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أجريتتت التجربتتة فتتت البيتتت البلستتتيكت التتتابن لقستتم البستتتنة وهندستتة الحتتداغق /كليتتة الزراعتتة والغابتتات /
جامعة الموصل للمدة من  0تشرين الثانت  4101ولغاية  41حزيتران  4100بهتدف دراستة تترثير بعتع العوامتل
الزراعيتتة فتتت نمتتو ونزهتتار نباتتتات الجيرانيتتوم  Pelargonium X hortorum L.H.Baileyوالمعتتروف
بإسم  Zonalصنف  Hidemiوقتد شتملت التجربتة دراستة تترثير التستميد بحتامع الهيوميتا بمستتويات  1و 3.5
و 5.45ملغم/لتتتر ورا المجمتتوخ الخبتتري بمتتن م النمتتو السايكوستتيل بتراكيتتز  1و  0511و  3111ملغم/لتتتر
لنباتات الجيرانيوم  Pelargonium X hortorumونفذت التجربة العامليتة باستتخدام التصتميم العشتواغت الكامتل
 Complete Randomized Designوبثلث مكررات وستة نباتات للمكرر .وأشارت النتاغج نلت اتتتت :أدى
التستتتميد بحتتتامع الهيوميتتتا بتركيتتتز  3,5ملغم/لتتتتر نلتتت زيتتتادة معنويتتتة فتتتت ارتفتتتاخ النبتتتات  3.122ستتتم وعتتتدد
األوراق/نبات  05.323ورقة/نبات والمساحة الورقية  420.123ستم/4نبتات فتت مقابتل معاملتة المقارنتة .نبتافة
الت زيتادة عتتدد النتورات وعتدد الزهيتترات فتت النتتورة وتتم الحصتول علت أعلت القتيم لتركيتتز واالنثوستيانين عنتتد
التستتميد بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  5.45ملغم/لتتتر واختلفتتت معنوي تا ل عتتن القتتيم عنتتد التستتميد بحتتامع الهيوميتتا
بتركيز  3.5ملغم/لتر .وأدى الرا بتري متن تراكيتز السايكوستيل نلت خفتع معنتوي فتت ارتفتاخ النبتات ولتوح
زيادة معنوية فت عدد األوراق المتكونة عل النبات نبافة نل زيادة تركيتز الكلوروفيتل الكلتت فتت االوراق عنتد
الرا بالتركيزين المستعملين .نجماال يمكن القول أن النباتات التت سمدت بحامع الهيوميا تركيز  3.5ملغم/لتتر
متداخلل من الرا بالسايكوسيل بتراكيز  0511و  3111ملغم/لتر امتازت فت الحصول علت اكبتر عتدد لتووراق
فب تلل عتتن زيتتادة عتتدد النورات/نبتتات  4.233نتتورة .متتن جهتتة أختترى أدى التستتميد بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز
 3.5ملغم/لتتتر متتتداخلل متتن السايكوستتيل بتركيتتز  3111ملغم/لتتتر نلتت زيتتادة تركيتتز االنثوستتيانين فتتت االزهتتار
 01.201ملغم 011 /غم وزن رطب.
تاريخ تسلم البحث ، 4104/3/04 :وقبوله.4102/04/01 4
المقذمة

