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تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدید المخلبي على عقد الثمار وبعض 
صفات النمو الخضري والثمري للزیتون صنف نبالي محسن.

Olea europaea L.
الراويمحمودعبد الرحمنحمید حمدان العلي

كلیة الزراعة / جامعة األنبار                         مدیریة زراعة األنبار

الخالصة

نبار خالل ة التصحر /قضاء عنة في محافظة األنفذت هذه الدراسة في حقل الزیتون التابع للهیأة العامة لمكافح
وسلفات الزنك بتركیز 1-ملغم. لتر150و100لدراسة تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك تركیز2012العام 

وخالئطهما في نمو 1-ملغم. لتر1000بتركیز Fe-EDDHAوالحدید المخلبي 1- ملغم. لتر5000
ةالثانیعند التزهیر الكامل والرشة25/4/2012بتأریخ رش األشجارن . تمً حسَ وحاصل الزیتون صنف نبالي مٌ 

بعد شهر من الرشة األولى .إذ رشت األشجار حتى البلل الكامل ، واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
%. بینت النتائج أن الرش بحامض 5على مستوى L.S.Dبثالث مكررات واختبرت المعامالت حسب اختبار 

أظهر زیادة معنویة في طول الفرع والمساحة الورقیة ووزن الثمرة إذ بلغت 1-ملغم. لتر150البوریك بتركیز 
3.00ها الصفات أعاله إلىقیاسًا بالمعامالت التي انخفضت فیعلى التوالي غم2،3.29سم7.247سم،5.86

ملغم. 5000حامض البوریك+1-ملغم. لتر150كما أدى الرش بـعلى التوالي.غم2،2.763سم6.327سم،
%. بینما أظهرت 15,85% قیاسًا بالمقارنة 19.09سلفات الزنك إلى زیادة معنویة في نسبة الزیت بلغت 1-لتر

- ملغم. لتر1000سلفات الزنك +1-ملغم. لتر5000حامض البوریك +1- ملغم. لتر100النتائج أن المعاملة 

والكلوروفیل النسبي ونسبة العقد حدید مخلبي قد أثرت معنویًا في معظم الصفات المدروسة كالمساحة الورقیة 1
- ملغم. لتر5000حامض البوریك +1-ملغم. لتر150ومعامل األثمار وكمیة الحاصل. بینما أثرت المعاملة

حدید مخلبي معنویًا في زیادة محتوى األوراق من الكلوروفیل النسبي 1-ملغم. لتر1000سلفات الزنك +1
من نسبة العقد ومعامل األثمار.والبورون في األوراق كما سببت زیادة في كل
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The Effect of foliar application with Boric Acid, Zinc Sulfate and
Iron Claw on fruits set, vegetative growth and fruit traits of Olive cv.

Nibali Mohassan.
Hameed. Hamdan AL-Ali Abd Al Rahman.Mahmood Alrawi

College of Agriculture\University of Anbar Directorate of Agriculture Anbar

Abstract

This study was conducted in olive farm in General Commission of

Desertification Combat / Enna County in Al Anbar Province during 2012, in

order to study the impact of leafy spraying with boric acid at (100, 150 mg.

liter -1), zinc sulfate at (5000 mg. liter -1) and Fe-EDDHA at (1000 mg .liter-1)

and the mixture of them, on the growth and production of olive cv. Nibali

Mohassan. The spraying was done until trees become wet completely dated

25/4/2012 at full bloom and spray the second month after the first spray. The

design of experiment was full randomized blocks with three repeliciates, and

LSD at level 5% was calculated to all treatments.The results showed that

spraying with boric acid at 150 mg .liter -1 gave significant increase in shoot

length , leaf area and fruits weight which reached 5,86 cm, 7.247 cm, 3.29 g

respectively, comparing with other applications that caused trait 's decrease to

reach 3.00 cm, 6.327 cm2, 2.7639 respectively. And the spraying with 150

mg . liter -1 boric acid + 5000 mg. liter -1 + zinc sulfate caused significant

increase in oil percentage reached 19.09% comparing with 15.85%.While the

treatment with 100 mg. liter -1 boric acid + 500 mg . liter -1+1000 mg. liter -1

Fe –EDDHA have had a good impact of studied characters such as leaf area,

relative chlorophyll, fruit set, fruit coefficient, and production.Whereas the

application (150 mg . liter -1 boric acid + 5000 mg. liter -1 zinc sulfate, 1000

mg .liter -1 Fe-EDDDHA) indicated a significant increase relative chlorophyll

and boron content in leaves, and also increase the fruit set and fruit

coefficient.
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المقدمة

تعـــــد شـــــجرة الزیتـــــون مـــــوردًا طبیعیـــــًا متجـــــددًا زراعیـــــًا واســـــتراتیجیًا لجـــــزء كبیـــــر مـــــن المنـــــاطق الجافــــــة 
تـــــــوفر هـــــــذه كمــــــااألرضمســـــــتدامًا ألســـــــتخدام جافـــــــة العربیــــــة بحیـــــــث تضـــــــمن لهــــــذه المنـــــــاطق شــــــكالً وشــــــبه ال

ـــــوفیر ا وتقـــــدیم المـــــدخالت للصـــــناعة والمســـــاهمة فـــــي العمالـــــةلزراعـــــة مـــــادة غذائیـــــة فضـــــًال عـــــن دورهـــــا فـــــي ت
ـــــو 1(التصـــــدیر ـــــدأت زراعتهـــــا مســـــتدیمةالفاكهـــــةمـــــن ن). ویعـــــد الزیت ـــــي ب ـــــات الســـــنین والت الخضـــــرة المعمـــــرة لمئ

