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 تأثير الرش بحامض السالسليك والفرماتون في نمو وحاصل القرنبيط
Brassica oleracea var.botrytis في تربة متأثرة بالملوحة 

 زكريا حسن حميد العبيدي               حنين ثائر هادي   صبيح عبد الوهاب الحمداني     
 كلية الزراعة جامعة ديالى            كلية العلوم جامعة ديالى                      كلية الزراعة جامعة ديالى               

 الخالصة 

بينهما في بعض صفات النمو والحاصل  والفرماتون والتداخلبهدف دراسة تأثير حامض السالسليك 
جامعة ديالى للموسم  –الزراعة  كلية-للقرنبيط نفذت تجربة حقلية في الحقل التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق 

ستويات للرش بحامض ثالثة م :بينمعامالت هي عبارة عن التوافق  6تضمنت التجربة  .2014الخريفي لعام 
تمت  .1-ملغم. لتر 125 و صفرالفرماتون بللرش  ومستويين1-. لترملغم 011و 011وصفر  السالسليك هي

وزعت المعامالت في تجربة عاملية وبثالثة مكررات  .T-Tapeعملية الري باستخدام نظام الري بالتنقيط نوع 
قل فرق معنوي وعلى أ ختباراوقورنت المتوسطات حسب  R.C.B.Dوحسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

  .0.05 احتمالمستوى 

النبات مسجاًل  ارتفاعزيادة معنوية في  إلى1-ملغم. لتر 200أدى الرش بحامض السالسليك بتركيز 
 24.72والحاصل القابل للتسويق بلغ  ،1-كغم. نبات 0.89سم وفي وزن القرص الزهري بدون أوراق  54.9

 إلىوراق أالزهري بدون  وزن القرصو سم  44.65 إلىالنبات  ارتفاع انخفض، في حين تتابعاً 1-طن. هكتار
معاملة المقارنة تتابعًا. تفوق الرش  في1-طن. هكتار 14.45 إلىوالحاصل القابل للتسويق  ،0-كغم.نبات 0.52
 إلىفي معاملة المقارنة  نخفضابينما  سم، .318 إلىزيادة قطر القرص الزهري  في1-ملغم. لتر 100بتركيز 
 .سم17.0

        سم وفي قطر القرص 54.1النبات مسجاًل  ارتفاعالفرماتون زيادة معنوية في بحقق الرش 
للتسويق                 القابل والحاصل1-كغم. نبات 0.90وراق أووزن القرص الزهري بدون  ،سم 17.9الزهري 

سم في حين بلغ قطر القرص  .847بلغ  ارتفاعامقارنة بعدم الرش التي سجلت بدورها  تتابعاً 1-هكتار طن. 25
طن  17.31القابل للتسويق  والحاصل1-كغم. نبات 0.62وراق أوزن القرص الزهري بدون  سم، 17.0الزهري 
وأعلى أكبر قطر للقرص الزهري وأعلى وزن للقرص الزهري بدون أوراق  الرش بالفرماتون  حققكما  .1-هكتار
    .المقارنةبمعاملة  قياساً قابل للتسويق  حاصل

Effect of spraying salicylic acid and pharmaton on growth and yield 

of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) in a salt affected soil 

Sabeeh A. AL-Hamdany*  Zakaria H.H. AL-Obaidi** Haneen Thaar Hadie* 

 * College of Agriculture, University of Diyala    ** College of Science, University of Diyala    

Abstract 

An experiment was carried out at Horticulture experimental station - college of 

Agriculture – University of Diyala during autumn season 2014 to investigate the 

effects of two factors: spraying salicylic acid, pharmaton and their interaction on 
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growth and yield of cauliflower. The Experiment included 6 treatments represent 

between three levels of spraying salicylic acid: 0, 100, 200 mg.L-1, and two levels of 

spraying pharmaton 0 and 125 mg.L-1. Drip irrigation system type T-Tape was used  

with 40 cm distance between plants. Experiment was designed in Factorial 

Experiment according the R.C.B.D with three replicates and the means were 

compared according to L.S.D. test at the probability level 0.05. Result showed that 

spraying with 200 mg.L-1 salicylic acid gave a significant increase in plant height 54.9 

cm, curd weight 0.89 Kg. Plant-1 , and the marketable yield 24.72 Ton.H-1 respectively 

compared with  control  treatment . Plant height, curd weight and the marketable yield 

weight were decreased in to 44.65 cm, 0.52 Kg. Plant-1 and 14.45 Ton. H-1 

respectively. Spraying with 100 mg.L-1 salicylic acid increased curd diameter to 18.3 

cm, while it was decreased in control treatment to 17.0 cm. 

