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  ( في بعض3GAبنترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك )   المعامالت تأثير
 (.Capsicum annum L)لفليفلة نبات االنمو واإلنتاج ل صفات

  (1) محمد سمرة وبديع (1) احمد صهيوني وفهد (1*) امهنا أكرم ابراهيم 
 الالذقية، سورية. (. قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة تشرين، 1)

 (.  ibrahim.lattakia.93@gmail.comااللكتروني: )* للمراسلة: ابراهيم امهنا، البريد 

 17/08/2020القبول: تاريخ   20                 04/07/20تاريخ االستالم: 

 : الملخص
زراعي   حقل  ضمن  البحث  الزراعي  نفذ  الموسم  خالل  الالذقية  ريف  منطقة  في  مكشوف 

الجبرليك2019 البوتاسيوم وحمض  نترات  استخدام  أثر  تحديد  بهدف  نبات   في  .  وانتاج  تطور 
بثالثالتجربة    شملت  .Capsicum annum L  الفليفلة معامالت   للمعاملة،مكررات    ةتسع 

لكل   نباتًا  عشرين  محلول    وفقمكرر،  وبمعدل  واسُتخِدم  الكاملة،  العشوائية  القطاعات  تصميم 
  50و  25%( وحمض الجبرليك بالتركيزين )  0.8+    0.4بالتركيزين )  3KNO  نترات البوتاسيوم

ppm.الخضري المجموع  على  رشًا  نترات  و  (  محلول  من  كل  الستخدام  أن  النتائج  أظهرت 
إيجابيًا   أثرًا  معًا  وكالهما  الجبرليك  وحمض  حيث    فيالبوتاسيوم  الفليفلة.  نباتات  وانتاجية  نمو 

البوتاسيوم    T9المعاملة  أعطت   نترات  الجبرليك  0.8)محلول  أفضل  ppm 50% + حمض   )
ارتفاع   حيث  من  المعامالت  باقي  على  متفوقة  )النتائج  الفروع    102.43النبات  وعدد  سم( 

ورقة/نبات(. بينما كانت    493.2فرع / النبات الواحد( وعدد األوراق المتشكلة )  15.55الجانبية )
الشاهد بالماء(  نتائج  )  )الرش  التوالي  على  بلغت  بقيم  جدًا  و)  89.4منخفضة    9.44سم( 

( و  المعاملة    352.6فرع/النبات(  هذه  تفوقت  كما  باقي  ورقة/النبات(.  على  معنوية  وبفروق 
حيث    المعامالت )من  بلغت  والتي  هي  2غ/مك  6.06االنتاجية  الشاهد  إنتاجية  كانت  بينما   ،)

( يخصو .  (2كغ/م  3.93األقل  فقد  فيما  الناتجة،  الثمار  المعاملتين    نوعية    T3و  T2تفوقت 
من حيث نسبة المادة الجافة في  %(    0.8و  0.4)المعاملة بمحلول نترات البوتاسيوم بالتركيزين  
% على التوالي، وكانت أقل قيمة   10.17و  9.98الثمار على بقية المعامالت بقيم وصلت إلى  

الشاهد بقيمة بلغت   إيجابية فيما يخص نسبة  7.54%في  المختلفة نتائج  المعامالت  . وأعطت 
نترات محلول  الشاهد نتيجة تطور النبات وقوة نموه. لذلك يمكن استخدام    متفوقة على  Cن  فيتامي

على المجموع الخضري  رشًا   ppm) 50بتركيز )وحمض الجبرليك    (0.8%)بتركيز    البوتاسيوم
 لتحسين تطور وانتاجية نبات الفليفلة في ظروف الزراعة الحقلية. 

 النمو، اإلنتاج. صفات الجبرليك،  حمض الفليفلة، نترات البوتاسيوم، لكلمات المفتاحية:ا
    المقدمة:

التي تعد من الفصائل    Solanaceaeمن الفصيلة الباذنجانية    Pepper (.Capsicum annum L)الفليفلة  يعد محصول   
             يقدر   انتاجاً مليون هكتار معطية    1.99بنحو    عالمياً الخضراء  المساحة المزروعة بالفليفلة  حيث تقدر    الهامة اقتصادياً النباتية  
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هكتار بإنتاج كلي   4577بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول نحو    وفي سورية(.  FAO,2018)مليون طن   36.77  بـ
 (. 2018، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيطن.) 54116قدره 

النوعية المتعلقة باحتوائها نسبة مرتفعة الفليفلة من خواصها  في    غ 100/( ملغ80-170)  تبلغ  Cمن فيتامين    تأتي أهمية 
ملغ( في  400في مرحلة النضج البيولوجي وقد تصل إلى )  غ100ملغ/  (150-300تزداد إلى نحو )مرحلة النضج االستهالكي  
الحريفة األصناف  منبعض  الثمرة  ومكونات  الجافة    ،  نسبتها  المادة  تتراوح  النضج  7.5-5.5بين  التي  مرحلة  في   %

