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 في النمو حمض األسكوربيك الورقي باليوريا ولرش اتأثير

  الخضري لشتالت النارنج البذرية
 
  )1( هاني العالفإياد و)1(جاسم محمد علوان االعرجي

 )1( طارق شيال العلمإيادو

  
  الملخص

 %45(بأربعة مستويات مـن اليوريـا   ، ).Citrus aurantium L (البذرية للنارنجشتالت الرشت 
 /مـغ  300 و 150 (حمض األسكوربيك ومستويين من   ،  )لتر/غ 10.0 و 7.5 و 5.0 و 2.5(: هي )نتروجين

  شتالت  رشت في حين ،  حمض األسكوربيك  مستويات اليوريا ومستويات     سائر التداخل بين    فضالً عن  )لتر
ن يعشر ولثالث مرات في الموسم وبمدة ،2010 موسم النمو في  وذلك بالماء المقطر فقط،   الشاهدمعاملة  

 مـن  األول النتائج التي تم الحصول عليها في منتصف تشرين  أكدت ، ولكل منهما  األخرىبين الرشة    وماًي
 سببت زيادة معنوية فـي      )لتر/غ 10.0 و 7.5 و 5.0( الرش الورقي باليوريا وبالتراكيز    نأالموسم نفسه،   

رتفاع الـشتالت وقطـر     وا للشتالت   ومساحتهاوالكلوروفيل في األوراق وعدد األوراق      تركيز النتروجين   
 بلغ متوسـط    إذ ،لتر/ غ 10.0وخاصة عند الرش بتركيز    والوزن الطري والجاف لألوراق      ةساقها الرئيس 

شـتلة  / ورقـة 66,146 و SPAD وحدة   80,66و% 19,3هذه المؤشرات في هذه المعاملة على التوالي        
ـ ، في حين أن الـرش    غ 53,1 غ و  70,4 ملم و  50,4 سم و  66,83 و ² سم 00,3700و  حمـض ورقي ب ال

عدد األوراق والمساحة الورقيـة،     و تركيز الكلوروفيل     في إال لم يؤثر معنوياَ     التركيزين وبكال   األسكوربيك
أغلبها أثرت معنويـاَ فـي       إن، ف األسكوربيك حمض المشتركة لكل من اليوريا و     اإلضافة معامالت   فيا  أم 

 10.0( بتركيـز  األسـكوربيك  حمـض و باليوريا  الورقي معاملة الرش   المدروسة خاصة  مؤشراتالسائر  
التي أعطت أعلى المتوسطات لتركيـز النتـروجين فـي األوراق وعـدد األوراق             )لتر/ مغ 300 و لتر/غ

 عن المعامالت التي أعطت كما أنها لم تختلف معنوياً    ،  وراقوالمساحة الورقية والوزن الطري والجاف لأل     
  . ونسبة المادة الجافة في األوراقةيسأعلى المتوسطات الرتفاع الشتالت وقطر ساقها الرئ

  
  . شتالت، نارنج،األسكوربيكحمض ، اليوريا،  الورقيرشال: الكلمات المفتاحية

  
 .العراق، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، قسم البستنة وهندسة الحدائق  )1(
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Effect of Foliar Spray with Urea and Ascorbic  
Acid on Vegetative Growth of Sour Orange 

Seedlings  
 

J. M. Al-A'areji )1( ; A. H. Alalaf(1) 
and A. T. Sh. Alalam(1) 

  
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 g/L) and two 
levels of ascorbic acid (150 and 300 g/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 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 g/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 g/L. The means of 
these parameters were 3.19%, 66.80 SPAD, 146.66 leaves/seedling, 3700.00 
Cm², 83.66 Cm, 4.50 mm, 4.70 g, 1.53 g, 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 studied parameters, especially the treatment of foliar spray of urea 
and ascorbic acid at a concentration of 10.0 g/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 . 

 
Key worlds: Foliar spray, Urea, Ascorbic acid, Sour orange, 

Seedlings. 
  
  

)1(  Hort.& Landscape Design Dept. College of Agric. & Foresty, Mosul  Univ. Iraq. 
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  المقدمة
  التي تطعم عليها أنواع الحمضيات المختلفة      األصولك العديد من     هنا أنمن المعروف   

، أحد أهم هذه األصول الـذي  ).Citrus aurantium L (ويعد أصل النارنج، وأصنافها
مناسب وهو  تطعم عليه معظم أنواع الحمضيات عدا الاللنكي ستزوما والليمون التاهيتي،           

 الثقيلة والمتوسطة ويتحمل زيادة الرطوبة األرضية والبرودة والملوحة إلى حد ما،            تربلل
حيـث  ،  ت جودة عالية  ، ثمارها ذا   قوية النمو  إلى عليه متوسطة    لمطعمةاألشجار ا تكون  و