منــــــاطق إلــــــىســــــنة قبــــــل المــــــیالد ومنــــــه انتشــــــرت 3000المتوســــــط منــــــذ األبــــــیضفــــــي منــــــاطق شــــــرق البحــــــر 
ــــــون للموســــــم ). 47مــــــن العــــــالم (أخــــــرى ــــــاج العــــــالمي للزیت ــــــغ اإلنت و،) طــــــن2,565,000حــــــوالي (2011یبل

ــــغ حــــوالي (اإلســــتهالك العــــالمي  ــــغ معــــدل اإلنتــــاج للعــــام 13طــــن () 2,387,500بل ). أمــــا فــــي العــــراق فقــــد بل
هكتــــــــار وبلــــــــغ عــــــــدد األشــــــــجار المثمــــــــرة  4333بلغــــــــتمزروعــــــــة مســــــــاحةب) طــــــــن و 17421نفســــــــه حــــــــوالي (

إلنســــــــاناأهمیــــــــة غذائیــــــــة كبیــــــــرة إذ یكفــــــــي أن یحصــــــــل ثمــــــــار الزیتــــــــون لإن).3(شــــــــجرة 754261حــــــــوالي 
لالزمـــــة للمحافظـــــة المعدنیـــــة األمـــــالح الیومیـــــة مـــــن احتیاجاتـــــه الجســـــم بام منهـــــا لیمـــــد غـــــ50-30علـــــى البـــــالغ

ــــى ســــالمته ــــراز ،عل ــــي تقلیــــل إف ــــى مــــواد قابضــــة تفیــــد ف ــــع تقلصــــات اكمــــا تحتــــوي ثمــــار الزیتــــون عل للعــــاب ومن
تعـــــاني فـــــي العـــــراقلزیتـــــونالكثیـــــر مـــــن بســـــاتین ان إ.)26(يى الســـــكر ضـــــباإلضـــــافة إلـــــى فوائـــــده لمر لمعـــــدة ا

ــــة حاصــــلها مــــن ضــــعف  ــــي نموهــــا وقل ــــالإذف ــــةنتاجإزال متوســــط ی دون المســــتوى المطلــــوب الواحــــدة الشــــجرة ی
شــــــجار أعــــــن كــــــونفضــــــالً عــــــالي pHفــــــي تــــــرب كلســــــیة وذاتیكــــــون لزیتــــــون ان معظــــــم منــــــاطق زراعــــــة إ ، و 

فضــــــل أن أإذتســــــتنزف كمیــــــات كبیــــــرة مــــــن العناصــــــر الغذائیــــــة ســــــنویاً فأنهــــــاوبــــــذالخضــــــرةادائمــــــة لزیتــــــون ا
ـــــــب تـــــــوفر  ـــــــةالعناصـــــــر انمـــــــو وحاصـــــــل یتطل ـــــــرىلغذائی ـــــــة (والصـــــــغرىالكب ـــــــة مثالی ید إن التســـــــم).22بجاهزی

تـــــهوتحســـــین نوعیتهـــــا ، وتظهـــــر فاعلیشـــــجار ینصـــــح بـــــه لزیـــــادة إنتاجیـــــة األالـــــورقي أصـــــبح شـــــائع االســـــتعمال و 
ــــى ســــ ــــى أشــــجار الفاكهــــة نظــــرًا لعمــــق مجموعهــــا الجــــذري ولبقــــاء معظــــم األســــمدة المضــــافة عل ــــة و عل طح الترب

أشـــــار الكثیـــــر ).48(ضـــــعف انتقالهـــــا إلـــــى منطقـــــة الجـــــذور الفعالـــــة لتـــــؤدي دورهـــــا فـــــي تحســـــین التغذیـــــة للنبـــــات
ـــــاج ـــــد مـــــن كمیـــــة اإلنت ـــــورقي بالعناصـــــر الصـــــغرى یحســـــن مـــــن الحالـــــة الغذائیـــــة ویزی مـــــن البـــــاحثین أن الـــــرش ال

)45(األفوكـــــــــادو و )43و(46))،(4(، )15الزیتون (كـــــــــلعدیـــــــــد مـــــــــن  أشـــــــــجار الفاكهـــــــــةویحســـــــــن نوعیتـــــــــه ل
إذةلنوویــــــــاحمــــــــاض ألالبروتینــــــــات والكربوهیــــــــدرات و افــــــــي تبــــــــادل اً كبیــــــــر اً یلعــــــــب البــــــــورون دور . )7(البرتقــــــــالو 

ـــــــص البـــــــورون  ـــــــؤدي نق ـــــــف إی ـــــــى وق ـــــــة ال ـــــــه وتتـــــــراكم ألالنمـــــــو وقل ـــــــدني نوعیت وراق ألالســـــــكریات فـــــــي انتـــــــاج وت
متصـــــــاص إلســـــــكریات للجـــــــذور ویثـــــــبط نموهـــــــا ممـــــــا یعیـــــــق امین ألضـــــــوئي ویقـــــــل تـــــــابنـــــــاءلاوتـــــــنخفض عملیـــــــة 

نــــــهأ(11)أشـــــارأمـــــا فیمــــــا یتعلـــــق بتـــــأثیر الزنـــــك فقـــــد .)(36و(37)،)17لتربـــــة (الغذائیـــــة مـــــن العناصـــــر ا
ـــــــات األكســـــــدة و  ـــــــي عملی ـــــــدخل ف ـــــــزال وتصـــــــنیع ألای ـــــــي امض الحـــــــاخت ـــــــان األمین ـــــــادْى األساســـــــيلالتربتوف فـــــــي ب

