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التفاح وحاصل نموفيحامض الجبرلیكو) Totalgro(المغذيبالمحلولالرشتأثیر

Malus domesticaوصنفي شرابيAnna  

  Kو  Pو  Nمساحة الورقة ومحتوى األوراق من . 1
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  الخالصة

2009للموسمین احد البساتین الخاصة في منطقة الفلوجة في محافظة االنبارفي تجربةهذه الأجریت

Totalgroبالمحلول المغذي الورقيرشللAnnaاستجابة صنفین من التفاح هما شرابي ولمعرفة2010و  

بدون بخمسة  مستویات هي T)(رش المحلول المغذي . والتداخل بینهماكالجبرلیوحامضNPKالحاوي على 

و )T5) (12-12-36(و (T4))10- 52-10(و ) T3()30-12-8(و ) T2()20-20- 20(و) T1(رش

(و )G1( 0أربعة مستویات هي بG)(كالجبرلیحامض 50G2(100و)G3 ( 150و)(G4لتر/ ملغم .

أظهرت . مكرربثالثة مكررات بواقع شجرة واحدة لكل العشوائیة الكاملةلیه بتصمیم القطاعات تجربة عامنفذت 

حیث أعطت أعلى القیم وهي قد تفوقت على باقي المعامالت في مساحة الورقةT2G2النتائج أن المعاملة

من ومحتوى األوراقAnnaفي الصنف 2سم42,71و 40,29في الصنف شرابي و2سم41,83و 40,18

لموسمي Annaفي الصنف % 2,56و 2,33في الصنف شرابي و % 2,40و2,19النتروجین إذ أعطت 

أظهرت النتائج أن أعلى . T1G1كانت اقل القیم لهذه القیاسات في معاملة المقارنة . على التواليالدراسة ، 

في الصنف شرابي %1,78و1,69بمعدل بلغ  T5G2المعاملة كانت في والبوتاسیوممن لألوراقمحتوى 

  .للموسمین على التوالي Annaفي الصنف % 1,98و 1,74و
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Abstract
This experiment was conducted at a private apple orchard located at Alfallujah

area in province of Anbar during the growing seasons of 2009 and 2010 to find out 
the responses of Sharabi and Anna apple cultivars to foliar application of nutrient 
solution (TOTALGRO) containing NPK and GA3 and their interactions . Spraying 
nutrient solution (T) with five levels of without spray (T1) , (20-20-20) (T2) , (30-12-

8)  (T3 ) ,  (10-52-10) (T4) and (12-12-36) (T5) and Spraying GA3 (G) with four levels 

0 (G1) , 50 (G2) ,100 (G3) and 150 (G4) mg /l . Each treatment replicated three times 
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with a factorial experiment with RCBD. The experimental results showed that 
treatment (T2G2) significantly gave the highest leaf area of 40,18 and 41,83 cm2 in cv. 
Sharabi and 40,29 and 42,71 cm2 in cv. Anna and the highest leaves content of 
nitrogen of 2,19 and 2,40% in cv. Sharabi and 2,33 and 2,56 % in cv. Anna for both 
seasons , respectively . The lowest value of these parameters found in the control 
(T1G1) treatment . and The experimental results showed the highest in leaves content 
of Potassium was in (T5G2) of 1,69 and 1,78 % in cv. Sharabi and 1,74 and 1,98 % in 
cv. Anna for both seasons , respectively . 

  المقدمة

في أوربا واسیا زرعالمنتشرة في المناطق المعتدلة من العالم إذ النفضیة أكثر أنواع الفاكهة احدالتفاح 

إلى العائلة الوردیة Malus domesticaیعود التفاح ) 1(سنة قبل المیالد 4000منذ القدم وعرف منذ 

Rosaceae والسترك والعناصر المعدنیة مثل یكألمالالكاربوهیدرات وحامض بوتعد ثمار التفاح غنیةK وCa

طن وان المساحة المزروعة في العالم 71736938یبلغ اإلنتاج العالمي من التفاح ) . C)2و Aوفیتامین Pو

ویقدر عدد أشجار ) 3(طن 31204193هكتار وتحتل الصین المركز األول باإلنتاج والبالغ  4957192هي 

طنًا، ویصل متوسط إنتاج 30988شجرة وتنتج بحدود 1282732ما یقرب من  التفاح المثمرة في العراق ب