Spraying of pharmaton gave a significant increase in plant height, Curd 

diameters, curd weight and the marketable yield weight 54.1 cm, 17. 9 cm, 0.90 Kg. 

plant1- and 25 Ton. H1- respectively, as compared with non- spraying treatment. 

Plant height, curd diameter, curd weight and the marketable yield weight decreased to 

47.8 cm, 17.0 cm, 0.62 Kg. Plant-1 and 17.31 Ton. H-1.  

Spraying with salicylic acid 200 mg.L-1 gave a significant increase in plant 

height as compared with control treatment. Interaction treatment between spraying of 

salicylic acid 100 mg.L-1 and spraying pharmaton gave a significant increase in leaves 

numbers as compared with control treatment. Spraying pharmaton only gave a 

significant increase in curd diameters, curd weight and the marketable curds weight as 

compared with control treatment. 

 

 المقدمة

. تضم Cruciferae   الصليبية العائلة إلىهو أحد النباتات المهمة التابعة  Cauliflower القرنبيط
نوع تنتشر في مختلف بقاع العالم السيما المناطق المعتدلة من  4000جنس ونحو 350من  أكثرهذه العائلة 

تعد ملوحة التربة وملوحة ماء الري من أهم المشاكل التي تواجه الزراعة على نطاق  .(3)نصف الكرة الشمالي 
تفاقمت مشكلة الملوحة في العراق في السنوات األخيرة  (.12)عالمي خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة 

تقانات  استخداملذا أصبح لزامًا  وسوء إدارتهاالمائية وتدهور نوعيتها        بسبب شحة األمطار وشحة الموارد 
 بديلة في الوقت الحاضر للتقليل من أضرار الملوحة.

ويعمل  فينولية،طبيعة  وأحد الهرمونات النباتية ذ Salicylic acid (SA) السالسليكيعد حامض 
          األيونات امتصاصوتنظيم  الزهري،تنظيم العديد من الفعاليات الوظيفية بما في ذلك الحث  على

النباتات  استجابةكما يؤدي دورًا مهما في تنظيم  الضوئي،عمل الثغور والبناء  التأثير فيو والتوازن الهرموني 
إذ اتضح إن هذا المركب يوفر حماية ضد أنواع اإلجهاد البيئي مثل اإلجهاد الملحي  البيئي، اإلجهادلظروف 
بينت العديد من األبحاث إن التجهيز  .(8) اتج من المعادن الثقيلةالجفافي واإلجهاد الحراري واإلجهاد الن واإلجهاد

في العديد من النباتات مثل  اد الملحيهلإلجالضارة  التأثيراتالخارجي لحامض السالسليك يعمل على تقليل 
 . (0 ؛6 ؛11) .Triticum aestivum Lوالحنطة  .Zea mays Lوالذرة  .Hordeum vulgare Lالشعير 
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 إلىإضافة  Eو Cو Bو Aعقار يحتوي على مجموعة من الفيتامينات  Pharmatonالفرماتون 
الجنسنك التي  ومستخلص نبات وحامض الفوليكالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والبايوتين والنيكوتيناميد 

مة يمكن أن تساعد على زيادة حيوية جسم اإلنسان وتقليل اإلجهاد وزيادة القدرة الذهنية وتقليل األعراض الناج
معرفة تأثير الرش بحامض السالسيلك والفرماتون في  إلىتهدف الدراسة  (.7) عن نقص الفيتامينات والمعادن

