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Black Hamburg)L.Schiavaصنف استجابة العنب  Grossa(معلق برش لل

  Amino Quelant-Kالخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب 

  

  2فاروق فرج جمعة.د.أ     1*احمد فتخان الدلیمي
  جامعة االنبار/كلیة الزراعة1
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة2

                     25/9/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

لمعرفـــة تـــاثیر رش   2010و 2009محافظـــة االنبـــار للموســـمین / نفـــذت التجربـــة فـــي مدینـــة الرمـــادي 

صـنف العنـبنمـو وحاصـلبوتاسـیوم فـياالمینوكولنـتومركـبالسـوسعرقومستخلص معلق الخمیرة 

Black Hamburg كـانون الثـاني ولموسـمي الدراسـة المربى بطریقة القمریات واجري التقلیم الشتوي في منتصـف

مع ترك عـدد مـن الـدوابر التجدیدیـة وبواقـع بـرعمین " عینا15قصبات اثماریة یحتوي كل منها على 8وذلك بترك 

0،2( و ) لتـر / غـم 4و 2، 0( و ) لتـر / غـم 10و 5، 0( بالمسـتویات " اضیفت عوامل الدراسة رشا,

مسـتخلص عـرق السـوس ومركـب االمینوكولنـت بوتاسـیوم علـى التـوالي وبثالثـة لكل من الخمیـرة و ) لتر / مل 4و 

,مواعید االول قبل اسبوعین من االزهار والثاني بعد اسبوع من العقـد والثالثـة بعـد اربعـة اسـابیع مـن الموعـد الثـاني

ة واحدة لكل وحدة صممت المعامالت بتجربة عاملیة بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكررات بواقع كرم

" تـأثر معنویـاأظهـرت النتـائج ان عـدد العناقیـد .كرمـة 81تجریبیة وبذلك یكون عدد الكرمات الداخلة فـي التجربـة 

لتر /مل4لتر خمیرة و /غم10( للموسم الثاني فقط وذلك عند الرش بالخمیرة واالمینوكولنت اذ حققت المعاملتان 

0لتـر خمیـرة و /غـم0( كرمة مقارنة مـع المعـاملتین /عنقود50,74و 51,19غعدد للعناقید بلاكبر) أمینوكولنت 

معامــل الخصــوبة كرمــة ، كــذلك فــان /عنقــود47,67و 47,85اذ اعطتــا اقــل عــدد للعناقیــد) لتــر أمینوكولنــت /مــل

رق لتــر عــ/غــم4لتــر خمیــرة ، /غــم10( أظهــر تــأثره بعوامــل الدراســة للموســم الثــاني فقــط اذ اعطــت المعــامالت 

كمــا بینــت النتــائج ان معــامالت ,1,22و 1,24،1,20اعلــى القــیم وبلغــت)لتــر أمینوكولنــت /مــل4الســوس و 

فــي مســاحة الورقــة ومحتــوى االوراق مــن الكلوروفیــل ومحتــوى القصــبات مــن النتــروجین " البحــث قــد أثــرت معنویــا

  .والكربوهیدرات 
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  ولستل من اطروحة دكتوراه للباحث االالبحث م*
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Response of Black Hamburg grape cv, ( Schiava Grossa L. ) to foliar 
spray with Yeast suspension, Licorice roots extract and Amino 

Quelant-K compound

A. F. AL-Dulaimy1  and  Farouk Faraj Jumaa 2

1Agriculture College/ Al-Anbar University
2 Agriculture College/ Baghdad University

Abstract
An experiment was conducted in Al-Ramadi city/ Al-Anbar province during 

the growing seasons 2009 and 2010 to investigate the effect of foliar spray with Yeast 
suspension, Licorice roots extract and Amino Quelant-K compound on some growth 
and yield traits of Black Hamburg grape cv, trained as arbors, Winter pruning was 
performed at the middle of January for both seasons by leaving 8 canes, each contains 
15 buds, Also, a few spurs of 2 buds were left a renewal spurs, Study factors were 
spraying three concentrations (0, 5 and 10 g/l) , (0, 2 and 4 g/l) and (0, 2 and 4 ml/l) of 
Yeast suspension, Licorice roots extract and Amino Quelant-K, respectively,
Treatment applications were performed at three times, the first was two weeks before 
flowering, the second was within a week after fruit set, meanwhile the third was after 
three weeks from the second one, Treatments were distributed in Randomized 
Completely Block Design (RCBD) a factorial experiment with three replicates, Each 
vine represent a single experimental unit, therefore 81 vines were involved in this 
study.

Results revealed that clusters no, per vine was significantly affected by 
spraying Yeast suspension and Amino Quelant-K only in the second season, as the 
treatments 10 g/l and 4 ml/l of Yeast suspension and Amino Quelant-K respectively 
gave the highest number of clusters 51,19 and 50,04 cluster/vine compared with the
control treatments (0 g/l and 0 ml/l of Yeast suspension and Amino Quelant-k, 
respectively) which gave the minimum number of cluster/vine (47,85, 47,67
cluster/vine, respectively), Fertility coefficient was affected by study factors in the 
second season, as the treatments 10 g/l, 4 g/l or 4 ml/l of Yeast suspension, Licorice 
roots extract and Amino Quelant-K, respectively showed the highest values of 1,24, 
1,20 and 1,22 respectively, Treatments application were significantly affected plant 
leaf area, leaf content of chlorophyll and cane content of nitrogen and carbohydrate.   
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  المقدمة

تــابع للعائلــة " جنســا14واحــدا مــن Vitis viniferaوالــذي یضــم العنــب االوربــي Vitisیعــد الجــنس 

نـــوع تنتشـــر بشـــكل واســـع فـــي المنـــاطق االســـتوائیة والمنـــاطق 1000والتـــي تضـــم اكثـــر مـــن  Vitaceaeالعنبیـــة 

هكتــار ویبلــغ االنتــاج العــالمي 7598570بحــوالي یــزرع العنــب بمســاحات واســعة فــي العــالم تقــدر ,)4(المعتدلــة 

هكتـار ویبلـغ 9100طن ، اما فـي العـراق فتقـدر المسـاحة المزروعـة باشـجار العنـب بحـوالي 67557199حوالي 

  .) 17( طن 194731االنتاج حوالي 

اذ اثبتــت مــن المؤشــرات الهامــة فــي تطــور الزراعــة الحدیثــة ) التغذیــة الورقیــة ( تعــد التغذیــة الالجذریــة 

البحــوث والتجــارب إمكانیــة إمــداد النباتــات بالعناصــر الغذائیــة المختلفــة عــن طریــق رشــها بمحالیــل هــذه العناصــر 

