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  :لمـستـخـلـصا
  

 –أجريـت هذه الدراسة فـي محطة بستنة المحاويـل التابعة للشركـة العامـة للبستنة والغابات               
م ومـدد الـرش بالـسماد الـورقي           بهدف دراسة تأثير صنف الطع      ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥وزارة الزراعة للعام    

البروسول وتداخالتهما في بعض الصفات الخضرية والجذرية لشتالت صنفي المـشمش قيـسي وزاغينيـة        
 وتقدير تركيز عناصـر النتـروجين   .Prunus armeniaca Lالمطعمة على األصل البـذري للمشمـش 

لطعم تأثيراً معنوياً فـي أغلب الصفات واظهرت النتائـج أن لصنف ا .   والفسفور والبوتاسيوم في أوراقها     
ومـساحـة   %  ٨٤,٤٤المدروسة  اذ تفـوق الصنـف قيسي معنوياً فـي نـسبـة نجـاح التطعيــم             

 ملـم    ١٢,٩٥ ملم  ومعــدل قطــر األصــل            ٩,٦٨  ومعدل قطـر الطعـم        ٢ سم ١٧,٠٨الورقـة    
ـ        علــى   % ٥٥,٢٩ و ٥٧,٦٢ذري    والنسبـة المئويـة للمـادة الجافـة في المجموع الخضـري والج

ولم تظهر فروقات معنوية بين الصنفين قيسي وزاغينية فــي النـسبة المئويـة للفـسفور                .التوالــي    
والبوتاسيوم في األوراق اما بالنسبة للنتروجين فقد تفوق الصنف زاغنية   واظهرت معاملة الرش كل شهر            

 في النسبة المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم فـي         تأثيراً معنوياً  ) P1(بالسماد الورقي البروسول      
ادى تداخــل    ) P0( األوراق والصفات المدروسة الخضرية والجذرية مقارنة بالمعاملـة مـن دون رش             

 ((V1Pالمعامالت الـى إختالفات معنوية واضحة  إذ تفوق تداخل الصنف قيسي مع معاملة الرش كل شهر   
 و قطر الطعم و قطر األصل والنسبـة المئويــة للمــادة الجافــة فــي                في معدالت مساحة الورقة   ) 

 ملـم و    ١٥,٥٠ ملم و    ١١,١٢ و   ٢  سم  ٢١,٧٦المجمـوع الخضـري والجـذري والتـي بـلغـــت      
على التوالي  فـي حين تفوق تداخل الصنـف زاغينية مع معاملة الرش كـل               %  ٥٩,٩٤و   % ٥٩,٠٣

يــة للنـتروجيــن والفـسفـور والبـوتاسيــوم  والتـــي             فـي النـسبـة المئو    V2P1شهـر    
  . علـى التوالـي   %  ١,٣٦ و ٠,٢٩ و ٢,٥٧بـلغـــت  
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Abstract: 

 

        This study was conducted in the hort. Station of Mahaweel – Hort. & For. 

Company during year 2005/2006 to find out the impact of cultivars and  foliar 

nutrition with PRO.SOL on the vegetative growth characters of apricot seedlings 

Kaisy and Zaghenia  budded on apricot seedling   rootstock and on their leaves 

NPK content in leaf .Results indicated that the cultivars showed an significant 

influence on most studied characters. Kaisy cultivar, however gave  the  highest  

graft  union  percentage   84.44%  , leaf   area 17.08 cm
2
  , shoot diameter  9.68 

cm  , rootstock   diameter  12.95 mm  , vegetative   and   root   system   dry 

weight   percentage    57.62  ,  55.29 % respectively   . No significant differences 

were observed between the cultivars studied regardling leaf  P and K content , 

Nitrogen content were significantly domenat with Zaghenia cultivar .  

Monthly  interval  spray  with  the  nutrient  solution  PRO.SOL had shown 

significant effects on leaf mineral content and all vegetative characterestics 

studied  comparing with  non  treated . Interaction between Kaisy cultivar and 

monthly spray recorded a significant increase of  leaf area , scion stem diameter , 

stock diameter and vegetative and root system dry weight  percentage   21.76 cm
2
 

, 11.12 mm , 15.50 mm , 59.03 % and 59.94 % respectively . While Zaghenia  

with  monthly   spray   interaction   showed highest NPK content  2.57 % , 0.29 

% and 1.36 % respectively .  

  

  :المقدمـة 

  
تقـدر  و Rosaceae الى العـائلة الـورديــة   .Prunus armeniaca L يعـود المـشـمـش        

ـ ـة عل ـم موزع ـ دون  ٣٨٧٢٠٠٠ـش بـ     ة بالمشم ـة المزروع ـالمساحة العالمي   بلـد  ٦٣ن  ى أكثر م
  . ] ١[ ن سنويـاً ـ ط ٢٧٥٨٠١٠ي  تنتـج حوالـ

راعـة المشمـش متأخـرة ألسباب عديدة مــن ضـمنها أن معظـم                    امـا فـي العراق فتعـد ز    
األصناف المزروعة فـي البساتين هـي بذرية مع قلـة عـدد األشجـار المزروعـة وقلــة إنتاجيــة               

  . ] ٢[ شجـــرة /   كغـم ٢٨ رة الواحـدة ، إذ تبلـغ حوالــي الشجـ
 %  ٨٥ثمار علـى        غم    ١٠٠وي كل     ـ يحت ة عاليـة إذ  ـة غذائي ـ        إن ثمـار المشمـش ذات قيم    

ـ   ١٢,٨ماء ،      ـ    ٠,١  غم بروتيـن ،        ١ درات ،  غم كاربوهي  سـعرة    ٥١ا     غم دهـون ويتحـرر منهـ
[   Ca وK ، P وعناصــر مــعدنيــة اهمهـا B و A ، Cحرارية وتـحتــوي علـى فيتاميــن 

٣ [ .  
لناتجة عن زراعة البذور بقلة إنتاجها ورداءة نوعية ثمارها          وتمتاز األشجار ا    بالبذور         يتكاثر المشمش 

فضالً عن عدم مطابقتها لصفات الشجرة اُألم التي ُأخذت منها ، لذا يفضل تطعيمهـا باألصـناف المرغوبـة         
، ويعـد المشمش البـذري   ] ٥ و ٤[ تجارياً لغرض إكثاره والحصول على إنتاجية عالية ونوعية ثمار جيدة     



