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 تأثير الرش بمستخلص الثوم وعرق السوس على النمو الخضري لشت$ت الكمثرى
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، 2016 و2015حد البساتين الخاصة الواقعة في مدينة الغزالية غرب بغداد، للموسمين أ في ةُأجريت التجرب :الملخص
 بعض الصفات علىلدراسة تأثير الرش بمستخلصي الثوم وعرق السوس على شت=ت الكمثرى عثماني عمر سنتين 

 Ga)(امل رش مستخلص الثوم  اLول ھو ععاملينلJوراق، استخدم في التجربة الخضرية والمحتوى الھرموني والمعدني 
 1-لتر. مل20و رش ) Ga10 (1-لتر. مل10رش و) Ga5 (1-لتر. مل5رش و) Ga0(بأربعة مستويات ھي بدون رش 

)GA20( ، العامل الثاني ھو رش مستخلص جذور عرق السوس(Li) بأربعة مستويات ھي الرش بالماء فقط )Li0 ( ورش
 وبث=ث رشات لكل منھما، المدة بين كل رشة ،Li10) (1-لتر. جم10ورش  (Li5) 1-لتر. جم5ورش ) Li2.5 (1-لتر. جم2.5

كررات وبشتلتين لكل  بث=ثة م(RCBD) نفذت التجربة وفق نظام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ، أيام10وأخرى 
ًويا في جميع  وأظھرت النتائج أن التداخل بين رش مستخلص الثوم ومستخلص عرق السوس أثر معن،وحدة تجريبية

 20الصفات المدروسة وكانت أعلى المتوسطات Lغلب الصفات المدروسة عند الرش الورقي بمستخلص الثوم بتركيز 
 من مستخلص 1-لتر. مل20فقد أعطت معاملة الرش بـــ،  من مستخلص جذور عرق السوس1-لتر. جم10 أو 5 مع 1-لتر.مل

ر مساحة للورقة، في حين تحقق أكبر عدد من اLوراق وأعلى زيادة في  من مستخلص عرق السوس أكب1-لتر. جم5+ الثوم 
قطر الساق وأعلى محتوى لJوراق من الكلوروفيل نتيجة لمعاملة الرش بمستخلص الثوم ومستخلص عرق السوس بتركيز 

 . لكل منھما على التوالي1-لتر. جم10 و1-لتر. مل20

 .ذور عرق السوس، مستويات الرش، النمو الخضري، شت=ت الكمثرىمستخلص الثوم، مستخلص ج :الكلمات اSسترشادية

 المقدمة

 من الفاكھة متساقطة  Pyrus communisالكمثرى 
، Rosaceae تتبع العائلة الوردية  DeciduousاLوراق 

 من أوروبا وكل مناطق والقوقاز تركياوموطنھا اLصلي 
 إلى وبلجيكا ھولنداً وشماw من إسبانيا إلى والبلقان اليونان

وثمرة الكمثرى ھي مصدر ) Janick, 2005(يا روس
، كما تحتوي على تاسيومممتاز للنحاس والمنجنيز والبو
ً  ومصدر جيد جداK و Cالحديد والمغنيسيوم وفيتامينات 

 42 جم من الثمار يحتوي على 100 وكل Eلفيتامين 
 في ضغط الدملمعالجة سعرة حرارية ، وتستعمل الكمثرى 

 وع=ج الكلى وأمراض وتصلب الشرايينسن الشيخوخة 
 والكبد والكلى القلبا�صابات الناتجة عن أمراض 

نتاج بلغ ا�). 2012،  العيسى وبطحة؛ 2010ألنعيمي ، (
) 23,580,845( حوالي 2012م العالمي من الكمثرى عا

) 1,623,031 (اطن، وبلغت المساحات المزروعة بھ
Lولى في قائمة الدول ھكتار، وتحتل الصين المرتبة ا

طن ) 16,100,000(نتاج فيھا ذ بلغ ا�إالمنتجة للكمثرى 
نتاج العالم و تأتي الوwيات المتحدة إي ما يزيد عن نصف أ

تركيا وأسبانيا يطاليا وإعدھا ريكية في المرتبة الثانية باLم
نتاج الوwيات المتحدة اLمريكية لنفس العام إذ بلغ إًخامسا 

ويقدر عدد أشجار ). FAO, 2014( طن) 878.582(
 547508الكمثرى المثمرة في العراق بما يقرب من 

ً طنا، ويصل متوسط إنتاج 14326شجرة وتنتج حوالي 
المركزي الجھاز (م ج ك26.2 الشجرة الواحدة نحو

 ).2013ل�حصاء وتكنولوجيا المعلومات، 

في ا�ونة اLخيرة شاع استعمال المستخلصات النباتية 
كمكمل أو كبديل للكيميائيات الزراعية، ومنھا ما يضاف 
ًإلى التربة ومنھا ما يرش على النباتات وذلك نظرا 
wحتواء بعض المستخلصات على بعض العناصر وبعض 

نظمات النمو ومن بين ھذه المستخلصات المواد البديلة لم
 مستخلص جذور عرق السوس ومستخلص الثوم ومستخلص

الكركم وحشيشة الليمون وغيرھا من المستخلصات 
يحتوي نبات . با�ضافة إلى مستخلصات الطحالب البحرية

