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التقليم والرش ببعض محفزات النمو في صفات النمو الخضري لشتالت الاللنكي صنف  تأثير

Clementine. 

 

 احمد محمد حسن                                                     فاروق فرج جمعة

 بغدادجامعة القاسم الخضراء                           كلية الزراعة/ جامعة كلية الزراعة / 

 

 الخالصة :

و   4022جامعة بغداد وللموسمين  -كلية الزراعة  -اجريت الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة      

شتلة اللنكي صنف كليمنتاين متجانسة في نموها الخضري بعمر سنة واحدة مطعمة على  281،تم جلب   4024

ووضعت في الظلة  4022/  4/ 42كغم في  20ة االثيلين زنة اصل النارنج ، نقلت الشتالت الى اكياس متعدد

الخشبية تحت نظام الري الرذاذي . قلمت الشتالت بالمستويات )بدون تقليم ، ترك فرع/شتلة ، ترك فرعين/ شتلة ( . 

 50( كل على انفراد شهريا بالتراكيز  NAA( ونفثالين حامض الخليك ) GA3رشت الشتالت بحامض الجبرلين )

. اما الحامض االميني التربتوفان فقد رش كل  NAAملغم / لتر لـ  20و   5و   GA3ملغم / لتر لــ  200و 

ملغم / لتر فضال عن معاملة المقارنة ، نفذت التجربه وفق تصميم االلواح المنشقة  200و  50اسبوعين بالتركيزين 

Split- Plot Design منت االلواح الثانوية معامالت الرش بمحفزات حيث شمل التقليم االلواح الرئيسية فيما تض

النمو . اظهرت النتائج ان التقليم ادى الى زيادة معنوية  في ارتفاع النبات ونسبة الكلوروفيل في االوراق بينما لم يكن 

له تاثير على مساحة الورقة.كما ادى الرش بمحفزات النمو الى زيادة معظم صفات النمو الخضري وخصوصا في 

 كيز العليا  . الترا

 

Effect of Pruning and Some Growth Stimulators  on  Vegetative Growth  of 

Mandarine transplants, cv. Clementine. 

 

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 stimulator on vegetative growth 

characteristic  of mandarin cv. 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 GA3in concetration 50 and 100 mg/L ,  Naa in concetration 5 and 

10 mg/L and Tryptophan in concetration 50 and 100 mg/L was foilar application every 

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

main plot while foilar treatments present sub-plot .The experimental results shows 

Pruning had a significantly increase effects in plant hieght and    

chlorophyll  leaves content , while had no significat effect on leaf area. Foliar 

application of growth stimulators lead to significant increase in most vegetative 

characters especially in high concetration of growth stimulators.  

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول 
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 المقدمة :

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

ارتفاعا وحجما وهذا يعود الى غزارة التفرعات التي ينتجها  Citrusالخضرة ويمكن اعتباره من اقل انواع الجنس 

(. يمكن من خالل التقليم توجيه نمو النبات بما  2111جوى،      النبات ورهافتها مما يعطيها الشكل المتهدل )الد

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

ة بين االجزاء شكل النبات واتجاهات نموه خالل فترة حياته، وتظهر استجابة النبات للتقليم كنتيجة لتغير العالق

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

التقليم ان كان ساكنا او في حالة نمو اذ تحتاج الشتالت خالل مراحل نموها الى ان تزيد من قدرة اوراقها على القيام 

وتطور نظامها الجذري وأنسجتها الوعائية الداخلية لتربط أنسجة األوراق مع الجذور  بالتركيب الضوئي بشكل سريع

 ( .2188حتى تتمكن من تجهيز هذه األعضاء بالماء والمغذيات) سولاير واخرون ،

 Bartel( االوكسين الطبيعي االكثر وفرة داخل انسجة النبات )  IAA (Indole -3- acetic acidيعد       

أهم مؤشرات التطور الداخلية اذ يؤثر في العديد من عمليات التطور كانقسام الخاليا واستطالتها وتطور من ( 4002،

( ، وهو مسؤول عن النمو العمودي للنبات اذ انه 4002و آخرون ،  Ljung االنسجة الوعائية ونشوء الجذور  )

ثبيط نمو البراعم الجانبية اثناء حركته باتجاه يصنع طبيعيا في البرعم القمي وينتقل قطبيا الى الجذور فيعمل على ت

