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 Blackصنف للعنبالصفات الخضریة والثمریة بعض فيرش بعض المغذیات تأثیر 

Hamburg)L.Schiava Grossa(  

  

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

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة2

                   25/9/2011: تاریخ االستالم

    

  الخالصة

محافظة االنبار خالل موسـمي / اجریت هذه الدراسة في احد بساتین العنب الخاصة في مدینة الرمادي 

بهــــدف دراســــة تــــاثیر رش كــــل مــــن معلــــق الخمیــــرة ومســــتخلص عــــرق الســــوس ومركــــب 2010و 2009النمــــو 

تــم ,Black Hamburgاالمینوكولنــت بوتاســیوم فــي كمیــة الحاصــل وبعــض الصــفات االخــرى لصــنف العنــب 

م بـین شـجرة 2,5وبمسـافة ) عـرضم 4× طـولم20(سـنوات مزروعـة علـى مسـاطب 8كرمة بعمـر 81اختیار 

واخــرى علــى نفــس المســطبة والمربــاة علــى قمریــات واجــري التقلــیم الشــتوي فــي منتصــف كــانون الثــاني ولموســمي 

تـرك مـع " عینـا15قصـبات اثماریـة یحتـوي كـل منهـا علـى 8للكرمـة موزعـة علـى " عینـا120الدراسة وذلـك بتـرك 

للخمیرة ) لتر / غم 10و 0،5( نب بالمستویات تم رش اشجار الع,تجدیدیة وبواقع برعمین لكل دابرة دابرتین 

نفـــذت ,لمركـــب االمینوكولنـــت بوتاســـیوم) لتـــر / مـــل 4و 0،2( لعـــرق الســـوس و ) لتـــر/ غـــم 4و 0،2(و 

مكـررات لكـل 3معاملـة وبواقـع 27تجربة عاملیة وفق تصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة بحیـث تضـمن البحـث 

لتــر عــرق /غــم4(،) لتــر خمیــرة /غــم10( بینــت النتــائج ان المعــامالت ,دة تجریبیــة معاملــة وعــدت الكرمــة وحــ

واعلــى نســبة ســكریات مختزلــة فــي حاصــل كمیــة اعلــى " أعطــت معنویــا)لتــر أمینوكولنــت /مــل4(و) الســوس

)كرمـــــــة /كغـــــــم27,12و 26,87،26,28(و) كرمـــــــة/كغـــــــم32,90و 32,78،31,18( تبلغـــــــالحبـــــــات و 

في الموسم االول ) %14,04و 13,72،13,51(أما السكریات المختزلة فقد بلغت , وللموسمین على التوالي 

كما اظهـرت النتـائج زیـادة معنویـة فـي وزن ,وعلى التوالي للموسم الثاني ) %15,80و 15,48،15,66(و

382,41(و % ) 579,37و 566,02،552,55(اذ بلغـتلنفس المعـامالت السـابقةالعنقود وحجم الحبات

ــــــــــــــــــــــــم) %376,87و 378,43، ،435,76(و% )534,12و 523,90،525,35(االول وللموســـــــــــــــــ

محتـوى الحبــات كمـا وتسـببت معـامالت التجربـة فـي زیـادة ,علـى التـواليللموسـم الثـاني %) 441,56و 435,89

  .من صبغة االنثوسیانین مع نقصان معنوي في نسبة الحموضة الكلیة 

  

  

  

  

  

  

___________________________  

  البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني*
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Effect of foliar sprays of some nutrients on some vegetative and yield 
traits of grape cv, Black Hamburg ( Schiava Grossa L. )  

Farouk Faraj Jumaa1         A, F, AL-Dulaimy2

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

Abstract
This study was conducted in private vineyard in Al-Ramadi city/ Al-Anbar 

province during the growing seasons 2009 and 2010 to investigate the effect of 
spraying Yeast suspension, Licorice roots extract and Amino quelant-K on growth, 
yield and some other traits of grape Vitis vinifera L,cv, Black Hamburg.

Eighty one of 8 years old vine have been selected, These vines were trained as 
arbors training and planted on (4 m width x 20 m length) distance with 2,5 m between 
vines, Winter pruning was performed at the middle of January for both seasons by 
leaving 120 eye vine distributed on 8 canes, 15 eye in each, also two spurs were left 2 
renewing buds for each.

Study factors, which were involved three concentrations of Yeast suspension 
(0, 5 and 10 g/l), Licorice roots extract (0, 2 and 4 g/l) and Amino quelant-K (0, 2 and 
4 ml/l) were applied at three times, The totals of 27 treatments were distributed in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) in factorial experiment with three 
replicates, Each vine was considered as a single experimental unit.

Results indicated that foliar spraying with these materials was resulted in 
significant increment in yield in both seasons, The treatments of 10 g/l , 4 g/l and 4 
ml/l of Yeast suspension, Licorice roots extract and Amino quelant-K, respectively 
gave the highest yield and reducing sugars in berry that were ( 32,78 ، 31,18 and 32,9 
kg/vine ) and ( 26,87 ، 26,28  and 27,12 kg/vine ) in both seasons, respectively, While 
the reducing sugars in berry were ( 13,72 ، 13,51 and 14,04 % ) in the first season and 
( 15,48 ، 15,66 and 15,80 % ) in the second season, respectively, Also, there were 
significant increments in cluster weight and berries size that were ( 566,2 ، 552,55 
and 579,37 ) , ( 382,41 ، 378,43 and 376,87 ) in the first season , ( 523,90 ، 525,35 and 
534,12 ) , ( 435,76 ، 435,89 and 441,56 ) in the second season, respectively, Also, the 
treatments significant increments anthocyanine pigment content accompanied with 
significant reduction in total acidity content.
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  المقدمة

بكمیات كبیرة تسبب في زیادة لقد أثبتت الدراسات الحدیثة ان اضافة االسمدة الكیمیاویة الى التربة 

لذا اصبح من الضروري البحث عن بدائل الستخدام ,) 18(التلوث البیئي واالضرار الصحیة لالنسان والحیوان 

فضال عن استخدام ,)1(والمستخلصات النباتیة ) 20(االسمدة الكیمیاویة في تغذیة النبات ومنها االسمدة الحیویة 

