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  دراسة استجابة شتالت الزیتون للرش الورقي بالزنك المخلبي
  ١منى حسین شریف   ٢رائدة اسماعیل عبد هللا الحمداني   ١جاسم محمد علوان األعرجي

  .العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق )١(
 .العراق/عة الموصلجام/كلیة الزراعة والغابات/قسم علوم التربة والمیاه      )٢(

  
  الخالصة

، وذل�ك ب�الرش ال�ورقي لش�تالت الزیت�ون م�ن  ٢٠٠٥اجریت ھ�ذه الدراس�ة خ�الل موس�م النم�و 
 ٥٠و  ٢٥ص�فر و:االصناف خض�یري ودرمالل�ي وص�وراني بأربع�ة تراكی�ز م�ن الزن�ك المخلب�ي ھ�ي 

تم��ت الرش��ة ولم��رتین ف��ي الموس��م ، وبفت��رة ش��ھر ب��ین الرش��ة واالخ��رى ، حی��ث  ١-لت��ر.Znملغ��م  ٧٥و
أكدت النتائج التي اخذت في بدایة تش�رین االول م�ن الموس�م نفس�ھ، ان . االولى في منتصف شھر نیسان

ھنالك زی�ادة معنوی�ة ف�ي تركی�ز عناص�ر النت�روجین والبوتاس�یوم والزن�ك ف�ي االوراق وك�ذلك المس�احة 
اف ل��الوراق والس��اق الورقی��ة للش��تالت وط��ول وقطرالس��اق ال��رئیس وع��دد الن��وات الحدیث��ة وال��وزن الج��

والج��ذور ، وانخف��اض معن��وي ف��ي تركی��ز عنص��ري الفس��فور والحدی��د ف��ي االوراق ، م��ع زی��ادة تركی��ز 
وتفوق الصنف درماللي معنویاً عل�ى الص�نفین خض�یري وص�وراني ف�ي كاف�ة . الزنك في محلول الرش

ث��ة ف��ي الص��نف الص��فات المدروس��ة ، ع��دا تركی��ز البوتاس��یوم ف��ي ك��ال الص��نفین وع��دد النم��وات الحدی
-كغ�م.ملغ�م ٤٤.٢٤و  ٥٨.٣٣و  ٥٥.٨٧وان التركیز الحرج لعنصر الزنك في االوراق بل�غ . خضیري

  .لألصناف خضیري ودرماللي وصوراني ، على التوالي  ١
  

  المقدمة
م��ن الفاكھ���ة المس��تدیمة الخض���رة،المعمرة لمئ��ات الس���نین ، والت��ي ب���دءت  Oliveیع��د الزیت���ون 

س�نة قب�ل الم�یالد ، ومنھ�ا انتش�رت ال�ى  ٣٠٠٠بح�ر االب�یض المتوس�ط من�ذ زراعتھا في مناطق ش�رق ال
، وبلغ المع�دل الس�نوي لألنت�اج الع�المي م�ن )  ٢٠٠٤واخرون ،  Tubeileh( مناطق اخرى من العالم 

، )  ٢٠٠٣،  FAOSTAT( ط��ن  ١٥٠٩٠٦٢٠ح��والي  ٢٠٠١-١٩٩٨ثم�ار الزیت��ون خ��الل الس��نوات 
  ).  ١٩٩٧الجھاز المركزي لألحصاء، (شجرة  ٢٨١٥٠٠ثمرة حوالي وفي العراق بلغ عدد االشجار الم

ان توفیر شتالت الزیتون الجیدة النمو تعد من المشاكل الرئیس�یة الت�ي تواج�ھ أص�حاب المش�اتل ، 
وذلك لحاجتھا للبق�اء م�دة طویل�ة ف�ي المش�تل لك�ي تص�بح ج�اھزة للبی�ـع ومرغوب�ـة م�ن قب�ـل الم�زارعین  

فان عملیة التسمید العضوي أو المعدني تعد من أھم العملیات الت�ي تش�جع نم�و ، لذلك ) ١٩٨٠الصباغ ،(
ش��تالت الزیت��ون ، وت��ؤدي ال��ى االس��راع ف��ي دخولھ��ا ف��ي االثم��ار بوق��ت مبك��ر مقارن��ة بالش��تالت غی��ر 
  المس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������مدة

 )Garcia  ، ویعد عنصر الزنك م�ن العناص�ر الض�روریة للنب�ات ، ب�الرغم م�ن ان�ھ ).  ١٩٩٩واخرون
ي تركیب الكربوھیدرات أو البروتینات أوالدھون ، ولكنھ یعتبر عام�ل مس�اعد ف�ي اتم�ام بع�ض الیدخل ف

وھ�و الم�ادة )  Tryptophan( العملیات الحیوی�ة وخاص�ة تل�ك الت�ي تك�ون الحم�ض االمین�ي التربتوف�ان 
، الض��روري ف��ي توس��ع واس��تطالة )  IAA( االساس��یة لبن��اء الھرم��ون النب��اتي االن��دول حم��ض الخلی��ك 

الموج�ود ف��ي anhydrase   Carbonicلخالی�ا وتنش�یط انقس��امھا ، وینش�ط ع��دد م�ن االنزیم��ات منھ�ا ا
الكلوروبالس��ت وال��ذي یعم��ل عل��ى تنظ��یم ال��رقم الھی��دروجیني وب��ذلك یعم��ل عل��ى حمای��ة البروتین��ات م��ن 

  ).١٩٨٦،  Marschner( الذي یزید من تصنیع النشا Starch synthaseتغییر طبیعتھاوانزیم 
لت��رب العراقی��ة عل��ى وج��ھ العم��وم ذات محت��وى ع��الي م��ن كاربون��ات الكالس��یوم وذات تفاع��ل یمی��ل ان ا

