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الكالدیولسالنمو الخضري والزهري لنباتاتمین على یابالبیوترسین والثالرش معامالت تأثیر

Gladiolus grandiflorus L  

  هیثم محیي العبدلي.د.م.أ

  كلیة الزراعة/جامعة االنبار
                     31/10/2011: تاریخ االستالم

الخالصة

ــــة عــــام           الــــرش معــــامالت تــــأثیر لدراســــة عــــة االنبــــارجام–هحقــــول كلیــــة الزراعــــفــــي 2009-2010اجریــــت التجرب

علـــى صـــفات النمـــو الخضـــرياو مشـــتركاً منهمـــا منفـــرداً جـــزء بـــالملیون لكـــل)100و50،0(مین بالمســـتویات البیوترســـین والثیـــاب

  . white snow princeصنفوالزهري وحاصل كورمات وكریمات الكالدیولس

نــت افضــل النتــائج مكــررات وكــا ةبثالثــهــامالتامعوكــررت ) CRD(بــة بالتصــمیم العشــوائي الكامــل وقــد صــممت التجر          

بلـغ معـدل ارتفـاع النبـات ، وقـدجـزء بـالملیون ثیـامین سـویةُ 100جزء بـالملیون بیوترسـین مـع 100للمعاملة التي رشت نباتاتها 

م وطـول الشـمراخ غـ 3.84م والجـاف غـ 22.87الخضـري لنمـو والـوزن الطـري لورقـه  12.33وعـدد اوراق النبـات سم 159.57

ووزن الكریمـات الطـري سـم 11م وقطرهـاغـ 21زهیـره ووزن الكورمـه الطـري 13.3وعدد زهیـرات الشـمراخ سم120.4الزهري 

0.392غــم وكلوروفیــل100/مملغــa0.671ومحتــوى كلوروفیــل ، كریمــه 29.86غــرام ومعــدل عــدد الكوریمــات 3.55 b

 5.48االنـدوالت الكلیـهغـم و 100/ملغـم 3.08غم والفینوالت الكلیـة 100/ملغم 0.895والكاروتینات الكلیه غم100/ملغم

P%0.28و N%1.3غم والنسبه المئویه للعناصـر الكبـرى بلغـت 100/ملغم 5.6غم والسكریات الذائبه الكلیه  100/ملغم 

  . K%0.33و 

EFFECT OF PUTERCINE  AND THIAMINE APPLICATION 
TREATMENTS ON VEGETATIVE AND FLOWERING GROWTH 

OF Gladiolus grandiflorus L. PLANTS

Haytham M. Alabdaly  
Anbar Univ/ Coll. Agriculure

Abstract  
     The experiment was conducted in 2009 / 2010 in the college of Agriculture – Anbar 
univ. Field in order to study the effect of foliar application treatments of putrecine and 
Thiamine at (0 ,50 and 100) ppm as a singl or dual applicate on vegilative and flowering
growth , croms and cormels yield and chemical compostion of Gladiolus plants var white 
snow prince .
    The experiment was sitted up in a completely Randomized design (CRD) with three 
replicates,better results showed in  plantes those foliar spraying with 100 ppm from each 
Putrcine and Thiamine together which gave plant hight 159.57 cm , 12.33 leaves/plant , 
22.87g as a mean of fresh weight of vegetative growth and 3.84g as a dry weight of 
vegetative growth , lenghth of spike 120.4 cm , number of florets per spike 13.3 florets , 
fresh weight of corm 21g , diameter of corm 11 cm , fresh weight of cormels 3.55 , 
number of cormels 29.68 comrel / plant , chlorophyll a content 0.671 mg / 100 g and
0.392 mg / 100 g chlorophyll b content , total carotinoides 0.895 mg / 100 g , 3.03 mg/ 
100 g total phenols , total soluble sugar 5.6 mg / 100 g and percentage of macro element 
13% N , 0.28% P and 0.32% K . 
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  المقدمة
للـبعض منهـا،الغذائیـه والطبیـهاالهمیـةصالحه للقطف التجاري فضآل عـن هنالك العدید من االبصال المزهرة         

بنـوره ریخ زهریـه ذات شـماIridaceaeتعـود للعائلـه السوسـنیه ه للقطف التجاريحالكالدیولس ابصال زینه مزهره صالو 

  .) 3(ي الزهیرات على الساق الزهر بلیه متبادلةسن

ختلفـة ونباتـات الزینـة أجریت العدید من الدراسات في مجال تنظیم النمـو الخضـري والزهـري وحاصـل ابصـال الزینـة الم

