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 الخالصة

جزء في الملیون 200و100,50أنجز البحث لغرض دراسة تاثیر ثالث تراكیز من كل من حامض الجبرلین بتركیز 

جزء في الملیون(رشا على األوراق) على النمو الخضري والصفات الكمیة 2000و1000و500یكوسیل بتركیزوالس

وبعض الصفات النوعیة للبطاطة. وتم تطبیق المعامالت في ثالثة مراحل مختلفة من نمو النبات (قبل واثناء وبعد تكوین 

ات وعدد السیقان الھوائیة والوزن الجاف للمجموع الدرنات). ادى حامض الجبرلین بشكل عام الى زیادة ارتفاع النب

الخضري بینما كان للسیكوسیل عكس ھذه التأثیرات وكانت تلك التاثیرات اوضح في الموعدین األول والثاني لتطبیق 

معامالت منظمات النمو. لم تؤثر المنظمات وتركیزھا بدرجة معنویة على الحاصل غیر الصالح للتسویق اذ تفوق الموعد 

ألول على بقیة المواعید بأعطاء أقل حاصل غیر صالح للتسوق وللمواعید تأثیر معنوي على عدد الدرنات لكل نبات اذ ا

تفوق الموعد الثاني على بقیة المواعید لمنظمات النمو ولتراكیزھا تأثیر معنوي على معدل وزن الدرنة والنسبة المئویة 

جزء في الملیون ) من الجبر لین بینما كانت اقل نسبة للمادة الجافة في 200( للمادة الجافة اذ كانت افضل معاملة استخدام

  جزئ في الملیون . 2000معاملة السیكوسیل بتركیز 
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Abstract 

This study was carried out to study the effects of 3 concentrations of each of gibberellic acid 

(50,100 and 200ppm)and cycocel(500,1000and 2000ppm).Both growth regulators were 

sprayed at 3 different times(befor, during and after tuber formation). Generally, gibberellic 

acid has increased the vegetative growth in terms of plant height, stem number and dry matter 

accumulation. However, the opposite effects of cycocel were observed. No significant effect 

of the concentration of the growth regulators was observed on total yield, and tuber number 

per plant. Time of application showed a significant effect on the unmarketable yield. The 

lowest unmarketable yield was obtained from the first application time as compared with 

other application times. Different concentrations of the growth regulators showed a 

significant effect on the mean tuber weight and dry matter percentage and the best treatment 

was 200ppm.   

Keyword : - pototase , gibberellic acid , eycocd , application time.  

 

  المقدمة

تعتبر البطاطة من محاصیل الخضرالمھمة في الوطن العربي والتي تزرع في الفصلین الربیعي والخریفي وتعتبر ذات 

.ان استخدام منظمات النمو تعتبر من الوسائل العلمیة الحدیثة في الوقت الحاضر باعتبارھا  قیمة غذائیة واقتصادیة عالیة

األداة الفعالة في تحویر وتنظیم العملیات الفسیولوجیة في النبات والتي قد تكون با تجاه تحسین النمو والحاصل كما ونوعا 

لكن اغلبھا تركزت على معاملة الدرنات بھدف التحكم في . ھنا لك بعض الدراسات التي تناولت استخدام تلك المواد و)2(

  السكون وتحسین األنبات اال ان الدراسات . التي تناولت معاملة النبات بھدف التحكم في  النمو الحاصل تبدو قلیلة نسبیا.