يعتتد الجيرانيتتوم احتتد أفتتراد العاغلتتة  Geraniaceaeموطنتته األصتتلت جنتتوب نفريقيتتا وهتتو متتن النباتتتات
العشبية المعمرة ذات أزهار متعددة األشكال واأللوان والتت تزهر فتت مواستم متباينتة فمنهتا متا يزهتر طتول العتام
تقريبا ل ومنها ما يزهر فت الربين أو الصتيف فقتط أوراق النباتتات شتبه داغريتة لونهتا اخبتر فتاتي وتتميتز بوجتود
هالة بنفسجية فت وستطها ومنته أصتناف ذات أزهتار مفتردة وأخترى متبتاعفة البتتلت والفتروخ لحميتة تتخشتب
كلما كبر النبات ويزهر طول العام تقريبا ل (جمعة وآخرون  ; 0354أبو دهب  )0334يتكاثر النبات جنسيا ل أمتا
التكتتتتتتتتاثر اللجنستتتتتتتتت ف يتتتتتتتتتم عتتتتتتتتن طريتتتتتتتتق العقتتتتتتتتل الطرفيتتتتتتتتة والتتتتتتتتتت ت ختتتتتتتتذ بطتتتتتتتتول  05-01ستتتتتتتتم
ويفبل أن تكون درجة حرارة وسط الزراعة º42 -40م لإلسراخ فت تكوين الكالس فبلل عن استخدام التري
التتترذاذي (عتتتوع وبتتتو  ; 0325أبتتتو دهتتتب  ;0334طتتتواجن  Dole ;0321و  )4115 Wilkinsتعتتتد
األسمدة العبوية المتمثلة بحامع الهيوميا  Humic acidأحد مركبتات المتادة الدباليتة الناتجتة متن تحلتل المتادة
العبوية (النعيمت  )0333ويرمز له كيمياغيا ل  C75 H33 O17 N3 (COOH)3 (CO)2ويحتوي فت تركيبه عل
الكربون والهيدروجين والنتروجين واألوكسجين بنسب متباينة مما ي دي نلت تكتوين مركبتات ذات أوزان جزيغيتة
متباينة ( )0334 Senesiيعتمد ترثير حامع الهيوميا فت نمو النبتات علت مصتدر الستماد العبتوي وتركيتز
والتتتوزن الجزيغتتتت لجتتتزيك الهيوميتتتا نذ أن األوزان الجزيغيتتتة المنخفبتتتة تصتتتل بستتتهولة نلتتت الغشتتتاك الخلتتتوي
 Plasmalemmaلخليا النباتات الراقية وتدخل نل داخل الخليتة أمتا االوزان الجزيغيتة العاليتة تتفاعتل متن جتدار
الخليتتة وال تنفتتذ نل ت داختتل الخليتتة ( Nardiوآختترون  .)4114وتشتتير الدراستتات الحديثتتة نل ت نمكانيتتة استتتخدام
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثانت.
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حامع الهيوميا كمن م نمو عن طريق تن يم مستتوى الهرمونتات فتت النبتات نبتافة نلت زيتادة مقاومتة النبتات
للشتتد المتتاغت ( Piccoloوآختترون  Nardi ;0334وآختترون  .)4114الحتت  Morardوآختترون ( )4100ان
نبافة حامع الهيوميا نل نباتات  Pelargoniumفت وسط الزراعة بتركيتز  011ملغتم /لتتر أدى نلت زيتادة
معنوية فت األزهار بنسبة  ٪3550عن نباتات المقارنة.
استخدمت معوقات النمو لتثبيط استطالة الساق لكثير من نباتات الزينة نذ تعمتل علت تثبتيط انقستام الخليتا
فت المنطقة تحت المرستيم القمت للفروخ أو تثبيط استطالة الخليا ويعتمتد شتكل التثبتيط علت تركيتز معتوق النمتو
المباف وعلت نتوخ النبتات ويعمتل معتوق النمتو فتت التراكيتز المنخفبتة علت تقليتل استتطالة الخليتا بينمتا فتت
التراكيتتز العاليتتة يقلتتل متتن انقستتام الخليتتا ()0335 Gianfaga ; 0334 Grossman;0322 Grossman
يباف السايكوسيل للتحكم فت ارتفاخ نبات الجيرانيوم نذا أمكن نبافته فت مراحل مختلفة من نمتو النبتات وأدت
نبتتافته نل ت نباتتتات األمهتتات نل ت تحستتين نوعيتتة العقتتل المتترخوذة متتن النبتتات خاصتتة ختتلل الشتتتاك فتتت تتروف
اإلباكة المنخفبة وتم الحصتول علت عقتل قصتيرة ذات أوراق ستميكة وداكنتة وقتد يبتاف السايكوستيل ختلل
عمليتتة تجتتذير عقتتل الجيرانيتتوم أو الشتتحن وذلتتا لتقليتتل الشتتحوب التتذي يحصتتل للعقتتل أثنتتاك التجتتذير والشتتحن
( Doleو  )4115 Wilkinsوتتطلب المعاملة بالسايكوسيل لنباتات الجيرانيوم نتوخ  hortorumتكترار الترا
للصتتتتتتتتناف النشتتتتتتتتطة فتتتتتتتتت حتتتتتتتتين ذكتتتتتتتتر  Tayamaو  )0331( Carverأن را نباتتتتتتتتتات الجيرانيتتتتتتتتوم
 Pelargonium hortorum L.H.Baileyبالسايكوسيل بتركيز 0511ملغم/لتر أدى نلت خفتع ارتفتاخ النبتات
نذ بل ت  0353ستتم واختلتتف معنوي تا ل عتتن معاملتتة المقارنتتة والتتتت بلغتتت  00511ستتم ولتتم يكتتن لتته تتترثيرال فتتت عتتدد
النورات/نبات .ون رال ألهمية النبات التنسيقية واستخدامه كنباتات أصص مزهرة فبل عن الزراعة فت أحتواع
الزهور وداخل المنازل وفت حداغق النوافذ والحداغق الصخرية فقد أجريت هذ التجربة بهدف
 .0دراسة ترثير التسميد بحامع الهيوميا فت نمو ونزهار نباتات الجيرانيوم.
 .4تحسين النمو الخبري والزهري لنباتات الجيرانيوم عن طريق الرا بمعوق النمو السايكوسيل.
مواد البحث وطرائقه

شمل البحث ترثير التسميد بحتامع الهيوميتا والترا بالسايكوستيل فتت صتفات النمتو الخبتري والزهتري
لنباتات الجيرانيوم  Pelargonium X hortorum L. H. Baileyالمعروف بإسم  Zonalجهزت عقل نباتتات
الجيرانيوم من مشتل النور فت مدينة الموصتل بطتول  4 ± 2ستم وتتم تجتذيرها فتت صتناديق االكثتار حاويتة علت
رمل بناك بعد معاملتها بمن م النمو  IBAبتركيز  4111ملغم/لتتر تجتذيرها وزرعتت العقتل المجتذرة فتت 04/31
فت أصص بلستتيكية قياستية قطتر  45ستم حاويتة علت تربتة زراعتة مكونتة متن تربتة حتداغق والوستط الزراعتت
الهنتدي ورمتتل بنتتاك بنستبة  . 0 :0 :0وقتتد شتتملت التجربتتة العوامتل التاليتتة :نذ رويتت الشتتلت بعتتد  02يتتوم متتن
موعد الزراعة فت  /2آذار بالعامتل االول وشتمل ثتلث تراكيتز متن حتامع الهيوميتا ( )Humusهتت  1و 3.5
و  5.45ملغم/لتر والموبحة مكوناته فت الجدول (.)0
الجدول ( :)0حامع الهيوميا المستعمل فت التجربتين.
Table(1): Humic acid used in two experiment.

