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 في نسبة نجاح طعوم البرتقال المحمي ومواصفات النمو لمشتالتCO2 تأثير نوع االصل واالغناء بغاز
المنتجة

**

محمد عباس سممان

*

اثير محمد اسماعيل

 ج معة االنب ر/ كمية الزراعة

 ج معة بغداد/ كمية الزراعة
الخالصة

 في نسبة نج ح طعوم البرتق ل المحمي ومواصف تCO2 اجريت دراسة لمعرفة ت ثير نوع االصل واالغن ء ب ا ا

 اذ انتخبت خمسة, 3123  لغ ية تشرين الث ني3122 النمو لمشتالت المنتجة تحت ظروف الظمة الخشبية لممدة من اذار

:الكممات الدالة

 برتقا ا ا ا ا ا ا ل، Co2 غا ا ا ا ا ا ا ز

محمي

 الميمون فولك م ري ن والميمون المخرفش ) لمتطعيم عميه,  الستروميممو سوينجل,  الاللنكي كميوب ت ار, اصول بذرية ( الن رنج
 ومن ثم عرضت الشتالت المطعمة الى مستويين من3122/5/21 بصنف البرتق ل المحمي بطريقة التطعيم الدرعي بتأريخ
, ) %18188 (  ) وضعفه%181496 ( ) في الهواء الجويCO2(  تركيز غ ز ثن ئي اوكسيد الك ربون:  همCO2
اوضحت النت ئج ان لنوع االصل ت ثي ار معنوي في الصف ت المدروسة اذ حقق اصل الاللنكي كميوب ت ار اعمى نسبة مئوية
 ام اصل الميمون فولك م رين فقد حقق اعمى قيمة لطول االفرع, لمطعوم الن جحة ومحتوى النتروجين والكمورفيل في االوراق
 وحقق اصل الميمون المخرفش اعمى قيمة لعدد االفرع وعدد االوراق وقطر الطعم والوزن الج ف لممجموع الخضري, الرئيسة

:لممراسمة

اثير محمد اسماعيل
 ج معة/ كمية الزراعة
االنب ر

والنسبة المئوية لمكربوهيدرات في االفرع في حين حقق اصال الميمون فولك م ري ن والميمون المخرفش اعمى قيمة لممس حة
 الى زي دة معنوية في النسبة المئوية لنج ح التطعيم وعدد وطول االفرع%18188  بتركيزCO2  وادى االغن ء بغ ز, الورقية
, الرئيسة وعدد االوراق والمس حة الورقية وقطر الطعم والوزن الج ف لممجموع الخضري ومحتوى االفرع من الكربوهيدرات
. وانخف ض معنوي في محتوى النتروجين والكموروفيل في االوراق

Effect of Rootstock Type and CO2 Enrichment on Bud Take of Local Sweet
Orange and Growth Characteristics of the Produced Seedlings
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ABSTRACT
This experiment was conducted to study the influence of rootstock type and CO2
enrichment in the percentage of the local sweet orange scions success and growth characteristics of
the produced seedlings under lath house conditions from March 2011 to November 2012 , Five types
of citrus rootstocks : sour orange , cleopatra mandarin , swingle citrumelo , volkamer lemon and
rough lemon were selected to budding with local sweet orange in 10/4/2011 and exposing the
budded transplants to two CO2 levels : concentration of CO2 in the atmospheric air ( control )
0.0385% and 0.077%. The results demonstrated that the rootstock type had significant effect in the
studied traits , cleopatra mandarin rootstock had achieved the highest percentage of scions success
and highest N , chlorophyll content in the leaves , volkamer lemon rootstock had achieved the
highest value of the branches length , rough lemon rootstock had achieved the highest value of the
branches number , leaves number , scion diameter , the dry weight of vegetative part and the
percentage of carbohydrate in the branches while the rootstocks volkamer lemon and rough lemon
had achieved the highest value of the leaves area , exposed the budded transplants to 0.077% CO2
significantly increased the percentage of successful scions , number of branches , length of branches
, number of leaves , leaves area , scion diameter , the dry weight of vegetative part and branches
content of carbohydrate , and significant decreased in leaves N and chlorophyll content .
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الهرمونا ا ا ا ا ا ا ت النب تي ا ا ا ا ا ااة المتض ا ا ا ا ا اامنة االوكس ا ا ا ا ا ااين ت  ,والجبريمينا ا ا ا ا ا ا ت

المقدمة

والس ا ا ا يتوك ينين ت اذ ان التغي ا ا ارات التا ا ااي تحا ا اادث فا ا ااي مسا ا ااتوي ت ها ا ااذ

تع ااد الحمض ااي ت م اان اش ااج ر الف كه ااة دائم ااة الخضا ارة الت ااي

الهرمونا ت ماان المحتماال ان تا دي دو ار مهما فااي تنظاايم تطااور النب تا ت

تتميز بوجاود الغادد الزيتياة فاي معظام اجازاء النبا ت مما تكسابه الرائحاة

الن ميا ااة تحا اات التراكيا ااز الع ليا ااة ما اان غ ا ا ز  Young ( CO2واخا اارون,