منها البیوترسین والسیرین والسبیرمدین لها عالقه تنظیمیـه ) Polyamines)Pasمتعددة واالمینات المًا ، االخرى عمو 

ـــفـــي ملیـــات نمـــو وتطـــور النبـــات حیـــث تـــدخل بع واالجنـــه اتالســـیطره علـــى انقســـام الخالیـــا وتمیزهـــا وفـــي ازهـــار النبات

انهــا حــدیثًا اعتبــرت ضــمن منظمــات النمــو ذات تــأثیرات بایولوجیــة كمــواد ) 4(، وقــد اشــار )2(والشــیخوخه والســكون 

  .ختلفة او لزیادة التحمل او المناعة منها ویة تحفزه لمقاومة االجهادات المكیمیاویة عض

مركبات حیویة منظمه للنمو ایضـآ تظهـر نشـاطآ بتراكیـز قلیلـه فـي تنظـیم العدیـد مـن عملیـات فهيلفیتامیناتااما      

 α-Ketoوتخلیق المرافق االنزیمي لعملیةفي عملیة اختزالوبالتحدیدنمو كمسارات الطاقه البایولوجیه داخل النباتال

decarboxylation والتي تدخل في عملیة نقل الطاقةTrans-Ketolation في دورة الفسفرة الضوئیةPentose 

phosphate انــه هنالــك تفــوق فــي )21(واشــار  فــي دراســته علــى الــداودي ،)5(كمــا ذكرهــابتصــنیع الكاربوهیــدرات

النمــو الخضـــري والزهــري والمحتـــوى الكیمیـــاوي لنباتــات اكلیـــل الجبــل التـــي رشـــت بالثیــامین مقارنتـــا بــالتي رشـــت بالمـــاء 

NPKه من العناصر الكبـرى امین رفع محتو یااي الثB1الفلفل الحلو بفیتامین ) 6(فقط ، وعندما رش الباحث المقطر

زیاده واضحه في النمـو الخضـري والمحتـوى على حصلوا و رشو زهرة الشمس بالبیوترسین والفیتامینات )6(، الباحثون

بیرمین اتــات القرنفــل عنــدما رشــت بــاالمین المعقــد الســلهــا ، وقــد تحســنت صــفات النمــو الخضــري والزهــري لنبالكیمیــاوي 

وقـد , )11(وتحـد مـن تحلـل البـروتین فیهـاانبعـاث االثلـیناد من عمرها المزهري بتثبیطه حیث اخر شیخوخة ازهاره وز 

ه والفیتامینـات عملـت كمضـادات لالكسـده الضـوئیة  فـي نباتـات القرنفـل عنـدتعـددة االمینات المان) 13(ذكر الباحثون 

  ).12(دیزبالسبیرمین عمل انزیم البیروكسیاوراق الحنطة في حین ثبط رشزراعته في الحقل المكشوف ، 

زیــادت حــول) 20(الباحــث ولــم تتــوفر لــدینا وفــره مــن الدراســات لتلــك العوامــل علــى الكالدیــولیس ســوى دراســت       

والفایتامینــات ولكــون هــذه النباتــات ذات  قیمــة دة لمتعــداات ینــالمللجفــاف بمعــامالت ااو تحملهــاالكالدیــولسمقاومــة

وتزرع في اماكن مكشوفه ذات شدة اضاءة عالیة والتي غالبا مـا یصـاحبها االكسـدة باالضـاءة اقتصادیه وتجاریه عالیه

الحمــراء وتحــت الحمــراء وســرعه الشـــیخوخة وقصــر العمــر المزهــري الزهارهــا وتشـــوهها ممــا یــنعكس ســلبا علــى نوعیـــة 

من ازهار القطف وحاصـل الكورمـات والكوریمـات ، فكـان مـن الضـروري اجـراء مثـل هـذه الدراسـه كـي نحصـل منتوجها

علــى تنظــیم النمــو الخضــري والزهــري وحاصــل الكورمــات والكریمــات مــن خــالل تقلیــل مضــار االكســده الســائده فــي هــذه 

تمثیل الغـذاء فـي النبـات وزیـادة تـراكم امتصاص و تنشیط الظروف الحقلیة اذ التخلو من التطرف المفاجىء اضافة الى 

) دعــدتامــین م( العناصــر الغذائیــة فیــه ارتئینــا اســتخدام عــدة معــامالت مــن هــذه المــواد المنظمــة للنمــو كــا لبیوترســین 

  .كاحد الفیتامینات المنظمة لنمو النبات (VIT,B1)والثیامین 

  

