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 في بعض صفات النمو الخضري والحاصلAgro leaf تأثير التغطيس بالجبرلين والرش بالسماد المغذي
لنبات االلمازة
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 جامعة بغداد-  كمية الزراعة- قسم البستنة وهندسة الحدائؽ

استاذ
المستخمص

 جامعة بغداد في منطقة ابو غريب لمموسم-  كمية الزراعة- نفذت التجربة في الحقول التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائؽ

 اشتممت الدراسة تاثير تغطيس الدرنات بثالثة تراكيز من الجبرلين. عمى محصول االلمازة2012-2011 الزراعي

Agro leaf) ورش السماد المغذيG0( ) فضال عن معاممة المقارنةG3،G2،G1( لتر) والتي رمز لها/غم105552.5(

 اجريت الدراسة باستخدام التجارب العاممية.)A0( ) فضال عن معاممة المقارنة بدون رشA1( لتر) والذي رمز له/غم8(بتركيز
 معنويا قياسا معG3A0  تفوؽ المعاممة: ويمكن تمخيص النتائج باالتي5 وبثالث مكرراتRCBD ) ضمن تصميم4*2(
 أعمى نسبة مئوية لمبزوغ بمغتG2A0 يوم) وأعطت المعاممة12.00( معاممة المقارنة إذ اعطت أسرع بزوغ حقمي بمغ

 فأعطتG1A1 ) اما المعاممة1-نبات. ساؽ4.60(  أكبر عدد لمسيقان الرئيسية بمغG2A1 ) وأعطت المعاممة%33.33(
غم100 أعمى معدل لعدد االوراؽ والمساحة الورقية ودليل المساحة الورقية والوزن الجاؼ لممجموع الخضري والوزن الجاؼ لػ
 واثرت5غم) عمى التتابع24.00غم و322.40 و33.84 و2 دسم2246.20و

1-

نبات. ورقة4435.10( درنات بمغ

)غم45.55(  باعطائها اعمى معدل لوزن الدرنة بمغG3A0 المعامالت معنويا في صفات الحاصل الكمية إذ تفوقت المعاممة

) واعمى حاصل لمنبات الواحد بمغ1-نبات. درنة68.00(  فقد اعطت اعمى عدد درنات لمنبات بمغG3A1اما الوعاهلت
.)نبات/غم2830(
.الدرنات5 الطرطوفة5 منظمات النمو النباتية:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted in experimental fields, Department of Horticulture, University of
Bagdad, in Abu-Graib during season 2011-2012 for jerusalum artichoke. This study was
included the effect of dipping tubers in three concentrations of GA3(2.5,5,10g/l) (G1,G2,G3),as
well as to control treatment (G0), and spraying nutrient solution Agro leaf A1 (8g/l), as well as
to control treatment (A0). This study was made by using Factorial experiment (4*2) within
the design RCBD with three replicates. Results could be summarized as follows: G3A0
increased field emergence (12.00 day), G2A0 increased percentage of germination (99.33%)
and G2A1 increased number of branches (4.60 stem.plant-1) but the treatment G1A1gave
highest rate for number of leaves, leaf area, guide of leaf area, dry weight of the vegetative
parts and dry weight of 100gm tubers as(4495.10 leaf.plant-1,2246.20 dsm2,99.84 ,922.40 g,
24.00g.) respectively. The treatments gave significant differences quantity yield, so treatment
G3A0 gave highest weight of the tubers as(45.55g.) but the treatment G3A1 gave highest
number of the tubers as(68.00 tuber.plant-1 ) and highest yield of plant as (2890g/plant).
Key words: Growth Regulator, Helianthus tuberosus, Tubers.
951

صادق وأخروى

هجلت العلوم السراعيت العراقيت – 2016/ 958 -951 :)4(47
الدرنات بحامض الجبرليف لمدة

