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التفاحنمو وحاصل فيحامض الجبرلیكو) Totalgro(المغذيبالمحلولالرشتأثیر

Malus domesticaوشرابيصنفيAnna  

  الحاصلصفات-2

  

  2سمیر عبد علي العیساوي      1ولید عبد الغني احمد الراوي       1إحسان محمود حلمي 
  جامعة بغداد / كلیة الزراعة 1
  عة االنبارجام/ كلیة الزراعة 2

  

  الخالصة

2009للموسمیناالنبارمحافظةفيالفلوجةمنطقةفيالخاصةالبساتیناحدفيالتجربةهذهأجریت

  TotalgroالمغذيبالمحلولالورقيللرشAnnaوشرابيهماالتفاحمنصنفیناستجابةلمعرفة2010و

  وبخمسةT)(المغذيالمحلولرشعاملماستخد. بینهماوالتداخلالجبریلیكوحامضNPKعلىالحاوي

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

12-12) (T5 (الجبرلینرشوعامل)(G0هيمستویاتبأربعة )G1 ( و) 50G2 (100و)G3 ( 150و)

(G4 بواقعمكرراتبثالثةالكاملةالعشوائیةالقطاعاتمیمبتصعاملیهبتجربةالمعامالتنظمت. لتر/ ملغم

أنالنتائجأظهرت. شجرة60التجربةفيالداخلةاألشجارعددیكونوبذلكتجریبیةوحدةلكلواحدةشجرة

و42.73وهومعدلأعلىأعطتحیثالثمرةوزنمعدلفيالمعامالتباقيعلىتفوقتقدT2G2المعاملة

حاصلأعلىوAnnaالصنففيثمرة/غم121.36و111.23وشرابيالصنففيثمرة /غم43.92

فيشجرة /كغم41.45و40.81وشرابيالصنففيشجرة /كغم43.88و42.89أعطتإذالواحدةللشجرة

وشرابيالصنففي% 0.446و0.471كانتإذالثمارفيحموضةنسبةاقلأعطتكماAnnaالصنف

فيالقیاساتلهذهالقیماقلكانت. التواليعلى،الدراسةلموسميAnnaالصنففي0.419و0.392

أعطتإذالكلیةللسكریاتالمئویةالنسبةفيالمعامالتباقيعلىتفوقتبدورهاالتيT1G1المقارنةمعاملة

لم. التواليعلىللموسمینAnnaالصنففي% 8.61و8.33وشرابيالصنففي% 6.37و6.14

  . المعامالتبهذهالثمارفيالكلیةالذائبةالصلبةللموادالمئویةالنسبةتتأثر
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Abstract
This experiment was conducted at a private apple orchard located at Alfallujah

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) and GA3 and their interactions . Treatments includes spraying nutrient 
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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 with a 
factorial experiment with RCBD. The number of trees used was 60 trees. The 
experimental results showed that treatment (T2G2) significantly gave the highest fruit 
weight of 42.73 and 43.92 g in cv. Sharabi and 111.23 and 121.36 g in cv. Anna and 
the highest yield per tree of 42.89 and 43.88 kg in cv. Sharabi and 40.81 and 41.45 kg 
in cv. Anna and the lowest total fruit acidity 0.471 and 0.446% in cv. Sharabi and 
0.392 and 0.419% in cv. Anna for the two seasons, respectively. The lowest value of 
these parameters found in the control (T1G1) treatment , the highest total sugar of 6.14 
and 6.37 % in cv. Sharabi and 8.33 and 8.61%  in cv. Anna . the TSS does not 
influenced by these treatments .

  المقدمة

أوربافيزراعتهانتشرتإذالعالممنالمعتدلةالمناطقفيالمنتشرةالفاكهةأنواعأكثرمنالتفاح

الوردیةالعائلةإلىMalus domesticaالتفاحیعود) 1(المیالدقبلسنة4000منذوعرفالقدممنذواسیا

Rosaceaeمثلالمعدنیةوالعناصركیوالستر یكلمالاوحامضالكاربوهیدراتغنیةالتفاحثماروتعدKوCa

الحیویةالعملیـــاتومعظمالضوئيالتركیبعملیةفيالفعالالموقعاألوراقتعد. )C)2وAوفیتامینPو

إضافةیفضل  النقصهذامعالجةفيولإلسراع،األوراقعلىأوالً یظهرالعناصرنقصفإنلذااألخرى

ضروریةالكیمیائیةاألسمدةتعدو ) . 3( الورقیةالتغذیةطریقعنمباشرةالنقصطقمناإلىالمغذیةالعناصر

لتكویناألساسالعنصرالنتروجینعدیإذاألشجار،هذهإنتاجیةعلىتنعكسوالتيالفاكهةأشجارلتغذیة

ثینسیواللییةألمینااألحماضتكوینفيیدخلكما،البروتوبالزمتكوینفيأساسایدخلالذيالبروتین

وأنً◌ونوعاً كماهیتانتاجوزیادةلنباتانموقوةزیادةعلىالنتروجینویعمللنباتیةارموناتو والهوالكلوروفیل

