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المستخلص:
نفذت ھذه الدراسة في حقل الزيتون الديمي التابع لقسم البستنة /كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل خالل موسم النمو ) (٢٠٠٧لدراسة تأثير
كل من مستخلص النباتات البحرية )(Soluamineو) (Marmarineالمستخدمة بتركيزيين ) (٤،٢مل/لتر إضافة إلى معاملة السيطرة ،فقد تم رش
أشجار الزيتون صنف بعشيقي ثالث مرات حتى درجة البلل الكامل ،وكانت الرشة األولى عند بدء التزھير بتاريخ ) (٧/٤/٢٠٠٧والرشة الثانية
عند عقد الثمار بتاريخ ) (٢٠/٥/٢٠٠٧والثالثة عند اكتمال نمو الثمار بتاريخ )، (٣/١٠/٢٠٠٧وذلك لمعرفة تأثير ھذه المستخلصات على صفات
النمو الخضري والثمري للزيتون ،وضعت عوامل الدراسة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) (RCBDوبثالثة مكررات حيث تضمنت
الوحدة التجريبية شجرة واحدة ،واختبرت جميع النتائج حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال خطأ). (٥%
وقد أظھرت النتائج التأثير االيجابي للرش بمستخلصات النباتات البحرية في معظم صفات النمو الخضري وبعض الصفات الكمية والنوعية لثمار
الزيتون ،فقد أدى الرش بتركيز) (2ml/Lمن مستخلص النباتات البحرية ) (Marmarineإلى زيادة معنوية في معدل طول األفرع النامية خالل
الموسمين الربيعي والخريفي ،وكذلك زاد طول وعدد النموات الحديثة على األفرع السنوية ،وأدى الرش بتركيز ) (2ml/Lمن مستخلص
ال) (Soluamineإلى زيادة معنوية في طول النموات الحديثة ومحتوى الكلوروفيل الكلي مقارنة مع معاملة السيطرة ،وكان تأثير الرش
بالمستخلصات في الصفات النوعية للثمار اقل من تأثيرھا في صفات النمو الخضري للزيتون .
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Abstract:
The research was conducted in the field of Horticulture department ,college of Agriculture and Forestery
,Mosul University-Mosul ,IRAQ. To study the effect of foliar spray of two seaweed extrcts on vegetative and
fruit growth of olive (Olea earopeae L.)CV. Bashyki during (2007) year .
Two concentrations (2ml and 4ml) of both seaweed extracts(Soluamine and Marmarine) were used as a foliar
spray in addition to control treatement . Each tree was considered as an experimental unit . These treatements
were laid out with (Randomized Complete Block Design) (RCBD) used with three replicates, results obtained
could be Summarized as following :Most seaweed extracts treatements were significantly enhanced vegetative growth of olive trees compared
with control treatement , Foliar spray of Marmarine at (2ml/L)caused a significant increase in the length of
branches during both seasons (spring and autumn), and the number and length of new seasonal branches , and
chlorophyll content compared with control treatement.
The effect of seaweed extracts treatements on fruit characlcristilcs was less significant than its effect on
vegetative growth .
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خواص الحاصل الكمية والنوعية في العديد من
المحاصيل الزراعية المھمة وذالك الحتوائھا على العديد
من العناصر
الغذائية األساسية واالوكسينات و الجبرلينات مما يساعد
في زيادة كفاءة عملية التركيب الضوئي وتحفيز النمو
الخضري للنبات ) (1968،Stephensonكما
ذكر) (2002، Thomasأن مستخلصات البحرية تشجع
النمو الخضري والجذري للعديد من النباتات االقتصادية
كما إن إضافة ھذه المستخلصات تساعد على احتفاظ
التربة بالرطوبة وتسھل عملية امتصاص العناصر
الغذائية األساسية وتحفيز الوظائف الفسلجية ألعضاء
النباتــات وزيادة مقاومة ھذه النباتات لظروف البيئة
القاسية .
كما وجد ) (2003، O`Dellأن رش النباتات المثمرة
بمستخلصات النباتات البحرية تعمل على زيادة الحاصل
الثمري وتحسين صفات الثمار الكمية والنوعية كما ذكر
) (2004 , Jensenأن التأثير االيجابي لمستخلصات
النباتات البحرية في صفات النمو الحضري والثمري
للعديد من المحاصيل الزراعية يعود الى احتواء ھذه
المستخلصات على العناصر الغذائية الكبرى والصغرى
والھرمونات واألحماض االمينية والعضوية مما يزيد من
كفاءة عملية انقسام واستطالة الخاليا وعملية التركيب
الضوئي وبالتالي نمو وتطور النبات .
تھدف ھذه الدراسة الى معرفة تأثير الرش بمنظمات النمو
الطبيعية )مستخلصات النباتات البحرية( مثل السوالمين
) (Soluamineوالمارمرين ) (Marmarineفي تحفيز
النمو الخضري للزيتون وتحسين صفات الثمار الكمية
والنوعية باعتبارھا بدائل طبيعية قليلة الضرر للبيئة
وصحة اإلنسان وبكلفة أفل مقارنة باستخدام منظمات
النمو الصناعية.

