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  Dahlia hybridaتأثیر الرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في نمو نباتات الدالیا  
   باستخدام طریقتین لإلكثار Edinburghصنف 

  صفات النمو الزھري -٢ 
ھالة عبدالرحمن عبد القادر                    عمار عمر األطرقجي

  جامعة الموصل/ والغابات كلیة الزراعة / قسم البستنة وھندسة الحدائق
  

  الخالصة
، بھدف المقارنة بین Dahlia hybrida cv. Edinburghأجریت الدراسة على نباتات الدالیا 

زراعة الجذور المتدرنة وأخرى ناتجة من اإلكثار بالعقل الساقیة، ب اإلكثار استخدام نباتات ناتجة من
لتر أو التسمید بالعناصر /ملغم ٢٠أو  ١٠ ورش المجموع الخضري بالباكلوبترازول بتراكیز صفر،

ونفذت التجربة . في صفات النمو الزھري لتر/غم ٠,٥٠أو  ٠,٢٥الغذائیة الصغرى بتراكیز صفر، 
العاملیة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة داخل القطع المنشقة، بأربعة مكررات وثالثة 

زھار باإل یرھابكفي ت وبشكل معنوي باتات الناتجة من العقلنال تمیز أشارت النتائج إلى.نباتات للمكرر
ازداد عدد و طول حواملھا النوریة عن النباتات الناتجة من الدرنات وفي موسمي الزراعة، ةادیوز

لتر في الموسم /غم ٠,٥٠الصغرى بتركیز وبشكل معنوي عند الرش بالعناصر  ھاالنورات وقطر
یمكن ، خفض معنوي في طول الحامل النوري في الموسم الثاني إلىالتركیز أعاله  أدى، في حین األول
 النباتات الناتجة من العقل وتحت أي من مستویات الباكلوبترازول والعناصر الصغرى أن القول

، وتكون اكبر عدد من النورات ت الناتجة من الدرناتبكرت في اإلزھار عن النباتا المستخدمة
لتر /ملغم ٢٠اتات الناتجة من الدرنات ومعاملتھا بتركیز نبات عند زراعة النب/نورة١٢,٨٨

في حین تكون اكبر عدد من النورات  األوللتر عناصر صغرى في الموسم /غم ٠,٥٠باكلوبترازول و 
  .نبات عند عدم الرش بالباكلوبترازول/نورة ٦,٧٧

  
  المقدمة

نظام جذري  اھي معمر لنبات عشب ي، وھ Asteraceaeتعد الدالیا احد أفراد العائلة المركبة 
، األزھار في نورات ھامة ھ العلیا،ئ، الساق متفرع متخشب عند القاعدة وعصیري في أجزامتدرن

في والزھیرات تكون  ،مكونة من تخت متضخم یحمل عدة مئات من الزھیرات المحاطة بقنابات زھریة
بالتویج المتسع  ازمنو عقیمة تشعاعیة أنثویة أ االصفوف الخارجیة للنورة تكون أزھار: نیعین رئیسون

  ).١٩٩٢ابو دھب،(خنثى وھي قرصیة  األزھارالداخل فتكون  إلى، أما والملون
یمكن استخدام الدرنات  إذ، ة في إكثار نباتات الدالیا خضریاق أخرى عدیدائتستخدم طرو 

لقدیم ساق االجذریة كاملة أو بعد تقسیمھا بحیث یحتوي كل جذر متدرن على جزء من قاعدة ال
)McNeilan ،إزھار النباتات المنتجة بھذه إذ تنماز ب كذلك تستخدم العقل الساقیة في اإلكثار، ،)٢٠٠٠

 Konishiوقد بین  یمكن استخدامھا في الموسم التالي،الطریقة بنفس موسم الزراعة مكونة درنات 
حق، إذ أن العقل زھارھا الالإأن حجم العقل المستخدمة لھ عالقة كبیرة بموعد ) ١٩٦٦( Inabaو

العقل التي تؤخذ بحجم صغیر، وحاول  زھار بالمقارنة معة تكون أسرع في فقدانھا تثبیط اإلالكبیر
Barrett وDeHertogh )وبین یجاد عالقة بین عدد األوراق التي تكونھا العقل الساقیة إ) ١٩٧٨

الحظا أن الصنف  إذدرنات األم، الزھرة الطرفیة والتي عدھا قیاساً إلزالة التثبیط الناتج عن ال تكشف
Innocence  أزواج من األوراق قبل األزھار أما عقل  ٧كّونPark princess  أزواج في  ٤فقد كون

 أن) ١٩٨٥( Cockshullو Rungerبین و .أزواج من األوراق ٦ Miramarن الصنف حین كو
من األوراق  القلی درات عددتكون البا في نباتات الدالیا قصیرة إذ  Juvenile phaseالفتوة  مدة

زھار، وان النباتات الناتجة من الدرنات قد تكون غیر قادرة على تكوین اإلزھار حتى عندما إلقبل ا
زھار الفروع إتكون تحت ظروف محفزة على اإلزھار، وبینا أن الدرنات قد یكون لھا تأثیر تثبیطي في 

عن  وع تبكر في اإلزھار عندما تجذر وتنمو بعیدالنامیة علیھا، بینما العقل المأخوذة من تلك الفر
من القمة إلى قاعدة الفرع، وھكذا فان البراعم  زایدوأن التثبیط لوجود الدرنات األم یت ،الدرنات األم

  . تزھر مبكراً بعد تكون عدد أوراق اقل عن تلك في القاعدة العلیا االبطیة
  

  .مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول 
  . ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ  ١١/١٢/٢٠٠٧یخ تسلم البحث تار
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یمكن التحكم في  إذ نباتات الزینة تجاریا إنتاجتستخدم معوقات النمو في أغراض متعددة عند و
ویعد الباكلوبترازول أحد  ،)١٩٩٥، وصفي(مدة النمو الخضري  ھابتقلیل لإلزھارتحفیز النباتات 

اتات الدالیا تختلف في نب أن إلىتشیر بعض الدراسات ذ ھذا المجال إ يالمستخدمة ف معوقات النمو
مقارنة تأثیر رش بعض منظمات النمو عند ) ١٩٨٩( Rounkovaفقد ذكر  ،للباكلوبترازولاستجابتھا 

دي والزھري لنباتات الداؤلتر في النمو /ملغم ٥٠یز ومن بینھا الباكلوبترازول بترك
Chrysanthemum coreanum  والفلوكس المعمرPhlox  والدالیاDahlia، استخدام  أن

