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) فسلجیاالمؤنثةاألزھاراتذوالحاویة على البذور (وعباسي كمالي العنب صنفيتقییم : دراسات نوعیة
(Vitis vinifera L.)العضوي نتجبالمللرشSM3
السعیديحسنإبراھیم

العراق–جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق

الخالصة
٢٠٠٦SM3و٢٠٠٥

)البحریة منشط نمو نباتي منتج عضوياألعشابوھو مستخلص من (
(األوراق،لتر /٣سم١٧و١٦و١٥و١٤و-:

Kniffin systemینالصنفإن.)األ،األزھار
.ناعی١٢أربعاان
اسي/٣سم١٦وكماليفي الصنف لتر /٣سم١٥الرش تركیزية تفوق ـالدراس نف عب لص في ا تر  علىل
وفي صفات الحاصل الكلي بالكرمة المستعملةتراكیزلبقیة ا

نسبة وصالبة الحبات وقوة اتصال الحبةالبویضات إخصابونسبة العنقود ووزن وحجم مئة حبة و
.وانخفاض نسبة الحموضة في الحباتالمواد الصلبة الذائبة الكلیة

المقدمة
باسيای الي وع اكم

كماليالصنفتمیزی. ) الى اسفلومتدلیةاالسدیة قصیرة (المؤنثة وظیفیا 
,

,٤-٢وذوات 
-ذات حجم كبیر الى كبیر جدا العناقید المخروطیة الشكل تقریبا المتطاولة ذات كتفین بارزین

٤-٢ذات 
نشط نمو نباتي،م(SM3استعملت مادة ).٢٠٠٠ألسعیدي( نتجم

األعشاب) )١٩٨٣،◌ِ (Anonymousكاینینللسایتوطبیعي عضوي،مصدر 
وان )١٩٩٨، Ronaldو Wheeler(یة لممن ا

SM3
،Anonymous(الحاصل وذلك لتنشیطھا التركیب الضوئي واالسراع من تمثیل المواد البروتینیة والسكریة 

درس. )١٩٩٢،Bentchikouو١٩٨٣
ال مادة ) ١٩٧٢(Povolnyفقد قام، البحریة على النمو واإلثمار في العنب تعم اس Algifert٠.١ب

% Algit٠.٥% ٠.٥و 
مش والتي  مش ل لخوخ وا آخرون.إلىأدتا أن) ١٩٩١(و

بحري  بي ال عش ل لص ا تخ مس ل ام ا تخد /٣سم١٦و١٥و١٤و١٣و١٢وcytexاس
منأعلىلتر قد حقق /٣سم١٤التركیز أنوتبین .صنف العنب حلواني

إلىأدىكما .بذور بالحبة وصالبة الحبة وقوة اتصال الحبة العناقید وعدد ال
أعلى. 

استعمل .لتر/٣سم١٦ آخرونBentchikouو حت ) ١٩٩٢(و
)Biostimulants (

Merlot
:يالبحریة ھومن ھذه المنتجات المستخلصة من النباتات والطحالب . الخضري وتحسین الحاصل

(Algotherm) Folialgue,(Geomar) BM.86,Actigrow,M.S,(Dupoure) MF.134
،M.S,Actigrowنأ

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ١/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث
.Folialgueوزن للعنقود بینما تفوق أعلىفقد سجل BM.86وأما

.
والتي Aminofolكرمات رش ان ) ١٩٩٤(وھشام غنیم
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لعقد اإلزھارلتر خالل فترات /٣سم١.٥و١.٠و٠.٥واستخدمت بالتراكیز صفر  ثماروا اإل و

أثرا/٣سم١.٥و ١.٠ینالرش بالتركیزأنالحظوا 
التي Biostimمادةتأثیر) ١٩٩٥(وھشامغنیم ودرس .المواد الصلبة الذائبة في عصیر الحباتوزیادة نسبة 

و)Betaine(این بتوالCytokininتحتوي على السایتوكاینین 
معنوي لھذه التأثیرولم یالحظا أي . والعقداإلزھارالكرمة خالل فترتي / ٣سم٤و٢.٥

