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  التربیة وزارة – المعلمین إعداد مدیریة    كربالء جامعة – العلوم كلیة     بغداد جامعة) الھیثم ابن( التربیة كلیة

  

  الخالصة

لموسم  غداد،الھیثم) ، جامعة ب اتیة العائدة إلى قسم علوم الحیاة في كلیة التربیة ( ابنلنبأجریت تجربة في حقل الحدیقة ا      

 125و  100و  75و  50و  GA ( 325مسة تراكیز من حامض الجیرلین خ. وتضمنت دراسة تأثیر   2010 2009النمو 

و  NPK:17:17 ) (200 ( 17سیطرة، مع مستویین من السماد المركب  فر كمعاملةص) إضافة إلى التركیز  1-ملغم.لتر 

،  Feاصر الغذائیة الصغرى (لعنض اعتھا في تركیز بعاملة سیطرة وتداخالكم) إضافة إلى المستوى صفر  1- ــكغم.ھ 400

Mn  ،Zn  ،Cuالمحلي . صنفن من نبات البابونج ( الی) في صنفMatricaria chamomilla L  والصنف

وبثالث مكررات لكل  RCBDاة شعفذت التجربة بتصمیم القطاعات الكاملة المن) ،  Matricaria recutitia Lاأللماني.

  معاملة.

 بزیادة تراكیز حامض الجبرلین ومستویات ر الغذائیة المدروسةاصأظھرت النتائج وجود تأثیر معنوي في تركیز العن      

 و. و فیما یخص التداخل بین عوامل الدراسة فقد لكن معنویا ھ التسمید أعاله بالمقارنة مع نباتات السیطرة ولكال الصنفین

) أعلى القیم لتركیز  1-ــكغم. ھ 400ومستوى التسمید  1-ملغم.لتر  75ر وقد أعطت المعاملة ( تركیز حامض الجبرلین خاأل

على التوالي بالمقارنة مع معاملة  %120.25و  %146.43و  %44.93وشبة زیادة  Cuو  Mnو  Feكل من العناصر 

ة السیطرة عاملة مع منعلى التوالي بالمقار %138.37و  %196.77و  %67.32السیطرة في الحشة األولى وضبة زیادة 

لتركیز  أعلى قیمة 1-ھــكغم.  200ید لتسمأعطى نفس التركیز أعاله من حامض الجبرلین ومستوى ا ینماة الثانیة، بشفي الح

 فنصلي. وقد تفوق ابالمقارنة مع معاملة السیطرة ولكال الحشتین على التوال %46.45و  %31.47سبة زیادة نالزنك وب

   ف المحلي في الحشة الثانیة.نصلف األلماني على انصلف األلماني في الحشة األولى بینما تفوق انصلالمحلي على ا

  

   البابونج ، المركب السماد ، الجبرلین وحامض: المفتاحیة الكلمات
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  المقدمة

 الطبیة المھمة الستخدامھ في عالج العدید من تاتباناحد ال Compositaeیعد نبات البابونج الذي یعود إلى العائلة المركبة 

على  ھبالمعدة واألمعاء الحتوائ ، إذ یستعمل نقیع نورات البابونج لعالج الكثیر من الحاالت المرضیة المتعلقة) 1( األمراض 

)   2( Tanninو  Anthemidinو  Anthemic acid) باإلضافة إلى مواد طبیة أخرى مثل  Azuleneزیت االزولین ( 

و  3ات ( لتھابلال اب ومضادصداع وآالم األعصروماتزم واللابونج مفید لحاالت البرد وابع نورات النقیان فعن ذلك  ، فضال

صورة بریة في مناطق متعددة من العراق السیما في ب) . ینمو نبات البابونج  5). موطنھ األصلي جنوب وشرق أوربا(  4

) . ونظرا  5و  3 ھ الطبیة (تنیة ومناطق السھل الرسوبي، ویزرع في العدید من دول العالم ألھمیمحافظة نینوى والسلیما

ئیة الرئیسة مثل ر الغذااصامض الجبرلین والتسمید بالعنبحألھمیة البابونج الطبیة والعالجیة وللدور الكبیر الذي یؤدیھ الرش 

سایتوكرومات وال تإذ تدخل في تركیب الكلوروفیال تاتللنبامو لنفات اصالنتروجین والفسفور والبوتاسیوم في تحسن 

) ،  7و  6وتنشیط عدد من األنزیمات ( 2NADPHو  2NADHة مثل یمنزیات األفقوالمرا ATPركبات الطاقة مثل وم

یث تعمل مو حلنمنظمة ل راصغرى السیما الحدید والمنغنیز والزنك والنحاس إذ تعد كعنصر الغذائیة الاصفضال عن دور العن

صاحب أنزیمات تمثیل الكلوروفیل، یت وماروكوت) ، إذ یدخل الحدید في تركیب السای Cofactor ( 8كمساعدات أنزیمیة 

یل التربتوفان دورا أساسیا في تمث ویلعب المنغنیز دورا مھما في نظام النقل االلكتروني في عملیة التمثیل الضوئي كما أن للزنك

الفعال  Plastocyaninمن المركب  ت، أما النحاس فھو جزءلنباالتالي تمثیل االوكسین الطبیعي في ا( منشأ االوكسین ) وب

فات النمو صوبالتالي دورھا في تحسین  )10و  9ل الضوئي ( تمثیت الضوء لعملیة التفاعال ل االلكترونات فينق في عملیة

ة طبیا. ولقلة الدراسات في العراق حول استخدام منظمات دي ومحتوى المركبات الفعالصال االقتحاصوزیادة كل من كمیة ال

