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تأثیر التسمید و المعاملة بالباكلوبترازول في بعض صفات النمو الخضري لنبات الباباي صنف 

Honey Dew
  

  عمر عبید محمدوداود عبد اهللا داود، جبار عباس حسن، فاروق فرج جمعة

  جامعة بغداد-كلیة الزراعة

  ةالخالص

-2002الشركة العامة للبستنة و الغابات للموسم–اجریت الدراسة في محطة ابحاث البستنة في اللطیفیة 

واضافة الباكلوبترازول NPKبهدف دراسة تأثیر التسمید بـ Honey Dewعلى نبات الباباي صنف 2003

اضیف .بیت البالستیكيوتداخلهما في بعض صفات النمو الخضري ومدى تكیف النبات للنمو تحت ظروف ال

على ) NPKنبات /غم20: 10: 10(و) NPKنبات /غم: 10: 10: 10(و ) 0: 0: 0(السماد بثالث تولیفات 

نبات عند بدایة ظهور /غم1٫5، 1، 0  ثالث دفعات، اما الباكلوبترازول فقد اضیف الى التربة بالمستویات

وقد بینت النتائج نجاح زراعة . عات العشوائیة الكاملةصممت تجربة عاملیة وفق تصمیم القطا. البراعم الزهریة

وقد .النبات تحت ظروف البیت البالستیكي مع امكانیة تحدید ارتفاعه فضًال عن تحسین صفات النمو الخضري

, اعلى نسبة للكربوهیدرات NPKغم 10:10:20غم باكلوبترازول مع التولیفة 1‚5المعاملة أظهرت

125٫95و 2ملم/ مایكروغرام 42‚33, %12‚12وكانتطول للنبات عند تفتح اول زهرةفیل مع اقلو الكلور 

  .سم للصفات اعاله على التوالي 
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Abstract
This study was conducted during the season of 2002-2003 at Latifia Research 

station, the general company for horticulture and forestry, on Papaya Cv. Honey Dew. 
This study aimed to evaluate the vegetative growth under the plastic house as affected 
by the treatments with Paclobutrazol and NPK nutrient.

A blends of 0: 0: 0 NPK , 10: 10: 10 NPK and 20: 10: 10 g/plant NPK were added 
three times. The Paclobutrazol was added at three levels 0, 1, 1.5 g/plant at the anthesis 
stage. A factorial experiment with (RCBD) was used  .

The results showed a successful plant growth under plastic house with the ability 
to modifying the height of the  plant and its vegetative growth.Treatment(1.5gm 
paclobutrazol with the combination 10:10:20 gm NPK )gave the highest charbohydrate 
ratio and chlorophyll with lowest plant length at the first flower opening ( 12.12% , 
42.33 microgram / mm2 , 125.95cm) for these parameters respectively.



  المقدمة

Carica papayaالبابـاي  L. 32-16نبـات اسـتوائي دائـم الخضـرة ینمـو تحـت درجـات حـرارة بـین م  وال

م 12حـرارة عـن الفي المناطق شبه االستوائیة التي تتعرض لموجات الصـقیع اذ ان انخفـاض درجـة هتتنجح زراع

وهــو نبــات قــوي ) 1(ســبیة تضــر بالنبــات م مــع نقصــان الرطوبــة الن45تــؤدي الــى مــوت االنســجة وارتفاعهــا عــن 

)2(النمـو سـریع االثمـار ولمواجهـة متطلبـات نمـوه السـریع البـد مـن امـداده بحاجتـه مـن االسـمدةال سـیما النتروجینیــة 

الثمار غیـر الناضـجة وبقیـة .في عمل العصیر والمربیات او الصلصاتأو تستعمل وظة فمحأو تؤكل ثماره طازجة 

یعـد البـاكلوبترازول مـن معوقـات النمـو التـي . القـادر علـى هضـم البروتینـاتى انزیم البـایبیناجزاء النبات تحتوي عا

