مجلة إبن الهيثم للعلوم الصرفة و التطبيقية
Vol.30 (1) 2017

المجلد ( ) 30العدد ( )1عام 7112
Ibn Al-Haitham J. for Pure & Appl. Sci.

تأثير حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في بعض الصفات الكيميائية
لنبات الشبنتAnethum graveolens L.
ماهر زكي فيصل الشمري
وائل شاكر حميد الجبوري
قسم علوم الحياة  /كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)  /جامعة بغداد
استلم في/ 72 :حزيران ,7102 /قبل في /5:تشرين االول7102 /

الخالصة

1-

أجريت التجربة لموسم النمو  .7112-7112لدراسة تأثير حامض الجبرلين بتركيزين ( )2101ملغم.لتر وهرمون
البراسينواليد بخمسة تراكيز ( )3 07 01 01.21 01ملغم.لتر 1-وتداخلهما في بعض الصفات الكيميائية لنبات الشبنت.
صممت التجربة بحسب القطاعات الكاملة المعشاة ) R.C.B.D. (Randomized Complete Blocks Designبثالثة
مكررات لكل معاملة وقورنت المتوسطات بأستعمال اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال ( 0 )1.12واظهرت النتائج
االتي-:
 -1ادى تأثير البراسينواليد بتراكيزه المختلفة الى حصول زيادة معنوية في جميع الصفات المدروسة اذ تفـوق تركيز 7
ملغم.لتر 1-من البراسينواليد في كل من النتروجين والبوتاسيوم والبروتين 0وتفوق تركيز  1ملغم.لتر 1-من البراسينواليد في
الفسفور.
 -7ادى تأثير حامض الجبرلين بتركيزين الى حصول زيادة معنوية في جميع الصفات المدروسة وكانت اعلى زيادة عند
التركيز  21ملغم.لتر 1-في الصنفين المحلي والهولندي .
 -3كانت جميع التداخالت الثنائية لها تأثير معنوي في جميع الصفات المدروسة مع تفوق معاملة ( 21من الجبرلين 70من
البراسينواليد) ملغم.لتر 1-في نسبة النتروجين 0البوتاسيوم والبروتين  0ومعاملة ( 21من الجبرلين  1 0من البراسينواليد)
ملغم.لتر 1-في نسبة الفسفور 0وتفوق الصنف الهولندي في نسبة النتروجين 0البوتاسيوم والبروتين 0وتفوق الصنف المحلي
في نسبة الفسفور.
 -4أدت التداخالت الثالثية الى حصول زيادة معنوية في نسبة الفسفور فقط  0أذ أن نسبة النتروجين والبوتاسيوم و البروتين
لم يكن التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة فيها معنويا .
الكلمات المفتاحية -:حامض الجبرلين  0البراسينواليد  0نبات الشبنت  0الصفات الكيميائية.
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المقدمة
ينتمي نبات الشبنت  Anethum graveolens L.الى العائلة المظلية  0 Apiaceaوهو من المحاصيل الخضرية
الورقية التي لها اهمية طبية وغذائية وهو من المحاصيل التي تالئم البيئة العراقية 0ان الموطن االصلي له شمال افريقيا
وايران واسيا الصغرى ويوجد في شرق وغرب البحر االبيض المتوسط ] .[1ويعد الشبنت من االعشاب الورقية المهمة
وذلك لقيمته الطبية الغذائية العالية بسبب احتوائه على زيوت اساسية وزيوت دهنية وبعض المركبات الكيميائية المهمة في
بذوره التي تكون نسبة الرطوبة فيها  0%9.38البروتينات  0%12.29االلياف  0%14.91الكاربوهيدرات بنسبة %32
ورماد بنسبة  %8.9فضالً عن البوليفينول والمعادن ] .]3 -7ويحتوي على مواد مضادة لالكسدة ومركبات تنشط مضادات
السرطان ] .[4ومركبات لعالج عسر الهضم وانتفاخ البطن وكمحفز ألفراز الحليب وكمضاد للتشنج والقيء عند االطفال
ويستعمل ايضا كمعالج للجروح وفاتح للشهية ويعمل على تقوية المعدة ] 0[6-5ويستعمل الجزء الخضري منه والبذور في
التوابل وصناعة المواد الغذائية [.[4
يعد البراسينواليد هرمونا سترويديا يشابه الهرمونات السترويدية في الحيوانات ] .[9-8-7تؤدي التراكيز المنخفضة منه
الى االستجابة الفسيولوجية أذ تسبب استطالة لطبقة  Hypocotyleلنبات الفاصولياء ] .[10ويسبب في تحفيز النمو في
انسجة االجزاء الخضرية الفتية ] .[11ويساعد على زيادة نمو الجذر ] .[12ويساعد في تنشيط العديد من المركبات داخل
النبات منها البروتينات والكاربوهيدرات واحماض امينية وفيتامين  .[13] Cقد ثـبت بأنه يمثل دورا مهما في نمو النبات
وتطوره ] [14تشترك البراسينوستيرويدات في تنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية والخلوية التي تحدث في النبات مثل
استطالة الخاليا وانقسامها التصنيع الخلوي لمكونات جدار الخلية وتصنيع البروتينات المختلفة  RNAوالـ  DNAوتنظيم
النبيبات وتوزيع المواد الممثلة الى االعضاء النباتية ونمو االنبوب اللقاحي وتمايز النظام الوعائي للنبات وتثبيت النتروجين
وتكوين الجذور العرضية والتزهير واالنتاج وانبات البذور والشيخوخة ومقاومة االجهادات الحية وغير الحية وغيرها من
العمليات] .[15ويعد حامض الجبرلين من الهرمونات النشطة فسيولوجيا على العديد من النباتات من خالل تنشيط االنقسام
الخلوي وبناء البروتينات واالحماض االمينية ويساعد على التغلب على التقزم الوراثي [ .]16هو ينظم نمو النبات 0أذ انها
يستـعمل عادة في الزراعة الحديثـة وتم عزل اول منتجات ايضها من الفطريات المسببة ألمـراض االرز في عام ]1839
 .[18- 17يعد المصدر االساسي إلنتاج هذه المركبات هي كل من القـمة النامية واألوراق الحديثة فضالً عن األجنة حديثة
التكوين 0كما تنتج الجـذور أنـواعا ً من الجبرلـينات ]. [19وقد تم عزل أكثر من  132نوعا من الجبرلينات سواء أكان مشتقا
من اصل فطـري ام نباتي ]. [20

