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  ةصالخال

2004جامعــة بغــداد فــي عــام / كلیــة الزراعــة–م البســتنةأجریــت الدراســة فــي الظلــة الخشــبیة التابعــة لقســ

لتــر /غــم1اشــهر بكبریتــات النحــاس بتركیــز6للنــارنج والاللنكــي والبرتقــال والســندي بعمــر لــرش الشــتالت البذریــة

لتر ماء بینما  عوملت معاملة المقارنة  بالماء المقطر فقط وبعد أسبوعین من /غم2ماء وكبریتات الزنك بتركیز

ـــ الختبـــار مـــدى فعالیـــة هـــذین   Phytophthora citrophthoraرش لوثـــت نصـــف الشـــتالت بلقـــاح الفطـــر ال

تأثیرهمـــا فـــي تحســـین مؤشـــرات النمـــو مـــن خـــاللالعنصـــرین فـــي مقاومـــة مـــرض التصـــمغ علـــى األنـــواع المختلفـــة 

نـارنج فـي معـدل عـدد فـي مؤشـرات النمـو فقـد تفـوق الا معنویـا كان لنوع األصل تأثیر بینت النتائج انه والخضري 

رسـم وفـي معـدل طـول الجـذ28.95وتفوق الاللنكـي فـي معـدل ارتفـاع النبـات شتلة/ تفرع41.64تفرعات الجذر

1.12و2.02على بقیة األنواع والجذريللمجموع الخضريالجافسم  وتفوق السندي في معدل الوزن 15.01

خفــــض معــــدالت  نمــــو النباتــــات المعاملــــة فقــــد تفوقــــت كمــــا أثــــرت المعــــامالت معنویــــا فــــي زیــــادة أو , نبــــات/ غــــم

% 16.14بزیادة معدل المساحة الورقیة بنسبة المقارنةمعاملة على ) الرش بالزنك من دون التلویث(T3معاملةال

%13.18ومعـــدل طـــول الجـــذر% 21.64ومعـــدل عـــدد تفرعـــات الجـــذر %  11.07وفـــي معـــدل ارتفـــاع النبـــات 

الــوزن الجــاف للمجمـــوع , الــرش بالزنــك فقـــط مــع اصــل الســـندي فــي ارتفــاع النبـــاتاظهــر التــداخل تفــوق معاملـــة و 

والمساحة الورقیة بینما تفوقت معاملة تداخل الرش بالزنك مع التلویث بـالفطر واصـل الاللنكـي , الخضري والجذري

  .الجذورفیما تفوقت المعاملة ذاتها مع اصل النارنج بأعطائها اعلى معدل لعدد تفرعات .في طول الجذر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  للباحث الثانيالبحث مستل من رسالة ماجستیر
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Effect of foliar sprays with Copper and Zinc in the vegetative
characters of citrus rootstocks
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Abstract
This experiment was carried out in the lath house, Department of Horticulture, 

College of Agriculture, University of Baghdad during growing season of 2004. Sour 
orange, mandarin and grapefruit seedling with 6 months old were foliar sprayed with 
CuSO4. H2O at a rate of 1 gm/ l. water and ZnSO4. H2O at a rate of 2 gm/ l water 
while the control treatment was sprayed with distilled water. After two weeks half the 
number of the seedlings were inoculated with Phytophthora citrophthora to 
investigate the influence of these chemicals in controlling the gummosis in these 
different rootstocks through their vegetative growth. The experimental results shows 
that the type of rootstock influenced the vegetative growth parameters.i.e. Soure 
orange seedlings significantly characterized by the highest number of root branches 
41.64 branch/ seedling. Mandarin rootstocks shows the highest plant height of 28.95 
cm and root length of 15.01 cm. Grapefruit rootstocks gave the highest dry weight of 
vegetative and root growth from the other types (2.02 gm, 1.12 gm/ plant).

The treatments were significantly influenced the all rootstocks by increasing 
or decreasing average growth rates. Spraying plants without inoculation (T3) causes
16.14% an increases in leaf area and the average of plant height by 11.07% and the 
average number of root branches by 21.64% and average of root length by 13.18%.
The interaction between the types of the rootstocks and the chemicals indicated that 
grapefruit seedling sprayed with Zn was superior in the height of plant, dry weight of 
vegetative and roots growth, leaf area, while the interaction between foliar sprays with 
Zn and inoculation and the mandarin gave the highest root length. The same treatment 
with sour orange seedling gave the highest number of root branches.

  

  المقدمة

یعد اإلنتـاج الزراعـي أحـد المـدخالت األقتصـادیة للـدخل القـومي فـي العـراق والـذي یمكـن زیادتـه بالتوسـع 

العمــودي بأســتعمال األصــناف الجیــدة والطرائــق العلمیــة الحدیثــة فــي خدمــة المحصــول والتــي تــأتي بالمقدمــة منهــا 

شــتالت ذات نمــو قــوي تتكیــف لظــروف منطقــة تــوفیر العنایــة فــي إكثــار أصــولها لغــرض التطعــیم  علیهــا وٕانتــاج 

صـــابات المرضـــیة الفطریـــة منهـــا والفیروســـیة وتقـــاوم أیضـــا الظـــروف الجویـــة لإلومقاومـــةاإلنتـــاج التـــي تـــزرع فیهـــا 

ولما كانت طریقة اإلكثار الرئیسة هي التطعیم على أصـول بذریـة فقـد اهـتم المزارعـون .السائدة في منطقة الزراعة

