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 صةالخال

ة           اء كالر/ محافظ ي قض ي ف د الفن ل المعھ ة داخ یل الحقلی م المحاص ابع لقس اث الت ل االبح ي حق ة ف ت التجرب اجری

ي( ض   200، 100، 50، 0السلیمانیة.لدراسة تاثیر رش حامض الجرلین بتراكیز مختلفة ھ ى بع ون). عل ن  الملی جزء م

  مر المحلي).الصفات المظھریة والحاصل لنبات البصل (صنف االح

ة ( منت التجرب ث تض ائیا 12استخدم التصمیم العشوائي الكامل بثالث مكررات بحی ائج احص ت النت ة. وحلل دة تجریبی ) وح

  ) واظھرت النتائج ما یلي:0.05باستخدام اختبار اقل فرق معنوي تحت مستوى احتمالیة (

ز    رلین بتركی امض الجب رش بح ة ppm  100ان ال ادة معنوی ى زی ول  ادى ال ن (ط ة م فات المدروس ع الص ي جمی ف

ن االوراق ل م ة لك ة، االوزان الطری احة الورقی دد االوراق، المس م، ع وى -النبات/س ل/غم، المحت ال والحاص االبص

االبصال والحاصل الكلي/غم) مقارنة مع التراكیز االخرى من  –الكلوروفیلي ملغم/غرام، االوزان الجافة لكل من االوراق 

   .حامض الجبرلین
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  Introductionالمقدمة 

ن   Liliaceaeمن العائلة  Alliumإلى جنس  البصل ینتمي           ر م ى أكث وى عل ي تحت اً وحوالي 90الت  1200 جنس

ھ  نوعاً. ویتبع ھذه العائلة الكثیر من المحاصیل الھامة وعلى رأسھا البصل، كما ل ألن یُصنف البصل ضمن محاصیل الحق

  واسع. یُزرع على نطاق

ة لتكوین  رات الضوئیة الالزم ن الفت تختلف أصناف البصل عن بعضھا فى الشكل واللون وصفات التخزین واحتیاجاتھا م

رة  ون، وف ودة الل تدارتھا، ج ال واس ق األبص رات، وتناس ھ للحش وافر مقاومت د ت نف الجی فات الص ن مواص ال. وم األبص

  المحصول تحمل المحصول التخزین. 

اج  البصل الجنس اال ا . االنت یا  و اوروب كثر  اھمیة  اقتصادیاً , ویزرع  بشكل  واسع  حول العالم , باالخص  في قارة  اس

م    ٪ 20العالمي للبصل  زاد  على االقل  بنسبة   في السنوات العشرة االخیرة  مع االنتاج  الجاري  والتي  جعلة  ثاني  اھ

ن السرطان , امراض 2002واخرون ،  Griffithsالمحاصیل  الخضریة  بعد الطماطة ( ). للبصل اھمیة طبیة كوقایة  م

روتین  ادن  , الب ض المع ات و بع ن الفیتامین ر م ى كثی وي عل یخوخة,  ویحت ذالك  الش كر  , وك اجي , الس ب  الت القل

ة  الخ ة  یستھلك  لطعم ي  والكاربوھیدرات  , كذلك  , للبصل  قیمة  غذائیة و طبیعیة لالنسان , في البدای ة عل اص  وقابلیت

  ).1995واخرون،  Kumariاعطا ء  النكھة لالغذیة  األخرى .(

ف             ي النص لقد أصبح من المعروف إن أغلبیة الفعالیات الفسیولوجیة في النبات تتحكم فیھا الھورمونات النباتیة وف

ى تنظیم األخیر من القرن التاسع عشر حیث افترض تكوین مواد خاصة داخل األوراق تنت ل عل ات وتعم ى أسفل النب ل ال ق

) . تلعب الجبرلینات دوراً في ضبط التوازن بین نمو السالمیات ونمو وتطور األوراق ، ولقد 1986النمو  (عبدول ومحمد 

رارة  ي ظروف الح ار القصیر أو ف ي ظروف النھ ت ف ا ابقی رودة اذا م وجد أن النباتات ذات النھار الطویل أو المتطلبة للب

فئة فانھا تبقى خضریة وال تزھر ، اال ان معاملة ھذه النباتات بحامض الجبرلیك سوف یعوضھا متطلبات المدة الضوئیة الدا