الرطوبة ()٪
Moisture

االنحلل ()٪
Soulbility

الكثافة غم/سم
Density
4

حامع الهيوميا()٪
Humic acid

البوتاسيوم ()٪
Potassium K2O

المادة الجافة ()٪
Dry Mater

المادة العبوية ()٪
Organic mater

النتروجين ()٪
Nitrogen

الحديد ()٪
Fe

مواد أخرى ()٪
Other Material

02

33.12

05

25

04.1

20

24.1

1.2

0.1

5.1
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بمقدار  011مل/نبات ولثلث مرات  05يوما ل بين رية وأخترى .والعامتل الثتانت شتمل را الشتتلت بعتد  55يتوم
متن موعتد الزراعتة بتثلث تراكيتز متن السايكوستيل (2-chloro ethyl trimethyl ammonium ([)CCC
 1 ])chlorideو 0511و  3111ملغتتم /لتتتر ( Baileyو  ;0332 Whipkerعبتتدالعزيز  .)0333وتتتم التترا
لحد البلل لكتل متن التراكيتز أعتل وكتررت عمليتة الترا بعتد  41يومتا ل متن الرشتة األولت وأبتيفت متادة ناشترة
(ببن قطرات من ساغل الغسيل) نل محاليل الرا .واشتملت التجربة عل  3معاملت عامليتة هتت التتداخل بتين
العوامتتل أعتتل وبتتثلث مكتتررات وستتتة نباتتتات للمكتترر الواحتتد ونفتتذت التجربتتة العامليتتة باستتتخدام التصتتميم
العشتتواغت الكامتتل  . Factorial Experiment in Complete Randomized Designوأجتتري التحليتتل
اإلحصتتاغت باستتتخدام برنتتامج  )0330( Anonymous SASوتتتم نجتتراك اختبتتار دنكتتن المتعتتدد المتتدى للمقارنتتة
بين متوسطات المعاملت عند مستوى احتمال ( ٪5الراوي وخلف هللا .)0321
النتائج والمناقشة

ارتفا ا ابات ا م ا تشتتير البيانتتات فتتت الجتتدول ( )4نل ت أن صتتفة ارتفتتاخ النبتتات ازدادت معنوي تا ل عنتتد المعاملتتة
بحامع الهيوميا بتركيتز 3.5ملغم/لتتر نذ بلت ارتفتاخ النبتات  3.122ستم واختلفتت عنته معنويتا ل معاملتة المقارنتة
والتت بلغت  2.253سم ولم تختلف عنه المعاملة بحامع الهيوميا بتركيز  5.45ملغم/لتر.
الجتتدول ( :)4تتترثير حتتامع الهيوميتتا والسايكوستتيل والتتتداخل فيمتتا بيتتنهم فتتت نرتفتتاخ نبتتات الجيرانيتتوم (ستتم)
 P. X hortorumصنف Hidemi
Table (2): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant height
(cm) P. X hortorum cv. Hidemi
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Humic acid (mg/l
1
3.5
5.45
ترثير السايكوسيل
Cycocel Effect

السايكوسيل (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
1

0511

3111

3.001 ab
01.321a
3.331b

2.041 cd
2.103bc
2.441cd

1.043d
2.041cd
2.001cd

3.130a

2.314b

1.311b

ترثير حامع الهيوميا
Humic acid Effect
2.253b
3.122a
2.531 ab

القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلتها ك ٌل عل انفراد ال تختلف معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستتوى
احتمال . ٪5

وأدى التتترا بالسايكوستتتيل نلتتت تقليتتتل ارتفتتتاخ النبتتتات بشتتتكل معنتتتوي ولكتتتل التركيتتتزين المستتتتعملين متتتن
السايكوستتيل نذ بل ت ارتفتتاخ النبتتات  2.314ستتم و 1.311ستتم عنتتد التترا بالسايكوستتيل بتركيتتز  0511و 3111
ملغم/لتر عل التوالت فت حين بل ارتفاخ النبتات فتت معاملتة المقارنتة  3.130ستم  .وت هتر بيانتات التتداخل بتين
نبتافة حتامع الهيوميتا والترا بالسايكوستيل نلت أن أكبتر القتيم الرتفتاخ النبتات ستجلت عنتد المعاملتة بحتامع
الهيوميا بتركيز  3.5ملغم/لتر ومن دون الرا بالسايكوسيل والتت بلغت  01.321ستم فتت حتين كانتت أقتل القتيم
الرتفاخ النبات  1.043سم دون المعاملة بحامع الهيوميا والرا بالسايكوسيل بتركيز  3111ملغم/لتر.
عدد األوراق/ات م :يتبي من النتاغج فتت الجتدول ( )3أن نبتافة حتامع الهيوميتا نلت تربتة األصتص أدى نلت
زيتتادة معنويتتة فتتت عتتدد األوراق المتكونتتة عل ت النباتتتات وبلغتتت أعل ت القتتيم  05.323ورقتتة/نبات عنتتد المعاملتتة
بحامع الهيوميا بتركيز  3.5ملغم/لتر والتت اختلفت بشكل معنتوي عتن معاملتة المقارنتة والتتت بلغتت 01.333
ورقتتة/نبات أو المعاملتتة بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  5.45ملغم/لتتتر والتتتت بلغتتت  04.250ورقتتة/نبات كمتتا أدى
الرا بالسايكوسيل وبتراكيز المختلفة نل زيادة عدد األوراق نل  03.030و 03.200ورقتة/نبات عنتد المعاملتة
بالسايكوسيل بتركيز  0511و  3111ملغم/لتر عل التوالت فت حين قل عتدد األوراق بشتكل معنتوي فتت معاملتة
المقارنة وبل  04.421ورقة/نبات.
146

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )24العدد (4102 )4

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (42) No. (2) 2014

الجتتدول ( :)3تتترثير حتتامع الهيوميتتا والسايكوستتيل والتتتداخل فيمتتا بيتتنهم فتتت عتتدد اوراق نبتتات الجيرانيتتوم X
 P. hortorumصنف Hidemi
Table(3): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant leaf
number (cm) P. X hortorum cv. Hidemi
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Humic acid (mg/l
0
3.5
5.45
ترثير السايكوسيل
Cycocel Effect

السايكوسيل (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
3111
0511
0
00.051c
00.023c 3.511d
00.411a
00.001a 05.321a
04.251 bc 03.123b 00.233c
04.421b

