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التاثير الفسلجي لحامض الهيوميك وبعض منظمات النمو النباتية في نمو وحاصل نبات الحبة
السوداءNigella sativa L.
ايوب جمعة عبد الرحمن

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للبنات  ،جامعة تكريت

الملخص

اجريت هذه الدراسة باستخدام سنادين داخل ظلة خشبية في الموسمم الر ارعمي  2013 / 2012وفم التممميم العشموااي الكاممل  CRDوبمالث
لد ارس ممة الت مماالير اللس مملجي للس ممماد العه مموك ح ممام
ال يومي م بممالث

حممام

مكمررات

ال يوميم م ) Liqhumus 18وال ممرم بمنظم ممي النموا وكس ممين  IAAوالجبم مرلين .GA3اس ممتخدم

مسممتويات : H0مممن دون معاملممة : H1الممرم بحممام

ال يومي م تركيممر1.5مممل 2لترممما : H2اهممافة الحممام

الممب التربممة

تركيممر 1.5مممل 2لتممر ممما ) والممرم بمنظمممي النمممو النباتيممة  IAAوالجب مرلين GAبمماربر تراكيممر  : G0مممن دون رم  :G1الممرم بمممنظم النمممو IAA
تركيممر 150ملغم لتممر : G2الممرم بمممنظم النمممو الجب مرلين تركيممر 150ملغم لتممر :الممرم بخلمميس ا وكسمميننالجبرلين تركيممر150ملغم لتممر) فممي نمممو نبممات
الحبممة السممودا .بينممت النتمماا تلممو المعاملة اهممافة حممام

ال يوميم الممب التربممة والممرم بخلمميس ا وكسمميننالجبرلين) باعسااممي اعلممب نسممبة للكلوروفيممل

الكلي بلغ ) 10.20ملغم غم ورن جاف واعلب ارتلاع للنبمات بلمغ ) 72.43سمم واعلمب ورن جماف لمثو ار

واعلمب ورن جماف للمجمموع الخهمرك واعلمب

ورن جماف للجممذر بلممغ  19.40، 6.90و ) 11.40علممب التموالي كممما تلوقممت المعاملممة نلسم ا باعسااممي اعلممب حامممل بممذور نبممات بلممغ ) 4.40غم نبممات
واعلب نسبة ماوية للريت السيار والالابت بلغت  0.40%و) 24.87%علب التوالي.

الكلمات الدالة :الحبة السودا ن سماد عهوك ن منظمات النمو النباتية

المقدمة

تعتبر المملكة النباتية واحدة من الممادر الم مة للغمذا والسما البشمرك

تسم ممميد نبم ممات الحبم ممة السم ممودا باليوريم مما والم ممرم بم ممالجبرلين احم ممدالت ريم ممادة

كون المواد المستخلمة منمي كعمثل لميه لمي تماالير جمانبي او ذات تماالير

معنويممة فممي المسمماحة الورقيممة والحامممل لبيولمموجي والمممادة الجافممة الكليممة.

اقل مقارنة با دوية الممنعة].[1

واشممار ] [10الممب حممدو ريممادة فممي نمممو الم مرارع الخلويممة لنبممات الحبممة

ان السلمما العممالمي العممالي علممب ا عشمماا السبيممة دفممر المختمممين الممب

السم ممودا نتيج م ممة اسم ممتخدام ا وكس م ممين نم مموع  . 2,4-Dوبين م ممت] [12ال م ممب

البح م

حم ممدو ريم ممادة معنويم ممة فم ممي الحامم ممل البيولم مموجي لنبم ممات الحبم ممة السم ممودا

عممن السممر والعمليممات التممي ت م دك الممب ريممادة ا نتممال لسممد هممذا

السلمما وان اسممتخدام ا سمممدة العهمموية وخامممة السمماالة من مما كحممام

المعامل ممة بالجبرلين ك ممذل ل مموحظ ري ممادة ف ممي الم ممادة الجاف ممة الكلي ممة لنب ممات

ال يومي  Liqhumus 18المذك ممن الممكمن ان يكمون احمد الحلمول فمي

الحلبمة  Trigonella foenum L.المعاممل بمالجبرلين] [13كمما وجمد

مممن محلممول امممثس بوتاسممية تحمموك

] [14ري ممادة ف ممي الم ممادة الجاف ممة الكلي ممة لنب ممات الحب ممة الس ممودا المعام ممل