ان ( ، 4000و آخرون ،  Bangerth) Apical Dominanceاالسفل وتعرف هذه الظاهرة نباتيا بالسيادة القمية 

استعمال او رش هذا الهرمون على النباتات في ظروف الحقل غير ممكنة نتيجة تحطمه عند تعرضه الشعة الشمس 

 Tryptophanبوجود عدة مسالك لبناءه اغلبها تبدا بالحامض االميني   IAA( ، يمتاز ال 2188المباشرة )سلمان ، 

(Taiz وZeiger  ،4002  وعلى هذا االساس وجد كثير من الباحثين ان اضافة او رش هذا الحامض االميني ، )

-AbdElو  Abu Dahabالداخلي )  IAAادى الى تحسين وزيادة في النمو الخضري نتيجة زيادة تكوين وتصنيع 

Aziz،4002 ). كما تؤثرالجبرلينات في نمو وتطور النبات من خالل تحفيز استطالة الخاليا وانقسامها، يتم بناء

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

تشير الدالئل الحديثة الى ان ،( Pessarakli ،4002حاء والخشب على السواء )كميات اكبر منه وينتقل عبر الل

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

 Frigerioيقتصر على التاثير المباشر لالوكسين فقط بل من خالل دوره في تحفيز تصنيع الجبرلين ايضا ) 

 . ( 4002واخرون ،  

 

    المواد وطرائق العمل :

بعمر سنة واحدة المطعمة على اصل النارنج بعمر  Clementineنفذ البحث على شتالت الاللنكي صنف     

كغم 3سنتين،جلبت الشتالت من احد المشاتل االهلية في منطقة الكريعات والمزروعة في اكياس متعددة االثيلين زنة 

ووضعت في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وتحت  4022\4\42كغم في  20الشتالت الى اكياس زنة ،نقلت 

GAنظام الري الرذاذي اضافة الى السقي االعتيادي . تضمن البحث رش حامض الجبرليك 
3

 ، والنفثالين استك اسد  

NAAوالحامض االمينيL-Tryptophan  لسماد المغذي المتعادلمع معامالت التقليم وتم استعمال اVerdicrop 

لتر كل اسبوعين رشا على المجموع الخضري اضافة الى السماد  \غم  4.5+عناصر صغرى( بتركيز 40:40:40)

 ولجميع المعامالت وكما يلي : غم شهريا الى التربة4( بتركيز 40:40:40) N.P.Kالمركب المتعادل 

 

 وشمل:  4122\4\42اوال: التقليم واجري في 

 . P0مقارنة) بدون تقليم( ورمز له ال .2

 (P1تقليم جميع االفرع الجانبية وترك فرع واحد ورمز له ) .4

 (P2تقليم جميع االفرع الجانبية وترك فرعين جانبيين ورمز له ) .3
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خالل موسمي البحث تم ازالة االفرع المائية التي تخرج اسفل الفرع الجانبي االول المنتخب )القريب من سطح       

 ( .2فقط )صورة رقم  P2و  P1ة( على الساق الرئيسي وبشكل دوري ولمعاملتي التقليم الترب

 

          

 

 

 

 

 

 

 

               P0                                                 P1                                               P2 

 P0لنكي صنف كليمنتانن بعمر سنة )في بدانة الترربة( حيث ( تبين معامالت التقليم على شتالت الال2صورة)

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

 فرعين جانبيين.

 

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

 .C0ة( ورمز له الرش بالماء فقط )المقارن .2

GAالرش شهريا بحامض الجبرليك ) .4
3
بالتتابع   G2و  G1ملغم/لتر ورمز لهما  200و  50( بتركيزين     

(Govind  وSingh ،2111.  ) 

و  N1ملغم/لتر شهريا ورمز لهما  20و  5( بتركيزين    (NAAالرش شهريا بالنفثالين حامض الخليك .3

N2 ( بالتتابعRatna   وLavania،2185 ). 