والتي تمتص بواسطة االوراق واألجزاء النباتیة األخرى التي تظهر فوق سطح التربة مثل السیقان والثمـار ، فضـال 

pHثبـت عنـد اضـافتها الـى التربـة التـي ترتفـع فیهـا قیمـة الــ عن كون بعض العناصـر الغذائیـة كالحدیـد والنحـاس ت

بینـــت التجـــارب امكانیـــة اســـتخدام االســـمدة الحیویـــة .) 5(كـــالترب العراقیـــة وبالتـــالي تصـــبح غیـــر جـــاهزة للنبـــات 

ام والمستخلصات النباتیة والمركبات الحاویة على االحماض االمینیة لترشید استخد) الخمائر والبكتریا والفطریات (

اســتجابة ولــذا فقــد تــم تنفیــذ هــذا البحــث بغیــة دراســة ، ) 24و 7، 25( االســمدة الكیمیاویــة فــي تســمید النباتــات 

-Amino Quelantللرش بمعلق الخمیرة ومسـتخلص عـرق السـوس ومركـب Black Hamburgصنف العنب 

Kعــن انهــا تمــد النباتــات " ، فضــالوالبیئــةإلنســان والحیــوان كــون هــذه المــواد ال تحمــل اي تــأثیرات ضــارة علــى ا

ببعض ماتحتاجه من المغذیات الهامة والتي تسهم بشكل مباشر او غیر مباشر في تحسین النمـو وزیـادة الحاصـل 

أمثــل امتصــاص واســتثماراشــجار العنــب تمتــاز بنمــو خضــري كثیــف یكــون قــادر علــى ال ســیما وأن " ونوعــا" كمــا

  .ري للمغذیات المضافة رشا على المجموع الخض

Sacchromyseمن خالل دراستهم لمكونات خمیرة ) 23(الحظ  cervisiae انها تحتوي على

  : المكونات التالیة

Sacchromyseیبین تحلیل خمیرة الخبز .1جدول        cervisiae  

  

  ) mg/kg( االحماض االمینیة    ت  التركیب المعدني   ت

  Lysine5,800  - 1غم/ملغم20,23النتروجین  - 1
  Histidine7,600- 2  غم/ملغم21,26الفسفور- 2
  Phenyl alanine19,900- 3  غم/ملغم47,20البوتاسیوم- 3
  Methionine4,200- 4  غم/ملغم2,160المغنسیوم- 4
  Cystine21,600- 5  غم/مایكروغرام  0,036الحدید- 5
  Glycine7,810- 6  غم/مایكروغرام0,210الزنك- 6
  Glutamic  21,600  - 7  غم/مایكروغرام0,015سالنحا- 7
  Aspartic  16,900  - 8  غم/مایكروغرام7,800السلینیوم- 8
Threonine14,300- 9  مركبات اخرى   ت
  Arginine1,200- 10  %3,093الجلیسیرایزین- 1
    %1,570السكروز- 2
  %3,841الجلوكوز- 3
  0,620الجبرلین- 4
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كما أكـد ,شجرة /رش اشجار العنب بالخمیرة ادى الى زیادة المساحة الورقیة وعدد العناقیدان ) 24(بین 

نبــات مقارنــة مــع /ان رش الخمیــرة علــى المجمــوع الخضــري الشــجار البرتقــال اســهمت فــي زیــادة عــدد الثمــار) 10(

شــجار المــانكو الــى ان اضــافة الخمیــرة رشــا علــى المجمــوع الخضــري ال) 14(فــي حــین أشــارت ,عــدم االضــافة 

ان رش ) 26(واوضــح .أدت الــى زیــادة عــدد الثمــار وتقلیــل نســبة تســاقطها%) 0,2و 0,05،0,1(بــالتراكیز 

ان رش اشـجار الكـاكي ) 21(فیمـا ذكـر ,في اوراق اشـجار المشـمش bو aالخمیرة ادى الى زیادة قیم كلوروفیل 

  .ال موسمي الدراسة على التوالي شجرة ولك/سبب زیادة عدد الثمار) لتر /غم4(بالخمیرة 

لــدى دراســته لمكونــات جــذور عــرق الســوس انهــا ) 6(أمــا فیمــا یتعلــق بمســتخلص عــرق الســوس فقــد بــین 

  : تحتوي على المركبات التالیة 

  یبین بعض مكونات عرق السوس. 2جدول 

  

لتــر اعطــى /غــم5ان رش اشــجار التفــاح صــنفي أنــا وشــرابي بمســتخلص عــرق الســوس تركیــز ) 7(وجــد 

ان الـرش بمسـتخلص عـرق السـوس ) 1(كمـا اكـد ,ار مقارنـة بمعـامالت مسـتخلص الثـوم والجبـرلیناعلى عـدد للثمـ

,لتــر علــى نباتــات الفلفــل الحلــو ســبب زیــادة معنویــة فــي عــدد الثمــار والمســاحة الورقیــة للنباتــات /غــم2,5تركیــز 

لى زیادة المساحة الورقیة لتر ادت ا/غم2,5ان معاملة نباتات الفریزیا بمستخلص عرق السوس تركیز ) 3(ذكرت 

ان اضـــافة مســـتخلص عـــرق الســـوس رشـــا علـــى المجمـــوع ) 9(فـــي حـــین ذكـــر ,ومحتـــوى االوراق مـــن الكلوروفیـــل 

  .نبات/لتر ادى الى زیادة عدد الثمار/غم2,5الخضري لنباتات الطماطة بتركیز 

ري للنباتــات أدى الــى امــا االحمــاض االمینیــة فقــد بینــت التجــارب ان اضــافتها رشــا علــى المجمــوع الخضــ

ان رش اشــجار ) 24(و ) 11(كــل مــن تحســین صــفات النمــو والحاصــل والمحتــوى الكیمیــاوي للنباتــات فقــد اشــار 

) 27(فیمـا الحـظ ,العنب باالحمـاض االمینیـة أسـهم فـي تحسـین النمـو الخضـري للنباتـات ومنهـا المسـاحة الورقیـة 

جار الخـوخ اسـهم فـي زیـادة محتـوى االوراق مـن كلوروفیـل ان رش االحماض االمینیة على المجموع الخضري الشـ

  ت  ( % )االحماض االمینیة   ت
  التركیب المعدني

 )mg/100g(  
  ت

  االحماض النوویة
 )mg/g(  

1 -  Glycine2,31  1 -  Fe15,05  1 -  Adenine5,48  
2 -Alanine2,79  2 -K62,86  2 -Guanine5,66  

