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وحامض اجلربليك يف  Forchlorfenuronتأثري الرش الورقي مبنظمي النمو 
النمو اخلضري واحملتوى الكيميائي لشتالت الربتقال ابو سرة صنف   

"Washington Navel"  
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نفذت هذه الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة/ 
لدراسة تأثير الرش  ،2021 لغاية كانون األول 2021جامعة األنبار للمدة من نيسان 

( في النمو GA3وحامض الجبرليك ) Forchlorfenuronالورقي بمنظمي النمو 
 Washington Navelالت البرتقال ابو سرة صنف الخضري والمحتوى الكيميائي لشت

إذ تضمنت التجربة الرش  ،البالغة من العمر سنتين والمطعمة على أصل الليمون الخشن
التي رمز  1-ملغم لتر 12و 8 ،4 ،0بأربعة تراكيز:  Forchlorfenuronبمنظم النمو 

 25 ،0بالتتابع وثالثة مستويات من الرش بحامض الجبرليك:  F3و F0، F1، F2لها 
نفذت تجربة عامليه ضمن  ،بالتتابع G2و G0، G1التي رمز لها  1-ملغم لتر 50و

( وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة وبثالثة RCBDتصميم القطاعات الكاملة المعشاة )
ر عامال الدراسة في كافة ويمكن تلخيص النتائج باآلتي: أث ،شتالت للوحدة التجريبية

بالتركيز  Forchlorfenuronالصفات المدروسة السيما معاملة الرش بمنظمي النمو 
F2  والرش بحامض الجبرليك بالمستوىG2  إذ حققتا تفوقا معنويا في معدل الزيادة لعدد

وع الوزن الجاف للمجم ،معدل الزيادة في عدد األوراق، المساحة الورقية ،االفرع الثانوية
تركيز عنصر النتروجين في  ،النسبة المئوية للكربوهيدرات الكلية في االفرع ،الخضري 

فرع  4.79 ،5.94األوراق فضاًل عن محتواها من الكلوروفيل الكلي اذ سجلتا قيما بلغت 
 74.59 ،87.62و 2دسم 30.68 ،34.12و 1-ورقة شتلة 80.62 ،95.83و 1-شتلة

وزن طري لكال  1-ملغم غم 1.40 ،1.44% و2.50و 2.51% و9.00و 9.12غم و
 عاملي الدراسة بالتتابع في حين سجلت معاملة المقارنة ادنى القيم لهذه الصفات.

 .رش ورقي، سايتوكاينين، حامض الجبرليك، حمضيات كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

This study was conducted in the lath house of  Horticulture and Landscape Gardening 

Department, College of Agriculture , University of Anbar for the period from April to 

December 2021, to study the effect of foliar spraying with growth regulators of  

Forchlorfenuron and Gibberellic acid in the vegetative growth and chemical content in 

two years old of  Washington navel orange transplants and budded on rough lemon 

rootstock, the experiment included the foliar application with forchlorfenuron at four 

concentrations: 0, 4, 8 and 12 mg L-1 which symbolized of F0, F1, F2 and F3 

respectively  as well as spraying with three levels of GA3: 0, 25 and 50 mg L-1 which 

symbolized of G0, G1 and G2 respectively. A factorial experiment was conducted 

with Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates for each 

treatment, the results can be summarized as follows: the two factors of study affected 

significantly in all of the studied traits especially the foliar application treatment of 

forchlorfenuron at F2 concentration and the spraying with GA3 at a concentration of 

G2 where achieved the highest significant increase in the secondary shoots' number, 

number of leaves increment, leaves area, dry weight of vegetative parts, shoots 

content of total carbohydrates, concentration of nitrogen and total chlorophyll content 

in leaves which gave values reached to 5.94, 4.79 shoot sapling-1 and 95.83, 80.62 leaf 

sapling-1, 34.12, 30.68 dm2 and 87.62, 74.79 g and 9.12, 9.00% and 2.51, 2.50% and 

1.44, 1.40 mg.g-1 fresh weight respectively for both study factors, while the control 

treatment recorded the lowest values for these traits. 

Keywords: Foliar application, Cytokinin, Gibberellic acid, Citrus.  

 المقدمة

 Rutaceae( الذي يعود الى العائلة السذبية Citrus sinensis L. Osbeck) Sweet Orangeيعد البرتقال 
" من افخر اصناف Washington Navelمن اكثر انواع الحمضيات اهمية وانتشارا في العالم ويعتبر الصنف "

الثمار متطاولة كبيرة الحجم عصيرية طعمها ممتاز عديمة البذور  ،البرتقال اذ تمتاز ثماره بوجود السرة في قمتها
ئة النمو صغيرة الحجم نوعا ما ذات افرع متدلية عادة ذات قشرة ناعمة رقيقة سهلة الفصل اما االشجار فهي بطي

التي تضم عدة Navel Orange ومنتشرة وهو من االصناف مبكرة النضج ينتمي الى مجموعة البرتقال ابو سرة 

mailto:ag.atheer.mohammed@uoanbar.edu.iq


 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 1العدد  20ة مجلد للعلوم الزراعي مجلة األنبار

211 

 

