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 .Nephrolepis exaltata L جیرنمو نبات الفو يالنمو فالمعاملة ببعض معوقات  تأثیر
  عبلة احمد الخطاب

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

  الخالصة
  رفuuuي محافظuuuة نینuuuوى بھuuدف تحسuuuین نمuuuو نبuuuات الفuuuوجی اآلثuuارالتجربuuuة فuuuي مشuuuتل  أجریuuت

Nephrolepis exaltata L.  اتuة النباتuك بمعاملuویق وذلuاھزة للتسuص جuات أصuھ كنبuرض إنتاجuلغ
ملغuم  ٦و  ٣:البuاكلوبترازول بتركیuز لتuر و/ ملغuم  ٢٠٠و  ١٠٠صuفر ، : ز بمعوقي النمو االالر بتركی

: وقuد أشuارت النتuائج إلuى أن   ،و رشاً على المجموع الخضuري لكuل منھمuالتر ریاً إلى وسط الزراعة /
لتuر بuاكلوبترازول قuد أدى إلuى زیuادة معنویuة فuي طuول أطuول ورقuة فuي حuین أدى / ملغuم ٣التركیز بuـ 

لتر من الباكلوبترازول إلى زیادة معنویuة فuي عuدد الوریقuات لكuل ورقuة سرخسuیة وان / ملغم ٦التركیز 
السرخسuیة ولuم كال التركیuزین أعuاله أدیuا إلuى خفuض معنuوي فuي تركیuز الكلوروفیuل الكلuي فuي الورقuة 

القول أن معاملuة النباتuات بالبuاكلوبترازول  یمكن. تسجل فروقا معنویة بین طریقتي المعاملة المستخدمة 
لتر أدى إلى تسجیل اكبر القuیم المعنویuة لعuدد األوراق السرخسuیة /ملغم ٦ریاً إلى وسط الزراعة بتركیز 

تركیuز الكلوروفیuل الكلuي إلuى أدنuاه عنuد  وعدد الوریقات لكل ورقة والمساحة الورقیة فuي حuین انخفuض
  .  المعاملة بالتركیز أعاله 

  
  المقدمة

والتuي تطلuق  (Ferns)السرخسuیات  إلuىریuش الطیuر كمuا یسuمى محلیuاً  أوینتمي نبات الفوجیر          
والتuي تنمuو فuي غابuات المنuاطق الحuارة الرطبuة فuي على مجموعة من النباتات الخضراء غیر المزھرة 

عائلuuة  إلuuى Nephrolepisود جuuنس الفuuوجیر ـویعuu) . ١٩٩٠ ،مرادیuuان ( ن العuuالم ـحuuاء مختلفuuة مuuان
Polypodiaceae  Sword Fern Family) ( ن  اذuuد مuuلیعuuھر أجمuuاس وأشuuي  األجنuuي تنتمuuىالتuuإل 
وھuو نبuات عشuبي معمuر دائuم الخضuرة . ) ١٩٩٠ ، دیuاناو مر  ١٩٦٩ ، Bailey( النباتات السرخسیة

) Fronds( سuیة خالسر األوراقسم ذو ساق رایزومیة قصیرة تتجمuع علیھuا  ١٥٠-٥٠رتفاعھ یتراوح ا
(  أكثuuر أوسuuم   ١٥مسuuافة  إلuuىشuuر توبuuذلك یكuuون النبuuات كثیuuف النمuuو وین   Rosetteبشuuكل وردة 

Hvoslef-Eide  ،ةوترجع  )١٩٩١uات أھمیuى النبuتخداماتھ إلuة  اسuیقات المختلفuي التنسuعة فuإذ  ،الواس
الزینuة بشuكل كتuل نباتیuة  أحuواضكمuا یuزرع النبuات فuي  ،واألصuصنباتuات سuالل التعلیuق  أھمن یعد م

فضuuuالً عuuuن اسuuuتخدامھ ِ فuuuي التنسuuuیقات الداخلیuuuة  ،كنبuuuات تحدیuuuد ویسuuuتخدم، األشuuuجارتحuuuت ظuuuالل 
 ،  )٢٠٠٢ ، وآخuuرون Henleyو  ١٩٩١،Conover ، و١٩٨٥،  عuuوض وضuuوة،  و١٩٦٧،ألبعلuuي(
 األصuuصالتجuuاري لنباتuuات الزینuuة السuuیما نباتuuات  اإلنتuuاúو وبشuuكل واسuuع عنuuد سuuتخدم معوقuuات النمuuت
)Koch ،راض)  ١٩٩٩uuروع  إلغuuدد الفuuادة عuuالل زیuuن خuuات مuuة للنبuuة الجمالیuuادة القیمuuا زیuuدة منھuuعدی

 إلضuافةوتحuدد اسuتجابة النباتuات ) .  ٢٠٠٣  ،  Nelson  ( األخضuرالنامیuة علuى النبuات وشuدة اللuون 
بالنبuuات عنuuد الuuرش ونuuوع النبuuات  الظuuروف البیئیuuة المحیطuuة ،العدیuuد مuuن العوامuuل منھuuا  معوقuuات النمuuو