العطرية المميازة وهاي تعاود الاى الع ئماة الساذبية  Rutaceaeالتاي تضام

 3111و  Liواخ اارون , ) 3113 ,وق ااد اص اابم معموما ا ً ان غا ا ز CO2

عا ااددا م ا اان االجن ا ا س اهمها ا ا الجا اانس  , Citrusالج ا اانس , Poncirus
والجاانس  ( Fortunellaالمنيسااي , ) 2:86 ,وتعااد االن اواع الع ئاادة

يمثاال الم ا دة الخ ا م االوليااة لبن ا ء الكربوهياادرات فااي النب ا ت وانت ا ج الم ا دة

الى الجنس  Citrusمان الف كهاة المهماة والمنتشارة بشاكل واسال فاي كال

العض ااوية ف ااي انس ااجته والت ااي تس ااتعمل الحقا ا ف ااي غ ااذاء االنسا ا ن

(

انح ء الع لم بسبب تكيفها لمادى واسال مان الظاروف البيئياة التاي تتاراوح

 Idsoو ، ) 2004 ،Idsoاذ تق ا اادر نس ا اابة غا ا ا ز  CO2المخت ا اازل ال ا ااى

م اان المنا ا خ االس ااتوائي الحا ا ر الرط ااب ال ااى المنا ا طق ذات المنا ا خ ش اابه

كربوهي اادرات بعممي ااة تثبي اات الكرب ااون ض ااوئي بحا اوالي  %:1م اان الما ا دة
الج فا ا ا ااة المتراكما ا ا ااة فا ا ا ااي النب ا ا ا ا ت (  , ) 2::4 ،Bowseفقا ا ا ااد وجا ا ا ااد

االستوائي الدافئ وحتاى المنا طق البا ردة المجا ورة لمبحار  ,اذ تعاد درجاة

 Fujisawaواخ اارون (  ) 3112ان تعا اريض اش ااج ر البرتقا ا ل ص اانف

الح ا اررة الصااغرى السا ا ئدة فااي منطقااة ما ا ماان اهاام العوام اال التااي تح اادد
نجا ا ح ز ارع ااة الحمض ااي ت م اان عدم ااه مق رن ااة ب ل اادور المح اادود لدرج ااة

" "Shiranuhiلتراكيا ااز ما اان الا ا ا  CO2اعما ااى ما اان تركيا ااز فا ااي اله ا اواء

الح اررة العظمى في توزيعها )  Ribeiroو . ) 3118 ,Machad

الجوي قد ادى الى زيا دة عادد ومسا حة وسامك االوراق واساتط لة االفارع

)Citrus sinensis (L.

الخضا ارية وزيا ا دة قط اار السا ا ق فض ااال ع اان زيا ا دة عق ااد الثما ا ر  ,ل ااذلك

يعااد البرتقا ا ل ( sweet orange

 ) Osbeckم اان اكث اار انا اواع الحمض ااي ت اهمي ااة وانتشا ا ار ف ااي العا ا لم ,

ته اادف الد ارس ااة لمعرف ااة ت ااأثير اص ااول الحمض ااي ت البذري ااة ( النا ا رنج ,

ويعد صنف البرتق ل المحمي الصنف الش ئل في البسا تين العراقياة حياث

الاللنك ا ا ااي كميوبا ا ا ا ت ار  ,الس ا ا ااتروميممو س ا ا ااوينجل  ,الميم ا ا ااون فولك م ري نا ا ا ا
والميم ااون المخ ا ارفش ) واغن ا ا ء الشا ااتالت المطعما ااة با ا ا ا  CO2فا ااي نسا اابة

ياازرع تحاات اشااج ر النخياال او فااي البس ا تين المكشااوفة وتمت ا ز اشااج ر

نجا ا ح طع ااوم البرتقا ا ل المحم ااي وبع ااض الص ااف ت الخضا ارية والكيمي ئي ااة

بوجااود بعااض االختالف ا ت فااي قااوة النمااو الخضااري وغ ا ازرة الح ص اال (
الخف ا جي واخاارون. ) 2::1 ,

لمشتالت الن تجة .

تسااتخدم طريقااة االكث ا ر ب ا لتطعيم

والس اايم التطع اايم ال اادرعي عم ااى نطا ا ق واس اال ف ااي اكثا ا ر معظ اام انا اواع
الحمضي ت لساهولة اج ارئاه وارتفا ع نساب النجا ح فياه ( الادوري والاراوي,

المواد وطرائق العمل

اجرياات الد ارسااة فااي الظمااة الخشاابية الت بعااة لقساام البسااتنة /

 , ) 3111بينت العديد من الدراس ت ان لناوع االصال تاأثي ار معنويا فاي

كمية الزراعة  /ج معة بغاداد لممادة مان اذار  3122لغ ياة تشارين الثا ني

النساابة المئويااة لنج ا ح التطعاايم فضااال عاان تااأثير فااي مواصااف ت النمااو

 3123وتضمنت ع ممين هم :

الخض ااري لمش ااتالت الن تج ااة  ,اذ وج ااد حس ااين واحري ااب (  ) 3111ان
اعمااى نساابة نج ا ح الصاان ف البرتق ا ل المطعمااة عمااى ساابعة ان اواع م اان