 وتكـون قـشرة   ،Cيزداد محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية والحموضة وفيتـامين      
 بمرض التـدهور الـسريع   إصابته سهولة األصلومن أهم عيوب هذا     الثمار غير سميكة    

Tristeza   وهو أصل شائع االستعمال في العـراق        ،ه حساس لنيماتودا الحمضيات   نّأ، كما
  ).2003سعد اهللا ومحمد، ؛ 1998إبراهيم، (

تجـرى فـي المـشاتل   هم العمليات الزراعية التيأ من  النتروجيني عملية التسميد تعد  
 وخاصة من ناحية قطر الـساق       ، والحصول على شتالت جيدة النمو     شتالتالتشجع نمو   ل

حـد  أ النتـروجين    يعـد  إذ ،)2005األعرجي وآخرون،   (الرئيس لتسهيل عملية تطعيمها     
 يـشجع النمـو الخـضري للنباتـات ويقـوي      إذ،  التي يحتاجها النباتاألساسيةعناصر  ال

من %  4-2 تبلغ نسبته  و ،ساسي لبروتوبالزم الخاليا  أ مكون   وهو،  المجموعة الجذرية لها  
مينية  األ حموضالالمادة الجافة للنبات، ويدخل في تركيب المركبات العضوية المهمة مثل           

 ساسياًأ اًكما يشكل جزء  ،   والهرمونات النباتية  واإلنزيماتوية   النو حموضوالوالبروتينات  
 وإعطـاء ) الكلوروفيـل  (في تكوين الصبغة الخضراء الخاصة بعملية التركيب الـضوئي        

  ).Havlin et al., 2005  ؛Singh 2003 ,( األخضرالنبات اللون 
هـذه   الـرش الـورقي ب  ويـستعمل ،  النباتات المغذيات المعدنية بسرعة    أوراق تمتص

 and Davies؛Swietlik and Faust 1984(المغذيات بصورة واسعة طريقة للتـسميد  
1992 Gooding؛et al., 2001  Bondada؛ Johnson et al.,2001( ،اليوريـا  تعد 

 الورقية بسبب سرعة امتـصاصها وانتقالهـا        لإلضافة مةءمال النتروجين   نواعأ أكثرمن  
  محتواها العالي من النتـروجين     فضالً عن ،  ها العالي وعدم قطبيتها وسميتها القليلة وذوبان    

)Bondada et al., 2001( ،وبينباتات باليوريـا  الرش الورقي للأن باحثين عدد من الن 
 النباتية من النتروجين وتحسن فـي النمـو الخـضري           األنسجة زيادة محتوى    إلى يؤدي

 ؛في الكريـب فـروت  and Syvertsen (1995)   Joneومنهم، لهذه النباتاتوالجذري 
)1999(  and Singh Govind   ؛ في النـارنج واليوسـفي كليوبـاترا et al., (2001) 

Bondada  1984 (؛في الحمـضيات( and Faustan Swietlikالخطـاب  ؛) ؛)2004 
 Johnson؛في السدر أو النبق) 2004(الربيعي  ؛في الزيتون) 2005 (األعرجي وآخرون
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et al., (2001) ؛الدراق فيet al., (2003)  Bl  ؛في اللـوز et al., (2002) Dong؛ 
al., (2002) Cheng et 2007 (؛في التفاح ،Hussain( في البكان .  

في الوقت الحاضر رشاً على المجموع الخضري        األسكوربيك حمض عمالاد است دزاو
ري  تشجيع النمو الخضري و الثم     إلىؤدي  ت التي لألكسدة من المواد المضادة     ألنهللنباتات  

 تأثيره في نمو النباتات مشابهاً لتـأثير منظمـات النمـو           يكونو،  شجار الفاكهة المختلفة  أل
 ه دورفضالً عن، )et al., 1999 Johnson ؛et al., 1997B Ahmed(المشجعة للنمو 

 عمليـات التـنفس وانقـسام       وتحفيز الناتج عن درجة الحرارة والسموم       اإلجهادفي تقليل   
 األكـسدة لكترونات ويحافظ علـى الكلوروبالسـت مـن    ألم نقل ا   ويدخل في نظا   ،الخاليا

),1987 Oertli (1957 ,  أشاروقد) Asselbergs؛et al., 1997 A  Ahmed(  إلـى 
 في تشجيع عملية التركيب الضوئي من خالل مالحظـة وجـود            األسكوربيك حمضدور  

. سـكوربيك األ حمـض شجار التفاح ومحتواها من     ألعالقة موجبة بين المساحة الورقية      
 في تركيـز النتـروجين      األسكوربيك حمضدرس عدد من الباحثين تأثير الرش الورقي ب       

