تاثير الرش بالحديد وحامض الجبرليك في تركيز بعض العناصر الغذائية والكربوهيدرات في
اوراق ثالثة اصناف من الزيتون (Olea europaea L.)

منى حسيف شريؼ

جاسـ محمد عمواف االعرجي

قسـ البستنة وهندسة الحدائؽ  /كمية الزراعة والغابات  /جامعة الموصؿ  /العراؽ
المستخمص

رشػػت شػػتلت الزيتػػوف مػػف االصػػناؼ اللػػيري ودرمللػػي وصػػوراني عاليػػة الزيػػت باربعػػة

مستويات مػف الحديػد هػي :صػرر و 01و 01و 01ممغػـ.Feلتػر ،0-واربعػة مسػتويات مػف حػامض

الجبرليػػؾ هػػي  :صػػرر و 01و 011و 001ممغػػـ .GA3لتػػر 0-ولػػثلم م ػرات لػػي الموسػػـ .بينػػت
النتػػائا اف هنالػػؾ زيػػادن معنويػػة لػػي تركيػػز النتػػروجيف والحديػػد مػػح زيػػادن تركيػػز الحديػػد لػػي محمػػوؿ

الرش ،لي حيف اف اعمى تركي از مف البوتاسيوـ لي االوراؽ كاف عند الػرش ب ػ  01ممغػـ . Feلتػر

-

 ،0وادت الالة حامض الجبرليؾ الى زيادن معنوية لي تركيز الحديد لي االوراؽ مح زيػادن تركيػز
هذا الحامض لي محموؿ الرش ،بينما ادى الرش بػ  011ممغـ .GA3لتر 0-الى زيػادن معنويػة لػي

تركيز الرسرور لي االوراؽ.ولـ يتاثر معنويا تركيز كؿ مف الرسرور والكربوهيدرات بالالة الحديد،
والنتػػروجيف والبوتاسػػيوـ والكربوهيػػدرات بالػػالة الػ ػ .GA3وترػػوؽ الصػػنؼ صػػوراني معنويػػا عمػػى

الصػػنؼ درمللػػي ل ػػط لػػي تركيػػز الرسػػرور.واف اعمػػى التراكيػػز لمنتػػروجيف والبوتاسػػيوـ كانػػت لػػي

اوراؽ شتلت الصنؼ صوراني التػي رشػت ب ػ 01ممغػـ.Feلتػر 01+0-ممغػـ .GA3لتػر،0-والرسػرور

ل ػ ػ ػػي اوراؽ ش ػ ػ ػػتلت الص ػ ػ ػػنريف ص ػ ػ ػػوراني و الل ػ ػ ػػيري الت ػ ػ ػػي رش ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػ ػ 01ممغ ػ ػ ػػـ.Feلت ػ ػ ػػر+0-
011ممغـ.GA3لتر،0-والحديد لي اوراؽ شتلت الصنؼ الليري التػي رشػت ب ػ 01ممغػـ.Feلتػر

-

001+0ممغػ ػ ػػـ.GA3لتػ ػ ػػر،0-والكربػ ػ ػػوهيرات لػ ػ ػػي اوراؽ شػ ػ ػػتلت الصػ ػ ػػنؼ صػ ػ ػػوراني التػ ػ ػػي رشػ ػ ػػت

بػ01ممغـ.Feلتر001+0-ممغـ.GA3لتر.0-

المقدمة

يع ػػد الزيت ػػوف  Oliveم ػػف الراكل ػػة المس ػػتديمة الاللػ ػرن ،المعمػ ػرن لمئ ػػات الس ػػنيف ،الغني ػػة

بالمواد الغذائية الملمة كالزيوت والمواد الكربوهيدراتيػة والبروتينيػة والريتامينػات والعناصػر المعدنيػة
كالرسرور والكالسيوـ والحديد وغيرها (ابراهيـ.)0991 ،

اف بطػػن نمػػو شػػتلت الزيتػػوف هػػي مػػف المشػػاكؿ الرئيسػػية التػػي تػػادي الػػى زيػػادن تكػػاليؼ

انتاجلا وذلؾ لب ائلا لترن طويمة لي المشتؿ حتى تصبح جػاهزن لمبيػح ومرغوبػة مػف قبػؿ المػزارعيف
(الصباغ .)0911 ،ولذلؾ كوسيمة للسراع مػف نمػو شػتلت واشػجار الراكلػ تسػمد بالحديػد سػوا

بااللالة االرلية او الح ف لػي جػذوع االشػجار اوالػرش الػورقي ،ولكػف وجػد اف ألػالت قػد تػاثر



مستؿ مف رسالة الماجستير لآلنسة منى حسيف شريؼ.

