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 الكيميائية الصفات بعض في الصغرى بالعناصر الورقي والتسميذ الجبرليك وحامض ادينين بالبنزايل الرش تأثير
 *.Trigonella foenum graecum L الحلبة لنبات
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 الخالصة

 نفذذ ت التجربذذة فذذً قسذذم البسذذتنة وهندسذذة الحذذدائق  كلٌذذة الزراعذذة والغابذذات/ جامعذذة الموصذذل  للمذذد  مذذن 
 ولموسذذذذمً الزراعذذذذةا علذذذذى نبذذذذات الحلبذذذذة صذذذذن  محلذذذذً  2011أٌذذذذار  19ولغاٌذذذذة  2009تشذذذذرٌن ال ذذذذانً  5

Trigonella foenum-graecum local varity ض بهذذد  دراسذذة تذذل ٌر الذذرا بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن وحذذام

الجبرلٌك ومخلوط العناصر الصغرى المكون من الحدٌد والزنك المخلبذٌن وكذ لك البذورون ب   ذة مسذتوٌات رشذا  
على المجموع الخضري مذرتٌن لكذل المعذام ت المدروسذةا اسذتعمل فذً تنفٌذ  البحذة التجربذة العاملٌذة باسذتخدام 

ة قطاعذاتا وقذد  هذر مذن النتذائا أنا المعاملذة األلواح المنشقة مرتٌن بتصمٌم القطاعذات العشذوائٌة الكاملذة بذ  
بالبنزاٌل أدٌنٌن أدت إلى زٌاد  معنوٌة فً كمٌة الزٌت ال ابذت وتركٌذز الكذاروتٌن والرمذاد لكذ  موسذمً الزراعذة 
فً مقابذل معاملذة المقارنذة  فذً حذٌن سذجلت نسذبة البذروتٌن والسذكرٌات ال ائبذة الكلٌذة زٌذاد  معنوٌذة فذً الموسذم 

را النباتذذات بذذالجبرلٌن أدى إلذذى زٌذذاد  معنوٌذذة فذذً نسذذبة البذذروتٌن السذذكرٌات ال ائبذذة الكلٌذذة وكمٌذذة  األول  وأن
الزٌت ال ابت فً كذ  موسذمً الزراعذة  ٌمكذن القذول أن أكبذر القذٌم المعنوٌذة لنسذن البذروتٌن والسذكرٌات ال ائبذة 

ملغم/لتذر بنزاٌذل أدٌنذٌن  200تذات بتركٌذز الكلٌة وكمٌته الزٌت ال ابت وتركٌز الكاروتٌن سجلت عندما رشذت النبا
/لتر والمستوى األول وال انً من مخلوط العناصذر الصذغرى فذً الموسذم األول وال ذانً والتذً GA3ملغم  30مع 

 المقارنةا إختلفت معنوٌا  مع

 حامض الجبرلٌك  بنزاٌل أدٌنٌن  بورون  كاروتٌن  الحلبةاالكلمات الدالةا 

 ا6/5/2013: وقبوله،  21/11/2012 اتارٌخ تسلم البحة

 المقذمة

واسذذمه  Fabaceaeإلذذى العائلذذة البقولٌذذة  .Trigonella foenum graecum Lٌعذذود نبذذات الحلبذذة 
   زرع منذذذ  قذذذدٌم الزمذذذان فذذذً مسذذذاحات قلٌلذذذة فذذذً اٌطالٌذذذا والٌونذذذان ومصذذذر ولبنذذذان Fenugreekباالنكلٌزٌذذذة 
له أوراق    ٌذة الورقٌذات  وأزهذاري بٌضذاف مصذفر    سم  130-20(ا وهو نبات حولً ٌعلو 2007)عبد العال  

وقرونذذه تشذذبه المنجذذل  مذذوطن النبذذات شذذمال أفرٌقٌذذا ومنطقذذة البحذذر األبذذٌض المتوسذذط  وهذذو ٌذذزرع فذذً الوقذذت 
الحاضذذذر علذذذذى نطذذذاق واسذذذذع والسذذذٌما فذذذذً الهنذذذد وهذذذذو مذذذن النباتذذذذات الطبٌذذذة والعطرٌذذذذة الواسذذذعة االنتشذذذذار 

(Anonymous  2007 تستخدم الحلبة حدٌ ا  فً ك ٌر من دول العالم فً مجذاالت ذ ائٌذة وع جٌذة وصذناعٌة  )
%  28-22عدٌذذذد ا وتمتذذذاز البذذذ ور باحتوائهذذذا علذذذى العدٌذذذد مذذذن المركبذذذات الكٌمٌائٌذذذة أهمهذذذا البذذذروتٌن ونسذذذبته 

ز ومذواد مخاطٌذة ومذواد % وتكون بشكل ألٌا  ومواد سكرٌة  ائبة م ذل الكذاالكتوز والمذانو55والكاربوهٌدرات 
  Colinوالكولٌن  Trigonellin% ومركبات قلوٌدٌة أهمها التراٌكونلٌن 28ومواد صمغٌة  Mucilageه مٌة 

%  فضذذذ  عذذذن 6وحذذذامض النٌكوتٌنذذذك وتانٌذذذات وزٌذذذوت طٌذذذار  وزٌذذذوت  ابتذذذة نسذذذبتها  Saponinوصذذذابونٌن 
  Dو Cو Aوالكالسذٌوم  وبعذض الفٌتامٌنذات م ذل  احتوائهاعلى عناصر ذ ائٌة مهمة م ل أم ح الحدٌد والفسفور

 Thymus vulgaris( عنذد رشذهم لنبذات الزعتذر 2005وآخذرون ) Reda(ا وبذٌن Basu  2006ومواد ملونة )
/ لتذر أدى إلذى زٌذاد  محتذوى النبذات مذن BAملغذم  30بالبنزاٌل أدٌنٌن وبمن مات نمو أخرى  إن الرا بتركٌذز 

 Scravoniا والحذذ  rosmarinicوالفٌنذذوالت والسذذٌما  Convacrol, Thymol٪ والسذذٌما 36الزٌذذت بمقذذدار 
ٌذذوم مذذن بذذدأ  30و 15بالبنزاٌذذل أدٌنذذٌن بعذذد  Mentha piperita ( عنذذد رشذذهم لنبذذات النعنذذاع2006وآخذذرون )

التجربة  أن الرا زاد نسبة ماد  النبات الجافة ولكن لم ٌتسبن فً زٌاد  حاصذل الزٌذت فذً حذٌن سذببت المعاملذة 
ٌ ن الشذذذمري )تغٌذذ  ( أن را المجمذذوع الخضذذذري لنبذذات الحلبذذذة 2007رات فذذً المكونذذذات الكٌمٌائٌذذة للنبذذذاتا وبذذ

T. foenum-graeum ملغم/لتذر فذً أربعذة مواعٌذد  125و 100و 75و 25بحامض الجبرلٌك بتراكٌذزا صذفر و
/لتذر GA3ملغذم  100ركٌذزٌوما  بعد اكتمال الورقة الحقٌقٌة ال ال ذة  أن أفضذل ت 30أو 25أو 20أو 15للرا هًا 

فذذً  ٪8.64 والزٌذت ال ابذذت ٪49.58والسذكرٌات ال ائبذذة الكلٌذذة  ٪31.02 الذ ي سذذجل أكبذذر القذٌم لنسذذن البذذروتٌن

                                              
 ا للباحة األول البحة مستل من أطروحة دكتوراي

mailto:Gihan.yahya@yahoo.com
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بمحلذول  T. foenum-graecum( أن را نبات الحلبذة 2004مقابل أقل القٌم لمعاملة المقارنةا الح  الهدوانً )

ات الحدٌذذدوز وكبرٌتذذذات المنغنٌذذز وكبرٌتذذذات الزنذذك بمقذذذدار العناصذذر الغ ائٌذذة الصذذذغرى والمكذذون مذذذنا كبرٌتذذ
ذم/لتر لكذ   منهمذا  أدت المعذام ت السذابقة 0.5ذم/لتر لك   منهم وحامض البورٌك وكلورٌد الكوبلت بمقدار 2.5

 إلى زٌاد  معنوٌة فً محتوى الب ور من نسن البروتٌن والسكرٌات ال ائبة الكلٌة والزٌت ال ابتا 

الى تقٌٌم تل ٌر را نبات الحلبة بالبنزاٌل ادٌنٌن وحامض الجبرلٌك ومخلوط العناصر ٌهد  البحة 
 الصغرى فً محتوى الب ور من البروتٌن والسكرٌات ال ائبة الكلٌة وكمٌة الزٌت ال ابت والكاروتٌن والرمادا