لحدیـــــد امـــــاأ.لخالیـــــا النباتیـــــةاتســـــاع إ نقســــام و األفـــــي دوره الفســـــلجيفضـــــًال عـــــن ، ) IAA( تصــــنیع األوكســـــین
ـــــي بنــــاء ســــهمفهــــو یدور مهــــم فــــي حیــــاة النبــــاتفلــــه  هــــو عنصــــر رغــــم عــــدم دخولــــه فــــي تركیبــــه و لكلوروفیــــلافـ

ـــــــزیم  ـــــــب أن ـــــــي تركی ـــــــز اأساســـــــي ف ـــــــت لمســـــــاعدالنتروجینی ـــــــة تثبی ـــــــي عملی ـــــــروجینالف ـــــــكنت دوره فضـــــــًال عـــــــن ذل
لكترونـــــــات ودخولـــــــه فـــــــي بعـــــــض ألاكتســـــــاب إ ختـــــــزال وقابلیتـــــــه علـــــــى فقـــــــد و األكســـــــدة واأللتنظیمـــــــي ألنزیمـــــــات ا
ــــــة اإلنزیمــــــات ا ــــــة الناقل ــــــى میكانیكی ــــــة عل ــــــنفس (المهیمن ــــــد .)12لت ــــــذا فق ــــــىت هــــــدفل ــــــأثیر الدراســــــة إل معرفــــــة ت

الـــــرش الـــــورقي بحـــــامض البوریـــــك وســـــلفات الزنـــــك والحدیـــــد المخلبـــــي فـــــي زیـــــادة النمـــــو الخضـــــري وعقـــــد الثمـــــار 
.الصفات الكمیة والنوعیة للحاصلوتحسین
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المواد وطرائق العمل

نـــــة  العامـــــة لمكافحـــــة التصـــــحر /قضـــــاء عأحـــــد البســـــاتین التابعـــــة للهیـــــأةفـــــيأجریـــــت هـــــذه الدراســـــة
°34,3و عـــــــــــرض°41,9علــــــــــى خـــــــــــط طــــــــــول عــــــــــن مركــــــــــز محافظـــــــــــة األنبــــــــــار كـــــــــــم200والتــــــــــي تبعــــــــــد 

علـــــى والحدیـــــد المخلبـــــي الزنـــــك ســـــلفات و حـــــامض البوریـــــكلدراســـــة تـــــأثیر الـــــرش الـــــورقي ب15/3/2012بتـــــأریخ
التـــــي األصـــــنافأشـــــهرمـــــن دیعـــــالصـــــفات الخضـــــریة والثمریـــــة للزیتـــــون صـــــنف نبـــــالي محســـــن والـــــذي بعـــــض 
36تـــــم اختیـــــار .)20(للبیئـــــة العراقیـــــةاومالئمتهـــــانجاحهـــــتثبتـــــأالعـــــراق فـــــي بدایـــــة التســـــعینات و إلـــــىأدخلـــــت

ــــــدر 11شــــــجرة بعمــــــر  ــــــي نموهــــــا الخضــــــري ق ــــــذت 5×5(اتومزروعــــــة بمســــــافاإلمكــــــانســــــنة متجانســــــة ف )م نف
أخــــــذت. لكافــــــة المعــــــامالت وبصــــــورة متجانســــــةاألدغــــــالوٕازالــــــةالخدمــــــة والمتضــــــمنة الــــــري بــــــالتنقیط اتعملیــــــ

ـــــة مـــــن  ـــــةعین ـــــین (البســـــتانترب ـــــة وبعمق ـــــة والكیمیائی ـــــى خواصـــــها الفیزیائی ) 60-30) ســـــم و(30-0للتعـــــرف عل
.)1(جدولسم وكما موضح في

)  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة1جدول (

60–30القیمة للـعمق 30-0القیمة للـعمق وحدة القیاسالصفة
ECedS.m-14.357.15
pH76.9

g.kg-1480485الجبس
g.kg-138132.9الكلس

االیونات الذائبة
ppm384837الصودیوم
ppm5758البوتاسیوم
13038-لتر.  ملي مكافئالكالسیوم

11613-لتر.  ملي مكافئالمغنسیوم
12864-لتر.  ملي مكافئالكلور

1NilNil-لتر.  ملي مكافئالكاربونات
11.52-لتر.  ملي مكافئالبیكاربونات

العناصر الجاهزة في التربة
mg.kg-17.26.4النتروجین
mg.kg-16.55.8الفسفور

mg.kg-1180160البوتاسیوم
mg.kg-11.761.75الزنك
mg.kg-14.13.97الحدید
mg.kg-11.621.13البورون

النسجة
مزیجةمزیجة

414رمل417رملg.kg-1النسجة
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258طین259طین
328غرین324غرین

 نبارفي مختبر مدیریة زراعة محافظة األ تم تحلیل التربة

و100وبتركیـــــــز() %17(بــــــورونیحــــــوي نســـــــبة والــــــذي بحــــــامض البوریـــــــك التجربــــــة الـــــــرش الــــــورقيتضــــــمنت
) % 34نســـــــــــبة الزنـــــــــــك (والتـــــــــــي یكـــــــــــون فیهـــــــــــاســـــــــــلفات الزنـــــــــــك  ترشـــــــــــ، كمـــــــــــا 1-) ملغـــــــــــم. لتـــــــــــر150

فقــــــد رش % 6نســــــبة الحدیــــــد فیــــــه Fe-EDDHA)(الحدیــــــد المخلبــــــي ، أمــــــا1-ملغــــــم. لتــــــر) 5000وبتركیــــــز(
:معاملة وكاألتي12أحتوت التجربة على وبذا فقد1-ملغم. لتر)1000بتركیز (

