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 تأثیر الرش بالباكلوبترازول والعناصر الصغرى في نمو نبات الفوجیر

Nephrolepis  exaltata (L.) Schott  
  عبلة أحمد خطاب

  العراق/ جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات /قسم البستنة وھندسة الحدائق
  

  الخالصة
سین النمو لنبات الفوجیر مدینة الموصل، بھدف تحالتجربة في أحد المشاتل األھلیة في أجریت 

"Bostoniensis" Nephrolepis exaltata  بثالثة تراكیز من الباكلوبترازول  اتوذلك برش النبات
الحاوي على خلیط من العناصر الغذائیة  ١٥لتر والتسمید بسماد المیكرونیت /ملغم ١٠و  ٥ھي صفر و 

 النتائج إلى أنوقد أشارت  .تھملتر وتداخال/غم  ٠,٥٠و  ٠,٢٥و صفر الصغرى بثالثة تراكیز ھي
 ٣١,٠٦السرخسیة  األوراقلتر أدى إلى زیادة في عدد /ملغم ١٠رش النباتات بالباكلوبترازول بتركیز 

والوزن الجاف للمجموع  ٢سم١٤٧٤,٢سم والمساحة الورقیة ٣٢,٤٤نبات وطول أطول ورقة /ورقة
روق معنویة في مقابل معاملة نبات وكانت الف/غم٤,٥٥نبات وكذلك الجذري /غم٤,٠١الخضري 

معنوي لقیم صفات عدد الوریقات وتركیز الكلوروفیل  انخفاضالمقارنة، وأدت المعاملة أعاله إلى 
لتر من /غم٠,٥٠التركیز  استخداممن جھة أخرى أدى  .دید والمنغنیز والزنك في األوراقالكلي والح

السرخسیة وطول أطول ورقة والمساحة  األوراقفي قیم عدد سماد المیكرونیت إلى زیادة معنویة 
في  ،الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري فضالً عن محتوى األوراق من الكلوروفیلوالورقیة 

 ،إجماال ویمكن القول ،معنوي في قیم الحدید والمنغنیز والزنك انخفاضحین أدت المعاملة أعاله إلى 
ول أطول ورقة والمساحة الورقیة والوزن وط األوراقأنھ للحصول على أفضل القیم لصفات عدد 

 اتمن الكلوروفیل عند رش النبات األوراقومحتوى  الجذريوكذلك الجاف للمجموع الخضري 
  .لتر من سماد المیكرونیت/غم٠,٥٠بالباكلوبترازول و 

  
  المقدمة

أحد نباتات ) Nephrolepis  exaltata (L.) Schott )Boston fernیعد نبات الفوجیر 
واض الزھور الل تعلیق، كما یزرع في أحسالورقیة الھامة، إذ یستخدم وبشكل واسع كنبات األصص 

كنبات تنسیق داخلي  استخدامھالل األشجار أو كنبات تحدید، فضالً عن بشكل كتل نباتیة تحت ظ
  ). ٢٠٠٢وآخرون،  Henleyو  ١٩٦٧ ،البعلي(

نباتات الزینة السیما نباتات األصص تستخدم معوقات النمو وبشكل واسع عند اإلنتاج التجاري ل
)Koch ،ألغراض عدیدة منھا زیادة القیمة الجمالیة للنبات من خالل زیادة عدد الفروع النامیة ) ١٩٩٩

أحد  Paclobutrazolویعد الباكلوبترازول  ،)٢٠٠٣( Nelsonعلى النبات وشدة اللون األخضر 
مجموعة المركبات الكیمیائیة الحاویة على حلقة معوقات النمو المستخدمة في ھذا المجال ویعود إلى 

 - ١ع الخضري ضمن تراكیز ، والتي تستخدم ریاً أو رشاً على المجموTriazoleیازول اتر
إلى أن معاملة نباتات الفوجیر ) ١٩٩٠( Hennyوقد أشار  ،)١٩٩٩،Wilkinsو  Dole(لتر /ملغم٩٠

N. exaltata  لم یؤد سم١٥صیص قطر أ/ملغم ٠,٥وبمقدار بالباكلوبترازول ریاً إلى وسط الزراعة 
 .Nإلى أن معاملة نبات الفوجیر ) ١٩٩٦(وآخرون  Carterفي نمو النبات، وذكر  استجابةإلى حصول 

exaltata  لتر من منظم النمو /ملغم٧٥٠ و ٥٠٠و  ٢٥٠بتراكیزDikegulac  قد أدى إلى زیادة
لتر وكذلك المساحة /ملغم٧٥٠ز التركی تخداماسنبات عند /فرع١٧,٣معنویة في عدد الفروع إذ بلغت 

الورقیة والوزن الجاف للمجموع الخضري في مقابل معاملة المقارنة، وأشاروا إلى أن المعاملة 
على المجموع الخضري قد أدى إلى  رشاً لتر /ملغم١٥٠و ١٠٠و ٥٠وصفر   BAبالبنزایل أدنین 

عنوي في نشوء الفروع والوزن الجاف للنبات، التقلیل من طول الورقة السرخسیة ولم یكن لھ تأثیر م
 N. exaltataإلى أن معاملة نباتات الفوجیر ) ٢٠٠٨(قجي أخرى أشار الخطاب واألطر جھةمن 

على التوالي أدت إلى زیادة معنویة  ،لتر/ملغم ٢٠٠و  ١٠٠رلیك والبنزایل أدنین بتركیز بحامض الجب
القیم المتحصلة من المعاملة أعاله بشكل معنوي  ایننبات في حین لم تتب/السرخسیة األوراقفي عدد 

  . ولمعظم الصفات األخرى المدروسة
  . ١٧/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٥/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

   



 )٤( العدد) ٣٦(المجلد                                                  (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین      
٢٠٠٨  

 
صنف   tuberhybrida×Begonia  عند رشھم لنبات) ١٩٩٢(وآخرون  Karlssonوذكر 

Musical Orange لتر فضالً عن /ملغم١٠,٥ل بتراكیز بمنظمات نمو مختلفة ومن بینھا الباكلوبترازو
 فروقامعاملة المقارنة، أنھ ال یوجد فروق معنویة بین تركیزي الباكلوبترازول المستخدمة، ولكن سجلت 

النبات وطول السالمیات وقلت عدد األوراق والفروع  ارتفاعمعنویة في مقابل معاملة المقارنة لصفات 
قلیل الوزن الجاف للساق وزیادة الوزن الجاف للجذور، على الفرع الرئیسي، وأدت المعاملة إلى ت

ت معاملتھا موالتي ت  "Begonia coccinea "Pinkكونیا یأن نباتات الب) ١٩٩٤( Conoverولحظ 
التركیز المستخدم وكانت أفضل نوعیة  دلیل النمو قل كلما زادوالنبات  عارتفابالباكلوبترازول ریاً، أن 

لتر وأن النباتات المعاملة احتاجت إلى نصف كمیة ماء الري /ملغم٤,٨یز الترك استخدمللنبات عندما 
  .التي احتاجتھا النباتات غیر المعاملة

 Ledaالعناصر الغذائیة الصغرى إلى النبات، فقد ذكر  إضافةتتناقض الدراسات في أھمیة 
مؤذیة لنمو إنھا ال تؤثر في النمو، فضالً عن كونھا  ) ١٩٩١(، Hensleyو  Wrightو  )١٩٨٦(

