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 العضوي السماد من مختلفة لتراكيز Biota  oreintalis Endl  الشرقية الثويا شتالت إستجابة
Pow humus) )الجبرليك وحامض (GA3 )ً الخضري المجموع على رشا 

 
 محمد حامد محمد مظفر عمر عبد هللا

 العراق –/ كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل  الغاباتقسم 
E-mail: saqer_2008@yahoo.com 

 

 الخالصة
نفذذذهت  ذذذها الدراسذذذة فذذذً مبذذذ/ل قسذذذم الغابذذذات / كلٌذذذة الزراعذذذة والغابذذذات / جامعذذذة الموصذذذل/ مدٌنذذذة 

( وهلك لدراسة /أثٌر /راكٌذز 7107للمدة من بداٌة بهر اهار وح/ى بهر كانون األول من عام ) .الموصل/العراق
ملغم / ل/ذر( وعذدد  51، 71)صفر،  ( حامض الجبرلٌكGA3غم / ل/ر( و/راكٌز ) 7، 0السماد العضوي )صفر، 

 -اسذة الصذفات اي/ٌذة و/ذم در ،Biota orientalisالربات )رب/ٌن، أربع ربات( فً نمو ب/الت الثوٌا البرقٌة 

الزٌادة فً النمو الطولً )سم(، قطر الساق الرئٌس )ملذم(، الزٌذادة فذً عذدد األفذرت / بذ/لة، طذول الجذهر الذرئٌس 
 -لً و/بٌر الن/ائج إلى ما ٌقطر الجهر الرئٌس )ملم(  )سم(،

غم  0إن ال/ركٌز )إن /راكٌز السماد العضوي كان لها /أثٌر معنوي واضح فً العدٌد من الصفات المدروسة و .0
 ./ ل/ر( أدى الى زٌادة معنوٌة فً معدالت جمٌع الصفات المدروسة

ملغذذم/ ل/ذذر( الذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً معذذدالت الصذذفات  51أدى الذذرب بحذذامض الجبرلٌذذك وباصذذة  ب/ركٌذذز ) .7
 .المدروسة

ن/ذذا مذذع ماار أمذذا مسذذ/وٌات عذذدد الربذذات فاذذد اظهذذر المسذذ/وى )أربذذع ربذذات( افضذذل الن/ذذائج لجمٌذذع الصذذفات .3
 المس/وى )رب/ٌن(.

ملغذم/ ل/ذر( /ذأثٌر  51غذم / ل/ذر( و/ركٌذز حذامض الجبرلٌذك ) 0وأظهر ال/دابل بٌن /ركٌز السذماد العضذوي ) .5
 .المدروسة معنوي فً الصفات

غذذم / ل/ذذر( وعذذدد الربذذات )أربذذع ربذذات( الذذى زٌذذادة  0ال/ذذدابل الثنذذائً بذذٌن /ركٌذذز السذذماد العضذذوي ) أبذذار .4
 الصفات. معنوٌة فً معدالت جمٌع

ملغم / ل/ر( وعدد الربات )أربع ربات( أن  نذاك /ذأثٌر معنذوي فذً  51وأوضح ال/دابل بحامض الجبرلٌك ) .6
 .الدابلة فً الدراسة الصفات

ن /أثٌر )/راكٌز السماد العضذوي و/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك وعذدد الربذات( بٌاظهرت ن/ائج ال/دابل الثالثً  .2
ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك وأربذذع ربذذات( /فذذوق معنوٌذذا  فذذً  51غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي و0ان ال/ذدابل )

 .)الزٌادة فً النمو الطولً وقطر الساق والزٌادة فً عدد االفرت وطول الجهر الرئٌس وقطر الجهر الرئٌس

 عدد الربات. حامض الجبرلٌك. السماد العضوي. الكلمات الدالة  ب/الت. الثوٌا البرقٌة.

 .75/6/7103: وقبوله، 0/5/7103  /ارٌخ /سلم البحث
 المقذمة

وال/ذذً الٌزٌذذد  الذذى م/وسذذطة الحجذذم مذذن االبذذجار الصذذغٌرة L. Biota orientalis /عذذد الثوٌذذا البذذرقٌة
نمذو ( م، /ن/مً الى جنس الثوٌا والى العائلة السروٌة، و/كون هات /ذا   رمذً البذكل فذً ف/ذرة 04ار/فاعها عن )

األز ذار وحٌذدة الجذنس  االوراق مسذ/دٌمة حربذفٌة م/اابلذة ومنبسذطة، النبات. فروعها المورقة صذغٌرة مسذطحة،
والغصذذٌنات فٌهذذا مر/بذذة بمسذذ/وٌات عمودٌذذة منبسذذطة علذذى بذذكل ووحٌذذدة المسذذكن و/كذذون غالبذذا  منفذذردة ونهائٌذذة، 

والمبذذارٌط  الارٌبذذة مذذن قاعذذدة الفذذروت، المبذذارٌط الهكرٌذذة كروٌذذة البذذكل /ارٌبذذا  و/نبذذأ مذذن الغصذذٌنات مروحذذة.
والابذرة /كذون هات لذون  والبهور سمٌكة وبذدون اجنحذة. االنثوٌة /نبأ عند قمم الغصٌنات هات النهاٌات الاصٌرة،

وٌن/بر  ذها النذوت فذً المنذاطق  بنً الى احمر ولكن سطحها ٌصبح رمادي اللون ن/ٌجة ال/عرض للعوامل الجوٌة.
فذً انذوات مب/لفذة مذن ه من االنوات البطٌئة النمذو وٌنمذو ٌ/صف  ها النوت بكون ل الصٌن.الجبلٌة فً اواسط وبما

ال/رب ماعدا ال/رب الملحٌذة. /سذ/عمل بذ/الت  ذها النذوت كمصذدات للرٌذا  وباصذة فذً الطباذة السذفلٌة لمصذدات 
ز ذات ول/ذزٌن البذوارت الرٌا  والمصدات الدابلٌة فً المبا/ل وكأسٌجة حول المبا/ل والبسا/ٌن والحدائق والم/ن

  (.0194وعبد هللا والكنانً،0121،يدؤداالالدابلٌة وممرات الحدائق والم/نز ات )
ابارت االبحاث بان المركبات العضوٌة ومذن ضذمنها مركبذات الهٌومذك  اما بالنسبة لل/سمٌد العضوي فاد 

ثٌر المبابر لمركبات الهٌومك فً بصوبة ال/ربة //مثل فً أمبابرة وغٌر مبابرة فً نمو النبات. فال/ /أثٌراتلها 
الذذى زٌذذادة السذذعة  باإلضذذافةكونذذه ٌعمذذل علذذى زٌذذادة /جمعذذات االحٌذذال المجهرٌذذة المفٌذذدة و /حسذذٌن /ركٌذذب ال/ربذذة 

 كبذات الهٌومذك لهذا /ذاثٌرات كٌموحٌوٌذة امذاال/ربة امذا علذى النبذات فذان مر phال/بادلٌة لالٌونات الموجبة و/نظٌم 

 رسالة الماجس/ٌر للباحث الثانً.مس/ل من 
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علذذى السذذاٌ/وبالزم و//ضذذمن زٌذذادة معذذدالت ال/ركٌذذب الضذذوئً  علذذى مسذذ/وى اغبذذٌ/ها او البلٌذذة او علذذى جذذدار
  النبذذذذذات وكذذذذذهلك /بذذذذذجٌع بنذذذذذال البرو/ٌنذذذذذات وزٌذذذذذادة فعالٌذذذذذة المذذذذذواد البذذذذذبٌهة بالهرمونذذذذذاتفذذذذذً  وال/ذذذذذنفس

(Chen وAviad، 7115). 
ٌعمذل علذى حٌذث مذن منظمذات النمذو فلذه /ذأثٌرات مب/لفذة فذً النبذات،  GA3 الجبرلٌكولما كان حامض  

، Mitosesاس/طالة كبٌرة لبالٌذا السذاق الحساسذة أي الموجذودة فذً منطاذة االسذ/طالة، كمذا ٌنبذط اناسذام البالٌذا 
دي الذى /ذأبٌر (، كمذا ٌذؤ7117وٌكون /أثٌرا كبٌرا  فً سذرعة اناسذام البالٌذا فذً الكذامبٌوم )كذردوب و بذرون، 
وٌسذذاعد اٌضذذا  فذذً بنائهذذا،  RNAالبذذٌبوبة فذذً االوراق، وٌسذذاعد علذذى بذذطل  ذذدم الكلوروفٌذذل والبذذرو/ٌن والذذـ 

وال/غلذذب علذذى الطذذرز المظهرٌذذة لل/اذذزم الذذوراثً فذذً /حلٌذذل النبذذأ عذذن طرٌذذق /نظذذٌم ان/ذذا  أنذذزٌم األملٌذذز وبنائذذه 
اجرٌذذت  ذذها والسذذماد العضذذوي  GA3 جبرالٌذذكوحذذامض الوانطالقذذا  مذذن ا مٌذذة  ذذها النذذوت  .(0114)وصذذفً، 
 -ال/ً /هدف الى ال/جربة 

 الدابلذة فذً الذهي ٌعطذً افضذل الن/ذائج للصذفات( (Pow humusمذن السذماد العضذوي /ركٌزمعرفة افضل  .0
 سة.راالد

 حامض الجبرلٌك الهي ٌسبب أفضل الن/ائج للصفات المدروسة. (GA3)/حدٌد ال/ركٌز األفضل من  .7

 .وحامض الجبرلٌكالسماد العضوي ربات معرفة مدى /أثٌر  .3

 ./راكٌز حامض الجبرالٌك و الوصول الى افضل /دابل بٌن /راكٌز السماد العضوي .5

 .والرباتحامض الجبرالٌك  /راكٌزالوصول الى افضل /دابل ثالثً بٌن /راكٌز السماد العضوي و .4

 وطرائقه البحث مواد
أجرٌت  ها الدراسة فً مب/ل قسم الغابات / كلٌة الزراعة والغابات فً موقع جامعذة الموصذل الواقذع عنذد 

م( عذن  731برقا . وعلى ار/فات ) º 53َ   12َ   52بماال ، وبط طول  º 36َ   73َ   01/ااطع بط عرض 
لغذرض معرفذة  7107ح/ذى نهاٌذة بذهر كذانون االول مذن عذام مس/وى سطح البحذر. للمذدة مذن بداٌذة بذهر اهار و

علذى  /راكٌذز مب/لفذة مذن حذامض الجبرالٌذك ربذا  و (pow humusالعضذوي ) السذماد /ذأثٌر /راكٌذز مب/لفذة مذن
 Endl Biota (.L)المجموعذذة البضذذرٌة وعذذدد الربذذات فذذً بعذذض صذذفات النمذذو لبذذ/الت الثوٌذذا البذذرقٌة 

orientalis . 
 عوامل رئٌسٌة و ً بملت الدراسة ثالث 

. ومكونذات غذم / ل/ذر( 7، 0،)صذفر ( بذثالث /راكٌذز  ذpow humusً  /راكٌز السذماد العضذوي )العامل االول
  (0السماد العضوي /ظهر فً الجدول )

