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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  بة نجاح طعوم الاللنكي كلیمنتاینتأثیر موعد التطعیم والمعاملة بالبنزل أدنین في نس

  

  **إسماعیلأثیر محمد و*محمدعباس سلمان، *فرج جمعةفاروق 
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  ةصلخالا

/15/1إلـــى 1/9/2002جامعـــة بغـــداد للفتـــرة مـــن –كلیـــة الزراعـــة–أجـــري البحـــث فـــي قســـم البســـتنة

بتطعــیم الاللنكــي كلیمنتــاین علــى أصــل النــارنج بعمــر ســنة بهــدف دراســة تــأثیر موعــد التطعــیم وتغطــیس , 2004

ســاعة فــي النســبة المئویــة 24لمــدةمئویــة20و4الطعــوم بمــنظم النمــو بنــزل أدنــین ثــم تعریضــها لدرجــة حــرارة 

  :وقد بینت النتائج ما یلي. لنجاح التطعیم وبعض صفات النمو الخضري للشتالت الناتجة

طول , تفوق موعد التطعیم الخریفي على الموعد الربیعي في معظم الصفات السیما نسبة نجاح الطعوم 

علـــى % 27.6و % 13.3, %15.7, %9غـــت بلشـــتلة وبزیـــادة/شـــتلة والمســـاحة الورقیـــة/عـــدد األوراقات، النمـــو 

كما أدت المعامالت كافة إلى زیادة نسبة نجاح الطعوم والصفات الخضریة قیاسًا بمعاملة المقارنة السیما . التوالي

لمدة مئویة4ض أفرع الطعوم لدرجة حرارة لتر وتعری/ملغم250معاملة التغطیس في محلول البنزل أدنین تركیز 

وقـد أظهـر التـداخل بـین موعـد التطعـیم والمعـامالت %). 82.21(علـى نسـبة نجـاح للطعـوم سـاعة إذ أعطـت أ24

  .ة وتحسین الصفات الخضریة للشتالتأثره المعنوي في زیادة نسبة الطعوم الناجح
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Abstract
This study was conducted at the department of Horticulture College of 

Agriculture, University of Baghdad for the period 1/ 9/ 2002 to 15/ 1/ 2004. To study 
the effect of budding date and Benzyl adenine on bud take on Clemntine mandarin, 
using one year old sour orange seedling as a rootstock. Buds were dipped in Benzyl 
adenine and then kept in 4ºC and 20ºC for 24 hr. Budding carried out at autumn and 
spring season.
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The experimental results shows that autumn budding significantly was 
superior then the spring budding in most characters specially the percentage of 
budding success, length of shoots, number of leaves/ plant, leaf area/ plant with  9%, 
15.7%, 13.3%, 27.6% respectively .The treatments increased the percentage of 
budding and other vegetative characters as compared with the control, specially the 
treatment with 250 mg/ l Benzyl adenine and when the buds were kept in 4ºC for 24 
hr, In which the highest percentage of budding success (82.21%) was recorded. The 
interaction between date of budding and the treatments significantly influenced the 
percentage of budding success and improving the vegetative characters.

  

  المقدمة

تعــد عملیــة اإلكثــار بــالتطعیم مــن الطــرق الشــائعة والفعالــة للــتحكم فــي نمــو األشــجار مــن خــالل تطعیمهــا 

كمـا یمكـن التغلـب علـى بعـض الصـعوبات المتعلقـة بالتربـة واإلصـابات المرضـیة . على أصـول منشـطة أو مقصـرة

فضًال عن ذلـك یمكـن الحصـول علـى نباتـات سـریعة األثمـار مقارنـة بتلـك . كثر مقاومة وذلك باختیار األصول األ

فـــي التحـــام الطعـــم مـــات النمـــو تـــأثیرًا تحفیزیـــًا ظلقـــد أثبتـــت العدیـــد مـــن الدراســـات إن لـــبعض من. )1(المكثـــرة بـــذریًا 

الطعـــوم وقـــوة نموهـــا زیـــادة فـــي نجـــاح )2(إذ وجـــد ,باألصـــل مـــن خـــالل تشـــجیع نشـــاط الكـــامبیوم وانقســـام الخالیـــا