وتقلیل قطر الزھرة في مقابل معاملة  اإلزھارتأخیر غیر معنوي في موعد  إلى الباكلوبترازول قد أدى
الباكلوبترازول بتركیز  في دراستھ عن تأثیر استخدام) ١٩٩٤(وآخرون  Phetpradapوذكر . المقارنة

تم معاملة  إذ ، D. pinnata  X D. Coccinea        على ھجین الدالیا الناتج من ھكتار/كغم١ -٠,٥
عقد، أن أي من التراكیز  ٧- ٦عند : عقد والثاني ٥-٤ن عند تكو: األولالنباتات في أحد موعدین، 
ولكن ازداد معنویا عدد لكل نبات  األزھارفي عدد  معنوي اختالفالمدروسة لم تؤدي إلى 

  D. variabilisصنفین من نباتات الدالیا  استجابة )١٩٩٥(وآخرون   Whipkerوقارن. نورة/البذور
 أن، أصیص/ملغم ١,٩و ٠,٩٥و ٠,٤٧و ٠,٢٤كیز بترا معوقات نمو من بینھا الباكلوبترازول لعدد من

، Golden Emblemطول الحوامل النوریة للصنف لوبترازول المستخدمة قد قللت جمیع تراكیز الباك
 األیاموزاد بشكل معنوي عدد  ،Red pigmyباتات الصنفلم تؤثر بشكل معنوي في ن أنھافي حین 

 ایوم ٥٥,٦من الباكلوبترازول في مقابل  أصیص/ملغم ٠,٩٥ استخدامعند  ایوم ٥٨,٦ إلى زھارإلل
من  لعدد فعالیة التراكیز العالیة) ١٩٩٨( Whipkerودرس  للمقارنة بغض النظر عن الصنف،

للسیطرة على ارتفاع نبات الدالیا  أصیص/ملغم ١٦-١اكیز بتر الباكلوبترازول من بینھامعوقات النمو 
أي أن الحظ  صنف قصیر، ' Red pigmy 'صنف طویل و  ' Golden Emblem 'كیمیائیاً للصنفین

ل قطر تقلی إلىولكنھا أدت  لإلزھار األیاممن التراكیز المستخدمة من الباكلوبترازول لم تؤثر في عدد 
  .النورة الزھریة

إلى التسمید المعدني إذ یحسن من صفات النمو الخضري نباتات الدالیا تحتاج  الوفي كل األحو
 Mukherjeeو  Bhattacharjeeوأشار  ).٢٠٠٠، العباسي(ة متدرنكوین الجذور الوالزھري وت

د نمو ییتأثر بالتسمید النتروجیني والفوسفاتي إذ یز وإزھارھا أن نمو أصناف من الدالیا إلى )١٩٨٣(
 ٤٠عند التسمید بمقدار  صالحة تنسیقیا ھائد األزھار وحجم األزھار فضال عن طول مدة بقاالنبات وعد

كما أن الدالیا تحتاج إلى التسمید بالعناصر الكبرى  و ،P2O4ھكتار /كغم ٥٠ھكتار نتروجین و/كغم
NPK  بكمیات كبیرة فأنھا تحتاج إلى عناصر أخرى مثلFe و Zn و Cu و Cl  ولكن بكمیات
 ،)٢٠٠٤، وآخرون Ahmed(عالقة مباشرة بالنمو واإلزھار  ھل امھم الإذ تعد التغذیة عام، صغیرة

 ).٢٠٠٥، Hankins( ٦,٥ولكن یفضل رقم  ٨–٦مابین  pHرقم یتراوح فیھا وتحتاج الدالیا إلى ترب 
 ١٥٠-٣٠٪ بتركیز ١٧البورون بھیئة حامض البوریك  بإضافة) ١٩٨٨(اب ووصفي خط وأوصى

 Zn-EDTAلتر والزنك بھیئة /ملغم ٣٧٥-٧٥٪ بتركیز ١٢ Mn-EDTAنغنیز بھیئة لتر والم/ملغم
إلى زیادة واضحة في كل من صفات النمو الخضري والزھري  أدت ،لتر/ملغم ٢٢٥-٤٥٪ بتركیز ١٤

 إحدىباستخدام ) ٢٠٠٦( وآخرون Hardyوأوصى األبیض، للصنف  Dahliaوالدرني لنبات الدالیا 
ھكتار /كغم بورون ٢,٢٤نباتات الدالیا وھي الخلط مع وسط الزراعة وبمقدار البورون ل إضافةطریقتي 

 ١٤-١٠ھكتار مع تكرار الرش كل /كغم بورون  ٠,١١٢الرش على المجموع الخضري بمقدار  أو
  .یوماً 

زھار ألونظرا ألھمیة النبات من الناحیة التنسیقیة واستخدامھ في الزراعة في الحدائق وقطف ا
 :ة الدراسات حول الموضوع وندرتھا في العراق ، فقد أجریت ھذه الدراسة بھدفوكنبات أصص ولقل

فضال  للنباتات في إنتاجھا لألزھار، المقارنة بین استخدام الدرنات الجذریة أو العقل الساقیة مصدر
  .عن تأثیر استخدام معوق النمو الباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في النمو الزھري 

  
  ھوطرائق البحث مواد

صنف  Dahlia hybridaعلى نبات الدالیا  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤خالل موسمي الزراعة ربة أجریت التج
Edinburgh. تمت المقارنة بین نباتات ناتجة : طریقة اإلكثار :شملت التجربة دراسة العوامل اآلتیةو

ا بعد أخذھا من من زراعة درنات جذریة مباشرة وأخرى ناتجة من عقل ساقیة طرفیة تم تجذیرھ
رشت النباتات في : الرش بالباكلوبترازولنامیة على الدرنات الجذریة،  سم ١٢-١٠نموات بطول 
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 ١٠صفر و : ھي) ICIإنتاج شركة (أزواج من األوراق بثالثة تراكیز من الباكلوبترازول  ٧-٦مرحلة 
  لتر /ملغم ٢٠و 

)Erwin ،عاله، وكررت عملیة رش النباتات نبات لكل من التراكیز أ/مل ١٠٠باستخدام ) ٢٠٠٣
الرش بالعناصر الغذائیة لسنة الثانیة، شھراً من الرشة األولى في ا ٢بالتراكیز أعاله بعد مرور 

 ٠,٥٠و  ٠,٢٥صفر و : العناصر الغذائیة الصغرى ھي رشت النباتات بثالثة تراكیز من : الصغرى
من إنتاج ( Micronate ١٥رونیت وذلك باستخدام سماد المایك) ١٩٨٨خطاب ووصفي، (لتر /غم