هممذا المجممال اذ يتكممون هممذا الحممام
 %18احممما

هيوميممة اهممافة الممب العديممد مممن العنامممر الغذاايممة التممي

تحلممر النمممو ومقاومممة ا مم ار

با وكسين نوع . 4-CI-IAA
لقممد حمممل][15

كممذل يحلممر امتممماء الممما والعنامممر

علممب اعلممب نسممبة مممن الريممت السيممار لممدس اسممتخدام

كمم مما ويحسم ممن خم م مواء التربم ممة ويسم ممتعمل م م ممر جميم ممر ان م مواع المحام م مميل

السمماد البوتاسممي علممب نبممات حشيشممة الليمممون نمموع  martiniiووجممد ][4

ال يوميم م يح مموك نس ممبة عالي ممة م ممن

ريادة في حاممل الريمت السيمار لنبمات الينسمون Pimpinlla anisum

عنمممر البوتاسمميوم وان اسممتخدامي يجنمما المسممت ل للمحاممميل واللواكممي

 L.لم ممدس اس م ممتخدام السم ممماد البوتاس م ممي وان الشم ممكل الس م مماال مم ممن الس م ممماد

خسورة المواد الكيميوية المتراكممة جم ار اسمتخدام ا سممدة الكيمياايمة].[3

المممذكور تركيممر 2,8ملغممم لتممر اعسممت ريممادة معنويممة فممي حامممل الريممت

كممما حمممل ][4عل ممب ريممادة ف ممي حامممل الريممت السي ممار لنبممات الينس ممون

السيمار لنبمات النعنماع الللللمي [5] Mentha piperita L.واشمار][7

 Pimpinella anisum L.ل ممدس اسممتخدام السممماد البوتاسممي وم ممن

ال ممب ح ممدو ريم ممادة معنوي ممة فم ممي محت مموس الري ممت السيم ممار لنب ممات الكمم ممون

جان مما اخ ممر توم ممل ] [5ان اس ممتخدام الس ممماد البوتاس ممي الس مماال بتركي ممر

 Cuminum cyminum L.نتيجممة اسممتخدام السممماد العهمموك وان

 208ملغم لتر ادت الب ريادة معنويمة فمي حاممل الريمت السيمار لنبمات

اس ممتخدام الس ممماد العه مموك م ممر اليوري مما راد بش ممكل معن مموك م ممن محت مموس

النعنماع الللللمي  .Mentha piperitaواشمار ] [6المب ان معاملمة نبمات

الريت السيار لنبات الحبة السودا .

الحبممة السممودا بالسممماد العهمموك واليوريمما قممد ادت تمماس ريممادة معنويممة فممي

ان منظممات النمممو ل مما دور مم الر فمي تكمموين الريمموت السيممارة وخموممما

محتمموس الريممت السيممار وان التسممميد العهمموك كممان لممي تمماالير ايجممابي فممي

الجبمرلين] [16فقمد لموحظ ان تركيمر 50ممايكروليتر ممن همذا الممنظم رشما

والخه ممر واللواك ممي] . [2ان ح ممام

محتوس الريت السيار لنبات الكمون . [7] uminum cyminum L.

علممب الممث

دفعممات قممد راد مممن حامممل البممذور والريممت الالابممت والسيممار

ان اسممتخدام الجب مرلين ادس الممب ريممادة فممي ارتلمماع النبممات والممورن الجمماف

لنبممات الحب ممة الس ممودا ] [17ووج ممد ] [18ريممادة ف ممي نس ممبة الري ممت الالاب ممت

والرسمما وكممذل المجممموع الجممذرك لنبممات الحبممة السممودا ج م ار اسممتخدام

والسي ممار لنب ممات الحب ممة الس ممودا ل ممدس اس ممتخدام الجبم مرلين بلغ ممت 18,16
و%0,24

الجبمرلين ] [8وكمذل ارتلماع نبمات الينسمون] [9وبمين كمل ممن ] [11ان
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علممب الت موالي وذكممر] [19ان نقممر بممذور الحبممة السممودا بممالمحلول المممااي

