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  لمخلصا

 50لدراسة تأثیر مستخلص جذور عرق السوس بالتركیزین  2012أجریت تجربة حقلیة للموسم الصیفي   

جزء من الملیون في بعض الصفات المظھریة والفسلجیة لنبات زھرة الشمس  200و 100والجبرلین بالتركیزین  %100و

Helianthus annuus194.25 على زیادة ارتفاع النبات . أوضحت النتائج ان مستخلصي جذور عرق السوس عمال% 

على الترتیب  %53.54و %215.15والمساحة الورقیة بنسبة  %26.86و %73.18وعدد االوراق بنسبة  %191.86و

حبة وقد ازدادت نسبة البروتین في  100لوزن  %85.76و %50للتركیز  %58.80أما الوزن الجاف فقد ازداد بنسبة 

، اما الجبرلین فقد عمل على %20.80و %13.62بمقدار  %100و 50زیت في التركیز ونسبة ال %26.91الحبوب بنسبة 

جزء من الملیون على الترتیب. وقد ازداد  200و 100في التركیزین  %126.64و %109.94زیادة ارتفاع النبات بنسبة 

في  %10.30زیت ونسبة ال %31.71ونسبة البروتین  %17.71حبة بنسبة  100ووزن  %25.55الوزن الجاف بنسبة 

  جزء من الملیون مقارنة مع نباتات السیطرة. 200الحبوب للتركیز 
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Abstract 

 A field experiment was conducted during the summer growth season of 2012. The 

experiment aimed to study the effect of roots extract of Glycyrrhiza glabra with 50 and 100% 

concentration and effect of gibberellin with 100 and 200 ppm on some of morphological and 

physiological characteristic of Helianthus annuus. 

 The results showed that the two concentration of roots extract of glycyrrhiz increased 

plant height by 119.86%, 194.24%, leaves number 26.86%, 73.18%, leaf area 53.54%, 

215.15%, respectively, dry weight increased 58.80%, weight of 100 grain 85.76%, percentage 

of protein in grain 26.91% with 50% concentration, the percentage of oil in grain increased 

13.62%, 20.80% in 100% , 50% concentration. 

 The GA3 increased plant height 109.94%, 126.46% with 100, 200 ppm respectively, 

dry weight increased 25.55%, 100 seeds weight 17.50%, percentage of protein in seeds 

31.71% and percentage of oil in seeds 10.38% with 200 ppm concentration compared with 

control plants. 

 

  المقدمة

)، 1988(الكاتب، Compositaeد الى العائلة المركبة ) تعو.Helianthus annuus Lأن زھرة الشمس (  

یحتوي على الزیوت غیر المشبعة الموجودة في البذور وھي مفیدة وتعد كغذاء كامل وزیتھ خافض للكولسترول ویستخدم 

اتیة ). أن الجبرلین احد الھرمونات النب2007وقنبس، 2004في صناعة الزیوت وتستخدم مخلفاتھا كغذاء للحیوانات (قبیسي،

المتكونة داخل االنسجة المختلفة لكائنات المملكة النباتیة كنباتات مغطاة البذور وعاریات البذور فضالً عن الفطریات 

     ) و1980والطحالب والسرخسیات، تعد االوراق الحدیثة والجذور النباتیة مركز االنتاج لتكوین الجبرلینات (مور،

لجبرلین تأثیرات عدیدة فھو یعمل على اعادة توزیع المادة الجافة ضمن النبات ). وجد ان لمنظم النمو ا2000(ابوزید 

لصالح الفعالیات الحیویة فھو یساعد على نمو المجموعة الخضریة وانقسام الخالیا واستطالة الساق ویحفز استطالة الشمراخ 

 ,Verma & Verma و 1999ع، الزھري بالعمل على استطالة السالمیات ویشجع التزھیر وعقد الثمار (عطیة وجدو

                  glabraو النوع  Glycyrrhizaو الجنس  Fabaceae) یعود  عرق  السوس  الى  العائلة  البقولیة 2003
) یحتوي على العدید من المركبات الكیمیائیة اال ان مركبات الكلسیرانزین وحامضھ اھم مكونین في جذور 1986(أبو زید،

