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 صالمستخم
لمموسمين الربيعي و  / الجادريةبعة لقسم البستنة وىندسة الحدائق/ كمية الزراعة/ جامعة بغدادأجريت ىذه التجربة في الظمة النباتية التا

. استخدم عامال رش حامض Yanaraصنف الجربيرا  نباتكموريد الكالسيوم في لمعرفة تأثير رش حامض الييومك و  2015الخريفي 
اربعة مستويات بأ Ca)) كموريد الكالسيومو . 1-مل.لتر( H10) 10( وH7.5) 7.5( وH5) 5و( H0) ىي صفر بأربعة مستويات H))الييومك 

1-ممغم.لتر( Ca150) 150( وCa100) 100و (Ca50) 50و (Ca0)من ىي صفر 
تجربة عامميو بتصميم ضمن صممت المعامالت . 

. نبات 240تات الداخمة في التجربة القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات بواقع خمس نباتات لكل وحدة تجريبية وبذلك يكون عدد النبا
ورقة  11.47و 11.20األوراق الكمية حيث أعطت قد تفوقت عمى باقي المعامالت في عدد Ca150H10 أظيرت النتائج أن معاممة التداخل 

لألوراق من غم وأعمى محتوى  17.25و 16.22أعمى وزن جاف لمنبات بمغ و  2سم 210.25و 125.21ورقة بمغت واعمى مساحة 
مى محتوى لألوراق من الكالسيوم وبمغ واع %0.44و 0.37ى لألوراق من الفسفور بمغ اعمى محتو % و 2.45و 2.50النتروجين بمغ 

نستنتج من ىذا البحث أن . Ca0H0 معاممة المقارنة ليذه القياسات في . كانت اقل القيمالتتابع، ب% لموسمي الدراسة3.45و 3.17
أدت إلى تحسين الصفات الخضرية  Ca150رش كموريد الكالسيوم عند المستوى و   H10 رش حامض الييومك عند المستوى معامالت

  .Yanaraمحتوى األوراق من العناصر في نباتات الجربيرا صنف و 

  الجيربرا. ىيومك اسيد.النمو الخضريكممات مفتاحية:   
 ل.من رسالة ماجستير لمباحث األو البحث مستل*  
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ABSTRACT 

This study was conducted in the lath house, Horticultural Department, College of Agriculture – 

University of Baghdad- Jadriya during the spring and autumn seasons 2015 to investigate the 

influence of humic acid spray and calcium chloride spray on f “Yanara” gerbera cultivar.  This study 

included two factors; humic acid spray (H) and calcium chloride spray (Ca). The first factor four 

levels were used, 0, (H0), 5 (H5), 7.5 (H7.5) and 10 (H10) ml.L
-1

 and four levels of calcium chloride, 0 

(Ca0), 50 (Ca50), 100 (Ca100) and 150 (Ca150) mg.L
-1

. Each treatment replicated three times with a 

factorial experiment using RCBD. Five plants in experimental unit and the number of plants used was 

240 trees. The experimental results showed that humic acid at 10 ml.L
-1

 and calcium chloride at 150 

mg.L
-1

 (Ca150H0) significantly gave the highest leaves number of 11.20 and 11.47 leaves, the highest leaf 

area of 195.21 and 210.25 cm
2
, the highest plant dry weight of 16.92 and 17.95gm, the highest leaf 

nitrogen content of 2.50 and 2.45 %, highest leaf phosphor content of 0.37 and 0.44% and the highest 

leaf calcium content of 3.17 and 3.45% for both seasons, respectively. The lowest value of these 

parameters was found in the control (Ca0H0) treatment. It could be concluded of this experiment that 

the humic acid at level H10 and calcium chloride at level Ca150 improved vegetative characteristics and 

leaf mineral content gerbera plant cv. Yanara   

Keywords: Gerbera, Humic acid ,vegetative growth 

*Part of M.Sc. Thesis for first authors.  
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 المقدمة
 العائلة الى Gerbera Jamesonii يعود نبات الجربيرا

تم اكتشاف الجنس من قبل العالم و .  Asteraceaeالنجمية
 العالم إلى فيعود  النوع أسم أما ، Gerberaاأللماني