المواد وطرائق العمل
اجريت تجربة في الحديقة النباتية العائدة لقسم علوم الحياة كلية التربية للعلوم الصرفة -ابن الهيثم – جامعة بغداد لموسم
النمو  7112-7112لدراسة تأثير حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في بعض صفات الكيميائية لنبات الشبنت مثل
النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والبروتين 0بأستعمال صنفين من نبات الشبنت (محلي وهولندي) .التي تم الحصول على
بذورهما من االسواق المحلية .اخذت عينات من تربة الحقل قبل الزراعة لغرض تقديرالصفات الكيميائية والفيزيائية كما
موضح بالجدول رقم ( )1بحسب الطرائق الموصوفة في ] .[21اجريت عمليات الحراثة والتنعيم والتسوية 0بعدها قسمت
ارض التجربة على ثالث مكررات كل مكرر يحتوي على  71وحدة تجريبية 0وكانت مساحة الوحدة التجريبية الواحدة
( )140×100سم صممت التجربة لدراسة تأثير حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في بعض صفات الكيميائية
لنبات الشبنت 0اذ انتظمت المعامالت في تصميم القطاعات الكاملة المعشاة (Randomized Complete Blocks
) 0R.C.B.D Designزرعت البذور بتاريخ  0 7112/11/18بواقع بذرتين لكل جورة بحسب معامالت التجربة وبشكل
خطوط مستقيمة المسافة بين كل خط من خطوط  41سم أذ أن الوحدة التجريبية الواحدة تحتوي على أربعة خطوط  0وتم
متابعتها من عمليات الري وازالة االدغال .تم اخذ العينات بتاريخ  7112/1/12اي بعد  99يوما من الزراعة  0وعد هذا
موعدا اوليا آلخذ العينات  0وأخذت عينات اخرى بتاريخ  7112/7/79اي بعد  178يوما من الزراعة وعد هذا موعدا ثانيا
لقياس بعض صفات الكيميائية  .تمت دراسة بعض الصفات الكيميائية لنبات الشبنت وهي -:

 -1تقدير تركيز النتروجين
هضمت العينات المجففة المطحونة وفق الطريقة ].[22
قدرت النسبة المئوية للنتروجين في المجموع الخضري لنبات بطريقة كلدال  . [23] Kjeldahl methodوطبقت المعادلة
األتية لحساب نسبة المئوية للنتروجين:
حجم  H2SO4المستهلك × عيارية الحامض ××14حجم التخفيف
=%Nـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100x
حجم العينة المأخوذة عند التقطير × وزن العينة المهضومة × 1000
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 -2تقدير نسبة الفسفور %
قدرت نسبة الفسفور بإستعمال طريقة مولبيدات االمونيوم وعلى وفق طريقة ] .[24بواسطة جهاز المطياف الضوئي Uv-
 Visible Spectrophotometerوعلى الطول الموجي  471نانوميتر.
 -3تقدير نسبة البوتاسيوم %
قدرت النسبة المئوية للبوتاسيوم في المجموع الخضري بجهاز  Atomic Absorption Spectrophotometerالشركة
المصنعة  Perkin Elmerالموديل  2111وفق الطريقة المتبعة من قبل ]. [25
 -4تقدير نسبة البروتين %
قدرت نسبة البروتين في المجموع الخضري وذلك بضرب تركيز النتروجين بعامل ثابت ) (6.25وفقاً لطريقة ][26
Protein percentage = N% × 6.25
حللت النتائج احصائيا بحسب التصميم المتبع واعتمد اقل فرق معنوي عند مستوى احتمالية [27] 1.12

