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المستخلص
 لبيان تأثير بعض2018 جامعة األنبار خالل موسم النمو/  كلية الزراعة/نفذت الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق
 حامض الهيومك واألحماض: إذ استخدمت كل من المغذيات التاليةBlack Hamburgالمغذيات في تنشيط النمو لشتالت العنب صنفي حلواني و
) واتبع تصميم القطاعات1- لتر. غم3.0 و1.5، 0( ) ومستخلص الطحالب البحرية بثالثة تراكيز1- لتر. مل3.0 و1.5، 0( األمينية بثالثة تراكيز
 أظهرت الدراسة.  وكررت العملية كل عشرين يوم و بواقع أربع رشات2018 / 5 / 15  تم رش المعامالت المذكورة ابتداء من.العشوائية الكاملة
زيادة معنوية في صفات المساحة الورقية للشتلة وعدد األفرع الرئيسية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي والنسبة المئوية للمادة الجافة في
3.33، 2 دسم284.79(  وبلغت1- لتر.  غم1.5 األوراق ونسبة الخشب الناضج الى الخشب الكلي عند المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية بتركيز
،2 دسم109.60(  بينما انخفضت عند معاملة المقارنة لتصل إلى.) بالتتابع%84.93 و%46.58،  وزن طري1-غم50 . ملغم41.89 ، 1- شتلة.فرع
 بينما ارتفعت النسبة المئوية للمادة الجافة في األفرع عند.) بالتتابع%46.44 و%38.52 ، وزن طري1-غم50 . ملغم33.58 ، 1- شتلة.  فرع2.08
.%39.65  وانخفضت هذه الصفة عند معاملة المقارنة وبلغت%46.52 1- لتر. غم3.0المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية بتركيز
. شتالت، عنب، طحالب بحرية، أحماض أمينية، حامض الهيومك:الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT
The study was carried out in the wooden canopy of the Department of Horticulture and Garden Engineering/
college of Agriculture/ Anbar University the season of 2018 to study the effect of some nutrients on the
activation of the growth grape varieties of Halawani and Black Hamburg, where the following nutrients were
used: Humic acid and amino acids (0, 1.5 and 3m.L -1) Algae extract (0, 1.5 and 3 g.L-1) by using the random
complete block design were sprayed as of 15/5/2018 and repeated every twenty days with four sprinkles. The
study showed an increase in the properties of leaf area for sapling, branches number, chlorophyll content, the
percentage of dray matter in leaves and percentage or ripened wood and total wood when Algae extract treatment
1.5 g.l-1 to (284.79 dcm2, 3.33branch .Sapling-1, 41.89 mg.g-1 fresh weight, 46.58% and 84.93%), respectively,
While it decreased in control to (109.60 dcm2, 2.08 branch .Sapling-1, 33.58 mg.g-1 fresh weight,38.52% and
46.44%), respectively. The percentage of dray matter in branches when Algae extract used 3 g.l-1 increased to
46.52% while its decreased in counted to 39.65%.
Kay words: Humic Acid, Amino Acids, Algae extract, Grape, Sapling.
.البحث مستل من رسالة الباحث األول
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في سرعة نمو الشتالت وزياده وزن مجموعها الخضري
الرطب والجاف وفي زيادة مقدرة تحمل الشتالت
للظروف البيئية القاسية ( .)1999 ،Padmaان
األحماض األمينية عباره عن مركبات ينتجها النبات
بصوره طبيعية تعمل على زياده النمو المتوازن للنبات
وتزيد من استجابته للتسميد ومقاومه األمراض وترفع
من مستوى البروتين داخل الخاليا وتوفي احتياج النبات
من النيتروجين ،فضالا عن منع التسمم الناتج من ارتفاع
األمونيا داخل الخاليا النباتية (.)2006،Abdul Hafez
تزيد األحماض األمينية من فعالية العمليات الفسلجية
المختلفة داخل النبات بصوره مباشره او غير مباشره،
فضالا عن كونها تعد المكون الرئيس لبناء البروتينات
والعديد من االنزيمات المساعدة .تمتلك األحماض
األمينية تأثير مخلبي للعناصر الغذائية الصغرى عند
اضافتها معها مما يسهل امتصاص وانتقال العناصر
الصغرى داخل النبات نتيجة تأثير االحماض األمينية في
نفاذية األغشية الخلوية ( Hassanوآخرون )2010 ،لقد
زاد مؤخرا االهتمام باستعمال مستخلصات الطحالب
البحرية وذلك من خالل التسميد بالرش الورقي والذي
يؤدي الى زيادة النمو الخضري إذ تعمل على توفير
المغذيات بصورة جيده والتي تعجز الجذور في بعض
األحيان عن توفيرها  ،كما تع ّد اكثر فعالية مقارنة مع
اإلضافة األرضية بسبب تقليل الفقد (،Kemira
.)2004ان مستخلص الطحالب البحرية يستخدم منها
سنويا كميات كبيرة في المجال الزراعي وهي مواد تحفز
نمو النبات بتراكيز قليلة وتحتوي على العناصر الغذائية
الكبرى والصغرى وكما تحتوي مواد مشجعه للنمو مثل
االوكسينات والفيتامينات واألحماض األمينية والعضوية،
تحتوي على السكريات التي تعمل على زيادة مقاومة
النبات للملوحة والجفاف ( Moralesو،Norrie
.)2010
تهدف الدراسة لبحث الى تأثير الرش بحامض الهيومك
واالحماض األمينية ومستخلص الطحالب البحرية
بصوره مفرده في تنشيط النمو الخضري لشتالت العنب
صنفي حلواني و.Black Hamburg