المواد وطرائق العمل:

مممر اسممتخدام السممماد النتروجينممي راد مممن حامممل الممذور نبات ] [10وان

التابعمة المب جامعمة تكريمت باسمتخدام سمنادين بقسمر 30سمم ملامت بالتربممة

للجب مرلين يحسممن مممن حامممل البممذور بشممكل معنمموك وان الممرم بممالجبرلين

نلمذت التجربمة خمثل الموسمم الشمتوك  2013 2012فمي الظلمة الخشمبية

ال ممرم ب ممالجبرلين تركي ممر  50ج ممر ب ممالمليون اح ممدالت ري ممادة معنوي ممة فم ممي

المريجيممة الممب الالل م

حامم م ممل البم م ممذور نبم م ممات وحامم م ممل الريم م ممت السيم م ممار] [12وان اسم م ممتخدام

وتممم تحليممل ممملات التربممة الليرياايممة والكيمياايممة فممي

مختبمرات معممل ا سممدة الشممالية بيجي وفم التممميم العشموااي الكاممل

ا وكسممين نمموع  4-CI-IAAقممد راد مممن حامممل البممذور بنسممبة 43-41

 CRDوبالث

 %مقارنة بمعاملة السيسرة ]. [14

دراسة الث

اهداف البحث:

مكررات وبعمدد  5سمندانة لكمل معاملمة .تهممنت التجربمة
عوامل-:

-1العامل ا ول :اهافة حام

 -1معرف ممة ا ال ممر اللس مميولجي لثس مممدة العه مموية ف ممي نم ممو نب ممات الحب ممة

ال يومي . Liqhumus 18

 -2العامل الالاني :اهافة منظمي النمو  IAAو GAوخليس ما
 -3العامل الالال

السودا .

:سريقة اهافة حام

ال يومي جدول . ) 1

 -2تحديد منظم النمو ا كالر فعالية في نمو نبات الحبة السودا
جدول( ) 1يبين رمز ونوع وتركيز المعامالت
المعامثت
H0G0

التركير
0

نوع المعاملة
من دون معاملة

H0G1

الرم اIAA

 150ملغم لتر

H0G2

الرم اGA

 150ملغم لتر

H0G3

الرم بخليس IAAنGA

150ن 150ملغم لتر

H1G0

الرم بحام

ال يومي تركير

1.5مل 2لتر ما

H1G1

الرم بحام

ال يومي نالرم اIAA

 150+1.5ملغم لتر

H1G2

الرم بحام

ال يومي نالرم ا GA

 150+ 1.5ملغم لتر

H1G3

الرم بحام

ال يومي ن الرم بخليس IAAنGA

 1.5ملن 150ن 150ملغم لتر

H2G0

اهافة حام

ال يومي الب التربة

1.5مل 2لتر ما

H2G1

اهافة حام

ال يومي الب التربة والرم اIAA

 1.5مل  2لتر ما ن 150ملغم لتر

H2G2

اهافة حام

ال يومي الب التربةوالرم اGA

 1.5مل  2لتر ما ن 150ملغم لتر

H2G3

اهافة حام

ال يومي الب التربةتركير 1.5مل 2لتر ما نالرم بخليس IAAنGA

 1.5مل  2لتر ما ن 150ملغم لتر

سمممدت التجربممة بالسممماد اللوسمملاتي 120كغممم ش بشممكل سمموبر فوسمملات

وفم سريقممة  Linchtenthalerالتممي ذكرهمما ] [20باسممتعمال المعمماد ت

الثالممي  ) P2O5 46%مخلمموس مممر التربممة اممما السممماد النتروجينممي فقممد

التالية :
Chl a = 12.25 A663.2 – 2.79646.8
Chl b = 21.5646.8 – 5.10663.2
Chl total = Chl a + Chl b
حي ان :

اهيف بمعدل 100كغم من اليوريا وعلب دفعتين].[18
تممم ر ارعممة البممذور سممسحيا بعم م  2-1سممم بمعممدل 4بذور سممندانة تممم رك
السممنادين فممي 2012 11 15الممم تممم تخليممف النباتممات الممب نبمماتين فممي كممل
سنانة وذل بعد ومول النبات لرتلاع 15سم .استخدم ا وكسمين بتركيمر