المقدمة

االلمازة (الطرطوفة)  Helianthus tuberosus L.احد

ممغـ.لتر

1-

 5دقائؽ بتركيز  5او7

قبؿ الزراعة اف المعاممة 7ممغـ.لتر

1-

ادت الى

زيادة في طوؿ النبات و معدؿ وزف الدرنات وعددىا وحاصؿ

محاصيؿ العائمة المركبة ( Compositaeالنجمية

 Astraceaeوىو نبات عشبي معمر ،تؤكؿ درناتو الخازنو

النبات الواحد  ،وقد اوضح  Otroshyو )21( Struikاف

لمغذاء ( )5يزرع في نياية الشتاء ليعطي نموات خالؿ الربيع

) ادى الى

المستوى العالي مف الجبرليف  5( GA3ممغـ.لتر

1-

زيادة معنوية في عدد سيقاف النمو وطوؿ النموات في حيف

وىو محصوؿ لذيذ مف اصؿ امريكي ولو القابمية عمى مقاومة

اعطى التركيز  2.5ممغـ.لتر

االمراض التي تصيبو ( ،)26ويستخدـ باالضافة الى تغذية

االنساف كغذاء لمماشية ( .)23المجموع الخضري يشبو نبات

1-

اعمى عدد مف الدرنات،

ووجد  )12( Dysonاف تغطيس االجزاء المقطعة مف درنات
البطاطا بحامض GA3ادى الى زيادة في نمو السيقاف