لي تركيز العديد مف العناصر الغذائية داالؿ النبات ،ل د بيف  Atawiaو )0990( Awadعنػد
الرش الػورقي الشػجار الكمثػرى ب ػ 01ممغػـ .Feلتػر 0-و Hassanو )0990( Atawiaعنػد الػرش
الػػورقي لشػػتلت االلوكػػادو بػ ػ 011ممغػػـ .Feلتػػر، 0-اف هنالػػؾ زيػػادن معنويػػة لػػي تركيػػز الحديػػد،
وزيادن غير معنوية لي تركيز عناصر النتروجيف والرسرور والبوتاسػيوـ عنػد الػرش بالحديػد ،وذكػر

االعرجي ( )0999عند الرش الورقي الشجار التراح صنؼ أنا بالحديد وبتراكيز مف 01-00ممغـ

.Feلتػ ػػر ،0-واالعرجػ ػػي ( )0110عنػ ػػد الػ ػػرش الػ ػػورقي الشػ ػػجار الكمثػ ػػرى صػ ػػنؼ عثمػ ػػاني بػ ػ ػ 01

ممغػ ػـ.Feلت ػػر ،0-اف هنالػػػؾ زي ػػادن معنوي ػػة لػػػي تراكي ػػز ك ػػؿ م ػػف النت ػػروجيف والبوتاس ػػيوـ والحديػػػد
وانالرػاض معنػوي لػػي تركيػز الرسػػرور مػح زيػػادن تركيػز الحديػد لػػي محمػوؿ الػػرش .كمػا اف حػػامض

الجبرليؾ يعد احد منظمات النمو التي تستعمؿ رشا عمى االوراؽ لتحسيف النمو الاللري لشتلت
واشػػجار الراكل ػ  ،ولكن ػ ايلػػا قػػد يػػاثر ل ػي تركيػػز بعػػض العناصػػر الغذائيػػة لػػي اوراؽ النباتػػات،

حي ػ ػػم الح ػ ػػظ  Mougheithواال ػ ػػروف ( )0999اف ال ػ ػػرش ال ػ ػػورقي لش ػ ػػتلت ثلث ػ ػػة انػ ػ ػواع م ػ ػػف

الحمل ػػيات بح ػػامض الجبرلي ػػؾ ادى ال ػػى زي ػػادن معنوي ػػة ل ػػي تركي ػػز النت ػػروجيف ل ػػي االوراؽ.وب ػػيف
 Rawashواالػػروف( )0911اف هنالػػؾ زيػػادن معنويػػة لػػي تركيػػز عنصػػري النتػػروجيف والبوتاسػػيوـ
وانالراض معنوي لي تركيز الرسرور عند الرش الورقي لشػتلت اليوسػري ب ػ 011ممغػـ .GA3لتػر

.0

-

اف تركيػػز العناصػػر الغذائيػػة لػػي االوراؽ يالتمػػؼ بػػاالتلؼ اصػػناؼ النػػوع الواحػػد ،نتيجػػة

للال ػػتلؼ ل ػػي التر ػػاعلت والعممي ػػات الحيوي ػػة الت ػػي تح ػػدم ل ػػي منط ػػة تلم ػػس الج ػػذور والترب ػػة
) ،(Soil-Root interfaceوكذلؾ االتلؼ الشكؿ الظاهري وميزات االمتصاص لمجذور وانت اؿ

المغػػذيات وتجمعلػػا لػػي المجمػػوع الاللػػري(.)0919،Rosenحيػػم ذكػػر االسػػحاقي ( )0110اف
هنالػػؾ االتللػػات معنويػػة لػػي تركيػػز عناصػػر النتػػروجيف والرسػػرور والبوتاسػػيوـ لػػي اوراؽ شػػتلت