 فةرعتھدف الى م ان التجربةفا ذبشكل خاص. ل  ى نبات البابونجلفي تحسین نمو النباتات الطبیة بشكل عام وع دالنمو والتسمی

غرى صالغذائیة الر اصعض العنبوتداخلھما في تركیز  NPKبرلین والسماد المركب جتأثیر تراكیز متزایدة من حامض ال

   فین من نبات البابونج.لصنوھي الحدید والمنغنیز والزنك والنحاس 

  

  العمل وطرائق المواد

 بغداد جامعة ، ( الھیثم ابن) التربیة كلیة في الحیاة علوم قسم إلى العائدة النباتیة للحدیقة التابع الحقل في التجربة نفذت    

 Rondomized Complete  المعشاة الكاملة القطاعات تصمیم حسب التجربة تصمیم تم.  2009-2010 النمو لموسم

 ( RCBD ) Block Design 1-ملغم.لتر 125،  100،  75،  50،  25 ھي الجبرلین حامض من تراكیز خمسة متضمنة 

. معاملة لكل مكررات وبثالثة السیطرة معاملة إلى إضافة 1- كغم.ھـ 400،  200ھما  NPK المركب السماد من ومستویین

 في الموصوفة الطرائق حسب والفیزیائیة الكیمیائیة الصفات بعض تقدیر لغرض الزراعة قبل الحقل تربة من عینات أخذت

  ). 1( الجدول في موضح وكما الزراعیة للبحوث العامة الھیئة في التحلیل إجراء تم إذ  ( 11 )
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  الزراعة قبل التجربة لتربة والفیزیائیة الكیمیائیة الصفات بعض ( 1 ) جدول

  فة الص  الكمیة  فةلصا  الكمیة

  االیصالیة الكھربائیة  1-ز. م یمنسیسید 5.32  البوتاسیوم الجاھز  تربة -1ملغم.كغم 26.0

  )pHدرجة تفاعل التربة( 7.53  ت التربةصوالفم

  المادة العضویة  تربة 1-غم. كغم 22  الرمل  تربة 1-غم. كغم 408

  معادن الكاربونات  تربة 1-غم. كغم 245  الغرین  تربة 1-غم. كغم 448

  النتروجین الجاھز  تربة 1 -ملغم.كغم 16.84  الطین  تربة 1-غم. كغم 144

  الفسفور الجاھز  تربة 1 -طغم.كغم 13.80  ة التربةبنس  ةجمزی

  

وحدة تجریبیة بمساحة  81لكل لوح وقسم كل لوح إلى  2م  1.5 3.5قسمت ارض التجربة إلى ستة ألواح رئیسة بأبعاد       

40 40  وحدة تجریبیة. أضیفت  108كل صنف من نبات البابونج ثالثة ألواح رئیسة، وبذلك تضمنت التجربة  خذحیث ا 2سم

    على أساس مساحة الوحدة التجریبیة اعتمادا على النسبة والتناسب بالمقارنة مع وزنھ بالنسبة  NPKمستویات السماد المركب 

التربة وتم متابعة التجربة من  بعد خلطھا مع قلیل من 2009/11/1ور بتاریخ ذم زرعت البثساحة األرض. للھكتار من م

  . ) یوضح تصمیم التجربة في الحقل والنبات النامي فیھ 1عملیات ري وإزالة األدغال. والشكل ( 
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  ھفی النامي والنبات الحقل في التجربة تصمیم ( 1 ) شكل

  

 ول قیاسي من إذابة غرام واحد من حامضحلتم تحضیر التراكیز المذكورة من حامض الجبرلین وذلك بعد تحضیر م    

الماء  ر منلتملی 1000عیاري ) وأكمل الحجم إلى  1ودیوم ( صالجبرلین بالماء المقطر مع إضافة قطرتین من ھیدروكسید ال

  ). 12المقطر ومنھ حضرت التراكیز المذكورة ( 

 بونصاول الحلحامض الجبرلین مع إضافة قطرة من م یوم على الزراعة تم رش التراكیز المذكورة من 30بعد مرور      

محلول ل السائل كمادة ناشرة للھرمون إثناء الرش من خالل خلطھا جیدا مع المحلول المحضر في المرشة لتقلیل الشد السطحي

لمقطر) وحسب ا الوحدات التجریبیة باستثناء معاملة السیطرة ( التي رشت بالماءالرش ولضمان البلل التام لألوراق إلى جمیع 

ورقة مع استخدام خطوط حارسة بین الوحدات  ) 4-6بح عددھا ( اصالمعامالت لرشة واحدة على أوراق النباتات عندما 

یوم من تاریخ الزراعة أخذت عینات نباتیة  84التجریبیة لمنع تأثیر تركیز المعاملة على المعامالت األخرى. وبعد مرور 

یوم من  112، وبعد مرور  84D-1Hللجزء الخضري لكل وحدة تجریبیة متمثلة بخمسة نباتات كحشة أولى رمز لھا بالرمز 

، بعد ذلك  112D-2Hتاریخ الزراعة أخذت عینات أخرى للجزء الخضري متمثلة بخمسة نباتات كحشة ثانیة رمز لھا بالرمز 

ذلك طحنھا  حتى ثبوت الوزن، أعقب  م 70  – 65األجزاء الخضریة في مجفف كھربائي وعلى درجة حرارة  جففت

ول على ص) للح2O213 ) Hومساعدة  4SO2Hمل من  5غیرة، واخذ وزن معلوم منھا وھضم بإضافة صمطحنة كھربائیة ب



 
 
 

  العناصر بعض تركیز في وتداخالتھا NPK المركب والسماد الجبرلین وحامض الصنف تأثیر

  Chamomile البابونج نبات في الصغرى الغذائیة

  الربیعي عطیة علیوي فاضل              علوان ھاشم عون عبد           ألساعدي حسین جاسم عباس