03.030a

ترثير حامع الهيوميا
Humic acid Effect
01.333 c
05.323 a
04.250 b

03.200a

القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلتها ك ٌل عل انفراد ال تختلف معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستتوى
احتمال . ٪5

وتشير نتاغج التداخل الثناغت بين المعاملة بحامع الهيوميا والرا بالسايكوسيل نل أن أفبل القتيم لعتدد
األوراق تم الحصول عليها عند المعاملة بحامع الهيوميا بتركيز  3.5ملغم/لتر متداخلل متن الترا بالسايكوستيل
بتركيتتتز  0511أو  3111ملغم/لتتتتر أو متتتن دون المعاملتتتة بالسايكوستتتيل نذ بلغتتتت القتتتيم  00.001و  00.411و
 05.321ورقة/نبات عل التوالت والتت اختلفت بشكل معنوي عن جمين قيم المعاملت األخرى وقلتت هتذ القتيم
ووصلت أدناها  3.511ورقة/نبات فت نباتات المقارنة .
/2ات م  :تشتير البيانتات فتت الجتدول ( )2نلت أن المستاحة الورقيتة قتد اختلفتت معنويتا ل وفقتا ل
ابم حة ابورقية
4
لتراكيز حامع الهيوميا المبتاف نلت التربتة وبلغتت أعلت القتيم  420.123ستم /نبتات عنتد المعاملتة بحتامع
الهيوميا بتركيز  3.5ملغم/لتر فت مقابل  040.310سم/4نبات لمعاملة المقارنة وقلت المستاحة الورقيتة للنباتتات
من زيادة تراكيز السايكوسيل المستخدم فت التجربة غير أنها لم تكن معنوية .وأشارت نتتاغج التتداخل نلت أن أكبتر
قيمة للمساحة الورقية  3125211سم/4نبات سجلت فت النباتات المعاملة بحتامع الهيوميتا بتركيتز  355ملغم/لتتر
متتن دون التترا بالسايكوستتيل واختلفتتت معنوي تا ل متتن جميتتن قتتيم التتتداخلت األختترى فتتت حتتين ستتجلت أقتتل القتتيم
للمساحة الورقية فت معاملة المقارنة أو من دون نبافة حامع الهيوميا متداخلة من الرا بالسايكوستيل بتركيتز
 0511و  3111ملغم/لتتتتر وبلغتتتت  0005531و  0445221و  0335351ستتتم/4نبتتتات علتتت التتتتوالت والمعاملتتتة
بحامع الهيوميا بتركيز  5545ملغم/لتر ومن دون الرا بالسايكوسيل نذ بلغت  0415301سم/4نبات .
الجتتدول ( :)2تتترثير حتتامع الهيوميتتا والسايكوستتيل والتتتداخل فيمتتا بيتتنهم فتتت مستتاحة اوراق نبتتات الجيرانيتتوم
(سم/4نبات)  P. X hortorumصنف Hidemi
Table(4): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant leaf
area (cm2/ plant) P. X hortorum cv. Hidemi
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Humic acid(mg/l
1
3.5
5.45
ترثير السايكوسيل
Cycocel Effect

السايكوسيل (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
3111
0511
1
033.351 c 044.221 c 000.531 c
415.151b
413.011b 312.211 a
011.431b
410.511b 041.301 c
022.132 a

