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تاثير تداخل حامض الجبرلين وسماد اليوريا في بعض صفات مكونات حاصل نبات الحمبة

(الصنف

الهندي) Trigoneua foenum – graecum L.
عباس جاسم حسين الساعدي

ماهر زكي فيصل الشمري

سهى ضياء تويج

باسمة محمد رضا

قسم عموم الحياة  ،كمية التربية ابن الهيثم  /جامعة بغداد
الخالصة :
نفذت تجربة آصص ( سعة كل اصيص  3كغم تربة ) في البيت الزجاجي العائد لقسم عموم الحياة  /كمية التربية ابن
الييثم  /جامعة بغداد لموسم النمو  0226 -0225بأستخدام تربة أخذت من حقل الكمية لدراسة تاثير تداخل منظم النمو
الجبرلين بتراكيز ( صفر  ) 122 ، 22 ، 02 ،جزء بالمميون وبثالثة مستويات من سماد اليوريا (  )N 46%وىي ( ، 2202
 ( 1222 ، 2222غرام اصيص والتي تعادل (  ( 333230 ، 133233 ، 53233كغم  /ىكتار في بعض صفات مكونات
الحاصل لنبات الحمبة ( صنف ىندي )  ،وىي عدد االزىار  ،عدد القرنات /نبات  ،عدد البذور  /القرنة  ،وزن البذور  /القرنة
وزن البذور  /نبات وحاصل البذور (كغم  /دونم )  .اظيرت النتائج تفوق التركيز  02جزء بالمميون من حامض الجبرلين
ومستوى سماد اليوريا  2222غرام  /اصيص في اعطائيا اعمى القيم لمصفات المدروسة مقارنة مع تراكيز الجبرلين االخرى
ومستويات السماد االخرى .

Abstract :
– An experiment pots was conducted in green house of Department of biology
College of education /Ibn-AL-Haitham University of Baghdad during growing season of
2009 – 2010 , to study the interaction effect of GA3 at different concentration ( 0, 25, 50
( and 100) ppm and three levels of urea fertilizer ( 0.25 , 0.50 , 1.00) g/pot that equal
( 83.33 , 166.66 and 333.32) kg/ hectare on some yield components of fenugreek plant
Indian Varity ) , Number of flower , Number of pods , Number of seeds / pod , Weight of
seeds / pod and the weight of seeds in the plant , Results revealed a significant increase in
values of studied characteristics at (25) ppm GA3 and (0.50) g/pot level of fertilizer .
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المقدمة :
يعد نبات الحمبة  Fenugreekمن النباتات الطبية اليامة والشائعة االستعمال إذ قال الرسول محمد ( صمى اهلل عميو
وسمم ) ( استشفوا بالحمبة )  ،وتستعمل اليوم عمى نطاق واسع في معظم دول العالم كغذاء ودواء لكونيا مصد ًار غنيًا لمجموعة
من المكونات الغذ ائية مثل البروتينات والدىون والكربوىيدرات والمعادن والفيتامينات وغيرىا من المكونات الغذائية والطبية [
الشمري . ]0212 ،
ان استخدام منظمات النمو يعد اداة كيميائية بايولوجية زراعية تجعل النبات يستخدم المغذيات بشكل كفوء ويستغل قدراتو
الفسمجية والوراثية ال عمى مستوى  ،وكذلك يؤدي استخدام منظمات النمو الى فيم عمميات تكوين مكونات الحاصل من خالل
تاثيرىا في نمو وتطور النبات [ . ]Moes,1991كما ان لمنيتروجين دو اًر ميماً في تكوين االحماض االمينية واالحماض النووية
ومنظمات النمو التي تدخل في بناء الخمية النباتية مما ي ؤدي ىذا الى النبات وبالتالي زيادة امتصاص المغذيات بسبب زيادة
الفعاليات الفسمجية داخل الخمية [النعيمي . ]0222 ،
اكدت نتائج دراسة [ ]Emad, 2008بأن ىناك استجابة جيدة لنبات الحمبة مع حامض الجبرلين مما انعكس ىذا ايجابياً
عمى صفات نمو ىذا النبات  .كذلك اكدت دراسة [ياسين ]0212،بان تاثير التداخل بين حامض الجبرلين وسماد اليوريا كان
معنوياً في زيادة صفات النمو المدروسة لنبات الحمبة  ،كذلك اشارت نتائج دراسة [تويج ]0212،بان ىناك دو اًر ميماً لالسمدة
المضافة الى التربة في زيادة بعض صفات النمو لنبات الحمبة  .لقد بات معروفًا ان نمو النباتات يتالف من سمسمة من المراحل
او العمميات التطورية المتداخمة  ،و ان منظمات النمو ليا دو ار فعاال في تحوير ىذه المراحل او العمميات بطريقة معينة تؤدي
في النياية الى زيادة الحاصل حيث اشار البامرني [البامرني ]1661،ان معاممة نبات البزاليا بتراكيز مختمفة من الجبرلين ادى
الى زيادة نسبة النيتروجين والبوتاسيوم بصورة معنوية في االوراق  ،مما ادى ايضاً الى زيادة نسبة النيتروجين والفسفور في
القرنات [. ]Brunisma, 1982
كما اشار [ ]Vopyan, 1984ان زيادة نسبة البروتين في النبات عند رشو بحامض الجبرلين يعود الى قدرة ىذا
المستخمص عمى تثبيت النايتروجين وبالتالي تزداد نسبة البروتين وكذلك تعزى الزيادة في نسبة البروتين الى ان مجموعة
الفسفور في االحماض االمينية تربط  RNAاو  DNAمع  Riboseاو  Deoxyriboseبرابطتين من االستر وىذه تشترك