األشجارقوةزیادةإلىیؤديالذيالنمومفتاحالفسفورویعد.أوراقهلونوشحوبنموهضعفإلىیؤدىنقصه

فيودخولهالضوئيالتركیبعملیةفيألهمیتهوذلكلهاالكافياءالغذوتوفیرالمثمرةالفروععددوزیادة

منیسرعوبالتاليالثمارفيالكاربوهیدراتیةالموادزیادةإلىیؤديكما،النباتفيالحیویةالطاقةمركبات

كوینوتالبروتیناتبناءفيتساعدالتيلألنزیماتومنشطالنباتتغذیةفيمهمعنصروالبوتاسیوم. النضج

فيسمادالتأثیرأنإلى) 6(وأشار. )5و4(السكریاتزیادةإلىیؤديحیثإنتاجیاعامالً ویعدالكاربوهیدرات

كبریتاتمنغم) 900(بمعدلNPKالمركبالسمادإضافةخاللمنوتركیبهوحجمهالتفاحثمارعدد

كبریتاتغم)450(و)46P2O5 %(الثالثيفوسفاتسوبرغم) 1800(و) N % 21(األمونیوم

فيزیادةتأعطقدالمركبالسمادبالمعاملةالثمارإنالنتائجبینتو شجرةلكل) K2O % 50( البوتاسیوم

التفاحأشجاررشأن) 7(ووجد.المعاملةغیرباألشجارمقارنةاألشجارعلىعددهاوزیادةالثمارحجم

 ,N, P, K, Mg) zn, Fe, Mu, Cuاوي على العناصر الحFertifol MisrالمغذيبالمحلولAnnaصنف

Mo & B (منمجموعةفهيالجبرلیناتأما. األشجارفيوالحاصلالعقدنسبةفيزیادةإلىأدىقد

النباتاتاستطالةفيالواضحبتأثیرهاوتتمیزالراقیةوالنباتاتالفطریاتقبلمنتنتجالتيالنموهرمونات

الثمارعقدنسبةزیادةفيالمساعدةكذلكوالبراعمالبذورسكونكسرإلىتؤديالتيویةالحیالعملیاتوتنشیط

زیادةإلىیؤديبالجبرلینAnnaصنفالتفاحأشجاررشإن) 8(وجدفقد. )5و4( التساقطنسبةوتقلیل

الهدفإن. لمعاملةاغیراألشجارمعبالمقارنةالثمارحموضةفيونقصانوصالبتهاالثماروزنفيمعنویة
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وشرابيصنفيالتفاحألشجارالحاصلصفاتوتحسیناإلنتاجیةوالقدرةالعقدنسبةلتحسینهوالبحثهذامن

Annaالصنفینهذینعلىمختلفةوبتراكیزوالجبرلینالمغذيبالمحلولالرشطریقعن.  

  

  العملقائوطر المواد

الفلوجةمنطقةفيالخاصةالبساتیناحدفي2010و 2009النموموسميخاللالدراسةهذهنفذت

الرشو ) Totalgro(المغذيالمحلولمنمختلفةبمستویاتالورقیةالتغذیةتأثیرلدراسةاالنبارمحافظة/ 

للتفاحوالكیمیائیةالفیزیائیةومكوناتهوالحاصلالنموفي) GAЗ(الجبرلیكحامضالنمومنظممنمختلفةبتراكیز

, النمووقوةالحجمحیثمنماحدإلىمتجانسةالو   صنفلكلشجرة60اختیرت. Annaوابيشر صنفي

بعاملینعاملیهتجربةالدراسةتضمنت. واجریت عملیات الخدمة لكافة االشجار كالعزق والري والتسمید االرضي

  : أدناهفيموضحةوكمابینهماالتداخلعنفضالً 

) NPK)Totalgroالمغذيالمحلولمنمستویات5استخدامتم  -:المغذيلولبالمحالرشعامل  - :أوال

  :كاآلتيالمعامالتوكانت) فقطبالماء( األشجاررشإلىإضافة

.T1بالرمزلهیرمز) المقارنة(فقطبالماءاألشجاررش.1

.  T2بالرمزلهویرمز  20- 20-20) متوازن(  المغذيبالمحلولاألشجاررش.2

.T3بالرمزلهویرمز   30-12-8النتروجینعاليالمغذيبالمحلولجاراألشرش.3

. T4بالرمزلهویرمز10- 52-10   الفسفورعاليالمغذيبالمحلولاألشجاررش.4

. T5بالرمزلهویرمز12- 12-36  البوتاسیومعاليالمغذيبالمحلولاألشجاررش.5

) فقطبالماء(األشجاررشإلىإضافةالجبرلینمنمستویات4اماستخدتمإذ  - :بالجبرلینالرشعامل-:ثانیاً 

  -:كاألتيالمعامالتوكانت

.G1بالرمزلهویرمز) المقارنة(فقطبالماءاألشجاررش.1

.G2بالرمزلهویرمزلتر/ ملغم50بتركیزبالجبرلیناألشجاررش.2

.G3لرمزبالهویرمزلتر/ ملغم100بتركیزبالجبرلیناألشجاررش.3

.G4بالرمزلهویرمزلتر/ ملغم150بتركیزبالجبرلیناألشجاررش.4

  