Phytophthoraالنمــــو والمقاومــــة لمــــرض التصــــمغ النــــاتج عــــن اإلصــــابة بفطــــربانتخــــاب األصــــول قویــــة

citrophthoraولكــن اختیــار تلــك .وخاصــة فــي األراضــي الطینیــة الغدقــة ذات مســتوى المــاء األرضــي المرتفــع

األصول لم یمنع االصابة كلیا بهـذا المـرض كمـا أن تلـك األصـول المسـتعملة فـي التطعـیم ال تقـاوم أمـراض أخـرى 

أو قــد ال تالئــم زراعتهــا ظــروف  المنطقــة المناخیــة أو أن صــفات الثمــار المطعومــة علیهــا تكــون ردیئــة ، وتعتمــد 

األشـــجار المطعمـــة فـــي مقاومـــة المـــرض علـــى قـــوة نمـــو األصـــل الـــذي طعمـــت علیـــه والتـــي تتـــأثر بـــوفرة العناصـــر 

یـة الكبــرى والصــغرى دورا مهمـا فــي حیــاة أن للعناصــر الغذائ. )1(الغذائیـة فــي التربـة ومســتوى تركیزهــا فـي النبــات 
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، ومــن العناصــر الصــغرى فــي النبــات یــؤدي إلــى ضــعف فــي النمــوالنبــات ونمــوه وتطــوره ووجودهــا بتراكیــز قلیلــة 

المهمــة عنصــري النحـــاس و الزنــك ،حیــث یـــؤدي األول دورا مهمــا فـــي عملیــات األكســدة واالختـــزال فــي تفـــاعالت 

 Ascorbateوائي وكــذلك فـــي بعــض األنزیمـــات التأكســدیة األخــرى مثـــل سلســلة نقــل اإللكترونـــات بــالتنفس الهـــ

oxidase  ویــدخل كــذلك فــي تركیــبPlastocyanin الفعــال فــي تفــاعالت الضــوء ومــن ثــم یــدخل فــي عملیــة

التركیـب الضـوئي وثبوتیــة الكلوروفیـل،  أمـا عنصــر الزنـك فأهمیتـه تكمــن فـي أن لـه وظــائف متعـددة فـي العملیــات 

ویشـترك فـي تكـوین بعـض األنزیمـات ویـنظم IAAیساعد في تكـوین بعـض الهرمونـات النباتیـة مثـل الحیویة، فهو

عملیــة تصــنیع النشــأ فــي النباتــات و لــه دور مهــم فــيRibonucleic Acid(RNA)تصــنیع الحــامض النــووي 

ي أشــجار آن نقصــهما  فــ)3(، آن نقــص هــذین العنصــرین یســبب عــدة أمــراض فســیولوجیة للنباتــات فقــد وجــد)2(

دت الى ضـعف النمـو ممـا عرضـها إلصـابات مرضـیة االحمضیات یؤدي الى أصابتها بأمراض فسیولوجیة عدیدة 

  .وحشریة

 Phytophthoraان رش شتالت الیوكالبتوس بكبریتات النحاس ادى الى خفض نمـو الفطـر ) 4(وجد 

cinnamoni ر الخــوخ المصــابة بعفــن الســاق عنــد معاملــة اشــجا) 5(وقلــل شــدة االصــابة فــي الشــتالت واكــد ذلــك

اذ وجـدا ان , Phytophthora cactorumو   Phytophthora citrophthoraوالجـذور النـاتج عـن فطـري 

ان ) 6(كــذلك الحــال مــع الزنــك فقــد وجــد . معاملــة االشــجار بكبریتــات النحــاس ســاعدت علــى منــع انتشــار المــرض

صــابة شــتالت االفوكــادو بمــرض تعفــن الجــذور النــاتج عــن اضــافة امــالح الزنــك الــى التربــة بهیئــة فوســفونیت مــع ا

  . Phytophthoraالجنس 

تقلیــل حساســیة بعــض اصــول تهــدف هــذه الدراســة الــى بیــان مــدى تــأثیر عنصــري الزنــك والنحــاس فــي 

واثــر ذلــك فـــي صــفات النمـــو Phytophthora citrophthora  الحمضــیات لالصــابة بـــالفطر الممــرض 

  .الخضري لتلك االصول

  

  لمواد وطرائق العملا

/4/3جامعــة بغــداد بتــاریخ -كلیــة الزراعــة/ تــم تنفیــذ البحــث فــي الظلــة الخشــبیة التابعــة لقســم البســتنة

لدراسة تأثیر إضافة عنصري النحاس والزنك عن طریق رش المجمـوع الخضـري للشـتالت البذریـة ألصـول 2004

Citrus sinensisالبرتقـــال،Citrus reticulate، الاللنكـــي Citrus aurantiumالحمضـــیات النـــارنج 

  Gummosisوذلك لمعرفة مدى تأثیرها في مقاومة هـذه األصـول لمـرض التصـمغ   Citrus grandisوالسندي 

، وتأثیرهــا فــي بعــض الصــفات الخضــریة للشــتالت وكمــا Pytophthora citrophthoraالمتســبب عــن الفطــر 

  :یأتي

مـن ثمـار سـلیمة تامـة النضـج ومتجانسـة قـدر اإلمكـان جمعـت 4/3/2004بتـاریخ تم استخراج البـذور

محافظـة بغـداد وذلـك بعمـل حـز بالسـكین علـى محـور الثمـرة ثـم تلـوى / من أشجار الحمضـیات فـي منطقـة الفحامـة

باتجــاهین متعاكســین حتــى ینفصــل كــل نصــف عــن اآلخــر ثــم  تعصــر األنصــاف علــى منخــل وتســتخلص البــذور 

المحیطـة بهـا للتسـریع فـي ناء للتخلص من بقایا األكیاس العصیریة والمـادة الجالتینیـة فركت البذور جیدا برمل الب.