 األصناف جميع أصلوالذي يمثل  Jameson األنكميزي 
 Transval( وليذا النبات عدة اسماء منيا 1المزروعة )

daisy  وBarbertan daisy وAfrican daisy وHappi 

pot (white 1983, )عد جنوب افريقيا الموطن األصمي وت
عن سطح البحر متر   1500بالذات ترانسفال الذي يرتفع و 
وليذا النبات  أىمية اقتصادية المتأتية من تجارة ازىار . (19)

حيث تشير األحصائيات الى ان الواليات  الجربيرا المقطوفة
بالعالم في انتاج ازىار المتحدة األمريكية ىي الدولة األولى 

كندا اذ بمغ عدد األزىار المقطوفو في الجربيرا، تمييا اليند و 
( بزيادة بمغت حوالي زىرة(324,258,873  5102كندا لعام 

 (317,575,755اذ كانت ) 5102زىرة عن عام  0111111
ان الحصول عمى نبات ذو مواصفات جيدة  في النمو  (.51)

ياجات الالزمة في العناصر الخضري يتطمب توفير االحت
المغذيو مع األخذ بنظر االعتبار بضرورة المحافظو عمى 
نظافو البيئو لذا كان التوجو نحو استعمال المغذيات العضويو 

اذ تعتبر الماده  Humic acidومنيا حامض الييومك  
العضوية احد المصادر الميمة لمعديد من العناصر الغذائية 
وخاصة النتروجين  والعناصر الصغرى وفي زيادة جاىزيتيا 
في الوسط الذي يزرع فيو النبات وذلك ألحتوائيا عمى 
االحماض العضوية التي تعمل عمى خفض درجة تفاعل 

يؤثر اذ  .(3(التربة وذوبان بعض المركبات غير الذائبة 
حامض الييومك بشكل كبير في صفات النمو الخضري 

 Nikbakh ، ففي دراسة اجراىاباتات التي تعـامل بولمن
ثة تراكيز من حامض تضمنت اضافة ثال .(02) واخرون

( اضافة الى 1-ممغم.لتر 1000 ،500، 100الييومك )
تبين و  Malibuالى نباتات الجربيرا صنف معاممة المقارنة 

ض اثرت معنويًا في الوزن الجاف والطري اضافة الحامان 
أن اضافة حامض  Elkhatib (9.) بينو  األوراق.لمجذور و 

كغم تربة أدى إلى زيادة  ممغم. 021الييومك عند المستوى 
تروجين في معنوية في محتوى كل من الفسفور والبوتاسيوم والن

في تجربة  Palanisamy (01) وذكر .اوراق نباتات الجربيرا
أجروىا عمى نباتات الجربيرا إن رش حامض الييومك 

ى زيادة معنوية في عدد األوراق % قد ادى ال2بالتركيز 
 المساحة الورقية السيما عند تداخمو مع السماد الكيميائي.و 

 وظائف ليا التي الغذائية العناصر من الكالسيوم يعدكما 
 لو دور إذ وتطوره النبات لنمو ميمةو  عديدة فسيولوجية
 لمصفيحة االساسي المكون ويعد الخميو ىيكل بناء في أساسي
 ضروري وىو ,الكالسيوم بكتات بشكل فييا يتواجد إذ الوسطى

نتاج الكروموسومات وثبات الخاليا انقسام عممية في  وا 
 فقد وجد .(17)وتمددىا  لمخمية المائي والتحمل المايتوكوندريا

Attoa(2)  ان اضافة سوبر فوسفات الكالسيوم الى نباتات
الجربيرا قد ادى الى الحصول عمى زيادة معنوية في عدد 

 .ة ومحتوى األوراق من الكموروفيلاألوراق والمساحة الورقي
في دراسة تضمنت اضافة كموريد  Garduno (05) وجد

 Amarettoالكالسيوم عمى نباتات الجربيرا صنفي 
كموريد الكالسيوم تؤدي الى حصول  ، ان اضافةDarlingو

زيادة معنوية في مستويات النتح والبناء الضوئي والوزن 
مى ضوء ما ذكر ع لمنبات قياسًا بمعاممة المقارنة. الجاف

سابقا فأن ىذة الدراسة تيدف الى تحسين النمو الخضري 
 .ألوراق نبات الجربيرامن العناصر المعدنيةوالمحتوى 