الضوئي  لذا فإن نقص البناءتعد األوراق الموقع الفعال في عملیة ) . 4(كغم 24.2الشجرة الواحدة نحو 

العناصر یظهر أوًال على األوراق ، ولإلسراع في معالجة هذا النقص  یفضل إضافة العناصر المغذیة إلى 

الشائعة في األصنافویعتبر الصنف شرابي من ) . 5( مناطق النقص مباشرة عن طریق التغذیة الورقیة 

ولون ثماره ابیض األخرىالمحلیة األصنافحجم ثماره اكبر من بقیة , العراق وخاصة في المنطقة الوسطى 

في األحمرالعالیة ونسبة اللون وصالبتها تتمیز ثماره بكبر حجمهاAnnaالصنف أما, األحمرمشرب باللون 

 Adassia * Golden Deliciousناتج من التضریب بین األجنبیةاألصنافوهو من % 40-30الثمار 

ویعمل ،تعد األسمدة الكیمیائیة ضروریة لتغذیة أشجار الفاكهة والتي تنعكس على إنتاجیة هذه األشجارو ). 6(

كماً ونوعًا وأن نقصه یؤدى إلى ضعف نموه وشحوب لون اإلنتاجیةزیادة لنبات و االنتروجین على زیادة قوة نمو 

زیادة قوة األشجار وزیادة عدد الفروع المثمرة وتوفیر الغذاء ویعد الفسفور مفتاح النمو الذي یؤدي إلى،أوراقه 

. راتیة في الثماریدكما یؤدي إلى زیادة المواد الكاربوه، الضوئي البناءالكافي لها وذلك ألهمیته في عملیة 

بناء البروتینات وتكوین فيوالبوتاسیوم عنصر مهم في تغذیة النبات ومنشط لألنزیمات التي تساعد 

أن رش المحلول ) 9(فقد وجد ) . 8و7(الكاربوهیدرات ویعد عامًال إنتاجیا حیث یؤدي إلى زیادة السكریات 

نف زیني من النتروجین والبوتاسیوم كذلك زیادة یؤدي إلى زیادة محتوى أوراق المشمش ص) Totalgro(المغذي 

زیادة معنویة في محتوى أوراق التفاح من النتروجین )10(كما وجد . مساحة الورقة ومحتواها من الكاربوهیدرات 

على إن إضافة الیوریا إلى شتالت التفاح ) 11(توأكد. عند رش أشجار التفاح بعمر ست سنوات بسماد الیوریا 

في حین إن رش , قد أثر معنویًا في المساحة الورقیة ) شتلة/Nغرام46و 23( حدة بتركیز بعمر سنة وا

أما. سببَّ زیادة في محتوى األوراق من الكلوروفیل) لتر/Nغرام2.3و 1.15( الشتالت بالیوریا بتركیز 

النباتات وتنشیط العملیات الجبرلینات فهي مجموعة من هرمونات النمو التي تتمیز بتأثیرها الواضح في استطالة 

كسر سكون البذور والبراعم كذلك المساعدة في زیادة نسبة عقد الثمار وتقلیل نسبة إلىالحیویة التي تؤدي 

إلىأدىبالجبرلین Barwariو  Starkingالتفاح صنفي أشجاررش إن) 12(فقد وجد . )8و7(التساقط 

أما. والحاصل األوراقن الكلوروفیل والمساحة الورقیة وعدد من المغذیات ومحتواها ماألوراقزیادة محتوى 
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في األوراقزیادة طول الفرع وعدد إلىیؤدي Annaالتفاح صنف أشجاررش الجبرلین على أنفقد وجد ) 13(

التفاح صنفي شرابي ألشجارالهدف من هذا البحث هو لتحسین صفات النمو الخضري إن. المعاملة األشجار

  . یق الرش بالمحلول المغذي والجبرلین وبتراكیز مختلفة على هذه الصنفین وانا عن طر 

  

  المواد وطرق العمل

عامریة في احد البساتین الخاصة في منطقة 2010و 2009نفذت هذه الدراسة خالل موسمي النمو 

الذي )Totalgro(مغذي المحلول البمستویات مختلفة منالتغذیة الورقیةمحافظة االنبار لدراسة تأثیر / الفلوجة

% Nitric  ،3.8 %Ammonical ،10.5 %Ureic  ،20 %P2O5 ،20% 7.5(یحتوي على

K2O 0.020، أما العناصر الصغرى الموجودة في هذا المحلول فهي %B  ،0.050 %Cu ،0.100 %