بعــد ذلــك  غســـلت البــذور جیــدا بالمـــاء للــتخلص مــن الرمـــل وتركــت لتجــف بـــالهواء، عوملــت البــذور بعـــد . إنباتهــا

سم 15ر بأبعاد استخراجها بالمبید الفطري الجهازي راكسیل وزرعت مباشرة في أحواض داخل  الظلة  على سطو 

بــذرة للمكــرر الواحــد 100ســم وغطیــت بالتربــة وبواقــع 2.25ســم بــین بــذرة وأخــرى وبعمــق 5بــین ســطر وآخــر و

فـي تجربـة اإلنبـات، واسـتعملت )  RCBD(وألربعة مكررات لكل أصل واتبع تصمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة 
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للمتر المكعب من التربة ولمدة أربعة عشر یوما / مید المثیلباوند برو 1تربة مزیجیة كمرقد للبذور بعد معاملتها بـ 

للقضـاء علـى المسـببات المرضـیة  فیهـا ، ثـم بوشـر بـري المراقـد ووفـر لهـا الظـل المناسـب ورشـت البـادرات النامیـة 

.لتر لمكافحة حفار أوراق الحمضیات/مل0.5بتركیز Tracer 48بمبید 

یــوم مــن االنبــات  تــم تفریــدها فــي أكیــاس متعــدد 45حــوالي ســم  بعــد5عنــد وصــول  البــادرات الرتفــاع

سـم واسـتعملت تربـة معقمـة ببرومیـد المثیـل، ووفـرت لهـا  الرطوبـة الكافیـة والظـل المناسـب للنمـو  15بقطراالثلین

شتلة لكـل أصـل 180، وبعد ستة اشهر تم انتخاب Tracer 48لصیف مع استمرار المكافحة بمبید خالل فصل ا

انس النمو في االختیار قدر اإلمكان، قسمت الشتالت المنتخبـة مـن كـل أصـل الـى سـت مجـامیع بواقـع وروعي تج

رشت نباتات المجمـوعتین الثانیـة 8/11/2004، بتاریخ )عشرة شتالت لكل مكرر(ثالث مكررات لكل مجموعة 

لتـر / غـم1تركیـز بCuSO4.5H2Oعلـى شـكل كبریتـات النحـاس المائیـة بعنصـر النحـاس T5 ,T2والخامسـة

علـى T3،T6، ورشت المجموعتین الثالثة والسادسة بعنصر الزنـك وقد لوثت نباتات المجموعة الخامسة بالفطر 

ولوثـــت نباتـــات الجموعـــة السادســـة بـــالفطرلتـــر /غـــم2بتركیـــز   ZnSO4.7H2Oشـــكل كبریتـــات الزنـــك المائیـــة 

بالمـاء T1وعوملـت المجموعـة األولـى الرش بالعناصر للتلویث بالفطر دونT4وتركت نباتات المجموعة الرابعة

واعتبـرت Split Plot Designصممت التجربة بطریقة األلواح المنشـقة .Controlالمقطر فقط كمعاملة مقارنة 

معاملة الرش بالعناصر رئیسیة ومعاملة التلویث تحـت الرئیسـیة وتـم مقارنـة المتوسـطات للمعـامالت باسـتعمال اقـل

  %.5على مستوى احتمال فرق معنوي 

أخذت عینات من ترب وجذور ألنـواع مختلفـة مـن الحمضـیات شـملت أشـجار البرتقـال والنـارنج واللیمـون 

وجلبـت 10/4/2004كغم ووضـعت فـي أكیـاس معلمـة فـي 2الحامض والتي تعاني من اإلهمال والتصمغ بزنة 

محافظــة بغــداد / ل فــي منطقــة الفحامــةالــى المختبــر لغــرض عــزل وتشــخیص المســبب المرضــي مــن مــوقعین األو 

  :محافظة كربالء وتم العزل بالطرائق االتیة/ والثاني في منطقة الحسینیة

  ) .7(وفق الطریقه التي ذكرها: من التربة بطریقة المصائد النباتیة -1

  .المصابةالعزل من جذور األشجار-2

  ).8(كما في -:باستعمال المصائد الورقیة -3

للقـاح الفطـري المسـتعمل فـي البحـث أخـذت األطبـاق الحاویـة علـى النمـو الفطـري وقطعـت لغرض عمـل ا

بوساطة المشرط المعقم طولیا وعرضیا للحصول على قطع صغیرة، أضـیفت قطـع لثمانیـة أطبـاق فـي بیكـر یحـوي 

فـي ماء مقطر، ثم خلطت بخالط ذي سرعة دوران بطیئـة لغـرض تجـانس اللقـاح ثـم وضـع اللقـاح 3سم750على 

م لمدة ساعة واحدة بعـدها أخرجـت الـى درجـة حـرارة الغرفـة السـتعماله فـي التلویـث °4±1الثالجة بدرجة حرارة 

