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تأثير تداخل حامض الجبرلين وسماد اليوريا في بعض الصفات المظيرية والفسمجية لنبات الحمبة
(  ) Trigonella foenum – graecum L.صنف ىندي ( ) Indian Varity
د .ماىر زكي فيصل

سميرة مؤيد

صباح سعيد حمادي

غفران عبد اليادي أبراىيم

قسم عموم الحياة  /كمية التربية – أبن الييثم  /جامعة بغداد
الخالصة :
أجريتتتجرجر تتصجأيتتصجيتتاجزج يتتتجزجزجتتقجاجزجرتتق حججة ت ج ت جزج يتتق ج–جك يتتصجزجرر يتتصج–جأ تتاجزجثي ت ج–ججقمعتتصج اتتلزلججم ت ج م ت جج
2009 – 2008جج أ رخلز جرر صجأخذتجماج ةلجزجك يصججل زر صجرأ يرج قمضجزجج رجياج ررزكيزج :ج
(جيت رج ج25ج ج50ج ج100ج )ججتتزبج تتقجم ي اج م تتصجم تتر يقتجمتتاج تتمقلجزجي ريتتقج(ج0.25ج ج0.50ج ج1.0جغت زر جأجأيتتيصج)ج ج
زجراجرعقللج:جج(ج83.33ج ج166.66ج ج333.32ج)ججكا جأجهكرقرججياج عضجي قتجزج م جج قتجزج ص(جي فجه ليج)ج هتاج
أرر قعجزج قتج جزجم ي لجزج ت اج ج جزجك تقب جزج ت يصج جأ ترلزمصجزجكر تصجزج ي يتصج م رت رجزجك ر ييتلجزجك تاج جيتممتجزجرجر تصج
يت جزجريتمي جزجعات زلاجزجكقمتلج()CRDج ت م جمكتتررزتج{ج1ج}ج أاتقرتجزج رتقلإجإجتتوجر ت جكتلجمتتاجرركيتزج تقمضجزجج ترجياج(ج
25ججزبج قجم ي اج)ج م ر رجزج مقلج(ج0.25غ زر جأجأييصج)جياجأ طقلثقجأ وجزجةي جج ي قتجزجملر صجمةقر تصجمتحجزجم تر يقتج
زألخررج ج
Abstract:
A pot experiment was conducted in the green house of department of Biology – College of
education Ibn – Haitham _ University of Baghdad during growing season of 2008 – 2009, by
using soil brought from collage fild , to study the interaction effect of GA3 at different
concentration ( 0 , 25 , 50 , and 100 ) part per million and three level of urea fertilizer ( 0.25 ,
 0.50 , and 1.00 ) gm / pot that aqualج
( 83.33 , 166.66 , 333.32 ) kg / hectar on growth characteristics of fenugreek plant
( Indian Varity ) like the ( plant height , relative growth rate , relative efficiency of
 fertilizer,biomass duration and total chlorophyll contentج
( The result showing that the concentration of Gibberllic acid ( 25 ) ppm and level of fertilizer
0.25 ) gm / pot given high values of these characteristics comparative with other level .
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المقدمة :
يعتلج تقتجزج تصج(جTrigonella foenum – graecum L.ج )جمتاجزج قرتقتجزجط يتصجزجعات يصجيات تج تقتجزج ر تي ججتذر ج رتليج
ر جلج يتج ةلج كريريصج ققتجققل جييلجط جتجزجوج(ج50ج)ج ريمررزجأ جأك رج