Fe ،0.050 %Mn ،0.050 %Zn ،0.010 %Mo ( حامض لنمو اوالرش بتراكیز مختلفة من منظم

سنوات10وبعمر شجرة لكل صنف 60اختیرت . Annaشرابي والتفاحصنفيلالنمو في) GAЗ(الجبرلیك

عاملیهتضمنت الدراسة تجربة . ن حیث الحجم وقوة النمو حد ما مإلىمتجانسة ٕالو المطعمة على أصول بذریة 

  : أدناه في موضحةبعاملین وكما

إضافة )NPK)Totalgroمستویات من المحلول المغذي 5تم استخدام -:ي الرش بالمحلول المغذ  -:أوال

  :وكانت المعامالت كاآلتي ) بالماء فقط( إلى رش األشجار

.T1یرمز له بالرمز ) المقارنة(رش األشجار بالماء فقط .1

.  T2ویرمز له بالرمز  20-20- 20  )   متوازن(بالمحلول المغذي رش األشجار .2

.T3ویرمز له بالرمز 30-12- 8بالمحلول المغذي عالي النتروجین  جار رش األش.3

. T4ویرمز له بالرمز 10- 52-10  بالمحلول المغذي عالي الفسفور  رش األشجار .4

. T5ویرمز له بالرمز 12-12- 36  المحلول المغذي عالي البوتاسیومرش األشجار ب.5

  

) بالماء فقط(األشجاررش إلىإضافةGA3مستویات من 4استخدام تمإذ- :بحامض الجبرلیكالرش -:ثانیًا 

-:كاألتيوكانت المعامالت 

  

.G1ویرمز له بالرمز ) المقارنة(رش األشجار بالماء فقط .1

.G2لتر ویرمز له بالرمز / ملغم 50بتركیز GA3باألشجاررش .2

.G3بالرمز لتر ویرمز له/ ملغم 100بتركیز GA3باألشجاررش .3

  .G4لتر ویرمز له بالرمز / ملغم 150بتركیز GA3باألشجاررش .4

  

معاملة صممت وفق تصمیم القطاعات الكاملة 20= 4×5وعلیه تكون التجربة عاملیه وبعاملین 

مغذي والمحلول الGA3إل أجریت عملیات رش . المعشاة بثالثة مكررات وبشجرة واحدة للوحدة التجریبیة الواحدة 

وحللت النتائج إحصائیا وقورنت المتوسطات بحسب في الصباح الباكرو في الخامس من آذار من كل موسم

  . )14(اختبار اقل فرق معنوي 

  

  -:الصفات المدروسة 
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ورقة من كل وحدة تجریبیة خالل شهر تشرین األول وحسبت مساحة كل 15أخذت -:2سممساحة الورقة -1

– CIورقه بجهاز یسمى  202 area –meter للموسمین.  

في نهایة شهر حزیران األوراق مستخلصات فيتم تقدیر النتروجین - :من النتروجین األوراقمحتوى - 2

  . Micro-Kjehldal digestionمایكروكلداهلطریقة ستعمالبا

ایة شهر حزیرانفي نهاألوراقتم تقدیر الفسفور في مستخلصات   -:من الفسفور األوراقمحتوى -3

  .)15(نانومتر حسب طریقة ) 882(على طول موجي Spectrophotometerالمطیاف الضوئيعمالباست

 Flameجهاز عمالباستفي نهایة شهر حزیرانتم تقدیر البوتاسیوم- :من البوتاسیوم األوراقمحتوى - 4

Photometer 16(حسب . (  

  

  النتائج والمناقشة

  -:2سممساحة الورقة

في مساحة اً معنویأثرتTotalgroالمعاملة بالمغذي إنإلى ) 2و1(الجدولین تشیر النتائج في

و 36,49معدل لمساحة الورقة الواحدة والبالغ أعلىT2المعاملة أعطتالورقة الواحدة ولكال الصنفین فقد 

هذه أعطتفقد Annaالصنف أماعلى التوالي وللصنف شرابي ، 2010و2009للموسمین 2سم38,23

المعدالت من مساحة الورقة الواحدة أدنىللموسمین على التوالي في حین كانت 2سم38,73و 37,06المعاملة 