 ملغم /ل/ر(. 71،51( بثالث /راكٌز  ً )صفر،GA3  /راكٌز حامض الجبرلٌك )العامل الثاني
 بمس/وٌٌن )رب/ٌن، أربع ربات(عدد الربات   العامل الثالث

( اسذ/بدم فذً 7معاملة عاملٌة الجدول ) 09.اه ٌبلغ عدد المعامالت 7×3× 3أصبحت لدٌنا /جربة عاملٌة  
، وبهلك ٌكون عدد الوحذدات ال/جرٌبٌذة المسذ/بدمة بثالثة قطاعات ها ال/جربة /صمٌم الاطاعات العبوائٌة الكامل 

بذ/لة.  451ب/الت. وٌكون عدد الب/الت الكلذً  01دة /جرٌبٌة //كون من وحدة /جرٌبٌة وكل وح 45فً ال/جربة 
، وٌح/ذوي كذل قطذات علذى كافذة المعذامالت ثالثذة قطاعذاتأس/بدمت ب/الت بعمر سن/ٌن، وقسمت الب/الت علذى 

غم/ل/ذذذر( كال/ذذذالً األولذذذى 0،7الدابلذذذة فذذذً ال/جربذذذة، وكانذذذت مواعٌذذذد رب /راكٌذذذز السذذذماد العضذذذوي )صذذذفر،
، 5/5/7107ملغم /ل/ر( األولى  51و 71و/راكٌز حامض الجبرلٌك )صفر و 7107/ 04/5لثانٌة ، وا7/5/7107

، 7/5/7107فً حالة الرب/ٌن، وفذً حالذة أربذع ربذات بالنسذبة للسذماد العضذوي األولذى  7107/ 5/ 02والثانٌة 
لجبرلٌك فكانت األولذى . اما بالنسبة لحامض ا04/4/7107، والرابعة 7/4/7107، والثالثة 7107/ 04/5والثانٌة 

ب ، وعند الاٌام بعملٌذة الذر7107/ 4/ 02، والرابعة 5/4/7107، والثالثة 7107/ 5/ 02، والثانٌة 7107/ 5/ 5
بذذٌن المعذذامالت  سذذم( 74سذذم( وعذذرض ) 41بإر/فذذات ) ل/ذذر أسذذ/بدمت حذذواجز 4بواسذذطة المربذذة الرهاهٌذذة سذذعة 

/مذذت عملٌذذة الذذرب لحذذد البلذذل ال/ذذام بالنسذذبة للبذذ/الت  لضذذمان عذذدم /طذذاٌر الذذرهاه علذذى البذذ/الت األبذذرى. حٌذذث
فذذً الصذذبا  البذذاكر، و/مذذت اضذذافة الجبرلٌذذك علذذى بذذكل بذذاودر الذذى المذذال الماطذذر فذذً وعذذال زجذذاجً  المعاملذذة

وفذذً بداٌذذة بذذهر كذذانون األول ابذذهت بمذذس بذذ/الت مذذن كذذل وحذذدة /جرٌبٌذذة /مثذذل الوحذذدة ، وبلطذذت ببذذكل جٌذذد 
 لنهائٌة للصفات ال/الٌة ال/جربٌة، وأجرٌت الاٌاسات ا

    و الفرق فً طول الساق قبل البدل بال/جربة ونهاٌة ال/جربة. -الزٌادة فً النمو الطولً )سم(  .0

( سذم مذن ناطذة ا/صذال الجذهر بالسذاق 7قطر الساق الرئٌس )ملذم(  /ذم قٌذاس قطذر السذاق علذى بعذد )الزٌادة  .7
 (Vernier)الادمة  وبواسطة  لة الاٌاس الدقٌق

  و الفرق فً عدد األفرت قبل بدل ال/جربة ونهاٌة ال/جربة. -فً عدد األفرت / ب/لة الزٌادة  .3
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طول الجهر الرئٌس )سم(  /م قٌاس طول الجهر الرئٌس من منطاة ا/صال الجهر بالساق ح/ذى طذرف الجذهر  .5
 .الرئٌس

جذهر بالسذاق ( سذم مذن ناطذة ا/صذال ال7قطر الجهر الرئٌس )ملم(  /م قٌاس قطذر الجذهر الذرئٌس علذى بعذد ) .4
 (.Vernierوبواسطة  لة الاٌاس الدقٌق )الادمة 

 

 .(pow humus)( مكونات السماد العضوي 0الجدول ) 
 Table (1) composition Organic manure (pow humus). 

 Moisture 05%    الرطوبة

 % dissolution 11.9   االنحالل

 % Potassium Humate 94    ٌومات البو/اسٌوم

 K2O    Soluble Potash 07.1%البو/اسٌوم 

 Material dry 96%    المادة الجافة

 Nitrogen 1.9%    الن/ٌروجٌن

 Iron 0.1%    الحدٌد

 Material other 04%أبرى    مواد 

 HUMINTECH GmbH. GERMANY البركة المصنعة

 

 

 المس/بدمة فً الدراسة.( المعامالت العاملٌة 7الجدول )
Table (2) treatments evective used in study  

Nu. 

 غم/ل/ر /راكٌزالسماد العضوي
Concentration organic 

manure gm/l 

 /راكٌز حامض الجبرالٌك ملغم/ل/ر
Concentration gibberellic acid 

mg /l 

 الرباتعدد 
sprayings occation 

0 Zero zero 7 

7 Zero zero 5 

3 0 zero 7 

5 0 zero 5 

4 7 zero 7 

6 7 zero 5 

2 zero 71 7 

9 zero 71 5 

1 0 71 7 

01 0 71 5 

00 7 71 7 

07 7 71 5 

03 zero 51 7 

05 zero 51 5 

04 0 51 7 

06 0 51 5 

02 7 51 7 

09 7 51 5 

 

 والمناقشة النتائج
الذى وجذود فروفذات  1014الب/بار دانكن عنذد مسذ/وى اح/مذال  (3)ٌبٌر الجدول :النمو الطولي )سم( الزيادة في

 (ل/ذر/  غذم 0)/أثٌر ا فذً الزٌذادة فذً النمذو الطذولً. حٌذث /فذوق ال/ركٌذز فًالسماد العضوي معنوٌة بٌن /راكٌز 
سذم(  3043را )اادمفارق معنوي سم( ب 01024)لهها الصفة بلغ واعطى اعلى معدل  ،على باقً ال/راكٌز االبرى

معذدل بالنسذبة لهذها الصذفة حٌذث بلغذت  عطذت اقذلأال/ذً و%( ماارن/ا  مع معاملة الماارنذة  59091اي ما ٌعادل )
سذذم( كمعذذدل لهذذها  1011عطذذى )أة الثانٌذذة بذذال/فوق المعنذذوي وبذذبالمر/ (غذذم / ل/ذذر 7)سذذم(، وجذذال ال/ركٌذذز 2077)

فور سذذحذذامض الهٌومذذك فذذً /ذذراكم كمٌذذات كبٌذذرة مذذن النٌ/ذذروجٌن والفالصذذفة، وربمذذا ٌعذذزى السذذبب الذذى /ذذأثٌر 
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فضذال  عذن دور حذامض الهٌومذك فذً  والبو/اسٌوم فً المادة الجافة وبال/الً زٌادة كفالة عملٌة ال/ركٌب الضذوئً،
(، وكذذهلك 7115وابذذرون، Chenزٌذذادة /طذذور الكلورفٌذذل و/جمذذع السذذكرٌات واالحمذذاض األمٌنٌذذة واالنزٌمذذات )

مبذذابه لذذدور االوكسذذٌنات فذذً اناسذذام البالٌذذا وزٌذذادة معذذدل /طذذور الجذذزل البضذذري ممذذا ٌبذذجع علذذى نمذذو دورا ال
وابذذرون،  Tatini)النبذذات وبال/ذذالً /حسذذٌن النمذذو البضذذري لذذه و ذذها ٌذذنعكس اٌجابٌذذا فذذً زٌذذادة طذذول النبذذات. 

ور واللذذهان ٌذذدبالن فذذً أوقذذد ٌرجذذع السذذبب إلذذى إن األسذذمدة الدبالٌذذة غنٌذذة بعنصذذري الن/ذذروجٌن والفسذذف (،0110
والبرو/ٌنذذات والمرافاذذات اإلنزٌمٌذذة وال/ذذً /سذذهم فذذً زٌذذادة اناسذذام  RNAو  DNAة /ركٌذذب األحمذذاض النووٌذذ

)الصذحاف  البالٌا وبنال ا و/نبٌط الفعالٌات الحٌوٌة للنبات مما ٌؤدي إلى زٌذادة النمذو البضذري وار/فذات النبذات
 Kahlid)و (7114،الذدركزلً) ا الن/ائج مع مذا /وصذل إلٌذةو//فق  ه .(7112 ،و برونShaheen)و  (,0191

 . (7116و برون 
/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك فذً /ذأثٌر الذى وجذود فروقذات معنوٌذة بذٌن  -(3) الجذدول -واظهرت الن/ذائج فذً

/فذوق معنوٌذا  علذى بذاقً  (ملغذم / ل/ذر 51)ن ال/ركٌذزأدانكذن. حٌذث /بذٌن النمذو الطذولً بطرٌاذة صفة الزٌذادة فذً 
 6502عذادل )/ /ًسم( وال 505)زٌادة معنوٌة سم( وب 0007بلغ )لهها الصفة على معدل أ سجلال/راكٌز االبرى، و

سذذم(، وجذذال بالمر/بذذة الثانٌذذة  609) تبلغذذ لهذذها الصذذفة %( ماارن/ذذا  مذذع معاملذذة الماارنذذة وال/ذذً سذذجلت اقذذل معذذدل
ٌعذزى سذبب هلذك  ( كمعدل لهها الصذفة، وربمذاسم 1016) سجلوالهي ل/ر( ملغم /  71بال/فوق المعنوي ال/ركٌز )

الى ان /أثٌر حامض الجبرلٌك فً بالٌا منطاذة المرسذ/ٌم /حذت الامذً حٌذث ٌعمذل علذى لدونذة جذدرانها و/وسذعها 
فً، و/حفٌذذز اناسذذامها واسذذ/طال/ها وبال/ذذالً اسذذ/طالة السذذالمٌات والن/ٌجذذة النهائٌذذة زٌذذادة فذذً ار/فذذات البذذ/لة )وصذذ

  Bhatanger(. //فذذذذق  ذذذذها الن/ذذذذائج مذذذذع مذذذذا هكذذذذرا البذذذذاحثون و )Hopkins ،7115 و  Huner( و )0114
  .(Narayan ،0197)و ( Tawlar ،0129و 

ربذات( /فذوق  5) المسذ/وى نأ -(3) -عذدد الربذات الجذدول  /ذأثٌرو/بٌن مذن اب/بذار دانكذن للماارنذة بذٌن 
ربذات( اعلذى معذدل لهذها  5ة فً النمو الطولً، وسجل المسذ/وى )فً صفة الزٌادربة(  7)المس/وىمعنوٌا  على 
قذذل معذذدل أ%( ماارن/ذذا مذع  71053عذادل )ٌسذذم( والذذهي  7031را )ااذدمسذم(وبفارق معنذذوي  01004) الصذفة بلذذغ
سذذم(، وقذذد ٌعذذزى السذذبب الذذى ال/طذذور ال/ذذدرٌجً للمجمذذوت  9007ربذذة( والذذهي بلذذغ ) 7)المسذذ/وى /حاذذق عنذذد 

