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تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك ( )GA3في نمو وإثمار أشجار المشمش “Prunus
” armeniaca L.صنف Royal
جهاد شريف قادر بيروت

جاسم محمد علوان األعرجي

كلية الزراعة والغابات  -جامعة الموصل
الخالصة
أجريت هذه الدراسة على أشجار المشمش بعمر  8سنوات في حقل كرده ره شه  -القسم النباتي التااب
لكلية الزراعة  -جامعة صالح الدين  -أربيل خالل موسمي النمو  2013و ،2014بهدف معرفة تأثير الرش
الورقي بأربعة تراكيز من حامض الستريك (صفر و 500و1000و  1500ملغم.لتار  ،)1-وبثالثاة تراكياز مان
حامض الجبرليك ( GA3صفر و 25و 50ملغم.لتر  )1-في أشجار المشمش في (مساحة الورقة والوزن الجاف
لألوراق ووزن الثمرة وحاصل الشجرة الواحدة) وقد طبقت هاذه التجرباة وفقاا لتماميم القعاعاات العشاوا ية
الكاملة ( ) RCBDللتجارب العاملية وبعاملين وبأربعة مكررات ،سبب الرش بحامض الساتريك باالتركيزين
( 500و 1000ملغم.لتر  ) 1-زيادة معنوية في مساحة الورقة والوزن الجاف لاألوراق ،فاي حاين كالات لمعاملاة
الاارش بهااذا الحااامض وبتركيااز ( 1500ملغم.لتاار  )1-تااأثيرام معنويااام فااي زيااادة وزن الثماارة وحاصاال الشااجرة
الواحاادة وفااي كااال الموساامين ،وأدل الاارش الااورقي بحااامض الجبرليااك بتركيااز ( 50ملغم.لتاار  )1-الااى زيااادة
معنويااة فااي هااذه الماافات ولكااال موساامي الدراسااة ،بينمااا أدل معاملااة التااداخل بااين الاارش الااورقي لحااامض
الستريك بالتركيزين ( 500و 1000ملغم.لتر  )1-م حامض الجبرليك بتركيز ( 25ملغم.لتر  )1-الاى الحماول
علاى أفلال النتاا م لمسااحة الورقاة والاوزن الجااف لاألوراق ووزن الثمارة وحاصال الشاجرة الواحادة ولكاال
الموسمين.
الكلمات المفتاحية :ستريك  -جبرليك  -مشمش.

