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  تأثیر حامض الجبریلیك في إنبات بذور وحاصل فول الصویا

  

  2عالء الدین عبد المجید الجبوري.د.أ  *  1ـدمـالذ عبــد المـطلـب حـامـ. م.م
  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 1
  جامعة بغداد  /كلیة الزراعة 2

                   23/11/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

. كلیـة الزراعـة   .قسم علوم المحاصیل  الحقلیـةتجارب في حقل    2010عام یة  في نفذت تجربة حقل

بحـامض  ) 2صـناعیة ابـاء ووlee74( ثالثـة اصـناف مـن فـول الصـویا بـذور نقـع لدراسـة تـأثیر جامعـة بغـداد

صـنافتلـك األفي بعض  صفات النمو  وحاصـل ) 1-لتر.ملغم250و150و 50و 0(وبتراكیز الجبریلیك  

حـــامض لدراســـة تـــأثیر تجربـــة مختبریـــة نفـــذت كمـــا .مكـــرراتة لمعشـــاة  بثالثـــاوفـــق تصـــمیم  القطاعـــات الكاملـــة و 

و150و 50و 0(وبتراكیــز بعــد نقعهــا بحــامض  الجبریلیــك بــذور تلــك االصــنافالجبریلیــك فــي حیویــة وقــوة 

وفحـص تعجیـل القیاسـي المختبـريإلنباتاعلى ملت تشاالمختبریة والتي اتفحوصأجریت ال.)1-لتر.ملغم250

تركیــز اذ اعطــى الفــي التجربــة الحقلیــةاثــر الجبــرلین فــي جمیــع الصــفات المدروســة.نســبة البــزوغ الحقلــيو العمــر

اعلـــى معـــدل  فـــي ارتفـــاع النبـــات وعـــدد االفـــرع والمســـاحة الورقیـــة وعـــدد القرنـــات فـــي النبـــات 1-لتـــر.ملغـــم150

.بالتتــــابع) 1-هـــــ.طــــن122.9،3.446، 2ســــم2011، 4.83ســــم ، 90.3(بمتوســــط بلــــغ والحاصــــل الكلــــي

عــدد االفــرعاعلــى معــدل فــي Lee74اختلفــت االصــناف فــي تاثیرهــا فــي الصــفات المدروســة اذ اعطــى الصــنف 

غــــم ،12.69، 116.4، 3.64(بــــذرة والحاصــــل الكلــــي بمتوســــط بلــــغ 100وعــــدد القرنــــات فــــي النبــــات ووزن 

فـيتفوقـا معنویـا ) Lee74حامض الجبریلیك مع الصـنف 1-لتر.ملغم 150(هر التولیفة اظ). 1-هـ.طن3.543

فــي .والحاصــل الكلــي بــذرة100ووزن اعلــى معــدل  فــي عــدد القرنــات فــي النبــاتاعطــتالصــفات المدروســة اذ

االنبـات ص مـن حـامض الجبریلیـك فـي فحـ) 1-لتـر.ملغم 150(بتركیزتفوقت البذور المعاملةالتجربة المختبریة

%56.67و% 82.67و%90.00بمتوســـط  بلـــغفـــي نســـبة البـــزوغ الحقلـــي و فحـــص تعجیـــل العمـــر و القیاســـي

بذور اذ تفـوق الصـنف ابـاء فـي اعطـاء اعلـى نسـبة انبـات مختبـري الكان لألصناف تأثیر في قوة ونوعیة .بالتتابع

.بالتتابع%)52.42، % 81.25، % 88.75(وأعلى نسبة فحص تعجیل العمر واعلى نسبة بزوغ حقلي بلغت

تفوقـا معنویـا فـي نسـبة البـادرات الطبیعیـة ) ابـاءالصـنفحامض الجبریلیك مـع 1-لتر.ملغم 150(التولیفةتاظهر 

  .وفي فحص تعجیل العمر و في نسبة البزوغ الحقليفي فحص االنبات القیاسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

  اجستیر للباحث االولالبحث مستل من رسالة م*
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      EFFECT OF GIBBERELLIC ACID IN GERMINATION
AND YIELD OF SOYBEANS

1Malath A. M. Hamed     2Ala A. ALjbouri
1Dept. of Field Crop Sei. - Coll. of Agric. /  Univ. of Al-Anbar                                                   
2Dept. of Field Crop Sei. - Coll. of Agric. /   Univ. of Baghdad

Abstract
A field experiment was conducted at the experiment of farm, College of 

Agriculture. Baghdad University, during 2010 to study the effects of GA3 
concentrations (0,  50, 150, 250 mg. l-1) on some growth traits of soybean seed. 
Randomized complete block design (RCBD) was used in split plot arrangement with 
three replicates. A laboratory experiments were conducted to study the effect of 
treating the seed produced with GA3 (0, 50, 150, 250 mg. l-1) on the seed vigour and 
viability. The measured characters were standard germination test , accelerated aging 
test, and field emergence percentage. Gibberellic acid affected all studied traits. The
concentration 150 mg-1 GA3 gave significant increase in the plant height, leaf area, 
number of pods, and total seed yield. The cultivars Differed in all  studied traits.
Lee74 cultivar gave a significant increase in the number of  branch , number of pods, 
100 seed weight, and total seed yield. The Interaction 150 mg-1 GA3 with cultivar 
Lee74 were superior in increasing in the number of pods, 100 seed weight, and total 
seed yield. Seeds treated with 150 mg-1 GA3 was superior in standard germination test 
, accelerated aging test and field emergence ( 90% , 85% and 56.67%) , respectively.
Cultivar IPA comparison to other cultivars, was superior in giving higher percentage 
of standard germination test , accelerated aging test and field emergence , (88.75% , 
81.25% and 52.42), respectively. Interaction of 150 mg-1 GA3 with cultivar IPA 
showed significant  superiority in standard germination test , accelerated aging test 
and field emergence percentage.