العامل االول  :استخدام خمسة انواع من االصول البذرية هي (

الن رنج  , R1الاللنكي كميوب ت ار  , R2الستروميممو سوينجل , R3

اص ااول الحمض ااي ت البذري ااة ك ن اات م اال اص اال الميم ااون المخا ارفش ت ااال

الميمون فولك م ري ن  R4والميمون المخرفش  ) R5والتي تم جمبه من

اصاال الميمااون فولك م ري نا والسااتروميممو سااوينجل والتااي اختمفاات معنويا

مشتل كربالء لمحمضي ت المصدقة الت بل لمشركة الع مة لمبستنة

م اال اص اال النا ا رنج والكا ا ريزو س ااترنج والتروي اار س ااترنج ف ااي ح ااين س ااجل

والغ ب ت الواقل في سدة الهندية  /كربالء  ,حيث تم انتخ ب  255شتمة

اصل الستروميممو سكت ن اقل نسبة نجا ح  ,ووجاد العيسا وي ( ) 3124

لكل نوع من االصول المذكورة اعال والمتج نسة قدر االمك ن في

عنااد تطعاايم البرتق ا ل المحمااي عمااى ثالثااة ان اواع ماان اصااول الحمضااي ت

اقط ر سيق نه (8-6ممم) وك نت مزروعة في اكي س بالستيكية ب بع د

ان لن ااوع االص اال ت ااأثي ار معنويا ا ف ااي النس اابة المئوي ااة لمطع ااوم الن جح ااة اذ

23سم قط ار  2886 xسم ارتف ع ثم نقمت الى اكي س اكبر ب بع د 28

تفااوق اص اال السااتروميممو س ااوينجل معنوي ا ب عط ئ ااه اعمااى نس اابة نجا ا ح

سم قط ار  36 xسم ارتف ع حيث ممئت ب لتربة التي تم اخذ نم ذج منه

قي س ب صمي الاللنكي كميوب ت ار والن رنج .

لغرض اجراء بعض التح ليل الكيمي ئية والفيزي ئية قبل التجربة

بيناات العديااد ماان الد ارس ا ت ان تع اريض الشااتالت لتراكيااز مختمفااة

والموضحة في (جدول  , )2جهزت افرع الطعوم لصنف البرتق ل

من غ ز ثن ئي اوكسايد الكا ربون (  ) CO2اعماى مان تركياز فاي الهاواء

المحمي من نموات الع م الس بق قبل تفتم البراعم ( سمم ن, ) 2:99 ,

الج ااوي يا ارتبط ايج بيا ا ً م اال الفع ليا ا ت الفس اامجية لمنب تا ا ت الت ااي ت اانعكس

اذ اخذت من اشج ر قوية منتجة وسميمة من االص ب ت المرضية
والحشرات من احد المش تل االهمية الواقعة في منطقة الكريع ت /

ب اادوره عم ااى زيا ا دة نم ااو وتط ااور م اان خ ااالل تا ا ثير ف ااي انقسا ا م الخاليا ا

واسااتط لته وتم يزه ا (  Ferrisواخاارون 3112 ,و  Taylorواخاارون,

بغداد  ,اجريت عممية التطعيم الدرعي لمشتالت بت ريخ 3122/5/21

 , ) 3114كما ان هاذ العمميا ت الخمويااة غ لبا ما يتم تنظيمها بوسا طة

عمى ارتف ع  31 -26سم فوق سطم التربة (  Ishfaqواخرون3123 ,
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) وبعد مرور  25يوم من اجراء عممية التطعيم تمت ازالة اشرطة

التطعيم بعد  32يوم (  , ) 2::: ,Bowmanوعند وصول الطعم

التطعيم  ,ومن اجل تقميل السي دة القمية في البراعم النه ئية لتشجيل

الى طول  23-21سم تم قطل االصل عمى ارتف ع  21-9سم فوق

نمو الطعوم تم ثني االصل عمى ارتف ع  26-21سم فوق منطقة

منطقة التطعيم ( . ) 2::9 ,Muhammad

جدول (  ) 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الزراعة
الصفة

القيمة

الوحدة

درجة تف عل التربة pH

7.8

----

االيص لية الكهرب ئية )2 ; 2( EC

1.43

مفصوالت التربة

الرمل

681.3

الغرين

161.5

الطين

157.2

النسجة

ديسي سيمينز م
غم كغم

–1

1-

تربة

مزيجة رممية
النتروجين الج هز

22583

الفسفور الج هز

3184

البوت سيوم الج هز

43287

ممغم كغم

–1

تربة

 تم اجراء تحميل التربة في المختبر المركزي الت بل لقسم التربة  /كمية الزراعة  /ج معة بغدادعدد الطعوم الن جحة

العامل الثاني  :اشتمل عمى االغن ء بغ ز  CO2وبمستويين هم

 ( C0تركيز  CO2في محيط الهواء الجوي الب لغ  ) %181496و
النسبة المئوية لمطعوم الن جحة =

 C1ضعف تركيز غ ز  CO2في الهواء الجوي ( , ) %18188

211 x

ابتدأت عممية االغن ء بغ ز  CO2بعد اجراء عممية التطعيم بت ريخ
 3122/5/22لغ ية  , 3122/7/24لمدة  :اس بيل وبواقل ثالث