، ولذلك تظھر في مثل ھذه الترب مشكلة حقیقیة في تجھی�ز بع�ض العناص�ر )  ١٩٨٩الزبیدي،( للقاعدیة
اذا زاد  ، حی�ث ان الزن�ك الموج�ود ف�ي الترب�ة یق�ل ذوبان�ھ كثی�راً ) ١٩٩٩القیس�ي،( الغذائیة ومنھ�ا الزن�ك
و  Sharma(  ٩الترب��ة ال��ى  pHویثب��ت تمام��اً ف��ي الترب��ة عن��دما یص��ل  ٦ع��ن  pHاالس الھی��دروجیني 

Matiramani ،ونتیج��ة ل��ذلك ف��ان نق��ص التركی��ز الجاھ��ـز لھ��ـذا العنص��رفي الترب��ـة س��یؤثر ) ١٩٦٩ ،
ل��ورقي ذك��ر ع��دد م��ن الب��احثین ان ال��رش ا) . ١٩٩٨ال��راوي ، ( بش��كل س��لبي ف��ي نم��و وحاص��ل النب��ات

لشتالت وأشجارالفاكھة المختلفة بالزنك یحسن من نموھ�ا الخض�ري والج�ذري وی�ؤثر ف�ي تركی�ز العدی�د 
  من العناصر الغذائیة في أوراقھا، 
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  ٢٠٠٦/ ٦/ ١٤ وقبولھ           ٢٠٠٦/    ٣/ ١تاریخ تسلم البحث 
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دي بالزن��ك وبتركی��ز ، عن��د ال��رش ال��ورقي ألشجارالیوس��في البل��) ١٩٨٧(واخ��رون  El-Kassasوم��نھم 
، عن����د ال����رش ال����ورقي )  ١٩٨٨(  Abo-Shelbayaو  Ahmedو  ١-لت����ر.Znملغ����م  ٢٥٠و  ١٢٥

لش��تالت الجواف��ة البلدی��ة بمحل��ول یحت��وي عل��ى كبریت��ات عناص��ر الزن��ك والحدی��د والنح��اس والمنغنی��ز 
ة ، عن�د رش أشجارالیوس�في البلدی�) ١٩٨٨( Ahmedو  Abo-Shelbayaو %  ٠.٤ـ  ٠.١وبتركی�ز 

، عن�د ال�رش ال�ورقي ) ١٩٩٥(Atawia    و Hassanبالزنك لوحده أوبالتداخل مع الحدی�د والنح�اس و 
، عن���د ال���رش ال���ورقي ) ١٩٩٥( Atawiaو Awadو  ١-لت���ر..Znملغ���م  ٣٥لش���تالت االوفوك���ادو ب���ـ 

ملغ��م  ٦٠،عن��د رش أش��جار الكمث��رى ب��ـ ) ١٩٩٨( Gobaraو  ١-لت��ر.Znملغ��م  ٢٥ألش��جارالكمثرى ب��ـ 
Zn.١٥عند الرش الورقي ألشجارالكمثرى ص�نف عثم�اني بالزن�ك وبمق�دار ) ٢٠٠١(واألعرجي  ١-رلت 
  .١-لتر.Znملغم  ٣٠و 

لذلك فان ھذه الدراسة تھدف الى تحسین النمو الخضري لشتالت الزیتون من االص�ناف خض�یري 
ستجابة لل�رش ودرماللي وصوراني عالیة الزیت والتي تعاني من نقص الزنك ، ومعرفة الصنف األكثرا

الورقي بالزنك من األصناف الثالثة المذكورة tنفاً ولعدم وجود دراسات سابقة في العراق تضمنت ت�أثیر 
  .الرش الورقي بالزنك في نمو شتالت ھذه األصناف اجریت الدراسة

  
  مواد البحث وطرائقھ

لی�ة الزراع�ة ك/ في قسم البستنة وھندسة الح�دائق ٢٠٠٥اجریت ھذه الدراسة خالل موسم النمو 
جامع��ة الموص��ل عل��ى ش��تالت الزیت��ون م��ن األص��ناف خض��یري ودرمالل��ي وص��وراني ، / والغاب��ات

س��م م��ن س��طح ترب��ة ٥س��م وقط��ر س��اقھا ال��رئیس عل��ى ارتف��اع  ٢٧ـ��٢٥ارتفاعھ��ا (المتماثل��ة الق��وة تقریب��اً 
ل علیھ�ا م�ن كغ�م ترب�ة والت�ي ت�م الحص�و ١.٢٥، النامیة ف�ي أكی�اس بالس�تیكیة تتس�ع ل�ـ )ملم ٢.٥الكیس 

محط��ة بس��تنة نین��وى ،ویظھرعلیھ��ا أع��راض نق��ص عنص��ر الزن��ك ، وذل��ك بتجم��ع األوراق الحدیث��ة ف��ي 
، اض��افة ال��ى قص��ر ط�ول الس��المیات وك��ذلك اص��فرار )  rosette( نھای�ات النم��وات عل��ى ش�كل وردي 

ة نص��ل األوراق الحدیث��ة م��ع وج��ود ح��زم خض��راء غی��ر منتظم��ة عل��ى ط��ول الع��روق الرئیس��یة والفرعی��
ال���ى أكی���اس  ٢٠٠٥/  ٣/  ١ت���م تحوی���ل الش���تالت بت���أریخ ).  ٢٠٠٣،  Obrezaو  Zekri(ل���ألوراق 

كغم من التربة المزیجیة ، والموضحة بعض ص�فاتھا الفیزیائی�ة  ٧.٢٥بالستیكیة نوع بولي أثلین تتسع لـ 
  ).١(والكیمیائیة في الجدول

  
  ربةبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للت) :  ١( الجدول 

  القیمة  الصفة  القیمة  الصفة
  ١٤٣.٩ )    ١- كغم.غم(        CaCO3  ٤٨٤.٦٠  )١-كغم.غم(رمل