المقدمة:
يعد العنب  Vitis vinifera L.واحدا من  14جنسا ٌ
تابعا ٌ للعائلة العنبية  Vitaceaeأهمها الجنس ،Vitis
وتضم أكثر من  700نوع و10000صنف مزروع على
نطاق واسع من العالم (.)2000 ،Saeediأما في العراق
يوجد ما يقارب  70صنفا تتركز معظمها في شمال
العراق ( )2006 ،Abdul-Qaderبدأت زراعة العنب
في وسط اسيا في المنطقة الواقعة بين جنوب البحر
األسود وبحر قزوين وهذه المنطقة اتفق عليها معظم
علماء النبات بأنها منشأ العنب األوربي Vitis vinifera
 L.ومنه نشأت جميع أصناف العنب قبل اكتشاف قارة
أمريكا الشمالية ثم انتشرت زراعته في الشرق والغرب
( Salmanو  )1989 ،Hassanتعد المناطق الواقعة
بين خطي عرض ( )o45-34شماال وبين خطي عرض
( )o38-31جنوبا افضل المناطق لزراعه العنب
( .)1980،Hidagoوتقدر المساحة المزروعة في العالم
بحولي  7155187هكتار ويبلغ اإلنتاج العالمي حوالي
77181122طن تتصدر الصين بأعلى كمية انتاج تليها
إيطاليا وفرنسا وتشيلي والهند .في العراق تقدر المساحة
المزروعة بأشجار العنب بحوالي  225060هكتار
( )2017 ،FAOويقدر اإلنتاج في العراق
حوالي  99444طن ومتوسط إنتاجيه الشجرة الواحدة
 28.16كغم .شجره 1-ويشكل أنتاج العنب نسبة مقدارها
 %33.93من مجموع انتاج الفاكهة الصيفية في العراق
( .)2017 ،Central Statistical Organizationإن
للعنب فوائد طبيه وعالجيه عده لكونه غذاء متكامل لما
تحتويه ثماره من سكريات وأحماض وبروتينات وألياف
غذائية فضالا عن كونه مادة غذائية تستخدم بوصفها
منشطة لخاليا المخ وعضالت القلب ومقويا للكبد والكلى
( .)2010 ،Gamal El-Dinتعد التغذية الورقية من
العالمات المهمة لطرائق تطور الزراعة الحديثة إذ اثبتت
البحوث والتجارب إمكانية أمداد النباتات وأشجار الفاكهة
والمحاصيل األخرى بالعناصر والتي تمتص بواسطة
أوراق النبات فضالَ اعن األجزاء النباتية األخرى والتي
تظهر فوق سطح التربة مثل السيقان والثمار ،أن بعض
العناصر الغذائية كالحديد والنحاس والزنك والمنغنيز
تثبت عند اضافتها الى التربة التي ترتفع فيها قيمةpH
كالترب العراقية ومن ثم تصبح غير جاهزة للنبات  ،كما
وان التغذية الورقية تقلل من التلوث البيئي الناتج عن
أضافة المركبات السمادية للتربة (، 1989 ،Al-Sahaf
 Allenو  .)2006 ،Davidيعد رش المغذيات مثل
حامض الهيومك على النباتات من العمليات التي تزيد من
قابلية تحمل النباتات للجفاف ،كما له تأثير معنوي على
الكلوروفيل في األوراق ان المعاملة في هذه المواد تؤثر

