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تأثير التركيز وطريقة المعاملة بحوامض الجبريلين والسالسلك واالسكوربك في محتوى 

 األوراق من بعض العناصر المعدنية  لنبات الباقالء في تربة ملحية

 

 علي حسين جاسم                   نعيم شتيوي مطر

 كلية الزراعة , جامعة القاسم الخضراء

 

 : الخالصة

ا غم/جرتتر(     100و  50) GA3بتتل جاست تتل رتتراكر ررتعكتتا  تت ل امتتااجب  جيتتاا  تج  تتري ك  أجريتتا تجر ر          

ا غم/جرتتر( افتتالل اجتتل اماا تتل  100و   50) AsA( وحتتاا  تك تتيكسبك  1و   SA mM) 0.5حتتاا  تجلاجلتت ك  

 ,م متتكا تج يتتر   سش تج ,تجمقاسنتتل )با تتر اتم تجمتتاط تجمقوتتر(   ورتتاتث طا اتتل اتتج  )تترع ج مماا تتل  ) نقتتل تج تت وس 

. نفت ب تجر ربتل 2012-2011تجنقل+تجرش (   لي ايركى أوستع ن اب تج اقجط ات  بمت  تجمنا تر ج مك تم تجاست تي 

لي تحا تجيقكل تج ا ل لي انوقل تجيفل ولق رصمكم تجقوا اب تجمشكتئكل تجياا ل بتالج  ايترستب. رتر  ه أنتم نرتائ  

 تجر ربل بما ي ي: 

بيج تجررعكاي  تجملتر ااك  اجتل رق كتل امنتك  لتي ايرتكى تموستع ات  تجصتكديكم  SAو  GA3أدب امااجب        

 ت  بقكتل تجممتااجب   وعتار جوريقتل تجمماا تل نقتل+سش رتراكر امنتك  لتي  mM   SA 1وتجي كستيا ورمكاب اماا ل 

بيتج تجررعكتاي   SAو  GA3رق كل ايركى تموستع ا  تجصكديكم وتجي كستيا قكا ا ب قكل تجممتااجب. وأدب امتااجب 

باجررعكا تجماجي اجل زيادة ايركى تموستع ا  تجياجلككم امنكيا قكا ا بمماا ل تجمقاسنل ورمكاب اماا ل  AsAواماا ل 

 GA3 . باجررعكا تجماجي    بقكتل تجممتااجب   وأدب )ريقتل تجنقتل+تجرش اجتل زيادرطتا امنكيتا قكا تا بوريقتل تجنقتل لقت

( قكا تا   AsAاجل زيادة ايركى تموستع ا  تج كرا ككم امنكيا )با رالناط تجررعكتا تجتكت)م ات  وأدب جمكل تجممااجب

باجمقاسنل وجم يي  جوريقل تجمماا ل رراكر لي ن ه تجصفل . وعار ج راتثل بك  تجررعكا و)ريقل تجمماا ل رتراكر امنتك  لتي 

 جمكل تجصفاب تجماسو ل. 

 

Effect of  GA3, salicylic and ascorbic acid concentrations and application 

methods on some minerals leaf contents of broad bean (Vicia faba L.)grown 

under salinity soil 

 

Ali H. Jasim                   Naeem S. Matar 

 

Abstract : 

      An experiment was conducted to study the effect of seven treatments includes:  GA3  

50 and 100 mg/l , Salicylic acid(SA)  0.5 and 1 mM, Ascorbic acid(AsA) 50 and 100 

mg/l in addition to the control distilled water , and three methods of applications (soaking 

of seeds, foliar, soaking + foliar) in some elements content of leaves plant in saline soil 

for the 2011-2012 growth season. The experiment was done according to complete 

randomized block design with three replications in Al-kefel area. The results were 

summarized as follow: 

        GA3 and SA treatments in both concentrations caused a reduction in the leaves 

content of sodium and chloride significantly.  SA, 1 mM treatment was superior. Soaking 

 طروحة ماجستير للباحث الثاني البحث مستل من ا
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+ foliar treatment had a significant effect in reducing leaf content of sodium and chloride 

as compared to other methods. GA3 and SA treatments in both concentrations and 100 

mg/l AsA treatments caused higher calcium content. GA3 100 mg/l was superior. Soaking 

+ foliar led to increase calcium content significantly as compared to soaking only. All 

treatments ( except 50 mg/l AsA) led to significant increase in leaf potassium content as 

compared to water treatment. The interaction between concentrations  and methods of 

treatment had a significant effect in all traits. 