عرق السوس على العديد من المركبات الكيميائية، فھو 
ذ يحتوي ق حلو، إيتميز بوجود مركبات كيميائية ذات مذا

 liquoric وglycyrrhejelليسيريزين وجعلى مادة ال
acid  ومركبات ف=فونيدية منھا glabridinو glabrin 
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ليسيريزين وحامضة جن الأو) Tyler, 1993(وغيرھا 
ھما أھم مكونين في عرق السوس إذ لھا فعالية مشابھة 
لفعالية الھرمونات السترويدية، إذ إنھا من الھرمونات 
البنائية التي تؤدي الى زيادة تكوين البروتينات لذلك ترفع 

يؤثر الرش ). 2010المحمدي، (من معدل النمو 
 صفات النمو علىبمستخلص جذور عرق السوس 

) 2009(الخضري Lشجار الفاكھة، فقد وجد شيال العلم 
في دراسته التي تضمنت رش ث=ثة تراكيز من مستخلص 

رشت على أشجار ) 1-ترل.  جم4 و2 و 0(عرق السوس 
الخوخ صنف دكسي ريد ولث=ث مرات في الموسم أن 

 2الرش الورقي بمستخلص عرق السوس وبتركيز 
 أدى إلى زيادة معنوية في عدد التفرعات الجديدة 1-لتر.جم

 لJشجار يالمتكونة على اLشجار وقطر الساق الرئيس
على زيادة معنوية في ارتفاع ) 2014(وحصلت الربيعي 

احدة شت=ت ومعدل قطر الساق وعدد اLوراق بالشتلة الوال
ربوھيدرات الكلية الذائبة في والمساحة الورقية وكمية الك

اLوراق و معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري 
وذلك عند رشھا ، لشت=ت النارنج المحلية بعمر سنة واحدة

 مستخلص جذور عرق السوس بث=ثة مستويات من 
. 1-لتر. جرامw 2 سيما بتركيز 1-لتر.جرام) 4 و2، 0(

 أن (Al-Hadethi and Al-Kubaisy, 2015)وبين
 بأربعة مستويات من Peentoرش أشجار الخوخ المبطط 

) 1-لتر.مج 12  و 6، 3، 0(مستخلص جذور عرق السوس 
أدت إلى زيادة مساحة الورقة والوزن الجاف لJوراق 

ور عرق وبصورة معنوية مع زيادة تركيز مستخلص جذ
 . السوس

 الفعال§§ة في§§ه ھ§§ي الم§§وادالث§§وم فھ§§و نب§§ات عش§§بي وم§§ا أ
Alcinine ، Inuline ،  Aliinaو  Alina وھ§ذه الم§واد 

ًمن المضادات الحيوية الفعالة ويحتوي أيضا عل§ى الخم§ائر 
ًوالفيتامين§§§§ات فض§§§§= ع§§§§ن اLم§§§§=ح المعدني§§§§ة كالكبري§§§§ت 

س§§§§يوم والفس§§§§فور والمنجني§§§§ز والي§§§§ود والكالس§§§§يوم والبوتا
ًوالص§§وديوم ، فض§§§= ع§§§ن ال§§§دھون والس§§§كريات واLلي§§§اف 

ي§§ؤثر مس§§تخلص الث§§وم عل§§ى ) . 2007قن§§بس، (الس§§ليلوزية 
صفات النمو الخضري للعديد من أشجار الفاكھة، فق§د ذك§ر 

في دراسته على أشجار الزيت§ون البذري§ة ) 2012(الجمالي 
الث§وم، الحب§ة الس§وداء، (تضمنت الرش بأربع مستخلص§ات 

ك§§ل منھ§§ا بش§§كل منف§§رد، حي§§ث أدت ) نخ والمع§§دنوسالس§§با
 وم إلى تفوق معنوي في ارتفاعمعاملة الرش بمستخلص الث

الشتلة وعدد اLفرع وط§ول اLف§رع وع§دد اLوراق مقارن§ة 
 ف§§ي (Leonel et al., 2015)ووج§د . بأش§جار المقارن§ة

دراس§§تھم ع§§ن ت§§أثير رش ث=ث§§ة مس§§تويات م§§ن مس§§تخلص 
ا�ضافة إلى معاملة المقارنة  على ب%) 12 و 8 ، 4(الثوم 

 ، أن رش Roxo de Valinhosنمو أشجار التين ص§نف 
ًمس§§تخلص الث§§وم ق§§د أث§§ر معنوي§§ا ف§§ي أغل§§ب ص§§فات النم§§و 

وأدت معامل§ة ش§ت=ت الرم§ان ص§نف . الخضري المدروسة
، ) 1-لت§ر. مل8 و 4، 0(سليمي بمستخلص الثوم بتركيزات 

ة معنوي§§ة ف§§ي مع§§دل  إل§§ى زي§§اد1-لت§§ر. م§§لw8س§§يما بتركي§§ز  

ارتف§§§اع الش§§§تلة وقط§§§ر الس§§§اق ومس§§§احة الورق§§§ة وال§§§وزن 
ٍالرط§§ب وال§§وزن الج§§اف للمجم§§وع الخض§§ري مقارن§§ة م§§ع 

