تأثير نوع ماء الري والرش ب( KT-30) CPPUفي نمو وإزهار نبات االقحوان Calendula
officinalis L.
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المستخلص:
اجريت هذه التجربة خالل الموسم الزراعي ( .)9000(-.)9002في الشعبة الزراعية التابعة للموقع الجديد لجامعة
الكوفة في محافظة النجف االشرف لمعرفة تأثير مياه السقي ومنظم النمو  KT-30في صفات النمو الخضري والزهري لنبات
االقحوان .نفذت التجربة كتجربة عا ملية بعاملين العامل االول نوع مياه السقي بمستويين مياه سقي غير معالجة مغناطيسيآ ومياه
معالجة مغناطيسيآ والعامل الثاني هو منظم النمو  KT-30وباربعة تراكيز حضرت ( )04،4،400ملغم /لتر وفق ترتيب
القطاعات العشوائية الكاملة ( )RCBDبواقع ثالث مكررات اذ احتوت الوحدة التجريبية على  5نباتات وقورنت المتوسطات
حسب اختبار اقل فرق معنوي  . L.S.Dبينت النتائج ان سقي النباتات بالمياه المعالجة مغناطيسيآ ادى الى زيادة معنوية في
صفات النمو الخضري ارتفاع النبات 4عدد تفرعات النبات 4عدد االوراق 4المساحة الورقية  4والوزن الجاف للمجموع
الخضري اذ بلغت  50.20سم  0000.0 459.0949،،.954سم 9و  02.00غم على التوالي وادى كذلك الى زيادة معنوية في
صفات النمو الزهري زيادة عدد االزهار 4قطر الزهرة 4عدد البتالت والوزن الجاف لالزهار بلغت  0.5، 452.2،سم 4
 0.،0 4 000.05غم على التوالي وادى الى تأخير التزهير .ان رش النباتات بمنظم النمو  KT-30اعطى زيادة معنوية
للصفات الخضرية ارتفاع النبات 4عدد تفرعات النبات 4عدد االوراق 4المساحة الورقية و الوزن الجاف للمجموع الخضري اذ
بلغت  5،.20سم  055،.5 4920.0، 45،.094سم 02.55 49غم على التوالي كذلك تسبب في زيادة الصفات الزهرية عدد
االزهار 4قطر الزهرة 4عدد البتالت  4الوزن الجاف لالزهار وعدد ايام التزهير اذ بلغت  ،.554 ،0.0،سم 0.20 4 000.،54
غم ،5.50 4على التوالي .


البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثالث

المقدمة:
االقحوان  (Calendula officinalis L.) Pot marigoldالتابع للعائلة المركبة  Asteraceaeوالتي تسمى سابقاً
 Compositaeمن النباتات العشبية الحولية الشتوية 4فجذره وتدي ابيض مصفر الى بني فاتح يبلغ طوله نحو  90سم وسمكه 5
ملم ويحمل العديد من التفرعات الجذرية (الشحات 1986 4وعرموش )1999 4و( 4 ).)Bhattacharjee, 2003يتراوح
ارتفاع النبات بين  50-،5سم واالوراق بسيطة ملعقية الشكل ومستطيلة يبلغ طولها  90-00سم وعرضها نحو  5-0سم لونها
اخضر عليها شعيرات دقيقة وكثيفة منتشرة على سطحيها( 4 )hairواالوراق متبادلة الوضع على الساق واالزهار لونها برتقالي
غامق جالسة ومتناظرة شعاعيآ خنثية لكنها عقيمة لها اوراق كأسية انبوبية وتحمل شعيرات في قاعدتها مشابهة للشعيرات التي
تنمو على الساق ذات محور رئيسي ينتهي بقرص زهري مستدير قطره  5-0سم .تعود اهمية نبات االقحوان كونه نباتا ً للزينة
سريع النمو رائع الجمال تنجح زراعته في كافة مناطق العراق وتعد ازهاره صالحة للقطف ومهمة في عمل الباقات الزهرية
المتنوعة للمكاتب الرسمية والبيوت (طواجن  )02،5 4و(  .)Bhattacharjee, 2003حققت التجارب التي أستخدم فيها الماء
المعالج مغناطيسيآ نتائج مهمة في المجال الزراعي والتي أجريت على نباتات الزينه من خالل ريها بالماء بعد امراره في مجال
مغناطيسي  4اذ اثبتت العديد من الدراسات امكانية استخدام المياه المعالجة مغناطيسيآ في نمو وازهار نباتات الزينيا والجيربرا
والجعفري والالتيني واآليرس (المعاضيدي 4 .)9000(4عبد العزيزوابراهيم .)9002(4و امين . )90024 900، ,كما ان
منظمات النمو تلعب دورآ كبيرآ في تأثيراتها في النمو الخضري و الزهري اذ بين  )022،( Mokان السايتوكينينات تحفز
نمو البراعم الجانبية عن طريق كسر السيادة القمية كما تعمل على توسع األوراق وتحفيز انبات البذور وتشجيع تكوين
الكلوروفيل  .فضال عن دورها في زيادة انتاجية المحاصيل ( ).90004 Kieberو) Sternوأخرون  )90004و( Ashikari
واخرون 4 ) 9005 4وتحفز عملية انقسام الخاليا واتساعها فضال عن دورها في السيطرة على نمو وتطور النبات  4مثل تأخير
الشيخوخة (  Ganو ) 0225 4Amasinoوالسيطرة على توازن األفرع  /الجذور(  Wernerواخرون ) 9000 4و
( Wernerواخرون . ) 9000 4ان السايتوكاينين المستعمل في هذه التجربة هو  KT-30ويسمى أيضآ  CPPUأو
 Forchlorfenuronوهو عبارة عن سايتوكاينين صناعي ذو فعالية عالية تفوق فعاليته بمقدار 000-00مرة فعالية البنزل
أدنين 4ذكر  Doleو  0222 4 Wilkinsان استخدام اي مركب يحتوي على سايتوكاينين صناعي يحفز تكوين التفرعات