في تكوين البروتين والبروتينات النووية  .ان ىدف الدراسة ىو معرفة تاثير رش اربعة تراكيز متزايدة من حامض الجبرلين مع
ثالثة مستويات متزايدة من سماد اليوريا في بعض صفات ومكونات الحاصل لنبات الحمبة لقمة البحوث العممية في ىذا المجال
.
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المواد وطرائق العمل :
نفذت التجربة باستخدام اال صص في البيت الزجاجي التابع لقسم عموم الحياة  /كمية التربية لمعموم الصرفة  /جامعة بغداد
لموسم النمو  0226 – 0225اذ جمبت التربة من الحديقة النباتية التابعة لمقسم ونعمت ونخمت بمنخل سعة (0ممم ) وقد قدر
فييا بعض صفاتيا الكيميائية والفيزيائية قبل الزراعة كما يوضح ذلك جدول ( )1وحسب الطرق الموصوفة في []Page, 1982
جدول ( : ) 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة التجربة
نسجة

مفصوالت التربة (غم/كغم)

التربة

الطين

الغرين

الرمل

205

533

262

المادة العضوية

PH

(غم/كغم تربة)

التوصيل الكهربائي
(ديسيمينز/م)

بعض االيونات الجاهزة

النيتروجين

مزيجية

5.8

5.8

5..8

الفسفور

(غم/كغم تربة)

))ppm

5.58

5.7

تم اخذ وزن ( ) 3كغم من التربة المنخولة لكل اصيص  ،واستخدمت اربعة تراكيز من حامض الجبرلين ىي ( ،02 ،2
 )122 ،22جزء بالمميون وثالثة مستويات من سماد اليوريا  (46%) Co(NH2)3ىي (  )1222 ، 2222 ،2202غم سماد /
اصيص والتي تعادل