لتر /٣سم٤و٢.٥. الكرمةإنتاجعقد الثمار ومعدل وزن العنقود ومعدل وزن الثمرة ومعدل 
(.قد حققا زیادة في نسبة المواد الصلبة في عصیر الحبات

١٠و٩واظھرت ان استعمال مادة السایتكس في العنب) ٢٠٠٧
/لتر١١/لتر ١١و

نسبة وعرض العنقود ووزن وحجم مئة ح بة و لذائ بة ا لصل اد ا لمو بة ا نس بة و لح ال ا تص قوة ا ات و لحب وصالبة ا بة 
نخفاض. /المواد الصلبة الذائبة لى ا ا

الصناف بعض . كمالي (ا
الSM3)الطبیعيالمنتج(لھذا المنشط الحیوي)اسيوعب

.لھذین الصنفین للحباتالنوعیةالخواص و

البحث وطرائقھمواد 
لعراقجمھوریة/محافظة نینوى/الدراسة في الموصل ھذه أجریت ٢٠٠٦-٢٠٠٥موسميخالل /ا

لعنبيعلى صنف ٣٠بعمر ) .Vitis vinifera L(اتو كمالي ا
استخدمت ) Kniffin system(أسالكوالمربى تربیة قصبیة على م ٢.٥×٢.٥المزروع على مسافات عاما 

لصنف ین وأما. في التجربة كرمات متماثلة القوة  ا
أربعة. 

دوابر تجدیدیة احتوت ةستمع انعی١٢كرمة احتوت كل منھا على لكل یة قصبات اثمار
اخرون(و)١٩٨٩جاسم،السعیدي و( & Atlanticمن انتاج SM3مادة استعملت ) . ١٩٩٠،و

Pacific Research Inc. N. Palm Beach ,Florida U.S.A.
:على المكونات التالیةالتي تحتوي FucaceaeوLaminarinceaeیننوعالبحري من 

SM3 15% W/V seaweed solids
Ca 100 mg/lPH 4.6%
Mg 100 mg/lN 0.25%
Fe 100 mg/lK 0.50%
Mn 25 mg/lP 0.25%
Zn 20 mg/lNa 0.50%
B 30 mg/lCytokinin+betaines 60 mg/l

Cu 20 mg/l

عملیة وأجریتلتر  /٣سم١٧و١٦و١٥و١٤وصفربالتراكیز SM3اشتملت التجربة على استعمال مادة 
) األزھار(

ثالث.الكرمات بكاملھا
Steel% (٥. الواحد

قصالقد اعتبر وصول). Torrie١٩٨٠و  لجني هأ اسم ،(موعدا ل ). ١٩٩٧ج
العنقود وعند الجني تم حساب الحاصل الكلي بالكرمة ووزن 

)١٠٠× عدد البذور بالحبة / عدد البویضات(ونسبة اخصاب البویضات مئة حبة 
استعمال ()١٩٩١(وآخرونألسعیديبالحویمل ، الحبة ب

) ١٠٠/غم () رفراكتومتر یدوي
)A.O.A.C،١٩٨٣.(
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النتائج والمناقشة
للعناقیدخواص الفیزیائیةالالحاصل و

لتر /٣سم١٥تركیزتفوق ال) ٢و١(ینلیتضح من الجدو: كرمة/الحاصل الكلي
وقد . في ھذه الصفةمعنویاSM3صنف عباسي من في اللتر /٣سم١٦

ة
تالي تحقیق التغذیة نشط من نواتج عملیة التركیب الضوئي النھ یزید من نمو االوراق وتوسعھا وبالالعضوي ی
).٢٠٠٧،السعیدي و١٩٩٢واخرونBentchikou,١٩٨١،Wilson(الجیدة لھا 

لصنف /٣سم١٦كمالي وللصنف لتر/٣سم١٥تفوق التركیز )٢و١(الجدولینیتبین من : وزن العنقود تر ل ل
األخرىمعنویا في صفة وزن العنقود على بقیة المعامالت SM3عباسي

