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في نمو شتالت التين صنف اسود   Grofalcsتأثير رش المحلول المغذي الكرومور وال

 ديالى

 

 تغريد فاخر جابر زوين

 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات  

 

 الخالصة :

على شتالت التين صنف اسود ديالى   2073للموسم  مشتل خاص في محافظة النجف أجريت هذه الدراسة في          

 (غم / لتر  3,   2,  7)الكرومور بتراكيز أشهر حيث رشت بالمحلول المغذي  6ة خضريا بالعقل الغضة بعمر المكثر

. اظهرت النتائج أن   2073/  4/  7و  3/  7ملغم / لتر  بصورة مفردة او مشتركة في 200 بالتركيز Grofalcsوال 

ادة معنوية في طول الشتلة , قطرها , عدد وطول رش الشتالت بمعامالت الدراسة المفردة والمشتركة أدى إلى زي

  غم / لتر + 3افرعها , مساحتها الورقية , الوزن الرطب والجاف لالوراق  حيث تفوقت المعاملة ) كرومور تركيز 

  (Grofalcs    . بحصولها على أعلى  المعدالت لهذه الصفات قياسا بمعاملة المقارنة 

                                                                                                              

Effect of spraying with Grow more  and Grofalcs on growth seedling Fig 

 cv. Aswod  Diala 

 

 Abstract: 

This experiment was conducted on private nursery at  Najaf Governorate 

during the growing season of 2013 on seedling Fig cv. Aswod  Diala at six month 

old. The seedling were spraying with(Grow more at conc.( 1 , 2  and 3 ) mg\ L and 

Grofalcs 200 mg\ L  at 1 / 3 / and 1 /4 2013 . The result indicated that spraying of 

seedling with treatment singular and together caused a significant increasing in  the 

rate of length , diameter , number of leaves and number of the plants branches , 

leaf area , weight in fresh and dry .The treatment of (Grow more 3 gm / L + 

Grofalcs 200 mg / L ) have the highest rate of those characteristics compared to 

control treatment  .   

 

 : المقدمة

من اسم منطقة في  Carica.وقد جاء اسم  Moraceaeإلى العائلة التوتيـة  .Ficus carica Lيعود التين            

يعتقد إّن . Fegفقد تطّور من االسم الهندي  Figغرب األناضول مشهورة بزراعة وصناعة التين أّما االسم اإلنّكلّيزي 

العربية , إذ توجد إلى أالن غابات برية منه وبعد الفتح اإلسالمي نشر  الموطن األصلي للتين هو شبه الجزيرة

المسلمون زراعته في شمال أفريقيا وبلدان البحر األبيض المتوسط كأسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وايطاليا 

بية يالمادة الحلار التين كفاكهة طازجة ومجففـة وعصائر وخمور وتستعمل ـتستعمل ثم .1996), واليونان  ) إبراهيم

Latex  وإّن اغلب المواد الفعالـة في التين ذات خواص مطهّرة وملينة  ويعتبر من العوامل في صناعة األجباّن

( . لقد  7111وآخرون ,  Fergusonالمساعدة في الهضم وفي عـالج بعض األمراض المعوية واإلمساك المزمن ) 

أن إضافة الجبرلين مع العناصر الغذائية يؤدي الى رفع نسبة  ( 7194اشارت الدراسة التي قامت بها )نافع , 
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العناصر الغذائية في األشجار وزيادة نموها الخضري ومخزونها من الكاربوهيدرات الكلية أكثر مما لو استخدم كل 

زنك ( ان رش اشجار التين صنف اسود ديالى بالنتروجين والحديد وال 2003وبينت الخفاف ) واحد بصورة مستقلة .

