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 المجموع صفات بعض في الصغرى بالعناصر الورقي والتسميذ الجبرليك وحامض ادينين بالبنزايل الرش تأثير

 *Trigonella foenum-graecum الحلبة لنبات والحاصل الخضري
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 الخالصة

نفذذ ت هذذ ت التجربذذة فذذي حمذذل كليذذة الزراعذذة والؽابذذات ومنطمذذة السذذادر وبعذذويزر لموسذذمي الزراعذذة األول 
علذذى نبذذات الحلبذذة صذذنؾ محلذذي  2011أيذذار  19ولؽايذذة  2009تشذذرين ثذذاني  5والثذذاني علذذى التذذوالي للمذذدر مذذن 

Trigonella foenum-graecum local varity ين وحذذام  بهذذدؾ دراسذذة تذذلثير الذذرا بالبنزايذذل ادينذذ
ا علذذى المجمذذو  الواذذر  مذذرتين لكذذل المعذذاميت  الجبرليذذن ومولذذوط العناصذذر الصذذؽرم بثيثذذة مسذذتويات رشذذا
المدروسة. استعمل في تنفي  البحث التجربة العاملية باستودام األلواح المنشمة مرتين بتصذميم المطاعذات العشذوائية 

ملؽم/لتذر  200نباتذات التذي رشذت بالبنزايذل أدينذين بتركيذز الكاملة بثيث لطاعات. ولد أشارت النتائج إلى تفوق ال
في صفات عدد الفرو  والمرنات والحاصذل الكلذي فذي ممابذل معاملذة الممارنذة. وأدت المعاملذة بحذام  الجبرليذن 

ملؽم/لتذذر الذذى زيذذادر معنويذذة فذذي لذذيم عذذدد الفذذرو  والمرنذذات وكذذ لن الحاصذذل الكلذذي ولكذذي موسذذمي  30بتركيذذز 
ا الزراعة على  التوالي. في حين كان لرا النباتات بالمسذتوم الثذاني مذن مولذوط العناصذر الصذؽرم تذلثيراا معنويذا

فذذي عذذدد األفذذر  والمرنذذات والحاصذذل الكلذذي للموسذذم الثذذاني. إجمذذاكا يمكذذن المذذول أن أكبذذر المذذيم المعنويذذة لحاصذذل 
لذرا بحذام  الجبرليذن والمسذتوم ملؽم/لتذر بنزايذل أدينذين متذداوي مذ  ا 100الب ور سجلت عنذد الذرا بتركيذز 

ملؽذذم /لتذذر  200وكذذ لن عنذذد إسذذتعمال التركيذذز كؽم/هكتذذار 2053.2الثذذاني مذذن مولذذوط العناصذذر الصذذؽرم وبلذذػ 
/لتذذر وتحذذت أ  مسذذتوم مذذن مسذذتويات مولذذوط العناصذذر الصذذؽرم المسذذتعمل GA3ملؽذذم  30بنزايذذل أدينذذين مذذ  

 لصفات عدد األفر  والمرنات. 

 يل أدينين، حام  الجبرلين، حديد، زنن، بورون، حلبة.: بنزاالدالةالكلمات 

 .2013/ 5 / 6: ولبوله،  21/11/2012 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

واحذد مذن أهذم النباتذات الطبيذة  Trigonella foenum-graecum L., (Fenugreek)يعذد نبذات الحلبذة 
ا لمائمذذة النباتذذات  المسذذتودمة لذذديما وحذذديثا فمذذد وجذذدت الحلبذذة اذذمن النباتذذات المزروعذذة فذذي واد  الرافذذدين وفمذذا

، Abd El-Wahabق.م ) 668العطريذذة المدونذذة فذذي المكتبذذة الكبذذرم فذذي عهذذد الملذذن اكشذذور  اشذذور بانيبذذال 
م وكسذذيما الهنذذد وباكسذذتان كذذدول رئيسذذية فذذي انتاجهذذا واسذذتهيكها (، وتذذزر  اليذذوم فذذي مع ذذم دول العذذال1982
(Hooda وJood ،2003 وفي العراق تزر  على نطاق ايك في بعذ  منذاطك وسذط العذراق وشذماله ومنهذا ،)

سذذم مجذذوؾ لليذذل  130-20(. النبذذات عشذذل حذذولي السذذاق لذذائم يصذذل ارتفاعذذه 2005نينذذوم ودهذذون )الطذذائي، 

ا التفري ، أوراله ريشية م ركبة ثيثية الوريمات، أزهارت بيااء مصذفرر لذد تكذون منفذردر أو زهرتذان تورجذان معذا
 6-5بذ رر تتكذون بعذذد  20-10سذذم بذداولها  10مذن ابذط الورلذة والثمذذار تكذون علذى شذكل لذذرون طولهذا أكثذر مذن 

 (.Small ،1997أشهر من الزراعة وإن الجزء المستودم من النبات المجمو  الوار  والب ور النااجة )

تعذذد السذذايتوكاينينات احذذد من مذذات النمذذو التذذي تلعذذل دورا رئيسذذا فذذي العديذذد مذذن الفعاليذذات التطوريذذة فذذي 
بالكذذاينتين  T. foenum-graecum( عنذذد معاملتهمذا بذذ ور نبذات الحلبذة 2011) Ilbasو Beyziالنبذات، وأشذار 

Kinetin  ملذي مذذول فاذي عذن المذذاء الممطذر، أدت زيذذادر التركيذز إلذى تمليذذل طذول الجذذ ور  200و 100بتركيذز
ووزنها الرطل والجاؾ، كما لل طول الفرو  أياا، ولكن من جانل آور أدت إلى زيادر الوزن الرطذل والجذاؾ 

 للفرو . 

