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 100 ، 50صفر ، (الدراسة 2ختبار تأثير نقع بذور عين البزون في حامض الجبريليك بتركيزات أجريت ھذه  :الملخص
 وبعض صفات النمو الخضري والزھري للشتCت الناتجة، نفذت نباتعلى صفات النسبة المئوية ل?) 1-لتر. ملجم150أو 

 المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد وبثCث مكررات وقورنت) CRD(التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل 
، أظھرت النتائج وجود فروقات معنوية في 2015 أيار18 آذار حتى21خCل الفترة من % 5الحدود عند مستوى إحتمال 

  وقد أدت،%100 والتي بلغت 1-لتر.ملجم 100 و50 لمعاملتي نبات فقد كانت أعلى نسبة مئوية ل?،اغلب الصفات المدروسة
 لتحسين معنوى في ارتفاع النبات وعدد أوراق النبات 1-لتر. ملجم100 أو 50 بحامض الجبريليك بتركيز معاملة البذور

 ،1-لتر. ملجم100 ، 50بدون فرق معنوي بين تركيزي  1-لتر. ملجم150ومعاملة ) البذور غير المعاملة(مقارنة بالكنترول 
 مقارنة بالكنترول، 1-لتر.ملجم 50ر بحامض الجبريليك بتركيز ًقد زاد معنويا بمعاملة البذو للنبات كما أن عدد اeزھار

ر في أي من تركيزات حامض ًوعلى  الجانب اiخر، فإن المحتوى الكلي لgوراق من الكلورفيل لم يتأثر معنويا بنقع البذو
 قبل 1-لتر. ملجم50يز ك بتركيلريبك، وقد أثبتت النتائج أنه يمكن التوصية بنقع بذور عين البزون في حامض الجيالجبريل

 . البذور وارتفاع النبات وعدد اeوراق للنبات وعدد اeزھار للنباتإنبات ساعات لتحسين نسبة 5الزراعة لمدة 

 .  البذور، النمو الخضريإنبات حامض الجبريليك، عين البزون ، :الكلمات ا_سترشادية 

 المقدمة

 Catharanthus roseus)ينتمي نبات عين البزون 
L. G. Don)سم ا والمعروف بVinca rosea إلى 

 وھو نبات عشبي (Apocyanceae)لية فدالعائلة ال
شجيري معمر دائم الخضرة ذو فروع غزيرة واeوراق 
بسيطة متقابلة الوضع بيضاوية أو مستطيلة الشكل ذات 
ًحواف غير مسننة وجالسة غالبا، اeزھار كبيرة وألوانھا 

 لذلك سميت بعين البزون عديدة ذات شكل عيني منفرد
، الثمار بداخلھا بذور لونھا اسمر إلى )2003الزركاني، (

بني مسود صغيرة الحجم وھو من النباتات قوية النمو 
حيانا وأ سم 80-40رتفاع النبات ايبلغ ) 1986، أبوزيد(

 Gilman and Howe, 1999)(سم 100يصل إلى 
حواض الزھور أويزرع النبات eغراض الزينة في 

ذار بينما آفضل موعد لنثرھا في شھر أويتكاثر بالبذور و
eكثارھا خضريا بواسطة العقل الساقية إنواع الزاحفة يتم ا

يزرع عادة في مناطق من  )2000، أبو زيد(والجذرية 
يز على العراق في الحدائق eغراض الزينة من دون الترك

 زھاره لمدة طويلة تمتد من شھرأذ تظھر إھميته الطبية أ

زراعته في قارات لى تشرين الثاني  وتنتشر إحزيران 
 وروباأفريقيا واسيا وأمريكا واستراليا وجنوب أ

)(Van der Heijden et al., 2004 تضم العائلة الدفلية 
أھمية طبية ، ولھذا النوع ً نوعا4650 و ً جنسا411حوالي 

ركبات قلويدية ھامة في حتوائه على مواقتصادية كبيرة �
 Vincristineورام السرطانية مثل مادتي  اeمعالجة

ً فضC عن قيمته بوصفه نبات زينة مزھر Vinblastineو

)Simpson, 2006 .(eلذلك زھار ذات شكل عينيا 
 الزركاني، (Little Bright Eyeسميت بعين البزون 

2003(. 

