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لنبات القمحوالسماد العضوي على محتوى بعض المركبات الكیمیاویةتأثیر حامض الجبریلیك

L.Triticum aestivum  
  

  رجاء فاضل حمدي  سعدي سبع خمیس  

  جامعة االنبار/كلیة العلوم 

  الخالصة

وبثالث ).C.R.D(كغم تربة وفقًا للتصمیم العشوائي الكامل9بالستیكیة سعة اصص نفذت التجربة في

والسماد جزء بالملیون 100بتركیزوكانت المعامالت هي حامض الجبریلیك م القمح صنف ابو غریبات واستخدمكرر 

السماد +جزء بالملیون100حامض الجبریلیك (االصیص ومعاملة/غم144بمستوى )مخلفات االغنام(العضوي

ومعاملة ثیر حامض الجبریلیك والسماد العضويواجري هذا البحث بهدف دراسة تأ. )االصیص/غم 144العضوي 

باالضافة الى معاملة االصیص/ غم144و جزء بالملیون100بالتراكیز)السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (

المعامالت وكذلك تأثیر لمجموع الخضري الجاف لنبات القمحعلى نوعیة االحماض االمینیة في الحبوب واالسیطرة

معاملةتائج الدراسة انأظهرت ن. الحبوب والمجموع الخضري الجافالمنغنیز والمغنیسیوم فيالحدید و على نسبة

قد ادى الى ظهور) السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (ومعاملة السماد العضويمعاملة و حامض الجبریلیك

كل من الحبوب والمجموع في نیة التي ظهرت في معاملة السیطرةاحماض امینیة جدیدة مقارنة مع االحماض االمی

وبینت النتائج ایضًا ان معاملة حامض الجبریلیك قد ادت الى زیادة نسبة الحدید في الحبوب .الخضري الجاف

على التوالي وكذلك الحال بالنسبة لمعاملة السماد جزء بالملیون114و 6148.والمجموع الخضري الجاف فاعطت   

جزء 3175.و3173.د في الحبوب والمجموع الخضري الجاف فأعطتالعضوي حیث ادت الى زیادة نسبة الحدی

الى زیادة معنویة في معدل الحدید في )العضويالسماد+ حامض الجبریلیك (وادت معاملة،على التواليبالملیون 

نیز في وبینت النتائج ایضا بأن حامض الجبریلیك قد ادى الى تقلیل نسبة المنغ. لحبوب والمجموع الخضري الجافا

. على التواليجزء بالملیون 101و112 6.كل من الحبوب والمجموع الخضري الجاف فأعطى معدل منغنیز قدره

لخضري الجاف وكذلك الى زیادة معدل المنغنیز في كل من الحبوب والمجموع االعضويبینما ادت معاملة السماد

نسبة المنغنیز في كل من معنویة فيت الى زیادةالتي اد)السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (الحال لمعاملة

لحامض الجبریلیك واظهرت النتائج ایضًا بأن. بالمقارنة مع معاملة السیطرةجموع الخضري الجافالحبوب والم

تأثیر عالي المعنویة في زیادة معدل المغنیسیوم في )السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (والسماد العضوي ومعاملة 

مغنیسیوم قدره ؛ فقد اعطت جاف بالمقارنة مع معاملة السیطرةحبوب والمجموع الخضري الكل من ال

واعطت معدل مغنیسیوم قدره . على التواليوللمعامالت انفة الذكر في الحبوبجزء بالملیون1899و1569و1359

  .في المجموع الخضري الجاف على التواليجزء بالملیون 3859و 2308و 2299
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Effect of Gibberellic acid and Organic fertilizer on certain 
chemical compounds for Wheat plant Triticum aestivum L.

Saadi  Sabaa Khamees    Rajaa Fadel Hamdi
College of Sci. / AL-Anbar Unvi.

