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صحراء الفي  ةالواقعالخاصة الزيتون  ولحقأحد في  دراسةنفذت هذه ال
استجابة أشجار لدراسة  2021 لعام) كوى  أبو(قرية الغربية لمدينة راوه 

 F0 ،F1 ،F2 بالحديد المخلبي يرمز لها الزيتون صنف األشرسي للتغذية
 الخميرة الجافة معلقو  1-لتر ملغم 200 ،100، 0بثالث مستويات تراكيز 

Y0 ،Y1 ،Y2  على وتأثيرها  1-لتر غم 20، 10، 0بثالث مستويات تركيز
النمو الخضري والثمري. تم رش األشجار ثالث مرات على التتابع الرشة 

يار والرشة آاألولى كانت في شهر نيسان بعد األزهار الكامل والثانية في 
األخيرة في حزيران. بينت النتائج أَن تأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي 

الصفات  في أدت إلى اختالف معنوي  1-لترملغم  200بتركيز  2Fلمعاملة ل
مساحة و  ،1-نبات عقدة 24.74منها زيادة عدد العقد  الخضرية والثمرية

 وزن الثمرة ،غم 0.38لرطب للورقة الواحدة بلغ ، الوزن ا2سم 7.20 الورقية
تركيز الحديد في ، غم 2.05رة ، الوزن الجاف للثمغم 6.15بلغت 
أما تأثير الرش الورقي بالعامل الثاني معلق ، 1-ملغم كغم 31.63األوراق

 في امعنوي اختلفت 1-لترغم  20بتركيز  2Yالخميرة الجافة أظهرت المعاملة 
 0.40 الوزن الرطب للورقة الواحدة، 1-عقدة نبات 19.15زيادة عدد العقد 

الوزن الجاف غم،  6.38وزن ثمرة بلغ  ،2سم 7.05، مساحة الورقة غم
تركيز الحديد في ، 1-كغم شجرة 14.03 الحاصل الكلي غم، 2.10للثمرة 
 .1-ملغم كغم 24.40 األوراق

 شجرة الزيتون، التغذية الورقية، الحديد المخلبي، معلق الخميرة الجافة. :كلمات مفتاحية
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Abstract 

This study was carried out in the Western Desert Olive Field of Rawa village (Abu 

Koi) in 2021-2022 season to study the impact of the paper spraying with (CHI) 

encoded by F0, F1, F2 three levels of concentrations of 0, 100, 200 mg L-1 and (DYE) 

Y0, Y1, Y2 with three levels of concentration of 0, 10, 20 g L-1 and their interference in 

the characteristics of vegetative and fruity growth. Trees were sprayed to full wetness 

with three consecutive dates, the first spray was in April after full flowering, the 

second was in May and the last one was in June. The results showed the following: 

The effect of leaf spraying with (CHI) for the F2 transaction at a concentration of 200 

mg L-1 in which their superior differences in the studied traits increase in the number 

of nodes 24.74 node plant-1, leaf area 7.20 cm2, fruit weight 6.15 g, fruit dry weight 

2.05 g, iron concentration in leaves 31.63 mg kg-1. Whereas, the effect of leaf 

spraying with the second factor (DYE) showed the Y2 treatment with a concentration 

of 20 g L-1 superior differences in the studied traits in increase in the number of nodes 

19.15 node plant-1, leaf area 7.05 cm2, wet weight of Leave 0.40 g, dry weight of fruit 

2.10g, fruit weight 6.36 g, total yield 14.03 kg tree-1, iron concentration in leaves 

24.40 mg kg-1. 

Keywords: Olives, Foliar application, Chelated iron, Dry yeast.  

 المقدمة

تعود إلى العائلة الزيتونية  شجرة مستديمة الخضرة  Olea europaeaاسمها العلمي Oliveالزيتون 
Oleaceae ر حوض البحتنتشر زراعتها في مناطق واسعة من  .(32) من األشجار المناطق شبه االستوائية

بشكل ناجح في المناطق  ، حيث تتركز زراعتهااألبيض المتوسط )موطنها األصلي( إضافة إلى أجزاء من العراق
، ويالئم نمو األشجار المناخ المعتدل الماطر الستواءشمالي خط ا °م 45 – 30ما بين خط عرض  المحصورة

