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تأثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexعلى نمو وازهار
شتالت الليمون الحامض المحلي
احمد محمد حسن
جامعة القاسم الخضراء  /كلية الزراعة
Ahmed_azeaz@yahoo.com
الخالصة :
نفذ البحث في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء خالل الموسم -2015
 2016لدراسة تاثير عملية التحليق  Girdlingبواسطة ربطها بأحكام بسلك معدني أسفل منطقة التطعيم ب 4-3
سم في بداية شهر تشرين االول من الموسم  2015واضافة حامض االسكوربك الى التربة شهريا ً ابتدا ًء من شهر
تشرين االول و لغاية بداية شهر مايس و بالتراكيز صفر 500, 250,ملغم/لتر واضافة فيتامينات B-complex
الى التربة شهريا ً ابتدا ًء من شهر تشرين االول و لغاية بداية شهر مايس و بالتراكيز صفر  2 , 1,غم/لتر على نمو
شتالت الليمون الحامض المحلي بعمر سنة ونصف المطعمة على أصل النارنج و مزروعة في سنادين بالستيكية
نصف قطرها ( )23.5cmو تحت نظام الري بالرش  .نفذت تجربة عاملية حسب تصميم القطاعات العشوائية
الكاملة ( )RCBDباربعة مكررات للمعاملة الواحدة  ,ويمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي:
لم تظهر اي فروقات معنوية لمعامالت البحث على صفتي ارتفاع النبات و الزيادة في قطر ساق الطعم خالل
فترة البحث  ,بينما تفوقت معاملة التحليق في زيادة مساحة الورقة وعدد االزهار والثمار حيث بلغت  10.71سم, 2
 47.01زهرة/نبات  9..7,ثمرة /نبات بالتتابع ,كذلك تفوقت معاملة االضافة بتركيز 077ملغم/لتر حامض
االسكوربك في زيادة عدد االوراق وعدد االزهار والثمار حيث بلغت  00.7ورقة/نبات  .4.27,زهرة/نبات
11.12,ثمرة/نبات  .اما عن معامالت االضافة بفيتامينات  B-complexفقد تفوقت معاملة االضافة بتركيز
2غم/لتر في صفات مساحة الورقة وعدد االزهار والثمار حيث بلغت النسبة  1..37سم .3.32, 2زهرة/نبات
 11.01,ثمرة/نبات ومعاملة االضافة بفيتامينات  B-complexبتركيز 1غم/لتر في صفة عدد االفرع الرئيسية
لتبلغ  0.40فرع/نبات .
الكلمات المفتاحية :الليمون الحامض,التحليق,حامض االسكوربك,فيتامينات ب