  

Abstract  
The experiment was conducted on plastics pots with capacity 9 kgs soil according 

to completely randomized design (CRD) with three replicates and used wheat cultivar 
(Abu-Ghraib) and used in this experiment the plant hormone  gibberillic acid (100ppm) 
and organic fertilizer (144 gm/pot) and (gibberellic acid 100 ppm + organic fertilizer 144 
gm/ pot). The aim of this research to study the effect of gibberillic acid and organic 
fertilizer  and (gibberellic acid 100 ppm +organic fertilizer 144 gm/ pot) with control 
treatment on qualitative of amino acid in grain and dry shoot of wheat plant and also to 
study the effect of experimental treatments on Fe, Mn, Mg concentration in wheat grain 
and dry shoot. The results showed: gibberellic acid (100 ppm) and organic fertilizer and 
(gibberillic acid + organic fertilizer) lead to new amino acids comparative with the amino 
acid in the control treatment in wheat grain and dry shoot. And the results also 
showed,The gibberellic acid treatment led to increased Fe concentration in wheat grain 
and dry shoot, Their values were 148.6 and 114 ppm respectively. And also for organic 
fertilizer treatment this led to increase Fe concentration in wheat grain and dry shoot this 
value were 173.3 and 175.3 ppm respectively. The treatment (gibberellic acid + organic 
fertilizer) showed great increase in Fe concentration in wheat grain and dry shoot also 
and the results showed also, gibberellic acid led to decrease of Mn concentration in wheat 
grain and dry shoot of plant, Their values were 112.6  and 101 ppm respectively. While 
the organic fertilizer led to increase Mn concentration in grain and dry shoot of  wheat 
plants and intraction in grain and dry shoot of wheat plants and increase Mn 
concentration in treatment (gibberellic acid + organic fertilizer) comparative with the 
control and the results also showed: gibberellic acid and organic fertilizer and (gibberillic 
acid + organic fertilizer) increased Mg concentration in grain and dry shoot of wheat 
plants comparative with the control treatments, Their values were 1359 and 1569  and 
1899 ppm in wheat grain respectively and 2299 , 2308 , 3859 ppm in dry shoots of  
wheat respectively. 

  المقدمة

Triticum aestivumللقمح  L. اهمیة غذائیة كبیرة في اقتصاد وسیاسة معظم بلدان العالم، اذ یعتمد

و % 65مع المحاصیل الحبوبیة االخرى من سكان العالم في غذائهم على هذا المحصول والذي یشكل% 35حوالي 

ویشكل مصدرًا اساسیًا للطاقة وتحتاجه ) 1(يمن االنتاج العالمي الكلي من الحبوب والبروتین على التوال% 50

وحدیثًا یستخدم النتاج الطاقة وقد زاد االهتمام باالنتاج ) 2(شعوب العالم حیث یستخدم كغذاء لالنسان والحیوان

باستخدام وسائل عدیدة كالتسمید، حیث ان لالسمدة العضویة دور كبیر من القمحوایجاد هجن جدیدةنوعیتهوتحسین

ن صفات التربة الفیزیائیة والكیمیائیة والبایولوجیة كتحسین تهویة وبناء التربة وزیادة سعتها التبادلیة الكاتیونیة في تحسی

وان .)3(ونشاط وعدد االحیاء فیها وزیادة جاهزیة المغذیات وخاصة الضروریة منها كالنایتروجین والفسفور والبوتاسیوم



ISSN: 1992-7479                                         2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

72

ترتبط بتجهیزها الكامل بالعناصر الضروریة انهاربة الزراعیة حیثلالسمدة العضویة دور في تحسین خصائص الت

كذلك تعمل على تهیئة المواد العضویة و اوالهامة في تغذیة النبات مما یؤدي الى زیادة نسبة العناصر المغذیة فیه

تي تعتبر مصدر الطاقة الفعالة حیویًا وكیمیائیًا ضمن الطبقة المحروثة من التربة كما هو الحال في الترب الرملیة وال

لالحیاء الدقیقة الموجودة فیها والتي تقوم بدورها بتحویل المواد الغذائیة غیر القابلة لالمتصاص الى مواد بسیطة سهلة 

).4(االمتصاص التي تعمل على تحویل خصوبة التربة الكامنة الى خصوبة فعالة عبر عملیة معدنة المواد العضویة

وتبحث كثیر من الدول . ناطق العراق تعاني من انخفاض في محتواها من المادة العضویةان معظم الترب في محیث

لزیادة انتاجها الزراعي من اجل تحقیق اكتفائها الذاتي وامنها الغذائي لمواجهة تزاید السكان المتنامي لذلك یلجأ المزارع 