المواد والطرائق:
نفذت التجربة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة
وهندسة الحدائق /كليه الزراعة/جامعة األنبار إذ تم
زراعة صنفين من العنب حلواني و Black Hamburg
بهدف معرفة تأثير رش حامض الهيومك واألحماض
األمينية بتركيز ( 1.5، 0و 3.0مل .لتر )1-ومستخلص
الطحالب البحرية بتركيز ( 1.5، 0و 3.0غم .لتر)1-
على نمو الشتالت العنب أذ جلبت الشتالت بعمر سنة
واحدة من مشاتل اهلية موثوق بها (محافظة صالح
الدين /قضاء الدجيل ) وزرعت بتاريخ  2018\4\1في
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الواح بواقع ثالث مكررات وتحتوي الوحدة التجريبية
على شتلتين والمسافة بين نبات واخر  50سم واجريت
عملية الخدمة قبل الزراعة و وتمثلت بالتخلص من
االدغال وتقليم النبات وترك فرع واحد يحتوي من 5-4
عيون ثم تم إضافة سماد مركب  NPKبمقدار 40غم.
شتلة  1-بعد شهر من الزراعة .تم رش المجموع
الخضري للشتالت بالمغذيات في الصباح الباكر حتى
البلل التام مع أضافة مادة ناشرة لمحلول الرش (صابون
سائل) بكمية  %0.1لزيادة المساحة السطحية
لالمتصاص وأجريت أول عملية للرش بالمغذيات بتاريخ
 2018\5\15وتكررت العملية كل عشرين يوم بواقع
اربع رشات .اخذت عينات من مواقع مختلفة من التربة
من موقع التجربة بعمق  30سم  ،اخذت العينات لغرض
إجراء بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية قبل تنفيذ
التجربة جدول ( .)1ويمثل جدول ( )2الظروف المناخية
لموقع التجربة .

 .3محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي ( ملغم50.
غم 1-وزن طري)
تم تقدير األوراق من الكلوروفيل في نهاية تشرين
األول حسب طريقة (.)1976 ،Goodwin
 .4النسبة المئوية للوزن الجاف في األفرع
تم اخذ فرع بطول 20سم من كل شتلة في الوحدة
التجريبية وبعد ذلك تم وزنها لمعرفة وزنها الرطب ومن
o
تم تجفيفها بوضعها في المجفف ( )ovenعلى 70م
ولحين ثبات الوزن ومن ثم إيجاد نسبة الوزن الجاف
بالمعادلة االتية:
الوزن الجاف
النسبة المئوية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100
الوزن الرطب
 .5النسبة المئوية للوزن الجاف في األوراق
تم اخذ عدد معين من األوراق الرطبة ووزنها وبعد
ذلك تم تجفيفها بوضعها في المجفف ()ovenعلى درجةٌ
حرارة 70م oولحين ثبات الوزن ومن ثم إيجاد نسبة
الوزن الجاف بالمعادلة االتية:
الوزن الجاف
النسبة المئوية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100
الوزن الرطب
 .6نسبة الخشب الناضج الى الخشب الكلي

