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 .Olea europea L في نمو شتالت الزيتون صنف خضيري  N.P.Kتأثير التسميد الورقي بالـ 
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أجري البحث في البستان الخاص بقسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة جامعة كربالء لموسمي 
تأثير الرش بخمس معامالت هي المقارنة دون تسميد، رشتين من  ، حيث تضمن دراسة2007- 2006النمو 

رشات من السماد أربع  ،NPKثالث رشات من السماد المركب  ،(20:20:20المتعادل) NPKالسماد المركب 
. صمم البحث كتجربة عامليه وفق تصميم القطاعات NPKوخمس رشات من السماد المركب  NPKالمركب 

على مستوى وتم مقارنة المتوسطات الحسابية على أساس أقل فرق معنوي و  .R.C.B.Dالعشوائية الكاملة 
من )ارتفاع النبات وقطر النبات في كل  S3 . بينت نتائج التحليل االحصائي تفوق المعاملة0.05احتمال 

)طول األفرع، عدد األفرع،  على بقية المعامالت في S4ومحتوى األوراق من الكلوروفيل( بينما تفوقت المعاملة 
المساحة الورقية، النسبة المئوية للمادة الجافة، النسبة المئوية للكربوهيدرات في األوراق، النسبة المئوية للنتروجين 

 ية للبوتاسيوم(. ولم يكن للنسبة المئوية للفسفور أي تأثير معنوي في كل معامالت الدراسة. والنسبة المئو 
 تسميد ورقي، الزيتون  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

     The research was conducted in Karbala University’s farm for season 2006-2007, 

included five treatments (control, twice spraying with NPK, three spraying with 

NPK, four spraying with NPK and five spraying with NPK). The research designed 

as factorial in Randamized Compeltely Block Design and Least Significant Differ-

ences compared with 0.05 probability. The results showed the treatment S3 was the 

best in (Plant height, Plant diameter and chlorophyll) while the treatment S4 was the 

best than other treatments with (branch length, branch number, leaf area, % dry mat-
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ter, % CHO in leaves, % N and % K). The % P had no significant effect on all treat-

ments.  
Keywords: foliar spraying, olive             

 :المقدمة
ويعد من اهم اشجار الفاكهة دائمة  Oleaceaeينتمي الى العائلة الزيتونية  (.Olea europaea L)الزيتون     

(، ولها اهمية غذائية وطبية إذ يحتوي زيتها على الحامض الدهني 14الخضرة التي قد تعمر مئات السنين )
كما لها دور في معالجة الكثير من االمراض كتصلب الشرايين وارتفاع  Kاللينوليك وفيتامين األوليك وحامض 

مليون طن وتتصدر اسبانيا المركز االول في 3.098االنتاج العالمي للزيتون حوالي  (. يبلغ15ضغط الدم)
االول من حيث  طن واحتلت محافظة بغداد المركز 24768( اما في العراق فقد بلغ االنتاج 12االنتاج )
(. ومن المعروف ان اشجار الزيتون تتكاثر بالوسائل الخضرية المختلفة والشتالت الناتجة منها تكون 10االنتاج)

بطيئة النمو لذا أصبح من الضروري اضافة العناصر المغذية على صورة اسمدة مختلفة للتربة كإضافة السماد 
التربة وزيادة جاهزية العناصر  pHتها الى التربة على خفض النتروجيني بهيئة اليوريا التي تعمل عند اضاف

( وهذا قد يؤدي الى زيادة امتصاص العناصر المغذية من التربة وبالتالي زيادة تركيزها في 4و 13المغذية )
شتالت جيدة النمو فقد هدفت الدراسة  لدور التسميد الورقي في نمو النبات والحصول على (. و3و 8االوراق )

عرفة تأثير السماد الورقي في تسريع نمو الشتالت في المكان المستديم للوصول الى مرحلة االثمار خالل الى م
   فترة قصيرة.