ًتلعب منظمات النمو دورا مھما ً وفعا2 في عملية نمو ً

ات من الھرمونات النباتية نالجبريليد وتطور النباتات وتع
 تربينيةالالمھمة والمشجعة لعمليات النمو وھي من المركبات 

Terpenoides أيزوبرينربع وحدات أ مكونة من 
Isoprene units  الھيكل الكربوني العام وتحتوي على

 ذرة 20 أو 19المميز لحمض الجبريليك والمكون من 
 gibbane carbon skeletonكربون والمعروف باسم 

ات نالجبريلين أ) 1982مور، (أوضح ) 1985محمد، (
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 ستطالةاتؤثر على استطالة سيقان النبات عن طريق تحفيز 
 والتغلب على التقزم الوراثي السCميات والخCيا

(Genetic Dwarfism) عن عملھا على تنظيم Cفض ً

ويعزى السبب الرئيسي لتأثير  نفاذية اeغشية الخلوية،
نزيمي ى النبات ھو تحكمھا في النشاط ا�ات علنبريليالج

ذائبة من خCل تنشيطھا eنزيم ربوھيدرات ال الكمثل زيادة
eنزيم ال أميلز وتصنيع إ-لفااCarboxylaseوين  وتك
eكبر أحماض النووية وتحول المواد الغذائية بدرجة ا

  ). Penot, 1979(باتجاه موقع النمو 

 البذور وبعض إنبات إلى تحسينتھدف الدراسة الحالية 
 صفات النمو الخضري والزھري لنبات عين البزون

 مختلفة من حامض تركيزاتمن خCل معاملتھا ب
) 1999(وجد كل من عطية وخضير حيث ، يليكالجبر

ن غمر البذور بحامض أ (Hartmann et al., 2002)و
 تعمل على انقسام واستطالة الخCيا والسCميات كلييالجبر

ًعمل ايضا على كسر طور السكون في البذور مما ينتج وت

 .ھاإنباتعن ذلك سرعة 

 بحثق المواد وطر

 موقع إجراء التجربة

/ في حقل خاص في محافظة ديالىھذه التجربة أجريت 
Cذار  آ21 بت¤اريخ 2015ل موس¤م الزراع¤ة ناحية كنعان خ
ا الصنف من وتم استيراد بذور ھذ يار،آ 18وانتھت بتاريخ 

 Pan American Seedمريكي¤ة ة إنت¤اج الب¤ذور اeش¤رك
 عن طريق احد المكاتب الزراعية في بغداد 

 على كيليالجبراختبار تأثير نقع البذور في حامض 
 بادراتال البذور ونمو إنبات

، 50 ،0( تركيزاتبGA3 نقعت البذور في منظم النمو 
 زرعت  بعدھا ساعات5لمدة ، 1-لتر.مجمل) 150، 100

 بذره 100ي أطباق فلينية تحوي البيتموس وبواقع البذور ف
لكل وحدة تجريبية ولثCث مكررات، ووضعت في البيت 

 أزواج من 2-3 وظھور من نباتالبCستيكي، وعند ا�
 سم 15اeوراق الحقيقية نقلت الشتCت إلى أصص قطرھا 

وتركت ) 1صورة ( 3:1 وزميج بنسبة وستمبالبيمملوءة 
 .أخذ القياسات المطلوبة طبيعي لحين النباتات لتنمو بشكل

 تحضير حامض الجبريليك

وذلك بأخذ واحد جرام منه وأذابته في بضع قطرات 
 عياري ثم أكمل الحجم واحدمن ھيدروكسيد الصوديوم 

،  stock solutionإلى لتر بالماء المقطر كمحلول أساس
 100 ، 50صفر، ھي وتم تحضير باقي التركيزات منه 

 .1-رلت. ملجم150و

 الصفات المدروسة 

 قياسات المجموع الخضري والزھري

 (%)النسبة المئوية ل�نبات 

حسبت النسبة المئوية ل?نبات بعد اكتم¤ال ا�نب¤ات وف¤ق 
 .1985)، محمد(المعادلة اiتية 

 =النسبة المئوية ل?نبات 

 100× )العدد الكلي للبذور المزروعة/دد البذور النابتةع(

 ) سم(ارتفاع النبات 

وذلك شريـط متـري تم قياس ارتفاع النبات باستعمال 
 قمة النبات وذلك ولجميع أعـلىًابتداءا من سطح التربة إلى 

النباتات من كل معاملة، ثم تم حساب متوسط ارتفاع النبات 
 .لكل معاملة

  عدد ا�وراق لكل نبات

تم حساب عدد اeوراق لكل نبات ولجميع النباتات من 
 . ستخرج معدل أوراق النبات لكل معاملةإ كل معاملة، ثم

 عدد ا�زھار لكل نبات

تم حساب عدد اeزھار لكل نبات ولجميع النباتات في 
 .الوحدة التجريبية من كل معاملة، ثم حسبت معد2تھا