مدة نصف ساعة) جرء في الملیون ل50) بدراسة حول تاثیر معاملة درنات البطاطھ بالتنقیع في محلول الجبرلین (7قام (

لمدة ساعتین)مقارنة بالتنقیع بالماء. والحظ ان الدرنات المعاملة بالجبرلین ارتفعت %50وفي محلول اثیلین كلورھایدرین (

) في حالة المعاملة باثیلین كلوروھایدرین %20ب ()مقارنة %90بھا نسبة األنبات بشكل ملحوظ اذ بلغت (

)حول استجابة البطاطة 9لجبرلین قد شجع النمو بشكل عام . وفي دراسة للباحث (للدرنات المعاملة بالماء، وان ا)%10و(

لدرجات الحرارة العالیة والمعاملة بالجبرلین فقد الحظ ان تاثیر درجات الحرارة العالیة شبیھ بتاثیر المعاملة بالجبرلین الى 

ه م22تحت ظروف حراریة واطئة ( حد ما حیث ان الجبرلین بسبب زیادة النمو الخضري كما وان نمو النباتات

جزء في الملیون) والمعاملة بحامض 4000و2000لیال) او المعاملة بالسیكوسیل بتراكیز (18نھارا/

جزء في الملیون)عن طریق التربة ادت جمیعھا الى تقلیل النمو الخضري في 10،20،50بتراكیز(صفر، ABAاألبسیسك
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رجات الحرارة قد ادى الى انخفاض عدد الدرنات والعكس كان صحیح في النبات.كما وان معامالت الجبرلین وارتفاع د

وبطریقة النقع بالتراكیز 3GA) ان معاملة تقاوي البطاطا بالجبرلین 11حالة المعاملة بالسیكوسیل . اوضح(

ملة وكان جزء بالملیون) ادى الى زیادة في عدد السیقان بصورة معنویة مقارنة بالنباتات غیر المعا3،4،6،8،10(صفر،

  جزء في الملیون)6افضل تركیزھو (

جزءفي الملیون)اعطى زیادة في األوراق وخاصة في 50)الى ان معاملة تقاوي البطاطة بالجبرلین وبتركیز(3اشار (

)عند استعمال 6األفرع الجانبیة اما عند استعمال السیكوسیل فلم یظھر اي تاثیر على اوراق الساق الرئیسیة للنبات أوضح (

جزء في الملیون)على بعض اصناف البطاطة فالحظ ان األصناف المعاملة بالسیكوسیل 1000یكوسیل واالالر بتركیز (الس

)ان استخدام الجبرلین على 10قد انخفض فیھا عدد األوراق الكلي اكثر مما ھو علیھ في النباتات المعاملة باالالر. الحظ (

تقریبافي %30الوحدة التجریبیة وانخفاض حاصل البطاطة بما یعادل  نباتات البطاطة ادى الى زیادة عدد الدرنات في

الوزن الكلي عندالحصاد نتیجة تقلیل وزن الدرنھ. یالحظ من مراجعتنا للمصادرالسابقھ بانھ من الصعب رسم استنتاج 

ضوء ذلك فقد تم اجراء واضح لتاثیر المنظمات المختلفة. ناھیك عن تاثیر المواعید المختلفة لتطبیق تلك المعامالت وعلى 

البحث لغرض دراست تاثیر بعض تراكیز  كل من حامض الجبرلین والسایكوسیل في مواعید مختلفة وھي قبل واثناء وبعد 

  تكوین الدرنات على النمو وبعض خصائص الحاصل الكمي والنوعي للبطاطھ المزروعة في الفصل الربیعي .

  

  المواد وطرائق البحث

)بعض المعلومات عن الظروف المناخیة التي احاطة بالتجربة 1في لیبیا ویوضح الجدول ( 2011سنة تم انجاز البحث في 

  خالل الفصل الربیعي للسنة المذكورة .

سم 75حرثت األرض بالمحراث القالب حراثتین متعامدتین وبعد ذلك تمت تسویة وتنعیم التربة.ثم عملت المروز بعرض

م لكل مرزاذ بلغت مساحة 3مروزبطول4ت تجریبیة وتضمنت كل وحدة تجریبیة غرب وقسمت الى وحدا -باتجاه شرق 

سم بین 25سم اذ وضعت الدرنات في األخدود على مسافة 10.وتم عمل اخدود في كتف المرز وبعمق2م9الوحدة التجریبیة

  درنة لكل مرز.12درنة واخرى وبمعدل
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  .2011سبیة لموسم نمو النبات لمنطقة التجربة لعام)المعدالت الشھریة لدرجات الحرارة والرطوبة الن1جدول (