لنمو الخضري لشتالت وأشـجار بعـض    ا مؤشرات من   والعديدوالكلوروفيل في األوراق    
) 2009 (شيال العلم ؛  الدراقفي شتالت   ) 2009 (ومنهم األعرجي ورائدة  ،  الفاكهةنباتات  

الـدوري  ؛ )a 2009 ،b 2009( وإحـسان وتوصل األعرجـي  .  الفتيةالدراقفي أشجار  
 125 وبتركيـز  األسكوربيك حمض أن الرش الورقي ب إلى،  )a 2009  ،b 2009(وجاسم  

 غ 60 و 30وحده أو بالتداخل مع التسميد النتروجيني ألشجار التفاح الفتية وبمقدار            لتر/مغ
N/ سـائر  األوراق وتحسن في      زيادة تركيز النتروجين والكلوروفيل في     إلىأدى  ،   شجرة 

التي اشتملت على عدد األوراق والمـساحة الورقيـة         ،   لألشجار  النمو الخضري  مؤشرات
  .ةوارتفاع األشجار وقطر ساقها الرئيس هالاطوأ و التفرعات وعددلألشجار

  هدف البحث
 فـي   األسـكوربيك  حمض باليوريا و  قيهدفَ البحث إلى دراسة أهمية الرش الورقي        

 للحصول على شتالت جيدة وصالحة للتطعيم فـي         لشتالت النارنج البذرية  ي  النمو الخضر 
   . ممكنةأقصر مدة

  مواد البحث و طرائقه
كليـة   -  وهندسـة الحـدائق    قسم البـستنة  ل  الظلة الخشبية التابعة    الدراسة في  أجريت

انتخبـت شـتالت    . 2010 موسم النمو    في -العراق،  جامعة الموصل ،  الزراعة والغابات 
وقطـر   سـم  30-28ارتفاعهـا   ( تقريباَ متجانسة النمو ،  عمرها سنة واحدة  ،  ذريةبنارنج  
، مـن محطـة بـستنة نينـوى    ، ) مم3 سم من سطح التربة 5 على ارتفاع ة الرئيس ساقها

ـ  10.00تتسع لـ    (كبر حجماً أ بالستيكية نوع بولي اثلين      أكياس إلى وحولتْ )  تربـة  غ ك
 إذ ).1( تها الفيزيائية والكيميائية في الجـدول  صفا بعض  والموضحة لوميةومملوءة بتربة   
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 التربة قاعدية وذات محتوى جيد من المادة العـضوية ومـن            أنعلى  يستدل من الجدول    
  .عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم المتاحة

  *.بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة) 1( الجدول
 القيمة الصفة القيمة الصفة

 pH  7.53 462.55 )كغ/ غ ( رمل
 97.30  )كغ/ مغ(       البيكربونات 306.55 )كغ/ غ (غرين

 49.00 )غك/ مغ( المتاحالنتروجين  230.90 )كغ/ غ ( طين
 22.00 )غك/ مغ(   المتاحالفسفور  لومية النسيج

 130.00 )غك/ مغ( المتاحالبوتاسيوم  17.10 )كغ/ غ( المادة العضوية
EC )31.29 )غك/ مغ(         الكبريتات 1.456 )م/ دسيسيمنز 

  .العراق، جامعة الموصل،  كلية الزراعة والغابات،مختبرات قسم علوم التربة والمياهأجريت التحليالت في * 
بكل من ن يوماَ بين رشة وأخرى   عشري خالل،  ثالث مرات في الموسم   رشت الشتالت   

 معاملـة   فضالً عـن  رة مشتركة    بصورة منفردة أو بصو    اإم األسكوربيك حمضاليوريا و 
  : يأتيوبذلك يكون عدد المعامالت خمس عشرة معاملة كما ، الشاهد
  .)الرش بالماء المقطر (الشاهدمعاملة . 1
  .لتر/ غ 2.5اليوريا بتركيز . 2
  .لتر/ غ 5.0اليوريا بتركيز . 3
  .لتر/ غ 7.5اليوريا بتركيز . 4
  .لتر/ غ 10.0اليوريا بتركيز . 5
  . لتر/مغ 150 بتركيز سكوربيكاأل حمض. 6
  .  لتر/مغ 300 بتركيز األسكوربيك حمض. 7
  لتر/ مغ 150 بتركيز األسكوربيك حمض+    لتر/ غ 2.5اليوريا بتركيز . 8
  لتر/ مغ 300 بتركيز األسكوربيك حمض +   لتر/ غ 2.5اليوريا بتركيز . 9

