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درا�سة ت�أثري م�ؤخر النمو  Dextrilيف نوعية �شتول امللفوف
يف ظروف الزراعة املحمية
Effect of Growth Retardant "Dextril" on Cabbage Seedling Growth
Under Greenhouse Conditions
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امللخ�ص
متت درا�سة ت�أثري م�ؤخر النمو  )C11H18ClN2O7P( Dextrilيف منو م�ؤ�شرات �شتول امللفوف ()Brassica oleracea var. capitata L.
(ال�صنف البلدي) ،يف كلية الزراعة بجامعة اال�سكندرية يف جمهورية م�صر العربية� ،إذ ا�ستخدم يف البحث خم�سة م�ستويات من م�ؤخر
النمو  0.05 ،0.03 ،0.01،0( Dextrilو  ،)% 0.07مت ر�شها عند ظهور الورقة احلقيقية الثانية بهدف حت�سني م�ؤ�شرات منو ال�شتول خالل
فرتة ال�صيف ،وذلك بخف�ض معدل منوها ،ومنع ا�ستطالتها الناجم عن ارتفاع درجة احلرارة خالل فرتة جتهيزها للزراعة يف احلقل الدائم.
و�ضعت التجربة وفق الت�صميم الع�شوائي الكامل ب�أربعة مكررات.
�أظهرت النتائج �أن الر�ش مب�ؤخر النمو  Dextrilتركيز(  0.01و  )% 0.03قد ح�سن نوعية ال�شتول� ،إذ بلغ طول ال�ساق 12.6و 10.5
�سم على التوايل ،مقابل �14.6سم يف ال�شاهد ،وانخف�ض عن ال�شاهد بن�سبة  13.7و  % 28على التوايل ،كما اظهرت النتائج زيادة قطر
ال�ساق ،وعدد الأوراق ،وم�ساحة امل�سطح الورقي ،والوزن الرطب واجلاف للمجموع اخل�ضري واجلذري عند املعاملة مب�ؤخر النمو Dextril
تركيز  0.01و  0.03مقارنة بال�شاهد .ومل يكن للرتكيز  % 0.05ت�أثري معنوي يف م�ؤ�شرات منو �شتول امللفوف ،يف حني �أدت املعاملة
بالرتكيز � % 0.07إىل نتيجة �سلبية يف منو ال�شتول� ،إذ مل يتجاوز الطول � 6.2سم ،وهي قيمة دون املوا�صفات القيا�سية لل�شتول.
الكلمات املفتاحية� :شتول امللفوف ،م�ؤخر النمو  ،Dextrilالزراعة املحمية.
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Abstract
The effect of different concentrations of growth retardant "Dextril"(C11H18ClN2O7P) on the growth parameters of cabbage
(Brassica oleracea capitata) (Local variety) was studied during the growing season 2010, at the Agriculture Faculty of
Alexandria university / Egypt. The experiment was laid according to a complete randomized design with 4 replicates.
Cabbage seedlings were sprayed when the second true leaf was appeared with five levels of "Dextril" (0, 0.01, 0.03,
0.05 and 0.07 %), to improve growth parameters of seedlings during summer period by limiting stem growth and
elongation resulted from high temperature during seedling establishment in nursery.
The results showed that, "Dextril" treatment of (0.01 and 0.03%) levels improved seedlings quality and decreased
stem height by 13.7 and 28 % respectively compared to the control, 0.05% level did not affect seedling growth,
whereas, 0.07 % showed a negative effect on seedling growth where the seedling length did not exceed 6.2 cm .
Treating the seedling of cabbage with "Dextril" (0.01 and 0.03%) increased as well, stem diameter, leaf number, leaf
area, fresh and dry weight of shoots and roots compared to the control.
The results indicate that spraying cabbage at the second true leaf stage with low concentrations of ‘Dextril” is
promising measure for improving the the growth parameters of cabbage seedling grown under high temperature
conditions.
Keywords: Cabbage seedlings, growth retardants Dextril, Greenhouse conditions.

