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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  النارنج للري بالماء المالحأصلمن الحمضیات المطعمة على أنواعاستجابة ثالثة 

  نازك حقي خلیل

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

واللیمــون الحــامض Citrus sinensisاجریــت دراســة لمقارنــة ثالثــة انــواع مــن الحمضــیات هــي البرتقــال المحلــي  

 Citrusالمطعمــة علــى اصــل النــارنج  Citrus reticulataوالاللنكــي كلیمنتــاین Citrus limonالمحلــي

aurantium) فـــي مـــدى تاثرهـــا بملوحـــة مـــاء الـــري مـــن خـــالل دراســـة محتـــوى ) االصـــل االكثـــر انتشـــارا فـــي العـــراق

م والكالســیوم والمغنیســیوم والحدیــد والمنغنیــز و ایونــات الكلوریــد االوراق مــن عناصــر النتــروجین والفســفور والبوتاســیو 

  2006جامعـة بغـداد فـي العـام / كلیـة الزراعـة / نفذت التجربة في الظلة الخشبیة التابعـة لقسـم البسـتنة . والصودیوم 

انخفـاض معنـوي اشـارت النتـائج الـى . م / دیسیسـمنز 3.0و1.2اذ رویت النباتات بعمر سنتین بماء رَي ذي تركیز

3.0بزیادة تركیز االمالح الـى في محتوى االوراق من عناصر النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم والمغنیسیوم والحدید

م مــع زیــادة معنویــة فــي تركیــز ایونــات الكلــور والصــودیوم عنــد مقارنتهــا بالنباتــات المرویــة بمــاء ري ذي / دیسیســمنز 

اختلفـت االنـواع . فور والمنغنیزاذ سجال زیادة معنویة مع ارتفاع ملوحة مـاء الـري م عدا الفس/ دیسیسمنز 1.2تركیز 

فیما بینها فـي محتواهـا مـن العناصـر ففـي حـین اشـتركت م / دیسیسمنز 3.0النباتیة الثالثة المرویة بماء ذي تركیز 

فوقـت نباتـات اللیمـون المرویـة بمـاء نباتات البرتقال والاللنكي بتسجیل  اعلى القـیم مـن ایونـات الكلـور والصـودیوم ، ت

م عـــن نباتـــات البرتقـــال والاللنكـــي فـــي محتـــوى اوراقهـــا مـــن البوتاســـیوم والحدیـــد مقابـــل / دیسیســـمنز 3.0ذي تركیـــز

  . انخفاض معنوي بتركیز ایونات الكلوروالصودیوم 

Response of three Citrus species plants grafted on Sour orange     
root stock to irrigation with saline water

N. H. Khalil
Collage of Agriculture\ University of Baghdad

Abstract
An experiment was carried out in the lath house, department of Horticulture, College of 
Agriculture, University of Baghdad, during 2006. This investigation aimed to study the 
effect of irrigation with saline water on leaf concentration of N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, 
Na, and Cl of three Citrus species, sweet orange (Citrus sinensis), Lemon  (Citrus 
limon) and Mandarin (Citrus reticulata) grafted on Sour orange (Citrus aurantium) root 
stock, Two levels of  water  salinity,  1.2 and  3.0 ds.m-1   Were uesd to irrigate 2 years 
old plants.
Results showed asignificant decrease in leaf N, K, Ca, Mg, and Fe Content as the trees 
irrgated with 3.0 ds.m-1 water, while the leaf Na and Cl Content increased significantly 
as it compered to the trees irrigated with 1.2 ds.m-1 water, except P and Mn which were 
significantly incresed with incresing water salinity.
The three species of the plants had significantly differance in leaf content as they 
irrgated with 3.0 ds.m-1 water. Sweet orange and Mandarin leaves had the optimum 
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values of leaf Na and Cl Content, but lemon had the optimum values of leaf K and Fe 
content with significantly decreasing in Cl and Na concentrion as it compared with 
sweet orange and mandarin that irrigated with 3.0 ds.m-1.

