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

  النمو الخضري صفات -١ 
  عمار عمر األطرقجيھالة عبدالرحمن عبد القادر                  

  جامعة الموصل/ الغابات كلیة الزراعة و/ 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، اإلكثار باستخدام نباتات ناتجة من 
و التسمید بالعناصر لتر /ملغم ٢٠أو  ١٠ وأ ضري بالباكلوبترازول بتراكیز صفرورش المجموع الخ
في النمو  لتر/غم ٠,٥٠أو  ٠,٢٥ أو بتراكیز صفر Micronate 15باستخدام سماد الغذائیة الصغرى 

ونفذت التجربة العاملیة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة داخل القطع المنشقة، . الخضري
تفوقت النباتات الناتجة من الدرنات : ارت النتائج إلى األتيأش.بأربعة مكررات وثالثة نباتات للمكرر

بزیادة عدد  میزتكذلك ت فرع،د األوعد ي ارتفاع النبات وقطر الساقالجذریة ولموسمي الزراعة ف
لتر /ملغم ٢٠أدى الرش بالباكلوبترازول بتركیز و .الثغور على السطح العلوي والسفلي لألوراق معنویاً 

وكان  في مقابل معاملة المقارنة،لموسمي الزراعة  دد الفروعوعي قطر الساق نویة فزیادة مع إلى
دة عدد ولوحظ زیا ل ارتفاع النبات ولموسمي الزراعة،الستخدام التركیز أعاله تأثیرا معنویا في تقلی

أدى التسمید بأي من و. بترازولالسفلي لألوراق عند استخدام أي من تراكیز الباكلوالثغور على السطح 
خفض معنوي في ارتفاع النبات ولموسمي الزراعة وبلغ أدناه  إلىتراكیز العناصر الغذائیة الصغرى 

في حین ازداد وبشكل معنوي قطر الساق وعدد األفرع وتركیز الكلوروفیل  ،ترل/غم ٠,٥٠عند التركیز 
لساق وعدد قیم قطر ا یمكن القول أن ،إجماال .لتر/غم ٠,٥٠عند استخدام التركیز الكلي السیما 

أقصاھا عند زراعة النباتات الناتجة من  بلغت لألوراقالسفلي ثغور على السطح نبات وعدد ال/الفروع
لتر من العناصر /غم ٠,٥٠لتر باكلوبترازول ومتداخلة مع /ملغم ٢٠الدرنات مع الرش بتركیز 

  .الصغرى
  

  المقدمة
 لھ معمر عشبي نبات وھو ، Asteraceae المركبة العائلة أفراد احد D. hybrida الدالیا تعد

 في تتفاوت السیقان العلیا أجزائھ في وعصیري القاعدة عند متخشب متفرع الساق ، متدرن جذري نظام
 بیضاویة وریقات ٧-٣ من تتكون مركبة األوراق سم، ٢٠٠-٣٥ من المختلفة لألصناف وفقا ارتفاعھا

 طرائق تستخدم ).١٩٩٢ دھب، أبو( ةامھ نورات في األزھار ،اللون خضراء الحافة مسننة الشكل
 بحیث تقسیمھا بعد أو كاملة الجذریة الدرنات استخدام یمكنإذ خضریاً،  الدالیا نباتات إكثار في عدیدة

 والتي اإلكثار، في الساقیة العقل تستخدم كذلك القدیم الساق قاعدة من جزء على متدرن جذر كل یحتوي
 تقطع حیث سم ٢٠ طول إلى وصولھا بعد التاج منطقة على لفروعا نمو من ناتجة ساقیة أفرع تكون قد

حدى الدراسات إلى أن ھناك معلومات قلیلة عن إتشیر . )٢٠٠٠ ،McNeilan(سم١٠ بطول العقل
فتوة أن مدة ال) ١٩٨٥( Cockshullو Rungerفي نباتات الدالیا، فقد بین  Juvenile phaseالفتوة 

زھار، وان النباتات إلمن األوراق قبل ا القلی البادرات عدد تكون في نباتات الدالیا قصیرة إذ
حت ظروف محفزة الناتجة من الدرنات قد تكون غیر قادرة على تكوین األزھار حتى عندما تكون ت

زھار الفروع النامیة علیھا، بینما إأن الدرنات قد یكون لھا تأثیر تثبیطي في  على اإلزھار، في حین
  .عن الدرنات األم ك الفروع تبكر في اإلزھار عندما تجذر وتنمو بعیدالعقل المأخوذة من تل

 عند مقارنة) ١٩٨٩( Rounkova ذكر فقد ،للباكلوبترازول استجابتھا في الدالیا نباتات تختلفو
 الخضري النمو في لتر/ملغم ٥٠ بتركیز الباكلوبترازول بینھا ومن النمو منظمات بعض رش تأثیر

 Phlox المعمر والفلوكس Chrysanthemum coreanum السنوي اؤوديالد لنباتات والزھري
 النباتات ارتفاع من قلل إذ قصیرة نباتات إنتاج إلى أدى قد الباكلوبترازول استخدام أن ،Dahlia والدالیا

 أن وبین أیضا، التالیة السنة في تأثیره وظھر المقارنة معاملة مقابل في ٪٥٠بمقدار الدراسة موضوع
   بترازولالباكلو

  .مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول 
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  . ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ  ١١/١٢/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
 زاد بینما المقارنة، لمعاملة ٢سم ١٥ مقابل في ٢سم٩ إلى الداؤودي نبات ورقة مساحة تقلیل إلى أدى قد

 وزن غم/ملغم ٥,٢ بلمقا في جاف وزن غم/ملغم ٧,٣ إلى b + a الكلوروفیل من األوراق محتوى
 A-Rest النمو معوقات من العالیة التراكیز فعالیة) ١٩٩٨( Whipker ودرس المقارنة، لمعاملة جاف

 للسیطرة على ارتفاع نبات الدالیا كیمیائیاً للصنفین Sumagic و Paclobutrazol والباكلوبترازول
'Golden Emblem' و طویل صنف ' Red pigmy ' ریاً  النمو منظمات تأضیف حیث قصیر صنف 

 أكبر بمقدار النبات ارتفاع من معنوي وبشكل قللت المستخدمة النمو معوقات جمیع أن الحظ التربة، إلى
 معاملة مقابل في Golden Emblem للصنف ٪١١ من وأكبر Red pigmyللصنف ٪٢١ من

- ٣٠ بتركیز ٪١٧ البوریك حامض بھیئة البورون ضافةإ أن) ١٩٨٨( ووصفي خطاب ذكرو .المقارنة
-Zn بھیئة والزنك لتر/ملغم ٣٧٥-٧٥ بتركیز ٪١٢ Mn-EDTA بھیئة والمنغنیز لتر/ملغم١٥٠

EDTA الخضري النمو صفات من كل في واضحة زیادة إلى أدت لتر/ملغم٢٢٥-٤٥ بتركیز ٪١٤ 
 Gibson وذكر. Moon light sonata األبیض للصنف Dahlia الدالیا لنبات والدرني والزھري
 والتي Bedding plants األحواض نباتات تغذیة سوء في المؤثرة العوامل أحد أن) ٢٠٠١( وآخرون

 قیمة زیادة وان ٦,٢-٥,٦حدود  ضمن یكون أن یفضل والذي الوسط pH ھو أفرادھا، احد الدالیا تعد
pH العناصر امتصاص ضعف إلى تؤدي ٦,٥ من أكثر إلى الوسط B وCu وFe وMn وZn. 

