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 تأثير مستويات الجبرلين وتقطيع الدرنات في نمو وحاصل البطاطا

ماهر عبود حسن                          
1

 حمزة موسى كاظم             علي حسين جاسم       

 المستخلص

كة  رةرم قركةح قظة بة  بةبةل( خالقةا مةسم تقراية  تقربة ةن  11أجريت تجربة  قليةة   ةن قة لة   ةا ن )تقعةن تلة  

, 0قسب تصرة  تقل ة ةت تق شاتئة  تقكةقي  بثسث  قكررتت. قدرتي  تقعات ق بةن مرس  ق ةقست قعل ةة  تقةدرتةت خ ةن 0227

قيغ /قعةر. أهرةرت تقةعةةئن أق تل ةة   1خ 3, 1, 2 ةن  GA3جحء إضة   قيدرتةت تقكةقي  خكذقا أرب   قسةعايةت قةن  1خ 1, 3

% , يةى تقعةاتقن. بةةرةة 11.31خ  00.13تقسةلةق تقرئةس  خقةصل تقةبةةت بةسةب  أجحء قييت ق ةايةً قعايط  دد  1تقدرتةت إقى 

ق  يؤثر تقعل ة   ن تقصفةت تقخضري  ختسب  تقرةدة تقجة   ختقةشة خقعايط  دد تقدرتةت خخزق تقدرت  تقاتقةدة. قةن جةتةب  مةر 

 أجحتء إقى تليةل تقظةصل بشكل ق ةاي . 1أخ  3أدى تل ة  تقدرتةت إقى 

قيغ /قعر زتد ق ةايةً قن قعايط ترتفةع تقةبةت خ دد تقسةلةق تقرئةس . قكةة  قيةل قةن  GA31 ةعةئن أق قسعاى خدقت تق 

ق  يؤثر ق ةايةً  ن  دد تقدرتةت قيةبةت خخزق تقدرت  خقةصل  GA3تسب  تقرةدة تقجة   ختقةشة بةقدرتةت. خخجد أيضةً أق قسعاى 

 3.12تق ةقيةن أثر ق ةاي  ن قعايةط  ةدد تقسةةلةق تقرئةسة  إال بيةى أ يةى قعايةط قرةة تقةبةت. تقةعةئن بةةت كذقا أق قيعدتمل بةن 

قيغ /قعةةر  ةةن قةةةن قةة  يكةةن قيعةةدتمل بةةةن تق ةةةقيةن تةةطثةر ق ةةةاي  ةةن قعايةةط  1برسةةعاى GA3يةةةقةً  ةةةد  ةةدع تل ةةة  تقةةدرتةت خ 

 تقصفةت تقخضري  تألمرى ختقظةصل خب ض تقصفةت تقةا ة . 

 

EFFECT OF GA3 LEVELS AND TUBERS CUTTING ON GROWTH AND YIELD    OF 

POTATO Solanum tuberosum L. 

 

ABSTRACT 

      Field experiment conducted at Ofee area (15 kilometers West Babylon governorate center) 

during spring of 2007, using Randomized Complete Block Design (R.C.B.D.) with three 

replications. 

      The experiment included the interaction between five treatments for tuber cutting to 2, 3, 4, 

and 5 parts and the complete tuber size and four levels of GA3  0 , 1 , 3  and 5 ppm . Results of 

this study indicated that tuber cutting significantly decreased the average number of the main 

stems and plant yield by 22.43 and 15.38 %, respectively. While, this method did not affect the 

vegetative characteristics and dry weight ratio, starch, the average number of tubers and tuber 

weight. 

      Results indicated that 5 ppm GA3 significantly increased the average plant length and 

number of stems, but decreased the dry weight and starch in the tubers. On the other hand it 

didn't affect the average number of tubers per plant, the tuber weight and plant yield. Results 

indicated that the interaction between the two factors significantly affected the number of the 

                                                 
1
 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول 
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stem in which the highest rate was 3.5 stems without tuber cutting and 5 ppm GA3 level, while, 

the interaction had no significant effect on the growth characteristics and the yield and its 

components.     

