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المستخمص

 لدراسذة تذأثير السذماد العضذوي المتكذون مذن المحفذز الجذذري2016 و2015 نفذ هذذا البحذث فذي المشذتا التذابج لجامعذة بغداداالجادريذة خذالا الموسذمين

 فذذي النمذذو الخضذذري ومحتذذوى ا وراق مذذن بعذذض العناصذذر الغذائيذذةNPK  وسمموبدAcadian  ومسذذتخمص الطحمذذب البحذذريEssential plus 1-0-1
 اشذذتممت،) وبذذثالث مكذذرراتRCBD  نفذذذت تجربذذة عامميذذة عمذذم وفذذق تصذذميم اللطاعذذات الكاممذذة المعشذذاة،Summer Royal لشذذتالت العنذذب صذذنف

) والذذرب بمسذذتخمص الطحمذذبA1)1- مذذاتلتر4 معاممذذة العامذذا ا وا التغذيذذة العضذذوية) تضذذمنت اضذذافة المحفذذز الجذذذري الذذم التربذذة بتركيذذز12 التجربذذة
Total  والعامذا الثذاني الذرب بالسذماد المعذدني،(A0) ( فضذالً عذن المعاممذة بذدون اضذافةA3 ( ومعاممذة التذداخا بينممذاA2)1-غمتلتذر1 البحذري بتركيذز

 معنويذاً فذي مسذاحةA3  اثذرت معاممذة التغذيذة العضذوية، عمذم التتذابجB2،B1،B0 ورمذز لمذم1- غذمت لتذر3 ،1.5 ،0 ) بذثالث تراكيذزNPK) Grow

،(%76.56 و82.40 ،)%29.73 و32.76 الورقذذذة ومحتذذذذوى ا وراق مذذذذن الكموروفيذذذذا والنتذذذذروجين والفسذذذذفور والبوتاسذذذذيوم محللذذذذة زيذذذذادة بنسذذذذبة

 وبفذذروقB1 وB2 ) لمموسذذمين بالتتذذابجت اثذذرت كذذا مذذن معذذاممتي التسذذميد المعذذدني26.73 و46.17 ،)%35.34 و56.17 ،)%23.59 و30.35

 محتذوى ا وراق،)%17.8 و19.89  اعمذم نسذبة زيذادة فذي مسذاحة الورقذةB2  فلذد اعطذم معامذا،B0 معنوية في كا المؤشرات الملاسذة عذن معاممذة

( لكذذال%19.80 و23.59 ) والبوتاسذذيوم%26.70 و30.17  الفسذذفور،)%11.48 و17.22  النتذذروجين،)%43.04 و68.72 مذن الكموروفيذذا
الموسذذمينت تذذم التوصذذا الذذم اعمذذم اللذذيم وبفذذروق معنويذذة عذذن معاممذذة الملارنذذة فذذي المؤش ذرات الملاسذذة جميعذاً عنذذد تذذداخا التغذيذذة العضذذوية مذذج التسذذميد

 ان التغذية العضوية اثرت ايجابياً في تحسذين صذفات النمذو الخضذري ومحتذوى ا و ارق مذن العناصذر، لكال الموسمينA3B2 المعدني خصوصاً في معاممة