SM3ـ 
)Wilson،و١٩٨١Anonmyous،المو)١٩٩١،و١٩٨٣

SM3 أعضاءیشجع من سحب المواد الغذائیة من
إلىإضافة،)لتر/٣صفر سم(كرمات المقارنة

)Brain ،(و) ١٩٧٣Weaver،
() ١٩٧٤،Sharplesو Nelsonو١٩٦٦

من زادنحو العناقید مما )والھرمونات والمغذیات المعدنیة االخرى
)Weaverآخرون آخرونBrainو ١٩٦٦،و و ١٩٨١،Wilsonو١٩٧٣،و

Anonmyous،٢٠٠٧،والسعیدي١٩٩١،وآخرونالسعیدي و١٩٨٣.(
لصنف لتر/٣سم١٥)٢و١(تبین النتائج: عدد العناقید لتر /٣سم١٦و كماليل

SM3من الموجود في ھذا المستخلصللصنف عباسي
یزید من نشاط ومنتجات التركیب الضوئي السایتوكاینین إنإلىوقد یعزى السبب . النمو

)Wilson،و١٩٨١ ،Anonymous،١٩٨٣،Brainل، ا١٩٧٣،وآ،
١٩٩١،Bentchikouقسم منھاوسقوط مما یقلل من انفصال ) ٢٠٠٧،السعیدي١٩٩٢،وآخرون.

١٦و كمالي/٣سم١٥أن)٢و١(: ع
أعلى عدد من الحبات فيقد سجالSM3منلتر للصنف عباسي/٣سم

SM3أنإلى.ولموسمي النمو لكال الصنفین التراكیز المستعملة 
SM3إلى

Panwarو١٩٨١،Wilsonو١٩٧٤،Sharplesو Nelsonو١٩٦٦،Weaver(العاقدة 
بب عدم نتیجة كونھ قد)١٩٩٤،وآخرون ا س مم
SM3) . ١٩٩١،وآخرونالسعیدي (قسم منھا وسقوط انفصال 

ال) Pedicel(ال الحبة بالحویملربما ادى الى زیادة قوة اتص
(brush)

حسبحزمة لحائیة خشبیة ١٤-١٠من 
اكثر

.الى دور العناصر المعدنیة الموجودة في ھذه المادةإضافة).١٩٧٤،Branas(البیضاء
لت في أعلىأن) ١،٢(ین: وزن وحجم مئة حبة سج

.ولكال الموسمینSM3منلتر للصنف عباسي/٣سم١٦و كماليللصنف لتر /٣سم١٥ینالتركیز
SM3انإلىوقد یعزى السبب 

)Wilson،١٩٨١  (

)Weaver،و١٩٦٦Brain،
أوزانأدىمما )١٩٨١،١٩٩١،٢٠٠٧،Wilsonو١٩٧٢
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احجام  لحبات و فينتجا
.)تربتوفان(وحجم مئة حبة الحتوائھ على منشئ االوكسین

