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Olea europaeaاشجار الزیتون ةاستجاب L.ة الورقیةللتغذیة صنف صورانيالفتی

  والبورونةوالعضویةباالحماض االمینی

  

  ار اسماعیلعلي عمّ 

  االنبارةجامع/ ةالزراعة كلی

  ةالخالص

/ةالنعیمیمشتليف2010بیعي لعامخالل الفصل الر ةغرینیةطینیة مزیجیةفي تربةحقلیةنّفذت تجرب

، جمهوریة العراق-وزارة الزراعة/التابع للهیاة العامه لبحوث البستنه والغاباتاالنبارمحافظة-قضاء الفلوجة

والبورون والتداخل بینهما على بعض )x)-xSelector-سلیكتورمحلول المغذيبالةالورقیة تاثیر التغذیة لدراس

-Selectorحلول المغذياستخدم الم. ني عالي الزیتصنف صوراالزیتون الفتیةو الخضري الشجارصفات النم

x )ةلتر والبورون بصور / مل 2و0,1بتراكیز %) 5، احماض عضویه ، فیتامینات وزنك %7احماض امینیه

استخدم تصمیم القطاعات . لتر/ملغم 800و600, 400, 200, 0كیز ابورون بتر % 17حامض البوریك 

  L.S.D. 5%كررات واختبرت المعدالت حسب اختبارمالعشوائیة الكاملة بثالثة

  :وكانت النتائج كما یاتي 

في وكانت اعلى زیادة)x- سلیكتور(حلول المغذيبالممعنویا بالتغذیة الورقیةصفات النمو الخضريتازداد-1

رع وقطر الف%  22.26وعدد التفرعات% 15.8في طول الفرع معدل الزیادةلتر حیث كان/ مل2التركیز 

  .%8.22والمساحه الورقیه% 24.05وعدد االوراق % 10.4

لتر /ملغم400في التركیز ى زیادةوكانت اعللبورون تاثیر معنوي في زیادة صفات النمو الخضريكان ل-2

وعدد % 15.67وقطر الفرع % 38.8وعدد التفرعات % 26.8في طول الفرع  الزیادةلحیث بلغ مّعد

لتر تاثیر معنوي /ملغم800و 600بینما لم یكن للتركیزین %14.08حة الورقیةوالمسا%53.29االوراق 

  .على الصفات اعاله

للفسفور والبوتاسیومالمئویةالنسبةوالبورون الى زیادةSelector-x)(حلول المغذيبالمادت التغذیة الورقیة-3

  .والنتروجینللمادة الجافةا لم تتاثر النسبة المئویة،بینم)ppm(البورونمن االوراق ىومحتو 

، النتروجین و لمادة الجافةماعدا ار معنوي على الصفات المدروسةكان للتداخل بین العاملین المدروسین تاثی-4

  .الفسفور 
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Response of young olive trees Olea europaea L. Sourani variety to 
foliar application of amino acids , organic acids and boron

Ali  Ammar Ismael  
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

  

Abstract
Field experiment was conducted in silty clay loam soil during spring 2010 in 

general statement of horticultural and forestry research /Neaimiyia _Falluja ,to study 
the effect of foliar application with ( Selector –x ),Boron and interaction on some 
features of young olive trees – high oil Sourani variety .Selecter – x (amino acids 7 % 
, organic acid, vitamins and zinc 5 %) sprayed with 0 , 1 and 2ml/ L.Boron used in 
form of boric acid ( H3 BO3 ) 17% Boron sprayed with 0 , 200 , 400, 600 and 800 mg/ 
L  . 
Factorial experiment in Randomized Complete Block Design RCBD with three 
replicates and the means tested in L.S.D.5% .The results indicated that :
1- vegetative growth features was increased significantly by foliar application with 

(Selector –x) . highest effect was observed with 2ml/ L concentration as average 

increase was 15.8% in branch length , 22.26 % in branches number , 10.4% in 
branches diameter ,24.05% in leaves number and 8.22% in leaf area. 
2- Boron had asignificant effect on increasing vegetative growth features , highest 
effect was observed with 400 mg/ L  concentration as average increase was 26.8%in 
branch length , 38.8% in branches number , 15.67% in branch diameter , 53.29% in 
leaves number and,14.08%in leaf area. while 600 and 800 mg / L concentration had 
no significant effect on the mentioned features . 
3 – Selector – x  and boron foliar application caused significant increase in percentage 
of P and K in leaves and their content of boron(ppm), while the dry matter and N did 
not affected .
4- The interaction between Selector – x and Boron resulted in asignificant effect on all 
studied features except dry matter , N and P. 