ويعد اول ساللة من هذه المجموعة ظهرت كطفرة  Robertson Navelو Thomson Navelاصناف منها 
ونقلت شتالته المطعومة الى الواليات المتحدة االمريكية ومنذ  1820في البرازيل عام  Bahiaبرعمية في بلدة 

تمثل ثمار الحمضيات التي تكون من نوع  ،(33و 18في امريكا وبقية انحاء العالم )ذلك الحين انتشرت زراعته 
إضافة إلى وجود   Cمصدرا غذائيا مهما للعديد من الفيتامينات السيما فيتامين Hesperidiumمى سخاص ت

واألحماض األمينية والعناصر  Citric acidوبعض األحماض العضوية أهمها  Pو A، 1B، 2B، 12Bفيتامينات 
كما إن  ،( فضاًل عن إنها تؤدي دورا مهما في عالج العديد من األمراض مثل داء األسقربوط24و 23) المعدنية

 (.32طعم الثمار الذي يشوبه بعض المرارة يزيد من فعالية الهضم ونشاط الدورة الدموية )

 ال إنإ ،إن توفر شتالت قوية النمو يعد من األمور المهمة واألساسية في انتشار وتطور زراعة وإنتاج الفاكهة
كان لى المإة المالئمة للتطعيم أو النقل النمو البطيء والمدة الطويلة نسبيا لوصول شتالت الحمضيات إلى المرحل

ئل ال وسااألمر الذي يدعو إلى استعم ،المستديم يعد من المشاكل الرئيسة التي تؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاجها
 ،اتيةأخرى لإلسراع في وصول الشتلة إلى الحجم المناسب والتي منها رش المجموع الخضري بمنظمات النمو النب

ير حت تأثتهم وأساس في نمو وتطور النبات فالعمليات الحيوية والفسيولوجية الالزمة لذلك تتم لما لها من دور م
اينينات وهو احد انواع السايتوك Forchlorfenuronوالتي منها منظم النمو النباتي ( 10وسيطرة هذه المركبات )
ز ( حيث يمتاSitofexو  CPPU ،KT-30وله عدة مسميات تجارية ) Phenylureaالصناعية من مجموعة 

تالكه مدة تأثير ( نتيجة لثباتيته الكبيرة وام34) Adenineبالفعالية العالية قياسا بسايتوكاينينات مجموعة االدنين 
Cytokinin Oxidase (XKOC )تمثيله بواسطة انزيم اكسدة السايتوكاينينات  مال يتطويلة في انسجة النبات اذ 

يادة سر السك ،الفسيولوجية له في تحفيز االنقسام الخلوي وزيادة نشاط المرستيم القمي( وتتمثل الفعالية 28و 15)
تحفيز  ،ملة بهاالنسجة المعا باتجاهحركة وانتقال وتمثيل العناصر الغذائية  ،القمية وتحفيز نمو البراعم الجانبية

 ،لضوئيازيادة كفاءة عملية التمثيل  األوراق،البناء الحيوي للكلوروفيل وتطور الكلوروبالست وتأخير شيخوخة 
        (.38و 31ي للنبات وغيرها من التأثيرات )التنظيم الهرموني للشكل الخارج ،مقاومة االجهادات

وكسينات ( الذي ينتمي الى المجموعة الثانية من الهرمونات النباتية المكتشفة بعد اال3GAيعد حامض الجبرليك )
 و وتطورالفعالة بايلوجيا حيث يمتلك مدى واسع من التأثيرات الحيوية التي تسهم في نماحد انواع الجبرلينات 

ادة معدل ئي وزيزيادة كفاءة عملية التمثيل الضو  ،النبات منها استطالة واتساع الخاليا والتغلب على التقزم الوراثي
 الحماضايض مما يحفز بناء وانتاج التحكم بالنشاط االنزيمي وعمليات اال ،بناء صبغات الكلوروفيل والكاروتين

عم ر والبرا ( والبروتينات كما ويعمل الجبرلين على تنظيم نفاذية االغشية الخلوية وكسر سكون البذو RNAالنووية )
وغيرها  لعذريةوتحفيز انتاج االنزيمات الضرورية لتحليل المواد الغذائية فضال عن تحفيزه لألزهار وانتاج الثمار ا

الئمة لذا فأن هذه الدراسة تهدف الى ايصال الشتالت الى المرحلة الم (.19و 16الفسيولوجية ) من التأثيرات
ن من للنقل الى المكان المستديم بأقصر مدة ممكنة فضال عن بناء هيكل قوي لها قادر على النمو بشكل متواز 

  خالل الرش الورقي بمنظمي النمو.
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 المواد وطرائق العمل

ار للمدة األنب اجريت هذه الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعة / جامعة
 Forchlorfenuronلبيان تأثير الرش الورقي بمنظمي النمو  2021لغاية كانون األول  2021من نيسان 

يميائي لشتالت البرتقال ابو سرة ( في بعض صفات النمو الخضري والمحتوى الك3GAوحامض الجبرليك )
(Citrus sinensis L. Osbeck" صنف )Washington Navel"،  تم جلب الشتالت بعمر سنتين النامية

( والمزروعة في اوعية بالستيكية .Citrus Jambhiri Lush) Rough Lemonالليمون الخشن  أصلعلى 
 إذ ،2021 / 4 / 5غداد بتأريخ ب -المشاتل االهلية الموثوق بها في منطقة الكريعات  أحدكغم من  7سعة 

