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الدراسة في متجانسة قدر اإلمكان في النمو الخضري. أضيف كال عاملي 

×  3نفذت تجربة عاملية ذات عاملين ) ،(1/10و 1/8 ،1/6 ،1/4المواعيد )
إذ احتوت التجربة  ،R.C.B.Dوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ( 3
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( إلضافة مستخلص P2. تميزت المعاملة )2سم978.89 وبلغ (W1المستوى )
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 األوراق،معدل الزيادة في عدد  ،الحديثةمعدل أطوال النموات  األفرع،عدد 
نسبة المادة الجافة لألوراق والمساحة الورقية للشتلة( والتي بلغت على التتابع 

 1013.23% و60.98 ،1-ورقة شتلة 168.2 سم،22.3 ،1-شتلة فرع 16.63
في الصفات )معدل  مستوى المعنويةأما تداخل عاملي الدراسة فقد بلغ  ،2سم
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Abstract 

Lath trail was laid out at Department of Horticulture and Landscape, College of 

Agriculture, University of Anbar during growth season of 2018, to investigate the 

effect of Whey with three levels of (0, 250 and 500 ml L-1 distilled water) and Banana 

fruit pulp extract with three levels of (0, 25 and 50 ml L-1) on vegetative growth of 

Khastawi olive transplants. Eighty-one identical saplings as possible were chosen (27 

saplings for each replicate). The two study factors were added at the (1/4, 1/6, 1/8 and 

1/10). A factorial experiment was carried out in two factors (3×3) by R.C.B.D. design 

included 9 treatments replicated three times, using three transplants for each 

experimental unit. Applying the Whey was significantly affected all the studied traits 

of the vegetative growth of olive transplants (except the leaves dry weight 

percentage), especially the highest level (W2) which showed the best values for traits 

(increased of shoot number 16.52 shoot transplants -1, shoot length 23.8 cm, increased 

of leaves number 169.7 leaf transplants -1. While W1treatment achieved highest value 

for leaves area as it reached 978.89 cm2. The highest level of Banana fruit pulp extract 

(P2) was the best by giving the highest significant effect for all traits (increased of 

shoot number, shoot length, increased of leaves number, leaves dry weight percentage 

and leaves area) which gave 16.63 shoot transplants -1, 22.3 cm, 168.2 leaf transplants 

-1, 60.98% and 1013.23 cm2, respectively. The interaction between the two factors 

reached a significant level for the traits (increased of shoot number, shoot length and 

leaves area). 

Keywords: Olive, Growth, Fertilization, Whey, Banana Fruit Pulp. 

 المقدمة

العائلة ينتمي الى  الخضرة،من أشجار الفاكهة تحت االستوائية مستديمة  .Olea europeae Lيعد الزيتون 
 التنتشر زراعة الزيتون في المناطق المعتدلة الدافئة من العالم  ، Oleaالتابعة للجنس  Oleaceae الزيتونية

 أما في العراق فتجود زراعته في المناطق الوسطى والشمالية المتوسط،سيما الدول المطلة على البحر األبيض 
يقدر انتاج  ،(2)وغيرها صنفا" من أهمها بعشيقي ودكل وأشرسي وخستاوي  40من القطر اذ سجل أكثر من 

وقد  ،كغم 25.31ومتوسط انتاجية للشجرة الواحدة بلغ  طن، 12292حوالي  2018الزيتون في العراق لعام 
 بلغت 2017حدوث زيادة في االنتاج الكلي وكذلك انتاجية الشجرة الواحدة عن العام السابق  أظهرت االحصائية

 (. 9% على التتابع )20.93، % 20.47
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أي  طن،مليون  145ويبلغ ما ينتج منه في العالم سنويا" حوالي  الجبن،يمثل الشرش الجزء المتبقي من صناعة 
اما المتبقي  الصناعات،مليون طن منها في  85عمل حوالي يست ،الجبنلتر لكل كغم منتج من  10حوالي 

ش في (. وقد أكد العديد من الباحثين امكانية استخدام الشر 16فيستخدم في غذاء الحيوانات وفي تسميد النباتات )
( وذلك نتيجة لما يحويه من عناصر معدنية 14تحسين خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية واالحيائية )

