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النمو الخضري  صفاتفي  king liveوالمحلول المغذي الرش ببعض منظمات النمو تأثير 

 صنف منزنيللو  Olea europaea L . والجذري لشتالت الزيتون

 

 عبد الوهابسبأ جواد عبد الكاظم                صالح عبد الستار 

 الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية                   

 

 الخالصة:

محافظة بابل التابعة للشركة العامة للبستنة  نفذ البحث في محطة البستنة والغابات في قضاء المحاويل /

تاثير الرش بحامض السالسيليك لدراسة  2015 -3102و  2014 -3102للموسمين وزارة الزراعة  –ات ـوالغاب

ملغم .لتر( 200,100,0بثالثة مستويات )
1-

ملغم .لتر( 200,100,0التربتوفان بثالثة مستويات )حامض و 
1-

  

( غم.لتر 0,1.5,3) مستوياتبثالثة  king lifeوالمحلول المغذي 
1-

والتداخل بينهم في نمو شتالت الزيتون  

وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات)خمس شتالت  تجربة عامليهطبقت  صنف منزنيللو .

شتلة بعمر سنة واحدة, وحللت  214معاملة وزعت عشوائيا على  32للوحدة التجريبية(, وبلغ عدد المعامالت 

ية بين وتم اختبار الفروق اإلحصائGenstat ( وفقاً لبرنامج Anova tableالنتائج باستخدام جدول تحليل التباين )

 بمنظمات الرش ان النتائج اظهرت,  1014عند مستوى احتمال L.S.Dالمعامالت باِستخدام أقل فرق معنوي 

في  وخصوصا الخضري والجذري  النمو صفات معظم زيادة معنوية في ادى الى والمحلول المغذيالنمو 

 . العليا التراكيز

 

Effect of spraying with Some Growth Regulators and Nutrient solution 

(king live) on Vegetative and root Growth characteristics of olive seedling 

Olea  europea L. CV. Manzanillo 

  

Abstract: 

This research was conducted in the experimental field of the General Company of 

Hort. and Forestry/ Al-Mahaweel, during the period 2012-2014  and 2014-2015  to 

find out the influence of Salicylic acid  (0 ,100,and 200 mg.L
-1

) and  Tryptophan acid 

(0 ,100, and 200 mg.L
-1

) and  Nutrient solution King live (0, 1.5, and 3 g.L
-1

) and their 

interactions in growth of Olive seedlings Manzanello cultivar. The experiment was a 

factorial in a Completely Randomized Block Design(CRBD) with three replicates (five 

seedlings/experimental unit), the total number of treatments were 27 distributed 

randomly on 405 one year old seedlings . The results were analyzed by using the 

Anova table  according to Genstat  program  and means were compared by using the 

Least Significant Different test ( L.S.D.) of 0.05  significance level.  The experimental 

results showed that spraying with some growth regulators and nutrient solution (king 

live) had a significantly increase effects in  most vegetative and root characters 

especially in high concetration. 

Key words:  Salicylic acid, Tryptophan acid, Nutrient solution, Olive seedlings, 

vegetative and root characters. 

 

 

 

 

 دكتوراه للباحث االولالبحث مستل من أطروحة 
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 المقدمة:

من أشجار ( .Olea europaea L)الزيتون        

فاكهة المناطق  تحت االستوائية الدائمة الخضرة 

, وتنتشر Oleaceaeوينتمي إلى العائلة الزيتونية 

زراعته في المناطق المعتدلة الدافئة من العالم ) اغا 

( , وموطنه األصلي هو منطقة  1991وداود , 

البحر األبيض المتوسط ومنها انتشرت  حوض

 جامعة الدول العربية/)زراعته إلى بقية إنحاء العالم 

صنف  (.1996,ظمة العربية للتنمية الزراعية المن

هو صنف اسباني يحتوي  Manzanilloالزيتون 

%( )الخفاجي وآخرون  20نسبة عالية من الزيت )

زيت الزيتون من أفضل الزيوت  (. ويعد1990,

النباتية ألنه يقي من مرض تصلب الشرايين وتحسين 

, Jacatoالهضم وزيادة نشاط الغدة الصفراء )

وان القيمة الغذائية للثمار يمكن توضيحها  (.1994

غم من لحم الثمار على  100ويه تمن خالل ما يح

نسبة عالية من الزيت إضافة إلى البروتينات 

        وعناصر معدنية  Cو Bوفيتامينات والسكريات 

وحسن  1990)الخفاجي وآخرون,

. يبلغ اإلنتاج العالمي للزيتون (1991وآخرون,

 ( FAO,2007( مليون طن )17حوالي )

مليون  8.5والمساحة المزروعة في العالم حوالي

 االبيض % منها في منطقة البحر96هكتار وتنتشر 

المتوسط والمناطق المحيطة به 

(Chartzoulakis,2005 وتبلغ عدد األشجار .)

( شجرة ومتوسط 1098481المثمرة في العراق)

( طن ثمار من أجمالي 24768اإلنتاجية حوالي)

األشجار المثمرة ومتوسط إنتاج الشجرة الواحدة 

( كغم.شجرة22.2)
-0

)الجهاز المركزي لإلحصاء  

يكثر الزيتون خضريا بواسطة العقل  (. 2014,

وهي من أفضل الطرق في إكثار الزيتون الساقية , 

تمتاز  (.3113واخرون ,  Hartmannتجاريا. )

شتالت الزيتون  ببطء نموها مقارنة مع شتالت 

الفاكهة األخرى مما يستدعي بقاءها فترة طويلة في 

المشتل حتى تكون جاهزة للبيع وهذه تعتبر من 

المشاكل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة تكاليف 

ا من قبل المزارعين مسببة خسارة اقتصادية إنتاجه

( لذلك فإنها تحتاج إلى 1980لهم ) الصباغ , 

معامالت خاصة تشجع اإلسراع في نموها ومنها 

منظمات النمو لما لها من دور كبير في العمليات 

هي هذه المنظمات الفسلجية والحيوية في النبات و

مركبات عضوية تتواجد بتراكيز قليلة تصنع في 

جزء معين من النبات وتنتقل إلى جزء آخر لتظهر 

 ,Bosch ( 2011 و Muller)   فعالياتها الفسلجية

, ويصنف حامض السالسيليك من الهرمونات النباتية 

الذي ينظم العديد من العمليات الفسلجية للنبات 

(Gharib ,3112 )إذ توصل (Hayat  و

Ahmed ,3112 إن الرش بحامض السالسيليك )

ي تكوين صبغات الكلوروفيل والكاروتين أسرع ف

وعملية البناء الضوئي ونشاط بعض اإلنزيمات 

( على 2012حصل عبد الواحد وآخرون ), والمهمة

إن رش شتالت النارنج المحلي  بحامض السالسيلك 

ملغم.لتر 100بتركيز 
-0

أعطى زيادة معنوية في  

ارتفاع الشتلة , عدد األفرع  , قطر الساق الرئيس 

 د األوراق  والوزن الجاف للمجموع الخضري,عد

, وفي دراسة أخرى والجذري مقارنة بغير المعاملة

 Acetyl salicylic acidلتأثير الرش بالـ 

ملغم.لتر (1000, 500)بتركيزين 
-0

على شتالت  

أظهرت النتائج وجود تأثيرات معنوية الزيتون 

 Acetyl salicylicلمعامالت التي تم رشها بالـ ل

acid  في زيادة معدل ارتفاع النبات, عدد األفرع

الخضرية  ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري 

. وتفيد (AL- Taey  , 2010والجذري للشتالت )