 الرطوبة النسبیة%    درجة الحرارة           الشھر    

 العظمى                            الصغرى   العظمى                    الصغرى   

 62.63  69.79 4.52 14.322 كانون الثاني

 53.4  92.6  2.67  8.90 شباط

 44.2  94.13 3.29  16.91 اذار

 42.4  94.6 11.27  25.22 نیسان

 32.15  89.37 15.07  33.98 مایس

 12.07  49.20 18.68  39.3 حزیران

 12.39  54.73 20.07  41.20 تموز

  تم اجراء التجربة في مركز تكنولوجیا وتنقیة  البذور / مدینة المرقب في لیبیا,(محطة األنواء الجویة في المرقب)

  

ة رطبة وناعمة.تم اضافة السماد المركب بعد انبات النباتات بتغطیة الدرنات بتر وبعدذلك تمت

  سم 10كغم/دونم وعلى دفعة واحدة وذلك بعمل اخدود اسفل النباتات وعلى بعد200وبمعدل18:18:5بنسبة

االعتماد على  وعلى جانبي المرز حیث وضع السماد ثم تمت تغطیتھ بالتربة وروي االحقل مباسرة بعد التسمید وقد تم

رطوبة الجوواألمطارعدا الفترة األخیرة  حیث تم ري الحقل حسب الحاجة وقد تم الحصول على تقاوي مستوردة من 

  ھولندا وقد خزنت في غرفة التبرید الى حین زراعتھا .

المرشات  تم تحضیر محالیل منظمات النمو حسب التراكیز المطلوبة واجریت عملیة رش النباتات بالمحالیل بواسطة

لتر ولحین البلل الكامل وذلك في الصباح الباكر وبثالث مواعید الموعد األول في المرحلة األولى وبعد 10الیدویة سعة 

والموعد الثاني في 2011/4/15سم في الطول( مبكرة)بتاریخ 25- سم20تكوین نمو خضري قلیل أي عند وصول النباتات

والموعد الثالث بعد تكوین 3/5/2011ببدء ظھور النورات الزھریة بتاریخ بدایة تكوین الدرنات(متوسطة)الذي یقترن 

 Tween40الدرنات (متاخرة)أي بعد اسبوعین من الموعد الثاني ، كما واضیفت الى محالیل منظمات النمو مادة الصقة 

 بنفس  التركیز وتضمنتوان نباتات المقارنة قد تم رشھا بالماء المقطر المحتوي على المادة الالصقة  %0.025بتركیز 
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 والسایكوسیل )ppm200و100و50( وھي 4GA  لحامض تراكیز معاملة و األتیة من التوافق بین ثالث 21التجربة 

)ccc( بالتركیز )500PPmباألضافة الى معاملة المقارنة والتي تم تطبیقھا في المواعید الثالثة.2000و1000و (  

)وبثالث مكررات اذ وزعت معامالت المواعید على القطع R.CB.Dفي(طبقت التجربة حسب تصمیم القطع المنشقة 

الرئیسیة عشوائیا وزرعت معامالت المنظمات وتراكیزھا عشوائیا على القطع الثانویة وتم التحلیل األحصائي لبیانات النمو 

بقا لتحالیل القطع كما تم تحلیل نتائج الحاصل ومكوناتھ النوعیة طR.C.BDالخضري لكل موعد على حدة وفقالتصمیم 

تم اخذ قراءات النمو الخضري من نباتات المرزین  )1(%5المنشقة وقورنت المتوسطات باختبار دنكن على مستوى 

وتضمنت تلك 2011/4/14یوما علما بان تاریخ اول قراءة كان في20الوسطین في كل وحدة تجریبیة وعلى فترات كل 

  الخضري وعدد السیقان الھوائیة وعدد األوراق للنبات. القیاسات طول النبات والوزن الجاف للمجموع