( أن الشرش يتكون من 11وقد بين ) اإلنتاج،نات ومغذيات اخرى تسهم في تحسين نمو النباتات وزيادة وبروتي
 N% ، فضال" عن احتوائه على العديد من العناصر منها 4.88% والكتوز 1.09% ، بروتين 0.55دهون 
0.17 ، %P 50 1-ملغم لتر  ،K 1261.31 1-ملغم لتر  ،Ca 385.73 1-ملغم لتر  ،Mg 105.69  ملغم
 . 1-ملغم لتر Mn 0.01و  1-لتر

% من 40تعد بقايا ثمار الموز سواء اللب أو القشور من المواضيع الهامة والتي تؤخذ بنظر االعتبار إذ أن 
 ( سواء عند الجني أو التخزين أو الثمار المهملة نتيجة عدم مطابقتها مواصفات18الثمار تتلف في كل موسم )

ت (. ومن الطرق المعتمدة في استغالل مخلفا13الفائض في االستيراد أو االستهالك اليومي )الحجم للتصدير أو 
ي لب ثمار الموز يحتو  ( أن10)ذكر اذ  (.20الموز هو استخدامها في تسميد النباتات لزيادة النمو واإلنتاج )

ن فضال" عن البروتينات والدهون والعديد م الكربوهيدرات،على العديد من العناصر المعدنية وكميات كبيرة من 
طريقة يعد ظاهرة التخلص من المخلفات الزراعية ونواتج تصنيع األلبان باألحماض االمينية والفيتامينات وغيرها. 

ربة الحرق أو دفنها في التربة أو رميها في المياه هو من أكثر الطرق المتبعة وهذا يسهم في زيادة التلوث للت
  (.22لهواء فضال" عن انتشار الحشرات الناقلة لألمراض وجعل المناظر الطبيعية غير مرغوبة )والمياه وا

ان الهدف من الدراسة هو تحسين نمو شتالت الزيتون وذلك من خالل امدادها بالعديد من العناصر والمواد 
 ة تعد من المواد التي الفضال" عن ذلك فان كال عاملي الدراس الموز،المغذية الموجودة في الشرش ولب ثمار 

ام تسبب اضرارا" للبيئة والتي يفضل استخدامها في تغذية النباتات ال سيما بعد اكتشاف التأثير الضار الستخد
   اإلنسان.السماد الكيميائي في الزراعة سواء على البيئة وصحة 

 المواد وطرائق العمل  

لمعرفة استجابة  2018جامعة االنبار لموسم النمو  –نفذ البحث في الظلة العائده لقسم البستنة في كلية الزراعة 
أجريت عمليات الخدمة من مكافحة  الموز،شتالت الزيتون صنف خستاوي إلضافة الشرش ومستخلص ثمار 

" عن ذلك فقد سمدت كافة الشتالت فضال الدراسة،وري )الري بالتنقيط( بشكل متساوي للمعامالت كافة قيد 
  .15/9و 15/6 ،15/3غم لكل شتلة وعلى ثالث دفعات  3وبكمية  NPKبالسماد المركب 

-استتتتتتخدم الشتتتتترش الحلتتتتتو فتتتتتي التجربتتتتتة والتتتتتذي تتتتتتم الحصتتتتتول عليتتتتته متتتتتن معمتتتتتل األلبتتتتتان التتتتتتابع لكليتتتتتة الزراعتتتتتة
 ،0وتتتتتم اضتتتتافته بالمستتتتتويات  مبستتتتتر،جامعتتتتة االنبتتتتار وذلتتتتك متتتتن مخلفتتتتات الجتتتتبن المصتتتتنع متتتتن حليتتتتب بقتتتتري 

(. أمتتتتتا المتتتتتوز فقتتتتتد تتتتتتم تحضتتتتتيره متتتتتن ختتتتتالل 4متتتتتاء مقطتتتتتر وذلتتتتتك بحستتتتتب متتتتتاذكره ) 1-لتتتتتتر متتتتتل 500و 250
غتتتتم متتتتن اللتتتتب وقطتتتتع التتتتى حلقتتتتات صتتتتغيرة  1000ووزن  المحليتتتتة،جلتتتتب ثمتتتتار المتتتتوز الناضتتتتجة متتتتن األستتتتواق 

