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كمیة ونوعیة الحاصل لصنفین من والنمو الخضريفيمواعید الزراعة والرش بحامض الجبرلیك تأثیر
)var.botrytis)Brassica oleraceaالقرنابیط

إبراھیمرجب فتحيفاضل طالل عبد السالم الحبارمحمد 
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

صةالخال
١٥بحوالي الموصلالدراسة في إحدى المزارع األھلیة في منطقة الشالالت شمال مدینةنفذت
:  ٢٠٠٦-٢٠٠٥العراق/محافظة نینوى

/٤٠٠و ٢٠٠:ن١/٩و ١٥/٨، ١/٨
نمو ـالمقارنة وتم الرش عل ال

White Cloudو) ھجین(Ramiین من القرنابیط المستورد ـل لصنفــمیة ونوعیة الحاصكو
موالنفيWhite CloudRamiتنتائج ال). ( 

()األوراق(
فيRamiالصنف بكرحین في، )الزھريلون وتماسك القرص ،، محیطوحاصلھ للدونم، التسویقيالزھري

راصاألقمن ٪ ١٠لنضج وحصاد الالزمةاألیاممعنویاً عدد تقلاذالنضج موعد
White Cloud.لزراعةفيأدى ا فيموعد 

مزروعة حینفيولكال الصنفینالحاصل الكمیة والنوعیةوصفات الخضري ل ات ا اجت النبات لموعد فياحت ا
أدت. األقراص١٥/٩١٠
في،،وزنمن في كلزیادة معنویة إلىالجبرلیك 

خضريفيمعنويأي ل وفىا
.الزھريالقرص 

المقدمة
فيالتيBrassicaceaeالصلیبیةتضم العائلة 

Cauliflowerالعلميvar.botrytisBrassica oleracea
السنوات فيفقد

إلى١٩٩٦لعام لإلحصاءالمركزيالجھاز إحصائیةتشیر .زراعتھفيالقطر باالھتمام والتوسع فياألخیرة
١٩٩٦لعام دونم١٩٨٠٩٧٠٠لعام دونم١٥٠٠

معدل في)١٩٩٦(
٣١٦٩٢٦٦٣

محصول ل توسع أسباب)٢٠٠٣حسن،(دونم /٤٤٧٥ا ل فيوا
استخدام بوحدة المساحة وذلك جیةإنتازراعة ھذا المحصول ومحاولة رفع 

توفرأنإذ األسواقفيممكنة ألطولفي
لوسطى مننطقةمن المفيفي المنطقة الشمالیةالمحصول قطرا تحاول والتيال

متأخراوالتيعلىالتالي محصولالأنحین ، فيامبكرإنتاجھ
.الوسطىطقةالمنعنإلنتاجھ مبكراةءممالاألكثرالبیئیةرغم توفر الظروف

تركزت لدراسات اغلبلقد  منطقةفيا لقطرال كاظم (Snowballالصنفا
نشورة حین لم تتوفر لدینا في،)١٩٩٧والعساف، ١٩٩١خلیل ، ويمرع;١٩٨٤وآخرون، ات م دراس

أصنافعلى 
في القطر ت زراعتھا من قبل بعض المزارعینمالقطر وت

.لیھاع

اإلنتاج الضوء والحرارة لذافي 
.وكذلك داخل البلد الواحدبلد إلى آخرالواحد یختلف من 

الماجستیر للباحث الثانىمستل من رسالة 
٢٩/١٠/٢٠٠٨وقبولھ ٢٨/٧/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث 
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رشا GA3ض
اإلسراع في نشوء وزیادة حاصلإلىأدىعلى األوراق

لنمو عن  من ا
١٩٨٠وآخرون،(Abdallaلتكوین األقراص الزھریة لغالبیة أصنافھ  الالزمةVernalizationالمنخفضة 

، في حین أشارت )٢٠٠٢، Rasheedو ١٩٩٩العبیدي، و١٩٨٩، Booijو١٩٨٤،ErisوYanmazو
حصولاھذعلىسات أخرى إلى عدم جدوى استخدامھ رشا درا م ل Wienو١٩٩٥،FordhamوAditya(ا
).١٩٩٧وآخرون، Fernandezو ١٩٩٧، Wurrو 