المقدمة
ينتمي المشمش  )Prunus armeniaca L.( Apricotإلى العا لة الوردية ( ،)Rosaceaeوتنتشار
زراعته في الوقت الحاضر في معظم دول العالم (يوسف  ،)1984 ،تتوزع زراعة المشمش على لحو واس
وينتم بشكل تجاري فاي حاوالي  70دولاة فاي العاالم ( ،)2015 ، FAO Statوتمال المسااحات المزروعاة
بأشاجار المشامش إلاى  492196هكتااار ،وأرهارت إحماا يات منظماة الزراعااة واأل ذياة العالمياة إن كميااة
اإللتاج العالمي بلغت  3956640طن  ،في حين تمل المساحة المزروعة بأشجار المشامش فاي العاراق إلاى
 5000هكتار وإلتاج العراق حاوالي  22500طان ( ،)2015 ، FAO Statللمشامش أهمياة كبيارة مان حيا
فوا ده وكثرة إستعماالته إن ثمار المشمش تستخدم بمورة طازجة أو مجففة وفي صناعة المربيات والتعليب
والعما ر ويستخدم في العبخ وكذلك أل راض طبية أيلام (الراوي  1982 ،و  .)2005 ، Balهنالك العديد
مان أصااناف المشاامش التااي تاازرع فااي كوردسااتان العااراق ومنهااا الماانف  ،Royalولكاان حاصاال األشااجار
منخفلام جدام فاي هاذه المنعقاة مان العاراق مقارلاة باإلل تااج العاالمي ،لاذلك فألاه مان اللاروري دراساة تاأثير
بعض المواد التي قد تؤدي إلى زيادة اإللتاج وتحسين لوعية الثمار مثل الرش بحاملي الستريك والجبرليك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بح مستل من إطروحة دكتوراه للباح الثالي
تاريخ تسلم البح  2015- 10- 20وقبوله 2016- 3- 2
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أن حامض الستريك يعتبر من المواد الملادة لألكسدة وقد يسلك سلوكام مشاابهام لألوكساينات فاي زياادة
إلقسام وحجم الخاليا وهو من الماواد اممناة مان الناحياة الماحية أيلاام ،كار  Ibrahimوآخارون ()2007
عناد دراساتهم حاول رش أشاجار الماالجو صانف  Hindy Bisinaraبابعض الماواد الملاادة لألكسادة ومنهاا
 Citric acidو  Ascorbic acidو  Tannic acidبتركيز  500ملغم.لتر  1-لكل من األحمااض الماذكورة،
أن أفلل النتا م التي حملوا عليها كالت عند رش األشجار بحامض الستر يك حي أدت إلى زيادة معنوياة
في مساحة الورقة الواحدة والوزن الجاف لألوراق وزيادة معنوية فاي وزن الثماار وحاصال الشاجرة الواحادة
مقارلة ببقية المعامالت ومعاملة المقارلة ،ودرس  )2010( Fayedتاأثير الارش الاورقي بحاملاي الساتريك
كمااواد مالعااة لألكساادة وبتركيااز  1000ملغم.لتاار  1-علااى أشااجار الرمااان صاانف منفلااوطي للموساامين 2006
و ، 2007والحظ زيادة معنوياة فاي مسااحة الورقاة وزياادة معنوياة فاي وزن الثماار وحاصال الشاجرة الواحادة
وفي كال الموسمين ،وأشار  )2013( El-Badawyعند دراسته حول رش أشجار المشمش صانف Canino
بعمر  10سنوات بملادات األكسدة (  )Antioxidantsوهي حاملي الستريك واألساكوربيك وبعادة تراكياز
لكاال منهمااا (صاافر و  1000و  2000ملغم.لتاار  )1-إلااى وجااود فروقااات معنويااة بااين معااامالت الاارش بهااذين
الحاملااين ومعاملااة المقارلااة ،حياا تفوقاات معاملااة الاارش بكاال ماان الحاملااين (السااتريك واألسااكوربيك)
وبتركيز  2000ملغم.لتر  1-وبشكل معنوي فاي مسااحة الورقاة للموسام األول فقاد ،وأدل معاملاة الارش أيلاام
إلااى زيااادة معنويااة فااي حجاام ووزن الثمااار وحاصاال الشااجرة الواحاادة فااي كااال الموساامين  ،كمااا أن حااامض
الجبرلياك  GA3يعاد مان أكثاار الجبرليناات المساتعملة بمااورة تجارياة فاي بسااتين الفاكهااة والتاي تاؤدي إلااى
تحسين النمو الخ لري والثمري لألشاجار وتحساين لوعياة الثماار للحاصاالت البساتنية األخارل مثال التفااح
والبرتقال والكرز و يرهاا (عبادول  1987 ،و Molitorوآخارون  )2012 ،عان طرياا التاأثيرات المختلفاة
لهذا الحامض ،والتي يتسبب في إستعالة الخاليا النباتية وزيادة في حجمها من خالل تحفيز إلتاج األوكسينات
أو مان خاالل تداخلاه بعريقاة ماا ما األوكساينات ،كماا ألاه يعمال علاى تاأخير شايخوخة األوراق وزياادة بناا
الكلوروفيااال (صاااال  ، 1990 ،وصااافي  1995 ،و  Hartmannوآخااارون  ،)2002 ،حيااا أكاااد العباساااي
( ) 2012إن رش شااتالت الينكااي دليااا البذريااة المزروعااة فااي أكياااس بالسااتيكية بحااامض الجبرليااك GA3
وبتركيزين (صفر و 100ملغم.لتر  )1-وبثالثة رشات في الموسم ،األولى في /20حزيران والثالية في /1أيلول
والثالثة في /1تشرين األول ،أن الرش الورقي بحامض الجبرليك  GA3بتركيز  100ملغم .لتر  1-سبب زيادة
معنويااة فااي مساااحة الورقااة الواحاادة والمساااحة الورقيااة للش اتلة ،وحماال  Abolfazlوآخاارون ( )2013فااي
دراساتهم حاول تاأثير رش لباتااات الشاليك صانفي  Selvaو  Queen elisaبحاامض الجبرلياك  GA3بعاادة
تراكيز (صفر و 50و 100و 150ملغم .لتر  )1-ومزروعة داخل البيات الزجااجي ،علاى فروقاات معنوياة باين
معامالت الرش بهذا الحامض ومعاملة المقارلة ،حي سبب الارش الاورقي لحاامض الجبرلياك بتركياز 100
و 150ملغم.لتر  1-زيادة معنوياة فاي عادد الثماار ووزن الثماار وكمياة الحاصال للنباات الواحاد لكاال المانفين،
وجاا ت لتاا م  El-Shazlyوآخاارون ( )2013معابقاة م ا النتاا م الساابقة ،ماان إن هناام تااأثير معناوي فااي
زيااادة حاصاال الشااجرة الواحاادة ووزن الثمااار عنااد رش أشااجار الخااو صاانف  Swellingبعماار  6ساانوات
ومععمة علاى أصال الخاو ليماكاارد بعادة تراكياز مان حاامض الجبرلياك ( GA3صافر و 100و 200و300
ملغم.لتااار  )1-للموسااامين  2012و 2013والسااايما عناااد الااارش بتركياااز  300ملغم.لتااار  1-بالمقارلاااة مااا بقياااة
المعامالت ومعاملة المقارلة ،وبين البياتي ( )2015في دراسته حول تأثير الرش الورقي بحاامض الجبرلياك
 GA3بتركياازان (صاافر و 50ملغم.لتاار  )1-علااى كرمااات العنااب صاانف ساالعالة ثومساان للموساامين  2013و
 ،2014إن رش الكرماات بتركياز  50ملغم.لتاار  1-سابب زياادة معنويااة فاي مسااحة الورقااة الواحادة والمساااحة
الورقية للكرمة وزيادة معنوية في وزن العنقود وحاصل الكرمة الواحدة .وتهادف الدراساة الاى تحساين النماو
الخلااري والثمااري ألشااجار المشاامش صاانف  Royalوتحديااد المسااتويات المال مااة ماان حاملااي السااتريك
والجبرليك والتي تؤدي إلى تحسين الحاصل والمفات النوعية لثمار المشمش صنف .Royal
65

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد (  )8العدد (  2017 )4ـــــــــــــ

المواد وطرائق البحث
لفذت هذه التجربة في حقل كرده ره شه التاب لكلية الزراعاة -جامعاة صاالح الادين -أربيال ،والواقا
على خد عرض  °36.07شماالم وخد طول  °44.00شرقام والاذي يرتفا بمقادار  413م عان مساتول ساع
البحر خالل موسمي النمو  2013و ،2014لدراساة تاأثير الارش الاورقي بحاامض الساتريك وبأربعاة تراكياز
(صفر و  500و  1000و  1500ملغم.لتر  )1-وحامض الجبرلياك ( )GA3وباثالة تراكياز (صافر و  25و 50
ملغم.لتر  ) 1-في صفات النمو الخلري (مساحة الورقة والوزن الجاف لألوراق) وكمية الحاصل (وزن الثمرة
وحاصل الشجرة الواحدة)  ،وتلمنت التجربة دراسة المعامالت التالية :
أ – صفات النمو الخضري:
 – 1مساحة الورقة الواحدة (سم: )2
تم أخذ  20ورقة.شجرة  1-في األسبوع األول مان شاهر آب بماورة عشاوا ية ومان جهاات مختلفاة لكال
شجرة ،وحسبت مساحتها إعتمادام على طريقة النسبة والتناسب والتي إستعملها األعرجي ( )1998والمذكورة
من قبال  ) 1990( Saieedلحسااب مسااحة الورقاة الواحادة ،حيا إستنساخت األوراق الماأخو ة علاى أوراق
بيلاا معلوماة الاوزن والمسااحة ( )A4بجهااز األستنسااا الكهرباا ي وبعاد لاك قععات األوراق المرسااومة،
ووزلات بميازان كهرباا ي حسااس (حساساية  0.1ملغام) وقاورن هاذا الاوزن ما وزن مسااحة الورقاة النباتياة
ووفقام للمعادلة األتية :
مساحة الورقة الواحدة (سم=)2

