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 Hibiscus في تركيز ومحتوى بعض العناصر الغذائية لنبات الكجرات ( GA3 )تأثير حامض الجبرلين 

sabdriffa L. 

 عالء عيدان حسن                 *عبد عون هاشم علوان            قيود ثعبان األسدي

 اعة / جامعة الكوفةكلية العلوم / جامعة كربالء      كلية التربية / جامعة كربالء       كلية الزر

 

 الخالصة : 

تشرين  12آذار إلى  02كم ( شمال شرق مدينة كربالء للفترة من ) 32تم إجراء البحث في حقل خاص في منطقة البركة )        

( ملغم / لتر لحامض  322، و  022،  122، 2( بهدف دراسة تأثير موعد الرش و بتراكيز مختلفة    )  0222األول عام 

. . تم تطبيق Hibiscus sabdariffa Lفي تركيز و محتوى العناصر الغذائية الكبرى لنبات الكجرات  GA3ين الجبرل

( اوراق حقيقية و الثاني قبل مرحلة تزهير النبات . استخدم تصميم  6 – 2المعامالت بموعدي رش : األول في مرحلة ) 

( لموعدي الرش و التراكيز على  0x 4ررات كتجربة عاملية ). ( و بثالث مكR. C. B. Dالقطاعات العشوائية الكاملة ) 

لمقارنة متوسطات المعامالت و كانت  2.22. ( تحت مستوى احتمال L. S. Dالتوالي . استخدم اختبار اقل فرق معنوي ) 

 النتائج كاآلتي : 

البوتاسيوم ، الكالسيوم و المغنيسيوم  لم يكن لموعد الرش بحامض الجبرلين تأثير معنوي في تركيز النتروجين ، الفسفور ، -1

) على أساس الوزن الجاف ( لألوراق الكأسية ألزهار النبات. في حين أدى الموعد األول إلى زيادة معنوية في محتوى األوراق 

 الكأسية ألزهار النبات من النتروجين ، الفسفور ، البوتاسيوم ، الكالسيوم و المغنيسيوم ) غم / نبات ( . 

زيادة تركيز حامض الجبرلين أدى إلى زيادة معنوية في تراكيز العناصر أعاله  وكذلك محتوى األوراق الكأسية  إن -0

ألزهار النبات من هذه العناصر ما عدا عنصر المغنيسيوم الذي انخفض تركيزه و محتواه في األوراق الكأسية إلزهار النبات 

 بزيادة تركيز حامض الجبرلين. 

ل بين موعد الرش و تركيز حامض الجبرلين تأثيراً معنوياً في محتوى األوراق من النتروجين ، الفسفور ، اظهر التداخ -3

 .البوتاسيوم و الكالسيوم ) غم / نبات

The effect of gibberellin ( GA ) on the concentration and the content of some 

nutrient elements of Roselle plant 

Hibiscus sbdariffa L. 

  A.H. Alwan                            Q. T. Alasadi                               A. E. Hassan 

  Kerbala’ Univ.              Kerbala’ Univ.                              Kufa Univ. 

 

Abstract :  

          The experiment was conducted in a private agricultural field at Al – Bargah district ( 30 

Km ) North east Kerbela
 
city from March 25

th 
to October 15

th
 , 2004 .The aim of the experiment 

was to determine the effect of spraying date and different levels of gibberellic acid (GA3) (i.e. 

0,100 ,200 and 300 mg/l) on the concentration and the content of macronutrient elements of 

Roselle plant  ( Hibiscus sabdariffa L. ) .  

Randomized Complete Block Design ( R. C. B. D. ) with three replications was adopted . The 

least significant difference ( L. S. D. ) at 0.05 probability level was used as a method of mean 

comparison whenever treatment effect was evident . Results could be summarized as follow :  

1. There was no significant effect of the spraying date on the concentration of N , P, K , Ca , and 

Mg ( dry matter basis ) of sepals . Whereas the first date of spraying led to a significant increase 

in sepals content of N , P , K , Ca and Mg ( g / plant ) .  