البيئية العامل األساسي عند البدء بإنشاء ، وتعد الظروف لشتاء والحار الجاف في فصل الصيففي فصل ا
 أسفليوجد  .(9) المستديمة الخضرة بستان الزيتون، تتحمل درجات الحرارة المنخفضة أكثر من بقية أنواع الفاكهة

اوراقها طبقة سميكة من الكيوتكل وكميات كبيرة من الزغب مما يساعدها على تقليل فقد الماء بعملية النتح 
فالثمار غـذاء واألوراق تسـتخرج  .(6) وبالتالي احتياجاتها من الماء تكون اقل من بقية أشجار الفاكهة األخرى 

لمستحضرات التجميل وقديمًا كان يستعمل الزيـت منـه مستحضرات طبية وزيتها يستعمل للطبخ ولصناعة أنواع ا

mailto:tas20g5015@uoanbar.edu.iq
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% وزيت وبروتين وأمالح، ولذلك فهو جيد 75تحتوي الثمرة على ماء بنسبة عالية تصل إلى  (11) لإلضـاءة
أيضًا يساعد على الهضم فهو  ، وزيت الزيتون الكبد واإلمساكو  ى المرارةلعالج الكثير من الحاالت منها حص

ملين جيد كما أنه مدر للصفراء مفتت للحصى، وأن شرب ملعقة من زيت الزيتون على الريق يعد عالج ناجح 
وهناك العديد من أصناف الزيتون، بعضها يتميز بصفات (. 13) للعلل الكبد ويسهل انزالق الطعام دون عائق

لتخليل، إضافة إلى إن العديد من األصناف الثنائية الغرض اي عالية الستخراج الزيت وأصناف أخرى لهدف ا
 (.28) تستخدم الثمار الستخراج الزيت والتخليل

اني أرجو متطاولة لونها أخضر  ،وية النمو، والثمار بيضوية الشكليعد األشرسي صنف محلي للتخليل والشجرة ق
 تحصل (31) %18 -%14الزيت ما بين  غم ونسبة 6- 5يتحول عند النضج إلى اللون األسود وزن الثمرة 

 ج، منذلثمار الزيتون صنف أشرسي خـالل فتـرة النمو والنض ي الخواص الكيميائية والفيزيائيةالتغيرات ف بعض
ار ناسب لقطف الثماعتبـار أن شـهر اكتوبر حتى نوفمبر هو الم الممكن شهر تموز حتى شهر تشرين األول من

تتعرض شجرة الزيتون كغيرها من األشجار لنقص العناصر  .(8)ليس لغرض استخالص الزيت لغرض التخليل و 
تاج الغذائية والتي تظهر بصورة أعراض على المجموع الخضري والثمري وبالتالي تؤثر على كمية ونوعية اإلن

لكميات اات حيث تكون مر  8بكفاءتها العالية أكثر من اإلضافة إلى التربة ب لذلك يسهم التغذية الورقية  (15)
المضافة من العناصر عن طريق الرش الورقي أقل بكثير من الكميات المضافة إلى التربة وكذلك تستعمل 

 ستجابة السريعة بسبب سرعة امتصاصالتغذية الورقية لمعالجة نقص العناصر في النباتات لحصول اال
عناصر وبذلك ينصح بالتغذية الورقية ليوفر حاجة األشجار من ال .(17) المغذيات من األجزاء الخضرية للنبات

بة ولغرض الصغرى عن طريق رش المجموع الخضري بالمحلول السمادي وذلك لتالفي مشكلة تثبيتها في التر 
 .(32)، وتحسين نوعية الثمار زيادة إنتاجية األشجار

زيمات ن األندخل في تركيبه ولكن يؤدي دورًا في تكويالحديد  له دور مهمًا لتكوين جزيء الكلوروفيل رغم أنه ال ي
( 2)س المسؤولة عن تمثيل الكلوروفيل كما أنه يدخل في تركيب العديد من األنزيمات الالزمة في عملية التنف

 لخضراءادور أساسي في تمثيل األحماض النووية والبالستيدات  لمادة الخضراء داخل النباتات ولهوالحفاظ على ا
ومن أكثر صور الحديد استخداما هو الحديد المخلبي حيث أن المركبات المخلبية تحفظ العنصر في  ،(22)

 توكروميدخل في تركيب الساي كما أنها ال تتحلل في التربة بل صورة ميسرة المتصاصه وانتقاله من قبل النبات
ديد روبالست إضافة إلى دور الحالمسؤول عن عملية التنفس في النبات إضافة إلى انه يساهم في تركيب الكلو 