  

 
 
 

73Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

المتصاص جھاز ا  في المجموع الخضري باستعمال ر الغذائیةعناصص ألحامضي لكل معاملة ومنھ تم تقدیر تركیز التخلالمس

  ) . 14وحسب طریقة (  Atomic absorption Spectrophotometerالذري ( 

   ) . 15(  %5) عند مستوى احتمالیة  LSDمیم المتبع واستعمال اقل فرق معنوي ( لتصا حسب ایائصحللت النتائج اح    

  

  والمناقشة النتائج

 ) إلى عدم وجود فروق معنویة بین صنفي النبات في معدل تركیز الحدید في الحشة األولى، 2ارت النتائج في الجدول ( شأ   

جزء من  99.8( ركیز الحدیدلتاأللماني في الحشة الثانیة بإعطائھ أعلى معدل  صنفا تفوق الصنف المحلي معنویا على الینمب

جزء من الملیون. كما یالحظ من نتائج الجدول نفسھ أن زیادة تركیز  97.3ل ھو الملیون ) بینما أعطى اصف األلماني معد

بإعطائھ  1-رلتملغم. 75حامض الجبرلین اثر ایجابیا في زیادة معدل تركیز الحدید لكال الحشتین، ولكن أفضلھا عند التركیز

طرة التي أعطت اقل معدل لتركیز الحدید مقارنة بنباتات السی %38.75و  %20.58أعلى معدل لتركیز الحدید وبنسبة زیادة 

  ولكال الحشتین على التوالي.

أعلى معدل  1-ـكغم.ھ 400أما بخصوص التسمید فقد اثر معنویا في زیادة معدل تركیز الحدید، وقد سجل مستوى التسمید   

ین ب ثنائيأثیر التداخل المقارنة بمعاملة السیطرة ولكال الحشتین على التوالي. أما ت %20.53و  %20.03وبنسبة زیادة 

من  جزء 115.7ف األلماني أعطى اعلي معدل لتركیز الحدید ( نف وحامض الجبرلین فیالحظ في الحشة الثانیة أن الصنصلا

ھ ف المحلي عند التركیز نفسنولكن لم یكن بفارق معنوي بالمقارنة بالص 1-ملغم. لتر75الملیون ) عند تركیز حامض الجبرلین 

و  25الجبرلین  ف األلماني عند معامالت إضافة حامضنف المحلي معنویا على الصصنبرلین ولكن تفوق المن حامض الج

سمید تفوق الصنف المحلي معنویا على لت. كما اظھر تأثیر التداخل الثنائي بین الصنف ومستوى ا 1-رلتملغم.  100و  50

 1-ـكغم.ھ 400التسمید  الثانیة عند جمیع مستویات التسمید المستخدمة، وكان أفضلھا عند مستوى الصنف األلماني في الحشة

جزء من الملیون عند مستوى التسمید نفسھ  105.8جزء من الملیون، بینما أعطى الصنف األلماني معدل ھو  110.1إذ بلغ 

یا ولكال الحشتین فقد كان معنو سمید في تركیز الحدیدلتوى اأعاله. أما تأثیر التداخل الثنائي بین تركیز حامض الجبرلین ومست

بإعطائھ أعلى معدل لتركیز الحدید وبنسبة  1-ـكغم.ھ 400سمید لتومستوى ا 1-ملغم. لتر75مع تفوق تركیز حامض الجبرلین 

)  2ج في الجدول ( بالمقارنة بمعاملة السیطرة في كال الحشتین على التوالي. كما أكدت النتائ %67.32و  %44.93زیادة 

نف لصا نف المحلي علىصفة كان معنویا، ففي الحشة األولى تفوق الصلأن تأثیر التداخل الثالثي لعوامل الدراسة في ھده ا

بإعطائھ أعلى القیم لتركیز الحدید إذ بلغ  1-ھـكغم. 400سمید لتومستوى ا 1-ملغم. لتر75األلماني عند تركیز حامض الجبرلین 

جزء من الملیون  128.5تركیز للحدید بلغ  المحلي أعلى صنفالملیون، كذلك في الحشة الثانیة أعطى الجزء من  101.5

أللماني عند ا صنفسمید أعاله ولكن لم یكن بفارق معنوي بالمقارنة باللتعند نفس التركیز من حامض الجبرلین ومستوى ا
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سمید رى ومستوى التخحامض الجبرلین األ تراكیز  انھ عند جمیع نفس تركیز حامض الجبرلین ومستوى اكسمید أعاله، أال

  . ف األلمانيصننف المحلي متفوق معنویا على اللصكان ا 1-ـكغم.ھ 400

  

 الحدید تركیز في وتداخالتھا (NPK ) المركب السماد ومستوى الجبرلین حامض وتركیز الصنف تأثیر ( 2 ) جدول

  البابونج نبات لصنفي للحشتین الخضري المجموع في) الملیون من جزء(

  

  ) 1-(كغم .ھـ NPKمستوى السماد 
  تركیز

GA3 

  1-ملغم .لتر

  الصنف
H2 – D112 H1 – D84 

  الصنف 
  تركیز
GA3 

400 200 0 
  الصنف

 تركیز  

GA3  

400 200 0 

84.0 91.5 84.0 76.5 75.2 81.5 74.5 69.0 0   

93.3 101.0 92.5 86.5 79.8 87.5 80.0 72.0 25   

  محلي 50 77.5 85.5 94.0 85.7 94.5 102.5 117.5 104.8

114.8 128.5 113.0 103.0 91.0 101.5 91.0 80.5 75 

105.0 116.0 103.0 96.0 86.0 94.0 84.0 80.0 100   

96.5 106.0 97.5 86.0 82.5 90.0 82.5 75.0 125   
82.2 86.5 83.5 76.5 75.5 82.5 75.5 68.5 0   

