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 الملخص
الخشبية التابعة لقسم البستنة  وهندسة الحدائق  _ كمية الزراعية _جامعية تكرييت  ةجريت الدراسة ف  الظمأ

لدراسة  تأثير اليرش بالدسيبركمورفيل وحيامض السالسيميك    7102ايار    - 7102خالل موسم النمو اذار 
 Citrusاللكني  فينك كممنتياين  لفي  فيتات النميو الخ يري لشيتالت ا  Foliartalوالمحمول المغذي  

reticuiate .افييلنتيياين مطعميية عميي  ميمااللكنيي  فيينك ك شييتمة بعميير سيينة ونفييك ميين 20تييم اختيييار 
 011، 051,1بالدسيبركمورفيل وبثالثية تراكييز   . رشيت الشيتالت النارنج متجانسة في  نموهيا قيدر االمكيان

(  0-رممغيم .لتي 711، 011، 1( وكذلك رشت الشيتالت بحيامض السالسيميك وبثالثية تراكييز   0-ممغم .لتر
نتيذت التجربية وفيق .(  0-ميل.لتر 0، 1.5، 1وبثالثية تراكييز   Foliartalي ا بالمحمول المغذي  أورشت 

ثالثية مكيررات لكيل معاممية و بثالثة عواميل  عامميهكتجربة  RCBD)  تفميم القطاعات العشوائية الكامل
العوامييييل وتييييداخالتدا باسييييتخدام البرنييييامج  وتييييم اختبييييار ((ANOVAبتحميييييل التبيييياين تييييم تحميييييل النتييييائج .

ويمكين تمخييص النتيائج   1.15 احتميالعنيد مسيتو   LSDقيل فيرق معنيوي أوحسياب  االحفائ  الجاهز 
كيييياالت ى أد  الييييرش بالدسييييبركمورفيل اليييي  حييييدوث  زيييييادة معنوييييية فيييي  فييييتات النمييييو الخ ييييري والجييييذري 

الجيذر، عييدد التترعييات  وقطيير طيولمسياحة الورقييية،  ارتتيياع النبيات، قطيير السياق، عييدد االفييرع، ال المتمثمية
الييييذي أعطيييي    الييييذي تقييييوق عميييي  بقييييية التراكيييييز المسييييتعممة 0-ممغييييم .لتيييير 011السيييييما التركيييييز  (الجذرييييية
فيرع 34.89 مميم ،  5.14سيم، 07.77، 7سيم 7،00.03سيم4281 فيرع،  13.26مميم، 3.56سيم،  30.56
. أظدييرت معامميية الييرش أقييل معييدل لمفييتات المييذكورة انتييا   بينمييا أعطييت معامميية المقارنييةبالتتيياب ،  ثييانوي(

زييييادة معنويييية فييي   ارتتييياع النبيييات، عيييدد االوراق، قطييير .  0-ممغيييم .لتييير 711بحيييامض السالسيييميك بتركييييز 
، ورقييييية 258.0سيييييم، 72.73اذ بمغيييييت الجيييييذر، عيييييدد التترعيييييات الجذريييييية  السييييياق، عيييييدد ارفيييييرع   وقطييييير

مقارنيية  ميي  معامميية المقارنيية التيي  سييجمت ، ( بالتتيياب فييرع ثييانوي 35.93ممييم، 5.72فييرع  13.18ممييم، 3.62
  0-ميل.لتر 0فقيد تتيوق التركييزبيالمحمول المغيذي تأثير اليرش  صأما فيما يخ .أقل معدل لمفتات المذكورة

وقطير  طيول ، المساحة الورقية ،عيدد االفيرع ،،عدد االوراقالنبات  معدل ف   ارتتاع معنويا وأعط  أعم 
 34.81، 7سيم8820فيرع،  0.021ورقية،  .2150سيم،  (28.67اذ بمغيت  (عدد التترعات الجذرييةالجذر، 
مقارنة  م  معاممية المقارنية التي  سيجمت أقيل معيدل لمفيتات ، بالتتاب  فرع ثانوي(35.85 ممم،  5.28سم، 

 .أظدرت التداخالت الثنائية والثالثية لعوامل البحث فروقات معنوية ولكافة الفتات المدروسة. المذكورة
 المقدم 

ن ارنييواع العائييدة أو  Rutaceaeتعييود الحم يييات اليي  العائميية السييذبية 
مييين التاكدييية المدمييية والمنتشيييرة بشيييكل واسييي  فييي   Citrusإلييي  الجييينس 

وانحيييال العيييالم كميييه بسيييبب تكيتديييا لميييد  واسييي  مييين الظيييروك البيئيييية، إذ 
يتييراوح مييين المنييياخ االسيييتوائ  الحييار الرطيييب إلييي  المنييياطق ذات المنييياخ 

يعييد ، [0]شييبه االسييتوائ  الييداف  وحتيي  المنيياطق البيياردة المجيياورة لمبحيير 
%( مين المسياحة 21همية وتشكل  أكثر االنواع أالبرتقال والاللنك  من 

المزروعييية بالحم ييييات فيميييا يشيييكل الميميييون الحيييامض  نيييوم  بفيييرة( 
% ميييين 00ن أا متسيييياوية ميييين المسيييياحة المتبقييييية و والكريييييب فييييروت نسييييب
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ي ييييم [ 7].االنتيييياج الكميييي  لمحم يييييات يسييييتعمل فيييي  فييييناعة العفييييائر
الاللنكييييي  أفيييييناك عدييييييدة منديييييا  Mandarinsاو اليوسيييييت   الاللنكييييي 
 Citrusواسيييييمه العممييييي    Common Mandarins العيييييادي

reticulate  ويقيييييييي   ييييييييمنه الكميمنتيييييييياينClementine  ويعييييييييد مييييييييين
االشجار الت  تنجح زراعتدا ف  البسياتين المكشيوفة في  العيراق والشيجرة 

 ن طريقيييييةأ .[0]مبييييرودة،تكييييون متوسييييطة الحجييييم وذات مقاومييييية عالييييية ل
رشييييا  عميييي  االوراق وااليفيييان والسيييييما ميييي  اشييييجار  ارسييييمدة اسيييتعمال

التاكديية قييد افييبحت ميين طرائييق التسييميد المالئميية  لمعظييم المحافييييل 
وال سييييييما لمعنافييييير المتحركيييييية   كتيييييؤة  البسيييييتنية ، وتعيييييد هيييييذ  التقنييييييية

. [8]كيييالنتروجين والبوتاسييييوم والكبرييييت التييي  تنتقيييل خيييالل نسييييج المحيييال
 نخييييييل التمييييير سيييييكري واشرسيييييي ن رش فسيييييائل فييييينتين أ  [5] توفيييييل

.phoenix dactylifera L  بيالمحمول المغيذي سينرجون الحياوي عمي 
كربيون ع يوي  07ب، %ائنتروجين ع وي ذ 0.3النتروجين % 8 %
، 51، 1اوكسييد المنغنيزييوم( وبيثالث تراكييز 7حديد ذائب ،% 1.5،% 
قييييد سييييبب زيييييادة معنوييييية فيييي  كافيييية مؤشييييرات النمييييو  0-.لتييييرغييييم مم 011

ان رش   كمييا اشييارالخ يري باسييتثنال طييول الخييوص ليم يتغييير معنويييا. 
% اد  5% مي  الزنيك بتركييز 0.5اشجار الاللنكي  بالبوتاسييوم بتركييز 

الييي  تحسيييين فيييتات النميييو الخ يييري الممتثمييية باالرتتييياع النبيييات وعيييدد 
. تعيييد االحمييياض االمينيييية اكثييير االورق وعيييدد االفيييرع والمسييياحة الورقيييية

امنا عم  البيئية واالنسان والحيوان ،حيث يحتياج النبيات الي  االحمياض 
االمينيييية بشيييكل اساسييي  لمنميييو وزييييادة الحافيييل كميييا ونوعيييا وان ا يييافة 

مة فعالييية فييي  تيييوفير ياالحمييياض  االمينيييية السيييائمة الييي  النبيييات تعيييد وسييي
 تأثيرهيييياميييين الوحييييدات البنائييييية لمبروتينييييات ف ييييال عيييين  جيييياهزةفيييييغة 
 يير المباشر ف  العمميات التسيولوجية الت  يقوم بدا النبات.  المباشر و 

الدسيييبركموروفيل هيييو اسيييم منتيييوج تجييياري يحيييوي احما يييا  امينيييية بنسيييبة 
% مولبيييييدينوم وتفيييينك 7% ف ييييال عيييين 77% وفيتامينيييات بنسييييبة 31

ة وانتشيير اسييتعمال هييذا المركييب عميي   ييمن مجموعيية المحتييزات الحيوييي
وي عمي  نسيبة عاليية مين الكثير من المحافييل كونيه منتجيا طبيعييا يحتي

