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تأثيز االضبفة االرضية نًُقىع انًخهفبت انعضىية ورش انًجًىع انخضزي نشتالت
انهيًىٌ انحبيض بحبيض انسبنسيهيك في ًَىهب انخضزي
غانب بٓ ٕٛانعباظ *ٙؼًٛاء ظهًاٌ َعًة* بالس ظجاد يحًٕد*

يحًد ْاَ ٙيجٛد

*لعى انبعتُة ُْٔدظة انحدائك  .كهٛة انصزاعة  .جايعة انكٕفة  .جًٕٓزٚة انعساق

انًستخهص
َفذذرا انتجسبذذة فذذ ٙيؽذذتم كهٛذذة انصزاعذذة ف جايعذذة انكٕفذذة نهفتذذس يذذٍ  2015 -2013ندزاظذذة ثذ ٛس
االضذذافة االزضذذٛة نًُمذذٕد انًذذاد انعنذذٕٚة انًُتجذذة يذذٍ يتهفذذاا انذذسش بًعذذتٕٚاا  500 ، 250يم.ؼذذتهّ

1-

نتسبة ؼتالا انه ًٌٕٛانحايض ـُف يحهذ ٙانًععًذة عهذٗ اـذه ٙانُذازَف ٔفٕنكذا يازٚاَذا ٔ زغ انًجًذٕد
انتنذذس٘ بحذذايض انعانعذذٛي بتسكٛذذص  10يهغى.نتذذس 1-بؽذذكم يُفذذسد ٔبؽذذكم ثٕنٛفذذة يًُٓذذا فذذ ٙـذذفاا انًُذذٕ
انتنس٘ نٓا .أظٓسا انُتائف ٔجٕد ث ٛس يعُٕ٘ نالـم انًععًة عهٛة انؽتالا بتفٕق انًععًة عهٗ اـذم
فٕنكذذا يازٚاَذذا فذذ ٙـذذفاا انًُذذٕ انتنذذس٘ انًتً هذة بازثفذذاد انؽذذتهة ٔعذذدد االٔزاق انجدٚذذد ٔانذذٕشٌ انعذذس٘
ٔانجاف نهًجًٕد انتنس٘ ٔانكهٕزٔفٛم انكهذٔ ٙانذٕشٌ انجذاف  .كًذا اظٓذسا انُتذائف ثفذٕق انًعايهذة 250
يم.ؼتهّ 1-يٍ يُمٕد انًاد انعنٕٚة ( compost teaاضافة ازضٛة ) +انذسغ

 10يهغى.نتذس 1-حذايض

انعانعٛهٛي فْ ٙرِ انففاا  .اظٓسا يعايهة انتداخم ب ٍٛاـم فٕنكايازٚاَذا ٔانًعايهذة  250يم.ؼذتهّ 1-يذٍ
يُمذٕد انًذذاد انعنذٕٚة ( compost teaاضذذافة ازضذٛة ) +انذذسغ

 10يهغى.نتذس 1-حذذايض انعانعذذٛهٛي

ثفٕلا يعُٕٚا ف ٙجًٛع انففاا عهٗ انًعايالا االخسٖ..

كهًاا يفتاحٛة  :يُمٕد انًاد انعنٕٚة  ،اـٕل انحًنٛاا  ،انه ًٌٕٛانحايض  ،حايض انعانعٛهٛي
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ثعًٛد انبسثمال  Citrus sinensis Lبانكًبٕظ

انًقذية
ُٚتً ٙانه ًٌٕٛانحايض ( ( Citrus limon

أدٖ إنذذٗ ثحعذذ ٍٛـذذذفاا انًُذذٕ انتنذذس٘ يُٓذذذا

 Lemon .Burm.fإنذذذذذذٗ جذذذذذذُط انحًنذذذذذذٛاا

انًعاحة انٕزلٛة ٔ لعس انعاق ٔ انكهٕزٔفٛم فذٙ

 Citrusانعائد نهعائهة انعربٛة ( )Rutaceaeانتٙ

األٔزاق ٔكرني انُعذب انًوٕٚذة نهعُاـذس انغرائٛذة

ثًُففففففذذذذذفٕ فذذذذذ ٙانًُفذذذذذفاسك االظذذذذذتٕائٛة ٔؼذذذذذبّ

 N,P, Kف ٙاالٔزاق .
ٚعذذذد حذذذايض انعانعذذذٛهي

االظذذذتٕائٛة ( . )23ن ًذذذاز انهًٛذذذٌٕ لًٛذذذة غرائٛذذذة

Salicylic

عانٛذذة كَٕٓذذا يفذذدزا نفٛتذذائ C ٍٛثحتذذٕ٘ عهذذٗ

Acidأحذذد انًسكبذذاا ذٔ انعبٛعذذة انفُٕٛنٛذذة انتذذٙ

َعذذذبة عانٛذذذة يذذذٍ انعذذذكسٚاا كًذذذا ثحتذذذٕ٘ عهذذذٗ

ُٚتجٓا انُباا بؽذكم ٔاظذع ٔنذّ أدٔاز فعذٕٛنٕجٛة

االيذذذالل انًعدَٛذذذة ي ذذذم انكانعذذذٕٛو ٔانبٕثاظذذذٕٛو

يٓذذذذة فذذذذًَ ٙذذذذٕ انُبذذذذاا ٔانتصْٛذذذذس ٔايتفذذذذاؾ

ٔانفعذذذذذفٕز ٔانًغُٛعذذذذذذٕٛو ٔانحدٚذذذذذد ٔانكبسٚذذذذذذ

االَٕٚذذاا ٔنذذّ ث ذ ٛس فذذ ٙحسكذذة ان غذذٕزٚ ٔ ،عًذذم

ٔانفذذٕدٕٚو ٔغٛسْذذا كًذذا ثحتذذٕ٘ عهذذٗ انبكتذذٍٛ

عهذذٗ ارظذذساد فذذ ٙثكذذٕ ٍٚـذذبغاا انكهٕزٔفٛذذم

انر٘ ٚدخم ف ٙك ٛس يٍ انفُاعاا انغرائٛة ) ) 1

ٔانكازٔثٔ ٍٛثعسٚع عًهٛة انبُاء اننٕئٔ ٙشٚذاد

ٚذتى اك ذاز انحًنذٛاا عذاد ٔيُٓذا انهًٛذٌٕ

َؽاس بعذض األَصًٚذاا انًًٓذة َٔ ،اذسا نذردٔاز

انحذذايض بتععًٛذذّ عهذذٗ االـذذٕل انًتتهفذذة يذذٍ

انفعذٕٛنٕجٛة انعدٚذد نحذايض انعانعذٛهي فذًَ ٙذٕ

انحًنذذذذٛاا يُٓذذذذا انُذذذذازَف ٔانتسٔٚذذذذس ظذذذذتساَف

انُبذذذاا ٔثعذذذٕزِ ٔثكؽذذذفّ عذذذد يذذذٍ انٓسيَٕذذذاا

ٔفٕنكايازٚاَا ٔاالخٛذس ثتفذأا فذ ٙـذفاثٓا يذٍ

انُبذذذذذفاثٛة انعذذذذذفبٛعٛة (ٔٔ .)18جذذذذذد عبدانٕاحذذذذذد

حٛث انتا ٛس انفعٕٛنٕج ٙف ًَٕ ٙانععذٕو انُايٛذة

ٔاخذذسٌٔ ( )4فذذ ٙدزاظذذتٓى ثذذ ٛس زغ ؼذذتالا

عهٓٛذذذا ٔاَتاجٛتٓذذذا ٔـذذذفاا ًازْذذذا (  ، ) 17اذ

انُذذذازَف بحاينذذذ ٙاالظذذذكٕزبٛي ٔ انعانعذذذٛهي (
1-

اؼذذذذازا انعدٚذذذذد يذذذذٍ اندزاظذذذذاا اخذذذذتالف ًَذذذذٕ

بتسكٛص  100ٔ 50يهغى.نتذس نكذم يًُٓذا نًذسثٍٛ

ٔاَتاجٛة انععٕو انُايٛة عهذٗ اـذٕل يتتهفذة فذٙ

بًُٓٛذذا فاـذذم شيُذذ ٙيمذذدازِ ؼذذٓس ) فذذ ٙبعذذض

انحًنذذذذٛاا( 25 ، 24 ، 21 ، 14 ، 9 ، 8 ، 7

انفذذذفاا انفٛصٕٚكًٛٛائٛذذذة نهؽذذذتالا ،اٌ انؽذذذتالا
انًعايهذذة بتسكٛذذص  100يهغى.نتذذس

).

