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نمو شتالت البرتقال في CO2بالـبوتاسیوم والحدید والزنك واألغناء بغازتأثیر التغذیة الورقیة 

.Citrus sinensisالمحلي 
**محمد عباس سلمان*ثامر حمید رجھ 

كلیة الزراعة /جامعة بغدادكلیة الزراعة / جامعة األنبار                  

الخالصة

علــى خــواص CO2تمــت دراســة تــأثیر الــرش الــورقي بأســمدة مختلفــة واألغنــاء بثالثــة مســتویات مــن الـــ 
. أُســتعملت فــي هــذه 2011حزیــران لغایــة2009النمــو لشــتالت البرتقــال تحــت ظــروف المشــتل للفتــرة مــن ایلــول 

الرش بالمـاء :صـفر(سمدة مختلفة وهي نترات البوتاسیوم ، الحدید المخلبي والزنك وبثالثة تراكیزهـيأثة الدراسة ثال
ملغـم 10000و 1-لتـرZnملغـم 15+1-لتـرFeملغم20+ 1-لترKملغم 5000فقط ) كمعاملة مقارنة  ، 

Kملغــم40+ 1-لتــرFeملغــم 30+   1-لتــرZnبغــاز واألغنــاء .1-لتــرCO2 : بــثالث مســتویات هــي
أوضـــحت نتـــائج هـــذه % ) . 0.0985% ) و (0.0685% ) و (0.0385فـــي الهـــواء الجــوي (CO2تركیــز 
دى أقد 1-لترZnملغم 30+ 1-لترFeملغم40+ 1-لترKملغم 10000ن الرش الورقي بالتركیزأالدراسة 

ع ومعـدل قطــر الطعـم والـوزن الجــاف للمجمـوع الخضــري وراق والمســاحة الورقیـة وعـدد األفــر الـى زیـادة فــي عـدد األ
والجــذري ومحتــوى الكلوروفیــل النســبي ومحتــوى النتــروجین فــي االوراق ومحتــوى الكربوهیــدرات فــي األفــرع بأســتثناء 

زیــادة عــدد األوراق والمســاحة الورقیــة لــى ٳ%  ) 0.0985( بتركیــز CO2بغــاز دى األغنــاء أأطــوال األفــرع ، و 
وقطر الطعم والـوزن الجـاف للمجمـوع الخضـري والجـذري ومحتـوى األفـرع مـن الكاربوهیـدرات بأسـتثناء وعدد األفرع 

فـي CO2محتوى الكلوروفیل النسبي ومحتوى النتروجین في األوراق والتي تفوقت فیها الشـتالت المعرضـة لتركیـز 
% ) .0.0385الجوي (الهواء 

Effect of Foliar application of K , Fe, Zn and CO2 Enrichment on Growth of

sweet orange (Citrus sinensis) Transplants.
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Abstract
Influence of different foliar fertilizers and CO2 enrichment on growth

characteristics of sweet orange transplants grown under nursery condition was
investigated from Septemper 2009 to June 2011 .Three foliar fertilizers namely KNO3
,Fe-EDDHA and ZnSO4 were used in three concentrations: 0(distilled water was used
for spraying the control transplants), 5000 mg K L-1 + 20 mg Fe L-1 +15 mg Zn L-1

and  10000 mg K L-1 + 40 mg Fe L-1 + 30 mg Zn L-1. The transplants also exposed
to three CO2 levels , near those of ambient air ( 0.0385 % ) ,( 0.0685 % )and( 0.0985

%)
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.The results demonstrated that the number of leaves, leaf area , number of shoots per
transplants, stem diameter,dry weight of shoots and roots, relative chlorophyll content
, leaf  N content and percentage of carbohydrate in shoots were increased in
transplants foliar sprayed with 10000 mg K L-1 + 40 mg Fe L-1 + 30 mg Zn L-1.
Elevated CO2 level to(0.0985 %) increased number of leaves and leaf area, number
of shoots/ transplants , stem diameter , shoots and roots dry weight and carbohydrate
percentage in shoots .Whereas transplants grown under ambient air( 0.0385 % )

contained the highest relative chlorophyll content and N leaf content.