  

  دمةالمقّ 

عرفت منذ اكثر من oleaceaeمستدیمة الخضرة تعود للعائلةLeuropaeaOlea.الزیتونشجرة

سنه منتشرة في مناطق مختلفة من العالم وباالخص منطقة البحر االبیض المتوسط ولها اهمیة اقتصادیة 8000

اسبانیا ،ایطالیا، الیونان، تركیا وتونس وتستخدم ثمارها الستخراج افضل انواع الزیوت في بعض الدول وخاصة

  .)1(لیلوللتخ

لنباتات اال انه قد ثبت في االونة االخیرة افي تحسین نمو وانتاجیةمیائیةیالكوبالرغم من كفائة االسمدة

لتوفیرالمغذیات الكافیة تسعىةالحدیثن السیاسة الزراعیةفاوعلیه، نساناالخطورة هذة المواد على البیئة وصحة

البیئیة القاسیة من تّحمل النباتات للظروفزیادةوتساهم في ةبالبیئتضر الو النباتاتلتحسین نمو وانتاجیة

حالیل مغذیهاستخدمت في الفترة االخیرة محقیق هذا الهدف ولت.(2)وغیر ذلكارتفاع الحرارة والبرودة والملوحة

او ةئیالنزیمي والتضاف لها مواد كمیابالتحلیل اتستخلص من نباتات معینةللنمومحفّزة)غیر سمادیة( 

ك ، احماض عضویة، فیتامینات، یوهذه المواد قد تكون احماض امینیة ،احماض هیوم  منّظمات نمو صناعیة

جیة النباتات البستینةوقد اثبتت كفائتها في تحسین نمو وانتا،هورمونات نباتیة ،بیبتیدات قصیرة السلسلة
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بل النبات  االمتصاص من قهذه المواد سهلةان.(3)مقاومتها لالجهاد الحیوي وغیر الحیوي المختلفة وزیادة

مّما بمشاركتها في الفعالیات الفسلجیة المختلفة مباشرةلیستفاد منها النباتوتنتقل بسرعةوتحرر ایوناتها بسهولة

  (4)المراحل الحرجة من نموهفي اقة الالزمة لتصنیعها او امتصاصها خاصةیوفر للنبات الط

نشاط الفعالیات الفسلجیة المختلفة في النبات بصوره مباشرة او غیر مباشرةاالحماض االمینیة تزید من

 nucleotidesمثل النیوكلوتایداتتینات فهي مواد بناء لمركبات مهمةفهي فضال عن كونها مكّون اساسي للبرو 

االمینیة ان لالحماض )(4ویضیفCo-enzymeوالعدید من االنزیمات المساعدةporphyrinsورفایرینات والب

الصغرى عندما تضاف معها ویكون امتصاص وانتقال العناصر الصغرى داخل تاثیر مخلبي للعناصر المغذیة

ولوزنها لتاثیرها على زیادة نفاذیة االغشیة الخلویةالمخلبي اضافةالنبات اسهل ،ان هذا التاثیر یعود لدورها 

النتاج فالمیثایونین هو البادئالنباتیةللهورموناتشطةاالحماض االمینیة بادئة او منكما ان.الجزیئي الصغیر

لذلك موزي للخالیا الحارسةتكوین الكلوروفیل وتعمل كمنظم اوز الكالیسین وكلوتامیك لهما دور مهم في . االثلین

كما ان التربتوفان هو البادئ .5)(وئيالتركیب الضعلى تحسین كفائةتعمل على فتح الثغور مما ینعكس

به ایتوكاینیات في النباتات المعاملةتركیز الجبرلینات واالوكسینات والسن االوكسین وانه یوّدي الى زیادةیلتكو 

ان لالحماض االمینیة دور مهم في مقاومة )7(ویذكر)6(  الخضري واالنتاجیةالنمو مما ینعكس على زیادة

  .النبات لالجهاد

وكان ینیة على نمو وانتاجیة النباتات البستنیةاالحماض االمحول تاثیرجریت دراسات عدیدةلقد ا

ن التغذیة الورقیةا)4(تاثیرها یختلف باختالف التركیز وعدد مرات الرش وانواع واصناف النباتات فقد وجد 

احماض % 12احماض امینیة ، % aminofert )20حلول المغذيبالم hollywoodلالجاص صنف 

شجرة والحاصل الكلي مع / عقد الثمار وعدد الثمارسبةفي نزیادةاّدى الى) عناصر صغرى % 3,6، عضویة

في دراستهم على نتائج مشابهة(10)و(9)،8)(وقد حصل كل من.وتحسین نوعیتهازیادة في حجم ووزن الثمرة

Washington  البرتقال صنفعلى navelالتفاح صنف وanna  واالجاص صنفHollywood على

ادى الى تقصیر الوقت الالزم لنقل الشتالت الحماض االمینیةبان رش شتالت الكاكي ا(11)ویذكر. التوالي

  . نموها الخضري وذلك بزیادة%26ن المستدیم بمقدار الى المكا

sunriseفي حاصل الباباظ صنف الى زیادةیة والبیبتیدات قصیرة السلسلةخلیط االحماض االمینادى 

العقد في ثمار الزیتون الزهار حتى الحصاد وادى الى زیادة نسبةمن اعند رش االشجار شهریا % 22بمقدار 

وجد ان المحلول   Frantoioعلى الزیتون صنف) 15(دراسةوفي .)14(و  (13)،)(12حاصل اللوزوزیادة