المعاملةالرمزت
1T0CONTROLفقطالمقطررش بالماء
2T1100حامض البوریك1-ملغم. لتر

3T2150حامض البوریك1-ملغم. لتر

4T35000سلفات الزنك  1-ملغم. لتر
5T41000حدید مخلبي  1-ملغم. لترFe-EDDHA)(
6T5100سلفات الزنك    1-ملغم. لتر5000+حامض البوریك 1-ملغم. لتر

7T6100حدید مخلبي  1-ملغم. لتر1000+حامض البوریك 1-ملغم. لتر)Fe-EDDHA(

8T7150سلفات الزنك 1-لتر.ملغم5000+البوریكحامض1-لتر.ملغم

9T8150حدید مخلبي  1-ملغم. لتر1000+حامض البوریك 1-ملغم. لتر)( Fe-EDDHA

10T95000حدید مخلبي  1-لتر.ملغم1000+سلفات الزنك  1-لتر.ملغم( Fe-EDDHA)
11T10100.1-لتـــر.1000+1-لتـــر.5000+1-لتـــر

)مخلبي   Fe-EDDHA)
12T11150.ــر.5000+1-لتــر 1-لتــر.11000-لت

)مخلبي   Fe-EDDHA)

ـــــذ الرشـــــات  ـــــاني بعـــــد شـــــهر 25/4/2012بتـــــاریخ األولبموعـــــدین تـــــم تنفی ـــــد التزهیـــــر الكامـــــل  والموعـــــد الث عن
ســــتخدامإمــــن خــــاللفــــي الصــــباح البــــاكروذلــــكحتــــى البلــــل الكامــــل األشــــجار رشــــت وقــــدى  ولــــاألالرشــــةمــــن 

أشــــــــجارأمـــــــا،ةكمــــــــادة ناشـــــــر 1-مـــــــل.لتر0.1بتركیـــــــز ) الصـــــــابون الســــــــائلمـــــــادة (وأضــــــــیفتظهریـــــــة مرشـــــــة
فقط.المقارنة فقد رشت بالماء

بثالثـــــــة مكـــــــررات وعـــــــدت كـــــــل و RCBD)تصـــــــمیم القطاعـــــــات العشـــــــوائیة الكاملـــــــة (وفـــــــقنفـــــــذت  التجربـــــــة 
ــــــت النتــــــائج شــــــجرة وحــــــدة تجریبیــــــة. ــــــامج ســــــتعمالباإحصــــــائیاحلل الفــــــروق اختبــــــار، وتــــــم GENSTATبرن

).14%  (5عند مستوى احتمال L.S.Dالمتوسطات باستعمال اختبارالمعنویة بین
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المدروسةالصفات 

بشـــــریط ل الفـــــروع المعلمـــــة قبـــــل عملیـــــة الـــــرش اقیســـــت أطـــــو : معـــــدل الزیـــــادة فـــــي طـــــول الفـــــرع (ســـــم)1-
والفرق یمثل معدل الزیادة في طول الفرع.أیضاً القیاس وفي نهایة الموسم 

ـــــروع عمرهـــــا ســـــنة  2(ســـــمالمســـــاحة الورقیـــــة2- ـــــم حســـــابها بأخـــــذ الورقـــــة الرابعـــــة والخامســـــة مـــــن ف ): وت
مختلفــــــة مــــــن الشــــــجرة وبصــــــورة وباتجاهــــــات) ورقــــــة لكــــــل مكــــــرر 15أخــــــذ (ومــــــن قمــــــة الفــــــرع  حیــــــث تــــــم 

زطها وحســــــــــــــــــــــــــــــــــبت  باســــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال جهــــــــــــــــــــــــــــــــــاعشــــــــــــــــــــــــــــــــــوائیة وتــــــــــــــــــــــــــــــــــم حســــــــــــــــــــــــــــــــــاب متوســــــــــــــــــــــــــــــــــ
100-AREA-METERBioscientific LTD , Model2000AM

Spad)تقـــــدیر الكلوروفیـــــل النســـــبي فـــــي األوراق-3 Unit) : تـــــم اختیـــــار الورقـــــة الرابعـــــة والخامســـــة
. Chlorophyl meter. Spad–502 . Minoltaجهــاز أســتخدم )، و 42(لقیــاس هــذه الصــفة

Japan ..لتقدیر محتوى هذه األوراق من الكلووفیل النسبي
العناصــــر الصــــغرى البــــورون مــــناألوراقمحتــــوى تــــم قیــــاس: فــــي األوراقFeوZnوBةتقــــدیر نســــب4-

متصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذريباســــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز األوذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوالزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والحدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
)Atomic Absorption Spectrophotometer.(

ختیرت خمسة فروع رئیسة وباتجاهات مختلفة من الشجرة وحسب عدد األزهار بتاریخ  أالنسبة المئویة للعقد:5-
یــة لحســاب النســبة ثــم حســبت الثمــار العاقــدة علــى كــل فــرع بعــد أربعــة أســابیع وطبقــت المعادلــة اآلت23/4/2012

100× الكلیةاألزهارعدد \النسبة المئویة للعقد = عدد الثمار العاقدة:المئویة للعقد

ثمـــــرة لكــــــل 20وبمعـــــدل أخـــــذت عینـــــات عشـــــوائیة مـــــن ثمـــــار الزیتـــــون (غـــــم):  معـــــدل وزن الثمـــــرة -6
.أستخرج معدل وزن الثمرة عند النضج ووزنت بمیزان كهربائي حساس ثم مكرر 

بتــــــأریخ بــــــدء تلونهــــــا وذلــــــكعنــــــد أخــــــذت عینــــــات مــــــن الثمــــــار:تقــــــدیر النســــــبة المئویــــــة للزیــــــت7-
ــــــة المــــــذكورة  15/10/2012 ــــــا للطریق ــــــت باســــــتعمال جهــــــاز الفصــــــل سوكســــــلیت وفق ــــــم  اســــــتخالص الزی وت
.x100وزن العینة) \النسبة المئویة للزیت على أساس الوزن الجاف = (وزن الزیت).21(في 

