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 جامعة –حد البيوت الب4ستيكية التابعة لقسم البستنة وھندسة الحدائق بكلية الزراعة  في أُأجريت ھذه الدراسة :الملخص
رش الزنك والمنجنيز  على شت4ت الزيتون صنف اشرسي بعمر سنة واحدة لمعرفة تأثير 2016الجادرية، للموسم / بغداد

الرش بكبريتات الزنك : على صفات النمو الخضري ومحتوى اKوراق من العناصر الغذائية، تضمنت الدراسة عام4ن ھما
)Zn ( وكبريتات المنجنيز)Mn (صفر : والتي أجريت في بداية شھر آذار حيث يتم استخدام أربعة مستويات للزنك ھي
)Zn0 (1و) Zn1 (2و) Zn2 ( 3و) Zn3 (صفر:  ھي  وث4ثة مستويات من المنجنيز1-لتر.جم ) Mn0 (2و)  Mn2 (4و 
)Mn4 (صممت المعام4ت كتجربة عاملية بتصميم القطاعات كاملة العشوائية بث4ثة مكررات بواقع شتلتين لكل 1-لتر.جم ،

اسة أن توليفات عاملي الدراسة  شتلة، أظھرت نتائج الدر72وحدة تجريبية وبذلك يكون عدد الشت4ت الداخلة في التجربة 
 من كبريتات 1-لتر. جم3(أعطت زيادة معنوية في معظم صفات النمو الخضري المدروسة، حيث أعطت معاملة التداخل 

 ، Kزيادة معنوية في مساحة الورقة ومحتوى اKوراق من كل من الكلوروفيل، ) من كبريتات المنجنيز 1-لتر. جم4+ الزنك 
P ، Nالزنك، المنجنيز و. 

 .، الرش بالزنك، الرش بالمنجنيز، النمو الخضري  شت4ت الزيتون:الكلمات اRسترشادية

 المقدمـــة

 الشجرة المثمرة والمھمة .Olea europaea Lالزيتون 
 ھاوالتي يتبع Oleaceae ًاقتصاديا في العائلة الزيتونية

ن أھمية كانت وما تزال لشجرة الزيتو. Oleaالجنس 
في حياة الشعوب حيث تستخدم  غذائية وطبيةاقتصادية و

 مستحضرات طبية، وتستخرج من أوراقھاًثمارھا غذاء 
وزيتھا يستعمل في الطبخ وصناعة الصابون ومستحضرات 
التجميل، ويعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت النباتية 
Kنه يقي من مرض تصلب الشرايين ومعالجة أمراض 

حتوائه على نسب راء Kالقلب وزيادة نشاط الغدة الصف
 Kعالية من حامض اKوليك واللينوليك وفيتامين 

(Preedy and Watson, 2010)2010النعيمي، ( و(. 
 حوالي 2013بلغ ا�نتاج العالمي من الزيتون عام 

طن، وبلغت المساحات المزروعة به ) 20.344.343(
ھكتار، وتحتل أسبانيا المرتبة اKولى في ) 10.244.194(

 الدول المنتجة للزيتون إذ بلغ ا�نتاج فيھا قائمة
طن أي ما يقارب نصف ربع إنتاج العالم، ) 2.500.000(

وتأتي تونس في المرتبة الثانية بعدھا إيطاليا والمغرب 
وسوريا في المرتبة الخامسة إذ بلغ إنتاج تونس لنفس العام 

ويقدر عدد أشجار ، )FAO, 2014(طن ) 1.800.000(
 1063570 في العراق بما يقرب من رةالزيتون المثم

ً طنا، ويصل متوسط إنتاج 24136شجرة وتنتج بحدود 

الجھاز المركزي (م  كج22.7 الشجرة الواحدة نحو
 ).2013 ، وتكنولوجيا المعلوماتل�حصاء

ت عدة دراسات تناولت كيفية تحسين نمو شت4ت أجري
ن أھم الزيتون منھا استخدام التسميد الكيميائي الذي يعد م

لما لھا من  العمليات الزراعية التي تشجع نمو الشت4ت،
فوائد كثيرة من حيث زيادة تمثيــــل العناصر الغذائية، 
وتكوين المركبات الكربوھيدراتية والنيتروجينية، وزيادة 
كمية الكلوروفيل ونمو ا�فرع الخضرية وزيـادة عدد 

). 2011مھدي، (الثمار العاقدة ومن ثم زيادة المحصول 
وتعد إضافة المغذيات عن طريق الرش الورقي من 