20= 4×5وبعاملینعاملیهالتجربةتكونوعلیه.وقد تم رش كل عامل بشكل منفصل عن االخر 

. الواحدةالتجریبیةللوحدةواحدةوبشجرةمكرراتبثالثةالمعشاةالكاملةالقطاعاتتصمیموفقصممتمعاملة

الخامس من اذار من كل موسم وفي الصباح الباكرفيالمغذيوالمحلولالنمومنظمرشعملیاتأجریت

  . )9(معنويفرقاقلاختباربحسبالمتوسطاتوقورنتإحصائیاالنتائجوحللت

  -:المدروسةالصفات

التزهیرمرحلةفيلكامهیكليفرعفياألزهارعددبحسابالنسبةهذهاستخرجت-:(%) العقدنسبة.1

علىالعاقدةالثمارعددبقسمةآذارشهرمنالثانياألسبوعفيالعاقدةالثمارعددحسابتمومنالكامل

.مئویةبنسبةعنهامعبرمجموعها

قسم. الثمارنضجعندالمتساقطةللثمارالمئویةالنسبةحسبت- :(%)المتساقطةللثمارالمئویةالنسبة.2

.مئویةبنسبةعنهامعبرالعاقدةعلىمنهاطالمتساقعدد
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میزانباستعمالتجریبیةوحدةكلمنثمار) 10(بوزنالثمرةوزنمعدلحسب  -:الثمرةوزنمعدل.3

  .بالغراممقدراً الثمرةوزنمعدلاستخرجثمMetllerنوعمنحساسكهربائي

ت النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة في قیس- :(%)النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة.4

على Hand Refractometerالثمار بأخذ قطرة من عصیر ثمار لكل وحدة تجریبیة باستخدام جهاز 

  . الجهاز مباشرٍة 

الكبریتیكحامض  -الفینولبطریقةالكلیةالسكریاتتقدیرتم- :(%)الكلیةللسكریاتالمئویةالنسبة.5

وقراءةالكلوكوزمنمعلومةلتراكیزقیاسيمنحنىإعدادوتم) 10(قبلمنالموصوفةطریقةالواتبعت

.Spectrophotometerجهازباستعمالنانومتر490مقدارهموجيطولعلىالعینات

معبالتسحیحوذلكالثمارعصیرفيالكلیةالحموضةقدرت-:الثمارفيالكلیةالحموضةنسبة-.6

 Malicكیالمالحامضأساسعلىوحسبتالفینونفثالیندلیلباستعمالعیاري0.1صودیومالهیدروكسید

Acid11(التفاحفيالسائدالحامض باعتباره. (

حسب حاصل الشجرة الواحدة بضرب معدل وزن الثمرة الواحدة في -:شجرة/ كغم حاصل الشجرة الواحدة.7

  . وغرام عدد الثمار في الشجرة الواحدة مقدرًا بالكیل

  

  النتائج والمناقشة

  -:نسبة العقد 

نسبةفيمعنویاً تأثیراTotalgroالمغذيللمحلولإن) 2و1(الجدولینفيالموضحةالنتائجتبین

معنویاً تفوقتوالتيT2  المعاملةعندكانشرابيالصنففيعقدنسبةأعلىوان،الصنفینكالفيالعقد

فإنالحالكذلك،التواليعلىللموسمین% 36.43و34.37المعاملةهذهعطتأإذT1المقارنةمعاملةعلى

T1المقارنةمعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيAnnaالصنفحالةفيالمتوسطاتأعلىأعطتT2المعاملة

  . التواليعلىللموسمین% 53.73و58.61بلغتزیادةوبنسبة

أعطتإذ،وللموسمینالصنفینكالفيالجبرلینبرشالعقدنسبةتأثر) 2و1(الجدولیننتائجتظهرو

للموسمین% 34.63و33.76المعاملةهذهأعطتشرابيالصنفحالةففيعقدنسبةأعلىG4المعاملة

% 40.45و39.30والبالغةعقدنسبةأعلىالمعاملةنفسأعطتفقدAnnaالصنفأما،التواليعلى

  .التواليعلىالدراسةلموسميG1المعاملةعلى% 16و18.73بلغتزیادةوبنسبةالتواليعلىللموسمین

الصنفینولكالمعنویاً العقد فقد تأثرت نسبةوالجبرلینالمغذيالمحلولرشبینلتداخلاما بخصوص ا

% 39.82و38.44المعاملةهذهأعطتإذشرابيالصنففيT2G4المعاملةعندعقدنسبةأعلىكانتإذ،

الصنفحالةفيأما،التواليعلىللموسمینG1T1المعاملةعلى% 60.76و62.06بلغتزیادةوبنسبة

Annaالمعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيذاتهاالمعاملةفيكانتعقدنسبةأعلىفأنG1T1هذهأعطتإذ

تأثیرإلىاألزهارعقدنسبةفيتالفاالخیعزىربما. التواليعلىللموسمین% 47.12و47.11المعاملة

علیه في عمااألزهارلهذهكافیةتكونلكيوغیرهاوالهرموناتوالماءالغذائيالخزینزیادةفيالمعامالت