  .ادى الى تحسین الصفات النوعیة للثمارلتر/ملغم1000و500وبتركیز Siapton 10Lالمغذي 

لحصول على نمو وانتاج الضمان نبات ویجب ان یتوفر  بكمیات كافیةنمو الالبورون عنصر اساسي ل

وانه یساعد في البناء الحیوي نقل السكریات عبر الجدران الخلویةان البورون یساعد على )17(ویذكر16)(مثالي

  .مما ینعكس ایجابیا في تكامل وقوة التركیب البنائي لجدار الخلیةللسلیلوز

الزیتون عالي تون في العراق بعد ان باشرت وزارة الزراعة بتنفیذ مشروع زراعةللزیثفةبدات الزراعة المك

الزیت في سقف زمني یقدر ملیون شجرة من االصناف المحلیة والعربیة عالیة30لزراعة1999الزیت في عام 

  .)18(عام 15ب 

في  الحماض االمینیة والعضویةان بحوثا قلیلة جدا بل نادرة حول تاثیر التغذیة الورقیة للزیتون باو 

احماض (Selector-xحلول المغذيتاثیر المةلذا فان هذا البحث یهدف لدراسفي الدول العربیةوحتىالعراق

5مخلبي Znو)ثیامین،نیاسین،رایبوفالفین(فیتامینات0.5ْْ%، سكوربیك اسید%0.2،ستریك اسد %7امینیة حرة
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  لتحسین نموها الخضري وتحسین حالة الشجرة الغذائیةصنف صورانيتیةالفاشجارالزیتونوالبورون على  )  %

  .االثمارودفعها الى مرحلة

  

  المواد وطرق العمل

التابع محافظه االنبار-الفلوجه/ في مشتل النعیمیة2010ربیعي لعام في الموسم النفّذت تجربة حقلیة

احماض امینیة ( )x)1- یر عاملین هما المركب سلیكتورتاثللهیئة العامة لبحوث البستنة والغابات بهدف دراسة

حامض ون بصورةلتر والبور / مل2و0,1وهيتراكیزبثالثة%) 5واحماض عضویة وفیتامینات والزنك % 7

%البوریك 17 H3B03 نمو اشجار الزیتون لتر في/ملغم800و600, 400, 200, 0رون بتراكیزبو

التجربة عاملیة.الذي جهزت شتالته من قبل وزاره الزراعه االردنیهورانيصنف ص) بعمر ست سنوات (الفتیة

Randomizedصمیم القطاعات العشوائیة الكاملةضمن ت Complet Block Design(RCBD)ةبثالث

45املین اعاله وعدد االشجار تمثل التداخل بین مستویات العمعاملة15حیث كان عدد المعامالت مكررات

وتخضع جمیعها لنفس م5X5على مسافه االشجار مزروعة.حیث اعتبرت كل شجرة وحدة تجربیةشجرة

  .الحقلربةلتمیائیةیوالكبعض الصفات الفزیائیة) 1(الجدول یبین.عملیات الخدمة

  

  الحقلمیائیة لتربةیوالكبعض الصفات الفزیائیة.1دول ج

غم تربه100/الكلس غمEC  %غرین  %طین  %رمل

18  31  51  1.23  0.55  

PPMPHالبورون   %البوتاسیومPPMالفسفورالجاهز   %النتروجین

0.31  46  0.6  1.94  7.75  

  

شت االشجارفي الحجم قدر االمكان ووزعت المعامالت علیها عشوائیا ورّ اختیرت االشجار المتشابة

ان السقي حیثفي الصباح الباكرتم الرش بعد الري بیومین.حتى االبتالللتر 20سعه شة یدویةام مرّ دباستخ

. )19(الورقةالمحلول الى خالیا ف تركیز الذائبات في خالیا الورقة مما یزید من نفاذیةقبل الرش یعمل على تخفی

لجمیع المعامالت ورشت معاملة المقارنة بالماء المقطر مع المادة % 0.3بتركیز واضیف الزاهي كمادة ناشرة

  .وبعد كل ثالثین یوما 1/3/2010ر اربع مرات في وتم رش االشجا.الناشرة

  :الصفات المدروسة 

  

  

  تم دراسة صفات النمو الخضري االتیه

.باستخدام شریط القیاس) سم(طول الفرع.1

.باستخدام القدمه) ملم(قطر الفرع.2 vernia

فرع /  عدد التفرعات .3

                                                          
  ) member of R.H.S. UK(جمهوریة مصر العربیة   . المركب من  انتاج شركة المتحدون للتنمیة الزراعیة  ) 1(

    eg.com-www.uadمنتوج عضوي یسمح باستخدامھ في الزراعة . بوزارة الزراعة المصریة  )  4720(رقم التسجیل المحلي

  العضویة 
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  فرع /عدد االوراق .4

  

وقیست الصفات اعاله قبل متقابلة في كل وحدة تجربیةفي جهات روع حدیثة النمواربعة فتم اختیار

رق بین القرائتین هو معدل الزیادة في بشهر واحد حیث كان  معدل الفة االولى مباشرة وبعد اخر رشةالرش