نحو   إلى  تزداد  )12االستهالكي،  أكثر  أو  ال%15  النضج  مرحلة  الثمرة  بلوغ  عند  أن  بيولوجي. %(  غنية    كما  الفليفلة  ثمار 
عل احتوائها  إلى  إضافة  بالدهون،  فقيرة  بالمقابل  لكنها  والبروتين  الكربوهيدراتية  فيتامين  ى  بالمواد    B9وخاصة    Bمجموعة 

ة الذي يصل أعلى نسبة في الثمار الناضجة، كما تحتوي الثمار على كمي  E)الفوليك( كما تعد من المصادر الهامة لفيتامين  
التي تشكل حوالي   البوتاسيوم  المعدنية ال سيما أمالح  المعدنية، إضافة لبعض  50جيدة من األمالح  % من مجموع األمالح 

التفاح   العضوية كحامض  الليمون األحماض  الوراثي للصنف.وحامض  التركيب  الكاروتين فيختلف حسب  أما محتواها من   . 

(Kumar and Tata, 2009; Sun et al., 2016). 
لما له من فوائد عدة  نباتات الخضار    بعض أنواع  إلى أهمية تطبيق عملية التسميد الورقي على  Dimka, (2013)ر  شاأ

الغلة   زيادة  نوعيةعلى مستوى  تختلف من صنف آلخر  اإلنتاج    وتحسين  الورقي  للتسميد  الخضار  نباتات  استجابة  أن  وبين 
الرش   المستخدمة في  الغذائية  العناصر  إلى مرحلة    تركيزه،وشكل السماد الورقي و وبحسب  الرش، إضافة  عدد مرات ومواعيد 

 النمو التي يمر بها النبات عند تطبيق عملية التسميد الورقي. 
تركيب    في  أساسي  بشكل  يدخل  والذي  النتروجين  عنصر  من  الكافي  االمداد  على  رئيسي  بشكل  النبات  نمو  يعتمد 

األخرى الالزمة لنمو النبات   ( والمكونات الخلويةRNA,DNAب األحماض النووية )يدخل في تركي  األمينية، كمااألحماض  
كما يدخل النتروجين في تركيب الصبغات ذات نواة البيرول   بروتينية.معظمها من طبيعة    تعتبر  وبشكل أساسي األنزيمات التي

Pyrols  الكلوروفيلمثل. (Sivasankar and Oaks, 1996; Migge and Becker, 1996) 
الخضار  تحتاجهو  كة،والمتحر  المهمة المعدنية العناصر  من البوتاسيوم  وبما أن  جسم في تركيبياً  ال يدخل أنه رغم نباتات 

 ,Hsiao and Läuchliاألنسجة ) ونمو الخاليا وانقسام الكربوهيدرات والبروتين لتكوين ضرورياً  يعتبر وجوده أن إال النبات،

 ودوره في إلى الدور الفسيولوجي للبوتاسيوم في انتقال المواد الغذائية المصنعة في األوراق إلى أماكن التخزين  إضافة    .(1986
 ,.Kaya et alأجرى    . فقدBöhme and Thi Lua)  1997أنسجة النبات. )  وانتقالها ضمنامتصاص العناصر األخرى  

ضمن ظروف الزراعة المحمية    ة ( المزروع(Lycopersicon esculentumعلى ثالثة أصناف من البندورة  دراسة    (2001)
وجد أن رش األصناف الثالثة بالسماد الورقي ذو المحتوى المرتفع من الفوسفور  و تحت تأثير مستوى مرتفع من ملوحة التربة،  

قد حقق زيادة معنوية في محتوى األوراق من الكلوروفيل وارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة    4PO2KHوالبوتاسيوم على شكل  
غ/ل( قد أعطى أعلى معدل  1.5أن استعمال الرش الورقي بالبوتاسيوم بمعدل )  (2002الجواري )  بين  الكلية لألصناف الثالث.

 Californiaصنف    لثمار والحاصل الكلي لنبات الفليفلة الحلوةوالمساحة الورقية وحجم ا   وعدد األفرع الجانبية  الرتفاع النبات

wonder .ضمن ظروف الزراعة المحمية 
ب  تأثير  Somimol, (2012)  درس الورقي  الرش  الفليفلة  تراكيز مختلفة وعدد مرات  أحد أصناف  على  البوتاسيوم  نترات 

% قد حقق أفضل  1وبتركيز  فقط خالل موسم النمو  أن تطبيق الرش الورقي بمعدل رشتين  فتبين  المخصصة إلنتاج التوابل،  
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فيما يخص كمية  المعاملة  هذه    وكذلك تفوقت.  فيما يخص ارتفاع النبات وعدد األفرع الجانبية  النتائج مقارنة بباقي المعامالت
بة مادة جافة للثمار  غ للنبات بينما سجلت نباتات الشاهد نس110.5  بلغت  والتيالمادة الجافة للثمار الناتجة من النبات الواحد  