 

 المقدمة

أريةب تقرةحتر ةن  ةن تق ةرتق  تسةب  قةن تقةدرتةت  يسعارد تق رتق  يةاية تلةخي تقب ةطة قيحرت ة  تقربة ةة  خ يسةعل  

أق أي ةر تقعلةخي تقرسعاردة يرتف  بصارة قسةعررة خ تبةةع  تقرةعج   ن تقرا د تقربة ن قكن تسع رل كعلةخي قيحرت   تقخريفة .

قيةة . ختشةةةر تقدرتيةةةت بةقكةتةةة   31-01ص قةةن تقةةدرتةت تقصةةغةرة تقظجةة  التت تقل ةةر بةةةن تقةةدرتةت تقكبةةةرة تقظجةة  بسةة ر ترمةة

مفض تكةقةف تقعلةخي  ن طريق تجحئ  تقدرتةت تقكبةرة تقظج  قة  ضةرخرة ت لةة  تألدختت قرةة  تتعشةةر تألقةرتي. ختفةةد  ةذ  

 .[ 0222الشتتو،  ]ي تقةدرتةت قيةع فن تق رية  مصاصة  ن تق رخة تقربة ة  بسبب تتخفةةي درجة  قةرترة تقعربة  خ ةدع ت ةر

رةة  12بر رةةةً خبةةازق  0إق تقةةدرتةت تقكبةةةرة يركةةن تل ة رةة إقةةى أجةةحتء تظةةاي كةل قةرةةة  [ 0222وآخترو    Wayne] خبةةن

أق قج  تقل    يجب إق يكاق بلدر قج  تقبةض ، خيرت ى أق  [ 0222وآخرو   Pack]بةن خ خيرت ى أيضةً  دع كسر تقةبت..

أق تقةدرتةت تقكةقية  تةرةا  ةرةة تقبةرت    ةن تق ةر  أقلرةن  [ Tucker, 2007]بةنخ  قأليفل ختق ةاق قأل يى. تكاق جر  تقل 

 .أخالً، خأق تطثةر تقسةةدة تقلرة  يةخفض  ةد تل ة  تقدرتةت تقكبةرة تقظج 

رتةت كعلةخي  ن تقحرت  ، إال إق قةق  ض ف تقعحري  تعةج  يكاق تقدرتةت ت د ختقدة قن تقرشةكل تقعن تاتج  تيع رةم تقد      

أق تقررقاتةةت تقدتميةة  تسةبب قصةام [  Suttle, 2004a ]تؤدي إقى تطمر تقحرت   خض ف هرار تقةبةت  ةن تقظلةل. خأ ةةر

وآخترو    Shibairo]يؤثر  ن تةبةة  تقةرةا تقسقةق قيعحرية . خأخضة   GA3أق  [ Suttle, 2004 b]يكاق تقدرتةت. خبةن 

 كسر تقسةةدة تقلرة  قيدرتةت ق  زيةدة  دد تقةبت.  يؤدي إقى GA3أق  [ 0222

إقةةى  [4991وآختترو   Choi ]  إال تاصةةل GA3قظيةةام  تشةةةر تقدرتيةةةت بةقكةتةةة  كسةةر يةةكاق تقةةدرتةت بةيةةعخدتع

 [ 4999وآخترو   Struik]دقةل . خبةن  1قيغ /قعر قردة  0-1بعركةح   GA3أقكةتة  كسر يكاق تقدرتةت خالقا بةل رة برظيام

يحيد قن تقازق تق ري خ دد تقدرتةت قيةبةت. خقةن جرة  أمةرى يليةل قةن قظعةاى تقرةةدة تقجة ة   ةن درتةةت  GA3 رةم أق تيع

يظدث زيةدة  ن تقةبت خ دد تقدرتةت ق  قية  تقةازق تق ةري  GA3أق  [4999وآخرو    Habib]تقب ةطة صةف بةجن. خبةن 

يةةؤدي إقةةى تليةةةل تقرةةةدة تقجة ةة   GA3بةةطق تيةةع رةم  [ 0224 وآختترو   Coleman]أ ةةةر خ قيةبةةةت قةةيةةة قر ةقيةة  تقرلةرتةة .