 وطرائقه البحث مواد

 ذذ ة تراكٌذذز مذذن البنزاٌذذل ادٌنذذٌن معاملذذة عاملٌذذة والتذذً تشذذمل تذذداخ ت التوافٌذذق بذذٌن  18تضذذمن البحذذة 
(Benzyla adenine )BA   ملغم/لتر والذرا بذـحامض الجبرلٌذك  200  100هًا صفرGibberellic acid 

 % حدٌذذذد 6ملغم/لتذذذر والتسذذذمٌد الذذذورقً بالعناصذذذر الصذذذغرى بهٌئذذذة مخلبذذذة هذذذً الحدٌذذذد 30بتركٌذذذزٌن صذذذفر و
Fe-EDDHA  زنذذك 16والزنذذك %Zn-EDTA  بذذورون  17كل حذذامض البورٌذذك فضذذ  عذذن البذذورن بشذذ %

ملغذم/ لتذر مذن الحدٌذد والزنذك  50ب  ة مستوٌاتا المقارنة رشت النباتات بالماف المقطر فقط  والمستوى األولا 
ملغذذم/ لتذذر مذذن  50ملغذذم/ لتذذر لكذذل مذذن الحدٌذذد والزنذذك مذذع  75ملغذذم/ لتذذرمن البذذورون والمسذذتوى ال ذذانًا  25و

لحد البلل بعد أسذبوعٌن مذن كذل رشذة بمذن م النمذو البنزاٌذل ادٌنذٌن و لذك بالبورون رشا  على المجموع الخضري 
 سذذذذذذذم والرشذذذذذذذة ال انٌذذذذذذذة بعذذذذذذذد شذذذذذذذهر مذذذذذذذن الرشذذذذذذذة االولذذذذذذذىا  20-15عنذذذذذذذدما وصذذذذذذذل طذذذذذذذول النبذذذذذذذات 

 إستخدم فً تنفٌذ  البحذة التجربذة العاملٌذة باسذتخدام األلذواح المنشذقة مذرتٌن بتصذمٌم القطاعذات العشذوائٌة الكاملذة 
(Factorial Experiment within Split Split plot in Randomized Complete Black Design  )

 SAS (Anonymous  2001)تذم تحلٌذل البٌانذات باسذتخدام برنذاما ب  ة عوامل و  ة مكرارت لكل موسما 
ولغاٌذذذة  5/11/2009ا واجرٌذذذت التجربذذذة للمذذذد  مذذذن %5واعتمذذذد اختبذذذار دنكذذذن متعذذذدد الحذذذدود عنذذذد مسذذذتوى 

فً منطقة الموصلا استخدمت ب ور الصن  المحلً المزروع فً محاف ة نٌنوىا وزرعت البذ ور  19/5/2011
بذ ور خفذت بعذد  8-5سم ووضعت فذً كذل حفذر   30سم وبٌن خط وآخر  20فً حفر المسافة بٌن حفر  وأخرى 

سذم  75آخذر وسذم بذٌن لذوح و 50م ومذع تذرك مسذافة  2×1نمو البادرات إلى نباتٌن لكل حفر  فً الذواح أبعادهذا 

بٌن قطاع وآخرا روٌت النباتات بعد الزراعة مباشر   م روٌت كلما دعت الحاجة  واجرٌذت عملٌذات الخدمذة مذن 
عزق وتعشٌن كلما كان  لك ضرورٌا وبشذكل متجذانو ولجمٌذع الوحذدات التجرٌبٌذة  سذمدت الوحذدات التجرٌبٌذة 

كغم/دونذما  25-30-10( بمقذدار 2004وانً )حسذن التوصذٌة السذمادٌة التذً  كرهذا الهذد NPKبالسماد المركذن 
 ٪من نباتات الوحد  التجرٌبٌةا75وسجلت البٌانات عن الصفات موضوع الدراسة عند إزهار 

النسذذذبة المئوٌذذذة للنتذذذروجٌن الكلذذذً فذذذً البذذذ ور وفقذذذا لطرٌقذذذة  قذذذدرت إ  نسبببال روابببفي ال ذببب) رواببب يف  ٪   -1
Themminghoff وHouba (2004 باسذذتعمال جهذذاز )Spectrophotometer  ً660وعلذذى طذذول مذذوج 

 نانومٌتر  م حسبت نسبة البروتٌنا

وآخذذرون  Susulskiقذذدرت وفقذذا  للطرٌقذذة التذذً وصذذفها  نسببال روسببتفالذ رو رااببل روت اببل ذبب) روابب يف  ٪   -2
 ا  Spectrophotometerنانومٌتر بجهاز  560( وعلى طول موجً 1982)

 قدرت كمٌة الزٌت وفق المعادلة اآلتٌةا هت لف   روزاذ روخلم ذ) روا يف  تغم/ تمال -3

 100( / ٪نسبة الزٌت )× كمٌة الزٌت )كغم/هكتار(= الحاصل الكلً للب ور )كغم/هكتار( 

Goodwin (1976 )و لذك وفقذا لمذا  كذري غم يزل جلف    111 فتاز روتلفي ال ذ) روا يف  ملاتفيغفرم/  -4
 اSpectrophotometerز نانومٌتر بجها 480بقٌاسها على طول موجً 

 (اAnonymous  2003) قدرت وفقا  لما  كرينسال روفملد ذ) روا يف  ٪    -5

 والمناقشة النتائج

ملغم/لتذذر إلذذى زٌذذاد   200و 100أدى را النباتذذات بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز نسببال رواببفي ال ذبب) روابب يف  ٪   
(  كمذا أدى الذرا بحذامض الجبرلٌذك إلذى 1معنوٌة فً قٌم نسبة البروتٌن فً البذ ور فذً الموسذم األول )الجذدول 

زٌذاد   ٪  وسذلكت االتجذاي  اتذه المعاملذة بمخلذوط العناصذر الصذغرى إ  أدى إلذى29.5تسجٌل أكبر قٌمذة معنوٌذة 

 أن معاملذة النباتذاتمعنوٌة فً نسبة البروتٌن فً الب ور عند الرا بالمستوى األول وال انً على التذوالًا و هذر 
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(ا تل ٌر الرا بالبنزاٌل أدٌنٌن وحامض الجبرلٌك ومخلوط العناصر الصغرى فذً نسذبة البذروتٌن )٪( 1الجدول )
   T. foenum-graecumفً ب ور نبات الحلبة 

Table (1): Effect of spraying with benzyl adenine, gibberellic acid and micronutrient 

mixture on protain percent )٪( for Fungreek plant T. foenum-graecum 

First season 2009-2010 الموسم األول 

Con. BA 
(mg/L) 

GA3 

Con. 
(mg/L) 

 معدل مخلوط العناصر الصغرى
Level micronutrient mixture 

BA & 

GA3 

inter 

BA 

effect مقارنة 
Control 

 أول
First 

  انً
Second 

0 
0 25.6 c b 27.4 c a-28.3 c 27.1 b 

28.1 b 
30 a-28.8 c a 29.5 b a-28.7 c a 29.0 b 

100 
0 a-28.6 c a-28.8 c a-28.8 c a 28.7 b 

29.4 a 
30 a 29.5 b a 30.0 b a 30.8 b a 30.1 b 

200 
0 a 29.5 b a 29.7 b a 29.1 b 29.4 a 

29.5 a 
30 b 27.4 c 30.9 a a 30.1 b 29.5 a 

تداخل بٌن بنزاٌل أدٌنٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 27.2 b a 28.4 b a 28.5 b 

GA3 effect 
100 a 29.1 b 29.4 a 29.8 a 

200 a 28.5 b 30.3 a 29.8 a 

تداخل بٌن الجبرلٌن ومخلوط 
 العناصر الصغرى

GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 27.9 b a 28.6 b a 28.7 b 28.4 b 

30 a 28.6 b 30.2 a 29.9 a 29.5 a 

Micronutrients mixture effect 28.2 b 29.4 a 29.3 a  

Second season 2010-2011 ًالموسم ال ان 

0 
0 24.5 b a 28.1 b a 28.0 b 26.9 b 

27.9 a 
30 a 28.9 b a 27.8 b a 29.9 b 28.9 a 

100 
0 a 28.4 b a 29.9 b a 29.1 b 29.2 a 

29.1 a 
30 a 28.6 b 30.1 a a 28.5 b 29.1 a 

200 
0 a-26.9 c a 27.6 b a 29.0 b a 27.8 b 

28.6 a 
30 a 29.3 b a 29.9 b a 29.1 b 29.4 a 

تذذذذداخل بذذذذٌن بنزاٌذذذذل أدٌنذذذذٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى

BA & micronutrient 

mixture inter 

0 26.7 b a 27.9 b a 28.9 b 

GA3 effect 
100 a 28.5 b 30.0 a a 28.8 b 

200 a 28.1 b 28.8 a 29.1 a 

تداخل بٌن الجبذرلٌن ومخلذوط 
 العناصر الصغرى

GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 26.6 b 28.5 a 28.7 a 27.9 b 

30 28.9 a 29.3 a 29.2 a 29.3 a 

Micronutrient mixture effect 27.8 b 28.9 a 28.9 a  
 ا0.05القٌم  ات األحر  المتشابهة لكل عامل أو تداخ تها ال تختل  معنوٌا  حسن اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test 

according to (p<0.05). 