 T1ملغم/لتر كل اسبوعين ورمز لهما  200و   50بتركيزين    L-Tryptophanالرش بالحامض االميني  .4

 (. Abd El-Aziz  ،4002و AbouDahabبالتتابع )  T2و 

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

بحيث شملت معامالت  Split- Plot Design ري. وزعت المعامالت ضمن تصميم القطع المنشقةالنشاط الخض

( كل منها بثالثة 1×3معاملة ) 42التقليم االلواح الرئيسية وبقية المعامالت االلواح الثانوية اذ بلغ عدد المعامالت 

×  42شتلة ) 281التجربة  تعملة فيمكررات والوحدة التجريبية شملت ثالث شتالت بحيث بلغ عدد الشتالت المس

3 ×3. ) 

 

 : النتائج والمناقشة

 معدل الزنادة في ارتفاع النبات )سم( 

( أن معامالت التقليم أثرت معنوياً في ارتفاع شتالت الاللنكي كليمنتاين إذ اعطت 2يتضح من نتائج الجدول )

سم لموسمي  222.32و  45.82ي ارتفاع النبات بلغ )التقليم مع ابقاء فرع واحد( اعلى معدل للزيادة ف P1المعاملة 

)التقليم مع ابقاء فرعين( والتي تفوقت  P2%  تلتها المعاملة 30.32% و 51.22البحث بالتتابع وبنسبة زيادة بلغت 

)الشتالت غير المقلمة(خالل الموسمين . كما وجد أن معامالت الرش كافة قد اثرت معنويا    P0بدورها على معاملة 

)معاملة الرش بالحامض االميني التربتوفان  T2هذه الصفة ال سيما التركيز االعلى لكل مادة  إذ تفوقت المعاملة  في

سم محققة  31.80ملغم/لتر( خالل الموسم االول على المعامالت كافة باعطائها اعلى معدل زيادة بلغ  200بتركيز 

سم  45.14ملغم /لتر(  200ة الرش بالجبرلين بتركيز )معامل G2% تلتها المعاملة 418.22بذلك زيادة بنسبة 

 8.14سم فيما أعطت المقارنة أقل معدل للزيادة بلغ   43.02ملغم/لتر( 20بتركيز  NAA)الرش بال  N2فالمعاملة 
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سم ، كذلك الحال في الموسم الثاني اذ استمر تفوق معامالت الرش كافة على معاملة المقارنة وبنفس السياق من حيث 

% تلتها 242.32سم اي بنسبة  233.14اذ بلغ معدل الزيادة  G2تركيز اال ان التفوق االكبركان مع معاملة ال

  51.21سم بالتتابع فيما كانت مقدار الزيادة  202.21و 224.33،  242.31بالمعدالت  N1و  G1و  N2المعامالت 

 سم عند المقارنة.

 P1T2ت الرش قد اثر معنويا في ارتفاع الشتالت اذ تفوقت المعاملة وقد اظهرت النتائج أن تداخل التقليم مع معامال

سم  245.21سم و  42.51في الموسم الثاني باعطائهما اعلى معدل زيادة بلغ   P2G2في الموسم االول والمعاملة 

موسمي سم ل 40.21سم و  4.21اقل معدل زيادة بلغ  P0C0للمعاملتين وللموسمين بالتتابع فيما اعطت المقارنة 

 البحث بالتتابع.

 

لموسمي النمو  ( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في معدل الزنادة في ارتفاع النبات )سم  ( 2جدول )

 4124و  4122

 

 4122الموسم االول 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 4..2 22.32 24.41 4.22 

G1 25.11 42.22 24.21 21.21 

G2 42.32 34.23 43.12 45.24 

N1 21.43 22.12 22.23 25.22 

N2 2..42 31.53 44.43 43.12 

T1 21.21 22.12 44.12 21.22 

T2 41.33 2..52 32.51 32.41 

  42.41 45.42 32..2 متوسط التقليم

LSD  0.05% 2.542 ..321 

  2.142 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 معدلال P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 21..2 22.11 .4.43 51.22 

G1 12.11 242.33 221..2 224..2 

G2 224.33 23..33 225.22 233.44 

N1 1...2 241.43 214.51 21...2 

N2 215.11 231.51 241..2 242.24 

T1 2..11 213.22 42.43 41.11 

T2 12.33 223.33 213.22 212..2 

  215.14 .3..22 41.41 متوسط التقليم

LSD  0.05% 3.222 2.414 

  2.424 للتداخل

 

ان تاثير التقليم في زيادة ارتفاع النبات ربما يعود الى ازالة االفرع الجانبية والتي تؤدي الى توجيه وتوزيع       

و  Grossmanالمغذيات والهرمونات النباتية الى عدد اقل من االفرع الخضرية مما يزيد من نمو البرعم القمي )

Dejong ،1995a  وهذا يتفق مع )Morales وDavis (4004 من ان عمليات التقليم والتي شملت ازالة االفرع )

ادت الى زيادة في اطوال االفرع في حين ازدادت عدد   Tanglo    (Grapfruit×mandarine)السفلية الشجار   

 التفرعات على حساب ارتفاع النبات في المقارنة.