الحاوي على خلیط من العناصر الغذائیة الصغرى ) األردن/ .Al-Qawafel Ind. Agr. Estشركة
 Micronutrient Mixرباعي حامض الخلیك وحامض الستریك  األمینالمخلبة بواسطة اثیلین ثنائي 

EDTA Citric Acid Chelation ، یز أعاله والذي قسم مل لكل ترك ١٠٠رش كل نبات بمقدار
بعد : لثانیةأزواج من األوراق، وقد رشت بالدفعة ا ٧-٦عندما كونت النباتات : على دفعتین، األولى

نفذت التجربة حقلیاً كما  .محالیل الرش إلى Tween 20أضیفت المادة الناشرة  شھر من الرشة األولى،
وھي  عاملیھمعاملة  ١٨جربة على اشتملت الت، وقد )٢٠٠٧(تم وصفھا في عبد القادر واألطرقجي

التداخل بین العوامل أعاله، ونفذت التجربة العاملیة باستخدام القطاعات العشوائیة الكاملة داخل القطع 
من الزراعة حتى المدة : التالیةوقد سجلت البیانات  .بأربع مكررات وثالثة نباتات للمكرر المنشقة

 تفتح أول زھرة، إلىالدرنات الجذریة أو العقل المجذرة  حساب عدد األیام من زراعةب) یوم(زھار إلا
 ،)سم(وقطر النورة  المتكونة على كل نبات،حساب متوسط العدد الكلي للنورات ب نبات/ وعدد النورات

قیست أطوال الحوامل النوریة من نقطة اتصال الحامل النوري بالساق  ،)سم(طول الحامل النوري و
للنورات الجانبیة للنورات الطرفیة ومن قاعدة النورة وحتى العقدة األولى  وحتى قاعدة النورة بالنسبة

ورات مع الحامل تم تسجیل الوزن الرطب للنو ونسبة المادة الجافة للنورات ٪، بواسطة المسطرة،
، ثم حسب وزنھا الجاف بعد تجفیف النورات في فرن كھربائي على درجة حرارة النوري بعد قطفھا

أجري تحلیل التباین . ب نسبة المادة الجافة للنوراتثم حس). ١٩٨٩الصحاف، (ام أی ٣م لمدة °٧٠
وتم إجراء اختبار دنكن للمقارنة بین متوسطات المعامالت المختلفة ) ١٩٩٦( SASباستخدام برنامج 

  . ٪ ٥مستوى احتمال  عند
  

  النتائج والمناقشة
النباتات الناتجة من اإلكثار بالعقل بكّرت في أظھرت النتائج أن  ):یوم(زھار إلالمدة من الزراعة حتى ا

، واتخذت نتائج الموسم الثاني )١الجدول(اتات الناتجة من الدرنات اإلزھار وبشكل معنوي عن النب
االتجاه ذاتھ، وأدت المعاملة بالباكلوبترازول وبكال التركیزین إلى تقلیل غیر معنوي في عدد األیام 

ذلك الفرق كان معنویا في الموسم الثاني، ولم یكن لمستویات الرش  لإلزھار في الموسم األول، ولكن
یام من الزراعة إلى اإلزھار وفي كال موسمي ألبالعناصر الصغرى تأثیر معنوي في تقلیل عدد ا

الموسم األول فقد  يوكان لطریقة اإلكثار المستخدمة تأثیر حاسم في عدد األیام لإلزھار ف ،الزراعة
اتجة من العقل وبشكل معنوي عن النباتات الناتجة من الدرنات وتحت أي تركیز من بكّرت النباتات الن

یوماً  ٥٩,٨٣الباكلوبترازول المستخدم، وكذلك الحال في نتائج الموسم الثاني إذ أزھرت النباتات بعد 
ة من لتر، في حین تأخرت النباتات الناتج/ملغم ٢٠من زراعة العقل بعد رشھا بالباكلوبترازول بتركیز 
. یوماً من الزراعة ٧٣,٣٨زھارھا، إذ أزھرت بعد إالدرنات والتي لم تعامل بالباكلوبترازول في موعد 

وتباینت جمیع القیم المتحصلة من زراعة النباتات الناتجة من الدرنات وتحت التراكیز المستخدمة من 
متحصلة من زراعة النباتات العناصر الصغرى معنویا في المدة من الزراعة لإلزھار مع جمیع القیم ال

یوماً عند زراعة النباتات الناتجة من  ٦٠,٥٥الناتجة من العقل، وسجل اقل عدد من األیام لإلزھار 
من جھة أخرى لم یكن للتداخل بین تراكیز الباكلوبترازول . العقل ولم تسمد بالعناصر الصغرى

زھار في الموسم األول، في حین إلى اوالعناصر الصغرى تأثیر معنوي في عدد األیام من الزراعة حت
لتر والعناصر الصغرى /ملغم ٢٠بكّرت نباتات الموسم الثاني عند معاملتھا بالباكلوبترازول بتركیز 

وتشیر نتائج التداخل ، یوما عن معاملة المقارنة وكان االختالف معنویا ٤,٠٩لتر بمقدار /غم ٠,٥٠
األیام لإلزھار قد تغایرت معنویا فیما بینھا في الموسم  الثالثي إلى أن قیم المعامالت المختلفة لعدد

یوما لإلزھار من دون  ٧٢,٥٦األول والثاني، إذ احتاجت النباتات الناتجة من زراعة الدرنات إلى 
یوما في النباتات  ٥٩,٣٤الرش بالباكلوبترازول والتسمید بالعناصر الصغرى في حین احتاجت إلى 
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لتر والعناصر الصغرى بتركیز /ملغم ٢٠الرش بالباكلوبترازول بتركیز  الناتجة من زراعة العقل عند
  . لتر/غم ٠,٥٠

تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في المدة من ): ١(الجدول 
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤اعة لموسمي الزر) یوم(زھار إلالزراعة حتى ا

  ٢٠٠٤الموسم 

  اإلكثار طریقة
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

تداخل طریقة   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ٦٩,٥٠  ج-أ ٦٩,١٧  ز-أ ٦٦,٧٨  أ ٧٢,٥٦  صفر

  أ ٦٩,٢٠  و-أ ٦٨,٠٠  د-أ ٦٩,٠٠  أ ب ٧٠,٥٩  ١٠  أ ٦٩,٠٨
  أ ٦٨,٥٤  و-أ ٦٨,٠٠  ھـ-أ ٦٨,٥٠  ج-أ ٦٩,١١  ٢٠

