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تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك ( )GA3في نمو وإثمار أشجار المشمش “Prunus
” armeniaca L.صنف Royal
جهاد شريف قادر بيروت

جاسم محمد علوان األعرجي

كلية الزراعة والغابات  -جامعة الموصل
الخالصة
أجريت هذه الدراسة على أشجار المشمش بعمر  8سنوات في حقل كررده ره شر  -القسرم النارا ي البراب
لكلية الزراعة  -جامعة صالح الدين  -أربيل خالل موسمي النمو  2013و ،2014بهدف معرفة أثير الرر
الورقي بأربعة راكيز من حامض السبريك (صفر و 500و1000و  1500ملغم.لبر ،)1-وبثالثرة راكيرز مرن
حامض الجارليك ( GA3صفر و 25و 50ملغم.لبر )1-في أشجار المشمش في (مساحة الورقة والوزن الجاف
لألوراق ووزن الثمرة وحاصل الشجرة الواحدة) وقرد طاقرت هرذه البجربرة وفقرا لبمرميم القعاعرات العشروا ية
الكاملة ( )RCBDللبجارب العاملية وبعاملين وبأربعة مكررات ،سرا الرر بحرامض السربريك برالبركيزين
( 500و 1000ملغم.لبر )1-زيادة معنوية في مساحة الورقة والوزن الجاف لألوراق ،فري حرين كا رت لمعاملرة
الررر بهررذا الحررامض وببركيررز ( 1500ملغم.لبررر )1-ررأثيرام معنوي را م فرري زيررادة وزن الثمرررة وحاصررل الشررجرة
الواحرردة وفرري كررال الموسررمين ،وأدل الررر الررورقي بحررامض الجارليررك ببركيررز ( 50ملغم.لبررر )1-الررى زيررادة
معنويررة فرري هررذه المررفات ولكررال موسررمي الدراسررة ،بينمررا أدل معاملررة البررداخل بررين الررر الررورقي لحررامض
السبريك بالبركيزين ( 500و 1000ملغم.لبر )1-م حامض الجارليك ببركيز ( 25ملغم.لبرر )1-الرى الحمرول
علرى أفلرل النبرا م لمسراحة الورقررة والروزن الجراف لرألوراق ووزن الثمرررة وحاصرل الشرجرة الواحردة ولكررال
الموسمين.
الكلمات المفتاحية :ستريك  -جبرليك  -مشمش.