ا علذى المجمذو  ( عند استعمالهم حام  الجبرليذن بالعديذد مذن الت2007وآورون ) Basuوبين  راكيذز رشذا
ملؽم/لتذر.  60و 30الوار  في مواعيد موتلفذة أن أفاذل موعذد لفاذافة بعذد امذتيء المذرون وأفاذل تركيذزين 

ا فذي سذد حاجذة النباتذات منهذا فذي ال ذروؾ  من جهة اورم تذدد  التؽ يذة الورليذة بالعناصذر الصذؽرم دوراا مهمذا

                                            
 دكتورات للباحث األول.البحث مستل من أطروحة 

mailto:Gihan.yahya@yahoo.com
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لجذذ ور عنذذد ااذذافتها إلذذى التربذذة مذذ  المركبذذات السذذمادية التذذي يصذذعل علذذى النبذذات الحصذذول عليهذذا عذذن طريذذك ا
( أهميذة التؽ يذة الورليذة لنبذات الحلبذة مذن وذيل النتذائج التذي 1987وآورون ) El-Sherbenyاألورم، ولد بين 

حصلوا عليهذا عنذد اسذتعمالهم لومسذة أنذوا  مذن اكسذمدر الورليذة أنهذا أدت إلذى حذدوث زيذادر معنويذة فذي ارتفذا  
 Mahorkarد المرنذذات وطولهذذا وعذدد البذذ ور ومحتواهذذا مذذن المركبذات الكيميائيذذة الموتلفذذة. وأواذذح النبذات وعذذد
٪ لكذيا مذنهم إمذا فرديذا 0.5( تلثير را نبات الحلبذة بالزنذن والحديذد وحذام  الهيوميذن بتركيذز 2008وآورون )

وحذام  الهيوميذن لذد  Feم   متداوي Znيوم من الزراعة، أن المعاملة بمولوط  25و 15أو مولوطا مرتين بعد 

حسنت من صفات النمو الوار  مشتملة ارتفذا  النبذات وعذدد األوراق والفذرو  لكذل نبذات فاذي عذن المسذاحة 
 الورلية والحاصل األوار. 

وألهمية ه ا المحصول من الناحيذة الطبيذة والصذناعية وكنوفذا  معذدل اكنتذان ولكذون انتذان العذراق مذن 
يؽطذذي حاجذذة السذذوق المحليذذة، فمذذد أجريذذت هذذ ت التجربذذة بهذذدؾ تحفيذذز النمذذو الواذذر  هذذ ا المحصذذول لليذذل وك 

وزيادر انتاجية النبات في وحدر المسذاحة فذي حاصذل البذ ور باسذتودام الذرا بالبنزايذل أدينذين وحذام  الجبرليذن 
لنمذذو والتسذذميد الذذورلي بمولذذوط العناصذذر الصذذؽرم مشذذتملة الحديذذد والزنذذن المولبذذان والبذذورون فذذي صذذفات ا

 الوار  وتلثير  لن في حاصل الب ور.

 وطرائقه البحث مواد

فذذي حمذذل كليذذة الزراعذذة  2010أيذذار  15ولؽايذذة  2009تشذذرين ثذذاني  5اجريذذت التجربذذة وذذيل المذذدر مذذن 
فذذي منطمذذة السذذادر  2011أيذذار  19ولؽايذذة  2010تشذذرين ثذذاني  5والؽابذذات للموسذذم األول والموسذذم الثذذاني مذذن 

 50م وتذرن مسذافة  2×1 ور الصنؾ المحلي، تذم تهيئذة األر  وتمسذيمها إلذى الذواح بلبعذاد وبعويزر، استعملت ب
سذم وبذين  20سم بين لطا  وآور، وزرعت البذ ور فذي حفذر المسذافة بذين حفذرر وأوذرم  75سم بين لوح وآور و

ل بعذذد بذذ ور، وفذت بعذذد انباتهذذا إلذى نبذذاتين لكذذل حفذرر، رو  الحمذذ 8-5سذم وواذذ  فذذي كذل حفذذرر  30وذط وآوذذر 

الزراعذة مباشذذرر ثذذم كلمذذا دعذذت الحاجذذة، واجريذذت عمليذذات الودمذة مذذن عذذزق وتعشذذيل كلمذذا كذذان  لذذن اذذروريا 
-30-10بممذدار  NPKوبشكل متجانس ولجمي  الوحدات التجريبية، سمدت الوحذدات التجريبيذة بالسذماد المركذل 

ملت التوافيذك بذين ثذيث تراكيذز مذن معاملة عاملية والتي ش 18(، تامن البحث 2004 كؽم/ دونم )الهدواني، 25
ا علذى المجمذو  الواذر   200و 100( هذي: صذفر وBA) Benzyl adenine-6البنزايذل أدينذين ملؽم/لتذر رشذا

سم والثانيذة: بعذد شذهر مذن الدفعذة األولذى ولذد رشذت  20-15ولحد البلل مرتان األولى: عندما وصل طول النبات 
بتركيذزين همذا:  Gibberellic acidلناشذرر، والذرا بحذام  الجبرليذن نباتذات الممارنذة بالمذاء فمذط مذ  المذادر ا

ا علذذى المجمذذو  الواذذر  لحذذد البلذذل بعذذد اسذذبو  مذذن كذذل رشذذة بمذذن م النمذذو البنزايذذل  30صذذفر و ملؽذذم/ لتذذر رشذذا
 بشذذذكل  Fe٪ 6أدينذذذين، كمذذذا شذذذملت التجربذذذة التسذذذميد الذذذورلي بالعناصذذذر الصذذذؽرم بهيئذذذة مولبذذذة هذذذي: الحديذذذد 

(Fe-EDDHAو ) 16الزنذذن ٪Zn ( بشذذكلZn-EDTA فاذذي عذذن البذذورون بشذذكل حذذام  البوريذذن )17 ٪
ملؽذم/ لتذر مذن الحديذد  50وبثيث مستويات: الممارنة )رشت النباتات بالماء الممطر( واألول: اشتمل الذرا بممذدار

 50لزنذن مذ  ملؽذم/ لتذر لكذل مذن الحديذد وا 75ملؽم/ لتر من البورون والثاني: اشتمل الذرا بممذدار  25والزنن و
ا على المجمو  الوار  لحد البلل بعذد أسذبوعين مذن كذل رشذة بمذن م النمذو البنزايذل  ملؽم/ لتر من بالبورون رشا

٪ من مجمو  نباتات الوحذدر التجريبيذة والتذي 75أدينين، سجلت بيانات عن الصفات مواو  الدراسة عند ازهار 
علذى السذاق الذرئيس وعذدد المرنذات/ نبذات وحاصذل  أو ت عشوائيا من كل وحذدر تجريبيذة وشذملت: عذدد الفذرو 

اسذتعمل فذي تنفيذ  البحذث التجربذة العامليذة باسذتعمال األلذواح المنشذمة  ،الب ور الكلي كؽم/ هكتار ولموسمي البحذث
 Factorial Experiment within Split Split plot inمذذرتين بتصذذميم المطاعذذات العشذذوائية الكاملذذة 