.Summer Royal الغذائية لشتالت العنب صنف

NPK العنبت المحفز الجذريت الطحمب البحريت:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This research was carried out in the nursery of the University of Baghdad- Al-Jadireya during the growing seasons of 2015
and 2016 t0 investigate the effects of two organic fertilizers; root stimulator(Essential plus 1-0-1) and Acadian extraction
seaweed as well as NPK on the vegetative growth traits and some nutrient elements content in the leaves of grape transplants
cv. Summer Royal. A factorial experiment was carried out according to the randomized complete block design(RCBD) with
three replications. The experiment included 12 treatments, the first factor (organic nutrient) included adding the root
stimulator to the soil at 4 ml.L-1 (A1), spraying the substance of the seaweed at 1 gm.L-1 (A2), and the interaction (A3),
control (A0), and the second factor was spraying with mineral fertilizer TOTAL GRO (NPK) with three concentrations 0,
1.5, 3 g.L-1 marked as B0, B1, B2. The organic nutrient A3 significantly increased the leaf area chlorophyll, nitrogen
phosphorus and potassium in the leaves as (32.76, 29.73%), (82.40,76.56%) (30.35, 23.59%), (56.17, 35.34%) and (26.73,
46.17%) for the two season respectily. B2 and B1 treatment were significantly influenced all the measured characteristics as
compared to the control treatment, B2 treatment gave the maximum results in increasing the leaf area (48.75 ،50.91%)،
leaves chlorophyll content (43.04 ،68.72%) nitrogen (17.22،11.48%) ،phosphorus (26.7، 30.17%) and potassium (19.80
،23.59%) for the two seasons،The maximum values were reached with significant changes in the all measured characteristics
as compared to the control treatment at the interaction of the organic nutrient with the mineral fertilization especially A3B2
for the two seasons.We can conclude we can conclude that organic nutrition has positively affected the vegetative growth
traits and leaves content of nutrients of Grape transplants cv. Summer Royal.
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المواد والطرائق

الملدمة

العنب من أنواع الفاكية الميمة وأكثرىا انتشا ار واستيالكا في

نفذ البحث في المشتل التابع لجامعة بغداد /الجادرية لمموسم

العالم وذلك لقيمتو الغذائية العالية اذ تحتوي الثمار عمى

 2015و 2016عمى شتالت العنب صنف سمر رويال

السكريات والفيتامينات واالحماض العضوية واالمالح المعدنية

( )Summer Royalبعمر سنة المزروع داخل أكياس

والبروتينات والدىون وغيرىا ،فضالً عن اىميتو في

بالستيكية سوداء بأبعاد  35x70وفي وسط زراعي يتكون
من  2زميج  1 :بتموس .نفذت تجربة عاممية بعاممين عمى

االستعماالت الطبية في عالج العديد من االمراض (،)5

وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة ( )RCBDاذ شممت

الصنف سمر رويال ىو صنف عديم البذور مبكر يحتاج الى

التجربة  12معاممة وبثالثة مكررات وبواقع ثالثة شتالت

 200ساعة برودة عمى درجة ح اررة 7م ،°العنقود متوسط

لموحدة التجريبية وتم توزيع المعامالت عشوائيا ضمن القطاع

الطول والحجم ذو شكل مخروطي وبأكتاف ،والحبات دائرية

الى بيضوية قميالً ذات لون أزرق ،وىو من األصناف ذات

الواحد ليصبح عدد الشتالت الكمية 108شتمة ،حممت النتائج

احدى عشرة آية ( .)4ان االسمدة العضوية ال يمكن

المتوسطات الحسابية باختبار اقل فرق معنوي ( )L.S.Dعند

االستغناء عنيا في المحافظة عمى خصوبة التربة وامداد

مستوى احتمال.%5

النبات بحاجتو من المغذيات المختمفة مع الترشيد باقل قدر

تضمنت التجربة المعامالت اآلتية:

األسمدة تعد مصد ار لممغذيات الرئيسية والصغرى الضرورية
لنمو النبات ،ويختمف محتواىا من المغذيات اعتمادا عمى

