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 والبورون بالكالسيوم والتسميذ للقرط Antirrhinum majus السبع حنك نباتات استجابة
 

 

 اسماء محمد عادل هالة عبد الرحمن عبد القادر عمار عمر االطرقجي
 العراق –والغابات / جامعة الموصل / كلية الزراعة البستنة وهندسة الحدائق قسم 

E-mail: dr_amar2004@yahoo.com 
 

 الخالصة

اجريت هذه الدراسة في حقول قسمم البسمتنة وهندسمة الحمدائق / كليمة الزراعمة والغابمات / جامعمة الموصمل 
 صممممن   Antirrhinum majus. علمممما نبممممات حنمممم  السممممب  2011خمممملل المممممدط مممممن تممممباط ولغايممممة تممممموز 

Potomac cool  لون ازهاره صمرراء اللمون بفمد  دراسمة تمقرير قمرط السماق المرئين او بدونمم والمر  بمحلمول
ملغممم / لتممر وكممذل  الممر  بممالبورون  300كلوريممد الكالسمميوم عنممد بدايممة تكممون البممرعم النممورر بممالتراكيز صممرر و 

لزهريمة للنبمات. ملغم / لتمر باسمتخدام حمامل البوريم  فمي الصمرات الخامرية وا 60و  30 ،برلث تراكيز صرر
ونرذت التجربة العاملية في قط  منتقة بتصميم القطاعات العتوائية الكاملة برلث مكررات وبواق  خمسمة نباتمات 
للوحممدط التجريبيممة. ادق القممرط المما زيممادط معنويممة فممي قمميم عممدد الرممرول وعممدد االوراق وعممدد النممورات وعممدد 

فمي مقابمل القميم المسمجلة للنباتمات ليمر المقروطمة. فمي حمين  الزهيرات في النورط فال عن الوزن الجا  للنبمات
ملغم/لتر الا زيادط معنوية فمي عمدد الرمرول واالوراق وعمدد النمورات  300ادق الر  بكلوريد الكالسيوم بتركيز 

وطولفمما وعممدد الزهيممرات فممي النممورط والمموزن الجمما  فممي النبممات ونسممبة الكالسمميوم. مممن جفممة اخممرق ادق الممر  
بكل تركيزيم الا زيادط معنويمة فمي عمدد االوراق وطمول النمورط والموزن الجما  للنبمات. يمكمن القمول بالبورون و

ملغم/لتممر ادق تسممجيل قمميم  60ملغم/لتممر وبممالبورون بتركيممز  300بممان قممرط النباتممات ورتممفا بالكالسمميوم بتركيممز 
فممرل وعممدد  14.00الرممرول  سممم وعممدد 43.50متتممابفة معنويمما ممم  اكبممر القمميم المسممجلة لصممرات ارترممال النبممات 

 زهيرط / نبات. 163فرل وعدد الزهيرات في النورط  13.33الررول المزهرط 

 بورون ،كالسيوم ،القرط ،Antirrhinum majus ،الكلمات الدالة: حن  السب 

 .30/9/2013: وقبولم ،12/3/2013 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

ان نبات حن  السب  من نباتات الزينة الواسعة االنتتمار فمي الحمدائق فامل  عمن صملحية ازهماره للقطم . 
 وان من اهم االنوال واكررها انتتارا هو  ، Scrophulariaceaeاحد افراد العائلة  Antirrhinumويعد الجنن 

majus(Dole وWilkns، 2005وهو ممن النباتمات العتمبية المعممرط ويعامم .)النبمات قمائم قمد  ،ل كحمولي تمتور
يتررل النبات من قاعدط الساق واوراقمم بياماوية بسميطة مسمتدقة كاملمة  ،سم 120تصل بعل اصنافم الا ارترال 

الحافممة معنقممة وازهمماره فممي نممورات سممنبلية تترممت  مممن االسممرل المما االعلمما والزهيممرات مرممردط او مزدوجممة منفمما 
بمذوره فمي ( Harison، 2005و  Laushman، 2003و  Armitage) القرنرلي واالصمرر واالحممر والبنرسمجي

(، وتقطممم  Mukhopadhyay، 2004و  Randhawaكبسمممولة بيامممية التمممكل سممموداء اللمممون صمممغيرط جمممدا  )
 النورات عند ترت  نص  الا رلري الزهيرات عليفا.

نمدما يصمل ارتراعفما يعد القرط احد العمليات الزراعية التي تجرق علما العديمد ممن نباتمات الزينمة وذلم  ع
( عنمد دراسمة تمقرير القمرط علما 2011وأتمار بركمات ) .(Singh، 2006سم لتحريز تطور الررول الجانبية ) 15

نبات حن  السب  انم امكن تقخير البدء باألزهار وإنتفائم عند قرط النباتات وزادت مدط التاخير عنمد اجمراء القمرط 
ا تسجيل اكبر القيم لصمرات طمول السماق النمورر وطمول النمورط عنمد مرتين، وأن تر  النباتات بدون قرط ادق ال

 القط  وطول النورط الكلي والمدط من التتل وحتا تكوين البرعم النورر والوزن الجا  للنورات. 