مساحة ورقة ( A4سم × )2وزن الجز المقعوع ( م)
وزن ورقة  ( A4م)

 – 2الوزن الجاف لألوراق (غم) :
م
تماما
أخذت لفس األوراق التي تم قياس مساحتها الورقية ولنفس العدد لكل شجرة ،ثم لظفت األوراق
و لك بمسحها بقععة من القعن وتم تجفيفها ،حي وضعت األوراق في فرن كهربا ي ( )Ovenعلى درجة
حرارة  70درجة مئوية ولمدة  72ساعة (لحين ثبات الوزن) ،ثم وزلت األوراق الجافة بميزان كهربا ي و
أربعة وحدات عشرية بعد الفارزة وقسمت على عددها لكي لحمل على معدل الوزن الجاف للورقة الواحدة
وحسب المعامالت (المحاف . )1989 ،
ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 - 1وزن الثمرة (غم.ثمرة  : )1-تم حساب متوسد الوزن للثمرة الواحدة معبرام عنها بالغرام بإستخدام ميزان
كهربا ي .
 - 2حاصل الشجرة الواحدة ( كغم.شجرة  : )1-سجل متوسد حاصل الشجرة الواحدة لكل معاملة وفقام للمعادلة
التالية  :متوسد حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة  = )1-معدل عدد الثمار لكل شجرة عند الجني  Xمتوسد
وزن الثمرة الواحدة عند الجني .
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النتائج والمناقشة
أ – صفات النمو الخضري وتشمل :
 – 1مساحة الورقة الواحدة (سم . )2توض النتا م المبينة في الجدول ( )1إن هنام فروقات معنوية بين
األشجار المعاملة بحاملي الستريك والجبرليك وبين معاملة المقارلة في مساحة الورقة (سم.2ورقة )1-
ألشجار المشمش صنف رويال وفي كال الموسمين ،حي إن رش األشجار بكافة التراكيز من حامض
الستريك قد تفوقت معنويام على معاملة المقارلة في هذه المفة ولكال الموسمين ،وأععت معاملة الرش بهذا
الحامض وبتركيز  500ملغم.لتر  1-في الموسم األول أعلى معدل لمساحة الورقة والتي بلغت  45.45سم،2
بينما سجلت معاملة الرش بتركيز  1000ملغم .لتر  1-في الموسم الثالي أعلى معدل لمساحة الورقة والتي
بلغت  43.71سم ، 2في حين سجلت معاملة المقارلة أقل معدل لهذه المفة ولكال الموسمين والتي وصلت إلى
 41.54و 40.01سم 2على التوالي .وتتفا لتا م هذه الدراسة م النتا م التي حمل عليها )2010( Fayed
في الرمان و  )2013( El-Badawyو  )2013( Khalifaفي المشمش .أما بالنسبة لتأثير الرش بحامض
الجبرليك ،فتشير النتا م إلى تفوق معاملتي الرش بحامض الجبرليك ( 25و  50ملغم.لتر  )1-معنويام على
معاملة المقارلة وفي كال الموسمين ،وسجلت معاملة رش األشجار بتركيز  50ملغم.لتر  1-أعلى معدل
لمساحة الورقة والتي بلغت  46.04و 42.92سم 2لكال الموسمين على التوالي ،في حين سجلت معاملة
المقارلة أقل معدل لهذه المفة والتي بلغت  39.96و 40.89سم 2لكال الموسمين على التوالي .وتتفا لتا م
هذه الدراسة م ما وجده  Fathiوآخرون ( )2011في الكاكي و Al-Hmadawiوآخرون ( )2011في
التين والبياتي ( )2015في العنب .ويظ هر من لتا م التداخل بين حاملي الستريك والجبرليك ،إلى وجود
إختالفات معنوية بين معظم معامالت الرش في الموسم األول ،حي تفوقت معاملة الرش بحامض الستريك
بتركيز  500ملغم.لتر  1-م حامض الجبرليك بتركيز  25ملغم.لتر  1-في الموسم األول معنويام على بعض
معامالت الرش بالحاملين ومعاملة المقارلة وسجلت أعلى معدل لمساحة الورقة  47.31سم ،2أما في
الموسم الثالي فلم تالحظ وجود إختالفات معنوية بين جمي معامالت التداخل بين حاملي الستريك
والجبرليك بالر م من إن جميعها قد تفوقت وبشكل مع نوي على معاملة المقارلة في هذه المفة ،وسجلت
1معاملة التداخل بين حامض الستريك بتركيز  1000ملغم.لتر  1-م حامض الجبرليك بتركيز صفر ملغم.لتر
أعلى معدل لمساحة الورقة والتي بلغت إلى  44.48سم ، 2في حين سجلت معاملة المقارلة أقل معدل لهذه
المفة ولكال الموسمين والتي بلغت  36.62و 34.90سم 2على التوالي .ويعزل سبب الزيادة في مساحة
الورقة الواحدة الى التأثير االيجابي للرش الورقي لحاملي الستريك والجبرليك حي يبين الجدول أن الرش
بحامض الستريك وبالتركيزين  500و 1000ملغم.لتر  1-وحامض الجبرليك بتركيز  50ملغم.لتر  1-كالت أكثر
تأث يرام في صفات النمو الخلري المدروسة وفي كال الموسمين ،وهذا قد يرج إلى إن لحامض الستريك تأثير
كبير في صفات النمو الخلري لألشجار ألله من المواد الملادة لألكسدة ،حي إن عمله يكون مشابهام
لألوكسينات العبيعية المشجعة للنمو داخل النبات ،أما حامض الجبرليك له تأثير واض في زيادة إلقسام
وتوس الخاليا ( Ahmedوآخرون  ،) 1997 ،إ قد يؤدي إلى زيادة النمو الجذري وبالتالي زيادة قابلية
األشجار على إمتماص كميات كبيرة من العناصر الغذا ية الموجودة في التربة ومنها العناصر ات التأثير
