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الخالصة
نفذت التجربة فً المدة من  2010/8/10لغاٌة  2011/5/30فً احد المشاتل الخاصة بمدٌنة الحلة
(مشتل جنة األحالم) ,لدراسة تأثٌر الرش بالمحلول المغذي  PRO.SOLو مستخلص عرق السوس فً نمو
وأزهار نبات الجٌرانٌوم صنف  .Hans Riglerتضمنت التجربة اختبار ثالثة تراكٌز من المحلول المغذي
1.0,0.0( PRO.SOLو (1.5غم.لتر 0 -وثالثة تراكٌز من مستخلص عرق السوس ( 1.5,0.0و )3.0غم.لتر.0-
ونفذت تجربه عاملٌه وفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة (R.C.B.D) Randomized Complete
 Block Designبثالث مكررات,وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
 .1014أظهرت نتائج التداخل بٌن العوامل أن رش المحلول المغذي تركٌز()1.5غم.لتر 0-ومستخلص عرق
السوس تركٌز ( )3.0غم.لتر 0-تفوقها المعنوي فً صفات ( المساحة الورقٌة ,محتوى األوراق من الكلوروفٌل
الكلً  ,محتوى األوراق من الكاربوهٌدرات الذائبة الكلٌة ,محتوى األوراق من النتروجٌن ,الفسفور ,الزنك ,عدد
النورات الزهرٌة ,الوزن الجاف للنورة الزهرٌة ومحتوى األزهار من صبغة االنثوسٌانٌن بنسب زٌادة بلغت
 %54 ,%55 ,%20 ,%04 ,%01 ,%74 ,%34و  %30 ,%72و  %37و  %54و  %50للفترتٌن
0األول والثانٌة وعلى التوالً ,فً حٌن أظهرت نتائج التداخل بٌن رش المحلول المغذي تركٌز()1.5غم.لتر
ومستخلص عرق السوس تركٌز ( )1.5غم.لتر 0-تفوقها المعنوي عدد األفرع الكلٌة والوزن الجاف للمجموع
الخضري بنسبتً زٌادة بلغتا  %71و  %04مقارنة بأدنى القٌم التً نتجت من معاملة المقارنة.
الكلمات الدالة:
تارٌخ تسلم البحث ، 7107/4/2 :وقبوله.7103/4/4 :

المقذمة
ٌنتمً نبات الجٌرانٌوم  Pelargonium zonaleالى العائلةة الجٌرانٌةة  ,Geranaceaeوتةأتً أهمٌةة هةذا
النبات بما ٌتمٌز به من جمال أوراقه وازهاره وتعدد الوانه وأحجامه وكثرة أنواعه وأصنافه وقلة اصابته باالفةات
وطول فتةرة تزهٌةره ( Larsonو , (1992, Fonternoوهةو نبةات عشةبً معمر,متوسةط االرتفةاعٌ ,نمةو بشةكل
شجٌري تقرٌبا ,فروعه سمٌكة عصارٌة ,وأوراقه شبه مستدٌره ,ذات حواف محزوزة الى الداخل .أزهاره جمٌلةة
المنظر غٌر صالحه للقطف ,متجمعة فً نورات خٌمٌة (السلطان وآخرون.)1992 ,
بٌنت الدراسات أن إستعمال بعة المستخلصةات النباتٌةة مثةل مسةتخلص عةرق السةوس لةه تةأتٌرا مشةابها
لمنظمات النمو فً تحسٌن الصفات الخضرٌة والزهرٌةة للنباتةات ,ففةً دراسةة أجرٌةت مةن قبةل العبةدلً )(2002
عند معاملة نبات القرنفةل بثالثةة تراكٌةز مةن مسةتخلص عةرق السةوس( 1.5,0و ) 3غةم .لتةر.0-الحةظ ان التركٌةز
العالً من هذا المستخلص سبب زٌادة معنوٌه فً ارتفةاع وقطةر السةاق الزهةري وكةذلك زٌةادة المسةاحة الورقٌةة.
والحظةةت العلةةوي ) )2004عنةةد معاملةةة نبةةات الةةداوودي  Dendrathema grandiflorumبمسةةتخلص عةةرق
السةةوس وبتركٌةةز  3غةةم .لتةةر0-حةةدوث زٌةةاده معنوٌةةه فةةً ارتفةةاع النبةةات و فةةً مسةةاحته الورقٌ ةة فةةً حةةٌن اعطةةى
التركٌةةز 4غةةم .لتةةر 0-اكبةةر قطةةر للنةةورة الزهرٌ ةة واكبةةر عةةدد مةةن البةةراعم الزهرٌ ةة ,وبٌنةةت سةةاهً( )2005عنةةد
معاملة نبات الجربٌةرا  Gerbera jamesoniiبمسةتخلص عةرق السةوس و بتركٌةز 5غةم .لتةر ,0-حةدوث تحسةن
فً صفات النمو والمتمثلة بعةدد األوراق و المسةاحة الورقٌةة ومحتةوى االوراق مةن الكلوروفٌةل الكلةً ,ومحتةوى
االوراق من النتروجٌن,الفسفور و البوتاسٌوم وزٌاده فً عدد االزهار وقطرها مقارنة بالنباتات المرشوشة بالمةاء
المقطر(معاملة المقارنة).

البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث االول.
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ٌعتبةةر التسةةمٌد الةةورقً أو األرضةةً مةةن العوامةةل المهم ةة فةةً زٌةةادة معةةدل نمةةو واكتمةةال تكةةوٌن االزهةةار
وجودتها ,وقد أثبتت الدراسات ان التغذٌة المعدنٌة الورقٌة طرٌقة فعالة فً انتقةال العناصةر الغذائٌةة بشةكل افضةل
داخل النبات ثم ٌتلو ذلك مساهمتها فً النمو الطبٌعً للنبات ,ففً دراسة اجراها الةدلٌمً ((2005عنةد رشةه نبةات
القرنفل  Dianthus caryophyllusبثالثة تراكٌز من سةماد  001 ,101( Mg-Nitroو  ) 701مةل.لتةر 0-الحةظ
ازدٌاد الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبةات وعةدد النةورات الزهرٌةة عنةد معاملةة الةرش بتركٌةز( (2مةل.لتر
0مقارنة بالنباتةات المرشوشةة بالمةاء المقطر(معاملةة المقارنةة) ,والحةظ  (2009) El-Naggarعنةد معاملةة نبةات
القرنفل بستة تراكٌز من المحلول المغذي  0.8,0.6,0.4,0.2,0( Sangralو (1غم .لتر , 0-حدوث زٌاده معنوٌه
فةةةةةةةةً ارتفةةةةةةةةاع النبةةةةةةةةات و محتةةةةةةةةوى األ وراق مةةةةةةةةن الكلوروفٌةةةةةةةةل الكلةةةةةةةةً والكاربوهٌةةةةةةةةدرات وعناصةةةةةةةةر
النتةةةروجٌن,الفسةةةفور,البوتاسةةةٌوم والزنةةةك )K.P.Nو (Znوقطةةةر النةةةورة الزهرٌةةةة وزٌةةةادة محتواهةةةا مةةةن صةةةبغة
االنثوسةةٌانٌن عنةةد زٌةةادة تراكٌةةز الةةرش ,وفةةً دراس ةة اجراهةةا  Soadواخةةرون) (2010الحةةظ عنةةد معاملةةة نبةةات
زهةةرة الخلةةد  Helichrysum bracteatumبأربعةةة تراكٌةةز مةةن المحلةةول المغةةذي 500,250,0) Pepton
و )1000ملغم .لتر ,0-وجد ان معاملة الرش بتركٌز  1000ملغم .لتر 0-ادى الى زٌادة معنوٌةة فةً الةوزن الجةاف
للمجموع الخضري وعدد االزهار وقطرها .ونظرا لقلةة وجةود مثةل هةذه الدراسةات ولحاجتنةا للتوسةا فةً زراعةة
هةةذا النبةةات الهمٌتةةه الجمالٌةةه والتنسةةٌقٌه,فقةةد اسةةتهدفت هةةذه الدراسةةه الةةى معرفةةة تةةاثٌر الةةرش بةةالمحلول المغةةذي
 PRO.SOLو مسةةتخلص عةةرق السةةوس علةةى النبةةات بصةةوره مفةةرده أو مشةةتركه فةةً تحسةةٌن صةةفات النمةةو
الخضري والزهري لنبات الجٌرانٌوم.
مواد البحث وطزائقه
نفذت التجربة فً المدة من  2010/8/10لغاٌة  2011/5/30فً احد المشاتل الخاصة بمدٌنة الحلةة (مشةتل
جنة األحالم) ,لدراسة تأثٌر الرش بثالثة تراكٌز من المحلول المغذي  1.0, 0.0( PRO.SOLو )1.5غم .لتةر
وثالثة تراكٌز من مستخلص عرق السوس (1.5,0و)3.0غم.لتر 0-فً نمو وأزهار نبات الجٌرانٌوم ,إذ تةم اختٌةار
 135شتلة صةنف (  ) Hans Riglerمكثةره بالعقةل السةاقٌة بعمةر 6أشةهر وبمعةدل ارتفةاع ((15-13سةم ومعةدل
( )4-2أوراق حقٌقٌةةةة ,مزروعةةةة فةةةً أصةةةص فخارٌةةةة ذات قطةةةر20سةةةم,تحتوي علةةةى  1.5كغةةةم تربةةةة مزٌجٌةةةه
والموضحة وصفات ماء السقً بالجةدول ( ,)0وأجرٌةت علةى األصةص جمٌةا عملٌةات الخدمةة مةن ري وتعشةٌب
0وتسةةةةمٌد ,إذ سةةةةمدت شةةةةهرٌا بسةةةةماد الةةةةداب  Di Ammonium Phosphateبمعةةةةدل  0.5غم.أصةةةةٌص
).)1999,Wazir
0-

الجدول ( :)1بع الصفات الفٌزٌائٌه والكٌمٌائٌه لتربة االصص ومٌاه السقً لموقا التجربة.
Table (1): Some physical and chemical characteristics for pot soil and water irrigation
of experiment site
الموقا
Location

نسجة
التربه
Soil
texture

الماده
العضوٌه
0غم.كغم
O.M.

مشتل جنة
االحالم
Jannata
Ahlam
nursery

رملٌه
مزٌجٌه
Sandy
Lome

7.5

الحلة
Hilla

مٌاه السقً
Irrigation
water

----

EC
Ds/m

2.5

1

االٌونات الذائبة (ملً مكافًء.لتر)0-
Dissolved ions

pH

Mg++ Ca++

7.8

7.32

42

3

7.5

1

5.5

HCO3- So4-- Cl- Na+

1

3

3

10

2

5

230
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سجلت معدالت درجةات الحةرارة العظمةى والصةغرى والرطوبةة النسةبٌة لموقةا التجربةة طٌلةة مةدة اجةراء
الدراسةة بواسةطة جهةاز  Hygrothermographوتةم اخةذ سةاعات السةطوع الشمسةً مةن محطةة االنةواء الجوٌةة
(الحلة) وكما مبٌنه فً جدول ).)2
الجدول ( :)2المعدالت الشهرٌة لةدرجات الحةرارة العظمةى والصةغرى وسةاعات السةطوع الشمسةً لعةام 2011-
2010
Table (2): Month average of maximum and minimum of temperature and hours
sunshine in 2010-2011 season
المعــدالت
Average
الشهــــر
Month
July
تموز
August
اب
September
اٌلول
October
تشرٌن االول
تشرٌن الثانً November
كانون االول December
January
كانون الثانً
February
شباط
March
اذار
April
نٌسان
May
اٌار