EFFECT OF GIRDLING ,ADDITION OF ASCORBIC ACID AND BCOMPLEX VITAMINES ON GROWTH AND FLOWERING OF LOCAL
SOUR LEMON
AHMED MOHAMMED HASAN
Abstract:
The research was conducted in the lath house of Al-Qasim Green University/College
of Agriculture in 2015-2016 season to study the effect of girdling by mital wire tie up
about 3-4 cm under budding zone in beginning of october 2015 , addition of Ascorbic
acid in concetration of 0 , 250 and 500 mg/l to the soil on a monthly basis and the
addition of B-comlex vitamins to the soil on a monthly basis in concetrations of 0 , 1
and 2 gm/l on growth and flowering of 1.5 years old local sour lemon grafted at sour
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orange and planted in plastic pots (diameter 23.5 cm) under foliar irrigation . The
experient was done in Randomized Complete Block Design (RCBD) with four
replication . the results could be summarized as followes :
No significant differents for the research treatments was founded in plant height and
budding stem diameter , while girdling showed a significant increase in leaf area ,
number of flowers and fruits which reached 17.01 cm2 , 49.71 flower/plant ,and 8.69
fruit/plant respectively . ;also, addition treatment of Ascorbic acid in concentration
500mg/L showed a significant increase in leaves number ,number of flowers and fruits
which reached 57.9 leaf/plant , 64.29 flower/plant ,and 11.12 fruit/plant respectively .
B-complex vitamines in concentration 2g/L was superior in leaf area ,number of flowers
and fruits( 16.30 cm2 , 63.32 flower/plant ,and 11.51 fruit/plant respectively) . while the
same treatment in concentration 1g/L was superior in main branches number which
reached 5.47 branch/plant .
KEYWORDS: Citrus Limon ,GIRDLING ,ASCORBIC ACID , B-COMPLEX
VITAMINS
النمو الخضري و الثمري ( )9حيث يعرف كعامل
منظم للنمو  Growth regulating factorيؤثر في
الكثير من الفعاليات البيولوجية ( )7كما يعمل كمرافق
انزيمي  co-enzymesفي التفاعالت االنزيمية
والتي بواسطتها يتم ايض الكربوهيدرات و
البروتينات و يشترك أيضا ً في عمليات البناء الضوئي
و التنفس( )24و يزيد من االحماض النووية
,)23( Nuclic acidوله دور في نمو وتطور النبات
من خالل تاثيره على انقسام وتمايز الخاليا( )0فقد
وجد  Tarrafو آخرون( )20على نبات
)L capaitic moaopapm C.( Lemongrass
و  Farhatو آخرون ( )17على نبات Cupressus
 sempervirenان الرش الورقي بحامض
االسكوربك أدى إلى زيادة ملحوظة في مؤشرات
النمو الخضري .
توصف الفيتامينات بانها منظم حيوي bio-
 regulatorsوالتي بتراكيز قليلة منها يمكن ان تؤثر
في نمو النبات  )13 ,20 ,3( .اشاروا الى ان الرش
الورقي بفيتامين  ) Thiamine( B1على الطماطة و
 Lemongrassوزهرة الشمس قد زاد من النمو
الخضري والكربوهيدرات والنتروجين .ان التاثير
التنظيمي لل  Thiamineعلى المرستيمات ونمو
وتطور النبات يكون بشكل غير مباشر من خالل
تحسينه لكثير من عوامل النمو الداخلية
كالسايتوكاينينات والجبرلينات ( )2وهو عنصر

المقدمة:
يعتبر الليمون  Citrus Limonمن ثمار
الحمضيات التي تعود إلى العائلة السذابية
 Rutaceaeحيث يعتبر المحصول الثالث االكثر
اهمية بعد البرتقال و اليوسفي بالنسبة ألنواع
الحمضيات فقد بلغ االنتاج العالمي منه اكثر من 4.4
طن خالل العام  2002-2001واحتلت االرجنتين
المرتبة االولى عالميا بأنتاج يقدر  1.2مليون طن
( )10ويعد الليمون الحامض المحلي من االصناف
المرغوبة في العراق و ذلك ألن ثماره ممتازه
النوعية وصغيره الحجم عصيرية و القشرة رقيقة جداً
و نسبة الحموضة تكون اقل من بقية اصناف الليمون
العالمية لذلك تكون مفضلة (. ) 1.
ان تحليق الساق  Girdlingبأزالة حلقة من
لحاءه او بربط سلك حول قاعدة الفرع او اي مكان
آخر منه يؤدي إلى تجمع المواد الكربوهيدراتيه فوق
منطقة التحليق بسبب اعاقة حركة هذه المواد إلى
االسفل ( )20فضال عن زيادة مستويات سكر
الكلوكوز و الفركتوز و السكروز في االوراق ()22
و زيادة عرض الحلقة السنوية الناتجه عن نشاط
الكامبيوم اثناء النمو الثانوي للساق ( )27كما ويؤثر
على حجم النبات و االوراق (. )12
لقد ازداد استعمال حامض االسكوربك في الوقت
الحاضر رشا ً على المجموع الخضري للنباتات لكونه
من المواد المضاده لألكسده التي تؤدي إلى تشجيع
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 -3تم إضافة مجموعة فيتامينات B-complex
التي تضم فيتامينات ) )B6,B5,B3,B2, B1إلى
التربة شهريا ً ابتدا ًء من شهر تشرين االول و لغاية
بداية شهر مايس و بالتراكيز صفر  2 , 1,غم/لتر و
رمزلها . B3, B2, B1