دقتتتتتائق وذلتتتتتك لتقليتتتتتل االستتتتتمرار  10% وزن/حجتتتتتم( لمتتتتتدة 0.5وضتتتتتعت بعتتتتتدها فتتتتتي حتتتتتامض الستتتتتتريك تركيتتتتتز )
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 15ومتتتتتن ثتتتتتم أضتتتتتيفت التتتتتى واحتتتتتد لتتتتتتر متتتتتن متتتتتاء مقطتتتتتر دافتتتتت  وخلطتتتتتت فتتتتتي ختتتتتال  لحتتتتتوالي  (،23االنزيمتتتتتي )
دقيقتتتتتة ، وقتتتتتد تتتتتتم ترشتتتتتيو المستتتتتتخلص مباشتتتتترة" بواستتتتتطة طبقتتتتتتين متتتتتن قمتتتتتاش الملمتتتتتل ، وتتتتتتم الحصتتتتتول بتتتتتذلك 

ت المطلوبتتتتتة فتتتتتي التجربتتتتتة % والتتتتتذي تتتتتتم متتتتتن خاللتتتتته تحضتتتتتير المستتتتتتويا100علتتتتتى مستتتتتتخلص قياستتتتتي بتركيتتتتتز 
( . وتمتتتتتت اضتتتتتافة كتتتتتال متتتتتن الشتتتتترش ومستتتتتتخلص لتتتتتب ثمتتتتتار المتتتتتوز فتتتتتي المواعيتتتتتد 1-متتتتتل لتتتتتتر 50و  25،  0)
 (. 1/10و 1/8 ،1/6 ،1/4)

وبثالثة قطاعات إذ احتوى القطاع الواحد على  RCBD( ضمن تصميم الت 3×3نفذت تجربة عامليه بعاملين )
ا" حللت البيانات احصائي الواحد،وحده تجريبيه )شتلة( أي أن كل معاملة تم تكرارها ثالث مرات في القطاع  27

وتم المقارنة بين متوسطات الصفات المدروسة بحسب اختبار اقل  Genstatوفق برنامج التحليل اإلحصائي 
  التالية:(. وقد تم خالل التجربة دراسة صفات النمو 3) 0.05على مستوى احتمال و  (.L.S.Dفرق معنوي )

 وحسب التجربة،تم حساب عدد االفرع لكل شتلة وذلك في بداية ونهاية  (:1-الزيادة في عدد األفرع )فرع شتلة
 األفرع.الفرق بينهما والذي مثل الزيادة في عدد 

 استعمل شريط القياس المعدني في قياس أطوال أربعة نموات حديثة للشتالت وفي (:أطوال النموات الحديثة )سم
ثم حسب معدل طول النمو الواحد عن طريق قسمة مجموع أطوال  التجربة،اتجاهات مختلفة وذلك في نهاية 

 عددها.النموات على 
فتتتتتتي بدايتتتتتتة ونهايتتتتتتة تتتتتتتم حستتتتتتاب عتتتتتتدد األوراق لشتتتتتتتالت الزيتتتتتتتون  (:1-الزيتتتتتتادة فتتتتتتي عتتتتتتدد األوراق )ورقتتتتتتة شتتتتتتتلة

وحستتتتتتب معتتتتتتدل الزيتتتتتتادة فتتتتتتي عتتتتتتدد األوراق للشتتتتتتتلة الواحتتتتتتدة متتتتتتن حاصتتتتتتل طتتتتتتر  القتتتتتتراءة األولتتتتتتى متتتتتتن  التجربتتتتتة،
 الثانية.