  .الصفات المذكورة اعالة

من مناطق ورقة 25باخذ طول وعرض الورقة الخامسة والسادسة من قمة الفرع ل وذلك)2سم(المساحة الورقیة.1

الستخراج مساحة الورقة لى عدد االوراقعوتم قسمة المساحة الكلیةمختلفة من الشجرة بعد شهر من اخر رشة

  :المعادلة االتیةواستخدمت الواحدة

  .)18(ةوذلك حسب ماذكر         0.785  × عرض الورقة× طول الورقة = مساحة الورقة

اوراق من مناطق تم اخذ وراق ومحتواها من العناصر الغذائیه  النسبة المئویة للمادة الجافة في اال

م ولحین ثبوت الوزن 70النمو وتم وزنها ثم جففت بدرجه مختلفة من الشجرة من منتصف االفرع الحدیثة

لى اساس الوزن ع)ppm(البورونمحتوى االوراق من للنتروجین والفسفور والبوتاسیوم و وحسبت النسبة المئویة

واختبرت  genstatحللت البیانات احصائیا وفق التصمیم المستخدم باستخدام برنامج .)20(جاءفيما الجاف ك

.%5مستوى احتمال وتحت.L.S.Dالمعامالت وفق اختبار اقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  )سم(طول الفرع

طول فيالى زیادة معنویةتادx- سلیكتورحلول المغذيبالمالى ان التغذیة الورقیة) 2(یشیر الجدول 

كما قد .سم 6.88سم مقارنة بمعاملة المقارنة7.97لتر وكانت / مل2ز في التركیالفرع حیث بلغت اعلى زیادة

لتر حیث بلغت / ملغم400التركیز ت زیادة معنویة في طول الفرع مع زیادة مستویات البورون ولغایةقتحق

لتر فلم تختلف /مملغ800و600من البورونعالیةاما التراكیز النةسم لمعاملة المقار 6.86سم مقارنة ب8.7

لتر، ان ذلك قد یرجع /ملغم400و200بالتركیزین معنویا عن معاملة المقارنة اال انها كانت اقل معنویا مقارنة

ه الزیادة وهذ(11)من البورون ادى الى زیادة محتوى االوراق من البورون جدول الرش بالتراكیز العالیةالى ان

من ف من الزیتون ان التراكیز العالیةفي دراستهما على اربعة اصنا)(21على النمو حیث وجدرات سلبیةلها تأثی

البورون قد سبّبت زیادة محتوى االوراق من البورون وتقلیل محتواها من النتروجین وبعضالعناصر الصغرى مما 

محلول المغذي والكان للتداخل بین البورونوقد.النبات ادى الى تقلیل معدل التركیب الضوئي وتقلیل نمو 

400او 200في طول الفرع  في المعامالت تاثیر معنوي على هذه الصفة وكانت اعلى زیادةx- سلیكتور

المقارنةحیث اختلفت معنویا عن معاملةX-سلیكتورحلول المغذيلتر من الم/ مل2او 1بورون مع لتر /ملغم

  .ت االخرىوبعض المعامال

  

في طول والتداخل بینهما في معدل الزیادةوالبورون X-سلیكتورحلول المغذيتاثیر الرش بالم.2جدول

  الفتیة صنف صورانيالشجار الزیتون)سم(الفرع 

  )لتر/ملغم(البورون  لتر/ ملx-سلیكتور

المعدل0200400600800
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06.126.99  7.79  6.806.716.88
17.118.358.997.197.007.73
27.368.739.337.127.307.97

6.868.028.77.047.00المعدل

L.S.D.5%سلیكتور0.96للبورون -X  0.74    1.66للتداخل  

  

الى المحلول المغذي ادى 10mMمن ان اضافة المیثایونین بتركیز )22(ان هذه النتائج تتفق مع 

من ان البورون ادى الى زیادة في طول ) 16(وتتفق مع ماوجده 5/2MrSصل الى زیادة طول االفرع لال

  .الساق لشتالت الباباظ

ند ع) 3،6,5,4جدول(التى حصلنا علیها في طول الفرع وصفات النمو الخضري االخرى ان الزیادة

حلول المغذيالمیحتویةماقد ترجع الى والبورون والتداخل بینهما x- سلیكتورحلول المغذيبالمالتغذیة الورقیة

یعها لها دور في وجم. وفتیامینات وعنصر الزنك من احماض امینیة مختلفة واحماض عضویةx- سلیكتور

مكّون اساسي للبروتینات وغیر مباشرة ، فاالحماض االمینیةاالعملیات الحیویة المختلفة في النبات بصورة مباشرة

وبعض االحماض )11(مل النبات لالجهاد ن نشاط المایتوكندریا وتحّ وتدخل في میتابولزم النتروجین وتزید م

یةعملبالزم الخالیا مما تساهم في زیادةیدخل في بناء الكلورفیل وتعمل كمنظم اوزموزي في سایتو االمینیة

تحسین ان میكانیكیة تاثیر االحماض االمینیة في (12)ویذكر .)5(نمو النباتالتركیب الضوئي وبالتالي زیادة