النتائج والمناقشة
نسبة النتروجين في النبات
يظهر من نتائج جدول ( )7وجود اختالف معنوي بين صنفي الشبنت في نسبة النتروجين في النبات ,فقد تفوقت نباتات
الصنف الهولندي ( )V2بأعلى نسبة للنتروجين في النبات بلغت  %1.222قياسا بنباتات الصنف المحلي ( )V1التي حققت
أقل نسبة للصفة بلغت  .%1.272كما يالحظ من نتائج الجدول ( (2الفرق المعنوي بين تركيزي حامض الجبرليك GA3
( 1و )21ملغم  .لتر 1-في نسبة النتروجين في نبات الشبنت 0إذ احتوت النباتات المرشوشة بالتركيز  50ملغم لتر 1-أعلى
نسبة من النتروجين بلغت  %1.806قياسا بالنباتات غير المرشوشة بالجبرلين ( 1ملغم  .لتر )1-التي احتوت على أقل نسبة
النتروجين بلغت  .%1.222إن تفوق النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-قد يعود إلى دور حامض الجبرليك في
عملية االنقسام والتوسع الخلوي إذ يقوم الجبرلين بزيادة حجم المنطقة المرستيمية فضال عن زيادة عدد الخاليا التي تقوم
بعملية االنقسام ] . [28األمر الذي انعكس في زيادة النمو الجذري وزيادة مقدرة النبات على امتصاص الماء وما يحويه من
عناصر مغذية ضرورية لنمو وتطور النبات كالنتروجين والبوتاسيوم من محلول التربة ] .[29والـتأثير اإليجابي لذلك في
زيادة الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري ومن ثم زيادة تركيز النتروجين داخل األنسجة النباتية .أما عن تأثير رش
منظم النمو البراسينواليد ( )BLفتبين نتائج الجدول  7وجود فروق معنوية بين التراكيز المرشوشة في نسبة النتروجين في
النبات ,فقد تميزت النباتات المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-بأعلى نسبة للصفة بلغت  %2.049واختلفت معنوياً عن
التراكيز المرشوشة األخرى كما اختلفت معنويا عن نباتات المقارنة التي حققت أقل نسبة للنتروجين في النبات بلغت
 0 %1.373أن تفوق النباتات المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-يعود الى دور البراسينواليد في زيادة النمو الجذري والذي
يعمل على زيادة قدرة النبات لألمتصاص العناصر المغذية ومنها النتروجين .وينعكس أيجابيا على عمل البراسينواليد في
زيادة نسبة النتروجين في المجموع الخضري ] .[13وقد ذكر ] [30إن عدداً من منظمات النمو ومنها مركب
 Brassinolideتؤثر في الصفات الفسيولوجية للمحاصيل مثل تحفيز امتصاص االيونات المعدنية .أما بالنسبة للتداخالت
الثنائية فيظهر من نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين األصناف ورش حامض الجبرليك في نسبة النتروجين في
النبات ,إذ حققت نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-أعلى قيم للتداخل بلغتا 1.987
و %1.218بالتتابع وبفارق معنوي بينهما وبنسبة زيادة بلغتا  12.27و %17.13عن نباتات الصنف الهولندي والمحلي
المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) التي حققت أقل قيم للتداخل بلغتا  1.271و %1.233بالتتابع .كما كان التداخل بين
1األصناف ورش منظم النمو البراسينواليد معنويا ,وتميزت نباتات الصنف الهولندي المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر
1بأعلى قيمة للتداخل بلغت  %7.182ولم تختلف معنويا عن نباتات الصنف المحلي المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر
 %7.117في حين حققت نباتا ت الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) أقل قيم للتداخل بلغتا
 1.321و . %1.792كما كان التداخل بين رش حامض الجبرليك والبراسينواليد معنويا في نسبة النتروجين في النبات ,فقد
اعطت النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-من حامض الجبرليك و 7ملغم  .لتر 1-من البراسينواليد أعلى قيمة
للتداخل بلغت  %7.187قياسا بنباتات السيطرة المرشوشة بالماء المقطر فقط التي حققت أقل قيمة للتداخل بلغت .%1.174
هذا ولم يكن التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة معنوي في نسبة النتروجين في النبات جدول (.)7
نسبة الفسفور في النبات
يظهر من نتائج جدول  3وجود اختالف معنوي بين صنفي الشبنت في نسبة الفسفور في النبات 0فقد تفوقت نباتات الصنف
المحلي ( )V1بأعلى نسبة للفسفور في النبات بلغت  %0.209قياسا بنباتات الصنف الهولندي ( )V2التي حققت أقل نسبة
للصفة بلغت  .%1.182كما يالحظ من نتائج الجدول  3الفرق المعنوي بين تركيزي حامض الجبرليك  1( GA3و)21
ملغم  .لتر 1-في نسبة الفسفور في نبات الشبنت ,إذ احتوت النباتات المرشوشة بالتركيز  50ملغم  .لتر 1-أعلى نسبة من
الفسفور بلغت  %1.714قياسا بالنباتات غير المرشوشة بالجبرلين ( 1ملغم  .لتر )1-التي احتوت على أقل نسبة للفسفور
بلغت  0 %1.181إن الزيــادة الحاصلة في محتوى الفسفور في النبـات نتيجة لألضافة حامض الجبرلين تعود إلى إن الرش
بحامض الجبرلين أدى إلى تشجيع عملية امتصاص العناصر الغذائيــة من التربـة وزيــادة محتواها في النبات ] .[ 31أما
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عن تأثير رش منظم النمو البراسينواليد ( )BLفتبين نتائج الجدول  3وجود فروق معنوية بين التراكيز المرشوشة في نسبة
الفسفور في النبات ,فقد تميزت النباتات المرشوشة بالتركيز  1ملغم  .لتر 1-بأعلى نسبة للصفة بلغت  %1.771واختلفت
معنويا عن التراكيز المرشوشة األخرى كما اختلفت معنويا عن نباتات المقارنة التي حققت أقل نسبة للفسفور في بلغت
