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 الخالصة

ة الحبداق  /كليبة الزراعبة والااببات / ستيكي التبابل لقسبم البسبتنة وهندسبفي البيت البال أجريت التجربة
بهببدف دراسببة تببعثير بعبب   4011حزيببران  40ولاايببة  4010 لثببانيتشببرين ا 1جامعببة الموصببل للمببد  مببن 

 Pelargonium X hortorum L.H.Baileyنباتببات الجيرانيببوم  الزراعيببة فببي نمببو و زهببار العوامببل
دراسببة تببعثير التسببميد بحببام  الهيوميبب   وقببد شببملت التجربببة Hidemi صببنف  Zonalوالمعببروف بمسببم

و  0ملام/لتبببر ورل المجمبببور الخنبببري بمبببنام النمبببو السايكوسبببيل بتراكيبببز  5.45و  3.5و  0بمسبببتويات 
العامليببة ونفبب ت التجربببة  Pelargonium X hortorumملام/لتببر لنباتببات الجيرانيببوم  3000و  1500

وببثال  مكبررات وسبتة نباتبات  Complete Randomized Designباسبتخدام التصبميم العشبواقي الكامبل 
ملام/لتبر  لبى زيباد  معنويبة  3,5للمكرر.  وأشارت النتاقج  لى اآلتي : أدى التسميد بحام  الهيومي  بتركيز 

 421.003والمسببباحة الورقيبببة ورقبببة/نبات  15.923سبببم وعبببدد انورا /نببببات  9.000فبببي ارتفبببار النببببات 
تببم وزيبباد  عببدد النببورات وعببدد الزهيببرات فببي النببور    نببافة الببى/نبببات فببي مقابببل معاملببة المقارنببة.  4سببم

ملام/لتببر  5.45عنببد التسببميد بحببام  الهيوميبب  بتركيببز  الحصببول علببى أعلببى القببيم لتركيببز وا نثوسببيانين
أدى البرل ببعي مبن تراكيبز وملام/لتبر.  3.5 بتركيبز الهيومي واختلفت معنوياً عن القيم عند التسميد بحام  

عببدد انورا  المتكونببة علببى معنويببة فببي  ولببوحا زيبباد   ,السايكوسببيل  لببى خفبب  معنببوي فببي ارتفببار النبببات
 جمبا  يمكبن  .نعمليعند الرل بالتركيزين المست  نافة  لى زياد  تركيز الكلوروفيل الكلي في ا ورا  اتالنب

ملام/لتر متداخالً مل الرل بالسايكوسبيل بتراكيبز  3.5القول أن النباتات التي سمدت بحام  الهيومي  تركيز 
ورا  فنبالً عبن زيباد  عبدد النورات/نببات لبأ دعد رملام/لتر امتازت في الحصول على اكب 3000و  1500
ملام/لتبر متبداخالً مبل السايكوسبيل  3.5بتركيبز  نور . من جهة أخرى أدى التسميد بحام  الهيومي  4.033
 غم وزن رطب.  100ملام/  00.010ملام/لتر  لى زياد  تركيز ا نثوسيانين في ا زهار  3000بتركيز 

 حام  الهيومي  , السايكوسيل , نباتات الجيرانيوم . -كلمات الدالة :
 

 4014/ 14/  11وقبوله       4014/ 9 / 14  تاريخ تسلم البح  

 
 المقدمة

, وهبو مبن النباتبات العشببية  فريقيباجنبوب  انصبلي, موطنبه Geraniaceaeالعاقلبة  أفراديعد الجيرانيوم احد 

فمنها ما يزهر طبول العبام تقريبباً  متباينةوالتي تزهر في مواسم  وانلوان انشكالمتعدد   أزهارالمعمر   ات 
هالبة تات شبه داقرية لونها اخنبر فباتو وتتميبز بوجبود االنب أورا , في الربيل أو الصيف فقطما يزهر ومنها 
كلمبا  متناعفة البتالت, والفرور لحميبة تتخشبب وأخرىمفرد   أزهار ات  أصنافومنه  هاوسطفي  بنفسجية

 أمبا, (, يتكباثر النببات جنسبياً 1994, دهبأبو  ; 1954)جمعة وآخرون,  كبر النبات ويزهر طول العام تقريباً 
 سبببببببم, 15-10يبببببببتم عبببببببن طريببببببب  العقبببببببل الطرفيبببببببة والتبببببببي ت خببببببب  بطبببببببول فالتكببببببباثر الالجنسبببببببي 

اسبتخدام  فنبالً عبنفبي تكبوين الكبال ,  لإلسبرارم  42º -41أن تكون درجة حرار  وسط الزراعة  ويفنل 
 ,(Wilkins ,4005و  Dole ;1901, طواجن ;1994هب, د أبو ; 1905, )عو  ونوه ,الر ا يالري 
أحبد مركببات المباد  الدباليبة الناتجبة مبن  Humic acidتعد انسمد  العنوية المتمثلبة بحبام  الهيوميب      

ويحتبوي  C75 H33 O17 N3 (COOH)3 (CO)2(, ويرمز له كيمياقيباً 1999تحلل الماد  العنوية )النعيمي, 

 مركبات ا ي دي  لى تكوينفي تركيبه على الكربون والهيدروجين والنتروجين وانوكسجين بنسب متباينة مم
(, يعتمببد تببعثير حببام  الهيوميبب  فببي نمببو النبببات علببى مصببدر Senesi ,1994 ات أوزان جزيقيببة متباينببة )

السماد العنوي وتركيزه والوزن الجزيقي لجزيء الهيومي     أن انوزان الجزيقية المنخفنة تصبل بسبهولة 
 الجزيقية  لراقية وتدخل  لى داخل الخلية أما ا وزانلخاليا النباتات ا Plasmalemma لى الاشاء الخلوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البح  مستل من رسالة ماجستير للباح  الثاني
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(. وتشير الدراسبات 4004 وآخرون, Nardi لى داخل الخلية ) نف تتفاعل مل جدار الخلية و  تالعالية 