: Chl aكلوروفيل  aملغم غم ورن جاف)

150ملغم لت ممر والجبم مرلين ب ممالتركير نلس ممي ورش ممت النبات ممات ف ممي الم ممباس

: Chl bكلوروفيل  bملغم غم ورن جاف)

االبم مماكر الم ممب حم ممين البلم ممل الكامم ممل مم ممر اسم ممتخدام مم ممادة ناش م مرة0مسم ممحو

: Chl totalالكلوروفيل الكلي ملغم غم ورن جاف)

الغس م م م مميل [18]%0.03م م م م ممر م م م م مما ال م م م ممرم .حم م م م ممدت النبات م م م ممات ف م م م ممي

ا رقام السللب  :تمالل ا سوال الموجية المقاسة بج ار المسياف.

 .2013 5 8تممم تجليممف البممذور بسريقممة التجليممف السبيعممي حلاظمما علممب

 -2ارتلمماع النبممات سممم):تم قيمماه ارتلمماع النبممات مممن سممس التربممة الممب

الريت السيار من التبخر.

قمة النبات.

الصفات المدروسة-:

 -3عم ممدد ا فم ممرع الالانويم ممة :حسم مما ا فم ممرع الالانويم ممة الناشم مماة مم ممن السم مما

 -1محتوس الكلوروفيل ملغم غم ورن جاف):قدرت محتموس ا و ار ممن

الرايسي.

الكلوروفي م ممل  aو  bوالكلوروفي م ممل الكل م ممي وذلم م م ب خ م ممذ  0.200غ م ممم م م ممن

 -4ورن ا و ار الرسمما غ ممم) :فم مملت جميممر ا و ار م ممن النب ممات م ممر

ا و ار الجاف ممة وس ممحق ا با سم مميتون  %80ووه ممع ا فم ممي ج ممار السم ممرد

ورن ا.

المركممرك لمممدة 5دقمماا وعلممب  3000دورة دقيقممة وقم ار ة السيممف الهممواي
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 -5ورن المجم مموع الخه ممرك الجاف غم نب ممات):تم ورن ا جم م ار النباتي ممة

ج ار  Rotary Evaporateالم فمي اللمرن علمب درجمة 60م حتمب البمات

فو سس التربة بعد التجليف .

ورن الريت والحلظ في قناني معتمة تثفيا لتلاعثت الهو ]. [17

التحليل االحصائي:

 -6ورن الجممذر الجمماف غم نبممات):تم ورن الجممذور بعممد القلممر والتنظيممف
والتجليف لكل معاملة.

حللممت بيانممات التجربممة حسمما تمممميم  CRDكممون التجربممة اجريممت فممي

 -7حامل النبات الواحد من البذور غم):قدرت بورن كميمة البمذور التمي

ظل ممة خش ممبية وتم ممت المقارن ممة ب ممين المتوس ممسات باس ممتعمال اختب ممار دنك ممن

يحمل ا النبات الواحد.

 Duncunمتع ممدد الح ممدود وبمسم متوس معنوي ممة  %5وباس ممتعمال البرن ممام

 -8النسبة الماوية للريت السيار  :)%تمم تقمديرها فمي 50غمم ممن البمذور

ا حمااي . Minitab

لكل وحدة تجريبيمة وللمكمررات الالثالمة بسريقمة ] [16فمي مختبمرات معممل

النتائج والمناقشة:

ووهمر فمي دور الج مار ذات حجمم  1لتمر وتمم اهمافة  250مللتمر مما

ال يوميم م ومنظمم ممات النمم ممو فم ممي ري ممادة محتم مموس ا ور مم ممن الكلوروفيم ممل

ادوي م ممة س م ممام ار باس م ممتعمال ج م ممار Clevengerحيم م م

سحن م ممت الب م ممذور

يتب ممين م ممن الش ممكل )1الت مماالير الموج مما لمعامل ممة الت ممداخل ب ممين ح ممام

مقسم ممر وبعم ممدها تم ممم تسم ممخين الم ممدور علم ممب ممم ممدر ح م مرارك ولمم ممدة اربم ممر