% لكل منهم بصورة مفردة او مشتركة ادى الى زيادة معنوية في طول االفرع وقطرها  0.3والبوتاسيوم بتركيز 

وعددها والمساحة الورقية ومحتواها من الكلوروفيل الكلي قياسا بمعاملة المقارنة التي أعطت اقل القيم . ووجد 

ري ببعض العناصر المغذية الصغرى والكبرى كان ( ان رش اشجار التين صنف وزي 2006الحميداوي واخرون ) 

له دورا معنويا في زيادة المساحة الورقية ومحتواها من الكلوروفيل الكلي وزيادة طول األفرع وقطرها وعددها قياسا 

 75غم / لتر كل ) 2( عند رش المحلول )الكرومور ( بتركيز  2001.   كما وجدت ألحمامي ) باألشجار غير المعاملة

ول الساق وعدد ومساحة قطر وط يوماً(  على شتالت الكمثرى صنف زعفرانية حصول زيادة معنوية في 30, 

( أن رش شتالت   2072والحظ اإلبراهيمي )  األوراق والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري والجذري .

ساحة الورقية ومحتواها من ملغم/ لتر أدى الى زيادة الم 50تركيز  GA3  التفاح المحلي صنف احمر صيفي بالـ 

بال  2070/  5/ 25( ان رش أشجار التين صنف اسود ديالى في   2077الكلوروفيل الكلي . وأكدت العوجاني ) 

GA3  مساحة الورقة ومحتوى االوراق من الكلوروفيل ملغم / لتر ادى الى حصول زيادة معنوية في  750تركيز

اإلسراع من ة المئوية للكاربوهيدرات الكلية  فيها .  تهدف التجربة  إلى الكلي وطول األفرع وقطرها وعددها والنسب

نمو شتالت التين صنف اسود ديالى عن طريق رشها بالمحلول المغذي الكرومور و حامض الجبرليك لتحسين 

 مستعملة.  عمليات النمو الخضري وإيصال الشتالت إلى المرحلة الصالحة للبيع وتحديد التركيز األفضل من المواد ال

 

 المواد وطرائق العمل :

اشهر  6شتلة تين صنف اسود ديالى بعمر  12أجريت هذه التجربة في مشتل خاص في محافظة النجف على  

 2073/  4/  7و  3/  7كغم . رشت الشتالت في  2متجانسة في الحجم والنمو وموضوعة في اكياس بالستك سعة 

( من  20 – 20 – 20(غم / لتر والذي هو سماد ورقي متوازن ) 3,   2,  7)بالمحلول المغذي الكرومور بتراكيز 

 Grofalcsوال  األمريكية يحتوي على جميع المغذيات الكبرى والصغرى تقريباً  Grow and Moreإنتاج شركة 

 Green Riverمن إنتاج شركة  GA3  %  50لى ملغم / لتر والذي هو عبارة عن أقراص تحتوي ع200 بالتركيز

وبثـالثة مكـررات معامالت  9. تضمنت التجربة  غم /لتر 7. استخدم التايد كمادة ناشرة للمحاليل وبمعدل ندية  اله

(. وقورنت RCBD. استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )  شتـالت 3لكـل معاملـة والوحدة التجريبية تضم 

 . ( 2000) الراوي وخلف هللا,   0.05عند مستوى احتمال L.S.D المتوسطات باستعمال اختبار 

  -وكانت المعامالت كاآلتي: 

7-Control   . 

 غم / لتر.  7كرومور تركيز  -2

 غم / لتر.  2كرومور تركيز  -3

 غم / لتر. 3كرومور تركيز  -4

 5- Grofalcs ملغم/ لتر على هيئة أقراص كروفالكس.  200بتركيز 

 .  ملغم/ لتر  200بتركيز Grofalcs غم / لتر +  7كرومور تركيز  -6

 . ملغم/ لتر  200بتركيز Grofalcs غم / لتر + 2كرومور تركيز   -1

 .  ملغم/ لتر  200بتركيز Grofalcs   غم / لتر + 3كرومور تركيز  - 9

 

 :النتائج والمناقشة 

 ارتفاع الشتلة وقطرها:  -1

بصورة   Grofalcsبمعامالت الكرومور وال  ىاسود ديال ( أن رش شتالت التين صنف7يتبين من نتائج الجدول)

مفردة أو مجتمعة قد أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع الشتلة وقطرها قياسا بمعاملة المقارنة التي حصلت على اقل 