ًو نظ§§را لقل§§ة ). 2015خض§§ير وآخ§§رون، (معامل§ة المقارن§§ة 
الدراسات على دور المستخلصات النباتي§ة ف§ي نم§و ش§ت=ت 
الفاكھ§§§ة وك§§§ذلك ل�بتع§§§اد ع§§§ن اLس§§§مدة ومنظم§§§ات النم§§§و 
الكيميائي§§ة ل§§ذا تھ§§دف الدراس§§ة الحالي§§ة لمعرف§§ة ت§§أثير ال§§رش  
بمس§§§تخلص ع§§§رق الس§§§وس ومس§§§تخلص الث§§§وم  عل§§§ى نم§§§و 

 . شت=ت الكمثرى صنف عثماني

 مواد وطرق البحث

أحد البساتين الخاصة الواقعة  في ُأجريت ھذه التجربة
، 2016 و2015في مدينة الغزالية غرب بغداد، للموسمين 

على  بمستخلصي الثوم وعرق السوس لدراسة تأثير الرش
شت=ت الكمثرى صنف عثماني المطعمة على اصل 

 تم حيث.  بعمر سنتين(Calleryana)الكمثرى الك=ريانا 
 شتلة متجانسة في مجموعھا الخضري بتاريخ 110زراعة 

رشت الشت=ت حتى البلل الكامل في . 2015 / 2 / 22
ص الثوم الصباح الباكر وعند الغروب بكل من مستخل

ومستخلص جذور عرق السوس وبأربعة تركيزات من كل 
منھما وبث=ث رشات لكل منھما، المدة بين الرشة 

وقد أجريت الرشة اLولى في اLسبوع ،  أيام10واLخرى 
 NPKاLول من نيسان، كما تمت إضافة السماد المركب 

وبشكل متساوي لكل الشت=ت حسب كمية السماد الموصى 
 شتلة من شت=ت الكمثرى 96ذه التجربة على نفذت ھ. بھا

صنف عثماني متجانسة النمو الخضري وأستخدم في 
التجربة عاملي الرش بمستخلص الثوم، والرش بمستخلص 

 :جذور عرق السوس وبذلك تكون المعام=ت كا�تي

 :ص الثوم ويشمل المعام=ت ا�تيةعامل الرش بمستخل

 .Ga0ز يرمز له بالرم) المقارنة( بدون رش  .1

 من مستخلص الثوم ويرمز له بالرمز 1-لتر. مل5رش  .2
Ga5 .  

 من مستخلص الثوم ويرمز له 1-لتر. مل10رش  .3
 . Ga10بالرمز 

 من مستخلص الثوم ويرمز له 1-لتر. مل20رش  .4
  .Ga20بالرمز 

 السوس وتشمل عامل رش مستخلص جذور عرق
 :المعام=ت ا�تية

 . Li0  بالرمزيرمز له) المقارنة(الرش بالماء فقط  .1

 . Li2.5 يرمز له بالرمز 1-لتر. جم2.5رش  .2

 . Li5 يرمز له بالرمز 1-لتر. جم5رش  .3

 . Li10 يرمز له بالرمز 1-لتر. جم10رش  .4
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 16=4×4وب§§§§ذلك تك§§§§ون التجرب§§§§ة عاملي§§§§ه وبع§§§§املين 
معامل§§ة ص§§ممت وف§§ق تص§§ميم القطاع§§ات كامل§§ة العش§§وائية 

Randomized Complete Block Design (RCBD) 
حللت . ث=ثة مكررات وبشتلتين للوحدة التجريبية الواحدةوب

نتائج الدراسة إحصائيا وقورنت المتوسطات حسب اختب§ار 
 0.05 وعل§§ى مس§§توى احتم§§ال (LSD)أق§§ل ف§§رق معن§§وي 

 ).1990 الساھوكي ووھيب،(

  الثوممنقوعتحضير 

 م§ل م§ن 250م من فصوص الثوم م§ع ج 250تم وضع 
 وت§م ترش§يح =ط كھرب§ائيلمقطر وخلطت بوساطة خالماء ا

 حيث ت§م )الشاش (المحلول الناتج بطبقتين من قماش الململ
الحص§§§§ول عل§§§§ى مس§§§§تحلب يحت§§§§وي عل§§§§ى عص§§§§ير الث§§§§وم 

 50ر اwحج§§ام المطلوب§§ة من§§ه وھ§§ي وت§§م تحض§§ي%) 100(
 . )2001العامري،  ( 1-لتر.مل 200 و 100و

  جذور عرق السوسمنقوعتحضير 

ق ج§§ذور ع§§رق م م§§ن مس§§حوج§§ 10  و 5 ، 2.5ت§§م نق§§ع 
 24ًالسوس ك= على انفراد في لتر م§ن الم§اء المقط§ر لم§دة 

 ساعة ، ثم رشح المحلول الناتج بطبقت§ين م§ن قم§اش الملم§ل
 حيث تم الحصول على المستويات المطلوبة وھي )الشاش(

 ) . 1999المرسومي ، ( 1-لتر.مج 10  و 5 و 2.5

 الصفات المدروسة 

 )2سم(مساحة الورقة 

 أوراق م§ن 10 تشرين اLول إذ أخ§ذت حسبت في شھر
ووض§عت ف§ي ماس§ح ، كل نباتات الوحدة 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

