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جأثير الرش بالزوك وحامض اإلسكوربيك والجبرليه في ومو وحاصل الثمار لىباجات الباروجان المزروعة في 

 البيث البالسحيكي غير المذفأ
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 الخالصة

 لمعرفذذذة تذذذلرير الذذذرس برشرذذذة مسذذذتويات مذذذن الزنذذذ  7117-7111نفذذذهت هذذذها الدراسذذذة مذذذشل الموسذذذم ال ذذذتو  
ملغذم /  74,41صذفر,)ملغم / لتر( وحامض الجبرليذ   111,711 )صفر,ملغم/لتر( وحامض االسكوربي   71,51صفر,)

فذي البيذت البشسذتيكي ( Benecia F1)لتر( لتحسين صفات النمذو المرذر  والرمذر  لنباتذات الباهنجذان الصذني ال جذين 
ر   ذذ ر بذذين ر ذذة وامذذر  وبصذذو تذذم رس النباتذذات رذذش  مذذرات وعلذذ  فتذذر  .غيذذر المذذدفل  فذذي محافوذذة نينذذو  / العذذراق

 ,وبذرش  مكذررات RCBDنفذهت الدراسذة فذي تصذميم الاطاعذات الع ذوائية الكاملذة  .منفصلة لكل من العوامل المدروسذة
 (,/ نبذات 7سذم)المساحة الورقيذة ,نسبة الكلوروفيل % (,سم)حصول زياد  غير معنوية في طول النبات  :وأو رت النتائج

بينمذا كانذت الزيذاد   (,7م 411طذن / )الحاصذل الكلذي  (,غذم) معذدل وزن الرمذر  ,عدد الرمار/ نبذات ,عدد االوراق / نبات
للنباتذذات  (7م 411طذذن/ )نسذذبة المذذاد  الجافذذة للمجمذذو  المرذذر  % والحاصذذل المبكذذر ,معنويذذة فذذي عذذدد االفذذر  / نبذذات

زياد  غير معنويذة فذي الصذفات لاد أدت المعاملة بحامض االسكوربي  ال   .المعاملة بالزن  ماارنة بالنباتات غير المعاملة
بينمذا كانذت  ,في حين أدت المعاملة بحامض الجبريلي  ال  زياد  معنوية في طول النبات وعذدد االفذر  / نبذات .المدروسة

الزياد  غير معنوية في باية الصفات االمر  ما عدا وزن الرمر  التي انمفرت نتيجة المعاملذة بحذامض الجبرليذ  ماارنذة 
عذدد الرمذار  أو رت نتائج وجود ارتباطا معنويا وموجبا بين الحاصل الكلي للرمار في وحد  المساحة مذ  .رنةبمعاملة الماا

ومذ  معذدل وزن الرمذر  عنذد  1011عدد أوراق النبات وطول النبات عند مستو  احتمال  ,المساحة الورقية للنبات ,/ نبات
  .1014مستو  احتمال 

 .باهنجان ,حامض الجبرلي  ,وربي حامض االسك ,الكلمات الدالة: زن 

 .57/17/7112 وقبوله،  7/5/7112 :تاريخ تسلم البح 

 المقذمة

محاصذيل وهذو مذن  Solanaceaeنباتذات العائلذة الباهنجانيذة  أحذد Egg plant (Solanum melongena L.) يعد الباهنجان

الم مذة فذي منذاطق ال ذرق االوسذط والمنذاطق االسذتوائية بذالنور السذتعمال رمذارا كغذها  المرر هات األهمية االقتصذادية 
باإلرافة ال  تعدد إستعماالته الطبية إه يستعمل في عشج دا  السكر  والت ذا  الاصذبات والربذو وفذي مفذض كولسذترول 

تحتذو  رمذار الباهنجذان علذ  ( فرذش أن اسذتمدام رمذارا ألغذراض التصذني .  7112وامذرون,  Kashyapالدم وغيرهذا )
البروتينات والكربوهيدرات والدهون وبعض العناصذر االمذر  مرذل الصذوديوم والكالسذيوم والمنغنيذز والفوسذفور والحديذد 

(. يعذد محصذول الباهنجذان مذن Miller ,7111و Chen)  Cوالريذامين والرايبذوفشفين وفيتذلمين  Bوفيتذلمين  Aوفيتلمين 
الزن  من العناصر الغهائية الصغر  الررورية جدا  يعد ة الست شكه كميات كبير  من المغهيات,المحاصيل المج د  للترب

( أن الزنذ  ين ذط عذدد مذن 1431) Marschner(. بذين 1422يساهم في عملية بنذا  البذروتين النبذاتي )محمذد,  إهللنبات, 
وبذهل  يسذاعد فذي  PH العمذل علذ  تنوذيم الموجود في الكلوروبشست والذه  ي Carbonic anhydraseاالنزيمات من ا 

اله  يزيد من تصذني  الن ذل ويسذاعد فذي تكذوين الحذامض  Starch synthaseحماية البروتينات من تغيير طبيعت ا وأنزيم 
, Kesselو 1434)الصذذحاي,  Indol Acetic Acidالم ذذم فذذي تمليذذق البذذروتين وهرمذذون  Tryptophaneاألمينذذي 

ومن ذا الزنذ  غيذر متيسذر  أو ياذل  العناصذر الغهائيذةيجعذل بعذض  وهذها مذاتميل ال  الااعدية  (. إن التر  العراقية7111
( 1443الذراو , و 1433اليذون,, و تركيزها الجاهز في التربة ويصع  امتصاص ا من قبل جهور النباتذات )أبذو رذاحي
لنباتذات المرذر بالزنذ  يحسذن مذن  مما ينعك, سلبا في نمو وحاصذل النبذات. هكذر العديذد مذن البذاحرين أن الذرس الذورقي

ملغذم / لتذر  41( وجدوا أن الرس بمعدل 1444وامرون ) Arishaنموها ويزيد من حاصل ا, ففي دراسة أجريت من قبل 

فذي  أد  ال  زياد  عدد االوراق / نبات والوزن الجاي لألوراق ونمو الساق وعدد األفر  بالايا, م  المعذامشت االمذر 
( أن رس  تشت الطماطة والفلفل بالزن  اسبوعيا وألربعة أسابي  وجذود 7114) Mohammed. والحو نباتات الطماطة

ملغم/لتذر. وهكذرت  4زياد  تراكيز الزنذ   م  زياد  في صفات طول ال تشت والوزن الطر  والجاي للمجمو  المرر 
Rashid (7111 أن رس نباتات الميار بالزن  سببت زياد  معنوية في الوزن ) الطر  والجاي للنبات, بينما لذم تذررر فذي

حامض االسكوربي  كماد   يستعملصفات طول النبات وعدد الرمار / نبات وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي للرمار. 
لزياد  حاصل النباتذات وتحسذين نوعيت ذا كبذديل عذن اسذتمدام االوكسذينات الصذناعية هات  Antioxidantمراد  لألكسد  

الرار  عل  االنسان والبيئة باإلرافة ال  كلف ا العالية ويعمل علذ  التاليذل مذن تذلرير االج ذاد النذاتج عذن درجذة  التلريرات
الحذذذرار  ويحفذذذز عمليذذذات التذذذنف, واناسذذذام المشيذذذا ويزيذذذد مذذذن ن ذذذاط عذذذدد مذذذن االنزيمذذذات ويذذذدمل فذذذي نوذذذام ناذذذل 