لكــل اصــل باللقــاح الفطــري T3,T2,T1لوثــت نباتــات المعــامالت 28/11/2004بتــاریخ ) 7(فــي الیــوم التــالي

مــن اللقــاح بوسـاطة حاقنــة طبیــة 3سـم5ســم ثـم أضــیف 2.25ثقـوب حــول ســاق الشـتلة وبعمــق 4-3وذلـك بعمــل 

  .وغطیت الثقوب بالتربة مباشرة

  صفات النمو المدروسة

/18تم قیاس معدل ارتفاع النبات بعد قلع النباتات في نهایة التجربـة بتـاریخ ): سم(معدل ارتفاع النبات 

الجـــذر الرئیســـيباســتعمال شـــریط القیـــاس المتــري ،وحســـب االرتفـــاع مــن منطقـــة اتصـــال ســاق الشـــتلة ب3/2005

عدل ارتفاع وحتى القمة النامیة، واخذ معدل ارتفاع النبات لجمیع شتالت المكرر الواحد ثم حسب م) منطقة التاج(

  .الشتالت لكل معاملة
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تــم قیــاس  معــدل طــول الجــذر فــي نهایــة التجربــة  باســتعمال شــریط القیــاس  ): ســم(معــدل طــول الجــذر

، وقـیس معـدل ارتفـاع النبـات )منطقـة التـاج(النامیـة للجـذر الرئیسـي حتـى القمةوحسب الطول من منطقةالمتري،

  .دل االرتفاع للنبات لكل معاملةلجمیع شتالت المكرر الواحد ثم حسب مع

تـم حســاب معـدل عــدد الجـذور الفرعیــة لجمیـع شــتالت المكـرر الواحــد ثــم : معـدل عــدد التفرعـات الجذریــة

  .حسب معدلها لكل معاملة

  .)غم(والجذري اف للمجموع الخضريلجامعدل الوزن 

علــى اســاس الــوزن الجــاف حســبت فــي نهایــة التجربــة): نبــات/ 2ســم(معــدل المســاحة الورقیــة لكــل أصــل 

  .)9(لالوراق وفق طریقة

  

  النتائج والمناقشة

ارتفـاع النبـات بـین األصـول إذ الى وجود فروق معنویة في  معـدل) 1(تشیر النتائج المبینة في الجدول 

فــي النــارنج ســم فــي حــین بلــغ28.95ق  الاللنكــي معنویــا علــى بــاقي األصــول حیــث ســجل معـدل ارتفــاع قــدرهتفـو 

السندي تفوقا معنویا على  النارنج والبرتقـال ولـم ، وسجلبالتتابعسم 19.47،18.30،25.27والبرتقال والسندي 

الف یرجـع بالدرجـة األولـى إلـى نشـاط األصـل یختلف معدل ارتفاع شتالت النارنج والبرتقال معنویـا، أن هـذا االخـت

من جهـة والحالـة الفسـلجیة الوراثیـة وتأثیرهـا فـي امتصـاص وتـراكم العناصـر الغذائیـة الضـروریة للفعالیـات الحیویـة 

  ).10(في النبات 

،T4،T5والمعـامالت   T1معنویـا علـى معاملـة المقارنـة T3أما تأثیر المعامالت فقد تفوقت المعاملة 

T6 ســـم ولبقیـــة المعـــامالت 24.70ســـم بینمـــا كـــان فـــي معاملـــة المقارنـــة 26.88ه ســـجلت أعلـــى ارتفـــاع وقـــدر إذ

الى أن عنصر الزنك یعد متخصصا   T3یعزى تفوق  المعاملة وقد، على التواليسم 16.65،21.67،23.11

مـــل كمـــنظم للـــرقم فـــي البالســـتیدات والـــذي یعStromaما و والموجـــود بـــا لســـتر Carbonic anhydraseألنـــزیم 

على حمایة البر وتینات من فقدان حیویتها كمـا أنـه یعمـل علـى تخلـیص النبـات مـن یعملالذي pHالهیدروجیني 

CO2ضروري لتكوین الحامض األمیني هالسام، كما أنTryptophan الذي یعد األسـاس فـي تكـوین أال وكسـین

IAAاج الكلوروفیــل وزیــادة تكــوین لنبــات ودوره فــي زیــادة إنتــالضــروري الســتطالة الخالیــا وزیــادة ارتفــاع الســاق وا

لنباتات المعاملـة الرتفاع افقد سجلت اقل معدل T4أما .)12(وجاء ذلك موافقا لما توصل ألیه )11(وتیناتالبر 

فـي قطـر السـاق كبیـر إذ لـوحظ اختـزال وذلك ناتج عن تأثیر الفطریات الممرضة في اختزال معدل ارتفاع النبـات،

یصــیب   P.citrophthoraأن فطــر الــذي وجــد )5(اتفــق ذلــك مــع اض ملمــوس فــي بقیــة مؤشــرات النمــو و خفــوان

والحالـــة DNAأصـــول اللیمـــون وأصـــول الخـــوخ ویحـــدد نمـــو النباتـــات والحاصـــل وذلـــك لتـــأثیر المســـبب علـــى الــــ 

  .الفسیولوجیة لألشجار وخاصة األشجار الصغیرة والشتالت في المشاتل

داخل بین األصل والمعاملة في معدل ارتفاع النبات فأن الجدول یبین اختالف اسـتجابة تأثیر التعنأما