ة متجانسة في نموها قدر االمكان. تم أخذ عينات ورقية مكتملة النمو لكل معاملة بصور  شتلة 108انتخبت 
% 1.03% و0.12 ،%2.21عشوائية لتقدير محتواها من بعض العناصر المعدنية قبل تنفيذ التجربة إذ بلغت 

شيب ميد تعالبوتاسيوم بالتتابع. كما تم إجراء كافة عمليات الخدمة للشتالت من تسالفسفور و  ،لعناصر النتروجين
شهر خالل أبفضال عن استعمال شباك التظليل البالستيكية )الساران(  فحة اآلفات الزراعية بحسب الحاجةومكا

ُاخذت عينات من  األشهر،ت الحر المتوقعة خالل هذه وجاآب لحماية الشتالت من متموز و  ،حزيران ،مايس
 (.1التربة لغرض إجراء بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية قبل تنفيذ التجربة )جدول 

 .تربة( والكيميائية لمفصوالت التربة 1-بعض الصفات الفيزيائية )غم كغم 1 جدول
 نسجة التربة الطين الغرين الرمل

 رملية مزيجية 165.1 231.5 603.4

 pHدرجة تفاعل التربة 
االيصالية الكهربائية: 

EC (1  :1) 
 (1-)ديسي سيمنز م

 النتروجين الجاهز
 تربة( 1-)ملغم كغم

 الفسفور الجاهز
 تربة( 1-)ملغم كغم

 البوتاسيوم الجاهز
 تربة( 1-)ملغم كغم

7.1 1.58 74.7 16.5 211.2 

ملغم  12و 8 ،4 ،0بأربعة تراكيز:  Forchlorfenuronتضمنت التجربة عاملين االول الرش بمنظم النمو 
 منتج من قبلحيث تم تحضير محلول منظم النمو النباتي  ،بالتتابع F3و F0، F1، F2والتي رمز لها  1-لتر

( A.I%.الفعالة المركزة )( نسبة المادة Xi'an Wison Biological Technology Co., Ltd. Chinaشركة )
ملغم من مسحوق منظم النمو باستخدام ميزان  12.12و 8.08 ،4.04% من خالل تحضير األوزان 99

م ث بالتتابع 1-ملغم لتر 12و 8 ،4% للتراكيز 100كهربائي حساس وذلك للحصول على مادة فعالة مركزة بنسبة 
 لتر بالماء المقطر لكل تركيز. اما العامل 1كمذيب وأكمل الحجم إلى  %98اضيف إلى المسحوق االسيتون 

 G2و G0، G1والتي رمز لها  1-ملغم لتر 50و 25 ،0الثاني فتضمن الرش بحامض الجبرليك بثالثة تراكيز: 
( نسبة المادة .Avonchem Co., Ltd. / UKبالتتابع. منظم النمو حامض الجبرليك منتج من قبل شركة )

ملغم من مسحوق منظم النمو للحصول على  51.54و 25.77% حيث تم تحضير االوزان 97الفعالة المركزة 
 كملوأبالتتابع واضيف الكحول االيثيلي كمذيب  1-ملغم لتر 50و 25% للتركيزين 100مادة فعالة مركزة بنسبة 

 لتر بالماء المقطر لكل تركيز. 1الحجم الى 
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 15/6 ،15/5 ،15/4وفقا للتوقيتات االتية:  Forchlorfenuronية الرش بمحلول منظم النمو تم إجراء عمل
 د،موعأما بالنسبة للرش بحامض الجبرليك فتم بعد يوم واحد من الرش بمحلول منظم النمو ولكل  15/9/2021و

ضافة لترًا حتى درجة البلل التام مع إ 16ُاجريت عملية الرش في الصباح الباكر باستخدام مرشة يدوية سعة 
لتقليل الشد السطحي وتسهيل امتصاص  1-مل لتر 1 الصابون السائل كمادة ناشرة إلى محلول الرش بتركيز

لى محلول المادة الكيميائية كما وتم وضع حاجز خشبي متنقل بين الشتالت لمنع انتقال رذاذ محلول الرش إ
 المعامالت األخرى.

 وثالثة مستويات من حامض الجبرليك Forchlorfenuron التجربة رش اربعة تراكيز من منظم النموتضمنت 
 Randomized Completeضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 3×  4في تجربة عامليه ذات عاملين 

Block Design (RCBD( )11 )وقد  ،ة الواحدةوبواقع ثالثة مكررات للمعاملة وبثالثة شتالت للوحدة التجريبي
المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار  وقورنت ،GeneStatتم تحليل البيانات على وفق البرنامج اإلحصائي 

 . اما الصفات التي تم دراستها فهي:0.05عند مستوى احتمال  .L.S.Dأقل فرق معنوي 
لة وقياس ( على االفرع الرئيسة للشت1-تم حساب عدد االفرع الثانوية )فرع شتلة الزيادة في عدد واطوال االفرع:

وتم  2021اطوال االفرع الرئيسة )سم( على الساق الرئيس )قبل اجراء المعامالت( في شهر نيسان من عام 
دل وبأخذ حاصل الفرق بين القرائتين حسب مع 2021حسابها عند نهاية التجربة في شهر كانون األول من عام 

