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 لمعرفة استاابة اجشاار2015 اامعة بغداد في ابو غريب لموسم-كمية الزراعة- ااري البحث في بستان التفاح التابع لقسم البستنة
,4 ,2 ,0(  باربعة مستوياتBrassinolide سنوات والمطعمة عمى االصل بذري لمرش الوريي بمنظم النمو4 بعمرAnna التفاح صنف

والتداخل بينهما في بعض

1-

لتر.) مل6 ,4 ,2 ,0(  ايضا باربعة مستوياتTecamin Algae ومستخمص الطحالب

1-

غم.) ممغم8

 صممت التاربة كتاربة عاممية بعاممين وبثالث مكررات وفق تصميم القطاعات العجشوائية الكاممة.صفات النمو الخضري والحاصل

Brassinolide  اظهرت النتائج ان المعاممة بالـ. جشارة48  بذلك يكون عدد االجشاار,  وبوايع جشارة واحدة لموحدة التاريبيةRCBD
) يد تفويت عمى بايي المعامالت في محتوى االوراق من الكموروفيل والزيادة في ايطار االفرع والزيادة في طولها

) اعطت اعمى ييمة في ايطار االفرع وحام

1-

1-

غم. ممغم8 (بتركيز

لتر. مل6(  كما تبين ان المعاممة بمستخمص الطحالب.C:N Ratio ومحتوى االفرع من

 فقد اعطت المعاممةTecamin Algae  ومستخمص الطحالبBrassinolide  اما بالنسبة الى التداخل بين العاممين منظم النمو.الثمار

46.10(  اعمى ييمة في محتوى االوراق من الكموروفيل والزيادة اليطار االفرع ومعدل وزن الثمرة ويطرها حامها اذ اعطتB3T3
B3T1  اما بالنسبة لطول الثمرة فقد اعطت المعاممة.) بالتتابع3 سم96.33 ,  سم5.387 ,  غم93.88 ,  سم0.2733 ,

1-

غم.ممغم

.)%10.52(  وبمغتC:N Ratio  اعمى محتوى منB3T2  في حين اعطت المعاممة, ) سم5.587( اعمى معدل لطول الثمرة وبمغ

.Anna  صنف, اجشاار التفاح,Tecamine Algae ,Brassinolide :كممات مفتاحية
.*البحث مستل من رسالة مااستير لمباحث األول
The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 47(5):1225-1234, 2016

Al-Jumaily & Al-esawi

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION WITH BRASSINOLIDE AND ALGAE EXTRACT
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ABSTRACT
This research was conducted in the Apple orchard belong to Department of Horticulture / Collage of
Agriculture / University of Baghdad- Abu Ghraib during 2015, in order to investigate the response of
four years old Apple trees (CV.Anna) budded on seeding root stock to foliar application with
Brassinolide at four levels (0,2,4and 8)mg.g-1 and Algae extract (Tecamin) at four levels (0,2,4,6) ml.L-1
and their interaction between them in some vegetative and yield characters. Each treatment replicated
three times with a factorial experiment using RCBD. The number of trees used was 27 trees. The
results showed that treatment B3 was significantly increased in total chlorophyll content in leaves,
shoot diameter, shoots length and shoot content of C:N Ratio.The treatment T3 gave a high value of
shoot diameter and fruit size. While the interaction between the two factors (Brassinolide and Algae
extract) B3T3 gave a high value of chlorophyll content in leaves, fruit weight mean, fruit diameter and
fruit size (46.10 mg.g-1, 0.2733cm, 93.88gm, 5.387cm and 96.33cm3) respectively, while the interaction
B3T1 gave a high a verge of fruit length was reached (5.587cm( while the treatment B3T2 gave a high
content of Carbohydrates/Nitrogen Ratio reached to 10.52%.

keyword: brassinolide, algae (tecamine), apples tree, anna c.v.
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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توفير المغذيات بصورة جيدة التي تعجز الجذور في بعض