 زھارألا وقطف الحدائق في الزراعة في واستخدامھ التنسیقیة الناحیة من باتالن ألھمیة ونظرا
 بھدف الدراسة ھذه أجریت فقد ، العراق في وندرتھا الموضوع حول الدراسات ولقلة أصص وكنبات
 إلكثار النبات، فضالً عن تأثیر مصدر الساقیة العقل الجذور المتدرنة أو استخدام بین المقارنة
والمحتوى  الخضري النمو صفات في الصغرى الغذائیة والعناصر الباكلوبترازول النمو معوق استخدام

  .الكیمیائي
 

  ھوطرائق مواد البحث
 Dahlia hybridaعلى نبات الدالیا  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤أجریت التجربة خالل موسمي الزراعة 

من زراعة جذور  بالمقارنة بین نباتات ناتجة وذلك وشملت دراسة طریقة اإلكثار ،Edinburghصنف 
رشت النباتات في  إذ متدرنة مباشرة وأخرى ناتجة من عقل ساقیة طرفیة، والرش بالباكلوبترازول

 ١٠ أوصفر : ھي) ICIإنتاج شركة (أزواج من األوراق بثالثة تراكیز من الباكلوبترازول  ٧- ٦مرحلة 
ملیة ز أعاله، وكررت عنبات لكل من التراكی/مل ١٠٠باستخدام ) ٢٠٠٣، Erwin(لتر /ملغم ٢٠و أ

شھر من الرشة األولى في السنة الثانیة، والتسمید بالعناصر الغذائیة  ٢بعد مرور  رش النباتات
خطاب ووصفي، (لتر /غم ٠,٥٠وأ ٠,٢٥ أو صفر رشاً على المجموع الخضري بتراكیز الصغرى

 .Al-Qawafel Ind. Agr. Est من إنتاج شركة( Micronate15 سماد وذلك باستخدام) ١٩٨٨
 Micronutrient Mix EDTAالعناصر الغذائیة الصغرى المخلبة  الحاوي على خلیط من) األردن/

Citric Acid Chelation ٠,٥ %)بنسبة مئویة( إذ یحتوي على Fe  ٢,٣٠و Mn  ٠,٦٧و Cu 
مل لكل تركیز أعاله والذي قسم  ١٠٠رش كل نبات بمقدار ،  B ٠,٠٩و   Mg ٠,٣٨و   Zn ٠,٧٨و

بعد : أزواج من األوراق، وقد رشت بالدفعة الثانیة ٧-٦عندما كونت النباتات : دفعتین، األولىعلى 
اشتملت التجربة على  ،إلى محالیل الرش Tween 20أضیفت المادة الناشرة . شھر من الرشة األولى

یم القطاعات معاملة عاملیھ ھي التداخل بین العوامل أعاله، ونفذت التجربة العاملیة باستخدام تصم ١٨
 Factorial Experiment Within Split Plot inالعشوائیة الكاملة داخل القطع المنشقة 

Randomized Complete Block Design بأربع مكررات وثالثة نباتات للمكرر.  
غم في السنة  ٢±٧٥غم في السنة األولى و  ٢±٦٥استخدمت درنات جذریة متجانسة وزنھا 

وتم الحصول على النباتات . نیسان لموسمي الزراعة، على التوالي ٥آذار و  ٢٦الثانیة، زرعت في 
أسابیع من نمو الفروع جمعت منھا العقل  ٤الناتجة من العقل، وذلك بزراعة الدرنات الجذریة وبعد 

أزواج من األوراق الكاملة االتساع وتم  ٤-٣سم حاویة على  ١٢-١٠الطرفیة التي كانت بطول 
في أصص فخاریة قطر  زرعت الدرنات الجذریة والعقل الطرفیة. ةدمت في الدراستجذیرھا ثم استخ

) أغنام(مكون من تربة حدائق وسماد حیوانيكغم من الوسط المجفف ھوائیا وال ١٧سم حاویة على  ٣٠
 ٪١٥خفضت شدة اإلضاءة الطبیعیة عند مستوى األصیص بمقدار  .١: ٣كامل التحلل بنسبة حجمیھ

غم ٢,٧٥وبمقدار  N٪ ٤٦ CO(NH2)2تم إضافة السماد النتروجیني الیوریا . ضراءباستخدام شبكة خ
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N/٤٦ثالثي  تموسم نمو، والسماد الفوسفاتي بشكل سوبر فوسفا/أصیص ٪P2O5  غم  ١,٢وبمقدار
P/ ٤٨أصیص، وسماد كبریتات البوتاسیوم ٪K2O  غم  ٢,١وبمقدارK/ أصیص وذلك وفقا لما ذكره

Singh  وGupta )سم(ارتفاع النبات  :أیلول لكل موسم وشملت ١٥وسجلت البیانات في  .)١٩٩٥(، 
 تبعا لطریقة ،)غم وزن رطب/ملغم(تركیز الكلوروفیل الكلي و ،نبات/عدد األفرعو ،)سم(وقطر الساق 

Machinney )١٩٤١ ( وArnon )باستخدام جھاز المطیاف الضوئي ) ١٩٤٩
Spectrophotometer اذكرھ التي وحسب المعادالت الریاضیة Wright وWickard )١٩٩٨(، 

 Schluter وفقا لما ذكره السفلي لورقة النباتتم حساب عدد الثغور للسطح   ٢ملم/وكذلك عدد الثغور
التحویل الزاوي  إجراءبعد ) ١٩٩٦( SASأجري تحلیل التباین باستخدام برنامج ). ٢٠٠٣(وآخرون

 ٥عند مستوى احتمال مقارنة بین متوسطات المعامالت لللقیم النسب المئویة، وتم إجراء اختبار دنكن 
٪.  
  

  النتائج والمناقشة
 بطریقة اإلكثار رارتفاع النبات تأث نإلى أ) ١(تشیر البیانات في الجدول  :)سم(النبات  ارتفاع

٪ في مقابل النباتات الناتجة ٢٨,٧٥ذ قل ارتفاع النباتات الناتجة من زراعة العقل بمقدار إ، المستخدمة
الدرنات، وأدت زیادة مستویات الباكلوبترازول المستخدمة إلى التقلیل من ارتفاع النبات  ن زراعةم

التركیزین  معنویا، وأدى الرش بالعناصر الغذائیة الصغرى إلى تقلیل ارتفاع النبات أیضا ولكال
 االتجاهموسم الثاني اتخذت النتائج في الا معنویا عن النباتات غیر المسمدة، والمستخدمین واللذان اختلف

  بیانات التداخل بین  تشیرو ،ذاتھ
  

ارتفŠŠاع  والعناصŠŠر الغذائیŠŠة الصŠŠغرى فŠŠي تŠŠأثیر طریقŠŠة اإلكثŠŠار والŠŠرش بالبŠŠاكلوبترازول): ١(الجŠŠدول 
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤لموسمي الزراعة ) سم(النبات 

  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

طریقة تداخل   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ٤٥,٧٤  ب ج ٤٣,٠٧  ب ٤٥,٠٤  أ ٤٩,١٢  صفر

  ب ٤١,٨١  د-ب ٤١,٨٤  د-ب ٤٠,٩٣  ب ج ٤٢,٦٥  ١٠  أ ٤٢,٦٨
  ب ٤٠,٤٩  ج د ٣٨,٩٧  ج د ٣٩,٥٧  ب ج ٤٢,٩٥  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٣٣,٣٢  ز-ھـ ٢٩,٨٧  ھـ ٣٢,٤٨  د ٣٧,٦١  صفر