 .مساحة الورقة الواحدة

 عدد اuوراق

ع§دد اLوراق ف§ي نھاي§ة التجرب§ة قب§ل تس§اقط تم حس§اب 
 .ق اLورا

 عدد اuفرع

ع§§§دد اLف§§§رع ف§§§ي بداي§§§ة التجرب§§§ة وحس§§§بت ت§§§م حس§§§اب 
ًاwفرع المتكونة ح§ديثا ف§ي نھاي§ة  موس§م النم§و  بع§د تس§اقط 

اLوراق، وتم حساب الفرق بينھما وال§ذي يمث§ل الزي§ادة ف§ي 
 .عدد اLفرع

 )ملم(الزيادة في قطر الساق 

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

 .ك= الموسمينبينھما والذي مثل الزيادة في قطر الساق في 

 ) وزن غض1-جم.ملجم(الكلوروفيل الكلي في اuوراق 

في اLسبوع اLول من شھر حزيران لك= الموسمين ت§م 
تقدير الكلوروفيل الكلي في أوراق شت=ت الكمثرى، حسب 

 Arnon المعدل§§ة م§§ن Mackinney (1941)طريق§§ة 
وأخ§§§§ذت . Saieed (1990) والم§§§§ذكورة م§§§§ن (1949)

اLوراق مكتمل§§ة النم§§§و م§§§ن منتص§§ف النم§§§وات ث§§§م غس§§§لت 
بالماء المقطر للتخلص مما علق بھ§ا م§ن اLترب§ة ومخلف§ات 

 وض§§عت عل§§ى ورق نش§§اف لل§§تخلص م§§ن الم§§اء ،المبي§§دات
ال§§§ذي عل§§§ق بھ§§§ا ف§§§ي أثن§§§اء الغس§§§يل، ت§§§م تقطي§§§ع اLوراق 

ر وخلطھ§ا وسويقاتھا إلى قطع صغيرة بواسطة مقص صغي
، %80، وس§حقت م§ع اLس§يتون  ملج§م200أخذ منھا . جيدا

وض§§عت ف§§ي جھ§§از الط§§رد المرك§§زي لم§§دة خم§§س دق§§ائق 
خ§ذ الراش§ح وأكم§ل إل§ى أ، ث§م 1-دقيق§ة.  دورة3000بسرعة 

 تم§ت ق§راءة امتص§اص ،%80الحجم المطل§وب باLس§يتون 
 ن§§§§انوميتر 645 و 663ي§§§ة الض§§§وء عل§§§ى اLط§§§وال الموج

وحس§§§§§§§§§اب  Spectrophotometerبواس§§§§§§§§§طة جھ§§§§§§§§§از 
 :المعادلة ا�تية الكلوروفيل الكلي على وفق 

Total Chlorophyll=20.2 A.645 + 8.02 A.663 

 : أن حيث

A.663 =  663ق§§§راءة الجھ§§§از عن§§§د الط§§§ول الم§§§وجي   
 .نانوميتر

A.645 =  645ق§§§راءة الجھ§§§از عن§§§د الط§§§ول الم§§§وجي 
 .نانوميتر

 النتائج و المناقشة

 ) 2سم(مساحة الورقة الواحدة 

ن الرش  أ1جدول حصائي في شارت نتائج التحليل ا�أ
Lثر الواضح في زيادة مساحة بمستخلص الثوم كان له ا

 على جميع المعام=ت Ga20 تفوقت المعاملة حيثالورقة 
 2 سم25.21 و 25.25 مساحة ورقة بلغت  أكبرعطائھابإ

 أعطت مساحة ورقة بلغتارنة التي ة المقمقارنة بمعامل
على  2016 و 2015 للموسمين 2سم18.61 و17.54

 جذور عرق ما فيما يخص رش مستخلصالتوالي، أ
 التي Li5لى تفوق المعاملة السوس فأشارت النتائج إ

 27.46ذ بلغت أعلى مساحة للورقة الواحدة إعطت أ
ا المعاملتان  بالتتابع بينما لم تختلف، للموسمين2 سم27.12و

Li0و Li2.5ًبينھما معنويا حيث سجلت معاملة   فيما
 16.82 و 16.27قل مساحة ورقة بلغت أ Li0المقارنة 

ما بالنسبة للتداخل بين العاملين فقد أ.  للموسمين بالتتابع2سم
على أGa20Li5  وGA5Li5سجلت معاملتي التداخل 

، في حين 2 سم32.38 و 31.00مساحة ورقة بلغت 
قل مساحة ورقة بلغت  أGa0Li0معاملة المقارنة سجلت 
على  ، 2016 و 2015 للموسمين 2 سم14.24 و 13.86
.التوالي
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لشت$ت الكمثرى ) 2سم( مساحة الورقة الواحدة ص الثوم ومستخلص جذور عرق السوس علىتأثير رش مستخل .1جدول
 2016 و 2015صنف عثماني للموسمين 

2015 2016 

 Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط 

Li0 13.86 15.17 17.22 18.82 16.27 14.24 15.30 17.40 20.32 16.82 

Li2.5 14.28 17.37 19.48 23.15 18.57 16.66 17.22 19.58 20.96 18.61 

li5 22.50 31.00 26.10 30.24 27.46 20.42 25.40 30.26 32.38 27.12 

Li10 19.52 24.11 25.62 28.80 24.51 23.12 25.06 26.14 27.18 25.38 

LSD 5% 4.26 2.13 5.74 2.87 

17.54 21.91 22.11 25.25  18.61 20.75 23.35 25.21  
 المتوسط

2.13 2.87 

 