المقدمة
ينبمي المشمش  )Prunus armeniaca L.( Apricotإلرى العا لرة الورديرة ( ،)Rosaceaeو نبشرر
زراعب في الوقت الحاضر في معظم دول العالم (يوسف  ،)1984 ،بوزع زراعة المشمش على حرو واسر
وينبم بشكل جاري فري حروالي  70دولرة فري العرالم ( ،)2015 ، FAO Statو مرل المسراحات المزروعرة
بأشررجار المشررمش إلررى  492196هكبررار ،وأرهرررت إحمررا يات منظمررة الزراعررة واأل ذيررة العالميررة إن كميررة
اإل باج العالمي بلغت  3956640طن  ،في حين مل المساحة المزروعة بأشرجار المشرمش فري العرراق إلرى
 5000هكبار وإ باج العراق حروالي  22500طرن ( ،)2015 ، FAO Statللمشرمش أهميرة كايررة مرن حير
فوا ده وكثرة إسبعماال إن ثمار المشمش سبخدم بمورة طازجة أو مجففة وفي صناعة المربيرات والبعلير
والعما ر ويسبخدم في العاخ وكذلك أل راض طاية أيلا م (الراوي  1982 ،و  .)2005 ، Balهنالك العديرد
مررن أصررناف المشررمش البرري ررزرع فرري كوردسرربان العررراق ومنهررا المررنف  ،Royalولكررن حاصررل األشررجار
منخفلا م جدام فري هرذه المنعقرة مرن العرراق مقار رة باإل براج العرالمي ،لرذلك فأ ر مرن اللرروري دراسرة رأثير
بعض المواد البي قد ؤدي إلى زيادة اإل باج و حسين وعية الثمار مثل الر بحاملي السبريك والجارليك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بح مسبل من إطروحة دكبوراه للااح الثا ي
اريخ سلم الاح  2015-10-20وقاول 2016-3-2
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أن حامض السبريك يعبار من المواد الملادة لألكسدة وقد يسلك سرلوكا م مشرابها م لألوكسرينات فري زيرادة
إ قسام وحجم الخاليا وهو من المواد اآلمنرة مرن الناحيرة المرحية أيلرام ،كرر  Ibrahimوآخررون ()2007
عند دراسبهم حول ر أشرجار المرا جو صرنف  Hindy Bisinaraبراعض المرواد الملرادة لألكسردة ومنهرا
 Citric acidو  Ascorbic acidو  Tannic acidببركيز  500ملغم.لبر 1-لكل من األحماض المرذكورة،
أن أفلل النبا م البي حملوا عليها كا ت عند ر األشجار بحرامض السربريك حير أدت إلرى زيرادة معنويرة
في مساحة الورقة الواحدة والوزن الجاف لألوراق وزيادة معنويرة فري وزن الثمرار وحاصرل الشرجرة الواحردة
مقار ة باقية المعامالت ومعاملة المقار ة ،ودرس  )2010( Fayedرأثير الرر الرورقي بحاملري السربريك
كمررواد ما عررة لألكسرردة وببركيررز  1000ملغم.لبررر 1-علررى أشررجار الرمرران صررنف منفلرروطي للموسررمين 2006
و ، 2007والحظ زيادة معنوية في مسراحة الورقرة وزيرادة معنويرة فري وزن الثمرار وحاصرل الشرجرة الواحردة
وفي كال الموسمين ،وأشار  )2013( El-Badawyعند دراسب حول ر أشجار المشمش صنف Canino
بعمر  10سنوات بملادات األكسدة ( )Antioxidantsوهي حاملي السبريك واألسكوربيك وبعردة راكيرز
لكررل منهمررا (صررفر و  1000و  2000ملغم.لبررر )1-إلررى وجررود فروقررات معنويررة بررين معررامالت الررر بهررذين
الحاملررين ومعاملررة المقار ررة ،حي ر فوقررت معاملررة الررر بكررل مررن الحاملررين (السرربريك واألسرركوربيك)
وببركيز  2000ملغم.لبر 1-وبشكل معنوي في مسراحة الورقرة للموسرم األول فقرأ ،وأدل معاملرة الرر أيلرا م
إلررى زيررادة معنويررة فرري حجررم ووزن الثمررار وحاصررل الشررجرة الواحرردة فرري كررال الموسررمين  ،كمررا أن حررامض
الجارليررك  GA3يعررد مررن أكثررر الجارلينررات المسرربعملة بمررورة جاريررة فرري بسررا ين الفاكهررة والبرري ررؤدي إلررى
حسين النمرو الخ لرري والثمرري لألشرجار و حسرين وعيرة الثمرار للحاصرالت الاسربنية األخررل مثرل البفراح
والار قال والكرز و يرهرا (عاردول  1987 ،و Molitorوآخررون  )2012 ،عرن طريرا البرأثيرات المخبلفرة
لهذا الحامض ،والبي يبسا في إسبعالة الخاليا الناا ية وزيادة في حجمها من خالل حفيز إ باج األوكسرينات
أو مرن خررالل داخلر بعريقررة مرا مر األوكسرينات ،كمررا أ ر يعمررل علرى ررأخير شريخوخة األوراق وزيررادة بنررا
الكلوروفيرررل (صرررال  ، 1990 ،وصرررفي  1995 ،و  Hartmannوآخررررون  ،)2002 ،حيررر أكرررد العااسررري
( )2012إن ر شرربالت الينكرري د يررا الاذريررة المزروعررة فرري أكيرراس بالسرربيكية بحررامض الجارليررك GA3
وببركيزين (صفر و 100ملغم.لبر )1-وبثالثة رشات في الموسم ،األولى في /20حزيران والثا ية في /1أيلول
والثالثة في  /1شرين األول ،أن الر الورقي بحامض الجارليك  GA3ببركيز  100ملغم .لبر 1-سرا زيرادة
معنويررة فرري مسرراحة الورقررة الواحرردة والمسرراحة الورقيررة للش ربلة ،وحمررل  Abolfazlوآخرررون ( )2013فرري
دراسرربهم حررول ررأثير ر اا ررات الشررليك صررنفي  Selvaو  Queen elisaبحررامض الجارليررك  GA3بعرردة
راكيز (صفر و 50و 100و 150ملغم .لبر )1-ومزروعة داخل الايرت الزجراجي ،علرى فروقرات معنويرة برين
معامالت الر بهذا الحامض ومعاملة المقار ة ،حير سرا الرر الرورقي لحرامض الجارليرك ببركيرز 100
و 150ملغم.لبر 1-زيادة معنويرة فري عردد الثمرار ووزن الثمرار وكميرة الحاصرل للنارات الواحرد لكرال المرنفين،
وجررا ت بررا م  El-Shazlyوآخرررون ( )2013معابقررة مر النبررا م السررابقة ،مررن إن هنرراي ررأثير معنرروي فرري
زيررادة حاصررل الشررجرة الواحرردة ووزن الثمررار عنررد ر أشررجار الخررو صررنف  Swellingبعمررر  6سررنوات
ومععمة على أصل الخرو يماكرارد بعردة راكيرز مرن حرامض الجارليرك ( GA3صرفر و 100و 200و300
ملغم.لبرررر )1-للموسرررمين  2012و 2013والسررريما عنرررد الرررر ببركيرررز  300ملغم.لبرررر 1-بالمقار رررة مررر بقيرررة
المعامالت ومعاملة المقار ة ،وبين الايا ي ( )2015في دراسب حول أثير الرر الرورقي بحرامض الجارليرك
 GA3ببركيررزان (صررفر و 50ملغم.لبررر )1-علررى كرمررات العن ر صررنف سررلعا ة ثومسررن للموسررمين  2013و
 ،2014إن ر الكرمررات ببركيررز  50ملغم.لبررر 1-سررا زيررادة معنويررة فرري مسرراحة الورقررة الواحرردة والمسرراحة
الورقية للكرمة وزيادة معنوية في وزن العنقود وحاصل الكرمة الواحردة .و هردف الدراسرة الرى حسرين النمرو
الخلررري والثمررري ألشررجار المشررمش صررنف  Royalو حديررد المسرربويات المال مررة مررن حاملرري السرربريك
والجارليك والبي ؤدي إلى حسين الحاصل والمفات النوعية لثمار المشمش صنف .Royal
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المواد وطرائق البحث
فذت هذه البجربة في حقل كرده ره شر البراب لكليرة الزراعرة -جامعرة صرالح الردين -أربيرل ،والواقر
على خأ عرض  °36.07شماالم وخأ طول  °44.00شررقا م والرذي ير فر بمقردار  413م عرن مسربول سرع
الاحر خالل موسمي النمو  2013و ،2014لدراسرة رأثير الرر الرورقي بحرامض السربريك وبأربعرة راكيرز
(صفر و  500و  1000و  1500ملغم.لبر )1-وحامض الجارليك ( )GA3وبثالة راكيرز (صرفر و  25و 50
ملغم.لبر )1-في صفات النمو الخلري (مساحة الورقة والوزن الجاف لألوراق) وكمية الحاصل (وزن الثمرة
وحاصل الشجرة الواحدة)  ،و لمنت البجربة دراسة المعامالت البالية :
أ – صفات النمو الخضري:
 – 1مساحة الورقة الواحدة (سم: )2
م أخذ  20ورقة.شجرة 1-في األسراوع األول مرن شرهر آب بمرورة عشروا ية ومرن جهرات مخبلفرة لكرل
شجرة ،وحسات مساحبها إعبمادام على طريقة النساة والبناس والبي إسبعملها األعرجي ( )1998والمذكورة
من قارل  )1990( Saieedلحسراب مسراحة الورقرة الواحردة ،حير إسبنسرخت األوراق المرأخو ة علرى أوراق
بيلا معلومرة الروزن والمسراحة ( ) A4بجهراز األسبنسرا الكهربرا ي وبعرد لرك قععرت األوراق المرسرومة،
ووز ت بميرزان كهربرا ي حسراس (حساسرية  0.1ملغرم) وقرورن هرذا الروزن مر وزن مسراحة الورقرة الناا يرة
ووفقا م للمعادلة األ ية :
مساحة الورقة الواحدة (سم=)2