والنظام م في میتابولزم المركبات الثانویةوقد یرجع الى دورها المهنمو وانتاجیة النباتات معقدة وغیر مفهومة

ویدخل الزنك في تركیب reduction system/oxidationواالختزال نزیمي للنبات وخاصه نظام االكسدةاال

  (وهو ضروري لبناء االوكسینت الحیویة المهمةهم في العدید من العملیاالتي تساالعدید من االنزیمات 

indole acetic acid IAA4.( فیتامین على المحلول ویحتوى هذاCدور مهم في بعض العملیات الذي یلعب

عد انزیمي في التفاعالت ویعمل كمساRNAفهو ضروري لتكوین االحماض النوویة وخاصةفي النبات الحیویة

. )5(التركیب الضوئي والتنفسوالبروتینات وله دور مهم في علمیةربوهیدرات والدهون لمیتابولزم الكااالنزیمیة

طور النبات من ویعتبر حدیثا منظم لنمو وت  antioxidantدور مهم كمانع لالكسدةCان لفیتامین )23(ویذكر

تساهم في تنظیم عملیةلتىاله في الكثیر من العملیات الحیویةانقسام الخالیا وتمیزها ودخو خالل دوره في زیادة

ریات داخل النبات وان وجوده بكمیة انتقال السككما ان للبورون دور مهم في عملیةالتركیب الضوئي والنمو

التي لها للنبات مع االحماض االمینیةتهاضافوان ) 16(ضروري جدا للحصول على نمو مثالي كما ذكركافیة

النمو الخضري كان لها الدور في زیادةو انتقاله داخل النبات لیةلت عمسهّ )4(دور مخلبي للعناصر الصغرى 

  .للنبات 

  

  

  

  عدد االفرع

في زیادةكان لها تاثیر معنوي X)-سلیكتور(حلول المغذيبالمان التغذیة الورقیة) 3(یوضح الجدول 

لمعاملةفرع 2.65بفرع مقارنة3.34لتر وهي / مل1یز بالتركاعلى معدل للزیادةعدد االفرع حیث كان

فان االخرىاما التراكیز هذه الصفةفيكان له تاثیر معنوي لتر /ملغم400كما وان البورون بالتركیز رنةالمقا

حیث الصفةتاثیر معنوي في هذه لتداخل بین عاملي الدراسةوكان ل. الزیادة فیها لم تصل الى درجة المعنویة
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باعلى )X-سلیكتور(حلول المغذيتر من المل/مل2لتر او /مل1بورون معلتر/ملغم400(ن اتمیزت المعاملت

ان عدم حصول . فرع2.51ة بمعاملة المقارنة فرع على التوالي مقارن4.46و4.16في عدد االفرع وكانت زیادة

- سلیكتور(حلول المغذيمع الملوحدها او من البورون التراكیز العالیةعند الرش بعدد االفرعفيزیادة معنویة

X(رجع الى ماوجدهقد ی)التراكیز العالیة من البورون ادت انفي دراسته على اربعة اصناف من الزیتون من)21

سلبا نعكس االتركیب الضوئي مما یل محتواها من الزنك وتقلیل عملیةوراق من البورون وتقلالمحتوى االى زیادة

  .نبات/ عدد االفرع صفات النمو الخضري ومنهاعلى

الى المحلول من ان اضافه االحماض االمینیة)24(و)22(ائج تتفق مع ما تّوصل الیهالنتان هذه

وتتفق مع ماوجده على التوالىEM26واصل التفاح MrS 2\5المغذي ادى الى زیادة عدد التفرعات لالصل 

ى تقلیل عدد من ان المستویات العالیة من البورون ادت الmegaritikiفي دراستهماعلى الزیتون صنف ) 21(

  .وطول االفرع الجانبیة 

  

في عدد االفرععلى  الزیادةوالتداخل بینهما والبورون x-سلیكتورحلول المغذيتاثیر الرش بالم. 3جدول 

  صنف صورانيالفتیةشجار الزیتونال

  لتر/ مل  x-سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  المعدل200400600800  0

0  2.51  2.67  2.75  2.67  2.67  2.65  

1  3.01  3.64  4.16  3.17  2.7  3.34  
2  2.67  3.7  4.46  2.67  2.72  3.24  

    2.70  2.84  3.79  34.  2.73  المعدل

L.S.D.5%   1.24للتداخل   0.55×      -سلیكتور   0.72للبورون  

  

  )ملم(قطر الفرع

مع دم وكانت اعلى زیادةالمستخ) x–سلیكتور (المحلو المغذيتركیز ازداد قطر الفرع معنویا مع زیادةلقد

ان للبورون تاثیر معنوي في وكالمقارنةلمعاملةملم2.68ملم مقارنة ب 2.96لتر وهي / مل2اعلى مستوى 

في ملم2.68لتر مقارنة/ملغم400في التركیز ملم 3.10القطر في لفرع وقد بلغت اعلى زیادةقطر ازیادة 

طول وعدد االفرع وتاثرت هذه الصفةعلى همشابها لتاثیر ه الصفة وكان تاثیر البورون في هذمعاملة المقارنة