تم أخذ نماذج من األوراق وذلك في نهاية التجربة ووزنت ثم جففت في فرن  األوراق:نسبة المادة الجافة في 
وبعد إخراجها من الفرن تركت لحين اكتسابها درجة حرارة  الوزن،م ولحين ثبات °70كهربائي على درجة حرارة 

 اآلتية:المختبر ثم وزنت مرة أخرى بميزان حساس وحسبت المادة الجافة وفقًا للمعادلة 
 الوزن الجاف )غم(                               

 (.6) 100×  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت= تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنسبة المادة الجافة لألفرع 
 الوزن الرطب )غم(                               

تم أخذ طول وعرض اذ ( 25تم حساب مساحة الورقة الواحدة بحسب ماوصفه ) (:2المساحة الورقية الكلية )سم
وحسبت مساحة الورقة  التجربة،ة االتجاهات وذلك في نهاية الورقة من األوراق النامية وسط الفرع ومن كاف

  اآلتية:باستعمال المعادلة 
S = 0.785 × L × W    أن:إذ 

S  (2)سم= تمثل مساحة الورقة 
 .األهليجية(خاص باألوراق  )وهو= ثابت  0.785

L  سم(.= طول الورقة( 
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W  سم(.= عرض الورقة( 
ي فتتتتتومنهتتتتتا تتتتتتم استتتتتتخراج المستتتتتاحة الورقيتتتتتة الكليتتتتتة للشتتتتتتلة بضتتتتترب مستتتتتاحة الورقتتتتتة الواحتتتتتدة فتتتتتي معتتتتتدل الزيتتتتتادة 

 االتية:عدد األوراق وفقا" للمعادلة 
 دد أوراق الشتلةمعدل الزيادة في ع× المساحة الورقية الكلية = مساحة الورقة الواحدة 

 والمناقشة النتائج 

معامالت اضافة الشرش حققت فروقا" معنوية فتي  نأ ( 1-عدد األفرع )فرع شتلة الزيادة في 1الشكل تبين نتائج 
فرع  16.52أعطت أعلى قيمة بلغت و  W0عن المعاملة  W2معدل الزيادة في عدد األفرع وذلك بتفوق المعاملة 

فترع  14.07والتي أظهرت اقتل قيمتة  W0% عن معاملة عدم اإلضافة 17.41محققة" بذلك زيادة بنسبة  1-شتلة
وبالمقابل أدت معتامالت اضتافة مستتخلص لتب ثمتار المتوز التى حصتول فروقتات بلغتت مستتوى المعنويتة  .1-شتلة

ولتتم تختلتتف معنويتتا" عتتن  ،1-فتترع شتتتلة 16.63أعلتتى معتتدل زيتتادة بلتتغ  P2فتتي الصتتفة أعتتاله اذ حققتتت المعاملتتة 
ولتتم تظهتتر  ،1-فتترع شتتتله 14.37 فيمتتا أعطتتت معاملتتة عتتدم االضتتافة للمستتتخلص أقتتل قيمتتة بلغتتت .1Pالمعاملتتة 

ومتن جهتة اخترى فقتد بلتغ تتداخل إضتافة الشترش والمستتخلص وكمتا مبتين فتي  .P1اختالفا" معنويا" عتن المعاملتة 
والتتتي ستتجلت أعلتتى قيمتتة  W2P2( مستتتوى المعنويتتة فتتي التتتأثير ال ستتيما عنتتد المستتتوى العتتالي لكليهمتتا 2)جتتدول 
 . 1-فرع شتلة 11.78والتي أعطت أقل قيمة  W0P0مقارنة" بمعاملة القياس  1-فرع شتلة 18.56بلغت 

 

( في معدل الزيادة في عدد األفرع )فرع P( ومستخلص لب ثمار الموز )Wتأثير اضافة الشرش ) 1شكل 
 ( لشتالت الزيتون صنف خستاوي 1-شتلة

 

تفوقا" معنويا" في معدل األطوال للنموات  W2حققت معاملة اضافة الشرش )سم( معدل أطوال النموات الحديثة 
سم، فيما انخفضت القيمة ألدنى  23.8وأعطت أعلى قيمة بلغت  (W0، W1)الحديثة عن كال معاملتي الدراسة 
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for  W = 1.78 0.05L.S.D for P = 1.78 0.05L.S.D 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2020, 1العدد  18ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

90 

 