وفيل الكلور  في سلسلة انتقال اإللكترونات بعملية التنفس ومساعدته في بناء واالختزالفي تنشيط أنزيمات األكسدة 
تعد الخميرة  مصدر  (.20)مما يؤدي إلى الزيادة في النمو الخضري   Phytoferritinوخزن الكلوروبالست

طبيعي وهام لبعض الهرمونات كالسايتوكاينينات واألوكسينات والجبرلينات حيث انها تشجع الخاليا على 
تواها إنَّ مححماض النووية وتكوين الكلوروفيل، و وزيادة الكربوهيدرات وتصنيع البروتين واأل واالنقساماالستطالة 

وعلى  وهذا يحفز تأثيرها على حبيبات الكلوروفيل،(، 10)ي للنبات يسبب في زيادة النمو الخضر  من النتروجين
كما  (،1) األنزيمات، مما يحسن عملية التمثيل الضوئي ذاتها، ويشجع على التفرع وعلى النمو الخضري للنبات

 .(30) المنشط في بعض ظواهر النمو األساسية، والحفاظ على األعضاء الثمرية، وعدم تساقطها يعرف دورها
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معلق و لمخلبي استجابة أشجار الزيتون بالتغذية الورقية بالحديد ا هذه الدراسة تهدف إلى: وعلى ضوء ما تقدم فإنَّ 
ة مختلف والمزروعة ضمن ظروف المناطق الصحراوية التابعة لمحافظة األنبار المنتشرة في انحاء الجافة الخميرة

ار نمو وإنتاج أشجلصفات الثمرية إضافة إلى زيادة تحسين ان أجل تحسين صفات النمو الخضري و من العراق م
 الزيتون.

 المواد وطرائق العمل

صحراء لتابعة لقرية )أبو كوى( ا/ قضاء راوه في  أحد الحقول األهلية الخاصة بزراعة الزيتون تَم تنفيذ التجربة في 
وعرض  °41.919كم من مركز محافظة األنبار التي تقع على خط طول  193.1والتي تبعد الغربية 

بالحديد المخلبي والخميرة لدراسة تأثير الرش الورقي  15/12/2021ولغاية  15/4/2021بتأريخ  34.482°
   3*3نفذت كتجربة عامليه  أشرسي ر الزيتون صنفالجافة في صفات النمو الخضري وزيادة اإلنتاج ألشجا

مكررات وكل شجرة وحدة تجريبية وكانت معامالت عامليه وبثالث  9وتضمنت التجربة  R.C.B.Dوفق تصميم 
. تم م5م بين خط وأخر  4خرى بين شجرة وأ ومسافة زراعة سنة 12النمو الخضري بعمر  األشجار متجانسة 

 .4و 3، 2، 1 كما في جدول ض الصفات الكيميائية والفيزيائيةأجراء تحليل تربة الحقل لبع

 .البستان بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لموقع 1جدول 

 القيمة وحدة القياس الصفة
ECe 1-dS.m 4.36 
pH  7.01 

 g.kg 482-1 الجبس
 g.kg 39-1 الكلس

 .العناصر الغذائية الجاهزة في التربة 2جدول 

 .التربة نسجة 3جدول 
1-g.kg 

 
 ةيمزيج

 416 رمل
 258 طين
 326 غرين

 
 

 العناصر الغذائية الجاهزة في التربة
 mg.kg 7.3-1 النتروجين
 mg.kg 6.6-1 الفسفور

 mg.kg 180-1 البوتاسيوم
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 .االيونات الذائبة 4جدول  

 : الدراسة عاملين من التغذية الورقيةتضمنت 
 تراكيزالب في الماء وتحضير المزيجالحديد المخلبي  اذابة باودر الورقية بالحديد المخلبي: االستجابة .1

 .1-لترملغم  200، 100، 0المطلوبة 

ز خميرة الخبز الجافة في الماء حسب التراكي اذابةالورقية بمستخلص الخميرة الجافة:  االستجابة .2
 24 لمدة ومن ثم حفظ المزيج 1:1مع إضافة السكر بنسبة  1-لتر غم 20، 10، 0 المطلوب دراستها