 المواد وطرائق العمل
لقسم البستنة  ةالتابع ةفي الظمو النباتياجريت ىذة الدراسة 

/ ة البحثية التابعة لكمية الزراعةوىندسو الحدائق في المحط
الخريفي في الجادرية لمموسمين الربيعي و  جامعة بغداد

 Yanaraتم الحصول عمى شتالت الجيربرا صنف و  .2015
وزرعت  أشير 3عية وبعمر من الييئة العامة لمبحوث الزرا

لمموسم الربيعي في أصص بالستيكية  5102/ 3/ 0بتاريخ 
اجريت . و لمموسم الخريفي 5102\00\0و سم 25بقطر 

معامالت الرش عمى األوراق لكل من حامض الييومك 
 5الرش بتركيز ، H0يرمز لو و بالتراكيز التالية )بدون رش 

يرمز و  1-مل.لتر 7.5، الرش بتركيز H5يرمز لو و  1-مل.لتر
 ( والرشH10يرمز لو و  1-مل.لتر 10، الرش بتركيز H7.5لو 

بدون رش  بأربعة مستويات ىي ) CaCl2بكموريد الكالسيوم 
يرمز و  1-ممغم.لتر 50، الرش بتركيز Ca0يرمز لو الرش و 
يرمز لو و  1-ممغم.لتر 150، الرش بتركيز Ca50لو 

Ca150)حتى في وقت شروق الشمس و  .اجريت عمميات الرش
البمل الكامل حيث اجريت الرشة األولى لمموسم الربيعي 

/ 00/ 0لمموسم الخريفي بتاريخ و  3/5102/ 51اريخ بت
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الفترة بين رشة واخرى اسبوعين ولكال  بخمسة رشاتو  5102
واجريت عمميات الخدمو والعناية الى جميع  .الموسمين

 01=2×2المعامالت وبذلك تكون التجربة عامميو وبعاممين 
سة بخموحدة تجريبية و  24مكررات فكانت  مة وبثالثةمعام

صممت وفق تصميم اصص لموحدة التجريبية الواحدة، و 
 Randomized Completeالقطاعات العشوائية الكاممة )

Block Design (RCBD حممت نتائج الدراسة إحصائيا . و
( L.S.Dوقورنت المتوسطات حسب اختبار أقل فرق معنوي )

 (.10) 1012 وعمى مستوى احتمال

 الصفات المدروسة 

عدد أوراق النبات ابتداًء من  حسب . عدد األوراق/ نبات:1
ظيور أول ورقة حقيقية  من بدء الشتل الى نياية خروج آخر 

 .ورقة في نياية التجربة

حسبت مساحة الورقة الواحدة   :(2)سم . مساحة الورقة2
 لكل نباتات الوحدة Area-meter  Cl-202بجياز يسمى

 % من نباتات الوحدة التجريبية 21التجريبية عند بدء التزىير 
 .ثم استخرج المعدل لمساحة الورقة الواحدة

تؤخذ النباتات التي تم : الوزن الجاف لمنبات الكامل )غم(. 3
قياس الوزن الطري ليا وتوضع في اكياس ورقية وتجفف 
العينات بعد ان يتم فرز المجموع الخضري عن الجذري 
وتوضع في اكياس ورقية وتجفف العينات في فرن كيربائي 

(oven عمى درجة حرارة )لحين ثبوت الوزن بميزان  ْم  10
 .حساس

 (:N, P, K, Caمحتوى االوراق من العناصر ). 4

من نباتات الوحدة % 21تم اجراء القياسات عند بدء التزىير 
كتممة النمو من كل وحدة اوراق م 3جمعت  اذ ،التجريبية
االتساع حديثة النضج ونشطة كانت األوراق كاممة و تجريبية 
الماء العادي ثم بالماء المحمض . غسمت بفسمجياً 

( ثم بالماء المقطر إلزالة ما عمق بيا من HCl ياريع1.0)
ـنشيف وضعت في أكياس ورقية األتربة وبقايا المبيدات بعد الت
م  01درجة حرارة ( بOvenي )مثقبة، وأدخمت فرن كيربائ

غم منيا  1.2، تم وزن بعدىا سحقت يدويا، لمدة ثالثة أيام
 H2SO4وىضمت باستخدام حامضي الكبريتيك 