كمـا لـوحظ إن معاملـة . الخضري عند معاملة طعوم بعض أنواع الحمضیات بالسایتوكاینینات قبـل أجـراء التطعـیم 

قبل أجراء التطعیم أدى إلى زیـادة نسـبة نجـاح الطعـوم ) مئویة7-4(طعوم الحمضیات بدرجات حرارة منخفضة 

إلى أهمیة موعد أجراء التطعیم إذ انه یؤثر بشـكل كبیـر فقد أشار)4(إما. )3(وتقلیل المدة الالزمة لتفتح البراعم 

  .في قوة النمو الخضري للطعمفي نجاح هذه العملیة من خالل تكوین منطقة التحام جیدة ینعكس أثرها 

تعـــد ظـــاهرة ضـــعف وبطـــئ نمـــو البـــراعم المطعمـــة فـــي الحمضـــیات مـــن المشـــاكل األساســـیة التـــي تواجـــه 

ات األمــر الــذي یتطلــب بقــاء الشــتالت مــدة طویلــة كــي تصــل إلــى الحجــم القابــل للتســویق مشــاتل أنتــاج الحمضــی

للشتالت المطعمة یتطلـب جلـب كمیـات كبیـرة مـن الطعـوم والتـي قـد تكـون فـي فضًال عن ذلك فأن اإلنتاج الكبیر .

ن هـدف البحـث هـو وعلیه فأ, مما یلزم حفظها بدرجات حرارة مناسبة لضمان عدم تلفهامناطق بعیدة عن المشاتل

  .دراسة تأثیر موعد التطعیم والمعاملة بالبنزل أدنین في نسبة نجاح طعوم الاللنكي كلیمنتاین

  

  المواد وطرائق العمل

اللنكـــي جامعـــة بغـــداد بهـــدف دراســـة اســـتجابة طعـــوم ال–كلیـــة الزراعـــة –نفـــذ البحـــث فـــي قســـم البســـتنة 

ســـاعة وبموعـــدین 24لمـــدة مئویـــة20و4لـــدرجتي حـــرارة والتعـــریض) BA(ل أدنـــین كلیمنتـــاین للمعاملـــة بـــالبنز 

باســتخدام أصـل النـارنج البــذري البـالغ مـن العمــر 15/5/2003وربیعـي فـي 1/9/2002خریفـي فــي , للتطعـیم

تــم أختیــار شــتالت . مــع تحدیــد الموعــد األفضــل للتطعــیمســنة واحــدة لزیــادة نســبة نجــاح التطعــیم وقــوة نمــو الطعــوم 

مزروعة فـي أكیـاس بالسـتیكیة قطـر ) ملم7-5(قدر األمكان في أقطار سیقانها التي تراوحت بین نارنج متجانسة

  .سم20

سـم مـن نمـوات العـام نفسـه فـي موعـد التطعـیم الخریفـي أمـا 20-15لنكـي بطـول الأخذت أفرع طعـوم ال

ضـعت فــي أوعیـة بالســتیكیة وو . )5(تفـتح البــراعم قبــلفـي التطعـیم الربیعــي فأنهـا أخــذت مـن نمــوات العـام السـابق

  .وأجریت علیها المعامالت اآلتیة في كل موعد للتطعیم

  . (T1)ورمز لها) المقارنة(عدم معاملة الطعوم .1
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  ) .T2(ساعة 24لمدة مئویة4تعریض الطعوم لدرجة حرارة . 2

سـاعة 24لمـدة ئویـةم20حـرارة یضـها لدرجـةلتـر وتعر /ملغـم250التغطیس في محلول البنزل ادنـین بتركیـز . 3

)T3 (.  

ســاعة 24لمــدة مئویــة4لتــر وتعریضــها لدرجــة حــرارة /ملغــم250التغطــیس فــي محلــول البنــزل ادنــین بتركیــز . 4

)T4 ( .  