  .على البیئة واالنسان والحیوان"تكون أكثر أماناوالتي) 13(االحماض االمینیة 

ان رش اشجار العنب بالخمیرة ادى الى زیادة معنویة في كمیة الحاصل ونقصان نسـبة الى ) 10(أشار 

حدوث زیادة معنویة في كمیة حاصل العنب صنف ثومسن عدیم البذور ) 15(كما اوضح ,الحموضة في الثمار 

فـي حـین أكـد ,شجرة لدى اضافة خمیرة السكرومایسس ولموسـمي الدراسـة علـى التـوالي /كغم15,69و 8,65الى

عــدیم البــذور اســهمت فــي Washingtonان رش الخمیــرة علــى المجمــوع الخضــري الشــجار البرتقــال صــنف ) 6(

المجمـوع الى ان اضافة الخمیرة رشا على ) 14(كما وأشار ,على الحاصل " زیادة وزن الثمار مما انعكس ایجابیا

وبالمقابــل تســببت اضــافة الخمیــرة فــي زیــادة محتــوى ,,الخضــري الشــجار الكــاكي أدت الــى زیــادة كمیــة الحاصــل 

  .الثمار من السكریات المختزلة بینما انخفضت النسبة المئویة للحموضة 

لتــر ادى الــى زیــادة وزن العــذق والحاصــل فــي /غــم4ان رش مســتخلص عــرق الســوس تركیــز ) 3(ذكــر 

فیمــا ,عــن زیــادة محتــوى الثمــار مــن الســكریات المختزلــة " فضــال,شــجرة /كغــم84,83ل صــنف زهــدي الــى النخیــ

لتـر اعطـى اعلـى كمیـة /غـم5ان رش اشجار التفاح صنفي أنا وشرابي بمستخلص عرق السـوس تركیـز ) 4(وجد 

فذت على اشـجار النخیـل وأوضحت الدراسة التي ن,نبات مع زیادة محتوى الثمار من صبغة االنثوسیانین /حاصل

لتــر ادى الــى زیــادة معنویــة فــي /غــم8و 5صــنفي الســایر والحــالوي ان الــرش بمســتخلص عــرق الســوس تركیــز 

  .) 5(كغم 9,11معدل وزن العذق اذ بلغ 

ان رش اشــجار البرتقــال ) 17(امــا فیمــا یتعلــق بتــاثیر االمینوكولنــت فتشــیر الدراســة التــي نفــذت مــن قبــل 

ان رش اشـجار االجـاص بمركـب ) 11(كمـا الحـظ ,والیوسفي باالحماض االمینیة أدى الـى زیـادة كمیـة الحاصـل 

Aminofert شــجرة ولموســمي الدراســة /كغــم131و 130ادى الــى زیــادة كمیــة الحاصــل الــى % 0,25بتركیــز

على زیادة معنویـة فـي حجـم ثمـار ) 18(كما حصل ,ر على التوالي وبالمقابل انخفضت نسبة الحموضة في الثما

لتــر ممــا زاد مــن كمیــة الحاصــل الــى/ملغــم1000الخــوخ عنــد رش االشــجار بخلــیط االحمــاض االمینیــة بــالتركیز 

عـن زیـادة كمیـة االنثوسـیانین فـي الثمـار وخفـض " فضـال,شجرة لسنتي الدراسة على التـوالي /كغم47,7و 43,2

  .نسبة الحموضة
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  وطرائق العملالمواد 

2009محافظـة االنبـار خـالل الموسـمین /نفذ البحث في احد بساتین العنب الواقعة فـي مدینـة الرمـادي 

اجــري ,ســنوات ومربــاة بطریقــة القمریــات 8بعمــر ) Black Hamburg(علــى اشــجار العنــب صــنف 2010و 

اثماریـة یحتـوي كـل منهـا ) قصـبات 8( وقد تم تـرك ,التقلیم الشتوي في منتصف كانون الثاني ولموسمي الدراسة 

سـماد دواجـن (تم اجراء عملیات الخدمة من ري وتسـمید ,دابرتین تجدیدیة لكل قصبة مع ترك ) عین 15( على 

بصـــورة مـــراض وبـــاالخص االمـــراض الفطریـــة للحشـــرات واالومكافحـــة ) فـــي شـــهر تشـــرین الثـــاني شـــجرة /كغـــم7

  :وقد استخدمت المعامالت التالیة في البحث ,متساویة لكافة المعامالت قید الدراسة 

  .) Y2و Y0،Y1( لتر /غم 10و 0،5رش معلق الخمیرة الجافة وبثالثة تراكیز -1

.) L2و L0،L1( لتر /غم 4و0،2رش مستخلص عرق السوس وبثالثة تراكیز -2

.)A2و A0،A1( لتر /مل4و0،2رش مركب االمینوكولنت بوتاسیوم وبثالثة تراكیز -3

وقـد ,لتقلیـل الشـد السـطحي لجزیئـات المـاء ) لتـر / مـل 0,1(وبمعـدل ) الزاهي (اضیفت المادة الناشرة 

تـــم رش ,فقـــد رشـــت بالمـــاء فقـــط ) المقارنـــة ( أمـــا الكرمـــات غیـــر المعاملـــة ,رشـــت الكرمـــات فـــي الصـــباح البـــاكر 

للموســـم 5/4للموســـم االول و 10/4( المعـــامالت قیـــد الدراســـة بثالثـــة مواعیـــد االول قبـــل اســـبوعین مـــن التزهیـــر

شة الثالثة بعد فیما اجریت الر )للموسم الثاني 29/4للموسم االول و 2/5( والثاني بعد اسبوع من العقد)الثاني 

  .)7(اربعة اسابیع من الموعد الثاني

) معاملــة 27( نفـذت تجربــة عاملیــة وفــق تصــمیم القطاعــات العشـوائیة الكاملــة اذ احتــوت التجربــة علــى 

وبثالثة مكررات وبواقع شجرة واحدة للمكرر ووزعت كافة المعامالت توزیعا عشوائیا ضـمن القطـاع الواحـد لیصـبح 