مينية الت  احتمت مكانه مدمة نظيرا لميا أظدرتيه مين نتيائج ارحماض ار
ايجابيييية عنيييد اسيييتعمالدا عمييي  محافييييل زراعيييية مختمتييية فقيييد أو يييحت 

الحاويييييييية عمييييييي  الدراسيييييييات إن رش النباتيييييييات بالمخفيييييييبات الع يييييييوية 
ارحماض االمينية أد  إل  زيادة محتواها من الكموروفيل والنميو وزييادة 

ن رش اشييجار أ[ 2 ] و ييح،أ [3]قدرتييه عميي  تحمييل االجدييادات البيئييية 
 فنكالزيتون 

%( 2  احميييييييياض امينييييييييية  Selectorفيييييييوران  بييييييييالمحمول المغيييييييذي  
د  اليي  حفييول زيييادة معنوييية فيي  طييول أ 0-مييل.لتر 7و  0بييالتركيزين 

% 24.05% ، عييدد االوراق 22.26% وعييدد التترعييات 15.85االفييرع 
وتوفيييل  0-ميييل .لتييير 7% وذليييك عييين التركييييز 8.22والمسييياحة الورقيييية 

-5مينيييية حمييياض ارن رش أشيييجار النخييييل بمجموعيية مييين ارإليي  إ[ 2]

Aminolevulinic   أد  إلي   0-ممغيم .لتير 011، 711، 011بتركيز
النبيات وعيدد  ارتتياعنوية ف  فتات النمو المتمثمة في  حفول زيادة مع

جافيييييية والعنافيييييير اروراق ومحتيييييو  اروراق ميييييين الكموروفيييييييل والميييييادة ال

 0-ممغم.لتيييير 011مينييييية والسيييييما التركيييييزارحميييياض الغذائييييية ونسييييبة ار

   .الذي تتوق عم  بقية التراكيز
 هفعييييال فيييي  تحتيييييز العمميييييات التسييييمجيدور  لمنظمييييات  النمييييو النباتييييية 

حييد أ( هييو SAحييامض الساليسيييمك   الالزميية لنمييو وتطييور النبييات ومندييا
المشتقات التينولية المنتشرة بشكل واس  ف  ارنواع النباتية وليه دور في  
نتياج  تنظيم التعاليات التسيولوجية بالنبات مثل النمو والتمثيل ال يوئ  وان

ن رش أفيييييم  أإلييييي  [ 01]. توفيييييل [2]االثميييييين وفييييي  عمميييييية ا زهيييييار
وسييترمممو سييوينجل بحييامض السالسييميك  كيموبيياترا   الحم يييات لاللنكيي 

سيييبب زيييادة فييي  عيييدد وطيييول  0-ممغم.لتييير 71، 05، 01، 5، 1بتركيييز 
تييو  اروراق وقطيير ارفييرع الجانبييية وعييدد اروراق والمسيياحة الورقييية ومح

[ 00]. بيييين والنيتيييروجين والميييادة الجافييية ربوهييييدراتمييين الكموروفييييل والك
ليرش اليورق    .Citrus aurantim Lحمي شيتالت النيارنج الم اسيتجابة

 011، 51بحيييامض السالسييياليك عنيييدما رشيييت هيييذ  الشيييتالت بتراكييييز  
وقطير السياق وعيدد  ارتتياع( وكانيت هناليك زييادة معنويية في  0-ممغم.لتر

ارفيييرع الجانبيييية وعيييدد اروراق والمسييياحة الورقيييية ومحتيييو  اروراق مييين 
   .0-ممغم .لتر 011الكموروفيل عند تركيز 

كموروفيل وحيييامض كيييل مييين الدسيييبر لمعرفييية تيييأثير هيييذ  الدراسييية هيييدفت  
في  فيتات النميو الخ يري ( Foliartal  السالساليك والمحمول المغيذي

منتاين وتحديد المسيتو  اليذي يعطي  اف يل النتيائج ياللنك  كملالشتالت 
 عند كل عامل من العوامل المدروسة.

نتذت التجربة ف  الظمة الخشبية التابعية لكميية ى  المواد وطرائق العمل
. جمبيت 7102اييار  -7102الزراعة /جامعة تكريت لموسيم النميو اذار 

البيال  مة شيت 20 وبعيدد مين ق يال بميدمنتاين ياللنك  فنك كملشتالت ا
. مزروعية داخيل تقريبا ،المطعمة عم  افل النارنجعمرها سنة ونفك 

الشيييتالت المتجانسييية  اختييييرتكغيييم  5ات بالسيييتيكية سيييعة الحاويييية حاويييي
كبيييير أات بالسييييتيكية االمكييييان، نقمييييت الشييييتالت اليييي  حاوييييي ربييييالحجم قييييد
عينيييات مييين خيييذت أ ،( كغيييم فييي  تربييية مزيجييييه01الحاويييية  حجميييا سيييعة 

جيييرال بعيييض التحالييييل الكيميائيييية والتيزيائيييية أالتربييية المسيييتخدمة لغيييرض 
كمييية الزراعيية /جامعيية  -وحممييت التربيية فيي   قسييم التربيية والمييوارد المائييية 

   .تكريت
 

( نتائج تحميل عينات الترب  التي زرعت فيها الشتالت قيد 1الجدول )
 الدراس .

 الوحدة القيم الصفات

 % 02 الرمل %

 % 07 الغرين%

 % 00 الطين%

  رملية مزيجيه طينية نسجة التربة %

  pH)) 2.7التربة  درجة تفاعل

 7.8 MS ( EC) هالكهربائي اإليصالية

 0-غم .كغم  00 المادة العضوية )غم. كغم (

N 0.8 % 

P 1.2 % 

K 0.0 % 

Mg 8.2 غم .كغم 
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 شممت الدراس  المعامالت االتي 
ى هيو مشيج  لمنميو مكيون مين حبيبيات  بالدسبركموروفيلمعامم  الرش  

 (% فيتامينيات77% مولبيدنيوم و7حماض امينية وأ% 31 تحوي عم  
واليييرش الثانيييية  0/7102/ 0الرشييية االولييي  فييي وبثالثييية  مواعييييد لميييرش  

تييييم تحديييييد التراكيييييز حسييييب ، والثالثيييية بعييييد عشييييرة ايييييام بييييين رش واخيييير 
توفييييات الشيييركة المنتجةيييي عنيييد اسيييتخدام المحتيييز مييي  اشيييجار التاكدييية 

 وكانت المعامالت كاالت ى
الييرش  -D07 الييرش بالمييال فقييط  معامميية المقارنيية( ويرمييز لدييا  -0

                      D2ويرمييييييييييز لييييييييييه  0-لتيييييييييير ممغييييييييييم . 051بالدسييييييييييبركموروفيل  بتركيييييييييييز 
     D3 ويرمز له  0-لتر ممغم . 011بالدسبركموروفيل بتركيز لرش ا -0
رشييت بعييد ثالثيية ايييام ميين الييرش  ىمعامماا  الاارش بحااامض السالسااميك 

 ىبالدسبركموروفيل وبنتس عدد مرات الرش وه  كاالت 
الييرش  -S 0 7  الييرش بالمييال فقييط  معامميية المقارنيية( ويرمييز لدييا   -0

                   S1  ويرمييييز لييييه  0-ممغم.لتيييير 011بحييييامض السالسييييميك  بتركيييييز 
 ويرمييز لييه  0-ممغييم .لتيير 711الييرش بحييامض السالسييميك بتركيييز  -0

S2   
وهيييو سيييماد ورقييي   (  foliartalمعاممااا  الااارش باااالمحمول المغاااذي ) 
 ( 2:81:1  بالتستور والنتروجين وبنسبة  ين
الييييرش  -M0  7الييييرش بالمييييال فقييييط  معامميييية المقارنيييية( ويرمييييز لدييييا -0

                                                                               M1  ويرمييييييز لييييييه   0-مييييييل.لتر  1.5بييييييالمحمول المغييييييذي بتركيييييييز 
   M2 ويرمز له  0-مل.لتر0الرش بالمحمول المغذي بتركيز   - 0
  مدروس صفات الال
تييم قييياس  طييول النبييات   معاادل الزياااد  فااي ارتفااا  النبااات )ساام( - 1

قييياس قبييل المعامميية فيي  اذار ميين فييوق منطقيية التطعيييم باسييتعمال شييريط 
وبعيييدها تيييم قيييياس طيييول النبيييات فييي  ندايييية موسيييم النميييو  7102 لموسيييم
حسيبت الزييادة في  معيدل ارتتياع النبيات لكيل وحيدة تجريبيية و  7102اذار

الزيييادة فيي  ارتتيياع النبييات   ارتتيياع النبييات  معييدلوفييق المعادليية االتييية ى
 عند نداية التجربة _ ارتتاع النبات ف  بداية التجربة(.