تؤثر في طول النباتات اذ بینت العدید من البحوث ان اضافته الى التربة ادت الى نقص اطوال النباتات وتفرعاتهـا 

بالســتیكیة هــي اطــوال النباتــات التــي وبمـا ان المشــكلة االساســیة لزراعــة نبــات البابــاي تحــت ظــروف البیــوت ال). 3(

تمنــع امكانیــة زراعتــه اال اذا كانــت اصــناف متقزمــة او اذا مــا عوملــت النباتــات بــبعض معوقــات النمــو التــي تعمــل 

علــى تقلیــل ارتفاعهــا مثــل البــاكلوبترازول دون اللجــؤ الــى تقلــیم النبــات المســتمر الــذي ینــتج عنــه ضــعف النمــو وقلــة 

تحــت ظــروف Honey Dewحــث الــى دراســة امكانیــة نجــاح زراعــة صــنف البابــاي الحاصــل لــذا فقــد هــدف الب

  .البیوت البالستیكیة ودور التسمید والبالكلوبترازول في تحسین الظروف المناسبة لنموه
  

  

  

  

  المواد و طرائق العمل

اًء من شهر شباط وزارة الزراعة ابتد–الشركة العامة للبستنة و الغابات –م اجراء البحث في محطة اللطیفیة ت

17/2/2002فـي اكیـاس بـولي اثلـین فـي Honey Dewزرعـت بـذور البابـاي صـنف . 2003حتى شباط 2002

  .سم50×50حیث زرعت بابعاد6/5/2002نقلت الشتالت الناتجة الى البیت البالستیكي في 

. هــاز الثرموهیــدروكرافتــم تحلیــل تربــة البیــت البالســتیكي واخــذت قــراءات الحــرارة و الرطوبــة داخــل البیــت بج

لنتـروجین علـى هیئـة یوریـا الفسـفور بصـورة سوبرفوسـفات والبوتاسـیوم اNPK (اضیف السماد كتولیفة مـن العناصـر

20: 10: 10(و الثالثــة ) NPKنبــات /غـم10: 10: 10(و الثانیــة) 0: 0:0(الولــى )بصـورة كبریتــات البوتاسـیوم 

اضـیف . هر من زراعة الشتالت ثم دفعتین بینهما شـهر ونصـفعلى ثالث دفعات االولى بعد ش) NPKنبات /غم

نبات عنـد بدایـة ظهـور البـراعم الزهریـة فـي اوائـل تشـرین اول /غم1٫5، 1، 0الباكلوبترازول الى التربة بالمستویات 

وزعــــت . ســــم20، وقـــد تمــــت االضـــافة بعمــــل خنـــدق حــــول ســـاق الشــــتلة علـــى شــــكل دائـــرة نصــــف قطرهـــا 2002

ًا على النباتات بتجربـة عاملیـة ضـمن تصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة وبثالثـة مكـرارات لكـل المعامالت عشوائی

تم حسـاب المسـاحة الورقیـة   % .5معاملة وقورنت النتائج حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

- Minolta spadالكلیـة للنبـات، الكلورفیـل النسـبي فـي االوراق بجهـاز  طـول النبـات، طـول النبـات حتـى ،502

  .نبات، النسبة المئویة للكربوهیدرات في االوراق/اول زهرة ، عدد االوراق

  

  

  



  النتائج و المناقشة

ان اضافة الباكلوبترازول ادت الى نقصان المساحة الورقیة الكلیة للنبات السیما المستوى ) 1(یبین جدول 

نبات /غم20: 10: 10ساحة ورقیة عند اضافة التولیفة السمادیة نبات، بینما تم الحصول على اكبر م/غم1.5

NPK اما بالنسبة لتداخل الباكلوبترازول مع السماد فقد وجد . 2م8٫28قیاسًا بعدم التسمید 2م8٫43والتي بلغت