الدراسات بأمكانية استخدام بعض االحماض االمينية 

مثل حامض التربتوفان الذي يعد البادئ لتكوين 

وهو من أهم مؤشرات التطور  IAAاالوكسين 

اخلية إذ يؤثر في العديد من عمليات التطور الد

كانقسام الخاليا واستطالتها وتطور األنسجة الوعائية 

( ولذلك  2001وآخرون   Ljungونشوء الجذور)

فقد الحظ الكثير من الباحثين إن إضافة أو رش هذا 

الحامض االميني أدى إلى تحسين وزيادة النمو 

 Azizو  Abu Dahab )والجذري الخضري 

Abd El  ,2006 ) ,( إن 2013توصل عزيز ) إذ

ملغم. لتر 011بتركيز  رش حامض التربتوفان
-0

 

على شتالت الاللنكي أدى إلى زيادة معنوية في 

كما  ,معظم الصفات الخضرية والجذرية المدروسة

( إن رش حامض 2014وآخرون ) Faissalاستنتج 

على أشجار اليوسفي البلدي سبب زيادة  التربتوفان

 . معنوية في صفات النمو الخضري المدروسة

تعد عملية التسميد الورقي من العمليات المهمة في 

تشجيع نمو الشتالت واإلسراع من  دخولها مرحلة 

إن  إذ(, 0111واخرون, Garciaاإلثمار المبكر)

التغذية الورقية تعد من األساليب الحديثة والناجحة 

لمعالجة نقص المغذيات في النبات )أبو ضاحي 
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 ان رش( 2012الحمزة )(, إذ وجدت  (0114,

شتالت الزيتون صنف خستاوي بالمحلول المغذي 

Polixal ( مل.لتر8و 4,  0بتركيز )
-0

 سبب تفوقاً  

والجذري  في جميع صقات النمو الخضري معنوياً 

ولقلة الدراسات حول تأثير حامض  .المدروسة

السالسيليك والتربتوفان على الزيتون ولبطئ نمو 

المستخدم في  Manzanilloشتالت الصنف 

التجربة مما يستدعي بقاؤها فترة طويلة في المشتل 

 نمو وزيادة تحسينلذلك اجري البحث بهدف 

على تساعدها  جيدة بحالةغذائية تكون الشتالت حتى

له أثناء النقل  تتعرض الذي الجهد اجتياز مرحلة

والزراعة في المكان المستديم والتغلب على بطئ 

واإلسراع في إيصالها إلى الحجم نمو الشتالت 

المناسب بحيث تصبح جاهزة للنقل والبيع ومرغوبة 

من قبل المزارعين وبوقت اقصر وعدم بقاؤها مدة 

 طويلة في المشتل والتي تزيد من تكاليف إنتاجها. 

 : العمل وطرائق المواد

نفذ البحث في محطة البستنة والغابات في        

بابل التابعة للشركة العامة محافظة  قضاء المحاويل /

لموسمي وزارة الزراعة  –ات ـللبستنة والغاب

. اختيرت شتالت الزيتون  2015و  2014 الدراسة

بعمر سنة عالي الزيت  Manzanillo صنف 

واحدة, وهو صنف اسباني ثنائي الغرض يصلح 

واستخدمت الظلة للتخليل والستخراج الزيت, 

إذ  )غطاء السارات( المغطاة بالشبكة البالستيكية

في أكياس بالستيكية سوداء  زرعت الشتالت

كغم ملئت  0,34( سم وبسعة 15×30بقياسات )

. إذ تم وتحت نظام الري الرذاذيبزميج نهري 

وتم شتلة متجانسة النمو قدر اإلمكان  214انتخاب 

نقلها من مكانها إلى مكان آخر في الظلة مخصص 

بعد أن فُرشت  1/3/2014للبحوث الزراعية بتاريخ 

ارض المشتل بطبقة من البولي اثيلين )النايلون( 

لتجنب فقدان بعض الجذور في التربة وللحصول 

على مجموع جذري كامل للشتالت, ولم يجر عليها 

أي تغيير في التربة عدا إضافة تربة مزيجية إلكمال 

النقص في تربة األكياس الحاصل من جراء عملية 

حامض السالسيليك  رش البحث تضمن النقل.

الذي   King Lifeالمحلول المغذي ووالتربتوفان 

بنسب متساوية  K.P.Nمن العناصر  يتكون من

من إنتاج  +عناصر صغرى( وهو20:20:20)وهي 

 GREEN HASشركة جرين هاس إيطاليا )

ITALIA.)  وبدأت معامالت الرش بتاريخ

بشكل وتم أجراء عمليات الخدمة ّ ,10/3/2014

من سقي وإزالة اإلعشاب.  لكافة المعامالتمتساٍو 

وكانت معامالت الرش بمحفزات النمو والسماد 

 الورقي كما يلي:

 الرش بالماء فقط )المقارنة(. -0

بالحامض العضوي  يوماً  20الرش كل  -3

( 200,100,0)السالسيليك بثالثة مستويات 

 بالتتابع    S2, S1, S0ملغم/لتر ورمز لها 

Gautam)  وSingh 3111.) 

بالحامض االميني التربتوفان  يوماً  20الرش كل  -2

ملغم/لتر ورمز ( 200,100,0)بثالثة مستويات 

 Baldiبالتتابع )  T2, T1, T0لها 

 Abdو Abou Dahab( و)0110وآخرون,

El-Aziz  ,2006.) 

 King بالمحلول المغذييوماً  20الرش كل  -2

Life  ( غم /لتر 0,1.5,3) مستوياتبثالثة

 بالتتابع.  N2 , N1 , N0لهاورمز 

تمت عمليات الرش بواقع خمس رشات ربيعية       

)شهر آذار ونيسان وأيار( وثالث رشات خريفية ) 

شهر أيلول وتشرين األول( بين كل رشة وأخرى 

يوم وكانت مواعيد الرش للموسمين  كاألتي:  31

, الموعد  1/2, الموعد الثاني : 10/2الموعد االول :

, الموعد  01/4, الموعد الرابع : 31/2الثالث:

, الموعد  0/1, الموعد السادس:  21/4الخامس : 

تم أخذ  .01/01, الموعد الثامن:  31/1السابع: 

(  10/  25النمو ) يالقياسات في نهاية موسم

 .2015و  2014 للموسمين

 الصفات المدروسة:

 سم( :  ) نباتارتفاع ال -1

قيس ارتفاع الشتالت في نهاية موسمي النمو 

من سطح التربة باستخدام شريط القياس المتري 

وأُخذ المعدل لكل وحدة تجريبية  وحتى القمة النامية

  في المكرر الواحد ثم ُحسب المعدل لكل معاملة.

 ) ملم ( : الرئيسقطر الساق  -2

قيست أقطار سيقان الشتالت في نهاية موسمي النمو 

( لكل شتلة في الوحدة Vernierالقدمة )بواسطة 

التجريبية في المكرر الواحد ثم ُحسب المعدل لكل 

 معاملة.