المقدمة

یعــد اختیــار االصــل مــن اهــم العوامــل الحرجــة والمحــددة فــي نجــاح زراعــة الحمضــیات وانتاجهــا خاصــة فــي الســنین 

ان تـاثیر االصـل ) . 2(بسبب حساسیة االصول لالمراض الفطریة والفیروسیة ولظروف المناخ والتربـة ) 1(االخیرة 

مــل البیئیــة فــي مــردود هــذا المحصــول ، فكمــا ان لالصــل علــى الطعــم وتــاثیر الطعــم علــى االصــل مشــابه لتــاثیر العوا

الطعــــوم مــــن العناصــــر الغذائیــــة خاصــــة فــــي المنــــاطق التــــي یحــــدث فیهــــا تســــمم الشــــجار اوراقتــــاثیر فــــي محتــــوى

ر الحمضیات بعناصر الكلـور والصـودیوم و البـورون ، فـان للطعـم تـاثیر فـي االصـل كتغییـر فـي حجـم وتوزیـع الجـذو 

  ) . 3( الغذائیة ومحتواها من العناصر

اال انـه ,صل الوحید فـي البسـاتین العراقیـةان اصل النارنج من االصول التجاریة المهمة في العراق ، ویكاد یكون اال

لـــیس مـــن االصـــول المقاومـــة بدرجـــة كافیـــة لملوحـــة التربـــة ومـــاء الـــري ، بســـبب تـــدهور نمـــوه وتـــراكم ایونـــات الكلـــور 

، و تعتبــر ملوحـة التربــة ومــاء الـري مــن العوامـل المــؤثرة فــي ) 4(الـري ءوحــة مــاوالصـودیوم فــي اوراقـه مــع ارتفـاع مل

نمو وانتاج اشجار الحمضیات والتي تصـنف بشـكل عـام مـن النباتـات الحساسـة للملوحـة ، اذ یـنخفض االنتـاج بنسـبة 

هـا للملوحـةمع مالحظة وجود اخـتالف بـین االصـول فـي مـدى تحمل) 5(م / دیسیسمنز1ارتفاع الملوحة مع% 13

لقد درست استجابة الحمضیات للملوحة في كثیر من دول العالم المنتجة لها ، من خـالل قابلیـة االصـول علـى ). 6(

د تـراكم هـذه حجز اومنع ایونات الصودیوم والكلور او اي منهمـا للوصـول الـى االوراق ، وعلـى قابلیـة الطعـم فـي تقییـ

ان تـراكم ایونـات الكلـور فـي اوراق جمیـع الطعـوم التـي طعمـت علـى ) 9(فقـد وجـد . ) 8, 7( االیونات في اوراقه 

اصــــل الاللنكــــي كلیوبــــاترا كانــــت بنســــبة اقــــل مــــن تراكمهــــا فــــي اوراق الطعــــوم التــــي طعمــــت علــــى االصــــل الهجــــین 

بـو ترویرسترنج ، كما ان نسبة الكلور في اوراق طعوم الكلیمنتاین كانت اقل ممـا هـي علیـه فـي اوراق طعـم البرتقـال ا

ســرة عنــد تطعــیم النــوعین علــى االصــل نفســه ، فــي حــین كــان تركیــز ایونــات الصــودیوم اقــل فــي اوراق الطعــوم التــي 

طعمـــت علـــى اصـــل الترویـــر ســـترنج عنـــه فـــي اوراق الطعـــوم التـــي طعمـــت علـــى اصـــل اللنكـــي كلیوبـــاترا  ، كمـــا ان 

لــى الطعــم ، فیمــا یــؤثر االصــل فــي تــراكم االنخفــاض فــي التبــادل الغــازي فــي الحمضــیات المتــاثرة بالملوحــة یعتمــد ع

مــن خــالل دراســته ان افضــل تولیفــة بــین االصــل والطعــم لتقییــد ) 5(ایونــات الصــودیوم والكلــور فــي االوراق ، والحــظ 

حركة ایونات الكلور من الوصـول الـى انسـجة االوراق كـان بتطعـیم البرتقـال واللیمـون علـى اصـل النـارنج ، فـي حـین 

انـه وبـالرغم مـن تـراكم ایونـات الكلـور ) 11(بینمـا وجـد . نارنج كان االسوأ في تحملـه للملوحـة ان اصل ال) 10(ذكر 

  .في اوراق اشجار النارنج المثمرة اال انه یتحمل الملوحة نسبیا 

تعتمــد زراعــة الحمضــیات فــي العــراق علــى الــري خاصــة فــي اشــهر الصــیف الطویلــة لــذلك قــد یلجــا المزارعــون الــى 

لـذا اجـري هـذا البحـث لدراسـة تـاثیر الملوحـة فـي طعـوم ثالثـة ) 12(اع المـاء ذات الملوحـة العالیـة استخدام بعض انـو 