  د ٣٠,٢٤  ز ٢٧,٤٤  ز -ھـ ٣١,٢٩  ھـ و ٣٢,٠٠  ١٠  ب ٣٠,٤١
  ھـ ٢٧,٦٨  و ز ٢٧,٧٨  و ز ٢٧,٧٠  ز ٢٧,٥٧  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  ب ٤١,٢٩  ب ٤١,٨٤  أ ٤٤,٩١  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  د ٢٨,٣٦  ج د ٣٠,٤٩  ج ٣٢,٣٩  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  أ ٣٩,٥٣  د-ب ٣٦,٤٧  ب ٣٨,٧٦  أ ٤٣,٣٧  صفر
  ب ٣٦,٠٢
  ج ٣٤,٠٩

  ھـ-ج ٣٤,٦٤  ھـ- ب ٣٦,١١  ب ج ٣٧,٣٢  ١٠
  ھـ ٣٣,٣٧  د ھـ ٣٣,٦٣  ھـ-ج ٣٥,٢٦  ٢٠

    ب ٣٤,٨٣  ب ٣٦,١٧  أ ٣٨,٦٥  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  أ ٥٠,٧٦  أ ب ٥١,٠٧  ج-أ ٤٧,٠٠  أ ٥٤,٢٠  صفر

  ب ٤٥,١٠  ج د ٤٢,٧٧  ج د ٤٢,٩٧  ج-أ ٤٩,٥٧  ١٠  أ ٤٦,٤٧
  ب ٤٣,٥٦  ج د ٤٢,٦٧  د-ب ٤٣,٩٣  د-ب ٤٤,٠٧  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٣٦,٦٠  ز-ھـ ٣٠,٥٠  ھـ و ٣٢,١٠  ج-أ ٤٧,٢٠  صفر

  ج ٣٢,٨٠  ھـ و ٣٢,٦٠  و ز ٢٨,٩٠  د ھـ ٣٦,٩٠  ١٠  ب ٣٢,٣٤
  د ٢٧,٦٣  ز ٢٣,٦٧  و ز ٢٧,٩٠  ھـ و ٣١,٣٣  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  أ ب ٤٥,٥٠  ب ٤٤,٦٣  أ ٤٩,٢٨  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  د ٢٨,٩٢  د ٢٩,٦٣  ج ٣٨,٤٨  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٤٣,٦٨  ب ج ٤٠,٧٨  ب ج ٣٩,٥٥  أ ٥٠,٧٠  صفر
  ب ٣٨,٩٥
  ج ٣٥,٥٩

  ج د ٣٧,٦٨  ج د ٣٥,٩٣  ب ٤٣,٢٣  ١٠
  د ٣٣,١٧  ج د ٣٥,٩٢  ج د ٣٧,٧٠  ٢٠

    ب ٣٧,٢١  ب ٣٧,١٣  أ ٤٣,٨٨  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 
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في ارتفاع النبات  انخفاضزیادة التركیز المستخدم أدى إلى  أنباكلوبترازول بال طریقة اإلكثار والرش
ارتفاع النبات في كال  انخفاضبیانات ال یالحظ منو ،كثار المستخدمة ولكال الموسمینإلاولكال طریقتي 

وتحت ظروف التجربة تشیر بیانات  ،طریقتي اإلكثار مع زیادة تركیز العناصر الصغرى المضافة
سم عند ٢٧,٤٤اقل القیم الرتفاع النبات التي أمكن الحصول علیھا بلغت  أنإلى  ثيالثالالتداخل 

لتر باكلوبترازول متداخال مع التسمید /ملغم ١٠كثار النباتات مع الرش بتركیز إاستعمال العقل في 
لتر مع /ملغم ٢٠بالباكلوبترازول بتركیز  الرش أنلتر، وظھر من نتائج الموسم الثاني /غم ٠,٥٠بمقدار

ذ بلغ إللنباتات الناتجة من العقل،  األوللتر كان أكثر فاعلیة من الموسم /غم ٠,٥٠التسمید بمقدار 
٪ عن النباتات الناتجة من زراعة الدرنات وبدون ٥٦,٣٣قدرھا  انخفاضسم بنسبة ٢٣,٦٧ارتفاعھا 

  .الرش بالباكلوبترازول والتسمید
وبشكل  ازدادالدرنات طر ساق النباتات التي مصدرھا أن ق) ٢(یتضح من الجدول: )سم(قطر الساق 

وبشكل معنوي  أیضاً ات التي مصدرھا العقل ولكال الموسمین، وازداد قطر ساق النبات في مقابلمعنوي 
  عند 

  
فŠي قطŠر السŠاق ول والعناصر الغذائیة الصŠغرى تأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبتراز): ٢(الجدول 
  .لنباتات الدالیا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤ لموسمي الزراعة) سم(

  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

طریقة تداخل   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  ب ١,٨٥  ج- أ ١,٩٧  ج- أ ١,٩٤  ھـ و ١,٦٥  صفر

  أ ١,٩٩  أ ب ٢,٠٣  أ ب ١,٩٩  ج- أ ١,٩٥  ١٠  أ ١,٩٤
  أ ١,٩٨  أ ٢,٠٦  أ ب ٢,٠٠  ب ج ١,٨٩  ٢٠

  عقل ساقیة
  د ١,٥٤  ھـ و ١,٥٦  و ١,٥٣  و ١,٥٣  صفر

  ج د ١,٦٠  ھـ و ١,٥٨  د ھـ ١,٦٩  ھـ و ١,٥٤  ١٠  ب ١,٦١
  ج ١,٦٨  ج د ١,٨٢  د ھـ ١,٦٨  ھـ و ١,٥٤  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  أ ٢,٠٢  أ ١,٩٨  ب ١,٨٣  ناتدر
  الباكلوبترازولتأثیر

  ج ١,٦٥  ج ١,٦٣  د ١,٥٣  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  ب ١,٧٠  ب ج ١,٧٦  ب ج ١,٧٣  د ١,٥٩  صفر
  أ ١,٨٠
  أ ١,٨٣

  ب ج ١,٨١  أ ب ١,٨٤  ب ج ١,٧٥  ١٠
  أ ١,٩٤  أ ب ١,٨٤  ج ١,٧١  ٢٠

    أ ١,٨٤  أ ١,٨٠  ب ١,٦٨  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  أ ٢,٠٠  أ ٢,٠٨  أ ١,٩٨  أ ١,٩٥  صفر

  أ ٢,٠٧  أ ٢,٠٥  أ ٢,٠٩  أ ٢,٠٧  ١٠  أ ٢,٠٥
  أ ٢,٠٩  أ ٢,١٧  أ ٢,٠٤  أ ٢,٠٧  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ١,٤٢  د- ب ١,٤٧  د- ب ١,٤٤  د ١,٣٤  صفر

  ب ج ١,٤٨  ب ج ١,٥٨  د- ب ١,٤٦  ج د ١,٤٢  ١٠  ب ١,٤٩
  ب ١,٥٦  ب ١,٦٧  د- ب ١,٤٧  د- ب ١,٥٦  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  أ ٢,١٠  أ ٢,٠٣  أ ٢,٠٣  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  ب ١,٥٧  ج ١,٤٥  ج ١,٤٤  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  ب ١,٧١  ج- أ ١,٧٧  ب ج ١,٧١  ج ١,٦٤  صفر
  أ ب ١,٧٨

  أ ١,٨٣
  أ ب ١,٨١  ج- أ ١,٧٧  ب ج ١,٧٥  ١٠
  أ ١,٩٢  ب ج ١,٧٥  أ ب ١,٨١  ٢٠

    أ ١,٨٤  ب ١,٧٤  ب ١,٧٣  تأثیر العناصر الصغرى
القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 

