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 جامعة بغداد –قسم البستنة وىدندسة الحدائق- كمية الزراعة
المستخمص

L. cv. (  في احد البساتين الخاصة في محافظة ديالى عمى أشجار الرمان صنف سميمي3102 نفذت ىذه الدراسة خالل موسم النمو

) م4×4( ) بعمر تسع سنوات متجانسة من ناحية الحجم والنمو مرباة عمى ثالثة سيقان ومزروعة بإبعادPunica granatum salimy

,500 ,0( ( وثالثة تراكيز من كبريتات الزنك

0-

لتر. ممغم3000 ,1500 ,0) لدراسة تأثير الرش الورقي بكبريتات البوتاسيوم بالتراكيز

,) في محتوى االوراق والقشرة من بعض العناصر الغذائية

0-

لتر. ممغم40 ,20 ,0( ) وحامض الجبرليك بالتراكيز

0-

لتر. ممغم1000

) شجرة واحدة لموحدة التجريبية ويمكن تمخيصR.C.B.D.( نفذت تجربة عامميو بثالثة مكررات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة

0-

لتر.ممغم2111  أدى رش البوتاسيوم إلى زيادة معنوية في كمية العناصر المعدنية في األوراق والسيما التركيز:نتائج التجربة باآلتي

 كما أدى التركيز نفسو إلى,) عمى التوالي%30.23 ,181.00 ,118.47( الذي حقق زيادة في النتروجين والبوتاسيوم والزنك بنسبة

 أدى رش الزنك بتركيز,) عمى التوالي% 23.04 و% 33.21( زيادة عنصري الكالسيوم والمغنيسيوم في قشرة الثمرة بنسبة

 إما الجبرلين فقد, لمكالسيوم في القشرة%7.38 ) لمبوتاسيوم والزنك في األوراق و%18.00 ,19.81(  إلى زيادة بمغت0-لتر.ممغم0111
 لقد أثرت اغمب التداخالت,% 11.71  والمغنيسيوم في القشور بنسبة%5.70 اقتصر تأثيره المعنوي عمى زيادة الزنك في األوراق بنسبة
.الثنائية معنويا في الصفات أعاله إال إن التاثير األكبر ظير عند التداخل الثالثي لعوامل الدراسة والسيما تراكيزىا العميا
. الرش الورقي, العناصر الغذائية,GA3 , زنك, بوتاسيوم, الرمان:كممات مفتاحية
.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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ABSTRACT
The study was carried out during the growing season 2013 in a private orchard in Diyala on pomegranate trees
Punica granatum L. cv. Salimy which were nine old years, all trees that chosen had uniform in size and growth
were trained on three trunk and planted at 4×4m to study the effect of three levels of potassium sulfate (0, 1500,
3000 mg.K.L-1) and three levels of Zinc (0, 500, and 1000 mg.Z.L -1) and three levels of Gibberellic acid (GA3) (0,
20 and 40 mg.L-1) on leaf and peel content of mineral elements, A factorial experiment with three replicate was
carried out according to the (RCBD) using one tree on experimental unit, results Can be summaraized as:
Potassium spray led to a significant increase in amount of mineral elements in the leaves, especially
concentration 3000 mg.L-1 which achieved an increase in nitrogen, potassium, and zinc, 118.47, 181.00 , and
30.23%, respectively, The same concentration also led to increase elements of calcium and magnesium in the peel
of fruit increased by 33.21 and 23.04 respectively, As zinc spray led to in a concentration of 1000 mg.L-1 to an
increase of 19.81 and 18.00% of potassium and zinc in the leaves and 7.38% of calcium in the peel, either GA 3 to
be limited influence a significant to increase zinc in leaves increased by 5.70% and magnesium in the peel by
11.71%, As for Bilateral interactions have mostly affected a significant in qualities of the above except that the
greatest influence to appear in the triple overlap to study factors, especially the highest concentrations.

Key words: pomegranate, potassium , zinc, GA3, foliar application
*Part of PhD dissertation of the second auther.
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الثغور ( ،)22ان تعرض بعض العناصر المعدنية في معظم

المقدمة

اراضي العراق لكثير من العوامل التي تحد من حركتيا

يسمى الرمان عمميا  Punica granatum L.ويعني ىذا

وجاىزيتيا لمنبات نتيجة الرتفاع الـ  Phوالدور التأثيري

االسم الثمرة الحمراء ذات البذور الكثيرة وينتمي إلى العائمة

الرمانية  Punicaceaeوالتي تضم جنس واحدا فقط ىو

لالزدواجات االيونية والتنافس والتداخل بين االيونات في

 ،Punicaويضم ىذا الجنس عدة انواع من الرمان النوع

انخفاض فعاليات االيونات الموجبة والسالبة التي يستفيد منيا

االول P. granatum :ويشمل اصناف الرمان المنتشرة

النبات النامي فضالً عن ان زيادة تركيز قسم منيا تؤدي الى

تنتشر زراعتو بشكل خاص في اليمن الجنوبية وخصوصا

الى فشل المجموع الجذري لمنباتات النامية من امتصاص

جزيرة سوقطرة كما يزرع في شبو الجزيرة العربية ويعتقد ان

بعض ىذه العناصر من التربة بسبب عدم ذوبانية ىذه

زراعتيا عالمياً والنوع الثانيP. protopunica Balf :

زيادة مموحة ودرجة تفاعل التربة الـ  pHوغالباً ما يؤدي ذلك

العناصر في محمول التربة ( ،)9لذلك ان اضافة العناصر

ىذا النوع ىو االصل الصناف الرمان المنتشرة زراعتيا في

المعدنية المغذية وخصوصاً الذائبة بالماء (الكبرى والصغرى)