سبعة اصناؼ مف الزيتوف المحمية واالجنبية .لػذلؾ لػاف اللػدؼ مػف هػذر الد ارسػة هػو معرلػة تػاثير
الرش بكؿ مف الحديد وحامض الجبرليؾ لي تركيز بعض العناصر الغذائية لي اوراؽ الزيتوف مف

االص ػػناؼ الل ػػيري و درملل ػػي وص ػػوراني ،عالي ػػة الزي ػػت ،المس ػػتوردن م ػػف س ػػوريا ،ولع ػػدـ وج ػػود

دراسات مماثمة عمى هذر االصناؼ لي العراؽ اجريت هذر الدراسة.
مواد وطرائق العمل

انتالبػ ػػت شػ ػػتلت الزيتػ ػػوف مػ ػػف االصػ ػػناؼ اللػ ػػيري ودرمللػ ػػي وصػ ػػوراني عاليػ ػػة الزيػ ػػت

المستوردن مػف سػوريا والمتماثمػة ال ػون (ارتراعلػا 01-00سػـ وقطرهػا  0ممػـ عمػى ارترػاع 0سػـ مػف

سػطح تربػػة الكػيس) مػػف محطػة بسػػتنة نينػوى والمزروعػػة لػي اكيػػاس بلسػتيكية تتسػػح ل ػ 0200كغػػـ
تربػػة ،حيػػم تػػـ تحويملػػا الػػى اكيػػاس بلسػػتيكية سػػودا اكبػػر حجمػػا (تتسػػح لػ ػ  9200كغػػـ تربػػة)

ومممػػو ن بتربػػة مزيجيػػة ذات  CaCo3 ،9201 pHالكميػػة  ،%03209المػػادن العلػػوية EC ،%0

 1290دس ػػي س ػػيمنز.ـ ،0-النت ػػروجيف والرس ػػرور والحدي ػػد الج ػػاهزن  31و 0.30و 020ممغ ػػـ.كغ ػػـ

0-

تربة ،عمى التوالي والبوتاسيوـ 1.2.ممي مكالن.لتر.0-

حرػرت لػي المشػتؿ ولػي مكػاف ظميػػؿ ثلثػة النػادؽ بابعػاد 01ـ×0200ـ×1230ـ لكػؿ مػػف

الطػػوؿ والعػػرض والعمػػؽ عمػػى الت ػوالي ،والتػػي تمثػػؿ ال طاعػػات ،ثػػـ ولػػعت طب ػػة مػػف الحصػػى
الناعـ وبسمؾ 0سـ لي اسرؿ كؿ الندؽ ولرشت طب ة مف النايموف السميؾ لي كؿ النػدؽ لتغطػي

قاعدت وجوانبػ لمنػح وصػوؿ الجػذور الػى تربػة الالنػدؽ ،ثػـ وزعػت المعػاملت عشػوائيا داالػؿ كػؿ

قطػاع .رشػت الشػتلت حتػى البمػؿ الكامػؿ بكػؿ مػف الحديػد وحػامض الجبرليػؾ وحسػ

المعػاملت

ولػي اليػوـ نرسػ  ،وبرتػرن شػػلر بػيف رشػػة واالػرى ،حيػػم تمػت الرشػػة االولػى لػػي االوؿ مػف نيسػػاف،
وتػػـ رش الحديػػد اوالً لػػي الصػػباح البػػاكر وباربعػػة مسػػتويات هػػي  :صػػرر و 01و01و  01ممغػػـ

.Feلتػػر ،0-باسػػتالداـ المػػادن المالمبيػػة  %0( Fe-EDDHAحديػػد) ،ولػػي المسػػا رشػػت الشػػتلت
وحسػ