 :المواد وطرائق العمل
أجريت الدراسة في البستان الخاص بقسم البستنة وهندسة الحدائق كلية الزراعة /جامعة كربالء لموسمي النمو    

شتلة من شتالت الزيتون صنف خضيري على اساس التماثل في قوة النمو  45إذ تم اختيار  2007- 2006
وبعمر سنتين وتم اجراء كافة عمليات الخدمة من حيث الري ومكافحة االدغال والعزق وغيرها. وحددت الشتالت 
بوضع عالمات رقمية عليها وحسب المعاملة وبواقع ثالث مكررات إذ تم توزيع المعامالت عشوائيا على 

 3شتالت المختارة في التجربة باستخدام عامل واحد من خمس معامالت كل معاملة ثالث مكررات )المكرر ال
وتم مقارنة المتوسطات الحسابية  R.C.B.Dشتلة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  5*9=45شتلة( 

المتعادل وذلك  NPK . تضمنت الدراسة اعطاء الرش الورقي بالسماد المركب0.05عند مستوى احتمالية 
وبين رشة  5/3/2007بتاريخ  والنمو المتعادل في بداية الربيع NPKبإعطاء الرشة االولى من السماد المركب 

ولجميع  لسماد النتروجيني )اليوريا( ارضيا مع ماء الري بمنظومة الري بالتنقيطا أضيف وقدواخرى اسبوعان 
تزامنا مع الرش الورقي إذ تم اعطاءه بشكل متساوي لكل المعامالت باستثناء معاملة المقارنة وذلك  الكعامالت

 بإذابة غرام واحد من اليوريا في لتر ماء لكل شتلة مع التسميد الورقي حيث كانت المعامالت كاالتي:
 S0معاملة المقارنة دون تسميد ويرمز لها  -1



 كلية الزراعة / جامعة كربالء  2018اذار  6-5الزراعية ( وقائع المؤتمر العلمي الزراعي الثالث )مجلة كربالء للعلوم 

 

671 
 
 
 

 S1ويرمز لها  المتعادل NPKالسماد المركب  من رشتين -2

 S2ويرمز لها  المتعادل NPKالسماد المركب  منثالث رشات  -3
 S3ويرمز لها  المتعادل NPKالسماد المركب  مناربع رشات  -4
 S4ويرمز لها  المتعادل NPKالسماد المركب  منخمس رشات  -5

 : مؤشرات الدراسة
من منطقة اتصاله بالتربة حتى القمة النامية ولجميع  ارتفاع الشتلة )سم( تم قياسه بواسطة مسطرة مترية-1

 الوحدات التجريبية
من محل اول فرع جانبي للساق الرئيسي  Verneir caliperقطر الساق)سم( تم قياسه باستعمال القدمة  -2

 ولجميع الوحدات التجريبية) سم5بارتفاع )
 تم حسابها لكل شتلة في نهاية التجربة  1-عدد االفرع. شتلة-3
معدل طول االفرع لكل شتلة ولكل مكرر ثم استخرج معدل طول االفرع  بأخذطول االفرع تم احتسابها  -4

 الخضرية ولجميع الوحدات التجريبية
 (11المساحة الورقية للشتلة تم قياسها حسب طريقة ) -5
 النسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق -6
 SPAD-502 (16)محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي تم قياسه باستخدام جهاز  – 7
 النسبة المئوية للكربوهيدرات في االوراق – 8
 في االوراق NPKالعناصر المغذية  -9

 :النتائج والمناقشة
 صنف خضيري لزيتون لارتفاع الشتلة وقطر الساق وعدد وطول االفرع  في NPKبال  تأثير التسميد الورقي-1

تأثيرا معنويًا في صفات النمو الخضري اذ بلغ  NPKان للرش الورقي بالسماد المركب  1جدول يتضح من 
سم  137.1المتعادل بمعدل  NPKالسماد المركب  من S3معاملة اعلى معدل الرتفاع النبات وقطره عند ال

