
 الزرفي                        (                                 1640) , 4601 - 4604:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4601                                                                 ISSN 2072-3875 

 

في مؤشرات النمو واألزهار لنبات  B3وفيتامين  Tecamin تأثير رش المحلول المغذي 

 Gladiolus hybrida الكالديوليس 
 

 مشتاق طالب حمادي الزرفي
 

 جمهورية العراق –الكوفة جامعة  –كلية الزراعة  –قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 

 المستخلص

لبيان تأثير رش  2016-2017جامعة الكوفة خالل الموسم الزراعي  \أجريت هذه التجربة في مشتل كلية الزراعة   

في مؤشرات النمو واألزهار لنبات الكالديوليس, نفذت التجربة بتصميم  B3وفيتامين Tecamin المحلول المغذي 

بعاملين األول ثالث تراكيز من   Randomized Complete Block Design(R.C.B.D)الكاملةالقطاعات العشوائية 

(مل.لتر1و 0،2وهي ) Tecaminالمحلول المغذي 
-4

 0،06تراكيز هي) بثالث B3الثاني هو رش فيتامين  

(ملغم.لتر466و
-4

 %. 0( وعلى مستوى احتمال L.S.D, قورنت المتوسطات حسب اختبار أقل فرق معنوي )
مل.لتر 1بتركيز  Tecaminأظهرت النتائج أن رش المحلول المغذي     

-4
ملغم.لتر 06بتركيز  B3مع فيتامين  

-4
أدى  

إلى زيادة عدد األوراق الكلي والوزن الجاف للمجموع الخضري ومحتوى األوراق من والكاربوهيدرات الكلية الذائبة 

ورقة. 7.07ر من صبغة البيتاكاروتين وااللفاكاروتين  أذ بلغت )وطول الشمراخ الزهري وعدد الزهيرات ومحتوى األزها

نبات
-4

زهيرة.شمراخ 3.66سم و 06.36غم وزن جاف و466ملغم. 1,04غم و0. 06و 
-4

غم466ملغم. 44.60و 
-4

 

غم466ملغم. 40.17و
-4

ورقة.نبات 6.00مقارنة بمعاملة المقارنة والتي أعطت اقل القيم اذ بلغت )  
-4

غم 2.21و 

زهيرة.شمراخ 0.66سم و06.76و
-4

غم466ملغم. 1.36و 
-4

غم466ملغم. 46.21و 
-4

 ( وعلى الترتيب.

 

 

 

Effect of spraying nutrient solution "Tecamin" and vitamin B3 on 

growth and flowering parameters of Gladiolus hybrida 
 

Mushtaq Talib Hammadi AL- Zurfi 

 

Abstract 

    An experiment was conducted in nursery of facultiy of Agriculture\ University of Kufa 

during growing seasons 2016 – 2017 to study the effect of spraying nutrient solution 

"Tecamin" and vitamin B3 on growth and flowering parameters of Gladiouls plant. 

Experiment designed in Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) with three 

replicated in two factors, First three concentrations of  nutrient solution "Tecamin" i.e. (0, 2 

and 4) m.L
-1

, Second three concentrations of vitamin B3 i.e.(0, 50 and 100)mg.L
-1

. Means 

were compared with Least Significant Difference (L.S.D.) test at 0.05probability. 

     Resulted showed that spraying nutrient solution "Tecamin at a concentration of 4m.L
-1

 

and vitamin B3 at a concentration 50mg.L
-1

 increased significantly number of the leaves, 

shoot dry weight, leaf contact of chlorophyll and total soluble carbohydrates, length of 

inflorescence stem, number of florets per inflorescence and flower content of beta-carotene 

and alpha- carotene i.e. ( 7.67leaf.plant
-1

, 5.50g, 8.51mg.L
-1

dry weight, 63.93cm, 9.00 florets. 

Inflorescence
-1

, 11.05mg.100g
-1

 and 15.47
-1

), compared to control treatment which gave the 

lowest values i.e. (3.66leaf.plant
-1

, 2.24g, 5.05mg.L
-1

dry weight, 50.70cm, 5.33 florets. 