فـــي T3فقـــد ســـجلت المعاملـــة األصـــول لمعـــامالت الـــرش بالعناصـــر مـــع أو مـــن دون التلویـــث بـــالفطر الممـــرض،

T4المعاملـة سـجلت فیمـا , سـم36.13الاللنكي أعلى معـدالت فـي ارتفـاع النبـات مقارنـة ببقیـة المعـامالت إذ بلـغ 

فـي األجـاص )13(وجاء ذلك متفقا مع مـا توصـل إلیـه سم،11.71في البرتقال اقل معدل في ارتفاع النبات بلغ 

  .نو ر اختالفات بین األنواع في استجابتها للتسمید بعناصر الزنك والنحاس والمنغنیز والبو ان هنالك من 

  

  )سم(ارتفاع النبات ما في  معدل تأثیر األصل والمعاملة وتداخله)1(جدول 
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  المعاملة

  األصل
T1  T2  T3  T4  T5T6  معدل األصل  

  19.47  20.43  18.37  15.59  21.87  20.31  20.25  النارنج

  28.95  26.64  23.64  18.81  36.13  34.40  34.03  الاللنكي

  18.30  19.50  18.95  11.71  20.04  19.99  19.63  البرتقال

  25.72  25.88  25.72  20.49  29.47  27.88  24.89  السندي

L.S.D 0.054.00  1.66  

  23.11  21.67  16.65  26.88  25.64  24.70  معدل المعاملة

L.S.D 0.052.00  

  

الـــى وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي معـــدل أطـــوال الجـــذور بـــین ) 2(النتـــائج المبینـــة فـــي  الجـــدول اوضـــحت

معـــدل فـــي طـــول الجـــذر  بلـــغاألصـــول ، فقـــد تفـــوق اصـــل الاللنكـــي معنویـــا علـــى بقیـــة األنـــواع  إذ ســـجل  أعلـــى

علــى التــوالي، سـم13.86،13.33والــذي بلــغ سـم مقارنــة بمعـدل طــول الجــذر لكـل مــن النــارنج والبرتقـال 15.01

فروقــا تظهــرعــن  بقیــة األنــواع ، ولــم وبفــارق معنــويســم11.20ســجل الســندي اقــل معــدل لطــول الجــذرفیمــا 

  .ین النارنج والبرتقالمعنویة ب

بلــغ معــدل طــول اذمعنویــا علــى بــاقي المعــامالت T3لمعــامالت فقــد تفوقــت المعاملــة تــأثیر اعــنأمــا

T2،T4،T5،T6م وبـاقي المعــامالت سـT114.18م  بینمـا كـان فــي معاملـة المقارنـة سـ16.05الجـذر فیهـا 

سـجلت والتـي    T4جمیع المعامالت علـى المعاملـةمما یبین تفوق بالتتابعسم 14.16،9.50،12.49،13.72

سبب تأثیر معامالت الرش بالعناصر المغذیة في زیادة معدل طول الجـذر ان, سم9.49اقل معدل لطول الجذر 

وزیـادة تحمـل ومقاومــة النبـات لإلصــابة بـالفطر الممــرض قـد یعــزى  لتأثیرهـا المباشــر فـي عملیــة التركیـب الضــوئي 

فقـــد اثبـــت أن أصـــول ) 14(أمـــا). 12(بروتینـــات وزیـــادة إنتـــاج المـــواد المصـــنعة التـــي تســـتعمل فـــي زیـــادة تكـــون ال

مـن صـفات النمـو المختلفـة ومنهـا طـول تالحمضیات التـي عوملـت بالنحـاس عـن طریـق اإلضـافة للتربـة قـد حسـن

علــى رفــع قــدرة وكفــاءة النبــات فــي مقاومــة المســببات المرضــیة مــن خــالل زیــادة ةكمــا ســاعد،عــدد تفرعاتــهالجــذر و 

حجــم المجمــوع الجــذري ، كمــا أن النحــاس یقــوم فــي ت مــني والخضــري للنبــات وزادالــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذر 

التـي وخفض عـدد حـوافظ األبـواغبمن خالل قیام أیونات النحاس pytophthoraاختزال القدرة المرضیة للفطر 

  ).15(ألنتشار ر على النمو والتكاثر واتعد الحلقة األساسیة في إنتاج األبواغ المتحوصلة التي یعتمد فیها الفط

في الاللنكي سجلت أعلـى   T3أما تأثیر التداخل بین األصل والمعاملة فقد أظهرت النتائج أن المعاملة 

كـان أقـل معـدل فیمـا سـم  20.13سجلت معـدل بلـغ اذبقیة المعامالت عن وبفارق معنويمعدل في طول الجذر 

  .سم7.96في الاللنكي إذ بلغ T4لطول الجذر لمعاملة 

  

  

  

  

  

  

  )سم(داخلهما في معدل طول الجذر أثیر األصل والمعاملة وت)2(جدول 

  معدل األصل  T1    T2    T3  T4  T5    T6    المعاملة
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  األصل

  13.86  14.95  12.70  11.34  17.24  13.80  13.13  النارنج

  15.01  14.56  13.46  7.96  20.13  16.46  17.49  الاللنكي

  13.33  13.96  12.87  9.98  14.64  14.57  13.94  البرتقال

  11.19  11.41  10.94  8.67  12.17  11.82  12.16  السندي

L.S.D 0.05  2.431.12

  13.72  12.49  9.49  16.05  14.16  14.18  معدل المعاملة

L.S.D 0.05  1.22
  

عـدد تفرعـات الجـذور بـین األصـول ، فقـد وجود فروق معنویة فـي معـدالت) 3(تبین النتائج في الجدول 