 0 %1.122أن تفوق النباتات المرشوشة بالتركيز  1ملغم  .لتر 1-يعود الى دور البراسينواليد في زيادة النمو الجذري
والذي يعمل على زيادة قدرة النبات لألمتصاص العناصر المغذية ومنها الفسفور .وينعكس أيجابيا على عمل البراسينواليد
الذي يعمل على زيادة نسبة الفسفور في المجموع الخضري ] 0 [13وقد ذكر ] [30إن عدداً من منظمات النمو ومنها مركب
 Brassinolideتؤثر في الصفات الفسيولوجية للمحاصيل مثل تحفيز امتصاص االيونات المعدنية  .أما بالنسبة للتداخالت
الثنائية فيظهر من نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين األصناف ورش حامض الجبرليك في نسبة الفسفور في
النبات ,إذ حققت نباتات الصنف المحلي والهولندي المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-أعلى قيم للتداخل بلغتا 1.774
و %0.205بالتتابع وبفارق معنوي بينهما وبنسبة زيادة بلغت  12.21و %8.14عن نباتات الصنف المحلي والهولندي
المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) التي حققت أقل قيم للتداخل بلغتا  1.184و %1.199بالتتابع .كما كان التداخل بين
األصناف ورش منظم النمو البراسينواليد معنوياً 0فقد تميزت نباتات الصنف المحلي والهولندي المرشوشة بالتركيز  1ملغم
 .لتر 1-بأعلى قيمة للتداخل بلغت  %0.228قياسا بنباتات الصنف الهولندي المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) التي
حققت أقل قيمة للتداخل بلغت  %1.122ولم تختلف معنويا عن نباتات الصنف المحلي المرشوشة بالماء المقطر فقط
(السيطرة) التي حققت  . %1.129إن هذه النتيجة طبيعية 0فعند مالحظة النتائج يظهر أن زيادة نسبة النتروجين والبوتاسيوم
في نباتات الصنف الهولندي المرشوشة بالتركيز  7ملغم لتر 1-من البراسينواليد هي من أسباب انخفاض نسبة الفسفور في
هذه النباتات على وفق مبدأ التعويض في النبات .كما كان التداخل بين رش حامض الجبرليك والبراسينواليد معنويا في
نسبة الفسفور في النبات ,فقد تفوقت النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-من حامض الجبرليك و 1ملغم  .لتر 1-من
1البراسينواليد بأعلى قيمة للتداخل بلغت  %1.731لكنها لم تختلف معنويا عن النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر
من حامض الجبرليك و 1.2ملغم  .لتر 1-من البراسينواليد  %1.772في حين حققت نباتات المقارنة أقل قيمة للتداخل بلغت
 . %1.121أما بالنسبة للتداخل الثـالثي بين عوامل الدراسة فتشير النتائج إلى وجود تداخل معنوي بين عوامل الدراسة في
نسبة الفسفور في النبات (الجدول  0)3فقد تفوقت نباتات الصنـف المحلي المرشوشـة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-من حامض
الجبرليك و 1ملغم  .لتر 1-من منظم النمو البراسينواليد بأعلى قيمة للتداخل بلغت  %1.742في حين حققت نباتات الصنف
الهولندي المرشوشة بالماء القطر فقط أقل قيمة للتداخل بلغت %1.124
نسبة البوتاسيوم في النبات
يظهر من نتائج جدول ( )4وجود اختالف معنوي بين صنفي الشبنت في نسبة البوتاسيوم في النبات ,فقد تفوقت نباتات
الصنف الهولندي ( )V2بأعلى نسبة للبوتاسيوم في النبات بلغت  %7.321قياسا بنباتات الصنف المحلي ( )V1التي حققت
أقل نسبة للصفة بلغت  .%7.184كما يالحظ من نتائج الجدول  4الفرق المعنوي بين تركيزي حامض الجبرليك 1( GA3
و )21ملغم  .لتر 1-في نسبة البوتاسيوم في نبات الشبنت ,إذ احتوت النباتات المرشوشة بالتركيز  50ملغم  .لتر 1-أعلى نسبة
للبوتاسيوم بلغت  %7.432قياسا بالنباتات غير المرشوشة بالجبرلين ( 1ملغم  .لتر )1-التي احتوت على أقل نسبة
للبوتاسيوم بلغت  .%7.179أما عن تأثير رش منظم النمو البراسينواليد ( )BLفتبين نتائج الجدول  4وجود فروق معنوية
بين التراكيز المرشوشة في نسبة البوتاسيوم في النبات ,فقد تميزت النباتات المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-بأعلى نسبة
للصفة بلغت  %7.222واختلفت معنويا عن التراكيز المرشوشة األخرى كما اختلفت معنويا عن نباتات المقارنة التي حققت
أقل نسبة للبوتاسيوم في النبات بلغت  0 %1.292أن تفوق النباتات المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-يعود الى دور
البراسينواليد في زيادة نمو الجذري والذي يعمل على زيادة قدرة النبات لألمتصاص العناصر المغذية ومنها البوتاسيوم
.وينعكس أيجابيا على عمل البراسينواليد في زيادة نسبة البوتاسيوم في المجموع الخضري ] 0 [13وقد ذكر ] [30إن عدداً
من منظمات النمو ومنها مركب  Brassinolideتؤثر في الصفات الفسيولوجية للمحاصيل مثل تحفيز امتصاص االيونات
المعدنية  ..أما بالنسبة للتداخالت الثنائية فيظهر من نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين األصناف ورش حامض
1الجبرليك في نسبة البوتاسيوم في النبات ,إذ حققت نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر
أعلى قيم للتداخل بلغتا  7.224و %7.313بالتتابع وبفارق معنوي بينهما وبنسبة زيادة بلغتا  12.27و %11.94عن نباتات
الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) التي حققت أقل قيم للتداخل بلغتا  7.199و%7.129
بالتتابع .كما كان التداخل بين األصناف ورش منظم النمو البراسينواليد معنويا ,فقد تميزت نباتات الصنف الهولندي
المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-بأعلى قيم للتداخل بلغت  %7.978ولم تختلف معنويا عن نباتات الصنف المحلي