تييم قييياس قطيير السيياق قبييل   معاادل الزياااد  فااي قطاار الساااق )مماام( - 2
سييم ميين  5وعميي  بعييد  vernierاجييرال المعامميية بواسييطة جديياز القدميية  

قطييير السييياق وفيييق  فيييوق منطقييية التطعييييم وتيييم حسييياب معيييدل الزييييادة فييي 
 المعادلة االتيةى

الزيادة ف  قطر الساق    قطير السياق عنيد ندايية التجربية _قطير معدل 
 الساق ف  بداية التجربة(.

تييم   (1-. شااتم  ورقاا معاادل الزياااد  فااي عاادد االوراق لكاال شااتم  ) - 3
 حسابدا وفق المعادلة االتيةى
  عيييدد االوراق عنيييد ندايييية التجربييية _  االوراقمعيييدل الزييييادة فييي  عيييدد 

 عدد االوراق ف  بداية التجربة(.
تيم   ( 1-معدل الزياد  في عدد التفرعاات لكال شاتم  )فار . شاتم   - 4

                        ىعمييييي  الشيييييتمة وفيييييق المعادلييييية االتييييييةحسييييياب جميييييي  االفيييييرع الموجيييييودة 
نداييية التجربيية _عييدد   عييدد االفييرع عنييد معييدل الزيييادة فيي  عييدد االفرع

 االفرع ف  بداية التجربة(.

اوراق كاممييية االتسييياع  5تيييم حسييياب   (2المسااااح  الورقيااا  )سااام  - 5
 وفيي  اتجاهييات مختمتيية اخييذ معييدل مسيياحة الورقيية و ييرب بعيييد االوراق

 . 7شتمة /سملحساب المساحة الورقية  الكمية لمنبات 
  صاافات النمااو الجااذري  )القياسااات تماات فااي نهاياا  التجرباا  فقااط(   

الميال ،وتيم ففيل المجميوع  باستخداماخذت الجذور من كل وحدة تجرية 
  منخيييل بالسيييتيك  مثقيييب ميييالجيييذري وو يييعت كتمييية التربييية والجيييذور ع

وازيميييت التربييية بوسييياطة الميييال الجييياري ،ثيييم  الدييياديتحيييت حنتيييية الميييال 
 نشتت الجذور باستخدام ورق النشاك. 

تيييم قيييياس طيييول الجيييذر فييي  ندايييية طاااول الجاااذر الرئيساااي )سااام(    -6
الجيييذور مييين منطقييية اتفييياله بمنطقييية   التجربييية حييييث اخيييذ قيييياس طيييول 

التاج ال  ابعد نقطه فيه باستخدام شريط القياس، اذ حسيب طيول الجيذر 
لنباتيييات المعاممييية ر ابقسيييمة مجمييوع اطيييوال الجيييذو  ةالتجريبيييية ميين الوحيييد
 .عم  عددها المأخوذة

تييم قياسييه بواسييطة القدميية االلكترونييية قطاار الجااذر الرئيسااي)ممم(    -7
 vernierسيييم تحييييت  5 ( مييين منطقييية وسيييط الجيييذر وذليييك عمييي  عميييق

 سطح التربة.
تيم حسياب عيدد التترعيات  ( 1-عدد التفرعات الجذري  )فر . شتم   -8

 لمجذور ف  نداية التجربة.
     Block ( RCBDسيتخدم تفيميم القطاعيات العشيوائية الكاممية  أ

Randomizied Completel  0امييييل  بثالثيييية عو  عامميييييهكتجربيييية 
تراكيييز  0لسييميك تراكيييز ميين حييامض السا 0ميين الدسييبركموروفيل  تراكيييز
معاممية بواقي   72( وبالتيال  يكيون عيدد المعيامالت محمول المغذيمن ال

 20ثالثييية مكيييررات لكيييل معاممييية وبيييذلك يكيييون عيييدد الوحيييدات التجريبيييية 
وحييدة تجريبييية، تحتييوي كييل وحييدة تجريبييية عميي  شييتمة واحييد  تييم تحمييييل 

تيم اختبيار العواميل وتيداخالتدا  والنتائج باسيتعمال جيدول تحمييل التبياين 
قيييل فيييرق معنيييوي أوحسييياب [ 07]االحفيييائ  الجييياهزباسيييتخدام البرنيييامج 

LSD   1.15لالختبييار التييرق بييين المعييامالت عنييد مسييتو  احتمييال  [
00 ]  

 النتائج والمناقش  
( أَن 7أظديرت نتيائج الجيدول   ى()سام النباات ارتفاا معدل الزيااد  فاي 

معييدل ارتتيياع النبييات قييد ازداد نتيجيية الييرش بالدسييبركموروفيل، إذ انتييردت 
سيم، ثيم تمتديا المعاممية  01.53بإعطائدا أعم  معدل بمي    D2المعاممة 

D1   سيم، في  حيين أعطيت معاممية المقارنية  78.25بإعطائدا معدل بم
D0   سم. كما نالحيظ وجيود فروقيات معنويية في    77.32أقل معدل بم
 S2تتاع النبات نتيجة الرش بحامض الساليسييمك، إذ أعطيت المعاممية ار 

بإعطائدييا معيييدل  S1تمتدييا المعامميية  سييم، ثييم 72.73أعميي  معييدل بميي   
سييم  77.05أقيل معيدل بمي   S0 سيم، بينميا أعطيت المعاممية 73.32بمي  

وجييييد أَن ارتتيييياع النبييييات قييييد أزداد نتيجيييية الييييرش بالمغييييذيات، فقييييد  أدت 
أذ أعطيييييت  ،ول المغيييييذي إلييييي  حيييييدوث زييييييادة معنوييييييةمالمعاممييييية بيييييالمح

 M2سييييم، ثييييم تمتدييييا المعامميييية  72.32أعميييي  معييييدل بميييي   M1المعامميييية 
أقيييل  M0سيييم، بينميييا أعطيييت معاممييية المقارنييية  72.11بإعطائديييا معيييدل 

( إليي  التروقييات 7سييم، كمييا أشييارت نتييائج الجييدول   70.80معييدل بميي  
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دسييييبركموروفيل ميييي  لتييييداخل المعنوييييية فيييي  معييييدل ارتتيييياع النبييييات نتيجيييية 
أعمييييي  معيييييدل بميييييي   D2S2إذ أعطيييييت المعاممييييية  ،حيييييامض الساليسييييييمك

أقيل معيدل لطيول النبيات  D0S0سم، ف  حيين أعطيت المعاممية  08.53
( االختالفيييات المعنويييية 7سيييم. وأو يييحت نتيييائج الجيييدول   02.11بمييي  

لمعيييدل ارتتييياع النبيييات نتيجييية لتيييداخل الدسيييبركمورفيل والمحميييول المغيييذي 
 08.77أعميي  معييدل الرتتيياع النبييات بميي   0D2Mحيييث أعطييت المعامميية

سيييم. كميييا   02.00أقيييل معيييدل بمييي   D0S0سيييم، بينميييا  أعطيييت المعاممييية 
تبييين نتييائج الجييدول نتسييه التتييوق المعنييوي لمعييدل ارتتيياع النبييات نتيجيية 

أعمي   S2M2تداخل الساليسييمك والمحميول المغيذي، إذ أعطيت المعاممية 
أقييل معييدل   S0M0سييم، فيي  حييين أعطييت المعامميية  00.22معييدل بميي  

سيييم. أميييا بالنسيييبة لمتيييداخل الثالثييي  لمعيييامالت البحيييث فقيييد  08.22بمييي  
( التييييييييأثيرات المعنوييييييييية نتيجيييييييية تييييييييداخل 7أو ييييييييحت نتييييييييائج الجييييييييدول  

الدسييييييبركمورفيل والمحمييييييول المغييييييذي وحييييييامض الساليسيييييييمك، أذ أعطييييييت 
سييييييم، بينمييييييا أعطييييييت  81.32ل بميييييي  أعميييييي  معييييييد D2S2M2المعامميييييية 
 .سم 2.11النبات بم  أقل معدل لطول  D0S0M0المعاممة 

    
 

 فيل وحامض السالسميك والمحمول المغذي والتداخل بينهم في معدل الزياد  في ارتفا  النبات)سم(و كمور ( تأثير الرش بالدسبر 2جدول )
 كموروفيلدسبر 
 D) 

 حامض السالسميك
 S) 

 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 

D0 S0 2.11 71.00 78.32 02.11 
S1 78.00 75.32 75.11 75.11 
S2 70.32 73.32 73.32 75.11 

D1 S0 08.00 72.00 25.00 77.53 

S1 71.32 70.00 27.00 70.22 

S2 73.11 01.32 72.11 72.77 

D2 S0 70.00 00.11 75.00 75.27 
S1 72.32 03.00 72.32 00.77 

S2 72.32 05.00 81.32 08.53 

 كموروفيلتأثير دسبر 
D×M 

 