  لتر/ مغ 150 بتركيز األسكوربيك حمض+   لتر/ غ 5.0اليوريا بتركيز  .10
  لتر/ مغ 300 بتركيز األسكوربيك حمض+  لتر/ غ 5.0اليوريا بتركيز . 11
  لتر/ مغ 150 بتركيز حمض األسكوربيك + لتر/ غ 7.5اليوريا بتركيز . 12
  لتر/ مغ 300 بتركيز حمض األسكوربيك  +لتر/ غ 7.5اليوريا بتركيز . 13
  لتر/ مغ 150 بتركيز كحمض األسكوربي+  لتر/ غ 10.0اليوريا بتركيز . 14
  لتر/ مغ 300 بتركيز حمض األسكوربيك + لتر/ غ 10.0اليوريا بتركيز . 15
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في حين أن   ،  2010 من العام    31/5 و 9/5 و 19/4نفذت معامالت الرش باليوريا في      
 1 ُأضـيف . 2010 /1/6 و 10/5 و 20/4 في   نفذت حمض األسكوربيك الرش ب معامالت  

 سمدت. األوراق على   المحاليللتجانس توزيع   ) Tween-20(ناشرة  المادة  من ال لتر   /3سم
 % 21 ثالثي تربة وبهيئة سوبرفوسفات  غ ك/Pمغ 10.9 الشتالت بالفسفور وبمقدار     سائر

% 43 (تربة وبهيئة كبريتـات البوتاسـيوم    غ ك/K مغ 20.7، والبوتاسيوم بمقدار   فسفور
تركيـز النتـروجين فـي      : اآلتية مؤشرات ال قيست األولفي منتصف تشرين    . )بوتاسيوم
محتوى ، ) Raghupathi Bhargava and 1999(  حسب الطريقة التي ذكرهااألوراق

باستخدام جهـاز المقيـاس اليـدوي الرقمـي         ،  )SPADوحدة   (األوراق من الكلوروفيل  
SPAD-502 meter) Bassuk, 2000 Felixloh and( ،المـساحة  و، عـدد األوراق و

عـدد  و،  )Patton 1984, ( حسب الطريقة التـي ذكرهـا      )شتلة/ 2سم(الورقية للشتالت   
بوساطة شريط   )سم (ارتفاع الشتالت  الزيادة في و النموات الجديدة المتكونة على الشتالت،    

 مـن   سـم 5على ارتفـاع  (بوساطة القدمة  ) ملم (ةقطر الساق الرئيس  الزيادة في   والقياس  
 قبل البـدء    ةر ساقها الرئيس  وذلك بقياس كل من ارتفاع الشتالت وقط      ،  )سطح تربة الكيس  

 وسجل الفرق بين القراءتين      التجربة وفي نهاية التجربة في منتصف تشرين األول        بإجراء
 ورقة من كل    30بأخذ   الطري لألوراق وذلك     الوزنو،  )2001،  خربوتلي (ولكال الصفتين 
  ورقة من كل وحدة تجريبيـة      30وذلك باستخدام   ،  الوزن الجاف لألوراق  و وحدة تجريبية 

 م 70 درجـة حـرارة   إلى) Oven( فرن كهربائي وجففت في) ذاتها الطري  هاس وزن قي(
اتبع في تنفيذ الدراسـة     . )مغ 0.1حساسية  ( ميزان كهربائي ب تثم وزن ،  حتى ثبات الوزن  

 خمس شـتالت    باستعمال مكرارت   ةوبثالث) RCBD(تصميم القطاعات العشوائية الكاملة     
 الحاسوب وفق برنامج    ستعمالاب حسب التصميم    إحصائياً حللت النتائج . لكل وحدة تجريبية  

SAS) SAS,1996(  ،   دنكن متعدد الحدود عنـد مـستوى        باختباروقورنت المتوسطات 
  %.5احتمال 

  النتائج والمناقشة
 جميع معامالت أن) 2 (ن من النتائج الموضحة في الجدوليتبي:  (%)تركيز النتروجين

باستثناء  (ة كل على انفراد أو بصورة مشترك      ميعها ج حمض األسكوربيك الرش باليوريا و  
 معنويـة فـي    زيادةإلىت أد، ) لتر/مغ 300 وبتركيز  حمض األسكوربيك معاملة الرش ب  

 أعلى التراكيز من هذا العنصر في معاملـة الـرش           وكان،  تركيز النتروجين في األوراق   
إذ  ،على التوالي  لتر /مغ 300 و لتر/ غ 10.0 وبتركيز    معاً حمض األسكوربيك باليوريا و 