تصميم التجربة:
نفذت التجربة كتجربة عامليه ضمن تصميم القطاعات
العشوائيـة الكامـلة .وبثالثة قطاعات تحتوي الوحدة
التجريبية الواحدة على شتلتين.
المعامالت المستخدمة:
العامل االول :الصنف ويرمز له ( )Vويشمل:
 .1صنف حلواني ويرمز له (.)V1
 .2صنف  Black Hamburgويرمز له (.)V2
العامل الثاني :المغذيات ويرمز لها ( )Tوتشمل:
 .1معاملة المقارنة (الرش بالماء المقطر فقط) (.)T1
 .2الرش بحامض الهيومك بتركيز1.5مل .لتر.)T2( 1
 .3الرش بحامض الهيومك بتركيز 3مل .لتر.)T3( 1-
 .4الرش باألحماض األمينية بتركيز  1.5مل .لتر( 1-
.) T4
1 .5الرش باألحماض األمينية  3مل .لتر ( . ) T5
 .6الرش بمستخلص الطحالب البحرية بتركيز  1.5غم.
لتر.)T6( 1-
 .7الرش بمستخلص الطحالب البحرية بتركيز 3غم.
لتر.)T7( 1-
الصفات المدروسة:
 .1المساحة الورقية للشتلة (دسم) 2
تم حساب عدد األوراق لالفرع الرئيسه والفروع
الجانبية في نهاية شهر تشرين الثاني ومن ثم استخرجت
المساحة الورقية للشتلة وحسب ما ورد في (Al-
 )1980 ،Dujailiوباستخدام المعادلة األتية :
المساحة الورقية = (متوسط مساحة الورقة الواحدة ×
عدد أوراق النبات الواحد ).
1
 .2عدد االفرع الرئيسية (:فرع  .شتلة )
تم حساب عدد األفرع الرئيسية المتكونة من الساق
الرئيسي.

وتم حسابه على وفق المعادلة التالية :
الخشب الناضج
النسبة المئوية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100
الخشب الكلي

النتائج والمناقشة:
(دسم) 2

 .1المساحة الورقية للشتلة
توضح نتائج جدول ( )6الى تأثر المساحة الورقية
للشتالت بالمعامالت المستخدمة اذ أعطت المعاملة T6
اعلى معدل للمساحة الورقية للشتلة والتي بلغ 284.79
دسم 2في حين أعطت الشتالت الغير معاملة  T1اقل
معدل بلغ  109.60دسم .2ولم يالحظ وجود فروق
معنوية بين األصناف قيد الدراسة في هذه الصفة  .بينما
كان للتداخل بين المعامالت واألصناف تأثير واضح
حيث أعطت المعاملة  T6V1أعلى معدل وبلغ 298.62
دسم 2في حين اعطت المعاملة  T1V1اقل معدل وبلغ
103.97دسم.2
 .2عدد االفرع الرئيسية (:فرع .شتلة )1-يوضح الجدول
( .)7تأثر عدد االفرع الرئيسة بالمعامالت المستخدمة إذ
1زادت معنويا ٌ عند المعاملة  T6الى  3.33فرع  .شتلة
والتي لم تختلف معنويا ا عن المعامالت  T7و T5وT4
والتي سجلت  3.17و 2.67و 2.67فرع .شتلة 1-وسجلت
المعاملة  T1اقل عدد األفرع الرئيسية بلغ 2.08فرع.
شتلة.1-
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جدول  .1التحاليل الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل تنفيذ التجربة*.
الصفة

القيمة

الوحدة
-----ديسي سمنز.م

8.4
1.01
17.86
11.73
86.16
81.8
11.1
7.1

PH
االيصالية الكهربائية
النيتروجين الجاهز
الفسفور الجاهز
البوتاسيوم الجاهز
ملغم كغم 1-تربة
الرمل
%
الطين
الغرين
*(تم التحليل في مختبر الرافدين للتقانات العلمية والمختبرية) .

1-

جدول .2درجة الحرارة العظمى والصغرى ومعدالت درجة الحرارة والرطوبة النسبية لمدينة الرمادي خالل موسم النمو .2018
الشهر

الرطوبة النسبية
%

درجة الحرارة العظمى
Co

درجة الحرارة الصغرى
Co

معدل درجة الحرارة
Co

نيسان
أيار
حزيران
تموز
أب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
كانون الثاني