و Poole ، وقد ذكر )١٩٩٩ ، Bailey(النبات، في حین أشارت العدید من الدراسات إلى أھمیتھا 
Henley )١٩٨١(  و ،Henley وآخرون)إلى أن النباتات السرخسیة بشكل عام معتدلة في ) ٢٠٠٢

ن البني، أو قد الزائد یؤدي إلى جفاف أطراف األوراق وتحولھا إلى اللو التسمیدحاجتھا للتسمید وأن 
یسبب حروقاً على األوراق، وفي بعض األحیان ال یكون األثر الضار للتسمید الزائد مرئیاً بل أنھ یؤدي 

 Rumohra إلى أن النبات السرخسي) ١٩٩٥( Stampsوقد أشار . إلى كبح نمو النباتات فقط
adiantiformis  سنة /ھكتار/كغم٦دل اصر الغذائیة الصغرى تعامن العن یحتاج إلى كمیات قلیلة

ھا تؤثر بشكل كبیر في وغالباً تظھر أعراض لنقص العناصر الصغرى على النباتات السرخسیة، وأن
المعلومات باتجاه تأثیر المغذیات في نمو وتطور نباتات الزینة  أن كما أشار الباحث إلى ،نمو النبات

مجموعة نباتات الزینة الورقیة  استجابةفي دراستھا لبیان ) ١٩٨٧(  Reedو  Langأشار و. قلیلة
یوماً في محلول غذائي  ١٢٠، إذ نمیت النباتات لمدة Fe+3 – HEEDTAللتسمید بالحدید المخلبي 

 Ficusن نباتات لتر، أ/ملغم ٥,٥٢ و ٠,٢٢ ي على الحدید المخلب بتراكیز صفر ویحتو
benjamena   وNephrolepis exaltata  ف للمجموع للنبات ووزن جا ارتفاعأعطت أكبر

التركیز  استخداملتر، في الوقت الذي أدى /ملغم٠,٢٢بمقدار  الخضري عندما أضیف الحدید المخلب
مقابل معاملة المقارنة، وبیَّن تقلیل القیم للصفتین موضوع الدراسة في  لتر إلى/ملغم٥,٥٢العالي 

Conover  وPool )إضافة العناصر  أنھ عند تنمیة نباتات األصص الورقیة فإنھ یستلزم) ١٩٩٠
بمقدار  Milpitasو  Micromaxالصغرى، وأن أفضل النتائج أمكن الحصول علیھا عندما أضیف 

، وأشار إلى ضرورة عدم خلط العناصر الصغرى مع وسط الزراعة وإنما تضاف ٣م/غم ٨٤٨ -٦٢٣
  . إذ تضاف حولیاً أو شھریاً بشكل منفصل أو تضم مع برنامج التسمید، 

بسماد  تأثیر معاملة الفوجیر بمعوق النمو الباكلوبترازول والتسمید ى دراسةتھدف التجربة إل
بعض قیاسات تحسین العناصر الغذائیة الصغرى وتداخالتھما في المیكرونیت الحاوي على خلیط من 

  . صفات النمو الخضري والكیمیائي 
  

  مواد البحث وطرائقھ
الفوجیر على نباتات  دینة الموصلأحد المشاتل األھلیة في م أجریت التجربة في      

Nephrolepis exaltata (L.) Schott   صنف"Bostoniensis" ،  شتالت صغیرة  استخدامتم إذ
ن من تربة نھریة ورمل  سم تحوي١٥زروعة في أصص بقطر أوراق سرخسیة م ٤-٣تضم  وسط مكوَّ

رملیة مكونة من  مزیجیھلتربة ا نسجةوكانت ،  ١:١:١ حجمیھأغنام كاملة التحلل بنسبة بناء ومخلفات 
 pHفي الوسط تركیز أیون الھیدروجین وبلغ  ،رمل %٦٨,٧٣غرین و % ٢٥,٠٠طین و % ٦,٢٧
  . ملم/ملیموز ٣,٠٠في حین بلغت درجة التوصیل الكھربائي  ٨,٥

) Paclobutrazol )PZالتجربة على دراسة عاملین ھما الرش بالباكلوبترازول  اشتملتد وق
لتر والعناصر الغذائیة الصغرى بثالثة تراكیز ھي صفر و /ملغم ١٠و ٥ھي صفر و بثالثة تراكیز 

لتر رشاً على المجموع الخضري لحد البلل، وقد جھزت العناصر الصغرى من /مغ ٠,٥٠و  ٠,٢٥
 :(%)، والذي احتوى على العناصر التالیة كنسبة مئویة )Micronate 15( ١٥ المیكرونیتسماد 

والمغنیسیوم  ٠,٧٨) Zn(والزنك  ٠,٦٧) Cu(والنحاس  ٢,٣٠) Mn(لمنغنیز وا ٠,٥٠) Fe(الحدید 
)Mg (والبورون  ٠,٣٨)B (٠,٠٩ .  
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رشت النباتات بالتراكیز المثبتة بالباكلوبترازول لحد البلل، وبعد  ٢٠٠٤/ نیسان /  ٨بتاریخ 

لباكلوبترازول وكررت عملیة الرش مرة ثانیة لكل من ا بسماد المیكرونیتمرور شھر رشت النباتات 
تصمیم  باستخدامونفذت التجربة العاملیة . شھر من الرشة األولى٢بعد مرور وسماد المكرونیت

   .بثالثة قطاعات وتسعة نباتات للمعاملةالقطاعات العشوائیة الكاملة 
 Benomylوقد استخدم برنامج للوقایة من األمراض الفطریة وذلك باستخدام المبید الفطري 

لتر ریاً إلى التربة شھریاً ورشاً على األوراق /غم١,٥بمقدار  Radomelتر مخلوطاً مع ل/غم١بمقدار 
لتر وبواقع /ملغم٣٠٠نباتات التجربة بتركیز  لجمیع) N% ٤٦(السرخسیة، وتم التسمید بسماد الیوریا 

 ٠,٠٦٦٢وبواقع  K2SO4، كما تم التسمید بسماد كبریتات البوتاسیوم أسبوعیاأصیص /مل١٠٠
ر فوسفات الثالثي الحاوي بسماد السوب التسمیدفضالً عن  ،مل ماء١٠سبوع مذاباً في أ ٢/یصأص/غم

، Conover(مل ماء ١٠سبوع مذاباً في أ ٢/أصیص/غم٠,٢٩٥وبمقدار  P2O5من % ٤٧-٤٥على 
تم تسجیل البیانات التالیة قد و ،ثم وضعت النباتات في بیت بالستیكي مغطى بشبكة خضراء) ١٩٩١

السرخسیة  األوراقشھر على بدء التجربة والتي شملت عدد أ ٨ مدروسة بعد مرورللصفات ال
Fronds٢سم(، والمساحة الورقیة )سم( سرخسیة ، وطول أطول ورقة ( وفقاً لطریقةPatton )١٩٨٤ (

محتوى األوراق من الكلوروفیل الكلي والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري، كما تم تقدیر 
باستخدام جھاز المطیاف الضوئي ) ١٩٤٩( Arnonو ) ١٩٤١( Machinney حسب طریقة 