( سم لهاتين الصفتين على التوالي. وقد استمر التأثير المعنوي المتزايد بزيادة اشتراك معامالت 7.071, 15.72معدل)
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  غم / لتر + 3( سم في المعاملة ) كرومور تركيز 7.57, 14.91اسة فيما بينها إلى أن وصل إلى أعلى مستوياته)الدر

 Grofalcs والتي اختلفت معنويا عن باقي معامالت الدراسة. إن زيادة ارتفاع الشتالت  ملغم/ لتر  200بتركيز )

د إلى أن هذا المنظم يعمل على زيادة انقسام يعو GA3الذي يحتوي على ال Grofalcsوقطرها نتيجة لرش ال 

واستطالة الخاليا وزيادة المساحة الورقية وبالتالي زيادة فعالية عملية البناء الضوئي وانتقال المواد المصنعة في 

من جراء  الشتلة وقطرها . وقد يرجع السبب في زيادة ارتفاع ( 2000األوراق إلى النبات وتشجيع نموه)أبو زيد ,

املة بالمحلول المغذي الى دوره في سد حاجة النبات من العناصر المعدنية الضرورية لعمليات البناء الضوئي المع

      والعناصر الصغرى   NPKوالتنفس والعمليات االيضية المختلفة لما يحتويه المحلول المغذي من عناصر أولية 

( Mn , MO , B , Cu , Zn , Feوبكميات متوازنة في عملية )  انقسام الخاليا واستطالتها فضالً عن دور العناصر

الصغرى ومنه الزنك الذي له دور مهم في تنشيط العديد من األنزيمات المهمة في انتاج األوكسينات التي تؤدي الى 

 awad (7115 . )انقسام واستطالة الخاليا ومن ثم زيادة طول الساق الرئيس 

 

 للشتلة:  عدد األفرع واألوراق وطول األفرع -2

( ان  معامالت الرش كافة ادت إلى زيادة  معنوية في عدد األفرع وطولها وعدد أوراق  7يالحظ من نتائج الجدول)

 Grofalcs   غم / لتر + 3الشتالت مقارنة بالشتالت غير المعاملة وقد تميزت المعاملة ) كرومور تركيز 

( ورقة/ 25.79( فرع/ شتلة و) 1.45الصفات اذ بلغت) ( بحصولها على اعلى معدل لهذه  ملغم/ لتر 200بتركيز

( سم 25.45( ورقة / شتلة و )  9.37( فرع/ شتلة و)3.33( سم مقارنة بأقل معدل)  53.16شتلة وأفرع بطول) 

وربما يعود سبب زيادة عدد األفرع واالوراق وطول االفرع نتيجة رش المحلول لطول االفرع في معاملة المقارنة . 

لى التأثيرات المتداخلة بين العناصر الغذائية في المحلول المغذي في تكوين الكلوروفيل الكلي المغذي ا

والسايتوكرومات ودخول قسم منها في عملية التمثيل الضوئي وأنتاج الطاقة والمساعدة في بناء االحماض النووية  

في النبات مما ينعكس كل هذا على الحالة وتشجيع الجذور في أمتصاص العناصر الغذائية وتنشيط العمليات الحيوية 

وقد يعزى سبب زيادة هذه المؤشرات نتيجة لرش (.  2003الغذائية للنبات وزيادة عدد التفرعات الخضرية ) ديفلن , 

بسبب أن الرش بهذا المنظم يزيد من المساحة الورقية للنبات و عملية التمثيل الضوئي وهذا له دور Grofalcs ال  

 -ELلمواد المصنعة مما ينعكس ايجابياً في تحسين نمو النبات اضافة الى انه يحفز نمو البراعم األبطية ) في زيادة ا

Safaty  ,2004 ) . 

 

 المساحة الورقية للشتلة:  -3

( يالحظ أن رش معامالت الدراسة المفردة والمجتمعة قد أثر معنويا في زيادة المساحة الورقية 7من نتائج الجدول)

سم736قياسا بمعاملة المقارنة التي حصلت على اقل مساحة ورقية) للشتالت
2

( في حين  سجلت المعاملة ) كرومور 

سم711(  أعلى معدل للمساحة الورقية للشتلة ) ملغم/ لتر  200بتركيز Grofalcs   غم / لتر + 3تركيز 
2

( وبفارق 

وان سبب زيادة مساحة الورقة نتيجة رش .  معنوي عن بقية المعامالت األخرى التي اختلفت فيما بينها معنويا

المحلول المغذي قد يعود لما يحتويه المحلول المغذي من عناصر غذاية الكبرى منها والصغرى التي تعمل على زيادة 

وقد يعود السبب في زيادة المساحة الورقية للشتالت المعاملة  بتراكيز حامض نمو الشتالت والمساحة الورقية. 