39.41
37.50
22.57
20.09
23.23
22.16
36.92
67.84
72.83
63.85

29.04
34.81
40.97
42.81
42.50
40.74
33.20
21.49
17.33
14.94

15.47
21.47
26.80
28.27
28.42
25.78
20.66
12.26
7.71
3.74

19.18
22.25
28.15
34.08
35.57
35.41
33.01
26.29
16.34
11.84

جدول  .3مكونات حامض الهيومك.
النسبة
المادة
%16
K
%2
0.035
%12
%5
%0.05
%10

K2O
MgO
Orgnic matter
Fulvic acid
Fe
Fumic acid

جدول  .4مكونات األحماض األمينية.
المادة

النسبة

المادة

النسبة

احماض امينية حره

%7

نيتروجين امونياكي

%3

نيتروجين كلي

%6.4

نتروجين عضوي

%3.4

جدول  .5مكونات مستخلص الطحالب البحرية.
المادة

النسبة

المادة

النسبة

نيتروجين إجمالي

%1.0

كربون عضوي من
أصل نباتي

%20.0

نيتروجين عضوي

%1.0

بيتايين

%0.2

أوكسيد البوتاسيوم ذواب في الماء

%20.0

مانيتول

%4.0
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جدول  .6تأثير الرش ببعض المغذيات في المساحة الورقية للشتلة لشتالت العنب صنف حلواني و( Black Hamburgدسم.)2
المعامالت

V1

V2

معدل T

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

103.97
109.55
111.00
141.81
214.68
298.62
237.05

115.23
113.66
115.21
122.14
263.73
270.97
296.59

109.60
111.61
113.11
131.98
239.20
284.79
266.82

معدل V

173.81

185.73
T =22.77
V =N.S
T. V = 32.26

L.S.D.

نفسة زيادة النسبة المئوية الجافة في األفرع عند التداخل
إذ أعطت المعاملة  T7V1أعلى بلغت  ،%47.83بينما
سجلت المعاملة  T1V2اقل قيمة بلغت .%38.77
 .5النسبة المئوية للوزن الجاف في األوراق
اظهرت نتائج جدول ( .)10حصول فروق معنوية بين
معامالت الرش إذ تفوقت المعاملة  T6معنوياا وأعطت
اعلى نسبة  %46.58ولم تختلف معنويا ُ عن المعاملة
T7و T5والتي بلغت  %45.72و  %45.38في حين
انخفضت النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق عند
المعاملة  T1والتي بلغت . %38.52ولم يكن هناك
فروق معنوية بين الصنفين المستخدمة قيد الدراسة .
وكان للتداخل بين المعامالت واألصناف تأثير واضح
على النسبة المئوية للوزن الجاف في األوراق حيث
تفوقت المعاملة T6V1على باقي المعامالت و سجلت
أعلى قيمة بلغت  %47.13بينما سجلت المعاملة T1V1
اقل فرق معنوي وبلغ .%37.90
 .6نسبة الخشب الناضج الى الخشب الكلي ()%
أظهرت نتائج جدول ( )11الى تأثر نسبة الخشب الناضج
الى الخشب الكلي بالمعامالت المستخدمة حيث زادت
النسبة عند المعاملة  T6الى %84.93ولم تختلف معنويا
عن المعاملة  T7والتي بلغت  %76.40وسجلت
المعاملة  T1اقل قيمه لنسبة الخشب الناضج الكلي
وبلغت  .% 46.44ولم يالحظ أي تأثير معنوي
لألصناف على الصفة المدروسة  .بينما سجل التداخل
بين األصناف والمعامالت تأثير واضح حيث تميزت
المعاملة T6V1عن باقي المعامالت بأعطائها أعلى نسبة
وبلغت  %88.95بينما سجلت المعاملة  T1V1اقل نسبة
وبلغت  .%46.37يتضح من نتائج الجداول ( 6و  7و 8
و  9و  10و  )11أن المساحة الورقية للشتلة وعدد
األفرع الرئيسية ومحتوى الكلوروفيل الكلي في األوراق