Complete Randomized Block Design ، تذذذذذذذم تحليذذذذذذذل البيانذذذذذذذات باسذذذذذذذتودام برنذذذذذذذامج 
SAS (Anonymous،2001) وفمذذذذا لمذذذذا  كذذذذرت 5، واعتمذذذذد اوتبذذذذار دنكذذذذن متعذذذذدد الحذذذذدود عنذذذذد مسذذذذتوم ٪ 

 .(1980)الراو  وولؾ هللا، 

 والمناقشة النتائج

النباتذات بالبنزايذل أدينذين ( ان را 1ييح  من بيانذات الموسذم األول فذي الجذدول )نبات:  / عدد الفروع الرئيسة
ملؽم/لتذر أدم إلذى زيذادر عذدد الفذرو   30ملؽم/لتر. وك لن معاملة الرا بحذام  الجبرليذن بتركيذز  200بتركيز 

ا، وكان لمعاملة التداول بالبنزايل أدينين بتركيذز  ملؽم/لتذر. وعنذد أ  مذن تركيذز  حذام   200على النبات معنويا
فر /نبذذات علذذى  7.40و 7.04يراا فذذي تسذذجيل أكبذذر المذذيم المعنويذذة وبلؽذذت ملؽذذم/ لتذذر تذذلث 30الجبرليذذن صذذفر و

 فذذذذذذر / نبذذذذذذات عنذذذذذذد المعاملذذذذذذة بالبنزايذذذذذذل أدينذذذذذذين  7.37كمذذذذذذا سذذذذذذجلت زيذذذذذذادر معنويذذذذذذة بلؽذذذذذذت  ،التذذذذذذوالي
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(: تذذلثير الذذرا بالبنزايذذل أدينذذين وحذذام  الجبذذر ليذذن ومولذذوط العناصذذر الصذذؽرم فذذي عذذدد الفذذرو  1الجذذدول )
  .T. foenum-graecum( لنباتات الحلبة الرئيسة )فر /نبات

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

mixture on main shoots number (shoot/plant) for Fungreek plant T. foenum-

graecum. 

 تركيز البنزايل أدينين
Con. BA 
(mg/L) 

تركيز 
 الجبرلين

GA3 Con. 
(mg/L) 

 معدل مولوط العناصر الصؽرم
Level micronutrient mixture  

تداول بين 
بنزايل أدينين 
 والجبرلين
BA & 

GA3 inter 

تلثير 
البنزايل 
 أدينين
BA 

effect 

 ممارنة
Control 

 األول
First 

 الثاني
Second 

First season 2009-2010 الموسم األول 

0 
0 4.60 g f 5.00 g e-5.27 g 4.96 d 

5.18 c 
30 e-5.13 g e 5.33 f d 5.73 e 5.40 c 

100 
0 c 6.33 d c 6.27 d b 6.60 c 6.40 b 

6.38 b 
30 c 6.13 d b 6.60 c 6.33 c 6.35 b 

200 
0 b 6.60 c a 7.13 b 7.40 a 7.04 a 

7.22 a 
30 a 7.27 b 7.60 a 7.33 a 7.40 a 

بنزايل أدينين ومولوط تداول بين 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 4.87 e d 5.17 e 5.50 d 

GA3 effect  100 6.23 c 6.43 c 6.47 c 

200 6.93 b 7.37 a 7.37 a 

تداول بين الجبرلين ومولوط العناصر 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 5.84 b a 6.13 b 6.42 a 6.13 b 

30 a 6.18 b 6.51 a 6.47 a 6.39 a 

 تلثير مولوط العناصر الصؽرم
Micronutrients mixture effect 

6.01 a 6.32 a 6.44 a  

Second season 2010-2011 الموسم الثاني 

0 
0 4.40 g 4.80 g 4.82 g 4.67 c 

5.13 b 
30 4.87 g e 6.20 f 5.73 f 5.60 b 

100 
0 b-6.67 e a-6.93 e a-7.00 d 6.87 a 

6.77 a 
30 d-6.40 f a-7.20 d d-6.40 f 6.67 a 

200 
0 c-6.53 e a–6.80 e a-7.13 d 6.82 a 

7.12 a 
30 a 7.33 b a 7.40 b 7.46 a 7.42 a 

تداول بين بنزايل أدينين ومولوط 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 4.63 e 5.50 d 5.27 d 

GA3 effect 100 b 6.53 c a-7.07 c b 6.70 c 

200 a-6.93 c a 7.10 b 7.30 a 

تداول بين الجبرلين ومولوط العناصر 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 5.87 b a 6.18 b a 6.31 b 6.12 a 

30 a 6.20 b 6.93 a  a 6.53 b 6.56 a 

 العناصر الصؽرمتلثير مولوط 
Micronutrients mixture effect 

6.03 b 6.56 a 6.42 a  

ا حسل اوتبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوم احتمال   .0.05الميم  ات األحرؾ المتشابهة لكل عامل أو تداويتها كل ك توتلؾ معنويا
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 مذذ  جميذذ  200بتركيذذز   ملؽم/لتذذر متذذداويا مذذ  المسذذتوم األول والثذذاني مذذن العناصذذر الصذذؽرم واوتلفذذت معنويذذا
الصذؽرم.  فر /نبات عند عدم المعاملة بحام  الجبرلين والعناصذر 5.84التداويت األورم، وسجلت الل الميم 

وتشذير البيانذذات للعوامذل مواذذو  الدراسذذة إلذى أن اكبذذر عذدد للفذذرو  علذذى النبذات سذذجلت عنذدما رشذذت النباتذذات 
ملؽم/لتذذر والمسذذتوم  30ملؽم/لتذذر متذذداويا مذذ  الذذرا بحذذام  الجبرليذذن بتركيذذز  200بالبنزايذذل أدينذذين بتركيذذز 

 األول من مولوط العناصر الصؽرم.

 100يم المتحصل عليها من معاملة النباتات بالبنزايل أدينين بتركيز  وتشير بيانات الموسم الثاني أن الم
ا م  الميمة المتحصل عليها من نباتات معاملة الممارنة، وأدت معاملة النباتات  200و ملؽم/ لتر لد اوتلفت معنويا

 بمولوط العناصر الصؽرم عند المستوم األول والثاني إلى زيادر معنوية في عدد األفر .