و  ١٩٩٨،Whipkerو  Bailey( اإلضuuافةوالحالuuة الفسuuلجیة للنبuuات وتقنیuuات  اإلضuuافةوصuuنفھ ووقuuت 
Koch  ،اكلوبترازول یو ، )١٩٩٩uuد البuuعPaclobutrazol  ذاuuي ھuuتخدمة فuuو المسuuات النمuuد معوقuuاح
والتuuي   Triazolمجموعuuة المركبuuات الكیمیائیuuة الحاویuuة علuuى حلقuuة ترایuuزول  إلuuىیعuuود ي الuuذالمجuuال و

،  Wilkinsو  Dole(  لتuuر/ملغuuم  ٩٠-١تسuتخدم ریuuاً اورشuuاً علuuى المجمuuوع الخضuuري ضuuمن تراكیuuز 
بuان البuاكلوبترازول یuؤثر ) ٢٠٠١ ، Barrett (وذكuر وقuد .)٢٠٠٧، المذكور في عبد القادر ،  ١٩٩٩

 إلuى إشuارات ولكuن توجuد .ریuاً للتربuة  أوالنباتیة سواء رشاً على المجموع الخضuري  األنواع في معظم
  فقuد أشuار أخرىومن جھة  ، ) ٢٠٠١ ، وآخرون Latimer( ُھ ـجیب لـتست النباتیة ال األنواعبعض  أن

Criley ) ور  من غیرلكن و ،من المعاملة بترازول یفقد فعالیتھ بعد شھر الباكلو أن)  ١٩٩٧uالشائع ظھ
 أوالتقuزم الزائuد عنuد اسuتخدامھ  بتراكیuز عالیuة  إلuىقuد یuؤدي  إذ، سمیة على النباتات المعمرة  أعراض

بترازول الحیuوي ویظھر فعل البuاكلو ).١٩٩٧ ، Wilkinsو  Hamid( لألوراقظھور احتراق وتشوه 
  ).١٩٩٢ ،Grossmann(  یuuuuuuuuوي للجبرلینuuuuuuuuاتحمuuuuuuuuن خuuuuuuuuالل تuuuuuuuuأثیره فuuuuuuuuي تثبuuuuuuuuیط البنuuuuuuuuاء ال

  
 ١٢/١/٢٠١١وقبولھ  ٤/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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وتشuuیر العدیuuد مuuن الدراسuuات علuuى نباتuuات الزینuuة تuuأثیرات متباینuuة للبuuاكلوبترازول فuuي النمuuو الخضuuري 
الورقیuuة  األصuuصري عuuدد مuuن نباتuuات  أن) ١٩٩٢ ،  Conoverو  Poole  (فقuuد ذكuuر  ،واألزھuuار

التقلیuل مuن  إلuى أدىلتuر قuد /ملغuم ٤٠و ،٣٠ ،٢٠ ،یuز صuفر مuل مuن البuاكلوبترازول بتراك١٠٠بمقدار 
 معاملuuuة نباتuuuات الفuuuوجیر أن إلuuuى)  ١٩٩٠ (  Henny  أشuuuاروقuuuد . ارتفuuuاع النبuuuات وبشuuuكل معنuuuوي 

Nephrolepis exaltata  ًاuىبالباكلوبترازول ریuدار  إلuة وبمقuط الزراعuم ٠.٥وسuر / ملغuیص قطuأص
معاملuة  أن إلuى)  ١٩٩٦ ( وآخuرون Carterوذكر  ،النبات  حصول استجابة في نمو إلىسم لم یؤِد ١٥

لتuuuuر مuuuuن مuuuuنظم / ملغuuuuم  ٧٥٠و  ٥٠٠ ،٢٥٠بتراكیuuuuز  Nephrolepis exaltataنبuuuuات الفuuuuوجیر 
نبuات عنuد اسuتخدام /فuرع  ١٧.٣بلغuت  إذزیادة معنویة في عدد الفروع  إلى أدىقد    Dikegulacالنمو

حة الورقیuuة والuuوزن الجuuاف للمجمuuوع الخضuuري فuuي مقابuuل التركیuuز العuuالي فضuuالً عuuن زیuuادة فuuي المسuuا
 Nephrolepisمعاملة نباتات الفوجیر  أن إلى) ٢٠٠٨(الخطاب  أشار أخرىمعاملة المقارنة من جھة 

exaltata فرuuالتراكیز صuuاكلوبترازول وبuuم  ١٠و  ٥ ،بالبuuر أدى / ملغuuىلتuuدد  إلuuي عuuادة فuuاألوراقزی 
خضري والجuذري وكانuت الفروقuات معنویuة ـuـجموع الـالجاف للمu السرخسیة والمساحة الورقیة والوزن