الحديثة  لى  مكانية استخدام حام  الهيومي  كمبنام نمبو عبن طريب  تنابيم مسبتوى الهرمونبات فبي النببات, 
 حبا (. 4004وآخبرون,  Nardi ;1994وآخبرون,  Piccolo نافة  لى زياد  مقاومة النبات للشبد المباقي )

Morard ( 4011وآخببرون )نباتببات   لببى نببافة حببام  الهيوميبب   انPelargonium  فببي وسببط الزراعببة
 .نباتات المقارنةعن  ٪35.0بنسبة   انزهار معنوية في , أدى  لى زياد  ملام/ لتر 100بتركيز 

اسبتخدمت معوقببات النمبو لتثبببيط اسببتطالة السبا  لكثيببر مببن نباتبات الزينببة,    تعمببل علبى تثبببيط انقسببام 
ور أو تثببيط اسبتطالة الخاليبا ويعتمبد شبكل التثببيط علبى تركيبز الخاليا في المنطقة تحت المرسبتيم القمبي للفبر

معببو  النمببو المنبباف وعلببى نببور النبببات, ويعمببل معببو  النمببو فببي التراكيببز المنخفنببة علببى تقليببل اسببتطالة 
 ; Grossman ,1900Grossman; ,1994) الخاليببا بينمببا فببي التراكيببز العاليببة يقلببل مببن انقسببام الخاليببا

Gianfaga ,1995)  ينبباف السايكوسببيل للببتحكم فببي ارتفببار نبببات الجيرانيببوم   ا أمكببن  نببافته فببي مراحببل

مختلفة من نمو النبات, وأدت  نافته  لى نباتات انمهات  لى تحسين نوعية العقل المعخو   من النبات خاصبة 
وقبد , نبةخالل الشتاء في اروف اإلناء  المنخفنة وتم الحصول على عقل قصبير   ات أورا  سبميكة وداك

يناف السايكوسيل خالل عملية تج ير عقبل الجيرانيبوم أو الشبحن و لب  لتقليبل الشبحوب الب ي يحصبل للعقبل 
(, وتتطلب المعاملبة بالسايكوسبيل لنباتبات الجيرانيبوم نبور Wilkins ,4005و  Doleأثناء التج ير والشحن )

hortorum  فبي حببين  كبرصببناف النشبطة, لالتكبرار البرل Tayama و Carver (1990 أن )نباتببات  رل
ملام/لتبر أدى  لبى خفب   1500تركيبزبالسايكوسبيل ب Pelargonium hortorum L.H.Baileyالجيرانيوم

 سم ولم يكبن لبه تبعثيراً  10.00سم واختلف معنوياً عن معاملة المقارنة والتي بلات  13.3ارتفار النبات    بلغ 

الزراعبة  فنال عبنستخدامه كنباتات أصص مزهر  واوناراً نهمية النبات التنسيقية عدد النورات/نبات.  في
 ة بهدف تجرباق  الصخرية فقد أجريت ه ه الفي أحوا  الزهور وداخل المنازل وفي حداق  النواف  والحد

 تعثير التسميد بحام  الهيومي  في نمو و زهار نباتات الجيرانيوم. دراسة  .1
   الرل بمعو  النمو السايكوسيل. نباتات الجيرانيوم عن طريلتحسين النمو الخنري والزهري  .4

 

 
 وطرائقه بحثمواد ال

بحببام  الهيوميبب  والببرل بالسايكوسببيل فببي صببفات النمببو الخنببري  لتسببميدتببعثير اشببمل البحبب  
 Zonal بمسببمالمعببروف  Pelargonium X hortorum L. H. Baileyوالزهببري لنباتببات الجيرانيببوم 

في صبنادي   تج يرها وتمسم  4±  0جهزت عقل نباتات الجيرانيوم من مشتل النور في مدينة الموصل بطول 
يرها وزرعببت  تجبب ملام/لتببر 4000بتركيببز  IBAا كثببار حاويببة علببى رمببل بنبباء بعببد معاملتهببا بمببنام النمببو 

ترببة تربة زراعة مكونة مبن سم حاوية على  45كية قياسية قطر يأصص بالستفي  30/14ر  في  العقل المج
 تيبور    التاليبة:  وقد شبملت التجرببة العوامبل .  1: 1: 1ورمل بناء بنسبة  الوسط الزراعي الهنديحداق  و

ثببال  تراكيببز مببن حببام  بالعامللا ول ا  لللما  آ ار/ 0فببي  مببن موعببد الزراعببةيببوم  00بعببد  الشببتالت

  .(1والمونحة مكوناته في الجدول ) ملام/لتر 5.45 و 3.5 و 0هي ( Humusالهيومي  )
 

 .تينفي التجرب لمع(: حام  الهيومي  المست1الجدول )
 Table(1):Humic acid used in two experiment. 