 حسن وجمعة                                                           (4023) ,   455 - 444(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248 
 

بالحامض االميني التربتوفان في زيادة ارتفاع النبات فربما يعزى الى كونه البادئ المسؤول  اما عن تاثير الرش     

مسارت حيوية لتصنيعه ثالثة منها معتمدة على الحامض  4، اذ يوجد في النبات  IAAعن التخليق الحيوي لل 

ي مسارات التخليق ان هذا التعدد ف Tryptophan-dependent Auxin biosynthesisاالميني التربتوفان 

وخصوصا من الحامض االميني التربتوفان يظهر الدور المهم لهذا الهرمون وبادئه في نمو وتطور  IAA الحيوي لل

( حيث وجدوا ان رش نبات الزينة          4005واخرون ) Talaat(.وهذا يتفق مع   Nemoto ،4024و  Manoالنبات )

Pelargonium graveolens ي التربتوفان ادى الى زيادة في ارتفاع النبات ومحتوى انسجته من بالحامض االمين

IAA  وGA3. 

 Arneyاما تاثير الرش بالجبرلين في ارتفاع النبات فربما يعزى الى دوره في انقسام واستطالة الخاليا )     

و  IAA  (Valdovinos( او مساهمته في زيادة تحول الحامض االميني التربتوفان الى الMancinelli ،1966و

Ernest  ،2121( وزيادة االستطالة في منطقة تحت المرستيم القمي  )Hansen ، وهذا يتفق مع 2111واخرون)

Law   وHamilton (2184 من ان رش نبات البزاليا ) Pisum sativum  بالجبرلين ادى الى زيادة مستويات

IAA  الحر وانخفاض مستوياتIAA  المرتبط على هيئةIndole -3- Acetyl Aspartic acid   في الجزء

 العلوي من الساق واالوراق. 

 

  : معدل عدد التفرعات 

 14.38و  41.24باعطائها اعلى معدل لعدد التفرعات بلغ    P0(  تفوق المعاملة 4تبين النتائج في جدول )        

في الموسم الثاني أقل  P2والمعاملة  خالل الموسم االول P1فرع/نبات لموسمي البحث بالتتابع فيما اعطت المعاملة 

فرع/نبات بالتتابع . كما وجد ان هذه الصفة قد تاثرت معنويا بمعامالت  14.21و   31.20معدل لعدد االفرع وكان  

متفوقة بذلك على   G2فرع/نبات عند المعاملة  21.22الرش اذ ازداد عدد التفرعات خالل الموسم االول الى 

اقل المعدالت  T1و   N1و G1فرع/نبات فيما اظهرت المعامالت  N2 41.22المعاملة  المعامالت كافة تليها

فرع/نبات بالتتابع مما جعلها تختلف معنويا عن معاملة المقارنة التي اعطت  34.21و 30.44و 35.33وكانت 

لمقارنة ال سيما عند فرع/نبات ، اما نتائج الموسم الثاني فقد بينت تفوق معامالت الرش كافة على معاملة ا 44.81

 N2 14.18فرع/نبات تليهاالمعاملة  13.52اعلى معدل لعدد االفرع بلغ  T2التراكيز العليا فقد اعطت المعاملة 

فرع/نبات في معاملة المقارنة .كما  52.18فرع/نبات  فيما كان عدد االفرع  G2  10.00فرع/نبات  فالمعاملة 

يم ومعامالت الرش قد اثر معنويا في هذه الصفة ففي الموسم االول اعطت يالحظ من الجدول ان التداخل بين التقل

اما الموسم  P2N1فرع/نبات عند   42.00فرع/نبات  فيما كان المعدل    80.21أعلى معدل بلغ     P0G2المعاملة 

عاملة  فرع/نبات عند الم 53.00فرع/نبات  مقابل   241.33اذ اعطت   P0T2الثاني فقد بين تفوق المعاملة 

P2C0. 