    

 : المقدمة

ا  تجميا كل تج قكجكل تجمطمل وتجكت مل تكنرشاس لي تجماجم  وراسا جغرض  .Vicia faba Lرما تج اقجط          

تجيصكل   ل تجقرناب تج يرتط أو تج  وس تجوريل أو تج الل .  وراسا لي تجاوستب تجاست كل جريلك  ثكتص تجرربل  

(. ويق ل تجماتس كر   كطا  جق ل ري فل زست رطا و طكجل نق طا 2007جا م    وذج  جرمايشطا ال بيرريا تجمقا تج  سيل )

وراتوجطا و)كل لررة ثانطا   وريرل تجمرر ل تجرتبمل ا  بك  تجميا كل تج قكجكل بما تجفا كجكا وتج اتجكا وتجيمه   

غم  49ورك  و غم بر 12غم انطا   ل  100ورما احاى تجمصادس تم ا كل ج  رورك  وتجواقل اذ ييك  عل 

 ( ..  1993وآثرور    (Li-juan مرة حرتسيل  316عاسبكناستب و 

رما تجم كحل وتحاه ا  أعالر تكجطادتب  تج كئكل تجري رؤار   ل انراجكل ونك كل تجميا كل تجاست كل ورشكر        

 Flower andتجم كحل ) % ا  تكستفل تجاست كل تجمرويل لي تجماجم  رمانل ا  رراكر20تإلحصاطتب اجل ار حكتجي 

Yeo    1995  وتر تجررب تجمرتقكل ا  تجررب تجمررارة باجم كحل وثا ل تجمنوقرار تجك ول وتج نكبكل. وني لي )

 راتيا ع كر بل ب  سدتطة تج ال. ورصنف تج اقجط ا  تجن اراب ارك ول تجيلا كل ج م كحل تذ تر  ر ل تجقول لكطا 

و  Ayars% )50د منا يقل تجيا ل  7%   و نا دسجل 9.6ق ل تجيا ل بنل ل د منا/م وتر عل زيادة  نطا ي1.6

Eberhard   1960.) 

ومجل زيادة ريمل تجن اب جججطاد تجم يي جرب تجمايا ا  تجاست اب با رممال ارع اب ايادة ججعلاة غكر تنايمكل 

ونك انظم نمك ا  تجمرع اب تجفكنكجكل  SA)تو بافالل انظماب تجنمك جريلك  نمك تجن اب . وانطا حاا  تجلاجل ك  )

( ار  2010وجما ره  ) Nafees جه تدوتس رنظكمكل لي نمك تجن اب وزيادة ريمل تجن اب جإلجطاد تجم يي. لقا بك  

Na  ( اجل ن اراب أجماش تجم طاة ا يكا أدى اجل ثف  ررعكا تيكناب mM  0.5 -1بررعكا)  SAتفالل 
+

   
-

Cl   .

 N,P,Kاجل ن اب تجوما)ل تجم طا ا يكا يؤدى اجل زيادة ررعكا تجمنا ر SA( ار تفالل 2009) Madyعما بك   

ا  انظماب تجنمك  GA3لي أوستع تجن اراب تجمماا ل اقاسنل ال تجن اراب غكر تجمماا ل . ا  جانب آثر لار  تج  ري ك  

ار سش ن اراب   Gherroucha (2011)تجري جطا رراكر لي ر فكف فرس تكجطادتد وانطا تكجطاد تجم يي   اذ وفح 