بجزج طجزجمزر عجييتج ه جم ي لجاتر يج ج

رخر تفجأيت قفجزج تتصجمتاج يت جرركي ثتتقجزجمظثتريج زجكيميتتقلاج تتأخرمفجم تقط جر زجتتلهقج{ج3ج}ج أاج تتبجزج تر رياجيتتاجزججتتزبج
زجخضتتريج(ج4.58جزجتتوج6.00ج)ج جأمتتقجيتتاجزج تتذ رجيرر ت زر جمتتقج تتياج(ج24.67جإجتتوج36.00ج)ج جمتتاجزج ت زاجزججتتقفج{ج4ج}ججتتذزج
ي تترخل جكع تتفجج ي ز تتقتججزيتتقل جألرزرجزج يتتبج ي تترخل جيتتاجغتتذزبجزج تتقبجزجرضتتحججزيتتقل جألرزرجزج يتتبج ج ي ر ت يجأيض تقج تتوج
زج يرقمي تقتجم تلجييرتقمياج:جججججججج(جB9 , B7 , B5 , B2 , B1 , Aج)جج زجتله اج زجكقر هيتلرزتج خقيتصجزج تكريقتجزأل قليتصج
زجمك صجج يمغجججج(ج) Gumج زجثم ج(جMucilageج){ج2ج}ج{ج5ج}ج ج هذ جزجمرك تقتجر عتبجل رزجمثمتقجيتاج تلجزجت ةصجزج قيتلج
ياجزج ر رياجزج ي ز اجياجل لجزجعقج جزج قج ج ج ألجلجزيقل ج عضجزجي قتجزج

يصج زجكميتصججثتذزجزج تقتجأ ترخلمتج تقللجمرعتلل ج

م ثقجأ رعمقلجم ظمقتجزج م جم لجزجرشج قجج رجياج زجر ميلج مقلجزجي ريقجإذج جلتجزيقل جمع يتصجيتاجأرر تقعجزج تقتج جزجم يت لج
زج

اج ج جزجك قب جزج

يصج جإ رلزمصجزجكر صجزج ي يص(جغت زر ج جغت زر ج زاججتقفج1-ج جيت ج1-ج)ج م رت رجزجك ر ييتلجزجك تاجج تقتج

هتذ جزجزيتتقل جأكتتلهقجكتتلجمتتاج{ج6ج}ج {ج7ج}ج ج يت جأاتتقرج{ج}12جإاجمعقم تصج تتقتجزج ززجيتتقج ررزكيتتزجمخر تتصجمتتاجزجج ترجياجزلرجإجتوج
زيقل ج

صجزج رتر جياج زج رق تي ج يت ر جمع يتصجيتاجزأل زر ج ألرجإجتوجزيتقل ج ت صجزج تر رياج زج ت رجيتاجزجةر تقت جكمتقجأاتقرج{ج

20ج }جأاجزيتتقل ج ت صجزج رتتر جياجيتتاجزج تتقتج تتلجراتتتج تتقمضجزجج ترجياجيع ت لجإجتتوجقتتلر جهتتذزجزج تتقمضج تتوجر يتتتجزج رتتر جياج
قجرتتقجاجزيتتقل ج ت صجزج تتر رياج كتتذجتجرعتتزرجزجزيتتقل جيتتاج ت صجزج تتر رياجإجتتوجأاجمجم تتصجزج ت رجيتتاجزأل متتقضجزألمي يتتصجرتتر طج
RNAجأ جDNAجم ت تتحجRiboseجأ جDeoxyriboseج ت تتر ز طجم ت تتاجزأل ت تتررج ه ت تتذ جرا ت تتررتجي ت تتاجركت ت ت ياجزج ت تتر رياج زج ر ري ت تتقتج
زج يص ظرزجألهميصجهذزجزجم ض عجيتأاجزج ت جزج تقجاجيثتلفجزجتوجمعريتصجرتأ يرجررزكيتزجمر ززيتل جمتاج تقمضجزجج ترجياج م تر يقتج
مخر صجماج مقلجزجي ريقج رلزخ ثمقجياج م ج قتجزج صج معريصجزجرركيزجزألم لجياجزجي قتجزجملر ص ج
المواد وطريقة العمل :
ذتجرجر صجأيصجياجزج يتجزجزجقجاجزجعقللجزجوجك يصجزجرر يصجأجأ اجزجثي ج–ججقمعصج الزلججم

جزج م ج

ج2009 – 2008جإذجج تجرر صجماج ةلجزجك يصج خ تج م خلج(ج2ج)جم ج قلرتجييثقج عتضجزجيت قتجزجكيميقليتصج زج يزيقليتصجق تلج
زجز زر صج كمقجم ضحجياججل لج(ج1ج)ج