:التــــــــــــالي ب معامـــــــــــل اإلثمـــــــــــار مـــــــــــن المعادلـــــــــــةاحســــــــــــتـــــــــــم 8-
.)32(100×عدد االزهار الكلیة\عدد الثمار المتبقیةثمار = معامل اإل

ــــم .شــــجرة9- لمعــــامالت ل)شــــجرةمكــــرر (كــــل لوثمــــار الزیتــــون لكمیــــة اإلنتــــاج حســــبت : 1-الحاصــــل كغ
.جرة الواحدة لكل معاملة ، وأخذ معدل إنتاج الش15/11/2012دروسة وذلك بتأریخ الم

النتائج والمناقشة

) أن معـــدل 1(الشـــكل نتـــائج التحلیـــل األحصـــائي فـــي أظهـــرت:1-
ـــــي  ـــــادة ف ـــــك الزی ـــــك وســـــلفات الزن ـــــورقي بحـــــامض البوری ـــــرش ال ـــــًا بمعـــــامالت ال ـــــأثرت معنوی ـــــد ت ـــــرع ق طـــــول الف

األفـــــــــــــــرعأطـــــــــــــــوالفیهـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــت والتـــــــــــــــيT2،T6،T5الســـــــــــــــیما المعـــــــــــــــامالت والحدیـــــــــــــــد المخلبـــــــــــــــي 
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3.00والتـــــي اعطـــــت أقـــــل معـــــدل بلـــــغT0ســـــم علـــــى التـــــوالي قیاســـــًا بمعاملـــــة المقارنـــــة 5.86،4.77،4.64

سم. 

الزیتون ألشجار طول الفرع (سم)معدالت الزیادة في ) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في 1(شكل
صنف نبالي محسن.

فــــي انتقــــال الســــكریات إلــــى القمــــم فــــي طــــول الفــــرع عنــــد الــــرش بــــالبورون إلــــى دورههــــذه الزیــــادة یمكــــن تفســــیر
أن المعاملـــــة بـــــالبورون قـــــد إلـــــىكمـــــا یمكـــــن أن تعـــــزى ،) 11النامیـــــة فیزیـــــد مـــــن انقســـــام الخالیـــــا واســـــتطالتها (

ـــــات الفســـــیولوجیة كامتصـــــاص المـــــاء والمغـــــذی ـــــي ســـــببت زیـــــادة أثـــــرت فـــــي بعـــــض العملی معـــــدالت النمـــــوات والت
ــــــة ك ــــــین فــــــي الشــــــكل (المســــــاحة الورقی ــــــي زیــــــادة األنقســــــام الخلــــــوي . )2وكمــــــا مب فضــــــًال عــــــن دور البــــــورون ف

ــــــا  ــــــادة حجــــــم الخالی ــــــالي زی ــــــه).44(وبالت ) 25و15،4،16(كــــــل مــــــنوهــــــذا یتماشــــــى مــــــع ماحصــــــل علی
ـــــون یســـــبب زیـــــادة فـــــي صـــــفات النمـــــو الخضـــــري والـــــذین  ـــــى أشـــــجار الزیت ـــــرش بـــــالبورون عل ومنهـــــا وجـــــدوا أن ال

فــــــي زیــــــادة طــــــول األفــــــرع فربمــــــا یعــــــود إلــــــى دوره فــــــي تنشــــــیط التفــــــاعالت  عــــــن دور الزنــــــك أمــــــا طــــــول الفــــــرع .
ـــــة وتنظـــــیم ـــــروتین والكاألنزیمی ـــــات االیضـــــیة للب ـــــة والســـــیما العملی ـــــات النباتی ـــــوي للهرمون ـــــل الحی ـــــدرات والتمثی ربوهی

ن وأ.)24ونمـــــو األفـــــرع ( ظم اســـــتطالة الخالیـــــا یتنـــــوالتـــــي تنـــــتج فـــــي قمـــــم األفـــــرع وتعمـــــل علـــــىاالوكســـــینات 

.)41الخضري (

ــــة (ســــم-2 ــــى) 2یشــــیر الشــــكل ():2المســــاحة الورقی ــــةأن إل ــــًا بالمســــاحة الورقی ــــأثرت معنوی ــــد ت معــــامالتق
أعلــــــــــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــــــــــیم بلغــــــــــــــــــــــــــــــــت T2،T10،T5T6الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة إذ ســــــــــــــــــــــــــــــــجلت أن المعــــــــــــــــــــــــــــــــامالت

أدنــــــــــــى مســــــــــــاحة ورقیــــــــــــة فــــــــــــيعلــــــــــــى التــــــــــــوالي، فیمــــــــــــا وصــــــــــــلت2ســــــــــــم6.993و7.247،7.240،7.037
أن الزیـــــادة فــــي مســـــاحة الورقــــة ربمـــــا یرجــــع أســـــبابه إلــــى دور البـــــورون . 2ســــم)6.327(مقـــــدارها T1المعاملــــة