املقدمة

�أ�صبح دور منظمات النمو (من�شطات ،م�ؤخرات منو �أو مثبطات) يف التطورات الفيزيولوجية والبيولوجية املختلفة للنباتات معروف ًا ب�شكل جيد
يف ع�صرنا احلايل .وتعرف منظمات النمو ب�أنها مركبات ع�ضوية ت�ؤثر يف �إنبات البذور ،والنمو اخل�ضري ،والإزهار وعقد الثمار ،وتطور البذور،
ون�ضج الثمار وكمية املح�صول .بالإ�ضافة لذلك ،فالنوعية الفيزيوكيماوية للمح�صول تت�أثر �أي�ض ًا مبنظمات النمو (.)2008 ،Kashid
تعد م�ؤخرات النمو ( )Plant growth retardantsمركبات ا�صطناعية ،تثبط لفرتة من الزمن ،ا�ستطالة ال�ساق والفروع دون �أن تعيق �أي
م�سار ا�ستقالبي حيوي �أو �أي تطور يف النبات .وبالإ�ضافة �إىل ت�أثريها يف ت�أخري النمو ،ف�إن لها ت�أثريات �أخرى� ،إذ ميكنها �أن ت�شجع الرتاكم
الكثيف ملركبات ميكن �أن تعطي الثمار املذاق �أو النكهة �أو اللون ،وبالتايل حت�سن القيمة النوعية والتجارية للمنتجات الزراعية ،كما ميكن �أن ت�ؤثر
يف حمو�ضة الثمار ،وحمتوى ال�سكريات والربوتينات والفيتامينات والعنا�صر املعدنية وغريها ( Capritaو.)2005 ،Caprita
كما ميكن للمعاملة مب�ؤخرات النمو �أن ت�سرع ن�ضج الثمار وجتعله متجان�س ًا ،كما ت�شجع ت�ساقط الأوراق والثمار ،وبالتايل ت�سمح باحل�صاد الآيل
لبع�ض املحا�صيل ،وال ت�شكل �أي م�شكلة تلوث �أو �أثر متبقي يف املنتجات الغذائية ،وت�ستعمل بكميات �صغرية جد ًا (جزء باملليون)  ،وت�ستقلب من
قبل النبات ( Neamţuو .)1991 ،Irimieت�ستخدم م�ؤخرات النمو يف تخفي�ض ارتفاع ال�ساق ،وميكن �أن يح�صل ذلك لي�س فقط عن طريق
اال�ستطالة اخللوية ،لكن �أي�ض ًا بخف�ض معدل االنق�سام اخللوي ،وتنظيم ارتفاع النبات فيزيولوجي ًا (1995 ،Rademacherو  .)2000كما
تثبط معظم م�ؤخرات النمو ت�صنيع اجلربلني ( )GA3يف النباتات ،وبذلك ميكن �أن ت�ستخدم للتقليل من ا�ستطالة ال�سوق النباتية (،Singh
2004؛  Mansurogluوزمال�ؤه.)2009 ،
ينتج عن تثبيط ت�صنيع اجلربلني انخفا�ض طول ال�سالميات ،وحتدث فعالية م�ؤخر النمو بعد دخوله �إىل �ساق النبات� ،أو امت�صا�صه من قبل
اجلذور ( Hafeez-ur-Rahmanوزمال�ؤه.)1989 ،
يختلف ت�أثري م�ؤخرات النمو ح�سب النوع النباتي ،والطراز الوراثي ،والرتكيز امل�ستخدم ،وطريقة التطبيق ،وكذلك عمر النبات ،وعوامل خمتلفة
�أخرى ،والتي ميكن �أن ت�ؤثر يف امت�صا�ص ونقل هذه املركبات الكيميائية (.)1964 ،Cathey
ت�ستخدم م�ؤخرات النمو ب�شكل وا�سع يف الزراعة ،وال�سيما املحا�صيل احلقلية ،ملنع الرقاد ،ومنع فقد البذور عند الن�ضج ،كما تزيد من حتمل
النبات للإجهادات البيئية ،مما ينعك�س �إيجاب ًا على النمو والإنتاج (2007 ،Likhotshirvo؛ 2006 ،Matysiak؛  Maciorowskiوزمال�ؤه،
 .)2006ويعد مركب الـ  Chlormequatواملركبات التجارية التابعة له مثل الـ  Cycocelوالـ  Dextrilمن �أكرث م�ؤخرات النمو امل�ستخدمة،
كما �أن م�ؤخرات منو �أخرى مثل الـ  Paclobutrazolوالـ  Uniconizolتزيد من مقاومة الربودة عند نباتات  ،Zoysia turfgrassوتزيد
من فعالية الـ  ،)Supper Oxide Dismutase( SODوتركيز الربولني يف النباتات ( Wangوزمال�ؤه .)2013 ،وقد وجد �أن مركبات الـ