ري  اق الزھ تطالة الس ا اس لت فیھ ي حص ات الت اً ان النبات د أیض ر . ووج یقانھا وتزھ ذلك تستطیل س رودة وب رة الب  أو فت

Bolted   وأزھرتFlowered   الجبرلینیة  بكمیة أكثر من النباتات التي  لم تحصل فیھا استطالة  تحتوي على المركبات

  ) .1990الساق الزھري وغیر المزھرة  (صالح 

د  رة  وق ات المزھ ادة  نسبة النبات ى زی ار وال تؤدي معاملة نباتات البصل بحامض الجبرلیك الى اسراع اإلتجاه نحو اإلزھ

كوین مبادئ األزھار أو لربما الى تحفیزه للنمو الخضري مما یؤدي الى عزى تأثیر حامض الجبرلیك الى دوره في تحفیز ت

تكوین نباتات كبیرة تكون أكثر استجابة لمعاملة اإلرتباع . كذلك تؤدي معاملة البصل والسابق ارتباعھ  في بدایة موسم النمو 

ى  ك ال امض الجبرلی ل الثاني (عند بدایة نمو الشمراخ الزھري أو قبل ذلك مباشرة) بح ت الالزم لظھور الحوام ل الوق تقلی

امض  ا بح إن معاملتھ اع ف ة اإلرتب ھا لمعامل بق تعریض م یس ي ل ات الت ا النبات تطالتھا . أم دل اس ادة مع ذلك زی ة وك الزھری

ون  ي تك ى استطالة الشماریخ الت أثیره عل ك یقتصر ت امض الجبرلی ك ان ح ي ذل ل ، ویعن أثیر مماث ا ت ن لھ م یك الجبرلیك ل

  ) . 2000تكونت بفعل معاملة البرودة ولكنھ الیحل محل تلك المعاملة في تھیئة النباتات لإلزھار (حسن  مبادؤھا قد 
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 Materials and Methods  مواد وطرائق العمل

 موقع التجربة  -1 

سلیمانیة وللموسم  اجریت التجربة في الحقل الزراعي التابع لقسم المحاصیل الحقلیة / المعھد الفني/ كالر/ محافظة ال         

. تم تھیئة االرض بحراثتھا بالمحراث القرصي القالب ثم أضیف السماد الحیواني المتفسخ  للتربة  2009-2008الزراعي 

دل  رون ،  3م 10وبمع وب وأخ م (مطل ث 1989/ دون اطة محاری ة بوس واني بالترب ماد الحی ط الس م خل ) . ت

) التى بلغت مساحة الوحدة   Experimental unitsى الوحدات التجریبیة (ثم تسویتھا وتقسیمھا ال  (Rotivator)دورانیة

  وحدة تجریبیة. 12وتضمنت   2م4التجریبیة الواحدة 

  

   تصمیم التجربة وزراعة الفسقة -2

ل         ة Complete Random Design (C.R.D) صممت التجربة حسب التصمیم العشوائي الكام منت التجرب . تض

ع تراك اثیر ارب ي (ت رلین وھ امض الجب ن الح ة م ز مختلف فات  200، 100، 50، 0ی ض الص ي بع ون) ف ن الملی زء م ج

. 2009) الصنف االحمر المحلي وتمت الزراعة في الشھر التاسع لعام Allium cepaالمظھریة  والحاصل لنبات البصل(

ة () وتم تنفیذھا في الحقل باستخدام الواح مربعة مت4×3معاملة ( 12واشتملت  على   2×2ساویة االبعاد لكل وحدة تجریبی

على شكل خطوط  2008 -9-11فسقة لكل لوح وزرعت الفسقات في  130سم وتم زراعة  50) وبعد كل لوح عن اخر 2م

سم وكان الري حسب حاجة النباتات. وكررت 15سم والمسافة بین فسقة واخرى في نفس الخط 20والمسافة بین خط واخر 

   كل معاملة ثالث مرات .