الرش بالماء فقط (دون إضافة) ورمزلو  A0واضافة المحفز

الجذري ( )Essential plus1- 0 -1الى التربة  4مل.لتر

مصادرىا وان قيمة ىذه االسمدة ال تقدر بمحتواىا من

ورمز لو  ،A1والرش بالمستخمص الطحمبي  1 Acadianغم

باستعمال

العيون القاعدية المثمرة ( ،(9ذكر العنب في القرآن الكريم في

ممكن من استخدام االسمدة الكيميائية المختمفة( ،)6ان ىذه

البرنامج

االحصائي

)42(SAS

وقورنت

العامل األول :يتضمن المغذيات العضوية االتية:
1-

1-

المغذيات ولكن بجاىزية ىذه المغذيات ( .)14ان اضافة

.لتر و رمز لو  ،A2ومعاممة التداخل بين المحفز الجذري

المواد العضوية لمتربة تؤدي الى تحسين صفاتيا الفيزيائية
والكيميائية والبايولوجية وتزيد من قابميتيا لالحتفاظ بالرطوبة

والمستخمص الطحمبي ورمز لو .A3

لعامل الثاني رش المغذي المعدني

وتزيد من نشاط االحياء المجيرية ،تعد مستخمصات االعشاب

 )GROبثالثة تراكيز ىي :الرش بالماء فقط (دون إضافة)

البحرية احدى اىم المصادر العضوية ،فيي تحتوي عمى

(NPK) TOTAL

ورمز لو  B0ورش المغذي المعدني  NPKبتركيز1.5
1-

العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وفييا اكثر من مجموعة
واحدة من المواد المشجعة لمنمو مثل السايتوكاينينات

غم.لتر

بتركيز3غم.لتر ورمزلو  ،B2تم رش المغذيات العضوية

واالوكسينات والفيتامينات واالحماض االمينية والعضوية

والمغذي المعدني  NPKفي الصباح الباكر والربع فترات

ومركبات مشابية لالوكسينات والسكريات المتعددة والتي ليا

بدأت في بداية شير نيسان كل  15يوم خالل موسم النمو

مدى واسع في تأثيرىا في النشاط الحيوي لمنبات ( ،)25كما

ورمز له ،B1ورش المغذي المعدني NPK
1-

اما بالنسبة لممحفز الجذري ( )Essential plus1-0-1فتم

ان التوازن في مستويات العناصر الغذائية في السماد المعدني
 NPKضروري في اثناء دورة النمو السنوية ،إذ تؤثر ىذه

اضافتو الى التربة بعد ثالثة أيام من الرشة األولى لممغذيات
في بداية شير نيسان وألربع فترات كل  15يوم خالل موسم

العناصر بصورة مباشرة او غير مباشرة في مراحل نمو النبات

النمو ،اما شتالت المقارنة فقد رشت بالماء فقط.

من خالل تأثيرىا في العمميات الفسيولوجية المختمفة ( ،)26و

المؤشرات الملاسة

مساحة الورقة سم : )2تم حسابيا عمى اساس الوزن الطري

فقد ىدفت الدراسة الى تشجيع النمو

بناء عمى ما تقدم
ً
الخضري والجذري لشتالت العنب من خالل التغذية العضوية

بأخذ معدل وزن  20ورقة مكتممة النمو وأخذ من كل منيا

ومقارنتيا مع السماد الكيميائي .NPK

قرص معموم المساحة ثم وزنت األقراص وتم استخراج مساحة
الورقة حسب معادلة ( )11وىي:
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النتائج والمناقشة

مساحة الورقة سم :)2تشير النتائج في الجدول .1إلى أن

جميع المعامالت الخاصة بالتغذية العضوية قد أعطت فروقاً

إذ ان :

معنوية عن المعاممة  A0في مساحة الورقة اذ أعطت

4

 = Sمساحة الورقة (سم )
 = Gوزن الورقة (غم)