  

  المقدمة

ــــول الصـــویا مـــن المحاصـــیل التـــي تحضـــى باهتمـــام كبیـــر مـــن قبـــل البـــاحثین ، لكونـــه  یعــــد محصــــول فـــ

ن یســتعمالن فــي مصــدرا قیمــا للبــروتین والزیــت اللــذاع لغــرض الحصــول علــى بــذوره ، لكونهــا محصــوال بقولیــا یــزر 

وتضـــم ،)1)% (22-18(والزیـــت )% 40–32( الصـــناعة والغـــذاء ، یتـــراوح محتـــوى بـــذوره مـــن البـــروتین 

ة مـــاض االمینیـــاالحباحتوائـــه المغذیـــة ، وكمـــا ویتمیـــز بـــروتین فـــول الصـــویا المعدنیـــة بـــذوره العدیـــد مـــن العناصـــر 

ان فـذلـكوفضـال عـناالساسیة التي ال تختلف عن االحماض االمینیة الموجودة في البروتین الحیواني اال قلیال ، 

زراعتـــه تعمـــل علـــى تحســـین خـــواص التربـــة وتزیـــد مـــن خصـــوبتها مـــن خـــالل تثبیـــت النتـــروجین الجـــوي فـــي التربـــة 

  .ته من النتروجینباحتیاجابوساطة بكتریا العقد الجذریة وٕامداد النبات 

ادخــل المحصــول الــى العــراق فــي منتصــف القــرن الماضــي لغــرض زراعتــه وتطــویره كــي یســهم فــي ســد 

حاجـــات البلـــد مـــن هـــذا المحصـــول اال ان انتاجـــه عـــانى عـــدة مشـــاكل ویكـــاد یكـــون انتاجـــه علـــى النطـــاق التجـــاري 

  .محدودا
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كل الســیما فــي المنــاطق الجافــة علــى الــرغم مــن اهمیــة هــذا المحصــول فــان زراعتــه  تواجــه بعــض المشــا

وشــبه الجافــة یــاتي فــي مقــدمتها انخفــاض جــودة البــذور المنتجــه محلیــا ، ممــا یــؤثر ســلبا فــي نســبة البــزوغ الحقلــي 

    ) .2(للبادرات 

وبما ان البزوغ الحقلي یتاثر بعوامل عدة تعود للبذرة نفسـها ومنهـا التركیـب الـوراثي وحیویـه البـذرة وقوتهـا 

نظام االنزیمي الداخلي لها ، اذ یتطلب انبـات البـذرة نظامـا انزیمیـا فعـاال للقیـام بعملیتـي البنـاء والهـدم وكمونها ، وال

  . اثناء عملیة االنبات

، وقــــد وجــــد ان هــــذا النظــــام االنزیمــــي یقــــع تحــــت تــــاثیر الهرمونــــات النباتیــــة الســــیما حــــامض الجبرلیــــك 

نمــو النبــات وتطــوره كانبــات البــذور وطــول الســاق وتطــور فالجبریلینــات تــؤدي دورا رئیســیا فــي العدیــد مــن مظــاهر

علـى العدیـد مـن یعمـل یعتقد ان التخلیق الحیوي للجبرلین یكون في الفلـق وان هـذا الهرمـون كما ).15( االزهار 

النباتیة المختلفة عـن طریـق سـیطرتهالوظائف الفسلجیة فهو مسؤول عن تحفیز انبات بذور عدد كبیر من االنواع

  ). 15، 4(تخلیق االنزیمات الالزمة النبات البذورعلى

ان حامض الجبریلیك ادى الـى زیـادة نسـبة انبـات بـذور فـول الصـویا وان هـذه الزیـادة ناتجـة ) 23(اشار 

  .عن دور حامض الجبریلیك على تحفیز تخلیق االنزیمات  الالزمة النبات البذور 

الي الـى زیــادة ــــرقیة والتـي ادت بالتـاحة الــــو و الخضــري والمســفــي النمـدام الجبرلینـات ادى الــى زیـادةــــا ان استخـكمـ

  ).10، 9( في الحاصل الكلي  

فـول الصـویا  بحـامض الجبریلیـك وبناء على ما تقدم فقد استهدفت الدراسة معرفة استجابة معاملـة بـذور

  .ومعرفة تاثیرها على النمو والحاصل والقابلیة االنباتیة للمحصول

    

  وطرائق العملواد الم

ةلدراسـة تـأثیر نقـع بـذور  ثالثـ2010جامعـة بغـداد للعـام الدراسـي / نفذت تجربة حقلیة فـي حقـول كلیـة الزراعـة 