  

  ) :GA3المعاملة بحامض الجبرلیك ( -3

ز (GA3استخدم حامض الجبرلیك (        ن الملیون) اي (  200، 100، 50، 0) بتراكی م   200، 100، 50جزء م ملغ

ملغم من حامض الجبرلیك النقي    200, 100, 50) الذي تم تحضیریھا بإذابة Control/لتر) اضافة الى معاملة المقارنة (

لتر لكل تركیز على حدى مع  1وتم تكمیل المحلول بالماء المقطر الى حجم    % 99مل  من الكحول األثیلي  1في  % 99

ل   2-1وبمعدل  Tween-80اضافة  المادة الناشرة  ل الكام ى البل اكر حت ي الصباح الب ات ف قطرة لكل لتر وتم رش النبات

  بعة التجربة من عملیات الري وازالة االدغال.). وتم متا1996(القیسي،  .یوم من الزراعة 45لالوراق بعد 

  

  الصفات المدروسة: -4

 :(سم/نبات)معدل طول النبات  

تم قیاس ارتفاع النباتات من نقطة اتصال الساق بسطح التربة الى اعلى قمة نامیة الربع نباتات بصورة عشوائیة لكل         

ة مكرر بواسطة مسطرة طویلة وتم اخذ المعدل لھا. واخت قیا اء التجرب اریخ انتھ ھر. (ت ة بش سات الطول قبل انھاء التجرب

28-4-2009(  
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 :معدل عدد االوراق  

ذ          م اخ ا وت ى نمو لھ ى اعل ات ال تم حساب عدد االوراق الربع نباتات بصورة عشوائیة لكل مكرر عند وصول النبات

  المعدل لھا بعد خمسة اشھر من االنبات.  

 2معدل المساحة الورقیة(سم(:  

ل مكرر  ن ك ذت بصورة عشوائیة م تم حساب المساحة الورقیة لثالث نباتات و ذلك بعد خمسة اشھر من االنبات  اخ

ة تعمال المعادل ة=  باس احة الورقی ة :   المس م. 3.143/4( 1.25التالی ة س رض الورق م * ع ة س ول الورق ) * ط

)McKee, 1964. (  

  معدل وزن االوراق الطریة (غم/نبات):

ال تم حساب م لت االوراق من االبص عدل وزن االوراق الطریة لثالثة نباتات لكل مكرر بصورة عشوائیة بعدما فص

  والجذور وتم اخذ المعدل الوزن.

 :(غم/نبات) معدل الوزن االبصال الطریة  

ل االوراق والجذورم       د فص م تم حساب معدل وزن االبصال الطریة لثالثة نباتات لكل مكرر بصورة عشوائیة بع ھ ث ن

  اخذ المعدل 

 :(غم/نبات) معدل الوزن الخضري للحاصل البایولوجي  

ذ معدل  ل مكرر بصورة عشوائیة واخ ات لك ة نبات دا الجذور لثالث اخذ عن طریق الوزن الطري للحاصل كاملة ماع

  الوزن.

 :(ملغم/غرام)معدل المحتوى الكلوروفیلي  

  ).Mackinney,1941الرطبة بأستخدام طریقة (تم تقدیر محتوى الكلوروفیلي الكلي في االوراق       

 :(غم/نبات)معدل الوزن الجاف لالوراق  

ف (       م استخدم مجف دة Ovenتم تجفیف االوراق في الھواء لمدة اسبوع ث ة حرارة  48) لم ى درج اعة عل م 70-65س

  للتاكد من جفافھ. ومن ثم تم تسجیل الوزن الجاف لالوراق.

 :(غم/نبات)وزن الجاف للبصلة  

ف (       م استخدم مجف دة Ovenتم تجفیف االبصال في الھواء لمدة اسبوع ث ة حرارة  48) لم ى درج اعة عل م 70-65س

  للتاكد من جفافھ. وتم تسجیل الوزن الجاف للبصلة.

 :(غم/نبات) وزن الجاف للحاصل البایولوجي  

دة )  لOvenتم تجفیف االبصال في الھواء لمدة اسبوع ثم استخدم مجفف (       ة حرارة  48م ى درج اعة عل م 70-65س

  للتاكد من جفافھ. وتم تسجیل الوزن للحاصل البایولوجي.
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  التحلیل االحصائي : -5

ة (        توى احتمالی ت مس وي تح رق معن ل ف تخدام اق ذ واس میم المنف اً للتص م طبق ائي ت ل االحص ة 0,05التحلی ) لمقارن

  ) یبین جدول تحلیل التباین للتجریة . 1). الملحق (1980متوسطات المعامالت (الراوي وخلف اللھ ، 

