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المستخمص

نفذت التجربة خالل الموسممين التمتويين  2010-2009و 2011-2010فمي حقمل تجمارس قسمم عمموم المحاصميل الحقميمة التمابا لكميمة الزراعمة–جامعمة بغمداد بيمدف

مقارنة مدى تأثير الرش بمنظم النمو الجبمرلين مما المسمتخمص الممالي البمارد لنبمات الكجمرات ) (Hibiscus subdariffaعمم المجمموع الخيمري لتحديمد اسمتجابة النممو
والزيت الطيار في نبات البابونج ( )Matricaria chamomilla L.الصنف المحمي التالا ,لتحديد المستوى األفيل لكل منيما فمي رفما الكفمااإل اانتاجيمة ليمذا النبمات
ودراسة التغيرات المورفولوجية لمنبات الناتجة عن العمميات الفسمجية والمصاحبة لمرش ,فيال عن محاولة لموصمول إلم مستخمصمات نباتيمة قمد تعطمي التمأثيرات المربوبمة

نفسميا التمي ينتجيما ىرممون النممو الجبمرلين المعمروف بتأثي راتمو ممن خمالل اسممتغالل المركبمات الفعالمة الموجمودإل فمي بعمض النباتمات الطبيمة والتمي تعممل عممل متممجعات أو
مثبطات نمو .تيمنت التجربة ثالثة مستويات لمرش من منظم النمو الجبرلين بتركيز  0و 100و 200ممغم .GA3لتر

1-

ما ثالثة مستويات لمرش من مستخمص الكجمرات

بتركيز  0و 5و .% 10ويعت التجربة يمن ترتيس التجارس العاممية تحت تصميم القطاعات الكاممة المعتاإل وبثالثة مكررات بواقا تسعة معامالت في كل مكرر .اتارت
النتالج إل التأثير التحفيزي المعنموي لكمل ممن ممنظم النممو الجبمرلين ومسمتخمص الكجمرات والتمداخل بينيمما فمي صمفات ارتفماع النبمات وعمدد ارفمرع والموزن الرطمس والموزن

الجمماف ومحتمموى الزيممت الطيممار فممي األزىممار ,فقممد تفوقممت نباتممات المعاممممة  100ممغممم .GA3لتممر

1-

ممما  % 10مسممتخمص الكجمرات فممي مؤتمرات النمممو المدروسممة جميعيمما

ولمزراعتين كمتييما ,إذ أعطت أعم القيم لممتوسمطات الحسمابية :ارتفماع النبمات  64.26و 86.86سمم وعمدد ارفمرع لمنبمات  36.66و 54.83والموزن الرطمس بمم .نبمات

 1534.73و 1889.70والوزن الجاف بم .نبات

1-

1-

 644.73و 779.70ومحتوى الزيت الطيار في اازىار  1.51و % 1.72لمموسمين ,بالتتابا .نستنتج أن ىنالك تأثي ار

مثاليا لمجبرلين احداث التأثيرات التحفيزية ,بعده يقل التحفيز ,عم عكس مستخمص الكجرات الذي يزداد تأثيره التحفيزي بزيادإل مستويات تركيمزه وصمور لممسمتوى ,% 10
لذلك نوصي بدراسة آلية التأزر بين المركبات الفعالة بايولوجيا والموجودإل في مستخمص الكجرات وكذلك ما منظم النمو الجيرلين في معالم النمو المدروسة.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

كممات مفتاحية :حامض الجبرليك ,مستخمص الكجرات ,البابونج ,حاصل الزيت الطيار ,وزن النبات الجاف.

*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث األول.