انحاء العالم ( )28والنوع الثالثPunica granatum :

Legrelliاو يسمى Punica granatum Florepleno

يمكن إجراؤه من خالل رش تمك العناصر بشكل مباشر عمى

ىذا النوع يزرع لمزينة في الحدائق لجمال أزىاره و بتالتو

المجموع الخضري (اوراق ،سيقان ،افرع) وبيذا سوف تنتشر

المتعددة والزاىية المون وىو يشبو ازىار القرنفل الحمراء

ىذه العناصر الى داخل النسيج النباتي من خالل البشرة

والثغور بيدف تحقيق االستجابة السريعة لمعالجة النقص

()1و( )23كما أن بعض الباحثين صنفوا رمان الزينة كنوع

الحاصل في كمية المغذيات المجيزة لمنبات من خالل

آخر لمجنس  Punicaويسمى .)18( Punica nana

تنتشر في العراق العديد من األصناف المحمية والتي تقدر

المجموع الجذري اال ان التغذية الورقية تبقى طريقة تكميمية

بـ 23صنف ومنيا الصنف سميمي والحمو وراوة عديم البذور

لإلضافة االرضية لمعناصر المغذية وخصوصاً العناصر

الكبرى (النتروجين والفسفور والبوتاسيوم) ( .)3الجبرلينات

وناب الجمل وجيالوي والحجازي والمسابق والوردي واألسود

احد أىم منظمات النمو النباتية التي تبنى في اجزاء مختمفة

واالمريكي  wonderfulالذي انتشرت زراعتو مؤخ ار ،يعد

من النبات

الصنف سميمي من أىم األصناف واكثرىا انتشا ار في المنطقة

الوسطى والجنوبية من العراق بسب مالئمة الظروف البيئية لو

األوراق الحديثة ،البذور غير الناضجة) حيث ان ىناك أكثر

من  136نوع من أنواع الجبرلينات المعروفة لحد أالن ولكن

في ىاتين المنطقتين وتوجد منو عدة سالالت مثل سميمي 1

عددا قميل منيا لو تأثيرات فسمجية ميمة داخل النبات ،ويعد

و  2و  3و  ،)15( 4تؤدي العناصر المغذية دو اًر ميماً في
نمو النبات فقد يكون تاثيرىا

حامض الجبرليك  )GA3( Gibberellic acid-أكثر

تركيبي  structuralأو

فسيولوجي  physiologicalاو كيميائي  chemicalاو

منظمات النمو النباتية أىمية في اإلنتاج التجاري حيث إن لو

حيوي  ،biologicalتتواجد العناصر الضرورية لنمو النبات

تأثي ار ميما في تطور البذور وانباتيا وفي السيطرة عمى

السكون ،كما يشجع من استطالة أفرع النبات من خالل زيادة

والتي تشمل كل من الكربون والييدروجين واالوكسجين
والنتروجين

والفسفور

والبوتاسيوم

والكبريت

خاصة األجزاء الحديثة (القمم المرستيمية،

استطالة الخاليا وتوسعيا ويمكن إن يوجد بتراكيز عالية في

والكالسيوم

والمغنيسيوم في كل الجزيئات البايولوجية اليامة مثل

القمة النامية لمساق خاصة في مبادئ نشوء األوراق والجذور

الكاربوىيدرات والبروتينات واألحماض النووية والكموروفيل كما

والثمار ويؤثر  GA3في نظام توزيع األلياف الييميسميموزية
لجدران الخاليا فيقمل من صالبتيا ويزيد من مرونتيا وليونتيا

يعد النحاس ضرورياً في عممية االنتقال االلكتروني وفي

فتسيل من عممية اتساع الخاليا واستطالتيا( ،)11وبين

البناء الضوئي وكذلك الزنك ميم لعمل إنزيمات التنفس فيما

 Hopkinsو  ،)13( Hünerأن الجبرلينات تشجع استطالة

ويدخل الفسفور في تركيب االحماض النووية وفوسفولبيدات

االغشية .اما البوتاسيوم فمو أىمية قصوى في عممية التنظيم

الخاليا وانقساميا وتحفيز العديد من األنزيمات الميمة في

والسيطرة عمى الجيد االوزموزي لمنبات وفي الية وفتح وغمق

إنبات البذور ونمو البادرات وتطورىا وزيادة تحفيز االنزيمات
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الداخمة في العمميات الحيوية لمخمية ومنيا ، α – amylase

الحدود عند مستوى احتمال  %5باستخدام برنامج SAS

 B-Glucanase، Ribonuclease، Proteaseوتشجع

 .)26(،وقد تم قياس الصفات االتية:

بناء كل من  DNAو RNAوالبروتين ( .)4وبناءا عمى ما
ذكر في أعاله فان ىدف الدراسة ىو زيادة انتاج الرمان

 :-0تركيز العناصر الغذائية في اوراق الرمان.

في األسبوع األول من شير أيمول لمموسم ( ) 2013جمعت

صنف سميمي وتحسين صفات الثمار الفيزيائية والكيميائية من

( )50ورقة مكتممة النمو (الكاممة االتساع) والنشطة فسمجيا

خالل الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرلين.