91.3 97.5 93.5 83.0 79.5 86.5 81.0 71.0 25   

  ألماني 50 78.0 85.5 94.0 85.8 92.0 100.5 115.5 102.7

115.7 127.5 116.0 103.5 90.5 98.5 92.0 81.0 75 

100.8 109.5 100.5 92.5 86.7 94.0 85.5 80.5 100   

91.0 98.5 90.0 84.5 82.0 89.5 80.0 76.5 125   

1.66 2.88 1.49 2.59 LSD (0.05)  
  



 
 
 

  العناصر بعض تركیز في وتداخالتھا NPK المركب والسماد الجبرلین وحامض الصنف تأثیر

  Chamomile البابونج نبات في الصغرى الغذائیة

  الربیعي عطیة علیوي فاضل              علوان ھاشم عون عبد           ألساعدي حسین جاسم عباس

  

 
 
 

75Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

  

   الصنف   الصنف

  الصنف  محلي 75.8 82.9 91.4 83.4 90.4 98.8 110.1 99.8
  

  مستوى

  السماد

NPK 

  ألماني 75.9 83.3 90.8 83.3 88.7 97.3 105.8 97.3

0.68 1.18 n.s 1.06 LSD(0.05) 

  تركیز
GA3 

  تركیز 
GA3 

  

83.1 89.0 83.8 76.5 75.3 82.0 75.0 69.0 0  

  تركیز 25 71.5 80.5 78.0 79.7 84.8 93.0 99.3 92.4
GA3 

103.8 116.5 101.5 93.3 85.8 94.0 85.5 77.8 50  

  مستوى 75 80.8 91.5 100.0 90.8 103.3 114.5 128.0 115.3

103.0 112.8 101.8 94.3 86.4 94.0 84.8 80.3 100 NPK 

93.8 102.3 93.8 85.3 82.3 89.8 81.3 75.8 125  

1.18 2.04 1.06 1.83 LSD(0.05) 

  مستوى السماد 75.9 83.1 91.1  89.6 98.1 108.0 
     NPK 

0.83 0.68 LSD(0.05) 
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نف األلماني في صالمحلي معنویا على ال صنف) تفوق ال 3ائج الجدول ( تأما بالنسبة لتركیز المنغنیز، فقد أظھرت ن      

ي االلمان صنفانیة تفوق الثجزء من الملیون ) ، بینما في الحشة ال 23.4ھ أعلى معدل لتركیز المنغنیز ( ئعطاإة األولى بشالح

جزء من الملیون. كما أن معدل تركیز المنغنیز  28.5نف المحلي بإعطائھ أعلى معدل لتركیز المنغنیز بلغ صمعنویا على ال

الذي أعطى معنویا أعلى معدل  1-ملغم. لتر75تین لغایة التركیز شكال الحقد ازداد معنویا بزیادة تركیز حامض الجبرلین ول

ین على التوالي. أما بخصوص شتالح مقارنة بمعاملة السیطرة في كال %104.25و  % 84.85لتركیز المنغنیز وبنسبة زیادة 

التسمید وكان  نویا بزیادة مستویات) زیادة معدل تركیز المنغنیز مع 3تأثیر التسمید في تركیز المنغنیز فقد بین الجدول ( 

بالمقارنة بمعاملة السیطرة ولكال الحشتین  %43.86و  %37.82وبنسبة زیادة  1-ـكغم.ھ 400أفضلھا عند مستوى التسمید 

  على التوالي.

ولكال  معنویا تركیز المنغنیز كان نف وتركیز حامض الجبرلین فىصویالحظ من الجدول نفسھ أن تأثیر التداخل الثنائي بین ال

لماني بإعطائھ اال فنصالمحلي على ال صنف، ففي الحشة األولى تفوق ال 1-ملغم. لتر75ن وكان أفضلھا عند التركیز شتیالح

 لماني بإعطائھ أعلى معدلاال فنصجزء من الملیون، بینما في الحشة الثانیة تفوق ال 31.3أعلى معدل لتركیز المنغنیز إذ بلغ 

)  3ائج في الجدول ( نتبینت ال كماجزء من الملیون عند التركیز أعاله من حامض الجبرلین.  39.3لتركیز المنغنیز إذ بلغ 

ألولى كان التفوق ا ومستوى التسمید في تركیز المنغنیز كان معنویا وللحشتین، ففي الحشة فنصإن تاثیر التداخل الثنائي بین ال

جزء من الملیون، إال  27.3إذ بلغ  1-ـكغم.ھ 400سمید لتااللماني، وكان أفضلھا عند مستوى ا فنصالمحلي على ال فنصلل

 33.4ه إذ بلغ التسمید أعال المحلي معنویا ولكن أفضلھا عند مستوى فنصلماني على الاال فنصانھ في الحشة الثانیة تفوق ال

ئي روق معنویة في تركیز المنغنیز نتیجة تاثیر التداخل الثنافلجدول نفسھ إن ھناك ج في انتائا أوضحت الكمجزء من الملیون. 