المرشوشة بالتركيز  7ملغم .لتر %7.211 1-في حين حققت نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالماء المقطر
فقط (السيطرة) أقل قيم للتداخل بلغتا  1.932و .%1.736كما كان التداخل بين رش حامض الجبرليك والبراسينواليد
معنويا في نسبة البوتاسيوم في النبات ,فقد اعطت النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم لتر 1-من حامض الجبرليك و 7ملغم
لتر 1-من البراسينواليد أعلى قيمة للتداخل بلغت  %2.958قياسا بنباتات السيطرة (المرشوشة بالماء المقطر فقط) التي
حققت أقل قيمة للتداخل بلغت  . %0.517هذا ولم يكن التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة معنويا في نسبة النتروجين في
النبات جدول ( .) 7إن زيادة نسبة النتروجين والبوتاسيوم في النباتات المرشوشة بحامض الجبرلين والبراسينواليد يعود إلى
دورهما عند رشهما بشكل منفرد أو توليفة بينهما وبالتراكيز المناسبة في زيادة طول وحجم المجموع الجذري وما لهما من
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تأثير إيجابي في زيادة مقدرة النبات على امتصاص الماء من التربة وما يحويه من عناصر أساسية لنمو وتطور النبات
] .[29األمر الذي انعكس إيجابا في زيادة وزن النبات الرطب والجاف للنبات ومن ثم زيادة نسبة النتروجين والبوتاسيوم في
النبات.
نسبة البروتين في النبات
تشير نتائج جدول ( )2إلى وجود اختالف معنوي بين صنفي الشبنت في نسبة البروتين في النبات ,فقد تفوقت نباتات
الصنف الهولندي ( )V2بأعلى نسبة للبروتين في النبات بلغت  %11.822قياسا بنباتات الصنف المحلي ( )V1التي حققت
أقل نسبة للصفة بلغت  ,%11.148ويعود سبب زيادة نسبة البروتين في نباتات الصنف الهولندي إلى تفوقها في نسبة
النتروجين في النبات الجدول ( )7ونسبة البوتاسيوم في النبات الجدول ( .)4كما تبين نتائج الجدول  2وجود فروق معنوية
بين تركيزي حامض الجبرليك  1( GA3و )21ملغم  .لتر 1-في نسبة البروتين في نبات الشبنت ,إذ احتوت النباتات
المرشوشة بالتركيز  50ملغم  .لتر 1-أعلى نسبة من البروتين بلغت  %11.727قياسا بالنباتات غير المرشوشة بالجبرلين
( 1ملغم  .لتر )1-التي احتوت على أقل نسبة للبوتاسيوم بلغت  0 %8.943ان الزيادة الحاصلة عند أضافة الجبرلين قد تعزى
الى دور الجبرلين في تحفيز بناء االحماض النووية  DNAو RNAوخاصة  mRNAوانزيمات خاصة لبناء البروتين
] [16وهذا يؤدي الى زيادة بناء البروتينات في النبات  .أما عن تأثير رش منظم النمو البراسينواليد ( )BLفتبين نتائج
الجدول  2وجود اختالف معنوي بين التراكيز المرشوشة في نسبة البروتين في النبات ,فقد تميزت النباتات المرشوشة
بالتركيز  7ملغم لتر 1-بأعلى نسبة للصفة بلغت  %12.791واختلفت معنويا عن التراكيز المرشوشة األخرى كما اختلفت
معنويا عن نباتات المقارنة التي حققت أقل نسبة للبروتين في النبات بلغت  .%9.721أما بالنسبة للتداخالت الثنائية فيظهر
من نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين األصناف ورش حامض الجبرليك في نسبة البروتين في النبات ,إذ حققت
نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-أعلى قيم للتداخل بلغتا  11.914و%11.231
بالتتابع وبفارق معنوي بينهما وبنسبة زيادة بلغتا  12.24و %17.12عن نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة
بالماء المقطر فقط (السيطرة) التي حققت أقل قيم للتداخل بلغت  11.171و %8.222بالتتابع .كما كان التداخل بين
األصناف ورش البراسينواليد معنويا ,وتميزت نباتات الصنف الهولندي المرشوشة بالتركيز  7ملغم  .لتر 1-بأعلى قيمة
1للتداخل بلغت  %13.192إال أنها لم تختلف معنويا عن نباتات الصنف المحلي المرشوشة بالتركيز  7ملغم لتر
( ) %17.484في حين حققت نباتات الصنف الهولندي والمحلي المرشوشة بالماء المقطر فقط (السيطرة) أقل قيم للتداخل
بلغتا  9.498و . %9.133كما كان التداخل بين رش حامض الجبرليك والبراسينواليد معنويا في نسبة البروتين في النبات,
فقد اعطت النباتات المرشوشة بالتركيز  21ملغم  .لتر 1-من حامض الجبرليك و 7ملغم  .لتر 1-من البراسينواليد أعلى قيمة
للتداخل بلغت  %13.292قياسا بنباتات السيطرة (المرشوشة بالماء المقطر فقط) التي حققت أقل قيمة للتداخل بلغت
 . %2.112يعود سبب زيادة نسبة البروتين في نباتات الشبنت المرشوشة بالتركيز المناسب من حامض الجبرليك
والبروسينواليد (بشكل منفرد أو توليفة بينهما) إلى تفوقها في نسبة النتروجين في النبات الجدول ( )7العنصر الضروري
في تركيب األحماض األمينية التي تعد الحجر األساس لتكوين البروتينات ] .[32فضال عن زيادة نسبة البوتاسيوم في النبات
الجدول ( )4نتيجة للدور اإليجابي لهذا العنصر في تنشيط األنزيمات المحفزة للكثير من العمليات الفسلجية داخل النظام
النباتي ومنها األنزيمات المرتبطة بأيض البروتين] .[33فضال عن دوره الفعال في اختزال النترات وتحويلها إلى أحماض
أمينية تعد اللبنة األساس في تكوين البروتينات ] .[34هذا ولم يكن التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة معنوياُ في نسبة
البروتين في النبات جدول (.)7
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plants. Physiologia Plantarum., 66(1): 1-14.
) بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة قبل الز ارعة0( جدول
الوحدة
-----