2. Increasing GA3 concentration led to a significant increase of the above mentioned nutrients 

concentration . On the other hand , Mg concentration and its content in sepals were decreased 

when GA3was increased .  
 البحث مستل من اطروحة ماجستير للباحث الثالث
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3. The interaction between the date of spraying and concentrations of  GA3 showed a significant 

effect on sepals content of N , P , K and Ca ( g / plant ) .      

 المقدمة :

(النذي ينتمني للعائلنة 1006منن النباتنات الطبينة و الغذائينة و الصنناعية )احمند،  .Hibiscus sabdariffa Lيعد نبات الكجرات 

 Malvacae (Morton  , 1091)الخبازية 

ت تختلن  بناختالف اننوا  تعمل مركبات الجبرلين بصورة عامة على زيادة النمو بشكل عنام و ان اسنتجابة النباتنات لهنذه المركبنا

النباتات و ساللتها و مرحلة نموها وكمية الجبرلين الممتصة و نوعيته و طول الفترة الضوئية التي يتعنر  لهنا النبنات بافةنافة 

( الننى انننه عننند رش نبننات  0221( . توصننل مطننر )  1011الننى عوامننل اخننرى و لننذلك يكننون التننأثير سننلبياً او ايجابينناً ) ياسننين ، 

( ملغنم /لتنر لنم ي هنر تنأثير معننوي للجبنرلين فني  022و  122( ورقة حقيقية بنالجبرلين بتركينز ) 6 – 2ت في مرحلة ) الكجرا

( الننى ان هرمننون الجبننرلين  1029)  Bukovacو  Wittwerتركيننز النتننروجين و الفسننفور فنني افوراق الكأسننية ، بينمننا اشننار 

( ان معاملنة بعنض  1020)  Frenchو  Humphriesالنبنات ، و اةناف  يؤثر في امتصاص العناصنر الغذائينة و توزيعهنا فني

( فني دراسنة تنأثير بعنض من منات النمنو و  1092النباتات بالجبرلين يجعلها تعاني نقصاً في الجبنرلين . وجند حسنين و عبندول )

( ملغنم / لتنر و بنثالث رشنات  122و  22،  2مستويات التسميد النتروجيني ان رش نبات الباميا بنالجبرلين بثالثنة مسنتويات    ) 

متتالية ) ثالثة ايام متتالية ( في مرحلة ورقتين حقيقيتين ادى ذلك الى تقليل نسبة البوتاسيوم و لم يؤثر على النتنروجين و الفسنفور 

عاملننة النتروجيننني و الننورقي و وجنند ان الم ين( تننأثير بعننض من مننات النمننو و السننماد 0222فنني ثمننار الباميننا . درس الخطننا  )

( ملغننم / لتننر ادت الننى حصننول زيننادة فنني النسننبة الم ويننة للنتننروجين و البوتاسننيوم فنني اوراق شننتالت  122بننالجبرلين بتركيننز ) 

 الزيتون .

ون راً لقلة افبحاث المتعلقة بتأثير موعد الرش و تركينز حنامض الجبنرلين علنى نبنات الكجنرات و تناقضنها احيانناً منن حينث     

توى المعدني، فقد اجري هذا البحث لمعرفة تأثير موعدي رش و تراكيز الجبرلين و التداخل بينهمنا فني تركينز و تأثيرها في المح

 محتوى العناصر الغذائية الكبرى.

 المواد وطرائق العمل:

ن افول تشنري 12آذار النى  02كم( شمال شنرق كنربالء للفتنرة منن )32اجريت هذه التجربة في حقل يقع في منطقة البركة )      

م(  3م وطنول  2.12م( علنى منروز )بعنر   2.22-2.2( زرعت بذور الكجرات في جور بين جورة واخنرى ) 0222من عام 

( اذ تننم اخننذ عينننات 1ديسننمنز/م (،الجنندول ) 3.1( وتوصننيلها الكهربننائي )1.9بتربننة ذات نسننجة مزيجيننة طينيننة درجننة تفاعلهننا )

