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اجري البحث في احد البساتين الخاصة في ناحية الكفل  /محافظة بابل بتاريخ  2011 / 5 / 15لدراسة تأثير رش النتروجين

بتركيز (  0.2و  % ) 0.3والـ  salicylic acidبتركيز (  100و  )125ممغم/لتر والمعامالت المشتركة بينيما في تحسين النمو
والحاصل عند النضج لموسم الدراسة لصنف العنب كمالي  .وقد اشارت النتائج ان النتروجين ادى الى زيادة معنوية في نمو وحاصل
صنف العنب كمالي ولكن بدرجة اقل من ال ـ  salicylic acidوكانت المعامالت المشتركة اكثر فعالية في االنتاجية مقارنة بالمعامالت
المفردة وتميزت المعاممة (  125 + N % 0.3ممغم  /لتر ) salicylic acidبحصوليا عمى افضل النتائج.
الكممات المفتاحية :صنف العنب كمالي ،معامالت الرش ،الفاكية ،الزيادة.

Abstract
The experiment was conducted on private orchard at AL-Kfel /Babylon on 15/5/2011 the effect of two
concentration of Salicylic acid (100 and 125) mg/L and Nitrogen (0.2 and 0.3)% and combination
treatment between them on quality characters of fruits in the stage of maturation .The result indicated
that Salicylic acid produced increasing the leaf area significantly the number of bunches/grapevine, total
yield of grapevine,and increase in Total Soluble Substrate (TSS) and Total acidity (TA). Nitrogen was
more effective than Salicylic acid in that respect but the combination of Salicylic acid and Nitrogen
were more active compared than single treatments, the treatment (Salicylic acid 125 mg/L+
Nitrogen0.3%) gave the best results from others.
Keywords: vitis vinifera L., Effect treatment, Fruits, Increasing.

المقدمة
تظير االىمية االقتصادية لثمار العنب في العراق من خالل طول فترة االستيالك لمعنب الطازج والتي تبدأ
من بداية حزي ارن وحتى نياية شير تشرين الثاني (حسن وسممان )1989 ،باإلضافة الى انو يحتل المركز االول
بين اشجار الفاكية من حيث االنتاج والمساحة المزروعة ( )2007, F.A.O.اما من الناحية الطبية فالعنب مادة
غذائية تستخدم بوصفيا منشطة لخاليا المخ وعضالت القمب ومقوياً لمكبد والكمى ويقمل االصابة بأمراض المعدة

واالمعاء والجياز البولي (جمال الدين .)2010 ،ىناك وسائل عديدة تساعد عمى رفع انتاجية كروم العنب
وتحسين الصفات الكمية والنوعية لمثمار من خالل تحسين عمميات خدمة التربة والمحصول واستعمال المغذيات
المعدنية (الصحاف والدجيمي( )1994 ،ابو ضاحي والدجيمي .)1997 ،ونظ ار لألدوار الفسيولوجية العديدة
لحامض السالسيمك في نمو النبات وتطوره وتكشفو ،فأن ىذا المركب قد تمت إضافتو الى قائمة اليرمونات النباتية
المعروفة كاالوكسينات والجبرلينات والسايتوكانينات ،وفي الوقت الحاضر فأنة يعتبر من اليرمونات النبـاتية

الطـبيعية  .)Hayat and Ahmed,2007( A natural Plant Hormoneأن

حامض السالسيمك فيو

حامض عضوي يبنى أو يصنع من الحامض أألميني  .phenylalanineكما يمــكن تحض ـ ــيره ع ــن طريـ ـ ــق
التحمل المـ ــائي لألس ــبري ــن  .)1995 ، Davies( acetylsalicylic acidويعتبر حامض السالسيمك ىرمون نباتي

ينتمي إلى مجموعة الفينوالت  phenolicيوجد في النبات ولو ادوار عديدة في نمو النبات وتطوره وزيادة كفاءة
التمثيل الضوئي والنتح وامتصاص األيونات ونقميا ( .)2006 ، Peterاما بالنسبة لمنتروجين فانو يؤدي الى زيادة
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النموات الخضرية كما يعمل عمى تقوية المجموع الجذري لمنبات وىذا ضروري لتثبيت النبات من جية والمتصاص

الماء والمواد الغذائية من التربة من جية اخرى في بداية حياة النبات اما في المراحل الالحقة فان النتروجين يكون
ضرورياً لتحسين نوعية االنتاج كماً ونوعاً ( الدجيمي. )1992،وقد اوضح  )2000( Vercesiان رش صنفا
العنب  Barberaو  Chardonnayبالسماد الورقي ( Phenixالذي يحتوي عمى بعض العناصر الكبرى والحديد)