  المواد وطرائق العمل

2010فــي بــنفس التــاریخوكــررت2009/3/1فــيجامعــة االنبــار/الزراعــةاجریــت التجربــة فــي حقــول كلیــة         

ات مشــاهدكاتنباتــ4ت ســم ،واســتخدم15وبعمــق ســم 25ســم بــین الكورمــة واالخــرى50الواح بخطــوط تتباعــد بــ

وذالـــك بـــرش البیوترســـین او ة معـــامالت تســـعب(CRD)كـــررات للتصـــمیم العشـــوائي الكامـــلثالثـــة مبالمعماملـــهوكـــررت 

تمــاماســبوعین مــنبشــكل منفــرد او بجمعهمــا ســویتآ بعــدجــزء بــالملیون ) 100,50,0(یــامین علــى النبــات بــالتراكیزالث
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تكوین ورقتین حقیقیتین على النبات وكـرر الـرش ثانیـًة بعـد ان تتكـون اربـع اوراق بعـد بمرحلة اي sproutingالتزریع 

قویــه للغــذاء Sinkنقطــة جــذب وجــودساســیه التــي تمثــلحیــث مرحلــة الح)20(الرشــة الســابقة كمــا ذكرهــا شــهر مــن 

للبرعم الزهري الناشىء وتعتبـر افضـل مرحلـة اسـتفادة مـن المـواد التـي  polttingالسریع نطالقاالوالهورمونات وبدایة 

للتحلیــل االحصــائي بالحاســوب ومقارنــة المتوســطات الناتجــه ) Sas)2000وقــد اســتخدم برنــامج . تــرش بهــا االوراق 

  -:تيكاالوكانت معامالت الرشLSD0.05)(ق اختبار اقل فرق معنوي وف

T1 = المقارنه اوضابطه وفیها استخدم الرش بالماء المقطر فقط.  

T2 = جزء بالملیون بیوترسین 50رش النباتات بمستوى .  

T3 = جزء بالملیون بیوترسین 100رش النباتات بمستوى.  

T4 = ثیامین لیونجزء بالم50رش النباتات بمستوى)VIT. B1(  

T5 = جزء بالملیون ثیامین 100رش النباتات بمستوى.  

T6 = آمعجزء بالملیون ثیامین 50+ جزء بالملیون بیوترسین 50رش النباتات بمستوى.  

T7 = آمعثیامین جزء بالملیون 50+ جزء بالملیون بیوترسین 100رش النباتات بمستوى.  

T8 = ثیامین معاً جزء بالملیون 100+لملیون بیوترسین ء باجز 50رش النباتات بمستوى.  

T9 = = جزء بالملیون ثیامین معاً 100+جزء بالملیون بیوترسین 100رش النباتات بمستوى.  

, ) غـم(الـوزن الطـري والجـاف للنمـو الخضـري , عـدد اوراق النبـات، ) سـم(اخذت البیانات الرتفاع النبات رالتزهیوعند

اول تفتحالمقطوف فوق الورقة الرابعة عند)سم(طول الشمراخ الزهري , ) غم(للشمراخ الزهري الوزن الطري والجاف 

) غـم( وعدد كریمات النبات ووزنهـا الطـري ) سم(وقطرها ) غم(الطري ب معدل وزن الكورمةااحتس، قاعدیة فیهزهیرة

وتـم تقـدیر السـكریات الذائبـه ) . 3(الباحـث كمـا جـاء فـي دراسـةاوراق النبـات اصـفراربعد تمامعنده اقتالع الحاصل 

وكــذالك قــدرت ) غــم100/ ملغــم(و الكاروتینــات الكلیــه a ,bالكلیــه و صــبغات التركیــب الضــوئي وشــملت كلوروفیــل 

واخیـرآ مـن الورقـة) 20(بحسب الطرق المتبعـه فـي دراسـة الباحـث ) غم100/ ملغم(االندوالت الكلیة والفینوالت الكلیة 

قـام بتحلیلهـا كمـا ) %N% ,P% ,K(الكبرى المحتوى من العناصر الغذائیةالكثر نضوجا فسلجیآ تم تقدیر ارابعةال

  .)2(الباحث 

  

  :النتائج والمناقشة 

  :صفات النمو الخضري

التــي رشــت بالمــاء المقطــر قــد تخلفــت فــي صــفات النمــو الخضــري نالحــظ ان نباتــات  المقارنــة) 1(مــن الجــدول       

وزن النمـو الخضـري لكـل مـن غـم 1.18غـم و  7.5وورقـة6سـم وعـدد االوراق 105.30ارتفـاع النبـات فكـان معـدل