المقدمة:
تعتبر شجرة الزيتون من أشجار الفاكھة الدائمة
الخضرة التي عرفت منذ أزمان بعيدة وھي شجرة مقدسة
لدى جميع األديان السماوية  ،وتعتبر منطقة البحر
األبيض المتوسط الموطن األصلي لھذه الشجرة ،
والزيتون المنتشر حاليا ) (Olea europeae Lينتمي
للعائلة ) (OLEACEAEوالذي تطور من الزيتون البري
المنتشر في ھذه المنطقة أيضا ويتبع الجنس )(OLEA
حوالي ) ( ٤٠ -٣٠نوع منتشر في مناطق عديدة من
العالم  ،وتعتبر دول البحر األبيض المتوسط الدول
الرئيسية في زراعة وإنتاج الزيتون ومنھا األقطار العربية
تونس والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان وفلسطين
وتعتبر اسبانيا وايطاليا واليونان وتركيا أكثر الدول
زراعة وإنتاج الزيتون في العالم  ،حسب إحصائيات
منظمة الفاو ).(2003، FAOSTAT
للزيتون أھمية اقتصادية في حياة شعوب المنطقة
فثماره ذات قيمة غذائية عالية  ،ويعتبر زيت الزيتون من
أجود أنواع الزيوت وھو ذو قيمة اقتصادية وغذائية
وصناعية وطبية عالية ،كذلك يستفاد من أوراق الزيتون
في العديد من المستحضرات الطبية والصناعية المھمة .
تتحمل شجرة الزيتون الظروف القاسية من ارتفاع
درجات الحرارة وشحه الرطوبة وتنمو في ترب متنوعة
من حيث الجودة والخصوبة  ،وتتحمل الترب الخفيفة
والثقيلة والكلسية ذات النفاذية الجيدة  ،وتعمل الترب ذات
الخصوبة والقوام والمحتوى الرطوبي الجيد إلى تشجيع
النـــــمو الخضري والثمري لشجرة الزيتـــــون
) (2004، AShraf et alتجود زراعة الزيتون في
المناطق الوسطى والشمالية من العراق حيث سجل أكثر
من ) (٤٠صنف من الزيتون ومن أھم ھذه األصناف
العراقية ھي )بعشيقه  ،دكل  ،اشرسي  ،وخستاوي .الخ( .
تعاني زراعة الزيتون في العراق بشكل عام والمنطقة
بشكل خاص من اإلھمال وتعتبر إنتاجية الشجرة متدنية
قياسا بالدول المجاورة .وتحتاج الشجرة الكثير من
عمليات الخدمة مثل تحسين نظم الزراعية والخدمة
والتسميد والري التكميلي فضال عن العمليات الزراعية
الحديثة التي ينتج عن إجرائھا نمو النبات نمواً طبيعياً
وانتاجة حاصال اقتصادياً ،من العمليات الخدمة فضال عن
العمليات الزراعية ،كما أن البحوث والدراسات المنفذة
على الزيتون مازالت قليلة ومحدودة )ذنون أغا  ،جواد .
.(١٩٩١