صول التي تستخدم للتطعيم خاصة في األراضي الخفيفة الجيدة الصرف وهـو مـن األصـول              من أفضل األ  
  . ] ٦[ المقاومة للديدان الثعبانية 

        وللتسميـد الورقي دور كبير في تحسين نمو الشتالت من خالل ضمان وصول العناصـر الغذائيـة                
بل لألمتصاص من قبل األوراق ، ومن األسـمدة         الكبرى المهمة كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وبشكل قا      

  .N. P. Kالورقيــة الشائعـة حاليـاً هـو البروسـول الذي يحتـوي علـى العناصر الغذائية الكبـرى   
 العديد من العناصر الصغرى ، اما إضافة العناصر إلى التربة فتكون عرضـة لعمليات الترسـيب         فضال عن 

 ] ٧[  البلدها ذات كفاءة عالية ال سيما فـي حالة الترب القاعدية السائدة فـي  والتثبيت وال تكون فائدتالغسلو
.  

ى األصل البذري للمشمش وتـداخلها مـع الـرش       ـم عل ـات المتعلقة بالتطعي  ـراً لقلة الدراس  ـ ونظ       
 ومدى تأثيرها على الشتالت المطعمة تحت ظروف المنطقـة الوسـطى مـن            ) البروسول  ( بالسماد الورقي   

العراق ، أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى نجاح تطعيم صنفي المشمش  قيسي وزاغينية  المنتشرة زراعتهما                 
في وسط العراق على األصل البذري للمشمش وتأثير صـنف الطعـم وفتـرات الـرش بالـسماد الـورقي              

نمو جيد وبحجم البروسـول والتداخل بينهما في صفات الشتالت المطعمة ، بهدف الحصول على شتالت ذات   
 فتـرة طويلـة فـي    توأرتفاع مناسبين للغرس في المكان المستديم إختصاراً للوقت والجهد والكلفة إذا ما بقي     

  . المشتل 
  

  :المـواد وطرائـق العـمـل 

  

   ـثــذ البـحــيــفـتن
ـ     ) محافظة بابل   ( ل  ـة المحاوي ـة بستن ـي محط ـث ف ـري البح ـُأج         ة التابعـة للـشركة العام

ـ     –ات  ـللبستنـة والغاب   وتـضمـن البحــث     ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ن  ـالل الـسـنتي  ـ وزارة الزراعــة خ
  ـ: مرحلتيـن 

  ـ:المرحلـة األولــــــــى 

        ُأجريت لدراسة توافق صنفين من المشمش هما قيسي وزاغينية مع اصل المشمش البذري وباستخدام              

مش على مروز   شذور الم ـة ب ـم زراع ـإذ ت . مكررات   وبثالث   RCBD  المعشاة تصميم القطاعات الكاملة  

 سم بيـن المروز وقـد تــم تحليــل         ٧٥ سم بين بذرة وأخـرى  و      ٢٥ على مسافة    ٢٠٠٥ / ١ / ٦في  

نبات خُـِدمت   بعد شروع البذور باأل    ) . ١جدول  (  سم     ٦٠ – ٠تربـة المشتـل بأخـذ عينات من عمق         

جِلبت طعوم من صنفي المشمش      ٣/٩/٢٠٠٥في  . الة األعشاب   الشتالت حسب متطلباتها من حيث الري وإز      

صـناف المنتـشرة فـي المنطقـة        كربالء  وهمـا من األ    / قيسي وزاغينية من أحد بساتين منطقة الحسينية        

الوسطـى  وكانت األفرع التي أخذت منها الطعوم من نموات العام الحالي الناضجة  وُأخذت البراعم مــن                  

جراء عملية التطعيم لزيادة نشاط هذه األصول إسقيت أصول المشمش البذري قبل . ح وسط الفرع وقت الصبا

ذه االصـول   ـى ساق ه  ـة الموجودة عل  ـ النموات الجانبي  ةولتسهيل عملية فصل الخشب عن اللحاء مع إزال       

يم جراء عملية التطعإم ـ ت٤/٩/٢٠٠٥راء عملية التطعيم ، في ـرض تسهيل إجـ سم لغ٣٠اع ـرتفإة ـلغاي



 سم فوق مستوى سطح التربة وذلك بعمل شقين متعامدين فـي       ٢٥رتفاع  إ وعلى   Tالدرعي على شكل حرف     

قلف األصل  ثم ُأدخل البرعم تحت القلف وربط باستعمال أشرطة التطعيم الرافيا مباشرة  بحيث يكون لحـاء                   

 وبهـذا بلغ   ) وحدة تجريبية / ة شتل ٨(نفذت التجربة بثالثة مكررات     .  ] ٨[ الطعم منطبقاً على خشب األصل      

 فتح أشرطة وتم وبعد أسبوعين من عملية التطعيم بدأت الطعوم بالنمو          . شتلة   ٧٢عـدد الشتالت لكل صنف     

 ١٠ رتفاع  إصل فوق منطقـة التطعيم علـى      بعـد مرور شهر مـن عملية التطعيم  تـم قرط األ          التطعيـم

ـ  ـ ربط  . الطرفي لألصل لتشجيع نمـو الطعوم      سم لغرض إزالة السيادة القمية للبرعم       ١٥ – وم ـت الطع

ـ ان نم ـي فوقهـا للمحافظـة عليهـا مـن الرياح ولضم      ـل الباق ـصزء األ ــى ج ـة إل ـالنامي وات ــ

      ] .٩[ اه ـــــجـتائمـة األـق

  

  ـ:المرحلــة الثانيـــــة  

 في نمو الشتالت المطعمة صنفي قيـسي   الرش بالسماد الورقي البروسولمددت دراسة تأثير    ـ        تضمن

 غم مـن مـسحوق   ١,٥ ، وذلك بإذابة ٢٠٠٦ / ٤ / ١ي ـفة ـالت المطعمـم رش الشتـ تاذة    ـوزاغيني

ـ ـم % ٠,١ضافة إ في لتر ماء مع  PRO.SOL 20-20-20+TE البروسول   – ٢٠ادة الناشـرة  ـن الم