  عقل ساقیة
  ب ٦١,٨٤  ز-ب ٦٣,٦١  ز- د ٦١,٤٢  و ز ٦٠,٥٠  صفر

  ب ٦١,٠٣  ز ٦٠,٣٣  ز-ھـ ٦١,٠٠  ز-ج ٦١,٧٥  ١٠  ب ٦٠,٨٠
  ب ٥٩,٥٤  ز ٥٩,٣٤  ز ٥٩,٨٩  ز ٥٩,٣٩  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ٦٨,٣٩  أ ٦٨,٠٩  أ ٧٠,٧٥  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  ب ٦١,٠٩  ب ٦٠,٧٧  ب ٦٠,٥٥  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  أ ٦٥,٦٧  أ ٦٦,٣٩  أ ٦٤,١٠  أ ٦٦,٥٣  صفر
  أ ٦٥,١١
  أ ٦٤,٠٤

  أ ٦٤,١٧  أ ٦٥,٠٠  أ ٦٦,١٧  ١٠
  أ ٦٣,٦٧  أ ٦٤,٢٠  أ ٦٤,٢٥  ٢٠

    أ ٦٤,٧٤  أ ٦٤,٤٣  أ ٦٥,٦٥  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  أ ٧٣,٣٨  أ ٧٥,٥٠  أ ب ٧٢,٨٨  أ ب ٧١,٧٥  صفر

  ب ٧٠,٦٧  ب ٦٩,٧٥  أ ب ٧١,٧٥  ب ٧٠,٥٠  ١٠  أ ٧١,١٩
  ب ٦٩,٥٣  ب ٦٨,٥٩  ب ٧٠,٣٣  ب ٦٩,٦٧  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٦٢,١١  ج د ٦٠,٣٣  ج د ٦١,٥٠  ج ٦٤,٥٠  صفر

  ج ٦٠,٧٠  د ٥٩,٥٠  د ٥٩,٦١  ج د ٦٣,٠٠  ١٠  ب ٦٠,٨٨
  ج ٥٩,٨٣  د ٥٩,٥٠  د ٥٩,٠٠  ج د ٦١,٠٠  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ٧١,٢٨  أ ٧١,٦٥  أ ٧٠,٦٤  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  ج ٥٩,٧٨  ج ٦٠,٠٤  ب ٦٢,٨٣  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٦٧,٧٤  أ ب ٦٧,٩٢  ج-أ ٦٧,١٩  أ ٦٨,١٣  صفر
  ب ٦٥,٦٨
  ب ٦٤,٦٨

  ب ج ٦٤,٦٣  ج-أ ٦٥,٦٨  ج-أ ٦٦,٧٥  ١٠
  ج ٦٤,٠٤  ب ج ٦٤,٦٧  ج-أ ٦٥,٣٣  ٢٠

    أ ٦٥,٥٣  أ ٦٥,٨٤  أ ٦٦,٧٤  تأثیر العناصر الصغرى
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

إلى زیادة عدد النورات وبشكل معنوي في ) ٢(النتائج في الجدول تشیر : نبات/عدد النورات الكلي
ولم یكن  ،موسمي الزراعة النباتات التي مصدرھا الدرنات عن النباتات التي مصدرھا العقل وفي كال

نبات في كال موسمي /للرش بالباكلوبترازول بتراكیزه المختلفة تأثیر معنوي في زیادة عدد النورات
نبات في الموسم /للتسمید بالعناصر الصغرى تأثیر معنوي في زیادة عدد النورات ولكن كان، الزراعة

نبات /نورة ٧,٩٨لتر في مقابل /غم ٠,٥٠نبات عند التسمید بمقدار /نورة ٩,٦٢األول، إذ بلغ أقصاه 
نبات ازداد معنویا عندما استخدمت النباتات التي /أن عدد النورات الكلي ویالحظ ،ة المقارنةلمعامل

وأظھرت ، تنبا/نورة ١١,٢٣لتر باكلوبترازول وبلغت /ملغم ٢٠صدرھا الدرنات ورشت بتركیز م
عدد النورات على النباتات الناتجة من زراعة الدرنات وبغض  معنویة في بیانات الموسم الثاني زیادة

ت والمسمدة ، وتشیر البیانات إلى أن النباتات الناتجة من الدرناالنظر عن المعاملة بالباكلوبترازول
و  ١٠,٩٥لتر عناصر صغرى قد كونت أكبر عدد من النورات وبلغ /غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥بمقدار 
وازداد عدد النورات مع زیادة تركیز العناصر الصغرى المضافة  نبات، على التوالي،/نورة ١١,٦٧

نورة عند الرش  ٩,٨٩نبات /وبلغ أكبر عدد للنورات، تحت أي من مستویات الباكلوبترازول
لتر عناصر صغرى، وبینت /غم ٠,٥٠لتر متداخلة مع التسمید بمقدار /ملغم ٢٠بالباكلوبترازول بتركیز 

نتائج التحلیل اإلحصائي للتداخل الثالثي بین العوامل موضوع الدراسة، وجود فروق معنویة بین القیم 
ت الناتجة من نورة عند استخدام النباتا ١٢,٨٨نبات /المتحصل علیھا، وسجل أكبر عدد للنورات

لتر عناصر صغرى، /غم ٠,٥٠لتر باكلوبترازول والمسمدة بمقدار /ملغم ٢٠الدرنات والمعاملة بتركیز 
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نبات عند زراعة النباتات الناتجة من العقل والمعاملة /نورة ٦,٠٠وانحدرت ھذه القیمة إلى 
  .ر وبدون التسمید بالعناصر الصغرىلت/ملغم ٢٠بالباكلوبترازول بتركیز 

تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في عدد ): ٢(دول الج
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤النورات لكل نبات  لموسمي الزراعة 

  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

تداخل طریقة   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  ب ١٠,٣٠  د-ب ١٠,٦٣  د-ب ١٠,٨٤  د ھـ ٩,٤٤  صفر

  أ ب ١٠,٨٤  ب ١١,٥٠  ب ج ١٠,٩٩  ھـ-ب ١٠,٠٤  ١٠  أ ١٠,٧٩
  أ ١١,٢٣  أ ١٢,٨٨  ب ج ١١,٠١  ھـ- ج ٩,٨١  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٧,٤٤  ھـ ٨,٨٣  و ٧,٠٠  و ٦,٥٠  صفر

  د ٦,٤٢  و ٧,٠٠  و ٦,١٧  و ٦,٠٨  ١٠  ب ٦,٨٥
  ج د ٦,٧٠  و ٦,٨٩  و ٧,٢٢  و ٦,٠٠  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ١١,٦٧  أ ١٠,٩٥  ب ٩,٧٦  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  ج ٧,٥٧  ج د ٦,٨٠  د ٦,١٩  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  أ ٨,٨٧  أ ب ٩,٧٣  د- أ ٨,٩٢  ج د ٧,٩٧  صفر
  أ ٨,٦٣
  أ ٨,٩٧