 

D0 02.00 78.77 75.88 77.32 
D1 71.00 72.53 73.32 78.25 

D2 75.53 08.77 00.22 01.53 

 تأثير السالسميك
S×M S0 08.22 73.53 75.11 77.05 

S1 78.77 72.53 72.77 73.32 
 S2 75.00 01.22 00.22 72.73 

  M) 70.00 72.32 72.11تأثير المحمول المغذي 

  LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

 07.00   2.00    2.00    2.00  8.01  8.01    8.01 
 

( حيدوث 0  الجيدول نتيائج اظديرت  معدل الزياد  في قطار السااق)ممم(
معنويييييييية فييييييي  فيييييييتة قطييييييير السييييييياق نتيجييييييية رش الشيييييييتالت  اختالفيييييييات

زداد التيييييييأثير بزيييييييادة التركييييييييز أ بالدسييييييبركمورفيل وبييييييالتراكيز كافييييييية وقييييييد
 0.53عمي  معيدل لقطير السياق بمي  أ D2 المعامميةأعطيت ذ إالمستعمل 

ممييييم ، بينمييييا  0.02بإعطائدييييا معييييدل بميييي    D1ممييييم، ثييييم تمتدييييا المعامييييل
مميم. كميا  7.20قل معدل لقطر الساق بمي  أD0 عطت معاممة المقارنة أ

ليي  وجييود فروقييات معنويييه  نتيجيية لمييرش حييامض إتشييير نتييائج الجييدول 
 0.37عمي  معيدل لقطير السياق بمي  أ S2عطت المعاممية أاذ  الساليسيمك

عطيت أمميم، بينميا  0.82بإعطائديا معيدل بمي   S1ممم ثم تمتديا المعاممية 
ممييم .أمييا بشييان  7.05لسيياق بميي  قييل معييدل لقطيير اأ S0 معامميية المقارنيية

فيتة  نَ الجيدول نتسيه أمين نتيائج نالحيظ  تأثير الرش بيالمحمول المغيذي
كيييان و قطييير السييياق ليييم تتيييأثر معنويييية نتيجييية اليييرش بيييالمحمول المغيييذي. 

تييأثيرا معنويييا حيييث   الساليسيييمك لمتييداخل الثنييائ  بييين الدسييبركموروفيل و
 D2S2ذ اعطييت المعامميية إ( فروقييات معنوييية 0ظدييرت نتييائج الجييدول  أ
عطييت المعامميية أممييم ، فيي  حييين  8.03عميي  معييدل لقطيير السيياق بميي   أ

D0S0 و يييحت نتيييائج أمميييم. كميييا  0.28قيييل معيييدل لقطييير السييياق بمييي  أ
التيييأثير المعنيييوي فييي  معيييدل قطييير السييياق نتيجييية لتيييداخل نتيييس الجيييدول 

عميي  أ D2M2عطييت المعامميية أ ، فقييدالدسييبركموروفيل والمحمييول المغييذي
قيييل معيييدل أ D0M0مميييم، فييي  حيييين اعطيييت المعاممييية  0.22بمييي   معيييدل

 الجييييدول نتسييييهو ييييحت النتييييائج أممييييم. كييييذلك  7.88لقطيييير السيييياق بميييي  
ذ إ ،والمحمييول المغييذي الساليسيييمك عنييد تييداخل حييامضالزيييادة المعنوييية 
ذ بميييي  إعميييي  لمعييييدل لقطيييير السيييياق أبإعطائدييييا  S2M2انتييييردت المعامميييية

اقييل معيدل لقطيير السيياق  S0M0عطييت المعاممية  أفيي  حيين ،مميم  8.12
نتييييائج فقييييد تشييييير  مييييا فيمييييا يخييييص التييييداخل الثالثيييي  م. أمميييي 0.22بميييي  
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 D2S2M2عطييييت المعاممييييية  أذ إ( وجيييييود فروقييييات معنويييييية 0الجييييدول  
بمعامميييية المقارنيييية   ممييييم ، قياسييييا   5.55عميييي  معييييدل لقطيييير السيييياق بميييي  أ

D0S0M0   ممم. 0.55 بم   قل معدل لقطر الساق أعطت أالت 

 

 والتداخل بينهم في معدل الزياد   Foliartal( تأثير الرش بالدسبركمورفيل وحامض الساليسيمك والمحمول المغذي 3جدول )
 في قطر الساق )ممم(

 كموروفيلدسبر 
 D) 

 حامض السالسميك
 S) 

 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 
D0 S0 1.55 2.25 2.02 1.94 

S1 2.94 3.02 2.79 2.92 

S2 2.83 3.92 3.10 3.29 

D1 S0 2.23 2.45 4.17 2.95 
S1 4.66 3.04 2.44 3.38 

S2 3.91 2.16 3.55 3.21 
D2 S0 2.18 2.74 1.58 2.17 

S1 3.92 4.04 4.49 4.15 

S2 3.19 4.34 5.55 4.36 

 كموروفيلتأثير دسبر 
D×M 

 

 

D0 2.44 3.06 2.64 2.71 

D1 3.60 2.55 3.39 3.18 

D2 3.10 3.17 3.87 3.56 

 تأثير السالسميك
S×M S0 1.99 2.48 2.59 2.35 

S1 3.84 3.37 3.24 3.48 

S2 3.31 3.48 4.07 3.62 
  M) 3.05 3.11 3.30تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

2.27 1.31 1.31 1.31 N.S 0.75 0.75 
 

تشيييير    ( 1-شاااتم   معاادل الزيااااد  فاااي عااادد االوراق الكمياا  ) ورقااا  .
أَن الييرش بالدسييبركموروفيل  لييم ليي  إ( 8النتييائج المو ييحة فيي  الجييدول  

يحدث زيادة معنوية ف  عدد اروراق الكمية. بينميا أشيارت نتيائج الجيدول 
إذ   ،الساليسيييمكحييامض وجييود فروقيات معنوييية نتيجيية اليرش بنتسيه إليي  

، ثييم تمتدييا 0-ورقيية. شييتمة  052.2أعميي  معييدل بميي  S2أعطييت المعامميية 
، بينمييا أعطييت  0-ورقيية. شييتمة 075.2بإعطائدييا معييدل بميي   0Sالمعاممية 
. كميييا نالحيييظ مييين 0-ورقييية .شيييتمة  070.2أقيييل معيييدل بمييي   S0المعاممييية 

نتييائج الجييدول نتسييه أَن الييرش بييالمحمول المغييذي قييد سييبب زيييادة معنوييية 
  051.2أعميييي  معييييدل بميييي   M2فيييي  عييييدد اروراق، إذ أعطييييت المعامميييية 

، 0-ورقية. شيتمة  000.5بمعدل بم   M1، ثم تمتدا المعاممة 0-ورقة.شتمة
ورقييية.   077.1أقيييل معيييدل بمييي  M0فييي  حيييين أعطيييت معاممييية المقارنييية 

. كميييا تشيييير نتيييائج الجيييدول ذاتيييه إلييي  حيييدوث فروقيييات معنويييية 0-شيييتمة 
، إذ أعطييييييت الساليسيييييييمكنتيجيييييية تييييييداخل الدسييييييبركمورفيل ميييييي  حييييييامض 

، بينمييا أعطييت 0-ورقيية .شييتمة 038.7أعميي  معييدل بميي   D1S2المعامميية 

وكييان لمتييداخل .0-ورقيية. شييتمة  015.0أقييل معييدل بميي   D0S0 المعاميل 
زداد التيييييييأثير المعنيييييييوي عنيييييييد تيييييييداخل أ فقيييييييدالثنيييييييائ  فروقيييييييات معنويييييييية 

عميي  أ D2M2عطييت المعامميية أذ إ ،الدسييبركمورفيل ميي  المحمييول المغييذي
  D0M0عطييت المعاممييةأ، فيي  حييين 0-شييتمة  .ورقيية 037.2معييدل بميي  

بشيان التيداخل  آميا .0-ورقية. شيتمة  071.2قل معدل لعيدد االوراق بمي  أ
ميي  المحمييول المغييذي فقييد نالحييظ ميين نتييائج الجييدول  الساليسيييمكالثنييائ  

أعميي  معييدل  S2M2الزيييادة فيي  عييدد االوراق، أذ أعطييت المعامميية ( 8 
أقيييل S0M 1، فييي  حيييين أعطيييت المعاممييية 0-ورقييية. شيييتمة  027.2بمييي  

 لتييييييداخل الثالثيييييي . امييييييا بالنسييييييبة 0-ورقيييييية. شييييييتمة  001.0معييييييدل بميييييي  
ات تييييييأثير الليييييي  إ( 8 شييييييارت نتيييييائج الجييييييدول أفقييييييد  البحييييييث، تلمعيييييامال
 الساليسييييييييمكنتيجييييييية تيييييييداخل الدسيييييييبركمورفيل مييييييي  حيييييييامض و  االيجابيييييييية

