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للرش ' Victoria F1صنف ' (.Ranunculus asiaticus L) نبات الراننكيل استجابة

 كوحامض السالسيل الورقي بالسبيرمدين

 

 مريم رفعت طاهرعبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد                  

 ستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة ديالىبقسم ال

 

 الخالصة :

 ة الخشبية التابعة لمحطة ابحاث قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة ديالىنفذت التجربة في الظل

 ،'Victoria F1صنف ' .Ranunculus asiaticus L استجابة نبات الراننكيللدراسة  ،5102-5102للعام 

ة على الرش ملغم/لتر عالو 011و 21السبيرمدين بالتراكيز بلرش الورقي ل ذي االزهار البرتقالية اللون،

رشت النباتات مرتين ملغم/لتر.  021و 011و 1بالماء المقطر كمعاملة مقارنة، وحامض السالسيلك بالتراكيز 

( وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 3×3عاملية )الصممت  التجربة بالتراكيز المستخدمة بالتجربة. 

(RCBD) .ويمكن تلخيص النتائج باآلتي: وبثالث مكررات 

نت النتائج ان رش نباتات الراننكيل ورقياً بالسبيرمدين أثر ايجابياً في صفات النمو الخضري والزهري بي

ملغم/لتر من السبيرمدين افضل النتائج بالنسبة لصفات  011والجذور الدرنية، واعطت معاملة الرش بالتركيز 

 (SPAD)وحدة  الكلوروفيل النسبي ارتفاع النبات، وعدد االوراق/نبات، والمساحة الورقية/نبات، ومحتوى

في االوراق، والنسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق، وموعد التزهير، وعدد االزهار/نبات، وقطر الزهرة، 

وطول الساق الزهري وقطره، والنسبة المئوية للمادة الجافة في االزهار، وعدد الجذور الدرنية/نبات، وطول 

 21وية للمادة الجافة في الجذور الدرنية، في حين اعطت معاملة الرش بالتركيز الجذر الدرني، والنسبة المئ

حتوى الكربوهيدرات مملغم/لتر افضل محتوى للكربوهيدرات الكلية في االوراق، وقطر الجذر الدرني، و

 الكلية في الجذور.

مو الخضري والزهري اظهرت النتائج ان الرش الورقي بحامض السالسيلك أثر ايجابياً في معظم صفات الن

ملغم/لتر  021والجذور الدرنية لنبات الراننكيل، وان افضل النتائج تم الحصول عليها عند الرش بالتركيز 

بالنسبة لصفات ارتفاع النبات، والنسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق، وعدد االزهار، وقطر الزهرة، 

لجافة في االزهار، وعدد الجذور الدرنية، وقطر الجذر الدرني، وطول الساق الزهري، والنسبة المئوية للمادة ا

ملغم/لتر من حامض  011والنسبة المئوية للمادة الجافة في الجذور، في حين اعطت معاملة الرش بالتركيز 

السالسيلك افضل النتائج بالنسبة لصفات عدد االوراق/نبات، والمساحة الورقية/نبات، ومحتوى الكلوروفيل 

  في االوراق، وموعد التزهير، وقطر الساق الزهري، وطول الجذر الدرني. (SPAD)وحدة  النسبي

وكان للتداخل بين تراكيز السبيرمدين وحامض السالسيلك تأثير معنوي في تحسين الصفات المدروسة وتفوقت 

 في تحسين معظم الصفات المدروسة.  spd100  ×SA100المعاملة 

 

Response of Ranunculus Plant (Ranunculus asiaticus L.) cv. 'Victoria F1' 

to Foliar Spray with Spermidine and Salicylic Acid. 
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The experiment was carried out in the lathhouse of the station Research of 

horticulture and landscaping department/College of Agriculture/University of 

Diyala, for the season 2015-2016, to study the response of ranunculus plant 

(Ranunculus asiaticus L.) cv. 'Victoria F1', with flowers in orang color, to foliar 

spray with spermidine at concentrations of 50 and 100 mg/l in addition to spraying 

with distilled water as a control treatment, and salicylic acid at concentrations of 0, 

100 and 150 mg/l. Plants sprayed twice with the concentrations used in the 

experiment. The factorial experiment (3×3) was designed in accordance with a 

randomized complete blocks design (RCBD) with three replicates. The results can 

be summarized as follows: 

The results showed that foliar spray with spermedine affected positively in 

vegetative growth, flowering and tuberous roots qualities. Treatment with 

concentration of 100 mg/l gave the best results for the characteristics of plant 

height, leaves number, leaves area/plant, content of relative chlorophyll (SPAD 

unit) in leaves, percentage of dry matter in leaves, flowering date, number of 

flowers/plant, flower diameter, length and diameter of floral stem, percentage of dry 

matter in flowers, number of tuberous roots/plant, length of tuberous root, 

percentage of dry matter in tuberous roots, while treatment with concentration of 50 

mg/l gave best content of total carbohydrates in leaves, tuberous roots diameter, 

content of total carbohydrates in roots. Foliar spray with salicylic acid affected 

positively in most of vegetative growth, flowering and tuberous roots qualities, the 

best results were obtained at concentration of 150 mg/l for the qualities of plant 

height, percentage of dry matter in leaves, number of flowers/plant, flower 

diameter, length of floral stem, percentage of dry matter in flowers, number of 

tuberous roots, tuberous root diameter, percentage of dry matter in roots, while 

treatment with concentration of 100 mg/l gave best results for number of 

leaves/plant, leaves area/plant, relative content of chlorophyll (SPAD unit) in 

leaves, flowering date, floral stem diameter, tuberous root length. The interaction 

between the concentrations of spermidine and salicylic acid were effect 

significantly in improving the studied traits. Treatment of spd100×SA100 was 

surpassed in improves most of the traits.  

 

 : المقدمة

 Ranunculus (Buttercup)نبات الراننكيل 

asiaticus L. والذي يسمى ايضاً شقائق ،

النعمان، والحوذان الفارسي، والثومة، ورجل 

الغراب اآلسيوي، وزهرة الكرفس، هو نبات 

بصلي حولي شتوي يتبع النباتات ذوات الفلقتين. 

سم مما يجعله  01يصل ارتفاع النبات الى حوالي 

باً كأزهار قطف، ينتمي الى العائلة الشقائقية مناس

Ranunculaceae موطنه االصلي منطقة شرق .

