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 KT-30للرش بحامض السالسليك و  السوسناستجابة ابصال 

 

 صادق محمد صادق   نوال محمود علوان

 جامعة بغدادقسم البستنة وهندسة الحدائق  /كلية الزراعة /  

 

 الخالصة :

( و SA) Salicylic acidلك يبحامض السالس Iris hollandica السوسناجريت دراسة تأثير رش نباتات       

N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (KT-30  اوCPPU في النمو واالزهار في احد البيوت )

جامعة بغداد في موقع الجادرية في الفصل  –البالستيكية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعة 

ة رشت النباتات عسا 84ملغم/لتر ، وبعد  SA  ، 21  ،111  ،511. رشت النباتات بتراكيز  5112الخريفي للعام 

، اما نباتات المقارنة فقد رشت بالماء المقطر فقط . ويمكن تلخيص KT-30من ملغم/لتر  12،  11،  2بالتراكيز 

 النتائج باالتي :

وصفات الى تحسين كافة صفات النمو الخضري والزهري  KT-30و SAبتراكيز السوسن ادى رش نباتات       

سم( ، عدد 41االكثر تأثيراً في زيادة ارتفاع النبات ) SAملغم/ لتر من  511المدروسة . وكان التركيز االبصال 

غم وزن رطب( والوزن 111ملغم/18.8وكمية الكلوروفيل في االوراق ) ورقة / نبات(4.8االوراق /نبات )

 الزهيرة( وقطر 5.8) الزهيرات/ نورةوعدد على التوالي  غم(  28.2غم و44الرطب والجاف للنمو الخضري )

 النورةعلى  الزهيراتيوماً( وفترة بقاء 116.8وموعد التزهير ) سم(85.4ل الزهري )وطول الحام سم(11.1)

النبات وقطر البصلة /بصلة 3.8، فيما بلغ عدد االبصال المتكونة يوماً(  4.1يوماً( والعمر المزهري ) 11.8)

ان التركيز العالي . غم على التوالي 58.5غم و 81.3 لألبصالسم فيما بلغ الوزنين الرطب والجاف  6.1اصبح 

ملغم/لتر قد تفوق كثيراً في تحسين الصفات المدروسة . فقد ادى الى زيادة في ارتفاع النبات  12وهو  KT-30من 

غم وزن رطب( 111ملغم/18.4ورقة/نبات( ومحتوى االوراق من الكلوروفيل ) 4.6وعدد االوراق )سم( 43.1)

( وقطر 5.4) الزهيراتوعدد على التوالى غم( 24.1غم و31.8والوزنين الرطب والجاف للنمو الخضري )

يوماً(  11.2يوماً( وفترة التزهير ) 34.5وموعد التزهير )سم( 81.1وطول الحامل الزهري )سم( 11.6) الزهيرة

غم( والوزن 81.1( سم والوزن الرطب )2.1وقطر البصلة )( 4.2وعدد االبصال )يوماَ(  3.8والعمر المزهري )

 ان تأثير معظم معامالت التداخل بين منظمي النمو كان معنوياً في تحسين كافة الصفات .. غم(51.1الجاف )

 

Response of Iris plants to foliar application of Salicylic acid and KT-30 

 

Nawal M. Alwan     Sadiq M. Sadiq 

 

Abstract : 

        A study  was carried out to study on the effect of foliar application of with 

Salicylic acid (SA) and N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenyl urea (KT-30 or CPPU) on 

growth , flowering and bulb production Iris hollandica plants was at one of greenhouses 

belonged to the Horticulture and Landscape Gardening Dept. / College of Agric. / 

University of Baghdad at Aljadiria on  the Fall season of 2015 . Iris plants were sprayed  

by 50 , 100 , 200 mg/l of SA , after 48 hrs. plants were sprayed at 5 , 10 , 15 mg.l
-1

 of 

KT-30 . Control plants were sprayed with distilled water . The results can be 

summarized as follow . 
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       Spraying plant with SA and KT-30 improved all vegetative and flowering 

characters . The concentration of 200mg. l
-1

 SA was most effective on increasing plant 

height (81cm) , number of leaves/plant (8.3) , leaf chlorophyll content (73.4mg .100g
-1

 

fresh weight) , fresh and dry weight of vegetative growth (88g , 54.5g) , number of 

flowers/plant (2.3) , flower diameter (11.0 cm) ,length of pedicel (42.8 cm.), flowering 

date (106.3 days) , flowering period (10.3 days) vase life (8.1 days), number of 

bulbs/plant (9.6), bulbs diameter (6.0 cm.) , and fresh and dry weight of bulbs (41.9 g., 

24.2 g.) respectively . The highest concentration of KT-30 which is 15mg l
-1

  had 

significantly increased many of the studied characters such as: plant hight (89.1cm) , 

number of leaves / plant (8.6) , chlorophyll leaf content (74.8 mg100g
-1

 fresh weight) , 

fresh and dry weight of vegetative growth (91.3g , 58.7g) , number of flowers / plant 

(2.8) , flower diameter (11.6cm) , length of pedicle (47.7 cm.) flowering date (98.2 

days), flowering period (11.5 days) ,vase life (9.3 days), number of bulbs/ plant (8.5), 

bulbs diameter (5.1cm.),and fresh and dry weight of bulbs (37.0 g. ,21.7 respectively g.) 

