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 Scheffleraفي تنمیة نباتات االرالیا يالنتروجین تأثیر الرش بحامض الجبرلیك والتسمید 
arboricola  

  النعیمي جھان یحیى  عمار عمر األطرقجي  عبلة احمد خطاب
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة و الغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

  
  الخالصة

ن الناتجة ع Schefflera arboricola ت االرالیاأجریت الدراسة بھدف تحسین نمو شتال 
 ھي صفر، GA3 وذلك برشھا بثالثة تراكیز من حامض الجبرلیك، بالعقل الساقیة الطرفیة اإلكثار
 ١٥٠ مستویات ھي صفر،تروجیني بثالثة مرتان خالل موسم النمو، والتسمید النلتر /ملغم ٢٠٠و١٠٠

تم  المعنویةاكبر القیم  أن إلى النتائج أشارتوقد ، وعأسب/أصیص/مل ١٠٠قدار لتر بمN/ملغم ٣٠٠و 
سم وتركیز الكلوروفیل الكلي ١,٠١سم وطول السالمیة  ٢٥,٧٥الحصول علیھا لصفات ارتفاع النبات 

 ١٠٠عندما رشت النباتات بتركیز  %٠,٢٨٢ وزن رطب والنسبة المئویة للفسفور غم/ملغم١٥,٠٥
عنوي مفي حین تم الحصول على اكبر عدد  ،لتر/Nملغم ٣٠٠التسمید بمقدار مع  GA3 لتر/ملغم

وكانت قیم الوزن ، تروجینيوبدون تسمید ن  GA3لتر /ملغم ٢٠٠و  ١٠٠عند الرش بتركیز  لألوراق
عند  أقصاھاجذر والوزن الرطب والجاف في  أطولع الخضري وطول والرطب والجاف للمجم

 ١٠٠بحامض الجبرلیك بتركیز  رش النباتات نأیمكن القول و. لتر فقط/Nملغم ٣٠٠التسمید بمقدار 
  .النباتات أفضلالحصول على  إلىأدى  لتر/ملغم ٣٠٠مع التسمید النتروجیني بمقدار  لتر/ملغم

  
  المقدمة

على نبات االرالیا  Kanehira Schefflera arboricola(Hayata)تطلق تسمیة 
Schefflera Dwarf بدیالً عن Heptapleurum arboriculum Hayata ، عائلة  إلىوالذي ینتمي

موطنھا ، متر ٤ – ٣ارتفاع  إلىوھي شجیرات مستدیمة الخضرة تصل  ،Araliaceaeاالرالیا 
 ضراء المعةوریقة بیضاویة خ ١١ – ٧مكونة من ، شعاعیة االرتكاز راحیة مركبة األوراق، تایوان

كبیرة في  أھمیةلنبات أصبح لوقد . )١٩٩٩،   Russ و ١٩٩٩،  Gilman(سم  ١٠- ٥یصل طولھا 
 إذ، )١٩٩١ وآخرون  Poole(تصف السبعینات في القرن الماضي االستخدامات التنسیقیة منذ من

،  Gilman(التنسیق الداخلي وفي عمل االسیجة في المناطق الظلیة في الحدائق  إغراضیستخدم في 
 Growth Techniquesلنمومن ا اإلسراعالتجاري تقنیات  اإلنتاجتستخدم حالیا في مشاتل ، و)١٩٩٩

 Accelerated  من نمو الشتالت الناتجة من  اإلسراعوالتي تشتمل العدید من االختیارات بھدف
ومن بینھا التالعب بدرجات الحرارة والضوء والتغذیة المعدنیة ، أو الجنسيالخضري  اإلكثار

نبات ، )٢٠٠٢( ونوآخر  Hartmannوالرطوبة النسبیة والرش بمنظمات النمو فضالً عن أخرى 
وأوعیة  أصصیسوق في إذ ، سم ٩٠ - ٦٠ من یق عندما یصل ارتفاعھالیا یصبح جاھزاً للتسواالر

–١٥ أقطارھاتراوح ت أصصتستخدم  األعم األغلبولكن في ، سم ١٠٠–٧من  أقطارھاتتراوح 
أن ) ٢٠٠١(  Latimerذكر أخرىومن جھة ). ١٩٩٩،  Russ و ١٩٩١،وآخرون  Poole(سم٣٠
 لتر/ملغم ١٣–٢٥ترش بتركیز  إذ ،تعامل بمعوقات النمو قبل تسویقھاالمختلفة لنباتات االرالیا  نواعاأل

A-Rest لتر /ملغم٧٥٠٠-٢٥٠٠ أوB-Nine رشات من أو ثالثAtrimmec  لتر /ملغم١٢٤بتركیز
  .بھدف زیادة شدة اللون وتحفیزھا على التفریع