البحر األبيض المتوسط في جنوب غرب آسيا، 

وجنوب شرق أوروبا في جزر كريت وكارباثوس 

ورودس، وشمال شرق أفريقيا )بدر وآخرون، 

تم إدخال نبات  (.Wikipedia ،2016؛  5113

نذ سنوات عديدة ويتم إنتاجه الراننكيل للبستنة م

كمحصول قطف في جنوب كاليفورنيا، وفرنسا، 

 De) وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول

 .البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني
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Hertogh ،0002).  ألوان األزهار في االنواع

الدرنية تشتمل على األبيض واألصفر، والبرتقالي، 

واألحمر، وأصناف من ألوان عديدة تتوفر في 

طمر(. األشكال أشكال مفردة )قاطي( ومزدوجة )ق

التجارية والمعروفة بإسم "راننكيل بائع الزهور" 

هي أزهار قطف رائعة ويمكن أن تستخدم أيضا 

في الواح األزهار وإلضافة اللون إلى داير 

األزهار المعمرة. أزهار الراننكيل ال تدوم طويالً 

على النبات. األنواع المتقزمة من الراننكيل تصلح 

، Bryanاطق الدافئة )لحدائق الصخور في المن

تم إدخال نبات الراننكيل للبستنة منذ  (.2002

سنوات عديدة ويتم إنتاجه كمحصول قطف في 

جنوب كاليفورنيا، وفرنسا، وجنوب أفريقيا 

  (.De Hertogh ،1996وغيرها من الدول )

تم تصنيفها  Polyaminesالمركبات عديدة األمين 

النباتية على إنها فئة جديدة من منظمات النمو 

الحيوية ويعود تاريخ كيميائيتها الحيوية ألكثر من 

سنة، ومن المركبات عديدة األمين الشائعة  311

)ثنائي األمين(  Putrescineهي البيوترسين 

)ثالثي األمين(  Spermidineوالسبيرمدين 

 Kaur)رباعي األمين( ) Spermineوالسبيرمين 

هي (. المركبات عديدة األمين 5103وآخرون، 

جزيئات عضوية موجبة الشحنة ذات اوزان 

أو أكثر من  5جزيئية صغيرة تتكون من 

المجموعات األمينية )
-

 NH2 تشترك في العديد )

من العمليات الفسيولوجية والتطورية في البكتيريا 

 ، Martin-Tanguyوالحيوانات والنباتات )

(. وقد ُعرف على 5112وآخرون،  Ali؛ 2001

ئف تنظيمية في النباتات والتي امتالكها عدة وظا

ترتبط بتنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية مثل 

تكوين األعضاء، وتكوين األجنة، ونشوء األزهار 

وتطورها، ونمو الجذور، وتكوين الدرنات، 

وشيخوخة الورقة، وتثبيط البناء الحيوي لإلثلين، 

ونضج الثمار وتطورها، واستجابة النبات 

وآخرون،  Leeوية وغير الحيوية )لإلجهادات الحي

؛  5115وآخرون،   Tiburcio؛  0002

Alcázar  ؛ 5101، وآخرون Mahros 

(، كما تُعد مركبات فعالة 5100وآخرون، 

 Reactiveللتخلص من أنواع االوكسجين التفاعلية

Oxygen Species (ROS)  ومثبطات لتأكسد

وقد تناولت  (.5112وآخرون،  Aliالدهون )

ديدة تأثير المركبات عديدة األمين في دراسات ع

 Sofyإذ اوضح نمو وتزهير العديد من النباتات، 

( ان معاملة الرش الورقي 5103) Foudaو 

 Helianthusلنبات خرشوف القدس 

tuberosus وهو نبات بصلي يعود للعائلة ،

 011و 21و ،1 المركبة، بالسبيرمدين بالتراكيز

الملحي قد  جزء بالمليون تحت ظروف االجهاد

حسن معظم صفات النمو والحاصل المتمثلة بطول 

النمو الخضري وطول الجذور والوزن الطري 

والجاف للنمو الخضري والجذري وعدد الدرنات 

ووزنها. كما ادى اضافة السبيرمدين الى زيادة 

 bو aمعنوية في محتوى االوراق من الكلوروفيل 

 والكاروتينويدات. 

الورقي للبيوترسين  وفي دراسة تضمنت الرش

ملي مول والسبيرمدين  3و 5و 0و 1بالتراكيز 

ملي مول  0.2و 0و 1.2و 1بالتراكيز 

ملي مول على  4و 5و 0و 1والسبيرمين بالتراكيز 

 'Dolce Vita'نباتات الورد الشجيري صنف 

بعمر شهرين، بينت النتائج بان تأثيرات المركبات 

الوزن و ،عديدة االمين في طول الساق الزهري

وطول  ،والعمر المزهري ،للساق الزهري الطري

كانت معنوية وان اطول  ،وقطر البراعم الزهرية

 0.2ساق زهري تم الحصول عليه عند التركيز 

واطول عمر مزهري  ،ملي مول من السبيرمدين

ملي مول من  1.2تحصل عليه عند التركيز 

ملي مول من  0السبيرمدين وكذلك عند التركيز 

 (. 5103وآخرون،  Farahiين )السبيرمد

 Gamal El Din و Abd El-Wahedوالحظ  

 011( ان اضافة السبيرمدين بالتركيز 5114)

ملغم/لتر على نبات البابونج ادى الى تحسين 

صفات النمو )ارتفاع النبات وعدد االفرع والوزن 

الطري والجاف للنمو الخضري( عند مرحلة النمو 

 011ين بالتركيز الخضري عند اضافة السبيرمد

( ان 5100) Eidو  Lobnaوجد و ملغم/لتر.

معاملة نباتات خرشوف القدس البصلية 

Helianthus tuberosus   بالمنظمات الحيوية

 Adenosineمركب السبيرمدين و

Triphosphate (ATP)  22و 21بالتراكيز 

جزء بالمليون ادت الى زيادة صفات  011و
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عدد البصيالت،  البصيالت واالزهار المتمثلة في

والوزن الطري والجاف للبصيالت، وعدد االيام 

الالزمة للتزهير، وعدد الزهيرات في النورة 

الزهرية، وطول النورة الزهرية، والوزن الطري 

والجاف للنورة الزهرية خصوصاً عند التركيز 

جزء بالمليون، وكان السبيرمدين اكثر فعالية  011

  في صفات البصيالت. ATPمن 

هو مشتق  Salicylic acid مض السالسيلكحا

فينولي يتوزع في مجموعة واسعة من االنواع 

النباتية. ُصنف حامض السالسيلك ضمن مجموعة 

الهرمونات النباتية لما له من أدوار فسيولوجية في 

(. حامض Shudo ،1994نمو وتزهير النباتات )

السالسيلك هو منظم نمو نباتي إذ يعمل على زيادة 

ج الحيوي للنبات وإن تأثيره في النبات يظهر النات

من خالل زيادة حجم النبات وعدد األزهار 

و  Hayatوالمساحة الورقية وتبكير التزهير )

Ahmed ،2007 .) 

أشارت الكثير من الدراسات إلى استجابة العديد 

من النباتات للمعاملة بحامض السالسيلك، فقد وجد 

الى  21من إن الرش الورقي بتراكيز تتراوح 

جزء بالمليون من حامض السالسيلك أدى  021

الى تحسين النمو الخضري لنباتات االستر صنف 

Kamini" "Ramesh)  ،وبين 5110وآخرون .)