. Most of the interaction treatments between the two plant growth regulators was 

significantly increased all of the characters . 

 

 : المقدمة

الى   Iris hollandicaالسوسنتنتمي ابصال       

 511حوالي  Iris، يضم جنس  Iridaceaeالعائلة 

نوعاً بعضها حولي واالخر معمر ، وقد تكون صيفية 

او شتوية وقد نشأت هذه االنواع في منطقة حوض 

البحر االبيض المتوسط والمناطق المجاورة ، وفي 

( . 5112منطقة وسط اوربا حتى اليابان )الشايب ، 

الذي تناولته الدراسة من االبصال  السوسنيعد 

رع في العراق في فصل حيث يزالحولية الشتوية 

، ازهاره صالحة للقطف وذلك لطول عمر الخريف 

 ( .1335ازهارها بعد القطف )السلطان واخرون ، 

منظمات النمو النباتية هي مركبات عضوية      

تصنع طبيعياً او صناعياً وتسبب تغيراً في نمو النبات 

وتطوره عندما تضاف في بعض مراحل نمو النبات ، 

وهي اما ان تكون محفزات او مثبطات ، عرفت 

منظمات النمو النباتية بسيطرتها على العمليات 

مليات االيض الفسيولوجية والكيموحيوية من خالل ع

.  )1331واخرون ، Heldetاالولية والثانوية )

ك احد منظمات النمو التي تنتج طبيعياً يحامض السالس

داخل النبات وينتمي الى مجموعة المركبات الفينولية 

البادئ لتكوين فينوالت االحادية ويعبر ال ويلعب 

ادواراً عدة في نمو النبات حامض السالسيك، وله 

انه يساهم في زيادة تحمل النباتات وتطوره ، كما 

و  Hayatلظروف الشد الحيوي والالحيوي )

Ahmed  ،5111 وتشير الدراسات الى امكانية . )

ك ، ياستجابة نباتات الزينة للمعاملة بحامض السالس

وقد اظهر تأثيرات مختلفة في النمو واالزهار . فقد 

( ان حامض 5118واخرون )Fariduddinبين 

 الضوئيى زيادة كفاءة التمثيل مل علك يعيالسالس

محتوى االوراق من صبغة الكلوروفيل ونشاط و

 Nitrateو  Carbonic anhydraseانزيم 

reductase  واشار .Ahmed ( 5111واخرون )

لك في النمو يان التأثير االيجابي لحامض السالس

الخضري قد يكون ناجماً عن منعه اكسدة االوكسينات 

 داخلي منها في النباتات .وزيادة المحتوى ال

تناولت عدد من الدراسات تأثير حامض        

لك على نباتات الزينة . فقد اشار يالسالس

Padmalatha ( ان رش نباتات 5118واخرون )

جزء  121،  111،  1الكالديولس بالتراكيز 

لك ادى التبكير في بزوغ يسلبالمليون من حامض السا

 البازغة، كماخضري وزيادة عدد البراعم النمو ال

المعاملة الى زيادة عدد النورات الزهرية وتبكير  تاد

 عند( 5118واخرون )Sajjadالتزهير . فيما اوضح 

،  1.8،  1.1نباتات الكالديولس بالتراكيز  همرش

لك ، ان يملي مول من حامض السالس 1.1،  1.1

ارتفاع  ملي مول كان االفضل في زيادة 1.1كيز رالت

النبات وعدد االوراق والمساحة الورقية والوزن 

الجاف للنمو الخضري وزيادة محتوى االوراق من 

 1.1، واضافوا ان التركيز  Kو  Pو  Nالعناصر 

الى التبكير في التزهير وزيادة ملي مول ادى ايضاً 
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طول حامل النورة وقطرها مقارنة بالنباتات غير 

 المعاملة .