بجزجطريةصجزجم ي يصجياج{ج8ج}ج جأختذتج6جكات جمتاجهتذ جزجرر تصجزجم خ جتصج ضتعتج

ياجكلجأييصج
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جدول (  : ) 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسةج ج

ج
نسجة التربة

مفصوالت التربة
(غم  /كغم)
الطين

الغرين

الرمل

205

533

262

مزيجية

اإليصاااااااااااااااااااالية

PH

الكيربائية

(ديسمتر /م)
2.35

المادة العضوية

(غم  /كغم)
7.5

8.5

األيونات الجاىزة

النتروجين

الفسفور

(غم  /كغم

()ppm

8.84

5.6

ج
ذتجزجرجر صجكرجر صج قم يصج ي جزجريمي جزجعا زلاجزجكقملج(جCRDج)ج م جمكررزتجمتاج تقمضجزجج ترجياج هتاج(ج0ج ج25ج
ج50ج ج100ج )ججزبجماجزجم ي اج م جم ر يقتجمتاج تمقلجزجي ريتقج هتاج(ج0.25ج ج0.50ج ج1.00ج)جغت زر جأجأيتيصج ج زجرتاج
رعقللج(ج83.33ج ج166.66ج ج333.32ج)جكا جأجهكرقرج ج
أضي تجزجي ريقج وجليعرياجزأل جوج لجزجز زر تصجخ طتقجمتحجزجرر تصج زج ق يتصج عتلج(ج40ج)جي متقج عتلجزجز زر تصج جزر تتج تذ رجزج تصج(ج
ي فجه ليج)ج معللج15ج تذر جيتاجكتلجأيتيصج رتقري ج 2008/11/20ر يتتجزأليتصج قجمتقبجكريتصجأ جتوج توجأ تقسج 50ج
متتاجزج تتعصجزج ة يتتصج خ تتتجزج قرتتقتجزجتتوج10ج تتقتج عتتلج() 14جي ت جمتتاجزجز زر تتصج جر ت جرشج تتقمضجزجج ترجياج عتتلجأكرمتتقلجزج رقتتصج
زج زر عصج زجخقم تصجج تقتجأختذتج اترياجج جتزبجزجخضتريجزأل جتوج عتلج(ج60جي متقج)جمتاجزجز زر تصج رمتزججثتقج(جH1-D60ج)ج زج ق يتصج
علج(104جي مق)جماجزجز زر صج رمتزججثتقج(H2-D104ج)جج تتج ي تقتجزججتزبجزجخضتريجيتاجمج تفج(جovenج)ج توجلرجتصج(70-
)65جلرجصجمل يصججمل ج48ج تق صج رتوج تقتجزجت زاج رت ج ظثتقجيتاجأكيتقسج رقيتصج ضتعتجيتاجمكتقاججتقفج جرت جرةتليرجيت قتج
زج م جزجرقجيصج :ج
-1ج أرر قعجزج قتج:جر ج

قبجأرر قعجزج قتج ةيقسجزج قتجماج طحجزجرر صجزجوج ثقيصجزج قتج ز طصجم طر ج

ملرجصج ج
-2ج زج قيلجزج

اج:جماجأجلج ضحجرةيي ججملرجأ رجق صج قتجزج صجج ر ميلجر ج

قبجقي جزج قيلجزج ت اج

تبجمتقج ي تتج{ج

9ج}ج كمقجياجزجمعقلجصجزجرقجيصج :ج
الحاصل النسبي = %الوزن الجاف لممعاممة الغير مسمدة (المقارنة) × 100
الوزن الجاف لممعاممة المسمدة
 -3الكفاءة النسبية لمسماد  :لغرض تقييم مدى كفاءة أستعمال األسمدة فقد تم حساب الكفاءة النسبية لمسماد وفق معادلة { } 10

3
ISSN 2072-3875

فيصل وآخرون
مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2010( , 10-1 :)4( 2 -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفاءة النسبية لمسماد = %الوزن الجاف لممعاممة المسمدة  -الوزن الجاف لمعاممة المقارنة × 100
الوزن الجاف لمعاممة المقارنة

 -4استدامة الكتمة الحيوية ( غرام  .غرام وزن جاف

1-

 .يوم

1-

) تم حسابيا بتطبيق معادلة {  } 11وكما يمي :

