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 في النمو الخضري لشتالت النارنج البذریة حمض األسكوربیكالورقي بالیوریا و  لرشا تأثیر

 طارق شیال العلم إیاد                هاني العالف إیاد             جاسم محمد علوان االعرجي  

  العراق/جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وهندسة الحدائق    

  

  لخالصةا

 45(بأربعـة مسـتویات مـن الیوریـا ، )  . Citrus aurantium L( البذریـة للنـارنج شـتالت الرشـت 

   حمض األسكوربیكومستویین من ، )لتر/غ 10.0و  7.5و  5.0و  2.5( : هي )نتروجین%

،  حمـض األسـكوربیكمسـتویات الیوریـا ومسـتویات  سـائرالتداخل بین  إلى إضافة )لتر / مغ 300و  150(

ولـثالث مـرات فـي  ، 2010موسـم النمـو  فـي وذلـك بالمـاء المقطـر فقـط ، الشاهدمعاملة  شتالت رشت بینما

النتــائج التــي تــم الحصــول علیهــا فــي  أكــدت ،ولكــل منهمــا  واألخــرىبــین الرشــة ن یومــَا یعشــر الموســم وبمــدة 

 10.0و  7.5و  5.0(الـــــرش الــــورقي بالیوریـــــا وبـــــالتراكیز إن،  مـــــن الموســــم نفســـــه األولمنتصــــف تشـــــرین 

للشـتالت  ومسـاحتهاوالكلوروفیـل فـي األوراق وعـدد األوراق سببت زیادة معنویة في تركیز النتروجین  )لتر/غ

 10.0وخاصـــة عنــد الـــرش بتركیـــزوالـــوزن الطــري والجـــاف لــألوراق  ةوارتفــاع الشـــتالت وقطــر ســـاقها الرئیســ

و  SPADوحـــدة  80,66و% 19,3بلــغ متوســط هــذه المؤشــرات فــي هــذه المعاملــة علــى التــوالي  إذلتــر /غ

، فــي حــین أن غ  53,1غ و  70,4ملــم و 50,4ســم و  66,83و  ²ســم 00,3700شــتلة و /ورقــة 66,146

عـدد األوراق و تركیـز الكلوروفیـل  لم یؤثر معنویَا سوى في نالتركیزیوبكال  األسكوربیك حمضالورقي ب الرش

أغلبهـا  نإ، فـ األسـكوربیك حمـضكـل مـن الیوریـا و المشـتركة ل اإلضافةمعامالت  فيوالمساحة الورقیة ، أما 

 األســـكوربیك حمـــضبالیوریـــا و  الـــورقي معاملـــة الـــرش المدروســـة خاصـــة مؤشـــراتالســـائر أثـــرت معنویـــَا فـــي 

والتــي أعطــت أعلــى المتوســطات لتركیــز النتــروجین فــي األوراق  )لتــر / مــغ 300و  لتــر/غ 10.0(بتركیــز 

الطري والجاف لألوراق ، كما أنها لم تختلف معنویـَا عـن المعـامالت  وعدد األوراق والمساحة الورقیة والوزن

  .ونسبة المادة الجافة في األوراق  ةالتي أعطت أعلى المتوسطات الرتفاع الشتالت وقطر ساقها الرئیس

  

  ، نارنج ، شتالت األسكوربیكحمض  ، الیوریا ،  الورقي رشال: الكلمات المفتاحیة 
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Effect   of   Foliar  Spray  with  Urea and Ascorbic  Acid on Vegetative 
Growth of Sour Orange Seedlings        

 Jassim  M.Al-A'areji         Ayad H . Alalaf      Ayad T . Shayal Alalam 
Hort.& Landscape Design Dept.College of Agric.&Foresty,Mosul Univ.Iraq. 

  
ABSTRACT 

  
Sour orange ( Citrus aurantium L . ) seedlings were sprayed three times a 

season with four levels of urea ( 45 % N ) ( 2.5 , 5.0 , 7.5 and 10.0 gm/L ) and 
two levels of ascorbic acid (150 and 300 mg / L) , each alone or in combinations 
. Meanwhile the seedlings of control treatment sprayed with distilled water 
during 2010 growing season , twenty days intervals between each spray and 
another . Results which were obtained at the middle of October of the same 
season , indicated that the foliar spray with urea at the concentrations  of 5.0 , 
7.5 and 10.0 gm/L significantly increased leaves N and chlorophyll 
concentrations , leaves number , seedling leaves area , seedlings height , main 
stem diameter and leaves fresh and dry weight especially at the foliar spray with 
10.0 gm/L . The means of these parameters was 3.19% , 66.80 SPAD , 146.66 
leaves/seedling , 3700.00 Cm² , 83.66 Cm , 4.50 mm , 4.70 gm , 1.53 gm 
respectively. Meanwhile ascorbic acid spray at two concentrations 
unsignificantly affected all parameters , except leaves chlorophyll content , 
leaves number and seedling leaves area . Most treatments of combinations spray 
with urea and ascorbic acid significantly affected all studed parameters , 
especially the treatment of foliar spray of urea and ascorbic acid at a 
concentration of 10.0 gm/L and 300 mg / L , which gave the highest means of 
leaves N concentration , leaves number , seedling leaves area and leaves fresh 
and dry weights , and it unsignificantly differs from the treatments which gave 
the highest means of seedlings height , main stem diameter and percentage of 
leaves dry matter weight . 
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  المقدمة

، ویعـد  وأصـنافها التـي تطعـم علیهـا أنـواع الحمضـیات المختلفـة األصـولهنالك العدیـد مـن  أنمن المعروف 

، أحـد أهـم هـذه األصـول الـذي تطعـم علیـه معظـم أنـواع الحمضـیات  ) . Citrus aurantium L ( أصـل النـارنج

ــ تــربمناســب للوهــو عــدا الاللنكــي ســتزوما واللیمــون التــاهیتي ،  ة والمتوســطة ویتحمــل زیــادة الرطوبــة األرضــیة الثقیل