والذي يطلق عليه  KT-30ان المركب        

-N-(2واسمه  Forchlorfenuronمصطلح 

Chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea   هو

سايتوكاينين صناعي يمتلك فعالية فسيولوجية هامة 

في العديد من النباتات ، يتم امتصاصه عن طريق 

االوراق والساق ويعمل على تحفيز انقسام الخلية كما 

القمية ويعمل على كسر سكون انه ينظم السيادة 

البراعم الجانبية ويحافظ على بقاء الكلوروفيل في 

االوراق المعزولة ، وتنظم انتقال العناصر الغذائية 

 ( .McNeilly  ،5118داخل النبات )

( ان معاملة 5114واخرون )Naveenبين        

ادى الى  KT-30نباتات الكالديولس بمنظم النمو 

رقية وارتفاع النبات وعدد االوراق زيادة المساحة الو

وطول الورقة فضالً عن ان النباتات المعاملة قد 

 KT-30 ببكرت بالتزهير . وعند الرش الورقي 

شهرياً على جزء بالمليون  511 – 21بالتراكيز 

، وجد ان التركيز  .Rosa spالورد الشجيري نبات

جزء بالمليون ادى الى تبكير التزهير وزيادة عدد  21

 ( .5111،  اخرونوKhandilاالزهار )

تهدف الدراسة الى معرفة استجابة نباتات        

لك والسايتوكاينين يللرش بحامض السالس السوسن

KT-30 . وتأثيرهما في النمو واالنتاج 

 

 : المواد وطرائق العمل

اجريت الدراسة في احد البيوت البالستيكية        

التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعة / 

جامعة بغداد في موقع الجادرية في  الفصل الخريفي 

لبيت البالستيكي وذلك . تم تحضير تربة ا 5112لعام 

م تنعيمها وتسويتها . اخذت عينة من بحراثتها وث

ات قسم التربة وعلوم المياه التربة وارسلت الى مختبر

جامعة بغداد لمعرفة صفاتها  –التابعة لكلية الزراعة 

( بعض 1بين الجدول )ي، والفيزيائية والكيميائية 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة .

 

 ( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة1جدول )

 القيمة وحدة القياس الصفة

Ec ds.m
-1 

2.1 

pH  2.7 

Ca  

Meq/l 

 

1.21 

Mg 1.11 

Cl 1.17 

HCo3 1.2 

 0.... % النتروجين الجاهز

 Mg/kg 21.17 الفسفور الجاهز

 Meq/l 1.11 البوتاسيوم الجاهز

Na Meq/l 0.12 

 .1.. % المادة العضوي

S Mg/kg 7.01 

CaCO3 % 17.01 

  الرمل

% 

01.7 

 1..1 الطين

 ...0 الغرين

 غرينيهرملية  النسجة

 

مساطب  ثالثةالى البيت البالستيكي قسمت تربة 

م وعلى امتداد النصف االول من 1طويلة وبعرض 

البيت البالستيكي . ثبت على كل مسطبة اربعة انابيب 

بالستيكية تمتد على طول المسطبة لري النباتات . 

سم ، وتركت مسافة 81على مسافة ثقبت االنابيب 

 السوسنسم بين انبوب واخر . زرعت ابصال 81
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Iris hollandica  المنتجة من قبل شركةDekee 

الهولندية والتي تم استيرادها وتجهيزها من قبل احد 

زرعت . ذات اللون االبيض المكاتب الزراعية 

سم وبشكل خطوط ، كانت  8-8االبصال على عمق 

سم والمسافة بين خط 81المسافة بين بصلة واخرى 

سم )زرعت االبصال في نفس مواقع ثقوب 81واخر 

انابيب الري لضمان حصولها على كمية ماء الري 

ازواج من  8-5الكافية( . بعد بزوغ االبصال وتكون 

لك يض السالساالوراق ، رشت النباتات بتراكيز حام

وقد رمز  ملغم/لتر  511،  111،  21،  1وهي 

  SA1, SA3, SA2اليها في جداول النتائج ب 

,SA4,  ساعة رشت  84وبعد مرور على التوالي

،  11،  02،  1 وكانت KT-30النباتات بتراكيز 

 KT-30ئج ورمز اليها في جداول النتاملغم /لتر  12

2, KT-30 1 KT-30 3, KT-30 4 التواليعلى .

بالماء المقطر في نفس اوقات رشت نباتات المقارنة 

رش محاليل منظمي النمو . اجريت كافة عمليات 

كلما تطلب االمر من ري وتعشيب ومكافحة الخدمة 

ذلك . سمدت النباتات كافة بالسماد الكيميائي السائل 

Garden & Koala   المنتج من قبل شركة

Gardenkoal  التركية بمعدل رشة واحدة كل

يحتوي السماد على اسبوعين طيلة فترة الدراسة . 