وتضمنت القیاسات الخاصة بالحاصل الكلي للدونم الواحد والحاصل الصالح للتسویق وعدد الدرنات للنبات الواحد ومعدل  

للتسویق من  درنات من الحاصل الصالح10وزن الدرنة ونسبة التزریع في الدرنات ونسبت المادة الجافة فیھا اذ تم اختیار

كل معاملة وغسلت من الطین جیدا وتركت لیجف الماء من على سطح الدرنة، ثم وزنت الدرنات وقطعت على شكل 

ساعة ولحین ثبات الوزن. ومن ثم وزنت بعد اخراجھا من الفرن . وتم حساب 48م ولمدة75شرائح وجففت في درجة 

  النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات.

  

  النتائج

)تاثیر منظمات النمو على ارتفاع النبات في المواعید االثالثة للرش على فترات مختلفة ویالحظ بشكل عام 2یبین الجدول(

ادى الى زیادة ارتفاع النبات. في حین ادى السایكوسیل الى تقلیل ارتفاع النبات مقارنة بالنباتات غیر 4GAان حامض 

معنوي لمنظمات النمو وتراكیزھا على عدد السیقان الھوائیة لكل نبات في )التاثیر ال3المعاملة. وكما یوضح الجدول(

في الموعدین األول والثالث قد ادى الى زیادة عدد السیقان 4GAالموعدین األول والثالث ویالحظ من الجدول بان حامض

یخص السایكوسیل في )والتي تختلف معنویا عن معاملة المقارنة. وفیما ppm200و100وخاصة عند استخدام التراكیز(

الموعدین المذكورین فان المادة ادت الى تقلیل عدد السیقان ولم تختلف معامالت السایكوسیل معنویا فیما بینھما اما فیما 

یخص تاثیر منظمات النمو على عدد السیقان الھوائیةنبات في الموعد الثاني فقد لوحظ بانھ لیس ھناك أي تاثیر معنوي 

)تاثیر المعامالت على المادة الجافة للمجموع الخضري ویالحظ. من 4ھذه الصفة. یبین الجدول(لمنظمات النمو على 

  ادى الى زیادة المادة الجافة. في حین ادى السایكوسیل الى تقلیلھا مقارنة بالنباتات غیر المعاملة.4GAالجدول ان حامض
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  لنبات (سم))تاثیرتراكیز منظمات النمو ومواعید الرش على ارتفاع ا2جدول(

  المعامالت    

 المواعید

معاملة 

 المقارنة
الجبرلین

50ppm 

الجبرلین

100ppm 

الجبرلین

200ppm 

السایكوسیل

500ppm 

السایكوسیل

1000 ppm 

السایكوسیل

2000ppm 

 75abc 78ab 80d 85d 72abc 67c 65c الموعد األول

 75b 80ab 85ab 98d 73b 72b 70b الموعد الثاني

 65d 75c 83ab 88d 62d 59d 57d الموعد الثالث

  %5القیم التي تشترك بنفس الحروف االبجدیة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند مستوى*

  *النتائج مؤخوذة في الیوم األخیرمن كل موعد  بعد المعاملة.

  

  )تاثیرتراكیز منظمات النمو ومواعید الرش على عدد السیقان الھوائیة(ساق/نبات)3جدول(

  تالمعامال

  

 المواعید

معاملة 

 المقارنة
الجبرلین

50ppm 

الجبرلین

100ppm 

الجبرلین

200ppm 

السایكوسیل

500ppm 

السایكوسیل

1000 ppm 

السایكوسیل

2000ppm 

 3.8b 4.2b 6a 6a 3.1b 3.4b 3.8b الموعد األول

 2.8 4.1 4.1 5.8 5.2 4.6 4.2 الموعد الثاني

  2.8c 3.8bc 4.2b 5.5a 2.4c 2.4c 2.4c الموعد الثالث

 

  ) تاثیر تراكیز منظمات النمو وموعید الرش على الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم/نبات)4جدول(

  المعامالت

  