وزعـــت المعـــامالت عشـــوائیًا علـــى الشـــتالت فـــي تجربـــة B2والربیعـــي B1وقـــد رمـــز للتطعـــیم الخریفـــي 

شـتلة لكـل مكـرر وبـذلك یكـون عـدد 15مكررات وبواقع ةوبثالثعاملیة ضمن تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

, 2001(حللـت النتـائج وفـق برنـامج . )شـتلة لكـل موعـد تطعـیم180(شـتلة360ت التـي شـملتها التجربـة الشتال

SAS( وقورنت المتوسطات الحسابیة باستعمال اختبار أقل فـرق معنـوي)L.S.D ( تـم . %5عنـد مسـتوى احتمـال

وبعـد T-Buddingبطریقـة التطعـیم الـدرعي)6(فـوق مسـتوى التربـة ) سم20-15(  یم على ارتفاع أجراء التطع

تمــت ) سـم12-10(الطعـم إلـى طـول أسـبوعین مـن التطعـیم فـي كـل موعـد أزیلـت أشــرطة التطعـیم وبعــد وصــول 

  :الیةوقد تمت دراسة الصفات الت.)7(سم12-8فوق منطقة التطعیم على ارتفاعاألصلإزالة 

لموعــد التطعــیم الخریفــي 15/5/2003تــم حســابها فــي نهایــة التجربــة بتــاریخ : النســبة المئویــة للطعــوم الناجحــة -

وعـدین واعتمـدت أشهر مـن أجـراء عملیـة التطعـیم لكـال الم9لموعد التطعیم الربیعي أي بعد 15/1/2004و

  :المعاملة اآلتیة 

  =النسبة المئویة للطعوم الناجحة 
  وم الناجحةعدد الطع

 ×100  
  العدد الكلي للشتالت المطعمة

.وقد تم حسابها في نهایة التجربة,شتلة/ عدد االوراق, شتلة/ عدد األفرع الجانبیة, طول الفرع الخضري-

علــى أسـاس الــوزن ) 2سـم1مسـاحة القــرص (وقــد تـم حســابها بطریقـة األقــراص ): شـتلة/2ســم(المسـاحة الورقیـة -

.)8(الجاف وفق 

.منطقة التطعیمسم عن 5تم قیاسه في نهایة التجربة وعلى ارتفاع : قطر الطعم-

  .)9(قدرت في نهایة التجربة حسب طریقة : النسبة المئویة للكاربوهیدرات في األوراق-

  

  النتائج والمناقشة

التطعــیم اخــتالف النســبة المئویــة للطعــوم الناجحــة معنویــًا بــأختالف موعــد ) 1(یالحــظ مــن نتــائج جــدول 

للموعـدین علـى %) 67.77و % 72.89(على الربیعي إذ بلغت النسبة معنویًا ) B1(تفوق الموعد الخریفي حیث

بإعطائهـا أعلـى خـالل الموعـدین) T4(كما أثرت المعامالت معنویًا فـي هـذه الصـفة فقـد تمیـزت المعاملـة . التوالي

وهـذه تفوقـت بـدورها علـى % 74.66التي أعطـت ) T3(تلتها وبفرق معنوي المعاملة % 82.21نسبة نجاح بلغت 

بــینتــداخلالوأظهــر %. 58.88وكانــت اقــل نســبة (T1)فیمــا ســجلت معاملــة المقارنــة % T2 (65.55(المعاملــة 

علــى بقیــة المعــامالت إذ أعطــت أعلــى نســبة B1T4التطعــیم والمعــامالت أثــره المعنــوي بتفــوق المعاملــة يموعــد

  ).B2T1(التداخلعند معاملة % 55.55انخفضت النسبة معنویًا إلى فیما % 84.44للطعوم الناجحة 

قــد یرجــع إلــى اخــتالف الظــروف المناخیــة المــؤثرة فــي التحــام التطعــیم إن اخــتالف نســب نجــاح التطعــیم 

والرطوبــة مئویــة28.25كــدرجات الحــرارة والرطوبــة النســبیة فقــد بلــغ معــدل درجــة الحــرارة لموعــد التطعــیم الخریفــي 

ان درجـة الحـرارة تـؤثر بشـكل )10(، اذ بـین فـي الموعـد الربیعـي% 33ومئویـة31.55فیما كانـت % 36النسبیة

مئویـة او ارتفاعهـا الـى اكثـر 5كبیر في عملیة االنقسام الخلوي وبالتالي تكوین الكـالس وان انخفاضـها عـن درجـة 
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الحـرارة بعـد التطعـیم الربیعـي ربمـا عمـل درجة مئویة یؤثر سلبًا فـي تكـوین الكـالس لـذا فـأن ارتفـاع درجـات 32من 