2م8٫63بدون اضافة الباكلوبترازول NPKنبات /غم20: 10: 10ان اعلى مساحة ورقیة سجلتها المعاملة 

  .نبات باكلوبترازول بدون تسمید/غم1٫5ظهرت عند المعاملة 2م 8٫25ما اقل مساحة ورقیة بین

ان دور الباكلوبترازول في نقصان المساحة الورقیة ربما یعزى الى دوره في تحجیم المسطح الخضري مما   

). 4(ین و االوكسین الخالیا من خالل تأثیره المضاد للجبرلأعاقته ألستطالة حة االوراق نتیجة سبب صغر مسا

اما تأثیر التسمید فیكمن في سد حاجة النبات من هذه العناصر في عملیتي انقسام واستطالة الخالیا وخاصة 

، كما ان )5(النتروجین الذي یعمل على زیادة عدد وحجم خالیا الورقة مما یترتب علیه زیادة المساحة الورقیة 

مل على زیادة تركیز الزنك في االوراق الذي یشجع استطالة الفروع وحجم اضافة النتروجین و البوتاسیوم للباباي تع

االوراق من خالل دوره في بناء الحامض االمیني التربتوفان الذي یعد الباديء لالوكسین اندول حامض الخلیك 

).6(الذي یزید انقسام الخالیا واستطالتها 

           سبي قد ازداد معنویًا عند اضافة الباكلوبترازوللقد وجد ان محتوى االوراق من الكلورفیل الن         

كما عملت . عند مستوى صفر2ملم/میكروغرام41٫29بالمقارنة مع 2ملم/میكروغرام42.24نبات اذ بلغ /غم1٫5

وقد بلغت الزیادة اوجها عند تداخل . على زیادة هذه الصفة معنویاً NPKنبات /غم20: 10: 10التولیفة 

عزى الى دور الباكلوبترازول في زیادة تفیل ربما و ان زیادة الكلور . بترازول مع السماد بمستویاتهما العالیةالباكلو 

او ربما یعود ) 7(حجم عضیات الكلوروبالست وصفائح الكرانا مما یعطي اوراقًا سمیكة ذات خالیا میزوفیل كثیرة 

الضروریة لبناء فیعود الى التجهیز المباشر للعناصر اما تـأثیر التسمید ). 8(فیل و دوره في اعاقة هدم الكلور 

فیل وان البالستیدات و لور ـمن نتروجین الورقة یدخل في تركیب صبغة الك% 70فیل السیما النتروجین اذ ان و الكلور 

یشیر الجدول الى العالقة العكسیة ).10و 9(نـللنتروجیـلي ى اكثر من نصف المحتوى الكـالخضراء تحتوي عل

نبات انخفاض معنوي بنسبة /غم1٫5بین طول النبات و مستوى الباكلوبترازول المضاف، اذ سبب المستوى 

20: 10: 10قیاسًا بعدم اضافته، بینما عمل التسمید على زیادة طول النبات ال سیما المعاملة % 28٫73

سم في النباتات غیر 114٫64سم بینما بلغ المعدل 164٫67اعها التي اعطت نباتات معدل ارتفNPKنبات/غم

نبات باكلوبترازول /غم1٫5سم في المعاملة 96٫53اما التداخل فقد اظهر انخفاض معدل الطول الى . المسمدة

بدون NPKنبات /غم20: 10: 10سم عند المعاملة 191٫09بدون تسمید بینما ازداد ارتفاع النبات لیصل الى 

  .لوبترازولالباك

ان تأثیر الباكلوبترازول قد یعود الى ارتباطه المباشر بانخفاض نشاط حامض الجبریلیك في النبات مما یؤدي 

او الى تأثیره في تنشیط انزیم اندول اسیتیك اوكسیدیز وزیادة ) 4(الى تثبیط انقسام خالیا المرستیم تحت القمي 