 واألشجارالشتالت الصغیرة لبعض الشجیرات  معاملة أھمیة إلىتشیر العدید من الدراسات  
في )  ١٩٨٤(  Mishraو  Mishraفقد ذكر ، لى النموض الجبرلیك بھدف دفعھا إالمختلفة بحام
 Tectona granids  ،  strictus ألشجارواحد  ربعمر شھن تنمیة بادرات دراستھم ع

Dendrocalamus  رش  أنمن ، لتر/ملغم ١٠٠-٠,١اكیز تتراوح من بالرش بحامض الجبرلیك بتر
لتر كان لھما تأثیر /ملغم ١٥بتركیز  D. strictus  و لتر/ملغم ١٠بتركیز  granids .Tبادرات  

 أن ) ١٩٩٦( قرقار  وأوضح ن الجاف للمجموع الخضري والجذري،تحفیزي في النمو الطولي والوز
، ن خالل موسم النمولتر مرتی/ملغم ٢٠٠بحامض الجبرلیك بتركیز   Crotonرش نبات الكروتون 

كما أدى إلى زیادة محتوى ، األوراق والوزن الرطب والجاففي طول النبات وعدد  زیادة إلىأدى 
  المجموع الخضري من عناصر النتروجین
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  ٢١/١١/٢٠٠٧وقبولھ  ٣١/١٠/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
 امض الجبرلیك،رشات من ح لرش بستعند اوضوحاً  أكثر الزیادةوكانت ، والفسفور والبوتاسیوم

بتركیز بحامض الجبرلیك  europaea Oleaأن رش شتالت الزیتون ) ٢٠٠٤(ووجدت الحمداني 
في حین  وقطره والمساحة الورقیة، ئیسيزیادة معنویة في طول الساق الر إلىأدى لتر /ملغم ١٥٠

تزاید  كما ،رلت/ملغم ١٥٠و  ١٠٠د الرش بتركیز عن أقصاه إلىوالفروع لكل نبات  األوراقتزاید عدد 
زاد تركیز و، لتر،/ملغم ١٥٠ي عند الرش بتركیز طول أطول جذر والوزن الجاف للمجموع الجذر

،ولكن لم یتأثر تركیز النتروجین المستخدم GA3تركیز  زیادةمع  األوراقالكلوروفیل الكلي في 
  .والبوتاسیوم معنویا بأي تركیز مستخدم

، للتسمید النتروجیني Scheffleraالمختلفة لنبات  األنواعوتتضارب الدراسات حول استجابة 
المزروعة في  Brassaia  actinophyllaأن تسمید نبات ) ١٩٧٨(Conover  و  Pooleفقد ذكر 

بمقدار  Osmocote    10K - 3P   - 19Nاالزموكوت  والمسمدة بسماد األحجاممختلفة  أصص
مو الخضري أو نفي صفات ال عنويتأثیر ملم یكن لھا سنة /ھكتار/Nكغم ٣٣٠٠و ٢٢٠٠و  ١١٠٠

سماد سواء بشكل محلول مخفف ال إضافةذلك وبینا أن  )١٩٨٢(Conover  و   Pooleالنوعیة وأكد 
في  تأثیر ایجابي مع التربة لم یكن لھ بالخلط باستخدام أسمدة بطیئة االنطالق أو مستمر مع كل ریھ أوو

من  زادت الجذور ولكنھرتفاع النبات ودرجة من ا ذلك لقل إذ Brassaia actinophyllaنمو نبات 
سنة شجعت /ھكتار/ Nكغم ١٨٠٠لحظا أن الكمیة الموصى بھا كما ، الوزن الرطب للمجموع الخضري
 نبات عند تسمیده)١٩٩٠(  Chaseوأید ذلك نمو الجذور، أعاقتقلیالً من النمو الخضري ولكنھا 

Brassaia  actinophylla  ،ونوعیة الفروع قلت مع زیادة األوراق عددت والنباارتفاع  أنذكر  إذ 
 ٢٥٠ إلى ٥٠المضافة من  NH4(NO3)2 االمونیومالنتروجیني بشكل نترات  كمیة السماد

في  )١٩٨٢( وآخرون Braswellذكر   اآلخروفي االتجاه  أسبوع،/سم١٠قطر  أصیص/Nملغم
 Scheffleraو  Brassaia  actinophyllaھما  Scheffleraدراستھم على تسمید نوعین من نبات 

arboricola 16.6  باستخدام سماد ذائبK-8.8 P  - 20N  ٢٠٠الوسط بتركیز  إلى أضیفالذي 
زیادة معنویة  إلىلتر أدى /Nملغم ٢٠٠أن استخدام التركیز أصیص /مل٢٠٠لتر بمقدار /Nملغم٤٠٠و

ودرجة  األوراقوعدد وقطر الساق وعدد السالمیات ،  )٢÷ عرضھ + ارتفاع النبات (في دلیل النمو 
، ي من مستویات التسمید النتروجینيفي حین لم یتأثر المحتوى من الكلوروفیل عند استخدام أ، النبات