013.320 a

ترثير حامع الهيوميا
Humic acid Effect
040.310 c
420.123 a
011.304 b

012.312 a
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عدد اباورام/ات م :يلح من البيانات فتت الجتدول ( )5زيتادة عتدد النتورات المتكونتة علت النبتات عنتد المعاملتة
بحتتتامع الهيوميتتتا نذ ستتتجلت أكبتتتر القتتتيم  4.033نورة/نبتتتات عنتتتد المعاملتتتة بحتتتامع الهيوميتتتا بتركيتتتز 3.5
ملغم/لتتتر ولتتم تختلتتف عنهتتا معنوي تا ل القتتيم عنتتد المعاملتتة بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  5.45ملغم/لتتتر والتتتت بلغتتت
 4.052نورة/نبتتا ت واختلفتتت عنهتتا بشتتكل معنتتوي قتتيم عتتدد النتتورات فتتت معاملتتة المقارنتتة والتتتت بلغتتت 0.202
نورة/نبات ولتم يكتن للترا بالسايكوستيل بتراكيتز المختلفتة تترثير معنتوي فتت زيتادة عتدد النورات/نبتات .وبينتت
نتتتاغج التتتداخل المشتتترا للعوامتتل موبتتوخ الدراستتة أن أفبتتل القتتيم لعتتدد النتتورات المتكونتتة عل ت النبتتات بلغتتت
 4.233و  4.233نورة/نبتتتات عنتتتد المعاملتتتة بحتتتامع الهيوميتتتا بتركيتتتز  3.5ملغم/لتتتتر متتتتداخلل متتتن التتترا
بالسايكوستتيل بتركيتتز  0511أو  3111ملغم/لتتتر علتت التتتوالت وأن أقتتل القتتيم المتحصتتل عليهتتا بلغتتت 0.411
نورة/نبات من دون المعاملة بحامع الهيوميا والرا بالسايكوسيل بتركيز  3111ملغم/نبات.
عدد ابزهيرام في اباورة :يتبي من الجدول ( )0أن المعاملة بحامع الهيوميتا أدت نلت زيتادة عتدد الزهيترات
فتتت النتتورة وبلغتتت أعلت القتتيم  03.003زهيتترة عنتتد المعاملتتة بحتتامع الهيوميتتا تركيتتز  3.5ملغم/لتتتر واختلفتتت
بشكل معنوي عن قيم عدد الزهيرات فت معاملة المقارنة والتت بلغت  01.222زهيرة وأدى الترا بالسايكوستيل
بتركيز  0511ملغم/لتر نل زيتادة عتدد الزهيترات فتت النتورة نلت  40.420زهيترة واختلفتت بشتكل معنتوي عتن
المعاملت األخرى .
الجدول ( :)5ترثير حتامع الهيوميتا والسايكوستيل والتتداخل فيمتا بيتنهم فتت عتدد نتورات نبتات الجيرانيتوم P. X
 hortorumصنف Hidemi
Table(5): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant
inflorescence number P. X hortorum cv. Hidemi
السايكوسيل (ملغم/لتر)
ترثير حامع الهيوميا
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
Humic acid Effect
)Humic acid (mg/l
3111
0511
1
1
0.202 b
0.411 b
4.511a
0.011 ab
4.033 a
4.233 a
4.233 a 4.203 ab
3.5
4.052 ab
4.001 ab 4.333 ab 0.313 ab
5.45
ترثير السايكوسيل
4.134 a
4.550 a
4.140 a
Cycocel Effect
القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلتها ك ٌل عل انفراد ال تختلف معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستتوى
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الجتتدول ( :)0تتترثير حتتامع الهيوميتتا والسايكوستتيل والتتتداخل فيمتتا بيتتنهم فتتت عتتدد زهيتترات نبتتات الجيرانيتتوم
 P. X hortorumصنف Hidemi
Table(6): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium plant florets
number P. X hortorum cv. Hidemi
السايكوسيل (ملغم/لتر)
ترثير حامع الهيوميا
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
Humic acid Effect
)Humic acid (mg/l
3111
0511
1
1
01.222b
02.501d
40.333a 00.233 cd
03.003 a
00.211 c
43.021 a 01.201 bc
3.5
02.100ab
02.443 bc 03.451 b
00.143 c
5.45
ترثير السايكوسيل
00.503b
40.420 a
00.212 b
Cycocel Effect
القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلتها ك ٌل عل انفراد ال تختلف معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستتوى
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ومتتن مراجعتتة بيانتتات التتتداخل المشتتترا بتتين العوامتتل موبتتوخ الدراستتة تباينتتت قتتيم عتتدد الزهيتترات فتتت
النورة معنويا ل وتم الحصول عل أكبر القيم  43.021و  40.333زهيرة عند المعاملتة بحتامع الهيوميتا بتركيتز
 3.5ملغم/لتر متداخلل من الترا بالسايكوستيل بتركيتز  0511ملغم/لتتر أو متن دون المعاملتة بحتامع الهيوميتا
والتترا بالسايكوستتيل بتركيتتز  0511ملغم/لتتتر واختلفتتت هاتتتان القيمتتتان بشتتكل معنتتوي عتتن جميتتن المعتتاملت
المدروسة وسجلت أقل القيم  02.501زهيرة من دون المعاملتة بحتامع الهيوميتا والترا بالسايكوستيل بتركيتز
 3111ملغم/لتر .
تركيز ابكلوروفيل ابكلي في األوراق ملغ /غ وزن رطب  :توبي البيانتات فتت الجتدول ( )1نلت أن أعلت القتيم
للكلوروفيل الكلت كان فت أوراق نباتات المقارنة نذ بلغتت  5.033ملغم/غتم وزن رطتب ولتم تختلتف عنهتا معنويتا ل
النباتات المعاملة بحامع الهيوميا بتركيز  5.45ملغم/لتتر فتت حتين قتل تركيتز الكلوروفيتل فتت أوراق النباتتات
المعاملة بحامع الهيوميا بتركيتز  3.5ملغم/لتتر نذ بلغتت  3.113ملغم/غتم وزن رطتب واختلفتت بشتكل معنتوي
عتتتن المعتتتاملتين الستتتابقتين وأدى التتترا بالسايكوستتتيل بتركيتتتز  0511و  3111ملغم/لتتتتر نلتتت زيتتتادة تركيتتتز
الكلوروفيل الكلت فت األوراق نل  5.522و  5.323ملغم/غم وزن رطب واختلفتت هتذ القتيم بشتكل معنتوي عتن
معاملة المقارنة والتت بلغت  3.213ملغم/غم وزن رطب .وتشير نتتاغج التتداخل بتين المعاملتة بحتامع الهيوميتا
والتترا بالسايكوستتيل نل ت أن أعل ت القتتيم للكلوروفيتتل الكلتتت فتتت األوراق بلغتتت  0.523و  1.401ملغم/غتتم وزن
رطتتب والتتتت تتتم الحصتتول عليهتتا متتن دون المعاملتتة بحتتامع الهيوميتتا والتترا بالسايكوستتيل بتركيتتز  0511أو
 3111ملغم/لتر عل التوالت ولتم تختلتف عنهتا معنويتا ل قتيم الكلوروفيتل عنتد المعاملتة بحتامع الهيوميتا بتركيتز
 5.45ملغم/لتر متداخلل من الرا بالسايكوسيل بتركيز  0511أو  3111ملغم/لتر أو من دون الرا بالسايكوستيل
لكنها اختلفت وبشكل معنتوي عتن قتيم الكلوروفيتل الكلتت فتت أوراق النباتتات المعاملتة بحتامع الهيوميتا بتركيتز
 3.5ملغم/لتر متداخلل من الرا بالسايكوسيل بتركيز  0511أو  3111ملغم/لتر أو من دون الرا بالسايكوسيل.
الجتتدول ( :)1تتترثير حتتامع الهيوميتتا والسايكوستتيل والتتتداخل فيمتتا بيتتنهم فتتت تركيتتز الكلوروفيتتل الكلتتت لنبتتات
الجيرانيوم (ملغم/غم وزن رطب)  P. X hortorumصنف Hidemi
Table(7): Effect of humic acid ,Cycocel and their interaction on geranium in
Chlorophyll concentration (mg/g wet weight) P. X hortorum cv. Hidemi.
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Humic acid (mg/l
1
3.5
5.45
ترثير السايكوسيل
Cycocel Effect