Ca  أدى اجل زيادة ايركى تجن اب ا    (GA3)تجينول تجم طاة ا يكا باج  ري ك 
++

Kو   
+

قكا ا بمماا ل تجمقاسنل   

جه رراكر    ي  يس تجررعكا تمول   1mM  عما وجا ار تجررعكا  0.5mMوعانا ن ه تجرراكرتب ال  ه  نا تجررعكا

ا   mM/l 100اجل ار اماا ل ن اب تج ردل )تجم طا بررعكا  2008)وجما ره )  Siddiquiرمااا . ع ج  أعا  

10 بررعكا GA3ع كسيا تجصكديكم ( بـ  
-5

 M  رغ ب   ل رراكرتب ع كسيا تجصكديكم تجياسة   و  ب زيادة امنكيل

تفالل حاا  ( اجل أر 2009) Khafagyجميركى تجنرروجك  و تج كرا ككم وثف  ايركى تجصكديكم . وأشاس

ا غم/جرر أدى اجل تجرق كل ا  تجرراكرتب 100و   50( اجل ن اراب تجف فل تجم طاة ا يكا بررعكا    (AsAتك يكسبك  

تجياسة ج م كحل ا  ثجل تجرق كل ا   مكل تيكناب تجصكديكم وتجي كس وزيادة ررعكا تج كرا ككم. عما بكنا بم  

طة تجمكتد تجملر اال وثا ل انظماب تجنمك وانطا تج  ري ك  وتجلاجل   تجاست اب تر )ريقل تجمماا ل رؤار لي عفا

تجل تج ااكا بوريقل تجنقل تو تجرش  GA3(  نا تفالل 2009وتثرور ) Unambaوع ج  باجنل ل جج يكسب  لقا بك  

ر ا  تجنقل لي ا غم/جرر(   تر عج تجوريقرك  عانا لماجل وجي  )ريقل تجرش عانا تعف 30 – 0باجررتعكا تجكت)ئل ) 

تجل تجماش بوريقل تجنقل تو تجرش  GA3 (  نا تفالل  2008وتثرور ) Akbariرراكرنا   ل تسرفاا تجن اب. عما بك  

تو تجنقل+تجرش  نا تكجطاد تجم يي   ووجاوت تر )ريقل تجنقل+تجرش عانا تكليل لي ر فكف تجيرس تجم يي 

 وت واط تليل حا ل.
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 المواد وطرائق العمل : 

جاست تل رتراكر  2012-2011أجريا تجر ربل لي ااس ل ثا ل لي ناحكل تجيفل لي ايالظل بابتل ثتجل اك تم          

ا تتتتي اتتتتككس   حتتتتاا   100و  SA 50ا غم/جرتتتتر    حتتتتاا   اجلتتتت ك   100و  GA3 :50 تتتت ل امتتتتااجب نتتتتي  

ط   وبتالج  )ترع ج مماا تل  نتي ا ي اككس تفالل اجتل اماا تل تجمقاسنتل با تر اتم تجمتا 100و  AsA  :50ت يكسبك 

 تجرش +تجنقل     لي بم  تجصفاب جن اب تج اقجط تجم طا ا يكا. ,تجرش   ,تجنقل 

ديلكلتتمنا/م . نفتت ب تجر ربتتل حلتتب رصتتمكم تجقوا تتاب تجمشتتكتئكل  7.5رتتم تثركتتاس رربتتل ذتب دسجتتل رك تتكل عطربتتائي 

م  وبملتالل  3 تم و)تكل  75 كتل اجاتل اتروز بمترض تجياا ل عر ربل  اا كه بالجال ايرستب. ريمنا تجكحتاة تجر ري

وأجريتتا  14/10/2011 تتا ل حلتتب تجممتتااجب   ورمتتا تجاست تتل لتتي  24 تتم بتتك  ن تتاب وآثتتر. نقمتتا تج تت وس  20

 م كاب تج اال حلب اا اك ل به لي زست ل تجن تاب. رتم سش تجن ارتاب بتاجيكتا  سشترك  وحلتب تجممتااجب رمتا 

( لتي Na – Ca – Kاست تل وتجالانكتل بمتا شتطر ات  تجرشتل تموجتل رتم  قكتا  تجمنا تر ) تجرشل تموجل بما شطر ا  تج

