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استجابة شتالت الليمون حامض المحلي المطعم على اصول مختلفة للرش الورقي للسماد 

NPK-TE   ومحفز النموG-GANA. 

 مشتاق جبار عبد زيد                                  مسلم عبد علي عبدالحسين                       

 مديرية بلديات كربالء المقدسة                                    قسم البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة                                 

 وزارة اإلسكان والبلديات العامة /جمهورية العراق                   جامعة الكوفة  / جمهورية العراق                                  

 ملخصال

والعائد الى وزارة الزراعة أجريت التجربة في مشتل إكثار الحمضيات المصدقة في محافظة كربالءالمقدسة / قضاء الهندية         

يات هي الفولكاماريانا والسوينكل أشهر المطعمة على ثالثة اصول من الحمض 6على شتالت الليمون حامض المحلي بعمر 

 %(411, %50وتراكيزة) G-GANAو NPK –TEتاثير االصول ورش المجموع الخضري بـ ستروميلو والنارنج لدراسة 

 41/1/2141والثانية في  2141/ 1/ 41األولى  في صفات النمو الخضرية, رشت الشتالت بمعدل اربع رشات وتداخالتهما

. طبقـت التجربة بأتباع تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 41/9/2141والرشة االخيرة في  41/8/2141والرش الثالثة 

(R.C.B.D)  ( كتجربة عاملية, حللـت النتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائيGenstatوقورن )ق بين المتوسطـات وف ت

كان لنوع االصل تأثير معنوي في جميع صفات النمو  حيث. 0.05( عنـد مستـوى احتمـالية L.S.Dاختبـار اقل فرق معنوي )

الخضري لشتالت الليمون حامض المحلي باستثناء ) قطر ساق االصل( إذ كان اصل فولكاماريانا االكثر تاثيرا في  الزيادة بعدد 

في حين تفوق االصل سوينكل ستروميلو في  زيادة ارتفاع الشتلة و اطوال التفرعات  ,عدد االوراقالزيادة في والتفرعات الجديدة  

تأثيراً معنوياً في جميع صفات النمو الخضري اذ سجل  G-GANA و NPK –TEالخضري بـ أظهرت معاملة رش المجموع و.

ملغم . لتر 11اعلى معدل عند معاملة رش المجموع الخضري بـ 
-4

 NPK –TE   +411ملغم .لتر
-4

 G-GANA  في ارتفاع

ملغم . لتر411الشتالت  ,  بينما تفوقت معاملة الرش بـ 
-4

   G-GANA  في معدل الزيادة بقطر الطعم ,معدل قطر االصل ,معدل

مون كان للتداخل بين االصول ومعامالت رش المجموع  الخضري لشتالت الليوالزيادة بعدد التفرعات الجديدة ,عدد االوراق , 

 11التي رشت بـ  سوينكل ستروميلوحامض المحلي تاثير معنوي اذ اعطت شتالت الليمون حامض المحلي المطعمة على اصل 

ملغم . لتر
- 4

  NPK –TE     +411 ملغم . لتر
- 4

 G-GANA   اعلى القيم في ارتفاع الشتلة , في حين اعطت شتالت الليمون

ملغم . لتر411التي رشت بـ  ستروميلوسوينكل  حامض المحلي المطعمة على
-4

 G-GANA  اعلى القيم في عدد االوراق. 

 كلمات مفتاحية : الليمون الحامض ومحفز حيوي وسماد ورقي 

 

Response of local Lemon Seedling Grafted on Three Citrus Rootstocks 

to foliar fertilizer NPK-TE and Grafted stimulater G-GANA. 