 عدد اuوراق

 تباين تأثير 2أظھرت النتائج الموضحة في جدول 
وراق  صفة عدد اLعلىمعام=ت الرش بمستخلص الثوم 

وراق بلغ أعلى معدل لعدد اGa20L المعاملة فقد أعطت 
، أما  للموسمين بالتتابع1-نبات. ورقة161.26 و 122.60

L79.62معاملة المقارنة سجل لوراق فقد أقل معدل لعدد ا 
أما معام=ت . ، للموسمين بالتتابع1-نبات. ورقة112.07و 

 أننتائج العرق السوس فتشير الرش بمستخلص جذور 
ً على المعام=ت اLخرى معنويا تفوقت Li10المعاملة 

 154.68 و 115.63وراق بلغ على عدد لJأعطائھا بإ
ما التداخل بين مستويات رش  أ.ورقة للموسمين بالتتابع

 2مستخلصي الثوم وعرق السوس فتشير النتائج في جدول 
 تفوقت على باقي Ga20 Li10 معاملة التداخل إلى أن

 1-نبات. ورقة194.00  و144.56عطائھا إالتداخ=ت ب
عطت معاملة المقارنة ، في حين أللموسمين بالتتابع

Ga0Li0Lورقة 95.56 و66.12وراق بلغ  أقل عدد من ا 
 .التوليعلى  للموسمين 1-نبات.

 عدد اuفرع

 إلى أن عدد 3تشير النتائج الموضحة في جدول 
ًاLفرع انخفض معنويا مع معام=ت رش المستخلصين، 

ش بمستخلص الثوم تشير النتائج إلى أن ففي حالة الر
 و 9.63معاملة المقارنة كانت اLعلى في عدد اLفرع 

 للموسمين، بالتتابع وبتفوق معنوي 1-نبات. فرع11.19
كذلك الحال عند رش الشت=ت . على بقية المعام=ت

بمستخلص جذور عرق السوس، حيث تشير النتائج إلى أن 
ًمعاملة المقارنة تفوقت معنويا على بقية المعام=ت 

 12.38 و 11.06وأعطت أعلى عدد لJفرع بلغ 
أما التداخل  لموسمي الدراسة، على التوالي، 1-نبات.فرع

بين معام=ت رش المستخلصات فتشير النتائج إلى تفوق 

معاملة المقارنة على بقية المعام=ت بإعطائھا أعلى عدد 
 للموسمين، على 1-نبات. فرع15.00 و 13.25لJفرع بلغ 

 أقل Ga20Li10التوالي، في حين أعطت معاملة التداخل 
وسمين،  للم1-نبات. فرع8.00 و 6.50عدد لJفرع و كان 

 . على التوالي

  )ملم(الزيادة في قطر الساق 

 أن معدل الزيادة بقطر الساق 4تبين النتائج في جدول 
ًقد تأثر معنويا بمعام=ت الرش بمستخلص الثوم ، فقد 

ً معنويا على باقي المعام=ت بإعطاء Ga5تفوقت المعاملة 
 34.40 و 26.07أعلى معدل للزيادة في قطر الساق  بلغ  

 للموسمين، على التوالي، كما أدت معام=ت الرش ملم
بمستخلص جذور عرق السوس إلى زيادة ھذه الصفة 

ً إذ أنھا ازدادت معنويا على Li10ًمعنويا وwسيما المعاملة 
بقية المعام=ت بأعلى معدل للزيادة في قطر الساق بلغ  

كما لوحظ .  ملم للموسمين، على التوالي28.31 و 21.33
ًل بين رش المستخلصين أثر معنويا في ھذه أن التداخ

 أعلى زيادة في Ga5Li10الصفة إذ أعطت معاملة التداخل 
 ملم للموسمين بالتتابع، 41.00 و30.11قطر الساق بلغت 

في حين أعطت معاملة المقارنة أقل زيادة في قطر الساق 
 . ، بالتتابع2016 و 2015و للموسمين 

 ) وزن غض1-جم.ملجم(الكلوروفيل الكلي في اuوراق 

 أن محتوى اLوراق من 5تظھر نتائج جدول 
ًالكلوروفيل قد تأثر معنويا بمعام=ت الرش بمستخلص 

ً معنويا على باقي Ga20الثوم ، فقد تفوقت المعاملة 
المعام=ت بإعطاء أعلى محتوى لJوراق من الكلوروفيل 

للموسمين بالتتابع، في  1-جم. ملجم33.64 و 34.10بلغ  
 30.28 أقل المعدwت بإعطائھا Ga0ين أعطت المعاملة ح
كما أدت . للموسمين، على التوالي 1-جم. ملجم30.97و

معام=ت الرش بمستخلص جذور عرق السوس إلى زيادة 
إذ أنھا تفوقت Li10ًھذه الصفة معنويا وw سيما المعاملة 
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لشت$ت الكمثرى صنف عثماني  دد اuوراقع علىم ومستخلص جذور عرق السوس تأثير رش مستخلص الثو .2جدول 
 2016 و 2015للموسمين 