المعاممة  A3اعمى معدل لمصفة بمغ  91.59و
4

97.79سم محققة

4

 = sمساحة القرص المقطوع (سم )
محتوى االوراق من الكموروفيا الكمي ممغمت100غم

1-

المعاممة ( )A0اقل معدل لمصفة المذكورة بمغ 68.99

وزن

4

و75.38سم لموسمي البحث بالترتيب ،كما لوحظ ان رش

طري) :قدر محتوى االوراق من الكموروفيل بجياز المطياف

المغذي المعدني اعطى فرقاً معنوياً في مساحة الورقة ووصوال

الضوئي  Spectrophotometerوعمى طولي موجي 645

الى اكبر مساحة عند المعاممة  B2بمغت  87.03و93.23

و 663نانوميتر ،ثم حسبت كمية صبغة الكموروفيل الكمي

4

سم محققة زيادة بنسبة  19.89و %17.8لكال الموسمين

(ممغم صبغة 100.غم 1-نسيج ورقي طازج) وبحسب ما جاء

بالتتابع ،في حين أعطت الشتالت غير المعاممة ( )B0اقل

في  )13) Goodwinبتطبيق المعادلة آالتية:
= )Total chlorophyll (mg.100gm-1
)20.2×D(645)+8.02×D(663
عمما إن:

4

معدل لمصفة المذكورة بمغ  72.59و 79.12سم في كال

الموسمين ،واظير التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنوياً
في زيادة مساحة الورقة فقد أعطت معاممة التداخل بين

 =Dاالمتصاص الضوئي ()Optical density

المغذيات العضوية والمعدنية ) (A3B1اعمى معدل

) = D(663قراءة االمتصاص الضوئي بطول موجي663

بمغ  98.32و 103.29سم 4لمموسمين بالتتابع ولم تختمف

نانوميتر.

معنوياً عن المعاممة  A3B2التي أعطت  94.13و100.75

) = D(645قراءة االمتصاص الضوئي بطول موجي 645

4

سم

نانوميتر.

بالتتابع.

االوراق مع اعناقيا من مناطق مختمفة من كل وحدة تجريبية

الكموروفيا الكمي في ا وراق ممغمت100غم

وجففت في فرن كيربائي عمى درجة ح اررة  65م oحتى ثبات

وزن طري)

معاممة المقارنة ( )A0في محتوى األوراق من الكموروفيل اذ

العينات بإضافة  4مل من حامض الكبريتيك المركز و 2مل

أعطت المعاممة  A3اعمى معدل لمصفة بمغت  223.8و

من حامض البيروكموريك المركز( )17وتم تقدير العناصر

289.2ممغم 100.غم1-وزن طري

كاالتي:

محققة زيادة بنسبة

 82.40و %76.56لموسمي البحث بالتتابع ،في حين

-قدر النيتروجين باستعمال جياز  Micro Kjeldahlعمى

أعطت الشتالت غير المعاممة ( )A0اقل معدل لصفة لمصفة

وفق الطريقة الواردة في =.)16( Jackson

المذكورة بمغ  122.7و 163.8ممغم 100.غم

-قدر الفسفور باستعمال مولبيدات األمونيوم وتم القياس

1-

وزن طري

ولكال الموسمين عمى التوالي ،كما لوحظ ان رش المغذي

باستخدام جياز المطياف الضوئي وعمى طول موجي 882

المعدني أعطى فرقاً معنوي ًا في محتوى األوراق من الكموروفيل

نانوميتر عمى وفق الطريقة الواردة في ==.)23( Page
-قدر

1-

4

لمموسمين

يوضح الجدول .1أن ىناك تأثي اًر معنوياً لمتغذية العضوية عن

الوزن ثم طحنت واخذ  0.2غم من العينة المطحونة وىضمت

المطياف

لمموسمين بالتتابع

بينما أعطت معاممة المقارنة

( )A0B0اقل معدل بمغ  58.38و 65.38سم

محتوى ا وراق من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم :أخذت

البوتاسيوم

32.76

لموسمي البحث بالتتابع ،في حين أعطت الشتالت غير

 = gمعدل وزن القرص المقطوع (غم)