عدد االفرع ( فرع  .شتمة

س ع ت يومي (  Fujisawaواخرون ) 3112 ,من الس عة الس بعة

1-

العدد الكمي لمشتالت المطعمة
)  :تم حس ب عدد االفرع عمى الس ق

صب ح لغ ية الس عة الع شرة صب ح ومن ثم ترفل اغطية االنف ق ,

الرئيس لمطعم في شهر تشرين الث ني من ع م  , 3123ومن ثم حس ب

وقد انشئ حيز االغن ء ب لغ ز بعمل انف ق بأبع د ( 3861م عرض ×

معدل عدد االفرع لممكرر الواحد ثم حسب معدل عدد االفرع لكل

 6836م طول ×  2861م ارتف ع) مغط ة ب لن يمون  ,وزودت بأنبوب

مع ممة .

مثقب عمى طول النفق لتتم عممية انتش ر الغ ز بصورة متس وية قدر

اطوال االفرع ( سم )  :تم قي س اطوال االفرع عمى الس ق الرئيس

االمك ن داخل النفق  ،وتتم عممية االغن ء عن طريق ضخ الغ ز من

لمطعم ب ستعم ل شريط القي س المتري وذلك عند نه ية التجربة  ,واخذ

خالل اسطوان ت تم ش ار ه من السوق المحمية .

معدل طول الفرع الخضري لممكرر الواحد ثم حسب معدل طول الفرع
لكل مع ممة .

تم تقسيم الشتالت الى  21مع مالت وبواقل ثالثة مكررات

عدد االوراق ( ورقة  .شتمة

لممع ممة الواحدة وبثم ن شتالت لكل وحدة تجريبية ب ستخدام تصميم
التج رب الع ممية المتعشعشة  ( Nested Factorial Designالراوي
وخمف اهلل) 2:91 ,

1-

)  :حسب عدد االوراق في نه ية

التجربة لكل مكرر ومن ثم استخرج معدل عدد االوراق لكل مع ممة في

وقد تم تحميل البي ن ت عمى وفق البرن مج

شهر تشرين الث ني من ع م . 3123
2

االحص ئي  , GenStatوقورنت المتوسط ت الحس بية ب ستعم ل

المساحة الورقية لمشتمة ( دسم )  :تم حس ب مس حة الورقة وذلك

اختب ر اقل فرق معنوي  L.S.Dعند مستوى احتم ل ( 1816

ب خذ اقصى طول الورقة واقصى عرض وكم يأتي :

الس هوكي و وهيب. ) 2::1 ,

مس حة الورقة =  x 3/2الطول  xالعرض ( , ) 1966 ،Chou

الصفات المدروسة

ومن ثم ضرب في عدد االوراق لكل شتمة .

النسبة المئوية لمطعوم الناجحة  :حسبت عند نه ية التجربة في شهر

تشرين الث ني من ع م  3123ب عتم د المع دلة االتية :

32
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اثر التداخل بين الع ممين معنوي في عدد االفرع من خالل تحقيق

قطر الطعم ( ممم )  :تم قي س قطر الطعم عمى ارتف ع  5سم من

المع ممة  C1 x R5اعمى قيمة بمغت  589:فرع  .شتمة

منطقة التطعيم في شهر تشرين الث ني من ع م  , 3123ب ستعم ل
القدمة . ) 2:79 ,Head ( Vernier Caliper

1-

.

تشير النتائج المبينة في الجدول (  ) 2الى التفوق المعنوي

لألصل  R4في معدل طول االفرع الرئيسة اذ حقق اعمى قيمة بمغت

الوزن الجاف لممجموع الخضري لمشتالت ( غم )  :تم قي س الوزن

 55844سم في حين سجل االصل  R2اقل قيمة لطول االفرع بمغت

الج ف لممجموع الخضري في نه ية التجربة  ,في شهر تشرين الث ني
من ع م . 3123

 37894سم  ,وادى اغن ء النب ت ت ب ا  CO2الى حصول زي دة معنوية

النسبة المئوية لمكربوهيدرات في االفرع  :تم حس ب النسبة المئوية

في هذ الصفة اذ حققت مع ممة االغن ء  C1اعمى قيمة لطول االفرع
بمغت  51879سم قي س بمع ممة عدم االغن ء  C0التي حققت قيمة

لمكربوهيدرات الكمية في االفرع حسب م ذكر (  Duboisواخرون،
 , ) 1956وذلك في شهر تشرين الث ني من ع م . 3122

بمغت  42844سم  ,ولوحظ ان التداخل بين نوع االصل واالغن ء بغ ز

النسبة المئوية لمنتروجين في االوراق  :اخذت العين ت الورقية

 CO2قد اثر معنوي في هذ الصفة اذ حققت المع ممة C1 x R4
اعمى قيمة بمغت  61822سم .

