم بالتتاب 41.02و  47.01و 45.10الوزن الجاف 

غم . لقد بينت النتائج ان تداخل التقليم مع محفزات النمو قد اثر معنويا في الوزن الجاف للمجموع الخضري  15.51

 غم  17.45اقل قيمة وكانت   P0C0فيما اعطت المعاملة  P0G2غم عند المعاملة  54.45والذي ظهر باعلى قيمة له 
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اذ بلغ الوزن الجاف عندهما  P2عن المعاملة   P0اما نتائج الموسم الثاني فقد اوضحت عدم اختالف المعاملة       

غم . كما  124.70نقصانا معنويا وهذه الصفة اذ اعطت   P1غم بالتتابع فيما اظهرت المعاملة  144.70و  142.72

ى زيادة الوزن الجاف معنويا بالقياس مع معاملة المقارنة ال سيما بينت النتائج ان محفزات النمو جميعها قد عملت عل

% بالتتابع . اما عن 72.44% و 41.44% و 22.41اذ بلغت الزيادة الناتجة عنهن  T2و  G2 و N2 المعامالت

ل غم فيما ظهر الوزن الجاف باقل معد 712.40باعلى وزن جاف بلغ  P2N2تاثير التداخل فقد لوحظ تفوق المعاملة 

 % قياسا بالمعاملة الثانية.17.32وبذلك فقد حققت المعاملة االولى زيادة بنسبة   P1C0عند المعاملة  224.30له 

قد يعزى تفوق معاملة المقارنة  وللموسمين في زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري الى زيادة المساحة الورقية 

بناء الكربوهيدرات وهذا ايضا قد يفسر سبب تفوق معامالت ( مما يعني زيادة في عملية التمثيل الضوئي و2)جدول

 الرش كافة وخصوصا بالتراكيز العليا منها في زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري وهذا يتفق مع ما وجده 

Struve  وBruno  (1984و) Vu  وYelenosky  (2144 ) و Abou Dahab  وAbd Elaziz  (1002). 

 

لموسمي يم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في الوزن الجاف للمجموع الخضري  )غم(  ( تاثير التقل 4جدول ) 

 4124و  4122النمو 

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 43.05 40.45 42.25 45.54 

G1 22.11 46.31 32.41 32.03 

G2 52.05 32.41 52.65 25.61 

N1 36.05 36.61 35.11 36.25 

N2 22.21 24.61 24.15 23.14 

T1 33.41 40.25 21.61 32.10 

T2 54.31 32.41 22.25 24.65 

  30.16 34.66 22.62 متوسط التقليم

LSD  0.05% 6.246 0.600 

  24.323 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 412.15 260.61 263.55 202.21 

G1 436.25 421.65 425.61 432.23 

G2 462.41 423.21 466.45 456.65 

N1 423.31 440.11 435.35 435.55 

N2 452.61 312.31 346.01 463.46 

T1 424.31 203.61 443.25 426.30 

T2 402.25 262.15 430.21 430.66 

  420.22 422.31 426.32 متوسط التقليم

LSD  0.05% 4.662 2.616 

  0.206 للتداخل

 

 : الوزن الجاف للمجموع الجذري

معنويا عن بعضهما خالل  P2و معاملة   P0(الى عدم اختالف معاملتي المقارنة 7تشير النتائج في جدول )       

 غم للمعاملتين بالتتابع فيما تفوقت كلتا المعاملتين على 74.70و  75.01الموسم االول اذ اعطتا وزن جاف بمعدل 

غم . اما عن رش محفزات النمو فقد لوحظ ان التراكيز كافة قد  72.17التي اعطت وزن جاف بمعدل  P1المعاملة 
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وكان  T2و  G2و  N2ادت الى زيادة معنوية في الوزن الجاف للجذور وان اعلى المعدالت قد ظهر عند المعامالت 

غم . وقد كان لتداخل التقليم  11.23دنى معدل وكان غم بالتتابع . فيما اعطت المقارنة ا 74.27و  74.17و  40.50

غم مقابل اقل وزن جاف  44.55باعلى وزن جاف بلغ  P0G2مع محفزات النمو االثر المعنوي في تفوق المعاملة 

 .  P0C0غم عند المعاملة  21.35

اعلى معدل  P0لقد اوضحت النتائج ان تاثير المعامالت كان متماثال خالل موسمي البحث اذ اعطت معاملة        

اذ بلغ  P2التي تفوقت بدورها على المعاملة  P1غم مما جعلها تختلف معنويا عن المعاملة  41.74للوزن الجاف بلغ 