: ) ١(جدول ال
)الموسم األول( SM3البحري 

األصنافالصفات المدروسة
)لتر/ ٣سم (التراكیز المستعملة 

١٤١٥١٦١٧صفر
الحاصل الكلي بالكرمة 

)كغم(

ب٣٦,٣٢٣ب٣٧,٥٥٠أ٤٣,٩٣٣ب٣٦,٥١٩جـ٢٧,١٠٠كمالي

جـ١٨,٠٣أ٢٢,٨٤٠ب٢٠,٩٣جـ١٨,٣٠جـ١٥,٨٣٠عباسي

وزن العنقود
)غم(

ب٨٤٤,٧٢ب٨٥٣,٤١أ٩١٥,٢٧ب٨٦٩,٥جـ٦٧٧,٥٠كمالي

جـ٥٦٨,٧أ٦٨١,٨ب٦٤٠جـ٥٨٤,٧جـ٥٢٠,٧عباسي

عدد العناقید

)الكرمة/عنقود(

ب٤٣ب٤٤أ٤٨ب جـ٤٢جـ٤٠كمالي

ب٣١,٧أ٣٣,٥ب٣٢,٧ب٣١,٣جـ٣٠,٤٠عباسي

عدد حبات العنقود
أ٩٤,٥أ٩٥أ٩٧,٥٥ب٩٥,٥٠جـ٨٨,٥٤كمالي

ب٩١,٣١أ٩٦,٥ب٩٣ب٩١,٦جـ٨٣,٣عباسي

وزن مئة حبة
)غم(

ب٨٦١,٥ب٨٧٣,٤٨أ٩٢٠,٣٢أ ب٨٨٤,٣جـ٧٣٠,٢كمالي

ب٥٩٥أ٦٨٠أ٦٦٠ب٦٠٦ب٥٨٤عباسي

حجم مئة حبة
)٣سم(

ب٨٤٦ب٧٥٦أ٩٠١,٣أ ب٨٧٤,٣جـ٧١٨كمالي

جـ٥٦٠أ٦٤٦ب٦٢٣جـ٥٧٠جـ٥٥٣عباسي

إخصاب البویضات
(%)

جـ٨٥,٢٥ب٩٢,٥٠أ٩٧,٩٠ب٩٣,٠٠د٧٢,٠٠كمالي

د٧٠,٨٣أ٩٣,٧٥ب٨٧,٥٠جـ٧٩,٢٥د٦٢,٥٠عباسي

صالبة الحبة
)٢سم/غم(

ب٢٠٢٠ب٢٠٣٠أ٢١٣٧أ ب٢٠٨١جـ١٩٢٥كمالي

جـ د١٤٦٠أ١٧١٠ب١٦٢٠جـ١٥٠٨جـ١٤٣٠عباسي

قوة اتصال الحبة
)غم(

ب٤٤٧,٥ب٤٥٥أ٤٧٨,٥أ ب٤٦٧جـ٤١٨كمالي

د٣٦٠أ٤٨٠ب٤٢٠جـ٣٨٢د٣٥٠عباسي

نسبة المواد الصلبة 
(%)الذائبة

ب١٦,٤٨أ ب١٦,٨٨أ١٧,٣٥جـ١٥,٦٥جـ١٥,٣٠كمالي

أ٢٠أ٢٠,٣أ١٩,٥ب١٨جـ١٥,٥عباسي

الحموضة الكلیة
)مل١٠٠/غم(

ب٠,٧٢٦ب جـ٠,٦٩٠جـ٠,٦٦٠أ٠,٧٧١أ٠,٧٧٦كمالي

جـ٠,٦٣٠ب٠,٦٤٠ب٠,٦٥٠ب٠,٧٠٠أ٠,٧٩٠عباسي

ر دنكنحسب اختبا% ٥األرقام ذات األحرف المتشابھة أفقیا ال تختلف معنویا تحت مستوى احتمال * 
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یبین الصفات الكمیة والنوعیة للصنفین كمالي وعباسي المتأثرة بالرش الورقي في المستخلص :)٢(جدول ال
)الموسم الثاني( SM3البحري 

