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المستخمص
 و الرشEssential plus1- 0 -1 لدراسة تأثير أضافة المحفز الجذري2016 الجادرية لمموسم/أجري هذا البحث في المشتل التابع لجامعة بغداد

 نفذت تجربة،Summer Royal ( وتأثيرهم في النمو الخضري والجذري لشتالت العنب صنفNPK) وسمادAcadian بمستخمص االطحمب البحري
 معاممة،) العامل األول تضمن (التغذية العضوية، معاممة12 عاممية عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالث مكررات اشتممت التجربة

) ومعاممة التداخلA2)1-لتر.غم1 ) والرش بمستخمص الطحمب البحري بتركيزA1)
1-

1-

لتر.4 ) وأضافة المحفز الجذري الى التربة بتركيزA0( المقارنة

 أثرت معاممة التغذية،) عمى التتابعB2،B1،B0  لتر ؛. غم3،1.5،0(  بثالث تراكيزNPK  والعامل الثاني الرش بالسماد المعدني،(A3) بينهما

 لصفات%150 و%84.38 ( معنوياً في كل المؤشرات المقاسة عن معاممة المقارنة ففي صفات النمو الخضري حققت زيادة بنسبةA3) العضوية

)%68.20() وقطر الجذور%39.26( كما حققت زيادة في طول الجذور،المساحة الورقية لمشتمة ومحتوى االوراق من االحماض االمينية الحرة بالتتابع

 وبفروق معنوية عنB1 وB2  كما اثرت كل من معاممتي التسميد المعدني،)%48.71)) والوزن الجاف لمجذور%26.04)والمساحة السطحية لمجذور
)%62.82) ) واالحماض األمنية الحرة في األوراق%48.75(  اعمى نسبة زيادة في المساحة الورقية لمشتمةB2  فقد اعطى معامل،معاممة المقارنة
 تم التوصل الى تحسن.)%24.26() والوزن الجاف لجذور%20.07() والمساحة السطحية لجذور%57.05() وقطر الجذور%31.03(وطول الجذور
.واضح في مؤشرات النمو الخضري والجذري جميعاً عند تداخل التغذية العضوية مع التسميد المعدني لشتالت العنب
 الطحمب البحري، المحفز الجذري، العنب:كممات مفتاحية
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول
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ABSTRACT
This research was conducted at the university of the University of Baghdad / Al-Jadireya during the seasons of
2016 to study the effects of applying the root stimulator Essential plus 1-0-1 and spraying of the Acadian
seaweed and fertilizer (NPK) and their effects on the vegetative and root growth of grape transplants cv.
Summer Royal. A factorial experiment was carried out according to the randomized complete block design with
three replications .The experiment included 12 treatments, the first treatment (organic nutriment) (A0)، included
adding the root stimulator (Essential plus 1-0-1) to the soil with 4 ML.L-1 (A1) spraying the substance of the
seaweed (Acadian) with of 1 g.L-1 (A2), and interaction (A3) and the second treatment was spraying with mineral
fertilizer NPK (TOTAL GRO) with three concentrations (0,1.5,3 g.L-1) and were designated as B0,B1,B2.The
organic nutrient treatment A3 significantly influenced all the measured characteristics as compared to the
control treatment, as an increase of 84.38 % was achieved and 150 % for the leaf area of the transplant and the
free amino acids, and root growth characteristics, as the length of the roots(39.26 %) and diameter of the roots
(68.26%), as well as the surface area(26.04%) and the dry weight of the roots (48.71%).The mineral fertilization
B1 and the B2 significantly impacted all the measured characteristics as compared with control , as the B2
treatment gave the maximum results in increasing the leaf area of the transplant (48.75) and the free amino acids
(62.82%) and the root length (31.03%) and the roots diameter (57.05%) and the surface area of the roots
(20.07%) and the dry weight of the roots (24.26%). A significant im provment was achieved in the vegetative and
root growth characteristics by using organic nutriment with the mineral fertilization fcr grape transplants.
Keywords: grape. root stimulant. sea weed
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الخضري والجذري لمشتالت من خالل إضافة كميات مناسبة