ذات نوعیة جیدة  Schefflera للحصول على نباتات االرالیا  أن )١٩٩١( وآخرون  Poole وأوصى
أصیص /غم ١٠سم أو ١٥قطر  أصیص/غم ٦بمقدار 12K - 6P  - 19N  بنسبیستخدم سماد مركب 

استخدام مستویات سمادیة عالیة  أن إلى وأشاروا، العناصر الصغرى إضافةمع  أشھر ٣/سم ٢٠قطر 
 عالیة، إضاءةمستویات نباتات ذات نوعیة جیدة عندما ینمو النبات تحت  إلنتاجقد تكون ضروریة 

 إضاءةتحت شدة  النامیة Schefflera arboricolaنباتات  أن) ١٩٩٣( Conoverو  Poole وذكر
 ١٥و ١٠بمقدار  Osmocote    12K - 6P  - 19Nشمعة قدم والمسمدة بسماد اوزموكوت  ٧٥٠٠

سم أنتجت نباتات طویلة وذات نوعیة جیدة مع سیقان صلبة تبقى قائمة حتى بعد  ١٥قطر  أصیص/غم
  .من استخدامھا في التنسیق الداخلي اً یوم ٦٨

 اإلسراعھذه الدراسة بھدف  أجریتتھ المتعددة فقد استخدامالنبات التنسیقیة وال ألھمیةونظراً 
الخضري لتصبح جاھزة للتسویق من خالل المعاملة بحامض  اإلكثارمن نمو الشتالت الناتجة من 
  .الجبرلیك والتسمید النتروجیني 

  

  وطرائقھ البحثمواد 
مدینة  في ھلیةاألأحد المشاتل في ، Schefflera  arboricolaأجریت التجربة على نباتات 

، ومتماثلة في نمو مجموعھا الجذري سم ٢±١٢نباتات بطول  استخدمتوقد  .محافظة نینوى/الموصل 
في  اإلكثارتم تفرید النباتات من مراقد ثم ، الخضري باستخدام العقل الساقیة الطرفیة اإلكثارناتجة من 

ورمل  ون من تربة نھریةسم حاویة على وسط مك ١٧قیاسیة قطر نیسان في أصص بالستیكیة  ٢٩
 نسجھمكونة تربة ذات  ١:  ١: ٢ حجمیةكامل التحلل بنسبة )  أغناممخلفات (بناء وسماد حیواني 

 ٧,٤ pHرمل وذا رقم حموضة % ٦٢,٧٣غرین و % ٣٠,٠٠طین و% ٧,٢٧رملیة تحتوي  مزیجیھ
كي مظلل بشبكة وتركت النباتات في بیت بالستی .سم/ملیموز ٢,١٤ودرجة التوصیل الكھربائي لھ 

: التالیة ةإذ أجریت المعامالت التجریبی، زراعیة خضراء لتأخذ استقرارھا في الوسط وتباشر في النمو
التي رشت لتر فضالً عن معاملة المقارنة و/ملغم ٢٠٠أو ١٠٠بتركیز  GA3الرش بحامض الجبرلیك 

مرتین خالل مدة الدراسة البلل  على المجموع الخضري لحد GA3تم الرش بـ إذ  نباتاتھا بالماء المقطر،
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التسمید النتروجیني تم و. لثانیة بعد شھر من الرشة األولىاألولى بعد أسبوع من تفرید النباتات وا
بشكل مذاب بالماء ، N%٤٦الحاوي على CO(NH2)2لتر من سماد الیوریا /ملغم ٣٠٠و ١٥٠بمقدار 

وبذلك . نة والتي رویت نباتاتھا بالماء فقطأسبوع فضالً عن معاملة المقار/أصیص/مل١٠٠ریاً وبواقع 
ئیة الكاملة بثالثة قطاعات ونفذت التجربة العاملیة بتصمیم القطاعات العشوا، معامالت ٩شملت التجربة 

  .نباتات للمعاملة في القطاع وثالث
-٤٨الحاوي  K2SO4سمدت جمیع النباتات دوریاً بسماد بوتاسي باستخدام كبریتات البوتاسیوم 

٥٢ %K2O  ١٠لزراعة بواقع وسط ا إلىبشكل ذائب  أضیفوالذي أصیص /غم ٠,٦٦٢بمقدار 
  P2O5 %٤٧–٤٥د سوبر فوسفات ثالثي حاوي على فضالً عن التسمید بسما ،أسبوعین/أصیص/مل

، وسط الزراعة إلىأسبوعین ریاً /أصیص/مل١٠ وبواقعمذابة في الماء  أصیص/غم ٠,٢٩٥بمقدار 
رتفاع ا :ي شملتلتت وانات على نمو النبایاسجلت الب، تشرین الثاني ٢١في عند نھایة مدة التجربة 