الكلممي ،فقممد تلوقممت المعاملممة اهممافة السممماد العهمموك الممب التربممة والممرم

سمماعات] [17وبعممدها تركممت الج ممار يبممرد لكممي تتجمممر اكبممر كميممة مممن

بخل م م مميس المنظم م م ممين  )H2G3بإعساا م م ممي اعل م م ممب محت م م مموس لم م م م و ار م م م ممن

الريت السيار فو عمود الما في الج ار وحسما النسمبة الماويمة للريمت

الكلوروفيممل الكلممي بلممغ  10.20ملغم غممم ورن جمماف ولممم تختلممف معنويمما

السيار بقياه حجم ورن .

عم ممن معاملم ممة الم ممرم بحم ممام

-9النسبة الماوية للريت الالابت :)%تم ورن  10غمم ممن البمذور وممن المم

الكلوروفي ممل ف ممي ا و ار

جرشم ا ووهممعت فممي ج ممار ا سممتخثء  Sohxletلمممدة اربممر سمماعات

ال يومي م م  .فم ممي حم ممين اقم ممل محتم مموس مم ممن

كان ممت ف ممي معامل ممة المقارن ممة بل ممغ7.10ملغم غ ممم

ورن جاف.

باس ممتعمال م ممذيا ال كس ممان وع ممدها ت ممم ال ممتخلء م ممن الم ممذيا باس ممتعمال

شكل()1تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في نسبة الكلوروفيل الكلي

*ا حرف المتشاب ة تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا

ان الري ممادة ف ممي محت مموس ا و ار م ممن الكلوروفي ممل الكل ممي والت ممي ه ممي م ممن

القم م م مميم سم م م ممجلت لم م م ممدس معم م م ممامثت المقارنم م م ممة وكانم م م ممت 55.56س م م م مم نبات

ال يوميم فممي ريممادة نلاذيممة

6.5،11.20،3.91،و2.16غم نبات علب التوالي ويثحظ من الجمدول3

الممملات الكيموحيويممة تعممود الممب دور حممام

الجم ممدار الخلم مموك لخثيم مما الجم ممذور وريم ممادة امتمم مماء العنامم ممر كعم ممنء

عمدم تمماالر ممملة عمدد ا فممرع الالانويممة بالمعاملممة بمنظمممي النمممو وحممام

المغنسيوم المذك يلعما دو ار م مما فمي بنما جريامة الكلوروفيمل ] [21والمب

ال يومي .

الدور المحلر لل رمونات النباتية في التخلي الحيوك للممبغات النباتيمةاذ

جدول( )2تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في ارتفاع

يس ممبا الجبم مرلين ري ممادة ف ممي محت مموس ا و ار م ممن الكلوروفي ممل م ممن خ ممثل
تممااليره ال ممداخلي فممي البثس ممتيدات ] [22تتلم م هممذه النت مماا مممر م مما وج ممده

منظمات النمو
حامض الهيوميك
H0

] [23مممن ريممادة فممي نسممبة الكلور وفيممل لممدس معاملممة نبممات اكليممل الجبممل
بحممام

ال يومي م كممما تتل م مممر ] [17الممذك حممظ ريممادة فممي محتمموس

G0

النبات (سم).
G2
G1

G3

متوسط
))A
61.69
B
64.37
B
68.13
A

66.6
63
62
55.16
bcd
de
e
f
66.90 66.10 65.40 59.10
H1
bcd
bcd
cde
b
72.43 69.50 68.20 62.40
H2
a
ab
abc
e
68.64 66.20 65.20 58.88
متوسط()G
a
a
a
b
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.