الجانبية في نباتي القرنفل  Dianthus caryophyllusو الورد  . Rosa spp.فقد وجد العديد من الباحثين ان رش
المجموع الخضري للنبات ب KT-30عمل على زيادة نشاط المجموع الخضري وزيادة نمو النبات وتحسين
الصفات الزهرية في انواع نباتية عده منها ( Kabayashiو  ) 02،، 4 Matsukawaعلى نبات السيكالمن
و( Cocuوآخرون  )900،4على نبات االقحوان ) El-Shraiyو  ) 9000 , Hegaziعلى نبات البطاطا و )Cardarell
وآخرون  ( 2010 4على نبات  Impateins hawkeriiو ) Milosevicوآخرون  )90004و الحسناوي )90004عند
معاملته نباتات الداوودي بالسايتوكاينين 4اذ زاد من نمو النبات وزيادة ارتفاع النبات وعدد األوراق عدد التفرعات مع زيادة
الوزن الجاف والطري للمجموع الخضري والزهري  .لذا تبرز اهمية التقنية المغناطيسية في مجال سقي و نمو النبات وأهمية
منظمات النمو في مجال تحسين نمو نباتات الزينة ولقلة البحوث المنفذة بهذا االتجاه على نباتات الزينة العشبية فقد هدفت
الدراسة الحالية الى معرفة تأثيرالري بالماء المعالج مغناطيسيا ً ومنظم النمو  KT-30وبتراكيز مختلفة في صفات النمو
الخضري و الزهري لنبات األقحوان .
المـواد وطرائـق العمـل:
نفذت التجربة خالل الموسم الزراعي( .)9000(_.)9002في الشعبة الزراعية التابعة للموقع الجديد لجامعة الكوفة
في محافظة النجف األشرف وتم إختيار الموقع كوحدة إلجراء األبحاث الزراعية التطبيقية على أرض الجامعة4وتمت عمليات
التهيئة إلجراء التجربة بإختيار حقل بمساحة 000متر مربع بطول 90متر وبعرض  05متر 4وتم استبدال التربة االصلية بتربة
مزيجية نهرية بعمق  95سم  4زرعت البذور بتاريخ  9002/00/0في اصص قطرها  ،0سم وضعت في الظلة الخشبية و
عند بلوغ الشتالت االرتفاع المناسب للشتل ( 00سم ) تقريبا اي بعد تكوين اربعة ازواج من االوراق الحقيقية على النبات
زرعت في التربة على شكل خطوط المسافة بين نبات واخر ( ،0سم) والمسافة بين خط واخر ( ،0سم )4ثم اجريت كافة
العمليات الالزمة من تعشيب وتسميد اذ سمدت النباتات جميعها بالسماد العضوي  Huminovaعن طريق رش 5غم 90/لتر
ماء مخلوط مع السماد الورقي  Agroleafبمقدار  0مل/لتر وتم التسميد بمعدل مرة واحدة كل اسبوعين طيلة فترة الدراسة4
أما عمليات السقي بالماء المعالج مغناطيسيا تمت بعد امراره بجهاز مغنترون شدة فيضه المغناطيسي ( 550كاوس) ثنائي
القطب صناعة محلية واجري تحليل للمياه المستخدمة في السقي قبل و بعد المعالجة المغناطيسية (جدول  )0بدأت بعد الزراعة
مباشرة وأستمر السقي لحين انتهاء الدراسة  ,وفي ذات الوقت المجموعة االخرى من النباتات سقيت بالماء االعتيادي وتمت
عملية السقي سواء بالماء المعالج مغناطيسيا او االعتيادي كلما دعت الحاجة لذلك  4صممت التجربة كتجربة عاملية بإتباع
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث مكررات اذ احتوت الوحدة التجريبية على خمس نباتات  4اذ شملت التجربة عاملين
االول تضمن نوع ماء الري ( ماء الحنفية اإلعتيادي و ماء معالج مغناطيسيآ  550كاوس) و الثاني هو  KT-30وباربعة
مستويات (  16, 8, 4, 0ملغم /لتر) وفقآ لما جاء في (الراوي وخلف هللا , )9000ورشت النباتات ثالث مرات  ,االولى :بعد
زراعة النباتات ب 00يوما و الثانية  :بعد اسبوعين من الرشة االولى والثالثة :بعد اسبوعين من الرشة الثانية 4اذ تم الرش في
الصباح الباكر حتى البلل الكامل.
الصفات المدروسة  :اخذت جميع القياسات للصفات المدروسة عند وصول النباتات الى مرحلة التزهير:
أ -صفات النمو الخضري :
 -0ارتفاع النبات(سم) :تم قياس ارتفاع النبات بدءآ من القاعدة وحتى قمة النبات بواسطة المسطرة المترية ومن ثم حسب
المعدل لكل معاملة بالسنتيمتر.
 -9عدد الفروع /نبات :تم حساب جميع الفروع الناشئة على الساق الرئيسي لكل نبات ثم أستخرج المعدل لكل معاملة.
 -0عدد االوراق /نبات :تم حساب عدد األوراق على الساق الرئيسي واألفرع الجانبية لكل نبات ثم أستخرج المعدل
لكل معاملة.
 -،المساحة الورقية (سم :)9تم اخذ قياس المساحة الورقية وحسبت اعتمادآ علىى مسىاحة الورقىة وعىدد األوراق وحسىب
معدل مساحة الورقة وذلك بأخىذ قطىع دائريىة بمسىاحة  0سىم 9مىن عينىات عشىوائية مىن  5أوراق مقطوعىة ووضىعت
األوراق الكاملة والدوائر الورقية معلومة المساحة في فرن كهربائي وعلىى درجىة  ○ 50م حتىى ثبىوت الىوزن بعىدها
حسبت المساحة الورقية للنبات من خالل ضرب عدد األوراق في النبات بمساحة الورقة الواحدة ()0205,Drovnic