ويعد الكالسيوم من احد العناصر لير القابلة للحركمة واالنتقمال فمي االنسمجة النباتيمة ولمذل  ترفمر اعمرال 
حيممث تتتموه االوراق وتلتم  اوتصممب  النفايمة تممريطية ذات  ،الرمرول او منماطق النمممو الرتيمة نقصمم علما اطممرا 

  Hong – Qiang و   Jacobosen  (2005 )و    Jonesوبمين  ،( 1999 ،اطمرا  بنيمة او سموداء ) النعيممي
 .% 1.0 – 0.1يقم  بمين ( أن حدود تركيز الكالسيوم فمي االنسمجة الجافمة لنباتمات الزينمة 2005)   Yu – lingو

( عنممد دراسممتفما تممقرير الكالسمميوم المامما  فممي المحلممول السمممادر لنبممات 1997) Pedersonو  Starkyوالحممر 
الورد الناعم المزرول في اصيص ان زيمادط مسمتوق الكالسميوم قمد حسمنت ممن حيماط المورد بعمد الحصماد عنمد رر 

 .النباتات بستة محاليل مغذية خلل مدط االنتاج
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  العناصر الصغرق الا النباتات رتا  علا المجممول الخامرر وذلم  للتقليمل ممن تربيمت او لسملفا وتاا
( ان ممن المتماكل التمي تواجمم انتماج بعمل 2003)  Nelson فقد اتار .(1994 ،والتي منفا البورون )الصحا 

همي نقمص   Pansyوورد الصمورط  Carnationوالقرنرمل  Snapdragonنباتمات الزينمة وممن بينفما حنم  السمب  
البممورون إذ أن قابليممة تلمم  المحاصمميل المتصمماص البممورون قليلممة فممي مقابممل سممفولة امتصمماص نبممات الممدا ودر 
للبورون. ومن المعرو  ان للبورون دور كبير في نمو النبات والسيما بناء جدار الخلية ونقل السمكريات وانقسمام 

 امممل  عممممن تنرمممميم مسمممتويات الفرمونممممات النباتيممممة الخليممما وتمايزهمممما وورممممائ  االلتمممية واسممممتطالة الجممممذور ف
(Romheld وMarsch ner ، 1991  وMarschner، 1995).  

يفد  البحث الا دراسة تقرير قرط القمة النامية للسماق الرئيسمي والمر  بالكالسميوم والبمورون فمي صمرات 
 النمو الخارر والزهرر لنبات حن  السب .

 وطرائقه البحث مواد

اجريت التجربة في حقل قسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة والغابمات / جامعمة الموصمل خملل 
 صمممممممن    Antirrhinum majusالممممممممدط ممممممممن تمممممممباط ولغايمممممممة تمممممممموز علممممممما نبمممممممات حنممممممم  السمممممممب  

Potomac cool، بمدون : القمرط، حيمث نرمذ القمرط للسماق الرئيسمي أو ة دراسة العوامل التاليةوقد اتتملت التجرب
ملغم/لتمر  60و  30 ،سمم والمر  بمالبورون برلرمة تراكيمز صمرر 15 – 10قرط بعد وصول النباتات الا ارترمال 

باستخدام حامل البوري  م  ااافة مادط ناترط با  حبات من مسحوق الغسيل الا محاليل الر  وكذل  المر  
ل كلوريمد الكالسميوم عنمد بدايمة تكمون باسمتخدام محلموMain Plot بالكالسميوم والمذر وام  فمي القطم  الرئيسمية 

معاملمة عامليمة همي التمداخل بمين العواممل  12ملغم/لتمر، اتمتملت التجربمة  300البرعم النورر بالتراكيز صرر و 
 Factorialاعله، وتم تحليل البيانات احصائيا بتصميم القطاعات العتوائية الكاملة لتجربة عاملية في قط  منتقة

experiment within split plot in Randomized Complete Block Design   بمرلث مكممررات
 وخمسة نباتات للمكرر.

سمم فمي 20×  15سمم اذ زرعمت علما مسمافة  5تم ترريد النباتات في تفر تباط عند وصولفا الا ارترمال 
اوال  رمم وبعمد الحقل، اجرر القرط للتتلت بعد وصولفا الا الطول المناسم  ورتمت النباتمات بكلوريمد الكالسميوم 

اسبول رتت بحامل البوري ، وعند استطالة الساق وبدايمة تكمون البمرعم النمورر تمم اامافة السمماد النتروجينمي 
 2لمم / م 38والسماد الروسراتي بتكل سوبر فوسرات رلري وبمقدار  ،2لم / م 21وبمقدار  Co(  NH2اليوريا ) 

 (.Naz، 2006و  Munirوذل  وفقا لما ذكره )

 وقممممممد سممممممجلت البيانممممممات التاليممممممة عنممممممد ترممممممت  الزهيممممممرات والتممممممي تممممممملت ارترممممممال النبممممممات )سممممممم(، 
 سممممم، عممممدد الرممممرول  10عمممدد االوراق / نبممممات، عممممدد الرممممرول الجانبيممممة لكممممل نبممممات والتممممي طولفمممما اكرممممر مممممن 

 المزهممممرط لكممممل نبممممات، طممممول النممممورط )سممممم(، عممممدد الزهيممممرات فممممي النممممورط، المممموزن الجمممما  للنبممممات )لممممم(، 
 0.01عيممممممارر  لنبممممممات مممممممن البممممممورون فاممممممل عممممممن تقممممممدير الكالسمممممميوم بطريقممممممة التسممممممحي  ممممممم محتممممموق ا

Ethylene diamine tetracetic acide disodium ( EDTA-NH2) :وفقا للمعادلة ادناه 

Ca% = 
 100 × 50 ×  50 ×العينة 

 (1989 ،) الصحا 
 1000 × 25 × 25 ×وزن العينة 
وذلمم  بتسممجل القممراءات بواسممطة جفممماز   Carmine methodكممما قممدر البممورون بطريقممة الكممارمين

Spectrophotometer  نمانوميتر وتمم تحويمل التراكيمز الرعليمة للبمورون علما اسمان  585وعلا الطول الموجي
 .(1991الوزن الجا  مقدرط بالملغم / كغم وزن جا  كما ورد في العبيدر واخرون )

( واجممرر اختبممار دنكممن للمقارنممة بممين متوسمممطات 1996)  SASتممم تحليممل البيانممات باسممتخدام برنممام 
  .(1990 ،) دا د  وعبد اليان ه% وفقا  لما ذكر5المعاملت المختلرة عند مستوق احتمال 

 والمناقشة النتائج

ملغممم / لتممر ادق المما  60( المما ان الممر  بممالبورون بتركيممز 1تتممير البيانممات فممي الجممدول )ارتفاا الاباتاا مل: اا   ل
سم. واتمارت بيانمات التمداخل بمين القمرط والبمورون الما ان  41.15زيادط صرة ارترال النبات معنويا وبلغ اقصاه 