تقدير المحتوى النسبي للكلوروفيل الكلي في ا�وراق 
)Spad unit( 

 ستخدام جھاز قياستم تقديـر محتوى الكلوروفيل باeوراق بإ
 SPAD Analysis Development) (Soil-Plantالكلوروفيل 

 ;Minolta USA (Markwell et al., 1995 502نوع 
Perez-Sanz et al., 2002; Sotiropoulos et al., 2005; 

Netto, 2005) . وراقeحيث تم انتخاب ورقتين من ا
 ردالموجودة في الصف اeول للخارج ممثلة لكل نبات وق

 .فيلوبھا الكلور

 التصميم التجريبي والتحليل ا�حصائي

نف¤¤ذت التجرب¤¤ة الت¤¤ي تض¤¤منتھا الدراس¤¤ة بنظ¤¤ام التص¤¤ميم 
 لتجرب¤ة ذات عام¤ل واح¤د وحلل¤ت CRDالعش¤وائي الكام¤ل 

 (SAS, 2004)س¤¤¤تخدام البرن¤¤¤امج ا�حص¤¤¤ائي االنت¤¤¤ائج ب
وتمت مقارنة المتوسطات وفق اختبار دنك¤ن متع¤دد الح¤دود 

 ).1990الساھوكي ووھيب،  (0.05 إحتمال تحت مستوى

 تحليل التربة

ًأخذت عينات من بيئة الزراعة عشوائيا  قبل الزراعة 
تموس المخصب الذي يحتوي على يوالمكونة من الب

وكذلك عناصر كبرى مثل % 90عناصر عضوية بنسبة 
الفسفور والمغنيسيوم وكذلك العناصر الصغرى مثل 

إنتاج شركة التكامل (لبيدات الحديد، زنك، النحاس، والمو
يج بنسبة موالمخلوط مع الز)  الرياض–الوطنية للزراعة 

ً حجما وتم تحليلھا في مختبر التربة التابع لقسم 1 : 3
 . جامعة بغداد-التربة والموارد المائية 
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 لمستخدمة في التجربة قبل الزراعةبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لنموذج التربة ا

 نتيجة التحليل   نوع التحليل  
 851.7 )تربة. 1-م جك. مج(الرمل 

 40.1 )تربة. 1-م ج ك.مج(الغرين 
 التوزيع النسبي لدقائق التربة

 108.2  )تربة.1-م ج ك.مج(الطين 

 مزيجيه رملية  ربةنسجة الت
 138.06 )1-م ج ك.مج(   CaCo3كربونات الكالسيوم 

 pH  7.45درجة التفاعل 
 0.78 )1-م/ديسي سيمنز  (E.Cالتوصيل الكھربائي 

 Mg++ 4.4المغنيسيوم 
 Na+ 0.574الصوديوم  
 Ca++ 3.10الكالسيوم  

 ا_يونات الموجبة الذائبة
 )1-لتر. ملي مول شحنة(

SO4ات  الكبريت
= 61 

 Cl- 1.47الكلوريد      ا_يونات السالبة
HCO3ربونات  بيك   ) 1-لتر.ملي مول شحنة (

- 3.9 
 Nill  الكاربونات  

 CaCo3   138.06كربونات الكالسيوم 

 TDS) (204   1-لتر.ملجم 
 العناصر الجاھزة

 52.5  )1-م جك.مجمل(النتروجين الجاھز 
 20.08  ) 1-مجك.مجمل(الفسفور الجاھز  

 96.796  )1-م جك.مجمل (+Kالبوتاسيوم 
 2.587  )%(المادة العضوية 
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 النتائج والمناقشة

ك عل��ى النس��بة المئوي��ة �نب��ات ي��يلت��أثير ح��امض الجبر
 البذور

 وج¤¤¤¤ود فروق¤¤¤¤ات معنوي¤¤¤¤ة ب¤¤¤¤ين 1ش¤¤¤¤كل يCح¤¤¤¤ظ م¤¤¤¤ن 
 اتكيزنقع بذور نبات عين البزون بترمتوسطات معامCت 

 المعاملتين ًفقد تفوقت معنويا. يليكالجبر من حامض ةمختلف
 وتركي¤¤¤ز ة عل¤¤ى مع¤¤¤املتي المقارن¤¤1-لت¤¤¤ر.م ملج¤¤100 و 50

 ف¤ي النس¤بة المئوي¤ة يلي¤ك من حامض الجبر1-لتر.مج مل150
-لت¤ر.م ملج¤100 و 50 إذ أعطت المعاملتين ، البذورنبات�

 والت¤ي نب¤ات أعل¤ى نس¤بة مئوي¤ة ل?يلي¤ك من ح¤امض الجبر1
، بينما أعطت معاملتي المقارنة %100ا بلغت في كل منھم

 أق¤¤ل نس¤¤به مئوي¤¤ة الجبريلي¤¤ك  بح¤¤امض 1-لت¤¤ر.ملج¤¤م 150و 
% 25.66و % 26.66ا م¤¤ الب¤¤ذور والت¤¤ي بلغ¤¤ت فيھنب¤¤ات�

كم¤ا يب¤ين الش¤كل نفس¤ه ع¤دم وج¤ود اختCف¤ات . على التوالي
 150معنوي¤¤¤¤ة ب¤¤¤¤ين معامل¤¤¤¤ة المقارن¤¤¤¤ة والمعامل¤¤¤¤ة بتركي¤¤¤¤ز 

أن س¤¤¤بب زي¤¤¤ادة نس¤¤¤بة . كالجبريلي¤¤¤ بح¤¤¤امض 1-لت¤¤¤ر.ملج¤¤¤م
 و 50 عند نقع بذور نبات ع¤ين الب¤زون ب¤التركيزين نباتا�

لى أن ھذين التركيزين ھم¤ا مثالي¤ان  يعود إ1-لتر.ملجم 100
عن¤¤د ت¤¤داخلھا م¤¤ع   الب¤¤ذورإنب¤¤اتف¤¤ي تأثيرھم¤¤ا عل¤¤ى نس¤¤بة 

 ف¤¤¤ي الب¤¤¤ذور والت¤¤¤ي ة النش¤¤¤طات الطبيعي¤¤¤ة الح¤¤¤رةين¤¤¤الجبريل
 فض¤¤¤C ع¤¤¤ن دور نب¤¤¤اتل¤¤¤ى زي¤¤¤ادة نس¤¤¤بة ا�إب¤¤¤دورھا أدت 

 الب¤¤¤ذور م¤¤¤ن خ¤¤¤Cل تحفي¤¤¤ز إنب¤¤¤ات ف¤¤¤ي تحفي¤¤¤ز الجبريلي¤¤¤ك
لف¤¤ا وبيت¤¤ا أميلي¤¤ز يم¤¤ات المحلل¤¤ة للغ¤¤ذاء مث¤¤ل إنزيم¤¤ي أنزا�
ن¤¤زيم البروتي¤¤ز والرايبوني¤¤وكليز وال¤¤ذي ب¤¤دوره س¤¤بب نم¤¤و إو

 نب¤اتوتطور الجنين وتكشف الرويشه والجذير وح¤دوث ا�
 عن¤د نب¤ات�أما سبب انخف¤اض مع¤دل ا). 2014، الخفاجي(

 الجبريلي¤ك بح¤امض 1-لتر.ملجم 150معاملة البذور بتركيز 
ات في الب¤ذور نتيج¤ة تراكمھ¤ا نالجبريليھو زيادة مستويات ف

بكمي¤ات أعل¤ى م¤ن التركي¤ز المث¤الي وذل¤ك لزي¤ادة مس¤¤تويات 
 والت¤ي ب¤دورھا أث¤رت س¤لبا ةات الخارجية والداخلينالجبريلي

 .  البذورإنبات وعلى

 ه م¤ع م¤ا وج¤د1ش¤كل دراس¤ة الموض¤حة بنت¤ائج التفقت ا
، إذ وج¤¤د أن معامل¤¤ة ب¤¤ذور نب¤¤ات الش¤¤ليك )2012(الع¤¤زاوي 
 ق¤د أعط¤ت أعل¤ى 1-لت¤ر.ملج¤م 3 بتركيز الجبريليكبحامض 

 ةًقياس¤ا بمعامل¤ة المقارن¤% 67.5لب¤ذور بلغ¤ت ا نباتنسبة �
نب¤¤¤ات الب¤¤¤ذور والت¤¤¤ي بلغ¤¤¤ت والت¤¤¤ي أعط¤¤¤ت أق¤¤¤ل نس¤¤¤بة �

ن معاملة بذور نب¤ات أ) 2013 ،داؤد(كما أوضح %. 52.5
بح¤¤¤¤امض  .Mahan Carya illinosis cv البيك¤¤¤¤ان

ل¤¤¤ى إدى  أ1-لت¤¤ر.ملج¤¤¤م) 400،200 (ات بتركي¤¤زالجبريلي¤¤ك
مقارن¤ة إنب¤ات الب¤ذور زيادة معنوية ف¤ي مع¤دل نس¤بة حدوث 