 لتتي تموستع تجنافتت ل ت رمتتادت   تتل )ريقتتل   Cl  . وقتتاس ايرتتكى تجي تتكسflame photometerجطتتاز تجتتـ ) 

Jackson(1958. ) 

 

  النتائج والمناقشة :

لتل ثفت  ايرتكى   ا غم/جرتر50ررعكتا  AsAط اماا تل ( تجرفتكع تجممنتك  ج مكتل تجممتااجب با ترالنا1ي تك  تج تاول )

 ت  بقكتل تجممتااجب mM 1بررعكتا   SAتجصكديكم لتي تموستع تجنافت ل جن تاب تج تاقجط تجم طتا ا يكتا   وقتا رمكتا  

اجتل رتراكره لتي زيتادة  SA %( اقاسنل ال اماا ل تجماط   ويمكد تجرق كل نرك ل تجمماا ل بتـ42.6وعانا نل ل تجر فك  ) 

Kكاررع
+

( لي تجـمصكر تج  ك  نرك ل رنظكم لماجكل نكتقل 3) جاول  
+

K
+
&Na  واي اب ايكر H

+
ر ت  تجرتل رممتل  

  ل ث ق قكة دتلمل ج نقل .وع ج  ررتعم  
++

Ca   لل تجن اراب تجرتل رمتل   تل ا تجف وحفتم   تجال تكغشتكل   ورتراكره

 ,وتثترور Azooz(    . ونت ه تجنرتائ  ررفتق اتل  2005وتثرور    (Gunesلل رق كل تجرااكرتب تجلمكل كيكر تجي كس 

لتتي رق كتتل ايرتتكى  GA3(  تتل ن تتاب تجمتتاش. ويرجتتل رتتااكر 2010وآثتترور ) Khanن تتاب تج تتاقجط و   تتل  (2011)

  Harounتكوستع اتت  تيتتكر تجصتتكديكم تجتتل رتتااكره لتتي ت تترقرتس تكغشتتكل  وامتتال دثتتكل تكيكنتتاب ثتتجل تكغشتتكل )

2002 ; Mohammed   2007 وقا يمكد رتااكر .)AsA  بتاجررعكا تجمتاجي تجتل رق ك ته ج يترس تجراعلتا    تل تغشتكل

 Athar( . تو نرك تتل غكتتر ا اشتترة وعمتتا تشتتاس تجكطتتا 2011وتثتترور    Khanتج جزاتتا تجتت   يلتت  ه تكجطتتاد تجم يتتي ) 

ل قنتتكتب تجنقتتل تج ا تتل (  نرك تتل ريلتتك  زيتتادة لا  كتت3( جرلتت  ه بايتتادة ايتتكى تج كرا تتككم ) جتتاول 2008 (وتثتترور 

 باج كرا ككم وباجراجي رق كل اناللل تجصكديكم لي تجاثكل ج ن اب. 

وع ج  ي ك  تج اول تجرااكرتب تجممنكيل جورع تكفالل لقا رفكقا )ريقل نقتل +سش امنكيتا   تل تجوتريقرك  تكثتررك  

عت ج  رفكقتا )ريقتل تجترش امنكيتا   تل تجرتكاجل . و ) %11.6( و)%8.3تجرش تو  تجنقتل  وعانتا نلت ل تجر فتك  ) )

(. ويرجل تجرراكر اجل الانمل )ريقل تجرش بركلكر تجمادة تجفماجتل بلتر ل وعمكتل تع تر %3.3  ل )ريقل تجنقل وبنل ل )

اما ركلره )ريقل تجنقل والانمل عتج تجوتريقرك  امتا بشتيل رمتاوني جرتكلكر تع تر قتاس ات  تجمتادة تجفماجتل قكا تا بوريقتل 

(  2012وتثترور ) Ejazتر تج اول يكفح ار تك ر ابل اراتياة ال زيادة تجررعكا. ون ت يرفتق اتل   تجنقل  وثا ل و

لتي تجمتاش . وي تك  تج تاول أر ننتاي رتراكر  GA3( باجنلت ل ج تـ 2008وتثترور ) Akbari  و   AsAباجنل ل كفتالل 