 سم( واجريت التحليالت الفيزيائية والكيميائية لها. 32-2عشوائية من التربة قبل الزراعة وعلى عمق )

( GA3حضنرت جمينع محالينل حنامض الجبنرلين ) و(.0221اجريت جميع العمليات الزراعية حسب ما ذكر من قبنل )مطنر      

( لكنل  (opener%( كمنادة2.202( ملغم / لتر، وتنم اسنتعمال منادة النفثنالين بتركينز )322و022,122حسب التراكيز المطلوبة )

منل / لتنر ( منن محلنول النرش كمنادة ناشنرة ) الشني  ،  1( ، و استعمل المن   الزاهي بتركينز ) 0221لتر من المحلول )مطر ,

لتنر( لحنين البلنل الكامنل فني الصنباك البناكر .  2( . رشت النباتات بمحاليل حامض الجبرلين بواسطة مرشة يدوينة سنعة ) 0222

( اوراق حقيقيننة والثنناني قبننل مرحلننة التزهير.اسننتعملت  6 – 2ل عننند وصننول النباتننات مرحلننة ) رشننت النباتننات بموعنندين افو

خطوط حارسة بين الوحندات التجريبينة لمننع تنأثير تركينز المعاملنة علنى المعنامالت افخنرى .  جمعنت عيننات افوراق الكأسنية 

لنوزن . هضنمت العيننات النباتينة المطحوننة باسنتعمال م لحين ثبوت ا ْ   12فزهار النبات و جففت في فرن كهربائي على درجة 

( . بعند ذلنك تنم تقندير العناصنر الغذائينة  1010)  Parsonsو  Gresserحامض الكبريتيك و حامض البركلوريك وفقناً لطريقنة  

 (: Black  ,1965 وفق الطرق التالية والواردة في )

( المهضنننومة باسنننتعمال جهننناز منننايكرو كلننندال )  لالزهنننار ةالنتنننروجين الكلننني فننني العيننننات النباتينننة )افوراق الكأسننني -1

Microkijldahl  .) 

الفسفور الكلي في العينات النباتية )افوراق الكأسية لالزهنار( المهضنومة باسنتعمال موليبندات افمونينوم وحنامض افسنكو  -0

 (.  Spectrophotometerربيك باستعمال جهاز المطياف الضوئي )
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 ض الصفات الفيزيائية و الكيميائية لتربة حقل التجربة*( بع1جدول)الـ     

 النتيجة الوحدة القياسية الخاصية

 الرمل                             

 مفصوفت التربة             الغرين                    

 الطين                             

 غم / كغم

 غم / كغم

 غم / كغم

331 

109 

221 

 مزيجية طينية                    نسجة التربة             

 3.1 ديسيسيمنز/ م E.C )التوصيل الكهربائي(

 pH  1.9 األس الهيدروجيني

 2.2 غم / كغم  المادة العضوية

 032 غم /  كغم  كاربونات الكالسيوم

 092 ملغم / كغم  النتروجين الجاهز

 6.21 ملغم / كغم  الفسفور الجاهز

 12.2 ملغم/  كغم  تاسيوم الجاهزالبو

 2.12 ملغم/  كغم  الكالسيوم الجاهز

 3.9 ملغم/ كغم  المغنيسيوم الجاهز

 جامعة الكوفة –* تمت التحليالت في مختبرات تحليل التربة في كلية الزراعة 

 

المهضنومة باسنتعمال جهناز المطيناف (  لألزهارالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم  في العينات النباتية ) افوراق الكأسية  -3

 (. Flamephotometerاللوني ) 

( لموعند النرش  x 2 0كتجربنة عاملينة )  .R. C. B. Dصممت التجربة احصائيا ً باستعمال القطاعات العشوائية الكاملة          

و بمسنتوى  .L. S. Dفنرق معننوي و التركيز ،على التوالي و بثالث مكررات . و تمت المقارننة بنين المتوسنطات باسنتعمال اقنل 

 ( .  1092) الراوي و خل  هللا ،  2.05احتمال 

 

 النتائج و المناقشة : 

المدادة الجافدة ( فدي  مدنتأثير موعدد ر  و تركيدز حدامض الجبدرلين فدي تركيدز النتدروجين و الفسدفور و البوتاسديوم )    -1

   االوراق الكأسية الزهار نبات الكجرات .