بتركيز  %0.1قد سبب زيادة معنوية في محتوى السكريات في عصير الحبات وحسن من تموين الثمار والسيما في
الصنف . Barberaوالحظ شيخ ( )2000ان استخدام المحمول المغذي (النيرين) (يحتوي عمى %8 ، N %10

 Fe %0.3 ، S %0.09 ، K %6 ،Pو  Mn %0.25 ، Znو  )Cu 0.20قد زاد من المحتوى الكموروفيمي
في االوراق لصنفي العنب تري رش وديس العنز والسيما عند تركيز  5مل/لتر .اما المساحة الورقية (م/2عنقود)
فقد ادى استخدام المحمول المغذي النيرين الى زيادتيا في الموسم االول فقط  .ووجد الراوي ( )2002ان استخدام

الرش بالبورون بتركيز  25ممغم /لتر وحده او مع اليوريا بتركيز  %0.5سبب زيادة معنوية في حاصل العنب
صنف كمالي وبمغ معدل الحاصل في معاممة البورون بمفرده ( 35.3و ) 36.1كغم  /كرمة بينما بمغ ( 25.5و

 )26.9كغم/كرمة في معاممة المقارنة ولمموسمين االول والثاني عمى التوالي .كذلك سببت معامالت الرش

بالبورون وحده او مع اليوريا زيادات معنوية في كل من وزن العنقود وطولو وقطره وعدد الحبات في العنقود ولكال
الموسمين .واوضح ( )Doulati and Taheri.2009ان رش صنف العنب ثومسن سيدلس بالنتروجين والبورون

والزنك كان لو تأثير معنوي في صفات الحاصل الكمية والنوعية .

تيدف ىذه الدراسة الى تحسين نوعية ثمار ىذا الصنف من العنب وتحديد التركيز المناسب من

 salicylic acidوالنتروجين لرفع جودة الثمار وتقميل اضرارىا الفسمجية في مرحمة النضج .

المواد وطرائق العمل

اجريت ىذه الدراسة في احد البساتين الخاصة في ناحية الكفل – محافظة بابل لمموسم ، 2011تم اختيار()27
كرمة عنب صنف كمالي بعمر 12سنة متماثمة قدر االمكان في قطر الجذع والقصبات وطوليا وعددىا وعدد
الدوابر الثمرية فييا والعيون عمى الدوابر ومزروعة بخطوط متوازية بأبعاد ( )4 × 3م والمرباة عمى قمريات سمكية

محمية الصنع.رشت االشجار في 2011/5/15بال ـ  salicylic acidتركيز  100و  125ممغم/لتر وكذلك

بالنتروجين بتركيزين ( 0.2و  % )0.3عمى المجموع الخضري بصورة مفردة او مشتركة وبذلك كانت  9معامالت
مع المقارنة استخدمت مادة ( )Tween-20كمادة ناشرة بتركيز .%0.1وزعت المعامالت ضمن تصميم
القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDوبثالث مكررات  ،اجري تحميل النتائج حسب جدول تحميل التباين عند

مستوى احتمال ( %5الراوي وخمف هللا . )2000 ,وكانت الصفات المدروسة كاالتي:

-1الصفات الطبيعية :تضمنت المساحة الورقية لمكرمة وتم حسابيا اعتماداُ عمى ) )1965,Dvorinicثم
استخرجت المساحة الورقية لمفرع بضرب مساحة الورقة × معدل عدد االوراق عمى الفرع وحسبت المساحة الورقية

لمكرمة (م )2بضرب المساحة الورقية لمفرع × عدد االفرع لمكرمة (عموان. )1986 ،وعدد العناقيد /كرمة والحاصل
الكمي لمكرمة ومعدل وزن العنقود

-2الصفات الكيميائية  :وتضمنت النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية (  )T.S.Sوتم قياسيا بواسطة
جياز ( )1970 ،A.O.A.C( )Hand Refractometerوالنسبة المئوية لمحموضة الكمية ()TA
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( )1977 ،Rangannaودرجة تراص العناقيد تم قياسيا باخذ معدل تراص  10عناقيد بصورة
عشوائية( Sharmaو.)1977 ،Uppal

النتائج والمناقشة

2

 - 1المساحة الورقية لمكرمة (م ) :

من نتائج الجدول ( )1يالحظ أن معامالت ال ـ salicylic acidوالـ  Nالمفردة والمشتركة ادت الى زيادة

المساحة الورقية اذ تميزت المعاممة ( 125ممغم /لتر )N 0.3%+ salicylic acidبحصوليا عمى اعمى مساحة

ورقية اذ بمغت 24.9400م/2كرمة بينما وصل ادنى مستوى ليا في معاممة المقارنة حيث كانت ( 17.6300