, Eladeالكريذر مذن العمليذات الحيويذة دامذل النبذات ) ( كما أنه يدمل كعامذل مسذاعد فذي اتمذامOertli,1432األلكترونات)
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, Abdel-Halim) حذذامض االسذذكوربي  فذذي تحفيذذز صذذفات النمذذو والحاصذذل فذذي نباتذذات الطماطذذة كمذذا يسذذتعمل(, 1447
ن نتذائج م ذاب ة فذي التذلرير التحفيذز  لحذامض االسذكوربي  علذ  محاصذيل مرذر امذر  يوجد بذاحرين امذرلاد (. 1444

(El-Banna 7111, وامذذرون) فذذي البطاطذذا و(Shehata  ,7117وامذذرون) فذذي الفلفذذل (Helal  ,7114وامذذرون)  فذذي
( أن حامض االسكوربي  يزيد من صفات النمو المرر  والحاصل فذي 7113وامرون ) El-Tohamyوجد لاد , البزاليا

ال في النبات مذن مذشل الم ذ  ( من أكرر أنوا  الجبرلينات المستعملة تجاريا وينتGA3الباهنجان. يعد حامض الجبرلي  )
( ويحفز بعض االنزيمات Hartmann ,7117 ) استطالة األفر  من مشل اناسام المشيا واستطالت ا عل واللحا  وي ج  

( ويعتاذذذذد بلنذذذذه يحفذذذذز نمذذذذو Huner ,7115و Hopkins) Esteraseو Ribonuleaseو Proteaseو amylaseمرذذذذل 

, كمذا أنذه يسذب  ليونذة جذدر المشيذا وبالتذالي توسذع ا, المتعذدد وغيرها من السكريات  واتسا  المشيا بزياد  الن ل المتحلل
ويعتاد بلنه يسب  استطالة المشيا ألنه يحفز انتاج االوكسين وانمفاض معدل هدمذه ألن حذامض الجبرليذ  يالذل مذن فعاليذة 

 عذةنباتات الباهنجذان المزرو ( عند رس7115(. وجد مطلو  )1432)عبدول,  IAA Oxidaseو Peroxidaseانزيمي 
ونفرذذالين حذذامض المليذذ   جذذز  بذذالمليون 74حذذامض الجبريليذذ  بتركيذذز  هذذي فذذي البيذذت البشسذذتيكي بلربعذذة منومذذات نمذذو

(NAA بتركيذز)2,4جذز  بذالمليون ومذاد   41-Dichloro Phenoxy Acetic Acid ومذاد جذز  بذالمليون  4بتركيذز 
Acetic Acid 4-Parachloro phenoxy  جز  بالمليون, أدت ال  زيذاد  فذي طذول النباتذات المعاملذة بمذاد   41بتركيز

GA3 4و-PCA   ماارنذذة بالنباتذذات غيذذر المعاملذذة, كمذذا أدت المعاملذذة بمذذادGA3 وNAA 4و-PCA  زيذذاد  عذذدد  الذذ
نبذات ومعذدل وزن قذد زادت مذن عذدد الرمذار لل PCA-4و GA3كما أن المعاملة بمذاد   االزهار / نبات وزياد  نسبة العاد,

ماارنذة بالنباتذات غيذر أعطذت أعلذ  حاصذل كلذي  PCA-4الرمر , وبالنسذبة للحاصذل الكلذي فاذد وجذد بذلن المعاملذة بمذاد  

 المعاملة ولموسمين زراعيين.

تحسين النمو المرر  والرمر  لمحصول الباهنجان المزرو  تحذت وذروي البيذت البشسذتيكي غيذر  الهدف من الدراسة:
حديد أنس  المستويات من الزن  وحذامض االسذكوربي  والجبذرلين, باإلرذافة الذ  تحديذد العشقذة بذين الصذفات المدفل , وت

 المدروسة التي تلع  دورا في زياد  الحاصل.

 مواد البحث وطرائقه

أجريت هها الدراسة في أحد البيوت البشستيكية غير المدفل  التابعة لاسذم البسذتنة وهندسذة الحذدائق / كليذة الزراعذة 
, لدراسذذة تذذلرير الذذرس بالزنذذ  وحامرذذي 7117-7111والغابذذات / جامعذذة الموصذذل / العذذراق مذذشل الموسذذم ال ذذتو  
 ENZAالمنذتج مذن قبذل  ذركة Benecia F1ال جذين  االسكوربي  والجبرلي  في نمذو وحاصذل نبذات الباهنجذان للصذني

ZADEN  دامل الولة الم بية, وبعد وصذول ال ذتشت  2/3/7111ال ولندية, تم زراعة البهور في صواني ال تل بتاريخ
( سذم وورذعت دامذل بيذت بشسذتيكي صذغير, 11لمرحلة الورقة الحاياية الرانية تم نال ا ال  سنادين بشستيكية هات قطذر )

المامسذة نالذت وزرعذت دامذل البيذت  -وبعد وصول ال ذتشت الذ  مرحلذة الورقذة الحايايذة الرابعذة  72/4/7111يخ وبتار
سذم واسذتمدم نوذام الذر  بذالتنايط فذي  51سذم وبذين النباتذات  24البشستيكي الكبير غير المدفل عل  مذروز المسذافة بين مذا 
ملغم/لتذر( وحذامض االسذكوربي  )صذفر,  51, 71لزنذ  )صذفر, ساي النباتات, وترمنت الدراسة رشرة تراكيز لكل مذن ا

ملغم/لتر(, نفهت التجربة باستمدام تصميم الاطاعات الع وائية  41, 74ملغم/لتر( وحامض الجبرلي  )صفر,  711, 111
 وبرش  مكررات, تم رس النباتات ب ها المواد بعذد  ذ ر مذن ال ذتل وبمعذدل رذش  ر ذات مذشل الموسذم RCBDالكاملة 

, وتم استمدام ماد  الزاهي )ماد  نا ذر ( لزيذاد  72/11/7111وبفتر    ر بين ر ة وامر  وكانت الر ة االول  بتاريخ 

المساحة السطحية لشمتصاص, وأجريت جمي  العمليات الزراعية من ر  وترقي  الجذور الغائبذة ومكافحذة األفذات وعذزق 
 ( نباتات لكل وحد  تجريبية. 2أمهت البيانات للصفات التالية وعل  )التربة والتسميد ب كل متمارل كلما دعت الحاجة, 

عذدد االفذر  / نبذات.  -7طذول النبذات )سذم(  -1تم قياس ا في ن اية الموسم الزراعي متمرلذة  : صفات النمو الخضري:اولا 
ت لكذل وحذد  تجريبيذة قذرا ا 11اليدو  وبواق   SPAD-502نسبة الكلوروفيل في االوراق وتم قياس ا بواسطة ج از  -2

النسذبة المئويذة للمذاد  الجافذة فذي  -1/ نبذات( 7المسذاحة الورقيذة )سذم -4عدد االوراق / نبات  -5ومن رم استمرج المعدل. 
 النمو المرر . 