من منتصف األفرع غير المثمرة من كل شجرة حيث وضعت

المواد وطرائق العمل:

في أكياس بالستيكية معممة ووضعت بحاوية فمينية مبردة

نفذت ىذه الدراسة خالل موسم النمو  2013في احد البساتين

( )30و( )12ثم غسمت العينات بالماء العادي ثم بالماء

الخاصة والواقعة في محافظة ديالى /قضاء المقدادية

المحمض ( )0.1( )HClعياري ثم بالماء المقطر إلزالة ما

(120كم) شمال شرق بغداد /منطقة الصدور ( 15كم شمال

عمق بيا من األتربة وبقايا المبيدات وبعد التـنشيف وضعت

المقدادية) عمى أشجار الرمان صنف سميمي L. cv.

في أكياس ورقية مثقبة ووضعت في فرن كيربائي ()Oven

بعمر تسع سنوات

بدرجة ح اررة ( 70م) لحين ثبات الوزن ( )7طحنت األوراق

متجانسة من ناحية الحجم والنمو مرباة عمى ثالثة سيقان

الجافة بمطحنة كيربائية ثم تم وزن 0.2غم منيا وىضمت

ومزروعة بإبعاد  4×4م لدراسة تاثير الرش الورقي

والبيروكموريك

Punica granatum salimy

باستخدام

حامضي

الكبريتيك

H2SO4

بالبوتاسيوم بالتراكيز ( 3000 ،1500 ،0ممغم.لتر )1-رمز

 HClO4المركزين وبنسبة ( )1:4لكل منيما عمى التوالي

ليا ( )K2 ،K1 ،K0والزنك بالتراكيز (1000 ،500 ،0

( )16وبعد ذلك خففت إلى ( )50مل بالماء المقطر ثم

ممغم.لتر )1-رمز ليا ( )Z2 ،Z1 ،Z0فيما رش حامض

حفظت النماذج في عبوات بالستيكية الستخداميا في تقدير

الجبرليك بـ ( 40 ،20 ،0ممغم.لتر )1-رمز ليا(،GA0

عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد والزنك حسب

 )GA2 ،GA1عمى التوالي في محتوى االوراق وقشرة الثمار

الطرق المذكورة من قبل ( )24وكما يمي:

من بعض العناصر الغذائية.

:0-0النتروجين:

تم رش البوتاسيوم والزنك بثالثة رشات األولى بعد اإلزىار الكامل

حسب الطريقة المذكورة من قبل ()8

قدر باستعمال جياز

مواعيد الرش:

عند بداية مرحمة العقد (انتفاخ مبيض اإلزىار) والتي ترافقت مع

Micro- Kjeldahl method

 :3-0الفسفور:

األسبوع األول من شير حزيران والرشة الثانية بعد شير من الرشة

قدر بالطريقة المونية باستخدام مولبيدات االمونيوم وحامض

األولى والثالثة بعد شير من الرشة الثانية ،اما حامض الجبرليك

االسكوربيك وقراءة امتصاص الضوء عمى طول موجي 882

( )GA3فقد تم رشو مرة واحدة في  25تموز عند مرحمة تحول لون

نانوميتر باستخدام جياز  Spectrophotometerحسب ما

قشرة الثمرة إلى المون األحمر والتي ترافقت مع الفترة 25 -15

جاء بو ()19

تموز ،رشت ىذه المحاليل عمى النمو الخضري حتى درجة االبتالل

:2-0البوتاسيوم:

الكامل لمشجرة وتم استخدام المادة الناشرة  Tween – 20بتركيز

قدر بطريقة الميب باستخدام جياز Flame photometer

 )10( % 0.01واجري الرش في الصباح الباكر ،أما معاممة

حسب الطريقة المذكورة من قبل ()8

(المقارنة) فقد رشت بالماء المقطر فقط.

 :4-0الزنك:

التصميم المستعمل:

قدر بجياز -Atomic Apsorption spectrophoto
meter
 :2تركيز عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم في قشرة ثمار

نفذت تجربة عاممية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة
( )R.C.B.Dبثالثة مكررات وبواقع شجرة واحدة لموحدة
التجريبية وبذلك يكون عدد االشجار الداخمة في التجربة

الرمان.

( )81شجرة ( )6وتم تحميل النتائج حسب جدول تحميل
التباين وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد
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عند وصول الثمار إلى مرحمة النضج النيائي تم اخذ قشور

نسبة لعنصر النتروجين في األوراق وكانت  ،% 1.73فيما

عشرة ثمار من كل معاممة وغسمت بحامض الييدروكموريك
 HClالمخفف ( )0.1عياري ومن ثم غسمت بالماء المقطر

لوحظ ان الرش بعنصر الزنك لم يكن لو تأثي اًر معنوياً في

زيادة النسبة المئوية لمنتروجين في األوراق ،كذلك الحال فان

ثم جففت العينات لمدة ( )24ساعة بعدىا وضعت في أكياس

الرش بحامض الجبرليك لم يؤثر معنوياً في زيادة محتوى

ثبات الوزن ( )7ثم طحنت القشرة الجافة بمطحنة كيربائية ثم

مستويات البوتاسيوم والزنك فأنو أث ار معنوياً في زيادة نسبة

األوراق من عنصر النتروجين .اما التداخل الثنائي بين

ورقية مثقبة في فرن كيربائي عمى درجة ح اررة ( 70م) ولحين

النتروجين

نخمت بمنخل قطر فتحاتو ( )0.5ممم وتم اخذ ( )0.2غم من

البوتاسيوم(3000ممغم.لتر )1-متداخمة مع الزنك بتركيز

كل نموذج ثم ىضمت باستخدام حامضي الكبريتيك H2SO4
والبيروكموريكHCLO4

وبنسبة

1:3

لمحصول

والسيما

المعاممة

K2Z1

التي

تمثل

( 500ممغم.لتر )1-اذ بمغت النسبة  % 2.00في حين

عمى

مستخمصات عديمة المون وأكمل الحجم إلى ( )50مل بالماء

اظيرت معاممة عدم الرش بكل من البوتاسيوم والزنك

المقطر ( )16لتكون جاىزة لتقدير عناصر الكالسيوم

( )K0Z0اقل نسبة وكانت  ،%1.64وبينت نتائج التداخل

والمغنيسيوم في قشرة ثمار الرمان بطريقة التسحيح مع

الثنائي بين تراكيز البوتاسيوم وحامض الجبرليك حدوث زيادة

.)25( EDTA

معنوية في  %لعنصر النتروجين اذ اعطت المعاممة
 K2GA1و  K2GA2اعمى قيمة بمغت  %1.98فيما