مساحة ورقة ( A4سم × )2وزن الجز المقعوع ( م)
وزن ورقة  ( A4م)

 – 2الوزن الجاف لألوراق (غم) :
أخذت فس األوراق البي م قياس مساحبها الورقية ولنفس العدد لكل شجرة ،ثم ظفت األوراق ماما م
و لك بمسحها بقععة من القعن و م جفيفها ،حي وضعت األوراق في فرن كهربا ي ( )Ovenعلى درجة
حرارة  70درجة مئوية ولمدة  72ساعة (لحين ثاات الوزن) ،ثم وز ت األوراق الجافة بميزان كهربا ي و
أربعة وحدات عشرية بعد الفارزة وقسمت على عددها لكي حمل على معدل الوزن الجاف للورقة الواحدة
وحس المعامالت (المحاف . )1989 ،
ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 - 1وزن الثمرة (غم.ثمرة : )1-م حساب مبوسأ الوزن للثمرة الواحدة معارام عنها بالغرام بإسبخدام ميزان
كهربا ي .
 - 2حاصل الشجرة الواحدة ( كغم.شجرة : )1-سجل مبوسأ حاصل الشجرة الواحدة لكل معاملة وفقا م للمعادلرة
البالية  :مبوسأ حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة  = )1-معدل عدد الثمار لكل شجرة عند الجني  Xمبوسأ
وزن الثمرة الواحدة عند الجني .
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النتائج والمناقشة
أ – صفات النمو الخضري وتشمل :
 – 1مساحة الورقة الواحدة (سم . )2وض النبا م الماينة في الجدول ( )1إن هناي فروقات معنوية بين
األشجار المعاملة بحاملي السبريك والجارليك وبين معاملة المقار ة في مساحة الورقة (سم.2ورقة)1-
ألشجار المشمش صنف رويال وفي كال الموسمين ،حي إن ر األشجار بكافة البراكيز من حامض
السبريك قد فوقت معنويا م على معاملة المقار ة في هذه المفة ولكال الموسمين ،وأععت معاملة الر بهذا
الحامض وببركيز  500ملغم.لبر 1-في الموسم األول أعلى معدل لمساحة الورقة والبي بلغت  45.45سم،2
بينما سجلت معاملة الر ببركيز  1000ملغم .لبر 1-في الموسم الثا ي أعلى معدل لمساحة الورقة والبي
بلغت  43.71سم ، 2في حين سجلت معاملة المقار ة أقل معدل لهذه المفة ولكال الموسمين والبي وصلت إلى
 41.54و 40.01سم 2على البوالي .و بفا با م هذه الدراسة م النبا م البي حمل عليها )2010( Fayed
في الرمان و  )2013( El-Badawyو  )2013( Khalifaفي المشمش .أما بالنساة لبأثير الر بحامض
الجارليك ،فبشير النبا م إلى فوق معاملبي الر بحامض الجارليك ( 25و  50ملغم.لبر )1-معنويا م على
معاملة المقار ة وفي كال الموسمين ،وسجلت معاملة ر األشجار ببركيز  50ملغم.لبر 1-أعلى معدل
لمساحة الورقة والبي بلغت  46.04و 42.92سم 2لكال الموسمين على البوالي ،في حين سجلت معاملة
المقار ة أقل معدل لهذه المفة والبي بلغت  39.96و 40.89سم 2لكال الموسمين على البوالي .و بفا با م
هذه الدراسة م ما وجده  Fathiوآخرون ( )2011في الكاكي و Al-Hmadawiوآخرون ( )2011في
البين والايا ي ( )2015في العن  .ويظهر من با م البداخل بين حاملي السبريك والجارليك ،إلى وجود
إخبالفات معنوية بين معظم معامالت الر في الموسم األول ،حي فوقت معاملة الر بحامض السبريك
ببركيز  500ملغم.لبر 1-م حامض الجارليك ببركيز  25ملغم.لبر 1-في الموسم األول معنويا م على بعض
معامالت الر بالحاملين ومعاملة المقار ة وسجلت أعلى معدل لمساحة الورقة  47.31سم ،2أما في
الموسم الثا ي فلم الحظ وجود إخبالفات معنوية بين جمي معامالت البداخل بين حاملي السبريك
والجارليك بالر م من إن جميعها قد فوقت وبشكل معنوي على معاملة المقار ة في هذه المفة ،وسجلت
1معاملة البداخل بين حامض السبريك ببركيز  1000ملغم.لبر 1-م حامض الجارليك ببركيز صفر ملغم.لبر
أعلى معدل لمساحة الورقة والبي بلغت إلى  44.48سم ،2في حين سجلت معاملة المقار ة أقل معدل لهذه
المفة ولكال الموسمين والبي بلغت  36.62و 34.90سم 2على البوالي .ويعزل سا الزيادة في مساحة
الورقة الواحدة الى البأثير االيجابي للر الورقي لحاملي السبريك والجارليك حي ياين الجدول أن الر
بحامض السبريك وبالبركيزين  500و 1000ملغم.لبر 1-وحامض الجارليك ببركيز  50ملغم.لبر 1-كا ت أكثر
أثيرام في صفات النمو الخلري المدروسة وفي كال الموسمين ،وهذا قد يرج إلى إن لحامض السبريك أثير
كاير في صفات النمو الخلري لألشجار أل من المواد الملادة لألكسدة ،حي إن عمل يكون مشابها م
لألوكسينات العايعية المشجعة للنمو داخل الناات ،أما حامض الجارليك ل أثير واض في زيادة إ قسام
و وس الخاليا ( Ahmedوآخرون  ،)1997 ،إ قد يؤدي إلى زيادة النمو الجذري وبالبالي زيادة قابلية
األشجار على إمبماص كميات كايرة من العناصر الغذا ية الموجودة في البربة ومنها العناصر ات البأثير
المااشر في بنا الكلوروفيل وبالبالي زيادة المواد الغذا ية الممنعة في األوراق والبي سبخدم في النمو