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 44(3): 309-314, 2013
Ismael & Nasralla
BIOLOGICAL ACTIVETY OF GA3 AND THE HIBISCUS SUBDARIFFA EXTRACT ON
GROWTH, YIELD AND CONTENT OF OIL OF CHAMOMILE
* Sala B. Ismael
Adel Y. Nasralla
Instructor
Professor
Dept. of Field Crop Science / College of Agriculture / University of Baghdad
Salabasimismail@yahoo.com
ABSTRACT
A field experiment was carried out during two winter successive seasons 2009-2010 and 2010-2011 at the experimental fields
of the Field Crops Dept./ College of Agriculture/ University of Baghdad. That was to study the spraying effects of foliar
application of three levels of GA3 at 0, 100 and 200 mg GA3.l-1 with three levels of Hibiscus subdariffa extract (0, 5% and
10%), in a randomized complete block design with three replications. In order to response detect the growth and volatile oil
on chamomile plant (Matricaria chamomilla L.) common cultivar, in order to determine the best level of growth regulators
which increase efficiency ability of plant production, and study plant morphological changes which result from physiological
process, spraying accompanying, more over atrial to access to plant extract which give the same needed effects which
hormone gibberellin marked caused in plant from using some active compounds found in some medical plants which act as
growth encouraging factors or growth inhibition factors. Results indicated that treat with GA3 and Hibiscus subdariffa
extract was significantly increased values of all parameters measure. However, levels of 100 mg GA 3.l-1 and 10 percentage
Hibiscus subdariffa extract showed highest values of: plant height 64.26, 86.86 cm, number of branches 36.66, 54.83
branches.plant-1, fresh weight of plant 1534.73, 1889.70 g, dry weight of plant 644.73, 779.70 g and content volatile oil
percentage of flowers 1.51, 1.72 % , in both seasons, respectively. We conclude that there is identical acts of GA3 which make
stimulant effect, after that the stimulation become lower, in opposite to Hibiscus subdariffa extract which its simulant act
increase by the increasing of concentration levels. Therefore, we recommend to study the mechanism of bond between bioactive compounds that we found in Hibiscus subdariffa extract and GA3 in studied growth regulators.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
Key words: GA3, Hibiscus subdariffa extract, Chamomile, Volatile oil yield, PLant dry weight.
*Part of Ph. D. thesis for the first author.
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الزىرية من أوائل شير شباط حتى أخر شير نيسان وأوائل

المقدمة

مايس ،حيث وصل عدد القطفات ( 55–8مرة) وبين الواحدة

يعد نبات البابونج والذي ينتمي لمعائمة المركبة االستيرية

واألخرى حوالي أسبوعين ،قطفت النورات الزىرية المكتممة

 ،)5( Asteraceaeمن أشير النباتات الطبية عمى

النمو (البتالت البيضاء في وضع افقي) ،نظمت عمميات

اإلطالق حتى عد بمثابة الممك المتوج عمى عرش النباتات

القطف مع عمميات الخدمة المختمفة بحيث كان الري بين

الطبية والعطرية ،وىو مصدر أساس في الحصول عمى

كل قطفتين وعقب القطف مباشرة ،وازداد محصول النورات

الدواء من المركبات الفعالة بيولوجياً والمفصولة منو ،إذ

الزىرية في القطفات المتتالية ووصل أقصاه في القطفتين

يستخرج من أزىاره زيت عطري طيار بنسبة تتراوح بين

الخامسة والسادسة وبدأ في التناقص بعد ذلك ،في كال

 %5.5–5.5من الوزن الجاف ( ،)52 ،9ويكون زيتو بمون

الموسمين ،لغرض استخالص الزيت الطيار .حسب معدل

ازرق غامق بسبب وجود مادة األزولين ()Azulene

عشرة نباتات أخذت عشوائياً من الخطين الوسطين لمقياسات

وغيرىا .لمبابونج فوائد طبية كثيرة منيا :مسكن لآلالم ،مضاد

الحقمية المطموبة وجففت النباتات ىوائيا لحساب الوزن

لاللتيابات والحساسية ،ميدئ لؤلعصاب والصداع والشقيقة،

وعالج إلعراض البرد والنزالت الصدرية ( .)2تعد منظمات

الجاف ( ،)6تم استخالص الزيت الطيار باستعمال طريقة

النمو بنوعييا المشجعة والمثبطة ذات دور كبير في

التقطير ( )54وبالطريقة التي ذكرىا  Akihisaوآخرون ()3

العمميات الفسمجية التي ليا عالقة بالحاصل النيائي لمنبات،

كميفنجر

()55

وChalchat

وباستخدام

جياز

( )Clevengerموصول بدورق حجم  2لتر ،تم وزن 555

اذ يمكن عدىا أداة زراعية تجعل النبات يستعمل المغذيات

غم من األزىار الجافة المطحونة وأضيف إلييا  5555مممتر

بشكل كفوء فيستغل قدراتو الفسمجية والوراثية الكامنة ألعمى

من الماء المقطر وأجريت عممية التقطير حتى إكمال عممية

مستوى وىي بذلك محورة لمنمو وليست مغذية ( .)7أصبح

استخالص الزيت ،تم اعتماد اختبار متوسطات المعامالت

التوجو في اآلونة األخيرة الى ترك المواد الكيمياوية المصنعة

باستعمال اختبار اقل فرق معنوي عند مستوى معنوي %5

وابداليا بمواد بديمة في معظم المجاالت وذلك عن طريق

(.)19

استعمال المركبات الفعالة الموجودة في بعض النباتات
الطبية والتي تعمل عمل مثبطات أو مشجعات نمو وليس ليا