150و50و0(وبتراكیـز بحـامض  الجبریلیـك)  2وصـناعیة وابـاء Lee 74( اصناف مختلفة من فول الصویا

تـم الحصـول علـى بـذور هـذه االصـناف . ك األصـناففي بعـض  صـفات النمـو  وحاصـل تلـ)1-لتر.ملغم250و

من الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة التابعة لوزارة الزراعة و زرعت حسب تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة 

اشتملت األلواح الرئیسة االصناف وااللواح الثانویـة اشـتملت علـى التراكیـز .مكرراتةااللواح المنشقة وبثالثبنظام

ساعة و حضر حامض الجبریلیك عن طریـق 24البذور بمستویات مختلفة من حامض الجبریلیك ولمدة  نقعت . 

  . بالماء المقطر وبالتراكیز المذكوره اعاله) GA3( اذابة مسحوق 

حرثـــت أرض التجربـــة حـــراثتین متعامـــدتین ثـــم نعمـــت وســـویت ، بعـــد ذلـــك قســـمت الـــى وحـــدات تجریبیـــة 

4م ، زرعت البـذور علـى مـروز حیـث ضـمت الوحـدة التجریبیـة علـى 4×3بابعاد ²م12مساحة الوحدة التجریبیة 

زرعـت البـذور بعـد ریـة التعییـر وعنـد خـط المـاء سـم ، 75م والمسافة بین مرز واخر4مروز ، طول المرز الواحد 

بـین سـافة بمـا یضـمن مسم ، خفت النباتـات بعـد اكتمـال البـزوغ  4-3في الثلث العلوي من المروز سربًا وبعمق 

،  سقي الحقـل حسـب حاجـة 1־هـ. نبات53400سم لتصبح الكثافة النباتیة 6.25نبات واخر على المرز نفسه 

  .النباتات 
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سـمدت ارض التجربــة بالســماد النتروجینــي  بــثالث دفعــات متســاویة ،  االولــى عنــد الزراعــة والثانیــة عنــد 

، ) 3(1־هــ. Nكغـم 225وبواقـع ) N% 46(ـورة یــــوریا القرنات على صـبدء التزهیر والثالثة عند بدء تكوین

  ). 5( قبل الزراعة 1־هـP2O5 .كغم 120كما اضیف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة بواقع 

  :وتم دراسة الصفات التالیة

لكـل حسـبت هـذه الصـفة مـن اخـذ عشـرة نباتـات عشـوائیا مـن المـرزین الوسـطیین):  سـم( معدل ارتفـاع النبـات-1

  .للنباتالساق الرئیسوحدة تجریبیة عند الحصاد وتمت عملیة القیاس من سطح  التربة وحتى  نهایة قمة 

.احتسب من معدل عدد االفرع بالنبات على الساق الرئیسة  فقط : معدل عدد االفرع بالنبات -2

دایـة ملـئ القرنـات وتـم حسـابها وفقـا قیست المساحة الورقیة فـي مرحلـة ب):   1-2سم( المساحة الورقیة للنبات 3-

  )22( لمعادلة 

LA = 0.624 + (0.723) (L .W)                                        

  )2سم(مساحة الوریقة           =  LAحیث ان  

             L     =        سم(   طول الوریقة(  

            W    =   سم(اقصى عرض للوریقه    (  

  .      الثالثیة في عدد االوراق بالنبات لحساب المساحة الورقیة الكلیةةتضرب مساحة الورقثم 

  .حسبت كمعدل لعدد القرنات للنباتات العشرة المحصودة : 1-نبات.عدد القرنات-4

شــرة تــم حســابها بقســمة معــدل عــدد البــذور للنبــات علــى معــدل عــدد القرنــات للنباتــات الع: 1-قرنــة .عــدد البــذور-5

.المحصودة

.بذرة بصورة عشوائیة100وزنتبعد خلط بذور النباتات المحصودة ) : غم ( بذرة 100وزن -6

نباتات من كل وحـدة تجریبیـة ، وبعـد تفـریط القرنـات حسـب متر طول منحصد: )1-ه.طن(الحاصل الكلي -7

%). 13(للبذورنسبة الرطوبةعلى اساس وعدلتالحاصل الكلي

غــم مــن بــذور كــل معاملــة وفصــلت البــذور المجعــدة عــن البــذور 100تــم اخــذ ( % ): البــذور المجعــدة نســبة -8

.الممتلئة ، وبعد وزن البذور عبر عنها كنسبة مئویة من الوزن الكلي للبذور لمعرفة نسبة التجعد فیها

ناف الثالثـــة ونقعـــت االصـــبـــذور اخـــذت عینـــة مـــن بالصـــفات المدروســـة فـــي التجربـــة المختبریـــة فامـــا فیمـــا یتعلـــق

).1-لتر.ملغم250، 150، 50، 0(ساعة  وبتراكیز 24بمستویات مختلفة من حامض الجبریلیك ولمدة  