الخلري لألشجار ومنها األوراق حي زداد مساحبها ( Ahmedوآخرون  1998 ،و .)1999 ، Omar
 – 2الوزن الجاف لألوراق (غم) .يالحظ مرن النبرا م الماينرة فري الجردول ( )2إلرى أن جمير معرامالت الرر
بحامض السبريك قد فوقت وبشكل معنوي على معاملة المقار ة فري الروزن الجراف للورقرة ( رم) فري الموسرم
األول ولكنها لم خبلف معنويا م فيما بينها ،وسجلت معاملة الر بهذا الحامض وببركيز  500ملغم.لبر 1-أعلى
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معدل لهذه المفة ( 0.531م) ،أما فري الموسرم الثرا ي فقرد فوقرت جمير معرامالت الرر بحرامض السربريك
على معاملة المقار ة أيلام ،وأععت معاملة الرر بحرامض السربريك ببركيرز  1000ملغم.لبرر 1-أعلرى معردل
للوزن الجاف للورقة والذي بلغ  0.448رم ،فري حرين سرجلت معاملرة المقار رة أقرل معردل لهرذه المرفة والبري
وصلت إلى  0.483و 0.402م لكال موسرمي الدراسرة علرى البروالي .و بفرا برا م هرذه الدراسرة مر النبرا م
البري حمرل عليهرا  Wasselوآخررون ( )2007فري العنر و  Maksoudوآخررون ( )2009فري الزيبرون و
 Amriو )2009( Shahsavarفرري الار قررال .أمررا بالنسرراة لبررأثير الررر بحررامض الجارليررك فرري هررذه المررفة،
فبوض النبا م إلى فوق معاملبي الر بهرذا الحرامض ( 25و  50ملغم.لبرر )1-معنويرا م علرى معاملرة المقار رة
في هذه المفة وفي كرال الموسرمين ،وأععرت معاملرة الرر بحرامض الجارليرك ببركيرز  50ملغم.لبرر 1-أعلرى
معدل للوزن الجاف لألوراق والبي بلغت  0.542و 0.440م ولكال الموسمين على البوالي ،في حين سجلت
معاملة المقار ة أقل معدل لهذه المفة ( 0.467و  0.412رم ولكرال الموسرمين علرى البروالي) .إن الزيرادة فري
الوزن الجاف لألوراق عند الر بحامض الجارليك يبفا م ما وجده ط ( )2008فري الشرليك وشريال العلرم
( )2009في الخو والحمدا ي ( )2009في المشمش .و اين النبا م أيلا م أن البرداخل برين حاملري السربريك
والجارليك قد أثر معنويا م في هذه المفة وفي كال الموسمين ،ففي الموسم األول فوقت معاملة الرر بحرامض
السبريك ببركيز  1000ملغم.لبر 1-م حرامض الجارليرك ببركيرز  50ملغم.لبرر 1-وبشركل معنروي علرى بعرض
معامالت البداخل األخرل ومعاملة المقار ة وسجلت أعلى معدل للروزن الجراف لرألوراق والرذي بلرغ 0.557
1م ،بينما فوقت معاملة الر بحاملي السبريك ببركيز  1000ملغم.لبر 1-والجارليك ببركيز  25ملغم.لبر
فرري الموسررم الثررا ي وبشرركل معنرروي علررى معاملررة المقار ررة ومعاملررة الررر بحررامض السرربريك ببركيررز 500
ملغم.لبر 1-م حامض الجارليك ببركيز  25ملغم.لبر 1-فقأ وسجلت أعلى معدل للوزن الجاف لألوراق والذي
بلغ  0.464م ،في حين سجلت معاملة المقار ة أقل معدل لهذه المفة والذي وصل إلى  0.411و 0.306م
ولكال الموسمين على البوالي .ويعرزل سرا الزيرادة فري الروزن الجراف لرألوراق إلرى البرأثير اإليجرابي للرر
الرورقي بحررامض السرربريك حير يعمرل علرى نظرريم عمليررة البركير اللررو ي والنمررو  ،إ يكررون دوره كعامررل
مساعد في زيادة و نشيأ وفعالية األ زيمات ويقلل من األضرار المسااة من عمليرة األكسردة خرالل عاو ر مر
ما عات األكسردة األخررل مثرل حرامض االسركوربيك ( Noctorو 1998 ، Foyerو ، (2003 ، Khiamy
ول دور في حماية خ اليا الناات من الشيخوخة ويسريعر علرى األضرعرابات المخبلفرة البري حردل فري النارات
( Ibrahimوآخرون  .)2007 ،أو قد يرج إلرى دور حرامض الجارليرك فري رأخير شريخوخة األوراق بيجرة
للبأخير في قص الارو ين والـ  RNAوالكلوروفيل بيجة لاعي هدم هذه المركاات وزيادة كوينهرا (وصرفي
 ،)1995 ،مما قد يؤدي إلى زيادة المواد الغذا ية الممنعة في األوراق وإسبخدامها في عمليات النمو المخبلفة
(األعرجي ومنى  ،)2005 ،إضافة إلى أن حامض الجارليك يزيد من إ قسام وإسبعالة الخاليا و وسعها و لك
عن طريا السيعرة على الجينات البي سا البقزم وبالبالي يعمرل علرى زيرادة مسراحة الورقرة وزيرادة كروين
مواد الكربوهيدرا ية والبي قد نعكس وبشكل إيجابي في زيادة معدل الوزن الجراف لرألوراق أيلرا ( محمرد ،
 1989و  Hartmannوآخرون  .) 2002 ،حي أن الغالاية العظمرى مرن البرداخالت قرد فوقرت معنويرا م علرى
معاملة المقار ة في هذين المفبين وفي كال الموسمين ،وإن أفلل معامالت البداخل بين هذين الحاملين في
صفات النمو الخلري كا ت معاملة البداخل بين حاملي (السربريك برالبركيزين  500و 1000ملغم.لبرر+ 1-
الجارليك وببركيز  25ملغم.لبر )1-لمفات النمرو الخلرري وفري كرال الموسرمين ،وهرذا قرد يرجر إلرى البرأثير