 Paclobutrazolوالـ  Uniconizolحتد من معدل ا�ستطالة الأوراق ،وتخف�ض طول الورقة يف بادرات البلح الفتية ،مما يعطي �إمكانية احلد
من ارتفاع �أ�شجار النخيل م�ستقب ًال ( Cohenوزمال�ؤه.)2013 ،
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كما �أدت معاملة نباتات  Erysimum marshalliiمب�ؤخر النمو � Cycocelإىل ق�صر طول ال�ساق ،لكن معاملتها مب�ؤخر النمو  B-nineمل
تكن فعالة يف تخفي�ض ارتفاع النبات ،يف حني �أن الكتلة الرطبة واجلافة للجذور والأوراق وال�ساق قد انخف�ضت باملعاملة بكال املركبني (Bhat
وزمال�ؤه.)2011 ،
3
لقد �أظهرت نتائج ر�ش نباتات البازالء مب�ؤخرات النمو ( )Chloro choline chloride + Phenylphtaline acidمبعدل � 300سم /هـ
انخفا�ض ًا كبري ًا يف ارتفاع ال�ساق بلغ  % 12.8مقارنة بال�شاهد ( Zhelyazkovaوزمال�ؤه.)2012 ،
ويف درا�سة لت�أثري م�ؤخر النمو  Paclobutrazolعن طريق الرتبة ( 1غ/ل) ر�ش ًا على الأوراق ( 25غ /ل) ،خف�ضت هذه املعاملة ارتفاع النبات،
وزادت من �سماكة ال�ساق الفتية للبندورة ،كما زادت من �سرعة ت�شكل اجلذور ،مما �سبب حت�سني نوعية البادرات عند الت�شتيل ،وقد �أدت معاملة
الرتبة برتكيز ( 1غ/ل) والر�ش الورقي ( 25غ /ل) بالـ � Paclobutrazolإىل حت�سني فعالية التمثيل ال�ضوئي وت�شكل الثمار وزيادة املح�صول
املبكر( Berovaو.)2000 ،Zlatev
كما بينت نتائج درا�سات عديدة �أن ر�ش �أوراق البندورة مب�ؤخرات النمو قد ح�سن قدرتها على حتمل درجات احلرارة املنخف�ضة ،وح�سن املح�صول
املبكر والإجمايل (1993 ،El- asdoudi؛  Czapskiوزمال�ؤه1990 ،؛ 1998 ،Budekeyna؛  Budekeynaو .)2007 ،Temecoكما
�أدت معاملة �شتول البندورة ( ،)Solanum lycopersicumوالبطاطا ( ،)Solanum tuberosumوالقرنبيط (Brassica oleracea
 ،)botrytisوامللفوف ( )Brassica oleracea capitataمب�ؤخرات النمو ( 1000-250مغ/ل) مرتني متتاليتني بفارق � 7إىل � 10أيام
�إىل تق�صري طول ال�ساق ،وزيادة �سماكته ،وزيادة اخ�ضرار الأوراق ،وحت�سني املجموع اجلذري ،مما �أدى �إىل حت�سني نوعية ال�شتول دون �أي �أثر
متبقي يف ثمار البندورة �أو درنات البطاطا �أو قر�ص القرنبيط �أو ر�أ�س امللفوف ( Genchewو1983 ،Miler؛  Hickmanوزمال�ؤه1999،؛
2000 ،Arakyan؛ Malivaniaوزمال�ؤه.)2007 ،
وقد �أظهرت جتربة معاملة �شتول البندورة برتاكيز خمتلفة من م�ؤخر النمو  Dextrilحت�سن ًا يف نوعية ال�شتول ،وخف�ضت من ارتفاع ال�ساق مقارنة
بال�شاهد عند ا�ستخدام الرتاكيز ( 0.02و 0.04و ،)% 0.06يف حني �أظهرت الرتاكيز ( 0.08و )% 0.1ت�أثريات �سامة .كما �أدت املعاملة
بالـ � Dextrilإىل زيادة قطر ال�ساق ،والوزن الرطب واجلاف للمجموع اخل�ضري ل�شتول البندورة ،يف حني �أنها مل ت�ؤثر يف عدد الأوراق مقارنة
بال�شاهد .وبرهنت التجربة �أي�ض ًا �أن ر�ش الأوراق برتاكيز منخف�ضة من الـ  Dextrilقد ح�سنت من قدرة ال�شتول على حتمل �إجهادات ما بعد
الت�شتيل عندما زرعت يف ظروف حرارة مرتفعة ( Zidanوزمال�ؤه.)2014 ،
هدف البحث:
يهدف البحث �إىل درا�سة ت�أثري ر�ش �شتول امللفوف برتاكيز خمتلفة من م�ؤخر النمو  Dextrilيف حت�سني م�ؤ�شرات النمو ل�شتول امللفوف ،وزيادة
قدرتها على التق�سية ،وحتمل �صدمة ما بعد الت�شتيل.

