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 تأثير الفترة الضوئية على صفات النمو الخضري والزهري لنبات االستر الصيني

 
 عماد علي عبيد

 كلية الزراعة/ جامعة بابل

 

 : الخالصة

لدراسية تيارير الفتير  اليي  ية  0223-0-1 – 0227-7-1للفتير  حي  اجريت التجربة في احد المشاتل االهلية فيي حاافةية بابيل 

سيياعة( باالعتميياى علييا  12و 10ت14ت 11ت 02صييي،يت تيير ت ييريال الشييتتر الييا فتييرار  يي  ية )علييا ااهييار  اييار االسييتر ال

اال اء  الص،اعية والتيليل.  فذر التجربة وفق تصمير القطاعار ال ش ا ية الكاحلة وب اقي  ريتم حكيررار وب شير  تيتتالر 

 لكل ح احلة واحد .

هي اقطار التفرعار واط الها وعدى التفرعار والمساحة ال رقية وال،ساة ارؤر الفتر  الي  ية ح ، ياً علا الصفار المدروسة و

المئ ية للماى  الجافة وعدى التفرعار الزهرية ولر يةهر اي فروقار ح ، ية لمات ى االوراق ح  الكل رفيل. اذ تف قيت الم احلية 

سياعة اعليا عيدى للتفرعيار الزهريية  12 ساعة في عدى التفرعار واقطارها علا بقية الم احتر في حي  اظهرر الم احلة 02

 ساعة. 10وكان افيل تجا س لل،م  بي  المساحة ال رقية وعدى الاراعر الزهرية للم احلة 

 

Abstract  :   

 This experiment was contacted on private fruit nursery at Babylon government, the 

period from the 1
st
 February 2007 until 1

st
 February 2008 to study the photo period effect on 

some characters at vegetative growth and flowering of China aster  callistephus chinensis. The 

plant treated with five photoperiod (20 hr, 16 hr, 14 hr, 12 hr and 10 hr) depended upon 

industrial light and shading. Complete randomize block design is the statically design for the 

experiment with three replication for each treatment. 

 The result shows after the end experiment that the treatment with 20 hr significant in 

crease in the all characters (leangth, diameter and number at vegetative branchs).    

 

 : المقدمة

سير  82 -04سير والقصيير  12-44ي د  اار االستر ح  ال،ااتار الزهريية ر،ا يية الاي مت ح ط،يص االايلي الصيي  وح،يص الط ييل 

ليص سيتالر كريير  وه  غزير التفير،ت اوراقيص بييي ية حسي،،ة االاهيار فيي  ي ر  ح،هيا المفيرى  غيير حرغ بية وح،هيا الميزوى ت 

comert  وااهاره ذار ال ان عديده ح،ها االبيال الا،فسجي واالحمر والقرحزي واالارق وت د ح  اجمل االاهار خص اا في

. تسيمد  forcingاعمام الت،سيق وه  ح   ااتار التي يمك  ا تاجها علا حدار السي،ة بيالتاكر باليي ء والايرار  واجيراء عمليية 

 (.1000لكالسي م لتافيز ال،اار علا اعطاء عرو  اخرى ح  االاهار )السلطانت التربة عاى  ب،ترار ا

ولكي   SDPوتشير االباام اليا احكا يية ااهياره فيي ظيروه ال،هيار القصيير  LDPيص،ف ال،اار  م   ااتار ال،هار الط يل 

 (.1012ت  Take and Joimarا تاجص اقل كما و  عا )

ال الية حقار ة بةروه االقل ح  ال،هار القصير  لتلي  السي،ة بي،ميا ي طيي ال،ايار اكاير  يزهر ال،اار في ظروه ىرجار الارار 

 14(. ياكير ال،ايار بي  1012ت Jomerو  Jackeقطر للساق واكار ارتفا، لل،اار في ظروه ال،هيار الط ييل والايرار  ال اليية )

ي م فيي  84ار  ال الية وال،هار القصير. وياكر ب  فهري،هايتت وال،هار الط يل حقار ة بدرجار الار 14ي م تات ظروه حرار  

فهري،هايت بال،هار الط يل. لذا ح  الممك  التاكر بااهار ال،اار واقطار ال،م ار بالتاكر بالفتر   42ظروه الارار  الم،خفية 

 الي  ية وىرجار الارار .

