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لشتالت النارنجفي النمو الخضري Siapton 10Lركب موالرش باالرضیة تأثیر االضافة 
Citrus aurantium L.

نشأت علي یعقوبم.م.الحماميجعفرسیناء عبد الرحمنم.م.سامي علي عبد المجید التحافيا.م.د.
المعهد التقني / المسیب 

الخالصة
Siaptonبالسماد العضويوالرش االضافة االرضیة دراسة تاثیر لة في الظلعاملیةتجربة تاجری

10Lصفات النمو الخضري والتداخل بینهما في لكال الطریقتین 1_لتر. مل2،4، 0الثة تراكیز هي بث
تصمیم القطاعات واستعمل . 2012سم شتالت النارنج المزروعة في اكیاس بالستیكیة سوداء خالل المو ل

للسماد العضوي الضافة االرضیة حصول فروق معنویة عند ا. اظهرت النتائج لكاملة وبثالثة مكراراتالعشوائیة ا
. قید الدراسةالخضري ت النمو صفاكافة و التداخل بینهما في ااضافته رشا على المجموع الخضري للشتالت او 

الرتفاع النبات اعلى معدل 1_ترمل . ل4مع الرش بـ 1_مل . لتر2االضافة االرضیة بتركیز وقد حقق تداخل 
والمساحة الورقیة للنبات 1_. نباتورقة79.67فرعا وعدد االوراق16.20_نبات. وعدد االفرع سم106.67

وفرعا 3.20سم و34.33بلغت اعطت معاملة المقارنة اقل القیم لهذه الصفات ، في حین 2سم2007.68
.واليعلى الت2سم703.84و1_نبات.رقة و 33.20

Effect of soil and foliar application of Siapton 10L fertilizer on
vegetative growth of Sour orange (Citrus aurantium L. )

Sami A. Altohafi Sinna A.  Jafar AL-hammami Neshaat A. Yaakob

Abstract

A factorial experiment was conducted in a lath house during the season of  2012
to study the effect of soil addition of growth regulator (Siapton 10L) with three
concentrations 0, 2, 4 ml.L_1 and foliar spray with the same concentration and their
interaction on vegetative growth of sour orang seedlings using RCBD design with
three replicates .

Results showed that the soil addition of growth regulator and foliar application
and their interaction had a significant effect on vegetative growth characteristics. The
interaction of soil addition 2ml.L_1 of Siapton 10L with spraying of 4 ml.L_1 gave the
highest averages of plant height 106.67 cm, branches number 6.20 branch/plant,
leaves number 79.67 leaf, and leaf area 2007.68 cm2, while lowest average of these
characteristics were 34.33cm , 3.20 branch, 33.20 leaf/plant_1, and 703.84 cm2 at
control .
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المقدمة
ســـائر انـــواع الفاكهـــة مـــن ناحیـــة المســـاحة التـــي تشـــغلها عالمیـــا فـــي المنـــاطق علـــىالحمضـــیاتتتفـــوق 

شماال وجنوبا وكذلك من ناحیة  كبر حجم تداولها في نطـاق التجـارة 45المالئمة النتاجها من خط االستواء حتى 
Sour orange)Citrus. والنارنج  ]1[م ا في مختلف دول العالالعالمیة ویرجع ذلك الى اقبال المستهلك علیه

aurantium L.( هــو احــد االصــول الرئیســیة فــي العــالم  حیــث یمكــن تطعــیم معظــم اصــناف الحمضــیات علیــه
فــي تعمل وبثمــار ذات جــودة ممتــازة ، وتصــنع مــن ثمــاره المربیــات والمشــروبات كمــا یســتخرج مــن ازهــاره زیــوت تســ

الــى اســتعمال المخصــبات العضــویة یمیــل فــي الســنوات األخیــرة توجــه ح الاصــبوقــد . ]2[صــناعة العطــور الفــاخرة 
بتراكیـز )واالعشـاب البحریـة(أحمـاض الهیومیـك والفولفیـك الدبالیـة واألحمـاض األمینیـةمثلفي الزراعة والحیویة 

یـــل مـــن وكـــذلك التقل، ] 3[منخفضـــة لتحســـین خـــواص التربـــة وتغذیـــة النبـــات واإلســـراع فـــي النمـــو وزیـــادة اإلنتـــاج
تقلیل تلوث البیئة وخفـض تكلفـة اإلنتـاج وزیـادة النمـو والحاصـل المعدنیة، األمر الذي یؤدي إلى األسمدةاستعمال 