النتائج والمناقشة:

تدنت النسبة الى  %1.70عند معاممة  ،K0GA0اما

 : -0تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك
وتداخالتيا

التداخل بين تراكيز الزنك وحامض الجبرليك فانو لم يؤثر

في محتوى أوراق الرمان صنف سميمي من

معنوياً في محتوى األوراق من عنصر النتروجين .وبينت

العناصر الغذائية.

نتائج التداخل الثالثي لعوامل الدراسة وجود تاثير معنوي في

 % :0-0لمنتروجين في األوراق :تشير النتائج في جدول 1

نسبة النتروجين والتي ظيرت باعمى قيمة ليا عند المعاممة

إلى إن الرش بعنصر البوتاسيوم أثر معنوياً في زيادة النسبة

 K2Z2GA1اذ بمغت  %2.06مما جعميا تتفوق معنويا

المئوية لعنصر النتروجين في األوراق إذ أعطت المعاممة

3000(K2ممغم.لتر )1-و 1500( K1ممغم.لتر )1-اعمى

عمى المعاممة  K0Z0GA0التي اعطت اقل نسبة لمنتروجين
وكانت .%1.47

القيم ليذه الصفة بمغت  1.97و % 1.89عمى التوالي

متفوقة عمى معاممة 0( K0ممغم.لتر )1-التي أعطت اقل

جدول  . 0تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في النسبة المئوية لعنصر النتروجين في اوراق الرمان صنف
سميمي خالل موسم النمو .3102

تراكيز
تراكيز
عنصر الزنك
عنصرالبوتاسيوم
(هلغن.لتر)1-
(هلغن.لتر)1-
Z0 -0
0
Z1-500
K0
Z2-1000
Z0 -0
1500
Z1 -500
K1
Z2 -1000
Z0 -0
3000
Z1-500
K2
Z2-1000
تاثير حاهض الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
1500
البوتاسيوم وحاهض
3000
الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
500
الزنك وحاهض
1000
الجبرليك

1-

تراكيز حاهض الجبرليك (هلغن.لتر )
40
20
0
GA2
GA1
GA0
1.61 de
1.86 a-d
1.47e
1.82 a-d
1.63 c-e
1.67b-e
1.81 a-d
1.75 a-e
1.95a-d
1.78 a-e
1.85 a-d
1.98ab
1.94 a-d
1.94 a-d
1.93a-d
1.80 a-d
1.87 a-d
1.98ab
1.88 a-d
1.91 a-d
1.97ab
2.05 a
1.97 a-c
2.00ab
2.02 ab
2.06 a
1.87a-d
1.86 a
1.87 a
1.87 a
1.75 bc
1.74 bc
1.70c
1.84a-c
1.88 ab
1.96 a
1.98 a
1.98 a
1.94 a
1.76 a
1.87 a
1.81 a
1.94 a
1.84 a
1.86 a
1.88 a
1.89 a
1.93 a

تاثير التداخل بين البوتاسيوم
والزنك
1.64 c
1.71 bc
1.84 ab
1.87 ab
1.93 a
1.88 ab
1.92 a
2.00 a
1.98 a
1.73 b
1.89 a
1.97 a
1.81 a
1.88 a
1.90 a

*قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .%5
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تاثير
البوتاسيوم
تاثير الزنك
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عمى المعاممة  K2GA1التي اعطت اقل نسبة وكانت

 % :3-0لمفسفور في األوراق :بينت النتائج في الجدول 2

 ،%0.126فيما اشارت نتائج التداخل الثنائي بين مستويات

ان النسبة المئوية لمفسفور في االوراق لم تتاثر معنويا برش

الزنك وحامض الجبرليك إلى عدم وجود تاثير معنوي في

كل من البوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك حيث انيا ظيرت

بشكل متقارب في كافة تراكيز الرش .بينما اظير تداخل

نسبة الفسفور اذ تقاربت نسبتو في جميع معامالت ىذا

البوتاسيوم والزنك تاثيره المعنوي في ىذه الصفة فقد اعطت

التداخل .اما تاثير التداخل الثالثي فقد بمغ درجة المعنوية

المعاممة

نتيجة لمتباين الكبير في نسبة الفسفور حيث انيا ظيرت

 K1Z0اعمى نسبة لمفسفور بمغت %0.155

باعمى قيمة ليا  %0.182عند المعاممة K0Z1GA0

بخالف المعاممة  K1Z2التي تدنت فييا النسبة الى

متفوقة بذلك عمى المعاممة  K0Z2GA1التي اعطت اقل

 %0.126كذلك الحال مع تداخل البوتاسيوم وحامض

نسبة وكانت .%0.103

الجبرليك فقد اظير تاثي ار معنويا في نسبة الفسفور والتي بمغت
 %0.157عند المعاممة  K1GA1مما جعميا تتفوق معنويا