ا غم/جرتر ب مكتل  100بررعكتا GA3 و  1mMبررعكتا   SAامنتك  ج رتاتثل تجالنتائي بتك  تجمتكتد تجملتر اال لقتا رفتكع

ا غم/جرتتتر بوريقتتتل تجنقتتتل+تجرش امنكيتتتا   تتتل جمكتتتل  50بررعكتتتا  GA3و  0.5mMبررعكتتتا SA )تتترع تإلفتتتالل و

بوريقرتتي تجتترش  و تجنقتتل +تجتترش  امنكيتتا   تتل جمكتتل  mM 1 بررعكتتا SA تجممتتااجب تمثتترى ورفكقتتا اماا تتل

 تجممااجب تجملر اال .

 

 

تراكيز حامض الجبريلين وحامض السالسليك وحامض االسكوربيك  وتداخلها مع طرق (   تأثير  1جدول رقم ) 

 اإلضافة في محتوى الصوديوم  ملغم /كغم في  نبات الباقالء المجهد ملحيا
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 الماء

GA3  

50 

 ملغم/لتر

GA  

100 

 ملغم/لتر 

SA   

0.5 

mM 

SA     

1 mM 

AsA 

50 

 ملغم/لتر 

AsA 

100 

 ملغم/لتر

المعدل 

A 

 884.3 953.6 999.6 706.7 899.3 720.9 911.1 999.4 نقع

 854.8 951.4 971.3 486.3 922.7 718.2 957.1 977.0 رش

 781.4 952.0 953.7 503.5 629.7 708.6 745.9 976.7 نقع+رش

    B 984.4 871.3 715.9 817.2 565.5 974.9 952.3المعدل

  LSD A=11.5             LSD AB =30.5               LSD B=17.61 

 

امنكيا   ل جمكل تجممااجب تمثرى لي احتات  ر فتك  لتي  SAو GA3( اجل رفكع امااجب 2يريح ا  تج اول )

امنكيتتا   تتل جمكتتل  1mMبررعكتتا    SAايرتتكى تجي كستيتتا جتتاوستع تجنافتت ل جن تتاب تج تتاقجط تجم طتتا ا يكتتا ورفتتكع 

ا غم/جرتتر وب غتتا نلتت ل تجر فتتك  لتتي تجي كستيتتا جطتت ه 100عكتتا برر GA3و  SA    0.5 mMتجممتتااجب با تترالناط  

اجتل انته ييتالم   تل نفاذيتل تجغشتاط تج جزاتي امتا يتؤد   GA3% اقاسنل بمماا ل تجماط.  ويرجل رراكر 20.2تجمماا ل  

تيتا  وباجرتاجي تجرق كتل ات  تارصتاص تجي كس 2008 ),وآثترور   (Tunaاجل زيادة ريمل ن اب تج تاقجط جإلجطتاد تجم يتي

لي دست ره   ل لكل تجصتكيا.. وتر تجر فتك  تجممنتك   لتي نلت ل تجي كستيتا  Moussa ((2004وررفق ن ه تجنرائ  ال 

يمكد اجل زيادة ررعكتا  AsAنرك ل  
++

Ca (تجت   يممتل   تل  تكانل و تجال تجغشتاط   أو تنته ي متب دوست 4جتاول   )

( ويممتل   تل رق كتل رتراكر 2011وآثترور   Azoozاد )نااا لي تنر ابكل تارصاص ن ه تجمنا ر ريا ظروف تإلجط

  تل  (2011)وآثترورAzooz    تل ن تاب أجمتاش و 2010)وآثترور )  Khanتجي كستيتا تجلتمي .ونت ت يرفتق اتل 

ن اراب تج اقجط . ويظطر ا  تج اول  ام وجتكد لتروع امنكيتل بتك  )ترع تإلفتالل لتي ايرتكى تجي كستيتا . بكنمتا عتار 