Muslim Abd Ali Abdulhussein                                 Mushtaq Jabaar AbdZeid 

Abstract 

             This study was conducted at the nursery of certified citrus seedlings production which 

belongs to the Ministry of Agriculture/ Directorate of Horticulture and Forestry/ Kerbala 

Province (Hindyia District ) on six months -old lemon ( Citrus limon [ L.] Burm ) transplants 

grafted on three citrus rootstocks { sour orange ( Citrus aurantium L.  ( ,Volkamer lemon ( C. 

volkameriana Ten and pas.) and Swingle Citrumelo ( C. paradise  X  P. trifoliata ) to study 

the impact of citrus rootstocks and foliar application of NPK –TE  and G-GANA and their 

interactions on some vegetative traits  and the nutrients status. Randomized Complete Block 

Design was used with three replicates and test LSD used in order to Compare between means 

at 0.05 probability.The transplants were sprayed four times ( in 15/4, 15/5, 15/8 and 

15/9/2015). Types of  rootstock  have significant effects on all vegetative traits and nutrients 

concentration in leaves except diameter stock stem and total leaf area . Volkamer lemon gave 

significant increase in number of branches,  and carbohydrates in leaves, fresh and dry weight 

of shoot and root and leaves number Whereas Swingle Citrumelo had superiority in the traits 

of plant and length . Foliar application of growth stimulators G-GANA and   NPK –TE  lead 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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to significantl increase in vegetative and root characteristics and  nutrient status compared 

with control except Mg in leaves. Spraying with  50 mg/l NPK –TE  had superiority treatmant 

Spraying with  100 mg/l        NPK –TE gave a significantl increasing in leaf area.  Whereas, 

Spraying with  100 mg/l  G-GANA had superiority in the traits of  rootstock and scion stem 

diameter, number  of  branches and leaves number ,The interaction among rootstocks and 

growth stimulators G-GANA and NPK –TE  have significantly influenced  vegetative and 

root growth. Lemon grafted on Volkamer lemon root stocks sprayed with 50 mg/l NPK –TE 

gave the  highest values in plant height. Whereas , Lemon grafted on Volkamer lemon root 

stocks sprayed with 10 mg/l  G-GANA + 100 mg/l NPK –TE  –gave the  highest values in 

number of leaves.  

Keywords: Foliar fertilizer ,Fliar application and Lemon  

 

 المقدمة 

 .Citrus limon  Lتنتمي اشجار الليمون حامض )      

Burm  إلى جنس الحمضيات )Citrus  الذي يتبع العائلة

وتعد مناطق الشمال الشرقي للهند  Rutaceaeالسذابية 

الخفاجي والجنوب الغربي للصين الموطن األصلي لهذا النوع 

(4991)  . 

ويعد الليمون الحامض احد أنواع الحمضيات المزروعة       

في العراق منذ زمن بعيد لتوفر الظروف المالئمة لزراعته 

بسبب ماتتمتع به ثمارة من صفات مرغوبة من قبل 

غنية باألمالح المعدنية اذ تتميز ثماره بكونها  المستهلكين

الالزمة لبناء جسم اإلنسان مثل البوتاسيوم , الكالسيوم , 

الحديد , المغنيسيوم , الصوديوم , الكبريت , والفسفور , كما 

 Aوكميات ال بأس بها من فيتامينات  Cتعد مصدراً لفيتامين 

ثماره عليه فان و( 4989)كما بين الجميلي B2و B1و 

تستخدم في صناعة العصائر واالستهالك الطازج فضال عن 

 له األثر استعمالها كمطيبات لكثير من األطعمة فضال عن ان

 واخرون(Forteالعديد من االمراض  عالج في الفعال

21144 ). 

عدد أشجار الليمون حامض المزروعة في العراق وفقا يقدر و

  حوالي(2141) الجهاز المركزي لالحصاء   لبيانات

يقدر إنتاج العراق من ثمار الليمون حامض  شجرة و320611

 . 18طن في حين  ان متوسط  إنتاج الشجرة الواحدة  2103

وهو  المحلي الصنف أصناف الليمون حامض هو ومنكغم.  9

 ممتازة ثماره الن وذلك العراق في جداً  بهمرغوب  صنف

 ونسبة رقيقة والقشرة عصيرية الحجم وصغيرة النوعية

لذلك تكون  العالمية األصناف بقية من اقل تكون الحموضة

ويجرى إكثار  .(4991)الخفاجي واخرون ثماره مرغوبة 

معظم أنواع الحمضيات ومنها الليمون حامض بالتطعيم على 

أصول الحمضيات المختلفة ومنها األصول البذرية 

أشارت العديد من  حيثستروميلو والنارنج و والفولكاماريانا 

الدراسات إلى وجود تأثير متبادل بين االصل والطعم في 

الحمضيات وان كان تاثير االصل في الطعم هو األكثر 

 وضوحاً .        