1-

يذذٍ حذذذايض

إٌ إضذذافة االظذذًد انعنذذٕٚة عذذٍ سسٚذذك

انعانعذذذٛهي لذذذد ثفٕلذذذ عهذذذٗ جًٛذذذع انًعذذذايالا

انتسبذذذذّ أ انذذذذسغ انذذذذٕزلٚ ٙصٚذذذذد يذذذذٍ جاْصٚذذذذة

االخسٖ ف ٙازثفاد انؽتهة ٔعدد افسعٓا انجاَبٛذة

انًغرٚاا الؼجاز انفاكٓة يًا ُٚعكط إٚجابٛاً عهٗ

ٔلعس ظالٓا انسئٛط ٔيعدل عدد أزالٓا ٔانٕشٌ

ًَْٕذذذذا ٔإَتاجٛتٓذذذذا ٔثؽذذذذًم االظذذذذًد انعنذذذذٕٚة

انعس٘ ٔانجاف ألٔزالٓا اٚنا ٔيحتٕٖ األٔزاق

يتهفذذذذذذاا انًحاـذذذذذذٛم انصزاعٛذذذذذذة ٔانًتهفذذذذذذاا

يذذٍ انكهٕزٔفٛذذم انكهذذ . ٙكًذذا ٔجذذد ؼذذهػ ٔعبذذد

انحٕٛاَٛذذذذذذّ ٔاالظذذذذذذًدِ انًتًذذذذذذسِ ()Compost

انحًٛذذد ( ) 6عُذذد زغ ؼذذتالا انبسثمذذال انًحهذذٙ

ٔانعذذذًاد االخنذذذس ٔيتهفذذذاا انًذذذدٌ ٔانًتهفذذذاا

انًععًذذذّ عهذذذذٗ ذذذذالا اـذذذذٕل حًنذذذذٛاا ْذذذذٙ

انفذُاعٛة ٔغٛسْذا ( ٔ .) 3أؼذازٔ Mansour

انُازَف ٔانالنُك ٙكهٕٛباثسا ٔ ظتسٔيٛهٕ ظُٕٚجم

ٔ Barakat ٔ )22(Shaabanآخذسٌٔ ( )10إٌ
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جذول  - 2بعض انخصبئص انفيشيبئية وانكيًيبئية نهتزبة انًستعًهة قبم انبذء ببنتجزبة.
انمًٛة

ٔحد انمٛاض
انسيم
يففٕالا انتسبة

انغسٍٚ

820
غى  .كغى

1-

60
120
يصٚجٛة زيهٛة

انعٍٛ
انُعجة

---

األض انٓٛدزٔجpH ُٙٛ

---

1:1
ارٚفانٛة انكٓسبائٛة EC

دٚعٛعًُص  .و

1 :N
1

7.7
1-

يهغى  .كغى

P
K+

يه ٙيٕنس .نتس

انًاد انعنٕٚة

1-

89.8

1-

يهغى  .كغى
غى  .كغى

2.3

0.02
1-

0.28

1-

2.5

أجس ٚثحهٛالا انتسبة ف ٙيتتبساا اندزاظاا انعهٛا ف ٙلعى انبعتُّ  /كهٛة انصزاعة – جايعة انكٕفة .
اختالف اظتجابة انؽتالا باختالف االـم انًععًة عهٓٛا .
ٔألًْٛذذة انهًٛذذٌٕ انحذذايض ك ؼذذجاز فاكٓذذة

تهيئة انشتالت
اَتتب ذ ؼذذتالا اـذذٕل يذذٍ انُذذازَف

ٔنمهذذذة اندزاظذذذذاا حذذذٕل اظذذذذتعًال يعتتهفذذذذاا
االظذذًد انعنذذٕٚة انًتحههذذة ٔث ٛسْذذا عهذذٗ ًَذذٕ

ٔ ) Citrus aurantium ( Sour orange

انُبذذاا ٔكذذرني حذذايض انعانعذذٛهي فذذْ ٙذذرا انُذذٕد

فٕنكايازٚاَذذذا

يٍ انفاكٓة ثذى اجذساء انبحذث بٓذدف دزاظذة ثذ ٛس

) volkameriana Ten and pas.بعًذس ظذُة

االضذذافة االزضذذٛة نًعذذتتهؿ انعذذًاد انعنذذٕ٘

ٔاحد يتًا هة بانحجى لدز اريكذاٌ يصزٔعذة فذٙ

انًفذذذذُع يذذذذٍ يتهفذذذذاا انذذذذسش (يُمذذذذٕد انًذذذذاد

أكٛذذاض بالظذذتٛكٛة ظذذعة  5كغذذى ثسبذذة  ،يذذٍ يؽذذتم

انعنذذذٕٚة ٔ )compost teaانذذذسغ بحذذذايض

إَتاج ؼتالا انحًنٛاا انًفذدلة انعائذد نذٕشاز

انعانعذذٛهي فذذ ٙـذذفاا انًُذذٕ انتنذذس٘ نؽذذتالا

انصزاعذذذذة انعسالٛذذذذة  -انًدٚسٚذذذذة انعايذذذذة نهبعذذذذتُة

انهًٛذذذٌٕ انحذذذايض انًععًذذذة عهذذذٗ اـذذذه ٍٛيذذذٍ

ٔانغابذذاا فذذ ٙيحافاذذة كذذسبالء انًمدظذذة  -لنذذاء

انحًنٛاا ًْا انُازَف ٔانفٕنكايازٚاَا.

انُٓدٚذذة َ.مه ذ انؽذذتالا إنذذٗ يٕلذذع ثُفٛذذر انتجسبذذة

يىاد وطزائق انعًم

بتازٚخ ٔ 2013/4/1اجذس٘ نٓذا َمذم انذٗ اـذؿ

Volkamer lemon ( C.

بالظذذذذذتٛكٛة ( ظذذذذذعة  10كغذذذذذى ) ٔلذذذذذفد أجسٚذذذذذف

َفرا انتجسبة ف ٙاناهة انتؽذبٛة انتابعذة
نمعذذذى انبعذذذتُة  /كهٛذذذة انصزاعذذذة  /جايعذذذة انكٕفذذذة

نهؽذذذتالا جًٛذذذع عًهٛذذذفاا انتديذذذفة يذذذٍ عذذذفصق

ٔاظذذذذذتًسا نهًذذذذذد يذذذذذٍ آ  2013نغاٚذذذذذة آذاز

ٔثعذذذًٛد ٔيكافحذذذة نالفذذذاا  ،ذذذى أجسٚذذذ عًهٛذذذة

.2015

انتععذذذٛى عهذذذٗ ؼذذذتالا كذذذال االـذذذه ٍٛبذذذانُٕيٙ
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 500 .4يم.ؼذذذذتهّ 1-يذذذذٍ يُمذذذذٕد انًذذذذاد انعنذذذذٕٚة
( compost teaاضافة ازضٛة )

انعذذذُّ ٔبعسٚمفذذذفة ( انتععذذذٛى أنذذذدزعٔ ، ) ٙكذذذاٌ
انفُف انًعتتدو ف ٙعًهٛة انتععذٛى ْذٕ انفذُف