بجياز

زيادة

بنسبة

و%29.73

وصوالً الى اكبر كمية لمكموروفيل عند المعاممة  B2بمغت

ألميبي

 210.4و 263.2ممغم 100.غم1-وزن طري لموسمي النمو

( )Flame.photometerعمى وفق الطريقة المقترحة من

عمى التوالي محققة زيادة بنسبة

قبل .)15( Haynes

 68.72و%43.04

لمموسمين بالترتيب ،في حين أعطت الشتالت غير المعاممة
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 62.4ممغم 100.غم

( )B0اقل معدل لصفة أعاله بمغ  124.7و184.0ممغم
100.غم1-وزن طري لمموسمين بالتتابع ،واظير التداخل بين

فقط أعطت معاممتا التداخل بين المغذيات العضوية والمعدنية
( A3B2و )A3B1اعمى معدل بمغ  296.5و293.5

عوامل الدراسة تأثي اًر معنوياً في زيادة في كمية الكموروفيل في

أوراق العنب

ممغم 100.غم1-وزن طري بالتتابع

فقد أعطت معاممتا التداخل بين المغذيات

العضوية والمعدنية ( A3B2و )A3B1اعمى معدل بمغ
230.5و 225.4ممغم 100.غم

1-

1-

وزن طري ،اما في الموسم الثاني

بينما أعطت معاممة

المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ 95.6ممغم 100.غم

1-

طري.

وزن طري لمموسم

األول ،بينما أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ

2

وزن

1-

جدوا1ت تأثير المغذي العضوي و NPKوالتداخا بينمما في مساحة الورقة سم ) ومحتوى ا وراق من الكموروفيا ممغم ت100غم وزن
طري) لمموسمين  2015و2016
هحتوى األوراق هي الكلوروفيل
هسبحة الورقة ( سن)2
الوعبهالت
1هلغن100.غن وزى طري
2016 2015
2016
2015
163.8 122.7
75.38
68.99
A0
219.7 168.7
90.69
84.98
A1
231.7 167.7
88.08
82.01
A2
289.2 223.8
97.79
91.59
A3
3.2
3.3
2.18
2.75
L.S.D 5%
184.0 124.7
79.12
72.59
B0
231.2 177.2
91.61
86.06
B1
263.2 210.4
93.23
87.03
B2
2.7
2.9
1.88
2.38
L.S.D 5%
95.6
62.4
65.38
58.38
A0B0
165.4 115.4
84.32
79.32
A1B0
197.4 105.4
77.44
70.34
A2B0
277.6 215.6
89.34
82.34
A3B0
184.4 107.5
79.39
73.28
A0B1
219.3 180.3
91.35
85.31
A1B1
227.4 195.5
92.42
87.32
A2B1
293.5 225.4
103.29
98.32
A3B1
211.5 198.3
81.38
75.31
A0B2
274.4 210.5
96.42
90.31
A1B2
270.4 202.4
94.37
88.38
A2B2
296.5 230.5
100.75
94.13
A3B2
5.5
5.8
3.77
4.77
L.S.D5%

المذكورة بمغ 1.905و 2.030لمموسمين بالتتابع .واظير

نسبة النتروجين في ا وراق

التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنوياً فقد أعطت معاممة

يالحظ من نتائج جدول  2ان معامالت التغذية العضوية أدت

التداخل بين المغذيات العضوية والمعدنية  A3B2اعمى

الى حدوث اختالفاً معنوياً عن معاممة المقارنة ( ،)A0اذ

معدل بمغ 2.466و %2.620لمموسمين بالتتابع ،بينما

أعطت المعاممة  A3اعمى معدل لمصفة بمغت 2.362

أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ 1.624

و %2.436محققة زيادة بنسبة  30.35و%23.59

و %1.712لمموسمين عمى التوالي.