، ثمارهـا ذات جـودة عالیـة  قویـة النمـو إلـىعلیـه متوسـطة  لمطعمـةاألشـجار اتكـون والبرودة والملوحة إلى حـد مـا ، و 

وتكــون قشــرة الثمــار غیــر ســمیكة  C، حیــث یــزداد محتواهــا مــن المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة والحموضــة وفیتــامین 

، كمـــا انـــه حســـاس لنیمـــاتودا  Tristezaبمـــرض التـــدهور الســـریع  إصـــابتهســـهولة  األصـــلهـــذا  ومـــن أهـــم عیـــوب

  ) . 2003سعد اهللا ومحمد ، ؛  1998إبراهیم ، (وهو أصل شائع االستعمال في العراق الحمضیات 

 شــتالتالتشــجع نمــو ل تجــرى فــي المشــاتل هــم العملیــات الزراعیــة التــيأمــن  النتروجینــي تعــد عملیــة التســمید

األعرجــي ( والحصــول علــى شــتالت جیــدة النمــو وخاصــة مــن ناحیــة قطــر الســاق الــرئیس لتســهیل عملیــة تطعیمهــا 

ــــروجین  إذ ، ) 2005وآخــــرون ،  ، حیــــث یشــــجع النمــــو  التــــي یحتاجهــــا النبــــات األساســــیةحــــد العناصــــر أیعــــد النت

%  4-2 تبلــغ نســبتهو  ، م الخالیــاساسـي لبروتــوبالز أمكــون  وهــو ،الخضـري للنباتــات ویقــوي المجموعــة الجذریـة لهــا 

مینیـــة والبروتینـــات األ حمـــوضالمــن المـــادة الجافـــة للنبـــات ، و یـــدخل فـــي تركیـــب المركبــات العضـــویة المهمـــة مثـــل 

ساسـیا فـي تكـوین الصـبغة الخضـراء الخاصـة أ اً والهرمونـات النباتیـة ، كمـا یشـكل جـزء واإلنزیمـاتالنوویة  حموضوال

 Havlin et   ؛  Singh 2003,( األخضــرالنبــات اللــون  وٕاعطــاء )كلوروفیــل ال(  بعملیــة التركیــب الضــوئي

al.,2005( .  

بصـورة واسـعة  عملالـرش الـورقي بهـذه المغـذیات یسـت نأو ،  النباتات المغذیات المعدنیة بسـرعة أوراق تمتص

  et al ., 2001؛ and Davies 1992  Gooding؛  Swietlik and Faust 1984(طریقـة للتسـمید 

Bondada  ؛Johnson et al.,2001  (  ،الورقیـة بسـبب  لإلضـافة مالئمـةالنتـروجین  نـواعأ أكثـرالیوریا من  تعد

محتواهـــا العـــالي مــــن  إلــــى إضـــافة ســـرعة امتصاصـــها وانتقالهـــا وعــــدم قطبیتهـــا وســـمیتها القلیلــــة وذوبانهـــا العـــالي ،

 إلــى یـؤدي نباتـات بالیوریــاالـرش الــورقي لل أن بــاحثین، وبــین عـدد مـن ال)   Bondada et al.,2001( النتـروجین

 andومــنهم لهــذه النباتــات ،النباتیــة مــن النتــروجین وتحســن فــي النمــو الخضــري والجــذري  األنســجةزیــادة محتــوى 

Syvertsen (1995)   Jone 1999( ؛ فـي الكریـب فــروت( and Singh  Govind  فـي النـارنج والیوســفي

 ( الخطـــاب؛ and Faustan Swietlik)1984( ؛فـــي الحمضـــیات  et al., (2001) Bondada؛كلیوبـــاترا 

 Johnson et ؛ فــي الســدر أو النبــق) 2004(الربیعــي  ؛فــي الزیتــون  ) 2005( األعرجــي وآخــرون  ؛ )2004

al.,(2001)  ؛ الـدراقفـيet al ., (2003)  Bl ؛ فـي اللـوزet al.,(2002) Dong ؛ al.,(2002) Cheng et 

   . في البكان )Hussain، 2007(  ؛ في التفاح

مــن المــواد  ألنــهفــي الوقــت الحاضــر رشــًا علـى المجمــوع الخضــري للنباتــات  األســكوربیك حمــض عمالوزاد اسـت

شـجار الفاكهـة المختلفـة ، وان تـأثیره فـي نمـو تشـجیع النمـو الخضـري و الثمـري أل إلـىالذي یـؤدي  لألكسدةالمضادة 

 et al., 1999؛ et al., 1997B Ahmed(و المشــجعة للنمــو النباتــات یكــون مشــابهًا لتــأثیر منظمــات النمــ

Johnson(  ،عملیـات التـنفس وانقسـام  وتحفیـزالناتج عـن درجـة الحـرارة والسـموم  اإلجهادفي تقلیل  هدور  إلى إضافة

 ,فقـد أشـار  ) Oertli 1987,( األكسـدةلكترونات ویحافظ على الكلوروبالسـت مـن ألالخالیا ویدخل في نظام نقل ا
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1957) Asselbergs ؛et al., 1997 A  Ahmed  ( ،فــي تشــجیع عملیــة  األســكوربیك حمــضدور  إلــى

 حمـضشـجار التفـاح ومحتواهـا مـن ألالتركیب الضوئي من خالل مالحظة وجود عالقة موجبة بین المساحة الورقیة 

تــروجین والكلوروفیــل فــي تركیــز الن األســكوربیك حمــضدرس عــدد مــن البــاحثین تــأثیر الــرش الــورقي ب . األســكوربیك

( ومـنهم األعرجـي ورائـدة الفاكهـة ، نباتـات لنمو الخضـري لشـتالت وأشـجار بعـض ا مؤشراتمن  والعدیدفي األوراق 

 a( وٕاحســانوتوصــل األعرجــي .  الفتیــة الــدراقفــي أشــجار )  2009( شــیال العلــم ؛  الــدراقفــي شــتالت )  2009

