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إستجابة أشجار الزيتون صنف شماللي لمتغذية الورقية بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في 
 بعض الصفات الخضرية والمحتوى الكيميائي

 2، حميد حمدان العمي1*عمر صائب سرحان الخفاجي

 .العراق ،جامعة االنبار ،كمية الزراعة ،قسم البستنة وىندسة الحدائق ،باحث 1

 .العراق ،جامعة االنبار ،كمية الزراعة ،قسم البستنة وىندسة الحدائق ،أستاذ 2

 المستخمص

كم شرق الرمادي مركز محافظة األنبار في العراق خالل موسم النمو  30نفذت ىذه الدراسة في مزرعة الزيتون الواقعة في الحبانية والتي تبعد     
( ومستخمص الطحالب البحرية 1-غم لتر 1.0،  0.5،  0بثالث مستويات تركيز ) Boric Acidلدراسة تأثير الرش الورقي بحامض البوريك  2020

Seaweed ( نوعAlga600( بأربع مستويات تركيز )وتداخميما في بعض صفات النمو الخضري لمزيتون صنف 1-غم لتر 2.0،  1.5،  1.0،  0 )
ة األولى بداية شير آذار قبل اإلزىار والعقد والرشة الثانية بعد شير من الرشة األولى شماللي. تم رش األشجار حتى البمل الكامل بثالث مواعيد الرش

 01.ك بتركيز )بعد اإلزىار وقبل العقد والرشة الثالثة بعد شيرين من الرشة األولى بعد اإلزىار والعقد. وأظيرت نتائج الدراسة أن الرش بحامض البوري
والبورون  C/Nطول الفرع وعدد األوراق والكموروفيل الكمي ونسبة المادة الجافة والكاربوىيدرات والنتروجين ونسبة ( تفوق معنوي في معدل زيادة 1-غم لتر

( تفوقًا معنويًا في معظم الصفات 1-غم لتر 02.وأدى الرش بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز ) ،في األوراق قياسًا بالمعاممة )الرش بالماء المقطر(
مستخمص الطحالب البحرية(  1-غم لتر 02. +حامض البوريك  1-غم لتر 01.في حين تفوقت معاممة التداخل ) ،مة )الرش بالماء المقطر(قياسًا بالمعام

والنتروجين والبورون في األوراق قياسًا بمعاممة  في معدل زيادة طول الفرع والكموروفيل الكمي ونسبة المادة الجافة في األوراق ونسبة الكاربوىيدرات
مستخمص الطحالب البحرية( تفوقًا معنويًا  1-غم لتر 01. +حامض البوريك  1-غم لتر 01.المقارنة )الرش بالماء المقطر( ، وتفوقت معاممة التداخل )

مستخمص الطحالب البحرية( التي أعطت أقل قيمة في عدد األوراق  1-غم لتر 1.0 +حامض البوريك  1-غم لتر 0.5في عدد األوراق قياسًا بالمعاممة )
 .في الزيتون

 .مستخمص الطحالب البحرية ،حامض البوريك ،الزيتون لكممات المفتاحية:ا
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Abstract 

     This study was carried out at an olive farm located in Habbaniyah, 30 km east of Ramadi, the center of Anbar 

province in Iraq during the 2020 growing season to study the effect of foliar spraying with boric acid with three 

concentration levels 0, 0.5 and 1.0 g L
-1

 and seaweed extract under the trade name Alga600 with four concentration 
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0, 1.0, 1.5 and 2.0 g L
-1

 and their interaction in some of the vegetative and chemical characteristics of the olive c.v 

"Chemlali". The trees were sprayed till run-off on three dates. The first spray in the beginning of March before 

flowering and fruit set, the second spray after 1 month from the first spray after flowering and before the fruit set 

and the third spray after 2 month from the first spray after flowering and fruit set. The results showed the positive 

effect of foliar spraying with boric acid on all the vegetative growth characteristics of the olives, where the 

concentration 1.0 g L
-1

 significantly exceeded the rate of increase in branch length, number of leaves, total 

chlorophyll, dry matter ratio, carbohydrates, nitrogen, C/N and boron in the leaves compared with the control 

treatment (distilled water), spraying with seaweed extract at a concentration 2.0 g L
-1

 significantly outperformed 

most of the traits compared to the comparison treatment , while the interaction treatment (1 g L
-1

 Boric Acid + 2 g L
-

1
 seaweed extract) was superior in the rate of increase of branch length and total chlorophyll, the percentage of 

leaves dry weight, total carbohydrates, leaves content of nitrogen and boron, compared to the comparison treatment, 

(1.0 g L
-1

 Boric Acid + 1.0 g L
-1

 seaweed extract) was significantly superior in the number of leaves compared to the 

treatment (0.5 g L
-1

 Boric acid + 1.0 g L
-1

 seaweed extract), which gave the lowest value in the number of leaves in 

olives. 

Keywords: Olive, Boric acid, Seaweed extract. 

 

 المقدمة

 ، إرتبطت بتاريختعد شجرة الزيتون شجرة مباركة    
، إذا لطالما الحضارات التي سادت حوض المتوسط

شجرة مقدسة ومثااًل لمخصب والبقاء لقدرتيا عمى  إعتبروىا
العيش والتكاثر واإلثمار في الظروف القاسية والترب 
الفقيرة، أتت عمى ذكرىا كل الكتب السماوية وكانت عمى 
مر العصور منذ بدء اإلنسانية رمزًا لمخير والسالم ، وىي 
من األشجار الدائمة الخضرة التي تعمر لمئات السنين 

(Mahdi، 2011 إن أغـمب الدراســات تشير إلى أن .)
الميد األصمي لشجرة الزيتون ىــــو منطقة اليالل الخصيب 
من الوطن العربي وعمى وجو التحديد الخط الوىمي المار 
من شمال غرب العراق وجنوب تركيا وسوريا ولبنان 
وفمسطين، ومما يؤيد ذلك وجود بساتين طبيعية برية نامية 

، Darwishجبمية شمال غرب العراق )في المنطقة ال
2015.) 