ألصناف مستوردة ا ل مزروعة وا ل فيا
فيوباألخصالقطر 

GA3وبنوعیة جیدة
. ونوعاكما

وطرائقھمواد البحث
كم١٥بحوالينفذت الدراسة في إحدى المزارع األھلیة في منطقة الشالالت شمال مدینة الموصل

تجربة.٢٠٠٦-٢٠٠٥وسم الزراعي  خالل الم لت ال شم
Whiteو ) (Rami:ماھ Cloud )(ةو

/٤٠٠و ٢٠٠بو١٥/٩/٢٠٠٥و ١/٩، ١٥/٨:
شھربعد األولى مرحلتینرش على التم والرش بالماء المقطر فقط ) Control(ةاإلضافة إلى معاملة المقارنب

في. بعد الثانیةومن الشتل 
لحقل نفذت٣×٣×٢معاملة ١٨بة العاملیة على ھذه التجروبذلك تضمنت)Run off point(البلل التام في ا

)Factorial experiment within split-plot(وفي
RCBD)(اذ)main plots (

)main plots(
ثالثة ٢م٧.٢إلىاألرضقسمت . مرات نت  وتضم

لحقل فيتم شتل النباتات ، سم٨٠م وعرض ٣مروز بطول  لنباتات ٣٠/١٠/٢٠٠٥و٢٠/٩،٥/١٠فيا
اإلمكانقدر والتيعت الشتالت ، زرعلى التواليالثالثاألول والثاني الموعد

واحدة من المرز وبذلك بلغ عدد جھةوعلى العلويفى الثلث وأخرىبین شتلة سم ٣٥لكل موعد على مسافة 
.شتلة لكل وحدة تجریبیة٢٤الشتالت 

كغم مع ١٠٠وبمعدل P2O5٪ ٤٧-٤٠السوبر فوسفات الثالثيوأضیف السماد القرنابیط اجوإنتزراعةفي
-:على دفعتیناألسمدةإضافةتدونم وتم/ N٪ ٤٦كغم سماد الیوریا ٥٠

بعةتوتمىالنتروجینالفسفوري مع نصف السماد  أر
لسماد  أخدودبعمل تىنصف ا

تم رشو.)١٩٨٩،(١٠
فحة رلت/مل٥,١بمعدل) Nurell-D(دي لیوالنورلتر/مل١معدل ب(confidor)الكونفیدور لحشرات لمكا ا

تفككاأل.
.یدویاھاحصاد

:-
:جمیع مراحل الحصاد واشتملت القیاسات على االتىوخاللنبات)٢٤( المحصودة للوحدة التجریبیة

.الصغیرة جداً األوراقماعدا وراق كل نبات أعدد حسابتم:نبات/ عدد األوراق -١
/):نبات/٢دسم( الورقیة المساحة -٢
)من النباتات%٥٠عند حصاد أي(وعند منتصف الحصاد  )معاملة/نبات١٥(

cork)(/ ٢سم١ borer
، /)

١٩٨٥(.
):(٪١٠موعد-٣

.من األقراص الزھریة لنباتات الوحدة التجریبیة٪١٠البذور ولحین نضج وحصاد 
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لتسویقي للوحدة التجریبیة تم حسابھا من الحاصل ا: متوسط وزن القرص الزھري للحاصل التسویقي كغم-٤
الاألقراصوبعد استبعاد مقسومة على عدد األقراص لھا

.)الزھریةواألزرارالردیئة والمفككةاأللوانغم وذات ٢٠٠من األقلاألوزانذات األقراص(
حاصل-٥ التي :دونم/طنال

.دونم من حاصل الوحدة التجریبیة/ اشتملت على األقراص التسویقیة بالطن 
.دونم/حساب مكونات الحاصل محسوبا بالطنوذلك عند ٢م٢٠٠٠تم اعتبار مساحة الدونم الفعلیة :مالحظة*
:)سم (الزھريمحیط القرص-٦