السايكوسيل (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
3111
0511
1
1.401 a
0.523 ab
3.011 d
3.341 cd 2.221 b-d 3.301 cd
5.201 a-c 5.121 ab 5.101 a-d
3.213 b

5.522 a

ترثير حامع الهيوميا
Humic acid Effect
5.033 a
3.113 b
5.213 a

5.323 a

القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلتها ك ٌل عل انفراد ال تختلف معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستتوى
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تركيز االاثو ي اين في اباورام ملغ 011/غ وزن رطاب  :تشتير البيانتات فتت الجتدول ( )2أن معاملتة النباتتات
بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  5.45ملغم/لتتتر أدت نل ت زيتتادة تركيتتز االنثوستتيانين فتتت النتتورات وبلغتتت 52.340
ملغم011/غم وزن رطب وقلت عنها معنويا ل القيم عنتد المعاملتة بحتامع الهيوميتا بتركيتز  3.5ملغم/لتتر وبلغتت
 21.907ملغتم 011/غتتم وزن رطتتب متن جهتتة أختترى أزداد تركيتز االنثوستتيانين فتتت النتورات متتن زيتتادة تراكيتتز
السايكوستتيل وبلغتتت أكبتتر القتتتيم  50.513ملغتتم011/غتتم وزن رطتتب عنتتتد التترا بالسايكوستتيل بتركيتتتز 3111
ملغم/لتر واختلفت بشكل معنوي عن معاملة المقارنة والتت بلغت  35.501ملغم011/غم وزن رطب.
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الجدول ( :)2ترثير حامع الهيوميا والسايكوسيل والتداخل فيما بينهم فت تركيز االنثوسيانين فتت النتورات لنبتات
الجيرانيوم (ملغم011/غم وزن رطب)  P. X hortorumصنف Hidemi
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.
حامع الهيوميا (ملغم/لتر)
)Humic acid (mg/l
1
355
5545
ترثير السايكوسيل
Cycocel Effect

السايكوسيل (ملغم/لتر)
)Cycocel (mg/l
3111
0511
1
50.041 a
23.221 ab
40.111 c
01.201 a
34.031 bc 43.121 bc
54.011 ab
53.141 a
51.111 ab
35.501 b