اساسي للتخليق الحيوي للمرافق االنزيمي
 Thiamine pyrophosphateوالذي يلعب دور
مهم في ايض الكربوهيدرات و عامل مساعد في
دورة  pentose phosphateو المهمة في تصنيع
النيوكليوتيد و كذلك الختزال  ) 19( NADPفقد
اشار  Yossuefو )30( Talaatإلى وجود زيادة
واضحة في نمو نباتات Rosemaryعند رشها
بالثايمين  .كما ان  )B6( pyridoxineيعتبر كعامل
مساعد ضروري للعديد من الفعاليات االيضية
لالنزيمات ومن ضمنها ايض االحماض االمينية
ومهم لنمو و تمايز االنسجة ( )0و نمو الجذور()2.
مما يزيد من امتصاص العناصر المعدنية و زيادة
الحاصل ( .)27نظرا لقلة الدراسات المتعلقة بهذا
المجال اجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير التحليق
وإضافة حامض االسكوربك وفيتامينات B-
 complexالى التربة على نمو و ازهار شتالت
الليمون الحامض المحلي .

الصفات المدروسة :
-1ارتفاع النبات (سم)  -:تم قياس ارتفاع النبات من
التربة إلى أعلى ارتفاع للنبات بواسطة شريط القياس
المتري في نهاية فترة البحث فقط.
 -2الزيادة في قطر ساق الطعم (سم)  -:أستخدمت
القدمة ( )vernierلقياس قطر الساق في نهاية فترة
البحث مطروحا ً منه قطر الساق في بداية التجربة و
بأرتفاع ()5cmفوق منطقة التطعيم .
 -3عدد األفرع الرئيسية  -:تم حساب عدد االفرع
الجانبية الرئيسية لكل شتلة في نهاية فترة البحث .
 -4نسبة الكلوروفيل في االوراق ( -: )SPADتم
قياس المحتوى النسبي للكلوروفيل في الورقة ما بين
( )6-4أسفل القمة تامة االتساع ألفرع عمرها أقل من
سنة في نهاية فترة البحث بواسطة جهاز قياس
الكلوروفيل  Chlorophyllmeterوقيست بالوحدات
. ) 11( SPAD UNIT
 -5مساحة الورقة (سم :)2تم حساب معدل مساحة
الورقة الواحدة من خالل المعادلة الخاصة باوراق
الحمضيات( ).وكاالتي-:
مساحة الورقة = ×3/2أقصى طول للورقة ×أقصى
عرض للورقة
وقد أختيرت الورقة مابين  4إلى  .أسفل القمة تامة
االتساع ألفرع عمرها أقل من سنة في نهاية فترة
البحث ولعدة أفرع ثم استخرج المعدل .
 -.عدد االوراق  -:تم حساب عدد االوراق لكل شتلة
في نهاية فترة البحث ثم استخرج المعدل لكل معاملة.
 -0عدد االزهار -:تم حساب عدد االزهار لكل شتلة
في منتصف شهر اذار ثم استخرج المعدل لكل
معاملة.
-9عدد الثمار العاقدة  -:تم حساب عدد الثمار لكل
شتلة في منتصف شهر مايس ثم استخرج المعدل لكل
معاملة.

المواد و طرائق العمل :
نفذ البحث في الظلة الخشبية التابعة لكلية الزراعة
 /جامعة القاسم الخضراء خالل الموسم -2015
 2016نفذت تجربة عاملية حسب تصميم القطاعات
العشوائية الكاملة ( )RCBDبأربعة مكررات
للمعاملة الواحدة حيث تم اختيار  72شتلة ليمون
حامض محلي بعمر سنة ونصف مطعمة على أصل
النارنج و مزروعة في سنادين بالستيكية نصف
قطرها ( )23.5cmو تحت نظام الري بالرش ,
جلبت الشتالت من أحد المشاتل االهلية في محافظة
بابل إجريت عليها كافة عمليات الخدمة المطلوبة و
التسميد و المكافحة طيلة مدة البحث  .وتم توزيع
المعامالت كاألتي-:
 -1تم اجراء عمليات التحليق  Girdlingبواسطة
ربطها بأحكام بسلك معدني أسفل منطقة التطعيم ب
 4-3سم و رمزلها  G2في بداية شهر تشرين االول
من الموسم  2015اما المقارنة (بدون تحليق) فرمز
لها . G1
 -2تم إضافة حامض األسكوربك إلى التربة شهرياً
ابتدا ًء من شهر تشرين االول و لغاية بداية شهر مايس
و بالتراكيز صفر 500, 250,ملغم/لتر ورمزلها A1
 A3, A2,بالتتابع .