 األوراقوعدد ، )سم(ومتوسط طول السالمیة ، نبات/وعدد الفروع، من سطح التربة) سم(النبات 
 والوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري )١٩٨٤( Pattonلطریقة  وفقاً  )٢سم( والمساحة الورقیة

سجلت بیانات عن كما ، )سم(فضالً عن قیاس طول أطول جذر ) غم(لجذري وا) واألوراقالساق (
 ١٩٤٩ ،Arnon؛١٩٤١،Machinneyلطریقة  وفقاً ) غم وزن رطب/ملغم(الكلي تركیز الكلوروفیل 

الت دلمعاوفقاً ل ،Spectrophotometerباستخدام جھاز المطیاف الضوئي  )١٩٧٣ ،Harborneو
 وكذلك نسب عناصر النتروجین والفسفور )١٩٩٨( Wickardو  Wrightالتي ذكرھا  الریاضیة

 جھاز باستخدام )١٩٦٥( Black وفقاً لطریقة ر النتروجیندق إذ ،والبوتاسیوم في المجموع الخضري
باستخدام جھاز  )١٩٧٠( Matt وفقاً لطریقة وقدر الفسفور Micro-Kjeldahl كلدال - مایكرو

باستخدام جھاز ) ١٩٥٤( Richards لطریقة  وفقاً  والبوتاسیوم ،Spectrophotometer  المطیاف
Flame photometer.  

مع مالحظة تحویل قیم النسب المئویة  )١٩٩٦(SAS ي تحلیل التباین باستخدام برنامج رأج
  .%٥وقورن بین متوسطات المعامالت وفقاً الختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال ، زاویاً 

  

  والمناقشةالنتائج 
تشیر النتائج في  :في صفات النمو الخضري يالنتروجینوالتسمید  كلیالجبرالرش بحامض  تأثیر

زیادة معنویة في  إلى أدىقد لتر/ملغم ٢٠٠بتركیز كلیالجبررش النباتات بحامض  أن إلى) ١(جدول ال
وطول السالمیات والوزن الرطب للمجموع الخضري والتي بلغت  األوراقارتفاع النبات وعدد 

 أدىولكن ل معاملة المقارنة، نبات في مقاب/غم ٨٠,٢٧سم  ٠,٨٦ورقة و ٢٦,٧٥وسم  ٢٢,٦٤
غم مقابل  ١١,٩٣تقلیل الوزن الجاف للمجموع الخضري معنویاً وبلغ أدناه  إلى أعالهاستخدام التركیز 

   .معاملة المقارنة
  

الخضري لنباتات تأثیر الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني في صفات النمو ): ١(الجدول
  .    االرالیا

العوامل 
  المدروسة

  الصفات المدروسة
ارتفاع 
  النبات

  )سم(

عدد 
  األفرع

طول 
السالمیة 

  )سم(

عدد 
  األوراق

المساحة 
الورقیة 

  )٢سم(

الوزن 
  الرطب

  )غم(

الوزن 
  الجاف

  )غم(
  )لتر/ملغم(تركیز حامض الجبرلیك 

  أ١٥,٩٠  ب٧٨,٩٥  أ١٦١١,٠٠  ب٢٣,١٢  ب٠,٦٩   أ١,٥٩  ب١٨,٦٥  صفر
  ب١٣,٦٥  ب٧٢,٣٢  أ١٥٩٢,٥٢  أ٢٦,٨١  أ٠,٨٤  أ١,٥١  أب٢٠,٦٧  ١٠٠
  جـ١١,٩٣  أ٨٠,٢٧  أ١٦٥٤,٩٧  أ٢٦,٧٥  أ٠,٨٦  أ١,٦٦  أ٢٢,٦٤  ٢٠٠

  )لتر /ملغم(تركیز النتروجین  
  جـ١١,٣٧  جـ٦٠,٢٤  ب١١١٩,٧٣  أ٢٧,٢٠  جـ٠,٦٢   أ١,٥٩  ب١٦,٢٥  صفر

ب  ٠,٨٤  أ١,٥٥  أ٢٢,٧١  ١٥٠
 

  أ١٥,٩٩  ب٨١,٠٠  أ١٧٨٤,٨٤  ب٢٥,٥٩

  ب١٤,١٢  أ٩٠,٣٠  أ١٨٤١,٨٢  جـ٢٣,٨٩  أ٠,٩٦   أ١,٦٢  أ٢٢,٩٩  ٣٠٠
  %.٥حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال " القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود التختلف معنویا* 
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یادة النتائج في الجدول أعاله إلى أن التسمید بالمستوى العالي من النتروجین أدى إلى زوتشیر 

بلغت  إذالساق وطول السالمیة والمساحة الورقیة والوزن الرطب للمجموع الخضري معنویة في طول 
 سم ٠,٦٢وسم  ١٦,٢٥غم في مقابل  ٩٠,٣٠ و٢سم ١٨٤١,٨٢و سم ٠,٩٦و سم ٢٢,٩٩قیمھم 