ر ةةً  يةى تقرجرةاع تقخضةري  GA3إق تيع رةم قظيةام  [  Karafyllidis  ,2006 و Darara  ]. خخجد            بةقدرت 

تقعطثةر تيجةبةةً  ن  قيب ةطة يؤثر ييبةةً  ن كرة  تقظةصل خق دم خزق تقدرت  خ  ئ  تقدرتةت تقكبةرة تقظج . خقن جر  أمرى يكاق

أق ترتفةةةع تقةبةةةت ختقةةازتةن تق ةةري ختقجةةة  قيرجرةةاع  [ 0222وآختترو   Alexopoulos]أ ةةةر ختق ةةدد تقكيةةن قيةةدرتةت. 

. خخجةةد أق  ةةدد تأل ةةرع تقثةتايةة  خ تألخرتق قكةةل تبةةةت قةة  يعةةطثر   GA3تقخضةةري قةةد تزدتد تعةجةة  ر  تبةةةت تقب ةطةةة برظيةةام

 . GA3يعجةب  بةقةسب  قر دم خزق تقدرت  تب ة قيراي  خخقت خترط تقر ةقي  .  ن قةن تخعيف تالGA3برسعاى 

قليةة  تقبظةةاث قةةام تيةةعخدتع تقةةدرتةت تقرجحئةة   ةةن تقل ةةر.  لةةد تيةةعرد ت  ةةذ  تقعجربةة  تةةطثةر تل ةةة  تقةةدرتةت  ختبةةرت

  ن ترا تقب ةطة خقةصيرة تظت هرخ  قظة ب  بةبل . GA3خق ةقيعرة بطرب  قسعايةت قن 

 Materials and methodsرائق العمل  المواد وط

. 0227كة  رةرم قركةح قظة بة  بةبةل مةسم تقراية  تقربة ةن  11أجريت تجرب   ةقية   ةن قة لة   ةا ن تقعةن تلة  

أجةةحتء إضةةة   قيةةدرتةت تقكةقيةة  خكةةذقا ق ةقيعرةةة  1خ  1خ  3خ  0قدرتيةة  تقعات ةةق بةةةن أرب ةة  ق ةةةقست قعل ةةة  تقةةدرتةت بر ةةدم 

 قيغ /قعر ختيع رل تصرة  تقل ة ةت تق شاتئة  تقكةقي  بثسث قكررتت.  1خ  3خ  1خ  2 ن  GA3ن بطرب   قسعايةت ق
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ع 01-11قيغ /قعةةر خخضةة ت  ةةن رر ةة  درجةة  قرترترةةة  1خ 3, 1, 2بعركةةةح  GA3ترةةت ق ةقيةة  تقةةدرتةت برةةةب  تقةرةةا     

ر  بةقةسب  إقةى 31-32خقد تتعخبت درتةت بازق خق رض  قضاء تقشرس رةر تقربة ر قعظفةح ة  يى تإلتبةت خ تكاين تبت قاي. 

 131-102خ  121-02خ  71-02تقدرتةت تقكةقي ،  ن قةن ت  تل ة  تقدرتةت قبل ياقةن قن تقحرت   قةث تتعخبت درتةت بةازق 

 ة  تقجةحء أجحتء ,  يى تقعاتقن خت  ق   تق ةر  تقلة ةدي أخال ثة  ق 1خ  1,  3,  0ر  بةقةسب  قيدرتةت تقرل    إقى 101-112خ 

أجةحتء . تركةت تقةدرتةت تقرل  ة  ألجةل تق ةسف أقعجفةفةن  1خ  3أجحتء بةقةسب  قر ةقيعن تقعل ة  إقى  1خ 0تقرعبلن قن تقدرت  إقى 

  % إال ررست تيا تقدرتةت قردة أرب  إقى مرس دقةئق. 1خ لرت قبة رة قبل تقحرت   برظيام تقبةةاقةل بعركةح 

ع  3قرخز ب ةام  3ي . خ ريت تقاقدة تقعجريبة  71ختسايعرة خقس  تقظلل إقى قرخز ب ري قرثت تألري  خت  تة ةررة       

ية  بةةن  32 يةى قسةة    0227/ 1/ 07قكل قةرة خخز ت تقر ةقست  شاتئةة قسب تقعصرة  تقرعب  خ زر ت تقدرتةت بعةريخ 