ت فقد استمر تفوقها المعنوي على معاملة المقارنة غم بالتتابع . اما المحفزا 33.14و  47.11الوزن الجاف عندهما 

% و 70.20مما حقق زيادة بنسبة T2و  N2 و G2 بالتراكيز كافة وان اعلى المعدالت ظهرت عند المعامالت 

اعلى معدل  P0G2% بالتتابع . وكنتيجة لتداخل التقليم مع محفزات النمو اظهرت المعاملة 15.25% و 70.47

 . P2T1غم عند المعاملة  54.35غم مقابل اقل معدل  13.10للوزن الجاف بلغ 

قد يعزى تفوق معاملة المقارنة في الموسمين الى زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري الى زيادة المساحة الورقية 

( مما يعني زيادة في عملية التمثيل الضوئي وبناء الكربوهيدرات وهذا ايضا قد يفسر سبب تفوق معامالت 2)جدول

لرش كافة وخصوصا التراكيز العليا منها في زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري مما انعكس ايجابا في زيادة ا

 و Yelenosky  (2144 )و  Vu (و1984)  Brunoو  Struve الوزن الجاف للجذور وهذا يتفق مع ما وجده 

Abou Dahab  وAbd Elaziz  (1002). 

 

لموسمي النمو الرش بمحفزات النمو في الوزن الجاف للمجموع الجذري  )غم(  ( تاثير التقليم ومعامالت 3جدول )

 4124و  4122

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 26.65 44.25 45.01 44.66 

G1 32.11 46.45 46.35 46.41 

G2 20.55 46.05 36.31 30.43 

N1 46.65 36.25 33.61 33.46 

N2 36.21 30.61 25.41 21.51 

T1 31.45 34.15 35.55 34.64 

T2 25.25 34.65 36.11 30.23 

  32.31 32.43 35.14 متوسط التقليم

LSD  0.05% 2.666 3.233 

  2.660 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 62.61 65.21 66.21 66.13 

G1 64.61 06.15 01.05 06.51 

G2 66.61 61.25 04.21 61.25 

N1 02.25 60.45 04.01 02.63 

N2 06.65 06.25 62.41 61.13 

T1 64.25 05.25 50.65 60.60 

T2 63.65 00.21 60.25 06.63 

  66.40 03.44 06.32 متوسط التقليم

LSD  0.05% 3.266 2.620 

  6.505 للتداخل
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 :جين الكلي في االفرع النسبة المئوية للنترو

( ان عملية التقليم قد اثرت معنويا في نسبة النتروجين في االفرع حيث ازدادت هذه 4تبين النتائج في الجدول )      

%  وهذه قد 2.025التي اعطت  P1% مما جعلها تختلف عن المعاملة 2.052الى  1Pالنسبة معنويا عند المعاملة 

%  . كما ازدادت نسبة النتروجين معنويا في 0.401لغت نسبة النتروجين عندها  التي ب P0تفوقت على المعاملة 

% متفوقة بذلك على 2.224التي اعطت اعلى نسبة بلغت  T2معامالت الرش كافة بمعاملة المقارنة السيما المعاملة 

ما اقل نسبة للنتروجين % ا2.020بنسبة نتروجين  T1% فالمعاملة  2.074بنسبة  G2المعامالت كافة تليها المعاملة 

باعطائها اعلى نسبة للنتروجين بلغت  P2G2% عند معاملة المقارنة .وكنتيجة للتداخل تفوقت المعاملة 0.312فكانت 

  P1اما نتائج الموسم الثاني فقد اظهرت تفوق المعاملة  P0C0% عند المعاملة 0.547% مقابل اقل نسبة 2.702

. كما لوحظ  P0التي تفوقت بدورها على المعاملة  P2% تلتها المعاملة 2.242غت باعطائها اعلى نسبة للنتروجين بل

   G2و  T2زيادة نسبة النتروجين معنويا في معامالت الرش كافة قياسا مع معاملة المقارنة ال سيما المعامالت  

عاملة المقارنة % بالتتابع فيما اظهرت م2.717% و2.715% و 2.424اذ انها اعطت اعلى النسب وكانت   N2و

اعلى نسبة  P1G2% . وكنتيجة لتداخل التقليم مع المحفزات اظهرت المعاملة 2.277اقل نسبة للنتروجين وكانت  

 .  P0C0% عند المعاملة 0.440% مقابل اقل نسبة 2.412للنتروجين بلغت 

ى الى انخفاض نسبة المجموع ان سبب تفوق معامالت التقليم في زيادة نسبة النتروجين في االفرع قد يعز        