جدول  . 3تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في النسبة المئوية لمفسفور في اوراق الرمان صنف
سميمي خالل موسم النمو .3102

تراكيز
تراكيز
عنصرالزنك
عنصرالبوتاسيوم
(هلغن.لتر)1-
(هلغن.لتر)1-
Z0 -0
0
Z1-500
K0
Z2-1000
Z0 -0
1500
Z1 -500
K1
Z2 -1000
Z0 -0
3000
Z1-500
K2
Z2-1000
تاثير حاهض الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
1500
البوتاسيوم وحاهض
3000
الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
500
الزنك وحاهض
1000
الجبرليك

تراكيز حاهض الجبرليك (هلغن.لتر)1-
40
20
0
GA2
GA1
GA0
0.124b-d
0.163a-c
0.130a-d
0.112 cd
0.133 a-d
0.182a
0.154 a-d
0.103 d
0.148a-d
0.134 a-d
0.166 ab
0.164 ab
0.129 b-d
0.166 ab
0.136 a-d
0.120 b-d
0.141 a-d
0.118 b-d
0.147a-d
0.120 b-d
0.130 b-d
0.125 b-d
0.126 b-d
0.129b-d
0.130 b-d
0.132 a-d
0.122 b-d
0.130 a
0.139 a
0.140 a
0.130b
0.133ab
0.153ab
0.128b
0.157a
0.139ab
0.134ab
0.126b
0.127b
0.135 a
0.150 a
0.141 a
0.122 a
0.141 a
0.149 a
0.135 a
0.125 a
0.129 a

تاثير التداخل بين البوتاسيوم
والزنك
0.139 ab
0.142 ab
0.135 ab
0.155 a
0.144 ab
0.126 b
0.132 ab
0.127 ab
0.128 ab
0.139 a
0.141 a
0.129 a
0.142 a
0.137 a
0.130 a

تاثير
البوتاسيوم
تاثير الزنك

*قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .%5

نخفضت معنويا الى  %0.631عند المعاممة  ،K0Z0كما

 % :2-0لمبوتاسيوم في األوراق :توضح النتائج في جدول

 3إن تأثير الرش بالبوتاسيوم كان معنويا في زيادة النسبة

كان لمتداخل الثنائي بين البوتاسيوم وحامض الجبرليك تاثيره

المئوية لمبوتاسيوم في أوراق الرمان اذ تفوقت المعاممة K2

المعنوي في زيادة النسبة المئوية لعنصر البوتاسيوم والسيما
المعاممة  K2GA2التي اعطت اعمى نسبة بمغت %2.033

باعطائيا اعمى نسبة بمغت  %2.026تمييا وبفرق معنوي

في حين اعطت المعاممة  K0GA1اقل النسب وكانت

المعاممة  K1التي اعطت  %1.395فيما انخفضت النسبة

 ،%0.573وكنتيجة لتداخل الزنك وحامض الجبرليك اعطت

معنويا الى  % 0.721عند المعاممة  .K0كما ادى الرش

المعاممة  Z2GA2اعمى نسبة لمبوتاسيوم بمغت 1.576

بعنصر الزنك الى زيادة نسبة البوتاسيوم معنويا اذ بمغت

 %مما جعميا تتفوق معنويا عمى المعاممة  Z0GA1التي

 1.488و  %1.413لممعاممتين  Z2و  Z1عمى التوالي

اظيرت اقل نسبة كانت  .%1.170إما تأثير العوامل الثالثة

مقارنة بالمعاممة  Z0التي اعطت  ،%1.242اما الرش

فقد أشار الى وجود اختالفات معنوية في نسبة البوتاسيوم

بحامض الجبرليك فانو لم يؤثر معنوياً في زيادة محتوى

في أوراق الرمان والسيما المعاممة  K2Z2GA0التي تميزت

األوراق من عنصر البوتاسيوم .لقد بينت نتائج التداخل بين

باعمى نسبة بوتاسيوم بمغت  %2.076فيما انخفضت النسبة

البوتاسيوم والزنك وجود تاثير معنوي في نسبة البوتاسيوم اذ

الى  %0.470عند المعاممة .K0Z0GA1

انيا ازدادت الى  %2.055عند المعاممة  K2Z2بينما
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جدول  . 2تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في اوراق الرمان صنف
سميمي خالل موسم النمو .3102
تراكيز
عنصرالبوتاسيوم
(هلغن.لتر)1-
0
K0

تراكيز عنصرالزنك
(هلغن.لتر)1-

Z0 -0
Z1-500
Z2-1000
Z0 -0
1500
Z1 -500
K1
Z2 -1000
Z0 -0
3000
Z1-500
K2
Z2-1000
تاثير حاهض الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
1500
البوتاسيوم وحاهض
3000
الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
500
الزنك وحاهض
1000
الجبرليك

تراكيز حاهض الجبرليك (هلغن.لتر)1-
40
20
0
GA2
GA1
GA0
0.743 g-j
0.470 j
0.680 g-j
1.023 e-i
0.630 h-j
0.950 f-j
0.780 g-j
0.620 i-j
0.596 i-j
1.110 e-i
1.063 e-i
1.186 e-g
1.393 d-f
1.436 c-f
1.143 e-h
1.890 a-c
1.826 a-d
1.513 b-e
2.000 ab
1.976 ab
1.953 ab
2.040 a
2.050 a
2.053 a
2.060 a
2.030 a
2.076 a
1.448 a
1.344 a
1.350 a
0.848 c
0.573 d
0.742 cd
1.464 b
1.442 b
1.281 b
2.033 a
2.018 a
2.027 a
1.284 a-c
1.170 c
1.273 bc
1.485 ab
1.372 a-c
1.382 a-c
1.576 a
1.492 ab
1.395 a-c