Spectrophotometer  ،في ) الحدید، الزنك، المنغنیز(الصغرى  الغذائیة تقدیر العناصر فضالً عن
 .)جامعة الموصل/كلیة العلوم/ قسم علوم الحیاة( أنسجة ورقة النبات باستخدام جھاز االمتصاص الذري

ساعة  ٢٤م ولمدة ˚٧٠لت بالماء العادي وجففت في فرن بدرجة حرارة إذ أخذت األوراق وغس
باستخدام حامض الكبریتیك المركز ) ٢٠٠٣(ن واسطفان یورا) ١٩٨٩(وھضمت حسب أبو ضاحي 

H2SO4  والبیروكلوریك المركزHCLO4  ،٣سم ٥٠إلى قنینة حجمیة سعة  بعدھا نقلت العینات 
  . العناصر الصغرىوأكمل الحجم بالماء المقطر وتم تقدیر 

 حسبفي مقارنة المتوسطات  وأعتمد) ٢٠٠٠( SASأجري تحلیل التباین باستخدام برنامج 
  ). ١٩٨٠(وخلف هللا وفقاً لما ذكره الراوي % ٥اختبار دنكن متعدد المدى تحت مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة

 لتر/ملغم١٠بتركیز باتات عاملة النإلى أن م) ١(تشیر البیانات في الجدول  :السرخسیة األوراقعدد 
PZ نبات في مقابل /ورقة ٣١,٠٦بلغت و أكبر عدد من األوراق السرخسیة أدى إلى الحصول على

لتر إلى زیادة /غم٠,٥٠بتركیز  بسماد المیكرونیتورقة لمعاملة المقارنة، وأدى رش النباتات  ١٢,٩٥
ن، وسجلت أكبر القیم اتریالمعاملتین األخورقة في مقابل  ٢٥,٥٦معنویة في قیمة ھذه الصفة وبلغ 

عندما رشت النباتات بالباكلوبترازول لوحدِه أو متداخالً مع نبات /ورقة٣٢,١٧و  ٣٣,٣٤معنویة 
  .على التوالي سماد المیكرونیت،لتر /غم٠,٥٠

یل قد أدى إلى تقل أظھرت النتائج أن معاملة النباتات بالباكلوبترازول :ورقة سرخسیة/عدد الوریقات
 ، الجدول( ورقة سرخسیة وان ھذا االنخفاض ازداد وبشكل طردي مع زیادة التركیز/عدد الوریقات

یكن لرش النباتات لترفي حین لم /ملغم١٠وریقة عند الرش بتركیز  ٢٩,١٧، إذ سجلت أقل القیم )١
عند عدم الرش  تأثیراً معنویاً في عدد الوریقات، وسجلت أكبر القیم لعدد الوریقات بسماد المیكرونیت

وریقة وانحدرت ھذه القیمة إلى أدناھا  ٤٣,١٧لتر وبلغ /غم٠,٥٠بالباكلوبترازول مع التسمید بمقدار 
  .لتر/غم٠,٥٠بالتركیز العالي  التسمیدمتداخالً مع  PZ لتر/ملغم١٠عند الرش بتركیز 

أو  ٥بتركیز  باتاتأن معاملة الن )١( في الجدول یالحظ من البیانات ):سم(خسیة سرأطول ورقة  طول
 ند الرش بسماد المیكرونیتقد أدى إلى زیادة معنویة في طول الورقة، وكذلك الحال ع PZ لتر/ملغم١٠

سم عند عدم الرش ٢٤,٠٠لتر، وسجلت أقل القیم معنویة لطول الورقة / غم٠,٥٠بتركیز 
فیما بینھا معنویاً العناصر الصغرى في حین لم تتباین المعامالت األخرى سماد بالباكلوبترازول و

من سماد لتر /غم٠,٥٠لتر بالباكلوبترازول مع /ملغم٥وسجل أطول األوراق عند الرش بتركیز 
  . سم٣٤,٨٤صغرى وبلغ العناصر ال

 PZ لتر/ملغم١٠بتركیز ى أن رش النباتات إل الجدول أعاله تشیر البیانات ):٢سم(المساحة الورقیة 
 المعاملتان في مقابل ٢سم١٤٧٤,٢٠ رقیة وبلغت أقصاھا إلى زیادة معنویة في المساحة الوأدى 

  األخریتان،
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تأثیر الباكلوبترازول وسماد المیكرونیت وتداخالتھما في صفات النمو الخضري والجذري ): ١(الجدول

  . لنباتات الفوجیر
تراكیز 

  الباكلوبترازول
  )لتر/ ملغم (

  نبات/عدد األوراق السرخسیة            
تأثیر   )لتر/ملغم(المیكرونیت تراكیز سماد 

  ٠,٥٠  ٠,٢٥  مقارنة  الباكلوبترازول
  جـ١٢,٩٥  د٢٠,٣٤  ھـ١١,٥٠  ھـ٧,٠٠  صفر

  ب٢٢,٥٦  جـ د٢٤,١٧  د٢٠,٥٠  جـ د٢٣,٠٠  ٥

  أ٣١,٠٦  أ ب٣٢,١٧  ب جـ٢٧,٦٧  أ٣٣,٣٤  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٢٥,٥٦  ب١٩,٨٩  ب٢١,١١

  ورقة سرخسیة/عدد الوریقات

  أ٣٨,٣٣  أ٤٣,١٧  جـ- أ٣٤,٣٣  ب٣٧,٥٠  صفر

  ب٣٣,٦٣  جـ٣٢,٤٤  ب جـ٣٥,٨٤  جـ٣٢,٦١  ٥

  جـ٢٩,١٧  د٢٦,٥  ب جـ٣٣,٠٠  د٢٨,٠٠  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٣٤,٠٤  أ٣٤,٣٩  أ٣٢,٧٠

  )سم(طول أطول ورقة سرخسیة 

  ب٢٩,٠٦  أ٣٢,٥٠  أ٣٠,٦٧  ب٢٤,٠٠  صفر

  أ٣٢,٦٢  أ٣٤,٨٤  أ ٣١,٣٤  أ٣١,٦٧  ٥

  أ٣٢,٤٤  أ٣٣,١٧  أ٣١,٣٣  أ٣٢,٨٣  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٣٣,٥  ب٣١,١١  ب٢٩,٥

  )٢سم(المساحة الورقیة 

  ب٦٨٦,٣٩  ب د١٢١١,٣٩  جـ٥٧٣,٢٩  جـ٢٧٤,٥٠  صفر

  ب٨٨٣,٤٥  ب١٣٤٠,٣٦  جـ٦٧٣,١٧  جـ٦٣٦,٨١  ٥

  أ١٤٧٤,٢٠  أ١٨٦٤,٥٤  ب١٤١١,٣٥  ب١١٤٦,٧٥  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ١٤٧٢,١٠  ب٨٨٥,٩٤  ب٦٨٦,٠٢

  )غم(لمجموع الخضري الوزن الجاف ل

  ب٢,١٧  أ٤,٧٥  د١,١٢  د٠,٦٣  صفر

  أ ب٢,٨١  جـ –أ٤,١٢  د -ب٢,٢٢  جـ د٢,١٠  ٥

  أ٤,٠١  جـ –أ٣,٣٧  جـ –أ ٤,٠٥  أ ب٤,٥٠  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٤,١١  ب٢,٤٦  ب٢,٤١