لمموسمين بالترتيب ،في حين أعطت الشتالت غير المعاممة

( )A0اقل معدل لمصفة المذكورة بمغ  1.812و%1.971

نسبة الفسفور%

لمموسمين بالتتابع ،كما لوحظ ان رش المغذي المعدني سبب

يوضح الجدول.2ان المعاممة  A3أعطت اعمى معدل لمصفة

فرقاً معنوياً في نسبة النتروجين في أوراق العنب ووصوال الى

بمغ  0.302و %0.563لموسمي البحث بالتتابع ،في حين
أعطت الشتالت غير المعاممة ( )A0اقل معدل لصفة أعاله

اعمى نسبة عند المعاممة  B2بمغت  2.233و%2.330

بمغ  0.162و %0.416في كال الموسمين .كما لوحظ ان

محققة زيادة بنسبة  17.22و %11.48لكال الموسمين ،في

رش المغذي المعدني أعطى فرقاً معنوياً في نسبة الفسفور

حين أعطت الشتالت غير المعاممة ( )B0اقل معدل لمصفة
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ووصوال الى اعمى نسبة من الفسفور في أوراق العنب عند

الشتالت غير المعاممة ( )A0اقل معدل لصفة المذكورة بمغ

المعاممة B2بمغت  0.233و %0.560لموسمي البحث

1.226و %1.399لمموسمين بالترتيب ،كما لوحظ ان رش

بالتتابع ،في حين أعطت الشتالت غير المعاممة ( )B0اقل

في نسبة البوتاسيوم

المغذي المعدني سبب فرقاً معنوياً

معدل لصفة أعاله بمغ  0.179و %0.442لمموسمين

ووصوال الى اعمى نسبة من البوتاسيوم عند المعاممة B2

بالترتيب ،واظير التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنوياً في

بمغت1.671و %1.761محققة زيادة بنسبة 23.59

زيادة نسبة الفسفور فقد أعطت معاممتي التداخل بين

و %19.80لموسمي البحث بالتتابع ،في حين أعطت

المغذيات العضوية والمعدنية ) A3B1و ) A3B2اعمى

الشتالت غير المعاممة ( )B0اقل معدل لمصفة المذكورة انفاً

معدل بمغ  0.273و %0.264بينما أعطت معاممة المقارنة

بمغ  1.352و %1.470لموسمي البحث بالتتابع .واظير

) %0.122 )A0B0لمموسم األول ،اما الموسم الثاني فقد

التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنويا في زيادة نسبة

 %0.602بينما أعطت معاممة المقارنة ) (A0B0اقل معدل

والمعدنية ) )A3B2اعمى معدل بمغ  %1.882في حين لم

بمغ .%0.302

تفرق معنوياً عن معاممة  ،A3B1بينما أعطت معاممة

البوتاسيوم فقد أعطت معاممة التداخل بين المغذيات العضوية

أعطت المعاممة ) )A3B2أعمى معدل ليذه الصفة بمغ

المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ  %0.833لمموسم األول،

نسبة البوتاسيوم

أما في الموسم الثاني فقد أعطت معاممة  A3B2اعمى معدل

تشير النتائج في الجدول  2إلى أن جميع المعامالت الخاصة

بمغ  1.904والتي لم تفرق معنوياً عن معاممة المقارنة

بالتغذية العضوية قد أعطت فروقاً معنوية عن معاممة

 ،A3B2بينما أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل

المقارنة( )A0ولمموسمين اذ أعطت المعاممة  A3اعمى معدل

بمغ.%1.262

لمصفة بمغ  1.792و %1.773محققة زيادة بنسبة 46.17

و %26.73لكال الموسمين بالتتابع ،في حين أعطت
جدوا 2ت تأثير المغذي العضوي و NPKوالتداخا بينمما في النسبة المئوية لمنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وراق العنب
لمموسمين 2112و2112

الوعبهالت

النسبة الوئوية للنتروجيي

A0
A1
A2
A3
L.S.D 5%
B0
B1
B2
L.S.D 5%
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
L.S.D 5%