انواع من الحمضیات المطعمة على اصـل النـارنج وهـي علـى التـوالي اللیمـون الحـامض المحلـي والاللنكـي كلیمنتـاین 

  . والبرتقال المحلي 
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  المواد وطرائق العمل

15ابو غریب  في الفترة من  / جامعة بغداد / كلیة الزراعة / لخشبیة التابعة لقسم البستنة نفذت التجربة في الظلة ا

زرعــت نباتــات بعمــر ســنتین لثالثــة انــواع مــن الحمضــیات هــي البرتقــال المحلــي  2006-11-15لغایــة 2-2006-

Citrus sinensis   واللیمـــون الحـــامض المحلـــيCitrus limon والاللنكـــي كلمنتـــاینCitrus reticulata

كغــم ، ملئــت بتربــة 10فــي اكیــاس بــولي اثیلــین زنــة Citrus aurantiumوالمطعمــة جمیعــا علــى اصــل النــارنج 

  1.2رویــت النـباتـــات بمستویـــین مــن مــاء الـــري ، االول مـــاء حنفـــیة ) . 1: 2(مخلوطــة مــع ســماد حیــواني متحلــل  

  .  T2ورمز له) ماء مالح (م / دیسیسمنز) 3(ء البئر والثاني ماT1ورمز له ) ماء عادي ( م  / دیسیسمنز

RCBD(  وزعت المعامالت عشوائیًا على النباتات في تجربـة عاملیـة ضـمن تصــمیم القطــاعات العشـوائیة الكاملـة 

F-) (13 ( وبثالثة مكررات لكل معاملة) تم تحلیـل ) لكل معاملة في المكرر الواحد 7عدد الوحدات التجریبیة كانت

Sassالعوامـل مـع تـداخالتها باسـتعمال البرنـامج االحصـائي الجـاهز تباین واختبارال وقورنـت المتوسـطات حسـب 11

Duncan‘sاختبــار دنكــن متعــدد الحــدود  Multiple Range test)L.S.R ( تمــت %. 5علــى مســتوى احتمــال

اشـهر الصـیف الحـارة كانـت النباتـات عملیة الـري كلمـا كانـت النباتـات بحاجـة الـى الـري والرتفـاع درجـات الحـرارة فـي 

وعند توقف النباتات عن دورة النمو الخریفیـة  ، . تروى احیانا یومیا مع االستمرار بعملیات الخدمة الزراعیة االخرى 

الهضــم الرطــب لتقــدیرتركیز عملیــةاخـذت نمــاذج األوراق وأجریــت لهــا عملیــات الغســل والتجفیــف الهــوائي والطحــن ثــم 

  . والحدید والمنغنیز و ایونات الكلورید والصودیومفور والبوتاسیوم والكالسیوم والمغنیسیومالنتروجین والفس
  

  النتائج والمناقشة

اظهـرت االنــواع النباتیــة الثالثــة زیــادة معنویــة فــي محتــوى انســجة االوراق مــن ایونــات الكلوریــد والصــودیوم مــع ارتفــاع 

، ویعـود ) 4جـدول (الى ذلك كما یشیر) T1(التي رویت بماء عادي عند مقارنتها بالنباتات) T2(ملوحة ماء الري 

ویشـیر الجـدول ، )4(ذلك الى زیادة تركیز االیـونین فـي منطقـة الجـذور للنباتـات نتیجـة الـري المسـتمر بالمـاء المـالح 

نباتـــات كــذلك الـــى وجــود فـــروق معنویــة بـــین االنــواع الثالثـــة فـــي محتــوى اوراقهـــا مــن ایونـــات الصــودیوم،فقد ســـجلت

عند زیادة ملوحـة مـاء الـري مقارنـة بالبرتقـال واللیمـون اذ بلـغ تركیـز الصـودیوم فـي % 0.31الاللنكي اعلى تركیزبلغ 

على التوالي  ، في حین سجلت اوراق اللیمون المطعمة علـى اصـل النـارنج اقـل القـیم % 0.25و%0.27اوراقهما 

معنویا فـي محتـوى اوراقهـا مـن هـذا االیـون عنـد مقارنتهـا مـع اوراق فقد اختلفت % 1.42من ایونات الكلورید وكانت 

لكل منهما واتفقـت النتـائج مـع % 1.64طعوم البرتقال والاللنكي المطعمة على اصل النارنج التي احتوت على نسبة 