  غ. 102.8بلغت 
  ، أكبر كمية من الكلوروفيل في األوراقو في الثمار    Cأعلى محتوى من فيتامين  أن    El-Bassiony et al., (2010)وجد  

عند رش نباتات الفليفلة الحلوة  العناصر الكبرى قد سجلت    أفضل النتائج عند تحليل محتوى األوراق الجافة منأن  إضافة إلى  
% مع حصوله على نفس النتيجة عند استخدام المعاملة الورقية  0.4المزروعة ضمن بيت بالستيكي بنترات البوتاسيوم بتركيز  

بتركيز   البوتاسيوم  الشاهد  0.4بهيومات  على  المعاملتين  هاتين  تفوق  إلى  إضافة  بعض وبقية  %.  يخص  فيما  المعامالت 
النمو نتائج مشابهة عند  Neelgar, (2012)وحصل    الخضري واإلنتاجية.  مؤشرات  نباتات   على  الورقي على  الرش  تطبيق 

الكبرى   العناصر  باستخدام سماد معدني يحوي نسب متوازنة من  بتركيز(N-P-K 19:19:19الفليفلة  زاد عدد    حيث  1%  ( 
 مقارنة مع الشاهد غير المعامل. إنتاجية وحدة المساحة ارتفعت ثمار على النبات الواحد و 

و، والمستخدم منها منظمات النمومن التقنيات المستخدمة لزيادة انتاج نباتات الخضار في الوقت الحالي تطبيق المعاملة ب
كيميائية حالياً  مشابهات  معها الخلوي  وتأثيرها تركيبها في هي  وتتطابق  استخداما   التسمية في للجبرلينات  أكثرها  ومن  أيضًا 

. والذي يلعب دورًا مساعدًا كمنظٍم للعمليات الحيوية التي تجري خالل مراحل تطور النبات المختلفة بما GA3الجبرليك  حمض  
الغذائي  بالتمثيل  المتعلقة  الحيوية  العمليات  لتنظيم بعض  إضافة  الثمار ونضجها،  تطور  األزهار،  تشكل  البذور،  انبات  فيها 

على   قدرته  وزيادة  النبات،  كما  ضمن  الحرارية.  التباينات  وخاصة  القاسية  المناخية  الظروف  حمض تحمل  استخدام  يؤدي 
الجبرلين يتداخل في   كما أنالجبرليك إلى زيادة استطالة الخاليا وتحفيز نمو واتساع الخاليا من خالل زيادة مرونة جدار الخلية 

 Kazemi, 2014; Honda et) خفض معدل هدمه عمله مع االوكسينات حيث يعمل على زيادة تكوين األوكسين من خالل  

al., 2016).    وجدAbdul Hye et al., (2002) قد الجبريليك حمض النمو ومنها منظمات ببعض الورقي الرش استخدام نأ 

البندورة،  Kumar et al., (2016)كما وجد    .إنتاجيته وزيادة البصل  نبات نمو تحفيز في أسهم نبات  دراستهم على  أن    في 
يومًا من الزراعة، كما حقق    20بعد  وذلك  (  GA3-50ppmأفضل ارتفاع للنبات سجل عند معاملة النباتات بمحلول الجبرلين )

ومحتوى الثمار من المادة الجافة    ،كمية اإلنتاج الكلي  ،هذا التركيز أفضل النتائج المعنوية من حيث عدد األوراق على النبات
 . Cفيتامين و 

دام منظمات النمو عند زراعة الفليفلة في الدور الفسيولوجي الذي تلعبه لتقليل نسبة تساقط األزهار حيث  أهمية استخ  تكمن
النسبة إلى   بعض األصناف. وبالتالي يمكن زيادة اإلنتاج من خالل العمل على خفض هذه    % عند60يمكن أن تصل هذه 

( في دراسته على بعض أصناف الفليفلة  2008)  Batlangوجد    .(Tamilselvi and Vijayaraghavan,2014) النسبة.
بالتراكيز   الجبرلين  استخدام حمض  أن  المحمية،  الزراعة  اإلنتاج      20-15-10الحريفة ضمن ظروف  قد زاد كمية  ملغ/ل. 

الوزن    Sandoval-Oliveros et al., (2017)بشكل كبير. ووثق   الجبرلين قد زاد من  النتائج حيث وجد أن استخدام  هذه 
 الطري للثمار وحجمها. 

وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام حمض الجبرليك يحسن من الصفات النوعية للثمار عمومًا ويؤدي إلى ارتفاع كمية فيتامين  
C  ضمنها بشكل واضح(Chaudhary et al., 2006; Ramírez et al., 2010) . 
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المركب  ونت ونوع  النمو  ومرحلة  النباتي  النوع  بحسب  النمو  لمنظمات  استجابتها  درجة  في  الخضار  نباتات  تباين  يجة 
لنباتات الفليفلة نظرًا لموسم نموها والنتروجين البوتاسيوم  ي المستعمل وتركيزه، إضافة ألهمية تأمين االمدادات الكافية من عنصر 

التغذية الورقية بنترات البوتاسيوم  كما أنه لم يعثر على دراسة تتعلق باستخدام  الصيف.   الطويل عند الزراعة الحقلية في أشهر  
: دراسة  على نباتات الفليفلة المزروعة حقليًا في الساحل السوري، األمر الذي دفعنا إلجراء هذا البحث بهدف  وحمض الجبرليك

 شيط النمو النباتي وزيادة كمية االنتاج وتحسين نوعيته.تأثير التغذية الورقية بنترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك في تن
 مواد البحث وطرائقه:

 مكان وموعد تنفيذ البحث:  -1

م( عن سطح  35كم( على ارتفاع )10قرية المغريط التي تقع إلى الشمال من مدينة الالذقية بحوالي )  تنفيذ البحث في   تم
وقد تم تحليل تربة موقع التجربة قبل الزراعة لتحديد خواصها    م. 2019في الموسم الزراعي    ، ضمن حقل زراعي مكشوفالبحر

ذات محتوى عاٍل من  ،  معتدلة مائلة للقلوية( أن تربة الموقع  1ل ) الفيزيائية والكيميائية حيث أشارت النتائج الموضحة في الجدو 
 .واآلزوت والفوسفور والبوتاسيومكما تعد جيدة المحتوى من المادة العضوية ، كربونات الكالسيوم الكلية

 (: التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة حقل التجربة قبل الزراعة:1الجدول )
 التحليل الكيميائي  الميكانيكي التحليل 

طين  

 سلت %

% 

 رمل

% 
 القوام

كربونات  

الكالسيوم  

 الكلية

% 

المادة  

 العضوية

% 

اآلزوت 

 الكلي

% 

الفوسفور  

 المتاح

ppm 

البوتاسيوم  

 المتاح

ppm 

PH 

 7.74 329 48 0.2 4.2 63 طينية  20 32 48

تسود في المنطقة الساحلية من سورية ظروف مناخية معتدلة خالل أشهر الربيع والصيف، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 
 .البحث م خالل فترة تنفيذه8031.م والعظمى ه12.96

 المادة النباتية وتصميم التجربة: -2
، يتغير لونها  ومدببةسم( وعريضة    16الهجن الحريفة، ثماره متطاولة )  وهو من  Vicuna F1تم استخدام هجين الفليفلة  

وهو هجين هولندي من انتاج شركة   من األخضر إلى األحمر عند النضج، تستعمل الثمار طازجة أو مجففة أو في التخليل،
Seminis . 

الزراعي، حيث زرعت بذرة واحدة في كل حجرة  في صواني من الفلين مملوءة بالتورب    24/4/2019زرعت البذور بتاريخ  
سم، وأجريت لها عمليات الخدمة الالزمة من ري وتسميد ومكافحة حتى أصبحت جاهزة للنقل والزراعة في األرض  1على عمق  

،  مسوتعريضها للشسم من أجل تهوية التربة    30تم تحضير األرض لزراعة الفليفلة بحراثتها مرتين على عمق  هذا وقد    . الدائمة
  . وتخطيطها على خطوط أحادية يدوياً ثم تمت تسوية األرض    2كغ/م2مع إضافة السماد العضوي المختلط والمتخمر بمعدل  

كان   خطين  حيث  كل  بين  بتاريخ   .سم  60البعد  الدائمة  األرض  إلى  الفلين  صواني  من  )الشتول(  الصغيرة  النباتات  نقلت 
كل شتلة في   . حيث وضعتسم  70نباتين في الخط الواحد    البعد بين كل   أوراق حقيقية(، وكان  7-6)بعد تشكل    4/6/2019

القطاعات العشوائية الكاملة حيث شملت التجربة تسع معامالت ، وذلك وفق تصميم  حفرة صغيرة حتى مستوى األوراق الفلقية
خطوط أربعة  لوحدة التجريبية  بثالث مكررات للمعاملة الواحدة وبمعدل عشرين نباتًا لكل مكرر )وحدة تجريبية(. حيث ضمت ا

 ونفذت على النباتات عمليات الخدمة الزراعية من ري وعزيق وتسميد ومكافحة. .تخمسة نباتاوي كل خط تأحادية يح
 وحسب التصميم المتبع فقد تم تنفيذ معامالت التجربة التالية:
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(T1)  الجبرليك(.الشاهد )الرش بالماء، دون استخدام نترات البوتاسيوم وحمض 

(T2) 3 الرش بمحلول نترات البوتاسيومKNO  0.4بتركيز % 

(T3) 3 الرش بمحلول نترات البوتاسيومKNO  0.8بتركيز % 

(T4)  25الرش بحمض الجبرليك بتركيزppm 

(T5)  50الرش بحمض الجبرليك بتركيز ppm 

(T6)  25% + 0.4الرش بمحلول نترات البوتاسيومppm   جبرليك 

(T7)  25% +   0.8الرش بمحلول نترات البوتاسيومppm  جبرليك 

(T8)  50% + 0.4الرش بمحلول نترات البوتاسيوم ppm  جبرليك 

(T9)  50% + 0.8الرش بمحلول نترات البوتاسيوم ppm   جبرليك 

 كل معاملة ثالثة مواعيد للرش وفق اآلتي:  وطبقت على
 التشتيل.( يومًا من 30الرشة األولى: بعد )