زىرة الشمس ولو القدرة عمى تكويف درنات خازنو لمغذاء تحت

اليوائية والتبكير في نشوء الدرنات ،كما ذكر مطر واخروف

سطح التربة في نياية السيقاف االرضية شكميا يكوف وسطاً

( )19اف تغطيس درنات البطاطا بالجبرليف اثر معنويا في

بيف شكؿ درنات البطاطا وجذور الزنجبيؿ ،اما ازىاره فتكوف

تسريع البزوغ الحقمي واعطائو افضؿ نسب إنبات واعمى طوؿ

مشابية تماماً الزىار نبات زىرة الشمس لكف مف دوف بذور

كما اف االوراؽ تميؿ الف تكوف حرابية طويمة ،درناتو غير

لمنبات واعمى عدد لمسيقاف الرئيسة لكؿ نبات .اف استعماؿ

منتظمة الشكؿ وعمييا نتؤات ىي عبارة عف العيوف التي

االسمدة الورقية بالرش عمى النباتات اليمكف اف تكوف بديال

إلضافة االسمدة عف طريؽ التربة ولكف يمكف اف يكمؿ او

تحتوي عمى البراعـ ولونيا الخارجي ابيض او اصفر وتعتبر

يزيد مف فعالية السماد المضاؼ الى التربة ،اال اف التاثير

مف محاصيؿ الخضر غير التقميدية وتتحمؿ المموحة والجفاؼ

( . )24اشار بوراس واخروف ( )10اف المواد الكاربوىيدراتية

التحفيزي لمنمو الذي يحققو السماد الورقي يعود الى التجييز

تخزف في درنات الطرطوفة عمى شكؿ صورة انيوليف

المباشر لممغذيات الى المراكز الفعالو لمعمميات الحيوية لمنبات

( )22واف معظـ النباتات ليا القدرة عمى امتصاص المغذيات

 Inulineوىو مركب غير ضار لمرض البوؿ السكري النو

عند رشيا عمى المجموع الخضري عف طريؽ اوراقيا ويكوف

يتحوؿ الى سكر فركتوز(سكر الفواكو) لذلؾ تعتبر غذاء جيد

لمرضى السكر .ذكر الشرفاني واخروف ( )9اف اإلنيوليف ىو

االمتصاص مف االوراؽ اكثر كفاءة ،لذلؾ اصبحت التغذية

سكر متعدد يوجد طبيعياً في درنات االلمازة ويزيد مف جاىزية

الورقية وسيمو لتجييز النبات بالعناصر الغذائية الرئيسية

والثانوية ( .)18لمعناصر الغذائية دور ميـ في نمو وانتاج

العناصر الغذائية عف طريؽ تحسيف امتصاصيا ويمنع

النبات كونيا تشارؾ او تساعد في العمميات االيضية او انيا

حدوث امراض الجياز اليضمي  .وقد اشار عدد مف

تعد مف القوى المحركة لكافة الفعاليات الحيوية التي يقوـ بيا

الباحثيف الى انو يمكف اتباع العمميات الزراعية نفسيا التي

النبات واف نقصيا يسبب خمال فسمجيا نتيجة عدـ االتزاف

تتبع في محصوؿ البطاطا مف حيث مسافات الزراعة

وعمميات الخدمة ( 20و .)6تعد الجبرلينات احد اليرمونات
النباتية

الغذائي ( )3والتغذية الورقية اقتصادية مف خالؿ تقميؿ

الحاجة الى كميات كبيرة مف المغذيات والسيما الكبرى مما

التي يتـ بناؤىا وانتاجيا داخؿ االنسجة النباتية

يزيد مف الكفاءة السمادية لممغذي المضاؼ ( )28وانيا تمبي

المختمفة حيث تمعب دو اًر رئيسياً في نمو النباتات وتطويرىا

خالؿ دورة حياتيا العادية (  7و .)2ولحامض الجبرليف

متشطمبات النبات مف العناصر الغذائية اثناء المراحؿ الحرجة

 GA3تأثيراتو الفسيولوجية في نمو النباتات ودوره في عممية

والحساسو مف نموه التي تعجز الجذور عف تمبيتيا ( .)17واف

توفير النتروجيف يؤدي الى زيادة المساحة الورقية وبدوره يزيد

التركيب الضوئي وتنشيط الفعاليات الحيوية االخرى التي تتـ

مف فعالية التمثيؿ الكاربوني وتصنيع المواد الكربوىيدراتية كما

في اجزاء الخمية النباتية مف انقساـ الخاليا وزيادة استطالتيا

وزيادة ارتفاع النبات وحجـ االوراؽ والمجموع الجذري ومجمؿ

يؤدي البوتاسيوـ دو ار فعاال في تحسيف صفات النمو الخضري

ىذه التأثيرات ىي في زيادة االنتاجية حيث وجد EL-

( .)25وتعد االلمازه مف الخضروات التي التنتشر زراعتيا

 )13( Helalyفي دراسو عمى نبات البطاطا اف تغطيس

في العراؽ اذ يزرع المحصوؿ بمساحات محدوده في بعض
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مناطؽ العراؽ ( )20اال اف ىناؾ تطور وزيادة في المساحات

الصفات قيد الدراسة صفات النمو الخضري

يكوف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة تاثير الجبرليف عمى

كؿ وحدة تجريبية وبصورة عشوائية وحسب ارتفاع النبات

التي تزرع في العراؽ في الوقت الحاضر عمى ىذه االسس

تـ قياس صفات النمو الخضري وذلؾ باخذ  10نباتات مف

محصوؿ االلمازة وكذلؾ دراسة تاثير الرش بالسماد الورقي

(سـ) وذلؾ الطوؿ ساؽ مف محؿ اتصاؿ االنبات بالتربة

 Agro leafوالذي يحتوي عمى مجموعة مف العناصر

وحتى القمة النامية بواسطة شريط القياس وعدد السيقاف

الغذائية الميمة بغية تحسيف اداء النبات في اتجاه زيادة

اليوائية الرئيسية (ساؽ /نبات) وعدد االوراؽ الكمي (ورقة

المواد وطرائؽ

الوزف الجاؼ الوراؽ النبات ( )27ثـ تـ تحويميا الى دسـ/2

/نبات) والمساحة الورقية (دسـ/ 2نبات) حسبت عمى اساس

الحاصؿ.

نبات والوزف الجاؼ لممجموع الخضري (غـ /نبات)

نفذت تجربة حقمية في حقوؿ قسـ البستنة وىندسة الحدائؽ-

كمية الزراعة -جامعة بغداد  -ابوغريب خالؿ الموسـ

ودليل المساحة الورقية

الذي حسب كما في المعادلة االتية :

الزراعي  2012-2011وذلؾ لدراسة تاثير التغطيس باربعة

مستويات مف الجبرليف ىي ( 10 ،5 ،2.5 ،0غـ/لتر) والتي
رمز ليا  G3،G2،G1،G0عمى التوالي والرش

دليل المساحة الورقية =

بالسماد

مجموع المساحة الورقية لمنبات

الورقي  + 20:20:20( Agro leafعناصر صغرى )