في معدل عدد التفرعات الجانبية خالل الموسم االول يعود الى عملية التقليم ذاتها حيث   P0ان تفوق المعاملة      

  P2وفرعين في المعاملة  P1ازيلت جميع التفرعات الجانبية في بداية التجربة واالبقاء على فرع واحد عند المعاملة 

يعود التفوق الى التفرعات الجديدة الناتجة من التفرعات المتروكة على النبات خالل ، اما في الموسم الثاني فربما 

الموسم االول. اما الزيادة الناتجة عن معامالت الرش بمحفزات النمو فربما يعود الى دور هذه المحفزات في زيادة 

زيادته في برنكيما االوعية الناقلة في البراعم الجانبية نتيجة الرش الخارجي على البشرة واالوراق وليس  IAAكمية 

Sachs (2182 )والتي ينتقل فيها االوكسين المثبط للبراعم الجانبية عبر تيار االنتقال القطبي وهي تتفق مع ما وجده 

في البراعم الجانبية وانتقالها الى منطقة  IAAمن ان عملية قرط القمة النامية لنبات البزاليا ادى الى زيادة تصنيع 

مما يشجع على نشاط هذه البراعم ونموها  كما بين ان مستويات االوكسين داخل البراعم الجانبية اثناء وجود  العقد

القمة النامية تكون في اقل مستوياتها وان االوكسين القادم من القمة النامية بواسطة تيار االنتقال القطبي لالوكسين ال 

يادة في مستويات االوكسين الداخلي في داخل تلك البراعم الجانبية يدخل الى داخل هذه البراعم الجانبية وان اي ز

كما بين .نتيجة لعمليات القرط او غيرها تعتبر بداية او عالمة نشاط البرعم الجانبي وتحرره من السيادة القمية 
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(Valdovinos  وErnest  ،2121 ان للجبرلين دور في زيادة تحول الحامض االميني التربتوفان الى )IAA    

 فضال عن دور التربتوفان في زيادة

مستويات االوكسين ربما في البراعم الجانبية نتيجة عمليات الرش الخارجي مما حفزها على النمو كذلك دور هذه 

   Liuفي النباتات اسهم في زيادة تحفيز نمو البراعم الجانبية وهذا يتفق مع   ABAالمحفزات في خفض كمية  ال

 يثبط نمو البراعم الجانبية في بعض النباتات. ABAذي بين ان ارتفاع مستويات (  ال4022واخرون)

 

و  4122لموسمي النمو ( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في عدد التفرعات / نبات   4جدول )

4124 

 

 4122الموسم االول 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 24.11 34.33 52.33 22.41 

G1 31.33 41..2 32.11 35.33 

G2 41..2 52..2 ...11 .2.22 

N1 4..33 31.11 4..11 31.22 

N2 .4..2 22..2 32.11 21.22 

T1 32..2 31..2 22..2 32..2 

T2 51..2 33..2 52..2 25.33 

  22.42 31.21 4..22 متوسط التقليم

LSD  0.05% 4.412 2.235 

  3.313 للتداخل

 4124 الموسم الثاني

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co .2..2 55..2 53.11 5..24 

G1 44.11 .2.11 23.11 22.11 

G2 1..33 1..11 22..2 11.11 

N1 42.11 .1.11 42.11 22.11 

N2 224.33 21..2 4..33 14.24 

T1 4..11 .4.33 .3.11 24.22 

T2 242.33 44.11 22.33 13.5. 