Kفي العراق استخدمتساليب الحديثة في الزراعة وقد ا 
ضافة إبشكل واسع لمختلف المحاصيل الزراعية، إذ تتم 

ًالسماد رشا على المجموع الخضري بشكل محلول سائل 
للنسيج النباتي ) غير ضارة أو مشوھة(وبتركيزات مختلفة 

ل كفاءة عن امتصاص المغذيات عن طريق وھي � تق
وبالنظر لقلة توفر دراسات في ). 2005، طاھر(الجذور 

) اشرسي(ھذا المجال و�سيما على شت4ت الزيتون صنف 
داخل العراق فقد أجريت ھذه الدراسة مستھدفة معرفة 

 بمستويات متعددةتأثير رش عنصري الزنك والمنجنيز 
ى اKوراق من على كل من النمو الخضري ومحتو

 . العناصر الغذائية
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 مواد وطرق البحث

 ُأجريت ھذه التجربة في احد البيوت الب4ستيكية التابعة
 2016الجادرية، للموسم /إلى قسم البستنة وھندسة الحدائق

لدراسة تأثير الرش بالزنك والمنجنيز على شت4ت الزيتون 
 شتلة 72صنف اشرسي بعمر سنة واحدة، وقد تم جلب 

نسة في مجموعھا الخضري، رشت الشت4ت حتى متجا
البلل الكامل في الصباح الباكر بكل من الزنك بأربعة 
تركيزات والمنجنيز بث4ثة تركيزات وبث4ث رشات لكل 

ُوأجريت ،  أيام10 كل رشة واKخرى  بينمنھما، والفترة

نفذت ھذه . الرشة اKولى في اKسبوع اKخير من آذار
ة من شت4ت الزيتون صنف اشرسي  شتل72التجربة على 

متجانسة النمو الخضري وأستخدم في التجربة عاملي 
الرش بكبريتات الزنك، والرش بكبريتات المنجنيز وبذلك 

 :تكون المعام4ت كا�تي

 الذي يحتوي ZnSO4(عامل الرش بكبريتات الزنك 
 :ويشمل المعام4ت ا�تية ) زنك % 35-36

 .Zn0ه بالرمز يرمز ل) المقارنة( بدون رش  .1

 من كبريتات الزنك ويرمز له بالرمز 1-لتر. جم1رش  .2
Zn1 .  

 من كبريتات الزنك ويرمز له بالرمز 1-لتر. جم2رش  .3
Zn2 .  

 من كبريتات الزنك ويرمز له بالرمز 1-لتر. جم3رش  .4
Zn3 .  

 الذي MnSO4(عامل الرش بكبريتات المنجنيز 
 :تيةويشمل المعام4ت ا�) منجنيز% 28-26يحتوي 

 .Mn0يرمز له بالرمز ) المقارنة(بدون رش  .1

 من كبريتات المنجنيز ويرمز له 1-لتر. جم2رش  .2
  . Mn2بالرمز 

 من كبريتات المنجنيز ويرمز له 1-لتر. جم4رش  .3
  . Mn4بالرمز 

 12=3×4وب����ذلك تك����ون التجرب����ة عاملي����ة وبع����املين 
معامل��ة ص��ممت وف��ق تص��ميم القطاع��ات كامل��ة العش��وائية 

Randomized Complete Block Design (RCBD) 
، ش���تلتين للوح���دة التجريبي���ة الواح���دةوبث4ث���ة مك���ررات وب

حللت نتائج الدراسة إحص�ائيا وقورن�ت المتوس�طات حس�ب 
 وعل��ى مس��توى احتم��ال (LSD)اختب��ار أق��ل ف��رق معن��وي 

 ).1990 الساھوكي ووھيب، (0,05

 الصفات المدروسة 

 )2سم(مساحة الورقة 

 اوراق م�ن ك�ل 10ايل�ول إذ أخ�ذت تم حسابھا في شھر 
ووض���عت ف���ي ماس���ح ، نبات���ات الوح���دة التجريبي���ة المقاس���ة

 بع���دھا ت���م القي���اس باس���تعمال برن���امج A4ض���وئي قي���اس 
Digimizer بنظ��ام تش��غيل Windows 7 واس��تخرجت 

 . ساحة الورقة الواحدةم

  )ملم(الزيادة في قطر الساق 

 ت���م قي���اس قط���ر الس���اق بوس���اطة القدم���ة اKلكتروني���ة
)Vernir ( ف��ي بداي��ة التجرب��ة وف��ي نھايتھ��ا وحس��ب الف��رق

 .بينھما والذي مثل الزيادة في قطر الساق  ولك4 الموسمين

 )SPAD Unit(الكلوروفيل الكلي في اqوراق 

ُقدر تركيز الكلوروفيل ف�ي اKوراق ف�ي ش�ھر حزي�ران 
 SPADوھ��ي عل��ى الش��ت4ت باس��تخدام المقي��اس الي��دوي 

meter) الرقمي ((Felix and Nina, 2000). 