م/2كرمة) .وقد يعزى ذلك الى ان حامض السالسميك يعمل عمى االسراع في تكوين صبغات الكموروفيل والكاروتين
وتسريع عممية البناء الضوئي وزيادة نشاط بعض االنزيمات الميمة والتي تنعكس ايجاباً عمى المساحة الورقية

( )Hayat et al.,2007اما بالنسبة لم ـ  Nفقد يعود السبب الى التغذيـة الجيـدة والمباشـرة لألوراق بالنتروجين والتي
ليا دور كبير في تنشيط الفعاليات الحيوية لمكرمة عممية التنفس والبناء الضوئي (الصحاف . )1989 ،
 -2عدد العناقيد  /الكرمة

يتضح من نتائج الجدول ( )1تفوق الكروم التي رشت بالمعاممة ( 125ممغم /لترN + salicylic acid

 )0.3%في عدد العناقيد /الكرمة اذ أعطت ( 59.1900عنقود/كرمة) مقارنة بمعاممة المقارنة التي أعطت
( 55.2500عنقود /كرمة) ،وربما يعود ذلك الى دور حامض السالسيمك في زيادة المساحة الورقية وكفاءة عممية
البناء الضوئي وزيادة إمتصاص ايونات الوسط الغذائي ) .(Hayat et al., 2007وىذا لو دور ميم في زيادة

تراكم المواد الكاربوىيدراتية في القصبات وزيادة نسبة  C/Nمما يؤدي الى تمايز البراعم وتحول البراعم الخضرية
الى زىرية (السعيدي  .)2000،اما سبب الزيادة في عدد العناقيد/الكرمة والناتجة عن الرش بالنتروجين فتعزى

الى دوره في العمميات الفسمجية التي ليا عالقة بتصنيع الكربوىيدرات نتيجة زيادة المحتوى الكموروفيمي والمسـاحة
الورقية لمكرمة (الجدول )1التي تمعب دو ار ميما في تغذية العناقيد .
-3معدل وزن العنقود (غم) :

لقد ادت معمالت الـ  salicylic acidوالنتروجين بصورة مفردة او مشتركة الى زيادة معدل وزن العنقود

قياساً بمعاممة المقارنة حيث كان اعمى معدل في المعاممة ذات التركيز العالي من الـ  salicylic acidوالنتروجين
اذ بمغ 765.2غم في مرحمة النضج مقارنة باقل نسبة في معاممة المقارنة اذ بمغت 512.3غم جدول ( .)1ان الـ

 salicylic acidلو دور في زيادة قوة النمو الخضري لمكرمة من خ ــالل زيادة المساحة الورقية لمكرمة.
 -4الحاصل الكمي (كغم  /الكرمة) :

ان رش االشجار بمواد الدراسة ادى الى وجود فروق معنوية في الحاصل الكمي بين المعامالت المفردة

والمشتركة لتراكيز  salicylic acidوالنتروجين ومعاممة المقارنة وقد تفوقت المعاممة (125ممغم /لتر salicylic
)N 0.3%+acidبحصوليا عمى اعمى حاصل بمغ  45.5300كغم قياساً بأقل نسبة لو  32.2800كغم في
معاممة المقارنة جدول (.)1ان زيادة الحاصل الكمي نتيجة المعاممة بالـ salicylic acidيعود الى دوره في زيادة
النمو الخضري لمكرمة من خالل زيادة المساح ــة الورقية لمكرمة وعدد العناقيد /كرمة ووزن العنقود جدول ()1اما
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دور النتروجين فيو تحسين نمو الكرمة وزيادة المساحة الورقية لمكرمة مما يؤدي الى زيادة كفاءة المجموع
الخضري في تصنيع المواد الغذائية وزيادة حصة كل عنقود من ىذه المواد وتجمعيا في الحبات وزيادة وزنيا

وبالتالي زيادة وزن العنقود.

 -5النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية في عصير الحبات (: )T.S.S

لقد عممت معامالت الـ  salicylic acidوالنتروجين بصورة مفردة او مشتركة عمى زيادة النسبة المئوية

لممواد الصمبة الذائبة الكمية معنوياُ في الثمار مقارنة بمعاممة المقارنة وكانت اعمى ىذه النسب في المعاممة ذات

التركيز العالي من الـ salicylic acidوالنتروجين والتي اختمفت معنوياً عن جميع المعامالت لموسم الدراسة اذ