  .بعد اتمام عملیة النقع اجریت علیها الفحوصات المختبریة  والتي اشتملت على  

  :حص االنبات المختبري القیاسي ف

ـــذت  ـــة وزرعــــت200اخـ ـــلى ورق نشــاف بـــذرة مــن كــل معاملـ ـــررات عـ ) towels paper( باربعــة مكـ

، ثـم حسبـــت البـــادرات الطبیعیـــة فقــــط بعــــد انتهــــاء 5± 25بطرقیة اللف ووضعت في المنبتـة علـى درجـة حـرارة 

ت ة مئویـــة  بقســـمة عـــدد البــــادرانســـبكحولــــت النتـــائج ، ) ISTA،13( مــــــدة الفحــــــص الــــــتي تبلـــغ عشـــرة ایـــام 

  .الطبیعیة على عدد البذور الكلي
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  :فحص تعجیل العمر 

مـل مـن 40اخذت عینة بذور من كل معاملة ووضعت على مشبك داخل علبة بالستیكیة صغیرة تضـم 

43الماء المقطر بحیث ال یالمسها ، ثم اغلقت العلبة بسداد غیر محكم ثم وضعت في المنبتة على درجـة حـرارة 

بعـــدها تـــم اخضـــاعها لفحـــص االنبـــات القیاســـي ، وعـــدت البـــادرات %100رطوبـــة ســـاعة ونســـبة72لمـــدة ±1

، حولت النتـائج )  ISTA،14(ایام من تغیر درجة حرارة المنبتة وفق شروط االنبات القیاسي7الطبیعیة بعد 

  .بقسمة عدد البادرات الطبیعیة على عدد البذور الكلينسبة مئویة ك

  :( % ) نسبة البزوغ الحقلي 

50، زرعـت ) 19( حضرت اربعة الواح ، كل لوح یمثل مكـرر فـي الحقـل  الـذي أجریـت فیـه التجربـة 

.ثــم ســقیت مباشــرة بعــد الزراعــة ســقیة خفیفــة2009/ 5/ 25بــذرة مــن كــل معاملــة ، وكانــت الزراعــة بتــاریخ   

بقسـمة عـدد البـادرات البازغـة ة نسـبة مئویـكیوما مـن الزراعـة ، حولـت النتـائج 15لي بعد حسبت نسبة البزوغ الحق

  .على عدد البذور الكلي

  

  :التحلیل االحصائي

لجمیع الصـفات المدروسـة واسـتعمل اختبـار و Genstatباستخدام برنامج اجري تحلیل البیانات إحصائیا         

  . للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة%) 5(على مستوى احتمال ) L.S.D(اقل فرق معنوي 

  

والمناقشةالنتائج 

  : )سم(ارتفاع النبات

حیث اعطى , الى وجود تاثیر معنوي لحامض الجبریلیك  في هذه الصفة ) 1(تشیر النتائج في الجدول 

سم واختلف معنویا عن التراكیز االخرى التي 90.30اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 1-لتر.ملغم150التركیز 

ان سبب زیادة ارتفاع النبات ربما یكون . سم72.63ذه الصفة بلغ اعطت فیها  معاملة المقارنة اقل متوسط له

قابلیة الجبرلین على استطالة السیقان عن طریق تاثیره في استطالة الخالیا وزیادة انقسامها ومن ثم عائدا الى

  . )17،   16، 10، 9(توصل الیه كل من زیادة ارتفاع النبات ، تتفق هذه النتائج مع ما

بإعطائه 2اذ تفوق الصنف صناعیة, لجدول ذاته وجود فروق معنویة بین األصناف في هذه الصفة یتضح من ا

ان ,سم 79.17سم في حین أعطى الصنف اباء اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 86.34أعلى متوسط للصفة بلغ 

للجبرلینفي استجابتھ ربما یعود الى طبیعتھ الوراثیة والتي انعكست2صناعیةزیادة ارتفاع النبات في الصنف 

ویالحظ من سام واستطالة الخالیا التي اثرت ایجابیا في زیادة ارتفاعھقبشكل افضل وبالتالي زیادة معدل ان

  .    الجدول نفسه عدم وجود تداخل معنوي بین تراكیز الجبرلین واألصناف في تأثیرهما في هذه الصفة 
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  )سم(فاع النبات الصناف من فول الصویا تاثیر حامض الجبریلیك في ارت. 1جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee7477.6781.5890.7981.4282.86

67.5780.0087.0382.0879.17اباء

272.6791.1993.0888.4286.34صناعیة 

N.S1.58  %5م.ف.ا

72.6384.2690.3083.97المتوسط 

5.25%5. م.ف.ا

  

  1- نبات.عدد األفرع

حیث اعطى , الى وجود تاثیر معنوي لحامض الجبریلیك  في هذه الصفة ) 2(تشیر النتائج في الجدول 

50و 0، فیما اعطى التركیزین 1-نبات.فرع4.83اعلى متوسط  لهذه الصفة بلغ 1-لتر.ملغم150التركیز 

قابلیة بان هذه الزیادة یمكن تفسیرها . ولكل منهما1-نبات.فرع2.28لهذه الصفة بلغ اقل متوسط1-لتر.ملغم

ومقدرته على التاثیر في عن طریق تاثیره في استطالة الخالیا وزیادة انقسامهاالجبرلین على زیادة نمو النبات