.المسطرةساطةقیاس طول الخیط بو
وبعد ) Vernier( ساطة) :(-٧

إجراء
.بالمسطرة 

ماسكلون-٨ القرص :)درجة(وت
.   الزھري
الزھريالقرص كتماسالقرص الزھريلونالدرجة

مخلخل التراصاصفر١-٠
ضعیف التراصابیض مصفرا٢-١

متوسط البیاض                متوسط التراص٣-٢
جید التراصابیض٤-٣
متراص جداابیض ناصع٥-٤

النتائج والمناقشة
White Cloud)٢و ١(ین

Rami /و % ٣٦٫٨
سبب، التواليعلى ولكال الصفتین%١٤٫١

مسبباً نبات /األوراقWhite Cloudالصنفین إلىبالتاليو
./المساحة الورقیة Rami

نبات/وراقاألعدد معنویا في ) ٨/ ١٥(نباتات المزروعة في الموعد األولال
و ٣٠.٩) ١٥/٩(والثالث ) ١/٩(الموعدین الثاني 

موعد الثاني٪١١٠.٨و٢١.٨للموعد االول و٪٧١.٧ ل لكالل اتنباتتعرضإن،التواليو
إلضاءةوفترة درجة حرارةالى ھا مبكراً كنتیجة لزراعتالموعد األول ا

دزاخضري
أوراق بالتاليومسبباً الضوئي 

متأخرانباتاتأنحین فيالكلیة لنباتات ھذا الموعد
ئمةأوراقھاونمو تكوینأثناءواجھتھا األولالموعد  نخفاض (مال ارة مع فيا الحر درجة 

١٥ت الموعد األول بمدة إضافة إلى ذلك طول موسم النمو لنباتا) اإلضاءةفترةقلة
إنو / أو٣٠الثاني و 
)٣جدول (والثالثالثانياألقراصتكوین فياإلسراع

وآخرون Zanewich. خضريفي
).٢٠٠١(Verdialو)١٩٩٩(Dehanayakeو Galweyو ) ١٩٩٨(

اشى .نبات/األوراقعدد فيمعنويأي تم
لثالثيائيالثنالتداخل  تنباتاأعطتالمنفرد وا
عدد أعلىوبكال تركیزیھوالمعاملة بحامض الجبرلیكاألولالموعد فيالمزروعة White Cloudالصنف 

لو نبات/ومساحة ورقیةأوراق
٠الجبرلیكلحامض

نضجRamiأن نباتات الصنف ) ٣(نتائج الجدول تبین  قل ل حصاد ا ٪١٠و
، التي ١١١٫٦٩White Cloudالتي بلغت  ومن أقراصھا الزھریة 
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عود السبب إلى االختالفات في التراكیب الوراثیة بین الصنفین في ولربما ی. یوم١٥٠٫٩٣احتاجت نباتاتھ إلى 
فيمن األصناف المبكرة النضج Ramiحیث یعد الصنف .سرعة نشوء أقراصھم الزھریة

White Cloudلنضج في .)٢٠٠٣حسن، (ا
نضج٪١٠وحصاد الزراعة في موعد نضج  حصاد ل و

ث
)١٢١٫٥٠) ١٥/٩

وةً مقارن
Wurrنسجمت. یوم وعلى التوالي١٣٠٫٥٦و ١٤١٫٨٩لنضج أقراصھما الزھریة  

إلىاءأثنوالثالثالثانينباتات الموعدین تعرضان). ١٩٨٤(Fellowsو 
فياألول

،عدد و زیادة /أوالزھریةأقراصھم
درج) ١٩٨١(Wiebeیھ تستند ھذه التفسیرات إلى مااشار إل أن  تاتمن 

.القرنابیط وبعد نشوء القرص الزھري تؤدى إلى اإلسراع من نمو ونضج األقراص الزھریةاتنبات
. بحامض الجبرلیكللمعاملة