  .٪ ٥تحت مستوى احتمال 
  

 وكان للرش بالعناصر والثاني، األولالموسم لتر في /ملغم ٢٠و  ١٠الرش بالباكلوبترازول بتركیز 
سم لنباتات المقارنة ١,٦٨في الموسم األول من  ذ ازدادإالصغرى تأثیر واضح في زیادة قطر الساق 

كما لوحظت زیادة في قطر الساق مع زیادة مستویات الرش  ،لتر/غم ٠,٥٠سم عند استخدام ١,٨٤إلى 
إذ  وسم األول، وأظھرت نتائج الموسم الثاني االتجاه ذاتھ،في الم اإلكثاربالعناصر الصغرى ولطریقتي 

كونت النباتات النامیة على الدرنات سیقانا أكبر في القطر وبشكل معنوي من النباتات الناتجة من العقل 
إلى تمیز ل الثالثي وأشارت بیانات التداخ ،غرى المستخدمةوتحت أي من تراكیز العناصر الص
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للنباتات عن قرینتھا التي استخدمت فیھا العقل وكان  فیھا الدرنات مصدر المعامالت التي استخدمت
عند استخدام النباتات الناتجة من الدرنات مع الرش  معنویاً ولكال موسمي الزراعةھذا التمیز 

  .لتر/غم ٠,٥٠لتر والعناصر الصغرى بتركیز /ملغم ٢٠بالباكلوبترازول بتركیز 
 استخدامفرع عند ألإلى وجود فروق معنویة في عدد ا) ٣(الجدول  في تشیر البیانات: نبات/فرعألعدد ا

فرع ألذ زادت اإ للنباتات المستخدمة في الدراسة ولكال موسمي الزراعة، العقل مصدر أوالدرنات 
  بنسبة 

  
فŠŠي عŠŠدد  تŠŠأثیر طریقŠŠة اإلكثŠŠار والŠŠرش بالبŠŠاكلوبترازول والعناصŠŠر الغذائیŠŠة الصŠŠغرى): ٣(الجŠŠدول 

  .لنباتات الدالیا   ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤موسمي الزراعة ل نبات/األفرع
  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

طریقة تداخل   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  ب ١٥,٧٣  أ ب ١٦,٢٨  أ ب ١٦,٢٥  ب ١٤,٦٧  صفر

  أ ب ١٦,٤٠  أ ١٧,٣٤  أ ١٧,٠٩  ب ١٤,٧٩  ١٠  أ ١٦,٤٩
  أ ١٧,٣٥  أ ١٨,٢٢  أ ١٧,٥٠  أ ب ١٦,٣٣  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٩,٩٤  ج ١٠,١٧  ج ١٠,٠٠  ج ٩,٦٧  صفر

  ج ١٠,٢٦  ج ١٠,٢٥  ج ١١,٠٠  ج ٩,٥٤  ١٠  ب ١٠,١٦
  ج ١٠,٢٧  ج ١٠,١٧  ج ١١,١١  ج ٩,٥٤  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  غرىوالعناصر الص

  أ ١٧,٢٨  أ ١٦,٩٥  ب ١٥,٢٦  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  ج د ١٠,١٩  ج ١٠,٧٠  د ٩,٥٨  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  ب ١٢,٨٤  أ ب ١٣,٢٢  أ ب ١٣,١٣  ب ١٢,١٧  صفر
  أ ب ١٣,٣٣

  أ ١٣,٨١
  أ ١٣,٧٩  أ ١٤,٠٤  ب ١٢,١٧  ١٠
  أ ١٤,١٩  أ ١٤,٣٠  أ ب ١٢,٩٤  ٢٠

    أ ١٣,٧٤  أ ١٣,٨٢  ب ١٢,٤٢  صر الصغرىتأثیر العنا
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  ب ١٢,٧٨  أ ١٦,٦٧  ب ج ١٣,١٧  د ٨,٥٠  صفر

  أ ب ١٤,٦٠  أ ب ١٥,٦٢  أ ب ١٤,٩٤  ب ج ١٣,٢٥  ١٠  أ ١٤,٤٣
  أ ١٥,٩٢  أ ١٧,٧٧  أ ١٦,٥٠  ب ج ١٣,٥٠  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٩,١٠  د ٨,٦٧  د ٨,٧٥  د ٩,٨٩  صفر

  ج ١٠,٠٠  ج د ١١,١١  د ٩,٠٠  د ٩,٨٩  ١٠  ب ٩,٨٥
  ج ١٠,٤٦  ج د ١١,٥٠  د ٩,٦٧  د ١٠,٢٢  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  أ ١٦,٦٨  ب ١٤,٨٧  ج ١١,٧٥  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  ج د ١٠,٤٣  د ٩,١٤  د ١٠,٠٠  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  ب ١٠,٩٤  أ ب ١٢,٦٧  ب ج ١٠,٩٦  ج ٩,١٩  صفر
  أ ١٢,٣٠
  أ ١٣,١٩

  أ ب ١٣,٣٦  ب ١١,٩٧  ب ج ١١,٥٧  ١٠
  أ ١٤,٦٣  أ ب ١٣,٠٨  ب ١١,٨٦  ٢٠

    أ ١٣,٥٥  ب ١٢,٠٠  ج ١٠,٨٧  تأثیر العناصر الصغرى
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال

  .٪ ٥ال تحت مستوى احتم
  

كثارھا ولكال إفي  العقل استخدامكثار النباتات مقابل إالدرنات في  استخدام٪ عند ٤٦,٥و  ٦٢,٣
نبات مع كل /فقد ازداد عدد الفروع عند رش النباتات بالباكلوبترازولو ،الزراعة على التواليموسمي 

النباتات  أن ویالحظ، لصغرىد الرش بالعناصر الغذائیة اوكذلك الحال عن ،لمستخدمزیادة في التركیز ا
نبات تحت أي من تراكیز الباكلوبترازول /األفرعالناتجة من زراعة الدرنات قد كونت أكبر عدد من 

  المستخدمة مقارنة
في  األفرعالحصول على أكبر القیم لعدد  ، وتماعةبالنباتات التي مصدرھا العقل وفي كال موسمي الزر

 ٠,٥٠كثار النباتات مع الرش بتركیز إاستخدام الدرنات في نبات عند /فرع ١٧,٢٨ األولالموسم 
فرع الذي تم الحصول علیھا من زراعة أل٪ عن عدد ا٨٠,٣٨لتر وقد زادت ھذه القیمة بنسبة /غم

زیادة  تائج التداخل الثالثيویالحظ من ن، العقل بدون الرش بالعناصر الصغرىالنباتات التي مصدرھا 
عند الرش  األفرعتجة من زراعة الدرنات وبلغت أعلى القیم في عدد في النباتات النا األفرععدد 

وتم ، لتر/غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥لتر مع العناصر الصغرى بتركیز /ملغم ٢٠و  ١٠بالباكلوبترازول بتركیز 
نبات في الموسم الثاني من النباتات الناتجة من زراعة الدرنات /فرع ١٧,٧٧الحصول على أكبر القیم 
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لتر والتي /غم ٠,٥٠لتر والعناصر الصغرى بتركیز /ملغم ٢٠كلوبترازول بتركیز والتي رشت بالبا
التي تكونت على النباتات الناتجة من العقل والتي لم تعامل  األفرع٪ عن عدد ١٠٤,٩٦زادت بنسبة 

  .لتر/غم ٠,٥٠بالباكلوبترازول متداخلة مع الرش بالعناصر الصغرى بتركیز 
 أنإلى ) ٤(تشیر البیانات في الجدول : )غم وزن رطب/ملغم(وراق تركیز الكلوروفیل الكلي في األ