 عدد األفرع / شتلة : -3

ُحسب عدد األفرع الخضرية النامية على الشتلة بأخذ 

معدل عدد األفرع لكل مكرر, ثم أُستخرج معدل عدد 

 األفرع لكل معاملة.
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 عدد األوراق / شتلة :  -4

وراق لكل شتلة وُحسب المعدل لكل ُحسب عدد األ

 مكرر ثم ُحسب المعدل لكل معاملة.

النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع   -5

 :%(  والجذري  ) الخضري

تم قلع الشتالت من االكياس في نهاية التجربة        

بعناية بعد ري الحقل جيدا قبل يوم واحد للحفاظ على 

الة االكياس اذ تم ازاكبر مجموع جذري ممكن 

وبعدها تم تعرية الجذور من باستخدام مقص يدوي 

التربة وغسلها جيدا ثم فصل المجموع الخضري عن 

من منطقة التاج الجذري بواسطة مقص التقليم 

وتم غسل األجزاء  المنتفخة لشتالت الزيتون

الخضرية ) ساق وأوراق وتفرعات( والمجموع 

الجذري وتم وزنها بميزان حساس وسجل الوزن 

 الرطب لجميع شتالت الوحدات التجريبية ثم وضع

في كل من المجموع الُخضري والجذري على انفراد 

أكياس ورقية مثقبة وجففت في فرن كهربائي ) 

oven  ساعة  48لمدة ْم 70( على درجة حرارة

( ثم قيس 0191ولحين ثبوت الوزن )الصحاف, 

وحساب  بميزان كهربائي حساس الوزن الجاف

معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري 

 وحسب المعادالت اآلتية:لشتالت كل وحدة تجريبية 

النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الخضري  

=    
الوزن الجاف  للمجموع الخضري

يالخضر عللمجمو  الوزن الرطب 
 

في المجموع الجذري النسبة المئوية للمادة الجافة  

=    
الوزن الجاف  للمجموع  الجذري

عللمجمو  الجذري الوزن الرطب 
 

 جـــــالنتائ

 ارتفاع النبات )سم( : -1

( تفوق معاملة  3و 0اظهرت نتائج الجدولين ) 

في صفة ارتفاع النبات  الرش بحامض السالسيليك

اعلى معدل الرتفاع   S2معنويا إذ أعطت المعاملة  

سم متفوقة على  117.49و  90.09النبات بلغ  

 93.85و  78.20التي سجلت   S0معاملة القياس 

سم للموسمين على التوالي. كما تشير النتائج الى 

في صفة   تفوق معاملة الرش بحامض التربتوفان

اعلى  T2ارتفاع النبات معنويا إذ أعطت المعاملة 

سم  114.26و  89.86معدل الرتفاع النبات بلغ 

للموسمين على التوالي مقارنة بغير المعاملة التي 

سم  13092سم للموسم االول و  78.64اعطت  

. لوحظ أن الرش بالمحلول المغذي أثر الثاني للموسم

  N2قت المعاملة معنوياً في هذه الصفة فتفو

سم  111.18و  88.84 باعطائها اعلى معدل  بلغ 

التي سجلت  N0قياساً بمعاملة القياس  لكال الموسمين

سم للموسمين على  98.19و  91.47اقل ارتفاع بلغ 

 التوالي.

بين حامض السالسيليك  حقق التداخل الثنائي

والتربتوفان تاثيراً معنويا في صفة ارتفاع النبات اذ 

بتسجيل اعلى معدل بلغ   S2T2قت المعاملة تفو

سم  للموسمين على التوالي  130.48و  95.38

والتي اعطت قيمة مقدارها  S0T0مقارنة بالمعاملة 

اعطى  سم للموسمين بالتتابع. 86.96و  68.80

والمحلول  التداخل الثنائي بين حامض السالسيليك

المغذي تأثيراً معنويا في ارتفاع النبات اذ تفوقت 

  93.27بتسجيل اعلى معدل بلغ   S2N2المعاملة  

سم  للموسم الثاني  122.77سم للموسم االول و 

و   72.54والتي اعطت  S0N0مقارنة بالمعاملة  

 حقق التداخل الثنائي سم للموسمين بالتتابع.  86.33

والمحلول المغذي تاثيرا  بين حامض التربتوفان

معنويا في صفة ارتفاع النبات اذ تفوقت المعاملة 

T2N2  و  93.76معنويا باعطاء اعلى معدل بلغ

سم للموسمين على التوالي قياسا بالمعاملة  121.58

T0N0   سم للموسمين  87.13و  73.48التي اعطت

تشير النتائج الى ان معامالت التداخل  على التوالي.

بين عوامل الدراسة كانت معنوية في صفة  الثالثي

اعلى  S2T2N2ارتفاع النبات اذ اعطت التوليفة  

سم للموسمين على  135.26و  99.15قيمة بلغت  

اقل   S0T0N0التوالي في حين اعطت التوليفة 

سم للموسمين على  81.72و  62.62قيمة بلغت 

 التوالي.
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 وتداخالتها    king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 1) جدول

 لموسم األولاارتفاع النبات )سم(  في

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S× T 

 
المحلول المغذي غم.لتر

-1
 Tryptoph

an acid  

mg.L
-1

 

Salicylic 

acid   

mg.L
-1

 
N2 N1 N0 

68.80 75.10 68.69 62.62 T0 
S0 82.18 87.21 82.37 76.97 T1 

83.62 87.96 84.87 78.02 T2 
82.30 85.96 83.39 77.55 T0 

S1 86.26 89.32 88.07 81.40 T1 
90.59 94.16 91.57 86.03 T2 
84.83 87.27 86.93 80.29 T0 

S2 90.06 93.39 91.60 85.18 T1 
95.38 99.15 95.53 91.47 T2 

 N معدل  79.95 85.89 88.84 
S× T N S   × T×N 

L.S.D(0.05) 
2.46 1.84 4.53 

 المحلول المغذيو  Salicylic acid تداخل  S معدل 

78.20 83.42 78.65 72.54 S0 S× N 

 
86.38 89.82 87.68 81.66 S1 
90.09 93.27 91.35 85.65 S2 
1.84 2.46 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل  

78.64 82.78 79.67 73.48 T0 T× N 

 
86.17 89.97 87.35 81.18 T1 
89.86 93.76 90.66 85.18 T2 
1.84 2.46 L.S.D(0.05) 
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 وتداخالتها   king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 2جدول )

 ارتفاع النبات )سم( الموسم الثاني في 

 

 

 :قطر الساق ) ملم(  2-

( تفوق معاملة 4و 3نتائج الجدولين )  تشير

الرش بحامض السالسيليك معنويا في صفة قطر 

 9.06اعلى معدل بلغ   S2الساق اذ اعطت المعاملة  

ملم للموسمين على التوالي مقارنة بمعاملة  10.50و 

 8.09و  7.38التي اعطت اقل معدل بلغ  Soالقياس 

ملم للموسمين على التوالي. كما تشير النتائج الى 

تفوق معاملة الرش بحامض التربتوفان  في صفة 

اعلى  T2قطر الساق معنويا إذ أعطت المعاملة 

 ملم 9.99و  8.90معدل الرتفاع النبات بلغ 

التي  T0للموسمين على التوالي مقارنة بغير المعاملة 

ملم للموسم  8.17ملم للموسم االول و  7.24اعطت  

لوحظ أن الرش بالمحلول المغذي أثر  كماالثاني, 

  N2معنوياً في هذه الصفة فتفوقت المعاملة 

ملم  9.72و  8.78 باعطائها اعلى معدل  بلغ 

 N0ملة القياس للموسمين على التوالي قياساً بمعا

ملم  8.52و  7.37التي سجلت اقل ارتفاع بلغ 

 للموسمين على التوالي.