المكتممة النمو من وسط االفرع الرئيسية (  ) 1966 ،Smithفي شهر

تبين نتائج الجدول (  ) 2ان االصل  R5قد تفوق معنوي

تشرين الث ني من ع م  , 3122وقدر النتروجين الكمي ( )%ب ستخدام
جه ز م يكروكمدال ( . ) Microkjeldahl
محتوى الكموروفيل في االوراق ( ممغمم غمم

1-

بأعط ئه اعمى عدد لالوراق بمغ  279872ورقة  .شتمة

1-

في حين

وزن طمري )  :تام اخاذ

اعطى االصل  R2اقل عدد الوراق الطعوم الن مية عميه والذي بمغ

عين ا ت االوراق ذات االتس ا ع الك ماال عنااد العقاادة الس دسااة الااى الث منااة

 9:811ورقة  .شتمة

 ,وك ن الغن ء النب ت ت بغ ز  CO2االثر

ما اان قما ااة االفا اارع فا ااي شا ااهر تش ا ارين الث ا ا ني ما اان ع ا ا م  , 3122وقا اادر

المعنوي في هذ الصفة اذ حققت مع ممة االغن ء  C1اعمى قيمة

الكموروفيل حسب طريقة ( ،Bajracharya

. ) 1999

بمغت  265886ورقة  .شتمة

 54896دسم . 2شتمة

اعمى نسبة بمغت  %92836في حين سجل اصل الستروميممو سوينجل

اذ حققت المع ممة  C1اعمى قيمة بمغت  53819دسم . 2شتمة

حصول زي دة معنوية في النسبة المئوية لمطعوم الن جحة والتي بمغت

1-

قي س

بمع ممة عدم االغن ء  C0التي بمغت المس حة الورقية عنده 3986:

 %83861مق رنة بمع ممة عدم االغن ء بتركيز )C0( %181496

دسم . 2شتمة

التي بمغت  , %79844واش رت قيم التداخل الى التفوق المعنوي

1-

 ,واظهر التداخل بين نوع االصل واالغن ء بغ ز CO2

اثر المعنوي من خالل تحقيق المع ممة  C1 x R4اعمى مس حة ورقية

لممع ممة  C1 x R2اذ حققت اعمى نسبة مئوية لمطعوم الن جحة بمغت

بمغت  63846دسم . 2شتمة

. %94844
توضح النتائج في الجدول (  ) 2ان االصل  R5قد تفوق

1-

.

قد يعود سبب االختالف م بين انواع االصول في نسبة نج ح

معنوي بأعط ئه اعمى معدل لعدد االفرع الرئيسة والذي بمغ  5828فرع

التطعيم الى االختالف ت الوراثية والفسمجية له ك ختالف محتوي ته من

عند

محفزات ومثبط ت النمو ومخزونه الغذائي مم ي دي الى االختالف

االصل  , R2وك ن ألغن ء النب ت ت ب ا  CO2االثر المعنوي في هذ

في كمية وسرعة تكوين الك لس الضروري لعممية االلتح م بين الطعم

الصفة اذ حققت مع ممة االغن ء ) %18188 ( C1اعمى قيمة بمغت

واالصل ( سمم ن , ) 2:99 ,فقد اش ر  Hartmannواخرون (

مم جعمه تتفوق معنوي عمى المع ممة ( C0

 ) %181496التي بمغ عدد االفرع فيه  3895فرع  .شتمة

1-

 ,كم لوحظ ان اغن ء النب ت ت ب ا  CO2قد اثر معنوي في هذ الصفة

مع ممة اغن ء النب ت ت با ا  CO2بتركيز  )C1( %18188قد ادت الى

1-

1-

لكال االصمين في حين ك نت اقل قيمة

لممس حة الورقية عند االصل  R2والتي بمغت  33887دسم . 2شتمة

( )R3اقل نسبة نج ح بمغت  , %65828وقد اوضحت النت ئج ان

1-

1-

.

المس حة الورقية لمطعوم الن مية عميهم اذ حقق اعمى قيمة بمغت

النسبة المئوية لنج ح التطعيم اذ حقق اصل الاللنكي كميوب ت ار ()R2

قي س ب قل قيمة والتي بمغت  3855فرع  .شتمة

 ,واثر التداخل بين

يبين الجدول (  ) 2التفوق المعنوي لالصمين  R5و  R4في

تبين نتائج الجدول (  ) 2ان لنوع االصل ت ثي ار معنوي في

1-

1-

 C1 x R5اعمى قيمة بمغت  2:2822ورقة  .شتمة

الناجحة وصفات النمو الخضري لمشتالت الناتجة

 5818فرع  .شتمة

قي س بمع ممة عدم االغن ء  C0التي

نوع االصل واالغن ء ب ا  CO2معنوي في هذ الصفة اذ حققت المع ممة

 .1تأثير نوع االصل واالغناء بغاز  CO2في النسبة المئوية لمطعوم

 .شتمة

1-

بمغ عدد االوراق عنده  224873ورقة  .شتمة

النتائج والمناقشة

1-

1-

 ) 3113الى ان لنوع االصل ت ثي ار كبي ار في نسبة نج ح الطعوم

 ,كم

اعتم دا عمى مدى درجة التوافق بين االصل والطعم  ,ام سبب
االختالف في عدد واطوال االفرع لشتالت البرتق ل المحمي الن مية عمى
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اصول الحمضي ت الخمس فقد يعود الى اختالف التركيب الوراثي