_____________________ ( )16

بتركيزيف ىما ( 0،8غـ/لتر) والتي رمز ليا  A0وA1

مساحة االرض التي يشغمها النبات

بالتتابع خمس رشات خالؿ موسـ النمو لنبات االلمازه

والمساحة التي يشغميا النبات = المسافة بيف نبات واخر *

والتداخؿ بينيما .اجريت عمميات تحضير التربة وذلؾ بحراثة

المسافة بيف الخطوط النباتية

االرض حراثتيف بصورة متعاقبة بواسطة المحراث القالب وتـ

صفات الحاصل :تـ حساب صفات الحاصؿ الكمية واخذت

الى الجنوب ،عرض المرز 75سـ وطولو 3ـ وكؿ وحدة

عمى النباتات وذلؾ بعد ( 8اشير) مف زراعة الدرنات حيث

تنعيـ وتسوية وتقسيـ االرض الى مروز وباالتجاه مف الشماؿ

 10نباتات لكؿ وحدة تجريبية بعد ظيور عالمات النضج

تجريبية تحتوي عمى  4مروز ولثالث مكررات وترؾ مسافة

توقؼ النمو الخضري كميا وتمونت االوراؽ بالموف االصفر

1ـ بيف المكررات  .غطست الدرنات بالجبرليف حسب

وبدأت بالتساقط وكذلؾ بدء التخشب واضحا عمى السيقاف

المعامالت المثبتو اعاله ولمدة ساعة قبؿ الزراعة ثـ زرعت

اليوائية وبعد اكتماؿ تكويف الدرنات وتـ حساب عدد الدرنات

الدرنات بتاريخ  2011/3/27في الثمث العموي لممرز عمى

(درنة /نبات) ووزف الدرنة (غـ/درنة) والوزف الجاؼ لػ

عمؽ 10-7سـ وبمسافة 30سـ بيف نبات واخر وبمغ عدد

100غـ درنات وحاصؿ النبات الواحد(غـ).

النباتات  44نبات لكؿ وحدة تجريبية ،وبعد حدوث االنبات

النتائج والمناقشة

تـ التسميد بنصؼ الكمية اثناء اجراء عممية التصدير كدفعة

فقد تفوقت المعاممة  G2بتاثير الجبرليف في ارتفاع النبات اذ

بشير تـ تسميد الحقؿ بكمية السماد الموصى بيا ( )20حيث

يبيف جدوؿ  1وجود اختالفات معنوية في ارتفاع النبات ،

اولى وبعد شير تـ التسميد بالدفعة الثانية ،ثـ الرش بالسماد

اعطت اعمى ارتفاع بمغ 279.41سـ والتي لـ تختمؼ معنويا

المغذي  Agro leafحيث كاف الموعد االوؿ لمرش بتاريخ

عف المعاممتيف  G1و G3مقارنة بالمعاملة  G0التي اعطت

 2011/5/3واستمرت الرشات االخرى كؿ ثالثة اسابيع

اقؿ ارتفاع بمغ 264.97سـ  ،اما معامالت الرش باالكروليؼ

 RCBDفي تنفيذ البحث وتـ استعماؿ اختبار ( LSDاقؿ

معنوية في صفة ارتفاع النبات .اما في صفة عدد السيقاف

خالؿ موسـ النمو  .اتبع تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة

ومعامالت التداخؿ بيف الجبرليف واالكروليؼ فمـ تظير فروقا

فرؽ معنوي) لمقارنة متوسط المعامالت وعمى مستوى احتماؿ

الرئيسية فقد اثر الجبرليف معنويا وتفوقت المعاممة G2

 ،%5وحممت النتائج وفؽ برنامج .SAS

باعطائيا  4.21ساؽ.نبات

1-

والتي لـ تختمؼ معنويا عف

 G1و G3مقارنة بالمعاممة غير المغطسة بالجبرليف G0
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والتي اعطت  2.93ساؽ.نبات،1-اما معامالت الرش

او لدوره في تحفيز العديد مف العمميات الفسمجية اذ يقوـ

باالكروليؼ فمـ تظير فروقا معنويا في ىذه الصفة .في حيف

باالسراع في النمو الخضري عف طريؽ عمميتيف مختمفتيف

اثرت عوامؿ الدراسة في معامالت التداخؿ حيث تفوقت

متمثمة باالنقساـ الخموي واستطالة الخاليا ( 2و )15او قد

والتي

يعود الى دوره الفاعؿ في زيادة نشاط وفاعمية انقساـ ونمو

المعاممة  G2A1معنويا باعطائيا  4.60ساؽ.نبات

1-

لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت  G1A1و G3A0و
G2A0و G1A0وG0A1