 250 .5يم.ؼذذذذتهّ 1-يذذذذٍ يُمذذذذٕد انًذذذذاد انعنذذذذٕٚة

انًحهذذ ٙنهًٛذذٌٕ انحذذايض انًذذصزٔد فذذ ٙبعذذاثٍٛ

( compost teaاضذذافة ازضذذٛة ) +انذذسغ

انحعذذ ُّٛٛفذذ ٙكذذسبالء  .أخذذرا عُٛذذاا يذذٍ انتسبذذة

 10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهٛي

بًمذذداز 5غذذى لبذذم انبذذدء بانتجسبذذة نهتعذذسف عهذذٗ

 500يم.ؼذذذذذذتهّ

.6

1-

يُمذذذذذذٕد انًذذذذذذاد انعنذذذذذذٕٚة

بعذذذذض انفذذذذفاا انفٛصٚائٛذذذذة ٔانكًٛٛائٛذذذذة نهتسبذذذذة

( compost teaاضذذافة ازضذذٛة ) +انذذسغ

انًصزٔعة بٓا انؽذتالا ٔفمذا نهعذسق انذٕازد فذٙ

 10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهٛي

ٔ Pageاخذذذذسٌٔ

(ٔ )23اٌ َتذذذذائف انتحهٛذذذذم

سبمذذذذ انًعذذذذايالا بتذذذذازٚخ 2014/4/1

يٕضحة ف ٙجدٔل (. )1

باضذذذافة انتساكٛذذذص انًتتهفذذذة يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد
انعنذذٕٚة  compost teaنهتسب ذة فذذ ٙانفذذبال

تُفيذ انًعبيالت

انبذذاكس ٔزغ حذذايض انعانعذذٛهي ٔفمذذا نهًعذذايالا

َفرا انتجسبة كتجسبة عايهٛذة بعذايه ٍٛاالٔل

انًعبمذذذة فذذذٔ ٙلذذذ انغذذذسٔ ٔحتذذذٗ انبهذذذم انتذذذاو

اـذذه ٍٛيذذٍ انحًنذذٛاا سعً ذ عهًٓٛذذا انهًٛذذٌٕ

نالٔزاق  ،ف ٙح ٍٛزؼ يعايهذة انًمازَذة بانًذاء

انجذذايض ٔانعايذذم ان ذذاَ 6 ٙثٕنٛفذذاا يذذٍ انذذسغ

انًمعذذس فمذذو  ٔ ،كذذسزا اضذذافة انًُمذذٕد ٔانذذسغ

انذذذذذذٕزل ٙبحذذذذذذايض انعانعذذذذذذٛي ثسكٛذذذذذذص () 10

بحايض انعانعٛهٛي بعد ؼٓس يٍ انسؼة االٔنذٗ .

يهغى.نتذذذذس ٔ 1-اضذذذذافة يُمذذذذٕد انًذذذذاد انعنذذذذٕٚة

بتذذذازٚخ  2014/ 8/15كذذذسزا َفذذذط انًعذذذايالا

انًتًذذذس نهتسبذذذة بتسكٛذذذصْ ٍٚذذذ)500 ، 250( ٙ

ٔاعٛذذدا بعذذد ؼذذٓس يذذٍ ْذذرِ انًعايهذذّ ٔاظذذتًسا

يم.ؼذذذذتهّ ( 1-انذذذذر٘ ثذذذذى ثحنذذذذٛس بُمذذذذع انعذذذذًاد

عًهٛاا انتدية انٗ َٓاٚة انتجسبة.

انعنذذٕ٘ انًتًذذس نًتهفذذاا  compost teaفذذٙ

انمٛاظاا ٔانتحهٛالا انًتتبسٚة

يذذاء نًذذد  3اٚذذاو ) اضذذافة انذذٗ يعايهذذة انًمازَذذة

بعذذد اَتٓذذاء انتجسبذذة فذذ 2015/3/1 ٙاخذذرا

بذانسغ بانًذذاء انًمعذس باثبذذفاد ثفًٛذفى انمعاعذذاا

الا ؼتالا نكم يعايهّ ٔلٛعذ انفذفاا انتانٛذة

انعؽذذٕائٛة انكايهذذّ (Randomized )RCBD

:

 Complete Block Designبذ الا يكذسزاا

.1

ٔ ،ثنذذًُ كذذم يعايهذذة  10ؼذذتالا بحٛذذث كذذاٌ

ثى انمٛاض باظتعًال انًععس بدءاً يٍ ظعح ثسبذة

عدد انؽتالا انًعتعًهة ف ٙانتجسبّ  630ؼتهة إذ

االـذذؿ حتذذٗ اعهذذٗ لًذذة فذذ ٙانؽذذتهّ فذذ ٙبداٚذذة

اٌ يعايالا انتٕنٛفاا كاالث: ٙ

انتجسبة َٔٓاٚتٓا ٔانفسق بًُٓٛا عذدا انصٚذاد فذٙ

 .1انسغ بانًاء انًمعس ( انًمازَة )
 .2انسغ

انصٚاد ف ٙازثفاد انؽتهة(ظى )

االزثفاد .

10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهي

 .2انصٚاد ف ٙلعس انعاق ( يهى)

 250 .3يم.ؼذذذذتهّ 1-يذذذذٍ يُمذذذذٕد انًذذذذاد انعنذذذذٕٚة
( compost teaاضافة ازضٛة )
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ثذذى لٛذذاض لعذذس ظذذاق كذذم ؼذذتهّ بٕاظعذذفة انمديذذفة

 -4يعذذاحة انٕزلذذة (ظذذى  : ) 2حعذذفب يعذذفدل

( ) Vernier calipersبداٚذذة انتجسبذذة َٔٓاٚتٓذذا

يعاحذذذفة انٕزلذذذفة ب خذذذفر  5أٔزاق يذذذفٍ أجذذذفصاء

ٔانفسق بًُٓٛا عدا انصٚاد ف ٙاالزثفاد .

يتتهفذفة يذذفٍ كذذفم ٔحذذد ثجسٚبٛذذة ٔٔ .شَذذف بعذذفد
فففم األعُاق عُٓا  ،ى أخفرا الساؾ بًعاحفة

 .3انصٚاد ف ٙعدد االٔزاق

يعهٕية يفٍ األٔزاق انًمعٕعفة ٔٔشَ ٔيٍ ذفى

ث ذ حى حعذذا عذذدد األٔزاق نكذذم ؼذذتهة بداٚذذة َٔٓاٚذذة

ثى حعفا يعذفدل يعاحذفة انٕزلذفة ٔفمذاً نهًعادنذفة

انتجسبّ ٔانفسق بًُٓٛا  ًٚم انصٚاد ف ٙانعدد.

اٜثٛة بحعب يا جاء بّ .) 12( Dvorinic

يعاحة انٕزلة (ظىٔ = ) 2شٌ انٕزلة (غى )  xيعفدل يعاحفة االلساؾ (سى / ) 2يعفدل ٔشٌ االلساؾ
(غفى)
 -5ثمدٚس يحتٕٖ االٔزاق يذٍ انكهٕزٔفٛذم انكهذٙ

ٔضع انًجًٕد انتنس٘ نكم ؼتهّ يذٍ انؽذتالا

(يهغى1-100.غى ٔشٌ سس٘)

انت ٙاظتتسج ٔشَٓا انعس٘ فذ ٙيجفذف كٓسبذائٙ

ثذذى ثمذذدٚس يحتذذٕٖ انكهٕزٔفٛذذم انكهذذ ٙفذذ ٙاالٔزاق

 ovenعهذذٗ دزجذذة حذذساز  70دزجذذة يوٕٚذذة

انتنس ف ٙيتتبذس اندزاظذاا انعهٛذا نمعذى انبعذتُّ

ٔنحذذ ٍٛبذذٕا انذذٕشٌ ذذى ٔشَ ذ بٕاظذذعة يٛذذصاٌ

ُْٔدظة انحدائك ف كهٛذة انصزاعذة ف جايعذة انكٕفذة

حعاض.