الى زیادة البروتینات وتقلل من تحللھا ولذلك ترفع من متوسط النمو فضالً على انھا تؤدي الى زیادة عرق السوس تؤدي 
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 Mevalonicمتوسط االیض االساسي ویصنع حامض الكلیسیرك من المركب ذاتھ الذي یصنع منھ الجبرلین وھو حامض 

acid ،توائھ من ھذا المركب وتصل نسبتھ الى ). تقدر أھمیة اي صنف من اصناف عرق السوس بنسبة اح1977(الدروش

مرة وصیغتھ  50على ھیئة امالح البوتاسیوم والكالسیوم وھو اكثر حالوة من سكر القصب االعتیادي لـ  21.22%

  ).1998واخرون،  16O62H24C )Hanadaالكیمیاویة 

 100لتركیزین والجبرلین با %100و %50تھدف الدراسة لمعرفة تأثیر مستخلص جذور السوس بالتركیزین   

  جزء من الملیون في بعض الصفات المورفولوجیة والفسلجیة لنبات زھرة الشمس. 200و

  

  المواد وطرائق العمل

. صممت التجربة وفق 2012أجریت تجربة حقلیة في الحدیقة التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجیا للموسم الصیفي   

. زرعت 2) م1.5×1مكررات وكانت مساحة الوحدة التجریبیة ( ) بثالثRCBDتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة (

سم ثم رشت النباتات بتاریخ  20سم وبین جورة واخرى  75على شكل خطوط بین خط واخر  1/8/2012البذور بتاریخ 

  بالمعامالت االتیة: 3/9/2012

 نباتات السیطرة تم رشھا بالماء المقطر. -1

غم من مسحوق الجذور وأضیف الیھا  5وتم تحضیره بسحق  %100نباتات تم رشھا بمستخلص عرق السوس  -2

ساعات وبعد ترشیح المحلول باستخدام ورق ترشیح أخذ الراشح وأكمل الى  3ملي لتر ماء مقطر ساخن لمدة  50

 .%100ملي لتر بالماء المقطر واعتبر التركیز  50

ي لتر من المحلول القیاسي ثم اكمل مل 50، تم الحصول علیھ بأخذ %50نباتات تم رشھا بمستخلص عرق السوس  -3

 ).2011ملي لتر بأضافة الماء المقطر (خلیل وھدو، 100الحجم الى 

جزء من الملیون مع اضافة قطرة من الزاھي لنشره، تم اخذ ثالث نباتات عشوائیاً  200نباتات تم رشھا بالجبرلین  -4

 دُرست بعض الصفات التالیة: 1Dشة اولى كح 27/9/2012من كل المعامالت ولكل وحدة تجریبیة للقیاس بتاریخ 

  .ارتفاع النبات سم: تم قیاس ارتفاع النبات من منطقة اتصال النبات الى نھایة القمة النامیة ثم حسب المتوسط.1

  .عدد االوراق/ نبات.2

al. etZahab -Abo El ): حسبت المساحة الورقیة استناداً الى الطریقة التي اوردھا 2.المساحة الورقیة (سم3

بأستخدام طریقة الثاقب الفلیني حیث اخذ عدد معین من االقراص وتجیفیفھا ثم حسبت االوزان الجافة  (1980)

  لھذه االقراص وحسبت المساحة الورقیة حسب المعادلة التالیة:

  2مساحة االقراص المعلومة المساحة سم×  الوزن الجاف لألوراق غم=  2المساحة الورقیة سم

  الوزن الجاف لالقراص غم                             

: حسبت من المعادلة التي أوردھا كاردینیر وآخرون LAI (Leaf Area Index.دلیل المساحة الورقیة (4 

  ) وكما یلي:1990(
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          2مساحة اوراق النبات سم دلیل المساحة الورقیة =   

  2ت سمالمساحة التي شغلھا النبا                            

  

  فكانت: 28/11/2012أما الصفات التي درست عند الحصاد بتاریخ 

 م لمدة یومین حتى ثبات الوزن.°80الوزن الجاف غم: تم تجفیف النباتات في درجة حرارة  -1