  .للموسمین ولكال الصنفین T1في معاملة المقارنة 

على باقي G2تفوق المعاملة إلىفتشیر نتائج ذات الجدولین GA3عن تأثیر المعاملة بأما

في الصنف شرابي 2سم36,39و 34,48أعطتإذمعدل لمساحة الورقة الواحدة أعلىعطائهابإالمعامالت 

وللموسمین على التوالي ، في حین كانت Annaللصنف 2سم37,69و 36,22للموسمین على التوالي ، و

  .للموسمین ولكال الصنفین G1المعدالت من مساحة الورقة الواحدة في معاملة المقارنة أدنى

إلىفتشیر نتائج نفس الجدولین GA3ومنظم النموTotalgroعن تأثیر التداخل بین المغذي اأم

هذه أعطتففي الصنف شرابي . على باقي المعامالت في معدل مساحة الورقة الواحدة T2G2تفوق المعاملة 

على معاملة % 74,66و 81,15للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة بلغت 2سم41,83و 40,18المعاملة 

فتشیر نتائج Annaالصنف أمااقل معدل لمساحة الورقة الواحدة ولسنتي الدراسة ، أعطتالتي T1G1المقارنة 

للموسمین على التوالي وبتفوق معنوي 2سم42,71و 40,29أعطتإذتفوق نفس المعاملة إلى) 2(الجدول 

  .للموسمین على التوالي2سم27,41و 26,13اقل معدل بلغ أعطتالتي T1G1عن معاملة المقارنة 

ربما تعزى إلى دور العناصر المغذیة السیما النتروجین المحلول المغذيإن زیادة مساحة الورقة بفعل 

وان نقصه یؤدي ) 17(في عملیتي انقسام الخالیا واستطالتها إذ إنه یدخل في تركیب البروتین واألحماض النوویة 

بروتینات ومعظم المركبات الضروریة للنمو مثل الكاربوهیدرات التي تتراكم قبل إلى انخفاض معدل تصنیع ال

فیما یؤثر الفسفور من خالل دوره في عملیة انقسام وزیادة التفرعات ومن ثم زیادة . ظهور عالمات النقص ، 

  ) .18(عدد األوراق والمساحة السطحیة لها

كونه منشط لتمثیل البروتین واألنزیمات التي تصاحب أما التأثیر اإلیجابي للبوتاسیوم فربما یعود إلى

تمثیل الكاربوهیدرات فضًال عن كونه منظم أزموزي أیوني یشترك في فتح وغلق الثغور وما یتبع ذلك من تأثیر 

الرش بحامض أنفضًال عن ) .19(في امتصاص الماء والمغذیات التي تعمل على زیادة النمو الخضري 

الرش أنیادة عدد الخالیا وحجمها وزیادة اتساعها وتحسین مرونة جدر الخالیا عالوة على الجبرلیك یعمل على ز 
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وزیادة نواتج التمثیل الحیوي لعملیة التركیب األوراقبحامض الجبرلیك یزید من التمثیل الحیوي للكلوروفیل في 

  .زیادة مساحة الورقة إلىأدىمما ) 20(الضوئي البناءالضوئي من خالل زیادة المساحة السطحیة لعملیة 

عند تسمید معدل مساحة الورقة الواحدةمن زیادة في )21(اتفقت هذه النتائج مع ما حصل علیه 

التفاح أشجاررش إنفي )22و12(مع أیضا، كما اتفقت GA3والرش بN.P.Kالرمان بسماد أشجار 

  .زیادة معدل مساحة الورقة الواحدةإلىبالجبرلین تؤدي 

  

)2سم(في مساحة الورقة الواحدةحامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .1ل جدو

  التفاح صنف شرابيألشجار

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  22.1826.3123.2623.0023.69  23.9528.7725.6424.9625.83

T2  29.9440.1838.7337.1136.49  32.9041.8339.9238.2838.23

T3  27.3934.3833.1432.4831.8530.1436.7635.0434.7234.17

T4  26.8733.9732.2630.9431.0129.2235.1533.4032.8232.65

T5  28.1337.5835.6734.0833.8731.2839.4236.9435.5735.80

26.9034.4832.6131.52المتوسط

  

29.5036.3934.1933.27

  L.S.D
5%

TGG  ×T  TGG  ×T  

4.35  3.89  8.70    3.48  3.11  6.96    

  

) 2سم(في مساحة الورقة الواحدة حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .2جدول 

  Annaالتفاح صنف ألشجار

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  26.13  32.28  30.44  29.64  29.62  27.41  34.19  31.92  30.76  31.07  