  أ ب ٩,٢٥  د- ب ٨,٥٨  ج د ٨,٠٦  ١٠
  أ ٩,٨٩  ج- أ ٩,١١  د ٧,٩٠  ٢٠

    أ ٩,٦٢  ب ٨,٨٧  ج ٧,٩٨  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  أ ٥,٧٠  أ ٦,٧٧  أ ب ٥,٥٨  د- أ ٤,٧٥  صفر

  أ ٥,٧٨  أ ب ٥,٧٨  أ ب ٥,٦٧  أ ب ٥,٨٨  ١٠  أ ٥,٤٦
  أ ٤,٩٠  ج- أ ٥,٢٢  د- ب ٤,١٧  ج- أ ٥,٣٣  ٢٠

  عقل ساقیة
  ب ١,٨٩  ھـ ١,٠٠  ھـ ١,٥٩  ھـ- ج ٣,٠٨  صفر

  ب ٢,٥٦  د ھـ ٢,٤٢  د ھـ ٢,٥٨  د ھـ ٢,٦٧  ١٠  ب ٢,١٠
  ب ١,٨٥  ھـ ١,١٢  ھـ ١,٥٨  د ھـ ٢,٨٣  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ٥,٩٢  أ ٥,١٤  أ ٥,٣٢  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  ج ١,٥١  ب ج ١,٩٢  ب ٢,٨٦  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٣,٧٩  أ ٣,٨٩  أ ٣,٥٨  أ ٣,٩٢  صفر
  أ ٤,١٧
  أ ٣,٣٧

  أ ٤,١٠  أ ٤,١٣  أ ٤,٢٧  ١٠
  أ ٣,١٧  أ ٢,٨٧  أ ٤,٠٨  ٢٠

    أ ٣,٧٢  أ ٣,٥٣  أ ٤,٠٩  تأثیر العناصر الصغرى
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  راد الالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انف

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

إلى أن أقطار النورات لم تتباین فیما بینھا معنویا وفقا ) ٣(في الجدول  النتائجتشیر ): سم(قطر النورة 
ة من لطریقة اإلكثار المستخدمة في الموسم األول، ولكن ازداد قطر النورة معنویا للنباتات الناتج

لتر في /ملغم ١٠وأدت معاملة النباتات بالباكلوبترازول بتركیز ، في الموسم الثانيالدرنات الجذریة 
   .ا معنویا معاملة المقارنةسم وقلت عنھ ٩,٥٥الموسم األول إلى زیادة معنویة في قطر النورة وبلغت 

وسم األول إلى الحصول لتر في الم/غم ٠,٥٠من جھة أخرى أدى التسمید بالعناصر الصغرى بتركیز 
سم لمعاملة المقارنة، وتشیر بیانات الموسم  ٩,٣٣سم في مقابل  ٩,٦٠على أكبر قطر للنورة وبلغ 

على اكبر  لتر من العناصر الصغرى أدى إلى الحصول/غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥الثاني أن التسمید بمقدار 
ز المختلفة من الباكلوبترازول ظھر أن النباتات الناتجة من الدرنات وتحت التراكیقطر للنورات، و

كونت نورات ذات أقطار اكبر معنویا من قیم أقطار النورات المتكونة على النباتات الناتجة من زراعة 
 تكونت أكبر النورات قطرو ،العقل وتحت المستویات المختلفة من الباكلوبترازول في الموسم الثاني

و  ١٠,٤٥لتر وبلغت /غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥عند زراعة النباتات الناتجة من الدرنات والمسمدة بتراكیز 
سم، على التوالي والتي كانت أفضل معنویا من قیم جمیع المعامالت األخرى، وكان للتداخل  ١٠,٤٤

ئیة الصغرى المضافة تأثیر واضح في ومستویات العناصر الغذامشترك بین تراكیز الباكلوبترازول ال
سم عند  ٩,٦٦قطار النورات ولكال موسمي الزراعة، فقد سجل اكبر قطر للنورات ألالقیم المتحصلة 
تم الحصول على ولتر، /غم ٠,٥٠لتر باكلوبترازول متداخال مع التسمید بمقدار /ملغم ٢٠الرش بتركیز 

 ١٠العقل والمعاملة بالباكلوبترازول بتركیز  ول عند زراعةسم في الموسم األ ٩,٧٨أكبر القیم 
وظھرت استجابة مختلفة في نتائج الموسم الثاني، إذ سجل  ،لتر/غم ٠,٥٠لتر والمسمدة بمقدار /ملغم
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لتر /ملغم ٢٠اكبر قطر للنورات من النباتات الناتجة من الدرنات والمعاملة بالباكلوبترازول بتركیز 
 . سم ١٠,٨٣ت لتر وبلغ/غم ٠,٢والمسمدة بمقدار 

تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في قطر النورة ): ٣(الجدول 
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و ٢٠٠٤لموسمي الزراعة ) سم(

  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

 تداخل طریقة  )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ٩,٣٥  أ ب ٩,٦٥  ج- أ ٩,٤٠  ج ٩,٠٠  صفر

  أ ٩,٥٨  ج- أ ٩,٤٥  ج- أ ٩,٥٥  أ ب ٩,٧٥  ١٠  أ ٩,٤٣
  أ ٩,٣٧  أ ب ٩,٦٣  ج- أ ٩,٣٣  ب ج ٩,١٥  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ٩,٢٦  ج- أ ٩,٤٠  ج- أ ٩,٣٥  ج ٩,٠٣  صفر

  أ ٩,٥١  أ ٩,٧٨  ج- أ ٩,٤٠  ج- أ ٩,٣٥  ١٠  أ ٩,٤٤
  أ ٩,٥٦  أ ب ٩,٧٠  ج- أ ٩,٢٥  أ ب ٩,٧٣  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ٩,٥٨  أ ٩,٤٣  أ ٩,٣٠  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  أ ٩,٦٣  أ ٩,٣٣  أ ٩,٣٧  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  ب ٩,٣٠  أ ٩,٥٣  أ ب ٩,٣٨  ب ٩,٠١  صفر
  أ ٩,٥٥
  أ ب ٩,٤٦

  أ ٩,٦١  أ ٩,٤٨  أ ٩,٥٥  ١٠
  أ ٩,٦٦  أ ب ٩,٢٩  أ ٩,٤٤  ٢٠

    أ ٩,٦٠  ب ٩,٣٨  ب ٩,٣٣  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
    ج-أ ١٠,٤٠  د-أ ١٠,٢٥  د-أ ١٠,٣٠  صفر