 )2000كفاءة المعاملة %: تم حسابھا استناداً لمعادلة علي واحمد ( -2

  

  100×  الوزن الجاف لنبات السیطرة –امل الوزن الجاف للنبات المعتم حساب كفاءة المعاملة %= 

  الوزن الجاف لنبات السیطرة                                          

 بذرة بالغرام. 100وزن  -3

تقدیر نسبة بروتین البذور الجافة (%): تم تقدیر نسبة بروتین البذور الجافة باستخدام طریقة المایكروكدال  -4

Micro-Kjeldhal لنتروجین ثم حولت حسب المعادلة التالیة الى نسبة البروتین في البذور. لتقدیر نسبة ا 

  6.25× نسبة البروتین في البذور% = نسبة النتروجین% 

  ) Morey ،1988و Bruknerو  1987استناداً الى (داللي والحكیم، 

 Soxhletباستخدام جھاز تقدیر النسبة المئویة للزیت في البذور الجافة (%): تم تقدیر النسبة المئویة للزیت  -5

غم من مسحوق الحبوب واستخلص الزیت  3كمذیب عضوي وقد تم اخذ  Petroleum etherباستعمال مركب 

 ).A.O.A.C. )1970بالمذیب أعاله وفق طریقة 

 

  التحلیل االحصائي

اختبار الفروق  وتم SAS ،2004حللت النتائج احصائیاً وفق طریقة تحلیل التباین وباستخدام البرنامج االحصائي   

  .0.05عند مستوى احتمال  LSDبین المعامالت باستخدام أقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

قد عمال على زیادة ارتفاع  %50و %100) الى ان مستخلص عرق السوس بالتركیزین 1تشیر نتائج جدول (  

جزء من  200ما الجبرلین بالتركیز على الترتیب. ا %195.24و %191.86النبات بصورة معنویة فقد ازداد بنسبة 

جزء من الملیون ویشیر  100في التركیز  %104.94و %126.46الملیون فقد عمل على زیادة ارتفاع النبات بنسبة 

وبنسبة زیادة  %50و %100الجدول ذاتھ الى عدد االوراق قد ازداد بصورة معنویة في تركیزي مستخلص عرق السوس 

ب مقارنة مع معاملة السیطرة. أما بالنسبة للجبرلین فلم تكن ھناك زیادة معنویة على الترتی %73.70و 26.85%



  

 

  تأثیر مستخلص جذور عرق السوس والجبرلین في نمو نبات زھرة الشمس

 (Helianthus annuus L.)  

  أ.م. وفاق امجد القیسي، م.م. سناء عبد حمود، م. باحث ھاجر محمد ھالل*

 

 

 

51Vol: 10 No: 4 , October 2014 ISSN: 2222-8373  

 %100للتركیزین. توضح نتائج الجدول ذاتھ حصول زیادة معنویة في المساحة الورقیة لمعاملتي مستخلص عرق السوس 

ن زیادة معنویة في على الترتیب. في حین لم یحقق الرش بالجبرلی %215.15و %53.54فقد ازادات بنسبة  %50و

) أیضاً حصول فروق معنویة في دلیل المساحة 1جزء من الملیون، تظھر نتائج الجدول ( 100و 200المساحة الورقیة 

جزء من الملیون  100و 200الورقیة باستخدام عرق السوس في حین ال توجد فروق معنویة بالنسبة لتركیزي الجبرلین 

  مقارنة مع معاملة السیطرة. 