T2  31.87  40.29  38.28  37.80  37.06  33.18  42.71  40.54  38.49  38.73  

T3  30.08  36.15  36.04  35.71  34.50  31.92  38.11  37.42  36.14  35.90  

T4  27.26  34.18  33.92  33.11  32.12  29.22  36.06  35.28  35.12  33.92  

T5  29.12  38.22  37.79  36.84  35.49  30.81  37.22  36.51  33.92  34.62  

  34.62  35.29  36.22  28.89المتوسط

  

30.51  37.69  36.33  34.89  

  L.S.D
5%

TGG  ×T   TGG  ×T   

4.51  4.03  9.02    4.83  4.32  9.66    

  

  -:من النتروجین األوراقمحتوى 
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قد GA3إل إن) 4و3(ینجدولالیوضح إذمن النتروجین األوراقلبحث في محتوى معامالت اأثرت

نتج عنه Totalgroالمحلول المغذي رش أنكما . Annaفي أوراق الصنفسبب زیادة معنویة في هذه الصفة

نسبة من أعلىT2المعاملة أعطتإذالتفاح من النتروجین وللصنفین ،أوراقفي محتوى زیادة معنویة 

Annaالصنف أماللموسمین على التوالي وذلك للصنف شرابي ، % 2,18و 1,98بلغت األوراقالنتروجین في 

التي T1للموسمین على التوالي وبتفوق معنوي على معاملة المقارنة % 2,22و 2,16فقد كانت هذه النسبة 

  .النسبة لكال الصنفین وللموسمین اقل المعدالت لهذه أعطت

GA3بین مستویات الرش بالإحصائیةعدم وجود اختالفات إلى)4و3(ج في الجدولین وتشیر النتائ

معنویًا على معاملة G2تفوق المعاملة إلىفتشیر النتائج Annaالصنف أمالهذه الصفة للصنف شرابي ، 

بینها تللموسمین على التوالي ، في حین لم تختلف باقي المعامال% 2,05و 1,93أعطتإذG1المقارنة

  .معنویاً 

أنإلىفتشیر نتائج نفس الجدولین GA3بالوالرش Totalgroالتداخل بین رش المحلول المغذي أما

الصنفین ففي الصنف شرابي أشجارأوراقمعدل للنسبة المئویة للنتروجین في أعلىأعطتقد T2G2المعاملة 

على معاملة % 161و 180نسبة زیادة بلغت للموسمین على التوالي وب% 2,40و 2,19هذه المعاملة أعطت

الصنف  أمامن النتروجین ، أوراقهاالمقارنة وللموسمین على التوالي والتي كانت اقل المعامالت في محتوى 

Anna للموسمین على التوالي وبزیادة معنویة على معاملة المقارنة % 2,56و 2,33هذه المعاملة أعطتفقد

T1G1 ولموسمي الدراسة على التوالي% 0,99و 0,86بلغت أوراقهاة نتروجین في اقل نسبأعطتالتي.  

إن زیادة نسبة النتروجین في األوراق ربما تعزى إلى االمتصاص المباشر لهذا العنصر فضًال عن دور 

كما ینقل البوتاسیوم KNO3البوتاسیوم كحامل ألیون النترات من الجذور إلى النموات الخضریة على هیئة 

في الجذور Malateحیث یتأكسد الـ K Malateمن األوراق إلى الجذور بواسطة اللحاء على هیئة  Malateـال

یكون  أو) .23(الذي یتبادل مع النترات في محلول التربة حیث تمتص النترات HCO3بعملیة التنفس منتجًا 

الجذور وانتشارها خاصة في حالة الرش أعدادفي زیادة الجبرلیكتأثیر حامض إلىالسبب في هذه االختالفات 

  ).24(إلى زیادة امتصاص هذا العنصر أدىوالذي الجبرلیكالورقي بحامض 

. سببت زیادة في محتوى األوراق من النتروجین N.P.Kإن إضافةالذي وجد)25(اتفقت النتائج مع 

أدت إلى زیادة محتوى GA3إل إذ بین إن إضافة )27(كما اتفقت النتائج مع. )26(ومع ما توصل إلیـه  

أوراقزیادة محتوى إلىالجبرلین تؤدي إضافةإنفي )28(الكمثرى ومع األوراق من النتروجین في أشجار 

  .من النتروجین األجاص

  