  

  Results and Discussionالنتائج والمناقشة

) في معدل كل من ارتفاع النبات(سم)، عدد االوراق / نبات، المساحة الورقیة 3GAتاثیر حامض الجبرلین ( -1

  ) و المحتوى الكلوروفیلي(ملغم/غم):2(سم

دو            ي ج ائج ف ع 1ل (تظھر النت ي جمی ة ف ادة معنوی ى زی ؤدي ال ة ی ز مختلف رلین بتراكی امض الجب ان الرش بح ) ب

جزء من الملیون اعطى اعلى ارتفاع للنبات في  مقارنة بالتراكیز االخرى حیث وصل  100المعامالت. حیث ان التركیز 

ث  0سم وادنى ارتفاع سجل في التركیز  76.83معدل االرتفاع الى  ون حی ن الملی ى  جزء م ل ال ذه  66.63وص م. وھ س

). ان زیادة ارتفاع النباتات یمكن ان ترجع Saleh and Abdul, 1980) و (1989النتائج تتفق مع كل من صالح وعبد (

ادة  ن خالل زی ا م الى تاثیر حامض الجبرلین في زیادة انقسام الخالیا  وتضخمھا باالضافة الى تحفیز النمو وتوسع الخالی

  ).1990، صالح، 1987ویة ( عبدول، لیونة الجدران الخل

ات              ع نبات ان اضافة حامض الجبرلین ادى الى  زیادة معنویة في معدل عدد االوراق في جمیع التراكیز مقارنة م

ورقة/نبات واقل متوسط لعدد  28.33حیث وصل متوسط عدد االوراق الى  ppm 100السیطرة. ولكن افضل تركیز كان 

ي جل ف ى  االوراق س ل ال ات السیطرة حیث وص ن (  19.66نبات ل م ق مع ك ائج تتف ـ ذه النت ة/نبات. وھـ  ,Shukerورق

ى 1989ومع صالح وعبد ( )1989 اعد عل ات ویس ي النبات ). والسبب یعود ال تاثیر الجبرلین الذي یشجع النمو الجانبي ف

  ).1984كسر السكون القمي (مطلوب واخرون، 

ي  100لجبرلیك بتركیز وان تركیز حامض ا            ة وھ احة ورقی ( 157.88جزء من الملیون اعطى اكبر معدل  للمس

. والسبب في ذلك یرجع الى تاثیر الحامض ppm 50) مقارنة بالتراكیز االخرى واقل مساحة ورقیة سجل عند التركیز 2سم

ة م دران الخلوی ة الج ادة لیون ى زی اعد عل ا ویس ام الخالی ادة انقس زن المواد والعصیر الجبرلیك على زی ى خ اعد عل ا یس م

  ).1990 و عبدول، 1987 الخلوي وھذا بدوره یساعد على زیادة المساحة الورقیة. (صالح، 

ز        ان تركی ائج ب ن النت ي معدل  100ولوحظ م ة ف ادة معنوی ى زی رلین ادى ال امض الجب ن ح ن الملیون م جزء م

ملغم/غم اي بنسبة  0.263لتراكیز االخرى حیث وصل الى حوالي المحتوى الكلوروفیلي في النباتات مقارنة بجمیع ا

دي،  % 61.34زیادة بلغت  ى 2000مقارنة بنباتات السیطرة. وھذه النتائج تتفق مع  العبی ن ان یعود ال . والسبب یمك

اخیر شیخوخة ا ى ت درة عل ھ الق امض الجبرلیل ل االوراق. والح ادة عدد البالسیدات داخ الوراق تاثیر الجبرلین في زی

ات و وین البروتین ز تك ي ( New RNAوتحفی ل الكل ن محتوى الكلوروفی د م الي یزی ). Devlin et. al, 1998وبالت

  ).Wittwer and Bukovac, 1957فضال عن ذلك ان حامض الجبرلین یحفز تكوین اصباغ الكلوروفیل (
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) 2) في معدل كل من ارتفاع النبات(سم)، عدد االوراق / نبات، المساحة الورقیة (سم3GA) یبین تاثیر حامض الجبرلین (1جدول (

  والمحتوى الكلوروفیلي(ملغم/غم)

  

  التراكیز
  الصفات

معدل ارتفاع النبات 

  (سم)