فــــــــي زیــــــــادة انقســـــــام الخالیــــــــا وتطــــــــور القمـــــــم المرســــــــتیمیة و تنشــــــــیط  التصـــــــنیع الحیــــــــوي للمركبــــــــات اإلیجـــــــابي
ـــــــــة  ). فضـــــــــًال عـــــــــن31و34العضـــــــــویة( ـــــــــات واألحمـــــــــاض النووی ـــــــــات تصـــــــــنیع البروتین ـــــــــي عملی ـــــــــك ف دور الزن
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ــــــي ــــــا IAAاألوكســــــین ( التربتوفــــــان الضــــــروري لتكــــــوین والحــــــامض األمین ــــــدوره ینشــــــط انقســــــام الخالی ــــــذي ب ) وال
الضـــــوئي والتـــــنفس توكرومات المهمـــــة فـــــي عملیـــــة البنـــــاءفـــــي تكـــــوین الســـــایأن للحدیـــــد دور مهـــــم كمـــــا ).30(
.في التفاح)5) في الرمان  و(9(في الزیتون و)25و4(النتائج مع ماوجده كل منهذه تتفق . 2)(

المساحة الورقیة ألوراق الزیتون صنف نبالي محسن.المخلبي في ) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدید2(شكل

3-)Spadunit(:) ت) أن المعــــــامال3یوضــــــح الشــــــكلT11،T10وT9 ــــــى حققــــــت أعل
ـــــــــــــادة ـــــــــــــل النســـــــــــــبيزی ـــــــــــــوى األوراق مـــــــــــــن الكلوروفی ـــــــــــــي محت ـــــــــــــة ف 85.13و85.60،85.50بلغـــــــــــــت معنوی

SpadUnit تـــــــــانالمعاملأعطـــــــــتفیمـــــــــا علـــــــــى التـــــــــوالي)T3وT082.10و81.93قـــــــــل نســـــــــبة بلغـــــــــت () أ (
Spad Unit دور البـــورون فــــي تمثیــــل إلــــىترجــــع الزیـــادة فــــي محتـــوى الكلوروفیــــل النســـبي وقــــد التـــوالي.علــــى

.ن الزنــــــك یزیــــــد مصــــــدر الطاقــــــة الالزمــــــة إلنتــــــاج الكلوروفیــــــلكمــــــا أالبروتینــــــات والكلوروفیــــــل ،ربوهیــــــدرات و الك
.) 33و40،38في بناء الكلوروفیل (مهمفضًال عن أن لعنصر الحدید دور 
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أوراق ) في Spad Unitتقدیر الكلوروفیل النسبي (تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في ) 3(شكل 
الزیتون صنف نبالي محسن.

:األوراقفي والزنك والحدید نسبة البورون -4

فــــــي معاملــــــة الــــــرش عمــــــا معنویــــــاً زادقــــــدوراقاألمحتــــــوى البــــــورون فــــــي أن) 4یتبــــــین مــــــن الشــــــكل(
أعلــــى ظهــــرت.وقــــد تختلــــف معنویــــًا فیمــــا بینهمــــالــــم ) واللتــــانT4المعاملــــة(معــــاملتي المقارنــــة و هــــو علیــــه فــــي
.علــــــــــى التـــــــــــوالي 1-كغــــــــــمملغــــــــــم. ) 60.23و 61.57(تبلغـــــــــــ) و T8و(T11نالمعــــــــــاملتیقیمــــــــــة فــــــــــي

البورون في أوراق الزیتون صنف نبالي فات الزنك والحدیدالمخلبي في محتوىالورقي بحامض البوریك وسل) تأثیر الرش 4شكل(
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األوراقلزنــــــك فــــــي محتــــــوى لأعلــــــىســــــجلت )T3وT7،T5(أن المعــــــامالت یشــــــیر إلــــــى ف) 5(الشــــــكلأمــــــا
قــــــل أT4)و(T0علــــــى التــــــوالي بینمــــــا ســــــجلت المعاملتــــــان 1-كغــــــمملغــــــم. )30.90و31.53،31.47بلــــــغ (

.على التوالي1-كغمملغم. )10.82و9.87(محتوى من الزنك وصل إلى

الزنك في أوراق الزیتون صنف نبالي محتوى) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في 5شكل(
محسن.

المعـــــــــامالت إذ حققــــــــــتحتـــــــــوى الحدیـــــــــد قــــــــــد اختلـــــــــف معنویـــــــــًا بتـــــــــأثیر مأن)  6الشـــــــــكل (یالحـــــــــظ مـــــــــنو
1-كغـــــــمملغـــــــم. )54.93و56.97(  بلـــــــغمحتـــــــوى مـــــــن الحدیـــــــد فـــــــي األوراقأعلـــــــى)T8وT4(المعاملتــــــان

قـــــل محتــــوى للحدیـــــد فـــــي أ)T3وT0(بینمــــا ســـــجلت المعاملتــــانحیــــث اختلفـــــت معنویــــا مـــــع جمیــــع المعـــــامالت 
.على التوالي1-كغمملغم. )24.47و24.37(األوراق بلغ

تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في محتوى الحدید في أوراق الزیتون صنف نبالي ) 6شكل(
محسن.
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بهـــــذه مباشـــــرةاللمعاملـــــة اإلـــــىیعـــــود قاألورافـــــي الحدیـــــد كـــــل مـــــن البـــــورون والزنـــــك و ن ســـــبب زیـــــادة تراكیـــــز إ
ــــــــق الثغــــــــور ــــــــتم امتصاصــــــــها مباشــــــــرة عــــــــن طری ــــــــي ی ــــــــزدفالعناصــــــــر والت ــــــــز هــــــــذت داخــــــــل ه العناصــــــــراد تراكی

أن الـــــــرش مـــــــن ) 28(. كمـــــــا ویتفـــــــق مـــــــع مـــــــا أثبتـــــــه 43)و (15وهـــــــذا یتفـــــــق مـــــــع كـــــــل مـــــــن.)18(األوراق
ــــــیط مــــــن العناصــــــر الصــــــغرى ــــــورقي بخل ــــــد ال ــــــك والحدی ــــــورون والزن ــــــوى ومــــــن ضــــــمنها الب ــــــادة محت ــــــى زی أدى إل