ملؽذذم/ لتذذر وعنذذد كذذي تركيذذز   200و 100ن البيانذذات أن را النباتذذات بالبنزايذذل أدينذذين بتركيذذز و هذذر مذذ

حام  الجبرلين أدت إلى تسجيل ليم معنوية في ممابل تلن المسجلة مذن عذدم الذرا بالبنزايذل أدينذين متداولذة مذ  
مذيم المعنويذة لعذدد الفذرو  ملؽذم/ لتذر، وكذ لن سذجلت أكبذر ال 30عدم الذرا بحذام  الجبرليذن أو الذرا بتركيذز 

ملؽذم/ لتذر مذن البنزايذل أدينذين متذداويا مذ  المسذتوم الثذاني مذن  200فر / نبات عند را النباتات بتركيز  7.30
ا عنذد نباتذات معاملذة الممارنذة وبلؽذت  وأشذارت البيانذات  ،فذر / نبذات 4.63العناصر الصؽرم، والتي للت معنويذا

ملؽذم  30فذر / نبذات والتذي سذجلت مذن النباتذات المعاملذة بتركيذز  6.93الفذرو   إلى ان أكبر المذيم المعنويذة لعذدد
GA3 لتذذر متذذداويا مذذ  المسذذتوم األول مذذن مولذذوط العناصذذر الصذذؽرم. وبشذذكل عذذام أ هذذرت بيانذذات التذذداول /

 200فذر / نبذات سذجلت عنذد الذرا بتركيذز  7.46الثيثي بذين العوامذل مواذو  الدراسذة ان أكبذر عذدد للفذرو  
/ لتذر ومذ  المسذتوم الثذاني مذن العناصذر الصذؽرم والتذي زادت بنسذبة GA3ملؽم  30/ لتر متدويا م  BAؽم مل

 ٪ عن الميم المسجلة من نباتات الممارنة.69.6

( بكذي تركيزيذه 2تميزت النباتات المعاملة بالبنزايل أدينين ويل الموسم األول في الجذدول )نبات:  / عدد القرنات
ا، وأدم را النباتذذذات بحذذذام  الجبرليذذذن  200و 100المسذذذتودمين  ملؽم/لتذذذر بزيذذذادر عذذذدد المرنات/نبذذذات معنويذذذا
ملؽم/لتر إلذى زيذادر عذدد المرنذات معنويذا فذي ممابذل معاملذة الممارنذة، وهكذ ا الحذال عنذد را النباتذات  30بتركيز 

انذذات الذذرا بالبنزايذذل لرنذذة/ نبذذات، و هذذر مذذن بي 64.28بمولذوط العناصذذر الصذذؽرم عنذذد المسذذتوم الثذذاني وبلذذػ 

أدينين وحام  الجبرلين زيذادر معنويذة فذي عذدد المرنذات لجميذ  المعذاميت مواذو  الدراسذة فذي ممابذل معاملذة 
لرنذة/نبات، مذن جهذة أوذرم كذان لذرا النباتذات بالبنزايذل أدينذين بذل  مذن تركيزيذه  51.70الممارنة والتي بلؽذت 

ا فذي مع ذذم المعذاميت وتحذت أ  مسذتوم مذن مسذتويات مولذذوط ملؽم/لتذر تذلثيراا معنويذ 200و 100المسذتودمين  ا
لرنذذذة/نبات، كمذذذا أ هذذذرت البيانذذذات أن را  67.57 – 63.47العناصذذذر الصذذذؽرم الماذذذافة والتذذذي بلؽذذذت بذذذين 

النباتذات بحذام  الجبرليذن متذداوي مذذ  أ  مذن مسذتويات مولذوط العناصذر الصذذؽرم المسذتودمة لذد سذجلت لذذيم 
عنذذد كذان عنذذد را  68.47ويلحذذ  أن أكبذر المذيم لعذذدد المرنذات أمكذذن الحصذول عليذه  معنويذة أكبذر مذذن الممارنذة.

ملؽم/لتذر وبذدون  30ملؽم/لتر متداويا م  الذرا بحذام  الجبرليذن بتركيذز  200النباتات بالبنزايل أدينين بتركيز 

 الرا بالعناصر الصؽرم. 

ملؽم/لتذر أديذا إلذى  200و 100ينين عند التركيذزين وييح  من بيانات الموسم الثاني أن را النباتات بالبنزايل أد
لرنذة/نبات علذى التذوالي، وأدم الذرا بحذام  الجبرليذن إلذى  61.24و 61.11زيادر معنوية فذي عذدد المرنذات وبلؽذت 

٪ عذذن معاملذذة الممارنذذة، كمذذا أدم را النباتذذات بمولذذوط العناصذذر 17.2زيذذادر معنويذذة فذذي عذذدد المرنذذات بزيذذادر لذذدرها 
لرنة/نبات. وتشير بيانات  60.67ى زيادر معنوية في عدد المرنات كسيما عند الرا بالمستوم الثاني وبلؽت الصؽرم إل

ا معنوية بين المعاميت الموتلفذة باسذتثناء معاملذة  التداول بين الرا بالبنزايل أدينين وحام  الجبرلين انه ك توجد فرولا
ا، وتفولت المي ملؽم/لتذر 100مة المسجلة مذن النباتذات المرشوشذة بالبنزايذل أدينذين بتركيذز الممارنة والتي للت عنهم معنويا

ا وبلؽذت  ٪ 33.96لرنذة/نبات بزيذادر ممذدارها  64.54متداويا م  المستوم الثاني من مولوط العناصذر الصذؽرم معنويذا

برليذن متذذداويا مذذ  عذن معاملذذة الممارنذة، وتشذذير البيانذذات إلذى زيذذادر معنويذذة فذي عذذدد المرنذذات عنذد الذذرا بحذذام  الج
لرنذة/نبات. وتحذت  ذروؾ البحذث فذان أكبذر ليمذة لعذدد  64.28المستوم الثاني من مولوط العناصر الصذؽرم وبلؽذت 

ملؽم/لتذر متذداويا مذ  الذرا بحذام  الجبرليذن بتركيذز 100المرنات سجلت عند را النباتات بالبنزايذل أدينذين بتركيذز 
٪ عذذن 63.8 لرنذة/نبات بزيذذادر ممذذدارها 65.83لعناصذذر الصذذؽرم وبلؽذذت ملؽم/لتذر والمسذذتوم الثذذاني مذذن مولذوط ا30

 معاملة الممارنة.