من حیث الجودة والكم وتقلیـل اإلصـابة بـاألمراض الفطریـة وأمـراض النیمـاتودا وٕانتـاج غـذاء صـحي وآمـن لإلنسـان 
الــى النباتــات تعــد وســیلة فعالــة فــي تــوفیر صــیغة جــاهزة مــن ن إضــافة االحمــاض االمینیــة الســائلةإ.]4[والحیــوان

الوحدات البنائیة للبروتینات كما انها تـؤثر بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر فـي الفعالیـات الفسـیولوجیة التـي تقـوم بهـا 
ومـة النباتات ومنها مقاومة االجهاد اذ ثبت من خالل الدراسات ان اضافة االحماض االمینیة تعمل على زیادة مقا

النباتــات للعوامــل الطبیعیــة كارتفــاع أو انخفــاض درجــات الحــرارة والرطوبــة واالصــابة بــاالمراض والحشــرات وارتفــاع 
بنـاءفـيامهمـانتروجینیـامصـدر أضـافتهاعنـدالحـرةاالمینیـةاالحمـاضتعـدكمـا.]8،7،6،5[الملوحـة وغیرهـا 

وعـددفتـرةزیـادةحیـث تعمـل علـى]7[للنبـاتذريوالجـالخضـريالنمـوتزیـد مـنالتـيواالنزیمـاتالبروتینـات
ملغم/لتـر الـى 200] ان اضافة االحمـاض االمینیـة بتركیـز 11[بینقد و .]10،9[وتوسیعهاالخلویةاالنقسامات

التربة مع ماء الري اعطىت زیـادة معنویـة فـي طـول النبـات والمسـاحة الورقیـة لنبـات الطماطـة صـنف هتـوف. كمـا 
% احمـاض امینیـة) علـى اشـجار 20یحتـوى علـى (Aminofertرش الورقي بالسـماد العضـوي ان ال]12[الحظ 

Prunus salicinaاالجــاص ( L. صــنف (Hollywoodالخضــري صــفات النمــو زیــادة معنویــة فــي قــد ســبب
% 0.5) بتركیـز % احمـاض امینیـة85یحتـوي علـى (peptonان الـرش بالمركـب ]13[والحظـت .لالشـجار

بعمر سـنتین سـبب زیـادة معنویـة فـي ارتفـاع النبـات وعـدد االفـرع واالوراقKronakiالزیتون صنف على شتالت 
Peptonبمركـــب الــــ Chemlaliأن رش شـــتالت الزیتـــون صـــنف ]14[كمـــا بینـــت .نبـــات للوالمســـاحة الورقیـــة 

والمســـاحة وراق % أدى الـــى تحســـین صـــفات النمـــو الخضـــري كأرتفـــاع النبـــات وعـــدد االفـــرع وعـــدد اال0.5بتركیـــز 
بمركـب عنـد اسـتعمال الـرش وعـدد االوراق اع وقطرهـو زیادة معنویة في طـول الفـر ]15[الحظكما .نباتللالورقیة

Pyrus(على اشجار الكمثرى% 0.5بتركیز Peptonالـ  comminus L.( صنفLeconte.
والنتـــروجین عنـــد الـــرش مـــن الكلوروفیـــل مـــناهـــا زیـــادة معنویـــة فـــي مســـاحة الورقـــة ومحتو ]16[الحـــظو 

احماض امینیة) على كرمات العنـب صـنف بـالك % 7.5(یحتوي على Amino Quolant-Kبالمغذي الورقي 
مـن التربتوفـان اعطـى زیـادة معنویـة فـي طـول 1_. لتـرغـممل100او 50ان الرش بالتركیز ]17[افادو همبورك.

.Valenciaفالنشیا الفرع وقطره والمساحة الورقیة للفرع الشجار البرتقال 
بطیئ خصوصا فـي المراحـل االولـى مـن عمـر الشـتالت لتهیئتهـا كاصـول للتطعـیم علیهـا النمو النارنج ول

حیث تعد عملیة تهیئة الشتالت بحالة نمو جیدة مـن مسـتلزمات اسـتعمالها كاصـول او اشـجار فاكهـة فـي البسـاتین 
لخضـــري للشـــتالت یســـرع مـــن وصـــولها الـــى مرحلـــة اان تحســـین النمـــوفضـــال" عـــن الحـــدائق العامـــة والخاصـــةاو
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فـي صـفات Siapton 10Lركـب مبالـورقي ة تاثیر االضـافة االرضـیة والـرش دراسف البحث الى دلذا یه،االنتاج
.النارنجلشتالت النمو الخضري 