  بالملوحة.نمو وحاصل القرنبيط في تربة متأثرة 

 مواد وطرائق العمل ال

نفذت الدراسة في حقل قسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة جامعة ديالى للموسم الخريفي لعام 
 R.C.B.Dصييممت تجربيية عاملييية حسييب تصييميم القطاعييات العشييوائية الكامليية  غرينييية.فييي تربيية طينييية  2014
 011و 100 ،1 معييامالت هييي عبييارة عيين التوافييق بييين ثالثيية مسييتويات رش بحييامض السالسييليك هييي 6شييملت 
قورنيييييت  مكيييييررات. وبثالثييييية1-ملغيييييم. لتييييير 125 ،1هميييييا  Pharmatonرش بالفرمييييياتون  ومسيييييتويي1-. لتيييييرملغيييييم

 إلجيراءذت عينية ممثلية يأخي .(0) 0.05 احتميال عليى مسيتوى  L.S.Dأقل فرق معنيوي  اختبارالمتوسطات حسب 
 المدروسة.بعض تلك الصفات  يعرض 1والجدول تربة الحقل قبل الزراعة بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية ل

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة 1جدول  

 القيمة  الصفة   القيمة الصفة   القيمة الصفة  
  رمل   

1 -g.kg     

-1 النتروجين الجاهزEC (1-dS.m) 8.04   Nالكهربائية  اإليصالية 483
m

g
.k

g
 

 

61.0 
 5.1 الفسفور الجاهز pH     7.6  P 433 غرين 

 131.8           البوتاسيوم الجاهز O.M % 1.1 K 676  طين  

    3CaCO (1-g.kg )                     290 طينية غرينية  النسجة

تمت عمليات  .والمياهعلوم التربة  قسم-ديالى  جامعة-أجريت تحاليل التربة في مختبرات كلية الزراعة 
ونصبت منظومة الري على األنابيب المغذية للحقل والتي  T-Tapeنظام الري بالتنقيط نوع  باستخدامالسقي 
زرعت بذور القرنبيط  .الري بعض نتائج التحليل لمياه  يعرض 0والجدول  ،سفل الخالصأءها من مشروع تأخذ ما

وتمت الزراعة داخل  %65في مشتل مغطى بشباك التظليل نسبة التظليل له 2014 /5/8صنف نهار بتاريخ 
 ارتفاعبلغ متوسط  .9/2014/ 16 يومًا لزراعتها في الحقل بتاريخ 42بعمر نقلت الشتالت  فلينية.أطباق 

شتالت للوحدة التجريبية 6بمعدل زرعت الشتالت في الوحدات التجريبية  أوراق. 5سم وعدد أوراقها  00الشتالت 
بلغت مساحة  سم. 01وآخر سم وبين خط 40وآخر المسافة بين نبات  بالتنقيط وكانتبجانب خطوط الري 

 .0م 2.16الوحدة التجريبية 

 الصفات الكيميائية لمياه الري المستخدمة في الحقل 2جدول 

 القيمة الصفة  القيمة الصفة  القيمة الصفة 

pH 7.33 +Na 2 1.78 ¹-ملي مول.لتر-SO4 2.7 ¹-ملي مول.لتر 

EC 0.83 1-ديسي سيمنز.م +K 2 0.52 ¹-ملي مول.لتر-CO3 0.04 ¹-ملي مول.لتر 

+2Ca  2.5 ¹-ملي مول.لتر - Cl 3.1 ¹-ملي مول.لتر -HCO3 2.5 ¹-ملي مول.لتر 

+2Mg 2.1 ¹-ملي مول.لتر     



 ISSN: 1992-7479                                                              2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 

01 
 

 باستخدامأجريت عملية مكافحة الحشرات وقائيا وللمعامالت كافة ضد حشرة الذبابة البيضاء والقارضة 
تمت عملية التعشيب للحقل كلما دعت الحاجة وأجريت عملية  الديازينون.بخلطه مع الرماد ومبيد  85مبيد سفن
تم رش النباتات مرة واحدة بحامض السالسليك والفرماتون يوم التربة حول سيقان النباتات يدويًا.  بإضافةالتصدير 