  الزيادة لعدد واطوال االفرع.
بها عند تم حساب عدد األوراق )قبل إجراء المعامالت( ومن ثم تم حسا :(1-يادة في عدد األوراق )ورقة شتلةالز 

 نهاية التجربة وأستخرج معدل الزيادة في عدد األوراق لكل مكرر ولكل معاملة.
لقمة النامية وذلك عند االثامنة من  -أوراق من العقدة الخامسة  10ُاخذت مساحة  (:2المساحة الورقية )دسم

ة إذ استخرجت مساح الواحدة،تم الحصول على متوسط مساحة الورقة  10نهاية التجربة وبقسمة المجموع على 
 الورقة وذلك بقياس أقصى طول للورقة وأقصى عرض لها وكما يأتي:

بعد حساب متوسط مساحة الورقة الواحدة وبحساب عدد  (،17العرض )× الطول ×  2/3مساحة الورقة = 
 األوراق الموجودة على كل الشتلة تم الحصول على المساحة الورقية وفقا للمعادلة اآلتية:

 (.2سمالورقة )متوسط مساحة × المساحة الورقية للشتالت = عدد األوراق لكل شتلة 
تم قياس الوزن الجاف للمجموع الخضري للشتالت في شهر (: 1-الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم شتلة

لشتلتين من كل معاملة ولكل مكرر إذ تم فصل المجموع الخضري عن المجموع  2021كانون األول من عام 
 65حرارة الجذري وغسل بالماء المقطر عدة مرات ووضع بعدها في فرن كهربائي )يحوي على تفريغ( على درجة 

 لحين ثبات الوزن. م  
التجربة  ي نهايةفتم تقدير النسبة المئوية للكربوهيدرات الكلية في األفرع النسبة المئوية للكربوهيدرات في االفرع: 

 (.20) وحسب ما ذكره
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ية عند نها( 35من وسط األفرع ) اخذت العينات الورقية المكتملة النمو محتوى االوراق من النتروجين )%(:
 كرهاذ( وحسب الطريقة التي Microkjeldahl)%( باستعمال جهاز مايكروكلدال ) قدر النتروجين الكلي ،التجربة

(13.) 
مل عند تم أخذ العينات لألوراق ذات االتساع الكا وزن طري(: 1-ملغم غممحتوى الكلوروفيل الكلي في االوراق )

الستخالص  ،2021العقدة السادسة إلى الثامنة من القمة النامية لألفرع في شهر كانون األول من عام 
غم من الوزن الطري لهذه األوراق على شكل أقراص ووضعت في عبوات ذات  0.5إذ تم أخذ b وa كلوروفيل 

وكررت العملية لحين  ،ساعة 24% وتركت في الظالم لمدة 99مللتر من االسيتون  20لون غامق وأضيف لها 
مللتر وتم تقدير  50االستخالص التام للكلوروفيل حتى وصول الحجم النهائي لمحلول االستخالص الى 

 (.22الكلوروفيل حسب طريقة )

 النتائج والمناقشة

لرش انتيجة  ثانويةوجود فروق معنوية في معدل الزيادة لعدد األفرع ال 2أظهرت النتائج الموضحة في الجدول 
 1-فرع شتلة 5.94أعلى معدل للزيادة بلغ  F2إذ حققت المعاملة  Forchlorfenuronالورقي بمنظم النمو 

 أما فيما ،1-فرع شتلة 2.89أقل معدل بلغ  F0وبتفوق معنوي على بقية المعامالت بينما أظهرت المعاملة 
 الذي لم G2في هذه الصفة إذ حقق التركيز يخص الرش الورقي بحامض الجبرليك فقد نتج عنه زيادة معنوية 

 3.92و 4.50 ،4.79حيث سجلوا قيما بلغت  G0زيادة معنوية قياسا بالتركيز  G1يختلف معنويا عن التركيز 
ادة عدد . ويظهر من النتائج في الجدول ذاته التأثير غير المعنوي لتداخل الرش بمنظمي النمو في زي1-شتلة فرع

 االفرع الثانوية.

 اما فيما يخص معدل الزيادة في اطوال االفرع الرئيسة فيبين الجدول ذاته التأثير المعنوي للرش بالـ
Forchlorfenuron  اذ حققت المعاملتانF3 وF2 دة بلغ اللتان لم تختلفا فيما بينهما معنويا اعلى معدل للزيا

وأدت  ،سم 10.16الذي بلغ  F0ملة سم بالتتابع وبفارق معنوي عن ادنى معدل سجلته المعا 12.50و 13.90
 ،14.84المعاملة بحامض الجيرليك إلى زيادة معنوية في هذه الصفة وذلك بزيادة مستويات الرش التي بلغت 

ا بالتتابع، هذا ولم يكن لتداخل الرش بين عاملي الدراسة تأثير  G0وG2 ،  G1سم للمستويات 9.35و 11.90
 سة.معنويا في زيادة اطوال االفرع الرئي
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لزيادة اوالتداخل بينهما في معدل  حامض الجيرليكو  Forchlorfenuronتأثير الرش الورقي بالـ   2جدول
  .في عدد وأطوال األفرع

 معدل الزيادة في اطوال االفرع الرئيسة )سم( (1-معدل الزيادة في عدد االفرع الثانوية )فرع شتلة

Forchlorfenuron 

F)) 

 1-ملغم لتر

تأثير  1-( ملغم لترG) الجبرليكحامض 

(F) 

 1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك
 (Fتأثير )

G0 G1 G2 G0 G1 G2 

F0 2.33 3.00 3.33 2.89 7.12 9.82 13.54 10.16 

F1 4.00 4.50 4.00 4.17 8.77 11.23 14.65 11.55 

F2 5.33 5.83 6.67 5.94 10.04 12.60 14.87 12.50 

F3 4.00 4.67 5.17 4.61 11.48 13.95 16.28 13.90 

 3.92 4.50 4.79 (Gتأثير )
تأثير 

(G) 
9.35 11.90 14.84  

L.S.D. 