المواد وطرائق العمل
التقني/ المسیب لدراسة ان العائدة إلى المعهد السار بمغطاةفي ظلة2012خالل الموسم أجرى البحث 

Siaptonمركببتأثیر االضافة االرضیة والرش 10L في والتداخل بینهما )1(جدول والموضحة مكوناتھ في
بعمر سنة ونصف تقریبا. وقد اكیاس بالستیكیة سوداءصفات النمو الخضري لشتالت النارنج المزروعة في 

Siaptonللمركبطریقة االضافة االرضیةمثل العامل االولاذ ) 3× 3نفذت تجربة عاملیة ( 10L الى
، بینما مثل العامل الثاني طریقة الرش الورقي 1_مل . لتر2،4، 0االكیاس المزروعة وبثالثة تراكیز هي

الربعة مرات Siapton 10Lبالمركب والرش االرضیة ضافةاالتتم. منتج من هذا الاعاله بنفس التراكیز و 
.بین كل اضافة او رشةیوم 20بفاصلو 1/4/2012ابتداءا من 

جریت جمیع المعامالت في الصباح الباكر، وقد رشت شتالت معاملة المقارنة بالماء فقط . استعملت مرشة أ
لتقلیل الشد السطحي %)0.01زاهي بتركیز (المادة الناشرةلتر في عملیة الرش بعد اضافة 2یدویة سعة 

قه على سطح الورقة.لمحلول الرش وزیادة التصا
صممت التجربة وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكرارات وبواقع ثالث شتالت للوحدة التجریبیة ، 

شتلة لهذه التجربة متجانسة النمو قدر االمكان.81، واستعمل 9فاصبح عدد المعامالت 

Siaptonكونات م.1جدول  10L

Amino Acids (proline , Hydroxyproline , Glycine) 55 %

Free Amino Acids 10 %

روما / ایطالیا-ISAGROانتاج شركة 

لدراسة الصفات اآلتیة :تم اخذ البیانات 1/9/2012وفي نهایة التجربة بتاریخ 
لتربـة إلـى مـن منطقـة اتصـاله باذلـك ارتفاع النبات ( سـم ) : تـم قیـاس ارتفـاع النبـات بواسـطة مسـطرة متریـة و .1

اعلى قمة النبات واستخرج المعدل في كل وحدة تجریبیة. 

كل وحدة تجریبیة.  لنبات : تم حسابها لكل نبات واستخرج المعدل للعدد األوراق.2
كل وحدة تجریبیة.  ل: تم حسابھا لكل نبات واستخرج المعدل نباتللعدد االفرع .3

المسـاحة السـطحیة لكـل قـدرت ثـم نبـات وبصـورة عشـوائیة ) : تم أخذ عدة أوراق من كل ²مساحة الورقة ( سم.4
ثم استخرج المعدل.Am/100/Area meter,BioscientificLTD,Model 2000بواسطة جهاز ورقة 

.لل)2لل.5
Duncanنــت المتوســطات باســتعمال اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود حللــت النتــائج حســب تحلیــل التبــاین وقور 

Multiple Range test]18. [
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ــةـالنتـائـج والمناقش
تاثیر االضافة االرضیة -1

Siaptonسماد العضويالـان الضافة) 2(جدول نتائج یتضح من  10L تـاثیرا معنویـا )  أ(
اعلـى معـدل الــسماد العضـوي مـن 1_مل . لتـر2التركیز، وقد اعطى ت النارنجلشتالفي صفات النمو الخضري 

1-نبـات. 2سـم1582.17المسـاحة الورقیـة و1-نبـات.ورقة63.69عدد االوراق سم و85.33بلغ الرتفاع النبات 

معاملــة وعلــى المســاحة الورقیــة و فــي ارتفــاع النبــات و معاملــة المقارنــة1_مــل . لتــر4التركیــز وبــذلك تفــوق علــى 
ورقـة 51.31سـم و 55.33بلغـتاتالصفذه لهاقل معدل معاملة المقارنةوقد سجلت .عدد االوراقالمقارنة في 

مـن السـماد العضـوي علـى 1_مـل . لتـر4كما تفوق التركیز على التوالي ، 1-. نبات2سم1216.35و.1-. نبات
نبــات. هــذا ولــم تحصــل فــروق معنویــة بــین للســاحة الورقیــةالمو عــدد االوراق معاملــة المقارنــة فــي ارتفــاع النبــات و 