 -5الوزن الجاف للمجموع الخضري(غم) :تم انتخاب ثالث نباتات من كل وحدة تجريبية من كل معاملة اذ قلعىت النباتىات
من التربة وتم غسلها بالماء جيدآ إلزالة ماهو عالق بها  4ثم تم فصل المجموع الخضري وجفىف فىي فىرن علىى درجىة
حرارة ○55م لمدة  59ساعة ثم اخذت االوزان الجافة للنموات الخضرية.
ب -صفات النمو الزهري :
 -0عدد االزهار :حسب عدد األزهار المتكونة على كل نبات من النباتات المنتخبة عشوائيا في كل وحدة
تجريبية من بدء تزهير النباتات حتى نهايته وثم استخرج معدل عدد االزهار لكل نبات من كل معاملة .
 -9قطر الزهرة (سم)  :قيس قطر االزهار لكل نبات من النباتات المنتخبة عشوائيآ في كل وحدة تجريبية
بواسطة مسطرة مترية بين أبعد نقطتين متقابلتين من قطر الزهرة واستخرج معدلها.
 -0عدد البتالت :تم حساب معدل عدد بتالت االزهار المنتخبة عشوائيآ في كل وحدة تجريبية.
 -،الوزن الجاف لألزهار (غم) :بعد اخذ الوزن الطري لألزهار والتي أخذت عشوائيا والمتكونة على كل
نبات من النباتات المختارة جففت في فرن كهربائي على درجة حرارة ْ 50م ولمدة  ،،ساعة ولحين ثبات
الوزن اخذ وزنها الجاف وسجل معدلها.
 -5عدد االيام الالزمة لتفتح اول زهرة  :حسب عدد األيام من زراعة البذور وحتى تفتح اول زهرة في كل
نبات من النباتات المنتخبة في كل وحدة تجريبية وسجل معدلها.
جدول ( )0يوضح بعض الصفات الكهروتحليلية و الفيزيائية و الكيميائية للمياه المستخدمة في السقي قبل و بعد المعالجة
المغناطيسية
الصفات الكيميائية

الكهروتحليلية

الفيزيائية

االيونات الذائبة

مياه السقي

وحدة القياس

قبل المعالجة

بعد المعالجة

PH

-

5.05

5.59

Ec

ديسي سيمينز/م

0.50

0.،5

العكورة

NTU

555

،00

العسرة

ملغم/لتر

050.90

000.00

الذوبانية

غم 00/مل

0.05

0.،،

معامل اإلنكسار

-

0.0،

0.0،

الكثافة

غم/سم

92.0،

92.02

الشد السطحي

داين/سم

59.0،

0،.50

اللزوجة

سنتي ستوك

0.،5

0.00

درجة التبخر

غم/ساعة

0.52

0.50

كمية األوكسجين
المذاب

ملغم0/

50،

2،0

Mg++

ملي مول شحنة.لتر

5.0،

5.02

Ca++

ملي مول شحنة.لتر

0.،0

0.،0

Na+

ملي مول شحنة.لتر

5.0،

5.99

K+

ملي مول شحنة.لتر

0.00

0.02

Cl-

ملي مول شحنة.لتر

5.00

5.00

So4-

ملي مول شحنة.لتر

09.90

00.05

Hco3-

ملي مول شحنة.لتر

0.00

0.20

اجريت التحليالت في مختبرات السيطرة النوعية في جامعة الكوفة

النتائج:
تأثير ماء الري والرش ب KT-30في صفات النمو الخضري لنبات االقحوان :
ارتفاع نبات االقحوان :
يتضح من الجدول( )9ان ري نبات االقحوان بالماء المعالج مغناطيسيآ ادى الى تحسين صفات النمو الخضري
فاعطى تفوقآ معنويآ في ارتفاع النبات بلغ  50.20سم بالمقارنة مع النباتات التي رويت بمياه غير معالجة بلغ . ،0.25كما ان
المعاملة با KT-30ادى الى زيادة معنوية في صفات النمو الخضري فادى الرش بالتركيز 16ملغم/لتر الى زيادة معنوية في
ارتفاع النبات بلغ  54.91بالمقارنة مع النباتات غير المعاملة التي اعطت اقل ارتفاع بلغ 05.0،سم .كما اعطى التداخل بين
العاملين تفوقآ معنويآ في ارتفاع النبات بلغ  09.،2سم عند الري بالماء المعالج مغناطيسيآ والرش بالتركيز  00ملغم /لتر لمنظم
النمو مقارنة مع اقل االرتفاعات 0،.00سم عندما رويت النباتات غير المعاملة بالماء غير المعالج مغناطيسيآ .
جدول ( )9تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في ارتفاع نبات االقحوان (سم )

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

0،.00

،0.،0

،9.50

،0.20

،0.25

ماء معالج
مغناطيسيا

،0.00

،5.0،

50.90

09.،2

50.20

05.0،

،0.52

،5.،0

5،.20

نوع ماء الري

معدل تاثير
التراكيز
أ.ف.م

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0555تراكيز المنظم = 0.5،5

التداخل = 0.000

عدد تفرعات نبات االقحوان :
يالحظ من خالل نتائج الجدول ( )0ان لماء الري تأثيرآ معنويآ في صفة عدد تفرعات النبات اذ تفوقت النباتات التي
رويت بالماء المعالج مغناطيسيآ اذبلغ اكبر عدد لتفرعات نبات االقحوان  59.09فرع مقارنة مع اقل عدد للتفرعات بلغ 50.0،
فرع وكان تاثير الرش ب KT-30معنويآ فاعطى الرش بتركيز 16ملغم/لتر اكبر عدد تفرعات  78.02بالمقارنة بالنباتات
غير المعاملة التي اعطت اقل عدد تفرعات بلغ  .،0.0،كما اعطى التداخل بين ماء الري والرش ب KT-30تاثيرآ معنويآ في
عدد تفرعات النبات فبلغ اكبر عدد للتفرعات ،،.0،فرع عندما رويت النباتات بالماء المعالج مغناطيسيآ ورشت بتركيز00ملغم
/لتر بالمقارنة مع اقل عدد 09.59فرع عندما رويت بالمياه غير المعالجة و غيرالمعاملة بمنظم النمو