المواد وطرق العمل:
نفذت ھذه الدراسة في بستان الزيتون الديمي التابع
لكلية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل خالل موسم
النمو ) ، ( ٢٠٠٧وقد تم انتخاب األشجار المتجانسة في
العمر وقوة النمو الحضري من صنف الزيتون )بعشيقي (
وكانت األشجار مزروعة بنظام المستطيل )( 3x6m
وعمرھا ) (١٥سنة ومرباة بطريقة الساق الرئيسي
)المحور (  ،أجريت عملية السرطنة لألشجار المنتخبة في
األسبوع األول من آذار ) (٢٠٠٧وقد تم اخذ عينة من
تربة البستان لغرض تحليل بعض الصفات الفيزيائية
والكيمياوية للتربة مختبريا حسب الطرق المذكورة من
قبل ) (1982، Prage et alوكانت كما يلي-:

لقد تم استخدام مستخلصات النباتات البحرية
كمنظمات نمو طبيعية لتحفيز النمو الخضري وتحسين

٧٧

ISSN: 1994-7801
المجلة العراقية لدراسات الصحراء
العدد الخاص للمؤتمر العلمي األول

المجلد ،٢-العدد٢٠١٠ ،١-

جدول -:١-بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة بستان الزيتون
الصفة
درجة تفاعل التربة

القيمة
PH

٧.٧٧

المادة العضوية

O.M

%١.٣٦

التوصيل الكھربائي

E.C

 ٠.٩٣ديسيمنز /م

السعة التبادلية الكايتونية

CEC

كربونات الكالسيوم

 ٢٣.٥سنتي مول /كغم

Caco3

% ٢٧.٤

الطين

clay

%٥١.٥

الغرين

Silt

%٣٦.٠

Sand

%٩.٥

الرم
نسجة التربة

طينية غرينية

soil textaure

اعتمدت شجرة واحدة كوحدة تجريبية وتم اختيار ثالثة
فروع متجانسة في محيط الشجرة ومن كل فرع رئيسي
تم انتخاب غصنين لغرض إجراء قياسات النمو الخضري
والثمري  ،وعلمت كل من األشجار والفروع واألغصان
 ،وقد تضمنت المعامالت الرش بمستخلص النباتات
البحرية وھما -:

المادة العضوية الكلية
أحماض امينية
ھورمونات نباتية
)سايتوكاينين،اوكسين،جبرلين(،التركيز
اإلجمالي
نتروجين
فسفور
بوتاسيوم

 - ١السوالمين ل( Soluamine L - 24 ) ٢٤ -
وھو من مستخلصات النباتات البحرية الحاوية على
األحماض االمينية والنيتروجين من العناصر الغذائية
الكبرى األساسية لنمو وتطور النبات ويعتبر من
المستخلصات االمينة وليس له أثار سمية ويحتوي على
المكونات التالية -:
المكونات
أحماض امينية
نتروجين عضوي
المادة العضوية الكلية

%٢٠-٢٢
%١٢
٢٥٠جزء
بالمليون
%١.٥
%٢
%٣

ومغذيات أخرى أساسية ذات أھمية كبيره في نمو
وتطوير النبات )طه.(٢٠٠٨ ،
استخدمت ھذه المستخلصات بتركيزين ھما
) ،(2ml/L,4ml/Lوبذلك احتوت التجربة على خمس
معامالت ھي-:

النسبة المئوية
٢٤
٣.٨
٣٠

 - 1معاملة السيطرة
 - 2الرش بتركيز  2ml/lمن مستخلص السوالمين
 - 3الرش بتركيز  4ml/lمن مستخلص السوالمين
 - 4الرش بتركيز  2ml/lمن مستخلص المارمرين