ا صناعي كاضافة االسمدة والمخصبات او ومنهطبیعيالى استخدام وسائل متعددة لزیادة االنتاج الزراعي منها

تنتجها االوراق النباتیة والقمم ومنها الجبریلینات التي هي عبارة عن هرمونات نباتیةاضافة منظمات النمو النباتیة 

الوراثيب على تقزم الساقاستطالة الخالیا النباتیة والتغلیعمل الجبریلین على تحفیزاذ،النامیة في الجذور والسیقان

، حیث ان لحامض ویزید من انتاج االفرع الجانبیة وخاصة الزهریة مما یزید من عدد االزهار والثمار فیزداد االنتاج

) 7(والمنغنیز) 6و 5(الجبریلیك دور في زیادة محتوى النبات من العناصر المعدنیة الضروریة لنموه ومنها الحدید

خل النبات حیث الیحصل تمثیل للنترات بدونه وایضًا له دور في وغیرها من العناصر حیث ان للمنغنیز دور فعال دا

والهمیة محصول القمح في االقتصاد . )8(في النباتاالحماض العضویة وعملیات االكسدةتكوین الكلوروفیل وبعض 

السماد +حامض الجبریلیك(ومعاملةوالسماد العضويحامض الجبریلیكالعراقي لذلك فمن المهم معرفة تاثیر

ففي هذه الدراسة تم اضافة السماد العضوي وحامض الجبریلیك لنبات القمح . على هذا المحصول المهم)ضويالع

بهدف معرفة تأثیر هذه المواد على نسبة العناصر المعدنیة في المجموع الخضري والحبوب ومحاولة تشخیص 

  .لنبات القمحجموع الخضري والحبوب االحماض االمینیة الموجودة في كل من بروتینات الم

    

  المواد وطرائق العمل

واالسمدة )حامض الجبریلیك(النموح صنف ابو غریب لمعرفة مدى تأثیر منظماستخدم في هذه الدراسة القم

على نسبة عناصر المغنیسیوم والمنغنیز والحدید في الحبوب والمجموع الخضري الجاف )االغناممخلفات(العضویة

حیث استخدم في , لنباتة لبروتینات الحبوب وبروتینات المجموع الخضري الجاف لوكذلك تشخیص االحماض االمینی

من حامض جزء بالملیون100ومعاملة)كغم تربة9(االصیص /سماد عضوي غم144معاملةهذه الدراسة

ة باالضافة الى معامل)االصیص/غم سماد عضوي 144+جزء بالملیون حامض الجبریلیك 100(ومعاملةالجبریلیك

واستخدم التصمیم العشوائي الكاملواجریت التجربة في اصص وبواقع ثالث مكررات لكل معاملةالسیطرة

(C.R.D) .واجریت القیاسات التالیة:  

  

  

  

  

  :تقدیر محتوى المغنیسیوم والمنغنیز والحدید في الحبوب والمجموع الخضري الجاف
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1

ة االكسدة الرطبة باستخدام مزیج من حامض بطریق) الحبوب والمجموع الخضري الجاف(تم هضم العینات

ثم اخذت ) 4:1: 10(وبنسب HNO3وحامض النتریك   HCLO4وحامض البیروكلوریك   H2SO4الكبریتیك 

  ).670Schimatzu   )9العینات المهضومة لغرض القیاس بواسطة جهازمطیاف االمتصاص الذري 

  

  - :ترسیب البروتینات في النبات

ونیوم حسب ات المجموع الخضري الجاف والحبوب لنبات القمح باستخدام كبریتات االمتم ترسیب بروتین

  .)10(الطریقة المتبعة من قبل

     

  :فصل وتشخیص االحماض االمینیة

فصلت االحماض االمینیة المكونة للبروتین والمرسب بالطریقة المذكورة في الفقرة السابقة بطریقة 

عن طریق تكسیر االواصر الببتیدیة Thin layer chromatography (TLC)قة كروماتوكرافیا الطبقة الرقی

  ).11(درجة مئویة110وبدرجة 6مال حامض الهیدروكلوریك ذو عیاریةالموجودة بین االحماض االمینیة باستع

م رحلت العینات الحاویة على االحماض االمینیة على صفائح السلیكا وبالترحیل ثنائي االتجاه باستخدا