بين حامض السالسيليك  حقق التداخل الثنائي

والتربتوفان تاثيرا معنويا في صفة قطر الساق اذ 

  بتسجيل اعلى معدل بلغ  S2T2تفوقت المعاملة 

ملم  للموسمين على التوالي  11.99و  10.47

والتي اعطت قيمة مقدارها  S0T0مقارنة بالمعاملة 

اعطى التداخل  ملم للموسمين بالتتابع. 7.68و  6.78

الثنائي بين حامض السالسيليك والمحلول المغذي 

تأثيراً معنويا في قطر الساق اذ تفوقت المعاملة  

S2N2   ملم للموسم  10.03بتسجيل اعلى معدل بلغ

ملم  للموسم الثاني مقارنة بالمعاملة   11.43االول و 

S× T 

 

المحلول المغذي غم.لتر
-1

 Tryptoph

an acid  

mg.L
-1

 

Salicylic 

acid   

mg.L
-1

 
N2 N1 N0 

86.96 92.06 87.11 81.72 T0 

S0 93.76 101.00 94.35 85.93 T1 

100.84 112.13 99.04 91.34 T2 

89.14 96.09 88.35 82.99 T0 

S1 106.38 113.68 108.05 97.42 T1 

111.47 117.36 112.38 104.68 T2 

102.49 109.94 100.86 96.68 T0 

S2 119.48 123.13 118.72 116.59 T1 

130.48 135.26 129.79 126.40 T2 

 N معدل  98.19 104.30 111.18 

S× T N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

3.29 2.15 5.44 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

93.85 101.73 93.50 86.33 S0 
S× N 

 
102.33 109.04 102.93 95.03 S1 

117.49 122.77 116.46 113.22 S2 

2.15 3.29 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل  

92.87 99.36 92.11 87.13 T0 
T× N 

 
106.54 112.60 107.04 99.98 T1 

114.26 121.58 113.74 107.47 T2 

2.15 3.29 L.S.D(0.05) 
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S0N0  ملم للموسمين  7.58و   6.62والتي اعطت

بين حامض التربتوفان  حقق التداخل الثنائي بالتتابع.

والمحلول المغذي تاثيراً معنويا في صفة قطر الساق 

معنويا باعطاء اعلى معدل  T2N2اذ تفوقت المعاملة 

للموسمين على التوالي  ملم 10.83و  9.84بلغ 

 7.46و  6.58التي اعطت   T0N0قياسا بالمعاملة 

 ملم للموسمين على التوالي .

تشير النتائج الى ان معامالت التداخل 

الثالثي بين عوامل الدراسة كانت معنوية في قطر 

اعلى قيمة بلغت   S2T2N2الساق اذ اعطت التوليفة  

التوالي في ملم للموسمين على  13.55و  12.15

 5.79اقل قيمة بلغت   S0T0N0حين اعطت التوليفة 

 ملم للموسمين على التوالي. 6.74و 

 

 king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 3جدول )

 الموسم االولقطر الساق )ملم(  في وتداخالتها 

 

 

 

 

 

 

S× T 

المغذي  غم.لترالمحلول 
-1

 Tryptopha

n acid  

mg.L
-1

   

Salicylic 

acid   

mg.L
-1

   
N2 N1 N0 

6.78 7.68 6.87 5.79 T0 

S0 7.51 7.93 7.67 6.93 T1 

7.85 8.48 7.92 7.14 T2 

7.19 7.73 7.13 6.70 T0 

S1 7.82 8.21 7.84 7.39 T1 

8.37 8.91 8.28 7.93 T2 

7.75 8.41 7.58 7.25 T0 

S2 8.95 9.53 8.87 8.45 T1 

10.47 12.15 10.49 8.77 T2 

 N معدل  7.37 8.07 8.78 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

0.33 0.19 0.56 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

7.38 8.03 7.49 6.62 S0 
S× N  

 
7.79 8.28 7.75 7.34 S1 

9.06 10.03 8.98 8.16 S2 

0.19 0.33 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

7.24 7.94 7.19 6.58 T0 
T× N  

 
8.09 8.56 8.13 7.59 T1 

8.90 9.84 8.90 7.95 T2 

0.19 0.33 L.S.D(0.05) 
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    king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 4جدول )

 الموسم الثانيقطر الساق )ملم(  في وتداخالتها  

 

  

3

 عدد االفرع / شتلة :  -3

( تفوق معاملة الرش  6و 4نتائج الجدولين )  توضح

 بحامض السالسيليك معنويا في صفة عدد االفرع

و  11.24اعلى معدل بلغ   S2اذاعطت المعاملة  

فرع / شتلة  للموسمين على التوالي مقارنة  12.63

 8.55التي اعطت اقل معدل بلغ  Soبمعاملة القياس 

فرع / شتلة للموسمين على التوالي. كما  10.61و 

تشير النتائج الى تفوق معاملة الرش بحامض 

معنويا إذ أعطت  عدد االفرعالتربتوفان  في صفة 

 11.02غ اعلى معدل الرتفاع النبات بل T2المعاملة 

فرع / شتلة  للموسمين على التوالي  12.51و 

فرع /  8.61التي اعطت   T0مقارنة بغير المعاملة 

 

S× T 

والمحلول المغذي غم.لتر
-1

 Tryptopha

n acid  

mg.L
-1

   

Salicylic 

acid   

mg.L
-1

   N2 N1 N0 

7.68 8.25 8.06 6.74 T0 

S0 8.16 8.42 8.17 7.91 T1 

8.43 8.83 8.37 8.10 T2 

7.77 8.16 7.83 7.31 T0 

S1 9.11 9.41 9.27 8.65 T1 

9.54 10.10 9.52 9.00 T2 

9.06 9.74 9.11 8.32 T0 

S2 10.45 11.02 10.44 9.90 T1 

11.99 13.55 11.70 10.72 T2 

 N معدل  8.52 9.16 9.72 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

0.19 0.12 0.34 

 المغذيوالمحلول    Salicylic acid تداخل  S معدل 

8.09 8.50 8.20 7.58 S0 
S× N  

 
8.81 9.22 8.87 8.32 S1 

10.50 11.43 10.42 9.65 S2 

0.12 0.19 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

8.17 8.71 8.33 7.46 T0 
T× N  

 
9.24 9.61 9.29 8.82 T1 

9.99 10.83 9.86 9.27 T2 

0.12 0.19 L.S.D(0.05) 
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فرع / شتلة  للموسم  10.50شتلة  للموسم االول و 

الثاني, لوحظ أن الرش بالمحلول المغذي أثر معنوياً 

باعطائها اعلى   N2في هذه الصفة فتفوقت المعاملة 

فرع / شتلة   11.90و  10.31 معدل  بلغ 

 N0للموسمين على التوالي قياساً بمعاملة القياس 

فرع /  10.72و  9.02التي سجلت اقل ارتفاع بلغ 

 . شتلة  للموسمين على التوالي

بين حامض السالسيليك  حقق التداخل الثنائي

والتربتوفان تاثيراً معنوياً في صفة عدد االفرع اذ 

  بتسجيل اعلى معدل بلغ  S2T2تفوقت المعاملة 

فرع / شتلة للموسمين على  14.28و  13.62

والتي اعطت قيمة  S0T0التوالي مقارنة بالمعاملة 

فرع / شتلة  للموسمين  10.06و  7.87مقدارها 

اعطى التداخل الثنائي بين حامض  بالتتابع.