) ( BMD (g. gof d.w -1 . day -1 ) = ( T2 – T1 ) × (W2 + W1

ي ج :ج
جججججججT1ج=ج مرجزج قتج لجأخذجزج اصجزأل جوجمةق قج قجي

ج

جججججججT2ج=ج مرجزج قتج لجأخذجزج اصجزج ق يصجمةق قج قجي

ج

ججججججW1ج=جزج زاجزججقفج(غ )جج جزبجزجخضريج لجزج اصجزأل جو ج
ججججججW2ج=جزج زاجزججقفج(غ )جج جزبجزجخضريج لجزج اصجزج ق يص ج
-5جقيتتقسجم ر ت رجزجك ر ييتتلجزجك تتاج( قجمتتقيكر غ زر أج تت )2ج ز تتطصججثتتقزجرةتتليرجزجك ر ييتتلج(جspadج)جMinolt Aجيق تتق اج
زجي حجر جأ رعقررتجماجزجثيلصجزجعقمصجج

جزجز زر يصجأج ززر جزجز زر تصج ذجتتج أختذجمعتللج4جقترزبزتجلج(ج4ج)جأ زر ج ات زليقججكتلج

قتج ج
النتائج والمناقشة :
ي ضتتحججتتل لجرق ت ج(ج2ج )جرتتأ يرجرركيتتزجزجج ترجياج م تتر رج تتمقلجزجي ريتتقج رتتلزخ ثمقجيتتاجأرر تتقعجزج تتقتج أاتتقرتجزج رتتقلإجزجتتوج ج ت لج
ير جمع يصجر تجم ر رجأ رمقلج(ج0.05ج)جياجمعللجأرر قعجزج قتج رأ يرجرركيزجزجج ترجياج يت جأ طتوجزجرركيتزج50ججتزبجمتاج
صجزيقل ج(ج45.132ج ج)جمةقر صجمحجمعللجزألرر قعجياج قرتقتج

زجم ي اجأ وجمعللجياجأرر قعجزج قتج ه ج(ج 28.700ج)ج

زج يطر ج هذزجمقجأكل ج{ج12ج}جإذجأاجرشجزجج رجياج ررزكيزجمخر صج وج قتجزج ززجيتقجألرجزجتوجزيتقل جيتاجأرر تقعجزج تقتج جكمتقجأكتلج
{ج13ج}جأاجأ تترخلز جررزكيتتزجمخر تتصجمتتاج تتقمضجزجج ترجياجألرجزجتتوجزيتتقل جأرر تتقعجزج تتقتج زجمرك تتقتجزج عقجتتصجيتتاج تتقتجزج تتصج ج
راتتيرجزج رتتقلإجزجت زرل جيتتاجزججتتل لج تتأاجمعتتللجأرر تتقعجزج تتقتجررمقاتتوجمتتحجزجزيتتقل جيتتاجم تتر رج تتمقلجزجي ريتتقج قتتلج تتجلجزجم تتر ر(ج

ججججججججججججججججج

 1غت ت ت زر جأجأي ت تتيصج)جأ ت تتوجمع ت تتللجي ت تتاجأرر ت تتقعجزج ت تتقتج كق ت تتتج ت ت ت صجزجزي ت تتقل جمع ي ت تتصج(ج76.398ج ج)
ج

مةقر تتصجم تتحجمع تتللجزج تتمقلج(ج 0.25غت ت زر جأجأي تتيصج)ج ه تتذ جزج ريج تتصجرر ت ت جم تتحجم تتقجأك تتل ج{ج14ج}ج زج تتذيجأا تتقرجزج تتوجأاجزجر تتميلج
زج رر جي اجيؤليجزجوجزيقل جأرر قعجزج قتج ج م ظجماجزججل لج أاجج رلزخلجزج قلاج ياجرركيتزج تقمضجزججيترجياج م تر رج تمقلج
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زجي ريتتقجرتتأ يرزجمع يتتقجيتتاجزيتتقل جأرر تتقعجزج تتقتج قتتلج تتجلجرركيتتزجزجج ترجياج(25ججتتزبجمتتاجزجم ي ت ا)ج م تتر رجزج تتمقلج(ج1غ ت زر جأج
ت صجزيتقل جرةتلرجبج(ج179.962ج ج)جمةقر تصجمتحجرركيتزجيت رج