المشبري واإليجابي للعوامل المدروسة جميعها في هذه المفات ولألسااب السابقة فسها والبري رم كرهرا فري
فسير كل عامل بشكل منفرد .
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ب  -صفات الحاصل الكمية وتشمل :
 - 1وزن الثمرة (غم.ثمرة .)1-اين النبا م الموضحة في الجدول ( )3إن لمعرامالت الرر بحرامض السربريك
رراثيرام معنوي را م فرري وزن الثمرررة ،وقررد فوقررت جمي ر معررامالت الررر بحررامض السرربريك معنوي را م علررى معاملررة
المقار ررة فرري هررذه المررفة وفرري كررال الموسررمين ،وسررجلت معاملررة الررر بحررامض السرربريك وببركيررز 1500
ملغم.لبرر 1-أعلرى معردل لرروزن الثمررة والرذي بلرغ  40.16و 44.62م.ثمرررة 1-للموسرمين األول والثرا ي علررى
البوالي  ،في حين أن معاملة المقار ة قد سجلت أقل معدل لروزن الثمررة ولكرال الموسرمين (  34.05و 38.30
م.ثمرررة 1-علررى البرروالي) .و بفررا بررا م هررذه الدراسررة م ر النبررا م البرري حمررل عليهررا  Mansourوآخرررون
( )2008في الكمثرل و )2010( Fayedفي الرمان و Mansourوآخرون ( )2011في البفراح .أمرا بالنسراة
لبأثير الر بحامض الجارليك ،فبشير النبا م إلى فوق معاملبي الر بحامض الجارليرك وببركيرز  25و50
ملغم.لبر 1-وبشكل معنوي على معاملة المقار ة وفي كال الموسمين ،وأععت معاملة الر بحامض الجارليرك
ببركيز  25ملغم.لبر 1-في الموسم األول وببركيز  50ملغم.لبر 1-في الموسرم الثرا ي أعلرى معردل لروزن الثمررة
والذي بلغ  39.51و 43.35م.ثمرة 1-للموسمين األول والثا ي على البوالي ،بينما أععت معاملة المقار ة أقل
معدل لروزن الثمررة ( 35.84و 40.86م.ثمررة 1-لكرال الموسرمين علرى البروالي) .و عرزز هرذه النبرا م مر مرا
وجررده  Yehiaو  )2005( Hassanفرري الكمثرررل و  Clineو  )2007( Troughtفرري الكرررز والحميررداوي
( )2007في البفاح .و ظهر النبا م أيلا م أن رأثير البرداخل برين معرامالت الرر بحرامض السربريك وحرامض
الجارليك في معدل وزن الثمرة كان معنويا م وفي كرال الموسرمين ،حير لروحظ فروق معاملرة الرر بحاملري
السبريك ببركيرز  1500ملغم.لبرر 1-والجارليرك ببركيرز  25ملغم.لبرر 1-وبشركل معنروي علرى بعرض معرامالت
البداخل األخرل ومعاملة المقار ة وفي كال الموسمين وأععت أعلى معدل لوزن الثمرة والرذي بلرغ  42.57و
 48.54م.ثمرة 1-على البوالي ،في حين سرجلت معاملرة المقار رة أقرل معردل لروزن الثمررة ( 22.31و31.77
م.ثمرة 1-لكرال الموسرمين علرى البروالي) .إن السرا فري هرذه الزيرادة  ،قرد رجر إلرى إن لهرذا الحرامض دورام
كايرررام فرري العديررد مررن العمليررات األيلررية والفسررلجية ( Shaddadوآخرررون  ،)1990 ،إ إ رر يحررافظ علررى
الكلوروبالست من األكسدة كو أحد العوامل الملادة لألكسدة ،ولكون حامض السبريك مرن المرواد الملرادة
لألكسدة فأ يعمل على حماية الخاليا الناا ية من الشيخوخة وزيادة كمية المواد المغذية فري األعلرا الناا يرة
المخبلفة ،و بيجة لذلك فأ يعمل على حسين الحالة الغذا ية للشرجرة والبري أ عكسرت بردورها وبشركل إيجرابي
في حسين المفات الكمية للحاصل ومنها زيادة وزن الثمار بيجة لزيادة إ قسام الخاليا و وسعها بسا روفر
الغذا الكافي لها مما أدل إلى قلة البنافس بين الثمار على المواد الغذا ية والبي إ عكست إيجابيا في زيادة كمية
الحاصل الكلي لألشجار ولكال الموسمين بيجة حسين الحالة الغذا ية للشجرة من خالل زيادة في كفا ة عملية
البمثيل اللو ي في األوراق والبي أدت إلى زيادة فري جهيرز المرواد الكربوهيدرا يرة فري األوراق (الممردر)
وإ بقالها بالبالي إلى األجزا المخبلفة للناات إلسبهالكها وبمورة خاصرة فري الثمرار (المسربودع) وبالبرالي قرد
حسررنت جمي ر صررفات الحاصررل الكميررة .وقررد يرج ر السررا فرري زيررادة وزن الثمررار أيل را م إلررى عمررل حررامض
الجارليك في نشيأ الفعاليات الحيوية للناات بيجة زيادة كفا ة عملية البمثيل اللو ي من خالل زيادة مساحة
األوراق (الجدول  )1وبالبالي زيادة كفا ة مني المواد الغذا ية في األوراق وإ بقالها إلى الثمرار وأهميبر فري
أ لررر العمليرررات الفسرررلجية مثرررل بنرررا الارو ينرررات و مثيرررل الكربوهيررردرات فرررأ عكس لرررك إيجابيرررا م علرررى وزن
الثمار(محمد  1977 ،و ،)1986 ، Clelandأو قد يرج لك أيلا م إلى أن لحامض الجارليك دورام مهما م فري
زيادة مرو ة جدران الخاليا ويجعلها أكثر معاطية مما يؤدي إلى غير العالقات الما ية مما يسهل حركة الما