 مثيالي بشيكل المطعمية الحمضييات اشيجار تنميو و لكيي  

 المحركية القيوى تعيد التيي بالمغيذيات تجهيزهيا يجب وتتطور

 عيدة االيضيية العملييات فيي تشيتركاذ  الحيويية للفعالييات

 نتيجية فسيلجياً  خليالً  يسيبب ونقصيها النبيات فيي مهمة وظائف

 األصيل نميو فيي سيلباً  ييثثر ربميا اليذي الغيذائي األتيزان عيدم

-Perez مسييتقبال المطعميية الشييتالت وانتاجييية والطعييم

Zamora (2111) .  إن العناية باألشجار وتسيميدها باألسيمدة

خاصة الكبرى والصغرى وبتقنية اليرش عليى األشيجار تسيهم 

في تنشيط النمو و تقليل إستخدام السماد عن طريق التربة التي 

رش المجموع الخضري   ربما تسبب ضياعا بنسبة ما منه وان

بالعناصيير الغذائييية أو إضييافتها إلييى التربيية  لييه اثيير ملحييوظ  

ادة النمييو الخضييري والجييذري لشييتالت العديييد ميين الفاكهيية زييي

 ومنها الحمضيات.

 الفعالييات مين العدييد فيي كبييرا دورا النميو منظميات تيثدي  

هيذه المنظميات  ومين النبات نمو تنظيم في المهمة الفسيولوجية

واليذي ييثدي دورا مهميا فيي تشيجيع  GA3حامض الجبيرلين 

اسييتطالة السيياق وقطييره وزيييادة المسيياحة الورقييية عيين طريييق 

تحفيييزه السييتطالة وتوسيييع الخاليييا وزيييادة كفيياءة النبييات فييي 

 NAAالامتصاص المغذيات وبالتيالي زييادة النميو وكميا يعيد 

احد االوكسنات المصنعة التي من الممكين ان تيثثر فيي العدييد 

 Taiz ,and طيور كانقسيام الخالييا واتسياعهامين عملييات الت

Zeiger  (2112) . اجييري البحييث بهييدف دراسيية تيياثير لييذا

االصيييول المسيييتخدمة فيييي النميييو  والحالييية التغذويييية لشيييتالت 

دراسية تيأثير والتسيميد و الليمون حامض المحلي النامية عليهيا

فييي نمييو  G-GANAمحفييز النمييو  و NPK-TEالييورقي بييـ 

تحسييين النمييو العييام للطعييوم النتيياج و طعييوم الليمييون حييامض

 و جيدة جاهزة للبيع في وقت قصير.شتالت ذات مواصفات نم

  Materials and Methods-: المواد وطرائق العمل

شتالت الحمضيات  اجري البحث في مشتل كربالء النتاج     

المصدقة العائد لوزارة الزراعة العراقية  . جلبت شتالت 

مطعمة على ثالثة اصول هي الفولكاماريانا والسوينكل 

ستروميلو والنارنج متساوية االرتفاع تقريبا  مزروعة في 

كغم تربة .حولت الشتالت الى  1اكياس بالستيكية سعة 

ر من اجراء اول كغم تربة  قبل شه41سنادين بالستك سعة 

( حيث كان 4/42/2141الى  41/3/2141رشة  ) بتاريـخ 

( ووضعـت 201)     عدد الشتالت مائتان وسبعون شتلة 

الشتـالت فـي  الظلـة المغطاة بالساران واخذت عينـات مـن 
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تربـة النامية فيها الشتـالت لبيان بعـض صفاتهـا الفيزيائيـة 

وم التربة والموارد المائية والكيميائيـة في مختبرات قسم عل

 Bakuوفقا لماجاء  في كلية الزراعة /جامعة الكوفة

واجريـت للشتالت جميع عمليـات الخدمـة من (4989)

)تسميـد وري وعـزق ومكافحـة آفات( بشكـل متجانـس طيلـة 

 مـدة التجربة .