السالسيليك والمحلول المغذي تأثيراً معنوياً في صفة 

بتسجيل اعلى  S2N2وقت المعاملة  عدد االفرع اذ تف

فرع / شتلة  للموسم االول   12.24معدل بلغ 

فرع / شتلة للموسم الثاني مقارنة   12.93و

فرع /  9.73و  8.02والتي اعطت  S0N0بالمعاملة  

بين  حقق التداخل الثنائي شتلة  للموسمين بالتتابع.

حامض التربتوفان والمحلول المغذي تاثيراً معنوياً 

 T2N1صفة عدد االفرع اذ تفوقت المعاملة  في

 12.90و 11.40معنويا باعطاء اعلى معدل بلغ 

فرع / شتلة  للموسمين على التوالي قياسا بالمعاملة 

T0N0   فرع / شتلة   9.68و  7.86التي اعطت

 للموسمين على التوالي.

تشير النتائج الى ان معامالت التداخل الثالثي بين 

عوامل الدراسة كانت معنوية في صفة عدد االفرع 

اعلى قيمة بلغت   S2T2N1اذ اعطت التوليفة  

فرع / شتلة  للموسمين على  15.07و  14.17

اقل قيمة   S0T0N0التوالي في حين اعطت التوليفة 

على فرع / شتلة  للموسمين  9.08و  7.13بلغت 

 التوالي.

 

 االوراق/ شتلة :عدد -4

( أن أستخدام 9و  2تبين النتائج في الجدولين )

المستويات المختلفة من حامض السالسيليك أنعكس 

 (S2)على زيادة عدد االوراق, إذ تفوقت المعاملة 

معنوياً وأعطت أعلى معدل لعدد االوراق بلغ 

 (S0)ورقة/شتلة قياساً بمعاملة  348.58 و 328.04

 274.58و 266.34التي أعطت أقل المعدالت بلغت 

ورقة/ شتلة  للموسمين على التوالي. تأثر عدد 

االوراق  بمستويات الحامض االميني التربتوفان إذ 

ازدادت معدالت عدد االوراق معنوياً لتصل الى  

T2ورقة/ شتلة عند المعاملة  333.62و 318.32
 

 

التي   T0 للموسمين على التوالي قياسا  بمعاملة

 281.41و  275.80اعطت اقل المعدالت بلغت 

ورقة/ شتلة ولكال الموسمين على التوالي . حقق 

الرش بالمحلول المغذي زيادة معنوية في عدد 

 327.52و 319.65االوراق و لكال الموسمين من 

ورقة/ شتلة
 

غم.لتر N2  (2على التوالي عند معاملة 
-

0
ل المعدالت بلغت التي اعطت اق N0( قياسا بمعاملة 

ورقة/ شتلة 280.39و 273.68
 

للموسمين على 

التوالي. التأثير المشترك لحامضي السالسيليك 

والتربتوفان حقق بدوره زيادة معنوية في عدد 

أعلى المعدالت  S2T2االوراق , إذ سجلت معاملة 

ورقة/ شتلة  383.99و 355.88لعدد االوراق بلغت 

في حين انخفض عدد االوراق إلى أقل المعدالت في 

 249.96و 247.37لتصل إلى  S0T0المعاملة 

ورقة/ شتلة للموسمين على التوالي. ويظهر من 

التداخل الثنائي بين حامض السالسيليك والمحلول 

المغذي ان هناك فروقا معنوية بين المعامالت 

ت بلغت اعلى المعدال  S2N2اذأعطت المعاملة 

ورقة/ شتلة للموسمين على  385.51و  354.07

التي سجلت أقل  S0N0التوالي قياسا بالمعاملة 

 246.78المعدالت  ولكال الموسمين بلغت 

ورقة/ شتلة على التوالي . كما كان  258.06و

للتأثير المشترك بين حامض التربتوفان والمحلول 

أثره المعنوي في التفوق على معاملة   المغذي

أعلى معدل لعدد  T2N1المقارنة إذ أعطت المعاملة 

في  ورقة/شتلة للموسم االول 332.73االوراق بلغ 

اعلى معدل لعدد  T2N2حين اعطت المعاملة 

ورقة/شتلة للموسم الثاني   359.45االوراق بلغ 

أقل معدل  التي اعطت  T0N0قياساً بمعاملة المقارنة  

ورقة/شتلة  259.36و 252.39لعدد االوراق بلغ 

 للموسمين على التوالي. 

حققت معاملة التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة 

S2T2N1  أعلى القيم لمعدل عدد االوراق بلغت

في الموسم االول بينما حققت  ورقة/شتلة 379.67

 اعلى معدل لعدد االوراق بلغ S2T2N2المعاملة 

ورقة/شتلة في الموسم الثاني في حين  423.73

أقل القيم لكال  S0T0N0سجلت معاملة القياس 



 
 عبد الكاظم وعبد الوهاب                                                    (0361) , 03  -  03(: 4) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

03 
ISSN 2072-3875 

 

 على التوالي.ورقة/شتلة  232.33و 222.67الموسمين بلغت 

 

 وتداخالتها     king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 5جدول )

 الموسم االولعدد االفرع / شتلة  في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S× T 

المحلول المغذي  غم.لتر
-1

 Tryptoph

an acid  

mg.L
-1

   

Salicylic 

acid   

mg.L
-1

   
N2 N1 N0 

7.87 8.15 8.34 7.13 T0 

S0 8.56 8.42 9.00 8.27 T1 

9.26 9.68 9.33 8.67 T2 

8.56 9.52 8.48 7.67 T0 

S1 9.72 9.83 10.23 9.10 T1 

10.23 10.47 10.69 9.53 T2 

9.39 10.18 9.22 8.77 T0 

S2 10.73 12.63 10.24 9.33 T1 

13.62 13.92 14.17 12.67 T2 

 N معدل  9.02 9.97 10.31 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

0.59 0.34 1.03 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

8.55 8.75 8.89 8.02 S0 
S× N  

 
9.50 9.94 9.80 8.77 S1 

11.24 12.24 11.21 10.26 S2 

0.34 0.59 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

8.61 9.28 8.68 7.86 T0 
T× N  

 
9.67 10.29 9.82 8.90 T1 

11.02 11.36 11.40 10.29 T2 

0.34 0.59 L.S.D(0.05) 
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 وتداخالتها    king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 6جدول )

 الموسم الثانيعدد االفرع / شتلة  في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S× T 

المحلول المغذي غم.لتر
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

  