  )غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري والرایزوم 

  ب٢,١٢  أ ب٣,٧٣  ب جـ٢,١٣  جـ٠,٥١  صفر

  ب٢,٥٩  ب٣,٣٤  ب جـ١,٦٦  ـب ج٢,٧٧  ٥

  أ٤,٥٥  أ٦,١٠  أ ب٣,٨٠  أ ب٣,٧٥  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٤,٣٩  ب٢,٥٣  ب٢,٣٤
القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 

  .٪ ٥تحت مستوى احتمال 
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أكبر القیم وبلغت  فقد سجلت لتر/غم٠,٥٠بتركیز  اد المیكرونیتبسموھكذا الحال عند التسمید 

سمدت بمقدار والتي  ٢سم٦٨٦,٠٢نة والتي تفوقت معنویاً عن معاملة المقار ٢سم١٤٧٢,١٠
لتر مع /ملغم١٠، وقد أدى الرش بالباكلوبترازول بتركیز ٢سم٨٨٥,٩٤ لتر والتي بلغت/غم٠,٢٥
وقلت  ٢سم١٨٦٤,٥٤كبر القیم للمساحة الورقیة إذ بلغت إلى تسجیل أ لتر سماد المكرونیت/غم٠,٥٠

لمعاملة المقارنة  ٢سم٢٧٤,٥٠عن ھذه القیمة معنویاً جمیع المعامالت األخرى، وانحدرت إلى أدناھا 
  ). عدم الرش(

  سجلت أكبر القیم معنویة لھذه الصفة عند رش النباتات ):غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري 
غم لمعاملة المقارنة وھكذا الحال عند الرش ٢,١٧غم في مقابل ٤,٠١إذ بلغت  PZ لتر/ملغم١٠بتركیز 

، وتشیر نبات/غم٤,١١لتر إذ بلغ الوزن الجاف / غم٠,٥٠العناصر الصغرى سماد بالتركیز العالي من 
لتر مع عدم /غم٠,٥٠العناصر الصغرى بتركیز سماد بیانات التداخل إلى أن النباتات التي رشت ب

عن النباتات %  ٦٥,٤والتي زادت بمقدار  غم٤,٧٥اكلوبترازول أعطت أعلى القیم إذ بلغت الرش بالب
  . التي لم ترش بالباكلوبترازول والعناصر الصغرى

سجلت أكبر القیم معنویة للوزن الجاف للمجموع  ):غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري والرایزوم 
غم لنباتات ٢,١٢غم في مقابل ٤,٥٥إذ بلغ   PZلتر /ملغم١٠الجذري والرایزوم عند الرش بتركیز 

نفس االتجاه إذ سجلت أكبر القیم  المیكرونیت، وقد أظھرت بیانات المعاملة بسماد )١الجدول،( المقارنة
وتلك التي  لتر وقلت عنھا معنویاً معاملة المقارنة/ غم٠,٥٠غم عند التسمید بمقدار ٤,٣٩والتي بلغت 

شیر بیانات التداخل بین تراكیز الباكلوبترازول وسماد المیكرونیت أن وت. لتر/غم٠,٢٥قدار مسمدت ب
لتر قد أدى إلى الحصول على أكبر القیم /غم٠,٥٠مع التسمید بمقدار  PZ لتر/ملغم١٠الرش بتركیز 

د اختلفت ھذه القیمة معنویاً مع معظم التداخالت األخرى ووصلت إلى غم وق٦,١٠المعنویة وبلغت 
  .د معاملة المقارنةغم عن٠,٥١أدناھا 

إلى أن أكبر القیم ) ٢(تشیر النتائج في الجدول ):غم وزن رطب/ملغم(تركیز الكلوروفیل الكلي 
و  ٢٢,٦٧أو عند عدم الرش إذ بلغ  PZلتر /ملغم ٥كلي سجلت عند الرش بتركیز للكلوروفیل ال

صغرى إلى على التوالي، وأدى زیادة تركیز سماد العناصر ال غم وزن رطب،/ملغم ٢٣,٦٧
 بین تراكیز غم وزن رطب، وتشیر بیانات التداخل/ملغم ٢٤,٦٤تسجیل أكبر القیم لتر إلى /غم٠,٥٠

لتر /غم٠,٥٠إلى أن أكبر القیم سجلت عندما سمدت النباتات بمقدار  الباكلوبترازول وسماد المیكرونیت
  . المستخدم PZبغض النظر عن تركیز 

 كغم عند الرش/ملغم ٢٠٨,١٣ركیز الحدید بلغ أقصاه لوحظ أن ت): كغم/ملغم(لحدید ا تركیز
، في حین أدى )٢الجدول،( لتر وقلت عنھا قیمة المعاملتان األخریتان/ملغم٥بتركیز  بالباكلوبترازول

الرش بسماد العناصر الصغرى إلى تقلیل تركیز الحدید معنویاً مع زیادة التركیز وسجل أعلى تركیز 
مع عدم الرش  PZ لتر/ملغم٥ما رشت النباتات بتركیز كغم عند/ملغم ٣١٢,٥للحدید في أنسجة الورقة 

كغم عند رش النباتات بتركیز /ملغم ١١٠,٦٣بسماد العناصر الصغرى، وانحدرت ھذه القیمة إلى أدناھا 
  . صغرىالعناصر من سماد اللتر / غم ٠,٥٠و  PZ لتر/ ملغم١٠

أن أكبر القیم للمنغنیز في أنسجة الورقة  )٢(الجدولفي  یالحظ من البیانات ):كغم/ملغم(تركیز المنغنیز 
وانحدرت ھذه القیمة إلى أدناھا  PZلتر /ملغم٥كغم سجلت عندما رشت النباتات بتركیز /ملغم ٤٦,٦٧
، ومن جھة أخرى أدى التسمید بالعناصر الصغرى PZلتر / ملغم١٠ملغم عند الرش بتركیز  ٤١,٨٨

 ٣٩,٧٣یل تركیز المنغنیز في أنسجة الورقة إذ بلغ أدناه معنویاً لتر إلى تقل/غم٠,٥٠بالتركیز العالي 
 PZلتر /ملغم٥التداخل بین الرش بتركیز  كغم عند/ملغم ٥٥,٠٢كغم، وسجلت أكبر القیم معنویة / ملغم

  . مع عدم الرش بسماد العناصر الصغرى
العام لعناصر  التجاهاسلكت نتائج تركیز الزنك في أنسجة الورقة نفس  ):كغم/ ملغم(تركیز الزنك 

كغم عند الرش /ملغم٧٢,٩٦، إذ سجلت أكبر القیم المعنویة )٢الجدول،( الحدید والمنغنیز
 ٧٤,٩٦إذ بلغ  المیكرونیتلتر، وكذلك الحال عند عدم التسمید بسماد /ملغم٥بالباكلوبترازول بتركیز 

ت أكبر القیم المعنویة لتر وكانت الفروق معنویة بین المعامالت، فضالً عن ذلك فقد سجل/ملغم
متداخالً مع عدم الرش بالعناصر الصغرى،  PZلتر /ملغم٥كغم عند الرش بتركیز /ملغم٨٢,٠٨