علـــى زیـــادة فقـــد المـــاء واحـــداث الضـــرر لخالیـــا الكـــالس ممـــا ترتـــب علیـــه انخفـــاض نســـبة الطعـــوم الناجحـــة قیاســـًا 

كما إن اختالف الحالة الفسـلجیة لألصـل والطعـم كـاختالف محتویاتهـا مـن مشـجعات ومثبطـات . بالتطعیم الخریفي

دورة النمـــو الربیعـــي والمســـتعملة فـــيإن األفـــرع المـــأخوذة )5(فقـــد ذكـــر الطعـــوم النمـــو ربمـــا أثـــر فـــي نســـبة نجـــاح

مقارنـــة بتلـــك IAAكمصـــادر للطعـــوم فـــي الموعـــد الخریفـــي كانـــت تحتـــوي علـــى مســـتویات عالیـــة مـــن األوكســـین 

م فـــي دورة النمـــو الخریفـــي والمســـتعملة فـــي التطعـــیم الربیعـــي ممـــا ســـبب فـــي ارتفـــاع نســـبة نجـــاح التطعـــیالمـــأخوذة

) BA(أمـا عـن تـأثیر البنـزل أدنـین . Swingle Citrumeloعلـى أصـل Detta Valenciaالخریفـي للبرتقـال 

وحتـى المتمـایزة والبالغـة منهـا كخالیـا اللحـاء فـي تحفیـز انقسـام الخالیـاهفي زیادة نجاح التطعیم فقـد یرجـع إلـى أثـر 

المنخفضـة إلــى یمــا قـد یعــود تـأثیر درجـات الحــرارة ف) 11(والقشـرة والكـامبیوم ممایشــجع تكـوین منطقــة التحـام جیـدة

إذ إن , الخالیا واستطالتهارفع مستوى بعض الهرمونات في األنسجة السیما الجبرلین الذي یحفز انقسام دورها في 

تعرضـها بعـد ذلـك إلـى درجـات ودرجة مئویـة10في البراعم الى درجات حرارة اقل من تعرض األنسجة النباتیة 

نتیجـة زیـادة GA12إلى ent-Kaurenoicبسبب تحول الـ GA4عة نسبیًا یؤدي إلى زیادة مستویات حرارة مرتف

یتحــول CO2لجزیئــةGA12البــراعم وبفقــدان فــي أنســجة ent-Kaurenoic 7B hydroxylsaeفعالیــة إنــزیم 

  .)12(الذي یساعد تحفیز انقسام الخالیا وبالتالي زیادة تكوین منطقة االلتحام GA4إلى 

  

  النسبة المئویة للطعوم الناجحةتأثیر موعد التطعیم والمعاملة بالبنزل ادنین في) 1(جدول 

  )T(المعاملة     

  )B(التطعیم
T1T2T3T4  

معدل موعد 

  التطعیم

  B162.22  68.88  76.00  84.44  72.89تطعیم خریفي 

  B255.55  62.22  73.33  79.99  67.77تطعیم ربیعي 

    82.21  74.66  65.55  58.88  معدل المعامالت

  التداخل  المعامالت  الموعد  
  

L.S.D  0.05  3.16  5.72  7.11  

  

مـن أسـابیع3إن براعم الشتالت المطعمة لكال الموعـدین قـد بـدأت بـالتفتح بعـد ) 2(توضح نتائج جدول 

إذ أعطـت , ر المعـامالتاختلفت بشكل واضح كنتیجة لتـأثینسب البراعم المتفتحة قد إنإال. أجراء عملیة التطعیم

للتطعــیم الخریفــي %) 33.33و 52.63(عنــد األســبوع الثالــث أعلــى نســبة للبــراعم المتفتحــة بلغــت ) T4(المعاملــة 

و % 3.57(أقــل نســبة تفــتح خــالل الموعــدین وكانــت) T1(فیمــا أظهــرت معاملــة المقارنــة . والربیعــي علــى التتــالي

أسـبوع 28بعـد ) T1(عنـد المعاملـة لهـاظهـرت بـأعلى نسـبةقـدحـةكما یبین الجدول إن البـراعم المتفت%). 4.00

إلى تأخر تفتح هذه البراعم خالل فتـرات القیـاس األربعـة وعلـى العكـس مـن ذلـك فـأن عودمن أجراء التطعیم وهذا ی