 ( يومًا من التشتيل45)بعد  الثانية:الرشة  

 ( يومًا من التشتيل.60بعد ) الثالثة:الرشة  
 المؤشرات المدروسة: -3

 تم أخذ قراءات النمو الخضري للنباتات المزروعة وفق اآلتي: 
تم قياس ارتفاع النبات اعتبارًا من سطح التربة حتى أعلى قمة نامية للنبات باستخدام المتر القماشي.    :ارتفاع النبات )سم(  -1

 . يومًا من تطبيق المعاملة األخيرة 15يومًا من التشتيل. أي بعد  75حيث أخذت القراءة بعد 
اختيرت عشوائيًا من    تلخمسة نباتاكمتوسط    تم أخذ عدد األفرع الجانبية بطريقة العد المباشر:  عدد الفروع الجانبية )سم(   -2

 كل مكرر.
 يوم من التشتيل(. 75تم إحصاء عدد األوراق خالل مرحلة اإلزهار األعظمي )بعد : عدد األوراق على النبات -3
 : قدرت مساحة الورقة وفق القانون التالي: حيث (2المساحة الورقية للنبات )سم -4

 .يومًا من التشتيل 75 وذلك بعد(.  Ray,1989) 0.641= طول النصل × عرض النصل ×  مساحة الورقة
 وتم جني الثمار دوريًا كل أسبوع. وعليه فقد تم تحديد المؤشرات اإلنتاجية التالية: 

 نسبة العقد. )نسبة األزهار العاقدة( .1
 عدد الثمار المتشكلة على النبات الواحد. )ثمرة/نبات(  .2
 ة )غ(. متوسط وزن الثمر  .3
 إنتاج النبات الواحد )كغ(.  .4
 . 2إنتاج وحدة المساحة كغ/م .5

 كما تم تحديد خصائص الثمار في معامالت التجربة وفق التالي: 

حيث تم اختيار عشرين ثمرة بشكل عشوائي من كل مكرر في    )%( بطريقة ثبات الوزن بالتجفيف تقدير نسبة المادة الجافة -1
 الثمار.زنها قبل التجفيف وبعده وعليه تم حساب نسبة المادة الجافة في مرحلة النضج االستهالكي، ليتم و 
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بطريقة المعايرة. حيث تم اختيار عدد من الثمار العشوائية  من الوزن الطري  غ    100مقدرة بـ ملغ/  Cتقدير كمية فيتامين    -2
 االستهالكي(.)الثمار في مرحلة النضج إلجراء المعايرة.  من كل مكرر خالل جني المحصول

لدراسة العالقة االرتباطية بين    GENSTATتم تحليل بيانات التجربة احصائيًا باستخدام برنامج التحليل االحصائي  هذا وقد  
( وحساب قيمة أقل فرق  one-way ANOVA)أنوفا  المؤشرات المدروسة حيث تم إجراء اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  

   %. 5عند مستوى معنوية  LSDمعنوي بين المعامالت المدروسة  
 النتائج والمناقشة:

 النمو الخضري:  صفات  -1

( الجبرليك  وحمض  البوتاسيوم  نترات  بمحلول  الفليفلة  نباتات  معاملة  تبين 3GAأثرت  حيث  الخضري،  النمو  مؤشرات  في   )
( وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة فيما بينها وبالمقارنة مع الشاهد فيما يخص ارتفاع  2النتائج الموضحة في الجدول )

ي المعاملتين فكان أعلى ارتفاع للنبات ف النبات وعدد األفرع الجانبية على النبات وعدد األوراق ومساحة المسطح الورقي للنبات.
T9  (50%  0.8  الرش بمحلول نترات البوتاسيوم ppm و )جبرليكT 8(50% +  0.4البوتاسيوم    الرش بمحلول نترات  ppm  

سم   98.66و  100.3بقيم بلغت  T7و  T6و  T5سم على التوالي، تالها المعامالت    101.73و   102.43بقيمة بلغت    (جبرليك
أقل قيمة الرتفاع التوالي. بينما كانت  الشاهد بقيمة بلغت    على  المعاملتين    89.4النبات في    T1سم بدون فرق معنوي عن 

المعامالت.    T2و بقية  المعاملة  كما    وبفروق معنوية عن  الجانبية على    T9أّدت  األفرع  أكبر عدد من  إلى الحصول على 
والتي   T0فرع/ نبات. وكانت أقل قيمة في معاملة الشاهد    15.55النبات الواحد بشكل معنوي عن بقية المعامالت بقيمة بلغت  