0.05 

F G F X G F G F X G 

0.96 0.83 N.S. 1.45 1.25 N.S. 

قد يعزى سبب زيادة عدد وأطوال االفرع لشتالت البرتقال ابو سرة نتيجة الرش الورقي بمنظم النمو 
Forchlorfenuron  إلى ما يؤديه من دور مهم وبمدى واسع في مظاهر تنظيم النمو والتطور النباتي حيث

يادة ز ره في يعمل على كسر السيادة القمية المستحثة بواسطة األوكسين وتحفيز نمو البراعم الجانبية أضافة إلى دو 
 في زيادة ( مما ينعكس إيجابياً 38و 14يا جديدة الى النبات )االنقسام الخلوي في المرستيمات القمية وإضافة خال

األفرع  ذان بينا حصول زيادة معنوية في عدد واطواللال( 1، اتفقت هذه النتائج مع نتائج )عدد وأطوال األفرع
ن م( 7كما واتفقت مع ما وجده ) ،CPPUلشتالت البرتقال ابو سرة والليمون الحامض المحلي عند الرش بمنظم 

وال األفرع الثانوية قد أدت إلى زيادة عدد وأط لشتالت الكمكوات المستديرة KT-30أن معاملة الرش بمنظم النمو 
د قد يعو فمعنويًا. أما بالنسبة للزيادة الحاصلة في عدد األفرع واطوالها نتيجة الرش الورقي بحامض الجبرليك 

ر غي لالنقسامهيدي تحفيز انقسام الخاليا بشكل غير مباشر من خالل تحفيز الطور التمالسبب الى دوره في 
 المباشر في المناطق المرستيمية تحت القمية وتقصير طول مدة االنقسام الخلوي فضال عن دوره في تحفيز

تتفق  ،(19و 10) B-1,3-glucanasو  amylase-&استطالة واتساع الخاليا بزيادة فعالية ونشاط انزيمي 
 عنويًا نتيجةلشتالت البرتقال المحلي قد أزداد م اطوالهااللذان بينا أن عدد األفرع و  (9هذه النتائج مع نتائج )

فرع زيادة معنوية في عدد وطول اال مإذ اظهرت نتائجه (27واتفقت ايضًا مع ) ،للرش الورقي بحامض الجبرليك
 .بحامض الجبرليك Washington Navelالحديثة وذلك عند رش اشجار البرتقال ابو سرة صنف 

السيما  Forchlorfenuronن معدل عدد األوراق قد أزداد نتيجة المعاملة بالـ أ 3يتضح من نتائج الجدول 
التي  وبتفوق معنوي على بقية المعامالت 1-ورقة شتلة  95.83التي حققت أعلى معدل للزيادة بلغ  F2المعاملة 

وأظهر الرش الورقي  ،1-ورقة شتلة 41.11أدنى معدل بلغ  F0 فيما سجلت المعاملة اختلفت معنويا فيما بينها
اللذان اختلفا فيما بينهما معنويا  G1وG2 أثره المعنوي في هذه الصفة والسيما التركيزان  حامض الجبرليكب

 G0بالتتابع وبفرق معنوي عند أدنى معدل أظهره التركيز  1-ورقة شتلة 69.50و 80.62وحققا معدل زيادة بلغ 
بين عاملي الدراسة أثره المعنوي في زيادة عدد األوراق إذ حققت  وكان للتداخل ،1-ورقة شتلة 61.58الذي بلغ 

وبتفوق معنوي على بقية المعامالت في حين كان أقل  1-ورقة شتلة 113.00أعلى معدل بلغ  G2×F2 المعاملة
 .F0×G0عند المعاملة  1-ورقة شتلة 31.17معدل للزيادة الذي بلغ 
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لزيادة اوالتداخل بينهما في معدل  حامض الجبرليكو   Forchlorfenuronبالـ تأثير الرش الورقي 3جدول 
 .في عدد األوراق والمساحة الورقية

 (2المساحة الورقية )دسم (1-عدد االوراق )ورقة شتلةمعدل الزيادة في 

Forchlorfenuron 

F)) 

 1-ملغم لتر

تأثير  1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك

(F) 

 (Fتأثير ) 1-لتر( ملغم G) حامض الجبرليك

 G0 G1 G2 G0 G1 G2 

F0 31.17 42.00 50.17 41.11 17.25 19.56 23.75 20.19 

F1 56.67 64.33 71.00 64.00 24.08 25.86 29.83 26.59 

F2 83.33 91.17 113.00 95.83 32.39 33.79 36.19 34.12 

F3 75.17 80.50 88.33 81.33 29.98 31.84 32.95 31.59 

 61.58 69.50 80.62 (Gتأثير )
تأثير 

(G) 
25.93 27.76 30.68  

L.S.D. 