نفذ البحث كتجربة عاملية وفقا لتصميم القطاعات الكاملة 

 Randomized Complete Block( RCBDالمعشاة )

Design  وبعاملين االول تضمن شتالت مطعمة على ثالثة

 .Volkamer lemon اصل الفولكاماريانا اصول هي

(Citrus volkameriana Ten and pas.)  والليمون

 حامض المحلي  المطعم على اصل سونكل ستروميلو

Swingle  , Citrumelo ( C. paradise X P. 

trifoliata ) والليمون حامض المحلي المطعم على اصل

 .  Sour orange(  L. Citrus aurantium)النارنج 

-NPKو العامل الثاني الرش بتوليفات بين السماد الورقي 

TE  المنتجة من قبل شركةH , M جدول  صنع في الصين(

المنتج من قبل شركة فابكو  G-GANA( و محفز النمو   2

( اضافة الى الرش بالماء كمعاملة مقارنة  3)جدول   االردنية

 بحيث ضم هذا العامل المعامالت االتية :

 ( الرش بالماء المقطر.  controlمعاملة المقارنة ) -  1

ملغم . لتر11 الرش بـ - 2
-4

  NPK-TE  

ملغم . لتر 411 الرش بـ - 3
-4

  NPK-TE  

ملغم . لتر411الرش بـ   - 4
-4

   G-GANA 

ملغم . لتر 411الرش بـ  - 5
-4

   G-GANA  +11  . ملغم

لتر
-4

 NPK-TE 

ملغم . لتر 411الرش بـ  - 6
-4

 G-GANA    +411  . ملغم

لتر
-4

   NPK-TE  

( LSDقورنت نتائج المعامالت باختبار اقل فرق معنوي )

Genstat  12وباستعمل البرنامج  0.05عند مستوى احتمال 
 

  
th Edition (2111 ,الراوي) في التحليل االحصائي .  

( رشات, نفذت 1بمعدل )اجريت معامالت الرش           

تلتها الرشة الثانية بتاريخ  41/1/2141الرشة االولى بتاريخ 

والرشة الرابعة  41/8/2141والرشة الثالثة 2141/ 1/  41

اذ رش السماد الورقي في الصباح   2141/ 41/9بتاريخ 

 حتـى البلـل الكامـل حفز النمو في وقت الغروبالباكر وم

وتّركـت وسقيت النباتات بغزارة قبل يوم من موعدالرش 

متر بيـن معاملـة وأخـرى واستعملت حواجزمن  1مسافـة 

اكياس نايلون لتجـنب تأثير الرذاذ بـين المعامالت وتمت 

إلـى محاليـل الـرش   إضافـة قطرات من المنظف السائل 

عدد االفرع ,ارتفاع  احذت القياسات االوليةو كمـادة ناشـرة 

لكل شتلة ضمن التجربة قبل الرشة  والشتلة و عدد االوراق 

 .  41/1/2141االولى من البحث بتاريخ 

 

 ة فيها الشتالت .بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة النامي  - 1جدول 

 وحدة القياس   قيمة التحليل نوع التحليل

Clay 49.11 % 

Silt 44.11 % 

Sand 01.11 % 

 - رملية مزيجية نسجة التربة

EC 2.21 ديسي سيمنز. م
- 4

 

N 4.41 ملغم. كغم
- 4

 

P 44.23 ملغم. كغم
- 4

 

K 1.33 ملغم. كغم
- 4

 

Ca 43.11 ملغم. كغم
- 4

 

Fe 1.82  .كغمملغم
- 4

 

HCO3
-

ملي مول  شحنة.لتر 1.11 
-4 
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 صنع في الصين H Mالمنتجة من قبل شركة   NPK-TEالسماد  مكونات - 2جدول 

 المكونات %النسبة المكونات %النسبة

 نيتروجين على هيئة يوريا 2.4 خارصين مخلبي 1.11

 نيتروجين على هيئة امونيا  40.9 نحاس مخلبي 1.12

 فسفور على هيئة خامس اوكسيد الفسفور 21 منغنيز مخلبي 1.11

 بوتاسيوم على هيئة كبريتات البوتاسيوم 21 بورون مخلبي 1.12

 مغنيسيوم مخلبي 1.4 مولبيدينيوم مخلبي 1.111

لييييم تثبييييت الشييييركة 

 نسبته على العبوة

لم يذكر من  Bفيتامين 

 قبل الشركة 

  حديد مخلبي

  