المقدمة

من المغذيات بطريقتي التسميد األرضي باستعمال المحفز

العنب من أنواع الفاكية الميمة وأكثرىا انتشا ار واستيالك ًا في

الجذري ) )Essential plus 1-0-1والتغذية الورقية

العالم وذلك لقيمتو الغذائية العالية اذ تحتوي الثمار عمى

السكريات والفيتامينات واالحماض العضوية واالمالح المعدنية

بالطحمب البحري ( )Acadianومقارنتيا مع السماد الكيميائي

والبروتينات والدىون وغيرىا( ،)12إن استعمال االسمدة

.NPK

العضوية لتحسين نمو وانتاج النباتات البستنية حظي باىتمام

المواد وطرائق العمل

من التموث البيئي الناتج عن استعمال االسمدة المعدنية

 2016عمى شتالت العنب صنف سمر رويال ( Summer

المصنعة ،ويعد الدبال  Humusمصد اًر غنياً بالعناصر

 )Royalبعمر سنة المزروع داخل أكياس بالستيكية سوداء

نفذ البحث في المشتل التابع لجامعة بغداد /الجادرية لمموسم

كبير بل اصبح النظام الجديد في االنتاج الزراعي ،لمتقميل

الغذائية الكبرى والصغرى سيمة االمتصاص ويحتوي عمى

بأبعاد  35x70وفي وسط زراعي متكون من  2زميج1 :

احماض الييومك والفولفميك ( ،)26تعد االسمدة الدبالية ذات

بتموس ،أجري التقميم الشتوي لمشتالت في بداية شير شباط

سطوحيا شحنات سالبة ذات اىمية عالية في عممية التبادل

عيون وتم اسناد الشتالت بسنادات بالستيكية ،أجريت

الكاتيوني كما وتحتوي عمى عدد من االحماض االمينية (،)3

عمميات الخدمة من ري وتعشيب ومكافحة حشرية بشكل

تعمل مستخمصات الطحالب البحرية عمى زيادة كفاءة

متساوي لممعامالت كافة ،وفي الموسم الثاني اجريت عمميات

امتصاص المغذيات وتشجيع عممية التمثيل الكربوني

الخدمة كما في الموسم االول.

وذلك بإزالة جميع الفروع ،عدا فرع واحد قصر من 3-2

صفائح تشابو الطين في توزيعيا وتنظيميا وتمتمك عمى

والتنفس( ،)11وعمى الرغم من وجود العناصر الغذائية في

تضمنت التجربة المعامالت اآلتية:

التربة فإن الجاىز منيا ال يكاد يكفي لسد حاجة النبات لمنمو

العامل األول :يتضمن المغذيات العضوية التالية

اذ تتعرض بعض العناصر والسيما الصغرى الى الغسل

الرش بالماء فقط (دون إضافة) ورمزلو  ،A0واضافة المحفز

والتثبيت مما يودي الى عدم نمو وتطور المجموع الجذري

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

بالشكل االفضل لذا يمجأ الى رشيا عمى المجموع الخضري

1-

(الموص بو) ورمز لو  ،A1والرش بالمستخمص الطحمبي
1-

( ،)23إن توفير شتالت قوية النمو لألصناف الجيدة من

(1 (Acadianغم.لتر (الموص بو) ورمز لو  ،A2ومعاممة

الفاكية ومنيا العنب يسيم في انتشار وتطور تمك االصناف

التداخل بين المحفز الجذري والمستخمص الطحمبي ور مز لو

اذ إن الشتالت تستنزف كميات من العناصر الغذائية

A3العامل الثاني :رش المغذي المعدني (NPK)TOTAL

تؤدي دو اًر ميماً في تحسين صفات النمو الخضري لمنبات

الرش بالماء فقط (دون إضافة) ورمز لو  ،B0ورش المغذي

 )20 : 20 : 20 + TE + Mgo( GROبثالثة تراكيز ىي:

تستخدميا في العمميات الحيوية المختمفة ،وان التغذية الورقية

من خالل اسيام المغذيات في بناء المركبات الرئيسة والثانوية

المعدني  NPKبتركيز 1.5غم.لتر

والتي ليا دور مترابط في تكوين نبات قادر عمى النمو بشكل

1-

(نصف الموص بو)

ورمز له ،B1رش المغذي المعدني  NPKبتركيز3غم .لتر

1-

متوازن مع إضافة المغذيات الى التربة ومن ثم الحصول عمى

(الموص بو) ورمز لو  .B2تم رش المغذيات (المستخمص

بإدخال بعض اصناف العنب االمريكية وزراعتيا في محطات

فترات كل  15يوم خالل موسم النمو .اما بالنسبة لممحفز

الطحمبي والمغذي المعدني  )NPKفي الصباح الباكر وألربع

مجموع خضري وجذري ذو صفات جيدة .قامت و ازرة الزراعة
مالءمتيا لمظروف
البحوث الزراعية المختمفة لمعرفة مدى
َ
البيئية وتعميم الناجح منيا عمى الفالحين ،وم ــن بين

الجذري ( )Essential plus1-0-1فتم اضافتو الى التربة
وألربع فترات كل  15يوم خالل موسم النمو ،اما شتالت

االصناف التي ثبـ ـ ــت نموىا بشكل ج ـ ــيد في محطة بستنة

المقارنة فقد رشت بالماء فقط ،تم رش المغذيات في بداية

المحاويل صـ ــنف العـ ـ ـ ــنب  Summer Royalعديم البذور.

شير نيسان اما المحفز الجذري فتمت اضافتو الى التربة بعد

بناء عمى ما تقدم فقد ىدفت الدراسة الى تشجيع النمو
ً

ثالثة أيام من الرشة األولى ،نفذت التجربة عمى وفق
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القطاعات الكاممة المعشاة ( )RCBDاذ شممت التجربة12

حسب طول الجذر في الوحدة التجريبية بقسمة مجموع أطوال

معاممة وبثالثة مكررات وبواقع ثالثة شتالت لموحدة التجريبية

الجذور لنباتات المعاممة المأخوذة عمى عددىا.

وتم توزيع المعامالت عشوائيا ضمن القطاع الواحد ليصبح

قطر الجذور (ممم)

عدد الشتالت الكمية  108شتمة حممت النتائج باستعمال

قيس قطر الجذور الرئيسة لمنبات باستخدام القدمة االلكترونية

البرنامج االحصائي  )20( SASفي تحميل البيانات لدراسة

) (Vernierمن منطقة وسط الجذر.

وفق تجربة عاممية ) (4x3وقورنت الفروق المعنوية بين

حسبت المساحة السطحية لجذور النباتات المنتخبة ضمن

المساحة السطحية لمجذور (سم)2

تأثير كل من  Aو Bوتداخالتيما في الصفات المدروسة عمى
المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي ()L.S.Dعند مستوى

الوحدة التجريبية باستخدام برنامج  Digimizerإذ تم تصوير

أحتمال .%5

الجذور المستخرجة لمنباتات المنتخبة بكامي ار رقمية نوع

المساحة الورقية لمشتمة (دسم)2

 Sonyبعد وضعيا عمى لوحة بيضاء واستخدمت اشارة داللة
لمسافة طول معمومة ( 50سم) بخط ممون مرسوم بجانب

تم حسابيا بحساب عدد األوراق لمفرع الرئيسي ولمفروع

الجانبية ومن ثم استخرجت المساحة الورقية لمشتمة وحسب ما

الجذر ،نقمت الصورة إلى برنامج عمى الحاسوب وتم تحديد

ورد في  (6) Al-Dujailiو )8) Al-Dujailiوباستخدام

المساحات التي يشغميا الجذر بعد تأشيرىا وقراءتيا ثم حددت

المعادلة االتية :المساحة الورقية لمشتمة= (معدل مساحة
الورقة لمفرع الرئيس معدل عدد االوراق)(+معدل مساحة