Soluamine
Soluamine
Marmarine

 - 5الرش بتركيز  4ml/lمن مستخلص المارمرين

Marmarine

وضعت ھذه المعامالت في تصميم القطاعات
العشوائية الكاملة ) (RCBDوبثالث مكررات.
تم تنفيذ ثالث رشات من كل معاملة حتى درجة البلل
الكامل مع استخدام قليل من مسحوق الغسيل كمادة
ناشره ،كان موعد الرشة األولى عند بدء التزھير بتاريخ
) (٢٠٠٧/٤/٧وموعد الرشة الثانية عند بداية عقد الثمار
بتاريخ ) (٢٠٠٧/٥/٢٠والرشة الثالثة عند اكتمال نمو
الثمار بتاريخ ) ،(٢٠٠٧/١٠/٣باستخدام مرشة ظھرية
سعة ) ١٥لتر(  ،وكان الرش يتم قبل الغروب وذلك
لتجنب ساعات النھار الحاره التي قد تسبب حروق
لألوراق  ،وتم إجراء الدراسات والقياسات التالية -:

ويعمل ھذا المستخلص على زيادة قدرة النبات على
امتصاص العناصر الغذائية ويزيد كفاءة عملية التركيب
الضوئي ويحفز النبات على تكوين البروتين بشكل أسرع
وبأقل استھالك للطاقة ويساعد النبات على مقاومة
اإلجھاد والظروف البيئية المختلفة ).طه. (٢٠٠٨ ،
 -٢المارمرين )(Marmarine
وھو مستخلص طبيعي من العشبة البحرية )اسكونيلم(
ويحتوي على جميع العناصر الغذائية األساسية الكبرى
باإلضافة الى مجموعة من الھرمونات النباتية واألحماض
العضوية الطبيعية واھم مكوناته ھي -:
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ومن اللحم تم استخالص قطره من العصير وضعت على
شريحة جھاز)(Hand Refractometerحيث تم حساب
نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية.
ھـ -نسبة تلون الثمار ) -:(%أخذت عينات عشوائية ممثلة
للمعامالت من ثمار الزيتون)عشرثمار( في مرحلة
النضج التام حيث حسبت نسبة تلون الثمار المئوية بالنظر
االعتيادي .
وأخذت معدالت القراءات للصفات المدروسة من
األغصان والفروع المعلمة والثمار وثم حللت إحصائيا،
وتم اختبار المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود
عند مستوى احتمال خطا )) (%٥الراوي وخلف ﷲ ،
. (١٩٨٠

أوال  -:صفات النمو الخضري
أ -معدل طول النمو الربيعي والخريفي للغصن )سم(-:
تم قياس معدل طول الغصن بتاريخ ) (٢٠٠٧/٤/١ممثال
للنمو الربيعي  ،وبتاريخ ) (٢٠٠٧/١٠/١ممثال للنمو
الخريفي.
ب -معدل عدد التفرعات الجانبية  -:تم تسجيل طول
وقطر وعدد التفرعات الثانوية المتكونة على االغصان
المنتخبة بتاريخ )(٢٠٠٧/١٠/٣١
٢
ج -معدل مساحة الورقة الواحدة )سم (  -:اعتمدت
طريقة النسبة والتناسب لحساب مساحة الورقة النباتية
الواحدة .
د -محتوى الكلوروفيل الكلي )ملغم/غم وزن طري( -:
قدر محتوى األوراق النباتية من الكلوروفيل الكلي على
أساس )ملغم/غم وزن طري( وفق الطريقة المقررة من
قبل ) (١٩٤١ ,Mackinneyوالمعدلة من قبل
) ،(١٩٤٩ ,Arnonفقد تم اخذ عينة من األوراق الطرية
الخضراء من األشجار وذلك بعد الرشة األخيرة
بأسبوعين ثم سحقت باألسيتون )(%٨٠
ووضعت في جھاز الطرد المركزي )(Centrifuge
لمدة خمس دقائق وعلى سرعة ) (٣٠٠٠دورة/دقيقة وتم
قراءة الضوء الراشح على األطوال الموجبة )٦٦٣،٦٤٥
المطياف
جھاز
بواسطة
نانوميتر(
 Spectrophotometerمن نوع  ،C1 C11واستخدمت
المعادلة التالية لحساب الكلوروفيل الكلي-:
الكلوروفيل الكلي =  ٨.٠٢أ ٢٠.٢٠+٦٦٣أ ٦٤٥وتمثل
أ ٦٦٣,٦٤٥قراءة الجھاز على
)ملغم/غم وزن طري( األطول الموجية ٦٦٣و ٦٤٥على
التوالي
ھـ -الوزن الرطب والوزن الجاف للوراق )غم(-:
أخذت عينات عشوائية من األوراق ممثلة للمجموع
الخضري من األفرع المعلمة وتم حساب الوزن الرطب
ومن ثم الوزن الجاف لھذه العينات  ،حيث تم تجفيف
العينات في فرن كھربائي وعلى درجة حرارة ) ٠ ٧٠م(
لمدة ثالثة أيام حتى ثبات الوزن  ،وثم حساب الوزن
الجاف للعينات .