وتم يزه (  Ferrisواخرون 3112 ,و  Taylorواخرون, ) 3114 ,

والح لة الفسمجية له والتي تشمل امتص ص العن صر المعدنية وانتق ل

وان هذ العم لي ت الخموية غ لب م يتم تنظيمه بواسطة الهرمون ت

المواد الغذائية وانت ج المواد المشجعة عمى النمو ( الجميمي وابو

النب تية المتضمنة االوكسين ت  ,والجبريمين ت والس يتوك ينين ت لذلك

السعد , ) 2::1 ,اذ اش ر  Hartmannو ) 2:94 ( Kesterالى

ف ن التغيرات التي تحدث في مستوي ت هذ الهرمون ت من المحتمل ان

ان لنوع االصل ت ثي ار في طبيعة نمو االشج ر الن مية عميه فبدال من

ت دي دو ار مهم في تنظيم تطور النب ت ت الن مية تحت التراكيز الع لية

ان تكون االشج ر ق ئمة تصبم منخفضة من خالل تطعيمه عمى

من غ ز  Young ( CO2واخرون 3111 ,و  Liواخرون) 3113 ,

اصول مقصرة وان الت ثير المقصر لالصل يحدث بسبب انت جه القميل

 ,وهذا ي كد م اش ر اليه  Simkhadaو ) 3116 ( Gemmaمن

من محفزات النمو الداخمية مق رنة ب الصول المنشطة والمشجعة لمنمو

ان تطور االنسجة وتكوين الك لس واتص ل االنسجة الوع ئية في

الخضري  ,ان سبب االختالف في عدد االوراق فضال عن المس حة

منطقة التركيب يرتبط بشكل مب شر مل زي دة كف ءة عممية التمثيل

الورقية م بين انواع االصول قد يعود الى اختالف تأثيره في عدد افرع

الضوئي وانتق ل نواتجه الى تمك المنطقة  ,ام ب لنسبة لزي دة عدد

( جدول  ) 3م دي ب لنتيجة الى اختالف

واطوال االفرع فضال عن عدد االوراق والمس حة الورقية نتيجة االغن ء

الطعوم الن مية عميه

با ا  CO2فقد يعزى الى دور في تنشيط عممية التمثيل الضوئي وزي دة

عدد االوراق والمس حة الورقية .
ان سبب زي دة النسبة المئوية لنج ح التطعيم نتيجة االغن ء با ا

انت ج الم دة الج فة وارتف ع في محتوى الكربوهيدرات مم سينعكس

 CO2قد يعزى الى ان التراكيز المرتفعة من  CO2من شأنه ان تزيد

عمى صف ت النمو المتمثمة بزي دة عدد االفرع واطواله ومن ثم زي دة

من نمو النب ت وتطور من خالل ت ثير في انقس م الخالي واستط لته

عدد االوراق والمس حة الورقية .
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جذول ( )2تأثير َىع االصم واالغُبء بغبز  CO2وانتذاخم بيُهًب في انُسبة انًئىية نهطعىو انُبجحة وصفبت انًُى انخضري نهشتالت انُبتجة
تأثير َىع االصم
1انًسبحة انىرقية .
عذد االفرع انرئيسة  .طىل االفرع انرئيسة  /عذد االوراق  .شتهة
انُسبة انًئىية
انصفة
1شتهة ( 1-دسى) 2
سى
شتهة
نهطعىو انُبجحة
االصم
37.09
139.50
34.44
3.61
77.08
R1
22.76
89.00
26.83
2.44
81.25
R2
29.13
115.16
33.83
3.06
54.17
R3
43.85
158.67
44.33
4.00
64.58
R4
168.61
14.10

43.85
3.63

R5
L.S.D 0.05

75.00
6.40

C0

68.33

40.61
4.17
7.94
0.71
تأثير يستىيبت االغُبء بـ CO2
31.33
2.84

28.59

113.62

C1

72.50

4.07

40.68

154.75

42.08

L.S.D 0.05

4.12

0.68

4.49

6.23

1.67

C0

75.00

3.00

29.44

120.44

30.53

C1

79.17

4.22

39.44

158.56

43.65

C0

79.17

2.00

22.44

69.89

16.92

C1

83.33

2.89

31.22

108.11

28.59

C0

50.00

2.44

30.89

97.11

23.73

C1

58.33

3.67

36.78

133.22

34.52

C0

62.50

3.33

38.56

134.56

35.36

C1

66.67

4.67

50.11

182.78

52.35

C0

75.00

3.44

35.33

146.11

36.40

C1

75.00

4.89

45.89

191.11

51.30

8.69

1.02

10.49

18.30

4.72

تأثير انتذاخم
R1

R2

R3

R4

R5

L.S.D 0.05

والتي بمغت قيمة قطر الطعم عنده  21818ممم  ,واظهر تداخل نوع

 .2تأثير نوع االصل واالغناء بغاز  CO2في قطر الطعم والوزن

االصل واالغن ء ب ا  CO2اثر المعنوي من خالل تحقيق المع ممة R5

الجاف الخضري ومحتوى الكربوهيدرات في االفرع والنتروجين

 C1 xاعمى قيمة لقطر الطعم والتي بمغت  22872ممم .