جنيذة وتذذم تسذجيل البيانذذات  71وبلذ  عذذدد الجنيذات  71/11/7111جمعذت رمذار أول جنيذذة بتذاريخ  : صافات الااصاا :ثانيااا 
( مجمذو  الجنيذات االربعذة 7م 411الحاصل المبكر )طن /  -2معدل وزن الرمر  )غم(.  -7عدد الرمار / نبات.  -1التالية: 
(. قورنت المتوسذطات حسذ  امتبذار دنكذن متعذدد الحذدود عنذد مسذتو  احتمذال 7م 411الحاصل الكلي )طن /  -5االول . 

و ذذر  للصذذفات المدروسذذة بجميذذ  االتجاهذذات. قذذدرت (. قذذدرت معذذامشت االرتبذذاط الم7111)الذذراو  وملذذي  ,  1014
 (.Harvey ,1432معامشت االرتباط باستمدام طرياة )

 

 الىحائج والمىاقشة

المرذر  لنبذات إن صفة طول النبات يمكن أن تعطذي صذور  وارذحة عذن حجذم وغذزار  النمذو  صفات النمو الخضري:
الممتذذار, و Bassett ,1431الباهنجذذان والتذذي تذذنعك, بذذدورها علذذ  عذذدد االزهذذار وعذذدد الرمذذار والحاصذذل النذذاتج عن ذذا )

فذي طذول النبذات فذي النباتذات التذي ر ذت بالزنذ  وبلغذت  غيذر معنويذة ( ال  وجذود زيذاد 1ت ير نتائج الجدول )(. 1433
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ملغم / لتر. وتو ر معامشت الرس بحذامض االسذكوربي  عذدم وجذود  51ركيز سم( عند المعاملة بت 114024) أعل  زياد 
فروقات معنويذة بين مذا, أمذا بالنسذبة لمسذتويات الذرس بحذامض الجبرليذ  فكانذت هنذا  فروقذات معنويذة بين ذا وقذد تميذزت 

 111072و 117024وال )سم( ماارنذة بذلط 113013بل  ) ملغم / لتر بلعل  طول للنبات 41النباتات التي تم ر ت ا بتركيز 
( مذن 7115النتذائج مذ  مذا توصذل اليذه مطلذو  ) هذها ملغم / لتر والماارنة عل  التوالي, وتنسجم 74سم( لنباتات التركيز 

حصول زياد  في طول نباتات الباهنجان صني ريما عند معاملت ا بحذامض الجبرليذ . وقذد يعذود السذب  فذي تفذوق معاملذة 
يعمل عل  تن يط عدد من االنزيمات ويحفز نمو واتسا  المشيا وكهل  يسب  ليونة جدر  أنهال  حامض الجبريلي  بالرس 

المشيذا وتوسذع ا, ولربمذذا الذ  دورا فذي اسذذتطالة المشيذا ألنذه يحفذذز انتذاج االوكسذين وانمفذذاض معذدل هدمذه ألن حذذامض 
وبالنسذبة لمعذامشت التذدامل يشحذو (. 1432)عبذدول,  IAA Oxidaseو Peroxidaseالجبرلي  يالل من فعالية انزيمي 

( أدت الذ  إعطذا  أعلذ  GA3ملغذم / لتذر  41ملغم / لتر + صفر ملغم / لتذر حذامض االسذكوربي  +  51بين) أن التدامل
 41034) الماارنذة التذي أعطذت أقذل طذول للنبذات معاملذة مذ  بالايذا,سذم(  114077) زياد  معنوية في طول النبذات بلغذت

 .سم(
 

(: تلرير الزن  وحامري االسكوربي  والجبرلي  في طول النبات )سم( لنبات الباهنجان مشل الموسذم الزراعذي 1الجدول )
7111- 7117. 

Table (1): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on plant length (cm) in eggplant at 

growing season 2011- 2012 .  

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

(mg / l) 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
Gibberellic acid (mg / l) 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 

Zink 
0 74 41 

0 

1 b 41034 ab 111011 ab 114022 
111014 

a 
111 ab 115011 ab 43044 ab 114022 

711 ab 44011 ab 114034 ab 112044 

71 

1 ab 111077 ab 111012 ab 111023 
112017 

a 
111 ab 44032 ab 111032 ab 111012 

711 ab 44011 ab 44027 ab 112034 

51 

1 ab 115032 ab 111022 a 114077 
114024 

a 
111 ab 112044 ab 111023 ab 111034 

711 ab 115011 ab 117055 ab 112012 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

b 111072 ab 117024 a 113013 

 
 متوسط تلرير حامض االسكوربي 

Effect of ascorbic  

0 111 711 

a 115015 a 112011 a 112027 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

                                                       -                                                         

0.05. 
  

( ال  وجود امتشي معنو  في عدد األفر  / نبات بين المعامشت تذم ر ذ ا بالزنذ  بتركيذز 7نتائج الجدول ) يرت 
 14041فذر  / نبذات( علذ  التذوالي ماارنذة بنباتذات الماارنذة ) 13013و 14013ملغم / لتر في هها الصفة وبلغا ) 71و 51

 13011) صفة وإن أعلذ  زيذاد  بلغذتال هها مض االسكوربي  فيفر  / نبات(. بينما لم تمتلي معنويا معامشت الرس بحا
ملغم / لتر أما تلرير حامض الجبرلي  فيشحو وجود زياد  معنويذة فذي عذدد األفذر  /  111فر  / نبات(عند الرس بتركيز 

الماارنذة. فذر  / نبذات( وامتلذي معنويذا مذ  معاملذة  14074حي  أعطذت )ملغم / لتر  41بالتركيز الرس  ةنبات في معامل

وبالنسبة لمعامشت التدامل فيشحو من الجذدول نفسذه وجذود فروقذات معنويذة وارذحة بذين المعذامشت وإن أفرذل معاملذة 
/  GA3ملغم  74ملغم حامض االسكوربي  / لتر +  111ملغم زن  / لتر + 51الصفة نتجت من التدامل بين ) ل ها تدامل

( في معاملة الماارنة.وهها النتائج 11034) أقل عدد من األفر  / نبات كانت نفي حين أ فر  / نبات( 74022لتر( إه بل  )
وامذرون  Arishaمن أن الرس بالزن  أد  الذ  تحسذين نمذو النبذات وكذهل  مذ  نتذائج  (1443تتفق م  ما وجدا الراو  )

 ة.ملغم / لتر زن  أد  ال  زياد  عدد األفر  في نبات الطماط 41( من أن الرس بتركيز 1444)

ملغم / لتر سب  زياد  غير معنوية في نسبة الكلوروفيل  71( أن الرس بالزن  بتركيز 2يو ر من بيانات الجدول )
 711% في معاملة الماارنة. كما نتج عن الرس بحامض االسكوربي  بتركيذز 42014% ماارنة م  44بلغت  في االوراق

وفيمذا يتعلذق بتذلرير  .ر االمذ تتمتلذي معنويذا عذن المعذامش% ولكذن لذم 44015ملغذم / لتذر أعلذ  نسذبة كلوروفيذل بلغذت 
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المسذتمدمة ومعاملذة الماارنة.وبالنسذبة لمعذامشت التذدامل  حامض الجبرلي  يشحو عدم وجود فروقات معنوية بينذالتراكيز
لغذم زنذ  / م 51% نتجذت مذن التذدامل بذين )42051الرشري بين العوامل المدروسة يو ر جليا أن أعل  نسذبة للكلوروفيذل 