تاثير التداخل بين البوتاسيوم
والزنك
0.631 e
0.867 d-e
0.665 e
1.120 cd
1.324 c
1.743 b
1.976 ab
2.047 a
2.055 a
تاثير
البوتاسيوم

0.721 c
1.395 b
2.026 a
1.242 b
1.413 a
1.488 a

تاثير الزنك

*قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .%5

 :4- 1تركيز عنصر الزنك (ممغم.كغم )1-في األوراق:

عند المعاممة  K2تمييا وبفرق معنوي المعاممة  K1التي

توضح النتائج في جدول  4إن الرش بالبوتاسيوم قد سبب
زيادة معنوية في تركيز الزنك اذ بمغ  124.63ممغم.كغم

اعطت  102.46ممغم.كغم

1-

الى

95.70

1-

ممغم.كغم

1-

فيما انخفض التركيز معنويا
عند

المعاممة

،K0

جدول  .4تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في تركيز الزنك (ممغم.كغم )1-في اوراق الرمان صنف
سميمي خالل موسم النمو .3102

تراكيز حاهض الجبرليك (هلغن.لتر)1-
40
20
0
GA2
GA1
GA0
91.01 jk
89.32 jk
85.19 k
99.71 h-k
97.04 h-k
93.02 i-k
102.60 f-j
102.95 f-j
100.47 g-j
98.72 h-k
97.56 h-k
93.07 i-k
100.95 f-j
98.62 h-k
99.87 h-k
115.18 c-f 110.32e h
107.89 e-i
114.97c-g
108.91e-h 111.36d-h
128.99 bc
124.65 cd
121.92 c-e
140.30 ab
144.44 a
126.16 c
110.27 a
108.20 ab
104.33 b
97.77 c-e
96.43 de
92.89e
104.95 c
102.17 cd
100.28 c-e
128.08 a
126.00 ab
119.81 b
101.56c-e
98.59 de
96.54 e
109.88 b
106.77 bc
104.93b-d
119.36 a
119.24 a
111.51 b

تراكيز
تراكيز
عنصرالبوتاسيوم
عنصرالبوتاسيوم
(هلغن.لتر)1-
(هلغن.لتر)1 -
Z0 -0
0
K0
Z1-500
Z2-1000
Z0 -0
1500
Z1 -500
K1
Z2 -1000
Z0 -0
3000
Z1-500
K2
Z2-1000
تاثير حاهض الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
1500
البوتاسيوم وحاهض
3000
الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
500
الزنك وحاهض
1000
الجبرليك

تاثير التداخل بين البوتاسيوم
والزنك
88.50 e
96.59 d
102.01 d
96.45 d
99.81 d
111.13 c
111.74 c
125.18 b
136.97 a
95.70 c
102.46 b
124.63 a
98.90 c
107.19 b
116.70 a

تاثير
البوتاسيوم
تاثير الزنك

*قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .%5

عمى المعاممة  GA0التي اعطت  104.33ممغم.كغم .1-لقد

كما ادى رش الزنك الى زيادة تركيزه في االوراق اذ اعطت
1-

اظيرت التداخالت الثنائية لكل من البوتاسيوم مع الزنك

وبفرق معنوي عن المعاممة  Z1التي اعطت 107.19

والبوتاسيوم مع حامض الجبرليك والزنك مع حامض الجبرليك

 Z0التي

تاثيرىا المعنوي في تركيز الزنك اذ تفوقت المعامالت K2Z2

حامض الجبرليك الى زيادة تركيز الزنك الى 110.27

الزنك وقد بمغت  136.97و  128.08و 119.36

عند المعاممة  GA2مما جعميا تتفوق معنويا

عمى التوالي بخالف المعامالت  K0Z0و

المعاممة  Z2اعمى تركيز لمزنك بمغ  116.70ممغم.كغم
ممغم.كغم

1-

وىذه تفوقت بدورىا عمى المعاممة
1-

اظيرت اقل تركيز وكان  98.90ممغم.كغم  ،كما ادى رش

ممغم.كغم

1-

و  K2GA2و  Z2GA2باعطائيا اعمى التراكيز لعنصر
ممغم.كغم
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 K0GA0و  Z0GA0التي اظيرت اقل التراكيز وكانت

عمى الرمان .وقد تعزى زيادة محتوى الزنك في االوراق بتأثير

لممعامالت

حامض الجبرليك إلى دوره الفاعل في زيادة حركة وانتقال

اعاله عمى التوالي .واوضح التداخل الثالثي تاثيره المعنوي

واستقطاب العناصر الغذائية والمواد العضوية إلى األماكن

في زيادة تركيز الزنك وخاصة المعاممة  K2Z2GA1التي

التي يتواجد بيا الجبرلين وخاصة عند رشو عمى األوراق

 88.50و  92.89و  96.54ممغم.كغم

اعطت اعمى تركيز بمغ  144.44ممغم.كغم

1-

1-

( )29وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع (.)27

محققة زيادة

بمغت نسبتيا  %69.55بالقياس مع المعاممة K0Z0GA0

 :3تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك

التي اعطت اقل تركيز لمزنك وكان  85.19ممغم.كغم .1-قد

وتداخالتيا في محتوى قشرة ثمار الرمان صنف سميمي من

تعزى زيادة نسبة النتروجين في األوراق بتأثير رش البوتاسيوم

عنصري الكالسيوم والمغنيسيوم.