وبشكل معنوي مع زیادة  األوراقغم لمعاملھ المقارنة في حین قل عدد  ٦٠,٢٤ و ٢سم ١١١٩,٧٣و
  .لتر/ملغم ٣٠٠بات عند التسمید بمقدار ن/ورقة ٢٣,٨٩ أدناهد النتروجیني وبلغ التسمی

 أن إلى )٢(الجدول  وتشیر بیانات التداخل بین الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني 
لتر /ملغم ١٠٠ا عوملت النباتات بتركیز السالمیات تم الحصول علیھا عندم وأطولاكبر ارتفاع للنبات 

GA3  یتأثرولم  ،سم على التوالي ١,٠١و ٢٥,٧٥بلغت لتر إذ /ملغم ٣٠٠لتسمید النتروجیني بمقدارامع 
 ٢٨,٥٠ لألوراقوسجل اكبر عدد  ،عامالت المختلفةالمعدد الفروع النامیة على الشتالت معنویاً نتیجة 

ید التسم عدم مععلى التوالي  ،GA3لتر /ملغم ٢٠٠و١٠٠ات عند الرش بتركیز نب/ورقة ٣٠,٢٥و
الرش  أدىفي حین  .األخرىوقد اختلفت ھاتان القیمتان معنویاً مع جمیع القیم ، النتروجیني بالسماد

اكبر القیم  یلتسج إلىلتر /ملغم ٣٠٠لتسمید النتروجیني بمقدارامع  GA3لتر /ملغم ٢٠٠بتركیز 
التركیزین  وبكالالرش بحامض الجبرلیك  أدىوبشكل عام  ،٢سم ٢٢٣١,٥٣ بلغتإذ  للمساحة الورقیة

تقلیل معنوي في قیم الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري باستثناء القیمة  إلىالمستخدمین 
 ٣٠٠مع التسمید النتروجیني بمقدار GA3 لتر/ملغم ٢٠٠المستحصلة من النباتات التي رشت بتركیز 

  .لتر/ملغم
تظھر النتائج في  :جذريلنتروجیني في نمو المجموع اللتسمید ااش بحامض الجبرلیك ورتأثیر ال
 أطولتقلیل معنوي في طول  إلىأدیا  تركیزي حامض الجبرلیك قدمن   بأيالرش  أن) ٣(الجدول 

 .ع الجذري بالمعاملةفي حین لم یتأثر الوزن الرطب والجاف للمجمو جذر في مقابل معاملة المقارنة، 
 ٣٤,٢٢ة في طول أطول جذر إذ بلغت لتر إلى زیادة معنوی/ملغم ٣٠٠النتروجیني بتركیزالتسمید  وأدى

وأن زیادة كمیة السماد النتروجیني أدت إلى زیادة غیر ، سم لمعاملة المقارنة ٢٥,٩٤سم في مقابل 
  .معنویة في الوزن الرطب والجاف للمجموع الجذري

أن رش النباتات بأي من تركیزي حامض الجبرلیك وتحت ) ٤(ویالحظ من النتائج في الجدول
المختلفة من التسمید النتروجیني أدت إلى خفض معنوي في قیم طول أطول جذر مقارنة مع المستویات 

وسجلت اكبر القیم للوزن الرطب . سم ٤٦,٣٣لتر إذ بلغ /ملغم ٣٠٠عدم الرش والتسمید بمقدار 
غم عند عدم الرش بحامض الجبرلیك مع التسمید  ٤,٧٥و  ٢٤,٠٣والجاف للمجموع الجذري 

  .ترل/ملغم ٣٠٠بمقدار
تشیر النتائج  :تأثیر الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني لبعض صفات المحتوى الكیمیائي

إلى أن الرش بحامض الجبرلیك لم یؤد إلى تسجیل فروق معنویة بین قیم المعامالت ) ٥(في الجدول 
لتر إلى زیادة /مملغ١٠٠المختلفة لتركیز الكلوروفیل الكلي ونسبة النتروجین ولكن أدى الرش بتركیز 

في حین أدى الرش بأي تركیزي حامض الجبرلیك إلى ، %٠,٢٧٧معنویة في نسبة الفسفور إذ بلغت 
  .خفض معنوي في نسبة البوتاسیوم في مقابل معاملة المقارنة

وأدى التسمید النتروجیني بأي من التركیزین المستخدمین إلى زیادة معنویة في قیم تركیز 
في حین لم تسجل اختالفات معنویة بین نسبة ، الكلوروفیل الكلي والنسبة المئویة للنتروجین والبوتاسیوم