ثالثيللعوامل المدروسة مع ثيوالثال إلىال
انخفاض تدریجي

.كال الصنفین المعاملة بحامض الجبرلیك وغیر المعاملة
توسط وزن القرص التأثیربالنسبة أما لى م دروسة ع لم مل ا ا لكلىلعو ا

معنویا Ramiعلى نباتات الصنف White Cloudتفوق نباتات الصنف إلى)٥و٤(نتائج الجدولین فتوضح 
لكليو)كغم(في متوسط وزن القرص الزھري ٪٥٣٫٨)دونم/طن(ا

تولربما یرجع السبب إلى االختالفا،نلكلتا الصفتیو
١(األوراقبزیادة نموھا الخضري متمثال بزیادة عدد White Cloudالصنف 

)٢و 
لكليالتسویقيوحاصلھومسببا بالتالي زیادة في متوسط وزن القرص الزھري) ٧و٦الجدولین ( نة مع ا قار م

Rami.
كلتا ) ٨/ ١٥(موعد األولالكلي

و) ١٥/٩(والثالث ) ١/٩(
اصل٪٦٧٠٫٨و ٪٤١٫١ لح وا

Biancoالكلى 
). ١٩٩٧(Nathooو ) ١٩٩٦(

)٢و ١(الجدولین والمتمثلة بزیادة عدد األوراق ، المساحة الورقیة
لسبب لربماوالذي جاء تفوقھ نتیجة لمالئمة الظروف المناخیة لنباتات ھذا الموعد) ٧و٦(لین الزھریة الجدو ا

لكلياألكثر تفسیرا واحتماال في زیادة  .ا
الكلي

لغم٤٠٠و٢٠٠نتركیزیالالجدول إن الرش بحامض الجبرلیك وبكال  توسط /م م
لكليالتسویقيوحاصلھوزن القرص الزھري ٪١٦٫٣و ٪٦٫٩ا

وآخرون Abdallaتتفق ھذه النتائج مع ماوجده ،وعلى التوالينالتركیزیولكلتا الصفتین ) المقارنة(المعاملة 
توسط وزن ،على القرنابیط) ١٩٨٠( م

)Weaver ،
١٩٧٢ (/

٠النمواتیة ومسببا زیادة في احتواء الماء الالزم الستئناف للخلیة النب
).١٩٨٧عبدول، (والخالیا بالعملیات الحیویة 

ثالثي توسفيإال اإلىال ط م
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بحامض ةمعاملالةوزن القرص 
.موعد الزراعةبتأخیرالجبرلیك 

White Cloud)٧و٦(
Rami٢٠٫٥و ٪١٢٫١٪

 .

) ١٥/٩(والثالث ) ١/٩(ي ) ١٥/٨(
لسمك ٪٩٢٫٧، ٪١٨٫١٪٦٦٫٧، ٪٩٫٧

Nathoo)١٩٩٧ (،
)٢و ١ال(

قل إلى ىإلفي موعد الزراعة  ت

او/ الزھریة  أو
لزراعة  .)٣الجدول(انخفاضفيا

٤٠٠و ٢٠٠
تا فيلتر وللنباتات المعاملة سبب/ملغم

٪٢٤٫٢٥، ٪٢٢٫٤٪٦٫٧، ٪٦٫٣) المقارنة(المعاملة 
تتفق نالزھري ولكال التركیزی

ترجعقد) ١٩٩٩(

ما  والتي
.

و
و White Cloud٢٠٠الصنف 

.لتر أعلى محیط وسمك للقرص الزھري/ملغم٤٠٠
White Cloud) ٩و٨(

RamiWhite Cloud
درجة ٣٫٨١زھریة بیضاء وبدرجة  اصا ٣٫٨٥Ramiب قر أ

٢٫٨١٢٫٩٣
White Cloud

جیدة التغطیة للقرص الزھري وذلك لزی
Rami

)٢و ١ینجدولال(
White Cloud و تعرض نباتات الصنف / ألشعة الشمس بالنفوذ إلى أقراصھا الزھریة أو مما سمحRami