معدل عدد االوراق / 

  نبات

معدل المساحة الورقیة 

  )2(سم

معدل المحتوى 

  الكلوروفیلي

  (ملغم/غم)

0  

  

66.63  19.66  143.51  0.163  

50  69.06  22.33  126.96  0.216  

100  76.83  28.33  157.88  0.263 

200  71.90  25.66  139.08  0.156  

  L.S.D (0.05)= 

1.59 

L.S.D (0.05)=1.75  L.S.D (0.05)=2.21  L.S.D (0.05)=0.024  

  

ات) و ) في معدل كل من وزن االوراق الطریة (غم/نبات)، وزن الب3GAتاثیر حامض الجبرلین ( -2 صلة الطریة (غم/نب

  وزن الحاصل الخضري الطري (غم/نبات):

جزء من الملیون سجل اعلى معدل لوزن االوراق الطریة حیث وصل  100بتركیز ان الرش بحامض الجبرلین             

ة السیطرة ح 565.78الى  ي معامل ي ف جل ف ة س ى وزن لالوراق الطری غ غم/نبات مقارنة بالتراكیز االخرى، وادن ث بل ی

دي وخلف (1983غم/نبات وھذه النتائج تتفق مع نتائج القیسي ( 380.88 ا ذكر 1994) ونتائج الزبی ود كم بب یع ). والس

ر  ذه المواد خی سلفا ان الجبرلین یزید من حجم وعدد الخالیا وزیادة تكوین المواد الكاربوھیدراتیة داخل االوراق وزیادة ھ

  ).Abdul and Harris, 1978دلیل على زیادة وزن االوراق. (

ز           رلین بتركی امض الجب ات) المرشوشة بح لة (غم/نب دل وزن البص ي مع ة ف ادة معنوی ونالحظ من خالل النتائج زی

ى  100 لة ال ل معدل وزن البص ث وص ات. والسبب  161.64جزء من الملیون مقارنة بجمیع التراكیز االخرى حی غم/نب

ة وھذا یعود الى ان الحامض الجبرلین یس احة الورقی ادة المس ا االخرى وزی ن الخالی ر م اق اكث اعد على انقسام خالیا الس

ى  ؤدي ال ا ی لة مم ي البص یؤدي زیادة البناء التركیب الضوئي  وبالتالي زیادة تكوین المواد الكاربوھیدراتیة والتي یخزن ف

  زیادة وزن البصلة.

ي 3GAن معاملة النباتات بحامض الجبرلیك (اما بالنسبة الى الحاصل البایولوجي نجد با         ة ف ادة معنوی ) ادى الى زی

جزء من الملیون  100جمیع المعامالت مقارنة بنباتات المقارنة. وكانت اعلى قیمة للحاصل البایولوجي سجل عند تركیز 
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ن الملیون % 37.41غم/نبات اي بنسبة زیادة بلغت  727.42حیث وصل الى  ائج مقارنة بتركیزصفر جزء م . وھذا النت

ائج  رون (  Shalaby تتفق مع نت ائج1991وآخ ذلك مع نت رون (  Gamie ) ،وك اثیر 1996وآخ ى ت بب یرجع ال ). والس

  الجبرلین على زیادة عدد االوراق وزیادة وزن االبصال وھذا بدوره ادى الى زیادة معنویة في االنتاج والحاصل.

  

دل كل من الوزن االوراق الطریة (غم/نبات)، الوزن البصلة الطریة (غم/نبات) و ) في مع3GAتاثیر حامض الجبرلین ( )2جدول (

  الوزن الحاصل الخضري الطري (غم/نبات).

  

  التراكیز
  الصفات

معدل الوزن االوراق الطریة 

  (غم/نبات)

معدل الوزن البصلة الطریة 

  (غم/نبات)

معدل الوزن الحاصل 

  البایولوجي الطري (غم/نبات)

0  

  

380.88  148.45  529.36  

50  418.20  153.62  571.82  

100  565.78  161.64  727.42  

200  517.80  145.56  663.37  

  L.S.D (0.05)=9.26  L.S.D (0.05)=4.08  L.S.D (0.05)=6.65  

  

) في معدل كل من  الوزن الجاف لالوراق (غم/نبات)، الوزن الجاف للبصلة (غم/نبات) 3GAتاثیر حامض الجبرلین ( -3