شتلة وكان فـي / تفرع41.64تفوق النارنج معنویا على الاللنكي والبرتقال والسندي، حیث كان المعدل في النارنج 

تفـــوق  البرتقـــال علـــى كـــل مـــن ظهـــركمـــا ،علـــى التـــواليشـــتلة / تفـــرع13.53،35.78،23.68األنـــواع الباقیـــة 

أن هـــذا التفـــوق المعنـــوي یعـــزى لالختالفـــات الوراثیـــة وطبیعـــة نمـــو , تفرعـــات الجـــذورالاللنكـــي والســـندي فـــي عـــدد 

.األصول المختلفة والذي یحدد حجم وطول الجذر وعدد تفرعاته لكل نوع

شـتله / فـرع36.31اعلـى معـدل لتفرعـات الجـذر بلـغ T3اما عن تأثیر المعامالت فقد اظهرت المعاملة 

شــتله والتــي لــم تختلــف معنویــا عــن / فــرع T232.44ت كافــة تلیهــا المعاملــة معنویــا علــى المعــامالوالتــي تفوقــت

اذ بلــغ T5عــن معاملــة المقارنــة والمعاملــة احصــائیابــدورها لــم تختلــف والتــيشــتله / فــرع T630.43المعاملــة 

ادنــى فیمــا انخفــض عــدد تفرعــات الجــذر معنویــا الــى, علــى التــواليشــتلة / فــرع 27.70و 29.85المعــدل فیهمــا 

  .T4شتله عند المعاملة / فرع 15.19معدل له 

أن زیادة تفرعات الجذور فـي معـامالت الـرش بالعناصـر یـأتي مـن دور تلـك العناصـر فـي تحسـن وزیـادة 

النمــو لــدى النبــات فالنحــاس مــثال یزیــد مــن عــدد تفرعــات الجــذور مــن خــالل  دوره فــي الســیطرة علــى نمــو الجــذور  

مـن قـوة النبـات وتحملـه للشـتل ووقایتـه سـاعد علـى زیـادة التفـرع ومـن ثـم زادتها فقط ممـا وذلك في قیامه بقتل نهایا

تزیـد مـن كما أن زیادة تكوین البروتین في النبات بسـبب التغذیـة المعدنیـة بالنحـاس .) 16(من اإلصابة باألمراض 

مجمــوع الجــذري والخضــري قــدرة وكفــاءة النبــات فــي مقاومــة المســببات المرضــیة مــن خــالل زیــادة الــوزن الجــاف لل

  ).17(لنبات وزیادة حجم المجموع الجذريل

معنویـا علــى تفوقــافــي النـارنج T3المعاملـة اظهــرتفقـد أمـا عـن تــأثیر التـداخل بــین المعاملـة واألصــل  

فــي الاللنكــي أقــل T4ســجلت المعاملــة فیمــا شــتلة، /تفــرع53.49ســجلت أعلــى معــدل بلــغ اذبقیــة المعــامالت  

شتلة، وقد یعلل سبب اختالف تأثیر نفس المعاملة في األنـواع / تفرع5.72تفرعات الجذور إذ بلغمعدل في عدد

المختلفة لسببین هما طبیعة نمو النوع وطبیعة انتشار جذوره والتي تحدد كمیة العناصـر القابلـة لالمتصـاص، ولمـا 

د نـتج عـن ذلـك اخـتالف فـي عـدد تفرعـات كانت األنواع تختلف بطبیعة النمو على أساس الوراثة وطبیعة النمـو فقـ

یفسـر االنخفـاض فـي معـدل والـذي )18(الجذور وهذا ما جعل النـارنج متفوقـا فـي هـذه الصـفة علـى بقیـة األنـواع 

فــي أضــعاف P.citrophthoraتفرعــات الجــذور فــي معــامالت التلویــث إلــى الــدور الــذي یؤدیــه الفطــر الممــرض 

إلـى أن المعاملـة بـالفطر سـببت أضـرار للجـذور ) 19(تفـق مـع مـا توصـل نمو الجذر وخفض عدد تفرعاته وهـذا ی

یعمـل علـى إصــابة   P.citrophthoraعـن طریـق اختـزال مؤشـرات النمــو فیهـا وأن السـبب یعـود إلــى أن الفطـر  

یـؤدي الـى قصـوروتدهور بعض الجذور الثانویة المغذیة أوال حیـث تتعـرض الجـذور الباقیـة إلـى ضـغط كبیـر ممـا 

حســنت معاملتــا الــرش بالزنــك أو النحــاس علــى الشــتالت بینمــا اء عملهــا فــي امتصــاص المــاء والمغــذیات ، فــي أد
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الملوثة بالفطر من عدد تفرعات الجذور  وذلك لدور العنصرین فـي زیـادة مؤشـرات النمـو ، واتفـق ذلـك مـع  نتـائج 

  ).20(كل من 

  

  )شتلة/ تفرع(ات الجذرتأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في معدل تفرع)3(جدول 