، ]مطلتو  زرت ة  تقرظصةام خإتعةجة  تقدرتةت.خ طبلت  ريةةت تقخدق  قن ري ختسرةد خ حق خقكة ظة  كرةة قاصةى برةة  ةن 

ياقةً قن تقحرت  .   ت  قسةم تسب  إتبةت تقدرتةت تقرل    خت  قسةم  101. خت  قصةد تقةبةتةت تقةةتج  ب د  [ 1010خ مرخق 

خت  تلدير ب ض صفةت تقةرا تقخضري  ةد تقظصةةد )كر ةدم ق شةر تبةتةةت قكةل خقةدة  ياقةً قن تقحرت   32تسب تجةقرة ب د  

بة (: قعايط ترتفةع تقةبةت خ دد تقسةلةق تقرئةس . خقعايط  دد تقةدرتةت قيةبةةت تقاتقةد، خزق تقدرتة  تقاتقةدة خ تقظةصةل تجري

 تقكين قيةبةت تقاتقد.

 ةن  ةرق  خأمذت  شاتئةة ثسث درتةت قعاي   تقظج  قن تقاقةدتت تقعجريبةة  قيركةررتت جرة رةة خق  ةت ثة  جففةت  

ع72كرربةئن  ةد درج  قرترة 
°
قيةشةة  ةن  قظةن ثبةت تقازق ث  قسبت: تقةسب  تقرئاي  قيرةدة تقجة    ن تقدرتةت. تقةسب  تقرئاية  

قييةةةت تقةعةةةةئن ب ريلةةة  تظيةةةةل تقعبةةةةين خقارتةةةت تقرعايةةة ةت قسةةةب  (.A.O.A.C. 4992)تقدرتةت كرة قاصا   ن 

 .[ 992] الراو، وخلف هللا 2.21تمعبةر دتكن قع دد تقظدخد  ةد قسعاى تقعرةم 

 

 Results and Discussionالنتائج و المناقشــــة    

 معدل ارتفاع النبات

( أق تل ة  تقدرتةت ق  يؤثر ق ةاية  ن ق دم ترتفةع تقةبةت. إال تت  يسقةظ تتخفةةي  ةن ق ةدم  1يسقظ قن تقجدخم ) 

 جحء قلةرت  بةقدرتةت تقكةقي . 1خ  1 ذ  تقصف  قيدرتةت تقرل    إقى  

قيغ /قعر أدى إقى زيةدة تدريجة   ةن ترتفةةع تقةبةةت، إال  1إقى  1قن  GA3خم تفس  أق زيةدة قسعاى خيسقظ قن تقجد

% , يةى تقعةاتقن 12.10خ  1.01قيغ /قعر تفاقة ق ةاية  يى ق ةقي  تقرلةرت  خبيغت تسب  تقحيةدة  1خ  3 بةقرسعاى  GA3 أهرر

 GA3قيغ /قعر قلةرت  ببلة  تقر ةقست. خقةد يرجة  القةا إقةى تةطثةر  1 برسعاى   GA3 ن قةن ق  تكن تقفرخق ق ةاي  بةقةسب  قـ 

تقذي يحيد قن تركةح تالخكسةن تقدتمين خبةقعةقن تةشةط تتلسةع تقخسية كرةة يةؤدي دخرتً  ةن تةشةةط تقجةةةةت تقرسةئاق   ةن تكةاين 

mRNA   خبةقعةقن تةشةط   ةقة  تإلتحيرةةت بةقةبةت..خ ةذت يعفةق قة  قةة خجةد[Alexopoulos    0222وآخترو ]  بةطق ترتفةةع

جةحء  0ي   ةد تل ة  تقدرتةت إقةى 121.32. خبيى أ يى ق دم قرذ  تقصف   GA3تقةبةت يحدتد تعةج  ر  تبةت تقب ةطة برظيام

 . GA3جحء خ دع تقر ةقي  بـ  1ي   ةد تقعل ة  إقى 11.07قيغ /قعر. ن قةن بيى أخطط ق دم قرة   1برسعاى  GA3خ 
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 (. وتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في معدل ارتفاع النبات )سم GA3أثير (: ت4جدول )