وصمت الى  %16.8800في حين أنخفضت ىذه النسبة الى أدنى معدالتيا اذ بمغت %14.0200في معاممة
المقارنة جدول ( )1ويعزى ذلك الى دور حامض السالسيمك في زيادة كفاءة عممية البناء الضوئي والنمو الخضري
لمكرمة من خالل زيادة المساحة الورقية لمكرمة وىذا يؤدي الى زيادة المواد الكاربوىيدراتية المصنعة وتجمعيا في

الحبات مما تزيد من النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية في عصير الحبات .
 -6النسبة المئوية لمحموضة الكمية في عصير الحبات :Total Acidity

بينت النتائج المعروضة في الجدول ( )1تفوق أعناب معاممة المقارنة في النسبة المئوية لمحموضة الكمية في

عصير الحبات بأعطائيا أعمى نسبة لمحموضة الكمية ( )% 0.635 ( )T.Aمقارنة بالكروم التي رشت بالمعاممة

التي تحتوي عمى اعمى التراكيز من حامض السالسميك والنتروجين التي أعطت أقل النسب ()% 0.519عند
النضج لموسم الدراسة ،ويعزى ذلك الى تأثير الحامض في زيادة قوة النمو الخضري لمكرمة من خالل زيادة

المساحة الورقية لمكرمة وىذا يزيد من كفاءة المجموع الخضري في تصنيع المواد الكاربوىيدراتية وتجمعيا في
الحبات مما تقمل من لمحموضة الكمية في عصير الحبات .ويعزى ايضاً الى دور النتروجين في تحسين نمو
الكرمة وزيادة المساحة الورقية لمكرمة ومحتوى العناصر الغذائية في االوراق وبالتالي زيادة طاقة المجموع الخضري
في تصنيع المواد الكربوىيدراتية وزيادة حصة العناقيد منيا وتجمعيا في الحبات.

 -7درجة تراص العناقيد :

أظيرت نتائج الجدول ( )1أن الكروم التي رشت بالمعاممة التي تحتوي عمى اعمى التراكيز من حامض

السالسميك والنتروجين تفوقت معنوياً في درجة تراص عناقيدىا عمى المعامالت االخرى اذ بمغت ()3.9867
مقارنة بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل المعدالت ( )2.6000لموسم الدراسة .أن سبب الزيادة في درجة تراص

الحبات في العناقيد المعاممة بحامض السالسيمك أو النتروجين ُيعزى الى زيادة عدد الحبات وحجميا وقطرىا في
العنقود .
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جدول ( )1تاثير الرش بالــ  salicylic acidوالنتروجين والمعامالت المشتركة بينهما في بعض الصفات
الفيزيائية والكيميائية لصنف العنب كمالي لمموسم 2111

انصفبت
انًعبيالت
Control
Salicylic acid100mg/L
salicylic acid125mg/L
N 0.2
N 0.3
Salicylic acid100mg/L+
N 0.2
Salicylic acid100mg/L +
N 0.3
salicylic acid125mg/L+
N 0.2
salicylic acid125mg/L+
N 0.3
L.S.D 0.05

انًسبحة
انورقية
نهكزية(و)2

عدد انعنبقيد/
كزية

يعدل وسٌ
انعنقود غى

انحبصم
انكهي كغى
/كزية

اننسبة انًئوية
نهًواد انصهبة
انذائبة انكهية

17.6300
21.9100
22.9500
23.0000
23.1600
23.6500

55.2500
5651567
5658755
5751467
5757755
5851255

512.3
55152
58955
59455
61257
65354

32.2800
38.1467
39.2300
41.9800
42.5600
44.0100

14.0200
15.6200
15.8967
15.8133
15.9500
16.2133

اننسبة
انًئوية
نهحًوضة
انكهية
0.635
0.601
0.598
0.591
0.694
0.541

2.6000
3.0067
3.6300
3.6800
3.7100
3.7867

23.9933

5855555

69751

44.9900

16.5300

0.533

3.8033

24.2467

59.1900

73251

45.1600

16.8200

0.526

3.8100

24.9400

61.1200

765.2

45.5300

16.8800

0.519

3.9867

0.02644

0.01832

21.80

0.02231

0.02780

0.01030

0.02594

االستنتاجات:

يمكن ان نستنتج من البحث ما يأتي :

 .1أدت عممية الرش بحامض السالسميك الى تحسين الصفات الخضرية والكمية والنوعية لحاصل العنب
كمالي وكان أفضل تركيز ىو أعالىا .

 .2أدى زيادة مستوى تركيز النتروجين المستخدم في التجربة كذلك الى تحسين الصفات الخضرية والكمية
والنوعية لحاصل العنب كمالي .

 .3أظير التداخل بين تراكيز الحامض والنتروجين دو اًر معنوياً في زيادة قيم المؤشرات قيد الدراسة وكان
أفضميا عند التركيز األعمى .
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