فنني  Kو  N  ,P( الننى عنندم وجننود فننروق معنويننة بننين موعنندي الننرش بننالجبرلين فنني تركيننز  0يانننات فنني جنندول ) تشننير الب      

افوراق الكأسننية فزهننار النبننات . ازداد معنوينناً تركيننز هننذه العناصننر فنني افوراق الكأسننية فزهننار النبننات نتيجننة زيننادة تركيننز 

فنني افوراق الكأسننية  Kو  N  ،Pملغننم / لتننر اعلننى معنندل لتركيننز   322الجبننرلين اذ اعطننت معاملننة الننرش بننالجبرلين بتركيننز 

% ( علنى التنوالي مقارننةً باقنل معندل فني حالنة معاملنة المقارننة و التني  1.32% و  2.12% ،  1.92فزهار النبات اذ بلغنت ) 

 يز على التوالي بلغت نسب الزيادة في ترك Kو  N  ،P% ( لتركيز  1.02% و  2.11% ،  1.00بلغت )

و  022،  122% ( لتراكينز الجبنرلين         )  22.9% و  29.3% ،  31.0النتروجين فني افوراق الكأسنية فزهنار النبنات )  

% ( علننى التننوالي .   امننا نسننب الزيننادة فنني تركيننز البوتاسننيوم  36.2% و  01.3% ،  19.0( ملغننم / لتننر ، و للفسننفور )  322

( لتركيننز الجبننرلين المننذكورة فنني اعنناله علننى التننوالي مقارنننةً بمعاملننة المقارنننة . ف يوجنند %  9.3% و  1.2% ،  2.0فكانننت ) 

فنني افوراق  Kو  N  ،Pتننداخل معنننوي بننين موعنند الننرش و تركيننز الجبننرلين فنني هننذه الصننفة . يرجننع السننبب فنني زيننادة تركيننز 

نمنو النبنات النذي يعتمند علنى كمينة العناصنر الغذائينة  النبات بزيادة تركيز الجبنرلين النى دور الجبنرلين فني زينادةفزهار الكأسية

منن  Nالممتصة بتأثيره في تنشيط بعنض افنزيمنات او دورهنا فني كثينر منن العملينات الحيوينة الضنرورية لنمنو النبنات اذ يعتبنر 

النوويننة و العناصننر المهمننة فيننض النبننات و دخولننه فنني الكثيننر مننن الفعاليننات الفسننيولوجية حيننث ينندخل فنني تركيننب افحمننا  

البروتينات و الكلوروفيل ، في حين يمثل عنصر الفسفور احد مكوننات افحمنا  النووينة و الليبيندات الفوسنفاتية التني تندخل فني 

تكوين افغشية البالزمية ، و يعد عنصر البوتاسيوم منشطاً للعديد من العمليات الحيوية مثل البناء الضوئي و تكوين الكلوروفيل ، 

 ( مع نبات الكجرات حيث فحظ  0221فق مع ما توصل اليه مطر ) و هذا ف يت
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( تأثير موعد ر  وتركيز حامض الجبرلين في تركيز النتروجين الفسفور  والبوتاسيوم  ) من المادة الجافة (  2جدول )الـ

 في األوراق الكاسية ألزهار  نبات الكجرات .

 البوتاسيوم الفسفور النتروجين العنصر     

 الموعد                

 تركيز  الجبرلين) ملغم/لتر(  

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 1.20 1.20 1.20 0.11 0.11 0.11 1.22 1.22 1.22 )مقارنة( 0        

100 1..1 1..1 1..1 0.12 0.10 0.10 1.21 1.20 1.2. 