  .(32)حسب ما جاء به  لتنشيط وتضاعف الخميرةفي الظالم ساعة 

 االحماض االمينية. 5جدول 

 :الصفات المدروسة
 (.20)(: وحسبت مساحة الورقة حسب ما ذكره 2: المساحة الورقية )سم1
 S  =0.785 *L  *W   
 ورقة واستخرج المعدل قبل التجفيف. 30: الوزن الرطب للورقة الواحدة )غم(: وزنت 2

 االيونات الذائبة
 385 1-ملغم كغم  الصوديوم
 58 1-ملغم كغم  البوتاسيوم
 35 1-لتر ملي مكافئ الكالسيوم
 17 1-لتر ملي مكافئ المغنسيوم
 29 1-لتر ملي مكافئ الكلوريد

 Nil 1-لتر ملي مكافئ الكاربونات
 1.5 1-لتر ملي مكافئ البيكاربونات

 المادة التركيز المادة التركيز

 K% 0.18 ( 1-االحماض االمينية ) ملغم.غم

0.103 Glycine 0.12 % Na 

0.132 Alanine 0.1 % Mg 

0.312 Valine 0.04 % Ca 

0.067 Leucine 5.69 1-Mn   mg.g 

0.421 Isoleucine 69.5 1-Zn    mg.g 

0.274 Aspartic acid 12.78 1-Cu    mg.g 

0.367 Glutamic acid 30.5 1-Fe   mg.g 

0.523 Serine (1-الفيتامينات ) ملغم. غم 

0.206 Threonine 0.163 Vit.B1 

0.031 Tyrosine 0.054 Vit.B2 

0.116 Phenyl alanine 0.019 Vit.B6 

0.041 Proline 0.058 Pantothenic acid 

0.073 Arginine 0.091 Biotin 

0.089 Lysine 0.112 Niacin 

0.025 Cysteine 0.372 Inositol 

0.012 Methionine المكونات االخرى 

0.078 Histidine 7.69 N% 

0.02 Tryptophan 5.47 كربوهيدرات 

  رماد 13.51 التركيب المعدني

0.94 % P 4.7 ماء 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

353 

 

اية في نه : الزيادة في عدد العقد للفرع )سم(: تم حسابها عدديًا على كل الفروع المعلمة قبل المعاملة وكذلك3
 التجربة وحاصل الفرق يمثل معدل الزيادة في عدد العـُـقـد. 

 ثمرة وتم وزنها واستخراج معدل وزن الثمرة الواحدة.  20: تم أخذ عينات بعدد وزن الثمرة )غم( . 4
زن معدل و  واستخرج Ovenبعد تجفيفها في ال  20: الوزن الجاف للثمرة الواحدة )غم(: وزنت الثمار العدد 5

 .الثمرة الجافة الواحدة
 ووزنت بميزان الكتروني واستخرج المعدل لكل معاملة.: كمية الحاصل الكلي )كغم(: تم جني األشجار 6
 (.6) ذكره حسب ما تم قياس الحديد بنهاية التجربة: 1-: تركيز الحديد في األوراق ملغم كغم7

 النتائج والمناقشة

عاملة هناك فروق معنوية في المساحة الورقية لم 6(: بينت النتائج الموضحة في الجدول 2المساحة الورقية )سم
 2سم 52.5والتي بلغت أقل معدل  1Fمقارنة بمعاملة  2سم7.20والتي بلغت أعلى معدل  2Fالحديد المخلبي 

 2Y، كما سجلت الخميرة فروق معنوية للمساحة الورقية في المعاملة 0Fوالتي بدورها لم تختلف معنويًا عن 
ًا فيما واللتان لم يختلفا معنوي 0Y، 1Y والتي تفوقت على المعاملتين 2سم 7.05بلغت  1-غم الشجرة  20بتركيز 

نوية ، أما التداخل بين عاملي الدراسة فلم تظهر فروق مع2سم 5.79أقل معدل بلغت  0Yبلغت معاملة المقارنة 
 في هذه الصفة المدروسة.