 

البنزاٌذذل ادٌنذذٌن وحذذامض الجبرلٌذذك أدت إلذذى زٌذذاد  معنوٌذذة فذذً نسذذبة البذذروتٌن فذذً البذذ ور ولجمٌذذع المعذذام ت 
 تختلذذذذذذذ  فٌمذذذذذذذا بٌنهذذذذذذذا معنوٌذذذذذذذا  باسذذذذذذذت ناف معاملذذذذذذذة المقارنذذذذذذذة والتذذذذذذذًموضذذذذذذذوع الدراسذذذذذذذة والتذذذذذذذً لذذذذذذذم 
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سذذجلت اقذذل القذذٌم المعنوٌذذة  ومذذن جهذذة أخذذرى فقذذد تفوقذذت القذذٌم الناتجذذة مذذن بذذ ور النباتذذات التذذً رشذذت بحذذامض 
ملغم/لتر مع المستوى األول وال انً من مخلوط العناصر الصذغرىا اجمذاال  ٌمكذن القذول ان  30الجبرلٌك بتركٌز 

٪ عنذذد 30.9لتذذداخ ت موضذذوع الدراسذذة لذذم تتبذذاٌن القذذٌم المسذذجلة فٌمذذا بٌنهذذا معنوٌذذا   وسذذجلت أكبذذر القذذٌم جمٌذذع ا
/لتذذر متذذداخ   مذذع المسذذتوى األول مذذن مخلذذوط العناصذذر GA3ملغذذم  30/لتذذر مذذع BAملغذذم  200الذذرا بتركٌذذز 

 ٪ عند معاملة نباتات المقارنةا 25.6الصغرى وقلت ه ي القٌمة إلى أدناها 

ملغم/لتذر إلذى زٌذاد  معنوٌذة مقابذل  30ٌر بٌانذات الموسذم ال ذانً أن الذرا بحذامض الجبرلٌذك بتركٌذز وتش

معاملة المقارنة  وهك ا الحال عند الرا بالمستوى األول وال انً من مخلوط العناصر الصغرى إ  أدٌا إلى زٌذاد  
٪ا وأ هرت النتائا التذداخل بذٌن 27.8بلغت ٪ لكلٌهما على التوالً فً مقابل معاملة المقارنة والتً 28.9معنوٌة 

ملغم/لتذذر إلذذى تسذجٌل أكبذذر القذذٌم  30ملغذذم /لتذر وحذذامض الجبرلٌذذك بتركٌذز  200الذرا بالبنزاٌذذل ادٌنذٌن بتركٌذذز 
/لتر متذداخ   مذع المسذتوى األول BAملغم  100٪ عندما رشت النباتات بتركٌز 30.0٪ وسجلت أكبر القٌم 29.4

ت أقل القٌم عند عدم المعاملة بحامض الجبرلٌك ومخلذوط العناصذر الصذغرى وبلغذت من مخلوط العناصر  وسجل
٪ا ولم ت هر بٌانات التذداخل ال   ذً للعوامذل موضذوع الدراسذة فروقذا  معنوٌذة بذٌن القذٌم المسذجلة باسذت ناف 26.6

ا عدا القٌمة المسجلة مذن ٪ والتً اختلفت معنوٌا  مع قٌم جمٌع التداخ ت م24.5قٌمة معاملة المقارنة والتً بلغت 
/لتذذر متداخلذذة مذذع عذذدم المعاملذذة بحذذامض الجبرلٌذذك أو العناصذذر BAملغذذم  200بذذ ور النباتذذات المعاملذذة بتركٌذذز 

 الصغرىا

( ان أكبذر قٌمذة 2تشذٌر البٌانذات فذً الموسذم األول فذً الجذدول ) نسال روستفالذ رو راابل روت ابل ذب) رواب يف  ٪  
٪ عنذدما رشذت النباتذات بالبنزاٌذل ادٌنذٌن بتركٌذز 25.55ئبة الكلٌة فً البذ ور بلغذت معنوٌة لتركٌز السكرٌات ال ا

ملغم/لتر وأدى الرا بحامض الجبرلٌك إلى زٌاد  معنوٌة فً قذٌم هذ ي الصذفة  كمذا ازدادت قذٌم هذ ي الصذفة  200

لمقارنذةا وتشذٌر معنوٌا عندما رشت بمخلوط العناصر الصذغرى عنذد المسذتوى األول وال ذانً فذً مقابذل معاملذة ا
/لتذر متداخلذة مذع BAملغذم  200٪ عند معاملذة النباتذات بتركٌذز 26.63البٌانات إلى ان أكبر قٌمة معنوٌة سجلت 

 200/لتر وان أكبر القٌم المعنوٌة سجلت عند را النباتات بالبنزاٌذل ادٌنذٌن بتركٌذز GA3ملغم  30الرا بتركٌز 
٪ا كمذذا سذذجلت أكبذذر القذذٌم 26.30ط العناصذذر الصذذغرى وبلغذذت ملغم/لتذذر متداخلذذة مذذع المسذذتوى األول مذذن مخلذذو

٪ عنذذذد را النباتذذذات بحذذذامض الجبرلٌذذذك متذذذداخ   مذذذع المسذذذتوى األول مذذذن مخلذذذوط العناصذذذر 26.39المعنوٌذذذة 
ملغم/لتذذر  200الصذذغرىا وعلٌذذه تحذذت  ذذرو  البحذذة فذذان النباتذذات التذذً تذذم معاملتهذذا بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز 

جبرلٌذذك والمسذذتوى األول مذذن مخلذذوط العناصذذر الصذذغرى قذذد سذذجلت بذذ ورها أعلذذى نسذذبة متذذداخ   مذذع حذذامض ال
 ٪ا 27.11للسكرٌات ال ائبة الكلٌة 

ومن معاٌنة نتائا نسبة السكرٌات ال ائبة الكلٌة للموسم ال انً ٌ ح  ان الرا بحذامض الجبرلٌذك أدى إلذى 
ملغم/لتذر متذداخ   مذع الذرا بحذامض  200تركٌذز ٪ا وأدى الرا بالبنزاٌذل ادٌنذٌن ب23.37زٌاد  معنوٌة وبلغت 

٪ كانذت عنذد 24.61٪ وأن أعلى قٌمة معنوٌة سجلت 24.34الجبرلٌك إلى تسجٌل أكبر القٌم المعنوٌة له ي الصفة 
ملغم/لتذذذر متذذذداخ   مذذذع المسذذذتوى األول مذذذن مخلذذذوط العناصذذذر  200معاملذذذة النباتذذذات بالبنزاٌذذذل ادٌنذذذٌن بتركٌذذذز 

بذر القذٌم عنذد را النباتذات بحذامض الجبرلٌذك متذداخ   مذع المسذتوى ال ذانً مذن مخلذوط الصغرى  كما سجلت أك
٪ا وت هر نتذائا التذداخل ال   ذً بذٌن العوامذل موضذوع الدراسذة ان أكبذر 24.42العناصر الصغرى والتً بلغت 

/لتر متذداخ   مذع عذدم ملغم 100٪ و لك عند معاملة النباتات بالبنزاٌل ادٌنٌن بتركٌز 25.08القٌم المعنوٌة سجلت 

 الرا بحامض الجبرلٌك والرا بالمستوى األول من مخلوط العناصر الصغرىا 

( انذه خذ ل الموسذم األول زادت كمٌذة 3ٌتضذح مذن الجذدول )تمال روزاذ روثلاذ روخلم ذب) رواب يف  تغم/هت بلف   
٪ عذن 37.9/لتر بنسذبة قذدرها BAملغم  200الزٌت ال ابت الخام معنوٌا  بمعاملة النباتات بالبنزاٌل ادٌنٌن بتركٌز 