3 -
Isoleucine

and Leucine
7,89  3 -Mg62,06  3 -Xanthine3,25  

4 -Aspartic acid  3,92  4 -Ca66,46  4 -Cytosine3,31  

5 -Glutamic acid  5,25  5 -Mn2,12  5 -
Uracil + 
Thymine

5,97  

6 -Serine2,30  6 -Cu2,91  
  ( % )مكونات اخرى   ت

7 -Threonine2,76  7 -P1250  

8 -Tyrosine0,55  ت
  الفیتامینات

     )mg/g(
  10,16  نتروجین كلي- 1

9 -Phenyl alanine0,95  1 -Vit,B128,1  2 -  8,61  كربوھیدرات  
10 -Proline2,21  2 -Vit,B231,7  3 -  10,51  رماد  
11 -Arginine1,91  3 -Vit,B646,1  4 -  5,0  ماء  

12 -Lysine3,92  4 -
Pantothenic 

acid
52,5  

  
13 -Cystine0,60  5 -  Biotin  1,6  
14 -Methionine0,86  6 -Niacin5,3  
15 -Tryptophan0,88  7 -  Inositol  33,9    
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a وb. 18(وبین ( ان رش اشـجار االجـاص بمركـبAminofert والـذي یتكـون مـن % 0,25بتركیـز )20 %

  .ادى الى زیادة عدد الثمار ولموسمي الدراسة ) احماض امینیة 

  وطرائق العملالمواد 

و 2009محافظـــة االنبـــار للموســـمین /الرمـــادي تـــم اجـــراء البحـــث فـــي بســـتان خـــاص یقـــع فـــي مدینـــة

20(سـنوات والمزروعـة علـى مسـاطب بطـول 8بعمـر ) Black Hamburg(على اشـجار العنـب صـنف 2010

والمربـــاة بطریقـــة ) م2,5(والمســـافة بـــین شـــجرة واخـــرى فـــي نفـــس المســـطبة ) م4(وتبعـــد الواحـــدة عـــن االخـــرى ) م

ف متجانسـة القـوة قـدر االمكـان الجـراء الدراسـة علیهـا وقـد اجـري التقلـیم لكل صن) كرمة81(اختیرت القمریات ، 

8(للكرمــة الواحــدة موزعــة علــى ) عینــا120(وقــد تــم تــرك  الشــتوي فــي منتصــف كــانون الثــاني ولموســمي الدراســة 

مــع تــرك عــدد مــن الــدوابر التجدیدیــة كــل منهــا حاویــة علــى ) عــین15(اثماریــة یحتــوي كــل منهــا علــى ) قصــبات

  .اجریت عملیات الخدمة من ري وتسمید ومكافحة بصورة متساویة لكافة المعامالت قید الدراسة ,عمین بر 

  

  )بیوبركا االسبانیة (مكونات مركب امینوكولنت بوتاسیوم بحسب ماأشارت الیه الشركة المصنعة .3جدول 

  

  تحضیر محلول الخمیرة -

فـي ) غـم 5( استخدمت  خمیرة  تركیة  المنشأ  وتم  تحضیر التراكیز المطلوبة  منها مـن خـالل اذابـة 

   تـم اضـافة السـكر  بنســبة  فـي لتـر مـن المــاء المقطـر و ) غـم 10( لتـر مـن المـاء المقطـر والتركیـز  الثــاني باذابـة  

  .) 16(لغرض  تنشیط  وتضاعف  الخمیرة  )  ساعة 24( وتركت  لمدة  ) 1:1( 

غســلت جــذور عــرق الســوس بالمــاء وقطعــت الــى قطــع : تحضــیر المســتخلص المــائي لمســحوق عــرق الســوس -

وتم اخذ المسحوق الناعم ولحین ثبات الوزن ثم طحنت ونخلت ) ْم 65( صغیرة ومن ثم جففت على درجة حرارة 

فـي لتـر مـن المـاء المقطـر ، والتركیـز الثـاني ) غـم 2( لتحضیر التراكیز المطلوبة اذ حضر التركیز االول باذابة 

، ثـم رشـح باســتخدام ) ســاعة 24( ولمـدة ) ْم 50(فـي لتــر مـن المـاء المقطـر علــى درجـة حـرارة ) غـم 4( باذابـة 

  .) 8(ه بعملیات الرش قماش الململ لیكون جاهزا الستعمال

  

  المعامالت المستخدمة -

كمــا رش، ) Y2و Y0 ،Y1(لتــر /غــم 10و 0،5تــم رش معلــق الخمیــرة الجافــة بثالثــة تراكیــز 

مركـــب االمینوكولنـــت أمـــا، ) L2و L0 ،L1(لتـــر /غـــم 4و0،2مســـتخلص عـــرق الســـوس بثالثـــة تراكیـــز 

اضیفت المعامالت اعاله رشـا و ,) A2و A0،A1(لتر /مل4و 0،2بوتاسیوم فقد تم رشه بثالثة تراكیز 

لتقلیــل الشــد ) لتــر / مــل 0,1(وبمعــدل ) الزاهــي (علــى المجمــوع الخضــري لالشــجار مــع اضــافة المــادة الناشــرة 

یـد تـم رش المعـامالت ق،فقـد رشـت بالمـاء فقـط  ) المقارنة( السطحي لجزیئات الماء ، أما الكرمات غیر المعاملة 

  الكمیةالمادةت

  %7,5احماض امینیة حرة-1

  K2O (  30%(بوتاسیوم -2

  %1)العضوي ( النتروجین الكلي -3

  %0,8النتروجین أمین-4
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الدراسة بثالثة مواعید األول قبل اسبوعین من التزهیر والثاني بعـد اسـبوع مـن العقـد فیمـا اجریـت الرشـة الثالثـة بعـد 

وفــق تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة ) 3× 3× 3( نفــذت تجربــة عاملیــة ,اربعــة اســابیع مــن الرشــة الثانیــة 

)RCBD ( اذ احتوت التجربة على )الثة مكررات وبواقع شـجرة واحـدة للمكـرر وتـم توزیـع كافـة وبث) معاملة 27

حللـــت النتـــائج حســـب تحلیـــل التبـــاین وقورنـــت المتوســــطات ،المعـــامالت توزیعـــا عشـــوائیا ضـــمن القطـــاع الواحـــد 

  : وقد تم دراسة الصفات التالیة ,)L.S.D.) (2(باستعمال اختبار اقل فرق معنوي 

  .ثم اخذ المعدل العام للمعاملة الواحدة) كرمة ( كل مكرر تم حسابها ل: كرمة /عدد العناقید-1

  :وكما یلي ) 22(الى ماذكره " تم حسابه وفقا: معامل الخصوبة المطلق -2

  = عامل الخصوبة المطلق م      
  عدد العناقید الزهریة على الشجرة

  عدد األفرع المثمرة على الشجرة

ورقـــة  مكتملـــة  النمـــو 40وذلـــك  بأخـــذ ســـاحة  الورقـــة  عنـــد  الجنـــي ســـاب  متـــم  ح) : 2ســـم( مســـاحة الورقـــة -3

 Am / 100 / Area Meter(قیست  بواسطة جهاز ,من  اجزاء  مختلفة  من  الكرمة  لكل  مكرر واالتساع

, Bioscientific LTD, Model 2000  ( ثم استخرج معدل مساحة الورقة لكل مكرر.  