Inflorescence
-1

, 4.93mg.100g
-1

 and 10.28mg.100g
-1

 ) respectively.    
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 المقدمة: 

ينتمي نبات الكالديولس الى العائلة السوسنية    

Iridiaceae   وتعني كلمة ,Gladiolus  بالعربية

السيف الصغير وترجع هذه التسمية الى شكل أوراقه 

(, أزهاره بوقية الشكل 66التي تشبه شكل السيف  )

جالسة توجد في نورات طرفية تختلف ألوان األزهار 

ر والبرتقالي, ويعد من األبصال منها األبيض واألحم

المزهرة المهمة أقتصاديا ألنه أزهاره جميلة وصالحة 

للقطف التجاري والشمراخ الزهري يحتوي على عدد 

كبير من الزهيرات, كذلك يزرع في أحواض في الحدائق 

العامة والخاصة ويستخدم في تزين المكاتب التجارية 

الحرارة  والفنادق, ينمو النبات  خضريا في درجات

( م26-46تتراوح من )
o

(, الموطن األصلي له 40و 2) 

 ( .1جنوب أفريقيا )

تعد التغذية النباتية من العوامل المهمة في نمو وتطور     

النبات, اذ أن نقص المغذيات في النبات  يعمل على 

تدهور نموه وأزهاره, لذا وجب توفيرها بشكل جيد وذلك 

الرش الورقي او التسميد من خالل تجهيز هذه المغذيات ب

(, اذ تعد الورقة األساس في عمليات االيض 7األرضي )

الحيوي للنبات, وان ظهور نقص المغذيات في  األوراق 

يجب معالجته من خالل عمليات الرش الورقي والتي تعد 

طريقة مكملة للتسميد األرضي وتعمل كذلك على توزيع 

سة العناصر على المجموع الخضري بصورة متجان

(, كذلك 3مقارنة بإضافة المغذيات الى التربة مباشرة) 

فان تقنيه التغذية الورقية أصبح من الطرق الشائعة 

االستعمال والسيما مع تطور تقنيات الري بالرش مما 

(, ويعد عنصر 41سهل أضافة المغذيات مع مياه الري )

النتروجين من العناصر الغذائية المهمة لنمو النبات, اذ 

تحسين صفات النمو للنبات وذلك من خالل نشاطه يعمل 

في العديد من المركبات العضوية الضرورية في 

العلميات الحيوية مثل البروتينات والكلوروفيالت 

 ATPوNADPو NADPHوالمرافقات األنزيمية مثل 

وفي تكوين أغشية الخاليا والمايتوكوندريا والبالستيدات 

فور تأثير واضح (, كما أن لعنصر الفس42الخضراء )

في تحليل الكاربوهيدرات الناتجة من عملية التركيب 

الضوئي لغرض تحرير الطاقة الالزمة للعمليات الحيوية 

(, كذلك فان لعنصر البورون 3التي تجري داخل النبات )

دور مهم في للنبات من خالل تأثيره في تسهيل حركة 

الى وأنتقال نواتج عملية التركيب الضوئي من األوراق 

المناطق الفعالة في النبات وأن أنتقال السكريات المتحدة 

مع البورون يكون أسرع وأسهل من السكريات 

المستقطبة لوحدها كما له دور مهم في تشجيع أنبات 

 ( 7حبوب اللقاح ونمو األنبوبة اللقاحية )

تعرف الفيتامينات بأنها عبارة عن مركبات عضوية     

د أساسية في اغلب العمليات ضرورية لنمو النبات, وتع

األيضية داخل النبات وكما أنها مهمة لجعل عمليات 

األيض طبيعية, أذ أن رش الفيتامينات على النبات تؤدي 

الى تحفيز النمو من خالل تنشيط بعض التفاعالت 

األنزيمية من خالل دخولها كعوامل مساعدة بيولوجية 

يوية ومرافقات أنزيمية في كثير من العمليات الح

 B3( ومن هذه الفيتامينات هو فيتامين 1و  47المختلفة) 

وهو أحد أنواع  Nicotine amideالنيكوتين أمايد 

ولغرض عدم حصول خلط بين حامض  Bفيتامين 

النيكوتينك ونيكوتين التبغ سمى هذا الفيتامين بالنياسين 

Niacin(1 وله دور مهم في العديد من العمليات )

وله في تركيب المرافقات األنزيمية الحيوية للنبات لدخ

NAD وNADP (1 أذ يعمالن مع عدد كبير من 21و )

والتي توجد في  dehydrogenasesأنزيمات 

السايتوبالزم والتي تكون ضرورية في أيض المركبات 

الحيوية األساسية مثل المواد الكاربوهيدراتية والدهون 

( أن رش 44)  Aberg كما بين ( 24والبروتينات)

لفيتامينات على النبات أهمية كبيرة في تحفيزالنمو ا

والخضري والزهري. لذلك اجريت هذه التجربة بهدف 

وفيتامين  Tecaminبيان تأثير رش المحلول المغذي 

B3  في تحسين مؤشرات النمو واألزهار لنبات

 الكالديوليس.