مواد البحث وطرائقه

�أجريت الدرا�سة على �صنف امللفوف البلدي املزروع ب�شكل وا�سع يف �سورية وم�صر والذي يت�صف بكرب حجم الر�أ�س .مت تنفيذ البحث يف كلية
الزراعة يف �سابا با�شا بجامعة اال�سكندرية (جمهورية م�صر العربية)� ،ضمن بيت بال�ستيكي م�ساحته  350م ،2وو�ضعت التجربة وفق الت�صميم
االح�صائي كامل الع�شوائية.
�شمل البحث  5معامالت بـ  4مكررات لكل معاملة ،و 20نبات ًا لكل مكرر ،ومت �إنتاج �شتول امللفوف يف �صوان خا�صة ب�إنتاج ال�شتول ،حتتوي كل
منها على  84عين ًا بحجم � 50سم ،2مت مل�ؤها بو�سط الزراعة املكون من البيتمو�س والرمل بن�سبة  .1:3ومتت الزراعة بتاريخ 2010/10/20
لغاية .2010/11/30
�شمل البحث املعامالت التالية:
� - 1شاهد دون ر�ش مب�ؤخر النمو .Dextril
 - 2رش شتول الملفوف بمؤخر النمو  Dextrilبتركيز .% 0.01
 - 3ر�ش �شتول امللفوف مب�ؤخر النمو  Dextrilبرتكيز .% 0.03
 - 4ر�ش �شتول امللفوف مب�ؤخر النمو  Dextrilبرتكيز .% 0.05
 - 5ر�ش �شتول امللفوف مب�ؤخر النمو  Dextrilبرتكيز .% 0.07
مت ر�ش �شتول امللفوف مبركب الـ  Dextrilبالرتاكيز املذكورة �أعاله عند ت�شكل الورقة احلقيقية الثانية ،وجرى ت�سميدها خالل فرتة منوها مرتني
ب�سماد ذواب ومتوازن ( دلتا �سرباي  20 :20 : 20 + TE )Delta sprayمبعدل  1غ /ل ماء.
ولتحديد موا�صفات ال�شتول �أخذت القراءات التالية عند بلوغ ال�شتول  35يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ �إنبات البذور( 40يوم ًا من زراعتها ):
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 - 1مت قيا�س ارتفاع ال�شتلة (�سم) من م�ستوى �سطح الرتبة حتى قمة النبات با�ستخدام امل�سطرة.
 - 2مت قيا�س قطر ال�شتلة با�ستخدام جهاز البياكولي�س.
 - 3مت عد الأوراق على النبات .
2
 - 4مت قيا�س م�ساحة امل�سطح الورقي (�سم  /نبات) بطريقة الأقرا�ص ح�سب .)1958( Watson
 - 5مت قلع ال�شتول عند عمر  35يوم ًا لأخذ الوزن الرطب (غ) ،ثم و�ضع املجموع اخل�ضري واجلذري يف جمفف على درجة حرارة  °80م حتى
ثبات الوزن لت�سجيل الوزن اجلاف (غ).
 - 6در�ست ال�صفات الت�شريحية ل�سوق ال�شتول املعاملة با�ستخدام امليكرو�سكوب الإلكرتوين املا�سح.
 - 7مت قيا�س درجة الت�أقلم بعد الت�شتيل �أو �صدمة ما بعد الت�شتيل ( ،)%وذلك ح�سب . )2003( Andreev
درجة التأقلم (( = )%عدد البادرات السليمة/عدد البادرات الكلي) ×100

مت قيا�س درجات احلرارة ال�صغرى والعظمى (م )°خالل فرتة تنفيذ التجربة داخل البيت البال�ستيكي (اجلدول .)1
الجدول  .1متوسط درجات الحرارة الصغرى والعظمى (م )°المسجلة خالل فترة تنفيذ البحث داخل البيت البالستيكي.
الفترة (يوم)

