
 

 

 

 

  اثر منظمات النمو النباتیة في الصفات الفیزیاویة والكیمیاویة الوراق وثمار نبات الباذنجان
  د الستار شكرضياء عب

 

 

286 

 
Vol: 6 No: 4, October 2010  ISSN: 1992-0784  

اثر منظمات النمو النباتیة في الصفات الفیزیاویة والكیمیاویة الوراق وثمار نبات 

  الباذنجان

  

  ضیاء عبد الستار شكر

  جامعة دیالى-كلیة التربیة االساسیة -قسم العلوم

   

   

  الخالصة

جـــزء  100-200(بتركیـــز  GA3جامعـــة دیـــالى ادى –كلیــة التربیـــة االساســـیة  –تــم انجـــاز البحـــث فـــي قســـم العلـــوم        

الـى قلـة معـدل عـدد  cccفیمـا ادى . الى زیادة معنویة في طول الثمرة وفي معدل وزن الثمرة وقلة في قطر الثمرة ) بالملیون

الـى زیـادة النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة ) جزء بالملیون CK ,GA3 )200-100فیما ادى , البذور في الثمار بصورة معنویة

ادى الــى زیــادة المــواد الكربوهیدراتیــة ) جــزء بــالملیون200-100(بتركیــز) CK), GA3,NAA,IAA, بصــورة غیــر معنویــة

ادى ,بكــال التركیــزین الــى قلــة النســبة المؤیــة للفســفور فــي الثمــار بصــورة معنویــة ABA,NAA بصــورة غیــر معنویــة وادى 

)GA3 ,CK ,ABA (بتركیز)الى زیادة النسبة المؤیة للبوتاسیوم في الثمار بصـورة غیـر معنویـة ) جزء بالملیون 200-100

ادى الــــى قلــــة النســــبة ) جــــزء بــــالملیون 200,100 (بتركیــــز NAAالــــى تــــأثیر معــــاكس)  NAA,MH( وادت المعاملــــة ب 

قـد ) جـزء بـالملیون 200(بتركیـز NAAو) جزء بـالملیون 100-200(تركیز GA3المئویة للفسفور في الورقة بصورة معنویة 

بصـورة معنویـة مقارنـة بالنبـــــاتات غیـر ) chlo.(A+B), chlo.B, chlo.A(ادى الى قلة المحتوى الكلوروفیلي لورقـة النبـات

  .المعاملة
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  المقدمة

مــن محاصــیل الخضــر المهمــة فــي العــراق وینتمــي الــى العائلــة  .Solanum melongena Lیعتبــر الباذنجــان         

یـــزرع فـــي الربیـــع لیعطـــي حاصـــال فـــي فصـــل الصـــیف ویســـتهلك بكمیـــات كبیـــرة منـــه نظـــرا لقیمتـــه  solanaceaeالباذنجانیـــة 

ـــى 100الغذائیـــة ووجـــد ان كـــل  ـــوي عل ـــروتین) (1,2,مـــاء )  91,4( غـــرام مـــن ثمـــاره تحت غـــم )6,6( ,غـــم دهـــون 0,2,غـــم ب

ملــغ  214)(,ملــغ صــودیوم  (2),ملــغ حدیــد ) (0,7,ملــغ فســفور ) (26,ملــغ كالســیوم ) 12(,غــم رمــاد ) (0,6,كاربوهیــدرات 

ســعرة  (25)وعــدد الســعرات تقــدر ب  Cملــغ فیتــامین )  5( ,ملــغ ثیاســین ) (A,0,05وحــدة دولیــة فیتــامین )(10,بوتاســیوم 

كــان )  1978 – 1974(نالحــظ بــأن فــي الســنوات الخمــس  2002)– 1974( عنــد الرجــوع الــى الفتــرة الممتــدة مــن. راریــةح

طــن فــي حــین كــان معــدل ) (3,86دونــم فــي العــراق ومعــدل غلــة الــدونم الواحــد كــان  (25083)معــدل المســاحات المزروعــة 

 2002وبلـغ فـي  (2,689)معدل غلة الدونم الواحد بلـغ دونم وان  33275)( بلغ (1979-1983)الساحات المزروعة للفترة 

من خالل البیانات السابقة یستنتج بأن معدل غلـة الـدونم الواحـد فـي العـراق قـد انخفـض ) . 3(الدونم . طن 2,342)(حوالي 

لمي مـن حیـث مما ادى الى التفكیر بزیـادة االنتـاج بأسـتخدام طـرق حدیثـة  لتحقیـق انتـاج جیـد مقـارب الـى معـدل االنتـاج العـا