Tween         لتر  ٢ح الباكر بإستعمال مرشة يدوية سعة        وتمت عمليات رش الشتالت حتى البلل الكامل في الصبا 

 أن للرطوبة دوراً في عملية انتفاخ اذن رويت الشتالت في اليوم السابق للرش كي تكون الثغور مفتوحة  أبعد  

الخاليا الحارسة وفتح الثغور فضالً عن كون السقي قبل الرش يعمل على تخفيف تركيـز الذائبـات فــي                 

 ومن ثـم     إلى خاليا الورقة    ويسهل نفاذها  يونات محلول الرش  آ سرعة انتشار  خاليـا الورقـة فيزيـد مـن   

واستمـرت عمليات الرش بالسمـاد الورقي البروسـول سـتة أشـهر          .  ] ١٠[  ترفع كفاءة االستفادة منها     

 حيث تركت معاملة المقارنة بدون رش وحصلت معاملة الـرش كـل شـهر     ١/٩/٢٠٠٦ لغايـة   ١/٤مـن  

ات ، وُأخـذت القياسـات      ـى ثالث رش  ـي حين حصلت معاملة الرش كل شهرين عل       ـفى ستة رشات    ـعل

   . ١٦/٩/٢٠٠٦ي ـالتجريبية للصفات المدروسة ف

ـ    ـاد ورق ـول هـو سم  ـوالبروس         ـ   إن  ـي مغذي للنباتات م ـ    ـنتـاج شرك ة ـة بروسـول العالمي

  ـ ) : % ( ـة ــن العناصـر اآلتيمف ـة ويتألـمريكياأل

N P K B Cu Fe Mn Zn Mo 

٠,٠٠٠٥  ٠,٠٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,٠٢  ٢٠  ٢٠  ٢٠  

  

  بعـض الصفـات الفيزيائيـة والكيميائيـة لتربــــة المشتـل المستخدمـة فـي التجربـة) ١(جـدول             

  نتيجة التحليل  وحدة القياس  نوع التحليل

  ٤٣٥  ١-كغم.غم الطين
  ٤١٥  ١-كغم.غم  الغرين



  ١٥٠  ١-كغم.غم  الرمل  
   غرينيةمزيجة طينية  ـــــ  نسجة التربة

  ٧,٧    درجة التفاعل 
  ٣,٩  ١- م. ديسي سيمنز  التوصيل الكهربائي
  ١٥  ١-كغم.غم  المادة العضوية 

  ٣,١  ١-كغم.غم  النتروجين الكلي
١-كغم.ملغم  الفسفور الجاهز

 ٥,٠٥  
  ٣,٥١  ١-كغم.ملغم  البوتاسيوم الذائب

  ـي المعامـالت والتصميـم التـجريب

  ـ :الت ــر المعامـد ذكـتـم استخدام المختصرات اآلتيـة عن        
                   V1 =  شتالت مشمش مطعمة بالصنف قيسي. V2  =    شتالت مشمش مطعمـة بالـصنف

  .زاغينية 
                  P0 =    بـدون رش        .P1 =      رش بالبروسول كل شهر           .P2 =    رش كـل

    . ن شهري

 صنفين من المشمش كطعـوم همـا        عمال كان العامل األول إست    اذ  ٣ × ٢ تجربة عاملية    استعملت        
 مرة و مرة كل شهر و بدون(  الرش بالسماد الورقي البروسول  مددالقيسي وزاغينيا ، اما العامل الثاني فكان        

) وحدة تجريبية / شتلة ٨( مكررات   ةبثالث و  RCBD  المعشاة   واستخدم تصميم القطاعات الكاملة   ) كل شهرين   

وقورنـت   ،    ]١٢[  SAS وحللت النتائج حسب تحليل التباين بإسـتعمال البرنـامج اإلحـصائي           ، ] ١١[ 
  ٠. ٥0ال ـــــوى إحتمـد مستـوي عنـالمتوسطات بإستخدام أقل فرق معن

  

  الصـفـات المــدروســـــــة  

   ـ النسبة المئويـة للطعوم الناجحـة ١

م حساب النسبة المئوية للطعوم الناجحة على أساس عدد الطعـوم الناجحـة للـشتالت المطعمـة                 ـت        

ور النمو الخضري فـي     دء ظه للصنفيـن قيسي وزاغينية  وأخـذت نسبة النجاح على أساس نمو الطعوم وب           
١٧/٣/٢٠٠٦.   
   ) ٢سـم( لورقـــة ل  السطحيةمسـاحـةال ـ ٢

[ لورقة علـى أساس الـوزن الجـاف للورقـة حسـب معادلة         ل  السطحية حـةمساال        تـم حسـاب   
١٣ : [   

                 
g

sG
S

*
=  

( مساحة القرص المقطوع المجفف  = s،    )   ٢سـم( لورقة ل  السطحيةمساحةال = S: حيث          

   ) ٢سـم



                G =  غـم ( وزن الورقـة   ( ،  g =  معدل الوزن الجاف للقرص المقطوع ) غم (  
  )  ملـم (  ـ قـطـر الـطـعـــم ٣

(  سم من منطقة اإللتحـام بواسطــة القدمــة    ٢        تـم قيـاس قطـر الطعـم النامي وعلى إرتفاع      
Vernier ( ة ــل معاملـدل لكـة وأخـذ المعـل شتلـلك.  

  

  ) مـلـم (  ـ قـطـر األصـــل ٤

  . فوق سطح التربة وكما في الفقرة السابقة  من سم٥ ارتفاعتـم قياس قطر األصل وعلى         
   ـ  النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الخضري ٥

م حسابها وذلك بعد قلع الشتالت وفصل المجموع الخضري عن المجموع الجـذري ووزن كـل                ـت        
ور من األتربة والمواد العالقة بإستعمال الماء مع المحافظة على أكبر           منهما على إنفراد بعد أن تم تنظيف الجذ       

ـ                  م كتلة جذرية وتـم وضع كل منهما في أكياس ورقية حيث حسب الوزن الرطب بوساطة ميزان حساس ثـ

 م ولحين ثبوت الـوزن وإستخرجــت النـسبـة          ٧٠ على درجة حرارة     جففت العينات في فرن كهربائي      
  -:جافة وفـق المعادلـة التاليـة المئويـة للمـادة ال