2009  ،b 2009 (  الـــدوري وجاســـم ؛)a 2009  ،b 2009( ، ـــورقي ب إلـــى  األســـكوربیك حمـــضأن الـــرش ال

 / N غ 60و  30لوحده أو بالتداخل مـع التسـمید النتروجینـي ألشـجار التفـاح الفتیـة وبمقـدار  لتر/ مغ 125وبتركیز 

 النمـــو الخضـــري مؤشـــرات ســـائرزیـــادة تركیـــز النتـــروجین والكلوروفیـــل فـــي األوراق وتحســـن فـــي  إلـــىأدى  ، شـــجرة

وارتفـاع األشــجار  هــالاطو أو  التفرعـات وعـدد اشــتملت علـى عـدد األوراق والمســاحة الورقیـة لألشــجاروالتـي ،  لألشـجار

  . ةوقطر ساقها الرئیس

 لشــتالت النــارنج البذریــةفــي النمــو الخضــري  األســكوربیك حمــض بالیوریــا و الــرش الــورقي ألهمیــة : هــدف البحــث 

  . كنة أجریت هذه الدراسةللحصول على شتالت جیدة وصالحة للتطعیم في أقصر مدة مم

  

  مواد البحث و طرائقه

جامعـة  /كلیـة الزراعـة والغابـات  / وهندسـة الحـدائق قسـم البسـتنةل الظلـة الخشـبیة التابعـة الدراسة في أجریت

 متجانســة النمــو ، ، عمرهــا ســنة واحــدةبذریــة نــارنج انتخبــت شــتالت .  2010موســم النمــو  فــي العــراق ،/  الموصــل

، مـن محطـة بسـتنة  )مـم 3سـم مـن سـطح التربـة  5علـى ارتفـاع  ةالرئیسـ اوقطـر سـاقهسـم  30-28عهـا ارتفا( تقریبـاَ 

ومملــوءة بتربــة ) تربــة غكــ 10.00تتســع لــ (كبــر حجمــا أبالســتیكیة نــوع بــولي اثلـین  أكیـاس إلــىنینـوى ، وتــم تحویلهــا 

تدل مــن الجــدول بــأن التربــة قاعدیــة یســ إذ . )1(صــفاتها الفیزیائیــة والكیمیائیــة فــي الجــدول بعــض والموضــحة لومیــة

  .وذات محتوى جید من المادة العضویة ومن عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم المتاحة 

  * .بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة): 1(الجدول   

 القیمة الصفة القیمة الصفة

 pH 7.53 462.55 )كغ / غ (   رمل

 97.30  )كغ / مغ (    البیكربونات  306.55 )كغ / غ (  غرین

 49.00 )غك/ مغ ( المتاحالنتروجین  230.90 )كغ / غ (   طین

 22.00 )غك/ مغ (    المتاحالفسفور  لومیة لقواما

 130.00 )غك/ مغ (  المتاحالبوتاسیوم  17.10 )كغ / غ ( المادة العضویة

EC)31.29 )غك/ مغ (         الكبریتات 1.456 )م/ دسیسیمنز 

  جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات /  مختبرات قسم علوم التربة والمیاهأجریت التحلیالت في  
  .العراق      
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 حمــضبكــل مــن الیوریــا و ن یومــَا بــین رشــة وأخــرى وبفتــرة عشــری، ثــالث مــرات فــي الموســم رشــت الشــتالت 

، وبـذلك یكـون عـدد المعـامالت خمـس  الشـاهدملـة معا إلـى ضـافةإبصورة منفردة أو بصورة مشـتركة  ماإ األسكوربیك

  :  یأتيعشرة معاملة وكما 

  . )الرش بالماء المقطر (  الشاهدمعاملة .  1

  . لتر/ غ  2.5الیوریا بتركیز .  2

  . لتر/ غ  5.0الیوریا بتركیز .  3

  . لتر/ غ  7.5الیوریا بتركیز .  4

  . لتر/ غ  10.0الیوریا بتركیز .  5

  .لتر / مغ 150بتركیز  وربیكاألسك حمض.  6

  . لتر / مغ 300بتركیز  األسكوربیك حمض.  7

  لتر/ مغ  150بتركیز  األسكوربیك حمض+    لتر/ غ  2.5الیوریا بتركیز .  8

  لتر/ مغ  300بتركیز  األسكوربیك حمض+    لتر/ غ  2.5الیوریا بتركیز .  9

  لتر/ مغ  150بتركیز  األسكوربیك حمض+   لتر/ غ  5.0الیوریا بتركیز . 10

  لتر/ مغ  300بتركیز  األسكوربیك حمض+  لتر/ غ  5.0الیوریا بتركیز .  11

  لتر/ مغ  150بتركیز  حمض األسكوربیك+  لتر/ غ  7.5الیوریا بتركیز .  12

  لتر/ مغ  300بتركیز  حمض األسكوربیك + لتر/ غ  7.5الیوریا بتركیز .  13

  لتر/ مغ  150بتركیز  حمض األسكوربیك+  لتر /غ  10.0الیوریا بتركیز .  14

  لتر/ مغ  300بتركیز  حمض األسكوربیك+  لتر/ غ  10.0الیوریا بتركیز .  15

  

الـرش ، فـي حـین أن معـامالت  2010مـن العـام  31/5و  9/5و  19/4نفذت معامالت الـرش بالیوریـا فـي 

ناشـــرة المـــادة مـــن اللتـــر  / 3ا ســـم ضـــافةإتـــم .  2010/ 1/6و  10/5و  20/4قـــد تمـــت فـــي  حمـــض األســـكوربیكب

)Tween-20 ( مـغ 10.9الشـتالت بالفسـفور وبمقـدار  سـائر سـمدت. األوراقعلـى  المحالیـللتجانس توزیـعP / غكـ  

تربـــة وبهیئــة كبریتـــات   غكــ /K  مــغ 20.7، والبوتاســیوم بمقـــدار فســـفور%  21 ثالثــيتربــة وبهیئــة سوبرفوســـفات 