عندما حصال على نقصان في اطوال ثمانیة اصناف من الباباي ) 12(واتفقت النتائج مع ) 11(هدم االوكسین 

الذي بین ان السماد النتروجیني ادى الى زیادة نمو نبات الباباي عندما ) 13(رازول ومع بتمعاملتها بالباكلو عند 

  %.2٫5–1٫3وصلت نسبته في االوراق بین 

د ظهور اول زهرة فقد سبب الباكلوبترازول في طول النبات عنمعنویاان المعامالت قد اثرت) 2(وبین جدول 

سم عند عدم 154٫74سم بالمقارنة مع 107٫84نبات ظهور االزهار عند طول /غم1٫5السیما المستوى 

سم في المعاملة 154٫55اضافته، وعلى العكس من ذلك ظهرت االزهار على النبات عندما كان معدل طوله 



سم في 90٫87تداخل عاملي الدراسة ظهرت االزهار عند ارتفاع وعندNPKنبات /غم20: 10: 10السمادیة 

20: 10: 10سم في المعاملة 183٫98نبات باكلوبترازول بدون تسمید بینما كان طول النبات /غم1٫5المعاملة 

  .بدون باكلوبترازولNPKنبات /غم

           كلوبترازول بمستوىنبات عند اضافة البا/ورقة21٫44الى انخفضلوحظ ان معدل عدد االوراق قد 

نبات قیاسًا بالمستوى صفر الذي اعطى /غم1٫0نبات عند مستوى /غم23٫56نبات وانخفض الى /غم1٫5

اذ بلغ NPKنبات /غم20: 10: 10بینما ازداد عدد االوراق معنویًا بالتسمید السیما المعاملة . نبات/غم24٫56

ان انخفاض معدل عدد االوراق .نبات في حالة عدم التسمید/ورقة18٫22نبات مقارنة بـ /ورقة27٫11المعدل 

بفعل الباكلوبترازول ربما یعود الى انخفاض النمو الخضري وتحجیم تاج النبات مما یقلل من انقسام الخالیا 

ر اما دو     ).4(او الى توقفها تماما مما یترتب علیه انخفاض في معدل بزوغ االوراق القميتحت للمرستیم

العناصر الغذائیة في زیادة هذه الصفة فربما یعود الى زیادة مستوى النتروجین الذي یزید من العناصر 

الكربوهیدرات غیر التركیبیة من خالل تأثیره في زیادة قوة النمو الخضري وزیادة كفاءة التركیب الضوئي مما 

NPKنبات/غم20: 10: 10فوق المعاملة التداخل تبینكما ).13(مي قالالمرستیم ینعكس ایجابیا على نشاط 

مسببة بذلك زیادة بلغت نسبتها نبات/ورقة30٫33بدون باكلوبترازول باعطائها اعلى معدل لعدد االوراق بلغ 

  .في معاملة المقارنة15,67مقارنة مع أدنى قیمة له % 93,55

1٫5عند اضافة الباكلوبترازول بمستوى ان النسبة المئویة للكربوهیدرات في االوراق قد ازدادت معنویاً لقد وجد

% 4٫07زیادة هذه الصفة بنسبة NPKنبات/غم20: 10: 10، كما سببت التولیفة% 11٫92نبات اذ بلغت /غم

باعطائها اعلى NPKنبات /غم20: 10: 10نبات باكلوبترازول مع /غم1٫5واظهر التداخل انفراد المعاملة . 

  .في معاملة المقارنة% 10٫96مقابل %12٫12نسبة للكربوهیدرات بلغت 

ان دور الباكلوبترازول في زیادة هذه الصفة ربما یعود الى دوره في زیادة صبغات التمثیل الضوئي وكفاءة 

كما انه یعمل على ) 8% (31-17ي بنسبة ئهذه العملیة اذ وجد ان اضافته سببت زیادة في صافي التمثیل الضو 

  ).14(زیادة محتوى االوراق من النشا
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