وG3A1

الخاليا بسرعة وزيادة اعدادىا اثناء فترة تحفيز البراعـ االمر

مقارنة بمعاممة

الذي ادى الى استطالة السالميات بفعؿ دوره المساعد في

وقد يعزى

تخميؽ وزيادة انتاج اليرموف المنشط لمنمو  ،IAAوقد يعود

القياس  G0A0التي اعطت  2.26ساؽ.نبات

1-

ذلؾ الى االرتباط المتالزـ بيف الجبرليف واالوكسيف (.)7

السبب في ىذه التاثيرات الى مساىمة الجبرليف في تحويؿ
المواد الغذائية المصنعة بدرجة كبيره باتجاه مواقع النمو ()7

جدول  .1تاثير التغطيس بالجبرلين  GA3والرش بالسماد الورقي  Agro leafوالتداخل بينهما في صفات النمو الخضري
لمموسم الزراعي 2012-2011
تاثير GA3

ارتفاع الٌباث (سن)

G0
G1
G2
G3
L.S.D. 0.05

264.97
270.81
279.41
269.20
12.91

A0
A1
L.S.D. 0.05

271.04
271.15
N.S

G0A0
G1A0
G2A0
G3A0
G0A1
G1A1
G2A1
G3A1
L.S.D. 0.05

258.17
275.30
280.83
269.87
271.77
266.33
278.00
268.53
N.S

عذد االوراق لكل ًباث
عذد السيقاى الرئيسيت
(ورقتً .باث)1-
(ساقً.باث)1-
2338.25
2.93
3687.70
3.93
3836.00
4.21
4038.30
3.76
586.73
0.70
تاثير Agro leaf
3074.25
3.48
3875.87
3.93
479.28
N.S
تاثير التذاخل بيي  GA3و Agro leaf
1507.70
2.26
2880.30
3.76
3800.10
3.83
4108.90
4.10
3168.80
3.60
4495.10
4.10
3871.90
4.60
3967.70
3.43
1049.40
1.20