 ى اRوراق من العناصر الغذائيةمحتو

 ة، جمع��ت عش��رف��ي اKس��بوع اKول م��ن ش��ھر حزي��ران
م��ن الورق��ة ، اوراق مكتمل��ة النم��و م��ن ك��ل وح��دة تجريبي��ة 

الرابع��ة إل��ى السادس��ة م���ن قم��ة النم��وات الحديث��ة أي م���ن 
ًاKوراق كاملة ا�تساع حديثة النضج والنشطة فسيولوجيا ، 

 يري�اع 0.1(لھا بالماء العادي ثم بالم�اء المحم�ض وتم غس
HCl ( ترب��ةKزال��ة م��ا عل��ق بھ��ا م��ن ا�ث��م بالم��اء المقط��ر 

 وض��عت ف��ي أكي��اس ورقي��ة التجفي��فوبقاي��ا المبي��دات بع��د 
بدرج��ة ح��رارة  ) Oven( مثقب��ة، وأدخل��ت ف��رن كھرب��ائي 

 0.4 بع��دھا س�حقت ي�دويا ، ت��م وزن ،م لم�دة ث4ث�ة أي�ام70°
 H2SO4ت باس�تخدام حامض�ي الكبريتي�ك م منھ�ا وھض�مج

 لكل منھما 1:4 المركزين وبنسبة HClO4والبيروكلوريك 
على التوالي وبعد تجھيز المستخلصات النباتية تم تق�دير م�ا 

 : يأتي

-Microالنس����بة المئوي����ة للنت����روجين الكل����ي بطريق����ة  .1
Kejldahl حسب (Chapman and Pratt, 1961). 

موني��وم عمال مولبي��دات ا�النس��بة المئوي��ة للفس��فور باس��ت .2
  الض����������وئيوت����������م القي����������اس بجھ����������از المطي����������اف

Spectrophotometer  ن��انومتر882وبط��ول م��وجي  
)Page et al.,1982.( 

  Flame Photometerالنسبة المئوية للبوتاسيوم باستعمال .3
)Wiessmann and Nehring, 1960 .( 

 ت���م تق���دير عنص���ر: م���ادة جاف���ة ) 1-مج���ك.مج���مل(الزن���ك  .4
ستخلص�����ات اKوراق باس�����تخدام جھ�����از الزن�����ك ف�����ي م

Atomic Absorption Spectrophotometer. 
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 تم تقديره بجھاز: مادة جافة) 1-كجم.ملجم(المنجنيز  .5
Atomic Absorption Spectrophotometer. 

 النتائج والمناقشة

 )2سم(مساحة الورقة 

 أن 1أظھ���رت نت���ائج التحلي���ل ا�حص���ائي ف���ي ج���دول 
ًنوي�ا بمع�ام4ت رش الزن�ك، إذ مساحة الورقة قد ت�أثرت مع

 ف��ي 2 س��م9.05بل��غ أعل��ى مع��دل لمس��احة الورق��ة الواح��دة 
، في حين أعطت معامل�ة المقارن�ة اق�ل مع�دل Zn3المعاملة 

 أن معاملة الرش بالمنجنيز 1لمساحة الورقة، ويبين جدول 
)Mn4 ( 2 س�م8.92قد أعطت أعلى مساحة ورقة والبالغة ،

 الزن�ك والمنجني�ز فتش��ير أم�ا فيم�ا يخ�ص الت�داخل ب�ين رش
عل��ى ب��اقي  Zn3Mn4النت��ائج إل��ى تف��وق معامل��ة الت��داخل 

، 2 سم9.23التداخ4ت إذ أعطت أعلى مساحة ورقة بلغت  
 اق���ل مع���دل Zn0Mn0ف���ي ح���ين أعط���ت معامل���ة الت���داخل 

 . لمساحة الورقة الواحدة

 )ملم(الزيادة في قطر الساق 

الزنك  إلى أن معام4ت رش 1تشير النتائج في جدول 
 .ًوالمنجنيز لم تؤثر معنويا في الزيادة في قطر الساق