المباشر في بنا الكلوروفيل وبالتالي زيادة المواد الغذا ية الممنعة في األوراق والتي تستخدم في النمو
الخلري لألشجار ومنها األوراق حي تزداد مساحتها ( Ahmedوآخرون  1998 ،و .)1999 ، Omar
 – 2الوزن الجاف لألوراق (غم) .يالحظ من النتا م المبينة فاي الجادول ( )2إلاى أن جميا معاامالت الارش
بحامض الستريك قد تفوقت وبشكل معنوي على معاملة المقارلة في الاوزن الجااف للورقاة ( ام) فاي الموسام
األول ولكنها لم تختلف معنويام فيما بينها ،وسجلت معاملة الرش بهذا الحامض وبتركيز  500ملغم.لتر  1-أعلى
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معدل لهذه المفة ( 0.531م) ،أما فاي الموسام الثاالي فقاد تفوقات جميا معاامالت الارش بحاامض الساتريك
على معاملة المقارلة أيلام ،وأععت معاملة الارش بحاامض الساتريك بتركياز  1000ملغم.لتار  1-أعلاى معادل
للوزن الجاف للورقة والذي بلغ  0.448م ،فاي حاين ساجلت معاملاة المقارلاة أقال معادل لهاذه المافة والتاي
وصلت إلى  0.483و 0.402م لكال موسمي الدراسة علاى التاوالي .وتتفاا لتاا م هاذه الدراساة ما النتاا م
التاي حمال عليهاا  Wasselوآخارون ( )2007فاي العناب و  Maksoudوآخارون ( )2009فاي الزيتااون و
 Amriو )2009( Shahsavarفاي البرتقاال .أمااا بالنسابة لتاأثير الاارش بحاامض الجبرلياك فااي هاذه الماافة،
فتوض النتا م إلى تفوق معاملتي الرش بهاذا الحاامض ( 25و  50ملغم.لتار  )1-معنوياام علاى معاملاة المقارلاة
في هذه المفة وفي كال الموسامين ،وأععات معاملاة الارش بحاامض الجبرلياك بتركياز  50ملغم.لتار  1-أعلاى
معدل للوزن الجاف لألوراق والتي بلغت  0.542و 0.440م ولكال الموسمين على التوالي ،في حين سجلت
معاملة المقارلة أقل معدل لهذه المفة ( 0.467و  0.412ام ولكاال الموسامين علاى التاوالي) .إن الزياادة فاي
الوزن الجاف لألوراق عند الرش بحامض الجبرليك يتفا م ما وجده طه ( )2008في الشليك وشيال العلام
( )2009في الخو والحمدالي ( )2009في المشمش .وتبين النتا م أيلام أن التداخل بين حاملاي الساتريك
والجبرليك قد أثر معنويام في هذه المفة وفي كال الموسمين ،ففي الموسم األول تفوقت معاملة الرش بحامض
الستريك بتركيز  1000ملغم.لتر  1-م حامض الجبرلياك بتركياز  50ملغم.لتار  1-وبشاكل معناوي علاى بعاض
معامالت التداخل األخرل ومعاملة المقارلة وسجلت أعلى معدل للوزن الجااف لاألوراق والاذي بلاغ 0.557
1م ،بينما تفوقت معاملة الرش بحاملي الستريك بتركيز  1000ملغم.لتر  1-والجبرليك بتركيز  25ملغم.لتر
فااي الموساام الثااالي وبشااكل معنااوي علااى معاملااة المقارلااة ومعاملااة الاارش بحااامض السااتريك بتركيااز 500
ملغم.لتر  1-م حامض الجبرليك بتركيز  25ملغم.لتر  1-فقد وسجلت أعلى معدل للوزن الجاف لألوراق والذي
بلغ  0.464م ،في حين سجلت معاملة المقارلة أقل معدل لهذه المفة والذي وصل إلى  0.411و 0.306م
ولكال الموسمين على التوالي .ويعزل سبب الزياادة فاي الاوزن الجااف لاألوراق إلاى التاأثير اإليجاابي للارش
الورقي بحامض الساتريك حيا يعمال علاى تنظايم عملياة التركياب اللاو ي والنماو  ،إ يكاون دوره كعامال
مساعد في زيادة و تنشيد وفعالية األلزيمات ويقلل من األضرار المسببة من عملية األكسدة خاالل تعاولاه ما
مالعاات األكسادة األخارل مثال حاامض االساكوربيك ( Noctorو 1998 ، Foyerو ، (2003 ، Khiamy
وله دور في حماية خ اليا النبات من الشيخوخة ويسيعر على األضعرابات المختلفة التاي تحادف فاي النباات
( Ibrahimوآخرون  .)2007 ،أو قد يرج إلاى دور حاامض الجبرلياك فاي تاأخير شايخوخة األوراق لتيجاة
للتأخير في لقص البروتين والـ  RNAوالكلوروفيل لتيجة لبعي هدم هذه المركبات وزيادة تكوينها (وصفي
 ،) 1995 ،مما قد يؤدي إلى زيادة المواد الغذا ية الممنعة في األوراق وإستخدامها في عمليات النمو المختلفة
(األعرجي ومنى  ،) 2005 ،إضافة إلى أن حامض الجبرليك يزيد من إلقسام وإستعالة الخاليا وتوسعها و لك
عن طريا السيعرة على الجينات التي تسبب التقزم وبالتالي يعمل على زيادة مساحة الورقاة وزياادة تكاوين
مواد الكربوهيدراتية والتي قد تنعكس وبشكل إيجابي في زيادة معدل الوزن الجاف لألوراق أيلاا ( محماد ،
 1989و  Hartmannوآخرون  .) 2002 ،حي أن الغالبية العظماى مان التاداخالت قاد تفوقات معنوياام علاى
معاملة المقارلة في هذين المفتين وفي كال الموسمين ،وإن أفلل معامالت التداخل بين هذين الحاملين في