المقدمة
التفاح  Malus domestica Borkhاحد اكثر انواع

االحيان عن توفيرىا كما تعد اكثر فعالية مقارنة مع االضافة

الفاكية النفضية المنتشرة في المناطق المعتدلة من العالم اذ

االرضية ( .)22يستخدم منيا سنويا كميات كبيرة في المجال

زرع في اسيا وأوربا منذ القدم وعرف منذ  4000عام قبل

الزراعي وىي مواد تحفز نمو النبات بتراكيز قميمة وتحتوي

الميالد( .)20يعود التفاح الى العائمة الوردية Rosaceae

عمى العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وفييا مجموعة واحدة

( .)4ولكونو يمتاز بقيمتو الغذائيو واالقتصادية العالية اىتمت

مشجعة لمنمو مثل االوكسينات والفيتامينات واالحماض

معظم البمدان بزراعتو والتوسع في المساحات المزروعو منيا

االمينية والعضوية وكما تحتوي عمى السكريات حيث تعمل

لرفع مستوى االنتاج الذي وصل معدلو العالمي 80822521

عمى زيادة مقاومة النبات لممموحة والجفاف ( .)27ففي دراسة

طن سنويا وتقدر المساحة المزروعة بالعالم 5217601

اجراىا  AL.Hadethiو )6( AL.Qatanوجد ان رش

ىكتار (.)61اما فيما يخص االنتاج المحمي فقد بمغ حوالي

مستخمص الطحالب ادى الى زيادة معنوية في اغمب صفات

 63376طن لمموسم الصيفي  2014بزيادة قدرت

النمو الخضري و الثمري المدروسة .تيدف ىذه الدراسو الى

نسبتيا( )%1.51عن العام  ,2013وتحتل محافظو بغداد

استعمال منظم النمو  Brassinolideلغرض زيادة النمو

المركز االول من حيث االنتاج حيث قدر االنتاج 33484

والحاصل وكذلك اضافة مستخمصات الطحالب كمغذيات

طن بنسبة  %58.83من مجموع انتاج العراق بزيادة قدرت

تساىم مع منظمات النمو الى زيادة تطور نمو وحاصل التفاح

نسبتيا  %14.8عن العام الذي سبقيا ,وقدر معدل انتاجية

صنف Annaتحت الظروف المنفذ فييا البحث.

الشجرة الواحدة  29.9كغم ( .)14يعتبر الصنف  Annaمن

المواد والطرائق

االصناف الشائعة في العراق وتتميز ثمارة بكبر حجميا

نفذ البحث في احد بساتين الفاكية التابعة لقسم البستنة

وصالبتيا العالية وفيو نسبة من المون االحمر وىو من
االصناف االجنبية ناتج من التضريب بين

وىندسة الحدائق -كمية الزراعة-جامعة بغداد -في ابوغريب

"Golden

خالل موسم النمو لموسم  2015لدراسة تأثير الرش بمنظم

"Deliciousو" .)8( "Red Hadassiyaومن اجل زيادة

النمو  Brassinolideومستخمص الطحالب Tecamin

حاصل ىذا الصنف يتطمب رش منظمات النمو لما ليا من

 Algaeفي نمو وحاصل اشجار التفاح صنف .Anna

اىميو كبيره في زيادة حجم الثمار وتحسين نوعيتيا  ,ومن

اختيرت  48شجرة وبعمر  4سنوات المطعمة عمى اصل
بذري والمتجانسة الى حدما من حيث الحجم وقوة النموُ .نِفذ

منظمات النمو التي تستعمل ىو Brassinolideلما لو تاثير
فسمجي في عمميات النمو وتطور النبات ( .)3يعتبر