˚

معدل درجات الحرارة م
Temperature
الصغرى
العظمى
Min.
Max.
26.6
42.2
28.1
43.5
25.9
38.4
19.1
32.6
9.8
25.0
5.7
18.9
2.7
14.4
7.0
18.6
9.5
22.3
15.9
30.1
21.3
36.6

الرطوبة النسبٌة %
Relative humidity

ساعات السطوع
الشمسً
Sunshine hours

27
29
34
44
49
54
75
64
46
42
34

11.0
10.9
9.0
8.7
8.6
6.1
5.4
7.1
8.4
7.4
8.8

اسةةتعمل سةةماد ال  PRO.SOLالةةذي ٌحتةةوي علةةى تولٌفةةه مةةن العناصةةر المغذٌةةه والمنةةتج مةةن قبةةل شةةركة
 DAPANAاالمرٌكٌة.
الجدول ( :)3مكونات سماد .PRO.SOL
Table (3): Component of PRO.SOL fertilizer
العنصر Element
العناصر الكبرى Macro elements
N
P2O5
K2 O
العناصر الصغرى Micro elements
Cu EDTA
Fe EDTA
B2
Zn EDTA
Mo

الوحدة Unit

الكمٌة Ammount

%
%
%

71
71
71

Ppm
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm

500
0111
711
411
4

اما مسحوق عرق السوس ,فقد تم الحصةول علٌةه مةن االسةواق المحلٌةة ,اذ اخةذت اوزان بحسةب التراكٌةز
المثبتة فً التجربة ونقعت فً لتر من الماء المقطر والدافًء لمةدة  24سةاعه ,بعةدها رشةا المحلةول خةالل قطعةة
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قمةاش (ملمةةل) وجهةز للةةرش حسةب مةةا جةةاء فةً (المرسةةومً .)1999 ,اجرٌةت عملٌةةة الةرش بةةالتراكٌز المختلفةةة
للمحلول المغذي  PRO.SOLوعرق السوس بواقةا ثةالث رشةات بةٌن رشةه واخةرى ٌ 20ةوم وبواقةا ابتةداء مةن
 ,7101/4/01واجرٌت ثالث رشات اخرى ابتداء من  7101/07/04بٌن رشة واخرى ٌ 71وما اٌضةا ,وروعةً
فةةً المعةةامالت المتداخلةةة رش مسةةتخلص عةةرق السةةوس بعةةد ٌةةومٌن مةةن رش المحلةةول المغةةذي .واسةةتعمل المةةاء
المقطةةةر فةةةً معةةةامالت التركٌةةةز صةةةفر غم/لتةةةر .اسةةةتعمل تصةةةمٌم القطاعةةةات العشةةةوائٌه الكاملةةةه )(R.C.B.D
 Randomized Complete Block Designبوصةفها تجربةه عاملٌةه  Factorial Experomentتضةمنت
اختبار ثالثة تراكٌز من المحلول المغةذي و ثالثةة تراكٌةز مةن مسةتخلص عةرق السةوس بةثالث مكةررات فةً كةل
مكرر تسا معامالت وكل معامله تحتوي علةى خمسةة اصةص ,وقورنةت المتوسةطات حسةب اختبةار دنكةن متعةدد
الحةةدود عنةةد مسةةتوى احتمةةال ( .%5الةةراوي وخلةةف ه .) 2000,تةةم اخةةذ الصةةفات المدروسةةة للنمةةو الخضةةري
والجةةةذري فةةةً مراحةةةل التجربةةةة النهائٌةةةة بتةةةارٌخ  .2011/5/30- 2011/5/10والمتمثلةةةه بعةةةدد االفةةةرع الكلٌةةةه
(فرع .نبات )0-والمساحة الورقٌة ( سم )7و الةوزن الجةاف للمجمةوع الخضةري (غةم) وقةدر محتةوى االوراق مةن
الكلوروفٌل الكلً (ملغم100 .غم0-وزن طري) حسب ما جاء فةً ( )1976, Goodwinوالةوزن الجةاف للجةذور
(غم) ,وقدرت الصفات الكٌمٌائٌة لألوراق من الكاربوهٌدرات الذائبة الكلٌة (ملغم.غم0-وزن جاف) بإتباع طرٌقةة
)Duboiesواخةةةةةةةرون (1956 ,وقةةةةةةةدر النتةةةةةةةروجٌن حسةةةةةةةب الطرٌقةةةةةةةه التةةةةةةةً ذكرهةةةةةةةا ( )1965, Black
باسةةةةتعمال جهةةةةاز مةةةةاٌكرو كلةةةةدال (  ) Micro Kjeldalوالحدٌةةةةد باسةةةةتعمال جهةةةةاز االمتصةةةةاص الةةةةذري
 .atomic absorption spectrophotometerأخةذت قٌاسةات التزهٌةر لفترتةً التزهٌةر االولةى والثانٌةة والتةً
كانةةت بتةةارٌخ  7100/00/1الةةى  7100/07/07و  7107/4/01الةةى  7107/4/31والتةةً تضةةمنت عةةدد النةةورات
الزهرٌه (نوره .نبات )0-والوزن الجاف للنورات الزهرٌة (غم) وصبغة االنثوسٌانٌن (ملغم.غم0-وزن جاف) وفةق
طرٌقة(.)1977,Ranganna
النتائج والمناقشة
اولا :صفات النمو الخضريٌ :تضا من نتائج الجدول( )4ان لعامل الرش بالمحلول المغذي لةه تةأثٌر اٌجةابً فةً