يعد البورون من أحد العناصر الصغرى األساسية غير 
المتحركة داخل النبات ويعد حامض البوريك الصورة 
الجاىزة لإلمتصاص من النبات وقد أثبتت أىمية ىذا 

وآخرون،  Havlin) 1910العنصر لنمو النبات منذ عام 
ألساسي في إنقسام ( وتعود أىميتو إلى دوره ا2005

الخاليا في القمم النباتية الخضرية والجذرية وفي األوراق 
والبراعم الحديثة حيث أن نقصو يسبب فشل نمو النبات 
كما يعمل عمى تكوين معقدات مع المركبات السكرية 
لى مواقع التخزين  نتقاليا داخل النبات وا  ويسيل حركتيا وا 

ثره في تنظيم في الثمار، ولو دور تنظيمي من خالل أ
، Lukaszewskiو  Blevinsاليرمونات النباتية )

(. كما يتحد البورون مع المركبات الييدروكسيمية 1998
الداخمة في تركيب جدران الخمية ولو تأثير كبير عمى 

 (.Al-sahhaf، 1989) صفاتيا ونوعيتيا وفعاليتيا
تعتبر مستخمصات الطحالب البحرية من بين المصادر 

المستخدمة في اإلنتاج الزراعي وىي مكممة العضوية 
إذ  ،(Verkleij ،1992لألسمدة وليست بدياًل عنيا )

تحتوي الطحالب البحرية عمى عدد من العناصر الغذائية 
وبعض منظمات النمو مثل األوكسينات والجبرلينات 
واألحماض االمينية التي تعمل عمى تحسين النمو 

صات الطحالب الخضري والجذري . كما تسيم مستخم
البحرية في زيادة قوة النبات وزيادة قدرتو عمى إمتصاص 
العناصر وبالتالي زيادة مقاومتو لألمراض األمر الذي 

وآخرون،  Spinelliيؤدي إلى إنتاجيتو وتحسين نوعيتو )
( أن ىذه 2006وآخرون ) Santana(. بين 2010

المستخمصات تزيد من كفاءة إمتصاص المغذيات ومحتوى 
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راق من الكموروفيل فضاًل عن زيادة نشاط عمميتي األو 
 التركيب الضوئي والتنفس .

تيدف الدراسة إلى بيان تأثير التغذية الورقية لمزيتون 
بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية عمى 
أشجار عالية الزيت كالصنف شماللي والمزروعة ضمن 
و مناطق مختمفة في العراق ومن أجل تحسين صفات النم

الخضري والحالة الغذائية لمشجرة التي ستنعكس إيجابيًا 
 عمى الحاصل.

 والطرائقالمواد 
تَم تنفيذ التجربة في مزرعة زيتون في قضاء الحبانية والتي 

كم شرق الرمادي مركز محافظة األنبار في  30تبعد 

 °33.3وعرض  °43.5العراق التي تقع عمى خط طول 
تأثير الرش الورقي بحامض لدراسة  2020خالل موسم 

البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في نمو وحاصل 
 15شجرة بعمر  36تم إختيار  .الزيتون صنف شماللي 

سنة متجانسة في نموىا الخضري قدر اإلمكان ومزروعة 
( م نفذت عممية الخدمة والمتضمنة الري 5×5بمسافة )

زالة األدغال حول األشجار المختارة وقد أخذت  .بالتنقيط وا 
عينة من تربة الموقع لغرض تحميل بعض الصفات 
الفيزيائية والكيميائية والعضوية مختبريًا وكانت كما في 

 (.1الجدول )

 .. خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والعضوية1جدول 

 الخصائص
 العمق )سم( الخصائص العمق )سم(

 سم 60-30 سم 30-0  سم 60-30 سم 0-30

مفصوالت 
التربة      

 (1-)غم.كغم

Sand 818 808   التىصيل الكهزبائي( EC) 

Ds.m
-1 86<> 8692 

Silt 150 180 درجة تفاعل التزبة 

pH =6;7 =6:> 
Clay 32 12 

األيىنات 

المىجبة 

والسالبة 

 الذائبة

)ملي 

مكافئ6 

لتز
-7

 ) 

Ca++ 8>6<8 8<6;2 

 صنف النسجة
Loamy 
Sand 

Loamy 
Sand 

Mg++ 7:6>? 96?> 

(3-)غم.سم الكثافة الظاىرية  1.588 1.468 Na+ 2692 267? 
 CaCO3 معادن الكاربونات

(1-)غم.كغم  
309.32 345.80 K+ 26;2 267> 

O.M المادة العضوية -)غم.كغم 

1)  
0.804 0.168 CO-

2 Nil Nil 

(1-)ممغم.كغم النتروجين الكمي  0.466 0.083 HCO-
3 26:2 26<2 

(1-)ممغم.كغم الفسفور الجاىز  1.744 1.319 Cl- =6>: 26<2 
(1-)ممغم.كغم البوتاسيوم الجاىز  110.22 83.16 SO4

= 7;6;> 796?: 
(1-)ممغم.كغم البورون الجاىز  0.62 0.44  

 
 Boricتضمنت التجربة الرش الورقي بحامض البوريك 

Acid  وبثالث مستويات 17والذي فيو نسبة البورون %
، B0 ،B1ورمز ليا  1-غم لتر 1.0،  0.5،  0.0بتركيز 

B2  بالتتابع وكــذلك الرش بمستخـمص الطحـــالــب البحـــريـــة

Seaweed  نـــــوعAlga600  المذكورة مكوناتيا في
 2.0، 1.5، 1.0، 0وبأربع مستويات بتـركيــز  2 الجدول
بالتتابع وكذلك  S0 ،S1 ،S2 ،S3ورمز ليا  1-غم لتر

الخميط بين تمك المركبات والموضحة تفاصيميا في الجدول 
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قبل اإلزىار  1/3/2020، وبثالث مواعيد األول بتاريخ 3
بعد اإلزىار  1/4/2020والعـَـقـِـد والموعد الثاني بتاريخ 
ار بعد اإلزى 1/5/2020وقبل الَعـِقـد والموعد الثالث بتاريخ 

والَعـِقـد، إذ رشت األشجار حتى البمل الكامل في الصباح 
 الباكر باستخدام مرشة ظيرية وأضيفت مادة )الصابون

% وذلك لتقميل الشد 0.1السائل( كمادة ناشرة بتركيز 
لتصاق المحاليل المغذية االسطحي لجزيئات الماء لضمان 

ل عمى األوراق وبقائيا لفترة أطول مما يزيد من كفاءة عم
(. أما أشجار المقارنة فقد Chang ،2002محمول الرش )

  رشت بالماء المقطر فقط.
 