 

 المواد وطرائق العمل : 

نفذت التجربة خالل الموسم  الخريفي الزراعي    

في بيت مغطى بالساران تابع إلى قسم  2647 -2640

البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة / جامعة الكوفة 

وفيتامين  Tecamin،لبيان تأثير رش المحلول المغذي 

B3  .في مؤشرات النمو واألزهار لنبات الكالديوليس

في أصص  20/3/2640بتاريخ تمت زراعة الكورمات 

سم وتحتوي على 40سم وارتفاع 26بالستيكية ذات قطر 

( 4. والجدول )4:6كغم مع البتموس بنسبة  1تربة 

 يوضح تحليل مكونات التربة.
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  ( يوضح تحليل مكونات التربة 1جدول )                              

  القياسوحدات  الصفات

 

 نسجه التربة 

 

 مفصوالت التربة 

 Clay 7.50طين 

 Silt 14.60غرين 

 Sand 79.90رمل 

  pH  6.42درجة تفاعل التربة 

درجة االيصالية 

 الكهربائية

 (Ec.) 

ديسي سيمنز.م
1- 

2.87 

N   

P ملغم.لتر
-4 

6.03 

K
+

سنتسي مول كغم 
-4 

16.1 

Ca
++

ملغم.لتر 
-4 

21.6 

Mg
++

سنتسي مول كغم 
-4 

1.8 

Cl
-

ملي مكافئ . لتر 
1-

 0.425 

 المادة العضوية

Organic matter 

غم. كغم
1- 

6.32 

 

 جامعة الكوفة –أجريت التحليالت في مختبرات كلية الزراعة 

 

 Tecamin( يوضح مكونات المحلول المغذي 2جدول )

Nالكلي % P2O5% B% %Mo  أحماض أمينية

 حرة %

1 7 46 4 6.0 

 

نفذت تجربة عاملية بتصميم القطاعات العشوائية   

 Randomized Complete Block Designالكاملة 

 R.C.B.D) بعاملين وبثالث مكررات, االول هو )

 Agriالمنتج من شركة  Tecaminالمحلول المغذي 

Tecon ،( بثالث تراكيز هي 2االسبانية )جدول

( مل.لتر1و6،2)
-4

بثالث  B3والثاني هو فيتامين  

( ملغم. لتر466و6،06تراكيز هي )
-4

, اذ تم رش العامل 

األول والثاني ثالث مرات على األوراق بعد ظهور 

األوراق الحقيقة على النبات في الصباح الباكر وحتى 

يوم من الرشة األولى بفترة ثالثة ايام  24البلل التام وكل 

سطات حسب أقل فرق معنوي بين العاملين. قورنت المتو

(L.S.D( وعلى مستوى احتمال )تم إجراء 0( )0.05 .)

عمليات الخدمة من ري وتعشيب ولجميع المعامالت كلما 

 دعت حاجة النبات لذلك. 

 

 النتائج :

( وجود زيادة معنوية في 6أظهرت نتائج جدول )     

صفات النمو الخضري عند رش المحلول المغذي 

Tecamin مل.لتر 1بتركيز
-4

أذ ازداد عدد األوراق  

والوزن الجاف للمجموع الخضري ومحتوى األوراق 

 من صبغة الكلوروفيل الكلي والكاربوهيدرات الذائبة

ورقة.نبات 0.00الكلية أذ بلغ 
-4

 61.77غم و 1.63و 

466ملغم.
-4

ملغم.غم 1.44و 
-4

مقارنة بمعاملة المقارنة  

ورقة.نبات 1.66التي أعطت أقل معدل بلغ 
-4

غم  2.06و 

466و ملغم.
-4

ملغم.غم 0.17و 66.71 
-4

 على الترتيب  

 B3وبينت نتائج الجدول نفسه أن رش فيتامين     

ملغم.لتر466و  06وبتركيز 
-4

أدى الى زيادة معنويه في  

الوزن الجاف للمجموع الخضري ومحتوى االوراق من 

 67.61غم و 6.01صبغة الكلوروفيل الكلي أذ بلغ 

466ملغم.
-4  

مقارنة بمعاملة الرش بالماء المقطر فقط اذ 

466ملغم. 60.42غم و 6.47بلغ 
-4 

على الترتيب وال 

توجد فروق معنوية في صفة عدد األوراق ومحتوى 

 األوراق من الكاربوهيدرات 

( أن رش المحلول المغذي 6اظهرت نتائج جدول)   