والكموروفيل في االوراق

يبين الجدول (  ) 3ان نوع االصل قد اثر معنوي في الوزن

توضح النتائج في الجدول (  ) 3تفوق االصل  R5معنوي

الج ف لممجموع الخضري  ,اذ حقق االصل  R5اعمى قيمة بمغت

بأعط ئه اعمى معدل لقطر الطعم والذي بمغ  22832ممم في حين

 :488:غم في حين حقق االصل  R2اقل قيمة بمغت  6481:غم ,

سجل االصل  R2اقل قيمة بمغت  98:6ممم  ,وك ن الغن ء النب ت ت

كذلك الح ل مل االغن ء ب ا  CO2اذ حققت المع ممة  C1اعمى قيمة

ب ا  CO2االثر المعنوي في هذ الصفة اذ حققت المع ممة  C1اعمى

بمغت  998:8غم مم جعمه تتفوق معنوي عمى المع ممة  C0التي بمغ

قيمة بمغت  21879ممم قي س بم حققته مع ممة عدم االغن ء C0

الوزن الج ف لممجموع الخضري عنده  77839غم  ,وادى التداخل
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بين نوع االصل واالغن ء بغ ز  CO2الى حصول زي دة معنوية في

اختالف تأثيره في عدد االوراق والمس حة الورقية لمشتالت الن تجة من

هذ الصفة من خالل تحقيق المع ممة  C1 x R4اعمى قيمة بمغت

التطعيم عميه ( جدول  ) 3م دي ب لنتيجة الى اختالف كف ءة عممية

 215843غم .

التمثيل الضوئي وب لت لي االختالف في كمية المواد الكربوهيدراتية

تشير النتائج في الجدول (  ) 3الى ان لنوع االصل ت ثي ار

المصنعة والوزن الج ف لممجموع الخضري  ,ام سبب اختالف محتوى

 R5اعمى

النتروجين في اوراق الطعوم الن مية عمى انواع االصول المختمفة فقد

نسبة بمغت  %9878:في حين ك نت اقل نسبة عند االصل  R2والتي

يعزى الى اختالف ت ثير االصول في طبيعة النمو الخضري لمطعوم

بمغت  , %88959كذلك الح ل مل اغن ء النب ت ت ب ا  , CO2اذ حققت

والذي تمثل ب ختالف عدد االفرع وعدد االوراق والمس حة الورقية (

المع ممة  C1اعمى نسبة بمغت  %98736مم جعمه تتفوق معنوي

جدول  ) 2االمر الذي ادى الى استهالك المخزون من النتروجين  ,اذ

عمى المع ممة  C0التي بمغت نسبة الكربوهيدرات عنده , %98223

اش رت الدراس ت الى ان االوراق التي وصمت الى مرحمة االتس ع

معنوي في النسبة المئوية لمكربوهيدرات اذ حقق االصل

الك مل يبدأ عنصر النتروجين فيه ب النتق ل الى االوراق المج ورة

واوضحت قيم التداخل بين نوع االصل واالغن ء ب ا  CO2حصول زي دة
معنوية ,

االصغر منه اذ يخزن في بروتين ت هذ االوراق وعند ظهور النموات

اذ حققت المع ممة  C1 x R4اعمى قيمة

الحديثة من افرع واوراق تبدأ هذ االوراق بتجهيزه بعنصر النتروجين

لمكربوهيدرات بمغت . %98:25
يالحظ من النتائج في الجدول (  ) 3ان النسبة المئوية
لمنتروجين في االوراق قد تأثرت معنوي ب ختالف نوع االصل

االمر الذي ي دي الى انخف ض نسبة النتروجين في هذ االوراق (
 Kimballواخرون , ) 3118 ,قد يعزى سبب االختالف في محتوى

اذ

االوراق من الكموروفيل الى اختالف محتوى النتروجين في اوراق

حقق االصل  R2اعمى قيمة بمغت  %3873في حين سجل االصل

الطعوم الن مية عمى انواع االصول المختمفة ( جدول  , ) 4اذ ان

 R5اقل نسبة لمنتروجين في اوراق الطعوم الن مية عميه والتي بمغت

 %86من النتروجين الموجود في خالي الميزوفيل يكون موقعه

 , %3856وادى اغن ء النب ت ت ب ا  CO2الى خفض النسبة المئوية
لمنتروجين في االوراق اذ سجمت المع ممة

الكموروبالست (  Peoplesو 2:99 ,Dallinو  Stefanو,Feller

 C1قيمة بمغت %3858

قي س بمع ممة عدم االغن ء التي بمغت نسبة النتروجين عنده %3868

. ) 3112

 ,واظهر التداخل بين نوع االصل واالغن ء بغ ز  CO2ت ثير المعنوي

قد يعزى سبب زي دة الوزن الج ف لممجموع الخضري والنسبة المئوية
لمكربوهيدرات في االفرع نتيجة االغن ء با ا  CO2الى ان زي دة تركيز

في نسبة النتروجين من خالل تحقيق المع ممة  C0 x R2اعمى قيمة

غ ز  CO2في الجو المحيط ب لشتالت عن تركيز في الهواء الجوي

بمغت . %3878

سوف ي دي الى زي دة كف ءة عممية التمثيل الضوئي ( Idso

يبين الجدول (  ) A-3التفوق المعنوي لالصل  R2في محتوى
الكموروفيل في االوراق بأعط ئه اعمى قيمة بمغت  22893ممغم غم