إنوجدواالذین) 13و12(  معالنتائجهذهاتفقت. الثمارعقدنسبةزادتوبذلكمعاملةغیراألشجار

الذین) 15و14و7(معالنتائجهذهتتفقكما. التفاحأشجارفيالعقدنسبةادةزیإلىادى  NPKبـالتسمید

  . والكمثرىالتفاحأشجارفيالعقدنسبةزیادةإلىادىالجبرلینرشأنبینوا
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في نسبة العقد ألشجار والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .1جدول 

  ابيالتفاح صنف شر 

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T123.7224.9326.1227.8125.6524.7726.9128.6330.1827.62

T229.0033.5436.5138.4434.3731.5236.3338.0339.8236.43

T327.1829.4134.6135.9331.7827.8430.1633.7335.8231.89

T4
25.3

0
27.6330.5832.0628.8925.9428.3231.4133.5629.81

T527.0828.9231.8334.5530.6026.2228.9130.9633.7329.96

26.4628.8931.9333.7627.2630.1332.5534.62المتوسط

L.S.D5
%

TG
G  

×T
TGG  ×T

5.845.2211.675.995.3611.99

  

في نسبة العقد ألشجار والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .2ل جدو

  Annaالتفاح صنف 

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T122.9124.8228.4432.8827.0624.9125.8030.2635.1629.03

T239.1341.0944.3347.1142.9242.8243.2645.3347.1244.63

T338.3638.9440.4241.9139.9139.4440.9842.0645.2241.93

T431.6132.9234.2835.4233.7131.0231.8333.4635.2332.89

T535.2536.8838.1439.2137.3736.1837.2138.7239.6437.94

33.1034.9337.1239.3034.8735.8237.9740.45المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

4.834.329.665.494.9110.98

  

  - :المتساقطةللثمارالمئویةالنسبة

تساقطنسبةخفضفيمعنویاً تأثیراTotalgroالمغذيللمحلولإن) 4و3(الجدولیننتائجأظهرت

معنویاً تفوقتوالتيT3  المعاملةعندتكانشرابيالصنففيتساقطبةنساقلوان،الصنفینكالفيالثمار

T3المعاملةبینما،التواليعلىللموسمین% 13.89و13.68المعاملةهذهأعطتإذT1المقارنةمعاملةعلى

أعطتإذT1المقارنةمعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيAnnaالصنفحالةفينسبة تساقطأدنىأعطت

  .التواليعلىللموسمین%   17.97و17.15
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إذ،وللموسمینالصنفینكالفيالجبرلینبرشالتساقطنسبةتأثر) 4و3(الجدولیننتائجاظهرت

% 16.90و17.89المعاملةهذهأعطتشرابيالصنفحالةففيتساقطنسبةاقلG2المعاملةأعطت

و20.92والبالغةتساقطنسبةاقلالمعاملةنفسأعطتفقدAnnaالصنفأما،التواليعلىللموسمین

  .التواليعلىللموسمین% 21.45

والتساقطنسبةمنالتقلیلفيمعنویاً فقد اثروالجبرلینالمغذيالمحلولرشبینللتداخلاما بالنسبة

و11.72تبلغإذشرابيالصنففيT3G2المعاملةعندتساقطنسبةاقلتاعطإذ،الصنفینلكال

اقلفأنAnnaالصنفحالةفيأما،G1T1  المعاملةعنمعنویةوبصورةالتواليعلىللموسمین% 12.56

15.14المعاملةهذهأعطتإذG1T1المعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيذاتهاالمعاملةفيكانتتساقطنسبة

  .التواليعلىللموسمین% 17.02و

المئویةالنسبةخفضإلىأدتالمغذيالمحلولمعامالتأنإلى) 3،4(جداولالنتائجمنتبینوقد

زیادةفيالمحلولدورإلىذلكفيالسببیعزىوقدالنتروجینعاليالمحلولمعاملةوبأالخصالساقطةللثمار

الريانتظامعدمامنهالثمارلتساقطأسبابعدةهناكمن) 2(إلیهأشارلماوفقاً النیتروجینمناألفرعمحتوى

بالمحالیلالرشإنفي) 16و12(معالنتائجهذهتتفق،النیتروجینمناألفرعمحتوىفينقصانحدوثأو

النسبةخفضإلىأدتقدالجبرلینرشمعامالتوادت. الفاكهةثمارتساقطمنیقللNPKعلىالحاویة

إلىبالجبرلینالمعاملةعندالتساقطلنسبةالمعنويضاالنخفاهذاتفسیرویمكن،المتساقطةللثمارالمئویة

والصفائحالخالیاجدرانتحللمنعطریقعنالثمارفياالنفصالمنطقةتكوینمنعفيیلعبهالذيالدور

وIAA-Oxidaseوأنزیمياالثیلینمستوىتقلیلطریقعنوذلك،االنفصالمنطقةلخالیاالوسطى

Peroxidaseدوربینواإذ) 18و17(معالنتائجهذهتتفق. الخالیاجدرانتحللن دورًا مهماً اللذان یلعبا

  .الفاكهةبعضثمارتساقطتقلیلفيالجبرلین

  

في نسبة تساقط ثمار والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .3جدول 