راعم كان نتیجة لتفتح معظم البـ) T4(أسبوع عند المعامالت والسیما المعاملة 28بعد انخفاض نسبة تفتح البراعم 

إذ وجــــدوا إن معاملــــة بــــراعم الحمضــــیات )4(مـــع أتفقــــت النتــــائج. أســــابیع مــــن أجــــراء عملیـــة التطعــــیم6-3بعـــد 

ي تحــدث نتیجــة مــن المشــاكل التــتتبكیــر تفــتح البــراعم وقللــفــي تقبــل تطعیمهــا ســاعد) BAP(بالســایتوكاینینات 

  .تأخر تفتح البراعم
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م بعد التطعیم بالبنزل ادنین ودرجات الحرارة في تفتح البراعطعوم الاللنكي أفرعتأثیر معاملة ) 2(جدول 

  الخریفي والربیعي

  للبراعم المتفتحة% 

  أسبوع28  أسبوع14  أسابیع8  أسابیع  6  أسابیع3  المعامالت  موعد التطعیم

  خریفي

T13.57  10.71  7.14  3.57  75.00  
T26.45  16.12  9.67  3.22  64.51  

T312.5  18.75  19.37  9.37  40.00  

T452.63  10.52  5.26  26.31  5.26  

  ربیعي

T14.00  12.00  4.00  8.00  72.00  
T27.14  14.28  7.14  7.14  64.28  
T39.09  18.18  9.09  9.09  54.54  
T4  33.33  30.55  5.55  8.33  22.22  

  

عــدل طــول إلــى تفــوق موعــد التطعــیم الخریفــي علــى الموعــد الربیعــي فــي م) 3(تشــیر النتــائج فــي جــدول 

كمــا أظهــرت المعــامالت أثرهــا . علــى التتــاليوعــدینملل) ســم22.79ســم و 26.59(النمــوات الخضــریة الــذي بلــغ 

ا تتفــوق ممــا جعلهــســم31.58وكانــت ) T4(التــي بلغــت أعلــى قیمــة لهــا عنــد المعاملــة و المعنــوي فــي هــذه الصــفة 

ســم فیمــا اعطــت المعاملــة T2 (22.50(ة ســم ثــم المعاملــ27.25) T3(هــا المعاملــة تلت. علــى المعــامالت كافــة 

)T1 ( التـداخل تفـوق المعاملـة أظهـرت معـامالت وقـد , سـم 16.95أقل معدل لطول النموات)B1T4 ( بأعطائهـا

  .)B2T1(سم عند المعاملة 15.68سم مقابل أقل معدل 33.10إعلى معدل لطول النموات بلغ 

معنویــًا بموعــد التطعــیم مــن خــالل تــأثرشــتلة قــد /إن عــدد التفرعــات الجانبیــة) 3(كمــا یتضــح مــن جــدول 

  .للموعدین على التوالي) شتلة/فرع3.16و 3.38(تفوق التطعیم الخریفي على الموعد الربیعي إذ بلغ المعدل 

شـتلة /فـرع3.72أعلـى معـدل لعـدد التفرعـات بلـغ) T4(أما عن تـأثیر المعـامالت فقـد أعطـت المعاملـة 

3.22وعلــى الــرغم مــن أنخفــاض عــدد التفرعــات إلــى . شــتلة/فــرعT3(3.50(معاملــةوبــدون فــرق معنــوي الهــاتلت

التــي أعطــت أقــل معــدل لهــذه الصــفة وكــان ) T1(إال إنهــا تفوقــت علــى المعاملــة )T2(شــتلة عنــد المعاملــة /فــرع

معاملـــة شـــتلة عنـــد ال/فـــرع3.93عـــدد التفرعـــات الجانبیـــة لتصـــل إلـــى وكنتیجـــة للتـــداخل ازداد. شـــتلة/رعفـــ2.72

)B1T4 ( شتلة عند المعاملة /فرع2.59هذا المعدل إلى فیما انخفض)B2T1. (  

  

  

  

  

/تعدد التفرعا, )سم(تأثیر موعد التطعیم والمعاملة بالبنزل ادنین في معدل طول النموات الخضریة) 3(جدول