ٔذني باخر عُٛة يٍ االٔزاق نكذم يعايهذة ذى أخذر
ثحهٛم انبٛاَاا

5غى يُٓا ٔشَا سسٚا ٔأضٛف نٓا  50يذم اظذتٌٕ

حههذذذذذف َتائذذذذذفف انتجسبذذذذذة باظذذذذذتتداو

بتسكٛذذذذذص  %85ذذذذذى ظذذذذذحك انُعذذذذذٛف بٓففففذذذذذفأٌ
خصفففففف ، ٙعصل انًحهفففففٕل ب ظتعًففففذفال ٔزق

انبسَذذايف ارحفذذائٔ )SAS 2000( ٙلٕزَذذف

ثسؼٛففففففففففففففذذذذذذذفح ٔ ،اظذذذذذذذتعًم جٓذذذذذذذاش UV-

انًتٕظعذذفاا باظذذتتداو اختبذذفاز الذذم فذذسق يعُذذٕ٘

 visibleنمٛذذذذاض

(Least Significant Differences )L.S.D

Spectrophotometer

االيتفذذاؾ اننذذٕئ ٙنهفذذبغاا ٔعهذذٗ سذذٕنٍٛٛ

عُفد يعتفٕٖ احتًفال .)2( 0.05

يذٕجًْ ٍٛٛذا َ 663 ٔ 645ذإَيٛتس ٔبحعذب

انُتبئج

ٔ )15( Goodwinفما نهًعادنة االثٛة
=

Chlorophyll

ازثفاد انؽتهة ٔلعسْا

Total

ثؽٛس انُتائف ف ٙانجدٔل ( )2انٗ اٌ انصٚذاد

20.2*D(645)+8.02*D(663)(v/w*100

فذذ ٙازثفذذاد انؽذذتهّ ٔلعذذس ظذذاق انععذذى انؽذذتهة لذذد

0) *100

أختهف بت ٛس انًعذايالا ٔادا يعايهذة انذسغ

 -6انٕشٌ انعس٘ نهًجًٕد انتنس٘(غى)

 10يهغى.نتذذذذذذذس 1-حذذذذذذذايض انعانعذذذذذذذٛهي 250 +

عُذذد َٓاٚذذة انتجسبذذة ثذذى لعذذع انؽذذتهة يذذٍ يعذذتٕٖ

1-

يم.ؼتهّ يٍ يُمٕد انًاد انعنٕٚة انذٗ إععذاء

ظذذعح انتسبذذة ٔنكذذم يعايهذذة(  3ؼذذتالا ) ذذى ٔشٌ

أعهٗ شٚاد ف ٙازثفاد انؽتهّ ٔلعس انعاق ٔانتٙ

يجًٕعٓا انتنس٘ بٕاظعة يٛصاٌ حعاض .

بهغذذذ ( 20.40ظذذذى ٔ 2.20يهذذذى عهذذذٗ انتذذذٕان) ٙ

 -7انٕشٌ انجاف نهًجًٕد انتنس٘( غى)

يتفٕلذذة يعُٕٚذذا عذذٍ بذذال ٙانًعذذايالا ٔكاَ ذ الذذم
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شٚذذاد فذذ ٙازثفذذاد انؽذذتهّ ٔلعسْذذا انتذذ ٙعٕيه ذ

انحذذايض اذ ثًٛذذصا انؽذذتالا انًعايهذذة

بانًذذاء انًمعذذس اذ بهغ ذ  11.50ظذذى ٔ  0.79يهذذى

يم.ؼذذتهّ 1-يذذٍ يُمذذٕد انًذذاد انعنذذٕٚة (اضذذافة
 10يهغى.نتذذذس 1-حذذذايض

عهٗ انتٕان.ٙ

ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

ٔثؽذذٛس انُتذذائف انذذٗ ثبذذا ٍٚاالـذذٕل فًٛذذا بُٓٛذذا فذذٙ

انعانعذذذٛهٛي) ٔانتذذذ ٙثفٕلذذذ يعُٕٚذذذا عهذذذٗ بذذذالٙ

انصٚاد ف ٙازثفاد انؽتهّ بتفٕق انؽتالا انًععًذة

انًعذذذايالا عذذذدا يعذذذايهت 250(ٙيم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ

عهٗ اـم فٕنكا يازٚاَا عهٗ انًععًة عهٗ اـم

يُمٕد انًاد انعنٕٚة (اضافة ازضذٛة ) +انذسغ

انُازَف ف ٙح ٍٛنى ثتتهف فًٛذا بُٓٛذا فذ ٙانصٚذاد

 10يهغى.نتس 1-حايض انعانعذٛهٛي ) ٔ (500
يم.ؼذذتهّ 1-يذذٍ يُمذذٕد انًذذاد انعنذذٕٚة نًتهفذذاا

ف ٙلعس انعاق.
كًذذا نذذٕح يذذٍ َتذذائف َفذذط انجذذدٔل ٔجذذٕد

انسش(اضافة ازضٛة )) .ف ٙح ٍٛاعع انًعايهذة

ثذذا ٛس يعُذذٕ٘ نهتذذداخم بذذ ٍٛانًعذذايالا ٔاالـذذٕل

بانًاء انًمعس فمو الم عدد فسٔد ٔالم سٕل نٓذا

فذذ ٙـذذفت ٙانصٚذذاد فذذ ٙازثفذذاد ٔلعذذس انعذذاق اذ

.

ثفٕل ذ انؽذذتالا انتذذ ٙسعً ذ عهذذٗ اـذذم فٕنكذذا

كًذذذا ٚالحذذذ يذذذٍ انجذذذدٔل َفعذذذّ بذذذاٌ

 10يهغى.نتذس 1-حذايض

نهتذذداخم ث ذ ٛس يعُذذٕ٘ فذذ ٙيعذذدل عذذدد انتفسعذذاا

انعانعذذٛهي  250 +يم.ؼذذتهّ 1-يذذٍ يُمذذٕد انًذذاد

انجاَبٛذذة ٔاسٕانٓذذا حٛذذث أععذ يعايهذذة انتذذداخم

انعنذذذذذذٕٚة اذ بهغذذذذذذ انصٚذذذذذذاد فذذذذذذ ٙاالزثفذذذذذذاد

نهًعايهذذذة (  500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد

ٔانمعسنهؽذذذتهّ ( 22.60ظذذذى ٔ  2.25يهذذذى ) فذذذٙ

انعنذذذذٕٚة (اضذذذذافة ازضذذذذٛة ) +انذذذذسغ

10

حذذ ٍٛاعع ذ انؽذذتالا انتذذ ٙسعً ذ عهذذٗ اـذذم

يهغى.نتذذذذذذذس 1-حذذذذذذذايض انعانعذذذذذذذٛهٛي) ٔاـذذذذذذذم

َذذازَف ٔانتذذ ٙعٕيهذ بانًذذاء انًمعذذس الذذم ازثفذذاد

فٕنكايازٚاَا أعهٗ يعذدل نعذدد انتفسعذاا انجاَبٛذة

ٔلعذذذس نعذذذاق انؽذذذتهّ بهذذذ ( 22.60ظذذذى ٔ 2.25

ٔاسٕانٓا به ( 6.90فذسد ٔ 8.05ظذى ) لذ ٙحذٍٛ

يهى ) عهٗ انتٕان.ٙ

أعع انؽتالا انًععًة عهٗ انُازَف انًسؼٕؼة

عدد االفسد ٔسٕل االفسد

بانًذذذذذذاء انًمعذذذذذذس ( 10دٚععذذذذذذًُٛٛص /و ٔاـذذذذذذم

يازٚاَا ٔانت ٙعٕيهذ

كانٛسٚاَذذا ) ألذذم انًعذذدالا بهففففففففذذف ( 1.80فذذسد

ثؽٛس انُتائف ف ٙجذدٔل  3إنذٗ ٔجذٕد ثذ ٛس
يعُذذٕ٘ نرـذذم فذذ ٙيعذذدل عذذدد االفذذسد انجاَبٛذذة

ٔ 2.00ظى ).