أعلى ورقة في  إلىبالتربة  اتصالهالنبات من منطقة  ارتفاعشملت مؤشرات الدراسة قياس   .0102/ 01/ 02
وعدد األوراق بحساب عدد أوراق كل نبات  المكررات،خذ المعدل ولجميع أنبات بواسطة شريط القياس لنباتين و ال

 Venire ص الزهري بواسطة القدمةقياس قطر القر  إلى المكررات، إضافةمن النباتين ثم أخذ المعدل ولجميع   
( بعد إزالة األوراق مع جزء 1-الزهري القابل للتسويق )كغم. هكتار القرصوزن و ،تجربيةلنباتين من كل وحدة 

 التالية:من خالل المعادلة   (.1- طن. هكتارتم حساب الحاصل القابل للتسويق ) من الساق.

  التجريبية./ مساحة الوحدة  10000 ×التجريبية حاصل الوحدة  =للتسويق الحاصل القابل 
  .0102/ 02/00يوم  وأنهيت التجربةتم حصاد الحاصل 

 النتائج والمناقشة 

 )سم(النبات  ارتفاع

فقد  النبات ارتفاعإن لحامض السالسليك تأثير معنوي واضح في زيادة  3تظهر النتائج في الجدول 
لم يختلف  سم الذي 22.0بلغ  ارتفاع أعلى1-ملغم. لتر 200سجلت معاملة الرش بحامض السالسليك بتركيز 

أما معاملة  سم، 23.3سجلت بدورها  التي1-ملغم. لتر 100معنويا عن معاملة الرش بحامض السالسليك بتركيز 
. إن التفوق المعنوي لتأثير حامض السالسليك سم44.7إلى النبات فيها  ارتفاع انخفضفقد  رش( )بدون المقارنة 

النبات التي لها  انسجهدوره في المحافظة على االوكسينات والسايتوكاينينات في  إلىالنبات قد يعود  ارتفاعفي 
المعاكس لتأثير حامض االبسسيك  يعزى لدورهكما يمكن أن  ،(15)دور في زيادة انقسام الخاليا واستطالتها 

الماء  امتصاصادة وزي ولدوره في زيادة نمو المجموع الجذري  النبات،تثبيط نمو  إلىاللذان يؤديان  واألثيلين
الرش بالفرماتون   (.8 ؛9)النبات  ارتفاعزيادة  وبالتاليالملحي والعناصر الغذائية السيما في ظروف اإلجهاد 

في حين إن معاملة  سم، 22.0بلغ  ارتفاعإذ حقق الفرماتون أعلى  القرنبيط، ارتفاعمعنويًا في  له تأثيراً بدوره كان 
وجود حامض  إلىالنبات  ارتفاعسم. قد تعزى الزيادة في  2..2بلغ  ارتفاعاحققت  الفرماتون( )بدون  المقارنة

مما يحفز  النباتيةزيادة عملية االنقسام والنمو للخاليا  إلىاالسكوربك وهو أحد مكونات الفرماتون الذي يؤدي 
 (.88)النبات  ارتفاعزيادة 

هذه    السالسليك والفرماتون كان له أثرًا معنويًا فيأما بالنسبة لتأثير التداخل بين عاملي الرش حامض 
بلغ للقرنبيط  ارتفاعحامض السالسليك أعلى معدل  من1-لتر ملغم. 200بتركيز  سجلت الرشالصفة حيث 

 31.21بلغ  ارتفاعأقل  الفرماتون(حامض السالسليك وبدون  )بدون حين سجلت معاملة المقارنة  سم في 00.21
 سم.

 وراق ل عدد ا

إن الرش بحامض السالسليك أثر تأثيرًا معنويًا في عدد األوراق وسجل الرش بتركيز  4يبين الجدول 
ورقة الذي لم يختلف معنويا عن معاملة الرش بحامض 24بلغ  األوراقمعدل لعدد  أعلى1-ملغم. لتر 100
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وكان أقل معدل عدد أوراق في معاملة المقارنة  ورقة، 03سجل بدوره  الذي1-ملغم. لتر 200السالسليك بتركيز 
دوره في  إلىعند المعاملة بحامض السالسليك قد تعزى  األوراقورقة. إن الزيادة في عدد  01بلغ  رش( )بدون 