  )ملم(ومعدل قطر الطعم , شتلة

  الصفات

  التطعیمموعدتأثیر
  )ملم(قطر الطعم   شتلة/التفرعاتعدد  طول النموات الخضریة

  B1(  26.59  3.38  4.02(التطعیم الخریفي

  B2(  22.97  3.16  4.06(التطعیم الربیعي 

5 %L.S.D3.12  0.17  0.05  

        تأثیر المعامالت

T116.95  2.72  3.68  
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T2  22.50  3.22  3.90  
T3  27.25  3.50  4.15  
T431.58  3.72  4.42  

5 %L.S.D2.53  0.26  0.11  

      T×Bتأثیر التداخل 

B1T118.22  2.86  3.67  
B1T224.91  3.38  3.94  
B1T329.13  3.64  4.10  
B1T433.10  3.93  4.36  
B2T115.68  2.59  3.70  
B2T220.14  3.16  3.86  
B2T325.27  3.37  4.21  
B2T430.77  3.51  4.49  
L.S.D4.71  0.29  0.15  

  

عــدم وجــود اخــتالف معنــوي بــین أقطــار الطعــوم الناتجــة عــن )3(جــدولبــین إمــا عــن قطــر الطعــم فقــد

فیما أثرت المعامالت معنویًا في هذه . لي على التوا) ملم4.06و4.02(لمعدل التطعیم الخریفي والربیعي إذ بلغ ا

إذ . ن بعضها الـبعض مـن جهـة أخـرى من جهة واختالفها ع) T1(الصفة من خالل تفوقها على معاملة المقارنة 

) T3(عنـد المعاملـة ملـم4.15ملـم فیمـا بلـغ المعـدل 4.42لتصـل إلـى زیـادة قطـر الطعـوم ) T4(المعاملة سببت 

ملـم 3.68التـي أعطـت طعومـًا معـدل أقطارهـا ) T1(وأخیرًا معاملة المقارنة ) T2(ملم عند المعاملة 3.90مقابل 

فیمـــا ) B2T4(ملـــم عنـــد المعاملـــة 4.49إلـــى فـــي هـــذه الصـــفة التـــي ازدادتمعنویـــاً التـــداخلت معـــامالتوأثـــر . 

.ملم3.67اقل معدل ) B1T1(المعاملة سجلت 

إن تفوق الموعد الخریفـي علـى الموعـد الربیعـي فـي معـدل طـول النمـوات الخضـریة وعـدد التفرعـات ربمـا 

طـول ممـا زاد فـي) 2جـدول (یعزى إلى نسبة البـراعم التـي بكـرت فـي التفـتح فـي الموعـد الخریفـي مقارنـة بـالربیعي 

إما عن تأثیر المعامالت فقد یعزى إلى دور البنـزل ادنـین . مدة النمو وبالتالي زیادة أطوال هذه النموات وتفرعاتها 

فیمـــا أثـــرت درجـــات الحـــرارة المنخفضـــة فـــي زیـــادة مســـتوى بعـــض الهرمونـــات , )11(التحفیـــزي فـــي انقســـام الخالیـــا 

  .مما یؤدي إلى زیادة طول األفرعتطالتها السیما الجبرلین الذي یساعد في انقسام الخالیا واس

قبل GA3والذي وجد أن معاملة طعوم بعض أنواع الحمضیات بالسایتوكاینات ) 2(مع واتفقت النتائج 

  .أجراء عملیة التركیب قد زاد من نجاح هذه العملیة مع زیادة في قوة النمو الخضري للطعوم

والمسـاحة ا فـي زیـادة عـدد األوراقربما یعزى إلى دورهـة قطر الطعوم فأما عن تأثیر المعامالت في زیاد

المعـامالت ترتب علیه زیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئي وتصنیع الغـذاء فضـًال عـن دورمما ) 4جدول (الورقیة 

  .منطقة التحام جیدة تسهل مرور العناصر الغذائیة التي تعمل على زیادة قوة النمو الخضريفي تكوین

الـذین بینـوا إن المعاملـة بـالبنزل ادنـین أثـرت معنویـًا فـي زیـادة )14(و)13(ج مـع كـل مـن وأتفقت النتائ

  .قطر الشتالت

/2المساحة الورقیـة سـم,شتلة/ثر معنویًا في عدد األوراقإن موعد التطعیم أ) 4(النتائج في جدولتبین