  لوزن الجاف للحاصل البایولوجي (غم/نبات):و ا

ن  100) یبین تاثیر حامض الجبرلین على الوزن الجاف لالوراق (غم/نبات) حیث ان تركیز3نتائج جدول (         جزء م

الملیون سبب زیادة معنویة اكثر من التراكیز االخرى اضافة الى معاملة السیطرة حیث وصل معدل الوزن الجاف عن ھذا 

ت  79.87یز الى الترك ادة بلغ ق مع مطلوب  % 12.14غم/نبات اي بنسبة زی ائج تتف ات السیطرة. وھذه النت ة بنبات مقارن

ا 1988) و (رضا، 1990( ام الخالی ى انقس رلین عل امض الجب ) على نبات الطماطة . والسبب یمكن ان یعود الى تاثیر ج

ادة عدد  ا وزی اف وزیادة المساحة الورقیة وزیادة حجم الخالی وزن الج ادة ال ى زی ذه االسباب مسؤولة عل ل ھ االوراق وك

  لالوراق.

ز 3اظھرت نتائج جدول (        ث ان تركی ات) حی لة (غم/نب )  بان ھناك تاثیر لحامض الجبرلین على الوزن الجاف للبص

بة ا 100 التراكیز االخرى. وان النس ة ب وزن الجاف للبصة مقارن دل لل ى مع ن ھذا جزء من الملیون اعطى اعل ادة ع لزی

رلین عل % 7.83التركیز بلغت  امض الجب اثیر ح ى ت ات السیطرة. والسبب یعود ال ة  ىمقارنة مع نبات اءة عملی ادة كف زی
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التركیب الضوئي وبالتالي زیادة امتصاص الماء والمغذیات، لذلك یزداد عملیة التمثیل الغذائي لھذه المغذیات داخل النبات 

  اماكن خزنھ ( االبصال) وبذلك یزداد الوزن الجاف للبصلة الواحدة.  ونقلھ من مناطق تكوینھ الى

وظھرمن النتائج بان جمیع التاركیزات ادى الى زیادة معنویة في معدل الوزن الجاف للحاصل البایولوجي مقارنة مع        

ات) جزء من الملیون اعطى متوسط للوزن الجاف للحاص100نباتات السیطرة، ونالحظ بان التركیز  ل البایولوجي (غم/نب

). والسبب یعود الى كل ما 1990مقارنة مع نباتات المقارنة وھذة النتائج تتفق مع مطلوب ( % 11.13وبنسبة زیادة بلغت 

  ذكر سابقا.

  

) في معدل كل من الوزن الجاف لالوراق (غم/نبات)، الوزن الجاف للبصلة 3GAتاثیر حامض الجبرلیك ( ) یبین3جدول (

  ) و معدل الوزن الجاف للحاصل البایولوجي (غم/نبات)(غم/نبات

  

  التراكیز
  الصفات

معدل الوزن الجاف 

  لالوراق (غم/نبات)

معدل الوزن الجاف للبصلة 

  (غم/نبات)

معدل الوزن الجاف للحاصل 

  البایولوجي (غم/نبات)

0  

  

71.22  51.94  123.17  

50  73.81  54.06  127.88  

100  79.87  56.01  136.89  

200  77.06  50.43  127.50  

  L.S.D (0.05)=1.20  L.S.D (0.05)= 1.59  L.S.D (0.05)=1.22  

  

  المصادر

). تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة ، مؤسسة دار الكتب 1980الراوي ، خاشع محمود و عبد العزیز محمد خلف اللھ ( .1

    للطباعة و النشر ، جامعة الموصل .

 Vicia)من البـاقالء ( ). تاثیر بعض منظمات النمو النباتیة على  اصناف مختلفة1996لد (القیسي، وفاق امجد محمد خا .2

faba L.العراق.  –جامـعة بغداد  –كلیـة الزراعة  -. اطـروحة دكتوراه  

). تأثیر مواعید الزراعة و الرش  بحامض الجبرلیك على نمو  وحاصل بذور البصل  1983القیسي ، شالل اسماعیل  (. 3

  جامعة بغداد . –ماجستیر ، كلیة الزراعة  سالة. ر
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ات  2000العبیدي، انتصار حسین مھدي (. 4 ل  نب ادة تحم ي  زی ـرولین  ف ات  النمو  والب ـض  منظم اثیر  بع ). دراسة  ت