وتتمثل احدى تلك االتجاهات هي االبحاث العلمیة لالغراض االكادیمیة والتطبیقیة حیث ان االتجاه العلمـي ,الكمیة والنوعیة 

یعتبــر مثمــر فــي الوقــت الحــالي ویمكــن القــول بــأن مــا یــتم تحقیقــه فــي هــذا المجــال بعــد اكتشــاف منظمــات النمــو ) البحــوث(

میـــة ویرجـــع ســـبب ذلـــك الـــى قـــدرة تلـــك المـــواد تحـــویر النمـــو واالزهـــار ونوعیـــة الثمـــار الفیزیاویـــة النباتیــة یعتبـــر فـــي غایـــة االه

  . والكیمیاویة من خالل تأثیراتها الفسیولوجیة المختلفة 

  مواد وطرائق العمل

  صـنف(جامعـة دیـالى وذلـك بزراعـة بـذور الباذنجـان  –اجریت هذه الدراسة في قسم العلوم كلیة التربیة االساسـیة   

Black Buty( داخــل صــنادیق فلینیــة فــي وســط مكــون مــن رمــل وتربــة مزیجیــة وبتمــوس بنســب)(وذلــك بأســتخدام  1:2:1

معاملـة وهـي عبـارة عـن التوافـق ) 15(تكرارات لكل معاملة وشـملت التجربـة ) 10(وبواقع )CRD(التصمیم العشوائي الكامل 

) جــزء بــالملیون  100-200  (وبتركیــزین ) CK,ABA,MH,CCC,NAA,IAA,GA3(منظمــات نمــو وهــي ) 7(بــین 

  .لكل منهما فضال عن معاملة المقارنة والتي هي رش النباتات بالماء المقطر 
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ســم داخــل الصــنادیق الفلینیــة نقلــت الشــتالت الــى اصــص ذات قطــر ) 1(وبعــد وصــول طــول الورقــة الحقیقیــة الــى   

وبعــد .رعــت الشــتالت تحــت الظــروف الطبیعیــة للمنطقــة حیــث ز ,ســم ومحتویــة علــى نفــس المكونــات الســابقة ) 20(وارتفــاع 

تحضیر منظمات النمو بالتراكیز المذكورة سابقا رشت النباتـات خمـس رشـات  حتـى البلـل التـام واجریـت العملیـة فـي الصـباح 

اخـذت القیاسـات عـن النمـو الخضـري لخمسـة .ملم لكل لتر كمادة ناشـرة ) (1بتركیز  TWEEN-20الباكر مع اضافة مادة 

ثمار مـن كـل معاملـة عنـد مرحلـة النضـج بصـورة عشـوائیة وشـملت طـول الثماروقطرهـا عنـد المنتصـف ووزن الثمـرة ومتوسـط 

كمــا اخــذت القیاســات الخاصــة لتقــدیر الــوزن الجــاف لــالوراق والثمــار وذلــك بأختیــار ثمــرتین بصــورة ,عــدد البــذور لكــل ثمــرة 

) 72(درجـة مئویـة ولمـدة ) (72جففت في فرن كهربـائي بدرجـة حـرارة ووزنت وهي طریة ثم , عشوائیة من كل وحدة تجریبیة 

  واستخرجت النسبة المئویة للمادة الجافة حسب المعادلة التالیة, ساعة ثم وزنت وتم تقدیر الوزن الجاف بعد ثبات الوزن 

        

  100×  ــــــــــــ=ة الجافة النسبة المؤیة للماد             

  

ثمار عشوائیا من كل وحدة تجریبیة فـي وسـط فتـرة ) 5(ات الخاصة بالنسبة المئویة للكربوهیدرات وذلك بأخذكما اخذت القراء

 0.5 )(االثمار وجففت في الفرن الكهربائي وتم طحنها وحفظها في قناني زجاجیة صغیرة محكمة السد وأخذ من كـل نمـوذج 

غـم مـن العینـة المطحونـة  0.3)(وتـم اخـذ .  schaffen    (5)غم حیث قـدرت فیهـا نسـبة الكربوهیـدرات اسـتنادا الـى طریقـة 

  schaffenبمسـاعدة بیروكسـید النتـروجین حسـب طریقـة  98%)(ملم مـن حـامض الكبریتیـك المركـز ) 3(وهضمت بأضافة 