( )333230 ،133233 ، 53233كغم سماد  /ىكتار  ،حممت النتائج احصائيا حسب طريقة

[ ]Little, 1978وتم مقارنة المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي ( )L. S. D.عند مستوى احتمال (  ، )2222اضيف سماد
اليوريا عمى دفعتين االولى قبل الزراعة والثانية بعد  12يوماً من موعد الزراعة  .استخدم التصميم العشوائي الكامل لتنفيذ
التجربة وبثالثة مكررات اذ بمغ عدد االصص في التجربة  33اصيصًا (وحدة تجريبية)  ،زرعت بذور الحمبة في تاريخ / 02
 0225 /11بعدد ( )11بذرة في كل اصي ص  ،اجريت عمميات زراعية لمتجربة من ري وازالة ادغال بين فترة واخرى وقد خفت
النباتات الى ( ) 12نباتات بعد اسبوعين من الزراعة  ،وتم متابعة التجربة يوميا تم رش تراكيز الجبرلين اعاله والمحضرة كما
جاء بـ [القيسي ]1663،بتاريخ  0226 /1 /12بعد اكتمال الورقة الرابعة وحسب معامالت التجربة  .وبعد جفاف النباتات تم
حصادىا  ،وقد تم دراسة بعض مكونات الحاصل ليا وىي :
 -1عدد األزهار  :حسب عدد االزىار بعد (  32و  ) 121يوماً من الزراعة لكل وحدة تجريبية وقسمت عمى عدد
النباتات في االصيص لنحصل عمى عدد االزىار  /نبات .
 -0عدد القرنات  :تم حساب عدد القرنات في نباتات كل اصيص وقسمت عمى عدد النباتات في كل اصيص لمحصول
عمى معدل عدد القرنات  /نبات .
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 -3عدد البذور  /قرنة  :تم حساب عدد البذور في القرنات لمنباتات في كل اصيص وقسمت عمى عدد القرنات في
نباتات كل اصيص.
 -1وزن البذور /قرنة  :وزنت البذور لكل اص يص ثم قسمت عمى عدد القرنات في نباتات كل اصيص لنحصل عمى
وزن البذور/

قرنة .

 -2وزن البذور  /نبات  :تم وزن البذور في نباتات كل اصيص ثم قسم ىذا الوزن عمى عدد نباتات االصيص .
 -3حاصل الحبوب (كغم /دونم )  :حسب حاصل الحبوب عمى اساس مساحة االصيص اوال ومن ثم حسب عمى اساس
مساحة الدونم كما في طريقة ]Little, 1978
النتائج والمناقشة :
تبين نتائج جدول ( ) 0بان زيادة حامض الجبرلين ادى الى زيادة معنوية في عدد االزىار  /نبات اذ كانت نسبة الزيادة في
معدل عدد االزىار  /نبات عند التركيز ( )02جزء بالمميون ىي (  44204و  % )63226مقارنة بالتركيز صفر من حامض
الجبرلين بعد (  32و  ) 121يوم من الزراعة وعمى التوالي  ،مع تفوق ىذا التركيز من حامض الجبرلين معنويا عمى التراكيز
االخرى من الجبرلين ولكال مدتي حساب االزىار .
كان ىناك تاثير معنوي لزيادة مستوى السماد في عدد االزىار  /نبات وكان المستوى (  )1222غرام يوريا  /اصيص ىو
االفضل في زيادة ىذه الصفة اذ كانت نسبة الزيادة في عدد االزىار  /نبات عند ىذا المستوى ىي (  )%23211مقارنة
بالمستوى ( )2202غرام  /اصيص في فترة الـ ( )32يومًا من الزراعة  ،اما في المدة الثانية وىي ( )121يومًا من الزراعة فقد
تفوق مستوى السماد ( ) 2202غرام  /اصيص عمى مستويات السماد االخرى في اعطاء اكبر معدل لعدد االزىار  /نبات بمغ (
 ) 122455زىرة  /نبات وان السبب في ذلك ىو ان احتياجات النبات في االمدة االولى من النمو ( اي  32يومًا من الزراعة )
من المغذيات كانت عند المستويات العالية من السماد اي ىناك حاجة ماسة الى العناصر الغذائية في مدة النمو االولى وىي
فترة النمو الخضري  ،اما انخفاض عدد االزىار في المدة الثانية عند المستويات العالية من السماد فيذا يعود ربما الى اكتمال
نمو النبات وتفتح االزىار وعقد الثمار لذلك فان احتياج الن بات من المغذيات يكون محدود لذا فان التراكيز الواطئة من حامض
الجبرلين والمستويات الواطئة من السماد يحدث فييا نمو جيد وىذا ما أكدتو نتائج [ ]Shaheen,1984التي اوضحت انخفاض
بعض صفات النمو بصورة معنوية لنبات الباقالء بزيادة تركيز الجبرلين وبالتالي يكون التاثير تصاعديا في االنخفاض في
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المراحل المتاخرة من النمو  ،وكذلك ما أشارت اليو نتائج [ ]King,1987التي بينت ان معاممة نبات البزاليا بحامض الجبرلين
بتركيز ( )42جزء
بالممي ون ادى الى انخفاض فعالية انزيم  proteinaseوان رش الجبرلين لممدة بين

(  00الى  ) 04يومًا من الزراعة ادى

الى انخفاض في مستوى  RNAونسبة البروتين .