200 1..0 1.1. 1..1 0.11 0.11 0.11 1.00 1.2. 1.21 

000 1..1 1..1 1..1 0.1. 0.1. 0.1. 1.21 1.00 1.00 

 .1.2  1.21 0.10  0.10 0..1  2..1 المعدل

 اقل فرق معنوي

 عند مستوى احتمال

0.05 

 الموعد :   غ . م

 0.010التركيز : 

 التداخل :   غ . م

 غ . م

0.001 

 غ . م

 غ . م

0.021 

 غ . م

 نوي غ م  : غير مع

 

ان الجبرلين لم يكن له تأثير معنوي في النسبة الم وية للنتروجين و الفسفور في افوراق الكأسية عند رش النبنات بتراكينز معيننة  

 ( على نبات العنب . 1092من الجبرلين ، و يتفق مع ما وجده نافع ) 

 

سيوم )   من المادة الجافة ( في االوراق الكأسية تأثير موعد ر  و تركيز حامض الجبرلين في تركيز الكالسيوم و المغني -0

  الزهار نبات الكجرات .

( بان موعد الرش ليس له تأثير معنوي في تركيز الكالسيوم و المغنيسيوم فني افوراق الكأسنية فزهنار  3ي هر من الجدول )     

ملغم / لتر،حيث اعطت معاملة النرش بنالجبرلين  022حد  النبات .ازداد تركيز الكالسيوم معنوياً نتيجةً لزيادة تركيز الجبرلين الى

% من المنادة الجافنة فني افوراق الكأسنية فزهنار النبنات مقارننةً  3.23ملغم /لتر اعلى معدل لتركيز الكالسيوم بلغ  022بتركيز 

ملغنم / لتنر  322ان التركينز % و تجندر افشنارة هننا النى  0.93فيهنا   Caباقل معدل في حالة معاملة المقارنة و التي بلنغ تركينز

 ملغم / لتر .  022للجبرلين قد خفض تركيز الكالسيوم مقارنةً بالتركيز 

( 322و  122,022لتراكينز الجبنرلين)(9.2% , 24.7%,19.7% )بتأثير تركينز الجبنرلين  Caبلغت نسب الزيادة في تركيز الـ 

 ، على التوالي مقارنةً بمعاملة المقارنة . ملغم/ لتر

اظهر التداخل بين موعد الرش وتركينز الجبنرلين تنأثيراً معنويناً فني تركينز الكالسنيوم حينث اعطنت معاملنة المقارننة فني كنال      

ملغننم / لتننر اعلننى قيمننة  022الموعنندين اقننل تركيننز للكالسننيوم فنني افوراق الكأسننية فزهننار النبننات بينمننا اعطننت معاملننة التركيننز 

اذ  GA3ينز المغنيسننيوم فني افوراق الكأسننية فزهارنبنات الكجننرات معنويناً نتيجننة زينادة تركيننز لتركينز هننذا العنصنر .   قننل ترك

% . بلغت نسنب افنخفنا  فني  2.23ملغم / لتر اقل معدل لتركيز هذا العنصر بلغ  322اعطت معاملة الرش بالجبرلين بتركيز 

(  322و  022،  122% ( لتراكينز الجبنرلين )  30.2% و  32.0% ،  02.2تركيز المغنيسيوم بتأثير زيادة تركينز الجبنرلين ) 

ملغم / لتر ،على التوالي مقارنةً بمعاملة المقارنة . لم يكن للتنداخل بنين موعند النرش و تركينز الجبنرلين تنأثير معننوي فني تركينز 

ادة تركيز حنامض الجبنرلين النى عنصر المغنيسيوم . ان السبب في زيادة تركيز الكالسيوم في افوراق الكأسية فزهار النبات بزي

 ملغم / لتر قد تعود الى افثر الواةح للجبرلين في زيادة مؤشرات نمو  022حد 
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( ،تأثير موعد ر  و تركيز حامض الجبرلين في تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم ) من  المادة الجافة ( في  0الجدول) 

 األوراق الكاسية ألزهار نبات الكجرات .