136لغایـةT3بالمعاملـةالبیوترسـینوقد ازدادت الصفات المذكوره معنویـا بزیـادة مسـتوى على التوالي الطري والجاف 

ن المقارنـةیـادة مسـتوى الـرش بالثیـامین عـفـان ز وكـذلك, غم لالوزان السـابقة2.94,غم 18.92,ورقه 10.33,سم 

غـم و 16.4, ورقـة10.33, سـم 133.3وبلـغ احدث زیادة معنویـة فـي الصـفات المـذكورةT5و T4في المعاملتین 

تــدریجیآ فقــد ازدادت القــیم لتلـك الصــفاتوفــي المعــامالت البقیـة, T5  ملـةغـم علــى التـوالي لتلــك الصــفات بالمعا2.3

سـم 150.57ت قـیم الصـفات المـذكورةعلـى الجمیـع حیـث بلغـT9  ملـةي من المـادتین وتفوقـت المعاالتركیز البزیادة

  .غم على التوالي  4.84غم و 22.87, ورقة12.33,
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تأثیر معامالت الرش بالبیوترسین والثیامین والتداخالت المشتركة على صفات النمو الخضري لنباتات الكالدیولس.1جدول 

  الصفات/المعامالت 
ارتفاع 

  )سم(النبات 
عدد اوراق 

  النبات
  )غم(وزن النمو الخضري 

  الجاف  الطري

T1 -1.18  7.50  105.306.00  المقارنة  

T2-501.65  10.0013.62  127.50  جزء بالملیون بیوترسین  

100-T32.94  10.3318.92  136.00  جزء بالملیون بیوترسین  

-T4501.94  14.38  9.0  131.67  جزء بالملیون ثیامین  

100-T52.30  16.40  10.33  133.30  جزء بالملیون ثیامین  

T6-50  2.60  17.90  11.00  136.63  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T7 19.113.26  11.37  138.80  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

T8 -50 3.56  21.07  11.83  145.67  جزء بالملیون ثایمین100+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T93.84  22.87  159.5712.33  جزء بالملیون ثیامین100+جزء بالملیون بیوترسین  

)0.05(LSD3.41.142.21  0.26  

      

ائیـه فـي الخالیـا ممـا الـى  تحفیزهـا تـراكم المـواد الغذائیـه والبنامـین علـى النمـواو البـوليیكمن تـاثیر االمینـات المتعـددة

كیـب االنزیمـي المـؤثر فـي لیات الحیویه البنائیه بتحفیزهـا التر او الى تنشیطها لبعض العم) 4(یحفز استطالتها وتشجیع انشطارها 

یة انهـا قـد تعیـق او تثـبط تحلـل الكلـوروفیالت فیهـا فیـنعكس ایجابـا علـى نمـو النبـات ویزیـد اسـتمرا) 14(وذكر ) 8(الخالیا أیض

 Chlorophyllخیر تحلـل انـزیم الـى تاثیرهـا فـي تـأ) 15,12(او التاخیر البـاحثین ویعزوا هذه االعاقة, ة خر الشیخوخفیؤ النمو

dehydrogenaseاســـتمرار البنـــاء الضـــوئي وبالتـــالي التمثیـــل مـــنیزیـــدوكســـد الكلـــوروفیالتبط تأثـــواســـتمراریة نشـــاطه ممـــا ی

عـن زیادة النمو الخضـري الناتجـةفسروافقد ) 2(والباحثین ) 21و7(اما الباحثین . ل الغذائي والبناء العضوي للنبات لفتره اطو 

  .والصبغات والتي هي احدى لبنات البناء والنمو في النبات لى زیادة بناء المواد النتروجینیةاالمتعددة مینات االرش 

ودراســة  ) 17(اتــات االنثولیزیــا بدراســة فكانــت قــد حصــلت فــي نبترتبــه عــن رش النباتــات بالثیــامین وعــن الزیــادات الم

فـي مسـار تخلیـق ایجابـاً سـلوكاً یسـلكالثیـامینات الخضـریه والزهریـه فیهـا حیـث انعلى الداودي اذ حسـنت الصـف) 5(الباحثین 

كالبیروفـك والكلوتامـك والتـيKeto α_لالحمـاض نـوع Decarboxilationالمرافـق االنزیمـي لعملیـة نـزع جـذر الكاربوكسـیل 

او ربمــا بســبب , للكاربوهیــدرات المتكونــه فــي دورة الفســفره الضــوئیه  Trans Ketolationتســیطر علــى فعالیــات نقــل الطاقــه 