Tabibzadeh ( ان االضافة 5102وآخرون )

الورقية لحامض السالسيلك قبل الحصاد قد اثرت 

والكلوروفيل الكلي b و aمعنويا في الكلوروفيل 

روجين والفسفور والبوتاسيوم الكلي لنبات والنت

الورد الشجيري، واظهرت النتائج ان المساحة 

 011و  21الورقية كانت اكبر بكثير عند التركيز 

جزء بالمليون من حامض السالسيلك قياساً 

 Nofal. ووجد بالمليون جزء 021و 1بالتركيز 

( ان الرش الورقي بحامض 5102وآخرون )

جزء بالمليون على  511ز السالسيلك بالتركي

نباتات االقحوان غير المعرضة لالجهاد الملحي 

ادى الى زيادة معنوية في صفات النمو الخضري 

المتمثلة في ارتفاع النبات وعدد االفرع وعدد 

االوراق والوزن الجاف لالفرع الخضرية 

وآخرون  Soltaniوالمساحة الورقية. واشار 

سيلك رشاً ( الى ان اضافة حامض السال5104)

 21و 1على اوراق نبات االقحوان بالتراكيز 

جزء بالمليون وحامض االسكوربيك  011و

جزء بالمليون  511و 011و 1بالتراكيز 

جزء بالمليون  011و 21و 1والثايامين بالتراكيز 

ادت الى تحسين الصفات المدروسة. واظهرت 

النتائج ان اضافة حامض السالسيلك والثايامين ادت 

والجاف للنبات  الطريادة الوزن الى زي

 والكلي. bو aوالكلوروفيل 

 

 :مواد و طرائق العمل ال

نفذت التجربة في الظلة الخشبية التابعة لمحطة 

ابحاث قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية 

للعام  الزراعة/جامعة ديالى في الموسم الخريفي

وقد بدأت خطوات البحث  .5102 - 5102

الراننكيل، المستوردة من بزراعة بذور نبات 

 هولندا عن طريق احد المكاتب الزراعية في بغداد،

 Peat    في اطباق فلينية تحتوي على البيتموس

moss   ووضعت في الظلة 2015 /25/10بتاريخ

وبعد انبات البذور ووصول الدايات الى الخشبية. 

سنادين  اوراق حقيقية تم تفريدها في 4-3مرحلة 

تحتوي على تربة مكونة  سم 52 بالستيكية قطرها

أخذت عينات عشوائية  بيتموس. 0زميج :  5من 

خليط الزميج مع  تضمنتالتي  من تربة الزراعة

وتم تحليلها في مختبر قسم التربة  البيتموس

والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى. ويمثل 

( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية 0الجدول )

 اعة.لتربة الزر

 King Lifeتم تسميد النباتات بالسماد الكيميائي 

Fruit  مصنع من شركة(GREEN HAS 

ITALIA S.P.A- ايطاليا( المتكون منN وP 

 %( مع المغنسيوم  )K (2 – 0.2 – 01و

Mg4( والبورون )%B 5( والحديد )%Fe 

%( والمولبيديم Mn 1.11%( والمنغنيز )1.11

(Mo 1.11( والزنك )%Zn 1.11)% حيث ،

أضيف رشاً على المجموع الخضري للنباتات 

غم/لتر حسب توصية الشركة المصنعة  0بمعدل 

وبواقع رشة كل أسبوع طيلة مدة البحث. أجريت 

عمليات الخدمة الالزمة من عزق وتعشيب 

ومكافحة اإلصابات الحشرية والمرضية كلما دعت 

الحاجة لذلك. تمت عملية سقي النباتات بنظام الري 

 .نقيطبالت
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تضمنت التجربة على عاملين، إذ مثل العامل 

  Spermidineاالول الرش الورقي بالسبيرمدين 

 011و  21، و1(، بالتراكيز Spdورمز له )

ملغم/لتر، اما العامل الثاني فتمثل في رش 

المجموع الخضري ورقياً بحامض السالسيلك 

Salicylic acid ( ورمز لهSA وبتراكيز ،)

بالماء المقطر كمعاملة مقارنة  مختلفة هي الرش

ملغم/لتر. رشت النباتات  021و 011و

بالسبيرمدين مرتين ، إذ نفذت الرشة االولى بعد 

شهرين من تاريخ تفريد الدايات، والرشة الثانية 

ايام من الرشة االولى. اما الرشة  01بعد مرور 

االولى بحامض السالسيلك فكانت بعد يومين من 

 01يرمدين والرشة الثانية بعد رش النباتات بالسب

 Tween-20ايام من الرشة االولى. أضيفت مادة 

% مع محلول الرش كمادة ناشرة، 1.0بتركيز 

رشت النباتات بالتراكيز المستخدمة حتى البلل التام 

صممت التجربة العاملية  باستخدام مرشة يدوية.

( وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 3×3)

(RCBD) ث مكررات )الراوي، ومحمد، وبثال

وحدة  52(. تضمنت التجربة على 5111

سنادين في كل  2تجريبية، في كل وحدة تجريبية 

سندانة نبات واحد. تم تحليل البيانات وفق البرنامج 

( وقورنت المتوسطات 5113) SASاالحصائي 

الحسابية باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود عند 

ياس صفات النمو %. تم ق2مستوى احتمال 

الخضري المتمثلة بارتفاع النبات، وعدد 

االوراق/نبات، والمساحة الورقية/نبات، ومحتوى 

( في االوراق، SPADالكلوروفيل النسبي )وحدة 

والنسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق، 

ومحتوى الكربوهيدرات الكلية في االوراق، 

لتزهير، وصفات النمو الزهري المتمثلة في موعد ا

وعدد االزهار/نبات، وقطر الزهرة، وطول الساق 

الزهري، وقطر الساق الزهري، والنسبة المئوية 

للمادة الجافة في االزهار، وصفات الجذور الدرنية 

المتمثلة بعدد الجذور، وطول الجذر الدرني، وقطر 

الجذر الدرني، والنسبة المئوية للمادة الجافة في 

الكربوهيدرات الكلية في  الجذور الدرنية، ومحتوى

الجذور. تم تقدير محتوى الكربوهيدرات الكلية في 

االوراق والجذور وفق الطريقة التي ذكرها 

Joslyn (0021.) 