. وبلغ تأثير اضافة مستخلص لب ثمار الموز مستوى 2شكل  W0سم وذلك عند المعاملة  18.1مستوى 
فقط  P0والتي أظهرت اختالفا" معنويا" عن معاملة عدم االضافة  P2المعنوية في التأثير ال سيما عند المعاملة 

كما وحقق  سم. 18.4أدنى مستوى بلغ  P0في حين سجلت المعاملة  سم، 22.3وأعطت أعلى قيمة بلغت 
 سم، 25.9والتي أعطت أعلى قيمة بلغت  W2P1ي الدراسة تأثير معنوي ال سيما المعاملة التداخل الثنائي لعامل

 W0P0سم وذلك عند معاملة القياس  15.4وانخفض معدل أطوال النموات الحديثة بالمقابل ألدنى مستوى بلغ 
 .2جدول كما في ال

 

 ( في معدل أطوال النموات الحديثة )سم(P( ومستخلص لب ثمار الموز )Wتأثير اضافة الشرش ) 2شكل 
 لشتالت الزيتون صنف خستاوي 

أن إضتتافة الشتترش أدى التتى حتتدوث  (1-معتتدل الزيتتادة فتتي عتتدد األوراق )ورقتتة شتتتلة 3يتضتتو متتن نتتتائج الشتتكل 
ة عدد أوراق الشتالت وذلتك متن ختالل تفتوق المعاملت فروق بلغت مستوى المعنوية في تأثيرها في معدل الزيادة في

W2  معنويتتًا عتتن معاملتتة عتتدم اإلضتتافةW0  محققتتة" بتتذلك  1-شتتتلة ورقتتة 169.7فقتتط وأعطتتت أعلتتى معتتدل بلتتغ
كمتتا  ، 1-شتتتلة ورقتتة 140.6والتتتي انخفتتض فيهتتا المعتتدل التتى  W0% عتتن المعاملتتة 20.70نستتبة زيتتادة بلغتتت 

لتتتدى وأعطتتت معتتامالت االضتتافة لمستتتخلص لتتب ثمتتار المتتوز نتتتتائج بلغتتت المعنويتتة فتتي هتتذه الصتتفة وبتتاألخص 
مقارنتة  1-شتتلة ورقتة 168.2أعطت أعلى قيمة بلغتت فقط و  P0والتي اختلفت معنويا" عن المعاملة  P2المعاملة 

ولتم تصتل معتامالت  .P1 ستتخلصعتدم االضتافة للم والتذي ظهتر عنتد معاملتة 1-شتتلة ورقتة 138.1بأقتل معتدل 
 .2جدول كما في الالتداخل الثنائية لعاملي الدراسة مستوى المعنوية بتأثيرها في الصفة المدروسه 
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ة األوراق )ورق( في معدل الزيادة في عدد P( ومستخلص لب ثمار الموز )Wتأثير اضافة الشرش ) 3شكل 

 ( لشتالت الزيتون صنف خستاوي 1-شتلة
لم يؤثر اي من معامالت االضافة للشرش بشكل معنوي في محتوى األوراق من  نسبة المادة الجافة في األوراق

المادة الجافة. وبالمقابل تسبب اضافة مستخلص لب ثمار الموز في حصول تأثير معنوي في الصفه نفسها من 
فيما  %،60.98بلغت معنوية بإعطائها أعلى نسبة ( P0، P1على المعاملتين ) P2خالل تفوق المعاملة 

% 53.49و% 53.09( وبلغت على التتابع P1و P0انخفضت النسبة ألدنى قيمة وذلك في كال المعاملتين )
 المدروسة.تداخل عاملي الدراسة لم يظهر تأثيرا" معنويا" في الصفة  ( أن2كما ويتضو من )جدول  ،(4الشكل )

 
( في نسبة المادة الجافة ألوراق شتالت P( ومستخلص لب ثمار الموز )Wتأثير اضافة الشرش ) 4شكل 

 الزيتون صنف خستاوي 
 W1تفوق معاملة الشرش  5أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي والمبينة في الشكل  (2المساحة الورقية الكلية )سم