تسمید وتشیر بیانات التداخل المشترك بین حامض الجبرلیك وال. الفسفور في المجموع  الخضري
لتر قد أدى إلى /ملغم ٣٠٠إلى أن زیادة تركیز السماد النتروجیني إلى ) ٦(النتروجیني في الجدول 

غم وزن رطب عندما رشت النباتات بتركیز /ملغم ١٥,٠٥زیادة تركیز الكلوروفیل الكلي وبلغ أقصاه 
ین عند الرش لتر، وسجلت اكبر نسبة للنتروج/ملغم ٣٠٠مع التسمید بمقدار  GA3لتر /ملغم ١٠٠

في حین سجلت اكبر %١,٦٥لتر إذ بلغت /ملغم ١٥٠مع التسمید بمقدار  GA3 لتر/ملغم ١٠٠بتركیز 
وتباینت قیم ، لتر/ملغم ٣٠٠مع التسمید بمقدار  GA3القیم للفسفور عند الرش بالتركیز أعاله من الـ 

عند % ٢,٠٢لت اكبر القیم إذ سج، نسب البوتاسیوم المئویة في المجموع الخضري معنویاً فیما بینھا
  .لتر/Nملغم ١٥٠عدم الرش بحامض الجبرلیك مع التسمید بمقدار 
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تأثیر الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني في نمو المجموع الجذري لنباتات ): ٣(الجدول
  .االرالیا

  العوامل المدروسة

  الصفات المدروسة
  طول أطول جذر

الوزن الرطب للمجموع   )سم( 
  )غم(ذري الج

الوزن الجاف 
للمجموع الجذري 

  )غم(
  )لتر/ملغم(GA3 تركیز

  أ٣,٤٩  أ١٧,٤٣  أ٣٤,٧٧  صفر
  أ٣,٣٦  أ١٨,١٥  ب٢٨,٠٠  ١٠٠
  أ٣,٤٣  أ١٧,٠٨  ب٢٨,٥٥  ٢٠٠

  )لتر/ملغم(N تركیز
  أ٣,٠٨  أ١٥,٧٨  ب٢٥,٩٤  صفر
  أ٣,٤٤  أ١٧,٩٢  ب٣١,١٦  ١٥٠
  أ٣,٧٥  أ١٨,٩٧  أ٣٤,٢٢  ٣٠٠

  %.٥حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال " ابھة في العمود التختلف معنویاالقیم ذات األحرف المتش* 
  

بین الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني في نمو المجموع الجذري  لتأثیر التداخ): ٤(الجدول
  .لنباتات االرالیا 

 تركیز
GA3)لتر/ملغم(  

  

 تركیز
  N)لتر/ملغم(  

  

  الصفات المدروسة

أطول  طول
  )سم(جذر

الوزن الرطب 
للمجموع الجذري 

  )غم(

الوزن الجاف 
للمجموع 

  )غم(الجذري 
  ب٢,٥٤  جـ١٢,٣٥  د٢٠,٥٠  صفر  
  أب٣,١٨  ب جـ١٥,٩٣  أ ب٣٧,٥٠  ١٥٠  صفر
  أ٤,٧٥  أ٢٤,٠٣  أ٤٦,٣٣  ٣٠٠  
  ب٢,٩٨  جـ- أ١٨,٣٩  جـ د٢٥,٠٠  صفر  
  أ ب٣,٨٣  أب٢٠,٥٤  د -ب٣٠,٠٠  ١٥٠  ١٠٠
  أ ب٣,٢٦  جـ ب ١٥,٥٢  د -ب٢٩,٠٠  ٣٠٠  
  أ ب٣,٧٢  ب جـ١٦,٦٠  ب جـ٣٢,٣٣  صفر  
  أ ب٣,٣٢  جـ –أ ١٧,٢٨  جـ د٢٦,٠٠  ١٥٠  ٢٠٠
  أب ٣,٢٤  جـ–أ ١٧,٣٧  د -ب٢٧,٣٣  ٣٠٠  

  %.٥حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال " القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود التختلف معنویا* 
  

  لجبرلیك والتسمید النتروجیني في بعض صفات المحتوى الكیمیائيتأثیر الرش بحامض ا): ٥(الجدول
  .لنباتات االرالیا              

  العوامل المدروسة
  الصفات المدروسة

تركیز الكلوروفیل 
  )لتر/ملغم(الكلي

N  %  P   % K %  

  )لتر/ملغم(GA3 تركیز
  أ١,٧٣  ب٠,٢٤٩  أ١,٣٧  أ١٣,٩٣  صفر
  جـ١,٢٥  أ٠,٢٧٧  أ١,٤١  أ١٣,٨٧  ١٠٠
  ب١,٤٦  جـ٠,٢٢٠  أ٠,٣٩  أ١٤,١٢  ٢٠٠