 فيهم والتداخل بين استجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة 6جدول 
 .(2)سم دةالمساحة الورقية الواح

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 4.69 4.95 7.71 5.79 

Y1 6.17 4.99 6.33 5.83 

Y2 6.97 6.63 7.56 7.05 

  F 5.94 5.52 7.20 معدل

LSD F=1.00 LSD Y=1.00 LSD FY=N.S 

لرطب اأنَّ هناك اختالف معنوي في الوزن  7أكدت النتائج في الجدول  :زن الرطب للورقة الواحدة بالغرامالو 
مع  اختلفتغم والتي  0.38بإعطائها قيمة بلغت  2Fالحديد المخلبي  للورقة الواحدة فقد تفوقت المعاملة

ميرة مستخلص الخ غم للورقة الواحدة، أما 0.33 بلغتقيمة أقل  1Fبينما سجلت المعاملة  اآلخرتينتان المعامل
م والتي غ 0.40بلغت  2Yعلى المعاملتين األخيرتين بإعطائها أعلى قيمة للمعاملة 2Yالجافة فقد تفوقت المعاملة 

 0.33والتي بلغت  F0غم مقارنة بمعاملة المقارنة  0.35بإعطائها قيمة بلغت  1Yاختلفت معنويًا عن المعاملة 
على باقي  2Y0Fفي هذه الصفة فقد تفوقت المعاملة  راسةما بخصوص عاملي التداخل بين عاملي الدغم، أ

لغت قيمة ب والتي أعطت أقل 0Y0Fمقارنة بمعاملة المقارنة  0.45بلغت  مالت التداخل بإعطائها أعلى قيمةمعا
 .غم في هذه الصفة 0.27
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ل معد في هموالتداخل بين للتغذية بالحديد المخلبي والخميرةاستجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي  7 جدول
 .الوزن الرطب للورقة بالغرام

لتتابع في معنوية على ا أنَّ هناك اختالفات 8بينت النتائج الموضحة في الجدول  الفرع:الزيادة في عدد العقد في 
والتي اختلفت معنويًا عن  1-عقدة فرع 24.74بأعلى قيمة بلغت  2F فقد تميزت المعاملة معدل زيادة عدد العقد

بإعطائها أقل قيمة  0Fوالتي بدورها تفوقت معنويًا عن  1-عقدة فرع 17.39والتي أعطت قيمة قدرها  1Fالمعاملة 
، اما بالنسبة لمعلق الخميرة لم تسجل أي فروق معنوية في معدل الزيادة لعدد العقد، وعند 1-عقدة فرع15.58

 28.22بأعلى معدل لمعدل الزيادة لعدد العقد بلغت  0Y2Fالنظر في نفس الجدول تبين تفوق معاملة التداخل 
 .1-عقدة الفرع13.66التي كانت  0Y0Fمقارنة بأقل قيمة لمعاملة المقارنة  1-ععقدة الفر 

 دلمع هم فيوالتداخل بين استجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة 8 جدول
 .عدد العقدفي الزيادة 

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 13.66 16.33 28.22 19.41 

Y1 16.58 17.89 23.00 19.16 

Y2 16.48 17.95 23.01 19.15 

  F 15.58 17.39 24.74 معدل

LSD F=1.51 LSD Y=N.S LSD FY=2.61 

على  2Fهناك تفوق معنوي لمعاملة الحديد المخلبي  9 أوضحت النتائج في الجدول معدل وزن الثمرة )غم(:
ع مغم والتي اختلفت معنويًا  6.15بلغت  قيمة في معدل وزن الثمرة أعلى المعاملتين االخيرتين بإعطائها

يرة غم، أما بخصوص الخم 5.40بلغت  0Fبمعاملة المقارنة  غم مقارنة 5.92عطائها قيمة بلغت بإ 1Fالمعاملة 
معنويًا عن  اختلفتغم والتي  6.38معنويًا بإعطائها أعلى قيمة في هذه الصفة بلغت 2Yتفوقت  المعاملة 

املي ، أما التداخل بين عغم 4.98قل قيمة قارنة بمعاملة المقارنة والتي أعطت أغم م 6.10بلغت   1Yمعاملة 
والتي  التي لم تختلف معنويًا عن بعضهمابإعطائهم أعلى القيم  2Y1F ،1Y2Fالدراسة فقد تفوقت كال المعاملتين 

 غم. 4.63أقل قيمة  التي بلغت 0Y0Fغم مقارنة بأقل قيمة  للمعاملة   6.86غم و 6.95بلغتا 

 

 

 

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 0.27 0.33 0.39 0.33 

Y1 0.39 0.31 0.35 0.35 

Y2 0.45 0.37 0.39 0.40 

  F 0.37 0.33 0.38 معدل

LSD F=0.1 LSD Y=0.1 LSD FY=0.2 
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 في وزن هم والتداخل بيناستجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة  9جدول 
 .الثمرة )غم(