ــــك العناصــــر عنــــد)8(وكــــذلك تتفــــق مــــع مــــا وجدتــــه.)علــــى البرتقــــال7مــــا وجــــده  (ومــــع.أوراق الزیتــــون مــــن تل
لزیتون.على شتالت اFe-EDDHAاإلضافة المخلبیة 

الشــــكلكمــــا هــــو موضــــح فــــيو اإلحصــــائيأظهــــرت نتــــائج التحلیــــل :-7
زیـــــــادة معنویـــــــة فـــــــي إلـــــــىأدى وســـــــلفات الزنـــــــك والحدیـــــــد المخلبـــــــي ) أن رش األشـــــــجار بحـــــــامض البوریـــــــك 7(

% 3.806بلغـــــــت (نســــــبة عقـــــــد أعلـــــــىبإعطائهـــــــا) T6وT10،T11،T9تفوقـــــــت المعــــــامالت( نســــــبة العقـــــــد إذ
قـــــــــل نســـــــــبة أ) T0(بینمـــــــــا ســـــــــجلت معاملـــــــــة المقارنـــــــــة، %) علـــــــــى التـــــــــوالي 3.703% 3.728% و3.800و

عقــــــدویمكــــــن تفســــــیر الزیــــــادة فــــــي .T7وT4المعــــــاملتینولــــــم تختلــــــف معنویــــــًا عــــــن%) 2.255عقــــــد بلغــــــت (
ــــىالثمــــار ــــي إل ــــه البــــورون ف ــــذي یلعب ــــادة الــــدور ال ــــاح ، ونمــــو زی ــــوب اللق ــــحیویــــة حب ــــةاألنبوب إذ مــــن ، ةاللقاحی

ـــــــــــــورونالمعـــــــــــــروف أن ـــــــــــــلالمســـــــــــــتویات المنخفضـــــــــــــة مـــــــــــــن الب ـــــــــــــة تقل ـــــــــــــد الثمـــــــــــــار بســـــــــــــبب إعاق مـــــــــــــن عق
قــــــاح ونمــــــو األنبوبــــــة حیویــــــة حبــــــوب اللزیــــــادة فــــــي اإلیجــــــابيهتــــــأثیر یضــــــاً أزنــــــكللأن .كمــــــا )29و36التلقــــــیح(

ثمـــــار فـــــي عقـــــد ال. فضــــًال عـــــن دور الحدیـــــد المهــــم)43یقلـــــل مــــن تشـــــكل البـــــراعم الزهریـــــة (ه اننقصـــــاللقاحیــــة و 
الحمضـــــــیات التـــــــي تعـــــــاني مـــــــن نقـــــــص الحدیـــــــد یـــــــنخفض فیهـــــــا تركیـــــــز الكلوروفیـــــــل فـــــــي أشـــــــجاروجـــــــد أن إذ

مــــع هــــذه النتــــائجتتماشــــى).35(قلــــة العقــــد ة جــــیتفــــاض عــــدد الثمــــار فــــي الشــــجرة نانخإلــــىممــــا یــــؤدياألوراق
ـــــد) 10(ماوجـــــده  ـــــعن ــــــالحدید والزن ـــــرش الـــــورقي ب ـــــى المشـــــمش كال ـــــهو .عل نســـــبة أنمـــــن) 19(ماتوصـــــل إلی

والحـــــــاوي علـــــــى عناصـــــــر العناصـــــــر الصـــــــغرىخلـــــــیط عنـــــــد إضـــــــافة قـــــــد زادت فـــــــي أشـــــــجار الكـــــــاكيالعقـــــــد
.البورون والزنك والحدید 

الثمار العاقدة لصنف الزیتون نبالي محسن نسبة سلفات الزنك والحدیدالمخلبي في ) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك و 7شكل(
.
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معــــــامالت الدراســــــة أثــــــرت معنویــــــًا فــــــي زیــــــادة وزن ) أن 8یوضــــــح الشــــــكل ((غــــــم):معــــــدل وزن الثمــــــرة -8
ـــــــى معـــــــدلالثمـــــــ ـــــــيغـــــــم3.29و3.38،3.35(ار إذ بلـــــــغ أعل ـــــــوالي )T2وT6،T7المعـــــــامالت () ف ، علـــــــى الت

. )غم2.763(بلغ قل معدلأ)T4(المعاملةفیما سجلت

نبالي محسن.لصنف الزیتونالمخلبي في معدل وزن الثمار) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدید8شكل(

ـــد)إضـــافةنتیجـــةالزیـــادة فـــي وزن الثمـــرة إن ـــورون والزنـــك والحدی ـــورون فـــي ت(الب ـــل قـــد تعـــزى إلـــى دور الب ســـهیل نق
الضـوئي مـن األوراق إلـى الثمـار وتكـوین معقـد سـكر البـورات الـذي ینتقـل بشـكل أسـرع وأسـهل السكریات ونـواتج البنـاء

عبر األغشیة الخلویة عن طریـق تنظـیم دور وعمـل بعـض األنزیمـات ، إضـافة  إلـى دور الحدیـد الفسـلجي فـي تحفیـز 
انخفضــت فــي عقــد النســبة فضــًال عــن أن)7شــكل(فــي.كمــا یالحــظ أیضــاً )49كـوین نــواتج عملیــة التركیــب الضــوئي(ت

مـار المتبقیـة لقلـة المنافسـة علـى الغـذاء الواصـل الثوزنفـي معـدل زیـادة إلـىمما أنعكس ذلك إیجابیًا T7)(المعاملة 
مــن أن اســتخدام التســمید الــورقي  بــالبورون )6و25(كــل مــن. ویؤیــد هــذه النتــائج مــا توصــل إلیـهالـى هــذه الثمــار 