النتائج والمناقشة:
 -١تأثير الرش بمستخلصات النباتات البحرية في صفات
النمو الحضري ألشجار الزيتون  -:يالحظ من )جدول-
 (٢تفوق معاملة الرش بالتركيز )٢مل  /لتر( من
مستخلص النباتات البحرية مارمرين )(Marmarine
بالنسبة لصفة معدل طول الفرع للفصلين الربيعي
والخريفي مقارنة مع بقية المعامالت  ،حيث بلغت نسبة
الزيادة في طول الفرع ) (% ١٧.٦، % ٢٤.٢للفصلين
على التوالي مقارنة مع معاملة السيطرة  ،كما لوحظ
وجود فروق معنوية بين باقي المعامالت .
كذلك الحال فان رش المادة أعاله بالتركيز )٢
مل/لتر( أدى إلى تحفيز ظھور التفرعات الجانبية بنسبة
وصلت إلى ) (%١٠٦.٣بالمقارنة مع معاملة السيطرة ،
في حين إن الرش بالمستخلص الطبيعي سوالمين
) (Soluamineولكال التركيزين لم يؤثر معنويا في زيادة
عدد التفرعات الجانبية .
أدى الرش بكال المستخلصين إلى زيادة معنوية في
معدل طول التفرعات الجانبية )الثانوية( بالمقارنة مع
معاملة السيطرة  ،وان أطول تفرع جانبي كان نتيجة
بتركيز
الرش بمستخلص سوالمين )(Soluamine
)٢مل/لتر(حيث بلغت )١٨.٣٥٠سم( في حين لم تكن
ھناك فروقات معنوية في معدل قطر التفرعات الجانبية
بين معامالت الرش بمستخلصات النباتات البحرية
ومعاملة السيطرة باستثناء الرش بالتركيز )٤مل/لتر( من
مستخلص سوالمين ) (Soluamineالذي سبب خفض
معنوي في معدل قطر التفرعات الجانبية مقارنة مع بقية
المعامالت .
كما أدى الرش بمستخلص النباتات البحرية سوألمين
)(Soluamineبتركيز )٢مل/لتر(إلى حصول زيادة
معنوية في معدل المساحة الورقية ،إذا أعطى أعلى معدل
لھذه الصفة بلغ ) ١٠,٩٧٧سم، (٢بالمقارنة مع بقية
المعامالت باستثناء معاملة السيطرة التي لم تختلف معنويا
عنھا  ،وأن اصغر مساحة ورقية كانت في معاملة الرش
بمستخلص مارمرين )(Marmarineتركيز )٤
مل/لتر(إذ بلغت ) ٣,٨٩٠سم (٢والتي اختلفت معنويا عن
باقي المعامالت  .كذلك فأن الرش بالسوالمين تركيز )٢
مل/لتر( أدى إلى تكوين أعلى محتوى للكلوروفيل بلغ