المساحات المتبقية الخالية من الجذور عمى لوحة البرنامج

وطرحت من المساحات المقروءة ،وحسب ما ورد مع Abu-

الورقة لمفرع الجانبي  معدل عدد األوراق)

.(1( Alaees

االحماض االمينية الحرة الكمية

النتائج والمناقشة

2

أتبعت الطريقة الموصوفة من قبل ( )16في تحضير

المساحة

 5غم من األوراق لكل مكرر عمى انفراد وخمطت مع

أعطت فروقاً معنوية عن معاممة المقارنة فقد أعطت المعاممة

األنموذج لتقدير األحماض األمينية الحرة الكمية حيث تم أخذ

الورقية

لمشتمة

(دسم ):

بيانات

اظيرت

الجدول.1أن جميع المعامالت الخاصة بالتغذية العضوية قد

الميثانول والماء بنسبة ( )V:V( )10:40ومزج الخميط وىرس

( A3اضافة المحفز الجذري والرش مع المستخمص

ورشح بورق ترشيح وجمع الراشح بقناني معتمة وحفظ في

الطحمبي) اعمى معدل لمصفة بمغت  79.30دسم

2

محققة

زيادة بنسبة  ،%84.38في حين أعطت الشتالت غير

المجمدة بدرجة  20 -م °وحضرت التراكيز المطموبة منو

2

المعاممة اقل معدل بمغ 43.01دسم  ،كما لوحظ ان رش

لمتحميل لغرض الفصل عمى عمود الطور العكوس في جياز

المغذي المعدني سبب فرق معنوي في المساحة الورقية لمشتمة

 HPCLوتم تحميل االحماض االمينية الحرة الكمية في دائرة

ووصوال الى اعمى معدل في ىذه الصفة عند المعاممة

الرقابة الدوائية /و ازرة الصحة.

2

B2بمغ  71.16دسم محققة زيادة بنسبة  ،%48.75في

مؤشرات النمو الجذري

حين أعطت الشتالت الغير معاممة اقل معدل لصفة المذكورة

استخرجت جذور نباتين من كل وحدة تجريبية في شير

2

انفاً بمغ .47.84دسم واظير التداخل بين عوامل الدراسة

تشرين األول باستخدام الماء ،وتم فصل المجموع الخضري

ثير معنويا في المساحة الورقية لشتمة فقد أعطت معاممتا
تأ اً

عن المجموع الجذري ،ووضعت كتمة التربة والجذور عمى

التداخل بين المغذيات العضوية والمعدنية )A3B1

منخل بالستيكي مثقب تحت حنفية الماء اليادئ حتى أزيمت

2

و )A3B2اعمى معدل بمغ  90.05و 88.46دسم بالتتابع

التربة ،ثم نشفت الجذور ىوائياً باستخدام ورق نشاف.

بينما أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ

طول الجذر (سم)

2

 30.33دسم .

تم قياس طول  7من الجذور لمنبات الواحد من نقطة اتصالو

1-

االحماض االمينية الحرة الكمية (ممغم.غم ) :اظيرت

بمنطقة التاج إلى أبعد نقطة فيو باستخدام شريط القياس ،إذ

بيانات الجدول  .1التأثير المعنوي لعاممي الدراسة وتداخميما
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في نسبة االحماض االمينية الحرة في أوراق العنب اذ أعطت

بمغ  58.66سم لموسم البحث محققاً زيادة بنسبة %31.03

محققة زيادة بنسبة  ،%150في حين أعطت الشتالت غير

معدل بمغ  44.77سم ،واظير التداخل بين عوامل الدراسة

المعاممة  A3اعمى معدل لمصفة بمغ  52.05ممغم.غم

1-

لموسم البحث ،في حين أعطت الشتالت غير المعاممة اقل

المعاممة اقل معدل لصفة بمغ  20.82ممغم.غم ،1-كما لوحظ

تأثي اًر معنويا في طول الجذور فقد أعطت معاممتا التداخل بين

ان رش المغذي المعدني أعطى فرقاً معنوياً في نسبة

المغذيات العضوية والمعدنية  A3B2و A3B1اعمى معدل

االحماض االمينية الحرة عند المعاممة  B2بمغت و45.15

المقارنة ) )A0B0اقل معدل بمغ  30.56سم.