 

العنصر  لكالسيوم ا   المغنيسيوم  

 

 الموعد                   تركيز       

 الجبرلين ) ملغم/لتر(

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

)مقارنة( 0          2..0 2..0 2..0 0.10 0.10 0.10 

100 0.21 2.10 0.01 0.00 0.01 0.02 

200 0..0 0..0 0..0 0.00 0.00 0.00 

000 0.01 0.10 0.01 0.2. 0.21 0.2. 

0.11       .0.2 المعدل  0.00     0.00  

 0.05 اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال

 

 الموعد: غ . م

.0.11التركيز:   

.0.20التداخل:   

 غ . م

0.02. 

 غ . م

 غ . م  : غير معنوي

و بضمنها الكالسيوم حينث يعتبنر منن المكوننات (  و انعكاس ذلك في زيادة امتصاص المغذيات  0220النبات ) علوان واخران ، 

 ،( Calcium pectate )افساسية لجدران الخاليا بشكل بكتات الكالسيوم 
 ( Antagouism )رة التضناد ــنـظاه  امنا السنبب فني قلنة تركينز المغنيسنيوم فني افوراق الكأسنية فزهنار النبنات فيعنزى النى

 Mgالى قلة امتصاص  Caعلى المواقع افمتصاصية اذ ادت الزيادة في امتصاص  الموجودة بين عنصر الكالسيوم و المغنيسيوم

 (.  Kirkby  ،1090و  Epstein  ،1010 ،Mengelن راً للتماثل من الناحية الكيميائية بين العنصــرين ) 

 

روجين و تأثير موعدد ر  و تركيدز حدامض الجبدرلين فدي محتدوى االوراق الكأسديةالزهار نبدات الكجدرات مدن النتد-3

  الفسفور و البوتاسيوم ) غم (.

( ان محتوى افوراق الكأسية فزهار النبنات منن النتنروجين و الفسنفور و البوتاسنيوم قند تنأثر معنويناً  2يتضح من جدول )        

 نتيجةً لموعد الرش بالجبرلين اذ ازداد معدل محتوى هذه العناصر الثالثة 

%( لمحتنوى افوراق الكأسنية 10.2% و  11.2% ،  12.3ثناني و قند بلغنت نسنب الزينادة ) في الموعد افول عنه في الموعند ال

 ،على التوالي مقارنةً بمعاملة المقارنة .  Kو  N  ،Pفزهار النبات من 

 معنوياً بزيادة تركيز الجبنرلين حينث اعطنت معاملنة النرش ،Kو  N  ،Pازداد معدل محتوى افوراق الكأسية فزهار النبات من 

غنم ( مقارننةً باقنل معندل فني حالنة معاملنة  2.23غنم و  2.22غنم ،  2.06ملغنم / لتنر اعلنى معندل بلنغ )  322بالجبرلين بتركيز 

علنى التنوالي .  اظهنر التنداخل بنين الموعند و تركينز  Kو  N  ،Pغنم ( لنـ  2.02غنم و  2.202غنم ، 0.62المقارنة و التني بلنغ )

العناصر اعاله في افوراق الكاسية لالزهار حينث اعطنت معاملنة المقارننة فني كنال الموعندين  الجبرلين تأثيراً معنوياً في محتوى

ملغم / لتر فني الموعند  322بينما اعطت معاملة الرش بتركيز  Kو  N  ،Pاقل قيمة لمحتوى افوراق الكأسية فزهار النبات من 

فني  K و  N  ،P وى افوراق الكأسنية فزهنار النبنات منن افول اعلى قيمة لمحتوى هذه العناصر .يرجع السنبب فني زينادة محتن
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الموعد افول عنه في الموعد الثاني بزيادة تركيز حامض الجبرلين الى زيادة النمو و حجم النبات و الثمنار تحنت تنأثير الجبنرلين 

 زهار. و بالتالي زيادة امتصاص العناصر المعدنية قد الدراسة و زيادة نسبتها في افوراق الكأسية لال

( تأثير موعد ر  وتركيز حامض الجيرلين في محتوى األوراق الكاسية  من النتروجين و الفسفور  و البوتاسيوم 4الجدول )

 )غم( ألزهار نبات الكجرات .