تحيير منظم النمو الجبرلين

ىذا فضالً عن تكمفة المواد الكيمياوية العالية (.)58 ،2

تركيز الجبرلين  5و 555و 255ممغم.لتر
ا

تم استعمال (اقراص البرليكس  )BERELEXفي تحضير

تأثيرات سمبية في البيئة والصحة أو أي تأثيرات جانبية أخرى

5-

بإذابة قرص

( 5غم  )GA3في لتر من الماء المقطر ،تم تحضير تركيز

المواد والطرالق

 255ممغم.لتر

تم إجراء البحث في الموسمين  2555-2559و- 2555

5-

وذلك بأخذ  255مل من المحمول األصمي
5-

(أي تركيز  5555ممغم.لتر ) وأكمل الحجم إلى  5555مل

 2555في احد حقول قسم المحاصيل الحقمية /كمية الزراعة/

من الماء المقطر ،ولتحضير تركيز  555ممغم.لتر

جامعة بغداد لدراسة الفعالية البيولوجية لحامض الجبرليك

ومستخمص الكجرات في نمو وحاصل ومحتوى زيت البابونج

5-

تم اخذ

 555مل من المحمول األصمي وأكمل الحجم إلى  5555مل
من الماء المقطر وذلك باستخدام معادلة التخفيف ( = C1V1

(الصنف المحمي الشائع) .نفذت التجربة وفق تصميم

 .)C2V2إذ إن =C1 :تركيز الخزين =V1 ،حجم المحمول

القطاعات العشوائية الكاممة بثالثة مكررات حيث حرثت

األصمي (الخزين) و =C2التركيز المطموب =V2 ،الحجم

األرض وتم تييئتيا وتقسيميا إلى وحدات تجريبية بمساحة

المطموب.

( 5 × 5م )2واحتوت عمى  5خطوط وبمسافة ( 25سم) بين
خط وأخر وبطول  5م لكل خط .زرعت البذور بتاريخ 5

تحيير مستخمص الكجرات

وبكمية بذور  5255كغم.ىـ ،5-أما عمق الزراعة فكان

استخالصـ ـ ـ ــو بطحـ ـ ـ ــن األوراق الكأسـ ـ ـ ــية الحم ـ ـ ـ ـراء بطاحونـ ـ ـ ــة

رش مسـ ـ ــتخمص الكج ـ ـ ـرات تركيـ ـ ــز  5و % 5و %55اذ تـ ـ ــم

تشرين الثاني ولمموسمين ،إذ زرعت البذور سرباً لكل خط

كيربائية ومرر المسحوق بعدىا عبر منخل قطر فتحاتـو 5.2

سطحي لصغر حجم البذور .استمرت عممية قطف النورات
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ممـ ــم ثـ ــم جمـ ــع المسـ ــحوق فـ ــي كـ ــيس ورقـ ــي لحـ ــين تحضـ ــير

المســتحث لمنبــات وانقســام الخاليــا وبنــاء الجــدر الخمويــة ونقــل

المســتخمص المــائي .تــم تحضــير المســتخمص بحســب طريقــة

المغــذيات وتجمعيــا مســببة نمــو وتطــور النبــات ومــن ضــمنيا

 )55( Harborneبأخ ـ ـ ــذ  55غ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن مس ـ ـ ــحوق األوراق

تكشف األفرع (.)8 ،4

الكأس ــية الحمـ ـراء وأذي ــب ف ــي  555م ــل م ــاء مقط ــر ب ــارد ث ــم

جدول  .1ارتفاع النبات (سم) بتأثير تراكيز الجبرلين ومستخمص
الكجرات لمموسمين

وضــع المـزيج فــي جيــاز اليـزاز األفقــي ،ثــم تــرك المـزيج لكــي

يســتقر لمــدة نصــف ســاعة ،بعــدىا رشــح المســتخمص بــثالث

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

طبقات من قماش الشـاش لفصـل العوالـق ،ثـم اجـري الترسـيب
باستعمال جياز الطرد المركزي وبسـرعة  3555دورة بالدقيقـة
ولمــدة  55دقيق ــة ،ث ــم فص ــمت العوال ــق المتبقي ــة ،اخ ــذ ال ارش ــح
وركز بالمبخر الدوار وعد محمـوالً أساسـيا ،وبـذا تـم الحصـول