معنویا في زیادة تركیز الكلوروفیل الكلي في األوراق وفي كال  تأثیرلطریقة اإلكثار المستخدمة 
من جھة أخرى ازداد تركیز الكلوروفیل الكلي في أوراق النباتات في الموسم األول  موسمي الزراعة،

كما أدى الرش  غم وزن رطب،/ملغم ١,٩٣لتر وبلغ /ملغم ١٠وبترازول بتركیز بالباكل عند الرش
لتر إلى زیادة تركیز الكلوروفیل الكلي في /غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥بالعناصر الصغرى وبالتركیزین 

أدى التداخل المشترك بین و، األوراق وفي كال الموسمین وبشكل معنوي في مقابل معاملة المقارنة
نباتات  أوراقستخدمة وتراكیز الباكلوبترازول إلى زیادة تركیز الكلوروفیل الكلي في طریقة اإلكثار الم

ر، وأظھرت بیانات لت/ملغم ١٠الموسم األول التي مصدرھا العقل عند الرش بالباكلوبترازول بتركیز 
العقل  وللموسمین في النباتات التي مصدرھا تم الحصول على اكبر القیمو ،االتجاه ذاتھالموسم الثاني 

ویتضح من نتائج التداخل  ،لتر/غم ٠,٥٠و  ٠,٢٥متداخال مع الرش بالعناصر الصغرى بتركیز 
المشترك بین تراكیز الباكلوبترازول والعناصر الصغرى في الموسم األول إلى وجود فروق معنویة 

  بین قیم المعامالت، وان أكبر القیم لتركیز الكلوروفیل الكلي 
  

والعناصر الغذائیة الصغرى في تركیز قة اإلكثار والرش بالباكلوبترازول تأثیر طری): ٤(الجدول
  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤لموسمي الزراعة  )غم وزن رطب/ملغم(الكلوروفیل الكلي في األوراق 

  .لنباتات الدالیا
  ٢٠٠٤الموسم 

  طریقة اإلكثار
تراكیز 

الباكلوبترازول 
  )لتر/ملغم(

ریقة طتداخل   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  ج ١,٥٧  ز ١,٥٣  ھـ و ١,٧٦  ز ١,٤٢  صفر

  ب ١,٨١  و-د ١,٨٠  ج د ١,٩٢  ھـ و ١,٧٢  ١٠  ب ١,٧٢
  ب ١,٧٧  ھـ و ١,٧٧  ھـ- ج ١,٨٣  ھـ و ١,٧٢  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ١,٩٩  ب ٢,٠٩  أ ب ٢,٢١  و ١,٦٧  صفر

  أ ٢,٠٥  أ ٢,٢٧  ج ١,٩٤  ج د ١,٩٣  ١٠  أ ١,٩٣
  ب ١,٧٥  ھـ و ١,٧٧  ھـ و ١,٧٨  ھـ و ١,٦٩  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  ج د ١,٧٠  ب ١,٨٤  د ١,٦٢  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  أ ٢,٠٤  أ ١,٩٨  ب ج ١,٧٦  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  ب ١,٧٨  ب ج ١,٨١  أ ١,٩٨  د ١,٥٥  صفر
  أ ١,٩٣
  ب ١,٧٦

  أ ٢,٠٣  أ ب ١,٩٣  ب ج ١,٨٢  ١٠
  ب ج ١,٧٧  ب ج ١,٨٠  ج ١,٧١  ٢٠

    أ ١,٨٧  أ ١,٩١  ب ١,٦٩  تأثیر العناصر الصغرى
  ٢٠٠٥الموسم 

  درنات جذریة
  د ١,٧٩  د ھـ ٢,٠١  ھـ- ب ٢,١٥  و ١,٢٠  صفر

  ج د ١,٩٣  د ھـ ٢,٠٥  د ھـ ١,٩٩  ھـ ١,٧٤  ١٠  ب ١,٩٦
  ب ج ٢,١٦  د- أ ٢,٣٥  ھـ- ج ٢,١٤  د ھـ ٢,٠٠  ٢٠

  عقل ساقیة
  أ ٢,٥٥  أ ٢,٧٢  ج- أ ٢,٦٣  د- أ ٢,٢٨  صفر

  أ ٢,٥٩  أ ب ٢,٦٨  أ ٢,٧٠  د- أ ٢,٣٨  ١٠  أ ٢,٥١
  أ ب ٢,٣٩  د- أ ٢,٣٣  د- أ ٢,٤٧  د- أ ٢,٣٧  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  ب ٢,١٤  ب ٢,٠٩  ج ١,٦٥  درنات
  الباكلوبترازولتأثیر

  أ ٢,٥٨  أ ٢,٦٠  أ ب ٢,٣٤  عقل
تداخل 

الباكلوبترازول 
  ىوالعناصر الصغر

  أ ٢,١٧  أ ٢,٣٧  أ ٢,٣٩  ب ١,٧٤  صفر
  أ ٢,٢٦
  أ ٢,٢٨

  أ ٢,٣٧  أ ٢,٣٥  أ ب ٢,٠٦  ١٠
  أ ٢,٣٤  أ ٢,٣٠  أ ٢,١٩  ٢٠

    أ ٢,٣٦  أ ٢,٣٥  ب ٢,٠٠  تأثیر العناصر الصغرى
تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  التھا كل على انفراد الالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخ

  .٪٥تحت مستوى احتمال 
  

لتر متداخال مع الرش /ملغم ١٠غم وزن رطب عند الرش بالباكلوبترازول بتركیز /ملغم ٢,٠٣
سجلت أكبر القیم لتركیز الكلوروفیل في  ومن جھة أخرى ،لتر/غم ٠,٥٠بالعناصر الصغرى بتركیز 
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 ترشما النباتات التي مصدرھا العقل عند أوراقغم وزن رطب في /ملغم ٢,٢٧ألوراق ا
   .ترل/غم ٠,٥٠لتر والعناصر الصغرى بتركیز /ملغم ١٠بالباكلوبترازول بتركیز 

أن عدد الثغور قد ) ٥(یالحظ من البیانات في الجدول : ٢ملم/عدد الثغور في السطح السفلي للورقة
في مقابل  ٢ملم/ثغر٢٨٦,٦للنباتات، إذ بلغ  ازداد معنویا عند استخدام الدرنات الجذریة مصدر

ألوراق النباتات التي مصدرھا العقل، وسجلت زیادة معنویة عند استخدام أي من  ٢ملم/ثغر ٢٥٠,٦
 ١٠عند التركیز  ٢ملم/ثغر ٢٧٨,٩تركیزي الباكلوبترازول مقابل معاملة المقارنة، وكانت أكبر القیم 

ویالحظ من الجدول أعاله أن أوراق النباتات  لمعاملة المقارنة، ٢ملم/ثغر ٢٥٠,٠لتر في مقابل /ملغم
سطحھا السفلي عدداً اكبر من الثغور وتحت أي من تراكیز  الناتجة من الدرنات احتوت في

لعقل، وسجلت اكبر القیم لعدد الثغور في الباكلوبترازول المستخدمة في مقابل النباتات الناتجة من ا
لتر وقد اختلفت معنویا مع جمیع القیم /غم ٠,٥٠بتركیز  التسمیدأوراق النباتات الناتجة من الدرنات عند 

المتحصلة من التسمید بالعناصر الصغرى للنباتات الناتجة من العقل، من جھة أخرى سجلت أكبر القیم 
لتر /ملغم ٢٠و ١٠عند رش النباتات بالباكلوبترازول بتركیز  ٢ملم/ثغر ٢٨٧,٠و  ٢٨٦,٥لعدد الثغور 