المعاملة محققة" بذلك اختالفا" معنويا" عن  2سم 978.89لشتالت الزيتون بلغت  بإعطائها أعلى مساحة ورقية
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6.21for  W =  0.05L.S.D 

N.Sfor  W =  0.05L.S.D 71.5=  P for 0.05L.S.D 

6.21for  P =  0.05L.S.D 
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W0  كما وصلت معامالت مستخلص لب الثمار مستوى 2سم 762.68فقط والتي أعطت أدنى قيمة بلغت .
أعطت أعلى فقط و  P0أظهرت اختالف معنوي عن المعاملة والتي  P2المعنوية في التأثير ال سيما المعاملة 

وبالمقابل حصل انخفاض في المساحة الورقية للشتالت ألدنى مستوياتها عند  ،2سم 1013.23قيمة بلغت 
( تأثيرا" معنويا" من 2. وحققت التداخالت الثنائية وكما مبين في )جدول 2سم 705.25وبلغت  P0المعاملة 

والتي  W0P0قياسا" بمعاملة القياس  ،2سم 1162.52أعلى مساحة ورقية  W1P1خالل إعطاء المعاملة 
 .2سم 539.52رت أدنى قيمة أظه

 

-شتلة 2مساحة الورقية للشتلة )سمال( في P( ومستخلص لب ثمار الموز )Wتأثير اضافة الشرش ) 5شكل 

 ( لشتالت الزيتون صنف خستاوي 1
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89.182for  W =  0.05L.S.D 89.182for  P =  0.05L.S.D 
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في صفات النمو الخضري لشتالت اضافة الشرش ومستخلص لب ثمار الموز التداخل بين  تأثير 2جدول 
 الزيتون صنف خستاوي 

الشرش 
)%( 

مستخلص لب 
ثمار الموز 

)%( 

معدل الزيادة في 
عدد األفرع    )فرع 

 شتلة-1(

معدل أطوال 
النموات 

 الحديثة)سم(

معدل الزيادة في 
عدد األوراق )ورقة 

 شتلة-1(

نسبة المادة 
الجافة في 

وراق)%(األ   

المساحة الورقية 
 الكلية

  )سم2 شتلة-1(
0 0 11.78 15.4 124.3 50.46 539.52 

25 15.43 17.2 131.3 52.98 644.38 
50 15.00 21.6 166.0 57.20 1104.15 

25 0 14.67 16.7 142.7 53.60 805.17 
25 17.89 21.8 158.7 50.41 1162.52 
50 16.33 22.8 160.0 63.10 968.99 

50 0 16.67 23.0 147.3 55.21 771.05 
25 14.33 25.9 183.0 57.08 1124.38 
50 18.56 22.5 178.7 62.62 966.55 

LSD 5% 3.09 3.73 N.S N.S 316.78 
 

لقد أثر إضافة الشرش معنويا" في كافة صفات المدروسة لشتالت الزيتون صنف خستاوي باستثناء نسبة المادة 
وقد يعزى  ،التجربةكما أثرت معامالت اضافة مستخلص لب ثمار الموز في كافة صفات  األوراق،الجافة في 

 أسباب ذلك الى احتواء كال عاملي الدراسة على العديد من العناصر المعدنية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير
ق تنشيط بعضا" من مباشر في عملية تثبيت ثاني اوكسيد الكربون في الخاليا الخضراء للنبات عن طري

بشكل  كما إن بناء األنسجة الجديدة يحتاج الى انقسام الخاليا ويعتمد ذلك الضوئي،األنزيمات المتعلقة بالبناء 
( المنتجة من ATPرئيس على تصنيع أحماض نووية وبروتينات جديدة وهذه العمليات تحتاج الى وحدات طاقة )

 .  (19عمليتي التنفس والبناء الضوئي )
 الدراستة،( حصول زيادة بلغت المعنويه فتي المستاحة الورقيتة للشتتالت بتتأثير عتاملي 5ومن المالحظ من الشكل )

وربمتتا يعتتود ستتبب تلتتك الزيتتادة التتى احتتتواء الشتترش ومستتتخلص لتتب ثمتتار المتتوز علتتى العناصتتر المغذيتتة ال ستتيما 
وقتتد  (،12تتتات ومنهتتا المستتاحة الورقيتتة )الكبتترى منهتتا والتتتي تعتتد المفتتتا  األستتاس فتتي تحستتين مظتتاهر النمتتو للنبا