% على 51% عنصر النتروجين والفسفور بنسبة 51

% ايضاً بشكل 51والبوتاسيوم بنسبة  P2O2هيئة 

K2O  باستعمال. رشت النباتات حتى البلل التام 

 لتر . 8مرشة يدوية حجمها 

تصميم القطاعات  باستخدام عامليهنفذت تجربة        

 Randomized Complete  العشوائية الكاملة

Block Design  ( RCBD)  وبثالث مكررات

كان عدد النباتات )كل مسطبة تمثل مكرر( ،    

للمكرر اربعة نباتات . قورنت المتوسطات الحسابية 

اختبار اقل فرق معنوي عند مستوى  باستعمال

 ( .1331،  )الساهوكي ووهيب 1.12احتمال 

سجلت البيانات التي تتضمن مواصفات النمو        

و بدء تكون عند اكتمال النمو الخضري الخضري 

البراعم الزهرية ، اما مواصفات النمو الزهري فقد 

اخذت عند بدء تفتح البراعم الزهرية ولحين انتهاء 

، اما البيانات الخاصة بصفات االبصال التزهير فترة 

االبصال  قلع وفاف النمو الخضري فقد اخذت عند ج

 .المتكونة 

 

 :النتائج والمناقشة 

في  KT-30لك ويتأثير رش حامض السالس-1

 السوسنصفات النمو الخضري لنبات 

( ان كافة تراكيز A-2يتضح من نتائج الجدول )     

ادت الى حصول زيادة معنوية في  لكيحامض السالس

ارتفاع النبات ، وكانت الزيادة تتناسب طردياً مع 

التركيز حيث حصلت اعلى زيادة عند التركيز العالي 

سم بعد ان  41ملغم/لتر اذ بلغ ارتفاع النبات 511

في نباتات المقارنة . ويشير الجدول  سم 62.35كان 

اً الى ادت ايض SAالمعاملة بتراكيز ان نفسه الى 

زيادة معنوية في عدد االوراق/النبات ، وسجلت 

 4.8اعلى قيمة بلغت  ملغم/لتر511المعاملة 

في محتوى  SAورقة/النبات . اما بالنسبة الى تأثير 

االوراق من صبغة الكلوروفيل فيشير الجدول الى ان 

ملغم/لتر كان االكثر تأثيراً في هذه 511التركيز 

غم وزن رطب 111ملغم/15.8الصفة اذ بلغت 

 SAفي نباتات المقارنة . وكان تأثير  65.8مقارنة بـ 

للنمو والجاف  الرطب  ينمعنوياً في زيادة الوزن

لتركيز عند االخضري ، وان اعلى زيادة حصلت 

 .على التواليغم 28.2وغم 44بلغ  وملغم/لتر 511

في صفات النمو  KT-30اما بالنسبة الى تأثير رش 

( الى حصول فروقات B-2الخضري فيشير الجدول )

معنوية في ارتفاع النباتات مقارنة بالنباتات غير 

 12المعاملة ، وان اعلى زيادة حصلت للمعاملة 

في  KT-30سم . اما عن تأثير 43ملغم/لتر اذ بلغ 

عدد االوراق فيبين الجدول ان افضل زيادة حصلت 

ورقة /النبات  4.6لتر اذ بلغ ملغم/ 12عند التركيز 

بالسايتوكاينين ادى الى زيادة  ات.كما ان رش النبات

معنوية في كمية الكلوروفيل في االوراق وان افضل 

 18.4ملغم/لتر اذ بلغت  12استجابة سجلتها المعاملة 

غم وزن رطب . ويبين الجدول نفسه ان 111ملغم/

KT-30  تسبب في حصول زيادة معنوية في كل من

لوزن الرطب والوزن الجاف للنمو الخضري ، حيث ا

ملغم/لتر على بقية التراكيز  12تفوق التركيز 

غم والوزن 31المستعملة ، وكان الوزن الرطب 

 على التوالي .غم 24.1الجاف 

( ان تأثير تداخل رش C-2يالحظ من الجدول )      

اً في زيادة كان معنوي KT-30و SAالنباتات بـ 

ارتفاع النبات ، وان افضل استجابة سجلتها المعاملة 

8SA×8KT-30  اما بالنسبة الى عدد .