 .Alga 600. محتويات مستخمص الطحالب البحرية 2جدول

Alga 600 
أعشاب بحرية بنية المون. ويحتوي عمى  ٪ من سرجسوم100ىو مستخمص أعشاب بحرية 

ىرمونات نباتية طبيعية ومختمف المواد المغذية الطبيعية والمعادن النزرة والكربوىيدرات مثل 
 .األحماض األلجينية والسكريات المتعددة وغيرىا

 المكونات

 مادة عضوية
 حامض األلجنيك
 أوكسيد البوتاسيوم
 الرقم الييدروجيني

35-40 % 
12-15% 

17% 
9-11 

 توصية الشركة لمرش الورقي
مرات. عمى  4-3جرام ىكتار. ضع  750 -جرام  550. 2200-2000: 1مخففة بنسبة 

 يوًما خالل موسم النمو. 20-15فترات 
 

. المعامالت ومستوياتيا3جدول   
 المعاممة الرمز ت
7 B0 S0 المقارنة رش بالماء المقطر فقط 
8 B0 S1 1.0 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 
9 B0 S2 1.5 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 
: B0 S3 .02 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 
; B1 S0 0.5 حامض البوريك 1-غم لتر 
< B1 S1 0.5 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 01.حامض البوريك +  1-غم لتر 
= B1 S2 0.5 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 1.5حامض البوريك +  1-غم لتر 
> B1 S3 0.5 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 2.0حامض البوريك +  1-غم لتر 
? B2 S0 1.0 حامض البوريك 1-غم لتر 
72 B2 S1 1.0 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 1.0حامض البوريك +  1-غم لتر 
77 B2 S2 1.0 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 1.5حامض البوريك +  1-غم لتر 
78 B2 S3 1.0 مستخمص طحالب بحرية 1-غم لتر 2.0حامض البوريك +  1-غم لتر 

 

 الصفات المدروسة
تم إختيار خمسة فروع بعمر سنة عشوائيًا في بداية الدراسة 
في شير شباط من جميع جوانب الشجرة ومن ثم تم إجراء 

 الزيادة في طول الفرع )سم( توسطم القياسات التالية:

قيست أطوال الفروع المعممة قبل عممية الرش بتاريخ 
القياس بالسنتمتر وتم قياسو  ( وأستعمل شريط1/2/2020)

( 25/10/2020مرة أخرى في نياية الموسم بتاريخ )
 والفرق يمثل معدل الزيادة في طول الفرع .
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ذلك  (: وتمً 1-عدد األوراق في الفرع )ورقة فرع توسطم
بحساب عدد األوراق النامية عمى الفروع المعممة قبل 

وكذلك في نياية التجربة  1/2/2020 المعاممة بتاريخ
وحاصل الفرق يمثل معدل الزيادة  25/10/2020بتاريخ 

 في عدد األوراق .
وزن  1-محتوى الكموروفيل الكمي في األوراق )ممغم غم

 طري(: تم قياس الكموروفيل الكمي حسب طريقة
(Ranganna ، 1977 ) 

 660القراءة عمى طول ×  7.12الكموروفيل الكمي= ] ) 
نانومتر ( [  642.5القراءة عمى ×  16.8نانومتر ( + ) 

× الحجم النيائي لممحمول المستخمص / وزن العينة ×  
1000 

نسبة المادة الجافة في األوراق )%(: تم قياس محتوى 
A.O.A.C (1980 )المادة الجافة حسب ماجاء في 

خالل أخذ عينات من األوراق من فروع عمر  األمريكية من
سنة بدءًا من العقدة الرابعة والخامسة مكتممة النمو 
موضعيًا من القمة ، ثم وزنت بميزان كيربائي  حساس بعد 

درجة  70في درجة  OVENذلك وضعت بفرن كيربائي 
لممادة  مئوية ولحين ثبات الوزن ثم حسبت النسبة المئوية

 الجافة وفق المعادلة التالية :
الوزن الجاف
الوزن الرطب

 النسبة المئوية لممادة الجافة( ) 

نسبة الكربوىيدرات في األوراق )%(: تم تقدير 
 Joslyn (1970. )الكربوىيدرات الكمية حسب طريقة 
قدرت نسبة النتروجين  نسبة النتروجين في األوراق )%(:

Semi-micro kjeldal A.O.A.C (1980 )بطريقة 
غم من العينة ووضعو في أنبوبة اليضم  0.2بأخذ  وذلك

ثم   CuSo4غم من العامل المساعد  1مع إضافة 
% ووضعت 98مل حامض الكبريتيك المركز  5أضيف 

أنابيب اليضم عمى السخان لغرض ىضم العينة ، وبعد ان 
مل من  25أصبح المزيج رائقا بردت العينات ثم أضيف 

مل من ىيدروكسيد الصوديوم ، وتم  10الماء المقطر و 
مل من محمول  25تقطير الناتج وأستمم غاز األمونيا في 

% حامض البوريك ثم سححت النماذج بحامض 2
لنتروجين ع( وجرى تقدير نسبة ا 0.01الييدروكموريك )

  :بتطبيق المعادلة اآلتية
حجم حامض    العيارية (    )           

وزن النموذج(غم)
 النايتروجين( ) 

نسبة الكاربوىيدرات عمى النتروجين : إعتمادًا عمى نتائج 
النسبة المئوية لمكربوىيدرات ونتائج النسبة المئوية 

 :التالية لمنتروجين بالمعادلة

C/N = النسبة المئوية لمكاربوىيدرات
النسبة المئوية لمنايتروجين

 

قدرت نسبة البورون (: ppmاألوراق )محتوى البورون في 
غـم مـن العينـة ووضعـو فــي أنبـوبة  01.الكميـة وذلك بأخذ 
  Semi - micro kjeldal AOACاليضم بطريقـة 

 ،CuSo4غم من العامل المساعد  1( مع إضافة 1980)
% 98مل حامض الكبريتيك المركز  5ثم أضيف 

ووضعت أنابيب اليضم عمى السخان لغرض ىضم العينة 
، وبعد إن أصبح المزيج رائقا بردت العينات وتم تخفيف 

ممميتر بالماء المقطر ثم تقدير تراكيز  100المحاليل إلى 
 PGI 2000نوع  Flame photometerالبورون بجياز 