 يص يزهير فيي ال يراق ب يروتي  ىون الااجية اليا يهده الااث الا ىراسة الفتر  اليي  ية المت مية هاهيار ال،ايار خص اياً وا

ح احتر تسميد ب،ترار الكالسي مت وبيان حدى إحكا ية اراعة الم،اطق المةللية وال،صيف حةللية فيي الايدا ق ال احية والجيزرار 

 ال سطية واستخدام ال،اار وجماليتص في تزيي  اهل اح والس،اىي   م  الادا ق الخااة وال احة.
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 : لعملالمواد وطرق ا

ت اذ تر تفرييد  ااتيار االسيتر واختييار 0223/ 1/0الا  1/7/0227اجريت التجربة في احد المشاتل االهلية لماافةة بابل بتاريخ 

(  فيذر التجربية 0:1الشتتر الممارلة بالاجر والط م وعدى االوراق. ارعت ال،ااتار في ال اح باستخدام تربة  هرية وبتم س )

( 0222وبرتم حكررار وارعت عشير  تيتتر لكيل ح احلية )اليراويت  RCBDار ال ش ا ية الكاحلة  باعتماى تصمير القطاع

. اجرييت ح ياحتر اال ياء  باعتمياى المصيابيف والفل رسي،ت واجرييت .L.S.Dوق ر ت المت سطار باختاار اقيل فيرق ح ،ي ي 

 باستخدام القماش االس ى وكا ت الم احتر Shadingعملية التةليل 

I  (02 )ساعة ظل 

II  (11 )ساعة ظل 

III (14 )ساعة ظل 

IV  (10 )ساعة ظل 

V (12 )ساعة ظل 

تر حراعا  ال مليار الزراعية بص ر  حتجا سة لكافة ال مليار ح  ري وحكافاة وتسميد  تروجي،ي. تر اجيراء القياسيار الخااية 

ت ال،سياة المئ يية للمياى  الجافيةت الكل رفييل وعيدى بال،م  وهي )ط م ال،ايارت عيدى التفرعيارت اقطيار ال،مي ارت المسياحة ال رقيية

 ال، رار الزهرية(.

والط م باستخدام تريط القياس كما قدرر المساحة ال رقية باعتماى الي ان الجياه وتير  verniaقدرر االقطار باستخدام القدحة 

 112و 140ليا طي م حي جي وع spectrophoto meterوباسيتخدام جهياا  Raganaتقيدير الكل روفييل اعتمياىا عليا طريقية 

  ا  حيتر.

 

 : النتائج والمناقشة

  

 : اطوال النموات الخضرية

( 181.1) سير V( حيث تف قت الم احلية 1اظهرر الم احتر فروقا ح ، ية في اط ام ال،م ار الخيرية الر يسية في الجدوم )

سر (. كما يةهر الجدوم تف قا ح ، ييا للم احلية  42) VIوالتي تف قت بدورها علا الم احلة  Iو  IIو  IVح ، يا علا الم احتر 

V (14  علا الم احتر )سرII  وIII  وIV  والتي تف قت ح ، يا علا الم احلةI  (14.14(  وقيد اتفقيت ال،تيا ع حي .)سرLarui  

(. وي عز ساب ذل  الا تافيز الي ء الف ام والممتص ح  قال القمر ال،احية الا تجمي  االوكسي،ار تات القمر  1042ت Danو 

ال،احييية سيياب اييياى  فييي اطيي م ال،ميي ار  تيجيية اييياى  اال قسييام والت سيي  للختيييا المرسييتيمية فييي القميير ال،احييية )حامييد والييريست 

1002.) 