  ٤٨.٠٠  )١-كغم.غم(النتروجین الجاھز  ٣٨١.٤٠  )١-كغم.غم(غرین
  ٢.٤٢  )١-كغم.غم(الفسفورالجاھز     ١٣٤.٠٠  )١-كغم.غم(طین

  ١١.٣١  )١- كغم.غم(البوتاسیوم الجاھز  مزیجیة  النسجة
  ١.٢٠  )١-كغم.غم(د الجاھز    الحدی  ١٠.٠٠  )١-كغم.غم(المادةالعضویة

EC )٠.٤٠  )١-كغم.غم(الزنك الجاھز      ٠.٩٦  )١-م.دسي سیمنز  
      ٧.٢٨  درجة تفاعل التربة

  
اتبع في تنفیذ الدراسة تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة للتجارب العاملیة بعاملین ، األول ھ�و 

خضیري ودرماللي وصـوراني، والث�اني ھ�و ال�رش بأربع�ـة :ناف ھي الصنف ، حیث استخدم ثالثة أص
   Zn-EDTAبأس�تخدام الم�ادة المخلبی�ة  ١-لت�ر.Znملغم  ٧٥و  ٥٠و  ٢٥صفر و : تراكیز من الزنك ھي

 )١٢  %Zn  (وزع�ت .، وكررت التجربة ثالث م�رات ، بأس�تخدام خمس�ة ش�تالت لك�ل وح�دة تجریبی�ة
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شرة معاملة والناتجة من ت�داخل ع�املي الدراس�ة مع�اً عش�وائیاً داخ�ل ك�ل المعامالت والبالغ عددھا اثنا ع
رشت الشتـالت حتى البل�ل الكام�ـل بالزن�ك وب�التراكیز المذك�ـورة ف�ي أع�اله ف�ي الص�باح الب�ـاكر . مكرر

وحس��ب المع��امالت وبرش��تین خ��الل الموس��م ، وبفت��رة ش��ھر ب��ین الرش��ة واالخ��رى ، حی��ث تم��ت الرش��ة 
  ، ورش�ت ش��تالت معام�ـلة المقارن��ة بالم�ـاء المقط��ر، واستخدم�ـت م��ادة ناش��رة ١٥/٤/٢٠٠٥االول�ى ف��ي 

 )Tween-20  ( لتجانس توزیع المحالیل على األوراق ،كما ت�م رش كاف�ة الش�تالت %  ١.٠٠وبتركیز
الم��ادة المخلبی��ة (قب��ل ی��وم م��ن ك��ل موع��د رش لتس��ھیل نف��وذ محل��ول الس��ماد % ٠.٢٠بالیوری��ا وبتركی��ز 

سمدت كافة الشتالت ب�النتروجین والفس�فور والبوتاس�یوم ) .  ٢٠٠٠،  Erez(خل االوراق الى دا) للزنك
ترب��ة لھ��ذه العناص��ر ، عل��ى الت��والي وباس��تخدام أس��مدة الیوری��ا  ١-كغ��م.ملغ��م ٢٥و  ٢٥و  ٥٠وبمق��دار 

ن في بدایة تشرین االول م�. والسوبرفوسفات وكبریتات البوتاسیوم كمصادر لھذه العناصر، على التوالي
  :الموسم نفسھ تم قیاس الصفات التالیة 

تراكیز عناصر النتروجین والفس�فور والبوتاس�یوم والحدی�د والزن�ك ف�ي االوراق المكتمل�ة النم�و 
و  Bhargavaمن الورقة الثالثة الى السادسة من قمة النموات، والتي قدرت حسب الطرق التي أوردھ�ا 

Raghupathi )وحسب الطریقة الت�ي ذكرھ�ا ) شتلة/ ٢سم(ت، المساحة الورقیة للشتال) ١٩٩٩Patton  
بوس�اطة القدم�ة عل�ى ارتف�اع ) مل�م(، قطر الساق ال�رئیس)سم ( ، طول الساق الرئیس للشتالت) ١٩٨٤(
( سم من سطح تربة الكیس، عدد النموات الحدیثة المتكونة، ال�وزن الج�اف ل�الوراق والس�اق والج�ذور ٥

، وغس�لت جی�داً )ست شتالت لك�ل معامل�ة ( من كل وحدة تجریبیةكل على حده ، وذلك بقلع شتلتین ) غم
بالم�اء المقط��ر ، وت��م ن��زع األوراق  م��ن الش��تالت، وقطع��ت الج��ذور، وجفف��ت ك��ل م��ن االوراق والس��اق 

درج�ة مئوی�ة حتىثب�ات ال�وزن، ث�م وزن  ٧٠والجذور على انفراد في ف�رن كھرب�ائي ، ذات درج�ةحرارة 
حلل�ت النت�ائج احص�ائیاً حس�ب التص�میم ).ملغ�م ٠.١حساسیة ( ھربائيكل منھم على حد بوساطة میزان ك

، وقورنت المتوسطات باس�تخدام ) ١٩٨٥،SAS )SASالمستخدم باستخدام الحاسوب على وفق برنامج 
ب�ین تركی�ز )  r( ، كما تم حس�اب معام�ل االرتب�اط % ٥اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

ت المدروسة، وك�ذلك ب�ین المس�احة الورقی�ة وص�فات النم�و األخ�رى، كم�ا ت�م الزنك في االوراق والصفا
 Beatonو  Walshحساب التركیز الحرج لعنصر الزنك في أوراق شتالت كل صنف وحس�ب طریق�ة 

)١٩٧٣.(  
  النتائج والمناقشة

ي تركی�ز ان ھنال�ك زی�ادة معنوی�ة ف�)  ٢( یتضح من النتائج المبین�ة ف�ي الج�دول :تركیز العناصر الغذائیة
عناص��رالنتروجین والبوتاس��یوم والزن��ك ف��ي االوراق م��ع زی��ادة تركی��ز الزن��ك ف��ي محل��ول ال��رش، حی��ث 