طريق المحاء عمى شكل  K+ Malateثم تاكسده إلى

توضح النتائج في جدول  5ان رش البوتاسيوم ادى الى زيادة

الى انتقال عنصر البوتاسيوم من األوراق إلى الجذور عن

 )%( :0-3لمكالسيوم في القشرة:

 Malateفي الجذور بعممية التنفس مما ينتج عن ذلك مركب

نسبة الكالسيوم في قشرة الثمار اذ اعطت المعاممة K2

 HCO3الذي يتبادل مع  NO3في محمول التربة وبالتالي

اعمى نسبة بمغت  % 1.063متفوقة بذلك عمى المعاممة K1

تتحد  NO3مع البوتاسيوم الذي يزداد تركيزه في محمول التربة

ذات النسبة  %0.912واالخيرة اظيرت تفوقيا المعنوي ايضا

( )17أو إن رش البوتاسيوم قد يسيم في تحسين النمو

عمى المستوى  K0الذي اظير اقل نسبة لمكالسيوم وكانت

الخضري مما ينتج عنو زيادة البناء الضوئي في األوراق مما

 ،% 0.798كما ادى رش الزنك الى زيادة نسبة الكالسيوم

يتطمب زيادة امتصاص المغذيات من التربة ومنيا زيادة

معنويا عند المعاممة  Z2التي تفوقت معنويا عمى المعاممتين

امتصاص االمونيا NH3وتمثيميا إلى مركبات بروتينية

 Z1و Z0وكانت النسبة  0.961و 0.918و%0.895

وأحماض امينية داخل النبات ( )21و( ،)14وتتفق ىذه

لممعامالت اعاله عمى التوالي ،فيما لم تتاثر نسبة الكالسيوم

االوراق فانيا قد تعود الى االضافة المباشرة ليذا العنصر

اظير تداخل كل من البوتاسيوم مع الزنك والبوتاسيوم مع

النتائج مع ما توصل إليو ( )2اما زيادة نسبة البوتاسيوم في

برش حامض الجبرليك .اما عن معامالت التداخل الثنائي فقد

عمى المجموع الخضري مما يزيد من نسبتو في االوراق والتي

الجبرلين والزنك مع الجبرلين تاثيره المعنوي في زيادة نسبة

تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في تحسين النمو الخضري

الكالسيوم الى  1.080و  1.125و  %1..00لممعامالت

عمى امتصاص العناصر الغذائية من محمول التربة ومنيا

من ذلك انخفضت نسبة الكالسيوم الى  0.728و 0.775

والذي ينعكس بدوره عمى نشاط المجموع الخضري وقدرتو

 K2Z0و  K2GA2و  Z2GA2عمى التوالي وعمى العكس

البوتاسيوم .كما ان رش الزنك عمل عمى زيادة نسبة

و % 0.873في المعامالت  K0Z0و K0GA2

البوتاسيوم وىذا قد يرجع الى دور الزنك في عممية البناء

و Z0GA0عمى التوالي .كذلك الحال مع التداخل الثالثي

الضوئي كونو عامل مساعد ( )Co factorفي تصنيع جزيئة

الذي اظير تاثيره المعنوي في نسبة الكالسيوم حيث اعطت

الكموروفيل وبالتالي زيادة المواد المصنعة ومنيا الكاربوىيدرات

المعاممة  K2Z2GA2اعمى نسبة لمكالسيوم بمغت %1.17

والبروتينات مما يترتب عميو زيادة في امتصاص عنصر

محققة زيادة بنسبة  %77.28بالقياس مع المعاممة

البوتاسيوم من قبل الجذور ( .)22ان زيادة تركيز الزنك في

 K0Z0GA2التي اعطت اقل نسبة وكانت .%0.660

األوراق بتأثير عنصر البوتاسيوم قد تعزى إلى دور ىذا

 )%( :3-3لممغنيسيوم

العناصر الغذائية بسبب دوره الفاعل في تنظيم الجيد

نسبة المغنيسيوم في القشرة وقد تناسبت الزيادة بشكل طردي

العنصر في زيادة قدرة المجموع الجذري عمى امتصاص

في القشرة :أظيرت النتائج في

جدول  6إن تأثير الرش بالبوتاسيوم كان معنويا في زيادة

االوزموزي واأليوني لمنبات ( )22و( ،)29في حين لم يؤثر

مع زيادة تراكيز الرش من ( 0و 1500الى  3000ممغم.

لتر)1-

الزنك في زيادة تركيز عناصر النتروجين والفسفور في محتوى
المادة الجافة لألوراق وجاءت ىذه النتائج متوافقة مع ()12

لتبمغ النسبة  0.382و 0.439و %0.470عمى

التوالي ،فيما لم يؤثر رش الزنك معنويا في زيادة محتوى
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القشرة من عنصر المغنيسيوم ،اما الرش بالجبرلين فقد سبب

المعاممة  40 ( GA2ممغم .لتر )1-التي تفوقت عمى المعاممة

زيادة معنوية في النسبة المئوية لعنصر المغنيسيوم وخاصة

 GA1و  GA0اذ بمغت نسبة المغنيسيوم  0.458و0.423

جدول  . 5تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في النسبة المئوية لمكالسيوم في قشور الرمان صنف
سميمي خالل موسم النمو .3102