 

 

 (: بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الزراعة.5جدول )

 

 الوحدة القيمة الصفة
 pH (5:5)درجة تفاعل التربة 

 

 ـــــــ 7157
 ديسيسيمنز/م EC (5:5) 5152ل الكهربائي التوصي

 مفصوالت التربة
 غم/كغم 50015 الطين
 غم/كغم 12015 الغرين
 غم/كغم 25512 الرمل

 رملية غرينية النسجة
 غم/كغم 515121 الكلس )كربونات الكالسيوم(

 % 51252 المادة العضوية
 غم/كغم 51155 النتروجين الجاهز
 /كغمغم 5105 الفسفور الجاهز

 غم/كغم 5151555 البوتسيوم الجاهز

االيونات الموجبة 

 الذائبة

 ملي مول/لتر 1105 الكالسيوم
 ملي مول/لتر 515 المغنسيوم
 ملي مول/لتر 5121 البوتاسيوم
 ملي مول/لتر 51555 الصوديوم

 االيونات السالبة الذائبة

 ملي مول/لتر 515 البيكربونات
 ترملي مول/ل 55152 الكلور

 ملي مول/لتر 115 الكبريتات
 ملي مول/لتر Nil الكربونات
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 النتائج 

وحامض  بالسبيرمدينتأثير الرش الورقي  -5

في صفات النمو  والتداخل بينهما السالسيلك

 .الخضري لنبات الراننكيل

( ان رش النباتات A–2تبين من نتائج الجدول )

الى ملغم/لتر من السبيرمدين أدى  011بالتركيز 

زيادة معنوية في ارتفاع النبات إذ بلغ ارتفاع 

سم قياساً بمعاملة المقارنة.  31.22النبات 

واظهرت النتائج حصول زيادة معنوية في ارتفاع 

ملغم/لتر من  021النبات عند الرش بالتركيز 

سم  31.02حامض السالسيلك إذ بلغ ارتفاع النبات 

(، واظهر التداخل بين تراكيز B-2)جدول 

لسبيرمدين وحامض السالسيلك تأثيراً معنوياُ في ا

 spd100  ×SA100هذه الصفة وتفوقت المعاملة 

سم،  41.21وسجلت اعلى ارتفاع للنبات بلغ 

 (. C–2)جدول 

( ان الرش الورقي A–2توضح نتائج الجدول )

بالسبيرمدين أثر معنوياً في صفة عدد 

االوراق/نبات وتفوقت معاملة الرش بالتركيز 

ملغم/لتر في اعطائها اكثر عدد  011

ورقة/نبات قياساً  30.55لالوراق/نبات بلغ 

بمعاملة المقارنة، وظهر ان هناك تأثيراً معنوياً في 

زيادة عدد االوراق/نبات عند الرش بحامض 

ملغم/لتر وسجلت عدد  011السالسيلك بتركيز 

ورقة/نبات، اال انها لم تختلف  31.00اوراق بلغ 

ملغم/لتر  021املة الرش بالتركيز معنوياً عن مع

ورقة/نبات  50.12إذ سجلت عدد اوراق بلغ 

(. وكان B-2قياساً بمعاملة المقارنة، )جدول 

للتداخل بين عاملي الدراسة تأثيٌر معنوٌي في هذه 

 spd100  ×SA100الصفة وتفوقت المعاملة 

ورقة/نبات،  32.22واعطت اكثر عدد اوراق بلغ 

 (. C–2)جدول 

حصول زيادة معنوية في المساحة لوحظ 

 011الورقية/نبات عند رش النباتات بالتركيز 

ملغم/لتر من السبيرمدين إذ بلغت المساحة الورقية 

سم 223.5
5

–Aقياساً بمعاملة المقارنة، )جدول  

(. وسبب رش النباتات بحامض السالسيلك زيادة 2

معنوية في المساحة الورقية عند الرش بالتركيز 

 235.2/لتر إذ بلغت المساحة الورقية ملغم 011

سم
5

، اال انها لم تختلف معنوياً من معاملة الرش 

ملغم/لتر إذ اعطت مساحة ورقية  021بالتركيز 

سم 202.2بلغت 
5

قياساً بمعاملة المقارنة، )جدول  

B-2 ان تأثير التداخل بين العاملين المدروسين .)

كان معنوياً في هذه الصفة واعطت المعاملة 

spd100  ×SA100  اكبر مساحة ورقية بلغت

سم 233.0
5

 (.C–2، )جدول 

( الى ان الرش الورقي A-2تشير نتائج الجدول )

بالسبيرمدين احدث زيادة معنوية في محتوى 

في االوراق قياساً بالنباتات  النسبي الكلوروفيل

 011غير المعاملة واعطت معاملة الرش بالتركيز 

بلغ  النسبي روفيلملغم/لتر اعلى محتوى للكلو

. واوضحت النتائج حصول  SPADوحدة 40.00

عند  النسبي زيادة معنوية في محتوى الكلوروفيل

ملغم/لتر من حامض  011رش النباتات بالتركيز 

في  النسبي السالسيلك إذ بلغ محتوى الكلوروفيل

وهي لم تختلف  SPADوحدة  40.52االوراق 

ملغم/لتر إذ 021معنوياً عن معاملة الرش بالتركيز 

وحدة  41.44 النسبي بلغ محتوى الكلوروفيل

SPAD جدول( ،B-2 وكان للتداخل بين .)

العاملين المدروسين تأثير معنوي في هذه الصفة 

اعلى  spd100  ×SA100واعطت المعاملة 

وحدة  22.45بلغ  النسبي محتوى للكلوروفيل

SPAD( 5، جدول-C.) 
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النمو الخضري  السبيرمدين وحامض السالسيلك والتداخل بينهما في صفاتب الورقي شرال(: تأثير 5جدول )

 .* لنباتات الراننكيل

 

A- تأثير السبيرمدين 

 الصفات

 المدروسة 

 التراكيز 

 )ملغم/لتر(

ارتفاع 

 النبات )سم(

عدد 

االوراق 

)ورقة/نبات

) 

المساحة 

الورقية 

)سم
5

) 

محتوى 

فيل والكلور

 النسبي 

(SPAD) 

بة النس

المئوية 

للمادة 

الجافة في 

االوراق 

)%( 

محتوى 

الكربوهيدرا

ت الكلية في 

االوراق 

)%( 

Spd0 55.00  c 26.26  c 403.8  c 45.59  c 15.33  c 16.07  b 

spd50 37.85  b 28.48  b 472.9  b 47.29  b 16.49  b 18.99  a 

spd100 38.66  a 31.22  a 563.2  a 49.99  a 17.21  a 18.92  a 

 

B - تأثير حامض السالسيلك 

SA0 34.70  c 26.00  b 389.8 b 44.68  b 15.18  c 17.43  a 

SA100 37.85  b 30.11  a 532.5  a 49.26  a 16.64  b 18.02  a 

SA150 38.96  a 29.85  a 517.5  a 48.94  a 17.25  a 18.53  a 

 