لتر، وتشیر بیانات التداخل المشترك للعوامل /غم ٠,٢٥مع التسمید بالعناصر الصغرى بتركیز 
موضوع الدراسة، أن أكبر عدد للثغور على السطح السفلي لألوراق تم تسجیلھ في أوراق النباتات 

لتر إذ بلغت /غم ٠,٥٠لتر مع التسمید بمقدار /ملغم ٢٠و ١٠رشت بتركیز الناتجة من الدرنات والتي 
  .٢ملم/ثغر ٣٠٨,٠و  ٣٠٧,٠

   
في عدد الثغور  زول والعناصر الغذائیة الصغرىتأثیر طریقة اإلكثار والرش بالباكلوبترا): ٥(الجدول 

  .لنباتات الدالیا) ٢ملم/ثغر(في السطح السفلي للورقة 
  ٢٠٠٤الموسم 

تراكیز   كثارطریقة اإل
الباكلوبترازول 

  )لتر/ملغم(

طریقة تداخل   )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار 

  والباكلوبترازول

تأثیر 
طریقة 
  ٠,٥٠  ٠,٢٥  صفر  اإلكثار

  درنات جذریة
  أ ب ٢٧٣,٨  أ ب ٢٨٠,٠  د-ب ٢٦٩,٣  ج-أ ٢٧٢,٠  صفر

  أ ٢٩٣,٤  أ ٣٠٧,٠  أ ب ٢٨٨,٠  أ ب ٢٨٥,٣  ١٠  أ ٢٨٦,٦
  أ ٢٩٢,٧  أ ٣٠٨,٠  أ ب ٢٨٦,٠  أ ب ٢٨٤,٠  ٢٠

  عقل ساقیة
  ج ٢٢٦,٢  ھـ و ٢٢٨,٠  و ٢١٤,٧  و- د ٢٣٦,٠  صفر

  ب ٢٦٤,٣  و- د ٢٣٦,٠  أ ب ٢٨٥,٠  ج-أ ٢٧٢,٠  ١٠  ب ٢٥٠,٦
  ب ٢٦١,٣  و-ج ٢٤٤,٠  أ ب ٢٨٨,٠  ھـ-ب ٢٥٢,٠  ٢٠

طریقة اإلكثار تداخل 
  والعناصر الصغرى

  أ ٢٩٨,٣  أ ب ٢٨١,١  أ ب ٢٨٠,٤  درنات
  تأثیر الباكلوبترازول

  د ٢٣٦,٠  ب ج ٢٦٢,٦  ج د ٢٥٣,٣  عقل

تداخل الباكلوبترازول 
  والعناصر الصغرى

  ب ٢٥٠,٠  ب ج ٢٥٤,٠  ج ٢٤٢,٠  ب ج ٢٥٤,٠  صفر
  أ ٢٧٨,٩  أ ب ٢٧١,٥  أ ٢٨٦,٥  أ ب ٢٧٨,٦  ١٠
  أ ٢٧٧,٠  أ ب ٢٧٦,٠  أ ٢٨٧,٠  ج-أ ٢٦٨,٠  ٢٠

    أ ٢٦٧,٢  أ ٢٧١,٨  أ ٢٦٦,٩  تأثیر العناصر الصغرى

القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 
  .٪ ٥تحت مستوى احتمال 

  
حظ وجود فروق معنویة في الیعند دراسة طریقة اإلكثار المستخدمة في إنتاج نباتات الدالیا، 

و  Rungerإن ھذه النتیجة تتفق مع ) ١(زھار الجدول إلاارتفاع النبات عند بلوغھ مرحلة 
Cockshull )استمرت  إذبیطي في نشوء األزھار، الدرنات قد یكون لھا دور تث من أن) ١٩٨٥

قد یكون لمخزون الدرنات  من جھة أخرىو ،مدة أطول Juvenile phaseالنباتات في مرحلة الفتوة 
أبو (كوین مجموع خضري أكبر من تلك الناتجة من العقل النبات لت من المواد الغذائیة دور في دفع

إلى انخفاض معنوي  ىوبترازول المضاف أدتركیز الباكل زیادة أنوأظھرت النتائج  ،)١٩٩٢دھب، 
من أن معاملة نباتات الدالیا ) ١٩٩٨( Whipker ھذه النتیجة تتفق مع ماذكره إنفي ارتفاع النبات، 

تأثیر الباكلوبترازول في ارتفاع النبات قد یعود  نإ، ل من ارتفاع النباتدت إلى التقلیبالباكلوبترازول أ
 Purohitإلى التقلیل من طول السالمیات من دون التأثیر في عدد العقد على الساق، ویؤید ذلك 

انھ من المحتمل  فسر االستجابة الفسلجیةوالذي ثیر العام للباكلوبترازول في تقریره عن التأ) ١٩٨٦(
نمو من خالل تثبیط تفاعالت األكسدة في مراحل بناء الجبرلینات، السیما تثبیط عملیات األكسدة إعاقة ال
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محتوى النباتات المعاملة بالباكلوبترازول من المواد الشبیھة  أنلوحظ  إذ، التي تحدث في المایكروسوم
فان عملیات انقسام وبذلك  یكون اقل من غیر المعاملة، gibberellins-like substancesبالجبرلینات 

) ١( وتشیر البیانات في الجدول ،)٢٠٠٥،Chaney(الخالیا تستمر ولكن الخالیا الجدیدة لن تستطیل 
أي إضافة من العناصر الصغرى أدت إلى انخفاض معنوي في ارتفاع النبات، وقد تفسر ھذه  أنإلى 

ویة في عدد الفروع النامیة على معنزیادة  یالحظ إذ) ٣(النتیجة وفقا للبیانات المتحصلة في الجدول 
-Alالحظ إذالنبات مقابل معاملة المقارنة، والتي قد تفسر وفقا لكسر السیادة القمیة في النبات، 

Humaid )زیادة محتوى الكاربوھیدرات في األوراق بنتیجة إضافة) ٢٠٠١  
ذلك البیانات في  ، ویؤیدلمحتوى من الكلوروفیل في األوراقذلك لزیادة ا المغذیات الصغرى وعلال

 ،في تركیز الكلوروفیل في األوراق تزامن انخفاض ارتفاع النبات مع زیادة معنویة إذ) ٤(الجدول 
وتشیر بیانات التداخل المشترك بین العوامل موضوع الدراسة في صفة ارتفاع النبات إلى تأثیرھا 

زول وتركیز العناصر الصغرى قل ارتفاع النبات مع كل زیادة في تركیز الباكلوبترا إذالتجمیعي، 
النباتات الناتجة من العقل كانت اقصر من النباتات الناتجة من الدرنات، والتي  أنالمضافة، مع مالحظة 

نفاً، وتؤكد نتائج التداخل المشترك لعدد الفروع ما ذكر سابقا في تفسیر آقد تفسر وفقا لما سبق ذكره 
ة تزامن زیاد یالحظ  عناصر الصغرى، وفضال عن ذلك،لاالنخفاض في ارتفاع النباتات المرشوشة با

مع االنخفاض في ارتفاع النبات والتي تدعو إلى  )بیانات غیر منشورة( تراكیز البورون والمنغنیز
في تكون عدد اكبر ) Indole acetic acid)IAA   القول بإمكانیة تداخل فعل أندول حامض الخلیك

في السیادة القمیة فضال عن الحالة التغذویة للنبات  بارز دور IAAیلعب  إذمن الفروع 
)Hopkins  وHuner ،٢٠٠٤(،  وذكرHartmann  وآخرون)البورون والمنغنیز یلعبان  أن) ٢٠٠٢