لكل منيما  0:2المركزين وبنسبة  HClO4والبيروكموريك 
خمصات النباتية تم تقدير ما عمى التوالي وبعد تجييز المست

 : يأتي

 Micro-Kejldahlالمئوية لمنتروجين الكمي بطريقة  النسبةأ.
 .Pratt  (0910 )و Chapman حسب

مونيوم وتم النسبة المئوية لمفسفور باستعمال مولبيدات االب.
  Spectrophotometerالضوئي  القياس بجياز المطياف

 (.0945وآخرون،   Page) نانومتر 445وبطول موجي 

 Flameالنسبة المئوية لمبوتاسيوم باستعمال  ج.

Photometer  (Wiessmann وNehring 0911). 

االمتصاص  نسبة المئوية لمكالسيوم بجيازال د.
 . Atomic Absorption Spectro photometerالذري

 النتائج والمناقشة
ان  1 تبين النتائج في جدول :(1-. نباتعدد األوراق )ورقة
تأثر معنويًا بمعامالت الرش بحامض عدد االوراق قد 

الييومك فقد أدى الرش الى زيادة ىذه الصفة معنويًا والسيما 
ا اذ انيا تفوقت عمى بقية المعامالت بأعطائي  H10 المعاممة

في  1-ورقة.نبات 10.99و 10.63أكبر عدد لالوراق بمغ  
لكال الموسمين   8.27و 9.40 بمعاممة المقارنة حين بمغت

. كما ادت معامالت الرش بالكالسيوم الى زيادة عدد عوبالتتاب
عمى باقي المعامالت  Ca150األوراق فقد تفوقت المعاممة 

 10.70و 10.45معدل لعدد االوراق بمغ   بأعطائيا اعمى
 8.57و 9.89ممة المقارنة اذا بمغت مقارنة بمعا 1-ورقة.نبات

 رش ولكال الموسمين وبالتتابع. كما لوحظ ان التداخل بين
حامض الييومك ورش الكالسيوم قد اثر معنويًا في ىذه 

اعمى عدد من  Ca150H10الصفة اذ اعطت معاممة التداخل 
ولكال الموسمين  1-ورقة.نبات 11.47و 11.20االوراق بمغ 

اقل عدد  Ca0H0، في حين اعطت معاممة التداخل وبالتتابع
 .علموسمي الدراسة بالتتاب 8.67و 7.50من االوراق وكان 

 :(2مساحة الورقة )سم
ان الرش  5اشارت نتائج التحميل االحصائي في الجدول 

بحامض الييومك كان لو االثر الواضح في زيادة مساحة 
معنويًا عمى جميع  H10الورقة الواحدة اذ تفوقت المعاممة 

 021602ا اعمى مساحة ورقة بمغت المعامالت بأعطائي
وبالتتابع مقارنة  والخريفي،مين الربيعي لمموس 5سم 000654و

اما فيما  5سم .44620و 02612بمعامممة المقارنة اذ بمغت 
يخص رش الكالسيوم فأشارت النتائج الى تفوق المعاممة 

Ca150 034623حة لمورقة الواحدة بمغت اذ اعطت اعمى مسا 
الخريفي بالتتابع بينما لم لمموسمين الربيعي و  5سم 023602و
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فيما بينيما معنويًا في حين  Ca50و Ca100تختمفا المعاممتان 
 92611اقل مساحة ورقة بمغت  Ca0سجمت معاممة المقارنة 

لمموسمين بالتتابع. اما بالنسبة لمتداخل بين  5سم 010651و
اعمى مساحة  Ca150H10العاممين فقد سجمت معاممة التداخل 

، في حين سجمت 5سم 501652و 092650ورقة بمغت 
 29612اقل مساحة ورقة بمغت  Ca0H0معاممة المقارنة 

 .لمموسمين الربيعي والخريفي، بالتتابع 5سم 02602و

 الكالسيوم  وتداخميما في عدد أوراق نبات الجربيرا  كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 1جدول 
 2015لمموسمين الربيعي والخريفي