البحث بثالثة مكررات وبواقع شتمة واحدة لموحدة التجريبية

البراسينوسترويد  BRsاحد اليرمونات العاممو عمى حث نمو

وكانت مزروعة بثالثة خطوط مثل كل خط مكرر ,اذ نفذت

وتطور النبات ولقد عرفت بانيا مستخمص دىني خام من
حبوب

لقاح

الفجل

napus

,Brassica

انجًيهي وانعيساوي

التجربة بعاممين شمل العامل االول  Brassinolideبأربعة

يمتمك

تراكيز ىي  0و 2و 4و  8ممغم.لتر

 Brassinolideتأثير مشابة لالوكسينات والجبرلينات

1-

والتي رمز ليا بالرمز

 B0و B1و  B2و  B3عمى التوالي ,في حين شمل العامل

والسايتوكاينينات بتأثيرة في عمميات فسمجية كاستطالة وانقسام

الثاني مستخمص الطحالب  Tecamin Algaeباربعة تراكيز

الخاليا ,والتزىير والشيخوخة والشكل الظاىري واالستجابات

ىي  0و  2و  4و 6مل.لتر

لالجياد وغيرىا ( .)9فقد وجد  )5( Al-Hadethiان رش

1-

رمز ليا T0وT1وT2وT3

عمى التوالي .يحتوي مستخمص الطحالب عمى مادة عضوية

منظم النمو  Brassinolideاثر معنوياً في زيادة صفات

بنسبة  %7والنتروجين %0.1والفسفور  %0.15والبوتاسيوم

النمو الخضري و الثمري ألشجار المشمش .لقد زاد في االونة

 .%2.5اُجريت عممية الرش الورقي لممعامالت في عند

االخيرة االىتمام باستعمال مستخمصات االعشاب البحرية,

الغروب ورشت 3رشات في  Brassinolide 4/6و 4/7

وذلك من خالل استعمال التسميد بالرش الورقي والذي يؤدي
الى زيادة كفاءة االنتاج والنمو الخضري حيث تعمل عمى
1226
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مستخمص طحالب .واضيف مع المحمول

المادة الناشرة

انجًيهي وانعيساوي
محتوى االفرع من الكاربوهيدرات/نترواين

 Tween20لتقميل الشد السطحي ,كافة عمميات الرش تمت

حسبت النسبة المئوية لمنتروجين الكمي في األفرع بطريقة

بعد يوم واحد من ري الشتالت .إذ نفذت تجربة عاممية
بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوحممت البيانات

 .Micro-Kejldahlاستخدمت طريقة )1970( Joslyn
في تقدير نسبة الكربوىيدرات الكمية في االفرع اذ اخذت عينة

عمى البرنامج االحصائي  Genestateوقورنت المتوسطات

من االفرع في نياية موسم النمو لمعام  2015وجففت كمتا

باستخدام اختبار اقل فرق معنوي LSDعند مستوى احتمال

العينتان لحين ثبات الوزن ثم طحنت واخذ 0.2غم منيا

.)61(0.05

ووضعت في انبوبة اختبار واضيف ليا محمول حامض

البيروكموريك ( ,)1Nثم وضعت العينات في حمام مائي

الصفات المدروسة

الصفات الخضرية :وتجشمل

محتوى األوراق من الكموروفيل الكمي( ممغم.غم

1-

060م لمدة  60دقيقة مع تكرار ىذة العممية ثالث مرات وفي
كل مرة يجرى طرد مركزي لمدة  15دقيقة وبسرعة

وزن

3000دورة  .دقيقة

طري):

1-

ثم جمع المحمول الرائق في دورق

حجمي واكمل الى  100مل بإضافة الماء المقطر ثم اخذ 1

في األسبوع األول من شير حزيران تم تقدير الكموروفيل

مل من المحمول المخفف واضيف لو  1مل من محمول

الكمي في أوراق أشجار التفاح ,بحسب طريقةMackinney

الفينول  % 5و  5مل من حامض الكبريتيك المركز ثم قرات

( )24المعدلة من قبل  .)12( Arnonحيث أخذت األوراق

لممحاليل

بالمطياف

الضوئي

المكتممة النمو من منتصف النموات ثم غسمت بالماء المقطر

االمتصاصية

لمتخمص مما عمق بيا من األتربة ومخمفات المبيدات,

نانوميتر,
 Spectrophotometerعمى طول موجي490
اً

في أثناء الغسيل ,تم تقطيع األوراق وسويقاتيا إلى قطع

اآلتية:

وحسبت النسبة المئوية لمكاربوىيدرات الكمية بحسب المعادلة

وضعت عمى ورق نشاف لمتخمص من الماء الذي عمق بيا

 %كاربوهيدرات = التخفيفات × التركيز  /وزن العينة ×1

صغيرة بواسطة مقص صغير وخمطيا جيدا .اخذ منيا 0.2
غم ,وسحقت مع األسيتون  , ٪ 80وضعت في جياز الطرد

مل × .10

المركزي لمدة خمس دقائق بسرعة  3000دورة .دقيقة ,1-ثم

الصفات الثمرية وتجشمل

قراءة امتصاص الضوء عمى األطوال الموجية  663و645

متوسط وزن الثمرة (غم) :حسب معدل وزن الثمرة عند

اخذ الراشح وأكمل إلى الحجم المطموب باألسيتون.٪80تم

الصفات الطبيعية

نانوميتر بواسطة جياز Spectrophotometerوحساب

نضج الثمار بوزن ( )10ثمار من كل مكرر بأستعمال ميزان

الكموروفيل الكمي وفق المعادلة األتية:
Total Chlorophyll = 20.2 A.645 + 8.02 A.663
متوسط الزيادة اليطار االفرع (سم):