  .لتر/ غم٠,٥٠بتركیز  المیكرونیتكغم عند الرش بسماد /ملغم ٦٤,٩١وانحدرت إلى أدناھا 
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وطول أطول ق رش النباتات بالباكلوبترازول أدى إلى زیادة عدد األورا تشیر البیانات إلى أن

، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً لدور الباكلوبترازول في كسر السیادة القمیة )١(على النباتات الجدولورقة 
  للنباتات
غم /ملغم(تأثیر الباكلوبترازول وسماد المیكرونیت وتداخالتھما في تركیز الكلوروفیل الكلي): ٢(الجدول

  . لنباتات الفوجیر) كغم/غممل(والمنغنیز والزنك لحدیدوتركیز ا )وزن رطب

  تراكیز الباكلوبترازول
  )لتر/ ملغم (

  )غم وزن رطب/ملغم(تركیز الكلوروفیل الكلي             
تأثیر   )لتر/ملغم(تراكیز سماد المیكرونیت 

  ٠,٥٠  ٠,٢٥  مقارنة  الباكلوبترازول
  أ٢٣,٦٧  أ٢٥,٣٧  ب جـ٢٢,٨٦  ب جـ٢٢,٧٩  صفر

  أ٢٢,٦٧  أ ب٢٤,١٦  ب جـ٢٢,٦٨  جـ د٢١,١٦  ٥

  ب٢٠,٣٩  أ ب٢٤,٤٠  د ١٩,٨٨  ھـ ١٦,٨٩  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    أ٢٤,٦٤  ب٢١,٨١  ب٢٠,٢٨

  )كغم/ملغم(تركیز الحدید 

  ب١٥٦,٦٧  جـ١٢٦,٢٥  ب١٧٠,٦٣  ب١٣٧,١٣  صفر

  أ٢٠٨,١٣  جـ١٢٨,٧٥  ب١٨٣,١٣  أ٣١٢,٥  ٥

  جـ١١٢,٥٠  جـ١١٠,٦٣  جـ١٢٠,٠٠  جـ١٠٦,٨٨  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    جـ ١٢١,٨٨  ب١٥٧,٩٢  أ١٩٧,٥

  )كغم/ملغم(تركیز المنغنیز 

  أ ب٤٦,٢٢  جـ د٣٨,٧٢  ب جـ٤٥,٨٥  أ٥٤,١٠  صفر

  أ٤٦,٦٧  د٣٦,٦٨  أ ب٤٨,٩٠   أ٥٥,٠٢  ٥

  ب٤١,٨٨  د-ب٤٣,٨١  د-ب٤٢,١١  جـ د٣٩,٧٣  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    ب٣٩,٧٣  أ٤٥,٦٢  أ٤٩,٦٢

  )كغم/ ملغم(تركیز الزنك 

  ب٧٠,٠٨  د٦٤,٩١  ب٧٢,٨٧  ب٧٢,٤٥  صفر

  أ٧٢,٩٦  جـ د٦٧,٢٨  د -ب٦٩,٥٢  أ٨٢,٠٨  ٥

  ب٦٩,٢٤  د -ب٦٨,٦٨  د -ب٦٨,٦٨  ب جـ٧٠,٣٦  ١٠
تأثیر سماد 
  المیكرونیت

    جـ ٦٦,٩٦  ب٧٠,٣٦  أ٧٤,٩٦
القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 

  .٪ ٥وى احتمال تحت مست
  

، ویؤید ذلك البیانات الخاصة بالمجموع الجذري والرایزوم )١٩٩٥وصفي ، (وزیادة الفروع الجانبیة 
ویؤدي إلى  ذكر العدید من الباحثین أن الباكلوبترازول قد یؤثر في طول السالمیات من جھة أخرى

 Purohitویؤید ذلك  الي عدد األوراقوبالتالي ارتفاع النبات ولكنھ الیؤثر في عدد العقد وبالت تقصیرھا
تھم في دراس) ١٩٩٢(وآخرون  Laermannو العام للباكلوبترازول  في تقریره عن التأثیر) ١٩٨٦(

تفسر االستجابة الفسلجیة للمعاملة بالباكلوبترازول وفقا لما ذكره  أنیمكن  .نبات الجیرانیوم على
Purohit )من انھ من المحتمل إعاقة النمو من خالل تثبیط تفاعالت األكسدة في مراحل بناء ) ١٩٨٦

محتوى النباتات  أنلوحظ  إذ تي تحدث في المایكروسوم،األكسدة الط عملیات الجبرلینات، السیما تثبی
یكون اقل  gibberellin-like substances   المعاملة بالباكلوبترازول من المواد الشبیھة بالجبرلینات

لن تستطیل قد وبذلك فان عملیات انقسام الخالیا تستمر ولكن الخالیا الجدیدة  غیر المعاملةمن 
)Chaney ،وباتجاه آخر قد یكون للسایتوكاینینات الداخلیة تأثیر في البیانات المتحصل علیھا،  ،)٢٠٠٥
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 ین تزید من محتوى أنسجةمثبطات البناء الحیوي للجبرل أن) ٢٠٠٢(وآخرون  Sebastian ذكرفقد 

زیادة بناء ب یحفز تأثیرات فسلجیة مرتبطة قد وعلى ذلك فان الباكلوبترازول القرنفل من السایتوكاینین،
أدى إلى زیادة  قد یكون ن ذلك، وأ)٢٠٠٤(وآخرون  Zhuالسایتوكاینین أو منع تحطیمھ ویؤید ذلك 

یكون النخفاض المحتوى من الجبرلینات في  قد سبق ویضاف إلى ما .على النبات وطولھا عدد األوراق
وآخرون  Yim وذلك وفقاً لما ذكره المواد الكاربوھیدراتیة في النباتالنبات تأثیراً في زیادة تراكم 

اج والجذور في شتالت الرز في األوراق والسیقان والت النشازیادة تراكم  إذ قرن بین  )١٩٩٧(
فان ذلك یدعم تفسیر كسر السیادة القمیة في النبات  وبالتالي في النبات GAمستویات  وانخفاض

وحصلت زیادة معنویة في قیاسات المساحة الورقیة  .)١٩٩٥وصفي ، (وبالتالي زیادة عدد األوراق
الباكلوبترازول، وقد تفسر ھذه الزیادة وفقاً للزیادات  بالتركیز العالي من للنبات وذلك عند المعاملة

المساحة الورقیة، وبالنتیجة فقد سجلت  س فيوالذي قد یكون انعكولھا الحاصلة في عدد األوراق وط
زیادة في الوزن الجاف للمجموع الخضري عند المعاملة بالتركیز العالي من الباكلوبترازول وتتفق ھذه 

 Lilliput' Zinnia'مزھرة لنبات  أصص إنتاجعند ) ٢٠٠٥(وآخرون  Pinto النتیجة مع ما ذكره
elegans  ومن جھة أخرى یالحظ حصول . قد تكون بسبب الزیادة في عدد األوراق وطولھا، والتي