  أ ١٠,٣٢  د-أ ١٠,٣٣  د-أ ١٠,٢٨  و-د ٩,٧٠  ١٠  أ ١٠,٢٧
  أ ١٠,١٠  أ ب ١٠,٦٠  أ ١٠,٨٣  و- ج ٩,٧٨  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ١٠,٤٠  و- ج ٩,٧٥  ھـ و ٩,٥٥  ھـ و ٩,٥٣  صفر

  ب ٩,٦١  و- ج ٩,٧٥  ھـ- ب ٩,٩٥  ھـ و ٩,٤٥  ١٠  ب ٩,٦٢
  ب ٩,٥٣  و ٩,٢٥  ھـ و ٩,٥٠  و- ج ٩,٨٣  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ١٠,٤٤  أ ١٠,٤٥  ب ٩,٩٣  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  ب ٩,٥٨  ب ٩,٦٧  ب ٩,٦٠  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٩,٩٦  أ ب ١٠,٠٨  أ ب ٩,٩٠  أ ب ٩,٩١  صفر
  أ ٩,٩١
  أ ٩,٩٦

  أ ب ١٠,٠٤  أ ١٠,١١  ب ٩,٥٨  ١٠
  أ ب ٩,٩٣  أ ١٠,١٦  أ ب ٩,٨٠  ٢٠

    أ ١٠,٠١  أ ١٠,٠٦  ب ٩,٧٦  تأثیر العناصر الصغرى
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  داخالتھا كل على انفراد الالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو ت

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

تباین طول الحامل النوري معنویا وفقا  إلى) ٤(یانات في الجدول تظھر الب): سم(طول الحامل النوري 
مصدرا للنباتات وبلغ ، إذ ازداد عندما استخدمت العقل  في الموسم الثاني لطریقة اإلكثار المستخدمة

بالباكلوبترازول ، ولم تظھر المعاملة دام الدرناتسم عند استخ ٤٢,٧٤سم في مقابل  ٤٨,٣٢طولھ 
 ٠,٥٠وأدى استخدام التركیز العالي من العناصر الصغرى ، تأثیرا معنویا في طول الحوامل النوریة

معنوي للحوامل النوریة عند  وسجل أقل طول ،لتر إلى التقلیل من طول الحامل النوري معنویا/غم
سم في الموسم  ٥٣,٨٤إذ بلغت  ،لتر/ملغم ٢٠للنباتات ومعاملتھا بتركیز  زراعة الدرنات مصدر

في حین تم الحصول على أطول الحوامل النوریة عند استخدام العقل في الموسم الثاني ، األول
النباتات الناتجة من العقل  تتمیزو ،سم٥٠,٢٨معاملتھا بالباكلوبترازول وبلغت للنباتات بدون مصدر

ولكن دلت نتائج الموسم الثاني إلى أن أطول  النورياملھا لتر في طول ح/غم٠,٥٠ة بمقداروالمسمد
 ٠,٢٥الحوامل النوریة تكونت على النباتات الناتجة من العقل وغیر المسمدة أو المسمدة بمقدار 

ل والتسمید بالعناصر الصغرى بمستویاتھم المختلفة لتر، ولم یكن للتداخل بین الرش بالباكلوبترازو/غم
وبشكل معنوي عند الرش  تأثیر معنوي في طول الحامل النوري في الموسم األول، غیر أنھ قل

لتر في الموسم الثاني، وسجلت أقل القیم لطول الحامل /غم ٠,٥٠لتر والتسمید بتركیز /ملغم ٢٠بتركیز 
إلكثار النباتات، على التوالي  ام الدرنات أو العقل مصدرسم عند استخد ٢٦,٠٦و  ٣٣,٨٦النوري 
  .لتر في الموسم الثاني/غم ٠,٥٠لتر والتسمید بمقدار /ملغم ٢٠لتھا بالباكلوبترازول بتركیز بعد معام

ازدادت قیم ھذه الصفة وبشكل معنوي في الموسم الثاني في النباتات  ):٪(نسبة المادة الجافة للنورات 
 ،)٥(الجدول  ٪ للنباتات الناتجة من الدرنات٩,٠٣٪ في مقابل ٩,٩٩لعقل وبلغت التي مصدرھا ا
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أعلى نسبة للمادة الجافة للنورات في الموسم الثاني عند معاملة النباتات الناتجة من العقل  تلوسج
ویالحظ وجود تباین معنوي في قیم التداخل  ٪،١٠,٦٧لتر إذ بلغت /ملغم ١٠ركیز بالباكلوبترازول بت

  مشترك بین طریقة اإلكثار ال
تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في طول ): ٤(الجدول 

  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤لموسمي الزراعة ) سم(الحامل النوري 
  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

تداخل طریقة   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ب ٥٦,٢٦  أ ٥٨,٧٠  أ ٥٥,٤٠  أ ٥٤,٦٧  صفر

  أ ب ٥٦,٣١  أ ٥٤,٤٢  أ ٥٦,٩٨  أ ٥٧,٥٤  ١٠  أ ٥٥,٤٧
  ب ٥٣,٨٤  أ ٥٥,٨٥  أ ٥٣,٥٠  أ ٥٢,١٧  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ب ٥٧,١٦  أ ٦١,٠٣  أ ٥٦,٥٨  أ ٥٣,٨٦  صفر

  أ ٥٩,٣٦  أ ٥٩,٠٤  أ ٥٩,٣٩  أ ٥٩,٦٥  ١٠  أ ٥٨,٥٧
  أ ٥٩,٢٠  أ ٦١,٢٠  أ ٥٨,٠٤  أ ٥٨,٣٥  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ب ٥٦,٣٢  ب ٥٥,٢٩  ب ٥٤,٧٩  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  أ ٦٠,٤٢  أ ب ٥٨,٠٠  أ ب ٥٧,٢٩  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  غرىوالعناصر الص

  أ ٥٦,٧١  أ ٥٩,٨٧  أ ٥٥,٩٩  أ ٥٤,٢٧  صفر
  أ ٥٧,٨٣
  أ ٥٦,٥٢

  أ ٥٦,٧٣  أ ٥٨,١٨  أ ٥٨,٥٩  ١٠
  أ ٥٨,٥٢  أ ٥٥,٧٧  أ ٥٥,٢٦  ٢٠

    أ ٥٨,٣٧  أ ٥٦,٦٥  أ ٥٦,٠٤  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  أ ب ٤٣,٨٩  و-ب ٤٥,٢٤  و-ب ٤٥,٥٨  و- د ٤٠,٨٥  صفر