او ار نبات الحبة السودا من الكلوروفيل لدس معاملتي بالجبرلين.
وتظ ممر الج ممداول 2و3و4و5و6و 7تل ممو المعامل ممة نلسم م ا ف ممي اعساا ممي
اعل ممب ارتل مماع للنب ممات72.43س ممم نبات واعل ممب ورن ج مماف ل ممثو ار وورن
جم مماف خه م ممرك نبات وورن ج م مماف للجم ممذر نبات وحام م ممل النبات ب م ممذور
بلغت 11.4،19.4،6.9و4.40غم غم نبات علب التموالي فمي حمين اقمل
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جدول( )3تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما على عدد
منظمات النمو
حامض الهيوميك
H0

االفرع الثانوية.
G1
G0

G2

G3

جدول( )7تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في حاصل
منظمات النمو

متوسط
))A
22.05
a
22.47
a
23.10
a

حام ال يومي
3.1 2.16
H0
de
f
3.7 2.8
H1
bc
e
4.0 3.0
H2
ab
de
3.6 2.65
متوسس )G
a
b
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب

22.30 22.30 22.10 21.4
a
a
a
a
22.8
22.5
22.5 22.10
H1
a
a
a
a
23.8 23.23 23.03 22.36
H2
a
a
a
a
23.10 22.67 55.54 21.95
متوسط()G
a
a
a
a
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.
جدول( )4تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في الوزن
منظمات النمو
حامض الهيوميك
H0

الجاف لالوراق(غم).
G2
G1
G0

G3

البذور/نبات(غم/نبات)
G2 G1
G0

G3

متوسس
))A
2.92
b
3.5
a
3.87
a

3.3 3.1
cd
de
3.9 3.6
ab
bc
4.4 4.1
a
a
3.8 3.6
a
a
عدم وجود فرو معنوية بين ا.

وقممد يعممود الريممادة المعنويممة فممي اغلمما الممملات الخهمرية كارتلمماع النبممات
وورن ا و ار والمجمم م مموع الخهم م ممرك وورن الجم م ممذور الم م ممب الم م ممدور الم م م ممم

متوسط
))A
4.65
c
5.18
b
5.98
a

لح ممام

4.93 4.83 4.95 3.81
d
d
d
f
4.55 5.40 5.31 4.46
H1
c
c
c
e
6.90 6.10 6.11 4.82
H2
a
b
b
d
5.79 5.44 5.45 4.39
متوسط()G
a
a
a
b
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.

ال يوميم م ف ممي تحس ممين نس ممجة الترب ممة وسم م ولة ت مموفر العنام ممر

الغذاايممة للنبممات وريممادة قممدرة التربممة با حتلمماظ بالممما ] . [24والممب دور
منظمممات النمممو فممي ريممادة مسممتويات ا ستنسممان ومسمماعدة ا نريمممات فممي
توسممر الخثيمما] [25والممب دور الجبمرلين فممي ريممادة لدونممة الجممدار الخلمموك
ومن الم ريادة توسر الخثيا في السمثميات وتنشميس ا نقسمام الخلموك ممن
خم ممثل ريم ممادة النشم مما المتحلم ممل وغي م مره مم ممن السم ممكريات] .[17امم مما علم ممب
المس ممتوس الجين ممي فان ممي ينش ممس ال DNAوتك مموين  RNAوخام ممة الن مموع

جدول( )5تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما على وزن

 mRNAمنتجم م م مما بع م م م م

ا نريمم م م ممات مال م م م ممل  ProteaseوAmylase

الجاف للمجموع الخضري الجاف(غم).
G2
G1
G0
منظمات النمو
حامض الهيوميك
15.6
14.8 14.40 11.20
H0
d
e
e
g
17.1
16.0
16.6
13.7
H1
bc
d
c
e
19.4 17.76 17.66 14.4
H2
a
b
b
ef
17.36 16.18 16.22 13.1
متوسط()G
a
a
a
b
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.

الجافمة  ) Khan,1996وان الريمادة فمي حجمم المجمموع الخهمرك تعنمي

جدول( )6تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما على

عملية بنا همواي اهمافي وفعمال ينمت عنمي تموفر عناممر غذاايمة لنممو

G3

منظمات النمو
حامض الهيوميك
H0
H1
H2

الوزن الجاف للجذر(غم).
G2
G1
G0
6.5
g
7.0
f
7.9
e

7.5
e
8.56
d
10.13
b

6.96
fg
8.9
cd
10.06
b

G3
7.4
ef
9.43
c
11.4
a

و Rabonuclaseوكمذل ممن خمثل تداخلمي ممر ا وكسمينات حيم

متوسط
))A
14.0
c
15.85
b
17.30
a

يريمد

مممن معممدل انتممال ا وكسممينات ويقلممل مممن هممدم ا مممن خممثل تقليممل فعاليممة
انريمم ممات ا كسم ممدة مالم ممل Oxidase