 المواعید

معاملة 

المقارن

 ة

الجبرلین

50ppm 

الجبرلین

100ppm 

الجبرلین

200ppm 

السایكوسیل

500ppm 

السایكوسیل

1000 ppm 

السایكوسیل

2000ppm 

 87ab 91ab 95ab 102a 84b 87b 81b الموعد األول

 91ab 9.9a 96a 101a 90ab 86b 78b الموعد الثاني

  78 74 82 103 101 93 91 الموعد الثالث

 

  ) تاثیر تراكیز منظمات النمو ومواعید الرش على معدل عدد األوراق للنبات (ورقة/نبات)5جدول(

  المعامالت
  

 المواعید

معاملة 
 المقارنة

الجبرلین
50ppm 

الجبرلین
100ppm 

الجبرلین
200ppm 

السایكوسیل
500ppm 

السایكوسیل
1000 ppm 

السایكوسیل
2000ppm 

 82b 128b 140a 160a 78b 74b 71b الموعد األول
 81 85 88 140 160 132 100 الموعد الثاني
 90 87 100 158 155 140 102 الموعد الثالث
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عدد األوراق وعلى فترات مختلفة ویالحظ بشكل عام بان  ) تأثیر منظمات النمو في الموعد األول على(5یبین الجدول 

4GA  ) 5أدى إلى زیادة عدد األوراق في حین أدى السایكوسیل إلى تقلیلھا مقارنة بالنباتات غیر المعاملة. یوضح الجدول (

أدى إلى  4GAبأنھ لیس لمنظمات النمو تأثیر معنوي على عدد األوراق في الموعدین الثاني والثالث بالرغم من أن الـ 

ا) 6زیادة غیر معنویة في عدد األوراق، بینما أدى السایكوسیــل إلى العكس وأیضا بصورة غیر معنویة. یوضح الجدول (

  الرش والتداخل بینھما على كمیة الحاصل.  تأثیر تراكیزمختلة للمنظمات وتأثیر مواعید

إلى زیادة الحاصل بدرجة غیر 4GAویالحظ أنھ ال یوجد لمنظمات النمو تأثیر معنوي على الحاصل الكلي ولكن أدى 

معنویة أما بالنسبة للمواعید فلم تؤثر معنویا على ھذه الصفة. وفیما یخص التداخل بین المنظمات والمواعید فلیس ھناك 

)  PPm200معنوي على كمیة الحاصل ، ولكن كان أكثر حاصل تم الحصول علیھا في معاملة الجبرلین بتركیز (  تأثیر

ب ) تأثیرتراكیز منظمات النمو وموعید رشھا والتداخل بینھما على الحاصل غیر  6في الموعد الثاني. یوضح الجدول (

معنوي على ھذه الصفة في حین تفوق الموعد األول على بقیة  الصالح للتسویق ویتبین أنھ لیس للمنظمات وتراكیزھا تأثیر

أ ) تأثیرتراكیز  7المواعید رغم اختالفھ معنویا عنھما اذ أعطى أقل كمیة من الحاصل غیر الصالح. یبین الجدول  ( 

نویة بین منظمات النمو وموعید رشھا والتداخل بینھما على عدد الدرنات لكل نبات ویالحظ  أنھ ال یوجد فروقات مع

المنظمات المختلفة وتركیزھا بینما تفوق الموعد الثاني على بقیة المواعید رغم عدم اختالفھ معنویا عن الموعد األول، 

وفیما یخص التداخل بین المنظمات والمواعید یالحظ بأن ھناك اختالفات معنویة بین المعامالت وان اكبر عدد من الدرنات 

) في الموعد الثاني وتختلف معنویا عن نفس المعاملة في  PPm 200لة بالجبرلین بتركیز (تم الحصول علیھ نتیجة المعام

) مع الموعد  ppm 200) بتركیز(  cccالموعدین االول والثالث وأن أقل عدد من الدرنات كان نتیجة التداخل بین ( 

  الثالث، علما ان ھنالك اختالفات معنیة اخرى موضحة بالجدول المذكور. 