النتائج والمناقشة:
ارتفاع النبات (سم)
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تفوق معاملة  A3B1و معاملة  G1B1في زيادة
ارتفاع الشتالت الى  117.2و172.4سم بالتتابع في
حين لم يكن للتداخل الثنائي بين التحليق و اضافة
حامض االسكوربك اي تاثير معنوي  ,اما عن تاثير
التداخل الثالثي فيالحظ من الجدول نفسه .

يشير جدول  1الى تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على ارتفاع شتالت الليمون الحامض المحلي حيث لم
يظهر اي تاثير معنوي للتحليق ومعاملة االضافة
بحامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexعلى
هذه الصفة  ,اما عن تاثير التداخل الثنائي فيالحظ

جدول 1تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على ارتفاع النبات
سم
تفوق معاملة  G2A3B1في زيادة ارتفاع النبات الى  1.021سم مقارنة مع معاملة  G2A1B1التي انخفضت
الى  69.4سم .
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قطر ساق الطعم الى  7.227سم في حين لم يكن
للتداخل الثنائي بين التحليق و اضافة حامض
االسكوربك او فيتامينات  B-complexاي تاثير
معنوي  ,اما عن تاثير التداخل الثالثي فيالحظ من
الجدول نفسه تفوق معاملة  G2A3B1في زيادة
قطر ساق الطعم الى  7.209سم مقارنة مع معاملة
 G1A3B3التي انخفضت الى  7.703سم .

الزيادة في قطر ساق الطعم (سم)
يبين جدول  2تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على قطر الساق لشتالت الليمون الحامض المحلي
حيث لم يظهر اي تاثير معنوي للتحليق ومعاملة
االضافة بحامض االسكوربك وفيتامينات B-
 complexعلى هذه الصفة  ,اما عن تاثير التداخل
الثنائي فيالحظ تفوق معاملة  A3B1في زيادة معدل
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جدول .تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على قطر ساق
الطعم سم
021.9
B1
021..
A1
0211.
G1
0211.
B2
021..
A2
02111
G2
021.1
B3
02110
A3
ns
ns
Ns
LSD 5%
G2
G1
G2
G1
B3
B2
B1
021.. 021..
B1
02111 0219. 021.0 02.11 021.0
A1
02191 021..
B2
02119 02119 0219. 02100 0211.
A2
021.. 021.1
B3
0219. 0210. 020.0 02110 02..9
A3
ns
ns
021.9.
LSD 5%
B3
B2
B1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
0211. 021.. 0219. 02.90 021.. 021..
A1
02191 02... 0210. 0209. 020.0 0211.
A2
020.. 0201. 02... 020.. 02... 021.0
A3
021.9.
LSD 5%
البراعم الجانبية وربما قد عرقلت عملية التحليق
جزئيا انتقال االوكسين الى الجذور وبالتالي زيادة
تراكيزه في المجموع الخضري مما ادى الى تقوية
ظاهرة السيادة القمية حيث يعد االوكسين االشارة
الرئيسية لحدوث السيادة القمية ,فقد وجد ( )29ان
اضافته الى الفرع الذي ازيل منه البرعم القمي يمكن
ان يعمل بديال عن البرعم القمي المزال في استعادة
تثبيط البراعم الجانبية.
اما عن تاثير فيتامينات  B-complexفيعزى تفوقها
في زيادة عدد االفرع الرئيسية الى دورها المهم حيث
أشار  Hendawyو )10( Ezz -El dinإلى أن
فيتامينات  B-complexتعمل كمرافقات إنزيمية
 co-enzymesفي التفاعالت االنزيمية التي
بواسطتها يتم أيض الكربوهيدرات و الدهون و
البروتينات وتتضمن أيضا ً تفاعالت التركيب الضوئي
و التنفس فمثال  pyridoxineيعتبر كعامل مساعد
ضروري للعديد من الفعاليات االيضية لالنزيمات
ومن ضمنها ايض االحماض االمينية ومهم لنمو و
تمايز االنسجة ( )0و نمو الجذور( )2.مما يزيد من
امتصاص العناصر المعدنية و زيادة الحاصل ()27
وكذلك  )B1( Thiamineتدخل في تصنيع المرافق
االنزيمي  Thiamine pyrophosphateلذا فهو