صفات النمو الخلري كالت معاملة التداخل بين حاملي (الستريك بالتركيزين  500و 1000ملغم.لتار + 1-
الجبرليك وبتركيز  25ملغم.لتر  )1-لمفات النمو الخلري وفاي كاال الموسامين ،وهاذا قاد يرجا إلاى التاأثير
المشترم واإليجابي للعوامل المدروسة جميعها في هذه المفات ولألسباب السابقة لفسها والتي تم كرهاا فاي
تفسير كل عامل بشكل منفرد .
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ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 - 1وزن الثمرة (غم.ثمرة  .)1-تبين النتا م الموضحة في الجدول ( )3إن لمعامالت الرش بحامض الستريك
تااثيرام معنويااام فااي وزن الثماارة ،وقااد تفوقاات جمي ا معااامالت الاارش بحااامض السااتريك معنويااام علااى معاملااة
المقارلااة فااي هااذه الماافة وفااي كااال الموساامين ،وسااجلت معاملااة الاارش بحااامض السااتريك وبتركيااز 1500
ملغم.لتار  1-أعلاى معادل لااوزن الثمارة والاذي بلاغ  40.16و 44.62م.ثماارة  1-للموسامين األول والثاالي علااى
التوالي  ،في حين أن معاملة المقارلة قد سجلت أقل معدل لوزن الثمارة ولكاال الموسامين (  34.05و 38.30
م.ثماارة  1-علااى التااوالي) .وتتفااا لتااا م هااذه الدراسااة م ا النتااا م التااي حماال عليهااا  Mansourوآخاارون
( )2008في الكمثرل و  )2010( Fayedفي الرمان و Mansourوآخارون ( )2011فاي التفااح .أماا بالنسابة
لتأثير الرش بحامض الجبرليك ،فتشير النتا م إلى تفوق معاملتي الرش بحامض الجبرليك وبتركيز  25و50
ملغم.لتر  1-وبشكل معنوي على معاملة المقارلة وفي كال الموسمين ،وأععت معاملة الرش بحامض الجبرليك
بتركيز  25ملغم.لتر  1-في الموسم األول وبتركيز  50ملغم.لتر  1-في الموسم الثاالي أعلاى معادل لاوزن الثمارة
والذي بلغ  39.51و 43.35م.ثمرة  1-للموسمين األول والثالي على التوالي ،بينما أععت معاملة المقارلة أقل
معادل لاوزن الثمارة ( 35.84و 40.86م.ثماارة  1-لكاال الموسامين علااى التاوالي) .وتعازز هااذه النتاا م ما مااا
وجاااده  Yehiaو  )2005( Hassanفاااي الكمثااارل و  Clineو  )2007( Troughtفاااي الكااارز والحمياااداوي
( )2007في التفاح .وتظهر النتا م أيلام أن تأثير التداخل باين معاامالت الارش بحاامض الساتريك وحاامض
الجبرليك في معدل وزن الثمرة كان معنويام وفي كاال ا لموسامين ،حيا لاوحظ تفاوق معاملاة الارش بحاملاي
الساتريك بتركياز  1500ملغم.لتار  1-والجبرلياك بتركياز  25ملغم.لتار  1-وبشاكل معناوي علاى بعاض معااامالت
التداخل األخرل ومعاملة المقارلة وفي كال الموسمين وأععت أعلى معدل لوزن الثمرة والذي بلاغ  42.57و
 48.54م.ثمرة  1-على التوالي ،في حاين ساجلت معاملاة المقارلاة أقال معادل لاوزن الثمارة ( 22.31و31.77
م.ثمرة  1-لكال الموسامين علاى التاوالي) .إن السابب فاي هاذه الزياادة  ،قاد ترجا إلاى إن لهاذا الحاامض دورام
كبياارام فااي العديااد ماان العمليااات األيلااية والفساالجية (  Shaddadوآخاارون  ،)1990 ،إ إلااه يحااافظ علاااى
الكلورو بالست من األكسدة كوله أحد العوامل الملادة لألكسدة ،ولكون حامض الستريك مان الماواد الملاادة
لألكسدة فأله يعمل على حماية الخاليا النباتية من الشيخوخة وزيادة كمية المواد المغذية في األعلا النباتياة
المختلفة ،ولتيجة لذلك فأله يعمل على تحسين الحالة الغذا ية للشجرة والتي ألعكست بدورها وبشاكل إيجاابي
في تحسين المفات الكمية للحاصل ومنها زيادة وزن الثمار لتيجة لزيادة إلقسام الخاليا وتوسعها بسبب توفر
الغذا الكافي لها مما أدل إلى قلة التنافس بين الثمار على المواد الغذا ية والتي إلعكست إيجابيا في زيادة كمية
الحاصل الكلي لأل شجار ولكال الموسمين لتيجة تحسين الحالة الغذا ية للشجرة من خالل زيادة في كفا ة عملية
التمثيل اللو ي في األوراق والتي أدت إلى زيادة في تجهيز المواد الكربوهيدراتياة فاي األوراق (الممادر)
وإلتقالها بالتالي إلى األجزا المختلفة للنبات إلستهالكها وبمورة خاصة في ال ثماار (المساتودع) وبالتاالي قاد
حسانت جمي ا صاافات الحاصاال الكميااة  .وقاد يرج ا الساابب فااي زيااادة وزن الثماار أيلااام إلااى عماال حااامض
الجبرليك في تنشيد الفعاليات الحيوية للنبات لتيجة زيادة كفا ة عملية التمثيل اللو ي من خالل زيادة مساحة
األوراق (الجدول  )1وبالتالي زيادة كفا ة تمني المواد الغذا ية في األوراق وإلتقالها إلى الثمار وأهميته في
أ لااب العمليااات الفساا لجية مثاال بنااا البروتينااات وتمثياال الكربوهياادرات فااألعكس لااك إيجابيااام علاااى وزن