المعػاملت باربعػة مسػتويات مػف حػامض الجبرليػؾ هػي :صػرر و 01و 011و 001ممغػػـ

.GA3لتر .0-واستالدمت مادن ناشرن ) (Tween-20وبتركيػز  %0لتجػانس توزيػح المحاليػؿ عمػى
االوراؽ ،كمػػا تػػـ رش الشػػتلت باليوريػػا وبتركيػػز  %120قبػػؿ يػػوـ مػػف كػػؿ موعػػد رش لتسػػليؿ نرػػوذ
المحاليؿ الى داالؿ االوراؽ ،واف شتلت معاممة الم ارنػة رشػت بالمػا الم طػر لػي كػؿ موعػد بعػد

رش ػ ػػلا باليوري ػ ػػا وبتركي ػ ػػز  .%120س ػ ػػمدت كال ػ ػػة الش ػ ػػتلت باليوري ػ ػػا ( %30نت ػ ػػروجيف) وبم ػ ػػدار
0غـ/شػ ػػتمة ،والرس ػ ػػرور وبم ػ ػػدار  01ممغ ػ ػػـ .P2O5كغػ ػػـ 0-ترب ػ ػػة ،والبوتاس ػ ػػيوـ بم ػ ػػدار  01ممغ ػ ػػـ

.K2Oكغ ػػـ 0-ترب ػػة ،باس ػػتالداـ الس ػػماديف س ػػوبر لوس ػػرات المرك ػػز الثلث ػػي وكبريت ػػات البوتاس ػػيوـ
كمصدريف لكؿ مف الرسرور والبوتاسيوـ عمى التوالي.

االػػذت العينػػات المكتممػػة النمػػو مػػف الورقػػة الرابعػػة الػػى السادسػػة مػػف قمػػة النمػوات الحديثػػة

لي االوؿ مف شلر ا

مف العاـ  0110وغسمت بالما العادي ثـ بالمػا المحمػض )(0.1 HCl

ال ازلػػة مػػا قػػد عمػػؽ بلػػا مػػف الجػػو الالػػارجي ،ثػػـ غسػػمت عػػدن م ػرات بالمػػا الم طػػر وبعػػد التجريػػؼ

ولػػعت لػػي لػػرف كلربػػائي ) (Ovenذات درجػػة حػ اررن  91درجػػة مئويػػة لحػػيف ثبػػوت الػػوزف( لمػػدن
 90س ػ ػػاعة) ،ث ػ ػػـ طحن ػ ػػت بمطحن ػ ػػة الاص ػ ػػة وهل ػ ػػمت باس ػ ػػتالداـ حامل ػ ػػي الكبريتي ػ ػػؾ H2SO4
والبركموريؾ  HClO4المركزيف وبنسبة  0:3لكػؿ منلمػا عمػى التػوالي وحسػ

مػا ذكػرر Johnson

و ،)0909( Ullrichوقػػدر ليلػػا عناصػػر النتػػروجيف والرسػػرور والبوتاسػػيوـ وحسػ

ذكره ػ ػػا  Bhargavaو ،)0999( Raghupathiوالحدي ػ ػػد حسػ ػ ػ
واالريف ( )0910والكربوهيدرات حس

الط ارئػػؽ التػػي

الطري ػ ػػة الت ػ ػػي اورده ػ ػػا Page

الطري ة  Herbertواالروف (.)0990

اتبح لي تنريػذ الد ارسػة تصػميـ ال طاعػات العشػوائية الكاممػة ) (RCBDلمتجػار العامميػة

بثلم عوامؿ هي الحديد وحامض الجبرليؾ والصنؼ وبثلم مكػررات وباسػتالداـ المسػة شػتلت

لكؿ وحدن تجريبية ( .)0×0×0×3×3حممت النتائا احصائيا حس

التصػميـ المسػتالدـ باسػتالداـ

الحاسو عمى ولؽ برناما  ،)0910،SAS( SASوقورنػت المتوسػطات باسػتالداـ االتبػار دنكػف
متعدد الحدود عند مستوى احتماؿ . 0.05

-1النتروجين

النتائج والمناقشة

يتبػيف مػػف نتػائا الجػػدوؿ ( )0اف الػرش الػػورقي بالحديػػد ادى الػى زيػػادن معنويػة لػػي تركيػػز
النتروجيف لي االوراؽ مح زيادن تركيز الحديد لي محموؿ الرش ،حيم تروقت معاممػة الػرش ب ػ 01