الوساحت الورقيت
(دسن)2
1173.2
1840.55
1833.55
2126.00
281.42

دليل الوساحت
الورقيت
52.18
81.81
80.63
94.54
11.94

1480.25
2006.40
207.19

65.84
88.74
8.62

786.60
1434.90
1623.90
2075.60
1559.80
2246.20
2043.20
2176.40
508.69

34.96
63.78
72.28
92.35
69.41
99.84
88.98
96.73
23.80

مما نتج عنو زيادة في ارتفاع النبات وعدد السيقاف الرئيسية

اجزاء النبات االخرى ( )1ودور البوتاسيوـ في تشجيع نمو

اما عف تاثير االكروليؼ فقد يعود الى محتواه مف العناصر

االنسجة المرستيمية والمساعدة في انقساـ الخاليا الحية

ادامة نمو النبات وسموكو النشيط في معظـ الفعاليات الحيويو

االنظمة االنزيمية ( .)8تشير نتائج الجدوؿ ذاتو الى وجود

لكونو احد مكونات البروتيف والكموروفيؿ واالنزيمات مما اثر

تاثير معنوي لمتغطيس بالجبرليف في عدد االوراؽ والمساحة

في زيادة كمية المواد الغذائية المصنعة التي تستخدـ في

الورقية ودليؿ المساحة الورقية لمنبات فقد تفوقت المعاممة G3

( (29عمى البطاطا ،فضال عف دور الفسفور في تكويف

و 2126.00دسـ 94.54 2عمى التوالي مقارنة بالمعاممة

مجموع جذري قوي مما يزيد مف امتصاص المغذيات وبالتالي

 G0التي اعطت اقؿ عددا لالوراؽ واصغر مساحة ورقية

زيادة المواد المصنعة بعممية التمثيؿ الكاربوني وانتقاليا الى

و1173.2

وعممية التمثيؿ الكاربوني وانتقاؿ المواد الناتجة وتنشيط

الكبرى والصغرى خاصة النتروجيف الذي لو اىمية كبيرة في

باعطائيا اعمى معدؿ بمغ  4038.30ورقة .نبات

تكويف نموات جديدة ويتفؽ ىذا مع ما وجده باحثوف اخروف

ودليؿ مساحة بمغ  2338.25ورقة .نبات

دسـ 2و ،52.18كما اثرت المعاممة  A1معنويا التي رشت

باالكروليؼ لمصفات ذاتيا وسجمت  3875.87ورقة .نبات

1

-

و 2006.40دسـ 2و 88.74مقارنة بالمعاممة  A0التي

سجمت  3074.25ورقة .نبات
954
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و 65.84بالتتابع  ،وفي معامالت التداخؿ اثرت المعاممة