 .بحامض الجبريليكمع البذور غير المعاملة 

 م����ن ح����امض ةت����أثير المعامل����ة بتركي����زات مختلف����
 )سم(رتفاع النبات الجبريليك على ا

 التف¤¤¤¤وق المعن¤¤¤¤وي للمعامل¤¤¤¤ة بح¤¤¤¤امض 2يب¤¤¤¤ين ش¤¤¤¤كل 
 عل¤¤ى مع¤¤املتي 1-لت¤ر. ملج¤¤م100 و 50الجبريلي¤ك تركي¤¤زي 

 إذ أعط¤ت ، على ارتفاع النب¤ات1-لتر. ملجم150المقارنه و 
 1-نب¤¤ات. س¤¤م3.96 و4.00أعل¤ى مع¤¤دل �رتف¤¤اع النب¤ات بل¤¤غ 

Cحظ م¤ن  بينما ي،على التوالي بدون اختCف معنوي بينھما
الشكل نفسه أن أق¤ل مع¤دل 2رتف¤اع النب¤ات ن¤تج م¤ن معامل¤ة 

 150ب¤¤¤¤ذور نب¤¤¤¤ات ع¤¤¤¤ين الب¤¤¤¤زون ب¤¤¤¤التركيزين ص¤¤¤¤فر و 
 1-نبات.  سم2.36 و 2.03  إذ بلغ في كل منھما 1-لتر.ملجم

أن س¤بب . عل¤ى الت¤والي والت¤ي ل¤م تختل¤ف معنوي¤ا فيم¤ا بينھ¤ا
زي¤¤¤¤ادة مع¤¤¤¤دل ارتف¤¤¤¤اع النب¤¤¤¤ات نتيج¤¤¤¤ة للمعامل¤¤¤¤ة بح¤¤¤¤امض 

 ق¤د يع¤ود ال¤ى أن 1-لت¤ر. ملج¤م100 أو 50لجبريليك تركيز ا
ھ¤¤ذين التركي¤¤زين ھم¤¤ا المثالي¤¤ان ف¤¤ي تأثيرھم¤¤ا عل¤¤ى زي¤¤ادة 

ات الطبيعي¤¤¤ة ن¤¤¤ارتف¤¤¤اع النب¤¤¤ات عن¤¤¤د ت¤¤¤داخلھا م¤¤¤ع الجبريلي
كم¤¤ا يع¤¤زى ذل¤¤ك ال¤¤ى دور .  ف¤¤ي النب¤¤اتةالداخلي¤¤ة المتكون¤¤

ي ات في استطالة واتساع الخCيا نتيجة لتأثيرھ¤ا ف¤نالجبريلي
  cell wall plasticityزي¤¤ادة ليون¤¤ة ج¤¤دران الخCي¤¤ا

إن اتس¤¤¤¤¤¤¤اع الخCي¤¤¤¤¤¤¤ا ). 1991خ¤¤¤¤¤¤¤رون، آعبدالمجي¤¤¤¤¤¤¤د و(
واس¤¤تطالتھا س¤¤يؤدي إل¤¤ى اس¤¤تطالة س¤¤Cميات النب¤¤ات مس¤¤ببا 

ات ف¤¤ي ن¤¤ًزي¤¤ادة ف¤¤ي إرتف¤¤اع النب¤¤ات فض¤¤C ع¤¤ن دور الجبريلي
 وبن¤¤¤¤اء DNA و RNAزي¤¤¤¤ادة بن¤¤¤¤اء اeحم¤¤¤¤اض النووي¤¤¤¤ة 

ھم ذل¤ك ف¤ي إتس¤اع الخCي¤ا وإس¤تطالتھا البروتين وبالتالي يس
أم¤¤¤ا ). 2014الخف¤¤¤اجي، (وبالت¤¤¤الي زي¤¤¤ادة ارتف¤¤¤اع النب¤¤¤ات 

السبب في إنخفاض معدل إرتفاع النبات عند معاملة الب¤ذور 
 يع¤¤ود ال¤¤ى 1-لت¤¤ر. ملج¤¤م150بح¤¤امض الجبريلي¤¤ك بتركي¤¤ز 

ات الخارجية والداخلية ف¤ي النب¤ات نزيادة مستويات الجبريلي
 .في ارتفاع النباتوالتي أثرت سلبا 

 م¤ع م¤ا 2إتفقت نتائج الدراسة الحالية الموض¤حة بش¤كل 
عل¤¤¤ى نب¤¤¤ات الكج¤¤¤رات ) 2009(وج¤¤¤ده عل¤¤¤وان وآخ¤¤¤رون 