ملغم/لتمر، وازداد  60 سم سجلت عند عدم قمرط النباتمات مم  المر  بمالبورون بتركيمز 43.13اكبر القيم المعنوية 
ملغمم / لتمر  60ملغم / لتر متداخل مم  البمورون بتركيمز  300ارترال النبات معنويا  عند الر  بالكالسيوم بتركيز 

سم واختلرت هذه القيممة معنويما مم  جميم  التمداخلت االخمرق باسمترناء القيممة المسمجلة ممن النباتمات  42.13وبلغ 
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سممم. واجممماال يمكممن القممول ان اكبممر ارترممال  40.17غممم / لتممر فقممط والتممي بلغممت مل 60المعاملممة بممالبورون بتركيممز 
سم لتل  التي لم تقرط ومن دون ر  بالكالسيوم متداخل م  الر  بمالبورون بتركيمز  45.50معنور للنباتات بلغ 

 ملغم/لتر.  60

لما زيممادط معنويمة فمي عممدد ( أن قمرط نباتممات حلمق السمب  أدق ا1ترفمر النتممائ  فمي الجمدول ) عاددلاوررا/ناتا م 
ملغمم / لتمر الما زيمادط  300ورقمة / نبمات، كمما أدت المعاملمة بالكالسميوم بتركيمز  183.89االوراق ووصلت الا 

ملغممم / لتممر  60و  30ورقمة / نبممات، وكممان لمر  البممورون بمالتراكيز  218.61معنويمة فممي عمدد االوراق وبلغممت 
ورقة/ نبات علما التموالي. وأتمارت البيانمات إلما  178.92و  197.00تقريرا  معنويا في زيادط عدد االوراق وبلغ 

 ملغم / لتر متداخل   م  القرط وبدونم قد أدق زيادط معنوية في عدد االوراق  300أن الر  بالكالسيوم بتركيز 

 

وعممدد (: تممقرير القممرط والممر  بتراكيممز مختلرممة مممن الكالسمميوم والبممورون والتممداخل بيممنفم فممي ارترممال 1الجممدول )
 A.  majusاالوراق لنباتات حلق السب   

Table (1): Effect of pinching, spraying with different concentration of calcium, boron 

& the interaction on plant height & leave number of snapdragon plants A. 

majus. 

 Plant Height (cm)ارترال النبات ) سم (         

 القرط
Pinching 

 تركيز الكالسيوم
 )ملغم / لتر(
Ca Con. 

(mg/L) 

 تركيز البورون )ملغم / لتر(
Boron Concentration (mg/L) 

 تداخل القرط
 الكالسيومو

Pinching 

& Ca inte. 

 تقرير القرط
Pinching 

Effect 60 30 صرر 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero c 34.33 c 36.00 a 45.50 a 38.61 
a 38.73 

300 c 34.27 b 41.50 b 40.77 a 38.84 

 قرط
Pinch 

Zero b 41.00 c 35.50 c 34.83 a 37.11 
a 37.72 

300 c 35.00 c 36.50 ab 43.50 a 38.33 

 تداخل القرط والبورون
Pinch & B. inte. 

Without Pinch d 34.30 b 38.75 a 43.13    تقرير الكالسيومCa 

effect Pinching bc 38.00 Cd 36.00 b 39.17 
تداخل الكالسيوم 

 والبورون
Ca & B. inte. 

Zero cd 37.67 de 35.75 ab 40.17 a 37.86 

300 e 34.63 bc 39.00 a 42.13 a 38.59 

  B. effect b 36.15 b 37.38 a 41.15تقريرالبورون           

 Leave number         عدد االوراق

 قرطبدون 
Without Pinch 

Zero d 47.67 d 38.67 b 88.67 c 58.33 
b 142.89 

300 c 177.00 a 340.67 c 164.67 a 227.44 

 قرط
Pinch 

Zero c 148.67 c 143.67 c 181.67 b 158.00 
a 183.89 

300 d 83.67 b 265.00 b 280.67 a 209.78 

تداخل القرط 
 والبورون

Pinch & B. inte. 

Without Pinch c 112.33 b 189.67 c 126.67    تقرير الكالسيومCa 

effect Pinching c 116.17 ab 204.33 a 231.17 

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero de 98.17 e 91.17 c 135.17 b 108.17 

300 cd 130.33 a 302.83 b 222.67 a 218.61 

  B. effect b 114.25 a 197.00 a 178.92تقريرالبورون           
 القيم ذات االحر  المتتابفة لكل عامل او تداخلتفا كل علا انرراد ال تختل  معنويا حس  اختبار دنكن المتعدد الحدود  -
 %(5تحت مستوق احتمالية )   

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ  

    significantly according to Duncan test multi-limits under the level of probability (5%) 
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ت ورقمة / نبما 231.17وبلمغ ورقمة / نبمات علما التموالي،  وزاد عمدد االوراق معنويما   227.44و  209.78وبلغ 
ورقمة / نبمات عنمد  112.33ملغم / لتر بورون في حمين قمل عمددها الما  60عند القرط متداخل  م  الر  بتركيز 

ورقمة / نبمات عنمد  302.83عدم قرط النباتات والر  بالبورون، من جفة أخرق ازداد عدد االوراق ووصل الا 
ملغممم / لتممر مقارنممة بالنباتممات التممي لممم تممر   30لبممورون بتركيممز ملغممم / لتممر وا 300الممر  بالكالسمميوم بتركيممز 

ورقمة / نبمات  340.67بالكالسيوم ورتت بنرن التركيز ممن البمورون. وزادت قميم همذه الصمرة ووصملت اقصماها 
 ملغم / لتر بورون. 30ملغم / لتر كالسيوم متداخل  م   300عند عدم قرط النباتات والر  بتركيز 