 المنتج من قبل شركة فابكو االردنية G-GANAمكونات محفز النمو  3جدول 

 

 

 

              

  والمناقشة النتائج

 الزيادة في ارتفاع الشتلة )سم(: -1

وجود فروق معنوية في  1النتائج الواردة في جدول  تظهر

الزيادة بارتفاع شتالت الليمون حامض المحلي باختالف 

األصول المطعمة عليها وتفوقت الشتالت المطعمة على أصل 

سم  21.21سوينكل ستروميلو بمعدل زيادة ارتفاع الشتلة  بلغ 

عن باقي الشتالت المطعمة على األصول المختلفة االخرى 

ت المطعمة على أصل ولم تختلف معنويا عن الشتال

سم 40.08فولكاماريانا اذ بلغ معدل الزيادة بارتفاع الشتلة 

مقارنة بالشتالت المطعمة على أصل النارنج والذي اعطى 

سم مع عدم وجود  42.20اقل زيادة بارتفاع الشتالت بلغت 

فروق معنوية بين الشتالت المطعمة على أصلي سوينكل 

-El         نتائج مع ما وجدهوتتفق هذة ال ستروميلو و نارنج .

Gioushy (2142)وFornerأما تأثير  .(2144) واخرون

التداخل بين األصل ومعامالت الرش في معدل ارتفاع 

فأن الجدول يبين اختالف استجابة األصول الشتالت الليمون 

حيث تفوقت الشتالت المطعمة على أصل  لهذه المعامالت , 

ملغم . لتر 11سوينكل ستروميلو التي رشت  ب 
-4

  NPK-

TE  +100ملغم . لتر
-4

  G-GANA  بمعدل الزيادة بارتفاع

سم. والتي لم تختلف معنويا عن 34.29الشتالت واعطت 

الشتالت المطعمة على أصل نارنج ورشت بنفس المعاملة و 

ملغم . لتر100معاملة الرش بـ 
-4

  NPK-TE  +100 . ملغم

لتر
-4

  G-GANA  للشتالت المطعمة على أصل فولكاماريانا

في حين ان اقل زيادة ارتفاع  ظهرت في الشتالت النامية 

 على اصل سوينكل ستروميلو التي رشت بالماء المقطر.

 قطر ساق االصل )ملم ( -2

عدم وجود  تأثير معنوي لألصل في صفة  1يوضح جدول   

ظهر تفوقا أما تأثير المعامالت فأن النتائج تقطر األصل . 

ملغم .  100بـ  معنويا في قطر ساق االصل للشتالت المعاملة 

لتر
-4

   G-GANA ملم مقارنة   8.844باعلى معدل بلغت

 4.400باقل معدل لشتالت المقارنة التي رشت بالماء المقطر 

أما عن تأثير التداخل بين معامالت الرش واألصل  فقد  ملم .

بينت النتائج في الجدول أن الشتالت النامية على اصل 

ملغم.لتر 11بـ  سوينكل ستروميلو المرشوشة
-4

  NPK-TE 

قد تفوقت معنويا على بقية التداخالت بتسجيلها أعلى معدل 

ملم مقارنة باقل معدل اعطته الشتالت 10.500  بلغ

يةعلى أصل سوينكل ستروميلو المعاملة بالماء المقطر اذ النام

ملم  باستثناء الشتالت الناميةعلى أصل  4.100بلغ 

ملغم.لتر 100فولكاماريانا المعاملة بـ  
-4

  G-GANA  حيث

 ملم . 10.167بلغت 

 

 

Glycine Naphthalene acetic acid Gibrrellic acid 

40 % 0.5 % 0.7 % 
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وتداخالتهما في معدل الزيادة في  G-GANAو NPK –TEاألصول و معامالت رش المجموع الخضري بـ  : تاثير 4جدول 

 ارتفاع شتلة الليمون حامض المحلي)سم(.