 والتميم¤¤¤¤ي .Hibiscus sabdariffa L) الكركدي¤¤¤¤ه(
إذ 2حظ¤¤¤وا أن . عل¤¤¤ى نب¤¤¤ات ا2ل¤¤¤وفيرا) 2014(وال¤¤¤دليمي 

 ق¤د س¤ببت المعاملة بتركيزات مختلفه من حامض الجبريليك
كم¤¤ا أوض¤¤حت نت¤¤ائج الدراس¤¤ة . زي¤¤ادة مع¤¤دل ارتف¤¤اع النب¤¤ات

م¤ن خ¤Cل ) 2001(الحالية عدم اتفاقھ¤ا م¤ع م¤ا وج¤ده مط¤ر 
) 2013داؤد، (كم¤ا حص¤¤ل .  دراس¤ته عل¤¤ى نب¤ات الكج¤¤رات

 عل¤¤¤¤ى أعل¤¤¤¤ى مع¤¤¤¤دل ف¤¤¤¤ي إرتف¤¤¤¤اع ش¤¤¤¤تCت نب¤¤¤¤ات البيك¤¤¤¤ان
Mahan Carya illinosis cv. نتيج¤¤ة معامل¤¤ة الب¤¤ذور 

 .لتر. ملجم400 بتركيز (GA3)بالجبريليك 

ت����أثير المعامل����ة بتركي����زات مختلف����ة م����ن ح����امض 
 الجبريليك على عدد ا�وراق للنبات الواحد

 1-لت¤ر. ملج¤م100 و 50 أن المعاملت¤ان 3يCحظ م¤ن ش¤كل 
 1-لتر. ملجم150ًقد تفوقتا معنويا على المعاملتين المقارنة و
 الشكل كما يشير. حامض الجبريليك في صفة عدد اeوراق

 قد سجلت أعل¤ى 1-لتر. ملجم100 و 50نفسه أن المعاملتان 
 عل¤ى 1-نب¤ات. ورق¤ه5.33 و 4.53معدل لgوراق إذ بلغ¤ت 

أم¤¤ا مع¤¤املتي . الت¤¤والي، والت¤¤ي ل¤¤م تختلف¤¤ا معنوي¤¤ا فيم¤¤ا بينھم¤¤ا
 فق¤¤د أعطت¤¤ا أق¤¤ل مع¤¤دل لع¤¤دد 1-لت¤¤ر. ملج¤¤م150المقارن¤¤ة و

تلفا معنوي¤ا  ولم تخ1-نبات. ورقه3.03 و 2.86اeوراق بلغ 
أن السبب في زيادة عدد اeوراق ف¤ي . كلتا المعاملتين أيضا

  100 و50النبات الواحد في المعاملتين 
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Gibberellic acid treatment (mg.l-1) 
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 ھ¤¤و أنھم¤¤ا تركي¤¤زان مثالي¤¤ان لتحفي¤¤ز النم¤¤و عن¤¤د 1-لت¤¤ر.ملج¤¤م
 الموج¤ودة ف¤ي النب¤ات ةتداخلھما مع مشجعات النمو الطبيعي¤

ًوالتي أث¤رت إيجابي¤ا ف¤ي نم¤و النب¤ات م¤ن خ¤Cل تحفي¤ز بن¤اء 
 المھم¤¤¤ة ف¤¤¤ي بن¤¤¤اء DNA) و (RNAاeحم¤¤¤اض النووي¤¤¤ة 

 في زيادة عدد ًالبروتينات وإنقسام الخCيا والذي أثر إيجابيا
أم¤¤ا نقص¤¤ان ع¤¤دد أوراق النب¤¤ات م¤¤ع . اeوراق ف¤¤ي النب¤¤ات

ات ن فيعزى إلى أن تداخل الجبريلي1-لتر. ملجم150التركيز 
الخارجي¤¤ة والداخلي¤¤ة ال¤¤ذي ن¤¤تج عن¤¤ه زي¤¤ادة ف¤¤ي مس¤¤توياتھا 
ًوالت¤¤¤¤ي أث¤¤¤¤رت س¤¤¤¤لبا عل¤¤¤¤ى النم¤¤¤¤و وبالت¤¤¤¤الي ع¤¤¤¤دد اeوراق 

 .المتكونة

 م����ن ح����امض ة مختلف����تركي����زاتت����أثير المعامل����ة ب
 زھار للنبات الواحد عدد ا� علىالجبريليك