ذه ، ویمكـــن القـــول ان زیـــادة تـــراكم هـــذه االیونـــات فـــي االوراق نـــاتج عـــن ان اصـــل النـــارنج لـــم یســـتطع حجـــز هـــ) 8(

  ).14(االیونات ومنعها من اجتیاز انسجة الجذور والوصول الى االوراق 

ان هذا التراكم الكبیر الیونات الكلورید والصودیوم في انسجة اوراق النباتات المرویة بالماء المالح ادى الى انخفاض 

یالحــظ ان ) 1(دول فمــن الجــ) 16, 15(معنــوي فــي محتــوى االوراق مــن العناصــر الكبــرى والصــغرى قیــد الدراســة 

تركیز النتروجین قد انخفض معنویا في االوراق مع زیادة ملوحة مـاء الـري مقارنـة بالنباتـات المرویـة بالمـاء العـادي ، 

و الســـبب فـــي ذلـــك یعـــود الـــى ان ایونـــات الكلوریـــد تنـــافس ایونـــات النتـــرات فـــي محلـــول التربـــة فـــي حـــین ان ایونـــات 

الزمـي ، او قـد یعـزى السـبب الـى الجهـد االزمـوزي الـذي یـؤثر فـي نمـو الجـذور الصودیوم تـؤثر فـي نفاذیـة الغشـاء الب

وعند دراسة تأثیر التداخل بین االنواع النباتیة والري بالمـاء المـالح لـوحظ ) 17, 4(وكفائتها في امتصاص العناصر 

ي حـین كـان اقـل تركیـز فـ% 2.70ان اعلى تركیز للنتروجین كان في اوراق اللیمون عند ریهـا بالمـاء العـادي وكـان

فــي كـــل منهمــا علـــى % 1.36و% 1.43فــي اوراق البرتقـــال واللیمــون عنـــد زیــادة تركیـــز ملوحــة مـــاء الــري وبلغـــت 
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یعـزى الـى ) 1(ان االنخفاض المعنوي في تركیز البوتاسیوم في االوراق مع زیادة ملوحـة مـاء الـري الجـدول . التوالي

وم الناتج عن التاثیر التنافسي بینهما على مواقع االمتصاص في الجذور نظرا التداخل بین ایوني البوتاسیوم والصودی

، او قــد یعــزى )18( لوجــود ایونــات الصــودیوم بتراكیــز عالیــة حــول الجــذور وبالتــالي نقصــان امتصــاص البوتاســیوم

ویشـیر الجـدول )  19, 4(ذلك الى وجود تاثیر تنافسي بین ایوني الصودیوم والبوتاسیوم على حامل ایوني مشترك 

الـى ان اوراق نبــات الاللنكــي المطعــم علــى اصـل النــارنج كانــت اقــل النباتــات فـي تركیــز البوتاســیوم والتــي كانــت ) 1(

% 1.32و%1.36عند مقارنتها مع اوراق نباتي البرتقال واللیمون المطعمین على االصل نفسه اذ بلغت 1.17%

وذلــك بتـاثیر التــداخل بــین االنــواع النباتیـة وملوحــة مــاء الــري ، وبمراجعــة فـي كــل مــن اللیمــون والبرتقـال علــى التــوالي

كانــت یالحـظ عــدم وجـود فـروق معنویــه بـین االنــواع النباتیـة الثالثـة فــي محتـوى اوراقهـا مــن الفسـفورفقد)  1(الجـدول 

حـــظ ان النباتـــات فـــي اوراق اللیمـــون والاللنكـــي والبرتقـــال علـــى التـــوالي  ویال% 0.22و% 0.23و% 0.21نســـبته 

عنـد ریهـا بالمـاء المـالح مقارنـة بالنباتـات ) 1جـدول ( الثالثة سجلت ارتفاعا معنویا فـي محتـوى اوراقهـا مـن الفسـفور 

وقد یعود ذلك الى زیادة قابلیة الجذور في امتصاص الفسفور عند ) 4(المرویة بالماء العادي واتفقت هذه النتائج مع 

وعلى العكس من ذلك تنخفض هذه القابلیة في المسـتویات الملحیـة العالیـة بسـبب ) 20(مستویات الملوحة المتوسطة 

الجهد االزموزي الناتج عـن الملوحـة فضـال عـن انخفـاض الجهـد المـائي واللـذین یعمـالن علـى عرقلـة حركـة العناصـر 