ليه إوتتطابق هذه النتائج مع ما توصل       .  %3.27بلغت نسبة النتروجين في هذه المعاملة       
 األعرجـي  ؛1999Singh,  Govind and ؛and Syvertsen,1995 Jone (كل مـن 
  ،وإحـسان  األعرجـي    ؛2009،  شيال العلم ؛  2009،  األعرجي ورائدة ؛  2005،  وآخرون
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a2009( .      التي تتحلل داخل    األوراق زيادة امتصاص اليوريا من قبل       إلىوهذا قد يرجع 
 التي الشاهد مقارنة بشتالت معاملة   األوراقالنبات ليتحرر منها النتروجين الذي يتركز في        

، )1987 علـي، (  على كميات يسيرة من النتروجين من التربـة        إال تحصل   أنتستطيع   ال
الطاقة المجهزة للنظام الجذري على شـكل        الرش باليوريا قد يزيد من كمية        أن فضالً عن 

ATP     وقت إلى   في امتصاص النتروجين من التربة حيوياً        فعالية أكثر التي تجعل الجذور
 فـي  حمض األسـكوربيك  دور إلى وكذلك، )al., 2002 Dong et(خر من الموسم أمت

 قابليتها فـي     زيادة ومن ثم ،  ونشاطها ومنها الجذور     األعضاء المختلفة للنباتات   زيادة نمو 
األعرجـي   (امتصاص كميات أكبر من العناصر الغذائية من التربة ومنهـا النتـروجين           

 إفـراز  زيادة إلى قد يؤدي حمض األسكوربيك أن الرش الورقي ب  كما،  )a2009 ،وإحسان
  زيادة ذوبان معظـم المغـذيات     إلى التربة التي تؤدي     إلىالعضوية من الجذور    الحموض  

   التـي تمـتص مـن قبـل النباتـات          منطقـة الرايزوسـفير    فـي    ءالتي تتحـرر بـبط    
),1996 Hanafy.(  

حمــض ت معـامالت الـرش باليوريـا و   أدSPAD :( (الكلوروفيـل فـي األوراق  
 زيـادة   إلـى  وكذلك المعامالت المشتركة فيما بينهمـا        ،كل على انفراد   كلّها   األسكوربيك

 وقـد أعطـت المعاملـة    ،لشاهدابمعاملة  قياساًمعنوية في تركيز الكلوروفيل في األوراق  
لي على التـوا    لتر /مغ 150 و لتر/غ 7.5 وبتركيز   حمض األسكوربيك ليوريا و لالمشتركة  

 SBAD وحـدة  67.53 بلغت نسبة الكلوروفيل فيها      إذ أعلى المتوسطات من هذه الصفة    
 and Syvertsen,1995 (ليها كل منق نتائجنا مع النتائج التي توصل إوتتف ).2الجدول(

Jone؛ Govind and Singh,19992007 , ؛2005،  األعرجي وآخرون؛ Hussain؛ 
 السبب  إن. )b 2009 ،وإحساناألعرجي  ؛  2009،  شيال العلم ؛   2009،  األعرجي ورائدة 

 زيادة تركيز النتروجين في األوراق عند الرش بكـل مـن اليوريـا    إلىفي ذلك قد يرجع   
النتروجين فـي  ل ـحيث يدخ، ر آنفاًـذك كما  كل على انفراد أو معاًحمض األسكوربيك و

 الداخلة في تركيب    Porphyrinsبناء صبغة الكلوروفيل الشتراكه في تركيب وحدات الـ         
 يحافظ علـى  حمض األسكوربيك أن فضالً عن. )et al., 2005 Havline(هذه الصبغة 

  .)Oertli 1987,( عامالَ مضاداً لألكسدة بوصفهالكلوروفيل من األكسدة 
  : النمو الخضريمؤشرات

حمـض  ت معامالت الرش باليوريا و    أد: عدد األوراق والمساحة الورقية   متوسط   .1
 وكذلك المعامالت المشتركة فيما بينهمـا إلـى زيـادة    ،، كل على انفراد    كلّها األسكوربيك

وقـد أعطـت    ،  الشاهدبمعاملة   قياساًمعنوية في عدد األوراق والمساحة الورقية للشتالت        
 لتر  /مغ 300 و لتر/غ10.0 وبتركيز   حمض األسكوربيك مشتركة بين اليوريا و   المعاملة ال 

 بلغ متوسط هاتين الـصفتين فيهـا        إذ ،على التوالي أعلى المتوسطات من هاتين الصفتين      
وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع     . )2 الجدول ( على التوالي  ² سم 6000.0ورقة و  186.66
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؛ Hussain  ،2007 ؛2005جـي وآخـرون،     األعر (ليها كـل مـن    إالنتائج التي توصل    
   .)a 2009  الدوري وجاسم،؛2009شيال العلم، ؛ 2009األعرجي ورائدة، 

  
متوسـط   في تركيز النتـروجين و حمض األسكوربيك و  الورقي باليوريا  رش ال تأثير )2( الجدول