تحسةةٌن صةةفات النمةةو الخضةةري  ,اذ تفوقةةت معاملةةة الةةرش بتركٌةةز ( )1.5غم.لتةةر 0-بإعطائهةةا أعلةةى معةةدل لعةةدد
االفرع بلغ ( 7.08فرع.نبات )0-واعلى معدل للمساحة الورقٌة ( 3.41سةم )7والةوزن الجةاف للمجمةوع الخضةري
(7.49غةةم) ومحتةةوى االوراق مةةن الكلوروفٌةةل الكلةةً( 112.54ملغةةم 100.غةةم0-وزن طةةري) مقارنةةة بمعاملةةة
المقارنةةةة التةةةً اعطةةةت اقةةةل معةةةدل لهةةةذه الصةةةفات والتةةةً بلغةةةت( 6.51فرع.نبةةةات)0-و( 2.75سةةةم)7و(6.54غةةةم)
و(94.21ملغم 100.غم0-وزن طري) وعلى التوالً ,وربما ٌعزى سبب الزٌادة فةً هةذه الصةفات الةى مةا ٌحتوٌةه
هذا المحلول من عناصر غذائٌة كافٌه لما ٌحتاجه النبات فً امتصاص المةاء والمغةذٌات ٌتبعهةا ثانٌةا ذلةك عملٌتةً
انقسام واسةتطالة الخالٌةا والتةً تعمةل علةى زٌةادة النمةو الخضةري (دٌفلةٌن ووٌةذام  .)1993,وجةاءت هةذه النتةائج
متفق ةه مةةا ماوجةةده  Yasuiواخةةرون) (1980و Gislerodو (1990)Mortensenمةةن ان لزٌةةادة تركٌةةز الةةرش
بالمحالٌل المغذٌه الحاوٌه على  K.P.Nأثراً معنوٌا ً فً زٌادة النمو الخضري لنباتات القرنفةل والبٌكونٌةا,كمةا كةان
لعامل الةرش بمسةتخلص عةرق السةوس تةاثٌر معنةوي فةً هةذه الصةفات,فقةد تفوقةت معاملةة الةرش بتركٌةز ()3.0
غم.لتةةةر 0-باعطائهةةةا اعلةةةى معةةةدل لعةةةدد االفةةةرع الكلٌةةةه ( 6.91فرع.نبةةةات )0-واعلةةةى معةةةدل للمسةةةاحه الورقٌةةةه
( 3.37سةةةم )7والةةةوزن الجةةةاف للمجمةةةوع الخضةةةري(7.16غةةةم) وزٌةةةاده فةةةً محتةةةوى االوراق مةةةن الكلوروفٌةةةل
الكلً( 109.00ملغم 100.غم0-وزن طري) للموسم الربٌعً مقارنة بمعاملة المقارنه التً اعطت اقةل معةدل لهةذه
الصةةفات والتةةً بلغةةت ( 6.68فرع.نبةةات )0-و( 2.93سةةم )7و(6.75غةةم)و( 97.84ملغةةم 100.غةةم0-وزن طةةري)
وعلى التةوالً ,وقةد تعةزى هةذه الزٌةاده الةى دور المسةتخلص الةذي ٌحةوي علةى مةواد سةكرٌه ومركبةات عضةوٌه
وعناصةةر معدنٌةةه كبةةرى و صةةغرى مثةةل الفسةةفور والبوتاسةةٌوم والمغنسةةٌوم والحدٌةةد والزنةةك والمنغنٌةةز وغٌرهةةا
(موسةةى واخةةرون )2002,وان لهةةذه المركبةةات والعناصةةر دورا فةةً تنشةةٌط االنزٌمةةات الخاصةةه بفعالٌةةات النمةةو
المختلفةةه ومنهةةا عملٌةةة التمثٌةةل الضةةوئً وكةةذلك دخةةول العناصةةر المعدنٌةةه فةةً تركٌةةب االحمةةا النووٌةةهDNA
و RNAالضةةرورٌه النقسةةام الخالٌةةا (الصةةحاف .)1989,جةةاءت هةةذه النتةةائج متفق ةه مةةا ماوجةةده العبةةدلً()2002
والربٌعةةً) )2003والعلةةوي) )2004ب ةأن زٌةةادة عةةدد مةةرات او تركٌةةز محلةةول ال ةرش بمسةةتخلص عةةرق السةةوس
سببت زٌاده فً النمو الخضري للقرنفل والفرٌزٌا والداوودي.
وٌظهةةر التةةداخل بةةٌن عةةاملً التجربةةه تةةاثٌر معنةةوي فةةً هةةذه الصةةفات ,فقةةد اعطةةى تةةداخل رش المحلةةول
المغذي تركٌةز()1.5غم.لتةر0-ومسةتخلص عةرق السةوس تركٌةز ( )1.5غم.لتةر 0-اعلةى معةدل لعةدد االفةرع الكلٌةه
(7.25فرع.نبةةات )0-واعلةةى معةةدل للةةوزن الجةةاف للمجمةةوع الخضةةري( 7.68غةةم) مقارنةةة بمعاملةةة المقارنةةه التةةً
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اعطت اقل معدل لهةذه الصةفات والتةً بلغةت ( 6.34فرع.نبةات)0-و(6.32غةم) وعلةى التةوالً ,فةً حةٌن أظهةرت
نتائج التداخل بٌن رش المحلول المغذي تركٌةز()1.5غم.لتةر 0-ومسةتخلص عةرق السةوس تركٌةز ( )3.0غم.لتةر
تفوق معنوي فً زٌادة المساحه الورقٌه الى ( 3.85سم ,)7وزٌاده فً محتوى االوراق من الكلوروفٌل الكلةً الةى
( 121.53ملغم 100.غم 0-وزن طري) مقارنة بمعاملة المقارنه التً اعطت اقل معدل لهةذه الصةفات والتةً بلغةت
( 2.50سم ) 7و(91.00ملغم 100.غم0-وزن طري) وعلى التوالً.