على التوالي، )35: 60:10: 90(االمونیا والماء المقطرومحلول االسیتونذیبین االول مكون من البایریدین و م

على ) 10: 35:20: 35(واالسیتون وحامض الخلیك الثلجي والماء بنسبةمكون من البیوتانولوالمذیب الثاني

وتم تشخیص االحماض االمینیة بالرجوع الى) 12(یدرنبكاشف الننهارشت الصفیحة بعد تمام الترحیل. التوالي

  ).1(االحماض االمینیة القیاسیة شكل خریطة

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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اض االمینیة واع من االحمالرقیقة الى ظهور ثمانیة انسة فیما یخص كروماتوكرافیا الطبقةتشیر نتائج الدرا

 _cytathionine, homocystine, 3والتي تشمل حامضالخضري الجاف في معاملة السیطرة للمجموع

methylhistidin, taurine, glutamic acid, pipecolic acid , phenylalanine, leucine and 

isoleucine ) جزء بالملیون من حامض الجبریلیك فیما یخص المجموع الخضري 100وفي معاملة  )1جدول

 ,B-amino isobutyric acid(اثنان منها ) 1جدول (الجاف فقد ظهرت ستة انواع من االحماض االمینیة 

alanine ( غیر موجودة في معاملة السیطرة باالضافة الى ذلك فأن هذه المعاملة ادت الى اختفاء احماض امینیة

  .كانت موجودة في السیطرة

  

والمرحلة باالتجاه الثنائي لمعامالت التجربة للمجموع TLCة االحماض االمینیة المفصولة بصفیح.1جدول

  .الخضري الجاف لنبات القمح

  معاملة السیطرة

جزء بالملیون حامض            100

الجبریلیك
غم سماد عضوي144

جزء بالملیون 100

144+ حامض الجبریلیك

غم سماد عضوي

1.cytathionine
2.homocystine
3.3-
methylhistidine
4.taurine
5.glutamic acid
6.pipecolic acid
7.phenylalanine
8.leucine and 
isoleucin

1.cytathionine
2.glutamic acid
3.alanine
4.taurine
5.B-amino iso butyric 
acid
6.leucine

1.cystine homocystein 
disulphide
2.homocitrulline
3.serine
4.proline
5.pipecolic acid
6.leucine and 
isoleucine

1.cysteine
2.aspartic acid
3.citrulline
4.serine
5.homocitrulline
6.proline
7.phenylalanine

  

ربما یعود ذلك الى دور حامض الجبریلیك في زیادة فعالیة االنزیمات التي تؤثر على النمو وتحفزها لبناء 

سماد عضوي غم144في حین ظهرت خمسة احماض امینیة مختلفة عن معاملة السیطرة في معاملة البروتین،

cysteine homocysteineاالصیص والتي تشمل / disulphid, homocitrulline, serine  and proline

). pipecolic acid, leucine and isoleucine(في معاملة السیطرة االحماض االمینیة الموجودةباالضافة الى

حیث ان للمادة العضویة الدور االساس في تجهیز التربة بالمغذیات الضروریة التي توجد في محیط النبات وبالتالي 

وغیرها التي قد یكون لها دور اساسي في النایتروجین والكبریت والفسفوریسهل على النبات امتصاصها وخاصة 

غم144(معاملة بینما. لها دور فعال في بناء الخلیة النباتیةة جدیدة لغرض بناء بروتینات مهمةتكوین احماض امینی

مغایرة ادى الى ظهور احماض امینیة)من حامض الجبریلیكجزء بالملیون 100+االصیص/ سماد عضوي

حیث شخصت سبعة احماض امینیة , للمجموع الخضري الجافالسیطرةلالحماض االمینیة الموجودة في معاملة

تختلف عن معاملة السیطرة عدا الحامض والتيجمیعهاعلى صفیحة السلیكا عند اجراء الترحیل ثنائي االتجاه

وهذا قد یعود الى دور السماد العضوي في .)1جدول(الموجود في معاملة السیطرة) Phenylalanine(االمیني

یفیة او تركیبیة امداد التربة بالنایتروجین الضروري لبناء االحماض االمینیة وبالتالي بناء البروتین الذي له اهمیة وظ
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قد یعود الى دور حامض الجبریلیك في زیادة التخلیق الحیوي لالحماض االمینیة لغرض بناءفي خالیا النبات وربما