األيام العشرة األولى

األيام العشرة الثانية

األيام العشرة الثالثة

األيام العشرة الرابعة

العظمى

31.5

35.5

37.5

35.2

الصغرى

22

20

20.4

18

درجة الحرارة(م)°

يتبني من الأرقام املبينة يف اجلدول � 1أن متو�سط درجة احلرارة العظمى تراوح ما بني  ° 31.5م يف الأيام الع�شرة الأوىل (مرحلة االنبات) �إىل
° 37.5م يف مرحلة النمو اخل�ضري ،وكان �أعلى بنحو � 3.5إىل ° 10.5م من احلد الأعلى لدرجة احلرارة املثلى للإنبات وللنمو ( ° 28م)،
كذلك يالحظ �أن متو�سط درجة احلرارة ال�صغرى كان �ضمن املجال الأمثل للنمو.
التحليل االح�صائي:
ا�ستخدم يف حتليل النتائج الربنامج االح�صائي  ، Genstat 5ومت ح�ساب �أقل فرق معنوي  L.S.Dعند م�ستوى .0.05

النتائج واملناق�شة
 - 1ت�أثري الر�ش مب�ؤخر النمو  Dextrilيف ارتفاع ال�شتول ،وقطر ال�ساق ،وعدد الأوراق ،وم�ساحة امل�سطح الورقي:

يو�ضح اجلدول � 2أن ر�ش �شتول امللفوف برتاكيز خمتلفة من م�ؤخر النمو  )% 0.05 ،0.03 ،0.01( Dextrilقد ح�سن من نوعية ال�شتول،
فبقي طولها �ضمن املوا�صفات القيا�سية لل�شتول� ،إذ �أدى �إىل خف�ض ارتفاع النبات بفروق معنوية وبن�سب تراوحت بني  13.7و 28و% 31.5
على التوايل مقارنة بال�شاهد ،يف حني كان للرتكيز  % 0.07ت�أثري �سلبي� ،إذ بلغ متو�سط ارتفاع ال�شتول � 6.2سم فقط ،وهو دون املوا�صفات
القيا�سية (ال�شكل .)1
الجدول  .2تأثير الرش بتراكيز مختلفة من مؤخر النمو  Dextrilفي مؤشرات نمو شتول الملفوف.

الصفة المدروسة

ارتفاع الشتلة
(سم)

قطر الشتلة
(مم)

عدد األوراق/نبات

مساحة المسطح الورقي
(سم /2نبات)

الشاهد

14.6a

2.5a

4.0a

34a

% 0.01

12.6b

3.0b

5.0b

38.5b

% 0.03

10.5c

3.2c

5.0b

39.2b

% 0.05

10.0c

3.0b

4.0a

32.0c

% 0.07

6.2d

1.6d

4.0a

20.0d

L.S.D 0.05

1.32

0.31

0.38

3.22

تركيز الـ (Dextril )%

* األرقام التي تحمل الحروف نفسها ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية .0.05
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وقد يعزى ت�أثري م�ؤخر النمو � Dextrilإىل تثبيط االنق�سام اخللوي للقمة النامية ل�شتول امللفوف� ،إذ مت �إظهار ذلك با�ستعمال م�ؤخرات منو
�أخرى مثل  )Chloride Chlorocholine( CCCعلى عباد ال�شم�س  Lovett( Helianthus annuusو  ،)1981 ،Orchardوا�ستعمال
م�ؤخر النمو  )2,3,5- Triiodobenzoic acid( TIBAعلى الذرة البي�ضاء Hatley) Sorghum bicolor L.وزمال�ؤه .)1985 ،كما قد
يعزى ت�أثري الـ � Dextrilأي�ض ًا �إىل تثبيط ت�صنيع اجلربلني الذي يعد م�س�ؤو ًال عن ا�ستطالة ال�ساق ( 2004 ،Singh؛ Mansurogluوزمال�ؤه،
 ،)2009وهذا يتوافق �أي�ض ًا مع ما ذكره  Hoqueو  )2002( Haqueحول دور م�ؤخرات النمو مثل  CCCيف خف�ض م�ستويات اجلربلني
الداخلية �إىل حدها الأدنى ،وبالنتيجة خف�ض النمو اخل�ضري.