البضذذري بعذذد كذذل ربذذة وزٌذذادة مسذذاحة االم/صذذال النا/جذذة عذذن الزٌذذادة فذذً عذذدد االوراق وكذذهلك زٌذذادة قابلٌذذة 
 و ذذها الن/ٌجذذة //فذذق مذذع  (.0192 )عبذذدول،االوراق علذذى االم/صذذال /ذذزداد ب/اذذدم االوراق الف/ٌذذة نحذذو النضذذج 

(Vrinda وSingh ، 0111.) 
ا/ضذح مذن بذالل اب/بذار ( /راكٌذز السذماد العضذوي وحذامض الجبرلٌذك) بالنسبة ل/أثٌر ال/دابل الثنائً بٌن

 ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك( 51غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي و  0)ال/ذذدابل  ظهذذر أن –( 3)الجذذدول  - دانكذذن
ض الجبرلٌذك( لذم ٌب/لفذا معنوٌذا  فٌمذا بٌنهمذا فذً ال/ذأثٌر ملغم / ل/ر حام 51وغم / ل/ر سماد عضوي  7وال/دابل )

سذم( وحاذق  07006سم،07096فً  ها الصفة، و/فوقا معنوٌأ على باقً ال/دابالت االبرى،وأعطٌا على ال/والً )
وبفذذارق  ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك( اعلذذى معذذدل لهذذها الصذذفة 51وغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك  0ال/ذذدابل )
/حاذق عنذد معاملذة الماارنذة وال/ذً  %( ماارنذة مذع اقذل معذدل 054050سم( أي ماٌعذادل ) 2067را )اادممعنوي 
ملغذم /ل/ذر  71غم / ل/ذر سذماد عضذوي و 0)/فوق المعنوي ال/دابل برى بال، وٌأ/ً بالمر/بة االسم( 4075بلغت )

 سم( كمعدل لهها الصفة. 00043) سجل هيال حامض الجبرلٌك(
 ٌبذٌر -( 3) الجذدول - لثنائً بٌن /أثٌر /راكٌز السماد العضذوي مذع عذدد الربذاتاما عند ماارنة ال/دابل ا

علذذى بذذذاقً ال/ذذذدابالت  (ربذذذات 5غذذم / ل/ذذذر سذذذماد عضذذوي مذذذع 0) الذذذى /فذذوق معنذذذوي لل/ذذذدابل اب/بذذار دانكذذذن
سذذم( بزٌذذادة معنوٌذذة قذذدر ا  07070حٌذذث بلذذغ )النمذذو الطذذولً عطذذى اعلذذى معذذدل لصذذفة الزٌذذادة فذذً االبرى،وأ

 4012)عنذد معاملذة الماارنذة حٌذث بلغذت %( بالماارنذة مذع اقذل معذدل /حاذق 015047سم( وال/ذً /عذادل )6075)
 وسذذجل غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي مذذع اربذذع ربذذات( 7)ال/ذذدابل بذذال/فوق المعنذذوي  لثانٌذذةسذذم(، وجذذال بالمر/بذذة ا

 .كمعدل لهها الصفة سم( 01096)
نذد اب/بذار ال/ذدابل بذذٌن /ذأثٌر /راكٌذز حذذامض الجبرلٌذك مذع عذذدد الربذات فذً صذذفة الزٌذادة فذً النمذذو وع 

ملغذذم/  51وجذذود اب/الفذذات معنوٌذذة بذذٌن ال/ذذدابالت، و /فذذوق ال/ذذدابل ) –( 3)-الطذذولً بطرٌاذذة دانكذذن الجذذدول 
معذدل لهذها الصذفة بلذغ ربذات( معنوٌذا  علذى بذاقً ال/ذدابالت االبذرى، و سذجل أعلذى  5ل/رحامض الجبرلٌك مع 

ماارن/ذذا  مذذع ال/ذذدابل )صذذفر %(  007094( والذذهي ٌعذذادل )سذذم 6094سذذم( وبفذذارق معنذذوي ماذذدارا ) 07017)
 سذم(. وجذال ال/ذدابل  6012ملغم/ل/ر حامض الجبرلٌك و رب/ٌن( والهي سجل اقل معدل بالنسبة لهها الصذفة بلذغ )

والذهي لذم  سذم( كمعذدل لهذها الصذفة، 0000المعنذوي وسذجل )ربات( بالمر/بة الثانٌذة بذال/فوق  5وملغم/ ل/ر  71)
سذم( كمعذدل  1059ملغم /ل/ذر حذامض الجبرلٌذك وربذ/ٌن( الذهي أعطذى ) 51ٌب/لف معنوٌا  بال/أثٌر عن ال/دابل )

 لهها الصفة.
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وضح ال/دابل الثالثً بذٌن العوامذل الذثالث )/راكٌذز السذماد العضذوي و/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك وعذدد أو
ملغذم / ل/ذر حذامض  51غذم /ل/ذر سذماد عضذوي و 0/فذوق ال/ذدابل ) الب/بذار دانكذن، - (3) -الجدول  - الربات(
عطذى اعلذى معذدل أوالنمو الطذولً، فً الزٌادة فً على باقً ال/دابالت االبرى ( ربات 5وعند ربها الجبرلٌك 

 مذعاها مذا قورنذت %( 714019عذادل )/ أي مذاسذم(  01059) ةمعنوٌ وبزٌادةسم(  04041لهها الصفة حٌث بلغ )
بذال/فوق المعنذوي سذم(،وجال بالمر/بذة الثانٌذة  4000) تاقذل معذدل لهذها الصذفه بلغذمعاملة الماارنذة وال/ذً سذجلت 

كمعدل لهذها  سم( 03073) وسجلربات(  5ملغم /ل/ر حامض الجبرلٌك و 51غم /ل/ر سماد عضوي و7ال/دابل )
ملغذذم / ل/ذذر حذذامض  71غذذم /ل/ذذر سذذماد عضذذوي و 0ال/ذذأثٌر مذذع ال/ذذدابل )والذذهي لذذم ٌب/لذذف معنوٌذذا  فذذً  .الصذذفة

 سم( كمعدل لهها الصفة. 07004ربات( فً  ها الصفة، والهي أعطى ) 5الجبرلٌك و
 

وعذذدد الربذذات ومعذذامالت ال/ذذدابل فذذً ( GA3زالسذذماد العضذذوي وحذذامض الجبرلٌذذك )/ذذأثٌر /راكٌ  (3لجذذدول )ا
 .لب/الت الثوٌا البرقٌة )سم( الزٌادة فً النمو الطولً

Table(3): Effect concentrations of organic manure and gibberellic acid (GA3) and 

sprayings occation and treatments interaction in increase of growth length 

(cm) Biota oreintalis (L.) Endl seedlings.  

/راكٌز السماد 
 العضوي غم/ ل/ر

Concentrations 
of organic 

manure gm/l 

 GA3/راكٌز 
 ملغم /ل/ر

Concentrations 
GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

/أثٌر /راكٌز السماد 
/راكٌز × العضوي

GA3 
Effect 

Concentrations of 
organic manure × 

Concentrations 
GA3 

لسماد /أثٌر /راكٌز ا
 العضوي
Effect 

Concentrations 
of organic 

manure 7 5 

Zero zero j4000 ij4032 f4075 
c2077 

 
71 ij4060 de 0100 de2094 
51 gh2071 de1014 d9042 

0 zero hi6093 ef9011 de2096 
a01024 

 
71 cd01011 bc07004 b00047 
51 de01005 a04041 a07096 

7 zero h-j6071 fg9030 f203 
b1019  71 de1016 cd00015 c0104 

 51 cd00011 b03073 ab07006 
 /أثٌر عدد الربات

Effect sprayings occation 
b9007 a01040  

 /أثٌر /راكٌز
 ×السماد العضوي 
 عدد الربات

Effect 
concentrations 

of organic 
manure × 
sprayings 
occation 

/راكٌز السماد 
 العضوي غم / ل/ر

Effect 
concentrations 

of organic 
manure gm/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 5 

zero d4012 c9052 
0 c1071 a07070 
7 c1000 b01096 

 /أثٌر /راكٌز
GA3×عدد الربات 

Effect 
concentrations 

GA3 × 
sprayings 
occation 

 GA3/راكٌز 
 ل/ر ملغم /

Effect 
concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 GA3/أثٌر /راكٌز 
Effect concentrations GA3 

7 5 

zero e6012 d2047 c609 
71 c9097 b0000 b1016 

51 b1059 a07017 a0007 

 %. 4األرقام هات األحرف الم/بابهة عمودٌا  ال /ب/لف معنوٌا  حسب اب/بار دنكن /حت مس/وى اح/مال 
Number prosen alike vertically not significantly defferent according Duncan multiple 

range test at 5% level 
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قطذذر  الزٌذذادة فذذً لصذذفة -( 5الجذذدول ) -/ضذذح مذذن الن/ذذائج بالنسذذبة الب/بذذار دانكذذن ٌ: قطااا السااال )م اام(الزيااادة 
 غم / ل/ر( لذم /ب/لفذا معنوٌذا  فذً ال/ذأثٌر فذً قطذر السذاق،7غم / ل/ر و 0الساق، ان /أثٌر /راكٌز السماد العضوي )

/ ل/ذذر( أعلذذى  غذذم 0ملم(كمعذذدالت لهذذها الصذذفة. حٌذذث أعطذذى ال/ركٌذذز ) 4092ملذذم و 6012وسذذجال علذذى ال/ذذوالً )
%( ماارن/ا  مع  34009ملم( اي ما /عادل ) 0049ملم( وبزٌادة معنوٌة قدر ا ) 6012معدل لهها الصفة حٌث بلغ )

ملم(، وربمذا ٌعذزى السذبب فذً زٌذادة قطذر  5051اقل معدل /حاق لاطر الساق عند معاملة الماارنة حٌث سجلت )
ة نمذو الجذهور فذً النبذات وال/ذً /اذوم بام/صذال العناصذر الب/الت الى /أثٌر حامض الهٌومك و/بجٌعه فً زٌذاد

و//مابذى  ذها الن/ٌجذة مذع ما/وصذل الٌذه  الغهائٌة ونالهذا عبذر السذاق ممذا ٌذؤدي الذى زٌذادة الاطذر مذع /اذدم النمذو.
(Rengrudkij  وPartida،7113(و )Salem  ،7107( و)العالف،7101و برون.) 