( إلذى تسذجيل أكبذر المذيم المعنويذة 3تشذير البيانذات للموسذم األول فذي الجذدول )حاصل البذور الكلي )كغم/هكتار(: 
اتذات معاملذة الممارنذة / لتذر والذ   زاد عذن الميمذة المتحصذلة مذن نبBAملؽذم  200عندما رشذت النباتذات بتركيذز 

٪، كما لذوح  زيذادر معنويذة عنذد الذرا بحذام  الجبرليذن فذي ممابذل معاملذة الممارنذة، وأدم الذرا 23.6بممدار 
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كؽذم/ هكتذار عنذد  1799.7و 1730.6بمولوط العناصر الصؽرم إلى زيادر معنوية في حاصل الب ور الكلي وبلػ 
الصذؽرم علذى التذوالي. وأ هذرت النتذائج أن الذرا بتركيذز  الرا بالمستوم األول والثذاني مذن مولذوط العناصذر

 ٪ عذن ليمذة معاملذة الممارنذة،41.3بممذدار / لتر متداويا م  الرا بحام  الجبرليذن التذي زادت BAملؽم  100
 

(: تذذلثير الذذرا بالبنزايذذل أدينذذين وحذذام  الجبرليذذن ومولذذوط العناصذذر الصذذؽرم فذذي عذذدد المرنذذات 2لجذذدول )ا
 .T. foenum-graecum)لرنة/ نبات( لنباتات الحلبة 

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

mixture on pods number (pod/ plant) for Fungreek plant T. foenum-graecum. 

 تركيز البنزايل أدينين
Con. BA 
(mg/L) 

تركيز 
 الجبرلين
GA3 
Con. 

(mg/L) 

 معدل مولوط العناصر الصؽرم
Level micronutrient mixture  

تداول بين 
بنزايل أدينين 
 والجبرلين

BA & 

GA3 inter 

تلثير 
البنزايل 
 أدينين
BA 

effect 

 ممارنة
Control 

 األول
First 

 الثاني
Second 

First season 2009-2010 الموسم األول 

0 
0 47.47 d c 52.87 d 54.87 c 51.73 b 

57.20 b 
30 b 59.00 c a 64.87 b a 64.13 b 62.67 a 

100 
0 b 59.13 c a 65.33 b a 64.33 b 62.93 a 

64.99 a 
30 67.80 a a 66.13 b 67.20 a 67.04 a 

200 
0 a 66.13 b a 65.27 b 67.60 a 66.33 a 

67.09 a 
30 68.47 a 67.52 a 67.53 a 67.84 a 

تداول بين بنزايل أدينين ومولوط 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 53.23 d 58.87 c b 59.50 c 

 Effect GA3 100 a 63.47 b 65.73 a 65.77 a 

200 67.30 a 66.40 a 67.57 a 

تداول بين الجبرلين ومولوط العناصر 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 57.58 b a 61.16 b a 62.27 b 60.33 b 

30 65.09 a 66.18 a 66.29 a 65.85 a 

 تلثير مولوط العناصر الصؽرم
Micronutrients mixture effect 

61.33 b a 63.67 b 64.28 a  

Second season 2010-2011 الموسم الثاني 

0 
0 40.20 f e 44.83 f e 46.00 f 43.68 b 

51.70 b 
30 56.17 d b-59.08 d a-63.92 c 59.72 a 

100 
0 49.83 e c 58.25 d a-63.25 c 57.11 a 

61.11 a 
30 a-64.58 c a 64.92 b 65.83 a 65.11 a 

200 
0 56.50 d a-59.92 d a-61.92 d 59.44 a 

61.24 a 
30 a-63.75 c a-62.25 d a-63.08 c 63.03 a 

تداول بين بنزايل أدينين ومولوط 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 48.18 f 51.96 e d 54.96 e 

Effect GA3 100 c 57.21 d a 61.58 b 64.54 a 

200 b 60.13 c a 61.08 b a 62.50 b 

تداول بين الجبرلين ومولوط العناصر 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 48.84 c b 54.33 c a-57.06 c 53.41 b 

30 a 61.50 b a 62.08 b 64.28 a 62.62 a 

 تلثير مولوط العناصر الصؽرم
Micronutrients mixture effect 

55.17 c 58.21 b 60.67 a  

ا حسل اوتبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوم احتمال الميم  ات األحرؾ   .0.05المتشابهة لكل عامل أو تداويتها كل ك توتلؾ معنويا
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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 100كؽذم/ هكتذار مذن را النباتذات بتركيذز  1942.2الب ور الكلي تذم الحصذول عليهذا كما أن أعلى ليمة لحاصل 
مولوط العناصر الصؽرم وإن أكبر حاصذل كلذي للبذ ور كذان عنذد  / لتر متداويا م  المستوم الثاني منBAملؽم 

كؽذم/  1885.3را النباتات بحام  الجبرلين متداويا م  المستوم الثذاني مذن مولذوط العناصذر الصذؽرم وبلذػ 
/ لتذر متذداويا مذ  BAملؽذم  100هكتار. إجماكا إن أكبر حاصل كلي أمكن الحصول عليه كان عند الرا بتركيز 

ملؽم/ لتر بالتداول م  المسذتوم الثذاني مذن مولذوط العناصذر الصذؽرم وبلذػ  30الرا بحام  الجبرلين بتركيز 
 في ممابل معاملة الممارنة. ٪91.7كؽم/ هكتار ولد زادت ه ت الميمة بممدار  2053.2

ومذذن معاينذذة نتذذائج الموسذذم الثذذاني ييحذذ  ان المعاملذذة بمولذذوط العناصذذر الصذذؽرم ادت إلذذى زيذذادر كانذذت 
كما أن أعلى الميم وكانذت معنويذة سذجلت عنذد الذرا  ،معنوية في الحاصل الكلي عند كي المستويين األول والثاني

 1669.4/ لتذذر إ  بلؽذذت GA3ملؽذذم  30مذذ  را النباتذذات بتركيذذز / لتذذر متذذداويا BAملؽذذم  200و 100بتركيذذز 
كؽم/ هكتار على التوالي، وان أعلذى حاصذل كلذي للبذ ور تذم الحصذول عليذه كذان عنذد الذرا بالبنزايذل  1704.8و

كؽذم/  1747.8ملؽذم/ لتذر متذداويا مذ  المسذتوم الثذاني مذن مولذوط العناصذر الصذؽرم وبلذػ  100أدينين بتركيز 

الميمة المسجلة لنباتات الممارنة معنويذا عذن أ  مذن المذيم المسذجلة مذن تذداول حذام  الجبرليذن مذ   هكتار، وللت
 المستويات الموتلفة من مولوط العناصر الصؽرم. 