 عمييي  معيييدل بمييي أ  D2S2M2عطيييت المعاممييية أ فقيييد ،المحميييول المغيييذيو 
دل قييل معييأ D0S0M0عطييت المعامميية بينمييا أ، 0-ورقيية . شييتمة  022.1
 .0–ورقة. شتمة  27.2بم  
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 كمورفيل وحامض السالسميك والمحمول المغذي والتداخل بينهم في معدل الزياد  في عدد االوراق( تأثير الرش بالدسبر 4جدول )
 (  1-) ورق . شتم  

 كموروفيلدسبر 
 D) 

 حامض السالسميك
 S) 

 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 

D0 S0 27.2 011.0 077.0 015.0 
S1 130.3 145.0 001.0 005.7 
S2 139.3 143.7 025.1 057.2 

D1 S0 123.3 119.0 057.0 000.3 

S1 113.3 132.7 007.2 008.3 

S2 128.7 187.7 176.3 038.7 

D2 S0 115.0 130.3 140.7 072.3 
S1 108.0 109.3 151.0 077.2 

S2 082.1 133.7 197.0 052.7 

 تأثير دسبروكموروفيل
D×M 

 

 

D0 071.2 072.2 087.3 000.1 
D1 070.2 083.8 082.0 002.8 

D2 072.3 078.8 037.2 002.8 

 تأثير السالسميك
S×M S0 001.0 003.3 002.8 070.2 

S1 002.7 072.1 000.0 075.2 
 S2 002.0 055.1 027.2 052.2 

  M) 077.1 000.5 051.2تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 
   31.22   05.70    05.70    05.70  71.00  71.00    71.00 

 

او يحت  ( 1-) فار  .شاتم لكال شاتمه معدل الزياد  في عدد التفرعات 
 ( ان عيييدد التترعيييات المجميييوع الخ يييري 5النتيييائج المبينييية فييي  الجيييدول  

 D2كموروفيل  اذ انتيييييردت المعاممييييية قيييييد  ازدادت نتيجييييية اليييييرش بالدسيييييبر 
، ثييم تالتدييا المعامميية 0-فييرع . شييتمة  00.73بإعطائدييا اعميي  معييدل بميي  

D1   بينمييا انتيردت المعامميية 0-فيرع .شيتمة  00.52بإعطائديا معيدل بميي ،
D0    كميا سيبب اليرش  0-فيرع .شيتمة  00.12بإعطائدا اقل معدل بمي .

فييرع اذ اعطييت المعامميية بحييامض السالسييميك زيييادة معنوييية فيي  عييدد اال
S2   ثييييم تالتدييييا المعامميييية 0-فييييرع. شييييتمة 00.05اعميييي  معييييدل بميييي ،S1 

، فيي  حييين اعطييت معاممييية 0-فييرع .شيييتمة  00.32بإعطائدييا معييدل بميي  
. ووجيد ان 0-فيرع .شيتمة  00.00اقل معيدل لعيدد االفيرع بمي  S0 المقارنة

اليييرش بالمغيييذيات قيييد سييييبب زييييادة معنويييية فيييي  عيييدد االفيييرع اذ اعطييييت 
، ثيييييم تالتديييييا 0-فيييييرع . شيييييتمة  13.19اعمييييي  معيييييدل بمييييي   M2المعاممييييية 
، بينميييييا 0-فيييييرع .شيييييتمة  00.20بإعطائديييييا معيييييدل بمييييي     M1المعاممييييية 

وازداد  .0-فييييرع .شييييتمة  01.20اقييييل معييييدل بميييي   M0اعطييييت المعامميييية 
عيدد االفيرع  نتيجية تيداخل الدسيبروكمورفيل مي  حيامض التأثير المعنيوي ل

بإعطائديييييا اعمييييي  معيييييدل بمييييي    D2S2السالسيييييميك اذ انتيييييردت المعاممييييية 
اقيل معيدل بمي  D0S0 اعطيت المعاممية حين ، ف  0-فرع .شتمة  05.00
( التييييييأثير 5او يييييحت نتيييييائج الجيييييدول  . كميييييا 0 –فيييييرع .شيييييتمة  01.00

المعنيييييوي عنيييييد تيييييداخل الدسيييييبروكموفيل والمحميييييول المغيييييذي اذ  اعطيييييت 
، فييي  حيييين 0-فيييرع .شيييتمة  08.22 اعمييي  معيييدل بمييي   D2M2المعاممييية 

. وكييييان 0-شيييتمة  فيييرع. 2.53اقيييل معيييدل بمييي  D0M0اعطيييت المعاممييية 
لمتداخل الثنيائ  بيين حيامض السالسيميك والمحميول المغيذي تيأثير معنيوي 

فيييرع. 05.77 بإعطائديييا اعمييي  معيييدل بمييي    S2M2اذ انتيييردت المعاممييية 
التييي  اعطيييت اقيييل معيييدل بميييي   S0M0، بالقيييياس مييي  المعاممييية 0-شيييتمة 
نتيائج  اشيارتفيما يخص التيداخل الثالثي  فقيد اما  .0-فرع .شتمة  2.22
( ال  الزييادة المعنويية في  عيدد التترعيات المجميوع الخ يري 5  الجدول

والمحميييول المغيييذي ك السالسيييمينتيجييية تيييداخل الدسيييبروكمورفيل وحيييامض 
  فيييييرع. 02.00اعمييييي  معيييييدل بمييييي   D2S2M2حييييييث اعطيييييت المعاممييييية 

 2.32اقيييل معيييدل بمييي   D0S0M0، فييي  حيييين اعطيييت المعاممييية 0-شيييتمة
 .  0-شتمة  فرع.
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كمورفيل وحامض السالسميك والمحمول المغذي  والتداخل بينهما في معدل الزياد  في عدد تفرعات المجمو  ( تأثير الرش بالدسبر 5جدول )
 (1-الخضري )فر  .شتم  

 دسبروكموروفيل
 D) 

 حامض السالسميك
 S) 

 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 

D0 S0 2.32 2.11 00.11 2.53 
S1 00.00 00.11 00.11 00.00 
S2 01.00 07.00 05.11 07.53 

D1 S0 2.00 07.32 00.11 00.11 

S1 00.00 00.11 07.00 00.53 

S2 07.32 00.00 07.32 07.77 

D2 S0 00.00 07.11 00.00 07.77 

S1 07.11 07.00 08.11 07.22 

S2 13.00 00.00 18.00 08.22 

 كموروفيلتأثير دسبر 
D×M 

 

 

D0 01.00 01.22 07.00 00.12 
D1 00.00 00.32 07.11 11.59 

D2 07.00 07.53 05.00 13.26 

 تأثير السالسميك
S×M S0 2.22 00.77 00.22 01.20 

S1 00.53 00.88 07.88 00.20 

S2 07.11 07.00 05.77 00.02 
  M) 01.20 00.20 00.02تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 

D×S×M M×S D×M D×S M S D 

  8.272  2.788     7.222   7.222  0.301   0.301     0.301 
 

احيييييد   ( ان3اشيييييارت نتيييييائج الجيييييدول    ( 2المسااااااح  الورقيااااا  )سااااام
البحييث المنتييردة  قييد حققييت زيييادة معنوييية فيي  معييدل المسيياحة  تمعييامال

 8720بإعطائديييا أعميي  معيييدل بمييي   D2 الورقييية، إذ انتيييردت المعامميية 
، بينميييا 7سيييم 8072بإعطائدييا معيييدل بمييي   D1، ثيييم تمتديييا المعاممييية  7سييم

، فيي  حييين او ييحت 7سييم 0278أقييل معييدل بميي   DOأعطييت المعامميية 
معنوييا في  معيدل المسياحة  ؤثرليم يي سييمكنتائج الجدول نتسيه ان  السالي

الزييادة المعنويية في  معيدل نتسيه  نتيائج  الجيدول  أظديرتالورقيية. بينميا 
  M2ذ انتيييييردت المعاممييييية ، إحة الورقيييييية نتيجييييية اليييييرش بالمغيييييذياتالمسيييييا

بمعييدل   M1، ثييم تمتدييا المعامميية7سييم 8820عميي  معييدل بميي أبإعطائدييا 
. 7سيم 0253قيل معيدل بمي  أM0 عطيت معاممية أ، بينما 7سم 0223بم 

قيييد حقيييق زييييادة  الساليسييييمكوكيييان لتيييداخل الدسيييبركمورفيل مييي  حيييامض 
عمييي  أ D2S2 عطيييت المعامميييةأ ، إذمعنويييية فييي  معيييدل المسييياحة الورقيييية