الشكل  .1تأثير رش شتول الملفوف بمؤخر النمو  Dextrilفي ارتفاع النبات -1 :شاهد،% 0.01 Dextril -2 ،
.% 0.07 Dextril -5 ،%0.05 Dextril -4 ،%0.03 Dextril –3

�أدت املعاملة بالرتاكيز ( )% 0.05 ،0.03 ،0.01من الـ � Dextrilإىل زيادة قطر �ساق �شتول امللفوف بن�سبة تراوحت بني
وكانت الفروق معنوية (اجلدول  ،)2يف حني �أدت املعاملة بالرتكيز � % 0.07إىل نتيجة �سلبية .وقد يعزى ت�أثري الـ  Dextriيف زيادة قطر ال�ساق
لدوره يف تثبيط النمو الطويل ،وتن�شيط النمو العر�ضي للخاليا ()2000 ،Bezuglova
تبني النتائج �أي�ض ًا �أن املعاملة بالرتكيزين ( 0.01و )% 0.03قد �أدت �إىل زيادة عدد الأوراق ،وم�ساحة امل�سطح الورقي بفروق معنوية ،يف حني
مل يكن للرتكيز � % 0.05أي ت�أثري ،و�أدت املعاملة بالرتكيز � % 0.07إىل تثبيط النمو ب�شكل كبري مما انعك�س انخفا�ض ًا حاد ًا يف امل�سطح الورقي
(اجلدول .)2
وقد �أثبتت كثري من الدرا�سات �أن تطبيق م�ؤخرات النمو مثل الـ  )Maleic Hydrazid( MHوالـ  CCCعلى الذرة خالل فرتة بدء الإزهار
وبعدها بـ � 7أيام قد خف�ض ارتفاع النبات وم�ساحة امل�سطح الورقي ( Mehetreو )1995 ، Ladيف حني زاد الر�ش الورقي بالـ  CCCمن
م�ساحة امل�سطح الورقي للنبات مقارنة بال�شاهد.
�أو�ضحت درا�سة كل من  Whipkerو )2000( Mc Callو� )2005( Hanchinamathأن تطبيق )ppm 1000( Chloride Mepiquat
و الـ  )ppm 1000( Lihocinقد زاد من عدد الأوراق وامل�سطح الورقي يف نبات .)Cyamopsis tetragonoloba( bean cluster

 120و% 128

الشكل  .2مقطع عرضي في خاليا البشرة والقشرة للملفوف (شاهد -يمين) والملفوف المعامل بالـ ( %0.03 Dextrilيسار) / ،صورة بالمجهر
االلكتروني .SEM
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يظهر ال�شكل � 2أن حجم اخلاليا يف نباتات ال�شاهد كان �أكرب من حجم اخلاليا املعاملة بالـ  ،Dextrilوميكن تف�سري ت�أثري م�ؤخر النمو يف
تخفي�ض ارتفاع النبات ب�أنه ناجت عن تباط�ؤ االنق�سام اخللوي ،وانخفا�ض يف حجم اخلاليا .وقد افرت�ض � )1980( Mooreأن م�ؤخرات النمو
مثل  ، TIBAوالـ  Chloride Mepiquatوالـ  Cycocelهي عبارة عن م�ضادات للجربلني ،وهو الهرمون املن�شط لال�ستطالة اخللوية ،وت�ؤدي
�إىل حدوث نق�ص يف اجلربلني يف النبات ،وبالتايل نق�ص يف النمو بو�ساطة تثبيط م�سار حتول الـ � Geranyl Pyrophosphateإىل Copalyl
 Pyrophosphateوهي اخلطوة الأوىل يف ت�صنيع اجلربلني ،كذلك ميكن �أن يعزى انخفا�ض طول النبات �إىل ت�أخر يف االنق�سام اخللوي
العر�ضي ،وال�سيما يف خاليا الكامبيوم ،الذي يعد منطقة الن�شاط املري�ستيمي يف قاعدة ال�سالميات ).)1990 ،Grossman
لقد ذكر �سابق ًا �أن زيادة قطر �ساق نباتات امللفوف الناجت عن املعاملة بالـ  ،Dextrilميكن �أن يعزى �إىل تثبيط منو اخلاليا الطويل ،وتن�شيط
منو اخلاليا العر�ضي عندما ي�ستخدم برتاكيز منخف�ضة ( )2000 ،Bezuglovaوقد �أو�ضح ال�شكل � 2أن خاليا نباتات ال�شاهد كانت �أكرب من
خاليا النباتات املعاملة بالـ  .Dextrilكما �أو�ضح �أن عدد اخلاليا يف ال�شاهد كان �أقل من عددها يف النباتات املعاملة بالـ  . Dextrilومن املمكن
على ما يبدو� -أن االنق�سام اخللوي قد ثبط يف قمة ال�ساق ،لكنه مل يثبط يف خاليا الب�شرة والق�شرة ،مما يف�سر ثخانة �سوق النباتات املعاملةمب�ؤخر النمو . Dextril
- 2ت�أثري الر�ش مب�ؤخر النمو  Dextrilيف الوزن الرطب واجلاف للمجموع اخل�ضري واجلذري :