وبالتــالي مایجعلــه مــؤثر فــي زیــادة NADPو NADاهمیتهــا فــي المســار التخلیقــي للكلــوروفیالت وتفــاعالت اختــزال مــواد الطاقــه 

  ) . 9و6, 21ت الباحثین دراسا(النمو الخضري والزهري للنباتات 

  

  :صفات النمو الزهري

فــي صــفات ادى الــى زیــادةT3و T2زیــادة مســتوى رش البیوترســین لوحــده فــي المعــامالت  نــرى ان) 2(مــن الجــدول 

سـم وعـدد 88.6كـان طـول الشـمراخ حیـثالتـي رشـت بالمـاء المقطـر فقـط T1  ةالنمـو الزهـري عـن معاملـت المقارنـ

فیمـــا ، الجـــافةالمقارنـــغـــم وزن نباتـــات 14.50غـــم و 82.64و وزن الشـــمراخ الطـــري  زهیـــرة 4زهیـــرات الشـــمراخ 

زهیـره ووزن الشـمراخ الطـري  11عـدد زهیـرات الشـمراخ, طـول الشـمراخ T396.01معاملـة  لاصـبحت هـذه الصـفات

T4فــي المعــامالت فیمــا كانــت النباتــات التــي رشــت بالثیــامین لوحــده. غــم وزن الشــمراخ الجــاف 18.8غــم و 93.3
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,T5زهیــره 6.59,ســم طــول الشــمراخ 106.1تركیــز الثیــامین وبلغــت ةایضــا وازدادت بزیــادةقــد تفوقــت علــى المقارنــ

  .T5الجاف لنباتات المعامله  وزنهغم 19.48غم وزن الشمراخ الطري و 102.53,شمراخ /

  

  لكالدیولسي لر النمو الزهتأثیر معامالت الرش بالبیوترسین والثایمین على صفات.2جدول 

  الصفات/المعامالت 
طول الشمراخ 

  شمراخ/زھیرة  )سم(
  )غم(الشمراخ الزھريوزن

الطري
  

الجاف
  

T1 -14.50  82.64  88.64.00  المقارنة  

T2-5015.10  85.10  10.33  93.0  جزء بالملیون بیوترسین  

100-T318.8  93.32  96.0111.00  جزء بالملیون بیوترسین  

-T45016.20  100.415.3386.45  جزء بالملیون ثیامین  

100-T519.84  102.53  6.59  106.10  جزء بالملیون ثیامین  

T6-50 8.90107.6920.48  109.93  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T7 21.0  112.80  10.57  113.18  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

T8 -50 21.93  115.00  11.11  117.40  جزء بالملیون ثایمین100+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T922.75  118.55  13.30  .120.40  جزء بالملیون ثیامین100+جزء بالملیون بیوترسین  

)0.05 (LSD3.51  2.07  2.21  0.63

  

كلمــا زادمعنویــا  المــذكورةوقــد ازدادت الصــفات یةو فقــد رشــت بهــا النباتــات بكــال المــادتین ســامــا المعــامالت المتبقیــة

13.3عـدد زهیـرات الشـمراخ , سـم120.4وبلغ طول الشمراخ فیهـا T9ها في المعاملةاتركیز ایآ من المادتین ووصلت اقص

  . غم 22.75غم والجاف 118.55ووزن الشمراخ الطري زهیرة

اتـــات ذات نمـــو خضـــري قـــوي لتاثیراتهـــا الفســـلجیه لمعـــامالت انتجـــت نبهـــذه ایر هـــذه النتـــائج ربمـــا یرجـــع الـــى انولتفســـ       

والكاروتینـاتa,bمـن الكلوروفیـل ) 3جـدول( كـذالك احتوائهـا علـى صـبغات بالبنـاء الضـوئي , والبنائیه التي وضـحت مسـبقا 

Carotenoids الن تعطـي هلهـاممـا قـد یؤ فـي نباتـات المقارنـهبكمیات اكبـر ممـا) 4جدول ( الكلیه والسكریات الذائبه الكلیه

  .شماریخ زهریه عالیة الجوده المتالكها تلك الصفات 

  

Plantلنباتیةالصبغات ا Pigments:  

 a0.418صـبغة الكلورفیـل نـت فقیـرة فـي محتواهـا مـن الصـبغات فیشـیر الـى ان نباتـات المقارنـة ایضـا كا)3(الجـدول      