0-

ثانيا ا :الصفات الكيميائية لألوراقٌ :تبٌن من نتةائج الجةدول ( )5ان لعامةل الةرش بةالمحلول المغةذي تةاثٌر معنةوي
فةةً تحسةةٌن الصةةفات الكٌمٌائٌةةه لةةالوراق ,فقةةد تفوقةةت معاملةةة الةةرش بتركٌةةز( )1.5غم.لتةةر 0-فةةً زٌةةادة محتةةوى
االوراق من الكاربوهٌدرات الذائبه الكلٌه والتً بلغت ( 7.72ملغم.غم0-وزن جاف) و زٌةادة فةً محتةوى االوراق
مةةن النتةةروجٌن(5.48غم.كغةةم )0-والفسةةفور(0.93غم.كغةةم )0-والزنةةك( 17.45ملغم.كغةةم )0-لفتةةرة التزهٌةةر االولةةى
مقارنةةةة بمعاملةةةة المقارنةةةه التةةةً اعطةةةت اقةةةل معةةةدل لهةةةذه الصةةةفات والتةةةً بلغةةةت ( 6.83ملغم.غةةةم0-وزن جةةةاف)
و(4.97غم.كغم )0-و(0.49غم.كغم )0-و( 12.30ملغم.كغم )0-وعلى التوالً,وقةد ٌعةزى سةبب ذلةك الةى ان الةرش
بالمحلول المغذي ادى الى زٌةاده امتصةاص العناصةر المغذٌةه الجةاهزه لالمتصةاص مةن قبةل المجمةوع الخضةري
وزٌةةادة تركٌزهةةا فةةً االوراق وبةةاقً اجةةزاء النبةةات (Joinerو 1962,Smithو Hassanو (1980,Khattabاذ
تمةةتص المغةةذٌات مباشةةرة الةةى داخةةل خالٌةةا الورقةةه لتسةةهم فةةً زٌةةادة صةةنا الغةةذاء مةةن خةةالل زٌةةادة كفةةاءة صةةافً
التمثٌل الضوئً ) Tisdaleواخرون ,)1999,اتفقت هذه النتائج ما ماوجةده الةدلٌمً ((2005والجبةوري))2006
ان لزٌادة تركٌز الرش بالمحالٌل المغذٌه الحاوٌةه علةى  K.P.Nعلةى نباتةات القرنفةل والجعفةري أثةراً معنوٌةا ً فةً
زٌادة محتوى االوراق من الكاربوهٌدرات والعناصر الغذائٌه.
وٌتضةةا مةةن النتةةائج نفسةةها تفةةوق معاملةةة الةةرش بتركٌةةز ( )3.0غم.لتةةر 0-فةةً زٌةةادة محتةةوى االوراق مةةن
الكاربوهٌةةةةدرات الذائبةةةةه الكلٌةةةةه والتةةةةً بلغةةةةت (7.56ملغم.غةةةةم0-وزن جةةةةاف) ومحتةةةةوى االوراق النتةةةةروجٌن
(5.41غم.كغم )0-والفسفور(0.90غم.كغم )0-والزنك( 15.59ملغم.كغم )0-مقارنةة بمعاملةة المقارنةه والتةً اعطةت
اقةةةل معةةةدل لهةةةذه الصةةةفات والتةةةً بلغةةةت ( 6.95ملغم.غةةةم0-وزن جةةةاف)و(5.05غم.كغةةةم )0-و(0.53غم.كغةةةم)0-
و( 13.59ملغم.كغم )0-وعلى التوالً ,وقد تعزى سبب هذه الزٌاده الى احتواء المستخلص على كمٌات البأس بهةا
من العناصر الغذائٌه فعند رشه على االوراق ٌمتص من قبل االوراق مما ٌسةبب ارتفةاع نسةبها او ان المسةتخلص
سةةبب زٌةةادة فةةً المجمةةوع الخضةةري وزٌةةادة المسةةاحه الورقٌةةه للنبةةات ومةةن ثةةم زٌةةادة التمثٌةةل وزٌةةادة امتصةةاص
العناصةةةةر مةةةةن قبةةةةل النبةةةةات (موسةةةةى واخةةةةرون ) 2002,اتفقةةةةت هةةةةذه النتةةةةائج مةةةةا ماوجةةةةده العبةةةةدلً((2002
والزرفةةً( )2009بةةان زٌةةادة تركٌةةز محلةةول الةةرش بمسةةتخلص عةةرق السةةوس سةةببت زٌةةاده معنوٌةةه فةةً محتةةوى
االوراق من الكاربوهٌدرات والعناصر الغذائٌه .اما التداخل بٌن عاملً التجربة فقد اعطةى رش المحلةول المغةذي
بتركٌةةز()1.5غم.لتةةر 0-ومسةةتخلص عةةرق السةةوس بتركٌةةز ( )3.0غم.لتةةر 0-اعلةةى معةةدل لمحتةةوى االوراق مةةن
الكاربوهٌةةةةةدرات بلةةةةةغ( 7.98ملغم.غةةةةةم0-وزن جةةةةةاف) ومحتةةةةةوى االوراق مةةةةةن النتةةةةةروجٌن (5.65غم.كغةةةةةم)0-
والفسةةفور(1.19غم.كغةةم )0-والزنةةك( 18.72ملغم.كغةةم )0-مقارنةةة بمعاملةةة المقارن ةة التةةً اعطةةت اقةةل معةةدل لهةةذه
الصفات والتً بلغت ( 6.42ملغم.غم0-وزن جاف) و) 4.75غم.كغم )0-و(0.34غم.كغم )0-و( 10.35ملغم.كغم)0-
وعلى التوالً.
ثالثاااااا ا :صااااافات النماااااو ال اااااريٌ :تضةةةةةا مةةةةةن نتةةةةةائج الجةةةةةدول ( )4ان لعامةةةةةل الةةةةةرش بةةةةةالمحلول المغةةةةةذي
بالتركٌز()1.5غم.لتر 0-تأثٌرا معنوٌةا فةً زٌةادة عةدد النةورات الزهرٌةة الةى (1.88نةورة .نبةات )0-و(3.34نةورة.
نبات )0-والوزن الجاف للنورة الزهرٌة( 0.84غم) و(0.88غةم ) ومحتةوى االزهةار مةن صةبغة االنثوسةٌانٌن الةى
( 01040ملغم .غم0-وزن جاف) و (11.26ملغم .غم0-وزن جاف) مقارنة بمعاملة المقارنة التً اعطت اقل معةدل
لهةةذه الصةةفات والتةةً بلغةةت ( 1.31نةةورة .نبةةات )0-و( 2.69نةةورة .نبةةات )0-و(  0.63غةةم) و ( 0.67غةةم)
و ( 2035ملغةةم .غةةم0-وزن جةةاف) و ( 8.14ملغةةم 100.غةةم0-وزن طةةري) ,وقةةد ٌرجةةا ذلةةك الةةى دور العناصةةر
الداخلة فً تركٌبته فً تنشٌط عمل االنزٌمات وانقسام الخالٌا وبناء البروتٌنات وزٌادة تصنٌا المواد الغذائٌة التةً
تساعد فً نمو االنسجة النباتٌة وانعكاس ذلك اٌجابٌا فً اعطاء افضل تزهٌر ابو ضاحً والٌونس.)0144( ,
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الجدول ( :)5تأثٌر الرش بالمحلول المغذي  PRO.SOLومستخلص عرق السوس وتداخالتهما فً صةفات النمةو
الخضري لنبات الجٌرانٌومPelargonium zonale L.
Table (4): Effect of spraying of nutrient solution PRO.SOL and licorice extract and their
interactions in shoot characteristics parameters of Pelargonium zonale L.
الصـفـــــــات عدد االفرع
Characters
المساحة الورقٌة
الكلٌه
7
0( سم )
(فرع .نبات )
Leaf area
No. of total
المـعـامــــالت
branch
Treatments