ویعuد األالر مuن  .لتuر مuن البuاكلوبترازول رشuاً علuى االوراق لحuد البلuل /ملغuم١٠عند استخدام التركیuز 
استطالة ساق ونمuو  تأخر إلىالمعاملة باألالر  أدتوقد   SADHو B9 أخرى أسماءمعوقات النمو ولھ 

الuuدالیا   نبuuات معاملuuة  أن)   ٢٠٠٠( العبuuاسطuuواجن وعبuuد  أشuuارحیuuث  لورقیuuةبعuuض نباتuuات الزینuuة ا
Dahlia variabilis L.  م ٢٠٠٠و ١٠٠٠بالسایكوسیل واألالر بتركیزuوع / ملغuى المجمuاً علuر رشuلت

اسuuتخدام األالر  أدى إذحصuuول فروقuuات معنویuuة فuuي معظuuم الصuuفات المدروسuuة  إلuuى أدتالخضuuري قuuد 
 وذكuuر صuuالح.  األخuuرىتقلیuuل ارتفuuاع النبuuات مقارنuuة مuuع المعuuامالت  إلuuىتuuر ل/ ملغuuم ٢٠٠٠بتركیuuز 

تعمال ودرجuة حuرارة اللیuل والنھuار ـطریقuة االسu بuاختالفاستخدام األالر قد یختلuف  تأثیر أن) ١٩٩١(
  . المادة عن طریق التربة  عندما تضاف ونوعیتھا ونوع التربة النامي فیھا النبات اإلضاءةوشدة  

لسرخسuuیة وزیuuادة عuuدد ا األوراقالفuuوجیر بزیuuادة عuuدد  تنمuuو نبuuاتحسuuین  إلuuى تجربuuةف ھuuذه التھuuد      
اھزة للتسuuویق خuuالل ـuuـج أصuuصكنبuات ورقuuي فuuي  إنتاجuuھلغuuرض  يلuuاالشuطاء وتركیuuز الكلوروفیuuل الك

شuاً النمو الباكلوبترازول واألالر ریاً ور المعاملة بتراكیز مختلفة من معوقيموسم النمو وذلك من خالل 
   .لكل منھما على المجموع الخضري 

  

  مواد البحث وطرائقھ
 Nephrolepis  یرفuuي مدینuuة الموصuuل علuuى نباتuuات الفuuوج ارـاآلثuuي مشuuتل ـحث فuuـuuـاجuuري الب       

exaltata L.   ر  أصصاتات في ـزرعت النب ،سم ٢٠سرخسیة وبطول  أوراق ٣- ٢الحاویة علىuبقط
١٠uuة مuuن تربuuون مuي مكuuط زراعuuي وسuuم فuـسuـزیجیة ورمuuب ـل بuuوس بنسuuھناء وبیتمuu١.٥:  ٣>٣ حجمی 
طuین % ٤.٦٨غرین و %١٦.٦٠رمل و %  ٧٨.٧٢ن ـكونة مــزیجیة رملیة ممـانت نسجة التربة ـوك

 ٠.٧٧فuي حuین بلغuت درجuة التوصuیل الكھربuائي  ٧.٥٤ pHوبلغ تركیز ایون الھیدروجین فuي الوسuط 
الوضuع الطبیعuي للجuذور داخuل الوسuط وظھuور عالمuات تركت النباتات لتأخذ استقرارھا و.سم /ملیموز
بتركیuز  )  Alar( اشuتملت التجربuة علuى دراسuة نوعuان مuن معوقuات النمuو النباتیuة ھمuا األالر . النمو 
لتuر / ملغuم  ٦ و ٣بتركیuز ) Paclobutrazol  )PZلتر والبuاكلوبترازول / ملغم  ٢٠٠و  ١٠٠ ،صفر 

ناشuرة وریuاً  قطرات مuن الزاھuي كمuادة إضافةولحد البلل مع  )Fronds(لخضري رشاً على المجموع ا
 نباتuات رشتuم من معuوقي النمuو المuذكورین أعuاله و لكال أصیص/مل ١٠٠على وسط الزراعة بمقدار 

  .مقطر فقطالماء المعاملة المقارنة ب
 مكuررات للمعاملuة وأربuعنفذت التجربة باستخدام التصمیم العشوائي الكامuل بخمuس معuامالت  

وقuuد اجuuري الuuري  ،سuuم ١٥بقطuuر  أصuuیص إلuuىعنuuدما دورت النباتuuات  أعuuالهوتuuم اسuuتخدام نفuuس الوسuuط 
تuuuم تسuuuمید جمیuuuع نباتuuuات التجربuuuة  .عنuuuد مالحظuuuة جفuuuاف سuuuطح التربuuuةبشuuuكل یuuuومي اوعنuuuد الحاجuuuة 