وتعزى ھذه الزيادة في مساحة الورقة لشت4ت الزيت�ون 
بكبريت��ات ص��نف اشرس��ي إل��ى اس��تجابتھا للتغذي��ة الورقي��ة 

، مما يؤكد أھمية التسميد الورقي بالزنك للتغلب على الزنك
زن�ك مشكلة جاھزية العناصر الصغرى في الترب�ة ومنھ�ا ال

 4، ال���ذي أدى إل���ى زي���ادة تركي���زه ف���ي اKوراق الج���دول 
ِودوره ا�يج���ابي ف���ي تنش���يط م���نظم النم���و أن���دول ح���امض 

ال���داخلي وبن���اؤه م���ن الح���امض أKمين���ي ) IAA(الخلي���ك 
التربتوف��ان ومن��ع أكس��دته ال��ذي يعم��ل عل��ى تحفي��ز النم��و 

ِ، كم��ا  يُ��ؤثر ف��ي اتج��اه المح��ور الط��ولي) الخ4ي��اتوس��ع ( َ
س��تحثاث ابص��ورة ممي��زة ف��ي الج��دار الخل��وي بواKوكس��ين 

زي�ادة المطاطي�ة (التوسع الخلوي وزيادة ليونة جدار الخلية 
بص��ورة خاص��ة ، وب��ذلك يقل��ل مقاوم��ة الج��ـدار ) واللدون��ة

ة الم�اء يللشد ، ويؤدي ذلك إلى استجابة الجـدار وزيادة نفاذ
نح��و ال��داخل بس��بب الس��لبية الزائ��دة للجھ��د الم��ائي ال��داخلي 

ًاد حجم الخلية وتبعا لذلك يتمدد الجدار و بالتالي زي�ادة فيزد
 1982عب�����دالمطلب، (ف�����ي اغل�����ب الص�����فات الخض�����رية 

ً، فض�4 ع�ن تنش�يط ) Hopkins and Huner, 2009و
الزن���ك لع���دد كبي���ر م���ن اKنزيم���ات الت���ي تزي���د م���ن كف���اءة  
العمليات الحيوية و�س�يما عملي�ة البن�اء الض�وئي وعملي�ات 

 ى نش��ا وتمثي��ل البروتين��ات وانعك��اس تح��ول الس��كريات إل��
 2003جندي����ة، (ب الص����فات الخض����رية ذل����ك عل����ى اغل����

تتفق ھذه النتائج م�ع ) . Barker and Pilbeam, 2007و
ش��لش وآخ��رون و) 2009(الحمي��داوي وآخ��رون م��ا وج��ده 

)2012 (Amin and Shahsavar) 2012 ( و Ibrahim 

  ف�ي دراس�اتھم ع�نJasrotia et al. (2014)و (2013)
 . تأثير رش الزنك في الصفات الخضرية Kشجار الزيتون

كما وقد يعزى السبب إلى أن المنجنيز له دور مھم في 
ل ــــاج الكلوروفيـــــنتإتنظيم النمو والبناء الضوئي و

)Anon, 2002 ( وما للمنجنيز من دور فعال في تنشيط
ا�نزيمات المھمة في العمليات الحيوية المختلفة ويدخل في 

ب4ست ويزيد من كفاءة البناء الضوئي وتركيب الكلور
ن تأثير إلى  كما ويعود السبب إ).2004التحافي، (

ن الكبريت أول  طريقين اK عنكبريتات المنجنيز يكون
يؤدي الى زيادة النمو الخضري في المساحة الورقية 

مما شجع على زيادة نواتج عملية البناء ) 1جدول (
ربوھيدراتية يادة نسبة المواد الك ا�وراق وزالضوئي في

المصنعة فيھا والتي تستفيد منھا الشتلة في عملياتھا الحيوية 
المختلفة وبناء ا�نسجة وخزن جزء مھم  منھا ل4ستفادة 
منه في الموسم التالي مما يؤدي الى  تجمعھا على ھيئة 
مخزون غذائي في الفروع ، والثاني ان المنجنيز يزيد من 

 الحيوي وھذا ينعكس على صفات النمو نشاط الشتلة
) 1جدول (ًالخضري ايجابيا مثل زيادة مساحة الورقة 

مما ) 2جدول (وزيادة محتوى اKوراق من الكلوروفيل 
لبناء الضوئي ثم زاد من نسبة لى زيادة كفاءة اإدى أ