قييل معييدل أ  D0S0عطييت المعامميية أ، فيي  حييين 7سييم  5177 معييدل بميي 

تييداخل الدسييبركمورفيل ميي  المحمييول المغييذي  أنَ وجييد و  .7سييم 7218 بميي 
عطييت المعامميية أذ ، إقييد حقييق زيييادة معنوييية فيي  معييدل المسيياحة الورقييية

D2M2 عطيييييت المعاممييييية أ، فييييي  حيييييين 7سيييييم 5107عمييييي  معيييييدل بمييييي  أ
D0M0 التيييداخل الثنيييائ   أن وجيييدكيييذلك  . 7سيييم 0500قيييل معيييدل بمييي  أ

فيي   معنوييا   والمحميول المغييذي قيد سيبب  تييأثيرا    الساليسيييمك بيين حيامض
 عمييي  معيييدل بمييي أ S2M2عطيييت المعاممييية أذ ، إمعيييدل المسييياحة الورقيييية

. 7سيم 0100قيل معيدل بمي  أ S0M0عطت المعاممةأ، بينما 7 سم 5035
 والدسييييييبركمورفيل الساليسيييييييمك مييييييا بالنسييييييبة لتييييييداخل الثالثيييييي  لحييييييامضأ

معيدل المسياحة  نَ أ( 3نالحظ مين نتيائج الجيدول   فقد والمحمول المغذي
 D2S2M2حققييت المعامميية، فقييد زداد نتيجيية لدييذا التييداخل أالورقييية قييد 

قيييل أ  D0S0M0عطيييت المعامميييةأبينميييا  ،7سيييم 3022عمييي  معيييدل بمييي أ
 .7سم 7715معدل لممساحة الورقية بمغت
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 ( 2كموروفيل وحامض السالسميك والمحمول المغذي والتداخل بينهم في معدل المساح  الورقي  )سمتأثير الرش بالدسبر ( 6جدول )
 كموروفيلسبر د

 D) 
 حامض السالسميك

 S) 
 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 

D0 S0 7715 7200 0225 7218 
S1 0800 0008 8003 0308 

S2 5175 8232 8122 8322 

D1 S0 0811 0822 8252 0285 

S1 0820 8130 0002 0558 

S2 8727 5020 5100 8223 

D2 S0 0503 8182 8210 8030 
S1 8732 7375 8110 0300 

S2 4216 8820 3022 5177 

 كموروفيلتأثير دسبر 
D×M 

 

 

D0 0500 0353 0227 0278 
D1 0550 8002 8323 8072 
D2 8105 0275 5107 8720 

 السالسميكتأثير 
S×M S0 0100 0810 8572 0358 

S1 0207 0082 0252 0307 

  8513 8281 5035 8221 
  M) 0253 0223 8820تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

  7082.3  0053.3  0053.3  0053.3  220.7   220.7  220.7   
  

( 2  اظدرت النتائج المو يحة في  الجيدول   )سم( طول الجذر الرئيس
حيدوث  اذ ادت الي كمورفيل الجذر الرئيسي  بالمعاممية بالدسيبر تأثر طول 

بإعطائدييييا اعميييي  معييييدل لطييييول  D1زيييييادة معنوييييية اذ تتوقييييت المعامميييية 
واعطييييت معييييدل بميييي   D2سييييم، ثييييم تييييال  المعامميييية  00.73الجييييذر بميييي  

اقيل معيدل لطيول الجيذر  D0، بينما اعطت معاممية المقارنية سم 07.77
سيييييم . كميييييا يالحيييييظ مييييين نتيييييائج نتيييييس الجيييييدول التروقيييييات  01.21بمييييي  

 S1المعنويييييية نتيجييييية لميييييرش بحيييييامض السالسيييييميك اذ انتيييييردت المعاممييييية 
 سم، ثم تال  المعاممة  08.02بإعطائدا اعم  معدل لطول الجذر بم   

 S2  بالقيياس ميي  معامميية المقارنيية التيي   سييم 00.00بإعطائديا معييدل بميي
سييم . كمييا وجييد ان الييرش  72.21اعطييت اقييل معييدل لطييول الجييذر بميي  

 بالمغييذيات قييد سييبب فييرق معنييوي لفييتة طييول الجييذر اذ تتوقييت المعامييل
 M2سييييم ، تييييال  المعامميييية  08.20بإعطائدييييا اعميييي  معييييدل بميييي    M1ة

 .سم 08.02بإعطائدا معدل بم  
سييم.  72.11اقييل فييرق معنييوي  بميي   M2بينمييا اعطييت معامميية المقارنيية  

وكيييان لمتيييداخل الثنيييائ  بيييين حيييامض السالسيييميك والدسيييبروكمورفيل االثييير 

سييم ،فيي   02.11اعميي  معييدل بميي   D0S1المعنييوي اذ اعطييت المعامميية 
سيم . كميا وجيد ان  73.22اقيل معيدل بمي   D0S2حين اعطت المعاممة 
الدسيييبروكمورفيل والمحميييول المغيييذي تيييأثيرا معنوييييا  لمتيييداخل الثنيييائ  بيييين

حيييييث  حقييييق التييييداخل زيييييادة معنويييييه لفييييتة طييييول الجييييذر الرئيسيييي  اذ 
سم، في  حيين اعطيت  81.88اعم  معدل بم   D1M1اعطت المعاممة 

( 2سم. واشيارت نتيائج الجيدول  73.00اقل معدل بم   D0M0المعاممة 
تيجية لتيداخل السالسيميك ال  حدوث فروقات معنوية لفتة طول الجذر ن

بإعطائديا اعمي  معيدل    S1M1م  المحمول المغذي اذ انتردت المعاممية
 75.88اقييل معييدل بميي   S0M0سييم فيي  حييين اعطييت المعامميية  02.11
( الييي   2اميييا بالنسيييبة لمتيييداخل الثالثييي  فقيييد اشيييارت نتيييائج الجيييدول   سيييم.

كمورفيل والمحميييول دسيييبر وجيييود فروقيييات معنويييية نتيجييية رش السالسييييك وال
اعمييي  معيييدل لفيييتة طيييول  D0S1M2المغيييذي  حييييث سيييجمت المعاممييية 

اقيل معيدل  D0S0M0سم، في  حيين اعطيت المعاممية  83.32الجذر بم 
 سم . 77.11لفتة طول  الجذر اذ بم  

 

 
 
 
 
 
 



 (7)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 
 

61 

 )سم( في معدل طول الجذر الرئيسوالتداخل بينهم كمورفيل وحامض السالسميك والمحمول المغذي ( تأثير الرش بالدسبر 7جدول )
 دسبروكموروفيل

 D) 
 حامض السالسمك

 S) 
 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 
D0 S0 22.00 30.00 30.00 72.00 

S1 32.67 39.00 42.33 02.11 
S2 23.67 27.67 29.00 73.22 

D1 S0 27.00 29.67 28.67 72.88 
S1 27.33 46.67 27.67 00.22 
S2 27.33 45.00 40.00 37.44 

D2 S0 27.33 30.00 33.67 30.33 

S1 29.33 31.33 33.00 31.22 

S2 26.33 34.00 45.00 35.11 

 تأثير دسبروكموروفيل
D×M 

 

 

D0 26.11 32.22 33.78 30.70 

D1 27.22 40.44 32.11 33.26 

D2 27.67 31.78 37.22 32.22 

 تأثير السالسيميك
S×M S0 25.44 29.89 30.78 28.70 

S1 29.78 39.00 34.33 34.37 

 S2 25.78 35.56 38.00 33.11 

  M) 27.00 34.81 34.37تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

8.082 7.373 7.373 7.373 0.503 0.503 0.503 
 

( ان معيدل  قطير 2تبيين النتيائج الجيدول    )ممام(  قطر الجاذر الارئيس
الجذر قد ازداد معنوييا نتيجية اليرش بالدسيبروكمورفيل اذ تتوقيت المعاممية 

D1   ممييم ، ثييم  8.002عميي  بقييية المعييامالت بإعطائدييا اعميي  معييدل بميي
، فييي  حيييين اعطيييت معاممييية مميييم 8.222بمعيييدل بمييي   D2تيييال  المعاممييية 

 . ممم 8.532دل لفتة قطر الجذر بم  اقل مع D0المقارنة 
( التيييروق المعنويييية نتيجييية رش حيييامض 2كميييا تو يييح نتيييائج الجيييدول  
وسيييجمت اعمييي  معيييدل لقطييير السييياق  S2السالسيييميك اذ تتوقيييت المعاممييية 

ممييم، فيي   8.275بمعييدل  S0ممييم، ثييم تييال  المعامميية  5.721الجييذر بميي  
مميم. كميا نالحيظ مين  8.355اقيل معيدل بمي   D1حين اعطت المعاممية 