تركيز
عنصرالبوتاسيوم
(هلغن.لتر)1-
0
K0
1500
K1
3000
K2

تركيز
عنصرالزنك
(هلغن.لتر)1-
Z0 -0
Z1-500

0.728e
0.821d

Z2-1000

0.856f-i

0.856f-i

0.826g-i

0.846cd

Z0 -0

0.833g-i

0.900d-h

0.873e-h

0.868cd

Z1 -500

0.943c-g

0.853g-i

0.896d-h

0.897c

Z2 -1000

0.946c-g

0.960b-g

1.01b-e

0.972b

Z0 -0

1.01b-e

1.10ab

1.15a

1.08a

Z1-500

0.99b-f

1.06a-c

1.05a-c

1.03ab

Z2-1000

1.00b-e

1.01b-d

1.17a

1.06a

0.914a
0.830d
0.907c

0.918a
0.791d
0.904c

0.942a
0.775d
0.926c

0.798c
0.912b

1.004b

1.06ab

1.125a

1.063a

0
500

0.873b
0.932ab

0.916b
0.894b

0.896b
0.928ab

0.895b
0.918b

1000

0.936ab

0.944ab

1.00a

0.961a

تاثير حاهض الجبرليك
0
تاثير التداخل بين
1500
البوتاسيوم
وحاهض الجبرليك
3000
تاثير التداخل بين
الزنك وحاهض
الجبرليك

تركيز حاهض الجبرليك (هلغن.لتر)1-
40
20
0
GA2
GA1
GA0
0.660j
0.750i-j
0.776h-j
0.840g-i
0.766h-j
0.856f-i

تاثير التداخل بين البوتاسيوم
والزنك

تاثير
البوتاسيوم
تاثير الزنك

*قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .%5

و % 0.410عمى التوالي .لوحظ ان نتائج التداخل الثنائي

في العمميات الحيوية لمنبات كالتنفس والبناء الضوئي وزيادة

بين تراكيز البوتاسيوم والزنك كان معنوياً في زيادة %

كفاءة المجموع الجذري في امتصاص المغذيات من التربة

لممغنيسيوم في األوراق اذ اعطت المعاممة  K2Z2اعمى

فضال عن دوره االيجابي في زيادة انتقال المغذيات وتوزيعيا

نسبة لممغنيسيوم بمغت  %0.481بخالف المعاممة K0Z1

داخل األنسجة النباتية واسيامو ببناء وتدعيم األنسجة النباتية

التي اظيرت اقل نسبة وكانت  ،%0.372كما اثر تداخل

وزيادة متانة الجدار الخموي لمقشرة بسبب زيادة تركيز عنصر

البوتاسيوم مع حامض الجبرليك في نسبة ىذا العنصر لتصل

الكالسيوم والمغنيسيوم وتواجدىما عمى شكل بكتات داخل

الى  %0.508عند المعاممة  K2GA2مما جعميا تتفوق

الجدار الخموي ولمدور الفاعل لمبوتاسيوم في تنظيم الجيد

 ،%0.351كذلك الحال عند تداخل الزنك مع حامض

الكالسيوم والمغنيسيوم في الجدر الخموية ( .)29اما زيادة

الجبرليك حيث تباينت نسبة المغنيسيوم معنويا بين معامالت

نسبة الكالسيوم نتيجة رش الزنك فربما تعود الى الى دور

التداخل لتظير باعمى قيمة ليا  %0.462عند المعاممة

الزنك في زيادة تركيز عنصر البوتاسيوم في المادة الجافة

االوزموزي واأليوني لمخاليا مما يزيد من تركيز عنصر

معنويا عمى المعاممة  K0GA0التي اعطت اقل نسبة وكانت

 Z0GA2فيما اعطت المعاممة  K0GA0اقل نسبة وكانت

لألوراق وتأثير ذلك في زيادة محتوى القشرة من الكالسيوم

 .%0.398لقد اشارت النتائج الخاصة بالتداخل الثالثي الى

والمغنيسيوم وبالتالي زيادة متانة الجدر الخموية فضال عن

حدوث اختالفات معنوية في نسبة المغنيسيوم التي ظيرت

دور الزنك في تحفيز العديد من اإلنزيمات (Proteinaseو

باعمى قيمة ليا عند المعاممة  K2Z2GA2اذ بمغت

Peptidaseو dehydrogenaseو  )Enolaseالمشجعة

وكانت  .%0.323أن زيادة نسبة عنصري الكالسيوم

المواد البروتينية والعناصر الغذائية واالحماض العضوية في

والمغنيسيوم في قشرة ثمار الرمان ربما تعزى إلى دور

الجدر الخموية ( .)5اما زيادة محتوى المادة الجافة لمقشرة من

البوتاسيوم في زيادة فعاليات اإلنزيمات التي تؤدي دو ار ىاما

عنصر المغنيسيوم بتاثير المعاممة بالجبرلين فقد تعزى الى

لنمو الكموروبالست في الخاليا النباتية وبالتالي زيادة تراكم

 %0.520فيما اعطت المعاممة  K0Z1GA1اقل نسبة
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-15( عالية من الجبرلين عند رشو في مرحمة تمون القشرة

تأثيره الفاعل في زيادة استقطاب العناصر الغذائية وزيادة

.)20(تموز) مما زاد من تركيز العنصر في قشرة الثمار

فعالية حركتيا وانتقاليا ومنيا المغنيسيوم إلى المناطق التي
يتواجد فييا السيما وان قشرة الثمار قد حصمت عمى كمية

 تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك وتداخالتيا في النسبة المئوية لممغنيسيوم في قشور الرمان صنف سميمي. 6 جدول
.3102 خالل موسم النمو

0.397cd
0.372d
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40
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0.457ab
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