ستخدمت قسم يدرات المصنعة في ا�وراق والتي اربوھالك
الحويزي، (ل النمو والتطور منھا في العمليات الحيوية خ4

تتفق ھذه النتائج مع ما ). 2009حداد وبايرلي، ؛ 2008
 في تجربته على أشجار الزيتون Eassa (2000)وجده 

 برش المنجنيز المخلبي Picual وManzanilloصنفي 
 El-Khawaga (2007)ومع ما وجده ) منجنيز% 13(

ومع ما حصل  Manzanilloعلى أشجار الزيتون صنف 
على شت4ت الزيتون البذرية بعمر ) 2012(ليه الجمالي ع

 .سنة واحدة

 )SPAD Unit(الكلوروفيل الكلي في اqوراق 

 أن 2حصائي في جدول ظھرت نتائج التحليل ا�أ
ًمحتوى اKوراق من الكلوروفيل الكلي قد تأثر معنويا 

على معدل للكلوروفيل الكلي إذ بلغ أ، الزنكبمعام4ت رش 
69.4 SPAD Unit في المعاملة Zn3 في حين اعطت ، 

لمحتوى اKوراق من قل معدل أمعاملة المقارنة 
 إن معاملة الرش بالـــــمنجنيز 2الكلوروفيل، ويبين جدول 

)Mn4 ( وراق من الكلوروفيلÁقد اعطت اعلى محتوى ل
 ، أما فيما يخص التداخل بين SPAD Unit 70.1والبالغ 

لى تفوق معاملة إالنتائج رش الزنك و المنجنيز فتشير 
على أعطت أذ  إعلى باقي التداخ4ت Zn3Mn4التداخل 

 SPAD  71.3محتوى لÁوراق من الكلوروفيل الكلي بلغ 
Unitعطت معاملة التداخل ، في حين أZn0Mn0 اقل 

  64.8محتوى لÁوراق من الكلوروفيل الكلي والذي بلغ 
SPAD Unit. 
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نجنيز والتداخل فيما بينھما على مساحة الورقة والزيادة في قطر الساق لشت'ت الزيتون تأثير الرش بالزنك والم .1جدول 
 2016للموسم ) اشرسي(صنف 

 )ملم(الزيادة في قطر الساق  )2سم(مساحة الورقة 

 Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط 

Mn0 8.28 8.39 8.65 8.89 8.55 1.07 1.50 0.67 1.00 1.06 

Mn2 8.37 8.53 8.72 9.04 8.67 1.23 0.87 0.93 1.07 1.03 

Mn4 8.68 8.82 8.96 9.23 8.92 1.00 1.13 1.33 0.63 1.02 

LSD 5% 0.44 0.22 NS NS 

8.44 8.58 8.78 9.05  1.10 1.17 0.98 0.90  
 المتوسط

0.25 NS 

  

 (%)محتوى اqوراق من النتروجين 

محتوى اKوراق من ن أ 2تبين النتائج في جدول 
ًالنتروجين قد تأثر معنويا بمعام4ت الرش بكبريتات الزنك 

على أ على باقي المعام4ت بZn3فقد تفوقت المعاملة 
وبفارق % 1.40  بلغمحتوى لÁوراق من النتروجين

 قل محتوىأعطت أمعنوي عن معاملة المقارنة والتي 
ت دت معام4أ، كما %1.23لÁوراق من النتروجين وكان 

ًلى زيادة ھذه الصفة معنويا إالرش بكبريتات المنجنيز 

ًاذ انھا تفوقت معنويا على معاملة  Mn4و�سيما المعاملة 

 بأكبر محتوى لÁوراق من النتروجين بلغ  Mn0المقارنة 
،  كما لوحظ ان التداخل بين رش الزنك و 1.36%

عطت معاملة أذ إًالمنجنيز قد اثر معنويا في ھذه الصفة 
 اعلى محتوى لÁوراق من النتروجين Zn3Mn4تداخل ال

 Zn0Mn0عطت معاملة التداخل ، في حين أ%1.49بلغ 
 %.1.19اقل محتوى لÁوراق من النتروجين  وكان 

 (%)حتوى اqوراق من الفسفور م

 إلى أن معاملة 3تشير النتائج الموضحة في الجدول 
شت4ت الزيتون صنف اشرسي بكبريتات الزنك أثرت 