10،18(تتفق مع ما وجده كل منه النتائج هذتنشیط تكوین االفرع في النباتات مما یوثر ایجابیا في زیادتها ،

  .زیادة عدد االفرع وللعدید من النباتاتالى قابلیة الجبرلین في اأشارو والذین ) 21،

lee74اذ اعطى الصنف , یتضح من الجدول ذاته وجود فروق معنویة بین األصناف في هذه الصفة 

ویالحظ . 1-نبات.فرع3.08متوسط بلغ ، بینما اعطى الصنف اباء اقل1-نبات.فرع3.64اعلى متوسط  قدره 

من الجدول نفسه الى وجود تداخل معنوي بین تراكیز حامض الجبریلیك واألصناف في تأثیرهما في هذه الصفة 

واقل متوسط 1-لتر.ملغم150عند التركیز lee74للصنف 1-نبات.فرع5.77،اذ بلغ اعلى متوسط للتداخل 

  .1-نبات.فرع2ومقداره 1-لتر.ملغم50یز للتداخل كان للصنف اباء عند الترك
  

  تاثیر حامض الجبریلیك في عدد االفرع الصناف من فول الصویا  . 2جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك

المتوسط
050150250

Lee742.272.625.773.923.64

2.202.005.023.113.08  اباء

22.372.213.724.273.14صناعیة 

0.990.38  %5. م.ف.ا

2.282.284.833.76المتوسط 

0.64%5. م.ف.ا
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  ) 1- نبات.2سم(المساحة الورقیة  

اذ اعطـى , الى وجود تـاثیر معنـوي لحـامض الجبریلیـك  فـي هـذه الصـفة )  3(تشیر النتائج في الجدول 

-لتر.ملغم250فیما اعطى التركیز 1-نبات.2سم2011غ اعلى متوسط لهذه الصفة بل1-لتر.ملغم150التركیز 

ان الزیــادة فــي المســاحة الورقیــة ربمــا تعــود الــى زیــادة عــدد . 1-نبــات.2ســم1562اقــل متوســط لهــذه الصــفة بلــغ 1

تتفـق هـذه النتـائج مـع.االوراق او زیادة حجم االوراق نتیجة لقابلیة الجبرلین على زیادة انقسام الخالیا وزیادة طولهـا

  ).18،21، 11(ما وجده كل من 

اذ اعطى الصنف , یتضح من الجدول ذاته وجود فروق معنویة بین االصناف في هذه الصفة 

اقل متوسط بلغ lee74بینما اعطى الصنف 1-نبات.2سم1920اعلى متوسط لهذه الصفة قدره 2صناعیة

  .اف المستخدمةاالختالف قد یعود الى اختالف االصنان هدا .1-نبات.2سم1805

  .ویالحظ من الجدول نفسه عدم وجود تداخل معنوي بین تراكیز الجبرلین واألصناف في تأثیرهما في هذه الصفة

  

  الصناف من فول الصویا)1-نبات.2سم(تاثیر حامض الجبریلیك في المساحة الورقیة . 3جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee7418641968188615021805

19821943202615861884  اباء

219282036212115971920صناعیة 

N.S  72  %5. م.ف.ا

1925198220111562المتوسط 

113%5. م.ف.ا

  

  1-نبات. عدد القرنات

الى وجود )  4(ئج في الجدول تشیر النتا,  تعد هذه الصفة من المكونات الرئیسیة لحاصل فول الصویا 

اعلى متوسط 1-لتر.ملغم150حیث اعطى التركیز , فروق معنویة بتاثیر حامض الجبریلیك  في هذه الصفة 

اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 1-لتر.ملغم250فیما اعطى التركیز 1-نبات.قرنه122.9بلغ 1-نبات.لعدد القرنات

نات في النبات ربما تكون نتیجة تاثیر الجبرلین على نمو النبات ، مما ان زیادة عدد القر . 1-نبات.قرنه102.4

تتفق هذه النتائج مع كل من   .1-نبات.سبب زیادة في عدد االزهار المتكونة والذي اعطى زیادة في عدد القرنات

  .اللذان اشارا الى زیادة عدد القرنات بالنبات نتیجة استخدام الجبرلین) 20، 8(

lee74اذ اعطى الصنف , ول ذاته وجود فروق معنویة بین األصناف في هذه الصفة یتضح من الجد

ولم یختلف معنویا عن الصنف اباء الذي اعطى 1-نبات.قرنه116.4بمتوسط قدره 1-نبات.اعلى عدد قرنات

95.4بلغ 1-نبات.اقل متوسط لعدد القرنات2بینما اعطى الصنف صناعیة  1-نبات.قرنه115.5متوسط قدره 

  .1-نبات.قرنه
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معنویا في عدد ) حامض الجبریلیك 1-لتر.ملغمlee74 ×150الصنف ( تفوق التداخل الثنائي 

250× 2الصنف صناعیة( في حین اظهر التداخل بین  1-نبات.قرنه149.5اذ بلغ 1- نبات.القرنات

  ).4جدول (1-نبات.قرنه85.9ادنى معدل لهذه الصفة بلغ )  حامض الجبریلیك 1-لتر.ملغم

  