تركیـــز النتـــروجین فـــي :  التالیـــة مؤشـــراتتـــم قیـــاس ال األولفـــي منتصـــف تشـــرین  . )بوتاســـیوم% 43(  البوتاســـیوم

محتـوى األوراق مـن الكلوروفیـل  ،)   Raghupathi Bhargava and 1999(حسـب الطریقـة التـي ذكرهـا األوراق

ــــاس الیــــدوي الرقمــــي ، )  SPADوحــــدة (    SPAD-502 meter )Bassuk,2000باســــتخدام جهــــاز المقی

Felixloh and (،  المســاحة الورقیــة للشــتالت ، عــدد األوراق)(1984,حســب الطریقــة التــي ذكرهــا) شــتلة/  2ســم 

Patton (، ، ـــدة المتكونـــة علـــى الشـــتالت ـــاع الشـــتالت الزیـــادة فـــي عـــدد النمـــوات الجدی بوســـاطة شـــریط  )ســـم( ارتف

، وذلـك ) ح تربـة الكـیس مـن سـط سـم 5علـى ارتفـاع (بوسـاطة القدمـة ) ملـم( ةقطر الساق الرئیسـالزیادة في و القیاس 

التجربــة وفــي نهایــة التجربــة فــي منتصــف  بــإجراءقبــل البــدء  ةبقیــاس كــل مــن ارتفــاع الشــتالت وقطــر ســاقها الرئیســ

بأخـذ الطـري لـألوراق وذلـك  الـوزن، )  2001خربـوتلي ، (  وسجل الفرق بین القـراءتین ولكـال الصـفتین تشرین األول

س قــی(ورقــة مــن كــل وحــدة تجریبیــة  30الجــاف لــألوراق ، وذلــك باســتخدام الــوزن و  ورقــة مــن كــل وحــدة تجریبیــة 30
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 تثـــم وزنـــ ، ْم  حتـــى ثبـــات الـــوزن 70درجـــة حـــرارة  إلـــى) Oven(فـــرن كهربـــائي  وجففـــت فـــي) ذاتهـــاالطـــري  هـــاوزن

 ةوبثالثـ) RCBD(اتبع في تنفیذ الدراسـة تصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة .  )مغ 0.1حساسیة (میزان كهربائيب

الحاسـوب  إسـتعمالبحسـب التصـمیم  إحصـائیاحللـت النتـائج  . خمس شـتالت لكـل وحـدة تجریبیـة باستعمالمكرارت 

  . %5دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  ختباربا، وقورنت المتوسطات  )SAS )SAS,1996وفق برنامج 

  

  النتائج والمناقشة

حمـض جمیـع معـامالت الـرش بالیوریـا و  أن ) 2 ( فـي الجـدولیتبین من النتـائج الموضـحة :  (%) نتركیز النتروجی

 / مــغ 300وبتركیــز  حمــض األســكوربیكباســتثناء معاملــة الــرش ب(  ةكــل علــى انفــراد أو بصــورة مشــترك األســكوربیك

معنویــة فــي تركیــز النتــروجین فــي األوراق ، وأن أعلــى التراكیــز مــن هــذا العنصــر كانــت فــي  زیــادة إلــىأدت ، ) لتــر

إذ بلغــت علــى التــوالي  لتــر / مــغ 300و  لتــر/ غ  10.0معــَا وبتركیــز  حمــض األســكوربیكلــرش بالیوریــا و معاملــة ا

ــــه كــــل مــــن .%  3.27نســــبة النتــــروجین فــــي هــــذه المعاملــــة   and( وتتطــــابق هــــذه النتــــائج مــــع مــــا توصــــل ألی

Syvertsen,1995  Jone 1999؛Singh Govind and  رائـدة ، األعرجـي و ؛  2005األعرجـي وآخـرون ،  ؛

زیـادة امتصـاص الیوریـا  إلـىوهـذا  قـد یرجـع  ) .   a 2009، وٕاحسـاناألعرجـي   ؛  2009شـیال العلـم ، ؛  2009

مقارنـة بشـتالت معاملـة  األوراقوالتـي تتحلـل داخـل النبـات لیتحـرر منهـا النتـروجین الـذي یتركـز فـي  األوراقمن قبل 

 إلــى إضــافة ، )1987، علـي( رة مـن النتــروجین مـن التربــةعلـى كمیــات یســی إالتحصــل  أنتسـتطیع  التــي ال الشـاهد

 أكثــروالتــي تجعــل الجــذور  ATPالــرش بالیوریــا قــد یزیــد مــن كمیــة الطاقــة المجهــزة للنظــام الجــذري علــى شــكل  أن

 إلـى وكـذلك، ) al.,2002 Dong et(خر مـن الموسـم أفي امتصاص النتـروجین مـن التربـة حیویـًا ولوقـت متـ فعالیة

، وبالتـالي زیـادة قابلیتهــا ونشـاطهاومنهـا الجـذور  األعضـاء المختلفــة للنباتـات فـي زیـادة نمـو كوربیكحمـض األسـدور 

، )  a 2009، وٕاحســاناألعرجــي ( فــي امتصــاص كمیــات أكبــر مــن العناصــر الغذائیــة مــن التربــة ومنهــا النتــروجین 

التربـة التـي  إلـىعضـویة مـن الجـذور الالحمـوض  إفـراززیـادة  إلىقد یؤدي  حمض األسكوربیكأن الرش الورقي ب كما

التــي تمـتص مــن قبــل النباتــات  فــي منطقـة الرایزوســفیر ءزیــادة ذوبـان معظــم المغــذیات التـي تتحــرر ببطــي إلــىتـؤدي 

),1996 Hanafy. (  

ــي األوراق كــل علــى انفــراد  حمــض األســكوربیكأدت جمیــع معــامالت الــرش بالیوریــا و  ) : SPAD(  الكلوروفیــل ف

 ، الشـاهدبمعاملـة قیاسـا زیادة معنویـة فـي تركیـز الكلوروفیـل فـي األوراق  إلىت المشتركة فیما بینهما وكذلك المعامال