 0.5ب مكتل )ترع تإلفتالل وبررعكتا  1mMبررعكتا  SAك  لروع امنكيتل   لقتا رفكقتا امتااجب ج راتثل بك  تجماا 

mM . بوريقل تجنقل +تجرش   ل امااجب تجماط 

 

( تأثير تراكيز حامض الجبريلين وحامض السالسليك وحامض االسكوربيك  وتداخلها مع طرق اإلضافة 2جدول )

 الباقالء في مرحلة التزهيرفي محتوى الكلورايد ملى مكافئ/لتر لنبات 

 

  

 الماء
GA3 50 

 ملغم/لتر

GA 100 

 ملغم/لتر 

SA  

0.5 

mM 

SA   1 

mM 

AsA  

50 

 ملغم/لتر

AsA 

100 

 ملغم/لتر

المعدل 

A 

 29.14 29.73 30.20 25.97 28.50 28.07 29.43 32.37 نقع

 29.31 31.80 31.87 24.43 28.90 27.67 29.03 31.43 رش

 28.57 31.97 30.80 25.53 24.77 28.07 27.37 31.40 نقع + رش

  B 31.73 28.61 27.94 27.39 25.31 30.95 31.17المعدل 

     LSD A= 1.721              LSD AB= 4.555                LSD B= 2.63 

 

ا غم/جرر( لي 50  ررعكا  AsA( تجرفكع تجممنك  ج مكل تجممااجب تجملر اال )با رالناط اماا ل 3يظطر ا  تج اول)

احات  زيادة لي ايركى تج كرا ككم لي تموستع تجناف ل جن اب تج اقجط تجم طاة ا يكا قكا ا بمماا ل تجماط. ولل نفس 

ا غم/جرر حكث رفكقرا امنكيا   ل جمكل  100بررعكا   GA3و  mM 1   بررعكا SA تجكقا نناي رمكا جمماا ري

و  34وعانا نل ل تجايادة جطما اقاسنل بمماا ل تجماط ) %mM 0.5  بررعكا  SAتجممااجب با رالناط اماا ل 

رمكد اجل دوسه لي ر فكف تجيرس   ل تمغشكل وأجميالظه   ل  GA3%(  ل تجركتجي. ار تجايادة تجري أحااطا 29.7

لي  قا ييكر غكر ا اشر نرك ل رراكرنما  SAو GA3 ( . وتر رراكر2008وآثرور   Tunaنفاذيل تجغشاط تج  ك  )

( وذج  كر تجياجلككم يق ل ا  آااس تجم كحل تجياسة  وييالم   ل ررعكا انا ب 4زيادة ررعكا تجياجلككم )جاول
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K ج  كرا ككم لي تج جيا وييل  ا  تكنر ابكل جـ
+
/Na

+
   Iqbal)  وAshraf  (2010.  أاا رراكرAsA  لكمكد اجل

(   وتجيفاظ   ل Kirkham    1996و  Zhangاة ) اايانكره لي ريلك  تجمقاوال جإلجطاد بك فه اياد تعل

وآثرور  Khan (    2010وآثرور )  Nafees (. ون ت يرفق ال2011وآثرور    Husseinالركى تج كرا ككم )

و يشكر تج اول بمام وجكد لروع امنكيل بك  )رع تإلفالل تجملر اال   .(2011) وآثرور    Azooz( و2010)

لي زيادة ايركى تج كرا ككم لي تموستع تجناف ل جن اب تج اقجط تجم طا ا يكا.وجي  تج اول بك  أر نناي لروع 

وب مكل  ا غم/جرر 100بررعكا GA3و  1mM  بررعكا SAامنكيل ج راتثل تجالنائي بك  تجماا ك  لقا رفكقا امااجب

وبوريقل تإلفالل نقل+سش  0.5mM  بررعكا SAو  ا غم/جرر  50بررعكا  GA3 )رع تإلفالل وع ج  اماا ل 

بوريقل  mM 1  بررعكا SAامنكيا اقاسنل بمماا ل تجماط لي احات  زيادة لل ايركى تج كرا ككم. وعانا اماا ل 

 %( اقاسنل بمماا ل تجماط.45.2تجرش ارمكاة امنكيا   ل جمكل تجممااجب وبنل ل زيادة )