المقدمة

شـــجار الفاكهــة دائمــة الخضـــرة والتــي تتمیـــز أالتـــي تعــد مــن Rutaceaeتعــود الحمضــیات الـــى العائلــة الســذبیة 
جزاء النبـات والتـي تكسـبها الرائحـة العطریـة الممیـزة وثمارهـا مـن نـوع خـاص تسـمى أبوجود الغدد الزیتیة في معظم 

Hesperidium )1 (ویبلغ اإلنتاج العالمي من الفاكهة في العالم والعراق ،وللحمضیات مكانة مهمة بین ثمار
ذ تـأتي البرازیـل بالمرتبـة ٳكبـر عشـر دول منتجـة للحمضـیات ، أموزعـة بـین اً طنـ115,650,545الثمار حـوالي 

) 8ا  (مریكیة ثم المكسیك والهند واسـبانیا وایـران وایطالیـا ونیجیریـا وتركیـولى تلیها الصین  والوالیات المتحدة األاأل
للبرتقـالوتعد الحمضـیات مـن أشـجار الفاكهـة المهمـة لالسـتهالك المحلـي فـي العـراق ویبلـغ عـدد األشـجار المثمـرة

) .2( كغم13.5نتاجیة الشجرةٳفي حین تبلغ متوسط 7263240حوالي
Citrus sinensisیعد البرتقال ( L. ویعـد صـنف نـواع الحمضـیات اهمیـة وانتشـارا فـي العـالمأكثـر أ) من ،

و في بسـاتین مكشـوفة.أشجار النخیل أالبرتقال المحلي هو الصنف الشائع في البساتین العراقیة ، فقد یزرع تحت 
لـى ٳالنمو البطئ لشتالت الحمضیات والمدة الزمنیة الطویلة نسبیاً  لوصول الشتلة الى المرحلة المالئمـة للنقـل نّ ٳ

سـراع خـرى لألألـى اسـتعمال وسـائل ٳنتاجهـا ، وهـذا یـدعو ٳفـي زیـادة تكـالیف مور المهمـة المكان الدائم تعد من األ
لـى الحجـم المناسـب ، منهـا التغذیـة الورقیـة بالعناصـر المغذیـة كالبوتاسـیوم والحدیـد والزنـك لمـا ٳمن وصول الشتلة 

ذ ٳزراعـة الحدیثـة ذ تعـد التغذیـة الورقیـة مـن المؤشـرات الهامـة فـي تطـور الٳ.ثر ملحوظ في نمـو الشـتالتألها من 
ـــة أ ـــل هـــذه ٳثبتـــت البحـــوث والتجـــارب أمكانی ـــة عـــن طریـــق رشـــها بمحالی ـــات بالعناصـــر الغذائیـــة المختلف مـــداد النبات

.)3( خرىجزاء النباتیة األوراق واألالعناصر والتي تمتص بواسطة األ
ثـر ملحـوظ فـي نمـو أمـنمـا لهـابینت العدید من الدراسات أهمیة التسمید بعنصر البوتاسیوم والحدید والزنـك ل

التسمید بخلیط من هذه العناصر وبمستویات مالئمة تزید من النمو الخضري والجـذري للعدیـد نّ أذ وجد ٳالشتالت 
بخلــیط مــن الحدیــد والزنــك بمســتویات ان الــرش الــورقي لشــتالت الكمثــرى ) 4( وجــدفقــد، مــن شــتالت الحمضــیات

لــى زیــادةٳضــافة باإلطوالهــا أفــرع و ألضــري مــن مســاحة ورقیــة وعــدد امالئمــة قــد حســن مــن مواصــفات النمــو الخ
مــع زیــادة تركیــزه فــي محلــول الــرش. كمــا لــوحظ زیــادة فــي المســاحة وراقفــي األمعنویــة فــي تركیــز الزنــك والحدیــد
شـجار الخـوخ بخلـیط مـن نتـراتأوراق مـن الكلوروفیـل عنـد رش وراق ومحتـوى األالورقیة والوزن الجـاف لألفـرع واأل

).9البوتاسیوم والحدید (
ولیـــة الخـــام فـــي بنـــاء الكربوهیـــدرات فـــي النبـــات وأنتـــاج المـــادة هـــو المـــادة األCO2مـــن المعـــروف أن غـــاز 