جدول ( : ) 5تاثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخمهما في عدد االزهار  /نبات عند مدتي ( 76و  )168يوماً
من الزراعة

اظيرت نتائج الجدول ( )0ان تاثير التداخل بين تركيز الجبرلين ومستوى السماد كان معنوياً في عدد االزىار  /نبات اذ
عند التركيز ( )02جزء بالمميون من الجبرلين ومستوى السماد  1222غرام يوريا  /اصيص اعطى اكبر قيمة لعدد االزىار /
نبات خالل المدة االولى ( )32يومًا من الزراعة اذ بمغت  12222بنسبة زيادة ىي ( )%013212مقارنة بالتركيز صفر من
مستوى سماد اليوريا (غرام  /اصيص)

تركيز حامض
الجبرلين

()ppm

6.58

6
58
86
166

1..66
..566
5.886
5..66
5...5

المعدل
L.S.D.
6.68

تركيز الجبرلين

بعد  76يوم من الزراعة
1.66
6.86
5..86
8.666
..866
5.566
..1.5

5.986
8.866
8.686
..166
..786

المعدل
5.566
..966
...75
5.566

= 6.187

مستوى السماد

= 6.1.8

التداخل

= 6.556

6.58
8.566
18.686
15.566
11.566
16.555

بعد  168يوم من الزراعة
1.66
6.86
7.586
15.866
9.586
5.786
9.6.5

5.586
11.166
5.986
8.886
5.755

المعدل
7.866
15.886
9.975
5.575

مستوى تركيز الجبرلين = 1.899
مستوى السماد
التداخل

= 1..58
= 5.556

الجبرلين ومستوى السماد  2202غرام يوريا  /اصيص  ،اما بعد ( )121يومًا اصبح عدد االزىار  /نبات اكبر أذ بمغ
( )112222زىرة عند التركيز  02جزء بالمميون ومستوى السماد  2202غ ارم يوريا /اصيص وكان ىذا المعدل لعدد االزىار /
نبات متفوقة معنويا عمى عدد االزىار  /نبات االخرى عند تراكيز حامض الجبرلين االخرى ومستويات اليوريا ايضا .
تشير نتائج جدول (  ) 3بوجود فروق معنوية في معدل عدد القرنات  /نبات بتاثير حامض الجبرلين وسماد اليوريا
وتداخميما اذ سجل التركيز  02جزء بالمميون من حامض الجبرلين اكبر معدل لعدد القرنات  /نبات بمغ  122224قرنة  /نبات
وبنسبة زيادة ىي  % 62253مقارنة مع قيمة ىذه الصفة في نباتات السيطرة مع تفوق معنوي مقارنة مع تراكيز الجبرلين
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االخرى  .وكان اكبر معدل لعدد القرنات/نبات عند المستوى  1222غرام يوريا  /اصيص بمغ  52266قرنة  /نبات متفوق
معنويا عمى مستويات اليوريا بغض النظر عن تركيز حامض الجبرلين .
كان لمتداخل بين الجبرلين واليوريا تاثي ار معنويا عند مستوى احتمال ( )2222في عدد القرنات  /نبات  ،اذ عند التركيز 02
جزء بالمميون من حامض الجبرلين ومستوى السماد  1222غرام يوريا  /اصيص كان اكبر معدل لعدد القرنات /النبات بمغ(
 ) 122612مقارنة مع تاثير التداخالت االخرى بين عاممي الدراسة  .ان نتائج ىذه الصفة تتفق مع نتائج دراسة
[ ]Little,1978التي اشارت بأن ىناك تراكيز مثمى لمجبرلين ومواعيد محددة لمرش بدونيا يمكن لمجبرلين ان يثبط عممية
االزىار او تحفيزىا وىذه التراكيز كانت اقل من تراكيز الجبرلين المستخدمة لتحفيز النمو الخضري  ،كذلك تتفق مع نتائج
[البامرني ]1661 ،الذي اكدت بان اضافة الجبرلين بتراكيز عالية ادى الى تقميل عدد
االزىار وبالتالي تقميل عدد القرنات  /نبات وحاصل البذور وزيادة نسبة االزىار المجيضة بصورة معنوية وتقميل وزن القرنة
ووزن الف بذرة .
جدول(  : ) .تاثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخمهما في عدد القرنات  /نبات لنبات الحمبة