تقــدیر  الكلوروفیــل  فــي  االوراق  تامــة  االتســاع  تــم: ) SPAD UNIT( یــل محتــوى االوراق مــن الكلوروف-4

وفـي  اتجاهـات مختلفـة  مـن  الكرمـة بواسـطة جهـاز  )للموسـم الثـاني 17/6للموسم االول و 24/6( عند الجني

,Minolta Coمـن  شـركة  Chlorophyllmeterقیـاس الكلوروفیـل  LTD, اءة لــ الیابانیـة المحـدودة باخـذ القـر

  .SPAD UNITاوراق من كل مكرر ثم اخذ المعدل وقیست بالوحدات 10

وللموسـمینتم جمع العینات الخشبیة في منتصف شـهر تشـرین الثـاني : النسبة المئویة للنتروجین في القصبات -5

اجـزاء ومن جهات مختلفة من الكرمة وقطعت الـى) سم 7-5( من المنطقة الوسطى للقصبات الناضجة وبطول 

وتـم ولحـین ثبـوت الـوزن ثـم طحنـت ، ) ْم 65( علـى درجـة حـرارة ) Oven( صغیرة ثم جففت في فرن كهربـائي 

  .) Microkjeldahl )12من خالل استخدام جهاز النسبة المئویة للنتروجین في القصبات تقدیر 

فـي الذائبـة نسبة المئویة للكربوهیدرات الكلیـة حسبت ال: في القصبات الكلیة الذائبة النسبة المئویة للكربوهیدرات -6

  .)20(ذكره مال"اوفقوللموسمینمنتصف شهر تشرین الثاني في السكریات المختزلة + والمتمثلة بالنشا القصبات 

  

  النتائج والمناقشة

  :كرمة/عدد العناقید 

لص عــــرق الســــوس الــــى ان المعــــامالت الفردیــــة لكــــل مــــن الخمیــــرة ومســــتخ) 4( تشـــیر نتــــائج الجــــدول 

كرمــة للموســم االول مــن الدراســة /فــي عــدد العناقیــد" واالمینوكولنــت والتــداخالت الثنائیــة والثالثیــة لــم تــؤثر معنویــا

امــا فــي الموســم الثــاني فقــد بینــت النتــائج حــدوث ,) 4( بســبب تمــایز البــراعم الزهریــة فــي موســم النمــو الســابق 

) Y2(كرمـة عنـد التركیـز /عنقـود51,19الخمیرة اذ بلغ عـدد العناقیـد تغیرات معنویة في عدد العناقید نتیجة رش 

امـا مســتخلص عـرق الســوس فانـه لــم یــؤثر ,كرمــة /عنقـود47,85اقــل عـدد للعناقیــد ) Y0( فیمـا اعطــت معاملـة 

) A2(كرمــة عنــد رش االمینوكولنــت اذ اعطــت المعاملــة /فیمــا ازداد عــدد العناقیــد,كرمــة /معنویــا فــي عــدد العناقیــد

  .)A0(كرمة عند المعاملة /عنقود47,67كرمة مقابل /عنقود50,74اعلى عدد للعناقید 
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تشــیر النتــائج الــى ان التــداخل الثنــائي للخمیــرة مــع عــرق الســوس والخمیــرة مــع االمینوكولنــت ســبب زیــادة 

یرتــق تــداخل ، فیمــا لــماكبــر عــدد عناقیــد ) Y2A1(و ) Y2L2( معنویــة فــي عــدد العناقیــد واعطــت المعــاملتین 

  تفوق اما بالنسبة للتداخل الثالثي فقد اوضح,المستخلص مع االمینوكولنت الى مستوى المعنویة في التاثیر 

كرمــة /عنقــود56,67علــى بــاقي المعــامالت باعطائهــا اعلــى عــدد للعناقیــد بلــغ ) Y2L1A1( معاملــة 

  .) Y0L0A0(عن معاملة المقارنة % 19,73محققة نسبة زیادة بلغت 

ان زیادة عدد العناقید عند اضافة الخمیرة ربما ناتج عن محتواها من المعادن والكربوهیدرات واالحماض 

وتكـوین االزهـار حیـث الخضـریة الـى زهریـة االمینیة وعناصر مغذیة اخرى والتي تؤدي الى تشـجیع تحـول البـراعم 

, ) 4(ن المحــالیق بــدال مــن العناقیــد الزهریــة ان عــدم كفایــة المــواد الغذائیــة اثنــاء عملیــة التحــول یشــجع علــى تكــوی

ممـــا یقلـــل مـــن العناقیـــد ) 13(فضـــال عـــن ذلـــك تعمـــل الخمیـــرة علـــى زیـــادة مقاومـــة النباتـــات للمســـببات المرضـــیة 

امــا زیـادة عــدد العناقیــد بتـاثیر اضــافة االمینوكولنــت فربمـا تعــزى الــى دوره ,المجهضـة نتیجــة االصـابات المرضــیة 

لوروفیل ومساحة االوراق مما زاد من كمیة المواد الكربوهیدراتیة المصنعة في االوراق وانتقالها في زیادة كل من الك

الى الفروع الخصبة وزاد بالتالي من احتمال ظهـور عناقیـد زهریـة اكثـر خصوصـا فـي الموسـم الثـاني بسـبب تمـایز 

شـــجعت علـــى تحویــل البـــراعم وتكـــوین او ان الزیــادة فـــي كمیـــة الكربوهیــدرات, البــراعم الزهریـــة فــي الســـنة االولـــى 

  .مبادئ االزهار 
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) A(Amino Quelant-Kومركب ) L(ومستخلص عرق السوس ) Y(رش معلق الخمیرة تأثیر .4دولـج

  2011-2010و   2009-2010كرمة للموسمین /معدل عدد العناقیدفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Y

2009–20102010–2011

L
A  

Y x L  
A

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  54,33  58,0055,6756,0047,33  48,67  48,6748,22