0.05 

F G F X G F G F X G 

8.42 7.44 14.89 1.79 1.55 3.11 

 Forchlorfenuronوتشير نتائج الجدول ذاته إلى وجود فروقات معنوية في المساحة الورقية نتيجة المعاملة بالـ 
رقية و على بقية المعامالت التي اختلفت معنويا فيما بينها بإعطائها اكبر مساحة  F2إذ تفوقت معاملة الرش 

كما وازدادت هذه الصفة  ،2دسم 20.19اصغر مساحة بلغت  F0فيما أظهرت المعاملة  2دسم 34.12بلغت 
 ،G2للمستويات  2دسم 25.93و 27.76، 30.68معنويا بزيادة مستويات الرش بحامض الجبرليك إذ بلغت 

G1 وG0  بالتتابع، اثر التداخل بين منظمي النمو معنويا في هذه الصفة اذ حققت المعاملةG2×F2   اكبر
عند المعاملة  2دسم 17.25في حين كانت ادنى مساحة ورقية التي بلغت  2دسم 36.19بلغت  مساحة

F0×.G0  

قية إلى في زيادة عدد األوراق فضاًل عن المساحة الور  Forchlorfenuronقد يعزى تأثير المعاملة بمنظم النمو 
من  ( مما يزيد31و 28وروبالست اثناء نموها وتطورها )دوره في تشجيع نمو مبادئ األوراق وتحفيز تطور الكل

تقال نواتج عملية التمثيل الضوئي وتوفير الطاقة الالزمة للنمو والبناء فضال عن دوره في تحفيز حركة وان
لها في بناء ( واستعما30لغذائية ونواتج عملية التمثيل الضوئي في النبات باتجاه األنسجة المعاملة به )العناصر ا

يادة ز وتكمن أهمية الرش الورقي بحامض الجبرليك في  ،المجموع الخضري ومنها عدد األوراق والمساحة الورقية
ن التي المواد الغذائية المصنعة في االماكتحفيز تراكم العناصر المعدنية و هاتين الصفتين من خالل دوره في 

كما ويمكن ان يعود السبب إلى إن  ،(73و 61يتركز فيها فضال عن دوره في زيادة حجم واتساع الخاليا )
بو ا( لشتالت البرتقال 2المعاملة بمنظمي النمو قد حسنت من صفات النمو الخضري كعدد وطول األفرع )جدول 

يه وصال الاتفقت هذه النتائج مع ما ت ،زيادة عدد األوراق ومن ثم المساحة الورقيةسرة مما انعكس إيجابيًا في 
ألوراق االذي أدى إلى زيادة معنوية في عدد  CPPU( عند الرش الورقي لشتالت النارنج البذرية بمنظم النمو 6)

حامض المحلي تالت الليمون ال( إذ ازداد عدد االوراق ومساحتها معنويًا لش5واتفقت مع نتائج ) ،والمساحة الورقية
مض ( من أن رش شتالت النارنج البذرية بحا40كما اتفقت هذه النتائج مع ما وجده ) ،CPPUعند رشها بمنظم 

هرت ( الذي أظ39واتفقت مع ) ،الجبرليك قد أدى إلى زيادة عدد األوراق فضاًل عن المساحة الورقية معنوياً 
 احة الورقة ألشجار اليوسفي عند الرش الورقي بحامض الجبرليك.نتائجه زيادة معنوية عدد االوراق ومس
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 وجود فروقات معنوية في الوزن الجاف للمجموع الخضري نتيجة الرش بالـ 4يالحظ من النتائج في الجدول 
Forchlorfenuron  إذ تفوقت المعاملةF2  لتي غم قياسا ببقية المعامالت ا 87.62بإعطائها أعلى قيمة بلغت

 F0و F3، F1غم للمعامالت  50.96و 61.90 ،69.39فيما بينها معنويا إذ سجلت قيم بلغت اختلفت 
لوزن أعلى قيمة ل G2كما أظهر الرش الورقي بحامض الجبرليك زيادة في هذه الصفة إذ حقق التركيز  ،بالتتابع

 59.18و 68.63إذ سجال قيم بلغت  G0ثم التركيز  G1غم تاله وبفرق معنوي التركيز 74.59الجاف بلغت 
على أ  F2×G2وكان للتداخل بين عاملي الدراسة أثره المعنوي في هذه الصفة إذ حققت المعاملة  ،غم بالتتابع

أدنى وزن  F0×G0غم وبتفوق معنوي قياسا ببقية المعامالت في حين سجلت المعاملة  95.64قيمة بلغت 
 غم. 41.54جاف للمجموع الخضري بلغ 

 Forchlorfenuronفرع من الكربوهيدرات فتبين النتائج التأثير المعنوي للرش الورقي بالـ اما بالنسبة لمحتوى اال
ي ف% قياسا ببقية المعامالت 9.12معنويا بإعطائها أعلى نسبة بلغت  F2في هذه الصفة إذ تفوقت المعاملة 

وق معنوية نتيجة ويبين الجدول ذاته وجود فر  ،F0% عند المعاملة 8.71نسبة التي بلغت  أدنىحين كانت 
نسبا بلغت  اللتان لم تختلفا فيما بينهما معنويا اذ حققتا G1و G2المعاملة بحامض الجبرليك السيما المعاملتان 