اما بالنسبة لكل من طول وعدد االفرع فقد كانت متفوقة معنويا  .S0 المقارنةسم بالتتابع قياسا بمعاملة  0.918و
 بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة. 10.763و 50.62معدل بلغ  بأعلى S4معاملة عند ال
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 .لزيتون صنف خضيري لتأثير التسميد الورقي في ارتفاع الشتلة وقطر الساق وعدد وطول االفرع  :1جدول 
شتلة عدد االفرع. طول االفرع )سم( قطر الساق النبات)سم(ارتفاع  المعاملة

-1
 

S0 106.5 0.709 31.00 6.833 

S1 116.7 0.737 34.30 8.015 

S2 134.6 0.842 40.46 9.245 

S3 137.1 0.918 48.31 10.271 

S4 128.8 0.907 50.62 10.763 

LSD 

0.05 
0.05 0.097 5.67 1.481 

قد تعزى الزيادة الحاصلة في الصفات الخضرية )ارتفاع النبات وقطر الساق الرئيسي وطول االفرع وعددها( و 
الى دور النتروجين في تحفيز انقسام الخاليا واستطالتها وزيادة النشاط المرستيمي من خالل اشتراكه في تركيب 

واالنزيمات  DNAو  RNAالنووي  كما يشترك في تركيب الحامض IAAبعض الهرمونات النباتية ومنها 
( التي ربما تسهم في زيادة النمو الخضري. او قد يعود لدور الفسفور الذي يعمل على 18المختلفة والفيتامينات )

 5تكوين المركبات العضوية الفوسفاتية في االنسجة النباتية الالزمة لبناء االحماض النووية واللبيدات الفوسفاتية )
(. او لدور البوتاسيوم الذي يعد الكاتيون االكثر اهمية في فسلجة النبات لوظائفه الفسلجية والكيميائية 21و

 (.6والحيوية مثل انقسام الخاليا وتشجيع نمو االنسجة المرستيمية)
في المساحة الورقية والمادة الجافة والنسبة المئوية للكربوهيدرات في االوراق  NPKبال  تأثير التسميد الورقي -2

 ومحتوى االوراق من الكلوروفيل لشتالت الزيتون صنف خضيري 
المتعادل  NPKالى التأثير المعنوي لمعامالت الدراسة من الرش الورقي بالسماد المركب  2اشار الجدول     

اعلى معدل لكل من المساحة الورقية والنسبة المئوية المادة الجافة  S4ة معاملفي صفات النمو اذ اعطت ال
% بالتتابع قياسا 5.175% و 58.64و  2سم 825.05والنسبة المئوية للكربوهيدرات في األوراق حيث بلغت 

قياسا بمعاملة  86.10وبلغ  S3معاملة بينما كان اعلى محتوى اوراق من الكلوروفيل عند ال S0 بمعاملة المقارنة
 .S0 المقارنة
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تأثير التسميد الورقي في المساحة الورقية والمادة الجافة والنسبة المئوية للكربوهيدرات في االوراق  :2جدول 
 .ومحتوى االوراق من الكلوروفيل لشتالت الزيتون صنف خضيري 

 من الكلوروفيل محتوى االوراق % للكربوهيدرات %المادة الجافة المساحة الورقية المعاملة

S0 493.81 45.19 3.430 83.24 

S1 515.70 48.60 3.561 84.16 

S2 600.1 52.17 4.058 84.89 

S3 765.73 55.08 5.162 86.10 

S4 825.05 58.64 5.175 85.93 

LSD 

0.05 
63.42 3.17 0.701 1.56 

قد تعزى الزيادة في الصفات اعاله الى دور العناصر المغذية في العمليات االيضية المختلفة اذ يدخل      
النتروجين والفسفور في بناء معظم االغشية الخلوية وخاصة البالستيدات الخضراء مما يزيد ذلك من كفاءة 