. مuن سuماد الیوریuا أسuبوعیاتروجین لتر ن/ ملغم  ١٥٠محلول حاوي على  من أصیص/ مل ١٠٠بمقدار
فضuالً عuن تسمید جمیع النباتات بالسماد البوتاسي المذاب في الماء باستخدام كبریتuات البوتاسuیوم كما تم 

 برنuامج للوقایuة مuن اتبuاعوقuد تuم  ،مل مuن المuاء  ١٠التسمید بسماد السوبر فوسفات الثالثي المذاب في 
 لتuر ومبیuد / غuم  ١بمقuدار    Benomylالمبیuد الفطuري  وذلuك باسuتخدامالفطریuة  األمراضبu االصابة

Radomel داربuuى /  ١.٥مقuuاً علuuة ورشuuاً للتربuuر ریuuیة  األوراقلتuuد،(السرخسuuعت ،  )١٩٩٤محمuuوض
 والصuuغرىتuuم قیuuاس درجuuات الحuuرارة العظمuuى  ،مغطuuى بشuuبكة خضuuراء  بالسuuتیكيالنباتuuات فuuي بیuuت 

كمuا ھuو  شuھري لھuاوتم اسuتخراú المعuدل ال  Thermohydrographوالرطوبة النسبیة باستخدام جھاز
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للصuuفات  عنuuد نھایuuة التجربuuة فuuى شuuھر تشuuرین الثuuانى تuuم تسuuجیل البیانuuات.  )١( موضuuح فuuي الجuuدول 
uuول  ةالمدروسuuملت طuuي شuuولوالتuuة  أطuuم(ورقuuدد ) سuuیة  األوراقوعuuالسرخسFronds   ددuuاب عuuبحس
حة ورقuة سرخسuیة والمسuا/ وعدد الوریقات ،سم فأكثر ٣طول نبات عند وصولھا / السرخسیة  األوراق
(  األوراقوتuم تقuدیر تركیuز الكلوروفیuل الكلuي فuي ) ١٩٨٤ ،  Patton(وفقاً لطریقuة ) ٢سم ( الورقیة 

اجuuري التحلیuuل ،  )١٩٤٩ ،Arnonو ١٩٤١ ،Machinney(حسuuب طریقuuة ) غuuم وزن رطuuب / ملغuuم 
واعتمuuد فuuي مقارنuuة المتوسuuطات فیمuuا ) ٢٠٠٠، SAS  )Anonymousباسuuتخدام برنuuامج  اإلحصuuائي

  ) .١٩٨٠(وفقاً لما ذكره الراوي وخلف هللا % ٥لحدود تحت مستوى احتمال ا دنكن متعدد اختبار بینھا
  

درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة في البیت البالستیكي خالل  متوسط): ١(الجدول
  مدة تنفیذ التجربة

  ٪الرطوبة النسبیة   الصغرى مْ   العظمى مْ   الشھر
  ٦٠.٧٥  ١٨.٣٠  ٣٤.٢٠  حزیران
  ٦٢.٤١  ٢٢.١٢  ٣٦.٣٠  تموز
  ٦٥.٤٠  ٢٠.٧٠  ٣٤.٦٤  أب

  ٧١.٩١  ١٨.٣٦  ٢٩.٥٠  أیلول
  ٦٥.٣٨  ١٤.٨٧  ٢٦.٣٨  تشرین األول
  ٨٣.٣٣  ٨.٩٣  ٢٣.٦٣  تشرین الثاني

  

            
  النتائج والمناقشة

انuت ورقuة سرخسuیة تuم قیاسuھا ك أطول أن إلى) ٢(تشیر البیانات في الجدول :  )سم(طول أطول ورقة 
سuuم والتuuي اختلفuuت  ٤٣ ‚٦٣بلغuuت  إذلتuuر /ملغuuم ٣بترازول بتركیuuز فuuي النباتuuات التuuي عوملuuت بالبuuاكلو

 لتuر ، فuي حuین/ملغuم ٢٠٠باالالر بتركیuز باستثناء تلك التي رشت  األخرىمعنویا مع جمیع المعامالت 
معنویة في قuیم طuول  ولم تسجل فروقا. عند معاملة المقارنة سم  ٣٣ ‚٠٣سجلت اقل القیم لطول الورقة 

بیانuuات التuuداخل بuuین تراكیuuز  أطuuول ورقuuة عنuuد اسuuتخدام أي مuuن طریقتuuي المعاملuuة المسuuتخدمة ، وتشuuیر
سuuجلت عنuuد معاملuuة  معنویuuا لuuألوراقطuuول  أطuuول أن إلuuىمعuuوقي النمuuو المسuuتخدمة وطریقuuة المعاملuuة 

سuم وكuذلك  ٤٥ ‚٠٠ي وبلغuت وبترازول رشا على المجمuوع الخضuربالباكل لتر/ملغم ٦النباتات بتركیز 
سuم و  ٣٢ ‚٣٠وسط الزراعة في مقابuل  إلىریاً االر لتر / مملغ ٢٠٠سم عند المعاملة بتركیز  ٤٢ ‚٧٥
   .على التواليسم لمعاملة المقارنة ریاً أو رشاً على المجموع الخضري  ٣٣ ‚٧٥