L1  56,0054,3354,0054,7847,6748,0050,3348,67

L2  55,3353,6761,0057,6744,6745,3350,0046,67

Y1

L0  58,6756,3354,6756,5646,0052,00  51,6749,89

L1  56,3359,6753,67  56,5446,6743,3352,6747,56

L2  53,3355,67  57,0055,5549,6750,3351,0050,33

Y2

L0  54,3356,0057,6756,0047,0048,6751,6749,11

L1  60,6763,6759,6761,3349,6756,6749,0051,78

L2  55,00  56,6757,33  55,3350,33  56,0051,6752,67

  Yتأثیر 

Y x A

Y055,2255,3356,8955,81  46,5647,3349,6747,85

Y156,1157,2255,1156,1547,4448,5651,7849,26

Y256,6758,7858,2257,8949,0053,7850,7851,19

  Lتأثیر 

L x A

L055,7856,7856,0056,1946,78  49,7850,6749,07

L1  57,6759,2255,78  57,5648,00  49,3350,6749,33

L254,56  55,3358,4456,1148,2250,56  50,8949,89

A56,0057,1156,7447,6749,8950,74تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  L  Y  

n.sn.sn.sn.sn.sn.sn.s  2010- 2009الموسم 

n.s2,70  2,701,56n.s1,56  20114,68- 2010الموسم 
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  :معامل الخصوبة المطلق

ظهـور اختالفـات معنویـة فـي معامـل الخصـوبة المطلـق عنـد الــرش عـدم )5( توضـح النتـائج فـي جـدول 

بـالخمیرة او مسـتخلص عـرق السـوس او االمینوكولنــت خـالل الموسـم االول ، فـي حــین بینـت نتـائج الموسـم الثــاني 

و Y2 ،L2(ظهــور فــروق معنویــة اذ اعطــت المســتویات العالیــة لكــل مــن الخمیــرة وعــرق الســوس واالمینوكولنــت 

A2 (مقارنـــة بمعـــامالت عـــدم االضـــافة لكـــل منهـــا 1,22و 1,20، 1,24لقـــیم وبلغـــت اعلـــى ا )Y0 ،L0 و

A0( امـا عـن ,علـى التـوالي 1,14و 1,15، 1,14الخصـوبة المطلـق وكانـتوالتي اظهرت ادنى القیم لمعامل

، ) Y2L1(معاملــة تــاثیر التــداخل الثنــائي فقــد اظهــر تــداخل الخمیــرة مــع عــرق الســوس تــاثیرا معنویــا ال ســیما ال

اعلـى ) L1A2(كذلك الحال عند تداخل عرق السوس مع االمینوكولنت اذ حقق فروقـا معنویـة واعطـت المعاملـة 

كـذلك الحـال مـع , قیمة ، في حین لم یصل تاثیر تداخل الخمیرة مع االمینوكولنت درجة المعنویة في هـذه الصـفة 

  .ي معامل الخصوبة المطلق ولكال الموسمین التداخل الثالثي الذي لم یظهر تاثیرا معنویا ف

  

  

  

Y  

2009-20102010-2011

L
A  

Y x L  
A

Y x L  
A0A1A2A0  A1A2

Y0

L0  1,13  1,051,21  1,131,14  1,071,12  1,11

L1  1,11  1,14  1,071,111,06  1,15  1,201,14

L2  1,111,101,261,161,07  1,211,201,16

Y1

L0  1,131,081,191,131,121,071,151,12

L1  1,041,141,171,121,081,18  1,221,16

L2  1,161,221,181,191,121,331,231,23

Y2  

L0  1,211,081,191,161,231,231,251,24

L1  1,151,161,141,151,271,221,351,28

L2  1,171,21  1,201,19  1,181,18  1,281,22  

  Yتأثیر 

Y x A

Y01,121,10  1,181,13  1,091,141,181,14

Y11,111,15  1,181,151,111,19  1,201,17

Y21,171,151,171,171,231,211,291,24

  Lتأثیر 

L x A

L0  1,151,071,201,141,161,121,181,15

L1  1,101,151,131,121,141,181,261,19

L21,151,181,211,181,121,241,241,20

A1,131,131,181,14  1,181,22تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  LY  

2010n.sn.sn.sn.sn.sn.sn.s- 2009الموسم 

2011n.s0,07n.s0,07  0,04  0,040,04- 2010الموسم 

في) A(Amino Quelant-Kومركب )L(ومستخلص عرق السوس ) Y(رش معلق الخمیرة تأثیر .5دولـج

  2011-2010و   2009-2010معامل الخصوبة المطلق للموسمین 
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  :)SPAD UNIT( محتوى االوراق من الكلوروفیل 

الــــى ان رش الخمیــــرة ادى الــــى اخــــتالف معنــــوي فــــي محتــــوى االوراق مــــن ) 6( تشــــیر نتــــائج الجــــدول 

ــــة  قیاســــا SPADوحــــدة 48,17و 46,34باعطائهــــا اعلــــى قیمــــة بلغــــت ) Y2( الكلوروفیــــل اذ تفوقــــت المعامل

للموســمین علــى SPADوحــدة 44,31و43,91التــي اعطــت ادنــى نســبة للكلوروفیــل وكانــت ) Y0( بالمعاملــة 

فیمــا بلــغ التــاثیر مســتوى المعنویــة فــي الموســم فــي الموســم االول " أمــا عــرق الســوس فانــه لــم یــؤثر معنویــا,التــوالي 

التـي اعطـت ) L0(مقارنـة بالمعاملـة SPADوحـدة 47,60اعلى قیمـة بلغـت ) L2( الثاني اذ حققت المعاملة 

) A2( امــا االمینوكولنــت فقــد كــان تــاثیره معنویــا ولســنتي الدراســة اذ اعطــت المعاملــة ,SPADوحــدة 45,06

ادنـى ) A0(، بینما اظهرت المعاملة SPADوحدة 48,51و 46,23اعلى محتوى للكلوروفیل في االوراق بلغ 

  .لموسمي البحث على التوالي SPADدة وح43,50و 44,08مستوى وكان 

معنویـا فـي هـذه الصـفة ولموسـمي الدراسـة ال سـیما أثرتداخل الخمیرة مع االمینوكولنتبینت النتائج أن 

كمــا اظهــر التــداخل بــین عــرق الســوس واالمینوكولنــت اثــره المعنــوي ولكــال الموســمین مــن , ) Y2A1( المعاملــة 

فیمــا لــم یحقــق , للموســم الثــاني ألعلــى القــیم ) L2A1( الموســم االول و فــي ) L0A2(خــالل تحقیــق المعاملــة 

كـذلك الحـال مـع التـداخل الثالثـي ,تداخل الخمیرة مع عرق السوس تاثیرا معنویا في هذه الصفة ولموسمي الدراسـة 

  .اذ لم یرتق التاثیر الى مستوى المعنویة وللموسمین

بـــالخمیرة ربمـــا یرجـــع الـــى تاثیرهـــا فـــي محتـــوى االوراق مــــن ان زیـــادة الكلوروفیـــل فـــي االوراق المعاملـــة 

النتروجین والذي یسـهم وبشـكل فاعـل فـي بنـاء الكلوروفیـل فـي االوراق ، فضـال عـن ذلـك فـان الخمیـرة تعـد مصـدرا 