Salicylic acid 

  mg.L
-1

   N2 N1 N0 

10.06 10.45 10.67 9.08 T0 

S0 10.53 11.38 10.43 9.77 T1 

11.23 11.61 11.75 10.33 T2 

10.19 10.82 10.31 9.45 T0 

S1 11.31 11.33 11.94 10.67 T1 

12.02 12.76 11.87 11.43 T2 

11.24 11.48 11.73 10.52 T0 

S2 12.37 13.09 12.34 11.67 T1 

14.28 14.22 15.07 13.55 T2 

 N معدل  10.72 11.79 11.90 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

0.62 0.37 1.06 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

10.61 11.15 10.95 9.73 S0 
S× N  

 
11.18 11.64 11.37 10.52 S1 

12.63 12.93 13.05 11.91 S2 

0.37 0.62 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

10.50 10.92 10.90 9.68 T0 
T× N  

 
11.40 11.93 11.57 10.70 T1 

12.51 12.86 12.90 11.78 T2 

0.37 0.62 L.S.D(0.05) 
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 وتداخالتها    king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 7جدول )

 الموسم االولعدد االوراق/ شتلة  في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S× T 

غم.لترالمغذي  المحلول
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

   

Salicylic acid 

  mg.L
-1

   N2 N1 N0 

247.37 251.43 268.00 222.67 T0 

S0 262.03 263.94 277.14 245.00 T1 

289.63 310.33 285.87 272.68 T2 

278.54 298.45 276.66 260.51 T0 

S1 303.14 349.67 288.53 271.21 T1 

309.43 295.84 332.64 299.82 T2 

301.49 338.95 291.51 274.00 T0 

S2 326.76 357.33 327.75 295.21 T1 

355.88 365.94 379.67 322.04 T2 

 N معدل  273.68 303.09 319.65 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

17.89 10.33 30.99 

 المغذي والمحلول  Salicylic acid تداخل  S معدل 

266.34 275.23 277.00 246.78 S0 
S× N  

 
297.04 314.65 299.28 277.18 S1 

328.04 354.07 332.98 297.08 S2 

10.33 17.89 L.S.D(0.05) 

 المغذي والمحلول Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

275.80 296.28 278.72 252.39 T0 
T× N  

 
297.31 323.65 297.81 270.47 T1 

318.32 324.04 332.73 298.18 T2 

10.33 17.89 L.S.D(0.05) 
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 وتداخالتها    king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 8جدول )

 الموسم الثاني عدد االوراق/ شتلة في

 

 

النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع -5

 الخضري)%( :

في النسبة  أثر استخدام حامض السالسيليك         

المئوية للمادة الجافة في المجموع الخضري وهو ما 

( إذ تفوقت المعاملة 01و1)  توضحه نتائج الجدولين

S2 قياساً  61033و  22096بتسجيلها القيم %

التي أعطت أقل القيم لهذه الصفة بلغت  S0بالمعاملة 

% للموسمين على التوالي. النسبة  41021و 24022

افة في المجموع الخضري تأثرت المئوية للمادة الج

بمستويات الرش بحامض التربتوفان إذ تظهر نتائج 

معنويا للموسمين اذ  T2الجدولين تفوق المعاملة 

% على التوالي قياسا  61061و 24010اعطت 

و  24009التي اعطت اقل نسبة بلغت   T0بمعاملة 

% للموسمين على التوالي. الرش بالمحلول  40011

يادة معنوية في هذه الصفة إذ سجلت المغذي حقق ز

 42.79أعلى المعدالت بلغت   N2معاملة الرش 

التي سجلت أقل   N0قياساً بمعاملة %  58.17و

للموسمين على %  54.06و 38.97القيم بلغت 

أعلى القيم  S2T2التوالي.  أعطت معاملة التداخل 

للموسمين على التوالي %  63.16و  51.32بلغت 

أقل القيم بلغت   S0T0, في حين سجلت المعاملة 

 % للموسمين على التوالي.  44.64و  32.56

 

S× T 

غم.لتر المغذي المحلول
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

   

Salicylic acid 

  mg.L
-1

   N2 N1 N0 

249.96 255.90 261.66 232.33 T0 

S0 278.10 282.34 293.67 258.20 T1 

295.70 310.89 292.55 283.65 T2 

274.68 275.62 288.43 260.00 T0 

S1 300.94 322.98 305.77 274.08 T1 

321.17 343.73 327.56 292.22 T2 

319.58 350.32 322.67 285.75 T0 

S2 342.17 382.48 338.39 305.64 T1 

383.99 423.73 396.58 331.67 T2 

 N معدل  280.39 314.14 327.52 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

21.61 13.90 36.70 

 المغذي والمحلول  Salicylic acid تداخل  S معدل 

274.58 283.04 282.63 258.06 S0 
S× N  

 
298.93 314.11 312.61 275.43 S1 

348.58 385.51 352.55 307.69 S2 

13.90 21.61 L.S.D(0.05) 

 المغذي والمحلول Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

281.41 293.95 290.92 259.36 T0 
T× N  

 
305.93 329.27 309.22 279.31 T1 

333.62 359.45 338.90 302.51 T2 

13.90 21.61 L.S.D(0.05) 
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تفوقها المعنوي  S2N2أظهرت معاملة التداخل    

 % 61.87و  47.91بإعطائها أعلى القيم بلغت 

 46.90و 34.54التي سجلت  S0N0قياساً بمعاملة 

على التوالي. أما التداخل الثنائي بين للموسمين % 

مستويات حامض التربتوفان والمحلول المغذي فقد 

للموسمين  T2N2اظهر التفوق المعنوي للمعاملة 

على التوالي قياساً  % 61.83و  47.54بإعطائها 

التي سجلت لكال الموسمين القيم  T0N0بمعاملة 

على التوالي. واشار التداخل %  48.41و  32.76

ثالثي بين عوامل التجربة الى تفوق المعاملة ال

S2T2N2  54.50موسمين بإعطائها المعنوياً لكال 

على التوالي , في حين أعطت المعاملة %  64.32و

S0T0N0   40.21و  31.04اقل المعدالت بلغت 

 للموسمين على التوالي .  %

 

 

وتداخالتها  في النسبة      king life( تأثير الرش بحامض السالسيليك والتربتوفان والمحلول المغذي9جدول )

 المئوية للمادة الجافة في المجموع الخضري)% ( الموسم األول

 

 

 

 

S× T 

غم.لترالمغذي  المحلول
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

   

Salicylic acid 

  mg.L
-1

   N2 N1 N0 

32.56 34.15 32.50 31.04 T0 

S0 36.08 37.82 35.34 35.08 T1 

38.68 38.83 39.71 37.50 T2 

35.22 37.81 35.34 32.52 T0 

S1 40.88 43.50 40.53 38.60 T1 

47.73 49.31 46.12 47.76 T2 

37.76 40.86 37.70 34.72 T0 

S2 45.48 48.36 45.23 42.87 T1 

51.32 54.50 48.85 50.61 T2 

 N معدل  38.97 40.15 42.79 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

3.23 1.65 5.87 

 المغذي والمحلول  Salicylic acid تداخل  S معدل 

35.77 36,93 35.85 34.54 S0 
S× N  

 
41.28 43.54 40.66 39.63 S1 

44.86 47.91 43.93 42.73 S2 

1.65 3.23 L.S.D(0.05) 