  

  .1D): تأثیر مستخلص جذور عرق السوس والجبرلین في نمو نبات زھرة الشمس في الحشة االولى 1(جدول 

  المعاملة
  ارتفاع النبات

  سم
  عدد االوراق

المساحة الورقیة 

  2سم

دلیل المساحة 

  2الورقیة م

 659.96  99.00  27.33 40.33  السیطرة

مستخلص جذور عرق السوس 

100%  
88.67  34.67  152.00  1013.33  

مستخلص جذور عرق السوس 

50%  
118.67  47.33  312.00  2124.00  

  913.33  137.00  27.33  91.33  جزء من الملیون 200الجبرلین 

  988.86  148.33  31.33  84.67  جزء من الملیون 100الجبرلین 

  595.29  85.15  6.88  29.28  0.05عند مستوى  LSDقیمة 

  

معنویة في الوزن الجاف لنبات زھرة الشمس عند الحصاد في معاملة  ) الى حصول زیادة2توضح النتائج في جدول (

جزء من الملیون بنسبة زیادة  200والجبرلین بتركیز  %58.80إذ بلغت تلك الزیادة  %50مستخلص عرق السوس 

اما  جزء من الملیون. 100والجبرلین بتركیز  %100بینما لم تكن ھناك زیادة معنویة في معاملة عرق السوس  25.55%

 ً جزء من الملیون  200من مستخلص عرق السوس والجبرلین بتركیز  %50عند دراسة كفاءة المعاملة فقد سجل ایضا

حبة في  100زیادة ملحوظة ومعنویة عند مقارنة المعامالت، تظھر نتائج الجدول ذاتھ الى ان ھناك زیادة معنویة في وزن 

  وبنسبة زیادة %50مستخلص عرق السوس 
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  ): تأثیر مستخلص جذور عرق السوس والجبرلین في نمو زھرة الشمس عند الحصاد.2جدول (

  المعاملة
الوزن الجاف 

  غم

كفاءة 

  المعاملة %

حبة  100وزن 

  (غم)

نسبة 

  البروتین %

نسبة الزیت 

%  

  25.91  13.12  5.76  ـــــ  40.15  السیطرة

مستخلص جذور عرق السوس 

100%  
43.51  8.38 7.49  14.79  29.44  

  31.30  16.65  10.70  58.89  63.76  %50خلص جذور عرق السوس مست

 28.60  17.28  6.78  25.55  50.41  جزء من الملیون 200الجبرلین 

  29.44  14.79  8.70  8.91  43.73  جزء من الملیون 100الجبرلین 

  2.54  3.79  2.48  28.01  7.87  0.05عند مستوى  LSDقیمة 

  

ولكن التوجد فروق معنویة  %51.04 ن الملیون بنسبة زیادة مقدارھاجزء م 100والجبرلین بالتركیز  85.76%

مقارنة مع معاملة السیطرة. تشیر نتائج الجدول ذاتھ وجود فروق معنویة بین  %100لمستخلص عرق السوس بالتركیز 

زیادة وبنسبة  %50المعامالت في نسبة البروتین في بذور زھرة الشمس في معاملة مستخلص عرق السوس بالتركیز 

بینما التوجد فروق معنویة في كل  %31.71جزء من الملیون بنسبة مقدارھا  200ومعاملة الجبرلین بالتركیز  26.91%

جزء من الملیون من الجبرلین مقارنة مع معاملة السیطرة. اما النسبة  100وتركیز  %100من مستخلص عرق السوس 

لمستخلص عرق  %20.80و %13.62جمیع المعامالت فقد بلغت الزیادة المئویة للزیت في الحبوب فقد أزدادت معنویاً من 

جزء من  200للتركیز  %10.38على الترتیب، اما بالنسبة للجبرلین فقد ازدادت بنسبة  %50و %100السوس بالتركیزین 

  جزء من الملیون مقارنة مع معاملة السیطرة.  100للتركیز  %13.62الملیون و

مستخلص جذور عرق السوس عمل على زیادة ارتفاع النبات وعدد االوراق والمساحة الورقیة ودلیل المساحة أن 

) الباديء الحیوي للجبرلین Mevalonic acidالورقیة والوزن الجاف وذلك الحتوائھ على المركب الوسطي المیفالونیك (

كیز عالي من الكاربوھیدرات وان سلوكھ یشبھ سلوك الداخلي مما یؤدي الى تحسین النمو الخضري كما یحتوي على تر

الجبرلین في تحفیزه لالنزیمات الالزمة لتحویل المركبات المعقدة الى مركبات بسیطة واستغاللھا في تجھیز النبات بالطاقة 