 عن دور البوتاسيوم في زيادة المواد التمثيل الكربوني وبالتالي زيادة معدل انتاج مواد الهيكل الكربوني فضال
الكربوهيدراتية. او قد يعود لدور النتروجين اذ يعمل على تحفيز العمليات االنزيمية وعمليات االكسدة واالختزال 

 1وانتاج األوكسينات التي تشجع على استطالة الخاليا فضال عن دوره في تكوين المركبات العضوية المختلفة )
د لدوره في تمثيل المركبات النتروجينية غير العضوية في صورة احماض امينية الزمة لبناء (. او ربما يعو 2و

البروتين .فضال عن دوره المباشر في بناء صبغة الكلوروفيل وذلك الشتراكه في تركيب وحدات البروفيرين 
Prophyrins ( 18و7الداخلة في تركيبها ) او ربما يعزى السبب الى دور الفسفور الكبير والمهم في نمو النبات

اذ يسهم في تكوين المركبات الغنية بالطاقة التي يحتاجها النبات في تكوين مركبات اخرى كالكربوهيدرات 
الخضري  والفوسفولبيدات والمرافقات االنزيمية التي تسهم في تنشيط الفعاليات الحيوية مما يؤدي الى زيادة النمو

الذي  فسفور(.او لدور ال20وبذلك تزداد كفاءة عملية التمثيل الكربوني وانتقال المواد الناتجة من هذه العملية )
المهم في عملية الفسفرة الضوئية وما يتبعها من سلسلة نقل االلكترون من خالل  ATPيعمل على بناء المركب  

وينتج عن ذلك  NADPمن اختزال مركب  NADPHطاقة التفاعل الضوئي والتي تؤدي الى بناء ناقالت ال
زيادة عملية التمثيل الكربوني وبالتالي زيادة المواد الغذائية المصنعة باألوراق وتخزينها لالستفادة منها في 

 (. 19و  21عمليات النمو المختلفة )
 صنف خضيري  لشتالت الزيتون  NPKفي محتوى االوراق من  NPKبال  تأثير التسميد الورقي -3  

المتعادل في محتوى االوراق من  NPKالتأثير المعنوي لكل من الرش الورقي بالسماد المركب  3يبين جدول     
 1.750بلغ لنتروجين والبوتاسيوم اعلى محتوى لألوراق من عنصري ا S4المعاملة النتروجين والبوتاسيوم اذ اعطت 

% بالتتابع. اما 0.877و 1.125التي اعطت اقل معدل بلغ  S0 % بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة 0.983و 
 بالنسبة لتأثير عوامل الدراسة في محتوى االوراق من الفسفور فانه لم يصل الى درجة المعنوية.
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 .لشتالت الزيتون صنف خضيري  NPKتأثير التسميد الورقي في محتوى االوراق من  :3جدول 
 N %P %K% المعاملة

S0 1.125 0.166 0.877 

S1 1.236 0.171 0.915 

S2 1.404 0.178 0.954 

S3 1.715 0.185 0.976 

S4 1.750 0.183 0.983 

LSD 

0.05 
0.121 N.S 0.042 

مع زيادة عدد مرات الرش الورقي  NPKان الزيادة الحاصلة في محتوى االوراق من العناصر المغذية الكبرى 
المتعادل قد تعزى الى زيادة كمية الكربوهيدرات المصنعة في االوراق نتيجة لزيادة محتوى  NPKبالسماد المركب 

(  التي يستعمل جزء منها في نمو الجذور وتوفير الطاقة 2االوراق من الكلوروفيل والمساحة الورقية )جدول 
ادة نمو الجذور وانتشارها ( وكذلك الى دور النتروجين في زي4الالزمة المتصاص العناصر المغذية من التربة )

 IAAنتيجة لتحفيزه في انقسام الخاليا وزيادة النشاط المرستيمي لدوره في تكوين بعض الهرمونات النباتية ومنها 
 (.9و  17( وهذا قد يؤدي الى زيادة امتصاص العناصر المغذية من التربة وزيادة تركيزها في االوراق )18)
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