Automatic flame photometer   إنكميزي المنشأ
الذي أعطى تراكيز البورون بصورة مباشرة بعد تسقيط 
القراءة عمى المنحنى القياسي لمبورون ، بعده جرى ضرب 
التركيز النيائي في نسبة التخفيف وتقسيم الناتج عمى وزن 

  العينة الجافة .
 التصميم التجريبي

( حسب تصميم القطاعات 4×3نفذت التجربة عاممية )
 12( بحيث تضمنت التجربة RCBDعشوائية الكاممة )ال

معاممة بثالثة مكررات وعدت كل شجرة وحدة تجريبية. 
حممت النتائج إحصائيًا حسب التصميم المستخدم 
وباستعمال الحاسوب اإللكتروني بإستخدام برنامج 

GENSTAT وتم إختبار المتوسطات بإستعمال اختبار ،
L.S.D  5عند مستوى إحتمال% (Al-Muhammadi 

 .(Al-Muhammadi ،2012و 
 

×100 

×100 
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 النتائج والمناقشة :
تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص     

معدل الزيادة في  الطحالب البحرية والتداخل بينيما في
 .طول الفرع )سم(

تأثير الرش الورقي في  4أظيرت النتائج في الجدول 
( Bأشجار الزيتون صنف شماللي بحامض البوريك )

( بصورة منفردة أو Sومستخمص الطحالب البحرية )

مشتركة في معدل الزيادة في طول الفرع، إذ أعطت 
 1والمتمثمة بالرش بحامــض البوريـك بتركيز  B2المعاممة 
سم  46.379إذ أعطت معــدل زيـادة بمغت  ،1-غم لتر

 B1متفوقة معنويًا عمى المعامالت األخرى تمتيا المعاممة 
سم  39.125والتي سجمت معدل زيادة  1-غم لتر 0.5

والتي  B0والتي بدورىا تفوقت معنويًا عمى معاممة المقارنة 
.سم 33.042يادة في طول الفرع بمغ سجمت أقل معدل ز 

 
. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية والتداخل بينيما في معدل زيادة طول الفرع في 4جدول 

 شجرة الزيتون صنف شماللي )سم(
 معاملة البىرون                           

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
متىسط مستخلص 

 الطحالب البحزية

S0 8<6822 926<99 :=6999 9:6=88 

S1 9862<= 9<6899 :86><= 9=62;< 

S2 9:6<22 :86;22 ::6<;2 :26;>9 

S3 9?6922 :=6799 ;26<<= :;6=22 

  ?=69>: ;678?9 9962:8 متىسط البىرون

L.S.D  

%5 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

967>2 96<=8 <69<2 

 

أن معامالت الرش الورقي بمستخمص  4ويبين الجدول 
الطحالب البحرية أدت إلى حصول فروق معنوية في معدل 

معنويًا عمى   S3زيادة طول الفرع إذ تفوقت المعاممة 
جميع المعامالت األخرى بتسجيميا أعمى معدل نمو بمغ 

والتي تفوقت معنويًا  S1و  S2سم تمتيا المعاممة  45.700
و  S1بينما لم تختمف المعاممتان  عن المعاممتين األخريتين

S0  معنويًا بينيما وسجمت المعاممةS0  أقل معدل زيادة
 سم. 34.722لطول الفرع بمغ 

أما فيما يخص معامالت التداخل الثنائي بين معامالت 
فأظيرت فروق معنوية فيما  3الدراسة كما في الجدول 

أعمى  B2S3بينيا، إذ أعطت معاممة التداخل الثنائي 
سم ، فيما  50.667دل زيادة في طول الفرع بمغ مع

أقل معدل زيادة في طول  B0S0سجمت معاممة المقارنة 
وقد يرجع السبب في زيادة طول  سم. 26.200الفرع بمغ 

الفرع عند الرش بحامض البوريك إلى الدور الذي يمعبو 

البورون بتأثيره عمى بعض العمميات الحيوية والفسمجية 
الماء والمغذيات والتركيب الضوئي وحركة  كإمتصاص

إنتقال المغذيات في النبات ودوره في إنقسام الخاليا 
ستطالتيا لتأثيره اإليجابي في األوكسينات وبشكل خاص  وا 

IAA (Goldbach  ،ويتفق ىذا مع 1990وآخرون .)
( عند رش أشجار 2013وآخرون ) Muhamedوجدتو 

 Jasrotiaع ماوجده الزيتون صنفي دان ونبالي محسن، وم
 Frontoio( عمى أشجار الزيتون صنف 2014وآخرون )

 حيث أدى الرش بالبورون إلى زيادة في نمو الفرع.
يعزى تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في صفات 
النمو الخضري ألشجار الزيتون إلحتواء ىذه المستخمصات 
عمى العديد من العناصر الكبرى والصغرى واليرمونات 
النباتية كاألوكسينات والجبرلينات ممايؤدي إلى تحفيز 
ستطالة الخاليا ونمو األنسجة النباتية كما تنظم  نقسام وا  وا 
العمميات الحيوية والفسمجية مما يؤدي إلى تحفيز وزيادة 
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كفاءة التمثيل الضوئي وبالتالي تحسن صفات النمو 
( األمر الذي Stephenson ،1968الخضري لمنبات )

لى زيادة طول الفرع ، وىذا يتفق مع ما توصل إليو يؤدي إ
Sharif ( عمى أشجار الزيتون صنف 2010وآخرون )

( عمى 2018)واخرون  Abd El-Migeedبعشيقي ، و 
حيث وجدوا تفوق  Koroneikiأشجار الزيتون صنف 
 .عند الرش بالبورونمعنوي في أطوال الفروع 

 تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص
الطحالب البحرية والتداخل بينهما في معدل عدد األوراق 

  (1-في الفرع )ورقة فرع

تأثير الرش الورقي بحامض  5بينت النتائج في الجدول 
البوريك في معدل عدد األوراق في الفرع في أشجار 

أعمى معدل في عدد  B2الزيتون حيث أعطت المعاممة 
متفوقة معنويًا  1-ورقة فرع 89.067األوراق في الفرع بمغ 

عمى المعاممتين األخريتين والمتان لم تختمفا معنويًا بينيما 
أقل معدل عدد األوراق في الفرع بمغ  B1وسجمت المعاممة 