فـي اوراق االنـواع ) 2جـدول (انخفضت نسبة ایونات الكالسیوم معنویـا مـع زیـادة ملوحـة مـاء الـري ). 4(نحو الجذور 

النباتیة الثالثة مقارنة مع اوراق النباتـات المرویـة بالمـاء العـادي وربمـا یعـزى ذلـك الـى انخفـاض الجهـد المـائي بسـبب 

التاثیر االزموزي لالمالح مما یؤدي الى قلة امتصاص الماء والعناصر من قبل الجذور او قد یكون التاثیر التنافسي 

هــو الســبب فــي خفــض محتــوى االوراق مــن الكالســیوم اذ ان ایونــات الصــودیوم قــد تحــل او التضــادي بــین االیونــات

و ) . 21(محل ایونات الكالسیوم فـي غشـاء البالزمـا للشـعیرات الجذریـة مسـببة التغییـر فـي نفاذیـة الغشـاء البالزمـي 

فـــي % 1.13لتـــي بلغـــت الـــى ان اوراق البرتقـــال كانـــت االعلـــى فـــي تركیـــز ایونـــات الكالســـیوم وا) 2(یشـــیر الجـــدول 

0.90و % 1.01معاملة الماء المالح مقارنة بالاللنكي واللیمون للمعاملة ذاتها اذ كانت نسبة الكالسـیوم فـي اوراقهـا 

على التوالي ، ان هذه االختالفات في محتوى االوراق من الكالسیوم یعود الـى االخـتالف فـي تـاثیر االصـل علـى % 

و یظهـــر )  1(والمغـــذیات وتـــاثیر الطعـــم علـــى نظـــام المجمـــوع الجـــذري لالصـــل الطعـــم مـــن خـــالل امتصـــاص المـــاء 

ایضــا الفــروق المعنویــة بــین النباتــات الثالثــة فــي تركیــز ایونــات المغنیســیوم عنــد مقارنــة بعضــها مــع ) 2( الجــدول 

ال بالنســبة فــي اللیمــون والاللنكــي والبرتقــال علــى التــوالي ، وكــذلك الحــ% 0.38و 0.43و 0.42الــبعض اذ بلغــت 

للتداخل بین االنواع الثالثة وماء الـري اذ سـجلت نباتـات اللیمـون والبرتقـال اقـل القـیم فـي تركیـز المغنیسـیوم مـع زیـادة 

ملوحــة مــاء الــري ویعــود الســبب فــي هــذا االنخفــاض الــى االخــالل بــالتوازن االیــوني فــي محلــول التربــة نتیجــة زیــادة 

  .)22, 4(ات االخرى على مواقع االمتصاص في الجذور ایونات الصودیوم وتنافسها مع الكتیون

ان اوراق الاللنكــي كانــت االعلــى فــي تركیــز المنغنیــز مقارنــة بــاللیمون والبرتقــال وان ارتفــاع ) 3(یالحــظ مــن الجــدول 

اتـات ملوحة ماء الري ادى الى زیـادة فـي تركیـز المنغنیـز مقارنـة بالنباتـات المرویـة بالمـاء العـادي فـي حـین سـجلت نب

جزء بالملیون لكل منهما مقارنة بالنباتـات 96البرتقال والاللنكي المرویة بالماء المالح اعلى تركیز من المنغنیز وبلغ 

80المرویة بالماء العادي ، في حین كانت نباتات اللیمـون هـي االقـل فـي تركیـز اوراقهـا مـن عنصـر المنغنیزوكانـت 

  .جزء بالملیون 

وقـد تفوقــت اوراق ) 3(الحدیـد مـع ارتفــاع ملوحـة مــاء الـري كمـا یشــیر الـى ذلـك الجــدول انخفـض محتـوى االوراق مــن

جـزء 58جـزء بـالملیون  مقارنـة بـالاللنكي والتـي كانـت 63و66البرتقال واللیمون  في محتواها مـن الحدیـد اذ بلغـت 

  . بالملیون عند تعرض نباتات االنواع الثالثة الى الري بالماء المالح 
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شارة الى ان النباتات قید الدراسة اظهرت اعراض السمیة الواضـحة نتیجـة ملوحـة مـاء الـري وزیـادة محتـوى وتجدر اال

االوراق مـــن ایونـــات الصـــودیوم والكلـــور والتـــي ســـببت االخـــالل بـــالتوازن الغـــذائي مـــن خـــالل ظهـــور اعـــراض نقـــص 