أييصج)جأ وجأرر تقعجج تقتج يت ج تجمج(ج 37.235ت ج)ج

تتقمضجزجج ترجياج ج(0.25غ ت زر جأجأيتتيص)جم تتر رجزج تتمقلج هتتذ جزج ريجتتصجرر ت جمتتحج{ج15ج}ج تتأاججم ظمتتقتجزج م ت جأ تترخلزمقتج
قي ج جيصج ي جرعملجكألز جكيميقليصجرجعلجزج قتجي رخل جزجماذيقتج اكلجك ؤج ي ترالجقتلرزتجزج تقتجزج ت جيصج زج زر يتصجأل توج
توجزيتقل ج مت جزج تقتجكمتتقجأكتتلج{ج16ج}جأاجج رتر جياجل رجمثت جيتاجركت ياجزأل متقضجزألمي يتتصج زأل متتقضج
م تر رج جممتتقجيتؤليجإجت ج
زج يصج م ظمقتجزج م جزجراجرلخلجياج قبجزجخ يصجزج قريصجممقجيؤليجهذزجزجوجزيقل جأمريقصجزجماذيقتج ج

جدول (  : ) 2تأثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في أرتفاع نبات الحمبة ( الصنف اليندي )
تركيز حامض الجبرلين
( ) ppm
0
25
50
100
المعدل
LSD
( ) 0.05

0.25

مستويات سماد اليوريا ( غرام  /أصيص )
1.00
0.50

13.300
18.575
21. 350
21.075
18.575

27.080
37.235
35.550
31.200
32.766

18.945
24.755
29.200
23.625
24.131

المعدل
19. 775
26.855
28.700
25.300

تركيز الجبرلين = 1.154

مستوى اليوريا = 0.999
التداخل = 1.998

ج
رايرج رقلإججل لج(ج3ج )ج ج لجرأ يرجمع يججرركيزجزجج ترجياج تمقلجزجي ريتقجيتاجقتي جزج قيتلجزج ت اج جيةتلجكتقاجأ توجمعتللج
ج قيتتلجزج ت اج تتلجزجرركيتتزجي ت رج تتقمضجزجج ترجياج

ت صجزيتتقل ج(93.236ج ج42.968ج )جج اتتصجزأل جتتوج زج ق يتتصج تتوج

زجرت زجاجمةقر تصج تتقجرركيزج(ج100ج جتزبجمتتاجزجم يت اج)جمتاجزج تتقمضج ج كتذجتج تتجلجم تر رج تمقلجزجي ريتتقجير قتقجمع يتتصجيتاجمعتتللج
هتذ جزجيت صج يت جكتتقاجزجم تر رج(ج0.25غت زر جأجأيتتيصج)جقتلج تجلجأ توجمعتتللجج قيتلجزج ت اج هت ج(61.124ج ج68.590ج
)ج

صجزيقل ج(32.892ج ج7.457ج )جمةقر تصجمتحجمعتللجزج قيتلجزج ت اج تلجم تر رجزج تمقلج(ج1غت زر جأجأيتيصج)ججكتمج

زج اتترياج تتوجزجر ت زجاجيتتاج تتياجكتتقاجرتتأ يرجزجرتتلزخلج تتياج تتقمضجزجج ترجياج تتمقلجزجي ريتتقجمع يتتقج زض ت قج كمتتقجر ض ت تج رتتقلإج
زججل لج يت ج تجلجزجرركيتز(جيت رججتزبجمتاجزجم يت اج)ج م تر رجزج تمقلج(ج0.25غت زر جأجأيتيصج)جأ توجقيمتصجج قيتلجزج ت اج
ج ارياجزأل جوج زج ق يصجمةقر صج معقممتجزجرلزخلجزألخررج ج
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أاجقي جزج قيلجزج اجزجم خ ضصج لجزجررزكيزجزجعقجيصجماج قمضجزجج رجياج زجم ر يقتجزجعقجيصجمتاج تمقلجزجي ريتقجهت جلجيتلج توج
أ ر قل ج أ رجق صجزج قتججثذ جزجررزكيزجماجزج قمضج زجم ر يقتجماجزج مقلج ج
جدول (  : ) 3تأثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في الحاصل النسبي ( )%لنبات الحمبة ( الصنف اليندي )
مستوى سماد اليوريا ( غرام  /أصيص )