مع مستوى  1-ملغم. لتر75الجبرلین  ین مع تفوق تركیز حامضشتسمید ولكال الحلتبین تركیز حامض الجبرلین ومستوى ا

و  %146.43المنغنیز وبنسبة زیادة  على بقیة معامالت التداخل الثنائي بإعطائھ أعلى معدل لتركیز 1-ـكغم.ھ 400التسمید 

بالمقارنة بمعاملة السیطرة وللحشتین على التوالي. كما أن التداخل الثالثي لعوامل الدراسة اثر ایجابیا في تركیز  196.77%

م لتركیز االلماني بإعطائھ أعلى القی فالصن المحلي معنویا على فین، ففي الحشة األولى تفوق الصنشتالمنغنیز ولكال الح

جزء من  36.0إذ بلغ  1-ـكغم.ھ 400مع مستوى التسمید  1-ملغم. لتر75المنغنیز وكان أفضلھا عند تركیز حامض الجبرلین 

ض الجبرلین عند تركیز حام المحلي وكان أفضلھا فنصیا على العنولماني ماال فنصالملیون، بینما في الحشة الثانیة تفوق ال

  جزء من الملیون. 47.5ومستوى التسمید أعاله إذ بلغ 

ة شلماني في الحاال فنصى اللالمحلي معنویا ع فنص) تفوق ال 4أما بالنسبة إلى تركیز الزنك، فقد بین الجدول (         

 فنصلماني على الاال فنصالثانیة كان التفوق المعنوي لل جزء من الملیون، بینما في الحشة 88.9األولى بإعطائھ المعدل 

ا إن تاثیر حامض الجبرلین في معدل تركیز الزنك كمجزء من الملیون.  95.2المحلي بإعطائھ أعلى معدل لتركیز الزنك بلغ 

ملغم. 75 التركیز ه عندصاز حامض الجبرلین وبلغ أقیالحشتین، إذ ازداد معدل تركیز الزنك بزیادة ترك كان معنویا ولكال

)  4مقارنة بمعاملة السیطرة وللحشتین على التوالي. كما أوضحت نتائج الجدول (  34.47و  %15.78وبنسبة زیادة  1-رتل
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إذ  1-ـكغم.ھ 200سمید لتد مستوى انین، إذ ازداد بشكل معنوي عشتأن للتسمید تأثیرا معنویا في معدل تركیز الزنك ولكال الح

قیاسا  1-ـكغم.ھ 400 سمیدلتمعنویا عند مستوى ا فضخما انفیزء من الملیون وللحشتین على التوالي، ج 99.2و  92.4بلغ 

  ین. شتولكال الح 1-ـكغم.ھ 200بمستوى التسمید 

ف نصبین ال يئیر التداخل الثناثات ویا في الحشة الثانیة نتیجةعنااللماني م فنصویالحظ من نتائج الجدول نفسھ تفوق ال    

جزء من الملیون ) عند تركیز حامض الجبرلین  107.5وتركیز حامض الجبرلین بإعطائھ أعلى معدل لتركیز الزنك ( 

، وقد تفوق ویاعنن ماومستوى التسمید في معدل تركیز الزنك فقد ك صنف. أما تاثیر التداخل الثنائي بین ال 1-ملغم. لتر75

   سمیدلتجزء من الملیون عند مستوى ا 92.8ھ أعلى معدل لتركیز الزنك بلغ األولى بإعطائ  المحلي معنویا في الحشة فنصال

جزء من  101.3لماني معنویا بإعطائھ أعلى معدل لتركیز الزنك بلغ نف االص، بینما في الحشة الثانیة تفوق ال 1-ـكغم.ھ 200

  الملیون عند مستوى التسمید أعاله.

) أن ھناك فروق معنویة في معدل تركیز الزنك نتیجة تاثیر التداخل الثنائي بین تركیز  4كما یالحظ من نتائج الجدول ( 

التسمید  ومستوى 1-ملغم. لتر75سمید ولكال الحشتین مع تفوق معنوي لتركیز حامض الجبرلین لتحامض الجبرلین ومستوى ا

بالمقارنة بمعاملة السیطرة ولكال  %46.45و  %31.47على بقیة معامالت التداخل الثنائي وبنسبة زیادة  1-ـكغم.ھ 200

ففي الحشة  ،ن معنویا في كال الحشتینكاالحشتین على التوالي. كما أن تاثیر التداخل الثالثي لعوامل الدراسة في تركیز الزنك 

 200 سمیدلتومستوى ا 1-ملغم. لتر75نف المحلي أعلى قیمة لتركیز الزنك عند تركیز حامض الجبرلین صاألولى أعطى ال

ى لماني الذي أعطف االنبالمقارنة بمعاملة السیطرة، ولم یكن بفارق معنوي بالمقارنة بالص %30.92وبنسبة زیادة  1-ھـكغم.

نف الثانیة فقد تفوق الص الحشة يسمید أعاله. أما فلتجزء من الملیون عند تركیز حامض الجبرلین ومستوى ا 98.5القیمة 

جزء من الملیون عند تركیز حامض  114.0ف المحلي بإعطائھ أعلى قیمة لتركیز الزنك بلغت نلماني معنویا على الصاال

   الجبرلین ومستوى التسمید أعاله.
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 المنغنیز تركیز في وتداخالتھا ( NPK ) المركب السماد ومستوى الجبرلین حامض وتركیز الصنف تأثیر ( 3 ) جدول

  البابونج نبات لصنفي للحشتین الخضري المجموع في) الملیون من جزء(

  

  ) 1-(كغم .ھـ NPKمستوى السماد 
  تركیز

GA3 

  1-ملغم .لتر

  الصنف
H2 – D112 H1 – D84 

  الصنف 
  تركیز
GA3 

400 200 0 
  الصنف

 تركیز  

GA3  

400 200 0 

18.8 22.5 18.5 15.5 17.0 20.0 16.5 14.5 0   

22.3 26.0 22.0 19.0 19.5 22.5 19.0 17.0 25   

  محلي 50 20.5 25.5 30.0 25.3 24.0 29.0 37.5 30.2

37.5 44.5 37.0 31.0 31.3 36.0 31.0 27.0 75 

28.8 33.5 29.0 24.0 25.5 29.5 25.5 21.5 100   

24.0 28.5 24.0 19.5 21.3 25.5 20.5 18.0 125   
18.7 22.0 18.5 15.5 16.0 19.0 15.5 13.5 0   