تم اختيار  4افرع مختمفة االتجاه حيث تم

كيربائي حساس ثم أستخرج معدل وزن الثمرة مقد اًر بالغرام.
متوسط يطر الثمرة :قيست ابعاد ( )10ثمار لكل مكرر

بوساطة القدمو ) (verinierحيث قيس قطر الثمرة وتقدر

قياس اقطار

بالسنتمترات

االفرع بوساطة القدمة ( )Vernirبداية التجربة في شيرنيسان

متوسط طول الثمار :قيست طول ( )10ثمار لكل مكرر

وفي نيايتيا في شير تشرين األول وحسب الفرق بينيما والذي

بوساطة القدمو )(verinierحيث قيس طول الثمرة وتقدر

يمثل الزيادة في اقطار االفرع.

بالسنتمترات.

متوسط الزيادة الطوال االفرع (سم) تم قياس معدل الزيادة في

متوسط حام الثمرة :تم القياس حجم ( )10ثمار لكل مكرر

طول النموات الخضرية بأخذ افرع  4مختمفة االتجاىات من

بواسطة طريقة الماح المزاح.

كل مكررفي بداية شير نيسان ,كذلك في شير تشرين األول

النتائج والمنايجشة

بشريط القياس المتري و حسب الفرق بينيما و الذي مثل

محتوى األوراق من الكموروفيل الكمي ( ممغم.غم

الزيادة في طول النموات الخضرية.

1-

وزن

طري) :تشير النتائج في الجدول  1الى تفوق المعاممة B3
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والتي بمغت 48.70ممغم.غم

1-

وزن طري عمى جميع

 07.01ممغم.غم

المعامالت االخرى وكذلك تفوقت المعاممة  B1والتي بمغت
 45.50ممغم.غم

1-

انجًيهي وانعيساوي
المقارنة T0
ممغم.غم

وزن طري معنوياً عمى المعاممتان

B2و , B0في حين اعطت معاممة المقارنو  B0اقل محتوى

6-

6-

وزن طري  ,في حين سجمت معاممة

اقل محتوى لمكموروفيل اذ اعطت 70.11

وزن طري .اما بالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد

سجمت المعاممة  B1T3اعمى محتوى من الكمورفيل

وبمغ 00.61ممغم.غم 6-وزن طري في حين سجمت المعاممة
 B1T2اقل محتوى لالوراق من الكلورفيل بلغ01.11
ممغم.غم.6-

من الكموروفيل التي بمغت  29.10ممغم.غم1-وزن طري .
اما فيما يخص مستخمص الطحالب فقد تفوقتا المعاممتان T2

و  T1معنوياً عمى المعاممتان  T3و  T0وقدرتا  07.21و
جذول  .1تأثير رش  Brassinolideيستخهص وانتذاخم بينهى في يحتىي انكهىروفيم في االوراق(يهغى.غى وزٌ طري)
يستخهص انطحانب يم.نتر)T( 1-
ينظى اننًى يهغى.نتر
متوسط ()B
T3
T2
T1
T0
)B(1
29.10
31.20
43.80
43.90
37.40
B0
45.50
54.10
26.60
50.70
50.60
B1
39.10
34.10
21.30
28.40
32.70
B2
48.70
46.10
44.00
50.50
54.00
B3
L.S.D.0.05
41.40
43.70
43.40
34.00
انًعذل))T
0.647
0.647
L. S.D.0.05
1-

1.293

L. S.D.0.05

 0.2042سم متفوقة معنويا عمى جميع المعامالت االخرى

متوسط الزيادة اليطار االفرع

وكذلك تفوقت المعاممة  T2معنويا عمى المعاممتان  T1وT0

اظيرت نتائج التحميل االحصائي في الجدول 2تفوق

التي اعطت  0.1550سم في حين لم تختمفا المعاممتان T1

المعاممة  B3عمى جميع المعامالت االخرى باعطائيا اكبر

و T0معنويا فيما بينيما واعطت  0.1425سم لكل منيما.

قطر لالفرع قدرة  0.2133سم فيما لم تختمف المعاممتان

اما بالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد اعطت المعاممة B3T3

B2و B1معنويا فيما بينيما وسجمت المعاممة  B0اقل قطر

اكبر قطر لالفرع قدرة  0.2733سم بينما سجمت معاممة

لالفرع قدرة  0.1092سم .اما فيما يخص مستخمص

المقارنة B0T0اقل معدل لقطر االفرع قدرة  0.1033سم.