الوزن الجاف
للمجموع
الخضري
Dry weight of
shoot

محتوى االوراق
من الكلوروفٌل الكلً
(ملغم100 .غم 0-وزن
طري)
Leaf content of
chlorophyll

مستوٌات المحلول المغذي ( PRO.SOLغم .لتر)0-
)Levels of PRO.SOL (gm.l-1
94.21c
6.45c
2.75c
6.51c
0
103.89b
6.99b
3.25b
6.88b
1
112.54a
7.49a
3.41a
7.08a
1.5
مستوٌات مستخلص عرق السوس(غم .لتر)0-
( gm.l-1) Liquorice extract Levels of
97.84c
6.75c
2.93c
6.68c
0
103.79b
7.02b
3.11b
6.89b
1.5
109.00a
7.16a
3.37a
6.91a
3.0
0مستوٌات التداخل بٌن المحلول المغذي PRO.SOLومستخلص عرق السوس(غم .لتر )
)Interaction between levels of PRO.SOL and Liquorice extract (gm.l-1
91.00g
6.32g
2.50f
6.34g
0
95.57f
6.37g
2.85e
6.47f
1.5
0
96.07f
6.67f
2.90e
6.72e
3.0
98.73e
6.72e
3.22c
6.77d
0
103.50d
7.00d
3.18c
6.93c
1.5
1
109.40c
7.24c
3.36b
6.95c
3.0
103.80d
7.21c
3.08d
6.95c
0
112.30b
7.68a
3.29c
7.25a
1.5
1.5
121.53a
7.58b
3.85a
7.05b
3.0

المتوسطات التً تحمل الحروف األبجدٌة نفسها ال تختلف عن بعضها معنوٌا ً عند مستوى احتمال .0.05
-

range of 0.05.

اتفقةةت هةةذه النتةةائج مةةا مةةا وجةةده ) Anderson(1996وThomasو(1998) Spurwayان لزٌةةادة تركٌةةز الةةرش
بالمحالٌل المغذٌة الحاوٌة على  K.P.Nأثراً معنوٌا ً فةً زٌةادة وتحسةٌن مواصةفات االزهةار فةً نباتةات الجعفةري
والقذٌفة والفرٌزٌا.كما وٌتضا من النتائج نفسةها تفةوق التركٌةز ( )3.0غم.لتةر0-مةن مسةتخلص عةرق السةوس فةً
زٌةةةةةادة عةةةةةدد النةةةةةورات الزهرٌةةةةةة(1.75نةةةةةورة .نبةةةةةات )0-و(3.23نةةةةةورة .نبةةةةةات )0-والةةةةةوزن الجةةةةةاف للنةةةةةورة
الزهرٌةة(0.76غةةم) و(0.79غةةم) وزٌةةادة فةةً محتةةوى االزهةةار مةةن صةةبغة االنثوسةةٌانٌن (  1043ملغةةم .غةةم0-وزن
جاف) و ( 10.44ملغم .غم 0-وزن جاف ) مقارنة بمعاملة المقارنةة التةً اعطةت اقةل معةدل لهةذه الصةفات والتةً
بلغةةت (1.41نةةورة .نبةةات )0-و(2.89نةةورة .نبةةات )0-و(0.70غةةم) و(0.73غةةم) و( 2042ملغةةم .غةةم0-وزن جةةاف)
و ( 8.47ملغم 100.غم0-وزن جاف ) وعلى التوالً ,وربما ٌعةزى سةبب ذلةك الةى احتةواء هةذا المسةتخلص علةى
حام المٌفالونٌك باديء البنةاء الحٌةوي للجبةرلٌن وبةذلك ٌزٌةد مةن انقسةام واسةتطالة الخالٌةا ممةا ٌةنعكس اٌجابٌةا ً
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الجةةدول ( :)4تةةأثٌر الةةرش بةةالمحلول المغةةذي  PRO.SOLومسةةتخلص عةةرق السةةوس وتةةداخالتهما فةةً الصةةفات
الكٌمٌائٌة ألوراق نبات الجٌرانٌومPelargonium zonale L.
Table (5): Effect of spraying of nutrient solution PRO.SOL and licorice extract and
their interactions in chemical characteristics parameters of Pelargonium
zonale L.
الصـفـــــــات
Characters

الكاربوهٌدرات الذائبة
الكلٌة
(ملغم.غم0 -وزن
جاف)