و  ١٠.٨١تفوق��ت جمی��ع مع��امالت ال��رش بالزن��ك معنوی��اً عل��ى معامل��ة المقارن��ة، وبنس��بة زی��ادة بلغ��ت 
م و ف��ي حال��ة البوتاس��یو%  ٣٦.٣٦و  ٢٣.٩٦و  ١١.٥٧ف��ي حال��ة النت��روجین و %  ٢٧.٧٠و  ٢٣.٦٤
،عل�ى  ١-لت�ر.Znملغ�م  ٧٥و  ٥٠و  ٢٥في حال�ة الزن�ك عن�د ال�رش ب�ـ %  ٥٨.٧٢و  ٤٨.١٧و ٣٢.٣٨

الت�والي، ف�ي ح�ین ان تركی��ز عنص�ري الفس�فور والحدی��د ق�د انخف�ض معنوی�اً عن��د ال�رش بالزن�ك وبنس��بة 
و  ١٠.٠١و  ٣.٥٦ف���ي حال���ة الفس����فور، و %  ٢٥.١٩و  ١٥.٢٦و  ٦.١٠مئوی���ة لالنخف���اض بلغ����ت 

ان الزی�ادة .،عل�ى الت�والي ١-لت�ر.Znملغ�م  ٧٥و  ٥٠و  ٢٥في حالة الحدی�د ، عن�د ال�رش ب�ـ  % ١٥.٢٧
 Abo-Shelbayaو  Ahmedفي تركیز عنصري النت�روجین والبوتاس�یوم تتماش�ى م�ع ماحص�ل علی�ھ 

و  Awadف���ي الیوس���في و ) ١٩٨٨( Ahmedو  Abo-Shelbayaف���ي الجواف���ة البلدی���ة و ) ١٩٨٨(
Atawia )ج������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يواالعر) ١٩٩٥  

ان السبب في ذل�ك ق�د یرج�ع ال�ى زی�ادة النم�و الخض�ري والج�ذري للش�تالت عن�د .في الكمثرى) ٢٠٠١(
، مما أدى الى زیادة متطلباتھا من ھذیـن العنص�رین لتحقی�ق الت�وازن الغ�ذائي ) ٣الجدول (الرش بالزنك 
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ی��ادة ف��ي تركی��ـز ، ام��ا الز) ٢٠٠١االعرج��ـي،(داخ��ل النب��ات، وبالت��الي زی��ادة امتصاص��ھما م��ن الترب��ـة 
ف��ي ) ١٩٨٧(واخ��ـرون  El- Kassasعنص��ر الزن��ك ف��ي األوراق ، ف��ـان ذل��ك یتماش��ى م��ع ماذك��ـره 

ف�ي ) ١٩٩٥( Atawiaو  Hassanف�ي الجواف�ة و) ١٩٨٨( Abo-Shelbayaو  Ahmedالیوسفـي و 
وھ�ذا ق�د یرج�ع ال�ى زی�ادة امتص�اص ھ�ذا العنص�ر م�ن قب�ل .في الكمثرى) ٢٠٠١(االفوكادو واألعرجي

امابالنس�بة لالنخف�اض المعن�وي ف�ي تركی�ز الفس�فورعند .االوراق نتیجة لزیادة تركیزه ف�ي محل�ول ال�رش
وان ذل�ك ق�د یفس�ر .ف�ي الكمث�رى) ٢٠٠١(الرش بالزنك فان ذلك یتماش�ى م�ع م�ا حص�ل علی�ھ األعرج�ي

ل على اساس ترسیب ھذا العنصر على شكل فوسفات الزنك في افرع وسیقان وجذور الشتالت وب�ذلك ق�
  تركی�����������������������������������������������������������������������������������������������������زه ف�����������������������������������������������������������������������������������������������������ي االوراق

 )Dermer وSmith ،ف��ي ح��ین ان االنخف��اض الحاص��ل ف��ي تركی��ز الحدی��د ، ق��د یرج��ع ال��ى ) ١٩٦١ ،
،ان زی�ادة الزن�ك المض�اف للنب�ات ی�ؤدي ال�ى )١٩٧٢(Olsenالتداخل فیما بین الزنك والحدید، فق�د ذك�ر 

  .ص وانتقال الحدیدانخفاض في تركیز الحدید في اوراق ھذا النبات نتیجة لتأثیره في امتصا
  

تاثیر الرش الورقي بالزنك في تركیز عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والحدید            ): ٢(الجدول
  .٢٠٠٥والزنك في اوراق ثالثة اصناف من الزیتون للموسم 

  لصنفا
 Znمستویات

  )١- لتر.ملغم(

  )١-كغم.ملغم(Znو Feتركیز   (%)تركیز العناصرالكبرى في االوراق 

  الزنك  الحدید  البوتاسیوم  الفسفور  النتروجین

  
  خضیري

  ز٣١.٤  ب ج١١١.٩٧  ھـ و ١.٢٥  أ ٠.١٣  دھـ ١.٤٥  صفر
  د٤٧.٩  ھـ ١٠٤.٨٦  ھـ-ح ١.٤٢  أ ٠.١٣  ج د ١.٥٦  ٢٥
  ب٥٥.٢  د ھـ١٠٦.٣٠  ب ١.٦٥  ب٠.١٠  ب ج ١.٧٢  ٥٠
  ب٥٧.٣  ھـ ١٠٤.٢١  ب ج ١.٥٤  ج٠.٠٩  أ ب ١.٨٧  ٧٥

