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 Growth Regulators and Fiber Crops منظمات النمو ومحاصيل االلياف 

  Cottonالقطن 

القطن من النباتات غير محدود في نمط النمو اي بمعنى وجود نمو خضررري ونمو رمري في 

المناطق االسررررتوافين فان النبات يمون معمرا اي يسررررتمر نمو  وقت واحد على النبات. وفي 

عاما بعد عام ولمن في منطقن االجواء المعتدلن فان نبات القطن يمون حوليا، ويعتبر القطن 

من المحاصيل المهمن عالميا ترجع اهميته االقتصادين الى ماينتجه من الياف بالدرجن االولى 

 والى الزيوت بالدرجن الرانين.

تسرررررراقط االوراق يددي عادر الى رفع جودر القطن ءن بقاء االوراق سرررررريزيد من المواد ان 

الغريبرن والتي تدرر على لون عررررررعر القطن ومرالرل فران ازالرن االوراق يزيرد من تعر  

النباتات للعمس والهواء مما يجعلها تجف بسرعن امبر وتساعد في تفتح الجوز الناضج ومن 

وراق هو التقليل من تواجد الحعرررررات الضررررارر واممانين الجني المزايا االخرى ءسررررقاط اال

 المبمر للقطن.

 أستخدام منظمات النمو كعوامل مساعدة في الجني   

أن جني القطن بواسررررررطن اليد بطو جدا وغير اقتصرررررررادي لالل بدأت الجانيات االلين تحل 

مواد الميمياوين محاللجني اليدوي. ومنا ان اسرررررتخدمت الجانيات االلين اصررررربح اسرررررتخدام ال

   defoliantsمعوامل مسراعدر في عملين الجني. ويممن تصرنيفها بعرمل عام الى مسرقطات 

 .   desiccantsومجففات 

أن المسرقطات هي النو  المفضرل ممسراعدات للجني في أزالن او أسرقاط اوراق القطن بدون 

تها بعررمل دقيق. ان تجفيف لها. وبعد أضررافن المسررقط المناسررع فان عملين الجني يممن جدول

المسرررقطات تعمل بعرررمل رفيسررري عندما يجنى القطن بواسرررطن الجانيات االلين  التي تسرررحع 

القطن الزهر والتي ال تعمررل بمفرراءر عرراليررن طررالمررا  بقيررت نبرراتررات القطن وفيرر االوراق 

 الخضراء.

ءسررقاط اوراق القطن حير رع على النبات   Dee – 6في العراق ينصررح بسررتخدام مادر 

لتر/ دونم خالل النصرررررف االول من ايلول وعندما تمون نسررررربن الجوز   1.25 – 1مقدار ب

 %.100% حير يتم اسقاط االوراق بنسبن 80المتفتح 
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اما المجففات في القطن فهي يممن اسرررتعمالها بعرررمل فعال قريع من مواعيج الجني وبالتالي 

لين تفتح الجوز دون تسررررمح بوقت اضررررافي من اجل نضررررج الجوز المت خر وتسررررر  من عم

 الت رير سلبيا على نوعين القطن.

 

 

 اهم المركبات الشائعة االستخدام كمجففات في حقول القطن أهمها 

 Paraquat      

 Gramaxone 

 Arsenic acid 

 Sodium chlorate 

 

 المسقطات المجففات

تسرررررتعمل بعرررررمل فعال قريع موعد  -1

الجني وهي بررالررل تسررررررمح بوقررت 

 المت خراضافي لنضج الجوز 

يسررررتعمل عندما يمون نسرررربن الجوز  -1

 %80المتفتح 

 ال تددي أزالن ماملن لالوراق-2 تددي الى أزالن ماملن لالوراق -2
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 أهداف التوسع باستخدام منظمات النمو النباتية كتقنية لزيادة االنتاج

من خالل اعادر توزيع المواد المغاين   Harvest indexتحسررررررين دليل الحصرررررراد  -1

  Sinkبعمل مفوء بحير ينتقل جزء مبير منها الى المصع 

 Biological nitrogen fixationزيادر تربيت النيتروجين بايلوجيا  -2

     Photorespirationايقاف او اعاقن التنفس الضوفي  -3

 تحفيز تموين الجاور ارناء تمرير النبات -4

 في الباور والبراعم واالعضاء الخزنين االخرىمسر او فر  السمون  -5

 السيطرر على نمو وتطور الفرو  الجانبين -6

  Leaf area duration  زيادر فترر بقاء المساحن الورقين -7

زيرادر مقراومرن النبرات لالفرار والعوامرل البيفيرن غير الملفمرن مررل االجهراد الرطوبي  -8

 وانخفا  درجات الحرارر .

 ر المرغوع فيهايقاف النمو الخضري غي -9

السريطرر على االضرطجا  من خالل تقصرير النباتات خاصرن في محاصريل الحبوع -10

 او في نباتات الزينن ءعطاءها عمال جميال.

 