C– لسالسيلكتأثير التداخل بين السبيرمدين وحامض ا 

Spd0 

SA0 30.33  e 22.55   f 280.8  f 41.58  d 13.59  f 14.40   c 

SA10

0 

36.00  d 26.89   e 415.0  e 46.25  c 15.06  e 16.13 bc 

SA15

0 

38.66  b 29.33   c 515.6  b 48.95  b 17.34  b 17.69 ab 

spd50 

SA0 37.77  c 28.22   d 465.1 cd 46.83  c 16.35  c 18.90   a 

SA10

0 

36.78  d 27.89 de 449.5 de 46.11  c 15.99 cd 19.02   a 

SA15

0 

39.00  b 2933    c 504.1 bc 48.94  b 17.13  b 19.04   a 

spd10

0 

SA0 36.00  d 27.17 de 423.6 de 45.63  c 15.60 de 19.00   a 

SA10

0 

40.78  a 35.55   a 733.1  a 55.42  a 18.86  a 18.90   a 

SA15

0 

39.22  b 30.89   b 532.8  b 48.93  b 17.17  b 18.86   a 

% حسب 1المعدالت التي تشترك بنفس الحرف لكل عمود ال تختلف بينها معنويا عند مستوى احتمال * 

  .اختبار دنكن متعدد الحدود
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( حصول زيادة A-2يالحظ من نتائج الجدول )

معنوية في النسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق 

ملغم/لتر من  011عند رش النباتات بالتركيز 

% قياساً 02.50ذ بلغت النسبة السبيرمدين إ

( الى  (B–2بمعاملة المقارنة. وتشير نتائج الجدول

ملغم/لتر  021ان الرش الورقي للنباتات بالتركيز 

من حامض السالسيلك ادى الى زيادة معنوية في 

نسبة المادة الجافة في االوراق إذ بلغت النسبة 

%. ان تأثير التداخل بين تراكيز 02.52

حامض السالسيلك كان معنوياُ في السبيرمدين و

×  spd100هذه الصفة واعطت المعاملة 

SA100  اكبر نسبة للمادة الجافة في االوراق

 (.  C-5%، جدول )01.12بلغت 

وجود زيادة معنوية في  (A–2)تبين نتائج الجدول 

محتوى الكربوهيدرات الكلية في االوراق عند رش 

الرش النباتات بالسبيرمدين وتفوقت معاملة 

ملغم/لتر واعطت اعلى محتوى  21بالتركيز 

%، وهي لم 01.00للكربوهيدرات الكلية بلغ 

 011تختلف معنوياً عن معاملة الرش بالتركيز 

% قياساً 01.05ملغم/لتر والتي اعطت نسبة بلغت 

 (B–2)بمعاملة المقارنة. وتظهر نتائج الجدول 

عدم وجود فروق معنوية في صفة محتوى 

الكربوهيدرات الكلية بين معامالت االوراق من 

الرش بحامض السالسيلك ومعاملة المقارنة. وكان 

للتداخل بين العاملين المدروسين تأثير معنوي في 

 spd50  ×SA150هذه الصفة واعطت المعاملة 

اعلى محتوى للكربوهيدرات الكلية في االوراق بلغ 

 (.C-5%، جدول )00.14

وحامض  دينبالسبيرمتأثير الرش الورقي  -5

السالسيلك والتداخل بينهما في صفات النمو 

 لنبات الراننكيل. الزهري

( ان الرش بالتركيز A-3اظهرت نتائج الجدول )

ملغم/لتر من السبيرمدين سبب تبكير التزهير  011

وصل الى مستوى المعنوية إذ استغرقت النباتات 

يوم لظهور اول برعم زهري قياساً  24.32

ة. وسببت معاملة الرش بالتركيز بمعاملة المقارن

ملغم/لتر من حامض السالسيلك الى تبكير  011

يوم قياساً بمعاملة  24.11موعد التزهير إذ سجلت 

(. وظهر ان للتداخل بين B-3المقارنة، جدول )

عاملي الدراسة تأثير معنوي في هذه الصفة 

إذ سجلت  Spd100  ×SA100وتفوقت المعاملة 

 (.(C–3يوم، جدول  20.01موعد تزهير بلغ 

( الى حصول زيادة A-3تشير نتائج الجدول )

معنوية في عدد االزهار/نبات عند الرش بالتركيز 

ملغم/لتر من السبيرمدين إذ بلغ عدد  011

زهرة/نبات قياساً بمعاملة  2.41االزهار/نبات 

( ان الرش B-3المقارنة. وبينت نتائج الجدول )

السالسيلك أدى  ملغم/لتر من حامض 021بالتركيز 

الى زيادة معنوية في عدد االزهار/نبات إذ سجلت 

زهرة/نبات، اال انها لم تختلف معنوياً عن  2.44

ملغم/لتر إذ سجلت  011معاملة الرش بالتركيز 

زهرة/نبات. وكان للتداخل بين العاملين  2.01

المدروسين تأثير معنوي في هذه الصفة وتفوقت 

واعطت اكثر   Spd100  ×SA100المعاملة 

-3، جدول )زهرة/نبات 2.22عدد لالزهار بلغ 

C). 

( الى ان الرش A-3تشير نتائج الجدول )

ملغم/لتر ادى الى  011بالسبيرمدين بالتركيز 

زيادة معنوية قي قطر الزهرة إذ بلغ قطر الزهرة 

سم قياساً بمعاملة المقارنة. ولوحظ حصول  2.23

الرش  زيادة معنوية في صفة قطر الزهرة عند

ملغم/لتر من حامض السالسيلك إذ  021بالتركيز 

(. واشارت نتائج B-3سم، جدول ) 2.22سجلت 

( الى ان التداخل بين العاملين كان C-3الجدول )

 Spd100معنوياُ في هذه الصفة وتفوقت المعاملة 

 ×SA100  في اعطائها اكبر قطر للزهرة بلغ

 (.C-3، جدول )سم 1.21

وية في طول الساق لوحظ حصول زيادة معن

ملغم/لتر  011الزهري عند رش النباتات بالتركيز 

من السبيرمدين إذ بلغ طول الساق الزهري 

(. A-3سم قياساً بمعاملة المقارنة، جدول ) 52.23

ولوحظ حصول زيادة معنوية في طول الساق 

الزهري عند رش النباتات بحامض السالسيلك 

سم، اال  54.00ملغم/لتر إذ سجلت  021بالتركيز 

انها لم تختلف معنوياً عن معاملة الرش بالتركيز 

سم، جدول  54.21ملغم/لتر والتي سجلت  011

(B-3 وأثر التداخل بين العاملين معنوياً في هذه .)