 

( تأثير تراكيز حامض الجبريلين وحامض السالسليك وحامض االسكوربيك  وتداخلها مع طرق اإلضافة 3جدول )

 في محتوى البوتاسيوم ملغم / كغم في  نبات الباقالء المجهد ملحيا

 

     

 الماء

GA3  

50 

 ملغم/لتر

GA 100 

ملغم/لتر   

SA    0.5 

mM  

SA       

1 mM 

AsA   

50  

 ملغم/لتر

AsA  

100  

 ملغم/لتر

المعدل 

A 

 1000.4 1002.3 983.3 1105.4 977.8 1101.4 961.0 871.8 نقع

 1019.8 959.3 945.3 1264.0 997.0 1158.4 7 .943 870.8 رش

 1058.9 7 .982 963.0 1154.3 7 .1193 1152.8 1078.9 887.0 نقع + رش

   B 876.5 994.5 1137.5 1056.2 1174.6 963. 9 981.4المعدل 

   LSD A= 64.52        LSD AB= 170.69        LSD B= 98.55 

 

ا غم/جرر قكا ا بمماا ل 50بررعكا  AsA( يظطر تجرفكع تجممنك  ج مكل تجممااجب اا ات اماا ل  4لي تج اول )

 GA3جط تجم طاة ا يكا. ورمكاب اماا ل تجمقاسنل )تجماط( لي زيادة ايركى تجياجلككم لي تموستع تجناف ل  ج  اق

ا غم /جرر برفكقطا تجممنك    ل جمكل تجممااجب تجملر اال  وب غا نل ل تجايادة لكطا قكا ا بمماا ل تجماط  100بررعكا 

%  ( ون ت يرجل اجل أر تجايادة تجيا  ل لي ايركى 79)  
++

Ca  نرك ل رراكرGA3   رماى اجل رراكره تكي ابي لي

( 2001فرس ع كسيا تجصكديكم ب فيه تج طا تجمائي وأمزاكز  وتارصاص تجمنا ر تجغ تئكل )يا ك    ازتجل 

( . زيادة ايركى تموستع ا  تجياجلككم يمكد اجل 2008وآثرور   Tunaوايالظره   ل نفاذيل تجغشاط تج  ك  )

وتجمغال  middle lamella ول زيادة تكارصاص اذ تنه ياثل لي ررعكب جاتس تج  كل ولل رشيكل تجصفكيل تجك

وتجش يل تجيروااركنكل أاناط تكنقلام تج  ك  وياثل لي ررعكب تمغشكل تج  كيل باإلفالل اجل ريفكاه تإلنايماب تجمطمل 

 2004)وآثرور )    Kabir( .ترفقا ن ه تجنرائ  ال نرائ  عل ا    1989والانمره لي ريكي  تج رورك  )تجصياف  

لطي نرك ل    SA  ل ن اب تجي  ل.   أاا تجايادة تجيا  ل بل ب 2007ب أجماش    أجشمر    لي دست ره   ل ن ا

وظكفره عمياد ج ررعلا و حمايل أغشكل تج  كل وا جف ررعك طا ووظكفرطا فا تجرلمم ورراكرتب تجري ل بل ب ج وس 

ROS     (ثجل تإلجطاد   ولل تجمقابل تارصاص تع ر ج منا رFathy    ون ه تجنرائ  اشابطل ,2000 وآثرور  )

(   ل ن اب 2010)وآثرور  Khan (  ل ن اب تج سة.و 2007وآثرور   (Tuna   كطا  اجل تجنرائ  تجري حصل

 أجماش .