 معدل  (ملغم/لتر ) GA3تركيز  التقطيع

 5 2 4 2 التقطيعتأثير 

 كاملة

2 

3 

4 

5 

88.60 a 

82.59 a 

86.60 a 

86.60 a 

81.67 a 

92.27 a 

90.53 a 

94.40 a 

89.40 a 

85.60 a 

94.13 a 

93.93 a 

92.20 a 

91.73 a 

89.23 a 

89.07 a 

101.30a 

95.67 a 

91.27 a 

92.20 a 

a 94.24 

a 90.29 

a 90.04 

a 99.25 

a 92.42 

  GA3  b95.04  a b 92.11  a 90.01 a  92.92معدل تأثير 

المعدالت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  

 في العوامل المفردة والتداخل. 2.25احتمال 

 

 معدل عدد السيقا  الرئيسة: 

(أق تل ة  تقدرتةت أدى إقى تلصةق تدريجن  ن ق دم  دد تقسةلةق تقرئةس  إال أ  ةت تقةدرتةت تقرل  ة   0يسقظ قن تقجدخم ) 

ق ةاي  بةةن تقةدرتةت تقكةقية  خبلةة   % قلةرت  بةقدرتةت تقكةقي .  ن قةن ق  تكن تقفرخق00.13جحء تلصةتةً ق ةايةً بةسب   1إقى 

ق ةقست تقعل ة . خقد يرج  القا إقى تطثةر  رية  تقعل ةة   ةن تليةةل  ةدد تقبةرت   قلةرتة  بةقةدرتةت تقكةقية .خأهررت قسةعايةت 

GA3  ةن  قيغ /قعةر زيةةدة ق ةاية  1قيغ /قعر زيةدة تدريجة   ن ق ةدم  ةدد تقسةةلةق تقرئةسة ، قكةن أهرةر تقعركةةح  1تقى  1بةن 

%.  ن قةن قة  تكةن تقفةرخق ق ةاية  بةةن بلةة  تقر ةةقست. 01.70ق دم  دد تقسةلةق قلةرت  ب دع تقر ةقي  إال بيغت تسب  تقحيةدة 

. خ ةذت [0222وآخرو    Shibairo]  ن كسر تقسةةدة تقلرة  خبةقعةقن زيةدة  دد تقبرت   تقةةقة   GA3خ ذت قد يرج  إقى دخر 

بتورا  ] تةؤدي إقةى زيةةدة  ةدد تقسةةلةق GA3بةطق تقر ةقية  برظيةام [ 0225وآخترو    Kustiati] يعفق ق  قة خجد  كل قن 

. خأق تقعدتمل بةن تق ةقيةن قد أثر ق ةايةً  ن ق دم  دد تقسةلةق تقرئةس ، إال بيى أ يى ق ةدم قرةة  ةةد تيةع رةم [ 0225وآخرو  

أجةحتء  1(.  ن قةن بيى أقل ق دم قرة  ةد تل ة  تقدرتةت إقى يةقةً  3.12قيغ /قعر )   1برسعاى  GA3تقدرتةت تقكةقي  خق ةقي  

 يةقةً(. 1.73خ دع تقر ةقي  ) 

 

 وتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في معدل عدد السيقا  الرئيسة/نبات. GA3(:تأثير 0جدول) 

 معدل  (   ملغم/لتر) GA3تركيز  التقطيع

 5 2 4 2 التقطيعتأثير 

 كاملة

2 

3 

4 

5 

2.80 abc 

2.93 ab 

2.06 bc 

2.60 abc 

1.73 c 

2.93 ab 

3.06 ab 

2.66 abc 

2.53 abc 

2.56 abc 

3.26 ab 

2.66 abc 

2.86 abc 

2.63 abc 

2.60 abc 

3.50 a 

3.03 ab 

2.86 abc 

2.90 abc 

2.80 abc 

a2.40 

ab0.90 

ab0.24 

ab0.22 

2.42 b 

  GA3 b 0.10 ab 0.25 ab 0.92 a 2.20معدل تأثير 

لتي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  المعدالت ا

 في العوامل المفردة والتداخل. 2.25احتمال 

 
 



 حسن وآخرون                                                                    (0220) , 11-7(: 1)1- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النسبة المئوية للمادة الجافة بالدرنات:

أق تل ة  تقدرتةت ق  يؤثر ق ةايةً  ن تسب  تقرةدة تقجة ة  قيةدرتةت،  ةن قةةن يسقةظ أق قسةعايةت  ( 3ياض  تقجدخم )

GA3  يةى  17.02خ  17.31خ  17.37قيغ /قعر أدت إقى تلصةق ق ةاي  ن تسب  تقرةةدة تقجة ة  بةقدرتة  بةسةب   1 – 1بةن , %

تقثسثة . خقةد يرجة  القةا إقةى تةطثةر  GA3ية  بةةن قسةعايةت .  ةن قةةن قة  تكةن تقفةرخق ق ةا  GA3تقعاتقن قلةرت  ب دع تيع رةم

GA3  ن تلصةر دخرة تتلسةع تقخية  خأتسةع قجررة قذقا يحدتد قظعاى تقرةء  يى قسةم ترتك  تقراتد تقغذتئة .خ ذت يعفق ق  قة 

 Kummar] خجد   خكذقا قة يؤدي إقى تليةل تقرةدة تقجة   بةقدرت . GA3بطق تيع رةم  [0224وآخرو   Coleman] خجد  

قيغ /قعةةةر يةةؤدي إقةةى مفةةض تقةسةةةب  تقرئايةة  قيرةةةدة تقجة ةة   ةةةن   12خ  1،  1بعركةةةح  GA3بةةطق تيةةعخدتع  [ 4994وآختترو  

 تقدرتةت.ختشةر تقةعةئن قن تقجدخم تفس  بطق تقعدتمل بةن تق ةقيةن ق  يؤثر ق ةايةً  ن تسب  تقرةدة تقجة   بةقدرتةت.

 

 الدرنات والتداخل بينهما في نسبة المادة الجافة بالدرنات.وتقطيع  GA3(: تأثير 2جدول )

 معدل   ( قيغ /قعر) GA3تركيز  التقطيع

 5 2 4  التقطيعتأثير 

 كاملة

2 

3 

4 

5 

18.56 a 

18.97 a 

18.96 a 

18.35 a 

18.78 a 

17.47 a 

17.37 a 

17.73 a 

17.12 a 

17.19 a 

17.60 a 

17.72 a 

17.35 a 

17.05 a 

17.04 a 

17.28 a 

17.20 a 

17.21 a 

17.04 a 

17.27 a 

17.73 a 

17.81 a 

17.81 a 

17.39 a 

17.57 a 

  GA3 18.72 a 17.37 b 17.35 b 17.20 bمعدل تأثير 

المعدالت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  

 فردة والتداخل.في العوامل الم 2.25احتمال 

 

 النسبة المئوية للنشا بالدرنات:  

( أق تل ة  تقدرتةت ق  يؤثر ق ةاية  ن تسب  تقةشة بةقدرت .  ن قةةن قصةل تلصةةق ق ةةاي  ةن  1يسقظ قن تقجدخم )

عرسك ق بة  قيغ /قعر ( خقد يرج  تلصةق تسب  تقةشة بةقدرتةت إقى تي 1، 3، 1تقثسث ) GA3تسب  تقةشة بةقدرتةت  ةد قسعايةت 

بةطق  [4994وآخرو   Kummar] . خ ذت يعفق ق  قة خجد  GA3تقغذتء تقرصة   ن  رية  تتلسةع تقخسية تعةج  زيةدة قسعاى 

 يؤدي إقى تليةل تقةشة. GA3تيع رةم 

 وتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في نسبة النشا بالدرنات. GA3( تأثير 1جدول )

 معدل  ( ملغم/لتر) GA3تركيز  التقطيع

 5 2 4 2 التقطيعتأثير 

 كاملة

2 

3 

4 

5 

12.61 a 

12.98 a 

12.96 a 

12.42 a 

12.80 a 

11.63 a 

11.55 a 

11.87 a 

11.32 a 

11.39 a 

11.75 a 

11.87 a 

11.54 a 

11.27 a 

11.26 a 

11.47 a 

11.40 a 

11.41 a 

11.26 a 

11.46 a 

11.87 a 

11.95 a 

11.95 a 

11.57 a 

11.73 a 

  GA3 12.75 a 11.55 b 11.54 b 11.40 bير معدل تأث

المعدالت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  

 في العوامل المفردة والتداخل. 2.25احتمال 

 