 التف¤¤وق المعن¤¤وي لمع¤¤امCت 4ش¤¤كل توض¤¤ح النت¤¤ائج ف¤¤ي 
عل¤¤ى ) 1-لت¤¤ر.ملج¤¤م 150 و 100 و 50( ال¤¤ثCث الجبريلي¤¤ك

eلنب¤ات الواح¤د بع¤د لزھ¤ار معاملة المقارنة في معدل ع¤دد ا
 ثماني¤¤ة أس¤¤ابيع م¤¤ن الزراع¤¤ة والت¤¤ي ل¤¤م تختل¤¤ف معنوي¤¤ا فيم¤¤ا

 100 و 50 إذ بلغ معدل عدد اeزھار في المع¤امCت ،بينھا
 1.30 و 1.40 الجبريلي¤¤¤¤ك ح¤¤¤¤امض 1-لت¤¤¤¤ر.ملج¤¤¤¤م 150و 
 بينم¤¤ا أعط¤¤ت معامل¤¤ة ، عل¤¤ى الت¤¤والي1-نب¤¤ات. زھ¤¤رة1.16و

. 1-نب¤ات. زھ¤ره0.66المقارنة أقل معدل لعدد اeزھ¤ار بل¤غ 
كم¤¤ا تب¤¤ين النت¤¤ائج م¤¤ن الش¤¤كل نفس¤¤ه ع¤¤دم اخ¤¤تCف معامل¤¤ة 

 1-لت¤¤ر.ملج¤¤م 150 و 100 المع¤¤املتين ع¤¤نا  معنوي¤¤ةالمقارن¤¤
ن زي¤ادة ع¤دد إ.  ف¤ي مع¤دل ع¤دد اeزھ¤ارالجبريليكحامض 

 الجبريلي¤¤¤ك بح¤¤¤امض ة النب¤¤¤ات عن¤¤¤د المعامل¤¤¤عل¤¤¤ىاeزھ¤¤¤ار 
زھ¤¤ار مقارن¤¤ة ل¤¤ى دوره ف¤¤ي تحفي¤¤ز التبكي¤¤ر ف¤¤ي اeإيع¤¤زى 

يجاب¤ا ف¤ي زي¤ادة ع¤دد يؤثر ذلك إ مما ةبالنباتات غير المعامل
eات عن احتياجات نالجبريليإذ تعوض . ت النباعلىزھار ا

 وبالت¤¤الي ة وس¤¤اعات الب¤¤رودة الض¤¤وئيةل¤¤ى الفت¤¤رإالنبات¤¤ات 
أن سبب زي¤ادة مع¤دل ). 2014الخفاجي، (زھار التبكير با�

 50 النب¤¤¤¤ات الواح¤¤¤¤د عن¤¤¤¤د المعامل¤¤¤¤ة عل¤¤¤¤ىع¤¤¤¤دد اeزھ¤¤¤¤ار 

ل¤ى زي¤ادة مس¤تويات إ يع¤زى الجبريلي¤ك ح¤امض 1-لتر.ملجم
ات الخارجي¤ة ن¤الجبريليخل مستويات ات نتيجة لتدانالجبريلي

والداخلي¤¤ة والت¤¤ي جعل¤¤ت منھ¤¤ا التركي¤¤ز المث¤¤الي ال¤¤ذي ب¤¤دوره 
 . النبات الواحدعلىنتج عنه أعلى معدل لعدد اeزھار 

ت����أثير المعامل����ة بتركي����زات مختلف����ه م����ن ح����امض 
 الجبريليك على محتوى ا�وراق من الكلوروفيل الكلي

ختCف¤ات معنوي¤ة  لع¤دم وج¤ود ا5تشير النت¤ائج ف¤ي ش¤كل 
ب¤¤¤¤ين متوس¤¤¤¤طات المع¤¤¤¤امCت ف¤¤¤¤ي محت¤¤¤¤وى اeوراق م¤¤¤¤ن 
الكلوروفي¤¤ل الكل¤¤ي، كم¤¤ا تب¤¤ين النت¤¤ائج م¤¤ن الش¤¤كل نفس¤¤ه أن 

 سجلت 1-لتر. ملجم100المعاملة بحامض الجبريليك تركيز 
 42.8ًمحتوى مرتفعا لgوراق من الكلوروفيل الكلي إذ بلغ 

SPAD UNIT . 1-رلت¤. ملج¤م150بينم¤ا س¤جلت المعامل¤ة 
حامض الجبريليك محتوى م¤نخفض للكلوروفي¤ل الكل¤ي ف¤ي 

أن س¤¤¤¤بب زي¤¤¤¤ادة . SPAD UNIT 39.9اeوراق بل¤¤¤¤غ 
محت¤¤وى الكلوروفي¤¤ل ف¤¤ي أوراق النبات¤¤ات المعامل¤¤ة بح¤¤امض 