عما ي ك  تج اول تجرفكع تجممنك  جوريقل تإلفالل )نقل +سش(  ل تجوتريقرك  تمثتريك  لتي زيتادة ايرتكى 
++

Ca   لتي

(. قتا يرجتل  تب رفتكع )ريقتل %18.14ا وعانا نل ل تجايادة لكطا قكا تا اجتل اماا تل تجنقتل )ن اب تج اقجط تجم طا ا يك

تجنقل وتجرش   ل عل ا  تجوريقرك  تمثريك   اجل ركلكرنا ج مادة تجفماجتل ثتجل ارح رتي تج تادسة وتجنمتك تجانتر  امتا 

( باجنلت ل جوترع تفتالل 2008تثترور )و Akbariيموي ج ن اب لر ل تع ر ج الاا فا تإلجطاد . ون ت يرفق ال  ال  
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GA3   لتي تجمتاش   وArafa    سش( نتتي أليتل اتت  بتاقي تجوتترع  + بترر )ريقتتل تإلفتالل )نقتل  (2007)وآثتترور

 ج رغ ب   ل آااس تجم كحل تجياسة.

وعتتار ننتتتاي رتتتراكر امنتتتك  ج رتتتاتثل تجالنتتتائي بتتتك  تجمتتاا ك   لقتتتا رفكقتتتا جمكتتتل تجممتتتااجب تجملتتتر اال  تتتات حتتتاا  

ا غم/جرتر  100بررعكتا   GA3و   1mMبررعكتا  Saا غم/جرر وقا رمكاب تجممااجب تجراجكل    50يكسبك  بررعكا تك 

ا غم/جرر  50بررعكا   GA3 و  mM 0.5  بررعكا  SA ب مكل )رع تإلفالل   ل جمكل تجممااجب با رالناط اماا ري

 +سش. بوريقل تإلفالل نقل

 

لين وحامض السالسليك وحامض االسكوربيك  وتداخلها مع طرق اإلضافة ( تأثير تراكيز حامض الجبري4جدول )

 في محتوى الكالسيوم )ملغم / كغم( في  نبات الباقالء المجهد ملحيا

 

       

 الماء

GA3  

50  

 ملغم/لتر

GA 

100 

 ملغم/لتر

SA  0.5 

mM  

SA     

1 mM 

AsA 

50  

 ملغم/لتر

AsA 

100  

 ملغم/لتر

المعدل 

A 

 291.7 256.2 222.0 410.3 288.0 401.7 242.6 220.7 نقع

 291.6 244.4 232.2 385.3 290.6 405.8 249.9 233.1 رش

 5 .334 249.3 259.1 375.2 420.4 410.8 400.0 7 .226 نقع +رش

   B 226.8 297.5 406.1 333.0 390.3 237.7 250.0المعدل 

  LSD A= 10.31        LSD AB=27.28             LSD B =15.75  

 

باجررعكا تجماجي أدب اجل ر فكف  AsAبيج تجررعكاي  و  SAو  GA3نلرنر  ا  تجر ربل أر تفالل عل ا          

Naفرس تجم كحل برق كل ررعكا تيكناب 
+

Clو  
+

Caتجلاال  عما أدب اجل زيادة تيكناب  
+

Kو  
+

بشيل اماعس جرراكر  

 ش ارمكاة قكا ا بوريقل تجنقل أو تجرش جمفرده. تجم كحل . وعانا )ريقل تجمماا ل باجنقل+ تجر

 

 : المصادر

( رراكر تجصنف وررعكا تج  ري ك  ولررة سشه لي تجنمك وانراج تجمكتد تجفماجل جن اب 2007تجشمرى  اانر زعل لكصل)

 تجي  ل. أ)روحل دعركسته  ع كل تجرربكل تب  تجطكالم جاامل بغاتد .تجمرتع.

يل تجن اب تجرو كقي .او مل دتس تجييمل  وزتسة تجرم كم تجماجي وتج يث تجم مي (.رغ 1989تجصياف  لافل حلك )

  تجمرتع.

. ا  ل تكن اس ج م كم .Vicia faba L. رراكر تجرلمكا تجكسقي لي نمك وحا ل تج اقجط  2007جا م     ي حلك  . 

 . 182-177(: 2) 5تجاست كل   ا  ا 

ي لي تجن اب .دتس تجيراب ج و ا ل وتجنشر  جاامل تجمك ل  وزتسة تجرم كم (لل  ل تجشا تجمائ1992يا ك   بلام )ه  )

 تجماجي وتج يث تجم مي  تجمرتع.
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