ب ) تأثیرتراكیز منظمات النمو وموعید رشھا والتدخل بینھما على معدل وزن الدرنة حیث كان  7الجدول ( یوضح 

للمنظمات وتراكیزھا تاثیر معنوي على ھذه الصفة ویالحظ بشكل عام ان حاصل الجبرلین ادى الى تقلیل وزن الدرنة 

)الى زیادة معدل وزن cccالمقارنة في حین ادى ()والتي تختلف معنویا عن معاملة  ppm200و100وخاصة عند تراكیز(

) معنویا عن معاملة المقارنة.اما بالنسبة لتاثیر مواعید الرش والتداخل بین المنظمات cccالدرنة ولم تختلف معامالت (

  والمواعید فلم یكن ھناك تاثیر معنوي على ھذه الصفة.

ا والتداخل بینھما على نسبة التزریع ویالحظ ان لمنظمات ا) تأثیرتراكیز منظمات النمو وموعید رشھ(8یوضح الجدول 

النمو وتراكیزھاتاثیر معنوي على ھذه الصفھ في حین كان لمواعید المعاملة تاثیرمعنوي. اذ ان نسبة التزریع للموعد االول 

معنویا مقارنة بالموعد  كانت قلیلة مقارنة بالمواعید االخرى والتي لم تختلف معنویا عن الموعد الثاني االانھما اختالفا

الثالث وفیما یخص التداخل بین المنظمات والمواعید یالحظ بان ھنالك اختالفات معنویة بین المعامالت وان اقل نسبة 

في الموعد الثاني والتي لم تختلف معنویا عن نفس المعاملة في الموعدین ccc)منppm2000تزریع كانت نتیجة المعاملة (

  مع الموعد الثالث .                                ppm200اعلى نسبة تزریع كانت نتیجة التداخل بین الجبرلین بتركیز االول و الثالث وان 
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ب)تأثیرتراكیز منظمات النمو وموعید رشھا والتداخل بینھما على النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات (8 یبین الجدول

)الى زیادة النسبة المئویة  للمادة الجافة 4GAمعنوي على ھذه الصفھ وبشكل عام ادى (اذ ان للمنظمات وتراكیزھا تاثیر 

والتي تناسبت مع  التراكیز المستخدم ولم تختلف معامالت الجبرلین معنویا عن معاملة المقارنة في حین ادى السیكوسیل 

) والتي تختلف معنویا عن معاملة 2000ppmكیز(الى تقلیل النسبة المئویة للمادة الجافة وخاصة عند استخدامالمعاملة بتر

المقارنة . اما لمواعید الرش فلم یالحظ تاثیر معنوي على النسبة المئویة للمادة الجافة وفیما یخص التداخل بین المنظمات 

  والمواعید 

  )تاثیر تراكیز منظمات النمو وموعید الرش  على الحاصل نبات البطاطة (طن/ھكتار)6جدول(

  تالمعامال

  

 المواعید

معاملة 

 المقارنة

الجبرلین

50PP

m  

الجبرلین

100PPm 

الجبرلین

200PPm 

السایكوسی

ل

500ppm 

السایكوسیل

1000ppm 

السایكوسیل

2000ppm 

معدل 

 المواعید

  الحاصل الكلي -ا

 9.24 6.65 7.57 8.03 11.35 11.1 10.55 9.55 الموعد األول

 10.97 9.53 9.63 10.08 14.08 11.47 11.07 10.97 الموعد الثاني

 7.66 6.00 6.38 6.72 9.95 8.95 8.37 7.30 الموعد الثالث

  7.39 7.86 8.27 11.79 10.47 9.99 9.27 معدل المعامالت

  الحاصل غیر الصالح للتسویق -ب

 0.88C* 0.65 0.74 1.03 0.93 0.92 0.97 0.97 الموعد األول

  1.20b 1.03 1.3 1.0 1.16 1.22 1.24 1.47 الموعد الثاني

 1.45a* 1.00 1.15 1.13 1.28 1.53 2.79 1.30 الموعد الثالث

  0.89 1.06 1.05 1.12 1.22 1.66 1.24 معدل المعامالت

 