 ٦وبترازول بتركیuuuز یوضuuuح تمیuuuز النباتuuuات المعاملuuuة بالبuuuاكل) ٣( الجuuuدول: عضضضدد االوراق السرخسضضضیة
فuuى مقابuuل جمیuuع  لتuuر فuuى نمuuو اكبuuر عuuدد مuuن االوراق السرخسuuیة علuuى النبuuات وبشuuكل معنuuوى/ملغuuم

عنuد المعاملuة بuاالالر  ١٧.٣٨نبات فuى مقابuل ادناھuا /ورقة ٢٢.٢٦  المعامالت االخرى وبلغت اقصاھا 
النمuو تuاثیرا معنویuا فuى ومuن جھuة اخuرى لuم یظھuر لطریقuة المعاملuة بمعوقuات . لتر/ملغم ٢٠٠بتركیز 

uذه الصuلة لھuیر الب. ةفالقیم المتحصuاال تشuز یاجمuاكلوبترازول بتركیuات بالبuة النباتuى ان معاملuات الu٦ان 
ورقuuuة  ٢٥.٢٦ حیuuuث بلغuuuت كبuuuر القuuuیم لعuuuدد االوراق السرخسuuuیةالتuuuر ریuuuا ادى الuuuى تسuuuجیل /ملغuuuم

 ١٠٠معاملuuة بuuاالالر بتركیuuز نبuuات عنuuد ال/ورقuuة سرخسuuیة ١٣.٢٥نبuuات فuuى مقابuuل ادناھuuا /سرخسuuیة
   .لتر ریا الى وسط الزراعة/ملغم ٢٠٠لتر رشا على المجموع الخضرى وكذلك بتركیز /ملغم

إلuuى أن معاملuuة النباتuuات ) ٤(یالحuuظ مuuن البیانuuات فuuي الجuuدول :  ورقضضة سرخسضضیة/ عضضدد الوریقضضات   
ورقuة / اكبر عدد مuن الوریقuات  لتر قد أدى إلى الحصول على/ملغم ٦و   ٣بالباكلوبترازول بالتراكیز  

على التـوالي وكان التأثیر معنویاً في مقابuل  المعuامالت األخuرى  ٤٠.١٣و   ٤١.٧٥سرخسیة إذ بلغت 
ورقuuة سرخسuuیة عنuuد معاملuuة النباتuuات بuuاألالر / وریقuuة  ٣٢.٦٣وبلغuuت اقـuuـل قیمuuة   ،موضuuوع الدراسuuة

فuuي قuuیم ھuuذه " وضuuوع الدراسuuة تuuأثیراً معنویuuاولuuم تكuuن لطریقتuuي المعاملuuة م. لتuuر /ملغuuم  ١٠٠بتركیuuز 
وتشuuیر بیانuuات التuuداخل الثنuuائي للعوامuuل المدروسuuة إلuuى انuuھ أمكuuن الحصuuول علuuى اكبuuر عuuدد  ،الصuuفة 

لتuuر مuuن البuuاكلوبترازول ریuuاً إلuuى وسuuط الزراعuuة  وكuuذا عنuuد /ملغuuم٦للوریقuuات عنuuد اسuuتخدام التركیuuز 
 ٤٦.٥٠و   ٤٥.٠٠ول رشاً على المجموع الخضري وبلغتuا لتر من الباكلوبتراز/ملغم٣المعاملة بتركیز 

وریقuة عنuد   ٣٢، ٠٠ورقة سرخسیة على التوالي ، في حین سجلت اقل القیم المعنویة إذ بلغت / وریقة 
   .لتر ریاً إلى وسط الزراعة/ملغم٢٠٠المعاملة باالالر بتركیز 
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قuیم  فuيعuدم وجuود فروقuات معنویuة إلuى ) ٥(تشuیر البیانuات فuي الجuدول  ):٢سضم ( المساحة الورقیضة 
المعاملة بمعوقات النمو وكذا لم یظھر لطریقuة المعاملuة تuاثیراً معنویuاً أیضuا ولكuن  دالمساحة الورقیة عن

لتر ریاً إلى وسط الزراعuة أدى إلuى زیuادة معنویuة /ملغم  ٢٠٠لوحظ أن معاملة النباتات باألالر بتركیز 
مuع مالحظuuة أن ھuذه القیمuuة لuم تختلuuف معنویuاً عuuن  ٢سuuم ٨٧.٠٢فuي المسuuاحة الورقیuة وبلغuuت أقصuاھا 

لتuر مuن / ملغuم ٣معظم المعامالت موضوع الدراسuة باسuتثناء تلuك النباتuات التuي تمuت معاملتھuا بمقuدار 
لتuuر مuuن االالر رشuuاً علuuى المجمuuوع الخضuuري / ملغuuم  ١٠٠زول ریuuاً إلuuى وسuuط الزراعuuة واالبuuاكلوبتر