م في حین ازدادت وبفـرق معنـوي فـي غ/100ملغم 0.507لكاروتینات م واغ/100ملغم b0.201م وكلورفیل غ/100ملغم

b0.325كلوروفیــل,غــرام /100ملغــم0.626فعنــد رشــها بالبیوترســین لوحــده بلغــت أقصــى محتــوى االخــرىالمعــامالت

  .نجزء بالملیون بیوترسی100غرام كاروتینات للتي رشت /100ملغم 0.845غرام و /100ملغم
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  )غم100/ملغم (النباتیةعلى الصبغات المختلفة ر معامالت الرش بالبیوترسین والثیامین تأثی.3جدول 

  كاروتیناتbكلوروفیل aكلوروفیل   الصفات/المعامالت 

T1 -0.2010.507  0.418  المقارنة  

T2-500.639  0.240  0.442  جزء بالملیون بیوترسین  

100-T30.825  0.325  0.626  جزء بالملیون بیوترسین  

-T4500.411  0.232  0.464  جزء بالملیون ثیامین  

100-T50.634  0.364  0.514  جزء بالملیون ثیامین  

T6-50 0.760  0.370  0.560  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T7 0.760  0.382  0.610  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

T8 -500.883  0.394  0.550  جزء بالملیون ثایمین100+وترسین جزء بالملیون بی  

100-T90.6710.3920.895  جزء بالملیون ثیامین100+جزء بالملیون بیوترسین

)0.05 (LSD0.016  0.005  0.004  

  

وبفــرق التــي رشــت فیهــا النباتــات بالثیــامین لوحــده قــد ازدادت فیهــا الصــبغات المــذكورة) T5,T4(وكانــت المعــامالت         

غــــم للصــــبغات /100ملغــــم ) 0.634و 0.364، 0.514( وكــــان محتواهــــا T5معنــــوي بلــــغ أقصــــاه فــــي نباتــــات المعاملــــة 

وكـان التـأثیر طردیـا اذ بلـغ أقصـاه عنـدما رشـت معنویـاً زیادة تركیز اي منهـا بالمادتین تأثیروقد أزداد.  المذكورة على التوالي

  .م للصبغات المذكورة على التوالي غ/100ملغم ) 0.895و0.392,0.671(واها كان محتاذ T9المعاملة في نباتات ال

هـي مـواد بنائیـة نتروجینیـة تفیـد فـي تنظـیم بعـض  Polyaminesربمـا یرجـع الـى ان االمینـات المتعـددةوتفسـیر ذلـك      

او قــد تقلــل مــن تحلــل أو أكســدة ) 14(ارجیــة عملیــات النمــو وتعیــق أو تثــبط او تزیــد تحمــل النباتــات لالجهــادات الحقلیــة الخ

أن زیــادة محتــوى فــي دراســاتهم(15)والباحــث )12و 11(ویعــزو كــل مــن البــاحثین ). 10(الكلــوروفیالت كمــا أشــارالباحثین 

  .Chlorophyll dehydrogenaseالنبات من الصبغات الضوئیة الى دور االمینات المعقدة الفاعل في تنشیط أنزیم 

نــزع الــى دوره الفعــال فــي تخلیــق المرافــق االنزیمــي لعملیــة ربمــا یعــزىفقــد ) الثیــامین(B1یجــابي لفیتــامین أمــا الــدور اال     

البایروفیــك و الكلوتامیــك ودورهــا فــي نقــل الطاقــة والتفــاعالت كketo.عمــن االحمــاض نــو Decarboxylationالكاربوكســیل 

krebدورة كرباالخرى المتعلقة بتلك المسارات في  cycle(21)وكـذلك أشـار الباحـث (5)ا جاءت فـي دراسـة البـاحثین كم

مـن أن الثیـامین یعمـل علـى تخلیـق المرافــق االنزیمـي فـي مسـار انتـاج الكاربوهیـدرات اضــافة الـى أهمیتـه فـي المسـار التخلیقــي 

  .NAD,NADPللصبغات الضوئیة وأختزال مواد خزن الطاقة 

  

  :Chemical conistituentsالمحتوى الكیمیاوي 

نالحظ ان محتواها من الفینوالت الكلیة واالندوالت الكلیة والسكریات الذائبة الكلیة والنسبة المئویة (4)من الجدول         

الكلیة فرادى حیث كانت الفینوالت قد أزدادت بزیادة مستوى الرش لكل من البیوترسین والثیامینN,P,Kالكبرى للعناصر 

K%0.22و,1.8N %0.52P%0.13غم والسكریات الكلیة 100/ملغم2.7الكلیة االندوالتو غم/100غممل  1.5