حللـــت النتـــائج حســـب تحلیـــل التبـــاین وقورنـــت المتوســـطات ,) شـــجرة 81( جار لهـــذه التجربـــة مجمـــوع عـــدد االشـــ

وقد تم اجراء قیاسـات للصـفات ,)2(% 5وعلى مستوى احتمال ) .L.S.D( باستعمال اختبار اقل فرق معنوي 

  :التالیة 

  .عدد العناقید لكل مكرر × بضرب معدل وزن خمسة عناقید تم حسابه:)كرمة/كغم(الحاصل الكلي -1

  .اخذ معدل وزن خمسة عناقید لكل مكرر تم اختیارها عشوائیا ) : غم ( معدل وزن العنقود-2

تم ذلك باستخدام اسطوانة مدرجة سعة لتر واحد وقدر الحجم على اساس حجم و) : 3سم( حبة 100حجم -3

  .الماء المزاح 

.) 16(تم قیاس صبغة االنثوسیانین بحسب ماأشار الیه :االنثوسیانینصبغة -4

.)12(قدرت باتباع ماذكره : نسبة السكریات المختزلة في عصیر الحبات   -5

یـك كونـه نسـبة الحموضـة علـى اسـاس حـامض التارتار قـدرت: نسبة الحموضـة الكلیـة فـي عصـیر الحبـات   -6

  .) 16(بحسب ماأشار الیه الحامض السائد في العنب
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  النتائج والمناقشة

  :)كرمة /كغم( الحاصل الكلي 

) Y2(الى زیادة الحاصل معنویا عند اضافة الخمیرة اذ تفوقت المعاملة ) 1( تشیر النتائج في الجدول 

28,14الـى) Y0(فیما انخفض الحاصل في المعاملة ,كرمة /كغم26,87و 32,78باعطائها اعلى حاصل بلغ

كذلك الحال مع عرق السـوس اذ ازداد الحاصـل معنویـا عنـد ,كرمة ولموسمي البحث على التوالي /كغم23,05و 

28,70ادنـى كمیـة للحاصـل ) L0( فیمـا اعطـت المعاملـة ,كرمـة /كغـم26,28و 31,06الـى) L2( المعاملة 

  ) A2( فقد تمیزت المعاملة بوتاسیوم نت اما بالنسبة لالمینوكول,كرمة للموسمین على التوالي /كغم24,02و 

معدل الحاصل فيAmino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر .1دولـج

  2011-2010و   2009-2010للموسمین )  كرمة \كغم ( الكلي 

  

  

  

Y  

2009–2010  2010-2011

L
A  

Y x L  
A

Y x L  
A0A1A2A0  A1A2

Y0

L0  23,86  27,2431,0427,3820,4123,6124,0222,68

L1  25,0027,67  30,0527,5721,4321,6023,7022,24

L2  26,3424,6637,4529,4822,6022,1127,9724,23

Y1

L0  27,2327,6130,6728,5021,1424,9928,9025,01

L1  28,07  34,5729,7630,8023,8322,52  27,2924,55

L2  29,8729,49  32,8030,7222,2325,8428,5225,53

Y2  

L0  27,6029,6733,3830,2222,6723,7426,6824,37

L1  32,7137,7734,9935,1623,4230,4627,6527,18

L2  29,6233,34  35,9332,96  28,2829,5829,3729,07

  Yتأثیر 

Y x A

Y025,0726,5232,8428,1421,4822,4425,2323,05

Y128,3930,5631,0830,0122,4024,4528,2425,03

Y229,9833,5934,7632,7824,7927,93  27,9026,87

  Lتأثیر 

L x A

L026,2328,1731,7028,7021,4124,1126,5324,02

L1  28,5933,3431,6031,1822,8924,8626,2124,65

L228,6129,1735,3931,0624,3725,8428,6226,28

A  27,8130,2232,9022,8924,9427,12تأثیر 

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

  2010n.s2,892,89n.s1,671,671,67- 2009الموسم 

20113,65n.sn.s2,111,221,221,22- 2010الموسم 
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% 18,48و 18,30كرمة محققـة نسـبة زیـادة بلغـت /كغم27,12و 32,90باعطائها اعلى حاصل بلغ 

  .كرمة ولموسمي البحث على التوالي/كغم22,89و 27,81التي اعطت اقل حاصل وكان) A0( عن المعاملة 

التـداخل الثنـائي بـین المعـامالت للموسـم االول ظهـور اختالفـات معنویـة عنـد تـداخل الخمیـرة تشیر نتائج

, ) L2A2( و ) Y2A2(مع االمینوكولنت وتداخل عرق السوس مع االمینوكولنـت ال سـیما عنـد التراكیـز العالیـة 

فـي حـین انحصـر التـأثیر ,فیما لم یبلغ تـداخل الخمیـرة مـع المسـتخلص درجـة المعنویـة فـي تـاثیره فـي هـذه الصـفة 

المعنــوي للتــداخل الثنــائي للموســم الثــاني عنــد تــداخل  الخمیــرة مــع مســتخلص عــرق الســوس وظهــرت اكبــر كمیــة 

امــا التــداخل الثالثــي فقــد ظهــر تــأثیره المعنــوي خــالل الموســم الثــاني فقــط اذ ,) Y2L2(للحاصــل عنــد المعاملــة 

عــن % 49,24كرمــة محققــة نســبة زیــادة بلغــت /كغــم30,46اعلــى حاصــل بلــغ ) Y2L1A1( اعطــت المعاملــة 

  .كرمة /كغم20,41التي انخفض الحاصل فیها الى ) Y0L0A0( معاملة المقارنة 

ان زیادة كمیة الحاصل نتیجة الرش بالخمیرة واالمینوكولنت قد یعود الى تأثیرهما في زیـادة وزن العناقیـد 

امــا تــأثیر مســتخلص عــرق الســوس فــي زیــادة الحاصــل فانــه   ,لثــاني للموســم االول وعــدد العناقیــد ووزنهــا للموســم ا

  .ینتج عن تاثیره في زیادة وزن العناقید ولموسمي الدراسة 

  

  :)غم ( وزن العنقود

ان عوامـــل الدراســـة كافـــة قـــد اثـــرت معنویـــا فـــي وزن العنقـــود اذ تفوقـــت ) 2( تبـــین النتـــائج فـــي الجـــدول 