وتشجيع بناء صبغات التمثيل الضوئي وتشجيعه  2COغاز  امتصاصالضوئي وذلك بزيادة  تمثيلزيادة كفاءة ال
؛ 9؛ 8؛ 83)خاص مما انعكس على نمو النبات بشكل عام وزيادة عدد األوراق بشكل  نيناتالسايتوكيإنتاج على 

كان للتداخل بين  المقارنة.قياسًا بمعاملة  األوراقلم ينتج عن الرش بالفرماتون فرقًا معنويًا في صفة عدد  .(6
، فقد أعطى التداخل بين الرش األوراقثرًا معنويًا في صفة عدد أعاملي الرش بحامض السالسليك والفرماتون 

عدد أوراق  أما أقل ورقة. 00بلغ  معًا أعلى عدد أوراق والفرماتون 1-ملغم. لتر 100بحامض السالسليك بتركيز 
 ورقة.19بلغ  فرماتون( رش حامض السالسليك وبدون  بدون ) فقد سجل في معاملة المقارنة

في تربة متأثرة  القرنبيط )سم(تأثير الرش بحامض السالسليك والفرماتون والتداخل بينهما في ارتفاع 3جدول 
 بالملوحة.

                        سالسليك       
 فرماتون       

بدددددددددددددددددون 
 سالسليك

 100     الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

 200  الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

تأثير متوسط 
 الفرماتون 

 47.8      61.5 51.3 31.2 بدون فرماتون      
 54.1 48.2 55.2 58.8 1-ملغم.لتر 125الرش بالفرماتون بتركيز 
  54.9 53.3 44.7 السالسليك متوسط تأثير

 2.61للتداخل =         1.85للسالسليك =          1.51للفرماتون =   0.05اقل فرق معنوي 

في القرنبيط في تربة  الوراقتأثير الرش بحامض السالسليك والفرماتون والتداخل بينهما في عدد 4جدول 
 .متأثرة بالملوحة

 سالسليك                                    
 فرماتون        

بددددددددددددون 
 سالسليك

 100   الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

 200 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

متوسط تأثير 
 الفرماتون 

  22   25   22 19 بدون فرماتون      
 23   21    26     21 1-ملغم.لتر 125الرش بالفرماتون بتركيز 

     23 24 20   السالسليك متوسط تأثير
   0.0  للتداخل =          0.2للسالسليك =                    .N.Sللفرماتون =   0.05اقل فرق معنوي 

 
 الحاصل ومكوناته  

 )سم(قطر القرص الزهري 

معامالت اليرش بحيامض السالسيليك معنوييا فيي صيفة قطير القيرص تفوق  5توضح النتائج في الجدول 
سيم، فيي حيين كيان أقيل  18.3معيدل قطير بليغ  أعليى1-ملغم. لتر 100الزهري حيث أعطت معاملة الرش بتركيز 
سييم وقيد تعييزى زيييادة قطير القييرص الزهييري عنييد  1..0بلييغ  رش( )بيدون قطير للقييرص الزهييري فيي معامليية المقارنيية 

الميياء والعناصيير  امتصيياصوتحسييين كفيياءة  المعامليية بحييامض السالسييليك لييدوره فييي تحفيييز نمييو المجمييوع الجييذري 
بييدوره  الفرميياتون اليرش ب .(6 ؛8 ؛87)السييما فييي ظيروف اإلجهيياد الملحييي التمثيييل الضييوئي  وزيييادة كفياءةالغذائيية 

بمعاملية  سيم قياسياً 17.9 عليى معيدل قطير بليغ  أ  مسيجالً  فيي صيفة قطير القيرص الزهيري فيي القيرنبيط معنويياً  أثير
سم. قد يعيزى التفيوق المعنيوي فيي زييادة قطير  17.0 إلىالقطر فيها  انخفضالتي  الفرماتون(رش  )بدون المقارنة 
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والفيتامينيييات السييييما األحمييياض األمينيييية واألمييالي المعدنيييية ومنهييا تييأثير مكونيييات الفرمييياتون  إليييىالقييرص الزهيييري 
 األنزيميييةنزيمييي فييي التفيياعالت إالنمييو النشييط كونييه يييدخل كمرافييق  تحفيييزعلييى الييذي يعمييل حييامص االسييكوربك 