 الرطوبة
Moisture 

)٪( 

 ا نحالل
Soulbility 

)٪( 

 الكثافة
Density  

 4/سمغم

حام  
 )٪(الهيومي 

Humic 

acid 

 البوتاسيوم
K2O)٪( 

Potassium 

الماد  
 )٪(الجافة

Dry 

Mater 

الماد  
 العنوية

Organic 

mater 

)٪( 

  )٪(النتروجين
Nitrogen  

 الحديد
Fe)٪( 

مواد 
 )٪(أخرى

Other 

Material 

12  99.00  05 05  14.0  00 04.0  0.0 1.0  5.0  

        
 55بعبد  الشبتالت رل والعامبل الثباني شبمل ببين ريبة وأخبرى.يوماً  15  مرات ثالول /نباتمل 100بمقدار 

 CCC([)2-chloro ethyl trimethyl) السايكوسبببيل مبببنببببثال  تراكيبببز يبببوم مبببن موعبببد الزراعبببة 
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ammonium chloride]) 0 لتبببر ملابببم/  3000 و 1500و(Bailey و Whipker ,1990; ,عببببدالعزيز 
يومباً مبن الرشبة انولبى  40(. وتم الرل لحد البلل لكل من التراكيبز أعباله وكبررت عمليبة البرل بعبد 1993

معبامالت  9اشتملت التجربة علبى و محاليل الرل.  لىوأنيفت ماد  ناشر  )بنل قطرات من ساقل الاسيل( 

نفب ت التجرببة العامليبة و حدوبثال  مكررات وستة نباتات للمكرر الوا ,أعالهعاملية هي التداخل بين العوامل 
 .Factorial Experiment in Complete Randomized Design باستخدام التصبميم العشبواقي الكامبل 

اختببببار دنكبببن   جبببراءوتبببم SAS Anonymous (1990 ,)باسبببتخدام برنبببامج  اإلحصببباقيأجبببري التحليبببل و
 (.1900)الراوي وخلف هللا,   ٪5المتعدد المدى للمقارنة بين متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال 

 
 و المناقشة النتائج

(  لبى أن صبفة ارتفبار النببات ازدادت معنويباً عنبد المعاملبة 4تشير البيانات في الجبدول ) ارتفاع النبات )سم(
سم واختلفت عنه معنويباً معاملبة المقارنبة  9.000ملام/لتر    بلغ ارتفار النبات  3.5بحام  الهيومي  بتركيز

 .ملام/لتر 5.45سم ولم تختلف عنه المعاملة بحام  الهيومي  بتركيز  0.253والتي بلات 
 

 )سم(  الجيرانيوم نباتفي  رتفار  التداخل فيما بينهموحام  الهيومي  والسايكوسيل (: تعثير 4الجدول )

hortorum X P.  صنف Hidemi  
Table(2): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant 

height (cm)  P. X hortorum  cv. Hidemi             

حام  الهيومي  
 )ملام/لتر(

Humic acid  
(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 ab 9.010 cd 0.141 d1.043 b0.253 

3.5 a10.300  bc0.103 cd0.140 a9.000 

5.45 b9.391 cd0.441 cd0.101 ab 0.591  

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

a9.190 b0.314 b1.910 

تعبدد الحبدود تحبت كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن م القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها
 . ٪5مستوى احتمال 

مببن  عملينى الببرل بالسايكوسببيل  لببى تقليببل ارتفببار النبببات بشببكل معنببوي ولكببال التركيببزين المسببتدوأ
 3000 و 1500سبم عنبد البرل بالسايكوسبيل بتركيبز  1.910سبم و 0.314السايكوسيل    بلغ ارتفبار النببات 

وتاهبر بيانبات التبداخل  سبم . 9.190ملام/لتر على التوالي, في حين بلبغ ارتفبار النببات فبي معاملبة المقارنبة 

بببين  نببافة حببام  الهيوميبب  والببرل بالسايكوسببيل  لببى أن أكبببر القببيم  رتفببار النبببات سببجلت عنببد المعاملببة 
سببم فببي حببين  10.300والتببي بلاببت  ملام/لتببر ومببن دون الببرل بالسايكوسببيل 3.5بحببام  الهيوميبب  بتركيببز 

سببم دون المعاملببة بحببام  الهيوميبب  والببرل بالسايكوسببيل بتركيببز  1.043كانببت أقببل القببيم  رتفببار النبببات 
 .ملام/لتر 3000

أدى  ( أن  نبافة حبام  الهيوميب   لبى ترببة انصبص3يتنو مبن النتباقج فبي الجبدول ) :عدد األوراق/نبات
ورقببة/نبات عنببد  15.923 لببى زيبباد  معنويببة فببي عببدد انورا  المتكونببة علببى النباتببات وبلاببت أعلببى القببيم 

ملام/لتر والتي اختلفت بشكل معنوي عن معاملة المقارنة والتي بلابت  3.5المعاملة بحام  الهيومي  بتركيز 
ورقبة/نبات,  14.250لتر والتي بلات ملام/ 5.45ورقة/نبات أو المعاملة بحام  الهيومي  بتركيز  10.933

ورقبة/نبات  13.201و 13.031كما أدى الرل بالسايكوسيل وبتراكيزه المختلفة  لى زيباد  عبدد انورا   لبى 
ملام/لتبر علبى التبوالي, فبي حبين قبل عبدد انورا  بشبكل  3000و  1500عند المعاملة بالسايكوسبيل بتركيبز 
   ورقة/نبات. 14.420معنوي في معاملة المقارنة وبلغ 

وتشير نتاقج التداخل الثنباقي ببين المعاملبة بحبام  الهيوميب  والبرل بالسايكوسبيل,  لبى أن أفنبل القبيم لعبدد 
ملام/لتبببر متبببداخالً مبببل البببرل  3.5انورا  تبببم الحصبببول عليهبببا عنبببد المعاملبببة بحبببام  الهيوميببب  بتركيبببز 

و  10.101املبة بالسايكوسبيل    بلابت القببيم ملام/لتبر أو مببن دون المع 3000أو  1500بالسايكوسبيل بتركيبز 
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 ورقة/نبات على التوالي والتي اختلفت بشكل معنوي عن جميل قيم المعبامالت انخبرى, 15.301و  10.411
  ورقة/نبات في نباتات المقارنة . 9.500وقلت ه ه القيم ووصلت أدناها 

 
 Xالجيرانيوم  نبات عدد اورا في  بينهم التداخل فيماو(: تعثير حام  الهيومي  والسايكوسيل 3الجدول )

hortorum P.  صنف Hidemi  
Table(3): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant leaf 

number (cm)  P. X hortorum  cv. Hidemi              

 حام  الهيومي  )ملام/لتر(
Humic acid (mg/l) 