بي ــذه الطريق ــة عم ــى محمـ ــول تركيـ ـزه  %55ولمحص ــول عمـ ــى

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

تركي ــز  %5ت ــم اخ ــذ  55م ــل م ــن المحم ــول األص ــمي (تركي ــز
 )%55وأكم ــل الحج ــم إل ــى  555م ــل بالم ــاء المقط ــر أيض ــا
حسب معادلة التخفيف السابقة.
النتالج والمناقتة

يتضح من النتائج في جدول  5ان ىنـاك تـأثي اًر معنويـاً لمـنظم

النم ــو الجب ـ ـرلين ومس ــتخمص الكج ـ ـرات والتـ ــداخل بينيمـ ــا فـ ــي

لت ــر

التي أعطت اقل معدل الرتفـاع النبـات ( 35.46و 45.8سـم)

لمموســمين ،بالتتــابع .ق ــد يعــزى الســبب فــي ذلــك الــى التف ــوق
المنفرد لكال العاممين في ىـذه الصـفة فضـالً عـن تماثـل تـأثير

ك ـ ــال الع ـ ــاممين ف ـ ــي تحفي ـ ــز العممي ـ ــات الوظيفي ـ ــة مث ـ ــل البن ـ ــاء
الض ــوئي والت ــنفس وتك ــوين الم ــادة الخضـ ـراء وتش ــجيع انقس ــام

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

الخاليــا ونمــو األنســجة اإلنشــائية وتنظــيم ونشــاط اليورمونــات
النباتيـ ــة ( .)55كمـ ــا تشـ ــير النتـ ــائج فـ ــي الجـ ــدول  2إلـ ــى أن
معــامالت الــرش بمــنظم النمــو الجب ـرلين ومســتخمص الكج ـرات
حققــت ارتفاع ـاً معنوي ـاً فــي عــدد األفــرع بالنبــات ،فقــد أعطــت

و 54.83فرع.نبات

مـ ـ ـ ــع %55

فرع.نب ــات

54.82
64.46
73.58
3.40

الوعدل
17.27
22.65
28.71
1.30

الوعدل
29.25
35.64
43.42
2.72

الرطــب لحاصــل النــورات الزىريــة ،إذ أعطــت نباتــات المعاممــة

 555ممغم .GA3لتر

مقارنة مع نباتات معاممة السيطرة التـي

5-

مع  %55مستخمص الكجرات أعمـى

مع ـ ـ ـ ــدل لحاص ـ ـ ـ ــل الن ـ ـ ـ ــورات الزىري ـ ـ ـ ــة بمـ ـ ـ ـ ـ  5534و5889

أعط ـ ـ ــت اق ـ ـ ــل مع ـ ـ ــدل لع ـ ـ ــدد األف ـ ـ ــرع بمـ ـ ـ ـ  55.56و59.73
5-

الوعدل

كذلك أظيرت النتائج في الجدول  3ارتفاعاً معنوياً فـي الـوزن

مس ــتخمص الكجـ ـرات أعم ــى مع ــدل لع ــدد األف ــرع بمـ ـ 36.66
5-

الووسن 2010 - 2009
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
18.70 21.96 11.16
24.90 29.36 13.70
33.16 36.66 16.30
2.25
25.58 29.33 13.72
1.30
الووسن 2011 - 2010
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
32.10 35.93 19.73
38.96 42.86 25.10
46.53 54.83 28.90
4.72
39.20 44.54 24.57
2.72

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

النبــات بم ـ  64.26و 86.86ســم مقارنــة مــع نباتــات القيــاس

نباتـ ـ ـ ــات المعاممـ ـ ـ ــة  555ممغـ ـ ـ ــم  .GA3لتـ ـ ـ ــر

40.92
47.83
55.35
2.99

ومستخمص الكجرات لمموسمين

م ــع  %55مس ــتخمص الكجـ ـرات أعم ــى مع ــدل الرتف ــاع

5-

الوعدل

جدول  .2عدد األفرع (فرع.نبات )1-بتأثير تراكيز الجبرلين

ارتف ــاع النب ــات .أعط ــت نبات ــات المعامم ــة  555ممغ ــم .GA3
5-

الووسن 2010 - 2009
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
44.83 47.50 30.46
51.30 53.73 38.46
58.83 64.26 42.96
5.18
51.65 55.16 37.28
2.99
الووسن 2011 - 2010
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
58.43 64.23 41.80
69.53 74.10 49.76
80.60 86.86 53.30
5.89
69.52 75.06 48.28
3.40