عدد النموات المتكونة متوسط وتركيز الكلوروفيل  و المساحة الورقية عدد األوراق و  
  .شتالت النارنج البذرية على

  N  المعامالت
(%)  

الكلوروفيل الكلي 
   )SPADوحدة (

  عدد األوراقمتوسط 
  )شجرة/ورقة(

المساحة 
  )2سم(الورقية

عدد متوسط 
   الحديثةالنموات

  1.02  الشاهد
e d c  

47.0  
h  

50.00  
i 

905.0  
h 

2.22  
e  

  2.45   يوريالتر/غ 2.5
b  

52.47  
g  

123.33  
ef  

3333.3  
d  

3.10  
e  

  3.10   يوريالتر/غ 5.0
a  

54.01  
fg  

136.66  
de  

3133.3  
de  

3.33  
de  

  3.18   يوريالتر/غ 7.5
a  

61.10  
cd  

116.66  
f  

2083.3  
fg  

3.22  
e  

  3.19   يوريالتر/غ10.0
a  

66.80  
ab  

146.66  
cd  

3700.0  
cd  

4.11  
e d c  

  لتر /مغ 150
  حمض األسكوربيك

1.45  
d  

53.33  
fg 

71.66  
h  

1933.3  
g  

2.21  
e  

  لتر / مغ 300
  حمض األسكوربيك

0.90  
e  

58.66  
de  

96.66  
g  

2550.0  
g f e  

2.55  
e  

 150 + 2.5يوريا 
 حمض األسكوربيك

2.38  
b  

53.33  
fg  

131.66  
f e d 

2666.7  
ef  

3.66  
de  

   300+ 2.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

2.02  
c  

56.33  
ef  

123.33  
ef  

3410.0  
d  

5.44  
d c b  

   150 +5.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

2.33  
bc  

63.56  
bc  

155.00  
bc  

4283.3  
bc  

7.10  
b  

 300 + 5.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

1.65  
d  

62.10  
cd  

101.66  
g  

2166.7  
fg  

6.44  
b  

 150 + 7.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

2.03  
c  

67.53  
a  

136.66  
de 

3506.7  
d  

6.03  
bc  

 300 + 7.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

3.22  
a  

63.50  
bc 

156.66  
bc  

4206.7  
bc  

7.24  
b  

 150 + 10.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

2.01  
c  

62.80  
c  

170.00  
b  

4653.3  
b  

9.99  
a  

 300+ 10.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

3.27  
a  

61.73  
cd  

186.66  
a  

6000.0  
a  

7.33  
b  

حسب % 5 تدل على وجود فروق معنويه بينها عند مستوى احتمال           ولكل صفة  مختلفة بحروف   المتبوعةالمتوسطات  *
  .عدد الحدود متتبار دنكناخ
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أن معامالت الرش باليوريا     )2(يالحظ من الجدول    : متوسط عدد النموات الحديثة   . 2
باستثناء معاملـة الـرش     (وحمض األسكوربيك كلّها بصورة منفردة أو بصورة مشتركة         

، أدت إلى زيادة في عدد النمـوات الحديثـة       )لتر/  مغ 150بحمض األسكوربيك وبتركيز    
 على الشتالت قياسا بمعاملة الشاهد، ولكن الفروق لـم تكـن معنويـة إال فـي                 المتكونة

ن من حمض األسكوربيك    يالمعامالت المشتركة بين اليوريا بالتراكيز جميعها وكال التركيز       
  لتـر  / غ 2.5باستثناء المعاملة المشتركة بين اليوريا وحمـض األسـكوربيك وبتركيـز            (
، )شـتلة /  نمو 9.99(أعلى عدد من النموات الحديثة      وكان  ). لتر على التوالي  /  مغ 150و

وهذا يتوافق مع   . لتر حمض األسكوربيك  /  مغ 150لتر يوريا مع    / غ 10.0عند الرش بـ    
  ).b 2009 ،الدوري وجاسم(ما حصل عليه 

حمـض   معـامالت الـرش باليوريـا و       إن: ارتفاع الشتالت الزيادة في   متوسط   .3
 قياسـاً  زيادة في ارتفاع شتالت النارنج إلىعاً أدت  أو م ةكل على حد   جميعها   األسكوربيك

ـ   الـرش باليوريـا      عندنوية فقط   ولكن الزيادة كانت مع   ،  الشاهدبمعاملة    سائروحـدها وب
 10.0 و 7.5 و 5.0 المشتركة لليوريا وبـالتراكيز      اإلضافةوكذلك في معامالت    ،  التراكيز

 أعلـى  وكـان )  لتـر /مغ 300 و150 (حمض األسكوربيك من التركيزين مع كال    لتر/غ
 لتـر / غ5.0 المتوسطات من هذه الصفة كانت عند الرش الورقي باليوريا وحدها وبتركيز    