ثانيا  -:صفات الثمار والكمية والنوعية  -:وقد تم اخذ
القياسات التالية -:
أ -معدل عدد الثمار  -:تم حساب معدل عدد الثمار
لألفرع الثمرية لطول )٥٠سم من الفرع(
ب  -معدل وزن وطول وقطر الثمار  -:تم اخذ عينات
عشوائية من ثمار الزيتون)عشر ثمار( عند النضج وتم
قياس معدل وزن وطول وقطر الثمار .
ج -معدل وزن اللحم للثمار )غم( و وزن البذور )غم(
والنسبة اللحم/البذور  -:تم فصل اللحم عن البذور لعدد
من ثمار الزيتون)خمس ثمار( وحسب وزن اللحم الطري
ووزن البذور ونسبة اللحم الى البذور.
د -نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في الثمار )(TSS%
 -:تم اخذ عينة عشوائية ممثلة من ثمار الزيتون من كل
وحدة تجريبية عند النضج التام ،وفصل اللحم عن البذور
٧٩
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) ١٦,٦٦٧ملغم/غم وزن طري( مقارنة مع باقي
المعامالت وكما أدى فيھا الرش بالمارمرين تركيز )٢
مل/لتر( إلى تكوين اقل معدل لھذه الصفة بلغ )١٢,٨٤٧
ملغم/غم وزن طري( .
لم تسبب جميع معامالت الرش بالمستخلصين
البحريين وبكال التركيزين في أي زياده معنوية في الوزن
الرطب والجاف ألوراق أشجار الزيتون بالمقارنة مع
معامله السيطرة .
يفسر تأثير الرش بمستخلصات النباتات البحرية في
تحفيز صفات النمو الخضري ألشجار الزيتون الحتواء
ھذه المستخلصات على العديد من المغذيات الكبرى
والصغرى والھرمونات النباتية خاصة األوكسينات
والجيرلينات ،مما يؤدي إلى تحفيز انقسام واستطالة
الخاليا ونمو األنسجة النباتية كما تعمل ھذه المستخلصات
على توازن العمليات الحيوية والفسلجية على مستوى
الخاليا واألنسجة النباتية مما يسبب تحفيز وزيادة كفاءة

عملية التركيب الضوئي وبالتالي تحسين صفات
النموالخضري للنبات ) ، (1968،Stephensonكما بين
)  (2002،Thomasان مستخلصات النباتات البحرية
تعمل على زيادة احتفاظ التربة بالرطوبة وتزويد النبات
بالعناصر الغذائية الضرورية مما يؤدي الى زيادة الوزن
الطري والجاف لھذه النباتات ،كما اعزي )O,Dell
 (٢٠٠٣التأثير االيجابي للمستخلصات البحرية في صفات
النمو الخضري للنباتات إلى كونھا غنية بالھرمونات
النباتية واألحماض االمينية التي تعمل على تحفيز النمو
الخضري وزيادة مقاومة النباتات المعاملة لظروف البيئة
القاسية ومنع أكسدة الفيتامينات وخاصة فيتامين )(E،C
في كلوروبالست الخاليا النباتية ،مما تحسن من كفاءة
عملية التركيب الضوئي وبالتالي صفات النمو الخضري
للنبات ،كما بينت )جندية  (٢٠٠٣،أن رش النباتات
لمستخلصات النباتات البحرية يعمل على تقليل فعل
مثبطات النمو مما يسبب تحفيز النمو الخضري للنبات .