مستوى سماد اليوريا (غرام  /اصيص)

تركيز حامض

الجبرلين ()ppm
6
58
86
166
المعدل
L.S.D.
6.68

6.58

6.86

1.66

..988
9.686
5.856
7.556
7.561

8..86
16.676
5..78
7.576
5.789

8.588
16.916
9.7.6
7.166
5.699

تركيز الجبرلين

مستوى السماد
التداخل

المعدل
8.656
16.665
5.858
7..9.

= 6.519

= 6.196

= 6..56

ىناك عالقة طردية بين عدد االزىار /نبات وع دد القرنات  /نبات مع عدد البذور  /قرنة اي ان عامل النمو ذو التاثير
االيجابي عمى عدد االزىار وعدد القرنات سوف يؤثر ايجابياً في عدد البذور  /قرنة وىذا بينتو نتائج جدول ( )1اذ اظير
التركيز ( )02جزء بالمميون من حامض الجبرلين تفوقًا معنويًا اذ اعطى اكبر معدل لعدد البذور  /قرنة بمغ (  )112333مقارنة
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مع تراكيز الجبرلين االخرى وبنسبة زيادة ىي (  )% 1252123مقارنة مع التركيز صفر جبرلين واظير المستويين (  2222و
 )1222غرام يوريا  /اصيص تفوقاً معنوياً عمى المستوى  2202غرام يوريا  /اصيص في معدل عدد البذور /القرنة اذ انتجا (
 62361و  )62002بذرة مقارنة بمعدل عدد البذور  /القرنة التي اعطاىا المستوى  2202غرام يوريا  /اصيص وىو ( )52112
 ،اما تاثير التداخل بين عاممي الدراسة فقد كان معنوياً في عدد البذور /القرنة اذ اعطت تراكيز حامض الجبرلين ومستويات
سماد اليوريا العالية اكبر معدل لعدد البذور  /القرنة مقارنة مع التركيز صفر من حامض الجبرلين والمستوى( )2202غرام
يوريا /اصيص  ،واظير التركيز  02جزء بالمميون من حامض الجبرلين ومستوى السماد  2222غرام يوريا /اصيص تفوقاً
معنوياً اذ اعطى اكبر قيمة لعدد البذور  /قرنة بمغت (  )102222مقارنة مع معدالت التداخالت بين تراكيز الجبرلين االخرى
ومستويات اليوريا االخرى .
كان اقل معدل لعدد البذور  /قرنة وىي (  )32412عند التركيز صفر من حامض الجبرلين ومستوى السماد  2202غرام
يوريا /اصيص  .ان نتائج جدول ( )1تتماشى مع نتائج جدول ( )3اذ عند زيادة عدد القرنات  /نبات يؤدي الى زيادة عدد
البذور  /القرنة .
جدول (  : ) 8تاثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخمهما في عدد البذور /لقرنة لنبات الحمبة .

تبين نتائج جدول ( ) 2بوجود تاثير معنوي لكل من حامض الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في وزن البذور/
قرنة  ،ان رفع تركيز الجبرلين من ( صفر الى  ) 122جزء بالمميون زاد من معدل وزن البذور  /القرنة من (  22355الى
 ) 22522غرام /قرنة وبنسبة زيادة ىي (  ، )%14221واظير التركيز ( )02جزء بالمميون من حامض الجبرلين اعمى معدل
مستوى سماد اليوريا (غرام  /اصيص)

تركيز حامض
الجبرلين

()ppm

6.58

6.86

1.66

6
58
86
166

..586
16.966
9.566
9..66
5.816

8.558
15.666
11.566
9.566
9.798

7.566
11.166
9.766
9.866
9.558

المعدل
L.S.D.
6.68

تركيز الجبرلين

مستوى السماد
التداخل

المعدل
8.8.5
11....
16.175
9.866

= 6.855

= 6.851

= 6.58.
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في وزن البذور  /القرنة وىو 12220غم مقارنة مع تراكيز حامض الجبرلين االخرى المضافة  ،وكانت اقل قيمة لمعدل وزن
تركيز حامض
الجبرلين