24.7 28.5 24.0 21.5 18.5 21.5 18.0 16.0 25   

  ألماني 50 19.5 24.5 29.0 24.3 25.0 30.5 38.5 31.3

39.3 47.5 38.0 32.5 29.7 33.0 30.0 26.0 75 

30.3 34.5 31.0 25.5 24.5 28.5 24.5 20.5 100   

24.5 29.5 24.0 20.0 20.3 24.5 19.5 17.0 125   

0.77 1.33 0.62 1.07 LSD (0.05)  
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   الصنف   الصنف

  الصنف  محلي 19.8 23.0 27.3 23.4 22.2 26.6 32.9 27.2
  

  مستوى

  السماد

NPK 

  ألماني 18.8 22.0 25.9 22.2 23.3 27.7 33.4 28.5

0.31 0.54 0.25 0.31 LSD(0.05) 

  تركیز
GA3 

  تركیز 
GA3 

  

18.8 22.3 18.5 15.5 16.5 19.5 16.0 14.0 0  

  تركیز 25 16.5 18.5 22.0 19.0 20.3 23.0 27.3 23.5
GA3 

30.8 38.0 29.8 24.5 24.8 29.5 25.0 20.0 50  

  مستوى 75 26.5 30.5 34.5 30.5 31.8 37.5 46.0 38.4

29.6 34.0 30.0 24.8 25.0 29.0 25.0 21.0 100 NPK 

24.3 29.0 24.0 19.8 20.8 25.0 20.0 17.5 125  

0.54 0.94 0.44 0.76 LSD(0.05) 

  مستوى السماد 19.3 22.5 26.6  22.8 27.1  32.8 

     NPK 

0.38 0.31 LSD(0.05) 
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 الزنك تركیز في وتداخالتھا ( NPK ) المركب السماد ومستوى الجبرلین حامض وتركیز الصنف تأثیر (4 ) جدول

  البابونج نبات لصنفي للحشتین الخضري المجموع في) الملیون من جزء(

  

  ) 1-(كغم .ھـ NPKمستوى السماد 
  تركیز

GA3 

  1-ملغم .لتر

  الصنف
H2 – D112 H1 – D84 

  الصنف 
  تركیز
GA3 

400 200 0 
  الصنف

 تركیز  

GA3  

400 200 0 

84.5 86.0 91.0 76.5 83.2 84.5 89.0 76.0 0   

92.8 93.5 96.0 89.0 90.3 91.0 92.5 87.5 25   

  محلي 50 89.5 96.5 94.5 93.5 92.0 101.0 98.0 97.0

102.8 105.0 108.5 95.0 95.8 96.0 99.5 92.0 75 

92.0 88.5 94.5 93.0 88.5 85.0 90.5 90.0 100   

83.8 77.5 91.5 82.5 81.8 75.5 89.0 81.0 125   
85.0 87.5 92.0 75.5 81.7 83.5 87.0 74.5 0   

97.2 99.0 103.0 89.5 89.5 90.0 93.0 85.5 25   

  ألماني 50 87.5 95.5 93.5 92.2 94.5 107.5 104.5 102.2

107.5 109.5 114.0 99.0 95.0 95.5 98.5 91.0 75 

94.7 91.0 99.0 94.0 87.3 84.0 90.0 88.0 100   

84.5 78.0 92.0 83.5 80.8 75.0 87.0 80.5 125   

1.11 1.92 1.11 1.92 LSD(0.05) 
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   الصنف   الصنف

  الصنف  محلي 86.0 92.8 87.8 88.9 88.0 97.1 90.9 92.17
  

  مستوى

  السماد

NPK 

  ألماني 84.5 91.8 86.9 87.7 89.3 101.3 94.9 95.16

0.45 0.78 0.45 0.78 LSD(0.05) 

  تركیز
GA3 

  تركیز 
GA3 

  

84.8 86.8 91.5 76.0 82.4 84.0 88.0 75.3 0  

  تركیز 25 86.5 92.8 90.5 89.9 89.3 99.5 96.3 95.0
GA3 

99.6 101.3 104.3 93.3 92.8 94.0 96.0 88.5 50  

  مستوى 75 91.5 99.0 95.8 95.4 97.0 111.3 107.8 104.7

93.4 89.8 96.8 93.5 87.9 84.5 90.3 89.0 100 NPK 

84.2 77.8 91.8 83.0 81.4 75.3 88.0 80.8 125  

0.78 1.36 0.78 1.36 LSD(0.05) 

  مستوى السماد 85.3 92.4 87.4  88.7 99.2 92.9 
     NPK 

0.55 0.55 LSD(0.05) 

  

  

   



 
 
 

  العناصر بعض تركیز في وتداخالتھا NPK المركب والسماد الجبرلین وحامض الصنف تأثیر

  Chamomile البابونج نبات في الصغرى الغذائیة

  الربیعي عطیة علیوي فاضل              علوان ھاشم عون عبد           ألساعدي حسین جاسم عباس

  

 
 
 

82Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

 لماني في الحشةاال صنفالمحلي معنویا على ال صنفوق الف) ت 5أما بالنسبة لتركیز النحاس فقد بینت نتائج الجدول (       

معدل لماني بإعطائھ الاال صنفي الحشة الثانیة كان التفوق المعنوي للفا ینمجزء من الملیون، ب 12.5األولى بإعطائھ المعدل 

جزء من الملیون. ویالحظ أیضا من نتائج الجدول نفسھ إن معدل تركیز النحاس قد ازداد معنویا بزیادة تركیز حامض  14.7