21.430 ab

ترثير حامع الهيوميا
Humic acid Effect
22.101 ab
21.311b
52.321 a

50.513 a
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وتباينت القيم لتركيز االنثوسيانين فت معاملت التداخل بين حامع الهيوميا والترا بالسايكوستيل وبلغتت
أعلت القتتيم  01.201ملغتتم011/غتتم وزن رطتتب عنتتد المعاملتتة بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  3.5ملغم/لتتتر والتترا
بالسايكوسيل بتركيز  3111ملغم/لتر وقلت هذ القيمة ووصلت نل أدناها فتت معاملتة المقارنتة وبلغتت 40.111
ملغم011/غم وزن رطب.
أشارت البيانات فت الجتداول ( 4و  3و )2نلت حصتول زيتادة معنويتة فتت صتفات النمتو الخبتري ارتفتاخ
النباتتتات وعتتدد األوراق المتكونتتة علت النبتتات فبتلل عتتن زيتتادة المستتاحة الورقيتتة للنباتتتات عنتتد التستتميد بحتتامع
الهيوميا بتركيز  355ملغم/لتر تتفق هتذ النتيجتة متن  Albayrakو  )4115( Camasمتن أن حتامع الهيوميتا
يزيتتد حاصتتل األوراق لنبتتات  Brassica rapa L.كمتتا انهتتا تتفتتق متتن  Patilوآختترون ( )4101فتتت انهتتا تزيتتد
مواصفات النمو الخبري لنباتتات الفاصتوليا  Phaseolus mungo L.عنتد التستميد بحتامع الهيوميتا بتركيتز
 ٪0و  Atiyehوآختترون ( )4114عل ت نبتتات الطماطتتة .وتفستتر هتتذ النتيجتتة وفق تا ل لتتدور حتتامع الهيوميتتا فتتت
تحستتين نمتتو النبتتات عتتن طريتتق خلتتب مغتتذيات التربتتة وتيستتير امتصتتاص العناصتتر الغذاغيتتة وخاصتتة الفستتفور
والكبريت والنتروجين ( )4112 Mayhewوشرح  Nardiوآخرون ( )4114دور حامع الهيوميا فت زيتادة
مواصتتفات النمتتو الخبتتري نذ أنتته يتتوفر الوستتط الحامبتتت التتذي يستتاعد عل ت االرتبتتاط متتن االيونتتات الموجبتتة
وبالتتتالت حمايتهتتا متتن عمليتتة الترستتيب كتتذلا دور فتتت زيتتادة نفاذيتتة غشتتاك الخليتتة وأهميتتته فتتت نقتتل وجاهزيتتة
العناصر الصغرى وامتصاص المغذيات والفوسفات واألكسجين وذكتر  Petronioوآخترون ( )0324نن نبتافة
حامع الهيوميتا نلت التربتة يعمتل علت زيتادة امتصتاص االيونتات متن ستطي الجتذر واختراقهتا ألنستجة النبتات
وي هتتتر النبتتتات بتتتدور زيتتتادة فتتتت الفعاليتتتات الحيويتتتة والتتتتنفس والتتتذي يعتتتزى نلتتت تتتتدخل مجتتتامين الكوينتتتون
 quinone groupsالموجتود فتت حتامع الهيوميتا نبتافة نلت دور فتت زيتادة عمليتة البنتاك البتوغت والتتنفس
للنبات .وقد تعود زيادة مواصفات النمو الخبري نل فعل حامع الهيوميا كمواد شبيهة باالوكسينات حيث بتين
 Nardiوآخرون ( )4114أن سلسلة من البحوث بين عام  0302و  0341أشارت نل أن حامع الهيوميا يزيتد
متتن نمتتو النبتتات عتتن طريتتق تجهيتتز بمتتواد أطلتتق عليهتتا تستتمية  auximonesوأكتتد  )0313( O’Donnellأن
حامع الهيوميتا يبتدي فعاليتات شتبيهة لووكستينات ومتن ثتم دعمتت هتذ الن ريتة بحتوث حديثتة أشتارت نلت أن
أحمتتاع الهيوميتتا ذات األوزان الجزيغيتتة المنخفبتتة تحتتدث تغيتترات مورفولوجيتتة مشتتابهة للتتتت تحتتدث بواستتطة
اندول حتامع الخليتا  Muscolo( Indole -3- acetic acid IAAوآخترون  )0333وأشتار بعتع البتاحثين
نل ت أن حتتامع الهيوميتتا يحتتتوي عل ت الستتايتوكاينينات وأن نبتتافته ينتتتج عنهتتا زيتتادة مستتتويات الستتايتوكاينين
التتتداخلت واالوكستتتين فتتتت النبتتتات وبالتتتتالت تتتت دي نلتتت تحستتتين نمتتتو نبتتتات  bentgrassفتتتت تتتروف الجفتتتاف
( Zhangو  Zhang ;4111 Schmidtو .)4112 Ervinوتشتتير البيانتتات فتتت الجتتدول ( )3نلت زيتتادة عتتدد
األوراق/نبات والتت تفستر وفقتا ل لزيتادة عتدد الفتروخ الناميتة علت النبتات والتتت أدت نلت زيتادة فتت عتدد األوراق
والذي انعكس ايجابيا ل علت المستاحة الورقيتة الجتدول ( )2وقتد تفستر زيتادة المستاحة الورقيتة بشتكل معنتوي عنتد
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التستتميد بتركيتتزي حتتامع الهيوميتتا مقابتتل معاملتتة المقارنتتة نل ت دور حتتامع الهيوميتتا فتتت تيستتير امتصتتاص
العناصر الصغرى كما ذكر أنفا ل وكما هو معروف أن العناصر الصغرى لها دور ايجتابت فتت نمتو النبتات نذ تزيتد
من انقسام الخليتا فتت األنستجة المرستتيمية ( Abd El-Monemوآخترون  )4100نبتافة نلت فعاليتة حتامع
الهيوميتتا المشتتابهة للجبرلينتتات مثلمتتا أشتتار لهتتا  )0312( Vaughanوالتتتت ربمتتا ت ت دي نل ت اتستتاخ واستتتطالة
األوراق ( Balakumbahanو .)4101 Rajamaniوأزداد عتتدد النتتورات  /نبتتات وعتتدد الزهيتترات  /نتتورة
معنويا ل عند التسميد بحامع الهيوميا تركيز  355ملغم/لتر الجتدول ( 5و )0ويتفتق ذلتا متن  Morardوآخترون
( )4100والتتذي أشتتار نلت زيتتادة عتتدد نتتورات نباتتتات الجيرانيتتوم عنتتد التستتميد بحتتامع الهيوميتتا والتتذي اختلتتف
معنويا ل عن النباتات غيتر المستمدة كتذلا  Nikbakhtوآخترون ( )4112علت نباتتات الجربيترا حيتث وصتل عتدد
األزهتتار المحصتتودة نلت  ٪54عنتتد التستتميد بحتتامع الهيوميتتا بتركيتتز  511ملغم/لتتتر متتن الهيوميتتا .وقتتد تفستتر
النتيجة أعل نل زيادة المخزون الغذاغت لنباتات الجيرانيوم المسمدة بحامع الهيوميا بتركيز  355ملغم/لتتر فتت
مقابتل المقارنتتة نذ يلحت متتن البيانتات فتتت الجتداول ( 4و  3و )2أن النباتتتات كانتت ذات نمتتو خبتري جيتتد ممتتا
سمي لها بتكوين عدد أكبر من النورات نبافة نلت زيتادة عتدد الزهيترات فتت النتورة .تشتير البيانتات فتت الجتدول
( ) 4نل انخفاع فت ارتفاخ النباتات المعاملتة بالسايكوستيل فتت التركيتزين المستتعملين فتت الدراستة وتفستر هتذ