الطحالب فقد اعطت المعاممة  T3اكبر قطر لالفرع قدرة

جذول  .2تأثير رش  Brassinolideويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في القطار االفرع
يتىسط ()B
يستخهص انطحانب ()T
ينظى اننًى()B
T3
T2
T1
T0
0.1092
0.1133
0.1133
0.1067
0.1033
B0
0.1542
0.2133
0.1233
0.1367
0.1433
B1
0.1675
0.2167
0.1533
0.1400
0.1600
B2
0.2133
0.2733
0.2300
0.1867
0.1633
B3
L.S.D.0.05
0.2042
0.1550
0.1425
0.1425
(يتىسط )T
0.01356
0.01356
L. S.D.0.05

0.02712
فقد سجمت اقل قيمة الطوال االفرع بمغت  10.81سم.اما

L. S.D.0.05
متوسط الزيادة الطوال االفرع

فقد تفوقت المعاممة T2

يتبين من نتائج الجدول  3ان المعاممة  B3تفوقت عمى جميع

فيما يخص مستخمص الطحالب

المعامالت معنويا اذ اعطت  20.92سم في حين لم تختمفا

معنويا عمى جميع المعامالت اذ اعطت  17.81سم وتفوقت

المعاممة  T1عمى كمتا المعاممتين T3و T0معنويا وبمغت

المعاممتان B1و B2معنويا اما بالنسبة لمعاممة المقارنة B0
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16.85سم وكذلك تفوقت المعاممة  T3معنويا

انجًيهي وانعيساوي

وقدرة

 9.03و %8.83عمى الترتيب .اما فيما يخص مستخمص

15.68سم عمى معاممة المقارنة  T0التي سجمت اقل معدل

الطحالب فقد تفوقت المعاممتان T3و T2المتان لم تختمفا

الطوال االفرع وبمغت  13.72سم .اما بالنسبة لمتداخل بين

معنويا فيما بينيما عمى المعاممتان T1و T0معنويا وبمغتا

العاممين فقد سجمت المعاممة B3T1اعمى قيمة وقدرة

 9.95و % 9.76عمى الترتيب ,في حين تفوقت المعاممة

21.96سم في حين سجمت معاممة المقارنة  B0T0اقل معدل

T1عمى معاممة المقارنو  T0والتي اعطت  9.34وسجمت

محتوى االفرع من الكاربوهيدرات/النترواين

.% 8.73اما بالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد اعطت

معاممة المقارنة  T0اقل قيمة لمكاربوىيدرات /نتروجين وبمغت

الطوال االفرع وقدرة 9.52سم.

تشير النتائج في الجدول 4الى تفوق المعاممة  B3معنويا

المعاممة  B3T2اعمى محتوى من الكاربوىيدرات /النتروجين

وقدرة  %10.35عمى جميع المعامالت في حين تفوقت

وبمغت  %10.52في حين سجمت معاممة المقارنو اقل

محتوى وقدرة .%7.98

المعاممة B2عمى المعاممتان B1و B0معنويا وقدرة %9.56

في حين لم تختمفا المعاممتان B1و B0معنويا فيما بينيا
جذول  .3تأثير رش  Brassinolideويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في انسيادة الطىال االفرع
يعذل ()B
يستخهص انطحانب ()T
ينظى اننًى()B
T3
T2
T1
T0
10.81
12.66
10.20
10.85
9.52
B0
16.24
13.74
22.46
15.50
13.28
B1
16.08
15.33
18.27
19.08
11.63
B2
20.92
20.99
20.32
21.96
20.43
B3
L.S.D.0.05
15.68
17.81
16.85
13.72
انًعذل))T
0.550
0.550
L. S.D.0.05
يستخهص انطحانب
1.101

L. S.D.0.05
انتذاخم

جذول  .4تأثير رش  Brassinolideويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في كاربوهيدرات/نترواين
ينظى اننًى()B
B0
B1
B2
B3
انًعذل))T