  . العناصر على االوراق وتساقط نسبة كبیرة منها بعد االصفرار والجفاف

ما تقدم نالحظ ان نباتات اللیمون المطعمة على اصل النارنج كانـت اقـل تراكمـا الیونـات الكلـور والصـودیوم مقارنـة م

الـذي اشـار الـى ان افضـل تولیفـة للطعـوم واالصــول ) 14(بنباتـات البرتقـال والاللنكـي ، وقـد توافقـت هـذه النتیجـة مــع 

ان ســبب اعــراض ) 22(اصــل النــارنج ، وقــد اوضــح تحــت الظــروف الملحیــة كــان بتطعــیم اللیمــون الحــامض علــى

الملوحـــة علـــى النباتـــات المطعمـــة علـــى اصـــل النـــارنج هـــو قابلیتـــه علـــى تجزئـــة الكلـــور المتـــراكم فـــي االوعیـــة ، والـــى 

الــى ان تحمـــل النـــارنج النســـبي للملوحـــة ، نـــاتج عـــن تســـاقط ) 11(المحتــوى المـــائي العـــالي لـــالوراق فـــي حـــین اشـــار 

لحجــم والعمــر والتــي تراكمــت فیهــا ایونــات الكلــور والصــودیوم، وهــذا التســاقط لــالوراق هــو احــد الطــرق االوراق كبیــرة ا

  .المهمة للتخلص من االمالح المتراكمة في انسجة النباتات 

  

تاثیر ملوحة ماء الري في محتوى االوراق لالنواع النباتیة الثالثة من النتروجین والفسفور ) 1(جدول 

  والبوتاسیوم

%N%P%Kاع النباتیةاالنو 

2.03a0.21a1.73bللیمون

1.99b0.23a1.48cالاللنكي

1.99b0.22a1.87aالبرتقال

                 المعامالت

T12.58 a0.14b2.10a
T21.42b0.30a1.28b

                   المعامالتXاالنواع النباتیة 

x T12.70a0.14d2.10bاللیمون  

x T21.36ef0.28b   1.36dاللیمون  

x T12.50be0.14d1.80cالاللنكي  

x T21.48d0.33a1.17fالاللنكي  

x T12.55b0.15c2.43aالبرتقال  

x T21.43de0.30a1.32deالبرتقال  

  

  

  

  

  ثة من الكالسیوم و المغنیسیومتاثیر ملوحة ماء الري في محتوى االوراق لالنواع النباتیة الثال ) 2(جدول 

% Ca %Mgاالنواع النباتیة

1.67a0.42aاللیمون

1.65a0.43aالاللنكي

1.68a0.38bالبرتقال

المعامالت
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T12.31a0.45a
T21.01b0.38b

المعامالتXاالنواع النباتیة 

x T12.44a0.48aاللیمون  

x T20.90cde0.36bcاللیمون  

x T12.28a0.45abcالاللنكي  

x T21.01cd0.40abcالاللنكي  

x T12.22b0.41abcالبرتقال  

x T21.13c0.36bcالبرتقال  

  

  

  

  تاثیر ملوحة ماء الري في محتوى االوراق لالنواع النباتیة الثالثة من الحدید والمنغنیز) 3(جدول 

Fe (ppm)Mn (ppm)االنواع النباتیة

92a77bcاللیمون

78b92aالاللنكي

74bc75bالبرتقال

المعامالت

T1100a72b
T262b91a

المعامالتXاالنواع النباتیة 

x T1120a74dاللیمون  

x T263de80cdاللیمون  

x T198b88bcالاللنكي  

x T258f96aالاللنكي  

x T182c53eالبرتقال  

x T266d96aقال  البرت

  

  

  

  

  

  تاثیر ملوحة ماء الري في محتوى االوراق لالنواع النباتیة الثالثة من ایونات الكلور والصودیوم) 4(جدول 

( % ) Na ( % )Clاالنواع النباتیة

0.15bc0.85bcاللیمون

0.18a0.91bالاللنكي

0.16b1.16aالبرتقال

المعامالت

T10.05b0.38b
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T20.28a1.57a

المعامالتXاالنواع النباتیة 

x T10.05d0.28dاللیمون  

x T20.25bc1.42bاللیمون  

x T10.05d0.17deالاللنكي  

x T20.31a1.64aالاللنكي  

x T10.05d0.68cالبرتقال  

x T20.27b1.64aالبرتقال  
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