باعطائهــــا اعلــــى وزن للعنقــــود ولموســــمي الدراســــة بلــــغ ) Y0( و ) Y1( علــــى المعــــاملتین ) Y2( المعاملــــة 

ــــى التــــوالي مقارنــــة بالمعاملــــة 523,90و 566,02 و 503,20التــــي بلــــغ وزن العنقــــود عنــــدها ) Y0( غــــم عل

) L2(كما اظهر مستخلص عرق السـوس تـاثیرا مشـابها للخمیـرة فقـد اعطـت المعاملـة ,غم على التوالي 481,24

) L0(فــي حــین اعطــى التركیــز ,غــم لموســمي البحــث علــى التــوالي 525,35و 552,55اعلــى وزن للعنقــود بلــغ 

ولنـت في حین تفوقت معاملـة الـرش باالمینوك,غم للموسمین على التوالي 488,55و 510,93ادنى قیمة وكانت

 )A2 (غم مقارنـة بالمعاملـة 534,12و 579,37معنویا واعطت اعلى وزن للعنقود)A0 ( والتـي أظهـرت اقـل

  .غم للموسمین على التوالي 480,20و 496,56وزن للعنقود

اظهــرت نتــائج الموســم االول حــدوث فــروق معنویــة فــي وزن العنقــود عنــد التــداخل الثنــائي بــین الخمیــرة 

ت مــــن جهــــة ومســــتخلص عــــرق الســــوس واالمینوكولنــــت مــــن جهــــة اخــــرى ال ســــیما عنــــد المعــــاملتین واالمینوكولنــــ

)Y2A2 ( و )L2A2 (, امــا فــي ,فیمـا لــم تصـل الفــروق درجــة المعنویـة عنــد تـداخل الخمیــرة مــع المسـتخلص

ثناء تـداخل الخمیـرة الموسم الثاني فلم تالحظ اي اختالفات معنویة نتیجة التداخل الثنائي بـین عوامـل الدراسـة باسـت

وأشـــارت نتـــائج التـــداخل الثالثـــي ,) Y2L2( مـــع عـــرق الســـوس والـــذي حقـــق تـــاثیرا معنویـــا وبـــاألخص المعاملـــة 

علـى بـاقي المعـامالت باعطائهـا ) Y2L2A2(حدوث تاثیر معنوي خالل الموسم الثـاني فقـط اذ تفوقـت المعاملـة 

التي اعطت اقـل ) Y0L0A0(قیاسا بالمعاملة % 31,47غم وبزیادة بلغت نسبتها 568,08اعلى وزن للعنقود 

  .غم 432,09معدل 

ان الزیادة في وزن العنقود والناتجة عن اضافة كل من الخمیرة ومستخلص عرق السـوس واالمینوكولنـت 

والــذي انعكــس ایجابیــا فــي زیــادة وزن ) 3جــدول ( الحبــات ربمــا تعــود الــى تــاثیر هــذه العوامــل فــي زیــادة حجــم

  .قودالعن

  



ISSN: 1992-7479                                           2012، )1(العدد 10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

72

معدل وزن العنقود فيAmino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر . 2دولـج

  2011-2010و   2009-2010للموسمین ) غم(

  

  :)3سم( حبة 100حجم 

معنویـا بزیـادة تركیـز كـل مـن االمینوكولنـت والخمیـرة زیادة حجم الحبات ) 3( تظهر النتائج في الجدول 

  3ســم435,76و 382,41للخمیــرة) Y2(حبــة عنــد المعاملــة 100ومســتخلص عــرق الســوس اذ بلــغ معــدل حجــم 

للموسـمین علـى التـوالي 3سـم411,61و344,53والتي اعطت اقل معدل لحجـم الحبـات) Y0( قیاسا بالمعاملة 

3ســم435,89و 378,43اعلــى حجــم للحبــات ولموســمي البحــث بلــغ) L2(كمــا اعطــت معاملــة عــرق الســوس ,

كـذلك الحـال فقـد ازداد معـدل حجـم الحبـات تـدریجیا بزیـادة ,3سـم414,38و L0(344,15(مقارنة مع المعاملـة 

و 340,52مقابـــل3ســـم441,56و A2(376,87( تركیـــز االمینوكولنـــت اذ بلـــغ حجـــم الحبـــات عنـــد المعاملـــة 

  .) A0(عند المعاملة 3سم410,62

تشــیر نتــائج التــداخل الثنــائي خــالل الموســم االول حــدوث فــروق معنویــة عنــد تــداخل الخمیــرة مــع عــرق 

اكبــر ) Y2A1(و ) Y2L2(الســوس مــن جهــة والخمیــرة مــع االمینوكولنــت مــن جهــة اخــرى وحققــت المعــاملتین 

Y  

2009–20102010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  437,80467,66560,36488,61432,09485,68492,80470,19

L1  446,19511,23556,71504,71449,90450,45471,32457,22

L2  474,97460,61613,24516,27505,15485,99557,74516,29

Y1

L0  463,32490,87560,94505,05461,24  481,01559,65500,63

L1  500,26577,55551,89543,23510,82520,48519,46516,92

L2  559,24530,99576,25555,50447,94513,39560,04507,12

Y2  

L0  508,19529,24579,96539,13480,85488,42515,26494,84

L1  539,64592,58586,88573,03471,88538,05562,74524,22

L2  539,40590,18628,09585,89561,94527,92568,08  552,64

  Yتأثیر 

Y x A

Y0452,98479,83576,77503,20462,38474,04507,29481,24

Y1507,61533,14563,03534,59473,33504,96546,38508,23

Y2529,08570,67598,31566,02504,89518,13548,69  523,90

  Lتأثیر 

L x A

L0469,77495,92567,09510,93458,06485,04522,57488,55

L1  495,36560,45565,16540,33477,54502,99517,84499,46

L2524,54527,26605,86  552,55505,01  509,10561,95  525,35

A496,56527,88579,37480,20499,04534,12تأثیر 

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

2010n.s37,7337,73n.s21,7921,7921,79- 2009الموسم 

201158,60n.sn.s33,8319,5319,5319,53- 2010الموسم 
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امـا فـي الموسـم ,فیما لم یكن للتداخل بین المستخلص واالمینوكولنت تاثیرا معنویا في هذه الصـفة ,حجم للحبات 