 الخريفيالووسن  الووسن الربيعي

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

           Ca0 7.50 8.33 8.96 9.47 8.57 8.67 9.80 10.40 10.67 9.89 

Ca50 7.83 8.95 9.50 10.87 9.29 8.93 9.87 10.53 10.73 10.02 

Ca100 8.25 9.78 9.25 10.97 9.56 9.87 10.07 10.67 11.07 10.42 

Ca150 9.50 10.33 10.75 11.20 10.45 10.13 10.33 10.87 11.47 10.70 

L.S.D 

0.05 
1.84 0.92 0.82 0.41 

  10.99 10.62 10.02 9.40  10.63 9.62 9.35 8.27 الوتوسط

L.S.D 

0.05 
0.92 0.41 

 (2الكالسيوم  وتداخميما في مساحة الورقة الواحدة )سم كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 2جدول 
 2015لنبات الجربيرا لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخريفي الووسن الربيعي

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 59.56 93.19 101.71 124.18 94.66 74.75 86.88 105.78 137.61 101.26 

Ca50 66.14 99.15 118.35 140.51 106.04 89.19 100.27 123.76 155.59 117.20 

Ca100 78.18 109.43 128.85 164.66 120.28 92.16 107.53 142.65 181.67 131.00 

Ca150 98.67 116.95 143.29 195.21 138.53 97.95 133.06 173.72 210.25 153.75 

L.S.D 

0.05 
42.85 21.43 34.38 17.19 

  171.28 136.48 106.94 88.51  156.14 123.05 104.68 75.64 الوتوسط
L.S.D 

0.05 
21.43 17.19 

 ل )غم(:الوزن الجاف لمنبات الكام
تبين ان معاممة الرش بحامض الييومك  3ان نتائج جدول 

(H10قد اعطت اعمى )  15.03وزن جاف لمنبات والبالغ 
، في حين كانت ادنى لمموسمين، بالتتابع غم 14.94و

رنة والتي الوزن الجاف لمنبات في معاممة المقاالمعدالت من 
يتبين من لمموسمين بالتتابع. كما  غم 9.96و 8.80اعطت 

ر معنويًا ان الوزن الجاف لمنبات قد تأث نفس الجدول
 14.43عمى وزن جاف ، اذ بمغ ابمعامالت رش الكالسيوم

، في Ca150، بالتتابع في المعاممة لمموسمين غم 15.46و
وزن الجاف اقل معدل من ال Ca0حين اعطت المعاممة 

الربيعي  غم لمموسمين 10.46و 9.61لمنبات اذ اعطت 
. اما فيما يخص التداخل بين حامض والخريفي بالتتابع

الييومك والكالسيوم فتشير النتائج الى تفوق معاممة التداخل 
Ca150H10 16.92باقي التداخالت اذ اعطت  عمى 

، في حين اعطت معاممة لمموسمين بالتتابع غم  17.95و
 6.93ف لمنبات والذي بمغ اقل وزن جا Ca0H0المقارنة 

 لمموسمي الربيعي والخريفي، بالتتابع غم 7.78و
  وية لمحتوى األوراق من النتروجين:النسبة المئ

ان النسبة المئوية لمحتوى األوراق  4تبين النتائج في جدول 
من النتروجين قد تأثرت وبشكل معنوي بمعامالت الرش 

التي تفوقت معنويًا  H10بحامض الييومك والسيما المعاممة 
لالوراق من عمى بقية المعامالت بأعطائيا اعمى محتوى 

 2.09 % في حين كانت2.38و 2.41النتروجين بمغ 
. كما ادت مموسمين، وبالتتابعفي معاممة المقارنة  ل 2.02و
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، فقد يوم الى زيادة ىذه الصفة معنوياً معامالت الرش بالكالس
عمى باقي المعامالت بأعطاء اعمى  Ca150تفوقت المعاممة 
 2.38 محتوى األوراق من النتروجين بمغتنسبة مئوية ل

، في حين اعطت معاممة لمموسمين بالتتابع %2.29و
لمموسمين  %2.07و 2.17بأعطائيا نة اقل المعدالت المقار 
كما لوحظ ان التداخل بين  بالتتابع.، و ي والخريفيالربيع

العاممين قد اثر معنويًا في ىذه الصفة اذ اعطت معاممة 
االوراق من اعمى معدل لمحتوى  Ca150H10التداخل 

، في حين لمموسمين بالتتابع %2.45و 2.50النتروجين بمغ 
بمغ نتروجين الاعطت معاممة المقارنة اقل محتوى لالوراق من 