-8SA×8KTاالوراق/النبات فقد تفوقت المعاملتين 

على بقية  8SA ×KT-30 4وكذلك المعاملة  30

اما ورقة/نبات  31المعامالت وسجلت كل منهما 



 
 علوان وصادق                                                     (2211) ,121  -  111(: 4) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

151 

ISSN 2072-3875  

محتوى االوراق بالنسبة الى تأثير تداخل العاملين في 

من صبغة الكلوروفيل فيشير الجدول الى تفوق 

في تسجيل اعلى قيمة  SA 4×4KT-30المعاملة 

غم وزن رطب . ويتضح من 111ملغم/ 14.8بلغت 

( الى ان تأثير التداخل كان معنوياً C-2الجدول )

ايضاً في زيادة الوزن الرطب والوزن الجاف للنمو 

 4SA×3KT-30الخضري ، وكانت المعاملة 

غم ،  38.1االفضل في زيادة الوزن الرطب اذ بلغ 

االكثر تأثيراً في زيادة  4SA×4KT-30والمعاملة 

غم . 68.6الوزن الجاف وكان 

 

 

 السوسنفي صفات النمو الخضري لنبات  KT-30لك ويتأثير رش حامض السالس( 7جدول )

A تأثير حامض الساليسلك : 

 الصفات المدروسة 

 

 ملغم/لترالتركيز 

ارتفاع 

النبات 

 )سم(

عدد 

/ االوراق

 نبات

محتوى االوراق من 

الكلوروفيل ملغم / 

 غم ..1

الوزن 

) الرطب

 غم(

الوزن 

)غم الجاف

) 

SA1(.) 65.9 6.5 62.4 76.3 43.4 

SA2(50) 73.8 7.8 68.1 81.6 48.0 

SA3(1..) 78.5 8.2 71.0 83.6 51.1 

SA4(7..) 81.0 8.3 72.3 88.1 54.5 

L.S.D. (0.05) 1.7 0.3 0.6 1.1 0.9 

B  تأثير :KT-30 

KT-301(.) 60.3 6.5 62.1 68.3 39.9 

KT-302(1) 69.1 7.9 66.7 79.2 46.0 

KT-303(1.) 80.8 8.0 70.3 90.9 52.5 

KT-304(11) 89.1 8.6 74.9 91.3 58.7 

L.S.D. (0.05) 1.7 0.3 0.6 1.1 0.9 

C  تأثير تداخل :SAxKT-30 

 

SA1 

KT-301 51.7 5.0 57.1 62.3 32.6 

KT-302 60.0 6.3 59.8 71.9 40.6 

KT-303 73.0 7.0 65.4 84.6 48.7 

KT-304 79.0 7.7 67.5 86.6 51.6 

 

SA2 

 

 

KT-301 59.7 6.3 58.7 68.0 37.5 

KT-302 67.7 8.0 67.5 75.8 45.5 

KT-303 78.7 8.0 69.8 91.1 51.5 

KT-304 89.0 8.7 76.4 91.4 57.6 

 

SA3 

 

 

KT-301 64.0 7.3 66.4 70.5 43.8 

KT-302 72.0 8.0 68.9 78.1 46.1 

KT-303 84.0 8.3 71.8 93.0 53.7 

KT-304 94.0 9.0 77.0 92.8 60.9 

 

SA4 

 

KT-301 65.7 7.3 66.4 72.6 45.7 

KT-302 76.7 8.0 70.6 91.0 51.8 

KT-303 87.3 8.7 74.0 94.7 56.0 

KT-304 94.3 9.0 78.3 94.1 64.6 

L.S.D.(0.05) 3.4 0.6 1.1 2.2 1.8 
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في  KT-30لك و يتأثير رش حامض السالس -7

 . السوسنصفات النمو الزهري لنبات 

( ان زيادة معنوية في عدد A-3يبين الجدول ) 

السوسن االزهار /نبات قد نتجت عن رش نباتات 

ملغم/لتر 511لك ، وكان التركيز يالسالسبحامض 

 5.8االكثر تأثيراً في هذه الصفة اذ بلغ عدد االزهار 

هناك فروق ان  ذاته. من الجدول النبات \رةيزه

وبلغ اقصاه  الزهيرةوطول حامل في قطر  معنوية 

 85.4و سم  11.1ملغم/لتر وكان  511عند المعاملة 

في نباتات زهرة  1.1بعد ان كان  سم على الترتيب

 المقارنة

. اما بالنسبة الى تأثير رش منظم النمو في موعد 

التزهير فيشير الجدول الى ان النباتات المعاملة 

ملغم/لتر كانت االكثر تبكيراً في  511بالتركيز 

ابتداءاً من  يومآ116.8التزهير حيث استغرقت 

رة ، بينما كان يزراعة االبصال حتى ظهور اول زه

 118الذي استغرقته النباتات غير المعاملة عدد االيام 

( ان المعامالت A-3يوماً . ويالحظ من الجدول )

ادت الى اطالة عمر االزهار على النبات فقد بلغ عدد 

ايام بقاء االزهار على النبات عند رش النباتات 

يوماً ، بينما  SA 11.8من ملغم/لتر  511بالتركيز 

ات غير المعاملة كان مدة بقاء االزهار على النبات

يوماً . كما ان المعاملة بهذا التركيز ادى الى  4.2

 يوماً . 4.1اطالة العمر المزهري وبلغ 

ادى  KT-30بتراكيز  السوسنكما ان رش نباتات     

الى تحسين كافة صفات النمو الزهري المدروسة . 