الخضري الى الجذور حيث قلت عدد التفرعات نتيجة لعمليات التقليم مما زاد من توزيع عنصر النتروجين على عدد 

( اذ الحظ ان للتقليم تأثير في زيادة نسبة الجبرلين في 2144)   Grochowskaاقل من االفرع وهذه النتائج تتفق مع 

( في التفاح .اما تفوق معاملة الرش shootsم في زيادة نسبة النتروجين وزيادة طول االفرع )االجزاء المقلمة مما اسه

كافة في زيادة نسبة النتروجين وباالخص في التراكيز العليا قد تعود الى زيادة مستويات محفزات النمو الداخلية في 

 Yassenالمعدنية وهذا يتفق مع ما جاء به  للمواد الغذائية والعناصر Sinkتلك المعامالت والتي تعتبر مصدر سحب 

ملغم / لتر قد ادى الى زيادة ارتفاع  50و  15(  ان رش الحامض االميني التربتوفان بتركيز 1020واخرون )  

 Wahdan ومع ملغم / لتر الذي سبب زيادة الوزن الجاف لالفرع ومحتواها من النتروجين 15النبات السيما التركيز 

ملغم / لتر سبب زيادة معنوية في  40و  10بتركيز  GA3اذ بينوا ان رش اشجار المانجو بال  (1022واخرون ) 

  Clineو   Elfving   ومع طول االفرع ، عدد االوراق ، مساحة الورقة ومحتوى االوراق من النتروجين

حتوى االوراق من ملغم / لتر قد زاد  م 25،  20،  5بتركيز  NAA( اذ وجد ان رش اشجار التفاح بال 2117)

 .NAAالنتروجين بزيادة تراكيز 

 

  النسبة المئوية للكربوهيدرات في االفرع 

( الى ان التقليم قد سبب انخفاضا معنويا في نسبة الكربوهيدرات في االفرع اذ تفوقت 5تشير النتائج في جدول )      

% في الموسم الثاني 22.043لموسم االول و % في ا2.232باعطائها اعلى نسبة للكربوهيدرات بلغت   P0المعاملة  

 P1% في المعاملة 1.255% و 7.511والى   P2% في المعاملة 1.423% و5.034فيما انخفضت النسبة الى 

.كذلك الحال مع محفزات النمو اذ سببت جميعها انخفاضا معنويا في نسبة الكربوهيدرات  لموسمي البحث بالتتابع

اقل نسبة  T2و  N2تراكيز العليا لهذه المحفزات ففي الموسم االول اظهرت المعاملتان  قياسا بالمقارنة ال سيما ال

%  اما في الموسم الثاني فان اقل نسبة للكربوهيدرات ظهرت مع 7.532% و 7.573للكربوهيدرات وكانت 

المقارنة اذ بلغت % اما اعلى نسبة للكربوهيدرات فقد اعطتها معاملة 4.420% و 4.42وكانت  T1و  N2المعاملتين 

.واظهر  التداخل اثره المعنوي في هذه الصفة اذ تفوقت  % في الموسم الثاني22.101% في الموسم االول و 2.222

في الموسم الثاني باعطائها اعلى نسبة للكربوهيدرات بلغت  P0C0في الموسم االول والمعاملة   P2C0المعاملة 

اقل نسبة للكربوهيدرات وكانت   P1N2فيما اظهرت المعاملة  % للمعاملتين بالتتابع . 27.140% و3.270

 . % لموسمي البحث بالتتابع3.150% و 1.023
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( مما انعكس ايجابا في زيادة 2يعود السبب في تفوق معاملة المقارنة في الموسمين الى زيادة المساحة الورقية )جدول 

الكربوهيدرات في االفرع التي تم رشها بالمحفزات التمثيل الضوئي وتراكم الكربوهيدرات . اما انخفاض نسبة 

وخاصة بالتراكيز العليا فربما يعود الى ما اظهرته هذه المعامالت من تفوق في اغلب صفات النمو الخضري مما زاد 

من استهالك الكربوهيدرات في بناء االنسجة واالعضاء النباتية المختلفة كما ان الرش بالمحفزات كان مستمر والكثر 

  Sun Gold(  ان رش اشجار االجاص صنف 1022واخرون)  Mohamedمن مرة وهذا يختلف مع ما جاء به 

واخرون )  Mohamed و في البراعم والدوابر  C/Nادى الى زيادة نسبة الكربوهيدرات ونسبة   NAAبال 

ولكاماريانا ادى الى ملغم / لتر على اصلي النارنج و الليمون ف 400و  100بالتركيزين   GA3 ( ان رش 1020