 المغذي والمحلول Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

35.18 37.61 35.18 32.76 T0 
T× N  

 
40.81 43.23 40.36 38.85 T1 

45.91 47.54 44.89 45.29 T2 

1.65 3.23 L.S.D(0.05) 
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 في وتداخالتها     king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 11جدول )

 الموسم الثانيالنسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الخضري)%(  

 

  

النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع -6

 الجذري )%( :

تفوق معاملة  (03و  00توضح نتائج الجدولين )

في النسبة المئوية للمادة  الرش بحامض السالسيليك

الجافة في المجموع الجذري معنوياً إذ أعطت 

%  54.25و 41.96أعلى قيمة بلغت  S2المعاملة 

و  35.53التي سجلت  S0متفوقة على معاملة 

للموسمين على التوالي. كما تشير النتائج  % 44.25

تأثيراً معنوياً  إلى أن لمستويات حامض التربتوفان

في النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الجذري 

 42.82بلغت  أعلى نسبة T2إذ سجلت المعاملة 

% للموسمين على التوالي فيما اعطت  53.55و

 33.91أقل نسبة ولكال الموسمين بلغت  T0المعاملة 

% على التوالي. لوحظ أن الرش  44.55و 

اً في هذه الصفة فتفوقت بالمحلول المغذي أثر معنوي

قياساً %  51.69و 40.65بإعطائها  N2المعاملة 

 و 36.08التي سجلت اقل نسبة بلغت  N0بمعاملة 

وفي التداخل   % للموسمين على التوالي. 46.29

الثنائي بين حامضي السالسيليك والتربتوفان يبدوا 

واضحاً أن هناك تاثيراً معنوياً في النسبة المئوية 

لجافة في المجموع الجذري فقد تفوقت للمادة ا

%  58.95و 46.92باعطائها  S2T2المعاملة 

 

S× T 

غم.لترالمغذي  المحلول
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

  

Salicylic acid  

 mg.L
-1

   N2 N1 N0 

44.64 47.20 46.51 40.21 T0 

S0 51.19 56.11 51.60 45.87 T1 

55.63 56.97 55.30 54.62 T2 

51.95 53.81 53.35 48.70 T0 

S1 57.29 59.63 55.91 56.32 T1 

63.01 64.20 63.21 61.62 T2 

56.42 59.34 53.59 56.31 T0 

S2 61.09 61.95 61.41 59.90 T1 

63.16 64.32 62.20 62.95 T2 

 N معدل  54.06 55.90 58.17 

S× T  N S   × T×N 
L.S.D(0.05) 

3.96 2.37 7.55 

 المغذي والمحلول  Salicylic acid تداخل  S معدل 

50.49 53.43 51.14 46.90 S0 
S× N  

 
57.42 59.21 57.49 55.55 S1 

60.22 61.87 59.07 59.72 S2 

2.37 3.96 L.S.D(0.05) 

 المغذي والمحلول Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

51.00 53.45 51.15 48.41 T0 
T× N  

 
56.52 59.23 56.31 54.03 T1 

60.60 61.83 60.24 59.73 T2 

2.37 3.96 L.S.D(0.05) 



 
 عبد الكاظم وعبد الوهاب                                                    (0361) , 03  -  03(: 4) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

40 
ISSN 2072-3875 

 

لموسمي الدراسة وبفارق معنوي بسيط عن المعاملة 

S2T1  بينما  % 56.04للموسم الثاني التي اعطت

أقل المعدالت لكال الموسمين  S0T0أعطت المعاملة 

% على التوالي وبفارق  41.68و 31.43بلغت 

للموسم الثاني التي  S0T1معنوي بسيط عن المعاملة 

. وفي التداخل الثنائي بين % 42.90  اعطت

حامض السالسيليك والمحلول المغذي أعطت 

 و 44.55أعلى القيم للموسمين بلغت  S2N2المعاملة 

% على التوالي في حين أعطت المعاملة  57.26

S0T0  42.47 و 33.35أقل القيم بلغت %

التداخل  للموسمين على التوالي. سجلت معاملة

الثنائي بين حامض التربتوفان والمحلول المغذي 

T2N2  56.13 و 45.06أعلى المعدالت بلغت  %

أقل المعدالت بلغت  T0N0 في حين سجلت المعاملة

% للموسمين على التوالي. وفي  40.93 و 31.28

راسة سجلت المعاملة التداخل الثالثي بين عوامل الد

S2T2N2  49.17أعلى القيم للموسمين بلغت 

على التوالي والتي لم تختلف معنويا %  60.68و

للموسم الثاني التي اعطت  S2T2N1عن المعاملة 

أقل  S0T0N0, بينما أعطت معاملة  59.96%

 %  39.23 و 29.22المعدالت لكال الموسمين بلغت 

 . على التوالي

 

 في وتداخالتها     king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 11جدول )

 الموسم االولالنسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الجذري )%( 

 

 

 

 

S× T 

المحلول المغذي غم.لتر
-1

 Tryptophan 

acid  mg.L
-1

  

Salicylic acid  

 mg.L
-1

   N2 N1 N0 

31.43 33.25 31.81 29.22 T0 

S0 35.77 36.85 36.24 34.20 T1 

39.39 42.22 39.33 36.63 T2 

33.64 35.80 34.70 30.42 T0 

S1 38.41 40.25 39.35 35.64 T1 

42.14 43.80 43.22 39.41 T2 

36.66    39.26 36.53 34.21 T0 

S2 42.29 45.23 42.31 39.32 T1 

46.92 49.17 45.89 45.69 T2 

 N معدل  36.08 38.82 40.65 

S× T  N S× T×N 
L.S.D(0.05) 

3.13 1.54 4.61 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

35.53 37.44 35.79 33.35 S0 

S× N   38.07 39.95 39.09 35.16 S1 

41.96 44.55 41.58 39.74 S2 

1.54 3.13 L.S.D(0.05) 

 والمحلول المغذي  Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

33.91 36.10 34.35 31.28 T0 
 

T× N 
38.82 40.78 39.30 36.39 T1 

42.82 45.06 42.81 40.58 T2 

1.54 3.13 L.S.D(0.05) 
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 في وتداخالتها     king lifeالمغذي والمحلول والتربتوفان ليكيالسالس بحامض الرش تأثير( 12جدول )

 لثانيالموسم االنسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع الجذري) % ( 

 

 

          :المناقشة

ان معامالت الرش  السابقةتبين نتائج الجداول 

والمحلول المغذي  بحامضي السالسيليك والتربتوفان

لها تاثيراً معنوياً في جميع مؤشرات النمو الخضري 

والمتمثلة بارتفاع النبات , قطر والجذري المدروسة 

الساق, عدد االفرع, ,عدد االوراق, والنسبة المئوية 

 والجذري للمادة الجافة في المجموع الخضري

اضافةً الى ان التداخالت بين العوامل الثالثة  اعطت 

 خاللالمعدالت خاصةً بين المستويات العالية  اعلى

موسمي التجربة , قد يعزى السبب إلى ان الرش 

بحامض السالسيليك أدى إلى حدوث تأثيرات مشجعة 

للنمو لهذا الهرمون النباتي التي تحسن العمليات 

الفسيولوجية وبالتالي قابلية النبات على امتصاص 

بدوره  الكبرى والصغرى وهذا مغذياتالماء وال

إضافة إلى زيادة مستويات  يحسن نمو النبات,

( IAAالهرمونات النباتية كاالوكسينات)