ملغم/لتر  12( الى تفوق التركيز B-3فيشير الجدول )

المتكونة على النبات وبلغ  هيراتالزفي زيادة عدد 

رة /النبات يزه 1.1رة/نبات ، في حين كان يزه 5.4

، وادت المعاملة نفسها الى زيادة  ةغير المعامل

 11.6رة اذ بلغ يالزهوطول حامل معنوية في قطر 

. ويالحظ من الجدول سم على الترتيب 81.1و سم 

من ملغم/لتر  12نفسه ان النباتات المعاملة بالتركيز 

KT-30  كان االكثر تبكيراً في التزهير فقد بلغ عدد

االيام ابتداءاً من تاريخ زراعة االبصال لحين ظهور 

يوماً ، بينما استغرقت النباتات غير  34اول زهرة 

يوماً لكي تزهر . وان زيادة معنوية  155.1المعاملة 

على النبات قد نتجت عن رش  الزهيراتفي مدة بقاء 

وبلغ  KT-30ملغم/لتر من  12كيز النباتات بالتر

يوماً في نباتات المقارنة  1.3يوماً بعد ان كان  11.2

( ان العمر المزهري قد ازداد B-3بين الجدول )ي. و

-KTملغم/لتر من  12معنوياً عند المعاملة بالتركيز 

 .يومآ 3.8وبلغ 30

معنوياً في زيادة  كان تأثير التداخل بين العاملين     

  SA3، وكانت المعاملتين نورة/الزهيراتعدد 

×3KT-30  4وSA×4KT-30  االكثر تأثيراً . اذ

 نورة /زهيرة 8.1لكل منهما  الزهيراتبلغ عدد 

تفوق المعاملة  الى( . وبين الجدول نفسه C-3جدول )

8SA×8KT-30 رة اذ سجلت يفي زيادة قطر الزه

سم . اما بالنسبة لتأثير التداخل في موعد 11.3

-8SA×8KTالتزهير فقد كانت النباتات المعاملة  

االكثر تأثيراً في التبكير في الزهير ، فقد  30

يوماً من تاريخ  36استغرقت النباتات المعاملة 

. ويشير الجدول  زهيرةالزراعة لغاية ظهور اول 

(C-3 ان اطول مدة لبقاء )على النبات  الزهيرات

 5SA×5KT-30حصلت عند المعاملة 

 15وبلغت  8SA×KT-30 4و  8SA×8KT-30و

يوماً لكل منها . اما بالنسبة الى تأثير تداخل رش 

منظمي النمو في العمر المزهري ، فيالحظ من 

بعد الزهيرات ان اطول مدة لبقاء  (C-3الجدول )

 511القطف )العمر المزهري( حصلت عن المعاملة 

 3.1وكان  KT-30ملغم/لتر  SA×12ملغم/لتر 

يوماً .
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 السوسنفي صفات النمو الزهري لنبات  KT-30لك و ي( تأثير رش حامض السالس1جدول )

  A لكي: تأثير حامض السالس 

 الصفات المدروسة 

 

 التركيز ملغم/لتر

عدد 

الزهيرات/ 

 نورة

قطر 

)  الزهيرات

 سم (

طول الحامل 

)      الزهري

 سم(

موعد 

)    التزهير

 يوم (

مدة بقاء 

على  الزهيرات

 ) يوم(    النورة

العمر 

)  المزهري

 يوم(

SA1(.) 1.7 10.0 37.8 113.0 8.5 7.0 

SA2(50) 2.1 10.3 40.1 110.0 9.7 7.7 

SA3(1..) 2.2 10.6 40.8 108.2 10.1 7.4 

SA4(7..) 2.3 11.0 42.8 106.3 10.3 8.1 

L.S.D. (0.05) 0.3 0.1 0.9 1.0 0.4 0.4 

B  تأثير :KT-30 

KT-301(.) 1.7 9.5 33.0 122.7 7.9 5.9 

KT-302(1) 1.8 9.9 37.2 112.8 9.1 6.9 

KT-303(1.) 2.0 10.8 43.7 103.8 10.0 8.1 

KT-304(11) 2.8 11.6 47.7 98.2 11.5 9.3 

L.S.D. (0.05) 0.3 0.1 0.9 1.0 0.4 0.4 

C  تأثير تداخل :SAxKT-30 

 