جدول -: ١-تأثير الرش بمستخلصات النباتات البحرية  Marmarine,Soluamineفي بعض صفات النمو الخضري ألشجار الزيتون صنف بعشيقي
الصفات
المعامالت

السيطرة
Soluamine
2ml/L
Soiuamine
4ml/L
Marmarine
2ml/L
Marmaine
4ml/L

طول الفرع
الربيعي)سم(
٥٣,٦٦٧
ب
٥٤,٦٦٧
ب
٥٢,٣٣٣
ب
 ٦٦,٦٦٧أ
٥٣,٠٠٠
ب

طول الفرع
الخريفي)سم(

عدد
التفرعات
الجانبية

٥٣,٠٠٠
ب
٥٢,٣٣٣
أب
٤٨,٦٦٧
ب
٦٢,٣٣٣
أ
٥٠,٣٣٣
ب

٣,١٥٠
ب
٤,١٥٠
أب
٣,٤٦٧
أب
٦,٥٠٠
أ
٤,٠٦٧
أب

طول
التفرعات
الجانبية
)سم(
٢,٤٠٠
ج
١٨,٣٥٠
أ
١٨,١٠٠
أ
١٥,٩٣٣
ب
١٦,٩٣٣
أب

قطر
التفرعات
الجانبية
)ملم(
٢,٣٠٠
أ
١,٣٨٠
أ
٠,٢١٧
ب
٢,٦٢٧
أ
١,٨٨٠
أ

المساحة
الورقية
مساحة ورقة
واحدة )سم(٢
٨,٥٩٠
أب
١٠,٩٧٧٠
أ
٨,٢٦٧
ب
٧,٨٠٧
ب
٣,٨٩٠
ج

محتوى
الكلوروفيل
)ملغم/غم
وزن طري(
١٣,٤٦٧
ب
١٦,٦٦٧
أ
١٤,٨٦٣
أب
١٢,٨٤٧
ب
١٤,٣١٠
أب

الوزن
الرطب
لألوراق
)غم(
٥,٥٥٠
أ
،٦وو٢٦٠
أ
٦,٧٢٠
أ
٦,٦٢٧
أ
٥,٧٧٠
أ

الوزن
الجاف
لألوراق
)غم(
٣,٩٧٠
أ
٤,٣٨٧
أ
٤,٥٧٧
أ
٤,٦٤٠
أ
٤,١٧٠
أ
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الرش بنفس المستخلص تركيز ) ٤مل/لتر( ،ولم تظھر
أي فروقات معنوية بين باقي المعامالت فيما يخص ھذه
الصفة ،اما بالنسبة لصفة نسبة تلون الثمار فقد أدت
معاملتي الرش بالسوالمين تركيز ) ٢مل/لتر(
والمارمرين تركيز ) ٤مل/لتر( إلى خفض معنوي في
نسبة تلون الثمار بالمقارنة مع بقية المعامالت ،كما أدت
معامالت الرش بالمارمرين ) ٤مل/لتر( و) ٢مل/لتر(
والسوالمين ) ٢مل/لتر( الى خفض معنوي في وزن اللحم
الطري ،ولم تكن ھنالك فروقات معنوية بين المعامالت
فيما يخص صفات )وزن البذور ،وزن اللحم/البذور،وزن
اللحم الجاف( .
كما ادى الرش بمستخلص السوالمين )(Soluamine
تركيز ) ٢مل/لتر( فقط إلى خفض معنوي في نسبة المواد
الصلبة الذائبة الكلية للثمار والتي بلغت ) (%١٠بالمقارنة
مع باقي المعامالت التي لم تظھر بينھا فروقات معنوية .
وقد يعزى التأثير التحفيزي لمستخلصات النباتات البحرية
في بعض الصفات الكمية والنوعية لثمار الزيتون إلى

 -٢تأثير الرش بمستخلصات النباتات البحرية في بعض
الصفات الكمية والنوعية لثمار الزيتون -:
يالحظ في )جدول (٣-أن معاملة الرش بمستخلص
سوالمين ) (Soluamineذو تركيز ) ٤مل/لتر( أدت إلى
حصول زيادة معنوية في متوسط عدد الثمار بالغصن
)لطول  ٥٠سم( بلغ ) ١٢ثمرة( بالمقارنة مع معاملة
الرش بنفس المستخلص بتركيز ) ٢مل/لتر( ومعاملة
الرش بمستخلص مارمرين ) (Marmarineتركيز )٢
مل/لتر( اللتان أعطتا اقل معدل لھذه الصفة إذ بلغا )(٧،٢
ثمرة على التوالي .
بينما لم تظھر فروقات بين المعامالت فيما يخص
صفة متوسط وزن الثمرة ،كما سبب الرش بمستخلص
السوالمين ) (Soluamineتركيز ) ٢مل/لتر( إلى خفض
معنوي في متوسط طول الثمرة بالمقارنة مع بقية
المعامالت ،كما سبب الرش بمستخلص السوالمين
) (Soluamineتركيز ) ٢مل/لتر( إلى خفض معنوي
في قطر الثمرة بالمقارنة مع معاملة السيطرة ومعاملة
٨٠