ممغػػـ .Feلتػػر 0-عمػػى معاممػػة الم ارنػػة ل ػػط ،وبنسػػبة زيػػادن بمغػػت  ،%00231وهػػذا يترػػؽ مػػح مػػا
حصػؿ عميػ االعرجػػي (0999و  ،)0110والػذي ذكػػر اف ذلػؾ قػد يرجػػح الػى زيػػادن النمػو الجػػذري
لمشػػتلت عنػػد زيػػادن المسػػتويات الملػػالة مػػف الحديػػد وبالتػػالي زيػػادن امتصػػاص بعػػض العناصػػر
الغذائية مف قبؿ النبات ومنلا النتروجيف لتمبية احتياجات مف هذر العناصر لي العمميات االيلية

المالتمرة.

ويلحػػظ ايلػػا بػػاف الػػرش بحػػامض الجبرليػػؾ والصػػنؼ لػػـ تػػاثر معنويػػا لػػي هػػذر الصػػرة،

ولكػػف جميػػح التػػدااللت ليمػػا بػػيف الحديػػد وحػػامض الجبرليػػؾ والصػػنؼ قػػد اثػػرت معنويػػا لػػي تركيػػز
النتػػروجيف لػػي االوراؽ ،واف اعمػى المتوسػػطات بمػ  %0213وكػػاف لػػي شػػتلت الصػػنؼ صػػوراني

الت ػػي رش ػػت ب ػ ػ  01ممغػ ػـ .Feلت ػػر 01 + 0-ممغ ػػـ .GA3لت ػػر .0-وه ػػذا ق ػػد يرج ػػح ال ػػى زي ػػادن النم ػػو
الالل ػػري لمش ػػتلت (البيان ػػات تح ػػت النش ػػر) عن ػػد ال ػػرش ال ػػورقي بالمس ػػتويات العالي ػػة م ػػف الحدي ػػد
وحامض الجبرليؾ ( 01ممغـ .Feلتر 0-و  001ممغـ .GA3لتر ،)0-مما ادى الى زيادن استللؾ
هػ ػػذا العنصػ ػػر لػ ػػي عمميػ ػػات النمػ ػػو المالتمرػ ػػة ،الػ ػػالة الػ ػػى حػ ػػدوم مػ ػػا يسػ ػػمى بظػ ػػاهرن التالريػ ػػؼ
) (Dilutionلمعنصر لي االوراؽ عند الرش بلذر التراكيز.

-2الفسفور

يلحػػظ مػػف نتػػائا الجػػدوؿ ( )0اف الػػرش بالحديػػد لػػـ يػػاثر معنويػاً لػػي تركيػػز الرسػػرور لػػي

االو ارؽ .وهػػذا يترػػؽ مػػح مػػا حصػػؿ عميػ  Awadو )0990( Atawiaو  Hassanو Atawia

( .)0990لي حيف اف الرش بحامض الجبرليػؾ لػـ يػاد الػى اتجػار ثابػت لػي تركيػز هػذا العنصػر،
حيم اعطت معاممة الرش بػ  011ممغـ.GA3لتر ،0-اعمى المتوسطات والتي تروقت معنويا عمى

معػ ػػاممتي الػ ػػرش بػ ػ ػ  01و  001ممغ ػ ػـ.GA3لتػ ػػر ،0-وبنسػ ػػبة زيػ ػػادن بمغػ ػػت  %00209و%01209
م ارنة بلاتيف المعاممتيف عمى التوالي.

واعطى الصنؼ صوراني اعمى المتوسطات مف الرسرور لي االوراؽ ،والذي تروؽ معنوياً

عمى الصنؼ درمللي ل ػط ،وبنسػبة زيػادن بمغػت  ،%00200وهػذا يترػؽ مػف حيػم االتجػار مػح مػا

حصؿ عمي االسحاقي ( ،)0110والذي ذكر اف هنالػؾ االتللػات معنويػة لػي تركيػز الرسػرور لػي
اوراؽ سبعة اصناؼ مف الزيتوف.