والمواد الغذا ية إلى داخل الخاليا مما يعمل على زيادة سراة العمرير فيهرا عنرد النلرم ومرن ثرم إ بفرا خاليرا
الثمار بهذه المواد مما يسا زيادة في وز ها وحجمها (أبو ضاحي واليو س .)1988 ،
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 - 2حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة . )1-يالحظ من النبا م المرذكورة فري الجردول ( )4إن الرر الرورقي
بحامض السبريك قد أثر معنويا م في حاصل الشجرة الواحدة في كال الموسمين ،ففي الموسم األول لوحظ فوق
معرراملبي الررر بحررامض السرربريك ( 500و 1500ملغم.لبررر )1-معنوي را م علررى معاملررة المقار ررة وكررذلك معاملررة
الر بحامض السبريك وببركيرز  1000ملغم.لبرر ،1-وأععرت معاملرة الرر بهرذا الحرامض وببركيرز 1500
ملغم.لبر 1-أعلى مبوسأ لحاصرل الشرجرة ( 7.02كغم.شرجرة ،)1-بينمرا فري الموسرم الثرا ي لروحظ فروق جمير
معامالت الر بحامض السبريك وبشكل معنوي على معاملة المقار ة فري هرذه المرفة ،حير سرجلت معاملرة
الرررر بحرررامض السررربريك ببركيرررز  500ملغم.لبرررر 1-أعلرررى مبوسرررأ لحاصرررل الشرررجرة الواحررردة وبلرررغ 11.54
كغم.شجرة ، 1-في حين سجلت معاملة المقار ة أقل مبوسأ لهذه المفة وفي كرال الموسرمين والرذي بلرغ 5.33
و 8.65كغم.شجرة 1-لكال الموسمين على البوالي .و بفا با م هذه الدراسة م النبا م البري حمرل عليهرا Al-
 )2012( Douriو Eissaوآخرون ( )2012في البفاح و )2013( Khalifaفي المشمش .أما بالنسراة لبرأثير
الر بحامض الجارليك في مبوسأ حاصل الشجرة الواحدة ،فبشير النبا م إلى اإلخبالفات كا رت معنويرة فري
الموسم الثا ي فقأ  ،حي فوقت معاملة الر بحامض الجارليك ببركيز  50ملغم.لبر 1-وبشكل معنروي علرى
معاملررة المقار ررة فقررأ وسررجلت أعلررى مبوسررأ لحاصررل الشررجرة وبلررغ  10.91كغم.شررجرة ،1-فرري حررين سررجلت
معاملة المقار ة أقل مبوسأ لهذه المفة في كال الموسرمين ( 5.75و 9.69كغم.شرجرة 1-لكرال الموسرمين علرى
البروالي) .و عررزز هرذه النبررا م مر مرا وجررده اإلسررحاقي ( )2007فري الرمرران وطر ( )2008فري الشررليك وعاررد
األخروة ( )2009فرري الار قررال والايرا ي ( )2015فرري العنر  .و ارين أيلررا أن البررداخل برين حاملرري السرربريك
والجارليك قد أثر معنويا م في مبوسأ حاصل الشجرة وفي كال الموسمين ،حي فوقت معاملة الر بحاملي
السبريك ببركيز  1500ملغم.لبر 1-والجارليك ببركيز صفر ملغم.لبرر 1-وبشركل معنروي علرى أ لر معرامالت
البرررداخل األخررررل ومعاملرررة المقار رررة فررري الموسرررم األول وأععرررت أعلرررى مبوسرررأ لحاصرررل الشرررجرة (7.94
كغم.شجرة ،)1-بينمرا سرجلت معاملرة الرر بحاملري السربريك ببركيرز  1000ملغم.لبرر 1-والجارليرك ببركيرز
صفر ملغم.لبر 1-أعلى مبوسأ لهذه المفة في الموسم الثا ي ( 13.06كغم.شجرة )1-والبي فوقت معنويا م علرى
بعرض معرامالت البرداخل األخررل ومعاملررة المقار رة ،فري حرين سرجلت معاملررة المقار رة أقرل مبوسرأ لحاصررل
الشررجرة وفرري كررال الموسررمين ( 2.85و 4.54كغم.شررجرة 1-علررى البرروالي) .ويعررزل سررا هررذه الزيررادة إلررى إن
إسبعمال حامض السبريك كما لألكسدة بدالم من إسبعمال األوكسينات المناعية قد أثرت وبشكل ر يسي فري
زيررادة اإل برراج و حسررين وعيررة الثمررار ( 1989 ، Chameidosو  1992 ، Eladeو  Conklinو ، Barth
 ، )2004والحظ بعض الااحثين إن لحامض السبريك أثيرام مشابها م لبأثير منظمات النمو المشجعة للنمو ،فقرد
كر  )1957( Asselbergsو  Ahmedوآخرون ( )1998إن لحامض السبريك دور مهم في شجي وزيادة
سرعة عملية الانا اللو ي في أشجار البفاح ،خالل مالحظة وجود عالقة قوية بين المساحة الورقية ألشجار
البفاح ومحبواها من هذا الحامض بيجة لدورها في زيادة المساحة الورقيرة لهرذه األشرجار وبالبرالي زيرادة فري
صن المواد الكربوهيدرا ية في األوراق وحسنت من الحالة الغذا ية لألشرجار وأدت بالبرالي إلرى قلرة المنافسرة
بين الثمار على الغذا والبي إ عكست إيجابيا في زيادة وزن الثمار والبي أثرت بدورها في زيادة كمية اإل باج
والحاصل لألشجار المعاملة بهذا الحامض .أما سا زيادة مبوسأ الحاصل األشجار فقد عزل إلى زيرادة فري
وزن الثمار وحجمها (الجدول )3
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جدول ( )1تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في مساحة الورقة (سم.2ورقة)1-
الشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و.2014
حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000
1500
مبوسأ أثير حامض
الجارليك