الــى الكربوهیــدرات بعملیــة تثبیــت CO2العضــویة بأنســجته والتــي تســتعمل الحقــًا كغــذاء لألنســان وأن أختــزال غــاز 
شـجار أتعـریضنّ أ) وقـد وجـد 10النبـات( ن المـادة الجافـة المتراكمـة فـي% مـ90الكربون ضوئیًا تقدر بحوالي 

یجابیــًا مــع الفعالیــات الفســلجیة ٳفــي الهــواء الجــوي یــرتبط هعلــى مــن تركیــز أCO2لتراكیــز مــن الـــ برتقــال الفالنشــیا
، لــذلك ) 11(وزیــادة الحاصــلللنباتــات التــي تــنعكس بــدورها علــى  زیــادة طــول وقطــر الســاق و المســاحة الورقیــة
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(بوتاسـیوم ، حدیـد ، زنـك ) وأغنـاء الشـتالت بغـاز الرش الورقي بالتولیفة السـمادیةلى معرفة تأثیرٳتهدف الدراسة 
CO2 لشتالت البرتقال المحلي .في بعض صفات النمو

المواد وطرائق العمل

لغایـة حزیـران 2009یلـول أبغداد للمدة من أُ جریت هذه الدراسة في حقول قسم البستنة / كلیة الزراعة /جامعة
حد المشاتل األهلیة في منطقة الكریعات أذ ُجلبت من ٳالبرتقالوقد بدأت خطوات البحث بتهیئة شتالت2011

وُجلبـت الشـتالت صـل النـارنج وبعمـر شـهرین أبرتقـال محلـي مطعمـة علـى شتلة 90شمال بغداد حیث تم انتخاب 
سـم أرتفـاع ثـم تـم نقـل 20× قطـرسـم 15ة وكانت مزروعة في أكیاس بالسـتیكیة بأبعـاد  لى موقع أجراء الدراسٳ

ســـم أرتفـــاع حیـــث ملئـــت بمـــزیج مـــن التربـــة المزیجیـــة والمـــادة 40×قطـــرســـم 25لـــى أكیـــاس أكبربأبعـــاد ٳالشـــتالت 
ة والفیزیائیـة قبـل خـذ نمـاذج مـن التربـة لغـرض أجـراء بعـض التحالیـل الكیمیائیـأ، تم 1:2بنسبة العضویة المتحللة

لغـرض قیـاس وكـذلك أُ خـذت عینـات مـن المـادة العضـویة ( مخلفـات أبقـار))1(جـدول التجربة والموضحة فـي 
.)2(جدول بعض الصفات الكیمیائیة للسماد المستعمل 

) بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الزراعة1جدول (

الوحدةالقیمةالصفة
.......pH7.7بة درجة تفاعل التر
1-مدیسي سیمینزEC)1:1(3.74االیصالیة الكھربائیة 

تربة1-كغم+مولسنتيCEC24.2یونات الموجبةلألالسعة التبادلیة 
تربة1–غم  كغم 15.8المادة العضویة

مفصوالت التربة
658.4الرمل

تربة1–غم  كغم  175.0الغرین
166.6الطین

مزیجة رملیةلنسجةا
51.6النتروجین الجاھز

تربة1–ملغم  كغم  12.7الفسفور الجاھز
239.8البوتاسیوم الجاھز

یونات الذائبةاأل
1.43الكالسیوم

1-لترمولسنتي 0.72المغنیسیوم
1.60الكلورید 
1.18الصودیوم

تربة1-غم كغم 276.0ن الكاربوناتمعاد
تربة1-ملغم كغم 2.23الحدید
تربة1-ملغم كغم 1.76الزنك

 كلیة جامعة بغداد /ما نسجة التربة فقد تم تحلیلھا فيأتم اجراء تحلیل التربة في مختبر التربة التابع لوزراة العلوم والتكنلوجیا
ركزي.الزراعة / قسم التربة / المختبر الم
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القیاسات الكیمیائیة للسماد العضوي ( مخلفات االبقار ) بعد مدة التحلل)2جدول ( 