ري، ) و(بدر والشم2004واالسراع باالنقسام واستطالة الخالیا وقد تفوق في ذلك على الجبرلین (سعدون وآخرون، 

) على نباتات القرنفل والجواري 2002). كما ان النتائج تشیر الى زیادة عدد االوراق وھذا یتفق مع كل من العبدلي (2008

) على نبات الفلفل الحلو. ان مستخلص عرق السوس باالضافة الى كونھ یعمل بشكل مشابھ للجبرلین اال انھ یحتوي 2002(

مثل العناصر المعدنیة والفیتامینات والسكریات وفالفونیدد وصابونین والستیرول  على الكثیر من المواد المشجعة للنمو

واحماض امینیة ونشأ وبعض العناصر المغذیة مثل البوتاسیوم والفسفور والزنك والحدید والمغنسیوم (سعدون وآخرون، 

) ان 2008حیث أكد الحدیثي ( ). بینت الدراسات ان لمستخلص جذور عرق السوس تأثیراً معنویاً في وزن البذور2004
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نباتات القمح المعاملة بمستخلص عرق السوس تفوقت على النباتات الغیر معاملة النھ یؤثر في مكونات الحاصل وسبب 

) في دراستھ لمحصول الرز الى ان المستخلص دفع النباتات الى التبكیر Mu and Yamagishi )2001زیادتھا كما اشار 

بذور من المصدر (المواد المصنعة في االوراق) مما زاد بذلك من وزن الحبوب كما ازداد معدل نمو في التزھیر وامتالء ال

). ان المستخلص عمل على زیادة 2010الحبة واعلى معدل نمو اسبوعي في صفات الحبة لنبات القمح (القیسي وآخرون، 

) الى ان مستخلص عرق السوس یعمل 2012لیمي () والد2008نسبة البروتین ونسبة الزیت في البذور وقد اشار الحدیثي (

  على زیادة نسبة البروتین في البذور في نباتي القمح والبزالیا على الترتیب.

حبة ونسبة البروتین والزیت في البذور،  100ان الجبرلین عمل على زیادة ارتفاع النبات والوزن الجاف ووزن   

ختلف استجابة النبات تبعاً الختالف بین االنواع واالصناف ویؤثر الجبرلین یعمل الجبرلین على استطالة سالمیات النبات وت

حتى في التراكیز العالیة حیث تحدث استجابة باالستطالة وقد یكون السبب ان الجبرلین یقلل من مستویات االثیلین في النبات 

) ونبات Abdallah et al., 1985()، ان الجبرلین عمل على زیادة ارتفاع نبات الذرة الصفراء 1999(عطیة وجدوع، 

) 2011) ونبات الرشاد (القیسي وآخرون، 2009) ونبات البابونج (القیسي وآخرون، 2001الحمص (القیسي وآخرون، 

لصنفین في نبات زھرة الشمس لوحظ ان الجبرلین بالتركیزین  Glannakoula and Ilias (2011)وفي دراسة للباحثین 

  ى زیادة طول الساق وطول الجذر و وزنھما الجاف.ملي مول عمال عل 200و 100

حبة وأدى ذلك  100لقد ازدادت نسبة البروتین في البذور نتیجة لتحسین النمو الخضري والوزن الجاف ووزن   

) على 2008على نبات الرز والحدیثي ( Huang ،1980و Bunلتحسین صفة الحبة ومكوناتھا من البروتین ویتفق ھذا مع 

كما ان الجبرلین عمل على زیادة نسبة الزیت في البذور النھ ساھم في تحسین الصفات النوعبة للنبات وھذا  نبات القمح.

  ) على نبات الریحان.2009) على نبات البابونج و(القیسي وباش، 2009یتفق مع القیسي وآخرون (

دة جمیع الصفات المدروسة كما عمال على زیا %100و 50نستنتج مما سبق ان مستخلص جذور عرق السوس بالتركیزین 

جزء من الملیون عمال على زیادة بعض الصفات المورفولوجیة والنوعیة لنبات زھرة  200و 100ان الجبرلین بالتركیزین 

  الشمس.
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