الثمار(محمد  1977 ،و  ،)1986 ، Clelandأو قد يرج لك أيلام إلى أن لحامض الجبرليك دورام مهماام فاي
زيادة م رولة جدران الخاليا ويجعلها أكثر معاطية مما يؤدي إلى تغير العالقات الما ية مما يسهل حركة الما
والمواد الغذا ية إلى داخل الخاليا مما يعمل على زيادة لسبة العمير فيهاا عناد النلام ومان ثام إلتفاا خالياا
الثمار بهذه المواد مما يسبب زيادة في وزلها وحجمها (أبو ضاحي واليولس .)1988 ،
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 - 2حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة  . )1-يالحظ من النتا م المذكورة في الجدول ( )4إن الرش الورقي
بحامض الستريك قد أثر معنويام في حاصل الشجرة الواحدة في كال الموسمين ،ففي الموسم األول لوحظ تفوق
معاااملتي الاارش بحااامض السااتريك ( 500و 1500ملغم.لتاار  )1-معنويااام علااى معاملااة المقارلااة وكااذلك معاملااة
الرش بحامض الستريك وبتركياز  1000ملغم.لتار  ،1-وأععات معاملاة الارش بهاذا الحاامض وبتركياز 1500
ملغم.لتر  1-أعلى متوسد لحاصل الشاجرة ( 7.02كغم.شاجرة  ،)1-بينماا فاي الموسام الثاالي لاوحظ تفاوق جميا
معامالت الرش بحامض الستريك وبشكل معنوي على معاملة المقارلة في هذه المافة ،حيا ساجلت معاملاة
الاارش بحاااامض السااتريك بتركياااز  500ملغم.لتاار  1-أعلاااى متوسااد لحاصااال الشااجرة الواحااادة وبلاااغ 11.54
كغم.شجرة  ، 1-في حين سجلت معاملة المقارلة أقل متوسد لهذه المفة وفي كال الموسامين والاذي بلاغ 5.33
و 8.65كغم.شجرة  1-لكال ال موسمين على التوالي .وتتفا لتا م هذه الدراسة م النتا م التي حمل عليها Al-
 )2012( Douriو Eissaوآخرون ( )2012في التفاح و )2013( Khalifaفاي المشامش .أماا بالنسابة لتاأثير
الرش بحامض الجبرليك في متوسد حاصل الشجرة الواحدة ،فتشير النتا م إلى اإلختالفات كالت معنوية في
الموسم الثالي فقد  ،حي تفوقت معاملة الرش بحامض الجبرليك بتركيز  50ملغم.لتر  1-وبشكل معنوي على
معاملاة المقارلااة فقاد وسااجلت أعلااى متوساد لحاصاال الشاجرة وبلااغ  10.91كغم.شااجرة  ،1-فاي حااين سااجلت
معاملة المقارلة أقل متوسد لهذه المفة في كاال الموسامين ( 5.75و 9.69كغم.شاجرة  1-لكاال الموسامين علاى
التاوالي) .وتعازز هااذه النتاا م م ا ماا وجااده اإلساحاقي ( )2007فاي الرمااان وطاه ( )2008فااي الشاليك وعبااد
األخوة ( )2009فاي البرتقاال والبيااتي ( )2015فاي العناب .وتباين أيلاا أن التاداخل باين حاملاي الساتريك
والجبرليك قد أثر معنويام في متوسد حاصل الشجرة وفي كال الموسمين ،حي تفوقت معاملة الرش بحاملي
الستريك بتركيز  1500ملغم.لتر  1-والجبرليك بتركيز صفر ملغم.لتر  1-وبشاكل معناوي علاى أ لاب معاامالت
التاااداخل األخااارل ومعاملاااة المقارلاااة فاااي الموسااام األول وأععااات أعلاااى متوساااد لحاصااال الشاااجرة (7.94
كغم.شاجرة  ،)1-بينماا ساجلت معاملاة الارش بحاملاي الساتريك بتركياز  1000ملغم.لتار  1-والجبرلياك بتركيااز
صفر ملغم.لتر  1-أعلى متوسد لهذه المفة في الموسم الثالي ( 13.06كغم.شجرة  )1-والتي تفوقت معنويام على
بعاض معاامالت التاداخل األخارل ومعاملاة المقارلاة ،فاي حاين ساجلت معاملاة المقارلاة أقال متوساد لحاصاال
الشاجرة وفااي كااال الموسامين ( 2.85و 4.54كغم.شااجرة  1-علااى التاوالي) .ويعاازل ساابب هاذه الزيااادة إلااى إن
إستعمال حامض الستريك كمال لألكسدة بدالم من إستعمال األوكسينات المناعية قد أثرت وبشكل ر يسي في
زيااادة اإللتاااج وتحسااين لوعيااة الثمااار (  1989 ، Chameidosو  1992 ، Eladeو  Conklinو ، Barth
 ، )2004والحظ بعض الباحثين إن لحامض الستريك تأثيرام مشابهام لتأثير منظمات النمو المشجعة للنمو ،فقد
كر  )1957( Asselbergsو  Ahmedوآخرون ( )1998إن لحامض الستريك دور مهم في تشجي وزيادة
سرعة عملية البنا اللو ي في أشجار التفاح ،خالل مالحظة وجود عالقة قوية ب ين المساحة الورقية ألشجار
التفاح ومحتواها من هذا الحامض لتيجة لدورها في زيادة المساحة الورقية لهاذه األشاجار وبالتاالي زياادة فاي
صن المواد الكربوهيدراتية في األوراق وحسنت من الحالة الغذا ية لألشجار وأدت بالتالي إلى قلاة المنافساة
بين الثمار على الغذا والتي إلعكست إيجابيا في زيادة وزن الثمار والتي أثرت بدورها في زيادة كمية اإللتاج
والحاصل لألشجار المعاملة بهذا الحامض .أما سبب زيادة متوسد الحاصل األشجار فقد تعزل إلى زيادة في
وزن الثمار وحجمها (الجدول )3