Tecamin   مل.لتر 1وبتركيز
-4

 B3مع فيتامين  

ملغم.لتر 06بتركيز 
-4

وجود زيادة معنوية في صفات  

النمو الخضري أذ أزداد عدد األوراق والوزن الجاف 

للمجموع الخضري ومحتوى األوراق من 

ورقة.نبات 7.07الكاربوهيدرات الذائبة الكلية أذ بلغ 
-4

  

ملغم.غم 1.04غم و 0.06و
-4

مقارنة بمعاملة المقارنة 
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ورقة.نبات 6.00التي أعطت أقل معدل بلغ 
-4

غم  2.21و 

466ملغم. 66.26و
-4  

ملغم.غم 0.60و
-4

وكذلك وجود  

 1بتركيز  Tecaminزيادة معنوية عند رش محلول 

مل.لتر
-4

في محتوى األوراق من صبغة  B3مع فيتامين  

غم466ملغم. 16.11الكلوروفيل الكلي اذ بلغت 
-4

مقارنة  

 66.26بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل معدل بلغ 

غم466ملغم.
-4

 

( أن رش المحلول المغذي 1أظهرت نتائج جدول)

Tecamin  مل.لتر 1بتركيز
-4

على نبات الكالديوليس  

ادى الى زيادة معنوية في صفات النمو الزهري أذ ازداد 

طول الشمراخ الزهري وقطر حامل الشمراخ الزهري 

سم  03.13وعدد الزهيرات وقطر الزهيرة أذ بلغ 

زهيرة.شمراخ 7.66ملم و 1.77و
-4

سم مقارنة  1.01و 

سم  04.36بمعاملة المقارنة التي أعطت أقل معدل بلغ 

زهيرة.شمراخ 0.07ملم و  0.71و
-4

سم على  0.67و 

الترتيب

 في صفات النمو الخضري للكالديوليس  B3وفيتامين  Tecamin( تأثير رش المحلول المغذي 3جدول ) 

 االوراقعدد   المعامالت

)ورقة.نبات
-4

) 

الوزن 

الجاف 

للمجموع 

 الخضري 

 )غم(

محتوى األوراق 

من صبغة 

 الكلوروفيل الكلي

غم466)ملغم.
-4

) 

محتوى االوراق 

من 

الكاربوهيدرات  

الذائبة الكلية 

)ملغم.غم
-4

) 

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

0 1.66 2.06 66.71 0.17 

2 0.66 6.11 60.72 0.17 

4 0.00 1.63 61.77 1.46 

L.S.D. 0.05 6.133 6.233 6.010 6.044 

       

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

6 0.44 6.47 60.42 0.13 

06 0.00 6.01 60.60 0.70 

466 0.22 6.62 67.61 0.14 

L.S.D. 0.05 غ.م 6.010 6.233 غ.م 

       

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

× 

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

0 6 6.00 2.21 66.26 0.60 

06 1.66 2.76 66.73 0.07 

466 1.66 2.02 61.26 0.76 

2 6 0.46 6.46 60.62 0.60 

06 0.46 6.06 60.61 0.17 

466 0.00 6.06 60.60 0.11 

4 6 0.00 6.30 67.44 7.31 

06 7.07 0.06 61.61 1.04 

466 0.00 6.12 16.11 7.11 

L.S.D. 0.05 6.100 6.041 4.443 6.110 

       

بينت نتائج الجدول نفسه التاثير األيجابي للرش     

ملغم.لتر466و  06بتركيز  B3بفيتامين 
-4

اذ ازداد طول  

الشمراخ الزهري وقطر حامل الشمراخ الزهري وعدد 

ملم  7.14سم و 07.46الزهيرات وقطر الزهيرة أذ بلغ 

زهيرة.شمراخ 7.44و
-4

سم مقارنة بمعاملة  7.12و  

 0.10سم و 01.32المقارنة التي أعطت أقل معدل بلغ 

زهيرة.شمراخ 0.46ملم و
-4

 سم على التوالي  0.76و  

( أن رش المحلول المغذي 1يالحظ من نتائج جدول )   

Tecamin  مل.لتر 1بتركيز
-4

بتركيز  B3مع فيتامين  

ملغم.لتر 06
-4

الشمراخ  أدى الى زيادة معنوية في طول 

 3.66سم و 06.36الزهري وعدد الزهيرات اذ بلغ 

زهيرة.شمراخ
-4

مقارنة بمعاملة المقارنة التي أعطت   

زهيرة.شمراخ 0.66سم و 06.76أقل معدل بلغ 
-4

  