  : وفقا للمعادلة التالیة . وقدرت فیها نسبة النتروجین بأستخدام جهاز مایكروكلدال 

  5)(        6.25× تروجین نسبة الن= نسبة البروتین 

ـــــات المهضـــــومة بواســـــطة جهـــــاز    ـــــي كـــــل مـــــن االوراق والثمـــــار فـــــي العین ـــــة للفســـــفور ف ـــــم تقـــــدیر النســـــبة المئوی وت

spectrophoto meter   نانو متر استنادا الى طریقة  660بطول موجيOlsen  وتم تقـدیر البوتاسـیوم فـي , ) 6(وآخرون

وبطول موجي مقداره  spectrophotometer PYS-SPG Atomic  absorbtionكل من االوراق والثمار بواسطة جهاز

واخیــرا تــم تقــدیر المحتــوى الكلــوروفیلي لــالوراق وذلــك مــن االوراق الناضــجة الطازجــة حیــث تــم اخــذ   8)(نــانو متــر  766)(

 الوزن الجاف

 الوزن الطري
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ســـب طریقـــة ح) 80%(غـــم مـــن كـــل وحـــدة تجریبیـــة وتـــم اســـتخالص الكلوروفیـــل مـــن العینـــات بواســـطة االســـیتون بتركیـــز 1)(

8)Mackinny (9والمطــورة مــن قبــل) Bruinsma  (بجهــاز meter spectrophoto  بطــول مــوجي)نــانو ) 645-663

  )4()0.05(حللت النتائج المتحصل علیها وتمت مقارنتها حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال . متر 

  

  النتائج والمناقشة

ستخدمة في البحث ببعض الخصائص الفیزیاویة لثمار نبات الباذنجـان أثر بعض منظمات النمو الم) 1(یبین الجدول       

قد أدى الى زیادة معنویة في معدل طول الثمـرة ومعـدل وزن الثمـرة ) جزء بالملیون 200-100(وبتركیز  GA3ویالحظ بأن 

عــدد البــذور فــي  الــى قلــة معــدل) جــزء بــالملیون  200-100(وبتركیــز  CCCفیمــا ادى , والــى قلــة معنویــة فــي قطــر الثمــرة 

وبكــال التركیــزین الــى قلــة معــدل طــول ووزن الثمــرة  MHفیمــا ادى ,الثمــار وبصــورة معنویــة مقارنــة بالنباتــات غیــر المعاملــة 

الى قلة كافة الصفات المدروسة في البحث بصـورة غیـر ) جزء بالملیون200-100(بتركیز  ABAبصورة معنویة فیما ادى 

وقــد یرجــع الســبب فــي زیــادة اســتطالة الخالیــا وتحفیــز نمــو واتســاع , )12(-)11(-)10( معنویــة وهــذا یتفــق مــع مــا جــاء بــه

الخالیا من خالل زیادة مرونة جدار الخلیة ووجد بأن حامض الجبرلین یتـداخل فـي عملـه مـع االوكسـینات حیـث یعمـل علـى 

وكــذلك   Peroxiduseو iaa Oxiduseزیــادة تكوینــه مــن خــالل خفــض معــدل هدمــه ألن الجبــرلین یقلــل مــن فعالیــة انــزیم

وان زیــادة الــوزن للثمــرة یعــود الــى زیــادة الجرلینــات التــي تــنعكس علــى m-rna وبصــورة خاصــة  rnaیشــجع تكــوین حــامض 

الــى تــأثیر معــاكس وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك الــى تضــاد  cccوقــد ادى حــامض السایكوســیل ) 13(عملیــة البنــاء الضــوئي 

ادة قطر الثمرة وبالتـالي زیـادة عـدد الخالیـا فـي المحـور االفقـي دون التـأثیر علـى طـول عمله مع الجرلینات حیث ادى الى زی

امــا بالنســبة لعــدد البــذور فــي ثمــرة الباذنجــان فــأن , ) 14(الثمـرة ممــا یــؤدي الــى زیــادة قطــر الثمــرة التــي تمثــل المحـور االفقــي 

عـدم اسـتخدام السـماد النتروجینـي خـالل التجربـة  جمیع المعامالت ادت الى قلة معدل عدد البـذور وقـد یرجـع سـبب ذلـك الـى

دونــم ویرجــع /كغــم 40حیــث وجــد بــأن أضــافة الســماد النتروجینــي الــى النبــات تــؤدي الــى زیــادة عــدد البــذور وخاصــة محتــوى 

تجمـع السبب الى دور النتروجین في النبات في زیادة عدد البذور في الثمرة ألنه یحفـز تكـوین االوكسـینات الداخلیـة وبالتـالي 

  ) ..16,15(المواد الغذائیة الضروریة بتكوین البذور في الثمار 
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ـــات ) 2(ویوضـــح جـــدول    ـــى الصـــفات الكیمیاویـــة لثمـــار نب أثـــر بعـــض منظمـــات النمـــو المســـتخدمة فـــي البحـــث عل