الثــاني فقــد اظهــر تــداخل مســتخلص عــرق الســوس مــع كــل مــن الخمیــرة مــن جهــة واالمینوكولنــت مــن جهــة اخــرى 

امــا التــداخل الثالثــي ,) L2A2( و ) Y2L2(اختالفــات معنویــة فــي الصــفة المدروســة ال ســیما عنــد المعــاملتین 

لعوامـــــل الدراســـــة فقـــــد ســـــبب زیـــــادة معنویـــــة فـــــي حجـــــم الحبـــــات خـــــالل الموســـــم االول فقـــــط اذ اعطـــــت المعاملـــــة 

)Y2L2A1 ( قیاســـا بمعاملـــة المقارنـــة %  49,46محققـــة زیـــادة بنســـبة 3ســـم464,17اكبـــر حجـــم للحبـــات بلـــغ

)Y0L0A0 ( 3سم310,57التي اظهرت اصغر حجم للحبات.  

ان تاثیر الخمیرة في زیادة حجم الحبات ربما یرجع الى كونها مصدرا طبیعیا للسایتوكاینینات التي تحفـز 

,انقسام الخالیا وزیـادة حجمهـا وتنشـیط نقـل المغـذیات مـن االنسـجة القدیمـة الـى االنسـجة الحدیثـة الفعالـة كالثمـار 

ممــا یســهم ایجابیــا فــي ) IAA(س لتكــوین االوكســین كمــا تحتــوي الخمیــرة علــى التربتوفــان والــذي یعــد المــادة االســا

فضال عن احتوائها على العدید من العناصر الغذائیة الضروریة للنمو والسكریات والبروتینـات ,زیادة حجم الثمار 

اما مستخلص عـرق السـوس فقـد یعـزى تـاثیره االیجـابي فـي زیـادة حجـم الحبـات الـى احتـواءه ,واالحماض االمینیة 

,من المركبـات كالعناصـر الغذائیـة والكربوهیـدرات وغیرهـا والتـي تنتقـل الـى الحبـات وتزیـد مـن حجمهـا على العدید

فضـــال عـــن ذلـــك فـــان , فـــي تحفیـــز انقســـام الخالیـــا وزیـــادة حجمهـــا والـــذي یســـهمكمـــا ان لـــه دور مشـــابه للجیـــرلین 

في زیـادة لدانـة الخالیـا ممـا یزیـد مستخلص عرق السوس یعمل على زیادة المحتوى المائي للثمار من خالل تاثیره 

.)4(من نفاذیتها وبالتالي یسمح بدخول كمیات كبیرة من الماء والمغذیات الى داخل الخالیا مسببا زیـادة حجمهـا

أما تـاثیر االمینوكولنـت فـي زیـادة حجـم الحبـات فقـد یعـود الـى دور االحمـاض االمینیـة والتـي هـي مركبـات مخلبیـة 

ئیة واطئة لها قابلیة عالیة علـى الـذوبان فـي المـاء والنفـاذ عبـر االغشـیة الخلویـة بسـهولة ال طبیعیة ذات اوزان جزی

سیما اذا رشت على النباتات بهیئة محالیل مغذیة وبالتالي فانهـا تـؤثر بشـكل مباشـر او غیـر مباشـر فـي الفعالیـات 

الــدهون والفیتامینــات وغیرهــا وهــذا و ات البروتینــو التــي تســهم فــي بنــاء المركبــات االساســیة كالكربوهیــدرات الفســلجیة

اكبـر مـن المـاء الـى داخـل الخالیـا ویزیـد مـن تیزید بدوره من الضغط االزموزي للخالیا والـذي یسـبب انتقـال كمیـا

فضـــال عـــن ذلـــك فـــان احتـــواء مركـــب االمینوكولنـــت علـــى البوتاســـیوم یســـهم فـــي تنشـــیط انزیمـــات ,) 9( حجمهـــا 

كمـا ان البوتاسـیوم یعمـل كناقـل للكربوهیـدرات مـن , تصنیع الكلوروفیل وبالتالي زیادة كمیة الكربوهیدرات المصنعة 

زید من الجهد االزموزي داخل كالثمار مما ی) Sink(الى مراكز الجذب ) Source( مناطق التصنیع في الورقة 

والبوتاســیوم ینشــط العدیــد مــن ,الخالیــا وبالتــالي تنتقــل كمیــات كبیــرة مــن المــاء الــى داخــل الخالیــا فیــزداد حجمهــا 

الثغـور ممـا یزیـد مـن امتصـاص المغـذیات المضـافة رشـا وغلـق عملیـة فـتح تنظـیم االنزیمات ویؤدي دورا مهما فـي 

من قبل الجذور من خالل زیادة معدل النتح وبالتالي انتقال كمیات اكبر من على المجموع الخضري او الممتصة

  .)8( المواد الغذائیة الى اجزاء النبات المختلفة ومنها الثمار
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معدل حجم  فيAmino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر .3دولـج

  2011-2010و   2009-2010للموسمین ) 3سم(حبة 100

  

  

  :صبغة االنثوسیانین

باعطائهـا اعلـى مسـتوى ) Y2( ان رش الخمیرة ادى الـى تفـوق المعاملـة ) 4( تبین النتائج في جدول 

0,85الــــذي اشــــر ادنــــى مســــتوى وكــــان )Y0( كثافــــة ضــــوئیة قیاســــا بـــالتركیز 1,15و 0,95لالنثوســـیانین بلــــغ

السوس الى تفوق المعاملـة فیما ادت المعاملة بمستخلص عرق,كثافة ضوئیة لسنتي البحث على التوالي 0,98و

 )L2( كثافــة ضــوئیة فــي الموســم 0,92معنویــا علــى بــاقي المعــامالت اذ ادت الــى زیــادة قــیم االنثوســیانین الــى

كثافة 0,99و 0,86ادنى مستوى بلغ)L0( فیما اعطت المعاملة ,كثافة ضوئیة للموسم الثاني 1,15االول و 