 .زيادة معنوية في محتوى االوراق من الكربوهيدرات

 

في االفرع لموسمي النمو  ( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في النسبة المئوية للنتروجين 2جدول )

 4124و  4122

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 1.523 1.661 1.066 1.646 

G1 1.023 1.621 2.143 1.635 

G2 1.051 1.661 2.316 2.130 

N1 1.656 2.131 1.646 1.612 

N2 1.061 2.123 1.666 1.666 

T1 1.046 2.256 2.126 2.121 

T2 1.621 2.416 2.266 2.222 

  2.152 2.125 1.014 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.1442 1.1426 

  1.1242 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 1.001 2.256 2.163 2.233 

G1 2.163 2.623 2.161 2.454 

G2 2.211 2.066 2.261 2.365 

N1 2.231 2.526 2.213 2.451 

N2 2.223 2.506 2.421 2.343 

T1 1.663 2.636 2.446 2.460 

T2 2.411 2.606 2.461 2.220 

  2.266 2.622 2.162 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.1234 1.1450 

  1.1363 للتداخل
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في االفرع لموسمي  ( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في النسبة المئوية للكربوهيدرات 5جدول )

 4124و  4122النمو 

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 6.421 2.663 6.631 6.622 

G1 6.401 3.653 6.126 5.651 

G2 6.203 4.006 5.536 2.666 

N1 6.316 2.661 3.001 5.126 

N2 6.223 4.126 4.203 3.536 

T1 5.226 2.221 5.616 5.222 

T2 5.306 4.463 3.166 3.566 

  5.162 3.566 6.262 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.2432 1.4156 

  1.3516 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 23.421 21.266 24.121 22.616 

G1 22.301 6.446 21.251 21.454 

G2 21.031 0.666 6.216 6.622 

N1 24.443 6.026 21.663 22.122 

N2 21.256 6.451 6.206 0.062 

T1 6.363 0.623 0.223 0.021 

T2 21.216 6.616 6.266 6.663 

  6.066 6.255 22.106 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.2164 1.2156 

  1.2666 للتداخل

 

 (C/N  Ratio) نسبة الكربوهيدرات الى النتروجين في االفرع 

الفرع قد تاثرت معنويا تبعا لتاثير ( ان نسبة الكربوهيدرات الى النتروجين في ا2يتضح من نتائج الجدول )      

)بدون تقليم ( اعلى نسبة  P0المعامالت في نسبتي الكربوهيدرات والنتروجين في االفرع لذا فقد  اعطت المعاملة 

و  7.542خالل موسمي البحث الى  P1لموسمي النمو بالتتابع بينما انخفضت في المعاملة   20.522و  4.011بلغت 

ا وجد ان معاملة المقارنة قد تفوقت معنويا على معامالت الرش كافة ولموسمي النمو اذ اعطت بالتتابع ، كم 5.272

في الموسم الثاني اقل نسبة وكانت   N2خالل الموسم االول ومعاملة   T2فيما اعطت المعاملة  22.105و  1.573

لرش قد اثر معنويا في نسبة بالتتابع. كما اظهرت النتائج ان تداخل التقليم مع معامالت ا 2.124و  7.714

لموسمي  25.011و  27.742باعطائها اعلى نسبة بلغت   P0C0الكربوهيدرات الى النتروجين اذ تفوقت المعاملة 

  4.540و  2.444للموسم الثاني  P1N2خالل الموسم االول   والمعاملة  P1T2البحث بالتتابع فيما اعطت المعاملة 

 .  للمعاملتين وللموسمين بالتتابع
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لموسمي التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في نسبة الكربوهيدرات الى النتروجين في االفرع  تأثير( 6جدول )

 4124و  4122النمو 

 4122الموسم االول 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 23.322 6.261 0.021 6.536 

G1 6.263 2.422 6.066 6.202 

G2 6.645 3.144 2.430 2.664 

N1 0.326 2.041 2.263 5.606 

N2 6.241 1.061 4.266 3.261 

T1 6.565 3.552 5.650 5.463 

T2 5.635 2.002 4.563 3.362 

  2.663 3.526 0.146 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.2661 1.4646 

  1.6350 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 متوسط المعاملة P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 25.164 6.260 22.343 22.415 

G1 21.624 5.643 6.521 0.625 

G2 6.052 2.505 6.616 6.220 

N1 21.040 6.266 6.665 6.163 

N2 0.612 2.501 6.216 6.662 

T1 6.654 5.253 6.622 6.451 

T2 0.665 5.232 6.436 6.225 

  0.564 5.636 21.526 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.4663 1.3336 

  1.2226 للتداخل
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