مقارنة  65.76%و  %51.46زیادة  الذي أعطى أعلى معدل لتركیز النحاس وبنسبة 1-لترملغم. 75الجبرلین لغایة التركیز 

) أن للتسمید تأثیرا معنویا في زیادة معدل  5بمعاملة السیطرة ولكال الحشتین على التوالي. كما بینت النتائج في الجدول ( 

مقارنة بمعاملة  34.71% و %33.33ة زیادة وبنسب 1-ـكغم.ھ 400اس، وكان أعلى معدل عند مستوى التسمید حتركیز الن

تركیز حامض ف ونداخل الثنائي بین الصتالسیطرة ولكال الحشتین على التوالي. وأشارت النتائج في الجدول أعاله إلى أن لل

طائھ أعلى معدل ف المحلي بإعصنال الجبرلین تأثیرا معنویا في معدل تركیز النحاس ولكال الحشتین، ففي الحشة األولى تفوق

، بینما في الحشة الثانیة كان التفوق  1-ملغم. لتر75جزء من الملیون عند تركیز حامض الجبرلین  15.6لتركیز النحاس بلغ 

جزء من الملیون عند تركیز حامض الجبرلین  18.4لماني بإعطائھ أعلى معدل لتركیز النحاس إذ بلغ المعنوي للصنف اال

ین، ففي النحاس كان معنویا في كال الحشت سمید في معدل تركیزلتإن تاثیر التداخل الثنائي بین الصنف ومستوى اأعاله. كما 

معدل لتركیز  ىبإعطائھ اعل 1-ھـكغم. 400 سمیدلتلماني عند مستوى اوق الصنف المحلي على الصنف االفالحشة األولى ت

لماني عند نفس مستوى التسمید أعاله بإعطائھ اال الثانیة تفوق الصنفا في الحشة ینمجزء من الملیون ) ، ب 14.5النحاس ( 

كما أوضحت النتائج في الجدول نفسھ إن ھناك فروق معنویة في  جزء من الملیون ) . 16.3أعلى معدل لتركیز النحاس ( 

ع تفوق تركیز الحشتین مومستوى التسمید ولكال  ائي بین تركیز حامض الجبرلینثنتركیز النحاس نتیجة تاثیر التداخل ال

ھ أعلى معدل ئبقیة معامالت التداخل الثنائي بإعطا على 1-ـكوم.ھ 400سمید لتمع مستوى ا 1-ملغم. لتر75حامض الجبرلین 

على التوالي، أما بخصوص  بالمقارنة بمعاملة السیطرة وللحشتین %138.37و  %120.25بة زیادة بنسلتركیز النحاس و

المحلي  نفصولكال الحشتین، ففي الحشة األولى سجل ال التداخل الثالثي لعوامل الدراسة فقد اثر معنویا في تركیز النحاس

ملغم. 75 حامض الجبرلین النحاس وكان أفضلھا عند تركیز لماني بإعطائھ أعلى القیم لتركیزنف االصفوقا معنویا على الت

ا فوقتلماني اال صنفجزء من الملیون، بینما في الحشة الثانیة سجل ال 17.4إذ بلغ  1-ـكغم.ھ 400سمید لتوى امع مست 1-لتر

النحاس وكان أفضلھا عند تركیز.حامض الجبرلین ومستوى التسمید  ف المحلي بإعطائھ أعلى القیم لتركیزصنمعنویا على ال

   .جزء من الملیون 20.5أعاله إذ بلغ 
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 نحاسال تركیز في وتداخالتھا ( NPK ) المركب السماد ومستوى الجبرلین حامض وتركیز الصنف تأثیر (5 ) جدول

  البابونج نبات لصنفي للحشتین الخضري المجموع في) الملیون من جزء(

  

  ) 1-(كغم .ھـ NPKمستوى السماد 
  تركیز

GA3 

  1-ملغم .لتر

  الصنف
H2 – D112 H1 – D84 

  الصنف 
  تركیز
GA3 

400 200 0 
  الصنف

 تركیز  

GA3  

400 200 0 

11.3 13.2 12.0 86 10.4 12.6 10.5 8.0 0   

13.1 15.1 12.5 11.6 12.0 14.0 11.5 10.5 25   

  محلي 50 13.0 13.6 16.1 14.2 14.5 15.0 17.9 15.8

18.3 20.4 18.7 15.9 15.6 17.4 15.5 14.0 75 

14.7 17.0 14.7 12.4 12.7 14.8 12.7 10.5 100   

11.2 13.8 11.0 8.9 10.1 12.1 9.3 8.9 125   
11.0 13.0 11.4 8.6 10.2 12.4 10.4 7.8 0   

13.5 15.2 13.3 12.1 11.8 13.7 11.4 10.4 25   

  ألماني 50 12.9 13.5 16.0 14.1 15.0 15.6 18.0 16.2

18.4 20.5 18.8 16.0 15.5 17.3 15.4 13.9 75 

14.4 17.1 14.6 11.6 12.5 14.6 12.4 10.4 100   

11.2 13.8 10.6 9.3 9.9 11.9 9.2 8.7 125   

0.06 0.11 0.10 0.18  LSD(0.05) 
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   الصنف   الصنف

  الصنف  محلي 10.8 12.2 14.5 12.5 12.0 14.0 16.2 14.1
  

  مستوى

  السماد

NPK 

  ألماني 10.7 12.1 14.3 12.4 12.1 14.1 16.3 14.7

0.02 0.05 0.04 0.07 LSD(0.05) 

  تركیز
GA3 

  تركیز 
GA3 

  