  .یشترك في فعالیات مهمة في النباتالبروتین الذي 

في حین اشارت نتائج الترحیل ثنائي االتجاه على طبقات السلیكا فیما یخص تأثیر معامالت التجربة على 

الخاصة في جمیع المعامالتcytathionineاالحماض االمینیة في الحبوب لنبات القمح الى سیادة الحامض 

ظهور الجدول ایضاً یوضح).2جدول (حماض االمینیة في معاملة السیطرةنواع من االبالحبوب وظهور عشرة ا

 ,Threonine( منهامن حامض الجبریلیك اثنانجزء بالملیون100اربعة انواع من االحماض االمینیة في معاملة 

B-amino isobutyric acid(في تخلیق تختلف عن معاملة السیطرة وهذا دلیل على دور حامض الجبریلیك

اما في .احماض امینیة جدیدة قد یكون لها دور في بناء انزیم مهم اوبروتین له دور تركیبي في تركیب وبناء الخلیة

االصیص فقد ظهرت خمسة احماض امینیة اربعة منها مغایرة لالحماض االمینیة في /غم سماد عضوي144معاملة 

جزء بالملیون من 100(في معاملةنواع من االحماض االمینیةالى ظهور ستة ا) 2(جدول ویشیر.معاملة السیطرة

شابهة لالحماض االمینیة لمعاملة السیطرةاربعة منها م)االصیص/سماد عضويغم144+حامض الجبریلیك 

  .serine, aspartic acidماواثنان مختلفة عنها وه

  

  .لحبوب القمحوالمرحلة باالتجاه الثنائي لمعامالت التجربةTLCاالحماض االمینیة المفصولة بصفیحة .2جدول

  معاملة السیطرة

جزء بالملیون حامض 100

الجبریلیك
غم سماد عضوي144

جزء بالملیون حامض 100

غم سماد 144+الجبریلیك

عضوي

1.cytathionine
2.homocystine
3.3-methylhistidine
4.taurine
5.glutamic acid
6.proline
7.tyrosine
8.pipecolic acid
9.leucine
10.alanine

1.cytathionine
2.threonine
3.B-amino iso butyric 
acid
4.leucine and iso 
leucine

1.cytathionine
2.aspartic acid
3.glycine
4.B-amino iso butyric 
acid
5.phenylalanine

1.cytathionine
2.aspartic acid
3.serine
4.alanine
5.pipecolic acid
6.leucine

  

على )السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (ومعاملة   اما عن تأثیر حامض الجبریلیك والسماد العضوي

ان )3(في جدول فقد بینت النتائج،محتوى الحدید والمنغنیز والمغنیسیوم في حبوب القمح والمجموع الخضري الجاف

قد ادى الى زیادة نسبة الحدید في الحبوب حیث جزء بالملیون100بریلیك بتركیز معاملة نبات القمح بحامض الج

جزء بالملیون143.3نسبة حدید مقدارهاأعطتالتي عاملة السیطرةمقارنة مع مجزء بالملیون)148. 6(اعطى

حدید في المجموع الى زیادة نسبة الجزء بالملیون 100ك الحال فقد ادت المعاملة بحامض الجبریلیك بتركیزوكذل

.جزء بالملیون107والتي اعطت عن معاملة السیطرةون وبزیادة معنویة جزء بالملی114والتي اعطتالخضري الجاف
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على نبات ماعند دراسته) 6(وتتفق مع cow peaالحمصعلى نباتعند دراستهم) 5(وهذه النتیجة تتفق مع

  .اللوبیا

مقارنة مع السیطرةفرق عالي المعنویةاالصیص/ سماد عضويغم144في حین اعطت معاملة 

وادت هذه المعاملة ایضًا الى زیادة نسبة ،)3جدول (جزء بالملیون173.3اعطت نسبة حدید في الحبوب مقدارها  ف

( عالي المعنویة مع معاملة السیطرة جدولوبفرق جزء بالملیون175.3الحدید في المجموع الخضري حیث اعطت 

ان االسمدة العضویة تزید من قابلیة التربة لالحتفاظ بالماء مما یسهل حركة وامتصاص العناصر المغذیة ، حیث )3