لي علــى التــوا لتــر / مــغ 150و  لتــر/غ 7.5وبتركیــز   حمــض األســكوربیكلیوریــا و لوقــد أعطــت المعاملــة المشــتركة 

 ) . 2الجـــدول ، (   SBADدة وحـــ 67.53بلغــت نســـبة الكلوروفیـــل فیهـــا  إذ أعلــى المتوســـطات مـــن هـــذه الصـــفة

 Govind and ؛ and Syvertsen,1995 Jone( وتتفـــق نتائجنـــا مـــع النتـــائج التـــي توصـــل ألیهـــا كـــل مـــن

Singh,1999    2007, ؛  2005األعرجـــي وآخـــرون ،  ؛ Hussain   ـــدة ،  ؛ شـــیال ؛  2009األعرجـــي ورائ

زیـــادة تركیـــز النتـــروجین فـــي  إلـــىقـــد یرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك  إن ) .b 2009، وٕاحســـاناألعرجـــي ؛  2009العلـــم ، 

ل ـ، حیـــث یدخـــ ر آنفـــاً ـوكمـــا ذكـــ كـــل علـــى انفـــراد أو معـــاَ  حمـــض األســـكوربیكاألوراق عنـــد الـــرش بكـــل مـــن الیوریـــا و 

ــــ  الداخلـــة فـــي تركیـــب هـــذه  Porphyrinsالنتـــروجین فـــي بنـــاء صـــبغة الكلوروفیـــل الشـــتراكه فـــي تركیـــب وحـــدات ال
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یحــافظ علــى الكلوروفیــل مــن األكســدة  حمــض األســكوربیكإضــافة إلــى أن ) . et al.,2005 Havline(الصــبغة 

  ) .Oertli 1987,(باعتباره عامَال مضادًا لألكسدة 

  :النمو الخضري  مؤشرات

، كــل علــى  حمــض األســكوربیكأدت جمیــع معــامالت الــرش بالیوریــا و : عــدد األوراق والمســاحة الورقیــة متوســط . 1

 قیاســاً شــتركة فیمــا بینهمــا إلــى زیــادة معنویــة فــي عــدد األوراق والمســاحة الورقیــة للشــتالت انفــراد وكــذلك المعــامالت الم

 مـغ 300و  لتـر/غ10.0وبتركیـز   حمـض األسـكوربیك، وقد أعطت المعاملة المشتركة مابین الیوریـا و  الشاهدبمعاملة 

ورقـــة و  186.66فتین فیهـــا بلـــغ متوســـط هـــاتین الصـــ إذ لتـــر علـــى التـــوالي أعلـــى المتوســـطات مـــن هـــاتین الصـــفتین /

 وتتوافـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع النتـــائج التـــي توصـــل ألیهـــا كـــل مـــن ) . 2الجـــدول ، (  علـــى التـــوالي ²ســـم 6000.0

الـــدوري  ؛ 2009شـــیال العلـــم ، ؛  2009األعرجـــي ورائـــدة ، ؛  Hussain  ،2007 ؛ 2005األعرجـــي وآخـــرون ، (

  ) a 2009وجاسم ،

ــــة عــــدد النمــــوات المتوســــط .  2 ــــرش بالیوریــــا و  ) 2( یالحــــظ مــــن الجــــدول : حدیث ــــع معــــامالت ال حمــــض أن جمی

) لتـر / مـغ 150وبتركیـز  حمـض األسـكوربیكباسـتثناء معاملـة الـرش ب( بصورة منفردة أو بصورة مشتركة  األسكوربیك

لــم تكــن  فــروق، ولكــن ال الشــاهدبمعاملــة  قیاســا، أدت إلــى زیــادة فــي عــدد النمــوات الحدیثــة المتكونــة علــى الشــتالت 

(   حمـــض األســـكوربیكمـــن  نیكـــال التركیـــز معنویـــة ســـوى فـــي المعـــامالت المشـــتركة مـــا بـــین الیوریـــا بجمیـــع التراكیـــز و 

) لتـر علـى التـوالي  / مـغ 150و  لتـر/غ 2.5وبتركیـز  حمـض األسـكوربیكباستثناء المعاملة المشتركة ما بین الیوریا و 

 / مـغ 150یوریـا مـع  لتـر/غ 10.0، كانـت عنـد الـرش بــ ) شـتلة  /نمـو 9.99( من النموات الحدیثة  وان أعلى عدد. 

  .)  b 2009الدوري وجاسم  (وهذا یتوافق مع ما حصل علیه .  األسكوربیك حمض لتر

أو  ة، كـل علـى حـد حمـض األسـكوربیكإن جمیـع معـامالت الـرش بالیوریـا و  :ارتفاع الشتالت متوسط الزیادة في . 3

الــرش  عنــد، ولكــن الزیــادة كانــت معـــنویة فقــط  الشــاهدبمعاملــة  قیاســاً ارتفــاع شــتالت النــارنج معــًا أدت إلــى زیــادة فــي 

 10.0و  7.5و  5.0التراكیــز ، وكــذلك فـــي معــامالت اإلضــافة المشـــتركة للیوریــا وبـــالتراكیز  ســـائربالیوریــا لوحــدها وب

أعلـى المتوســطات مـن هـذه الصــفة وأن ) لتـر / مـغ 300و  150(  حمـض األســكوربیكمـن  نمـع كـال التركیــزی لتـر/غ

وكانــت نتائجنــا ) .  3الجــدول ، ( ســم  83.77وبلغــت  لتــر/غ 5.0 كانــت عنــد الــرش الــورقي بالیوریــا لوحــدها وبتركیــز

 ؛  Govind and Singh,1999 ؛ and Syvertsen,1995 Jone( متطابقــة مــع مـــا توصــل ألیــه كـــل مــن

األعرجــي ؛   2009شــیال العلــم ، ؛  2009عرجــي ورائــدة ، األ؛  Hussain ،2007 ؛ 2005األعرجـــي وآخـــرون ، 