ًنويا في محتوى اKوراق من الفسفور فقد أعطت مع

 بالتساوي أعلى محتوى Zn3 و Zn2 و Zn1المعام4ت 
، في حين أعطت معاملة %0.24لÁوراق من الفسفور بلغ 

%. 0.18المقارنة اقل محتوى لÁوراق من الفسفور وكان 
كما تشير نتائج الجدول نفسه إلى أن الرش بكبريتات 

أما عن تأثير . ًويا في ھذه الصفةالمنجنيز لم يؤثر معن
 قد Zn3Mn4التداخل فتشير النتائج إلى أن معاملة التداخل 

، %0.29أعطت أعلى محتوى لÁوراق من الفسفور بلغ 
 أقل محتوى Zn0Mn0في حين أعطت معاملة المقارنة 

 %.0.17لÁوراق من الفسفور وكان 

 (%)محتوى اqوراق من البوتاسيوم 

 إلى أن معام4ت رش الزنك 3جدول تشير النتائج في 
ًوالمنجنيز قد أثرت معنويا في محتوى اKوراق من 
البوتاسيوم، ففي حالة الرش بكبريتات الزنك تفوقت 

على محتوى لÁوراق من أ بأعطائھا Zn3المعاملة 
، في حين أعطت معاملة المقارنة %1.48البوتاسيوم بلغ 

، أما %1.31اقل محتوى لÁوراق من البوتاسيوم و البالغ 
لى تفوق إفي حالة رش كبريتات المنجنيز فتشير النتائج 

 بإعطائھا أعلى محتوى لÁوراق من Mn4المعاملة 
لة المقارنة عطت معامأ، في حين %1.44البوتاسيوم بلغ 

أما %. 1.31اقل محتوى لÁوراق من البوتاسيوم والبالغ 
المنجنيز فتشير النتائج الى انه التداخل بين رش الزنك و

على النسب في معاملة أكانت ًاثر معنويا في ھذه الصفة و
  .Zn3Mn4التداخل 

 )1-كجم. ملجم(محتوى اqوراق من الزنك 

لتسميد الورقي  إلى أن ا4جدول تشير النتائج في    
 أدى إلى الحصول 1-لتر.  جم3بالزنك المخلبي بتركيز 

على أكبر القيم لمعدل محتوى أوراق شت4ت الزيتون 
، في 1-كجم. ملجم17.17صنف اشرسي من الزنك، إذ بلغ 

 1-كجم.  ملجم16.65ًحين قلت ھذه القيمة معنويا إلى 
لة ، تلتھا معام1-لتر. جم2لمعاملة الرش الورقي بتركيز 

 16.26( وانخفضت إلى أقلھا 1-لتر. جم1الرش بتركيز 
عند معاملة المقارنة، والتي كانت اKقل ) 1-كجم.ملجم

ًمعنويا قياسا ببقية معام4ت الرش وأدى رش الشت4ت . ً
 إلى زيادة معنوية 1-لتر. جم4بكبريتات المنجنيز بتركيز 

 ففاقت 1-كجم. ملجم16.77في قيم ھذه الصفة، إذ بلغت 
ًلك معنويا القيمة المتحصلة من رش النباتات بكبريتات بذ

 1-لتر. والرش بتركيز صفر جم1-لتر. جم2 بتركيز المنجنيز
وتشير نتائج . 1-كجم. ملجم16.49التي بلغت ) المقارنة(

التداخل بين رش الزنك والمنجنيز إلى تفوق معاملة التداخل
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 الكلوروفيل الكلي و محتوى اqوراق من النتروجين علىيما بينھما تأثير الرش بالزنك والمنجنيز والتداخل ف .2جدول 
  2016للموسم ) اشرسي(لشت'ت الزيتون صنف 

 (%)محتوى اqوراق من النتروجين   )SPAD Unit( الكلوروفيل الكلي في اqوراق 

 الزنك
 المنجنيز

Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط 

Mn0 64.8 66.1 66.9 67.7 66.4 1.19 1.24 1.24 1.33 1.25 

Mn2 67.4 67.8 68.0 69.1 68.1 1.23 1.27 1.31 1.39 1.30 

Mn4 69.2 69.4 70.4 71.3 70.1 1.26 1.30 1.40 1.49 1.36 

LSD 5% 3.45 1.73 0.10 0.05 

67.1 67.8 68.4 69.4  1.23 1.27 1.32 1.40  
 المتوسط

2.00 0.06 

 