( انممم عنممد قممرط النباتممات ازداد عممدد الرممرول الجانبيممة 2: يلحممر مممن البيانممات فممي الجممدول )تياا عااددلابفااررالاب  ا
ملغممم / لتممر المما زيممادط عممدد الرممرول  300فممرل، وادق الممر  بالكالسمميوم بتركيممز  10.22وبتممكل معنممور وبلممغ 
أن قمرط النباتمات مم  فمرل فمي النباتمات التمي لمم تمر . ورفمر  5.72فرل في مقابمل  10.33الجانبية معنويا  وبلغ 

فممرل والتممي اختلرممت  11.89ملغممم / لتمر أدق المما زيممادط عممدد الرممرول الجانبيمة المما 300رتمفا بالكالسمميوم بتركيممز 
وبتكل معنور عن جمي  قيم المعاملت االخمرق، فمي حمين سمجلت زيمادط ليمر معنويمة فمي عمدد الرمرول الجانبيمة 

 300ملغمم / لتمر علما التموالي، كمما أدق المر  بمالتركيز  60 للنبات م  زيادط تراكيز البورون بتركيز صرر الما
ملغم / لتر بمورون الما زيمادط معنويمة فمي عمدد الرمرول الجانبيمة  30ملغم/لتر كالسيوم متداخل  م  الر  بالتركيز 

 فمرل وذلم  عنمد قمرط النباتمات مم 14.67فرل، ويمكن القول ان اكبر القيم لعدد الررول الجانبيمة بلمغ 13.33وبلغ 
 .ملغم/لتر30ملغم/لتر والبورون بتركيز  300الر  بالكالسيوم بتركيز 

( الا أن قرط نباتات حلق السمب  أدق الما زيمادط صمرة 2: تتير النتائ  في الجدول )ابمزهرةلاب  اتي لعددلابفررا
جمانبي فمرل  4.56فرل جانبي مزهر في مقابمل  8.61عدد الررول الجانبية المزهرط وبتكل معنور ووصلت الا 

ملغمم / لتمر الما زيمادط عمدد الرمرول  300مزهر في النباتات التمي لمم تقمرط، كمما أدق اسمتعمال الكالسميوم بتركيمز 
فممرول مزهممرط. مممن جفممة اخممرق ان اعلمما القمميم لعممدد الرممرول الجانبيممة المزهممرط التممي تممم  9الجانبيممة المزهممرط المما 

 10.33تمداخلين مم  المر  بالكالسميوم والتمي بلغمت الحصول عليفا كانت عند قرط النباتمات أو ممن دون قرطفما م
فرول جانبي مزهمرط عنمد القمرط متمداخل مم   10.00فرل جانبي مزهر علا التوالي، وسجلت اكبر القيم  7.67و

ملغم / لتر والتي اختلرت وبتكل معنمور عمن قميم جميم  المعماملت التمي تمملت عمدم  60الر  بالبورون بتركيز 
يممز البممورون المسممتعملة، وازداد عممدد الرممرول الجانبيممة المزهممرط عنممد الممر  بالكالسمميوم القممرط وعنممد ار مممن تراك

فمرل  9.50و  10.50ملغمم / لتمر اذ بلغمت القميم  60و  30ملغم / لتر متداخل  م  البمورون بتركيمز  300بتركيز 
  بمالبورون بتراكيمزه والتي اختلرت وبتكل معنور عن جمي  المعاملت التي لم تر  بالكالسيوم متداخل م  الر

 13.33المختلرة، وتتير النتائ  الا وجود فروقات معنوية بين المعماملت موامول الدراسمة إذ بلغمت اعلما القميم 
ملغمم /  60ملغمم / لتمر والبمورون بتركيمز  300فرل جانبي مزهر عنمد قمرط النباتمات والمر  بالكالسميوم بتركيمز 

 .لتر

( الما ان قميم همذه الصمرة قمد تمقرر معنويما  بمالقرط اذ قمل طولفما 3: تتمير البيانمات فمي الجمدول )طرللاباررةل: ا  
ملغم / لتر إلما زيمادط معنويمة فمي طمول  300سم، وأدق الر  بالكالسيوم بتركيز  17.04معنويا  عند القرط وبلغ 

عنمد عمدم القمرط مم   32.77قصماه سم، وأرفرت النتائ  زيادط معنوية في طول النورط وبلغ ا 25.05النورط وبلغ 
ملغم/لتمر الما تسمجيل اكبمر القميم لطمول  60/لتمر، كمما أدق المر  بمالبورون بتركيمز Caملغم  300الر  بتركيز 

ملغممم/ لتممر وعنممد ار مممن  300سممم، وزاد طممول النممورط عنممد الممر  بتركيممز  27.80النممورط عنممد عممدم القممرط وبلممغ 
ملغم / لتر ممن البمورون. ويمكمن القمول  60سم عند الر  بتركيز  26.88تراكيز البورون المستعملة وبلغ أقصاه 

ملغمم / لتممر  300سمم مممن دون قمرط النباتمات والمر  بالكالسميوم بتركيمز  36.27ان اكبمر القميم لطمول النمورط بلمغ 
سمم عنمد معاملمة  14.00ملغمم/ لتمر فمي حمين سمجلت اقمل القميم المعنويمة  60متداخل  م  المر  بمالبورون بتركيمز 

 لمقارنة.ا

( يلحر وجود فروق معنوية بين القيم المتحصل عليفما فمي 3من البيانات في الجدول ) عددلابزهيراملفيلاباررة 
زهيممرط / نبممات، ورفممر تممقرير  111.67صممرة عممدد الزهيممرات فممي النممورط مممن قممرط النباتممات اذ بلغممت اكبممر قيمممة 

ملغم / لتمر، وأدق المر  بمالبورون بتركيمز  300كيز الكالسيوم في زيادط عدد الزهيرات في النورط عند الر  بتر
زهيمرط / نبمات، وعنمدما قرطمت النباتمات  103.17ملغم / لتر الا الحصمول علما اكبمر عمدد للزهيمرات وبلمغ  30