ٔاسٕانٓا ف ٙؼتالا انهًٛذٌٕ انحذايض اذ ثًٛذصا

عدد االٔزاق ٔانًعاحة ٔانكهٕزٔفٛم

انؽذذذتالا انًععًذذذذة عهذذذذٗ األـذذذذم فٕنكايازٚاَذذذذا

بُٛذذذذذ َتذذذذذائف جذذذذذدٔل  4اخذذذذذتالف األـذذذذذٕل

يعُٕٚذذذا ً باععائٓذذذا اعهذذذٗ يعذذذدل نعذذذدد انتفسعذذذاا

انًعذذذتعًهّ يعُٕٚذذذا فذذذ ٙعذذذدد االٔزاق ٔيعذذذاحة

 4.10فذذذسد /ؼذذذتهّ

انٕزلذذذة ٔيحتٕاْذذذا يذذذٍ انكهٕزٔفٛذذذم انكهذذذ ، ٙإذ

ٔ 5.74ظى يمازَة باـم انُازَف انر٘ به يعدل

اظٓذذذذذذسا انؽذذذذذذتالا انًععًذذذذذذة عهذذذذذذٗ اـذذذذذذم

عذذدد انتفسعذذاا انجاَبٛذذة فٛذذّ  2.71فذذسد /ؼذذتهّ

فٕنكايازٚاَذذذذا ثفٕلذذذذا يعُٕٚذذذذا فذذذذْ ٙذذذذرِ انفذذذذفاا

انجاَبٛذذذة ٔاسٕانٓذذذا اذ بهذذذ

(ٔ 39.55زلة ٔ  9.12ظى 0.75ٔ 2يهغى .غذى

ٔ 84.8ظى

1-

كذذذاٌ نهًعذذذايالا انًعبمذذذة ثذذذ ٛس فذذذ ٙعذذذدد

ٔشٌ سذذس٘) يمازَذذة يذذع انؽذذتالا انًععًذذة عهذذٗ

انتفسعذذذاا انجاَبٛذذذة ٔاسٕانٓذذذا نؽذذذتالا انهًٛذذذٌٕ

اـم انُازَف انت ٙاعع (ٔ 34.75زلذة ٔ8.06
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جدددذول  - 2تدددأثيز االودددم واندددزش بحدددبيض انسبنسددديهيك اسددديذ و يُقدددىع انًدددبد انعضدددىية
نًخهفبت compost teaفي انشيبد في ارتفبع انشدته(( سدى ) وق دز سدبط ان عدى ( يهدى )
نشتالت انهيًىٌ انحبيض
انًعايالا

انسغ بانًاء انًمعس ( انًمازَة )
انسغ

10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهي

 250يم.ؼتهّ 1-يٍ يُمٕد انًاد انعنٕٚة نًتهفاا
(compost teaاضافة ازضٛة )

انصٚذذاد فذذذ ٙازثفذذاد انؽذذذتهّ ( انصٚاد ف ٙلعذس ظذاق انععذى
(يهى)
ظى )
َازَف فٕنكذذذذذذا انًعدل
يازٚاَا
11.50
12.20 10.80
13.90

14.80 13.00

14.30

13.
15.00
60

 500يم.ؼتهّ 1-يٍ يُمٕد انًاد انعنٕٚة نًتهفاا
انسش(اضافة ازضٛة )
14.00

َازَف
0.57

1.01

0.79

1.10

1.15

1.13

1.51

17.
20

1.40

20.40
2.15

 500يم.ؼتهّ 1-يٍ يُمٕد انًاد انعنذٕٚة (اضذافة
ازضذذذذذٛة )  +انذذذذذسغ  10يهغى.نتذذذذذس 1-حذذذذذايض
انعانعٛهٛي

19.30
1.70

22.10

انًعدل

17.32 14.35

LSD

االـذذذذذذذم 2.01

1.54

1.57

15.60

 250يم.ؼتهّ 1-يٍ يُمٕد انًاد انعنذٕٚة (اضذافة
ازضذذذذذٛة ) +انذذذذذسغ  10يهغى.نتذذذذذس 1-حذذذذذايض
22.60 18.20
انعانعٛهٛي

16.
50

فٕنكذذذذذا انًعدل
يازٚاَا

1.41
انًعذذذذذذذايالا

3.18

1.39

1.37

2.20

2.25

1.63

1.55

1.48

االـذذذذم 0.11

انًعذذذذذايالا

0.33
انتداخم 5.13

انتداخم 1.02

ظذذذى 0.60ٔ 2يهغذذذى .غذذذىٔ 1-شٌ سذذذس٘ ) عهذذذٗ

انكهٕزٔفٛم اذ اٌ ثعبٛك انًعايهة ( 500يم.ؼتهّ

انتٕان.ٙ

 1يٍ يُمٕد انًاد انعنذٕٚة (اضذافة ازضذٛة )+
انسغ

كًذذا ثؽذذٛس َتذذائف انجذذدٔل َفعذذّ انذذٗ اٌ

 10يهغى.نتس 1-حايض انعانعذٛهٛي) لذد

يعذذايالا انبحذذث ا ذذسا يعُٕٚذذا فذذ ٙيعذذدل عذذدد

ظذذذبب شٚذذذاد يعُٕٚذذذة فذذذْ ٙذذذرِ انفذذذفاا ٔبهغذذذ

االٔزاق ٔيعذذاحة انٕزلذذة ٔيحتذذٕٖ االٔزاق يذذٍ

(ٔ 67.01زلة ٔ 12.68ظى 0.79ٔ 2يهغى .غذى
68
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ٔشٌ سس٘) عهٗ انتٕانٔ ٙانتذ ٙنذى ثتتهذف عذٍ

ٔكذذذاٌ نتذذذذداخم االـذذذذٕل ٔانًعذذذذايالا

يعايهذذذذة ( 250يم.ؼذذذذتهّ 1-يذذذذٍ يُمذذذذٕد انًذذذذاد

اال ذذس انًعُذذٕ٘ انٕاضذذح فذذ ٙشٚذذاد عذذدد االٔزاق

10

ٔيعاحة انٕزلة ٔيحتٕاْا يذٍ انكهٕزٔفٛذم انكهذٙ

انعنذذذذٕٚة (اضذذذذافة ازضذذذذٛة ) +انذذذذسغ

يهغى.نتس 1-حذايض انعانعذٛهٛي) فذ ٙحذ ٍٛاععذ

ٔلذذد ثجهذذٗ ذنذذي باععذذاء ثذذداخم انًعايهذذة (500

ؼذذذذتالا انًمازَذذذذة الذذذذم انمذذذذٛى نهفذذذذفاا انذذذذ الا

يم.ؼذذتهّ 1-يذذٍ يُمذذٕد انًذذاد انعنذذٕٚة (اضذذافة

انًدزٔظة.