كونه يعمل على زيادة انقسام الخاليا واستطالتها والتي تؤدي إلى زيادة عدد األوراق وزيادة مساحة  الجبرليك الى

الورقة الواحدة , وبالتالي زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي وزيادة نواتجه التي تستعمل في زيادة النمو الخضري 

يرجع دور الجبرلينات في زيادة المساحة الورقية إلى زيادة نمو ومنها زيادة المساحة الورقية للشتالت. وكذلك 

األوراق نتيجة استطالة الخاليا وزيادة فعالية األوراق في عملية البناء الضوئي ومن ثم زيادة النمو الخضري 

رها (. أو قد يعزى السبب ان معامالت الرش أدت إلى زيادة في النمو الخضري )ارتفاع الشتالت وقط7191)عبدول,

 وطول األفرع ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري( والذي انعكس على زيادة المساحة الورقية .
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 الوزن الطري والجاف لألوراق :  -4

( إن هناك زيادة معنوية في معدل الوزن الطري والجاف لالوراق  7يالحظ من النتائج المعروضة في الجدول )      

جة استخدام معامالت الدراسة بشكل مفرد أو مجموع حيث وصلت هـذه الزيادة إلى أقصى مقارنة بمعاملة المقارنة نتي

و  23.62والتي بلغت ) ملغم/ لتر(   200بتركيز Grofalcs   غم / لتر + 3) كرومور تركيز معدل لها في المعاملـة 

د يرجع السبب في زيادة الوزن (غم  ( غم في معاملة المقارنة. ق4.10و1.55( في حين كان اقل معدل لهما )  72.19

بصورة مـفردة أو مشـتركة إلـى أهمـية هـذه الـمواد  Grofalcsكرومور وال الطري والجاف للشتالت المعامـلة بال

فـي العـديـد مـن العـمليـات المهمة للنبـات الـتي ذكـرت سابقـا الـتي كـان لهـا األثـر الواضـح فـي زيـادة مؤشـرات نمو 

 ن ثم زيادة الوزن الطري للمجموع الخضري وانعكاس ذلك في زيادة الوزن الجاف للنباتات المعاملة.النبات وم

 

 محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي : -5

اسود ديالى بعوامل الـدراسة قد اثـر  التين صنف ( تشيـر إلـى إن رش شتـالت7البيانـات الموجـودة فـي جـدول )     

غم( فـي 700)ملغم/ 15.24الكلوروفيـل الكلـي قياسـا بمعاملـة المقارنة التي سجلت أدنى معـدل بلـغمعنويا فـي زيـادة 

اذ  ملغم/ لتر( 200بتركيز Grofalcs   غم / لتر + 3)) كرومور تركيز حيـن كان أعلى معـدل لـه في المعاملة 

ـا علـى باقــي المعامـالت األخـرى المشتركـة وقـد تــفوقـت هـذه المعاملـة معنوي غم(700)ملغم/ 723.27وصـل  إلـى

والمفـردة . أن زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي نتيجة رش المحلول المغذي يعود الى كون بعض من 

عناصر المحلول المغذي تدخل في تكوين جزيئة الكلوروفيل مما يزيد من نسبتها في األوراق . وقد يعزى السبب في 

أن هذا المنظم يمنع تحطم هذه الصبغة عن طريق إيقاف نشاط أنزيم  GA3روفيل الكلي نتيجة المعاملة بالـ زيادة الكلو

الكلوروفيليز أو تقليله فضالُ عن انه يعمل على تجميع المواد الغذائية في األوراق ومن ثم زيادة الداخل منها في 

 (  . 2003) جندية , تركيب جزئية الكلوروفيل 

 