غم.نبــات

لمموس ــمين بالتت ــابع .ربم ــا يع ــزى الت ــأثير الفع ــال

5-

مقارنــة مــع نباتــات معاممــة الســيطرة التــي أعطــت

اقــل معــدل لمــوزن الرطــب لحاصــل النــورات الزىريــة بم ـ 853

لمتـداخل بــين الجبـرلين والمســتخمص إلـى زيــادة محتـوى النبــات

و 5587غم.نبــات

م ــن المـ ـواد الكيماوي ــة المحفـ ـزة والت ــي تزي ــد مس ــتوى األوكس ــين
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5-

لمموســمين بالتتــابع .ان الزيــادة المتحققــة
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ف ــي ال ــوزن الرط ــب لحاص ــل الن ــورات الزىري ــة عن ــد مع ــامالت

إل ــى موق ــع الخـ ــزن وى ــذه مجتمع ــة تعـ ــد الالع ــب الفعـــال فـ ــي

التــداخل المشــترك قــد تعــود إلــى دور المســتخمص ومــا يمتمكــو

العمميــات األيضــية لمنبــات والــذي يــنعكس عمــى حالــة النبــات

من إلية لحماية المحتوى الماء النسبي لمنبات وأن تـوفر المـاء

التغذويـ ــة وكفاءتيمـ ــا فـ ــي التمثيـ ــل الكربـ ــوني وعمميـ ــات البنـ ــاء

يزيــد مــن امتصــاص العناصــر الغذائيــة مــن التربــة إلــى داخــل

البروتـ ـ ــوبالزمي األخـ ـ ــرى والتفـ ـ ــاعالت البايوكيميائيـ ـ ــة والـ ـ ــذي

النبـ ــات كالفسـ ــفور والنتـ ــروجين والكالسـ ــيوم والبوتاسـ ــيوم التـ ــي

يــنعكس بــدوره الحق ـاً عمــى محتــوى النــورات مــن الزيــت (،53
.)56 ،54

ت ـ ـ ــدخل ف ـ ـ ــي تك ـ ـ ــوين األغش ـ ـ ــية الخموي ـ ـ ــة وتك ـ ـ ــوين الب ـ ـ ــروتين
والح ـوامض النوويــة وم ــن ثــم ت ــؤدي إل ــى زي ــادة تكــوين الم ــادة

جدول  .3الوزن الرطس لحاصل النورات الزىرية (بم .نبات )
بتأثير تراكيز الجبرلين ومستخمص الكجرات لمموسمين

الحية لمنبـات بسـبب ارتفـاع عمميـة البنـاء الضـوئي وزيـادة نقـل
المغ ــذيات مم ــا ي ــنعكس الحق ــا عم ــى ال ــوزن الرط ــب لحاص ــل

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

الن ـ ــو ارت الزىري ـ ــة ( 57و .)25ك ـ ــذلك اظي ـ ــرت النت ـ ــائج ف ـ ــي
الجـدول  4ارتفاعـاً معنويـاً فـي الـوزن الجـاف لحاصـل النــورات
الزىرية ،فقد أعطت نباتات المعاممـة  555ممغـم .GA3لتـر

5-

م ــع  %55مس ــتخمص الكجـ ـرات أعم ــى مع ــدل لم ــوزن الج ــاف
لحاصل النورات الزىرية بم  644.73و 779.75غم.نبات

5-

هستخلص
الكجرات ()%
صفر
5
10
أ.ف.م % 5
الوعدل
أ.ف.م % 5

مقارنــة مــع نباتــات معاممــة الســيطرة التــي أعطــت اقــل معــدل
لم ـ ـ ــوزن الج ـ ـ ــاف لحاص ـ ـ ــل الن ـ ـ ــورات الزىري ـ ـ ــة بمـ ـ ـ ـ 355.55
و 457.57غم.نب ــات