  
  درماللي

  ھـ٤٢.٤٩  أ ١٢١.٨٧  و ١.٢١  أ ٠.١٣  ب ج ١.٦٧  صفر
  ج ٥١.٧٨  ب ١١٥.٩٣  و -د  ١.٣٥  أ ٠.١٢  أ ب ١.٨٣  ٢٥
  ب ٥٧.٨٠  ج د ١٠٨.٣٦  ھـ و ١.٣٢  أ ٠.١٣  أ ١.٩٧  ٥٠
  أ ٦١.٠٠  و ٩٩.٥٢  أ ١.٧٩  ب٠.١١  أ ١.٩٩  ٧٥

  
  صوراني

  ز ٣٠.٧٦  ج د ١٠٩.٤٣  و ١.١٩  أ ٠.١٢  ھـ ١.٣٢  صفر
  و ٣٨.٨٥  ج د ١١٠.٢٥  ـ وھ ١.٢٨  ب٠.١١  ج د ١.٥٣  ٢٥
  ھـ ٤٢.١١  ز ٩٤.٢٣  د -ب  ١.٥٣  ج٠.٠٩  أ ب ١.٨٢  ٥٠
  د ٤٧.٨١  ح ٨٧.١١  أ ب ١.٦٤  ج٠.٠٩  أ ب ١.٨٥  ٧٥

  متوسطات تأثیر الصنف
  ب٤٧.٩٧  ب ١٠٦.٨٣  أ ١.٤٦  ب٠.١١  ب ١.٦٥    خضیري
  أ ٥٣.٢٦  أ ١١١.٤٢  أ ١.٤١  أ ٠.١٢  أ ١.٨٦  درماللي
  ج ٣٩.٨٨  ج ١٠٠.٢٥  أ ١.٤١  ج٠.١٠  ب ١.٦٣  صوراني

  متوسطات تأثیر الزنك
  د ٣٤.٨٩  أ ١١٤.٤١  د ١.٢١  أ ٠.١٣  د ١.٤٨  صفر  

  ج ٤٦.١٩  ب ١١٠.٣٤  ج ١.٣٥  ب٠.١٢  ح ١.٦٤  ٢٥
  ب ٥١.٧٠  ج ١٠٢.٩٦  ب ١.٥٠  ج٠.١١  ب ١.٨٣  ٥٠
  أ ٥٥.٣٨  د ٩٦.٩٤  أ ١.٦٥  د ٠.٠٩  أ ١.٨٩  ٧٥

  حسب اختبار دنكن    % ٥وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة تدل على      
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  .متعدد الحدود      
وتب��ین ایض��اً ان للص��نف ت��أثیراً معنوی��اً ف��ي تركی��ز عناص��ر النت��روجین والفس��فور والحدی��د والزن��ك ف��ي 

عل�ى  االوراق ، حیث أعطى الصنف درماللي أعلى المتوسطات من ھذه العناصر، وال�ذي تف�وق معنوی�اً 
 الص��نفین خض��یري وص��وراني، حی��ث بلغ��ت النس��بة المئوی��ة للزی��ادة ف��ي ھ��ذا الص��نف مقارن��ة بالص��نف

 و  ١٨.٨٦و  ١٤.١١، في حین ان ھذه النس�بة بلغ�ت %  ١٠.٤٨و  ٤.٢٩و ٩.٥٦و  ١٢.٧٢خضیري 
ف��ي حال��ة الص��نف ص��وراني للعناص��ر الم��ذكورة انف��اً، عل��ى الت��والي، كم��ا تف��وق %  ٣٣.٥٥و  ١١.١٤
خضیري عل�ى الص�نف ص�وراني ف�ي عناص�ر الفس�فور والحدی�د والزن�ك ، وبنس�بة زی�ادة بلغ�ت الصنف 

، لھ��ذه العناص��ر عل��ى الت��والي، ول��م تح��دث اختالف��ات معنوی��ة فیم��ا ب��ین % ٢٠.٢٨و  ٦.٥٦و  ٨.٤٩
األص��ناف الثالث��ة المدروس��ة ف��ي تركی��ز البوتاس��یوم ، كم��ا ان الص��نفین خض��یري وص��وراني ل��م تختل��ف 

ان االختالفات المعنویة فیما بین االصناف في حال�ة النت�روجین . بینھما في تركیز النتروجینمعنویاً فیما 
  تتف�������������������������ق م�������������������������ع ماحص�������������������������ل علی�������������������������ھ األعرج�������������������������ي واخ�������������������������رون

، وال��ذین ذك��روا ان الص��نف درمالل��ي تف��وق عل��ى الص��نفین خض��یري وص��وراني ف��ي تركی��ز )٢٠٠٥(
یوم، والت��ي ذك��رت ان ش��تالت ، ف��ي حال��ة البوتاس��)٢٠٠٤(النت��روجین ف��ي األوراق ، وم��ع الحم��داني 

الزیتون من األصناف خضیري ودرماللي وصوراني لم تختلف معنویاً فیما بینھا ف�ي تركی�ز البوتاس�یوم 
ان السبب في ذلك قد یرجع الى زی�ادة نم�و وانتش�ار الج�ذور ف�ي الص�نف درمالل�ي مقارن�ة . في االوراق

یبین تف�وق الص�نف درمالل�ي عل�ى الص�نفین ، والذي )٣(بالصنفین االخرین، وھذا ما یتضح من الجدول 
خض��یري و ص��وراني ف��ي ال��وزن الج��اف للج��ذور مم��ا أدى الىزی��ادة امتصاص��ھا للعناص��ر الغذائی��ة م��ن 
التربة، اضافة الى اختالف األص�ناف ف�ي التف�اعالت والعملی�ات الت�ي تح�دث ف�ي منطق�ة تالم�س الج�ذور 