  )تاثیر تراكیز منظمات النمو وموعید الرش على عدد الدرنات في البطاطة(درنة/نبات) ومعدل وزن الدرنة(غم)7جدول(

  المعامالت 

 المواعید

معاملة 

 مقارنةال

الجبرلین

50PPm 

الجبرلین

100PPm 

الجبرلین

200PPm 

السایكوسیل

500ppm 

السایكوسیل

1000pp

m 

السایكوسیل

2000pp

m 

 معدل المواعید

 عددالدرنات/نبات-ا

 10.78b-g 12.32b-f 12.54b-f 13.3b-e 9.51c-g 8.83d-g 7.38e-g 10.69ab الموعد األول

 15.20b-d 16.67ab 15.91a-c 22.37a 12.78b-e 10.85b-g 10.10b-g 14.84a الموعد الثاني

 7.67e-g 9.03d-g 11.3b-g 99.83b-f 7.67e-g 5.91fg 5.10g 8.36b الموعد الثالث

  7.53 8.53 9.99 15.9 13.25 12.67 11.22 معدل المعامالت

 معدل وزن الدرنة-ب

 74.65 82.0 8.35 73.95 70.35 71.61 72.0 72.75 الموعد األول

 90.56 96.69 94.95 93.95 83.95 84.95 86.69 92.73 وعد الثانيالم

 84.15 92.00 91.16 90.35 74.95 76.96 18.16 82.73 الموعد الثالث

  82.73ab 79.95bc 77.60c 76.42c 86.0oa 88.82a 90.23a معدل المعامالت
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)من الجبرلین في الموعد الثاني وقد یرجع  200ppmفلھا تاثیر معنوي على عدد الدرنات في النبات وخاصة عند استخدام(

)في الموعد الثاني مقارنة ببقیة المعامالت في المواعید األخرى فضال 200ppmذلك الى زیادة عدد السیقان عند التركیز (

ي على معدل عن الظروف البیئیة المناسبة وكما مبین سابقا في تاثیر مواعید المعاملة. لمنظمات النمو وتراكیزھا تاثیر معنو

) اذ الحظا ان الجبرلین  11وزن الدرنة اذ ان الجبرلین یعمل باتجاه تقلیل معدل وزن الدرنة وھذا یتفق مع(

) ادى الى انخفاض معنوي في متوسط وزن الدرنة. اما السایكوسیل فادى الى 8،10ppm، 6،  2،4وبالتراكیز(صفر، 

المواد الكربوھیدراتیة بین اجزاء النمو الخضري والدرنات بشكل  زیادة معدل وزن الدرنة وقد یعزى السبب الى توزیع

افضل في حالة المعاملة بالسایكوسیل بعكس الجبرلین الذي قد یؤدي الى اختالل ذلك التوازن وزیادة النمو الخضري على 

في الدرنة وھذا یتفق  حساب تكوین الدرنات .لمنظمات النمو وتراكیزھا تاثیر معنوي على النسبة المئویة للمادة الجافة

)اذ توصال الى ان استخدام الجبرلین یؤدي الى زیادة النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات ویمكن تعلیل ذلك على  4مع(

اساس النمو الخضري الجید للنباتات والذي لھ عالقة بزیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي وبالتالي تراكم المواد 

 زائدة عن حاجة النبات في الدرنات والتي تشكل نسبة كبیرة من المادة الجافة.الكاربوھیدراتیة ال

بصورة عامة یالحظ من النتائج المذكورة بان ھنالك بعض التاثیرات األیجابیة الستخدام حامض الجبرلین رغم ان التاثیر 

النمو الخضري وكمیة الحاصل وتحسین غیر معنوي لوحده. إال ان استخدام الجبرلین في الموعد الثاني قد ادى الى زیادة 