ین ازداد تــراكم صــبغة االنثوســیانین معنویــا بزیــادة تركیــز االمینوكولنــت اذ فــي حــ,ضــوئیة للموســمین علــى التــوالي 

كثافـــة ضـــوئیة لموســـمي البحـــث علـــى التـــوالي 1,15و 0,98اعلـــى مســـتوى للصـــبغة بلـــغ)A2(حققـــت المعاملـــة 

  .كثافة ضوئیة 0,95و 0,84الذي اعطى ادنى قیمة بلغت) A0(مقارنة بالتركیز 

  

Y

2009–2010  2010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  310,57344,14350,18334,96374,01395,91424,76398,23

L1  316,45341,46376,89344,93383,10  407,88418,03403,00

L2  340,15340,56380,36353,69415,87415,90469,04433,60

Y1

L0  321,73331,79367,67340,40404,30416,60453,10424,66

L1  345,87370,22369,56361,89440,73443,68430,52438,31

L2  373,68355,90362,38363,98384,84  414,30440,32413,16

Y2  

L0  339,95354,42376,93357,10411,11413,96435,71420,26

L1  362,26382,07373,25372,53420,18439,01419,11426,10

L2  354,04464,17434,59417,60461,48437,78483,49460,91  

  Yتأثیر 

Y x A

Y0322,39342,05369,14344,53390,99406,56437,28411,61

Y1347,09352,64366,54355,42409,96424,86441,31425,38

Y2352,09400,22394,92  382,41430,92430,25446,10435,76

  Lتأثیر 

L x A

L0324,08343,45364,93344,15396,47408,82437,86414,38

L1  341,53364,58373,24359,78414,67430,19422,55  422,47

L2355,96386,88392,44378,43  420,73422,66464,28435,89

A340,52364,97376,87410,62420,56441,56تأثیر 

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

n.s22,2122,2112,8312,8312,83  201038,49- 2009الموسم 

2011n.s24,08n.s24,0813,9013,9013,90- 2010الموسم 
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في تقدیر Amino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر .4دولـج

  2011-2010و   2009-2010للموسمین ) الكثافة الضوئیة(صبغة االنثوسیانین 

  

علـــى بــــاقي ) Y2A2( اظهـــر تـــداخل الخمیــــرة مـــع االمینوكولنــــت فـــي الموســــم االول تفـــوق المعاملــــة 

ي فیمــا لــم یؤشــر تــداخل مســتخلص عــرق الســوس مــع كــل مــن الخمیــرة واالمینوكولنــت تــأثیرا معنویــا فــ,المعــامالت 

امـا فـي الموسـم الثـاني فقـد حقـق تـداخل الخمیـرة مـع عـرق السـوس تـاثیرا معنویـا فـي ,محتوى الحبات من الصـبغة 

كمـا واعطـى تـداخل الخمیـرة مـع االمینوكولنـت , اعلـى كمیـة للصـبغة ) Y2L2( هـذه الصـفة اذ اعطـت المعاملـة 

بینمـا لـم یبلـغ التـاثیر , ) Y2A2( المعاملـة تاثیرا معنویا اذ وصلت صبغة االنثوسیانین الـى اعلـى قیمـة لهـا عنـد

امـا التـداخل الثالثـي فقـد اظهـر تـاثیره المعنـوي خـالل ,درجة المعنویة عند تداخل عـرق السـوس مـع االمینوكولنـت 

فیمــــا , كثافــــة ضـــوئیة 1,12معنویـــا باعطائهــــا اعلـــى قیمــــة بلغـــت) Y2L1A2(الموســـم االول بتفـــوق المعاملــــة 

اما نتائج الموسم الثاني فقـد اشـرت ,) Y0L0A0(كثافة ضوئیة في معاملة المقارنة 0,73انخفضت القیمة الى

بینمـا اعطـت معاملـة القیـاس , ) Y1L2A2( كثافـة ضـوئیة فـي المعاملـة 1,31ارتفاع مستوى االنثوسـیانین الـى

 )Y0L0A0 (كثافة ضوئیة 0,84ادنى مستوى وكان.  

Y

2009–2010  2010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  0,73  0,86  0,860,820,840,920,960,91

L1  0,860,850,840,850,950,891,080,97

L2  0,820,890,900,870,901,141,121,05

Y1

L0  0,790,810,960,850,880,980,960,94

L1  0,800,831,070,900,961,101,141,07

L2  0,810,821,050,901,091,131,311,18

Y2  

L0  0,920,880,950,920,901,181,291,12

L1  0,870,871,120,950,931,241,201,13

L2  0,960,921,07  0,98  1,101,261,261,21  

  Yتأثیر 

Y x A

Y00,810,870,870,850,900,971,050,98

Y10,800,821,030,880,981,071,141,06

Y20,920,891,050,951,98  1,231,251,15

  Lتأثیر 

L x A

L00,81  0,850,920,860,871,031,070,99

L1  0,840,851,010,900,951,081,141,06

L20,860,88  1,01  0,921,031,181,231,15

A  0,84  0,86  0,980,951,101,15تأثیر 

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

0,09n.s0,05n.s0,030,030,03  2010- 2009الموسم 

20110,11n.s0,060,060,040,040,04- 2010الموسم 
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  :في عصیر الحباتالنسبة المئویة للسكریات المختزلة

باعطائهــا اعلــى نســبة ســكریات مختزلــة فــي عصــیر ) Y2( تفــوق معاملــة الخمیــرة ) 5( یبــین جــدول 

التـي كانـت )Y0(للموسـم الثـاني مقارنـة مـع المعاملـة % 15,48فـي الموسـم االول و% 13,72الحبات بلغـت

كمـــا اثـــر مســـتخلص عـــرق الســـوس معنویـــا فـــي ,لســـنتي الدراســـة علـــى التـــوالي % 14,15و 12,56فیهـــا النســـبة

و 13,51اعطـــت نســـبة بلغـــتالتـــي) L2( محتـــوى عصـــیر الحبـــات مـــن الســـكریات المختزلـــة ال ســـیما المعاملـــة 

,للموســـم الثـــاني % 14,46و فـــي الموســـم االول % 12,84التـــي اعطـــت ) L0(مقارنـــة بعـــدم الـــرش % 15,66