على موعد التطعیم الربیعي ) B1(یم الخریفي إذ تفوق موعد التطع. بة المئویة للكربوهیدرات في األوراقسشتلة والن

)B2 ( إذ بلغت القیم)12.05و12.26(و) شتلة/2سم378.20و482.85(و) شتلة/ورقة27.96و31.68 (%

للصــفات أعــاله لموعــدي التطعــیم علــى التتــابع كمــا لــوحظ إن الصــفات أعــاله قــد تــأثرت بمعــامالت البحــث التــي 

التــي ) T4(الســیما المعاملــة . مــن جهــة أخــرى ) T1(هــا مــن جهــة ومــع المقارنــة أظهــرت تباینــًا إحصــائیًا فیمــا بین
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693.1والمساحة الورقیة إلـى , شتلة/38.95تفوقت على المعامالت كافة إذ سببت زیادة معدل عدد األوراق إلى 

% 11.80وشــتلة /2ســم268.7, شــتلة/ورقـة21.02فیمــا كانــت القــیم % 12.46شــتلة والكربوهیــدرات إلـى /2سـم

إذ ازدادت قــیم الصــفات أعــاله لتصــل إلــى وســلك التــداخل الســلوك ذاتــه ). T1(كاربوهیــدرات عنــد معاملــة المقارنــة 

فیمـا أعطـت المعاملـة ) B1T4(كربوهیـدرات عنـد المعاملـة % 12.64شـتلة و/2سـم775.8, شتلة /ورقة40.14

)B2T1 ( أمــا أقــل نســـبة , شــتلة /2ســم230.6یــة شــتلة وأقــل مســاحة ورق/ورقــة19.68أقــل معــدل لعــدد األوراق

% 11.83لم تختلف معنویًا عن نسبتها البالغـة التي و ) B1T1(فقد ظهرت عند المعاملة %11.77للكربوهیدرات 

  ) .B2T1(عند المعاملة 

د المعامالت في زیادة الصفات الخضریة یمكن إن یفسر على أساس زیادة أطوال النمـوات وعـدتأثیرإن 

وكمحصـلة لزیـادة عـدد األوراق . شـتلة/عـدد األوراق وبالتـالي المسـاحة الورقیـةیترتـب علیـه زیـادة فـي تفرعاتها مما 

  .األوراقدة نسبة الكربوهیدرات في ها تزداد كفاءة عملیة التمثیل الضوئي مما قد یؤدي إلى زیاـومساحت

لیـه عكـان أكثـر ممـا هـوالتطعـیم الخریفـي الذي وجد إن عـدد األوراق فـي موعـد)15(اتفقت النتائج مع 

إذ بینــا إن المعاملــة بالســایتوكاینات ســببت زیــادة فــي أتســاع األوراق )16(ومــع . فــي التطعــیم الربیعــي للحمضــیات

  .)17(وزیادة قوة النمو الخضري مما ینعكس ذلك على محتوى األوراق من الكربوهیدرات 

  

  

  

  

  

  

  

المساحة الورقیة ونسبة , نین في معدل عدد األوراق التطعیم والمعاملة بالبنزل اداتأثیر موعد) 4(جدول 

بوهیدرات في األوراقالكر 

  الصفات

  التطعیمموعدتأثیر
  شتلة/عدد األوراق

  المساحة الورقیة

  شتلة/2سم

الكربوهیدرات في %

  األوراق

  B1(  31.68  482.85  12.26(التطعیم الخریفي

  B2(  27.96  378.20  12.05(التطعیم الربیعي 

5 %L.S.D  2.48  47.16  0.09  

        تأثیر المعامالت

T121.02  268.7  11.80  
T2  26.24  322.4  12.08  
T3  32.38  437.8  12.28  
T438.95  693.1  12.46  

5 %L.S.D2.36  51.2  0.12  

      T×Bتأثیر التداخل 

B1T122.36  306.8  11.77  
B1T229.50  364.1  12.24  
B1T334.74  484.7  12.39  
B1T440.14  775.8  12.64  
B2T1  19.68  230.6  11.83  
B2T224.38  280.7  11.92  
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B2T330.03  391.2  12.17  
B2T437.76  610.5  12.29  
L.S.D3.05  66.8  0.14  
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