النتروجٌن
(غم.كغم)0-
Nitrogen
)(gm.kg-1

الفسفور
(غم.كغم)0-
للموسم الربٌعً
Phosphorus
)(gm.kg-1

الزنك
(ملغم.كغم)0-
للموسم الربٌعً
Zinc
)(mg.kg-1

المـعـامــــالت
Total dissolved
Treatments
carbohydrates
0مستوٌات المحلول المغذي( PRO.SOLغم .لتر )
)Levels of PRO.SOL (gm.l-1
12.30c
0.49c
4.97c
6.83c
0
14.61b
0.74b
5.29b
7.33b
1
17.45a
0.93a
5.48a
7.72a
1.5
مستوٌات مستخلص عرق السوس(غم .لتر)0-
( gm.l-1) Liquorice extract Levels of
13.59b
0.53c
5.05c
6.95c
0
15.18ab
0.72b
5.27b
7.37b
1.5
15.59a
0.90a
5.41a
7.56a
3.0
0مستوٌات التداخل بٌن المحلول المغذي PRO.SOLومستخلص عرق السوس(غم .لتر )
)Interaction between levels of PRO.SOL and Liquorice extract (gm.l-1
10.35h
0.34h
4.75g
6.42g
0
13.17g
0.49g
4.99f
6.90f
1.5
0
13.38f
0.64e
5.16e
7.17e
3.0
14.40e
0.57f
5.16e
7.13e
0
14.78d
0.76d
5.30d
7.34d
1.5
1
14.67de
0.88c
5.42c
7.53c
3.0
16.03c
0.67e
5.26d
7.29de
0
17.59b
0.92b
5.53b
7.88b
1.5
1.5
18.72a
1.19a
5.65a
7.98a
3.0
المتوسطات التً تحمل الحروف األبجدٌة نفسها ال تختلف عن بعضها معنوٌا ً عند مستوى احتمال .0.05
-

range of 0.05.

على نمو النبات وتحسٌن الصفات الزهرٌة له (الةدروش .(1976,هةذه النتةائج جةاءت متفقةه مةا مةا وجةده العبةدلً
) )2002والربٌعةةً ) )2003والعلةةوي( )2004ان لزٌةةادة تركٌةةز محلةةول الةةرش بهةةذا المسةةتخلص او زٌةةادة عةةدد
الرشات أثراً معنوٌا ً فً زٌادة وتحسٌن مواصفات االزهار فً نباتات القرنفل والفرٌزٌا والداوودي .وللتةداخل بةٌن
عاملً التجربة تأثٌر معنوي فً هذه الصفات,فقد نتج عند تداخل رش المحلول المغةذي تركٌةز()1.5غم.لتةر 0-مةا
مستخلص عرق السوس تركٌز ( )3.0غم.لتر 0-أعلى معدل لعدد النورات الزهرٌة .اذ بلغت(1.99نةورة .نبةات)0-
و(3.59نةةورة .نبةةات )0-وزٌةةاده فةةً الةةوزن الجةةاف للنةةورة الزهرٌ ةة (0.86غةةم) و(0.94غةةم) وزٌةةادة فةةً محتةةوى
االزهار مةن صةبغة االنثوسةٌانٌن ( 07004ملغةم .غةم 0-وزن جةاف ) و ( 12.88ملغةم .غةم 0-وزن جةاف) مقارنةة
بمعاملة المقارنة التً اعطت اقل انتاجٌةه والتةً بلغةت (1.03نةورة .نبةات )0-و(2.60نةورة .نبةات )0-و(0.59غةم)
و(0.63غم) و (  4044ملغم .غم 0-وزن جاف ) و( 7.61ملغم .غم 0-وزن جاف ) وعلى التوالً.
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 ومسأألصمع قأأاس رشسأأغخ وت أ ري ت ال أأPRO.SOL  تأأير ا رشأأال حأألشالمغذ رشا أ:)4( الجةةدول
Pelargonium zonale L.صفلت رشناغ رشزها شنبلت رشج ارن غم
Table (6): Effect of spraying of nutrient solution PRO.SOL and licorice extract and
their interactions in flowering characteristics parameters of Pelargonium
zonale L.
صبغة
االنثوسٌانٌن
0غم.(ملغم
)وزن جاف
فترة التزهٌر
الثانٌة