ازضٛة ) +انسغ

جدددذول  - 3تدددأثيز ا ودددم واندددزش بحدددبيض انسبنسددديهيك اسددديذ و يُقدددىع انًدددبد انعضدددىية
نًخهفبت  compost teaفي عذد االفزع انجبَبية وأطىانهب نشتالت انهيًىٌ انحبيض
سٕل انفسد انجاَبٙ

عدد االفسد انجاَبّٛ

(ظى )

انًعايالا
انسغ بانًاء انًمعس ( انًمازَة )
انسغ

10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهي

 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
نهًتهفاا (اضافة ازضٛة )
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
نًتهفاا انسش(اضافة ازضٛة )

َازَف

فٕنكايازٚاَا

1.80

1.90

2.21

2.29

3.88

(اضذذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

 10يهغى.نتذذذس

2.00

2.94

2.47

4.94 2.75

5.00

4.97

3.89

3.26

3.30

 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
1-

َازَف

فٕنكايازٚاَا

1.85

3.90

3.22

انًعدل

4.04
6.04

5.24

انًعدل

4.64

6.24

6.14

5.27
4.24

6.00

6.29

6.94

6.47

حايض انعانعٛهٛي
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
(اضذذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

 10يهغى.نتذذذس

1-

5.90
4.90

6.23

6.90

8.05

7.14

حايض انعانعٛهٛي
انًعدل
LSD

4.10

2.71
االـم 1.12

انًعايالا 3.21

انتداخم 4.01

5.74

4.88
االـذذذذذذذذم 0.11

انًعذذذذذذذذايالا 2.13

انتداخم 1.02

 10يهغى.نتذذذذس 1-حذذذذايض انعانعذذذذٛهٛي ) يذذذذع

عهٗ انتذٕان ٙبانًمازَذة يذع ثذداخم انًعايذم( يذاء

االـم فٕنكايازٚاَذا اعهذٗ انُعذب (ٔ 75.02زلذة

يمعذذذس ٔاالـذذذم َذذذازَف ) GroKo ٔ G r0N0

ٔ 14.72ظذذى 0.86ٔ 2يهغذذى .غذذىٔ 1-شٌ سذذس٘)

انتذذذ ٙاععذذذ الذذذم انمذذذٛى ٔكاَذذذ (ٔ 28.00زلذذذة
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ٔ 5.70ظذذذى 0.45ٔ 2يهغذذذى .غذذذىٔ 1-شٌ سذذذس٘)
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كًا ٚب ٍٛانجدٔل َفعذّ ٔجذٕد ثفذٕق يعُذٕ٘

عهٗ انتٕان. ٙ

نًعايالا انسغ ٔانتعًٛد عهٗ يعايهة انًمازَذة (

انٕشٌ انعس٘ ٔانجاف

زغ بانًذذذاء انًمعذذذس فمذذذو ) فذذذ ٙانذذذٕشٌ انعذذذس٘
ٔانجاف نهًجًٕد انتنس٘ نهؽذتالا انًعايهذة إذ

ٕٚضح انجدٔل  5ثفذٕق انؽذتالا انًععًذّ
عهٗ اـم فٕنكا يازٚاَا يعُٕٚا ً ف ٙانٕشٌ انعس٘

أشداد انذذٕشٌ انعذذذس٘ ٔانجذذذاف عُذذذد انًعايهذذذة

ٔانجاف نهًجًع انتنس٘ نٓذا يمازَذة بانؽذتالا

( 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
 10يهغى.نتذذذس

1-

انًععًة عهٗ انُازَف  ،إذ أعع اعهٗ ٔشٌ بهذ

(اضذذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

( 12.30 ٔ 37.76غى ) يمازَذة باالـذم َذازَف

حذذذذايض انعانعذذذذٛهٛي ) ٔ( 500يم.ؼذذذذتهّ 1-يذذذذٍ

انذذر٘ أععذذٗ ألذذم ٔشٌ سذذس٘ ٔجذذاف ( 35.96
ٔ  ) 15.03عهٗ انتٕان.ٙ
جذول  -4تبثيز االوم وانزش بحبيض انسبنسديهيك اسديذ و يُقدىع انًدبد انعضدىية نًخهفدبت compost
 teaفي عذد االوراط ويسبحة انىرقة ( سى ) 2و يحتىاهب يٍ انكهىروفيم انكهدي (يهغدى غمدى 2-وسٌ طدزي)
نشتالت انهيًىٌ انحبيض
انكهٕزٔفٛذذذذم انكهذذذذ( ٙيهغذذذذى
يعاحة انٕزلة ( ظى) 2
عدد االٔزاق
1.غى ٔشٌ سس٘).
انًعايالا
انًعدل
فٕنكذذذذذذذذذا انًعدل َازَف فٕنكا
انًعدل َازَف
فٕنكا
َازَف
يازٚاَا
يازٚاَا
يازٚاَا
0.53
5.79
انذذذذذذذسغ بانًذذذذذذذاء انًمعذذذذذذذس (
0.60
0.46
5.88
5.70
31.11 34.21 28.00
انًمازَة )
10.65
7.39
7.53
انذذذذذذذذذسغ 10يهغى.نتذذذذذذذذذس
0.72
0.58
7.25
39.01 38.01 40.00
حايض انعانعٛهي
0.69
7.51
 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد
0.76
0,62
7.58
7.44
انًذذذذذاد انعنذذذذذٕٚة نًتهفذذذذذاا 43.27 44.04 42.50
انسش(اضافة ازضٛة )
0.71
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد
0,78
0.64 8.66
9.10
8.22
انًذذذذاد انعنذذذذٕٚة نهًتهفذذذذاا 48.29 48.02 48.56
(اضافة ازضٛة )
0.70
 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد
انًذذذذذذاد انعنذذذذذذٕٚة (اضذذذذذذافة
0.78
0.62 9.48
9.86
9.10
54.22 58.00 50.44
ازضذذذذذذٛة ) +انذذذذذذسغ 10
يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهٛي
0.79
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد
انًذذذذذذاد انعنذذذذذذٕٚة (اضذذذذذذافة
0.86
0.70 12.68 14.72 10.64 67.01 75.02 59.00
ازضذذذذذذٛة ) +انذذذذذذسغ 10
يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهٛي
0.75 0.60
9.12
8.06
49.55 44.75
انًعدل
االـم ٔ 0.02انًعايالا
االـم 0.87
االـم 2.51
LSD
انًعايهّ  1.22انتداخم ٔ 0.09 3.33انتداخم 0.14
انًعايالا 6.13
انتداخم 9.26
70

يجهــة انكىفــة نهعهــىو انشراعيـــة

) 76 – 62 ( : ) 2 ( 8

يُمٕد انًاد انعنٕٚة (اضافة ازضذٛة ) +انذسغ

2026

انتذذ ٙأععذذ الذذم ٔشٌ بهذذ ( 10.42ٔ 29.64

 10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهٛي ) انهتذاٌ نذى

غى) عهٗ انتٕان.ٙ

ثتتهفا بًُٓٛا يعُٕٚا  ،إذ ثفٕل انؽتالا انًعايهذة

إيا بانُعبة إنٗ انتداخم ب ٍٛاالـذٕل ٔانًعذايالا

( 250يم.ؼذذتهّ 1-يذذٍ يُمذذٕد انًذذاد انعنذذٕٚة

فٛتنح إٌ ُْاني ث ٛسا يعُٕٚا ف ٙانذٕشٌ انعذس٘

1-

ٔانجاف نهؽتهّ  ،إذ ثفٕل يعايهة انتداخم (فٕنكذا

(اضذذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

 10يهغى.نتذذذس

يازٚاَذذذا ×  250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد

حذذايض انعانعذذٛهٛي ) ب ذ عهٗ ٔشٌ سذذس٘ ٔجذذاف

انعنٕٚة (اضافة ازضٛة ) +انسغ

( 16.78ٔ 42.90غذذى ) لٛاظذذا بًعايهذذة انًمازَذذة

10

جذول  - 5تبثيز االوم وانزش بحبيض انسبنسيهيك اسيذ ويُقىع انًبد انعضىية نًخهفبت
 compost teaفي انىسٌ ان زي وانجبف (مى ) نشتالت انهيًىٌ انحبيض
انٕشٌ انعس٘ نهًجًٕد انتنس٘

انٕشٌ انجاف نهًجًٕد انتنس٘

(غى )

(غى )

انًعايالا
انسغ بانًاء انًمعس ( انًمازَة )
انسغ

10يهغى.نتس 1-حايض انعانعٛهي

 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
نهًتهفاا (اضافة ازضٛة )
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
نًتهفاا انسش(اضافة ازضٛة )

َازَف

فٕنكايازٚاَا

28.82

30.45

33.77

33.40

34.84

37.21

36.50

38.94

 250يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
(اضذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