 100كؽذم/ هكتذار كانذت عنذد را النباتذات بالبنزايذل أدينذين بتركيذز  1801.8إجماك أن أكبر ليمذة سذجلت 

جبرلين متداويا م  المستوم الثاني مذن مولذوط العناصذر الصذؽرم، وازدادت ملؽم/ لتر م  عدم الرا بحام  ال
 ٪ عن الميمة لنباتات معاملة الممارنة.62.3ه ت الميمة بممدار 

( إلذذى أن عذذدد الفذذرو  ازداد بشذذكل معنذذو  مذذ  المعاملذذة بالبنزايذذل أدينذذين 1وتشذذير البيانذذات فذذي الجذذدول )
ا مذذ  زيذذادر التركيذذز إلذذ ا لمذذا  كذذرت  200ى وكانذذت أكثذذر واذذوحا  Puglisiملؽم/لتذذر، ولذذد تفسذذر هذذ ت النتيجذذة وفمذذا

 Correlative( مذذذن أن السذذذايتوكاينينات المصذذذنعة تذذذدثر فذذذي انطذذذيق البذذذراعم مذذذن التثبذذذيط المذذذتيزم 2002)

inhibition  للممة النامية في العديد من األنوا  النباتية، فمد  كرTaiz وZeiger (2002 علذى  لذن فذإن إاذافة )
( الذ   1994) Clineسايتوكاينين الوارجي سوؾ يعمل على تعذديل نسذبة اكوكسذين: السذايتوكاينين ويديذد  لذن ال

 كر أنه من الممبول افترا  دور اكوكسينات ومشتماتها في لمم الفذرو  واألوراق الفتيذة والتذي تعمذل بشذكل ؼيذر 
 ى البراعم.مباشر في تثبيط التفري  م  ويل تمليل تجهيز السايتوكاينين إل

ا عنذد الذرا بالبنزايذل أدينذين بكذي 2تشير البيانات في الجدول ) ( إلى زيادر عدد المرنات على النبات معنويذا
ا لدور البنزايل أدينين ال   سبك التطرق إليذه فذي كسذر السذيادر المميذة وبالتذالي  تركيزيه، ولد تفسر ه ت النتيجة وفما

( أن 2000لتكذذوين األزهذذار علذذى النبذذات، فمذذد  كذذر وأبذذو زيذذد )زيذذادر عذذدد الفذذرو  ممذذا أعطذذى فرصذذة أكبذذر 

السايتوكاينينات تدف  تحول النبات إلى مرحلة النمذو الزهذر  مذ  المحاف ذة علذى عذدم سذموط )انفصذال( اكعاذاء 
( أن السذايتوكاينين يحذدد مذن النسذبة الجنسذية 2008) Careyالزهرية وذيل عمليذة التلمذيح واكوصذال، كمذا بذين 

ر ؼير الكاملة، إ  يدد  إلى زيادر عدد اكزهار اكنثوية إلى ال كرية. وربما يعود سذبل زيذادر عذدد المرنذات ليزها
و لذن لميئمذة ال ذروؾ البيئيذة )بيانذات ؼيذر منشذورر(  double bud flowerإلذى زيذادر عذدد اكزهذار الثنائيذة 

دفذ  النبذات إلذى زيذادر عذدد اكزهذار العالذدر وكسذيما أن وزيادر المواد الؽ ائية نتيجة للمعاملة بالبنزايل أدينذين ممذا 
ممذا أدم بذي  double podsالتلميح السائد في نبات الحلبة هو التلميح ال اتي وبالتالي زاد عذدد المرنذات المزدوجذة 

( الذذ   أشذذار إلذذى تكذذوين لرنذذات Basu ،2006شذذن إلذذى زيذذادر الحاصذذل ولكذذي موسذذمي الزراعذذة ويديذذد  لذذن )
( إلى زيادر حاصذل البذ ور 3كما تشير البيانات في الجدول ) جراء معاميت تحسن النمو الوار .د امزدوجة عن

ا عند المعاملة بالبنزايل أدينين، ولد تفسر النتائج أعيت إلذى تحسذن صذفات  الكلي في الموسمين األول والثاني معنويا
ئيذة فذي دعذم زيذادر لذيم صذفات الحاصذل، مذ  النمو الواذر  ممذا أدم إلذى زيذادر محتذوم النبذات مذن المذواد الؽ ا

ميح ة أن زيادر الحاصل الكلي لوحدر المساحة هو بفعل زيادر عذدد المرنات/نبذات وكسذيما المزدوجذة وكذ لن ان 
( ان السذايتوكاينينات تعمذل علذى 2001زيادر عدد الفرو  الثانوية أدت إلذى زيذادر عذدد المرنذات. ولذد أكذد ياسذين )

( أن السذايتوكاينين 2003ورفذ  نسذبته وبالتذالي زيذادر عذدد البذ ور بالمرنذة. كذ لن بذين إدريذس )زيادر سرعة العمد 
( إ  أدت المعاملذذة بذذه إلذذى Cytokinesis) DANيحفذذز اكنمسذذام الولذذو  بذذالثمرر وكسذذيما عنذذد وطذذور تاذذاعؾ 

( علذذى 1970) Parkashو Rijevenزيذادر حجذذم الثمذذار إلذذى ثيثذة أاذذعاؾ حجمهذذا، وهذذ ا ينسذجم مذذ  مذذا وجذذدت 
 ( على نبات البزاليا العطرية. 2010نبات الحلبة حسن وعيسى )

ا عنذد المعاملذة بحذام  1كما تشير البيانات المتحصل عليها فذي الجذدول ) ( إلذى زيذادر عذدد الفذرو  معنويذا
بطيذة إ  ( أن الجبرلين له تذلثير منشذط فذي نمذو البذراعم األ1991الجبرلين في الموسم األول فمط، ولد بين صالح )

 ادر المميذذذة ولذذذيس إلؽائهذذذا فتطذذذذول تنمذذذو بعذذذد المعاملذذذة بذذذه، وبذذذين أن  لذذذن يحذذذدث نتيجذذذذة لتوفيذذذؾ حذذذدر السذذذي
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(: تذذلثير الذذرا بالبنزايذذل أدينذذين وحذذام  الجبرليذذن ومولذذوط العناصذذر الصذذؽرم فذذي حاصذذل البذذ ور 3الجذذدول )
  .T. foenum-graecumالكلي )كؽم/هكتار( لنباتات الحلبة 

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

mixture on seed yield (kg/ ha) for Fungreek plant T. foenum-graecum. 