المعاملة  

األصل
  T1  T2  T3  T4    T5  T6معدل األصل

44.2942.7553.4924.6738.7245.9141.64النارنج

16.1917.6220.195.729.6411.8013.53الاللنكي

35.3941.4844.2315.7037.4040.1235.78البرتقال

23.5527.5527.3514.6825.0523.8923.68السندي

L.S.D 0.05  2.43  3.21

29.8532.4436.3115.1927.7030.43معدل المعاملة

L.S.D 0.052.78
  

وجود فروق معنویة في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضـري بـین ) 4(تبین النتائج المبینة في الجدول 

/غـم2.02اذ بلـغ الـوزن الجـاف فـي السـندي نـارنج  والبرتقـال األصول إذ  تفوق الاللنكي والسـندي معنویـا علـى ال

نبـات /غـم1.01،0.60النـارنج والبرتقـالكل منالوزن الجاف فيبلغ نبات فیما /غم1.77نبات یلیه الاللنكي 

فاع ذلك بمعدل ارتارتباط لالختالفات الوراثیة وطبیعة نمو األصول المختلفة و ویمكن ان یعزى ذلك ، على التوالي

  .النبات ومعدل المساحة الورقیة الذي تفوق به السندي على بقیة األنواع

علــى المعــامالت كافــة بأعطائهــا اعلــى معــدل للــوزن  T3فقــد تفوقــت المعاملــةتــأثیر المعــامالت عــن أمــا 

T1التـي لـم تختلـف معنویـا عـن معاملـة المقارنـة نبـات/غـمT21.49نبـات تلیهـا المعاملـة /غـم1.74الجـاف 

نبـات /غـم0.88فیمـا انخفـض معـدل الـوزن الجـاف معنویـا الـى . بالتتابعنبات/غم1.41وT6 1.44ملة اوالمع

وقد تعلل الزیادة فـي معـدل الـوزن الجـاف فـي معـامالت الـرش بالزنـك أو النحـاس  مـع التلویـث .T4عند المعاملة 

فیمــا ) 21(و اتفــق ذلــك مــع نتــائج.عنــه ناتجــة تــراكم المــواد الو دور العنصــرین فــي زیــادة النمــو الــىأو مــن دونــه

نتیجــة % 50أن النحــاس شــجع علــى زیــادة المــادة الجافــة فــي األوراق بنســبة الــذي بــین )22(یتعلــق بالزنــك ومــع

لزیـــادة نســـبة الكاربوهیـــدرات القابلـــة للـــذوبان ممـــا زاد مـــن محتـــوى المـــواد الصـــلبة فیهـــا ، أوالـــى دور العناصـــر فـــي 

  .للفطر الممرض ومنع إنبات سبوراتهیة المقاومة الكیمیائ

فــي الســندي  أعطــت أعلــى معــدل فــي الــوزن T3أمــا عــن تــأثیر التــداخل فقــد بینــت النتــائج أن المعاملــة 

0.34في البرتقال اقل معدل إذ بلغ  T4سجلت المعاملة نبات فیما / غم2.54الجاف للمجموع الخضري إذ بلغ 

  .نبات/ غم

  

  

  

  

  

  )نبات/ غم(والمعاملة وتداخلهما في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري أثیر األصل)4(جدول

  معدل األصلT1    T2    T3    T4    T5    T6  المعاملة
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  األصل

  1.01  1.06  0.73  0.67  1.31  1.17  1.13  النارنج

  1.77  1.56  1.30  1.15  2.40  2.11  2.10  الاللنكي

  0.60  0.78  0.53  0.34  0.70  0.66  0.59  البرتقال

  2.02  2.26  1.99  1.36  2.54  2.01  1.95  السندي

  L.S.D 0.05  0.45  0.26  

  1.41  1.14  0.88  1.74  1.49  1.44  معدل المعاملة

  L.S.D 0.05  0.22
  

فــي معـدل الــوزن الجـاف للمجمــوع بــین االصـول وجـود فــروق معنویـة ) 5(النتــائج فـي الجــدول اظهـرت 

نبــات فیمــا / غــم1.12بأعطائــه اعلــى معــدل لنــارنج والاللنكــي والبرتقــالالجــذري إذ  تفــوق الســندي  معنویــا علــى ا

علـى معنویـاتفوقـاالاللنكي  اظهر ، كماعلى التواليلالنواع الثالثه نبات/ غم0.79،0.96،0.37كان المعدل 

  .كل من النارنج والبرتقال

لـة  والتـي یـؤدي العامـل الـوراثي قطر  حزمه الناقیعزى لطبیعة نمو جذوره وزیادةربماتفوق السنديأن 

ـــــا، كمـــــا أن مقـــــدار الســـــیلیلوز والهیمیســـــیلیلوز  ــینات التـــــي تســـــبب كبـــــر حجـــــم الخالی دورًا فـــــي اســـــتقطاب األوكســـ

بــاختالف اي تختلــف نســبتهلتــترســب فــي جــدران الخالیــا واالتــي توالموادالبكتینیــة واللكنــین وغیرهــا مــن المركبــات  

ن المادة الجافـة فـي الجـذر كـذلك محتـوى الجـذر مـن األمـالح قـد یكـون السـبب طبیعة النوع  یشكل الجزء األكبر م

  ).23و 1(في اختالف األنواع في معدل الوزن الجاف وتفوق نوع على آخر

بـین للمجمـوع الجـذري لجـافأما تأثیر المعامالت فـأن النتـائج لـم تظهـر فروقـا معنویـة فـي معـدل الـوزن ا