 Spd100  ×SA100الصفة وتفوقت المعاملة 

 51.02واعطت اعلى طول للساق الزهري بلغ 

 (.(C-3سم، جدول 
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( ان الرش بالتركيز A-3بينت نتائج الجدول )

ملغم/لتر من السبيرمدين أدى الى زيادة  011

 4.33معنوية في قطر الساق الزهري إذ سجلت 

ملم قياساً بمعاملة المقارنة. واوضحت النتائج 

حصول زيادة معنوية في قطر الساق الزهري عند 

ملغم/لتر من حامض  011رش النباتات بالتركيز 

ملم، اال انها لم تختلف  4.14لك إذ سجلت السالسي

ملغم/لتر  021معنوياً عن معاملة الرش بالتركيز 

ملم، قياساً بمعاملة المقارنة،  3.04إذ سجلت 

(. ان تأثير التداخل بين العاملين كان B-3جدول  )

 Spd100معنوياً في هذه الصفة واعطت المعاملة 

 ×SA100  2.43اكبر قطر للساق الزهري بلغ 

 (.C-3ملم جدول )

 

 

السبيرمدين وحامض السالسيلك والتداخل بينهما في صفات النمو الزهري ب الورقي رشال(: تأثير 5جدول )

 .* نباتات الراننكيلل

A- تأثير السبيرمدين 

 الصفات

 المدروسة 

 التراكيز 

 )ملغم/لتر(

موعد 

التزهير 

 )يوم(

عدد 

 االزهار/نبات

قطر الزهرة 

 )سم(

طول الساق 

زهري ال

 )سم(

قطر 

الساق 

الزهري 

 )ملم(

النسبة 

المئوية 

للمادة 

الجافة في 

االزهار 

)%( 

Spd0 76.62  a 5.48  b 6.57  c 21.16  c 2.92  c 7.53   c 

spd50 75.51  b 5.74  b 7.17  b 24.01  b 3.63  b 11.00  b 

spd100 74.37  c 6.48  a 7.53  a 25.53  a 4.33  a 12.97  a 

 

B - تأثير حامض السالسيلك 

SA0 76.32  a 5.07  b 6.41  c 21.00  b 2.90  b 7.85   b 

SA100 74.80  c 6.18  a 7.31  b 24.70  a 4.04  a 11.65  a 

SA510 75.15  b 6.44  a 7.56  a 24.99  a 3.94  a 12.00  a 

 

C– تأثير التداخل بين السبيرمدين وحامض السالسيلك 

Spd0 

SA0 77.23   a 4.44  d 5.68  f 16.72  f 1.67  e 5.48   f 

SA100 76.79   a 5.55  c 6.60  e 22.05  e 3.27  d 7.55   e 

SA150 75.86  bc 6.44  b 7.44 bc 24.71 bc 3.83 bc 9.55  cd 

spd50 

SA0 75.54  dc 5.44  c 7.09 cd 23.84 cd 3.57 cd 9.64  cd 

SA100 75.71 

bcd 

5.33  c 6.82 de 23.12 de 3.43  d 10.02  c 

SA150 75.28   d 6.44  b 7.61  b 25.06  bc 3.90  b 13.34  b 

spd100 

SA0 76.20   b 5.33  c 6.45  e 22.44   e 3.47  d 8.45  de 

SA100 71.90   f 7.66  a 8.50  a 28.95   a 5.43  a 17.36  a 

SA150 74.31   e 6.44  b 7.64  b 25.20   b 4.10  b 13.11  b 

% حسب 1المعدالت التي تشترك بنفس الحرف لكل عمود ال تختلف بينها معنويا عند مستوى احتمال * 

 اختبار دنكن متعدد الحدود.
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ان رش النباتات ( A-3توضح نتائج الجدول )

ملغم/لتر من السبيرمدين ادى الى  011بالتركيز 

ية للمادة الجافة في زيادة معنوية في النسبة المئو

االزهار إذ بلغت نسبة المادة الجافة في االزهار 

% قياساً بمعاملة المقارنة. وظهر ان هناك 05.02

تأثير معنوي في زيادة النسبة المئوية للمادة الجافة 

 021في االزهار عند رش النباتات بالتركيز 

ملغم/لتر من حامض السالسيلك وسجلت نسبة 

انها لم تختلف معنوياً عن %، اال 05.11بلغت 

ملغم/لتر التي سجلت  011معاملة الرش بالتركيز 

% قياساً بمعاملة المقارنة، 00.22نسبة بلغت 

(. ان تأثير التداخل بين تراكيز B-3جدول    )

السبيرمدين وحامض السالسيلك كان معنوياً في 

×  Spd100هذه الصفة واعطت المعاملة 

SA100 افة في االزهار اكبر نسبة للمادة الج

 (. C-3%، جدول )02.32بلغت 

تأثير الرش الورقي بالسبيرمدين وحامض  -5

السالسيلك والتداخل بينهما في صفات الجذور 

 الدرنية لنبات الراننكيل.

( ان الرش الورقي A–4توضح نتائج الجدول )

بالسبيرمدين أثر معنوياً في صفة عدد الجذور 

 011لتركيز الدرنية وتفوقت معاملة الرش با

ملغم/لتر في اعطائها اكثر عدد للجذور الدرنية 

قياساً بمعاملة  جذر درني/نبات 29.54بلغت 

المقارنة، وظهر ان هناك تأثيراً معنوياً في زيادة 

عدد الجذور الدرنية عند الرش بحامض السالسيلك 

ملغم/لتر وسجلت عدد جذور بلغ  021بالتركيز 

ا لم تختلف معنوياً جذر درني/نبات، اال انه 51.51

ملغم/لتر إذ كان  011عن معاملة الرش بالتركيز 

جذر درني/نبات قياساً  52.21عدد الجذور 

(. وكان للتداخل (B–4بمعاملة المقارنة، جدول 

في هذه الصفة وتفوقت  العاملين تأثير معنويبين 

واعطت اكثر عدد  spd100  ×SA100المعاملة 

بات، جدول جذر درني/ن 32.41للجذور بلغت 

C–4).) 

( ان رش النباتات A–4تبين من نتائج الجدول )

ملغم/لتر أدى الى  011بالسبيرمدين بالتركيز 

زيادة معنوية في طول الجذر الدرني أذ بلغ طول 

سم قياساً بمعاملة المقارنة. واظهرت  3.51الجذر 

النتائج حصول زيادة معنوية في طول الجذر 

ملغم/لتر  011تركيز الدرني عند رش النباتات بال

 3.11من حامض السالسيلك إذ بلغ طول الجذر 

سم، وهي لم تختلف معنوياً عن معاملة الرش 

 3.12ملغم/لتر إذ سجلت طول بلغ  021بالتركيز 

(. واظهر B-4سم قياساً بمعاملة المقارنة، جدول )

التداخل بين تراكيز السبيرمدين وحامض 

الصفة وتفوقت  السالسيلك تأثيراً معنوياُ في هذه

وسجلت اكبر طول  spd100  ×SA100المعاملة 

 (.(C–4سم، جدول  3.41للجذر بلغ 

( الى ان الرش الورقي A-4تشير نتائج الجدول )