. مساحة الورقةو نباتللعدد االفرع المعامالت في 

في صفات النمو الخضريSpiaton 10Lتاثیر االضافة االرضیة لمنظم النمو  .2جدول 
لشتالت النارنج

Spiatonتركیز الـ 
10L1-(مل.لتر(

ارتفاع النبات 
(سم)

دد االفرع . ع
1-نبات

عدد االوراق . 
مساحة الورقة 1-نبات

)1-. ورقة2(سم

المساحة الورقیة 
)1-. نبات2(سم

055.33
c

4.97
a

51.31
b

23.29
A

1216.35
c

285.33
a

5.47
a

63.69
a

24.69
A

1582.17
a

474.11
b

5.40
A

60.24
a

24.50
A

1485.81
b

0.05المعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا فیما بینها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

والتـي تحسـن مـن كفـاءة المركـبقد تعزى الزیادة في صفات النمو الخضري الـى دور االحمـاض االمینیـة فـي هـذا 
وهذا مـا یحسـن مـن النشـاط الفسـیولوجي ویزیـد مـن نفاذیـة االغشـیة غذیات الكبرى والصغرى في التربةستعمال الما

]18[النباتیة وبالتالي زیادة امتصاص المغذیات كما ان االحماض االمینیة تعد مصدر مهم للنتـروجین فـي التربـة 
.]19[مع هذه النتائجتتفق. 

تاثیر الرش -2
فـي هـذه الصـفات اذ"تـاثیرا معنویـاSiapton 10Lـ) الى ان للـرش بالـ3تشیر النتائج في جدول (

علــى معاملــة المقارنــة فــي جمیــع الصــفات باســتثناء عــدد العضــوي المركــبمــن 1-لتــر. مــل4و2التركیــزان تفــوق 
أذ بلـــغارتفـــاع النبـــاتلكـــل مـــناعلـــى معـــدل 1-مـــل. لتـــر2ومســـاحة الورقـــة. وقـــد حقـــق التركیـــز1-نبـــات. وراقاال

اعطــت معاملــة وقــد، 2ســم1593.55نبــات للفرعــا والمســاحة الورقیــة 5.73نبــاتللعــدد االفــرع ســم  و 82.22
. على التوالي2سم1131.84فرعا و4.60سم و53.00بلغت المقارنة اقل معدل لهذه الصفات
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دور ربما تعود الى Siapton 10Lالـبان الزیادة الحاصلة في صفات النمو الخضري بسبب الرش 
للنبات یوفر الرش األحماض األمینیة من خالل بمحالیل التغذیة الورقیة ان اذ المركبهذا فياالحماض االمینیة 

الفعالیات االیضیة للنبات وبناء ألحماض األمینیة  تلعب دورا هاما في ا، و ] 20[البروتینلبناءاللبنات الجاهزة 
تدخل في تركیب العدید من االنزیمات  ھاكما ان.]21[البروتین والتي هي ضروریة في تكوین الخالیا ونموها 

یمكن أن تكون بمثابة . و]20[التي تشترك في عملیة التمثیل الضوئي فضال عن تجھیز النبات بالنتروجین 
في تركیب المركبات العضویة األخرى، مثل البروتین البیورینات، واألمینات تشارككمامصدر للكربون والطاقة

وكل هذه الفعالیات تقود بالتالي الى زیادة النمو الخضري .]22[والفیتامینات قلویدات، واإلنزیمات وغیرها
] .16،14،13،12،11[مع هذه النتائجتتفقللنبات.

في صفات النمو الخضريSpiaton 10Lمنظم النمو  رش بتاثیر ال.3جدول 
لشتالت النارنج

الـتركیز 
Spiaton 10L

1- لتر.مل

ارتفاع النبات 
سم

عدد االفرع
1-نبات. فرع

عدد االوراق 
1-نبات. ورقة

مساحة الورقة 
1-. ورقة2سم

المساحة الورقیة 
1-نبات. 2سم

053.00 b4.60 b48.44 ab23.01 a1131.84 c

282.22 a5.73 a64.00 a24.82 a1593.55 a

479.56 a5.50 a62.80 a24.65 a1558.94 b

0.05حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال لمعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا فیما بینهاا

تاثیر التداخل-1
Siaptonـبالاالضافة االرضیة والرش (ان للتداخل بین العاملین ) 1والشكل () 4یوضح الجدول (

10L (هذه . وقد تباینت المعامالت في تاثیرها فيلشتالت النارنجفي صفات النمو الخضري"معنویا"تاثیرا
عها قد اعطت قیما اعلى مما في معاملة المقارنة. وقد اعطى تداخل االضافة االرضیة یالصفات اال ان جم