  التفاح صنف شرابي

20092010

G1G2G3G4لمتوسطاG1G2G3G4المتوسط

T123.6321.0421.8122.5322.2522.4820.3620.5821.2921.18

T221.1820.3320.0420.8920.6119.5317.1417.5618.2118.11

T317.9211.7212.1312.9413.6817.1112.5612.6713.2113.89

T419.4417.9118.6318.7918.6918.8416.5116.7717.6217.44

T520.3618.4718.9919.8319.4119.6217.9318.3418.8418.68

20.5117.8918.3219.0019.5216.9017.1817.83المتوسط

L.S.D5
%

TG
G  

×T
TGG  ×T

2.752.465.502.872.575.75

في نسبة تساقط ثمار والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .4جدول 

  Annaالتفاح صنف 
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20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T127.8123.2423.1122.8124.2429.2422.1223.3424.3624.77

T223.3623.0024.5123.3623.5626.8124.3122.9623.4124.37

T320.1615.1417.0816.2217.1519.3217.0217.3418.2117.97

T422.2221.3223.3321.8922.1923.8621.3422.1622.4722.46

T524.1821.9221.1421.3122.1426.1422.4623.9224.1924.18

23.5520.9221.1421.1225.0721.4521.9422.57المتوسط

L.S.D5
%

TG
G  

×T
TGG  ×T

2.672.395.343.493.126.98

  

  - :الثمرةوزنمعدل

معدلفيمعنویاً تأثیراTotalgroالمغذيللمحلولإن) 6و5(الجدولینفيالموضحةالنتائجتبین

T2  المعاملةعندكانشرابيالصنففيالثمرةلوزنمعدلأعلىوان،الصنفینكالفيالواحدةالثمرةوزن

علىللموسمین  غم42.16و41.32المعاملةهذهأعطتإذT1المقارنةمعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتي

معنویاً تفوقتوالتيAnnaالصنفحالةفيالمعدالتأعلىأعطتT2المعاملةفإنالحالكذلك،التوالي

  .التواليعلىللموسمین% 23.96و29.34بلغتزیادةوبنسبةT1المقارنةمعاملةعلى

وللموسمینالصنفینكالفيالجبرلینبرشالواحدةالثمرةوزنمعدلتأثر) 6و5(الجدولیننتائجوتظهر

   غم40.80و39.96المعاملةهذهأعطتشرابيالصنفحالةففيمعدلأعلىG2المعاملةأعطتإذ،

و97.32والبالغالثمرةلوزنمعدلأعلىالمعاملةفسنأعطتفقدAnnaالصنفأما،التواليعلىللموسمین

لموسميG1المعاملةعلى% 18.34و15.94بلغتزیادةوبنسبةالتواليعلىللموسمین  غم110.21

  .التواليعلىالدراسة

الواحدةالثمرةوزنمعدلفيمعنویاً فقد اثروالجبرلینالمغذيالمحلولرشبینلتداخلاما بخصوص ا

و42.73المعاملةهذهأعطتإذشرابيالصنففيT2G2المعاملةعندمعدلأعلىكانإذ،الصنفینكاللو

فيأما،التواليعلىللموسمینG1T1  المعاملةعلى% 21.16و21.67بلغتزیادةوبنسبة  غم43.92

علىمعنویاً تفوقتوالتياذاتهالمعاملةفيكانالواحدةالثمرةلوزنمعدلأعلىفأنAnnaالصنفحالة

  . التواليعلىللموسمین   غم121.36و111.23المعاملةهذهأعطتإذG1T1المعاملة

الورقیةالمساحةزیادةخاللمنالضوئيالتمثیلعملیةكفاءةزیادةإلىالثمرةوزنزیادةربما تعزى

وأهمیتهالثمارإلىاألوراقفيهاانتقالو المصنعةالموادزیادةفياالیجابيNPKالمركبالسماددورعنفضالً 

علىایجابیاً ذلكفانعكسالكربوهیدراتوتمثیلوالكلوروفیلالبروتیناتبناءمثللجیةسالفالعملیاتغلبأفي

استطالةو الخضریةاألفرعنمونشاطزیادةفيمهماً دوراً   عن ذلك فأن الجبرلین یلعبفضالً ) . 19(الثماروزن

الكلوروفیليالمحتوىوزیادةللثمارالمخصصةالورقیةالمساحةوزیادةللنباتالحیویةالفعالیاتوتنشیطخالیاال

تنعكس ایجابیًا والتيالضوئيالتمثیلبعملیةاألوراقفيالغذائیةالموادتصنیعكفاءةزیادةوبالتالي تؤدي الى
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NPKبالتسمیدإنفي) 21و20(إلیهتوصلمامعائجالنتهذهوتتفق.وزنهافيزیادةةسببمالثمارعلى

  .الفاكهةأشجارلبعضالواحدةالثمرةوزنمعدلزیادةفيدورلهوالجبرلین

  

) غم(في معدل وزن الثمرة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .5جدول 

  ألشجار التفاح صنف شرابي

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T135.1237.6936.4636.0436.3336.2539.3338.1637.4337.79