بالسبيرمدين احدث زيادة معنوية في قطر الجذر 

الدرني قياساً بالنباتات غير المعاملة واعطت 

لغ ملغم/لتر اكبر قطر ب 21معاملة الرش بالتركيز 

ملم، وهي لم تختلف معنوياً عن معاملة  3.41

ملغم/لتر إذ بلغ قطر الجذر  011الرش بالتركيز 

ملم. واوضحت النتائج حصول زيادة  3.34

معنوية في قطر الجذر الدرني عند رش النباتات 

ملغم/لتر من حامض السالسيلك إذ  021بالتركيز 

 ملم قياساً بالنباتات 3.44بلغ قطر الجذر الدرني 

(. وكان للتداخل بين (B–4غير المعاملة، جدول 

العاملين المدروسين تأثير معنوي في هذه الصفة 

اعلى  spd100  ×SA100واعطت المعاملة  

 (.(C–4ملم، جدول  3.23قطر بلغ 

( حصول زيادة A-4يالحظ من نتائج الجدول )

معنوية في النسبة المئوية للمادة الجافة في الجذور 

ملغم/لتر  011النباتات بالتركيز  الدرنية عند رش

% وهي لم 52.25من السبيرمدين إذ بلغت النسبة 

ملغم/لتر  21تختلف معنوياً عن المعاملة بالتركيز 

%  قياساً بمعاملة المقارنة. 52.32اذ بلغت النسبة 

 021وأدى الرش الورقي للنباتات بالتركيز 

ملغم/لتر من حامض السالسيلك الى زيادة معنوية 

النسبة المئوية للمادة الجافة في الجذور وبلغت في 

(. ان تأثير التداخل بين B-4%، جدول )52.24

تراكيز السبيرمدين وحامض السالسيلك كان معنوياُ 

×  spd100في هذه الصفة واعطت المعاملة 

SA100  اكبر نسبة مئوية للمادة الجافة في الجذور

 (.C-4%، جدول )50.11بلغت 
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 الجذور الدرنيةالسبيرمدين وحامض السالسيلك والتداخل بينهما في صفات ب الورقي رشال(: تأثير 5ل )جدو

 .* لنباتات الراننكيل

A- تأثير السبيرمدين 

 الصفات

 المدروسة

 التراكيز

 )ملغم/لتر(

عددالجذور 

 الدرنية

طول الجذر 

 الدرني )سم(

قطر الجذر 

الدرني 

 (ملم)

النسبة 

المئوية 

لجافة مادة الل

في الجذور 

 الدرنية

(%) 

 محتوى

الكربوهيدرات 

الكلية في الجذور 

 الدرنية

)%( Spd0 21.91  c 2.71  c 2.96  b 23.74  b 17.06  b 

spd50 27.78  b 3.04  b 3.40  a  a 26.35  a 19.06 

spd100 29.54  a  a 3.20 3.34  a  a 26.72 18.71  a 

 

B - تأثير حامض السالسيلك 

SA0 23.43  b 2.80  b 3.00  c 24.56  c 17.91  a 

SA100 27.60  a 3.08  a 3.26  b 25.71  b 18.25  a 

SA510 28.20  a 3.07  a 3.44  a 26.54  a 18.67  a 

 

C– تأثير التداخل بين السبيرمدين وحامض السالسيلك 

Spd0 

SA0 20.34  g 2.48  g 2.43   e 20.67  f 14.40   c 

SA100 22.55  f 2.77  f 2.90   d 22.86  e 16.13 bc 

SA150 22.84 ef 2.88  e 3.53 ab 27.68  b 17.69 ab 

spd50 

SA0 26.46  d 2.99  d 3.43   b 26.95  b 18.90   a 

SA100 23.85  e 2.99  d 3.23   c 24.47  d 19.02   a 

SA150 33.03  b 3.14  c 3.53 ab 27.62  b 19.04   a 

spd100 
SA0 23.50 ef 2.92  e 3.13   c 26.06  c 19.00   a 

SA100 36.40  a 3.48  a 3.63   a 29.80  a 18.90   a 
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SA150 28.72  c 3.20  b 3.27   c 24.31  d 18.86   a 

% حسب 1المعدالت التي تشترك بنفس الحرف لكل عمود ال تختلف بينها معنويا عند مستوى احتمال * 

  تبار دنكن متعدد الحدود.اخ

( وجود زيادة معنوية في (A–4تبين نتائج الجدول 

 الدرنية محتوى الكربوهيدرات الكلية في الجذور

عند رش النباتات بالسبيرمدين وتفوقت معاملة 

ملغم/لتر واعطت اعلى  21الرش بالتركيز 

 الدرنية الجذورمحتوى للكربوهيدرات الكلية في 

تختلف معنوياً عن معاملة  %، وهي لم00.12بلغ 

ملغم/لتر والتي اعطت نسبة  011الرش بالتركيز 

% قياساً بمعاملة المقارنة. وتظهر 01.20بلغت 

( عدم وجود فروقات معنوية B-4نتائج الجدول )

من  الدرنية في صفة محتوى الجذور

الكربوهيدرات الكلية بين معامالت الرش بحامض 

كان للتداخل بين السالسيلك ومعاملة المقارنة. و

العاملين المدروسين تأثير معنوي في هذه الصفة 

اعلى  spd50  ×SA150واعطت المعاملة 

 الدرنية الجذورفي  الكلية محتوى للكربوهيدرات

 (.C-4%، جدول )00.14بلغ 

 

 : المناقشة

بينت النتائج ان رش نباتات الراننكيل ورقياً 

الخضري بالسبيرمدين أثر ايجابياً في صفات النمو 

والزهري والجذور الدرنية، واعطت معاملة الرش 

ملغم/لتر من السبيرمدين افضل  011بالتركيز 

النتائج بالنسبة لصفات ارتفاع النبات، وعدد 

االوراق/نبات، والمساحة الورقية/نبات، ومحتوى 

الكلوروفيل النسبي في االوراق، والنسبة المئوية 

لتزهير، وعدد للمادة الجافة في االوراق، وموعد ا

االزهار/نبات، وقطر الزهرة، وطول الساق 

الزهري وقطره، والنسبة المئوية للمادة الجافة في 

االزهار، وعدد الجذور الدرنية/نبات، وطول 

الجذر الدرني، والنسبة المئوية للمادة الجافة في 

الجذور الدرنية، في حين اعطت معاملة الرش 

 محتوىملغم/لتر افضل  21بالتركيز 

للكربوهيدرات الكلية في االوراق، وقطر الجذر 

حتوى الكربوهيدرات الكلية في مالدرني، و

 . الجذور

ان التأثيرات االيجابية للمركبات عديدة االمين مثل 

السبيرمدين في صفات النمو قد تعود الى ان هذه 

المركبات تعد اآلن بمثابة فئة جديدة من مواد النمو 

لمضادة للشيخوخة وايضا كونها من المواد ا

والمضادة لالجهادات بسبب خصائصها الحامضية 

المحايدة وخصائصها المضادة لالكسدة وايضا 

على قدرتها في استقرارية االغشية وجدران 

(. كما ان 5111وآخرون،  Velikovaالخاليا )

زيادة صفات النمو الخضري نتيجة اضافة 

د المركبات عديدة االمين مثل السبيرمدين  قد تعو

الى زيادة امتصاص بعض المغذيات خصوصاَ 

البوتاسيوم والذي يلعب دوراَ حيوياَ في عملية 

التمثيل الضوئي عن طريق تحسين النمو وصبغات 

 CO2 (Salamaالتمثيل الضوئي وامتصاص غاز 

Karima ،0000 وفي هذا الصدد ذكر .)