امــا الزیــادة ,طبیعیــا للســایتوكاینینات والتــي قــد تعمــل علــى اعاقــة تحلــل الكلوروفیــل وبالتــالي تــاخیر شــیخوخة االوراق

N ،Fe( ناتجة عن رش مستخلص عرق السوس فربما تعزى الى احتـواء المسـتخلص علـى العناصـر المعدنیـة ال

 ،Zn ،Mg وCu (ا دور كبیر في بناء الكلوروفیل والتي له)في حین ان الزیادة في صبغة الكلوروفیل ,) 28

وجین واالحمـاض االمینیـة التـي تـؤدي والناتجة عن اضافة االمینوكولنت ربما تعود الى احتواءه علـى عنصـر النتـر 

مــن نتــروجین % 70دورا حیویــا فــي زیــادة محتــوى االوراق مــن النتــروجین الــذي یســهم فــي بنــاء الكلوروفیــل اذ ان 

الورقة یـدخل فـي تركیـب صـبغات الكلوروفیـل ، فضـال عـن ذلـك فـان احتـواء مركـب االمینوكولنـت علـى البوتاسـیوم 

  .ولة عن تصنیع الكلوروفیل یسهم في تنشیط االنزیمات المسؤ 
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في) A(Amino Quelant-Kومركب ) L(ومستخلص عرق السوس )Y(رش معلق الخمیرة تأثیر .6دولـج

    2011-2010و   2009-2010للموسمین )SPAD UNIT(محتوى االوراق من الكلوروفیل

  

  :)2سم( مساحة الورقة 

2سـم90,26و 88,09رش الخمیرة قد أثر معنویا في مساحة الورقة والتي بلغت أن ) 7( یبین جدول 

والتــي بلغــت مســاحة ) Y0( قیاســا یالمعاملــة % 6,31و 7,02محققــة بــذلك زیــادة بنســبة ) Y2(عنــد المعاملــة 

للموسمین على التوالي ، كما اظهر مستخلص عرق السـوس تـاثیرا معنویـا 2سم84,90و   82,31الورقة عندها 

ممــا جعلهــا تتفــوق علــى المعاملـــة ) L2( عنــد المعاملــة 2ســم89,74و 88,17فــي مســاحة الورقــة التــي بلغــت 

)L0 ( للموســم الثــاني ، كــذلك 2ســم84,33فــي الموســم االول و 2ســم83,76التــي بلغــت مســاحة الورقــة عنــدها

لســنتي %8,00و 8,97زیـادة فـي مســاحة الورقـة بنسـبة ) A2(مـع رش االمینوكولنـت اذ حققــت المعاملـة الحـال 

2ســـم83,84و 81,64التـــي اعطـــت اقـــل مســـاحة للورقـــة وكانـــت ) A0( البحـــث علـــى التـــوالي مقارنـــة بمعاملـــة 

  .للموسمین على التوالي 

Y

2009-20102010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  40,5342,7046,4043,21  40,50  42,20  46,97  43,22

L1  42,6741,6046,6043,6243,87  43,13  47,30  44,77

L2  44,00  43,5047,2044,9042,37  45,43  47,0744,96

Y1

L0  43,37  43,6347,3344,7841,90  45,20  48,07  45,06

L1  47,5743,3044,1044,9841,20  48,40  51,20  46,93

L2  44,1744,7344,2344,3743,43  51,70  49,8748,33

Y2  

L0  42,2046,5747,3745,3846,83  46,10  47,77  46,90

L1  47,2047,5347,5347,4244,40  49,73  50,17  48,10

L2  45,0048,4045,3046,2346,9753,33  48,23  49,51

  Yتأثیر 

Y x A

Y042,4042,6046,7343,9142,24  43,59  47,1144,31

Y145,0343,8945,2244,7142,18  48,4349,7146,77

Y244,8047,5046,7346,3446,0749,72  48,72  48,17

  Lتأثیر 

L x A

L042,03  44,3047,0344,4643,0844,50  47,60  45,06

L1  45,8144,1446,0845,3443,16  47,09  49,56  46,60

L244,3945,5445,5845,1744,26  50,16  48,3947,60

A44,0844,6646,23    43,50  47,2548,51تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  L  Y  

  2010n.s2,54  2,54  n.s1,47  n.s1,47- 2009الموسم 

2011n.s2,60  2,60  n.s1,501,501,50- 2010الموسم 
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الفــات معنویـــة فــي مســاحة الورقــة باســـتثناء اظهــرت التــداخالت الثنائیــة لعوامــل الدراســـة عــدم وجــود اخت

تـداخل الخمیـرة مـع االمینوكولنـت فـي الموسـم االول وتـداخل عـرق السـوس مـع االمینوكولنـت فـي الموسـم الثـاني ال 

امـا التـداخل الثالثـي فقـد ,للتـداخل الثـاني ) L2A2(في التداخل االول والمعاملـة ) Y1A2( سیما عند المعاملة 

للموسـم الثـاني باعطائهمـا اكبـر مسـاحة ) Y2L1A2(للموسم االول والمعاملة ) Y2L2A1(بین تفوق المعاملة

) Y0L0A0(على التوالي ، فیما ظهرت اقل االوراق مسـاحة عنـد المعاملـة 2سم97,37و 96,73للورقة بلغت 

  .للموسمین على التوالي 2سم78,70و 73,20وكانت 

نتیجــة الــرش بــالخمیرة ربمــا تعــزى الــى دورهــا فــي انتــاج بعــض ان الزیــادة الحاصــلة فــي مســاحة الورقــة

المركبات المهمة للنمو كالسایتوكاینینات والتي تسهم في تنشیط انقسام الخالیا وزیادة حجمها  ، فضال عن احتواء 

خضــري الخمیـرة علـى كمیـات كبیـرة مـن العناصـر المعدنیـة والبروتینــات والفیتامینـات والتـي تسـهم فـي زیـادة النمـو ال

امــا الزیــادة الناتجــة عــن عــرق الســوس فربمــا تعــود الــى ســلوكه المشــابه ,) 16( للكرمــة ومنهــا المســاحة الورقیــة 

وهـو البـادئ الحیـوي للجبـرلین وبالتـالي فانـه یحـدث Mevalonic acidللجبرلین من خالل احتواءه على حـامض 

ء المســتخلص علــى االمــالح والســكریات والتــي توســع فــي خالیــا الورقــة ممــا یزیــد مــن مســاحتها ، فضــال عــن احتــوا

فــي حــین أن دور االمینوكولنــت فــي زیــادة مســاحة ,) 3و 1( تحفــز النمــو الخضــري وتزیــد مــن مســاحة الورقــة 

مـن مكونـات المغـذي والتـي % 7,5الورقة قد یرجـع الـى تـاثیر االحمـاض االمینیـة التـي یحویهـا اذ تشـكل مانسـبته 