القيمة
مزيجية
741
217
321
2.7
3.21
1.134
77.81
724

 تربة1-كغم.غم
----م.ديسيسمنز
 تربة1-كغم.ملغم
 تربة1-كغم.ملغم
 تربة1-كغم.ملغم
1-

العناصر
نسجة التربة
الرمل
الغرين
الطين

مفصوالت التربة

)pH( درجة التفاعل
)EC( اإليصالية الكهربائية
النتروجين الجاهز
الفسفور الجاهز
البوتاسيوم الجاهز

) في الجزء الخضري لصنفين%( ) تأثير رش حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في نسبة النتروجين2) جدول
من نبات الشبنت
)0-) (ملغم لترBL( تراكيز البراسينواليد
GA3 × V
1.533
1.719
1.621
1.892
1.119
متوسط األصناف
1.626
1.757
1172
GA3 متوسط
1.577
1.806
1.171

تراكيز
األصناف
GA3
)V(
)0-(ملغم لتر
0
V1
50
0
V2
21
1.12 م.ف.أ

3

2

1

0.5

0

1.533
1.633
1.607
1.844

1.878
2.125
1.934
2.259

1.597
1.746
1.782
2.026
م.غ

1.555
1.616
1.635
1.761

1.099
1.474
1.148
1.572

1.583
1.726

2.002
2.096

1.672
1.904
1.189

1.586
1.698

1.287
1.360

V1
BL × V
V2
1.12 م.ف.أ

1.570
1.739

1.906
2.192

1.595
1.688

1.124
1.523

0
50

1.654

2.049

1.689
1.886
1.124
1.788
1.148

1.642

1.323
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× GA3.
BL
1.12 م.ف.أ
BL متوسط
1.12 م.ف.أ
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جدول ) )3تأثير رش حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في نسبة الفسفور ( )%في الجزء الخضري لصنفين
من نبات الشبنت
األصناف
()V

تراكيز البراسينواليد (( )BLملغم لتر)0-

تراكيز GA3
(ملغم لتر)0-

0

0.5

1

2

3

0
50
0
21

0.176
0.179
0.164
0.186

0.204
0.236
0.196
0.216

0.211
0.245
0.210
0.218
1.112

0.195
0.232
0.192
0.203

0.184
0.225
0.177
0.202

0.220
0.206

0.228
0.213
1.114

0.170
0.183

0.200
0.226

0.176

0.213

0.211
0.231
1.111
0.221
1.117

V1
V2
أ.ف.م 1.12

V1
V2

BL × V

0.178
0.175

أ.ف.م 1.12
0
50

BL × GA3.
أ.ف.م 1.12
متوسط BL
أ.ف.م 1.12

0.214
0.198

0.204
0.189

0.194
0.218

0.180
0.214

0.206

0.197

GA3 × V
0.194
0.224
0.188
0.205
1.112
متوسط األصناف
0.209
0.196
1.112
متوسط GA3
0.191
0.214
1.114