وكذلك وجود زيادة معنوية عند رش المحلول المغذي 

Tecamin  مل.لتر 1بتركيز
-4

بتركيز  B3مع فيتامين  

ملغم.لتر 466
-4

زداد قطر الحامل الشمراخ الزهري اذ ا 

سم مقارنة  3.16ملم و 3.06وقطر الزهيرة اذ بلغ 
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 سم  7.04وملم  7.46بمعاملة المقارنة التي أعطت أقل معدل بلغ 

    

 في صفات النمو الزهري للكالديوليس  B3وفيتامين  Tecamin رش المحلول المغذي ( تأثير4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينت 

 Tecamin( أن رش المحلول المغذي 0نتائج جدول)

مل.لتر 1بتركيز 
-4

أدى الى زيادة معنوية في صبغة  

غم466ملغم. 3.31األلفاكاروتين أذ بلغ  و البيتاكاروتين
-

4
غم466ملغم. 40.16و 

-4
مقارنة بمعاملة الرش بالماء 

غم466ملغم. 0.73المقطر الذي أعطى اقل معدل بلغ 
-4 

غم466ملغم. 44.26و
-4

 

يالحظ من نتائج الجدول نفسه عدم وجود تأثير معنوي   

  B3عند رش فيتامين 

المحلول المغذي ( أن رش 0أظهرت نتائج جدول )    

Tecamin  مل.لتر 1بتركيز
-4

بتركيز   B3مع فيتامين  

ادى الى زيادة معنوية في صبغة  4-ملغم.لتر 06

غم466ملغم. 4.60 األلفاكاروتين أذ بلغ و البيتاكاروتين
-

4  
غم466ملغم. 47.66و

-4 
مقارنة بمعاملة المقارنة التي 

غم466ملغم.أعطت أقل معدل بلغ   
-4 

 46.21و 1.36

غم466ملغم.
-4  

.الترتيبعلى 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طول الشمراخ   المعامالت

 الزهري

 )سم(

قطر حامل 

الشمراخ 

 الزهري )ملم(

 عددالزهيرات 

)زهيرة.شمراخ
-

4
) 

 قطر الزهيرة

 )سم(

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

0 04.36 0.71 0.07 0.67 

2 00.70 0.11 0.00 7.61 

4 03.13 1.77 7.66 1.01 

L.S.D. 0.05 6.011 6.110 6.064 6.663 

       

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

6 01.32 0.10 0.46 0.76 

06 07.46 7.46 7.44 7.04 

466 00.13 7.14 0.61 7.12 

L.S.D. 0.05 6.011 6.110 6.064 6.663 

       

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

× 

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

0 6 06.76 0.40 0.66 0.06 

06 04.77 0.16 0.07 0.40 

466 06.46 0.26 0.66 0.10 

2 6 01.76 0.66 0.66 0.36 

06 00.76 0.06 0.07 7.06 

466 07.67 7.00 0.07 7.06 

4 6 03.67 7.10 7.66 7.76 

06 06.36 1.16 3.66 1.16 

466 00.27 3.06 0.66 3.16 

L.S.D. 0.05 6.312 6.112 4.632 6.017 
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 في محتوى االزهار من الصبغات  للكالديوليس B3وفيتامين  Tecamin( تأثير رش المحلول المغذي 0جدول )
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة:

(أن رش المحلول 0و 6،1يالحظ من نتائج جداول)   

أدى الى زيادة معنوية في صفات  Tecaminالمغذي 

النمو وقد يعود السبب الى دور العناصر الغذائية 

الموجودة ضمن توليفة المحلول ومنها عنصر النتروجين 

ودوره في زيادة نشاط أنتاج الهرمونات النباتية داخل 

أنسجة النبات مثل األوكسين والسايتوكاينين مما يؤدي 

ية وزيادة عددها الى تحفيز أنقسام الخاليا النبات

( وكذلك دوره في تكوين مبادئ األوراق 27وأستطالتها )

مما يعمل على زيادة في مستوى البناء لألحماض النووية 

وتصنيع البروتينات والكاربوهيدرات واألنزيمات 

والمركبات الثانوية الضرورية لعملية األنقسام مما يؤدي 

 27) بالنهاية الى تحسين نمو وحجم المجموع الخضري

(, مما يعمل على زيادة قابلية النباتات المتصاص 43و

للعناصر المعدنية وانعكس ذلك ايجابيا على نواتج عملية 

البناء الضوئي في تصنيع المواد الغذائية وانتقالها 

وتراكمها في االزهار وبالتالي ادى الى تحسين مؤشرات 

(  وكذلك دور عنصر البوتاسيوم في 40النمو الزهري)