2015 2016 

 Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط 

Li0 66.12 73.78 89.88 100.27 82.51 95.56 104.78 124.16 137.24 115.44 

Li2.5 78.19 86.36 102.16 120.22 96.73 105.18 117.45 139.78 144.18 126.65 

Li5 83.22 95.19 113.96 125.36 104.43 120.30 119.00 144.80 169.60 138.43 

Li10 90.94 102.54 124.46 144.56 115.63 127.24 134.80 162.66 194.00 154.68 

LSD 5% 19.34 9.67 25.02 12.51 

79.62 89.47 107.62 122.60  112.07 119.01 142.85 161.26  
 المتوسط

9.67 12.51 

 

 عدد اuفرع لشت$ت الكمثرى صنف عثماني علىتأثير رش مستخلص الثوم ومستخلص جذور عرق السوس  .3 جدول
 2016 و 2015للموسمين 

2015 2016 

 Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط 

Li0 13.25 11.00 9.75 10.25 11.06 15.00 12.50 10.50 11.50 12.38 

Li2.5 10.00 8.25 9.00 8.00 8.81 11.50 9.00 10.25 9.25 10.00 

Li5 7.25 7.00 8.50 9.50 8.06 9.00 8.75 9.00 10.25 9.25 

Li10 8.00 9.25 7.50 6.50 7.81 9.25 11.00 8.75 8.00 9.25 

LSD 5% 1.08 0.54 1.58 0.79 

9.63 8.88 8.69 8.56  11.19 10.31 9.63 9.75  
 المتوسط

0.54 0.79 

 

لشت$ت الكمثرى  )ملم( الزيادة في قطر الساق علىتأثير رش مستخلص الثوم ومستخلص جذور عرق السوس  .4 جدول
 2016 و 2015صنف عثماني للموسمين 

2015 2016 

 Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط 

Li0 11.68 22.56 13.27 15.18 15.67 15.71 34.57 20.38 24.80 23.87 

Li2.5 12.12 24.31 16.16 18.95 17.89 16.18 31.45 22.18 26.15 23.99 

Li5 12.42 27.29 16.22 20.12 19.01 16.76 30.56 23.10 26.40 24.21 

Li10 12.89 30.11 18.86 23.46 21.33 17.32 41.00 25.60 29.30 28.31 

LSD 5% 4.04 2.02 7.34 3.67 

12.28 26.07 16.13 19.43  16.49 34.40 22.82 26.66  
 المتوسط

2.02 3.67 
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شت$ت الكمثرى صنف عثماني  وراقعلى محتوى أتأثير رش مستخلص الثوم ومستخلص جذور عرق السوس  .5 جدول
 2016 و 2015للموسمين  )غض وزن 1-مج.ملجم(من الكلوروفيل الكلي 

2015 2016 

 Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط Ga0 Ga5 Ga10 Ga20 المتوسط 

Li0 29.76 30.21 30.58 31.36 30.48 30.54 30.82 31.32 31.80 31.12 
Li2.5 29.88 31.15 33.29 33.90 32.06 30.94 31.26 31.88 32.90 31.75 
Li5 30.37 33.14 33.80 35.01 33.08 31.16 32.56 33.48 34.36 32.89 
Li10 31.12 33.37 35.20 36.12 33.95 31.22 32.90 34.40 35.48 33.50 
LSD 5% 1.66 0.83 1.12 0.56 

30.28 31.97 33.22 34.10  30.97 31.89 32.77 33.64  
 المتوسط

0.83 0.56 
 

ًمعنوي§§ا عل§§ى بقي§§ة المع§§ام=ت ب§§أعلى محت§§وى ل§§Jوراق م§§ن 
للموس§§مين،  1-ج§§م. ملج§§م33.50 و33.95الكلوروفي§§ل بل§§غ 

ت§داخل ب§§ين مس§تخلص الث§§وم ن الكم§ا ل§§وحظ أ. عل§ى الت§§والي
 ھ§§ذه عل§§ىًمس§§تخلص ج§§ذور ع§§رق الس§§وس ق§§د اث§§ر معنوي§§ا و

 أعل§§ى مع§§دل Ga20Li10 إذ أعط§§ت معامل§§ة الت§§داخل الص§§فة
 35.48 و 36.12لمحت§§§وى اLوراق م§§§ن الكلوروفي§§§ل بل§§§غ 

للموسمين على التوالي، في حين أعطت معامل§ة  1-جم.ملجم
ولموس§§مي المقارن§§ة اق§§ل محت§§وى ل§§Jوراق م§§ن الكلوروفي§§ل 

 .الدراسة

ل§ى دور المغ§ذيات الكب§رى يعود تأثير مستخلص الث§وم إ
والصغرى التي يحتويھا والتي تزيد من النش§اطات الحيوي§ة 

Lيض§§يةاLوكس§§ينات في§§ه الت§§ي تش§§جع عملي§§ات ، ووج§§ود ا
وراق وبالت§§الي زيــ§§ـادة قســ§§ـام الخ=ي§§ا وزيـ§§ـادة نم§§و اLنإ

ص§§فات الخض§§رية    مس§§احة الورق§§ة وع§§دد اLوراق و بقي§§ة ال
)Pacurar and Krejci, 2010( . وقد يع§ـود الس§بب إل§ى