عدد وسم106.67بلغرتفاع النباتالاعلى معدل من هذا السماد1-لتر.مل4مع الرش بـ 1-لتر.مل2بتركیز 
2007.68للنبات ة یورقالمساحة وال1-بات. نورقة79.67عدد االوراق و 1-نبات.فرع6.20نبات للاالفرع 

اعلى 1-لتر.مل2بتركیز الرش مع 1- لتر.مل2االضافة االرضیة بتركیز ى تداخلبینما اعط1-. نبات2سم
تداخل االضافة االرضیة بتركیز ، في حین انخفضت قیم هذه الصفات عند 2سم25.65الورقة مساحةمعدل ل

وقد یعود ذلك الى زیادة في تركیز االحماض االمینیة في محالیل االضافة 1-ترل.مل4مع الرش بـ 1-لتر.مل4
االرضیة والرش عند اجرائهما معا بالتركیز العالي فیقل تاثیرها االیجابي او یكون تاثیرها مثبطا لنمو النبات في 

فرعا 3.20سم و34.33والتي بلغت هذه الحالة. هذا وقد سجلت معاملة المقارنة اقل القیم لهذه الصفات 
على التوالي. 2سم703.84و2سم21.20ورقة و33.20و
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نستنتج من هذه التجربة امكانیة استعمال االحماض االمینیة رشا على المجموع الخضري او اضافتها 
ن افضل ما حققته من نتائج مرضیة في نمو الشتالت وحسب ظروف هذه التجربة فالالى التربة او االثنین معا 

العضوي من هذا السماد 1-لتر.مل4مع الرش بـ 1-لتر.مل2معاملة كانت تداخل االضافة االرضیة بتركیز 
)Spiaton 10L (والتي تم دراستها في والتي اعطت افضل النتائج لمؤشرات النمو الخضري في شتالت النارنج

الخضري والوصول الى مرحلة االنتاج بوقت ا التركیز بهدف تحسین النمونوصي باستعمال هذهذا البحث ولذا 
.مبكر.

0.05مود الواحد ال تختلف معنویا فیما بینها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال المعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن الع

للـاالضافة االرضیة
Spiaton

1-لتر.مل

الرش بالـ 
Spiaton

10Lمل .
1-لتر

ارتفاع النبات 
عدد االفرع سم

1-نبات. فرع

عدد االوراق 
مساحة الورقة 1-نبات. ورقة

1-. ورقة2سم

المساحة الورقیة 
1-نبات. 2سم

0

034.33    e3.20       c33.20      f21.20      b703.84       h

257.67    d5.60     ab56.40    cd23.34     ab1316.38     e

474.00    d6.10       a64.33    bc25.32       a1628.84     c

2

056.33 c4.80     bc48.80    de23.22     ab1133.14      f

293.00  bc5.40     ab62.60      c25.65       a1605.69      c

4106.67  a6.20       a79.67      a25.20     ab2007.68     a

4

0.33  bc685.80       a63.33 c24.61     ab1558.55 d

296.00  ab6.20       a73.00   ab25.46       a1858.58      b

458.00    d4.20     bc44.40      e23.43     ab1040.30      g

لشتالت النارنجخضريفي صفات النمو الSpiaton 10Lتاثیر التداخل بین االضافة االرضیة والرش بالـ .4جدول 
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ـ) : تبین تاثیر االضافة االرضیة بال1صورة (
Siapton 10L

، 1- لتر.مل2(من الیمین الى الیسار : مقارنة ، 
)1-لتر.مل4

) : تبین تاثیر الرش والتداخل بین 2صورة (
Siapton 10Lـاالضافة االرضیة والرش بال

4رش ، 1-لتر.مل2الیسار : (من الیمین الى

1- مل.لتر4ارضي + 1- لتر.مل2، رش 1-لتر.مل

)رش

) : تبین تاثیر التداخل بین االضافة 3صورة (
Siapton 10Lـاالرضیة والرش بال

2ارضي +  1-لتر.مل2(من الیمین الى الیسار : 

1-لتر.مل2ارضي +  1- لتر.مل4رش ، 1-لتر.مل

رش )1-لتر.مل4ارضي +  1-لتر.مل4رش ، 

بینھما في صفات والتداخلSiapton 10Lـوالرش بالبین تاثیر االضافة االرضیة ی: .1شكل 
ران االنمو الخضري لشتالت النارنج  تحت ظلة الس
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