70

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد (  )8العدد (  2017 )4ـــــــــــــ

جدول ( )1تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في مساحة الورقة (سم.2ورقة )1-
الشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و.2014
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500
1000
1500
متوسد تأثير حامض
الجبرليك

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 43.76أ ب ج
 44.23أ ب ج
 36.62د
 47.20أ
 47.31أ
 41.85أ ب ج
 46.47أ ب
 45.33أ ب ج
 41.19ب ج د
 46.73أ
 46.68أ
 40.20ج د
 39.96ب

 45.89أ

متوسد تأثير حامض
الستريك
 41.54ب
 45.45أ
 44.33أ
 44.53أ

 46.04أ

الموسم الثالي ()2014
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
25
صفر
 40.01ج
 34.90ب
 41.97ب
 41.67أ
 43.71أ
 44.48أ
 42.59أ ب
 42.52أ

متوسد تأثير حامض
الستريك
 40.01ج
 41.97ب
 43.71أ
 42.59أ ب

حامض الستريك
50
(ملغم.لتر )1-
 42.57أ
صفر
 41.91أ
500
 44.02أ
1000
 43.18أ
1500
متوسد تأثير حامض
 42.92أ
 42.40أ
 40.89ب
الجبرليك
م
* المتوسعات ات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا فيما بينها حسب إختبار
دلكن متعدد الحدود عند مستول إحتمال خعأ % 5

جدول ( )2تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في الوزن الجاف لألوراق (غم.ورقة )1-
ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و.2014
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500
1000
1500
متوسد تأثير حامض
الجبرليك

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 0.535أ ب
 0.502أ ب ج
 0.411د
 0.549أ
 0.535أ ب
 0.509أ ب ج
 0.557أ
 0.540أ ب
 0.465ج
 0.526أ ب
 0.554أ
 0.484ب ج
 0.467ب

 0.533أ

متوسد تأثير حامض
الستريك
 0.483ب
 0.531أ
 0.521أ
 0.521أ

 0.542أ

الموسم الثالي ()2014
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 0.460أ
 0.439أ ب
 0.306ج
 0.427أ ب
 0.416ب
 0.428أ ب
 0.426أ ب
 0.464أ
 0.455أ ب
 0.448أ ب
 0.426أ ب
 0.460أ

حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500
1000
1500
متوسد تأثير حامض
 0.440أ
 0.436أ
 0.412ب
الجبرليك
م
* المتوسعات ات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا فيما بينها حسب إختبار
دلكن متعدد الحدود عند مستول إحتمال خعأ % 5
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متوسد تأثير حامض
الستريك
 0.402ج
 0.423ب
 0.448أ
 0.444أ
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جدول ( )3تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في وزن الثمرة (غم.ثمرة  )1-ألشجار
المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و .2014
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500
1000
1500
متوسد تأثير حامض
الجبرليك
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 38.90أ ب ج
 40.93أ ب
 22.31د
 36.48ب ج
 34.55ج
 42.46أ
 40.71أ ب
 39.98أ ب
 38.48أ ب ج
 37.79أ ب ج
 42.57أ
 40.11أ ب
 35.84ب

 39.51أ

 38.47أ

الموسم الثالي ()2014
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 41.22د هـ
 41.92ج د هـ
 31.77و
 47.88أ
 41.89ج د هـ
 44.04ب ج
 45.10ب
 42.55ج د هـ

 40.25هـ
 48.54أ

متوسد تأثير حامض
الستريك
 34.05ب
 37.83أ
 39.72أ
 40.16أ

 41.54د هـ
 42.76ج د

متوسد تأثير حامض
الستريك
 38.30ج
 44.60أ
 42.29ب
 44.62أ

1000
1500
متوسد تأثير حامض
 43.35أ
 43.15أ
 40.86ب
الجبرليك
* المتوسعات ات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التختلف معنويا م فيما بينها حسب إختبار
دلكن متعدد الحدود عند مستول إحتمال خعأ % 5

جدول ( )4تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة )1-
ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و .2014
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500
1000
1500
متوسد تأثير حامض
الجبرليك
حامض الستريك
(ملغم.لتر )1-
صفر
500

صفر
 2.85د
 7.16أ ب
 5.06ج
 7.94أ

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
25
 7.18أ ب
 5.03ج
 5.17ج
 6.09ب ج

50
 5.97ب ج
 6.93أ ب
 6.10ب ج
 7.02أ ب

 5.75أ

 5.87أ

 6.51أ

الموسم الثالي ()2014
(ملغم  .لتر  GA3 )1 -حامض الجبرليك
50
25
صفر
 9.43ج د هـ
 12.00أ ب
 4.54و
 11.59أ ب ج
 10.62ب  -هـ
 12.40أ ب
 13.06أ
 8.77هـ

 9.00د هـ
 10.98أ  -د

متوسد تأثير حامض
الستريك
 8.65ب
 11.54أ

1000
1500
متوسد تأثير حامض
 10.91أ
 10.65أ ب
 9.69ب
الجبرليك
المتوسعات ات الحرف أو األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلهما كل على حدا ولكل موسم التخ تلف معنويا م فيما بينها حسب إختبار
دلكن متعدد الحدود عند مستول إحتمال خعأ . % 5
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 10.92أ  -هـ
 11.73أ ب