  ).13(من قبل النبات وبذلك تزید نسبتها في النبات

دور مباشر في التربة النها مصدر للعناصر المغذیة التي تتحرر من جراء التحلل وان لالسمدة العضویة

ائبة في الماء والتي تشمل مدى واسع من المركبات تسهم بصورة مباشرة او غیر مباشرة في نمو المركبات العضویة الذ

او النها تحتوي على العناصر من جهةالنبات وتطوره فهي اما ان تكون مشجعة للنمو بفعل انزیمي او هرموني

  ).14(انها تؤثر في جاهزیة تلك العناصرمن جهة اخرى فضالً المغذیة والمهمة للنبات

فقد اعطت )االصیص/سماد عضويغم 144+من حامض الجبریلیك جزء بالملیون100(اما معاملة

واعطت هذه , وبفرق عالي المعنویةبالمقارنة مع السیطرة  جزء بالملیون  3175.نسبة حدید في الحبوب مقدارها

وبفرق معنويجزء بالملیون270فأعطت لمجموع الخضري الجاف للقمح المعاملة كذلك زیادة في معدل الحدید في ا

  .جزء بالملیون107التي اعطت معدل حدید مقداره مع السیطرة

  

  ).جزء بالملیون(في محتوى الحدید في الحبوب والمجموع الخضري الجاف لنبات القمح معامالت التجربةتأثیر. 3جدول

  المعاملة

  سماد+  هرمون 

في Feمحتوى 

  )جزء بالملیون(الحبوب

في  االمجموع      Feحتوى م

  )جزء بالملیون(الخضري الجاف

0  +0  

  
143.3  107  

100  +0  

  
148 .6  114  

0      +144  

  
173.3  175.3  

100  +144
175.3  270  

                           LSD=2.369     LSD=5.519 
                                 0.05                0.05         

  

السماد + حامض الجبریلیك(ومعاملة والسماد العضويتأثیر حامض الجبریلیك) 4(یوضح الجدول

من الهرمون الى قلة نسبة المنغنیز جزء بالملیون100فقد ادت معاملة .على نسبة المنغنیز في الحبوب)العضوي

جزء 6149.التي اعطتالسیطرة قارنة مع مجزء بالملیون 6112.في الحبوب والتي اعطت نسبة منغنیز قدرها

ادت المعاملة نفسها الى تقلیل نسبة المنغنیز في المجموع الخضري كما )7(معهذه النتیجة التتفق و بالملیون
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جزء بالملیون117التي اعطت جزء بالملیون مقارنة مع معاملة السیطرة101الجاف، فأعطت نسبة منغنیز مقداره

جزء 156كان للسماد العضوي دور مهم في زیادة نسبة المنغنیز في الحبوب حیث اعطت ،في حین )4جدول(

حیث مجموع الخضري الجاف زیادة معنویة، وان معاملة السماد زادت نسبة المنغنیز في البالملیون مقارنة مع السیطرة

وهذا الیتفق جزء بالملیون 117التي اعطت معدل جزء بالملیون مقارنة مع السیطرة135اعطت معدل منغنیز مقداره

في تحسین الى دور االسمدة العضویةهذایعودقدو .عند دراسته على نبات النعناع) 15(سالممع ماتوصل الیه

خصائص التربة الزراعیة حیث ترتبط بتجهیزها الكامل بالعناصر الضروریة والهامة في تغذیة النبات مما یؤدي الى 

فیه كذلك تعمل على تهیئة المواد العضویة الفعالة حیویًا وكیمیائیًا ضمن الطبقة زیادة نسبة العناصر المغذیة

المحروثة من التربة كما هو الحال في الترب الرملیة والتي تعتبر مصدر الطاقة لالحیاء الدقیقة الموجودة فیها والتي 

سهلة االمتصاص التي تعمل على تحویل تقوم بدورها بتحویل المواد الغذائیة غیر القابلة لالمتصاص الى مواد بسیطة

، وان للمنغنیز دور فعال داخل )4(خصوبة التربة الكامنة الى خصوبة فعالة عبر عملیة معدنة المواد العضویة 

ً◌له دور بتكوین الكلوروفیل وبعض االحماض العضویة وعملیات وایضا,النبات حیث الیحصل تمثیل للنترات بدونه