  

  

  

  

  

من النتروجیناألوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .3جدول 

  التفاح صنف شرابيألشجار(%)

  2009  2010  
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G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  0.78  1.16  1.12  1.04  1.03  0.92  1.26  1.11  1.03  1.08  

T2  1.83  2.19  2.01  1.88  1.98  1.96  2.40  2.26  2.11  2.18  

T3  1.71  2.11  1.94  1.81  1.89  1.94  2.33  2.19  2.13  2.15  

T4  1.19  1.38  1.33  1.24  1.29  1.32  1.61  1.46  1.36  1.44  

T5  1.28  1.55  1.43  1.48  1.44  1.39  1.69  1.49  1.28  1.46  

  1.49  1.57  1.69  1.36المتوسط

  

1.51  1.86  1.70  1.58  

  L.S.D5
%

TGG  ×T   TGG  ×T   

0.59  N.S  1.18    0.64  N.S1.28    

  

من النتروجین األوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .4جدول 

  Annaالتفاح صنف ألشجار(%) 

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  0.86  1.49  1.44  1.31  1.28  0.99  1.52  1.24  1.13  1.22  

T2  1.91  2.33  2.26  2.14  2.16  1.78  2.56  2.36  2.16  2.22  

T3  1.73  2.21  2.04  1.82  1.95  1.90  2.42  2.19  2.00  2.13  

T4  1.22  1.76  1.59  1.43  1.50  1.29  1.80  1.54  1.40  1.51  

T5  1.49  1.86  1.77  1.64  1.69  1.46  1.94  1.71  1.53  1.66  

  1.67  1.82  1.93  1.44المتوسط

  

1.48  2.05  1.81  1.64  

  L.S.D5
%

TGG  ×T  TGG  ×T  

0.49  0.44  0.98    0.59  0.53  1.18    

  

  -:من الفسفور األوراقمحتوى 

تأثیرا معنویًا في تركیز Totalgroللمحلول المغذي إن) 6و5(تبین النتائج الموضحة في الجدولین 

والتي T4الصنف شرابي كان عند المعاملة  أوراقتركیز منه في أعلىكال الصنفین ، وان أوراقالفسفور في 

للموسمین على التوالي ، في % 0.281و0.273هذه المعاملة أعطتإذT1المقارنة تفوقت معنویًا على معاملة 

والتي تفوقت معنویًا على معاملة Annaالمتوسطات في حالة الصنف أعلىأعطتT2المعاملة إنحین 

) 6و5(تظهر نتائج الجدولینللموسمین على التوالي ، و % 24,80و 22,17وبنسبة زیادة بلغت T1المقارنة 

  .في كال الصنفین وللموسمین GA3إل عدم تأثر نسبة الفسفور في األوراق برش 

كال أوراقتأثیرًا معنویًا في تركیز الفسفور في GA3وكان للتداخل بین رش المحلول المغذي وال

هذه المعاملة أعطتإذفي الصنف شرابي T4G2تركیز لهذا العنصر عند المعاملة أعلىكان إذالصنفین ، 

للموسمین على التوالي ، G1T1و G4T1على المعاملتین % 33و 40وبنسبة زیادة بلغت % 0,294و 0,287

والتي تفوقت معنویًا على T2G2تركیز لهذا العنصر كان في المعاملة أعلىفأن Annaفي حالة الصنف أما
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للموسمین على 0,3295و 0,321هذه المعاملة أعطتإذللموسمین على التوالي G4T1وG1T1المعاملتین 

  .التوالي

إن زیادة نسبة الفسفور في األوراق ربما تعود إلى االمتصاص المباشر من قبل األوراق السیما معاملة 

كما قد تعود إلى دورة في تنشیط المجموع الجذري وزیادة امتصاص , الرش بالمحلول المغذي عالي الفسفور 

)27(تفقت هذه النتائج مع ا) . 8(على امتصاص الفسفور وانتقاله لألوراق وتمثیل النتروجین وهذا ینعكس بدورة 

الذي بین ) 9(كما تتفق هذه النتائج مع .الكمثرى من الفسفور أوراقرش الجبرلین لم یؤثر على محتوى أنفي 

.الفسفورالمشمش من أوراقزیادة محتوى إلىرش المحلول المغذي یؤدي أن

من الفسفور األوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(بالمحلول المغذي تأثیر الرش .5جدول 