الوحدةالقیمةالصفة
1- دیسي سیمینز.مEC)1:1(1.8االیصالیة الكهربائیة

---pH6.7درجة التفاعل 
1- غم كغم 319الكاربون العضوي

1- غم كغم N23النتروجین الكلي 

13.87نسبة الكاربون / النتروجین

1-غم  كغم 9.8الفسفور الكلي

1-غم  كغم 25.3البوتاسیوم الكلي

Fe0.41%الحدید  
Zn0.075%الزنك  

(بنایة الدراسات العلیا )تم تحلیل العینات في مختبرات كلیة الزراعة /جامعة بغداد

تضمنت الدراسة عاملین ھما:

العامل االول

، % KNO339.0التولیفة  السمادیة عنصر البوتاسیوم بشكل نترات البوتاسیوم  

Fe-EDDHA6

F0:ذ ٳ% ZnSO435مصدره كبریتات الزنك 

F1)5000K-1 +20Fe-1+15Zn-1 و (F2)10000

K-1 +40Fe-1 +30Zn-1(

1-مل لتر1بتركیز ضافة مادة ناشرة لمحلول الرش( زاھي ) أالعناصر المغذیة حتى البلل التام  مع 

) و4/2010/ 10( ) و2010/ 3/ 20( و)2010/ 3/ 1) و(2009/ 10/11)و( 2009/ 10/ 20

) .     2010/ 20/5) و( 4/2010/ 30( 

CO2C0CO2اشتمل على األغناء بغاز العامل الثاني : 

،% )0.0985(C2% ) و 0.0685( C1% ) و 0.0385(

CO2 912من شھر مایس ،لمدة 5/ 15ایة ذار  ونیسان  لغأفي شھر (

CO2أصباحا ً ومن ثم ترفع 9.5صباحاً لغایة الساعة 6.5من الساعة 

ن1.50×م طول3×م عرض1.80بعمل انفاق بأبعاد( 

CO2مثقب على طول النفق لتتم عملیة انتشارغاز 

CO2.عن طریق ضخ الغازمن خالل اسطوانات تم شرائھا من السوق المحلیة
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مكرر عبارة عن شتلة واحدة معامالت وبواقع خمس مكررات للمعاملة الواحدة وكل9لى ٳتم تقسیم الشتالت 

.)Nested Factorial Design)5بأستخدام تصمیم التجارب العاملیةالمتعشعشة 

L.S.Dأ.  وقورنت المتوسطات الحسابیة بأسـتخدام اختبار GenStatالبرنامج االحصائي 

) .5(0.05مســتوى احتــمال 

المدروسة الصفات 

جراء المعامالت ) لعدد االوراق في شھر تشرین ٳولیة ( قبل أخذ قراءات أتم وراق: معدل الزیادة في عدد األ

وحسبت معدل الزیادة 2011واُخذت قراءات عند نھایة التجربة في شھر حزیران من عام 2009ول من عام األ

وراق.في عدد األ

أأاست:)2دسم(لةالمساحة الورقیة للشت

و )13وكما ورد في ( 

.تم الحصول على المساحة الورقیة للشتلة الواحدة

تم حساب عدد االفرع ع):1-عدد التفرعات الجدیدة ( فرع. شتلة

.2011شھر حزیران من عام 

طوال التفرعات ( سم ) أ

التجربة .في نھایةتم قیاس اطوال التفرعات على الساق الرئیسي للشتلة بأستعمال شریط القیاس

معدل الزیادة في قطر ساق الشتلة( ملم ) 

5أٳأ

2009ول من عام وذلك في شھرتشرین األبأستعمال القدمة 

وحسبت معدل الزیادة في القطر.2011من عام 

)1-. شتلةالوزن  الجاف  للمجموع الخضري للشتالت (غم

.2011س الوزن الجاف للمجموع الخضري في نھایة التجربة في شھر حزیران من عام تم قیا

)1-شتلة.الوزن الجاف للمجموع الجذري للشتالت (غم

.2011تم قیاس الوزن الجاف للمجموع الجذري في نھایة التجربة في شھر حزیران من عام 

الكلوروفیل النسبي

SPAD)Chlorophyll meter ,SPAD-502,Konica

Minolta) (14(.