   كـل مـن    إليـه نتائجنا متطابقة مـع مـا توصـل         . )3الجدول  ( سم   83.77بلغت  وقد  
)and Syvertsen, 1995 Jone ؛Govind and Singh, 1999األعرجـــي ؛ 

؛ 2009شيال العلم،   ؛  2009،  رجي ورائدة األع؛  Hussain  ،2007 ؛ 2005وآخـرون،  
  ).b 2009 األعرجي وإحسان،

تدل النتـائج الموضـحة فـي       : الزيادة في قطر الساق الرئيسة للشتالت     متوسط   .4
،  أغلب المعامالت لم تختلف معنوياً عن معاملة الشاهد في هذه الصفة       أن على) 3 (الجدول

دها والمعاملة المـشتركة بـين اليوريـا        يوريا وح  لتر/غ 7.5باستثناء معاملتي الرش بـ     
وتم الحصول على   . على التوالي   لتر / مغ 150 و لتر/غ 5.0وحمض األسكوربيك وبتركيز    

بين اليوريـا وحمـض األسـكوربيك        ملم للمعاملة    5.23 متوسط لقطر الساق وبلغ      أعلى
األعرجـي  (وكانت نتائجنا متطابقة مـع كـل مـن           لتر/  مغ 150لتر و / غ 5.0وبتركيز  

  .)b2009 الدوري وجاسم؛  Hussain, 2007؛2005خرون  وآ
ت معامالت الـرش باليوريـا وحمـض        أد): غ ( لألوراق رطبالوزن ال متوسط  . 5

 كانـت و،   لألوراق رطب أو معاً إلى زيادة في الوزن ال       ة كل على حد    جميعها األسكوربيك
 لتـر /غ 10.0 و 7.5 و 2.5الفروقات معنوية فقط عند الرش باليوريا وحـدها وبتراكيـز           

باستثناء معاملتي الـرش    ،  بين اليوريا وحمض األسكوربيك    جميعها   المعامالت المشتركة و
 يوريا مع   لتر/غ 5.0وحمض األسكوربيك     لتر / مغ 150 مع   لتر/غ 2.5باليوريا وبتركيز   
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 2007 (وجاءت نتائجنا متفقة مع نتـائج     . )3 الجدول (حمض األسكوربيك   لتر / مغ 300
Hussain,(.  

ارتفـاع الـشتالت    متوسـط    في   حمض األسكوربيك  الورقي باليوريا و   رش ال تأثير )3( الجدول
الوزن الطري والجاف لألوراق ونسبة المادة متوسط قطر ساقها الرئيس ومتوسط و