انزیمات عملیة التمثیل الضوئي فضال عن تجهیز النبـات بـالنتروجین مباشـرة ال سـیما تدخل في تركیب العدید من 

%) 30( كـذلك یحـوي االمینوكولنـت علـى كمیـات كبیـرة مـن البوتاســیوم ,) 24و 15( اذا مارشـت علـى االوراق 

رات والتــي تحفــز والــذي یســهم فــي تنشــیط انزیمــات تصــنیع الكلوروفیــل وبالتــالي انتــاج كمیــات كبیــرة مــن الكربوهیــد

كمـــا یســـهم البوتاســیوم فـــي زیــادة الجهـــد االزمــوزي للخالیـــا النباتیـــة ,النمــو الخضـــري ومنهــا زیـــادة مســاحة االوراق 

  .وبالتالي زیادة انتقال الماء الى داخل هذه الخالیا مما یزید من حجمها 
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) A(Amino Quelant-Kمركب و )L(ومستخلص عرق السوس)Y(رش معلق الخمیرة تأثیر .7دولـج

    2011-2010و   2009-2010للموسمین ) 2سم (معدل مساحة الورقة في

    

  :النسبة المئویة للنتروجین في القصبات

جین فــي القصــبات قــد تــاثرت معنویــا بــرش ان النســبة المئویــة للنتــرو ) 8( توضــح النتــائج فــي الجــدول 

% 0,889و % 0,752فــي كــال الموســمین اعلــى نســبة للنتــروجین بلغــت ) Y2( الخمیــرة اذ اعطــت المعاملــة 

% 0,844و 0,710اقـل نسـبة للنتـروجین وكانـت ) Y0( وعلى العكس من ذلـك اظهـرت المعاملـة , على التوالي 

) L2(ن تاثیره المعنوي ظهر في الموسـم الثـاني فقـط بتفـوق المعاملـة اما مستخلص عرق السوس فا,على التوالي 

كمــــا ,للمعـــاملتین علــــى التـــوالي % 0,868و 0,886اذ بلغـــت نســــبة النتـــروجین ) L0(معنویـــا علـــى المعاملــــة 

فـــي الموســـم ) A2( ازدادت نســـبة النتـــروجین فـــي القصـــبات معنویـــا عنـــد رش االمینوكولنـــت اذ اعطـــت المعاملـــة 

للمعــاملتین علــى % 0,885و 0,771فــي الموســم الثــاني اعلــى نســبة للنتــروجین وكانــت ) A1( والمعاملــة االول 

للموســم % 0,848فــي الموســم االول و % 0,676اقــل نســبة وكانــت ) A0( التــوالي ، فیمــا اظهــرت المعاملــة 

فـي نسـبة النتـروجین فـي القصـبات ال اظهرت التداخالت الثنائیة للموسمین االول والثـاني تاثیرهـا المعنـوي ,الثاني 

Y

2009–20102010-2011

L
A  

Y x L  
A

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  73,2084,8084,8780,9678,7083,0783,2781,68

L1  75,5785,8385,0782,1682,4383,2391,7385,80

L2  80,5384,3386,6383,8381,3791,8388,5087,23

Y1

L0  83,3785,4388,8085,8782,0084,2086,8384,34

L1  81,9087,3791,6786,9883,2790,0090,9088,06

L2  85,50  87,3094,8389,2187,9787,8394,4090,07

Y2  

L0  83,8785,3784,1084,4485,1791,1084,6386,97

L1  84,8087,2093,0788,3688,10  90,1797,3791,88

L2  86,0396,7391,6091,46  85,5792,9097,30  91,92

  Yتأثیر 

Y x A

Y076,43  84,9985,5282,3180,8386,0487,8384,90

Y183,5986,7091,7787,3584,41  87,3490,7187,49

Y284,9089,7789,5988,0986,2891,3993,1090,26

  Lتأثیر 

L x A

L080,14  85,2085,9283,7681,9686,1284,9184,33

L1  80,76  86,8089,9385,8384,6087,8093,3388,58

L284,0289,4691,0288,1784,9790,8693,4089,74

A81,6487,1588,9683,8488,2690,55تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  L  Y  

n.s3,22n.s1,861,861,86  20105,58- 2009الموسم 

n.sn.s2,032,032,03  3,52  20116,10- 2010الموسم 
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" اذ لم یؤثر معنویاسیما عند التراكیز العالیة لكل منها باستثناء تداخل الخمیرة مع عرق السوس في الموسم الثاني 

فیمــا بینــت نتــائج التــداخل الثالثــي حــدوث فــروق معنویــة ولموســمي الدراســة اذ تفوقــت المعاملــة ,فــي هــذه الصــفة 

)Y1L2A2 (ول والمعاملة للموسم اال)Y2L0A2 ( 0,883للموسم الثاني معنویا باعطائهما اعلى نسبة بلغت

) Y0L0A0(المقارنـةبمعاملـة "قیاسـا% 20,21و 44,05بلغـت وبزیـادة للمعاملتین على التوالي% 0,928و 

جین فـــي ان زیـــادة نســـبة النتـــرو ,للموســـمین علـــى التـــوالي % 0,772و 0,613نســـبة النتـــروجین اعطـــتوالتـــي 

عزى الى دور عوامل الدراسة في زیادة محتوى االوراق من العناصر المغذیة مما ادى الـى تشـجیع تالقصبات ربما 

النمو الخضري والجذري وبالتالي زیادة قابلیة الكرمة على امتصاص كمیـات كبیـرة مـن النتـروجین لتلبیـة متطلباتهـا 

بروتینــات واحمـــاض امینیــة تخــزن فــي الســیقان والجـــذور مــن هــذا العنصــر فیــزداد تراكمــه فـــي النبــات علــى شــكل 

عــن انــه فــي نهایــة موســم النمــو فــان جمیــع مكونــات " فضــال, والقصــبات تســتغلها الكرمــة فــي موســم النمــو الجدیــد

  .تنتقل بعد تحلل الكلوروفیل وتخزن في القصباتوالحاویة على النتروجین " الكلوروفیل تقریبا

  

)A(Amino Quelant-Kومركب ) L(ومستخلص عرق السوس ) Y(میرة رش معلق الختأثیر .8دولـج

  2011- 2010و   2009-2010للموسمین ( % )  محتوى القصبات من النتروجین في

Y  

2009–2010  2010-2011

L
A  

Y x L  
A

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  0,6130,7700,7730,7190,7720,9140,8760,854