النتيجة وفقا ل لدور السايكوسيل فت تقصير طول السلميات عن طريق تقليتل انقستام الخليتا وأعتدادها واستتطالتها
وأشتتارت العديتتد متتن المصتتادر نل ت دور السايكوستتيل فتتت تقليتتل استتتطالة الستتاق بستتبب الفعتتل المثتتبط للجبرلينتتات
( ;0321 Mooreمحمتد والتريس  Rajala ;0324و Bora ; 4110 Peltonen-sanioو.)4110 Sarma
نذ يعتتد السايكوستتيل متتن المتتواد المبتتادة للجبتترلين  Antigibberellinوذلتتا لتثبيطهتتا البنتتاك الحيتتوي للجبتترلين
(صالي  Bailey ;0330و  )0332 Whipkerكما أن السايكوسيل ي ثر فت البناك الحيوي للجبترلين متن ختلل
تثبيطته تحتول مستلا  geranyl geranyl pyrophosphateنلت  Copyl pyrophosphateويثتبط فعتل ننتزيم
 .)4115 Chaney ;4113 Rajala( ent-Kaureneولتتتن يتتت ثر السايكوستتتيل فتتتت انقستتتام الخليتتتا فتتتت القمتتتة
النامية وننما ي هر ترثير فتت المرستتيمات تحتت القميتة  Subapical meristemsوذلتا بتثبتيط استتطالة الخليتا
وي يتتتتتتتتد ذلتتتتتتتتا ( Hopkinsو  )4112 Hunerف عتتتتتتتتل السايكوستتتتتتتتيل فتتتتتتتتت خفتتتتتتتتع ارتفتتتتتتتتاخ النبتتتتتتتتات
(طتتتواجن  .)4115 Sunilkumar ;4114واكتتتتد ذلتتتا  Ouzounidouوآختتتترون ( .)4101فتتتت حتتتتين ذكتتتتر
 Osmanوآخرون ( )4100أن زيادة عدد األوراق لنبتات  Solidago Canadensisبفعتل الترا بالسايكوستيل
ربما يعود نل ترثير معوق النمو فتت تترخير شتيخوخة األوراق عتن طريتق نعاقتة تحطتيم الكلوروفيتل وي يتد ذلتا
البيانات فت الجدول ( )1عن تركيز الكلوروفيل .وبالرغم من زيادة عدد األوراق معنويا ل عل النباتتات عنتد الترا
بالسايكوسيل غير أن النباتات لتم تتميتز بزيتادة المستاحة الورقيتة الجتدول ( )2وقتد يعتود الستبب نلت صتغر حجتم
أوراق النباتتتات المعاملتتة بالسايكوستتيل وتتفتتق هتتذ النتيجتتة متتن ( Ahmad Bhatواختترون Osman ; 4100
وآخرون  )4100ويمكن أن تفسر هذ النتيجة نلت أن نبتافة معوقتات النمتو تحتدث تغيترات هرمونيتة فتت داختل
النبات وان النباتات المعاملة بالسايكوسيل تركيز  0111ملغم /لتر تحوي أكبر عدد من األوراق وذات أقل مستاحة
فت مقابل النباتات الحاوية عل أقل عتدد متن األوراق وتكتون ذات مستاحة كبيترة فتت معاملتة المقارنتة (Ahmad
واختترون  )4111أو قتتد يكتتون لصتتغر حجتتم الخليتتا نتيجتتة إلبتتافة معوقتتات النمتتو ( Kumarو Haripriya
 .)4101وأشارت البيانات فت الجدول ( )5نل زيادة عدد النورات المتكونة عل النباتات عنتد المعاملتة بتركيتزي
السايكوستتيل لكنهتتا لتتم تصتتل نلتت حتتد المعنويتتة وتتفتتق هتتذ النتيجتتة متتن (طتتواجن Ahmed Bhat ; 4114
وآخرون  ) 4100من جهة أخرى أشارت بحوث عديدة نل قلة عدد النورات المتكونة عل النبات عنتد المعاملتة
بالسايكوسيل ( Haqueوآخرون  Sharifuzzaman ; 4111وآخترون  .)4100أشتارت البيانتات فتت الجتدول
( )1نلت زيتتادة صتتبغات الكلوروفيتتل بشتتكل معنتتوي فتتت أوراق النباتتتات عنتتد المعاملتتة بكتتل تركيتتزي السايكوستتيل
المستخدمين وتشير كثيتر متن الدراستات أن معاملتة النباتتات بالسايكوستيل تت دي نلت زيتادة نستبة الكلوروفيتل فتت
األوراق .فقتتد ذكتتر  Warnerو  )4113( Erwinعل ت نبتتات ورد الجمتتال و  Osmanوآختترون ( )4100عل ت
نبتتات  Solidago canadensisوقتتد تفستتر هتتذ النتيجتتة نل ت دور السايكوستتيل فتتت زيتتادة محتتتوى النبتتات متتن
الستتايتوكاينينات ( Sebastianوآختترون  )4114وبالتتتالت زيتتادة بنتتاك الكلوروفيتتل او منتتن تحطمتته أو قتتد يرجتتن
اخبرار لون األوراق نل زيادة تركيز الكلوروفيل فت مقابتل نقصتان المستاحة الورقيتة الجتدول ( )2ونن زيتادة
محتوى النبات من الكلوروفيل يعود نل انخفاع حجم الخليا والتذي ينتتج عنته زيتادة كثافتة الستايتوبلزم وتبتدو
جزيغتتتات الكلوروفيتتتل متزاحمتتتة أكثتتتر فتتتت وحتتتدة المستتتاحة ( Applebyوآختتترون  Pinto ;0300وآختتترون
 )4115وأكتتتتتتد ( ) 4115 Chaneyأن المعاملتتتتتتة بالسايكوستتتتتتيل تتتتتتت دي نلتتتتتت نيقتتتتتتاف المستتتتتتلا المستتتتتتم
 terepenoid pathwayوالذي ي دي نل تحويل geranyl geranyl pyrophosphateنل حتامع االبسيستا
 Abscisic acidوكتتذلا كحتتول الفتتايتول المكتتون للكلوروفيتتل .وتوبتتي البيانتتات فتتت الجتتدول ( )2زيتتادة صتتبغة
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االنثوسيانين فت أزهار النباتات متن زيتادة تراكيتز الترا بالسايكوستيل وقتد يفستر ذلتا متا ستبق ذكتر عتن زيتادة
تركيتز الكلوروفيتل فتت األوراق نبتافة نلت زيتادة عمليتات البنتاك البتوغت فتت األوراق والتذي بتدور يت دي نلت
.زيادة نسبة المواد الكاربوهيدراتية وبالتالت تحفيز الجين المس ول عن بناك االنثوسيانين
EFFECT OF HUMIC ACID AND CYCOCEL (CCC) ON GROWTH AND
FLOWERING OF PELARGONIUM X HORTORUM
Hala Abdel-Rahman Abdel-Kadir

Zena Khlief Mahmood Khlief Aljuboury

Horticulture Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: Hala62-iraq@yahoo.com

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 1th of Nov. 2010 to the 20th. 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 cm2 /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.
Received: 12/9/2012, Accepted: 17/12/2014.
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 تصتميم وتحليتل التجتارب الزراعيتة م سستة دار.)0321( الراوي خاشتن محمتود وعبتدالعزيز محمتد خلتف هللا
.الكتب للطباعة والنشر وزارة التعليم العالت والبحث العلمت جامعة الموصل
.مطبعة جامعة الموصل
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