 IAAو peroxidaseالمالبسم ممة

لثوكس م ممينات ] [26كم م مما ان المعامل م ممة ب م ممالجبرلين يس م ممبا ري م ممادة النم م ممو
الخهممرك والممذك ينممت عنممي ريممادة فممي ورن ا و ار والمجممموع الخهممرك
مممن خ ممثل دور الجب مرلين ف ممي مممنر انم مريم  Carboxylaseوكممذل ف ممي
ريمادة عمدد الخثيما وريمادة المسماحة الورقيمة وبالتماك ريمادة فمي ورن المممادة

الج م ممذور با هم م ممافة ال م ممب الم م ممدور المباش م ممر لمنظمم م ممات النم م ممو المشم م ممجعة

متوسط
))A
7.09
c
8.47
b
9.87
a

كالجبرلينات وا ركسينات والسمايتوكينينات فمي تشمجير نممو الجمذور تتلم
نتمماا الد ارسممة هممذه مممر ممما وجممده ] [17مممن ريممادة فممي النمممو الخهممرك
لنبات الحلبة المعاملة بالمركبمات السماالة لثحمما

ال يوميمة كمما تتلم

م ممر ] [20الل ممذان حم ممث عل ممب ري ممادة معنوي ممة ف ممي ارتل مماع نب ممات الحب ممة
السودا المعاملة بالجبرلين وتتل ايها مر ] [19التمي وجمدت ريمادة فمي
الممورن الجمماف لنبممات الحبممة السممودا لممدس معاملت مما بممالجبرلين ومممر نتمماا

9.41 8.64
8.73 7.13
متوسط()G
a
a
a
b
*ا حرف المتشاب ة اسلل ا رقام تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.

] [25الذك حظ ريادة فمي ورن المجمموع الجمذرك لنبمات الحبمة السمودا
لدس معاملتي بالجبرلين.
ان الحامل همو المظ مر الن مااي لعمدة معمامثت خارجيمة فسملجية معقمدة
يبممدا مممن ا نبممات وينت ممي بالحممماد .ان الريممادة فممي حامممل البممذور فممي
دراستنا هذه قمد يعمرس المب تموفر المغمذيات فمي وسمس التربمة نتيجمة اهمافة
حام
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منظمات النمو قد ادس الب نمو خهرك كاليف قاد المب ريمادة حقيقيمة فمي

يظ مر الشمكل  )2عمدم تماالر النسمبة الماويمة للريمت السيمار بالمعاملمة بكمل

حج ممم وقم موام مم مما ا عه مما التكاالري ممة كع ممدد ا ره ممار والعل مما ليج ممذا

منظم لوحده كما لم تظ ر معاملة الرم بحام

ال يومي تماالير موجما

الكالي ممر م ممن ال رمون ممات النباتي ممة ،مم مما يج ممر ق مموة كافي ممة نتق ممال المم مواد

علب هذه الملة ولكن المعاملة بخليس المنظمين كانما ل مما تماالير معنموك

المماللممة مممن ا جم ار الخهمرية الممب العلمما وبالتممالي ريممادة فممي عممدد وورن

في هذه الملة حي

العل مما ال ممذك ي ممنعكه ايجاب مما عل ممب حام ممل الب ممذوروان الري ممادة ف ممي ورن

ال يوميم م ) ) H2G3اعل ممب نس ممبة ري ممت سي ممار بلغ ممت  0.37%مقارن ممة

وحج ممم المجم مموع الخه ممرك الناتج ممة م ممن ت مموفر المغي ممات جم م ار اس ممتخدام

بالنباتات التي لم تعامل والتي اعست .0.32%

حام

ال يومي ي دك الب الب بنا هواي اكبر ينت عنمي ممواد مماللمة

اعست المعاملمة بخلميس المنظممين واهمافة حمام

ويثحممظ مممن الشممكل  )3التمماالير المعنمموك لللمعاملممة بحممام

ال يومي م

اكالر وتحويل هذه المواد الب المما وبالتالي الريادة في حامل البذور

فم ممي النسم ممبة الماويم ممة للريم ممت الالابم ممت وكم ممذل التم مماالير المعنم مموك للمعاملم ممة