تركيااااااااااااااز
حااااااااامض

الجبرلين

()ppm
0
25
50
100
المعدل
LSD
( ) 0.05

H2 – D104

H1 – D60
0.25

0.50

1.00

100.000
46.190
45.840
52.463
61.124

80.955
41.225
36.525
42.815
50.380

78.425
33.950
32.645
38.337
45.995

المعدل
86.460
40.455
38.337
44.743

تركيز الجبرلين = 2.800

0.25

0.50

1.00

المعدل

100.000
50.305
58.470
65.585
68.590

91.190
41.760
55.430
64.780
63.290

84.840
49.075
58.700
62.705
63.830

92.010
47.047
57.533
64.357

تركيز الجبرلين = 1.696

مستوى اليوريا = 1.469

مستوى اليوريا = 2.425

التداخل = 2.938

التداخل = 4.850

ج
أاقرتج رقلإججل لج(ج4ج )ج أاجه قجتتجير قتقجمع يتصجيتاجزجك تقب جزج ت يصججكتلجمتاج تقمضجزجج ترجياج م تر رجزج تمقلج يت ج تجلج
قمضجزجج رجياجأ وجمعللجج ك قب جزج
)ج

يصج لجزجرركيزج(ج50ججزبجماجزجم ي اج)جيتاجزج اتصجزأل جتوجإذج تجلج(ج167.132ج ج

صجزيقل ج(ج875.26ج ج)جمةقر صجمحجزجرركيزج(ي ر)ج قمضجزجج رجياجأمقجياجزج اصجزج ق يصجيةلج جلجزجرركيزج(ج25ججتزبج

ماجزجم ي اج)جأ وجمعللجج ك قب جزج

يصج

صجزيقل ج(ج1142.26ج ج)جمةقر صجمحجزجرركيزجي رج تقمضجزجج ترجياج ج ي ضتحج

زججتتل لجأاجرتتأ يرجمعتتللجزأل تتمل جكتتقاججتتتجرتتأ يرجمع ت يجيتتاجكتتمجزج اتترياجيةتتلجكتتقاجزجم تتر رج(ج1.00ج ج0.50غت زر جأجأيتتيصج)ج
ج ارياجزأل جوج زج ق يصج وجزجر زجاجأ وجقي ججثذ جزجي صج

صجزيقل ج(ج80.919ج ج28.317ج ج)جمةقر صجمحجم ر رجزج تمقلج

(ج0.25غ ت زر جأجأيتتيصج)ج هتتذزجي ط ت جمتتحجج رتتقلإج{ج17ج}جيتتاجرةيتتي جمتتلرجك تتقب جأ تترعمقلجزأل تتمل جزجمخر تتصجإذجأاجزجم تتر يقتج
زجة ي صجماجزأل مل جزجمضقيصجكق تجيعقجصجياجأ طتقبجأ توجزجةتي جج ك تقب جزج ت يص ج م تظجأيضتقجمتاجزججتل لج تأاجج رتلزخلجزج تقلاج
رأ يرزجغيرجمع يقجياجزج اصجزأل جتوج مع يتقجيتاجزج اتصجزج ق يتصجيةتلج تجمجأ توجقيمتصج هتاج(ج139.65ج ج)جج اتصجزج ق يتصج تلج
زجرركيزج25ججزبج قجم ي اجماج قمضجزجج رجياج م ر رجزج مقلج(ج0.50غ زر جأجأييصج)جمةقر تصجمتحجمعتقممتجزجرتلزخلجزألختررج
ج
ج
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جدول (  : ) 4تأثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في الكفاءة النسبية (  ) %لل  GA3والسماد لنبات الحمبة (
الصنف اليندي )
مستوى سماد اليوريا ( غرام  /أصيص )
H1 – D60

تركيااااااااااااااز
حااااااااامض

H2 – D104

الجبرلين
()ppm
0
25
50
100
المعدل
LSD
( ) 0.05

0.25

0.50

1.00

0.000
116.485
118.135
90.620
81.310

23.745
142.615
173.870
133.705
118.484

27.665
194.500
209.390
156.870
147.106

تركيز الجبرلين = 17.295

مستوى اليوريا = 14.978
التداخل n. s.