واثػػرت جميػػح التػػدااللت ليمػػا بػػيف الحديػػد وحػػامض الجبرليػػؾ والصػػنؼ معنويػػا لػػي هػػذر

الصرة ،واف اعمى المتوسطات كانػت لػي شػتلت الصػنريف اللػيري وصػوراني التػي رشػت ب ػ 01

ممغ ػػـ .Feلت ػػر011 + 0-ممغػ ػـ .GA3لت ػػر ،0-وال ػػذي بمػ ػ .%12000اف الس ػػب

ل ػػي الزي ػػادن غي ػػر

المعنوية لي تركيز عنصر الرسرور عند الرش بالحديد وكذلؾ االنالراض المعنوي لي حالػة الػرش

ب ػػالتراكيز العالي ػػة م ػػف ح ػػامض الجبرلي ػػؾ ( 001ممغ ػػـ.GA3لت ػػر ،)0-ق ػػد يرج ػػح ال ػػى زي ػػادن النم ػػو
الاللػػري لػػي هػػذر الحػػاالت وال ػذي ادى الػػى زيػػادن اسػػتللؾ هػػذا العنصػػر لػػي العمميػػات الحيويػػة

لمنبات ،وكذلؾ الى ظاهرن التالريؼ لمعناصر الغذائية عنػد زيػادن النمػو الاللػري ،وهػذا مػا ينطبػؽ
عمػػى الصػػنؼ درمللػػي والػػذي كػػاف اكثػػر نم ػوا الل ػريا مػػف ناحيػػة ارترػػاع الشػػتلت وقطرهػػا وعػػدد

االوراؽ ومساحتلا الورقية مف الصنريف االالريف (البيانات تحت النشر) .

-3البوتاسيوم

تػ ػ ػ ػػدؿ النتػ ػ ػ ػػائا المولػ ػ ػ ػػحة لػ ػ ػ ػػي الج ػ ػ ػ ػػدوؿ ( )0اف الػ ػ ػ ػػرش الػ ػ ػ ػػورقي بالحديػ ػ ػ ػػد وبتركي ػ ػ ػ ػػز

01ممغ ػـ.Feلت ػػر ،0-اعط ػػى اعمػػى المتوس ػػطات لتركي ػػز البوتاس ػػيوـ لػػي االوراؽ وال ػػذي ل ػػـ يالتم ػػؼ

معنويا عف معاممة الرش بػ  01ممغـ .Feلتر ،0-ولكن تروؽ معنويا عمى معاممتي الم ارنة والرش

ب ػ 01ممغػػـ .Feلتػػر ،0-وبنسػػبة زيػػادن بمغػػت  %1291و  %1293للػػاتيف المعػػاممتيف عمػػى التػوالي.
وهذا يترؽ مػح مػا ذكػرر االعرجػي ( 0999و ،)0110مػف اف الػرش الػورقي بػالتراكيز الملئمػة مػف

الحديد يادي الى زيادن تركيز البوتاسيوـ لي االوراؽ .وهذا قػد يرجػح الػى اف رش الحديػد بػالتراكيز

المعتدل ػػة (01و 01ممغ ػػـ . Feلت ػػر ،)0-ادى ال ػػى زي ػػادن النم ػػو الج ػػذري لمش ػػتلت وم ػػف ث ػػـ زي ػػادن

امتصػػاص وتركيػػز البوتاسػػيوـ لػػي االوراؽ ،ولكػػف الػػرش ب ػالتراكيز العاليػػة مػػف الحديػػد ( 01ممغػػـ

.Feلتر )0-قد تادي الى حدوم ظاهرن التالريؼ للػذا العنصػر نتيجػة لزيػادن النمػو الاللػري وكمػا

ذكر ساب اً عند الحديم عف انالراض تركيز الرسرور لي االوراؽ.