 )ملام/لتر( السايكوسيل
Cycocel  (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 d9.500 c11.023 c11.051 c 10.933 

3.5 a15.301 a10.101 a10.411 a 15.923 

5.45 c11.033 b13.003 bc 14.250 b 14.250 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

b14.420 a13.031 a13.201 

القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن متعبدد الحبدود تحبت 
 .٪ 5مستوى احتمال 

(  لى أن المساحة الورقية قد اختلفبت معنويباً وفقباً 2تشير البيانات في الجدول ): /نبات(2المساحة الورقية )سم
/نبات عند المعاملبة بحبام  4سم 421.003المناف  لى التربة وبلات أعلى القيم   لتراكيز حام  الهيومي 

/نبببات لمعاملببة المقارنببة, وقلببت المسبباحة الورقيببة 4سببم 140.300ملام/لتببر فببي مقابببل  3.5الهيوميبب  بتركيببز 

وأشبارت نتباقج التبداخل  .لتجربة غير أنها لبم تكبن معنويبةللنباتات مل زياد  تراكيز السايكوسيل المستخدم في ا
/نبببات سببجلت فببي النباتببات المعاملببة بحببام  الهيوميبب  4سببم 300.201الورقيببة أن أكبببر قيمببة للمسبباحة  لببى 

البرل بالسايكوسبيل واختلفبت معنويباً مبل جميبل قبيم التبداخالت انخبرى, فبي  ملام/لتبر مبن دون  3.5بتركيز 

ارنبة أو مبن دون  نبافة حبام  الهيوميب  متداخلبة مبل حين سجلت أقل القيم للمساحة الورقية في معاملبة المق
 139.950و  144.220و  110.530ملام/لتببببببر وبلاببببببت  3000و  1500الببببببرل بالسايكوسببببببيل بتركيببببببز 

ملام/لتر ومبن دون البرل بالسايكوسبيل     5.45/نبات على التوالي, والمعاملة بحام  الهيومي  بتركيز 4سم
 /نبات .4سم 141.300بلات 

 
الجيرانيوم  نبات مساحة اورا  في  التداخل فيما بينهمو(: تعثير حام  الهيومي  والسايكوسيل 2الجدول )

  Hidemi صنف  .X hortorum P (/نبات4)سم
Table(4): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant leaf 

area (cm
2
/ plant)  P. X hortorum  cv. Hidemi              

حام  الهيومي  
 )ملام/لتر(

Humic acid 
(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 c 110.530 c 144.220 c 139.950 c 140.300 

3.5 a 300.201  b409.100  b405.150 a 421.003 

5.45 c 141.300  b400.500  b111.430  b 110.304 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

a 102.090  a 119.320 a 112.300 

القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن متعبدد الحبدود تحبت 
 .٪ 5مستوى احتمال 

( زياد  عدد النورات المتكونة على النبات عند المعاملبة 5البيانات في الجدول )يالحا من : عدد النورات/نبات
 3.5نور /نبببات عنببد المعاملببة بحببام  الهيوميبب  بتركيببز  4.093بحببام  الهيوميبب ,    سببجلت أكبببر القببيم 
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ي بلابت ملام/لتبر والتب 5.45ملام/لتر, ولم تختلف عنها معنوياً القبيم عنبد المعاملبة بحبام  الهيوميب  بتركيبز 
 1.010نور /نبات واختلفت عنهبا بشبكل معنبوي قبيم عبدد النبورات فبي معاملبة المقارنبة والتبي بلابت  4.150

وبينبت  .نور /نبات, ولم يكن للرل بالسايكوسيل بتراكيزه المختلفة تعثير معنوي فبي زيباد  عبدد النورات/نببات
لعبدد النبورات المتكونبة علبى النببات بلابت نتاقج التداخل المشتر  للعوامبل مونبور الدراسبة أن أفنبل القبيم 

ملام/لتببر متببداخالً مببل البببرل  3.5نور /نبببات عنببد المعاملببة بحببام  الهيوميببب  بتركيببز  4.033و  4.033
 1.411ملام/لتببر علببى التببوالي, وأن أقببل القببيم المتحصببل عليهببا بلاببت  3000أو  1500بالسايكوسببيل بتركيببز 

 .ملام/نبات 3000ومي  والرل بالسايكوسيل بتركيز نور /نبات من دون المعاملة بحام  الهي
( أن المعاملببة بحببام  الهيوميبب  أدت  لببى زيبباد  عببدد 0يتنببو مببن الجببدول ): عدددد الزهيددرات فددي النددور 

ملام/لتبر  3.5زهير  عند المعاملة بحام  الهيومي  تركيبز  19.119الزهيرات في النور  وبلات أعلى القيم 
زهيبر , وأدى البرل  11.220عدد الزهيرات في معاملة المقارنة والتي بلات واختلفت بشكل معنوي عن قيم 

زهيببر  واختلفببت  41.421ملام/لتببر  لببى زيبباد  عببدد الزهيببرات فببي النببور   لببى  1500بالسايكوسببيل بتركيببز 

 بشكل معنوي عن المعامالت انخرى .
 