مستوى سماد اليوريا (غرام  /اصيص)

()ppm

البذور  /القرنة عند التركيز صفر من حامض الجبرلين اذ بمغت (  )22355غرام وبنسبة انخفاض بمغت (  )%14222مقارنة
مع التركيز ( )122جزء بالمميون من حامض الجبرلين وبغض النظر عن مستوى سماد اليوريا  .كذلك كان ىناك فروق معنوية
بين مستويات السماد في معدل وزن البذور  /القرنة اذ اعطى مستوى السماد ( )1222غرام يوريا /اصيص معدل وزن لمبذور /
القرنة بمغ  22632غم بنسبة زيادة بمغت (  )%30230مقارنة بالمستوى ( )2202غرام يوريا /اصيص واظير المستوى ()2222
غرام يوريا /اصيص االفضمية في اعطاء اعمى معدل لوزن البذور  /القرنة بمغ (  ) 22612غرام متفوقاً بذلك عمى بقية
مستويات اليوريا االخرى .
اوضحت نتائج جدول ( ) 2بان التداخل بين حامض الجبرلين وسماد اليوريا لو تاثير معنوي في وزن البذور  /القرنة اذ سجل
التركيز ( )02جزء بالمميون من حامض الجبرلين ومستوى السماد ( )2222غرام يوريا /اصيص اعمى قيمة لوزن البذور /القرنة
بمغ (  ) 12142غرام  /قرنة وبنسبة زيادة ىي (  )%322043مقارنة بالتركيز صفر من حامض الجبرلين ومستوى السماد
( )2222غرام يوريا  /اصيص وان اقل قيمة لوزن البذور  /القرنة بمغ (  )22212غرام كانت عند التركيز صفر من الجبرلين
والمستوى ( )2202غرام يوريا /اصيص وبنسبة انخفاض بمغت (  )%102131مقارنة مع التركيز ( )122جزء بالمميون من
الجبرلين ومستوى السماد ( )1222غرام يوريا  /اصيص  .وىذا يتفق مع ماجاء بو [ابو زيد  ]0222 ،بان استخدام تراكيز
واطئة من الجبرلين قد يؤدي عممو الفسيولوجي لمنبات  ،وىذا قد يعود الى انو اضافة تراكيز واطئة من منظمات النمو الى
النبات قد يفي بالغرض في اعطاء استجابات عالية لمنبات بدل استخدام تراكيز عالية منو وىذا يتوقف عمى نوع النبات .
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1.66
6.86
6.58
المعدل
6.556قرنة (غم) لنبات6.755
الحمبة
6.5.6وتداخمهما في وزن البذور /
6.818لين ومستوى سماد اليوريا
جدول ( : )68تاثير تركيز الجبر
1.685
سماد اليوريا (غرام  /اصيص)1.696
1.156
6.598
مستوى
58تركيز حامض
6.965
6.986
1.6.6
6.5.8
86
6.568
6.596
6.586
6.758
166
6.9.8
6.988
6.568
المعدل
L.S.D.
6.68

تركيز الجبرلين

مستوى السماد
التداخل

= 6.685

= 6.6.7

= 6.655

تشير نتائج جدول (  ) 3بوجود فروق معنوية في وزن البذور  /نبات تحت تاثير تركيز حامض الجبرلين ومستوى سماد اليوريا
كال غمى انفراد وتداخميما  ،اذ ازداد معدل وزن البذور  /نبات من (  02423الى  )12310غرام /نبات عند زيادة تركيز حامض
الجبرلين من ( صفر الى  ) 122جزء بالمميون وبنسبة زيادة بمغت (  ، )%342203وان التركيز ( )02جزء بالمميون من
الجبرلين اعطى اعمى معدل لوزن لمبذور بمغ (  )62532غرام مقارنة مع التراكيز االخرى لمجبرلين متفوقًا معنويًا بذلك عمى ىذه
التراكيز وبنسبة زيادة بمغت