السياق  فرع/النبات.    9.44بلغت   هذا  األوراق    T8و  T9المعاملتين  ت  تفّوقوفي  عدد  يخص  بلغت  فيما   493.216بقيم 
  352.66األقل من حيث عدد األوراق بقيمة وصلت إلى    معاملة الشاهد هي)ورقة/نبات( على التوالي، بينما كانت    483.44و

نبات، تالها بفرق معنوي  /2سم  16035.66بقيمة بلغت   لمساحة الورقية للنباتبالنسبة ل  T9  لةالمعام  تتفّوق  نبات. كذلكورقة/
 .نبات(/2)سم 15961.66بقيمة بلغت  T8 لةالمعام

 ( في صفات النمو الخضرية لنبات الفليفلة 3GAتأثير الرش بمحلول نترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك )  (2جدول )
 مؤشرات النمو الخضري المدروسة  المعاملة

 ارتفاع النبات 

 )سم(

عدد األفرع  

 الجانبية)فرع/النبات( 

عدد  

 األوراق)ورقة/النبات( 

 المساحة الورقية للنبات 

 (2)سم

T1 89.4 e 9.44 f 352.66 g 13891.66 i 

T2 92.53 de 10.66 e 377.44 f 14104.33 h 

T3 94.06 cde 13.10 d 395.77 e 14302.33 g 

T4 95.83 bcd 13.55 cd 411.55 d 14532.33 f 

T5 100.3 ab 14.10 6b 462.66 b 15701.33 c 

T6 98.66 abc 13.88 bc 448.21 bc 15213.33 e 

T7 98.66 abc 13.88 bc 454.33 bc 15584.66 d 

T8 101.73 a 14.33 b 483.44 a 15961.66 b 

T9 102.43 a 15.55 a 493.216 a 16035.66 a 

LSD 5% 4.68 0.55 12.589 19.44 

 0.05على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل 

فيما يخص ارتفاع النبات إلى    جبرليك( ppm 50%  0.8الرش بمحلول نترات البوتاسيوم  )  T9يمكن أن يعزى تفوق المعاملة  
البوتاسيوم في نترات  كما أن التركيز المناسب من    استخدام حمض الجبرليك أدى إلى زيادة استطالة الخاليا وتحفيز نموها.أن  
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الورقي انعكس  الرش  الخضري    قد  النمو  )   .عموماً إيجابًا على  إليه  يتفق مع ما توصل  في  Kumar et al,2016وهذا ما   )
)  دراسته الجبرلين  بمحلول  النباتات  معاملة  عند  للنبات  ارتفاع  أفضل  سجل  حيث  البندورة  نبات    وما (  50ppm-3GAعلى 

بمعدل رشتين خالل موسم النمو على الفليفلة  الرش الورقي بنترات البوتاسيوم    استخدام  عند  ((Somimol,2012  توصل إليه 
في زيادة عدد األفرع الجانبية لنبات الفليفلة لدوره الفسيولوجي  حمض الجبرليك دور إيجابي  لمعاملة بل  كذلك فإن  %.1  وبتركيز

للنبات   القمية  الميرستيمية  الخاليا  ونمو  انقسام  تحفيز  عددفي  ب  وزيادة  التغذية  أهمية  جانب  إلى  الخضرية.  نترات النموات 
الرش بمحلول نترات )   T9  المعاملتين  تتفّوقحيث    على النبات،  عدد األوراقوعليه فقد ازداد    . رالبوتاسيوم في تعزيز هذا الدو 

البوتاسيوم  )  T8و(  جبرليك ppm 50%  0.8البوتاسيوم   نترات  بمحلول  +  0.4الرش   %50  ppm  بقية  (  جبرليك على 
وهذا ما يمكن أن يعزى إلى الزيادة في عدد األفرع الجانبية لهاتين المعاملتين المعامالت من حيث عدد األوراق على النبات  

نبات في دراسته على  (  2002)الجواري،  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج    . لوجي للجبرلين في تحفيز االنقسام الخلوي والدور الفسيو 
يمكن تفسيره   كما أن تفوق هاتين المعاملتين فيما يخص المساحة الورقية للنبات  .California wonderصنف    الفليفلة الحلوة

المناسب قد عكس نتائج إيجابية وساهم بشكل واضح في زيادة فعالية    وبالتركيزبأن التغذية الورقية بمحلول نترات البوتاسيوم  
ما    وهو  .تطبيق المعاملة بالجبرلين، والتي تفوقت باألساس وبصورة معنوية من حيث زيادة المساحة الورقية للنباتات المعاملة

( وما توصل 50ppm-3GAبمحلول الجبرلين )نباتات البندورة  ( عند معاملة   6201et al.,Kumarل إليه )يتفق مع ما توص
كما تأخذ هذه النتائج   %.1بتركيز  نترات البوتاسيوم على الفليفلة  محلول  ( عند استخدام الرش الورقي ب(Somimol,2012إليه  

 .نبات الفليفلة الحلوةعلى ( عند استعمال الرش الورقي بنترات البوتاسيوم 2002لما وجده )الجواري،  اً منحى مشابه
 اإلنتاجية:المؤشرات  -2

الجبرليك ) البوتاسيوم وحمض  الفليفلة بمحلول نترات  نباتات  المؤشرات االنتاجية، حيث  3GAأثرت معاملة  النتائج  ( في  تبين 
من جهة أخرى  وبينها وبين الشاهد    من جهة  وجود فروق معنوية بين المعامالت المختلفة فيما بينها(  3الموضحة في الجدول )

وإنتاجية وحدة المساحة. بينما لم تسجل المعامالت المدروسة أي فرق    فيما يخص عدد الثمار على النبات ومتوسط وزن الثمرة
 بينها وبين الشاهد فيما يخص نسبة العقد. 