في القطر في المعامالت والبورون وكانت اعلى زیادة)x- سلیكتور(حلول المغذيمعنویا بالتداخل بین الم

تتفق النتائج التى حصلنا علیها ، )4(جدول )x–سلیكتور (لتر /مل2مل او 1لتر بورون مع /ملغم200،400

  .من ان البورون قد ادى الى زیادة قطر شتالت الباباظ (16)مع 

  

  

في قطر على معدل الزیادةوالتداخل بینهماوالبورون  x-سلیكتور حلول المغذيتاثیر الرش بالم.4جدول 

  الفتیة  صنف صوراني اشجار الزیتون) ملم(الفرع 

  لتر/ملx-سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  لمعدلا200400600800  0

0  2.5  2.75  2.79  2.70  2.67  2.68  
1  2.73  3.00  3.17  2.84  2.80  2.91  
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2  2.81  3.21  3.33  2.73  2.70  2.96  

    2.72  2.76  3.10  2.99  2.68  المعدل

L.S.D.5%   للسلیكتور   0.23للبورون–x   0.18 0.40للتداخل  

  

  فرع/ عدد االوراق

وان اعلى زیادة) x–سلیكتور (حلول المغذيبالمذیة الورقیةالتغعدد االوراق معنویا بزیادةلقد ازداد

وان ورقة لمعاملة المقارنة23.12مقارنة ب لتر/مل2في التركیزورقة28.68فرع كانت /ق في عدد االورا

  )5(جدول هذه الصفةفيا مالتركیزین المستخدمین لم یختلفا فیما بینهما معنویا في تاثیره

  

والبورون والتداخل بینهما في معدل الزیادة في x  -سلیكتورحلول المغذية الورقیة بالمتاثیر التغذی. 5جدول 

  فرع الشجار الزیتون الفتیة  صنف صوراني/عدد االوراق 

  لتر/ ملx-سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  المعدل200400600800  0

0  20.50  22.7  27.1  22.8  22.5  23.12  
1  23.13  35.72  35.79  23.21  22.88  28.15
2  23.29  35.13  38.71  23.29  23.00  28.68  

    22.80  23.1  34.2  31.18  22.31  المعدل

L.S.D.5%    سلیكتور  1.72للبورون-X  1.33   2.98للتداخل  

  

ي تركیز البورون وكانت فعدد االوراق معنویا مع كل زیادةلبورون تاثیر معنوي ایضا حیث زادوكان ل

اما .لمعاملة المقارنة 22.31مقارنة 34.2حیث كان عدد االوراق لتر/ملغم400یز في التركاعلى زیادة

لتر لم تودي الى زیادة معنویة في عدد االوراق مقارنة بمعاملة /ملغم800و600من البورون التراكیز العالیة

ها لتاثیر هذین لتر وهذا التاثیر كان مشاب/ملغم400و200بالتركیزین المقارنة بل انخفضت معنویا مقارنة

بالبورون    وكان للتداخل بین التغذیة الورقیة)4, 3, 2لجدو (التركیزین على صفات النمو الخضري االخرى 

فرع معنویا بالمعامالت /  حیث ازداد عدد االوراقتاثیر معنوي في هذه الصفةx)–سلیكتور (محلول المغذيوال

لقد،ى باغلب المعامالت االخر مقارنة)x–سلیكتور (لتر/مل 2او 1لتر بورون مع /ملغم400او200

  .عند رش اشجار الباباظ بالبورونعلى نتائج مماثله (16)حصل

  

  )2سم(المساحة الورقیة

وكانت اعلى)x- سلیكتور(حلول المغذيبالمیة الورقیةمعنویا بالتغذلقد ازدادت المساحة الورقیة

اال انها لتر / مل2التركیز ولم تختلف معنویا عن  2سم3.86بلغت لتر حیث /مل 1في التركیز مساحة ورقیة

بورون تاثیر معنوي على لتر/ ملغم400و 200وكان للتركیزین . 2سم3.53اختلفت معنویا عن معاملة المقارنة

بین رون ایضا وكان للتداخلمن البو ویا عن معاملة المقارنة وعن التراكیز العالیةوقد اختلفا معنهذه الصفة

حیث تمیزت المعامالت والبورون تاثیر معنوي في زیادة المساحة الورقیة)x-سلیكتور(حلول المغذيالم

مساحةاعلى باعطاء ) x-سلیكتور(حلول المغذيلتر من الم/مل2او 1لتر بورون مع/ملغم400و200

نمو الخضري صفات الحول تاثیر هذین العاملین على ناةوقد یرجع ذلك الى ماذكر . )6جدول(ةورقی
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من ان 16)(تتفق مع ماوجده ج ان هذه النتائ، )عدد االوراق وعدد التفرعات،الفرعقطر ,طول الفرع(االخرى

  .المساحة الورقیة لشتالت الباباظ قد ازدادت معنویا بالرش بالبورون

  

نهما في المساحة والبورون والتداخل بیselector-xحلول المغذيتاثیر التغذیة الورقیة بالم) 6(جدول 