االحماض االمينية الحرة ووصوال الى اعمى نسبة من

ممغم.غم

1-

بمغ  65.22و 63.78سم بالتتابع ،بينما أعطت معاممة

محققة زيادة بنسبة  ،%62.82في حين أعطت

طول الجذور

تشير النتائج في الجدول .2إلى أن جميع المعامالت الخاصة

الشتالت غير المعاممة اقل معدل لصفة المذكورة انفاً بمغ

1ثير
 27.73ممغم.غم  ،واظير التداخل بين عوامل الدراسة تأ اً

بالتغذية العضوية قد أعطت فروقا معنوية عن معاممة

معنوياً في زيادة نسبة االحماض االمينية الحرة فقد أعطت

المقارنة في صفة طول الجذور ،اذ أعطت المعاممة A3

معاممتا التداخل بين المغذيات العضوية والمعدنية ( A3B1و
 )A3B2اعمى معدل بمغ

 60.29و 55.30ممغم.غم

اعمى معدل لمصفة بمغ

-

 ،%39.26في حين أعطت الشتالت غير المعاممة اقل

1بالتتابع ،بينما أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل

معدل بمغ  44.62سم ،كما لوحظ ان رش المغذي المعدني

بمغ  6.43ممغم.غم.1-

سبب فرق معنوي في طول الجذور ووصوال الى أطول جذر

عند المعاممة  B2معدل بمغ  643.2سم ،2واظير التداخل

جدول .1تأثير المحفز الجذري ومستخمص الطحمب البحري

و NPKوالتداخل بينهما في المساحة الورقة لمشتمة (دسم)2

بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنويا في المساحة السطيحة

واالحماض االمينية الحرة في أوراق العنب (ممغم.غم)1-

لمجذور فقد أعطت معاممتا التداخل  A3B2و A3B1اعمى

معدل بمغ  822.5و820.5

لمموسم 2015

الوعاهالث
A0
A1
A2
A3
L.S.D5%
B0
B1
B2
L.S.D5%
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
55.30
L.S.D5%
5.13

 62.14سم محققة زيادة بنسبة

الوساحت الورقيت للشتلت
(دسن)2
43.01
64.39
58.99
79.30
2.49
47.84
65.26
71.16
2.16
30.33
56.35
45.31
59.37
48.30
60.36
62.33
90.05
50.39
76.47
69.33
88.46

سم2بينما اعطت معاممة
2

المقارنة ( )A0B0اقل معدل بمغ  545.3سم .

االحواض االهينيت الحزة
الكليت (هلغن.غن) 1-

الوزن الجاف لمجذور(غم)

20.82
40.42
37.74
52.05
2.96
27.73
40.39
45.15
2.56
6.43
34.41
29.52
40.56
24.56
36.33
40.39
60.29
31.47
50.53
43.31

تشير النتائج في الجدول  .2إلى أن جميع المعامالت
الخاصة بالتغذية العضوية قد أعطت فروقا معنوية عن

معاممة المقارنة في صفة الوزن الجاف لمجذور اذ أعطت
المعاممة  A3اعمى معدل لمصفة بمغ  .52.36غم محققة
زيادة بنسبة  ،%48.71في حين أعطت الشتالت غير
المعاممة اقل معدل لمصفة بمغ 35.21غم ،كما لوحظ ان

رش المغذي المعدني سبب فرقاً معنوياً في الوزن الجاف

لمجذور ووصوال الى اعمى قيمة عند المعاممة  B2بمغت
 49.43غم محققاً زيادة بنسبة  ،%24.26في حين أعطت
الشتالت غير المعاممة اقل معدل لصفة بمغ 39.78غم،