  ) . b 2009وٕاحسان ،

إلــى أن أغلــب )  3( تــدل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول  :للشــتالت  ةقطــر الســاق الرئیســ متوســط الزیــادة فــي. 4

یوریـــا  تـــرل/غ 7.5فـــي هـــذه الصـــفة ، باســـتثناء معـــاملتي الـــرش بــــ  الشـــاهدالمعـــامالت لـــم تختلـــف معنویـــًا عـــن معاملـــة 

. علــى التــوالي  لتـر / مــغ 150و  لتــر/غ 5.0وبتركیـز  حمـض األســكوربیكلوحـدها والمعاملــة المشـتركة مــابین الیوریــا و 

وبتركیــز  حمــض األســكوربیكمــابین الیوریــا و ملــم للمعاملــة  5.23وتــم الحصــول علــى أعلــى متوســط لقطــر الســاق وبلــغ 

 , Hussain؛  2005األعرجــي وآخــرون  (بقــة مــع كــل مــن ، وكانــت نتائجنــا متطا  لتــر / مــغ 150و  لتــر/غ 5.0

  .) b2009 الدوري وجاسم؛    2007

  



8 
 

ع�دد األوراق متوس�ط ف�ي تركی�ز النت�روجین و حم�ض األس�كوربیكو ال�ورقي بالیوری�ا رشال� ت�أثیر:  ) 2 (الجدول
    لبذریةشتالت النارنج ا عدد النموات المتكونة علىمتوسط وتركیز الكلوروفیل و المساحة الورقیةو

  N  المعامالت
( % )  

الكلوروفیل 
وحدة (الكلي 

SPAD (  

عدد متوسط 
  األوراق

  )شجرة/ورقة(

المساحة 
  )2سم(الورقیة

عدد متوسط 
 النموات
  الحدیثة

  1.02  الشاھد
e d c  

47.0  
h  

50.00  
i 

905.0  
h 

2.22  
e  

  2.45  یوریا لتر/غ 2.5
b  

52.47  
g  

123.33  
 ef  

3333.3  
d  

3.10  
e  

  3.10  یایور لتر/غ 5.0
a  

54.01  
fg  

136.66  
 de  

3133.3   
de  

3.33  
de  

  3.18  یوریا لتر/غ 7.5
a  

61.10  
cd  

116.66  
f  

2083.3  
fg  

3.22  
e  

  3.19  یوریا لتر/غ10.0
a  

66.80  
ab  

146.66  
cd  

3700.0  
cd  

4.11  
e d c  

حمض لتر  /مغ 150
  األسكوربیك

1.45  
d  

53.33  
fg 

71.66  
h  

1933.3  
g  

2.21  
e  

ض حملتر / مغ  300
  األسكوربیك

0.90  
e  

58.66  
de  

96.66  
g  

2550.0  
g f e  

2.55  
e  

 150+   2.5یوریا 
 حمض األسكوربیك

2.38  
b  

53.33  
fg  

131.66  
f e d 

2666.7  
ef  

3.66  
de  

 300+   2.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

2.02  
c  

56.33  
ef  

123.33  
 ef  

3410.0  
d  

5.44  
d c b  

 150+   5.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

2.33  
bc  

63.56  
bc  

155.00  
bc  

4283.3  
bc  

7.10  
b  

 300+   5.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

1.65  
d  

62.10  
cd  

101.66  
g  

2166.7  
fg  

6.44  
b  

 150+   7.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

2.03  
c  

67.53  
a  

136.66  
de 

3506.7  
d  

6.03  
bc  

 300+  7.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

3.22  
a  

63.50   
bc 

156.66  
bc  

4206.7  
bc  

7.24  
b  

 150+   10.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

2.01  
c  

62.80  
c  

170.00  
b  

4653.3  
b  

9.99  
a  

 300+ 10.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

3.27  
a  

61.73  
cd  

186.66  
a  

6000.0  
a  

7.33  
b  

  % 5تدل على وجود فروق معنویھ بینھا عند مستوى احتمال  ولكل صفة مختلفةبحروف  المتبوعةالمتوسطات *
  .عدد الحدود مت اختبار دنكنحسب   

 ةكـل علـى حـد حمـض األسـكوربیكأدت جمیـع معـامالت الـرش بالیوریـا و  ) : غ( لـألوراق  رطبالوزن المتوسط .  5

 2.5الفروقـات معنویـة فقـط عنـد الـرش بالیوریـا لوحـدها وبتراكیـز  كانـتلـألوراق ، و  رطـبأو معًا إلى زیـادة فـي الـوزن ال

باســـتثناء معـــاملتي الـــرش ،  حمـــض األســـكوربیكلمعـــامالت المشـــتركة مـــابین الیوریـــا و وجمیـــع ا لتـــر/غ 10.0و  7.5و 

حمــض  لتـر / مــغ 300یوریــا مـع  لتـر/غ 5.0و  حمـض األســكوربیك لتــر / مـغ 150مــع  لتـر/غ 2.5بالیوریـا وبتركیــز 

  .) Hussain  (2007 ,وجاءت نتائجنا متفقة مع نتائج) .  3الجدول ، (  األسكوربیك

ــمتوســط  . 6 حمــض أن جمیــع معــامالت الــرش بالیوریــا و )  3( یتبــین مــن الجــدول   : ) غ(  وزن الجــاف لــألوراقال

لـألوراق ، ولكـن الفروقـات كانـت معنویـة  جـافكل على انفراد أو بصـورة مشـتركًة سـببت زیـادة فـي الـوزن ال األسكوربیك
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 / مــغ 300وبتركیـز  مـض األسـكوربیكحلوحـدها أو مـع  لتــر/غ 10.0و  7.5و  2.5فقـط عنـد الـرش بالیوریـا وبتراكیـز 

یؤكـد هـذه النتـائج مـع مـا .  لتـر / حمـض األسـكوربیك مـغ 150یوریـا مـع  لتـر/غ 5.0لتر، إضافة إلى معاملة الـرش بــ 