  العراق. –جامعة القادسیة  –كلیة التربیة  -حرارة مختلفة رسـالة ماجستیر لدرجات). Pisum sativum Lالبزالیا (

ل 1994الزبیدي ، سامي رشك  و عبد الحسین ناصر خلف ( .5 ل البص و و حاص ى  نم و عل ) . تاثیر بعض منظمات النم

   60 – 51) :  1( 7تحت ظروف  الزراعة الصحراویة في الزبیر .  مجلة البصرة للعلوم  الزراعیة  . المجلد  

نعم (. 6 د الم د عب ن ، أحم لة 2000حس وم . سلس ل والث اج البص ات ). انت اج والممارس ا االنت ر تكنولوجی یل الخض محاص

  الزراعیة المتطورة . الدار العربیة للنشروالتوزیع .  

). تأثیر مواعید الزراعة على  االزھار وحاصل البذور 1989مطلوب ،عدنان ناصر و محمد طالل عبد السالم الحبار (. 7

  . 79ـ  69یم العالي و البحث العلمي : في البصل  صنف بعشیقي . مجلة البوستر العلمي لوزارة  التعل

ف حسین (. 8 ار و محمد خل الم الحب د الس ر و محمد طالل عب وب ، عدنان ناص ل  1990مطل ) . استجابة صنفي البص

بعشیقي  وأبیض محلي للرش بتراكیز مختلفة  من حامض  الجبرلیك عند الزراعة المتأخرة  لغرض انتاج البذور مجلة 

  . 67 -59) :2(   22مجلد زراعة الرافدین . ال

افظ (. 9 ـالت 1984مطلوب، عدنان ناصر، حازم فتح اللھ اللوس، محمود مصطفى ومحمود الح ـض المعام اثیر   بع ). ت

-49): 1)، العدد (2على كسـر طور الراحة في تقـاوي البطاطـا وتاثیـرھا في الحاصل الخریفي. مجلة زانكو، المجلد (

69.  

ـریم صالح .10 ة 1987( عبدول، ك ب للطباع ـدیریة  دار  الكت ـاني. مـ ـزئین االول والث ـاتیة. الج ـو النب ـات النم ). منظمـ

  العراق.  –جامعة  الموصل  –والنشر 

ـاعة والنشر 1986عبدول، كریم صالح وعبدالعظیم كاظم محمد (. 11 ـتب للطبـ  –). فسلجة الخضروات.مدیــریة دار الك

  العراق.     –جامعة موصل 

). فسیولوجیا منظمات النمو النباتیة. الطبعة االولى. وزارة التعلیم العالي والبحث 1990صالح، مصلح محمـد سعیـد ( .12

  العراق. –العلمي.جامعة صالح الدین 

و 1989صالح، مصلح محمد سعید و قیصر جعفر عبد (. 13 ى نم امض الخلیك عل الین  ح رلین ونفث ). تأثیر حامض الجب

  .51-39) ، 9(16جودتھ . دراسات . المجلد  البصل وانتاجھ و

ائص 1988رضا، صادق حمید (. 14  ض خص ي بع روجین ف ـویات النت ـل ومست ـن والسایكوسی ). تاثیـر حامـض الجبرلی

  العراق. –جامعة صالح الدین   –كلیــة العلوم  –النمو واالزھار في  نبات الطماطة. رسـالة ماجستیر
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  الملحق

  ANOVAجدول  

   S.O.V d.f m.s  

لطول  

 النبات

m.s  

لعدد  

 االوراق

m.s   

للمساحة 

 الورقیة 

m.s   

للوزن االوراق 

 الطریة

m.s   

للوزن البصلة 

 الطریة

t 3 57.59 43.11 489.09 22081.22 149.23 

E 8 1.10 1.33 1.95 37.25 7.24 

  

S.O.V d.f m.s  

للوزن الحاصل  

 الطري

m.s  

للمحتوى  

 الكلوروفیلي

m.s  

للوزن الجاف  

 االوراق

m.s   

وزن لل

الجاف 

 االبصال

m.s  

للوزن 

الجاف 

 الحاصل

t 3 23921.66 0.167 42.7 24.43 99.71 

e 8 19.23 0.00025 0.63 1.1 0.65 

  

  