فیمـــا اظهـــرت ,% 15,80و 14,04نســـبة بلغـــت ) A2( لـــة كـــذلك الحـــال مـــع االمینوكولنـــت اذ اعطـــت المعام

  .لسنتي الدراسة على التوالي %  14,18و % 12,55ادنى نسبة وكانت) A0( المعاملة 

اظهــــر التــــداخل الثنــــائي بــــین الخمیــــرة ومســــتخلص عــــرق الســــوس مــــن جهــــة وتــــداخل المســــتخلص مــــع 

باعطائهمـــا اعلـــى ) L2A2( و ) Y1L2( االمینوكولنـــت تـــاثیرا معنویـــا خـــالل الموســـم االول بتفـــوق المعـــاملتین 

اما ,لمعنوي في هذه الصفةفیما لم یبلغ تداخل الخمیرة مع االمینوكولنت درجة التاثیر ا, نسبة للسكریات المختزلة 

نتــائج الموســم الثــاني فقــد بینــت وجــود تــاثیر معنــوي عنــد تــداخل الخمیــرة مــع االمینوكولنــت ال ســیما عنــد المعاملــة 

)Y1A2 ( , كما اظهر تداخل عرق السوس مع االمینوكولنـت تفـوق المعاملـة)L2A2  ( , فیمـا لـم یـؤثر تـداخل

واوضــح التــداخل الثالثــي تــاثیره المعنــوي فــي نســبة الســكریات ,لصــفة الخمیــرة مــع المســتخلص معنویــا فــي هــذه ا

%17,24و 16,03اعلى نسبة ) Y2L1A2(و ) Y1L2A2(المختزلة ولموسمي الدراسة اذ اعطت المعاملتان 

و 11,27التــي اعطــت ادنــى نســبة) Y0L0A0( عــن معاملــة المقارنــة % 31,91و 42,24محققــة زیــادة بلغــت

13,07 %.  

یـــادة فـــي نســـبة الســـكریات المختزلـــة والناتجـــة عـــن اضـــافة الخمیـــرة ربمـــا تعـــزى الـــى احتوائهـــا علـــى ان الز 

سهم في زیادة كمیة السكریات المنتجة والتـي ینتقـل یي تنشیط عملیة التركیب الضوئي مما والتي تسهم فالسكریات 

عـود الـى محتـواه العـالي مـن امـا مسـتخلص عـرق السـوس فربمـا ی,جزء كبیر منها الى الثمـار خاصـة عنـد النضـج 

فضال عن احتـواء المسـتخلص علـى العدیـد مـن المركبـات االخـرى كالعناصـر , السكریات والتي تنتقل الى الحبات 

الغذائیـة والجبــرلین والتـي تزیــد مـن معــدل النمـو الخضــري والمتمثلـة فــي المسـاحة الورقیــة ومحتواهـا مــن الكلوروفیــل 

كمــا ان المســتخلص ربمــا , غــذائي وانتــاج الكربوهیــدرات بعملیــة التمثیــل الضــوئي وبالتــالي زیــادة كفــاءة التصــنیع ال

یعمل على تنشیط فعالیة انزیم االنفرتیز وبالتالي تحلل السـكروز ممـا ادى الـى زیـادة نسـبة السـكریات المختزلـة فـي 

ى تــاثیر االحمــاض فــي زیــادة محتــوى الحبــات مــن الســكریات الــبوتاســیوم فیمــا یعــزى دور االمینوكولنــت ,الحبــات 

االمینیة في زیادة كفاءة االوراق في تصنیع المواد الكربوهیدراتیة من خالل دورهـا فـي زیـادة مسـاحة االوراق فضـال 

عن زیادة المحتوى الكلوروفیلي لها مما یسهم بالتالي في زیادة تصنیع السكریات وانتقالها الـى الحبـات اذ ان تـراكم 

كمـــا ان ,) 17( مقـــدار الزیـــادة فـــي المســـاحة الورقیـــة خـــالل مرحلـــة النضـــج الســـكریات فـــي الحبـــات یعتمـــد علـــى

المحتوى العالي لالمینوكولنت من البوتاسیوم قد یسـهم فـي تنشـیط انزیمـات تصـنیع الكلوروفیـل ممـا یـنعكس ایجابیـا 

نحــو فضــال عــن دوره فــي نقــل الكربوهیــدرات مــن منــاطق تصــنیعها فــي االوراق, علــى عملیــة التركیــب الضــوئي 

  ) . 8( اعضاء التخزین كالعناقید واالعضاء النامیة 
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ان زیادة صـبغة االنثوسـیانین الناتجـة عـن عوامـل الدراسـة ربمـا تعـزى الـى دور كـل منهـا فـي زیـادة كمیـة 

فــي عصــیر الحبــات اذ ان نضــج الثمــار وتــراكم الصــبغات یتطلــب تــوفر كمیــات كافیــة مــن   TSSالســكریات والـــ 

  .) 4و18( ,السكریات الذائبة 

  

محتوىفيAmino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر .5دولـج

  2011- 2010و   2009-2010للسكریات المختزلة للموسمین الثمار من النسبة المئویة

  

  

  

  

  

Y

2009–2010  2010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  11,2712,0013,4612,24  13,07  14,3614,17  13,87

L1  11,86  13,1713,6312,8913,6314,0414,2013,96

L2  11,9612,5113,2112,5614,3814,4915,0114,63

Y1

L0  12,0812,2813,3212,56  13,4015,1015,6614,72

L1  12,8213,3913,5013,2414,8714,75  16,9115,51

L2  13,9212,75  16,0314,2314,5116,30  17,1215,98

Y2  

L0  13,3613,0014,7513,7014,6314,7315,00  14,79

L1  12,2814,3714,4813,7114,0014,6217,2415,29

L2  13,4013,7914,0013,7315,1517,0816,8616,36

  Yتأثیر 

Y x A

Y011,7012,5613,4312,5613,6914,3014,46  14,15

Y112,9412,8114,2813,3414,2615,3816,5715,40

Y213,0113,7214,4113,7214,5915,4816,3715,48

  Lتأثیر 

L x A

L012,24  12,43  13,8412,8413,7014,7314,9414,46

L1  12,3213,6413,8713,2814,1714,4716,1214,92

L213,0913,0214,4113,5114,6815,9616,3315,66

A  12,55  13,03  14,0414,1815,0515,80تأثیر 

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

20101,160,67n.s0,670,390,390,39- 2009الموسم 

20111,070,620,62n.s0,360,360,36- 2010الموسم 
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  :( % )الحموضة الكلیة 