/ لتذذر( والتذذي امتلفذذت معنويذذا مذذ  معذذاملتي التذذدامل بذذين  GA3ملغذذم  41ملغذذم حذذامض االسذذكوربي  / لتذذر +  711لتذذر + 
/ لتر(, بينمذا أقذل نسذبة كلوروفيذل  GA3ملغم  41و 74ملغم حامض االسكوربي  / لتر +  111)صفر ملغم زن  / لتر + 

ملغذم  41ملغذم حذامض اسذكوربي  / لتذر +  111ملغم زن  / لتذر +  التدامل بين )صفر نتجت من% 41021في األوراق 
 / لتر(. GA3حامض 

 
(: تذذلرير الزنذذ  وحامرذذي االسذذكوربي  والجبرليذذ  فذذي عذذدد األفذذر  / نبذذات لنبذذات الباهنجذذان مذذشل الموسذذم 7الجذذدول )

 .7117 -7111الزراعي 
Table (2): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on number of branches / plant in eggplant 

at growing season 2011- 2012 .  

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

(mg / l) 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 

Zink 
0 74 41 

0 

1 f 11034 def 15033 c-f 11011 
14041 

b 
111 def 15032 c-f 11011 def 14011 

711 def 15011 b-f 12032 a-e 14022 

71 

1 def 14077 a-d 77014 a-d 71011 
13013 

a 
111 c-f 12014 a-f 13072 a-e 14032 

711 def 15011 a-e 14032 c-f 11011 

51 

1 b-f 12045 def 15011 ab 75011 
14013 

a 
111 c-f 11011 a 74022 a-e 13044 

711 ef 15055 c-f 11014 abc 72055 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

b 14013 a 13024 a 14074 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 12023 a 13011 a 12022 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

                                                       -                                                         

0.05. 
 

 إهملغم زن  / لتر سب  زياد  غير معنوية في عدد األوراق / نبذات  71( أن الرس بتركيز 5ت ير بيانات الجدول )
و ذر تورقة في معاملة الماارنة. ويشحو أن مستويات حامض االسذكوربي  لذم  121021  ورقة ماارنة  131071سجلت 

حذامض الجبرليذ  والماارنذة فذي  معذامشت. وكهل  يشحو عدم وجود فروقات معنويذة بذين صفةفي هها الفروقات معنوية 
 كذان ورقذة / نبذات فذي حذين 132051/ لتر أكرر عذدد مذن األوراق وبلغذت  GA3ملغم  41أعطت معاملة  لادهها الصفة, 

ت التدامل الرشري يشحو عدم وجذود في معاملة الماارنة. أما في معامش / نبات ورقة 117022أقل عدد من األوراق كانت 
فذي معاملذة التذدامل بذين )صذفر ملغذم  / نبذات ورقذة 771022بين المعامشت وكان أكرر عدد مذن األوراق  فروقات معنوية
 111022وراق لألأقل عدد  بينما كان / لتر( GA3ملغم حامض  41ملغم حامض االسكوربي  / لتر +  711زن  / لتر + 

 .من الزن  وحامض االسكوربي  وحامض الجبرلي  لكل املة التدامل )صفر ملغم / لترمع فيورقة / نبات 

( ال  عدم وجود فروقات معنوية بين معامشت الرس بالزن  فذي المسذاحة الورقيذة للنبذات, 4ت ير بيانات الجدول )
ملغذذم زنذذ  / نبذذات وأقذل مسذذاحة ورقيذذة كانذذت  71/ نبذذات عنذذد الذذرس بتركيذز  7سذم 3441وإن أكبذر مسذذاحة ورقيذذة كانذذت 

/ نبات في معاملة الماارنة. وكهل  يشحو من الجدول هاته عدم وجود فروقذات معنويذة بذين معذامشت حذامض  7سم 2222
وجذود زيذاد   االسكوربي  والماارنذة فذي هذها الصذفة. وفيمذا يمذص تذلرير معذامشت الذرس بحذامض الجبرليذ  يشحذو عذدم

/ نبات في التركيز العالي من حامض الجبرليذ  ماارنذة  7سم 3435معنوية بزياد  التراكيز, وإن أكبر مساحة ورقية كانت 
/ نبات في معاملة الماارنة. وربما يعز  السب  فذي زيذاد  المسذاحة الورقيذة للنبذات الذ   7سم 1413م  أقل مساحة ورقية 

( 5, 7, 1زياد  طول النبات وعدد األفر  / نبذات وعذدد أوراق النبذات الواحذد جذداول )دور الزن  وحامض الجبرلي  في 
ملغذم  71ويشحذو مذن الجذدول هاتذه أن معاملذة التذدامل بذين ) األمر اله  انعك, ايجابيا في زياد  المساحة الورقية للنبات.
كبذر مسذاحة ورقيذة للنبذات وكانذت / لتذر( أعطذت أ GA3ملغذم  41زنذ  / لتذر + صذفر ملغذم حذامض اسذكوربي  / لتذر + 
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/ نبذات فذي معاملذة التذدامل )صذفر ملغذم زنذ  / لتذر +  7سذم 4141/نبات وأقل مساحة ورقية للنبذات كانذت  7سم 11314
  ./ لتر( GA3ملغم  74ملغم حامض االسكوربي  / لتر +  111

ملغذم / لتذر علذ  نباتذات الماارنذة  71بالزنذ  بتركيذز  لمعاملة الرس( التفوق المعنو  1من بيانات الجدول ) يترح
% عل  التوالي, وتنسجم هها النتائج مذ  مذا  73.11% و 74021المرر  إه بلغت  في صفة نسبة الماد  الجافة للمجمو 

 بذذلن نتذذائجال( مذذن أن الزنذذ  أد  الذذ  زيذذاد  الذذوزن الجذذاي فذذي أوراق الطماطذذة. وتو ذذر 1444وامذذرون ) Arishaوجذذدا 
% عنذد الذرس  74التركيذز وكانذت أعلذ  نسذبة للمذاد  الجافذة  زياد  غيذر معنويذة بزيذاد  سب س بحامض االسكوربي  الر

ملغم / لتر. وكهل  لم تشحو فروقات معنوية عند الرس بالتراكيز الممتلفة لحامض الجبرلي . وفي معذامشت  711بتركيز 
ملغذم  74ملغذم حذامض اسذكوربي  / لتذر +  111غذم زنذ  / لتذر + مل 71من الجدول هاته أن التدامل بين )يترح التدامل 

GA3  )فذي معاملذة  71033% ماارنذة مذ  أقذل نسذبة  21014أعلذ  نسذبة مذاد  جافذة للمجمذو  المرذر   أعط / لتر %

ل الماارنة. وربما يعود السب  في زياد  نسبة الماد  الجافة للمجمو  المرذر  فذي معذامشت التذدامل الذ  دور كذل العوامذ
 وعدد االوراق والمسذاحة الورقيذة للنبذات المدروسة وبالهات الزن  وحامض الجبرلي  في زياد  طول النبات وعدد االفر 

 (.4, 2, 7, 1ول )اجدال

 

الباهنجذذان مذذشل (: تذذلرير الزنذذ  وحامرذذي االسذذكوربي  والجبرليذذ  فذذي نسذذبة الكلوروفيذذل فذذي االوراق لنبذذات 2الجذذدول )
 .7117 -7111الموسم الزراعي 

Table (3): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on % chlorophlly in leavea in eggplant at 

growing season 2011- 2012.   