 120.22ملغممم / لتممر سممجلت زيممادط فممي عممدد الزهيممرات وبلغممت  300بالتممداخل ممم  الممر  بالكالسمميوم بتركيممز 
ملغممم / لتممر بممورون وبلغممت  60عممدد الزهيممرات عنممد القممرط والممر  بممالتركيز  زهيرط/نبممات، وحصمملت زيممادط فممي

ملغمم / لتمر  300زهيرط/نبات، بينما وصلت اكبمر القميم للتمداخل الرنمائي بمين المر  بالكالسميوم بمالتركيز  124.83
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خل الرلرمي زهيرط/نبات. وترفمر بيانمات التمدا 146.00ملغم / لتر وبلغ  30متداخل م  الر  بالبورون بالتركيز 
زهيرط/نبمات والتمي تمم الحصمول عليفما عنمد قمرط النباتمات  152.00الا ان اكبر القيم لعدد الزهيرات / نبمات بلمغ 

 ملغم / لتر بورون. 30ملغم / لتر و 300والر  بالكالسيوم 

 

لررول الجانبيمة (: تقرير القرط والر  بتراكيز مختلرة من الكالسيوم والبورون والتداخل بينفم في عدد ا2الجدول )
 A.  majusوعدد الررول الجانبية المزهرط لنباتات حلق السب   

Table (2): Effect of pinching, spraying with different concentration of calcium, boron 

& the interaction on lateral shoots & lateral flowering shoots number of 

snapdragon plants A. majus. 

 Lateral Shoots numberعدد الررول الجانبية       

 القرط
Pinching 

 تركيز الكالسيوم
 )ملغم / لتر(
Ca Con. 

(mg/L) 

 تركيز البورون )ملغم / لتر(
Boron Concentration (mg/L) 

 تداخل القرط
 الكالسيومو

Pinching & 

Ca inte. 

 تقرير القرط
Pinching 

Effect 60 30 صرر 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero fg 2.33 g 2.67 efg 3.67 c 2.89 
b 5.84 

300 c 8.00 abc 12.00 def 6.33 b 8.78 

 قرط
Pinch 

Zero bcd 10.00 def 6.67 cd 9.00 b 8.56 
a 10.22 

300 de 7.00 a 14.67 ab 14.00 a 11.89 

 تداخل القرط والبورون
Pinch & B. inte. 

Without Pinch c 5.17 bc 7.34 c 5.00    تقرير الكالسيومCa 

effect Pinching ab 8.50 a 10.67 a 11.50 
تداخل الكالسيوم 

 والبورون
Ca & B. inte. 

Zero cd 6.17 d 4.67 cd 6.33 b 5.72 

300 bc 7.50 a 13.33 b 10.17 a 10.33 

  B. effect a 6.83 a 9.00 a 8.25تقريرالبورون           

 Lateral Flower Shoots number  عدد الررول الجانبية المزهرط

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero d 1.00 cd 2.33 d 1.00 c 1.44 
b 4.56 

300 bc 7.33 ab 10.00 bcd 5.67 ab 7.67 

 قرط
Pinch 

Zero bc 7.67 bc 6.33 bc 6.67 b 6.89 
a 8.61 

300 bc 6.67 ab 11.00 a 13.33 a 10.33 

 تداخل القرط والبورون
Pinch & B. inte. 

Without Pinch cd 4.17 bcd 6.17 d 3.33    تقرير الكالسيومCa 

effect Pinching abc 7.17 ab 8.67 a 10.00 
تداخل الكالسيوم 

 والبورون
Ca & B. inte. 

Zero b 4.33 b 4.33 b 3.83 b 4.17 

300 ab 7.00 a 10.50 a 9.50 a 9.00 

  B. effect a 5.67 a 7.42 a 6.67تقريرالبورون           
القيم ذات االحمر  المتتمابفة لكمل عاممل او تمداخلتفا كمل علما انرمراد ال تختلم  معنويما حسم  اختبمار دنكمن المتعمدد الحمدود تحمت  -

 %(5مستوق احتمالية )
- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ significantly 

according to Duncan test multi-limits under the level of probability (5%) 

ل

( ان القمرط ادق الما زيمادط معنويمة فمي قيممة همذه الصمرة التمي 4: يلحمر ممن الجمدول )ابرزنلاب  فلبلات مل:غ  
لمم،  10.33ملغم / لتر أدق الا تسجيل اكبمر قيممة وبلغمت  300لم، وأن الر  بالكالسيوم بتركيز  10.22بلغت 

لمم عنمد المر   15.44و  16.14وأن الر  بالبورون أدق الا زيادط معنوية في قيم الوزن الجا  للنبات وبلغت 
ملغمم /  300ملغم / لتر علا التوالي. وسجلت النباتات التي قرطمت ورتمت بالكالسميوم بتركيمز  60و  30بتركيز 

لم عند قمرط النباتمات متمداخل  20.45و  19.92لم، وزاد الوزن الجا  وبلغ  21.21لتر اكبر وزن جا  وبلغ 
ا التمموالي والتممي اختلرممت وبتممكل معنممور عممن جميمم  ملغممم / لتممر علمم 60و  30ممم  الممر  بممالبورون بممالتركيزين 
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ملغمم / لتمر مم   300المعاملت االخرق، وأمكن تسجيل اكبر القميم للموزن الجما  عنمد المر  بالكالسميوم بتركيمز 
 26.69ملغم / لتر، وتم الحصول علا اكبر القميم للموزن الجما  للنباتمات وبلمغ  60و  30الر  بالبورون بتركيز 

لملغم / لتر. 60ملغم / لتر متداخل م  البورون بتركيز  300تات والر  بالكالسيوم بتركيز لم عند قرط النبا

ل

ورون والتممداخل بيممنفم فممي طممول وعممدد (: تممقرير القممرط والممر  بتراكيممز مختلرممة مممن الكالسمميوم والبمم3الجممدول )
 A.  majus الزهيرات في النورط لنباتات حلق السب  

Table (3): Effect of pinching, spraying with different concentration of calcium, boron 

& the interaction on Inflorescences length & floret number of snapdragon 

plants A. majus. 