 P. Xنبات الجيرانيوم في عدد نوراتفيما بينهم التداخل و حام  الهيومي  والسايكوسيل (: تعثير5الجدول )

hortorum  صنفHidemi  
Table(5): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant 

inflorescence number P. X  hortorum  cv. Hidemi         

 حام  الهيومي  )ملام/لتر(
Humic acid  

(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 ab 1.011  a4.500 b 1.411 b 1.010 

3.5 ab 4.213 a 4.033 a 4.033 a 4.093 

5.45 ab 1.913 ab 4.333  ab 4.101  ab 4.150 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

a 4.041  a 4.550 a 4.094 

عبدد الحبدود تحبت انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن متالقيم  ات 
 .٪ 5مستوى احتمال 

 

 .Pنبات الجيرانيوم التداخل فيما بينهم في عدد زهيرات السايكوسيل وو حام  الهيومي  (: تعثير0الجدول )

X hortorum  صنفHidemi 
Table(6): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant 

florets number P. X hortorum  cv. Hidemi 

 حام  الهيومي  )ملام/لتر(
Humic acid  

(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel  (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 cd 10.293 a41.333 d12.511 b11.220 

3.5 bc 11.211 a 43.120  c 10.000 a 19.119 

5.45 c 10.143 b 19.450  bc 10.443  ab10.000 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

b 10.010 a 41.421 b10.513 

عبدد الحبدود تحبت حسبب اختببار دنكبن مت القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً 
 . ٪5مستوى احتمال 

التداخل المشبتر  ببين العوامبل مونبور الدراسبة, تباينبت قبيم عبدد الزهيبرات فبي  ومن مراجعة بيانات
زهيببر  عنببد المعاملببة بحببام  الهيوميبب   41.333و  43.120النببور  معنويبباً وتببم الحصببول علببى أكبببر القببيم 
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ملام/لتبر, أو مبن دون المعاملبة بحبام   1500ملام/لتر متداخالً مل الرل بالسايكوسيل بتركيبز  3.5بتركيز 
ملام/لتببر واختلفببت هاتببان القيمتببان بشببكل معنببوي عببن جميببل  1500الهيوميبب  والببرل بالسايكوسببيل بتركيببز 

والببرل  زهيببر  مببن دون المعاملببة بحببام  الهيوميبب  12.511المعببامالت المدروسببة, وسببجلت أقببل القببيم 
 .ملام/لتر  3000بالسايكوسيل بتركيز 

(  لبى أن أعلبى 1تونبو البيانبات فبي الجبدول ): تركيز الكلوروفيل الكلي فدي األوراق )ملمم/مدم وزر رطد (
ملام/غم وزن رطبب ولبم تختلبف عنهبا  5.039القيم للكلوروفيل الكلي كان في أورا  نباتات المقارنة    بلات 

ملام/لتر, في حين قل تركيبز الكلوروفيبل فبي أورا   5.45ة بحام  الهيومي  بتركيز معنوياً النباتات المعامل
ملام/غببم وزن رطببب واختلفببت  3.103ملام/لتببر    بلاببت  3.5النباتببات المعاملببة بحببام  الهيوميبب  بتركيببز 

زيباد  ملام/لتر  لبى  3000و  1500بشكل معنوي عن المعاملتين السابقتين, وأدى الرل بالسايكوسيل بتركيز 
ملام/غبم وزن رطبب واختلفبت هب ه القبيم بشبكل  5.329و  5.500تركيز الكلوروفيل الكلبي فبي انورا   لبى 
وتشببير نتبباقج التببداخل بببين المعاملببة  .ملام/غببم وزن رطببب 3.009معنببوي عببن معاملببة المقارنببة والتببي بلاببت 
و  0.523 لببى أن أعلببى القببيم للكلوروفيببل الكلببي فببي انورا  بلاببت  بحببام  الهيوميبب  والببرل بالسايكوسببيل

ملام/غبببم وزن رطبببب والتبببي تبببم الحصبببول عليهبببا مبببن دون المعاملبببة بحبببام  الهيوميببب  والبببرل  1.401
ملام/لتبر علبى التبوالي, ولببم تختلبف عنهبا معنويباً قبيم الكلوروفيبل عنببد  3000أو  1500بالسايكوسبيل بتركيبز 
 3000أو  1500ملام/لتبر متبداخالً مبل البرل بالسايكوسبيل بتركيبز  5.45ومي  بتركيز المعاملة بحام  الهي

ملام/لتر أو من دون الرل بالسايكوسبيل لكنهبا اختلفبت وبشبكل معنبوي عبن قبيم الكلوروفيبل الكلبي فبي أورا  
أو  1500ز ملام/لتبر متبداخالً مبل البرل بالسايكوسبيل بتركيب 3.5النباتات المعاملة بحام  الهيومي  بتركيبز 

 تر أو من دون الرل بالسايكوسيل .ملام/ل 3000
 

التداخل فيما بينهم في تركيز الكلوروفيل الكلي لنبات وحام  الهيومي  والسايكوسيل  (: تعثير1الجدول )
 Hidemiصنف  P. X hortorum )ملام/غم وزن رطب(  الجيرانيوم

Table(7): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium in 

Chlorophyll concentration (mg/g wet weight) P. X hortorum  cv. Hidemi  .  

 حام  الهيومي  )ملام/لتر(
Humic acid 

(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel (mg/l) 

تعثير حام  
 الهيومي 

Humic acid 

Effect 
0 1500 3000 

0 d 3.101 ab 0.523  a 1.401 a 5.039 

3.5 cd 3.310 d-b 2.200 cd 3.340  b 3.103 

5.45  d - a 5.010  ab 5.120   c-a 5.200  a 5.203 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

 b 3.009 a 5.500  a 5.329 

القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن متعبدد الحبدود تحبت 
 .٪ 5مستوى احتمال 

 

( أن معاملببة 0تشببير البيانببات فببي الجببدول ): مددم وزر رطدد (011تركيددز اثنثوسدديانير فددي النددورات )ملمددم/
 ملام/لتببر أدت  لببى زيبباد  تركيببز ا نثوسببيانين فببي النببورات وبلاببت 5245النباتببات بحببام  الهيوميبب  بتركيببز 