  أ ٤٥,٩٠  و-ب ٤٤,٦٠  ھـ-أ ٤٩,٦٨  و-ب ٤٣,٤٣  ١٠  ب ٤٢,٧٤
  ب ٣٨,٤١  و ز ٣٣,٨٦  ھـ و ٣٨,٥٣  و-ج ٤٢,٨٥  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ٥٠,٢٨  و- د ٤١,٦٣  ج-أ ٥٣,٩٢  أ ب ٥٥,٢٨  صفر

  أ ٤٧,٨٧  و- د ٤١,٠١  د-أ ٥١,١٣  د-أ ٥١,٤٧  ١٠  أ ٤٨,٣٢
  أ ٤٦,٨٢  ز ٢٦,٠٦  أ ٥٩,٠٧  أ ب ٥٥,٣٥  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  ب ج ٤١,٢٣  ب ٤٤,٦٠  ب ج ٤٢,٣٨  درنات
  تأثیر الباكلوبترازول

  ج ٣٦,٢٢  أ ٥٤,٧١  أ ٥٤,٠٣  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٤٧,٠٨  أ ٤٣,٤٣  أ ٤٩,٧٥  أ ٤٨,٠٧  صفر
  أ ٤٦,٨٩
  أ ٤٢,٦٢

  أ ٤٢,٨١  أ ٥٠,٤١  أ ٤٧,٤٥  ١٠
  ب ٢٩,٩٤  أ ٤٨,٨٠  أ ٤٩,١٠  ٢٠

    ب ٣٨,٧٣  أ ٤٩,٦٥  أ ٤٨,٢١  رىتأثیر العناصر الصغ
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

والرش بالعناصر الصغرى في الموسم األول إذ بلغت اكبر القیم لنسبة المادة الجافة في النورات 
، لتر/غم ٠,٢٥النباتات التي مصدرھا الدرنات والتي رشت بالعناصر الصغرى بتركیز  ٪ في٩,٥٥

 ١٠٪ عند الرش بالباكلوبترازول بتركیز ١٠,٠٢في الموسم الثاني  لھذه الصفة سجلت أكبر القیمو
٪ عندما لم  ٧,٩٦، وانحدرت ھذه النسبة إلى لتر/غم ٠,٥٠عناصر الصغرى بمقدار لتر وبال/ملغم

ویالحظ من بیانات  ،لتر عناصر صغرى/غم ٠,٥٠نباتات بالباكلوبترازول وسمدت بمقدار تعامل ال
التداخل الثالثي أن قیم المعامالت المختلفة لم تتباین فیما بینھا معنویا، ولكن سجلت اكبر القیم في 

لتر /مملغ ١٠٪ للنباتات الناتجة من العقل مع الرش بالباكلوبترازول بتركیز ١١,١٤الموسم الثاني 
  .لتر عناصر صغرى/غم ٠,٥٠والتسمید بمقدار 

النباتات الناتجة من العقل بكرت في الوصول إلى مرحلة  أن) ١(تشیر البیانات في الجدول   
زھار بالمقارنة مع النباتات الناتجة من الدرنات وبشكل معنوي وفي كال موسمي الزراعة، تتفق ھذه إلا

النباتات الناتجة من الدرنات الجذریة  أنمن ) ١٩٨٥( Cockshullو  Rungerالنتائج مع ما ذكره 
 تأثیراتتأخر في إزھارھا حتى عند نموھا تحت ظروف بیئیة محفزة لإلزھار، الن الدرنات نفسھا تبدي 

العقل المأخوذة من ھذه الفروع أزھرت مبكرا، وان ذلك یتطابق مع ما  أنتثبیطیاً لألزھار، في حین 
أسابیع للوصول إلى  ١٠نباتات الدالیا الناتجة من الدرنات تحتاج إلى  أن من) ١٩٦١( Ruhlandذكره 

أزواج  ٧زھار من زراعة الدرنات سواء في البیوت الزجاجیة أو الحقل وان األزھار تنشأ بعد تكون إلا
نباتات الدالیا تزھر في الخریف وعّدھا من  أن) ١٩٨٥(في حین ذكر عوض وضوه . من األوراق
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 أن) ١٩٨٥( Cockshullو  Rungerالقصیر لتكوین البرعم الزھري، وقد بین نباتات النھار 
ساعة،  ١٤-١٢ساعة وان الطول األمثل للنھار  ١٦-٨األصناف الحدیثة للدالیا تزھر في نھار طولھ 

وان النورات الناتجة تحت ظروف مختلفة من طول النھار تختلف في عدد الزھیرات الشعاعیة نسبة 
  . صیةإلى األزھار القر

تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في نسبة المادة ): ٥(الجدول 
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤لموسمي الزراعة ) ٪(الجافة للنورات 

  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

اخل طریقة تد  )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ٩,٤٥  أ ٨,٨٧  أ ١٠,١٨  أ ٩,٢٩  صفر

  أ ٩,١٧  أ ٨,٥٩  أ ٩,٥٨  أ ٩,٣٥  ١٠  أ ٩,١٩
  أ ٨,٩٤  أ ٨,٦٥  أ ٨,٨٩  أ ٩,٢٩  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ٨,٦٢  أ ٨,٨٦  أ ٨,١٦  أ ٨,٨٣  صفر

  أ ٨,٠١  أ ٨,٠٩  أ ٧,٥٠  أ ٨,٤٤  ١٠  أ ٨,٤٣
  أ ٨,٦٧  أ ٩,٨٠  أ ٨,٠١  أ ٨,١٩  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  أ ب ٨,٧١  أ ٩,٥٥  أ ب ٩,٣١  درنات
  تأثیرالباكلوبترازول

  أ ب ٨,٩٢  ب ٧,٨٩  أ ب ٨,٤٩  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  أ ٩,٠٣  أ ٨,٨٧  أ ٩,١٧  أ ٩,٠٦  صفر
  أ ٨,٥٩
  أ ٨,٨١

  أ ٨,٣٤  أ ٨,٥٤  أ ٨,٨٩  ١٠
  أ ٩,٢٣  أ ٨,٤٥  أ ٨,٧٤  ٢٠

    أ ٨,٨١  أ ٨,٧٢  أ ٨,٩٠  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  ب ٨,٦٠  ج ٧,٨٦  ج- أ ٨,٩٦  ج- أ ٩,٠٠  صفر

  ب ٩,٣٠  ج- أ ٨,٩١  ج- أ ٩,٤٤  ج- أ ٩,٥٧  ١٠  ب ٩,٠٣
  ب ٩,١٧  ج- أ ٩,٦٤  ج- أ ٩,٠٥  ج- أ ٨,٨٣  ٢٠