 .1-ورقة فرع 72.517

 
ومستخمص الطحالب البحرية في معدل عدد األوراق في الفرع في شجرة  . تأثير الرش الورقي بحامض البوريك5جدول 

 .(1-الزيتون صنف شماللي )ورقة فرع
 معاملة البىرون                           

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 <86<22 <?6?99 >;6799 =86;;< 

S1 =96><= <26:<= ?<6799 =<6>88 

S2 >26>22 =96=99 ><6:22 >26977 

S3 >:6:22 >;6?99 >>6<22 ><6977 

  =>62?< =7;86= =6:7;= البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

;6>8; <6=8< 776<;2 

 

يظير تأثير المستخمص البحري حصول  5وفي الجدول 
معنوية بين المعامالت في عدد األوراق في الفرع  اختالفات

إذ  ،S0عمى معاممة المقارنة  S2و  S3السيما المعاممتان 
بالتتابع بينما  1-ورقة فـرع 80.311و  86.311بمغتا 

سجمت معاممة المقارنة أقل معدل في عدد األوراق في 
والتي لم تختمف معنويًا مع  1-ورقة فرع 72.556الفرع بمغ 
والتي لم  1-ورقة فرع 76.822التي بمغت  S1المعاممة 

 .S2تختمف معنويًا مع المعاممة 
تأثير التداخل بين عوامل الدراسة في  5كما يشير الجدول 

معدل عدد األوراق في الفرع وجود فروق معنوية إذ تفوقت 
راق في التي بمغ أعمى معدل في عدد األو  B2 S1المعاممة 
 B1 S1بينما أظيرت المعاممة  1-ورقة فرع 96.133الفرع 

ة ــــــورق 60.467أقل معدل لعدد األوراق في الفرع بمغ 
 .1-فرع

قد يرجع السبب في الزيادة الحاصمة في عدد األوراق في 
الزيتون عند الرش بحامض البوريك إلى دور عنصر 

نتقال نواتج التركيب الضوئي  البورون في تسييل حركة وا 
من األوراق إلى المناطق الفعالة في النبات ولو دور في 
تحفيز تكوين البروتينات من خالل تأثيره في عممية تكوين 

فضاًل عن دوره في تنشيط بعض  RNAالحامض النووي 
( وبالتالي زيادة عدد Shaaban ،2010األنزيمات )

 Ismailاألوراق في الفرع . وىذا يتفق مع ماوجده 
( عمى أشجار الزيتون صنف "صوراني" ومع 2011)
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Hassan (2017 عمى أشجار الزيتو ) "ن صنف "أشرسي
 .عند الرش بالبورون

يعزى تأثير مستخمصات الطحالب البحرية في زيادة عدد 
من محفزات لمنمو وأحماض  األوراق من خالل مايحتويو

أمينية وعضوية والتي ليا دور ميم في النمو الخضري 
ونشوء جزيئة الكموروفيل التي تعد األساس لعممية البناء 
الضوئي ممايزيد من نواتجيا في األوراق وتوفير الطاقة 

(. Ross ،1978و  Salisburyالالزمة لمنمو والبناء )
( أن 2012) Ghazaiو Ismailإتفقت النتائج مع ماوجده 

 K18معاممة الرش الورقي لشتالت الزيتون صنفي 
وخضيري بالمستخمص الطحالب البحرية قد أدت إلى زيادة 

-Alمعنوية في عدد األوراق وكذلك مع ماوجدتو 
Shabani  وAl-Janabi (2017.عمى شتالت النارنج ) 

تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
لتداخل بينهما في محتوى الكموروفيل الطحالب البحرية وا

 ( 1-الكمي في األوراق )ممغم غم
أن الرش الورقي بحامض  6أوضحت النتائج في الجدول 

البوريك عمى أشجار الزيتون لو تأثير معنوي في محتوى 
أعمى فرق  B2الكموروفيل الكمي حيث أعطت المعاممة 

متفوقة معنوية  1-ممغم غم 87.417معنوي التي بمغت 
التي سجمت  B1عمى باقي المعامالت تمتيا المعاممة 

والتي بدورىا تفوقت معنويًا عمى  1-ممغم غم 81.000
التي أعطت أقل محتوى لمكموروفيل  B0معاممة المقارنة 

.1-ممغم غم 76.333الكمي بمغت 

 
ومستخمص الطحالب البحرية في محتوى الكموروفيل الكمي في األوراق في  . تأثير الرش الورقي بحامض البوريك6جدول 

 .(1-شجرة الزيتون صنف شماللي )ممغم غم
 معاملة البىرون                          

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 =86222 >76222 >;6999 =?6::: 

S1 =<6999 >26222 >=6999 >76888 

S2 =>6999 >76999 >>6222 >86;;< 

S3 =>6<<= >76<<= >?6222 >96777 

  =6:7=< 76222< 6999>= البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

26>>: 76287 76=<> 

 

أن معامالت الرش الورقي  6كما أوضح الجدول 
بمستخمص الطحالب البحرية أدت إلى حصول فروق 
معنوية في محتوى الكموروفيل الكمي في األوراق حيث 

 83.111أعمى فرق معنوي بمغت  S3أعطت المعاممة 
حيث  S2والتي لم تختمف معنويًا مع المعاممة  1-ممغم غم
 والتي تفوقت عمى المعاممة 1-ممغم غم 82.556بمغت 

S1 ( 81.2221-ممغم غم ) بينما أعطت معاممة المقارنة
أما فيما يخص  .1-ممغم غم 79.444أقل القيم بمغت 

معامالت التداخل الثنائي بين معامالت الدراسة كما في 

أظيرت فروق معنوية فيما بينيما حيث أعطت  5الجدول 
أعمى محتوى لمكموروفيل  B2 S3معاممة التداخل الثنائي 

بينما  1-ممغم غم 89.000ألوراق التي بمغت الكمي في ا
أقل محتوى لمكموروفيل  B0 S0سجمت معاممة المقارنة 
 .1-ممغم غم 72.000الكمي في األوراق بمغت 

يعزى زيادة الكموروفيل الكمي مع زيادة تركيز البورون إلى 
زيادة نواتج عممية البناء الضوئي وتنشيط عممية تكوين 