التفاح صنف شرابيألشجار(%) 

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  0.210  0.228  0.216  0.205  0.215  0.221  0.229  0.226  0.226  0.226  

T2  0.227  0.232  0.224  0.216  0.225  0.232  0.289  0.277  0.264  0.266  

T3  0.223  0.233  0.229  0.212  0.224  0.243  0.246  0.241  0.234  0.241  

T4  0.270  0.287  0.276  0.259  0.273  0.265  0.294  0.284  0.279  0.281  

T5  0.220  0.242  0.226  0.221  0.227  0.237  0.251  0.244  0.238  0.243  

  0.223  0.234  0.244  0.230المتوسط

  

0.240  0.262  0.254  0.248  

  L.S.D
5%

TGG  ×T  TGG  ×T  

0.021  N.S0.042    0.033  N.S  0.066    

  

  -:محتوى األوراق من البوتاسیوم 

تأثیرا معنویًا في تركیز Totalgroإن للمحلول المغذي ) 8و7(تبین النتائج الموضحة في الجدولین 

والتي T5تركیز منه في أوراق الصنف شرابي كان عند المعاملة  البوتاسیوم في أوراق كال الصنفین ، وان أعلى

للموسمین على التوالي ، % 1,55و 1,53إذ أعطت هذه المعاملة T1تفوقت معنویًا على معاملة المقارنة 

والتي تفوقت معنویًا على Annaأعطت أعلى المتوسطات في حالة الصنف T5كذلك الحال فأن  المعاملة 

GA3أما المعاملة بال.  للموسمین على التوالي % 26,66و 24,40وبنسبة زیادة بلغت T1ارنة معاملة المق

فتوضح النتائج إن للجبرلین تأثیر معنوي في تركیز البوتاسیوم في أوراق كال الصنفین ، ففي الصنف شرابي 

لتوالي وبنسبة زیادة بلغت للموسمین على ا% 1,55و 1,41أعلى تركیز للبوتاسیوم إذ بلغ G2أعطت المعاملة 

التي أعطت اقل محتوى لألوراق من البوتاسیوم للموسمین على G1على معاملة المقارنة % 18,32و 16,53

والتي تفوقت على Annaالتوالي ، كذلك الحال فأن نفس المعاملة أعطت أعلى تركیز للبوتاسیوم في الصنف 

للموسمین % 1,41و1,32ى أفرعها من البوتاسیوم إذ أعطت التي كانت األقل في محتو G1معاملة المقارنة 

  . على التوالي 
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الفسفورمن األوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .6جدول 

  Annaالتفاح صنف ألشجار(%) 

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  0.241  0.252  0.251  0.248  0.248  0.246  0.258  0.255  0.242  0.250  

T2  0.289  0.321  0.307  0.294  0.303  0.295  0.329  0.314  0.311  0.312  

T3  0.249  0.261  0.254  0.250  0.254  0.251  0.269  0.264  0.257  0.256  

T4  0.278  0.296  0.288  0.279  0.285  0.281  0.299  0.292  0.273  0.286  

T5  0.260  0.269  0.269  0.255  0.263  0.253  0.262  0.267  0.261  0.261  

  0.265  0.274  0.280  0.263المتوسط

  

0.265  0.283  0.278  0.269  

  L.S.D5
%

TGG  ×T   TGG  ×T   

0.029  N.S  0.058    0.037  N.S  0.074    

  

كال أوراقسیوم في تأثیرًا معنویًا في تركیز البوتاGA3وكان للتداخل بین رش المحلول المغذي وال

هذه المعاملة أعطتإذفي الصنف شرابي T5G2تركیز لهذا العنصر عند المعاملة أعلىكان إذالصنفین ، 

أماللموسمین على التوالي ، G1T1على المعاملة % 47,11و 49,56وبنسبة زیادة بلغت % 1,78و 1,69

والتي تفوقت معنویًا على T5G2نفس المعاملة تركیز لهذا العنصر كان في أعلىفأن Annaفي حالة الصنف 

  .للموسمین على التوالي % 1,98و 1,74هذه المعاملة أعطتإذG1T1المعاملة 

إن زیادة نسبة البوتاسیوم في األوراق قد تعود إلى اإلضافة المباشرة لهذا العنصر من خالل رشة على 

الضوئي الذي یترتب علیه زیادة امتصاصه البناءة كفاءة فضًال عن دورة في قوة النمو الخضري وزیاد, األوراق 