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

(mg / l) 

 لي  )ملغم / لتر(حامض الجبر
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

0 

1 abc 45031 abc 42022 abc 47041 
42014 

A 
111 abc 44011 bc 41071 c 41021 

711 abc 42011 abc 41011 abc 44031 

71 

1 abc 42041 abc 41031 abc 42051 
44011 

A 
111 abc 41031 abc 44022 abc 42032 

711 abc 44011 abc 44042 abc 42022 

51 

1 abc 45041 abc 42031 abc 42012 
45033 

A 
111 abc 45071 abc 44041 abc 41022 

711 abc 42022 abc 44011 a 42051 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 45014 a 45034 a 45011 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 45015 a 45025 a 44015 
 .1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

The average with same letter for each character are    -                                                         

0.05. 
 

معامشت الرس بالزنذ  والماارنذة فذي صذفة عذدد  بين ( عدم وجود فروقات معنوية2يشحو من الجدول ) صفات الااص :

ي  والماارنذة, وايرذا شحو فروقات معنوية في هها الصفة بين معامشت الذرس بحذامض االسذكوربيلم  كماالرمار / نبات. 
بل  أعل  عدد من الرمار  وقدلم يكن هنا  فروقات معنوية بين معامشت الرس بحامض الجبرلي  والماارنة في هها الصفة 

رمذار فذي معاملذة الماارنذة للأقل عذدد  كان ملغم / لتر بينما 41رمر  / نبات( عند الرس بحامض الجبرلي  بتركيز  13012)
ملغذم زنذ  /  51مذن الجذدول هاتذه أن معاملذة التذدامل ) يو ر. وبالنسبة للتدامل بين العوامل الرشرة رمر  / نبات( 14045)

تمذر  /  71022بلذ  ) / لتر( أعطذت أعلذ  عذدد مذن الرمذار / نبذات GA3ملغم  41لتر + صفر حامض اسكوربي  / لتر + 
هذها النتذائج مذ   وتنسجمرمر  / نبات(.  15011) الرمارنبات( وامتلفت معنويا م  معاملة الماارنة التي أعطت أقل عدد من 

هذها النتذائج تتما ذ   كمذا أن( من أن الزن  يعمل عل  زياد  عدد الرمار فذي الطماطذة, 1444وامرون ) Arishaما وجدا 
عدد رمار الباهنجان صذني ريمذا. وربمذا يعذز  السذب   ( من أن حامض الجبرلي  سب  زياد 7115م  ما وجدا مطلو  )

في زياد  النمو المرر  وماصذة طذول النبذات نوذرا لذدور الزنذ  فذي ي هل  ال  دور كل من الزن  وحامض الجبرلي  ف
تحفيز اناسام المشيا وزياد  ن اط عدد من االنزيمات كما انه يذدمل كعامذل مسذاعد فذي اتمذام الكريذر مذن العمليذات الحيويذة 

دد من االنزيمات وتحفيز اناسام المشيا, كمذا انذه يسذب  ليونذة جذدر دامل النبات, وال  دور حامض الجبرلي  في تن يط ع
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المشيذذا وتوسذذع ا, وربمذذا الذذ  دورا فذذي اسذذتطالة المشيذذا ألنذذه يحفذذز انتذذاج االوكسذذين وانمفذذاض معذذدل هدمذذه ألن حذذامض 
 . IAA oxidaseو Peroxidaseالجبرلي  يالل من فعالية انزيمي 

 

االسذذكوربي  والجبرليذذ  فذذي عذذدد األوراق / نبذذات لنبذذات الباهنجذذان مذذشل الموسذذم (: تذذلرير الزنذذ  وحامرذذي 5الجذذدول )
 .7117 -7111الزراعي 

Table (4): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on number of leaves / plant in eggplant at 

growing season 2011- 2012.   

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 بي حامض االسكور
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

(mg / l) 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

1 a 111022 a 712011 a 141022 
121021 

A 
111 a 114011 a 127012 a 122022 

711 a 712011 a 112022 a 771022 

71 

1 a 124022 a 712012 a 142022 
131071 

A 
111 a 141022 a 141022 a 131012 

711 a 122012 a 714011 a 115011 

51 

1 a 135012 a 155022 a 711022 
122074 

A 
111 a 113012 a 711011 a 711022 

711 a 151022 a 153012 a 121011 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 117022 a 131055 a 132051 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

حامراالسكوبي  
Effect 

1 111 711 

a 122014 a 122044 a 124053 
  .1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

The average with                                       -                                                         

0.05. 

  
/ نبذات( لنبذات الباهنجذان  7(: تلرير الزن  وحامري االسكوربي  والجبرليذ  فذي المسذاحة الورقيذة للنبذات )سذم4الجدول ) 

 .7117 -7111مشل الموسم الزراعي 
Table (5): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on plant leaf area (cm

2
/ plant) in eggplant 

at growing season 2011- 2012 .   

 
 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

((mg /l 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 تلريرمتوسط 
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

0 a 1131 a 4272 a 4543 
2222 

A 
111 a 1271 a 4141 a 3327 

711 a 2145 a 2122 a 4113 

71 

1 a 3113 a 11172 a 11314 
3441 

A 
111 a 2242 a 4311 a 3144 

711 a 1142 a 3714 a 2241 

51 

1 a 2571 a 2133 a 4111 
2447 

A 
111 a 2225 a 11527 a 4715 

711 a 4111 a 1457 a 3423 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 1413 a 3272 a 3435 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 3727 a 3711 a 2555 
 .1014ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال  المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي

                                                       -                                                         
0.05. 
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للمجمذذو  المرذذر  )%( لنبذذات (: تذذلرير الزنذذ  وحامرذذي االسذذكوربي  والجبرليذذ  فذذي نسذذبة المذذاد  الجافذذة 1الجذذدول )
 .7117 -7111الباهنجان مشل الموسم الزراعي 

Table (6): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on dry matter content of vegetative 

growth % in eggplant at   growing season 2011- 2012 .  

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 

((mg /l 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

0 b 71033 ab 72042 ab 72023 
73011 

b 
111 ab 72053 ab 73057 ab 73042 

711 ab 74043 ab 72017 ab 74012 

71 

1 ab 73053 ab 73044 ab 74014 
74021 

a 
111 ab 74014 a 21014 ab 21073 

711 ab 73012 ab 73044 ab 74041 

51 

1 ab 74014 ab 21014 ab 73021 
73041 

ab 
111 ab 74011 ab 73025 ab 73021 

711 ab 74021 ab 74024 ab 73023 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 73011 a 73034 a 73033 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 73052 a 73041 a 74011 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

The average with same letter for each                  -                                                         

0.05. 
 