القٌمة المتحصلة من ب ور نباتات معاملة المقارنة  وأدى الرا بحامض الجبرلٌذك إلذى زٌذاد  كمٌذة الزٌذت ال ابذت 
كغم/هكتار  كما أدت المعاملة بالمستوٌات المختلفة لمخلوط العناصر الصذغرى إلذى زٌذاد  معنوٌذة  109.9وبلغت 

كغم/هكتذذار عنذذد را النباتذذات بالمسذذتوى األول وال ذذانً علذذى  111.5و 109.6وبلغذذت فذذً كمٌذذة الزٌذذت ال ابذذت 
ملغم/لتر متذداخ  مذع الذرا بحذامض الجبرلٌذك أدى إلذى  200التوالًا وٌ ح  ان الرا بالبنزاٌل ادٌنٌن بتركٌز 

جلة للبذ ور مذن ٪ عذن القٌمذة المسذ68كغم/هكتذار بنسذبة زٌذاد  قذدرها  119.3تسجٌل أكبذر القذٌم المعنوٌذة وبلغذت 
ملغذذم  200فضذذ  عذذن  لذذك فذذان أكبذذر القذذٌم المعنوٌذذة سذذجلت عنذذد را النباتذذات بتركٌذذز  نباتذذات معاملذذة المقارنذذةا

BAكغم/هكتذارا ومذن معاٌنذة قذٌم 125.7متداخ  مع المستوى األول من مخلوط العناصر الصغرى وبلغذت  /لتر 
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(ا تل ٌر الذرا بالبنزاٌذل أدٌنذٌن وحذامض الجبرلٌذك ومخلذوط العناصذر الصذغرى فذً نسذبة السذكرٌات 2الجدول )
 اT اfoenum-graecum الكلٌة ال ائبة )٪( فً ب ور نبات الحلبة 

Table (2): Effect of spraying with benzyl adenine, gibberellic acid and micronutrient 

mixture on total soluble sugar Percent )٪( for Fungreek plant T. foenum-

graecum. 

First season 2009-2010 الموسم األول 

Con. BA 
(mg/L) 

GA3 

Con. 
(mg/L) 

 معدل مخلوط العناصر الصغرى
Level micronutrient mixture BA & 

GA3 inter 

BA 

effect 

 
 مقارنة

Control 
 أول

First 
  انً

Second 

0 
0 18.71 d c 22.23 d a-24.62 c 21.85 c 

23.30 b 
30 b 22.78 c a-25.65 c a-25.82 c a 24.75 b 

100 
0 c 22.17 d a-23.41 c a-23.55 c b 23.04 c 

23.88 b 
30 a-23.21 c a 26.42 b a-24.51 c a 24.71 b 

200 
0 c 21.95 d a-25.49 c a-25.98 c a-24.47 c 

25.55 a 
30 a 26.30 b 27.11 a a 26.47 b 26.63 a 

تذذذذداخل بذذذذٌن بنزاٌذذذذل أدٌنذذذذٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى

BA & micronutrient 

mixture inter 

0 20.75 b a 23.94 b 25.22 a 

GA3 effect 100 a 22.69 b 24.92 a a 24.03 b 

200 a 24.12 b 26.30 a 26.23 a 

تداخل بٌن الجبرلٌن ومخلوط 
 الصغرى العناصر

GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 20.94 b 23.71 a 24.72 a 23.12 b 

30 24.10 a 26.39 a 25.60 a 25.39 a 

Micronutrients mixture effect 22.52 b 25.05 a 25.16 a  

Second season 2010-2011 ًالموسم ال ان 

0 
0 18.74 e d 19.70 e b-20.19 e 19.55 c 

20.79 a 
30 c-19.97 e a-22.27 e a 23.83 b 22.03 b 

100 

0 b-20.34 e a-22.36 e a-23.11 d 21.94 b 
22.85 a 

30 a-23.43 c 
a-22.87 

d 
24.96 a 23.76 a 

200 
0 a-22.95 d 25.08 a a 23.77 b 23.94 a 

24.14 a 
30 24.42 a 24.14 a 24.46 a 24.34 a 

تذذذذداخل بذذذذٌن بنزاٌذذذذل أدٌنذذذذٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى

BA & micronutrient 

mixture inter 

0 19.36 c b 20.99 c a-22.01 c 

GA3 effect 100 a-21.89 c a 22.62 b a 24.04 b 

200 a 23.69 b 24.61 a a 24.12 b 

تداخل بٌن الجبرلٌن ومخلوط 
 العناصر الصغرى

GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 20.68 c 22.38 b 22.36 b 21.81 b 

30 22.61 b a 23.10 b 24.42 a 23.37 a 

Micronutrient mixture effect 21.64 a 22.74 a 23.39 a  
 ا0.05القٌم  ات األحر  المتشابهة لكل عامل أو تداخ تها ال تختل  معنوٌا  حسن اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test 

according to (p<0.05). 
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كغم/هكتذار سذجلت عنذد را  128.8التداخل ال   ً بٌن العوامل المدروسة  ٌمكن القول بلن أكبر القذٌم المعنوٌذة 
/لتذر والمسذتوى األول مذن GA3ملغذم  30ملغم/لتذر متذداخ  الذرا بتركٌذز  200النباتات بالبنزاٌل ادٌنٌن بتركٌز 

 العناصر الصغرىا 
 

ٌن وحامض الجبرلٌك ومخلوط العناصر الصغرى فذً كمٌذة الزٌذت ال ابذت (ا تل ٌر الرا بالبنزاٌل أدٌن3الجدول )
 اT. foenum-graecumالخام فً الب ور )كغم/هكتار( لنبات الحلبة 

Table (3): Effect of spraying with benzyl adenine, gibberellic acid and micronutrient mixture 

on fixed oil quantity (Kg/ha) for Fungreek plant T. foenum-graecum 

First season 2009-2010 الموسم األول 

Con. BA 
(mg/L) 

GA3 

Con. 
(mg/L) 

 معدل مخلوط العناصر الصغرى
Level micronutrient mixture BA & 

GA3 inter 
BA effect 

 مقارنة 
Control 

 أول
First 

  انً
Second 

0 
0 51.7 d b-84.1 d b-77.3 d 71.0 c 

84.4 b 
30 b-79.1 d a 111.1 b a-103.1 c a 97.7 b 

100 
0 c 70.5 d a-101.2 c 118.8 a 96.8 b 

104.7 b a 
30 a-100.6 c a 109.6 b 127.5 a a 112.6 b 

200 
0 a-96.6 c 122.6 a 121.2 a a 113.5 b 

116.4 a 
30 a 108.1 b 128.8 a 121.11 a 119.3 a 

أدٌنذذذٌن تذذذداخل بذذذٌن بنزاٌذذذل 
 ومخلوط العناصر الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 65.4 d b 97.6 c 90.2 c 

GA3 effect 100 c 85.6 d a-105.4 c a 123.2 b 

200 a-102.4 c 125.7 a a 121.2 b 

تذذذذذذذداخل بذذذذذذذٌن الجبذذذذذذذرلٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى
GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 72.9 b 102.6 a 105.8 a 93.8 b 

30 95.9 a 116.5 a 117.2 a 109.9 a 

Micronutrient mixture effect 84.4 b 109.6 a 111.5 a  

Second season 2010-2011 ًالموسم ال ان 

0 
0 54.4 f c-89.0 e d 83.4 e 75.6 c 

83.3 b 
30 d 83.8 e a-98.6 e b-90.8 e 91.1 b 

100 

0 d 78.4 e d 87.3 e a 117.0 b 94.2 b 

a 97.7 b 
30 a-95.1 e a-103.5 e 

a-105.1 

d 
a 101.3 b 

200 

0 d 81.5 e a-115.3 c b-93.4 e 96.8 b 

104.2 a 
30 a-104.7 e 121.6 a 

a-108.6 

d 
111.6 a 

تذذذداخل بذذذٌن بنزاٌذذذل أدٌنذذذٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 69.1 d b 93.8 c c 87.1 d 

GA3 effect 100 c 86.7 d a-95.4 c a 111.1 b 

200 b 93.1 c 118.4 a a-101.0 c 

تذذذذذذذداخل بذذذذذذذٌن الجبذذذذذذذرلٌن 
 ومخلوط العناصر الصغرى
GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 71.5 b 97.2 a 97.9 a 88.9 b 

30 94.5 a 107.9 a 101.5 a 101.3 a 

Micronutrient mixture effect 83.0 b 102.6 a 99.7 a  
 ا0.05القٌم  ات األحر  المتشابهة لكل عامل أو تداخ تها ال تختل  معنوٌا  حسن اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test according to 