 3.5غببم وزن رطببب وقلببت عنهببا معنويبباً القببيم عنببد المعاملببة بحببام  الهيوميبب  بتركيببز 100ملاببم/ 340.52
غم وزن رطب, من جهبة أخبرى أزداد تركيبز ا نثوسبيانين فبي النبورات 100ملام/ 907.20ملام/لتر وبلات 
غبم وزن رطبب عنبد البرل بالسايكوسبيل 100ملابم/ 50.509يز السايكوسيل وبلات أكببر القبيم مل زياد  تراك

غبم وزن 100ملابم/ 35.511ملام/لتر واختلفت بشكل معنوي عن معاملة المقارنة والتي بلات  3000بتركيز 

 .رطب
بالسايكوسبيل وبلابت وتباينت القيم لتركيبز ا نثوسبيانين فبي معبامالت التبداخل ببين حبام  الهيوميب  والبرل 

ملام/لتبر والبرل  3.5غم وزن رطب عند المعاملة بحبام  الهيوميب  بتركيبز 100ملام/ 00.010أعلى القيم 
ملام/لتببر, وقلببت هبب ه القيمببة ووصببلت  لببى أدناهببا فببي معاملببة المقارنببة وبلاببت  3000بالسايكوسببيل بتركيببز 

 .غم وزن رطب100ملام/ 40.010
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لتداخل فيما بينهم في تركيز ا نثوسيانين في النورات واالسايكوسيل مي  وحام  الهيو (: تعثير0الجدول )
 Hidemiصنف  P. X hortorum غم وزن رطب( 100)ملام/لنبات الجيرانيوم

Table (8): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium in 

inflorescence Anthosyanine concentration (mg/100g wet weight)  P. X 

hortorum  cv. Hidemi. 

 حام  الهيومي  )ملام/لتر(
Humic acid 

(mg/l) 

 السايكوسيل )ملام/لتر(
Cycocel (mg/l) 

 تعثير حام  الهيومي 
Humic acid Effect 

0 1500 3000 

0 c 40.010 ab 29.020   a 50.140 ab 22.010 

325 bc 49.100 bc 34.130  a 00.010  b20.901 

5245 ab 50.100  a 59.140 ab 54.000 a 52.320 

 تعثير السايكوسيل
Cycocel Effect 

b 35.511 ab 21.431  a 50.509  

تعبدد الحبدود تحبت القيم  ات انحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كبل  علبى انفبراد   تختلبف معنويباً حسبب اختببار دنكبن م
 ٪5مستوى احتمال 

 
(  لى حصبول زيباد  معنويبة فبي صبفات النمبو الخنبري ارتفبار 2و 3و  4البيانات في الجداول )أشارت 

انورا  المتكونببة علببى النبببات فنببالً عببن زيبباد  المسبباحة الورقيببة للنباتببات عنببد التسببميد بحببام  عببدد النباتببات و
أن حبام  الهيوميب   ( مبن4005) Camasو Albayrak ملام/لتر تتفب  هب ه النتيجبة مبل  3.5الهيومي  بتركيز 

 انهببا تزيببد( فببي 4010وآخببرون ) Patil كمببا انهببا تتفبب  مببل .Brassica rapa Lيزيببد حاصببل انورا  لنبببات 
عنبد التسبميد بحبام  الهيوميب  بتركيبز  .Phaseolus mungo Lمواصفات النمبو الخنبري لنباتبات الفاصبوليا 

. وتفسببر هبب ه النتيجببة وفقبباً لببدور حببام  الهيوميبب  فببي ( علببى نبببات الطماطببة4004وآخببرون ) Atiyeh٪ و 1
تحسين نمو النبات عن طري  خلب ما يات التربة وتيسير امتصاص العناصر الا اقية وخاصة الفسفور والكبريت 

( دور حام  الهيومي  في زياد  مواصبفات 4004وآخرون ) Nardi(, وشرح Mayhew ,4002والنتروجين )
ر الوسط الحامني ال ي يساعده على ا رتباط مل ا يونبات الموجببة وبالتبالي حمايتهبا النمو الخنري,    أنه يوف

مببن عمليببة الترسببيب, كبب ل  دوره فببي زيبباد  نفا يببة غشبباء الخليببة وأهميتببه فببي نقببل وجاهزيببة العناصببر الصببارى 
وميب  (  ن  نبافة حبام  الهي1904وآخبرون ) Petronio وامتصاص الما يات والفوسبفات وانكسبجين, و كبر

 لى التربة يعمل على زياد  امتصاص ا يونات من سطو الجب ر واختراقهبا ننسبجة النببات وياهبر النببات ببدوره 
الموجبود فبي  quinone groupsزياد  في الفعاليات الحيوية والتنف  والب ي يعبزى  لبى تبدخل مجباميل الكوينبون 

. وقبد تعبود زيباد  مواصبفات ي والتبنف  للنبباتيبة البنباء النبوقحام  الهيومي   نبافة  لبى دوره فبي زيباد  عمل
( أن 4004وآخببرون ) Nardiالنمبو الخنببري  لببى فعبل حببام  الهيوميبب  كمبواد شبببيهة با وكسببينات حيب  بببين 

أشبارت  لبى أن حبام  الهيوميب  يزيبد مبن نمبو النببات عبن طريب   1940و  1912سلسلة من البحو  ببين عبام 
( أن حام  الهيوميب  يببدي فعاليبات 1913) O’Donnell, وأكد auximonesتجهيزه بمواد أطل  عليها تسمية 

شبببيهة لأوكسببينات ومببن ثببم دعمببت هبب ه الناريببة بحببو  حديثببة أشببارت  لببى أن أحمببا  الهيوميبب   ات انوزان 
 -Indole -3حبام  الخليب   انبدول الجزيقية المنخفنة تحد  تايرات مورفولوجية مشابهة للتي تحد  بواسبطة

acetic acid IAA (Muscolo  ,وأشار بع  الباحثين  لى أن حام  الهيومي  يحتبوي علبى 1993وآخرون )
السايتوكاينينات وأن  نافته ينتج عنها زياد  مستويات السايتوكاينين الداخلي وا وكسين في النبات وبالتبالي تب دي 