100/ملغم.5.1,2.674,(وبلغت (T3)جزء بالملیون 100وازدادت بزیادة مستوى الرش للبیوترسین الى 

عند للمواد المذكورة وعلى التوالي وكذا الحال أزدادت وبفارق معنوي ووصلت أقصاها ) 0.31%و,1.22%,0.18%غم

حیث للمواد الكیمیاویة التي ذكرت سابقا %0.215,1.52,%0.31)غم و100/ملغم3.1,4.1,2.3(وكانت(T5)المعامل 

بالبیوترسین والثیامین بزیادة تركیز أي وقد تضاعف التأثیر بشكل مصغر ومعنوي في المعامالت التي رشت . وعلى التوالي
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جزء بالملیون ثیامین 100جزء بالملیون بیوترسین مع 100نباتات عند رش ال(T9)منها وكانت أقصاها في المعاملة 

م سكریات ذائبة كلیة غ100/ملغم5.6دوالت ونأغم 100/ملغم  5.4فینوالت, غم 100/مملغ3وبلغت على التوالي 

  .0.33K%وP  0.28%و N 1.30%و

  

والسكریات ) غم 100/ ملغم (لیة والفینوالت الكلیة تأثیر معامالت الرش بالبیوترسین والثایمین على االندوالت الك.4جدول 

  (%)والعناصر الكبرى ) غم / ملغم (الذائبة الكلیة 

الفینوالت  الصفات/المعامالت 

  الكلیة

االندوالت 

  الكلیة

السكریات 

  الذائبة

N%P%K%

T1-0.22  0.13  0.52  1.80  2.7  1.5  المقارنة  

T2-500.25  0.16  1.17  2.80  3.4  2.2  جزء بالملیون بیوترسین  

100-T30.31  0.18  1.22  4.70  5.1  2.6  جزء بالملیون بیوترسین  

-T4500.26  0.17  0.92  2.20  3.2  1.9  جزء بالملیون ثیامین  

100-T50.23  0.26  1.52  3.10  4.1  2.3  جزء بالملیون ثیامین  

T6-50 0.29  0.18  1.09  3.50  4.4  2.4  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T7 0.30  0.20  1.10  4.20  4.8  2.6  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

T8-50 0.31  0.24  1.21  5.00  5.2  2.8  جزء بالملیون ثایمین100+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T90.33  0.28  1.30  5.60  5.4  3.0  جزء بالملیون ثیامین100+جزء بالملیون بیوترسین  

)0.05 (LSD0.71  2.10  0.41  0.02  0.04  0.01  

  

النتائج متوقعة اذا ماالحظنا النتائج السابقة حیث هذه المعامالت سببت زیادة مضطردة لكافة صفات النمو وهذه 

     والتي من المؤكد تنعكس على المحتوى الكیمیاوي للنبات ) 3,2,1جداول (الخضري والزهري والصبغات الضوئیة 

وهنالك العدید من الدراسات ,NPK  والنسبة المئویة للعناصرالسكریات الذائبة الكلیة, االندوالت , ت الفینوال( 

حفز امتصاص عنصر النتروجین الذي یدخل أن رش اللوبیا بالبیوترسین ) 17(نباتات مختلفة أكدت ذلك فقد ذكر ل

وفي دراسة ،االحماض االمینیة ومنها البرولین معظم العملیات البنائیة للنبات وصوال الى مركبات الحمایة كفي 

ومركبات حفظ الطاقة والمرافقات الدهون المفسفرةدة سبب زیادة اتات االنثولیزیا باالمینات المتعدعند رش نب) 18(

ن بیطردیة عالقة وجود فأكد ) 12(أما الباحث ،االنزیمیة وهذه ترافقت مع زیادة النسبة المئویة للفسفور في النبات 

المرشوشة على الحنطة أدت المتعددة أن البولي أمینات و في النباتالكلیة والبوتاسیوم والصودیومالمتعددةمیناتاال

الضوئيالبناء الذي یعتبر المؤشر الرئیسي والمركزي في البوتاسیومالى زیادة محتواها من العناصر الكبرى وباالخص 

في النبات وهي اللبنة االولى CO2واالسراع من تمثیل نباتیةالصبغات الللنمو الخضري و من خالل الزیادة المباشرة

دة ان االمینات المتعد) 20(ذكر، و للبناء حیث یؤثر في تنشیط العدید من االنزیمات الداخلة في هذه العملیات البنائیة 

ور وزیادة حجم وذلك ربما الى تنشیط فعالیات االمتصاص في الجذNPKتسرع من امتصاص العناصر الكبرى 