الجدراف الخموية التي قد تاتي عف طريؽ تنشيط ضخ ايوف

 G1A1معنويا وسجمت اكبرعدد الوراؽ النبات بمغ

الييدروجيف وتخفيض  pHالخميو الذي يسبب زيادة حموضة

واكبر مساحة ورقية بمغت

الجدار الخموي وتغير االواصر ومف ثـ زيادة ليونة الجدار

 4495.10ورقة .نبات

1-

 4495.10دسـ 2واكبر دليؿ مساحة ورقية بمغ 99.84

الخموي وبالتالي يؤدي الى تغير في العالقات المائية لمنبات

مقارنة بمعاممة القياس التي سجمت  1507.70ورقة .نبات

والسيما الضغط االنتفاخي واالوزموزي لمخمية مما يسبب تدفؽ

1-

و 786.60دسـ 2و 34.96عمى التوالي ،وقد تعزى ىذه

الماء لمخمية وزيادة اتساعيا ( )25وانعكاس ذلؾ كمو عمى

االستجابات الى دور الجبرليف في زيادة عدد وحجـ واتساع

حجـ المجموع الخضري (جدوؿ )1ودور النتروجيف في زيادة

خاليا النبات عف طريؽ دوره في زيادة مطاطية وليونة جدراف

عدد الخاليا وحجميا نتيجة دخولو في تركيب البروتيف

الخاليا او ربما يعود الى دور االوكسيف المستحث بالجبرليف

الميمة في انقساـ

واالحماض النووية  DNAوRNA

في نمو الخمية ( )2فضال عف ذلؾ قد تؤثر االوكسينات عمى

الخاليا واستطالتيا ( )11مماترتب عميو زيادة في ارتفاع

النزيمات المكونو ليا والسيما أنزيـ  Cellulaseالذي بدوره

النبات وعدد السيقاف الرئيسة الذي زاد مف عدد االوراؽ

يضعؼ أنظمة االلياؼ وتاثيره في بناء وتحمؿ مكونات

والمساحة الورقية ودليؿ المساحة الورقية (جدوؿ.)1

تبيف نتائج جدوؿ  2اف ىناؾ تاثير معنوي لمعامالت

19.08غـ ،واثر التداخؿ بيف الجبرليف واالكروليؼ في

التغطيس بحامض الجبرلي ػؾ في الوزف الجاؼ لممجموع

الصفة المدروسة حيث اعطت المعاممة  G1A1اعمى وزف

الخضري  ،اذ تفوقت معاممة التغطيس G2

بمغ 24.00غـ والتي لـ تختمؼ معنويا عن  G2A1و

واعطت

 810.40غـ والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  G1و

G3A1و G1A0مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ

G0مقارنة بالمعاممة  G3التي اعطت اقؿ وزف جاؼ بمغ

وزف بمغ 17.00غـ  .تشير نتائج الجدوؿ ذاتو وجود تاثير

 597.70غـ  ،في حيف لـ تسجؿ اي فروقا معنويو بيف

لمجبرليف في عدد الدرنات لكؿ نبات حيث تفوقت المعاممة

المتوسطيف بتاثير االكروليؼ في الوزف الجاؼ لممجموع

الخضري ،اما

 G3معنويا باعطائيا اعمى عدد درنات بمغ 60.33
درنة.نبات

في معامالت التداخؿ فقد تفوقت المعاممة

1-

والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت  G1و

 G1A1باعطائيا اعمى وزف جاؼ بمغ  922.40غـ والتي

G2مقارنة بالمعاممة  G0التي اعطت اقؿ عدد درنات لمنبات

لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت  G2A0و G0A1و

بمغ  38.66درنة.نبات  ،في حيف لـ تسجؿ اي فروقا

1-

 G2A1و G1A0و G3A0مقارنة بالمعاممة G3A1التي

معنويو في المعامالت بتاثير االكروليؼ في عدد الدرنات

اعطت اقؿ وزف جاؼ بمغ  548.50غـ والتي لـ تختمؼ

لمنبات .اما

في معامالت التداخؿ فقد تفوقت المعاممة

معنويا عف معاممة القياس ،وقد يعود السبب في ىذه النتائج

 G3A1باعطائها اعمى عدد درنات لمنبات بمغ 68.00

عند التداخؿ الى دور عوامؿ الدراسة مجتمعة في زيادة عدد

درنة.نبات

والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت G1A0

السيقاف الرئيسية وعدد االوراؽ والمساحة الورقية ودليؿ

و  G2A1و  G1A1مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت

1-

المساحة الورقيو (جدوؿ  )1والذي نتج عنو تجميع اكبر قدر

اقؿ عدد درنات لمنبات بمغ

ممكف مف المواد الكربوىيدراتية الذي ساعد في زيادة تراكـ

الجدوؿ  2اف ىناؾ تاثير معنويا لمجبرليف بيف المعامالت في

المادة الجافة في (جدوؿ  .)2كما اظير التحميؿ االحصائي

صفة وزف الدرنة الواحدة اذ تفوقت المعاممة  G3باعطائيا

في جدوؿ  2وجود تاثير لمعامالت تغطيس الدرنات بالجبرليف

اعمى وزف لمدرنة بمغ  44.02غـ والتي لـ تختمؼ معنويا عف

100غـ درنات بمغ 23.00غـ مقارنة بالمعاممة  G0التي

لمدرنة بمغ 32.95غـ ،كما لـ تسجؿ اي فروقا معنويو في

اعطت اقؿ وزف بمغ 18.50غـ ،كما اثر الرش باالكروليؼ

المعامالت بتاثير االكروليؼ في وزف الدرنة الواحدة  ،واثر

معنويا حيث تفوقت المعاممة  A1باعطائيا اعمى وزف بمغ

التداخؿ بيف الجبرليف واالكروليؼ في الصفة المدروسة حيث

22.16غـ مقارنة بالمعاممة  A0التي اعطت اقؿ وزف بمغ

اعطت المعاممة  G3A0اعمى وزف بمغ  45.55غـ والتي لـ

حيث تفوقت المعاممة  G1باعطائيا اعمى وزف جاؼ لػ

 32.66درنة.نبات

1-

.اظير

المعاممة  G2مقارنة بالمعاممة  G0والتي اعطت اقؿ وزف
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تختمؼ معنويا عف  G3A1و G2A0و G1A0و G2A1و

و G3A0و G2A1و G2A0مقارنة بمعاممة القياس التي

 G0A1مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ وزف بمغ

 ،قد يعود السبب في تاثير

اعطت 943غم .نبات

1-

28.88غـ  ،وقد يعزى السبب الى دور الجبرليف في تنشيط
النمو الخضري عف طريؽ تاثيره في زيادة نمو النبات وىذا

معامالت البحث المتمثمو بالتغطيس بمستويات مف الجبرليف

والرش بالمحموؿ المغذي االكروليؼ في زيادة حاصؿ النبات

ينتج اما عف طريؽ زيادة المساحة الورقية او يحدث ترتيبا

الى زيادة عدد الدرنات ومعدؿ وزف الدرنة الذي ازداد بفعؿ

افضؿ لالوراؽ عمى االفرع (لتقميؿ الظؿ المتبادؿ الحاصؿ

الجبرليف ودوره في زيادة استطالة وانقساـ خاليا النبات ثـ دوره

بيف االوراؽ) وىذا التاثير يزيد مف االمداد بنواتج التمثيؿ
الكاربوني ( )30وتخزيف المواد الكربوىيدراتية المصنعة في