، ویؤید ذلك العدید المستخدم PZزیادة في الوزن الجاف للمجموع الجذري والرایزوم مع زیادة تركیز 
  Swainsonaفي دراستھم على نبات) ١٩٩٧( Williamsو  Hamidقد الحظ من الدراسات ف

formosa  قد ازداد مع زیادة تركیز ف للجذورالوزن الجا أنPZ  ،مع مالحظة أن جزءاً  المستخدم
والتي من المحتمل أن تكون الزیادة في عدد الرایزومات النامیة من الزیادة في الوزن الجاف قد تعود 

أیضاً ) ١(أشارت النتائج في الجدولو .الباكلوبترازولب المعاملة بفعلازدادت بسبب كسر السیادة القمیة 
األوراق لتنافس قد تفسر ھذه النتیجة وفقاً وخدم، المست PZعدد الوریقات قل معنویاً مع زیادة تركیز  أن

ورقة لنباتات معاملة المقارنة وازداد عددھا  ١٢,٩٥على المواد الغذائیة المصنعة إذ تكون  حدیثاً  النامیة
عن معاملة المقارنة % ١٣٩,٨٥زیادة مقدارھا بأي لتر /ملغم١٠ورقة عند الرش بتركیز  ٣١,٠٦إلى 

إلى ) ٢(وأشارت البیانات في الجدول .عدد الوریقات لكل ورقةنقصان في  ھاریأثظھر تكون والتي قد ی
بالرغم من أن العدید و ،أن المعاملة بالباكلوبترازول أدت إلى تقلیل تركیز الكلوروفیل الكلي في األوراق

الكلوروفیل الكلي في تؤدي إلى زیادة تركیز قد ترازول من الدراسات تشیر إلى أن المعاملة بالباكلوب
إذ تشیر البیانات  ،dilution effectیجة یمكن أن تفسر وفقاً لعامل التخفیف األوراق، إال أن ھذه النت

، المستخدم PZالخاصة بعدد األوراق وطولھا والمساحة الورقیة إلى زیادتھا معنویاً مع زیادة تركیز 
والذي حصل على ارتباط سالب بین مساحة الورقة والمحتوى ) ٢٠٠٥( Tsegawما ذكره ویؤید ذلك 

أنھا قلت  )٢الجدول،(، وباتجاه آخر یالحظ من بیانات تركیز الحدید والمنغنیز والزنك من الكلوروفیل
والتي قد یكون لھا دور في انخفاض تركیز الكلوروفیل في  PZ معنویاً عند استخدام التركیز العالي من

ات الكلوروفیل في أوراق النبات انخفاض تركیز أن إذ لحظ )٢٠٠٧(عبد القادر ویؤید ذلك ،راقاألو
نباتات الدالیا  تعندما رش في محتوى األوراق من الحدید والمغنیسیوم مع انخفاض اقترن

 یل،للكلوروف من المكونات األساسیةیعدان الحدید والمغنیسیوم  وتشیر المصادر إلى أن بالباكلوبترازول،
في جزيء الكلوروفیل وفي حالة نقصھ یؤدي إلى تحطیم  Prophyrinیدخل المغنیسیوم في بناء إذ 

التي لھا  األنظمة األنزیمیة الكلوروفیل ویلزم الحدید لبناء الكلوروفیل فضال عن اشتراكھم في عدد من
جھة ومن  ).٢٠٠٤، Hunerو Hopkinsو ٢٠٠١وآخرون،  Gibson( عالقة بالتركیب الضوئي 

المنغنیز الحدید وإلى زیادة معنویة في تركیز  لتر/ملغم٥بتركیز  أخرى أدت المعاملة بالباكلوبترازول
وفي ھذا المجال فقد  ،)٢(الجدوللتر /ملغم١٠وبشكل معنوي عند الرش بتركیز بعدھا قلتوالزنك و

سمك طبقة  رش النباتات بالباكلوبترازول یؤدي إلى زیادة أن) ١٩٩١(وآخرون  Ritchieأشار 
السیما  أثرت في امتصاص المغذیات المضافة أنھاغلق الثغور، والتي من المحتمل غلى الكیوتكل و

 أو قد یؤدي رش الباكلوبترازول إلى تغیرات تشریحیة ،بالباكلوبترازولوأنھا رشت بعد رش النباتات 
شكلیة تؤدي إلى  حتى أودیة في سمك خالیا البشرة العلیا والسفلى، وكذلك زیادة في طول الخالیا العما

الذین ذكروا ) ١٩٨٥(وآخرون  Wang وأید ذلك توى األوراق من العناصر الغذائیة،اختالف في مح
و  Znو  Mnو  Mgو  Caو  Kو  Pو  N رازول أدت إلى زیادة تركیز عناصرالمعاملة بالباكلوبت أن
Sr  ،كذلك بین وفي أوراق التفاحYelenosky  راق بادرات الحمضیات أو أن) ١٩٩٥(وآخرون

  . Mnو  Feو  Bو  Caو  Nالمعاملة بالباكلوبترازول احتوت تراكیز عالیة من 
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أن تسمید النباتات بالعناصر الغذائیة الصغرى السیما عند استخدم ) ١(تشیر البیانات في الجدول 

تفق ھذه النتیجة مع ت في عدد األوراق وطولھا والمساحة الورقیة،التركیز العالي أدى إلى زیادة معنویة 
إلى أن ) ٢٠٠٢وآخرون، Henley و ؛١٩٩٥ ،Stamps ؛ ١٩٨١ ،HenleyوPoole ( ذكرهما 

بالعناصر الغذائیة الصغرى وأنھ یؤدي إلى  النباتات السرخسیة بشكل عام معتدلة في حاجتھا للتسمید
في المحتوى  رىالغذائیة الصغ وقد تفسر النتائج وفقا لتداخل العناصر .تحسین النمو بشكل عام

دور ات والذي قاد إلى كسر السیادة القمیة فضالً عن تشجیع النمو بشكل عام، وكذلك في النب الھرموني
الصغرى في محتوى النبات من المواد الكاربوھیدراتیة واللذین لھما عالقة وثیقة في تحفیز العناصر 

، من جھة أخرى بین )٢٠٠٤، Hunerو Hopkins و ١٩٩٥وصفي، (لبراعم الجانبیة على النمو ا
Mostafa )في تنشیط عدد كبیر من األنزیمات التي تدخل في عملیة  للمغنیسیوم دور أن )١٩٩٦

الفسفرة الضوئیة مؤدیا إلى زیادة حجم الخالیا أو عددھا أو االثنین معا وبنتیجة ذلك تزداد المساحة 
یل أكبر القیم للوزن الجاف إلى تسج أدى ءإن تحسین نمو النباتات وزیادة كتلتھا الخضرا الورقیة،

 و  Nigella sativa نبات حبة البركة  ىعل) ١٩٩٨(وآخرون  Bishr  ذلكویؤید  للمجموع الخضري
Al-Humaid )في دراستھ على نبات الورد  )٢٠٠١Rosa hybrida صنف'Sntrix' .  ویفسر ما

) ٢(وتشیر البیانات في الجدول .)١،لالجدو( سبق الزیادة المعنویة في الوزن الجاف للجذور والرایزوم
الكلوروفیل  تركیزإلى أن التسمید بالمستوى العالي من سماد المیكرونیت قد أدى إلى زیادة معنویة في 