و/أثٌر ذذا فذذً صذذفة قطذذر  -( 5الجذذدول ) -بطرٌاذذة دانكذذن  وعنذذد اب/بذذار /ذذأثٌر /راكٌذذز حذذامض الجبرلٌذذك 
ملغذذم / ل/ذذر( /فذذوق معنوٌذذا  علذذى بذذاقً  51السذذاق، /بذذٌن وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن ال/راكٌذذز، وسذذجل ال/ركٌذذز )

ملذم(  7001ملذم( وبفذارق معنذوي قذدرا ) 6030لاطذر السذاق بلذغ ) للزٌذادة ال/راكٌز االبرى، وأعطى اعلذى معذدل
ملذم(،  5007%( ماارن/ا مع معاملذة الماارنذة وال/ذً أعطذت اقذل معذدل لهذها الصذفة بلغذت ).43.1والهي ٌعادل )

وقذد  ملذم( كمعذدل لهذها الصذفة، 6011ملغذم / ل/ذر( وسذجل ) 71وجال بالمر/بة الثانٌذة بذال/فوق المعنذوي ال/ركٌذز )
الٌذذا عنذذد المعاملذذة بحذذامض /عذذود  ذذها الزٌذذادة إلذذى الزٌذذادة فذذً عذذدد البالٌذذا كن/ٌجذذة لالناسذذامات ال/ذذً /حصذذل للب

عنذد ابذه ماطذع  (Shanmugavelu، 7111الجبرلٌك فذً السذاق فذً منطاذة الابذرة واللذب كمذا أبذار إلذى هلذك )
و//فق  ها الن/ائج مع ما /وصل إلٌذه  ، Anarcodium occidantalisعرضً عند السالمٌة الثانٌة لساق ب/الت

 Gianan( و)Mohammad، 0192و Ran( و )Narayan، 0197و) (0190البذذذذاحثون )الكنذذذذانً و بذذذذرون،
 (.Peregrine،0199و

أن المس/وى )اربع ربذات( قذد أب/لذف  -( 5الجدول ) -أما بالنسبة لعدد الربات، فاد اوضح اب/بار دانكن  
معنوٌا  عن المس/وى )رب/ٌن( فً صفة قطر الساق.اه بلغ عنذد المسذ/وى )اربذع ربذات( اعلذى معذدل لهذها الصذفة 

%( ماارن/ذذأ مذذع اقذذل معذذدل /حاذذق لهذذها 00021ملذذم( وال/ذذً /عذذادل ) 1060م( وبزٌذذادة معنوٌذذة قذذدر ا )ملذذ 4029)
ملم(، وربما ٌعزى السبب الى ان الزٌادة الحاصلة فذً قطذر السذاق  4002الصفة، عند المس/وى )رب/ٌن( وسجل )

 (.7116 /زداد مع زٌادة عدد الربات. //فق مع الباحث )الدوسكً،

االب/الفذذات بذذٌن االوسذذاط الحسذذابٌة لل/ذذدابل الثنذذائً بذذٌن )/ذذأثٌر /راكٌذذز السذذماد العضذذوي و/راكٌذذز ولبٌذذان 
/بذٌن عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة بذٌن  -( 5الجذدول ) -حذامض الجبرلٌذك( فذً صذفة قطذر السذاق بطرٌاذة دانكذن 

عضذوي  ادـ/ ل/ذر سمذ غذم 7دابل )ـوال/ذ ،ملغم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك ( 51غم / ل/ر سماد عضوي و0ال/دابل )
حذامض الجبرلٌذك(  ملغذم / ل/ذر 71غذم / ل/ذر سذماد عضذوي و  0) ملغم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك( وال/ذدابل 51و

ملغذم / ل/رحذامض  51غم / ل/ذر سذماد عضذوي و  0و/فوقا معنوٌا  على باقً ال/دابالت االبرى، وحاق ال/دابل )
ملذذم( أي مانسذذب/ه  3070وبزٌذذادة معنوٌذذة ماذذدار ا ) ملذذم( 2010الجبرلٌذذك( أعلذذى معذذدل لصذذفة قطذذر السذذاق بلذذغ )

ملم(. فً حذٌن أعطٌذا  309%( ماارن/ا مع معاملة الماارنة وال/ً حاات اقل معدل لهها الصفة وأعطت ) 95052)
غم /  7ملم(، وٌأ/ً بالمر/بة الثانٌة بال/فوق المعنوي ال/دابل ) 6097ملم و 6017ال/دابالن االبران على ال/والً )

 ملم( كمعدل لهها الصفة.  6059ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك( وسجل ) 71ماد عضوي ول/ر س

)/راكٌز السماد العضوي وعدد الربات( فً صذفة قطذر السذاق ، /بذٌن مذن اب/بذار  اما ال/دابل الثنائً بٌن 
عذذدد غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي و 0عذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بال/ذذأثٌر بذذٌن ال/ذذدابل ) –( 5الجذذدول ) -دانكذذن 

غم / ل/ر سماد عضوي وعدد الربات االربعة(، و/فوقا معنوٌا  بال/أثٌر على بذاقً  7الربات االربعة(، وال/دابل )
غم / ل/ر سماد عضوي وعدد الربات االربعة( أعلى معدل بالنسذبة لهذها  0وأعطى ال/دابل ) ال/دابالت االبرى،

%( بالماارنذة مذع اقذل معذدل 44031لم( اي ما /عذادل )م 7076ملم(، وبزٌادة معنوي مادار ا ) 6035الصفة بلغ )
غذم / ل/ذر سذماد عضذوي وعذدد الربذات اثنذان(  0ملم(، وجال ال/دابل ) 5019/حاق عند معاملة الماارنة وبلغت )

 .ملم( 4021بالمر/بة الثانٌة بال/فوق المعنوي فً ال/أثٌر فً  ها الصفة وسجل معدل قدرا )
 -بٌن )/راكٌز حامض الجبرلٌك مع عدد الربذات مذن بذالل اب/بذار دانكذن  و/وضح بٌانات ال/دابل الثنائً

ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك مذذع عذذدد الربذذات  51عذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن ال/ذذدابل ) -(5الجذذدول )
ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجٌرلٌذذك واربذذع ربذذات(، و/فوقذذا معنوٌذذا  علذذى بذذاقً ال/ذذدابالت  71االربعذذة( وال/ذذدابل )

 7027ملذم(، وبفذارق معنذوي ) 6023وسجل ال/دابل االول المهكور أعالا اعلى معدل لهها الصفة بلذغ )االبرى. 

%( ماارن/ذذا  مذذع اقذذل معذذدل /حاذق لصذذفة قطذذر السذذاق عنذذد معاملذذة الماارنذذة وسذذجلت  62093ٌعذذادل ) ملذم( اي مذذا
ة الثانٌذذة بذذال/فوق المعنذذوي ملذذم( كمعذذدل لهذذها الصذذفة، وجذذال بالمر/بذذ 6032ملذذم( وأعطذذى ال/ذذدابل الثذذانً ) 5010)

ملغم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك وربذ/ان( اللذهان  71ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك ورب/ان( وال/دابل ) 51ال/دابل )
 ملم( كمعدالن لهها الصفة. 4063و 4099لم ٌب/لفا معنوٌا  بال/أثٌر فٌما بٌنها فً  ها الصفة، وسجال على ال/والً )
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( وعذذدد الربذذات ومعذذامالت ال/ذذدابل فذذً (GA3( /ذذأثٌر /راكٌزالسذذماد العضذذوي وحذذامض الجبرلٌذذك 5الجذذدول ) 
 قطر الساق )ملم( لب/الت الثوٌا البرقٌة.الزٌادة 

Table(4): Effect concentrations of organic manure and gibberellic acid (GA3) and 

sprayings occation and treatments interaction in Stem diameter (mm) Biota 

oreintalis (L.) Endl seedlings  

/راكٌز السماد 
 العضوي غم/ ل/ر

Concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 GA3/راكٌز 
 ملغم /ل/ر

Concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

/أثٌر /راكٌز السماد 
/راكٌز × العضوي

GA3 
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure × 

Concentrations 

GA3 

/أثٌر /راكٌز السماد 
 العضوي
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure 
7 5 

zero zero ef3091 f3020 e3091 
 

b5051  
71 ef3013 d4054 cd5061 

51 ef5057 d4042 c5011 

0 zero ef5070 e5043 d5032 
 

a6012  
71 bc6027 a-c6013 ab6097 

51 bc6056 a2046 a2010 

7 zero ef3015 ef5056 de5071  
a4092 

 
 71 c6075 bc6023 b6059 

 51 bc6026 ab2012 ab6017 

 /أثٌر عدد الربات
Effect sprayings occation 

b4002 a 4029  

 /أثٌر /راكٌز
 ×السماد العضوي 

 عدد الربات
Effect 

concentrations 

of organic 

manure × 

sprayings 

occation 

/راكٌز السماد 
 العضوي غم / ل/ر

Effect 

concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 عدد الربات
sprayings occation  

 
 
 
 
 
 
 

7 5 

zero e5019 d5010 

0 bc4021 a6035 

7 c4064 ab6011 

 /أثٌر /راكٌز
GA3×عدد الربات 

Effect 

concentrations 

GA3 × 

sprayings 

occation 

 GA3/راكٌز 
 ملغم / ل/ر
Effect 

concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 GA3/أثٌر /راكٌز 
Effect concentrations GA3 

7 5 

zero c5010 c5073 c5007 

71 b4063 a6032 b6011 

51 b4099 a6023 a6030 

 %.4األرقام هات األحرف الم/بابهة عمودٌا  ال /ب/لف معنوٌا  حسب اب/بار دنكن /حت مس/وى اح/مال  
Number prosen alike vertically not significantly defferent according Duncan multiple 

range test at 5% level 

 
السذذماد العضذذوي و/راكٌذذز حذذامض الجبرلٌذذك  )/راكٌذذزامذا ال/ذذدابل الثالثذذً بذذٌن مسذذ/وٌات العوامذذل الثالثذذة 

صفة قطر الساق، عدم وجود فروقات معنوٌة بذٌن فً الب/بار دنكن  -( 5الجدول ) -فٌ/ضح من وعدد الربات(، 
غذم /  7م / ل/ر حامض الجبرلٌك وعدد الربات االربعة( و ال/دابل )ملغ 51غم / ل/ر سماد عضوي و 0ال/دابل )
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ملغم / ل/ر حامض  71وغم / ل/ر سماد عضوي  0وال/دابل ) ملغم / ل/ر و اربع ربات(، 51ل/ر سماد عضوي و
 غذم / ل/ذر سذماد 0معنوٌا  على باقً ال/دابالت االبرى، وسجل ال/دابل ) ا/فوقالجبرلٌك وعدد الربات االربعة( و

ملذذم(  2046ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك وعذذدد الربذذات االربعذذة( أعلذذى معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ ) 51عضذذوي و
%( بالماارنذة مذع معاملذة الماارنذة وال/ذً سذجلت اقذل معذدل  013022ل )ملم( اي ما ٌعاد 3094وبفارق معنوي )

 6013وملذم  2012علذى ال/ذوالً )،وأعطذى ال/ذدابالن االبذران كمعذدل لهذها الصذفة ملم( 3020لهها الصفة بلغذت )
 ملم(.

