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 Growth Regulators and Oil Crops منظمات النمو والمحاصيل الزيتية  

 Helianthus Annuus L.زهرة الشمس   -1

 -يتركز استخدام منظمات النمو على زهرة الشمس في مجالين اساسيين :

لتسااليل وتنظيم عملي     Pre – harvest desiccationكمجففات قبل الحصاااد  -1

 الحصاد.

 وعالق  ذلك بالحاصل.تنظيم نمو النبات  -2

كذلك وجدت كمضادات للنتح )السايكوسيل( اذ تزيد من أمكاني  تجنب الجفاف. حيث يألحظ 

في محصور زهرة الشمس ان البذور غالبا تنضج بفترة طويل  قبل األوراق والسيقان أي ان 

االقراص تجف مبكرا  وهذا يؤدي الى تأخير الحصااااد وبالتالي خساااارة في الحاصااال نتيج  

 الطيور واالفات الزراعي .

أن التجفيف الكيمياوي يمكن أن يعجل من الحصاااد بحوالي ثالث  اسااابيما مما يفسااح المجال 

لتحضير الترب   لزراع  محاصيل اخرى شتوي  بعد زهرة الشمس مم تقليل معنوي في فقد 

البذورا وان البذور تكون ذات محتوى رطوبي قليل ومن المجففات الشااااااع  االسااااتخدام في 

والذي يسااتخدم عندما تكون اقراص البذور ناضااج  ونسااب   Diqautحقول زهرة الشاامس  

%. وكذلك أجتازت مرحل  الطور الحليبي ويسااااااتخدم هذا 45الرطوب  في البذور أقل من 

 15 – 10كغم /هـااااااا. اذ يمكن حصاد المحصول مباشرة بعد  0.5 – 0.3المجفف بمعدل 

 ( .gramaxone)او   Paraquatيوم من الرش ايضا يمكن  استخدام مادة ثاني  

أما اساااااتخدام منظمات النمو لتنظيم نمو وتطور المحصاااااول وانعكاس ذلك على الحاصااااال 

ومكوناته فلم تشااير المصااادر الى اسااتخدام منظمات النمو لذلك الغرن اال بنطاق تجريبي. 

فقد أجريت تجرب  في االلعراق السااتخدام السااايكوساايل على صاانف زهرة الشاامس المحلي 

 في هذه التجرب : ومن أهم النتااج

قلل السااايكيوساايل من ارتفان النبات ومعدل عدد االوراق على النبات والوزن الجاف  -1

 الكلي للنبات.

 بذرة وقلل من نسب  البذور غير الممتلا . 100زاد السايكوسيل من وزن  -2

زاد السايكوسيل من قطر القرص ووزن القرص مم البذور ومعدل عدد البذور على   -3

 القرص.

 ايكوسيل من نسبو الزيت في البذور.زاد الس -4
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النقاط أعاله تؤدي بالنتيج  الى زيادة الحاصاااااال في البذور وحاصاااااال الزيت . ومن النتااج 

اعاله يمكن ان نساااتنتج ان منظم الساااايكوسااايل يقوم باعادة توزيم المادة الجاف  بشاااكل كفو  

سااااتخدم منظم النمو وانتقال قساااام كبير منلا الى المصااااب )االقراص والبذور(. ويمكن ان ي

Cultar  للذا الغرن ايضااااااا وهناك امكاني  اسااااااتخدام منظمات النمو في زهرة الشاااااامس

حيث وجد ان )السايكوسيل( يقلل من معدل النتح   anti- transpirantsكمضادات للنتح 

لوحدة المساااح  الورقي  . ومبدأ عمل هذه المضااادات النتحي  هو انلا تتصاارف بتأثير بنااي 

 .  drought avoidanceا للثغور وتزيد من امكاني  تجنب الجفاف يحدث غلق

      Brassica nepus L .السلجم 

محصااااول زيتي ومن المعروف ان الساااالجم يعطي غطا ا كثيفا وهو نبات طويل مما يجعل 

االضاااطجان مشاااكل  كبيرة في وقت النضاااج وهذا يوفر ظروف مناخي  ألنتشاااار االمران 

صااااعبا ويكون فقد البذور كبيرا نتيج  لتكساااار القرنات وهذا ناتج الفطري  ويجعل الحصاااااد 

بشاكل رايساي من طول فترة التزهير والتي تؤدي الى نضاج البذور بشاكل غير متزامن مما 

 يجعل موعد الحصاد صعبا.

يمكن تحسين حاصل السلجم من خالل تنظيم نمو المحصول مرفولوجيا ومن اهم المنظمات 

 ل هي :المستخدم  في هذا المجا

 التربال  -1

 السايكوسيل  -2

   Mepiquat chlorideميبي كوايت كلورايد  -3

 أهداف استخدام منظمات النمو في محصول السلجم: 

 تقليل ارتفان النبات -1

 تقليل االضطجان  -2

 زيادة أستخدام الطاق  الشمسي  -3

 تغير نمط توزيم المواد الغذااي  لصالح البذرة -4

 