T239.4242.7342.1840.9541.3240.7243.9242.7941.2242.16

T337.0940.1139.4238.8838.8838.4241.1540.4840.1940.06

T437.2639.8339.2438.4338.6937.9440.1239.3438.7739.04

T536.8639.4238.9238.0638.3237.1939.4739.1938.2138.52

37.1539.9639.2438.4738.1040.8039.9939.16المتوسط

L.S.D5
%

TGG  ×TTGG  ×T

2.452.194.902.612.335.22

  

الثمرةوزنمعدلفيوالتداخل بینهما الجبرلینو) Totalgro(المغذيلبالمحلوالرشتأثیر.6جدول 

  Annaصنفالتفاحألشجار

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T177.7482.7182.1680.4980.7883.9296.3694.4292.1991.72

T294.46111.23107.91104.32104.48
100.4

6
121.3

6
118.0

6
114.9

3
113.70

T386.39104.43102.48100.8798.5493.56
112.4

3
109.3

5
106.9

7
105.58

T481.2894.9993.6293.1690.7696.81
113.2

7
106.4

3
102.2

9
104.70

T579.8393.2492.1490.8189.0390.92
107.6

4
101.3

1
97.1399.25

83.9497.3295.6693.9393.13المتوسط
110.2

1
105.9

1
102.7

0

L.S.D5
%

TGG  ×TTGG  ×T

6.856.1313.708.647.7317.28

  

  

  

  -:الذائبةالصلبةللموادالمئویةالنسبة
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معنویاً تتأثرلمالكلیةالذائبةالصلبةللموادالمئویةالنسبةإنإلى) 8و7(الجداولنتائجمنیتضح

نسبةأنفي) 22(وجدهمامعالنتائجهذهتتفق.   الدراسةولسنتيالجبرلینورشالمغذيمحلولالبمعامالت

إنفي) 23(معتتفقكما،بالجبرلینالرشبمعامالتتتأثرلمالتینثمارفيالكلیةالذائبةالصلبةالمواد

  .   الكلیةالذائبةالصلبةادللمو المئویةالنسبةفيمعنویاً یؤثرلمNPKبسمادالخوخأشجارتسمید

  

في النسبة المئویة للمواد والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .7جدول 

  الصلبة الذائبة الكلیة لثمار التفاح صنف شرابي

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T111.1611.0310.7610.4810.8612.2611.1311.4910.2911.29

T211.4510.9410.3810.4410.8011.7611.4310.6110.3911.05

T310.9911.1210.4910.1910.709.9810.6910.2910.0610.26

T411.2312.219.7410.2910.8710.1711.2810.9410.6310.76

T510.739.4610.8610.5310.4011.0810.8410.3810.1110.60

11.1110.9510.4510.3911.0311.0710.7410.30المتوسط

L.S.D
5%

TG
G  

×T
TGG  ×T

N.SN.SN.SN.SN.SN.S

  

في النسبة المئویة للمواد والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .8جدول 

  Annaة الذائبة الكلیة لثمار التفاح صنف الصلب

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T111.6211.3411.2411.4611.4211.4711.3911.5611.7111.53

T211.7311.5711.1811.3911.4711.3011.4911.6311.5011.48

T312.1611.1911.4911.0511.47
11.9

4
11.7311.3611.4111.61

T411.4411.5911.6811.5111.5611.3911.6611.6111.4311.52

T511.2111.8311.7011.5911.5811.5511.4111.6711.4011.51

11.6311.5011.4611.4011.5311.5411.5711.49المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

N.SN.SN.SN.SN.SN.SN.S
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  - :الكلیةللسكریاتالمئویةالنسبة

أدت إلى تقلیل النسبة المئویة Totalgroإن المعاملة بالمغذي ) 10و9(تشیر النتائج في الجدولین 

5.41أعلى نسبة مئویة للسكریات الكلیة والبالغ T1للسكریات الكلیة ولكال الصنفین فقد أعطت معاملة المقارنة 

فقد أعطت هذه Annaعلى التوالي وللصنف شرابي ، أما الصنف 2010و2009للموسمین % 5.73و 

للموسمین على التوالي في حین كانت أدنى المعدالت من النسبة المئویة للسكریات %  7.95و7.41المعاملة 

  .وللموسمین ولكال الصنفینT2الكلیة في المعاملة 

على باقي G1ین فتشیر نتائج ذات الجدولین إلى تفوق معاملة المقارنة أما عن تأثیر المعاملة بالجبرل

في الصنف شرابي % 4.95و 5.09المعامالت بإعطائها أعلى نسبة مئویة للسكریات الكلیة إذ أعطت 

أدنىكانتحینفي،التواليعلىوللموسمینAnnaللصنف % 6.94و 6.45للموسمین على التوالي ، و

  .للموسمین ولكال الصنفینG4المعاملةفيالنسبةههذمنالمعدالت

ومنظم النمو الجبرلین فتشیر نتائج نفس Totalgroأما عن تأثیر التداخل بین المحلول المغذي 

ففي . على باقي المعامالت في النسبة المئویة للسكریات الكلیة T1G1الجدولین إلى تفوق معاملة المقارنة 

و 52.74للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة بلغت % 6.37و 6.14عاملة الصنف شرابي أعطت هذه الم