Youssef (5112 ان المركبات عديدة االمين )

ة فعالية العمليات االيضية في لها القدرة على زياد

النباتات وتبعا لذلك فأن الوظائف الفسيولوجية لهذه 

النباتات تتحسن بسبب زيادة كفاءة الجذور على 

 امتصاص المغذيات من التربة.

عند  ان تحسين صفات النمو الخضري والجذور

ناجمة قد تكون المعاملة بالمركبات عديدة االمين 

ي النمو من خالل تحسين عن تأثير هذه المركبات ف

(، كما Cohen ،0001انقسام الخلية واستطالتها )

يمكن ان تعمل المركبات عديدة االمين كمصدر 

(. Smith ،0015للنتروجين الذي يحفز النمو )

ويمكن ان تعمل المركبات عديدة االمين مثل 

السبيرمدين على تحفيز النمو من خالل زيادة كمية 

االوكسينات والجبرلينات المحفزات الداخلية مثل 

والسايتوكاينينات بشكل متزامن مع تخفيض كمية 

 ABAوفعالية المثبطات مثل حامض االبسيسك 

وبالتالي تحفيز انقسام واستطالة الخلية وتحسين 

وهذه (. 5111وآخرون،  El-Bassiounyالنمو )

وآخرون  Youssefمع ما وجده  النتائج تتفق

 Talaatما وجده  ( في نباتات الشبوي ومع5114)

( في نباتات عين البزون وما 5112وآخرون )

( 5110وآخرون ) Abd El-Azizتوصل اليه 

في نباتات الكالديولس وما توصل اليه 
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Mahgoub ( في نباتات 5100وآخرون )

 القرنفل. 

ان تحسين الصفات الزهرية عند رش النباتات 

قد يعزى الى تأثير هذه بالمركبات عديدة االمين 

ركبات في تخليق هرمون اندول حامض الخليك الم

IAA إذ يمكن ان تزيد المركبات عديدة االمين ،

 IAA اندول حامض الخليك من تخليق انزيم

وزيادة مستويات حامض التربتوفان والذي يعد 

قد يعود الى تأثير او . IAAالبادئ االولي لهرمون 

هذه المركبات في تحفيز العمليات الفسيولوجية 

انعكست على تحسين النمو الخضري والتي 

متبوعة باالنتقال الفعال لنواتج التمثيل الضوئي من 

المصدر )االوراق( الى االجزاء المستهلكة في 

وآخرون،  El-Bassiounyالنبات مثل االزهار )

5111 .) 

اظهرت النتائج ان الرش الورقي بحامض 

السالسيلك أثر ايجابياً في معظم صفات النمو 

لزهري والجذور الدرنية لنبات الخضري وا

الراننكيل، وان افضل النتائج تم الحصول عليها 

ملغم/لتر بالنسبة لصفات  021عند الرش بالتركيز 

ارتفاع النبات، والنسبة المئوية للمادة الجافة في 

االوراق، وعدد االزهار، وقطر الزهرة، وطول 

الساق الزهري، والنسبة المئوية للمادة الجافة في 

وقطر الجذر زهار، وعدد الجذور الدرنية، اال

الدرني، والنسبة المئوية للمادة الجافة في الجذور، 

 011في حين اعطت معاملة الرش بالتركيز 

ملغم/لتر من حامض السالسيلك افضل النتائج 

بالنسبة لصفات عدد االوراق/نبات، والمساحة 

الورقية/نبات، ومحتوى الكلوروفيل النسبي في 

، وموعد التزهير، وقطر الساق الزهرياالوراق، 

. ان تحسين الصفات وطول الجذر الدرني

الخضرية والزهرية وصفات الجذور الدرنية نتيجة 

رش النباتات بحامض السالسيلك قد تعود الى دور 

حامض السالسيلك في زيادة محتوى النبات من 

الهرمونات الداخلية مثل الجبرلينات واالوكسينات 

نات من خالل تغيير الوضع والسايتوكايني

الهرموني للنبات وبالتالي زيادة انقسام واستطالة 

الخاليا وفي النهاية زيادة نمو وتطور النبات. او 

ربما يعود السبب الى دور حامض السالسيلك في 

زيادة طول الجذور وايضاً زيادة كثافة المجموع 

الجذري والتي تحدث كنتيجة لزيادة نشوء الجذور 

وهذا يزيد من كمية الماء والعناصر  الثانوية

الغذائية التي يمكن ان تمتص من قبل النبات 

، Ahmedو  Hayatوبالتالي تحسين النمو )

 ان تحسين صفات النمو الخضري(. 5112

نتيجة الرش بحامض  والزهري والجذور الدرنية

وآخرون  Ramالسالسيلك تتفق مع ما وجده 

 Soltaniو  ( في نباتات الكالديولس،5105)

( 5102وآخرون ) Hashish( و5104وآخرون )

وآخرون  Qureshiفي نباتات االقحوان و 

  ( في نباتات القرنفل.5102)

وكان للتداخل بين تراكيز السبيرمدين وحامض 

السالسيلك تأثير معنوي في تحسين الصفات 

 spd100  ×SA100 معاملةالالمدروسة وتفوقت 

 اوضحت .الصفات المدروسة معظمفي تحسين 

الرش  ر التعاوني المشترك بينالتأثيهذه الدراسة 

في  الورقي بالسبيرمدين وحامض السالسيلك

تحسين صفات النمو الخضري والزهري والجذور 

  الدرنية لنبات الراننكيل.

 

 : المصادر

الراوي، خاشع محمود، وخلف هللا عبد العزيز 

. تصميم وتحليل التجارب (5111) محمد.

كلية  -ر الكتب للطباعة والنشرالزراعية. دا

 العراق جامعة الموصل. -الزراعة والغابات

بدر، مصطفى، محمود خطاب، محمد ياقوت، علم 

الدين نوح، طارق القيعي، محمد هيكل 

. الزهور (5113)ومصطفى رسالن. 

ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق. 

 -دار فجر اإلسالم للطباعة والنشر والتوزيع
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