  24.21 23.15 14.34 متوسط التقليم

LSD  0.05% 4..4. 3.122 

  22.242 للتداخل

 

 : نسبة الزنادة في قطر الساق )ملم(

اذ بلغ    P0خالل الموسم االول على المعاملة  P1 و P2( الى تفوق المعاملتين 3تشير النتائج في الجدول )      

ملم للمعامالت اعاله بالتتابع .فيما لوحظ تغاير في تاثير  4.84و  3.35و  3.54 معدل الزيادة في قطر الساق

  T2ملم  اظهرت المعامالت  4.42باعطائها اعلى معدل زيادة بلغ  N2معامالت الرش ففي الوقت الذي تفوقت فيه 

معاملة المقارنة التي ملم وهذا جعلها تختلف معنويا عن  4.15و  4.12و  4.38اقل معدل للزيادة وكان  G1و  N1و 

عن المقارنة من الناحية االحصائية . وقد اثر تداخل التقليم  G2و  T1ملم فيما لم تختلف المعاملتان  3.34اعطت 

ملم فيما اظهرت  4.40اعلى معدل زيادة بلغ   P1N2ومعامالت الرش معنويا في قطر الساق اذ اعطت المعاملة 

 ملم .  2.23ان أقل معدل للزيادة وك  P0T2المعاملة 
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اما الموسم الثاني فقد بينت نتائجه عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التقليم بينما اختلفت معامالت الرش           

ملم بالتتابع مما  20.81و 22.44اذ اعطتا زيادة في معدل قطر الساق بلغت  N2و   G2معنويا السيما المعاملتين 

فانها لم  T2و   T1و G1ملم اما المعامالت  8.32المقارنة التي بلغت الزيادة عندها ادى الى تفوقهما على معاملة 

تختلف عن بعضها وعن المقارنة من الناحية االحصائية . وكنتيجة للتداخل بين عاملي الدراسة تفوقت المعاملة 

P1N2   ما كانت الزيادة في المعاملة ملم بين 4.40خالل الموسم االول باعطائها اعلى معدل زيادة في قطر الساق بلغ

P0T1  2.23   ملم اما في الموسم الثاني تفوقت المعاملةP1G2   24.01باعلى معدل للزيادة في قطر الساق بلغ 

 ملم. 1.23اقل معدل للزيادة وكان التي اعطت  P1T1ملم مختلفة بذلك عن المعامالت كافة السيما المعاملة  

ت التقليم في زيادة قطر الساق في الموسم االول الى قلة التنافس الغذائي بين االفرع يمكن ان يعزى تفوق معامال      

مما جعل الكربوهيدرات المصنعة من قبل االوراق تتراكم او تتوزع على عدد اقل من التفرعات مما زاد من قطر 

من قطر الساق في زادت ( من ان معامالت التقليم 4001واخرون )  Songالساق الرئيسي وهذه النتائج تتفق مع 

 اشجار الكمثرى .

في الموسم الثاني قد يعود الى  N2و G2 في الموسم االول و N2ان زيادة قطر الساق الرئيسي في معاملة         

دورهما في زيادة انقسام واستطالة الخاليا وخصوصا الجبرلين الذي وجد انه يحفز من نشاط الكامبيوم الوعائي المهم 

( او من خالل تحسين مساحة 2111واخرون، Wangخشب واللحاء الثانوي مما يزيد من قطر الساق) في تكوين ال

( والذي انعكس ايجابا في زيادة عملية التمثيل الضوئي وتراكم الكربوهيدرات في الساق وزيادة 4الورقة)جدول 

بال   Rough Lemonالخشن( من ان رش شتالت الليمون 2188) Yelchoskyو  Vuقطره وهذا يتفق مع

NAA  وGA3   قد زاد من قطر الساق الرئيسي ، اما الزيادة الناتجة عن رش التربتوفان فانها لم تصل الى مستوى

( مما اعطى نباتات ذات سيقان رهيفة ال 2المعنوية وربما يعزى ذلك الى الزيادة الكبيرة في ارتفاع النبات جدول)

 سيما في الموسم االول.

 

مساحة الورقة )سم
4

) 

( ان التقليم لم يؤثر معنويا في مساحة الورقة ولكال الموسمين فيما سببت معامالت 4تبين النتائج في جدول )        

الرش بمحفزات النمو زيادة معنوية في مساحة الورقة وازداد التاثير مع زيادة التركيز ،ففي الموسم االول اعطت 

و  42.31بعضها احصائيا اعلى معدل لمساحة الورقة بلغ  والتي لم تختلف عن   G2و N2و   T2المعامالت 

 سم 40.04و 40.01
2
عن بعضها ايضا اال انها تفوقت على  G1و  N1و  T1بالتتابع كما لم تختلف المعامالت  