                

 معامالت الرش                   

معدل  معامالت    األصول                         

 الرش 
 فولكاماريانا

      

سوينكل  

 ستروميلو

 النارنج  

 

 11.14 11.45 7.61 14.34               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   20.44 25.29 8.21 17.98 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   18.21 18.19 16.09 17.50 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   14.19 19.99 24.00 19.39 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

 G-GANA   

12.27 31.97 25.29 23.18 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

 G-GANA   

27.25 20.53 12.59 20.12 

  16.27 20.60 17.78 معدالت األصول                

LSD   8.692للتداخل =    5.018للمعامالت =        3.549لألصول=  0.05عند مستوى احتمال 

 

وتداخالتهما في قطر ساق األصل  G-GANAو NPK –TEتاثير األصول و معامالت رش المجموع الخضري بـ :  5جدول 

 المطعم عليه الليمون حامض المحلي)ملم(.

 

         

  معامالت الرش

معدل      األصول                      

معامالت 

سوينكل  فولكاماريانا  الرش

 ستروميلو

 النارنج 

 4.400 4.167 4.100 4.533               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   6.833 10.500 6.833 8.056 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   6.333 6.500 7.833 6.889 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   10.167 8.600 7.767 8.844 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA   

8.167 7.500 9.500 8.389 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA   

7.500 6.767 7.133 7.133 

  7.206 7.328 7.322 معدالت األصول                

LSD لألصول= 0.05عند مستوى احتمالns    = 0.730للتداخل=    0.421للمعامالت 



 عبد الحسين وزيد                                                            (2142) , 22 - 41(: 3) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49                                                        ISSN 2072-3875 

 

 قطر الطعم )ملم(: -3

وجود فروق معنوية في معدالت  2تبين النتائج في الجدول 

اذ تفوقت الشتالت بين األصول  في قطر الطعمالزيادة 

المطعمة على أصل النارنج بمعدل قطر ساق الطعم 

سم عن باقي الشتالت المطعمة على   756 .0واعطت

األصول االخرى ولم تختلف معنويا عن شتالت الليمون 

المحلي المطعمة على أصل فولكاماريانا مقارنة باقل معدل 

زيادة بقطر ساق طعم الشتالت المطعمة على أصل سوينكل 

 تتفق هذة النتائج مع ما بينه  سم. 0.628ستروميلو بلغ 

Modesto في (2143) عزيزو(2111)  واخرون

اما معامالت التداخل بين األصول    الحمضيات المختلفة.

 G-G و  NPK-TEومعامالت الرش الخضري المختلفة بـ 

ANA   فقذ اظهرت شتالتها فروقا معنوية بينها حيث تفوقت

 100الشتالت الناميةعلى اصل فولكا ماريانا التي رشت ب 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA ت التداخل اذ بلغت عن باقي معدال

سم, ولم يختلف عن الشتالت الناميةعلى أصلي 1.000

سوينكل ستروميلو والنارنج التي رشت بنفس المعاملة , في 

حين اعطت الشتالت النامية على االصول الثالثة التي رشت 

 بالماء المقطر اقل القيم . 

 : عدد االفرع الجانبية -1

فييروق معنوييية فييي الزيييادة ان هنالييك  0تبييين ميين نتييائج جييدول 

بعييدد االفييرع  ) فييرع. شييتلة
- 4

( بييين شييتالت الليمييون حييامض  

المحليييي بييياختالف األصيييول المطعمييية عليهيييا حييييث تفوقيييت 

الشتالت المطعمة على أصيل فولكاماريانيا عين بياقي الشيتالت 

فييرع. شييتلة 1.933المطعميية االخييرى واعطييت 
- 4

فييي حييين   

رنج اقييل عييدد ميين اعطييت الشييتالت المطعميية علييى اصييل النييا

فييرع. شييتلة  1.165االفييرع بلغييت
- 4

. وميين خييالل معييدالت 

تبييين ان هنالييك فييروق معنوييية بييين  0التييداخل فييي الجييدول  

شييتالت الليمييون حييامض المحلييي بيياختالف األصييول المطعميية 

عليها وقد تفوقت الشتالت النامية على أصل فولكاماريانا التيي 

ملغم . لتر 100رشت ب
-4

   G-GANAقي التيداخالت عن با

وتلتها على الترتيب الشيتالت النامييةعلى األصيل فولكاماريانيا 

ملغيم . لتير 50وأصل النارنج المرشوشة بيـ 
-4

 100+ NPK-

TE ملغم . لتر
-4

   G-GANA   في حين ان اقيل عيدد للفيروع

اعطته  شتالت الليمون حامض المطعمية عليى أصيل سيوينكل 

ملغيم . لتير 100ستروميلو المرشوشة بيـ 
-4

  NPK –TE    +

ملغم . لتر 100
-4

G-GANA  . 