  ١٠٠× ) الوزن الطري/ وزن العينة الجافة = (            النسبة المئوية  للمادة الجافة 

  الجذري  ـ النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع٦
   .أنفا ٥رة ـي الفقـا فـا كمـم حسابهــ        ت

  ر والبوتاسيوم في األوراق  ـ تقدير النسبة المئوية للنتروجين والفسفو٧

ـ النتروجين         تـم تقدير  ١٦ و ١٥[  Kjeldahl – Microازحسب طريقة كلدال المحورة بإستخدام جه
جهاز المطياف الضوئـي  ، امـا البـوتاسيـوم فـقـــد         ب ] ١٧[ الفسفور تـم تقديـره وفق طريقة      و ،]

  . ] ١٨[ قياس اللهب تـم قـياســه بإستخدام جهـاز 

  

  :النتائــــج والمنـاقشـــة

  

   ـ النسبة المئوية للطعوم الناجحة ١

إن لصنف الطعم تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للطعوم الناجحة، فقد            ) ٢(         أظهـرت نتائج الجدول    
 مقارنة بالصنف زاغينية الذي أعطى أقل نـسبة        %  ٨٤,٤٤تفوق الصنف قيسي معنوياً وأعطى أعلى نسبة          

، وقد يعزى السبب إلى إختالف تركيبها الوراثي المرتبط بقابليتها المختلفة فـي تكـوين نـسيج               %  ٦٦,٦٦
،  ] ٩[  الضروري لعمليـة اإللتحـام بيـن الطعـم واألصـل من حيث السرعة والكمية            Callusالكالـس  

فـي أن    ] ١٩[ ج مـع   تتفـق هـذه النتائ    ] ٨[ وتمايـز النظـام الوعائـي عبر جســور الكالـــس       

  .لصنف الطعوم تأثيراً في النسبة المئوية لنجاح التطعيم 

  تأثير صنف الطعم في النسبة المئوية للطعوم الناجحة ) ٢( جدول 



  %نـسـبـة النجـاح   الـصـنــــــف

V1 
٨٤,٤٤  

V2 
٦٦,٦٦  

L.S.D. ٤,٤٦   0.05 عند مستوى احتمال  

  

  

  

   ) ٢سـم ( لورقــةل  السطحيةمـسـاحـةال ـ ٢

في المـساحه    تفـوق الصنـف قيسـي علـى الصنـف زاغينيـة معنويا       ) ٣( يالحظ من الجدول            
ـ  ـن عل ـ للصنفي ٢ سم ٩,٦٦ و   ١٧,٠٨ةـلورقالسطحية ل مساحة  الً  وبلغ معدل     الورقيه ـ ـى التوال د ـي ، وق

  . ] ٣٢[ف ـص الصنـة تخـل وراثيـى عوامـن أصناف الطعوم إلـبي اوتـذا التفـزى هـيع
  
  

   ) ٢سم( تأثير الصنف ومدد الرش والتداخل بينهما في معدل المساحة السطحية  للورقة  ) ٣( جدول 
         رش ــــــــــرات الـــفت

 P0 P1 P2  افـــــاألصن

  المعـــدل 

V1 ١٧,٠٨  ١٥,٨٩  ٢١,٧٦  ١٣,٥٨  
V2 ٩,٦٦  ٩,٩١  ١١,٥٨  ٧,٤٨  

    ١٢,٩٠  ١٦,٦٧  ١٠,٥٣  المعـدل 
L . S . D           الصنـف             الــرش             التداخــل%                 ٥ عند  

                                               ١,٦٣                  ١,١٥                ٠,٩٤    

  
أجـاص ماريانـا أن     في دراسته على أصناف األجاص المطعمة على أصلي المشمش البذري و           ] ٢٠[ بين  

  .لورقة  السطحية لمساحةاللصنف الطعم تأثيراً معنوياً في زيادة 
        هذا وتشير النتائج في الجدول نفسه إلى أن لفترات الرش بالسائل بروسول تأثيراً معنوياً في مـساحة                 

  ،   ٢ سـم ١٦,٦٧غ    معنوياً بإعطائهـا أعلـى معدل لهذه الصفة بل       ) P1( الورقة ، فقـد تفوقت المعاملـة      

، وقد يعزى السبب ٢ سـم١٠,٥٣أقـل معـدل للصفـة ذاتها بلغ     ) P0( فـي حين أعطت معاملة المقارنة      
 في عملية الرش التي يحتويها السماد الورقي البروسول الضرورية لبناء           عملةإلى دور العناصر المعدنية المست    

 ( تداخل هذه العوامل  ومن ثم     IAAستطالة الخاليا الـ    البروتين وزيادة تكوين الكلوروفيل وتخليق هرمون ا      

 و  ٢٣[  إتفقت النتائـج مـع كـل مـن        ] .٢٢ و   ٢١[ لورقة  ل  السطحية ةـمساحالفـي زيادة   )  العناصر
  .ة ة الورقـبأن رش األسمدة الورقية سبب زيادة معنوية في معدل مساح ] ٢٤

 ةـمـساح لى معدل ل  ـى إعطاء أعل  ـ  إل  )V1P1  ( شهر         كما أدى تداخل الصنف قيسي مع الرش كل       

  الـسطحية مـساحة ل  أقـل معـدل ل   )V2P0 (، في حين أعطى التداخل      ٢ سـم ٢١,٧٦لورقة بلغ     ل السطحية



  ، وقـد يعزى السبب إلى التداخل المشترك بين العوامـل الوراثيـة الخاصـة                ٢ سـم ٧,٤٨لورقة بلـغ     ل
   .  البروسول الورقيبالصنف ومدى إستجابتها للرش بالسماد

  

  ) ملـم (  ـ معـدل قـطـر الطـعـم ٣

أن لصنف الطعم تأثيراً معنوياً في معدل قطر الطعم ، فقد تفـوق الـصنف     ) ٤(         يالحظ من الجدول    

 ملم  للصنفين على التوالي ، وقـد يعـزى سبب هـذا          ٧,٣٥ و   ٩,٦٨قيسي معنويـاً على الصنف زاغينية        

وامل وراثية تخص الصنف إذ أظهر الصنف قيسـي قوة نمو عاليــة متمثلـة بالـصفات                اإلختالف إلى ع  