  ). 2005( األعرجي وآخرون  توصل إلیه
  

ط�ر س�اقھا قمتوس�ط ارتف�اع الش�تالت ومتوس�ط في  حمض األسكوربیكالورقي بالیوریا و رشال تأثیر:  )3(الجدول
ال��وزن الط��ري والج��اف ل��ألوراق ونس��بة الم��ادة الجاف��ة ف��ي أوراق ش��تالت الن��ارنج متوس��ط ال��رئیس و

  .البذریة
الزیادة متوسط   المعامالت

في ارتفاع 
  )سم(الشتالت 

الزیادة متوسط 
في قطر الساق 

  )ملم (الرئیس 

الوزن متوسط 
  لألوراق رطبال

  ) غ(

ال��وزن متوس��ط 
الج������������������������اف 

  )غ(لألوراق

نس����بة  متوس����ط
الم��������������������������ادة 

  (%)الجافة

  510.0  یوریا لتر/غ 2.5
e  

3.90  
cd  

3.43  
d  

1.04  
d  

30.32  
e d c  

  73.33  یوریا لتر/غ 5.0
c b a 

4.10  
d c b  

4.66  
a  

1.43  
ab  

30.68  
e d c  

  83.77  یوریا لتر/غ 7.5
a  

4.53  
c b a  

4.10  
d bc a  

1.30  
abcd 

31.70  
d b a  

  73.44  یوریا لتر/غ10.0
abc  

4.83  
ab  

4.55  
ab  

1.43  
ab  

31.42  
abcd  

لتر  حمض / مغ 150
  األسكوربیك

83.66  
a  

4.50  
c b a  

4.70  
a  

1.53  
a  

32.55  
a  

لتر حمض / مغ  300
  األسكوربیك

61.66  
cde  

3.65  
d  

4.08  
d bc a  

1.23  
d bc a 

30.12  
de  

 150+   2.5یوریا 
 حمض األسكوربیك

59.88  
e d c  

3.60  
d  

3.71  
cd  

1.17  
d c b 

31.53  
abcd  

 300+   2.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

56.66  
de  

3.90  
cd  

3.73  
d c b  

1.26  
abcd 

33.78  
abc  

 150+   5.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

55.22  
de  

3.50  
d  

4.45  
c b a  

1.41  
c b a  

31.68  
abcd  

 300+   5.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

83.22  
a  

5.23  
a  

4.43  
c b a  

1.41  
c b a  

31.82  
c b a  

 150+   7.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

72.66  
abc  

4.33  
d c b  

3.78  
d c b  

1.11   
cd  

29.36  
e  

 300+  7.5یوریا 
  حمض األسكوربیك

77.77  
 ab  

3.88  
cd  

4.38  
c b a  

1.35  
bcd a  

30.80  
e cd b  

 150+   10.0یوریا 
  حمض األسكوربیك

80.55  
a  

3.88  
cd  

4.25  
abc  

1.38  
c b a  

32.47  
ab  

 300+ 10.0یوریا 
  ألسكوربیكحمض ا

66.66  
cd b  

4.05  
d cb  

4.26  
abc  

1.33  
bcd a  

31.23  
abcd  

  77.77  یوریا لتر/غ 2.5
a  

4.68  
c b a  

4.80  
a  

1.53  
a  

31.87  
c b a 

حس�ب اختب�ار دنك�ن % 5بینھا عند مستوى احتم�ال  معنویة ولكل صفة تدل على وجود فروق مختلفةبحروف  المتبوعةالمتوسطات *
  .متعدد الحدود 

ــي األوراق ســط متو .  7 أن  إلــى)  3( یالحــظ مــن النتــائج الموضــحة فــي الجــدول  ( % ) :نســبة المــادة الجافــة ف

باســتثناء  ، لــم تــؤثر معنویــَا فــي نســبة المــادة الجافــة فــي األوراق حمــض األســكوربیكجمیــع معــامالت الــرش بالیوریــا و 
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 حمــض األســكوربیكلمشــتركة مــابین الیوریــا و وكــذلك المعاملــة ا لتــر/غ 10.0معــاملتي الــرش بالیوریــا لوحــدها وبتركیــز 

     . الشاهدبمعاملة  قیاساهذه الصفة زیادة معنویة في  اعلى التوالي قد سببت لتر / مغ 300و  لتر/غ 7.5وبتركیز 

كــل علــى انفــراد أو  حمــض األسـكوربیكبالیوریــا و  الـورقي النمـو الخضــري عنــد الــرش مؤشــراتالزیـادة فــي  إن        

التـي ذكــرت  ذاتهـا ألسـبابل، و  ) 2الجــدول ، ( زیـادة تركیـز الكلوروفیـل فـي األوراق  إلــىقـد یرجـع  ، بصـورة مشـتركة

 تسـتفید قـد التـي التركیـب الضـوئي ، عملیـةب زیادة قابلیة الشتالت في صـنع الكربوهیـدرات إلىالتي ربما تؤدي ، و  سابقاً 

الـــدوري ( م الخالیـــا وتوســـعها وبنـــاء األنســـجة الجدیـــدة انقســـا مـــن ضـــمنهاالحیویـــة المختلفـــة و  اعملیاتهـــ إتمـــاممنهــا فـــي 

 وهرمـــوناألنســـجة النباتیــة الجدیـــدة  و  بنــاء البروتینـــات دور النتــروجین المباشـــر فـــي إلـــى إضـــافة، ) a2009وجاســم ، 

وزیــادة النشــاط المرســـتیمي  دورًا مهمــًا فــي انقســام الخالیــا واســتطالتها ؤديالــذي یــ ، ) IAA(  لألخــ حمــضنــدول اإل

فــي حمایـة الخالیــا مــن التــأثیر الضــار  حمــض األســكوربیكالــدور االیجـابي ل إلــى، وكــذلك ) Singh 2003,( باتـاتللن

 ,. et al؛  Oertli,1987( وتحفیـزه النقسـام الخالیـا )  Photo oxidation( لدرجـة الحـرارة واألكسـدة الضـوئیة 