األصنافالصفات المدروسة
)لتر/ ٣سم (التراكیز المستعملة 

١٤١٥١٦١٧صفر

)كغم(الحاصل الكلي بالكرمة 
ب٣٣,٨٩٥ب٣٥,٣١٩أ٤٠.٢٩٢ب٣٣.٨٩٦جـ٢٥.٨٣٨كمالي

جـ١٦,٩٣٧أ٢٢,٠٦ب١٩,٨٧جـ١٧,٥٦جـ١٤,٣٤٠عباسي

)غم(وزن العنقود
ب٨٢٦,٧١ب٨٤٠,٩٣أ٨٩٥,٣٨ب٨٤٧,٤٠د٦٢٦,٥١كمالي

جـ٥٥١,٧أ٦٦٨,٦ب٦١٩جـ٥٦٦,٤جـ٤٩٤,٥عباسي

عدد العناقید
)الكرمة/عنقود(

ب جـ٤١ب٤٢أ٤٥ب جـ٤٠جـ٣٩كمالي

أ ب٣١,٧أ٣٣أ٣٢,١أ٣١,٠ب٢٩عباسي

عدد حبات العنقود
أ٩٥,٠١أ٩٦,٨٣أ٩٨,٧٥أ٩٦,٥٣ب٨٩,١١كمالي

ب٩٠,٣١أ٩٥,٣أب٩١,٢ب٩٠,٨جـ٨١,٣عباسي

)غم(وزن مئة حبة
ب٨٣٩ب٨٤٥,٤٥أ٨٩٠أ ب٨٦٤,٩٣جـ٧١٠كمالي

ب٥٩٧أ٦٨٣أ٦٥٠ب٥٩٤ب٥٧٢عباسي

)٣سم(حجم مئة حبة
ب٨٢٢ب٨٢٨,٣أ٨٧٢أ ب٨٤٨جـ٧٠٠كمالي

جـ٥٤٦أ٦٥٠ب٦١٥جـ٥٦١جـ٥٣٩عباسي

(%)إخصاب البویضات
جـ٨٢,٥٠ب٩١,٥٠أ٩٦,٨٥ب٩٢,٠٠د٧٠,٧٥كمالي

د٦٩,٢٥أ٩١,٧٥ب٨٦,٢٥جـ٧٨,٢٥د٥٨,٥٠عباسي

)٢سم/غم(صالبة الحبة
ب١٩٩٠ب٢٠١٥أ٢١٢٢أ ب٢٠٧٥جـ١٩١٥كمالي

ب جـ١٤٣٣أ١٦٣٦أ١٥٧٥ب١٤٨٥ب١٣٩٥عباسي

)غم(قوة اتصال الحبة
جـ٤١٢ب٤٤٧أ٤٧١,٥أ ب ٤٥٥جـ٤١٢كمالي

جـ٣٥٧أ٤٦٥ب٣٩٥جـ٣٧٥جـ٣٤٠عباسي

(%)نسبة المواد الصلبة الذائبة
أ ب٤٥٥أ ب١٦,٧٥أ١٧,١٠جـ١٥,٣٨جـ١٥,٢٥كمالي

أ٤٧١,٥أ١٩,٧أ١٨,٨ب١٧,٧جـ١٥,١٠عباسي

)مل١٠٠/غم(الحموضة الكلیة
ب٤٤٧ب جـ٠,٧١٠جـ٠,٦٧٥جـ٠,٧٧٨أ٠,٧٨٨كمالي

ب٤٤٠ب٠,٦٤٠ب٠,٦٨٠ب٠,٧٢٠أ٠,٨٠٠عباسي

بار دنكنحسب اخت% ٥األرقام ذات األحرف المتشابھة أفقیا ال تختلف معنویا تحت مستوى احتمال *

٣/١٦سم١٥)٢و١(ین: 
/٣سم

SM3)Wilson،١٩٨١ (

)  ٢٠٠٠،٢٠٠٧،(ت
.المواد الغذائیة لھا

الخواص النوعیة للحبات
لصنف لتر /٣سم١٥أن) ١،٢(ین: صالبة الحبات لتر /٣سم١٦و كماليل
١٤أعلىاقد حققSM3منللصنف عباسي

أنمكن یSM3أنإلى. ولكال الموسمینكماليفي الصنفلتر/٣سم
)Pectinolytic ()

Povolny،٢٠٠٧،السعیديو١٩٩١،وآخرونالسعیدي و١٩٧٢.(
/٣سم١٦وكماليللصنف لتر /٣سم١٥تفوق التركیز ) ٢، ١(ینیتضح من الجدول: قوة اتصال الحبة

SM3منباسيالصنف ع
لصنف لتر /٣سم١٤التركیز  SM3إلىكماليل

أنكما ).١٩٧٤،Branasو١٩٦٦،وآخرونWeaver(الذي 
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وربما ) ١٩٨٣،Anonymous(األوراقالسایتوكاینین یؤخر من شیخوخة 
SM3أن
 )–) (Weaverوآخرون،