الترب��ة أو اف��راز بع��ض األحم��اض  pHل��ـ مث��ل الخف��ض الموض��عي )  Soil-root interface( بالترب��ة
العضویة في المنطقة القریبة من الشعیرات الجذریة والتي قد تزید من جاھزیة بعض العناص�ر الغذائی�ة، 
وكذلك اختالف الشكل الظاھري ومیزات االمتصاص للج�ذور وانتق�ال المغ�ذیات وتوزیعھ�ا ب�ین الج�ذور 

، كم��ا ان الص��نف درمالل��ي ق��د یك��ون اكث��ر ) ١٩٨٩، Rosenوالنم��و الخض��ري ب��أختالف األص��ناف  
امتصاص��اً للزن��ك ع��ن طری��ق االوراق وذل��ك لتفوق��ھ ف��ي المس��احة الورقی��ة للش��تالت مقارن��ة بالص��نفین 

، وھ���ذا ربم���ا ادى ال���ى زی���ادة تركی���ز الزن���ك ف���ي اوراق الص���نف ) ٣الج���دول (خض���یري وص���وراني 
تركی�ز كاف�ة العناص�ر الغذائی�ة المدروس�ة، وأث�ر الت�داخل فیم�ابین الزن�ك والص�نف معنوی�اً ف�ي . درماللي

أعط��ت اعل��ى المتوس��طات م��ن  ١-لت��ر.Znملغ��م  ٧٥حی��ث ان ش��تالت الص��نف درمالل��ي الت��ي رش��ت ب��ـ 
النتروجین والبوتاس�یوم والزن�ك ف�ي االوراق، ف�ي ح�ین ان ش�تالت الص�نف درمالل�ي الت�ي رش�ت بالم�اء 

وھ�ذا یرج�ع ال�ى الت�أثیر المش�ترك . وراقالمقطر أعطت اعلى المتوس�طات م�ن الفس�فور والحدی�د ف�ي اال
للصنف والزنك في تركیز ھذه العناص�ر ول�نفس األس�باب الت�ي ذك�رت ف�ي تفس�یر ت�أثیر ك�ل عام�ل عل�ى 

  . حده 
ان لل�رش ال�ورقي بالزن�ك ) ٣(تؤك�د النت�ائج الموض�حة ف�ي الج�دول : صفات النمو الخض炳ري والج炳ذري 

و  ٥٠و  ٢٥لمدروسة ، حیث تفوق�ت مع�امالت ال�رش ب�ـ تأثیراً معنویاً في كافة صفات النمو الخضري ا
معنوی�اً عل��ى معامل�ة المقارن�ة ف��ي المس�احة الورقی�ة وط��ول الس�اق ال�رئیس وال��وزن  ١-لت�ر.Znملغ�م  ٧٥

ف�ي %  ١٠٦.٩٨و  ٧٢.٧٧و  ٣١.٨٢الجاف لألوراق والساق والجذور ، وبنسبة مئویة للزی�ـادة بلغ�ت 
و  ٤٥.١٤ف���ي ط���ول الس���اق ال���رئیس ، و %  ٢٠.١٦و  ٩.٧٨و  ٥.٣٤ح���ـالة المس���احة الورقی���ة، و 

ف��ي ال��وزن %  ٦٩.٧٧و  ٤٠.٨١و  ٣٦.٣٩ف��ي ال��وزن الج��اف ل��ألوراق، و %  ١٣٣.٧١و  ١٠١.٢٥
ف�ي ال�وزن الج�اف للج�ذور لھ�ذه المع�امالت ، عل�ى %  ٦٢.٥٧و  ٢٢.٥٠و  ١١.٠٩الجاف للس�اق ، و 

فقط قد تفوقت معنویاً على معاملة المقارنة ف�ي  ١-لتر.Znملغم  ٧٥التوالي ، في حین ان معاملة الرش بـ 
-لت�ر.Znملغم  ٧٥و  ٥٠، كما ان معاملتي الرش بـ %  ٤٢.٣٨قطر الساق الرئیس وبنسبة زیادة بلغت 

و  ٦٧.٤٢ق��د تفوق��ت معنوی��اً عل��ى معامل��ة المقارن��ة ف��ي ع��دد النم��وات الحدیث��ة وبنس��بة زی��ادة بلغ��ت  ١
معنوی��اً عل��ى  ١-لت��ر.Zn ٧٥ي ، كم��ا تفوق��ت معامل��ة ال��رش ب��ـ لھ��اتین المع��املتین عل��ى الت��وال%  ٨٥.٩٩

-لت�ر.Znملغ�م  ٥٠في كافة الصفات المذكورة اعاله، عدا المعامل�ة  ١-لتر.Znملغم  ٥٠و  ٢٥المعاملتین 

 ٢٥، تفوقت معنویاً عل�ى المعامل�ة ) ١-لتر.Znملغم  ٥٠(في عدد النموات الحدیثة ، والمعاملة األخیرة  ١
ي المساحة الورقیة وطول الساق الرئیس وعدد النوات الحدیثة والوزن الجاف ل�الوراق ف ١-لتر.Znملغم 

ف��ي االفوك��ادو و ) ١٩٩٥( Atawiaو   sanوھ��ذه النتائ��ـج تتم��ـاشى م��ع ماحصـ��ـل علی��ھ . والج��ـذور
Awad  وAtawia )ف���������������������������������������ي الكمث���������������������������������������رى واألعرج���������������������������������������ي) ١٩٩٥  
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وھ�و Tryptophane الحم�ض االمین�ي وھذا قد یرجع ال�ى دور الزن�ك ف�ي بن�اء. في الكمثرى) ٢٠٠١( 
الض�روري ف�ي توس�ع واس�تطالة )   IAA(المادة األساسیة لبناء الھرمون الطبیعي اندول حمض الخلیك 

، اض��افة ال��ى ان الزن��ك ینش��ط ع��دد م��ن األنزیم��ات )  ١٩٩٥،  Atawiaو  Awad( الخالی��ا النباتی��ة
یعم�ل عل�ى حمای�ة البروتین�ات م�ن الموج�ود ف�ي الكلوروبالس�ت وال�ذي  anhydrase   Carbonicمث�ل