ة المجموع الخضري من خالل نمو األنسجة زياد

المرستيمية وزيادة فعالية األنزيمات من خالل التوازن 

األيوني والتعديل األزموزي والبناء الضوئي وبناء 

( وكذلك يقوم بدور العامل المساعد في 26البروتين )

أغلب العمليات الحيوية التي تحدث داخل النبات مما 

نيع البروتين , اضافة الى تؤدي الى تنشيط أنزيمات تص

دوره في تنظيم الضغط األزموزي داخل خاليا النبات 

مما يؤدي الى تنظيم عملية فتح وغلق الثغور في 

األوراق وكذلك يؤدي الى زيادة أنقسام الخاليا مما 

يساعد في تخليق األحماض النووية فضال عن تاثير 

 Strach snthetaseالبوتاسيوم في زيادة نشاط انزيم 

مما يؤدي بالنهاية الى زيادة محتوى االوراق من 

أما عنصر البورون فانه يعمل (. 7و4الكاربوهيدرات )

على تسريع عملية التركيب الضوئي  وحركة وانتقال 

(. 6نواتج هذه العملية إلى المناطق الفعالة في النبات )

كذلك  له دور في تنشيط العدد من األنزيمات المهمة مثل 

Catalase  وPeroxidaes  باالضافة الى دوره  في

العديد من العمليات الحيوية  المهمة للنبات مما يؤدى الى 

 صبغة البيتاكاروتين  المعامالت

غم466)ملغم.
-4

) 

 صبغة االلفاكاروتين

غم466)ملغم.
-4

) 

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

0 0.73 44.26 

2 0.36 46.61 

4 3.31 40.16 

L.S.D. 0.05 6.001 6.060 

     

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

6 7.26 42.41 

06 7.30 46.33 

466 7.04 46.36 

L.S.D. 0.05 غ.م غ.م 

     

 

Tecamin 

مل.لتر
-1

 

× 

 B3فيتامين 

ملغم.لتر
-1

 

0 6 1.36 46.21 

06 0.64 44.14 

466 0.16 42.64 

2 6 0.60 44.03 

06 0.16 46.62 

466 7.04 41.26 

4 6 46.14 40.64 

06 44.60 47.66 

466 1.06 40.17 

L.S.D. 0.05 4.407 4.611 
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تحسين الحالة الفسيولوجية  للنبات وذلك من خالل تأثيره 

وكما أن البورون له   (7)في انقسام الخاليا وتخصصها 

دور في عملية نقل الكربوهيدرات من أماكن تكوينها إلى 

وتنشيط إنزيمات البناء واألكسدة  أماكن احتياجها

واالختزال وتصنيع البروتين والمركبات الناقلة للطاقة 

وبالتالي ادى الى زيادة مؤشرات النمو الخضري (.4)

 والزهري.

كذلك قد يعود الى دور األحماض االمينية الموجودة     

ضمن توليفة المحلول المغذي والتي لها دور مهم في 

الخضري اذ تعد مصدراً جيدا زيادة نشاط المجموع 

للنتروجين والذي يعمل على تنشيط النبات لتصنيع 

البروتينات وأنتاج األوكسينات وبالتالي بناء األحماض 

( من خالل زيادة بناء 23) DNAو  RNAالنووية

األحماض األمينية األساسية مثل التربتوفان والذي يعد 

تطالة وهو مهم في تشجيع أس IAAالبادئ لبناء هرمون 

( أن األحماض األمينية 20)Sing( كما بين 64الخاليا )

لها دور في بناء الكلوروفيل من خالل عمله كمنظم 

أزموزي للخاليا الحارسة والذي ينعكس على فتح الثغور 

وهذا يؤدي الى زيادة عملية البناء الضوئي وأستغالل 

 (26نواتجها في عملية النمو والتطور )

( أن رش 0،و6،1ج الجداول)كما يالحظ من نتائ  

ادى الى زيادة معنوية في صفات النمو اذ  B3فيتامين 

ازداد حجم المجموع الخضري وقد يعود السبب الى دور 

في تحسين صفات النمو من خالل دخوله في   B3فيتامين

اسيتالدهيد وهو مركب وسطي لمولد تكوين مركب أندول 

النباتية  ( المهم في أستطالة الخالياIAAاألوكسين )

وزيادة عددها كما ويعد كمرافق أنزيمي في عملية أيض 

المواد الكاربوهيدراتية لتحرير الطاقة الالزمة لكثير من 

العمليات المهمة والحيوية الموجودة داخل الخاليا والذي 

(, وقد يعزى كذلك 0و 26يسبب زيادة وتحسين النمو )