 

 :اقطار النموات الخضرية 

والتيي بيدورها تف قيت   IV, III, IIحلر( باقطيار ال،مي ار الر يسيية عليا الم ياحتر  4.1) V( تف ق الم احلة 1ر الجدوم )يةه 

(. وي عز ساب ذل  الا  فس السياب اعيته 1012ت Joinerو  Jakeحلر(   وهذا يتفق ح  حات ال اليص )1617)  Iعلا الم احلة 

 لدا ر  المايطية .ح  اياى  في  شاط اال سجة المرستيمية ل

 

 : عدد التفرعات الخضرية

فر،/ ايار عليا التي الي  48و   1164في عدى التفرعار الر يسية وعدى التفرعيار الجا ايية  V( تف قا للم احلة 0يةهر الجدوم )

ية. وعييدى فر،/ اييار ل ييدى االفيير، الر يسيي 0617و III 8677والتييي بييدورها تف قييت علييا الم احليية  I,II,IVعلييا بقييية الم يياحتر 

عي  بقيية  IIIاالفر، الجا اية علا الت الي وي  ى ساب ذل  الا كرر  التفرعار ال،اار قد  تع في ح،اطق حةللة. اختلفت الم احلية 

 الم احتر  تيجة لسل ك ال،اار ووج ى ح،اطق حةللة اىى الي ء عاحت حافزا في تاديد عدى التفرعار.
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 لى اقطار النموات, اطوال االفرع الرئيسية والجانبية و عدد التفرعات الرئيسية والجانبية( تاثير الفترة الضوئية ع1جدول )

 

 الصفات

 معامالت

أقطار النموات 

 )سم(

أطوال األفرع 

 الرئيسية )سم(

أطوال األفرع 

 الجانبية )سم(

عدد األفرع 

 )فرع/نبات(

 عدد األفرع الجانبية

 )فرع/نبات(

I 1,,1 ,.86 1.8, , .5 

II 5,2 36 6, 1,, 5. 

III 5866 3,,, 6586 681 28,1 

IV 6816 .1,, 5286 .,. 5386 

V .81 16,81 ,3 11 .6 

L.S.D 1836 118, 1. 58. 118. 

 

 : محتوى الكلوروفيل والنسبة المئوية للمادة الجافة

فييل. بي،ميا اظهير الجيدوم تف قياً ( عدم وج ى فروقار ح ، ية بي  الفتيرار اليي  ية المختلفية فيي  سياة الكل رو0يةهر الجدوم )

في ال،ساة المئ ية للماى  الجافة علا بقية الم احتر وكيان اقيل حسيت ى ل،سياة المياى  الجافية للم احلية  I,II, IIIح ، يا للم احتر 

V (867  .)% 

 

 ( تأثير الفترة الضوئية على نسبة الكلوروفيل والنسبة المئوية للمادة الجافة5جدول )

 

 لصفاتا          

 معامالت

 نسبة الكلوروفيل

 ملغم/غم/وزن طري

 % للمادة الجافة

I 1.,3 1381 

II 11 1181 

III 12,1 1582 

IV 1, . 

V 1,85 681 

L.S.D .,1 .,2 

 

 : المساحة الورقية وعدد النورات الزهرية

وكيان اقيل ح يدم للمسياحة ال رقيية ع،يد (ح ، يا علا بقية الم ياحتر فيي ح يدم المسياحة ال رقيية  0م 2613) Vتف قت الم احلة 

(   ر /  ايار والتيي تف قيت 110688) I(. في حي  كان أعلا ح دم ل دى ال، رار الزهرية ع،د الم احلة  0م 2604) IIIالم احلة 

،مي  ا  يدام ل يدى التفرعيار الزهريية. وت  يف ال،تيا ع حييل ال،ايار اليا ال Vبدورها علا بقيية الم ياحتر وقيد أظهيرر الم احلية 

 الخيري عل حساب اهاهار ع،د الت رض الا ساعار   ء أعلا .

ساعة   ء للاصي م عليا ح يدالر  10  اي بزراعة ال،اار ب د تاحي  حتطلاار ري والتربة المت مة لل،م  في ح،اطق تؤح  

 اهوراق. لل،م  الخيري ت،اسب ح  ح دالر اهاهار ك ن عدى ال، رار الزهرية قد ارر علا   عية اهاهار وحجر

 

 ( تأثير الفترة الضوئية المساحة الورقية وعدد األفرع الزهرية6جدول )

 

 الصفات

 معامالت

 عدد النورات الزهرية 5 المساحة الورقية م

 )نورة/ نبات(

I ,,., 11586 

II ,,.2 .1,1 

III ,,5. 28, 

IV ,,.5 186 

V ,,,. ,,1 

L.S.D ,,16 11,,, 
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