 ١٩٨٦،  Marschner( الذي یزید م�ن تص�نیع النش�ا  Starch synthaseتغییر طبیعتھا، وكذلك انزیم 
، كما ان الزنك ضروریاً لعملیة الفسفرة وتكوین سكر الكلوكوز ، ویس�اعد ف�ي بن�اء الكلوروفی�ل وذل�ك ) 

ربوھی�درات ومركب�ات الطاق�ة ، اض�افة ألھمیت�ھ ف�ي لتأثیره المباشر ف�ي تك�وین االحم�اض االمینی�ة والكا
وق��د یرج��ع ).  ١٩٨٨أب��و ض��احي ومؤی��د ، ( الض��روري ف��ي عملی��ة تك��وین الب��روتین  RNAتك��وین ال��ـ 

، نتیج�ة لت�اثیره ف�ي زی�ادة )  ٣الجدول ( السبب أیضاً الى ان الرش بالزنك قد أدى الى زیادة نمو الجذور
، وھ�ذا )  ٢الج�دول ( العناصر الغذائیة وتركیزھا ف�ي األوراق انقسام الخالیا، و كذلك امتصاص بعض 

ادى ال��ى زی��ادة المس��احة الورقی��ة للش��تالت وم��ن ث��م زی��ادة الم��واد الغذائی��ة المص��نعة ف��ي األوراق والت��ي 
وھ�ذا م�ایالحظ م�ن عالق�ة االرتب�اط عالی�ة المعنوی�ة فیم�ا ب�ین تركی�ز .تستخدم في عملیات النمو المختلف�ة

  ) .٤الجدول(اق وكذلك المساحة الورقیة للشتالت وصفات النمو المدروسة الزنك في األور
  

فیم��ا ب��ین تركی��ز الزن��ك ف��ي االوراق وك��ذلك المس��احة الورقی��ة ) r(قیم��ة معام��ل االرتب��اط) : ٤(الج��دول 
  .للشتالت والصفات المدروسة

  %٥معنویة تحت مستوى احتمال * 

واك�دت النت��ائج ان ص��نف درمالل��ي تف��وق معنوی��اً عل�ى الص��نفین خض��یري وص��وراني ف��ي كاف��ة ص��فات 
ى الصنف خضیري في عدد النوات الحدیثة، حیث بلغت النسبة المئویة للزی�ادة ف�ي النمو المدروسة ، عد

%  ٣٥.٤١و  ٢٦.١٠و  ٣٧.٨٥و  ٣.٩١و  ٣.٩٥و  ٥٥.٩٢ھذه الصفات مقارن�ة بالص�نف خض�یري 
للمساحة الورقیة وطول وقطر الساق الرئیس والوزن الجاف ل�ألوراق والس�اق والج�ذور، عل�ى الت�والي، 

و  ٤٣.٩٤و  ٣.٣٠و  ٥.٦٠و  ١٦.٤٢بة ف��ي حال��ة الص��نف ص��وراني ق��د بلغ��ت ف��ي ح��ین ان ھ��ذه النس��
، للمساحة الورقیة وطول وقطر الساق الرئیس وعدد النم�وات الحدیث�ة % ٢٢.٠١و  ١٥.٥١و  ٢٧.٢٠

وھذه النتائج تتفق مع ما حص�ل علی�ة الحم�داني . والوزن الجاف لالوراق والساق والجذور، على التوالي
، ال���ذین ذك���روا ان الص���نف درمالل���ي تف���وق عل���ى الص���نفین ) ٢٠٠٥(اخ���رون واألعرج���ي و) ٢٠٠٤(

خض��یري وص��وراني ف��ي العدی��د م��ن ص��فات النم��و الخض��ري والج��ذري ومنھ��ا الص��فات الم��ذكورة ف��ي 
وھذا قد یرجع إلى زیادة استجابة الصنف درماللي للرش أل�ورقي بالزن�ك، وذل�ك لزی�ادة نف�وذ ھ�ذا .أعاله

یجة لزیادة المساحة الورقیة لشتالت ھذا الصنف مقارنة بالص�نفین اآلخ�رین، العنصر إلى داخل النبات نت
وكذلك زیادة امتصاص بعض العناصر الغذائیة ومنھا النتروجین والفسفور والحدید من قب�ل ش�تالت ھ�ذا 

، ومن ثم استخدامھا في عملیات النمو المختلفة، مم�ا أدى إل�ى )٢الجدول (الصنف وتركیزھا في األوراق
المساحة الورقیة وم�ن ث�م الم�واد الغذائی�ة المص�نعة ف�ي األوراق والت�ي تس�تخدم ف�ي عملی�ات النم�و  زیادة

  ).٢٠٠٥األعرجي وtخرون، (المختلفة
وكان للتداخل فیما بین الصنف والزنك تأثیراً معنویاً في كافة صفات النم�و المدروس�ة، حی�ث إن ش�تالت 

أعط��ت أعل��ى المتوس��طات م��ن المس��احة الورقی��ة  ١-لت��ر.Znملغ��م  ٧٥الص��نف درمالل��ي الت��ي رش��ت ب��ـ 
وطول وقطر الساق ال�رئیس وع�دد النم�وات الحدیث�ة وال�وزن الج�اف ل�ألوراق والس�اق والج�ذور، والت�ي 
تفوقت معنویاًعلى جمیع التداخالت األخرى، ما عدى في صفة قطر الساق الرئیس ف�ان ھ�ذه المعامل�ة ل�م 

، ١-لت�ر.Znملغ�م  ٧٥فین خضیري وصوراني التي رشت ب�ـ تختلف معنویاً عن المعاملتین، شتالت الصن
وكذلك في صفة ع�دد النم�وات الحدیث�ة فإنھ�ا ل�م تختل�ف معنوی�اً ع�ن ش�تالت الص�نف نفس�ھ والت�ي رش�ت 