( إلى دور النتروجين كونه عنصرًا ضروريًا لمعظم الفعاليات الحيوية التي تحصل في النباتتات. ويلعتب 17أشار )
( وتمثيتتل الكربوهيتتدرات ويستتاعد فتتي تكتتوين أحمتتاض امينيتتة ATPالفستتفور دور هتتام فتتي تكتتوين مركبتتات الطاقتتة )

لكلوروفيل مما يزيتد متن انتتاج كميتات اكبتر متن الكربوهيتدرات بعمليتة البنتاء الضتوئي وبروتينات مهمة في تصنيع ا
فيمتتا يتتؤدي البوتاستتيوم دورا"  ،( 29وبالتتتالي تتحستتن كافتتة مظتتاهر النمتتو الخضتتري ومنهتتا المستتاحة الكليتته الورقيتتة )

ة فتي حركتة النشتا والستكريات هاما" في تحفيتز االنقستامات ونمتو الخاليتا وزيتادة تكتوين الستليلوز واللكنتين والمستاعد
( ، ويستبب حتدوث ازموزيتة واطئتة 26كما ان له دور في نمو وتطور خاليتا األنستجة الحديثتة ) النبات،بين أجزاء 

في فجوات الخاليا والتي تمكنها متن ستحب المتاء ومتن ثتم زيتادة معتدل اتستاع الورقتة أي زيتادة مستاحتها الستطحية 
(. ويستتتهم الفستتتتفور فتتتتي تكتتتتوين المركبتتتات الغنيتتتتة بالطاقتتتتة والتتتتتي يحتاجهتتتتا النبتتتات فتتتتي تكتتتتوين مركبتتتتات اختتتترى 7)
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كالكربوهيتتتدرات والفوستتتفلبيدات التتتتي تستتتهم فتتتي تنشتتتيط الفعاليتتتات الحيويتتتة ممتتتا يتتتؤدي التتتى زيتتتادة النمتتتو الخضتتتري 
يتتة للنباتتتتات فهتتو يستتهم فتتي استتتتمرار كمتتا ان لعنصتتر الكالستتيوم تتتتأثيرات عتتدة فتتي التفتتاعالت الحيو  (.1)للنباتتتات 

وكتتتذلك يستتتاعد فتتتي ايتتتض النتتتتروجين ويقلتتتل متتتن ستتترعة  الخلتتتوي،انقستتتام الخاليتتتا لكونتتته يتتتدخل فتتتي تكتتتوين الجتتتدار 
ويستهم ايضتا فتي زيتادة  استتعمالها،كما يستاعد فتي انتقتال المتواد الغذائيتة متن منتاطق انتاجهتا التى منتاطق  التنفس،

( أن عنصتر الكالستيوم يعطتي مرونتة ومطاطيتة للجتدار الخلتوي 19وقد بين ) (،27)نشا  عمل بعض االنزيمات 
أساستيا" يعمتل  عنصترا" يزيتد متن نمتو النباتتات. ويعتد المنغنيتزمما يستهل نمتو الخاليتا ويزيتد متن اتستاعها ومتن ثتم 

 glutamic acidو Enolase، Carbonic anhydrase، decarboxylaseكمنشتط لتبعض االنزيمتات مثتل 
dehydrogenase (28.) 

بعتتد استتتعراض نتتتائج البحتتث يمكتتن استتتنتاج استتتجابة شتتتالت الزيتتتون صتتنف خستتتاوي للتغذيتتة األرضتتية بالشتترش 
ن متن ولذا نوصي بتسميد شتالت الزيتون بكال النوعي لكليهما.ومستخلص لب ثمار الموز ال سيما التراكيز العالية 

نعكس وان ستوء التغذيتة يت المتوازنة،عتمد بدرجة أساسية على التغذية إذ أن تحسين النمو الخضري ت أعاله،السماد 
 الفاكهة.تأثيره سلبا" على نمو شتالت 
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