 أحد مكوناته هو عنصر B3السبب الى أن فيتامين 

النتروجين وهو ذات أهمية فعالة في دخوله في تصنيع 

البروتينات واألحماض النووية الداخلة في تركيب 

والتي  Purinesو  Pyrimidinesالقواعد العضوية 

 DNAتدخل بدورها في تركيب األحماض النووية 

والذي  وتركيب هرمونات النمو كالسايتوكاينين RNAو

( وكذلك 46له دور في تشجيع نمو البراعم الخضرية ) 

زيادة أنتاج األحماض األمينية ومنها التربتوفان 

Tryptophane  وهو مصدر رئيس لبعض الهرمونات

ومنها األوكسين مما يؤدي الى حالة توازن هرموني 

( 41وبالتالي زيادة حجم المجموع الخضري )

ن على حلقة بايريدين إلى احتواء الفيتامي وباالضافة

Pyridine  في تركيبه والتي لها أهمية في تركيب

النيوكليوتيدات التي تعد الوحدات األساسية في بناء 

واللذان لهما دور في  DNAو  RNAاألحماض النووية 

ً على  التخليق الحيوي لبناء البروتينات مما ينعكس ايجابا

تامين في بناء زيادة نمو الخالي النباتية,ا كما ألهمية الفي

المرافقات اإلنزيمية إلجراء الكثير من العمليات إلنتاج 

العديد من المركبات وإلنتاج كميات كبيرة من الطاقة 

الالزمة للنمو وبناء الخاليا وكل هذه الفعاليات تعمل 

بالنهاية على تحسين النمو الخضري والذي ينعكس ايجابا 

 (21على تحسن مؤشرات النمو الزهري) 

 ادر:المص

 

يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس.  ،ي ضاحأبو -4

دار الكتب للطباعة والنشر  .ذية البناتتغ. دليل 4311

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,  -جامعة بغداد

 العراق.

. نباتات الزينة 2005البطل ،نبيل نعيم.  -2        

الداخلية. كلية الزراعة. منشورات جامعة دمشق. مطبعة 

 عجلوني. سوريا.ال

تأثير مواعيد  .2661جعفر، نضال عبد الهادي. -6        

الزراعة و التسميد الفوسفاتي والرش بالبورون في نمو 

 .Citrullus colocynthis Lالحنظل  و حاصل بذور

زيت  المستخدم في مكافحة آفة الحلم ذي كفاءة ال و

. أطروحة Tetranychus urticae Kochالبقعتين 

  دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد. العراق.

الجلبي،سامي كريم ونسرين خليل -1

.نباتات الزينة في العراق .الدار الجامعية 2013الخياط.

للطباعة والنشر والترجمة.كلية الزراعة .جامعة 

 بغداد.العراق

.  1993ديفلين , روبرت . ويذام , م و فرانسيس .-0

شوقي محمد محمود , عبد  فسيولوجيا النبات . ترجمة

الهادي خضر , علي سعد الدين سالمة , نادية كامل و 

محمد فوزي عبد الحميد . الدار العربية للنشر و التوزيع. 

 القاهرة. مصر.

الراوي .خاشع محمود وعبد العزيز خلف هللا. -0

.تصميم وتحليل التجارب الزراعية . دار الكتب 2000

ل. وزارة التعليم العالي للطباعة والنشر. جامعة الموص

 والبحث العلمي. العراق.

. تغذية النبات 1989الصحاف، فاضل حسين. -7          

التطبيقي. جامعة بغداد .وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي. بيت الحكمة. العراق.

. كيمياء  2660، رفعت السيد . الغباشي -1                 

وبيولوجيا الفيتامينات . دار الكتب العلمية للنشر 

 والتوزيع، القاهرة. جمهورية مصر العربية .

. االسمدة و 4317النعيمي ، سعد هللا نجم عبد هللا. -3

خصوبة التربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 العراق. –مؤسسة المعاهد الفنية بغداد 

.  1999النعيمي ، سعد هللا نجم عبد هللا .-46

األسمدة وخصوبة التربة . وزارة التعليم العالي 



 الزرفي                        (                                 1640) , 4601 - 4604:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4674                                                                 ISSN 2072-3875 

 

والبحث العلمي . دار الكتب للطباعة والنشر . 

 جامعة الموصل . العراق.

11-Aberg, B.1961. Vitamins as growth 

factors in higher plants . Encyclopedia of  

Plant Physiology, 14:418 – 448. 

12-Bidwell, R. 1979. Plant Physiology . 

2nd. Macmillan Pub .Co. Inc., N .Y 

.USA.substance. Anal. An. Chem., 28: 

350-356. 