(  0242013و  202414و  % ) 1132015مقارنة مع التراكيز (  )122 ، 22 ، 2جزء

بالمميون من حامض الجبرلين عمى التوالي  .كذلك عند زيادة مستوى سماد اليوريا من (  2202الى  )1222غرام  /اصيص
ارتفع معدل وزن البذور  /نبات ارتفاع معنوي من

(  22116الى  ) 32130غرام وبنسبة زيادة بمغت ( ، )%022316

ومتفوقًا معنويًا بذلك حتى عمى المستوى ( )2222غرام يوريا  /اصيص.
ان تركيز الجبرلين ومستوى السماد كان تاثيرىما التداخمي معنوياً في وزن البذور  /نبات  ،اذ عند التركيز ( )122جزء
بالمميون من الجبرلين ومستوى السماد ( )1222غرام يوريا  /اصيص بمغ وزن البذور  /نبات (  )12562غرام مقارنة مع
( )02312غرام عند التركيز صفر جبرلين ومستوى السماد ( )2202غرام يوريا  /اصيص وبنسبة زيادة بمغت ( ، )%1112355
وقد تفوق معنوياً التركيز ( )02جزء بالمميون مع مستوى السماد ( )2222غرام يوريا /اصيص في وزن البذور  /نبات اذ اعطى
اعمى قيمة بمغت (  ) 122322غرام مقارنة مع قيم التراكيز االخرى من الجبرلين ومستويات السماد االخرى ليذه الصفة وىذا
يتفق مع ما جاء بو [  Little,1978و البامرني 1661،و ابو زيد . ]0222،
جدول ( : )3تاثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في وزن البذور  /نبات (غم) لنبات الحمبة
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الجبرلين

()ppm
6
58
86
166
المعدل
L.S.D.
6.68

6.58
5..16
5.556
8.578
8.156
8.119
تركيز الجبرلين

6.86
5.788
16.788
7.896
8.558
7.159

1.66

المعدل

...68
16.856
7.978
8.596
7.8.5

5.58.
9.5.8
7.886
8.715

= 6..81

مستوى السماد

= 6..68

التداخل

= 6.765

توضح نتائج جدول ( )4ان رفع تركيز الجبرلين من ( 2الى  )122جزء بالمميون ازداد معدل حاصل البذور /دونم معنوياً من
(  3432534الى  ) 5452322كغم وبنسبة زيادة ىي (  )%322200واظير التركيز ( )02جزء بالمميون من الجبرلين تفوقًا
معنوياً في حاصل البذور  /دونم مقارنة مع تراكيز الجبرلين االخرى اذ اعطى اعمى معدل لمحاصل ىو (  ) 14122433كغم /
دونم بغض النظر عن مستوى سماد اليوريا المضاف اما مستوى السماد فقد كان لو تاثير معنوي في معدل حاصل الحبوب /
دونم اذ ازداد حاصل البذور من