جدول ( )0تأثير ماء الري و الرش بKT-30

والتداخل بينهما في عدد تفرعات نبات االقحوان

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

09.59

،5.50

55.0،

50.00

50.0،

ماء معالج
مغناطيسيا
معدل تاثير
التراكيز
أ.ف.م

50.05

50.55

5،.20

،،.0،

90.5،

،0.0،

5،.50

0،.00

5،.09

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع ماء الري

نوع مياه الري= 0.،،

تراكيز المنظم = 9.00

التداخل = 0.0،

عدد االوراق/نبات :
كما بينت نتائج الجدول ( )،ان عدد األوراق قد ازداد معنويآ عند السقي بالمياه المعالجة مغناطيسيآ اذ بلغ متوسط
عدد األوراق 9،،.95ورقة/نبات مقارنة مع السقي بالمياه غير المعالجة التي اعطت  902.،9ورقة/نبات  4كما ازداد عدد
االوراق معنويآ عند معاملة النباتات ب KT-30اذ بلغ اكبر متوسط عدد لالوراق 920.0،ورقة/نبات عندما عوملت النباتات
بتركيز 00ملغم/لتر مقارنة مع معاملة السيطرة التي سجلت اقل متوسط لعدد االوراق بلغ  900.02ورقة/نبات وكان للتداخل
بين العوامل اثرآ معنويآ في متوسط عدد االوراق فاعطى الري بالماء المعالج مغناطيسيآ والرش بتركيز 00ملغم/لتر اعلى
متوسط لعدد االوراق بلغ  000.05ورقة/نبات بالمقارنة مع الري بالمياه غير المعالجة ومعاملة المقارنة التي اعطت اقل
متوسط لها  052.00ورقة/نبات .
جدول ( )4تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في عدد االوراق/نبات

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

052.00

020.09

90،.50

959.50

902.،9

ماء معالج
مغناطيسيا

9،0.05

9،0.،5

92،.00

000.05

9،،.95

معدل تاثير
التراكيز

201.39

236.25

264.66

293.04

نوع ماء الري

أ.ف.م

تراكيز ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  3.24تراكيز المنظم = ،.5،

التداخل = 0.،،

المساحة الورقية (سم / )9نبات :
ان لماء الري تأثيرا معنويآ في صفة المساحة الورقية اذتفوقت النباتات التي رويت بالمياه المعالجة مغناطيسيآ باكبر
9
مساحة ورقية بلغت 0000.0سم 9على النباتات التي رويت بالمياه غير المعالجة التي تميزت باقل مساحة ورقية 252.9سم
جدول ( 4) 5واظهرت النتائج ان هنالك تفوقآ معنويآ في المساحة الورقية للنبات عند الرش ب KT-30اذ بلغت اكبر مساحة
ورقية055،.5سم 9عند الرش بالتركيز  00ملغم/لتر مقارنة مع نباتات المقارنة  0002.5سم 9التي سجلت اقل مساحة ورقية.
كما ويالحظ من الجدول نفسه ان التاثير التداخلي بين العوامل كان معنويآ في المساحة الورقية للنبات فبلغت اكبرمساحة ورقية

0،0،.9سم 9عندما رويت النباتات بالمياه المعالجة مغناطيسيآ ورشت بتركيز00ملغم /لتر بالمقارنة مع اقل مساحة سجلت
 00،.0سم 9عندما رويت بالمياه غير المعالجة و غيرالمعاملة بمنظم النمو .
جدول ( )5تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في المساحة الورقية (سم / )9نبات

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

00،.0

،05.5

0000.5

0000.9

252.9

ماء معالج
مغناطيسيا
معدل تاثير
التراكيز
أ.ف.م

0،05.،

0555.،

0052.0

0،0،.9

0000.0

0002.5

0905.5

00،5.،

055،.5

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع ماء الري

نوع مياه الري= 90.00

تراكيز المنظم = 00.00

التداخل = ،0.09

الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم) :
النتائج الموضحة في الجدول( )0تشير الى ان ماء الري المعالجة مغناطيسيآ قد ادت الى زيادة معنوية في الوزن
الجاف للمجموع الخضري بلغ  02.00غم مقارنة مع اقل وزن بلغ  05.05غم للنباتات المروية بالمياه غير المعالجة
مغناطيسيآ  4وبنفس التفوق المعنوي فقد تفوقت معاملة الرش بال KT-30بالتركيز  00ملغم/لترواعطت اعلى وزن جاف بلغ
 02.55غم مقارنة مع نباتات المقارنة التي سجلت اقل وزن بلغ  05.02غم واظهرت نتائج الجدول نفسه ان التداخل بين
العوامل قد تفوق معنويآ فالري بالمياه المعالجة مغناطيسيآ والرش بال KT-30بتركيز00ملغم /لتر اعطى اعلى قيمة بلغ
 90.00غم بالمقارنة مع اقل قيمة وصلت  00.02غم عندما رويت بالمياه غير المعالجة و غير المعاملة بمنظم النمو .
جدول ( )0تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في الوزن الجاف للجموع الخضري (غم )

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

00.02

05.،،

00.20

0،.9،

05.05

ماء معالج
مغناطيسيا

0،.02

0،.22

02.20

90.00

02.00

معدل تاثير
التراكيز

05.02

05.9،

0،.،9

02.55

نوع ماء الري

أ.ف.م

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0.099تراكيز المنظم = 0.،55

التداخل = 0.0،،

ان دور الماء المعالج مغناطيسياً يزيد من نمو النباتات و يؤثر ايجابيا في أطوالها 4إذ إن المجال المغناطيسـي يعمل
على زيادة كمية االوكسـجين المذاب وباالخص في الوسـط التي تنمو فيها الجذور كما ان تغير بعض الخواص الفيزيائية عند
المعالجة المغناطيسية كانخفاض الشد السطحي واللزوجة والكثافة (جدول )0باالضافة الى اتصافه بمجاميع صغيرة من جزيئات