) 21(وهذه النتائج اتفقت مع دراسة . المجموع الجذري وتعمقه وبالتالي زیادة امتصاص العناصر الغذایة من التربة

ان رش أكلیل الجبل بالثیامین سبب زیادة في النسبة المئویة للمحتوى النتروجیني والفسفوري والبوتاسي بالنبات بذكرها

الشمس بالثیامین أحدث تغیرات كمیة في االحماض االمینیة والبروتینات ةزهر ان رش ) 6(وذكر الباحث , 

المتخصصة والتي لها دور تخصصي ایجابي في أنقسام وأتساع الخالیا مما ینعكس ایجابیا على محتوى النبات 

  .حیوي ونموه الخضري والزهريئي الالغذائي والكیمیا
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Cormsحاصل الكورمات والكریمات  and Cormels yield:  

زیادة معنویة في هذه الصفات تصاعدت ) 5(أما عن صفات حاصل الكورمات والكریمات فقد ثبت في الجدول        

8.4وقطرها غم 16فكان وزن الكورمة الطري ) T3(مع زیادة مستوى الرش بالبیوترسین وصلت أقصاها بالمعاملة 

تلك القیم في غم في حین كانت 28.91لكریمات نبات والوزن الطري ل/كریمة 14.75سم وعدد كریمات النبات 

نبات ووزن الكریمات / كریمة 10.5سم قطر الكورمة ، 7.3غم وزن الكورمة الطري ، 5.33نباتات المقارنة 

وكانت ) T5,T4(وكذلك نالحظ حدوث زیادة معنویة بتلك الصفات عند رش النباتات بالثیامین . غم 15.7الطري 

على التوالي ) غم 20.3نبات و / كریمة 20.11، 8.1، 7.67( وبلغت قیمها ) T5(لة أعلى القیم في المعام

رشت فیها والتيأما المعامالت االربعة المتبقیة .المقارنة) T1(للصفات المذكورة محققة زیادة معنویة من معاملة 

تركیز أي من المادتین وبلغت النباتات بالمادتین سویة فقد حققت زیادة معنویة متصاعدة في تلك الصفات بزیادة

سم قطر 11.01, غم معدل وزن الكورمة الطري 21من كل من المادتین وحققت القیم) T9(أقصاها في المعاملة 

  .غم وزن الكریمات الطري للنبات31.01نبات و /كریمة29.86, الكورمة 

  

ك بینهما ونمو وانتاج كورمات وكریمات الكالدیولستأثیر معامالت الرش بالبیوترسین والثیامین والتداخل المشتر .5جدول 

وزن الكورمات   الصفات/المعامالت 

  )غم(الطري 

قطر الكورمات 

  )سم(

وزن الكریمات 

  )غم(الطري 

عدد 

  الكریمات

T1-10.50  15.7  7.3  5.33  المقارنة  

T2-507.925.3112.80  13.33  جزء بالملیون بیوترسین

100-T3 14.75  28.91  8.4  16.00  سینجزء بالملیون بیوتر  

-T45017.90  17.9  7.8  6.67  جزء بالملیون ثیامین  

100-T520.11  20.3  8.1  7.67  جزء بالملیون ثیامین  

T6-50 23.81  23.4  9.1  10.83  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T7 25.91  26.8  9.6  15.31  جزء بالملیون ثایمین50+جزء بالملیون بیوترسین  

T8-50 27.88  27.9  10.1  18.30  جزء بالملیون ثایمین100+جزء بالملیون بیوترسین  

100-T9جزء بالملیون 100+جزء بالملیون بیوترسین

  ثیامین

21.00  11.01  31.01  29.86  

)0.05 (LSD2.05  0.23  2.88  2.77  

  

أو كلیهما معا أدت الى ین أو الثیامین منفرداً یز البیوترسحظ ان زیادة تركنالومن استقراء النتائج السابقة 

والتي لها دور ) 4و3,2,1جداول (تحسین صفات النمو الخضري والزهري والصبغات الضوئیة والمحتوى الكیمیاوي 

مكونةً ایضا في تراكم المواد المصنعة داخل النبات التي قد تنعكس مباشرة على مایتراكم منها في قاعدة الساق الزهري

التي أظهرت زیادة حجم ) 20(الكریمات وهذا ماأكدته دراسة مكونةً stolonsفي نهایة المدادات تتراكم رمات و الكو 

B1دة والفیتامین باتات الكالدیولس باالمینات المتعدووزن الكورمات وعدد ووزن الكریمات بزیادة مستوى رش ن

  ). الثیامین(
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