 10يهغى.نتذذذس

1-

انًعدل

29.64

َازَف

فٕنكايازٚاَا

8.83

12.01

10.42

14.04

12.24

10.44 33.59
35.67

38.08

11.84

13.10

14.75

15.02

انًعدل

13.30

14.06

42.90
41.76

15.23

44.02

18.33

16.78

حايض انعانعٛهٛي
 500يم.ؼذذذتهّ 1-يذذذٍ يُمذذذٕد انًذذذاد انعنذذذٕٚة
(اضذذافة ازضذذذٛة ) +انذذذسغ

 10يهغى.نتذذذس

1-

41.30
39.33

43.26

14.38

16.05

15.22

حايض انعانعٛهٛي
انًعدل
LSD

37.76

35.96

12.30

15.03

االـذذذم ٔ 1.21انًعذذذايالا  4.11االـذذذم ٔ 2.11انًعذذذايالا 4.01
ٔانتداخم 6.01
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يهغى.نتذذذس 1-حذذذايض انعانعذذذٛهٛي) يعُٕٚذذذا عهذذذٗ

ثا ٛس نُٕد االـذم فذ ٙانحًنذٛاا فذ ٙيتؼذساا

يعذذذذايالا ثذذذذداخم كذذذذال االـذذذذه ٍٛيذذذذع يعذذذذايهتٙ

انًُذذٕ انتنذذس٘ نؽذذتالا  6اـذذٕل نهحًنذذٛاا

 10يهغى.نتذذذذس 1-حذذذذايض

ٔيذع ٔ Leguaاخذسٌٔ (  ) 21عُذد اختبذازِ 4

انعذذذال8ظذذذٛهٛي فمذذذو فذذذ ٙحذذذ ٍٛنذذذى ثتتهذذذف يذذذع

اـذذٕل حًنذذٛاا فذذ ٙاظذذباَٛا يذذٍ حٛذذث ثُؽذذٛعٓا

انتداخالا االخسٖ ف ٙأععاء أعهٗ يعدل نهذٕشٌ

نهًُٕٔ .ثتفك انُتائف اٚنا يع ؼهػ ٔعبذد انحًٛذد

انعذذذس٘ ٔانجذذذاف (  )18.33 ٔ 44.02يمازَذذذة

( ) 6عُد زغ ؼذتالا انبسثمذال انًحهذ ٙانًععًذّ

بًعايهذذة انتذذداخم (َذذازَف × زغ بانًذذاء انًمعذذس

عهذذذذٗ ذذذذالا اـذذذذٕل حًنذذذذٛاا ْذذذذ ٙانُذذذذازَف

فمو) انت ٙأعع الذم االٔشاٌ ( 8.83 ٔ 28.82

ٔانالنُك ٙكهٕٛباثسا ٔ ظتسٔيٛهٕ ظُٕٚجم اذ ٔجدا

غى) عهٗ انتٕان.ٙ

اخذذذذتالف اظذذذذتجابة انؽذذذذتالا بذذذذاختالف االـذذذذم

انًُبقشة

انًععًذذة عهٓٛذذا  ،فنذذال عًذذا ٔجذذدِ Zambrosi

انًمازَذذذذّ ٔ انذذذذسغ

ٔاخسٌٔ ( ) 26يذٍ اخذتالف اـذٕل انحًنذٛاا

ٚتبذذذ ٍٛيذذذٍ انجذذذدأل ( ) 5 - 2ثفذذذٕق األـذذذم
فٕنكا يازٚاَا عهذٗ اـذم انُذازَف فذ ٙيتؼذساا (

فًٛا بُٓٛا ف ًَٕ ٙيجًٕعٓا انجرز٘.

أزثفذذذذاد انُبذذذذاا ٔعذذذذدد األفذذذذسد ٔعذذذذدد األٔزاق

أيذا عذذٍ ثذ ٛس االـذذم فذ ٙكًٛذذة انكهٕزٔفٛذذم فمذذد

ٔانٕشَ ٍٛانعس٘ ٔانجاف نهًجًذٕع ٍٛانتنذس٘

ٔجذذذذد

ٔ Garci-Sanchezاخذذذذسٌٔ ( )13اٌ

ٔانجذذذرز٘)  ،لذذذد ثعذذذصٖ ْذذذرِ االختالفذذذاا انذذذٗ

نُذذذٕد االـذذذم ثذذذ ٛس فذذذ ٙكًٛذذذة انكهٕزٔفٛذذذم فذذذٙ

االخذذتالف انذذٕزا  ٙبذذ ٍٛاالـذذٕل انًعذذتعًهّ فذذٙ

أزاق انععذذذذذذٕو انُايٛذذذذذذة عهٓٛذذذذذذا  .كًذذذذذذا ٔجذذذذذذد

انتععٛى ٔانر٘ ُٚعكط فذ ٙانتذا ٛس فذًَٕ ٙانععذٕو

 )7( Khankahdani ٔ Aboutalebiعُذذد

بعبب االختالف انٕزا  ٙب ٍٛاألـذٕل انُذاثف يذٍ

ثععذذذذٛى mandarin

 Kinnowعهذذذذٗ ازبعذذذذة

ثبا ٍٚانعٕايم انٕزا ٛة انًعوٕنة عٍ ـفاا انًُٕ

اـذذٕل ْذذ ٙانُذذازَف ٔ ْ (Bakraeiجذذ ٍٛبذذٍٛ

انتنذذذس٘ ٔانتذذذ ٙاَعكعذذذ بؽذذذكم اٚجذذذاب ٙفذذذٙ

انالنُكٔ ٙانُازَف ) ٔفٕنكا يازٚاَذا ٔ Mexican

انفعانٛذذاا انفعذذٕٛنٕجٛة انالشيذذة نهًُذذٕ انتنذذس٘

)lime (C. aurantifoliaاٌ نالـذذم ث ذ ٛس

ٔانجذذذذرز٘ (.) 17اذ اٌ ثفعذذذذٛس ْذذذذرِ انتذذذذ ٛساا

فذذذْ ٙذذذرِ انفذذذفة فمذذذد اععذذذ

أزاق انؽذذذتالا

نالـذذذم عهذذذٗ انععذذذى لذذذد ٚعذذذٕد انذذذٗ انتذذذا ٛساا

انًععًذذذة عهذذذٗ فٕنكايازٚاَذذذا اعهذذذٗ يحتذذذٕٖ يذذذٍ

انفعهجٛة نالـم ٔانت ٙثؽًم ايتفاؾ انعُاـس

انكهٕزٔفٛم انكهٔ . ٙزبًا ٚعذصٖ انعذبب انذٗ لذٕ

انًعدَٛذذذة ٔاَتمذذذال انًذذذٕاد انغرائٛذذذة ٔاَتذذذاج يذذذٕاد

ًَٕ ْرا االـم يًا ادٖ انٗ ًَذٕ خنذس٘ جٛذد ،

يؽذذذجعة عهذذذٗ انًُذذذٕ (ٔ .)5لذذذد ثذذذُعكط ثذذذ ٛساا

اذ اٌ انعاللذذذة انًتبادنذذذة بذذذ ٍٛانًُذذذٕاا انتنذذذسٚة

االـم عهٗ انحانذة انغرائٛذة نهععذٕو بعذبب ثبذاٍٚ

ٔانًجًذذذذٕد انجذذذذرز٘ ذاا اًْٛذذذذة كبذذذذسٖ اذ اٌ

األـذذٕل فذذ ٙلابهٛتٓذذا عهذذٗ ايتفذذاؾ انعُاـذذس

انجرٔز ثت س ف ًَٕ ٙاالفسد عٍ سسٚك ثجٓٛصْذا

انغرائٛذذة انًٕجذذذٕد فذذذ ٙيحهذذذٕل انتسبذذذة يذذذٍ لبذذذم

بانًاء ٔانعُاـس انغرائٛذة ٔبعذض يُاًذاا انًُذٕ

انجذذرٔز .اٌ انتبذذا ٍٚبذذ ٍٛاالـذذٕل انًدزٔظذذة فذذٙ

انت ٙثتكذٌٕ فذ ٙانجذرٔز ٔثُتمذم انذٗ انمًذة ٔثذت س

ًَْٕا جاء يتفما يع يذا ٔجذدِ  ) 16( Hafezيذٍ

فًَْٕ ٙا .
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اٌ انصٚذذذاد فذذذًَ ٙذذذٕ انؽذذذتالا بفعذذذم ثعبٛذذذك

 -3انسضذذذذًٛاٌ ،خانذذذذد َاـذذذذس .2004.يمديذذذذة عذذذذٍ

انًعايهذذذة بحذذذايض انعانعذذذٛهي  +يُمذذذٕد انًذذذاد

انصزاعذذذة انعنذذذذٕٚة .انًجهذذذد  35انعذذذذدد ان ذذذذاَ.ٙ

انعنٕٚة نًتهفاا انسش فذ ٙانجذدأل ( ) 5 -2لذد

ٔشاز انصزاعة-انًًهكة انعسبٛة انععٕدٚة.