(p<0.05). 
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ملغم/لتذر بتفوقهذا بنسذبة زٌذاد  قذدرها  200وتمٌزت نباتات الموسم ال انً المعاملة بالبنزاٌل ادٌنذٌن بتركٌذز 
٪ عن القٌم المتحصل من بذ ور نباتذات معاملذة المقارنذةا وأدى الذرا بحذامض الجبرلٌذك إلذى تسذجٌل أكبذر 25.1

كغم/هكتار  وهك ا الحال عند را النباتات بمخلوط العناصر الصغرى ا  زادت كمٌة الزٌت  101.3قٌمة معنوٌة 
كغم/هكتذذار  111.6ال ابذت الخذام إلذى أقصذاها معنوٌذا عنذد المسذذتوى األول وال ذانًا  هذر أن اكبذر القذٌم المعنوٌذة 

رلٌذك بنسذبة زٌذاد  قذدرها /لتر متداخ   مع الذرا بحذامض الجبBAملغم  200سجلت عند معاملة النباتات بتركٌز 
ملغم/لتذر متذداخ  مذع المسذتوى  200٪ عن نباتات معاملة المقارنة  كما أدى الرا بالبنزاٌل ادٌنٌن بتركٌز 47.6

كغم/هكتذذارا وٌ حذذ  مذذن بٌانذذات  118.4األول مذذن مخلذذوط العناصذذر الصذذغرى الذذى تسذذجٌل أكبذذر القذذٌم وبلغذذت 

ة إلى ان أكبر كمٌة للزٌت ال ابت الخام تذم الحصذول علٌهذا عنذد را التداخل ال   ً بٌن العوامل موضوع الدراس
ملغم/لتذر متذداخ  مذع الذرا بحذامض الجبرلٌذك ومذع المسذتوى األول مذن  200النباتات بالبنزاٌذل ادٌنذٌن بتركٌذز 
 ٪ عن نباتات معاملة المقارنةا123.5كغم/هكتار والتً زادت بمقدار  121.6مخلوط العناصر الصغرى وبلغت 

( إلذى 4تشذٌر بٌانذات الموسذم األول فذً الجذدول )غبم يزل جبلف    111تاز روتلفي ال ذ) روا يف  ملاتفيغفرم/  ف
 76.78ملغم/لتذذذذر سذذذذجلت أكبذذذذر القذذذذٌم المعنوٌذذذذة وبلغذذذذت  200ان معاملذذذذة النباتذذذذات بالبنزاٌذذذذل ادٌنذذذذٌن بتركٌذذذذز 

ز الكذاروتٌن معنوٌذا  فذً البذ ور ذذم وزن جذا   وأدى الذرا بحذامض الجبرلٌذك إلذى زٌذاد  تركٌذ 100ماٌكروذرام/
ذذذم وزن جذذا  لنباتذذات  100مذذاٌكروذرام/ 69.82ذذذم وزن جذذا  فذذً مقابذذل  100مذذاٌكروذرام/ 74.70وبلغذذت 

معاملة المقارنة  ولم تسجل فروقا  معنوٌة بذٌن القذٌم المسذجلة مذن را النباتذات بمخلذوط العناصذر الصذغرىا و هذر 
ملغم/لتذر متداخلذة مذع الذرا بحذامض الجبرلٌذك سذجلت أكبذر  200بتركٌذز ان النباتذات التذً رشذت بالبنزاٌذل ادٌنذٌن 

ذذم وزن جذا   كمذا وٌ حذ  ان أعلذى قٌمذة سذجلت عنذد  100مذاٌكروذرام/ 79.24القٌم لتركٌز الكذاروتٌن وبلغذت 
ملغم/لتذذر متداخلذذة مذذع المسذذتوى األول مذذن مخلذذوط العناصذذر الصذذغرى  200را النباتذذات بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز 

ذذذم وزن جذذا   وتشذذٌر البٌانذذات إلذذى ان أكبذذر القذذٌم المعنوٌذذة سذذجلت عنذذد را  100مذذاٌكروذرام/ 79.13لغذذت وب
ملغم/لتر متداخ   مع المسذتوى األول مذن مخلذوط العناصذر الصذغرى وبلغذت  30النباتات بحامض الجبرلٌك بتركٌز 

 ذً بذٌن العوامذل موضذوع الدراسذة إلذى ذم وزن جا ا اجماال  تشٌر بٌانذات التذداخل ال   100ماٌكروذرام/ 76.71
ملغم/لتذر متذداخ    200ان أكبر القٌم لتركٌز الكاروتٌن فً البذ ور كانذت عنذد را النباتذات بالبنزاٌذل ادٌنذٌن بتركٌذز 

 83.33مذذذذذع الذذذذذرا بحذذذذذامض الجبرلٌذذذذذك والمسذذذذذتوى األول مذذذذذن مخلذذذذذوط العناصذذذذذر الصذذذذذغرى والتذذذذذً بلغذذذذذت 
 ذم وزن جا ا  100ماٌكروذرام/

انات الموسم ال انً إلى أن زٌاد  تركٌز البنزاٌل ادٌنذٌن فذً محلذول الذرا أدى إلذى زٌذاد  طردٌذة وتشٌر بٌ
معنوٌة فً تركٌز الكاروتٌن فذً البذ ور  ولكذن مذن معاٌنذة بٌانذات التذداخل ال نذائً بذٌن الذرا بحذامض الجبرلٌذك 

خ   مذع المسذتوى األول مذن /لتذر متذداGA3ملغذم  30ومخلوط العناصر الصغرى لوح  ان را النباتات بتركٌز 
ذذم وزن جذا ا اجمذاال  ٌمكذن  100مذاٌكروذرام/  74.76مخلوط العناصر الصغرى قد سجل أكبر القٌم المعنوٌة 

 100القذذول أن أعلذذى تركٌذذز للكذذاروتٌن فذذً البذذ ور تذذم تسذذجٌله كذذان عنذذد را النباتذذات بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز 
ملغم/لتذذر والمسذذتوى األول مذذن مخلذذوط العناصذذر  30ٌذذك بتركٌذذز ملغم/لتذذر متذذداخ   مذذع الذذرا بحذذامض الجبرل

٪ عذن القٌمذة المتحصذلة مذن 21.5ذم وزن جذا  بزٌذاد  قذدرها  100ماٌكروذرام/ 76.93الصغرى والتً بلغت 

 نباتات معاملة المقارنةا

( إلذى ان نسذبة الرمذاد فذً البذ ور خذ ل الموسذم األول 5تشٌر البٌانات فً الجدول )نسال روفملد ذ) روا يف  ٪   
/لتذذر  وأدى را النباتذذات BAملغذذم  200و 100قذذد ازدادت معنوٌذذا عنذذد الذذرا بكذذ  تركٌذذزي البنزاٌذذل ادٌنذذٌن 

التذوالً ٪ علذى 3.907و 3.976بالمستوى األول وال انً من مخلوط العناصر الصغرى إلى زٌاد  معنوٌة وبلغت 
٪ عنذد را النباتذات بالبنزاٌذل 4.203٪ لنباتذات معاملذة المقارنذةا وسذجلت أكبذر القذٌم المعنوٌذة 3.701فً مقابذل 

ملغم/لتر متداخ  مع المستوى األول من مخلذوط العناصذر الصذغرىا إجمذاال ٌمكذن القذول ان  100ادٌنٌن بتركٌز 
ملغم/لتذذر  100ا النباتذذات بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز اكبذذر قٌمذذة معنوٌذذة لنسذذبة الرمذذاد فذذً البذذ ور سذذجلت عنذذد ر

 ٪ا4.473متداخ  مع الرا بحامض الجبرلٌك مع المستوى األول من مخلوط العناصر الصغرى وبلغت 

وتحت  رو  التجربذة ٌتضذح مذن بٌانذات الموسذم ال ذانً ان نسذبة الرمذاد فذً البذ ور ازدادت معنوٌذا عنذد 
ملغم/لتذذر فذذً مقابذذل معاملذذة المقارنذذة  وأدى الذذرا  200و 100ٌذذل ادٌنذذٌن را النباتذذات بذذلي مذذن تركٌذذزي البنزا

٪  كذ لك أدى را النباتذات بمخلذوط 3.824بحامض الجبرلٌك إلى زٌاد  نسذبة الرمذاد فذً البذ ور معنوٌذا وبلغذت 

   العناصر الصغرى وعند المستوى األول وال انً إلى زٌاد  معنوٌة فً قٌم ه ي الصفةا
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الذذرا بالبنزاٌذذل أدٌنذذٌن وحذذامض الجبرلٌذذك ومخلذذوط العناصذذر الصذذغرى فذذً تركٌذذز الكذذاروتٌن  (ا تذذل ٌر4) الجذذدول
 Trigonella foenum-graecumذم وزن جا ( لنبات الحلبة 100)ماٌكروذرام/