الزنذذ  لذذم تذذررر معنويذذا فذذي معذذدل وزن الرمذذر  )غذذم(. وبالنسذذبة لتذذلرير حذذامض  معذذامشت ( أن3ورذذح الجذذدول )ي
مذ  معاملذة الماارنذة التذي  ماارنذةغذم(  22011العذالي بلغذت ) االسكوربي  يشحذو وجذود زيذاد  غيذر معنويذة عنذد التركيذز

مرذاد  غذم(. وربمذا يكذون السذب  فذي هلذ  الذ  دور حذامض االسذكوربي  كعامذل 24023أعطت أقذل معذدل وزن للرمذر  )
 ( كمذا أنذهOertil,1432ت )اللكترونذااناذل نوذام  يذدمل فذي كمذا أنذه لألكسد  وال  دورا في تن ذيط العديذد مذن االنزيمذات

(. ومذن جانذ  امذر يو ذر مذن Elade ,1447) يدمل كعامل مساعد في إنجاز الكريذر مذن العمليذات الحيويذة دامذل النبذات

الجدول هاته أن رس النباتات بحامض الجبرلي  أد  الذ  انمفذاض معنذو  فذي معذدل وزن الرمذر  حيذ  سذجلت مسذتويات 
عذز  السذب  الذ  دور حذامض الجبرليذ  فذي زيذاد  نمذو غم( عل  التوالي, وربمذا ي24072و 22031و 31077هها العامل )

النتاالذه  مذن نذواتج التمريذل الرذوئي واتسا  المشيا كما أنه يسب  استطالة المشيا االمر اله  أد  ال  قلة ما ينتجه النبذات
قذت معاملذة التذدامل فاد تفووبالنسبة ال  أفرل معاملة تدامل بين العوامل الرش   زياد  حجم ا. واستمدام ا في ال  الرمار

 34022/لتر( في اعطذا  أكبذر وزن للرمذر  ) GA3ملغم حامض االسكوربي /لتر + صفر ملغم  711ملغم زن /لتر+  71)
ملغذذم  111ملغذذم زنذذ  / لتذذر +  71غذذم( كانذذت فذذي معاملذذة التذذدامل ) 14021غذذم(, فذذي حذذين أن أقذذل معذذدل لذذوزن الرمذذر  )

 لتر(./  GA3ملغم  74حامض االسكوربي  / لتر + 
لوحذد  ( عذدم وجذود امتشفذات معنويذة بذين معذامشت الذرس بالزنذ  فذي الحاصذل المبكذر 4تورح نتذائج الجذدول )

عذدم وجذود فروقذات معنويذة بذين  يشحذوعلذ  التذوالي. كمذا  7م 411( طن / 10274و 10222و 10212) إه كانت المساحة
فذذيشحو عذذدم وجذذود فروقذذات معنويذذة بذذين  لجبرليذذ حذذامض االسذذكوربي . أمذذا بالنسذذبة لتذذلرير حذذامض اب الذذرس مسذذتويات
حذامض الجبرليذ  وماصذة فذي االطذوار االولذ  مذن حيذا  كذل مذن الزنذ  و , وقد يعود السب  في هل  ال  دورالمعامشت.

النبذات فذذي تحسذين وزيذذاد  النمذو المرذذر  المتمرلذة بزيذذاد  طذول النبذذات وعذدد األفذذر  وعذدد األوراق والمسذذاحة الورقيذذة 
وصول النبات ال  ا في تحفيز اناسام المشيا واالنزيمات المسرولة عن زياد  النمو م( لدوره4و 5و 7و 1لجداول )للنبات ا

مل نشحذو عذدم وجذود فروقذات معنويذة اأما في معذامشت التذد وبهل  أد  ال  انمفاض الحاصل المبكر. المرحلة االنتاجية
ملغم  711ملغم زن  / لتر +  71( كان نتيجة التدامل بين )7م 411طن /  10241وإن أعل  حاصل مبكر ) بين المعامشت

 نذتج مذن واله  (7م 411طن /  10711أقل حاصل مبكر) بينما كان / لتر(, GA3حامض االسكوربي  / لتر + صفر ملغم 
 / لتر(. GA3ملغم  74التدامل بين )صفر ملغم زن  / لتر + صفر ملغم حامض االسكوربي  / لتر + 
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(: تذذلرير الزنذذ  وحامرذذي االسذذكوربي  والجبرليذذ  فذذي عذذدد الرمذذار / نبذذات فذذي نبذذات الباهنجذذان مذذشل الموسذذم 2الجذذدول )
 .7117 -7111الزراعي 

Table (7): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on number of fruits / plant in eggplant at 

growing season 2011- 2012 .  

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 
((mg /l 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

0 b 15011 ab 15033 ab 13011 
11014 

a 
111 ab 11071 ab 11022 ab 14033 

711 ab 14044 ab 13071 ab 11011 

71 

1 ab 14033 ab 13033 ab 71022 
12032 

a 
111 ab 12011 ab 12011 ab 12022 

711 ab 14011 ab 11033 ab 71055 

51 

1 ab 11071 ab 71022 a 71022 
12054 

a 
111 ab 14011 ab 14077 ab 11022 

711 ab 12011 ab 13077 ab 14044 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 14045 a 12041 a 13012 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 12042 a 11041 a 12012 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

                                                       -                                                               

 
سكوربي  والجبرلي  في معدل وزن الرمر  )غم( في نبذات الباهنجذان مذشل الموسذم (: تلرير الزن  وحامري اال3الجدول )

 .7117 -7111الزراعي 
Table (8): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on average fruit weight (gm) in eggplant 

at growing season 2011- 2012 .   

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 االسكوربي حامض 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 
((mg /l 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

1 ab 37053 ab 27021 ab 21053 
24031 

a 
111 ab 24022 ab 21041 ab 22011 

711 ab 24041 ab 22015 ab 23012 

71 

1 ab 24057 ab 21042 ab 21034 
21041 

a 
111 ab 24012 ab 14021 ab 31055 

711 a 34022 ab 21042 ab 21031 

51 

1 ab 22045 ab 23023 ab 21011 
21043 

a 
111 ab 32014 ab 25043 ab 21041 

711 ab 23013 ab 25022 ab 25013 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 31077 a 22031 a 24072 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 24023 a 24031 a 22011 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

The average with same                                  -                                                               
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الباهنجذان مذشل ( فذي نبذات 7م411(: تلرير الزن  وحامري االسكوربي  والجبرلي  في الحاصذل المبكذر )طذن/4الجدول )
 .7117 -7111الموسم الزراعي 

Table (9): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on early yield (ton/500 m
2
) in eggplant at 

growing season 2011- 2012. 

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 حامض االسكوربي 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 
( (mg /l 

 الجبرلي  )ملغم / لتر(حامض 
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

1 a 10251 a 10711 a 10212 
10212 

a 
111 a 10571 a 10725 a 10734 

711 a 10247 a 10214 a 10711 

71 

1 a 10234 a 10214 a 10212 
10222 

a 
111 a 10227 a 10211 a 10271 

711 a 10241 a 10712 a 10211 

51 

1 a 10217 a 10222 a 10222 
10274 

a 
111 a 10217 a 10742 a 10714 

711 a 10713 a 10221 a 10222 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 10241 a 10212 a 10211  

 متوسط تلرير
of ascorbic 

 االسكوبي حامض 
Effect 

1 111 711 
 

a 10221 a 10213 a 10271 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

                                                       -                               multiple test at range of 

0.05. 
 