تأثير وقت الرش بمنظمات النمو الطبيعية

عبود وآخرون

)، (2004، Jensenفضال عن دورھا التحفيزي في زيادة
كفاءة عملية التركيب الضوئي كما سبق ذكره أنفا .

دور ھذه المستخلصات في تحفيز صفات النمو الخضري
)جدول، (١-كونھا غنية بالعناصر الغذائية األساسية

جدول -:٢-تأثير الرش بمستخلصات النباتات البحرية ) (Marmarine،Soluamineفي بعض الصفات الكمية والنوعية لثمار الزيتون صنف بعشيقي .
عدد الثمار
بالغصن
بطول)٥٠سم(

وزن
الثمرة
)غم(

طول الثمرة
)ملم(

قطر الثمرة
)ملم(

الصفات
نسبة تكون
الثمار )(%

وزن اللحم
الطري )غم(

وزن
البذور)غم(

وزن
اللحم
/البذور

وزن اللحم
الجاف)غم(

السيطرة

٩,٠٠٠
أب

٢,٠٧٢
أ

١٥,٢٩٧
أ

١٢,٣٧٥
أ

١٠٠,٠٠
أ

٧,٧٢٥
أ

٢,٢٠٧
أ

٣,٥٣٧
أ

٢,٦٥٠
أ

Soluamine
2ml/L
Soluamine
4ml/L
Marmarine
2ml/L
Marmarine
4ml/L

٢,٠٠٠
ج
14.333
أ
7.333
ب
13.000
أب

١,٣٤٥
أ
١.٩٥١
أ
١.٠٠٧
أ
١.٨٦٥
أ

٩,٥٥٥
ب
١٦.٥٣٠
أ
١٤.٤٦٠
أ
١٥.٠٠٣
أ

٧,٧٥٥
ب
١٢.٩٧٠
أ
١٠.٦١٧
أب
١١.٣٥٧
أب

٥٠,٠٠
ج
٩٧.٦٧
أ
٩٩.٦٧
أ
٧٣.٣٣
ب

٤,٧٥٠
ب
٧.١١٣
أ
٤.٧٥٠
ب
٣.٢٧٧
ج

١,٥٤٥
أ
٢.٤٠٧
أ
١.٩٣٣
أ
٢.٢١٧
أ

١,٥٣٥
أ
٢.٦٦٠
أ
١.٣٦٧
أ
٣.١١٧
أ

١,٩٨٠
أ
٢.٤١٧
أ
١.١٠٣
أ
١.٧٦٠
أ

المعامالت
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االستنتاجات:
نستنتج من ھذه الدراسة انه باإلمكان استخدام بعض
مستخلصات النباتات البحرية كمنظمات نمو طبيعية بدال
من منظمات النمو الصناعية لغرض تحسين وتحفيز النمو
الخضري ومن ثم تحسين صفات الثمار الكمية والنوعية
في أشجار الزيتون ونوصي باختبار المزيد من ھذه
المستخلصات وبطرق إضافة مختلفة وعلى أصناف
وأنواع أخرى من المحاصيل البستنية خاصة تلك التي
تزرع ديما ً .
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نسبة المواد
الصلبة
الذائبة
الكلية )(%
،٢١وو
٢٥٠
أ
١٠,٠٠٠
ب
٢١.٣٣٣
أ
٢١.٣٣٣
أ
١٧.١٦٧
أ