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 4.63 5.13 5.18 4.98 

Y1 5.76 5.69 6.86 6.10 

Y2 5.79 6.95 6.41 6.38 

  F 5.40 5.92 6.15 معدل

LSD F=0.21 LSD Y=0.21 LSD FY=0.36 

فقد  لثمرةلالف معنوي في الوزن الجاف هناك اخت 10 أشارت  نتائج الجدول: )الغرام( ثمرة الواحدةالوزن الجاف لل
مقارنة  1Fوالتي لم تختلف معنويا عن المعاملة غم  2.05معنويًا بإعطائها أعلى قيمة بلغت  2Fمعاملة الاختلفت 

عاملتين غم، كما أعطى عامل الدراسة الخميرة الجافة كال الم 1.77أدنى قيمة  والتي بلغت 0Fبمعاملة المقارنة 
Y1 ،Y2 2لم تختلفا معنويًا في الوزن الجاف للثمرة أعطت المعاملة  والتيY  التيغم و  2.10أعلى قيمة بلغت 

قيمة  نىوالتي أعطت أد 0Yمقارنة بمعاملة المقارنة  غم 2.09بإعطائها قيمة  1Yلم تختلف معنويًا عن المعاملة 
 . بين عاملي الدراسة لم تظهر اي اختالف معنوي في هذه الصفة غم، أما التداخل 1.63

 عدلمفي هم والتداخل بيناستجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة 10 جدول
 .)غم( ةوزن الجاف للثمر 

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 1.56 1.60 1.74 1.63 

Y1 1.87 2.12 2.29 2.09 

Y2 1.88 2.32 2.11 2.10 

  F 1.77 2.01 2.05 معدل

LSD F=0.18 LSD =0.18 LSD FY= N.S 

ف أنَّ معاملة الحديد المخلبي لم تسجل اختال 11 بينت النتائج الموضحة في الجدول: كمية الحاصل الكلي
مة لمعدل نويًا بإعطائها أعلى قيمع 2Yمعنوي في معدل الحاصل الكلي، اما الخميرة الجافة فقد اختلفت المعاملة 

ة بإعطائها قيم 1Yوالتي لم تختلف معنويًا مع المعاملة  1-كغم الشجرة 14.03والتي بلغت  الحاصل الكلي
، اما 1-كغم الشجرة 7.12 التي أعطت أقل قيمة بلغت 0Yمقارنة بمعاملة المقارنة 1-ةكغم الشجر  11.20

 . بين عاملي الدراسة لم تسجل فرق معنوي في هذه الصفة المدروسة معامالت التداخل

عدل مهم في والتداخل بيناستجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة 11جدول 
 .الكلي للمعاملة )كغم( الحاصل

 F0 F1 F2  معدلY 

Y0 6.58 6.79 7.98 7.12 

Y1 10.85 11.63 11.13 11.20 

Y2 17.22 14.85 10.03 14.03 

  F 11.55 11.09 9.71 معدل

LSD F=N.S LSD Y =4.07 LSD FY =N.S 

هناك تفوق معنوي بين معامالت  12: أشارت النتائج الموضحة في الجدول 1-تركيز الحديد في األوراق ملغم كغم
معنويًا على المعاملتين األخيرتين بإعطائها أعلى قيمة بلغت  2Fالرش بالحديد المخلبي إذ تفوقت المعاملة 
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مقارنة  1-ملغم كغم 17.63بإعطائها قيمة بلغت  1Fوالتي اختلفت معنويًا عن المعاملة  1-ملغم كغم 31.63
، أما معلق الخميرة الجافة 1-ملغم كغم 14.41بلغت  تركيز لعنصر الحديد أقلوالتي أعطت  0Fبمعاملة المقارنة 
ملغم  24.40 معنويًا على المعاملتين األخيرتين بإعطائها أعلى قيمة لتركيز الحديد بلغت 2Yتفوقت المعاملة 

والتي بدورها تفوقت على معاملة المقارنة  20.94بإعطائها قيمة  1Yمع المعاملة  والتي اختلفت معنوياً  1-كغم
0Y 2، أما بخصوص التداخل فقد تفوقت المعاملة 1-ملغم كغم18.33 بإعطائها أقل تركيز لعنصر الحديدY2F 