جدول ( )4تأثير رش حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في نسبة البوتاسيوم ( )%في الجزء الخضري لصنفين
من نبات الشبنت
األصناف
()V

تراكيز البراسينواليد (( )BLملغم لتر)0-

تراكيز GA3
(ملغم لتر)0-

0

0.5

1

2

3

0
50
0
21

1.484
1.989
1.549
2.121

2.099
2.181
2.206
2.376

2.155
2.356
2.404
2.735
غ.م

2.534
2.868
2.610
3.048

2.069
2.204
2.169
2.489

2.140
2.291

2.256
2.570
1.137

1.517
2.055

2.152
2.279

1.786

2.216

2.280
2.545
1.192
2.413
1.122

V1
V2
أ.ف.م 1.12

V1
V2

BL × V

1.736
1.835

أ.ف.م 1.12
0
50

BL × GA3.
أ.ف.م 1.12
متوسط BL
أ.ف.م 1.12

2.701
2.829

2.136
2.329

2.572
2.958

2.119
2.346

2.765

2.233

GA3 × V
2.068
2.313
2.188
2.554
1.128
متوسط األصناف
2.194
2.371
1.121
متوسط GA3
2.128
2.437
1.172

جدول ) )5تأثير رش حامض الجبرلين والبراسينواليد وتداخلهما في نسبة المئوية للبروتين في الجزء الخضري لصنفين
من نبات الشبنت
األصناف
()V

تراكيز البراسينواليد (( )BLملغم لتر)0-

تراكيز GA3
(ملغم لتر)0-

0

0.5

1

2

3

0
50
0
21

6.864
9.202
7.167
9.811

9.709
10.088
10.204
10.993

9.969
10.900
11.122
12.650
غ.م

11.721
13.268
12.073
14.102

9.571
10.195
10.034
11.512

9.898
10.598

10.435
11.886
1.211

7.015
9.506

9.956
10.54

8.261

10.248

10.546
11.775
1.382
11.161
1.312

V1
V2
أ.ف.م 1.12
BL × V

V1
V2

8.033
8.489

أ.ف.م 1.12
BL × GA3.
أ.ف.م 1.12
متوسط BL
أ.ف.م 1.12

0
50
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12.494
13.087

9.883
10.773

11.897
13.685

9.802
10.853

12.791

10.328

GA3 × V
9.567
10.731
10.120
11.814
1.232
متوسط األصناف
10.149
10.967
1.281
متوسط GA3
9.843
11.272
1.174
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Abstract
The experiment for the growing season. 2015-2016 to study the effect of gibberellic acid at
concentrations (0 and 50)mgL-1 and BL at five concentrations (0, 0.5 ,1 ,2 and 3)mg.L-1 and
their interaction on some chemical characteristics for Dill plant . The experiment was
designed according to Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates per
treatment, using less significant difference at the level of probability (0.05) , the results
showed the following:1- The effect of brassinolide with it,s concentrations led to obtain on a significant increase in
all the studied characteristics, so the superiority of the concentration of 2 mg.L -1 of
brassinolide in each of nitrogen, potassium and protein, And the superiority of concentration
with 1 mg .L -1 of brassinolide in phosphate.
2- The effect of gibberellic acid with it,s two concentrations led to obtain on a significant
increase in all the studied characteristics and the highest in of the concentrate at 50 mg.L -1 in
two local and dutch varieties.
3-The all bilateral interactions had a significant effect on all the studies characteristics with
superiority of the treatment (2 from brassinolide ,50 from gibberellic acid) mg.L-1 in the ratio
of nitrogen, potassium and protein, the treatment of (1 from brassinolide,50 from gibberellic
acid) mg.L-1 in the ratio of phosphate, and the superiority of dutch variety in the ratio
of nitrogen, potassium and protein, and the superiority of the local variety in the ratio
of phosphate.
4- The triple interactions led to obtain a significant increase in only phosphate ratio, while the
nitrogen ratio, potassium and the protein not with triple interactions among the study of
significant factors.
Keyword: gibberellic acid, brassinolide, Anethum graveolens L., chemical characteristics.
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