%. كما كان 8.71التي بلغت  G0% بالتتابع وبفرق معنوي عن اقل نسبة سجلتها المعاملة 8.96و 9.00
% 9.32اعلى نسبة بلغت  F2×G1المعنوي في هذه الصفة اذ حققت المعاملة  أثرهللتداخل بين عاملي الدراسة 

 %.8.58محتوى لألفرع من الكربوهيدرات بلغ  أدنى F0×G0في حين سجلت المعاملة 

الجاف  والتداخل بينهما في الوزن  وحامض الجبرليك Forchlorfenuronبالـ تأثير الرش الورقي  4 جدول
 .االفرع من الكربوهيدراتومحتوى للمجموع الخضري 

 محتوى االفرع من الكربوهيدرات )%( الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم(

Forchlorfenuron 

F)) 

 1-ملغم لتر

 1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك
تأثير 

(F) 

 1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك
 (Fتأثير )

 G0 G1 G2 G0 G1 G2 

F0 41.54 50.90 60.45 50.96 8.58 8.66 8.89 8.71 

F1 53.74 68.50 63.45 61.90 8.65 8.78 9.10 8.84 

F2 81.34 85.87 95.64 87.62 8.89 9.32 9.16 9.12 

F3 60.12 69.23 78.82 69.39 8.73 9.08 8.86 8.89 

 59.18 68.63 74.59 (Gتأثير )
تأثير 

(G) 
8.71 8.96 9.00  

L.S.D. 

0.05 

F G F X G F G F X G 

3.87 3.35 6.71 0.11 0.10 0.20 

قد يعود سبب زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري والنسبة المئوية للكربوهيدرات في األفرع إلى قوة ونشاط النمو 
( وعدد 2الخضري للشتالت الناتجة عن المعاملة بمنظمي النمو والذي تمثل بزيادة عدد وطول األفرع )جدول 

( إضافة إلى زيادة محتوى الكلوروفيل في األوراق وانعكاس ذلك في تنشيط 3األوراق والمساحة الورقية )جدول 
دة الممثل في الورقة الذي يمثل الوح 2COعملية التمثيل الضوئي ورفع كفاءتها مما يؤدي إلى زيادة صافي الـ 

منها في نمو األوراق فيما ينتقل الجزء اآلخر إلى باقي أجزاء ( التي يستعمل جزء 26األساس لبناء الكربوهيدرات )
مؤديا ض منها في تلك األجزاء النباتية النبات كاألفرع والساق والجذور ليسهم في بنائها ونموها فيما يخزن الفائ
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فقت هذه ات ،(37نسبة عالية من المادة الجافة ) بالنتيجة إلى زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري كونها تشكل
قد ادى إلى زيادة  CPPU( من إن رش شتالت الزيتون صنف نبالي بمنظم النمو 25النتائج مع ما وجده )

( 4كما وتتفق مع نتائج ) ،معنوية في نسبة المادة الجافة في االوراق فضاًل عن محتوى األفرع من الكربوهيدرات
الكربوهيدرات ألفرع شتالت الكمكوات المتطاول  اللذان بينا إن الوزن الجاف للمجموع الخضري فضال عن محتوى 

( إذ أظهرت نتائجه زيادة معنوية في 8واتفقت مع ) ،Thidiazuronقد أزداد معنويا عند الرش بمنظم النمو 
النسبة المئوية للكربوهيدرات ألفرع اصلي الستروميللوسوينجل والترويرسترينج عند الرش الورقي بحامض 

( حيث بينت نتائج دراستهم إن الرش الورقي بحامض الجبرليك ألشجار الزيتون 3ا مع )كما تتفق أيض ،الجبرليك
 صنف اشرسي قد أدى إلى زيادة معنوية في نسبة المادة الجافة في االوراق فضال عن محتواها من الكربوهيدرات.

لمعاملة بالـ إن النسبة المئوية للنتروجين في األوراق قد ازدادت نتيجة ا 5الجدول  يتضح من نتائج
Forchlorfenuron السيما التركيزF2   الذي تفوق معنويا على بقية المعامالت بإعطائه أعلى نسبة بلغت

لى كما أدى الرش باليوريا إ ،F0% عند التركيز 2.38% في حين كانت أدنى نسبة للنتروجين التي بلغت 2.51
توى % يليه وبفرق معنوي المس2.50نسبة بلغت  G2زيادة معنوية وذلك بزيادة مستويات الرش إذ حقق المستوى 

U1  ثم المستوىU0  ين وأثر التداخل ب ،% بالتتابع2.38و 2.45إذ بلغت النسبة المئوية للنتروجين عندهما
% في حين كانت 2.55بلغت أعلى نسبة  F2×G2عاملي الدراسة معنويا في هذه الصفة إذ حققت المعاملة 

 %.2.32التي بلغت  F0×G0معاملة أدنى نسبة للنتروجين عند ال
ة لمعاملاهذا ويالحظ من النتائج في الجدول ذاته وجود فروقات معنوية في محتوى الكلوروفيل في األوراق نتيجة 