SA1 

KT-301 1.0 9.0 29.3 127.7 7.0 5.3 

KT-302 1.3 8.7 31.0 116.0 8.0 6.3 

KT-303 2.0 10.9 43.7 106.7 9.0 7.3 

KT-304 2.3 11.4 47.0 101.7 10.0 9.0 

 

SA2 

 

 

KT-301 1.7 9.1 31.3 123.3 8.0 5.7 

KT-302 2.0 9.7 36.7 113.7 9.0 7.0 

KT-303 2.0 11.0 44.7 104.7 9.7 9.0 

KT-304 2.7 11.5 47.7 98.3 12.0 9.0 

 

SA3 

 

 

KT-301 2.0 9.8 34.7 121.3 8.3 6.0 

KT-302 2.0 10.6 40. 3 111.3 9.7 7.0 

KT-303 1.7 10.2 40.3 103.3 10.3 7.3 

KT-304 3.0 11.7 48.0 96.7 12.0 9.3 

 

SA4 

 

KT-301 2.0 10.0 36.7 118.3 8.3 6.7 

KT-302 2.0 10.8 40.7 110.0 9.7 7.3 

KT-303 2.3 11.2 46.0 100.7 11.0 8.7 

KT-304 3.0 11.9 48.0 96.0 12.0 9.7 

L.S.D.(0.05) 0.6 0.3 1.8 1.9 0.7 0.8 

 

في   KT-30رش حامض السالسيلك و تاثير -1

 المتكونة السوسنابصال  صفات

 السوسن( ان رش نباتات A-8يشير الجدول )      

زيادة االنتاج من الى بتراكيز حامض السالسيلك ادى 

االبصال المتكونة، وان االستجابة االفضل قد سجلتها 

اذ بلغ عدد  SAـلتر من ال /ملغم 511المعاملة 

% 21.2زيادة قدرها بوالنبات  \بصلة 3.8االبصال 

. ويالحظ من الجدول ايضآ مقارنة بنباتات المقارنة

كانت االكثر تاثيرآ في زيادة قطر   SA4ان المعاملة 

سم في  8.8سم بعد ان كان  6.1البصلة حيث اصبح 

كذلك في  SA4ملة انباتات المقارنة. وتفوقت المع

اذ بلغا  لألبصالطب والجاف رزيادة الوزنين ال

 غم على الترتيب. 58.5غم و  81.3

الى حصول   KT-30ـتراكيز الادت المعاملة ب      

زيادة معنوية في كافة صفات االبصال المدروسة، 

مع زيادة  طردياوكان مقدار االستجابة يتناسب 

( ان النسبة B -8التركيز . فيالحظ من الجدول )

المئوية للزيادة في عدد االبصال المتكونة عند 
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بلغت  KT-30 4لتر من \ملغم 12المعاملة بالتركيز 

مقارنة بالنباتات غير المعاملة. ويشير الجدول  52.3

كانت االفضل في KT-30  4نفسه الى ان المعاملة 

سم وكذلك في  2.1زيادة قطر االبصال حيث بلغ 

غم و  81.1 لألبصالزيادة الوزنين الرطب والجاف 

 غم على الترتيب. 51.1

معظم معامالت التداخل بين منظمي  تأثيركان      

في تحسين صفات االبصال ، يالحظ من  ويامعنالنمو 

قد  SA4x KT-30 4( ان المعاملة C-8الجدول ) 

 11.1تفوقت في زيادة عدد االبصال المتكونة وكان 

 SA4 xKT-30 4النبات. كما ان المعاملة  /بصلة

 6.8كانت االكثر تاثيرآ في زيادة قطر البصلة وبلغ 

و  SA3 x KT- 30 3 سم. في حين كانت المعاملتين

SA4 x KT-30 4    االفضل في زيادة الوزنين

غم (  88.1و  88.8وكا ) لألبصالوالجاف  ريالط

 (.C-8غم( على الترتيب ) جدول  56.6و  52.1و 

 

 السوسنعلى صفات االبصال لنبات  KT-30لك وي( تأثير رش حامض السالس0جدول )

A لكي: تأثير حامض السالس 

 الصفات المدروسة      

 التركيز ملغم/لتر

قطر  /نباتعدد االبصال

 )سم(االبصال

الوزن الرطب 

 ) غم(لالبصال

الوزن الجاف 

 )غم(لالبصال

SA1(.) 0.. 1.1 70.1 11.2 

SA2(50) 2.7 0.1 11.1 11.1 

SA3(1..) 1.0 1.. 12.1 71.2 

SA4(7..) 3.1 ... 01.3 70.7 

L.S.D. (0.05) ..0 ..1 1.. ..1 

B  تأثير :KT-30 

KT-301(.) ..1 1.3 1..3 12.2 

KT-302(1) 2.1 0.. 11.1 11.2 

KT-303(1.) 2.2 0.1 1... 7..1 

KT-304(11) 1.1 1.1 12.. 71.2 

L.S.D. (0.05) ..0 ..1 1.. ..1 

C  تأثير تداخل :SAxKT-30 

 

SA1 

KT-301 1.2 7.7 13.3 11.1 

KT-302 4.0 1.0 77.. 17.3 

KT-303 0.1 1.2 7... 11.. 