 % ولمموسمين بالتتابع.1.88و 1.93

 وتداخميما في الوزن الجاف )غم(  الكالسيوم كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 3جدول
 .2015لنبات الجربيرا لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخريفي لووسن الربيعيا

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 6.93 8.17 10.24 13.11 9.61 7.78 9.65 11.54 12.86 10.46 

Ca50 7.76 8.97 11.67 14.87 10.82 9.15 11.78 13.21 13.70 11.96 

Ca100 9.15 10.85 12.13 15.22 11.84 10.86 12.54 14.96 15.26 13.41 

Ca150 11.35 13.37 16.07 16.92 14.43 12.06 14.67 17.15 17.95 15.46 

L.S.D 

0.05 
4.25 2.13 4.90 2.45 

     
  14.94 14.22 12.16 9.96  15.03 12.53 10.34 8.80 الوتوسط

           
L.S.D 

0.05 
2.13 2.45 

 راق وتداخميما في محتوى او  الكالسيوم كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 4جدول 
 م2015لمموسمين الربيعي والخريفي (نبات الجربيرا من النتروجين)%

 الووسن الخريفي الووسن الربيعي

   H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 1.93 2.15 2.26 2.35 2.17 1.88 1.93 2.15 2.33 2.07 

Ca50 1.94 2.17 2.31 2.42 2.21 1.96 2.06 2.18 2.33 2.13 

Ca100 2.14 2.25 2.21 2.37 2.24 2.11 2.25 2.37 2.41 2.29 

Ca150 2.33 2.31 2.38 2.50 2.38 2.14 2.33 2.24 2.45 2.29 

L.S.D 

0.05 
0.22 0.11 0.25 0.13 

  2.38 2.24 2.14 2.02  2.41 2.29 2.22 2.09 الوتوسط

L.S.D 

0.05 
0.11 0.13 

 النسبة المئوية لمحتوى األوراق من الفسفور
الى ان معاممة  5اظيرت نتائج التحميل االحصائي في جدول 

لمحتوى قد اعطت نسبة مئوية   H10رش حامض الييومك
% لمموسمين، 0.35و 0.34 لالوراق من الفسفور والبالغو

المقارنة اقل نسبة بمغت ة ، في حين اعطت معاممبالتتابع
% لمموسمين بالتتابع. وكما يتبين من الجدول 0.21و 0.15

المعاممة بالكالسيوم لم تؤثر معنويًا في الموسم  نفسو ان
بشكل معنوي اذ في حين اثرت في الموسم الخريفي و الربيعي 

% 0.33لمحتوى االوراق من الفسفور  بمغت النسبة المئوية

ين سجمت معاممة المقارنة اقل في ح Ca150في المعاممة 
%. اما فيما يخص التداخل بين رش 0.20نسبة بمغت 

حامض الييومك والكالسيوم  فتشير النتائج الى تفوق معاممة 
 0.37ى باقي التداخالت اذ اعطت عم Ca150H10التداخل 

، في حين اعطت معاممة سمين بالتتابع% لممو 0.44و
من الفسفور والذي بمغ راق اقل محتوى لالو  Ca0H0المقارنة 
 . % لموسمي الدراسة، بالتتابع0.19و 0.13
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 اوراقالكالسيوم  وتداخميما في محتوى  كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 5دول ج
 م2015لمموسمين الربيعي والخريفي (نبات الجربيرا من الفسفور)% 

 الووسن الخريفي الووسن الربيعي

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 0.13 0.16 0.23 0.30 0.21 0.18 0.19 0.19 0.23 0.20 

Ca50 0.15 0.19 0.24 0.33 0.23 0.19 0.21 0.31 0.34 0.26 

Ca100 0.15 0.21 0.27 0.34 0.24 0.22 0.25 0.33 0.39 0.30 

Ca150 0.17 0.22 0.30 0.37 0.27 0.24 0.29 0.33 0.44 0.33 

L.S.D 

0.05 
0.16 N.S 0.18 0.09 

  0.35 0.29 0.24 0.21  0.34 0.26 0.20 0.15 الوتوسط

L.S.D 

0.05 
0.08 0.09 

 النسبة المئوية لمحتوى األوراق من البوتاسيوم
لرش حامض أن  6يتبين من النتائج الموضحة في الجدول 