  .على التوالي ٢سم ٥٣.٨٥و  ٦٢.٥٠واللتان بلغتا 

إلuى إن اكبuر ) ٦(تشuیر النتuائج المبینuة فuي الجuدول :  )غم وزن رطب/ ملغم ( تركیز الكلوروفیل الكلي 
لتuر إذ / ملغuم ١٠٠القیم لتركیزالكلوروفیل الكلي سجلت عند معاملة النباتات بمعوق النمو األالر بتركیز 

فuuت معنویuuاً مuuع جمیuuع القuuیم المتحصuuلة مuuن غuuم وزن الرطuuب والتuuي اختل/ ملغuuم   ١٠٠.٢٠حیuuث بلغuuت 
ولم یظھر فروقاً معنویة في قیم ھذه .المعامالت األخرى سواء المقارنة أو تلك المعاملة بالباكلوبترازول 

 ٨٥ ‚٨٨الصuفة وفقuuاً لطریقuة المعاملuuة بuuالرغم مuن أن معاملuuة النباتuات رشuuاً أدى إلuuى تسuجیل اكبuuر القuuیم
نات التداخل بین معوقات النمو وطریقة المعاملة فقد تم الحصول علuى وتشیر بیا. غم وزن رطب / ملغم

لتر رشuاً علuى المجمuوع الخضuري / ملغم ١٠٠أعلى قیمة للكلوروفیل الكلي عند استخدام االالر بتركیز 
غuuuم وزن رطuuuب والتuuuي اختلفuuuت معنویuuuا ً مuuuع تلuuuك النباتuuuات التuuuي عوملuuuت / ملغuuuم  ١١١.٤٦إذ بلغuuuت 

و  ٣المسuuuتخدمین  نرشuuuاً علuuuى المجمuuuوع الخضuuuري  أو ریuuاً إلuuuى وسuuuط وبuuuالتركیزییبالبuuاكلوبترازول 
  .   غم وزن رطب /ملغم  ٧١ ‚٣٢ – ٥٧ ‚١٩لتر إذ  سجلت اقل القیم وتراوحت ما بین /ملغم٦
  

لنبuuuuات ) سuuuuم(ة ورقuuuu أطuuuuولمعوقuuuuات النمuuuuو وطریقuuuuة المعاملuuuuة فuuuuي طuuuuول  تuuuuأثیر) : ٢(الجuuuuدول  
             Nephrolepis exaltataالفوجیر

القبم ذات األحuرف المتشuابھة  لكuل عامuل علuى انفuراد أو التuداخل المشuترك بینھمuا ال تختلuف معنویuاً حسuب اختبuار دنكuن 
  %.٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  

  السرخسuuuیة لنبuuuات الفuuuوجیر األوراقمعوقuuuات النمuuuو وطریقuuuة المعاملuuة فuuuي عuuuدد  تuuuأثیر) : ٣(الجuuدول 
Nephrolepis exaltata  

 القبم ذات األحuرف المتشuابھة  لكuل عامuل علuى انفuراد أو التuداخل المشuترك بینھمuا ال تختلuف معنویuاً حسuب اختبuار دنكuن
  %.٥ال متعدد الحدود تحت مستوى احتم

  معوقات النمو
  )لتر/ ملغم (

  تأثیر معوق  طریقة المعاملة
  الري  الرش  النمو

  األالر
  

  الباكلوبترازول

  د٣٣.٠٣  د –ب  ٣٣.٧٥  د ٣٢.٣٠  صفر
  جـ٣٦.٦٣  أ ب ٤٠.٢٥  د-ب٣٣.٠٠  ١٠٠
  أ ب ٤٠.٣٨  أ ب٤٢.٧٥  ب جـ٣٨.٠٠  ٢٠٠
  أ ٤٣.٦٣  أ٤٣.٢٥  أ٤٤.٠٠  ٣
  ب جـ ٣٩.٥  د -ب٣٤.٠٠  أ٤٥.٠٠  ٦

  أ ٣٨.٨٠٠  أ  ٣٨.٤٦  تأثیر طریقة المعاملة

  معوقات النمو
  )لتر/ ملغم ( 

  تأثیر معوق  طریقة المعاملة
  الري  الرش  النمو

  األالر      
  

  الباكلوبترازول    

  ب ١٩.٠٠  ب جـ ١٩.٠٠  ب جـ ١٩.٠٠  صفر
  ب ١٨.٥٠  أ ب٢٣.٧٥   د ١٣.٢٥    ١٠٠  
  ب ١٧.٣٨  د ١٣.٢٥    ب جـ ٢١.٥٠  ٢٠٠ 