علـــى اال انهـــا تفوقـــت, علـــى التـــوالينبـــات /غـــم0.96و 1.03, 1.00والـــذي بلـــغT1و T2،T3المعـــامالت 

یالحـــظ ان ، بالتتـــابعنبـــات/ غـــم0.53،0.61،0.73والتـــي بلـــغ الـــوزن الجـــاف فیهـــا T4،T5،T6المعـــامالت 

T2 ،T3ن ســبب تفــوق المعــامالت وا, الجــذريللمجمــوع الجــافوزن اقــل المعــدالت فــي الــاعطــتT4المعاملــة 

فــي اختــزال نمــو الجــذور و P.citrophthoraللــدور المــؤثر الــذي یؤدیــه الفطــر یرجــع التلویــث علــى معــامالت

وجــاء ذلــك .والــذي اثــر معنویــا فــي معــدل الــوزن الجــاف ل امتصــاص وتــراكم األمــالح فــي محتواهــاتقلیــتــدهورها و 

ونمـو وتفرعـات الجــذور ، أن للزنـك دورا هامـا فـي زیـادة الـوزن الجـاف مـن خـالل زیـادة ). 24(مطابقـا الـى نتـائج

لـدور الـذي تؤدیـه التغذیـة المعدنیـة من خـالل الوزن الجاف في زیادة اT4على المعاملة T6یعزى تفوق المعاملة 

في تحسن الحالة الفسیولوجیة وصحة وتحمل النبات للمرض  من خالل زیادة وتحسـین النمـو وتقلیـل اثـر المسـبب 

  ).25(خن الجدار الخلوي لمنع المسبب المرضي من اختراقهالمرضي من خالل منع  نموه  ولزیادة ث

فــي الســندي عــن بقیــة   امعنویـفرقــاأعطــت T3المعاملــة انالنتــائج اظهـرتتــأثیر التــداخل فقــد عــنأمـا 

0.24اقل المعـدالت مع البرتقال T4ا سجلت معاملة فیمنبات، / غم1.51المعامالت و سجلت أعلى معدل بلغ 

  .نبات/ غم

  

  

  )نبات/ غم(ثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري تأ)5(جدول 

المعاملة

  األصل
  T1    T2    T3    T4    T5    T6  معدل األصل  
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  0.79  0.73  0.70  0.66  0.96  0.84  0.84  النارنج

  0.96  0.82  0.59  0.56  1.26  1.27  1.24  الاللنكي

  0.37  0.45  0.37  0.24  0.40  0.39  0.38  البرتقال

  1.12  0.92  0.79  0.66  1.51  1.50  1.37  السندي

L.S.D 0.05  0.200.12  

  0.73  0.61  0.53  1.03  1.00  0.96  معدل المعاملة

  L.S.D 0.05  0.10
  

والتـي عـدم وجـود فـرق معنـوي بـین األصـول فـي معـدل المسـاحة الورقیـة ) 6(النتـائج فـي الجـدول توضح

  .الاللنكي والبرتقال على التوالي, النارنج, للسندينبات /2سم95.37,103.30،95.25, 110.23بلغت

إذ سـجلت أعلـى ت كافه معامالالمعنویا على T3أما تأثیر المعامالت فأن النتائج تظهر تفوق المعاملة 

/ 2سم108.31ثم معاملة المقارنه ومن نبات / 2سمT2110.80تلیها المعاملة نبات / 2سم125.80معدل بلغ 

، إذ بلــغ معــدل المســاحة الورقیــة فیهــا T4علــى المعاملــة T5،T6تینالنتــائج تفــوق المعــاملاظهــرت ، كمــا نبــات

یفســر ســبب تفــوق معاملــة الــرش بالزنــك علــى بقیــة وهــذا ، علــى التــوالينبــات / 2ســم76.55و 88.83،95.91

شجع على تكوین البـروتین مـن خـالل تـأثیره   هأنكما .المعامالت لدوره غیر المباشر في زیادة تكوین األوكسینات

زیــادة انعكــس ایجابیـا فـيممـا ) RNA(المباشـر فـي عملیـات تكــوین األحمـاض األمینیـة ومركبــات الطاقـة وتكـوین 

  ).2(ورقیة مساحة الالؤشرات النمو ومنها م

المعــامالت كافــة علـىمعنویــافـي الســندي تفوقـت  T3أمـا تــأثیر التـداخل فقــد بینـت النتــائج أن المعاملــة 

فــي الاللنكــي أقــل T4المعاملــة  فیمــا اعطــتنبــات/ 2ســم143.46بأعطائهــا اعلــى معــدل للمســاحة الورقیــة بلــغ 

  .نبات/ 2سم60.83معدل للمساحة الورقیة بلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )شتلة/ 2سم(تأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في معدل المساحة الورقیة لكل اصل ) 6(جدول 

ملةالمعا

  األصل
  T1    T2    T3    T4    T5    T6  معدل األصل  
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  103.30  102.33  93.23  89.34  129.09  102.94  102.86  النارنج

  95.37  80.25  68.79  60.83  121.98  120.64  119.37  الاللنكي

  95.25  94.79  91.82  84.60  108.66  97.20  94.45  البرتقال

  110.23  106.25  101.46  71.44  143.46  122.55  116.20  السندي

L.S.D 0.05  21.56N.S  

  95.91  88.83  76.55  125.80  110.83  108.31  معدل المعاملة

L.S.D 0.05  10.78
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