5-

لمموس ــمين بالتت ــابع .أم ــا ع ــن الت ــأثير

المشــترك بــين العــاممين فقــد يعــود إلــى خمــق نــوع مــن الت ـوازن

اليرم ــوني والبايوكيمي ــائي لمنبات ــات وال ــذي يحف ــز ويزي ــد مع ــدل
عممية البناء الضـوئي ومـن ثـم زيـادة تك ًـون السـكريات الالزمـة
وبــاقي المغــذيات ،األمــر الــذي يقــود الــى ارتفــاع كميــة الم ـواد

الوعدل
1030.16
1184.27
1328.97
46.14

الوعدل
1331.06
1511.16
1667.18
76.09

ومستخمص الكجرات لمموسمين

الووسن 2010 - 2009
تركيز الجبرلين هلغن.لتر
هستخلص الكجرات
()%
200
100
صفر
594.17 628.10 457.57
صفر
668.70 704.57 493.53
5
739.57 779.70 545.60
10
51.42
أ.ف.م % 5
667.48 704.12 498.90
الوعدل
29.68
أ.ف.م % 5
الووسن 2011 - 2010
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
هستخلص الكجرات
()%
200
100
صفر
471.43 502.37 350.00
صفر
538.23 564.23 400.33
5
599.27 644.73 436.23
10
29.89
أ.ف.م % 5
536.31 570.44 395.52
الوعدل
17.26
أ.ف.م % 5
1-

الج ــاف لمنب ــات ( .)5ك ــذلك اظي ــرت النت ــائج (الج ــدول  )5أن
كفاءة العاممين وتكامميما كانتا سبباً في زيادة النمـو الخضـري
والزىري وقد انعكس عمى محتوى الزيـت الطيـار فـي األزىـار،

إذ حقق ـ ــت نبات ـ ــات المعامم ـ ــة  555ممغ ـ ــم  .GA3لت ـ ــر

الووسن 2010 - 2009
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
1088.10 1189.03 813.33
1281.57 1330.90 940.33
1432.60 1534.73 1019.57
79.92
1267.42 1351.56 924.41
46.14
الووسن 2011 - 2010
1تركيز الجبرلين هلغن.لتر
200
100
صفر
1417.50 1488.10 1087.57
1622.03 1751.23 1160.20
1812.90 1889.70 1298.93
131.80
1617.48 1709.68 1182.23
76.09

جدول  .4الوزن الجاف (بم .نبات )1-بتأثير تراكيز الجبرلين

المخزون ــة فـــي جمي ــع أجـ ـزاء النب ــات وم ــن ث ــم ارتف ــاع ال ــوزن

5-

1-

م ـ ــع

 %55مس ــتخمص الكجـ ـرات أعم ــى محت ــوى لمزي ــت بمـ ـ 5.55

و % 5.72مقارنــة مــع نباتــات معامم ــة الســيطرة الت ــي حقق ــت
أدن ـ ــى مع ـ ــدل لنس ـ ــبة الزي ـ ــت الطي ـ ــار بمـ ـ ـ  5.73و% 5.77
لمموسمين بالتتابع .إن الزيادة المتحققة في محتوى الزيت عند
مع ـ ــامالت الت ـ ــداخل المش ـ ــترك ق ـ ــد يع ـ ــزى إل ـ ــى الت ـ ــأزر ب ـ ــين

المركبــات الفعالــة بايولوجيــا والموجــودة فــي كــال العــاممين مــن
خالل دورىما في تحسـين انتقـال المغـذيات مـن موقـع التكـوين
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الوعدل
559.94
622.27
688.29
29.68

الوعدل
441.27
500.93
560.08
17.26
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) بتأثير%(  محتوى النورات الزىرية من الزيت الطيار.5 جدول
تراكيز الجبرلين ومستخمص الكجرات لمموسمين
2010 - 2009 الووسن
لتر.تركيز الجبرلين هلغن
200
100
صفر
1.19
1.25
0.73
1.30
1.36
0.99
1.44
1.51
1.13
0.03
1.31
1.37
0.95
0.02
2011 - 2010 الووسن
1لتر.تركيز الجبرلين هلغن
200
100
صفر
1.19
1.25
0.73
1.30
1.36
0.99
1.44
1.51
1.13
0.07
1.31
1.37
0.95
0.04
1-

الوعدل
1.06
1.22
1.36
0.02

الوعدل
1.06
1.22
1.36
0.04

هستخلص
)%( الكجرات
صفر
5
10
% 5 م.ف.أ
الوعدل
% 5 م.ف.أ
هستخلص
)%( الكجرات
صفر
5
10
% 5 م.ف.أ
الوعدل
% 5 م.ف.أ
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