, Ervinو  Schmidt ,4000; Zhangو  Zhangفببي اببروف الجفبباف ) bentgrass لببى تحسببين نمببو نبببات 
(  لى زياد  عدد انورا /نبات والتي تفسر وفقاً لزياد  عدد الفرور الناميبة 3وتشير البيانات في الجدول ) .(4002

(, وقبد 2على النبات والتي أدت  لى زياد  في عدد انورا  وال ي انعك  ايجابياً علبى المسباحة الورقيبة الجبدول )
تفسر زياد  المساحة الورقية بشكل معنوي عند التسميد بتركيزي حام  الهيومي  مقابل معاملة المقارنة  لبى دور 
حام  الهيومي  في تيسير امتصاص العناصر الصارى كما  كر أنفباً وكمبا هبو معبروف أن العناصبر الصبارى 

وآخبرون,  Abd El-Monemي اننسجة المرسبتيمية )لها دور ايجابي في نمو النبات    تزيد من انقسام الخاليا ف
( والتي ربما 1912) Vaughan(,  نافة  لى فعالية حام  الهيومي  المشابهة للجبرلينات مثلما أشار لها 4011

وأزداد عبدد النبورات / نببات  (.Rajamani ,4010 و Balakumbahanتب دي  لبى اتسبار واسبتطالة انورا  )
(, ويتفب   لب  0و 5ملام/لتبر الجبدول ) 3.5نوياً عند التسميد بحام  الهيومي  تركيبز وعدد الزهيرات / نور  مع

( والبب ي أشببار  لببى زيبباد  عببدد نببورات نباتببات الجيرانيببوم عنببد التسببميد بحببام  4011وآخببرون ) Morardمببل 
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( علبى نباتبات 4000وآخبرون ) Nikbakhtمسبمد  كب ل  الالهيومي  وال ي اختلف معنوياً عبن النباتبات غيبر 
ملام/لتبر  500٪ عند التسميد بحام  الهيومي  بتركيز 54الجربيرا حي  وصل عدد انزهار المحصود   لى 

مببن الهيوميبب . وقببد تفسببر النتيجببة أعبباله  لببى زيبباد  المخببزون الابب اقي لنباتببات الجيرانيببوم المسببمد  بحببام  
( أن 2و 3و  4ارنببة,    يالحببا مببن البيانببات فببي الجببداول )ملام/لتببر فببي مقابببل المق 3.5الهيوميبب  بتركيببز 

النباتبات كانببت  ات نمببو خنببري جيببد ممبا سببمو لهببا بتكببوين عببدد أكبببر مبن النببورات  نببافة  لببى زيبباد  عببدد 
يكوسبيل (  لبى انخفبا  فبي ارتفبار النباتبات المعاملبة بالسا4تشير البيانات في الجبدول )الزهيرات في النور . 

وتفسر ه ه النتيجة وفقاً لدور السايكوسيل في تقصبير طبول السبالميات في الدراسة,  مستعملينفي التركيزين ال
عن طري  تقليل انقسام الخاليا وأعدادها واستطالتها, وأشارت العديبد مبن المصبادر  لبى دور السايكوسبيل فبي 

 Rajala ;1904 محمببد والببري , ;Moore ,1900تقليببل اسببتطالة السببا  بسبببب الفعببل المثبببط للجبرلينببات )

.    يعد السايكوسيل من المبواد المنباد  للجببرلين (Sarma ,4000و  ; Peltonen-sanio ,4001  Boraو

Antigibberellin  ,صبالو( 1991و ل  لتثبيطها البناء الحيبوي للجببرلين; Bailey  وWhipker ,1990 )
 geranyl geranyl مبن خبالل تثبيطبه تحبول مسبل  كمبا أن السايكوسبيل يب ثر فبي البنباء الحيبوي للجببرلين

pyrophosphate  لببى Copyl pyrophosphate  ويثبببط فعببل  نببزيمent-Kaurene (Rajala ,4003; 
Chaney ,4005 ولببن يبب ثر السايكوسببيل فببي انقسببام الخاليببا فببي القمببة الناميببة و نمببا ياهببر تببعثيره فببي .)

و  Hopkinsو لب  بتثببيط اسبتطالة الخاليبا وي يبد  لب  ) Subapical meristemsالمرستيمات تحت القميبة 
Huner ,4002,)  ,طببواجن( 4004فعببل السايكوسببيل فببي خفبب  ارتفببار النبببات; Sunilkumar ,4005 .)

( أن زيبباد  عببدد 4011وآخببرون ) Osmanفببي حببين  كببر . (4010وآخببرون ) Ouzounidou اكببد  لبب و
بالسايكوسبيل ربمبا يعبود  لبى تبعثير معبو  النمبو فبي بفعبل البرل  Solidago Canadensis انورا  لنببات 

( عبن تركيبز 1تعخير شيخوخة انورا  عن طري   عاقة تحطيم الكلوروفيل, وي يد  ل  البيانات في الجبدول )

غيبر أن النباتبات لبم  . وبالرغم من زياد  عدد انورا  معنوياً على النباتات عند الرل بالسايكوسيلالكلوروفيل
(, وقببد يعببود السبببب  لببى صببار حجببم أورا  النباتببات المعاملببة 2تتميببز بزيبباد  المسبباحة الورقيببة الجببدول )
( 4011وآخبببرون,  Osman ; 4011, واخببرون Ahmad Bhatبالسايكوسببيل, وتتفبب  هبب ه النتيجببة مببل )

هرمونيببة فببي داخببل النبببات وان  ويمكببن أن تفسببر هبب ه النتيجببة  لببى أن  نببافة معوقببات النمببو تحببد  تايببرات
ملابم/ لتبر تحبوي أكببر عبدد مبن انورا  و ات أقبل مسباحة فبي  1000النباتات المعاملة بالسايكوسبيل تركيبز 