(  5522222الى  ) 10142232كغم  /دونم عند زيادة مستوى سماد اليوريا من ( 2202الى

 )1222غرام  /اصيص بنسبة زيادة بمغت

(  )% 122543متفوقًا معنويًا بذلك حتى عمى مستوى السماد ( )2222غرام /

اصيص ومن مالحظة نتائج التاثير التداخمي بين تركيز الجبرلبن ومستوى السماد فقد كان ىناك تاثي اًر معنوياً بينيما في حاصل
البذور  /دونم واظير التركيز ( )02جزء بالمميون من الجبرلين ومستوى السماد ( )2222غرام يوريا /اصيص تاثي اًر معنوياً في
زيادة الحاصل عند تراكيز الجبرلين ومستويات السماد االخرى  ،وبنسبة زيادة بمغت (  )%4022311مقارنة مع التركيز صفر
جبرلين ومستوى السماد ( ) 2202غرام يوريا /اصيص  ،وقد يعزى السبب في زيادة الحاصل عند اضافة تراكيز الجبرلين تؤدي
الى زيادة نمو النبات وبالتالي زيادة حجم النبات من خالل زيادة المساحة الورقية وعدد االوراق مما يترتب عميو زيادة كفاءة
عممية البناء الضوئي وىذه الكفاءة تنعكس عمى زيادة حاصل البذور في التراكيز الواطئة من الجبرلين وىذا يتفق مع نتائج
[الشمري  0212،و عبدول. ] 1654،
نستنتج من الدراسة بان ىناك استجابة جيدة لمنبات في مكونات حاصمو بوجود تراكيز الجبرلين ومستويات السماد وان
زيادة تركيز الجبرلين ومستوى السماد ليا تاثير معنوي في زيادة صفات ومكونات الحاصل  ،عمى ان التكون االضافة مفرطة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ اكدت النتائج بان افضل تركيز لمجبرلين ىو  02جزء بالمميون وان افضل مستوى لسماد اليوريا ىو  2222غرام  /اصيص ،
اذ اعطيا افضل القيم لصفات مكونات الحاص المدروسة اذ كان تاثيرىما معنوياً واضحاً في ذلك مقارنة مع تراكيز الجبرلين
ومستويات السماد االخرى  ،وعميو نوصي بالدراسة باجراء التجارب الحقمية واخذ انواع اخرى من االسمدة واصناف اخرى من
نبات الحمبة وربط الصفات المظيرية والفسمجية مع مكونات الحاصل ليذا النبات .
جدول ( ) 5تاثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخمهما في حاصل الحبوب /النبات (كغم/دونم) لنبات الحمبة
المصادر
ابو زيد  ،الشحات نصر ( . ) 0222اليرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية  .الدار العربية لمنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية .
المركز القومي لمبحوث  .القاىرة  .مصر .
البامرني  ،سرفراز فتاح عمي  . ) 1661( .استخدام بعض منظمات النمو لمتحكم في خصائص االنبات والنمو الخضري
تركيز حامض الجبرلين ()ppm

6
58
86
166
المعدل
L.S.D.
6.68

مستوى سماد اليوريا (غرام  /اصيص)
6.58

6.86

1.66

.75.758
1555.756
167..566
5.5.158
558.888

.55.556
1555.5.8
1.85.788
595.956
1158.15.

.58.978
1956.598
1515.5.8
968.788
1585.8.8

تركيز الجبرلين

مستوى السماد
التداخل

المعدل
.5..5.5
1518.5..
1.58.576
555.766

= 58.795

= 78.758

= 159..56

واالزىار واالثمار لنبات البزاليا عديمة االوراق  )Pisum sativum( .رسالة ماجستير – كمية التربية – جامعة
صالح الدين  -العراق.

الشمري ،ماىر زكي فيصل ( . )0212تاثير تداخل سمادي اليوريا وسوبرفوسفات في الحالة الغذائية لنبات الحنطة  .مقبول
لمنشر في مجمة ابن الييثم لمعموم الصرفة والتطبيقية .
القيسي  ،وفاق امجد محمد خالد  . ) 1663( .تاثير بعض منظمات النمو النباتية عمى اصناف مختمفة من الباقالء ( Vicia
 . )faba L.اطروحة دكتوراه – كمية الزراعة – جامعة بغداد – العراق .
النعيمي ،سعداهلل نجم عبداهلل ( .) 0222مبادئ تغذية النبات (ترجمة) الطبعة الثانية ،تأليف ك .منيكل وي .أ .كيدي .مؤسسة
دار الكتب لمطباعة والنشر ،الموصل ،العراق.
تويج  ،سيى ضياء ( . )0212تاثير مستويات مختمفة من سماد اليوريا والسوبرفوسفات في بعض صفات النمو والحاصل لنبات
الحمبة ( Fenugreek)Trigonella foenum- graecum Lبحث مقبول لمنشر  ،مجمة ابن الييثم لمعموم
الصرفة والتطبيقية  ،كمية التربية ابن الييثم  ،جامعة بغداد .

رضا ،صادق حميد ( . )1655تاثير حامض الجبرلين والسايكوسيل ومستويات النيتروجين في بعض خصائص النمو واالزىار
في نبات الطماطة  .رسالة ماجستير  ،كمية العموم  ،جامعة صالح الدين  ،العراق .
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–  مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر.  الجزئين االول والثاني.  منظمات النمو النباتية. ) 1654( .  كريم صالح، عبدول
.جامعة الموصل – الع ارق
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