 



 حسن وآخرون                                                                    (0220) , 11-7(: 1)1- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 معدل عدد الدرنات ل ل نبات: 

ثر ق ةاية  ن ق جل  دد تقدرتةت قكل تبةةت . ختشةةر تقةعةةئن أق قسةعاى ( أق تل ة  تقدرتةت ق  يؤ1ياض  تقجدخم )  

GA3  . ق  يؤثر ق ةاية  ن ق دم  دد تقدرتةت قكل تبةت . خق  يكن قيعدتمل تطثةر ق ةاي أيضة  ن  ذ  تقصف 

 

 نبات.للوتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في معدل عدد الدرنات  GA3(: تأثير 5جدول )
 

 معدل   )ملغم/لتر( GA3 تركيز التقطيع

 5 2 4 2 التقطيع تأثير

 كاملة

2 

3 

4 

5 

13.06 a 

14.13 a 

11.13 a 

12.13 a 

11.53 a 

13.66 a 

15.33 a 

13.10 a 

12.46 a 

11.00 a 

13.93 a 

12.86 a 

11.93 a 

13.46 a 

13.60 a 

15.00 a 

13.53 a 

14.20 a 

14.73 a 

11.86 a 

13.91 a 

13.96 a 

12.59 a 

13.20 a 

12.00 a 

 GA3معدل تأثير 
12.40 a 13.11 a 13.16 a 

13.86 a  

المعدالت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  

 في العوامل المفردة والتداخل. 2.25احتمال 

 

 معدل وز  الدرنة الواحدة 

 ة  تقدرتةت ق  يؤثر ق ةايةً  ن ق دم خزق تقدرت .( أق تل  0يسقظ قن تقجدخم ) 

خ ةذت يعفةق قة  قةة  ، GA3تقثسث  قةسً تظا تلصةق قيظاه بر دم خزق تقدرت  قلةرتة  ب ةدع تيةع رةم  GA3خأهررت قسعايةت 

ت قةن ختةدم تقبةةتةةتةؤثر يةيبةةً  ةن ق ةدم خزق تقدرتة .  GA3تقر ةقية   بةطق [  Karafyllidis  ,2006 و Darara  ]خجةد  

 تقجدخم تفس  أق تقعدتمل بةن تق ةقيةن ق  يؤثر  ن ق دم خزق تقدرت .

 

 وتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في معدل وز  الدرنة ) غم (. GA3(: تأثير 2جدول )

 

 معدل  ( ملغم/لتر) GA3تركيز  التقطيع  

 5 2 4 2 التقطيعتأثير 

 كاملة

2 

3 

4 

5 

136.84 a 

135.52 a 

141.01 a 

143.13 a 

140.25 a 

140.15 a 

110.21 a 

128.35 a 

123.69 a 

126.46 a 

105.29 a 

130.61 a 

116.60 a 

118.81 a 

105.07 a 

124.89 a 

117.78 a 

111.94 a 

104.86 a 

125.58 a 

126.79 a 

123.42 a 

124.48 a 

122.62 a 

124.34 a 

  GA3 139.35 a 125.77 a 115.18 a 117.01 aمعدل تأثير 

ت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  المعدال

 في العوامل المفردة والتداخل. 2.25احتمال 
 

 



 حسن وآخرون                                                                    (0220) , 11-7(: 1)1- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
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 معدل حاصل النبات الواحد  

قةدرتةت تقكةقية  ( أق تل ة  تقدرتةت أدى إقى تلصةق ق ةاي  ن قةصل تقةبةت تقاتقد  لد أهررت ت 7ياض  تقجدخم ) 

جحء، إال أ  ت أقل ق دم قةصةيةن قيةبةةت  1خ 3جحء تفاقةً ق ةايةً قلةرت  بةقدرتةت تقرل    إقى  1خ  0ختقدرتةت تقرل    إقى 

رة . خقةد يرجة  1000.71ر  , يى تقعاتقن قلةرت  بةقظةصل  ةد تيع رةم تقدرتةت تقكةقي  تقذي بيى 1373.21خ 1111.11بيغة 