 Ahmadمقابل النباتات الحاوية على أقل عبدد مبن انورا  وتكبون  ات مسباحة كبيبر  فبي معاملبة المقارنبة )
, Haripriyaو  Kumarيبا نتيجبة إلنبافة معوقبات النمبو )(, أو قد يكون لصار حجم الخال4001, واخرون
(  لببى زيبباد  عببدد النببورات المتكونببة علببى النباتببات عنببد المعاملببة 5وأشببارت البيانببات فببي الجببدول ) (.4010

 Ahmed ; 4004بتركيزي السايكوسيل لكنها لم تصل  لبى حبد المعنويبة, وتتفب  هب ه النتيجبة مبل )طبواجن, 

Bhat  ,جهة أخرى أشارت بحبو  عديبد   لبى قلبة عبدد النبورات المتكونبة علبى النببات  (, من4011وآخرون
أشببارت . (4011وآخببرون,  Sharifuzzaman  ; 4001وآخببرون,  Haqueعنببد المعاملببة بالسايكوسببيل )

(  لى زياد  صبباات الكلوروفيبل بشبكل معنبوي فبي أورا  النباتبات عنبد المعاملبة بكبال 1البيانات في الجدول )

السايكوسيل المستخدمين وتشير كثير من الدراسات أن معاملة النباتات بالسايكوسيل تب دي  لبى زيباد  تركيزي 
 Osman( علببى نبببات ورد الجمببال و 4003) Erwinو  Warnerنسبببة الكلوروفيببل فببي انورا . فقببد  كببر 

سببيل فببي وقببد تفسببر هبب ه النتيجببة  لببى دور السايكو Solidago canadensis( علببى نبببات 4011وآخببرون )
او  ( وبالتبالي زيباد  بنباء الكلوروفيبل4004وآخبرون,  Sebastianزياد  محتوى النبات من السبايتوكاينينات )

, أو قببد يرجببل اخنببرار لببون انورا   لببى زيبباد  تركيببز الكلوروفيببل فببي مقابببل نقصببان المسبباحة منببل تحطمببه
 لبى انخفبا  حجبم الخاليبا والب ي ينبتج  (, و ن زياد  محتوى النبات مبن الكلوروفيبل يعبود2الورقية الجدول )

 Appleby) عنببه زيبباد  كثافببة السببايتوبالزم, وتبببدو جزيقببات الكلوروفيببل متزاحمببة أكثببر فببي وحببد  المسبباحة
( أن المعاملة بالسايكوسبيل تب دي  لبى Chaney ,4005(, وأكد )4005وآخرون,  Pinto ; 1900وآخرون, 

 geranyl geranylالبببب ي يبببب دي  لببببى تحويببببلو terepenoid pathway يقببباف المسببببل  المسببببمى 

pyrophosphate   لببى حببام  ا بسيسبب Abscisic acid  .وكبب ل  كحببول الفببايتول المكببون للكلوروفيببل
( زيبباد  صببباة ا نثوسببيانين فببي أزهببار النباتببات مببل زيبباد  تراكيببز الببرل 0وتونببو البيانببات فببي الجببدول )

, وقد يفسر  ل  ما سب   كره عن زياد  تركيز الكلوروفيل في انورا   نافة  لى زياد  عمليبات بالسايكوسيل
البناء النوقي في انورا  وال ي بدوره ي دي  لى زيباد  نسببة المبواد الكاربوهيدراتيبة وبالتبالي تحفيبز الجبين 

 المس ول عن بناء ا نثوسيانين.
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ABSTRACT 

The experiment were performed in the traditional house that belongs to the 

Department of Horticulture and landscape design / College of Agriculture and 

Forests /University of Mosul from the period between the 1
th

 of Nov. 2010 to the 

20
th

. Of June 2011. The aim is to study the effect of some agricultural factors on 

growth and flowering of Pelargonium X hortorum L.H.Bailey  known as Zonal, cv. 

Hidemi. The experiment included studing  the effect of fertilization with Humic 

acid with 0, 3.5, and 5.25 mg/liter and spraying the Vegetative growth with Cycocel 

0, 1500 and 3000 mg/liter .Factorial experiment was implemented by using the 

Factorial Experiment in Complete Randomized Design with three replicates and six 

plants for each. The results have shown the following: Fertilizing  Humic acid with 

a concentration of 3.5 mg/liter led to a significant increase in plant height 9.088 cm, 

leaves number  15.943 leaf/plant and leaf area  241.083 cm
2 

/plant compared with 

control, in addition an increase in the number of inflorescence and the number of 

florets in the inflorescence. The highest values Anthosyanine found in plant that 

fertilized with Humic acid  5.25 mg/liter, These values are significantly different 

from those obtained at fertilizing  Humic acid with a concentration of 3.5 

mg/liter.Spraying with any of the Cycocel concentrations led to a significant 

reduction in the plant height. A significant increase in the number of leaves formed 

on the plant add chlorophyll in leaves was noticed as well when sprayed with the 

two used concentrations.Generally speaking, it could be said that the plants 

fertilized with Humic acid at a concentration of 3.5 mg/liter interaction with 

spraying with Cycocel at a concentration of 1500 and 3000 mg/liter had the 

advantage of obtaining the largest number of leaves besides an increase in the 

number of inflorescence up to 2.833 inflorescence /plant. On the other hand, 

fertilizing with Humic acid at a concentration of 3.5 mg/lite interaction with 

Cycocel at a concentration of 3000 mg/liter caused an increase in the Anthosyanine 

concentration in flowers up to 60.810 mg/100 g wet weight. 

Key words: Humic acid , CCC, Pelargonium X Hortorum. 
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