بشييكل إيجييابي علييى  انعكييسممييا الضييوئي  تمثيييلفييي عمليتييي التيينفس وال يييؤثر الكربوهيييدرات والبييروتين كمييا أليييض
تييأثيرًا معنويييًا للتييداخل بييين عيياملي الدراسيية الييرش  5تظهيير النتييائج فييي جييدول  .(5 ؛7)الزهييري زيييادة قطيير القييرص 
 فقيط أعليىسيجلت معاملية اليرش بالفرمياتون  الزهيري.صيفة معيدل قطير القيرص  والفرماتون فيبحامض السالسليك 

أقييل معييدل قطيير  فارميياتون(رش السالسييليك وبييدون  )بييدون فييي حييين معامليية المقارنيية  سييم، 00.3بلييغ معييدل قطيير 
 سم. 14.6قرص زهري بلغ 

للقرنبيط  )سم( بينهما في قطر القرص الزهري  والفرماتون والتداخلتأثير الرش بحامض السالسليك  5جدول 
 .في تربة متأثرة بالملوحة

 سالسليك                              
 فرماتون        

بدددددددددددددددددددددددون 
 سالسليك

       100 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

         200 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

متوسط تأثير 
 الفرماتون 

 1..0 17.8 18.5 14.6 بدون فرماتون      
 17.9 16.3 18.1 19.3 1-ملغم.لتر 125الرش بالفرماتون بتركيز 

  17.1 18.3 1..0 السالسليك متوسط تأثير
 0.92للتداخل =              0.65للسالسليك =              0.53للفرماتون =   0.05اقل فرق معنوي 

 (  1-نبات. )كغموزن القرص الزهري 

لمعامالت الرش بحامض السالسليك في وزن القرص الزهري تأثيرًا  نأ 0يظهر من النتائج في جدول  
 أعلى-0ل ترملغم.  200معنويًا في وزن القرص الزهري حيث أعطت معاملة الرش بحامض السالسليك بتركيز 

لم يختلف معنويا عن معاملة الرش بحامض السالسليك بتركيز  الذي1-كغم. نبات 1.20بلغ وزن قرص زهري 
 ،1-كغم. نبات 1.20بلغ رش( أقل وزن للقرص الزهري  بدون )بينما أعطت معاملة المقارنة  ،1-ملغم. لتر 100

تأثيره في  إلىحامض السالسليك وبمستويات مختلفة  استعمالوقد يرجع سبب زيادة وزن القرص الزهري عند 
التمثيل الضوئي وزيادة المواد  ءةكفازيادة  نتيجة 2و 3 النبات وعدد األوراق الجدولين ارتفاعزيادة كل من 

بدوره الفرماتون أظهر  الزهري.على وزن القرص  انعكسمما المصنعة داخل النبات كالكربوهيدرات والبروتينات 
وزن قرص زهري  القرنبيط وحقق الفرماتون أعلى( في  1-. نبات)كغمفي صفة وزن القرص الزهري  اً معنوي اً تأثير 
 1.00الزهري بلغ قل وزن للقرص أمعاملة المقارنة بدون الفرماتون سجلت في حين  ،1-نباتكغم.  1.01بلغ 

التأثير اإليجابي  إلى الفرماتون بوزن القرص الزهري عند الرش الحاصلة في  الزيادةتعزى يمكن أن . 1-كغم. نبات
التي تدخل في  يناتللفرماتون في تحسين نمو النبات من خالل مجموعة األحماض األمينية والمعادن والفيتام

 .(7 ؛3)الزهرية  األقراصزيادة وزن  على والتي انعكستتركيبه 

في وزن القرص  اً معنوي والفرماتون أثر بحامض السالسليك ن التداخل بين الرشإ 0 الجدول نتائج تبين
قل معدل وزن أما أ ،1-كغم. نبات 0.91على وزن قرص زهري بلغ سجلت معاملة الرش بالفرماتون فقط أ  الزهري.