 الصفة
  المساحة
 الورقیة

  طول
 الساق

قطر 
 الساق

عدد 
 النموات

 الوزن الجاف

 الجذور الساق االوراق
 *٠.٩٦ *٠.٩٧ *٠.٩٩ *٠.٩٩ *٠.٩٣ *٠.٩٨ *٠.٩٩ الزنك

 *٠.٩٨ *٠.٩٥ *٠.٩٩ *٠.٩٩ *٠.٩٧ *٠.٩٨ ـــ ة الورقیةالمساح
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وھذا قد یرجع إل�ـى . ١-لتر.Znملـغم  ٧٥وشتالت الصـنف خضیري التـي رشت بـ  ١-لتر.Znملغم  ٥٠بـ
زنك في ھذه الص�فات ول�نفس األس�باب الت�ي ذك�رت ف�ي تفس�یر ك�ل التاثیر المشترك لكل من  الصنف وال

  عامل على 
وم��ن أج��ل معرف��ة التركی��ز الح��رج لعنص��ر الزن��ك ف��ي أوراق ش��تالت الزیت��ون م��ن األص��ناف . ح��ده 

خض��یري ودرمالل��ي وص��وراني، فق��د أخ��ذت ق��یم تراكی��ز الزن��ك لجمی��ع المك��ررات بغ��ض النظ��ر ع��ن 
، ) مجم�وع ال�وزن الج�اف ل�ألوراق والس�اق والج�ذور( لش�تالت المعامالت، وك�ذلك ق�یم ال�وزن الج�اف ل

ث�م اس�تخرج التركی�ز الح�رج لعنص�ر . ولكل صنف على ح�ده وت�م حس�اب حاص�ل الم�ادة الجاف�ة النس�بي 
، وق�د تب�ین أن التركی�ز الح�رج لھ�ذا العنص�ر ف�ي األوراق ھ�و ) ١(الزنك، وكما ھو موض�ح ف�ي الش�كل 

ولألص���ناف خض���یري ودرمالل���ي وص���وراني، عل���ى  ١-لت���ر.Znملغ���م     ٤٤.٢٤و  ٥٨.٣٣و  ٥٥.٨٧
والتوجد قیم للتركیز الح�رج لعنص�ر الزن�ك ف�ي أوراق ھ�ذه األص�ناف م�ن الزیت�ون ف�ي البح�وث .التوالي

  .السابقة كي تتم المقارنة معھا 
  

            

  

  

  

                                                                                                     

           

y = 0.0063x3 - 0.9218x2 + 44.914x - 660.78

R2 = 0.9564
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y = 0.0101x3 - 1.4116x2 + 67.113x - 1001.5

R2 = 0.9788
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  العالقة بین تركیز الزنك في االوراق وحاصل المادة الجافة النسبي لشتالت ثالثة) : ١(الشكل 
  .أصناف من الزیتون 

y = 0.0323x3 - 4.8754x2 + 244.97x - 4033.2
R2 = 0.8946
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یت�ون م�ن األص�ناف خض�یري ودرمالل�ي یستنتج من ھذه الدراسة أن الرش ألورقي لش�تالت الز
وصوراني بالزنك المخلبي ولمرتین في الموسم، أدى ال�ى زی�ادة معنوی�ة ف�ي تركی�ز عناص�ر النت�روجین 
والبوتاسیوم والزنك وانخفاض معنوي في تركیز عنصري الفسفور والحدی�د ف�ي االوراق، وتحس�ن كبی�ر 

الزن��ك ف��ي محل��ول ال��رش، وان ش��تالت ف��ي النم��و الخض��ري لش��تالت ھ��ذه األص��ناف م��ع زی��ادة تركی��ز 
الص��نف درمالل��ي كان��ت أكث��ر اس��تجابة لل��رش ال��ورقي بالزن��ك المخلب��ي مقارن��ة بالص��نفین خض��یري 

لذلك نوصي ب�رش ش�تالت ھ�ذه األص�ناف بتراكی�ز اعل�ى م�ن الزن�ك لوح�ده أو م�ع عناص�ر . وصوراني
  .ن غذائیة أخرى للحصول على شتالت جیدة النمو ومرغوبة من قبل المزارعی
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RESPONSE STUDY OF OLIVE SEEDLING TO FOLIAR 
APPLICATION OF CHELATED ZINC 

Jassim M.Al-A'areji1      Raida E.AL-Hamadany 2     Muna H.Al-Hamadany 1 
(1)Hort.& Land Scape Dept.,College of Agric.& Forstry, Mosul Univ.,Iraq 

(2)Soil Sci.&Water Dept.,College of Agric.& Forstry, Mosul Univ.,Iraq 
 

ABSTRACT 
 This study was conducted during 2005 growing season. Olive seedling 
of three cultivars (Khodeiri, Dremalali and Sorani), were sprayed with four 
concentrations of cheated Zinc (0,25,50 and 75 mg Zn.L.-1), two times in the 
season, one month intervals between each spray, and the first spray is done at 
the middle of April. Results which were obtained at the beginning of October 
indicated that there were significant increase in the N,K and Zn concentration 
in the leaves, seedlings leaves area, stem high and diameter, number of new 
branches, dry weight of leaves, stem and roots, and a significant decrease in 
the concentration of P and Fe in the leaves with the increase of Zn 
concentration in the spray solution. Dremalali cultivars were dominated over 
Khodeiri and Sorani cultivars in all studied characteristics except, K 
concentration in the leaves of two cultivars and number of new branches of 
Khodeiri cultivars. The critical concentration of Zn in the leaves were 55.87 
,58.33 and 44.24 mg. Zn.Kg.-1 for Khodeiri, Dremalali and Sorani cultivars 
respectively.                                                            
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