ممـا أعطاه ميزة التفوق في هـذه الصفة علـى         ) ٣جدول  ( ورقة  السطحية لل الخضرية المرتبطة بالمساحة    

 وتصنيع   الضوئي التمثيللورقة سيزيد من كفاءة عملية      ل  السطحية مساحةال أن قوة النمو و    اذالصنف زاغينية     

 انقـسام الخاليـا     السـيما  إستغاللها في عمليات النمو و     من ثم الغذاء مما يؤدي إلى زيادة المخزون الغذائي و       

  .ومـن ثم زيادة قطر الطعـم 

صنـف الطعـم تأثيراً معنوياً فـي معـدل قطـر         ل من ان  ] ٢٥[ تتفق هـذه النتائج مـع                    

  .الطعم 

  

  )ملم (  وفترات الرش والتداخل بينهما في معدل قطر الطعم تأثير الصنف ) ٤( جدول 
  األصنــاف       فتــــرات الـــــــــرش

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ٩,٦٨  ٩,٣٥  ١١,١٢  ٨,٥٨  
V2 ٧,٣٥  ٧,٤٩  ٨,٣٠  ٦,٢٦  

    ٨,٤٢  ٩,٧١  ٧,٤٢  المعـدل 
L . S . D    التداخــلالصنـف           الـــرش    %                ٥ عند         

                                    ١,٤٩                   ١,٠٥                  ٠,٨٦    

         

 الرش تأثيراً معنوياً في معدل قطـر الطعـم ، فقــد            لمدد إلى أن    ايضا) ٤ ( تشير النتائج في الجدول        

ـ  ـ   معنويـاً بإعطائها أعلـى      P1 ة  تفوقت المعامل   اعطـت   ، فــي حـين      ملم   ٩,٧١ذه الصفة     معدل له

 NPK  ملم ، وربما يعود ذلك إلى دور العناصر األوليـة  ٧,٤٢عدل للصفة ذاتها  أقـل م ) P0( المعاملة 

 في زيادة االوكسينات والجبرلينات مما زاد فـي         Mo و   Mn و Cu و Zn و Fe و Bوالعناصر الصغرى   

لورقـة التـي بدورهـا تزيد مـن المـواد الغذائيــة        ل  السطحية مساحـةالإنقسام وإستطالة الخاليا وزيادة     

   ] .٢٦[ المصنعـة وبذلك إزداد قطـر الطعــم 



 ،  ملم ١١,١٢غ    أعطـت أعلـى معـدل لقطـر الطعـم بلـP1V1        كمـا أن معاملـة التداخـل  

 يعزى السبب إلى التأثير المشترك بـين   ملم  وقـد٦,٢٦ إذ بلـغ      V2P0بينمـا كانت أقـل مـع المعاملة        

   .  البروسولالعوامل الوراثية الخاصة بالصنف ومدى إستجابتها للرش بالسماد الورقي

  

  )  ملـم (  ـ معـدل قطـر األصـل ٤

راً معنوياً في معدل قطر األصل ، فقـد تفـوق           ـإن لصنف الطعم تأثي    ) ٥( دول  ـظ من الج  ـ        يالح

 ملـم  ، إن سبب هذا اإلختالف قـد يعود إلـى            ١٠,٩١ ملم  على الصنف زاغينية         ١٢,٩٥الصنف قيسي     

 المساحة السطحية عوامل وراثية تخص الصنف مرتبطة بقوة النمو الخضري للصنف قيسي وتأثيره في زيادة              

  . في تغذية الساق وخزن الغذاء والنمو القطـري لساق الشتالت المطعمـة اسهم الذي للورقة

  ) ملـم ( تأثير الصنف ومدد الرش والتداخل بينهما في معدل قطر األصل  ) ٥( جدول 
  األصناف       فترات الـرش

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ١٢,٩٥  ١٢,٣٥  ١٥,٥٠  ١١,٠١  
V2 ١٠,٩١  ١٠,٨١  ١٢٨٥  ٩,٠٧  

    ١١,٥٨  ١٤,١٧  ١٠,٠٤  المعـدل 
L . S . D           رش           التداخـل الصنـف        الــ%          ٥ عند  

                                       ١,٥٩               ١,١٢            ٠,٩٢                                     

          
الذي بين أن للصنف تأثيراً في قطر األصل عند تطعيم أربعة أصـناف              ] ٢٠[ تتفق هذه النتائج مع             

الذين بينـوا   ] ٢٧[  تتفق هذه النتائج أيضاً مع       كما أصلي المشمش البذري وأجاص ماريانا       من األجاص على  
 وجـدوا أن    اذ M9ى أصل   ـن التفاح عل  ـم ستة أصناف م   ـي قطر األصل عند تطعي    ـأن للصنف تأثيراً ف   

  .قطر األصل قد أختلـف بإختـالف األصنـاف 
 رش السماد الورقي تأثيراً معنوياً في معدل قطر       لمددلى أن    إ ايضا) ٥( في الجدول            هذا وتشير النتائج  

 ١٤,١٧  معنوياً بأعطائهـا أعلـى معـدل لهـذه الصفـة بلــغ      )P1 (األصـل ، فقـد تفوقت المعاملـة      
 ملم  ، وربما يعـود       ١٠,٠٤ أقـل معـدل للصفـة ذاتهـا        ) P0  (ملم  ، فـي حيـن أعطـت المعاملـة      

  البروسـول   التي يحتويها السماد الـورقي     المغذيةألصل إلى الدور الفسلجي للعناصر      سبب الزيادة في قطر ا    
 الضوئي وتراكم المواد الكاربوهيدراتية إذ أن النتروجين يعمل على        التمثيلوبكميات متوازنة تساعد في عملية      

تاجه النباتـات فــي     زيادة القطر من خالل دوره وتأثيره الكبير فـي زيادة النمو العام للنبات والحديـد تح             
 ٢٩ و ٢٨[ عمليـات إنقسـام الخاليـا وإستطالتهـا وهـو يساعـد فـي تكويـن بروتينـات جدر الخاليا        

  والذي قـد ينعكس علــى زيـادة قطـر    IAA، وكذلك الزنك له دوراً فـي بناء االوكسيـن الداخلـي    ] 
ان رش اوراق المشمش بالمحلول المغـذي       الذي وجد    ] ٣٢[ وتتفق هذه النتائج مع     ،   ] ٣١ و   ٣٠[ األصل  