بعض الصفات النوعیة للدرنات وان التداخل بین المواعید وتراكیز منظمات النمو المختلفة ادى الى ظھوراختالفات معنویة 

) من الجبرین في الموعد 200ppmبین المعامالت وان اعلى نسبة مئویة للمادة الجافة تم الحصول علیھا نتیجة المعاملة (

 ني .الثا

  ) تاثیر تراكیز منظمات النمو وموعید الرش على نسبة التزریع والنسبة المئویة للمادة الجافة8جدول (

  المعامالت    

  

 المواعید

معاملة 

 المقارنة

الجبرلین

50PPm 

الجبرلین

100PPm 

الجبرلین

200PPm 

السایكوسیل

500ppm 

السایكوسیل

1000ppm 

السایكوسیل

2000ppm 

 معدل المواعید

 التزریعنسبة -ا

 15.85de 16.09de 17.64de 18.99ce 13.98de 12.83de 12.61de 15.43b الموعد األول

 17.26de 20.37ce 20.12ce 21.19ce 15.73de 12.79de 11.37e 16.98b الموعد الثاني

 26.84b-d 33.22a-c 36.8ab 44.55a 24.66be 21.25be 19.76ce 29.25a الموعد الثالث

  14.58 15.86 18.12 27.24 24.85 23.23 19.98 معدل المعامالت

 النسبة المئویة للمادة الجافة-ب

 16.16a-c 16.96ac 17.49ac 18.29 16.29 14.94 14.63 16.67 الموعد األول

 18.75ab 18.87ab 19.05ab 19.82 18.30 18.22 16.23 18.46 الموعد الثاني

 17.01ac 17.26ac 18.16ac 18.36 16.17 15.91 13.83 16.67 الموعد الثالث

  17.47ab 17.7ab 18.23a 18.82a 16.92b 16.35b 14.9c  معدل المعامالت
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  المناقشة

یالحظ من النتائج التي تم عرضھا بان حامض الجبرلین قد ادى الى زیادة النمو الخضري بشكل عام بینما ادى السایكوسیل 

) وقد یرجع السبب في ذلك الى دور الجبرلین في تنشیط  8الكثیر من الباحثین (الى تقلیلھا وان ھذه النتیجة تتفق مع نتائج 

وبالتالي األنزیمات المسؤولة عن عملیة االنقسام واالستطالة بینما للسایكوسیل RNAالعملیات الحیویة وتكوین الجدید من 

لي والحاصل الصالح للتسویق وھذا یتفق تاثیرات معاكسة .لم یكن لمنظمات النمو وتراكیزھا تاثیر معنوي على الحاصل الك

) اللذین الحظا ان معاملة نباتات البطاطة 10) اذ توصال الى ان األنتاج لم یتاثر معنویا بالجبرلین وال یتفق مع( 11مع ( 

من الوزن الكلي للدرنات عند الحصاد. اما فیما یخص السایكوسیل %30بحامض الجبرلین ادى الى انخفاض یعادل تقریبا 

قد ادى الى تقلیل الحاصل الكلي وبصورة غیر معنویة. ولم یالحظ  تاثیر معنوي لمواعید المعاملة على الحاصل الكلي ف

والحاصل الصالح للتسویق ولمواعید المعاملة تاثیر معنوي على عدد الدرنات اذ تفوق الموعد الثاني على بقیة المواعید وقد 

وعد مما یؤدي الى زیادة عدد الدرنات فضال غن اعتدال درجة الحرارة واألضاءة یرجع الى زیادة عدد السیقان في ھذا الم

والتي ادت الى زیادة كفائة عملیة البناء الضوئي وبالتالي زیادة تراكم المواد الكربوھیدراتیةالفائضھ عن حاجة النبات والتي 

احدى االتجاھات التي یمكن دراستھا تنتقل تحت ھذه الظروف (درجة حرارة معتدلة )وحامض الجبرلینوالذي یعتبر 

  .بالتفصیل والتي ربما تؤدي الى رسم بعض التوصیات التطبیقیة بھذا الخصوص
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