الب/بذار دانكذن عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة  -(4الجذدول ) -اظهذرت ن/ذائج : الزيادة في عدد االفاع. فاع/ شال  
غم / ل/ر( للسذماد العضذوي فذً صذفة الزٌذادة فذً عذدد األفذرت. أال انهمذا  7غم / ل/ر و  0بال/أثٌر بٌن ال/ركٌزان )

فذرت(  01015غذم / ل/ذر( أعلذى معذدل لهذها الصذفة بلذغ ) 0/فوقا معنوٌذا  عذن معاملذة الماارنذة، وأعطذى ال/ركٌذز )
اقذل ( اه ما قورن مع معاملة الماارنة وال/ً أعطذت %31021فرت( أي ما ٌعادل ) 4057وبفارق معنوي مادارا )

غذذم /ل/ذذر سذذماد  7فذذرت( فذذً حذذٌن أعطذذى ال/ركٌذذز ) 03067معذذدل بالنسذذبة لصذذفة الزٌذذادة فذذً عذذدد األفذذرت بلغذذت )
،وقد ٌعزى السبب إلى إن أحماض الهٌومٌك /عمذل علذى زٌذادة النبذاط فرت( كمعدل لهها الصفة  0205عضوي( )

 tRNAو  RNAو DNAض النووٌذة الحٌوي للنبات من بذالل /حفٌذز األنظمذة اإلنزٌمٌذة وزٌذادة /كذوٌن االحمذا
،  .ال/ً /حفز االناسام السرٌع للبالٌا وبال/الً /بجٌع النمذوات الجانبٌذةو ال/ً /حفز بدور ا /كوٌن الساٌ/وكاٌنٌنات

حذر فذً النبذات فهذً /وجذد كجذزل مذن  فضال  عن هلك فان الساٌ/وكاٌنٌنات فضذال  عذن وجود ذا كمركذب  رمذونً
. أو قذذد ٌعذذزى السذذبب إلذذى إن األسذذمدة (Jackson ،0113)(  Kingman،0123 و Sennأٌضذذا   ) tRNAالذذـ

الدبالٌة /جهز النبات بالن/روجٌن والفسفور و/أثٌر ما فً زٌذادة عذدد األفذرت مذن بذالل أثذر الن/ذروجٌن فذً /حفٌذز 
ا .//فذق  ذه(0110،النبات إلن/ا  الساٌ/وكاٌنٌنات ودبول الفسفور فً /ركٌذب األحمذـاض النووٌذـة )محمذد وٌذونس

 .(7107الن/ٌجة مع الباحث )العالف، 
 -امذذا بالنسذذبة ل/ذذأثٌر)/راكٌز حذذامل الجبرلٌذذك( فذذً صذذفة الزٌذذادة فذذً عذذدد األفذذرت اظهذذر اب/بذذار دانكذذن  
ملغم / ل/ر( حامض الجبرلٌك علذى معاملذة الماارنذة فذً حذٌن  71ملغم / ل/ر و  51( /فوق ال/ركٌزان )4الجدول )

 09069انهما لذم ٌب/لفذا معنوٌذا  فٌمذا بٌنهمذا، وسذجل ال/ركٌذز االول المذهكور اعذالا اعلذى معذدل لهذها الصذفة بلذغ )
عذن معاملذة الماارنذة وال/ذً اعطذت اقذل  %( 3707فرت( اي مذا ٌعـــذـادل )  5044فرت( وبفارق معنوي مادارا )

 02074( فذرت . فذً حذذٌن سذجل ال/ركٌذز الثذذانً )05003دالت بالنسذبة لصذفة الزٌذذادة فذً عذدد األفذذرت بلغذت)المعذ
فرت(كمعذذدل لهذذها الصذذفة، وربمذذا ٌعذذود السذذبب فذذً هلذذك الذذى محاولذذة البذذ/الت المعاملذذة بحذذامض الجبرلٌذذك الذذى 

س إلغائهذا عذن طرٌذق /كذوٌن ال/بفٌف من حدة السذٌادة الامٌذة وال/ذً ظهذرت بعذد المعاملذة بحذامض الجبرلٌذك ولذٌ
( و)الكنذذانً Karnatz،0123) ( و//فذذق  ذذها الن/ذذائج مذذع ما/وصذذل الٌهذذا البذذاحثٌن0111البذذراعم االبطٌذذة )صذذالح،

او ربمذذا ٌعذذزى سذذبب زٌذذادة عذذدد ال/فرعذذات مذذع زٌذذادة .(0110و و بذذرون، Mohinder)( و0190و بذذرون ،
البذراعم أالبطٌذة وان فعذل الجبرلٌنذات ٌسذ/مر لف/ذرة  /راكٌز الرب بحامض الجبرلٌك من بالل /بجٌع زٌادة /فذ/ح

 .(0114طوٌلة)/راكمٌة( نسبٌا  فً النبات)وصفً، 
لماارنذة االوسذاط الحسذابٌة بذٌن مسذ/وٌات  -( 4الجذدول) –اما /أثٌر عدد الربات فاد اظهذر اب/بذار دانكذن 

وق معنوٌذذذا علذذذى مسذذذ/وى فاذذذد /بذذذٌن ان مسذذذ/وى )االربذذذع ربذذذات( /فذذذ العامذذذل لصذذذفة الزٌذذذادة فذذذً عذذذدد األفذذذرت،
 0109فرت( وال/ذً /عذادل ) 0020فرت( وبزٌادة معنوٌة ) 02045)الرب/ٌن(،وأعطى اعلى معدل لهها الصفة بلغ )

فرت(.وربمذا ٌعذود السذبب فذً هلذك الذى ان  04093عن اقل معدل /حاق عند مس/وى الرب/ٌن والهي سذجل ) %(.
لفسذذٌلوجً للمنطاذذة المرسذذ/ٌمٌة ال/ذذً /كذذون عاد/ذذا  مر/بطذذة الزٌذذادة فذذً عذذدد الربذذات قذذد سذذا م فذذً زٌذذادة النبذذاط ا

بٌنما ٌكون نباط المنطاة المرس/ٌمٌة ال/حت الامٌذة نحذو اسذ/طالة السذالمٌات  ب/كوٌن االوراق والبراعم البضرٌة.
 (.0110وابرون، Mohinder/وصل الٌها الباحثون ) ( و//فق مع ما0111وار/فات النبات.)ابو زٌد،

للماارنذة بذٌن االوسذاط الحسذابٌة لل/ذدابل الثنذائً بذٌن )/راكٌذز السذماد  -( 4الجذدول ) -دانكذن ومن اب/بذار 
العضوي و/راكٌز حامض الجبرلٌك( و/أثٌر ما فً صفة الزٌادة فذً عذدد األفذرت، /بذٌن وجذود اب/الفذات معنوٌذة 

لجبرلٌذك( /فذوق معنذوي ملغذم /ل/ذر حذامض ا 51و/ ل/ر سذماد عضذوي  غم0فً /أثٌر ال/دابالت، وحاق ال/دابل )
 9012فرت( وبزٌادة معنوٌة ماذدار ا ) 01014على باقً ال/دابالت االبرى، وسجل أعلى معدل لهها الصفة بلغ )

( ماارن/ا  مع معاملة الماارنة، وال/ذً أعطذت اقذل معذدل بالنسذبة لصذفة الزٌذادة فذً % 90061فرت( وال/ً /عادل )
 فرت(. 01019عدد األفرت بلغت)

ل/دابل الثنائً بٌن )/راكٌز السماد العضوي وعدد الربات( فً صذفة الزٌذادة فذً عذدد األفذرت ول/وضٌح ا 
غم / ل/ذر سذماد عضذوي و أربذع  0/بٌن عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن ال/دابل ) –( 4الجدول ) -بطرٌاة دانكن 

وأربذع ربذات(، غذم / ل/ذر سذماد عضذوي  7غذم / ل/ذر سذماد عضذوي وربذ/ان( وال/ذدابل ) 0ربات( وال/ذدابل )
 09051وفذذذرت  09097وفذذذرت  01074و/فوقذذذا معنوٌذذذا  علذذذى بذذذاقً ال/ذذذدابالت االبذذذرى، وأعطٌذذذا علذذذى ال/ذذذوالً )



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 7102( 5( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (5)   7102 
 

187 

 6019فذرت( وبفذذارق معنذذوي ) 01074فرت(وسذجل ال/ذذدابل االول المذذهكور أعذالا اعلذذى معذذدل لهذها الصذذفة بلذذغ )
الصفة عند ال/ذدابل )صذفر غذم / ل/ذر سذماد اها ما قورن مع اقل معدل /حاق لهها  %(46099فرت( اي ما نسب/ه )

 فرت(.  07072عضوي ورب/ان( وأعطى )
بالنسذبة ل/ذأثٌر ال/ذدابل بذٌن )/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك وعذدد  -( 4الجذدول ) -وعند /طبٌق اب/بذار دانكذن 

ملغذذم/ ل/ذذر  51الربذذات( فذذً صذذفة الزٌذذادة فذذً عذذدد األفذذرت، ظهذذر عذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن ال/ذذدابالت )
ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذذك و أربذع ربذات(، و /فوقذا معنوٌذذا   71حذامض الجبرلٌذك وأربذع ربذات( وال/ذذدابل )

ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك واربع ربات( اعلذى معذدل لهذها  51على باقً ال/دابالت االبرى، واظهر ال/دابل )
عن اقل معذدل سذجل عنذد  %(53050فرت( والهي ٌعادل ) 600فرت( وبفارق معنوي مادارا) 71004الصفة بلغ )

فذرت( كمعذدل لهذها الصذفة، وجذال بالمر/بذة  09057فرت(، وأعطذى ال/ذدابل االبذر ) 05014معاملة الماارنة بلغ )
ملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك وربذذ/ان( وأعطذذى معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ  51الثانٌذذة بذذال/فوق المعنذذوي ال/ذذدابل )

 فرت(. 02070)
 
وعذدد الربذات ومعذامالت ال/ذدابل فذً ( GA3السذماد العضذوي وحذامض الجبرلٌذك ) /أثٌر /راكٌذز  (4الجدول )

 .لب/الت الثوٌا البرقٌة عدد األفرتالزٌادة فً 
Table (5): Effect concentrations of organic manure and gibberellic acid (GA3) and 

sprayings occation and treatments interaction in increase of number of 

branches per seedling Biota oreintalis (L.) Endl seedlings  

/راكٌز السماد 
 العضوي غم/ ل/ر

Concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 GA3/راكٌز 

 ملغم /ل/ر
Concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

/أثٌر /راكٌز السماد 
/راكٌز × العضوي

GA3 
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure × 

Concentrations 

GA3 

/أثٌر /راكٌز السماد 
 العضوي
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure 
7 5 

Zero zero f00031 f01062 d01019 

b03067 
 

71 f00003 b-e06033 cd03023 

51 d-f05051 a-d02013 bc06006 

0 zero a-d01031 b-e06073 ab02026 

a0105 
 

71 a-d09096 a-c01015 ab01051 

51 a-d09031 a70061 ab01014 

7 zero ef07013 c-f04076 cd03064 

a0205  71 a-d09073 a-d01011 ab09060 

 51 a-d09013 ab71013 a01013 

 الربات/أثٌر عدد 
Effect sprayings occation 

b04093 a02045  

 /أثٌر /راكٌز
 ×السماد العضوي 

 عدد الربات
Effect 

concentrations 

of organic 

manure × 

sprayings 

occation 

/راكٌز السماد 
 العضوي غم / ل/ر

Effect 

concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 5 

zero d07072 c05012 

0 ab09097 a01074 

7 bc0605 ab0905 

 /أثٌر /راكٌز
GA3×عدد الربات 

Effect 

concentrations 

 GA3/راكٌز 

 ملغم / ل/ر
Effect 

concentrations 

 عدد الربات
sprayings occation  أثٌر /راكٌز/GA3 

Effect concentrations GA3 
7 5 
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GA3 × 

sprayings 

occation 

GA3 mg/l 

zero c05070 c05014 b05003 

71 bc06012 ab09057 a02074 

51 b02070 a71004 a09069 

 %. 4األرقام هات األحرف الم/بابهة عمودٌا  ال /ب/لف معنوٌا  حسب اب/بار دنكن /حت مس/وى اح/مال 
Number prosen alike vertically not significantly defferent according Duncan multiple 

range test at 5% level 

 
اما عن /أثٌر ال/دابل الثالثً بٌن )/راكٌز السماد العضوي و/راكٌز حامض الجبرلٌك وعدد الربات(، فاذد 