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
صفر
 43.76أ ب ج
 44.23أ ب ج
 36.62د
 47.20أ
 47.31أ
 41.85أ ب ج
 46.47أ ب
 45.33أ ب ج
 41.19ب ج د
 46.73أ
 46.68أ
 40.20ج د
 39.96ب

 45.89أ

صفر
 34.90ب
 41.67أ
 44.48أ
 42.52أ

الموسم الثا ي ()2014
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
25
 40.01ج
 41.97ب
 43.71أ
 42.59أ ب

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 41.54ب
 45.45أ
 44.33أ
 44.53أ

 46.04أ

حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
أ
صفر
أ
500
أ
1000
أ
1500
مبوسأ أثير حامض
 42.92أ
 42.40أ
 40.89ب
الجارليك
* المبوسعات ات الحرف أو األحرف المبشابهة لكل عامل أو داخلهما كل على حدا ولكل موسم ال خبلف معنويا م فيما بينها حس إخباار
د كن مبعدد الحدود عند مسبول إحبمال خعأ % 5
50
42.57
41.91
44.02
43.18

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 40.01ج
 41.97ب
 43.71أ
 42.59أ ب

جدول ( )2تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في الوزن الجاف لألوراق (غم.ورقة)1-
ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و.2014
حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000
1500
مبوسأ أثير حامض
الجارليك

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
صفر
 0.535أ ب
 0.502أ ب ج
 0.411د
 0.549أ
 0.535أ ب
 0.509أ ب ج
 0.557أ
 0.540أ ب
 0.465ج
 0.526أ ب
 0.554أ
 0.484ب ج
 0.467ب

 0.533أ

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 0.483ب
 0.531أ
 0.521أ
 0.521أ