L1  0,6590,7260,7530,7130,7930,8220,8640,826

L2  0,6220,6720,8050,7000,8360,8900,8310,853

Y1

L0  0,6920,7530,776  0,7400,9040,8330,8530,863

L1  0,7030,6680,6950,6890,8340,8810,8870,867

L2  0,6350,680  0,8830,7330,8950,9210,8660,894

Y2  

L0  0,6330,7830,6820,7000,8620,8650,9280,885

L1  0,6800,7320,8580,7570,8290,9250,8560,870

L2  08450,8420,7150,8010,9100,9170,9040,910

  Yتأثیر 

Y x A

Y00,6320,7230,7770,7100,8010,8760,8570,844

Y10,6770,7000,7850,7210,8780,8790,8690,875

Y20,7190,7860,7520,7520,8670,9020,8960,889

  Lتأثیر 

L x A

L00,6460,7690,7440,7200,8460,8710,8860,868

L1  0,6810,7090,7690,7190,8190,8760,8540,855

L20,7010,7320,8010,744  0,8800,9090,8560,886

A0,6760,7360,7710,8480,8850,874تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  L  Y  

20100,0880,0510,0510,0510,029n.s0,029- 2009الموسم 

20110,0590,0340,034n.s0,0200,0200,020- 2010الموسم 
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  :النسبة المئویة للكربوهیدرات في القصبات

زیادة معنویة فـي مـن الكربوهیـدرات عنـد رش الخمیـرة ال سـیما حدوثالى ) 9( تشیر النتائج في جدول 

  % 17,93و 16,09للموسم الثاني واللتان حققتا اعلى نسبة بلغت ) Y1( للموسم االول و ) Y2( المعاملة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y

2009–20102010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2  A0  A1A2

Y0

L0  14,9115,1416,9115,6516,0216,2518,4016,89

L1  15,1215,1715,4415,2416,1417,2518,6817,36

L2  14,9415,1016,1115,3817,2018,3017,9717,82

Y1

L0  15,1916,8015,1815,7216,8617,6716,5317,02

L1  15,2115,8916,2015,7718,5216,9118,7418,06

L2  15,7116,1816,3716,0918,1618,5419,4618,72

Y2  

L0  16,2615,3115,9315,8316,8116,7818,1217,24

L1  16,3916,8615,2716,1717,2017,0419,3317,86

L2  15,5816,7216,5016,2717,5718,7217,7318,01

  Yتأثیر 

Y x A

Y014,9915,1416,1515,4316,4517,2718,3517,36

Y115,3716,2915,9215,8617,8517,7018,2417,93

Y216,0816,3015,9016,0917,1917,5118,39  17,70

  Lتأثیر 

L x A

L015,4615,7516,0115,7416,5616,9017,6817,05

L1  15,5715,9715,6315,7317,2917,0718,9217,76

L215,4116,0016,3315,9117,6418,5218,3918,18

A15,48  15,9115,9817,1617,5018,33تأثیر 

% 5 LSD  Y x L x A  AL x  A Y x  Y x L  A  L  Y  

n.s0,66  n.s0,38n.s0,38  20101,15- 2009الموسم 

0,64n.s0,37  0,37  0,37  0,64  20111,12- 2010الموسم 

Amino Quelant-Kومركب ) L(ومستخلص عرق السوس ) Y(رش معلق الخمیرة تأثیر .9دولـج

)A(2011-2010و   2009-2010للموسمین ( % )  من الكربوهیدرات محتوى القصبات في  
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17,36و 15,43والتـي اعطـت ادنـى مسـتوى بلــغ ) Y0( علـى التـوالي مقارنـة بمعاملـة عـدم االضــافة 

امـا عــرق السـوس فــان تـاثیره لــم یرتـق الــى مسـتوى المعنویــة خـالل الموســم االول ,لسـنتي البحــث علـى التــوالي % 

باعطائهـــا أعلـــى نســـبة كربوهیـــدرات بلغـــت ) L2(لمعاملـــة فیمــا كـــان التـــاثیر معنویـــا فـــي الموســـم الثـــاني اذ تفوقـــت ا

كما وازدادت نسبة الكربوهیدرات تدریجیا بزیـادة ,) L0( عند المعاملة % 17,05بینما كانت النسبة % 18,18

% 18,33فــي الموســم االول و % 15,99اعلــى نســبة بلغــت ) A2( تركیــز االمینوكولنــت اذ اعطــت المعاملــة 

% 17,16و 15,48التــي بلغــت نســبة الكربوهیــدرات عنــدها ) A0(تفوقــة بــذلك علــى المعاملــة للموســم الثــاني م

  .ولموسمي البحث على التوالي 

ــــة  لــــوحظ ان التــــداخل بــــین الخمیــــرة واالمینوكولنــــت قــــد اثــــر معنویــــا فــــي هــــذه الصــــفة اذ تفوقــــت المعامل

)Y2A1 ( خالل الموسم االول والمعاملـة )Y2A2 (فیمـا طائهمـا اعلـى نسـبة للكربوهیـدرات للموسـم الثـاني باع ،

امــا التــداخل بــین عــرق ,لــم تتــاثر نســبة الكربوهیــدرات معنویــا بتــداخل الخمیــرة مــع عــرق الســوس ولموســمي البحــث 

علـى بـاقي ) L1A2( السوس واالمینوكولنت فقد اظهر تاثیره المعنوي خـالل الموسـم الثـاني فقـط بتفـوق المعاملـة 

فـي الموسـم االول باعطائهـا ) Y0L0A2( التداخل الثالثي لعوامل الدراسة تفوق المعاملـة فیما بین ,المعامالت 

للموســم الثــاني اعلــى نســبة ) Y1L2A2( فیمــا ســجلت المعاملــة , % 16,91اعلــى نســبة للكربوهیــدرات بلغــت 

% 16,02و 14,91وكانـت ) Y0L0A0(اما اقـل نسـبة للكربوهیـدرات فقـد ظهـرت عنـد المعاملـة , % 19,46

  .لموسمي البحث على التوالي 

ان تفـوق القصــبات المعاملــة بــالخمیرة وعــرق الســوس واالمینوكولنــت فــي محتواهــا مــن الكربوهیــدرات ربمــا 

یرجع الـى تـاثیر كـل منهـا فـي زیـادة مسـاحة الورقـة والعناصـر المعدنیـة ممـا تسـبب فـي زیـادة تصـنیع الكربوهیـدرات 

نمو االفرع الخضریة وتكوین العناقید ویخزن الجزء االكبر في االجزاء المختلفة والتي یستغل النبات جزءا منها في

كمــا ان وجــود البوتاســیوم فــي ,ال ســیما بعــد جنــي الحاصــل ) جــذع و جــذور , اذرع , قصــبات , دوابــر ( للنبــات 

وراق الى امـاكن مركب االمینوكولنت یسهم وبشكل فاعل في حركة وانتقال الكربوهیدرات من اماكن التصنع في اال

  .) 19(التخزین كاالفرع والقصبات وغیرها مما یزید من نسبة الكربوهیدرات في هذه االعضاء 
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