2015
1.812
2.021
2.017
2.362
0.019
1.905
2.021
2.233
0.017
1.624
1.873
1.885
2.238
1.831
1.945
1.925
2.383
1.981
2.246
2.242
2.466
0.034

2016
1.971
2.179
2.161
2.436
0.026
2.030
2.200
2.330
0.023
1.712
2.081
2.081
2.247
2.007
2.192
2.161
2.442
2.195
2.264
2.243
2 .620
0.046

النسبة الوئوية للفسفور
2015
0.162
0.302
0.199
0.253
0.022
0.179
0.201
0.233
0.019
0.122
0.185
0.189
0.222
0.173
0.192
0.167
0.273
0.192
0.233
0.242
0.264
0.039

2016
0.416
0.520
0.499
0.563
0.018
0.442
0.496
0.560
0.016
0.302
0.483
0.461
0.524
0.404
0.523
0.494
0.564
0.544
0 .553
0.543
0.606
0.032

النسبة الوئوية للبوتبسيوم
2016
2015
1.399
1.226
1.650
1.561
1.609
1.560
1.773
1.792
0.014
0.019
1.470
1.352
1.593
1.582
1.761
1.671
0.012
0.016
1.262
0.833
1.493
1.473
1.461
1.463
1.664
1.641
1.453
1.384
1.574
1.524
1.594
1.565
1.753
1.854
1.483
1.463
1.884
1.685
1.773
1.654
1.904
1.882
0.025
0.033

يتضح من الجدولين  1و 2إن الزيادة المعنوية في مساحة

) )Essential plus 1- 0-1قد يعزى الى محتواه من

الورقة ومحتوى األوراق من الكموروفيل بتأثير المحفز الجذري

االحماض العضوية والعناصر الغذائية المختمفة سيمة
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االمتصاص والتمثيل وىذا يعطي كفاءة اكثر في استخدام

الكموروفيل ىذا من التحمل وبذلك تزداد كميتو في األوراق

طاقة البناء الضوئي في النمو ( ،)20كذلك قد يعود الى دوره

(جدول )1اذ اشار )8(Blundenالزيادة في الكموروفيل الكمي

كمادة مخمبية تمنع غسل العناصر الغذائية من التربة فيزداد

في االوراق عند اضافة مستخمص الطحالب البحري الى تأثير

تجييزىا لمنبات ( )18فضالً الى دور المواد العضوية

ىذا المستخمص في تثبيط تحمل او تحطم الكموروفيل بفعل
المركبات  betainesو betaines Glycineمما ادى الى

الموجودة في المحفز الجذري في تنشيط االنزيمات وىذا قد

ادامة عممية التمثيل الكاربوني ،تتفق النتائج مع AL-kaabi

يعزى الحتوائو عمى مجموعة الكوانين التي تعمل مستقبالً

( )4ومع  ،)28( Turan and Koseان دور المحمول

لميايدروجين وىذا ما اشار اليو  Bamaواخرون ( )7ويتوافق
ذلك مع ما جاء ِ
بو  Dongواخرون ( ،)11كما ان التفوق

المغذي المعدني في تحسين النمو الخضري فقد يعود الى

في صفات النمو الخضري بتأثير المحفز الجذري (1

محتواه من العناصر الغذائية االساسية لمنمو ( )NPKفضالً

 (Essential plus1-0-قد يعزى الى محتواه من حامض

عن بعض العناصر الصغرى نتيجة االضافة المباشرة ليذه

الجبرليك الذي لو دور في زيادة نمو النبات من خالل تحفيز

العناصر االمر الذي ادى الى زيادة محتوى األوراق من

االنقسام واالستطالة في الخاليا و تأثيره في مرونة الجدار

العناصر الكبرى (الجدول  )2مما سبب زيادة في صفات

الخموي وتنظيم استنساخ انزيم  Kinasesفي دورة انقسام

النمو تتفق النتائج مع باحثون آخرون(19و.)21
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