زيادة إمتصاص العناصر الغذائية الكاربوىيدرات من خالل 
و  Kumarماسبب زيادة بناء صبغة الكموروفيل )
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Bhushan، 1978 كما وجده .)Mohamed  و آخرون
( عمى المانجو السكرية حيث الرش بالبورون أدى 2015)

 Sharifإلى تفوق في الكموروفيل الكمي، وكذلك 
 ( عمى شتالت الخروب.2016) Muhammadو

مستخمصات الطحالب البحرية في زيادة يعزى تأثير 
محتوى الكموروفيل في األوراق فقد يعود السبب إلى دور 
مكونات ىذا المستخمص في بناء البروتينات المرتبطة 
بصبغة الكموروفيل وكذلك األنزيمات الخاصة بيا فضاًل 
عن دورىا في حماية جزيئات الكموروفيل من التحمل 

(McHugh ،2003وىذا يتفق م .) ع ماوجدهAl-
Hawezy (2014 عمى أشجار الينكي الدنيا ومع )
( عمى أشجار البرتقال الصيفي 2015) Amroماوجده 

عند الرش بالمستخمص الطحالب البحرية حيث أدت إلى 
 تفوق معنوي في محتوى الكموروفيل الكمي.

تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
في نسبة المادة الجافة الطحالب البحرية والتداخل بينهما 

 في األوراق )%(
عند الرش الورقي بحامض  7أكدت النتائج في الجدول 

البوريك أدى إلى فروق معنوية في نسبة المادة الجافة في 
أعمى نسبة لممادة الجافة  B2األوراق حيث أعطت المعاممة 

 B1% وتمتيا المعاممة 45.883في األوراق التي بمغت 
% والتي تفوقت معنويًا بدورىا عمى 45.508التي بمغت 
التي سجمت أقل نسبة لممادة الجافة في  B0المعاممة 

 .%44.825األوراق بمغت 

 
. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في نسبة المادة الجافة في األوراق في شجرة 7جدول 

 .شماللي )%(الزيتون صنف 
 معاملة البىرون                        

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية
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أن ىناك فروق معنوية عند الرش  7 ويبين الجدول
بمستخمص الطحالب البحرية عمى أشجار الزيتون حيث 

أعمى فروق معنوية بمغتا  S2و  S3أعطت المعاممتان 
% بالتتابع والتي لم تختمفا فيما 45.533و  45.533

بينيما وتفوقتا عمى باقي المعامالت وأعطت معاممة 
% والتي 45.189أقل قيمة حيث سجمت  S0المقارنة 

 %.45.367التي بمغت  S1إختمفت معنويًا مع المعاممة 

اسة كما بينما فيما يخص التداخل الثنائي بين عوامل الدر 
في نسبة المادة الجافة في األوراق إذ تفوقت  6في الجدول 
% 46.067التي بمغت أعمى قيمة ليا  B2 S2المعاممة 

أقل نسبة لممادة الجافة  B0 S0بينما بمغت معاممة المقارنة 
 %.44.733في األوراق التي بمغت 

يعود سبب زيادة نسبة المادة الجافة في األوراق عند الرش 
لبوريك إلى دور البورون في زيادة محتوى بحامض ا

الكموروفيل ثم زيادة كمية الكربوىيدرات المخزونة فييا 
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ممايؤدي إلى زيادة الوزن الجاف في األوراق ، وقد يعزى 
أيضًا إلى دور البورون في تحفيز عممية التمثيل الضوئي 
        ممايؤدي إلى إنتقال منتجاتيا إلى األجزاء النباتية 

 (Wajcik  وWajcik ،2006)،  وىذا يتفق مع ماوجده
Al-Hadethi ( عمى أشجار الزيتون 2019وآخرون )

Muhammad (2016 )و Sharifصنف "أشرسي" ومع 
 عمى شتالت الخروب عند الرش بالبورون.

يعزى السبب وراء زيادة نسبة المادة الجافة في األوراق عند 
العناصر الرش بمستخمص الطحالب البحرية إلى زيادة 

( في األوراق وبالتالي تنشيط إنقسام Kو  P و Nالكبرى )
الخاليا وزيادة التخميق الحيوي لممنتجات العضوية التي 
تؤدي إلى تراكم الكربوىيدرات والبروتينات في األوراق 

(Mancuso  ،كما يتفق مع ماوجداه 2006وآخرون .)
Ismail وGhazai (2012 عند رش بالمستخمص )

 K18بحرية عمى شتالت الزيتون صنفي الطحالب ال
( عمى 2013) Ibrahimوخضيري وكذلك مع ماوجده 

 .HojBlancaشتالت الزيتون بعمر سنتين صنف 
تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
الطحالب البحرية والتداخل بينهما في نسبة الكاربوهيدرات 

 في األوراق )%(
أن الرش الورقي بحامض  8أظيرت النتائج في الجدول 

أعمى  B2البوريك أعطى تأثيرًا معنويًا إذ سجمت المعاممة 
%  6.934نسبة لمكاربوىيدرات في األواق حيث بمغت 

التي  B1والتي تفوقت عمى بقية المعامالت وتمتيا المعاممة 
% والتي تفوقت معنويًا عمى معاممة المقارنة 6.536بمغت 

 .%6.303التي أعطت أقل القيم بمغت 

 

. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في نسبة الكاربوهيدرات في األوراق في شجرة 8جدول 
 .الزيتون صنف شماللي )%(

 معاملة البىرون                           

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 <68>= <69?= <6=<= <6:>9 

S1 <68>= <6:;9 <6>=9 <6;9> 

S2 <692= <6<29 =628= <6<:< 

S3 <6999 <6<?2 =62=2 <6<?> 

  :9?6> >9;6> 6929> البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

2628? 26299 262;> 

 

أن معامالت الرش الورقي بمستخمص  8 ويبين الجدول
الطحالب البحرية أدت إلى حصول فروق معنوية في نسبة 

معنويًا  S3الكاربوىيدرات في األوراق إذ تفوقت المعاممة 
% وتمتيا 6.698عمى جميع المعامالت التي بمغت 

% بينما بمغت معاممة 6.646التي بمغت  S2المعاممة 
% والتي إختمفت معنويًا 6.483المقارنة أقل قيمة بمغت 

أما بالنسبة  .%6.538التي سجمت  S1مع المعاممة 

 8لمتداخل الثنائي بين معامالت الدراسة كما في الجدول 
أعمى فرق معنوي بمغت  B2 S3حيث أعطت المعاممة 