واظير التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنوياً في الصفة

فقد أعطت معاممتا التداخل بين المغذيات العضوية والمعدنية

( A3B2و )A3B1اعمى معدل بمغ  55.26و 53.38غم

4.32

بالترتيب ،بينما أعطت معاممة المقارنة ( )A0B0اقل معدل

بمغ 25.47غم .ان احتواء المحفز الجذري عمى االحماض
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االمينية ادى الى زيادة محتوى األوراق من االحماض االمينية

الغذائية االساسية لمنمو ( )NPKفضالً عن بعض العناصر

لمنبات وفي بناء االحماض النووية ) DNAو)RNA

ادى الى النمو الخضري ،جاءت النتائج متوافقة مع بعض

الصغرى نتيجة االضافة المباشرة ليذه العناصر االمر الذي

ىاما في الفعاليات االيضية
الحرة (جدول  )1التي ليا دو اًر ﹰ

الباحثين ( 4و 17و ،(18ان رش شتالت العنب صنف سمر

قطر الجذور (ممم)

رويال بالمحمول المغذي المعدني سبب زيادة في صفات النمو

تشير النتائج في الجدول .2إلى أن جميع المعامالت

الجذري (طول وقطر الجذور والمساحة السطحية لمجذور

الخاصة بالتغذية العضوية قد أعطت فروقا معنوية عن

والوزن الجاف لمجذور) (الجدول (2وقد يعزى السبب في ذلك

معاممة المقارنة في صفة قطر الجذور ،اذ أعطت المعاممة

 A3اعمى معدل لمصفة بمغ  4.950ممم محققة زيادة بنسبة

الى زيادة المساحة الورقية لمشتمة الجدول( )1ومحتوى األوراق

 ،%68.20في حين أعطت الشتالت غير المعاممة اقل

من االحماض االمينية(الجدول )1الذي زاد من نمو وقوة

معدل بمغ 2.943ممم ،كما لوحظ ان رش المغذي المعدني

المجموع الخضري مما انعكس إيجاباً عمى طول وقطر

المعاممة B2بمغ  4.680ممم محققاً زيادة بنسبة ،%57.05

الجذري ،تتفق النتائج مع Al-Kaabi،)1( Al-Falahy

الجذور والمساحة السطحية لمجذور والوزن الجاف لممجموع

سبب فرق معنوي ووصوال الى اسمك قطر لمجذور عند

( )10و .)13( Al-Taiوالتي تعد ضرورية في تكوين

في حين أعطت الشتالت الغير معاممة اقل معدل بمغ

الخاليا ونموىا) ،)21مما تودي الى زيادة النمو الخضري

2.980ممم ،واظير التداخل بين عوامل الدراسة تأثي اًر معنويا

لمنبات والمتمثمة في زيادة المساحة الورقية لمشتمة (جدول،)1

في قطر الجذور فقد أعطت معاممتا التداخل بين المغذيات

وتتفق ىذه النتائج مع ما وجدهُ باحثون آخرون )2و ،)17ان
الزيادة المعنوية في صفات النمو الجذري (الجدول )2بتأثير

العضوية والمعدنية  A3B2و A3B1اعمى معدل بمغ

 5.600 5.750ممم بالتتابع ،بينما أعطت معاممة المقارنة
( )A0B0اقل معدل بمغ 1.880ممم.

المحفز الجذري ( (Essential plus 1- 0- 1قد يعزى

تشير النتائج في الجدول  .2التأثير المعنوي لعاممي الدراسة

جاىزية المغذيات نتيجة خمبيا ومنع ترسبيا) ،)22فضال عن

المساحة السطحية لمجذر (سم)2

الى محتواه من االحماض العضوية التي ليا دور في زيادة

خفض pHالتربة وزيادة السعة التبادلية الكاتيونية ()CEC

وتداخالتيم في المساحة السطحية لمجذور ،اذ أعطت المعاممة

 A3اعمى معدل لمصفة بمغ  786.1سم 2محققة زيادة بنسبة

ومن ثم امتصاصيا من النبات والذي ربما زاد من المساحة

السطحية لالمتصاص في جذوره ( ،)11اوربما لدورىا

 ،%26.04في حين أعطت الشتالت غير المعاممة اقل
معدل بمغ  623.7سم ،2كما لوحظ ان رش المغذي المعدني