النسبة المئویة للنتروجین في االوراق

.2010) 15أ

.)Microkjeldahlباستخدام جھاز مایكروكلدال() %(النتروجین الكلي 

:

).16(ذكره 
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النتائج والمناقشة
.رتقالفي صفات النمو الخضري لشتالت البCO2. تأثیر التغذیة الورقیة واألغناء بغاز 1

)3-A (ن التأ

K-1  +40Fe-1 +30ملغم F2)10000عند المعاملة 1-شتلة.ورقة136.67على قیمة أوبلغت 

Zn-1(F0 ازCO2

C2)0.0985( %37.22

.-1C0CO23-B

F2 ×C2143.00نّ أ

).C-3جدول(1-شتلة.ورقة

ٳزیادة عدد األقد یعود سبب

CO2ٳ، نفة الذكرأالعناصر

17(عملیة التمثیل الضوئي واستخدام منتجات ھذه العملیة في بناء المجموع

نّ أٳأ) 

3جدولاأل

لى تنشیط التمثیل الحیوي لمنتجات التمثیل الضوئي في األٳتؤدي 

CO2مّ أ، .)18وراق ( دة عدد األومنھا زیا

لىٳفقد یعزى 

وراق .فرع  ومن ثم زیادة عدد األوالمتمثلة بزیادة عدد  األ

A-3(یر نتائج الجدولتش

F2وعلى العكس من ذلك أظھرت المعاملة2دسم40.62على قیمة بلغت أF0دى أللمساحة الورقیة ،وةأدنى قیم

2دسم40.42على قیمة بلغت أC2الغناء لى زیادة المساحة الورقیة وسجلت معاملة اٳCO2أغناء الشتالت بغاز 

F2ٳدّ أ،) C03-Bقیمة عند المعاملة بأقلقیاساً 

×C1 3(جدول 2دسم42.89ألعلى القیم والتي بلغت-C(.

CO2الٳاما

ٳنتیجة لزیادة عدد االفرعوراق على الشتالتاأل

وراق التي تستخدم في زیادة النمو ومنھا المساحة الورقیة للشتالت.الضوئي وزیادة نواتجھ في األ

نّ أ) A-3(ل توضح النتائج في جدو

F26.44-1F0F1دى أ، و

1-6.67على عدد لألفرع بلغت أC2الى تحقیق معاملة األغناء CO2أغناء النباتات بغاز 

C03-BF2لمعاملة أقیمة عند 

×C17.33-13-C( .

ٳ
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ألى ٳفرع فقد یعزى السبب في عدد األCO2غناء بغاز معاملة األتأثیرما سببأ،) 19على النمو(

أCO2غاز 

).20( فرععدد األ

A-3(ج جدولیُالحظ من نتائ

40.71أ) 1-لترZnملغم 15+1-لترFeملغم20+ 1-لترKملغم F1)5000وسجلت المعاملة 

C1 )0.0685غناء األلى تحقیق معاملةٳCO2دى أغناء النباتات بغاز أ، وF0سم قیاساً بأقل قیمة عند المعاملة 

ٳأ)، وB-40.413على القیم بلغت أ% ) 

F1×C13سم (جدول 45.23على القیم بلغت أ-CF1

فرع في ھذه المعاملة وبالتلى قلة عدد األٳالفرع 

ٳعلى حساب عدد األ

لى الدور الحیوي للزنك في التفاعالت األٳضافة ) باأل21لذلك استطالة الخالیا (

وكسینات التي تنتج في قمم األللبروتین والكاربوھیدرات والتمثیل الحیوي للھرمونات النباتیة السیما األ

ٳCO2غناء بغاز وقد یعزى سبب تفوق معاملة األ).22( فرعتنظم استطالة الخالیا ونمو األ

أممكن CO2ن التراكیز المرتفعة من غاز أ

. )23وبالتالي تطوره من خالل تأثیره في انقسام الخالیا واستطالتھا وتمایزھا ( 

11.74نّ أ) A-3(ین جدول یب

أC2ٳCO2أ، وF2F0المعاملة 

دّ أC03-Bأ11.77قیمة بلغت

F2×C112.173-Cٳالمدروسین 

ٳ

ذهالعناصر المشتركة في ھ

أ24أ

أ

أ) ، 25ماكن التخزین في األألى ٳاالوراق 

CO2أٳCO2غناء بغاز تفوق معامالت األ

نّ أن یزید من نمو النبات أشأنھ 

الخلویة غالباً ما یتم تنظیمھا بواسطة الھرمونات النباتیة والمتضمنة األ

ن تلأ

.)CO2 )23النباتات النامیة تحت التراكیز العالیة من غاز
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والتداخل بینھما في صفات النمو الخضري.CO2) تأثیر التغذیة الورقیة واألغناء بغاز 3جدول( 

)Aمستویات التغذیة الورقیة :(
الصفة

التراكیز

معدل الزیادة في 
عدد 

1-لة.شتاالوراق

المساحة 
1- .شتلةالورقیة

)2دسم( 

عدد االفرع الرئیسیة
1- شتلة.