تاثير معنويا لي تركيز البوتاسػيوـ
ويلحظ بان لـ يكف لمرش بحامض الجبرليؾ والصنؼ
اً

لي االوراؽ ،ولكف التداالؿ بػيف الحديػد وال ػ  ،GA3والتػداالؿ بػيف الحديػد والصػنؼ وكػذلؾ التػداالؿ

الثلثي اثرت معنويا لي تركيز هذا العنصر لي االوراؽ ،واف اعمى المتوسطات كانت لي شتلت
الصنؼ صػوراني التػي رشػت ب ػ  01ممغػـ.Feلتػر 01+ 0-ممغػـ.GA3لتػر .0-وهػذا قػد يرجػح لػنرس

االسػػبا

التػػي ذكػػرت لػػي ترسػػير تػػاثير الحديػػد لػػي تركيػػز هػػذا العنصػػر ،الػػالة الػػى قمػػة النمػػو

الاللري لشتلت الصنؼ صوراني م ارنة بالصنريف االالريف (البيانات تحت النشر).
-4الحديد

اف تركيز الحديد لي االوراؽ ازداد معنويػاً مػح زيػادن تركيػز الحديػد وحػامض الجبرليػؾ لػي

محمػػوؿ الػػرش (الجػػدوؿ  ،)3لرػػي حالػػة الػػرش بالحديػػد اعطػػت معاممػػة الػػرش ب ػ 01ممغػػـ .Feلتػػر

0-

اعمػػى المتوسػػطات ،والتػػي تروقػػت معنويػػا عمػػى معػػاممتي الم ارنػػة والػػرش بػ ػ 01ممغػػـ .Feلتػػر،0-
وبنسػ ػػبة زيػ ػػادن بمغػ ػػت  %010210و %01203عمػ ػػى الت ػ ػوالي .وه ػػذا يترػ ػػؽ مػ ػػح مػػػا ذك ػ ػرر Awad

و )0990( Atawiaو  Hassanو  )0990(Atawiaواالعرجػػي (0999و .)0110اف ترسػػير
ذلػؾ قػد يعػػود الػى زيػادن امتصػػاص هػذا العنصػر مػػف قبػؿ االوراؽ نتيجػة لزيػػادن تركيػزر لػي محمػػوؿ

الرش.

اما لي حالة الرش بحامض الجبرليؾ ،ل د اعطت معاممػة الػرش ب ػ 001ممغػـ .GA3لتػر

-

 ،0اعمى المتوسطات والتي تروقت معنويا عمى معاممتي الم ارنػة والػرش ب ػ 01ممغػـ .GA3لتػر،0-
وبنسػػبة مئويػػة لمزيػػادن بمغػػت  %03200و %09200عمػػى التػوالي ،وهػػذا قػػد يرجػػح الػػى زيػػادن النمػػو

الجذري لمشتلت ومف ثـ زيادن امتصاص الحديد مف التربة.

ولػػـ تالتمػػؼ االصػػناؼ الثلثػػة المدروسػػة معنويػػا ليمػػا بينلػػا لػػي تركيػػز هػػذا العنصػػر لػػي

االوراؽ ،ولكػػف التػػدااللت جميعلػػا ليمػػا بػػيف الحديػػد والػ ػ  GA3والصػػنؼ اثػػرت معنويػػا لػػي هػػذر

الص ػػرة ،حي ػػم اف اعم ػػى المتوس ػػطات وال ػػذي بمػ ػ  000230ممغػ ػـ.Feكغػ ػـ، 0-ك ػػاف ل ػػي ش ػػتلت
الصنؼ الليري التي رشت بػ 01ممغـ .Feلتر001+0-ممغـ.GA3لتر .0-وهذا يرجح الػى التػاثير

المشػترؾ لكػؿ مػف الحديػد وحػامض الجبرليػؾ ،والتػي ادت الػى زيػادن اطػواؿ الجػذور وانتشػارها ممػػا
ادى الػػى زيػػادن امتصػػاص بعػػض العناصػػر الغذائيػػة ومنلػػا الحديػػد ،الػػالة الػػى زيػػادن امتصػػاص
الحديد عف طريؽ االوراؽ نتيجة لزيادن تركيزر لي محموؿ الرش.