عدد االفرع الرئيسية:
يبين جدول  3تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على عدد االفرع الرئيسية لشتالت الليمون الحامض
المحلي حيث لم يظهر اي تاثير معنوي لمعاملة
االضافة بحامض االسكوربك على هذه الصفة بينما
تفوقت معاملتي  G1و  B2في زيادة عدد االفرع الى
 0.30و  0.40فرع/نبات بالتتابع بينما انخفضت الى
 3.29و  2.07في معاملتي  G2و  B1بالتتابع  ,اما
عن تاثير التداخل الثنائي فيالحظ تفوق معاملة
 A1B2و معاملة  G1A1ومعاملة  G1B2في زيادة
معدل عدد االفرع الى  0.79و  ..97و 0.0.
بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل الثالثي فيالحظ من
الجدول نفسه تفوق معاملة  G1A3B3في زيادة
عدد االفرع الى  8.82فرع مقارنة مع معاملة
 G1A3B1التي انخفضت الى  1..0فرع رئيسي .
قد يعزى انخفاض عدد االفرع الرئيسية في معاملة
التحليق  G2الى ان االوكسين يصنع بشكل رئيس في
قمم االفرع الخضرية ( )17ثم ينتقل فيما بعد ينتقل
قاعديا ( Basipetallyمتجه من القمة الى القاعدة)
في تيار االنتقال القطبي لالوكسين Polar Auxin
 (PATS( transport streamليعمل على تثبيط
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يلعب دوراًمهما ً في ايض الكربوهيدرات و عامل
مساعد في دورة  pentose phosphateو المهمة
في تصنيع النيوكليوتيد و كذلك الختزال NADP
( ) 19وهذا يتوافق مع ما وجده  Helalواخرون
( )14حيث ازدادت عدد التفر

عات عند رش نباتات البزاليا بفيتامين  B1و
 Yossefو )37( Talaatإلى وجود زيادة واضحة
في نمو نباتات  Rosemaryعند رشها بالثايمين .

جدول .تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على عدد
االفرع الرئيسية
.2.9
B1
.2.1
A1
12.1
G1
12..
B2
.209
A2
.2..
G2
.299
B3
.211
A3
129.0
ns
12... LSD 5%
G2
G1
G2
G1
B3
B2
B1
.21.
.200
B1
.291
92.9
.29.
.20.
.210
A1
.2.9
.219
B2
.211
.200
.2..
121.
.21.
A2
.2.9
1210
B3
.21.
1219
921.
.21.
1299
A3
.2..9
.2..9
.2910
LSD 5%
B3
B2
B1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
.29.
129.
12.. 1.2.. .2..
.29.
A1
.29.
.200
1200
12..
.29.
.29.
A2
.2..
.2..
.2..
1200
12..
129.
A3
.2111
LSD 5%
مساحة الورقة (سم: ).
يوضح جدول  4تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على مساحة الورقة لشتالت الليمون الحامض المحلي
حيث تفوقت معاملة التحليق  G2معنويا في زيادة
مساحة الورقة الى 10.71سم 2مقارنة الى معاملة
عدم التحليق حيث انخفضت الى  14.03سم . 2اما
االضافة بحامض االسكوربك فيالحظ تفوق معاملة
 A1الى  1..44مقارنة مع المعاملة  A3التي
انخفضت فيها مساحة الورقة الى  14.40سم. 2اما
عن اضافة فيتامينات  B-complexالى التربة
وتاثيرها على هذه الصفة فيالحظ تفوق معاملة B3
في زيادة مساحة الورقة الى  1..37سم 2بينما
انخفضت الى  10.12سم 2في معاملة  ,B2اما عن
تاثير التداخل الثنائي فيالحظ تفوق معاملة  A1B1و
معاملة  G2A1ومعاملة  G2B3في زيادة معدل
2
مساحة الورقة الى  10.19و19..9و 19.97سم

بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل الثالثي فيالحظ من
الجدول نفسه تفوق معاملة  G2A2B3في زيادة
مساحة الورقة الى  27.07سم 2مقارنة مع معاملة
 G1A1B2التي انخفضت الى  11.91سم. 2
يعزى تفوق معاملة التحليق  G2في زيادة مساحة
الورقة الى تجمع المواد الكربوهيدراتيه فوق منطقة
التحليق بسبب اعاقة حركة هذه المواد إلى االسفل
( )20فضال عن زيادة مستويات سكر الكلوكوز و
الفركتوز و السكروز في االوراق ( )22مما انعكس
بصورة ايجابية على زيادة نمو خاليا الورقة وزيادة
مساحتها وهذا يتوافق مع ما وجده ( )12على الكاكي
حيث ان عملية التحليق ادت الى زيادة حجم النبات و
االوراق  .اما انخفاض مساحة الورقة نتيجة اضافة
حامض االسكوربك فيعود الى زيادة عدد االوراق
جدول  0والتي ايضا لم يكن لمعامالت االضافة
بفيتامينات  B-complexاي تاثير معنوي .
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جدول  .تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على مساحة
.
الورقة سم
G1
G2

1.21.
1.201

LSD 5%

021..
B1
1.21.
192.0
1.2.9

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3

B2
1129.
1921.
1.211
12..1
B1
G2
G1
1.2.9 19290
1.29. 1.2..
1.2.0 1121.

112.9
B1
192..
1121.
B2
192.9
192.0
B3
1.2..
02.1.
02.1.
G2
G1
B3
B1
1.29. 1.2.0 192..
B2
1.29. 1.2.1 192.1
B3
1.2.. 1.21. 1129.
1200.
B3
B2
G2
G1
G2
G1
1.2.. 1.2.1 1921. 112.1
.02.0 1.2.1 1.211 1.211
1.2.. 1.2.. 1.2.. 1.2..
12..9

G2
G1
19291 11219
1121. 1.2.1
1.2.9 1.2.1
1200.

انخفضت الى  40.3و 41.7في معاملتي  A2و G2
بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل الثنائي فيالحظ تفوق
معاملة  A3B3و معاملة  G1A3ومعاملة G1B3
في زيادة معدل عدد االوراق الى  09..و  .4.3و
 03.1بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل الثالثي فيالحظ
من الجدول نفسه تفوق معاملة  G1A3B3في زيادة
عدد االوراق الى  17..9مقارنة مع معاملة
 G2A1B3التي انخفضت الى  20.7ورقة.
وهذه النتائج تتوافق مع ما وجده  Tarrafو
Lemongrass
نبات
على
آخرون()20
( )capaitic moaopapm CL .و  Farhatو
Cupressus
آخرون ( )17على نبات
 sempervirenالى ان الرش الورقي بحامض
االسكوربك أدى إلى زيادة ملحوظة في مؤشرات
النمو الخضري .

عدد االوراق:
يبين جدول  0تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على عدد االوراق لشتالت الليمون الحامض المحلي
حيث لم يظهر اي تاثير معنوي لمعاملة االضافة
بفيتامينات  B-complexعلى هذه الصفة بينما
تفوقت المعاملة  A3و  G1في زيادة عدد االوراق
الى  00.7و  00.4ورقة/نبات بالتتابع بينما
يعود انخفاض عدد االوراق في معاملة التحليق الى
تاثير التحليق في خفض معدل عدد االفرع الرئيسية
والذي ادى الى انخفاض عدد االوراق وكما هو مبين
في جدول 3اما زيادة عدد االوراق بزيادة تراكيز
حامض االسكوربك فهذا يعود الى كونه من المواد
المضاده لألكسده التي تؤدي إلى تشجيع النمو
الخضري و الثمري ( )9وله دور في نمو وتطور
النبات من خالل تاثيره على انقسام وتمايز الخاليا()0
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جدول  1تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على عدد
االوراق
G1
G2

1.2.
.129

LSD 5%

.211
B1
..2.
1.2.
..2.

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3

B2
1129
.92.
.92.
1.21.
B1
G2
G1
.12.
.12.
1.20
102.
112.
..2.

..2.
B1
.129
B2
1.2.
B3
Ns
G2
G1
..21
1.20
.92.
102.
1121
9.2.
1.2.1

.12.
.12.
1.29
102..
B3
..20
..2.
..29
B2

B1
B2
B3

G2
G1
1129 ..29
..29
1.21
.929
..21
1.2.1

B3

G2
G1
..2.
.02.
.120 ..2.
.920
..2.
.1291

G1
1920
1.2.
1092.

G2
.120
..2.
102.