يرًا واضحًا في تركيز والتداخل بينيما تأث والكالسيومالييومك 
. ففي حالة الرش بحامض الييومك فقد البوتاسيوم في األوراق

ن أعمى نسبة مئوية لمحتوى األوراق م H10أعطت المعاممة 
% لموسمي الدراسة 2.18و 1.81البوتاسيوم، والتي بمغت 

كانت المقارنة اقل نسبة ف ، في حين اعطت معاممةبالتتابع
. أما بالنسبة لمعامالت % لمموسمين بالتتابع1.73و 1.49

الرش بالكالسيوم فمم تكن ىناك فروق معنوية في الموسم 

الربيعي بينما كانت معنوية في الموسم الخريفي  فيالحظ أن 
 أعمى نسبة من ىذا العنصر كانت في أوراق النباتات التي

نسبة اقل %، و 2.07، اذ اعطت Ca150رشت بالمعاممة 
وفي حالة  %.1.82في معاممة المقارنة وبمغت   كانت

 بين رش حامض الييومك والكالسيوم فيالحظ أن التداخل ما
معاممتي  أعمى نسبة مئوية لمبوتاسيوم في األوراق كان في

 1.85، اذ اعطتا Ca150H10و Ca50H10التداخل 
معاممة المقارنة ادنى النسب وكانت ، بينما سجمت %2.36و

 .% لمموسمين، بالتتابع1.66 و 1.43
 اقالكالسيوم  وتداخميما في محتوى اور  كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 6جدول 

 م2015لمموسمين الربيعي والخريفي ()% نبات الجربيرا من البوتاسيوم 
 الووسن الخريفي الووسن الربيعي

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 1.43 1.57 1.64 1.78 1.61 1.66 1.73 1.88 2.00 1.82 

Ca50 1.47 1.63 1.68 1.85 1.66 1.71 1.82 1.97 2.13 1.91 

Ca100 1.53 1.65 1.72 1.81 1.68 1.73 1.91 2.05 2.22 1.98 

Ca150 1.54 1.70 1.75 1.79 1.70 1.81 1.98 2.13 2.36 2.07 

L.S.D 

0.05 
0.26 N.S 0.31 0.16 

  2.18 2.01 1.86 1.73  1.81 1.70 1.64 1.49 الوتوسط

L.S.D 

0.05 
0.13 0.16 

تبين النتائج  :النسبة المئوية لمحتوى األوراق من الكالسيوم
ان محتوى االوراق من الكالسيوم قد تأثر معنويًا  7في جدول 

التي  H10بمعامالت الرش بحامض الييومك والسيما المعاممة 
تفوقت معنويًا عمى بقية المعامالت بأعطائيا اعمى نسبة 

 %3.23و 3.03من الكالسيوم بمغت األوراق مئوية لمحتوى 
مة المقارنة سجمت اقل ، في حين معامبالتتابعلمموسمين 

كما  % لمموسمين، بالتتابع.2.98و 2.67المعدالت وكانت 
، يوم الى زيادة ىذه الصفة معنوياً ادت معامالت الرش بالكالس

عمى باقي المعامالت بأعطاء  Ca150فقد تفوقت المعاممة 
 %3.29و 3.01الوراق من الكالسيوم بمغ  اعمى محتوى ل

قل نة ا، في حين اعطت معاممة المقار لمموسمين بالتتابع
لمموسمين الربيعي  %2.90و 2.74المعدالت بأعطائيا 

كما لوحظ ان التداخل بين العاممين قد اثر  بع.، بالتتاوالخريفي
 Ca150H10معنويًا في ىذه الصفة اذ اعطت معاممة التداخل 

 3.17االوراق من النتروجين بمغ اعمى معدل لمحتوى 
، في حين اعطت معاممة لمموسمين بالتتابع %3.49و
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 %.2.82و 2.65  وبمغلموسمي الدراسة قل محتوى لالوراق من الكالسيوم و المقارنة ا
 اقالكالسيوم  وتداخميما في محتوى اور  كموريد. تأثير رش حامض الييومك و 7جدول 