1-

و ) 2::5 ,Kimballوزي دة انت ج المواد الكربوهيدراتية ( جدول ) 4
وانعك سه ايج بي في صف ت النمو الخضرية م دي ب لنتيجة الى زي دة

في حين سجل االصل  R5اقل محتوى لمكمورفيل في اوراق الطعوم
الن مية عميه والذي بمغ 21852

ممغم غم ,1-وادى االغن ء ب ا

الوزن الج ف لممجموع الخضري  ,ام ب لنسبة النخف ض النسبة المئوية
لمنتروجين في االوراق نتيجة االغن ء با ا  CO2فقد يعزى الى عممية

 CO2الى حصول انخف ض معنوي في محتوى الكموروفيل في االوراق
 ,اذ سجمت المع ممة

 C1قيمة بمغت  21845ممغم غم

بمع ممة عدم االغن ء  C1التي بمغت  22866ممغم غم

1-

1-

التخفيف الن جمة عن تراكم الكربوهيدرات ( Syvertsenواخرون,

قي س

) 3111

 ,واظهر

والمس حة الورقية االمر الذي ادى الى استهالك المخزون من

التداخل بين نوع االصل واالغن ء بغ ز  CO2حصول زي دة معنوية في

النتروجين  ,ان سبب انخف ض محتوى الكموروفيل في االوراق نتيجة

هذ الصفة اذ حققت المع ممة  C0 x R2اعمى قيمة بمغت
 23842ممغم غم

1-

فضال عن ت ثير في زي دة عدد االفرع وعدد االوراق

االغن ء بغ ز  CO2قد يعزى الى انخف ض محتوى النتروجين

.

( جدول  ) 4االمر الذي ي دي الى انخف ض محتوى االوراق من

قد يعزى سبب االختالف م بين انواع االصول في الوزن الج ف

الكموروفيل .

لممجموع الخضري والنسبة المئوية لمكربوهيدرات في االفرع الى
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جدول ( )3تأثير نوع االصل واالغناء بغاز  CO2والتداخل بينهما في قطر الطعم والوزن الجاف الخضري ومحتوى الكربوهيدرات في االفرع
والنتروجين والكموروفيل في االوراق
تأثير َىع االصم
انُسبة انًئىية
انىزٌ انجبف
نهكربىهيذرات في
نهًجًىع انخضري /
االفرع ()%
غى

انُسبة انًئىية
نهُتروجيٍ في
االوراق ()%

8.439

2.50

يحتىي انكهىروفيم
في االوراق
(يهغى غى 1-وزٌ
طري)
10.82

انصفة

قطر انطعى  /يهى

االصم
R1

10.49

79.26

2.62

11.82

R2

8.95

53.09

7.848

11.21

R3

10.07

70.20

8.209

2.55

R4

11.16

91.78

8.668

2.46

10.46

R5

11.21

93.79

8.679

2.45

10.41

L.S.D 0.05

0.67

4.80

0.231

0.09

0.54

C0

10.07

تأثير يستىيبت االغُبء بـ CO2
8.112
66.28

2.57

11.55

C1

10.68

88.97

8.625

2.47

10.34

L.S.D 0.05

0.59

6.27

0.244

0.04

0.64

C0

10.18

66.55

8.184

2.56

11.39

C1

10.81

91.97

8.693

2.45

10.26

C0

8.73

42.68

7.564

2.67

12.31

C1

9.16

63.51

8.131

2.57

11.34

C0

9.86

59.16

7.927

2.62

11.66

C1

10.28

81.23

8.492

2.49

10.76

C0

10.76

79.25

8.422

2.51

11.21

C1

11.55

104.32

8.914

2.41

9.71

C0

10.82

83.76

8.463

2.49

11.17

C1

11.61

103.82

8.896

2.42

9.65

0.95

7.72

0.342

0.12

0.84

تأثير انتذاخم
R1

R2

R3

R4

R5

L.S.D 0.05
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المنيس ااي ،فيص اال عب ااد العزي ااز (  . ) 2:86الما اوالم .االس ااس العممي ااة

االستنتاجات

لزراعتها ا  -الطبع ااة االول ااى -دار

 -2ك ن التوافق بين البرتق ل المحمي واصل الاللنكي كميوب ت ار افضل

المطبوعا ا ت الجدي اادة-

االسكندرية

من توافقه مل بقية االصول اعتم دا عمى النسبة المئوية لنج ح التطعيم

حسين ،فرعون احمد وسه م ه شم احريب (  . ) 3111تأثير االصال

فضال عن الت ثير االيج بي لالصل ذاته في محتوى النتروجين
والكموروفيل في االوراق  ,اثر اصل الميمون المخرفش بشكل ايج بي

فا ااي نسا اابة نج ا ا ح التطعا اايم ونما ااو الشا ااتالت لا اابعض انا ا اواع

في معظم صف ت النمو الخضري لشتالت البرتق ل المحمي الن مية عميه

واصان ف الحمضاي ت فاي العاراق .مجماة الز ارعاة العراقياة

فضال عن زي دة محتوى االفرع من الكربوهيدرات .
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