�أدى ر�ش �شتول امللفوف بالرتكيزين ( 0.01و )% 0.03من الـ � Dextrilإىل زيادة الوزن الرطب واجلاف للمجموع اخل�ضري وبفروق معنوية
(اجلدول  ،)3بينما �أدت املعاملة بالرتكيزين ( 0.05و� )% 0.07إىل انخفا�ض الوزن الرطب واجلاف ل�شتول امللفوف ب�شكل معنوي مقارنة
بال�شاهد.
الجدول  .3الوزن الرطب الطازج والجاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري (غ) لشتول الملفوف في معامالت التجربة.
تركيز الـ )%( Dextril

متوسط وزن المجموع الجذري(غ)

متوسط وزن المجموع الخضري(غ)
رطب

جاف

رطب

جاف

الشاهد

2.95a

1.54a

0.37 a

0.15a

% 0.01

3.20b

1.62b

0.41b

0.18b

% 0.03

3.40b

1.66b

0.43 b

0.185b

% 0.05

2.65d

1.47 d

0.37 a

0.155a

% 0.07

2.10 c

1.07 c

0.25 c

0.11c

L.S.D 0.05

0.14

0.06

0.022

0.018

* األرقام التي تحمل الحروف نفسها ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية 0.05

�إن الت�أثري املن�شط للرتاكيز املنخف�ضة من  Dextrilلكل من الوزن الرطب واجلاف للجذور ميكن �أن يعزى �إىل زيادة منو املجموع اجلذري،
وينعك�س ذلك بالتايل على تن�شيط امت�صا�ص العنا�صر املعدنية املغذية ،الذي �سوف ي�ؤثر بدوره يف م�ساحة امل�سطح الورقي ،وبالتايل زيادة معدل
التمثيل ال�ضوئي ومنتجاته التي ت�صل �إىل املجموع اجلذري ،مما يح�سن الوزن الرطب واجلاف له ( Kanadeوزمال�ؤه .) 2002 ،وقد بينت
درا�سة � )1991( Chettiأن تطبيق م�ؤخرات النمو مثل الـ  Cycocelيزيد حمتوى الكلوروفيل يف �أوراق بع�ض الطرز الوراثية لنبات الفول
ال�سوداين ( .)Arachis hypogaeaكما �أن الر�ش الورقي لكل من الـ  50( TIBAو )ppm 100والـ  500 ( Mepiquatو)ppm 1000
والـ  500( Lihocinو )ppm 1000بعد  45يوم ًا من الزراعة قد زاد حمتوى الكلولوفيل  aو bوالكلوروفيل الكلي يف �أوراق نبات البطاطا
( Pravinوزمال�ؤه ) 2001 ،مقارنة بال�شاهد مما �أثر �إيجاب ًا يف عملية التمثيل ال�ضوئي ،وبالتايل حت�سني النمو.
- 3ت�أثري الر�ش مب�ؤخر النمو  Dextriيف درجة ت�أقلم �شتول امللفوف بعد الت�شتيل:

�أظهرت النتائج اختالف �شتول امللفوف يف قدرتها على الت�أقلم بعد زراعتها يف احلقل� ،إذ بلغت ن�سبة الت�أقلم  % 100للنباتات املعاملة بالـ
 Dextrilبالرتاكيز ( 0.03 ،0.01و ،)% 0.05مقابل  % 90لنباتات ال�شاهد ،و % 70للنباتات املعاملة بالرتكيز ( % 0.07اجلدول .)4
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الجدول  .4تأثير الرش بالـ  Dextriفي درجة تأقلم شتول الملفوف بعد التشتيل.
تركيز الـ Dextril

درجة التأقلم ()%

عدد األيام من التشتيل حتى تشكل ورقة جديدة (يوم)