T0
7.98
9.72
9.85
10.09
8.73

يستخهص انطحانب ()T
T2
T1
9.18
8.64
8.94
9.51
9.57
10.02
10.52
10.46
9.95
9.34

L. S.D.0.05
يستخهص
انطحانب L.
S.D.0.05
انتذاخم

0.41

يعذل ()B
T3
9.83
8.20
8.92
10.37
9.76

8.83
9.03
9.56
10.35
L.S.D.0.05
0.41

0.82

بتركيزه
تبين النتائج ان رش أشجار التفاح بمنظم النمو BLا

 uddinوآخرون ( ,)15كما ان زيادة الوزن الجاف لألوراق

العالية أثر ايجابياً في النمو الخضري .وان زيادة محتوى

قد تعود إلى الزيادة في كفاءة عممية التمثيل الضوئي والتي

األوراق من الكموروفيل نتيجة إضافة الـ  BLقد تعزى إلى ان

تؤدي الى زيادة صافي الـ  CO2الممثل في الورقة والذي

الـ  BLقد ثبط إنزيم  Chlorophyllaseالمسؤول عن تحمل

يمثل الوحدة األساسية لبناء الكربوىيدرات ( .)32,Zuoوقد

الكموروفيل مما أدى إلى تراكم الكموروفيل في األوراق Farid

تعود الى التأثير المحتمل لمـ  BRعمى تثبيت الـ  CO2في
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عممية التمثيل الضوئي من خالل تأثيره في

انجًيهي وانعيساوي

فعالية

 .)29, Shekafandehتتفق ىذه النتائج مع النتائج التي

انزيم carbonicanhydraseوىذا االنزيم يحفز التحول

حصل عمييا كل من  Kairongو آخرون ( )21عمى

البيني بين  CO2و  HCO3-والذي يزيد من توافر الـ CO2

أشجار التفاح و Gabrوآخرون ( )17عمى اشجار المشمش

النزيم  (Rubiscoىو اسم مختصر النزيم يمعب دو ار ميما

و  Abubakarوآخرون ( )1عمى أشجار

و ( )5عمى

في الخطوة االولى الرئيسية في تثبيت الكاربون وىي عممية

اشجار المشمش في أن رش منظم النمو النباتي

جزيئات عالية المحتوى من الطاقة مثل الكموكوز) مما يؤدي

الخضري ألشجار الفاكية.

 Brassinosteroidيؤثر وبصورة إيجابية في صفات النمو

تعني بتحويل ثنائي اكسيد الكاربون في اليواء الجوي الى
إلى زيادة كفاءة عممية التمثيل الضوئي ( Sadeghiو

جدول  .5تأثير الرش بمنظم النمو  Brassinolideومستخلص الطحالب والتداخل بينهما في متوسط وزن الثمرة معدل يطر
الثمرة (سم)

ينظى اننًى()B
T0
59.11
55.78
66.22
80.66
65.44

يستخهص انطحانب ()T
T2
T1
48.88
61.22
77.89
64.22
77.22
78.66
77.22
79.66
69.05
70.94
3.239

يعذل ()B
T3
44.89
60.22
74.77
93.88
68.44

53.52
56.25
64.66
82.86
L.S.D.0.05
3.239

B0
B1
B2
B3
انًعذل))T
L. S.D.0.05
يستخهص انطحانب
L. S.D.0.05
انتذاخم
اما مايخص زيادة النمو الخضري الناتج من رش مستخمص

والبروتين وكذلك يساعد عمى تصنيع الكموروفيل الميم في

الطحالب البحرية فقد يعود إلى محتوى ىذا المستخمص من

عممية البناء الضوئي وتكوين السكريات والبروتينات ومركبات

العناصر الغذائية الكبرى والصغرى واليرمونات النباتية

الطاقة  ATPوالتي تؤثر جميعيا في زيادة نمو وحجم النبات

فعال
وباألخص األوكسينات والسايتوكاينينات التي ليا دور ّ

مما يؤدي في النياية إلى زيادة في صفات النمو الخضري

6.479

في زيادة النمو وتحفيز أرتفاع النبات والتفرعات الجانبية

(. )26, Martinوىذه النتائج تتفق مع  )18(Ghazziالذي

( Strikوآخرون .)31,كما إن المواد المشابية لألوكسينات

بينت نتائجيما ان رش أشجار الزيتون صنف K18

تزداد في النباتات المعاممة بمستخمص الطحالب البحرية

بمستخمص الطحالب البحرية أدى الى زيادة في طول الساق

( Khanوآخرون .)23,كما أوضحت النتائج في أعاله إن

الرئيسة و محتوى االوراق من الكمورفيل .وتتفق مع

األشجار المعاممة بمستخمص Tecamin Algaeقد تميزت

 )2(AL.Hchamiعندما رش مستخمص الطحالب Kelpak

بنمو خضري جيد وقد يعزى ذلك إلى محتواىا من العناصر

عمى شتالت الخوخ و مع  Spinelliوآخرون ( )71عند رش

الغذائية األساسية لمنمو كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم

المستخمص البحري المستخمص من طحمب Ascophyllum

والفيتامينات واألحماض األمينية والعضوية والتي ليا مدى

 nodosumعمى العنب.