 0.542أ

الموسم الثا ي ()2014
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
صفر
 0.460أ
 0.439أ ب
 0.306ج
 0.427أ ب
 0.416ب
 0.428أ ب
 0.426أ ب
 0.464أ
 0.455أ ب
 0.448أ ب
 0.426أ ب
 0.460أ

حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000
1500
مبوسأ أثير حامض
 0.440أ
 0.436أ
 0.412ب
الجارليك
م
* المبوسعات ات الحرف أو األحرف المبشابهة لكل عامل أو داخلهما كل على حدا ولكل موسم ال خبلف معنويا فيما بينها حس إخباار
د كن مبعدد الحدود عند مسبول إحبمال خعأ % 5
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مبوسأ أثير حامض
السبريك
 0.402ج
 0.423ب
 0.448أ
 0.444أ
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جدول ( )3تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في وزن الثمرة (غم.ثمرة )1-ألشجار
المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و .2014
حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000
1500
مبوسأ أثير حامض
الجارليك

حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
25
صفر
 40.93أ ب
 22.31د
 34.55ج
 42.46أ
 39.98أ ب
 38.48أ ب ج
 42.57أ
 40.11أ ب
 35.84ب

 39.51أ

50
 38.90أ ب ج
 36.48ب ج
 40.71أ ب
 37.79أ ب ج

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 34.05ب
 37.83أ
 39.72أ
 40.16أ

 38.47أ

الموسم الثا ي ()2014
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
صفر
 41.22د هـ
 41.92ج د هـ
 31.77و
 47.88أ
 41.89ج د هـ
 44.04ب ج

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 38.30ج
 44.60أ

 45.10ب

 40.25هـ

 41.54د هـ

 42.29ب

 42.55ج د هـ

 48.54أ

 42.76ج د

 44.62أ

1500
مبوسأ أثير حامض
 43.35أ
 43.15أ
 40.86ب
الجارليك
م
* المبوسعات ات الحرف أو األحرف المبشابهة لكل عامل أو داخلهما كل على حدا ولكل موسم ال خبلف معنويا فيما بينها حس إخباار
د كن مبعدد الحدود عند مسبول إحبمال خعأ % 5

جدول ( )4تأثير الرش بحامضي الستريك والجبرليك  GA3في حاصل الشجرة الواحدة (كغم.شجرة)1-
ألشجار المشمش صنف  Royalللموسمين  2013و .2014
حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000
1500
مبوسأ أثير حامض
الجارليك

حامض السبريك
(ملغم.لبر)1-
صفر
500
1000

صفر
 2.85د
 7.16أ ب
 5.06ج
 7.94أ
 5.75أ

الموسم األول ()2013
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
 5.97ب ج
 7.18أ ب
 6.93أ ب
 5.03ج
 6.10ب ج
 5.17ج
 7.02أ ب
 6.09ب ج
 5.87أ

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 5.33ب
 6.37أ
 5.44ب
 7.02أ

 6.51أ

الموسم الثا ي ()2014
(ملغم  .لبر GA3 )1 -حامض الجارليك
50
25
صفر
 9.43ج د هـ
 12.00أ ب
 4.54و
 11.59أ ب ج
 10.62ب -هـ
 12.40أ ب

مبوسأ أثير حامض
السبريك
 8.65ب
 11.54أ

 13.06أ

 9.00د هـ

 10.92أ -هـ

 10.99أ

 8.77هـ

 10.98أ -د

 11.73أ ب

 10.49أ

1500
مبوسأ أثير حامض
 10.91أ
 10.65أ ب
 9.69ب
الجارليك
المبوسعات ات الحرف أو األحرف المبشابهة لكل عامل أو داخلهما كل على حدا ولكل موسم ال خبلف معنويا م فيما بينها حس إخباار
د كن مبعدد الحدود عند مسبول إحبمال خعأ . % 5
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Effect of foliar application of Citric and Gibberellic acid (GA3) on growth and
fruiting of apricot trees "Prunus armeniaca L." cv. Royal
Jihad Sh. K. Perot
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Abstract
This study was conducted on an apricot orchard in Gradarasha Field
Agricultural college Salahaddin university during 2013 -2014 growth season to
investigate the effect of Citric and Gibberellic acids on growth and yield of apricot
trees "Prunus armeniaca L." cv. Royal. The study consists of two factors: Citric
acid foliar sprayed with four concentrations (0, 500, 1000 and 1500 mg.l -1).
Gibberellic acid GA3 with three concentrations (0, 25 and 50 mg.l -1). Trees
sprayed twice after starting fruit development and 30 days after the first spray. The
experiments were designed according to completely randomized block design with
four replications and using one tree as experimental unit, While means were
compared using Duncan Multiple Range Test at 5% of probability. The impact of
foliar spraying with Citric acid significantly increased levels of leaf area and dry
weight of the leaves and yield quantitative traits (fruit weight and yield of a single
tree in both seasons) compared with the control treatment throughout both seasons.
Treatment of foliar spraying with Gibberellic acid GA3 in concentration of 50 mg.l1
significantly increased leaf area and dry weight in both season, and fruit weight,
and holds a single tree in the second season only. The effect of combination
between Citric and Gibberellic acids with different concentrations significantly
increased the proportion of area leaves, dry weight of leaves, fruit weight and yield
of a single tree in the both seasons. The best intervention recorded with Citric acid
(500 and 1000 mg.l-1 ) plus Gibberellic acid with concentration of 25mg.l -1 for
vegetative traits, while the best intervention recorded with Citric acid 1500 mg.l -1
plus Gibberellic acid with concentration of 25 mg.l-1.
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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