 تركيز البنزايل أدينين
Con. BA 
(mg/L) 

تركيز 
 الجبرلين
GA3 
Con. 

(mg/L) 

 معدل مولوط العناصر الصؽرم
Level micronutrient mixture  

تداول بين 
بنزايل أدينين 
 والجبرلين

BA & GA3 

inter 

تلثير 
البنزايل 
 أدينين

BA effect 
 ممارنة

Control 
 األول
First 

 الثاني
Second 

First season 2009-2010 الموسم األول 

0 
0 1071.1 f b-1507.9 f c-1371.4 f 1316.8 c 

1441.6 b 
30 d-1269.0 f a-1763.6 d a-1666.4 e b 1566.3 c 

100 
0 e 1211.9 f a-1695.0 e a-1831.2 c b 1579.4 c 1719.9 b 

a 30 a-1746.9 d a-1781.3 c 2053.2 a 1860.5 a 

200 
0 b-1498.7 f a-1797.2 c a 1939.5 b a 1745.1 b 

1782.0 a 
30 a-1681.8 e a-1838.5 c a 1936.3 b a 1818.9 b 

تداول بين بنزايل أدينين ومولوط 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 1170.0 b 1635.8 a a 1518.9 b 

BA effect 100 a 1479.4 b 1738.2 a 1942.2 a 

200 a 1590.3 b 1817.8 a 1937.9 a 

تداول بين الجبرلين ومولوط العناصر 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 1260.5 c a 1666.7 b a 1714.0 b 1547.1 b 

30 1565.9 b a 1794.5 b 1885.3 a 1748.6 a 

 تلثير مولوط العناصر الصؽرم
Micronutrients mixture effect 

1413.2 b 1730.6 a 1799.7 a  

Second season 2010-2011 الموسم الثاني 

0 

0 1110.5 d a-1602.9 c a-1476.3 d 1396.6 b 

1429.0 a 
30 

b-1355.4 

d 
a-1554.2 c a-1474.7 d a 1461.4 b 

100 
0 

b-1333.4 

d 
a-1453.5 d 1801.8 a a 1529.5 b 

1599.5 a 

30 a 1655.2 b a 1659.3 b a 1693.7 b 1669.4 a 

200 
0 c-1235.6 d a 1693.1 b a-1522.5 c a 1483.7 b 

1594.2 a 
30 a 1636.6 b 1735.2 a 1742.4 a 1704.8 a 

تداول بين بنزايل أدينين ومولوط 
 العناصر الصؽرم

BA & micronutrient mixture inter 

0 1233.0 d a-1578.5 c b-1475.5 d 

GA3 effect 100 a-1494.3 c a-1556.4 c 1747.8 a 

200 c 1436.1 d a 1714.2 b a 1632.4 b 

الجبرلين ومولوط العناصر تداول بين 
 الصؽرم

GA3 & micronutrient mixture inter 

0 1226.5 b 1583.1 a 1600.2 a 1469.9 a 

30 1549.1 a 1649.6 a 1636.9 a 1611.9 a 

 تلثير مولوط العناصر الصؽرم
Micronutrients mixture effect 

1387.8 b 1616.3 a 1618.6 a  

ا حسل اوتبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوم احتمال الميم  ات األحرؾ   .0.05المتشابهة لكل عامل أو تداويتها كل ك توتلؾ معنويا
Mean with the same letter's within column are not significantly different Duncan's multiple range test 

according to (p<0.05). 

 

( أن 1985ويتلور دوول النبات طور البلوغ ومن بعدت الشذيوووة، ولذد أشذار   )ب لن دورر النمو النشط 
( أن للجبذرلين دور هذام فذذي اوتفذاء النشذذا 2000الجبذرلين ك يثذبط نمذذو البذراعم الجانبيذذة، فذي حذين  كذذر أبذو زيذذد )

 لتحويله إلى سكريات  ائبة تستؽل في بناء السيمان.
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ا مذذ  را النباتذذات بحذذام  الجبرليذذن  ( أن2ييحذذ  مذذن البيانذذات فذذي الجذذدول ) عذذدد المرنذذات ازداد معنويذذا
ولكي موسمي الزراعذة، ومذن المشذاهدات والميح ذات الحمليذة لذوح  أن النباتذات المرشوشذة بحذام  الجبرليذن 
تلونت سيمانها وفروعها باللون األحمر ولد يكون  لن بسبل زيادر فذي تركيذز صذبؽة اكنثوسذيانين والتذي لذد تفسذر 

ا لما  كرت وفم ( أنهذا دليذل علذى زيذادر المحتذوم الكاربوهيذدراتي وبالتذالي دفذ  النبذات 1999وآورون ) Monteroا
ا بلن لحام  الجبرلين دوراا في زيذادر حركذة الكاربوهيذدرات وتراكمهذا فذي  إلى تكوين عدد أكبر من اكزهار علما

ا لذدور حذذام  الجبرليذذن 1985( )حسذين، sinkموالذ  الفعذذل ) (. ويمكذذن ان يفسذر سذذبل زيذادر عذذدد المرنذات وفمذذا
المحفز للنمو والتكشؾ وكذ لن لذدورت المشذج  لعمليذة اكزهذار وعمذد الثمذار إ  أن للجبذرلين دور فذي تحفيذز زيذادر 

إلذى أنذدول  Tryptophanمستوم اكوكسين الداولي من ويل تشذجي  بنذاء اكوكسذين فيتحذول الحذام  اكمينذي 
الماذذاد لفعذذذل  IAA-Oxidaseأو عذذذن طريذذك تمليذذذل هدمذذه و لذذن بتمليذذذل فاعليذذة إنذذذزيم  IAAحذذام  الوليذذن 