والجبرلينات والسايتوكانينات نتيجة للمعاملة 

 في هذا تنشر لم النتائج(بحامض السالسيليك 

, مما ادى إلى تشجيع النمو الخضري )البحث

(Wang  ,ايجابياً وهذا انعكس  ,)3112واخرون

النسبة المئوية للمادة الجافة في المجموع على 

إذ أنَّ األوكسينات تعتبر أحـد العوامل  .الخضري

الرئيسة في نشاط الكامبيوم داخل النباتات الراقية 

والعمل على زيادة االنقسام الخلوي للخاليا 

 (Coartneyالمرستيمية بصورة كبيرة وسريعة 

الى ارتفاع  أدى( االمر الذي 1967 وآخرون ,

وكما هو معروف , فان لالوكسين دور مهم  ,النبات

في العديد من العمليات الفسيولوجية للنبات , لذا فان 

 

S× T 

المحلول المغذي غم.لتر
-1

 Tryptophan 

acid mg.L
-1

   

Salicylic acid   

mg.L
-1

   N2 N1 N0 

41.68 44.30 41.51 39.23 T0 

S0 42.90 43.95 43.30 41.44 T1 

48.17 50.30 47.45 46.75 T2 

44.23 46.63 45.75 40.33 T0 

S1 49.38 50.85 50.35 46.93 T1 

53.52 57.40 53.66 49.51 T2 

47.75 52.30 47.65 43.30 T0 

S2 56.04 58.80 56.42 52.90 T1 

58.95 60.68 59.96 56.22 T2 

 N معدل  46.29 49.56 51.69 

S× T  N S× T×N 
L.S.D(0.05) 

3.93 2.18 5.24 

 والمحلول المغذي   Salicylic acid تداخل  S معدل 

44.25 46.18 44.09 42.47 S0 
S× N  

 
49.05 51.63 49.92 45.59 S1 

54.25 57.26 54.68 50.82 S2 

2.18 3.93 L.S.D(0.05) 

 المغذيوالمحلول   Tryptophan acid تداخل  Tمعدل    

44.55 47.74 44.97 40.93 T0 
T× N  

 
49.44 51.20 50.02 47.09 T1 

53.55 56.13 53.69 50.83 T2 

2.18 3.93 L.S.D(0.05) 
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زيادة تركيزه يؤدي إلى زيادة تمايز الخاليا وخاصة 

مما يسبب زيادة قطر الساق  تمايز األوعية الناقلة

وبالتالي زيادة نقل الماء والمغذيات الضرورية لنمو 

(. وقد يعزى 3116واخرون ,  Alonie)  النبات

السبب في زيادة عدد االوراق الى دور السالسليك 

SA  كهرمون نباتي  في تحفيز االنزيمات المسؤولة

عن عملية البناء الضوئي  ومن ثم اإلسراع بهذه 

العملية مما ادى الى زيادة تراكم المواد الغذائية 

المصنعة في النبات مما حفز النباتات على زيادة 

 و  Hayat)االفرع المتكونة عدد 

Ahmed,3112) على النمو  ايجابياً  وهذا انعكس

الجذري بصورة عامة مما يؤدي الى حدوث التوازن 

. ) بين المجموع الخضري والجذري في النبات

جاءت هذه النتائج متوافقة مع عبد الحسين واخرون 

( عند دراسته تاثير حامض السالسيليك على 3102)

إذ وجد ان التراكيز العالية منه اثرت شتالت النارنج 

والجذري  معنويا في صفات النمو الخضري

( 3103المدروسة, ومع دراسة ال ربيعة وعباس )

 Ahmedعلى شتالت الزيتون و مع ماوجده 

( على شتالت المانجو صنف 2013وآخرون )

Alphonse.   له تاثير كما ان حامض التربتوفان

البناء الحيوي لـ  مهم  كونه البادئ المسؤول عن

IAA وقد يعزى السبب إلى دور الـ ,IAA   الفعال

في تحفيز الخاليا على الزيادة في الحجم وكذلك 

تنشيطه إلنتاج األحماض االمينية والنووية وخاصة 

RNA  كما انه يعمل على زيادة مرونة جدران

الخاليا لمساعدتها على كبر حجمها وبالتالي امتالئها 

وهذا بالتالي يؤثر ايجابيا في زيادة بالماء والغذاء 

هذه تتفق (. وMoore ,0121النمو الخضري )

( حول تاثير 2013عزيز )النتائج  مع ماوجده 

حامض التربتوفان  على شتالت اليوسفي حصل 

صفات النمو الخضري, على زيادة معنوية في 

( أن رش أشجار 2014) El-Sayedوتوصل 

ادى الى زيادة  التربتوفانالرمان بالحامض االميني 

 وذكر . معنوية في صفات النمو الخضري المدروسة

Faissal ( ان رش حامض 2014وآخرون )

التربتوفان على أشجار اليوسفي سبب زيادة معنوية 

تبين من نتائج الجداول   في صفات النمو الخضري.

أعاله أن الرش بالمحلول المغذي أدى إلى تحسين 

والذي يمكن أن والجذري  مؤشرات النمو الخضري

يعود إلى الدور الحيوي للتغذية الورقية في زيادة 

ايض النبات ونموه نتيجة الدور الذي تقوم به كل 

الموجودة في التوليفة السمادية اذ  مغذيةالعناصر ال

إن التغذية الورقية تؤدي دورا مهما في تحسين 

صفات النمو الخضري للنبات من خالل مساهمة 

لغذائية في بناء المركبات الرئيسة العناصر ا

 , N , Kوالثانوية والسيما العناصر الكبرى ومنها 

P  والعناصر الصغرى والتي لها دور مترابط في

نمو النبات بشكل متوازن وبالتالي الحصول على 

مجموع خضري وجذري ذي صفات جيدة , او 

يعزى السبب الى دور العناصر الغذائية ضمن توليفة 

لمغذي في تنشيط عمليتي التنفس والبناء المحلول ا

الضوئي إذ تدخل بعضها في تركيب االحماض 

االمينية والنووية واالنزيمات والبروتينات التي 

تشجع على زيادة االنقسامات الخلوية واستطالة 

الخاليا ومن ثم  زيادة نمو االنسجة مما يودي الى 

و زيادة نشاط طبقة الكامبيوم وبالتالي زيادة النم

(.  وتتفق هذه النتائج  Kemira) ,2004الخضري 

( 3102مع ما توصل إليه الجبوري والحميداوي )

عند دراستهم رش المحلول المغذي الكرومو على 

شتالت البرتقال المحلي, وذكر خضير والموسوي 

إن رش البورون والحديد على شتالت  (2014)

الزيتون صنف خستاوي أدى إلى زيادة معنوية في 

فيما  ,المدروسة والجذري ت النمو الخضريصفا

( إن الرش الورقي 2012استنتج شلش وآخرون )

و  K18للحديد والزنك على شتالت الزيتون صنفي 

صوراني اثر معنوياً في طول الساق الرئيس, قطر 

الساق الرئيس , عدد التفرعات , عدد األوراق, , 

 .والجذور النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق
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