 

 البوتاسيوم  الفسفور  النتروجين                 العنصر            

                   

 الموعد تركيز                         

 الجبرلين ) ملغم/لتر(

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 

 األول

 

 الثاني

 

 المعدل

 .0.2 .0.2 .0.2 .0.02 .0.02 .0.02 .0.2 .0.2 .0.2 )مقارنة(  0

100 0.12 0.01 0.11 0.002 0.000 0.002 0.00 0.01 0.02 

200 0..0 0.11 0..0 0.012 0.001 0.011 0.0. 0.0. 0.01 

000 0..1 0..1 0..2 0.0.. 0.011 0.0.0 0.1. 0.0. 0.10 

 0.02 .0.0 .0.00 0.001 0.12 .0.1 المعدل

 اقل فرق معنوي

 عند مستوى احتمال

0.05 

 .0.01الموعد : 

 .0.02التركيز :

 .0.00التداخل : 

0.001. 

0.002. 

0.000. 

0.011 

0.020 

0.021 

 

 امض الجبرلين في محتوى االوراق الكأسية الزهار النبات منتأثير موعد ر  و تركيز ح-4

  الكالسيوم و المغنيسيوم ) غم (.

( يوةح التأثير المعنوي لموعد الرش بالجبرلين في محتوى افوراق الكأسية فزهار النبات من الكالسنيوم حينث  2الجدول )      

% . حصنلت زينادة معنوينة فني معندل  12.6ي و بنسنبة زينادة قندرها ازداد معدل محتواه في الموعد افول عننه فني الموعند الثنان

ملغنم / لتنر اعلنى معندل بلنغ  322محتوى هذا العنصر نتيجة زيادة تركيز الجبرلين حيث اعطت معاملة الرش بنالجبرلين بتركينز 

 م / نبات . غ Ca 2.61غم / نبات مقارنةً باقل معدل في معاملة المقارنة و التي بلغ فيها معدل محتوى  1.13

،  122%( لتراكينز الجبنرلين ) 92.0% و  GA3  (00.2  ، %63.0بلغت نسب الزيادة في محتوى هنذا العنصنر بتنأثير تركينز 

( ملغم / لتر على التوالي مقارنةً بمعاملة المقارنة . اظهر التداخل بين الموعند و تركينز الجبنرلين تنأثيراً معنويناً فني  322و  022

بينمنا  Caاذ اعطت معاملة المقارنة في كال الموعدين اقنل قيمنة لمحتنوى افوراق الكأسنية فزهنار النبنات منن  محتوى الكالسيوم،

غم / نبنات . ازداد معندل محتنوى افوراق  1.06ملغم / لتر في الموعد افول اعلى قيمة بلغت  322اعطت معاملة الرش بتركيز 

% . حصنل  9.2ي الموعد افول عنه فني الموعند الثناني و قند بلغنت نسنبة الزينادة الكأسية فزهار النبات من المغنيسيوم معنوياً ف

) غننم / نبننات ( نتيجننةً لزيننادة تركيننز الجبننرلين اذ  Mgانخفننا  معنننوي فنني معنندل محتننوى افوراق الكأسننية فزهننار النبننات مننن 

ي هنر التنداخل بنين هنذين العناملين تنأثيراً  غم / نبات ( . لنم 2.201اعطت معاملة المقارنة اعلى معدل لمحتوى هذا العنصر بلغ )

في الموعد افول عنه فني الموعند الثناني و بزينادة مسنتوى  Caمعنوياً في محتوى المغنيسيوم .    يرجع السبب في زيادة محتوى 

غذائيننة و الننرش بننالجبرلين الننى دور الجبننرلين فنني زيننادة انقسننام الخاليننا و اسننتطالتها و انعكنناس ذلننك علننى امتصنناص العناصننر ال

فترجنع النى ظناهرة التضناد  Mg(. اما افنخفا  في محتوى افوراق الكأسية من  0220بضمنها الكالسيوم ) علوان و آخران ، 

 ( .  Mengel  ،Kirkby  ،1090و  Epsteim  ،1010بين هذا العنصر و عنصر الكالسيوم ) 
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األوراق الكاسية  من الكالسيوم  و المغنيسيوم )غم(  ( تأثير موعد ر  و تركيز حامض الجبرلين في محتوى.جدول )ال

 ألزهار نبات الكجرات.