  .الورقیة الشجار الزیتون الفتیة صنف صوراني 

  لتر/ مل x- سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  المعدل200400600800  0

0  3.51  3.55  3.61  3.52  3.47  3.53  
1  3.53  4.32  4.35  3.55  3.55  3.86  
2  3.60  4.28  4.20  3.55  3.49  3.82  

    3.50  3.54  4.05  4.05  3.55  المعدل

L.S.D.5%   سلیكتور  0.22للبورون-X0.17   0.37التداخل  

  )2االرقام تمثل مساحة ورقة واحدة بال سم(       

  

  النسبة المئویة للمادة الجافة 

والبورون او التداخل بینهما تاثیر معنوي على x)-سلیكتور(حلول المغذيلم یكن للتغذیة الورقیة بالم

وقد یرجع ذلك الى دور العاملین المدروسین في زیادة حجم النبات من )  7دولج(النسبة المئویة للمادة الجافة 

مما ادى الى تخفیف تركیز المواد الذائبة في ) 5, 4, 3, 2جدول ( صفات النمو الخضري خالل زیادة 

  .الى درجة المعنویة الزیاده في المادة الجافهعصیر الخالیا بحیث لم تصل

  

لبورون والتداخل بینهما في النسبة المئویة وا)x-سلیكتور(حلول المغذيبالملورقیةتاثیر التغذیة ا.7جدول 

  الفتیة صنف صورانيفي اوراق اشجار الزیتونللمادة الجافة

  لتر/ملx-سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  المعدل400600800  200  0

0  43.9  44.1  44.05  45.05  45.2  44.46  
1  44.65  45.1  44.9  45.3  45.2  45.03  
2  44.75  44.4  45.2  45.1  45.4  44.97  

    45.27  45.15  44.72  44.53  44.43  المعدل

L.S.D.5%   للبورونN.S.سلیكتور -xN.S. للتداخلN.S.

  

  

  

شتالت البرتقال باالحماض االمینیة ادى الى تراكم المادة الجافة في الجذور ان رش )25(لقد وجد 

في الساق دراستة على اربعة اصناف من الزیتون ان المادة الجافةفي )21(قد وجد و . بالمجموع الخضريمقارنة

في تقلیل المادة الجافةمن البورون ادت الىان التراكیز العالیة)16(بینما وجدالبورونواالورق لم تتاثر باضافة

                     الباباظ

  للنتروجینالنسبة المئویة
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او البورون او )x- سلیكتور(حلول المغذيبالمالمئویة للنتروجین بالتغذیة الورقیةتتاثر النسبةلم

التى حصلت في عدد االوراق وعدد ذلك الى زیادة حجم النبات بسب الزیادةعزىوقد ی)8(التداخل بینهما جدول 

خفیف تركیز عنصر مما ادى الى ت)5, 4, 3, 2جدول ( والمساحة الورقیةالتفرعات وطول وقطر الفرع 

التحتفظ بالنتروجین وقد انتقل الى اجزاء النبات خالیا الورقةكمایحتمل ان.النتروجین في عصیر الخالیا  

ان )21(لقد وجد ، في النمو الخضري زیادةالتى ادت الىالعملیات الحیویة المختلفةاستهلك في انه االخرى او 

المغذي ادت الى تقلیل تركیز النتروجین في سیقان واوراق اربعة اصناف التراكیز العالیة من البورون في المحلول

  من الزیتون

  

النسبة المئویةوالبورون والتداخل بینهما في)X-سلیكتور(حلول المغذيبالمتاثیر التغذیة الورقیة.8جدول 

  اق الزیتون صنف صوراني للنتروجین في اور 

  لتر/ مل x-سلیكتور
  )لتر/ ملغم (البورون 

  المعدل200400600800  0

0  1.85  1.86  1.87  1.82  1.82  1.84  
1  1.84  1.83  1.82  1.83  1.80  1.82  
2  1.84  1.84  1.81  1.82  1.80  1.82  

    1.81  1.82  1.83  1.84  1.84  المعدل

L.S.D.5%   للبورونN.Sسلیكتور-XN.S   للتداخلN.S  

  

للفسفورالنسبة المئویة

x)-سلیكتور(حلول المغذيلمبامعنویا بالتغذیة الورقیةالوراقللفسفور في االنسبة المئویةازدادت

ادت الى زیادة معنویة في لتر/ملغم800و600بالبورون بتركیز قیةالور لتر كما وان التغذیة/ مل 2تركیز ب

ك الى زیادة عدد وقد یعزى ذل) 9(جدول هذه الصفةفي عاملین تاثیر معنوي ولم یكن للتداخل بین الهذه الصفة

ادى الى استهالك مما ) 3جدول(  العاملین بكالالورقیةالتفرعات خاصة في المعامالت التى تضمنت التغذیة

من الفسفور یستهلك في % 50ان الفسفور یستهلك بسرعه عند تكوین الفروع النباتیه وان (26)الفسفور فقد ذكر 