Table (4): Effect of spraying with benzyl adenine, gibberellic acid and micronutrient 

mixture carotene concentrations (µg/100g w.dry) for Fungreek plant T. 

foenum-graecum 

First season 2009-2010 الموسم األول 

Con. BA 
(mg/L) 

GA3 

Con. 
(mg/L) 

 معدل مخلوط العناصر الصغرى
Level micronutrient mixture BA & 

GA3 inter 
BA 

effect مقارنة 
Control 

 أول
First 

  انً
Second 

0 
0 63.60 c a-74.00 c a-70.93 c b 69.51 c 

a 71.91 b 
30 a-76.80 c a-76.00 c a-70.13 c a 74.31 b 

100 
0 b 64.67 c b 68.13 c 64.07 c 65.62 c 

68.08 b 
30 b 67.60 c a-70.80 c a-73.20 c b 70.53 c 

200 
0 a-74.53 c a-74.93 c a-73.47 c a 74.31 b 

76.78 a 
30 a-75.47 c 83.33 a a 78.93 b 79.24 a 

تذذذذذذداخل بذذذذذذٌن بنزاٌذذذذذذل 
أدٌنذذذذذذذذذذذٌن ومخلذذذذذذذذذذذوط 

 العناصر الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 a-70.20 c a-75.00 c a-70.53 c 

GA3 effect 
100 66.14 c b 69.47 c b 68.63 c 

200 a-75.00 c 79.13 a a 76.20 b 

تذذذذداخل بذذذذٌن الجبذذذذرلٌن 
العناصذذذذذذذذر ومخلذذذذذذذذوط 
 الصغرى

GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 67.60 b a 72.36 b 69.49 b 69.82 b 

30 a 73.29 b 76.71 a a 74.09 b 74.70 a 

Micronutrient mixture 

effect 
70.45 a 74.53 a 71.79 a  

Second season 2010-2011 ًالموسم ال ان 

0 
0 63.33 d b-65.47 d a-66.63 d 65.14 a 

69.35 b 
30 a-74.40 d a 76.13 b a-70.13 d 73.56 a 

100 
0 c 63.87 d a-74.97 c a-70.30 d 69.71 a 

a 71.41 b 
30 a-71.33 d 76.93 a a-71.07 d 73.11 a 

200 
0 a-70.53 d a-68.80 d a 75.87 b 71.73 a 

71.72 a 
30 a-71.90 d a-71.20 d a-72.00 d 71.70 a 

تذذذذذذداخل بذذذذذذٌن بنزاٌذذذذذذل 
أدٌنذذذذذذذذذذذٌن ومخلذذذذذذذذذذذوط 

 العناصر الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 68.87 a 70.80 a 68.38 a 

GA3 effect 
100 67.60 a 75.95 a 70.68 a 

200 71.22 a 70.00 a 73.93 a 

تذذذذداخل بذذذذٌن الجبذذذذرلٌن 
ومخلذذذذذذذذوط العناصذذذذذذذذر 

 الصغرى
GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 65.91 b a 69.74 b a 70.93 b 68.86 a 

30 a 72.54 b 74.76 a a 71.07 b 72.79 a 

effect micronutrient 

mixture 
69.23 a 72.25 a 71.00 a  

 ا0.05القٌم  ات األحر  المتشابهة لكل عامل أو تداخ تها ال تختل  معنوٌا  حسن اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test according to 

(p<0.05). 
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(ا تل ٌر الرا بالبنزاٌل أدٌنذٌن وحذامض الجبرلٌذك ومخلذوط العناصذر الصذغرى فذً نسذبة الرمذاد )٪( 5الجدول )
 T. foenum-graecumفً ب ور نبات الحلبة 

Table (5): Effect of spraying with benzyl adenine, gibberellic acid and micronutrient 

mixture on ash percent )٪( for Fungreek plant T. foenum-graecum 

First season 2009-2010 الموسم األول 

Con. BA 
(mg/L) 

GA3 

Con. 
(mg/L) 

 معدل مخلوط العناصر الصغرى
Level micronutrient mixture BA & 

GA3 inter 

BA 

effect 

 
 مقارنة

Control 
 أول

First 
  انً

Second 

0 
0 2.990 e d 3.410 e b-3.650 d 3.350 a 

3.629 b 
30 a-3.906 d a-4.053 d b-3.763 d 3.908 a 

100 
0 c-3.483 e a-3.933 d a-3.907 d 3.774 a 

3.999 a 
30 a 4.150 b 4.473 a a-4.050 d 4.224 a 

200 
0 b-3.543 e a-3.853 d a-3.917 d 3.771 a 

3.955 a 
30 a-4.130 c a-4.131 c a 4.157 b 4.139 a 

تذذداخل بذذٌن بنزاٌذذل أدٌنذذٌن 
ومخلذذذذذذذذذذذوط العناصذذذذذذذذذذذر 

 الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 3.448 c b 3.732 c b 3.707 c 

GA3 effect 
100 3.817 b 4.203 a a 3.979 b 

200 a 3.837 b a 3.992 b a 4.037 b 

تذذذذذذداخل بذذذذذذٌن الجبذذذذذذرلٌن 
ومخلذذذذذذذذذذذوط العناصذذذذذذذذذذذر 

 الصغرى
GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 3.339 a 3.732 a 3.824 a 3.631 a 

30 4.062 a 4.219 a 3.990 a 4.090 a 

Micronutrient mixture effect 3.701 b 3.976 a 3.907 a  

Second season 2010-2011 ًالموسم ال ان 

0 
0 2.830 e c 3.500 d a-3.650 d 3.327 c 

3.508 b 
30 a-3.613 d a-3.637 d a-3.820 d 3.690 b 

100 
0 a-3.687 d a-3.683 d b-3.513 d 3.628 b 

3.728 a 
30 a-3.627 d a-3.927 c a-3.933 c a 3.828 b 

200 
0 3.423 d a-3.800 d a-3.740 d 3.654 b 

3.804 a 
30 a-3.850 d 4.013 a a 3.997 b 3.953 a 

تذذداخل بذذٌن بنزاٌذذل أدٌنذذٌن 
ومخلذذذذذذذذذذذوط العناصذذذذذذذذذذذر 

 الصغرى
BA & micronutrient 

mixture inter 

0 3.222 d 3.568 c a-3.735 c 

GA3 effect 
100 a-3.657 c a-3.805 c a-3.723 c 

200 b 3.637 c 3.907 a a 3.869 b 

تذذذذذذداخل بذذذذذذٌن الجبذذذذذذرلٌن 
ومخلذذذذذذذذذذذوط العناصذذذذذذذذذذذر 

 الصغرى
GA3 & micronutrient 

mixture inter 

0 3.313 d b 3.661 c 3.634 c 3.536 b 

30 b 3.697 c a 3.859 b 3.917 a 3.824 a 

Micronutrient mixture effect 3.505 b 3.760 a 3.776 a  
 ا0.05تداخ تها ال تختل  معنوٌا  حسن اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  القٌم  ات األحر  المتشابهة لكل عامل أو

Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test 

according to (p<0.05). 
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 200كذان عنذد را النباتذات بالبنزاٌذل ادٌنذٌن بتركٌذز وتشٌر البٌانذات إلذى ان اكبذر القذٌم التذً تذم تسذجٌلها 
٪ عنذد 3.907٪  كما ٌ حذ  ان أعلذى قٌمذة سذجلت 3.953ملغم/لتر متداخ  مع الرا بحامض الجبرلٌك وبلغت 

/لتر متداخ  مع المستوى ال انً من مخلذوط العناصذر الصذغرى  ومذن جهذة BAملغم  200را النباتات بتركٌز 
/لتذذر متذذداخ  مذذع GA3ملغذذم  30أخذذرى سذذجلت أكبذذر القذذٌم لنسذذبة الرمذذاد فذذً البذذ ور عنذذد را النباتذذات بتركٌذذز 

٪ والتذذً كانذذت اكبذذر معنوٌذذا مذذن القٌمذذة لنباتذذات 3.917المسذذتوى ال ذذانً مذذن مخلذذوط العناصذذر الصذذغرى وبلغذذت 
٪ا وإجمذاال ٌمكذن القذول ان اكبذر نسذبة للرمذاد فذً البذ ور سذجلت عنذد الذرا 3.313ة المقارنة والتً بلغت معامل