وفقا لدور العناصر الغذائیة الصغرى السیما الحدید والمنغنیز  ، وقد تفسر ھذه النتیجةالكلي في األوراق
، )٢٠٠٣، Mc Williams(ي بناء وفاعلیة الكلوروفیل ومنع تحطمھ والنحاس التي تلعب دوراً ھاماً ف

و  Bayfolanو  Irralمن أن رش األسمدة الورقیة مثل ) ١٩٨٨(وآخرون  Gabal ویؤید ذلك
Folifertile  والتي تحتوي في تركیبھا على العناصر الصغرى قد أدت إلى زیادة محتوى األوراق من

ات في وتشیر البیان .Cynara cardunculusبات الخرشوف الكلوروفیل والكاروتین في أوراق ن
الورقة السیما عند  أنسجةإلى أن تركیز عناصر الحدید والمنغنیز والزنك قد قلت معنویاً في ) ٢(الجدول

، وھنا یجب اإلشارة إلى أن تركیز العناصر في أنسجة سماد المیكرونیتالرش بالتركیز العالي من 
العناصر المرشوشة على المجموع الخضري، وإنما محتوى الوسط من تلك النبات التعتمد فقط على 

الزراعة بلغ وسط  pHالعناصر ، ومن مراجعة بیانات الوسط الغذائي المستخدم في الدراسة یالحظ أن 
وسط الزراعة في تیسر   pHتأثیر  ىوسط الزراعة وال یخفالبیت موس إلى  إضافةبالرغم من  ٨,٥

تیسر العناصر الصغرى لنباتات الزینة  أن) ١٩٩٥( Stevens، وقد ذكرذائیةوامتصاص العناصر الغ
تسمد قبل بدایة  أن غالبیة النباتات إلى وأشار ٧,٥-٥,٥الوسط الزراعي والذي یتراوح  pHبرقم  یتأثر
أن في ) ٢٠٠١(وآخرون  Gibsonوقد أید . ثم بعد ظھور النموات فوق سطح التربة الخضري النمو

احد  والذي یعد الفوجیر Bedding plants األحواضالمؤثرة في سوء تغذیة نباتات أحد العوامل 
 إلىالوسط  pHوان زیادة قیمة  ٦,٢-٥,٦یكون ضمن حدود  أنالوسط والذي یفضل  pH، ھو أفرادھا

  . Znو Mnو Feو Cuو Bضعف امتصاص العناصر  إلىتؤدي  ٦,٥من  أكثر
  

EFFECT OF SPRAYING WITH PACLOBUTRAZOL AND 
MICRONUTRIENT ON GROWTH OF Nephrolepis exaltata (L.) Schott 
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Iraq 

 
ABSTRACT 

This experiment was conducted in a private nursery in Mosul city, 
Nenava Governorate, with aim to improve growth characters of N. exaltata (L.) 
Schott by spraying the plants with Paclobutrazol at concentration 0.0 (control), 
5.0 and 10.0mg.l-1 and Micronutrient at three concentration of Micronate  15 
fertilizer 0.0, 0.25 and 0.50 gm.l-1 and the interactions. The results can be 
summarized as follows: Spraying plants by PZ at 10 mg.l-1 caused a significant 
increase in frond number 31.06 leaves, frond length 32.33 cm, leaves area 
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1474.2 cm2, leaves dry weight 4.01 g., roots and rhizomes dry weight 4.55 g. 
compared with control. On the other hand, the treatment above caused 
significantly decrease of leaflets number, chlorophyll content and concentration 
of Fe, Zn, Mn, in leaves tissues. Spraying plants with Micronate fertilizer at 
concentration 0.50 gm.l-1 caused a significant increase of fronds number, frond 
length, leaves area, dry weight of vegetative growth, root and rhizome dry 
weight, in addition of chlorophyll content, but these treatment caused a 
significant decrease in concentrations of Fe, Mn and Zn. In general, to obtain 
lest values of growth characters the plants must sprayed with 10 mg.l-1 PZ and 
0.50 g. l-1 of Micronate fertilizer.     

 
  المصادر

بغداد،  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،. تغذیة النبات العملي). ١٩٨٩(أبو ضاحي، یوسف محمد 
  . بیت الحكمة

  . مطبعة اإلدارة المحلیة، بغداد .الحدائق).  ١٩٧٦. (الغنيادق عبدالبعلي، ص
تأثیر الرش بحامض الجبرلیك والبنزایل أدنین ). ٢٠٠٨(الخطاب، عبلة أحمد، وعمار عمر األطرقجي

الندوة الدولیة حول . Nephrolepis exaltata (L.) Schottفي تنمیة شتالت الفوجیر
قسم / كلیة الزراعة/جامعة حلب. إنتاج البساتین للتنمیة المستدامة والتنوع الحیوي اكنولوجیت

  . البساتین
 .تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة). ١٩٨٠(العزیز محمد خلف هللا الراوي، خاشع محمود وعبد

  . مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
حوث المركز الدولي للب. تحلیل التربة والنبات دلیل مختبري. )٢٠٠٣(راین، جون وجورج إسطفان 

  .حلب، سوریا. ICARDAالزراعیة في المناطق الجافة 
في  ىتأثیر الرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغر .)٢٠٠٧(الرحمن ھالة عبد، عبدالقادر

وین الجذور وازھارھا وتك    Edinburghصنف   Dahlia hybridaونباتات الدالیا نم
جامعة  –كلیة الزراعة والغابات ، أطروحة دكتوراه . المتدرنة بأستخدام طریقتین لالكثار 

  الموصل 
المكتبة األكادیمیة، . منظمات النمو واإلزھار واستخدامھا في الزراعة). ١٩٩٥(الدین وصفي، عماد 

  . القاھرة
  
Al-Humaid, A. I. (2001). The influence of foliar nutrition and gibberellic acid 
application on the growth and flowering of 'Sntrix' Rose plants. Alex. J. Agric. 
Res. 46(2): 83-88. 
Arnon, D. I. (1949). Copper enzyme  in isolated chloroplasts polyphenol 
oxidase in Beta vulgaris. Plant physiol. 24: 1-15.  
Bailey, D. A. (1999). Commercial production of new Guinea Impatiens. NC 

state University. Horticulture information leaflets. 526: 1-3.  
Bishr, G.A. A., I. M. A. Harridy, M. E. Khattab and M. Th. M. A. Soliman 
(1998). Improving of Nigella sativa L. growth , Yield volatile oil and fixed oil 
by potassium fertilization and some micro-elements. J. Agric. Sci. Mansoura 
Univ. 23 (6):2667-78. 
Carter, J.; B. P. Singh and W. Whitehead (1996). Dikegulac but not benzyl 
adenine, enhances the aesthetic quality of Boston fern. HortScience 31(6): 978-
80.  
Chaney, W. R. (2005). Growth retardants: A promising tool for managing 
urban trees. Purdue Extension. FNR. 252-W: 1-5. 



 )٤( العدد) ٣٦(المجلد                                                  (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین      
٢٠٠٨  

 
Conover, C. A. and R. T. Poole (1990). Light and fertilizer recommendations 
for production of acclimatized potted foliage plants. CFREC- Apopka Research 
Report RH-90-1:1-10. 
Conover, C. A. (1991). Ferns .Cooperative extension service , institute of food 
and Agricultural Sciences. University of Florida. 1-4 
Conover, C. A. (1994). Angel-Wing begonia growth and water requirement 

affected by Paclobutrazol. CFREC. Apopka Research Report RH. 94-4:1-
5.  