المعدل
17.137
151.200
167.132
127.065

0.25

0.50

1.00

0.000
98.915
71.155
52.490
55.640

9.675
139.615
80.400
55.895
71.396

17.885
103.850
70.365
36.980
57.270

المعدل
9.18
114.1
73.97
48.45

تركيز الجبرلين = 10.480
مستوى السماد = 9.076
التداخل = 18.152

ج
زجع زملجزجراجرؤ رج قجأ جإيجق تقج توجزجيت قتجزجمظثريتصج زج ت جيصج جرتؤ رجأيضتقجيتاجز ترلزمصجزجكر تصجزج ي يتصج هتذزجمتقجأ ضت رتج
رتتقلإججتتل لج(ج5ج)جإذجكتتقاجج رركيتتزج(ج25ج جتتزبجمتتاجزجم ي ت اج)جرتتأ يرجمع ت يجيتتاجمعتتللجهتتذ جزجي ت صجإذج تتجلج
زج ي جيصج اضجزج ظرج اجم ر رجزج مقلججج(158.950غ زر ج جغ زر ج زاججقف

-ج1

جيت ج)1-ج

تترلزمصجزجكر تتصج

ت صجزيتقل جهتاج(ج99.861ج ج)ج

مةقر صجمحجزجرركيزج(ي ر)ج قمضجزجج رجياج ماج رتقلإجزججتل لجيرضتحج تأاجإ ترجق صجزج تقتججم تر يقتجزج تمقلجكق تتج زضت صجإذج
كق تتتجيتتر جمع يتتصج تتياجمعتتل تجم تتر يقتج تتمقلجزجي ريتتقجزجم تترخل مصجإذجأكتتلتجزج رتتقلإج تتأاجم تتر رجزج تتمقلججججججج(ج1غ ت زر جأج
أييصج)ج جلجأ وجمعللججثذ جزجي صجه ج(ج128.728غت زر ج جغت زر ج زاججتقفج1-ج جيت ج1-ج)ج

ت صجزيتقل جهتاج(ج11.585ج

ج)جمةقر صجمحجم ر رجزج مقلج(ج0.25غ زر جأجأيتيصج)ج م تظجمتاج رتقلإجزجرتلزخلجزج تقلاج تياج تقمضجزجج ترجياج م تر يقتج
زج تتمقلج ج ت لجيتتر جمع يتتصجيتتاجإ تترلزمصجزجكر تتصجزج ي يتتصج تتياج تتقم اجزجل زر تتصجإذجأاجزجرركيتتزج(ج25ججتتزبجمتتاجزجم يت اج)ج م تتر رج
مقلج(ج0.50غ زر جأجأييصج)ج جمجأ وجقيمصجإل رلزمصجزجكر صجزج ي يصج كق تج(172.480غ زر ج جغ زر ج زاججقفج1-ج جيت ج
)1ج

-

صجزيقل ج اتتج(ج104.122ج ج)جمةقر تصجمتحجزجرركيتزج(يت ر)ج تقمضجزجج ترجياج م تر رج تمقلج(ج0.25غت زر جأجأيتيصج