               13- Edeson , C.E. ;G.S. Howell 

and A.J. Flore . 1995 . Influence of crop 

load on photosynthesis and dry matter 

partitioning of seyval grope vines .II 

seasonal changes in single leaf and whole 

vine photosynthesis . Amer. J. Enol. Vitic., 

46(4):469-477 . 

 

             14- Heyland, K.V., and A. Werner. 

2000. Wheat and wheat improvement. 

American Soc. of Agron. 3(2): 95-103. 

15-Isaac, O. 1992. Die Ringelbum , 

Botonik , Chemical , pharmakology,      

Toxikology and therapeutic use. 

Wissenschaftlich Verlagsellschaft. 

Stuttgart 

       16-  Kazunori, S.; Naomi, O.; 

Masayoshi, N., Yasumasa, T. and 

Masakazu, K. 2008. Floral scent of wild 

Gladiolus species and the selection of 

breeding material for this character. 

Japanese society of breeding 58: 89 – 92.  

17-Kefelie, V.I. 1981 . Vitamins and some  

other representatives of non-hormonal 

plant growth regulators. Priki Biokhim. 

Micrbiot.,17:5 -15. 

         18- Laffite, H. R. and R. S. Loomis. 

1988. Growth and composition of grain 

sorghum with limited nitrogen. Agro. 

J.,80:492-498. 

19-Lucas , D. M. ; Daviere, J.M. ; Falon, 

M.R. ; Potin , M. ; Iglesias, M. ; Lorrian, 

S.; Fankhauser, C. ; Blazquez , M.A. ; 

Titarenko, E. and Part, S..2008. 

Amolecular farmwork for light and 

gibberllins control of cell elongation . 

Nature 451,480- 484. 

    20- Marschner, H. .1995. Mineral 

Nutrition of Higher Plants. Academic 

Press, New York. USA. pp889. 

21-Noctor, G. ; G. Queval and B. Gakiere 

.2006. NAD(P) synthesis and pyridine 

nucleotide cycling in plants and their 

potential importance in stress conditions. J. 

Exp. Bot.,58:1603–1620. 

               22- Peter , M.B. and R.J.Carl 

.2005. Nutrient cycling and maintaining 

soil fertility in fruit and vegetable crop 

systems .Department of Soil , Water and 

Climate –University of Minnesota .M1193. 

USA. 

23-Rai, V. K. 2002. Role of amino acids in 

plant responses to stresses. 

Biol. Plantarum, 45:481-487. 

                   24- Robinson, F.A.1973. 

Vitamins in Phytochemistry, Vol. III :In : 

Lawrence P. Miller (Ed.).195 – 220. Van-

Nostrand Reinhold Co., New York. USA. 

25-San, J.S. and Y. Ota .1977. Plant 

growth regulating activities of nicotin 

amide . II. Effect of nicotin amide on 

growth of several crops. Japan. J. Crop 

Sci., 46:8 –12. 

26-Singh, B. K. 1999. Plant amino Acids: 

Biochemistry and 

biotechnology. Marcel Dekker Inc., New 

York, USA. 

27-Taiz, L. and Zeiger. E. 2006. Plant 

Physiology. 4th. ed. Sinauer Associates, 

Inc. publisher Sunderland, Massachus- 

AHS. U.S.A.pp764. 

           28- Thing, I.P. 1981 . Plant 

Physiology . 2
nd

 ed. Wesley, New York. 

USA.    

29-Thomas , J. ; A. Mandal ; R. Raj Kumar 

and A. Chordia .2009 . Role of 

biologically active amino acid 

formulations on quality and crop 

productivity of Tea (Camellia sp.). Int. J. 

Agr. Res.,4: 228-236. 

       30- Tomoko, T., Yasumasa, T., 

Masakazu, K. and Wataru, M. 2008. 

Anthocyanins of Gladiolus Cultivars and 



 الزرفي                        (                                 1640) , 4601 - 4604:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4672                                                                 ISSN 2072-3875 

 

their contribution to flower colors. J. 

Japan. Soc. Hort. Sci. 77(1): 80 – 87. 

31-Wona , C. ; X. Shena ; K. Mashiguchib 

; Z. Zhengc ; X. Daia ; Y. Chenga ; H. 

Kasaharab ; Y. Kamiyab ; J. Choryc and 

Y. Zhaoa .2011.  Conversion of tryptophan 

to indole-3-acetic acid by tryptophan 

aminotransferases of Arabidopsis and 

yuccas in Arabidopsis. PNAS,108 (45): 

18518–18523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