ئیة في متوسط ان منظمات النمو النباتیة وتراكیزها المختلفة لم تؤثر معنویا في احداث أي تغییر ذو داللة احصا, الباذنجان 

وكذا الحـال بالنسـبة المئویـة للكربوهیـدرات وكـذلك النسـبة المئویـة للبروتینـات .النسبة المئویة للمادة الجافة في ثمار الباذنجان 

).   جزءبـالملیون 200-100(وبتركیـز  ABA,NAAغیر ان نسبة الفسفور انخفضـت عنـد اضـافة منظمـي النمـو ,في الثمار 

حیث حصال على نتائج مشابهة في البطاطا ووجد بأن النسبة المئویة للفسـفور فـي االوراق قـد , ) 18(وهذه النتائج تتفق مع 

وتفســـیر ذلـــك یتماشـــى مـــع النمـــو ) جـــزء بـــالملیون 100-200(بتركیـــز  GA3زادت بصـــورة غیـــر معنویـــة عنـــد معاملتهـــا ب 

تفاعالت الضـوء (تقوم بعملیة البناء الضوئي الخضري للنبات في تكوین اوراق غامقة حاویة على كمیة من الكلوروفیل التي 

والتي یشترك الفسفور في إنجـاز تلـك العملیـة امـا بالنسـبة الـى النسـبة المئویـة للبوتاسـیوم فلـم تتـأثر معنویـا بـأختالف ) والظالم

والخاص بالصفات المتعلقـة بـأوراق النبـات فقـد حصـل انخفـاض معنـوي فـي 3) (ویبدو من الجدول .منظمات النمو وتراكیزها 

ولــم تــؤثر منظمــات )  جــزء بــالملیون (200-100بتركیــز  NAAالنســبة المئویــة للفســفور نتیجــة لمعاملــة النبــات بمــنظم النمــو 

یبـین ) 4(جـدول . الباذنجـان  النمو المستخدمة في البحث وتراكیزهـا فـي النسـبة المئویـة للبوتاسـیوم والبـروتین فـي اوراق نبـات

قـد  GA3أثر منظمات النمو النباتیـة المسـتخدمة فـي البحـث علـى المحتـوى الكلـوروفیلي لورقـة نبـات الباذنجـان ویالحـظ بـأن 

بصــورة معنویــة مقارنــة بالنباتــات غیــر ) chlo.A+B ,chlo.B , chlo.A (ادى الــى قلــة المحتــوى الكلــوروفیلي للورقــة 

وقـد یرجـع السـبب . الى نفس التأثیر مقارنـة بالنباتـات غیـر المعاملـة ) جزء بالملیون 200(بتركیز  NAAالمعاملة فیما ادى 

  . (19)في ذلك الى دور تلك المنظمات في العملیات الحیویة والفسیولوجیة والتي تجري داخل النبات 

  

  

  

  .ذنجان اثر منظمات النمو في بعض الخصائص الفیزیاویة لثمار نبات البا)1(جدول رقم 

  

معدل الوزن الجاف  عدد البذور/ معدل قطر الثمرة  سم/معدل طول الثمرة  التركیز  منظم النمو
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 ملغم/ سم

 12.28a 6.07a 1639a 149.2a - ماء مقطر

IAA  
100 12.25 a 6.81 a 1687 a 149.2 a 

200 12.13 a 6.83 a 1692 a 152.4 a 

NAA 
100 11.89 ab 6.52 a 1673 a 139.4 a  

200 11.82 ab 6.43 a 1652 a 136.7 a 

GA3  
100 13.53 b 5.23 b 1625 a 152.3a 

200 13.71b 5.17b 1637a 153.2a  

ABA  
100 12.02 ab 6.52 a 1633 a 137.7 a 

200 11.98 ab 6.49 a 1629 a 132.3 a 

CCC  
100 12.63 a  6.93 a 1022 b 137.9 a  

200 12.60 a 6.95 a 972 b 140.2 a  

MH  
100 9.15c 6.43 a 1598 a 139.2 a 

200 9.07 c 6.35 a 1573 a 138.3 a 

CK 
100  12.45 a 6.87a 1673 a 163.7 a 

200 12.53 a 6.92 a 1691 a 69.73 a  

  

المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف او االحرف في نفس العمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعـدد الحـدود عنـد 

  % . 5ى احتمال مستو 

  

  

  

  

  