) ج م تتظجمتتاج رتتقلإجزججتتل لج جت لجرتتأ يرجمع ت يججزيتتقل جم تتر يقتج تتقمضجزجج ترجياج تتمقلجزجي ريتتقجيتتاجإ تترلزمصجزجكر تتصجزج ي يتتصج
هذ جزجزيقل جرر قفج تلج تلجمعتياجمتاجرركيتزج م تر رج تقم اجزجل زر تصج هت جيم تلجزجرركيتزجزألم تلججك تقب جزجج ترجياج زج تمقلج هتذزج
ير قفج توجزجع زمتلجزج زر يتصجج تقتجأيضتقجكتذجتجيعت لجهتذزجزجتوجل رجزج رتر جياجزجمثت جيتاجزج تمقلجيتاجركت ياجزجمرك تقتجزجعضت يصج
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لزختتلجأ تتجصجزج تتقتجكقأل متتقضجزألمي يتتصج زج يتتصج م ظمتتقتجزج م ت ج غيرهتتقج زجرتتاجرتتلخلجيتتاج تتقبجزجخ يتتصجزج قريتتصج ل رج تتقمضج
زجج رجياجياجزيقل ج اقطجزجخ يصج جي صجزججلرزاجزجخ يصج زيقل جزج م ج هذزج ل ر جي ل ج م زججيلزجج قتج{}18ج ج
جدول (  : ) 5تأثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في إستدامة الكتمة الحيوية
( غرام  .غرام وزن جاف
تركيز حامض الجبرلين
( ) ppm
0
25
50
100
المعدل

1-

 .يوم

1-

) لنبات الحمبة ( الصنف اليندي )

مستويات سماد اليوريا ( غرام  /أصيص )
1.00
0.50

0.25
71.830
145.310
129.470
114.840
115.363

86.020
159.060
141.680
128.150
128.728

80.740
172.480
142.670
121.990
129.470

المعدل
79.530
158.950
137.940
121.660

تركيز الجبرلين = 3.651

LSD

مستوى اليوريا = 3.162

( ) 0.05

التداخل = 6.32

أاجزج م جزججيتلجج تقتجزج تصج ريجتصجألضتقيصج زمتلجذزتجرتأ يرجإيجتق اجيت عكسج توجيت قتجزج مت ججثتذزجزج تقتجإذجأظثترتج رتقلإج
جل لج(ج6ج )ج أاجزيقل جكلجماجرركيزج قمضجزجج رجياج م ر رج مقلجزجي ريقجأ رجياجم رت رجزجك ر ييتلجزجك تاجيتاجزج تقتج كتقاج
زجرأ يرجمع يقجياجمعل تجرركيزجزجج رجياج ج جيكاجمع يتقجيتاجم تر يقتجزج تمقلج كتذجتجج رتلزخلج تياج تقم اجزجرجر تصج توجزجترغ ج
متاج جت لجيتتر ج جك ثتقججت جريتتلج تتلجزجمع يت صج كتتقاجرتتأ يرجرركيتزج تتقمضجزجج ترجياجمع يتتقجيتاجم رت رجزجك ر ييتتلجزجك تتاجإذجأاج
زجرركيزج(ج25ججزبجماجزجم ي اج)ج جلجأ وجمعللججم ر رجزجك ر ييلجياجزج قتج ه ج(ج49.308جمقيكر غ زر جأج 2ج)ج

ت صج

زيقل ج(ج41.061ج ج)جمةقر صجمحجزجرركيزج(ي ر)ج قمضجزجج رجياج اضجزج ظرج اجم ر رجزج مقلج ج
ج أظثترتج رتتقلإجزججتتلز لجر تتيرزج زضت قج تتأاجزيتقل جم رت رجزجك ر ييتتلجزجك تتاج تتلجزج تتقتجيتاجرركيتتزجمعتتياجمتتاج تتقمضجزجج ترجياج
م ر رجمعياجماجزج مقلجيع اجزيقل جزج عقجيقتجزج ي يصجج قتج هذزجي عكسج وج ققاجزجي قتجزجمظثريصج زج جيصجج قتج ج
جدول (  : ) 6تأثير تركيز الجبرلين ومستوى سماد اليوريا وتداخميما في محتوى الكموروفيل الكمي
( مايكروغرام  /سم ) 2لنبات الحمبة ( الصنف اليندي )
مستويات سماد اليوريا ( غرام  /أصيص )

تركياز حاامض الجبارلين
( ) ppm
0.25

المعدل

0.50

1.00

0

30.955

34.955

38.955

34.955

25

41.115

59.525

47.285

49.308

50

44.150

46.040

42.490

44.227

100

41.200

43.950

41.030

42.060

المعدل

39.355

46.117

42.440
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