التي لم تختلف فيما بينها معنويا محتوى  F1و F2، F3إذ حققت المعامالت  Forchlorfenuronبالـ 
وزن طري بالتتابع وبفرق معنوي عن ادنى محتوى سجلته  1-ملغم غم 1.38و 1.38 ،1.44للكلوروفيل بلغ 

ي فأما فيما يخص الرش بحامض الجبرليك فنتج عنه زيادة  ،وزن طري  1-ملغم غم 1.18الذي بلغ  F0المعاملة 
ان وزن طري وبتفوق معنوي على المعاملت 1-ملغم غم 1.40اعلى قيمة بلغت  G2هذه الصفة اذ حققت المعاملة 

G1 وG0  تتابعوزن طري بال 1-ملغم غم 1.31و 1.33اللتان لم تختلفا فيما بينهما معنويا اذ سجلتا قيما بلغت، 
روفيل أعلى محتوى للكلو  F1×G2كما أثر التداخل بين عاملي الدراسة معنويا في هذه الصفة إذ حققت المعاملة 

 1-ملغم غم 1.12 ي األوراق الذي بلغوزن طري في حين كان أقل محتوى للكلوروفيل ف 1-ملغم غم 1.57بلغ 
 .F0×G0وزن طري عند المعاملة 
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ة المئوية وحامض الجبرليك والتداخل بينهما في النسب Forchlorfenuronتأثير الرش الورقي بالـ   5جدول
 .وزن طري( 1-ومحتواها من الكلوروفيل الكلي )ملغم غم في األوراق نتروجينلل

 للنتروجين في االوراقالنسبة المئوية 
وزن  1-محتوى الكلوروفيل في االوراق )ملغم غم

 طري(

Forchlorfenuron 

F)) 

 1-ملغم لتر

تأثير  1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك

(F) 

 (Fتأثير ) 1-( ملغم لترG) حامض الجبرليك

 G0 G1 G2 G0 G1 G2 

F0 2.32 2.38 2.45 2.38 1.12 1.19 1.24 1.18 

F1 2.37 2.44 2.50 2.43 1.36 1.23 1.57 1.38 

F2 2.45 2.53 2.55 2.51 1.43 1.50 1.41 1.44 

F3 2.38 2.45 2.52 2.45 1.34 1.41 1.41 1.38 

 2.38 2.45 2.50 (Gتأثير )
تأثير 

(G) 
1.31 1.33 1.40  

L.S.D. 

0.05 

F G F X G F G F X G 

0.03 0.02 0.05 0.07 0.06 1.12 

قد يعود الى دورهما إن سبب زيادة محتوى االوراق من عنصر النتروجين نتيجة المعاملة بمنظمي النمو 
وحركة وانتقال العناصر الغذائية في النبات باتجاه األنسجة المعاملة بهما وزيادة  امتصاصالتضامني في تحفيز 
( كما ويمكن أن يعود السبب إلى تأثير عاملي الدراسة في زيادة وتحسين النمو الخضري 19تركيزها في األوراق )

( التي يستعمل قسم منها في نمو الجذور وتوفير 4ذلك بزيادة المواد الكربوهيدراتية )جدول  وارتباطللشتالت 
تحقيق التوازن الغذائي في ( ل1الطاقة الالزمة المتصاص العناصر الغذائية المتوافرة نسبيًا في التربة )جدول 

النبات. اما بالنسبة لزيادة محتوى الكلوروفيل في األوراق نتيجة الرش الورقي بمنظمي النمو فقد يعود إلى تأثير 
Protochorophyllid -NADHالسايتوكاينينات المحفر للبناء الحيوي للكلوروفيل من خالل تنشيط فعالية أنزيم

reductas  في تثبيط فعالية أنزيم فضال دور الجبرليناتChlorophylase ل وفقدان صبغة المسؤول عن تحل
ويمكن أن يعزى السبب أيضا إلى تأثير عاملي الدراسة في تحسين الحالة الغذائية  ،(41و 37الكلوروفيل )

 Porphyrin ring( الذي يدخل في بناء حلقة البورفرين 5للشتالت السيما محتوى األوراق من النتروجين )جدول 
% من النتروجين الموجود في خاليا النسيج المتوسط للورقة 75األساسية في تركيب صبغة الكلوروفيل إذ إن 

( إذ ازداد محتوى الكلوروفيل 2اتفقت هذه النتائج مع نتائج ) ،(63و 29كون موقعة البالستيدات الخضراء )ي
كما واتفقت مع ما  ،CPPUعند الرش بالـ  Olivette Noierالكلي والنتروجين في أوراق كروم العنب صنف 

الذي أدى إلى زيادة معنوية في  KT-30( عند رش شتالت الكمكوات المستديرة بمنظم النمو 7توصلت إليه )
( التي بينت 12واتفقت مع نتائج ) ،النسبة المئوية للنتروجين في األوراق فضال عن محتواها من الكلوروفيل الكلي

الليمون الحامض المحلي من الكلوروفيل النسبي والنتروجين قد ازداد معنويا نتيجة الرش  إن محتوى أوراق شتالت
( الذي حصل على زيادة معنوية في محتوى الكلوروفيل 39وتتفق مع نتائج ) ،الورقي بحامض الجبرليك

 بحامض الجبرليك. Baladyوالنتروجين في األوراق عند رش أشجار اليوسفي صنف 
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