ملغم/لتذذر متذذداخ  مذذع الذذرا بحذذامض الجبرلٌذذك مذذع المسذذتوى األول مذذن مخلذذوط  200بالبنزاٌذذل ادٌنذذٌن بتركٌذذز 
 ٪ا4.013العناصر الصغرى وبلغت 

ة المئوٌذة للبذروتٌن قذد ازدادت معنوٌذا فذً الموسذم األول عنذد ( إلى أن النسب1تشٌر البٌانات فً الجدول )

معاملة النباتات بالبنزاٌل أدٌنٌن فً حٌن لم تحصل زٌاد  معنوٌذة فذً الموسذم ال ذانً  وقذد تفسذر هذ ي النتٌجذة وفقذا  
زٌذاد  ( مذن أن السذاٌتوكاٌنٌنات لهذا دورا  فذً تن ذٌم بنذاف البذروتٌن  إ  لذوح  2002) Zeigerو Taizلما  كذري و

وأن السذاٌتوكاٌنٌنات تشذجع بنذاف بروتٌنذات معٌنذة وت ذبط بنذاف أخذرى   Polyribosomesالراٌبوسومات المتعدد  
( أن المعاملذة بالسذاٌتوكاٌنٌنات تذ دي إلذى تذراكم نسذبة عالٌذة مذن الحذامض 2000من جهذة أخذرى بذٌن أبذو زٌذد )

 Ribonucleaseالحمذاض النووٌذة ومذن أهمهذا   كما لوح  تراكم فً االنزٌمات ال زمة لتكوٌن اRNAالنووي 
وذٌرها  فضذ   عذن دور السذاٌتوكاٌنٌنات فذً منذع تحلذل البروتٌنذات  وبذٌن  Nitrate reductaseو Catalaseو

( ان الساٌتوكاٌنٌن ٌ بط النشاط االنزٌمً الخاص بالعملٌات المسببة للشٌخوخة م ذل انذزٌم 1998) شراقً وآخرون
Dehydrogenase ور  الخذذاص بذذدPentose phosphate ا وهذذ ا ٌتفذذق مذذع مذذا وجذذديRijven وParkash 

( أن نسذبة السذكرٌات ال ائبذة الكلٌذة قذد سذجلت 2( على نبات الحلبةا كما ٌ ح  من البٌانذات فذً الجذدول )1971)
تذر فذً حذٌن ملغم/ل 200فروقا  معنوٌة عن معاملة المقارنة فً الموسم األول عند المعاملة بالبنزاٌل أدٌنٌن بتركٌز 

( أن 2006لم تسجل فروقا  معنوٌة فً الموسم ال انً  وقد تفسر الزٌادات المعنوٌة وفقا  لما  كذري خلذ  والرجبذو )
ٌمكذذن تنشذذٌطه بفعذذل السذذاٌتوكاٌنٌن  وهكذذ ا الحذذال فذذً صذذفتً كمٌذذة الزٌذذت ال ابذذت وتركٌذذز  α-amylaseإنذذزٌم 

خذ ل تراكمهذا فذً النبذات بفعذل عملٌذة التركٌذن الضذوئً ( فقد تراكمت فً الب ور مذن 4و3الكاروتٌن )الجدولٌن 
( إلذى حذدوة 1( على نبات الحلبةا وتشٌر البٌانذات فذً الجذدول )2010) Sabaleو Piseوه ا ٌتفق مع ما وجدي 

زٌاد  معنوٌة فً نسبة البروتٌن عند معاملة النباتات بالجبرلٌن وفً ك  موسذمً الزراعذة  وقذد تفسذر وفقذا  لخلذ  
والتذً تسذاهم  mRNA( أن الجبرلٌنات تن م بناف االنزٌمات إ  تحفز بناف أنذواع متخصصذة مذن 2006)والرجبو 

بذذدورها فذذً بنذذاف البروتٌنذذات ال زمذذة لتحقٌذذق النمواكمذذا أشذذارت البٌانذذات إلذذى زٌذذاد  معنوٌذذة فذذً نسذذبة السذذكرٌات 
( أن 2000(   كر أبو زٌذد )2)الجدول  ال ائبة الكلٌة فً الب ور عند المعاملة بالجبرلٌن وفً ك  موسمً الزراعة

-αالفعالٌذذات الرئٌسذذٌة التذذً ٌقذذوم بهذذا حذذامض الجبرلٌذذك فذذً النبذذات أنذذه ٌذذ دي إلذذى االسذذراع مذذن تكذذوٌن إنذذزٌم 

amylase  وال ي له دور هذام فذً تحوٌذل النشذا إلذى سذكرٌات  ائبذة  كذ لك أدت المعاملذة بحذامض الجبرلٌذك إلذى
( وفذً كذ  موسذمً الزراعذة وتركٌذز الكذاروتٌن الجذدول 3المسذاحة الجذدول ) زٌاد  كمٌة الزٌت ال ابت فً وحد 

( خذ ل الموسذم ال ذانً وٌمكذن ان تفسذر وفقذا  لمذا  كذري شذراقً 5( خ ل الموسم االول ونسبة الرماد الجدول )4)
( إلذذى أن المعاملذذة بذذالجبرلٌن تذذ  ر فذذً امتصذذاص العناصذذر 2006) Thomesو Hedden( و1998وآخذذرون )

( إلذى أن المعاملذة بذالجبرلٌن تنشذط 2000ائٌة وانتقالها وتوزٌعها فذً النبذات وبشذكل عذام فقذد أشذار أبذو زٌذد )الغ 

تكوٌن المنتجات األولٌة وال انوٌة  إ  تستجٌن مع م النباتات العطرٌة للجبرلٌنات الطبٌعٌة وحتى عند المعاملذة بذه 
كباتهذذا التربٌنٌذذة ومركباتذذه الفعالذذة االخذذرىا وتشذذٌر والتذذً تعمذذل فذذً سذذرعة نموهذذا وزٌذذاد  محتواهذذا الزٌتذذً ومر

( إلى الزٌاد  المعنوٌة فً نسبة البروتٌن فً الب ور عند التسذمٌد بالمسذتوى األول أو ال ذانً 1البٌانات فً الجدول )
( أن الحدٌذد لذه دور مباشذر 2006) Sharmaوٌ ٌذد  لذك  من مخلوط العناصذر الغ ائٌذة ولكذ  موسذمً الزراعذة 

٪ مقارنذة مذع النباتذات 50تكوٌن البروتٌن  وإن النباتات التً تعانً من نقص الحدٌد ٌقل فٌها البروتٌن إلى  بعملٌة
  كذذ لك Nitrogenaseوإنذذزٌم  Nitrate reductaseالسذذلٌمة فضذذ   عذذن انذذه ٌنشذذط العدٌذذد مذذن االنزٌمذذات م ذذل 

ارك فذً انزٌمذات التذنفو وسلسذلة نقذل ٌدخل الحدٌذد فذً تركٌذن االنزٌمذات المسذ ولة عذن بنذاف الجبذرلٌن كمذا ٌشذ
االلكترونات  من جهة أخرى ٌسذاعد الحدٌذد فذً تكذوٌن الكلوروفٌذل و لذك مذن خذ ل تذل ٌري المباشذر فذً عملٌذات 
تكذذوٌن االحمذذاض االمٌنٌذذة والكاربوهٌذذدرات ومركبذذات الطاقذذة  فضذذ   عذذن  لذذك فذذان للزنذذك دورا  فذذً تحذذوالت 

الضذذروري فذذً عملٌذذة تكذذوٌن البذذروتٌن  كمذذا  كذذر النعٌمذذً  RNAتكذذوٌن النتذذروجٌن  إ   بذذت أهمٌتذذه فذذً عملٌذذة 
( أن البورون لذه دورا  كبٌذرا  فذً تكذوٌن البروتٌنذات  إ  أن نقذص البذورون ٌذ دي إلذى تجمذع النتذرات فذً 2011)

ت النبات وقلة تكوٌن البروتٌنات بسبن انخفاض معدل اختزال النترات وتكذوٌن االحمذاض االمٌنٌذةا وتشذٌر البٌانذا
( أن نسذبة السذكرٌات ال ائبذة الكلٌذة سذجلت فروقذا معنوٌذة عنذد التسذمٌد بمخلذوط العناصذر الغ ائٌذة 2فذً الجذدول )

الصغرى فً الموسم األول والتً تفسذر وفقذا  للزٌذاد  فذً محتذوى النبذات مذن الكاربوهٌذدرات والتذً تراكمذت فذً 
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( إلذذى أن الزنذذك 2006) Wiedenhoeftالبذذ ور فضذذ   عذذن تراكمهذذا فذذً المجمذذوع الخضذذري للنبذذات  إ   كذذر 