  .الجافة في أوراق شتالت النارنج البذرية

  المعامالت
الزيادة متوسط 

في ارتفاع 
  )سم(الشتالت 

الزيادة متوسط 
 في قطر الساق

  )ملم(لرئيسا

الوزن متوسط 
   لألوراقرطبال

  )غ(

الوزن متوسط 
  الجاف لألوراق

  )غ(

 متوسط
نسبة المادة 

  (%)الجافة
  510.0  الشاهد

e  
3.90  
cd  

3.43  
d  

1.04  
d  

30.32  
e d c  

  73.33  لتر يوريا/ غ2.5
c b a 

4.10  
d c b  

4.66  
a  

1.43  
ab  

30.68  
e d c  

  83.77  لتر يوريا/ غ5.0
a  

4.53  
c b a  

4.10  
d bc a  

1.30  
abcd 

31.70  
d b a  

  73.44  لتر يوريا/ غ7.5
abc  

4.83  
ab  

4.55  
ab  

1.43  
ab  

31.42  
abcd  

  83.66  لتر يوريا/غ10.0
a  

4.50  
c b a  

4.70  
a  

1.53  
a  

32.55  
a  

  لتر  / مغ150
  حمض األسكوربيك

61.66  
cde  

3.65  
d  

4.08  
d bc a  

1.23  
d bc a 

30.12  
de  

  لتر /  مغ300
  كحمض األسكوربي

59.88  
e d c  

3.60  
d  

3.71  
cd  

1.17  
d c b 

31.53  
abcd  

   150 + 2.5يوريا 
 حمض األسكوربيك

56.66  
de  

3.90  
cd  

3.73  
d c b  

1.26  
abcd 

33.78  
abc  

   300 + 2.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

55.22  
de  

3.50  
d  

4.45  
c b a  

1.41  
c b a  

31.68  
abcd  

   150 + 5.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

83.22  
a  

5.23  
a  

4.43  
c b a  

1.41  
c b a  

31.82  
c b a  

  300 + 5.0يوريا 
   حمض األسكوربيك

72.66  
abc  

4.33  
d c b  

3.78  
d c b  

1.11  
cd  

29.36  
e  

   150 + 7.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

77.77  
ab  

3.88  
cd  

4.38  
c b a  

1.35  
bcd a  

30.80  
e cd b  

   300 + 7.5يوريا 
  حمض األسكوربيك

80.55  
a  

3.88  
cd  

4.25  
abc  

1.38  
c b a  

32.47  
ab  

   150 + 10.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

66.66  
cd b  

4.05  
d cb  

4.26  
abc  

1.33  
bcd a  

31.23  
abcd  

   300+ 10.0يوريا 
  حمض األسكوربيك

77.77  
a  

4.68  
c b a  

4.80  
a  

1.53  
a  

31.87  
c b a 

حسب % 5 بينها عند مستوى احتمال      ويةمعن  ولكل صفة تدل على وجود فروق      مختلفة بحروف   المتبوعةالمتوسطات  *
  .اختبار دنكن متعدد الحدود



  30-17: الصفحات ـ 2 العدد ـ) 28 (المجلد)  2012 (ـ الزراعية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 
 

27

أن معـامالت الـرش    ) 3(يتبين من الجدول    ): غ (متوسط الوزن الجاف لألوراق   . 6
باليوريا وحمض األسكوربيك جميعها كل على انفراد أو بصورة مشتركةً سببت زيادة في             

قط عند الرش باليوريـا وبتراكيـز   الوزن الجاف لألوراق، ولكن الفروقات كانت معنوية ف  
لتـر،  /  مـغ 300ع حمض األسكوربيك وبتركيـز  لتر وحدها أو م/ غ10.0 و7.5 و 2.5

. لتـر /  مغ حمض األسـكوربيك    150لتر يوريا مع    / غ 5.0فضالً عن معاملة الرش بـ      
  ). 2005(يؤكد هذه النتائج مع ما توصل إليه األعرجي وآخرون 

ـ متوسط  . 7 يالحظ من النتائج الموضحة فـي  ): % (ي األوراقنسبة المادة الجافة ف
لم تؤثر معنوياَ فـي   جميعها حمض األسكوربيكمعامالت الرش باليوريا و أن  ) 3 (الجدول

 10.0معاملتي الرش باليوريا وحـدها وبتركيـز   باستثناء ، نسبة المادة الجافة في األوراق    
 لتـر /غ 7.5 وبتركيز   ربيكحمض األسكو  وكذلك المعاملة المشتركة بين اليوريا و      ،لتر/غ
    . الشاهد بمعاملة قياساًهذه الصفة  زيادة معنوية في اعلى التوالي قد سببت  لتر/مغ 300و

حمـض   باليوريـا و    الورقي  النمو الخضري عند الرش    مؤشرات في   قد ترجع الزيادة  
 ق زيادة تركيز الكلوروفيل في األورا    إلى ، كل على انفراد أو بصورة مشتركة      األسكوربيك

 زيادة قابلية الشتالت    إلىالتي ربما تؤدي     و  التي ذكرت سابقاً    ذاتها ألسبابلو،  )2 الجدول(
ـ  إتماممنها في    تستفيد  قد التي،   التركيب الضوئي  عمليةب في صنع الكربوهيدرات    اعملياته

الـدوري   ( انقسام الخاليا وتوسعها وبناء األنسجة الجديـدة       من ضمنها الحيوية المختلفة و  
األنـسجة  و  بنـاء البروتينـات     دور النتروجين المباشر في    فضالً عن ،  )a2009،  وجاسم

 دوراً مهماً في انقـسام  ؤديالذي ي،  )IAA (للخا حمضندول  اإل وهرمونالنباتية الجديدة   
 إلـى وكـذلك  ، )Singh 2003 , ( وزيادة النشاط المرستيمي للنباتـات الخاليا واستطالتها

ي حماية الخاليا من التأثير الضار لدرجة الحـرارة          ف حمض األسكوربيك يجابي ل الدور اإل 
  ؛Oertli,1987 (وتحفيـزه النقـسام الخاليـا   ) Photo oxidation (واألكسدة الضوئية

et al ., 2003  Palaniswamy(.  
 في النمو الخـضري لـشتالت       اًك تحسن نا ه أننستنتج من هذه الدراسة     : االستنتاجات
رقي لهذه الـشتالت بكـل مـن اليوريـا وحمـض             وذلك عند الرش الو    ،النارنج البذرية 

وصلت شـتالت هـذه   ، إذ  على التوالي لتر  / مغ 300ولتر  / غ 10.0االسكوربيك وبتركيز   
  . قطر مالئم للتطعيم عليها إلى  جميعهاالمعاملة
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