األمر الذي يمكن أن يعزى هنا إلى الخصائص البيولوجية %40أن نسبة تساقط األزهار كانت بحدود  (  3من الجدول )يتضح  
. في حين أن تطور النباتات المعاملة بحمض الجبرليك ومحلول نترات البوتاسيوم وزيادة عدد األفرع الجانبية للهجين المستخدم

 نبات.على النبات قد أدى إلى زيادة متوسط عدد الثمار على ال
تفوقت وقد  البوتاسيوم    T9المعاملة    هذا  نترات  بمحلول  الجبرليك  0.8)الرش  بقية  50ppm% وحمض  على  معنوي  بشكل   )

غ كمتوسط لوزن الثمرة. وكان الشاهد    32.8ثمرة/ نبات و  77.66بقيمة بلغت  فيما يخص عدد الثمار على النبات  المعامالت  
  غ كمتوسط لوزن الثمرة. 28.66ثمرة/ نبات، و 57.66بلغت  ةهو األقل معنويًا بقيم

على جميع المعامالت من حيث متوسط إنتاج النبات ومتوسط إنتاجية وحدة المساحة بقيم   T9من جهٍة أخرى تفّوقت المعاملة   
(.  25ppm% وحمض الجبرليك 0.8)الرش بنترات البوتاسيوم   T7تلتها المعاملة على التوالي. 2كغ/م 6.06وكغ 2.54بلغت 

   على التوالي. 2كغ/م 3.93كغ/ نبات و 1.65والتي بلغت  T1د وكانت أقل قيم في معاملة الشاه
إن زيادة متوسط وزن الثمرة يمكن أن يعزى إلى زيادة قوة النمو الخضري من جهة، وإلى الدور الفسيولوجي للجبرلين ونترات 
البوتاسيوم في زيادة الوزن الطري للثمار وحجمها من جهة أخرى مما أدى إلى زيادة واضحة في إنتاجية وحدة المساحة. وتتفق  
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 ,.Batlang, 2008; Neelgar Neelgar,2012; Sandoval-Oliveros et alمن:  هذه النتائج مع ما توصل إليه كل  

2017)). 
 ( في الصفات اإلنتاجية لنبات الفليفلة 3GAنترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك ) محلول ( تأثير الرش ب3جدول )

 نسبة العقد  المعاملة

% 

متوسط عدد  

 الثمار/ النبات 

متوسط وزن 

 الثمرة )غ( 

إنتاج النبات  متوسط 

 غ( ك)

متوسط إنتاجية وحدة  

 ( 2المساحة )كغ/م

T1 a59.56  f 57.66 e28.66  g1.65  g3.93  

T2 a 59.63 e61.33  d 30.43 f 1.86 f4.44  

T3 a60.91  bc74  cd31.03  d2.29  d5.46  

T4 a 60.65 d70  cd30.9  e2.16  e5.14  

T5 a60.89  cd71.66  bc31.76  d2.27  d 5.41 

T6 a60.41  cd72  ab32.03  cd2.30  cd5.48  

T7 a61.27  ab75.33  ab32.2  b2.42  ab 5.81 

T8 a61.35  bc74  ab32.6  bc2.41  bc5.74  

T9 a61.26  a 77.66 a32.8  a 2.54 a 6.06 

LSD 5% 4.38 8.72 0.89 0.112 0.253 

 0.05الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية األحرف المختلفة ضمن العمود 

النتائج بينت  فقد  (  3GAبمحلول نترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك )  المعاملةتأثير  وفيما يخص نوعية ثمار الفليفلة المنتجة ب
نترات البوتاسيوم قد حققت أفضل النتائج فيما يخص نسبة المادة الجافة في  محلول  ( أن المعاملة ب4الموضحة في الجدول )

  9.98من حيث نسبة المادة الجافة في الثمار على بقية المعامالت بقيم وصلت إلى    T3و  T2الثمار حيث تفوقت المعاملتين  
ة المعامالت عليه دون وجود حيث تفوقت بقي  .7.54%% على التوالي، وكانت أقل قيمة في الشاهد بقيمة بلغت    10.17و