واسع في تأثيرىا في النشاطات الحيوية في النبات (Osman
وآخرون )28,وبالتالي زيادة امتصاصيا من ِقبل النبات مما

متوسط وزن الثمرة (غم) :يتضح من نتائج التحميل

ينعكس ايجابياً في زيادة النمو الخضري لألشجار .كما إن

االحصائي في الجدول  0ان المعاممة  B3تفوقت معنويا عمى

جميع المعامالت اذ اعطت 30.31غم  ,بينما انخفض وزن

سبب الزيادة في بعض الصفات الخضرية قد يعود إلى احتواء

الثمرة عند معاممة المقارنو  B0والتي اعطت 07.00غم .اما

مستخمص الطحالب البحرية عمى عنصر البوتاسيوم

فيما يخص مستخمص الطحالب فوجد ان المعامالت T1و

الضروري في تنشيط أنزيمات تصنيع األحماض األمينية

T2و T3لم تختمف معنوياً  21.40و  14.10و  13.00غم
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عمى التوالي ,بينما انخفض وزن الثمرة عند معاممة المقارنة

 4.375سم .اما بالنسبة لمتداخل بين عاممي الرش منظم

الذي كان  10.00غم .اما بالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد

النمو Brassinolideومستخمص الطحالب فتشير النتائج الى

سجمت المعاممة  B3T3اعمى وزن وبمغت 47.33غم في حين

أن اعمى المتوسطات لمعدل قطر الثمرة كان في المعاممة

سجمت المعاممة  B0T3اقل وزن وبمغت 00.34غم.
متوسط قطر الثمرة (سم)
اشارت نتائج التحميل االحصائي في الجدول  6الى تفوق

 B3T3وبمغت  0.732سم واقل معدل كان في معاممة
المقارنة  B0T0وبمغ  3.867سم.
متوسط طول الثمرة

المعاممة معنويا  B3عمى جميع المعامالت اذ اعطت

اظيرت نتائج التحميل االحصائي في الجدول  7الى تفوق

4.928سم وكذلك تفوقت المعاممة  B2معنويا عمى كل من

المعامالت  B2و B3و B1معنويا عمى معاممة المقارنة B1

المعاممتين  B1و B0وقدرة  4.619سم ,وكذلك تفوقت

وقدرة  5.39سم و 5.225سم و  5.276سم عمى التوالي,

المعاممة  B1معنويا وقدرة  4.410سم عمى معاممة المقارنة

في حين سجمت معاممة المقارنو  B0اقل طول لمثمرة وبمغت

 B0التي اعطت اقل قطر لمثمرة وبمغ  4.109سم .اما فيما
يخص مستخمص الطحالب فقد تفوقتا المعاممتا

4.542سم .اما فيما يخص مستخمص الطحالب فقد تفوقت

 T1و

المعاممة  T1معنويا في صفة طول الثمرة وبمغت  5.253سم

T3معنويا اذ قدرتا  4.638و 4.633سم عمى المعاممتين

عمى معاممة المقارنو  T0التي اعطت اقل طول لمثمرة وبمغ

T2و T0سم ,في حين لم تختمفا المعاممتان T1و T3معنويا

 4.920سم.اما بالنسبة

فيما بينيما 4.638سم و  4.633سم وكذلك لم تختمفا

لنتائج التداخل بين العاممين الى

تفوق المعاممة  B3T1معنويا اذ اعطت 5.587سم بالمقارنة

المعاممتان T2و T0اذ قدرتا 4.419سم و 4.375سم ,اما

بأقل قيمة سجمتيا معاممة المقارنة B0T0وبمغت  4.277سم.

بالنسبة القل قيمة فقد سجمتيا معاممة المقارنة  T0اذ بمغت
جذول  .6تأثير رش  Brassinolideويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في يتىسط قطر انثًرة معدل حجم الثمرة سم
يعذل ()B
يستخهص انطحانب ()T
ينظى اننًى()B
T3
T2
T1
T0
4.109
4.197
4.033
4.340
3.867
B0
4.410
4.253
4.407
4.507
4.473
B1
4.619
4.697
4.573
4.720
4.487
B2
4.928
5.387
4.663
4.987
4.673
B3
L.S.D.0.05
4.633
4.419
4.638
4.375
انًعذل))T
0.076
L. S.D.0.05
0.076
يستخهص انطحانب
0.153
L. S.D.0.05
انتذاخم
3