  الصناف من فول الصویا  1-نبات.تاثیر حامض الجبریلیك في عدد القرنات. 4جدول 

االصناف
  )1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك

  المتوسط
050150250

Lee74101.7110.1149.5104.5116.4

107.5121.3116.3116.8115.5اباء

210191.8102.985.995.4صناعیة 

8.863.2  %5. م.ف.ا

103.4107.7122.9102.4المتوسط 

5.7%5. م.ف.ا

  

  ) غم(بذرة 100وزن 

حیث اعطى , الى وجود تاثیر معنوي لحامض الجبریلیك  في هذه الصفة ) 5(تشیر النتائج في الجدول 

150تلف معنویا عن التركیز غم ولم یخ12.82بذرة بلغ 100اعلى متوسط لوزن 1-لتر.ملغم250التركیز 

غم ، فیما اعطت معاملة المقارنة اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 12.55الذي اعطى متوسط مقداره 1-لتر.ملغم

زیادة منتجات عملیة قابلیة النبات علىبذرة قد تكون بسبب 100ان الزیادة الحاصلة في وزن غم ، 11.01

  ). 12، 9، 6(تتفق هذه النتیجة مع،ركم المواد الغذائیة في البذو الى زیادة في تراىیودالتمثیل الضوئي مما 

lee74اذ اعطى الصنف , یتضح من الجدول ذاته وجود فروق معنویة بین األصناف  في هذه الصفة 

.غم11.41اقل متوسط  بلغ 2غم ، بینما اعطى الصنف صناعیة12.69بذرة قدره 100اعلى متوسط لوزن 

د الى اختالف االصناف المستخدمة في الدراسة واختالف قابلیتها على تراكم المواد الغذائیة في ا ربما یعو ذان ه

  .البذور

ویالحظ من الجدول نفسه عدم وجود تداخل معنوي بین تراكیز الجبرلین واألصناف في تأثیرهما في هذه 

  .الصفة 

  ول الصویا  الصناف من ف) غم(بذرة 100تاثیر حامض الجبریلیك في وزن . 5جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك

  المتوسط
050150250

Lee7411.1411.9813.8213.8312.69

11.2912.1212.3212.2912.00اباء

210.6111.1911.5012.3511.41صناعیة 

N.S  0.34  %5. م.ف.ا

11.0111.7612.5512.82المتوسط 

0.58%5. م.ف.ا
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  )1-ه.طن (الحاصل الكلي 

یعد الحاصل الكلي من البذور المحصلة النهائیـة الناتجـة عـن تـاثیرات العوامـل البیئیـة والوراثیـة والتـداخل 

الى وجود تاثیر معنوي لحامض الجبریلیك  فـي ) 6(تشیر النتائج في الجدول , فیما بینهما وتاثیرهما في الحاصل 

فیما أعطت 1-هـ.طن3.446أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 1-لتر.ملغم150كیز حیث أعطى التر , هذه الصفة 

ان الزیادة الحاصلة في الحاصل الكلي ربمـا . 1-هـ.طن2.762البذور غیر المعاملة اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

  .بذرة100تعزى الى الزیادة الملحوظة في عدد القرنات وزن 

عنویـة بــین االصـناف فـي هــذه الصـفة ، حیـث تفــوق الصـنف ابــاء یشـیر الجـدول ذاتــه الـى وجـود فــروق م

اقــل متوســط لهــذه 2بینمــا أعطــى الصــنف صــناعیة1-هـــ.طــن3.543بإعطائــه أعلــى متوســط لهــذه الصــفة بلــغ 

  .1-هـ.طن2.614الصفة بلغ 

وأظهرت النتائج وجود تداخل بـین تراكیـز حـامض الجبریلیـك  واألصـناف فـي تأثیرهمـا فـي هـذه الصـفة ، 

150عنــد التركیــز الثالـــث 1-هــــ.طــن3.922أعلـــى متوســط لهــذه الصـــفة بلغــت 74leeیــث اعطــى الصــنف ح

عنـد التركیـز الرابـع 1-هــ.طـن2.506اقـل متوسـط  لهـذه الصـفة بلـغ 2بینمــا أعطى الصنـف صنـاعیة1-لتر.ملغم

  .1-لتر.ملغم250

  

  الصناف من فول الصویا ) 1- هـ.طن(تاثیر حامض الجبریلیك في الحاصل الكلي . 6جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee742.3033.3933.9222.6423.065

3.3763.5393.6633.5953.543اباء

22.6082.5872.7532.5062.614صناعیة 

0.4030.218  %5. م.ف.ا

2.7623.1733.4462.914المتوسط 

0.248%5. م.ف.ا

  

  (%)تجعد البذورنسبة 

تعد صفة تجعد البذور احد المشاكل التي تواجه زراعة فول الصویا في العراق ، تشیر النتائج في 

1-لتر.ملغم150حیث اعطى التركیز , الى وجود تأثیر معنوي لحامض الجبریلیك  في هذه الصفة ) 7(الجدول 

  %. 13.27أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 1-لتر.ملغم250فیما اعطى التركیز، % 7.88اقل متوسط  بلغ  

یتضح من الجدول ذاته وجود فروق معنویة بین األصناف في تأثیرها في هذه الصفة ، اذ أعطى 