جدول  9تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على عدد
االزهار/شتلة
G1
G2

..299
.92.1

LSD 5%

.2901
B1
.121.
90200
1.209

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3

B2
..2.0
.021
..29.
1211.
B1
G2
G1
..20 1.2..
..2.. ..29.
992.1 ..29.

..2.1
B1
..2.1
.02..
B2
..219
9.2..
B3
9.2.9
.21.9
.21.9
G2
G1
B3
B1
.021. ..2.9 .129.
B2
1.2.9 .12.. ..21.
B3
1.2.0 ..2.. 10.21.
.2101
B3
B2
G2
G1
G2
G1
..20
..2.. .9291
.020
.129. ..29. ..29. ..2..
1.29. 119291 ..20
.02..
.2.0.

G2
G1
91219 ..2..
..2.. ..2..
10211 .921.
.2101

حيث تفوقت معاملة  G2معنويا في زيادة عدد
االزهار الى  47.01زهرة/نبات وانخفضت الى
 44...زهرة/نبات في معاملة المقارنة . G1اما عن
تاثير معامالت االضافة فقد تفوقت معاملتي  A3و

عدد االزهار:
يبين جدول  .تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على عدد االزهار لشتالت الليمون الحامض المحلي
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ضروري للعديد من الفعاليات االيضية لالنزيمات
ومن ضمنها ايض االحماض االمينية ومهم لنمو و
تمايز االنسجة ( ) 0و نمو الجذور()20مما يزيد من
امتصاص العناصر المعدنية و زيادة الحاصل ()27
وهذه النتائج تتوافق مع ما وجده Yossefو Talaat
( )37و  Abdel-Azizواخرون ( )2الى ان
استخدام فيتامين  B1بتراكيز مختلفة على نبات
 Rosemaryو Gladiolusادى الى زيادة
ملحوظة في النمو الخضري والزهري وايضا الى ما
وجده  Mahgoubواخرون ( )21الى ان رش نبات
الداليا بالثايمين بتركيز  ppm177ادى الى زيادة
عدد االزهار وتحسين صفاتها من حيث قطرها
والوزن الجاف والرطب لها وايضا زاد من صبغات
التركيب الضوئي في االوراق.

 B3في زيادة عدد االزهار الى  .4.27و .3.32
بالتتابع وانخفضت الى  34.01و 37.92في
معاملتي  A1و  B2بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل
الثنائي فيالحظ تفوق معاملة  A3B3و معاملة
 G1A3ومعاملة  G1B3في زيادة معدل عدد
االزهار/نبات الى  170.14و  03.90و 0..04
بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل الثالثي فيالحظ من
الجدول نفسه تفوق معاملة  G1A3B3في زيادة
عدد االزهار الى  10...1زهرة/نبات مقارنة مع
معاملة  G1A1B1التي انخفضت الى  12.33زهرة
 /نبات يعود تفوق معاملة التحليق  G2في زيادة عدد
االزهار الى تجمع المواد الكربوهيدراتيه فوق منطقة
التحليق بسبب اعاقة حركة هذه المواد إلى االسفل
( )20فضال عن زيادة مستويات سكر الكلوكوز و
الفركتوز و السكروز في االوراق ( )22وهذا يؤدي
الى زيادة تحول البراعم الخضرية الى الزهرية .اما
عن تفوق معاملة الرش بحامض االسكوربك في
زيادة عدد االزهار فيعزى الى دوره الحيوي حيث
يعمل كمرافق انزيمي  co-enzymesفي التفاعالت
االنزيمية والتي بواسطتها يتم ايض الكربوهيدرات و
البروتينات و يشترك أيضا ً في عمليات البناء الضوئي
و التنفس( )24و يزيد من االحماض النووية
,)23( Nuclic acidوله دور في نمو وتطور النبات
من خالل تاثيره على انقسام وتمايز الخاليا( )0كما
يعود ايضا الى دوره في تنظيم عملية التحول
 Transitionمن الحالة الخضرية الى الزهرية اال
ان ميكانيكية عمله في السيطرة على التزهير ال تزال
غير معروفة وتحتاج الى دراسة اكثر(.)4
وقد يعزى تفوق معاملة االضافة بفيتامينات B-
 complexفي زيادة عدد االزهار الى دوره الحيوي
من خالل التاثير التنظيمي لل  Thiamineعلى
المرستيمات ونمو وتطور النبات والذي يكون بشكل
غير مباشر من خالل تحسينه لكثير من عوامل النمو
الداخلية كالسايتوكاينينات والجبرلينات ( )1وهو
عنصر اساسي للتخليق الحيوي للمرافق االنزيمي
 Thiamine pyrophosphateوالذي يلعب دور
مهم في ايض الكربوهيدرات و عامل مساعد في
دورة  pentose phosphateو المهمة في تصنيع
النيوكليوتيد و كذلك الختزال  . ) 19( NADPكما
ان  )B6( pyridoxineيعتبر كعامل مساعد