Totalgro   التي  بينـت أن رش شـتالت الـسدر    ] ٣٣[ ادى الى زياده معنويه في قطر االصل كما تتفق مع
  .ي قطر األصل ة فت زيادة معنوي سببZn و Fe و Nف تفاحي والمطعمة على أصل بذري بكل من صن



 ملم  ، بينما أعطت معاملـة        ١٥,٥٠دل لقطر األصل    أعلى مع   )V1P1(        كما أعطت معاملة التداخل       
 ملم  ، وربما يعود السبب إلى التأثيـر المـشترك بـين             ٩,٠٧ أقـل معدل لقطر األصل        )(V2P0التداخل    

بروســول الالعوامـل الوراثيـة الخاصـة بالصنـف ومـدى إستجابتهـا للرش بالسمــاد الورقــي          
.  
  
  فة في المجموع الخضري  ـ النسبة المئوية للمادة الجا٥

أن لصنف الطعم تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع             ) ٦(         يالحظ من الجدول    

الخضري  إذ تفوق الصنف قيسـي معنويـاً علـى الصنف زاغينية وبلغت النسبة المئوية للمادة الجافة فـي                 
على التوالي ، وقـد يعزى السبب إلى أن الصنف قيسي  %  ٥٦,٤٦ و ٥٧,٦٢المجموع الخضري للصنفين  

،  ) ٤ و  ٣جدول  ( لورقة وقطر الطعم     السطحية ل  مساحةالزيادة  بنموه أقوى من الصنف زاغينية والذي تمثل        

  .ري ـي المجموع الخضـ على النسبة المئوية للمادة الجافة ف ايجابيامما أنعكس
  % الـرش فـي النسبـة المئويـة للمـادة الجافـة فـي المجمـوع الخضـري تأثيـر صنـف الطعـم ومدد ) ٦( جـدول 

  األصناف       فترات الـرش

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ٥٧,٦٢  ٥٧,٧٣  ٥٩,٠٣  ٥٦,١٠  
V2 ٥٦,٤٦  ٥٦,٢٠  ٥٨,١٤  ٥٥,٠٣  

    ٥٦,٩٦  ٥٨,٥٨  ٥٥,٥٦  المعـدل 
L . S . D           الـــرش          التداخــلالصنـف           %            ٥ عند  

                                          ١,٥١                ١,٠٧               ٠,٨٧    

 الرش تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الخـضـري ، فقــد   مددكما أن ل          
ـ   )P1(تفوقـت المعاملـة      ، فــي حـين      %  ٥٨,٥٨ا أعلـى معـدل لهذه الصفـة          معنويـاً بإعطائه
، وقد يعزى سبب الزيادة في هـذه         %  ٥٥,٥٦  أقـل معـدل للصفـة ذاتهـا         (P0)أعطـت المعاملـة     

الصفة إلى توفير العناصر المغذية التي يحتويها السماد الورقي بروسول وبكميات متوازنة وإمتصاصها مـن              
 نشاط فعاليـة العمليـات الحيويــة كالتركيـب           جيد ويزيد من    توازن غذائي  قبل النبات ، ممـا يؤدي إلى     

الضوئـي والتنفس الضرورية إلنقسـام الخاليـا وبنـاء خاليـا جديـدة وبالتالـي تأثيرهـا فـي الـوزن             

   ] .٧[ الجـاف 
ـياً للرش بسائل النهرين أن هناك تأثيراً معنوياً إيجابمن  ] ٣٤[         تتفق هذه النتائج في إطارها العام مع        

الذي ذكر أن رش السماد الورقي البروسول  ] ٣٥[ على أشجار العنب في زيادة المادة الجافة لألوراق ، ومع   

  .على أربعة أصناف هجينة لقـرع الكوسـة أثر معنوياً في الوزن الجاف لألوراق 
ى أعطاء أعلى نسبـة مئوية للمادة        إل  V1P1)(        أدى تداخل الصنف قيسي مع معاملة الرش كل شهر          

، بينما أعطـى تداخل الصنف زاغينية مع معاملة المقارنـة           %  ٥٩,٠٣الجافة في المجموع الخضري بلغ        

   %  .٥٥,٠٣  أقـل نسبة مئوية للمادة الجافة في المجمـوع الخضـري بلـغ  V2P0)  (بدون رش
  



  ذري   ـ النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الج٦

إلى أن لصنف الطعم تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للمـادة الجافـة فـي                ) ٧( يالحظ من الجدول            

المجموع الجذري  إذ تفوق الصنف قيسي على الصنف زاغينية معنوياً حيث بلغت النسبة المئوية للمادة الجافة        
قد يعود السبب إلى أن الـصنف قيـسي          . للصنفين علـى التوالي    %٥٤,٩١ و   ٥٥,٢٩للمجموع الجذري     

مما انعكس على النسبة المئويـة للمـادة        ) ٦جدول  ( أعطى أعلى نسبة للمادة الجافة في المجموع الخضري         

  . الجافة في المجموع الجذري 
  

  %جذري تأثير صنف الطعم ومدد الرش والتداخل بينهما في النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع ال ) ٧( جدول 
  األصناف  فترات الـرش 

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ٥٥,٢٩  ٥٤,٦٠  ٥٩,٩٤  ٥١,٣٢  
V2 ٥٤,٩١  ٥٥,١٥  ٥٨,٤٧  ٥١,١٠  

    ٥٤,٨٧  ٥٩,٢٠  ٥١,٢١  المعـدل 
L . S . D          الصنـف           الـــرش          التداخــل                       

     ١,٠٧                ٠,٩٧               ٠,١٩     %                    ٥       عند  

      
  .جـذور التفـاح ل الوزن الجـاف فيالذين أكـدوا أن للصنف تأثيراً  ] ٣٦[ تتفق هذه النتائج مع     

 الرش بالسماد الورقي بروسول تأثيراً معنوياً فـي النسبة المئويـة           لمدد أن     )٧( يالحظ من الجدول            