11.1 13.1 11.7 86 10.3 12.5 10.5 7.9 0  

  تركیز 25 10.5 11.5 13.9 12.0 11.9 12.9 15.2 13.3
GA3 

16.0 18.0 15.3 14.8 14.2 16.1 13.6 13.0 50  

  مستوى 75 14.0 15.5 17.4 15.6 16.0 18.8 20.5 18.4

14.6 17.0 14.7 12.0 12.6 14.7 12.6 10.5 100 NPK 

11.2 13.8 10.8 9.1 10.0 12.0 9.3 8.8 125  

0.05 0.08 0.07 0.13 LSD(0.05) 

 16.3 14.0 12.1  
 

14.4 
 

  مستوى السماد 10.8 12.2

      

0.03 0.05 
 

LSD(0.05) 
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 المدروسة یعزى إلى االختالف الوراثي بین يغرصر الغذائیة ألاصإن اختالف صنفي نبات البابونج في تركیز العن      

) مما ینعكس  16صفة طول الجذر وحجمھ (  نھافات ومصي بعض الفف عن بعضھا وتلختف النباتیة صنانفین، إذ أن األصال

) . أما عن  17ر الغذائیة من قبل الجذور وزیادة تركیزھا في المجموع الخضري ( اصصاص العنتعلى مقدرة النبات في ام

إلى دوره  فیعزى ض الجبرلینضري بتأثیر حام) في المجموع الخ Cuو  Znو  Mnو  Feزیادة تركیز العناصر الغذائیة ( 

م ث) ومن 10و  7في زیادة انقسام الخالیا واستطالتھا ومنھا تنشیط االنقسام الخلوي في المرستیمات القمیة أو تحت القمیھ ( 

) وبالنتیجة زیادة في  18و  16) فیزداد حجم الجذر وطولھ (  6زیادة نمو النبات ومنھا زیادة المساحة السطحیة للجذور ( 

ا أن النمو الجید للجذور وزیادة تفرعاتھا في كم) .  19و  17بات ( لنفي ا ر الغذائیة فیزداد تركیزھااصاص معظم العنتصام

ه في المجموع الخضري إذ أن كان سببا في زیادة تركیز العناصر الغذائیة أعال NPKالتربة نتیجة استخدام السماد المركب 

  ) . 20ر قد تحسنت بإضافة السماد ( اصیة لتلك العنمتصاصالقابلیة اال

فیعزى ذلك إلى التضاد المتعاكس بین الفسفور  1-ـكغم.ھ 400أما عن سبب انخفاض تركیز الزنك عند مستوى التسمید     

الزنك  وسفاتمعقدات فربة تحدد دخول وحركة الزنك في النبات بسبب تكون لتوالزنك، فالمستویات العالیة من الفسفور في ا

21 ) Zinc - Phosphate Complexes  22و . (  

ر المدروسة في الحشة الثانیة بعد أن كان عناصالمحلي في تركیز ال صنفف االلماني على الصنأما بخصوص تفوق ال    

 حلي متمثالالم فنصعزى ذلك إلى زیادة النمو الخضري للیاألولى ف شةااللماني في الح صنفالمحلي متفوقا على ال فالصن

 ) لذا یمكن أن یكون ھذا االنخفاض في 16االلماني في الحشة الثانیة (  صنففي زیادة عدد األفرع الخضریة بالمقارنة مع ال

   ) . 23(  فخفیتف االلماني ناتج عن عامل الصنالمحلي بالمقارنة مع ال فتركیز تلك العناصر في الصن

  

ر اصوالتداخل بینھما أدى إلى زیادة تركیز العن NPKمما تقدم نستنتج أن المعاملة بحامض الجبرلین والسماد المركب      

ر اصبالنسبة لكل من العن 1-ـكغم.ھ 400سمید لتمن حامض الجبرلین ومستوى ا 1-ملغم. لتر75المدروسة السیما عند التركیز 

Fe  وMn  وCu  ر نصبالنسبة لع 1-ـكغم.ھ 200الجبرلین ومستوى التسمید ونفس التركیز أعاله من حامضZn .  
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Abstract 

     This experiment was carried out in the field of botanical garden which belongs to Biology 

Department , College of Education (Ibn Al-Haitham), University of Baghdad during the 

growing season 2009-2010.The experiment was designed to study the effect 5 concentrations 

of Gibberellic acid(GA3)( 25,50,75,100and125mg.L-1 ) as well as 0 concentration as control 

treatment and 2 levels of NPK (17:17:17) fertilizer (200 and 400 Kg.ha-1) as well as 0 level as 

control treatment and their interaction on the some micronutrients ( Fe , Mn , Zn and Cu ) 

concentration in two varieties of chamomile plant ( Local variety , Matricaria chamomilla L. 

and German variety , Matricaria recutitia L.) . Randomized Complete Block Design (RCBD) 

was used with 3 replicate for each treatment . results showed a significant increase in the 

concentration of Fe , Mn , Zn and Cu with increased GA3 concentration and NPK levels in 

comparison with the control plants . 

 

    The highest rates of Fe , Mn and Cu concentrations were obtained by using GA3 at 75 mg.L-

1 and NPK at 400 Kg.ha-1 at an increase rate 44.93% , 146.43% and 120.25% respectively in 

comparison with control in first harvest , and at an increase rate 67.32% , 196.77% and 138.37% 

respectively in comparison with control in second harvest . While the highest rates of Zn 
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concentration was obtained by using GA3 at 75 mg.L-1 and NPK at 200 Kg.ha-1at an increase 

rate 31.47% and 46.45% in comparison with control respectively . 

    The Local variety surpassed the German variety in the first harvest , while the German variety 

surpassed the local variety in the second harvest . 

 

Key words: Gibberellic Acid , NPK , chamomile 

 

 