  ب ١٨.١٩  جـ د ١٧.٠٠  ب جـ ١٩.٣٨  ٣   
  أ ٢٢.٢٦  أ ٢٦،٢٥    ب جـ١٩.٢٥  ٦   

  أ١٩.٦٥     أ ١٨.٤٨    تأثیر طریقة المعاملة     

  تأثیر معوق  طریقة المعاملة  معوقات النمو
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لنبuات الفuوجیر  ورقuة سرخسuیة/عuدد الوریقuاتمعوقات النمو وطریقuة المعاملuة فuي  تأثیر) : ٤( الجدول
Nephrolepis exaltata  

  
  لنبuuات الفuuوجیر ) ٢سuuم(معوقuuات النمuuو وطریقuuة المعاملuuة فuuي المسuuاحة الورقیuuة تuuأثیر) : ٥(الجuuدول  

Nephrolepis exaltata  

     
) غم وزن رطuب/ملغم(معوقات النمو وطریقة المعاملة في تركیز الكلوروفیل الكلي  تأثیر) : ٦( الجدول

         Nephrolep exaltataلفوجیر  النبات 

ى انفراد أو التداخل المشترك بینھما ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن القبم ذات األحرف المتشابھة  لكل عامل عل
  %.٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
uuuuیر البیانuuuuل علیتشuuuuا ات المتحصuuuuي ھuuuuداول فuuuuى)  ٤و  ٣ ، ٢( الجuuuuات  أن إلuuuuة النباتuuuuمعامل

ریقuات وقuد السرخسuیة وعuدد الو األوراقورقuة وعuدد  أطuولزیuادة فuي طuول  إلuى أدىكلوبترازول بابال
( تفسر ھذه النتیجة وفقاً لدور البuاكلوبترازول فuي كسuر السuیادة القمیuة للنباتuات وزیuادة الفuروع الجانبیuة 

البuuاكلوبترازول قuuد یuuؤثر فuuي طuuول  أنذكuuر العدیuuد مuuن البuuاحثین  أخuuرىمuuن جھuuة )  ١٩٩٥ ،وصuuفي 
دد العقuuد عuuیuuؤثر علuuى  ال تقصuuیرھا وبالتuuالي یuuؤثر علuuى ارتفuuاع النبuuات ولكنuuھ إلuuىالسuuالمیات ویuuؤدي 

 ألنuھفي تقریره عuن التuأثیر العuام للبuاكلوبترازول ) ١٩٨٦(  Purohitویؤید ذلك  األوراقوبالتالي عدد 
فuي مراحuل بنuاء الجبرلینuات السuیما تثبuیط  األكسuدةالنمuو مuن خuالل تثبuیط تفuاعالت  إعاقuةمن المحتمل 

ات الداخلیة تuأثیر فuي نینكایلسایتولقد یكون  أخره  وباتجا. حدث في المایكروسوم تالتي  األكسدةعملیات 
ان مثبطuات البنuاء الحیuوي للجبuرلین ) ٢٠٠٢( وآخuرون Sebastian البیانات المتحصل علیھا فقد ذكر 

  الري  الرش

  األالر
  

  الباكلوبترازول

  ب ٣٥.٠٠  ب ٣٥.٠٠  ب٣٥.٠٠  صفر
  ب ٣٢.٦٣  ب ٣٣.٠٠  ب ٣٢.٢٥  ١٠٠
  ب ٣٣.٨٨  ب ٣٢.٠٠  ب٣٥.٧٥  ٢٠٠
  أ ٤١.٧٥   ب ٣٧.٠٠  أ ٤٦.٥٠  ٣
  أ ٤٠.١٣  أ ٤٥.٠٠  ب٣٥.٢٥  ٦

  أ ٣٦.٤٠  أ٣٦.٩٥  قة المعاملةتأثیر  طری

  معوقات النمو
  )لتر/ ملغم ( 

  تأثیر معوق  طریقة المعاملة
  الري  الرش  النمو

  األالر
  

  الباكلوبترازول

  أ٦٨.٣٣  جـ - أ٦٨.٣٣  جـ - أ٦٨.٣٣  صفر
  أ٦٩.٢٩  أ ب ٨٤.٧٤  جـ٥٣.٨٥  ١٠٠
  أ٨٠.١٥  أ٨٧.٠٢  جـ -أ ٧٣.٢٨  ٢٠٠
  أ٧٢.٩٩  ب جـ٦٢.٥٠  أ ب٨٣.٤٧  ٣
  أ٧٣.٩٧  أب٧٧.٥٣  جـ - أ٧٠.٤١  ٦

  أ٧٦.٠٢  أ ٦٩.٨٧  تأثیر  طریقة المعاملة

  معوقات النمو
  )لتر/ ملغم (

  تأثیر معوق  طریقة المعاملة
  الري  الرش  النمو

  األالر
  

  باكلوبترازولال

  ب جـ ٨٤.٥٦  جـ - أ٨٤.٥٦  جـ - أ٨٤.٥٦  صفر
  أ ١٠٠.٢٠  جـ - أ٨٨.٩٥  أ١١١.٤٦  ١٠٠
  أ ب٩٤.٧٢  جـ –أ ٨٥.١١  أب١٠٤.٣٣  ٢٠٠
  جـ٦٧.٠٩  جـ٧١.٣٢  جـ٦٢.٨٥  ٣
  جـ٦١.٦٩  جـ٥٧.١٩  جـ٦٦.١٩  ٦