.)٢٠٠٧،والسعیدي١٩٩١،السعیدي وآخرونو١٩٧٤،Branasو١٩٦٦
١٦و كمالي للصنف /٣سم١٥) ١،٢(ین: 

قد سجالSM3من/٣سم
SM3ـ یعزى السبب إلى أن الربما و.موسمینولكال الرىاألخ

)Wilson،و١٩٨١Anonymous،و١٩٨٣
Bentchikou(مما أدى إلى زیادة نسبة المواد الصلبة الذائبة في عصیر الحبات ) ١٩٩٢،وآخرون

في)١٩٩١،٢٠٠٧،وآخرون
.العضوينتجھذا المزیادة السكریات في
فر سم() ١،٢(ین:  انت قد سجلت )SM3لتر /٣ص ك

 .
لصنف لتر /٣سم١٥ لصنف /٣سم١٦و كماليل في ا لتر 

لصنف SM3لتر /٣سم١٦ختلف معنویا عن التركیز  ولكنھ لن یعباسي  ١٧و ١٥كماليل
SM3ـ ./٣سم

)Wilson،و١٩٨١Anonymous،و١٩٨٣
،١٩٩١ (

)Weaver،٢٠٠٧،والسعیدي١٩٩١،والسعیدي وآخرون١٩٦٦. (

QUALITATIVE STUDIES: EVALUATION OF TWO GRAPE CULTIVARS
KAMALI AND ABBASSI (PHYSIOLOGICALLY FEMALE FLOWERS )
GRAPEVINES CULTIVARS( VITIS VINIFERA L.) AS AFFECTED BY

ORGANIC PRODUCT "SM3"
Ibrahim Alsaidi

Hortic.& Landscape design Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This study was conducted over two seasons 2005-2006 using folair sprays of

SM3 (seadweed extract, organic product, biostimulant ) at 0, 14 , 15 , 16 and 17
cm3/ litter on Kamali and abbassi cultivars(functionally pistillate, physiologically
female flowers. These cultivars were trained to cane system (Kniffin system,
leaving four canes per vine, each cane was limited to 12 eyes and 6 renewal spurs
each with two eyes.

The results of this study showed that the concentration 15 cm3/ litter of SM3 for
Kamali cultivar and 16 cm3/ litter for abbassi cultivar were significantly overtopped
over the another concentrations in yield per vine, weight and number of bunches per
vine , berries number per bunch , weight and volume of 100 berries ,ovules fertility
,berry firmness ,berry attachment force and total soluble solids percentage .on the
other hand the same concentrations lowered the content of total acidity of  both
cultivars.

المصـادر
. ١٩٨٩السعیدي ، ابراھیم حسن وجاسم محمد علوان 

.٥١-٣٥-):٣(٢١مجلة زراعة الرافدین، . من التقلیم 
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) ١٩٩٠(السعیدي، ابراھیم حسن واحسا
٨٩):١(٢٢-

١٠٤
)١٩٩١ .(

. ١٨-١١):٤(٢٣لة بتراكیز مختلفة من السایتكس، مجلة زراعة الرافدین، حلواني للمعام
). ١٩٩٧(السعیدي، ابراھیم حسن وجاسم محمد علوان 

.٨٣-٧٣):١(٢٤عمان، / الجامعة األردنیة) العلوم الزراعیة(حلواني ، مجلة دراسات 
.العراق/جامعة الموصل/ دار الكتب للطباعة والنشر . انتاج األعناب). ٢٠٠٠(م حسن السعیدي، ابراھی

. ) ٢٠٠٧(السعیدي ، ابراھیم حسن 
٢٠-١٣ریا سو/ 

)٢٠٠٧.(
)١٩٩٤ .(

.التقریر السنوي لبحوث المركز الوطني للبحوث الزراعیة، عمان ، األردن
). ١٩٩٥(غنیم، ھاني وھشام ابو أحمدة 
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