التي بمغت  B2 S2عاممة % بينما لم تختمف مع الم7.070
والمعاممة  B0 S0% بينما بمغت معاممة المقارنة 7.027
B0 S1  أقل القيم حيث أعطت نفس القيمة بمغت
6.287.% 
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قد يرجع السبب في زيادة محتوى األوراق من 
الكاربوىيدرات عند الرش بحامض البوريك نتيجة تأثير 

ا في عنصر البورون في زيادة محتواىا من الكموروفيل كم
وىذا بدوره إنعكس إيجابيًا عمى كفاءة عممية  5الجدول 

التمثيل الضوئي وزيادة المواد المصنعة في األوراق كما 
( عمى أشجار السدر 2018وآخرون ) Ibrahimوجده 

 صنف تفاحي.
يعزى سبب زيادة الكاربوىيدرات عند الرش بمستخمص 
الطحالب البحرية لتأثير المستخمص بشكل أساسي من 

ل التأثير الفسيولوجي لممغذيات والفيتامينات ومنظمات خال
النمو . كما أن زيادة محتوى الكموروفيل الكمي لألوراق 
إنعكس في زيادة معدل التمثيل الضوئي مما أدى إلى 
التأثير اإليجابي في زيادة الكاربوىيدرات في األوراق 

(Abdel-Maguid  ،و 2004وآخرون               

Abd El-Moniem  ، وىذا يتفق مع  ،(2008وآخرون
( عمى أشجار المانجو 2013وآخرون ) Faissalماوجده 

( 2019وآخرون ) Ahmedوكما وجده   Ewaiseصنف
 عمى أشجار النخيل صنف سكوتي.

تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
الطحالب البحرية والتداخل بينهما في النسبة المئوية 

 ألوراق )%( لمنتروجين في ا
إن الرش بحامض  9أوضحت النتائج في الجدول     

البوريك أدت في زيادة النسبة المئوية لمنتروجين في األوراق 
تفوقًا معنويًا عمى المعاممتين  B2إذ تفوقت المعاممة 
والتي  B1% تمتيا المعاممة 1.882األخرتين بمغت قيمتيا 

والتي سجمت أقل نسبة  B0بدورىا تفوقت معنويًا المعاممة 
 .%1.720مئوية لمنتروجين في األوراق بمغت 

 
. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في النسبة المئوية لمنتروجين في األوراق في 9جدول 

 .شجرة الزيتون صنف شماللي )%(
 معاملة البىرون                          

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 76=79 76=>2 76>9= 76=== 

S1 76=82 76=?9 76>== 76=?= 

S2 76=89 76>89 76>?9 76>79 

S3 76=89 76>:9 76?82 76>8? 

  8<<76 72<76 82=76 البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

2622: 2622; 2622? 

 
حصول تأثير معنوي عند الرش  9 كما أوضح الجدول

 S3بمستخمص الطحالب البحرية فقد أظيرت المعاممة 
تفوقًا معنويًا عمى باقي المعامالت في إعطائيا أعمى نسبة 

والتي بدورىا  S2% تمتيا المعاممة 1.829لمنتروجين بمغت 
ختمفت  S0و  S1تفوقت معنويًا عمى المعاممتين  عن  S1وا 

S0  معنويًا أيضًا بينما سجمت المعاممةS0  أقل قيمة
التداخل بين عـوامل  8كمـا يشيـر الجدول  .1.777%

الدراسة وجود فروق معنوية بين المعامالت إذ سجمت 
قيا أعمى نسبة مئوية لمنتروجين في أورا B2 S3المعاممة 
أقل  B0 S0% بينما سجمت معاممة المقارنة 1.920بمغت 

يعزى  %1.713نسبة مئوية لمنتروجين في األوراق بمغت 
سبب زيادة النتروجين في األوراق إلى دور البورون في 

 Nitrate reductaseتحفيز وتنشيط أنزيم مختزل النترات 
 Bonillaالذي يعمل عمى تمثيل النتروجين في األوراق )
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وآخرون  Al-Hadethi(. كما بين 1980وآخرون، 
( عند الرش بالبورون عمى الزيتون صنف أشرسي، 2019)

( عمى أشجار البرتقال السرة حيث 2017) Farhatوكذلك 
 وجدوا تفوق معنوي في محتوى النتروجين في األوراق.

يعود سبب زيادة محتوى النتروجين في األوراق عند الرش 
 betaineلبحرية إلحتواءه عمى بمستخمصات الطحالب ا

الذي يعتبر مصدر لمنتروجين في التراكيز القميمة ومنظم 
و  Morales-Payanلألزموزية في التراكيز العالية )

Norrie  ،2010 ويتفق مع ما وجدتو .)Al-Tamimi 
( عمى شتالت الزيتون صنف خضيري 2015وآخرون )

( عمى أشجار 2014وآخرون ) Ahmedومع ماوجده 
نخيل صنف زغمول حيث أدى الرش بالمستخمص ال

الطحالب البحرية إلى زيادة في نسبة النتروجين في 
 األوراق.

تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
الطحالب البحرية والتداخل بيتهما في نسبة 

 الكاربوهيدرات/النتروجين في األوراق
ألشجار تعبر عن الحالة الغذائية ل C/Nأن النسبة بين الـ 

وتراكم الخزين الغذائي كذلك تعد عاماًل محددًا لتمايز 
وتكشف البراعم الزىرية ومصدرًا ميمًا لمد النموات الحديثة 

( أظيرت النتائج في Al-Ali ،2002بالغذاء الالزم )
أن الرش الورقي بحامض البوريك أعطى تأثيرًا  10الجدول 
أعمى نسبة  B2إذ سجمت المعاممة  ،معنوياً 

 3.685لمكاربوىيدرات/النتــروجين فـي األواق حيث بمغت 
التي  B0والتي تفوقت عمى بقية المعامالت وتمتيا المعاممة 

التــي أعطت  B1والتي تفوقت عمى معاممة  3.664بمغت 
 .3.610أقـــل القيــم بمغت 

 
تروجين في نال/لب البحرية في نسبة الكاربوهيدرات. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحا10جدول 

 .األوراق في شجرة الزيتون صنف شماللي
 معاملة البىرون                         

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 96<<? 96;?9 96<>: 96<:? 