أعلى متوسط لنسبة 2، بینما اعطى الصنف صناعیة% 3.28اقل متوسط لهذه الصفة بلغ lee74الصنف 

  %.23.04البذور المجعدة بلغ

أظهرت النتائج وجود تداخل معنوي بین تركیز حامض الجبریلیك وبین األصناف في تأثیرهما في هذه 

، في % 1.85من حامض الجبریلیك اقل متوسط بلغ 1-لتر.ملغم250الصفة ، اذ اعطى الصنف اباء بتركیز 

  %.34.10بلغ أعلى متوسط لهذه الصفة 1-لتر.ملغم250بتركیز 2حین اعطى الصنف صناعیة
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  الصناف من فول الصویا)%(تاثیر حامض الجبریلیك في نسبة البذور المجعدة . 7جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee744.122.972.193.863.28

2.8013.273.091.855.25اباء

218.3121.3618.3834.1023.04صناعیة 

6.042.31  %5. م.ف.ا

8.4111.547.8813.27المتوسط 

3.89%5. م.ف.ا

  

  ( % ) نسبة البادرات الطبیعیة في فحص االنبات القیاسي 

صمم فحص االنبات المختبري القیاسي لتحقیق اقصى عدد من البذور التي سـوف تنـتج بـادرات طبیعیـة 

كن ذلك وعلیة فـان هـذا الفحـص یعبـر عـن القـدرة الكامنـة الرسـالیة البـذور والتي تعطي نتائج قابلة لإلعادة كلما ام

  ). A.O.S.A.،7(على االنبات

حــامض الجبریلیــك علــى بقیــة 1-لتــر.ملغــم150الــى تفــوق البــذور المعاملــة بتركیــز ) 8(یشــیر الجــدول 

حـــامض 1-لتـــر.ملغـــم50فـــي حـــین اعطـــت المعاملـــة % 90المعـــامالت ، اذ اعطـــت اعلـــى نســـبة انبـــات بلغـــت 

التـــي لـــم %  76.75الجبریلیـــك ادنـــى قیمـــة لمتوســـط عـــدد البـــادرات الطبیعیـــة فـــي فحـــص االنبـــات القیاســـي بلغـــت 

وهــذه النتــائج تتفــق مــع , % 78.25تختلــف معنویــا عــن معاملــة المقارنــة والتــي اعطــت متوســط لهــذه الصــفة بلــغ 

  .   سن من نسبة االنبات المختبري القیاسيالمفهوم الذي یشیر الى ان معاملة البذور بحامض الجبریلیك تح

ویتضـــح مـــن نفـــس الجـــدول وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین االصـــناف فـــي هـــذه الصـــفة ، اذ اعطـــى الصـــنف 

lee74 ولــم یختلــف معنویــا عــن الصــنف ابــاء بینمــا اختلفــا معنویــا عــن الصــنف 88.19اعلــى نســبة انبــات بلغــت

  %.    73.12الذي اعطى اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 2صناعیة

من حامض الجبریلیك في إعطائـه اعلـى 1-لتر.ملغم150تفوق التداخل الثنائي للصنف اباء مع تركیز 

، فـي حـین اظهـر التـداخل الثنـائي للصـنف % 95.25نسبة للبادرات الطبیعیة في فحص االنبات المختبري بلغت 

ربمـا %. 66.00ط لهـذه الصـفة بلـغ  مـن حـامض الجبریلیـك  ادنـى متوسـ1-لتر.ملغم50مع التركیز 2صناعیة 

یعود السبب الى تاثیر حامض الجبریلیك عند هـذا التركیـز فـي تسـریع االنبـات ، وبـزوغ البـادرة ممـا یعطیهـا فرصـة 

  .في النمو
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الصناف من فول )%(فحص االنبات القیاسيلتاثیر حامض الجبریلیك في نسبة البادرات الطبیعیة . 8جدول 

  الصویا   

صنافاال
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee7478.5086.0094.2594.0088.19

87.0078.2595.2587.5087.00اباء

269.2566.0080.5076.7573.12صناعیة 

3.501.75  %5. م.ف.ا

78.2576.7590.0086.08المتوسط 

2.02%5. م.ف.ا

  

  (%) نسبة االنبات في فحص تعجیل العمر 

حــامض الجبریلیــك علــى بقیــة 1-لتــر.ملغــم150الــى تفــوق البــذور المعاملــة بتركیــز ) 9(یشــیر الجــدول 

، فـي حـین اعطـت معاملـة % 82.67المعامالت ، اذ اعطـت اعلـى نسـبة انبـات فـي فحـص تعجیـل العمـر بلغـت 

والتي لـم تختلـف معنویـا عـن معاملـة %  72.58ات في فحص تعجیل العمر بلغت المقارنة ادنى قیمة لنسبة االنب

  %.73.50حامض الجبریلیك والتي اعطت متوسط بلغ 1-لتر.ملغم50

ویتضح من الجدول  نفسه وجود فروق معنویة بین االصناف  في هذه الصفة ، اذ اعطى الصنف ابـاء 

lee74ولـم یختلـف معنویـا عـن الصـنف % 81.56ر بلغـت أعلى نسبة للبادرات الطبیعیة في فحص تعجیل العم