دد األفذرت.أن  نذاك فروقذات معنوٌذة بذٌن /ذأثٌر بالنسذبة لصذفة الزٌذادة فذً عذ -(4الجذدول ) -اظهر اب/بذار دانكذن 
ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك وعدد الربذات االربعذة(  51وغم / ل/ر سماد عضوي  0ال/دابالت، وسجل ال/دابل )

 017053فرت( وال/ذً /عذادل ) 01013فرت( وبزٌادة معنوٌة مادار ا ) 7006اعلى معدل بالنسبة لهها الصفة بلغ )
عاملذة الماارنذة وال/ذً سذجلت اقذل معذدل لهذها الصذفة عنذد ال/ذدابل )صذفر غذم / ل/ذر سذماد ( اها ماقورنت مع م%

 فرت(. 01062عضوي وصفر ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك وأربع ربات( وبلغت )
/راكٌذذز  فذذً /ذذأثٌرب/بذذار دانكذذن أل -(6)الجذذدول  -مذذن الن/ذذائج الموضذذحة فذذً  ٌظهذذر: طااول الراالا الااامي  )ساام(

غذم 0ال/ركٌذز ) ان  ناك فروقات معنوٌة بٌن ال/راكٌز. حٌث /فوق ة طول الجهر الرئٌس،صففً السماد العضوي 
سذذم(  71001بلذذغ )معنوٌذذا  علذذى بذذاقً ال/راكٌذذز االبذذرى، وسذذجل أعلذذى معذذدل لهذذها الصذذفة  (سذذماد عضذذوي / ل/ذذر

/ ل/ذر سذماد  %( عند الماارنة مع ال/ركٌذز )صذفر غذم 77003عادل )/ي ما أسم(  4071وبزٌادة معنوٌة مادار ا )
وجذال بالمر/بذة الثانٌذة سذم(،  7301) بلغذت بالنسذبة لهذها الصذفةاقل معدل  تحاا /ًوالمعاملة الماارنة، عضوي( 

وربما ٌعزى السذبب الذى ان الذدور سم(،  79073غم /ل/ر( الهي سجل معدل مادارا ) 7بال/فوق المعنوي ال/ركٌز )
والهي ٌؤثر فً جا زٌة العناصر الغهائٌذة وبال/ذالً ٌزٌذد مذن الحٌوي لحامض الهٌومٌك فً نمو الجهور و/طور ا 

قدرة النبات على ام/صال المغهٌات وانعكاسها على زٌذادة النمذو البضذري والذهي بذدورا ٌعمذل علذى زٌذادة قذوة 
نمو المجموعة الجهرٌة و/حسٌنها وبالنظر لدورا المبذابه لعمذل االوكسذٌن فانذه ٌعمذل علذى /حفٌذز /كذوٌن الجذهور 

(، فٌؤدي هلذك إلذى زٌذادة المجموعذة Kingman ،0123و  Sennو  Donnell ،0123) طولها ونمو ا. وزٌادة
 (.Kareem) ،7101 أ( و 7112و برون،  Eissa Fawziaمع الباحثٌن )  ها الن/ٌجة الجهرٌة للب/الت. //فق

صذفة طذول الجذهر  فذً اب/بار دانكن للماارنة بٌن االوساط الحسذابٌة ل/ذأثٌر /راكٌذز حذامض الجبرلٌذكٌبٌن 
 ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك( 51ال/ركٌز ) وحاق ،كٌزابٌن ال/ر ةمعنوٌاب/الفات وجود  -(6الجدول ) - الرئٌس

وبفارق معنذوي وصذل  سم( 7105على معدل لهها الصفة بلغ )/فوقا  معنوٌا  على باقً ال/راكٌز االبرى، وأعطى أ
عنذد معاملذة الماارنذة لنسبة لهها الصفة اة مع اقل معدل /حاق ب%( عند الماارن 73063سم( أي ما نسب/ه ) 4067)

ملغذم / ل/ذر( حذامض الجبرلٌذك الذهي بلغذت عنذدا  ذها  71، و/بعذه بال/ذأثٌر المعنذوي ال/ركٌذز)سذم( 73029)وبلغت
ب الى ان حذامض الجبرلٌذك ٌعمذل علذى زٌذادة اناسذام البالٌذا واسذ/طال/ها بوربما ٌعزى الس سم(، 79003الصفة )

، Mishraو  Kalpana(.و ها ٌ/فق مع مذا جذال بذه البذاحثون )0114ؤدي الى زٌادة طول الجهور )وصفً مما ٌ
0195) (Nagarajaiah  وRao ،0111،ً7115( ، )الحمدان.) 

لصفة طول الجذهر الذرئٌس، /بذٌن وجذود  -( 6الجدول ) -ب/بار /أثٌر عدد الربات ضمن اب/بار دانكن وأل
المسذذ/وى االول المذذهكور أعذذالا عطى أوعذذن المسذذ/وى )ربذذ/ٌن(، للمسذذ/وى )اربذذع ربذذات(/فذذوق معنذذوي بال/ذذأثٌر 

%(  1001ٌعذادل ) سذم( والذهي 7036سذم( وبفذارق معنذوي وصذل ) 79079على قٌمذة بالنسذبة لهذها الصذفة بلذغ )أ
/وصل الٌذه  ها الن/ٌجة مع ما  سم(. //فق 74017) تلهها الصفة بلغ معدلعطت اقل أوال/ً  الرب/ٌن،ماارن/أ مع 

 (.7116)الدوسكً، الباحث
)/راكٌذز السذماد العضذوي و/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك( فذً صذفة طذول بذٌن ولمعرفة /أثٌر ال/دابل الثنائً 

غذذم / ل/ذذر سذذماد  7) /ذذدابلعذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن ال –( 6)الجذذدول  - ب/بذذار دانكذذنأالجذذهر الذذرئٌس ب
حذذامض / ل/ذذر ملغذذم  71غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي و 0) دابلملغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك( وال/ذذ 51عضذذوي و

علذى  ا  معنوٌذ وسذجال /فوقذا   ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك(، 51غم / ل/ر سذماد عضذوي و 0) دابلالجبرلٌك( وال/
غم / ل/ذر  7)دابل وسجل ال/ سم(، 31067سم، 30074سم، 30044وأعطٌا على ال/والً )االبرى، /دابالتباقً ال

سذذم( وبزٌذذادة معنوٌذذة  30044علذذى معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ )أغذذم / ل/ذذر حذذامض الجبرلٌذذك( مل 51سذذماد عضذذوي و
بالنسذبة لهذها الصذفة معذدل و ال/ً سجلت اقل  ،%( ماارن/ا  مع معاملة الماارنة 47015عادل )/سم( اي ما  0109)

ملغذم / ل/ذر  71واد عضذوي غم / ل/ر سم 7ثم ٌلٌه بالمر/بة الثانٌة بال/فوق المعنوي ال/دابل ) سم(. 71024بلغت )
 سم( كمعدل لهها الصفة. 79074حامض الجبرلٌك( وسجل )
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وعند /طبٌق اب/بار دانكن لماارنة االوساط الحسابٌة بذٌن /ذأثٌر )/راكٌذز السذماد العضذوي وعذدد الربذات( 
غذم  0) دابلال/ذ وسذجل بٌن ال/دابالت،وجود فروقات معنوٌة  ظهر -(6الجدول ) -فً صفة طول الجهر الرئٌس 

علذى معذدل لهذها الصذفة أ محااذا  معنوٌذا  علذى بذاقً ال/ذدابالت االبذرى،  /فوقذا   (أربع ربذاتل/ر سماد عضوي و /
ال/ذذدابل %( اه مذذا قذذورن مذذع  37061) نسذذب/هي مذذا أسذذم(  2046سذذم( وبزٌذذادة معنوٌذذة ماذذدار ا ) 31069) قذذدرا

وجال سذذم( )معاملذذة الماارنذذة(. 73007)اقذذل معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ  ىعطذذأ هيوالذذ )صذذفر غذذم / ل/ذذر وربذذ/ان(،
سذذم(  7104غذذم / ل/ذذر سذذماد عضذذوي وأربذذع ربذذات( حٌذذث سذذجل ) 7بالمر/بذذة الثانٌذذة بذذال/فوق المعنذذوي ال/ذذدابل )

 كمعدل لهها الصفة.
اما /أثٌر ال/دابل الثنائً بٌن)/راكٌز حامض الجبرلٌك وعدد الربات( فً صذفة طذول الجذهر الذرئٌس، فاذد 

ملغذم / ل/ذر  51) وجذود اب/الفذات معنوٌذة بذٌن ال/ذدابالت، و/فذوق ال/ذدابل –( 6)الجذدول  -اوضح اب/بار دانكن 
علذى معذدل لهذها الصذفة بلذغ أ عطذىأعلذى بذاقً ال/ذدابالت االبذرى ، ومعنوٌذا  ربذع ربذات( أحامض الجبرلٌك و 

نة وال/ذً سذجلت عند ماارن/ه بمعاملة الماار%(  33051سم( والهي ٌعادل ) 2023سم( وبفارق معنوي ) 31090)
ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك وأربع ربات( بالمنزلذه الثانٌذة  71سم( كمعدل لهها الصفة، وجال ال/دابل ) 73019)

 .سم( لصفة طول الجهر الرئٌس 71046بال/فوق المعنوي، وسجل معدال  قدرا )
هر الذرئٌس بطرٌاذة ول/وضٌح ال/دابل الثالثً بٌن مس/وٌات العوامل الثالث المدورسة فذً صذفة طذول الجذ

أربذع ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك و 51غم / ل/ذر سذماد عضذوي و  0ال/دابل ) أنظهر  –( 6الجدول ) -دانكن 
 0ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك وأربذع ربذات(، وال/ذدابل ) 51وغم / ل/ر سذماد عضذوي  7، وال/دابل )(ربات

ربذات( لذم /ب/لذف  ذها ال/ذدابالت معنوٌذا  فٌمذا  ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌذك وأربذع 71وغم / ل/ر سماد عضوي 
 33004وسذذجال علذذى ال/ذذوالً ) معنوٌذذأ عذذن بذذاقً ال/ذذدابالت االبذذرى،بٌنهذذا فذذً ال/ذذأثٌر فذذً  ذذها الصذذفة، و/فوقذذا 

سذذم(  33004علذذى معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ )ال/ذذدابل االول المذذهكور أعذذالا أوحاق سذذم(، 3706سذذم،  37091سذذم،
قذل أ%( ماارن/ذا  مذع معاملذة الماارنذة وال/ذً حااذت  67090عذادل )/ي مذا أسم(  07021) اوبزٌادة معنوي مادار 

غذم /  7ثم ٌلٌه بالمر/بة الثانٌة بذال/فوق المعنذوي ال/ذدابل ) سم(. 71036) تطول الجهر الرئٌس وبلغلصفة  معدل
الصذفة.والهي لذم سذم( كمعذدل لهذها  3103ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك ورب/ان( وسذجل ) 51ول/ر سماد عضوي 

ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌذك وعذدد الربذات االربعذة(  71وغم /ل/ر سماد عضوي  7ٌب/لف معنوٌا  عن ال/دابل )
 سم( لهها الصفة.  71021الهي حاق )

 
ال/ذدابل فذً وعذدد الربذات ومعذامالت  GA3)/أثٌر /راكٌذز السذماد العضذوي وحذامض الجبرلٌذك )  (6)جدول ال

 طول الجهر الرئٌس )سم( لب/الت الثوٌا البرقٌة.
Table (6): Effect concentrations of organic manure and gibberellic acid (GA3) and 

sprayings occation and treatments interaction in Main root length (cm) 

Biota oreintalis (L.) Endl seedlings.  