-4الكربوهيدرات

تشير النتائا المولحة لػي الجػدوؿ ( )0الػى اف الػرش الػورقي بكػؿ مػف الحديػد وحػامض
الجبرليػػؾ لػػـ يػػاثر معنويػػا لػػي هػػذر الصػػرة ،وهػػذا قػػد يرجػػح الػػى زيػػادن النمػػو الاللػػري والجػػذري
لمشػػتلت عنػػد الػػرش الػػورقي بكػػؿ مػػف الحديػػد وحػػامض الجبرليػػؾ ،ممػػا يػػادي الػػى زيػػادن اسػػتللؾ
الكربوهيػػدرات لػػي عمميػػات النمػػو المالتمرػػة وعػػدـ تجمعلػػا لػػي االوراؽ ،كمػػا اف االصػػناؼ الثلثػػة

المدروسػػة لػػـ تالتمػػؼ معنويػػا ليمػػا بينلػػا لػػي هػػذر الصػػرة ،لػػي حػػيف اف جميػػح التػػدااللت ليمػػا بػػيف

الحديد وحامض الجبرليػؾ والصػنؼ كػاف للػا تػاثير معنػوي لػي محتػوى االوراؽ مػف الكربوهيػدرات،
لري حالة التداالؿ بػيف الحديػد وال ػ GA3لػاف اعمػى المتوسػطات كػاف لػي المعاممػة صػرر .Feلتػر

-

.GA301+0لت ػػر .0-وعنػػػد الت ػػداالؿ بػػػيف الحديػػػد والص ػػنؼ ك ػػاف اعمػػػى المتوس ػػطات لػػػي صػػػنؼ

درمللي التي رشت بػ صػرر .Feلتػر .0-ولػي حالػة التػداالؿ بػيف ال ػ  GA3والصػنؼ ،لػاف شػتلت
الصنؼ الليري التي رشت بػ صرر .GA3لتر ،0-اعطت اعمى المتوسطات .وهذا قػد يرجػح الػى

قمة النمو الاللري لمشتلت واستالداملا لجز قميؿ مف الكربوهيدرات المصنعة لػي عمميػات النمػو

المالتمرة وتالزيف الجز االالر منلا لي االوراؽ والسي اف والتررعات والجذور.

نسػػتنتا مػػف هػػذر الد ارسػػة اف الػػرش الػػورقي بكػػؿ مػػف الحديػػد وحػػامض الجبرليػػؾ قػػد اثػػر

معنوي ػػا ل ػػي تركيػ ػزبعض العناص ػػر الغذائي ػػة ل ػػي اوراؽ ش ػػتلت الزيت ػػوف م ػػف االص ػػناؼ الل ػػيري
ودرمللي وصوراني ،لذلؾ ن ترح اج ار دراسات االرى اليجاد العلقة بيف تركيز هذر العناصر لي

االوراؽ والنمو الاللري لمشتلت.

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF IRON AND
GIBBERELLIC ACID ON THE CONCENTRATION OF SOME
NUTRIENTS AND CARBOHYDRATES IN LEAVES OF THREE
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ABSTRACT
Three cultivars of olive transplants (Khodeiri, Dremalali and
Sorani) were spryed three times in the season with four levels of iron (0,
10,20 and 30 mg Fe.L.-1), and four levels of GA3 (0, 50, 100 and 150 mg
GA3.L-1.) . Results indicated that there were a significant increase in
leaves N and Fe content with the increase of iron in the solution, while
the heighest conctent of K+ were in the application of 20 mg Fe.L-1., and
their were a significant increase of Fe in the leaves with the increase of
GA3 in the solution. Meanwhile the application of 100 mg GA3.L-1. gave
the heighest concentration of P in the leaves. P and carbohydrate
concentration didn't effected with the iron application, and N, P, and
carbohydrate with the application of GA3. Sorani cultivar dominated on
the Dremalali cv. in the P concentration only.The heighest leaves N and
K+ content were in Sorani transplants spryed with 20 mg.Fe.L -1 +50
mg.GA3.L-1, P were in Sorani and Kodeiri transplants spryed with 20
mg.Fe.L-1+100 mg.GA3.L-1, Fe were in Kodeiri transplants spryed with
30 mg.Fe.L-1.+ 150 mg.GA3.L-1 ,and carbohydrate were in Sorani
trasplants

spryed

with

30

mg.Fe.L-1.+
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150
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