الشاهد

90

8

% 0.01

100

5

% 0.03

100

5

% 0.05

100

5

% 0.07

70

11

وتبني النتائج �أي�ض ًا �أن ت�شكل ورقة جديدة قد احتاج �إىل � 8أيام يف نباتات ال�شاهد مقابل � 5أيام للنباتات املعاملة بالرتاكيز
و )% 0.05من الـ  ،Dextrilيف حني احتاجت ال�شتول املعاملة بالرتكيز � % 0.07إىل  11يوم ًا لت�شكيل ورقة جديدة.
�إن ت�أثري م�ؤخر النمو يف زيادة قطر ال�ساق وتخفي�ض ارتفاعه ميكن �أن ُينتج �شتو ًال قوية تكون �أكرث ت�أقلم ًا مع الو�سط اجلديد يف احلقل .من جهة
�أخرى ف�إن تن�شيط الـ  Dextrilلنمو اجلهاز اجلذري ميكن �أن يقوي ثبات ال�شتول يف الرتبة ،وبالتايل يزيد الت�أقلم مع ظروف احلقل .وقد وجد
 Sawanوزمال�ؤه (� )1993أن ر�ش نباتات القطن بعد � 105أيام من الزراعة مب�ؤخر النمو � Cycocilأو الـ  Alarقد زاد من معدل �إنبات البذور
الناجتة وقوة البادرات (طول ال�سويقة واجلذير والوزن الرطب واجلاف للبادرات).
كما �أو�ضح � )2008 ( Kashidأن معاملة نباتات عباد ال�شم�س مب�ؤخر النمو  )ppm 1500 ( Cycocilيزيد من حمتوى الفينوالت الكلية
يف اخلاليا ،الأمر الذي ميكن �أن يزيد ن�سبة اللجنني يف اجلدر اخللوية لل�ساق ،وبالنتيجة ت�صبح البادرات �أكرث قوة ،فت�ستطيع عندئذ حتمل
ظروف الزراعة يف احلقل .كما �أو�ضح  Singhو � )1980 ( Kaurأن الفينوالت ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف النمو وتطور االنتاج يف نباتات mung
 ،)Vigna radiate ( beanكما ت�سهم يف مقاومة النباتات للأمرا�ض .ويبدو �أن ت�أثري م�ؤخرات النمو يتعلق ب�شكل كبري بالنوع النباتي،
�إذ �أو�ضح � )2000( Rademacherأن م�ؤخر النمو  Paclobutrazolيخف�ض منو نباتات الـ�صنوبر الأ�سود ( )Pinus nigraوالبتوال
( )Betula papyriferaدون التدخل يف م�سارات ت�صنيع املركبات الثانوية� ،إذ �أنه يثبط ت�صنيع اجلربلني يف �سل�سلة تفاعالت ت�ؤدي �إىل �إنتاج
املركبات الثانوية ،مثل ت�صنيع التانني واملركبات الفينولية والرتبينات ،وهذه املركبات تعطي النبات مقاوم ًة �ضد احليوانات العا�شبة.
وتتوافق هذه النتائج مع ماوجده  Berovaو� )2000) Zlatevإذ �أظهر �أن ر�ش �أوراق نباتات البندورة مب�ؤخر النمو 1( Paclobutraol
و 25مغ/ل) يخف�ض ارتفاع النبات ،ويزيد ثخانة ال�سوق يف النباتات الفتية ،وي�سرع ت�شكل اجلذور ،مما ي�سهم يف حت�سني نوعية ال�شتول عند
الت�شتيل.
(0.03 ،0.01

اال�ستنتاجات واملقرتحات

 �أدى ر�ش �شتول امللفوف برتاكيز منخف�ضة من م�ؤخر النمو  0.01( Dextrilو� )% 0.03إىل تق�صري ارتفاع ال�شتول ،وزيادة قطر ال�ساق،وزيادة الوزن الرطب واجلاف ،وحت�سني املوا�صفات القيا�سية� ،إذ �أ�صبحت ذات قدرة �أكرب على حتمل �صدمة ما بعد الت�شتيل يف احلقل ،والت�أقلم
ب�شكل �سريع مع الظروف البيئية.
 �أعطى ر�ش ال�شتول بالرتكيز املرتفع ن�سبي ًا ( )% 0.07ت�أثري ًا �سلبي ًا يف موا�صفات ال�شتول.وبنا ًء عليه تقرتح الدرا�سة ر�ش �شتول امللفوف يف مرحلة الورقة احلقيقية الثانية ،وخالل فرتة �إنتاجها �صيف ًا برتاكيز منخف�ضة من مثبط النمو
 0.01( Dextrilو  ،)% 0.03لتح�سني نوعية ال�شتول وزيادة قدرتها على حتمل �صدمة ما بعد الت�شتيل.
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