ى معدل لهـذه  ـا أعلـاً بإعطائهـ  معنوي(P1)ت المعاملـةـ تفوقاذري  ـة الجافة فـي المجموع الخض    للماد
، وقـد   %  ٥١,٢١  أقل معدل للصفة ذاتها بلـغ           )P0 (، في حين أعطت المعاملة        %٥٩,٢٠الصفة بلغ     

روسـول ، إذ تـسهم هـذه        يعود السبب إلى الدور الفسلجي للعناصر المعدنية التي يحتويها السماد الورقي الب           

 الـضوئـي  لتمثيلالعناصر في زيادة حجم المجموع الخضري للنبات والذي ينعكس على زيادة فعالية عملية ا      
ومن ثـم زيادة في تصنيع وتراكم المواد الغذائية بفعل قوة نمو المجموع الخضري وانتقالهـا إلـى الجـذور      

   ] .٢٩[ واد الغذائية  فيـه مؤدية  إلى زيادة نمو المجموع الجذري وتراكـم الم

، في   %  ٥٩,٩٤  إلـى إعطاء أعلـى معـدل للوزن الجـاف           )V1P1(        أدت معاملـة التداخـل      
   %  .٥١,١٠  أقـل معدل للصفة ذاتهـا  )V2P0 (حين أعطـت معاملة التداخل 

  

  (%)لنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األوراق ا تركبز ـ ٧

    (%)لنتـروجيــن فــــــي األوراق ا تركيز ١ ـ ٧

أن لصنف الطعم تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للنتروجين فــي األوراق     ) ٨(         يالحظ من الجدول    

للصنفين    %٢,٣٨ و   ٢,٤٨إذ تفـوق الصنف زاغينيـة معنوياً علـى الصنف قيسـي وبلغـت النسـب             
ختالف إلى عوامل وراثية تخص الصنف كزيادة قوة النمو الخـضري           على التوالي ، وقد يعزى سبب هذا اإل       

 وعدد الثغور فيها أو نمـو وإنتـشـار الجــذور والتــي تؤثــر               السطحية لالوراق  مساحةالوإختالف  



ي النمو الخضري زاد    ـات ف ـا زاد عدد التفرع   ـانه كلم  ] ٣٧[  ذكر   اذ إمتصاص النتروجين    فيجميعهـا  
  .وى النتروجيـن ـد مـن محتـور وهذا بدوره يزيعدد التفرعات في الجذ

  في األوراق  (%) تأثير صنف الطعم ومدد الرش بالسماد الورقي البروسول وتداخلهما في النسبة المئوية للنتروجين  ) ٨( جدول 
  األصناف       فترات الـرش

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ٢,٣٨  ٢,٣٩  ٢,٤٣  ٢,٣٣  
V2 ٢,٤٨  ٢,٤٩  ٢,٥٧  ٢,٣٨  

    ٢,٤٤  ٢,٥٠  ٢,٣٥  المعـدل 
L . S . D          الصنـف           الـــرش          التداخــل                      

      ٠,٠٧                ٠,٠٥               ٠,٠٤ %                      ٥       عند  

      
سبة المئوية للنتروجين في األوراق حيـث تفوقـت    الرش تأثيراً معنوياً في النمدديالحظ من الجدول أن ل       

  أقـل نـسبة      P0، في حيـن أعطـت المعاملـة           %  ٢,٥٠  معنوياً بإعطائها أعلى نسبة         P1ة    ـالمعامل
، وقـد يعود السبب الى التغذية المباشرة بهذا العنصر من األوراق عند إضافة السماد               %  ٢,٣٥للنتروجين    

، ممـا أنعكس ) ٦جدول ( الضوئي نتيجة لزيادة عدد األوراق التمثيلادة كفاءة الورقي  ومن ثم يعمل على زي     

 داخل النبات ه  بسبب زيادة تمثيلنتروجينالذي زاد نشاط إمتصاص ال   و هذه العملية إيجابياً فـي زيادة نواتـج     
 باليوريا Golden deliciousعند رش أشجار التفاح صنف  ] ٣٩[ أتفقت هذه النتيجة مع ما وجده .  ] ٣٨[ 

 يوماً مـن الرش ، كمـا       ١٥ إلى زيادة معنوية في نسبة النتروجيـن في األوراق بعـد           اذ ادى  % ١تركيز  

أن الرش بسائل النهرين على أشجار العنب أدى إلى زيادة محتوى األوراق مـن النتـروجين ،                 ] ٣٤[ ذكر  
ـ        ] ٣٥[ ووجد   ة قــد سبب زيادة معنويـة فـي        أن رش السمـاد الورقـي البروسول علـى قرع الكوس

  . محتوى األوراق من النتروجين 

 تفوقــت   اذ الرش   مدد        كما يالحظ من الجدول نفسه وجود تأثير معنوي للتداخل بين صنف الطعم و            
في حـين أعطـى      %  ٢,٥٧ا أعلـى نسبة للنتروجين فـي األوراق         ـ  معنوياً بإعطائه   V2P1ة    ـالمعامل

، ويمكن أن يعزى السبب إلى إنخفاض معدل النمو للـصنف         % ٢,٣٣ـل نسبة بلغت        أق  V1P0التداخـل    

لورقة والمعروف أن النتروجين يعمـل علـى        ل  السطحية مساحةلوكذلك الحال بالنسبة ل   . زاغينية بشكل عام    
ـ        التمثيلزيادة قـوة النمـو الخضري وزيـادة نواتـج         ض الضوئـي الذي أدى إلـى إستهالكــه وخفـ

وتجدر اإلشارة إلـى أن هـذه النـسب         .  ] ٧[ ه في أوراق الصنـف قيسـي نتيجـة قـوة النمـو         مستـوا

  . ] ٤٠[ حسب ما أشار إليه و من هذا العنصر شللنتروجين تقع ضمن حدود كفاية أوراق المشم
  

   النسبـة المئويـة للفسفـور فـي األوراق ٢ ـ ٧

 يكن لـه تأثير معنوي في النسبة المئوية للفسفور فـي           أن صنف الطعم لم    ) ٩(         يالحظ من الجدول    
  P1ت المعاملة   ـة للفسفور  إذ أعط    ـي النسبة المئوي  ـراً معنوياً ف  ـ الرش تأثي  لمددي حين كان    ـاألوراق ، ف  
، وقد يعود الـسبب      %  ٠,٢١  أعطـت أقـل نسبة للفسفور         P0في حين المعاملة       %  ٠,٢٩أعلى نسبة     