  %.   68.75الذي اعطى اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 2بینما اختلف معنویا عن الصنف صناعیة

من حامض الجبریلیك في إعطائـه اعلـى 1-لتر.ملغم150تفوق التداخل الثنائي للصنف اباء مع تركیز 

مــع 2، فــي حــین اظهــر التــداخل الثنــائي للصــنف صــناعیة % 86نســبة انبــات فــي فحــص تعجیــل العمــر بلغــت 

والـــذي لــم یختلــف معنویــا عـــن التــذاخل بــین الصـــنف % 62.50معاملــة المقارنــة ادنــى متوســـط لهــذه الصــفة بلــغ 

  %.64.50من حامض الجبریلیك الذي اعطى معدال مقداره 1-لتر.ملغم50وتركیز 2صناعیة

  

الصناف من فول الصویا  )%(االنبات في فحص تعجیل العمر تاثیر حامض الجبریلیك في نسبة. 9جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(تركیز حامض الجبریلیك 

المتوسط
050150250

Lee7473.2581.7585.2582.7580.75

82.0074.2586.0084.0081.56اباء

262.5064.5076.7571.2568.75صناعیة 

3.051.52  %5.م.ف.ا

72.5873.5082.6779.33المتوسط 

1.76%5.م.ف.ا

  

  (%)نسبة البزوغ الحقلي 
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یعد البـزوغ الحقلي مــن اهــم المعــاییر فـي تحـدیـد قـوة البـذور النـه یعكـس االداء الحقیقـي الرسـالیة البـذور 

الحقلـــي اظهــرت النتـــائج المبینـــة فـــي التأســـیسبفــي الحقـــل فـــي ظــل ظـــروف الحقـــل المباشــرة الرتبـــاط هـــذه الصــفة 

150وجـــود اخـــتالف معنـــوي بتـــاثیر حـــامض الجبریلیـــك فـــي البـــزوغ الحقلـــي ، اذ اعطـــت المعاملـــة ) 10( الجـــدول

50، فـي حـین اظهـرت المعاملـة % 56.67حامض الجبریلیك اعلى معدل لنسـبة البـزوغ الحقلـي بلـغ 1-لتر.ملغم

ان هــذه النتیجــة تــرتبط ارتبــاط موجبــا % . 42.33متوســط لهــذه الصــفة بلــغ حــامض الجبریلیــك ادنــى1-لتــر.ملغــم

150ان البـذور المعاملـة بتركیـز , ) 0.817(ومعنویا مع نسبة االنبات المختبري القیاسي اذ بلغت قیمة االرتبـاط 

یل العمـر حامض الجبریلیك  قد تفوقت في نسبة االنبات المختبري واعطت اعلى القیم في فحص تعج1-لتر.ملغم

وبــذلك ینطبــق علیهــا تعریــف ) نســبة بــزوغ حقلیــة عالیــة ( وهــذا یعنــي ان لهــا القابلیــة فــي اعطــاء بــادرات طبیعیــة 

قـوة االنبـات تشـمل تلـك الصـفات الخاصـة بالبـذرة التـي تحـدد لقوة البذرة والذي ینص علـى ان.A.O.S.Aمنظمة

  .عیة تحت مدى واسع من الظروف الحقلیةالقدرة الكامنة لبزوغ سریع ومتجانس وتطور لبادرات طبی

یلیه % 55.56ان الصنف اباء قد اعطى اعلى نسبة بزوغ حقلي بلغت ) 10(یتضح من نتائج الجدول 

الــذي اختلفــت عنـــه معنویــا كمــا ان كــال الصـــنفین اختلفــا معنویــا عــن الصـــنف %) Lee 74)53.62الصــنف 

  %39.31الذي اعطى ادنى نسبة للبزوغ الحقلي بلغت 2صناعیة

وجود فروق معنویة بین المتوسطات بتاثیر التداخل یبن عاملي الدراسة ) 10(ویتضح من نتائج الجدول 

حـامض الجبریلیـك   اعلـى معـدل لنسـبة البلـوغ الحقلـي بلـغ 1-لتـر.ملغـم150× فقد اظهـر التـداخل للصـنف ابـاء , 

حـــامض الجبریلیـــك  1-لتـــر.غـــمملlee74 ×150، مـــن غیـــر ان یختلـــف معنویـــا مـــع التـــداخل للصـــنف % 60.50

حـامض الجبریلیـك 1-لتـر.ملغـم50× 2، في حین اعطى التداخل بین الصـنف صـناعیة% 60.25بمتوسط بلغ 

  %.27.75اقل معدل لنسبة البلوغ الحقلي بلغ 

  

  الصناف مختلف من فول الصویا (%) تاثیر حامض الجبریلیك في نسبة البزوغ الحقلي . 10جدول 

االصناف
)1-لتر.ملغم(مض الجبریلیك تركیز حا

المتوسط
050150250

Lee7454.0046.0060.2554.2553.62

50.2553.2560.5058.2555.56اباء

235.2527.7549.2545.0039.31صناعیة 

3.691.84  %5. م.ف.ا

46.5042.3356.6752.50المتوسط 

2.13%5. م.ف.ا
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