 Inflorescences lengthطول النورط )سم(  

 القرط
Pinching 

 تركيز الكالسيوم
 )ملغم / لتر(
Ca Con.  

(mg/L) 

 تركيز البورون )ملغم / لتر(
Boron Concentration (mg/L) 

 تداخل القرط 
 والكالسيوم
Pinching  

& Ca inte. 

 تقرير القرط
Pinching 

Effect 60 30 صرر 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero e 14.00  c 20.50  c 19.33  b 17.94  
a 25.36  

300 ab 32.27 b 29.77  a 36.27  a 32.77  

 قرط
Pinch 

Zero cd 19.00 de 14.50 cde 16.77 b 16.76  
b 17.04  

300 cd 16.67 cde 17.83 cde 17.50 b 17.33  

 تداخل القرط والبورون
Pinch & B. inte. 

Without Pinch b 23.13  ab 25.13 a 27.80  تقرير الكالسيوم 
Ca effect Pinching c 17.83  c 16.17  c 17.13  

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero b 16.50  b 17.50  b 18.05  b 17.35  

300 a 24.47  a 23.80  a 26.88  a 25.05  

   B. effect a 20.48  a 20.65  a 22.47تقريرالبورون           

 floret numberعدد الزهيرات في النورط 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero e 24.00  e 24.67  e 24.67  b 24.44  
b 66.39  

300 bc 110.33 ab 140.00 d 74.67  a 108.33  

 قرط
Pinch 

Zero cd 99.67 cd 96.00 bc 113.67 a 103.11  
a 111.67  

300 d 72.67  a 152.00  ab 136.00 a 120.22  

تداخل القرط 
 والبورون

Pinch & B. inte. 

Without 

Pinch 
bc 67.17 b 82.33  c 49.67     تقرير الكالسيومCa 

effect 
Pinching b 86.17  a 124.00  a 124.83  

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero c 61.83  c 60.33  c 69.17  b 63.78  

300 b 91.50  a 146.00  b 105.33  a 114.28  

   B. effect b 76.67  a 103.17  b 87.25تقريرالبورون           

 القمميم ذات االحممر  المتتممابفة لكممل عامممل او تممداخلتفا كممل علمما انرممراد ال تختلمم  معنويمما حسمم  اختبممار دنكممن المتعممدد الحممدود  -
 %(5تحت مستوق احتمالية )

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ  

significantly according to Duncan test multi-limits under the level of probability (5%) 

ل

البممورون لممم يتممقرر ( أن صممرة محتمموق النبممات مممن 5: يوامم  الجممدول )محتاارالاباتاا ملماانلابتاارررنل:مل  ن  اا  
ملغمم /  2.33معنويا  بقرط النبات او الر  بالكالسيوم او البورون، ولكن سجل اعلا محتوق للنبات ممن البمورون 

 ملغم / لتر م  عدم الر  بالكالسيوم. 30كغم عند الر  بالبورون بالتركيز 
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للنبات (: تقرير القرط والر  بتراكيز مختلرة من الكالسيوم والبورون والتداخل بينفم في الوزن الجا  4الجدول )
 A.  majusالمجمول الخارر والزهرر ( ) لم ( لنباتات حلق السب   )

Table (4): Effect of pinching, spraying with different concentration of calcium, boron 

& the interaction on plant & dray weight (vegetative & flower growth) of 

snapdragon plants A. majus. 

 القرط
Pinching 

 تركيز الكالسيوم
 )ملغم / لتر(
Ca Con. 

(mg/L) 

 تركيز البورون )ملغم / لتر(
Boron Concentration (mg/L) 

 تداخل القرط
 الكالسيومو

Pinching 

& Ca inte. 

 تقرير القرط
Pinching 

Effect 60 30 صرر 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero e 5.08 e 4.55 e 6.88 c 5.500 
b 5.67 

300 bc 17.36 b 20.15 cd 13.99 b 17.17 

 قرط
Pinch 

Zero bcd 16.49 cd 15.21 bc 14.21 b 15.30 
a 10.22 

300 d 12.32 a 24.64 a 26.69 a 21.21 

القرط تداخل 
 والبورون

Pinch & B. inte. 

Without Pinch c 11.22 bc 12.35 c 10.43 تقرير الكالسيوم 
   Ca effect Pinching b 14.40 a 19.92 a 20.45 

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero c 10.78 c 9.88 c 10.54 b 5.56 

300 b 14.84 a 22.40 a 20.34 a 10.33 

   B. effect b 12.81 a 16.14 a 15.44تقريرالبورون           
 القمميم ذات االحممر  المتتممابفة لكممل عامممل او تممداخلتفا كممل علمما انرممراد ال تختلمم  معنويمما حسمم  اختبممار دنكممن المتعممدد الحممدود  -
 %(5تحت مستوق احتمالية )   

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ  

    significantly according to Duncan test multi-limits under the level of probability (5%) 

 

بالكالسميوم ادق المما زيمادط معنويمة فممي ( ان ر  النباتمات 5: أرفممرت النتمائ  فمي الجممدول )ا ات لاب  ب اير ل:  
ملغم /لتر الا نقصمان نسمبة الكالسميوم فمي  30%، وادق الر  بالبورون  1.96نسبة الكالسيوم في النبات وبلغت 

% مقارنمة بمعاملمة بمدون ر . ممن جفمة اخمرق ان النباتمات التمي 1.61النبات بصمورط معنويمة وبلغمت اقمل القميم 
و  2.09لغم/لتر م  قمرط النباتمات او بدونمم ازدادت فيفما نسمبة الكالسميوم وبلغمت م 300رتت بالكالسيوم بتركيز 

% علا التوالي. وترفمر بيانمات التمداخل بمين القمرط والمر  بمالبورون زيمادط نسمبة الكالسميوم فمي النباتمات  1.83
املت % والتممي اختلرممت وبتممكل معنممور عممن جميمم  المعمم 2.32التممي قرطممت ولممم تممر  بممالبورون وبلغممت القيمممة 

ملغم/لتمر ممن دون 300االخرق، وترفر البيانات زيادط نسبة الكالسيوم في النباتات التي رتت بالكالسميوم بتركيمز 
%. واتمارت نتمائ  التمداخل الرلرمي الما وجمود اختلفمات معنويمة بمين المعماملت  2223الر  بمالبورون وبلغمت 

% عنمد قمرط النباتمات والمر  بالكالسميوم 2290لنبمات مواول الدراسة وبلغت اعلا القيم لتركيمز الكالسميوم فمي ا
ملغممم / لتممر ومممن دون الممر  بممالبورون واختلرممت هممذه القيمممة وبتممكل معنممور عممن جميمم  المعمماملت 300بتركيممز 
 االخرق.