  .اثر منظمات النمو في بعض الخصائص الكیمیاویة لثمار نبات الباذنجان ) 2(جدول رقم 

  البوتاسیوم  الفسفور  البروتینات  الكربوهیدرات  المادة الجافةالتركیزجزء   منظمات النمو
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  %  %  %  %  %  بالملیون  

  a 8.9 a 11.9 a 4.3 a 3.7 a 7.6 -  ماء مقطر

IAA 
100  7.5 a 9.1 a 11.8 a  4.2 a  3.9 a 

200 7.5 a 9.1 a 11.7 a 4.1 a 3.9 a 

NAA  
100 7.6 a 9.2 a 11.3 a 3.6 b 3.5 a 

200 7.6 a 9.2 a 11.3 a 3.5 b 3.6 a 

GA3 
100 7.8 a 9.0 a 11.8 a 4.5 a 3.8 a 

200 7.9 a 9.0 a 11.7 a 4.4 a 3.9 a 

ABA  
100 7.3 a 8.6 a 11.3 a 3.1 b 3.8 a 

200 7.2 a 8.6 a 11.2 a 3.0 b 3.9 a 

CCC  
100 7.2 a 8.8 a 11.7 a 4.0 a 3.6 a 

200 7.2 a 8.8 a 11.8 a 4.0 a 3.7 a 

MH 
100 7.3 a 8.3 a 11.2 a 4  a 3.4 a 

200 7.2 a 8.2 a 11.1 a 4 a 3.4 a 

CK 
100 7.7 a 9.1 a 11.7 a 4.2 a 3.8 a 

200 7.7 a  9.2 a 11.8 a 4. 3 a 3.9 a 

المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف او االحرف في نفس العمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعـدد الحـدود عنـد 

  % .  5مستوى احتمال 

  

  

  

  

  

  .اثر منظمات النمو النباتیة في متوسط النسب المئویة لبعض العناصر الغذائیة في اوراق نبات الباذنجان ) 3(جدول رقم 
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  ت النمومنظما

  

التركیز جزء 

  بالملیون

  الفسفور

%  

  البوتاسیوم

%  

  البروتین

%  

 a 11.7 a 6.2 a 6.8 -  ماء مقطر

IAA 
100  6.7 a 11.8 a 6.3 a 

200 6.6 a 11.8 a  6.3 a 

NAA  
100 5.3 b 11.6 a 6.5 a 

200 5.1 b 11.7 a 6.6 a 

GA3 
100 6.9 a 11.8 a 6.4 a 

200 6.9 a 11.9 a 6.5 a 

ABA  
100 6.3 a 11.9 a 6.3 a 

200 6.2 a 11.6 a 6.2 a 

CCC  
100 6.7 a 11.7 a 6.2 a 

200 6.7 a 11.5 a 6.1 a 

MH 
100 6.1 a 11.5 a 6.1 a 

200 6.2 a 11.4 a 6.1 a 

CK 
100 6.2 a 11.7 a 6.2 a 

200 6.3 a 11.8 a 6.3 a 

  

فس العمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعـدد الحـدود عنـد المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف او االحرف في ن

  % .  5مستوى احتمال 

  

  

  

  

  .اثر منظمات النمو النباتیة في المحتوى الكلوروفیلي ألوراق الباذنجان) 4(جدول رقم 
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  منظمات النمو

  

  التركیز

جزء 

  بالملیون

  من النسیج النباتي)  1-غم.ملغ (محتوى الكلوروفیل 

Chlo.a  

  

Chlo.b  

  

Chlo.(a+b)  

  

 a  0.1645 a 0.4412 a 0.2658  \  ماء مقطر

IAA  
100 0.2411 a 0.1321 a 0.4531a 

200 0.2423 a 0.1302 a 0.4653 a 

NAA  
100 0.2266 a 0.1324 a  0.3698 b 

200 0.2137 b 0.1266 b 0.3573 b 

GA3  
100 0.2053 b 0.1273 b 0.3562 b 

200 0.2040b 0.1217 b 0.3421 b 

ABA 
100 0.2543 a  0.1607 a 0.4398a 

200 0.2501 a 0.1601 a 0.4372 a 

CCC 
100 0.2720 a 0.1632 a 0.4513a 

200 0.2732 a 0.1625 a 0.4524 a 

MH 
100 0.2631 a 0.1657 a 0.4423 a 

200 0.2651 a 0.1659 a 0.4457 a 

CK 
100 0.2730 a 0.1682 a 0.4603a 

200 0.2759 a 0.1689 a 0.4612 a 

  

المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف او االحرف في نفس العمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعـدد الحـدود عنـد 

  % . 5مستوى احتمال 

  

  

  المصادر
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