 ھ¤¤و التركي¤¤ز المث¤¤الي 1-لت¤¤ر. ملج¤¤م100الجبريلي¤¤ك تركي¤¤ز 
ات ھ¤¤ي م¤¤ن ن¤¤اء ص¤¤بغة الكلوروفي¤¤ل eن الجبريليلزي¤¤ادة بن¤¤

الت¤¤¤ي ب¤¤دورھا تعم¤¤ل عل¤¤¤ى تش¤¤جيع بن¤¤¤اء مش¤¤جعات النم¤¤و و
 ع¤¤¤¤¤ن بن¤¤¤¤¤اء البروتين¤¤¤¤¤ات ةاeحم¤¤¤¤¤اض النووي¤¤¤¤¤ة المس¤¤¤¤¤ؤول

وا�نزيمات التي لھا دور رئيسي ف¤ي بن¤اء الص¤بغات والت¤ي 
ات ن¤¤¤ة الكلوروفي¤¤ل لھ¤¤ذا أث¤¤رت الجبريليم¤¤ن ض¤¤منھا ص¤¤بغ

أما سبب . ًإيجابيا في زيادة محتوى الكلوروفيل في اeوراق
 اeوراق للنباتات المعامل¤ة انخفاض محتوى الكلوروفيل في

ن زي¤¤¤ادة وت¤¤¤راكم  ھ¤¤¤و ن¤¤¤اتج ع¤¤¤1-لت¤¤¤ر. ملج¤¤¤م150بتركي¤¤¤ز 
ات ف¤¤¤ي النب¤¤¤ات نتيج¤¤¤ة لت¤¤¤داخل تركي¤¤¤ز ن¤¤¤مس¤¤¤تويات الجبريلي

ات الداخلي¤ة وال¤ذي ن¤امض الجبريليك مع مستوى الجبريليح
أثر سلبا في بناء البروتينات وا�نزيمات وبالت¤الي أدى ذل¤ك 

روفيل الكلي ف¤ي اeوراق إلى انخفاض محتوى صبغة الكلو
)Devlin and Francis, 1998.( 
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Gibberellic acid treatment (mg.l-1) 

  عين البزون محتوى ا�وراق من الكلوروفيل الكلي في نباتعلى الجبريليك من حامض ة مختلفتركيزاتنقع في تأثير ال. 5شكل 
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INFLUENCE OF SOAKING IN GIBBERELLIC ACID ON SEED 
GERMINATION AND SOME VEGETATIVE AND  
FLOWERING GROWTH CHARACTERISTICS OF  

Catharanthus roseus (L.) G. DON PLANTS  
CULTIVAR PACIFICA MIX 

Ekhlas M.A. Al-Zuhairi 

Hort. Dept., Coll. Agric., Diyala Univ., Iraq 

ABSTRACT: Study was undertaken to test the effect of soaking seeds Catharanthus 
roseus in gibberellic acid (GA3) solutions (0.0, 50, 100, 150 mg.l-1) on the rate of germination, 
Some morphological characteristics for seeding also were investigated in this study The 
experiment was conducted by using factorial experiment, conducted in (CRD) with three 
replicates, during the period of 21 March to 18, May Duncan’s multiple range test was used to 
compare means at 5%. The results showed significant differences in most traits, as it reached 
the highest percentage germination for the treatment with 50, 100 mg.l-1 (GA3)

 (100%). The 
treatment (50 mg.l-1) significantly improved plant height (4.00 cm.plant-1); number of leaves/ 
plant (5.33 leaf. plant-1) respectively, increasing gibberellic acid concentration (100 mg.l-1) led 
to a significant increase in the number of flowers, leaf content of total chlorophyll (1.40 
flower. plant-1, 42.8 SPAD UNIT), respectively. The informatiom documented the stimulating 
effects of seeding be used to increase the ratio of germination, also gibberellins stimulated 
effects continues for some seedling morphological characteristics and progressively with 
gibberellins seed treatment influence vary according to seed, that can increase concentration 
which used in soaking seed solutions, We recommend conducting more experiments on 
Catharanthus roseus with different Gibberellic acid (GA3) solutions. 

Key words: Gibberellic acid (GA3), Catharanthus roseus L., seed germination, cultivars.   
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 :المحكمــون 

 . جامعة الزقازيق– كلية الزراعة –أستاذ الزينة المتفرغ   على عبدالحميد على معوض. د. أ-1
 .قازيق جامعة الز– كلية الزراعة –أستاذ الزينة   اميـــــام عبدالعال الشــــھش. د. أ-2