والذي یعمل على تحطیم االوكسین، وبذلك فانھ  IAA-Oxidaseدورا منشطا ومشجعا لفعل أنزیم 
  .ة، ویقود ھذا التوازن إلى كسر السیادة القمیةینظم المحتوى من االوكسین في األنسجة النباتی

قطر الساق قّل وبشكل معنوي وفي كال موسمي  أنإلى ) ٢(وتشیر البیانات في الجدول   
تفسر ھذه النتیجة وفقا لمحتوى النباتات  أنللنباتات، ویمكن  الزراعة عند استخدام العقل مصدر

  Hartmannر من تلك الناتجة من العقل، فقد ذكرالناتجة من الجذور المتدرنة من مخزون غذائي اكب
سوف یستنفذ الغذاء المخزون منھا بعد وقت قصیر من الزراعة  األمالدرنات  أن) ٢٠٠٢(وآخرون 
ویالحظ من البیانات الزیادة المعنویة لقطر الساق عند  ،یكون النبات بعد ذلك درنات جدیدةوتتلف ل

زیادة قطر الساق ) ١٩٨٤( Lawrenceو  Dalzielوعزا  الباكلوبترازول استخدام أي من تراكیز
وآخرون  Sebastianوالحظ  ،ول بسبب تأثیره في بناء الجبرلینللنباتات المعاملة بالباكلوبتراز

، وعلى أنسجة القرنفل من السایتوكاینین أن مثبطات البناء الحیوي للجبرلین تزید من محتوى) ٢٠٠٢(
وكاینین أو منع یرات فسلجیة قد تكون مرتبطة مع زیادة بناء السایتذلك فان الباكلوبترازول یحفز تأث

و  Hopkins( ومن الثابت أن السایتوكاینین یشجع انقسام الخالیا قطریا وبالتالي قطر الساق ،تحطیمھ
Huner ،من جھة أخرى تشیر دراسات تشریحیة إلى أن المعاملة بالباكلوبترازول تؤدي إلى  ،)٢٠٠٤

وفسلجیة في أنسجة النبات ومثال ذلك انخفاض محتوى النبات من الجبرلین أو زیادة تغیرات تشریحیة 
أن وجود ) ٢٠٠٤(وآخرون  Suzuki ذكر فقد ،Abscisic acidالسایتوكاینین وحامض االبسیسك 

وأدى  Catasetum fimbtiarumالباكلوبترازول في وسط الزراعة ثبط بقوة استطالة األفرع لنبات 
سمك القشرة وحجم الحزم الوعائیة وقطر اللب وبالتالي زیادة سمك الساق، أن ھذا  زیادة إلى كذلك

وتشیر البیانات في الجدول أعاله انھ . یعزى إلى االتساع القطري للخالیاالتحویر في أنسجة الساق قد 
 Mostafa، وقد بین ر الساق معنویامع زیادة تركیز العناصر الصغرى المضافة فقد ازداد قط

في تنشیط عدد كبیر من األنزیمات التي تدخل في عملیة الفسفرة  أن للمغنیسیوم دور) ١٩٩٦(
یضاف  ،الضوئیة مؤدیا إلى زیادة حجم الخالیا أو عددھا أو االثنین معا وبنتیجة ذلك یزداد قطر الساق

لتالي وبا) ٤(وروفیل الكلي في األوراق الجدولإلى ذلك دور العناصر الصغرى في زیادة تركیز الكل
   .من المحتمل زیادة تركیز الكاربوھیدرات في النبات

إلى زیادة عدد الفروع على النباتات الناتجة من زراعة الدرنات، والتي ) ٣(وتشیر البیانات في الجدول 
من جھة أخرى یالحظ من الجدول السابق  ، أن . قد تفسر وفقا لما سبق ذكره في ارتفاع النبات وقطره

لتر أدى إلى زیادة معنویة في عدد الفروع في مقابل معاملة /ملغم ٢٠رازول بتركیز الرش بالباكلوبت
 Zinniaفي دراستھ على نبات الزینیا ) ١٩٨٤( Lawrenceو   Dalzielالمقارنة ویؤید ذلك 

elegance  في حین ذكرRounkova )أن معاملة نباتات الدالیا بالباكلوبترازول لم تؤدي )١٩٨٩ ،
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للمعاملة بالباكلوبترازول  ویمكن القول، أن االستجابة دد الفروع الجانبیة على النبات،عإلى زیادة في 
تتأثر بالعدید من العوامل منھا طریقة اإلضافة والنوع والصنف والمرحلة التطوریة للنبات فضال عن 

أن زیادة عدد الفروع ). ١٩٩١، Spauldingو  Buta(شكل وتركیز الباكلوبترازول المستخدم 
تؤدي  إذ جانبیة على النباتات المعاملة بالباكلوبترازول یمكن أن تفسر وفقا للحالة الغذائیة للنبات،ال

وآخرون  Yimالمعاملة بالباكلوبترازول إلى زیادة تراكم المواد الكاربوھیدراتیة في النبات، فقد الحظ 
في  GAنخفاض مستویات وذلك ال ان والتاج والجذورفي األوراق والسیق النشازیادة تراكم ) ١٩٩٧(

أن الباكلوبترازول یؤدي إلى زیادة تركیز الكلوروفیل في ) ٢٠٠٥( Tsegawالنبات، في حین ذكر 
فضال عن زیادة فاعلیة التركیب الضوئي وبالتالي زیادة المخزون ، أوراق نبات البطاطا

وكذلك  )٤الجدول( ألوراقتركیز الكلوروفیل الكلي في الك النتائج تالكاربوھیدراتي في النبات ویؤید 
وأدى التسمید بالعناصر الغذائیة الصغرى إلى . )بیانات غیر منشورة(محتوى الجذور من األنیولین 

زیادة معنویة في عدد الفروع لكل نبات وقد تفسر النتائج وفقا لتداخل العناصر الصغرى في المحتوى 
العناصر الصغرى في محتوى النبات من الھرموني في النبات والذي سبق التطرق إلیھ فضال عن دور 

 روالتطو النموالمواد الكاربوھیدراتیة واللذین لھما عالقة وثیقة في تحفیز البراعم الجانبیة على 
وتشیر بیانات التداخل المشترك بین العوامل الثالثة موضوع الدراسة، أن النباتات  ،)١٩٨٧عبدول،(

للباكلوبترازول والعناصر الصغرى لم تتباین فیما بینھا  الناتجة من العقل وتحت المستویات المختلفة
معنویا ولكال موسمي الزراعة ولكنھا كانت اقل وبشكل معنوي عن جمیع المعامالت للنباتات التي 
استخدمت الدرنات في إكثارھا ، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقا لوجود المخزون الغذائي في الجذور 

ات فضال عن ذلك، أن النباتات الناتجة من العقل تأخرت عن النباتات المتدرنة والذي دعم تفریع النب
التي بقیت فیھا العقل في المراقد، وبعد زراعة تلك النباتات  مدةأسابیع ھي ال ٣ن الدرنات مدة الناتجة م

 ،في األصص بمدة قصیرة تعرضت إلى ظروف درجات حراریة مرتفعة في شھر حزیران وتموز
  . ، والذي ربما انعكس على الحالة الغذائیة للنباتات نتیجة نقلھا من مراقد اإلكثاراتفضالً عن إزعاج النب

أن تركیز الكلوروفیل الكلي كان اكبر وبشكل معنوي في ) ٤(وتشیر البیانات في الجدول   
النباتات الناتجة من العقل عن تلك الناتجة من الجذور المتدرنة وقد تفسر النتائج أعاله من خالل 