أعطذت معاملذة الذرس  إه( أن الرس بالزنذ  أد  الذ  زيذاد  غيذر معنويذة فذي الحاصذل الكلذي, 11الجدول ) يورح
 411طذن /  70127( ماارنة بلقل حاصذل كلذي )7م 411طن /  70731ملغم زن  / لتر أعل  حاصل كلي بل  ) 71بتركيز 

( أن رس نباتذات الميذار بالزنذ  لذم يذررر فذي 7111) Rashid( في معاملة الماارنة, وتنسجم هها النتائج م  مذا وجدتذه 7م
حذذامض االسذذكوربي  ب معذذامشت الذذرسالحاصذذل الكلذذي للرمذذار. ولذذم تكذذن هنذذا  امتشفذذات معنويذذة فذذي الحاصذذل الكلذذي بذذين 

طذن /  70715أعلذ  حاصذل كلذي بلذ  ) وأعطذتالي من حامض الجبرلي  التركيز العب الرس تميزت معاملة لاد والماارنة.
أن رس نباتات الباهنجان صني ريمذا بحذامض الجبرليذ   من (7115(, وهها النتيجة تنسجم م  ما وجدا مطلو  )7م 411

وبالنسذبة  .ملغذم / لتذر أد  الذ  زيذاد  الحاصذل الكلذي للرمذار ماارنذة مذ  نباتذات الماارنذة ولموسذمين زراعيذين 74بتركيز 
 41ملغم زن  / لتذر + صذفر حذامض اسذكوربي  / لتذر +  51لن معاملة التدامل بين )بللتدامل الرشري يترح من الجدول 

معاملذة  عنذد(, وأقذل حاصذل كلذي كذان 7م 411طذن /  70244/ لتر( أعطت أعل  حاصل كلي من الرمار بل  ) GA3ملغم 
 (.7م 411طذن /  10241/ لتذر( بلذ  ) GA3ملغم  74كوربي  / لتر + ساال حامض التدامل بين )صفر زن  / لتر + صفر

ويمكن تفسير سب  زياد  الحاصل الكلي من معامشت التدامل الذ  الذدور الحيذو  لكذل مذن الزنذ  وحذامض الجبرليذ  فذي 
بيذة للنبذات, التذي زياد  طول النبات اله  ينعك, عل  زياد  عدد االزهار والرمذار الناتجذة عن ذا, وزيذاد  عذدد االفذر  الجان

 ساهمت مجتمعة في رف  انتاجية وحد  المساحة دامل البيت البشستيكي.

( أن الحاصل الكلي لرمذار الباهنجذان فذي وحذد  المسذاحة 11تورح نتائج الجدول )تقدير الرتباط بين الصفات المدروسة: 
( وعذدد االوراق 10522حة الورقيذة للنبذات )( والمسذا10417ارتبط ارتباطا موجبا ومعنويا م  صفات عدد الرمار / نبذات )

( عنذد مسذتو  10722, وم  صفة معدل وزن الرمذر  )1014( عند مستو  احتمال 10114( وطول النبات )10241للنبات )
(. وفيمذا يتعلذق 10571 -, وكان ارتباطه معنويا باالتجاا السال  م  نسبة المذاد  الجافذة للمجمذو  المرذر  )1011احتمال 

ط بين ازواج الصفات المدروسة يشحو وجذود ارتبذاط موجذ  ومعنذو  بذين الحاصذل المبكذر وعذدد الرمذار / نبذات باالرتبا
 10571و 10443( وبين عدد الرمار / نبات م  طول النبات وعدد االوراق للنبات والمساحة الورقية للنبات بلغت )10251)
(, 10242و 10472مذن طذول النبذات وعذدد االوراق للنبذات )( عل  التوالي, وبذين المسذاحة الورقيذة للنبذات وكذل 10411و

( علذ  التذوالي, كمذا 10247و 10521كهل  بين عدد االوراق للنبات م  صفتي طذول النبذات وعذدد األفذر  / نبذات بلغذت )
فذي  (. ويسذتدل ممذا سذبق أن الزيذاد  الحاصذلة10725كان االرتباط موجبا ومعنويا بين عدد األفر  للنبذات وطذول النبذات )

صذذفات معذذدل وزن الرمذذر  وعذذدد الرمذذار / نبذذات بالذذهات والمسذذاحة الورقيذذة للنبذذات وعذذدد األوراق / نبذذات وطذذول النبذذات 
 Singh ,1431 ; Allamو Singhمن قيمته, وهها ينسجم مذ  نتذائج ) زادتعل  الحاصل الكلي للرمار و انعكست ايجابيا

في الباهنجذان( الذهين أ ذاروا الذ  وجذود  Teli ,7113و 7112وامرون,  AL-Sahafو ;في الطماطة  Malik ,1432و
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( 7111ارتباط معنو  وموج  بين الحاصل الكلي وصفتي عدد الرمار / نبذات ومعذدل وزن الرمذر , ومذا هكذرا الحبيطذي )
الرمذر   في الطماطة من وجذود ارتبذاط موجذ  ومعنذو  بذين الحاصذل الكلذي للنبذات مذ  صذفات عذدد الرمذار / نبذات ووزن

 وطول النبات وعدد األفر  / نبات.

من نتائج هذها الدراسذة أن الذرس النباتذات بذالتراكيز المسذتمدمة مذن الزنذ  وحذامض االسذكوربي  لذم تذررر  يستنتج
معنويا في صفات النمو المرر  والحاصل المدروسذة, بينمذا أد  الذرس بحذامض الجبذرلين الذ  زيذاد  معنويذة فذي طذول 

ملغم / لتر من  51 +ملغم / لتر من حامض الجبرلين  41النبات وعدد االوراق / نبات فاط. بينما أد  معاملة التدامل بين 
 الزن  + صفر ملغم / لتر من حامض االسكوربي  ال  زياد  معنوية في بعض صفات النمو المرر  والحاصل.

 

( فذي نبذات الباهنجذان 7م411الحاصل الكلي للرمار )طذن/ (: تلرير الزن  وحامري االسكوربي  والجبرلي  في11الجدول )
  7117 -7111مشل الموسم الزراعي 

Table (10): Effect of zink and ascorbic acid and GA3 on fruits total yield (ton/500 m
2
) in 

eggplant at growing season  2011- 2012. 