نتائج نتس الجدول ان فتة قطر الجذر قد تيأثرت  معنوييا نتيجية اليرش 
بالمغذيات حييث سيبب اليرش بيالمحمول المغيذي زييادة معنويية اذ اعطيت 

 M1ممييييم، ثييييم تييييال  المعامميييية  5.721اعميييي  معييييدل بميييي   M2المعامميييية 
اقييل معييدل بميي   M0، بينمييا سييجمت معامميية المقارنيية ممييم 7.122بمعييدل 
مميييييم. وكيييييان لمتيييييداخل الثنيييييائ  بيييييين الدسيييييبروكمورفيل وحيييييامض  8.700

بإعطائديييا اعميييي   D2S2السالسيييميك  تيييأثيرا معنويييييا اذ انتيييردت المعامميييية 
اقييل معييدل   D0S1ممييم، فيي  حييين اعطييت المعامميية  5.082معييدل بميي  

ممييييييييم. كميييييييا وجييييييييد ان التيييييييداخل الثنييييييييائ    8.032لقطييييييير الجييييييييذر بمييييييي  
لدسييبروكمورفيل ميي  المحمييول المغييذي قييد حقييق زيييادة معنويييه فيي  معييدل 

ممييم،  5.512اعميي  معييدل بميي   D1M2قطيير الجييذر الرئيسيي  اذ اعطييت 
تشيير النتيائج ممم.  0.881اقل معدل بم   D0M0بينما اعطت المعاممة 

( ان تييييداخل حييييامض السالسييييميك ميييي  المحمييييول 2دول  المبينيييية فيييي  الجيييي
المغذي قد سبب زيادة معنوية في  فيتة قطير الجيذر اذ حققيت المعاممية 

S2M2   مميم، في  حيين حققيت المعاممية  3.122اعم  معيدل بميS2M0 
امييا بشييان التييداخل الثالثيي  فقييد او ييحت  .ممييم 8.130اقييل معييدل بميي  

هيييييذا ( وجيييييود فروقييييات معنوييييية نتيجيييية 2النتييييائج المبينيييية فيييي  الجييييدول  
بإعطائديييييا اعمييييي  معيييييدل بمييييي   D1S2M2اذ تتوقيييييت المعاممييييية التيييييداخل 

التي  اعطيت اقيل معيدل   D0S0M0ممم، قياسيا بمعاممية المقارنية 3.032
 ممم  0.781بم  
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 )ممم( بينهم في معدل قطر الجذر الرئيس السالسميك والمحمول المغذي والتداخل( تأثير الرش بالدسبروكمورفيل وحامض 8جدول )
 دسبروكموروفيل

 D) 
 كيحامض السالسم

 S) 
 D×S المحمول المغذي

M0 M1 M2 
D0 S0 3.24 4.93 5.10 4.42 

S1 3.38 4.89 4.23 4.17 

S2 3.70 5.63 6.00 5.11 

D1 S0 5.30 5.12 5.16 5.19 

S1 5.14 4.88 5.20 5.07 

S2 4.13 5.14 6.17 5.15 

D2 S0 4.21 4.57 4.90 4.56 
S1 4.47 5.00 4.70 4.72 

S2 4.35 5.63 6.06 5.35 

 تأثير دسبروكموروفيل
D×M 

 

 

D0 3.44 5.15 5.11 4.57 

D1 4.86 5.05 5.51 5.14 

D2 4.34 5.07 5.22 4.88 

 تأثير السالسيميك
S×M S0 4.25 4.87 5.05 4.73 

S1 4.33 4.92 4.71 4.66 
 S2 4.06 5.47 6.08 5.28 

  M) 4.21 5.08 5.28تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

1.22 1.50 1.50 1.50 1.72 1.72 1.72 
   

النتييائج المو ييحة شييارت   ا( 1-عاادد التفرعااات الجذرياا  )فاار  .شااتم  
( ان معييدل عييدد التترعييات الجذرييية قييد ازداد نتيجيية لييرش 2فيي  الجييدول  

 08.22اعميي  معييدل بميي  D 7بالدسييبروكمورفيل حيييث اعطييت المعامميية 
 72.53، ف  حين اعطيت معاممية المقارنية اقيل معيدل بمي  0-فرع .شتمة 
( تتوقييا معنويييا نتيجيية  2. كمييا نالحييظ ميين نتييائج الجييدول  0-فييرع. شييتمة 

اعمي  معيدل بمي   S2المعاممة بحامض السالسميك حيث اعطت المعاممة 
فيرع .شيتمة  00.00بمعيدل  S2 ، ثيم تيال  المعاممية0-فيرع .شيتمة  05.20

فيرع .شيتمة  01.25اقل معدل بمي   S0، بينما اعطت معاممة المقارنة  0-
ة فيييي  عييييدد . كمييييا وجييييد ان الييييرش بالمغييييذيات قييييد حقييييق زيييييادة معنوييييي0-

فيرع  05.25اعم  معيدل بمي   M2التترعات الجذرية اذ اعطت المعاممة 
فييييرع  00.20بإعطائدييييا  معييييدل بميييي   M1، ثييييم تييييال  المعامميييية  0-.شييييتمة
اقيييييل معيييييدل لعيييييدد التترعيييييات  M0، بينميييييا اعطيييييت المعاممييييية  0-.شيييييتمة 

وكيييييان لمتيييييداخل الثنيييييائ  بيييييين  .0-فيييييرع. شيييييتمة  72.88الجذريييييية بمغيييييت 
كمورفيل وحييامض السالسييميك تييأثيرا معنويييا لمعييدل عييدد التترعييات الدسييبر 

فيييرع  02.32اعمييي  معيييدل بمييي   D1S2الجذريييية حييييث اعطيييت المعاممييية 

فيرع  72.88اعمي  معيدل بمي    D0S0، بينميا اعطيت المعاممية 0-.شيتمة 
كموروفيل مي  المحميول المغيذي قيد . كميا وجيد ان تيداخل الدسيبر 0-.شيتمة 

التترعييييات الجذرييييية حيييييث اعطييييت المعامميييية  سييييبب زيييييادة معنوييييية لعييييدد
D2M2    بينميا اعطيت المعاممية 0-فرع .شتمة  02.32اعم  معدل بم ،
D0M0   كمييا يالحييظ ميين نتييائج  0-فييرع .شييتمة  78.88اقييل معييدل بميي .

( ان تيييداخل حيييامض السالسيييميك  مييي  المحميييول المغيييذي قيييد 2الجيييدول  
 02.22اعمي  معيدل بمي   S2M2سبب زيادة معنوية اذ اعطت المعاممية 

التيي  اعطييت اقييل S0M0 . بالقييياس ميي  معامميية المقارنيية 0-فييرع .شييتمة 
امييييا فيمييييا  .0-فييييرع .شييييتمة  73.32معييييدل لعييييدد التترعييييات الجذرييييية بميييي  

( ان رش حيامض 2يخص التداخل الثالثي  فقيد اظديرت نتيائج الجيدول  
ويية لعيدد كمورفيل والمحمول المغذي قد حقيق زييادة معنالسالسميك والدسبر 

اعميي  معييدل بميي    D1S2M2التترعييات الجذرييية حيييث اعطييت المعامميية 
اقيل معيدل بمي   D0S0M0، فيميا اعطيت المعاممية 0-فرع .شتمة  88.00
 .0-فرع. شتمة  70.11
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 معدل عدد التفرعات الجذري  المغذي والتداخل بينهم فيكمورفيل وحامض السالسميك والمحمول ( تأثير الرش بالدسبر 9جدول )
 ( 1-)فر  .شتم  

 دسبروكموروفيل
 D) 

 حامض السالسمك
 S) 

 D×S المحمول المعذي

M0 M1 M2 

D0 S0 21.00 30.00 00.00 27.44 

S1 23.00 28.67 31.00 27.56 

S2 29.33 30.67 32.00 30.67 

D1 S0 30.67 35.67 35.67 34.00 

S1 72.32 32.00 32.33 31.33 

S2 30.33 41.33 44.33 38.67 
D2 S0 28.33 31.33 33.67 00.00 

S1 32.00 34.00 39.33 35.11 

S2 31.67 40.67 43.00 38.44 

 تأثير دسبروكموروفيل
D×M 

 

 

D0 78.88 72.22 00.88 28.56 

D1 01.77 03.00 02.88 34.67 

D2 01.32 05.00 02.32 34.89 

 تأثير السالسيميك
S×M S0 26.67 32.33 33.56 30.85 

S1 28.22 31.56 34.22 31.33 

 S2 30.44 37.56 39.78 35.93 
  M) 72.88 00.20 05.25تأثير المحمول المغذي 

LSD 5 % 
D×S×M M×S D×M D×S M S D 

 8.02 2.41 2.41 2.41  0.02  0.02 1.39  
 

 المناقش 
كموروفيل  الخ ري والناتجية عين رش الدسيبر  ان الزيادة ف  فتات النمو

 011الحياوي عمي  نسيبه عاليية ميين االحمياض االمينيية والسييما التركيييز 
، ربمييا تعييز  اليي  دور االحميياض االمينييية التيي  تعييد البييادئ  0-ممغم.لتيير