 من الدرنات كانت اكبر طوال والتي توضح أن النباتات الناتجة) ٣و ١(ینولعة البیانات في الجدجمرا
 ،التخفیف دور في نتائج ھذه الصفة قد یكون لعاملفوعھا عن تلك الناتجة من العقل ، وأكثر في عدد فر

دور في ) شورةبیانات غیر من(غنیز والنحاس في األوراققد یكون لزیادة العناصر المن ة أخرىمن جھ
یلعب المنغنیز دورا ھاما في بناء وفاعلیة الكلوروفیل ومنع  إذ زیادة تركیز الكلوروفیل في األوراق،

والذي یؤدي إلى تراكم الفینوالت  phenolaseتحطمھ فضالً عن دور النحاس في تقلیل نشاط إنزیم 
ویالحظ من البیانات أن  ،)٢٠٠٣، McWilliams(وكذلك دوره المھم في تثبیت النتروجین في النبات 

لتر في /ملغم ١٠تركیز الكلوروفیل الكلي ازداد وبشكل معنوي عند استخدام الباكلوبترازول بتركیز 
الموسم األول، بینما ازداد تركیزه عند كال تركیزي الباكلوبترازول المستخدمین ولكن بصورة غیر 

لباكلوبترازول تؤدي إلى زیادة اخضرار النباتات تؤكد كثیر من الدراسات أن معاملة النباتات با. معنویة
أن ) ١٩٨٦( Purohit، وقد أكد  Dahliaعلى نباتات الدالیا ) ١٩٨٩( Rounkovaفقد ذكر ذلك 

أوراق النباتات المعاملة بالباكلوبترازول كانت أكثر اخضرارا من أوراق النباتات غیر المعاملة، وأن 
وبترازول ولكن المعاملة بمعوقات نمو أخرى تظھر ھذه االستجابة ھذه االستجابة لیست استثنائیة للباكل

كانت الزیادة في محتوى الكلوروفیل للنباتات المعاملة  إذاأیضا، وبین أنھ من غیر المعروف فیما 
 concentratingبالباكلوبترازول ھي نتیجة لتحفیز بناء الكلوروفیل أو ھي نتیجة عادیة لزیادة التركیز 

effect  تشیر العدید من الدراسات على محاصیل مختلفة إلى أن  ،للتقلیل من اتساع األوراقطبقا
المجموع الخضري للنباتات المعاملة بالباكلوبترازول، أظھرت زیادة في شدة اللون األخضر لألوراق 

ویضاف إلى ذلك أن ) ٢٠٠٢وآخرون،  Sebastian(بشكل نموذجي، وذلك طبقا لبناء الكلوروفیل 
ویؤید ). ٢٠٠٥وآخرون،  Pinto(كلوروفیل تبدو متزاحمة أكثر في وحدة المساحة للورقة جزیئات ال

ة الورقة والمحتوى من والذي حصل على ارتباط سالب بین مساح) ٢٠٠٥( Tsegawذلك ما ذكره 
ا أن المحتوى العالي للكلوروفیل في أوراق النباتات المعاملة بالباكلوبترازول قد یكون متعلق ،الكلوروفیل

وآخرون  Fletcherافترض  إذ بتأثیر الباكلوبترازول على المحتوى الداخلي من السایتوكاینین،
أن تأثیر الباكلوبترازول یحفز بناء السایتوكاینین والذي یشجع تمایز الكلوروبالست وبناء ) ١٩٨٢(

حدیثة أن الدراسات ال) ٢٠٠٥( Chaneyأكد  من جھة أخرى ،تحطم الكلوروفیل الكلوروفیل ویكبح
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 terepenoid pathwayتشیر إلى أن المعاملة بالباكلوبترازول یؤدي إلى إیقاف المسلك المسمى 
) ABA(إلى زیادة إنتاج ھرمون حامض االبسیسك  مركبات الوسطیةوالذي یؤدي إلى تحویل ال

Abscisic acid  وكذلك مكون الكلوروفیل الفایتولPhytol مع مالحظة أن التركیب الممیز ،
كلوبترازول یسمح بارتباط ذرة الحدید في األنزیمات الضروریة إلنتاج الجبرلینات مع ذرة للبا

  .ABAالنایتروجین في حلقة الترایازول وبذلك فھي تعیق إنتاج الجبرلینات وتحطم حامض االبسیسك 
 ألوراقمن جھة أخرى اقترنت زیادة الكلوروفیل مع ازدیاد تركیز الحدید والمنغنیز والمغنیسیوم في ا 
، والتي قد یكون لھا دور في زیادة تركیز الكلوروفیل في األوراق وكما أشیر )بیانات غیر منشورة(

وتشیر البیانات أیضا أن إضافة العناصر الصغرى أدى إلى زیادة معنویة في تركیز . إلیھا سابقا
نك یؤدي إلى زیادة أن رش نباتات الدالیا بالز) ١٩٨٥(وآخرون  Hassanالكلوروفیل الكلي، وقد ذكر 
و  Irralأن رش األسمدة الورقیة مثل ) ١٩٨٨(وآخرون  Gabalوبین  ،في المحتوى من الكلوروفیل

Bayfolan  وFolifertile  والتي تحتوي في تركیبھا على العناصر الصغرى قد أدت إلى زیادة
  .Cynara scolymusمحتوى األوراق من الكلوروفیل والكاروتین في أوراق نبات الخرشوف 

في األوراق، یالحظ  على السطح السفلي والخاصة بعدد الثغور) ٥( ومن مراجعة البیانات في الجدول
وراق النباتات الناتجة من الدرنات الجذریة مقارنة بتلك الناتجة من العقل، وھذا ددھا قد ازداد في اع أن

النبات وذلك لتوفر المواد الغذائیة یكون عائدا إلى زیادة المساحة الورقیة وزیادة حجم  أنمن المحتمل 
وتشیر . في المراحل األولیة من عمر النبات في مقابل مساحة األوراق على النباتات الناتجة من العقل

لتر قد أدت إلى /ملغم ٢٠و  ١٠معاملة النباتات بالباكلوبترازول بتركیز  أنالبیانات في الجدول أعاله 
اختزال في  ناتجا عنزیادة التركیز المستخدم والذي قد یكون مع  ٢ملم/زیادة طردیة في عدد الثغور

، وقد تفسر ھذه )٢٠٠٥(خرونآو Pintoالمساحة الورقیة بنتیجة صغر حجم خالیا البشرة ویؤید ذلك 
الباكلوبترازول یؤدي إلى تغیرات تشریحیة  أنالنتائج وفقا لما ذكرتھ العدید من الدراسات من 

  ).٢٠٠٥، Chaneyو  ٢٠٠٥، Tsegaw(ومورفولوجیة في النبات 
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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, 0.25 and 0.50 g/liter on  vegetative 
growth. The results can be summarized as follows: The plants propagated by 
tuberous roots gave higher values for plant height, stem diameter and shoot 
number when compared with plants propagated by cuttings, for two seasons, 
respectively. Spraying plants with PBZ at 20 mg/liter significantly increased 
stem diameter and shoot number when compared with untreated control. 
Fertilization with any concentrations micronutrient caused a significant 
decrease in plant height. But stem diameter, shoot number and chlorophyll 
content significantly increased at concentration 0.50 g/liter. In general, plant 
propagated by tuberous roots which sprayed with 20 mg/liter PBZ and 0.50 
g/liter micronutrient gave a higher values for stem diameter, shoot number, 
stomata number on lower leaf surface. 
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