زاد فـي  أن الـرش بخلـیط مـن البـورون والزنـكمـن)43(عما ویتفق مكوزن الثمرة.الزیتون زاد من معدلأشجارعلى
.ألشجار الزیتونوزن الثمرةمعدل

ـــــت9- ـــــة للزی ـــــین الشـــــكل : النســـــبة المئوی ـــــة أن) 9(یب ـــــىســـــجلت T7)(المعامل ـــــتأعل ـــــة للزی نســـــبة مئوی
ــــــب ــــــي ل ــــــم تختلــــــف ) و %19.09(بلغــــــتالثمــــــارف ــــــاً ل ,T3T5(بأســــــتثناء المعــــــامالتكــــــل مــــــنعــــــنمعنوی

ربمـــــــا یعـــــــود .%15,85إذ بلغـــــــت نســـــــبة للزیـــــــت فیهـــــــا) T3(المعاملـــــــةوكانـــــــت اقلهـــــــا نســـــــبة عنـــــــد)T0و
8)) إلـــــى زیـــــادة وزن الثمـــــار وكمـــــا موضـــــح فـــــي الشـــــكل (T7التفـــــوق فـــــي نســـــبة الزیـــــت فـــــي ثمـــــار المعاملـــــة (

ـــــائج تتفـــــق مـــــع مـــــا وجـــــده  ـــــت فـــــي الثمـــــار . إن هـــــذه النت ـــــادة علـــــى زیـــــادة نســـــبة الزی وبالتـــــالي تـــــنعكس هـــــذه الزی
ثمار الزیتون.أدى إلى زیادة نسبة الزیت في لبالرش الورقي بـالبورون و الزنكوالذي وجد أن ) 15(
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ثمار لبفي ) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في النسبة المئویة للزیت 9شكل(
الزیتون صنف نبالي محسن.

ـــار10- ـــل اإلثم ـــى)10(یشـــیر الشـــكل : %معام ـــىســـجلت ) T11وT3)،T10،T8أن المعـــامالتإل ـــادة أعل زی
المقارنة )T0(سجلت المعاملة%) بینما2.667و2.690%، 2.710%، %2.893(بلغت اإلثماربمعامل 

ودورنسبة العقـد وعـدد الثمـار المتبقیـة حتـى الجنـي . تعود هذه الزیادة إلى ارتفاع.)%1.107(قل نسبة بلغتأ
یولوجیة و نمو الخالیـا و لهمـا تـأثیرًا مهمـًا ضروریان و أساسیان للعملیات الفیسكل من البورون و الزنك  كونهما  

فضًال عن دور الحدید .)23(عقد الثمارفي 
.والسایتوكرومات الكلوروفیل 

) تأثیر الرش الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في نسبة معامل االثمار في الزیتون صنف نبالي 10شكل(
محسن.
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بمعــــــامالت ) أن كمیــــــة الحاصــــــل تــــــأثرت معنویــــــًا 11الشــــــكل (:یوضــــــح1-كمیــــــة الحاصــــــل كغم.شــــــجرة11-
ـــــرش الـــــورقي إذ ـــــة ال 1-) كغـــــم .شـــــجرة 14.30أعلـــــى زیـــــادة فـــــي الحاصـــــل بلغـــــت () T10(ســـــجلت المعامل

.1-) كغم .شجرة9.20() التي سجلت ادنى حاصل بلغ(T0قیاسًا بمعاملة المقارنة

نبالي الزیتون صنفل1-الورقي بحامض البوریك وسلفات الزنك والحدیدالمخلبي في كمیة الحاصل كغم.شجرة) تأثیر الرش11شكل(
.محسن

ـــــادة ربمـــــا  ـــــة تعـــــود الزی ـــــة الحاصـــــلالمعنوی ـــــي كمی ـــــد ف ـــــك والحدی ـــــالبورون والزن ـــــرش ب ـــــد ال ـــــى عن ـــــذي اال ـــــدور ال ل
). 3و2فـــــي زیـــــادة المســـــاحة الورقیـــــة ونســـــبة الكلوروفیـــــل كمـــــا فـــــي الشــــــكلین (هـــــذه العناصـــــربـــــه كـــــل مـــــن یلع

ــــادة نســــبة العقــــدفضــــًال عــــن دور البــــورون مــــن خــــالل دوره فــــي عملیتــــي التلقــــیح 7)كمــــا فــــي الشــــكل (و فــــي زی
إن للزنـــــــــك دور مهــــــــم فـــــــــي عملیـــــــــة تمثیـــــــــل فضـــــــــًال عـــــــــن).12واإلخصــــــــاب ، وبالتـــــــــالي زیـــــــــادة الحاصــــــــل (

مـــــــا إن .ك)27(الحاصـــــــل الكمیـــــــة والنوعیـــــــة یـــــــدرات ممـــــــا یـــــــنعكس ذلـــــــك  علـــــــى صـــــــفات البروتینـــــــات والكاربوه
ـــــنعكس فـــــي عملیـــــة التمثیـــــل الضـــــوئي والتـــــنفسمهـــــم فـــــي تكـــــوین الكلوروفیـــــل ونقـــــل الطاقـــــة دور حدیـــــد لل ممـــــا ی

عنــــــد رش ) 39و6،(16تتفــــــق هــــــذه النتــــــائج مــــــع ماتوصــــــل الیــــــه كــــــل مــــــن ) .11( ذلـــــك علــــــى الحاصــــــل
ـــــــى أشـــــــجار  ـــــــونالبـــــــورون عل ـــــــى أشـــــــجار ) عنـــــــد رش 15(مـــــــعوكـــــــذلكالزیت ـــــــك عل ـــــــورون والزن ـــــــیط مـــــــن الب خل
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