، ليذا تعتبير االحمياض االمينيية [08]لتكوين الدرمونات ومنظمات النميو 
مييين المنشيييطات الحيويييية فدييي  تنشيييط النميييو وتشيييج  نميييو النبيييات تحيييت 

. اد  الييرش بالدسييبروكموروفيل [05]  الظيروك المناخييية يييير المالئميية 
،عيدد نميو الخ يري    ارتتياع النبيات ،قطير السياق  ال  زيادة فتات ال

( تتطييييابق هييييذ  3و5و0و7المسيييياحة الورقييييية( وفييييق الجييييداول  االفييييرع ، 
عنييييييد رش شييييييتالت نخيييييييل التميييييير [03]اليييييييه  لالنتييييييائج ميييييي  مييييييا توفيييييي

تتماشيي  هييذ  النتييائج ميين  .0-ممغييم لتيير 011بالدسييبروكموروفيل وبتركيييز 
النتييائج الدراسييات التيي  اسييتعمل فيدييا مستح ييرات حيوييية احتييوت عميي  

تيييؤثر منظميييات النميييو النباتيييية ومنديييا [ 02[و]02[ ]02]احمييياض امينيييية 
حامض السالسميك ف  الفيتات التسييولوجية مثيل شيكل النبيات االفيم  

دنييية وتحتيييز عممييية التمثيييل ال ييوئ  وتنشيييط امتفيياص االيونييات المع
اهميية حيامض  [70]. [ 71] وتأخر شيخوخة االوراق وتثبيت النتيروجين

السالسييميك فييي  تنظييييم امتفيياص االيونيييات والتيييوازن الدرمييون  فييي  فيييتح 
ويمق الثغور. تعز  الزيادة ف  فتات النمو الخ ري الناتجية عين رش 

. الييي  دور  فييي  0-ممغيييم. لتييير 711حيييامض السالسيييميك والسييييما التركييييز 
مييييييييو وزيييييييييادة مسييييييييتو  الدرمونييييييييات النباتييييييييية كاالوكسييييييييينات تنشيييييييييط الن

 مميا .[77] والسايتوكاينات المؤثرة ف  عممت  انقسيام الخالييا واسيتطالتدا
وارتتييياع النبيييات  عمييي  الزييييادة فييي  قطييير السييياق اليييرئيسيييينعكس ايجابييييا 
. ان هيذ  ( 5و 7و 0الخ يرية المو يحة في  الجيدول   وعدد التترعات

الييييذي حفيييل عميييي  زيييييادة  [ 70]النتيييائج تتماشيييي  مييي  مييييا توفييييل الييييه 
معنوييية فيي  فييتات النمييو الخ ييري كارتتيياع النبييات وقطيير السيياق وعييدد 

والتطييييابق  االفييييرع والمسيييياحة الورقييييية ومحتييييو  االوراق ميييين الكموروفيييييل.
الييييذي اثبييييت ان رش شييييتالت النييييارنج بحييييامض  [78]نتسييييه حفييييل ميييي 

زيييادة فيي  ارتتيياع الشييتالت وعييدد االفييرع والمسيياحة السالسييميك قييد سييبب 
الييذي حفييل عميي   [75]تتتييق هييذ النتييائج ميي  مييا توفييل اليييه و الورقييية .

زيادة معنوية ف  فتات النمو الخ ري وما يترتب عميدا مين زييادة في  
ارتتيييياع النبييييات وقطيييير السيييياق الرئيسيييي  والمسيييياحة  الورقييييية نتيجيييية رش 

 تعييييز  اهمييييية المحمييييول المغييييذيشييييتالت السييييدر بحييييامض السالسييييميك. 
 Foliartal فييي  تحسيييين النميييو الخ يييري الييي  محتيييوا  مييين العنافييير )

(، تكميين هييذ  االهمييية امييا عيين طريييق NPKالغذائييية االساسييية لمنمييو  
اال ييافة المباشييرة اوميين خييالل زيييادة امتفافييدا ميين قبييل التربيية. ومييا 
ترتيييب عمييي  ذليييك فيييان زييييادة ارتتييياع النبيييات وعيييدد االوراق وعيييدد االفيييرع 

يعيييود  لتيييأثير  العنافييير الغذائيييية  قيييدوالمسييياحة الورقيييية وطيييول النبيييات 
لخاليييييا وزيييييادة حجمدييييا متجمعيييية فييييالنتروجين يعمييييل عميييي  زيييييادة عييييدد ا

 RNAو  DNAلدخوليييييه فييييي  تركييييييب البيييييروتين واالحمييييياض النوويييييية 
المدمييية فييي  انقسيييام الخالييييا واسيييتطالتدا ف يييال عييين دخوليييه فييي  تكيييوين 
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اليييييييييذي يعيييييييييد البيييييييييادئ  لتكيييييييييوين  Tryptophanالحيييييييييامض االمينييييييييي  
االوكسيييينات ذات اليييدور المباشييير فييي  االنقسيييامات الخمويييية واالسيييتطالة 

الييي  انختييياض تفيييني  البروتينيييات ومعظيييم المركبيييات  وان نقفيييه ييييؤدي
الالزميييية لمنميييييو ومندييييا الكربوهييييييدرات. با  يييييافة  اليييي  دور  فييييي  زييييييادة 

مين % مين نتيروجين الورقية عمي  اكثير  21تفني  الكموروفيل حيث ان 
. ويمكيييين مالحظيييية التييييأثيرات  [73نفييييك المحتييييو  الكميييي  لمنتييييروجين ]

ه فيي  تفييني  فييبغة الكموروفيييل االيجابييية لمنتييروجين ميين خييالل اسييدام
الداخميييييية فيييييي  تركيييييييب  Prophyrinsواشيييييتراكه فيييييي  تركيييييييب الوحيييييدات 

المييذين حفييمو عميي  زيييادة فيي   [72] ميي وتتطييابق نتييائج [ 72]الفيبغة 
قطيير السيياق وعييدد االفييرع و المسيياحة الورقييية نتيجيية رش شييتالت السييدر 

  بالنتروجين. 
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Effect of AL- Disperchlorophyll ,Salicylic acid and nutrition solution 

Foliartal  in Characteristics  of  vegetative growth of mandarin –  CV 

clementine 
Kh. A.S. Al-Himdany , H.M.TA.-AL-Samarraay 

Department of Horticulture and Landscape Design , College of Agriculture , University of Tikrit, Tikrit, Iraq 

 

Abstract 
This experiment was conducted at the Lath house of department of horticulture and garden engineering 

Agriculture College - Tikrit University on the season of 2017- 2018, to study the effect -of Disper chlorophyll, 

Salicylic acid and nutrition foliartal solution on vegetative growth of Mandarin –var.Climentene. eighty one 

saplings were selected from local orange of age of two years that grafted on Bitter orange rootstocks. Spraied on  

with Disper chlorophyll three levels(0, 150 and 300 mg.l
-1

) and Salicylic acid three levels(0, 100 and 200 mg.l
-1

) 

and nutrition solution three levels(0, 0.5 and 1 mg.l
-1

) The experiment planned based on factorial experiment on 

Randomized Complete Block Design (RCBD), with three replicates. The results were analyzed using of SAS 

program and the means were compared using of LSD at probability of 0.05,The result showed: The spraying of 

saplings with Disper chlorophyll which got significantly high increasing in plant length -stem diameter , branch 

umber,  leaves area  ,root number -root length -root branches which were (30.56cm, 3.56 mm, 13.26 branches, 

4281 cm
2
., 31. 16cm, 5.14mm, 34.89 secondry roots) successively, All those values compared to the control 

treatment (no addition), which got lower than those values for the same characteristics.in particular focus 

300mg.l
-1

 that exceed the rest of concentrations. The results showed that the treatment of spraying with Salicylic 

acid , significantly, increased the plant length -stem diameter - leave area ,branch number- leave content Of 

chlorophyll - -root number -root length -root branches which were (29.26 cm, 3.62 mm- 158.7 leaves-13.18 

branches, 5.28mm, 35.93 secondary roots successively All those values compared to the control treatment (no 

addition), which got lower than those values for the same characteristics. The effect of spraying nutrition 

solution was found superiority focus 1 mg.l
-1

 gave the highest the plant length, leave namber , leave area ,branch 

number, root length, root branches which were (28.67 cm,150.9 leaves-13.19 branches, 4483 cm
2
 , 34.81 cm, 

5.28mm ,35.85) secondry roots successively All those values compared to the control treatment (no addition), 

which got lower than those values for the same characteristics. Ama on bilateral interactions and triple overlap 

there were significant differences as a result of these interactions. 