 د على األفرع : عدد العق-6

(  ان معاملة الشتالت بمواد التجربة ادت الى حصول زيادة معنوية في معدل عدد  7تشير النتائج  في الجدول )   

  غم / لتر + 3)) كرومور تركيز ( عقده / الفرع في المعاملة  5.15العقد على االفرع  اذ وصلت الى أعلى معدالتها )

 Grofalcs ( وان هناك فروقا معنوية بين  2.67قياسا بأدنى المعدالت في معاملة المقارنة )   ملغم/ لتر( 200بتركيز

المعامالت  .  ان زيادة معدل عدد عقد الفروع  في معامالت التجربة  قياسا بمعاملة المقارنة  يرجع الى ان هذه 

المنشطة للنمو مما انعكس ذلك  المعامالت ادت الى زيادة مساحة الورقة ومحتواها من الكلوروفيل الكلي الهرمونات

(  ان زيادة المحتوى الغذائي لالشجار  Salvatava ,2006  ايجابيا على زيادة عدد العقد على األفرع  . وذكر ) 

 يساعد على زيادة العقد الثمرية فيها .  

تركة من الكرومور يستنتج من هذه الدراسة أن رش  شتالت التين صنف اسود ديالى بالمعامالت المفردة أو المش   

قد أدى إلى زيادة معنوية في طول الشتلة وقطرها ومساحتها الورقية وعدد افرعها وطولها وعدد  Grofalcs وال 

وكانت عدد العقد على األفرع  االوراق ووزنها الرطب والجاف ومساحتها الورقية ومحتواها من الكلوروفيل الكلي و

ملغم/ لتر(  التي تميزت  200بتركيز Grofalcs   غم / لتر + 3يز أفضل المعامالت المعاملة ) كرومور ترك

 بحصولها على أكبر المعدالت للمؤشرات قيد الدراسة. 
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شتالت في بعض الصفات الخضرية     Grofalcs( تأثير الرش بالمحلول المغذي ) الكرومور(  وال1جدول )

 . 2112للموسم  التين صنف اسود ديالى

 

 الصفات

 

 

 

 

 لمعامالتا

ارتفاع 

  الشتلة 

 ) سم (

قطر 

الشتلة 

) سم 

) 

عدد 

الفروع  

 / شتلة

طول 

 األفرع

 / شتلة

 

عدد 

األوراق 

 / شتلة

مساحة 

الورق 

 للشتالت

 2سم

الوزن 

الطري 

لألوراق 

 ) غم (

الوزن 

الجاف 

لألوراق 

 ) غم (

 محتوى

االوراق من 

الكلوروفيل 

الكلي ملغم/ 

وزن  111

 طري

عدد 

العقد 

على 

 عالفر

 2.66 15.24 4.11 1.55 126 1.21 25.45 2.22 1.11 25.12 المقارنة

كرومور 

غم  1تركيز 

 / لتر

11.52 1.26 5.66 21.52 12.62 142 11.21 6.12 112.16 2.51 

كرومور 

غم / 2تركيز 

 لتر

12.12 1.21 5.11 21.26 15.26 151 12.11 6.15 111.21 4.12 

كرومور 

غم / 2تركيز 

 لتر

15.24 1.21 5.22 22.21 11.26 161 14.26 1.11 116.22 5.21 

Grofalcs 

ملغم /  211

 لتر

11.11 1.25 6.11 41.15 11.21 165 11.21 11.16 115.56 4.11 

كرومور 

غم  1تركيز 

   / لتر + 

Grofalcs 

11.22 1.41 6.22 41.11 21.12 122 21.11 11.65 112.11 4.11 

كرومور 

غم  2تركيز 

/ لتر + 

Grofalcs 

12.15 1.45 5.66 41.21 22.55 125 21.65 11.12 111.66 5.22 

كرومور 

غم  2تركيز 

/ لتر + 

Grofalcs 

14.11 1.51 2.45 52.16 25.11 121 22.62 12.11 122.21 5.25 

L.S.D 

0.05 
1.26 1.11 1.11 1.21 1.22 2.42 1.12 1.12 2.11 1.42 
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