 المغنيسيوم الكالسيوم العنصر           

 الموعد  

 تركيز  الجبرلين ) ملغم/لتر( 

 المعدل الثاني األول المعدل الثاني األول

)مقارنة( 0         0..1 0..1 0..1 0.011 09011 0.011 

100 0..1 0.10 0.11 0.0.1 0.01. 0.0.1 

200 1.00 0.1. 1.00 0.0.1 0.0.1 0.0.1 

000 1.2. 0.11 1.10 0.010 0.01. 0.0.. 

0.0.2   0.0.1          2..0     0.11 المعدل  

اقل فرق معنوي عند مستوى 

 0.05احتمال 

 

..0.0الموعد:   

0.0.0التركيز:   

0.111التداخل:  

0.001 

0.00. 

 غ. م

 

 

 

  المصادر :

 ة( . تأثير مستخلص الكجرات على تقلص عضلة القلب المجلة العراقي 1006احمد ، جبار عباس ) 

 .  12 – 9:  12جامعة القادسية .  –لعلوم الحياة . كلية الطب البيطري            

 ( . تاثير بعض من مات النمووالسماد النيتروجيني والورقي 0222الخطا  ، عالء عبد الرزاق ، ) 

 رسالة.   Olea europeaووسط الزراعة في النمو الخضري والجذري لشتالت الزيتون            

 العراق. –ماجستير كلية الزراعة ، جامعة بغداد            

 ( . تصميم و تحليل التجار  1092الراوي ، خاشع محمود و عبد العزيز محمد خل  هللا ) 

 العراق .  –طباعة و النشر . جامعة الموصل الزراعية . مؤسسة دار الكتب لل         

 ( . تأثير عدد الريات و الرش بمستخلص الكجرات في نمو و 0222الشي  ، ورقاء محمد شري  ) 

 العراق .  –حاصل نبات الماش . رسالة ماجستير . كلية العلوم ، جامعة بابل          

 عض من مات النمو ومستويات. تاثير ب  (1985)حسين ، محمد رؤوف وكريم صالح عبدول 

 التسميد النتروجيني على الصفات النوعية لثمار الباميا . المجلة العراقية للعلوم الزراعية         

 . 23 – 02( :  1)  3)زانكو( . جامعة صالك الدين .العراق .          

 امض الجبرلين (.تأثير ح 0220علوان ,عبد عون هاشم,عيسى طالب خل  وقيود ثعبان افسدي .) 

         (3GA. في نمو نبات الكجرات )L Hibiscus sabdariffa الفرات للعلوم الزراعية ، .مجلة 

 ) قيد النشر (.كلية الزراعة، جامعة بابل.          

 ( . استجابة نمو و انتاج المواد الفعالة في نبات الكجرات     0221مطر ، عماد عيال ) 

         L. dariffaHibiscus sab لفترات الري و النتروجين و الجبرلين و السايكوسيل . اطروحة 

 العراق . –دكتوراه . كلية التربية ، جامعة القادسية           

 (. تأثير رش حامض الجبرلين و بعض العناصر المغذية على نمو و  1092نافع ,شه به ق محمد ) 

  . رسالة  L. vinifera Vitisسن سيدلس حاصل نوعية عنب عديم البذور صن  ثوم        

 العراق .  –ماجستير  . كلية الزراعة . جامعة صالك الدين         

 ( . تأثير بعض افمالك و من مات النمو على انبات و نمو نبات العصفر  1011ياسين ، بسام طه ) 

     L.   Carthamus tinetorius العراق .  –ة بغداد . رسالة ماجستير . كلية العلوم . جامع 
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