 الزن  )ملغم/لتر(
Zink (mg/l) 

 االسكوربي حامض 
 )ملغم / لتر(

Ascorbic acid 
((mg /l 

 حامض الجبرلي  )ملغم / لتر(
(Gibberellic acid (mg / l 

 متوسط تلرير
 الزن 

Effect of 
Zink 

1 74 41 

1 

1 a 10475 a 10241 a 70112 
70127 

a 
111 a 70157 a 70153 a 70151 

711 a 70111 a 70714 a 70123 

71 

1 a 70111 a 70217 a 70525 
70731 

a 
111 a 70722 a 70117 a 70231 

711 a 70141 a 70143 a 70111 

51 

1 a 70115 a 70132 a 70244 
70722 

a 
111 a 70153 a 10411 a 10453 

711 a 70213 a 70744 a 10442 

 متوسط تلرير حامض الجبرلي 
Effect of gibberellic acid 

a 70175 a 70142 a 70715 

 
 متوسط تلرير
of ascorbic 

 حامض االسكوبي 
Effect 

1 111 711 

a 70747 a 70145 a 70711 
 . 1014المعامشت والتدامشت الم تركة بنف, الحروي ال تمتلي فيما بين ا حس  امتبار دنكن تحت مستو  احتمال 

The average with same letter for each character are    -                                                         

0.05. 
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 (: معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة .11الجدول )
Table (11): The simple correlation coefficient between the studied traits .  

 الصفات
Traits 

 االرتباط
Correlation 

الحاصل 
 الكلي للبيت

Total 

yield 

طوال 
 النبات
Plant 

length 

عدد االفر  / 
 نبات

No. of      

  branches 

عدد االوراق 
 / نبات

No. of 

leaves 

نسبة 
الكلوروفيل في 
 االوراق

% 

chlorophyll 

 

نسبة الماد  الجافة 
للمجمو  
 المرر 

% Dry matter 

of vegetative 

growth 

المساحة 
 الورقية
 للنبات
Leaf 

area  

plant
-1

 

عدد 
الرمار / 
 نبات

No. of 

fruits 

plant
-1

 

معدل  
 وزن
 الرمر 

Average 

of fruit 

weight 

 الحاصل المبكر
Early yield 

 10112 10723 - 10122 10121 10775 - 10727 10711 10251* 10112 

 معدل وزن الرمر 
Average of fruit weight 

 10722 * 10151 - 10127 - 10117 - 10141 - 10123 10111 - 10124  

 عدد الرمار / نبات
Number of fruits / plant 

 10417 ** 10443** 
10142 

 
10571 ** 10141 - 10221 ** 10411**   

 المساحة الورقية للنبات
Leaf area plant

-1 
 10522 ** 10472** 10712 10242** 10741 - 10441 **    

نسذذذذبة المذذذذاد  الجافذذذذة للمجمذذذذو  
 المرر 

Dry matter of vegetative 

growth% 

 - 10571** - 10543 * - 10111 - 10447** - 10154     

 نسبة الكلوروفيل في االوراق
% Chlorophyll of leaves 

 - 10172 10171 10145 10112      

 عدد االوراق / نبات
Number of leaves / plant 

 10241 ** 10521** 10247**       

 عدد االفر  / نبات
Number of branches / 

plant 
 10132 10725        

 طول النبات
Plant length 

 10114 **         

  Significant at 0.05 and 0.01 respectively **,*                                                                                                                           عل  التوالي .  1011و  1014احتمال * و ** معنوية عند مستو  
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EFFECT OF FOLIAR SPRAYING WITH ZINC, ASCORBIC AND 

GIBBERELLIC ACIDS ON GROWTH, YIELD OF EGGPLANTS GROWN 

UNDER UNHEATED PLASTIC HOUSE 

 

Abdul Jabbar E. Al-Hubaity Hussien J. M. Al-Bayati Waleed B. A. Al-Lelah 
Hort. & Landscape Design Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: Ahubaity@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

This study was carried out during winter growing season 2011-2012 to study the effect 

of foliar spray with three levels of each zinc (0,20,40 mgl
-1)

, ascorbic acid (0,100,200 mgl
-1

) 

and GA3 (0,25,50 mgl
-1

) in order to improve the vegetative growth and yield components of 

egg plants(Benecia F1cv.). The study was arranged in RCBD with three replication. The 

plants were sprayed three times separately for each treatment at one month intervals between 

each spray beginning from first flowering date. Results indicated a significant increase in the 

number of branches, dry matter(%), while non-significant increase was seen in plant length, 

chlorophlly (%), leaf area, number of leaves, number of fruits, fruits weight, early yield and 

total yield per unit area by spraying plant with zinc. Whereas, ascorbic acid treatment caused 

a non-significant increase in chlorophyll (%), dry matter (%), number of branches and fruits 

weight. On the other hand, spraying with GA3 resulted in a significant increase in plant 

length, number of branches plant 
-1

, but revealed non-significant increase in the remnant traits 

excluding fruit weight which reduced by GA3 treatments as compared with control treatment. 

Correlation analysis exhibited a positively significant correlation between the total yield per 

unit area with each of number of fruits plant
-1

, leaf area plant
-1,

 number of leaves plant
-1

, plant 

length at probability0.01,andwithfruitweightatprobability 0.05. 

Keywords: Zink, Ascorbic acid, Gibberellic acid, Eggplan. 
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 المصادر

جامعذة  .والن ذر مديريذة دار الكتذ  للطبذا  .دليذل تغهيذة النبذات (.1433)يوسي محمذد ومريذد أحمذد اليذون,  ,أبو راحي

 .وزار  التعليم العالي والبح  العلمي / العراق الموصل /

 24 ,زراعذة الرافذدين مجلذة .تاويم صفات بعض هجن الجيل الراني في الطماطة (.7111)عبد الجبار اسماعيل  ,الحبيطي
(7:) 75- 22. 

جامعذذة الموصذذل /  .مديريذذة دار الكتذذ  للطباعذذة والن ذذر .المذذدمل الذذ  تحليذذل االنحذذدار (.1432)ما ذذ  محمذذود  ,الذذراو 

 .وزار  التعليم العالي والبح  العلمي / العراق

مديريذة دار الكتذ  للطباعذة  ,تصذميم وتحليذل التجذار  الزراعيذة (.7111)ما   محمود وملي   عبذد العزيذز  ,الراو 
 .العراق جامعة الموصل / وزار  التعليم العالي والبح  العلمي /.والن ر

اطروحذة  .التفاعشت الكيميائية للزن  وجاهزيتذه فذي التذر  المرويذة بميذاا الملوحذة (.1443)علي أحمد عطيو   ,الراو 
 .كلية الزراعة / جامعة بغداد / وزار  التعليم العالي والبح  العلمي / العراق ,دكتوراا

جامعذة بغذداد / وزار   .دار الحكمذة للطباعذة والن ذر والتوزيذ  .تغهيذة النبذات التطبياذي (.1434)فارل حسذين  ,الصحاي
 .التعليم العالي والبح  العلمي / العراق

جامعذة الموصذل  .مديرية دار الكت  للطباعة والن ر (.الجز  االول)منومات النمو النباتية  (.1432)كريم صالح  ,عبدول

 ./ وزار  التعليم العالي والبح  العلمي / العراق

 .جامعة بغداد / وزار  التعليم العالي والبح  العلمي / العراق .مبادئ تغهية النبات (.1422)عبد العويم كاوم  ,محمد

تلرير الرس بمنومات النمذو علذ  زيذاد  العاذد فذي رمذار الباهنجذان المزروعذة فذي البيذوت  (.7115)عدنان ناصر  ,مطلو 
الجم ورية العربيذة  .دم ق .وير التكنولوجي في الوطن العربيأفاق البح  العلمي والتط .البشستيكية غير المدفل 

 .السورية
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