Dole, J. M. and H. F. Wilkins (1999). Floriculture Principles and Species. 
Prentice – Hall. Upper Saddle River, New Jersey. (C.F. White, 
S.A.(2003). M.Sc. Thesis, Virginia Polytechnic Institute and state 
University).  

Gabal. M. R., T. A. Abed, M. El-Saied and H. M. El-Abagy (1988). Effect of 
some commercial folifertilizer on growth, yield and chemical content of 
artichoke Cynara scolymus L. Ann. Agric. Sci. Moshtohor 26: 1247-62. 

Gibson, J. L., P. V. Nelson, D. S. Pitchay and B. E. Whipker (2001). 
Identifying nutrient deficiencies of bedding plants. NC State University. 
Floriculture Research. FLOREX 004:1-4. 

Hamid, M. M. and R. R. Williams (1997). Effect of different types and 
concentrations of plant growth retardants on strut's desert pea Swainsona 
formosa. Scientia Horticulturae 71: 79-85. 

Henley, R. W.; L. S. Osbornee and A. R. Chase (2002). Boston fern 
production. Guide. University of Florida, IFAS.  

Henny, R. J., (1990). A review of literature concerning the use of growth 
retardants on tropical foliage plants. CFREC-Apopka Research Report, 
RH-90-10. 

Hopkins, W.G. and N. P. A. Huner (2004). Introduction to Plant Physiology, 
3rd Edition, John Wiley and Sons, Inc. USA. 

Karlsson, M. C., J. W. Werner and J. T. Hanscom (1992). Growth regulator 
effects in seed propagated Begonia × tuberhybrida. University of Alaska 
Fairbanks. Circular (90): 1- 4.  

Koch, C. (1999). Floriculture production Guide for Commercial Growers, 
Ministry of Agriculture and food. Province of British Columbia. P. 59-66.  

Laermann, H. T., U. Brielmaier-Liebetanz and M. Lehnst (1992). 
Investigations on the behaviour of the growth regulator Bonzi in the 
composting of ornamental plants. Nachrichtenblatt des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes. 43(12): 261-264.(C.F. Nasr, M. N. (1995). Alex. 
J. Agric. Res. 40 (3): 261-79). 

Lang, H. J. and D. Wm. Reed. (1987). Differential response of foliage plants to 
iron deficiency. J. of plant Nutrition. 10(8): 951-59.  

Leda, C. E. (1986). Iron and Manganese requirements of containerized plants 
growing in pine bark. M.Sc. Thesis. Virginia polytechnic Inst. State 
University. Blacksburg. Virginia.  

Machinney, G. (1941). Absorption of light by chlorophyll solution. J. Biol. 
Chem. 140:315- 22. 



 )٤( العدد) ٣٦(المجلد                                                  (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین      
٢٠٠٨  

 
McWilliams, D. (2003). Identifying nutrient deficiencies for efficient plant 

growth and water use. USDA. Cooperative State Research. Guide A-
139:1-4. 

Mostafa, M. M. (1996). Effect of boron, manganese and magnesium 
fertilization on carnation plants. Alex. J. Agric Res. 41(3):109-22. 

Nelson P. V. (2003). Greenhouse Operation and Management. 6th edition, 
Prentice Hall. Upper Saddle. River, New Jersey.  

Patton, L. (1984). Photosynthesis and growth of willow used for short rotation 
forestry. Ph. D. Thesis submitted to the Univ. of Dublin (Trinity College). 
(C.F. Saieed, N, T. (1990). Studies of variation in primary productivity, 
growth and morphology in relation to the selective improvement of broad 
leaved tree species. Ph.D. Thesis National Univ. Ireland.  

Pinto, A. C. R. , T. J. D. Rodrigues, I. C. Leite and J. C. Barbosa (2005). 
Growth retardants on developments and ornamental quality of potted 
"Lilliput" Zinnia elegance Jacq. Sci. Agric. 62 (4): 337-45. 

Poole, R. T. and R. W. Henley. (1981). Constant fertilization of foliage plants. 
J. Amer. Soc. Hort. Sci., 106: 61- 63.  

Purohit, S. S. (1986). Hormonal Regulation of Plant Growth and Development, 
Vol. III. Agro. Botanical Publishers (India). 

Ritchie, G. A., K. C. Short and M. R. Davey (1991). In vitro acclimatization of 
chrysanthemum and sugar beet plantlets by treatment with paclobutrazol 
and exposure to reduced humidity. J. of Exp. Bot. 42: 1557-63. 

SAS: (2000). Statistical Analysis system. SAS Institute Inc, Cary; NC. U.S.A.  
Schluter, U., M. Muschak, D. Berger and T. Altman (2003). Photosynthetic 

performance of an arabidopsis mutant with elevated stomatal density 
(sdd1-1) under different light regimes. J. of Exp. Bot. 54(383): 867-74.  

Sebastian, B., G. Alberto, A.C. Emilio, A.F. Jose and A.F. Juan (2002). 
Growth, development and color response of potted Dianthus caryophyllus 
cv. Mondrian to paclobutrazol treatment. Sci. Hort. 1767: 1-7. 

Stamps, R. H. (1995). Irrigation and Nutrient Management Practices for 
Commercial Leather leaf Fern Production in Florida .Univ. of Fla. Inst. of 
Food and Agric. Sci., Central Fla. Res. and . Ed. Cntr. -Apopka Cut Flo. 
Res. Note RH – 96-C.  

Stevens, A. B. (1995). Fertilization of field grown specialty cut flower. Kansas 
State University. Cooperative Extension Service, MF-2154-:1-8. 

Tsegaw, T. (2005). Response of potato to paclobutrazol and manipulation of 
reproductive growth under tropical conditions. Ph.D. Thesis, Dept. of 
Plant Production and Soil Science. Pretoria University. 

Wang, S. Y., J. K. Byun and G. L. Steffens (1985). Controlling plant growth 
via the gibberellin biosynthesis system. II. Biochemical and physiological 
alterations in apple seedling. Physiol. Plant. 63:169-75. 

Wright, R.D. and L.E. Hensley (1991). Growth of containerized eastern red 
cedar amended with dolomitic limestone and micronutrients. 
HortScience.26: 143-5.  

Yelenosky, G.,  J. C. V.  Vu and H. K. Wutscher (1995). Influence of 
paclobutrazol in the soil on growth, nutrient elements in the leaves, and 



 )٤( العدد) ٣٦(المجلد                                                  (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین      
٢٠٠٨  

 
flood/freeze tolerance of citrus rootstock seedlings. J. Plant Growth 
Regul. 14: 129-34. 

Yim, K. O., Y. W. Kwon and D. E. Bayer (1997). Growth responses and 
allocation of assimilates of rice seedlings by paclobutrazol and gibberellin 
treatment. J. Plant Growth Regul. 16: 35-41. 

Zhu, L., A. Van De Peppel and X. Li (2004). Changes of leaf water potential 
and endogenous cytokinins in young apple trees treated with or without 
paclobutrazol under drought conditions. Sci. Hort. 99:133-141. 

 
  