متوسد تأثير حامض
الستريك
 5.33ب
 6.37أ
 5.44ب
 7.02أ

 10.99أ
 10.49أ
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المصادر
- 1أباااااو ضااااااحي  ،يوساااااف محماااااد ومؤياااااد أحماااااد الياااااولس ( .)1988دليااااال تغذياااااة النباااااات  .دار الكتاااااب
للعباعة والنشر  .جامعة بغداد  .العراق .
- 2اإلسااااحاقي  ،جاساااام محمااااد خلااااف ( .)2007تااااأثير السااااماد المركااااب  NPKوالاااارش بالحديااااد وحااااامض
الجبرلياااك فااااي النمااااو والحاصاااال فااااي الرمااااان صاااانف سااااليمي (. )Punica granatum L.
إطروحة دكتوراه  .كلية الزراعة والغابات  .جامعة الموصل  .العراق .
- 3األعرجي  ،جاسم محمد علوان ( .) 1998تأثير البيكاربولات والحديد على النمو والمحتول الكيمياوي
لشتالت الكمثرل المركبة  .إطروحة دكتوراه  .كلية الزراعة والغابات  .جامعة الموصل  .العراق .
- 4األعرجي  ،جاسم محمد علوان ورا دة اسماعيل عبد هللا ومنى حسين شريف ( .)2005تأثير
الرش الورقي باليوريا في لمو شتالت ثالثة أصناف من الزيتون . Olea europaea L.
مجلة زراعة الرافدين . 46 - 40 :)4( 33 ،
- 5البياتي  ،مرعي رشيد سمين ( .) 2015دراسة تأثير مستويات التقليم والتسميد بحامض الهيوميك والرش
الورقي بحامض الجبرليك  GA3في النمو والحاصل وإلتاجية صنفين من العنب عديم البذور
الكشمش (سلعالة ثومسن والبيدينيك)  . Vitis vinifera L.إطروحة دكتوراه  .كلية الزراعة
والغابات  .جامعة الموصل  .العراق .
- 6الحمدالي  ،لجال أسود عابد ( .)2009تأثير حامض الجبرليك والكاينتين والـ  NPKفي إلبات
البذور ولمو شتالت المشمش  . Prunus armeniaca L.رسالة ماجستير كلية الزراعة

والغابات  .جامعة الموصل  .العراق .
- 7الحميداوي  ،عباس محسن سلمان ( .)2007تأثير الرش بالـ  NAA ، GA3والمادة الشمعية Vapor-
 Gardفي بعض المفات العبيعية والكيميا ية لثمار التفاح المحلي  . Malus pumila M.مجلة
جامعة كربال العلمية . 92 - 87 :)2( 5 ،
- 8الراوي  ،عادل خلر( .) 1982أساسيات إلتاج الفاكهة النفلية  .مديرية دار الكتب للعباعة والنشر .
جامعة الموصل  .العراق .
- 9شيال العلم  ،أياد طارق محمود ( .) 2009تأثير السماد النتروجيني والرش بحاملي الجبرليك
واألسكوربيك ومستخلص عرق السوس في لمو أشجار الخو الفتية صنف دكسي ريد .

رسالة ماجستير  .كلية الزراعة والغابات  .جامعة الموصل  .العراق .
- 10صال  ،ممل محمد سعيد ( .) 1990فسيولوجيا منظمات النمو النباتية  .جامعة صالح الدين  .العبعة
االولى  .دار الحكمة للعباعة والنشر  .جامعة الموصل  .العراق .
- 11المحاف  ،فاضل حسين ( .)1989تغذية النبات التعبيقي  .دار الحكمة  .جامعة بغداد  .العراق.
- 12طه  ،شلير محمود ( .) 2008تأثير الرش بحامض الجبرليك والسايكوسيل وبثالف مستخلمات من
النباتات البحرية في بعض صفات النمو الخلري والزهري ومكولات الحاصل لمنفين من الشليك
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الكوفة  .العراق .
- 15عبدول  ،كريم صال ( .) 1987منظمات النمو النباتية (الجز األول)  .مديرية دار الكتب للعباعة
والنشر  .جامعة الموصل  .العراق .
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Effect of foliar application of Citric and Gibberellic acid (GA3) on growth and
fruiting of apricot trees "Prunus armeniaca L." cv. Royal
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Jassim M. A. Al-Aa’reji

Collage of Agriculture and Forestry – University of Mosul
Abstract
This study was conducted on an apricot orchard in Gradarasha Field
Agricultural college Salahaddin university during 2013 -2014 growth season to
investigate the effect of Citric and Gibberellic acids on growth and yield of apricot
trees "Prunus armeniaca L." cv. Royal. The study consists of two factors: Citric
acid foliar sprayed with four concentrations (0, 500, 1000 and 1500 mg.l-1).
Gibberellic acid GA3 with three concentrations (0, 25 and 50 mg.l-1). Trees
sprayed twice after starting fruit development and 30 days after the first spray. The
experiments were designed according to completely randomized block design with
four replications and using one tree as experimental unit, While means were
compared using Duncan Multiple Range Test at 5% of probability. The impact of
foliar spraying with Citric acid significantly increased levels of leaf area and dry
weight of the leaves and yield quantitative traits (fruit weight and yield of a single
tree in both seasons) compared with the control treatment throughout both seasons.
Treatment of foliar spraying with Gibberellic acid GA3 in concentration of 50 mg.l1
significantly increased leaf area and dry weight in both season, and fruit weight,
and holds a single tree in the second season only. The effect of combination
between Citric and Gibberellic acids with different concentrations significantly
increased the proportion of area leaves, dry weight of leaves, fruit weight and yield
of a single tree in the both seasons. The best intervention recorded with Citric acid
(500 and 1000 mg.l-1 ) plus Gibberellic acid with concentration of 25mg.l-1 for
vegetative traits, while the best intervention recorded with Citric acid 1500 mg.l-1
plus Gibberellic acid with concentration of 25 mg.l-1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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