ربما أو) . 29(ومنشط لكثیر من األنزیمات الكاربوهیدراتمن التربة لسد حاجة النبات منه السیما وانه ناقل 

لبناءدور حامض الجبرلیك في زیادة النمو وكفاءة عملیة اإلىمن البوتاسیوم األوراقتعود الزیادة في محتوى 

)30و12(وهذا یتفق مع . من الكلوروفیل األوراقومحتوى ) 1جدول (ضوئي من خالل زیادة المساحة الورقیة ال

كما تتفق هذه النتائج .أدت إلى زیادة محتوى األوراق من البوتاسیوم التفاحألشجار GA3إل إذ بینوا إن إضافة 

المشمش من أوراقوى زیادة محتإلىي رش المحلول المغذي عالي البوتاسیوم یؤدإنالذي بین )9(مع 

  .البوتاسیوم 

  

  

  

  

  

من البوتاسیوم األوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .7جدول 

التفاح صنف شرابيألشجار(%) 

  2009  2010  
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G1  G2  G3  G4  المتوسط  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  1.13  1.23  1.19  1.14  1.17  1.21  1.37  1.27  1.22  1.27  

T2  1.21  1.44  1.33  1.28  1.32  1.36  1.56  1.43  1.38  1.43  

T3  1.18  1.39  1.31  1.26  1.29  1.33  1.52  1.41  1.35  1.40  

T4  1.16  1.31  1.31  1.22  1.25  1.24  1.50  1.36  1.29  1.35  

T5  1.35  1.69  1.62  1.46  1.53  1.42  1.78  1.52  1.46  1.55  

  1.27  1.35  1.41  1.21المتوسط

  

1.31  1.55  1.40  1.34  

  L.S.D5
%

TGG  ×T  TGG  ×T  

0.19  0.17  0.38    0.23  0.21  0.46    

  

من البوتاسیوم األوراقفي محتوى حامض الجبرلیكو ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .8جدول 

Annaالتفاح صنف ألشجار(%) 

  
2009  2010  

G1  G2  G3  G4  طالمتوس  G1  G2  G3  G4  المتوسط  

T1  1.22  1.34  1.26  1.26  1.27  1.29  1.41  1.35  1.33  1.35  

T2  1.33  1.59  1.55  1.46  1.48  1.42  1.67  1.58  1.51  1.55  

T3  1.30  1.57  1.51  1.41  1.45  1.44  1.64  1.55  1.48  1.53  

T4  1.32  1.51  1.47  1.36  1.42  1.36  1.59  1.48  1.44  1.47  

T5  1.41  1.74  1.60  1.55  1.58  1.53  1.98  1.71  1.63  1.71  

  1.41  1.48  1.55  1.32المتوسط

  

1.41  1.66  1.53  1.48  

  L.S.D5
%

TGG  ×T   TGG  ×T   

0.22  0.20  0.44    0.26  0.23  0.52    

  المصادر
1.Juniper , B.E., Watkins, R. and Harris ,S .A .1998 .The Origin of the apple . Acta 

Hort.(ISHS) 484 : 27-34 .

وزارة التعلیم . الفاكهة المتساقطة األوراق. 1990. الجمیلي، عالء عبد الرزاق وماجد عبد الوهاب أبو السعد.2

.هیئة المعاهد الفنیة. العالي والبحث العلمي

3.F.A.O. 2009. Production year book. Rom. F.A.O

تقریر أنتاج أشجار الفواكه . وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي. لوماتالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المع.4

.العراق. بغداد. 2007الصیفیة لسنة 

التسمید الورقي في المحتوى المعدني ونسبة العقد تأثیر. 2000. حمد ، محمد شهاب و فاروق فرج جمعة .5

علوم الزراعیة العراقیة مجلة ال) . Citrus sinensis  Osbeck( البرتقال المحلي ألشجار

.156-147العدد الثاني . 31المجلد .



ISSN: 1992-7479                                               2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

207

( دراسة تاثیر التلقیح الخلطي في عقد وصفات ثمار التفاح , 2008سمیر عبد علي صالح , العیساوي .6

Malus Pumila Mill ( صنفAnna . جامعة بغداد , كلیة الزراعة , أطروحة دكتوراه.

.الدوحة. لجنة التعریب . جامعة قطر . سیات فسیولوجیا النبات أسا. 2001.یاسین ، بسام طه .7
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