 محتوى اqوراق من الفسفور ومحتوى اqوراق من علىوالمنجنيز والتداخل فيما بينھما رش بالزنك تأثير ال .3جدول 
  2016للموسم ) اشرسي(البوتاسيوم لشت'ت الزيتون صنف 

 (%)محتوى اqوراق من البوتاسيوم  (%)محتوى اqوراق من الفسفور 

 Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط 

Mn0 0.17 0.28 0.20 0.21 0.22 1.25 1.29 1.33 1.38 1.31 

Mn2 0.19 0.21 0.27 0.22 0.22 1.34 1.35 1.40 1.49 1.40 

Mn4 0.19 0.23 0.24 0.29 0.24 1.35 1.38 1.46 1.57 1.44 

LSD 5% 0.06 NS 0.14 0.07 

0.18 0.24 0.24 0.24  1.31 1.34 1.40 1.48  
 المتوسط

0.04 0.08 

 

 محتوى اqوراق من الزنك و محتوى اqوراق من  علىالتداخل فيما بينھما وتأثير الرش بالزنك والمنجنيز .4جدول 
 2016 للموسم )اشرسي(المنجنيز لشت'ت الزيتون صنف 

 )1-كجم .ملجم(محتوى اqوراق من المنجنيز  ) 1-كجم.ملجم(محتوى اqوراق من الزنك 

 Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 المتوسط 

Mn0 16.21 16.39 16.51 16.85 16.49 1.71 1.75 1.83 1.85 1.79 

Mn2 16.26 16.44 16.66 17.17 16.63 1.89 1.97 2.07 2.19 2.03 

Mn4 16.30 16.51 16.79 17.47 16.77 2.00 2.18 2.25 2.33 2.19 

LSD 5% 0.24 0.12 0.30 0.15 

16.26 16.45 16.65 17.17  1.87 1.97 2.05 2.12  
 المتوسط

0.14 0.17 
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Zn3Mn4  ًمعنويا على بقية التداخ4ت بإعطائھا أعلى
، في 1-كجم. ملجم17.47 من الزنك والبالغ محتوى لÁوراق

 أقل محتوى Zn0Mn0حين أعطت معاملة المقارنة 
 .1-كجم. ملجم16.21لÁوراق من الزنك وكان 

 ) 1-كجم. ملجم(محتوى اqوراق من المنجنيز 

 أن معاملة الرش بكبريتات الزنك 4تبين نتائج جدول 
)Zn3 ( وراق من المنجنيزÁقد أعطت أعلى محتوى ل

، في حين كانت اقل المعد�ت 1-كجم. ملجم2.12والبالغ 
من محتوى اKوراق من المنجنيز في معاملة المقارنة 

كما يتبين من نفس . 1-كجم. ملجم1.87والتي أعطت 
ً اKوراق من المنجنيز قد تأثر معنويا الجدول أن محتوى

 2.19بمعام4ت رش المنجنيز، إذ بلغ أعلى محتوى  
 ، في حين اعطت المعاملة Mn4 في المعاملة 1-كجم.ملجم
Mn0 وراق من المنجنيز إذ أعطتÁ1.79 اقل محتوى ل 
اما فيما يخص التداخل بين رش الزنك و . 1-كجم.ملجم

 Zn3Mn4فوق معاملة التداخل المنجنيز فتشير النتائج إلى ت
، في 1-كجم.  ملجم2.33على باقي التداخ4ت إذ أعطت 
 اقل محتوى Zn0Mn0حين اعطت معاملة المقارنة 
 .1-كجم. ملجم1.71لÁوراق من المنجنيز والذي بلغ 

إن زيادة الكلوروفيل مع زيادة الرش بكبريتات الزنك 
 فيل من خ4لربما تعود إلى أن الزنك يساعد في بناء الكلورو

 ربوھيدرات في تكوين اKحماض ا�مينية والكتأثيره المباشر
 RNAًومركبات الطاقة فض4 عن اھميته في تكوين الـ 

الضروري في عملية تكوين البروتين، كما أن الزنك يزيد 
من مصدر الطاقة التي تستخدم في إنتاج الكلوروفيل 

وية وتحفيزه لÁنزيمات المشتركة في العمليات الحي
الخاصة بتكوين الكلوروفيل وزيادة المساحة السطحية 

 وحداد Barker and Pilbeam, 2007(لÁوراق 
 .)2009وبايرلي، 

ما عن دور الزنك في زيادة المحتوى المعدني فقد أ
يرجع السبب إلى زيادة النمو الخضري والجذري وزيادة 