ولم يالحظ أي فروق معنوية في الصفة المدروسة أعاله
عند أخالف األصناف .اما التداخل بين المعامالت
واالصناف فقد سجلت العامالت  T7V2وT6V1
و T6V2و T2V2اكبر عدد من االفرع الرئيسية
وبلغت  3.33فرع .شتلة 1-فيما سجلت المعاملة T1V2
اقل عدد وبلغت  2.00فرع .شتلة. 1-
 .3محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي (ملغم50 .
غم 1-وزن طري)
يتضح من نتائج جدول ( )8أن محتوى الكلوروفيل الكلي
في األوراق زاد معنويا ٌ عند المعاملة  T6الى 41.86
ملغم 50 .غم 1-وزن طري ولم تختلف معنويا ا عن
المعاملة  T7و  T5و  T4و  T3و  T2وسجلت 40.83
1و  40.02و  38.90و  36.91و 37.02ملغم50 .غم
وزن طري بينما انخفض محتوى الكلوروفيل الكلي عند
المعاملة  T1الى 33.58ملغم50.غم 1-وزن طري  .ولم
يؤثر الصنف على محتوى الكلوروفيل الكلي .وأظهر
التداخل بين عاملي الدراسة تأثيراا معنويا ا في زيادة
محتوى الكلوروفيل حيث سجلت المعاملة  T6V2اعلى
محتوى كلوروفيل وبلغ  42.72ملغم.غم 1-وزن طري
بينم ا سجلت المعاملة  T1V2اقل محتوى كلوروفيل
وبلغ  33.51ملغم50 .غم 1-وزن طري .
 -4النسبة المئوية للوزن الجاف في األفرع
تشير النتائج في الجدول ( .)9الى إن النسبة المئوية
للوزن الجاف في األفرع تأثرت معنويا ا عند الرش
بالمغذيات قيد الدراسة حيث زادت النسبة عند المعاملة
T7والتي سجلت  %46.59والتي لم تختلف معنويا عن
 T6وT5ا وبلغت  %45.93و %44.48وانخفضت
النسبة المئوية للوزن الجاف في األفرع عند المعاملة
T1وسجلت  %39.65ولم يالحظ وجود فروق معنوية
بين الصنفين قيد الدراسة .ويالحظ من نتائج الجدول
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جدول  .7تأثير الرش ببعض المغذيات في عدد األفرع الرئيسية لشتالت العنب صنف حلواني و( Black Hamburgفرع .شتلة. )1-
المعامالت

V1

V2

معدل T

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

2.17
2.00
2.33
3.00
2.50
3.33
3.00

2.00
3.33
2.50
2.33
2.83
3.33
3.33

2.08
2.67
2.42
2.67
2.67
3.33
3.17

معدل V

2.62

2.81
T =0.68
V =N.S
T. V = 0.97

L.S.D.

جدول .8تأثير الرش ببعض المغذيات في محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي لشتالت العنب صنف حلواني وBlack Hamburg
(ملغم50.غم  1-وزن طري) .
المعامالت

V1

V2

معدلT

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

33.65
36.80
35.51
35.25
39.36
41.06
40.30

33.51
37.24
38.30
42.55
40.69
42.72
41.35

33.58
37.02
36.91
38.90
40.02
41.89
40.83

معدل V

37.42

39.48
T = 5.84
V =N.S
T. V = 8.26

L.S.D.

جدول  .9تأثير الرش ببعض المغذيات في النسبة المئوية للمادة الجافة في األفرع لشتالت العنب صنف حلواني وBlack Hamburg
المعامالت

V1

V2

معدل T

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

40.53
42.37
42.73
44.00
44.30
45.87
47.83

38.77
41.27
42.50
44.33
44.67
46.00
45.20

39.65
41.82
42.62
44.17
44.48
45.93
46.52

معدل V

43.95

43.25
T=2.07
V=N.S
T.V= 2.93

L.S.D.
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جدول .10تأثير الرش ببعض المغذيات في النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق لشتالت العنب صنف حلواني و.Black Hamburg
المعامالت

V1

V2

معدلT

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

37.90
40.57
41.63
43.63
.44.83
47.13
46.03

39.13
40.50
41.70
43.77
45.60
46.03
44.73

38.52
40.53
41.67
43.70
45.22
46.58
45.38

معدل V

43.10

43.07
T =2.60
V =N.S
T. V = 3.67

L.S.D.

جدول  .11تأثير الرش ببعض المغذيات في نسبة الخشب الناضج الكلي لشتالت العنب صنف حلواني وBlack .Hamburg
المعامالت

V1

V2

معدلT

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

46.37
52.97
45.71
54.77
71.89
88.95
71.40

46.51
41.44
56.78
56.19
60.53
80.90
81.40

46.44
47.21
51.24
55.48
66.21
84.93
76.40

معدل V

61.72

60.54
T =17.27
V =N.S
T. V =24.43

L.S.D.