الماء المرتبطة فيما بينها نتيجة لحصول تكسر بعض االواصر الهيدروجينية ( Miroslavو  022، 4 Morseو 4 Martin
( .)9000و  Barefootو  )0229 4 Reichمع صغر حجم جزيئة الماء سهل من اختراق الماء المعالج مغناطيسياً لالغشية
الخلوية للنبات ( Colicواخرون )022، 4مما ينعكـس بشـكل ايجابي في نمو المجموع الخضري وحصول امتصاص افضل
للنبات ودخول اسرع من خاليا الجذر ( Barefootو  )0229 4 Reichبسبب نفوذ المياه المعالجة مغناطيسيآ بشكل أسرع الى
االغشية الخلوية للنبات ( Colicواخرون  )022، 4و ( ..)(Mcmahon,(2009ان سهولة عملية امتصاص الماء من قبل
خاليا الجذور تزيد من نشاط النبات وزيادة عملية امتصاص العناصر االساسية التي يحتاجها النبات و زيادة إمتالء الخاليا
بصورة أكبر مما يترتب عليه زيادة انقسام واستطالة خاليا االوراق وزيادة اتساعها مما زاد من نواتج التركيب الضوئي فضآل
عن دخول كمية مياه أكبر الى المجموع الخضري أدت الى زيادة رطوبة المجموع الخضري والذي انعكس في زيادة المادة
الجافة له جدول ( Khattab( )0وآخرون ( ) b.)9000نتيجة قدرته على خفض مقاومة الجدران الخلوية الستطالة الخاليا
خالل عمليات النمو وتحسين إمتصاص العناصر ونقلها عبر النسيج النباتي  4والذي أدى الى زيادة التكوين واالنقسام لخاليا
االوراق مع نشوء مبادئ االوراق بصورة اكبر والذي ادى الى زيادة عدد االوراق والمساحة الورقية جدول ( ) ،و()5
( O'kielyو  ) 022، 4 O'Rodanكما انها شجعت النمو واالنقسام الطولــي والعرضي والتي ادت الى زيادة ارتفاع النبات
وعدد تفرعات الساق جداول ) (2و( 4)3وهذا يتفق مع دراسة امين ( .)900،على نبات الالتيني و 9002على نبات اآليرس و
مع ما وجده المعاضيدي .)9000(4من تأثيرات ايجابية في تحسين صفات النمو الخضري عند ري نباتات الزينة بالماء المعالج
مغناطيسيآ وهذا ما ذكرته عبد العزيز وابراهيم  .)9002(4في نبات الجعفري.
اما عن دور السايتوكاينين فإن  KT-30تعد من السايتوكاينينات التي تتميز باألثر الواضح في تشجيع نمو البراعم
الجانبية بتمايز منطقة االتصال الوعائي بين البرعم الجانبي و الساق والذي ساعد على نمو عدد اكبر من االفرع الجانبية(مور
 )02،94وان  KT-30اليقتصر على تحفيز انقسام الخاليا واتساعها جانبيآ بل يتعداه الى استطالة الخاليا (عبد القادر وآخرون
)02،94مصحوب بزيادة لعدد الخاليا ونشوء الفروع الجانبية مما عمل على زيادة عدد االفرع المتكونة و الوزن الجاف مما
انعكس على ارتفاع النبات جدول ( )9و( )0فضآل عن ان ال KT-30تشجع تحرك العناصر الغذائية و استمرارية تصنيع
البروتين( Wernerواخرون )9000 4مما زاد من اطوال النبات جدول ( )9وان التركيز المناسب من  KT-30يعمل على
زيادة الخاليا واتساعها فضآل عن دوره في انتقال وتوزيع الذائبات بإتجاه مصادر النمو واإلستهالك  Sink-sourceاو ربما
يرجع السبب الى دور  KT-30في اطالة عمر الورقة بتاخير شيخوختها  Senescenceمما ادى الى تراكم في عدد االوراق
وزيادة المساحة الورقية جدول ( )،و( )5وهذه النتائج تتفق مع ماوجده Tayama and Carver,1990في نبات الجيرانيوم4
يضاف على ذلك دور  KT-30في انشاء ميكانيكية جذب  Sinkفي خاليا الورقة تحفز سرعة انتقال المغذيات إليها التي تتضمن
هرمونات نمو اخرى وفيتامينات وعناصر معدنية غذائية تعزز زيادة نمو الورقة واتساع سطحها واستطالة عنقها او ربما
دور  KT-30في اطالة عمر الورقة  Phytogerontologyومن ثم اطالة دورة حياة النبات مما ادى الى تراكم كميات اضافية
من المادة الجافة ( عبد القادر وآخرون  )02،94او دور  KT-30في زيادة حجم الخاليا بتوسع عرضها وليس طولها ومن ثم
كبر حجمها وثقل وزنها الى اضعاف المرات مقارنة بمثيالتها غير المعاملة جدول((. ) 0ابو زيد4 )90004ويتفق هذا مع ما
وجده ( Kabayashiو  ) 02،، 4 Matsukawaعلى نبات السيكالمن و( Cocuوآخرون  ).)900،(4على نبات
االقحوان و ) El-Shraiyو  ) 9000 , Hegaziعلى نبات البطاطا و ) Cardarellوآخرون  (20104على نبات
 Impateins hawkeriiو ) Milosevicوآخرون  )90004و الحسناوي.)90004
تأثير مياه السقي والرش ب KT-30في صفات النمو الزهري:
عدد األزهار :
يوضح الجدول ( )5ان لمياه السقي تأثيرآ معنويآ في صفة عدد ازهار نبات االقحوان اذ تفوقت النباتات التي سقيت
بالمياه المعالجة مغناطيسيآ اذبلغ اكبر عدد لالزهار  52.5،مقارنة مع اقل عدد لالزهار 4 59.00وكان تاثير الرش ب KT-
30له تأثيرآ معنويآ فاعطى الرش بتركيز 00ملغم/لتر اكبر عدد لالزهار بلغ  ،0.0،بالمقارنة بمعاملة المقارنة التي تميزت
باقل عدد لالزهار بلغ 4 50.0،اما التاثير التداخلي للعاملين كان معنويآ في عدد ازهار النبات فبلغ اكبر عدد
لالزهار،5.،0عندما رويت النباتات بالمياه المعالجة مغناطيسيآ ورشت بتركيز00ملغم /لتر بالمقارنة مع اقل عدد 09.05عندما
سقيت بالمياه غير المعالجة وغيرالمعاملة بمنظم النمو.
جدول ( )5تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في عدد األزهار