ثعذذذٕد انذذذٗ ثذذذ ٛس حذذذايض انعانعذذذٛهٛي فذذذ ٙكَٕذذذّ

 -4عبذذد انٕاحذذد ،يحًذذٕد ؼذذاكس ٔ عمٛذذم ْذذاد٘ عبذذد

يسكبا ً فُٕٛنٛا ً ٔاظع االَتؽاز ف ٙانُباثاا ٚعٓى فٙ

انٕاحد ٔ زٔاء ْاؼى حعٌٕ  .2012.ث ٛس انذسغ

ثُاٛى انعًهٛاا انفعٕٛنٕجٛة ف ٙانُباا ( (18كًا

بحاينذذ ٙاالظذذكٕزبٛي ٔ انعانعذذذٛهي فذذ ٙبعذذذض

إٌ انتجٓٛذذص انتذذازج ٙبانذذف ٚ SAذذت س فذذ ٙعًهٛذذة

انففاا انفٛصٕٚكًٛٛائٛذة نؽذتالا انُذازَف انًحهذٙ

دخٕل االَٕٚاا ٔاَتمانٓا ٔانُتح (ٔ .)11لد ٚعذصٖ

L.

 . Citrusيجهذذذذة ذ٘ لذذذذاز

انعذذبب انذذٗ انت ذ ٛس أنتعاضذذد٘ انذذر٘ ثبدٚذذّ بعذذض

نهبحٕا انصزاعٛة .55-43 : ) 2( 1 ،

aurantium

انًسكبذذاا انفُٕٛنٛذذة يذذع يُاًذذاا انًُذذٕ األخذذسٖ

 -5ظذذهًاٌ  ،يحًذذد عبذذاض  .1988 .إك ذذاز انُباثذذاا

ي م اَذدٔل حذايض انتهٛذي ٔ IAAانتذ ٙنٓذا دٔز

انبعذذتُٛة .يعذذابع انتعهذذٛى انعذذان– ٙجايعذذة بغذذداد-

يتكذذذد فذذذ ٙعًهٛذذذة اَمعذذذاو ٔكبذذذس حجذذذى انتالٚذذذا

انعساق.

ٔبانتان ٙشٚاد ازثفذاد انُبذاا ٔلعذس انعذاق ()11

 -6ؼهػ  ،جًعذة ظذُد ٔ عبذد انحًٛذد  ،باظذى يحًذد .

فنذذال عًذذا ثهعبذذّ انعُاـذذس انغرائٛذذة فذذ ٙيُمذذٕد

 . 2013ثذذذذذذذ ٛس زغ انذذذذذذذف ٔ CCPUحذذذذذذذايض

انًذذذاد انعنذذذٕٚة اننذذذسٔزٚة نًُذذذٕ انُبذذذاا نًذذذا

انعانعذذذهٛي ٔاالـذذذم فذذذ ٙبعذذذض ـذذذفاا انًُذذذٕ

ثنذذٛفّ يذذٍ عُاـذذس غرائٛذذة يتتهفذذة يًٓذذة نًُذذٕ

انتنس٘ نهبسثمال انًحه . ٙيجهذة انفذساا نهعهذٕو

انُبذذاا (ٔ . )19بؽذذكم عذذاو كذذاٌ نهًذذاد انعنذذٕٚة

انصزاعٛة .15-1 : ) 2( 5

ٔحذذايض انعانعذذٛهٛي يعذذا افنذذم ثذذا ٛس يًذذا نذذٕ

H.

اظتعًه كال عهٗ اَفساد ٔٚعصٖ ذني انذٗ انتذا ٛس

of

انتعاضذذذد٘ نًٓذذذا فذذذ ٙثحعذذذ ٍٛانًُذذذٕ انتنذذذس٘

H.

and

A.

7- Aboutalebi,

Khankahdani .2012 . Effect

rootstock type on chlorophyll content

نهؽتالا.

and mineral elements concentration

انًفادز

in scion of Kinnow mandarin. Intl.

 -1إبساْٛى،عذذذذذذذاسف يحًذذذذذذذد ٔ خهٛذذذذذذذف َ ،اٛذذذذذذذف

Res. J. Appl. Basic. Sci., 3 (11):

يحًذذذذذذد.1995.انًذذذذذذٕانح شزاعتٓذذذذذذا ٔزعاٚتٓذذذذذذا

2323-2326.

ٔإَتاجٓا.يُؽذذا انًعذذازف .ارظذذكُدزٚة.جًٕٓزٚة

W.; M. Azhernawaz; M.

يفس انعسبٛة 126 .ـفحة.

M

 -2انسأ٘ ،خاؼع يحًٕد ٔ عبد انعصٚص يحًد خهذف

M.

Khan,

and

8- Ahmed,

Azhariqbal

.2007.Effect of different rootstocks

هللا .2000.ثفذذًٛى ٔثحهٛذذم انتجذذاز انصزاعٛذذة .

on plant nutrient status and yield in

ٔشاز انتعهذذذٛى انعذذذانٔ ٙانبحذذذث انعهًذذذ . ٙجايعذذذة

(Citrus

انًٕـذذذذذذم  .داز انكتذذذذذذب نهعباعذذذذذذة ٔ انُؽذذذذذذس .

J.

جًٕٓزٚة انعساق .

Pak.

mandarin

’‘Kinnow

Blanco).

reticulate

Bot.,39:1779-1786.
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Impact of Soil application of Compost Tea and Spraying of Salicylic
Acid on Vegetative Growth of Lemon Seedlings
Galib Bhew Al-Abasi* , Shaimaa Salman. Neama*,

Baqir Sejad Mahmood*,

Mohamed Hani Majeed
*Department of Horticulture and Landscape Gardening - Faculty of Agriculture University of Kufa - Republic of Iraq

Abstract
An experiment was carried out during ( 2013- 2014 ) in lath house in Faculty of
Agriculture, University of Kufa to study the effect of soil application of compost tea
at levels (250 and 500 ml/ transplants), and spraying with salicylic acid at 10 mg.L-1
and the interaction between them on vegetative growth of Lemon ( Citrus limon
Burm.f .) grafted on sour orange (Citrus aurantium L. ) and Volkamer lemon ( C.
volkameriana Ten and pas.). Results showed a significant effect of rootstocks on
vegetative growth traits in which Volkamer lemon gave the highest values of increase
in length of stem , number of leaves ,fresh weight ,total chlorophyll ,dry weight, and
stem diameter . Soil application of compost tea at levels 250ml/seedling with spraying
salicylic acid at 10 mg.L-1 gave the highest values in comparison with the lowest rates
that resulted for control treatment. Interaction between rootstock and treatments had
significant effect on traits in which soil application of compost tea at levels
250ml/transplants with spraying salicylic acid at 10 mg.L-1 for Lemon grafted on
Volkamer gave the highest values in all the traits compared to the Lemon grafted on
sour orange which gave the lowest values

Keywords : citrus rootstocks, compost tea , salicylic acid, lemon
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