جداول (المساحة الورقية والكلوروفيل الكلي في اKوراق 
وبالتالي زيادة امتصاص النتروجين والفسفور ) 2 و 1

والبوتاسيوم من التربة لتحقيق التوازن الغذائي داخل 
ن زيادة تركيز أو). 2006ا�عرجي وآخرون، (النبات 

ًالزنك في اKوراق أيضا كانت نتيجة إلى زيادة امتصاص 
 اKوراق نتيجة لزيادة تركيزه في بواسطةھذا العنصر 
اKعرجي تتفق ھذه النتائج مع ما وجده . محلول الرش

صناف الزيتون خضيري على أ) 2006(وآخرون 
 (Saadati et al., 2016) وجد وماودرم4لي وصوراني 

 صناف من الزيتونعند رش الزنك على أشجار ث4ث ا
)Keylet  و Coronaiki  و Mission .(  

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن كبريتات المنجنيز لھا 
 مھم في زيادة قوة الشتلة المتمثلة في زيادة مساحة دور

الورقة الواحدة ومحتوى الكلوروفيل في اKوراق مما سبب 

زيادة في امتصاص النتروجين والفسفور والبوتاسيوم 
ًلتلبية متطلبات المجموع الورقي مما انعكس ھذا ايجابيا في 

؛ 2008الحويزي، (زيادة نسبة ھذه العناصر في اKوراق 
وأن زيادة تركيز المنجنيز في ). 2009اد وبايرلي، حد

ًاKوراق أيضا كانت نتيجة إلى زيادة امتصاص ھذا 
 اKوراق نتيجة لزيادة تركيزه في محلول بواسطةالعنصر 

 ) 2012(تتفق ھذه النتائج مع ما وجده الجمالي . الرش
 في دراسة تضمنت الرش بكبريتات المنجنيز بالتركيز

 ومعلى شت4ت الزيتون البذرية،  ع1-لتر. ملجم50
(Al-Rawi et al., 2012) في دراستھم عن رش 

 . شجار الرمان على أالمنجنيز

 عـــــالمراج

س��ماعيل عب��دهللا إرائ��دة ، جاس��م محم��د عل��وان، اKعرج��ي
دراس����ة . )2006(الحم����داني ومن����ى حس����ين ش����ريف 

اس����تجابة ش����ت4ت الزيت����ون لل����رش ال����ورقي بالزن����ك 
 .3:  34 ،ة الرافدينمجلة زراع.المخلبي

ت��أثير الكبري��ت . )2004 (التح��افي، س��امي عل��ى عبدالمجي��د
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  . 93-90 ) :3( 10 ،جامعة كرب4ء العلمية
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ت���أثير تقص���ير الف���روع ). 2008(فع محم���د ن���االح���ويزي، 
وال��رش بكبريت��ات المنجني��ز ف��ي نم��و و حاص��ل خمس��ة 
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RESPONSE OF OLIVE TRANSPLANTS TO FOLIAR SPRAY  
OF ZINC AND MANGANESE 

Mustafa E.A. Al-Hadethi 1* and R.A.I.N. Al-Hasnawi2 

1. Dept. Hort. and Landscape, Coll. Agric., Baghdad Univ., Iraq  

2. Minist. Agric., State Forstes and Desertification, Thi_Qar, Iraq 

ABSTRACT: This study was conducted in a greenhouse, Hort. Dept., Coll. Agric., Univ. 
Baghdad, Al- Jadriya during 2016 growing seasons to investigate the influence of zinc and 
manganese spray on growth characteristics and leaf mineral content of one year's old trees of 
“Ashrasi” olive cultivar. This study included two factors; Zinc sulphate spray (Zn) and 
Manganese sulphate spray (Mn) which were done on the beginning of March. The first factor 
included four levels which were, 0 (Zn0), 1 (Zn1), 2(Zn2) and 3 (Zn3) g.l-1 and three levels of 
Mn, i.e., 0 (Mn0), 2 (Mn2), 4 (Mn4) g.l-1. Each treatment replicated three times with a factorial 
experiment using RCBD. The number of transplants used was 72 transplants. The 
experimental results showed that the interactions between factors led to a significant increase 
in most studied vegetative growth characters. Zn3Mn4 treatment (3 g.l. -1 zinc sulphate + 4 g.l.-1 of 
manganese sulphate), induced significant increase in leaf area, leaf chlorophyll content, leaves 
content of NPK, Zn and Mn. 

Key words: Olive transplants, zinc spray, manganese spray, vegetative growth. 
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