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

09.05

،5.00

55.90

50.20

59.00

ماء معالج
مغناطيسيا

50.،0

50.50

،9.،0

،5.،0

52.2،

معدل تاثير
التراكيز

50.0،

00.20

02.،0

،0.0،

نوع ماء الري

أ.ف.م

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0.090تراكيز المنظم = 0.529

التداخل = 9.959

قطر الزهرة (سم) :
بينت نتائج الجدول( ) ،ان قطر ازهار االقحوان قد ازداد عند الري بالماء المعالج مغناطيسيآ اذ بلغ اكبرقطر 0.5،سم
مقارنة مع الري بالمياه غير المعالجة التي اعطت اقل قطر لالزهار بلغ 0.02سم  4كما ازداد قطر االزهار معنويآ عند معاملة
النباتات ب  KT-30اذ بلغ اكبرقطر ،.55سم عندما عوملت النباتات بتركيز 00ملغم/لتر مقارنة مع معاملة السيطرة التي
سجلت اقل قطر بلغ  4 ،.99وكان للتداخل بين عوامل التجربة اثرآ معنويآ في قطر ازهار االقحوان فاعطى الري بالمياه
المعالجة مغناطيسيآ والرش بتركيز 00ملغم/لتر اكبر قطر زهرة  2.05سم بالمقارنة مع السقي بالمياه غير المعالجة ومعاملة
المقارنة التي اعطت اقل قطر لها وصل  0.55سم .

جدول ( )،تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في قطر الزهرة (سم)

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

0.55

5.،2

0.50

5.22

0.02

ماء معالج
مغناطيسيا

،.00

5.2،

5.0،

2.05

0.5،

معدل تاثير
التراكيز

،.99

5.20

0.2،

،.55

نوع ماء الري

أ.ف.م

عدد البتالت :

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0.020تراكيز المنظم = 0.902

التداخل = 0.0،0

يالحظ من الجدول ( ) 2ان لمياه الري تأثيرا معنويآ في عدد البتالت اذ تفوقت النباتات التي رويت بالمياه المعالجة
مغناطيسيآ باكبرعدد بتالت بلغ  000.05على النباتات التي رويت بالمياه غير المعالجة الذي تميز باقل عدد بتالت 00.00
واظهرت النتائج ان هنالك تفوقآ م عنويآ في عدد البتالت الزهار نبات االقحوان عند الرش ب  KT-30اذ بلغ اكبرعدد
للبتالت 000.،5عند الرش بالتركيز  00ملغم/لتر مقارنة مع نباتات المقارنة  00.0،التي سجلت اقل عدد بتالت 4كما ويالحظ
ان التاثير التداخلي لعوامل التجربة كان معنويآ في عدد البتالت الزهارالنبات فبلغ اكبرعدد بتالت  09،.00عندما رويت
النباتات بالمياه المعالجة مغناطيسيآ ورشت بتركيز00ملغم /لتر بالمقارنة مع اقل عدد بتالت مسجل  ،،.90عندما رويت بالمياه
غير المعالجة وغيرالمعاملة بمنظم النمو.
جدول ( )2تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في عدد البتالت

0
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،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

،،.90

55.50

50.9،

55.50

00.00

ماء معالج
مغناطيسيا

59.،،

25.05

000.5،

09،.00

000.05

معدل تاثير
التراكيز

00.0،

55.،0

20.02

000.،5

نوع ماء الري

أ.ف.م

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0.050تراكيز المنظم = 0.،،2التداخل = 9.005

الوزن الجاف لألزهار(غم) :
من خالل نتائج الجدول ( )00ان لمياه الري تأثيرآ معنويآ في الوزن الجاف الزهار نبات االقحوان اذ تفوقت النباتات التي
رويت بالمياه المعالجة مغناطيسيآ اذ بلغ اعلى وزن جاف 0.،0غم مقارنة مع اقل وزن جاف بلغ  0.50غم عندما رويت
النباتات بالمياه غير المعالجة  4واثرت المعاملة ب  KT-30تاثيرآ معنويآ فاعطى الرش بتركيز 00ملغم/لتر اعلى وزن جاف
لالزهار بلغ  0.20غم بالمقارنة بنباتات المقارنة التي تميزت باقل وزن جاف بلغ  0.59غم 4واعطى التداخل بين مياه الري
والمعاملة ب KT-30رشآ على المجموع الخضري اثرآ معنويآ في الوزن الجاف لالزهار فاعطى الري بالمياه المعالجة
مغناطيسيآ والرش بتركيز 00ملغم/لتر اعلى االوزان بلغ 0.2،غم بالمقارنة مع الري بالمياه غير المعالجة ومعاملة السيطرة
التي اعطت اقل االوزان 0.05غم .
جدول ( )00تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في الوزن الجاف لألزهار (غم )

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

0.05

0.55

0.55

0.،،

0.50

ماء معالج
مغناطيسيا

0.5،

0.،9

0.،2

0.2،

0.،0

معدل تاثير
التراكيز

0.59

0.52

0.،0

0.20

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع ماء الري

أ.ف.م

نوع مياه الري=  0.000تراكيز المنظم = 0.005

التداخل = 0.090

عدد ايام التزهير :
نتائج الجدول ( ) 00تبين ان مياه الري تأثيرآ معنويآ في موعد التزهير لنبات االقحوان اذ لوحظ تأخير في موعد
التزهيرللنباتات التي رويت بالماء المعالج مغناطيسيآ اذبلغت عدد االيام 005.00يوم مقارنة مع النباتات التي رويت بالماء
األعتيادي اذ بكرت بالتزهيربعدد ايام بلغ  20.00يوم 4كما اظهر الرش ب  KT -30تاثيرآ معنويآ في المدة الالزمة للتزهير
فادى الرش بتركيز 00ملغم/لترالى التبكير بالتزهير فبلغ عدد االيام  ،5.50يوم بالمقارنة مع نباتات المقارنة التي تميزت
نباتاتها بتاخير في موعد التزهير وبلغت عدد االيام000.00يوم 4اما نتائج التداخل بين عاملي التجربة فيشير الجدول ذاته الى
تسجيل معنوية في موعد التزهير فبكرت نباتات االقحوان التي رويت بالمياه المعالجة مغناطيسيآ ورشت بتركيز00ملغم /لتر
فبلغ عدد االيام 20.،0يوم بالمقارنة مع عدد االيام  095.50يوم عندما رويت بالمياه المعالجة مغناطيسيآ وغيرالمعاملة بمنظم
النمو .
جدول ( )00تأثير ماء الري و الرش ب KT-30والتداخل بينهما في عدد ايام التزهير (يوم)