السماد /راكٌز 
 العضوي غم/ ل/ر

Concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 GA3/راكٌز 
 ملغم /ل/ر

Concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

/أثٌر /راكٌز السماد 
/راكٌز × العضوي

GA3 
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure × 

Concentrations 

GA3 

/أثٌر /راكٌز السماد 
 لعضويا

Effect 

Concentrations 

of organic 

manure 
7 5 

zero zero g71036 h70004 d71024 
 

c73011  
71 g73051 de76051 c75011 

51 ef74061 de76041 c76014 

0 zero e-g74001 de76031 c74021 
 

a71001  
71 bc71011 a37061 a30074 

51 cd79001 a33004 a31067 

7 zero fg73021 e76011 c75091 
 

b79073 
 71 de76091 bc71021 b79074 

 51 b31031 a37091 a30044 

  b74017 a79079 /أثٌر عدد الربات
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Effect sprayings occation 

 /أثٌر /راكٌز
 ×السماد العضوي 

 عدد الربات
Effect 

concentrations 

of organic 

manure × 

sprayings 

occation 

السماد /راكٌز 
 العضوي غم / ل/ر

Effect 

concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 5 

zero e73007 d75069 

0 c72021 a31069 

7 c76016 b71041 

 /أثٌر /راكٌز
GA3×عدد الربات 

Effect 

concentrations 

GA3 × 

sprayings 

occation 

 GA3/راكٌز 

 ملغم / ل/ر
Effect 

concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 GA3/أثٌر /راكٌز 
Effect concentrations GA3 

7 5 

zero f73019 e75059 c73029 

71 d76021 b71046 b79003 

51 c79011 a31090 a71051 

 %. 4األرقام هات األحرف الم/بابهة عمودٌا  ال /ب/لف معنوٌا  حسب اب/بار دنكن /حت مس/وى اح/مال 
Number prosen alike vertically not significantly defferent according Duncan multiple 

range test at 5% level 

 
بٌر اب/بار دانكن لماارنة االوساط الحسابٌة ل/أثٌر /راكٌز السماد العضوي فذً صذفة ٌقطا الرلا الامي  )م م(: 

غذم /ل/ذر  0ال/راكٌز، و/فوق ال/ركٌز ) الى وجود اب/الفات معنوٌة بٌن /أثٌر –( 2الجدول ) -قطر الجهر الرئٌس 
وبزٌادة معنوٌة قدر ا  ملم(، 606سماد عضوي( على باقً ال/راكٌز االبرى، وحاق اعلى معدل لهها الصفة بلغ )

عند ماارن/ها مع ال/ركٌز )صفر غم / ل/ر سماد عضوي( الذهي أعطذى اقذل معذدل  %(37ملم( ال/ً /عادل ) 006)
غذم /  7ملم( )معاملة الماارنة(. وجذال بالمر/بذة الثانٌذة بذال/فوق المعنذوي ال/ركٌذز ) 4011بالنسبة لهها الصفة بلغ )

معذدل لهذها الصذفة، وربمذا ٌعذود السذبب الذى زٌذادة ام/صذال العناصذر ملذم( ك 6030ل/ر سماد عضوي( وسجل )
الغهائٌة عند اس/بدام حامض الهٌومك والهي بدورا ٌزٌد نمو الجهور وكهلك زٌادة حجمها وزٌادة نفاهٌ/هذا وزٌذادة 

 (.Ervin  ،7115 و Zhang) ام/صال المال والهي ٌسبب زٌادة قطر الجهور
/بذذٌن ان  نذذاك  –( 2الجذذدول ) -الجبرلٌذذك مذذن بذذالل /طبٌذذق اب/بذذار دانكذذن ولبٌذذان /ذذأثٌر /راكٌذذز حذذامض 

ملغذذم / ل/ذذر حذذامض  51ال/راكٌذذز فذذً صذذفة قطذذر الجذذهر الذذرئٌس، وأظهذذر ال/ركٌذذز ) فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن /ذذأثٌر
ملذم( وبفذارق  6095الجبرلٌك( /فوق معنوي على باقً ال/راكٌز االبذرى، وأعطذى اعلذى معذدل لهذها الصذفة بلذغ )

( اها ما قذورن مذع معاملذة الماارنذة، وال/ذً اعطذت اقذل معذدل % 55061ملم( اي ما ٌعادل ) 7000ي قدرا )معنو
ملغم / ل/ر حامض  71ملم(. ثم جال بالمر/بة االبرى بال/فوق المعنوي ال/ركٌز ) 5023بالنسبة لهها الصفة بلغت )

ى ان حامض الجبرلٌك ٌبجع نمو المجمذوت ملم( وقد ٌعود السبب ال 6035الجبرلٌك(حٌث بلغت عندا  ها الصفة )

البضري مما أدى الى انعكس على /طور الجموت الجذهري.//فق  ذها الن/ٌجذة مذع مذا /وصذل الٌذه الباحذث )قاسذم، 
7111.) 

ٌظهذذر أب/بذذار دانكذذن للماارنذذة بذذٌن /أثٌرعذذدد الربذذات فذذً صذذفة قطذذر الجذذهر  -(2الجذذدول )-ومذذن بذذالل 
للمسذ/وى )اربذع ربذات( علذى المسذ/وى )ربذ/ٌن(، وسذجل المسذ/وى )أربذع الرئٌس. /بٌن ان  ناك /فذوق معنذوي 
( % 03070ملم( وال/ذً /عذادل ) 1025ملم( وبزٌادة معنوٌة مادار ا ) 6035ربات( أعلى معدل لهها الصفة بلغ )

ملم( وقد ٌعود السبب الى ان حذامض الجبرلٌذك  406ماارن/ا  مع اقل معدل /حاق عند المس/وى )رب/ٌن(، وأعطى)
ٌبذذجع نمذذو المجمذذوت البضذذري ممذذا أدى الذذى انعكذذس علذذى /طذذور الجمذذوت الجذذهري. و//فذذق مذذع مذذا /وصذذل الٌذذه 

 (.7116الباحث )الدوسكً،
اما عذن /ذأثٌر ال/ذدابل الثنذائً بذٌن )/راكٌذز السذماد العضذوي و/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك( فذً صذفة قطذر 

وجود فروقات معنوٌة بذٌن /ذأثٌر ال/ذدابالت، و/فذوق -( 2الجدول ) -الجهر الرئٌس. ظهر من بالل اب/بار دانكن 
ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك( معنوٌذا  علذى بذاقً ال/ذدابالت األبذرى،  51غم / ل/ذر سذماد عضذوي و 0ال/دابل )

بالماارنذة  %( 97010ملم( اي ما /عادل ) 3057ملم( وبزٌادة معنوٌة ) 2041وسجل اعلى معدل لهها الصفة بلغ )
ملم(.ثذذم جذذال بالمر/بذذة الثانٌذذة بذذال/فوق  5002رنذذة، وال/ذذً أعطذذت اقذذل معذذدل لهذذها الصذذفة بلغذذت )مذذع معاملذذة الماا
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ملذم( كمعذدل  2006ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك (،وأعطذى ) 51وغم / ل/ذر سذماد عضذوي  7المعنوي ال/دابل )
/ذر حذامض الجبرلٌذك( ملغذم / ل 71غم / ل/ر سماد عضذوي و 0لهها الصفة، والهي لم ٌب/لف معنوٌا  مع ال/دابل )

 ملم( 2013الهي بلغت عندا  ها الصفة )
والب/بار /أثٌر ال/دابل الثنائً بٌن )/راكٌز السماد العضوي وعدد الربات( فً صذفة قطذر الجذهر الذرئٌس 

غذم / ل/ذر سذماد  0/بٌن وجود اب/الفات معنوٌة بذٌن ال/ذدابالت، و/فذوق ال/ذدابل ) –( 2الجدول ) -بطرٌاة دانكن 
عضذذوي و عذذدد الربذذات االربعذذة( معنوٌذذا  علذذى بذذاقً ال/ذذدابالت أالبذذرى، وحاذذق أعلذذى معذذدل لهذذها الصذذفة بلذذغ 

( ماارن/ا  مع اقل معدل لهها الصفة عند % 44006ملم( أي ما ٌعادل ) 7040ملم( وبفارق معنوي مادارا ) 2016)
ملذم( )معاملذة الماارنذة(. وجذال بالمر/بذة  5044ل )ال/دابل )صفر غم / ل/ر سذماد عضذوي وربذ/ان(، والذهي سذج

 ملم( كمعدل لهها الصفة. 604غم / ل/ر سماد عضوي وأربع ربات( وسجل ) 7الثانٌة بال/فوق المعنوي ال/دابل )
ولبٌان أالبذ/الف فذً االوسذاط الحسذابٌة لل/ذدابل بذٌن )/راكٌذز حذامض الجبرلٌذك وعذدد الربذات( بأب/بذار 

وجود فروقات معنوٌة بٌن مس/وٌات ال/ذدابل، و  –( 2الجدول ) -الرئٌس /بٌن من بالل  دانكن لصفة قطر الجهر
ى علذى بذاقً ال/ذدابالت االبذرى، وسذجل اعلذى معذدل  51أعطى ال/دابل ) ملغم / ل/ر وأربذع ربذات( /فوقذا  معنوٌذا

( اها ماقورنذت مذذع % 64060)ملذم( وال/ذً /عذادل  701) ملذم( وبزٌذادة معنوٌذذة ماذدار ا 2037لهذها الصـذـفة بلذغ )
 5057مس/وى ال/دابل )صفر ملغم / ل/ر وربذ/ان( معاملذة الماارنذة وال/ذً سذجلت اقذل معذدل لهذها الصذفة بلغذت )

ملغذم / ل/رحذامض الجبرلٌذك وأربذع ربذات( وسذجل  71ملم(. ثم ٌلٌذه بالمر/بذة الثانٌذة بذال/فوق المعنذوي ال/ذدابل )
 ملم( كمعدل لهها الصفة. 6064)