 

وتداخالتهما في الزيادة في قطرطعم  G-GANAو NPK –TEتاثير األصول ومعامالت رش المجموع الخضري بـ  - 6جدول 

 الليمون حامض المحلي)سم(.

                

 معامالت الرش             

معدل  معامالت  األصول                         

 الرش
 فولكاماريانا

        

سوينكل  

 ستروميلو

 النارنج  

 

 0.378 0.500 0.300 0.333               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   0.800 0.500 0.767 0.689 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   0.833 0.767 0.733 0.778 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   1.000 0.933 0.967 0.967 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA   

0.500 0.767 0.867 0.711 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA   

0.733 0.500 0.700 0.644 

  0.756 0.628 0.700 معدالت األصول                

 

LSD   0.109للمعامالت =       0.077لألصول=  0.05عند مستوى احتمال  

 0.190للتداخل =
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معدل الزيادة  في وتداخالتهما في  G-GANAو NPK –TE: تاثير األصول و معامالت رش المجموع الخضري بـ  7جدول 

عدد التفرعات الجديدة ) فرع. شتلة
- 1

 لليمون حامض المحلي ( 

 : اطوال التفرعات الجانبية – 1

 وجود تاثير معنوي لالصول 8اظهرت نتائج جدول  

المستخدمة في التطعيم في صفة اطوال التفرعات الجانبية 

لساق الطعم , حيث  تفوقت معنويا شتالت الليمون حامض 

المحلي النامية على أصل سوينكل ستروميلو في اعطائها 

سم وجاءت بالمرتبة الثانية  41.97اعلى طول للطعم بلغ 

طول الشتالت النامية على أصل فولكاماريانا وكان اقل معدل ل

الطعم في الشتالت المطعمة على أصل النارنج اذ بلغت 

كما اشارت نتائج الجدول نفسه وجود تاثير    سم . 31.27

معنوي للتداخل  بين رش المجموع الخضري واالصول 

النامية عليها الشتالت, حيث تفوق شتالت الليمون حامض 

المحلي المطعم على أصل سوينكل ستروميلو المرشوشة بـ 

لغم . لترم 100
-4

  NPK-TE  باعلى معدل لطول الطعم بلغ

سم وعلى التتابع جاءت الشتالت الناميةعلى أصل 52.91

ملغم . لتر 11سوينكل ستروميلو و التي رش بـ 
-4

 NPK-

TE  +100 ملغم . لتر
-4

  G-GANA وكانت اقل معدالت ,

التداخل لشتالت الليمون الحامض المحلي المطعم على أصل 

سم لمعدل 19.28رشت بالماء المقطر و بلغت  النارنج التي

 طول الطعم .

 : عدد االوراق -2

ان هنالك فروق معنوية بين شتالت الليمون  9يبين جدول 

حامض المحلي باختالف االصول النامية عليها حيث تميزت 

الشتالت المطعمة على أصل فولكاماريانا عن باقي الشتالت 

على األصول االخرى و بلغ معدل الزيادة بعدد  المطعومة

والتي لم تختلف معنويا عن  4 -ورقة.شتلة 21.27األوراق 

الشتالت المطعمة على أصل النارنج بالمقارنة مع اقل زيادة 

في االوراق اعطتها الشتالت النامية على اصل سوينكل 

لوحظ ايضا و . 4 -ورقة.شتلة 17.93ستروملو والتي بلغت 

في الزيادة  لك فرقا معنويا بين معامالت الرش المختلفةان هنا

ملغم . لتر 411معاملة الرش بـ  اذ تفوقت بعدد األوراق
-4

  

G-GANA   ورقة.شتلة 25.64واعطت
- 4

والتي التختلف    

ملغم . لتر  50بـعن معاملة  الرش 
-4

  NPK-TE +411 

ملغم . لتر
-4

  G-GANA بالماء  مقارنة بمعاملة االرش

ورقة. شتلة 14.86  المقطر والتي بلغت
-4

وقد يعود السبب   

الى التاثيرات الفسيولوجية في النبات من انقسامات الخاليا 

واالستطالة وزيادة النموات الخضري بسبب تاثرها باالسمدة 

  ومحفزات النمو والتي ادت الى الزيادة بمعدل عدد األوراق.