كغم.  1.03وبلغ  فرماتون(رش لحامض السالسليك وبدون  بدون )في معاملة المقارنة  فقد سجلقرص زهري 
 .1-نبات
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لقرنبيط في تربة ( ل1-كغم. نباتالفرماتون في وزن القرص الزهري )تأثير الرش بحامض السالسليك و  6جدول 
 .متأثرة بالملوحة

 سالسليك                                    
 فرماتون        

بددددددددددددددددون 
 سالسليك

 100   الرش بتركي
 سالسليك1-ملغم. لتر

         200 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

متوسط تأثير 
 الفرماتون 

 0.62 0.88 0.86 0.13 بدون فرماتون      
 0.90 0.90 0.89 0.91 1-ملغم.لتر 125الرش بالفرماتون بتركيز 

  0.89 0.88 0.52 السالسليك متوسط تأثير
 0.09للتداخل =           0.06للسالسليك =             0.05للفرماتون = 0.05اقل فرق معنوي 

 (1-طن. هكتارالحاصل القابل للتسويق )

تفوق  للتسويق.بحامض السالسليك في صفة الحاصل القابل  معنويًا للرش اً تأثير  .يوضح الجدول 
1-طن. هكتار 0..02بلغ إعطاء أعلى حاصل  في1-ملغم. لتر 200مستوى الرش بحامض السالسليك بتركيز 

بينما أعطت معاملة  ،1-ملغم. لتر 100لم يختلف معنويا عن مستوى الرش بحامض السالسليك بتركيز  الذي
إن زيادة الحاصل القابل للتسويق عند  .1-. هكتارطن14.45بلغ أقل حاصل قابل للتسويق  رش( )بدون المقارنة 
زيادة قطر القرص  إلى بدورها دتأ والتي 2جدول  األوراقحامض السالسليك قد يكون نتيجة زيادته لعدد ب الرش

أثر الرش  زيادته. إلى أدىذلك على الحاصل القابل للتسويق و  نعكسا حيث 0و 2الجدولين الزهري ووزنه 
طن.  02.1بلغ على معدل أ عطى أ حيث  القرنبيط،( في 1-للتسويق )طن. هكتارالفرماتون في الحاصل القابل ب

طن.  17.31 إلىالحاصل القابل للتسويق  انخفضالفرماتون حيث برش  المقارنة بدون بمعاملة  قياساً 1-هكتار
التأثير اإليجابي  إلى عند الرش بالفرماتون  الحاصلة في الحاصل القابل للتسويق الزيادةتعزى يمكن أن . 1-هكتار

للفرماتون في تحسين نمو النبات من خالل مجموعة األحماض األمينية والمعادن والفيتامينات التي تدخل في 
والفرماتون التداخل بين الرش بحامض السالسليك  أظهر. (89؛ 7 ؛3) الحاصلزيادة  على والتي انعكستتركيبه 
طن.  02.02حاصاًل بلغ فقط  الرش بالفرماتون معاملة  سجلت للتسويق.ًا في الحاصل القابل معنوي تأثيرا
قل حاصل أعطت أ معاملة المقارنة التي لم يختلف معنويا عن بقية معامالت التداخل األخرى عدا  الذي1-هكتار

 .1-طن. هكتار 3.61قابل للتسويق بلغ 

بينهما في الحاصل القابل للتسويق )طن.  والفرماتون والتداخلالرش بحامض السالسليك  تأثير 7جدول 
 في تربة متأثرة بالملوحة. ( للقرنبيط1-هكتار

 سالسليك                             
 فرماتون        

بددددددددددددددددون 
 سالسليك

            100 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

        200 الرش بتركيز 
 سالسليك 1-ملغم. لتر

متوسط تأثير 
 الفرماتون 

 17.16 24.44 23.89 3.16 بدون فرماتون      
 25.00 25.00 24.72 25.28 1-ملغم.لتر 125الرش بالفرماتون بتركيز 

  24.72 24.31 14.22 السالسليك متوسط تأثير
 2.41للتداخل =            1.70للسالسليك =            1.39 .للفرماتون =  0.05اقل فرق معنوي 
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