  )لتر/ملغم(N تركیز
  ب١,٣٢  أ٠,٢٤٧  ب١,١٥  ب١٣,١١  صفر
  أ١,٦١  أ٠,٢٤٤  أ١,٥٢  أ١٤,١٢  ١٥٠
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  أ١,٥١  أ٠,٢٥٦  أ١,٥١  أ١٤,٦٩  ٣٠٠
  %.٥حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال " القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود التختلف معنویا* 

تأثیر التداخل بین الرش بحامض الجبرلیك والتسمید النتروجیني في بعض صفات ) : ٦(ل الجدو
  المحتوى

  .الكیمیائي لنباتات االرالیا                

  %.٥حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال " القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود التختلف معنویا* 
 

في استجابتھا للمعاملة بالجبرلین وذلك أما إلى أن األنواع النباتیة المختلفة تتباین تشیر المصادر 
أو وفقاً للزیادة في عدد الخالیا فضالً عن الزیادة في ، بزیادة االرتفاع طبقاً للزیادة في طول الخلیة

) ٢و ١ین الجدول(، ویبدو من النتائج )٢٠٠٢،Puglisi (ھو زیادة طول الخلیة" حجمھا واألكثر شیوعا
ستجاب وفقاً للنوع الثاني إذ حصلت زیادة في ارتفاع النبات وطول أن النبات موضوع الدراسة قد ا

من جھة أخرى لم تتباین المساحة الورقیة معنویاً عند  .السالمیة فضالً عن زیادة عدد األوراق معنویاً 
بالرغم من أن العدید من الدراسات تشیر إلى أن مساحة ) ١الجدول(المستویات المختلفة من الجبرلین 

، )٢٠٠٦(واللیلة ) ١٩٩٧( Sidahmedل مع زیادة تركیز الجبرلین المستخدم ویؤید ذلك الورقة تق
  .نبات قد عوض النقص في مساحة الورقة/ولكن قد یكون زیادة عدد األوراق

    B. actinophyllaأنھا تقع ضمن االستجابة العامة لنباتات ) ١(ویالحظ من النتائج في الجدول 
 Braswellن أظھرا استجابة واضحة للتسمید النتروجیني وفقاً لما ذكره واللذا   S. arboricolaو 

 Poole (، مع مالحظة أن زیادة كمیة السماد المضافة تؤدي إلى نمو أفضل للنباتات )١٩٨٢(وآخرون 
ویمكن أن یفسر فعل التسمید النتروجیني في زیادة ارتفاع النبات وطول ). ١٩٨٢،  Conoverو  

الورقیة والوزن الرطب للمجموع الخضري إلى أن التسمید النتروجیني یعد من  السالمیة والمساحة
العوامل المھمة التي تؤثر في نمو وتطور وإنتاج العدید من النباتات السیما نباتات الزینة ، إذ یشجع 

عملیة التسمید النتروجیني النمو من خالل تداخلھ في بناء األوكسینات والتي لھا دوراً فعاالً في تنشیط 
و  Hopkins(االنقسام الخلوي واستطالة الخالیا، فضالً عن زیادة بناء أو تنشیط فعل الجبرلینات 

Huner ،ومن جھة أخرى تشیر المصادر إلى أن زیادة مستویات التسمید النتروجیني تؤدي )٢٠٠٤ ،
یادة مرونة جدران إلى زیادة نفاذیة األغشیة الخلویة وقلة فقدان الماء من أنسجة النبات وبالتالي ز

فیزداد  ةالخالیا النباتیة ، وھذا قد یؤثر في العالقات المائیة لخالیا النبات فیسھل من تدفق الماء إلى الخلی
والتسمید النتروجیني  GA3إلى أن فعل كل من ) ٢(وتشیر البیانات في الجدول .اتساعھا وبالتالي طولھا

ركیز األعلى في الحصول على أفضل النتائج للعدید من كان تعاونیاً ، إذ أدى استخدام كل منھا بالت
في أن ) ٢٠٠٦(مع اللیلة ) ٣(وتتفق النتائج التي تم الحصول علیھا في الجدول . الصفات المدروسة

 دطول أطول جذر قل مع زیادة تركیز حامض الجبرلیك المستخدم والذي قد یكون بسبب استنفاذ الموا
، ومما یؤید ذلك ھو )١الجدول(والصفات األخرى المدروسة اع النبات الغذائیة المصنعة في زیادة ارتف

من جھة أخرى شجع زیادة التسمید النتروجیني من زیادة . نقصان الوزن الجاف للمجموع الخضري
طول أطول جذر والتي قد تكون بفعل زیادة نواتج التمثیل الضوئي الالزمة لنمو النبات، فضالً عن دور 

، Hunerو   Hopkins( الیات الحیاتیة المختلفة وفعلھا في زیادة اتساع الخالیاالنتروجین في الفع

 GA3تركیز
  )لتر/ملغم(

  

 Nتركیز
  )لتر/ملغم(

  