قطرالطعم/ ملماطوال األفرع/سم

F0114.3330.295.1132.8310.30

F1120.3334.405.1140.7110.98

F2136.6740.626.4439.2711.74

L.S.D 0.054.832.170.6853.800.57
)Bاء بغاز ):مستویات األغنCO2

C0107.2227.444.3335.4610.09

C1126.8937.455.6740.4111.17

C2137.2240.426.6736.9411.77

L.S.D 0.059.883.240.7697.760.71
)C:(A×B

F0

C096.0021.314.0030.338.97

C1119.3332.405.3333.5010.33

C2127.6737.166.0034.6711.60

F1

C098.6724.214.0037.9010.10

C1121.3337.064.3345.2311.00

C2141.0041.947.0039.0011.83

F2

C0127.0036.795.0038.1311.20

C1140.0042.897.3342.5012.17

C2143.0042.187.0037.1711.87

L.S.D 0.0511.044.091.1448.681.00

2CO2

وراق والكربوھیدرات في األفرع.النتروجین في األو

نّ أ) A-4(یالحظ من نتائج الجدول

دّ أو،F0غم قیاساً بأدنى قیمة عند المعاملة 93.25والتي حققت قیمة بلغت F2سیما المعاملة ال

C2ٳCO2بغاز 
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)،96.03C04-Bقیمة بلغت 

)C-4(جدول 98.86على القیم بلغت أF1×C2معاملة التداخل 

ٳ

وبالتالي زیادة CO2ذ یؤثر البوتاسیوم في النمو المرستیمي ویشجع على تثبیت غازالبوتاسیوم والحدید والزنك ، ا

26

27وراق (

Carbonic anhydraseالزنك على تنشیط انزیم 

ٳدت أ)8

ٳ) 3(جدول قطر الشتالت

لى ٳالوزن الجاف للمجموع الخضري فقد یعزى زیادةفيCO2غناء بغاز األتأثیرما سببأخضري. للمجموع ال

على من تركیزه في الھواء الجوي سوف یؤدي الى تنشیط أفي الجو المحیط بالشتالت CO2نھ زیادة تركیز غاز أ

دى أ284( عملیة التمثیل الضوئي

)3وراق والمساحة الورقیة  وعدد األوالمتمثلة بزیادة عدد األ

الجاف للمجموع الخضري.

)4-A

.F0دنى قیمة عند المعاملة أغم قیاساً ب32.02والتي حققت قیمة بلغت F2معاملةالورقیةالسیما ال

غم قیاساً بأدنى قیمة عند 33.27على قیمة بلغت أC2لى تحقیق معاملة األغناء ٳCO2وأدى أغناء الشتالت بغاز 

F1×C2أنّ ) ،B-4(جدول C0المعاملة 

C-4غم (جدول34.25بلغت 

لى زیادة النمو الخضري والوزن الجاف للمجموع الخضريٳCO2غناء بغاز والتي تضمنت التغذیة الورقیة واأل

ٳبوصفھ استجابة لعوامل الدراسة مما ادى 

.لى زیادة الوزن الجاف لھاٳطوالھا وعدد تفرعاتھا مؤدیاً بالنتیجة أالنباتیة المختلفة ومنھا زیادة عدد الجذور و

)4-A (راق وأٳ

، في حین لم یُظھر F0قیاساً بأقل قیمة عند المعاملة SPADوحدة 50.72أعلى قیمة بلغت F2وحققت المعاملة 

وراق رغم حدوث بعض األنخفاض في وجود اختالفات معنویة في محتوى الكلوروفیل في األCO2األغناء بغاز 