  ). 8(النباتفياالكسدة واالرجاع

في زیادة نسبة المنغنیز حیث اعطتدور عالي المعنویة )السماد العضوي+ حامض الجبریلیك (لمعاملةتكان    

جزء بالملیون6149.التي اعطت معدل قدرهجزء بالملیون في الحبوب مقارنة مع السیطرة176نسبة منغنیز قدرها 

نفسها قد ادت الى زیادة معنویة جدًا في نسبة المنغنیز في المعاملةالى ان) 4(وتشیر نتائج الجدول).4(جدول

التي اعطت معدًال جزء بالملیون مقارنة مع السیطرة192المجموع الخضري الجاف حیث اعطت معدل منغنیز قدره 

  .جزء بالملیون117قدره 

  

  ).جزء بالملیون(خضري الجاف لنبات القمحفي محتوى المنغنیز في الحبوب والمجموع المعامالت التجربةتأثیر.4جدول

  المعاملة

  سماد+ هرمون 

  في الحبوب   Mnمحتوى 

  )جزءبالملیون(

المجموع الخضريفي اMnمحتوى  

  )جزء بالملیون(الجاف

0       +0  
149.6  117  

100   +0  
112.6  101  

0    +144
156  135  

100  +144
176  192  

                LSD=3.075       LSD=4.245
                      0.05                  0.05

  

الى ان معاملة نبات القمح بحامض الجبریلیك قد ادى الى زیادة ) 5(في الجدولواشارت النتائج المذكورة

رنة مع مقاجزء بالملیون1359نسبة المغنیسیوم في حبوب القمح بصورة معنویة حیث أعطت معدل مغنیسیوم قدره

100(، واعطت نفس المعاملة)16(ي الحبوب وهذه النتیجة التتفق معفجزء بالملیون1288التي اعطت السیطرة



ISSN: 1992-7479                                         2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

78

تأثیر عالي المعنویة في زیادة نسبة المغنیسیوم في المجموع الخضري الجاف ) حامض الجبریلیكجزء بالملیون

بأن ) 8(، حیث ذكر )5جدول(جزء بالملیون2138جزء بالملیون مقارنة بالسیطرة التي اعطت2299فأعطت

الكلوروفیل ویساعد في تحرك الفسفور والكاربوهیدرات داخل النبات وضروري لتنشیط المغنیسیوم یدخل في تركیب

  .عدد من االنزیمات

اما معاملة السماد العضوي فقد ادت الى زیادة نسبة المغنیسیوم في الحبوب بدرجة عالیة المعنویة حیث 

جزء 1288معدل مغنیسیوم قدرهجزء بالملیون في حین اعطت معاملة السیطرة1569عطت معدل مغنیسیوم قدره ا

وكذلك الحال فان للسماد العضوي دور مهم في زیادة معدل المغنیسیوم في المجموع الخضري ) 5جدول(بالملیون 

وتتفق هذه النتیجة معجزء بالملیون 2138التي اعطت جزء بالملیون مقارنة بالسیطرة2308فقد اعطتالجاف

)17.(  

حیث نویةمعدل مغنیسیوم في الحبوب عالي المع)السماد العضوي+ حامض الجبریلیك(معاملةاظهرت

بأنالنتائجكما اشارت).5جدول(جزء بالملیون1288التي اعطتمقارنة مع السیطرةجزء بالملیون1899اعطت

على نسبة المغنیسیوم في المجموع الخضري الجاف تأثیر عالي المعنویة)د العضويالسما+حامض الجبریلیك(لمعاملة

جزء 2138التي اعطت جزء بالملیون مقارنة مع السیطرة3859معدل مغنیسیوم قدره فأعطت هذه المعاملة

  .بالملیون

                                                                                                                           

).جزء بالملیون(لجاف لنبات القمح محتوى المغنیسیوم في الحبوب والمجموع الخضري افيمعامالت التجربةتأثیر. 5جدول

  المعاملة

  سماد+  هرمون  

  في الحبوب Mgمحتوى

  )جزء بالملیون(

الخضري في المجموع   Mgمحتوى

  )لیونجزء بالم(الجاف

0    +012882138  

        100  +01359  2299  

    0    +1441569  2308  

       100   +1441899  3859  

             LSD=3.522    LSD=3.261
                0.05               0.05
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