فتشیر نتائج Annaالصنف كذلك فيولسنتي الدراسة ، التي أعطت اقل نسبةT2G4على المعاملة % 59.25

للموسمین على التوالي وبتفوق معنوي على % 8.61و 8.33إلى تفوق نفس المعاملة إذ أعطت ) 10(الجدول 

  . للموسمین على التوالي% 3.82و4.82التي أعطت اقل معدل لهذه النسبة بلغ T2G4معاملة ال

  

في النسبة المئویة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .9جدول 

  للسكریات الكلیة لثمار التفاح صنف شرابي

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T16.145.375.214.935.416.375.925.435.195.73

T24.694.434.294.024.364.314.184.234.004.18

T34.784.494.414.204.474.424.224.164.114.23

T44.864.614.334.194.504.714.504.364.274.46

T54.994.734.514.124.594.944.664.494.414.63

5.094.734.554.294.954.704.534.40المتوسط

L.S.D5
%

TGG  ×TTGG  ×T

0.690.621.380.570.511.14

  

لدور هذه العناصر في و NPKخفض النسبة المئویة للسكریات الكلیة نتیجة إضافة السماد یعزىربما 

دى إلى حدوث عملیة التخفیف فتقل النسبة المئویة للسكریات الكلیة أا خالیا الثمار منه ممّ نتقال الماء وامتالء أ

قلل منالماء تجاه الثمار وبالتالي الذي أدى إلى سحب الثمارفي K , P , Nیعود السبب إلى زیادة تركیز او

دور الجبرلین في خفض النسبة نفضال ع).6، 5الجداول (تركیز السكریات وما یدعم ذلك هو زیادة وزن الثمرة 
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ویصبح أكثر نفاٍذ ،ضغط الجدار وتقلیلقد یعزى ذلك إلى دوره في زیادة مرونة جدران الخالیا فلسكر لالمئویة 

  ) .25(تتفق هذه النتائج مع ) .24(ا یسمح في تدفق الماء إلى الخلیة فتنتفخ ویقل تركیز الذائبات فیها ممّ 

  

في النسبة المئویة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(لمحلول المغذي تأثیر الرش با. 10جدول 

  Annaللسكریات الكلیة لثمار التفاح صنف 

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T18.337.127.466.737.418.618.117.677.247.95

T25.425.155.034.825.115.734.904.453.824.73

T35.935.445.195.005.396.265.835.615.425.78

T46.195.775.525.265.696.936.446.165.876.35

T56.395.975.715.325.857.186.776.326.216.62

6.455.895.785.436.946.416.045.71المتوسط

L.S.D5
%

TGG  ×TTGG  ×T

1.050.942.101.301.162.60

  

  - :الثمارفيالكلیةالحموضةنسبة

فيمعنویاً یؤثرلمTotalgroالمغذيالمحلولإن) 12و11(الجدولینفيالموضحةالنتائجتشیر

معنويیرتأثللجبرلینإنالنتائجفتوضحبالجبرلینالمعاملةأما. الصنفینكالثمارفيالكلیةالحموضةنسبة

حموضةاقلG2المعاملةأعطتشرابيالصنفففي،الصنفینكالثمارفيالكلیةالحموضةنسبةخفضفي

الحموضةنسبةمنالمعدالتأعلىكانتبینماالتواليعلىللموسمین% 0.517و0.514بلغتإذللثمار

نفسفأنالحالكذلك،التواليعلىللموسمین% 0.704و0.699أعطتالتيG1المقارنةمعاملةفيالكلیة

% 0.569و0.559أعطتإذAnnaالصنففيالثمارلحموضةمئویةنسبةاعلىأعطتالمعاملة

  .التواليعلىللموسمین

المئویةالنسبةخفضفيمعنویاً فقد اثروالجبرلینالمغذيالمحلولرشبینللتداخلاما بالنسبة

هذهأعطتإذشرابيالصنففيT2G2المعاملةعندمعدلاقلكانإذ،الصنفینكالفيالثمارلحموضة

للموسمینT1G1المعاملةوT2G1المعاملةفيللحموضةنسبةأعلىبینما%  0.446و 0.471المعاملة

انخفضتوالتيT2G2المعاملةنفسفيكانتنسبةاقلفأنAnnaالصنفحالةفيأما،التواليعلى

  .التواليعلىللموسمین% 0.419و0.392المعاملةهذهأعطتإذG1T1المعاملةعنمعنویاً 

مرونةزیادةفيدورهإلىالثمارفيالكلیةللحموضةالمئویةالنسبةخفضفيالجبرلیندورٌ یعزىقد

الذائباتتركیزویقلفتنتفخالخلیةإلىالماءتدفقفيیسمحاممّ ضعیفاً سیكونالجدارضغطفانالخالیاجدران

  . التفاحفيالثمارحموضةتقلیلفيدورللجبرلینإنفي) 8(معالنتائجهذهتتفق. )24(فیها

  

في نسبة الحموضة الكلیة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .11جدول 

  لثمار التفاح صنف شرابي
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20092010