0

،

،

00

معدل تاثير
نوع ماء
الري

ماء اعتيادي

000.،2

20.،0

،0.55

،5.05

20.00

ماء معالج
مغناطيسيا

095.50

000.،0

20.09

20.،0

005.00

معدل تاثير
التراكيز

000.00

009.09

20.02

،5.50

نوع ماء الري

أ.ف.م

تراكيز  ( KT-30ملغم  /لتر )

نوع مياه الري=  0.290تراكيز المنظم = 0.000

التداخل = 0.،،9

قد يعزى أثر التقنية المغناطيسية في الصفات الزهرية ( عدد االزهار 4قطر الزهرة 4عدد البتالت و الوزن الجاف
لألزهارالى دورها في زيادة نموالنباتات نتيجة سهولة عملية امتصاص الماء من قبل خاليا الجذور ( Colicواخرون 4
 .)022،يضاف الى ذلك ان الماء المعالج مغناطيسيآ يمتلك خاصية االذابة العالية قياسا" بالماء العادي فيزيد من جاهزية
العناصر الغذائية وامتصاصها من قبل النبات ( Hilalو .)90004Hilalفيما اكد فهد واخرون ( )9005ان المغناطيسية تحسن
خواص الماء الحركية واذابته للمواد ومن ثم حصول امتصاص افضل للمغذيات من قبل النبات نتيجة سهولة حركة الماء
المعالج مغناطيسيآ داخل النبات وانتقال القوى المحركة  Electro motive forceمن الماء للنبات والتي اثبتت قدرتها على
تحفيز نمو النبات وزيادة تصنيع المواد الغذائية التي تساعد على نمو األنسجة النباتية و زيادة حجم المجموع الخضري مما
ساعد على زيادة عدد االزهار وبمواصفات زهرية افضل (قطر الزهرة وعدد البتالت ) 4وهذا يعمل على تشجيع نشوء وتطور
البراعم الزهرية مما زاد عدد األزهار4 4وان زيادة عدد التفرعات جدول ( )0بسبب زيادة النمو الخضري قادت الى زيادة
المركبات المهمة في انتاج االزهار وزيادة عددها وقطرها وزيادة عدد البتالت جدول ( )5و( )،و( 4 )2وبالتالي زيادة الوزن
الجاف لألزهار جدول ( )00وهذا يتفق مع ما وجده(المعاضيدي )90004و (دراسة امين )900،على نبات الالتيني و()9002
على نبات اآليرس و مع ما وجدوه من تأثيرات ايجابية في تحسين صفات النمو الخضري عند ري نباتات الزينة بالماء المعالج
مغناطيسيآ وهذا ما ذكرته (عبد العزيز وابراهيم  )90024في نبات الجعفري .كما ان زيادة نمو النبات والمساحة الورقية جدول
( )5زاد من فعالية المجموع الخضري في عملية التمثيل الضوئي واستمرارها بالنمو الخضري على حساب النمو الزهري

4مما عمل على تأخير التزهير عند الري بالماء المعالج مغناطيسيآ جدول (.)00وهذا اليتفق مع (المعاضيدي )90004و (دراسة
امين )900، ,على نبات الالتيني و( )9002على نبات اآليرس و(عبد العزيز وابراهيم  )90024في نبات الجعفري .
اما عن دور  KT-30فإنه يزيد انقسام الخاليا واتساعها مما سبب زيادة عدد البتالت في الزهرة جدول () 2
(محمد . )02،54أوقد يرجع ذلك الى زيادة المساحة الورقيــة جدولي ( )5لنباتات هذه المعاملة فضال عن ان اضافة الKT-
 30بالتركيز المناسب يسبب زيادة محتوى االوكسين الداخلــي والذي يلعــب دورا مهما في انقسام الخاليا مما أدى الى زيادة
كفاءة عملية البناء الضوئي وانعكاس ذلك ايجابا في عدد األزهار وقطر الزهرة والوزن الجاف لألزهار جدول ( ( 5و()،
و(( )00محمد  4 )02،5,وقد يعزى ذلك الى ان رش  KT-30بالتركيز المناسب سهل تدفق وانتقال المواد النتروجينية الذائبة
من االفرع الى البراعم الطرفية مما يسبب زيادة الوزن الجاف لالزهار جدول( 4 )00او سبب زيادة بناء االوكسين الداخلي
الذي يلعب دورا مهما في زيادة النموعن طريق زيادة المحتوى االزموزي لمكونات الخلية وبالتالي امتصاص الماء وانتفاخ
الخلية وتمددها مما يسبب زيادة الوزن الجاف لالزهار جدول( ( )00محمد 4 )02،5,أوقد يعزى ذلك الى دور التداخل في
تحسين النمو مما شجع زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري جدول( )0والذي سبب زيادة الوزن الجاف لالزهار او ربما
يعود الى دور السايتوكاينين في نقل المغذيات مثل االحماض االمينية والمغذيات المعدنية الى االنسجة الفعالة ومنها االزهار مما
سبب زيادة الوزن الجاف لها (محمد . )02،5 ,وهذا يتفق مع ماتوصل اليه ( El-Shafie et al. (1972على نبات القرنفل
والطه )  ) 0225على نبات االقحوان ويتفق هذا مع ما وجده ( Kabayashiو  ) 02،، 4 Matsukawaعلى نبات
السيكالمن و( Cocuوآخرون  )900،4على نبات االقحوان و ) El-Shraiyو  )9000 , Hegaziعلى نبات البطاطا و
) Cardarellوآخرون  (2010 4على نبات  Impateins hawkeriiو ) Milosevicوآخرون  )90004و
الحسناوي.)90004
ان السبب قد يعود الى تاثيـر السايتوكاينينات في انتقال االحماض االمينية و نواتج البناء الضوئي من االنسجة
القديمة الى االنسجة الفعالة كاالزهار مؤديا الى بناء كل من  RNAوالبروتين وزيادة معدل انتقال هذه المصنعات تعكس معدل
الوزن الجاف الي عضو من اعضاء النبات (عبدول  (0220,جدول (. )00قد يعزى ذلك الى تداخل السايتوكاينين المضاف مع
بعض الهرمونات الداخلية والتي تؤدي الى التبكير في موعد التزهير جدول( )00الن السايتوكاينينات تحفز تكوين االزهار وهو
ضـروري لبعـض العمليـات الحيويـــة الجارية اثناء المرحلة التكاثرية وخاصة انقســام الخاليـا (محمد  )02،5 4وهذا يتفق مع
ما توصل اليه (  Accatiوآخرون  . (1979 4على نبات القرنفل و(الحسناوي .)90004
المصادر:


أبو زيد  4الشحات نصر  . .)9000( .الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية  .الطبعة الثانية  .الدار العربية للنشر
والتوزيع  .مكتبة مدبولي  .القاهرة  .مصر .



امين,سىىىامي كىىىريم محمىىىد( . ) 9002تىىىأثير الكلتىىىار والمىىىاء الممغىىىنط فىىىي نمىىىو وازهىىىار وتكىىىوين البصىىىيالت لنبىىىات
اآليرس.مجلة ديالى للبحوث العلمية والتربوية .50-0،:00
امين,سامي كريم محمد( .)900،تأثير الرش بالمغنيسيوم والسقي بالماء الممغنط في بعض صفات نمىو و ازهىار نبىات
الالتيني  .مجلة العلوم الزراعية العراقية .20-،،:)0(02
الراوي4خاشىىع محمىىود وخلىىف هللا4عبىىد العزيزمحمىىد . ) 9000 (.تصىىميم وتحليىىل التجىىارب الزراعيىىة  ,دار الكتىىب
للطباعة والنشر –الموصل ط4 9كلية الزراعة والغابات_جامعة الموصل.
الشحات  4نصر ابو زيد  .02،0 .النبات واالعشاب الطبية  .دار البحار  .بيروت  .لبنان.
المعاضيدي4علي فاروق قاسم ( . )9000تأثير التقنية المغناطيسية في بعض نباتات الزينة  4اطروحة دكتوراه 4جامعىة
بغداد -كلية الزراعة.



الحسناوي 4أرشد ناجي حسين  ..)9000( 4تأثير البنىزل أدنىين والمغنسىيوم المخلبىي فىي نمىو وإزهىار نبىات الىداوودي
 4 Chrysanthemum hortorum Hort.رسالة ماجستير 4كلية الزراعة-جامعة الكوفة.
طواجن  4احمد محمد موسى .)02،5( .نباتات الزينة  4مطبعة جامعة البصرة .



عرمىىوش  4هىىاني  .0222 .االعشىىاب فىىي كتىىاب االسىىتخدامات الطبيىىة والعالجيىىة التجميليىىة التصىىنيعية  .دار النقىىاش .
بيروت  .لبنان  .ط. 0








 علىم فسىيولوجيا. 02،9 .  فيصل ؛ فهيمة عبد اللطيف ؛ احمد شوقي ؛ عباس ابو طبىيخ وغسىان الخطيىب4 عبد القادر
.  العراق.  جامعة الموصل.  دار الكتب للطباعة والنشر. النبات
 والمىاء الممغىنط وموعىد الزراعىةAgrotonic تأثير سماد. )9002(انتصار رزاق,نسرين خليل وابراهيم,عبد العزيز
9)،0( مجلىىة العلىىوم الزراعيىىة العراقيىىة,فىىي نمىىو وازهىىار وانتىىاج بعىىض الصىىبغات الكاروتينويديىىة لنبىىات الجعفري
.0،5_00،:



 التكييىىف المغناطيسىىي لخىىواص الميىىاه.)9005( علىىي عبىىد وقتيبىة محمىىد وعىىدنان شىىبار فىىالح وطىىارق لفتىىة رشىىيد4 فهىىد
-92 )0( 00  المجلد- مجلة العلوم الزراعية العراقية. الذرة الصفراء والحنطة. )2( المالحة ألغراض ري المحاصيل
.0،



. العراق. جامعة الموصل4 الجزء الثاني والثالث. علم فسلجة النبات.)02،5(  عبد العظيم كاظم4محمد
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Abstract
This experiment was carried out during the agricultural season (2009) -(2010) in the
agricultural unit related to theUniversity of Kufa ,to AL-Nagaf AL-Ashraf gov. to lavestigate
effect of magnetized water and CPPU( KT-30) in vegetative &flowering characters of
Calendula officinalis L. The experiment was established as factorial experiment in two factors
,the first factor was the type of irrigated water in two levels :regular water(control) and irrigated
with magnetized water ,the second factor was the growth regulater KT-30 in four concentrations
(0,4,8,16)mg/L,according to Randomized Complete Block Design (RCBD) in three replications ,
the experimental unit contained five plants ,the means were compared according to L.S.D. The
results revealed that :plants irrigated by magnetized water gave significant increasing in
vegetative growth characters included: plant height , number of branches /plant ,leaves number
,leaf area &dry weight of shoots :50.90 cm, 288.25, 72.12, 1616.6cm2 & 19.16 gm respectively.
Also an increasing in flowering growth characters included: increase in flowers number,flower
diameter,petals number & the dry weight of flowers,the results were:79.94, 6.74 cm, 101.35,
0.86 gm , respectively, and cause delaying of flowering .
The plants which were treated with KT-30 showed significally increasing on vegetative
criteria,such as plant height , number of branches/plant , leaves number, leaf area&dry weight of
vegetative growth (54.91cm,78.02, 293.04 , 1558.7 cm2 & 19.77 gm) respectively. Moreover
treatments caused an increasing in flowering characters such as, number of flowers, flower
diameter,petals number,flowers dry weight, flowering date(80.86,8.57 cm, 100.85, 0.91 gm&
87.76) respectively.