  ساقیةعقل 
  أ ب ٩,٥٩  ب ج ٨,٠٧  ج-أ ١٠,٢٤  أ ب ١٠,٤٧  صفر

  أ ١٠,٦٧  أ ١١,١٤  أ ب ١٠,٤٧  أ ب ١٠,٤١  ١٠  أ ٩,٩٩
  أ ب ٩,٧٠  ج- أ ٩,٣٦  أ ١٠,٧٤  ج- أ ٩,٠٠  ٢٠

تداخل طریقة اإلكثار 
  والعناصر الصغرى

  ب ٨,٨٠  أ ب ٩,١٥  أ ب ٩,١٣  درنات
  تأثیر الباكلوبترازول

  ب أ ٩,٥٢  أ ١٠,٤٨  أ ب ٩,٩٦  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٩,١٠  ب ٧,٩٦  أ ٩,٦٠  أ ٩,٧٤  صفر
  أ ٩,٩٩
  أ ٩,٤٤

  أ ١٠,٠٢  أ ٩,٩٦  أ ٩,٩٩  ١٠
  أ ٩,٥٠  أ ٩,٩٠  أ ب ٨,٩١  ٢٠

    أ ٩,١٦  أ ٩,٨٢  أ ٩,٥٥  تأثیر العناصر الصغرى
ختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد الت

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

وبشكل معنوي في الموسم  وأدت المعاملة بالباكلوبترازول إلى تقلیل عدد األیام للوصول إلى األزھار
تشیر العدید من الدراسات إلى تضارب في تأثیر الباكلوبترازول في موعد األزھار، فقد أشار  الثاني،

Rounkova )١٩٨٩( و ،Whipker )نبات الدالیا أنإلى ) ١٩٩٨Dahlia hybrida  تأخرت في
وآخرون  Whipkerفي حین ذكر  ،موعد أزھارھا وبشكل غیر معنوي في عدد األیام لألزھار

معاملة أصناف عدیدة من الدالیا بالباكلوبترازول أدى إلى تأخیر معنوي في عدد األیام  أنإلى ) ١٩٩٥(
و  Taychasinpitak، وھنا یجب اإلشارة إلى ما ذكره نظر عن الصنفوبغض ال لألزھار

Manochai )النوع : الباكلوبترازول یعتمد في تأثیره على العدید من العوامل منھا  أن )٢٠٠٣
) ٢(وتشیر البیانات في الجدول . والصنف والتركیز المستخدم وطریقة وموعد اإلضافة والجزء المعامل

من زراعة الدرنات كونت عدداً اكبر وبشكل معنوي من األزھار خالل مدة نموھا النباتات الناتجة  أن
وقد تفسر النتائج أعاله وفقا للرصید . في مقابل النباتات الناتجة من العقل وفي كال موسمي الزراعة

 لوحظ من إذالمخزون من المواد الغذائیة في الدرنات الجذریة في مقابل النباتات الناتجة من العقل، 
لھا بتكوین عدد  مما سمح لدرنات كانت أفضل في نموھاالنباتات الناتجة من ا أن بیانات النمو الخضري

 أنالعدید من المصادر تشیر إلى  أنفضال عن  ،)٢٠٠٧عبدالقادر و األطرقجي،(اكبر من األزھار
طواجن، ( أزھارهیة من عمر النبات یحسن من االھتمام بتغذیة النبات وظروف التربة في المراحل األول

 الناتجة من الدرنات كانتالمجموع الجذري للنباتات  قیم صفات أنویجب اإلشارة ھنا إلى ) ١٩٨٧
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مما سمح  )بیانات غیر منشورة(ل المجموع الجذري للنباتات الناتجة من العق قیم صفات أفضل من
لنمو الخضري والزھري بامتصاص كمیات اكبر من المواد الغذائیة والسیما النتروجین والتي دعمت ا

)Runger  وCockshull ،ولم یكن للمعاملة بالباكلوبترازول تأثیر معنوي في عدد األزھار  ،)١٩٨٥
المنتجة ولكال موسمي الزراعة وبالرغم من ظھور بعض الفروق المعنویة عند تداخلھ مع العوامل 

ارز في عدد األزھار المنتجة األخرى موضوع الدراسة، ولكن كان للتسمید بالعناصر الغذائیة دور ب
لتر في الموسم األول، ولكن كان /غم ٠,٥٠والتي بلغت أقصاھا وبشكل معنوي عند الرش بتركیز 

 ھامةالتركیبیة الفسلجیة والف وظائللئج وفقا تأثیرھا غیر معنوي في الموسم الثاني ، وقد تفسر ھذه النتا
من الجدیر ، و)٢٠٠٤،Huner و Hopkins( زھار النباتإنمو و تنعكس في للعناصر الصغرى والتي

تعرضت النباتات  إذنبات في الموسم الثاني مقابل الموسم األول، /ذكره انخفاض عدد األزھار المنتجة
النباتات  أن، بالرغم من استخدام برنامج أسبوعي للمكافحة إال لى إصابات بأمراض فطریة والعناكبإ

متحصلة عن قطر النورة الزھریة وطول الحامل النوري ونسبة النتائج ال أن قّل إنتاجھا من األزھار،
صفات النمو الخضري مناقشة تفسر وفقا لما سبق ذكره في  أنیمكن ) ٥و ٤و ٣(المادة الجافة الجداول 

  . )٢٠٠٧عبدالقادر و األطرقجي،(والتي انعكست على نمو األزھار وتطورھا
 

EFFECT OF PROPAGATION METHODS, SPRAY WITH  
PACLOBUTRAZOL  AND MICRONUTRIENT ON GROWTH OF 
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ABSTRACT 

This study was carried on Dahlia hybrida cv. Edinburgh, to compare 
two propagation methods, application of paclobutrazol PBZ at 0, 10 and 20 
mg/liter and micronutrients at concentrations 0.00, 0.25 and 0.50 g/liter on  
vegetative growth. The results can be summarized as follows: Plants 
propagated by cuttings gave best results for flowering time and inflorescence 
stalk while plants propagated by tuberous roots gave best results of 
inflorescence number and inflorescence diameter. Plants sprayed with 10, 20 
mg/liter PBZ gave best results of flowering time in the second season and 
inflorescence diameter in first season. Spraying plants with micronutrient at 
concentration 0.50 g/liter gave best results of inflorescence number and 
diameter. In general, plants propagated by cuttings treated with any 
concentrations of PBZ and micronutrients gave best results of flowering time, 
but the largest number of inflorescences/plant 12.88 obtained when plants 
propagates by tuberous roots were treated with 20 mg PBZ/liter and 0.50 g/liter 
micronutrients in first season, but the largest number 6.77 inflorescences/plant 
obtained in the second season when plants werenot treated with PBZ. 
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