المباشر في زيادة المساحة السطحية لمجذور نتيجة لزيادة
استطالة خاليا الجذور واالنقسام الخيطي في الخاليا المولدة

أعطى فرقاً معنوياً في المساحة السطحية لمجذور ووصوال الى

اعمى مساحة عند المعاممة  B2بمغت  772.3سم 2محققة

في الخاليا المولدة في التفرعات الجذرية بسبب تحرر مركبات
شبيية باالوكسين في منطقة رايزوسفير الجذر والتي ليا

زيادة بنسبة  %20.07في حين أعطت الشتالت غير

أىمية في زيادة نفاذية االغشية الخموية الحية في الجذور

المعاممة اقل صنف  Summer Royalبمستخلص الطحمب

لمعناصر الغذائية وىذا يحسن امتصاصيا ) ،)14ويتفق ذلك

البحري سبب زيادة في صفات النمو الجذري (طول الجذر

مع ما وجدهُ باحثون اخرون ) 5و ،)15ان احتواء مستخمص
الطحالب عمى مجموعة كبيرة ومتوازنة من العناصر المغذية

وقطر الجذر والمساحة السطحية لجذور والوزن الجاف
لممجموع الجذري) (الجدول  )2ربما يعود السبب في ذلك الى

الكبرى والصغرى وبعض االنزيمات التي ليا دور في تحفيز

دور المادة العضوية في تراكم المواد الغذائية وبالتالي زيادة

العمميات الفسيولوجية وتنشيط االنزيمات في النبات وزيادة

قوة النمو الخضري وانتقاليا الى الجذور مؤدية الى زيادة النمو

كفاءة البناء الضوئي مؤدية الى زيادة النمو الخضري ،تتفق

في المجموع الجذري ( )24جاءت ىذه النتائج متوافقة مع

النتائج مع  ،)10( Al-Kaabiان رش شتالت العنب.

.)7) Al-Dujailiان دور المحمول المغذي المعدني في
تحسين النمو الخضري فقد يعود الى محتواه من العناصر
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جدول  .2تأثير المحفز الجذري ومستخمص الطحالب البحري و NPKوالتداخل بينهما في طول الجذور(سم) وقطر الجذور(ممم)
والمساحة السطحية لمجذور(سم )2والوزن الجاف لمجذور(غم) لمموسم .2015

قطز الجذور(هلن)
طول الجذور (سن)
الوعاهالث
2.943
44.62
A0
3.916
51.11
A1
3.731
51.85
A2
4.950
62.14
A3
0.159
2.646
L.S.D5%
2.980
44.77
B0
3.995
53.87
B1
4.680
58.66
B2
0.138
2.291
L.S.D5%5
1.888
30.56
A0B0
3.320
44.49
A1B0
3.220
46.60
A2B0
3.500
57.44
A3B0
3.150
48.70
A0B1
3.580
50.43
A1B1
3.650
52.56
A2B1
5.600
63.78
A3B1
3.800
54.61
A0B2
4.850
58.42
A1B2
4.323
56.38
A2B2
5.750
65.22
A3B2
0.276
4.583
L.S.D5%

الوساحت السطحيت للجذور(سن)2
623.7
723.1
711.4
786.1
16.83
643.2
718.8
772.3
14.57
545.3
666.5
645.4
715.4
605.3
727.2
718.3
820.5
720.5
775.6
770.5
822.5
29.15

الوسى الجاف للجذور ( غن)
35.21
47.14
43.56
52.36
2.713
39.78
44.50
49.43
2.350
25.47
44.52
40.66
48.46
35.56
46.40
42.66
53.38
44.61
50.50
47.36
55.26
4.700

شكل  .1تأثير المحفز الجذري ومستخمص الطحمب البحري و NPKفي النمو الجذري لشتالت العنب
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