G1G2G3G4 سطالمتوG1G2G3G4المتوسط

T10.6910.5490.5760.5940.6030.7420.5930.5640.5760.619

T20.7120.4710.5770.5860.5870.7130.4460.5890.6090.589

T30.7060.5110.5610.5980.5940.7220.5380.5410.5590.590

T40.6860.4910.5490.6120.5850.679
0.48

1
0.5720.5990.583

T50.6980.5490.5640.6230.6090.6650.5270.5680.6200.595

0.6990.5140.5650.6030.7040.5170.5670.593المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

N.S0.0870.194N.S0.1020.228

  

في نسبة الحموضة الكلیة والتداخل بینهماو الجبرلین) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .12جدول 

  Annaلثمار التفاح صنف 

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T10.5820.4110.4580.4830.4840.5980.4620.4790.4930.508

T20.5730.3920.4290.4610.4640.5910.4190.4470.4980.489

T30.5440.4260.4720.5020.4860.5590.4600.4820.5160.504

T40.5680.4490.4800.4970.4990.5530.4320.4560.4870.482

T50.5300.4340.4670.4900.4800.5460.4240.4380.5070.479

0.5590.4220.4610.4870.5690.4390.4600.500المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

N.S0.0640.143N.S0.0710.159

  

  - :الواحدةالشجرةحاصل

الشجرةحاصلفيمعنویاً تأثیراTotalgroالمغذيللمحلولإن) 14و13(الجدولینفيالنتائجتبین

تفوقتوالتيT2  المعاملةعندكانشرابيالصنففيللشجرة حاصلأعلىوان،الصنفینكالفيالواحدة

كذلك،التواليعلىللموسمین  كغم41.40و40.41المعاملةهذهأعطتإذT1المقارنةمعاملةعلىمعنویاً 

معاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيAnnaالصنفحالةفيالمعدالتأعلىأعطتT2المعاملةفإنالحال

  .التواليعلىللموسمین% 14.42و12.14بلغتزیادةوبنسبةT1المقارنة

إذ،وللموسمینالصنفینكالفيالجبرلینبرشالواحدةالشجرةحاصلتأثر) 14و13(الجدولینونتائج

  كغم40.25و39.03المعاملةهذهأعطتشرابيالصنفحالةففيحاصلأعلىG2المعاملةأعطت

والبالغالواحدةللشجرةحاصلأعلىعاملةالمنفسأعطتفقدAnnaالصنفأما،التواليعلىللموسمین
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G1المعاملةعلى% 7.24و10.25بلغتزیادةوبنسبةالتواليعلىللموسمین  كغم39.41و38.89

  .التواليعلىالدراسةلموسمي

  

في حاصل الشجرة الواحدة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .13جدول 

  للتفاح صنف شرابي) مكغ(

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T134.4637.1836.0735.3235.7635.8238.2637.4236.8237.08

T237.1242.8941.1940.4340.4139.1743.8842.1940.3641.40

T335.7138.9238.2236.9437.4538.0640.8740.2938.9739.55

T435.0437.9837.1336.7036.7137.7639.1938.8438.1138.45

T534.6938.1737.3735.2736.3836.9139.0738.4137.2637.91

35.4039.0338.0036.9337.5440.2539.4338.40المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

2.432.174.862.282.044.56

  

في حاصل الشجرة الواحدة والتداخل بینهما و الجبرلین ) Totalgro(تأثیر الرش بالمحلول المغذي .14جدول 

  Annaللتفاح صنف ) كغم(

20092010

G1G2G3G4المتوسطG1G2G3G4المتوسط

T133.1835.7335.2534.6134.6933.4836.1835.5935.1135.09

T237.2240.8139.1338.4238.9038.3441.4540.8140.0040.15

T337.1339.9438.2637.8438.2937.9140.0939.1438.2938.86

T436.4738.7737.8736.7137.4636.8739.4438.8238.0838.30

T536.2839.1938.0737.1437.6737.1339.9138.9738.1938.55

36.0638.8937.7236.9436.7539.4138.6737.93المتوسط

L.S.D
5%

TGG  ×TTGG  ×T

2.081.864.162.221.994.44

  

لكالوالواحدةالشجرةحاصلفيمعنویاً تأثیراً والجبرلینالمغذيالمحلولرشبینللتداخلوكان

و42.89المعاملةهذهأعطتإذشرابيالصنففيT2G2المعاملةعندمعدلأعلىكانإذ،الصنفین

فيأما،التواليعلىللموسمینG1T1  المعاملةعلى% 22.50و24.46بلغتزیادةوبنسبة  كغم43.88

المعاملةعلىمعنویاً تفوقتوالتيذاتهاالمعاملةفيكانالواحدةللشجرةحاصلأعلىفأنAnnaالصنفحالة

G1T1التواليعلىللموسمین   كغم41.45و40.81لمعاملةاهذهأعطتإذ.  
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العاملینهذیندورإلىوالجبرلینالمغذيبالمحلولالمعاملةنتیجةالواحدةالشجرةحاصلزیادةوتعزى

تتفق،) 3و1،2جداول(الواحدةالثمرةوزنمعدلوزیادةالتساقطنسبةمنوالتقلیلالثمارعقدنسبةزیادةفي

  .)26و8(معئجالنتاهذه
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