صبغة
االنثوسٌانٌن
0غم.(ملغم
)وزن جاف
فترة التزهٌر
االولى

Anthocynine
in of
fluorescence
in 2nd period

Anthocynine
in of
fluorescence
in 1st period

الوزن الجاف
للنوره
)الزهرٌه (غم
فترة التزهٌر
الثانٌة

الوزن الجاف
للنوره
)الزهرٌه(غم
فترة التزهٌر
االولى

Dry weight
of
fluorescence
in 2nd period

Dry weight
of
fluorescence
in 1st period

عدد النورات
الزهرٌه
)0-نبات.(نوره
فترة التزهٌر
الثانٌة

الصفات
 عدد النوراتCharacters
الزهرٌه
)0-نبات.( نوره
فترة التزهٌر
االولى

No. of
fluorescence
in 2nd period

No. of
fluorescence
In 1st period

المعامالت
Treatments

)0- لتر. (غمPRO.SOLمستوٌات المحلول المغذي
Levels of PRO.SOL (gm.l-1)
8.14b
8.14b
0.67c
0.63c
2.69c
1.31c
0
8.97b
8.97b
0.77b
0.74b
3.17b
1.59b
1
11.26a
11.26a
0.88a
0.84a
3.34a
1.88a
1.5
0)  لتر.مستوٌات مستخلص عرق السوس (غم
( gm.l-1) Liquorice extract Levels of
8.47
8.47c
0.73b
0.70b
2.89c
1.41c
0
9.46b
9.46b
0.78ab
0.74ab
3.07b
1.62b
1.5
10.44a
10.44a
0.79a
0.76a
3.23a
1.75a
3.0
0)  لتر. ومستخلص عرق السوس(غمPRO.SOLمستوٌات التداخل بٌن المحلول المغذي
Interaction between levels of PRO.SOL and Liquorice extract (gm.l-1)
7.61h
7.61h
0.63g
0.59f
2.60f
1.03g
0
8.18g
8.18g
0.66f
0.62ef
2.67e
1.36f
1.5
0
8.62e
8.62e
0.71e
0.68d
2.80d
1.55e
3.0
8.43f
8.43f
0.74d
0.69d
2.93d
1.46ef
0
8.68e
8.68e
0.79cd
0.79bc
3.27b
1.61d
1.5
1
9.80c
9.80c
0.73d
0.75c
3.29b
1.70
3.0
9.38d
9.38d
0.81c
0.83b
3.15c
1.75c
0
11.53b
11.53b
0.89b
0.82b
3.28b
1.89b
1.5
1.5
12.88a
12.88a
0.94a
0.86a
3.59a
1.99a
3.0

The average with
range of 0.05.

.0.05 المتوسطات التً تحمل الحروف األبجدٌة نفسها ال تختلف عن بعضها معنوٌا ً عند مستوى احتمال
-
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ABSTRACT
An Experiment was conducted during growing 1/7/2010 until 30/5/2011. in a
private nursery at Hilla governorate (Jannata Ahlam), to study the effect of foliar
application of PRO.SOL nutrient solution and Liquorice extract on growth and
flowering of Geranium (Pelargonium zonale L). Cultivar Hans Rigler.was experiment
included test of three concentrations of Nutrient Solution PRO.SOL (0.0,1.0 and 1.5)
g.L-¹ and three concentrations of Liquorice Extract (0,1.5 and 3.0)g.L-¹. The
Experiment conducted as a Factorial Experiment Randomized Complete Block Design
(R.C.B.D).Duncans Multiple Range test was used at probability of 0.05 to compare
means. Results revealed that the interaction between Nutrient Solution of PRO.SOL at
concentration of (1.5) g.L-¹ and Liquorice Extract concentration of (3.0) g.L-¹
significantly increased in this parameters ( leaf area, leaf contents of total chlorophyll,
total carbohydrate solubility, leaf content of nitrogen, phosphorus, zinc, number
florets.plant-¹, dry weight of florets and content flowers of anthocyanin by increasing
percentage 35%, 25%, 19%, 15%, 71%, 44%, 48% and 27%, 31% and 32% and 46%
and 41% for two period first and second respectively, Meanwhile, result revealed that
the interaction between Nutrient Solution PRO.SOL at concentration of (1.5) g.L-¹ and
Liquorice Extract concentration of (1.5) g.L-¹ significantly increased total branch
number and shoot dry weight by increasing percentage 20% and 18% as compared to
least values in the control treatment.
Keywords:
Received: 7/5/2012, Accepted: 6/5/2013.

المصادر
 مطةةابا دار الحكم ةة للطباع ةة. دلٌةةل تغذٌةةة النبةةات.) 1988(  ٌوسةةف محمةةد و مأٌةةد أحمةةد الٌةةونس,ًأبةةو ضةةاح
. العراق.ً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم. جامعة بغداد.والنشر
 والمةاء الممغةنط وموعةد الزراعةة فةً النمةوAgrotonic  تةأثٌر سةماد.)2006( انتصار رزاق ابةراهٌم,الجبوري
. Tagetes erecta L.الخضةةري والزهةةري وانتةةاا بع ة المركبةةات الكاروتٌنوٌدٌةةه لنبةةات الجعفةةري
.العراق. جامعة بغداد. كلٌة الزراعة,رسالة ماجستٌر
 دراسةةةة تةةأثٌر الموقةةا وموعةةةد الجنةةً علةةى المكونةةةات الرئٌسةةٌة للمةةادة الخةةةام.)1976(  عةةامر خلةةف,الةةدروش
 العراق. جامعة بغداد, كلٌة الزراعة, رسالة ماجستٌر.والمستخلص الجاف لعرق السوس فً العراق
 تةةأثٌر بعة المغةةذٌات وأوسةةاط ألنمةةو وطرٌقةةة ألتربٌةةه فةةً انتةةاا.)2005( حٌةةدر عةةرٌس عبةةد الةةرأوف,ًالةةدلٌم
 العراق. جامعة الكوفه. كلٌة الزراعة, رسالة ماجستٌرDianthus caryophyllus L. أزهار القرنفل
ً علة,عبد الهةادي خضةر,ترجمة شوقً محمد محمود.فسٌولوجٌا النبات.)1993( فرانسٌس وٌذام. روبرت,دٌفلٌن
. القةةاهره. الةةدار العربٌةةه للنشةةر والتوزٌةةا. نادٌةةه كامةةل ومحمةةد فةةوزي عبةةد الحمٌةةد,سةةعد الةةدٌن سةةالمه
.جمهورٌة مصر العربٌه
 دار الكتةب للطباعةه. تصمٌم وتحلٌةل التجةارب الزراعٌةة.)2000 ( خاشا محمود و عبد العزٌز خلف ه,الراوي
. العراق. ً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم. جامعة الموصل.والنشر
 تأثٌر الرش بالمحلول المغذي النهةرٌن ومسةتخلص عةرق السةوس.(2003) نوال محمود علوان منصور,ًالربٌع
 كلٌةة, رسةالة ماجسةتٌر.Frecsia hybrida L. .فةً النمةو واالزهةار والعمةر المزهةري فةً الفرٌزٌةا
. العراق. جامعة بغداد.الزراعة
 تأثٌر الرش بالزنةك ومسةتخلص جذورالسةوس فةً نمةو و أزهةار ابصةال. (2009( مشتاق طالب حمادي,ًالزرف
. العراق. جامعة الكوفة.كلٌة الزراعة, ) رسالة ماجستٌرIris xiphium L. ( ًاألٌرس األسبان
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