 م2015لمموسمين الربيعي والخريفي (نبات الجربيرا من الكالسيوم )% 
 الووسن الخريفي الربيعيالووسن 

 H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط H0 H5 H7.5 H10 الوتوسط 

Ca0 2.65 2.70 2.77 2.84 2.74 2.82 2.83 2.94 2.99 2.90 

Ca50 2.74 2.81 2.86 3.03 2.86 2.93 3.07 3.09 3.15 3.06 

Ca100 2.79 2.88 3.07 3.09 2.96 3.00 3.11 3.20 3.27 3.15 

Ca150 2.86 2.99 3.00 3.17 3.01 3.16 3.19 3.33 3.49 3.29 

L.S.D 

0.05 
0.28 0.14 0.33 0.17 

  3.23 3.14 3.05 2.98  3.03 2.93 2.85 2.76 الوتوسط

L.S.D 

0.05 
0.14 0.17 

في  اً ميم اً تبين ان لحامض الييومك دور  عمى ضوء النتائج
العمميات الفسمجية يأتي من خالل تشجيع عمل اإلنزيمات 
ونقل نواتج عممية التمثيل الكاربوني  فضال عن دورة في 

مما يؤدي إلى زيادة النمو  (11) انقسام واستطالة الخاليا
، أو قد ي  عدد األوراق والمساحة الورقيةوالذي  قد يتمثل ف

االوكسين يعزى إلى دوره كفعل فسمجي بالنبات مشابو 
والسايتوكاينين مما يؤثر في نمو وزيادة عدد الخمفات وبالتالي 
زيادة الوزن الطري والجاف لمنبات والنمو الجذري متمثال 
بزيادة عدد وحجم الجذور وبالتالي زيادة الوزن الجاف ليا 

. فضاًل عن دور حامض (22)وزيادة المساحة الورقية 
احتواء ىذا و  ييومك في تحسين خواص وسط الزراعة،ال

بالتالي زاد و  (13)الحامض عمى عدد من العناصر الغذائية 
مع . وىذا يتفق في األوراق KوP و N تركيز ىذه العناصر 

 نباتات الجربيرا ومع ما وجده عمى )Nikbakh  (02ما وجده

 Baldotto,(4) عند رش حامض الييومك عمى نباتات
 Phloxعمى نبات الفموكسBaloch (0) الكالديولس ومع

paniculata . كما ان لعنصر الكالسيوم اىمية في دورة حياة
ي في عممية االنقسام االختزالي النبات اذ يمعب دور رئيس

بالتالي زيادة النمو كما ويكون صفائح الكالسيوم في و 
الصفيحة الوسطى لجدار الخمية وكذلك دوره في العمميات 

يعمل كناقل الفسمجية لجدران الخمية باالضافة الى انو 
استطالة الخاليا ي تمعب دورًا كبيرًا في انقسام و لميرمونات الت

، ة ايجابية عمى صفات النمو الخضريمما ينعكس بصور 
ويدخل ايضا في فسفرة البروتين وكعامل ميم في تنظيم 

صو تظير فعاليات العديد من االنزيمات لذا فان اعراض نق
الخاليا وبالتالي  حدوث  انقسام  في منطقة المرستيمات عند

كما ان المعاممة  (.5)يؤدي الى انحناء القمم النامية 
بالكالسيوم تؤدي الى زيادة في محتوى األوراق من العناصر 

يعمل  وجين والفسفور والبوتاسيوم ألن الكالسيوممثل النايتر 
عمى تحسين بناء جدران الخاليا، ومنيا انسجة الجذور، ومن 

لمعناصر فيزداد تركيزىا داخل  ثم تحسين االمتصاص النشط
(. اما عن تأثير الكالسيوم في زيادة النسبة المئوية 2النبات )

لمفسفور فقد يعزى الى ان ايونات الفوسفات تشجع امتصاص 
ايونات الكالسيوم اذ ىناك ميل كبير بين ايونات الكالسيوم 
الموجبة وايونات الفوسفات السالبة الشحنة في الوصول الى 

ناسب بينيما وال سيما عند المستويات المرتفعة توازن م
تتفق ىذه النتائج مع ما  (02لمكالسيوم في المحمول )

Attoa,  (4 ) ( عمى نباتات حمق السبع و18)  Sahiوجده
 .عمى نباتات الجربيرا
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