ل/دابل الثالثً بٌن مس/وٌات العوامل المدروسة فً صفة قطر الجهر الرئٌس بأب/بذار دانكذن اما عن /أثٌر ا
 51وغم / ل/ر سذماد عضذوي  0وجود فروقات معنوٌة بٌن ال/دابالت الثالثٌة، وأظهر ال/دابل ) –( 2الجدول ) -

ى، وسذجل ال/ذدابل المذهكور ملغم / ل/ر حامض الجبرلٌك وأربع ربات( /فوقا  معنوٌا  على باقً ال/ذدابالت االبذر
ملذذم( اي مذذا نسذذب/ة  5009ملذذم( وبزٌذذادة معنوٌذذة ) 9030أعذذالا أعلذذى معذذدل لصذذفة قطذذر الجذذهر الذذرئٌس ماذذدارا )

ملذم(. ثذم /ذأ/ً  5003( اها ما قورن مع معاملة الماارنة، وال/ً حاات أقل معدل لهها الصذفة بلغذت )% 010070)
ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذك وأربذذع  51وغذم / ل/ذذر سذماد عضذوي  7ل)بالمر/بذة الثانٌذة بذال/فوق المعنذوي ال/ذداب
غذم /  7ملم(، والهي لم ٌب/لف معنوٌا  بال/أثٌر مع كذل مذن ال/ذدابلٌن ) 2075ربات( حٌث بلغت عندا  ها الصفة )

ملغذم / ل/ذذر  71وغذم / ل/ذر سذماد عضذوي  7ملغذم / ل/ذر حذامض الجبرلٌذذك وربذ/ان( و) 51ل/ذر سذماد عضذوي و
 ملم( كمعدل لهها الصفة. 2011وملم  2019برلٌك وأربع ربات( اللهان سجال على ال/والً )حامض الج

 

وعذدد الربذات ومعذامالت ال/ذدابل فذً  GA3)/أثٌر /راكٌذز السذماد العضذوي وحذامض الجبرلٌذك )  (2الجدول )
 ( لب/الت الثوٌا البرقٌة.ملمالجهر الرئٌس ) قطر

Table (7): Effect concentrations of organic manure and gibberellic acid (GA3) and 

sprayings occation and treatments interaction in Main root diameter (mm) 

Biota oreintalis (L.) Endl seedlings.  

/راكٌز السماد 
 العضوي غم/ ل/ر

Concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 GA3راكٌز /
 ملغم /ل/ر

Concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

/أثٌر /راكٌز السماد 
 GA3/راكٌز × العضوي

Effect 

Concentrations of 

organic manure × 

Concentrations 

GA3 

/أثٌر /راكٌز السماد 
 العضوي
Effect 

Concentrations 

of organic 

manure 
7 5 

Zero zero ij5070 j5003 g5002 
 

c4011  
71 ij5037 f4093 e4012 

51 g4005 e6057 d4029 

0 zero h5060 f4024 e4009 
 

a6061  
71 cd6015 bc2003 bc2013 

51 cd6092 a9030 a2041 

7 zero hi5054 g4072 f5096 
 

b6030 
 71 d6097 b-d2011 c6010 

 51 b-d2019 b2075 b2006 

 /أثٌر عدد الربات
Effect sprayings occation 

b4061 a6035  
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 /أثٌر /راكٌز
 ×السماد العضوي 

 عدد الربات
Effect 

concentrations 

of organic 

manure × 

sprayings 

occation 

/راكٌز السماد 
 العضوي غم / ل/ر

Effect 

concentrations 

of organic 

manure gm/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 5 

zero e5044 d4056 

0 c6005 a2016 

7 c6000 b6041 

 /أثٌر /راكٌز
GA3×عدد الربات 

Effect 

concentrations 

GA3 × 

sprayings 

occation 

 GA3/راكٌز 

 ملغم / ل/ر
Effect 

concentrations 

GA3 mg/l 

 عدد الربات
sprayings occation 

 GA3/أثٌر /راكٌز 
Effect concentrations GA3 

7 5 

zero f5057 e4014 c5023 

71 d6017 b6064 b6035 

51 c6036 a2037 a6095 

 %.4األرقام هات األحرف الم/بابهة عمودٌا  ال /ب/لف معنوٌا  حسب اب/بار دنكن /حت مس/وى اح/مال 
Number prosen alike vertically not significantly defferent according Duncan multiple 

range test at 5% level 

 

RESPONSE OF SEEDLINGS Biota oreintalis Endl TO ORGANIC MANURE 

(POW HUMUS) AND GIBBERELLIC ACID (GA3) SPRAYED ON 

VEGETATIVE GROWTH 

 

Mudhafar Omar Abdullah Muhammed Hamid Muhammed 

Forestry Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: saqer_2008@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

This study has been conducted at the nursery of Forestry Department , College of 

Agriculture and Forestry , Mosul University , Mosul , Iraq.from the beginning of 

march until the end of December , 2012. This study was to investigate the effect of 

concentrations of organic manure (zero , 1, 2 gm/l) and the concentrations Gibberellic 

Acid (zero , 20 ,40 mg/l) and sprayings occation (two and four) on the growth of Biota 

oreintalis Endl. seedlings. The following characters were studied: increase of growth 

length (cm), Stem diameter (mm), increase of number of branches per seedling , Main 

root length (cm) , Main root diameter (mm). So results can be summarized as follows:  

1. The concentrations of organic manure effected significantly in all characters and 

concentration (1 gm / l) caused significant increase in all characters.  

2. Spraying with (40 mg/l) of gibberellic acid caused significant increase in the 

average of characters. 

3. The results showed that the best sprayings occation was (four times) for most 

characters in comparison with (two sprayings). 

4. The interaction between concentration organic manure (1 gm /l) and concentration 

gibberellic acid (40 mg/l) effected significantly in characteristics. 

5. The effect of interaction No.2 between concentration organic manure (1 gm /l) and 

sprayings times (four sprayings) caused significant increase in the average of the 

characters.  
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6. The effects of interaction with gibberellic acid (40 mg /l) and sprayings occation 

(four sprayings) effected significantly in all characters studiced. 

7. The results of triple interaction between (concentration organic manure and 

concentration gibberellic acid and sprayings occation) interaction (1gm /l organic 

manure, 40 mg / l gibberellic acid and four sprayings) was superior in increase of 

growth length, Stem diameter, increase of number of branches , Main root length , 

Main root diameter.  

Keywords: Seedling. Biota oreintalis. Organic manure. Gibberellic acid. sprayings 

number. 

Received: 1/4/2013, Accepted: 24/6/2013.         

 المصادر
(. الهرمونات النبا/ٌة وال/طبٌاات الزراعٌة / مؤسسذة عذز الذدٌن للطباعذة والنبذر. 0111زٌد، نصر البحات )أبو 

 لبنان. -بٌروت 
(. /ذذأثٌر الذذرب بالحدٌذذد وحذذامض الجبرلٌذذك فذذً النمذذو والمح/ذذوى 7115الحمذذدانً، منذذى حسذذٌن بذذرٌف عبذذدهللا )

المعدنً لب/الت ثالثة أصناف من الزٌ/ذون، رسذالة ماجسذ/ٌر، كلٌذة الزراعذة والغابذات، جامعذة الموصذل، 
 العراق.

علٌم العالً والبحث العلمذً، جامعذة الموصذل، (. /صنٌف أبجار الغابات، وزارة ال/0121الداؤدي، داؤد محمود )
 دار الك/ب للطباعة والنبر. 

/أثٌر ال/سمٌد الن/روجٌنً والفوسفا/ً والعضوي فذً النمذو البضذري . (7114)عالل الدٌن عبد المنعم  ،الدركزلً
 الزراعذذة. جامعذذة بغذذداد. ةــذذـكلٌ ،رسذذالة ماجسذذ/ٌر. .Rosmarinus officinalis Lلنبذذات أكلٌذذل الجبذذل

 العراق. بغداد.
وعذدد وف/ذرات ربذها  GA3(. /أثٌر /راكٌز مب/لفة مذن حذامض الجبرلٌذك 7116الدوسكً، حسن نجمان محمد ) 

فذذً المبذذ/ل بمنطاذذة سذذمٌل. رسذذالة  .Quercus infectoria Olivفذذً نمذذو بذذ/الت )بلذذوط العفذذل( 
 ماجس/ٌر، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق. 

 (. فسٌولوجٌا منظمات النمو النبا/ٌة، مدٌرٌة دار الك/ب جامعة الموصل.0111د سعٌد )صالح، مصلح محم
 (. /غهٌة النبات ال/طبٌاً. وزارة ال/علٌم العالً والبحث العلمً، جامعة بغداد.0191الصحاف، فاضل حسٌن )

العذذالً والبحذذث العلمذذً، (. مبذذا/ل الغابذذات. وزارة ال/علذذٌم 0194عبذذدهللا، ٌذذاووز بذذفٌق وعذذادل ابذذرا ٌم الكنذذانً )
 جامعة الموصل، العراق. 

جامعذة  –الجزل األول مؤسسة دار الك/ب للطباعة والنبذر  منظمات النمو النبا/ٌة. (.0192)ح كرٌم صال عبدول،
 الموصل. 

(. /ذذأثٌر إضذذافة الٌورٌذذا وحذذامض الهٌومٌذذك فذذً نمذذو بذذ/الت الٌنكذذً دنٌذذا 7107العذذالف، اٌذذاد  ذذانً إسذذماعٌل )
 (.5)51مجلة زراعة الرافدٌن، البهرٌة. 

( /أثٌر نسبة الضول و/راكٌز حذامض الجبرالٌذك ومواعٌذد ربذها فذً نمذو بذ/الت 7111قاسم،  ٌثم عبد الجبار ) 
 الصنوبر الحلبً، رسالة ماجس/ٌر، جامعة الموصل، كلٌة الزراعة والغابات.

 –الجذزل النظذري  -البضذري  (. المبا/ل واالكثار7117كردوب، محمد، محمود بضر،  دى بضر وفالحة ) 
 مدٌرٌة الك/ب والمطبوعات الجامعٌة، كلٌة الزراعة، جامعة حلب. 

( علذى GA3(. /أثٌرات منظمذات النمذو )0190الكنانً، عادل ابرا ٌم وٌاووز بفٌق عبدهللا ومظفر عمر عبدهللا )
وس علذذذى نمذذذو بذذذ/الت الٌوكذذذالب/ CCCو  .Pinus brutia Tenنمذذذو بذذذ/الت الصذذذنوبر البرو/ذذذً

Eucalyptus camadulensis Dehn،  ،21-24( 0) 06مجلة زراعة الرافدٌن . 
دار الحكمذة للطباعذة  ً.ــالجزل الثان ،. أساسٌات فسٌولوجٌا النبات(0110)عبد العظٌم ومؤٌد أحمد ٌونس ، محمد

 داد. العراق. ـــكلٌة الزراعة. جامعة بغ وزارة ال/علٌم العالً والبحث العلمً. والنبر.
(. منظمات النمو واالز ذار واسذ/بدامها فذً الزراعذة، المك/بذة االكادٌمٌذة، جمهورٌذة 0114فً، عماد الدٌن )وص
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