White
Cloudخفضة وفترة اقلةإضاءمن

آخرون ) ١٩٥٣(Shoemakerكل من وب و ل ) ١٩٨٩(ومط
ئج إلى .)٢٠٠٣(وحسن 

و) ١/٩(والثاني ) ١٥/٨(تفوق النباتات المزروعة في الموعد األول 
)١٥/٩ (

٣٫٤٧، ٤٫٢٧و ٣٫٥١، ٤٫١٥
الزر



٢٠٠٩) ٢(العدد ) ٣٧(المجلد )                      ISSN  1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                          

التغطیة بالنتحسین عملیةإلىأدىحیث خضري جید
ا

) (
.یاضھابدرجةوقلل من 

/ملغم٤٠٠و ٢٠٠
ثالثيلتداخل ابالنسبةأما).المقارنة(مقارنة بالنباتات غیر المعاملة  دروسةال لم ا

White Cloudالف

مزروعة Ramiوالتيدرجة لون وتماسك للقرص الزھري ل فيوا
:مایليویستنتج من ھذه الدراسة. نفس الموعد المعاملة وغیر المعاملة بحامض الجبرلیك

لزراعة -١ ا أدى) ١٥/٨(األولأن موعد 
لموعد ستخدامبإالمستخدمین اإلنتاجلغرض ١٥/٨األولا

.المنطقة الشمالیةفيالمبكر 
٢-White Cloud

Ramiنضج لة
لصنف ٣٩األقراص الزھریة بحدود  نة با قار رWhite Cloudم

.ع مراعاة الجدوى االقتصادیة لكال الصنفینماألسواق
لتر/ملغم٤٠٠و ٢٠٠ن-٣

اصالو لكلىلح إلىإضافةللدونما
الزھريسمك القرص وكل من محیط فيزیادة معنویة 

. لترمن حامض الجبرلیك مع التوصیة باستخدام منظمات نمو أخرى/ملغم٢٠٠

EFFECT OF PLANTING DATES AND FOLIAR APPLICATION OF
GIBBERELLIC ACID ON VEGETATIVE GROWTH, QUANTITY AND

QUALITY OF YIELD IN TWO CULTIVARS OF CAULIFLOWER
(Brassica oleracea var. botrytis)

Mohammed Talal A. Al -Habar Fathel Fatihe Rajab Ibraheem
Horticulture Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul univ., Iraq.

ABSTRACT
This study was conducted in a private farm at Al-shallalat region

approximately 15 km far from Mosul /Iraq during growing season of 2005_ 2006 to
investigate the effect of three sowing dates (15th Aug, 1st Sept. and 15th Oct.), and
the foliar application of GA3 at (0, 200 and 400 mg/l) on the vegetative growth,
quantity and quality of curd yield in two Cauliflower cultivars Rami (Hybrid ) and
White Cloud ( pure ). Treatment of GA3 were sprayed in two times, the first
treatment was after a month of transplanting whereas the second treatment was done
one month following the first spraying. The experiment involved 18 treatments
arranged in a factorial experiment within split-plot using Randomized Complete
Block Design with three replicates. The results could be summarized as follows:
1- White Cloud cv. Showed a significant increase in some vegetative growth (leaf
number and leaf area), all yield quantity and quality characters (marketable curd
weight, total marketable yield, curd circumference, curd thickness, curd color and
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curd compactment) as compared with Rami cv. Whereas Rami cv. revealed a
significant decrease in the number of days from sowing to maturation 10٪ of curd as
compared with the White Cloud cv.
2- Early sowing date (15th Aug) leads to a significant increase in all vegetative
growth (leaf number and leaf area), all yield quantity and quality characters for both
cultivars, whereas late sowing date (15th Oct) leads to a significant decrease in the
number of days from sowing to maturation 10٪ of curd in the two cultivars
3- Treatment with GA3 at two concentrations (200 and 400 mg/l) showed a
significant effects on average of marketable curd weight, total marketable yield,
curd circumference and curd thickness, while it has no significant effects in the
number of days from sowing to maturation 10٪ of curd, curd color and curd
compactment. There where no significant effects between concentrations of GA3 in
all the previous characters.
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