B-4ول لى مستوى المعنویة (جدٳنھ لم یرتقِ  أالٳC2معاملة األغناء 

. )F2×C150.88SPAD4-Cمعاملة التداخل

ٳالتغذیة الورقیة وراق نتیجةزیادة محتوى الكلورفیل في األ

البوتاسیوم دوراً في تكوین المادة الخضراء من خالل تنشیط األھذه الصفة اذ یلعب

80ٳٳضافة ) باأل6الكلوروفیل ( 

Phytoferritin )29

وھو بروتین حدیدي كبریتي یوجد في البالستیدات الخضراء باألFerredoxinدخول الحدید في تكوین الـ 
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ٳ

7

.النسبي نتیجة التغذیة الورقیة

نّ ألى ٳ) A-4(أظھرت نتائج الجدول

أF0أ1.77والتي حققت قیمة بلغت F2السیما المعاملة 

CO2C2الشتالت بغاز 

األأ)، وB-4(جدولC0% قیاساً بأعلى قیمة عند المعاملة 1.68حققت قیمة بلغت 

)C-1.814على قیمة بلغت أوتحقیقھاF2×C0خلمعاملة التدالالمعنوي

ٳ

)3الورقیة للشتالت(جدول

2وجدول 1(جدول وسط الزراعة الشتالت على امتصاص العناصر الغذائیة من 

النیتروجین وزیادة تركیزھا في األ

األ

االوراق التي نّ أشارت الدراسات الى أذ ٳ) 3فرع (جدولوراق وعدد األالكربوھیدرات عالوة على زیادة عدد األ

ٳ

CO2أأوراق وعند ظھور یخزن في بروتینات ھذه األ

وراق ٳھذه األ

)30.(

4-A

أ، و8.949F0على قیمة بلغتأF2الورقیة وسجلت المعاملة 

أ9.147أC2األغناء لى تفوق معاملةٳCO2بغاز 

C04(جدول-Bأ)، وF1×C2

).C-4% (جدول 9.337

ٳقد یعزى سبب زیادة

ذ یؤثر البوتاسیوم في النمو ٳالعناصر التي تضمنتھا التولیفة السمادیة والمشتملة على البوتاسیوم والحدید والزنك ، 

CO226

ٳ)  مؤدیاً 27وراق (وزیادة تركیزھا في األتصاص العناصر الغذائیةالبوتاسیوم في ام

أعالوة على والفسلجیة للشتالت 

)25( أٳوراق أ

Ferredoxinیدخل الحدید في تكوین الـ  

ٳ

الزأن

) 9( حماض األتكوین األ



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

93

CO2 لمحیط سوف لى زیادة تركیز ھذا الغاز في الجو اٳفي زیادة النسبة المئویة للكربوھیدرات في االفرع

Succinate dehydrogenase و

Cytochrome Oxidase31 (ذ ٳ

ٳعلى المواقع الفعالة O2و الـ CO2الـ توجد ھناك منافسة بین 

CO2لى المركب المستقبل للـ ٳCO2O2

CO2)  32بمسلك التنفس الضوئي وبالتالي أنتاج معدالت عالیة من نواتج التمثیل الضوئي.(

CO2) 4جدول (
ومحتوى النتروجین في االوراق والكربوھیدرات في األفرع.

)Aمستویات التغذیة الورقیة :(
الصفة

التراكیز
الوزن الجاف 

للمجموع 
الخضري/ غم

الوزن الجاف 
الجذري للمجموع

/غم

محتوى 
لكلوروفیل في ا

SPADاالوراق/ 

النسبة المئویة 
للنتروجین في 
االوراق(%)

النسبة المئویة 
للكربوھیدرات في 

األفرع(%)
F077.9028.2846.531.648.638

F184.2529.6348.261.748.834

F293.2532.0250.721.778.949

L.S.D 0.053.011.241.090.050.078
)Bیات األغناء بغاز ):مستوCO2

C069.1625.4248.971.768.206

C190.2131.2548.681.739.069

C296.0333.2747.881.689.147

L.S.D 0.057.402.013.480.060.791
)C:(A×B

F0

C057.1622.2647.711.718.127

C184.4629.8246.781.658.853

C292.0732.7745.111.588.933

F1

C065.9424.1448.621.768.140

C187.9730.5248.371.759.027

C298.8634.2547.801.729.337

F2

C084.3929.8650.571.818.350

C198.2033.4350.881.789.327
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C297.1532.7850.721.749.170

L.S.D 0.057.922.443.590.090.792
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