( الما عمدم وجمود فمروق معنويمة بمين المسمتويات المختلرمة للقمرط فمي 1مما تقدم تتير النتائ  في الجمدول )
( علا نبات حن  السب ، وقد ترسر هذه النتيجة كمون النباتمات 2011وهذا يتطابق م  بركات ) صرة ارترال النبات

اتجفت للزهار عند ارترال درجات الحرارط في الربي  في الوقت الذر كونمت فيمم النباتمات المقروطمة هيكمل جيمد 
اء وان نبمات حنم  السمب  ( ان طمول النفمار قصمير جمدا فمي التمت2005) Harrisonفقمد اكمد  ،للنبات خلل التتاء

   .سو  يكون هيكل جيد ومناس  للزهار في الربي 

( الا ان قرط النباتات ادق الما حصمول زيمادط معنويمة فمي عمدد االوراق وقمد 1وبينت النتائ  في الجدول )
ولي ( وهمو يترمق مم  مما حصمل عليمم القمره لم2 ،ترسر هذه النتيجة وفقا لزيادط عدد الررول بنتيجة القرط )الجمدول

يم در الما نممو  Gerbera jamesonii( من ان قرط الجزء الطرفي من الساق المرئين لنبمات الجربيمرا 2007)

 براعم قاعدية ااافية وبالتالي تكوين فرول جانبية ليزيد عدد االوراق. 
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نبات من (: تقرير القرط والر  بتراكيز مختلرة من الكالسيوم والبورون والتداخل بينفم في محتوق ال5الجدول )
 A.  majus البورون ونسبة الكالسيوم لنباتات حلق السب  

Table (5): Effect of pinching, spraying with different concentration of calcium, boron 

& the interaction on Boron content (mg/kg) & Calcium percent (%) of 

snapdragon plants A. majus. 

 Boron content (mg/kg)من البورون )ملغم/كغم(   محتوق النبات

 القرط
Pinching 

 تركيز الكالسيوم
 )ملغم / لتر(
Ca Con. 

(mg/L) 

 تركيز البورون )ملغم / لتر(
Boron Concentration (mg/L) 

 تداخل القرط
 الكالسيومو

Pinching 

& Ca inte. 

 تقرير القرط
Pinching 

Effect 60 30 صرر 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero a 1.94 a 2.33 a 1.61 a 1.96 
a 1.89 

300 a 2.19 a 1.76 a 1.52 a 1.82 

 قرط
Pinch 

Zero a 1.59 a 2.33 a 1.54 a 1.82 
a 1.88 

300 a 1.80 a 1.97 a 2.04 a 1.94 

تداخل القرط 
 والبورون

Pinch & B. inte. 

Without Pinch a 2.06 a 2.04 a 1.57  الكالسيومتقرير 
   Ca effect Pinching a 1.70 a 2.15 a 1.79 

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero ab 1.77 a 2.33 b 1.58 a 1.89 

300 ab 1.99 ab 1.87 ab 1.78 a 1.88 

  B. effect a 1.88 a 2.10 a 1.68تقريرالبورون           

 (%) Calcium percentنسبة الكالسيوم 

 بدون قرط
Without Pinch 

Zero de 1.42 bcde 1.59 bcd 1.87 b 1.63 
a 1.73 

300 cde 1.55 bc 2.13 bcd 1.81 ab 1.83 

 قرط
Pinch 

Zero bcde 1.74 cde 1.55 cde 1.55 b 1.61 
A 1.85 

300 a 2.90 e 1.16 b 2.19 a 2.09 

تداخل القرط 
 والبورون

Pinch & B. inte. 

Without Pinch bc 1.48 b 1.86 b 1.84    تقرير الكالسيومCa 

effect Pinching a 2.32 c 1.35 b 1.87 

تداخل الكالسيوم 
 والبورون

Ca & B. inte. 

Zero c 1.58 c 1.57 bc 1.71 b 1.62 

300 a 2.23 bc 1.64 ab 2.00 a 1.96 

  B. effect a 1.90 b 1.61 ab 1.85تقريرالبورون           
 القمميم ذات االحممر  المتتممابفة لكممل عامممل او تممداخلتفا كممل علمما انرممراد ال تختلمم  معنويمما حسمم  اختبممار دنكممن المتعممدد الحممدود  -
 %(5تحت مستوق احتمالية )   

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ  

    significantly according to Duncan test multi-limits under the level of probability (5%) 

 

( الا ان عدد كبير من الررول النامية قد وصلت الا مرحلة االزهار وهمو 2واتارت البيانات في الجدول )
تميمزت تلم  الرمرول المزهمرط للنباتمات يدعم الناحية الجمالية للنبات في الحقل من خلل زيادط عدد االزهمار ولكمن 

المقروطة بانفا اقصر من الررول المزهرط للنباتات بدون القرط والذر قد يعزق الا التنمافن علما الممواد الغذائيمة 
( فمان فمرق الطمول 1وممن مراجعمة الجمدول ) ،(2011المصنعة في النبات وهو يترق م  ما حصل عليمة بركمات )

وقمد ترسمر  ،ارترال النبات كون ارترال النبات وصوال الا موق  النورط كان متمارلكان في طول النورط ولين في 
( ان القممة الناميمة همي المصمدر الرئيسمي 1987زيادط عدد الررول علا النبات برعل القرط وفقا لما ذكره عبدول )