Lـ§§ـدد ا  زي§§ادة الت§§ي س§§اھمت ف§§ي) 2ج§§دول (وراق زي§§ادة عـ
ل§ى اس§تغ=ل إدى أمر ال§ذي L، انشاط عملية البناء الضوئي

م§§ن ث§§م زي§§ادة نواتجھ§§ا ف§§ي عملي§§ات النم§§و وانقس§§ام الخ=ي§§ا و
حت§§واء ال§§ى إ ،  وق§§د يرج§§ع الس§§بببقي§§ة الص§§فات الخض§§رية

مم§ا ) وكس§يناL(مستخلص الث§وم عل§ى م§واد منش§طة للنم§و 
ـ§ـكس  العاليــ§ـة وينعـاتكيــــزإلى زيادتھــا فــــي الترأدى 

Lـ§§ـدد ا ـ§§ـى زي§§ادة عــ وراق وزي§§ادة ط§§ول النم§§وات ذل§§ك عل
وق§د يع§زى ) Abou-Hussein et al., 1975(الخضرية 

ل§ى دور إفي§ل في محتوى اLوراق من الكلوروسبب الزيادة 
المغذيات المعدني§ة الموج§ودة ف§ي مس§تخلص الث§وم وخاص§ة 
النت§§روجين والمغنس§§يوم الل§§ذين ي§§دخ=ن ف§§ي تركي§§ب جزيئ§§ة 

تتف§ق ھ§ذه ). Pacurar and Krejci, 2010( الكلوروفي§ل
 عل§ى كرم§ات Armanious (2014)النتائج مع م§ا وج§ده 

 في دراس§تھم ع§ن ت§أثير (Leonel et al., 2015)العنب و
 . أشجار التين ث=ثة مستويات من مستخلص الثوم على رش

ي§§ادة كمي§§ة الكربوھي§§درات إل§§ى زھ§§ذه النت§§ائج   ترج§§عق§§د
والت§ي ،  نتيجة رش مستخلص جذور عرق السوسالمتكونة

 يمك§§§ن أن تس§§§تخدم ف§§§ي ت§§§وفير الطاق§§§ة ال=زم§§§ة لعملي§§§ات 

 النم§§§و الخض§§§ري ومنھ§§§ا ع§§§دد اLوراق و ع§§§دد التفرع§§§ات
(Chen and Chen, 2004) ،ًفض= عن احت§واء مس§تخلص 

 ف§ي تخلي§ق ئعرق الس§وس عل§ى ح§امض الميفالوني§ك الب§اد
ف§§ي زي§§ادة تف§§تح ونم§§و الب§§راعم ذل§§ك  يس§§اعد وق§§دالجب§§رلين 

ن الرش الورقي إلى أ) 1972(حيث أشار حنفي  ، اLفرعو
 معتدل§§ة م§§ن ح§§امض الجب§§رلين اتكي§§زل§§بعض النبات§§ات بتر

ة نتيجة لتخفيف السيادة طييؤدي إلى زيادة تفتح البراعم اLب
ك§§ذلك يرج§§ع إل§§ى احت§§واء مس§§تخلص ع§§رق الس§§وس . القمي§§ة

 على كمي§ات جي§دة م§ن البروتين§ات وال§دھون وبع§ض العناص§ر
إذ تس§§تخدم البروتين§§ات وال§§دھون ف§§ي ، الغذائي§§ة الض§§رورية

ًفض§§= ع§ن الوظ§§ائف العدي§§دة ، ت§وفير الطاق§§ة ال=زم§ة للنم§§و
ھم ف§ي زي§ادة ي ربم§ا تس§للعناصر الغذائية داخل النبات والت§

م§§ا زي§§ادة محت§§وى اLوراق م§§ن أ. النم§§و الخض§§ري للنب§§ات
 إلى احتواء مستخلص ع§رق الس§وس فقد يرجعالكلوروفيل 

عل§§ى كمي§§ات جي§§دة م§§ن بع§§ض العناص§§ر الغذائي§§ة الص§§غرى 
وwسيما الحديد والتي قد تعمل على زي§ادة بن§اء الكلوروفي§ل 

ق ھذه النتائج مع تتف) . 2009حداد وبايرلي، (وقلة أكسدته 
 (Abd El-Hamied and El-Amary, 2015) م§ا وج§ده

 ور عن§§§§§د رش§§§§§ھم Lش§§§§§§جار الكمث§§§§§رى بمس§§§§§تخلص ج§§§§§§ذ
 ) 1-لت§§§§§§§§ر.م ج§§§§§§§§4 و 2(ع§§§§§§§§رق الس§§§§§§§§وس بالمس§§§§§§§§تويين 

عل§§ى  (Al-Hadethi and Al-Kubaisy, 2015)و
ف§§ي  (Mohammed et al., 2016)و ش§§جار الخ§§وخأ

  مس§§تخلص ج§§ذوردراس§§ة تض§§منت ال§§رش بمس§§تويين م§§ن
 . على شت=ت اللوز) 1-لتر.م ج10 و 5(عرق السوس 

 المراجع

ت§§§أثير معامل§§§ة ش§§§ت=ت . )2012 (، نغ§§§م محم§§§ودالجم§§§الي 
 بعناص§ر كيميائي§§ة و Olea  europaea Lالزيت§ون 