  أ٧٧.٤٢  أ٨٥.٨٨  تأثیر طریقة المعاملة
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بuuاكلوبترازول قuuد یحفuuز تuuأثیرات الان فuuك لuuقرنفuuل مuuن السuuایتوكاینین وعلuuى ذلتزیuuد مuuن محتuuوى انسuuجة ا
وان ذلuك ) ٢٠٠٤( واخuرون Zhuذلuك  سایتوكاینین اومنع تحطیمھ ویؤیدال فسلجیة مرتبطة بزیادة بناء 

قuد یكuون  ماسuبق إلuىوطولھا وعدد الوریقuات علuى النبuات ویضuاف  األوراقزیادة في عدد  إلى أدىقد 
فuي النبuات وذلuك وفقuاً  النخفاض المحتوى من الجبرلینات في النبات زیادة تراكم المuواد الكربوھیدراتیuة

شuا فuي االوراق والسuیقان والتuاú والجuذور نال راكمتقرن بین زیادة  إذ) ١٩٩٧(واخرون Yimلما ذكرهُ 
في شتالت الرز وانخفاض مسuتویات الجبuرلین فuي النبuات وبالتuالي فuان ذلuك یuدعم تفسuیر كسuر السuیادة 

ة یوضح حصول زیuاد) ٥(والجدول  ،)١٩٩٥،وصفي ( ادة عدد االوراق ـــالقمیة في النبات وبالتالي زی
لتuر والuذي لuم /ملغuم٢٠٠معنویة فuي المسuاحة الورقیuة عنuد معاملuة النباتuات بuالتركیز العuالي مuن األالر 

المعاملuة بuالتركیز الuواطئ مuن البuاكلوبترازول  النباتuات ع بقیة المعامالت ماعuدا تلuكــــیختلف معنویاً م
دات الحاصلة لعuدد االوراق وطولھuا لتر حیث تفسر ھذه النتیجة وفقاً للزیا/ملغم١٠٠لتر و/ملغم٣واألالر 

  .والذي انعكس على المساحة الورقیة
تقلیuل تركیuز  إلuى أدتالمعاملuة بالبuاكلوبترازول  إن إلuى  )٦(النتائج المبینuة فuي الجuدول  وأشارت      

المعاملuuuuة  أن إلuuuuىالعدیuuuuد مuuuuن الدراسuuuuات تشuuuuیر  إنبuuuuالرغم مuuuuن  ،األوراقالكلوروفیuuuuل الكلuuuuي فuuuuي 
 أنیمكuن  ةالنتیجuھuذه  أن األ،االوراق تركیز الكلوروفیuل الكلuي فuي زیادة  إلىول قد تؤدي زبالباكلوبترا

وطولھuuا  تشuuیر البیانuuات الخاصuuة بعuuدد االوراق إذ  Dilution effectتفسuuر وفقuuاً لعامuuل التخفیuuف 
 Tsegaw ؤید ذلuuك مuuاذكره ـuuـادتھا مuuع زیuuادة تركیuuز البuuاكلوبترازول ویـزیuu إلuuىوالمسuuاحة الورقیuuة 

     .والذي حصل على ارتباط سالب بین مساحة الورقة والمحتوى من الكلوروفیل) ٢٠٠٥(
    

EFFECT OF TREATMENT WITH SOME GROWTH RETARDANTS 
ON GROWTH OF NEPHROLEPIS PLANT: Nephrolepis exaltata L. 

A .A .AL-KHATTAB 
Hortic. and landscape design Dept. College of Agric. And Forestry, Mosul 

Univ. Iraq 
 

ABSTRACT 
The experiment was conducted in Al-Athar nursery in Nineveh 

governorate ,to improve growth of Nephroleps plant Nephrolepis exaltata L. 
for producing it as a pot plants , by treated plants with growth retardants : Alar 
at concentrations 0 , 100 ,  200 mg/liter and pacllopetrazol at 3 , 6 mg/liter as  a 
drench to potting medium or spraying on foliage (vegetative growth) .The 
results showed that plants treated with paclobetrazol at 3 mg/liter gave 
significantly best resulted of fronds length ,while using 6 mg/liter paclobetrazol 
gave significantly best result in leaflet per fronds ,least both concentration of 
paclobetrazol used were significantly decreased total chlorophyll content in 
fronds using growth retardants .Plant treated by growth retardants drench or 
spraying did not gave significantly results. Finally ,plant drench treated with 
paclobetrazol at concentration 6 mg/liter gave significantly highest result in 
fronds numbers, leaflets /fronds ,fronds area ,while total chlorophyll content 
was decreased to minimum at the alone.      
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