في زيادة المساحة الورقية وبالنتيجة زيادة كفاءة النبات في

عممية التمثيؿ الكاربوني فتزداد نواتجو االولية والثانوية

اماكف التخزيف والمتمثمو بالدرنات في نبات الطرطوفة مف

وانعكاس ذلؾ عمى عدد الدرنات ومعدؿ وزف الدرنة (جدوؿ2

خالؿ تحفيز نشاط االنزيمات التي تعمؿ عمى تسريع عممية

) وبالتالي عمى حاصؿ النبات الواحد (  )14فضال عف دور

انتقاؿ المواد المصنعة مف اماكف االنتاج الى مواضع التخزيف
في الدرنات ( )4مما يزيد مف عدد الدرنات ووزنيا والوزف

العناصر الغذائية التي يحتوييا المغذي Agro leaf

( )K،P،Nوالتي ليا دور ميـ في تحسيف صفات النمو

الجاؼ ليا .تشير نتائج الجدوؿ ذاتو الى وجود تاثير

الخضري (جدوؿ )1والحاصؿ ومكوناتو (جدوؿ.)25( ،)2

لمتغطيس بالجبرليف في حاصؿ النبات الواحد فقد تفوقت

نستنتج مف ىذه الدراسة دور عممية تغطيس الدرنات بالجبرليف

المعاممة  G3باعطائيا اعمى حاصؿ بمغ 2655غـ.نبات

1-

بالتركيز 10غـ/لتر واثرذلؾ بصورة ايجابية في النمو

والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  G2مقارنة بالمعاممة

 G0التي اعطت اقؿ حاصؿ بمغ  1273غـ.نبات ، 1-اما

الخضري واالنتاج فضال عف تاثير الرش باالكروليؼ

8غـ/لتر الذي انعكس عمى الحاصؿ وزيادة االنتاج الكمي

معامالت الرش باالكروليؼ فمـ تظير فروقا معنوية في ىذه

لمطرطوفة لذا نوصي بدراسة استخداـ انواع اخرى مف بدائؿ

الصفة ،في حيف اثرت معامالت التداخؿ وتفوقت المعاممة

الجبرليف ويفضؿ اف تكوف طبيعية مثؿ مستخمص عرؽ

 G3A1معنويا باعطائيا اعمى حاصؿ لمنبات بمغ 2890

السوس ومالحظة تأثير ذلؾ عمى نمو وانتاج الطرطوفة.

غـ.نبات 1-والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت G1A0

جدول  .2تاثير التغطيس بالجبرلين  GA3والرش بالسماد الورقي  Agro leafوالتداخل بينهما في الوزن الجاؼ لممجموع
الخضري وصفات الحاصل لمموسم الزراعي 2012-2011

G0
G1
G2
G3
L.S.D. 0.05

الوزى الجاف للوجووع
الخضري (غن)
671.65
787.95
810.40
597.70
172.50

تاثير GA3

A0
A1
L.S.D. 0.05

681.45
752.40
N.S

G0A0
G1A0
G2A0
G3A0
G0A1
G1A1
G2A1
G3A1
L.S.D. 0.05

561.50
653.50
863.90
646.90
781.80
922.40
756.90
548.50
343.47

عذد الذرًاث لكل ًباث
الوزى الجاف لـ
(درًتً.باث)1-
100غن درًاث (غن)
38.66
18.50
56.15
23.00
54.66
21.16
60.33
19.83
10.72
1.16
تاثير Agro leaf
49.23
19.08
55.66
22.16
N.S
0.89
تاثير التذاخل بيي  GA3و Agro leaf
32.66
17.00
59.30
22.00
52.33
20.00
52.66
17.33
44.66
20.00
53.00
24.00
57.00
22.33
68.00
22.33
15.17
2.34
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وزى الذرًت الواحذة
(غن)
32.95
36.28
41.20
44.02
5.61

حاصل الٌباث الواحذ
(غنً.باث)1-
1273
2037
2251
2655
491.7

39.47
37.75
N.S

1943
2101
N.S

28.88
41.40
42.08
45.55
37.02
31.16
40.32
42.50
9.12

943
2455
2202
2398
1653
1651
2298
2890
695.4
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