KT-304 ..1 1.3 71.. 11.0 

 

SA2 

 

 

KT-301 ... 1.1 11.1 11.1 

KT-302 7.0 0.1 17.1 12.1 

KT-303 2.2 0.0 10.7 11.. 

KT-304 1.. 0.2 11.0 7..1 

 

SA3 

 

 

KT-301 2.2 0.1 11.1 11.2 

KT-302 8.3 1.. 12.1 71.2 

KT-303 1.2 1.7 11.1 71.. 

KT-304 3.. 1.1 13.3 70.1 

 

SA4 

 

KT-301 2.2 1.3 11.1 77.1 

KT-302 9.0 ... 01.. 77.1 

KT-303 1... 1.3 00.1 71.2 

KT-304 1..2 ..1 00.. 7... 

L.S.D.(0.05) ..2 ..7 7.. 1.. 

 

( ان المعاملة بكل من 4، 5،8) اول نالحظ من الجد  

ادى الى تحسين  KT-30( و SAلك )يالسالسحامض 

كافة الصفات المدروسة ، وقد يعود سبب ذلك الى ان 

لك يعمل على تحفيز الجينات يحامض السالس
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المسؤولة عن انتاج المركبات الكيميائية )في بعض 

النباتات( التي تساعد في تحمل النباتات للظروف 

انخفاض البيئية غير المالئمة كالجفاف وارتفاع او 

درجات الحرارة والملوحة وكذلك زيادة قدرة النباتات 

في الدفاع عن نفسها ضد المسببات المرضية 

(Osborne وMcManas  ،5112 ويعتقد . )

 SAالباحثون ان اسباب استجابة النباتات للمعاملة بـ 

قد يعود الى دوره في تنظيم عملية التمثيل االيوني من 

 Mellotoالثغور ) خالل تأثيره في تنظيم حركة

( ، او زيادة محتوى االوراق من 5116واخرون ، 

 Nitrateصبغة الكلوروفيل وزيادة نشاط انزيمي 

oxidase  وCarbonic anhydrase 

(Fariduddin، او من خالل 5118واخرون ، )

تأثيره في تركيب الورقة و البالستيدات الخضراء 

(Azunuva وPopova ،5111 فيما اكد . )

Ahmed ( ان التأثير االيجابي لـ 5111واخرون ، )

SA  قد يكون ناجماً عن منعه اكسدة االوكسينات

وزيادة المحتوى الداخلي للنبات منها بسبب زيادة 

. اما بالنسبة الى تأثير  Nitrate oxidaseنشاط 

KT-30  فقد يرجع الى ان هذا المركب من

السايتوكاينينات الصناعية ويلعب دوراً مهماً في 

نظيم نمو وتطور النبات من خالل تشجيعه في زيادة ت

 .انقسام 

الخاليا ولذلك يستخدم في تحسين نوعية االزهار 

وزيادة حجمها في بعض نباتات الزينة 

(Freepatents  ،5116 وقد يعزى السبب الى . )

تعمل على زيادة   KT-30ان السايتوكاينينات ومنها 

سمية الذي يزيل  Peroxidaseفعالية انزيم 

 االوكسين الفعال والسيطرة على مستوى بيروكسيد

الهيدروجين وسرعة االنقسام الخلوي وبالتالي تحفيز 

النمو ، كما ان زيادة فعالية هذا االنزيم ترتبط بتكوين 

كذلك تؤدي افرع اكثر وتراكم في الوزن الجاف 

 IAAاضافته الى الى زيادة مستوى االوكسين 

الى  Tryptophanاو تحسين تحول الـ  باالوراق

IAA  الذي يساهم في زيادة انقسام الخاليا واستطالتها

(Singh  وShankar  ،5111 ًوقد يعزى ايضا . )

الى ان السايتوكاينينات تساعد في حركة العناصر 

الغذائية داخل النبات مما يؤدي الى تحسين النمو . ان 

للنباتات زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل 

المعاملة قد يرجع الى دور السايتوكاينينات في زيادة 

 NADH- protochlorophyllidفعالية انزيم 

reductase  الذي يدخل في البناء الحيوي لصبغة

 ( . Mancera  ،1333الكلوروفيل )
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