3

صفات الحاصل الكمية .قد تعود الزيادة في معدل وزن الثمرة

متوسط حام الثمرة سم

اظيرت نتائج التحميل االحصائي في الجدول  8الى تفوق

وقطرىا إلى دور الـ  BLفي تحفيز العمميات المسؤولة عن

معنويا اذ اعطت  89.00سم3عمى جميع

استطالة الخمية وانقساميا ( Shahbazو  .)29Ashrafكما

المعامالت االخرى في حين سجمت معاممة المقارنة  B0اقل

ان زيادة المساحة الورقية نتيجة الرش بالـ  BLقد أدت إلى

المعاممة B3

تحسين مساحة التمثيل الضوئي وىذا قد يفسر الزيادة في

حجم لمثمرة اذ اعطت 63.39سم .3اما بالنسبة لمستخمص

معدل وزن الثمرة نتيجة قمة المنافسة عمى المواد الغذائية

الطحالب فقد تفوقت المعاممة  T3معنويا اذ اعطت 79.64
سم

3

المصنعة .كما ان لمنظم النمو النباتي  Brassinolideدور

في حين سجمت معاممة المقارنة  T0والتي

في زيادة نمو االنبوب المقاحي مما يؤدي الى زيادة نسبة عقد

اعطت72.50سم .اما بالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد
3

الثمار و عددىا و بالتالي زيادة حاصل الشجرة الواحدة (.)4

سجمت المعاممة  B3T3اعمى قيمو اذ اعطت  96.33سم

3

تتفق

في حين سجمت المعاممة  B0T0اقل حجم وقدر 58.44سم .
3

تبين النتائج ان رش أشجار التفاح بالـ  BLأثر ايجابياً في

ىذه

النتيجة مع

النتائج

التي حصل

عمييا

 )13(Carrascoعمى أشجار الخوخ و  Abubakarو
1231
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المستخمص عمى اليرمونات النباتية وباألخص األوكسينات

) عمى اشجار0( Hadethi ) عمى أشجار الرمان2( آخرون

فعال في زيادة النمو وتحفيز
ّ والسايتوكاينينات التي ليا دور
انقسام الخاليا و الذي ينعكس بشكل ايجابي عمى معدل وزن

 كما إن مستخمصات الطحالب البحرية تحتوي عمى.الشمش

) وقد اتفقت ىذه66( الثمرة مما يؤدي إلى زيادة الحاصل

والفسفور والبوتاسيوم والحديد قد يكون السبب في زيادة شكل

)6( Al-Qatan  وAl-Hadethiالنتائج مع ما توصل إليو

واالختزال في سمسمة انتقال االلكترونات بعممية التنفس

العديد من العناصر الصغرى والكبرى ومنيا النتروجين

) عمى25(  وآخرونMansour عمى أشجار المشمش و

في

الحديد

وخزن

الكموروفيل

بناء

في

ومساعدتو

.أشجار الخوخ
 كذلك احتواء ىذاPhytoferritin الكمورويالست بشكل
 ويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في يتىسط طىل انثًرةBrassinolide  تأثير رش.7 جذول
)B( يعذل
)T( يستخهص انطحانب
)B(ينظى اننًى
T3
T2
T1
T0
4.542
4.610
4.463
4.817
4.277
B0
5.276
5.310
5.320
5.100
5.373
B1
5.392
5.530
5.110
5.507
5.420
B2
5.225
5.130
5.397
5.587
4.787
B3
L.S.D.0.05
5.145
5.117
5.253
4.920
)T)انًعذل
0.236
0.236
L. S.D.0.05
يستخهص انطحانب
0.472
L. S.D.0.05
انتذاخم
 ويستخهص انطحانب وانتذاخم بينهًا في يتىسط حجى انثًرةBrassinolide  تأثير رش. 8 جذول
)B( يعذل
)T( يستخهص انطحانب
)B(ينظى اننًى
T3
T2
T1
T0
4.542
4.610
4.463
4.817
4.277
B0
5.276
5.310
5.320
5.100
5.373
B1
5.392
5.530
5.110
5.507
5.420
B2
5.225
5.130
5.397
5.587
4.787
B3
L.S.D.0.05
5.145
5.117
5.253
4.920
)T)انًعذل
0.236
0.236
L. S.D.0.05
يستخهص انطحانب
0.472
L. S.D.0.05
انتذاخم
-aido apple rootstock. Tree Physiol. 29: 607–
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