قــد أعطــت ادنــى نســبة للحموضــة بلغــت ) Y2( أن معاملــة الخمیــرة ) 6( یالحــظ مــن نتــائج الجــدول 

والتــي ارتفعــت فیهــا النســبة الــى)Y0(للموســم الثــاني  قیاســا بالمعاملــة % 0,31فــي الموســم االول و% 0,40

كمـــا لـــوحظ انخفاضـــا معنویـــا فـــي نســـبة حموضـــة الحبـــات المعاملـــة ,للموســـمین علـــى التـــوالي % 0,36و 0,48

لسنتي الدراسة على التوالي %  0,30و   0,42نسبة بلغت) L2( بمستخلص عرق السوس اذ أظهرت المعاملة 

كمــا اظهــر االمینوكولنــت ,للموســم الثــاني % 0,36ســم االول وفــي المو L0(0,46( فیمــا اعطــت المعاملــة , 

فیمـا , ) A2(عنـد المعاملـة % 0,27و 0,39تاثیرا مشابها لكـل مـن الخمیـرة وعـرق السـوس اذ بلغـت الحموضـة 

  .لموسمي البحث على التوالي % 0,37و 0,49حبات ذات حموضة بلغت الى) A0( اعطت المعاملة 

اظهر التداخل الثنائي خالل الموسم االول تاثیر معنوي عند تداخل الخمیرة مع مستخلص عـرق السـوس 

كمـــــــا ادى تـــــــداخل المســـــــتخلص مـــــــع , اقـــــــل نســـــــبة حموضـــــــة )  Y1L2( و ) Y2L2( وحققـــــــت المعـــــــاملتین 

تـــداخل فیمـــا لـــم یكـــن ل,) L2A2(االمینوكولنـــت الـــى انخفـــاض معنـــوي فـــي حموضـــة الحبـــات ال ســـیما المعاملـــة 

Y2L2(اما في الموسم الثاني فقد اظهرت المعاملتـان ,الخمیرة مع االمینوكولنت تاثیرا معنویا في نسبة الحموضة 

فیمـــا لـــم تتـــأثر النســـبة معنویـــا عنـــد تـــداخل الخمیـــرة مـــع , انخفاضـــا معنویـــا فـــي نســـبة الحموضـــة ) L2A2( و ) 

بینمــا اكــدت نتــائج , دراســة فروقــا معنویــة للموســم االول كمــا لــم یحقــق التــداخل الثالثــي لعوامــل ال,االمینوكولنــت 

معنویـا باعطائهـا اقـل نسـبة للحموضـة ) Y2L1A2(الموسم الثـاني حـدوث اختالفـات معنویـة اذ تمیـزت المعاملـة 

  .% 0,42اذ بلغت ) Y0L0A0(فیما كانت النسبة باعلى مستوى لها عند المعاملة ,% 0,20بلغت 

ان انخفاض نسبة الحموضة الناتج عن رش الخمیرة ومستخلص عرق السوس واالمینوكولنت ربما یعزى 

فــي تحســین نمــو الكرمــة وزیــادة كفــاءة المجمــوع الخضــري لهــا فــي تصــنیع المــواد الــى التــاثیر االیجــابي لكــل منهــا 

فــي النضــج وبالتـــالي خفــض نســـبة ممــا ادى الــى التبكیـــرالكربوهیدراتیــة وزیــادة نســـبة الســكریات وانتقالهــا للحبـــات 

ومما یؤید ذلك حصول زیادة لصبغة االنثوسیانین في الحبات عند اجراء الرش بعوامـل الدراسـة اعـاله ,الحموضة 

  .) 4جدول(

یســتنتج مــن هــذه الدراســة أن اضــافة كــل مــن الخمیــرة ومســتخلص عــرق الســوس ومركــب االمینوكولنــت 

أسـهمت وبشـكل ایجـابي فـي Black Hamburgشـجار العنـب صـنف علـى المجمـوع الخضـري ال" بوتاسـیوم رشـا

كمـا ادت , زیادة الحاصل من خالل تأثیرها في زیادة وزن العنقود وحجم الحبات فضال عن تحسـین تلـون الثمـار

  .عوامل الدراسة الى رفع نسبة السكریات وبالمقابل خفضت الحموضة في عصیر الثمار 
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نسبةفيAmino Quelant-Kرش معلق الخمیرة ومستخلص عرق السوس ومركب تأثیر .6دولـج

  2011- 2010و   2009-2010الحموضة الكلیة في عصیر الحبات للموسم للموسمین 

  

  

  

  

  

  

Y

2009-20102010-2011

L
A  

Y x L  
A  

Y x L  
A0  A1A2A0  A1A2

Y0

L0  0,58  0,500,420,500,420,370,340,38

L1  0,510,440,400,450,40  0,350,320,36

L2  0,530,500,420,480,380,380,300,35

Y1

L0  0,510,480,430,470,400,300,280,33

L1  0,530,420,400,450,350,390,220,32

L2  0,410,440,330,390,380,280,210,29

Y2  

L0  0,420,420,360,400,370,380,330,36

L1  0,500,380,370,420,340,360,200,30

L2  0,400,400,38  0,39  0,310,230,220,25

  Yتأثیر 

Y x A

Y00,54  0,480,410,480,40  0,37  0,32  0,36

Y10,480,450,380,44  0,380,330,240,32

Y20,440,400,37  0,40  0,340,320,250,31

  Lتأثیر 

L x A

L00,500,470,400,460,400,350,320,36

L1  0,510,410,390,440,370,370,250,33

L20,450,440,38  0,420,35  0,30  0,24  0,30

A0,490,440,390,370,340,27تأثیر 

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

n.s  0,04n.s0,040,030,030,03  2010- 2009الموسم 

20110,070,04n.s0,040,020,020,02- 2010الموسم 
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