2003  Palaniswamy. (  

هنالــك تحســن فــي النمــو الخضــري لشــتالت النــارنج البذریــة وذلــك عنــد  أننســتنتج مــن هــذه الدراســة  :االســتنتاجات 

علـى التـوالي لتـر /مـغ 300 ولتـر /غ 10.0الرش الورقي لهذه الشتالت بكـل مـن الیوریـا وحمـض االسـكوربیك وبتركیـز 

  .قطر مالئم للتطعیم علیها  إلىحیث وصلت جمیع شتالت هذه المعاملة 

  

  راجعالم

 .األولىالطبعة .  وٕانتاجهاأساسیات زراعتها ورعایتها . أشجار الفاكهة ) .  1998( ، عاطف محمد  إبراهیم

  .جمهوریة مصر العربیة .  باإلسكندریةمنشأة المعارف 

ـــــت والنتـــــروجین و ) . أ  2009( فضـــــل الـــــدوري  وٕاحســـــاناألعرجـــــي ، جاســـــم محمـــــد علـــــوان  حمـــــض تـــــأثیر الكبری

مجلــة زراعــة .  Vistabellaو  Annaلفتیــة صــنفي فــي المحتــوى المعــدني ألشــجار التفــاح ا األســكوربیك

  .  95 – 81) :  1(  37الرافدین ، 

ــــوان  ــــروجین و ) . ب  2009( ضــــل الــــدوري اف وٕاحســــاناألعرجــــي ، جاســــم محمــــد عل حمــــض تــــأثیر الكبریــــت والنت

 Vistabellaو  Annaفــي النمــو الخضــري والمحتــوى المعـدني ألشــجار التفــاح الفتیــة صــنفي  األسـكوربیك

 9مجلــة جامعــة تكریــت للعلــوم الزراعیــة ، . الكلوروفیــل فــي األوراق والســكریات فــي األوراق واألفــرع  – 2. 

 )2  : (183 - 199 .  

 Coronetصـنف  الـدراقدراسـة اسـتجابة شـتالت ) .  2009( الحمـداني  إسـماعیلاألعرجـي ، جاسـم محمـد ورائـدة 

  . 96 – 86) :  2(  37افدین ، مجلة زراعة الر .  حمض األسكوربیكللرش الورقي بالزنك و 

تــأثیر الــرش الــورقي بالیوریــا ) .  2005( الحمــداني ومنــى حســین شــریف  إســماعیلاألعرجــي ، جاســم محمــد ورائــدة 

) :  4(  33مجلـة زراعـة الرافـدین ، ) .  (. Olea europea Lفي نمو شتالت ثالثة أصناف مـن الزیتـون 

40 – 46 .   

مـؤتمر . معدالت مـن األسـمدة اآلزوتیـة فـي نمـو أشـجار السـفرجل حدیثـة السـن  ثیرتأ) .  2001( خربوتلي ، رشید 

  . 162 – 155: آذار  28 – 24جمهوریة مصر العربیة ، .  اإلسماعیلیة. البستنة العربي الخامس 
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 تـأثیر بعـض منظمـات النمـو والسـماد النتروجینـي والـورقي ووسـط الزراعـة) .  2004( الخطاب ، عالء عبـد الـرزاق 

بعـــد التفریـــد  K18لصـــنف نبـــالي و  Olea europeaفـــي النمـــو الخضـــري والجـــذري لشـــتالت الزیتـــون 

.                                                            العراق . جامعة بغداد . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر. مباشرة

فــي  حمــض األســكوربیكیر الكبریــت والنتــروجین و تــأث) . أ  2009( فاضــل وجاســم محمــد علــوان  إحســانالــدوري ، 

المسـاحة  – Vistabella   .3و  Annaالنمو الخضري والمحتوى المعدني ألشـجار التفـاح الفتیـة صـنفي 

)  2(  9مجلـة جامعـة تكریـت للعلـوم الزراعیـة ، . الورقیة والزیادة في قطر السـاق الـرئیس وارتفـاع األشـجار

:200 – 210  .  

فـي  حمـض األسـكوربیكتـأثیر الكبریـت والنتـروجین و ) .  ب  2009( فاضـل وجاسـم محمـد علـوان  إحسانالدوري ، 

عـــدد  – Vistabella  .4و  Annaالنمـــو الخضـــري والمحتـــوى المعـــدني ألشـــجار التفـــاح الفتیـــة صـــنفي 

: )  2(  9مجلـة جامعـة تكریـت للعلـوم الزراعیـة ، . الجدیـدة المتكونـة علـى األشـجار   األفـرعوطول وقطر 

211 – 225 .  

 Zizyphusتــأثیر الــرش بالســماد النتروجینــي علــى صــنفین مــن الســدر ) .  2004( الربیعــي ، صــباح عبــد فلــیح 

spinachisti  وZizyphus maritiana  . العراق. جامعة بغداد . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر.   

 اإلعالمــــيمطــــابع الــــدعم . المــــوالح  وٕانتــــاجزراعــــة . ) 2003( حســــین ومحمــــد ســــامي ملیجــــي  ســــعد اهللا ، محمــــد

  . ، مركز البحوث الزراعیة ، معهد كوت البساتینباإلسماعیلیة

 األســـكوربیكمضـــي الجبرلیـــك و حتـــأثیر الســـماد النتروجینـــي والـــرش ب) .  2009( طـــارق محمـــود  إیـــادشـــیال العلـــم ، 

ـــدراقومســـتخلص عـــرق الســـوس فـــي نمـــو أشـــجار  كلیـــة . تیر رســـالة ماجســـ. الفتیـــة صـــنف دكســـي ریـــد  ال

  .العراق . جامعة الموصل . الزراعة والغابات 

التقلـــیم والـــرش بالیوریـــا فـــي كمیـــة الحاصـــل وخصـــائص الثمـــار لصـــنفي  تـــأثیر).1987(علـــي ، محمـــد خالـــد صـــادق

العـراق  .جامعـة بغـداد.كلیـة الزراعـة.رسـالة ماجسـتیر )..Vitis vinifera L(العنـب البهـرزي والشـدة البیضـاء
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