  الصفات المدروسة
تركیز الكلوروفیل 

  )غم/ملغم(الكلي
N  %  P   % K %  

  ب١,٦٩  د –أ ٠,٢٤٩  وز١,١٧  ب جـ١٣,٥٤  صفر  
  أ٢,٠٢  ھـ -ب٠,٢٤٤  جـ د١,٤٠  جـ- أ١٣,٩٧  ١٥٠  صفر
  ب جـ١,٤٨  جـ - أ٠,٢٥٥  أ ب١,٥٥  جـ- أ١٤,٢٧  ٣٠٠  
  د٠,٩٠  أب٠,٢٧٤  ز -ھـ١,٢٠  جـ١٢,٨٩  صفر  
  جـ١,٣٣  أب٠,٢٧٤  أ ١,٦٥  ب جـ١٣,٦٦  ١٥٠  ١٠٠
  ب جـ١,٥٢  أ٠,٢٨٢  د ھـ١,٣٩  أ١٥,٠٥  ٣٠٠  
  ب جـ ١,٣٧  دھـ٠,٢١٧  ز١,٠٧  جـ١٢,٨٩  صفر  
  ب جـ١,٤٨  ھـ٠,٢١٤  ب جـ١,٥٠  أ ب١٤,٧٢  ١٥٠  ٢٠٠
  ب جـ١,٥٤  ھـ-جـ ٠,٢٣٠  أب١,٦٠  أ ب١٤,٧٤  ٣٠٠  
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ویالحظ من النتائج أن التسمید النتروجیني أدى إلى زیادة في تركیز الكلوروفیل الكلي في ). ٢٠٠٤
ناء ، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً لدور النتروجین في كونھ جزءاً تركیبیاً في ب)٦و  ٥ینالجدول(النبات 

الكلوروفیل لذلك یزید من خضرة النبات ، إذ یشترك النتروجین في تركیب جزیئھ البروتین 
وفي تكوین مجامیع البورفینات الداخلة في البناء  DNAو   RNAوالبیورینات والحامضین النوویین 

ي الحیوي للكلوروفیالت، فضالً عن اشتراكھ في تكوین  اإلنزیمات والسایتوكرومات الضروریة ف
وأدى التسمید النتروجیني إلى زیادة نسبة النتروجین  ).١٩٩٩النعیمي،(عملیة البناء الضوئي 

أن التسمید ) ١٩٨٩(اف لما ذكره الصحوالبوتاسیوم في المجموع الخضري، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً 
ھو الیوریا  النتروجیني یؤدي إلى زیادة امتصاص البوتاسیوم السیما إذا علمنا أن السماد المضاف

NH4والذي یتحلل إلى كاربونات االمونیوم لتحرر أیون االمونیوم 
الذي یكون تأكسده سریعاً في  +

NO3   التربة بفعل األحیاء المجھریة إلى نترات  
وإن امتصاص النترات یشجع امتصاص العناصر  – 

أن زیادة األوراق مع مالحظة  الموجبة وتبعاً لذلك تنتقل النترات مع البوتاسیوم كزوج من األیونات إلى
ومما تجب  .محتوى النتروجین في األوراق تعود اإلضافة األسبوعیة للعنصر إلى وسط الزراعة

تحت المعامالت المختلفة المستخدمة اإلشارة إلیھ أن تراكیز عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم 
  Pooleمة لنمو النبات والتي وصفھا في الدراسة لم تصل قیمھم إلى المستویات المثالیة الالز

وجدت عندما   S. arboricola، إذ أشاروا إلى أن أفضل نمو وأحسن نوعیة لنبات )١٩٩١(وآخرون
%  ٣,٥-٢,٥فسفور و %  ٠,٣٥-٠,٢٦من الوزن الجاف نتروجین و% ٣,٧ – ٢,٨٠احتوى النبات 
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ABSTRACT 
The experiment was conducted with aim to improve the growth of Dwarf 

Aralias Schefflera arboricola plants, taken from vegetative propagation by 
apical stem cuttings. The plants sprayed twice with three concentrations of 
gibberellic acid 0, 100 and 200 mg/L. and fertilized with 0, 150 and 300 mg 
N/L. by adding 100 ml/15cm standard plastic pot/week. The results showed: 
The significant largest values of plant height 25.75 cm, internodes length 1.01 
cm, total chlorophyll 15.05 mg/g fresh weight and phosphor percentage 
0.282%, obtained when plants sprayed with 100 mg/Land fertilized with 300 
mg N/l. While spraying plant with 100 and 200 mg/l GA3 only gave 
significantly largest values of leaves number/plant. On the other hand, 
significantly higher values of fresh and dry weight of vegetative growth, 
longest root length, fresh and dry weight of roots obtained when plants 
fertilized with 300 mg N/l. In general, plants sprayed with 100 mg/L. GA3 and 
fertilized with 300 mg N/L gave best plants. 
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