كفاءة عملية التمثيل الضوئي وإنتاج المواد الغذائية المصنعة من الكاربوهيدرات التي تعـد             إلى اإلختالف في    
مصدراً للطاقة المهمة في عملية اإلمتصاص الحيوي للفسفور عن طريق الجذور ، أو ربما يعود السبب إلـى              

بة ممـا يؤدي إلى     متقار مددإختالف في إمتصاص الفسفور مـن قبل األوراق نتيجة إضافة السماد الورقي وب           
 أن الفـسفـور يـدخل فـي      اذدخوله فـي بناء األنسجة النباتية ، وبذلك يزداد محتوى الفسفور في األوراق             

عمل على زيـادة عـدد   تنشط النمو و تي  تتركيب عدد كبير من المركبات العضويـة ومركبات إنتاج الطاقة ال         

  . ] ١٠[ التفرعات 
فـي   %Pالرش بالسماد الورقـي البروسول وتداخلهمـا فـي النسبة المئويـة  مددتأثير صنف الطعـم و ) ٩( جـدول 

  وراق  اال

  األصناف       فترات الـرش

P0 P1 P2 

  المعـــدل 

V1 ٠,٢٥  ٠,٢٦  ٠,٢٩  ٠,٢٠  
V2 ٠,٢٥  ٠,٢٣  ٠,٢٩  ٠,٢٢  

    ٠,٢٤  ٠,٢٩  ٠,٢١  المعـدل 
L . S . D                   الـــرش          التداخــل                    الصنـف    

      ٠,٠٣                ٠,٠٢               ٠,٠١ %                      ٥       عند  

         
ا يالحظ من الجدول نفسه أن تداخل العوامل المدروسة أثرت معنوياً في نسبة الفسفور ، إذ أعطى                 ـ كم      

 ٠,٢٠فـي حيـن قلـت النسبة إلى         %  ٠,٢٩ األوراق بلغـت        أعلى نسبة للفسفور في     V2P1التداخل    
وتجدر اإلشارة إلى أن هـذه النسب للفسفـور تقع ضمن حـدود كفاية أوراق   . V1P0فـي التداخـل  %  

   ] .٤٠[ حسـب مـا أشـار إليـه و مـن هذا العنصر شالمشمـ

  
  
   النسبـة المئويـة للبوتاسيـوم فـي األوراق  ٣ ـ ٧

أن صنف الطعم لـم يؤثر معنوياً في النسبة المئويـة للبوتاسـيوم فـي               ) ١٠(     يالحظ من الجدول        
 الرش بالسماد الورقي البروسول تأثيراً معنوياً فـي نسبـة البوتاسـيوم فــي             لمدداألوراق ، في حين كان      

  أقـل نسبة P0املة  ت المعـفـي حيـن أعط %  ١,٣٥ى نسبة  ـ  أعلP1األوراق  إذ أعطـت المعاملة  

 الـرش بالسماد الـورقي     مدد،  وقـد يعود السبب في ذلك إلى تقـارب           %  ١,٣١للبوتاسيوم في األوراق    
 الضوئي والعمليات الحيوية األخرى داخـل النبـات ممـا    التمثيلالبروسول الذي سبب زيـادة  كفاءة عملية       
 أيونيـاً وأنزيميـاً لكثير مـن العمليـات الفسلجيـة       منظمـاً يعدترتب عليه زيادة الحاجة لهذا العنصر الذي        

 ]٤١ [ .  
  في األوراق  (%) تأثير صنف الطعم ومدد الرش بالسماد الورقي البروسول وتداخلهما في النسبة المئوية للبوتاسيوم  ) ١٠( جدول 

  األصناف  فترات الـرش 

P0 P1 P2 

  المعـــدل 



V1 
١,٣٢  ١,٣٢  ١,٣٥  ١,٣٠  

V2 
١,٣٣  ١,٣٣  ١,٣٦  ١,٣٢  

    ١,٣٢  ١,٣٥  ١,٣١  المعـدل 

L . S . D          الصنـف           الـــرش          التداخــل                       

   ٠,٠٤                ٠,٠٣               ٠,٠٢ %                       ٥       عند  

       
عند رش أشجار الكمثري صـنف عثمـاني         ] ٢٤[ ا توصل إليه    تتفق هذه النتائج في إطارها العام مع م          

كمـا  . بالحديد والزنك بصورة متداخلة ، سبب زيادة معنوية في محتوى األوراق مـن عنصر البوتاسـيوم                

الذي بين أن رش السماد الورقي البروسول علـى أصناف مـن قرع الكوسـة سبــب                ] ٣٥[ تتفـق مع   

  . اق مـن البوتاسيوم زيادة معنوية فـي محتـوى األور

  أعطت أعلـى نـسبة للبوتاسـيوم فـي     V2P1        كما يالحظ من الجدول نفسه ان معاملـة التداخـل     

  . V1P0عنــد التداخـــل        %  ١,٣٠، فـي حين كانـت نسبـة البوتاسيـوم          %  ١,٣٦األوراق    

ـ  ـ، وه  ] ٤٠[ة  ـي قليل ـي أوراق المشمش ه   ـوم ف ـذه النسب للبوتاسي  ـوتجدر اإلشارة إلى أن ه     د ـذا ق

ذا العنصر مــن  ـادة إضافة هـممـا يتطلب زي ) ١جدول ( وم ـى نقص التربة أصالً بالبوتاسي    ـيعزى إل 

  . ي ــــاد الورقـزه فـي السمـدد الرشات أو زيادة تركيـخالل زيادة ع

   -:من خالل هذه الدراسة يمكن أن نـستنتـج مـا يلـــي         

وافق في التطعيم بين الصنف قيسي وأصل المشمش البذري أفضل من الصنف زاغينيا ، إعتماداً                كان الت  – ١

  .على نسبة نجاح التطعيم وقوة نمو الشتالت المطعمة 

 أدى الرش بالسماد الورقي البروسول إلى تحسين قـوة نمـو الشتالت  المطعمة ولكال الصنفين وتفوق                – ٢

 ١,٥الصنف قيسي على المشمش البذري والرش بسائل البروسول شـهرياً  لذا نوصي بتطعيم ، الرش شهرياً   
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