 جحء. 1خ  3   قل   تقعلةخي تقرطماالة قن تق ر  تقلة دي بةقةسب  قيدرتةت تقرل    إقى القا إقى قي  تقبرت

ق  تؤثر ق ةايةً  ن قةصل تقةبةت ختت  يرةل قستخفةي قةةية بر ةقية  تقرلةرتة  . خ ةذت  GA3ختدم تقةعةئن أق قسعايةت  

قيغ /قعةر  أدت إقةى قية  تقظةصةل. خقةة  02ركةةح بع GA3بطق ق ةقي  تقدرتةت  [ 0225وآخرو    Kustiati ]يعفق ق  قة خجد 

 يى تقرجراع تقخضةري قيب ةطةة يةؤثر يةيبةةً  GA3أق تقعبكةر بر  قظيام  [  Karafyllidis  ,2006 و Darara  ]خجد  

  ن كرة  تقظةصل. 

دم قيظةصةل  ةةد خيسقظ قن تقجدخم تفس  أق تقعدتمل بةن تق ةقيةن قد أثر ق ةايةً  ن قةصل تقةبةت. خقد بيى أ يةى ق ة 

 GA3جةحء خ  1. بةةرة بيى أخطط قةصةل  ةةد تل ةة  تقةدرتةت إقةى ر 1713خكةق  GA3زرت   تقدرتةت تقكةقي  خ دع تيع رةم 

 ر . 1010خكةق  قيغ /قعر  1برسعاى 

 وتقطيع الدرنات والتداخل بينهما في معدل حاصل النبات الواحد  GA3(: تأثير 2جدول )

 معدل  ( لترملغم/) GA3تركيز  التقطيع

 5 2 4 2 التقطيع تأثير

 كاملة

2 

3 

4 

5 

1713.0 a 

1705.0 a 

1500.7 abc 

1352.3 bc 

1454.7 abc 

1629.3 ab 

1514.0 abc 

1493.7 abc 

1474.7 abc 

1246.0 c 

1460.0 abc 

1669.0 a 

1394.0 abc 

1592.7 ab 

1392.0 abc 

1688.7 a 

1517.0 abc 

1446.0 abc 

1478.0 abc 

1399.7 abc 

1622.8  a 

1601.3  ab 

1458.6   c 

1474.4 abc 

1373.1   c 

معدل 

 GA3تأثير

1545.1 a 

 

1471.5 a 

 

1501.5 a 

 

1505.9 a 

 

 

المعدالت التي تشترك بالحرف األبجتد، نفستال ال تختلتف معنويتا عتن بعستها حستر اختبتار دن تن متعتدد الحتدود عنتد مستتو  

   ل.في العوامل المفردة والتداخ 2.25احتمال 
 

 االستنتاجات

أجحتء إال ق  يكن ق  تةطثةر ق ةةاي  1أخ  0تسعةعن قن  ذ  تقعجرب  إقكةتة  تل ة  تقدرتةت تقكبةرة  ن تق رخة تقربة ة  بةق رتق إقى 

أدت إقةى  GA3أجحتء إقى تليةل ق ةاي  ن تقظةصل. ختق ق ةقي   1خ  3 ن تقصفةت تقخضري  ختقظةصل قكن أدى تقعل ة  إقى 

ةع تقةبةت خ دد تقسةلةق ختقازق تقجة  قيرجراع تقخضري بةةرة قييت تسب  تقرةدة تقجة   ختقةشة  ن تقةدرتةت خقة  يكةن زيةدة ترتف

 قرة تطثةر  ن تقظةصل .  

 Referencesالمصــــادر  

ي بة ة  . تصةرة  ختظيةةل تقعجةةرم تقحرت ةة . قؤيسة  دتر تقكعةب ق 1012تقرتخي، مة   قظراد خ بد تق حيح قظرد ميةف .. 

 ختقةشر . جةق   تقراصل . تق رتق. 

 قةبةة.-. إتعةف قظةصةل تقخضر_تقرجيدين تألخم ختقثةتن. جةق    رر تقرخعةر0222تقشعاي، إبرت ة  تدى. 
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