التي  0Y0Fمقارنة بمعاملة المقارنة  1-ملغم كغم 41.00بتسجيلها أعلى تركيز لعنصر الحديد في األوراق بلغت 
 .1-ملغم كغم 12.80 نصر الحديد بلغتأعطت أقل قيمة لتركيز ع

يز تركنهم والتداخل بي استجابة أشجار الزيتون صنف األشرسي للتغذية بالحديد المخلبي والخميرة 12جدول 
 .1-ملغم كغمالحديد في األوراق 

 F0 F1 F2  معدلY 
Y0 12.80 23.50 18.70 18.33 
Y1 13.33 14.30 35.20 20.94 
Y2 17.10 15.10 41.00 24.40 
  F 14.41 17.63 31.63معدل

LSD F=0.26 LSDY=0.26 LSD FY=0.45 

لمادة في الحفاظ على ا ا يعزى سبب التفوق إلى دور الحديد المهمربميتضح من النتائج تفوق الصفات الخضرية 
أحد  إذ يعد ،(22)دور أساسي في تمثيل األحماض النووية والبالستيدات الخضراء  الخضراء داخل النباتات وله

 لعدد من إال أنه يعمل كمرافق انزيمي يدخل في تركيبهرغم أنه ال العناصر المهمة في تصنيع جزيئة الكلوروفيل 
فات فقد تفوقت الص (.25) األنزيمات المسؤولة عن تمثيل الكلوروفيل واألنزيمات الالزمة في عملية التنفس

لمساحة في الشجرة الواحدة في ا 1-ملغم لتر 200بتركيز  2Fوالثمرية عند المعاملة بالحديد المخلبي  الخضرية
 في لحديدوزن الجاف للثمرة وتركيز ا، وزن الثمرة ،الرطب للورقة وزن ، الزيادة في عدد العقد ،الورقية الكلية

 كتروناتالتي تشترك في سلسلة اإلل واالختزاليعزى السبب إلى دور الحديد في تنشيط أنزيمات األكسدة  األوراق
ت لذا في الكلوروبالس Phytoferritinبعملية التنفس لذا فهو يشترك في بناء الكلوروفيل وزيادة تجميع مركب 

 (.36و 33، 32، 28، 24، 13، 3) وهذا يتفق مع( 20) ينعكس على النمو الخضري 
أدت إلى اختالف  التغذية الورقية بمستخلص الخميرةأما االختالف المعنوي في مؤشرات النمو والحاصل عند 

، وزن الجاف للثمرة ،وزن الثمرة ،الوزن الرطب للورقة الواحدة، زيادة عدد العقد ،معنوي في زيادة المساحة الورقية
في صفات  ركيز الحديد لألوراق قد يعزى إلى كون الخميرة قد أدت إلى تحسينوت، معدل الحاصل الكلي للشجرة

الخضري بسبب احتوائها على عناصر غذائية والعديد من الفيتامينات مما ادت إلى زيادة عمليات االيض  النمو
زيادة المواد الكربوهيدراتية حسين صفات النمو الخضري للنبات و التي أدت إلى ت كربوهيدراتللنبات وزيادة إنتاج ال

الختزال النترات وتمثيلها مما   Nitrate reductaseالمصنعة في عملية البناء الضوئي وبالتالي تخليق انزيم
لها هذه العناصر  (35)يؤدي إلى زيادة تراكم النتروجين وزيادة امتصاص الفسفور والبوتاسيوم ونقله إلى األوراق 

دور في زيادة نواتج عملية التمثيل الضوئي المتمثلة بالكربوهيدرات التي تتحول ضمن مسارات أيضية إلى مركب 
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والذي يتأكسد مكونًا األنثوسيانين في فجوات  Naringenin ( والذي يتحول إلى مركبChalconeوني )كالك
والسبب  (26و 18، 17، 15، 5، 4) مع هذه النتائجتتفق  (22)الخاليا حسب المسار الحيوي األنثوسيانين 

اللذان لهما دور  بوفالفينوالراي B1يعود إلى  احتواء الخميرة الجافة على مواد منشطة للنمو مثل فيتامين الثايمين 
 تقل إلى االماكن النشطة الجديدة.والتي بدورها تن( 34)في ايض الكربوهيدرات وبناء األحماض األمينية  مهماً 
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