S1 96<;: 96;?> 96<<8 96<9> 

S2 96<;? 96<87 96=77 96<<: 

S3 96<=; 96<8? 96<>8 96<<8 

  ;<>96 72>96 :>>96 البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

2627? N.S N.S 

 

 أما بالنسبة لمستخمص الطحالب البحرية كما في الجدول
لم يكن ىناك فروق معنوية في نسبة  10

 .النتروجين في األوراق/الكاربوىيدرات
لم تكن ىناك فروق معنوية في نسبة  9أيضًا في الجدول  

النتروجين في األوراق عند التداخل الثنائي /الكاربوىيدرات
يعزى سبب زيادة . اممي الدراسة عمى شجرة الزيتونبين ع

 النسبة مابين الكاربوىيدرات عمى النتروجين عند الرش 

ك وذلك لدور البورون في زيادة الكموروفيل بحامض البوري
حيث أدى إلى تكوين زيادة في المادة الجافة وبالتالي زيادة 
نسبة الكاربوىيدرات والنتروجين ونرى زيادة نسبة 
الكربوىيدرات عمى حساب نسبة النتروجين فتزيد نسبة 

C/N  كما وجده ،Al-Rawi و Al-Ali (2013عمى ) 
 .أشجار الزيتون صنف "نبالي محسن"
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تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص 
الطحالب البحرية والتداخل بينهما في نسبة البورون في 

 (ppmاألوراق )
أن الرش  11أظيرت المعطيات المدونة في الجدول 

الورقي بحامض البوريك قد أعطى زيادة في نسبة البورون 

تفوقًا معنويًا عمى بقية  B2في األوراق إذ تفوقت المعاممة 
تمتيا  ppm 82.583المعامالت حيث بمغت قيمتيا 

والتي بدروىا تفوقت  ppm 53.417بمغت  B1المعاممة 
والتي سجمت أقل نسبة لمبورون  B0معنويًا عمى المعاممة 

.ppm 16.500في األوراق بمغت 
 

. تأثير الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص الطحالب البحرية في نسبة البورون في األوراق في شجرة 11جدول 
 .(ppmالزيتون صنف شماللي )

 معاملة البىرون                        

 معاملة مستخلص

 الطحالب البحزية

B0 B1 B2 
مستخلص  تىسطم

 الطحالب البحزية

S0 7=6222 :?6<<= >26999 :?6222 

S1 7=6222 ;96999 =?6<<= ;26222 

S2 7:6<<= ;:6999 >96222 ;26<<= 

S3 7=6999 ;<6999 >=6999 ;96<<= 

  9<;86< =96:7; 22;6>7 البىرون تىسطم

L.S.D 

5 % 

 البىرون
مستخلص 

 الطحالب البحزية
 التذاخل

76=<: 8629= 96;8> 

 

البحرية فيظير  أما فيما يخص مستخمص الطحالب   
فقد سجمت تفوقًا معنويًا أيضًا  S3أن المعاممة  11 الجدول

عمى باقي المعامالت األخرى بنسبة البورون بمغت 
53.667 ppm  ولم تختمف المعامالت األخرى الباقية

أقل نسبة  S0فروق معنوية فيما بينيا وسجمت المعاممة 
 .ppm 49.000لمبورون في األوراق بمغت 

نتائج التداخل بين عوامل  11يظير الجدول كما    
الدراسة في نسبة البورون في األوراق إذ تفوقت المعاممة 

B2 S3  معنويًا عمى جميع المعامالت األخرى التي بمغت
وعمى العكس من ذلك  ppm 87.333أعمى قيمة ليا 
أقل نسبة لمبورون في األوراق  B0 S2أظيرت المعاممة 

 .ppm 14.667بمغت 
ما يخص محتوى األوراق من عنصر البورون بينت في   

بعض الدراسات إزدياد محتوى أوراق النبات من العناصر 
المعدنية الكبرى والصغرى عند الرش الورقي وأرتبط ذلك 

وآخرون  Hanبزيادة محتواىا من السكريات ، وربط 
( ىذه الزيادة بزيادة الوزن الجاف من جية وبحركة 2008)

خرى، فعمى الرغم من أن البورون عّد العناصر من جية أ
، Duggerمن العناصر قميمة الحركة خالل مدة طويمة )

( إال أنو أثبتت حركية البورون عند كثير من 1983
، Hansonأشجار الفاكية مثل التفاح والخوخ والكمثرى )

( بناء عمى 1994وآخرون،  Delgado( والزيتون )1991
ىذا يعد البورون عنصرًا نوعية السكر الناقل عبر المحاء و 

متحركًا في األشجار التي تحتوي عمى السوربيتول أو 
المانيتول أو الفركتوز كسكر أساسي يتنقل عبر المحاء 

(Hu  وBrown ،1997)،  المانيتول عبارة عن
و  Drossopoulosكاربوىيدرات نقل أولي في الزيتون )

Niavis ،1988 كما أن بعض األحماض كحامض ، )
 Dembitskyلو القدرة عمى حمل ىذا العنصر ) الماليك

( وىذا يفسر سبب زيادة تركيز عنصر 2002وآخرون ، 
( عـمى 2018) Hegaziالبــورون فــي األوراق. كمــا وجـده 

 Khudairوأيضـًا  Frantoioأشجــار الـزيتــون صنـف 
( عمى أشجار الزيتون صنف 2014) Al-Mousawiو

 وجدوا فروق معنوية عند الرش بالبورون. خستاوي
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إن ىذه المستخمصات تزيد من كفاءة إمتصاص    
المغذيات ومحتوى األوراق من الكموروفيل فضاًل عن زيادة 

 Santanaنشاط عمميتي التركيب الضوئي والتنفس )
( وبالتالي زيادة إحتياج األوراق من 2006وآخرون، 

إمتصاص عنصر لتالي زيادة العناصر الغذائية وبا
 .البورون

 اتاإلستنتاج
أثّـر الرش الورقي بحامض البوريك ومستخمص    

الطحالب البحرية إيجابيًا في النمو الخضري حيث أظيرت 
فرع وعدد األوراق ومحتوى الكموروفيل ل األاطو أزيادة في 

الكمي ونسبة المادة الجافة في األوراق ونسبة الكاربوىيدرات 
 .والبورون في األوراقنتروجين ونسبة ال
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