ٌشذذذذارك فذذذذً عملٌذذذذة تكذذذذوٌن الكلوروفٌذذذذل مذذذذن خذذذذ ل دوري المباشذذذذر فذذذذً عملٌذذذذة تكذذذذوٌن االحمذذذذاض االمٌنٌذذذذة 
  وبذٌن وٌاسذٌن Starch synthetaseوالكاربوهٌدرات وٌشارك فً تكوٌن النشا مذن خذ ل تنشذٌطه النذزٌم النشذا 

نقل الكاربوهٌذدرات داخذل النبذات  إ  وجذد أن السذكرٌات قذد تنتقذل ( أنه ٌعتقد ان للبورون دورا  فً عملٌة 2001)
  وتكون حركة ه ا المعقد خ ل األذشٌة الخلوٌذة أسذهل Borate complexبشكل معقد من البورات والسكرٌات 

 ( إلى ان الزٌاد  المعنوٌة فً كمٌة الزٌت ال ابذت3من حركة جزٌئات السكر لوحدهاا وتشٌر البٌانات فً الجدول )
( فذً دراسذتهما علذى نبذات اكلٌذل الجبذل 2011لوحد  المساحة  ٌمكن ان تفسر وفقذا لمذا  كذري التمٌمذً وزهذوان )

Rosmarinus offcinalis  زٌاد  نسبة الزٌوت بلنذه ٌعذود إلذى فعذل أو دور العناصذر الصذغرى فذً زٌذاد  كمٌذة

لنبات وانعكاسها فذً تكذوٌن االحمذاض الدهنٌذة الدهن من خ ل االدوار التً تقوم بها فً الفعالٌات الحٌاتٌة داخل ا
والفسفولبٌدات  ومن  م زٌاد  كمٌة الزٌوت  وقد ٌعزى سبن زٌاد  الزٌوت إلى دور البذورون والزنذك فذً تنشذٌط 
االنزٌمات المهمة ال زمة لتكوٌن الزٌوت والدهون وك لك دورهما فً بناف العدٌد من االنزٌمات الفعالة فً تم ٌذل 

(ا وسذذجلت زٌذذاد  معنوٌذذة فذذً موسذذمً الزراعذذة لنسذذبة الرمذذاد فذذً 1998وآخذذرون   Demoٌذذوت )الذذدهون والز
( وتدل ه ي الصفة على كفاف  نمو النبات بحٌة كان النمو نشٌطا  مما سمح بتراكم كمٌات كبٌذر  5الب ور الجدول )

ندما تذزداد الفعالٌذات الحٌوٌذة ( أن النبات خ ل نموي وع1998من العناصر الغ ائٌة فً الب ور  وقد بٌن التمٌمً )

فٌه كالتركٌن الضوئً فان النبات سو  ٌحتاج إلى وفر  من العناصر الغ ائٌذة المهمذة كالعناصذر الصذغرى  وان 
تلك الفعالٌات الفسلجٌة ستقود النبات إلى امتصاص مزٌذد مذن العناصذر مذن التربذة الحذداة التذوازن الغذ ائً  مذن 

( أن البورون ٌساهم فً تن ٌم الجهد االزموزي مع العناصر األخرى مذن 1991جهة أخرى بٌن محمد والٌونو )
 ( على نبات الحلبةا2004خ ل زٌاد  قدر  النبات على امتصاص البوتاسٌوما وه ي النتائا تتفق مع الهدوانً )

EFFECT OF SPRAYING WITH BENZYL ADENINE, GIBBERELLIC ACID 

AND FOLIAGE FERTILIZER WITH SOME MICRONUTRIENTS ON SOME 

CHEMICAL CHARACTERS OF FUNGREEK PLANT 
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ABSTRACT 

This experiment was carried out in the College of Agriculture and Forestry 

farm, from 5 November 2009 to 19 May 2011 for the two seasons respectively, on 

Trigonella foenum-graecum L. local Varity. to study the effect of Benzyl adenine, 

Gibberellic acid and micronutrient mixture composed of cheleated Iron, Zinc and 

Boron as boric acid at three levels, by spraying on twice vegetative growth. The 

Factorial Experiment within Split Split plot in Randomized Complete Block Design 

had been applied, each treatment replicated three times. The results can be summarizes 

as follows: The data showed that treatment with BA caused a significant increase in 

fixed oil quantity, caroten concentrations and ash percent for two season, while 

recorded a significant increase protein and total soluble sugar percent in first season, 

the plants sprayed with GA3 caused a significant increase in protein, total soluble sugar 

percent and the fixed oil quantity for two seasons. Similarly, the significantly largest 

value percent of protein, total soluble sugar percent, and fixed oil quantity when plants 

sprayed with 200 mg BA /L plus 30 mg GA3 /L and level 1 and 2 of micronutrients 

mixture in the first and second seasons compared with the control.  

Key words: Gibberellic acid, Benzyl adenine, Boron, carotene, Fungreek. 
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 المصادر

(ا الهرمونذذات النباتٌذذة والتطبٌقذذات الزراعٌذذةا الطبعذذة ال انٌذذة  الذذدار العربٌذذة للنشذذر 2000زٌذذد  الشذذحات نصذذر ) أبذذو

 والتوزٌع  القاهر   مصرا 

(ا العوامذذل المذذ  ر  فذذً الت بٌذذت البذذاٌولوجً للنتذذروجٌن الجذذوي فذذً 1998التمٌمذذً  جمٌذذل ٌاسذذٌن علذذً الكهذذ  )

 اي  كلٌة الزراعة  جامعة بغداد  جمهورٌة العراقا نباتات الخضر البقولٌةا أطروحة دكتور

 (ا تذذذذذل ٌر الذذذذذرا باالوكسذذذذذٌنات والعناصذذذذذر 2011التمٌمذذذذذً  جمٌذذذذذل ٌاسذذذذذٌن علذذذذذً و ذذذذذامر عبذذذذذد  زهذذذذذوان )

 الصذذذذغرى فذذذذً النمذذذذو والمحتذذذذوى الكٌمٌذذذذائً والزٌذذذذت الطٌذذذذار لنبذذذذات اكلٌذذذذل الجبذذذذل )حصذذذذا البذذذذان(
Rosmarinus officinalis L.26خامو لكلٌة الزراعذة  جامعذة تكرٌذت للمذد  مذن ا الم تمر العلمً ال 

 ا  281-272نٌسانا  27ولغاٌة 

(ا تكنولوجٌا الب ورا دار ابذن األ ٌذر للطباعذة والنشذر  جامعذة 2006خل   أحمد صالح وعبد الستار اسمٌر الرجبو )

 الموصل  العراقا

(ا فسذٌولوجٌا النبذاتا 1998  محمد محمذود وعبذد الهذادي خضذر وعلذً سذعد الذدٌن سذ مة ونادٌذة كامذل )شراقً

)متذذرجم عذذن روبذذرت ما دٌفلذذٌن وفرانسذذٌو هذذـا وبذذ ام(ا الطبعذذة ال انٌذذة  الذذدار العربٌذذة للنشذذر والتوزٌذذع  
 القاهر   مصرا 

تذر  رشذه فذً النمذو وانتذاج المذواد الفعالذة (ا تل ٌر الصذن  وتركٌذز الجبذرلٌن وف2007الشمري  ماهر زكً فٌصل )
ا أطروحة دكتوراي  كلٌة التربٌة )ابن الهٌذ م(  جامعذة .Trigonella foenum-graecum Lلنبات الحلبة 

 بغداد  العراقا 

(ا الطن القدٌم  خ صة ما توصل إلٌه الطن المصري القدٌما الطبعة ال ال ذة  دار أجٌذال 2007  عادل )العال عبد

 التوزٌع  مصراللنشر و

(ا أساسذٌات فسذٌولوجٌا النبذاتا الجذزف ال الذة  دار الحكمذة 1991  عبد الع ٌم كا م وم ٌذد أحمذد الٌذونو )محمد

 للطباعة والنشر  العراقا 

(ا مبذاد  تغ ٌذة النبذاتا دار ابذن األ ٌذر للطباعذة والنشذر فذً جامعذة الموصذل  2011النعٌمً  سعد  نجذم عبذد  )

 العراقا 

(ا تل ٌر التسمٌد ببعض العناصر الغ ائٌذة فذً الصذفات الكمٌذة والنوعٌذة لذبعض 2004  أحمد خالد ٌحٌى )انًالهدو
ا أطروحذذة Trigonella foenum-graecumالمركبذذات الفعالذذة طبٌذذا فذذً بذذ ور صذذنفٌن مذذن الحلبذذة 

 دكتوراي  كلٌة الزراعة  جامعة بغداد  العراقا 
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