د تاثير معنوي للتداخل بين واشارت نتائج الجدول نفسه وجو

في مقدار االصول النامية عليها الشتالت و معامالت الرش 

, حيث تفوقت شتالت الليمون حامض الزيادة في عدد األوراق

بـ المحلي المطعم على أصل سوينكل ستلروميلو التي رشت 

ملغم . لتر 411
-4

  G-GANA   عن باقي معامالت التداخل

ورقة.شتلة 31.13االخرى والتي اعطت 
- 4

والتي لم تختلف   

معنويا عن شتالت النارنج التي رشت بنفس المعاملة وعن 

ملغم  11الشتالت النامية عل اصل فولكاماريانا التي رشت بـ 

. لتر
-4

  NPK-TE   +411 ملغم . لتر
-4

   G-GANA 

مقارنة باقل معدل للشتالت الناميةعلى أصل النارنج التي 

ملغم . كغم 13.249غت رشت بالماء المقطر وبل
-4

وزن  

 .طري

           

 معامالت الرش           

معدل  معامالت  األصول

 الرش
  فولكاماريانا

  

سوينكل  

 ستروميلو

 النارنج  

 0.533 0.467 0.400 0.733               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   1.533   2.333 0.733 1.533 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   2.200 1.467 1.467 1.711 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   3.067 1.733 1.200 2.000 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100  ملغم

. لتر
-4

  G-GANA   

2.467 0.733 2.467 1.889 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100  ملغم

. لتر
-4

  G-GANA   

1.600 0.333 0.667 0.867 

  1.167 1.165 1.933 معدالت األصول                

LSD   0.406للتداخل =   0.234للمعامالت =        0.165لألصول=  0.05عند مستوى احتمال 
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وتداخالتها في  معدل طول  G-GANAو   NPK-TE: تاثير االصول ومعامالت رش المجموع الخضري بـ  8جدول رقم 

 التفرعات للطعم  )سم(.

مقدار الزياده في وتداخالتهما في  G-GANAو NPK –TE: تاثير األصول و معامالت رش المجموع الخضري بـ  9جدول 

) ورقه. شتلة لليمون حامض المحليعدد األوراق 
- 1

 ) 

           

 معامالت الرش             

معدل  معامالت  األصول

 الرش
سوينكل     فولكاماريانا

 ستروميلو

 النارنج  

 76.97 49.28 34.50 20.44               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   38.59 30.24 29.33 35.55 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   38.33 12.94 22.89 39.38 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   13.41 38.81 38.28 45.77 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100  . ملغم

لتر
-4

  G-GANA   

11.82 10.14 33.42 45.51 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100  . ملغم

لتر
-4

  G-GANA   

11.39 11.82 11.22 41.87 

  31.77 41.97 38.74 معدالت األصول                

LSD   2.32للتداخل=   4.33للمعامالت =   0.94         لالصناف= 0.05عند مستوى احتمال 

           

 معامالت الرش             

معدل   األصول

معامالت 

سوينكل   فولكاماريانا الرش

 ستروميلو

 النارنج  

 14.86 40.01 42.11 41.31               ماء مقطر

ملغم . لتر 50
-4

   NPK –TE   29.13 41.10 29.11 74.35 

ملغم . لتر 100 
-4

  NPK –TE   42.00 43.81 41.33 15.35 

ملغم . لتر 100
-4

  G-GANA   23.33 31.13 49.10 75.64 

ملغم . لتر 50 
-4

  NPK –TE    +100  . ملغم

لتر
-4

  G-GANA   

29.33 41.93 41.80 75.54 

ملغم . لتر 100
-4

  NPK –TE    +100  . ملغم

لتر
-4

  G-GANA   

43.13 40.33 21.93 18.57 

  75.16 17.93 71.77 معدالت األصول                

LSD   2.  752للمعامالت =  3.239      لالصناف= 0.05عند مستوى احتمال   

 9.131للتداخل=
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