بينها. فيما  واضحة  معنوية  لفيتامين  و   فروق  كمية  أعلى  المعاملة    Cبلغت  بشكل  100ملغ/  102.9بقيمة    T9في  تالها  غ، 
غ بدون فرق  100ملغ/  95.63و  96.06بقيم بلغت على التوالي    T3و  T8غ، ثّم كل من  100ملغ/  99.03بقيمة    T6معنوي  

 غ.100ملغ/ 78.26بقيمة  T1ين. وكانت أقل قيمة للمعاملة هاتين المعاملت معنوي بين
 في ثمار نبات الفليفلة  C( في نسبة المادة الجافة وكمية فيتامين 3GAتأثير الرش بنترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك )( 4جدول )

 غ(100)ملغ/ Cمتوسط كمية فيتامين  متوسط نسبة المادة الجافة في الثمار )%(  المعاملة

T1 7.54 g 78.26 h 

T2 9.98 ab 91.66 e 

T3 10.17 a 95.63 c 

T4 9.07 ef 84.23 g 

T5 8.95 f 87.76 f 

T6 9.19 def 93.83 d 

T7 9.65 bc 99.03 b 

T8 9.41 cde 96.06 c 

T9 9.60 bcd 102.9 a 

LSD 5% 0.45 1.33 

 0.05العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية األحرف المختلفة ضمن 

الجافة في المعاملتين   المادة  ارتفاع نسبة  انتقال    T3و  T2يمكن أن يعزى  البوتاسيوم في  الفسيولوجي لعنصر  الدور  إلى 
 النبات.المواد الغذائية المصنعة في األوراق إلى أماكن التخزين ودوره في امتصاص العناصر األخرى وانتقالها ضمن أنسجة  

بقائها متفوقة على  إلى أن زيادة وزن الثمار وحجمها في بقية المعامالت قد أدى إلى انخفاض نسبة المادة الجافة مع    ة إضاف
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ونترات   الجبرليك  المعاملة بحمض  عند  الخضري  النمو  الناتجة عن زيادة  الضوئي  التركيب  عملية  نشاط  زيادة  نتيجة  الشاهد 
 البوتاسيوم. 

وذلك   C.فيتامين    تأثيرًا إيجابيًا في محتوى ثمار الفليفلة منكل من نترات البوتاسيوم وحمض الجبرليك  كما أعطى استخدام  
 النتائج تأخذ منحى مشابهًا لما توصل إليه كل من:  وهذه جة تطور النبات وقوة نموه.نتي

 (Chaudhary et al., 2006; Ramírez et al., 2010; Somimol,2012; Kumar et al.,2014)  
 االستنتاجات: 

الورقية    لمعاملةل عليها يمكن أن نستنتج أن نباتات الفليفلة تستجيب بشكل مباشر  تم الحصول  بناء على هذه النتائج التي  
الرش  النباتات عند استخدام  ضمن ظروف الزراعة الحقلية، حيث تنمو تلك    (3GAوحمض الجبرليك )  نترات البوتاسيوممحلول  ب

أفضل وتعطي كمية انتاج أعلى    بصورة  ppm  50( بتركيز  3GAوحمض الجبرليك )  %0.8  بتركيز   بمحلول نترات البوتاسيوم
 .في الثمار Cمن حيث نسبة المادة الجافة ومتوسط كمية فيتامين  ونوعية أفضل 2كغ/م 6.06تصل إلى 
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Abstract: 

This research was carried out at an agricultural field in Lattakia 

countryside during the agricultural season 2019, to study the effect of the 

treatment with potassium nitrate and gibberellic acid-GA3 on some 

growth and production parameters of pepper Capsicum annum L. This 

experiment was designed according to the randomized complete block 

design which included (9) treatments, each treatment included (3) 

replicates and each replicate included (20) plants. Potassium nitrate (0.4 

+ 0.8 %) and Gibberellic acid-GA3 (25 + 50 ppm) were used as foliar 

spray. The results showed that potassium nitrate solution and gibberellic 

acid and their interactions had significant effect on the vegetative growth 

and production traits. The treatment of (potassium nitrate 0.8 % + 

Gibberellic acid-GA3 50 ppm) recorded the highest plant height (102.43 

cm), number of branches (15.55 branch/ plant) and number of plant 

leaves (493.2 leaf/ plant) compared to control treatment which recorded 

(89.4 cm), (9.44 branch/ plant) a (352.6 leaf/ plant). This treatment also 

outperformed the other treatments, in production (6.06 kg /m2) while the 

control production was (3.93 kg/m2). With regard to the quality of fruit, 

the treatments of potassium nitrate (0.4 % and 0.8 %) recorded the 

highest value of dry matter percentage in fruits (9.98 and 10.17 %) 

respectively compared to control treatment. On the other hand, the 

various treatments gave positive results regarding vitamin C% as a result 

of plant development and growth strength. Therefore, foliar spray with 

potassium nitrate %(0.8 )  and gibberellic acid (50 ppm) can be used to 

improve the development and productivity of pepper under field 

cultivation conditions. 

Keywords: Pepper, Potassium nitrate, Gibberellic acid, Growth traits, 

Production. 
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