تتل نتاا الدراسة مر ] [6الذك حمل علب ريادة في حاممل البمذور

بمنظم ممي النم ممو ف ممي الم مملة الم ممذكورة ويتب ممين م ممن الش ممكل نلس ممي الت مماالير
المعن م م مموك للمعامل م م ممة بخل م م مميس المنظم م م ممين واه م م ممافة ح م م ممام

لنبات الحبة السودا بالسماد العهموك كمما تتلم ممر ] [21المذك حممل
علمب ريمادة معنويممة فمي حاممل البممذور لمدس معاملمة نبممات الحبمة السممودا

اال يوميم م م م

 )H2G3في النسمبة الماويمة للريمت الالابمت اذ اعسمت اعلمب نسمبة بلغمت
 24.87%مقارنة بمعاملة المقارنة التي اعست . 14.97%

بالجبرلين.

شكل( )2تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في نسبة الزيت الطيار
*ا حرف المتشاب ة تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.

شكل()3تاثير حامض الهيوميك ومنظمات النمو والتداخل بينهما في نسبة الزيت الثابت
*ا حرف المتشاب ة تدل علب عدم وجود فرو معنوية بين ا.
ان الريم ممادة المعنويم ممة فم ممي نسم ممبة الريم ممت السيم ممار واالابم ممت يعم ممود الم ممب دور
عنممر البوتاسميوم المكمون الرايسمي هممن مكونمات حمام

في اي

النتروجين والكربوهيدرات وتكموين المدهون ] [26با همافة المب

ال يوميم )

دور منظممات النممو النباتيممة المشمجعة للنمممو فمي تحسممين النممو الخهممرك

اذ ان هممذا العنمممر يممدخل فممي فعالممة  60نوعمما مممن ا نريمممات ف ممو ي م الر

والج ممذرك وتوري ممر المم مواد المم ممنعة وتمالي ممل وانتق ممال المم مواد داخ ممل النب ممات
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[ الممذك28] والسيمار لممدس معاملت ممما نبممات الحبممة السممودا بممالجبرلينو مممر

وبالتمماك ري ممادة ف ممي نس ممبة الري ممت السيممار والالاب ممت باإله ممافة ال ممب اش ممت ار

حم ممل عل ممب ري ممادة ف ممي نس ممبة الري ممت السي ممار ل ممدس معامل ممة نب ممات الحب ممة

الجبراين بشكل شاار في تكوين الريموت السيمارة تتلم همذه النتماا ممر مما

.السودا بالسماد العهوك

[ الل ممذان حمم ممث علم ممب ري ممادة فم ممي نس ممبة الريم ممت االابم ممت27]توم ممل اليم ممي
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Physiological Effect of Liquid Organic Fertilizer And Plant Grotwth
regulators on growth of black Seed(Nigellasativa L.)
Ayyub j.Abdlrahmaan Al-bayaty
Biology dept. , College of Women Education , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstrsct
apot experiment was conducted in a lath house during the season of 2012 / 2013 on Black seed plant in university
of Tikrit as Acompletrandomized design exeperiment to study the physiological effect of liquid organic fertilize
(Lighumus 18) and plant growth regulators IAA and GA3on some physiological effect of Black seed. Lig humus
18 used in three levels(H0:Contol:H1:spray with liqhumus 18 by 1.5ml/2L Water:H2 addition liqhumus to the
soil directly by1.5ml/2L Water .Treatment with plant growth regulartors were(G0:Control:G1 spray with IAA
150 mg/L:G2 spray with GA3 :G3 spray with mixture of IAA+GA3.The results Showed superior the treatment of
addition of organic fertilizer with mixture of( IAA and GA3) on giving higher total chlorophyll content by
(10.20)mg/gm dry weight, plant hight reach (72.43)cm, dry weight of leaves, shoots and root reach (6.90,19.40
and11.40)gm/plant. Yhe same treatment superior on giving higher seed/plant reach (4.40)gm and higher volatile
and fixed oil percentage reached (0.40% and24.87%).
key words: Auxin, Humic Acid, Aromatic Plant, Volatile oil, Nigella sativa
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