 سم 22.88معاملة المقارنة التي اعطت اقل مساحة للورقة وكانت  
2
وكمحصلة للتداخل بين التقليم  ومعامالت   

 سم 44.44باعلى مساحة للورقة بلغت   P1T2ت المعاملة الرش تفوق
2
اقل مساحة  C0P1فيما اعطت المعاملة  

سم 20.20للورقة وكانت 
4

، وجاءت نتائج الموسم الثاني مماثلة للموسم االول من حيث تاثير نوع المعاملة والتركيز  

سم 41.42و  41.88و  52.13اكبر مساحة للورقة بلغت   G2و N2و   T2اذ اعطت المعامالت 
4

بالتتابع مسببة  

% قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل مساحة للورقة وكانت 22.35% و 23.38% و  10.20زيادة بنسبة 

سم 51.52باكبر مساحة للورقة بلغت  P1T2%  ، وقد تميزت معاملة التداخل 30.53
4

محققة زيادة بنسبة  

سم 41.42قل مساحة للورقة وكانت التي اظهرت ا P0C0% قياسا بمعاملة 15.44
4

 T2.يعزى سبب تفوق معاملة  

والمسؤول عن    IAAلموسمي النمو في زيادة مساحة الورقة الى دور هذا الحامض االميني في زيادة مستويات 

(  من ان 4002)      Abd Elazizو     Abou Dahabاستطالة الخاليا واتساعها وهذه النتائج تتفق مع ما وجده   

 بالحامض االميني التربتوفان قد زاد من مساحة الورقة Philodendron erubescensرش نبات الفيلودندرون 
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لموسمي النمو ( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في معدل الزنادة في قطر الساق )ملم  (  3جدول )

4124و  4122  

 

 4122الموسم االول 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 3.21 4.43 3.23 3.34 

G1 2.13 3.23 3.51 4.15 

G2 4.33 3.21 3.43 3.44 

N1 4.21 4.53 3... 4.1. 

N2 2.3. 2.21 2.13 2.4. 

T1 3.23 3.4. 3.21 3.2. 

T2 2..3 4.21 4.43 4.34 

  3.54 3.35 4.44 متوسط التقليم

LSD  0.05% 1.224 1.344 

  .1..1 للتداخل

 4124موسم الثاني ال

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 2..1 2.32 1.12 4.32 

G1 2.11 4.23 1.13 4.4. 

G2 21.31 22.12 1.12 22.22 

N1 21..3 1.21 4..3 1... 

N2 22.23 22.13 1.43 21.42 

T1 22.21 2.23 1.13 1.21 

T2 1.11 4.23 4.12 4.21 

  1.24 1.25 1.41 متوسط التقليم

LSD  0.05% N.S. 2.12. 

  4.151 للتداخل

 

 (SPADنسبة الكلوروفيل في االوراق )

ولموسمي   P2( ان الكلوروفيل قد تاثر معنويا بمعامالت التقليم اذ اعطت المعاملة 5توضح النتائج في الجدول )     

اما عن تاثير  P1و   P0ملتين متفوقة بذلك على على المعاSPAD Unit  21.45و  52.66البحث اعلى نسبة بلغت 

المعامالت فقد لوحظ ان التركيز االعلى للمعامالت كافة ولموسمي البحث قد تفوق على معاملة المقارنة ففي الموسم 

تلتها وبدون فرق SPAD Unit  54.01اعلى نسبة للكلوروفيل في االوراق بلغت  T2االول اعطت المعاملة 

على  41.48بالتتابع ، فيما تفوقت معاملة المقارنة  53.81و  53.10تا اذ اعط G2و  N2معنوي المعاملتين 

بالتتابع كذلك الحال مع نتائج الموسم الثاني  43.04و  41.28اذ بلغت نسبة الكلوروفيل فيهما  N1و  T1المعاملتين 

اعلى نسبة الكلوروفيل  اذ اعطت T2اذ تفوقت المعامالت ذات التركيز االعلى على معاملة المقارنة ال سيما المعاملة 

فيما تفوقت معاملة المقارنة  10.51التي اعطت  N2تلتها وبفرق معنوي المعاملة SPAD Unit   13.11بلغت  