والمذر قمد يعمود الما فعمل  ،ذلم وان انتقالم قاعديا ي در الا تربيط نمو البراعم الجانبية الا االسرل من  ،للوكسين
االوكسين في من  تاسين اتصال وعائي بين البراعم الجانبية والنرام الوعائي للنبمات او ان تصمني  كميمات كبيمرط 
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من االوكسين في القمة النامية تجعلفا مركزا لتراكم المواد الغذائية ويقل وصولفا الا البراعم الجانبيمة ممما يوقرفما 
( الا زيادط معنويمة 3من جفة اخرق تتير البيانات في الجدول ) .(1994و  1991) Cline عن النمو وي يد ذل 

فممي عممدد الزهيممرات لكممل نممورط عنممدما قرطممت النباتممات والممذر قممد يرسممر وفقمما للزيممادط المعنويممة فممي عممدد االوراق 
( والذر من المحتمل ادق الا توفر مواد لذائيمة اكبمر وبالتمالي انعكمن فمي زيمادط عمدد الزهيمرات فمي 1 ،)الجدول

وهكذا فان النباتات المقروطة كونت هيكمل قمور مم  تمراكم كميمات وفيمرط  .كل نورط في مقابل المعاملة بدون قرط
المما زيممادط المموزن الجمما  فممي النبممات مممن المممواد الغذائيممة المصممنعة والتممي تراكمممت فممي انسممجة النبممات والتممي ادت 

( المذان ذكمرا ان 2006)  Nazو  Munirويرسر النتائ  السمابقة  .( في مقابل النباتات لير المقروطة4 ،)الجدول
 .القرط يتج  توزي  نوات  التمريل بين العديد من نقاط النمو وهي الررول المزهرط ويدعم نموها

وقد ترسرهذه النتيجة  ،(1 ،لا زيادط معنوية في عدد االوراق )الجدولكما ادت معاملة النباتات بالكالسيوم ا
وفقا لدور القرط في زيادط عمدد االوراق وكمذل  عمدد الرمرول وبالتمالي زيمادط تمراكم الكالسميوم وبصمورط عاممة ان 

( حيممث ان 2006 ،واخممرون Motanaroنقممل الكالسمميوم يعتمممد علمما النممت  وعلمما حركممة الكالسمميوم فممي اللحمماء )
 لررامممممميات الحديرممممممة تتممممممير المممممما ان الامممممموء يحرممممممز التصممممممني  الحيممممممور للمممممممواد الرينوليممممممة ومممممممن بينفمممممما ا

Hydroxy cinnamic acid  التي تحمي االوكسين وتقلل بتكل لير مباتر من تحطيممم وهكمذا يزيمد ممن تمراكم
 الكالسيوم.

عمدد الرمرول المزهمرط  ( الما زيمادط معنويمة فمي تركيمز الكالسميوم حيمث ازداد3و  2وقد اتمارت الجمداول )
ويعزق السب  في ذل  الا اهمية المعاملة بالكالسميوم كونمم  ،وازداد طول النورط وكذل  عدد الزهيرات في النورط

وآخممرون  Takagiوذكممر  ،(2002 ،واخممرون Sandersيلعمم  دورا هاممما فممي ايصممال االيعممازات بممين الخليمما )
التيتفا باالاافة الا اهميتم في العمليات الخلوية قبمل االنقسمام ( ان للكالسيوم دور في بناء جدار الخلية و1990)

( ان للكالسميوم ورمائ  عديمدط فمي 2000) Crossالمباتر والجريان السمايتوبلزمي. وممن جفمة اخمرق فقمد ذكمر 
 الخلية النباتية، ففو يتتر  في تركي  جدار الخلية وربات االلتمية الخلويمة فامل عمن دوره التنريممي فمي العديمد

 من العمليات الخلوية.

( عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات صمرة البمورون عنمد معاملتفما 5ويلحر من النتائ  في الجدول )
التربمة وبمذل  يحمد ممن امتصماص  pHبكلوريد الكالسيوم وقد يعزق السب  في ذل  الا مساهمة الكلن فمي زيمادط 

البورون من قبل جذور النبات، في حمين ادق الكالسميوم الما انخرمال معمدل امتصماص البمورون والمذر قمد يرسمر 
( وان الكلن ينتط نمو االحياء الدقيقة مما ي در الا منافسمة بمين Wright، 1940و  Fergusonوفقا لما ذكره )

( ان التركيمز العمالي ممن الكالسميوم او ارترمال درجمة 1968) Foxون، واكمد االحياء الدقيقمة والنباتمات علما البمور
 تراعل التربة ي در الا انخرال معدل امتصاص البورن.
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ABSTRACT 

This experiment was conducted in the field of Horticulture and Landscape 

Design Department, College of Agriculture and Forestry/ Mosul University, at the 

period from February to July / 2011 on Snapdragon plant Antirrhinum magus cv. 

Potomac cool. To study the effect of pinching the main stem, spraying with Calcium 

chloride at concentration 0 and 30 mg/L, and boron at concentration 0, 30 and 60 mg/L 

of boric acid by using factorial experiment within split plot in randomized complete 

block design with three replicates by 5 plants for each replicate. Results showed that 

pinching caused a significant increase of shoots, leave and inflorescence number and 
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the number of florets in inflorescence, in addition to dry weight of plant. While 

spraying plant with calcium chloride at 300 mg/L caused a significant increase in 

shoots, leave and inflorescence number in addition to dry weight and calcium 

percentage. Spraying plants with boron at 30 and 60 mg/L gave a significantly best 

result of leave number, inflorescence length and plants dry weight. On the other hand, 

best results obtained from the plants pinched, sprayed with 300 mg/L.of calcium and 

60 mg/L boron for plant height 43.50 cm shoot number 14.00 flowering shoots 13.33 

and floret number in inflorescence 136.00 floret. 

Keywords: Snapdragon, Anterhinum majus, Pinching, Calcium, Boron.  
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