عدد الثمار العاقدة حديثا:
يبين جدول  0تاثير التحليق واضافة حامض
االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم
على عدد الثمار العاقدة حديثا ادت معاملة التحليق
 G2الى زيادة عدد الثمار العاقدة/نبات اذ بلغت
 9..7ثمرة/نبات بينما انخفضت الى 0.74
ثمرة/نبات في معاملة المقارنة بدون تحليق .اما عن
اضافة حامض االسكوربك فيالحظ تفوق معاملة A3
في زيادة عدد الثمار العاقدة حديثا الى  11.12ثمرة
وانخفاضها في معاملة المقارنة الى ..74
ثمرة/نبات ,بينما كان الضافة فيتامينات B-
 complexتاثير معنوي في زيادة عدد الثمار حيث
تفوقت معاملة  B3بمعدل بلغ  11.01ثمرة/نبات في
حين انخفضت الى  4.07ثمرة/نبات في  , B2اما
عن تاثير التداخل الثنائي فيالحظ تفوق معاملة
 A3B3و معاملة  G1A3ومعاملة  G1B3في زيادة
معدل عدد الثمار العاقدة الى  22.9.و 13.24
و 12.13ثمرة/نبات بالتتابع  ,اما عن تاثير التداخل
الثالثي فيالحظ من الجدول نفسه تفوق معاملة
 G1A3B3في زيادة عدد الثمار العاقدة الى
 31.39مقارنة مع معاملة  G1A1B2التي
انخفضت الى  1..0ثمرة  /نبات.
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جدول  .تاثير التحليق واضافة حامض االسكوربك وفيتامينات  B-complexوالتداخل بينهم على عدد الثمار
العاقدة حديثا /شتلة
G1
G2

7.04
.299

LSD 5%

02990
B1
.2..
92..
.2.1

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3
LSD 5%

A1
A2
A3

B2
.2..
.2..
129.
.20.9
B1
G2
G1
112.. .2..
1.20
.29.
92.0
.20

.211
B1
920.
.219
B2
92..
11211
B3
1121.
121.1
121.1
G2
G1
B3
B1
9299
.211
920
B2
.211
12..
129.
B3
9201 1.2.. ..2.9
1299.
B3
B2
G2
G1
G2
G1
1129. 02..
92..
129.
929.
.29.
.29.
120
1.2.. .12..
920
12..
.2..9

يعود تفوق معاملة التحليق  G2في زيادة عدد الثمار
الى تجمع المواد الكربوهيدراتيه فوق منطقة التحليق
بسبب اعاقة حركة هذه المواد إلى االسفل ()20
فضال عن زيادة مستويات سكر الكلوكوز و الفركتوز
و السكروز في االوراق ( )22مما قلل من تنافس
الثمار على المواد الغذائية وقلل تساقطها  .اما تفوق
معاملة االضافة  B-complexفي زيادة عدد الثمار
العاقدة فيعود الى التاثير التنظيمي لل Thiamine
على المرستيمات ونمو وتطور النبات والذي يكون
بشكل غير مباشر من خالل تحسينه لكثير من عوامل
النمو الداخلية كالسايتوكاينينات والجبرلينات ()1
وهو ايضا عنصر اساسي للتخليق الحيوي للمرافق
االنزيمي  Thiamine pyrophosphateوالذي
يلعب دور مهم في ايض الكربوهيدرات (. ) 19او
الى دور  )B6( pyridoxineيعتبر كعامل مساعد
ضروري للعديد من الفعاليات االيضية لالنزيمات
ومن ضمنها ايض االحماض االمينية ومهم لنمو و
تمايز االنسجة ( ) 0و نمو الجذور ( )2.مما يزيد
من امتصاص العناصر المعدنية و زيادة الحاصل
(.)27
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