51.84 SPAD Unit  على المعامالت ذات التركيز الواطئ .وقد بينت النتائج ان تداخل التقليم  مع رش المحفزات

 P2N2عند المعاملة  SPAD Unit 22.41ظهرت باعلى قيمه لها بلغت قد أثر معنويا في نسبة الكلوروفيل التي 

كذلك الحال في الموسم الثاني فقد اعطت SPAD Unit   34.31اقل نسبة وكانت  P0T1فيما اعطت المعاملة  

عند  SPAD Unit  31.54مقابل اقل نسبة  SPAD Unit 13.80اعلى نسبة كلوروفيل بلغت  P2N2المعاملة  

 . P0T1المعاملة 
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قد يعزى السبب في تفوق معامالت التقليم الى قلة عدد االفرع مما أثر ايجابا على توزيع الضوء الى االوراق وهذه 

( من ان عمليات التقليم قد زادت من محتوى االوراق من 4002وآخرون ) Hossainالنتائج تتفق مع  

وروفيل في التراكيز العليا منها السيما التربتوفان الكلوروفيل.اما بالنسبة لمعامالت الرش فان زيادة مستويات الكل

من ان رش الحامض االميني التربتوفان على نبات ( 4005واخرون )  Talaat واالوكسين تتفق مع ما وجده

 Mohamed و  bو   aادى الى زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل  Pelargonium graveolensالعطرية 

ملغم / لتر ادى الى زيادة معنوية في محتوى  400و  400بالتركيزين   GA3 ( اذ ان رش 4020واخرون ) 

( حيث وجدوا ان رش 4020واخرون )  Bamarny وايضابزيادة تراكيز الجبرلين  bو  aاالوراق من الكلوروفيل 

ن ملغم / لتر قد زاد من مساحة الورقة ومحتوى االوراق م 5بتركيز  NAAسنوات بال  4اشجار الخوخ بعمر 

 . aكلوروفيل 

 

( تاثير التقليم ومعامالت الرش بمحفزات النمو في مساحة الورقة )سم 2جدول )
4

و  4122لموسمي النمو (   

4124 

 4122الموسم االول 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 24.25 21.21 23.21 22.44 

G1 24.14 2..22 22..2 22.34 

G2 21.11 41.34 21.43 41.14 

N1 25.32 25..4 22.32 2..24 

N2 24.22 21.35 44.22 41.11 

T1 23..2 22..2 25.32 25.54 

T2 22.11 42.22 42.43 42.31 

  24.42 22.22 52..2 متوسط التقليم

LSD  0.05% N.S. 3.513 

  24..2 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 41.2. 34.25 41..2 31.53 

G1 23.31 3..25 34.55 31.2. 

G2 24.51 25.53 53.25 21.4. 

N1 22.24 23.22 22.32 24.21 

N2 21..2 24.55 52.23 21.44 

T1 31.25 21.4. 32..3 34.22 

T2 55.41 52.52 24.22 52.13 

  22.21 23.21 .23.1 متوسط التقليم

LSD  0.05% N.S. 3.221 

  22.124 للتداخل
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 4122لموسمي النمو في نسبة الكلوروفيل في االوراق بمحفزات النمو التقليم ومعامالت الرش  تأثير(  5جدول )

 4124و 

 

 4122الموسم االول 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 2..23 24..3 53.12 22.44 

G1 21.33 34.22 24.43 25.52 

G2 .4.42 22.53 52.42 53.41 

N1 23.41 2..21 31.43 23.12 

N2 24.23 22.31 ...42 53.11 

T1 32.32 31.23 21.23 22.44 

T2 24.51 52.12 5...3 52.12 

  ...54 25.41 22.24 متوسط التقليم

LSD  0.05% 4.314 2.144 

  .3.22 للتداخل

 4124الموسم الثاني 

 المعدل P0 P1 P2 ←التقليم↓المعاملة

Co 22..5 .2.22 2..35 51.44 

G1 32.54 52.12 21.34 2..42 

G2 5..32 24.44 45.45 .2.21 

N1 22.32 23.54 52.24 55.5. 

N2 .2..4 2...2 .2.52 21.51 

T1 .1..2 5..42 2..21 52.54 

T2 2..51 42.12 13.41 23.21 

  2.45. 51.23 52.54 متوسط التقليم

LSD  0.05% 2.221 2.222 

  4.442 للتداخل
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