مجل§§ة . مستخلص§§ات نباتي§§ة مختلف§§ة ف§§ي ص§§فات النم§§و 
  . 93-90) :3(10 ،جامعة كرب=ء العلمية

 وجي§§§§§ا المعلوم§§§§§اتالجھ§§§§§از المرك§§§§§زي ل�حص§§§§§اء وتكنول
تقري§§ر . ط والتع§§اون ا�نم§§ائيوزارة التخط§§ي. )2013(
 ،بغ§§§داد، 2013نت§§§اج أش§§§جار الفواك§§§ه الص§§§يفية لس§§§نة إ

 . العراق
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ت§§§أثير ال§§§رش . )2014 (، س§§§وزان محم§§§د خض§§§يرالربيع§§§ي
بمعلق الخميرة الجافة النشطة و مستخلص جذور عرق 
الس§وس ف§ي بع§ض ص§فات النم§و الخض§ري و الج§§ذري 

مجل§§ة ،  .Citrus aurantium Lن§§ارنجلش§§ت=ت ال
  . 352-338 ):2( 6  ،الفرات للعلوم الزراعية

تطبيقات . )1990 (الساھوكي، مدحت مجيد وكريمة وھيب
دار الحكم§§§ة للطباع§§§ة . ف§§§ي تص§§§ميم وتحلي§§§ل التج§§§ارب

 .488 ،الموصل. والنشر

ت§أثير التغط§يس بك§ل . )2001(العامري ، نبيل جواد ك§اظم 
كلوري§§§د الكالس§§§يوم والمض§§§اد م§§§ن مس§§§تخلص الث§§§وم و

 في السيطرة عل§ى م§رض Agrmycine-100الحيوي 
، ال§§تعفن البكتي§§ري والقابلي§§ة الخزني§§ة ل§§درنات البطاط§§ا

 .جامعة بغداد،  كلية الزراعة،رسالة ماجستير

إنت§§§اج الفاكھ§§§ة . )2012 (، عم§§§اد ومحم§§§د بطح§§§ةالعيس§§§ى
منش§§ورات جامع§§ة . الطبع§§ة اLول§§ى. متس§§اقطة اLوراق

 .وريا س،دمشق

ت§§§أثير مواعي§§§د . )2010 (، عل§§§ي ف§§§دعم عب§§§د هللالمحم§§§دي
فيتامين§§ات ف§§ي الزراع§§ة والجب§§رلين والمستخلص§§ات وال

كلي§§§§ة ، أطروح§§§§ة دكت§§§§وراه. نم§§§§و وحاص§§§§ل الكراوي§§§§ة
 .  العراق، جامعة بغداد،الزراعة

ت§§§أثير بع§§§ض . )1999 (، حم§§§ود غرب§§§ي خليف§§§ةالمرس§§§ومي
اص§§ل العوام§§ل ف§§ي ص§§فات النم§§و الخض§§ري والتزھي§§ر وح

 .).Allium cepa L (صناف من البصلأفي ث=ث  البذور
 .جامعة بغداد،  كلية الزراعة،طروحة دكتوراهأ

الع=ج بأشجار و ش§جيرات . )2010(، جبار حسن النعيمي
 ،ع§§=ندار الح§§وراء للطباع§§ة وا�. اب§§ات الفاكھ§§ة والغ

 . العراق،بغداد

. ھ§ة فيزيولوجي§ا الفاك. )2009(، سھيل وروw بايرلي حداد
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EFFECT OF GARLIC AND LICORICE ROOT EXTRACTS SPRAY ON 
VEGETATIVE GROWTH OF PEAR TRANSPLANTS 

Mohammed A. Shakir and W.A.A. Al-Rawi  

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

ABSTRACT: This research was conducted in a private orchard in the Ghazaliya city west 
of Baghdad during 2015/2016 growing seasons to investigate the response of 2 year's old 
transplants of “Othmani” pear cultivar budded on Calleryana rootstock to foliar application 
with licorice root extract at four levels 0 (Li0), 2.5 g.l-1 (Li2.5), 5 g.l-1  (Li5) and 10 g.l-1 (Li10) 
and garlic extract at four levels, 0 (Ga0), 5ml.l-1 (Ga5), 10ml.l-1 (Ga10) and 20ml.l-1 (Ga20) and 
the interaction between them on leaves mineral and hormonal content. Each treatment was 
replicated three times with a factorial experiment using RCBD. 96 transplants were 
distributed among 16 treatments, 3 replicates each and 2 transplants in each experimental 
unite. Results of these experiments revealed that, the interaction between garlic and licorice 
root extracts significantly affected all the studied parameters. The highest means of most 
parameters were gained by the treatment of foliar spray with garlic extract at 20 ml.l-1 plus 5 
or 10 gm.l-1 of licorice root extract. The foliar spray of 20 ml garlic extract + 5 gm .l-1  licorice 
root extract gave the highest means of  leaf area, while the highest means of leaf number, 
increased in main stem diameter, leaf chlorophyll content, were recorded for the treatment of  
20 ml garlic extract. l-1 + 10 gm licorice root extract l-1, respectively. 

Key words: Garlic extract, licorice root extract, spray levels, vegetative growth, pear 
transplants. 
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