 (.1987اكوكسين ال   يمن  تكوين منطمة اكنفصذال فذي الثمذار أو األوراق وبالتذالي زيذادر عذدد الثمذار )عبذدول، 
حاصل الكلي للب ور في الموسم األول، وهذي تتماشذى مذ  وأدت المعاملة بحام  الجبرلين إلى زيادر معنوية في ال

( والذ ين أشذاروا 2010وآوذرون ) Singh( و2007وآوذرون ) Basuما حصل عليه الباحثون على نبات الحلبذة: 

ا لزيذادر عذدد  إلى ان حاصل نبات الحلبة ازداد م  را النباتات بحام  الجبرليذن، ولذد تفسذر زيذادر الحاصذل وفمذا
ا في صفة عذدد الفذرو  )الجذدول 2و 1رنات )الجدولين الفرو  وعدد الم ا معنوية أياا ( وذيل 1(. ولم تسجل فرولا

ا لذدور الزنذن الهذام فذي تحفيذز  ا معنوية ويل الموسم الثاني ولذد يفسذر  لذن وفمذا الموسم األول بينما كان هنان فرولا
المهذم فذي  IAAدول حذام  الوليذن والذ   يعذد المذادر األسذاس فذي بنذاء أنذ Tryptophanبناء الحام  اكميني 

نمو النبات وال   يساعد على انمسام الوييا وبالتالي أدم إلى زيادر المساحة الورلية ولكنذه فذي الولذت نفسذه شذج  
مذن جهذة أوذرم لذد تكذون الحالذة عكسذية وهذي أنذه لذد تكذون  .من السيادر المميذة وعذدم زيذادر األفذر  علذى النبذات

ولكذن لذذيس علذذى السذذاق الذذرئيس وإنمذا علذذى الفذذرو  األوليذذة وذذيل الموسذذم األول حصذلت زيذذادر فذذي عذذدد األفذذر  
( ال    كر أن الزيادر الحاصذلة فذي عذدد الفذرو  الثانويذة لذد يعذود إلذى دور 2006ويديد  لن الجبور  وآورون )

بذراعم الطرفيذة ممذا المؽ يات في زيادر مستوم السايتوكاينينات في النبات والتي تعمذل علذى تمليذل السذيادر المميذة لل
يشذذذج  نمذذذو البذذذراعم الجانبيذذذة، وبذذذ لن يذذذزداد عذذذددها، فاذذذيا عذذذن دور العناصذذذر الصذذذؽرم فذذذي زيذذذادر تذذذراكم 

( علذى نبذات 2006) Basuالكاربوهيدرات الموزونة فيها ممذا يذدد  إلذى زيذادر معذدل الذوزن الجذاؾ ويديذد  لذن 
ا فذي تكذوين حبذول لمذاح سذليمة، و لذن  ( ان للبذورون دوراا 2006) Sharmaمن جهة أوذرم  كذر و الحلبة. رئيسذا

من ويل تذلثيرت فذي انمسذام الوييذا و لذن مذن وذيل دورت فذي تحفيذز اكنزيمذات المحفذزر لتصذني  أنذدول حذام  
( أن 2001وهذذ ا اكوكسذذين يسذذاعد فذذي زيذذادر نسذذبة العمذذد وكذذ لن عمليذذة اكوصذذال، و كذذر ياسذذين ) IAAالوليذذن 

بذذول اللمذذاح فذذي انسذذجة ميسذذم وللذذم الزهذذرر. ومذذن جهذذة أوذذرم فمذذد حصذذل البذذورون اذذرور  كنبذذات ونمذذو ح
Molgaard وHardman (1980  في دراسة على نبات الحلبة علذى زيذادر فذي عذدد المذرون والتذي تزامنذت مذ )

زيادر عدد الفرو  عند التسميد بالبورون، وأشار الباحثان إلى أن عدد الفرو  والمذرون تنذالع عنذدما زاد التركيذز 
ا ليوكسين والسذايتوكاينين فذي النبذات. وتشذير الم ا هاما ستودم وال   بلػ حد السمية، وبين ان للبورون دوراا تن يميا

ا في ممابل معاملة الممارنذة ولكذي موسذمي 3البيانات في الجدول ) ( إلى زيادر الحاصل الكلي لوحدر المساحة معنويا
لثذذذذاني مذذذذن مولذذذذوط العناصذذذذر الصذذذذؽرم، ولذذذذد أشذذذذار الزراعذذذذة وكسذذذذيما عنذذذذد اسذذذذتودام المسذذذذتوم األول أو ا

Wiedenhooft (2006 أن تلثير العناصذر الؽ ائيذة الصذؽرم ك يتولذؾ علذى نمذو وتطذور النبذات بذل يمتذد إلذى )
موتلذذؾ التفذذاعيت الحيويذذة التذذي تحذذدث داوذذل النبذذات وبالتذذالي تذذنعكس فذذي حاصذذل النبذذات وكسذذيما البروتينذذات 

 يتامينات.والدهون والكاربوهيدرات والف
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ABSTRACT 

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

(Sada and Baweza) location for the first and second seasons respectively, from 5 

November 2009 to 19 May 2011, on Trigonella foenum-graecum L. localvarity, to 

study the effect of Benzyl adenine, Gibberellic acid and micronutrients mixture at for 

three levels by spraying twice on vegetative growth for all factors studied interval The 

Factorial Experiment within Split Split plot in Randomized Complete Black Design. 

The results can be summarizes Plants sprayed with BA at 200 mg/L superiority in 

shoots, bud number and total seeds yield compared with control. spraying plants with 

GA3 30 mg/L caused a significant increase in shoots and bods number and total seeds 

yield compared with the control for two seasons respectively. While spraying plant 

with 2 level of micronutrients mixture caused significantly to increase shoots, pods 

number and total seeds yield for second season. Finally, the largest significant value 

recorded for total seeds yield when plants sprayed with 100 mg BA /L plus 30 

GA3mg/L and 2 level of micronutrients mixture 2053.2 kg/ha, so when treated with 

200 mg BA /L with 30 mg GA3/L and any level of micronutrients mixture for shoots 

and bods number. 

Keywords: Benzyl adenine, Gibberellic acid, Zink, Boron, Fungreek. 
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