امتصاص الماء و العناصر المغذية (Pinton
وآخرون )1992 ،تأثرت الشتالت معنوياا عند
رشها باألحماض األمينية ويعود سبب الزيادة ان
االحماض األمينية تعد مصدراا مهما للنيتروجين
العضوي الذي يمكن أن ينفذ بسرعة داخل النبات
قياسا ا بالنيتروجين الغير عضوي (Thorn
وآخرون )1980 ،حيث يلعب النتروجين دوراا في
تكوين البروتين وكذلك دخوله في تكوين الفيتامينات
الخضراء
والبالستيدات
والمايتوكوندريا
( )1988 ، Aboudahiوكذلك تعمل األحماض
األمينية على تحفيز عملية التمثيل الضوئي وبناء
الكربوهيدرات كما انها تعمل على بناء وتشجيع
عمل عدد من األنزيمات والمرافقات األنزيمية
( .)2012 ،Benderوادى رش النباتات
بمستخلص الطحالب البحرية زيادة معنوية حيث لها
تأثير واضح على صفات النمو الخضري بسب
احتوائها على العناصر الغذائية األساسية وتكون
واألحماض األمينية والعضوية المهمة التي تدخل

والنسبة المئوية للمادة الجافة في األفرع والنسبة
المئوية للمادة الجافة في األورق ونسبة الخشب
الناضج الى الخشب الكلي ،قد تأثر معنويا ا عند رش
الشتالت بالمغذيات الثالثة (حامض الهيومك و
االحماض األمينية ومستخلص الطحالب البحرية )
إن رش شتالت العنب بحامض الهيومك أدى الى
زيادة معنوية في صفة محتوى الكلوروفيل الكلي
في األوراق جدول ( )8وذلك من خالل دور
حامض الهيومك في زيادة فعاليات الحيوية الفسلجية
المختلفة الضرورية لنمو النبات ( ،Dantas
 )2007ان حامض الهيومك يحتوي على مجموعة
كوانين التي تعمل كمستقبل للهيدروجين والتي تزيد
من نشاط االنزيمات وكما ان له دور كبير في
عمليتي التركيب الضوئي والتنفس وكذلك لحامض
الهيومك دور في التفاعل مع المركبات الفوسفولبيد
الموجودة في تركيب أغشية الخاليا  ،وتعمل هذه
المركبات كحامل لنقل المغذيات من خارج الخلية
الى داخلها مما يزيد من نفاذية االغشية وبتالي زيادة
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في النشاطات الحيوية مما يؤدي الى زيادة
االمتصاص وينعكس بشكل إيجابي على صفات
النمو الخضري في النبات حيث تزداد مساحة
الورقة الواحدة والمساحة الورقية والنسبة المئوية
.)2010 ، وآخرونOsman( للوزن الجاف
أن سبب زيادة في نسبة المادة الجافة في
األوراق نتيجة احتواء مستخلص الطحالب البحرية
العناصر الضرورية والمفيدة في األوراق ويعود
الى زيادة المساحة الورقية للنبات وبتالي رفع نواتج
البناء الضوئي وبتالي زيادة الوزن الجاف في
األوراق وكذلك تعمل الطحالب البحرية الى زيادة
نشاط معظم الفعاليات الحيوية للنواتج العضوية التي
تؤدي بالتالي الى زيادة تجمع الكربوهيدرات
) ويتفق معه2006 ، وآخرونMancuso(
 على شتالت الخوخ2013 ،واخرونHajimi
) على2015(  واخرون،Kazem  ومع6 نكتارين
. شتالت اصل الكاكي لوتس
كما الحظ عند رش مستخلص أدى الى زيادة
ملحوظة في الصفات الخضرية للنبات وذلك بسبب
محتوى مستخلص الطحالب البحرية من العناصر
الكبرى والصغرى والهرمونات النباتية مثل
االوكسين و السايتوكاينين الذي له دور فعال في
Stirk( للنباتات
زيادة المجموع الخضري
) وكذلك تزداد المواد المشابهة2003 ،وآخرون
باألوكسينات عند رش مستخلص الطحالب البحرية
) ويحتوي مستخلص الطحالب2009 ،Khan(
البحرية على نسبة من األحماض األمينية والعضوية
المهمة في النشاطات الحيوية في داخل الخلية التي
تعمل على زيادة كفاءة البناء الضوئي حيث ينعكس
أيجابيا ا على اغلب صفات النمو الخضري ويتفق في
) على أشجار2011( Little وSpann ذلك
Al-Hadithi  ومعHamlin البرتقال صنف
.  على أشجار المشمش2015 واخرون
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