  تحتاج الى مزید من الطاقه ن الفروع كد ان عملیه تكوییوّ بدایه تكوین الفروع مما 

من ان اضافة االحماض االمینیة الى المحلول المغذي لم یوثر على محتوى ) 24(تتفق هذة النتائج مع ماوجده 

ان النسبة المئویة للفسفور لم تتاثر بزیادة تركیز البورون )21(قد ذكر من الفسفور و EM26اوراق اصل التفاح 

  .الغذائي  الربعة اصناف من الزیتونالمستخدم في المحلول 

  

  

النسبة المئویةوالبورن والتداخل بینهما على)x-سلیكتور(حلول المغذيبالمتاثیر التغذیة الورقیة.9جدول 

  ي اوراق  الزیتون صنف صورانيفpللفسفور

  لتر/ مل x-سلیكتور
  لتر/ ملغم البورون

  المعدل200400600800  0

0  0.23  0.24  0.25  0.27  0.29  0.26  

1  0.27  0.26  0.26  0.29  0.29  0.27  
2  0.27  0.27  0.27  0.28  0.29  0.28  
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    0.29  0.28  0.26  0.26  0.26  المعدل

L.S.D.5%   سلیكتور  0.02للبورون-X0.014   للتداخلN.S.

  

للبوتاسیومالنسبة المئویة

بتركیز )x- سلیكتور(حلول المغذيبالمازدادت النسبة المئویة للبوتاسیوم معنویا بالتغذیة الورقیة

حیث لم یختلف لتر/ملغم200البورون ماعدا تركیز معنویا لجمیع مستویاتذه النسبةلتربینما ازدادت ه/مل2

وكانت اعلى المدروسین تاثیرا معنویا على هذة الصفةللتداخل بین العاملینكما كان معاملة المقارنةفينویا مع

سیلكتور (حلول المغذيلتر من الم/ مل 2ن البورون مع مؤیة للبوتاسیوم في التراكیز العالیةزیادة في النسبة الم

–X( جدول)10 (  

  

لبورون والتداخل بینهما في النسبة وا)x–سلیكتور (حلول المغذيبالمتاثیر التغذیة الورقیة. 10جدول 

  الفتیة صنف صورانيللبوتاسیوم في اوراق اشجار الزیتون المئویة

  لتر/ مل x-سلیكتور
  )لتر/ملغم(البورون

  المعدل800  200400600  0

0  0.84  0.83  0.84  0.84  0.85  0.84  
1  0.84  0.82  0.83  0.86  0.84  0.84  
2  0.82  0.48  0.87  0.87  0.89  0.86  

    0.86  0.86  0.85  0.83  0.83  المعدل

L.S.D.5%       سلیكتور  0.02للبورون–X0.01   0.03التداخل  

  

محتوى اوراق الزیتون ي ادى الى زیادةالعضو من ان السماد )1(هه تتفق مع ماوجدجان هذه النتی

من البوتاسیوم عند EM26حیث وجد زیادة محتوى اوراق اصل التفاح ) 24(ومعمن البوتاسیومPicualصنف 

وتاسیوم انخفضت في للبیةان النسبة المئو )21(بینما وجد اضافة االحماض االمینیة الى المحلول المغذي،

  تركیزالبورون في  المحلول المغذيسیقان اربعة اصناف من الزیتون عند زیادة

  )ppm(ن محتوى االوراق من البورو

محتوى االوراق من في معنویةالى زیادة)x- سلیكتور(حلول المغذي بالمرقیةالو التغذیةادت 

مع زیادةمعنویامن البوروناالوراقمحتوىكما ازداد. خدم مع اعلى  تركیز مستوكانت اعلى زیادةالبورون 

- سلیكتور(حلول المغذي وكان للتداخل بین الم. مستخدممع اعلى  تركیز وكانت اعلى زیادةالبورون تركیز 

(x 0بورون  مع لتر /ملغم800او 600المعامالت تمیزت حیث  هذه الصفةفين تاثیر معنوي ایضا والبورو ،

ان ، معنویا عن اغلب المعامالت االخرىاختلفت وقدلبورون محتوى من التر باعلى/)x–سلیكتور (مل2او 1

من ان تركیز البورون  في اوراق وسیقان اربعة اصناف من الزیتون ازداد )21(هذه النتیجة تتفق مع ماوجده 

  زیادة خطیة مع زیادة تركیز البورون في المحلول الغذائي

  

محتوى والتداخل بینهما في والبورونx)–سلیكتور (حلول المغذيبالمر التغذیة الورقیةتاثی.11جدول 

  )ppm(من البوروناوراق الزیتون صنف صوراني

  )لتر/ملغم(البورون  لتر/ مل x-سلیكتور

  المعدل200400600800  0
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0  18.5  20.2  20.9  22.1  23.8  21.00  
1  19.9  21.4  21.2  22.5  22.2  21.4  
2  20.7  21.5  21.0  22.6  23.0  21.8  

    23.0  22.4  21.03  21.03  19.7  المعدل

L.S.D.5%   سلیكتور  0.5للبورون-X   0.4          0.9للتداخل  
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